
รวบรวมข้อมูลงานอาสาสมัครในรูปแบบ
ที่หลากหลายจากองค์กรต่างๆทั่วประเทศ

www.volunteerspirit.org



บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ออกแบบรูปเล่ม

เจ้าของลิขสิทธิ์

-  นันทินี มาลานนท์

-  เกษมณรงค์ นุชฉายา

-  อนุกูล ศรีโกตะเพชร

-  ศิวพร ครองวรกุล

-  พูลปรีชา เอื้อตันตรังษี

-  เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network)

   บ้านจิตอาสา เลขที่ 2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

   บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

   www.volunteerspirit.org

แผนที่จิตอาสา

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

บ้านจิตอาสา

2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

พิมพ์ครั้งที่ 1 | ธันวาคม 2555

96 หน้า



คำ�นำ�
 แผนที่จิตอาสา ฉบับปี ๒๕๕๕  เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายซึ่งสนับสนุนการ

ทำางานอาสาสมัครจากทั่วประเทศ ด้วยความตั้งใจที่อยากให้คนในสังคมได้ตระหนักและเข้าถึงข้อมูลการ

เป็นอาสาสมัคร โดยเฉพาะการเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งตนเองอาศัยอยู่ งานอาสาสมัครซึ่ง

บรรจุอยู่ในแผนที่จิตอาสาเล่มนี้ได้ถูกคัดกรองและตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมกับบรรดา

องค์กรเครือข่ายต่างๆเป็นที่เรียบร้อย และพร้อมรับอาสาสมัครจริง

 เครือข่ายจิตอาสา ในฐานะองค์กรเจ้าภาพในการจัดทำาแผนที่จิตอาสา ด้วยการสนับสนุนจาก 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่และสื่อสารงานอาสาสมัครให้แพร่หลายและกระตุ้นกระแสสาธารณะ

ให้ตระหนักในคุณค่าของงานอาสาสมัครที่มีต่อสังคมไทย อีกทั้งหวังอย่างยิ่งว่าแผนที่จิตอาสาจะช่วย

นำาทางให้กับทุกคนที่ต้องการทำาอะไรดีๆสักอย่างเพื่อสังคมและชุนชนของเราได้เริ่มต้นเส้นทางของการเป็น

อาสาสมัครอย่างแท้จริง 

เครือข่ายจิตอาสา

พฤศจิกายน ๒๕๕๕



หลังจากประเทศไทยประสบภัยธรรมชาติ “คลื่นยักษ์สึนามิ” ในปี 2547 ทำาให้คนไทยจำานวนมากหลั่งไหล

เข้าไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติอย่างเสียสละ จนมีคำากล่าวที่ว่า “เหตุการณ์สึนามิเป็นจุดเริ่มต้นขบวนการ

อาสาสมัครยุคใหม่ของสังคมไทย”

จากนั้นในปี 2548 หลังจากที่องค์กรต่างๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเคยเข้าไปให้

ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้กลับมาทบทวนการทำางานร่วมกันทำาให้องค์กรต่างๆ มองเห็นศักยภาพ

ของการทำางานร่วมกันแบบเครือข่าย ซึ่งจะเสริมพลังซึ่งกันและกันและขับเคลื่อนงานอาสาสมัครอย่างยืน

ต่อไปในสังคมไทย

เครือข่ายจิตอาสามีการดำาเนินงานด้านการจัดการอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสถานการณ์ปกติและใน

สถานการณ์ภัยพิบัติ ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากเห็นสังคมไทยเป็น “สังคมแห่งจิตอาสา” ที่มีระบบการจัดการ

อาสาสมัครที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

“เครือข่ายจิตอาสา” มุ่งการจัดการข้อมูลและระบบเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้และผู้รับให้มีประสิทธิภาพ ใน

ขณะเดียวกันยังมีการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านจิตอาสาซึ่งเป็นการทำางานอาสาสมัครตั้งแต่

ต้นทาง อีกทั้งมีการรณรงค์และเผยแพร่งานจิตอาสาด้วยการสื่อสารที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังเน้นการ

ส่งเสริมประสานงานและพัฒนาศักยภาพภาคส่วนต่างๆเพื่อการขับเคลื่อนงานจิตอาสา และปฏิบัติงานใน

ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครตลอดจนช่วยระดมทุนเพื่อการทำางานด้านจิตอาสาที่ยั่งยืน

เครือข่ายจิตอาสา

เว็บไซต์เครือข่ายจิตอาสา����www.volunteerspirit.org



พกจิตใจที่พร้อมจะให ้: เตรียมพร้อมจิตใจ ปรับทัศนคติที่จะต้อง

ทำางานร่วมกันกับผู้คนที่แตกต่างหลากหลายหรือในบางครั้งอาจจะ

ต้องทำางานในสถานการณ์ที่ไม่มีความพร้อมหรือไม่เป็นไปตามความ

คาดหวัง 

ร่างกายที่สมบูรณ์พร้อม : ดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อม

ที่จะทำางาน

เปิดใจสัมผัสโลกกว้าง : การทำางานอาสาสมัครจะทำาให้เราได้

เรียนรู้สิ่งใหม่ พบเจอผู้คนและสังคมใหม่ๆ และทำาให้เราได้รู้จักโลก

ในมิติใหม่ๆมากขึ้น

อยากเป็นอาสาส
มัคร�

ต้องเตรียมตัวอ
ย่างไร ?



วิธีการใช้

เริ่มค้นหาภูมิภาค/จังหวัดใกล้บ้าน

สำารวจองค์กรอาสาสมัคร 

ตามความสนใจ

ศึกษาข้อมูลและติดต่อสอบถาม 

ตามข้อมูลที่ให้ไว้

ไปลงมือทำางานอาสาสมัคร



- มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรา 

  บรมราชชนนี : พอ.สว. (เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย)

- มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (เขตพระนคร)

- สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร (เขตพระนคร)

- เครือข่ายพุทธิกา (เขตบางกอกน้อย)

- มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  (เขตบางกอกน้อย)

- มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (เขตภาษีเจริญ)

- สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ (เขตคลองสาน)

- กลุ่มซ.โซ่อาสา (เขตบางซื่อ)

- มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (เขตราชเทวี)

- สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี (เขตราชเทวี)

- กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  (สำานักงานประเทศไทย) (เขตพญาไท)

- มูลนิธิสื่อชาวบ้าน มะขามป้อม (เขตพญาไท)

- ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ (เขตพญาไท)

- มูลนิธิอาร์ทฟอออล (เขตปทุมวัน)

- มูลนิธิครูสร้างสรรค์ (เขตปทุมวัน)

กรุงเทพฯ
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- สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย 

  (เขตปทุมวัน) 

- มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง (เขตสาทร)

- กลุ่มดินสอสีรุ้ง (เขตวัฒนา)

- มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (เขตวัฒนา)

- มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่า (เขตวัฒนา)

- มูลนิธิสัมมาชีพ (เขตวังทองหลาง)

- เครือข่ายอาสารักษ์ธรรมชาติ (เขตวังทองหลาง)

- มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (เขตห้วยขวาง)

- มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (เขตคลองเตย)

- มูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด (เขตบางนา)

- มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว 

  (เขตสวนหลวง)

- มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (เขตสะพานสูง)

- โรงบ่มอารมณ์สุข (เขตจตุจักร)

- มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

  (ประเทศไทย) (เขตจตุจักร)

- มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (เขตจตุจักร)

- มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม (เขตจตุจักร)

- มูลนิธิสุขภาพไทย (เขตจตุจักร)

- มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด (เขตบางเขน)

- โครงการโรงพยาบาลมีสุข (เขตหลักสี่)

- มูลนิธิกระจกเงา (เขตหลักสี่)

- สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี (เขตดอนเมือง)
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ปทุมธานี

- สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (อ.ธัญบุรี)

- อาสาบ้านดินไทย (อ.คลองหลวง) 

นนทบุรี 

- บ้านสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (อ.ปากเกร็ด) 

นครปฐม

- มูลนิธิเด็ก (อ.สามพราน) 

ชลบุรี

- ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 

  มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ (อ.บ้านบึง)

ชัยนาท

- มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 

  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน

ภาคกลาง
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เชียงใหม่

- มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของ 

  แรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (อ.เมือง)

- มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล (อ.เมือง)

- มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ  (อ.เมือง)

- มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (อ.เมือง)

- มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ (อ.ดอยสะเก็ด)

- บ้านอิ่มใจ (อ.หางดง)

- มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก (อ.สันกำาแพง)

เชียงราย

- มูลนิธิกระจกเงา สำานักงานเชียงราย (อ.เมือง)

- สถาบันพัฒนาเยาวชนชาติพันธุ์ (อ.แม่สรวย)

น่าน

- มูลนิธิฮักเมืองน่าน (อ.เมือง)

ภาคเหนือ
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นครศรีธรรมราช

- โครงการจัดทำาความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัต ิ

  [ภาคพลเมือง] (อ.ท่าศาลา)

- เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  กรุงชิง (อ.นบพิตำา)

ตรัง

- มูลนิธิหยาดฝน (อ.เมือง)

สงขลา

- กลุ่มด้วยใจ (อ.สะบ้าย้อย)

- โครงการเยาวชนจิตอาสา  

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ.หาดใหญ่)

- กลุ่มบินหลาดง (อ.หาดใหญ่)

- สมาคมจิตอาสา (อ.หาดใหญ่)

- สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม  

  (ดาหลา)  (อ.หาดใหญ่)

- มูลนิธิชุมชนสงขลา (อ.หาดใหญ่)

นราธิวาส

- เยาวชนใจอาสา (อ.เมือง)

ภาคใต้
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หนองคาย

- มูลนิธิอิสระ (อ.เมือง)

