กลไกการบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา
กรณีศึกษาการจัดตัง้ ศูนย์ อาสาสมัคร (Volunteer Center)
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 11.15 – 12.30 น
ห้ องประชุม ไสว สุทธิพิทักษ์ ชัน้ 7 อาคารห้ องสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
องค์ กรรับผิดชอบ: เครื อข่ายจิตอาสา (Volunteer spirit)
วิทยากร:
Miss Olivia Burgos : Learning Hub Manager, VSO Bahaginan, Philippines
นาย ธรรมพล พรชฎาธร ศรี สวุ รรณ ผู้จดั ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดาํ เนินรายการ: นางสาวนันทินี มาลานนท์ ผู้จดั การเครื อข่ายจิตอาสา
รูปแบบในการดําเนินการประชุม: นําเสนอกรณีศกึ ษาและเสวนา
นําเสนอภาพรวมแนวคิดและบทบาทของศูนย์ อาสาสมัคร (Volunteer Center)
โดย คุณนนทินี มาลานนท์
บทบาทศูนย์อาสาสมัคร (Volunteer Center) ในฐานะกลไกกลางของการจัดการอาสาสมัคร ซึ่งต้ องมี
กระบวนการที่ถูกออกแบบสนับสนุนการจัดการอาสาสมัครที่มีคุณ ภาพ รวมทัง้ ตอบสนองความต้ องการและ
ความจําเป็ นของสังคมในแต่ละบริ บทสถานการณ์
ศู น ย์ อ าสาสมั ค ร (Volunteer Center) เป็ นกลไกของการบริ ห ารจั ด การอาสาสมั ค รในรู ป แบบหนึ่ ง ซึ่ ง มี
กระบวนการทํ างานที่ดูแ ล วงจรการทํ างานอาสาสมัค ร (Volunteering Cycle) คื อ พัฒ นางานอาสาสมัค ร
(Develop volunteer opportunities), สรรหาและคัดเลือกอาสาสมัคร (Recruitment), เตรี ยมความพร้ อมก่อน
การทํางาน (Pre-service Preparation), ติดตามและสนับสนุนการทํางานอาสาสมัคร (Volunteer Supervision),
รักษาอาสาสมัครให้ ยดึ โยงอยูก่ บั องค์กร (Retaining) และประเมินผลอาสาสมัคร (Evaluation)
การจัดตังและการดํ
้
าเนินงานของศูนย์อาสาสมัคร มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามลักษณะโครงสร้ างและ
เป้าหมายของการทํางาน อาทิ ศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ (National Volunteer Center) ซึ่งจะทําหน้ าที่ของการ
ประสานงานและเป็ นตัวกลางสนับสนุนและส่งเสริ มการเป็ นอาสาสมัครของประเทศ, ศูนย์ อาสาสมัครชุมชน
(Community Volunteer Center) ซึง่ มีบทบาทส่งเสริ มให้ คนในชุมชนร่วมไม้ ร่วมมือในการดูแลและพัฒนาชุมชน
ของตนเองผ่า นการทํ างานอาสาสมัค ร, ศูน ย์ อ าสาสมัค รมหาวิท ยาลัย (University Volunteer Center) ซึ่ง มี
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บทบาทของการส่ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ นัก ศึก ษาและบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ได้ ใ ช้ ความรู้ และทัก ษะ
ความสามารถที่ตนเองถนัดไปบริ การสังคม ซึ่งอาจเป็ นทัง้ ส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรี ยนการสอน (Service
Learning) หรื อ เป็ นกิจกรรมนอกห้ องเรี ยน (Extracurricular Activities) เป็ นต้ น
ดังนันบทบาทของศู
้
นย์ อ าสาสมัคร เป็ นเครื่ อ งมื อ อย่างนึ่งในการบริ ห ารจัดการอาสาสมัคร ที่ น่าจะ
นําไปสู่งานอาสาสมัคร เกิดการเรี ยนรู้ และงานมี คุณภาพ และตอบสนองมากขึ ้น และเราจะมาดูกันว่าในการ
บริ หารจัดการศูนย์อ าสาสมัครมี บทบาทเป็ นอย่างไร จากศูนย์อาสาสมัครใน 2 ระดับ คือ การจัดการกลไกใน
ระดับประเทศ มี ตัวอย่างจากประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และศูนย์อ าสาสมัครที่เกิ ดขึ ้นในมหาวิทยาลัย ตัวอย่างจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นําเสนอภาพรวมบทบาทของศูนย์ อาสาสมัครในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
