
 

งานอาสาสมัครต่างประเทศ - นโยบายการสร้างคน 
(Volunteering abroad and human development policy) 

การประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 1 วันที่ 8 พ.ค. 2558 เวลา 13.30-15.00 น. 
ณ ห้องทว ีบุณเกต ุชัน้ 6 อาคารส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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องค์กร
ผู้รับผิดชอบ 

องค์การหนว่ยงานอาสาสมคัรองักฤษ (VSO) 

รูปแบบ เวทีเสวนา ด าเนินรายการโดย คณุหทัยา องค์การหนว่ยอาสาสมคัรองักฤษ ประเทศไทย  

วิทยากร 1. Kevin F.F. Quigley, Ph.D. ผู้อ านวยการหนว่ยสนัติภาพสหรัฐอเมริกาในประเทศ
ไทย (Peace Corps)  

2. Mr. Makoto Okuma หวัหน้างานอาสาสมคัร องค์กรความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ของญ่ีปุ่ น (JICA)  

3. Mr. Jin Sub Han ผู้อ านวยการองค์การความร่วมมือระหวา่งประเทศของเกาหลี 
(KOICA)  

4. Katie Turner จาก VSO 

 
 
สรุปรายละเอียดการประชุม  
 
 ผู้ด าเนินรายการกลา่วทกัทายทุกท่าน และกล่าวถึงเป้าหมายของการจัดเวทีเสวนาในห้องนี ้คือ 
การแลกเปลีย่นมุมมองเชิงนโยบายของประเทศท่ีมีการจัดตัง้องค์กรด้านอาสาสมัคร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันานโยบายในการสง่เสริมงานอาสาสมคัรของประเทศไทย  
  

ค าถามข้อที่  1 ผู้ด าเนินรายการเชิญวิทยากรบอกเล่าประสบการณ์งานอาสาสมัครของแต่
ละประเทศ เพื่อให้เห็นว่าแต่ละประเทศท างานด้านอาสาสมัครอย่างไร  
 คุณเคธี เล่าให้ฟังว่า VSO ท างานกับ 500 องค์กร ใน 25 ประเทศทัว่โลก ก่อนตัง้มาตัง้แต่ ค.ศ.
1960 ไม่จ าเป็นว่าต้องเป็นคนอังกฤษเท่านัน้ท่ีจะสามารถเป็นอาสาสมัครกับ VSO ได้ แต่คนทั่วโลก
สามารถร่วมงานกบั VSO ได้ แตต้่องผา่นกระบวนการคดัเลอืกขององค์กรก่อน  
 Mr. Jin Sub Han จาก KOICA เลา่ว่า KOICA เร่ิมด าเนินการเม่ือ ปี ค.ศ.1999 โดยสง่อาสาสมคัร
มาท่ีประเทศในอาเซียนก่อน ส าหรับในประเทศไทย เร่ิมสง่เข้ามาเม่ือปี ค.ศ.1991 สง่เข้ามาทัง้สิน้ 7 คน 



 

จนถึงปัจจุบันนีไ้ด้ส่งอาสาสมัครเข้ามาแล้วทัง้สิน้ประมาณ 300 คน มีทัง้ท่ีท างานด้านการศึกษา การ
พฒันาชุมชนอย่างยัง่ยืน เป็นต้น ปัจจุบนัท างานใน 44 ประเทศทัว่โลก มีอาสาสมคัร 1,700 คน เป้าหมาย
ในการท างานอาสาสมัครของ KOICA คือ เพือ่สร้างความสมัพนัธ์กบัประเทศท่ีท างานร่วมกนัและสร้างการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน และท างานในชุมชนเป็นหลกั  
 คุณ Makoto จาก JICA ด าเนินการมาแล้ว 50 ปี ส่งอาสาสมัครไปทั่วโลกรวมทัง้สิน้ประมาณ 
47,000 คนแล้ว เฉพาะประเทศไทย เคยสง่อาสาสมัครมาแล้ว 900 คน เฉพาะอาสาสมัครผู้สงูวยัจ านวน 
600 คน มีอาสาสมัครในทัว่โลก 120 สาขา เฉพาะประเทศไทยมีประมาณ 20 สาขา เน้นการสอนภาษา 
ช่วยผู้ ด้อยโอกาส และสง่เสริมภาคอุตสาหกรรม  
 คุณ Kevin จาก Peace Corps กล่าวว่าวัตถุประสงค์และวิธีท างานของ Peace Corps มีความ
คล้ายคลงึกับทัง้ 3 องค์กรท่ีพูดมาแล้ว ลา่สดุได้สง่อาสาสมัครเข้าไปท่ีประเทศเนปาล แต่ส าหรับประเทศ
ไทยตอนนีอ้อกไปจากประเทศชั่วคราว เพราะบริเวณท่ีท างานไม่ปลอดภยั Peace Corps ตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ.
2504 ในสมัยประธานาธิบดีเคเนดี ้เป็นยุคท่ีผ่านสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และคนยุคนัน้มองว่าสงครามไม่ใช่
ทางออกของความขดัแย้ง จิตอาสาจึงอยู่ใน DNA ของคนอเมริกัน และประธานาธิบดีเคเนดีคิ้ดว่าควรเปิด
โอกาสให้ชาวอเมริกันได้ไปท างานอาสาสมัครในต่างประเทศด้วย วิธีท างานก็คล้ายคลึงกับท่ีอ่ืนมาก คือ 
ก่อนจะท างานก็ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อม เรียนภาษา ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศท่ีจะไป เพื่อให้
สามารถสร้างความสมัพนัธ์กบัคนในพืน้ท่ีได้  
  
