
ผลสรุปของการประชุมระดบัชาติ
ดา้นการอาสาสมคัร คร้ังท่ี 1



แนวคิดส าคญั จากปาฐกถาพิเศษ

• คณุคา่ของอาสาสมคัรที่ส าคญั คือการมุ่งเน้นการท าเพ่ือประโยชน์สว่นรวม ถือเป็นพละก าลงัของเมือง 
นอกเหนือจากจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงตอ่สงัคมได้แล้ว  การท างานอาสาสมคัรยงัเป็นการพัฒนา
ตนเอง

• การเป็นอาสาสมคัรจะต้องเป็นผู้ มีทกัษะ มีความรู้ มีทศันคติที่ดี  และที่ส าคญัคือต้องมือท า

• และนอกจากจะมีจิตอาสาแล้ว สิ่งส าคญัคือจะต้องมีความเป็นประชาธิปไตย

• ในการจะปลกูฝังสร้างส านกึจิตอาสาในสงัคม อาจต้องมีการสร้างเง่ือนไขให้คนในสงัคมเกิดการเรียนรู้



อาสาสมคัรกบัการศึกษา 

• สถาบนัการศกึษาเป็นภาคสว่นส าคญั ที่มีทรัพยากรบคุคล ความรู้ และสามารถสร้างชอ่งทางให้นกัเรียน 
นกัศกึษาได้มีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานผ่านกิจกรรมงานอาสาเพ่ือสงัคม

• จากประสบการณ์ประเทศญ่ีปุ่ น ภาครัฐได้ให้ความส าคญักบัการสร้างอาสาสมคัรเยาวชน มีการสนบัสนนุ
ให้เยาวชนท าโครงการอาสาสมคัร และมีกลไกศนูย์อาสาสมคัรอยูใ่นมหาวิทยาลยั

• รูปแบบการเรียนการสอน แบบ Active Learning, และกระบวนการอาสาสมคัรนอกห้องเรียน เป็น
รูปแบบที่ชว่ยเสริมสร้างส านกึความเป็นพลเมืองให้กบันกัศกึษา ท าให้เดก็รู้จกัตนเอง รู้จกัโลก 

• กระบวนการอาสาสมคัร เป็นสว่นส าคญัในการเติมความรู้ประสบการณ์ที่ไม่มีในห้องเรียน สามารถท าให้
เดก็ๆได้เรียนรู้วิถีชีวิต วฒันธรรมของตนเองและผู้อื่น



อาสาสมคัรกบัการจดัการภยัพิบติั

• ในภาวะภยัพิบตัิ คนในชมุชนเองเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการผนัตวัเองมาเป็นอาสาสมคัรในชมุชน และ
อาสาสมคัรจากภายนอกมีบทบาทเข้ามาชว่ยหนนุเสริมในสิ่งที่ชมุชนยงัขาดและมีความต้องการ

• การเตรียมอาสาสมคัรให้มีความพร้อมด้านการท างานคือ ยกระดบัอาสาสมคัร จากอาสาสมคัรเลน่ เป็น 
อาสาสมคัรมืออาชีพ 

• การมี “กระบวนการจดัการอาสาสมคัร” ที่ดี เป็นสิ่งส าคญัในภาวะภยัพิบติั
• เม่ือเกิดภยัพิบตัินัน้สิ่งส าคญัที่ต้องท าคือระบบการประเมิน-วิเคราะห์-ท านายเพ่ือการวางแผน จ าเป็น
จะต้องมีการเตือนภยัแจ้งเหตทุี่มีประสิทธิภาพ มีการระดมทรัพยากรและแรงงานเข้าไปจดัการแก้ไขอยา่งมี
ระบบและทนัทว่งที 

• การมีศนูย์ประสานงานข้อมลู จดัการข้อมลูเหตกุารณ์และความเสียหายเพ่ือประสานหน่วยงานต่าง ๆ ได้ จะ
ท าให้การชว่ยเหลือและเข้าถงึกลุม่ที่ประสบภยัจริง 



