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Closing Session แนวโน้มการพัฒนางานอาสาสมัครโลก Global Volunteering Trend 

โดย Ms.Katie Turner, VSO Global Advocacy and Research 

 ขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความสนใจในช่วงการน าเสนอของดิฉนั สิ่งท่ีอยากจะขอเสนอก็คือ การท่ีเรา

จะมองก้าวตอ่ไปในการท างานอาสาสมคัรโลกจะมองอยา่งไร และจะสามารถท าอยา่งไร สิง่ท่ีจะมาพดูวนันี ้

ตา่งจากสองครัง้ท่ีผา่นมา และถือว่าเป็นประเด็นท่ีใหญ่พอสมควร ท่ีจะพูดต่อไปคือการท างานขององค์กร 

VSO 

VSO คือใคร :  VSO คือ กลุม่อาสาสมัคร ท่ีตัง้กลุม่เป็นองค์กรพฒันาระดบันานาชาติ ท่ีท างาน

กบัอาสาสมคัรเพื่อตอ่สู้ความยากจนและลดความเลือ่มล า้ ท า 25 ประเทศ ร่วม 5 องค์กร ไม่วา่จะเป็นเร่ือง

การศกึษา สาธารณะสขุ และการมีสว่นรวม และการร่วมมือกบัภาครัฐ 

VSO’s Volunteering intervention 

             VSO ท างานโดยการสง่อาสาสมคัรไปยงั 25ประเทศ ตอนท่ีองค์กรจดัตัง้ขึน้ครัง้แรกคือ ตัง้ขึน้ท่ี

ประเทศองักฤษและได้มีการสง่อาสาสมคัรจากในองักฤษท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านตา่งๆ ลงไปท างาน

อาสาสมคัรในพืน้ท่ีหนึง่  

แนวทางในการท างานของอาสาสมัคร 

o ท างานด้วยทกัษะเฉพาะ 

o ท างานในชุมชน 



 

o มีอาสาสมคัรท่ีเก่ียวข้องกบัเยาวชน 

o ท างานในการเคลือ่นไหวทางการเมือง 

o จดัการ E-volunteering ให้เป็นระบบ 

o มีความเช่ียวชาญในสาขาที่ตนเองมีความรู้เป็นอยา่งมากของอาสาสมคัรในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

ประโยชน์กับการที่มีอาสาสมัครในองค์กร 

ในปัจจุบันมีความต้องการอาสาสมัครมากขึน้ ทางองค์กรจะมีการส ารวจความต้องการและจะมี

การเปิดรับอาสาสมคัร ท่ีจบการศึกษาแล้ว ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือทกัษะพิเศษท่ีสามารถท างานกับภาครัฐ

และองค์กรพัฒนาต่างๆ ท่ีจะสามารถช่วยเติมช่องว่างท่ีทางภาครัฐไม่สามารถมาเติมได้ และไม่มีความ

เสีย่งในการท างาน สิง่ท่ีท้าทายในการท างานคือท าอยา่งไรไม่ให้งานอาสาสมัครมาแทนการท างานของรัฐ

ในระยะยาว 

Youth volunteer  

การส่งอาสาสมัครออกไปท างานขององค์กร VSO มีจ านวน 2630 คน เป็นอาสาสมัครท่ีเป็น

เยาวชนท่ีเข้ามาท างานกับรัฐบาลอังกฤษ การท างานเหล่านีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ทกัษะใน

การท างานพฒันาในด้านตา่งๆ และมีโอกาสได้พฒันาตวัเองตอ่ไปในเร่ืองของการท างานในอนาคตของเขา 

บางคนท่ีตกงานก็ได้ใช้เวลานีม้าท างานด้วย เพราะการท างานอาสาสมคัรไม่ได้พฒันาแคต่วัเองอาสาสมคัร

เท่านัน้ แต่อาสาสมัครได้มีส่วนร่วมในการท างานพัฒนาชุมชนเองด้วย เช่น มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพ

ชุมชน การสร้างเสริมศกัยภาพตอ่ผู้ อ่ืนท่ีได้ท างานร่วมด้วย 

Corporate volunteering 

มีการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจมากขึน้ จุดส าคัญท่ีผ่านมา ภาคธุรกิจได้มามีส่วนร่วมกับ