 ผู้ด าเนินรายการเชิญอาสาสมัคร Peace Corps อีก 4 ท่านท่ีก าลังปฏิบัติการด้านการพัฒนา
เยาวชนอยู่ในประเทศไทยแนะน าตวั อาสาสมัครทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ คุณ Julia คุณ Jason คุณ Jenny และ
คณุ Julie 
  
 ค าถามข้อที่  2 รัฐบาลแต่ละประเทศมีเคร่ืองมืออะไรในการสนับสนุนการท างานด้าน
อาสาสมัครของประเทศ โดยเฉพาะอาสาสมัครที่ต้องเดินทางไปท างานในต่างประเทศ  
 คณุเคธี จาก VSO ตอบวา่ VSO ไม่ได้รับเฉพาะคนอังกฤษเท่านัน้ แต่ท างานในประเทศอ่ืนๆ ด้วย 
ดงันัน้ การท างานของ VSO กับประเทศต่างๆ เช่น ฟิลปิปินส์ เกิดจากการพูดคุยและเห็นประโยชน์ร่วมกัน
จากการมีอาสาสมัครในต่างประเทศ จึงได้มีการท างานร่วมกัน ปัจจุบัน VSO มีอาสาสม้คร 3 ประเภท 
ได้แก่ 1) อาสาสมัครเยาวชน เป็นเยาวชนอายุ 18 – 25 ปีท่ีอาสาเข้าไปท างานในชุมชนเป็นเวลา 3 เดือน 
โดยท างานร่วมก้บองค์กรในพืน้ท่ี 2) อาสาสมัครพนักงาน ส่วนอาสาสมัครพนกังาน เป็นอาสาสมัครใน
ภาคเอกชนท่ีสร้างความร่วมมือกันเพื่อให้พนักงานของภาคเอกชนในการพาพนักงานองค์กรเอกชนไป
ท างานอาสาสมัครให้กับองค์กรในพืน้ท่ี และ 3) อาสาสมัครวิชาชีพ คือ ผู้ ท่ีใช้ความถนัดทางอาชีพของ
ตนเองไปท างานอาสาสมัคร ประเทศอังกฤษมองว่างานอาสาสมคัรมีความส าคญั โดยเฉพาะอาสาสมัคร



 

เยาวชน เพราะคาดหวงัวา่เม่ืออาสาสมคัรเยาวชนกลบัมาท่ีประเทศองักฤษก็จะเอาส านกึพลเมืองท่ีเกิดขึน้
จากการไปท างานอาสาสมัครกลบัมาด้วย ส าหรับประเทศฟิลปิปินส์ ซึ่งเป็นประเทศท่ี VSO รับอาสาสมคัร
ไปท างานด้วย ฟิลิปปินส์ก็มองว่าเม่ืออาสาสมัครไปท างานแล้วกลบัมาก็จะน าทักษะและประสบการณ์
ตา่งๆ กลบัมาท าประโยชน์แก่บ้านของตวัเองเอง 