โดย Miss Oilvia Burgos, Learning Hub Manager, VSO Bahaginan
ในการการจัด ตัง้ ศูน ย์ อ าสาสมั ค รแห่ ง ชาติ ข องประเทศฟิ ลิป ปิ นส์ นัน้ เราได้ นํ า เอาพิ ธี บ ายัน นี ฮั น
(Bayanihan) ซึ่งเป็ นประเพณีคล้ ายเมืองไทย จะมีภาพแสดงให้ เห็นถึงคนในชุมชนถ้ ามีการต้ องลงมือลงแรงกัน
เช่น การย้ ายบ้ านจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง การที่จะย้ ายไปจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งเป็ นงานที่ยาก จะต้ องมี คนช่วย
ทํางาน ทําการย้ ายเป็ นจํานวนมาก การทํางานจะแบ่งเป็ นกลุม่ ๆ คือผู้ชายย้ ายบ้ าน ผู้หญิ งทํากับข้ าว เด็กๆ และ
สัตว์ต่างก็มาร่ วมด้ วยช่วยกัน นี่เป็ นวิถีชีวิตของชาวฟิ ลิปปิ นส์เพราะฟิ ลิปปิ นส์เป็ นประเทศหมู่เกาะ ยากที่จะรอ
การช่วยเหลือจากรัฐบาลในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ภยั ทางธรรมชาติ การทํางานจึงต้ องทํางานและต้ องร่วมมือร่วม
ใจกันช่วยกัน ดังนันวิ
้ ถีของอาสาสมัครจึงเป็ นส่วนหนึง่ ของคนฟิ ลิปปิ นส์ แต่จะทําอย่างไรให้ งานอาสาสมัครเป็ น
งานที่พฒ
ั นาไปในระดับประเทศได้ นนทํ
ั ้ าให้ เป็ นที่มาการจัดตั ้ง ศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติฟิลิปปิ นส์ มีการริ เริ่ มตั ้ง
ศูนย์เมื่อปี 1968 และมีการจัดตังเป็
้ นองค์กรระดับชาติขึ ้นในปี 1980
ศูนย์อาสาสมัครที่ฟิลิปปิ น์จะมีองค์กรที่ชื่อว่า Philippines National Volunteer Service Coordinating
Agency (PNVSCA) โดยองค์ กร PNVSCA จะอยู่ภายใต้ การทํางานของรั ฐ บาลและได้ รับ การสนับสนุนในเชิ ง
กระบวนการทํางานโดย องค์กร VSO หน้ าที่หลักๆ ของ PNVSCA คือ
- การรณรงค์ แ ละสนับ สนุน งานอาสาสมัครในประเทศให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกับ ทัง้ ในระดับ ชุ ม ชนและ
ระดับประเทศ ซึง่ เป็ นการ ทํางานประสานงานทกภาคส่วน เพื่อให้ การทํางานเป็ นไปทางเดียวกัน
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- ดูแลอาสาสมัครทังอาสาสมั
้
ครในประเทศและอาสาสมัครจากต่างชาติ โดยมีกรกํากับดูแลในเรื่ องของ
การออกใบอนุญาตให้ สามารถออกไปเป็ นอาสาสมัครที่ตา่ งประเทศและผู้ที่จะเข้ ามาเป็ นอาสาสมัครใน
ประเทศ
- เป็ นหน่วยงานที่รวบรวมข้ อ มูลของการอาสาสมัครตั ้งแต่ระดับย่อ ยถึงระดับใหญ่ คือ ในระดับประเทศ
รวมถึงการทํางานประสานและสนับสนุนการทํางานทุกภาคส่วนให้ เข้ าด้ วยกัน
- การทํางานเกี่ยวกับการจัดตังกฎหมายอาสาสมั
้
ครเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มเรื่ องงานอาสาสมัครให้ เข้ า
ไปอยูใ่ นแผนพัฒนาของประเทศ
ประโยชน์ที่ได้ รับจากการตังเป็
้ นศูนย์อาสาสมัคร คือ
- มีสว่ นในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
- มีความโปร่งใสในการทํางานและการพัฒนาในด้ านต่างๆ
- เป็ นการเปิ ดพื ้นที่ให้ ทุกภาคส่วนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการร่ วมกันแก้ ปัญหาของประเทศ ตัวอย่างเช่นการ
เปิ ดพื ้นทีใ่ ห้ คนชายขอบได้ เข้ ามามีบทบาทมาก
- การทํางานสนับสนุนการแลกเปลีย่ นทังวั
้ ฒนธรรมและสังคม รวมถึงช่วยสนับสนุนการเติบโตและพัฒนา
ศักยภาพและช่วยในหางานทําได้ งา่ ยขึ ้น
งานของหน่วยงานนี ้ PNCVA เป็ นการรณรงค์และหน่วยงานนี ้เป็ นองค์กรหลักให้ มีการจัดตัง้ กฎหมาย