- อีสานเซอไวซ์เวอร์ (อ.โพนพิสัย)

ขอนแก่น

- มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) (อ.เมือง)

ชัยภูมิ

- อาสาสมัครเพื่อประเทศไทย (อ.เมือง)

อุบลราชธานี

- ชมรม  English Crazy Club (อ.วารินชำาราบ)

- อาศรมสร่างโศก (อ.สว่างวีระวงศ์)

สุรินทร์

- มูลนิธิพัฒนาอีสาน (อ.เมือง)

- โครงการทามมูล (อ.เมือง)

- กลุ่มเด็กรักป่า

- ชมรมฅนรักษ์ป่า

ภาคอีสาน
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กรุงเทพฯ
และปริมณฑล



13

ที่อยู่    693 ถนนบำารุงเมือง แขวงคลอง 
        มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
        กรุงเทพ ฯ 10100
เบอร์โทร  02-226-5666
Email    Voluntee507@gmail.com
Website  www.pmmv.or.th/pmmv.php

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

รับอาสาสมัครเฉพาะทางด้านการแพทย์ เข้าไป

ทำางานช่วยเหลือด้านสุขภาพในถิ่นธุรกันดาร ใน

ลักษณะของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

•	ชีวิตและสุขภาพ
•	ผู้พิการ / ไร้ความสามารถ / ไร้ที่พึ่ง 

ด้อยโอกาส / ยากไร้

•	เด็กและเยาวชน
•	คนชรา / ผู้ยากไร้

มูลนิธิแพทย์อาสา 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   อาคารชัยพฤกษ์ ถ.วิสุทธิกษัตริย์  
       พระนคร กรุงเทพฯ 10210
เบอร์โทร  02-281-9280
โทรสาร   02-281-9270
Website  www.tddf.or.th

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

รับอาสาสมัครมาช่วยสนับสนุนการทำางานด้านต่างๆ

ขององค์กร เป็นการบริการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิของคนพิการทุกประเภท ตลอดจนบริการให้

สวัสดิการแก่คนพิการ ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

บริการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ  บริการ

ส่งเสริมอาชีพของคนพิการ  บริการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารเรื่องคนพิการ  

•	คนด้อยโอกาส/คนพิการ

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 
THAI DISABLED DEVELOPMENT FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรม 
       มหาราชวัง เขตพระนคร  
       กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทร  02-221-6004
โทรสาร   02-222-0148
Website  www.gvc.tu.ac.th

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

เปิดรับสมัครในหลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร ที่มีจุด

มุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำานึกรับใช้สังคม 

โดยการเรียนรู้สังคมจากสภาพความเป็นจริง เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบทและภาคชนบทให้

เข้มแข็ง  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร

ต่างๆร่วมกับองค์กรหรือชุมชน อาทิ การสอนหนังสือ

เด็ก เป็นต้น

•	การศึกษา

สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   45/4 ซอยอรุณอมรินทร์ 39  
        (เหล่าลดา) ถนนอรุณอมรินทร์ แขวง 
        อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย  
        กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทร   02-882-5043, 02-882-4387, 
           086-300-5458
Website   www.budnet.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- "โครงการฉลาดทำาบุญด้วยจิตอาสา" มุ่งเน้น

การทำาบุญที่เน้นพัฒนาคุณธรรมในใจบุคคล พร้อม

เชื่อมโยงมิติทางสังคม ผ่านการทำางานอาสาสมัคร 

โดยการแบ่งปัน "เวลา แรงกาย สติปัญญา" เพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม อาทิ ทำาผ้าอ้อมให้น้องในสถาน

สงเคราะห์ และกิจกรรมอื่นๆตามกำาหนดของ

โครงการ

- ทำางานอาสาสมัครในการเป็นเพื่อนรับฟังและดูแล

กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย

•	ศาสนา

เครือข่ายพุทธิกา 
BUDNET BOONVOLUNTEER

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   143/109-111  หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา   
       ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ 
       เขตบางกอกน้อย กทม.10700 
เบอร์โทร  02–433-6292 , 02–884-6603
Website  www.iamchild.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- งานให้ความช่วยเหลือเด็กขาดแคลนอาหารใน

ชนบท ให้ความช่วยเหลือแรงงานเด็ก ที่ถูกเอา

เปรียบจากการทำางานหรือถูกใช้แรงงานอย่างไม่

เหมาะสม 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มเป้า

หมาย เช่น สถานพินิจเด็กและเยาวชน เด็กในชุมชน

แออัด รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่น้องๆที่มา

จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น พม่า มอญ กะเหรี่ยง 

กัมพูชา เป็นต้น และช่วยอบรมกระบวนการผลิตสื่อ

สร้างสรรค์  ให้น้องๆเท่าทันสื่อ

•	เด็กและเยาวชน  

•	การศึกษา / พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	ผู้พิการ / ไร้ความสามารถ / ไร้ที่พึ่ง / ด้อย

โอกาส / ยากไร้

•	ชนกลุ่มน้อย / ชาวต่างด้าว

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 
FOUNDATION FOR CHILD DEVEOPMENT 

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   73 ถนนพุทธมณฑลสาย 1  
       แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 
       กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทร   02-805-0202
Email     thaibby@hotmail.com 
Website   www.thaibby.in.th

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

อาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำาบัดให้กลุ่มเด็กดาวน์ซิน

โดรม เด็กออทิสติคและเด็กที่มีความบกพร่องทาง

สติปัญญา รวมถึงผู้บกพร่องทางการมองเห็น เด็กใน

ชุมชนแออัดและคนชราในสถานสงเคราะห์

•	เด็กและเยาวชน
•	คนชรา / ผู้ยากไร้
•	ผู้พิการ / ไร้ความสามารถ / ไร้ที่พึ่ง / ด้อย

โอกาส / ยากไร้

•	การศึกษา / พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	วรรณกรรมและงานเขียน

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 
BOOKS FOR CHILDREN FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   กทม. - อุไร อพาร์ทเมนท์ 209, 70 
       ถ.กรุงธนบุรี ซอย 4 บางลำาพูล่าง 
       เขตคลองสาน กทม. 10600
       เชียงใหม่ - ตู้  ปณ.8 ต.เวียง อ.พร้าว   
       จ.เชียงใหม่  50190
เบอร์โทร  083-542-7283  
Email    yoshimi.horiuchi@gmail.com    
          sata2529@gmail.com
Website  www.alwaysreadingcaravan.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- งานห้องสมุดเคลื่อนที่ ตามสวนสาธารณะใน

กรุงเทพฯ และ จ.สุพรรณบุรี

- งานห้องสมุด เสริมความรู้ และสันทนาการเด็ก ที่

มูลนิธิอุ่นใจ จ.เชียงใหม่

- ดูแลศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็ก ที่หมู่บ้านสิบหลัง  

อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย

•	เด็กและเยาวชน
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	การศึกษา / พัฒนาศักยภาพเยาวชน

สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ 
ALWAYS READING CARAVAN ASSOCIATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   1 ซ.สีน้ำาเงิน บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เบอร์โทร   02-911-7023 / 089-125-1790
Website   http://www.sorsovolunteer.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- สอนหนังสือให้กับน้องๆ ระดับ อนุบาล จนถึง ป.6
- สอนการบ้าน เล่านิทาน เน้นการสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมในการดำาเนินชีวิต
- จัดหาอุปกรณ์ เสื้อผ้า ของใช้จำาเป็น มอบให้กลุ่ม
เด็กหรือครอบครัวที่ขัดสน
- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ตั้งใจเรียนแต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในชุมชน / จัดกิจกรรมพิเศษ พา

เด็กในชุมชนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
* วันเสาร์ 9.00น.-12.00น. ชุมชนตึกแดง บางซื่อ 
ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน บางซื่อ
* วันอาทิตย์ 9.00น.-12.00น. ครูริมคลอง ข้าง
โรงแรมรัตนโกสินทร์
* วันอาทิตย์ 14.00น.-16.30น. ครูใต้สะพาน ใต้
สะพานอรุณอัมรินทร์ (ใกล้ รพ.ศิริราช)

•	การศึกษา
•	เยาวชน
•	คนด้อยโอกาส

กลุ่มซ.โซ่อาสา 
SORSOVOLUNTEER

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท 
       เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร   02-354-8365-68, 
           02-354-8370-71
Website   www.blind.or.th

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- อ่านหนังสือลงเทปหรือซีดี (ประเภทหนังสือ  บท

เรียน วรรณกรรม สารคดี ฯลฯ ) 

- งานด้านคอมพิวเตอร์ (สอนการใช้คอมพิวเตอร์)

- พิมพ์หนังสือและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตลง

ดิสก์เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาค้นคว้าทำารายงานหรือ

แปลเป็นหนังสือเบรลล์)

- งานสอนการบ้าน(คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯลฯ) 

- งานสอนภาษา  (อังกฤษ  จีน  ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส) 

- งานสอนดนตรี (ดนตรีไทย  ดนตรีสากล  เปียโน) 

- งานผลิตสื่อ สำาหรับใช้ในการเรียนการสอนของ

นักเรียนตาบอด           - งานประชาสัมพันธ์ 

- กิจกรรมนันทนาการ     - งานห้องสมุด

•	ผู้พิการ / ไร้ความสามารถ

•	การศึกษา

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่    255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท 
        เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร   02-354-7484 ถึง 5
Email     rajvithihome@hotmail.com
Website   www.rajvithihome.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

