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หลักการและเหตุผล

อาสาสมคัร เป็นภาคสว่นส�าคญัในการมีสว่นชว่ยแก้ไขปัญหาสงัคม รวมถงึการท�างานด้านการพฒันาประเทศในมิตติา่งๆ นบั

ตัง้แตภ่ยัพิบตัสินึามิในปี 2547 ท่ีเป็นจดุเร่ิมต้นของกระแสความเคลื่อนไหวด้านการท�างานอาสาสมคัรในประเทศไทย จนถงึ

ปัจจบุนัท่ีผู้คนในสงัคมหนัมาสนใจการท�างานอาสาสมคัรเพ่ิมมากขึน้ อาสาสมคัรมีบทบาทส�าคญัในการเข้าไปชว่ยเสริมเตมิ

เตม็ให้กบังานพฒันาในหลากหลายภาคสว่นและหลากหลายประเดน็ อาทิ อาสาสมคัรในสถานการณ์ภยัพิบตัิ, งานอาสา

สมคัรในภาคการศกึษา, งานอาสาสมคัรกบัประเดน็ทางสิง่แวดล้อม, งานอาสาสมคัรกบัประเดน็ด้านการสาธารณสขุ เป็นต้น 

ในปัจจบุนักระแสงานด้านอาสาสมคัรในประเทศไทยก�าลงัเตบิโตและได้รับความสนใจจากหลากหลายภาคสว่นมากย่ิงขึน้ ทัง้

ในสว่นปัจเจกบคุคลท่ีต้องการเป็นอาสาสมคัรท่ีมีจ�านวนเพ่ิมมากขึน้ และทัง้องค์กรในภาคสว่นตา่งๆไมว่า่จะเป็น ภาครัฐท่ีมี

อาสาสมคัรเป็นก�าลงัส�าคญัอยูใ่นเกือบทกุกระทรวง, ภาคเอกชนท่ีมีความต่ืนตวัในการท�างานด้านการรับผิดชอบตอ่สงัคม, 

ภาคประชาสงัคมท่ีใช้อาสาสมคัรเป็นตวัขบัเคลื่อนงานด้านการพฒันา, องค์กรระหวา่งประเทศท่ีสนบัสนนุการแลกเปลี่ยน

อาสาสมคัรตา่งชาติมาชว่ยงานด้านการพฒันาตา่งๆ, ภาคสว่นสถาบนัการศกึษา ท่ีมีนโยบายในการสง่เสริมงานอาสาสมคัรทัง้

ในวิชาเรียนและกิจกรรมนกัศกึษา และจากการศกึษาวิจยัสถานะงานอาสาสมคัรในประเทศไทยในชว่งปีท่ีผา่นมา เร่ืองการ

บริหารจดัการอาสาสมคัรถือเป็นประเดน็ส�าคญั ท่ีเป็นปัจจยัเกือ้หนนุให้งานอาสาสมคัรท่ีท�าประสบผลส�าเร็จ และเกิดความ

พยายามในการสร้างกลไกบริหารจดัการอาสาสมคัรในระดบัตา่งๆ ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ไปจนถงึระดบัประเทศ ซึง่ในระดบั

ประเทศนัน้ เม่ือต้นปี 2559 ท่ีผา่นมา เครือขา่ยจิตอาสาได้รับมอบหมายจาก ส�านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการจดัสวสัดกิาร

สงัคมแหง่ชาต ิกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ให้ท�าหน้าท่ีเป็นศนูย์ประสานงานองค์กรอาสาสมคัรแหง่

ชาต ิโดยมีเปา้หมายในการเป็นกลไกกลางในการประสานเครือขา่ยองค์กรอาสาสมคัร และการสง่เสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ี

สนบัสนนุให้เกิดการท�างานอาสาสมคัรเพ่ือพฒันาสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

จากกระแสการเตบิโตดงักลา่ว ท�าให้ในปี 2558 ท่ีผา่นมาเครือขา่ยจิตอาสาร่วมกบัภาคีเครือขา่ยจ�านวน 21 องค์กร ภายใต้การ

สนบัสนนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ได้ร่วมกนัจดังานประชมุระดบัชาตด้ิานการอาสาสมคัร

ครัง้ท่ี 1 ขึน้ ในวนัท่ี 7-8 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ โดยมีแนวคดิหลกัในการจดังานคือ “งานอาสาสมคัร

เพ่ือการพฒันาประเทศไทย” อนัเป็นการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ ด้านการท�างานอาสาสมคัรในประเดน็ด้านการ

พฒันาและเคร่ืองมือในการท�างานอาสาสมคัร ซึง่จากการจดังานครัง้ท่ีผา่นมา ได้รับผลตอบรับท่ีดีย่ิงในการเป็นเวทีสื่อสารเผย

แพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านการท�างานอาสาสมคัร และเป็นการเช่ือมร้อยเครือขา่ยองค์กรท่ีท�างานเก่ียวข้องกบัอาสา

สมคัรในทกุภาคสว่น   

ดงันัน้ ปี 2559 นีจ้งึเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะด�าเนินการจดั งานประชมุระดบัชาตด้ิานการอาสาสมคัร ตอ่เน่ืองเป็นครัง้ท่ี 2 ขึน้ในวนั

ท่ี 28 – 29 กนัยายน 2559 เพ่ือด�าเนินการสานตอ่ในการเผยแพร่ความรู้และเคร่ืองมือในการท�างานใหม่ๆ ให้กบัองค์กรหรือ

บคุคลทัว่ไปท่ีสนใจด้านงานอาสาสมคัร และเป็นการเช่ือมโยงเครือขา่ยด้านงานอาสาสมคัรในการขบัเคลื่อนและยกระดบังาน

ร่วมกนั อนัเป็นการแสดงให้เหน็ถงึพลงัของอาสาสมคัรท่ีมีบทบาทส�าคญัในการสร้างความเปลี่ยนแปลงท่ีดีให้กบัสงัคมตอ่ไป
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สารบัญ
ช่ือเรื่อง หน้า

ตารางก�าหนดการ 

ก�าหนดการ งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 2

พิธีเปิด งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 2

Plenary Session “อาสาสมัคร เส้นทางสู่การลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม” 
(Volunteering as a Pathway to Civic Engagement) 

กระบวนการอาสาสมัคร: เส้นทางสู่การสร้างพลเมืองเพื่อลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม 

(Volunteering as a Pathway to Civic Engagement)

   “กระบวนการอาสาสมัครในฐานะเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม”     
   (Volunteering as a tool for civic engagement ,the key to active citizenship)

   “การใช้กระบวนการอาสาสมัครส�าหรับส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”
   (How to engage volunteering in civic education?)

บทบาทของสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมงานอาสาสมัคร 
(The Role of Educational Institutions in Promoting Volunteering)

   “กระบวนการอาสาสมัครกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”     
   (Volunteering in Education for sustainable development)

   “กลไกส่งเสริมงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย”
   (How to promote university volunteering?)

บทบาทภาคธุรกิจกับการส่งเสริมงานอาสาสมัคร  
(Volunteering and Business)

   “การส่งเสริมงานอาสาสมัครส�าหรับพนักงานองค์กรคืออะไร?”
   (What is corporate volunteering?)

   “กรณีศึกษาการบริหารจัดการอาสาสมัครพนักงานองค์กร”
   (Studied Cases : Corporate Volunteering)

การพัฒนางานอาสาสมัครส�าหรับองค์กรภาคประชาสังคม 
(Volunteering and Civil Society Organizations)

   “การยกระดับและพัฒนาศักยภาพองค์กรรับอาสาสมัคร”   
   (Improving capacity and scaling impact of volunteer involved organization)

   “การดูแลผูกสัมพันธ์และรักษาอาสาสมัคร”
   (How to sustainably keep and retain volunteers)
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ช่ือเรื่อง หน้า

แนวโน้มระดับโลกด้านงานอาสาสมัคร 
(Global Trend  in Volunteering)

   “การบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
   (Implementing Volunteer Management for sustainable development)

   “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของกระบวนการอาสาสมัครในการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
   (Enabling environment for strengthening volunteerism toward sustainable development)

บทบาทภาครัฐบาลในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการอาสาสมัคร  
(The Role of Government in Supporting and Strengthening Volunteering)

   “กลไกกลางระดับประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือของการส่งเสริมงานอาสาสมัคร: ศูนย์ประสานงานองค์กรอาสาสมัครแห่งชาติ” 
   (Creating collaboration for building national volunteering infrastructure)

   “การทบทวนและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอาสาสมัครของภาครัฐต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
   (Accessing the impact of volunteering in government sector for sustainable development)

การเพิ่มพูนสมรรถนะและผลกระทบจากการท�างานอาสาสมัคร 
(Increasing the Capacity and Impact of Volunteering)

   “การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของการสร้างอาสาสมัครอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับผลกระทบด้านงานพัฒนา” 
   (Changing your mindset of how to sustainably engage volunteer)

   “การพัฒนางานอาสาสมัครในฐานะกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง”
   (Volunteering as a learning tool for self-development)

กระบวนการอาสาสมัครกับการแก้ไขปัญหาสังคม   
(Volunteering in Action)

   “อาสาสมัครกับการรับมือปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน” 
   (Volunteering in complicated social issues)

   “บทบาทอาสาสมัครกับการดูแลรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและเมือง”
   (Volunteering for sustainable environment and city)

Plenary Session: การน�าเสนอสถานการณ์อาสาสมัครจากประเทศต่างๆ 
(State of Volunteerism) – ญี่ปุ่น  เกาหลี  ฮ่องกง และไทย

เสวนาปิด: ตัวแทนองค์กรห้องประชุมย่อย 8 ห้องสรุปภาพรวมและข้อเสนอที่ได้จากการเสวนา

บทความ ภาพรวมงานอาสาสมัครในประเทศไทยในปัจจุบัน

แผนผังงาน
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ตารางเวลา 
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วันที่ 28 กันยายน 2559
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

08.00 – 09.00
ลงทะเบียนเข้างาน ณ จดุลงทะเบียน 

หอประชมุศรีบรูพา  

(หอประชมุเลก็)

09.00 – 10.00 พธีิเปิด

อธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กลา่วต้อนรับ

กลา่วรายงานความเป็นมา 

โดย น.ส. นนัทินี มาลานนท์ ผู้จดัการเครือขา่ยจิตอาสา

ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กลา่วเปิดงาน

การแสดงเปิดงานโดยชมรมขบัร้องประสานเสียง มธ.

หอประชมุศรีบรูพา  

(หอประชมุเลก็)

10.00 – 10.30 ปาฐกถาพเิศษ โดย

หวัข้อ “งานอาสาสมัครกับการพฒันาอย่างยั่งยืน”

โดย ดร.สุรินทร์ พศิสุวรรณ อดตีเลขาธิการอาเชียน
หอประชมุศรีบรูพา  

(หอประชมุเลก็)

10.30 – 12.00 Plenary Session:

“อาสาสมัคร เส้นทางสู่การลงมือเปล่ียนแปลงสังคม” 

(Volunteering as a Pathway to Civic Engagement)

วทิยากร

1) ผศ. ดร.ปริญญา เทวานฤมติรกุล - รองอธิการบดฝ่ีายบริหารและ

ความยั่งยืน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

2) นายวเิชียร พงศธร – ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทยและ

กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

3) Mr. Shaun Vincent - ผู้อ�านวยการภาคพืน้เอเชียและแปซฟิิก 

องค์การหน่วยอาสาสมัครประเทศอังกฤษ (VSO)

ผู้ด�าเนินรายการ: ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ

หอประชมุศรีบรูพา  

(หอประชมุเลก็)

12.00 – 13.00 พกัเบรก  ตามอธัยาศยั

ก�าหนดการ 
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 2 วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่2 
2nd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 28 กันยายน 2559
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

13.00 – 14.30 กระบวนการอาสาสมคัร: เส้นทางสูก่ารสร้างพลเมืองเพ่ือลงมือเปลี่ยนแปลง

สงัคม (Volunteering as a Pathway to Civic Engagement)

(ห้องท่ี 1) 

“กระบวนการอาสาสมัครในฐานะเคร่ืองมือสร้างการมีส่วนร่วม 

และการพฒันาพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม”

(Volunteering as a tool for civic engagement , 

the key to active citizenship)

วิทยากร

1) นางพรรณิภา โสตถิพนัธุ์ - สงขลาฟอรัม

2) นายอภิศกัดิ์ ทศันีย - สงขลาฟอรัม

3) นายอภิสทิธ์ิ ลมัยศ – มลูนิธิสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน (วดัโป่งค�า)

4) ดร. ฐิตมิา เวชพงศ์ – มหาวิทยาลยัศลิปากร

5) นายชิษณวุฒัน์ มณีศรีข�า – ศนูย์ประสานงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน 

จ.สมทุรสงคราม

6) นางปิยะภรณ์ มณัฑะจิตร – มลูนิธิสยามกมัมาจล

7) นางสาวเทรซเชิซ เอเบเล อีเลชคุก ู– สงขลาฟอรัม

ผู้ด�าเนินรายการ: กิตตรัิตน์ ปลืม้จิตร 

ห้องประชมุ สญัญา ธรรมศกัดิ์

ชัน้ 2 ตกึโดม 

13.00 – 14.30 บทบาทของสถาบนัการศกึษาในการสง่เสริมงานอาสาสมคัร 

(The Role of Educational Institutions in Promoting Volunteering)

(ห้องท่ี 1) 

“กระบวนการอาสาสมัครกับการศกึษาเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน”

(Volunteering in Education for sustainable development)

วิทยากร

1) ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ - ผู้อ�านวยการสถาบนัคลงัสมองของชาติ

2) ผศ. ดร. อภินนัท์ สวุรรณรักษ์ – มหาวิทยาลยัแมโ่จ้

3) Mr. Hiroki Fukushima - Vice president, IAVE Japan

ผู้ด�าเนินรายการ: ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ

ห้องประชมุ บญุช ูโรจนเสถียร, 

ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์

13.00 – 14.30 บทบาทภาคธรุกิจกบัการสง่เสริมงานอาสาสมคัร 

(Volunteering and Business)

(ห้องท่ี 1)

“การส่งเสริมงานอาสาสมัครส�าหรับพนักงานองค์กรคืออะไร?” 

(What is corporate volunteering?)

วิทยากร

1) นายไพบลูย์ ตนักลู - บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์เอบีเอเอส จ�ากดั

2) นายสกิุจ อทิุนท ุ– ศนูย์สง่เสริมธรุกิจเพ่ือสงัคม กระทรวง พม. 

3) นางสาวเอด้า จิรไพศาลกลุ – TYPN

ผู้ด�าเนินรายการ: ศรวฒุ ปิงคลาศยั

ห้องประชมุ ประกอบ หตุะสงิห์

ชัน้ 3 ตกึอเนกประสงค์
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่2 
2nd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 28 กันยายน 2559
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

13.00 – 14.30 การพฒันางานอาสาสมคัรส�าหรับองค์กรภาคประชาสงัคม 

(Volunteering and Civil Society Organizations) 

(ห้องท่ี 1)

“การยกระดบัและพฒันาศักยภาพองค์กรรับอาสาสมัคร” (Improving 

capacity and scaling impact of volunteer involved organization)

วิทยากร

1) นายสมบตั ิบญุงามอนงค์ – อดีตประธาน ม.กระจกเงา

2) นางสาวอารีย์ อาภรณ์ - มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม

3) นางสาวพรทิพย์ ฝนหวา่นไฟ – เครือขา่ยพทุธิกาเพ่ือศาสนาและสงัคม

ผู้ด�าเนินรายการ: นนัทินี มาลานนท์ 

ห้องประชมุ คกึฤทธ์ิ ปราโมช 

(สถาบนัไทยคดีศกึษา)

ชัน้ 9 ตกึอเนกประสงค์

14.30 – 16.00 กระบวนการอาสาสมคัร: เส้นทางสูก่ารสร้างพลเมืองเพ่ือลงมือเปลี่ยนแปลง

สงัคม (Volunteering as a Pathway to Civic Engagement)

(ห้องท่ี 2)

“การใช้กระบวนการอาสาสมัครส�าหรับส่งเสริมการศกึษาเพื่อสร้างความ

เป็นพลเมือง” (How to engage volunteering in civic education?)

วิทยากร

1) รศ.ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

2) ดร. เดชรัต สขุก�าเนิด - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

3) ดร. กมัปนาท บริบรูณ์ - คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ด�าเนินรายการ: รองศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกลุ 

ห้องประชมุ สญัญา ธรรมศกัดิ์

ชัน้ 2 ตกึโดม 

14.30 – 16.00 บทบาทของสถาบนัการศกึษาในการสง่เสริมงานอาสาสมคัร 

(The Role of Educational Institutions in Promoting Volunteering)

(ห้องท่ี 2)

“กลไกส่งเสริมงานอาสาสมัครในมหาวทิยาลัย”

(How to promote university volunteering?)

วิทยากร

1) ศนูย์อาสาสมคัรในมหาวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัธรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์

2) รายวิชาท่ีใช้กระบวนการอาสาสมคัรในฐานะเคร่ืองมือการเรียนรู้: 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลยัวงษ์ชวลติกลุ

3) กิจกรรมนอกหลกัสตูรท่ีเป็นงานอาสาสมคัร: มหาวิทยาลยัแมโ่จ้

ผู้ด�าเนินรายการ: อ.กลุธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

ห้องประชมุ บญุช ูโรจนเสถียร , 

ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่2 
2nd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 28 กันยายน 2559
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

14.30 – 16.00 บทบาทภาคธรุกิจกบัการสง่เสริมงานอาสาสมคัร 

(Volunteering and Business)

(ห้องท่ี 2)

“กรณีศกึษาการบริหารจดัการอาสาสมัครพนักงานองค์กร”

(Studied Cases : Corporate Volunteering)

วิทยากร

1) Ms. Likie LEE Pui Ki, Head of Training Center - AVS Hong Kong

2) Mr. Sachal Aneja - Asia-Pacific Corporate Engagement Manager, 

VSO

3) Mr. Yomi Sonubi - NEEDeed foundation

ผู้ด�าเนินรายการ: เอด้า จิรไพศาลกลุ

ห้องประชมุ ปรีดี พนมยงค์  ชัน้ 6 

อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ(อาคาร 7)

14.30 – 16.00 การพฒันางานอาสาสมคัรส�าหรับองค์กรภาคประชาสงัคม 

(Volunteering and Civil Society Organizations) 

(ห้องท่ี 2)

“การดแูลผูกสัมพนัธ์และรักษาอาสาสมัคร” 

(How to sustainably keep and retain volunteers)

วิทยากร

1) นางสาวอลุยัรัตน์ ชดู้วง - โครงการอาสาสมคัรนกัสทิธิมนษุยชน มอส.

2) คณุตว่นรุสดี จะนือรง – วิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์

3) นางสาวพณิตา คงสขุ - กรีนพีซ ประเทศไทย

4) นายอาณตั ิหวงักหุล�า – โครงการบณัฑิตอาสา มหาวิทยาลยัสงขลานครินท์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ด�าเนินรายกา: นงลกัษณ์ สขุใจเจริญกิจ

ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช 

(สถาบันไทยคดีศึกษา)

ชั้น 9 ตึกอเนกประสงค์

จบการประชมุ
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่2 
2nd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 29 กันยายน 2559
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

8.00 – 9.00 ลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียน หอประชมุศรีบรูพา(หอประชมุเลก็)

09.00 – 10.30 แนวโน้มระดบัโลกด้านงานอาสาสมคัร (Global Trend  in Volunteering)
(ห้องท่ี 1)
“การบริหารจดัการอาสาสมัครเพื่อเป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืน” 
(Implementing Volunteer Management for sustainable development)
วิทยากร
1) หทัยา วงษ์แสงไพบลูย์ - Volunteering for Development Programme 
Manager
2) ประจกัษ์ภรณ์ โสภณ - Disaster Risk Reduction Associate, UNISDR
3) แทมมารีน เดชสภุา - interning at the Gender Equality and Women’s 
Empowerment Section (GES), UNESCAP
ผู้ด�าเนินรายการ: อ.ชล บนุนาค

ห้องประชมุ คกึฤทธ์ิ ปราโมช 

(สถาบนัไทยคดีศกึษา)

ชัน้ 9 ตกึอเนกประสงค์

09.00 – 10.30 บทบาทของภาครัฐบาลในการสนบัสนนุและสร้างความเข้มแข็งให้กบักระบวนการ
อาสมคัร (The Role of Government in Supporting and Strengthening Volunteering)

(ห้องท่ี 1)
“กลไกกลางระดบัประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือของการส่งเสริมงานอาสา
สมัคร: ศูนย์ประสานงานองค์กรอาสาสมัครแห่งชาต”ิ  
(Creating collaboration for building national volunteering infrastructure)
วิทยากร
ชว่งท่ี 1 – บอกเลา่ความเป็นมาของการก่อตัง้ศนูย์ประสานงานอาสาสมคัร
1) นายสเุมธ ทรายแก้ว - ผู้อ�านวยการส�านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการจดั
สวสัดกิารสงัคมแหง่ชาติ
2) นางสาวนนัทินี มาลานนท์ - ผู้จดัการเครือขา่ยจิตอาสา
ชว่งท่ี 2 – ระดมความคดิเหน็จากภาคสว่นอ่ืนๆ 
1) นายวิเชียร พงศธร – ประธานกรรมการมลูนิธิเพ่ือคนไทยและกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ กลุม่บริษัทพรีเมียร์
2) นางสาวสภุาวดี เพชรรัตน์ – ผู้อ�านวยการ มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม
ผู้ด�าเนินรายการ: อ.วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ

ห้องประชมุ สญัญา ธรรมศกัดิ์

ชัน้ 2 ตกึโดม 

09.00 – 10.30 การเพ่ิมพนูสมรรถนะและผลกระทบจากการท�างานอาสาสมคัร
(Increasing the Capacity and Impact of Volunteering)
(ห้องท่ี 1)
“การเปล่ียนแปลงวธีิคดิของการสร้างอาสาสมัครอย่างยั่งยืน 
เพื่อยกระดบัผลกระทบด้านงานพฒันา” 
(Changing your mindset of how to sustainably engage volunteer) 
วิทยากร
1) นางณฐัฉวี แวดแมน
2.) นางสาวกรวิกา ก้อนแก้ว 
3.) นางกรรณิกา ควรขจร, มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม
ผู้ด�าเนินรายการ: อ.ธีระพล เดม็อดุม

ห้องประชมุ บญุช ูโรจนเสถียร 

ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์



12

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่2 
2nd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 29 กันยายน 2559
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

09.00 – 10.30 กระบวนการอาสาสมคัรกบัการแก้ไขปัญหาสงัคม 

(Volunteering in Action)

(ห้องท่ี 1)

“อาสาสมัครกับการรับมือปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน” 

(Volunteering in complicated social issues)

วิทยากร

1) นางสาวเพร็ชลดา ซึง่จิตสริิโรจน์ - เครือขา่ยพทุธิกา

2) นายสทิธิพล ชปูระจง - หวัหน้าโครงการผู้ ป่วยข้างถนน ม.กระจกเงา 

3) นางสาวนสุบา วรกิจเจริญวงศ์ - อาสาสมคัรเพ่ือสงัคมสูช่มุชนบ้านเกิด

ผู้ด�าเนินรายการ: ภสัน์วจี ศรีสวุรรณ์

ห้องประชมุ ประกอบ หตุะสงิห์

ชัน้ 3 ตกึอเนกประสงค์

10.30 – 12.00 แนวโน้มระดบัโลกด้านงานอาสาสมคัร (Global Trend  in Volunteering)

(ห้องท่ี 2)

“การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อความเข้มแขง็ของกระบวนการอาสาสมัคร

ในการพฒันาอย่างยั่งยืน”

(Enabling environment for strengthening volunteerism toward sustainable 

development)

วิทยากร

1) Ms. Yoonae Park – IAVE, Asia-Pacific Regional Representative

2) Ms. Perdita Sonntag - Regional Programme Specialist for Volunteer 

Infrastructure in Asia and the Pacific with United Nations Volunteers (UNV)

3) นางสาวหทัยา วงษ์แสงไพบลูย์ - Volunteering for Development Programme 

Manager

ผู้ด�าเนินรายการ: อ.ชล บนุนาค 

ห้องประชมุ คกึฤทธ์ิ ปราโมช 

(สถาบนัไทยคดีศกึษา)

ชัน้ 9 ตกึอเนกประสงค์

10.30 – 12.00 บทบาทของภาครัฐบาลในการสนบัสนนุและสร้างความเข้มแข็งให้กบักระบวนการ

อาสมคัร (The Role of Government in Supporting and Strengthening Volunteering)

(ห้องท่ี 2)

“การทบทวนและประเมนิผลกระทบที่เกดิขึน้จากกระบวนการอาสาสมัคร

ของภาครัฐต่อการพฒันาอย่างยั่งยืน” (Accessing the impact of volunteering 

in government sector for sustainable development)

วิทยากร

1) ตวัแทนอาสาสมคัร อาสาสมคัรพฒันาสงัคม (อพม.)

