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เวทีเสวนา ดาเนินรายการโดย คุณหัทยา องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ ประเทศไทย
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Kevin F.F. Quigley, Ph.D. ผู้อานวยการหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริ กาในประเทศ
ไทย (Peace Corps)
Mr. Makoto Okuma หัวหน้ างานอาสาสมัคร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญี่ปนุ่ (JICA)
Mr. Jin Sub Han ผู้อานวยการองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี
(KOICA)
Katie Turner จาก VSO

สรุปรายละเอียดการประชุม
ผู้ดาเนินรายการกล่าวทักทายทุกท่าน และกล่าวถึงเป้าหมายของการจัดเวทีเสวนาในห้ อ งนี ้ คือ
การแลกเปลีย่ นมุมมองเชิงนโยบายของประเทศที่มีการจัดตังองค์
้ กรด้ านอาสาสมัคร เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนานโยบายในการส่งเสริ มงานอาสาสมัครของประเทศไทย
คาถามข้ อที่ 1 ผู้ดาเนินรายการเชิญวิทยากรบอกเล่ าประสบการณ์ งานอาสาสมัครของแต่
ละประเทศ เพื่อให้ เห็นว่ าแต่ ละประเทศทางานด้ านอาสาสมัครอย่ างไร
คุณ เคธี เล่าให้ ฟั งว่า VSO ทางานกับ 500 องค์ กร ใน 25 ประเทศทัว่ โลก ก่อ นตังมาตั
้ งแต่
้ ค.ศ.
1960 ไม่ จ าเป็ นว่า ต้ อ งเป็ นคนอังกฤษเท่า นัน้ ที่ จ ะสามารถเป็ นอาสาสมัค รกับ VSO ได้ แต่ค นทั่ว โลก
สามารถร่วมงานกับ VSO ได้ แต่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกขององค์กรก่อน
Mr. Jin Sub Han จาก KOICA เล่าว่า KOICA เริ่ มดาเนินการเมื่อ ปี ค.ศ.1999 โดยส่งอาสาสมัคร
มาที่ประเทศในอาเซียนก่อน สาหรับในประเทศไทย เริ่ มส่งเข้ ามาเมื่อ ปี ค.ศ.1991 ส่งเข้ ามาทังสิ
้ ้น 7 คน

จนถึงปั จ จุบัน นีไ้ ด้ ส่งอาสาสมัครเข้ ามาแล้ วทังสิ
้ ้นประมาณ 300 คน มี ทงที
ั ้ ่ท างานด้ านการศึก ษา การ
พัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน เป็ นต้ น ปั จจุบนั ทางานใน 44 ประเทศทัว่ โลก มีอาสาสมัคร 1,700 คน เป้าหมาย
ในการทางานอาสาสมัครของ KOICA คือ เพือ่ สร้ างความสัมพันธ์ กบั ประเทศที่ทางานร่วมกันและสร้ างการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และทางานในชุมชนเป็ นหลัก
คุณ Makoto จาก JICA ดาเนิ น การมาแล้ ว 50 ปี ส่งอาสาสมัค รไปทั่วโลกรวมทัง้ สิ ้นประมาณ
47,000 คนแล้ ว เฉพาะประเทศไทย เคยส่งอาสาสมัครมาแล้ ว 900 คน เฉพาะอาสาสมัครผู้สงู วัยจานวน
600 คน มี อาสาสมัครในทัว่ โลก 120 สาขา เฉพาะประเทศไทยมี ประมาณ 20 สาขา เน้ นการสอนภาษา
ช่วยผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริ มภาคอุตสาหกรรม
คุณ Kevin จาก Peace Corps กล่าวว่าวัตถุป ระสงค์ และวิธีทางานของ Peace Corps มี ความ
คล้ ายคลึงกับทัง้ 3 องค์กรที่พูดมาแล้ ว ล่าสุดได้ สง่ อาสาสมัครเข้ าไปที่ประเทศเนปาล แต่สาหรับประเทศ
ไทยตอนนี ้ออกไปจากประเทศชั่วคราว เพราะบริ เวณที่ทางานไม่ปลอดภัย Peace Corps ตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ.