โครงการตา่งๆ มากขึน้ เปิดให้พนกังานของบริษัทเข้ามาเป็นอาสาสมคัรเพื่อการได้เรียนรู้เก่ียวกบัธุรกิจของ

เขาด้วยเป็นการเรียนรู้ว่างานของเขาเก่ียวข้องกับด้านใดในชุมชนบ้าง รวมทัง้อาสาสมัครยังมีโอกาสได้

เรียนรู้ทกัษะจากภาคธุรกิจและเป็นโอกาสท่ีหน่วยงานต่างๆ จะมีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองของการ



 

ท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นการมีสว่นร่วมกับอาสาสมัครนกัธุรกิจ ผู้ ท่ียากจนและไม่มีโอกาสท่ีจะท างานและ

เข้าใจกนัมากขึน้ 

Community based volunteering  

เป็นการเปิดพืน้ท่ีและเรียนรู้ในการพฒันา พวกเรามีประสบการณ์เยอะในการท างานชุมชน และให้

การช่วยเหลอืในการฟืน้ฟู และมีเป้าหมายหลกัพฒันาไปอยา่งยัง่ยืน การเน้นให้อาสาสมคัรท างานกบัพืน้ท่ี

อยา่งไร และจะท าอยา่งไรให้โครงการตา่งๆ ท่ีอยูใ่นชุมชนกลบัไปเป็นชุนชนเป็นเจ้าของอยา่งแท้จริง 

สิ่งท่ีส าคัญมากกับประเทศท่ีเราไปท างานด้วย คือ การเข้าไปท างานร่วมกับคนในประเทศและ

หน่วยงานในประเทศอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการบริหารจัดการอาสาสมัคร และการจัดการศูนย์

อาสาสมัครในท้องถ่ิน จากประสบการณ์การท างานร่วมกับชุมชน รูปแบบการท างานจะแตกตา่งกันไปใน

แตล่ะประเทศ 

Broader development context-valing volunteering research 

เทรนด์ทั่วโลกด้านอาสาสมัครคือ ส่วนใหญ่มาจากพืน้ฐานงานวิจัยท่ี VSO ได้จัดท าและพัฒนา 

งานวิจยัช่ือ การให้คุณคา่ของงานอาสาสมคัร เคนยา เนปาล ฯลฯ  มีการวิจัยวา่อะไรท่ีจะมีสว่นช่วย ความ

ตา่งและช่วยพฒันางานอาสาสมคัรได้ดีขึน้ ผลออกมาวา่ อาสาสมคัรต้องสร้างความสมัพนัธ์   

“Volunteering as a relationship approach”  

ความสมัพนัธ์ในระดบับุคคลไม่ได้ช่วยให้อาสาสมัครเข้าใจงานอยา่งเดียวแตเ่ป็นปัจจัยส าคญัท่ีท า

ให้งานประสบความส าเร็จ เพราะฉะนัน้การสร้างความสมัพันธ์ในชุมชนเป็นสิ่งส าคัญ เป็นการสร้าง

มิตรภาพและความเป็นเพื่อนเพื่อการท างานท่ีประสบความส าเร็จ  ตวัอยา่ง การไปท างานในชุมชน มีการ

สร้างความพนัธ์ท่ีดีกับชุมชน และการสร้างความไว้วางใจและมีบทบาทในการเป็นตัวเช่ือมระหวา่งชุมชน

และหนว่ยงานในพืน้ท่ีนัน้ 

การสร้างความสมัพนัธ์สว่นตวั เป็นสิ่งส าคญั การท่ีประชากรจ านวนมากยงัยากจนอยูแ่ละเป็นคน

ท่ียากจน งานวิจัยท าให้รู้ว่าคนเหล่านีไ้ม่สามารถเข้าสู่การรับบริการ ปัญหาคือเขาเข้าไม่ถึงช่องทาง ท่ี

ให้บริการได้ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองปัญหาทางการจดัการ การคอร์รัปชัน่ตา่งๆ  



 

 “Building on the MDGs” 

การพฒันาหลายปีท่ีผ่านจะให้ความส าคญัในเร่ืองการเงิน เพราะสิ่งนีช้่วยให้เศรษฐกิจเติบโตและ

ไม่ได้ช่วยเหลือหรือส่งไปถึงคนยากจนอย่างแท้จริง การพัฒนาเทคโนโลยีให้เจริญขึน้ไม่สามารถเข้าไป