2) ตวัแทนอาสาสมคัร อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.)

3) ตวัแทนอาสาสมคัร อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ผู้ด�าเนินรายการ: ศ.ระพีพรรณ ค�าหอม

ห้องประชมุ สญัญา ธรรมศกัดิ์

ชัน้ 2 ตกึโดม 
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่2 
2nd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 29 กันยายน 2559
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

10.30 – 12.00 การเพ่ิมพนูสมรรถนะและผลกระทบจากการท�างานอาสาสมคัร

(Increasing the Capacity and Impact of Volunteering)

(ห้องท่ี 2)

“การพฒันางานอาสาสมัครในฐานะกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาศักยภาพ

ตนเอง” (Volunteering as a learning tool for self-development)

วิทยากร

1) อ.ธีระพล เตม็อดุม – ผู้อ�านวยการร่วมโครงการธนาคารจิตอาสา

2) นายพีรัช วงศ์วิภาส – ครูอาสาสมคัรเกือ้ฝันเดก็ รุ่น 3

3) Mr. Sai  Tun  Shwe – อาสาสมคัร PATH2HEALTH

ผู้ด�าเนินรายการ: ณฐัฉวี แวดแมน

ห้องประชมุ บญุช ูโรจนเสถียร 

ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์

10.30 – 12.00 กระบวนการอาสาสมคัรกบัการแก้ไขปัญหาสงัคม 

(Volunteering in Action)

 (ห้องท่ี 2)

“บทบาทอาสาสมัครกับการดแูลรักษาความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อมและเมือง” 

(Volunteering for sustainable environment and city)

วิทยากร

1) นายศริะ ลีปิพฒันวิทย์ – มลูนิธิโลกสีเขียว 

2) นางสาวสภุาพร มาลยัลอย – มลูนิธินิตธิรรมสิง่แวดล้อม (EnLAW) 

3) นายกญัจน์ ทตัตยิกลุ – สมชัชาแปดริว้เมืองยัง่ยืน

ผู้ด�าเนินรายการ: อ.วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ

ห้องประชมุ ประกอบ หตุะสงิห์

ชัน้ 3 ตกึอเนกประสงค์

12.00 – 13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 – 14.30 Plenary Session
การน�าเสนอสถานการณ์อาสาสมัครจากประเทศต่างๆ 
(State of Volunteerism)
วิทยากร
1) Mr. Hiroki Fukushima ตวัแทนจากประเทศญ่ีปุ่ น
2) Ms. Yoonae Park ตวัแทนจากประเทศเกาหลี
3) Ms. Likie LEE Pui Ki ตวัแทนจากประเทศฮอ่งกง
4) นางสาวนนัทินี มาลานนท์ ตวัแทนจากประเทศไทย
ผู้ด�าเนินรายการ: ดร. สรยทุธ รัตนพจนารถ

หอประชมุศรีบรูพา  

(หอประชมุเลก็)

14.30 – 16.00 เสวนาปิด

- ตวัแทนองค์กรห้องประชมุยอ่ยสรุปภาพรวมและข้อเสนอท่ีได้จากการเสวนาใน

ประเดน็ห้องยอ่ยของตวัเอง

- ข้อเสนอส�าหรับการท�างานในภาพรวมระบบอาสาสมคัรประเทศไทย

หอประชมุศรีบรูพา  

(หอประชมุเลก็)

จบการประชมุ
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่2 
2nd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียด หัวข้อการประชุมวิชาการ
พิธีเปิด งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 2

 

ก�าหนดการพิธีเปิด

เวลา

09.00 – 09.05  อธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กลา่วต้อนรับ

09.05 – 09.15  กลา่วรายงานความเป็นมา โดย น.ส. นนัทินี มาลานนท์ ผู้จดัการเครือขา่ยจิตอาสา

09.15 – 09.40  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่ของของมนษุย์กลา่วเปิดงาน

09.40 – 10.00  การแสดงเปิดงานจากชมรมขบัร้องประสานเสียง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และชมวีดีทศัน์

10.00 – 10.30  ปาฐกถาเปิดงานประชมุในหวัข้อ “งานอาสาสมคัรกบัการพฒันาอยา่งยัง่ยืน” 

   โดย ดร.สริุนทร์ พิศสวุรรณ อดีตเลาขาธิการอาเซียน 

แนะน�าวิทยากร องค์ปาฐกในหัวข้อ “งานอาสาสมัครกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

เกิดเม่ือ 28 ตลุาคม 2492

ประวตักิารศกึษา

• ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัแคลร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา ปี 2515

• ปริญญาโท มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ปี 2518

• ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ปี 2525 

 

ประวตักิารท�างาน

• ส.ส. 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544

• เลขานกุารประธานสภาผู้แทนราษฎร ปี 2529-2531

• ผู้ชว่ยเลขานกุาร รมว.กระทรวงมหาดไทย ปี 2531-2534

• รมช. กระทรวงการตา่งประเทศ ปี 2535-2538

• รมว. กระทรวงการตา่งประเทศ ปี 2540-2544

• เลขาธิการอาเซียน ด�ารงต�าแหนง่ระหวา่ง 1 มกราคม 2551 – 31 ธนัวาคม 2555

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน
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แนะน�าวิทยากร

ประเด็นที่ 1

“กระบวนการอาสาสมัคร:  
เส้นทางสู่การสร้างพลเมืองเพื่อลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม” 

(Volunteering as a Pathway to Civic Engagement)

• การด�าเนินงานของสถาบนัการศกึษาเพ่ือสง่เสริมกระบวนการอาสาสมคัรในรูปแบบทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

• ผลลพัธ์ความส�าเร็จจากการสง่เสริมการท�างานอาสาสมคัรของสถาบนัการศกึษา อาทิ การพฒันานกัศกึษาและอาจารย์ 

   การพฒันาแก้ไขปัญหาของชมุชน เป็นต้น

• นโยบายและกลไกสง่เสริมงานอาสาสมคัรในสถาบนัการศกึษา 

• อปุสรรคหรือปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการสง่เสริมงานอาสาสมคัรในสถาบนัการศกึษาและการหาทางออกร่วมกนั

ห้องประชมุยอ่ยท่ี 1

กระบวนการอาสาสมัครในฐานะเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วม 
และการพัฒนาพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม  

(Volunteering as a tool for civic engagement, the key to active citizenship)
วนัท่ี 28 กนัยายน 2559 เวลา 13.00 – 14.30 น.      ณ ห้องประชมุ สญัญา ธรรมศกัดิ์ชัน้ 2 ตกึโดม

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: มลูนิธิสยามกมัมาจล (SCBF)

รูปแบบ:  การเสวนา

จดุมุง่หมาย:  มุง่เน้นการเปลี่ยนแปลงระดบับคุคลท่ีเกิดความตระหนกัในปัญหาสงัคมและลงมือท�าเพ่ือมีสว่นร่วมแก้ไขปัญหา

ประเดน็ส�าคญั: • เบือ้งหลงัแนวคดิและกระบวนการขององค์กรเพ่ือสร้างจิตส�านกึของความเป็นพลเมืองท่ีลงมือเปลี่ยนแปลงสงัคม

  • บคุคลเกิดการเปลี่ยนแปลงของตนเองอยา่งไร เชน่ เข้าใจสงัคม สามารถลงมือท�าได้

ประวตักิารศกึษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
ประสบการณ์การท�างาน 
• ผู้อ�านวยการศนูย์ศรีเกียรติพฒัน์ กรมการศกึษานอกโรงเรียน 
• รองผู้อ�านวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย (ThaiPBS )
• โครงการมิตรภาพสูท้่องถ่ิน โครงการโลกสดใสในบ้านเกิด  แกนน�าสงขลาประชาคม  โครงการพฒันา
ทกัษะชีวิตเยาวชนภาคใต้ (สอดย.)  โครงการวิจยัวฒันธรรมตาล โตนด (สกว.)
• ปัจจบุนั  ผู้อ�านวยการสงขลาฟอร่ัม

นางพรรณิภา โสตถิพันธ์ุ – สงขลาฟอรัม
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ผู้ ก่อตัง้แกนน�ากลุม่ Beach For Life ปกปอ้งหาดสมิหลา จ.สงขลา

นายอภิศักดิ์ ทัศนีย – สงขลาฟอรัม

เจ้าหน้าท่ีประสานงาน ศนูย์ประสานงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินจงัหวดันา่น 
(วดัโป่งค�า ต�าบลดูพ่งษ์ อ�าเภอสนัตสิขุ)
• ประสบการณ์ท�างานพฒันาเยาวชนใน จ.นา่นมาเป็นเวลากวา่ 5 ผา่นการท�างานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน (CBR)
• ประสบการณ์การท�างานทัง้ในและนอกพืน้ท่ีจงัหวดันา่น 
• มีใจท่ีอยากเหน็เยาวชนในจงัหวดัมีพืน้ท่ีเรียนรู้มีความเป็นพลเมือง มีทกัษะชีวิต  
   และมีต้นทนุด้านเครือขา่ยการท�างานจ�านวนมาก

นายอภิสิทธิ์ ลัมยศ – มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งค�า)

ศศ.บ. (การศกึษา) มหาวิทยาลยัศลิปากร
วท.ม. (จิตวิทยาอตุสาหกรรม) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
วท.ด. (การวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ประยกุต์) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ดร. ฐิติมา เวชพงศ์ – มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศนูย์ประสานงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน จ.สมทุรสงคราม

นายชิษณุวัฒน์ มณีศรีข�า

ผู้จดัการมลูนิธิสยามกมัมาจล

นางปิยะภรณ์ มัณฑะจิตร
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ผู้จดัการมลูนิธิสยามกมัมาจล

นางสาวเทรซเชิซ เอเบเล อีเลชุคกู

ห้องประชมุยอ่ยท่ี 2

การใช้กระบวนการอาสาสมัครส�าหรับส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
(How to engage volunteering in civic education?)

วนัท่ี 28 กนัยายน 2559 เวลา เวลา 14.30 – 16.00 น.    ณ ห้องประชมุ สญัญา ธรรมศกัดิ์ชัน้ 2 ตกึโดม 

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: กลุม่นวตักรรมเยาวชนเพ่ือสงัคม (WHY I WHY) 

รูปแบบ:  การเสวนา

จดุมุง่หมาย:  กระบวนการอาสาสมคัรในฐานะกระบวนการเรียนรู้ของการศกึษาเพ่ือความเป็นพลเมือง 

ประเดน็ส�าคญั: • หลกัคดิส�าคญัของการศกึษาเพ่ือความเป็นพลเมือง และความส�าคญัตอ่การพฒันาประเทศ 

  • ความส�าคญัของกระบวนการอาสาสมคัรในการสร้างการเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมความเป็นพลเมือง

  • ตวัอยา่งกระบวนการอาสาสมคัรในการจดัการศกึษาเพ่ือความเป็นพลเมือง

แนะน�าวิทยากร 

จบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมไฟฟา้จากมหาวิทยาลยั Pennsylvania State University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2000 และเร่ิมเข้ารับราชการท่ี ม.ธรรมศาสตร์ ในปีตอ่มา โดยเป็นอาจารย์ผู้สอน

ด้านวิศวกรรมไฟฟา้ หลกัสตูรนานาชาต ิมีความเช่ียวชาญเร่ืองการประมวลผลสญัญาณส�าหรับระบบ

สื่อสารไร้สาย ปัจจบุนัด�ารงต�าแหนง่รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศกึษาและการเรียนรู้ ม. ธรรมศาสตร์

• ได้รับรางวลัการสอนดีเดน่ของคณะ 3 ครัง้ คือในปี ค.ศ. 2545, 2549 และ 2554 

• ได้รับรางวลั Distinguished Teacher ของคณะในปี 2554 และรางวลัครูดีเดน่ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี แหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในปี 2551 

• ได้รับรางวลั SIIT Research Awardในปี 2555

• เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้วิชาพลเมืองและความรับผิดชอบตอ่สงัคม เป็นผู้บรรยายและวิทยากรสมัมนาเชิงปฏิบตัิ

การให้แก่หนว่ยงานตา่งๆ ในเร่ืองการสร้างความเป็นพลเมืองและการเรียนรู้แบบ Active Learning แก่

หลากหลายสถาบนั 

รศ. ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
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นกัเศรษฐศาสตร์เกษตร ท่ีสนใจเร่ืองนโยบายสาธารณะ การพฒันา เศรษฐศาสตร์พลงังานและการพฒันา

ชนบท เป็นนกัสร้างสรรค์การเรียนรู้ท่ีสนใจเร่ืองการเรียนรู้แบบใหม ่เชน่ ห้องเรียนกลบัทาง การใช้เกมเพ่ือ

การเรียนรู้ เคยเป็นเลขานกุารคณะกรรมการปฏิรูป คณะกรรมการสี่ฝ่ายแก้ไขปัญหามาบตาพดุ และได้รับ

รางวลัอาจารย์ดีเดน่แหง่ชาต ิสาขารับใช้สงัคม ประจ�าปี 2558 จากท่ีประชมุสภาอาจารย์และข้าราชการ 

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหนง่หวัหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ประวตักิารศกึษา

• ปริญญาตรี จิตวิทยา (วท.บ.) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537

• ปริญญาโท จิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว (ศศ.ม.) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2542

• ปริญยาเอก การศกึษาผู้ใหญ่ (กศ.ด.) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2549

ประวตักิารท�างาน

• หวัหน้าภาควิชาการศกึษาผู้ใหญ่ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

• ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา สาขาวิชาการศกึษาผู้ใหญ่

• ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา สาขาวิชาการบริหารและการจดัการศกึษา

ดร. กัมปนาท บริบูรณ์

ดร.เดชรัต สุขก�าเนิด

ประเด็นที่ 2 
“บทบาทของสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมงานอาสาสมัคร” 
(The Role of Educational Institutions in Promoting Volunteering)

 

• การด�าเนินงานของสถาบนัการศกึษาเพ่ือสง่เสริมกระบวนการอาสาสมคัรในรูปแบบทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

• ผลลพัธ์ความส�าเร็จจากการสง่เสริมการท�างานอาสาสมคัรของสถาบนัการศกึษา อาทิ  

   การพฒันานกัศกึษาและอาจารย์ ในการพฒันาแก้ไขปัญหาของชมุชน 

• นโยบายและกลไกสง่เสริมงานอาสาสมคัรในสถาบนัการศกึษา 

• อปุสรรคหรือปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการสง่เสริมงานอาสาสมคัรในสถาบนัการศกึษาและการหาทางออกร่วมกนั
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ห้องประชมุยอ่ยท่ี 1

กระบวนการอาสาสมัครกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(Volunteering in Education for sustainable development)

วนัท่ี 28 กนัยายน 2559 เวลา 13.00 – 14.30 น.     ณ ห้องประชมุ บญุช ูโรจนเสถียร ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์ 

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: สถาบนัคลงัสมองของชาต ิ(KNIT) 

รูปแบบ:  การเสวนา

จดุมุง่หมาย:  กระบวนการอาสาสมคัรในฐานะเคร่ืองมือการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาอนัน�าไปสูก่ารพฒันายัง่ยืน 

ประเดน็ส�าคญั: • บทบาทของสถาบนัอดุมศกึษาในการสนบัสนนุการใช้กระบวนการอาสาสมคัรในฐานะเคร่ืองมือการเรียนรู้

  • ตวัอยา่งการใช้เคร่ืองมืออาสาสมคัรในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีสง่ผลตอ่การยกระดบัคณุภาพการศกึษา

  • ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากบทบาทท่ีสง่เสริมกระบวนการอาสาสมคัร 

     เพ่ือชว่ยแก้ไขปัญหาของสงัคมและชมุชนอยา่งยัง่ยืน

ประวตักิารศกึษา

• ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต (สตัวศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

• ปริญญาเอก DOCTOR OF PHILOSOPHY (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

•  ปัจจบุนัด�ารงต�าแหนง่เป็นอาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�า้  

    มหาวิทยาลยัแมโ่จ้

ผศ. ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์

แนะน�าวิทยากร 

ประวตักิารศกึษา

• ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

• ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

• ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy : Ph.D.) จาก Oregon State University สหรัฐอเมริกา 

ประวตักิารท�างาน

• รองศาสตราจารย์ ระดบั ๙ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน

• ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั ประจ�ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายเกษตร ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั

• รองผู้อ�านวยการ ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั

• ผู้อ�านวยการส�านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (สวก.)

• ปัจจบุนัด�ารงต�าแหนง่ผู้อ�านวยการสถาบนัคลงัสมองของชาติ

ดร. พีรเดช ทองอ�าไพ
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34 years old. Bachelor’s degree in environmental engineering at Waseda University in 2004, 

master’s degree at Florida State University in public administration in 2006. After working for 

environmental consulting farm and NGO, he joined IAVE Japan and has become the vice 

president of the organization since 2015, focusing on promoting youth involvement in policy 

making.

Mr. Hiroki Fukushima (IAVE Japan)

แนะน�าวิทยากร 

ห้องประชมุยอ่ยท่ี 2

กลไกส่งเสริมงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย 
(How to promote university volunteering?) 

วนัท่ี 28 กนัยายน 2559 เวลา เวลา 14.30 – 16.00 น.   ณ ห้องประชมุ บญุช ูโรจนเสถียร ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์ 

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: สถาบนัคลงัสมองของชาตแิละกลุม่นวตักรรมเยาวชนเพ่ือสงัคม (WHY I WHY) 

รูปแบบ:  การเสวนา

จดุมุง่หมาย:  มหาวิทยาลยัจะสามารถมีกลไกสง่เสริมกระบวนการอาสาสมคัรได้อยา่งไรบ้าง 

ประเดน็ส�าคญั: • ตวัอยา่งการสง่เสริมกระบวนการอาสาสมคัรผา่นศนูย์อาสาสมคัรของมหาวิทยาลยั

  • ตวัอยา่งการสง่เสริมกระบวนการอาสาสมคัรผา่นวิชาเรียน

  • ตวัอยา่งการสง่เสริมกระบวนการอาสาสมคัรผา่นกิจกรรมนอกหลกัสตูร

กรณีศกึษาจาก

1.) ศนูย์อาสาสมคัรในมหาวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 

2.) รายวิชาท่ีใช้กระบวนการอาสาสมคัรในฐานะเคร่ืองมือการเรียนรู้ :  

     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลติกลุ 

3.) กิจกรรมนอกหลกัสตูรท่ีเป็นงานอาสาสมคัร : มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

     ผู้ด�าเนินรายการ : ครูจุ๊ย กลุธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
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ประเด็นที่ 3 
“บทบาทภาคธุรกิจกับการส่งเสริมงานอาสาสมัคร” 

(Volunteering and Business)
• การด�าเนินงานของภาคธรุกิจท่ีสนบัสนนุให้พนกังานในองค์กรเป็นอาสาสมคัรชว่ยเหลือสงัคมในด้านตา่งๆ 

• ตวัอยา่งรูปแบบการด�าเนินงานอาสาสมคัรของพนกังานองค์กรกระบวนการอาสาสมคัรท่ีถกูน�าไปใช้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของการสร้างความร่วมมือ

ไม้ร่วมมือจากพนกังานในองค์กร การใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทกัษะและความรู้ในการท�างาน สร้างภาวะความเป็นผู้น�าแก่พนกังานองค์กร 

เป็นต้น

• การสร้างความร่วมมือและการท�างานอยา่งเป็นภาคีหุ้นสว่นระหวา่งภาคธรุกิจ ภาคประชาสงัคม และภาครัฐบาล

แนะน�าวิทยากร 

President, CSR Thailand Center, Ministry of social development and human security

• อดีตรองประธานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของภาคธรุกิจ กลุม่บริษัทไมเนอร์ 

• กรรมการเครือขา่ยการพฒันาท่ียัง่ยืน

• ผู้ ร่วมก่อตัง้ CSR-Club ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

นายสุกิจ อุทินทุ 

ห้องประชมุยอ่ยท่ี 1

การส่งเสริมงานอาสาสมัครส�าหรับพนักงานองค์กรคืออะไร? 
(What is corporate volunteering?) 

