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Closing Session แนวโน้ มการพัฒนางานอาสาสมัครโลก Global Volunteering Trend
โดย Ms.Katie Turner, VSO Global Advocacy and Research
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ ความสนใจในช่วงการนาเสนอของดิฉนั สิ่งที่อยากจะขอเสนอก็คือ การที่เรา
จะมองก้ าวต่อไปในการทางานอาสาสมัครโลกจะมองอย่างไร และจะสามารถทาอย่างไร สิง่ ที่จะมาพูดวันนี ้
ต่างจากสองครัง้ ที่ผา่ นมา และถือว่าเป็ นประเด็นที่ใหญ่พอสมควร ที่จะพูดต่อไปคือการทางานขององค์กร
VSO
VSO คือใคร : VSO คือ กลุม่ อาสาสมัคร ที่ตงกลุ
ั ้ ม่ เป็ นองค์กรพัฒนาระดับนานาชาติ ที่ทางาน
กับอาสาสมัครเพื่อต่อสู้ความยากจนและลดความเลือ่ มล ้า ทา 25 ประเทศ ร่วม 5 องค์กร ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง
การศึกษา สาธารณะสุข และการมีสว่ นรวม และการร่วมมือกับภาครัฐ
VSO’s Volunteering intervention
VSO ทางานโดยการส่งอาสาสมัครไปยัง 25ประเทศ ตอนที่องค์กรจัดตังขึ
้ ้นครัง้ แรกคือ ตังขึ
้ ้นที่
ประเทศอังกฤษและได้ มีการส่งอาสาสมัครจากในอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านต่างๆ ลงไปทางาน
อาสาสมัครในพื ้นที่หนึง่
แนวทางในการทางานของอาสาสมัคร
o ทางานด้ วยทักษะเฉพาะ
o ทางานในชุมชน

o มีอาสาสมัครที่เกี่ยวข้ องกับเยาวชน
o ทางานในการเคลือ่ นไหวทางการเมือง
o จัดการ E-volunteering ให้ เป็ นระบบ
o มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเองมีความรู้เป็ นอย่างมากของอาสาสมัครในประเทศและ
ต่างประเทศ
ประโยชน์ กับการที่มีอาสาสมัครในองค์ กร
ในปั จจุบันมีความต้ องการอาสาสมัครมากขึ ้น ทางองค์กรจะมีการสารวจความต้ องการและจะมี
การเปิ ดรับอาสาสมัคร ที่จบการศึกษาแล้ ว ที่มีความเชี่ยวชาญหรื อทักษะพิเศษที่สามารถทางานกับภาครัฐ
และองค์ กรพัฒนาต่างๆ ที่จะสามารถช่วยเติมช่องว่างที่ทางภาครัฐไม่สามารถมาเติมได้ และไม่มีความ
เสีย่ งในการทางาน สิง่ ที่ท้าทายในการทางานคือ ทาอย่างไรไม่ให้ งานอาสาสมัครมาแทนการทางานของรัฐ
ในระยะยาว
Youth volunteer
การส่ง อาสาสมัค รออกไปท างานขององค์ ก ร VSO มี จ านวน 2630 คน เป็ นอาสาสมัค รที่ เป็ น
เยาวชนที่เข้ ามาทางานกับรัฐบาลอังกฤษ การทางานเหล่านี ้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนได้ ใช้ ทกั ษะใน
การทางานพัฒนาในด้ านต่างๆ และมีโอกาสได้ พฒ
ั นาตัวเองต่อไปในเรื่ องของการทางานในอนาคตของเขา
บางคนที่ตกงานก็ได้ ใช้ เวลานี ้มาทางานด้ วย เพราะการทางานอาสาสมัครไม่ได้ พฒ
ั นาแค่ตวั เองอาสาสมัคร
เท่านัน้ แต่อาสาสมัครได้ มีส่วนร่ วมในการทางานพัฒนาชุมชนเองด้ วย เช่น มี ส่วนร่ วมพัฒ นาศักยภาพ
ชุมชน การสร้ างเสริ มศักยภาพต่อผู้อื่นที่ได้ ทางานร่วมด้ วย
Corporate volunteering
มี การเข้ าไปมี ส่วนร่ วมของภาคธุรกิ จมากขึ ้น จุดสาคัญ ที่ผ่านมา ภาคธุ รกิ จ ได้ มามี ส่วนร่ วมกับ