เปลี่ยนแปลงความยากจนของประชาชนได้ หรือการมองให้พ้นจากการช่วยเหลือทางเงินและเทคโนโลยี 

จะต้องเป็นการช่วยเหลอืโดยการสง่จากข้างลา่งสูข้่างบน  การท างานพัฒนาจะต้องดูว่าเป็นการพัฒนา

อย่างไรมากกว่าการพฒันาอะไร และการพฒันาต้องมีการสร้างความสมัพนัธ์ ท่ีจะช่วยให้สามารถพฒันา

และสนบัสนนุความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและท้าทายโครงสร้างอ านาจรัฐด้วย 

 “A post-2015 framework for development “ 

- สนบัสนนุให้พวกเราทกุภาคสว่นเข้ามามีสว่นร่วม ท่ีเป็นกระบวนการพดูคยุ 

- การตัง้เป้าหมายตอ่ไปวา่จะเป็นอยา่งไร และเป้าหมายท่ีตัง้ไว้จะเป็นอยา่งไร เอาไปใช้ตอ่ได้อยา่งไร

บ้าง 

- กระบวนการอาสาสมัครส าคญัอย่างไรทัง้ในกระบวนการ ในเร่ืองของการผลกัดนัรัฐบาลในการ

จดัตัง้ เป็นแกนหลกั ในการเก็บรวบรวมข้อมลูตา่งๆ ของอาสาสมคัร การประเมินอาสาสมคัร และ

พดูถึงอาสาสมคัรวา่จะมีการพฒันาไปอยา่งไร 

 

Closing Session แนวโน้มการพัฒนางานอาสาสมัครโลก Global Volunteering Trend 

โดย Dr.Kevin Quigley, Peace Corp Country Director 

 ในส่วนตัว งานอาสาสมัครในเมืองไทยผมอยากจะขอเสริมในสิ่งท่ีส าคัญมาก ถ้าเปรียบเทียบ

อาสาสมัครและงานอ่ืน อาสาสมคัรมีความส าคญักับชาวบ้าน ครอบครัว และความสมัพนัธ์นัน้ส าคญัท่ีสดุ 

ตอนท่ีผมเป็นอาสาสมัคร ผมมีความสนใจในเร่ืองต่างๆ และท่ีอเมริกานัน้ทางรัฐบาลก็ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน และงานต่างๆ ของรัฐบาลก็สามารรถตรวจสอบได้ด้วย เม่ือปี 2519-2522 ผมไม่

คอ่ยสนใจเร่ืองการเป็นอาสาสมัคร แต่ผมสนใจเร่ืองศาสนา ในตอนนัน้ผมน าหนงัสอืของท่านพุทธทาสมา

ใช้ และรู้สกึว่ามันมีความหมายมากทัง้กับตวัเองและสงัคมด้วย ผมจึงสมัครเป็นอาสาสมัคร ผมเลือกมา

ไทยทัง้ 3 อนัดบั ตอนนัน้ไปเป็นครูท่ี จ.เลย ผมสงัเกตเห็นชาวบ้านท่ีนัน่มีความเป็นอยู่ท่ีแตกตา่งมากกบัคน



 

ในเมืองเลย และคนในเมืองเลยก็มีความแตกต่างกนัมากกบัคนในกรุงเทพ ตัง้แตน่ัน้มาผมก็เร่ิมศึกษาและ

สนใจงานอาสาสมัคร และคิดว่าจะท าอย่างไรถึงจะให้รัฐบาลตอบสนองความต้องการของประชาชนให้

ได้มากท่ีสดุ 

ผมกลบัไปเรียนตอ่ท่ีอเมริกา และได้ท างานอยูใ่น วฒุิสภา คนท่ีผมท างานด้วยเป็นคนท่ีเก่งมาก ผม

ได้ได้เรียนรู้หลายอยา่งจากท่ีนัน้ สิง่ท่ีผมเรียนรู้คือรัฐบาลไม่ใช่คนท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาของประชาชน เรา

ต้องแก้ไขปัญหาเอง ผมจึงลาออกไปท างานองค์กรเอกชน และกลบัไปเรียนต่อ โดยทัว่ไปของคนอเมริกา 