วนัท่ี 28 กนัยายน 2559 เวลา 13.00 – 14.30 น.     ณ ห้องประชมุ ประกอบ หตุะสงิห์ ชัน้ 3 ตกึอเนกประสงค์ 

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: TYPN 

รูปแบบ:  การเสวนา

จดุมุง่หมาย:  สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคดิและรูปแบบการสง่เสริมอาสาสมคัรพนกังานองค์กร

ประเดน็ส�าคญั: • ให้ความรู้เก่ียวกบัแนวคดิของการพฒันางานอาสาสมคัรส�าหรับพนกังานองค์กร (ความหมายและคณุคา่)

  • น�าเสนอตวัอยา่งงานอาสาสมคัรส�าหรับพนกังานองค์กร

  • อปุสรรค/ความท้าทาย และการแก้ปัญหา

Partner and Corporate Responsibility Lead, PricewaterhouseCoopers (PwC) Thailand

นายไพบูลย์ ตันกูล 



22

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่2 
2nd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

แนะน�าวิทยากร 

Founder & President, Thai Young Philanthropist Network (TYPN)

อดีตผู้อ�านวยการศนูย์นวตักรรมสงัคม วิทยาลยัโลกคดีศกึษา (GLab) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และผู้ ก่อ

ตัง้ Thai Young Philanthropist Network ในปี 2551 เป็นการรวมตวัของคนกลุม่เลก็ๆ ท่ีได้ไปศกึษาตอ่ใน

ตา่งประเทศ หวงัวา่ตวัเองจะเป็นมือเลก็ๆ ท่ีชว่ยประคบัประคองและเปลี่ยนแปลงสงัคมด้วย “จิตอาสา” 

และสร้างความตระหนกัรู้แหง่การ “ให้” เพ่ือความเข้มแข็งของสงัคมไทย มีแนวความคดิในการน�าความรู้ 

ความสามารถ ของแตล่ะคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม  “เครือขา่ยจิตอาสารุ่นเยาว์” หรือ Thai 

Young Philanthropist Network เรียกงา่ยๆ วา่ TYPN

นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล

ห้องประชมุยอ่ยท่ี 2

กรณีศึกษาการบริหารจัดการอาสาสมัครพนักงานองค์กร  
(Studied Cases: Corporate Volunteering) 

วนัท่ี 28 กนัยายน 2559 เวลา 14.30 – 16.00 น.  ห้องประชมุ ประกอบ หตุะสงิห์ ชัน้ 3 ตกึอเนกประสงค์ 

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: TYPN 

รูปแบบ:  การเสวนา

จดุมุง่หมาย:  น�าเสนอกรณีศกึษาตวัอยา่งการจดัการงานอาสาสมคัรส�าหรับพนกังานองค์กร

ประเดน็ส�าคญั: • แสดงให้เหน็กระบวนการงานอาสาสมคัรและการบริหารจดัการอาสาสมคัรพนกังานองค์กร

  • ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กบัอาสาสมคัรพนกังานและองค์กร

  • อปุสรรคและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้

Head of Training Center, Agency for Volunteer Service (AVS) Hong Kong

Ms Likie Lee Pui Ki, a registered Social Worker, is Service Head of Agency for Volunteer Service 

in Hong Kong.  Ms Lee has been actively engaging in the development and promotion of 

volunteer service for over 25 years, particularly in volunteer service training and consultancy, 

volunteer service event management, recognition, promotion, fundraising, etc.  She has 

extensive experience in partnering with different stakeholders, including business corporations, 

government departments, professional groups, non-profit and education sectors, for the 

Ms. Likie LEE Pui Ki
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Asia-Pacific Corporate Engagement Manager, VSO

Sachal is a development communication strategist with over a decade of robust and 

insightful experience in developing and operationalizing stakeholder engagement 

strategies for diverse sectors including international and national development organi-

zations, UN agencies, Government of India and Corporates. He leads the Asia-Pacific 

corporate engagement strategy for VSO currently and manages CSR Partnerships and 

VSO’s Global Corporate Employee Volunteering Programme called Knowledge Ex-

change in the region. His work countries include Thailand, India, Bangladesh, PNG, 

Philippines, Myanmar and Cambodia.

Mr. Sachal Aneja

development of volunteerism; and giving consultancy service to organizations on their setting 

up and management of volunteer teams.  Notable examples of events under her management 

are the Hong Kong 2009 East Asian Games Volunteer Programme, Service Corps Programme 

in Hong Kong, UNV-Hong Kong Universities Volunteer Programme, International Year of 

Volunteers Hong Kong celebrations, Give a Day. Get a Disney Day Volunteer Scheme, Hong 

Kong Volunteer Award, etc.

Project and operation director, NEEDeed foundation

Yomi Sonubi is the project and operation director for NEEDeed foundation which is a 

social purpose organization based in Bangkok, Thailand that provides capacity building 

expertise to local non-profits on a pro-bono basis. Prior to joining NEEDeed Yomi was the 

managing director of Digital Divide Institute (DDI) which is a research institute based at 

Chulalongkorn University. DDI formulates innovations to enhance social, environmental, 

cultural, and human impacts of the internet in developing countries and remote regions of 

the planet. Mr. Sonubi’s prior working experience also includes investment banking and 

corporate finance for a number of fortune 500 companies.

Mr. YOMI SONUBI
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ประเด็นที่ 4 
“การพัฒนางานอาสาสมัครส�าหรับองค์กรภาคประชาสังคม” 

(Volunteering and Civil Society Organizations)

ห้องประชมุยอ่ยท่ี 1

การยกระดับและพัฒนาศักยภาพองค์กรรับอาสาสมัคร 
(Improving capacity and scaling impact of volunteer involved organization) 

วนัท่ี 28 กนัยายน 2559 เวลา 13.00 – 14.30 น.  ณ ห้องประชมุ คกึฤทธ์ิ ปราโมช (สถาบนัไทยคดีศกึษา) ชัน้ 9 ตกึอเนกประสงค์ 

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม มลูนิธิกระจกเงา และเครือขา่ยพทุธิกาเพ่ือศาสนาและสงัคม 

รูปแบบ:  การเสวนา

จดุมุง่หมาย:  การเตรียมพร้อมองค์กรเพ่ือรับมืออาสาสมคัรในหลายระดบัจ�านวน (Scale) และมีภมิูหลงัท่ีแตกตา่งหลากหลาย  

ประเดน็ส�าคญั: • การวางแผนงานอาสาสมคัร, การสรรหาคดัเลือกอาสาสมคัร และ การเตรียมความพร้อมอาสาสมคัรท่ีเหมาะสม 

  • ทศันคติของคนในองค์กรในการท�างานกบัอาสาสมคัร

  • การพฒันาอาสาสมคัรให้มีส�านกึความรับผิดชอบตอ่การเป็นอาสาสมคัร

  • อปุสรรค/ความท้าทาย และการแก้ปัญหา

อดีตประธานกรรมการมลูนิธิกระจกเงา
ประสบการณ์ท�างาน
2531 - 2535  อาสาสมคัรโครงการละครเพ่ือการพฒันาเยาวชน กลุม่ละครมะขามปอ้ม/ เจ้าหน้าท่ีกลุม่สื่อ 
 ชาวบ้าน (กลุม่ละครมะขามปอ้ม)/ ก่อตัง้ และ เป็นผู้อ�านวยการกลุม่กระจกเงา/ อาจารย์พิเศษ  
 วิชาละครใบ้ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
2543  Webmaster: http://www.bannok.com และได้รับรางวลั “อโชก้าเฟลโล” 
2544 รับรางวลัเยาวชนนกัพฒันาดีเดน่ จาก สภาองค์การพฒันาเดก็และเยาวชน (สอ.ดย.) ก่อตัง้สถานี 
 โทรทศัน์ชมุชน “บ้านนอกทีวี” (http://www.bannoktv.com) และได้รับรางวลันวตักรรมดีเดน่  
 จาก ธนาคารโลก เขียนบทความแนวสงัคมวิทยายคุอินเทอร์เน็ต ใน หนงัสือพิมพ์ผู้จดัการรายวนั  
 และ Telecom Journal 
2545  อนกุรรมาธิการเดก็ไร้สญัชาต ิวฒิุสภาอนกุรรมาธิการพิจารณาศกึษาหามาตรการในการแก้ไข 
 ปัญหา “ภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอ่เดก็และเยาวชน” วฒิุสภา 
2546  ก่อตัง้ศนูย์ข้อมลูคนหายเพ่ือการตอ่ต้านการค้ามนษุย์ (http://www.backtohome.org) หวัหน้า 
 โครงการสง่เสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานสาธารณสขุและสงัคม (http://www.thaiict.org)  
 และท่ีปรึกษาโครงการ TV4KIDS (http://www.tv4kids.org) 

นายสมบัติ บุญงามอนงค์

แนะน�าวิทยากร 
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เป็นอาสาสมคัรนอกเวลาและท�างานกบัชมุชนตัง้แตส่มยัเรียน เม่ือจบไปท�างานเตม็เวลาให้กบับริษัท

เอกชนยงัคงท�างานอาสาอยูต่อ่เน่ืองไปพร้อมๆกนั กบังานประจ�า โดยใช้เวลาไปลงมือท�างานอาสาสมคัร

กบักลุม่เปา้หมายตา่งๆ และสนบัสนนุทนุหนว่ยงานเพ่ือสงัคมจากรายได้สว่นหนึง่จากงานประจ�า จนได้ผนั

ตวัเองมาท�างานเพ่ือสงัคมเตม็เวลา โดยเฉพาะอยา่งย่ิงงานด้านสง่เสริมอาสาสมคัร ตัง้แต ่ปี 2543 จนถงึ

ปัจจบุนั

นางสาวอารีย์ อาภรณ์ 

เป็นคนเลก็ๆ คนหนึง่ท่ีมีความเช่ือและศรัทธาในความดีงามและอยากเหน็สงัคมเตม็ไปด้วยความเหน็อก

เหน็ใจ  เอือ้เฟือ้แบง่ปัน  และยอมรับความแตกตา่งซึง่กนัและกนัได้  และสิง่ท่ีก�าลงัท�าอยูต่อนนีคื้อ การสง่

เสริมและสร้างพืน้ท่ีให้คนในสงัคมได้เข้ามาใช้ศกัยภาพของแตล่ะคนท่ีมีไมว่า่จะเป็น แรงกาย สตปัิญญา

และทนุ เพ่ือแบง่ปันและชว่ยเหลือคนท่ีด้อยโอกาสในสงัคมด้วยการเป็นจิตอาสา ในฐานะผู้ประสานงาน

เครือขา่ยพทุธิกาเพ่ือพระพทุธศาสนาและสงัคม ซึง่เป็นองค์กรเลก็ๆ ท่ีมีความมุง่มัน่ในการประยกุต์ศาสน

ธรรม(หลกัธรรม/ค�าสอน) ให้กลบัมามีคณุคา่ตอ่ตนเองและสงัคม

นางสาวพรทิพย์ ฝนหว่านไฟ

2547  ประธานกรรมการมลูนิธิกระจกเงา ก่อตัง้และพฒันา “ศนูย์ประสานงานอาสาสมคัร”  
 (http://www.tsunamivolunteer.net) 
2548  หวัหน้าโครงการตนอาสา มลูนิธิกระจกเงา ภายใต้การสนบัสนนุของ สสส 
 (http://www.siamvolunteer.com) 
2549  กรรมการพฒันาอาสาสมคัรศนูย์นเรนทร 
2550 หวัหน้าโครงการพฒันาการจดัการภยัพิบตัภิาคประชาชน 
2554 ก่อตัง้และพฒันา ศนูย์ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัน�า้ทว่ม ภาคประชาชน

ห้องประชมุยอ่ยท่ี 2

การดูแลผูกสัมพันธ์และรักษาอาสาสมัคร 
(How to sustainably keep and retain volunteers) 

วนัท่ี 28 กนัยายน 2559 เวลา 14.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชมุ คกึฤทธ์ิ ปราโมช (สถาบนัไทยคดีศกึษา) ชัน้ 9 ตกึอเนกประสงค์ 

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม วิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อึง้ภากรณ์ และโครงการบณัฑิตอาสา มอ. 

รูปแบบ:  การเสวนา

จดุมุง่หมาย:  การดแูลและเสริมพลงัอาสาสมคัร ให้ปฏิบตังิานได้อยา่งยัง่ยืนและเกิดการเรียนรู้

ประเดน็ส�าคญั: • กระบวนการดแูลติดตามและสนบัสนนุการท�างานของอาสาสมคัร

  • การสร้างพลงัหนนุเสริมด้านจิตใจ และสภาวะอารมณ์ ของอาสาสมคัร
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แนะน�าวิทยากร 

โครงการอาสาสมคัรนกัสทิธิมนษุยชน มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม

นางสาวอลุยัรัตน์ ชดู้วง เจ้าหน้าท่ีโครงการอาสาสมคัรนกัสทิธิมนษุยชน มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม

จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ประวตักิารท�างาน

2547-2551 ชมรมคา่ยสร้างสรรค์เยาวชน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

2550-2551 รองเลขาธิการฝ่ายนกัศกึษา สหพนัธ์นิสตินกัศกึษาแหง่ประเทศไทย (สนนท.)

2551 - 2554 ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ผู้ประสานงานโครงการดนตรี

สร้างปัญญาน�าพาสขุสูส่งัคม

2555-2556 มลูนิธิโกมลคีมทอง หวัหน้าโครงการคา่ยอาสาเพ่ือการเรียนรู้สทิธิมนษุยชน

2557 – 2559 มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม เจ้าหน้าท่ีโครงการอาสาสมคัรนกัสทิธิมนษุยชน

2551 - 2559 มลูนิธิโกมลคีมทอง พ่ีเลีย้งโครงการคา่ยอาสาพฒันาสร้างเสริมสขุภาวะ (คา่ยสร้างสขุ)

นางสาวอุลัยรัตน์ ชูด้วง

นกัวิชาการศกึษา วิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อ๊ีงภากรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อดีตบณัฑิตอาสา ของวิทยาลยัฯ ปัจจบุนัเป็นเจ้าหน้าท่ีวิทยาลยัฯ หน้าท่ีจะเป็นคนดแูลตดิตามบณัฑิต

อาสาท่ีลงไปท�างานตามพืน้ท่ี  ให้ก�าลงัใจในการท�างาน

นายต่วนรุสดี จะนือรง

ผู้ประสานงานเครือขา่ยและชมุชนกรีนพีซ ประเทศไทย

เป็นอาสาสมคัรกรีนพีซตัง้แตปี่ 2543 เม่ือกรีนพีซเข้ามาตัง้ส�านกังานในประเทศไทย ความสนใจ

อยากชว่ยสิง่แวดล้อมเร่ิมมีมาตัง้แตเ่หน็ขา่วกิจกรรมของกรีนพีซในโทรทศัน์ ปฏิบตักิารตรงท่ีไร้ความ

รุนแรงตามแนวทางหลกัของกรีนพีซในการหยดุยัง้อาชญากรรมสิง่แวดล้อมเป็นแรงบนัดาลใจให้ซึง่

ตัง้แตน่ัน้มาก็เร่ิมเข้ามามีสว่นร่วมกบัการรณรงค์ของกรีนพีซ เม่ือปี 2556 ร่วมเป็นอาสาสมคัรบนเรือ

เอสเพอรันซา ในโครงการ “ฟืน้ชีวิตทะเลไทยกบัเรือเอสเพอรันซา” ถงึ 6 เดือน ได้ร่วมงานกบัลกูเรือกรี

นพีซและยงัได้ชว่ยชมุชมุชาวประมงท้องถ่ินในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กิจกรรมท่ีอยูใ่นความทรงจ�าคือ 

การวางทุน่ท�าเขตแดนทางทะเลเพ่ือไมใ่ห้เรือประมงขนาดใหญ่เข้าไปท�าลายระบบนิเวศชายฝ่ังทะเล

นางสาวผณิตา คงสุข

นายอาณัติ หวังกุหล�า

โครงการบณัฑิตอาสา มหาวิทยาลยัสงขลานครินท์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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ประเด็นที่ 5 
“แนวโน้มระดับโลกด้านงานอาสาสมัคร” 

(Global Trend in Volunteering)
• กระบวนการอาสาสมัครกับเป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืน (Volunteering and SDGs) 

• การเปล่ียนแปลงของงานอาสาสมัครภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ด้านสังคม 

  การเมือง เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม ระดบัโลก

• รายงานสถานการณ์งานอาสาสมัครของต่างประเทศ

ห้องประชมุยอ่ยท่ี 1

การบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Implementing Volunteer Management for sustainable development) 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2559 เวลา 09.00 – 10.30 น.    ณ ห้องประชมุ คกึฤทธ์ิ ปราโมช (สถาบนัไทยคดีศกึษา) ชัน้ 9 ตกึอเนกประสงค์ 

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: UNV และ VSO 

รูปแบบ:  การตัง้ค�าถามระดมความคดิเหน็และการเสวนา

จดุมุง่หมาย:  กระบวนการอาสาสมคัรเพ่ือสนบัสนนุการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

ประเดน็ส�าคญั: • ปัจจยัใดบ้างท่ีสง่เสริมให้เกิดกระบวนการอาสาสมคัรทีสนบัสนนุการพฒันาอยา่งยัง่ยืน

  • วิธีการบริหารจดัการอาสาสมคัรท่ีสนบัสนนุการพฒันาอยา่งยัง่ยืน

  • ตวัอยา่งของงานพฒันาอยา่งยัง่ยืนท่ีใช้กระบวนการอาสาสมคัรเพ่ือบรรลเุปา้หมายและผลลพัธ์ท่ีเกิด 

     จากการใช้อาสาสมคัร

แนะน�าวิทยากร 

Volunteering for Development Programme Manager 

Hattaya Wongsaengpaiboon has a background in development programmes and projects and 

particularly years of experience working with professional volunteers and partnering with different 

types of organisations from government agencies to community based organisations. She is 

currently a Porgramme Manager at the VSO Asia Pacific Volunteering for Development Pro-

gramme. She also has research experience focused on international development, and human 

rights; She holds a graduate academic background in Law from Thammasat University, Thailand

นางสาวหัทยา วงษ์แสงไพบูลย์ 
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She joined UNISDR as Disaster Risk Reduction Associate. Before that she was working on 

disaster management projects in Asia Pacific with World Animal Protection. She previously 

worked as Programme Coordinator for Mekong Energy and Ecology Network on power 

sector policy and environmental sustainability issue in Mekong river basin countries and 

before I worked for Catholic Office for Emergency Relief and Refugees (COERR). 

Her current assignment on UNISDR’s research for Implementation of Sendai Framework 

for Disaster Risk Reduction challenges me to take this opportunity in applying my knowl-

edge and experiences on linkage the international strategy into regional and national 

policies.

Ms. Prachakporn Sophon 

Tammy graduated from the MSc. Gender, Media and Culture programme at the London 

School of Economics in 2015. She is currently interning at the Gender Equality and 

Women’s Empowerment Section (GES) under UNESCAP, as well as working alongside 

UNDP and UNV on youth projects. She worked for an NGO on the committee of the 

Gender Sensitivity in the Asylum Process and as a researcher for Thammasat University 

for the preceding 4 years. She holds immense interest in advocating and mainstreaming 

gender equality while also promoting youth development. Tammy volunteered as a 

trainee for various criminal and civil legislations-related helplines, including the National 

Stalking Helpline (UK), as well as contributed to several research articles for the Bangkok 

Post newspaper. She currently resides in Bangkok with her family and pet bird.

Ms. Tammarin (Tammy) Dejsupa



29

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่2 
2nd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

แนะน�าวิทยากร 

IAVE, Asia-Pacific Regional Representative 

Park has been an active member of IAVE, serving as Korea’s national representative to IAVE 

from 2009 to 2012. She has been serving as IAVE’s Asia-Pacific Regional Representative since 

2012. She has more than 20 years of experience in the volunteer sector, working as a manag-

er, researcher, and consultant. Yoonae served as Secretary General of Volunteer 21 in Korea 

for 5 years. She also served as a Vice Chairperson of the distribution committee of the Com-

munity Chest of Korea, a major charity foundation in Korea. She currently is the CEO of Seoul 

Volunteer Center (SVC). Yoonae was one of the main researchers who produced “Volunteering 

& Giving in Korea”, a comprehensive report on volunteering in Korea. She has taught volun-

teerism and volunteer management at Kyung Hee University and Catholic University. 

Ms. Yoonae Park

ห้องประชมุยอ่ยท่ี 2

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเข้มแข็ง 
ของกระบวนการอาสาสมัครในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Enabling environment for strengthening volunteerism toward sustainable development) 
วนัท่ี 29 กนัยายน 2559 เวลา 10.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชมุ คกึฤทธ์ิ ปราโมช (สถาบนัไทยคดีศกึษา) ชัน้ 9 ตกึอเนกประสงค์

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: UNV, IAVE, VSO และเครือขา่ยจิตอาสา 

รูปแบบ:  การเสวนา

จดุมุง่หมาย:  นโยบาย (Policy) กลไก (Mechanism) การสร้างความร่วมมือกบัภาคสว่นตา่งๆ (Partnership) เพ่ือท�าให้เกิด 

  การยกระดบัและสร้างสภาพแวดล้อม ท่ีจ�าเป็นตอ่การสง่เสริมงานอาสาสมคัรท่ีมุง่ไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

ประเดน็ส�าคญั: • นโยบาย (Policy), กลไก (Mechanism) การสร้างความร่วมมือกบัภาคสว่นตา่ง (Partnership) อะไรบ้างท่ี 

     จ�าเป็นตอ่การสร้างระบบอาสาสมคัรท่ีมุง่ไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน

  • ประเทศไทยจะท�าอยา่งไรได้บ้างเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่ความเข้มแข้งของกระบวนการอาสาสมคัร 

     ในการพฒันาอยา่งยัง่ยืน
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Perdita Sonntag is the Regional Programme Specialist for Volunteer Infrastructure in Asia 

and the Pacific with United Nations Volunteers (UNV). Before joining UNV, she was based in 

the Middle East for five years, working with Australian Volunteers for International Develop-

ment, developing volunteer strategies for local partners. In her home country Australia, she 

worked for Amnesty International in volunteer management, growth and engagement. She 

is passionate about volunteerism as a vehicle for change and its positive impact on individ-

uals and communities.