อาสาสมัครเพื่ อ ให้ งานอาสาสมัค รเข้ ามามี บทบาทมากขึน้ ต่อ ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาชนบทและงานพัฒ นา
ประเทศในด้ านอื่ นๆ ในกฎหมายนีไ้ ด้ มีการนิยามคําว่าอาสาสมัครคือ อะไร ซึ่งซึ่งนี ้เป็ นสิ่งที่ สําคัญ มาก แต่ที่
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์เก่งในการออกกฎหมายแต่ไม่ค่อ ยทําตามกฎหมายเท่าไหร่ ดังนัน้ เป็ นสิ่งสําคัญ มากที่งาน
อาสาสมัครจะต้ องถูกบรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาอาสาสมัครระดับชาติ
ในแผนพัฒนา รัฐต้ องสนับสนุนงานอาสาสมัครการให้ บริ การทางสังคม เทคนิคการทํางานระดับชาติ
และความเป็ นธรรม เป็ นสิ่งที่สาํ คัญคือถูกการระบุอยู่ในแผนพัฒนาแห่งชาติ เพราะเมื่อเกิดภัยพิบตั ิจะได้ รับการ
ดูแลอย่างทันเวลา และความท้ าทายคือทําอย่างทําให้ ชาวบ้ านหรื อคนที่อยูใ่ นพื ้นที่เข้ าใจกระบวนในการทํางาน
ของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ าไปทํางานร่วมกัน ทําอย่างไรที่จะทําให้ คนฟิ ลปิ ปิ นส์จะเข้ าใจการทํางาน
ทังทางภาครั
้
ฐ และการทํางานหน่วยงานต่างๆ รวมถึง NGO และครอบคลุมและทันเวลา
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โครงสร้ างหลักในการทํางาน ที่มีการระบุว่าภาคส่วนไหนและประเด็นไหนที่อาสาสมัครเข้ ามาทําหรื อ
ร่ วมทํางานด้ วยได้ ซึ่งเป็ นการช่วยแก้ ปัญหาของคนที่อยากเป็ นอาสาสาสมัครที่จะเข้ าไปมีส่วนร่ วมตรงไหนดี
โครงสร้ างนี ้เป็ นการบอกให้ อาสาสมัครได้ ร้ ูวา่ จะสามารถเข้ าไปเป็ นอาสาสมัครได้ ในส่วนไหนได้
ประโยชน์คืออะไร
- ช่วยในการสนับสนุนทางด้ านเศรษฐกิจ และมีสว่ นในการพัฒนาเศรษฐกิจ
- มีความโปร่งใสในการทํางานและการพัฒนาในด้ านต่างๆ
- เป็ นการแก้ ปัญหาแบบมีสว่ นร่ วมของคนชายขอบ เมื่อมี โครงสร้ างทําให้ เปิ ดช่องทางจากหลายๆ ภาค
ส่วนที่เข้ ามามีสว่ นร่วมในงานอาสาสมัครมากขึ ้น
- การทํางานสนับสนุนการแลกเปลีย่ นทั ้งวัฒนธรรมและสังคม
- เป็ นการช่วยสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาศักยภาพและช่วยในหางานทําได้ งา่ ยขึ ้น
การทํางานร่ วมกันระหว่ าง VSO กับ PNCVA
– ให้ ความช่วยเหลือเชิงเทคนิคและโครงสร้ างในการทํางานของอาสาสมัคร
ในตอนนี ้พีเอนเป็ นหน่วยงานที่เล็กมาก และไม่มีศกั ยภาพเพียงพอ VSO 07’9hv’เข้ าไปสนับสนุนในการ
จัดตังกลุ
้ ม่ อาสาสมัครในเมืองต่างๆ ด้ วย
- City volunteer เมื่อปี ที่แล้ ว (2014) มีการจัดตังศู
้ นย์อาสาสมัครของท้ องถิ่นและมีการร่วมมือกับรัฐบาล
ในท้ องถิ่นเพื่อทํางานร่วมกัน
- โครงสร้ างในอุดมคติ ที่มีหน่วยงานกลางที่ประสานงานระดับประเทศ และศูนย์ ประสานงานในระดับ
จังหวัด เพื่อให้ การช่วยเหลือรับความช่วยเหลือ ได้ ทวั่ ถึง ถ้ าโครงสร้ างนี ้เกิดขึ ้นจะทําให้ การช่วยเหลือ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ น้ หากเราสามารถสร้ างศู น ย์ อ าสาสมั ค รในระดับ ชุ ม ชนได้ จ ะทํ า ให้ มี ก าร
ประสานงานในการช่วยเหลือและทําให้ งานหรื อการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
- IDEALLY เป็ นภาพคร่ าวๆ ในการทํ างานศูน ย์ อ าสาสมัคร เป็ นสิ่งที่ เราพยายามที่ จ ะทํา ให้ เกิ ด ศูน ย์
อาสาสมัครให้ เกิดขึ ้นได้ ในทุกเมือง
- Challenges and directions การประสานงานในหน่ ว ยงานในพื น้ ที่ ที่ จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทัง้ ความ