เวลามีปัญหาจะแก้ไขเอง เพราะเขาไว้ใจบริษัทไม่ได้ ทัง้ในเร่ืองของทกัษะตา่งๆ  

 ในตอนนีป้ระเทศไทยก าลงัมีปัญหาในเร่ืองการเมือง และจาก 80 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีรัฐบาล

ตามรัฐธรรมนูญไม่เยอะเลย แตเ่ยอะกวา่ถ้าเทียบกบัประเทศเพื่อนบ้าน และตอนนีก้ าลงัเขียนรัฐธรรมนูญ

ใหม่เพื่อแก้ปัญหาหลายๆ เร่ือง แตก่ าลงัขาดสิง่ท่ีส าคญัคือการมีสว่นร่วมของพลเมือง ท่ีผา่นมาพลเมืองไม่

มีส่วนร่วม ผมสงสยัว่าระบบรัฐบาลใหม่รัฐธรรมนูญใหม่จะดีหรือไม่ ท าให้ชีวิตต่อไปของคนไทยยังไม่

แนน่อน แตง่านอาสาสมัครจะท าให้เรามีประสบการณ์ใหม่ และคนท่ีเป็นอาสาสมคัรจะมองโลกในมมุมอง

ใหม่ มีการท างานเป็นกลุม่ และต้องเข้าใจการท างานท่ีดีกว่าเดิม รวมถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ดี

มากขึน้ 

 องค์กรอาสาสมัครเป็นโรงเรียนส าหรับประชาธิปไตย และผมเห็นด้วย  สมัยท่ีผมท างานช่วง

สงครามเย็น ผมมีอิสระในการท างานอิสระมาก เพราะมีโอกาสพดูกบัรัฐบาลมาก  

 วนันีผ้มเสนอว่าประเทศไทยควรจะเปิดโอกาสให้คนไทยทัง้หลายได้เป็นอาสาสมัคร ไม่เฉพาะ

ชัว่คราว หรือเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเทา่นัน้ แตต้่องท าให้มีการท างานร่วมกัน และตกลงพูดคยุหาข้อตกลง

ร่วมกนั 

 เม่ือเป็นอาสาสมัครแล้วต้องให้ความส าคญักบัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างคน สิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีส าคญั

ท่ีสดุ และเราจะไม่สามารถท าอะไรได้ถ้าเราไม่มีความสมัพนัธ์ท่ีดี การเป็นอาสาสมคัรในประเทศไทยเป็นสิ่ง

ท่ีส าคญั และท าให้รัฐบาลให้เห็นความส าคญัและต้องสามารถตรวจสอบได้ด้วย  

 ผมเป็นผอ.หน่วยสนัติภาพในประเทศไทย และเป็นตวัแทน ขอขอบคณุทุกคนท่ีร่วมงานนีแ้ละหวงั

วา่การประชุมครัง้นีจ้ะสร้างแรงบนัดาลใจให้ทกุคนออกไปท างานอาสาสมคัรอีก 



 

 

 

 

น า เส น อ ผ ล ส รุ ป ข อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร ะ ดั บ ช า ติ ด้ า น ก า ร อ า ส า ส มั ค ร  ค รั้ ง ที่  1  

โดย คุณนันทินี มาลานนท์ 

แนวคิดส าคัญจากปาฐกถาพิเศษ 

• คณุคา่ของอาสาสมัครท่ีส าคญั คือการมุ่งเน้นการท าเพื่อประโยชน์สว่นรวม ถือเป็นพละก าลงัของ

เมือง นอกเหนือจากจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสงัคมได้แล้ว  การท างานอาสาสมคัรยงั

เป็นการพฒันาตนเอง 

• การเป็นอาสาสมคัรจะต้องเป็นผู้ มีทกัษะ มีความรู้ มีทศันคติท่ีดี  และท่ีส าคญัคือต้องมือท า 

• และนอกจากจะมีจิตอาสาแล้ว สิง่ส าคญัคือจะต้องมีความเป็นประชาธิปไตย 

• ในการจะปลกูฝังสร้างส านึกจิตอาสาในสงัคม อาจต้องมีการสร้างเงื่อนไขให้คนในสงัคมเกิดการ

เรียนรู้ 

อาสาสมัครกับการศึกษา 

• สถาบนัการศึกษาเป็นภาคสว่นส าคญั ท่ีมีทรัพยากรบุคคล ความรู้ และสามารถสร้างช่องทางให้

นกัเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานผ่านกิจกรรมงานอาสาเพื่อ

สงัคม 

• จากประสบการณ์ประเทศญ่ีปุ่ น ภาครัฐได้ให้ความส าคญักับการสร้างอาสาสมัครเยาวชน มีการ

สนบัสนนุให้เยาวชนท าโครงการอาสาสมคัร และมีกลไกศนูย์อาสาสมคัรอยูใ่นมหาวิทยาลยั 

• รูปแบบการเรียนการสอน แบบ Active Learning, และกระบวนการอาสาสมคัรนอกห้องเรียน เป็น

รูปแบบท่ีช่วยเสริมสร้างส านกึความเป็นพลเมืองให้กบันกัศกึษา ท าให้เด็กรู้จกัตนเอง รู้จกัโลก  



 

• กระบวนการอาสาสมัคร เป็นส่วนส าคัญในการเติมความรู้ประสบการณ์ท่ีไม่มีในห้องเรียน 

สามารถท าให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิต วฒันาธรรมของตนเองและผู้ อ่ืน 

อาสาสมัครกับการจัดการภยัพิบัติ 

• ในภาวะภยัพิบติั คนในชุมชนเองเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการผนัตวัเองมาเป็นอาสาสมคัรในชุมชน 

และอาสาสมัครจากภายนอกมีบทบาทเข้ามาช่วยหนุนเสริมในสิ่งท่ีชุมชนยังขาดและมีความ

ต้องการ 

• การเตรียมอาสาสมัครให้มีความพร้อมด้านการท างานคือ ยกระดับอาสาสมัคร จากอาสาสมัคร

เลน่ เป็น อาสาสมคัรมืออาชีพ  

• การมี “กระบวนการจดัการอาสาสมคัร” ท่ีดี เป็นสิง่ส าคญัในภาวะภยัพิบติั 

• เม่ือเกิดภัยพิบัตินัน้สิ่งส าคัญท่ีต้องท าคือระบบการประเมิน-วิเคราะห์-ท านายเพื่อการวางแผน 

จ าเป็นจะต้องมีการเตือนภัยแจ้งเหตุท่ีมีประสิทธิภาพ มีการระดมทรัพยากรและแรงงานเข้าไป

จดัการแก้ไขอยา่งมีระบบและทนัทว่งที  

• การมีศูนย์ประสานงานข้อมูล จัดการข้อมูลเหตุการณ์และความเสียหายเพื่อประสานหน่วยงาน

ตา่ง ๆ ได้ จะท าให้การช่วยเหลอืและเข้าถึงกลุม่ท่ีประสบภยัจริง  

อาสาสมัครกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญา 

• งานอาสาท าให้ได้รู้จักเข้าใจตนเอง เห็นความส าคญัของความสมัพนัธ์ระหว่างผู้คน และเช่ือมโยง

ความรู้สูต่นเองได้ 

• ปัจจัยท่ีสง่ผลให้งานอาสามีการเรียนรู้สขุภาวะทางปัญญาและพฒันาจิตวิญญาณนัน้ ได้แก่ การ

ออกแบบกระบวนการให้สง่เสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาสาสมัครและผู้ จัดงาน รวมทัง้

ผู้ รับความช่วยเหลือ ให้ความส าคัญกับการสะท้อนตนเอง (Self Reflection) ของบุคคลทัง้ด้าน

ความคิดและความรู้สกึทัง้ก่อนและหลงัการลงมือท า  

อาสาสมัครกับสวัสดิการทางสังคม 



 

• อาสาสมคัรควรจะต้อง “ให้ความส าคญักบัเป้าหมายการพฒันางานอาสาสมคัรไปสูก่ารก่อให้เกิด

ความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน 

• รัฐควรจะมีกลไกการสง่เสริม เร่ืองการจัดสวสัดิการของผู้สงูอายุ ในครอบครัวเพราะว่าสงัคมไทย

ก าลงัก้าวสูก่ารเป็นเป็นสงัคมผู้สงูอาย ุควรมีการสร้างกลไก ให้ภาครัฐและภาคประชาสงัคมเข้ามา