2504 ในสมัยประธานาธิ บดีเคเนดี ้ เป็ นยุคที่ผ่านสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และคนยุคนันมองว่
้
าสงครามไม่ใช่
ทางออกของความขัดแย้ ง จิตอาสาจึงอยู่ใน DNA ของคนอเมริ กัน และประธานาธิบดีเคเนดี ้คิดว่าควรเปิ ด
โอกาสให้ ชาวอเมริ กันได้ ไปทางานอาสาสมัครในต่างประเทศด้ วย วิธีทางานก็คล้ ายคลึงกับที่อื่นมาก คือ
ก่อ นจะทางานก็ ต้องมี ก ารเตรี ยมตัวให้ พ ร้ อ ม เรี ย นภาษา ศึกษาวัฒ นธรรมของประเทศที่ จ ะไป เพื่ อ ให้
สามารถสร้ างความสัมพันธ์ กบั คนในพื ้นที่ได้
ผู้ด าเนิ น รายการเชิ ญ อาสาสมัค ร Peace Corps อี ก 4 ท่านที่ ก าลังปฏิ บัติ ก ารด้ านการพัฒ นา
เยาวชนอยู่ในประเทศไทยแนะนาตัว อาสาสมัครทัง้ 3 ท่าน ได้ แก่ คุณ Julia คุณ Jason คุณ Jenny และ
คุณ Julie
คาถามข้ อที่ 2 รั ฐบาลแต่ ละประเทศมีเครื่ องมื ออะไรในการสนั บ สนุ นการทางานด้ าน
อาสาสมัครของประเทศ โดยเฉพาะอาสาสมัครที่ต้องเดินทางไปทางานในต่ างประเทศ
คุณเคธี จาก VSO ตอบว่า VSO ไม่ได้ รับเฉพาะคนอังกฤษเท่านัน้ แต่ทางานในประเทศอื่นๆ ด้ วย
ดังนัน้ การทางานของ VSO กับประเทศต่างๆ เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ เกิดจากการพูดคุยและเห็นประโยชน์ร่วมกัน
จากการมี อาสาสมัครในต่างประเทศ จึงได้ มีการทางานร่ วมกัน ปั จจุบัน VSO มี อ าสาสม้ คร 3 ประเภท
ได้ แก่ 1) อาสาสมัครเยาวชน เป็ นเยาวชนอายุ 18 – 25 ปี ที่อาสาเข้ าไปทางานในชุมชนเป็ นเวลา 3 เดือ น
โดยทางานร่ วมก้ บองค์กรในพืน้ ที่ 2) อาสาสมัครพนักงาน ส่วนอาสาสมัครพนักงาน เป็ นอาสาสมัครใน
ภาคเอกชนที่สร้ างความร่ วมมื อกันเพื่อให้ พนักงานของภาคเอกชนในการพาพนักงานองค์ กรเอกชนไป
ทางานอาสาสมัครให้ กับองค์กรในพืน้ ที่ และ 3) อาสาสมัครวิช าชี พ คือ ผู้ที่ใช้ ความถนัดทางอาชี พของ
ตนเองไปทางานอาสาสมัคร ประเทศอังกฤษมองว่างานอาสาสมัครมีความสาคัญ โดยเฉพาะอาสาสมัคร

เยาวชน เพราะคาดหวังว่าเมื่ออาสาสมัครเยาวชนกลับมาที่ประเทศอังกฤษก็จะเอาสานึกพลเมืองที่เกิดขึ ้น
จากการไปทางานอาสาสมัครกลับมาด้ วย สาหรับประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึ่งเป็ นประเทศที่ VSO รับอาสาสมัคร
ไปทางานด้ วย ฟิ ลิปปิ นส์ก็มองว่าเมื่ ออาสาสมัครไปทางานแล้ วกลับมาก็จ ะนาทักษะและประสบการณ์