ช่วยเหลือในการกระจายทรัพยากร ไม่มากและน้ อยเกินไป
- ทําอย่างไรถึงจะทําให้ ทุกคนรู้วา่ ทุกคนมาเป็ นอาสาสมัครได้ การประชาสัมพันธ์ ตองบอกว่าให้ คนทุกคน
สามารถเข้ ามาเป็ นอาสาสมัครได้
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Advocacy
- การรณรงค์ในการกระจายข้ อมูล
- การจัดประชุม
- การยอมรับแลในงานอาสาสมัคร
Integration
- สถานการณ์ ทางการเมื อ งที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์มีสีสนั มาก และรั ฐ บาลชุดปั จ จุบนั อาจจะไม่ได้ รับการ
เลือกตังเข้
้ ามาอีกก็เป็ นได้ เพราะฉะนันงานอาสาสมั
้
ครก็มีความสําคัญมากที่ศนู ย์ฯ จะต้ องทํางานให้ เกิด
ความหยัง่ รากลึก ไม่วา่ ใครจะมารับหน้ าที่ในรัฐบาล
- กลไกและกฎหมาย ทําอย่างไรให้ กฎหมายหรื อหน่วยงานที่เรามีอยูแ่ ล้ วเอาไปใช้ จริ งในการทํางานได้ จริ ง
บทบาทของศูนย์ อาสาสมัครแห่ งชาติ PNCVA
- สนับสนุน ส่งเสริ มทิศทางการทํางาน
- เป็ นผู้ร่างกฎหมาย
- ส่งเสริ มให้ ประเด็นเรื่ องการทํางานอาสาสมัครให้ แพร่หลาย
- สร้ างความร่วมมือในด้ านต่างๆ
- การดูแลอาสาสมัครทังคนที
้ ่จะออกไปเป็ นอาสาสมัครต่างชาติ
- การรวบรวมอาสาสมัครในประเทศ
- เป็ นการสร้ างความร่ วมมื อ เป็ นหลักและให้ งานอาสาสมัครเป็ นส่วนในการพัฒ นาประเทศไปด้ วยกัน
เพราะ PNCVA เป็ นหน่วยงานของรัฐบาลที่จะได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
นําเสนอบทบาทศูนย์ อาสาสมัครในมหาวิทยาลัย
โดย นายธรรมพล พรชฎาธร ศรีสุวรรณ ผู้จดั การศูนย์ อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลไกการบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาเพื่อการพัฒนา
งานอาสาสมัครในศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิดจากเหตุการณ์ สนึ ามิ ปี 2547 และได้
เปิ ดเป็ นทางการเมื่อปี 2552 การเกิดศูนย์อาสาสมัครเกิดจากการมีเหตุการณ์ นํ ้าท่วมกรุงเทพ เกิดขึ ้นเพราะมีงาน
และมี ป รากฏการณ์ ตอนนัน้ ทางมหาวิ ท ยาลัย ได้ เปิ ดพื น้ ที่ ใ ห้ คนเข้ ามาช่ ว ยทํ า งาน มี ป รากฏการณ์ ก าร
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เปลี่ยนแปลง คือ มี ความคิดในการสร้ างการบริ หารการจัดการ และมี มูลนิธิสยามกัมมาจล ที่เป็ นหน่วยงานที่
สนับสนุนเงินหลักและมหาวิทยาลัยลัยสนับสนุนสถานที่ เมื่อหมดงบประมาณทางมหาวิทยาลัยก็เห็นว่าควรอยู่
ต่อไป
โครงสร้ างหน่ วยงาน
• คณะกรรมการบริ หารศูนย์อาสาสมัคร ม.ธรรมศาสตร์
• ผู้จดั การศูนย์อาสาสมัคร ม.ธรรมศาสตร์
• เจ้ าหน้ าที่ อาสาสมัคร
ภารกิจ
1. รณรงค์สง่ เสริ มงานอาสาสมัคร และเป็ นตัวกลางของงานอาสาสมัคร
2. จัดฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
3. สร้ างเครื อข่ายเพื่อสนับสนุนการทํางานทั ้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย
4. ให้ คําปรึกษาในการจัดการงานอาสาสมัครกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ดูแลนักศึกษาโครงการจิตอาสาและประชาธิปไตย
การทํางานอาสาสมัครกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นสิง่ ใหม่ จึงมีการสร้ างกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงาน
อาสมัครให้ เกิดขึน้ ในมหาวิทยาลัย โดยการตัง้ โครงการนักเรี ยนกิ จ กรรมจิ ตอาสาและประชาธิ ปไตยขึ ้น ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ คือ
• ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนที่ทํากิจกรรมมีโอกาสเข้ าศึกษาต่อ
• เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของกิจกรรมนักศึกษาด้ านจิตอาสา
• เป็ นตัวอย่างแนวทางให้ แก่สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
• กระตุ้นให้ โรงเรี ยนส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนทํากิจกรรมมากขึ ้น
สถิติจาํ นวนนักศึกษา
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กระบวนการทํางาน
• เน้ นการเรี ยนรู้
• มีคณ
ุ ค่า
• ถอดบทเรี ยนได้
การทํางานอาสาสมัครทําเพื่อ พัฒนาดูการทํางานขออาสาสมัครและเปิ ดกระบวนการทํางานพัฒ นา
ตนเองของอาสาสมัคร แต่หลายๆ ครัง้ เมื่อมีงาน ก็จะไม่มีคน หรื อบางครัง้ มีคน แต่ไม่มีงาน หรื อบางครัง้ มีงาน มี
คน ดังนั ้นสิง่ เหล้ านี ้คือความท้ าทายในการการบริ หารการจัดการ
- มีงานไม่มีคน ภารกิจเป็ นอีกแบบหนึง่ จะทําอย่างไร จะต้ องเปิ ดพื ้นที่การเรี ยนรู้อย่างไร และสร้ างพื ้นที่ใน
การทํางานได้ อย่างไร เมื่อนํ ้าท่วมนักศึกษาได้ เดินเข้ าไปในศูนย์พกั พิงเพื่อของานทํา และช่วยทํางาน
- การเรี ยนรู้ อาสาสมัครมีความพร้ อมและทัศนคติในการทํางานอาสาสมัครอย่างไร
- มีความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนกับคําว่า อาสาสมัคร งานอาสาสมัครเพื่อสังคมและการเรี ยนรู้เป็ นสิ่งที่ต้อง
มาคิดใหม่
ความท้ าทายที่ 1
- จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
o คนเรามีความอยากทําเพื่อตัวเองและเพื่อความตองการของตัวเอง
o เมื่อ การทํางานเพื่อเกิดการเรี ยนรู้ คนทัว่ ไปอาจไม่ค้ ุน แต่การพัฒนาให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้
เป็ นเรื่ องที่ยาก
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o การเกิดขึ ้นต้ องมีการจัดการในแต่ละที่ที่ต่างกัน และต้ องมีโครงสร้ างอาสาสมัครและบทบาทที่
ชัดเจน
ความท้ าทายที่ 2
- จากกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์สงู่ านอาสาสมัครเพื่อสังคมที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้
o นิยามของอาสาสมัครเป็ นนิยามที่ถกนําไปใช้ เยอะและเข้ าใจผิดเยอะๆ บางที่จะมีคําถามว่างาน
อาสาสมัครจะได้ รับเงินตอบแทนหรื อไม่
o ทุกครัง้ ที่มีการจัดกิจกรรมจะต้ องมีการถอดบทเรี ยนในการทํางาน เพื่อเชื่อมงานทํางาน
ความท้ าทายที่ 3
- เมื่องานอาสาสมัครเข้ าไปในห้ องเรี ยน
o คนหลายกลุม่ อยากทํางานต่อ แต่หลายคนบอกว่าเคยทําเลย และไม่อยากทําต่อ
ความท้ าทายที่ 4
- service learning area coordinator
o เป็ นการจัดการชุมชนในรอบมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดการชุมชนของนักศึกษา
การให้ คํานิยาม “อาสาสมัคร” เป็ นอย่างไร และการมี ศูนย์อ าสาสมัครยาก และจะต้ อ งเชื่อมโยง และ
ศูนย์อาสาสมัคจะอยู่ภายใต้ ระบบราชการ ที่จะหมายความว่า ระบบอาสาสมัครจะต้ องอยู่ต่อไปไม่ว่า
ใครจะเข้ ามาทํางาน
ม.ธรรมศาสตร์ มีการจัดให้ มีวนั จิตอาสารักประชาชน มีการจัดให้ นกั ศึกษาเลือกทํางาน และมีการถอด
บทเรี ยนในการทํางาน เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ มีการเรี ยนรู้และถอดบทเรี ยน
สรุปรายละเอียดของการประชุม โดย คุณนันทินี มาลานนท์
การทํ างานอาสาสมัครที่ป ระเทศฟิ ลิป ปิ นส์มีส่วนของศูน ย์ อ าสาสมัครที่ ฟิลิป ปิ น์ จ ะมี อ งค์ กรที่ชื่ อ ว่า
PhilippinesNational Volunteer Service Coordinating Agency (PNVSCA) โด ย อ งค์ ก ร PNVSCA จ ะ อ ยู่