บ้านราชวิถีได้จัดทำาโครงการอาสาสมัครขึ้นเพื่อ

กระตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็ก อาทิ 

- โครงการสอนพิเศษให้น้อง เป็นการสอนพิเศษให้

กับเด็กๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

- โครงการกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ทั่วไป อาทิ

กิจกรรมเสริมทักษะยามว่าง กีฬา  การทำาอาหาร 

ทักษะด้านการตลาด 

- โครงการสนทนากับบุคคลตัวอย่าง อาสาสมัครจะ

ได้รับเชิญมาพูดคุยกับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อ

แบ่งปันประสบการณ์รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆ

ในชีวิต

- โครงการกิจกรรมเพื่อความบันเทิง เป็นการให้

กำาลังใจเมื่อเด็กทำาความดี หรือในโอกาสพิเศษต่างๆ

•	เด็กและเยาวชน
•	ผู้พิการ / ไร้ความสามารถ / ไร้ที่พึ่ง / ด้อย

โอกาส / ยากไร้

•	การศึกษา / พัฒนาศักยภาพเยาวชน 

สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี 
RAJVITHI HOME FOR GIRLS

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   138/1 อาคารทอง ชั้น 2 ถนนสุทธิสาร  
       แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  
       10400
เบอร์โทร  02-357-1921
โทรสาร   02-357-1929
Website  www.greenpeace.org/seasia/th/
getinvolved/volunteer/

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

สมัครเป็นอาสาสมัครกรีนพีซ มีงานอาสาที่กรีนพีซ

รอคุณอยู่มากมาย เพียงสละเวลาไม่ว่าจะวันธรรมดา

หรือวันหยุด คุณจะได้ประสบการณ์ชีวิตอันยิ่งใหญ่ 

งานง่ายๆ ตั้งแต่ติดซองจดหมายส่งข่าวสิ่งแวดล้อม 

ไปจนถึงร่วมลงเรือกรีนพีซไปรณรงค์ยังประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลก อาสาสมัครทุกคนจะได้รับการฝึก

อบรมการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี เพื่อก้าวสู่การเป็น

นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมตัวจริง เพื่อนๆของเรา

หลายคนเริ่มงานที่กรีนพีซ จากการเป็นอาสาสมัคร 

ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องโลกได้

ทุกวัน สิ่งเล็กๆ ที่คุณทำาในวันนี้ ย่อมก่อให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในอนาคต เพียงช่วยกันปฎิบัติ

ต่อโลกอย่างอ่อนโยน 

•	สิ่งแวดล้อม

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
GREENPEACE THAILAND

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   222-224  ถ.สุทธิสารวินิจฉัย 
       สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
เบอร์โทร  02-616-2274
Email    makhampom3@gmail.com
Website  www.makhampom.net

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

รับอาสาสมัครมาทำากิจกรรมต่างๆของมูลนิธิสื่อ

ชาวบ้าน มะขามป้อม  ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำา

กระบวนการละครมาทำางาน เพื่อพัฒนาวัฒนธรรม

ชุมชน 

•	ศิลปวัฒนธรรม 

•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	เด็กและเยาวชน

มูลนิธิสื่อชาวบ้าน 
กลุ่มละครมะขามป้อม

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง 
       แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
       กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร  02-246-3835
Email    info@tab.or.th
Website  www.tabod.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

อ่านและบันทึกหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอด , ร่วม

จัดกิจกรรมเพื่อคนตาบอด และชมรมอาสาสมัคร

เพื่อนคนตาบอด

•	ผู้พิการ / ไร้ความสามารถ / ไร้ที่พึ่ง / ด้อย

โอกาส / ยากไร้

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
THAILAND ASSOCIATION OF THE BLIND

ข้อมูลการติดต่อ



26

ที่อยู่   คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
       มหาวิทยาลัย ซ.จุฬา 30 แขวงวังใหม่  
       เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทร   02-219-2606, 02-219-2607
Website   www.artforall.or.th/index.htm

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- รับอาสาสมัครช่วยงานค่ายศิลปะ

- รับอาสาสมัครช่วยงานทุกประเภทของมูลนิธิศิลปะ

เพื่อมวลมนุษย์

•	ผู้พิการ / ไร้ความสามารถ

•	ศิลปวัฒนธรรม

มูลนิธิอาร์ทฟอออล 
ART FOR ALL FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   33/10 ซ.หลังสวน เพลินจิต แขวงลุมพินี  
       เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทร  02-684-1500
Email    info@teacherplusfoundation.com
Website  www.teacherplusfoundation.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครู

- ทดลองปฏิบัติจริงในโรงเรียนต้นแบบ

- การร่วมสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดยอาสา

สมัครเจ้าของภาษา

- ให้ทุนครูสอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมการประชุม

ประจำาปีของ TESOL

- ประสานงานให้ผู้สนใจบริจาคคอมพิวเตอร์ หนังสือ 

และสื่อการสอนต่าง ๆ ให้โรงเรียน

•	เด็กและเยาวชน
•	เทคโนโลยี / สารสนเทศ
•	การศึกษา / พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	รับบริจาคเงิน สิ่งของ

มูลนิธิครูสร้างสรรค ์
TEACHER PLUS FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่    อาคาร บี.เอ็ล.เอช. ชั้น 9 แขวงลุมพินี  
        เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทร  02-255-5805 ถึง 7
Email    info@thaispca.org
Website  www.thaispca.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

กิจกรรมป้องกันการทารุณสัตว์ และพัฒนา

สวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย

•	ช่วยเหลือสัตว์

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย 
THAI SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่  ชั้น 9 อาคารกรุงเทพประกันภัย 
      ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120     
เบอร์โทร  02-677-4117
โทรสาร   02-677-4118
Email     wishingwellthai@yahoo.com
Website  www.wishingwellthai.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- งานอาสาสมัคร Disney on ice ต้องการอาสา

สมัคร 30 คน (ช่วงเดือนมีนาคม)

- งานอาสาสมัครค่ายธรรมะ ต้องการอาสาสมัคร 

10 คน (ช่วงเดือนพฤษภาคม)

- งานอาสาสมัครค่ายประจำาปี ต้องการอาสาสมัคร 

Disney world camp 30 คน (ช่วงเดือนตุลาคม)

- งานอาสาสมัครช่วยงานปีใหม่ ต้องการอาสาสมัคร 

20 คน (ช่วงเดือนธันวาคม)

•	เด็กและเยาวชน
•	ชีวิตและสุขภาพ
•	รับบริจาคเงิน สิ่งของ
•	สันทนาการ/การท่องเที่ยว
•	ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ/ผู้ติดยาเสพติด

มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง 
WISHING WELL FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   438/35  ถนนรถไฟ 2  แขวงบางซื่อ   
       เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เบอร์โทร  089-006-6800
Email    rainbowpencilgroup@gmail.com
Website www.rainbowpencilgroup.com 
          facebook.com/rainbowpencillgroup

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

-  กิจกรรมครูอาสา ห้องเรียนดินสอสีรุ้ง ในชุมชน

บ้านพักรถไฟก่อสร้างบางซื่อ เปิดสอนเด็กๆ ในชุมชน

ฟรี ทุกวันเสาร์ 9.00 ถึง 15.00 น. เน้นการสร้าง

ทักษะการใช้ชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆ และคนในชุมชน  

- โครงการ Love me Love the Earth การจัด

กิจกรรมรณรงค์ให้ทุกคนหันมาตระหนักถึงความ

สำาคัญของธรรมชาติและโลกของเรา

- โครงการ “ความสุข” จัดกิจกรรมสอดแทรก

แนวคิดเรื่องการสร้างความสุข ให้กับเด็กๆ ที่อยู่ใน

ถิ่นทุรกันดาร

- โครงการ กอดใจให้อิ่ม เป็นโครงการที่เข้าไปสร้าง

กำาลังใจให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ผ่านเสียง

เพลง กิจกรรมและสันทนาการ

•	เด็กและเยาวชน
•	คนชรา/ผู้ยากไร้
•	ช่วยเหลือสัตว์
•	สิ่งแวดล้อม

กลุ่มดินสอสีรุ้ง 
RAINBOW PENCIL GROUP

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   อาคาร 253 ชั้น12 เลขที่ 253  
       ถ.สุขุมวิท21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  
       เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทร  02-664-0644
โทรสาร   02-664-0645
Website  www.habitatforhumanitythailand.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

งานสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส เพื่อความเป็น

อยู่ที่มั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และโครงการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

•	ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

•	บ้าน/ที่อยู่อาศัย

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย 
HABITAT FOR HUMANITY THAILAND

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   65/1 ชั้น 3 อาคารปรีดีพนมยงค ์
       ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน 
       เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทร  02-712-9715 , 02-712-9515
Email    volunteer@warthai.org
Website  www.warthai.org/view.php?id=2

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าและทำาการรักษาพยาบาลสัตว์

ป่าที่บาดเจ็บโดยทีมสัตวแพทย์และอาสาสมัคร

•	ช่วยเหลือสัตว์

มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่า 
THE WILD ANIMAL RESCUE FOUNDATION OF THAILAND

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   573/8 ซ.รามคำาแหง 39 (แยกศรีวรา)  
       ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา 
       เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทร  02-936-6613
โทรสาร   02-936-6614
Email    sammachiv.pr@gmail.com
Website  www.right-livelihoods.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- งานพัฒนา/อบรมผู้นำาทุกภาคส่วน เข้าร่วมเป็น

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาร่วมกับชุมชน/สภาองค์กร

ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม

•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

•	รับบริจาคเงิน สิ่งของ
•	ส่งเสริมวิชาชีพ
•	ศาสนา

มูลนิธิสัมมาชีพ 
RIGHT LIVELIHOOD FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ



34

ที่อยู่    403 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว  
        วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทร  02-733-9440 , 081-481-1496
Website  www.v4nature.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