Ms. Perdita Sonntag

Volunteering for Development Programme Manager 

Hattaya Wongsaengpaiboon has a background in development programmes and projects 

and particularly years of experience working with professional volunteers and partnering 

with different types of organisations from government agencies to community based 

organisations. She is currently a Porgramme Manager at the VSO Asia Pacific Volunteering 

for Development Programme. She also has research experience focused on international 

development, and human rights; She holds a graduate academic background in Law from 

Thammasat University, Thailand

นางสาวหัทยา วงษ์แสงไพบูลย์ 

ประเด็นที่ 6 
“บทบาทภาครัฐบาลในการสนับสนุนและ 

สร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการอาสาสมัคร” 
(The Role of Government in Supporting and Strengthening Volunteering)
• บทบาทของภาครัฐในการสร้างปัจจยัแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการท�างานอาสาสมัครที่ช่วยพฒันาสังคม อาท ินโยบาย กฎหมาย  

   ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการท�างานอาสาสมัคร เป็นต้น

• การสนับสนุนให้เกดิการพฒันากลไกระดบัชาตเิพื่อส่งเสริมการท�างานอาสาสมัครของประชาชน อาท ิหน่วยงานกลางระดบัชาตทิี่ 

   ส่งเสริมงานอาสาสมัคร การพฒันาศักยภาพองค์กรอาสาสมัครในประเทศ การจดัสรรทรัพยากรที่จ�าเป็นเพื่อหนุนเสริมการท�างาน 

   อาสาสมัคร เป็นต้น
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ห้องประชมุยอ่ยท่ี 1

กลไกกลางระดับประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือของการส่งเสริม 
งานอาสาสมัคร: ศูนย์ประสานงานองค์กรอาสาสมัครแห่งชาติ 

(Creating collaboration for building national volunteering infrastructure) 
วนัท่ี 29 กนัยายน 2559 เวลา 09.00 – 10.30 น.   ณ ห้องประชมุ สญัญา ธรรมศกัดิ์ ชัน้ 2 ตกึโดม  

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์และเครือขา่ยจิตอาสา 

รูปแบบ:  การเสวนาและระดมความคิดเหน็

จดุมุง่หมาย:  กลไกสง่เสริมงานอาสาสมคัรระดบัประเทศ  

ประเดน็ส�าคญั: • สถานการณ์ท่ีมาของแนวคิดในการพฒันากลไกกลางระดบัประเทศเพ่ือสง่เสริมงานอาสาสมคัร

  • กลไกระดบัประเทศเพ่ือการพฒันาและสง่เสริมงานอาสาสมคัร

  • บทบาทและภารกิจของศนูย์ประสานงานองค์กรอาสาสมคัรแหง่ชาติ

แนะน�าวิทยากร 

ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวัสดกิารสังคมแห่งชาติ

นายสุเมธ ทรายแก้ว

A graduate from Political Science and Public Administration at Thammasat University in 2005 has become 
currently social entrepreneur in national volunteering promotion. In her school day, she was Vice President of 
Thammasat University Student Union with several initiatives around academic related and social related activities 
as well as played leading role in national movement of Tsunami student volunteer when Tsunami hit the southern 
cost of Thailand in 2004. She co-created a national network of student volunteer called U-Volunteer composed of 
student leaders from major universities all over Thailand bringing efforts for Tsunami recovery.  After three years of 
experiential learning at youth NGO, she stepped to another important stage of life as co- founder of the first 
university volunteer center in Thailand at Thammasat University in 2008. She has experienced several years in 
student volunteering and service learning promotion in university. During this time period, she also got involved in 
new volunteer movement and worked in partnership with numbers of voluntary organizations in order to create a 
national platform of volunteering promotion called Volunteer Spirit Network. This has become her current role as 
Manager of Volunteer Spirit Network (VSN) which is a national network of voluntary organizations promoting 
volunteerism in Thai society. 

นางสาวนันทินี มาลานนท์
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ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย, กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

คณุวิเชียรมีความเช่ือวา่ ธรุกิจจะยัง่ยืนได้ยอ่มมาจากสงัคมท่ีมีความยัง่ยืน จงึอทิุศเวลาท�างานเพ่ือ

สงัคมอยา่งตอ่เน่ืองมากกวา่ 20 ปี ผา่นกลไกการจดัการในรูปแบบมลูนิธิ ไมว่า่จะเป็น มลูนิธิยวุพฒัน์ 

มลูนิธิเอนไลฟ์ และ มลูนิธิเพ่ือคนไทย โดยทกุกลไกเน้นสร้างการมีสว่นร่วมกบัภาคสว่นตา่งๆ ให้

พลเมืองท่ีมีสว่นร่วมเพ่ือสว่นรวม (Active Citizen) สามารถลงมือท�าแก้ปัญหาสงัคม และทกุกลไก

ผา่นการร่วมออกแบบโครงการโดยคณะท�างานท่ีเป็น “อาสาสมคัร” ผู้ เช่ียวชาญจากหลากหลายสาขา

อาชีพ  ท่ีตา่งมีความเช่ือมัน่ในเร่ืองการสร้างผลลพัธ์ทางสงัคมโดยพลงัพลเมือง คณุวิเชียรจบการ

ศกึษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์จาก Rensselaer Polytechnic Institute, 

Troy สหรัฐอเมริกา และ ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจมหาวิทยาลยัเดียวกนั

นายวิเชียร พงศธร 

ผู้อ�านวยการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

เกิดเม่ือวนัท่ี 18  สงิหาคม 2507 จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีศกึษาศาสตร์ จิตวิทยาและการ

แนะแนว จากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และปริญญาโท International Program 

on Human Rights จากมหาวิทยาลยัมหิดล

ประวตักิารท�างาน

2529-2530 อาสาสมคัรมลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม ท่ีมลูนิธิเพ่ือนหญิง

2531-2532 เจ้าหน้าท่ีโครงการแรงงานหญิง มลูนิธิเพ่ือนหญิง

2533-2535  ผู้ชว่ยผู้ประสานงานโครงการประสานความร่วมมือเพ่ือพฒันาสตรี มหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร์

2538-2542 หวัหน้าศนูย์พิทกัษ์สทิธิสตรี มลูนิธิเพ่ือนหญิง

2546-2548  เลขานกุารคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ

2549-2556  ผู้ประสานงาน โครงการประสานความร่วมมือเพ่ือคนรุ่นใหมใ่นลุม่น�า้โขง มลูนิธิอาสา

สมคัรเพ่ือสงัคม

2556-ปัจจบุนั   ผู้อ�านวยการมลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมและเลขาธิการคณะกรรมการประสานงาน

องค์กรพฒันาเอกชนตา่งประเทศ

2534-252537    Executive Committee of Committee for Asian Women (CAW) 

2536-2537 ปฏิบตังิาน ASEAN Migrant Center ท่ี ฮอ่งกง    

2543-2545 ผู้ประสานงาน Committee for Asian Woman (CAW)

2546-ปัจจบุนั ผู้ประสานงานในภมิูภาคลุม่น�า้โขง 1000 Women for Nobel Peace Prize 2005 

(Peace Women Across the Globe)

นางสาวสุภาวดี เพชรรัตน์
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ห้องประชมุยอ่ยท่ี 2

การทบทวนและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 
กระบวนการอาสาสมัครของภาครัฐต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Accessing the impact of volunteering in government sector for sustainable development) 
วนัท่ี 29 กนัยายน 2559 เวลา 10.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชมุ สญัญา ธรรมศกัดิ์ ชัน้ 2 ตกึโดม  

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์และเครือขา่ยจิตอาสา 

รูปแบบ:  การเสวนาและระดมความคิดเหน็

จดุมุง่หมาย:  กระบวนการอาสาสมคัรของภาครัฐ มีบทบาทตอ่การสร้างความยัง่ยืนให้กบังานด้านการพฒันาอยา่งไรบ้าง  

ประเดน็ส�าคญั: • ส�ารวจกระบวนการบริหารจดัการอาสาสมคัรของหนว่ยอาสาสมคัรภาครัฐท่ีท�างานในระดบัชมุชน 

    เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการพฒันาตา่งๆ

  • ปัจจยัส�าคญัของการท�างานของอาสาสมคัรภาครัฐท่ีจะสนบัสนนุการพฒันาอยา่งยัง่ยืนมีอะไรบ้าง

  • การสร้างความร่วมมือระหวา่งกลุม่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอ่ืนๆ อาทิ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสงัคม

แนะน�าวิทยากร 

1.) ตวัแทนอาสาสมคัรพฒันาสงัคม (อพม.)

2.) ตวัแทนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)

3.) ตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.)

ผู้ด�าเนินรายการ: ศ.ระพีพรรณ ค�าหอม
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ประเด็นที่ 7 
“การเพิ่มพูนสมรรถนะและผลกระทบจากการท�างานอาสาสมัคร” 

(Increasing the Capacity and Impact of Volunteering)
• การพฒันาศักยภาพองค์กรในการบริหารจดัการอาสาสมัครอย่างมีประสิทธิภาพ

• การสร้างเงื่อนไขแวดล้อมขององค์กรเพื่อสนับสนุนการท�างานของอาสาสมัครและยกระดบัผลกระทบที่เกดิจากงานอาสาสมัคร

• การพฒันาระบบการท�างานในการเช่ือมโยงคนที่ต้องอาสาสมัครกับงานอาสาสมัครอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

• การตดิตามและประเมนิผลกระทบเชงิสังคมที่เกดิขึน้จากการท�างานอาสาสมัคร

ห้องประชมุยอ่ยท่ี 1

การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของการสร้างอาสาสมัครอย่างยั่งยืน 

เพื่อยกระดับผลกระทบด้านงานพัฒนา 
(Changing your mindset of how to sustainably engage volunteer) 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2559 เวลา 09.00 – 10.30 น.   ณ ห้องประชมุ บญุช ูโรจนเสถียร ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์ 

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: VSO 

รูปแบบ:  การเสวนา

จดุมุง่หมาย:  วิธีคดิ การวางแผน และการจดัการอาสาสมคัรท่ีมีประสทิธิภาพและความยัง่ยืน 

  ซึง่สามารถยกระดบัผลกระทบของงานพฒันาได้  

ประเดน็ส�าคญั: • เคร่ืองมือในบริหารจดัการอาสาสมคัรและงานอาสาสมคัรอยา่งมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน

  • การพฒันางานอาสาสมคัรบนพืน้ฐานความต้องการและการมีสว่นร่วมของชมุชน

  • การประเมินผลกระทบทางสงัคมอนัเกิดจากงานอาสาสมคัร

  • ท�าไมต้องมีอาสาสมคัร ความส�าคญัของการมีอาสาสมคัร

แนะน�าวิทยากร 

Her current role is to work across ASIA and PACIFIC to support country offices in the 

design, development, implementation, and review of youth programmes (including ICS), to 

promote and contribute to knowledge sharing, learning and innovation in youth program-

ming and support country offices in the promotion of effective programmatic work involving 

national and international youth volunteers and to use knowledge and expertise in youth 

นางณัฐฉวี แวดแมน 
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programming to represent and share VSO’s youth programming externally and support 

fundraising activities.

Before working with NGOs, she spent for almost 10 years working as Pre-School teacher 

and Education Supervisor for community development agency funded by the federal 

government of the US in Boston, MA.  While taking a role as Education Supervisor, I also 

worked as Mental Health Specialist at Boston Medical Center to support children and family 

who affected by violence including, community violence, domestic violence or violence in 

schools.  Natchawi holds a degree in Master of Social Work from Simmons College, Urban 

Leadership Program Certificate, an affiliated program with Harvard University and Bachelor 

of Education in English and Pre-School Education.

นางสาวกรวิกร ก้อนแก้ว มีประสบการณ์การท�างานกบัมลูนิธิกระจกเงามาอยา่งยาวนานตัง้แต ่ปี 

2548 ด�ารงต�าแหนง่ตา่งๆในองค์กร อาทิเชน่ 2551 หวัหน้าโครงการพฒันาศกัยภาพแกนน�าเยาวชน

จิตอาสาในสถานศกึษา ท�างานร่วมกบัเครือขา่ยโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา น�าร่อง 10 แหง่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร

2553   หวัหน้าโครงการน�าร่อง ICT เพ่ือผู้ ป่วยเดก็ในโรงพยาบาล  ท�างานร่วมกบัเครือขา่ยโรง

พยาบาล 4 แหง่ ได้แก่ รพ.รามาธิบดี, สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี, รพ.พระมงกฎุเกล้า และ 

ศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกข ุชลประทาน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

2554  ตวัแทนมลูนิธิกระจกเงาท�างานร่วมกบัเครือขา่ยจิตอาสา ในงานชว่ยเหลือผู้ประสบภยัน�า้ทว่ม

ใหญ่ ปี 2554 สว่นงาน

ศปภ.ต�าบล ของศนูย์ปฏิบตักิารชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั(ศปภ.ภาคประชาชน)

2554  หวัหน้าโครงการการจดัการสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีน�า้ทว่มเพ่ือปอ้งกนัโรคระบาด จ.ปทมุธานีและ

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหนง่หวัหน้าโครงการโรงพยาบาลมีสขุและ กรรมการ มลูนิธิกระจกเงา

นางสาวกรวิกา ก้อนแก้ว

ผู้ประสานงานโครงการ มลูนิธิอาสาสามคัรเพ่ือสงัคม 

อดีตอาสาสมคัร มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม ในปี พ.ศ. 2524 หลงัจากครบวาระแล้ว จงึสมคัรเป็นเจ้า

หน้าท่ีของมลูนิธิฯ โดยรับผิดชอบงานฝึกอบรมให้กบัอาสาสมคัรในรุ่นถดัๆ มา ปัจจบุนัด�ารงต�าแหนง่

กรรมการบริหาร ของมลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม

นางกรรณิกา ควรขจร
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แนะน�าวิทยากร 

ผู้อ�านวยการร่วมโครงการธนาคารจิตอาสา

ส�าเร็จการศกึษาสาขาพฒันาแรงงานและสวสัดกิารมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร์ ปัจจบุนัเป็นผู้จดัการและผู้ ก่อตัง้ธนาคารจิตอาสา JitArsaBank.com สร้าง

กลไก Volunteer Online Matching System อาจารย์ธีระพลเป็นกระบวนกรการเรียนรู้

แนวจิตตปัญญาศกึษา เป็นนกัวิชาการอิสระและเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัมหิดล 

รวมทัง้เป็นผู้ทรงคณุวฒิุด้านงานสง่เสริมสขุภาวะทางปัญญา (Spiritual Health  

Promotion) ของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)

ประวตักิารท�างานท่ีผา่นมาได้ขบัเคลื่อนและจดักระบวนการน�าจิตตปัญญาศกึษาไป

ประยกุต์ใช้ในองค์กรและชัน้เรียน ทัง้ในภาคราชการและเอกชน เคยเป็นนกัวิจยัใน

โครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิารจิตตปัญญาศกึษา (2551) และ โครงการวิจยัและจดัการ

ความรู้จิตตปัญญาศกึษา (2550) ได้ศกึษาทบทวนแนวทางการประยกุต์ใช้จิตตปัญญา

ศกึษาสูว่งการตา่งๆ เคยเป็นนกัเขียนและบรรณาธิการให้แก่เครือขา่ยจิตตปัญญาศกึษา

ในคอลมัน์ ณ พรมแดนแหง่ความรู้ หนงัสือพิมพ์โพสต์ทเูดย์ เป็นบรรณาธิการหนงัสือ  

‘ใจแจม่ปัญญา’ ของกลุม่จิตวิวฒัน์

นายธีระพล เต็มอุดม

ห้องประชมุยอ่ยท่ี 2

การพัฒนางานอาสาสมัครในฐานะกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง 

(Volunteering as a learning tool for self-development) 
วนัท่ี 29 กนัยายน 2559 เวลา 10.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชมุ บญุช ูโรจนเสถียร ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์ 

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: ธนาคารจิตอาสา 

รูปแบบ:  การเสวนา

จดุมุง่หมาย:  บทบาทองค์กรรับอาสาสมคัรในการสร้างกระบวนการเรียนรู้พฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัร  

ประเดน็ส�าคญั: • เคร่ืองมือ/ กระบวนการเรียนรู้ในการพฒันาศกัยภาพตนเองของอาสาสมคัร

  • กระบวนการอาสาสมคัรจะสร้างสขุภาวะทางสงัคมได้อยา่งไร (Spiritual Health)
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ครูอาสาสมคัรเกือ้ฝันเดก็ รุ่น 3 

ปัจจบุนัเป็นท่ีปรึกษาด้าน IT ของบริษัทเอกชน พีรัสเคยลาออกจากงานประจ�าเพ่ือไปท�างาน

อาสาสมคัรในโครงการครูอาสาเกือ้ฝันเดก็ รุ่นท่ี 3 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ท่ีโรงเรียนบ้านแม่

ศกึ จ.เชียงใหม ่นอกจากจะเข้าไปท�างานสนบัสนนุด้านการศกึษาผา่นการสอนหนงัสือและ

การท�ากิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิตให้กบันกัเรียนในโรงเรียนท่ีอยูห่า่งไกลแล้ว ยงัใช้ความรู้ 

ความสามารถ จากงานเดมิท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปพฒันาระบบงาน

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้

นายนายพีรัช วงศ์วิภาส

เป็นอาสาสมคัรให้กบักลุม่แรงงานตา่งด้าวมาตัง้แตปี่ 2009 เร่ิมต้นจากการเป็นลา่มด้าน

ปัญหาสขุภาพให้กลุม่เพ่ือนแรงงานตา่งด้าวกบัโรงพยาบาลในพืน้ท่ีอ�าเภอพระประแดง และ

ได้ร่วมงานกบัองค์กรทัง้ มลูนิธิแพธทเูฮลท์PATH2HEALTH, International Rescue 

Committee (IRC), National Catholic Commission on Migration (NCCM) รวมทัง้ กรม

สอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI  ในฐานะลา่มแปลภาษา และ อาสาสมคัร ปัจจบุนั นายซาน ทนุ 

ซว่ย เป็นหวัหน้ากลุม่องค์กรท้องถ่ิน Myanmar River in Thailand และเป็นลา่มแปลภาษา

ในชัน้ศาล ส�านกังานศาลยตุิธรรม กรุงเทพฯ 

Mr. Sai Tun Shwe

ประเด็นที่ 8 
“กระบวนการอาสาสมัครกับการแก้ไขปัญหาสังคม” 

(Volunteering in Action)
• รูปแบบการท�างานอาสาสมัครที่เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ  อาท ิการรับมือและฟ้ืนฟูภยัพบิตั ิการรักษา

และดแูลสิ่งแวดล้อม การพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวติของชุมชน การส่งเสริมงานด้านสุขภาพและ

สาธารณสุข การส่งเสริมและดแูลด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมงานด้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น 

โดยแสดงให้เหน็กระบวนการท�างานอาสาสมัคร ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้ และความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหา
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แนะน�าวิทยากร 

ประสบการณ์การท�างาน

2544  ท�างานท่ีมลูนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ภายใต้โครงการป๋วยเสวนาคาร โดยจดักิจกรรม

เสวนาและสญัจร เพ่ือพดูคยุแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเร่ืองราวตา่งๆ 

2549-2556   ผู้ประสานงานโครงการอาสาข้างเตียง เครือขา่ยพทุธิกา พฒันาระบบอาสาสมคัรดแูลผู้

ป่วยเรือ้รังและระยะสดุท้ายในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และสถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตฯิ 

2554-2556  ผู้จดัการโครงการสง่เสริมบทบาทพระสงฆ์ รพ.และชมุชนในการเยียวยาจิตใจผู้ ป่วย

เรือ้รังและระยะสดุท้าย เพ่ือผลกัดนัทีมอาสาซึง่ประกอบด้วย พยาบาล จิตอาสา และพระสงฆ์ เพ่ือ

ดแูลจิตใจผู้ ป่วยเรือ้รังและระยะสดุท้ายทัง้ในโรงพยาบาลและชมุชน โดยมีโรงพยาบาลเปา้หมายใน

จงัหวดัตา่งๆ ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น ชมุพร และอ�าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่

ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาโครงการอาสาข้างเตียงและโครงการขบัเคลื่อนมิติสขุภาวะทางปัญญาผา่นการดแูล

ผู้ ป่วยระยะสดุท้าย และจดักิจกรรมศลิปะบ�าบดัท่ีสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจ้าพระยา รวมทัง้

ท�างานอบรมด้านตา่งๆ เชน่ อบรมพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา จิตอาสา และบคุลากรทางการแพทย์

นางสาว เพ็รชลดา ซ่ึงจิตสิริโรจน์

หวัหน้าโครงการผู้ ป่วยข้างถนน มลูนิธิกระจกเงา 

ปี 2550 เร่ิมท�างานเป็นอาสาสมคัรเตม็เวลาของมลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม (มอส.) เป็นเวลา 1 ปีคร่ึง 

และท�างานท่ีมลูนิธิเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน(SDF) เป็นองค์ท่ีท�างานประเดน็เก่ียวกบัการจดัการ

ทรัพยากรของชมุชน ตอ่มาในปี 2554  ได้เข้ามาเป็นผู้ประสานงานมลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพ

ชีวิตแรงงาน (LPN) ส�านกังานกรุงเทพฯ ซึง่เป็นองค์กรท่ีท�างานในประเดน็ปกปอ้งคุ้มครองสทิธิ

แรงงานข้ามชาต ิปัจจบุนัด�ารงต�าแหนง่เป็นหวัหน้าโครงการผู้ ป่วยข้างถนน และผู้ประสานงาน

กิจกรรมFood For Friends ของมลูนิธิกระจกเงา

นายสิทธิพล ชูประจง

ห้องประชมุยอ่ยท่ี 1

อาสาสมัครกับการรับมือปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน
(Volunteering in complicated social issues) 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2559 เวลา09.00 – 10.30 น.   ณ ห้องประชมุ ประกอบ หตุะสงิห์ ชัน้ 3 ตกึอเนกประสงค์ 

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม มลูนิธิกระจกเงา และเครือขา่ยพทุธิกาเพ่ือศาสนาและสงัคม 

รูปแบบ:  การเสวนา

จดุมุง่หมาย:  อาสาสมคัรเป็นตวัเช่ือมในการแก้ไขปัญหาชมุชนและสงัคม โดยเฉพาะปัญหาสงัคมท่ีมีความสลบัซบัซ้อน  

ประเดน็ส�าคญั: • บทบาทอาสาสมคัรท่ีเข้าไปชว่ยเหลือหรือแก้ไขปัญหาสงัคมท่ีไมถ่กูมองเหน็

  • ผลท่ีเกิดขึน้จากการท�างานของอาสาสมคัรในแตล่ะด้านกบัชมุชน/สงัคม

  • บทบาทและแนวทางการท�างานขององค์กรพ่ีเลีย้งอาสาสมคัรควรเป็นอยา่งไร
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นสุบา หรือนบุา เกิดท่ี อ.ลี ้จ.ล�าพนู  จบการศกึษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัแมโ่จ้   หลงัจากจบ