Mr. Jin Sub Han จาก KOICA ร่วมแบ่งปันว่าเม่ือ ค.ศ.1950 เกิดสงครามคาบสมุทรเกาหลี ท าให้
ประเทศเกาหลีใต้ยากจนมาก ไม่สามารถอยู่ได้หากปราศจากความช่วยเหลือจากเงินทนุต่างประเทศและ
องค์กรอาสาสมคัรอยา่งเช่น Peace Corps ท่ีเข้าไปช่วยเหลอื พอปัจจุบนัเกาหลใีต้สามารถพฒันามาจนถึง
ขัน้ท่ีมีความสามารถทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับ 11 ของโลก เพราะฉะนัน้ ตอนนีเ้ขามีศักยภาพท่ีจะ
แบ่งปันได้แล้ว เขาคิดว่าการท างานอาสาสมัครเป็นการตอบแทนกลบัคืนกับโลกในสิ่งท่ีเขาเคยได้รับเม่ือ
ตอนท่ีล าบาก ประเทศเกาหลจีึงตัง้ KOICA ขึน้มา 

คณุ Makoto จาก JICA กลา่ววา่ JICA เป็นองค์กรของรัฐบาลญ่ีปุ่ น ก่อตัง้ขึน้มาโดยมีเป้าหมาย
ในการสร้างความสมัพันธ์อันดีกับนานาประเทศ จุดเด่นของ JICA คือการท่ีมีอาสาสมัครสูงอายุและ
เยาวชนเป็นจ านวนมาก เพราะว่าท่ีญ่ีปุ่ นคอ่นข้างมีคุณภาพชีวิตท่ีดี แตค่นเหลา่นีเ้ป็นกลุม่ท่ีตัง้ค าถามกับ
ชีวิตและอยากเรียนรู้ คนกลุม่นีจ้ึงสมัครเป็นอาสาสมัครของ JICA เพื่อไปท างานในประเทศก าลงัพฒันา
อ่ืนๆ เพื่อเรียนรู้ความหมายของชีวิตมากกวา่ในชีวิตประจ าวนัในประเทศตวัเอง  

คณุ Kevin จาก Peace Corps เลา่วา่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ความส าคญักับงานอาสาสมคัรวา่เป็น
งานท่ีช่วยสานความสัมพันธ์กับนานาประเทศ นอกจากนี ้จากท่ีท างานมาท าให้เห็นว่าการไปท างาน
อาสาสมัครในต่างประเทศท าให้อาสาสมัครได้เรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ มากมาย และสร้างแรงบนัดาลใจให้ท า
เร่ืองดีๆ อยา่งตอ่เน่ือง เรียกได้วา่เกิดส านกึพลเมือง และเรามีข้อมลูชดัเจนวา่คนท่ีเคยท างานอาสาสมคัรจะ
บริจาคเงินและท างานอาสาตอ่เน่ืองมากกวา่คนท่ีไม่เคยท างานอาสาสมคัรเลย ซึ่งเป็นผลดีตอ่ประเทศชาติ
อยา่งยิ่ง  

 
ค าถามที่  3 ในมุมมองของวิทยากรทุกท่าน การท างานอาสาสมัครส่งผลอย่างไรต่อการ

พัฒนาสังคมและทุนทางสังคมในประเทศของท่าน  
คณุเคธี จาก VSO ชีใ้ห้เห็นว่างานอาสาสมคัรเป็นการพฒันาคนซึง่มีความสมัพนัธ์กนัอย่างชดัเจนใน

การพัฒนาสังคม คือ คนท่ีเคยเป็นอาสาสมัคร ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการท างาน
อาสาสมัคร ทกัษะท่ีเกิดจากการท างานในชุมชนอยู่กับตัวอาสาสมัครตลอดไป หลงัจากนัน้เขาไปท าอะไร 
เขาก็จะได้ใช้ประโยชน์จากทกัษะเหลา่นัน้  

Mr. Jin Sub Han จาก KOICA เลา่ว่างานอาสาสมัครถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญในการพฒันาคนของ
ประเทศเกาหล ี  



 

คณุ Makoto จาก JICA ร่วมแลกเปลีย่นวา่การท่ีอาสาสมคัรเข้าไปท างานในตา่งประเทศ แม้งานท่ีท า
จะเป็นงานเลก็น้อย เช่น ช่วยท ากายภาพบ าบดั ช่วยสอนหนงัสือ แตร่ะยะเวลาท่ีอยู่ 2 ปี ท าให้อาสาสมคัร
ได้เรียนรู้และปรับตวัเข้ากับวฒันธรรมของประเทศนัน้ๆ ท าให้เกิดการพฒันาศกัยภาพความเป็นมนษุย์ผา่น
การลงมือท าสิง่ตา่งๆ เอง และเกิดความเติบโตจากภายใน 