ภายใต้ การทํางานของรัฐบาลและได้ รับการสนับสนุนในเชิ งกระบวนการทํางานโดย องค์กร VSO หน้ าที่หลักๆ
ของ PNVSCA คือ
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- การรณรงค์ แ ละสนับ สนุน งานอาสาสมัครในประเทศให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกับ ทัง้ ในระดับ ชุ ม ชนและ
ระดับประเทศ ซึง่ เป็ นการ ทํางานประสานงานทกภาคส่วน เพื่อให้ การทํางานเป็ นไปทางเดียวกัน
- ดูแลอาสาสมัครทังอาสาสมั
้
ครในประเทศและอาสาสมัครจากต่างชาติ โดยมีกรกํากับดูแลในเรื่ องของ
การออกใบอนุญาตให้ สามารถออกไปเป็ นอาสาสมัครที่ตา่ งประเทศและผู้ที่จะเข้ ามาเป็ นอาสาสมัครใน
ประเทศ
- เป็ นหน่วยงานที่รวบรวมข้ อ มูลของการอาสาสมัครตั ้งแต่ระดับย่อ ยถึงระดับใหญ่ คือ ในระดับประเทศ
รวมถึงการทํางานประสานและสนับสนุนการทํางานทุกภาคส่วนให้ เข้ าด้ วยกัน
- การทํางานเกี่ยวกับการจัดตังกฎหมายอาสาสมั
้
ครเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มเรื่ องงานอาสาสมัครให้ เข้ า
ไปอยูใ่ นแผนพัฒนาของประเทศ
ประโยชน์ที่ได้ รับจากการตังเป็
้ นศูนย์อาสาสมัคร คือ
- มีสว่ นในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
- มีความโปร่งใสในการทํางานและการพัฒนาในด้ านต่างๆ
- เป็ นการเปิ ดพื ้นที่ให้ ทุกภาคส่วนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการร่ วมกันแก้ ปัญหาของประเทศ ตัวอย่างเช่นการ
เปิ ดพื ้นที่ให้ คนชายขอบได้ เข้ ามามีบทบาทมาก
- การทํางานสนับสนุนการแลกเปลีย่ นทังวั
้ ฒนธรรมและสังคม รวมถึงช่วยสนับสนุนการเติบโตและพัฒนา
ศักยภาพและช่วยในหางานทําได้ งา่ ยขึ ้น
ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิดขึ ้นจากเหตุการณ์ สนึ ามิ โดยการทํางานเป็ นการเปิ ดพื ้นที่
ให้ คนที่ต้อ งการทํางานด้ านอาสาสมัครได้ เข้ ามาร่ วมการทํางาน และศูนย์ในช่วงแรกได้ รับ เงินสนับสนุนจาก
ภายนอก เมื่อดําเนินงานครบตามกรอบเวลาและงบประมาณทางมหาวิทยาลัยได้ เข้ ามาสนับสนุนศูนย์ฯ ต่อ การ
บริ หารงานจะอยูภ่ ายใต้ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจคือ
1.รณรงค์สง่ เสริ มงานอาสาสมัคร และเป็ นตัวกลางของงานอาสาสมัคร
2. จัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
3. สร้ างเครื อข่ายเพื่อสนับสนุนการทํางานทั ้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย
4. ให้ คําปรึกษาในการจัดการงานอาสาสมัครกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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5. ดูแลนักศึกษาโครงการจิตอาสาและประชาธิปไตย
และทํางานภายใต้ ความท้ าทาย 4 อย่างคือ
1.
2.
3.
4.

“จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม”
“จากกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์สงู่ านอาสาสมัครเพื่อสังคมที่...ส่งเสริ มการเรี ยนรู้”
“เมื่องานอาสาสมัครเข้ าไปในห้ องเรี ยน”
“จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม”

รวมแลกเปลี่ยนพูดคุย / คําถามจากผู้เข้ าร่ วมห้ องประชุม
ผู้ร่วมประชุม:
การทํ างานอาสมัครมี ปั ญ หาเมื่ อ อยู่ในระบบ ถ้ าเราจะไปทําเองเลยดีห รื อ ไม่ แอบทําเงียบๆ จะเป็ น
อย่างไร การเข้ าไปอยูใ่ นระบบมีจุดแข็งอย่างไร และการทําเองที่อาจได้ รับความช่วยเหลือทั ้งจากข้ างนอกประเทศ
คุณธรรมพล:
การอยู่ในระบบจะต้ องมี การปรับตามสภาพ ศูนย์อาสาสมัคร ม.ธรรมศาสตร์ ไม่เคยอยู่นอกระบบ แต่