การศกึษาในปี 2558  ได้สมคัรเข้าร่วมโครงการ “อาสาสมคัรเพ่ือสงัคมสูช่มุชนบ้านเกิด”  ซึง่เป็น

โครงการความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัแมโ่จ้กบั  สถาบนัการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน และ

มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม  ด้วยความฝันท่ีจะกลบัไปอาสาพฒันางานเกษตรอินทรีย์ ท่ีบ้านเกิด ทัง้ท่ี

ยงัไมช่ดัเจนวา่จะกลบัไปท�าอะไรได้บ้าง  เม่ือกลบัไปบ้านก็ได้เรียนรู้ชมุชนใหม ่เหน็ปัญหาของชมุชน

และมีมมุมองใหมท่ี่ตา่งไปจากเดมิ ตอ่มารวมกลุม่เพ่ือนท่ีมีอดุมการณ์เดียวกนั 3 คน ท�าแปลงพืชผกั

เกษตรอินทรีย์ด้วยกนั แตพ่บบวา่ความแห้งแล้งเป็นอปุสรรคส�าคญัของการท�าเกษตร กระทัง่เพ่ือนๆ 

ท่ีสู้มาด้วยกนัเร่ิมถอดใจเพราะต้องหางานท�าอยา่งอ่ืนๆ ตอ่มาเธอได้รู้จกัคนรุ่นใหมอี่กกลุม่หนึง่ใน 

จ.ล�าพนู  จงึได้เข้าร่วมกบักลุม่กิจกรรมการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมในชมุชนของตนเอง แตย่งัยดึฐาน

คดิท่ีจะท�าเกษตรอินทรีย์และความเป็นอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมและชมุชนอยู ่โดยมุง่มัน่จะแก้ปัญหาท่ี

เกิดขึน้ด้วยตนเองตอ่ไป

นางสาวนุสบา วรกิจเจริญวงศ์ อาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด

ห้องประชมุยอ่ยท่ี 2

บทบาทอาสาสมัครกับการดูแลรักษาความยั่งยืน 
ของสิ่งแวดล้อมและเมือง 

(Volunteering for sustainable environment and city) 
วนัท่ี 29 กนัยายน 2559 เวลา 10.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชมุ ประกอบ หตุะสงิห์ ชัน้ 3 ตกึอเนกประสงค์  

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม มลูนิธิกระจกเงา และเครือขา่ยพทุธิกาเพ่ือศาสนาและสงัคม 

รูปแบบ:  การเสวนา

จดุมุง่หมาย:  ส�ารวจบทบาท ภารกิจ และผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการท�างานของอาสาสมคัรท่ีชว่ยแก้ไขปัญหา 

  ด้านความยัง่ยืนของสิง่แวดล้อมและเมือง  

ประเดน็ส�าคญั: • อาสาสมคัรท่ีมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาใน SDGs 5 ข้อ คือ  

    Clean water and sanitation, sustainable cities and communities, climate action, 

   life below water, life on land

  • ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการท�างานอาสาสมคัรตอ่สงัคมและชมุชนทัง้ 5 ประเดน็
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ประวตักิารศกึษา

พ.ศ.2526 - 2530 บริหารธรุกิจบณัฑิต  สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามค�าแหง

ประวตักิารท�างาน

พ.ศ.2557  ผู้จดัการมลูนิธินิตธิรรมสิง่แวดล้อม

พ.ศ.2553 ผู้ประสานงาน โครงการนิตธิรรมสิง่แวดล้อม (EnLAW)

พ.ศ.2544-2552 เจ้าหน้าท่ีข้อมลูและการเงิน โครงการนิตธิรรมสิง่แวดล้อม (EnLAW)

พ.ศ.2541-2543  เจ้าหน้าท่ีการเงิน บริษัท กฎหมายมีสทิธ์ิและการบญัชี  จ�ากดั

นางสาวสุภาพร มาลัยลอย

นายกัญจน์ ทัตติยกุล – สมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน

แนะน�าวิทยากร 

เป็นคนกรุงเทพโดยก�าเนิด บ้านอยูย่า่นทา่พระ หลงัท้ายสดุของซอยลกึท่ีไมล่กึพอท่ีจะมีวินมอเตอร์ไซค์

หรือรถรับจ้างอ่ืนใด แตร่ะยะทางเดนิเท้ากิโลคร่ึงถงึปา้ยรถเมล์ก็ไกลเกินกวา่ค�าวา่สะดวก รถเมล์สายท่ี

รอมานาน ก็มกัจะมาพร้อมฝงูชนแนน่ขนดั  เดก็ชายศิระ ต้องเผชิญปัญหาเดมิๆ ซ�า้ไปซ�า้มาอยูท่กุวนั 

พยายามคดิแก้ไขปัญหาจราจรมาตัง้แตเ่ดก็ๆ จนเคยฝันอยากเป็นผู้อ�านวยการ ขสมก. จดัสายเดนิรถ

เมล์เอง วนัหนึง่ในวยัมธัยมปลายทดลองเดนิกลบับ้านจากโรงเรียนยา่นปากคลอง จงึได้รู้วา่ระยะทาง

จากบ้านมาโรงเรียนมนัไมไ่ด้ไกลเทา่ไหร่นกั ท่ีเคยรู้สกึไกลเพราะรถมนัตดิเม่ือ 10ปีก่อน สมยัเรียนอยู่

มหาวิทยาลยัแถวทา่พระจนัทร์ เขาตดัสนิใจป่ันจกัรยานไปเรียน เพ่ือหาทางออกให้กบัปัญหาการ

สญัจรของตวัเอง โดยไมเ่คยนกึเลยวา่การตดัสนิใจครัง้นัน้จะท�าให้จกัรยานกลายเป็นสว่นหนึง่ของชีวิต 

เพราะทัง้การท�างาน และชีวิตสว่นตวัล้วนสมัพนัธ์กบัจกัรยานอยา่งเหนียวแนน่ เรียนจบปริญญาตรี

จากคณะรัฐศาสตร์ แตเ่ลือกมาท�างานท่ีมลูนิธิโลกสีเขียว โดยหวงัวา่ตนจะเป็นสว่นหนึง่ของฟันเฟือง

เลก็ๆ ท่ีชว่ยให้โลกนา่อยูข่ึน้  ยงัคงข่ีจกัรยานและเช่ือวา่กรุงเทพฯ ดีกวา่นีไ้ด้ด้วยพลงัเลก็ๆ ของเราทกุ

คน ปัจจบุนัก�าลงัพฒันาแอปพลเิคชนั “ป่ันเมือง” ด้วยหวงัวา่จะเป็นเคร่ืองมือพฒันาเมืองจกัรยานของ

ภาคประชาชน

นายศิระ ลีปิพัฒนวิทย์ 
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วนัท่ี 28 กนัยายน 2559 เวลา 10.30 – 12.00 น.

ณ หอประชมุศรีบรูพา (หอประชมุเลก็)

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: เครือขา่ยจิตอาสา

Plenary Session 
“อาสาสมัคร เส้นทางสู่การลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม”  
(Volunteering as a Pathway to Civic Engagement) 

แนะน�าวิทยากร 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยัง่ยืน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

Current Position 

: Associate Professor in Public Law at Faculty of Law, Thammasat University 

: Vice Rector for Administration and Sustainability, Thammasat University

Dr.Prinya Thaewanarumitkul is a nationwide well-known Thai scholar in area of constitution 

law and democracy with his background as a student leader, Secretary-General of the 

Student Federation of Thailand, at a time of big student movement in Bloody May 1992, a 

massive political protest against military- led government in May 1992. Ever since he has 

substantially contributed to Thai democracy development. When he started his career as 

lecturer in public law and later in administrative position at Thammasat University, he has 

done significantly several initiatives in both university and national levels.

         

He has pioneered civic education in Thailand by initiating the first civic education course at 

Thammasat University. He also has conducted number of trainings in teaching and 

learning civic education all over Thailand.  There are many Thai schools and universities 

running civic education course now.  As the former Vice Rector of Student Affairs, he 

established the first university volunteer center in Thailand at Thammasat University. This 

also has been used to promote and support students and faculties in civic engagement. 

He believes that civic education and civic engagement are key factors of successful 

democracy in Thailand.

ผศ. ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล



42

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่2 
2nd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประธานกรรมการมลูนิธิเพ่ือคนไทยและกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่บริษัทพรีเมียร์

คณุวิเชียรมีความเช่ือวา่ ธรุกิจจะยัง่ยืนได้ยอ่มมาจากสงัคมท่ีมีความยัง่ยืน จงึอทิุศ

เวลาท�างานเพ่ือสงัคมอยา่งตอ่เน่ืองมากกวา่ 20 ปี ผา่นกลไกการจดัการในรูปแบบ

มลูนิธิ ไมว่า่จะเป็น มลูนิธิยวุพฒัน์ มลูนิธิเอนไลฟ์ และ มลูนิธิเพ่ือคนไทย โดยทกุ

กลไกเน้นสร้างการมีสว่นร่วมกบัภาคสว่นตา่งๆ ให้พลเมืองท่ีมีสว่นร่วมเพ่ือสว่นรวม 

(Active Citizen) สามารถลงมือท�าแก้ปัญหาสงัคม และทกุกลไกผา่นการร่วม

ออกแบบโครงการโดยคณะท�างานท่ีเป็น “อาสาสมคัร” ผู้ เช่ียวชาญจากหลากหลาย

สาขาอาชีพ  ท่ีตา่งมีความเช่ือมัน่ในเร่ืองการสร้างผลลพัธ์ทางสงัคมโดยพลงัพลเมือง 

คณุวิเชียรจบการศกึษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์จาก 

Rensselaer Polytechnic Institute, Troy สหรัฐอเมริกา และ ปริญญาโท สาขา

บริหารธรุกิจมหาวิทยาลยัเดียวกนั

นายวิเชียร พงศธร

Shaun Vincent is VSO’s Director of Operations for the Asia Pacific region. He 

is from United Kingdom and has nearly 20 years of experience with VSO. He 

is based in Bangkok, Thailand. He started his career with VSO as a volunteer 

in Sri Lanka. He has worked in various senior level positions which include, 

Head of Policy & Funding with International Rehabilitation Council for Torture 

Victims, Regional Director-Horn & East Africa and Regional Director- Central 

& South Asia with VSO. Shaun has spent most of his professional life working 

in Asia.

Mr. Shaun Vincent 



43

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่2 
2nd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Plenary Session 
“การน�าเสนอสถานการณ์อาสาสมัครจากประเทศต่างๆ”
(State of Volunteerism)

แนะน�าวิทยากร 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2559 เวลา 13.00 – 14.30 น.

ณ หอประชมุศรีบรูพา (หอประชมุเลก็)

องค์กรผู้ รับผิดชอบ: เครือขา่ยจิตอาสา

รูปแบบ: น�าเสนอสถานการณ์งานอาสาสมคัรในประเทศตา่งๆ

Vice President of IAVE Japan 

34 years old. Bachelor’s degree in environmental engineering at Waseda University 

in 2004, master’s degree at Florida State University in public administration in 2006. 

After working for environmental consulting farm and NGO, he joined IAVE Japan 

and has become the vice president of the organization since 2015, focusing on 

promoting youth involvement in policy making.

Mr. Hiroki Fukushima

Head of Training Center/ Agency for Volunteer Service (AVS) Hong Kong

Ms Likie Lee Pui Ki, a registered Social Worker, is Service Head of Agency for Volunteer 

Service in Hong Kong.  Ms Lee has been actively engaging in the development and 

promotion of volunteer service for over 25 years, particularly in volunteer service training 

and consultancy, volunteer service event management, recognition, promotion, fundrais-

ing, etc.  She has extensive experience in partnering with different stakeholders, includ-

ing business corporations, government departments, professional groups, non-profit and 

education sectors, for the development of volunteerism; and giving consultancy service to 

organizations on their setting up and management of volunteer teams.  Notable examples 

of events under her management are the Hong Kong 2009 East Asian Games Volunteer 

Programme, Service Corps Programme in Hong Kong, UNV-Hong Kong Universities 

Volunteer Programme, International Year of Volunteers Hong Kong celebrations, Give a 

Day. Get a Disney Day Volunteer Scheme, Hong Kong Volunteer Award, etc.

Ms. Likie LEE Pui Ki
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IAVE, Asia-Pacific Regional Representative, South Korea 

Yoonae Park has been an active member of IAVE, serving as Korea’s national 

representative to IAVE from 2009 to 2012. She has been serving as IAVE’s Asia-Pa-

cific Regional Representative since 2012. She has more than 20 years of experi-

ence in the volunteer sector, working as a manager, researcher, and consultant. 

Yoonae served as Secretary General of Volunteer 21 in Korea for 5 years. She also 

served as a Vice Chairperson of the distribution committee of the Community Chest 

of Korea, a major charity foundation in Korea. She currently is the CEO of Seoul 

Volunteer Center (SVC). Yoonae was one of the main researchers who produced 

“Volunteering & Giving in Korea”, a comprehensive report on volunteering in Korea. 

She has taught volunteerism and volunteer management at Kyung Hee University 

and Catholic University. 

Ms. Yoonae Park

Manager of Volunteer Spirit Network (VSN), Thailand 

A graduate from Political Science and Public Administration at Thammasat University in 

2005 has become currently social entrepreneur in national volunteering promotion. In her 

school day, she was Vice President of Thammasat University Student Union with several 

initiatives around academic related and social related activities as well as played leading 

role in national movement of Tsunami student volunteer when Tsunami hit the southern 

cost of Thailand in 2004. She co-created a national network of student volunteer called 

U-Volunteer composed of student leaders from major universities all over Thailand 

bringing efforts for Tsunami recovery.  After three years of experiential learning at youth 

NGO, she stepped to another important stage of life as co- founder of the first university 

volunteer center in Thailand at Thammasat University in 2008. She has experienced 

several years in student volunteering and service learning promotion in university. During 

this time period, she also got involved in new volunteer movement and worked in partner-

ship with numbers of voluntary organizations in order to create a national platform of 

volunteering promotion called Volunteer Spirit Network. This has become her current role 

as Manager of Volunteer Spirit Network (VSN) which is a national network of voluntary 

organizations promoting volunteerism in Thai society. 

Ms. Nuntinee Malanon
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ก�าหนดการพิธีปิด

14.30 – 15.30  เสวนาสรุปบทเรียนจากห้องประชมุยอ่ย

15.30 – 16.00  ข้อเสนอส�าหรับการท�างานในภาพรวมระบบอาสาสมคัรประเทศไทย

พิธีปิด 
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 2
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**เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ทางเครือข่ายจิตอาสาได้ท�าในปี 2558

บทความ 
ภาพรวมงานอาสาสมัครในประเทศไทยในปัจจุบัน

1. ประเด็นปัญหาสังคมซับซ้อนมากขึ้นตามสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
สังคม (economic and social change) และปัญหาภัยพิบัติขนาดใหญ่

 ปัจจยัท่ีสง่เสริมให้เกิดความเป็นอาสาสมคัร 3 เร่ืองคือ (1) การให้ซึง่มาจากคณุคา่ทางศาสนา เชน่ ศาสนาพทุธ

เถรวาท  (2) การท�าเพ่ือผู้ อ่ืน (altruism) ซึง่เป็นคณุคา่ของมนษุย์ในระดบัสากล และ   (3) การมองเหน็ความ

เปลี่ยนแปลงจากการลงมือปฏิบตัขิองตนเอง ทัง้สามปัจจยัจงึเป็นหวัใจในการน�าพาอาสาสมคัรเข้ามาร่วมเป็นสว่นหนึง่

ในระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจสงัคมในภาพใหญ่ และในระดบัท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเดน็ปัญหา ในกิจกรรมท่ี

หลากหลาย และในการเข้าร่วมองค์กรท่ีมีลกัษณะการจดัตัง้องค์กร (organization setting) ท่ีแตกตา่งกนั   

 จากปัจจยัทัง้สามประการข้างต้นประกอบกบัเง่ือนไขหรือภาวะแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องตอ่การเข้าร่วมงานอาสา

สมคัรในประเทศไทย สามารถสรุปเป็น 2 ประเดน็การเปลี่ยนแปลงท่ีสมัพนัธ์กนัดงันี ้

 ประเดน็ปัญหาสงัคมซบัซ้อนมากขึน้จากภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสงัคม (economic and social 

change) ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและการเกิดปัญหาภยัพิบตัธิรรมชาตขินาดใหญ่อยูบ่อ่ยครัง้ จงึเก่ียว ข้องกบัการแก้ปัญหา

โดยสว่นร่วม กลา่วคือ การแก้ปัญหาเพียงล�าพงัโดยรัฐบาลไมส่ามารถท�าได้ทัง้หมด และการด�าเนินการของภาคเอกชนก็

เชน่กนั ต้องเร่ิมให้ความส�าคญัในด้านสงัคมมากขึน้ และอาสาสมคัรเป็นพลงัส�าคญั ค�าวา่ภาคสว่นท่ีสาม (Third 

Sector)  จงึถกูนิยามขึน้วา่เป็นภาคสว่นท่ีไมใ่ชรั่ฐ (public sector) และภาคธุรกิจเอกชน (private sector) เป็นกลุม่ทาง

สงัคมท่ีรวมกลุม่กนัในรูปแบบตา่งๆ ด�าเนินกิจกรรมมุง่ให้เกิดผลประโยชน์ของสงัคม โดยใช้ค�าวา่อาสาสมคัรและชมุชน 

(รวมถงึองค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรพฒันาเอกชน)  

 ก่อนหน้าเหตกุารณ์ภยัพิบตัทิางธรรมชาตสินึามิในปี พ.ศ. 2547 งานอาสาสมคัรในประเทศไทยจะอยูใ่นบริบท

ของการแก้ปัญหาท่ีเกิดมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีไมส่มดลุ กลา่วคือ นโยบายท่ีให้น�า้หนกักบัการพฒันา

ด้านเศรษฐกิจโดยขาดนโยบายด้านสงัคมท่ีมีความชดัเจนควบคูก่นัไป

1ภาคสว่นท่ีสาม หรือ ภาคอาสาสมคัรและชมุชนในภาษาองักฤษท่ีเรียกวา่ Third Sector หมายถงึ ภาคสว่นท่ีสาม ของกลุม่ตา่งๆ ในสงัคม ท่ีไมใ่ชภ่าคสว่นท่ีหนึง่คือ “รัฐ” 

(public sector) และไมใ่ชภ่าคสว่นท่ีสองคือ “ธรุกิจ” (private sector) โดย ภาคสว่นท่ีสามคือกลุม่สงัคมท่ีมีการจดัตัง้หรือรวมกลุม่กนัขึน้เป็นองค์การหรือเครือขา่ยท่ีจดั

กิจกรรมเพ่ือผลประโยชน์ของสงัคม สิง่แวดล้อม วฒันธรรม และผู้ ด้อยโอกาส ภาคสว่นท่ีสามจงึอาจเรียกวา่เป็น “ภาคอาสาสมคัรและชมุชน” (voluntary and community 

sector) หมายถงึ การรวมกลุม่กนัของประชาชนอยา่งอิสระจากภาครัฐและทนุ ประกอบกบัอาสาสมคัรในการทางาน เพ่ือสงัคมและชมุชนในลกัษณะขององค์กรท่ีไมไ่ด้มุง่

หวงัผลกา ไร (non-profit sector)  (ศิริพรรณ นกสวน, 2558)
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 ท�าให้เกิดปัญหาท่ีกลา่วถงึกนัมากคือปัญหาความเหลื่อมล�า้ ซึง่เป็นวตัถปุระสงค์หนึง่ของหลายองค์กรในประเทศไทยท่ี

ท�างานด้านสงัคมและน�าอาสาสมคัรเข้ามาเก่ียวข้อง 

 รายงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความเหลื่อมล�า้2  สรุปวา่ ความเหลื่อมล�า้ในสงัคมไทยประกอบกนั 3 ด้าน คือ ความเหลื่อม

ล�า้ทางด้านเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล�า้ทางด้านโอกาส และความเหลื่อมล�า้ทางอ�านาจของประชาชนในสงัคม3  ความเหลื่อมล�า้

ทางเศรษฐกิจครอบคลมุความเหลื่อมล�า้ในเชิงรายได้ ทรัพย์สนิ และการเข้าถงึทรัพยากรธรรมชาต ิในด้านรายได้ ประเทศไทยมี

ความเหลื่อมล�า้ทางด้านรายได้ระหวา่งคนจนคนรวยในอตัราคอ่นข้างสงูและมีแนวโน้มลดลงน้อยมาก4   ในปี 2556 

ประเทศไทยมีคนยากจนประมาณ 7.3 ล้านคน มากกวา่ 2 ล้านครัวเรือน5  ความเหลื่อมล�า้ด้านโอกาส คลอมคลมุถงึคนยากจน

ขาดโอกาสการได้รับการเสริมศกัยภาพ ขาดโอกาสในการเข้าถงึบริการของรัฐ เชน่ การศกึษา การสาธารณสขุ เป็นต้น สว่น

ความเหลื่อมล�า้ทางอ�านาจ จากความสมัพนัธ์เชิงอ�านาจท่ีแตกตา่งกนัน�ามาสูก่ารเลือกปฏิบตับินพืน้ฐานของเพศ ชาตพินัธุ์ ภมิู

หลงัของครอบครัวท่ีแตกตา่งกนั และเสี่ยงตอ่การถกูละเมิดสทิธิ เชน่ กลุม่เดก็และสตรี กลุม่ชาตพินัธ์สว่นน้อย กลุม่ผู้ พิการ 

เป็นต้น จะเหน็ได้วา่ งานขององค์กรภาคประชาสงัคมและภาครัฐ มีการปรับตวัและน�าอาสาสมคัรเข้ามาร่วมงานใน 

ประเดน็ข้างต้น

2โครงการศกึษาวิจยัประเดน็นโยบายเชิงลกึด้านการพฒันาคณุภาพชีวิตคนและสงัคมไทยภายใต้บริบทการ

เปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมและการเปลี่ยนแปลงในโลกยคุใหมห่ลงัวิกฤตเศรษฐกิจ Sasin Institute for Global Affairs 

(SIGA) สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจ ศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สงิหาคม 2554
3อ้างแล้ว 
4สมัประสทิธ์ิความไมเ่สมอภาคของรายได้ในปี 2556 (0.465 และ 0.484 ในปี 2554)
5ส�านกัพฒันาข้อมลูและตวัชีว้ดัด้านสงัคม สคช ปี 2558
6จากสามทศวรรษขององค์กรพฒันาเอกชนไทยรายงานทีดีอาร์ไอ ฉบบัท่ี 55 เดือนกมุภาพนัธ์ 2551 