โครงการต่างๆ มากขึ ้น เปิ ดให้ พนักงานของบริ ษัทเข้ ามาเป็ นอาสาสมัครเพื่อการได้ เรี ยนรู้ เกี่ยวกับธุรกิจของ
เขาด้ วยเป็ นการเรี ยนรู้ ว่างานของเขาเกี่ยวข้ องกับ ด้ านใดในชุมชนบ้ าง รวมทังอาสาสมั
้
ครยังมี โอกาสได้
เรี ยนรู้ทกั ษะจากภาคธุรกิจและเป็ นโอกาสที่หน่วยงานต่างๆ จะมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจในเรื่ องของการ

ทางานร่ วมกัน ซึ่งเป็ นการมี สว่ นร่ วมกับอาสาสมัครนักธุรกิจ ผู้ที่ยากจนและไม่มีโอกาสที่จะทางานและ
เข้ าใจกันมากขึ ้น
Community based volunteering
เป็ นการเปิ ดพื ้นที่และเรี ยนรู้ในการพัฒนา พวกเรามีประสบการณ์ เยอะในการทางานชุมชน และให้
การช่วยเหลือในการฟื น้ ฟู และมีเป้าหมายหลักพัฒนาไปอย่างยัง่ ยืน การเน้ นให้ อาสาสมัครทางานกับพื ้นที่
อย่างไร และจะทาอย่างไรให้ โครงการต่างๆ ที่อยูใ่ นชุมชนกลับไปเป็ นชุนชนเป็ นเจ้ าของอย่างแท้ จริ ง
สิ่งที่สาคัญมากกับประเทศที่เราไปทางานด้ วย คือ การเข้ าไปทางานร่ วมกับคนในประเทศและ
หน่วยงานในประเทศอย่างแท้ จริ ง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการบริ หารจัดการอาสาสมัคร และการจัดการศูน ย์
อาสาสมัครในท้ องถิ่น จากประสบการณ์ การทางานร่ วมกับชุมชน รูปแบบการทางานจะแตกต่างกันไปใน
แต่ละประเทศ
Broader development context-valing volunteering research
เทรนด์ทั่วโลกด้ านอาสาสมัครคือ ส่วนใหญ่ มาจากพื ้นฐานงานวิจัยที่ VSO ได้ จัดทาและพัฒนา
งานวิจยั ชื่อ การให้ คุณค่าของงานอาสาสมัคร เคนยา เนปาล ฯลฯ มีการวิจัยว่าอะไรที่จะมีสว่ นช่วย ความ
ต่างและช่วยพัฒนางานอาสาสมัครได้ ดีขึ ้น ผลออกมาว่า อาสาสมัครต้ องสร้ างความสัมพันธ์
“Volunteering as a relationship approach”
ความสัมพันธ์ ในระดับบุคคลไม่ได้ ช่วยให้ อาสาสมัครเข้ าใจงานอย่างเดียวแต่เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทา
ให้ งานประสบความส าเร็ จ เพราะฉะนัน้ การสร้ างความสัม พันธ์ ในชุม ชนเป็ นสิ่งสาคัญ เป็ นการสร้ าง
มิตรภาพและความเป็ นเพื่อนเพื่อการทางานที่ประสบความสาเร็ จ ตัวอย่าง การไปทางานในชุมชน มีการ
สร้ างความพันธ์ ที่ดีกับชุมชน และการสร้ างความไว้ วางใจและมีบทบาทในการเป็ นตัวเชื่อมระหว่างชุมชน
และหน่วยงานในพื ้นที่นนั ้
การสร้ างความสัมพันธ์ สว่ นตัว เป็ นสิ่งสาคัญ การที่ประชากรจานวนมากยังยากจนอยูแ่ ละเป็ นคน
ที่ยากจน งานวิจัยทาให้ ร้ ู ว่าคนเหล่านีไ้ ม่ สามารถเข้ าสู่การรั บบริ การ ปั ญ หาคื อ เขาเข้ าไม่ถึงช่อ งทาง ที่
ให้ บริ การได้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องปั ญหาทางการจัดการ การคอร์ รัปชัน่ ต่างๆ

“Building on the MDGs”
การพัฒนาหลายปี ที่ผ่านจะให้ ความสาคัญในเรื่ องการเงิน เพราะสิ่งนี ้ช่วยให้ เศรษฐกิจเติบโตและ
ไม่ได้ ช่วยเหลือหรื อส่งไปถึงคนยากจนอย่างแท้ จริ ง การพัฒ นาเทคโนโลยีให้ เจริ ญ ขึ ้นไม่สามารถเข้ าไป