ต่างๆ กลับมาทาประโยชน์แก่บ้านของตัวเองเอง
Mr. Jin Sub Han จาก KOICA ร่ วมแบ่งปั นว่าเมื่อ ค.ศ.1950 เกิ ดสงครามคาบสมุทรเกาหลี ทาให้
ประเทศเกาหลีใต้ ยากจนมาก ไม่สามารถอยู่ได้ หากปราศจากความช่วยเหลือจากเงินทุนต่างประเทศและ
องค์กรอาสาสมัครอย่างเช่น Peace Corps ที่เข้ าไปช่วยเหลือ พอปั จจุบนั เกาหลีใต้ สามารถพัฒนามาจนถึง
ขันที
้ ่มีความสามารถทางเศรษฐกิ จมากเป็ นอันดับ 11 ของโลก เพราะฉะนัน้ ตอนนี ้เขามี ศักยภาพที่ จ ะ
แบ่งปั นได้ แล้ ว เขาคิดว่าการทางานอาสาสมัครเป็ นการตอบแทนกลับคืนกับโลกในสิ่งที่เขาเคยได้ รับเมื่ อ
ตอนที่ลาบาก ประเทศเกาหลีจึงตัง้ KOICA ขึ ้นมา
คุณ Makoto จาก JICA กล่าวว่า JICA เป็ นองค์กรของรัฐบาลญี่ ปนุ่ ก่อตังขึ
้ ้นมาโดยมีเป้าหมาย
ในการสร้ างความสัม พัน ธ์ อัน ดีกับ นานาประเทศ จุ ดเด่น ของ JICA คือ การที่ มีอ าสาสมัครสูงอายุ แ ละ
เยาวชนเป็ นจานวนมาก เพราะว่าที่ญี่ปนค่
ุ่ อนข้ างมีคุณภาพชีวิต ที่ดี แต่คนเหล่านี ้เป็ นกลุม่ ที่ตงค
ั ้ าถามกับ
ชีวิตและอยากเรี ยนรู้ คนกลุม่ นี ้จึงสมัครเป็ นอาสาสมัครของ JICA เพื่อไปทางานในประเทศกาลังพัฒนา
อื่นๆ เพื่อเรี ยนรู้ความหมายของชีวิตมากกว่าในชีวิตประจาวันในประเทศตัวเอง
คุณ Kevin จาก Peace Corps เล่าว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริ กาให้ ความสาคัญกับงานอาสาสมัครว่าเป็ น
งานที่ ช่วยสานความสัม พัน ธ์ กับนานาประเทศ นอกจากนี ้ จากที่ ท างานมาท าให้ เห็ น ว่าการไปทางาน
อาสาสมัครในต่างประเทศทาให้ อาสาสมัครได้ เรี ยนรู้ ทกั ษะใหม่ๆ มากมาย และสร้ างแรงบันดาลใจให้ ทา
เรื่ องดีๆ อย่างต่อเนื่อง เรี ยกได้ วา่ เกิดสานึกพลเมือง และเรามีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่เคยทางานอาสาสมัครจะ
บริ จาคเงินและทางานอาสาต่อเนื่องมากกว่าคนที่ไม่เคยทางานอาสาสมัครเลย ซึ่งเป็ นผลดีตอ่ ประเทศชาติ
อย่างยิ่ง
คาถามที่ 3 ในมุม มองของวิทยากรทุกท่ าน การทางานอาสาสมั ครส่ งผลอย่ างไรต่ อการ
พัฒนาสังคมและทุนทางสังคมในประเทศของท่ าน
คุณเคธี จาก VSO ชี ้ให้ เห็นว่างานอาสาสมัครเป็ นการพัฒนาคนซึง่ มีความสัมพันธ์ กนั อย่างชัดเจนใน
การพัฒ นาสัง คม คื อ คนที่ เคยเป็ นอาสาสมั ค ร ได้ เรี ย นรู้ และพัฒ นาตนเองผ่า นกระบวนการท างาน