วางกลไกให้มีการเตรียมความพร้อมของสงัคมผู้สงูอายไุด้ดียิ่งขึน้  

• การเตรียมตวัรองรับสงัคมผู้สงูอายุของประเทศไทย กลไกหนึ่งคือการ พยายามสร้างให้ ท้องถ่ิน

เป็นผู้ ขบัเคลื่อนเร่ืองการสวัสดิการสงัคมของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการขยายผลการท างาน ให้มีทุก

จงัหวดั ๗๗๗๖ แหง่ ทัว่ประเทศ  

อาสาสมัครกับการเสริมสร้างสุขภาพ 

• อาสาสมคัรในมิติสขุภาพต้องอาศยัความรู้ ทกัษะ ความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ เน่ืองจากเป็นการท างาน

ท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิต ความเป็นความตาย 

• งานด้านสขุภาพต้องท างานท่ามกลางระบบท่ีเช่ือมโยงกบัภาครัฐและประชาชน ท่ียงัมีช่องวา่งอยู่

มาก อาสาสมคัรเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัท่ีจะช่วยเติมเต็มช่องวา่งนี  ้

อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมือง 

• รูปแบบของอาสาสมัครท่ีน าไปสู่การสร้างความเป็นพลเมืองมีหลากหลาย  แต่สิ่งส าคญัคือการ

สร้างเงื่อนไขให้เกิดการเรียนรู้เร่ืองความเป็นพลเมือง 

• เม่ืออาสาสมัครมีความเป็นพลเมือง จะน าไปสูก่ารสร้างสงัคมพลเมือง ท่ีทุกคนช่วยกันดูแลสงัคม 

สามารถจดัการปัญหาในสงัคมร่วมกนัได้ 

อาสาสมัครกับสิทธิมนุษยชน 

• ปัญหาด้านสทิธิมนษุยชน ยงัเป็นประเด็นท่ีต้องการอาสาสมคัรเข้ามาหนนุเสริม 

• ในสถานการณ์ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในปัจจุบนั อาสาสมัครมีบทบาทส าคญัในงานด้านการ

เก็บข้อมลู 



 

• การท างานอาสาสมัครในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน หน้างานเป็นสิ่งท่ีมีความท้าทายสูง 

อาสาสมคัรต้องได้รับการเตรียมความพร้อม  

อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน 

• สงัคมชนบทสมัยใหม่ต่างจากอดีตมาก ปัญหาในชนบทซบัซ้อนขึน้ การท่ีอาสาสมัครเข้าไปเรียนรู้

และท างานบริการชุมชนจึงต้องสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีซบัซ้อนและมีทกัษะ เคร่ืองมือในการ

ท างานบริการชุมชนให้เกิดประโยชน์ตอ่ชาวบ้าน 

• อีกบทบาทส าคัญของอาสาสมัครในการท างานกับชุมชน คือ การท างานข้อมูลให้ชาวบ้านเห็น

สภาพปัญหาท่ีมีผลกระทบตอ่ชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผ่านการการให้คนในชุมชน

เข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึน้และให้ชุมชนเป็นผู้ มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชนตนเอง 

อาสาสมัครกับเยาวชน 

• เมนเทอร์หรือระบบพี่เลีย้งเป็นส่วนส าคัญในการประคับประคองให้เยาวชนอาสาสมัครท างาน

อาสาสมคัรได้เสร็จสิน้ และท าอยา่งรู้คณุคา่ของสิง่ท่ีตนท า 

• คุณลกัษณะท่ีส าคญัของเมนเทอร์ท่ีอาสาสมัครท่ีท างานต่อเน่ืองและพัฒนาไปสู่การท างานภาค

สงัคมเป็นอาชีพ ได้แก่ 1) มีความจริงใจและสือ่สารผา่นการกระท าอยา่งสม ่าเสมอ 2) การให้พืน้ท่ี

ในการลงมือท าสิ่งต่างๆ 3) การเป็นตวัแบบท่ีดี  4) เปิดใจรับฟังและไม่ตดัสิน 5) ดูแลกันทัง้ในมิติ

การท างานร่วมกนัและด้านอ่ืนๆ  

อาสาสมัครกับส่ิงแวดล้อม 

• ทกุคนเป็นอาสาสมัครด้านสิง่แวดล้อมได้ โดยเร่ิมจากการจดัการของตนเองในชีวิตประจ าวนั เช่น