เปลี่ยนแปลงความยากจนของประชาชนได้ หรื อ การมองให้ พ้นจากการช่วยเหลือทางเงินและเทคโนโลยี
จะต้ องเป็ นการช่วยเหลือโดยการส่งจากข้ างล่างสูข่ ้ างบน การทางานพัฒ นาจะต้ อ งดูว่าเป็ นการพัฒ นา
อย่างไรมากกว่าการพัฒนาอะไร และการพัฒนาต้ องมีการสร้ างความสัมพันธ์ ที่จะช่วยให้ สามารถพัฒนา
และสนับสนุนความเข้ มแข็งขององค์กรชุมชนและท้ าทายโครงสร้ างอานาจรัฐด้ วย
“A post-2015 framework for development “
- สนับสนุนให้ พวกเราทุกภาคส่วนเข้ ามามีสว่ นร่วม ที่เป็ นกระบวนการพูดคุย
- การตังเป
้ ้ าหมายต่อไปว่าจะเป็ นอย่างไร และเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ จะเป็ นอย่างไร เอาไปใช้ ตอ่ ได้ อย่างไร
บ้ าง
- กระบวนการอาสาสมัครสาคัญอย่างไรทังในกระบวนการ
้
ในเรื่ อ งของการผลักดันรัฐบาลในการ
จัดตัง้ เป็ นแกนหลัก ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่างๆ ของอาสาสมัคร การประเมินอาสาสมัคร และ
พูดถึงอาสาสมัครว่าจะมีการพัฒนาไปอย่างไร

Closing Session แนวโน้ มการพัฒนางานอาสาสมัครโลก Global Volunteering Trend
โดย Dr.Kevin Quigley, Peace Corp Country Director
ในส่วนตัว งานอาสาสมัครในเมื อ งไทยผมอยากจะขอเสริ ม ในสิ่งที่ สาคัญ มาก ถ้ าเปรี ย บเทีย บ
อาสาสมัครและงานอื่น อาสาสมัครมีความสาคัญกับชาวบ้ าน ครอบครัว และความสัมพันธ์ นนส
ั ้ าคัญที่สดุ
ตอนที่ผมเป็ นอาสาสมัคร ผมมี ความสนใจในเรื่ อ งต่างๆ และที่อ เมริ กานันทางรั
้
ฐ บาลก็ ตอบสนองความ
ต้ องการของประชาชน และงานต่างๆ ของรัฐ บาลก็ สามารรถตรวจสอบได้ ด้วย เมื่ อปี 2519-2522 ผมไม่
ค่อยสนใจเรื่ องการเป็ นอาสาสมัคร แต่ผมสนใจเรื่ องศาสนา ในตอนนันผมน
้
าหนังสือของท่านพุทธทาสมา
ใช้ และรู้ สกึ ว่ามันมีความหมายมากทังกั
้ บตัวเองและสังคมด้ วย ผมจึงสมัครเป็ นอาสาสมัคร ผมเลือกมา
ไทยทัง้ 3 อันดับ ตอนนันไปเป็
้
นครูที่ จ.เลย ผมสังเกตเห็นชาวบ้ านที่นนั่ มีความเป็ นอยู่ที่แตกต่างมากกับคน

ในเมืองเลย และคนในเมืองเลยก็มีความแตกต่างกันมากกับคนในกรุ งเทพ ตังแต่
้ นนมาผมก็
ั้
เริ่ มศึกษาและ
สนใจงานอาสาสมัคร และคิดว่าจะทาอย่างไรถึงจะให้ รัฐบาลตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนให้
ได้ มากที่สดุ
ผมกลับไปเรี ยนต่อที่อเมริ กา และได้ ทางานอยูใ่ น วุฒิสภา คนที่ผมทางานด้ วยเป็ นคนที่เก่งมาก ผม
ได้ ได้ เรี ยนรู้ หลายอย่างจากที่นนั ้ สิง่ ที่ผมเรี ยนรู้คือรัฐบาลไม่ใช่คนที่จะเข้ าไปแก้ ไขปั ญหาของประชาชน เรา
ต้ องแก้ ไขปั ญหาเอง ผมจึงลาออกไปทางานองค์กรเอกชน และกลับไปเรี ยนต่อ โดยทัว่ ไปของคนอเมริ กา
เวลามีปัญหาจะแก้ ไขเอง เพราะเขาไว้ ใจบริ ษัทไม่ได้ ทังในเรื
้ ่ องของทักษะต่างๆ
ในตอนนี ้ประเทศไทยกาลังมีปัญหาในเรื่ องการเมือง และจาก 80 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีรัฐบาล
ตามรัฐธรรมนูญไม่เยอะเลย แต่เยอะกว่าถ้ าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ าน และตอนนี ้กาลังเขียนรัฐธรรมนูญ