อาสาสมัคร ทักษะที่เกิดจากการทางานในชุมชนอยู่กับตัวอาสาสมัครตลอดไป หลังจากนันเขาไปท
้
าอะไร
เขาก็จะได้ ใช้ ประโยชน์จากทักษะเหล่านัน้
Mr. Jin Sub Han จาก KOICA เล่าว่างานอาสาสมัครถือ เป็ นกลยุทธ์ ที่สาคัญในการพัฒนาคนของ
ประเทศเกาหลี

คุณ Makoto จาก JICA ร่วมแลกเปลีย่ นว่าการที่อาสาสมัครเข้ าไปทางานในต่างประเทศ แม้ งานที่ทา
จะเป็ นงานเล็กน้ อย เช่น ช่วยทากายภาพบาบัด ช่วยสอนหนังสือ แต่ระยะเวลาที่อยู่ 2 ปี ทาให้ อาสาสมัคร
ได้ เรี ยนรู้และปรับตัวเข้ ากับวัฒนธรรมของประเทศนันๆ
้ ทาให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพความเป็ นมนุษย์ผา่ น
การลงมือทาสิง่ ต่างๆ เอง และเกิดความเติบโตจากภายใน
คุ ณ Kevin จาก Peace Corps กล่า วว่ า โดยปกติ แ ล้ ว คนเราจะคิ ด เอาตัว รอดเป็ นพื น้ ฐาน แต่
กระบวนการอาสาสมัครทาให้ คนคิดถึงส่วนรวมมากขึ ้น
คาถามที่ 4 วิทยากรแต่ ละท่ านมีเรื่องราวประทับใจเกี่ยวกับงานอาสาสมัครที่ผ่านมาบ้ าง
หรือไม่
คุณ เคธี จาก VSO เล่าประสบการณ์ ประทับของตนเองเมื่ อ ครัง้ เป็ นอาสาสมัคร VSO ที่นิวเดลี
ประเทศอินเดีย เป็ นเวลา 2 ปี โดยทางานเป็ นที่ปรึกษาด้ านการรณรงค์ขององค์กรที่ทางานด้ านคนตาบอด
เธอรู้ สึกทึ่งกับความคิดสร้ างสรรค์ ของคนในองค์ กรนี ้ CEO ขององค์ กรนี ้จะเข้ าสานักงานมาด้ วยไอเดีย
ใหม่ๆ แทบทุกเช้ าที่เริ่ มงาน และยังสามารถทาให้ ไอเดียเหล่านันเกิ
้ ดขึ ้นได้ จริ ง นอกจากนี ้ คุณเคธียงั บอกว่า
เธอได้ เรี ยนรู้ ที่จะคิดจากหัวใจไม่ใช่คิดจากสมอง และที่พิเศษมากขึ ้นก่อนมาที่อินเดีย เธอเคยทางานกับ
องค์กรด้ านความพิการที่อังกฤษมาก่อน แต่คนส่วนใหญ่ ที่ทางานด้ วยกันก็ ไม่ใช่คนพิการ แต่ในองค์กรที่
อิ นเดีย คนทางาน 50% เป็ นคนตาบอดซึ่งเป็ นแรงผลักดันสาคัญ ที่ ทาให้ อ งค์ กรก้ าวไปข้ างหน้ า เพราะ
คนทางานเป็ นคนที่ประสบปั ญหาจริ งๆ และเป็ นแรงบันดาลใจให้ คณ
ุ เคธีด้วย
Mr. Jin Sub Han จาก KOICA เล่าเสียงสะท้ อนจากอาสาสมัครวัยเกษียณชาวเกาหลีที่มาทางาน
อาสาสมัครในประเทศไทย อาสาสมัครคนนันบอกว่
้
าอยากมาทางานประเทศไทยเพราะอยากตอบแทนที่
ประเทศไทยเคยส่งกองทัพไปช่วยเกาหลีเมื่อสมัยที่มีสงครามเกาหลี ทหารไทยเสียชีวิตที่ประเทศเกาหลีใต้
เป็ นจานวนมาก
คุณ Makoto จาก JICA เล่าเรื่ องราวของเพื่อนของคุณ Makoto เองที่มาทางานอาสาสมัครกับ