กิจกรรมด้านการบำาเพ็ญประโยชน์และฟื้นฟูสิ่ง

แวดล้อม รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

โครงการ ปันฝายที่ปายฝัน

โครงการ ปัก ปลูก ปลุก พันธุ์ไม้ชายเลน 

โครงการ เพิ่มเพาะพันธุ์ ปันชายเลน

ฯลฯ

•	สิ่งแวดล้อม

เครือข่ายอาสารักษ์ธรรมชาต ิ
VOLUNTEER FOR NATURE

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   เลขที่ 409 ซ.โรหิตสุข  
       ถ.ประชาราษฎร์บำาเพ็ญ 
       เขตห้วยขวาง กทม. 10320
เบอร์โทร   02-691-0437-9
Website   www.thaivolunteer.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- อาสาสมัครเต็มเวลา  ปฎิบัติหน้าที่เพื่อผู้ด้อย

โอกาสในสังคม มอส.มีอาสาสมัครเต็มเวลา 3 รูป

แบบ คือ อาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, ครู

อาสาเพื่อการศึกษาทางเลือก และอาสาสมัครงาน

เยาวชน

- งานอาสาสมัครนอกเวลา (วันหยุด)  อาทิ การ

ปลูกป่า, การปรับภูมิทัศน์ในสถานสงเคราะห์, การ

ทำาสื่อการเรียนรู้ให้กับศูนย์เด็ก โรงเรียนในชนบท 

- งานเสริมสร้างบทบาทคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำา

โขง  เป็นความร่วมมือกับองค์กรในประเทศเพื่อน

บ้าน ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม จีน สาธารณรัฐ

ประชาชนลาว ฯลฯ สนับสนุนซึ่งกันและกันในการ

พัฒนางานด้านอาสาสมัคร

•	กฎหมาย/กระบวนการยุติธรรม
•	เยาวชน
•	คนด้อยโอกาส
•	พัฒนาชุมชน

•	การศึกษา

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 
THAI VOLUNTEER SERVICE FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   100/11 เคหะคลองเตย4 คลองเตย  
       กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทร   02-671-5313
Email     info@mercycentre.org 
Website   www.mercycentre.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

ช่วยเหลือเด็กและชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร 

โดยร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ร่วมมือร่วมใจกับชาวบ้าน

ในการทำาสิ่งที่เรียบง่ายและเป็นไปได้ สร้างโรงเรียน 

ช่วยเหลือครอบครัวด้านสุขอนามัยและชีวิตความเป็น

อยู่ ปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กเร่ร่อน เด็กกำาพร้า 

รวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอดส์ มีงานที่อาสา

สมัครช่วยได้ เช่น

- เล่านิทาน หรือ อ่านหนังสือ 

  นิทานให้เด็กๆฟัง

- การแปลจดหมายเป็นภาษา 

  อังกฤษใช้ภาษาง่ายๆ สำาหรับ 

  เด็กถึงผู้อุปการะของเขา

- เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้ป่วย

•	เด็กและเยาวชน / คนชรา / ผู้ยากไร้
•	สิ่งแวดล้อม
•	ชีวิตและสุขภาพ
•	ผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อ / ผู้ติดยาเสพติด

•	บ้าน / ที่อยู่อาศัย
•	ผู้พิการ / ไร้ความสามารถ / ไร้ที่พึ่ง / ด้อย

โอกาส / ยากไร้

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล 
HDF MERCY CENTRE

ข้อมูลการติดต่อ



37

ที่อยู่   1200/174 หมู่บ้านรังสิยา ซอยอุดมสุข  
       58 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา 
       เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เบอร์โทร  02-746-6498 
Website  www.2fsd.net/volunteer.php

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

สามารถร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยสนับสนุนการ

ดำาเนินงานของมูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัดได้ที่

บูธของมูลนิธิฯโดยตรง สามารถมีส่วนร่วมในการ

ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงานมูลนิธิฯ, อุทิศตนเป็น

อาสาสมัครของมูลนิธิฯ เช่น ช่วยนำาตู้บริจาควางตาม

พื้นที่ที่ท่านรู้จัก, หรือร่วมบริจาคอาหารและยา ทั้งนี้

เงินบริจาคทั้งหมดจะถูกจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายสอง

กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มยาเวชภัณฑ์ เช่น ทิงเจอร์

ไอโอดีน, เบตาดีน, แอลกอฮอล์, เจนเชียนไวโอเลต, 

ยาแก้อักเสบ (amoxicillin), ยาถ่ายพยาธิหัวใจ, ยา

กำาจัดเห็บ หมัด ฯลฯ และกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ 

ได้แก่ สำาลี, ถุงมือแพทย์, ผ้าพันแผล, ผ้าปิดปาก-

จมูก, มีดผ่าตัด เป็นต้น

•	ช่วยเหลือสัตว์

มูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด 
FOUNDATION FOR STRAY DOGS

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่    1035/9 ถนนศรีนครินทร์ 35 
        แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
        กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทร  02-721-2983
Email    fordec@fordec.th.org
Website www.phoenixhobbyhouse.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- งานอาสาพัฒนาช่วยสอนหนังสือเด็กๆ

- งานรวบรวมสิ่งของบริจาค อาทิ เงิน หนังสือ 

คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า เครื่องนอน ยารักษาโรค 

อุปกรณ์กีฬา ของเล่น เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนด้อย

โอกาส

•	เด็กและเยาวชน
•	ผู้พิการ / ไร้ความสามารถ / ไร้ที่พึ่ง 

ด้อยโอกาส / ยากไร้

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว 
FORDEC FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   48/283 โครงการเซ็นเตอร์เพลส 
       ซอยรามคำาแหง 104 ถนนรามคำาแหง  
       แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ  
       10240
เบอร์โทร  02-372-2113-4 
Website  http://www.aidsaccess.com/

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

เรื่องเอดส์มีอีกมากที่คนไม่รู้ ไม่เข้าใจ อยากให้คน

รู้จักเอดส์ อยากให้คนเข้าใจเอดส์ คุณสามารถทำาได้

ด้วยการเป็นอาสาสมัคร “1663 สายปรึกษาเอดส์

แห่งชาติ”  โดยใช้เวลาว่าง 2-4 วันต่อเดือน  ให้คำา

ปรึกษาทางโทรศัพท์กับผู้ป่วยโรคเอดส์  เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วยและคนใน

สังคมทั่วไป

•	ชีวิตและสุขภาพ

มูลนิธิเข้าถึงเอดส ์
AIDS ACCESS FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   เลขที่16 ถ,วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว  
       เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทร  081-515-8564
Email    Sunday2309@hotmail.com 
          rescue-76@hotmail.com
Website  www.facebook.com/ 
           HappySeedsGroup

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- กิจกรรมครูอาสา สอนหนังสือเด็กๆในชุมชน

- กิจกรรมถักเครื่องนุ่งห่มคลายหนาว และนำาไปแจก

จ่ายแก่พื้นที่ประสบภัยหนาว

- กิจกรรมทำาถุงบุญ...(คุณ) ชักชวนอาสาผู้สนใจมา

ทำาถุงผ้าเพื่อเป็นกองทุนบุญของตนเอง 

- กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ทำาฝาย ปลูกป่าชายเลน

- กิจกรรมชักชวนอาสาไปปฏิบัติธรรม

- กิจกรรมเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมพร้อม การ

เป็นอาสาสมัคร

- กิจกรรม สร้างสนามเด็กเล่นและห้องสมุดให้แก่

ชุมชน

•	เด็กและเยาวชน
•	สิ่งแวดล้อม
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	การศึกษา/พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	รับบริจาคเงิน สิ่งของ
•	ศาสนา

โรงบม่อารมณส์ขุ 
HAPPY SEEDS RANGER

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   สำานักงานมูลนิธิฯ 2549/32
       อาคารพหลโยธินพาร์คเพลส    
       ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 
       เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทร   02–709-5005
โทรสาร    02–709-5005  ต่อ  108
Email      Thongk.feed@gmail.com
Website   www.bangpunature.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- งาน Toyota รวมจิตอาสา 50 ปี 

- งานเรียนรู้นอกตำารากด Like ที่บางปู เป็น

กิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : ต้องการอาสาสมัครที่มีใจรักในเรื่องราว

ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และควรมีระยะเวลา

ต่อเนื่อง 3 เดือนขึ้นไป (หากเป็นรายชิ้นงาน หรือ 

รายวัน ต้องขึ้นอยู่กับเนื้องานในครั้งนั้นๆ)

•	เด็กและเยาวชน
•	สิ่งแวดล้อม
•	การศึกษา/พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	สันทนาการ/การท่องเที่ยว

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION  
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3  
       ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ  
       10900
เบอร์โทร   02-940-5265, 579-9209-11
โทรสาร    02-940-5266
Website   http://www.edfthai.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

โครงการกิจกรรมอาสาสมัคร EDF เปิดโอกาสให้

แก่กลุ่มบุคคล นักเรียน นักศึกษา หรือบริษัทที่สนใจ 

ในการบริจาคทุนสนับสนุน และร่วมทำากิจกรรม

อาสาสมัครบำาเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่

เป้าหมาย ซึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่าง

เป็นรูปธรรมและมีความหมาย สำาหรับทั้งผู้ให้และ

ผู้รับ ประสานงานระหว่างผู้สนับสนุนโครงการ

และโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อวางแผนกิจกรรม

อาสาสมัครบำาเพ็ญประโยชน์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ที่

สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและเด็ก

นักเรียนในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย

•	ชีวิตและสุขภาพ
•	การศึกษา

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
THE EDUCATION FOR DEVELOPMENT FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   47 พหลโยธิน 19/1 เขตตุจักร 
       กทม. 10900
เบอร์โทร   02-513-3038, 02-513-3932,  
           089-895-1306
Email     fels_1970@hotmail.com
Website   www.webfels.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

กิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

ยากจนในชนบท ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และ

ภาคอีสาน

•	เด็กและเยาวชน
•	การศึกษา / พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	รับบริจาคเงิน สิ่งของ

มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 
THE FOUNDATION OF EDUCATION FOR LIFE AND SOCIETY

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ 
       แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
       10900
เบอร์โทร   02-589-4243
Email     thaihof@yahoo.com
Website   www.thaihof.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

อาสาสมัครดูแลบ้านเด็กพิการเฟื่องฟ้าและบ้านเด็ก

หญิงราชวิถี

•	เด็กและเยาวชน
•	ผู้พิการ / ไร้ความสามารถ / ไร้ที่พึ่ง 

ด้อยโอกาส / ยากไร้

•	ชีวิตและสุขภาพ

มูลนิธิสุขภาพไทย 
THAI HOLISTIC HEALTH FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   21/13 ถนนรามอินทรา 34 (ซอยอยู่เย็น)  
       แยก 19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน   
       กรุงเทพฯ 10230
เบอร์โทร   02-510-4895, 02-510-3625
Email     cfbt_bkk@hotmail.com 
Website   http://cfbt.or.th/member

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

งานพัฒนาศักยภาพของคนตาบอด ด้านการศึกษา 

ด้านอาชีพ อาทิ กิจกรรมผลิตสื่อให้กับคนตาบอด 

เป็นต้น

•	คนด้อยโอกาส/คนพิการ

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   191 ซอยวิภาวดี 62 (แยก4-7) 
       ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน  
       เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
เบอร์โทร  02-973-2236 ถึง 7
โทรสาร   02-973-2236 ต่อ 109
Email    info@notforsale.in.th
Website  www.happyhospital.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

รับอาสาสมัครเพิ่มสุข ลดทุกข์ให้กับกลุ่มผู้ป่วย รวม

ไปถึงช่วยแบ่งเบาภาระงานเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

- ช่วยงานผู้ป่วยนอก (OPD)ที่มาตรวจแล้วกลับบ้าน  

ได้แก่  วัดไข้ วัดความดัน วัดส่วนสูง ชั่งน้ำาหนัก 

เช็ดตัวผู้ป่วยเด็ก งานบริการผู้มารับการรักษา งาน

นันทนาการ รวมถึงงานห้องโภชนาการ

-  งานผู้ป่วยใน (IPD) นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 

ได้แก่ กิจกรรมศิลปะ ดนตรี เล่านิทาน  พูดคุยให้

กำาลังใจผู้ป่วย ตกแต่งห้องนั่งเล่นผู้ป่วยให้ดูสวยงาม

-  งานกิจกรรมพิเศษ  ได้แก่ การจัดงานในวาระ

พิเศษ เช่น วันปีใหม่ วันเด็ก วันเกิด เป็นต้น

•	ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ/ผู้ติดยาเสพติด

โครงการโรงพยาบาลมีสุข 
HAPPYHOSPITAL

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   191 ซอยวิภาวดี 62 (แยก 4-7) 
       ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  
       เขตหลักสี่ กทม. 10210
เบอร์โทร  02-973-22365 ถึง 7
Email    webmaster@mirror.or.th   
Website  www.mirror.or.th

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- โครงการ ฅ คนอาสา รับอาสาสมัครเข้าไปช่วย

สนับสนุนงานจัดการภัยพิบัติต่างๆ

- โครงการยุติขอทาน ร่วมช่วยเหลือเด็กขอทาน

อย่างถูกวิธี  ด้วยการแจ้งเบาะแสมายังมูลนิธิ

- โครงการโรงพยาบาลมีสุข  รับอาสาสมัครเพิ่มสุข 

ลดทุกข์ให้กับกลุ่มผู้ป่วย รวมไปถึงช่วยแบ่งเบาภาระ

งานเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

- โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รับอาสาสมัครซ่อม

ประกอบคอมพิวเตอร์

- รับอาสาสมัครให้คำาปรึกษาศูนย์ข้อมูลคนหาย

- โครงการแบ่งปันเพื่อความเปลี่ยนแปลง รับอาสา

สมัครคัดเสื้อผ้าเพื่อแบ่งปันให้พื้นที่ที่ขาดแคลน

- อาสาครูบ้านนอก

•	ผู้พิการ / ไร้ความสามารถ / ไร้ที่พึ่ง

•	สิ่งแวดล้อม
•	ชีวิตและสุขภาพ
•	ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

•	เทคโนโลยี / สารสนเทศ
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

มูลนิธิกระจกเงา 
MIRROR FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   501/1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน  
       ดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เบอร์โทร  02-929-2301-7 
Website  www.apsw-thailand.org/ 
          volunteer.html

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน
- บ้านพักฉุกเฉิน โครงการช่วยเหลือเด็กและสตรี

- อาสาเลี้ยงน้องศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน (เด็กแรกเกิด

ถึง1ปี)

- อาสาเลี้ยงน้องบ้านเด็ก ( 2-10 ปี)

- อาสาแพทย์ พยาบาล ดูแลสุขภาพผู้หญิงและเด็ก

ในบ้านพักฯ (ต้องจบการศึกษาและมีประสบการณ์

ด้านนี้โดยเฉพาะ)

- อาสานักสังคมสงเคราะห์ / นักจิตวิทยา (ต้องจบ

การศึกษาและมีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ)

- อาสานักกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้หญิงและเด็ก

- อาสาสอนศิลปะ อาสาสอนดนตรีไทย อาสาสอน

ดนตรีสากล อาสาสอนคณิตศาสตร์ อาสาสอนภาษา

อังกฤษ (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย)

•	สตรี
•	ส่งเสริมวิชาชีพ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตร ี
ASSOCIATION FOR THA PROMOTION OF THE STATUS OF WOMEN

ข้อมูลการติดต่อ



ภาคกลาง
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ที่อยู่   2/40 ม.2ถ.รังสิต-นครนายก, ต.รังสิต  
       อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เบอร์โทร  02-577-2347
Email    rangsitbabyhome@yahoo.co.th
Website  www.facebook.com/ 
           rangsitbabyhome

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- อาสาสมัครดูแลเด็กและสอนหนังสือ รวมถึงรับ

บริจาคสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กอ่อน

•	เด็กและเยาวชน
•	รับบริจาคเงิน สิ่งของ

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
RANGSIT BABY HOME

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   61/165 หมู่ 6 ตำาบลคลองห้า 
       อำาเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
       ชัยภูมิ : 3 หมู่ 11 ต.ท่ามะไฟหวาน  
       อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
เบอร์โทร  086-770-2233
โทรสาร   044-132-588
Email  yobaandin@hotmail.com,   
        baandinthai@hotmail.com
Website  http://www.baandinthai.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- โครงการอาสาทำาดี 1 วัน  เป็นโครงการที่จัดขึ้น

เพื่อรณรงค์ให้เกิดการทำางานด้านอาสาสมัครในกลุ่ม

องค์กร หรือ บริษัทที่กำาลังมองหากิจกรรมทำาความดี 

โดยเน้นกิจกรรมอาสาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่สามารถทำาได้วันเดียว โดยการเดินทาง 

ไปเช้า - เย็นกลับ

- อาสาสร้างบ้านดิน ให้สาธารณะประโยชน์

- อาสาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ (เช่นอาสา

สร้างฝาย ปลูกป่า ทำาโป่ง เป็นต้น)

•	สิ่งแวดล้อม
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

•	บ้าน/ที่อยู่อาศัย

อาสาบ้านดินไทย 
BAANDINTHAI

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   78/24 หมู่ที่ 1 ตำาบลบางตลาด 
       อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทร  02-584-7253 
          02-584-7254-55 ต่อ 117
Email   webmaster@phayathaibabieshome.go.th   
Website http://www.phayathaibabieshome.go.th

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

อาสาสมัครดูแลเด็กและสอนหนังสือ รวมถึงรับ

บริจาคสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กอ่อน

•	เด็กและเยาวชน
•	ผู้พิการ / ไร้ความสามารถ / ไร้ที่พึ่ง / ด้อย

โอกาส / ยากไร้

•	รับบริจาคเงิน สิ่งของ

บ้านสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 
PHAYATHAI BABIES’S HOME

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   95/24 หมู่ 6 ซอยกระทุ่มล้ม 18 
       ถนนพุทธมณฑล สาย 4  
       ตำาบลกระทุ่มล้ม อำาเภอสามพราน  
       จังหวัดนครปฐม 73220
เบอร์โทร  02-814-1481-7
Website  www.ffc.or.th

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

มูลนิธิเด็ก เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอุปการะ

เด็ก เลี้ยงอาหารเด็ก บริจาคสิ่งของที่ขาดแคลน

สำาหรับเด็ก นอกจากนี้แล้วยังได้ริเริ่มโครงการ “จาก

ก้าวสู่ก้าว” ตั้งแต่ปี 2521 ถึงปัจจุบันเพื่อให้เด็กที่

ขาดแคลนได้มีปัจจัยสี่ในการดำารงชีวิตและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นตามลำาดับ 

•	เด็กและเยาวชน
•	ชีวิตและสุขภาพ

มูลนิธิเด็ก 
FOUNDATION FOR CHILDREN

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง  
       114 ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง  
       จ.ชลบุรี
เบอร์โทร  038-263-078
โทรสาร   038-263-078 038-192-738
Email     joy_99@hotmail.com
Website  www.agrinature.or.th

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

รับอาสาสมัครในโครงการทำาบ้านดิน

การเก็บเมล็ดพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ลงภาคสนามเรียนรู้วิธีการเพาะปลูกและหลักการทำา

กสิกรรมธรรมชาติ 

•	สิ่งแวดล้อม
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	การศึกษา/พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	ชีวิตและสุขภาพ
•	ส่งเสริมวิชาชีพ
•	บ้าน/ที่อยู่อาศัย

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาต ิ
AGRINATURE FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   64 ฝายน้ำาล้น 
       ตำาบลบ้านกล้วย อำาเภอเมือง 
       จังหวัดชัยนาท 17000
เบอร์โทร  056-411-220, 056-411-221 
Website  www.trrm.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์

- การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง "ปรับวิถีชีวิตให้

เป็นสุขอย่างพอเพียง"

•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	เกษตรกรรม
•	ชีวิตและสุขภาพ
•	การศึกษา

มลูนธิบิรูณะชนบทแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

THAI RURAL RECONSTRUCTION MOVEMENT FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   24 หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำาบลเขาแก้ว  
       อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
เบอร์โทร  084-757-3269
Email     pff2004@hotmail.com
Website  pff2004.wordpress.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- จัดค่ายอบรมในกลุ่มเยาวชน ในเรื่องความเป็นผู้นำา 

เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(STIs) ค่ายคุณธรรม

จริยธรรมเชิงจิตวิทยา

- รณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้ การป้องกันโรคเอดส์  

- การทำากลุ่มดนตรีบำาบัดและรายเดี่ยว เพื่อบำาบัด

โรคต่างๆให้ร่างกายแข็งแรง และเพื่อช่วยเพิ่ม

ภูมิคุ้มกัน CD4 ในร่างกาย

- บริการให้คำาปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ พร้อมกับระบบการส่งต่อ  และการ

ตรวจวิเคราะห์ร่างกายเบื้องต้น

- โครงการสร้างวิทยากรเพื่อช่วยเหลือสังคม

ของตนเอง และนำากลุ่มและสังคมนั้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

•	เด็กและเยาวชน
•	การศึกษา/พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	ชีวิตและสุขภาพ
•	ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ/ผู้ติดยาเสพติด

กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน 
PSYCHOLOGICAL FOR FREEDOM FRIENDSHIP PFF 

ข้อมูลการติดต่อ



ภาคเหนือ
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ที่อยู่   63/30 ซอยวัดอุโมงค์4 ถนนสุเทพ  
       ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทร   053-811-202, 053-271-551
โทรสาร    053-271-551 
Email      map@mapfoundationcm.org
Website   www.mapfoundationcm.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

งานอาสาสมัครที่เกี่ยวกับโครงการในประเด็นเรื่อง 

สิทธิแรงงาน สิทธิผุ้หญิง และ สิทธิสุขภาพ ซึ่งมีงาน

ลักษณะต่างๆดังนี้

- การเขียนรายงาน, การเขียนโครงการ(โพรโพซอล)

- งานด้านIT และคอมพิวเตอร์

- งานด้านการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ 

- งานด้านการประสานงานกับทั้งองค์กรภาครัฐและ

ชุมชนแรงงานข้ามชาติ

- ช่วยงานอื่นๆ เช่น การบันทึกการประชุมต่างๆ การ

จัดกิจกรรมพิเศษ การจัดอบรม ประชุม สัมมนา 

ต่างๆ 

•	สตรี
•	การศึกษา/พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	ชีวิตและสุขภาพ
•	ชนกลุ่มน้อย/ชาวต่างด้าว
•	กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
•	ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ/ผู้ติดยาเสพติด

มูลนิธิเพื่อสุขภาพ 
และการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ ์
MAP FOUNDATION FOR THE HEALTH AND KNOWLEDGE OF ETHNICS LABOUR

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่    171 หมู่5 ต.ป่าแดด อำาเภอเมือง  
        จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร   053-448-630
โทรสาร    053-448-630
Email      porntip@radion-international.org
Website   www.radion-international.org

งานอาสาสมัครที่รับ ประเดน็ในการท ำางาน

โครงการ “คนรุ่นใหม่หัวใจอาสากับเรดิออน” ซึ่งเป็น

กิจกรรมเรียนรู้รอบด้านผ่านการทำางานอาสาสมัคร

กับเด็กๆในชุมชน เพื่อการพัฒนาเข้าใจถึงจิตใจของ

ตัวเอง

•	เด็กและเยาวชน
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	การศึกษา/พัฒนาศักยภาพเยาวชน

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล 
RADION INTERNATIONAL

ข้อมูลการติดต่อ



60

ที่อยู่    เลขที่ 6 (388) ซ.17 ถ. นิมมานเหมินท์  
        อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
เบอร์โทร  053-894-085
โทรสาร   053-224-616
Email     info@fopdev.or.th
Website  www.fopdev.or.th

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

งานอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่

ยากไร้ ขาดคนดูแล ให้สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่าง

มีความสุข มีอิสระเสรี และมีศักดิ์ศรีในชุมชนของ

ตน  อาสาสมัครจะได้รับการฝึกอบรมจากมูลนิธิฯ 

เพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมผู้สูงอายุ อย่างน้อย ครั้งละ 2 

ชั่วโมง เดือนละ 1-4 ครั้ง เพื่อพบปะพูดคุยเป็นคู่

สนทนา รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุตาม

ความเหมาะสม

•	คนชรา/ผู้ยากไร้
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	ชีวิตและสุขภาพ
•	ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ/ผู้ติดยาเสพติด

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอาย ุ

FOUNDATION FOR OLDER PERSONS’ DEVELOPMENT (FOPDEV)

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก 238/3 ถนนวัวลาย  
        ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร  053-201-811
โทรสาร   053-201-812
Email     nui@childsdream.org
Website  www.childsdream.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

ครูสอนหนังสือในถิ่นทุรกันดาร

- กิจกรรมในโรงเรียน

- งานสร้างสนามเด็กเล่น

- งานทำาระบบน้ำาดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน

•	เด็กและเยาวชน
•	การศึกษา/พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	ชีวิตและสุขภาพ
•	รับบริจาคเงิน สิ่งของ
•	ชนกลุ่มน้อย/ชาวต่างด้าว

มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก 
CHILD’S DREAM FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   158/11 หมู่ 6, หมู่บ้านเชียงใหม่วิวไม้  
        ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   
        50220
เบอร์โทร   085-708-8711
Website   http://www.assistdisabled.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

งานอาสาสมัครต่อรถเข็นเพื่อคนพิการ•	ผู้พิการ/ไร้ความสามารถ/ไร้ที่พึ่ง 

/ด้อยโอกาส/ยากไร้

•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	ศิลปวัฒนธรรม

•	รับบริจาคอวัยวะ/ร่างกาย

มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ 

FOUNDATION TO ENCOURAGE THE POTENTIAL OF DISABLED PERSONS

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   บ้านอิ่มใจ 285 ม.2 ต.ส้มผักหวาน  
       อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
เบอร์โทร  053-482-127-9
โทรสาร   053-482-125
Email     imjaihouse@yahoo.com
Website  http://www.imjaihouse.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

บ้านอิ่มใจต้องการอาสาสมัครที่มีความรู้หลากหลาย

เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ของเด็กๆ ให้โดดเด่น

ขึ้น เพื่อที่เด็กๆจะรู้จักตัวเอง และนำาความสามารถที่

มีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองในอนาคต โดยเปิด

รับอาสาสมัครในการสอนเด็กในด้านต่างๆดังนี้

- สอนเด็กทำาการฝีมือต่างๆ

- สอนเด็กด้านศิลปะและการวาดรูป

- สอนเด็กในการทำาขนมอบ เพื่อการประกอบอาชีพ

- สอนเด็กในงานอาชีพต่างๆ

- สอนดนตรีไทยและสากล

•	เด็กและเยาวชน
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	การศึกษา/พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	ชนกลุ่มน้อย/ชาวต่างด้าว

บ้านอิ่มใจ 
IMJAIHOUSE

ข้อมูลการติดต่อ



64

ที่อยู่    95/1 บ้านแม่ผาแหน หมู่ 6 ต.ออนใต้  
        อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่ 50130
เบอร์โทร  089-850-6683 053-036-095
Email     vgcd36@yahoo.com
Website  http://www.vgcd.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- อาสาภาคสนาม ลงพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์กับเด็ก
และเยาวชนเร่ร่อน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ

- อาสาศูนย์บริการเด็กและเยาวชน เร่ร่อน ให้บริการ
ด้านการศึกษา ให้คำาปรึกษา ฝึกศิลปะ และทักษะชีวิต
และฝึกอาชีพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งงานสุขภาพอนามัย 

- อาสาฝึกทักษะชีวิต ทำากิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกมส์, 
ละคร, สนทนากลุ่มย่อยโดยสอดแทรกการคิด
วิเคราะห์สร้างสรรค์ และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

- งานอาสาป้องกันการเคลื่อนย้ายของกลุ่มเด็กเร่ร่อน
จากตะเข็บชายแดนสู่ จ.เชียงใหม่  เป็นงานเชิงป้องกัน
การเคลื่อนย้ายของกลุ่มเด็กเร่ร่อนจาก อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย มาสู่ จ.เชียงใหม่ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กเร่ร่อน พร้อมทั้งป้องกันเด็กจากธุรกิจทางเพศ

•	เด็กและเยาวชน
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	การศึกษา/พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	ชนกลุ่มน้อย/ชาวต่างด้าว

มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก 

THE VOLUNTEERS FOR CHILDREN’S DEVELOPMENT FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   241 ม. 1 ต.แม่ยาว อ.เมือง  
       จ.เชียงราย  57100
เบอร์โทร   053-737-412-3  
โทรสาร    053-737-616
Email      webmaster@bannok.com
Website   www.bannok.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

อาสาสมัครระยะสั้นครูบ้านนอกสอนหนังสือและ

ทำากิจกรรมกับเด็กชนเผ่าในเชียงรายและประเทศ

เพื่อนบ้าน รวมถึงกิจกรรมอาสาสมัครฟื้นฟูภัย

พิบัติธรรมชาติ และงานอาสาสมัครที่ร่วมก่อสร้าง

สาธารณูปโภคพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นพื้นที่ทำางาน

ที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงราย, 

เชียงใหม่ เป็นหลัก 

•	เด็กและเยาวชน
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	การศึกษา/พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