ใหม่เพื่อแก้ ปัญหาหลายๆ เรื่ อง แต่กาลังขาดสิง่ ที่สาคัญคือการมีสว่ นร่วมของพลเมือง ที่ผา่ นมาพลเมืองไม่
มี ส่วนร่ วม ผมสงสัยว่าระบบรั ฐบาลใหม่ รัฐ ธรรมนูญ ใหม่ จ ะดีห รื อ ไม่ ทาให้ ชีวิตต่อ ไปของคนไทยยังไม่
แน่นอน แต่งานอาสาสมัครจะทาให้ เรามีประสบการณ์ ใหม่ และคนที่เป็ นอาสาสมัครจะมองโลกในมุมมอง
ใหม่ มีการทางานเป็ นกลุม่ และต้ องเข้ าใจการทางานที่ดีกว่าเดิม รวมถึงการแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคได้ ดี
มากขึ ้น
องค์ ก รอาสาสมั ค รเป็ นโรงเรี ย นส าหรั บ ประชาธิ ป ไตย และผมเห็ น ด้ ว ย สมั ย ที่ ผ มท างานช่ ว ง
สงครามเย็น ผมมีอิสระในการทางานอิสระมาก เพราะมีโอกาสพูดกับรัฐบาลมาก
วันนีผ้ มเสนอว่าประเทศไทยควรจะเปิ ดโอกาสให้ คนไทยทังหลายได้
้
เป็ นอาสาสมัคร ไม่เฉพาะ
ชัว่ คราว หรื อเมื่อมีเหตุการณ์ ฉุกเฉินเท่านัน้ แต่ต้องทาให้ มีการทางานร่วมกัน และตกลงพูดคุยหาข้ อตกลง
ร่วมกัน
เมื่อเป็ นอาสาสมัครแล้ วต้ องให้ ความสาคัญกับเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างคน สิ่งนี ้เป็ นสิ่งที่สาคัญ
ที่สดุ และเราจะไม่สามารถทาอะไรได้ ถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ ที่ดี การเป็ นอาสาสมัครในประเทศไทยเป็ นสิ่ง
ที่สาคัญ และทาให้ รัฐบาลให้ เห็นความสาคัญและต้ องสามารถตรวจสอบได้ ด้วย
ผมเป็ นผอ.หน่วยสันติภาพในประเทศไทย และเป็ นตัวแทน ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมงานนี ้และหวัง
ว่าการประชุมครัง้ นี ้จะสร้ างแรงบันดาลใจให้ ทกุ คนออกไปทางานอาสาสมัครอีก

น า เ ส 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 รั ้ ง ที่ 1
โดย คุณนันทินี มาลานนท์
แนวคิดสาคัญจากปาฐกถาพิเศษ
• คุณค่าของอาสาสมัครที่สาคัญ คือการมุ่งเน้ นการทาเพื่อประโยชน์สว่ นรวม ถือเป็ นพละกาลังของ
เมือง นอกเหนือจากจะสามารถสร้ างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมได้ แล้ ว การทางานอาสาสมัครยัง
เป็ นการพัฒนาตนเอง
• การเป็ นอาสาสมัครจะต้ องเป็ นผู้มีทกั ษะ มีความรู้ มีทศั นคติที่ดี และที่สาคัญคือต้ องมือทา
• และนอกจากจะมีจิตอาสาแล้ ว สิง่ สาคัญคือจะต้ องมีความเป็ นประชาธิปไตย
• ในการจะปลูกฝั งสร้ างสานึกจิตอาสาในสังคม อาจต้ องมีการสร้ างเงื่อนไขให้ คนในสังคมเกิดการ
เรี ยนรู้
อาสาสมัครกับการศึกษา
• สถาบันการศึกษาเป็ นภาคส่วนสาคัญ ที่มีทรัพยากรบุคคล ความรู้ และสามารถสร้ างช่องทางให้
นักเรี ยน นักศึกษาได้ มีโอกาสสร้ างเสริ มประสบการณ์ ใ นการทางานผ่านกิจ กรรมงานอาสาเพื่อ
สังคม
• จากประสบการณ์ ประเทศญี่ ปนุ่ ภาครัฐได้ ให้ ความสาคัญกับการสร้ างอาสาสมัครเยาวชน มีการ
สนับสนุนให้ เยาวชนทาโครงการอาสาสมัคร และมีกลไกศูนย์อาสาสมัครอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
• รูปแบบการเรี ยนการสอน แบบ Active Learning, และกระบวนการอาสาสมัครนอกห้ องเรี ยน เป็ น