อาสาสมคัรกบัสุขภาวะทางปัญญา

• งานอาสาท าให้ได้รู้จกัเข้าใจตนเอง เหน็ความส าคญัของความสมัพนัธ์ระหว่างผู้คน และเช่ือมโยงความรู้สู่
ตนเองได้

• ปัจจยัที่สง่ผลให้งานอาสามีการเรียนรู้สขุภาวะทางปัญญาและพฒันาจิตวิญญาณนัน้ ได้แก่ การออกแบบ
กระบวนการให้สง่เสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาสาสมคัรและผู้จดังาน รวมทัง้ผู้ รับความชว่ยเหลือ 
ให้ความส าคญักบัการสะท้อนตนเอง (Self Reflection) ของบคุคลทัง้ด้านความคิดและความรู้สกึทัง้
ก่อนและหลงัการลงมือท า 



อาสาสมคัรกบัสวสัดิการสังคม

• อาสาสมคัรควรจะต้อง “ให้ความส าคญักบัเป้าหมายการพฒันางานอาสาสมคัรไปสูก่ารก่อให้เกิดความ
เป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน

• รัฐควรจะมีกลไกการสง่เสริม เร่ืองการจดัสวสัดิการของผู้สงูอาย ุในครอบครัวเพราะว่าสงัคมไทยก าลงัก้าวสู่
การเป็นเป็นสงัคมผู้สงูอาย ุควรมีการสร้างกลไก ให้ภาครัฐและภาคประชาสงัคมเข้ามาวางกลไกให้มีการ
เตรียมความพร้อมของสงัคมผู้สงูอายไุด้ดียิ่งขึน้ 

• การเตรียมตวัรองรับสงัคมผู้สงูอายขุองประเทศไทย กลไกหนึง่คือการ พยายามสร้างให้ ท้องถ่ินเป็นผู้
ขบัเคลื่อนเร่ืองการสวสัดิการสงัคมของผู้สงูอาย ุเพ่ือเป็นการขยายผลการท างาน ให้มีทุกจงัหวดั ๗๗๗๖ 
แหง่ ทัว่ประเทศ 



อาสาสมคัรกบัสุขภาพ

• อาสาสมคัรในมิติสขุภาพต้องอาศยัความรู้ ทกัษะ ความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ เน่ืองจากเป็นการท างานที่
เก่ียวข้องกบัชีวิต ความเป็นความตาย

• งานด้านสขุภาพต้องท างานทา่มกลางระบบที่เช่ือมโยงกบัภาครัฐและประชาชน ที่ยงัมีชอ่งว่างอยูม่าก 
อาสาสมคัรเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัที่จะชว่ยเติมเตม็ชอ่งว่างนี ้



อาสาสมคัรกบัการสร้างความเป็นพลเมือง

• รูปแบบของอาสาสมคัรที่น าไปสูก่ารสร้างความเป็นพลเมืองมีหลากหลาย  แตส่ิ่งส าคญัคือการสร้างเง่ือนไข
ให้เกิดการเรียนรู้เร่ืองความเป็นพลเมือง

• เม่ืออาสาสมคัรมีความเป็นพลเมือง จะน าไปสูก่ารสร้างสงัคมพลเมือง ที่ทกุคนชว่ยกนัดแูลสงัคม สามารถ
จดัการปัญหาในสงัคมร่วมกนัได้



อาสาสมคัรกบัสิทธิมนุษยชน 

• ปัญหาด้านสิทธิมนษุยชน ยงัเป็นประเดน็ที่ต้องการอาสาสมคัรเข้ามาหนนุเสริม

• ในสถานการณ์ปัญหาด้านสิทธิมนษุยชนในปัจจบุนั อาสาสมคัรมีบทบาทส าคญัในงานด้านการเก็บข้อมลู