ในช่วงที่เริ่ มก่อตัวนันทางศู
้
นย์ไม่มีงบประมาณ และเมื่อก่อตัวได้ มหาวิทยาลัยก็เห็นว่าจะต้ องอยู่ตอ่ ไป ภารกิจก็
กว้ างและใหญ่ขึ ้น จึงต้ องสร้ างคนกลุม่ หนึ่งให้ สามารถลุกขึ ้นทํางานได้ ด้วยตัวเอง และการพัฒนานักศึกษาเป็ น
สิ่งที่ สําคัญ ถ้ าอยู่ภ ายใต้ ม หาลัย เป็ นเรื่ อ งที่ ดี เพราะคณะต่ างๆ เชื่ อ มโยงอยู่กั ย ศูน ย์ ฯ และมี ก ารปรั บ งาน
อาสาสมัครที่คอ่ ยๆ แทรกซึมเข้ าไปในกระบวนการหลักอยู่และเข้ าไปเชื่อมร้ อยและนําเข้ าไปอยู่ในระบบ ในส่วน
ของระบบการจัดการจะเป็ นอิสระในการยึดหยุน่ ในการทํางาน
ผู้ร่วมประชุม:
ม.ธรรมศาสตร์ เราติดคําว่า จิตอาสา ติดคําว่า อาสาสมัคร นึกอะไรไม่ออกก็ติดคําๆ นี ้ ไม่ทราบว่าหลงทางหรื อ
เปล่าเพราะเอากิจ กรรมจิตอาสามาทําเป็ นตัวช่วยในการทํางานเพื่อ สังคม คําว่าอาสาสมัครเป็ นแนวทางของ
ตะวันตก แต่มีคําอื่นที่สะท้ อนการทํางานเพื่อสังคม อะไรที่เป็ นฐานเดิมของเรา มหาวิทยาลัยควรจะให้ คณะต่างๆ
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ทําเพื่อ เรี ยนรู้ ในสิ่งที่เกี่ ยวกับคณะ หรื อ การคิดเองคิดทําเอง เพื่ อที่เป็ นการบริ การพื ้นที่โดยรอบได้ และทําให้
กิจกรรมเหล่านี ้ฝั งอยูใ่ นจิตสํานึกและอยูใ่ นบริ บทที่เป็ นประโยชน์
คนไทย 21% เป็ นอาสาสมัครเป็ นทางการ และมี คนอี กเยอะที่เป็ นอาสาสมัครที่ไม่เป็ นทางการ ศูนย์
น่าจะมองและสนับสนุนคือ out side และ inside out
PNVSCA เป็ นองค์กรที่อยูภ่ ายใต้ รัฐ เป็ นองค์กรลอย ถ้ าในอนาคตไม่มี VSO จะทําอย่างไร ถ้ าไม่มี VSO
สนับสนุน
คุณ Olivia Burgos:
ถ้ าไม่มีองค์กร VSO องค์กร PNVSCA อาจจะอยูไ่ ม่ได้ และเป็ นสิง่ ที่ยากที่จะอยูไ่ ด้ ด้วยตัวเอง จริ งๆ แล้ ว
PNVSCA ต้ องสร้ างความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ ให้ มากขึ ้น โดยขยายตัวโดยสนับสนุนให้ เกิดการจัดการอาสา
สมัค ในระดับย่อ ยด้ วย และสร้ างบทสนทนาในภาพส่วนต่างๆ ไม่ ควรจะเป็ นการทําให้ งานอาสาสมัค ร หรื อ
แนวทางยึดอยูใ่ นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ มากเกินไป
ผู้ร่วมประชุม:
อยากจะขอร่วมแลกเปลี่ยน ในส่วนนักศึกษาศูนย์ฯ มีความสําคัญ ที่การสร้ างนักศึกษาให้ มีจิตสํานึกใน
ด้ านนี ้ น่าจะมี การออกแบบงานอาสาสมัครที่สอดคล้ องกับสังคมและสอดประสานกับหลักสูตรที่มีอยู่ ควรมี
หลักสูตรที่พฒ
ั นาเขาด้ วยและต้ องเติมเต็มศักยภาพ รวมถึงจัดเวลาและออกแบบให้ ตรงกับความต้ องการของ
อาสาสมัครเหล่านัน้ ว่ามีการสนับสนุนอะไรบ้ าง และมีการพัฒนาศูนย์ฯ ไปในด้ านต่างๆ ให้ มากขึ ้น เป็ นการมอง
ปั ญหา การจัดการคนของเราเข้ าไปทํางาน และประเมินการทํางานผลการตอบรับว่าสามารถทํางานได้ สํารวจ
ความต้ องการอาสาสมัครในช่วงเวลานัน้ ๆ และประชาสัมพันธ์ ออกไปได้ ที่จะช่วยให้ เปิ ดพื ้นที่ให้ เข้ าไปทํางาน
อาสาสมัครและทําได้ จริ ง
ผู้ร่วมประชุม:
ผมทํางานอยูท่ ี่กองอาสาสมัคร พม. เมื่อก่อนเป็ นหน่วยงานเล็กๆ แต่ในตอนนี ้ขึ ้นมาเป็ นกอง และเราคง
ได้ ร่วมงานในอนาคต จึงอยากจะเรี ยนรู้ งานอาสาสมัคร รวมถึงในเรื่ องของอาสาสมัครอยูท่ ี่ชุมชนด้ วยเพราะงาน
อาสาสมัครไม่ได้ อยูท่ ี่กระทรวง หรื ออยูใ่ นมหาวิทยาลัยเท่านั ้น
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ผู้ร่วมประชุม:
ถ้ าในกรณี ที่อ าสาสมัครต้ องไปทํางานกับชุมชน อยากแลกเปลี่ยนกับองค์กรนักศึกษาว่า ก่อนที่จะให้