รูปแบบที่ช่วยเสริ มสร้ างสานึกความเป็ นพลเมืองให้ กบั นักศึกษา ทาให้ เด็กรู้จกั ตนเอง รู้จกั โลก

• กระบวนการอาสาสมั ค ร เป็ นส่ว นส าคัญ ในการเติ ม ความรู้ ประสบการณ์ ที่ ไม่ มี ในห้ อ งเรี ย น
สามารถทาให้ เด็กๆได้ เรี ยนรู้วิถีชีวิต วัฒนาธรรมของตนเองและผู้อื่น
อาสาสมัครกับการจัดการภัยพิบัติ
• ในภาวะภัยพิบตั ิ คนในชุมชนเองเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการผันตัวเองมาเป็ นอาสาสมัครในชุมชน
และอาสาสมัค รจากภายนอกมี บ ทบาทเข้ ามาช่ว ยหนุน เสริ ม ในสิ่งที่ ชุม ชนยังขาดและมี ความ
ต้ องการ
• การเตรี ยมอาสาสมัครให้ มีความพร้ อมด้ านการทางานคือ ยกระดับอาสาสมัคร จากอาสาสมัคร
เล่น เป็ น อาสาสมัครมืออาชีพ
• การมี “กระบวนการจัดการอาสาสมัคร” ที่ดี เป็ นสิง่ สาคัญในภาวะภัยพิบตั ิ
• เมื่ อ เกิ ดภัยพิบัตินนั ้ สิ่งสาคัญ ที่ต้อ งทาคือ ระบบการประเมิ น -วิเคราะห์ -ทานายเพื่อ การวางแผน
จาเป็ นจะต้ องมี การเตือนภัยแจ้ งเหตุที่มีประสิทธิ ภาพ มี การระดมทรัพยากรและแรงงานเข้ าไป
จัดการแก้ ไขอย่างมีระบบและทันท่วงที
• การมีศูนย์ประสานงานข้ อมูล จัดการข้ อมูลเหตุการณ์ และความเสียหายเพื่อ ประสานหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ จะทาให้ การช่วยเหลือและเข้ าถึงกลุม่ ที่ประสบภัยจริ ง
อาสาสมัครกับการสร้ างสุขภาวะทางปั ญญา
• งานอาสาทาให้ ได้ ร้ ูจักเข้ าใจตนเอง เห็นความสาคัญของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้คน และเชื่อมโยง
ความรู้สตู่ นเองได้
• ปั จจัยที่สง่ ผลให้ งานอาสามีการเรี ยนรู้สขุ ภาวะทางปั ญญาและพัฒนาจิตวิญญาณนัน้ ได้ แก่ การ
ออกแบบกระบวนการให้ สง่ เสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างอาสาสมัครและผู้จัดงาน รวมทัง้
ผู้รับความช่วยเหลือ ให้ ความสาคัญ กับการสะท้ อนตนเอง (Self Reflection) ของบุคคลทังด้
้ าน
ความคิดและความรู้สกึ ทังก่
้ อนและหลังการลงมือทา
อาสาสมัครกับสวัสดิการทางสังคม

• อาสาสมัครควรจะต้ อง “ให้ ความสาคัญกับเป้าหมายการพัฒนางานอาสาสมัครไปสูก่ ารก่อให้ เกิด
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีของประชาชน
• รัฐควรจะมีกลไกการส่งเสริ ม เรื่ องการจัดสวัสดิการของผู้สงู อายุ ในครอบครัวเพราะว่าสังคมไทย
กาลังก้ าวสูก่ ารเป็ นเป็ นสังคมผู้สงู อายุ ควรมีการสร้ างกลไก ให้ ภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ ามา
วางกลไกให้ มีการเตรี ยมความพร้ อมของสังคมผู้สงู อายุได้ ดียิ่งขึ ้น
• การเตรี ยมตัวรองรับสังคมผู้สงู อายุของประเทศไทย กลไกหนึ่งคือการ พยายามสร้ างให้ ท้ องถิ่ น
เป็ นผู้ขบั เคลื่อนเรื่ องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ เพื่อเป็ นการขยายผลการทางาน ให้ มีทุก
จังหวัด ๗๗๗๖ แห่ง ทัว่ ประเทศ
อาสาสมัครกับการเสริมสร้ างสุขภาพ
