
การเปล่ียนแปลงวธีิคิดของการสร้างอาสาสมัครอย่างย่ังยืนเพ่ือยกระดับผลกระทบด้านงานพัฒนา 
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รายช่ือวทิยากร 

 1. นางณัฐฉวี แวตแมน (นทั) Regional Youth Specialist – VSO Asia Pacific  

 2. นางสาวกรวกิา ก้อนแก้ว (เก่ง) มลูนิธิกระจกเงา  

 3. นางกรรณิการ ควรขจร(ติบ๊) มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม  

ผู้ดาํเนินรายการ อ.ธีรพล เตม็อดุม (หนุ่ม) ธนาคารจิตอาสา 

รูปแบบในการดาํเนินงานการประชุม 

 การประชมุและเสวนาในเร่ืองของจิตอาสา 

สรุปรายละเอียดการประชุม 

 เร่ิมเสวนายอ่ยด้วยการบรรยายของคณุกรรณิการ ควรขจร มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม ได้กล่าวถึงในหัวข้อ

เสวนานีคื้อ จะต้องทําให้เห็นถึงสิง่สําคญัอยู่ 3 เร่ืองก่อน ได้แก่ วธีิคดิ (Mindset) , การสร้างอาสาสมคัรอย่างยัง่ยืน และ

การยกระดบัผลกระทบของการพฒันา ดงันี ้

- วธีิคิด (Mindset)  เป็นสิง่นําทางในการทํางานซึ่ง คณุกรรณิการ ได้รวบรวมและทบทวนวธีิคิดทําให้ได้

ตนเองเรียนรู้มากขึน้หรือทบทวนมากขึน้ อย่างเช่น ทกุคนคือกญุแจสําคญัของการแก้ปัญหาสงัคมในโลกนี ้

การเตบิโตของจิตอาสาต้องได้รับการบ่มเพาะ, การวเิคราะห์ปัญหา มองเห็นเราเป็นสว่นหนึ่งของปัญหา 

เห็นความเช่ือมโยงกบัสงัคม นําไปสูค่วามตระหนกั ความรับผิดชอบ, การได้คดิ ลงมือปฏิบตั ิถอดบทเรียน 

เป็นหวัใจสําคญัของการเรียนรู้ ความไว้วางใจ เป็นหวัใจการทํางานร่วมกนัให้บรรลผุล การลงมือทํา เห็นผล 

ช่วยให้เกิดแรงท่ีจะทําตอ่ไป เป็นต้น  

- การสร้างความย่ังยืน คณุกรรณิการ  ได้ตัง้คําถามไว้คือ ความยัง่ยืนอยู่ท่ีไหนและการสร้างอาสาสมครเพ่ือ

สร้างการเปล่ียนแปลงสร้างให้เกิดท่ีไหน ตําตอบของวทิยากรสําหรับคําถามนีน้ั่นคือ ความยัง่ยืนอยู่ท่ีใจของ

คนท่ีจะทําเพราะในการทํางานจะเกิดปัญหาจะเข้ามาเสมอถ้าใจไมย่อมแพ้ ก็สามารถท่ีจะสร้างความยัง่ยืน

ได้  



- การยกระดับผลกระทบของการพัฒนา  แก้ปัญหาได้จริงและกว้างขวาง ประสิทธิภาพ การสร้างความ

ร่วมมือ  การสร้างความร่วมมือ ขบวนการและเครือขา่ย 

 

 เข้าสูป่ระเดน็ของจุดเปล่ียนในการทํางานอาสาสมคัร เกิดขึน้ในช่วงท่ีได้มีการทําอาสาสมคัรนกัสทิธิมนษุยชนใน

การเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านท่ีถกูจบัจากเร่ืองสทิธิตา่งๆ เช่น การไปบกุรุกท่ีดนิเพ่ือทํากิน เร่ืองสญัชาต ิเป็นต้น จากเดมิมี

เพียงอาสาสมคัรนกัพฒันาสงัคม ทางองค์กรได้ให้ประเดน็สําคญัคือ วเิคราะห์ปัญหา การสรุปบทเรียนและดชู่วงจงัหวะใน

การเรียนรู้ จึงนํามาสูก่่อตัง้อาสานกักฎหมายสทิธิมนษุยชนขึน้มาเพ่ือช่วยเหลือผู้ ท่ีได้ผลกระทบจากปัญหาท่ีได้กลา่วมา 

แตมี่ปัญหาเร่ืองนกักฎหมายท่ีมีน้อยและนกักฎหมายท่ีจบมาไมไ่ด้มีความรู้ท่ีแท้จริงเก่ียวกบัปัญหาสงัคมท่ีเกิดขึน้ ซึ่งการ

เรียนรู้เป็นจริงเป็นสิง่สําคญัมาก จึงนํามาสูก่ารเปล่ียนแปลง ริเร่ิมอาสานกักฎหมายท่ีจะได้เรียนรู้สิง่ท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคม 