การช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ   ไปจนถึงการใช้ทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง

สิง่แวดล้อม  

• ประเด็นสิ่งแวดล้อม ต้องการพลงัของอาสาสมัครจ านวนมากมาช่วยในการขับเคลื่อนรณรงค์  

เน่ืองจากเป็นงานท่ีต้องท าตอ่เน่ือง และใช้เวลาในการสร้างการเปลีย่นแปลง 



 

เคร่ืองมือ กลไก ในการท างานอาสาสมัคร 

 

• Volunteer Center : ศนูย์อาสาสมัครเป็นกลไกส าคญัของการบริหารจัดการอาสาสมคัรในรูปแบบ

หนึ่ง ซึ่งมีกระบวนการท างานท่ีดูแลการท างานของอาสาสมัครในทุกกระบวนการ  เป็นกลไกท่ี

น่าสนใจในการไปสร้างศูนย์ประสานงานกลางเช่นนีใ้ห้เกิดในภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยจัดระบบ 

เช่ือมโยงเครือขา่ย และท าให้การท างานอาสาสมคัรมีปะสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

• Volunteer Management : การจัดการอาสาสมัคร เป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีแรงจูงใจ 

แตกต่างออกไป   และเป็นปัจจัยส าคญัท่ีจะท าให้กิจกรรมอาสาสมคัรนัน้ประสบความส าเร็จ เป็น

วงจรการดูท างานอาสาสมัครตัง้แต่การวางแผนออกแบบงาน ไปจนถึงเม่ืองานเสร็จสิน้มีการ

ประเมินผล และท าให้อาสาสมคัรกลบัมาท างานกบัองค์กรอีกในอนาคต   

รูปแบบ และแนวคิด ในการท างานอาสาสมัคร 

Professional Volunteer หรืออาสาสมัครผู้เช่ียวชาญ   

 ทกุคนสามารถใช้ทกัษะด้านวิชาชีพของตนในการมาช่วยท างานอาสาสมคัร  

 อาสาสมัครต้องสามารถใช้ทกัษะของตนในการสร้างเสริมศกัยภาพ หรือขยายผลขององค์กรท่ีมีต่อ

สงัคม มากกวา่การเข้าไปช่วยเหลอืเป็นครัง้คราว   

Corporate Volunteer หรืออาสาสมัครภาคเอกชน 

  คืออาสาสมัครท่ีใช้ทกัษะและความเช่ียวชาญทางภาคธุรกิจของตนเอง มาท างานอาสาสมัครเพื่อ

สนบัสนุนภาคสงัคม เน่ืองจากภาคธุรกิจเป็นภาคสว่นมีความเช่ียวชาญเฉพาะและมีทรัพยากร ซึ่ง

สามารถไปหนนุเสริมการท างานในภาคสงัคม 

 เป็นการมีสว่นร่วมของภาคธุรกิจในการท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาสงัคม 

Volunteering and Human Development  



 

 ในหลายประเทศทั่วโลกมีการออกนโยบายสนับสนุนงานอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงาน

อาสาสมัครชุมชน ภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ  โดยแนวคิดส าคัญเบือ้งหลงัคือ งาน

อาสาสมคัรเป็นกระบวนการท่ีช่วยสร้างคน   

 การท างานอาสาสมัคร ถือเป็นกระบวนการท่ีช่วยพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยเป็นการสร้างการ

เรียนรู้ในเร่ืองความเป็นพลเมือง การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ น า การ

ตดัสนิใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการสร้างทนุทางสงัคมรูปแบบหนึง่ 

Volunteering in Digital Age  

 การท างานอาสาสมัครในยุคดิจิตอล เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นตัวแปรส าคัญในการระดม

อาสาสมคัร และสือ่สารรณรงค์ ท่ีท าให้สามารถระดมความช่วยเหลอืได้รวดเร็วมากขึน้ 

 ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบกิจกรรมท่ีสนุกและน่าสนใจ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีดึงดูด

อาสาสมคัรมาท างานในภาคสงัคม 

มาตรฐานงานอาสาสมัครไทย 

 การมีมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติในการดูแลอาสาสมัครขององค์กร จะเป็นการช่วยให้

อาสาสมัครสามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาสาสมัครเกิดการเรียนรู้ และงานท่ี