• อาสาสมัครในมิติสขุ ภาพต้ องอาศัยความรู้ ทักษะ ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง เนื่องจากเป็ นการทางาน
ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิต ความเป็ นความตาย
• งานด้ านสุขภาพต้ องทางานท่ามกลางระบบที่เชื่อมโยงกับภาครัฐและประชาชน ที่ยงั มีช่องว่างอยู่
มาก อาสาสมัครเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างนี ้
อาสาสมัครกับการสร้ างความเป็ นพลเมือง
• รู ปแบบของอาสาสมัครที่นาไปสู่การสร้ างความเป็ นพลเมือ งมีหลากหลาย แต่สิ่งสาคัญ คือ การ
สร้ างเงื่อนไขให้ เกิดการเรี ยนรู้เรื่ องความเป็ นพลเมือง
• เมื่ออาสาสมัครมีความเป็ นพลเมือง จะนาไปสูก่ ารสร้ างสังคมพลเมือง ที่ทุกคนช่วยกันดูแลสังคม
สามารถจัดการปั ญหาในสังคมร่วมกันได้
อาสาสมัครกับสิทธิมนุษยชน
• ปั ญหาด้ านสิทธิมนุษยชน ยังเป็ นประเด็นที่ต้องการอาสาสมัครเข้ ามาหนุนเสริ ม
• ในสถานการณ์ ปัญหาด้ านสิทธิ มนุษยชนในปั จ จุบนั อาสาสมัครมี บทบาทสาคัญในงานด้ านการ
เก็บข้ อมูล

• การท างานอาสาสมั ค รในประเด็ น ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หน้ า งานเป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามท้ า ทายสู ง
อาสาสมัครต้ องได้ รับการเตรี ยมความพร้ อม
อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน
• สังคมชนบทสมัยใหม่ต่างจากอดีตมาก ปั ญหาในชนบทซับซ้ อนขึ ้น การที่อาสาสมัครเข้ าไปเรี ยนรู้
และทางานบริ การชุมชนจึงต้ องสามารถเข้ าใจปรากฏการณ์ที่ซบั ซ้ อนและมีทกั ษะ เครื่ องมือในการ
ทางานบริ การชุมชนให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ชาวบ้ าน
• อีกบทบาทสาคัญของอาสาสมัครในการทางานกับชุมชน คือ การทางานข้ อ มูลให้ ช าวบ้ านเห็น
สภาพปั ญหาที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน ผ่านการการให้ คนในชุมชน
เข้ าใจปั ญหาที่เกิดขึ ้นและให้ ชุมชนเป็ นผู้มีบทบาทในการแก้ ไขปั ญหาของชุมชนตนเอง
อาสาสมัครกับเยาวชน
• เมนเทอร์ หรื อระบบพี่เลี ้ยงเป็ นส่วนสาคัญ ในการประคับประคองให้ เยาวชนอาสาสมัครทางาน
อาสาสมัครได้ เสร็ จสิ ้น และทาอย่างรู้คณ
ุ ค่าของสิง่ ที่ตนทา
• คุณลักษณะที่สาคัญของเมนเทอร์ ที่อ าสาสมัครที่ทางานต่อเนื่องและพัฒนาไปสู่ การทางานภาค
สังคมเป็ นอาชีพ ได้ แก่ 1) มีความจริ งใจและสือ่ สารผ่านการกระทาอย่างสม่าเสมอ 2) การให้ พื ้นที่
ในการลงมือทาสิ่งต่างๆ 3) การเป็ นตัวแบบที่ดี 4) เปิ ดใจรับฟั งและไม่ตดั สิน 5) ดูแลกันทังในมิ
้ ติ
การทางานร่วมกันและด้ านอื่นๆ
อาสาสมัครกับสิ่งแวดล้ อม
• ทุกคนเป็ นอาสาสมัครด้ านสิง่ แวดล้ อมได้ โดยเริ่ มจากการจัดการของตนเองในชีวิตประจาวัน เช่น
การช่ ว ยประหยัด ทรั พ ยากรธรรมชาติ ไปจนถึ ง การใช้ ทัก ษะความเชี่ ย วชาญเฉพาะเรื่ อ ง
สิง่ แวดล้ อม
• ประเด็นสิ่งแวดล้ อม ต้ องการพลังของอาสาสมัครจานวนมากมาช่ วยในการขับ เคลื่อ นรณรงค์
เนื่องจากเป็ นงานที่ต้องทาต่อเนื่อง และใช้ เวลาในการสร้ างการเปลีย่ นแปลง