หน่วยงานด้ านป่ าไม้ ในประเทศไทย เพื่อนของเขาทาไม่ครบเวลา 2 ปี คือ อยูไ่ ด้ 1 ปี ก็กลับไปเรี ยนต่อด้ าน
ป่ าไม้ ที่ตัวเองมาทางานอาสาสมัครจนจบด็อ กเตอร์ เพราะว่าเกิ ดแรงบันดาลใจจากการมาร่ วมทางาน
อาสาสมัครที่ประเทศไทยในครัง้ นัน้
คุณ Kevin จาก Peace Corps กล่าวว่าได้ เห็นความเสียสละของอาสาสมัครจานวนมาก และรู้สกึ
ประทับใจและรู้สกึ ขอบคุณ
คาถามสุดท้ าย อยากให้ ทุกท่ านฝากความคิดเห็นเพื่อการนาไปพัฒนางานอาสาสมัครของ
ประเทศไทย

คุณเคธี จาก VSO เล่าว่าวานนี ้ได้ รับฟั งจากสิ่งที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แลกเปลีย่ น
บนเวทีใหญ่ ว่าต่อไปจะไม่รับนักศึกษาจากเกรดหรื อผลการสอบเท่านัน้ แต่จะดูจ ากการมี จิตอาสา การ
ทางานอาสาสมัครด้ วย ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ดีแต่คนที่จะไปทางานอาสาสมัครหรื อทางานเพื่อ สังคมได้ ต้องมี
ประสบการณ์ และเข้ าใจสังคมและชุมชน เพื่อให้ เขาสามารถทางานกับสังคมและชุมชนได้ จริ งๆ แล้ วเราจะ
วัดผลเรื่ อ งนีอ้ ย่างไรด้ วย อย่างไรก็ ตาม รู้ สกึ ประทับใจในการพูดคุยในงานนี ้มาก เพราะทาให้ ได้ ความรู้
กลับไปทางานที่องั กฤษต่อได้ อีกมาก
นอกจากนี ้ สาหรับ VSO ในฐานะองค์กรที่ทางานด้ านอาสาสมัครยัง มีงานในการเก็บข้ อมูลเพื่อหา
ว่าผลที่จับ ต้ องได้ จากงานที่ เราทาคืออะไร แต่ถ้าจะให้ ดี กว่านี ้ เราต้ อ งหาหลัก ฐานให้ ได้ ว่าการท างาน
อาสาสมัครทาให้ เกิ ดการพัฒนาของสังคมได้ ดีกว่าการทางานอื่นๆ อย่างไร นี่คือความท้ าทายขององค์กรที่
ทางานด้ านอาสาสมัคร
Mr. Jin Sub Han จาก KOICA เห็นว่าประเทศไทยมีความก้ าวหน้ าในเรื่ องงานอาสาสมัคร มีความ
เข้ าใจในงานอาสาสมัคร และมีความคล้ ายคลึงเรื่ องวิถีชีวิตกับประเทศเกาหลีด้วย ซึ่งทาให้ อาสาสมัครที่
เข้ ามาทางานในประเทศไทยสามารถทางานได้ อย่างราบรื่ น
คุณ Makoto จาก JICA กล่าวว่าประเทศไทยถือเป็ นประเทศที่อาสาสมัครมาอยูแ่ ล้ วประทับใจมาก
ที่สดุ ประเทศหนึง่ เพราะว่าคนไทยใจดีและมีความเคารพผู้อาวุโส ทาให้ อาสาสมัครผู้อาวุโสค่อนข้ าง
ประทับใจ ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการพัฒนางานด้ านนี ้ เพราะโดยพื ้นฐานลักษณะทางวัฒนธรรมของ
ไทยค่อนข้ างเอื ้อต่อการทางานอาสาสมัคร