•	ชนกลุ่มน้อย/ชาวต่างด้าว

มูลนิธิกระจกเงา เชียงราย 
THE MIRROR FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   53 หมู่ 16 ต.แม่สรวย  อ.แม่สรวย  
       จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์โทร  061-966-417
Email    teejupoh@yahoo.com 
         teejupoh@hotmail.com
Website http://www.eighteggs.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- งานอาสาที่สนับสนุนเยาวชนอาข่าและชาติพันธุ์  

ให้ตระหนักและมีจิตสำานึกรักแผ่นดิน สังคมวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาของชาติพันธุ์

- งานอาสาด้านสิ่งแวดล้อม อาสาพิทักษ์ป่าต้นน้ำา 

การปลูกป่า เพาะชำากล้าไม้และสวนเกษตรอินทรีย์

ธรรมชาติ

•	เด็กและเยาวชน
•	สิ่งแวดล้อม
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	การศึกษา/พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	ชนกลุ่มน้อย/ชาวต่างด้าว

สถาบันพัฒนาเยาวชนชาติพันธุ ์
AKHA KNOWLEDGE HISTORY ALLIANCE(AKHA)

ข้อมูลการติดต่อ
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ทื่อยู่   วัดอรัญญาวาส เลขที่ 96 
       ซอยอรัญญาวาส ถนนสุมนเทวราช  
       ตำาบลในเวียง อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน  
       55000
เบอร์โทร  054-772-530, 086-916-9331
โทรสาร   054-772-530
Email     hmnf2001@chaiyo.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

งานอาสาสมัคร ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมีส่วน

ร่วมของชุมชน พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน จัด

เป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน นำาพิธีทางศาสนามาใช้

กับการจัดการสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพัฒนางานเกษตร 

พัฒนาอาชีพ รวมถึงเผยแพร่ศาสนาและจริยธรรม

•	สิ่งแวดล้อม
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	การศึกษา/พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	ศาสนา
•	ชนกลุ่มน้อย/ชาวต่างด้าว

มูลนิธิฮักเมืองน่าน 
HUG MUANG NAN

ข้อมูลการติดต่อ



ภาคใต้
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โครงการจัดทำาความพร้อมเพื่อ
รับมือภัยพิบัติ [ภาคพลเมือง]

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- งานให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ เฝ้าระวัง

และแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติ 

- ช่วยเหลือและกู้ภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติ 

- จัดหา/จัดทำาระบบศูนย์พักพิงในสถานการณ์ภัย

พิบัติ

- งานบรรเทาและฟื้นฟูในสถานการณ์ภัยพิบัติ

•	ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

•	สิ่งแวดล้อม

ที่อยู่   สำานักงานประสานการจัดการ 
       ความรู้ภัยพิบัติ  
       มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ 222 หมู่ที่ 10 
       ตำาบลไทยบุรี อำาเภอท่าศาลา  
       จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
เบอร์โทร  075-673-513
Email    savesouth@gmail.com
Website  www.wu-topia.com

ข้อมูลการติดต่อ
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เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงชิง

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- ช่วยผู้ประสบภัยด้านต่างๆ

- ช่วยงานด้านวัฒนธรรม 

- งานศูนย์วิทยุ ว.แดง

•	สิ่งแวดล้อม
•	เทคโนโลยี / สารสนเทศ
•	ศิลปวัฒนธรรม

•	ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ที่อยู่    ม.4 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำา  
        จ.นครศรีธรรมราช 80160
เบอร์โทร  089-007-0294

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่  16/4 ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง  
       จ.ตรัง 92000
เบอร์โทร  075-219-737,074-214-707-8
Email     yadfonfoundation@gmail.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- สร้างความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งเจตคติที่ดีใน

การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในชุมชน

- สนับสนุนให้มีการก่อตั้งองค์กรชุมชนท้องถิ่น ใน

การทำาหน้าที่ดูแลผลประโยชน์และแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเป็นธรรมและด้วยสันติวิธี

- สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ใน

ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ

•	สิ่งแวดล้อม
•	ทรัพยากรธรรมชาติ

•	ชุมชนท้องถิ่น
•	การศึกษา

มูลนิธิหยาดฝน 
YADFON FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่    1/3 หมู่ 3 ตำาบลสะบ้าย้อย  
        อำาเภอสะบ้าย้อย  
        จังหวัดสงขลา 
เบอร์โทร  081-809-8609, 074-306-054 
Email    nawawee@live.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- ทำาค่ายเยาวชน 

- งานเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคง 

- งานครอบครัวสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องหาคดีความ

มั่นคงและครอบครัว

•	เด็กและเยาวชน
•	สตรี
•	คนชรา / ผู้ยากไร้
•	ชนกลุ่มน้อย / ชาวต่างด้าว
•	บ้าน / ที่อยู่อาศัย
•	กฎหมาย / กระบวนการยุติธรรม

กลุ่มด้วยใจ 
HEARTY SUPPORT GROUP

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่  สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)  
      ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์   
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110 
เบอร์โทร   074-455-159-50
Email     youth.volunteer2011@gmail.com
Website   www.jitarsa.psu.ac.th

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- ทำากิจกรรมจิตอาสาในการขับเคลื่อนและรณรงค์

ด้านเด็กและเยาวชน 

- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- งานพัฒนาชุมชน ด้านการเยียวยา และฟื้นฟูจิตใจ 

ฯลฯ

•	เด็กและเยาวชน
•	สิ่งแวดล้อม
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

โครงการเยาวชนจิตอาสา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่    6 ซ.29 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่  
        จ.สงขลา 90110
เบอร์โทร   074-252-062
Email     AdvanceSolution2003@Sanook.com
Website   www.suzuki4x4.org/freedom

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- ทำางานอาสาในโรงครัว 

- ระดมความช่วยเหลือ นำาเงินและสิ่งของเพื่อนำาไป

บริจาคให้กับผู้ประสบภัยต่างๆ 

- ทำางานช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติ

•	สิ่งแวดล้อม
•	การศึกษา / พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

•	รับบริจาคเงิน สิ่งของ
•	สันทนาการ / การท่องเที่ยว

กลุ่มบินหลาดง 

FREEDOM OFFROAD

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่    11 ซอยอิงกมล 5 หมู่บ้านอิงกมลสนามบิน  
        ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทร   089-878-9355, 081-959-2961
Email     admin@volunteerspirit.or.th
Website   http://volunteerspirit.or.th

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

ค่ายอาสาสมัครระยะสั้น-ยาว, กิจกรรมอาสา

สมัครแบบกลุ่มจากทั่วโลก, ส่งอาสาสมัครไทยร่วม

กิจกรรมอาสาสมัครแลกเปลี่ยนทั่วโลก

•	เด็กและเยาวชน
•	สิ่งแวดล้อม
•	เทคโนโลยี / สารสนเทศ 
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	การศึกษา / พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	ศิลปวัฒนธรรม

•	ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

•	รับบริจาคเงิน สิ่งของ
•	สันทนาการ / การท่องเที่ยว
•	ผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อ / ผู้ติดยาเสพติด

สมาคมจิตอาสา 

VOLUNTEER SPIRIT ASSOCIATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่    86 ซ.เพชรเกษม 43 ต.หาดใหญ่  
        อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทร   074-266-286
Email    dalaa.thailand@gmail.com, 
           info@dalaa-thailand.com
Website   www.dalaa-thailand.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

กิจกรรรมค่ายอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม ระยะสั้น 

2 อาทิตย์, 

กิจกรรมค่ายอาสาระยะยาว 2 เดือนขึ้นไป

•	เด็กและเยาวชน
•	สิ่งแวดล้อม
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	การศึกษา / พัฒนาศักยภาพเยาวชน

•	วรรณกรรมและงานเขียน

•	ศิลปวัฒนธรรม

•	ชีวิตและสุขภาพ

สมาคมอาสาสมัครนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   สำานักงานใหญ่ วัดคลองแห เลขที่ 123 
        หมู่ที่ 4 ตำาบลคลองแห อำาเภอหาดใหญ่  
        จังหวัดสงขลา
สำานักประสานงานพื้นที่  อาคารชิตตยาแมนชั่น  
        ชั้น 1 เลขที่ 73 ซ.5 ถ.เพชรเกษม  
        ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทร  074-221-286, 086-4892086
โทรสาร   074-221-286  

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

ทำางานจัดการความรู้ในการพัฒนาชุมชน เชื่อม

ประสานความร่วมมือกับบุคคล เครือข่าย องค์กร 

ชุมชน องค์กรเอกชน ภาครัฐ เพื่อดำาเนินกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ สร้างโอกาสและพัฒนาคน รวม

ถึงสนับสนุนผู้ที่ทำางานพัฒนา ช่วยระดมทุนทั้งภายใน

จังหวัดและองค์กรภายนอกเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์

•	พัฒนาชุมชน

มูลนิธิชุมชนสงขลา 

SONGKHLA COMMUNITY FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่    75/5 ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมือง  
        จ.นราธิวาส  96000
เบอร์โทร   089-657-6160
Email     yvlove99@gmail.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชน  กิจกรรมพัฒนาเยาวชน

ให้มีจิตอาสา กิจกรรมค่ายเยาวชนฝึกฝนพัฒนา

ตนเอง  กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนรักอ่าน

•	เด็กและเยาวชน
•	สตรี
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

•	การศึกษา / พัฒอนาศักยภาพเยาวชน

•	วรรณกรรมและงานเขียน

•	รับบริจาคเงิน สิ่งของ

เยาวชนใจอาสา 

PEMUDA SUKARELAWAN

ข้อมูลการติดต่อ



ภาคอีสาน
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ที่อยู่    897/1 หมู่ 2 ถนนมีชัย ตำาบล ในเมือง  
        จังหวัดหนองคาย
เบอร์โทร   042-460-827
Email     kirk@isara.org
Website   www.isara.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- สอนภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ  