เครื่องมือ กลไก ในการทางานอาสาสมัคร

• Volunteer Center : ศูนย์อาสาสมัครเป็ นกลไกสาคัญของการบริ หารจัดการอาสาสมัครในรู ปแบบ
หนึ่ง ซึ่งมี กระบวนการทางานที่ดูแลการทางานของอาสาสมัครในทุกกระบวนการ เป็ นกลไกที่
น่าสนใจในการไปสร้ างศูนย์ ประสานงานกลางเช่นนี ้ให้ เกิดในภาคส่วนต่างๆ เพื่อ ช่วยจัดระบบ
เชื่อมโยงเครื อข่าย และทาให้ การทางานอาสาสมัครมีปะสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
• Volunteer Management : การจัดการอาสาสมัคร เป็ นการบริ หารทรั พยากรบุคคลที่มีแรงจูงใจ
แตกต่างออกไป และเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ กิจกรรมอาสาสมัครนันประสบความส
้
าเร็ จ เป็ น
วงจรการดูทางานอาสาสมัครตัง้ แต่การวางแผนออกแบบงาน ไปจนถึงเมื่ อ งานเสร็ จ สิ ้นมี การ
ประเมินผล และทาให้ อาสาสมัครกลับมาทางานกับองค์กรอีกในอนาคต
รูปแบบ และแนวคิด ในการทางานอาสาสมัคร
Professional Volunteer หรืออาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ
 ทุกคนสามารถใช้ ทกั ษะด้ านวิชาชีพของตนในการมาช่วยทางานอาสาสมัคร
 อาสาสมัครต้ องสามารถใช้ ทกั ษะของตนในการสร้ างเสริ มศักยภาพ หรื อขยายผลขององค์กรที่มีต่อ
สังคม มากกว่าการเข้ าไปช่วยเหลือเป็ นครัง้ คราว
Corporate Volunteer หรืออาสาสมัครภาคเอกชน
 คืออาสาสมัครที่ใช้ ทกั ษะและความเชี่ยวชาญทางภาคธุรกิจของตนเอง มาทางานอาสาสมัครเพื่อ
สนับสนุนภาคสังคม เนื่องจากภาคธุรกิจเป็ นภาคส่วนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะและมีทรัพยากร ซึ่ง
สามารถไปหนุนเสริ มการทางานในภาคสังคม
 เป็ นการมีสว่ นร่วมของภาคธุรกิจในการที่จะเข้ ามามี สว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหาสังคม
Volunteering and Human Development

 ในหลายประเทศทั่ว โลกมี ก ารออกนโยบายสนับ สนุนงานอาสาสมัครไม่ว่า จะเป็ นรู ป แบบงาน
อาสาสมัค รชุมชน ภายในประเทศ หรื อ ระหว่างประเทศ โดยแนวคิดสาคัญ เบื ้องหลังคือ งาน
อาสาสมัครเป็ นกระบวนการที่ช่วยสร้ างคน
 การทางานอาสาสมัคร ถือเป็ นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยเป็ นการสร้ างการ
เรี ย นรู้ ในเรื่ อ งความเป็ นพลเมื อ ง การท างานร่ วมกับ ผู้อื่ น การพัฒ นาทักษะการเป็ นผู้น า การ
ตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า เป็ นการสร้ างทุนทางสังคมรูปแบบหนึง่
Volunteering in Digital Age
 การทางานอาสาสมัครในยุคดิจิ ตอล เทคโนโลยีและการสื่อ สารเป็ นตัวแปรสาคัญ ในการระดม
อาสาสมัคร และสือ่ สารรณรงค์ ที่ทาให้ สามารถระดมความช่วยเหลือได้ รวดเร็ วมากขึ ้น
 ความคิ ด สร้ างสรรค์ และการออกแบบกิ จ กรรมที่ ส นุกและน่า สนใจ เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ ดึง ดูด
อาสาสมัครมาทางานในภาคสังคม
มาตรฐานงานอาสาสมัครไทย
 การมี ม าตรฐานหรื อ แนวทางปฏิ บัติ ใ นการดู แ ลอาสาสมั ค รขององค์ ก ร จะเป็ นการช่ ว ยให้