 2.1 พฒันาการของงานอาสาสมัคร6  

 ในยคุเร่ิมแรกขององค์กรอาสาสมคัร เป็นงานอาสาสมคัรท่ีท�างานด้านสงเคราะห์ชว่ยเหลือ การเกิดขึน้ของสภา

อณุาโลมหรือกาชาดไทย (ในปี พ.ศ. 2436) มีเปา้หมายคือการสงเคราะห์ชว่ยเหลือผู้ ท่ีอยูใ่นภาวะยากล�าบาก เชน่ ผู้ ป่วย และ

ในภาวะฉกุเฉิน เชน่ ผู้ประสบภยัตา่งๆ จนถงึปัจจบุนั บทบาทภารกิจของอาสากาชาด คือ เป็นผู้ขบัเคลื่อนพนัธกิจด้านบริการ

การแพทย์และสขุภาพอนามยั ด้านการ บรรเทาทกุข์ ชว่ยเหลือผู้ประสบภยั และงานด้านการบริจาคโลหิต และในชว่งเดียวกนัมี

การจดัตัง้องค์กรท�าหน้าท่ีชว่ยเหลือในลกัษณะของสงัคมสงเคราะห์ เป็นองค์กรสาธารณกศุลในยคุแรกได้แก่ มลูนิธิปอเตก็ตึง๋ 

ในปี พ.ศ. 2439 ซึง่เป็นการท�างานโดยพืน้ฐานความคดิของการให้ในลกัษณะท่ีเป็นการให้ทานกบัผู้ ท่ีทกุข์ยาก 

2. พัฒนาการของงานอาสาสมัครและ 
รูปแบบการจัดตั้งองค์กรอาสาสมัครในประเทศไทย 
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 อาสาสมัครในงานด้านการพัฒนาชนบท
  

 ผลของการพฒันาเศรษฐกิจท่ีท�าให้เกิดชอ่งวา่งของเมืองกบัชนบทท�าให้เกิดแนวคดิการพฒันาท่ีท�าให้เกิดความ

เป็นธรรมแก่คนในชนบทมากขึน้ เกิดอาสาสมคัรท่ีมีคณุสมบตัเิฉพาะด้านใช้ทกัษะในการท�างาน และเข้าไปเรียนรู้ทกัษะ

จากประสบการณ์ในการท�างานร่วมกบัองค์กร ในยคุเร่ิมต้น มีอาสาสมคัรจากตา่งประเทศเข้ามาท�างานด้านการพฒันา

จากหนว่ยงานอาสาสมคัรสนัตภิาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps) ซึง่เร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2505 มีการสง่อาสาสมคัรเข้ามา

ท�างานร่วมกบัหนว่ยงานราชการของไทยในด้านการศกึษา การเกษตร และสาธารณสขุ เพ่ือพฒันาก�าลงัคนในการท�างาน

ด้านดงักลา่วในประเทศไทยเพ่ือตอบสนองตอ่การพฒันาประเทศ 

  

 หลงัจากนัน้ มีการเกิดขึน้ของมลูนิธิบรูณะชนบทแหง่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2510 และโครงการพฒันาลุม่น�า้แม่

กลองซึง่เก่ียวข้องกบัความร่วมมือของสถาบนัการศกึษา ซึง่งานอาสาสมคัรเร่ิมเก่ียวข้องกบัสถาบนัการศกึษา มีการก่อตัง้

ส�านกับณัฑิตอาสาสมคัร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2512 จากปัญหาชอ่งวา่งของการพฒันาระหวา่งเมืองกบั

ชนบท ประชาชนในชนบทประสบภาวะขาดแคลนอยา่งมาก ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จงึร่วมกบัผู้บริหารมหาวิทยาลยั น�าเสนอความคดิจดัสง่บณัฑิตออกไปใช้ชีวิตร่วมกบัชาวชนบท 

เพ่ือเรียนรู้และหาประสบการณ์จากสภาพความเป็นจริง เป็นการสร้างให้บณัฑิตเกิดจิตส�านกึและความรับผิดชอบตอ่ชนบท

และสว่นรวม 

 ในชว่งเดียวกนั งานอาสาสมคัรก็เข้ามาเป็นสว่นหนึง่ในองค์กรภาครัฐ โดยกรมการพฒันาชมุชน กระทรวง

มหาดไทยได้ริเร่ิมจดัให้มีโครงการอาสาสมคัร ซึง่กลุม่แรกเรียกวา่อาสาพฒันา (อสพ.) เร่ิมในปี พ.ศ. 2508 อาสาสมคัรเป็น

บณัฑิตหนุม่สาวเข้ามารับการฝึกอบรมแล้วไปปฏิบตังิานในหมูบ้่าน/ต�าบล เพ่ือชว่ยการท�างานในด้านของการพฒันาชมุชน

เป็นระยะเวลา 1 ปี และกลุม่ท่ีสอง คือ อาสาพฒันาชมุชน (อช.) และผู้น�าอาสาพฒันาชมุชนซึง่เร่ิมในปี พ.ศ. 2512  และ

หนว่ยงานราชการเร่ิมเหน็ความส�าคญัของงานอาสาสมคัรในงานด้านสาธารณสขุ มีการจดัตัง้สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 

(อสม.) โดยกระทรวงสาธารณสขุซึง่เร่ิมด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2520 พฒันาไปในรูปแบบของอาสาสมคัรท่ีเป็นประชาชนใน

พืน้ท่ีสร้างการมีสว่นร่วมในท้องถ่ินในการดแูลสขุภาพของตนเอง ครอบครัว และชมุชน โดยมีพืน้ท่ีท�างาน 76 จงัหวดัทัว่

ประเทศ ดแูลหลงัคาเรือนท่ีรับผิดชอบ 8 ถงึ 15 หลงัคาเรือน อสม. จะต้องผา่นการฝึกอบรมและมีบทบาทหน้าท่ีส�าคญัใน

ฐานะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านพฤตกิรรมสขุภาพอนามยั การสื่อขา่วสารสาธารณสขุ การแนะน�าเผยแพร่ความรู้ การ

วางแผน และประสานงานกิจกรรมพฒันาสาธารณสขุ ตลอดจนให้บริการสาธารณสขุด้านตา่งๆ ปัจจบุนั อสม. มีจ�านวน

อาสาสมคัรมากถงึ 1,047,800 คน
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 ขอบเขตงานอาสาสมคัรในองค์กรหลกัๆ ท่ีกลา่วถงึข้างต้น จะเป็นการเตมิเตม็ในชอ่งวา่งของการพฒันาและการ

เข้าถงึบริการของรัฐ โดยเฉพาะประเดน็ด้านความเป็นอยูท่ี่ขาดแคลนของประชาชนในพืน้ท่ีหา่งไกลในด้านตา่งๆ รวมทัง้

การบรรเทาทกุข์ ซึง่กลา่วได้วา่เป็นการท�างานในแงข่องจ�านวนบคุลากรของภาครัฐท่ีจ�ากดัเปรียบเทียบกบัขนาดของ

ปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคม สว่นในด้านของอาสาสมคัรเอง เป็นการสร้างบคุลกรผา่นการเรียนรู้จากประสบการการ

ท�างานในชนบทและงานพฒันาท่ีเป็นเปา้หมายขององค์กร เชน่ มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม และวิทยาลยัพฒันาศาสตร์ 

ป๋วย อึง๊ภากรณ์  

 ประเดน็ทางสงัคมมีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ องค์กรหลายองค์กรทัง้ภาครัฐและองค์กรพฒันาเอกชนมี

เง่ือนไขอนัเป็นข้อจ�ากดัท่ีแตกตา่งกนั องค์กรตา่งๆ จงึน�าอาสาสมคัรเข้ามาท�างานในประเดน็เฉพาะขององค์กร งานอาสา

สมคัรจงึมีบทบาทเข้ามาเตมิเตม็ชอ่งวา่งในลกัษณะตา่งๆ ท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ นอกจากปัญหาความเหลื่อมล�า้ทางด้าน

รายได้หรือความยากจนแล้ว ประเดน็ปัญหาท่ีหลากหลายมากขึน้ ซึง่ประกอบกนัขึน้มาจากผลของการพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคม  เชน่  การพฒันาท่ีท�าให้เกิดลกัษณะสงัคมพหนิุยมทางวฒันธรรม ท�าให้เกิดคนกลุม่ใหม่ๆ  ท่ีมีความเปราะบาง

ในการถกูละเมิดสทิธิ จงึเกิดองค์กรท่ีท�างานด้านสทิธิมากขึน้และอาสาสมคัรได้เข้ามามีบทบาทเชน่กนั  ผลกระทบด้าน

สิง่แวดล้อมจากการพฒันาอตุสาหกรรมก็ท�าให้เกิดการท�างานขององค์กรด้านสิง่แวดล้อม อาสาสมคัรจงึเข้ามาเป็นสว่น

หนึง่ของการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมในยคุใหม ่ซึง่สะท้อนจากการท่ีองค์กรน�า อาสาสมคัรเข้ามาท�างานมากขึน้

จากท่ีไมเ่คยมีอาสาสมคัรมาก่อน องค์กรท่ีเกิดขึน้จากการรวมตวักนัเองของอาสาสมคัร องค์กรภาครัฐท่ีขยายงานอาสา

สมคัรออกไปในชมุชนและในกระทรวงตา่งๆ อาสาสมคัรตา่งประเทศท่ีเข้ามาท�างานในประเทศไทย เป็นต้น อาสาสมคัร

ด้านสวสัดกิารสงัคม อาสาสมคัรกบังานด้านสขุภาพ อาสาสมคัรกบังานด้านภยัพิบตั ิอาสาสมคัรกบังานด้านสทิธิมนษุย

ชน อาสาสมคัรในงานพฒันาชมุชน อาสาสมคัรในงานด้านสิง่แวดล้อม อาสาสมคัรเพ่ือการพฒันา อาสาสมคัรกบัการ

เรียนรู้เพ่ือการมีชีวิต อาสาสมคัรในงานเยาวชน  

 รายงานของธนาคารเพ่ือการพฒันาแหง่เอเชีย (ADB)8  ในปี พ.ศ. 2554 ระบวุา่ การเติบโตของเศรษฐกิจท่ี

รวดเร็วของประเทศไทยในชว่งสองทศวรรษตัง้แตปี่ พ.ศ. 2520 ถงึ พ.ศ. 2540 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ�านวยให้เกิด

องค์กรพฒันาเอกชนท่ีหลากหลายมากขึน้และเพ่ิมจ�านวนขึน้มาก และในชว่งหลงัๆ บทบาทองค์กรพฒันาเอกชน

เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการเรียกร้องในด้านความจ�าเป็นพืน้ฐานและบริการทางสงัคมมาเป็นการรณรงค์ในการอนรัุกษ์

7การส�ารวจโดยคณะกรรมการเผยแพร่และสง่เสริมงานพฒันาในปี พ.ศ. 2540 พบวา่ มีองค์กรพฒันาเอกชนท่ีด�าเนินงานในด้านตา่งๆ กวา่ 500 องค์กร 
8รายงานของ ADB เร่ืองภาคประชาชนในประเทศไทยโดยสงัเขป ในปี พ.ศ. 2554

 

 ในชว่งปี พ.ศ. 2521-2531 เกิดองค์กรพฒันาเอกชนขึน้มาเป็นจ�านวนมาก7  โดยเน้นการพฒันาความเป็นอยูท่ี่ดี

ของประชาชน งานอาสาสมคัรในองค์กรพฒันาเอกชนจงึเร่ิมมีความส�าคญัมากขึน้ เกิดโครงการอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม

เป็นองค์กรเครือขา่ยองค์กรพฒันาเอกชน ซึง่โครงการอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมเร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2523 เป็นโครงการท่ีน�าคน

รุ่นใหมท่ี่จบการศกึษาระดบัมหาวิทยาลยัเข้ามาร่วมท�ากิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงสงัคม และเป็นองค์กรท่ีรับอาสาสมคัร

เพ่ือจดัสง่ไปท�างานในองค์กรอ่ืนๆตามความสนใจของอาสาสมคัร
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 ท่ีส�าคญัในชว่ง 10 ปีท่ีผา่นมา หลงัจากเหตกุารณ์ภยัพิบตัทิางธรรมชาตขินาดใหญ่สนึามิในปี พ.ศ. 25479  

เหตกุารณ์โคลนถลม่ในปี พ.ศ. 254910  และน�า้ทว่มใหญ่ในปี พ.ศ. 255311   เกิดอาสาสมคัรขึน้เป็นจ�านวนมากใน

ประเทศไทย และมีบทบาทท่ีเดน่ชดัในด้านการชว่ยเหลือทางสงัคม และการให้คณุคา่ของการท�างานอาสาสมคัรผา่นค�า

วา่ “จิตอาสา” เกิดการก่อตวัของงานอาสาสมคัรในอีกลกัษณะหนึง่ ซึง่เป็น “กระแสอาสาสมคัรขนาดใหญ่” (Volunteer 

Megatrend) ซึง่มกัจะเป็นการรวมตวักนัอยา่งไมเ่ป็นทางการ ท�างานโดยไมส่งักดัองค์กร ตอบสนองตอ่ปัญหาเฉพาะหน้า 

กิจกรรมเฉพาะกิจ เป็นคนรุ่นใหมท่ี่มีความมัน่ใจ และมีทกัษะท่ีแตกตา่งหลากหลาย ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการรวม

กลุม่ท�ากิจกรรม และมีความเช่ือวา่ทกุอยา่งสามารถ “เป็นไปได้”  นอกจากองค์กรเฉพาะประเดน็แล้วยงัเกิดองค์กรด้าน

การบริหารจดัการอาสาสมคัรขึน้มาในการท�างานในประเดน็ประเดน็ตดัขวาง (cross cutting)  เช่น  ทกัษะและระบบการ

บริหารจดัการ การพฒันามาตรฐานงานอาสาสมคัร การเป็นตวักลางเช่ือมประสานงานอาสาสมคัร เพ่ือรองรับกระแส

ความต่ืนตวัของอาสาสมคัรในประเทศไทย 

 

 2.2  รูปแบบการจดัตัง้องค์กรอาสาสมัคร12

 รูปแบบของงานอาสาสมคัรท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ ซึง่พฒันามาจากปัจจยัและบริบทปัญหาทางสงัคมท่ีซบั

ซ้อนขึน้ และเหตกุารณ์ภยัพิบตัขินาดใหญ่ท่ีไกลเกินกวา่ภาครัฐจะแก้ไขปัญหาได้เพียงล�าพงั การจดัรูปแบบของงาน

อาสาสมคัรในประเทศไทยจงึมีความส�าคญัในด้านของการบริหารจดัการอาสาสมคัรทัง้ในระดบัมหภาค กลา่วคือ เพ่ือให้

เหน็ภาพรวมของงานอาสาสมคัร และการจดัเก็บข้อมลูพืน้ฐานท่ีจ�าเป็นตอ่การพฒันางานอาสาสมคัร รวมถงึจะท�าให้

องค์กรสามารถวางแผนในการรับอาสาสมคัรเข้ามาท�างานให้สอดคล้องกบัภารกิจขององค์กรและเพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย

ขององค์กรได้มากขึน้ จากกระแสอาสาสมคัรขนาดใหญ่ท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภมิูทศัน์ของ 

งานอาสาสมคัร ในเบือ้งต้น สามารถแบง่เป็นกลุม่อาสาสมคัรออกเป็นงานอาสาสมคัรในลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ กลา่วคือ งานอาสาสมคัรในลกัษณะท่ีเป็นทางการ จะเป็นอาสาสมคัรท่ีท�างานร่วมกบัองค์กร องค์กรมีแผน

 9 สนึามิ 26 ธนัวาคม 2547 ประเทศไทยได้รับความเสียหายบริเวณ 4 จงัหวดั ชายฝ่ังทะเลอนัดามนั คือ พงังา ภเูก็ต กระบ่ี และ ระนอง มีผู้ เสียชีวิต ประมาณ 5 พนักวา่

คน บาดเจ็บ 8 พนักวา่คน รวมทัง้ท�าให้คนต้องพลดัถ่ินฐาน อีกจ�านวน 7 พนัคน นบัเป็นภยัพิบตัทิางธรรมชาตท่ีิร้ายแรงท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ของประเทศไทย
10  22 พฤษภาคม 2549 น�า้ป่าและโคลนไหลถลม่บ้านเรือนประชาชนและตดัเส้นทางคมนาคมโดยสิน้เชิงในหลายพืน้ท่ี ท�าให้อ�าเภอลบัแลและตวัจงัหวดัอตุรดติถ์ต้องจม

น�า้กวา่สองเมตรเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ ซึง่ต้องใช้เวลาในการฟืน้ฟนูานนบัเดือน และกวา่ 3 ปีนบัจากนัน้
11  ทว่มใหญ่ในปี พ.ศ. 2553 เป็นจดุเร่ิมต้นของมหาอทุกภยัท่ีหนกัหนาส�าหรับสงัคมไทยในรอบหลายสบิปี และสืบเน่ืองมาในปี พ.ศ. 2554 ก็ได้กลายเป็นประวตัศิาสตร์ท่ี

เกิดน�า้ทว่มในเขตกรุงเทพฯและท�าให้จงัหวดัโดยรอบต้องจมน�า้เกือบ 100 เปอร์เซน็ต์ นานถงึ 3 เดือน ซึง่นบัเป็นเวลายาวนานท่ีสดุท่ีเคยเกิดขึน้
12  เรียบเรียงจากการน�าเสนอ “สถานการณ์อาสาสมคัรในประเทศไทย” 8 พฤษภาคม 2559 โดย นนัทินี มาลานนท์ ในงานประชมุอาสามคัรระดบัชาติครัง้ท่ี 1  

สิง่แวดล้อมมากขึน้ และการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วท�าให้เกิดความเหลื่อมล�า้ด้านรายได้ระหวา่ง

ประชาชนในเมืองและชนบท องค์กรพฒันาเอกชนจ�านวนมากจงึเก่ียวข้องกบัประเดน็ดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม ในปัจจบุนั

องค์กรภาคประชาสงัคมมีความหลากหลายมากขึน้ เกิดองค์กรในรูปแบบตา่งๆ เชน่ องค์กรขนาดเลก็ องค์กรท่ีเน้นการ

รณรงค์ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต องค์กรมีความคลอ่งตวัมากขึน้ องค์กรด้านการพฒันาชนบทจงึลดจ�านวนลง เกิดเป็น

องค์กรทางสงัคม และองค์กรการกศุล และมีสว่นร่วมกบัรัฐในการแก้ปัญหาความยากจนมากขึน้ และยงัระบวุา่

ประเทศไทยยกระดบัเป็นประเทศในกลุม่รายได้ปานกลางท�าให้เงินชว่ยเหลือจากตา่งประเทศลดลง องค์กรพฒันาเอกชน

อาจมีการปรับตวัในด้านตา่งๆ ซึง่รวมถงึมีการน�าอาสาสมคัรเข้ามาร่วมงานในองค์กร
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งานอาสาสมคัร  มีลกัษณะงานท่ีสอดคล้องกบัโครงสร้างและพนัธกิจขององค์กร และมีงานสนบัสนนุ ในสว่นอาสาสมคัร

ท่ีไมเ่ป็นทางการ ซึง่เพ่ิมจ�านวนมากขึน้และมีเครือขา่ยการท�างานท่ีเกิดขึน้มาใหมใ่นชว่งระยะ 10 ปีมานี ้ลกัษณะงาน

อาสาสมคัรมีจดุเดน่คือ การตอบสนองอยา่งทนัทว่งที ไมต้่องขึน้กบัองค์กรใด ไมมี่โครงสร้างองค์กรปรับเปลี่ยนรูปแบบ

งานได้ตลอด และใช้ทกัษะท่ีมีอยูแ่ล้วในการท�างานอาสาสมคัร 

 หากจดัแบง่โดยระยะเวลาการท�างานจะมีอาสาสมคัร 2 ประเภทคือ 1) อาสาสมคัรระยะสัน้ เชน่ อาสาสมคัรท่ี

ปฏิบตังิานซึง่มีลกัษณะเฉพาะกิจในระยะเวลาสัน้ๆ ไมเ่รียกร้องการท�างานตอ่เน่ือง อาทิ งานอาสาสมคัรประเภทซอ่ม

สร้าง งานอาสาสมคัรท�าหนงัสือเสียงส�าหรับผู้ พิการทางสายตา งานอาสาสมคัรปลกูต้นไม้ เป็นต้น และ 2) อาสาสมคัร

ระยะยาว เชน่ อาสาสมคัรท่ีตกลงใจร่วมปฏิบตัติอ่เน่ืองระยะยาวกบัภารกิจงานตา่งๆ เน่ืองมาจากลกัษณะงานอาสา

สมคัรท่ีต้องการการท�างานอยา่งตอ่เน่ืองจงึจะเกิดความส�าเร็จ อาทิ ครูอาสาสมคัร แพทย์อาสาสมคัร อาสาสมคัรพฒันา

ชมุชน เป็นต้น  

 หากแบง่ตามทกัษะและความรู้ในการท�างานอาสาสมคัร จะสามารถแบง่ออกเป็น 

 1) อาสาสมัครทั่วไป กลา่วคือ อาสาสมคัรท่ีไมจ่�าเป็นต้องมีทกัษะความเช่ียวชาญด้านใดเป็นพิเศษ สามารถ

ชว่ยงานทัว่ไปตามท่ีองค์กรรับอาสาสมคัรจดัเตรียมไว้ได้

  2) อาสาสมัครเฉพาะทาง กลา่วคือ เป็นอาสาสมคัรท่ีมีความรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เชน่ แพทย์ 

วิศวกร นกักฎหมาย สถาปนิก นกัโภชนาการ เป็นต้น ซึง่สามารถน�าเอาความเช่ียวชาญเฉพาะตวัเหลา่นัน้เข้ามาท�างาน

ในสว่นท่ีขาดในงานอาสาสมคัร

 อาสาสมคัรในแตล่ะประเภทจะอยูใ่นองค์กรซึง่มีความแตกตา่งกนัตามรูปแบบการจดัตัง้องค์กร (organization 

setting) ซึง่มีผลตอ่การก�าหนดรูปแบบการบริหารจดัการอาสาสมคัรท่ีเหมือนกนัหรือแตกตา่งกนั หากแบง่ตามรูปแบบ