นักศึกษาลงพื น้ ที่ไปทํางานในพืน้ ที่ นักศึกษาจะรู้ จักตัวเอง และรู้ ว่าตัวเองมี ความถนัดในเรื่ อ งไหน มี การจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ ตนเองให้ นกั ศึกษาอย่างไร และการลงไปทํางานในชุมชนคือ การรับแรงกดดัน สถาบันหรื อ
องค์ ก รในชุ ม ชนมี ก ารฝึ กในเรื่ อ งการจั ด การตนเอง การฝึ กการใช้ เครื่ อ งมื อ ในการลงพื น้ ที่ ชุ ม ชน องค์ ก ร
อาสาสมัครจะต้ องเป็ นหน่วยงานที่จะต้ องอบรมหรื อปฐมนิเทศให้ กับกลุม่ อาสาสมัครเหล่านี ้ก่อ น เช่น สุนทรี ย
สนทนา ที่จะเป็ นกระบวนการคัดกรอง การจําลองการฝึ กในสถานการณ์ จําลอง จะมีการฝึ กอบรมอาสาสมัคร
อย่างไร เพราะเมื่ อเกิดเหตุการณ์ เราทําไม่เป็ นจะต้ องใช้ เวลาพักใหญ่ การจัดตั ้งศูนย์อาสาสมัคร จะต้ องมีการ
อบรมการจําลองสถานการณ์การรับมือกับภัยพิบตั ิให้ กบั อาสาสมัครด้ วย
ที่มาที่นี่ผมรู้ สกึ ว่าแปลก เพราะผมไม่ได้ มาในองค์กรด้ านการศึกษา สังเกตได้ ว่าในการพูดคุยครัง้ นี ้มีแต่
การพูดคุยในเรื่ องของอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย ถ้ าในครัง้ หน้ าอยากให้ มีกรณีตวั อย่างที่เป็ นหน่วยงานเล็กๆ
คุณธรรมพล:
ตอนนี ้เราพยายามขยับตัวในบริ เวณรอบข้ างและมีการให้ ทุกคณะทํางาน และมี การเตรี ยมตัวก่อนการลง
พื ้นที่ และมี การทําเมนูกิจ กรรมในการลงพืน้ ที่ และมีการส่งเสริ มภารกิจการเรี ยนรู้ ถ้ าอยู่ในมหาลัยจะหนักขึ ้น
ไหม สิง่ ที่ปรากฏคือ
- มีคนตั ้งคําถามมากขึ ้น
- มีคนเข้ ามาสูก่ ระบวนการเรี ยนรู้มากขึ ้น และต้ องใช้ เวลา
- ศูนย์อาสาสมัครเป็ นองค์กรที่จะเข้ าไปอยูใ่ นช่วงเปลีย่ นผ่าน
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการทํางาน
- การอยูใ่ นระบบจะต้ องมีการปรับตามสภาพของระบบนั ้นซึ่งเป็ นเรื่ องที่ดีที่อยูภ่ ายใต้ มหาวิทลัยเพราะจะ
สามารถเชื่อมโยงคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้ สิง่ ที่สาํ คัญคือการสร้ างกลุม่ คนให้ สามารถลุกขึ ้นทํางาน
ได้ ซึ่งเป็ นการทํางานพัฒนานักศึกษาไปพร้ อมๆ กัน ในส่วนของกระบวนการพัฒ นางานและพัฒ นา
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ศักยภาพของนักศึกษาจะแทรกซึมเข้ าไปในกระบวนการหลักและถึงแม้ วา่ จะอยู่ในระบบแต่การจัดการ
จะต้ องเป็ นอิสระเพื่อความยึดหยุน่ ในการทํางาน
- องค์กร PNVSCA ต้ องสร้ างความร่ วมมือในภาคส่วนต่างๆ มากขึ ้น และต้ องขยายตัวโดยสนับสนุนให้
เกิดการจัดการอาสาสมัครในระดับย่อย รวมถึงการสร้ างการสนทนาในภาคส่วนต่างๆ ที่ไม่ควรจะเป็ น
การยึดอยูใ่ นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ มากเกินไป และถ้ าไม่มีองค์กร VSO สนับสนุนPNVSCA อาจจะ
อยูไ่ ด้ ยาก
- ควรมีการออกแบบงานอาสาสมัครที่สอดคล้ องกับสังคมและสอดประสานกับหลักสูตรที่มีอยู่ ควรมีการ
จัดเวลาและออกแบบให้ ตรงกับความต้ องการของอาสาสมัครเหล่านั ้น
- ควรกระบวนการคัดกรองอาสาสมัครและการเสริ มศักยภาพในการทํางานของอาสาสมัคร ไม่วา่ จะเป็ น
เรื่ องของการเรี ยนรู้และการเข้ าใจตนเอง
- การจําลองการฝึ กในสถานการณ์จําลอง เป็ นการมีการฝึ กอบรมอาสาสมัครให้ มีความพร้ อมในการรับมือ
ภัยพิบตั ิ
- การพูดคุยในการประชุมครัง้ นี ้มีแต่การพูดคุยในเรื่ องของอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย อยากให้ ครัง้ หน้ ามี
การขยายวงกว้ างไปสูก่ ารจัดการอาสาสมัครในชุมชนด้ วย

จบการประชุม
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