อาสาสมคัรท าสามารถช่วยสนบังานภารกิจขององค์กรได้อยา่งแท้จริง 

Volunteering and Impact Evaluation : งานอาสาสมัครกับการประเมินผล 

 งานด้านการประเมินผลการท างานอาสาสมคัรอาจไม่ใช่ขัน้ตอนสดุท้ายในการท างาน หากแต่ต้อง

มีการวางแผน ออกแบบ และเก็บข้อมูลในขัน้ตอนต่างๆ โดยข้อมูลท่ีได้นัน้จะบอกเราถึง

ความก้าวหน้าและสามารถท าให้เราตอบสนองตอ่ข้อบกพร่องได้ทนัทว่งที  

 

ปาฐกถา โดย อ.ศุภรัตน์ รัตนมุขย์  

อาจารย์ประจ าส านักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 

สวสัดีผู้ เข้าร่วมประชุมงานในครัง้นีทุ้กท่าน ผมอยากจะกล่าวถึงภาพรวมของการจัดงาน และ

ประเด็นท่ีนา่จะเพิ่ม ก่อนอ่ืนขอขอบคณุทีมงานท่ีจดังานขึน้มา ในการจดังานครัง้นีส้อบผา่นและท าได้ดีมาก 

และถือเป็นการประชุมองค์นานาชาติ และท าได้ค่อนข้างดี อาจขดัข้องในเทคนิคไปบ้างบางเหตกุารณ์ จาก

ท่ีเห็นคือมีความตัง้ใจท่ีจะท าท าให้มีเนือ้หาแนน่มาก ใน 2 วนั ในการท าในครัง้ต่อไปอาจจะต้องเพิ่มวนัให้

มากขึน้เพราะมีประเด็นในการพูดคุยเยอะ และมีผู้ สนใจเยอะคือมีผู้ เข้าร่วมถึง 700 คน ถือว่าเยอะมาก

ส าหรับครัง้แรก 

ประเด็นท่ีสอง ในเร่ืองของจุดอ่อนคือการไม่ได้รวมกลุม่ต่างๆ ของประชากรท่ีหลากหลาย ควรมี

การรวมกลุม่ประชากรหลายกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สงูอายุ คนพิการ ศาสนา ท่ีเป็น

อาสาสมคัร ครัง้ตอ่ไปควรดกูลุม่คนเหลา่นี ้ 

สิง่ท่ีมีอิทธิพลต่องานอาสาสมัครคือ ศาสนา เม่ือมองดูอาสาสมัครไทยท่ีมีน้อยกว่าท่ีอเมริกา คือท่ี

ไทยมี 21% ท่ีอเมริกามีถึง 50% แต่เรามีอาสาสมัครแบบไม่เป็นทางการเยอะมากในสงัคมไทย และสิ่ง

เหลา่นีอ้ยูท่ี่ประชาชนท่ีมีความเป็นพลเมือง การท างานอาสาสมัครไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง อาสาสมัคร

คือวิธีการและกระบวนการ ปลายทางคือประชาชน และการเป็นพลเมืองท่ีใส่ใจสังคม  อย่ามองว่า

อาสาสมัครเป็นค าตอบ เพราะงานอาสาสมัครเป็นสิ่งท่ีท าเล่นๆ สิ่งหนึ่งท่ีอยากให้เกิดคือ มองภาค

ประชาชน ภาคชุมชนในการท างานอาสาสมัคร และการท าให้อยูใ่นวิถีชีวิตของคนในสงัคม ท่ีจะท าให้เกิด

ความยั่งยืนของสงัคม ท าให้อยู่ในปกติวิสยัของชีวิตปกติของคนทั่วไปให้ได้โดยอาจจะต้องมีประเด็นท่ี

หลากหลายและรวบกลุม่องค์กรในหลายสถาบนั ซึ่งครัง้นีเ้ป็นการทดสอบและการเตรียมทีมงาน ในงาน

ครัง้หน้าเราอาจจะจดังานท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ ความส าเร็จครัง้นีย้กประโยชน์ให้กับองค์กรร่วมจัด

ทกุทา่นและขอบคณุท่ีให้มาสะท้อนการท างานร่วมกนั 2 วนั ขอบคณุครับ 

 

ปิดการประชุม 

 

 



 

 

 