คุณ Kevin จาก Peace Corps รู้ สกึ ภูมิใจกับอาสาสมัครทัง้ 4 คนที่มาร่วมวันนี ้ สาหรับข้ อเสนอใน
การพัฒนางานจิตอาสาในประเทศไทย คือ คนไทยเข้ าใจเรื่ องจิตอาสาค่อนข้ างดี ด้ วยพื ้นฐานทางศาสนาที่
มีเรื่ องพวกนี ้ด้ วย เช่น ความเมตตากรุ ณา การเสียสละเงิน เสียสละเวลาเพื่อคนอื่น คนไทยเข้ าใจเรื่ อ งนี ้ดี
แล้ วมาตังแต่
้ สมัยโบราณ แต่คนไทยยังทางานอาสาสมัครในยามที่มีภยั พิบตั ิเสียส่วนมาก แต่ในช่วงเวลา
อื่นๆ ยังไม่ได้ ทามากนักหรื อยังไม่เข้ าใจว่าสาคัญมากอย่างไรต่อ การพัฒ นาประเทศ และรัฐบาลรวมถึง
ภาคเอกชนก็ต้องเข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาเรื่ องนี ้ด้ วย
ผู้ด าเนิ น รายการกล่าวขอบคุณ วิ ท ยากรทุกท่า นและชี ใ้ ห้ เห็ น ว่าสิ่งส าคัญ ที่ จ ะช่วยพัฒ นางาน
อาสาสมัครอีกเรื่ องหนึ่งคือการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับงานอาสาสมัครที่ยงั ไม่มีในส่วนที่ทาให้ เห็นผลกระทบต่อ
การพัฒนาตนเองของอาสาสมัครและสังคม ทาให้ ยงั ไม่มีความชัดเจนในผลกระทบที่จะเกิ ด ขึ ้นจากงาน
อาสาสมัคร
ผู้ดาเนินการเชิญชวนผู้เข้ าฟั งร่วมแลกเปลีย่ น

ผู้เข้ าร่ วม : อยากถามทาง Peace Corps ว่ ามีอาสาสมัครที่เข้ ามาทางานอาสาสมัครใน
ประเทศไทยโดยไม่ ผ่านองค์ กรอาสาสมัคร เป็ นเพราะอะไรคนเหล่ านัน้ จึงไม่ สมัครผ่ านองค์ กร
อาสาสมัคร
คุณ Kevin คิดว่าเป็ นคาถามที่น่าสนใจ ในอเมริ กามีโครงการส่งอาสาสมัครไปต่างประเทศเยอะ
มาก บางโครงการทาโดยบริ ษัทเอกชนเลยก็มี บางโครงการก็ทาโดยมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ
ซึง่ ก็ขึ ้นอยูก่ บั ว่าอาสาสมัครเข้ าถึงช่องทางไหน มีความสัมพันธ์ อย่างไรกับแต่ละที่ หรื อตัดสินใจเลือกเพราะ
อะไรด้ ว ย แต่จุ ด หนึ่ งที่ Peace Corps แตกต่ า งจากที่ อื่ น คื อ กระบวนการฝึ กอบรมก่ อ นเข้ า ไปท างาน
อาสาสมัครค่อนข้ างเข้ มข้ น และครอบคลุมทังเรื
้ ่ องทักษะในการทางานและวัฒนธรรมอื่นๆ ด้ วย ทังนี
้ ้ เพราะ
ที่อื่นส่วนมากจะจัดโปรแกรมระยะสัน้ จึงไม่มีการฝึ กอบรมเพื่อเตรี ยมความพร้ อ มหรื อมีน้อย อีกประการ
หนึ่งคือ Peace Corps รับอาสาสมัครที่เป็ นผู้ใหญ่ แล้ วคือ อายุตงแต่
ั ้ 20 ปี ขึ ้นไป จบการศึกษาอย่างน้ อ ย