• การท างานอาสาสมคัรในประเดน็ด้านสิทธิมนษุยชน หน้างานเป็นสิ่งที่มีความท้าทายสงู อาสาสมคัรต้อง
ได้รับการเตรียมความพร้อม 



อาสาสมคัรกบัการพฒันาชุมชน

• สงัคมชนบทสมยัใหม่ตา่งจากอดีตมาก ปัญหาในชนบทซบัซ้อนขึน้ การที่อาสาสมคัรเข้าไปเรียนรู้และ
ท างานบริการชมุชนจงึต้องสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่ซบัซ้อนและมีทกัษะ เคร่ืองมือในการท างานบริการ
ชมุชนให้เกิดประโยชน์ตอ่ชาวบ้าน

• อีกบทบาทส าคญัของอาสาสมคัรในการท างานกบัชมุชน คือ การท างานข้อมลูให้ชาวบ้านเหน็สภาพปัญหา
ที่มีผลกระทบตอ่ชมุชน และสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน ผ่านการการให้คนในชมุชนเข้าใจปัญหาที่เกิดขึน้
และให้ชมุชนเป็นผู้ มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชมุชนตนเอง



อาสาสมคัรกบัเยาวชน 

• เมนเทอร์หรือระบบพ่ีเลีย้งเป็นสว่นส าคญัในการประคบัประคองให้เยาวชนอาสาสมคัรท างานอาสาสมคัรได้
เสร็จสิน้ และท าอยา่งรู้คณุคา่ของสิ่งที่ตนท า

• คณุลกัษณะท่ีส าคญัของเมนเทอร์ที่อาสาสมคัรที่ท างานตอ่เน่ืองและพฒันาไปสูก่ารท างานภาคสงัคมเป็น
อาชีพ ได้แก่ 1) มีความจริงใจและสื่อสารผ่านการกระท าอยา่งสม ่าเสมอ 2) การให้พืน้ที่ในการลงมือท าสิ่ง
ตา่งๆ 3) การเป็นตวัแบบที่ดี  4) เปิดใจรับฟังและไม่ตดัสิน 5) ดแูลกนัทัง้ในมิติการท างานร่วมกนัและด้าน
อื่นๆ 



อาสาสมคัรกบัส่ิงแวดลอ้ม

• ทกุคนเป็นอาสาสมคัรด้านสิ่งแวดล้อมได้ โดยเร่ิมจากการจดัการของตนเองในชีวิตประจ าวนั เชน่การชว่ย
ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ   ไปจนถงึการใช้ทกัษะความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

• ประเดน็สิ่งแวดล้อม ต้องการพลงัของอาสาสมคัรจ านวนมากมาชว่ยในการขบัเคลื่อนรณรงค์  เน่ืองจากเป็น
งานที่ต้องท าตอ่เน่ือง และใช้เวลาในการสร้างการเปลี่ยนแปลง



เคร่ืองมือ กลไก ในการท างานอาสาสมคัร

• Volunteer Center : ศนูย์อาสาสมคัรเป็นกลไกส าคญัของการบริหารจดัการอาสาสมคัรในรูปแบบ
หนึง่ ซึง่มีกระบวนการท างานที่ดแูลการท างานของอาสาสมคัรในทกุกระบวนการ  เป็นกลไกที่น่าสนใจใน
การไปสร้างศนูย์ประสานงานกลางเชน่นีใ้ห้เกิดในภาคสว่นตา่งๆ เพ่ือชว่ยจดัระบบ เช่ือมโยงเครือข่าย และ
ท าให้การท างานอาสาสมคัรมีปะสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

• Volunteer Management : การจดัการอาสาสมคัร เป็นการบริหารทรัพยากรบคุคลที่มีแรงจงูใจ 
แตกตา่งออกไป   และเป็นปัจจยัส าคญัที่จะท าให้กิจกรรมอาสาสมคัรนัน้ประสบความส าเร็จ เป็นวงจรการดู
ท างานอาสาสมคัรตัง้แตก่ารวางแผนออกแบบงาน ไปจนถงึเม่ืองานเสร็จสิน้มีการประเมินผล และท าให้
อาสาสมคัรกลบัมาท างานกบัองค์กรอีกในอนาคต  