คุณ Kevin จาก Peace Corps กล่าวว่าโดยปกติแล้วคนเราจะคิดเอาตัวรอดเป็นพืน้ฐาน  แต่
กระบวนการอาสาสมคัรท าให้คนคิดถึงสว่นรวมมากขึน้  
 
 ค าถามที่ 4 วิทยากรแต่ละท่านมีเร่ืองราวประทับใจเก่ียวกับงานอาสาสมัครที่ผ่านมาบ้าง
หรือไม่  

คุณเคธี จาก VSO เล่าประสบการณ์ประทับของตนเองเม่ือครัง้เป็นอาสาสมัคร VSO ท่ีนิวเดล ี
ประเทศอินเดีย เป็นเวลา 2 ปี โดยท างานเป็นท่ีปรึกษาด้านการรณรงค์ขององค์กรท่ีท างานด้านคนตาบอด 
เธอรู้สึกทึ่งกับความคิดสร้างสรรค์ของคนในองค์กรนี ้CEO ขององค์กรนีจ้ะเข้าส านักงานมาด้วยไอเดีย
ใหม่ๆ แทบทกุเช้าท่ีเร่ิมงาน และยงัสามารถท าให้ไอเดียเหลา่นัน้เกิดขึน้ได้จริง นอกจากนี ้คุณเคธียงับอกว่า
เธอได้เรียนรู้ท่ีจะคิดจากหวัใจไม่ใช่คิดจากสมอง และท่ีพิเศษมากขึน้ก่อนมาท่ีอินเดีย เธอเคยท างานกับ
องค์กรด้านความพิการท่ีอังกฤษมาก่อน แต่คนสว่นใหญ่ท่ีท างานด้วยกันก็ไม่ใช่คนพิการ แต่ในองค์กรท่ี
อินเดีย คนท างาน 50% เป็นคนตาบอดซึ่งเป็นแรงผลกัดันส าคัญท่ีท าให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า  เพราะ
คนท างานเป็นคนท่ีประสบปัญหาจริงๆ และเป็นแรงบนัดาลใจให้คณุเคธีด้วย  

Mr. Jin Sub Han จาก KOICA เลา่เสียงสะท้อนจากอาสาสมัครวยัเกษียณชาวเกาหลีท่ีมาท างาน
อาสาสมัครในประเทศไทย อาสาสมัครคนนัน้บอกว่าอยากมาท างานประเทศไทยเพราะอยากตอบแทนท่ี
ประเทศไทยเคยสง่กองทพัไปช่วยเกาหลเีม่ือสมัยท่ีมีสงครามเกาหลี ทหารไทยเสียชีวิตท่ีประเทศเกาหลีใต้
เป็นจ านวนมาก  

คณุ Makoto จาก JICA เลา่เร่ืองราวของเพื่อนของคณุ Makoto เองท่ีมาท างานอาสาสมคัรกบั 
หน่วยงานด้านป่าไม้ในประเทศไทย เพื่อนของเขาท าไม่ครบเวลา 2 ปี คือ อยูไ่ด้ 1 ปีก็กลบัไปเรียนต่อด้าน
ป่าไม้ท่ีตัวเองมาท างานอาสาสมัครจนจบด็อกเตอร์ เพราะว่าเกิดแรงบันดาลใจจากการมาร่วมท างาน
อาสาสมคัรท่ีประเทศไทยในครัง้นัน้  

คณุ Kevin จาก Peace Corps กลา่ววา่ได้เห็นความเสียสละของอาสาสมคัรจ านวนมาก และรู้สกึ
ประทบัใจและรู้สกึขอบคณุ   
 
 ค าถามสุดท้าย อยากให้ทุกท่านฝากความคิดเห็นเพื่อการน าไปพัฒนางานอาสาสมัครของ
ประเทศไทย  
 



 

คณุเคธี จาก VSO เลา่วา่วานนีไ้ด้รับฟังจากสิ่งท่ีอาจารย์จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์แลกเปลีย่น
บนเวทีใหญ่ว่าต่อไปจะไม่รับนกัศึกษาจากเกรดหรือผลการสอบเท่านัน้  แต่จะดูจากการมีจิตอาสา การ
ท างานอาสาสมัครด้วย ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีดีแต่คนท่ีจะไปท างานอาสาสมัครหรือท างานเพื่อสงัคมได้ต้องมี
ประสบการณ์และเข้าใจสงัคมและชุมชน เพื่อให้เขาสามารถท างานกับสงัคมและชุมชนได้จริงๆ แล้วเราจะ
วดัผลเร่ืองนีอ้ย่างไรด้วย อย่างไรก็ตาม รู้สกึประทบัใจในการพูดคุยในงานนีม้าก เพราะท าให้ได้ความรู้
กลบัไปท างานท่ีองักฤษตอ่ได้อีกมาก  