แตด้่วยวชิาชีพนกักฎหมาย มีภาระในด้านวชิาชีพมากมาย จนทําให้งานอาสาสมคัรเตม็เวลาเหลือเพียง 1 ปี งานอาสาท่ีได้

จดัตัง้นีไ้ด้สง่ผลมายงัปัจจบุนั คือมีนกักฎหมายท่ีเช่ียวชาญทัง้สทิธิ และเข้าใจปัญหาสงัคมมากขึน้ ทางองค์กรยงัเช่ือวา่นกั

กฎหมายเหลา่นีย้งัคงได้ตดิตามหรือทํางาน อยู่ตลอดหลงัจากท่ีได้ผา่นงานอาสาสมคัรแล้วก็ตาม บทเรียนท่ีได้ขององค์กร

ก็คือ การยึดการสําคญัในการออกแบบการเรียนรู้คือ การวเิคราะห์สงัคม การเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบตังิาน การสรุป

บทเรียน ชีวติ จิตใจ การเตบิโตด้านในหวัใจ การสร้างกลุม่กลัยาณมติร(เป็นสิง่จงูใจให้คนมาทํางานอาสาสมคัร) 

นอกจากนัน้แล้วการทํางานกบัองค์กรให้เห็นประเดน็ร่วมคือการสร้างคนหนุ่มสาวเพ่ือการสร้างคนมาร่วมแก้ปัญหาสงัคม 

ไม่ใช่อาสาสมัครเป็นแรงงานราคาถูก(ทําให้เม่ือจบงานอาสาแล้วเขาเหลา่นัน้อยากท่ีจะทํางานอาสาตอ่ไป) สิง่สดุท้าย

คือการนําอริยสจัส่ีมาช่วยออกแบบในการทํางาน และใช้เป็นเคร่ืองมีในการวเิคราะห์ปัญหาก็จะสามารถทําให้งาน

อาสาสมคัรมีการพฒันาอย่างยัง่ยืนได้ คําทิง้ท้ายในการเสวนาของคณุกรรณิการ กลา่ววา่ยอมรับในความล้มเหลวเป็นสิง่ท่ี

ตนเองทํา ความล้มเหลวเป็นบทเรียนท่ีต้องเรียนรู้ และทําให้เราก้าวหน้ามากยิ่งขึน้เม่ือเราได้ทบทวน แก้ไขและพฒันา 

 

 ตอ่มาคณุณัฐฉวี แวตแมน จาก VSO ให้ความสําคญักบับริบทของเยาวชนในการพฒันา ข้อมลูท่ีวทิยากรได้ให้

เก่ียวกบับริบทท่ีน่าสนใจคือประชากรท่ีเป็นเยาวชนมีจํานวน 1.8 พนัล้านคนทั่วโลก เตบิโตเร็วในประเทศด้อยพฒันาใน

ประชากรท่ีเป็นเยาวชนทัง้หมดเป็นเพศหญิง(ในเอเชียใต้ยงัมีความเหล่ือมลํา้ทางด้านเพศมาก)ท่ีมีความต้องการท่ีเป็น

พเิศษ ความท้าทายและอปุสรรคและต้องการแรงบนัดาลใจในการใช้ชีวติทัง้หมด 600 ล้านคน และปัญหาท่ีเกิดขึน้ของ

เยาวชนในโลกท่ีสําคญัคือการถกูจ้างงานท่ีน้อยลงของเยาวชน ดงันัน้จึงต้องทบทวนบทเรียนเก่ียวกบับทบาทของเยาวชน

วา่จะทําอะไรบ้างและอยู่ในระดบัไหนของเยาวชนใน 38 ประเทศทัว่โลกและเกิดผลกระทบอย่างยัง่ยืนหรือไม ่ สิง่ท่ีทาง

องค์กรได้เรียนรู้ คือการเพิม่บทบาทของเยาวชนในงานอาสาสมคัรเพราะวา่ปัญหาต่างๆทีเกิดขึน้ คนท่ีรู้ดีท่ีสดุคือคนท่ีเป็น

เจ้าของปัญหาเอง ถ้าปัญหาเกิดในชมุชนของกลุม่เหลา่นัน้พวกเขาควรจะรับรู้และร่วมคดิในการแก้ปัญหาและพฒันา 

ตอ่มา จะพดูถึงบทบาทให้เขามาเลา่ปัญหาแล้วร่วมกําหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ของแตล่ะประเทศ ควรให้พืน้ท่ีกบั

เยาวชนทกุๆกลุ่มมีบทบาทกําหนดนโยบายและยทุธศาสตร์เหลา่นี ้เพราะว่าจดุเดน่เยาวชนคือการเรียนรู้เร็ว จึงควรใช้