รูปแบบ และแนวคิด ในการท างานอาสาสมคัร

Professional Volunteer หรืออาสาสมัครผู้เช่ียวชาญ  

ทกุคนสามารถใช้ทกัษะด้านวิชาชีพของตนในการมาชว่ยท างานอาสาสมคัร 

อาสาสมคัรต้องสามารถใช้ทกัษะของตนในการสร้างเสริมศกัยภาพ หรือขยายผลขององค์กรที่มีต่อสงัคม 
มากกว่าการเข้าไปชว่ยเหลือเป็นครัง้คราว  

Corporate Volunteer หรืออาสาสมัครภาคเอกชน

 คืออาสาสมคัรที่ใช้ทกัษะและความเช่ียวชาญทางภาคธรุกิจของตนเอง มาท างานอาสาสมคัรเพ่ือสนบัสนนุ
ภาคสงัคม เน่ืองจากภาคธรุกิจเป็นภาคสว่นมีความเช่ียวชาญเฉพาะและมีทรัพยากร ซึง่สามารถไปหนนุ
เสริมการท างานในภาคสงัคม

เป็นการมีสว่นร่วมของภาคธรุกิจในการที่จะเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาสงัคม



รูปแบบ และแนวคิด ในการท างานอาสาสมคัร

Volunteering and Human Development 
ในหลายประเทศทัว่โลกมีการออกนโยบายสนบัสนนุงานอาสาสมคัรไมว่่าจะเป็นรูปแบบงานอาสาสมคัรชมุชน 
ภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ  โดยแนวคดิส าคญัเบือ้งหลงัคือ งานอาสาสมคัรเป็นกระบวนการท่ีช่วยสร้างคน  

การท างานอาสาสมคัร ถือเป็นกระบวนการท่ีช่วยพฒันาศกัยภาพมนษุย์ โดยเป็นการสร้างการเรียนรู้ในเร่ืองความเป็น
พลเมือง การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การพฒันาทกัษะการเป็นผู้น า การตดัสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการสร้างทนุ
ทางสงัคมรูปแบบหนึง่

Volunteering in Digital Age 
การท างานอาสาสมคัรในยคุดจิิตอล เทคโนโลยีและการส่ือสารเป็นตวัแปรส าคญัในการระดมอาสาสมคัร และส่ือสาร
รณรงค์ ท่ีท าให้สามารถระดมความช่วยเหลือได้รวดเร็วมากขึน้

ความคดิสร้างสรรค์ และการออกแบบกิจกรรมท่ีสนกุและน่าสนใจ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีดงึดดูอาสาสมคัรมาท างานใน
ภาคสงัคม



รูปแบบ และแนวคิด ในการท างานอาสาสมคัร

มาตรฐานงานอาสาสมัครไทย

การมีมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบติัในการดแูลอาสาสมคัรขององค์กร จะเป็นการชว่ยให้อาสาสมคัร
สามารถท างานได้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ อาสาสมคัรเกิดการเรียนรู้ และงานที่อาสาสมคัรท าสามารถชว่ย
สนบังานภารกิจขององค์กรได้อยา่งแท้จริง

Volunteering and Impact Evaluation : งานอาสาสมัครกับการประเมนิผล

งานด้านการประเมินผลการท างานอาสาสมคัรอาจไม่ใชข่ัน้ตอนสดุท้ายในการท างาน หากแตต้่องมีการ
วางแผน ออกแบบ และเก็บข้อมลูในขัน้ตอนตา่งๆ โดยข้อมลูที่ได้นัน้จะบอกเราถงึความก้าวหน้าและ
สามารถท าให้เราตอบสนองตอ่ข้อบกพร่องได้ทนัทว่งที 