นอกจากนี ้ส าหรับ VSO ในฐานะองค์กรท่ีท างานด้านอาสาสมคัรยงัมีงานในการเก็บข้อมูลเพื่อหา
ว่าผลท่ีจับต้องได้จากงานท่ีเราท าคืออะไร แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี ้เราต้องหาหลกัฐานให้ได้ว่าการท างาน
อาสาสมัครท าให้เกิดการพฒันาของสงัคมได้ดีกว่าการท างานอ่ืนๆ อยา่งไร น่ีคือความท้าทายขององค์กรท่ี
ท างานด้านอาสาสมคัร  

 
Mr. Jin Sub Han จาก KOICA เห็นวา่ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในเร่ืองงานอาสาสมคัร มีความ

เข้าใจในงานอาสาสมัคร และมีความคล้ายคลงึเร่ืองวิถีชีวิตกับประเทศเกาหลีด้วย ซึ่งท าให้อาสาสมัครท่ี
เข้ามาท างานในประเทศไทยสามารถท างานได้อยา่งราบร่ืน  

คณุ Makoto จาก JICA กลา่ววา่ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีอาสาสมคัรมาอยูแ่ล้วประทบัใจมาก
ท่ีสดุประเทศหนึง่ เพราะวา่คนไทยใจดีและมีความเคารพผู้อาวโุส ท าให้อาสาสมคัรผู้อาวโุสคอ่นข้าง
ประทบัใจ ประเทศไทยมีศกัยภาพในการพฒันางานด้านนี ้เพราะโดยพืน้ฐานลกัษณะทางวฒันธรรมของ
ไทยคอ่นข้างเอือ้ตอ่การท างานอาสาสมคัร  

คณุ Kevin จาก Peace Corps รู้สกึภมิูใจกบัอาสาสมคัรทัง้ 4 คนท่ีมาร่วมวนันี ้ส าหรับข้อเสนอใน
การพฒันางานจิตอาสาในประเทศไทย คือ คนไทยเข้าใจเร่ืองจิตอาสาค่อนข้างดี ด้วยพืน้ฐานทางศาสนาท่ี
มีเร่ืองพวกนีด้้วย เช่น ความเมตตากรุณา การเสียสละเงิน เสียสละเวลาเพื่อคนอ่ืน คนไทยเข้าใจเร่ืองนีดี้
แล้วมาตัง้แต่สมัยโบราณ แต่คนไทยยงัท างานอาสาสมัครในยามท่ีมีภยัพิบติัเสียสว่นมาก แต่ในช่วงเวลา
อ่ืนๆ ยงัไม่ได้ท ามากนักหรือยงัไม่เข้าใจว่าส าคัญมากอย่างไรต่อการพฒันาประเทศ และรัฐบาลรวมถึง
ภาคเอกชนก็ต้องเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาเร่ืองนีด้้วย  
 
 ผู้ด าเนินรายการกล่าวขอบคุณวิทยากรทุกท่านและชีใ้ห้เห็นว่าสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนางาน
อาสาสมัครอีกเร่ืองหนึ่งคือการเก็บข้อมูลเก่ียวกับงานอาสาสมคัรท่ียงัไม่มีในสว่นท่ีท าให้เห็นผลกระทบต่อ
การพัฒนาตนเองของอาสาสมัครและสงัคม ท าให้ยงัไม่มีความชัดเจนในผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากงาน
อาสาสมคัร 
  
 ผู้ด าเนินการเชิญชวนผู้ เข้าฟังร่วมแลกเปลีย่น 



 