การจดัตัง้องค์กร (ตามกฎหมาย) พร้อมกบัพิจารณาลกัษณะขององค์กร สามารถแบง่ออกได้ 5 กลุม่คือ 1) ภาคราชการ13  

2) องค์กรพฒันาเอกชน14 (NGOs)  3)องค์กรสาธารณประโยชน์15   4) องค์กรระหวา่งประเทศ16  และ 5) กลุม่อิสระ 

(Voluntary Group)17

13 อาสาสมคัรภาคราชการ เชน่  อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน, อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน, อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, อาสา

สมคัรพฒันาชมุชน, อาสาสมคัรคมุประพฤต,ิ อาสาสมคัรประชาสมัพนัธ์ประจ�าหมูบ้่าน, อาสาสมคัรแรงงาน, อาสายวุกาชาด, อาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อม, ยวุประมง, หมอดนิอาสา, วฒิุอาสาธนาคารสมอง, อาสาสมคัรดแูลผู้สงูอายท่ีุบ้าน, อาสาสมคัรพิทกัษ์สทิธิเดก็และเยาวชน, อาสาพฒันาสงัคมชว่ยเหลือคน

พิการ, อาสาสมคัรท้องถ่ินดแูลรักษามรดกศลิปวฒันธรรม, อาสาสมคัรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อาสาสมคัรยตุธิรรมชมุชน เป็นต้น
14  เชน่ มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม, มลูนิธิกระจกเงา, สหทยัมลูนิธิ, กรีนพีซ, เครือขา่ยพทุธิกา, มลูนิธิพทุธฉือจี ้(ประเทศไทย), มลูนิธิเพ่ือเดก็พิการ, มลูนิธิเดก็, มลูนิธิ

เพ่ือการพฒันาเดก็, มลูนิธิสื่อชาวบ้าน, มลูนิธิเพ่ือนหญิง, มลูนิธิศนูย์พิทกัษ์สทิธิเดก็, สมาคมคนตาบอดแหง่ประเทศไทย, มลูนิธิครูสร้างสรรค์, มลูนิธิสขุภาพไทย, มลูนิธิท่ี

อยูอ่าศยั, มลูนิธิเกือ้ฝันเดก็, มลูนิธิฮกัเมืองนา่น, สมาคมอาสาสมคัรนานาชาตเิพ่ือการพฒันาสงัคม, มลูนิธิชมุชนสงขลา, มลูนิธิหนงัสือเพ่ือเดก็ , มลูนิธิดวงประทีป, 

มลูนิธิเดก็ออ่นในสลมั  เป็นต้น
15  องค์กรสาธารณประโยชน์ เชน่ อาสาสมคัรสภากาชาดไทย, อาสาสมคัรสภาสงัคมสงเคราะห์ฯ, อาสายวุกาชาด, อาสาสมคัรวางแผนครอบครัว, อาสาสมคัร พอ.สว., 

อาสาสมคัรมลูนิธิชว่ยคนปัญญาออ่นฯ, อาสาสมคัรป่อเตก็ตึง๊, อาสาสมคัรร่วมกตญัญ,ู อาสาสมคัรบรรเทาสาธารณภยั, อาสาสมคัรผู้บ�าเพญ็ประโยชน์, ลกูเสือชาวบ้าน  

เป็นต้น
16  องค์กรระหวา่งประเทศ  เชน่ Peace Corps, Voluntary Service Oversea (VSO), Korea International Cooperation Agency (KOICA), Japan International 

Cooperation Agency (JICA), Australian Volunteer International, United Nation Volunteer, UNESCO
17  กลุม่อิสระสว่นใหญ่เกิดขึน้มาหลงัเหตกุารณ์ภยัพิบตัทิางธรรมชาตสินึามิ ท่ีเป็นกระแสอาสาสมคัรขนาดใหญ่ 
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 ในแตล่ะประเภทขององค์กรจะมีอาสาสมคัรแสดงบทบาทใน 3 ลกัษณะ 

 ประการแรก การให้บริการโดยตรงตอ่กลุม่เปา้หมาย (service delivery)  เช่น ชว่ยดแูลผู้ พิการ อา่นหนงัสือเสียง 

ชว่ยดแูลเดก็ในบ้านพกัเดก็ ท�าความสะอาด ปรับภมิูทศัน์ สร้างบ้าน กู้ ชีพ กู้ภยั ดแูลและรักษาผู้ ป่วย ดแูลผู้สงูอาย ุสอน

หนงัสือ อาสาสมคัรภยัพิบตั ิ

 ประการท่ีสอง การสนบัสนนุการท�างานขององค์กร การเพ่ิมศกัยภาพให้เจ้าหน้าท่ีและองค์กร เชน่ อาสาสมคัร

หนว่ยงานราชการตา่งๆ ท่ีสนบัสนนุการขบัเคลื่อนงานขององค์กรเฉพาะประเดน็ อาทิ ท�าสื่อประชาสมัพนัธ์ ท�าเวบ็ไซต์ 

เป็นต้น  หรือเข้าไปชว่ยอบรมทกัษะการท�างานเฉพาะทาง เชน่ การเงิน การบริหารจดัการ เป็นต้น หรือเป็นผู้ เช่ียวชาญ

เฉพาะทาง เชน่ แพทย์ นกัโภชนาการ ทนายความ วิศวกร สถาปนิก  เพ่ือชว่ยเหลือเฉพาะทางแก่องค์กร 

 ประการท่ี 3 การเป็นสมาชิกองค์กร/ร่วมรณรงค์เพ่ิมศกัยภาพองค์กรในเชิงสถาบนั เชน่ ร่วมรณรงค์ประเดน็การ

ขบัเคลื่อนงานขององค์กร เชน่ อาสาสมคัรสิง่แวดล้อม อาสาสมคัร HIV AIDS อาสาสมคัรการละคร เป็นต้น 

 

 ประเภทกิจกรรมอาสาสมคัรท่ีได้รับความสนใจและเป็นท่ีนิยมในปัจจบุนั โดยเฉพาะผู้อาศยัในเขตเมือง จากการ

ส�ารวจของเครือขา่ยจิตอาสา ได้แก่ อาสาสมคัรตา่งแดน งานฝีมือ/หตัถกรรม เพ่ือน�าไปบริจาคหรือขายระดมทนุ งาน

อาสาสมคัรชว่ยเหลือผู้ พิการ/ผู้ ไร้ความสามารถ งานอาสาสมคัรสง่เสริมการศกึษา งานอาสาสมคัรฟืน้ฟสูิง่แวดล้อม งาน

อาสาสมคัรในสถานสงเคราะห์ งานอาสาสมคัรสนบัสนนุงานเฉพาะกิจขององค์กร 

 

 งานอาสาสมคัรในประเทศไทยมีความต่ืนตวัและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึน้โดยเฉพาะในชว่ง 10 ปีท่ีผา่นมา 

ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะหรือรูปแบบขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกบังานอาสาสมคัรในประเทศไทย คือ เง่ือนไขทาง

เศรษฐกิจและสงัคม ปัญหาท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะชว่งเวลา เป็นเง่ือนไขท่ีให้เกิดความร่วมมือกนัและท�าให้เกิดงานอาสา

สมคัร ก�าหนดลกัษณะของงานอาสาสมคัรในรูปแบบตา่งๆ ค�าจ�ากดัความ ตลอดจนรูปแบบของการจดัตัง้องค์กร (organi-

zation setting) ท่ีแตกตา่งกนัเป็นสว่นส�าคญัในการออกแบบระบบการบริการจดัการอาสาสมคัรท่ีแตกตา่งกนั
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ระบบการบริหารจัดการอาสาสมัครในประเทศไทย

ระบบบริหารจดัการอาสาสมคัร สามารถจ�าแนกออกเป็น 5 สว่นได้แก่ 1. ระบบการเปิดรับอาสาสมคัร 2. การเตรียม

ความพร้อมอาสาสมคัร 3. การจดัลกัษณะงานท่ีเหมาะสมให้แก่อาสาสมคัร 4. การประเมินผล 5. กลไกการตดิตามผล

และการประสานงานอาสาสมคัรหลงัสิน้สดุการท�างาน  

1. ระบบการเปิดรับอาสาสมัคร 
ระบบการรับอาสาสมคัรประกอบไปด้วยชอ่งทางดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การสมคัรด้วยตวัเองจากการตดิตอ่มายงัองค์กรโดยตรง  

2) ผา่นระบบสารสนเทศ เชน่ ทางเวบ็ไซต์ขององค์กร และโซเชียลเน็ตเวิร์คตา่งๆ โดยเฉพาะ facebook ขององค์กร  

3) ผา่นระบบสารสนเทศของเครือขา่ยขององค์กรท่ีท�างานในประเดน็คล้ายกนั  

4) ผา่นระบบสารสนเทศขององค์กรอาสาสมคัร (volunteer organization) หรือองค์กรประสานงานอาสาสมคัร เชน่ 

ธนาคารจิตอาสา เครือขา่ยจิตอาสา เวบ็ไซต์ไทยเอน็จีโอ มลูนิธิกองทนุไทย 

5) ตดิโปสเตอร์ แจกแผน่ผบัหรือใบประกาศตามพืน้ท่ีเปา้หมายท่ีคาดวา่จะมีอาสาสมคัรท่ีมีคณุสมบตัแิละความสนใจ  

6) สื่อสิง่พิมพ์ เชน่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อโทรทศัน์โดยการน�าเสนอกิจกรรมขององค์กรผา่นสื่อในวงกว้าง หรือ

การเขียนเร่ืองราวของอาสาสมคัรเผยแพร่สูส่าธารณะ พร้อมชอ่งทางในการติดตอ่กบัองค์กร  

7) องค์กรท่ีต้องการอาสาสมคัรประสานหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในการรับอาสาสมคัร  เชน่ องค์การบริหารสว่นต�าบล 

โรงพยาบาล โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต�าบล หรือองค์กรท่ีต้องการอาสาสมคัรตดิตอ่หนว่ยงานโดยตรง เชน่ สถาบนั

การศกึษา ซึง่สามารถระบคุณุสมบตัิเฉพาะท่ีองค์กรต้องการได้ชดัเจน  

8) สง่ขา่วสารไปยงัอาสาสมคัรรุ่นก่อนเพ่ือให้ชว่ยประชาสมัพนัธ์เม่ือมีผู้ ต้องการสมคัรเป็นอาสาสมคัร  

9) สง่เสริมและสร้างชอ่งทางให้กลุม่เปา้หมายท่ีเคยได้รับความชว่ยเหลือผนัตวัเองมาเป็นอาสาสมคัรในองค์กร 

 

10) สง่ความต้องการอาสาสมคัรผา่นองค์กรอาสาสมคัรตามขัน้ตอนท่ีองค์กรอาสาสมคัรก�าหนดไว้ 

11) จดักิจกรรมพร้อมกบัการเปิดรับอาสาสมคัรในชว่งจดักิจกรรม 
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 จากการส�ารวจข้อมลูพบวา่ ร้อยละ 68 ขององค์กรรับอาสาสมคัร ใช้ชอ่งทางเปิดรับอาสาสมคัรท่ีกว้างขวาง โดย

ใช้เวบ็ไซต์และสื่อสงัคมออนไลน์ตา่งๆ สว่นร้อยละ 32 องค์กรมิได้ใช้เวบ็ไซต์เพ่ือกระจายข้อมลูการรับอาสาสมคัรในวง

กว้าง ในจ�านวนนีป้ระกอบด้วยองค์กรธรุกิจท่ีรับอาสาสมคัรจากภายในองค์กรเอง องค์กรภาครัฐ องค์กรสาธารณกศุล

ขนาดใหญ่ท่ีมีอาสาสมคัรจ�านวนมากเข้ามาสมคัรโดยตรงอยูแ่ล้ว องค์กรพฒันาเอกชนท่ีใช้การคดัเลือกระบบอาสาสมคัร

ร่วมกบัองค์กรอาสาสมคัร/ องค์กรประสานงานอาสาสมคัร และองค์กรพฒันาเอกชนท่ีต้องการอาสาสมคัรท่ีมี

ประสบการณ์และความเข้าใจในประเดน็ท่ีมีความออ่นไหวในการท�างาน เชน่ อาสาสมคัรผู้ ท่ีท�าหน้าท่ีพดูคยุให้ก�าลงัใจกบั

ผู้หญิงท่ีถกูกระท�าความรุนแรง  

 

 ในจ�านวนองค์กรท่ีใช้ชอ่งทางเปิดรับอาสาสมคัรท่ีกว้างขวางโดยใช้เวบ็ไซต์และสื่อสงัคมออนไลน์ตา่งๆ ร้อยละ 40 

เน้นการประชาสมัพนัธ์ผา่นระบบสารสนเทศขององค์กรอาสาสมคัร (volunteer organization) หรือองค์กรประสานงาน

อาสาสมคัร เชน่ ธนาคารจิตอาสา เครือขา่ยจิตอาสา เวบ็ไซต์ไทยเอน็จีโอ มลูนิธิกองทนุไทย และองค์กรเครือขา่ยในการ

ท�างานเชิงประเดน็ เชน่ มลูนิธิสขุภาพไทย เป็นต้น ซึง่ได้ประเมินวา่มีผลตอ่การเพ่ิมขึน้ของจ�านวนอาสาสมคัรท่ีสนใจงาน

ขององค์กร

 

 กรณีตวัอยา่งท่ีดี เชน่ องค์กรท่ีท�างานเชิงประเดน็ท่ีหลากหลายโดยมีอาสาสมคัรเป็นก�าลงัหลกัแหง่หนึง่ รายงาน

ข้อมลูวา่ การประชาสมัพนัธ์โดยชอ่งทาง Facebook ขององค์กร มียอดผู้ เข้าชมท่ีเป็น Fan page ประมาณ 300,000 likes 

ซึง่สะท้อนถงึการใช้ชอ่งทางท่ีตรงกบักลุม่อาสาสมคัรเปา้หมายสอดคล้องกบักิจกรรมหรือรูปแบบการท�างานขององค์กร 

 

 กรณีตวัอยา่งท่ีดีของการใช้ระบบสารสนเทศขององค์กรอาสาสมคัรและเครือขา่ยขององค์กรหนึง่ท่ีรวมตวักนัเป็นก

ลุม่ซึง่มีลกัษณะท่ีไมใ่ชโ่ครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการ ได้ประเมินวา่ ชอ่งทางเปิดรับอาสาสมคัรท่ีมีประสทิธิภาพมาก

ท่ีสดุและเหมาะกบังานของกลุม่คือชอ่งทาง facebook ของกลุม่เอง และชอ่งทางผา่นองค์กรอาสาสมคัร เชน่ เครือขา่ยจิต

อาสา  โดยกลุม่ได้มีการประเมินวา่ราวร้อยละ 80 ของอาสาสมคัรท่ีตดิตอ่เข้ามารับรู้ขา่วสารจากชอ่งทางดงักลา่วนี ้ และ

ได้รับผลตอบรับท่ีดีและรวดเร็วมากในการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมผา่นองค์กรอาสาสมคัร โดยพิจารณาจากจ�านวนผู้ ท่ี

ต้องการเป็นอาสาสมคัรท่ีตดิตอ่เข้ามาทางโทรศพัท์หลงัจากประชาสมัพนัธ์ผา่นชอ่งทางดงักลา่ว 
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 ระบบการเปิดรับอาสาสมคัรพบวา่ ร้อยละ 28 ขององค์กรท่ีใช้ชอ่งทางการสื่อสารท่ีมีอยูม่ากกวา่คร่ึง  นบัตัง้แต ่

หนงัสือพิมพ์ โทรทศัน์ สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และผา่นองค์กรอาสาสมคัร สมคัรด้วยตนเอง โปสเตอร์ จดหมายขา่ว 

พร้อมกบัระบรุายละเอียดของคณุสมบตัอิาสาสมคัรท่ีองค์กรต้องการ ครอบคลมุลกัษณะงาน คณุสมบตัอิาสาสมคัร  

และการจดัเก็บฐานข้อมลูของอาสาสมคัรไว้กบัองค์เพ่ือการตดิตอ่ในอนาคต 

 

 กรณีตวัอยา่งท่ีดีในการรับอาสาสมคัรจงึเป็นการใช้ชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์อยา่งมีประสทิธิภาพในหลายชอ่ง

ทางและคอ่นข้างครบถ้วน ประกอบกบัการมีระบบการรับสมคัร เชน่ การพิจารณาในการเปิดรับอาสาสมคัร จะเร่ิมจาก

การพิจารณาวา่โครงการตา่งๆ ขององค์กร มีกิจกรรมใดบ้างท่ีต้องการอาสาสมคัร และก�าหนดคณุสมบตัขิองอาสาสมคัร 

จากนัน้จงึท�าประกาศรับอาสาสมคัรในกิจกรรมตา่งๆ โดยในประกาศจะให้ข้อมลูของลกัษณะงานโดยละเอียด เง่ือนไขใน

การท�างาน คณุสมบตัขิองอาสาสมคัรท่ีต้องการและวิธีการในการตดิตอ่กลบั โดยองค์กรจะประชาสมัพนัธ์ผา่นชอ่งทาง 

อาทิ ประกาศเป็นโปสเตอร์ เวบ็ไซต์ Facebook ขององค์กร ระบบสารสนเทศขององค์กรอาสาสมคัร เชน่ ธนาคารจิต

อาสา  เครือขา่ยจิตอาสา และเวบ็ไซต์ Facebook ของเครือขา่ยพนัธมิตรขององค์กร รวมถงึการสง่อีเมล์ไปยงัอาสาสมคัร

เก่าท่ีเคยร่วมงานมาก่อน 

 

2. การเตรียมความพร้อมอาสาสมัคร 
 

 ในการเตรียมความพร้อมอาสาสมคัร จากการส�ารวจข้อมลูพบวา่ ร้อยละ 89 มีการเตรียมความพร้อมอาสา

สมคัรโดยการปฐมนิเทศสัน้ๆ การแนะน�าถงึกลุม่ท่ีอาสาสมคัรจะไปท�ากิจกรรมด้วย ไปจนถงึหลกัสตูรการอบรมอยา่งเป็น

ระบบและใช้ระยะเวลามากพอสมควรนบัตัง้แต ่1 สปัดาห์ขึน้ไปถงึ 3-4 เดือน เพ่ือท�าให้อาสาสมคัรสามารถน�าความรู้ไป

ใช้ในการท�างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพในลกัษณะงานท่ีต้องการทกัษะมากหรือน้อยขึน้อยูก่บักิจกรรมขององค์กร สว่น

ร้อยละ 11 ท่ีไมมี่การเตรียมความพร้อมก่อนท�ากิจกรรม พบวา่เป็นองค์กรท่ีไมมี่โครงสร้างแบบเป็นทางการ หรือใช้

กิจกรรมการประชมุร่วมกนัของอาสาสมคัรเอง และมกัเป็นกิจกรรมระยะสัน้ท่ีต้องการให้อาสาสมคัรมีประสบการณ์ใน

การท�างานหน้างาน หรือเป็นองค์กรอาสาสมคัรท่ีวางบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรตา่งๆ ท่ีรับอาสา

สมคัรเข้ามาท�างาน โดยการจดัอบรมให้แก่องค์กรในการจดักระบวนการเรียนรู้ และการจดักิจกรรมท่ีท�าให้เกิดการ

พฒันาแก่อาสาสมคัร แตมิ่ได้เตรียมความพร้อมให้แก่อาสาสมคัรโดยตรง 
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 ในสว่นขององค์กรท่ีมีการเตรียมความพร้อมอาสาสมคัร ร้อยละ 55 มีการเตรียมความพร้อมสัน้ๆ เชน่การ

ปฐมนิเทศในระยะเวลาระหวา่งคร่ึงชัว่โมงถงึหนึง่ชัว่โมง โดยเนือ้หาเป็นการแนะน�าการท�างานขององค์กร การแนะน�า

กิจกรรม สิง่ท่ีอาสาสมคัรควรระมดัระวงั และกลุม่คนท่ีอาสาสมคัรจะเข้าไปชว่ยเหลือ เป็นต้น โดยร้อยละ 20 ขององค์กรท่ี

มีการปฐมนิเทศสัน้ๆ จะมีคูมื่อการเป็นอาสาสมคัรแจกให้แก่อาสาสมคัร  สว่นองค์กรท่ีมีการอบรมระยะยาว พบวา่ จะเป็น

องค์กรท่ีอาสาสมคัรท�างานเชิงประเดน็การพฒันาในด้านตา่งๆ หรือต้องการทกัษะมากในการท�างานกบักลุม่เปา้หมาย 

โดยจะเป็นองค์กรระหวา่งประเทศ องค์กรภาครัฐ องค์กรสาธารณะประโยชน์ และองค์กรพฒันาเอกชนและอาสาสมคัร

ด้านการพฒันา

 

 กรณีตวัอยา่งท่ีดีในด้านการเตรียมความพร้อมท่ีมีขัน้ตอนชดัเจน ยกตวัอยา่งเชน่ องค์กรระหวา่งประเทศแหง่หนึง่ 

จะมีการเตรียมความพร้อมของอาสาสมคัรก่อนไปท�างานในตา่งประเทศ โดยอาสาสมคัรต้องท�าการอบรมเร่ืองการท�างาน

ด้านการพฒันา ความปลอดภยัในการท�างานอาสาสมคัรในระยะเวลา 3 วนั ในกระบวนการ จะมีผู้สงัเกตการณ์ใน

กระบวนการเพ่ือดพูฤตกิรรมของอาสาสมคัรและจดัท�ารายงานสง่ให้องค์กรเพ่ือพิจารณาวา่ อาสาสมคัรมีความพร้อมหรือ

ไม ่จากนัน้จงึให้อาสาสมคัรเดนิทางมาท�างานในตา่งประเทศ  และองค์กรในประเทศปลายทางจะจดัการปฐมนิเทศให้แก่

อาสาสมคัรอีกรอบหนึง่ โดยระยะเวลาในการปฐมนิเทศราว 4 สปัดาห์ มีเนือ้หาครอบคลมุในเร่ืองตา่งๆ เชน่ รูปแบบของ

การท�างานพฒันา การท�างานข้ามวฒันธรรม การจดัการสขุภาพและการดแูลตวัเอง วิสยัทศัน์ของรัฐบาลประเทศต้นทาง

ตอ่การท�างานอาสาสมคัร และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของอาสาสมคัรระหวา่งอาสาสมคัรรุ่นใหมก่บัอาสาสมคัรท่ี

เคยท�างานมาแล้ว เป็นต้น 

 

 โดยภาพรวม องค์กรท่ีมีระบบการเตรียมความพร้อมอาสาสมคัร จะเร่ิมจากการสมัภาษณ์เพ่ือพิจารณาความตัง้ใจ