อาสาสมัค รสามารถท างานได้ อ ย่า งเต็ ม ประสิท ธิ ภ าพ อาสาสมัค รเกิ ด การเรี ย นรู้ และงานที่
อาสาสมัครทาสามารถช่วยสนับงานภารกิจขององค์กรได้ อย่างแท้ จริ ง
Volunteering and Impact Evaluation : งานอาสาสมัครกับการประเมินผล
 งานด้ านการประเมินผลการทางานอาสาสมัครอาจไม่ใช่ขนตอนสุ
ั้
ดท้ ายในการทางาน หากแต่ต้อง
มี ก ารวางแผน ออกแบบ และเก็ บ ข้ อ มู ล ในขัน้ ตอนต่ า งๆ โดยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ นั น้ จะบอกเราถึ ง
ความก้ าวหน้ าและสามารถทาให้ เราตอบสนองต่อข้ อบกพร่องได้ ทนั ท่วงที

ปาฐกถา โดย อ.ศุภรัตน์ รัตนมุขย์
อาจารย์ ประจาสานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สวัสดี ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมงานในครัง้ นี ้ทุกท่าน ผมอยากจะกล่าวถึง ภาพรวมของการจัดงาน และ
ประเด็นที่นา่ จะเพิ่ม ก่อนอื่นขอขอบคุณทีมงานที่จดั งานขึ ้นมา ในการจัดงานครัง้ นี ้สอบผ่านและทาได้ ดีมาก
และถือเป็ นการประชุมองค์นานาชาติ และทาได้ ค่อนข้ างดี อาจขัดข้ องในเทคนิคไปบ้ างบางเหตุการณ์ จาก
ที่เห็นคือมีความตังใจที
้ ่จะทาทาให้ มีเนื ้อหาแน่นมาก ใน 2 วัน ในการทาในครัง้ ต่อไปอาจจะต้ องเพิ่มวันให้
มากขึน้ เพราะมี ประเด็นในการพูดคุยเยอะ และมีผ้ ูสนใจเยอะคือ มี ผ้ เู ข้ าร่ วมถึง 700 คน ถื อว่าเยอะมาก
สาหรับครัง้ แรก
ประเด็นที่สอง ในเรื่ องของจุดอ่อนคือการไม่ได้ รวมกลุม่ ต่างๆ ของประชากรที่หลากหลาย ควรมี
การรวมกลุม่ ประชากรหลายกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สงู อายุ คนพิการ ศาสนา ที่เ ป็ น
อาสาสมัคร ครัง้ ต่อไปควรดูกลุม่ คนเหล่านี ้
สิง่ ที่มีอิทธิพลต่องานอาสาสมัครคือ ศาสนา เมื่อมองดูอาสาสมัครไทยที่มีน้อยกว่าที่อเมริ กา คือที่
ไทยมี 21% ที่อเมริ กามี ถึง 50% แต่เรามี อ าสาสมัครแบบไม่เป็ นทางการเยอะมากในสังคมไทย และสิ่ง
เหล่านี ้อยูท่ ี่ประชาชนที่มีความเป็ นพลเมือง การทางานอาสาสมัครไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง อาสาสมัคร
คื อ วิ ธี ก ารและกระบวนการ ปลายทางคื อ ประชาชน และการเป็ นพลเมื อ งที่ ใส่ใจสัง คม อย่า มองว่า
อาสาสมั ค รเป็ นค าตอบ เพราะงานอาสาสมั ค รเป็ นสิ่งที่ ท าเล่น ๆ สิ่ง หนึ่ งที่ อ ยากให้ เกิ ด คื อ มองภาค
ประชาชน ภาคชุมชนในการทางานอาสาสมัคร และการทาให้ อยูใ่ นวิถีชีวิตของคนในสังคม ที่จะทาให้ เกิด
ความยั่งยืนของสังคม ทาให้ อยู่ ในปกติวิสยั ของชีวิตปกติ ของคนทั่วไปให้ ได้ โดยอาจจะต้ อ งมี ป ระเด็นที่
หลากหลายและรวบกลุม่ องค์กรในหลายสถาบัน ซึ่งครัง้ นี ้เป็ นการทดสอบและการเตรี ยมทีมงาน ในงาน
ครัง้ หน้ าเราอาจจะจัดงานที่มีความหลากหลายมากขึ ้น ความสาเร็ จครัง้ นี ้ยกประโยชน์ให้ กับองค์ก รร่วมจัด
ทุกท่านและขอบคุณที่ให้ มาสะท้ อนการทางานร่วมกัน 2 วัน ขอบคุณครับ
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