 ผู้เข้าร่วม : อยากถามทาง Peace Corps ว่ามีอาสาสมัครที่เข้ามาท างานอาสาสมัครใน
ประเทศไทยโดยไม่ผ่านองค์กรอาสาสมัคร เป็นเพราะอะไรคนเหล่านัน้จึงไม่สมัครผ่านองค์กร
อาสาสมัคร  
 คุณ Kevin คิดว่าเป็นค าถามท่ีน่าสนใจ ในอเมริกามีโครงการส่งอาสาสมัครไปต่างประเทศเยอะ
มาก บางโครงการท าโดยบริษัทเอกชนเลยก็มี บางโครงการก็ท าโดยมหาวิทยาลยั สถาบนัการศึกษาตา่งๆ  
ซึง่ก็ขึน้อยูก่บัวา่อาสาสมัครเข้าถึงช่องทางไหน มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัแตล่ะท่ี หรือตดัสนิใจเลือกเพราะ
อะไรด้วย แต่จุดหนึ่งท่ี Peace Corps แตกต่างจากท่ีอ่ืนคือกระบวนการฝึกอบรมก่อนเข้าไปท างาน
อาสาสมคัรคอ่นข้างเข้มข้น และครอบคลมุทัง้เร่ืองทกัษะในการท างานและวฒันธรรมอ่ืนๆ ด้วย ทัง้นี ้เพราะ
ท่ีอ่ืนสว่นมากจะจัดโปรแกรมระยะสัน้ จึงไม่มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมหรือมีน้อย อีกประการ
หนึ่งคือ Peace Corps รับอาสาสมัครท่ีเป็นผู้ ใหญ่แล้วคือ อายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป จบการศึกษาอย่างน้อย
ปริญญาตรี ซึง่ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งท่ีคนบางกลุม่ เช่น วยัรุ่น ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมการท างานอาสาสมัคร
กบั Peace Corps ได้  

 
 ผู้ด าเนินรายการกลา่วขอบคณุทกุทา่น ปิดกิจกรรม 
 

โดยสรุปแล้ว งานอาสาสมคัรตา่งประเทศ ถือได้วา่เป็นหนึง่ในนโยบายหลกัท่ีส าคญัของทุกประเทศท่ี
เข้าร่วมงานเสวนา ไม่ว่าจะเป็น สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกาต่างให้ความส าคญั
โดยทุกหน่วยงานให้ความเห็นว่างานอาสาสมัครต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลจักรส าคัญในการขบัเคลื่อน
ประเทศ ใน 2  ด้านส าคญัได้แก่ 
1. เป็นเคร่ืองมือในการประสานและสร้างความสมัพนัธ์ให้แก่ประเทศของตนเองและเวทีนานาชาติ ทัง้

ในระดบัชุมชน สงัคม และระดบัประเทศ 
2. งานอาสาสมคัรระหวา่งประเทศเป็นหนึง่ในเคร่ืองมือส าคญัของนานาชาติในการน ามาใช้เพือ่พฒันา

พลเมือง ทัง้ในด้านของการพฒันาทกัษะ การเรียนรู้ และมมุมองตอ่ด้านการใช้ชีวิต การพฒันา
มาตรฐานคณุภาพชีวิตในระยะยาว 

 
ส าหรับความส าคญัในด้านการพฒันาพลเมือง ทกุองค์กรยอมรับและให้ความเห็นวา่โครงการ

อาสาสมคัรนานาชาติเป็นเวทีท่ีส าคญัตอ่การพฒันาพลเมืองในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้
1. การสร้างพลเมืองเพื่อให้เป็นทนุทางสงัคมตอ่ไป 
2. เป็นการสร้างและพฒันาพลเมือง ทัง้ในสว่นของทกัษะท่ีเกิดขึน้จากการท างานร่วมกบัชุมชน  การ

เรียนรู้แลกเปลีย่นวฒันธรรมระหวา่งประเทศให้แก่อาสาสมคัร และเป็นการพฒันาบุคคลาจาก
ภายในด้วยการสง่เสริมให้เกิดการลงมือท าอยา่งเป็นรูปธรรม 



 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างาน 
 

องค์อาสาสมคัรทกุหนว่ยงานมีข้อเสนอแนะในการพฒันาการท างานด้านการอาสาสมคัรส าหรับ
ประเทศไทยในอนาคต โดยมีแนวทางดงันี ้

1. การติดตามและประเมินผลการท างานของอาสาสมคัรเพื่อศกึษาดวูา่จะสามารถสร้างผลกระทบเชิง
บวกอยา่งไร 

2. การประมวลผลกระทบของงานอาสาสมคัรและจิตอาสา 
3. มุ่งเน้นการประชาสมัพนัธ์การสือ่สารจิตอาสาให้มากขึน้เพื่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง  
4. มุ่งเน้นการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นทัง้สว่นราชการ และภาคเอกชน 

5. การพฒันาพืน้ฐานทกัษะและประสบการณ์ทางด้านสงัคม  