- แจกหมวกกันน๊อคฟรี   

- ทำาศูนย์รีไซเคิลขยะ และรณรงค์เก็บขยะทั่ว

ประเทศไทย

- ส่งอาสาสมัครชาวต่างชาติไปสอนตามโรงเรียน

ต่างจังหวัด 

•	เด็กและเยาวชน
•	คนชรา/ผู้ยากไร้
•	สิ่งแวดล้อม

มูลนิธิอิสระ 

ISARA FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่    150/10 บ้านถิ่นดุง ต. วัดหลวง  
         อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
เบอร์โทร  085-010-0224
Email    info@isan-survivor.org 
          hijackplum@hotmail.com
Website http://www.isan-survivor.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

รับอาสาสมัครมาช่วยพัฒนาศักยภาพทักษะภาษา

อังกฤษแก่เยาวชนภาคอีสาน โดยการเป็นครูสอน

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสอนทักษะในการดำาเนินชีวิตให้

กับเด็กๆด้วย

•	การศึกษา
•	เด็กและเยาวชน

อีสานเซอไวซ์เวอร ์
ISAN SURVIVOR

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   625/8 หมู่บ้านพิมานชล1 ถ.รอบบึง  
       ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง 
       จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทร   043-227-847-8, 081-975-2575 
โทรสาร    043-220-070
Email     aidsthai@aidsthai.org
Website   http://www.aidsthai.org

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- สำารวจสถานการณ์ HIV/AIDS และศักยภาพ 

องค์กรต่าง ๆ ที่ดำาเนินการด้านเอดส์

- ให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม ความช่วย

เหลือทางวิชาการ และเสริมสร้างศักยภาพแก่

สัมมนา การผลิตวารสารเอดส์ และบริการศูนย์

ข้อมูล

- จัดตั้งกองทุนให้การสนับสนุนงบประมาณ 

โครงการย่อยดำาเนินกิจกรรมด้านเอดส์

- สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเอดส์ โดย

การจัดเวทีต่างๆ และการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม

- ส่งเสริมการวางแผนและการประสานงาน โดย

สนับสนุนการติดต่อสื่อสารกันระหว่างองค์กรภาครัฐ 

องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชน

•	สุขภาพ
•	ผู้ด้อยโอกาส

มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ 
(เอดส์เน็ท) สำานักงานภาคอีสาน

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   52/189 ถ. โนนไฮ-เมืองเก่า ต.ในเมือง  
       อ.เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
Email   application@volunthai.com
Website http://volunthai.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

ชักชวนเพื่อนอาสาสมัครชาวต่างประเทศจากทั่วทุก

มุมโลกมาช่วยกันสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทย 

ช่วยทำาให้ภาษาอังกฤษน่าเรียนและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป 

รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

ตะวันออกและตะวันตกระหว่างกัน

•	การศึกษา
•	วัฒนธรรม

•	ชุมชน

อาสาสมัครเพื่อประเทศไทย 
VOLUNTHAI : VOLUNTEER FOR THAILAND

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   คณะศิลปศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เบอร์โทร  083-965-1709
Email    englishcrazyclub@gmail.com
Website  learn2give.blogspot.com,  
          englishcrazycamp.blogspot.com,  
          englishcrazyclub.wordpress.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษในรูปแบบ

ของค่าย ที่เป็นเอกลักษณ์ ให้กับนักเรียนในโรงเรียน

ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและเพื่อเป็นการสร้าง

พัฒนาการด้านการเรียนรู้ รวมถึงสร้างจิตอาสาให้

กับสมาชิกชมรมซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

- จัดหาอาสาสมัครนานาชาติเพื่อเป็นบุคลากรอาสา

สอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนต่างๆในเขตอีสานใต้

•	การศึกษา

ชมรม ENGLISH CRAZY CLUB 
WE SING WE DANCE WE TEACH ENGLISH

ข้อมูลการติดต่อ



85

ที่อยู่   33 หมู่ 17 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์      
       จ.อุบลราชธานี
เบอร์โทร  089-423-8338
Email    ssrangsok@gmail.com 
          ashramsrangsok@gmail.com

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- การทำาสื่อ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ เป็นต้น    

- การผลิตเครื่องใช้ที่จำาเป็นพื้นฐานในชีวิตเพื่อใช้เอง

และลดค่าใช้จ่าย เช่น การทำาสบู่ถั่วเขียว ยาสระผม

มะกรูด น้ำายาซักผ้า น้ำายาล้างจาน ยาสีฟัน  การ

ปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ

•	สุขภาพ
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

อาศรมสร่างโศก 
ASHRAMSRANGSOK

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่    100/1 กม.14 ถ.สุรินทร์-สังขะ  
        ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 
เบอร์โทร  044-501-049 
โทรสาร   044-501-050
Email    netsurin@hotmail.com 
Website  www.netsurin.org 

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- งานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมเพื่อเป็นฐานในการดำารงชีวิตของประชาชน

- งานวิจัยประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่ง

แวดล้อม กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดสุรินทร์

- งานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยส่งเสริม 

การบูรณาการและสร้างเครือข่ายการเข้าถึงบริการ

ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก โดยทำาหน้าที่เป็นที่

ปรึกษา ให้ความรู้ด้านเอดส์และสุขภาพ

- งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ บริการ

ป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง

และจัดการได้อย่างเป็นระบบในระดับพื้นที่และท้อง

ถิ่น โดยศูนย์บริการที่เป็นมิตร (Youth and PHA 

friendly service - YPFS) 

•	พัฒนาชมชนชนบท

•	สุขภาพ
•	คนด้อยโอกาส

มูลนิธิพัฒนาอีสาน 
NET FOUNDATION

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   53/1 ถ.สระโบราณ อ.เมือง 
       จ.สุรินทร์ 32000
เบอร์โทร  044-530-019   
Email   tammoon_kcm@yahoo.com 
         taammoon@gmail.com  

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

รับอาสาสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้า

ร่วมทำากิจกรรมกับชุมชน เช่น การปลูกป่า ทำาค่าย

เยาวชน

•	สิ่งแวดล้อม
•	พัฒนาชุมชนและชนบท

โครงการทามมูล 
TAMMOON PROJECT

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่    63 หมู่ 3 บ้านแสลงพันธุ์ ต.สำาโรง  
        อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เบอร์โทร   083-129-2825
Email     Thai2510@hotmail.com
Website   http://dekrakpa.com, 
           www.facebook.com/dekrakpa

งานอาสาสมัครที่รับประเดน็ในการท ำางาน

- งานค่ายอาสา ของโครงการป่าชุมชน ในพื้นที่ป่า

เขตอีสานใต้ โดยได้ดำาเนินการเรียนรู้ธรรมชาติผ่าน

กระบวนการทางศิลปะทุกแขนง ได้แก่ วาดรูป เขียน

บทกวี ดนตรี กิจกรรมดูนก เดินป่า ทำาบาติก ย้อมสี

ธรรมชาติ เป็นต้น

- โครงการที่จะริเริ่มต่อไปคือการสร้างศูนย์ศึกษา

ศิลปะธรรมชาติเด็กรักป่า ซึ่งจะให้บริการกิจกรรม

ด้านธรรมชาติศึกษา ให้แก่ เยาวชนในชุมชน รวมทั้ง 

นักศึกษา และชาวต่างประเทศ 

•	สิ่งแวดล้อม
•	เยาวชน

กลุ่มเด็กรักป่า 
DEKRAKPA GROUP

ข้อมูลการติดต่อ
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ที่อยู่   (สำานักงานปทุมธานี) 
       60/275 ซ.ไปรษณีย์ลำาลูกกา 
       ถนนลำาลูกกา ต.บึงคำาพร้อย 
       อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
เบอร์โทร  082-782-3646
Email     khunpat_s@hotmail.com
Website  http://www.konrakpa.com

งานอาสาสมัครที่รับ

ประเดน็ในการท ำางาน

- งานอาสาสมัครเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม เช่น การปลูกป่า การร่วมทำาฝายน้ำาล้น 

การทำาโป่งเทียม

- งานอาสาสมัครช่วยเหลือเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ

ที่อยู่ห่างไกล เช่นตำารวจตระเวนชายแดน ทหาร 

และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยทางชมรมจะนำายารักษา

โรค เครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้

** รับอาสาสมัครไปทำางานในพื้นที่ภาคอีสาน

•	สิ่งแวดล้อม

ชมรมฅนรักษ์ป่า 
ECOTOURISM

ข้อมูลการติดต่อ



บันทึก



บันทึก



บันทึก



บันทึก



บันทึก



บันทึก



บันทึก



แผนที่จิตอาสา��(Good�Map)�คือหนังสือคู่มือที่จะพาไปทำ�ความรู้จักกับงานอาสาสมัครและองค์กรที่ทำ�งานอาสาสมัครใน

หลากหลายรูปแบบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย�แผนที่จิตอาสาฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อแนะนำ�ช่องทางและพื้นที่อันหลากหลายใน

การทำ�งานอาสาสมัคร�และเป็นการสนับสนุนให้คนออกมาทำ�งานอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมโดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวหรือเริ่มต้น

จากสิ่งที่ตนสนใจ�โดยเชื่อว่าพลังของอาสาสมัครจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมของเราได้

บ้านจิตอาสา�
ที่อยู�่:�2044/21�ถ.เพชรบุรีตัดใหม�่บางกะป�ิห้วยขวาง�กรุงเทพฯ�10310�
โทรศัพท์�:�02-319-5017����มือถือ�:�086-530-0012����แฟ็กซ์�:�02-319-5019�
Email�:�volunteerspirit@gmail.com����Website�:�www.volunteerspirit.org