ปริ ญญาตรี ซึง่ ก็เป็ นเงื่อนไขหนึ่งที่คนบางกลุม่ เช่น วัยรุ่ น ไม่สามารถสมัครเข้ าร่วมการทางานอาสาสมัคร
กับ Peace Corps ได้
ผู้ดาเนินรายการกล่าวขอบคุณทุกท่าน ปิ ดกิจกรรม
โดยสรุปแล้ ว งานอาสาสมัครต่างประเทศ ถือได้ วา่ เป็ นหนึง่ ในนโยบายหลักที่สาคัญของทุกประเทศที่
เข้ าร่วมงานเสวนา ไม่ว่าจะเป็ น สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ ญี่ ปุ่น และสหรัฐอเมริ กาต่างให้ ความสาคัญ
โดยทุกหน่วยงานให้ ความเห็นว่างานอาสาสมัครต่างประเทศเป็ นหนึ่งในกลจักรสาคัญในการขับเคลื่อ น
ประเทศ ใน 2 ด้ านสาคัญได้ แก่
1. เป็ นเครื่ องมือในการประสานและสร้ างความสัมพันธ์ ให้ แก่ประเทศของตนเองและเวทีนานาชาติ ทัง้
ในระดับชุมชน สังคม และระดับประเทศ
2. งานอาสาสมัครระหว่างประเทศเป็ นหนึง่ ในเครื่ องมือสาคัญของนานาชาติในการนามาใช้ เพือ่ พัฒนา
พลเมือง ทังในด้
้ านของการพัฒนาทักษะ การเรี ยนรู้ และมุมมองต่อด้ านการใช้ ชีวิต การพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพชีวิตในระยะยาว
สาหรับความสาคัญในด้ านการพัฒนาพลเมือง ทุกองค์กรยอมรับและให้ ความเห็นว่าโครงการ
อาสาสมัครนานาชาติเป็ นเวทีที่สาคัญต่อการพัฒนาพลเมืองในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. การสร้ างพลเมืองเพื่อให้ เป็ นทุนทางสังคมต่อไป
2. เป็ นการสร้ างและพัฒนาพลเมือง ทังในส่
้ วนของทักษะที่เกิดขึ ้นจากการทางานร่วมกับชุมชน การ
เรี ยนรู้แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่างประเทศให้ แก่อาสาสมัคร และเป็ นการพัฒนาบุคคลาจาก
ภายในด้ วยการส่งเสริ มให้ เกิดการลงมือทาอย่างเป็ นรูปธรรม

ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการทางาน
องค์อาสาสมัครทุกหน่วยงานมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทางานด้ านการอาสาสมัครสาหรับ
ประเทศไทยในอนาคต โดยมีแนวทางดังนี ้
1. การติดตามและประเมินผลการทางานของอาสาสมัครเพื่อศึกษาดูวา่ จะสามารถสร้ างผลกระทบเชิง
บวกอย่างไร
2. การประมวลผลกระทบของงานอาสาสมัครและจิตอาสา
3. มุ่งเน้ นการประชาสัมพันธ์ การสือ่ สารจิตอาสาให้ มากขึ ้นเพื่อให้ เกิดผลกระทบในวงกว้ าง
4. มุ่งเน้ นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทังส่
้ วนราชการ และภาคเอกชน
5. การพัฒนาพื ้นฐานทักษะและประสบการณ์ทางด้ านสังคม