ของอาสาสมคัร จากนัน้จงึมีการปฐมนิเทศ เพ่ืออธิบายการท�างานขององค์กรให้แก่อาสาสมคัร โดยการเตรียมความพร้อม

จะอยูใ่น 3 รูปแบบ คือ
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 รูปแบบที่ 1) จดัประชมุอบรมอาสาสมคัรตามโครงการท่ีสมคัรมา 

 

 รูปแบบที่ 2) จดัให้มีการประชมุอาสาสมคัรทัง้หมดในแตล่ะปีโดยองค์กรอาสาสมคัร และให้แตล่ะองค์กรท่ี

ท�างานเชิงประเดน็เข้าร่วมประชมุเพ่ือน�าเสนองานขององค์กรเพ่ือให้อาสาสมคัรพิจารณาวา่จะเลือกท�างานในองค์กรใด 

และองค์กรท่ีท�างานในเชิงประเดน็จะท�าหน้าท่ีสมัภาษณ์เพ่ือคดักรองอีกชัน้หนึง่  

 

 รูปแบบที่ 3) องค์กรท่ีท�างานในเชิงประเดน็จดัประชมุอาสาสมคัรท่ีรับเข้ามาโดยตรงทัง้หมดเอง โดยน�าอาสา

สมคัรรุ่นก่อนหน้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือสร้างเครือขา่ยอาสาสมคัรระหวา่งรุ่นแบบหลวมๆ และสร้างการ

ท�างานระหวา่งอาสาสมคัรในแตล่ะรุ่น โดยองค์กรเป็นผู้ ริเร่ิมกิจกรรมท่ีหลากหลาย ให้ตวัอาสาสมคัรเป็นแกนในการน�า

คนเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ โดยใช้กิจกรรมเป็นระบบคดักรอง  

 การเตรียมความพร้อมขึน้อยูก่บัลกัษณะของงาน และการปฐมนิเทศมีความแตกตา่งกนั บางองค์กรใช้ระยะเวลา 

5-7 วนั บางองค์กรมีการปฐมนิเทศในระยะเวลาสัน้ๆ ก่อนปฏิบตังิาน โดยมีเนือ้หาในการปฐมนิเทศคล้ายกนั นบัตัง้แต่

ภาพรวมขององค์กร ระเบียบขององค์กร และความเข้าใจในประเดน็เฉพาะขององค์กรนัน้ๆ ยกตวัอยา่งเชน่ ความเข้าใจ

ตอ่เดก็ ความเปราะบางของเดก็ท่ีประสบปัญหาด้านจิตใจ หรือแนวความคดิทางสงัคม แนวคดิเร่ืองสทิธิมนษุยชน ความ

เป็นธรรมทางสงัคม หรือความเข้าใจเก่ียวกบัชมุชนในมิตติา่งๆ เป็นต้น โดยในสว่นของงานท่ีอาสาสมคัรได้รับมอบหมาย 

จะต้องมีการอธิบายให้เข้าใจและชดัเจน และลงในรายละเอียดมากท่ีสดุ  

3. การจัดลักษณะงานที่เหมาะสมให้แก่อาสาสมัคร 

 รูปแบบการจดัลกัษณะงานท่ีเหมาะสมให้แก่อาสาสมคัร ได้แก่ องค์กรสว่นใหญ่มองวา่การมีระบบ

ประชาสมัพนัธ์ระบลุกัษณะงานท่ีชดัเจนและระบบการคดัเลือกท่ีดีท�าให้เกิดการจดัลกัษณะงานท่ีเหมาะสมให้แก่อาสา

สมคัรโดยปริยาย  และได้เพ่ิมเตมิในเร่ืองอ่ืนๆ เชน่ การให้อาสาสมคัรเป็นผู้ เลือกเอง ประกอบกบัองค์กรจะพิจารณา

ความเหมาะสมของทกัษะและคณุสมบตัขิองอาสาสมคัรกบัสภาพพืน้ท่ีท่ีก�าหนดประเดน็การท�างาน การจดักิจกรรมท่ี

งา่ยซึง่ไมจ่�าเป็นต้องใช้ทกัษะ ในบางองค์กรเน้นงานระยะสัน้ โดยให้อาสาสมคัรสามารถคดิและสร้างสรรค์กิจกรรมขึน้

เองได้ การให้อาสาสมคัรรวมกลุม่เพ่ือก�าหนดกิจกรรมและวางแผนงานกนัเอง  

 ส�าหรับองค์กรอาสาสมคัร จะเน้นระบบการจบัคูร่ะหวา่งอาสาสมคัรกบัองค์กรท่ีรับอาสาสมคัร ตามคณุสมบตัิ

ของอาสาสมคัรท่ีเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม มี 2 องค์กรท่ีระบถุงึลกัษณะงานท่ีไมเ่หมาะสมให้แก่อาสาสมคัร ท�าให้อาสา

สมคัรถกูยกเลกิจากการท�างานหรือถอนตวัออกไป ซึง่มีจ�านวนน้อยมาก โดยทัง้สององค์กรมีระบบพ่ีเลีย้งในการตดิตาม

ประเมินอาสาสมคัรอยา่งใกล้ชิดซึง่เก่ียวข้องกบัเร่ืองการจดัลกัษณะงานท่ีเหมาะสมให้แก่อาสาสมคัร 

การจดัลกัษณะงานท่ีเหมาะสมให้แก่อาสาสมคัร เก่ียวข้องกบัระบบการบริหารงานเม่ืออาสาสมคัรเข้าสูก่ารท�างานใน



58

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่2 
2nd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

องค์กรแล้ว มีองค์ประกอบท่ีส�าคญั 4 ประการคือ  

 1) ให้ความส�าคญักบัการมีคูมื่อการท�างานอาสาสมคัร

 2) การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัทกัษะของอาสาสมคัรและงานท่ีตรงตามความต้องการของอาสาสมคัร 

 3) มีการตดิตามดแูลอาสาสมคัรอยา่งใกล้ชิดโดยเฉพาะการมีระบบพ่ีเลีย้ง

 4) ระบบการบริหารท่ีไมเ่ข้มงวดจนเกินไปและมีความยืดหยุน่ตอ่การท�างานของอาสาสมคัรเพ่ือให้เกิดก�าลงัใจ

ในการพฒันาตนเองของอาสาสมคัร ซึง่ระบบพ่ีเลีย้งถือวา่เป็นสว่นท่ีส�าคญัมากท่ีสดุในการพฒันาตวัอาสาสมคัรและ

เป็นเง่ือนไขท่ีท�าให้อาสาสมคัรกลบัเข้ามาเป็นอาสาสมคัรในองค์กรหรือเป็นอาสาสมคัรในระยะยาวมากขึน้ด้วย  

4. การประเมินผล 

 องค์กรอาสาสมคัรร้อยละ 55 มีการประเมินในลกัษณะท่ีมีเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เชน่ การท�ารายงาน

โดยตวัอาสาสมคัร  การใช้แบบสอบถาม ร้อยละ 38 มีการประเมินในลกัษณะการถอดบทเรียนโดยการประชมุหรือพดู

คยุแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึง่เน้นเป็นการประเมินการเรียนรู้ ความพงึพอใจ  ความสขุท่ีได้จากการท�างานอาสาสมคัร

ในด้านของตวัอาสาสมคัรเองเป็นหลกั  ร้อยละ 7 ไมมี่การประเมิน  และร้อยละ 35  มีการประเมินท่ีเก่ียวข้องกบัผลกระ

ทบ (impact) ในการท�างานของอาสาสมคัรตอ่กลุม่เปา้หมายซึง่โดยสว่นใหญ่จะเป็นองค์กรท่ีมีการประเมินลกัษณะของ

การให้มีการจดัท�ารายงาน   

 กรณีตวัอยา่งท่ีดีในการประเมินอยา่งเป็นระบบจากการสมัภาษณ์  ได้แก่ องค์กรระหวา่งประเทศแหง่หนึง่ มี

การประเมินโดยผู้ประสานงานองค์กรดงักลา่วในประเทศไทยจะท�าการติดตามการท�างานของอาสาสมคัรอยา่งใกล้ชิด 

มีการตรวจสอบทกุเดือน โดยการพดูคยุกบัอาสาสมคัรและองค์กรท่ีรับอาสาสมคัรเข้ามาท�างาน  และภายใน 1 ปีจะให้

อาสาสมคัรและองค์กรชว่ยกนัท�า Midterm Review และเม่ือจบกระบวนการท�างาน 2 ปีจะมีการท�า Final Review ซึง่

จะต้องท�าแยกกนัระหวา่งอาสาสมคัรและองค์กรท่ีรับอาสาสมคัรเข้ามาท�างาน  โดยจะมีแบบฟอร์มแยกกนั จากนัน้ทาง 

องค์กรระหวา่งประเทศดงักลา่วจะท�าการเก็บข้อมลูลงในฐานข้อมลูเพ่ือจดัท�ารายงานเพ่ือปรับปรุงการท�างานของ

องค์กรและเสนอตอ่ผู้บริจาคเงินสนบัสนนุกิจกรรมอาสาสมคัรขององค์กร 

 กรณีตวัอยา่งท่ีดีในการประเมินอีกตวัอยา่งหนึง่ ได้แก่ ระบบการประเมินขององค์กรอาสาสมคัรแหง่หนึง่ท่ีถกู

สมัภาษณ์  องค์กรจะมีระบบการประเมินผลหลงัจากท่ีอาสาสมคัรได้ไปท�างานยงัโครงการตา่งๆ ทกุ 4 เดือนทางองค์กร

จะประชมุจดักระบวนการกลุม่ เพ่ือให้อาสาสมคัรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และสนบัสนนุการพฒันาทกัษะ ความ

คดิ และจิตใจ ของอาสาสมคัร โดยจะให้อาสาสมคัรไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบังานอาสาสมคัร และมีการพา

อาสาสมคัรไปดงูานในพืน้ท่ีตา่งๆ  เม่ือครบก�าหนด 1 ปี  อาสาสมคัรจะท�ารายงานการศกึษาในการท�างานในองค์กร

ตา่งๆ โดยท�ารายงานในประเดน็ท่ีอาสาสมคัรสนใจ  ด้วยการคดิประเดน็หรือสร้างหวัข้อในการท�ารายงานขึน้มาเอง  

และเม่ือเลือกประเดน็ท่ีสนใจ จะวางกรอบ เก็บข้อมลู และท�าการสรุปสง่มาให้องค์กร  ซึง่เปา้หมายของการท�ารายงาน

เพ่ือฝึกฝนให้อาสาสมคัรเจาะลกึในประเดน็ทางสงัคมมากขึน้  
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 กรณีตวัอยา่งท่ีดีในการประชมุถอดบทเรียนเพ่ือประเมินผลการท�างานของอาสาสมคัร  ได้แก่  ในระหวา่งการ

ด�าเนินกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานจะเป็นพ่ีเลีย้ง และเม่ือจบกิจกรรม จะมีการถอดบทเรียนหรือการท�า After 

Action Review  (AAR) เพ่ือทบทวนและประเมินการท�างาน และน�ามาใช้ในการปรับปรุงการท�างานในอนาคต  นอกจาก

นีก้ารถอดบทเรียนยงัชว่ยในการประเมินการเรียนรู้ตนเองของอาสาสมคัร และกิจกรรมการถอดบทเรียนยงัชว่ยสะท้อน

ปัญหาร่วมกนัระหวา่งเจ้าหน้าท่ีกบัอาสาสมคัรได้ดี และได้รับข้อเสนอในการปรับปรุงงานอาสาสมคัรให้กบัองค์กรอีก

ด้วย 

 กรณีตวัอยา่งท่ีดีในการประเมินท่ีเก่ียวข้องกบัผลกระทบ (impact) ในการท�างานของอาสาสมคัรตอ่กลุม่เปา้

หมาย เชน่ องค์กรด้านเดก็แหง่หนึง่จะประเมินอาสาสมคัรเลีย้งดเูดก็ในสถานสงเคราะห์  โดยพิจารณาจากพฒันาการ

ของเดก็ท่ีดีขึน้ ด้วยการใช้วิธีการตดิตามเดก็ท่ีอยูภ่ายใต้การดแูลของอาสาสมคัรผา่นการพดูคยุเพ่ือประเมินพฒันาการ

ของเดก็จากการท่ีมีอาสาสมคัรเข้าไปดแูล เชน่ เร่ิมแรกเดก็อาจจะกลวัไมก่ล้าเข้าใกล้อาสาสมคัร หลงัจากนัน้เดก็อาจ

เร่ิมเปิดใจและเข้าใกล้อาสาสมคัรมากขึน้ เป็นต้น 

 

5. กลไกการติดตามผลและการประสานงานอาสาสมัครหลังสิ้นสุดการท�างาน

 องค์กรร้อยละ 14 มีกระบวนการติดตามและประสานงานอาสาสมคัรท่ีผา่นการท�างานจากองค์กรอยา่งเป็น

ระบบ ร้อยละ 86 ยงัไมมี่กระบวนการตดิตามประสานงานอยา่งเป็นระบบ  องค์กรท่ีมีกระบวนการตดิตามและประสาน

งาน ยกตวัอยา่งเชน่ องค์กรท่ีท�างานเชิงประเดน็ มีการตัง้ผู้ประสานงานอาสาสมคัรเพ่ือรับผิดชอบงานอาสาสมคัรของ

องค์กรโดยตรงและท�าหน้าท่ีตดิตอ่ประสานงานกบัอาสาสมคัรท่ีผา่นการท�างานขององค์กรไปแล้ว



60

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่2 
2nd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 กรณีตวัอยา่งองค์กรอาสาสมคัรแหง่หนึง่ จะมีการจดัเก็บข้อมลูประวตั ิรายช่ือ เบอร์โทรศพัท์ และประวตักิาร

ท�างานอาสาสมคัรท่ีเคยท�ามาก่อนอยูใ่นระบบ องค์กรจะทราบวา่อาสาสมคัรแตล่ะคนเคยชว่ยงานในกิจกรรมใดบ้าง 

และสนใจกิจกรรมในลกัษณะใด เพ่ือสง่ข้อความและเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมตามความสนใจของอาสาสมคัร  และหาก

กิจกรรมท่ีองค์กรใดประกาศรับสมคัรอาสาสมคัร อาสาสมคัรท่ีมีทะเบียนในฐานข้อมลู จะเป็นกลุม่แรกองค์กรจะตดิตอ่

ไปเพ่ือเชิญชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรม 

กรณีตวัอยา่งองค์กรสถาบนัการศกึษา จะมีการตดิตามอาสาสมคัรท่ีจบการศกึษาไปแล้ว โดยการสง่แบบสอบถามเพ่ือ

สอบถามสถานะปัจจบุนัของบณัฑิตอาสาสมคัร จากฐานข้อมลูท่ีใช้ส�าหรับการตดิตอ่อาสาสมคัรท่ีจบการศกึษา การ

ตดิตามประเมินผลบณัฑิตอาสาสมคัรท่ีจบการศกึษาเป็นสว่นหนึง่ในภารกิจขององค์กรการศกึษา นอกจากนีอ้าสา

สมคัรท่ีเข้าร่วมโครงการกิจกรรม องค์กรจะมีการสง่แบบประเมินผลความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ  นอกจากนีอี้ก

กรณีตวัอยา่งซึง่เป็นสถาบนัการศกึษา จะมีการตดิตามประสานงานผู้ ท่ีจบการศกึษาไปแล้ว โดยการตดิตามสมัภาษณ์ 

โทรศพัท์สอบถามถงึการท�างานในปัจจบุนั  สอบถามถงึการท�ากิจกรรมอาสาสมคัร  มีการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม  

และใช้ชอ่งทางสื่อสารผา่น Facebook  ชมรมศิษย์เก่าของเครือขา่ย  เป็นต้น

ในจ�านวนองค์กรสดัสว่นร้อยละ 86 ขององค์กรท่ีกลา่ววา่ไมมี่กระบวนการการตดิตามประสานงานอยา่งเป็นระบบ แต่

องค์กรเหลา่นัน้จะมีการตดิตามอาสาสมคัรอยา่งไมเ่ป็นทางการหรือมีการตดิตามโดยใช้ความสมัพนัธ์สว่นตวั โดยจะ

ตดิตอ่กบัอาสาสมคัรท่ีผา่นงานอาสาสมคัรโดยใช้อีเมล์กรุ๊ป Facebook และ Line  รวมถึงมีระบบฐานข้อมลู เชน่ การ

จดัเก็บท่ีอยูข่องอาสาสมคัรหรือท�าเนียบอาสาสมคัรเพ่ือสง่ขา่วสารตา่งๆ ให้อาสาสมคัร ในจ�านวนนี ้มีเพียง 2 องค์กรท่ี

ไมก่ลา่วถงึการมีระบบการตดิตาม 
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6. ผลกระทบ (contribution) ของอาสาสมัครต่อผลส�าเร็จขององค์กร
 

 จากการส�ารวจพบวา่ ความส�าคญัของอาสาสมคัรท่ีเข้ามามีผลตอ่ความส�าเร็จขององค์กรอยูใ่นระดบัท่ีสงูมาก 

คือ คา่เฉลี่ยอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 55 แตข่ึน้กบัลกัษณะของงาน เชน่ องค์กรท่ีเน้นกิจกรรมท่ีเน้นอาสาสมคัรเป็นก�าลงั

หลกั ในระดบัท่ีต�่ากวา่นัน้ แม้วา่จะเป็นลกัษณะงานขององค์กรท่ีไมเ่น้นอาสาสมคัรหรือองค์กรท่ีมีเปา้หมายในการรับ

อาสาสมคัรเข้ามาเพ่ือสร้างคนรุ่นใหมใ่นการท�างานทางสงัคม ก็ยงัพบวา่บทบาทและความส�าคญัของอาสาสมคัรตอ่

ความส�าเร็จในการท�างานเชิงประเดน็ขององค์กรอยูใ่นระดบัท่ีคอ่นข้างสงู ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบระบบการบริหาร

จดัการขององค์กรท่ีท�าให้อาสาสมคัรสามารถพฒันาตนเองในการท�างานเชิงประเดน็ โดยองค์กรจ�านวนหนึง่ให้ความ

ส�าคญักบัระบบพ่ีเลีย้งหรือการมีต�าแหนง่ผู้ประสานงานอาสมคัรโดยตรง ซึง่เก่ียวข้องกบัการวางแผนเตรียมองค์กรก่อน

การรับอาสาสมคัรเข้ามาท�างาน  

 

 แม้วา่อาสาสมคัรจะมีบทบาทส�าคญัในมมุมองขององค์กร  แตห่ากจะสร้างเสริมให้แก่องค์กรท่ีรับอาสาสมคัรเข้า

มาท�างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ ตวัอยา่งหนึง่ พบวา่ ในเบือ้งต้น จ�าเป็นท่ีจะต้องให้ความส�าคญักบัการเตรียม

ความพร้อมขององค์กร การส�ารวจความต้องการ การวางแผนก่อนการรับอาสาสมคัร การจดัให้มีระบบการตดิตามและ

สนบัสนนุอาสาสมคัร  เชน่ การก�าหนดบคุลากรผู้ รับผิดชอบงานอาสาสมคัรขององค์กร การเตรียมความพร้อมของ

บคุลากรภายในองค์กรให้มีความเข้าใจร่วมกนัถงึบทบาทอาสาสมคัรในองค์กร และจดัให้มีระบบตดิตามและสนบัสนนุ 

อาจเป็นการพฒันาศกัยภาพพ่ีเลีย้งอาสาสมคัรหรือบคุลากรท่ีจะท�าหน้าท่ีบริหารจดัการอาสาสมคัร (Volunteer Man-

ager) และการพฒันากรอบการท�างานของพ่ีเลีย้งอาสาสมคัรอยา่งเป็นระบบ  รวมทัง้การออกแบบระบบการท�างานให้

เกิดการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรในทกุขัน้ตอนการบริหารจดัการ หรืออาจปรับเปา้หมายขององค์กรเพ่ือรองรับอาสา

สมคัรให้กว้างกวา่เปา้หมายเฉพาะขององค์กร เชน่ เปา้หมายหนึง่ขององค์กรคือการเปิดพืน้ท่ีให้อาสาสมคัรเข้ามาเรียนรู้

ในองค์กรเพ่ือออกไปท�างานในสงัคมอยา่งมีคณุภาพ การสร้างอาสาสมคัรเพ่ือให้เกิดการท�างานร่วมกนัโดยกลุม่ของผู้ ท่ี

เข้ามาเป็นอาสาสมคัรเอง เป็นต้น  
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เกิดขึน้จากการรวมตวัขององค์กรและกลุม่คนท�างานภาคสงัคม ท่ีเหน็ความส�าคญัของงานอาสาสมคัรและ

ต้องการสืบสานกระแสพลงัน�า้ใจท่ีมีอาสาสมคัรจ�านวนมากท่ีเดนิทางไปชว่ยผู้ประสบภยัสนึามินบัแตช่ว่ง

ต้นปี 2548 เครือขา่ยจิตอาสามุง่ประสานความร่วมมือ และเสริมพลงัการท�างานขององค์กรท่ีท�างานด้าน 

อาสาสมคัรและการให้ในประเทศไทย รวมทัง้พฒันากลไกการท�างานท่ีจะสนบัสนนุให้เกิดคา่นิยมและวิถี

ของสงัคมท่ีให้ความส�าคญักบัการอาสาสมคัรและมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม

เครือข่ายจิตอาสา
Volunteerspirit Network

2044/21 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

โทร  02-319-5017

www.volunteerspirit.org

https://www.facebook.com/Jitasa

ท่ีอยู ่:

ส�านกังาน  :

เวบ็ไซต์ :

Facebook :

องค์กรผู้รับผิดชอบ

    เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) : องค์กรประสานงานกลาง

    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    สถาบันคลังสมองของชาติ

    ส�านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

    มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

    มูลนิธิกระจกเงา

    มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

    องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ Voluntary Service Overseas (VSO)

    กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (Why I Why)

    มูลนิธิเพื่อคนไทย

    United Nation Volunteer (UNV)

    โครงการธนาคารจิตอาสา

    เครือข่ายพุทธิกา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย

    Thai Young Philanthropist Network (TYPN)

ผู้สนับสนุนการจัดงาน

    ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

องค์กรรับผิดชอบ 

ร่วมกบัองค์กรภาคีได้แก่

จัดท�าโดย เครือข่ายจิตอาสา
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จัดท�าโดย 

ที่อยู่ :      
      

โทร : 

เว็บไซต์ : 

เครือข่ายจิตอาสา 

2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กทม. 10310

02-319-5017 

www.volunteerspirit.org 