จดุเดน่นีใ้ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ นอกจากนัน้ใช้ประโยชน์ในการเช่ือมตอ่เครือขา่ยเยาวชนในระดบัตา่งๆ เพราะวา่การท่ี



เยาวชนอยู่ด้วยกนั เขาสามารถสร้างความสมัพนัธุ์ความเข้าใจซึ่งกนัและกนัได้ดี นําความรู้ความสารถเราไปสอนพวกเขา

พอ และการเช่ือมตอ่นัน้ช่วยเพิม่ศกัยภาพและพลงัมากขึน้  ส่ิงสําคัญของบริบทเยาวชน คือถ้าให้เค้าเห็นคณุค่าในตวัเอง

มากเท่าใดเขาจะแสดงศกัยภาพได้ออกมาได้มากเท่านัน้ สกุท้ายคือ การทํางานกบักลุ่มเยาวชนในการสืบค้น หาหลกัฐาน

และผลท่ีได้รับท่ีได้รับจาการดําเนินงาน กล่าวคือ บางครัง้ในการทํางานอาสาจะใช้สนันิษฐานขององค์กรเป็นตวัตัง้ ดงันัน้

จําเป็นต้องทดสอบ ถ้ามองในกลุ่มเยาวชน เมือง ชนบท ท่ีแตกตา่งกนั  ต้องหาข้อผลวา่กลุม่ใดบ้างได้รับผลกระทบ ด้าน

บวกหรือลบจากสิง่ท่ีองค์กรทํา   สดุท้ายแล้วเยาวชนคือปัจจยัสําคญัในการพฒันาและ VSO เช่ือวา่การสร้างพืน้ฐานของ

การมีสว่นร่วมท่ีมีความหมายและมีประสทิธิภาพจะช่วยให้การพฒันาบรรลเุป้าหมายตามแนวคดิของการพฒันาแบบ

ยัง่ยืนได้อย่างแน่นอน 

  

 วทิยากรคนสดุท้ายก็คือกรวกิา ก้อนแก้ว มลูนิธิกระจกเงา จดุเร่ิมต้นของงานอาสาสมคัรเกิดขึน้ท่ีเชียงราย เน่ือง

ด้วยมีงานท่ีต้องจดัการมากแตค่นไมพ่อจึงอยากท่ีจะให้คนมาช่วย จึงได้กลุม่นกัศกึษาเข้ามาช่วยเหลือแตจุ่ดเปล่ียน ก็คือ

เม่ือมีนกัศกึษามาช่วยงานจะมีปัญหาด้านการจดัการ จึงต้องคดิหรืออกแบบงานท่ีต้องให้องค์กรได้งานและคนท่ีมาทําได้

เรียนรู้ ทางองค์กรจึง  รับรู้ประเดน็ปัญหา วเิคราะห์อกมาให้ออกแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมาย จดุเดน่ของงานอาสาสมคัรของอ

มลูนิธิกระจกเงาจะวเิคราะห์ตัง้แตช่ื่อ อย่างเช่นอาสาจดัเตม็ท่ีใช้ช่ือนี ้เพราะต้องทํางานหนกัซึ่งการตัง้ช่ือก็สามารถทําให้

เป็นการเบกิทางทําอย่างไรให้คนเข้ามาเข้าร่วมทํางาน  

 จากการทํางานทําให้เกิดการตัง้คําถามตา่งๆ ว่าประเด็นปัญหาตา่งๆมีกลไกการเช่ือมโยงอยู่ตรงไหน รับอาสามา

อาสาจะอยู่ตรงไหนของอาสานัน้ ซึ่งต้องวเิคราะห์และเช่ือมโยงให้ได้ พอได้แล้วออกแบบงานให้เหมาะสมและจะเอา

เคร่ืองมือไหนให้อาสาสมคัรทํา สดุท้ายก็คือการบรูณาการคนกบังานให้เหมาะสมท่ีสดุสามารถแบง่เป็นสองส่วนด้วยกนัคือ  

จดัการอาสาอย่างไร เพราะวา่อาสาไม่ใช่แรงงานราคาถกู เราควรใสค่ณุคา่ให้เขาเหลา่นัน้ และเช่ือมโยงสิง่ท่ีเขาทําและ

เป้าหมายสดุท้ายให้ได้และเขาจะได้รับอะไรบ้าง อีกสิง่สําคญัคืออาสาสมคัรแต่ละคนมีความคดิและการกระทําท่ีตา่งกนั 

ถ้ามีปัญหาเกิดขึน้ต้องมาถอดบทเรียนและทบทวนเพ่ือพฒันางานอาสาสมคัรตอ่ไป 

 ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จะแบง่เป็นสองสว่นใหญ่ๆ คือผลตอ่องค์กร องค์กรจะได้งาน เช่น โครงการอ่านสร้างชาตเิป็น 

โครงการสง่เสริมการอ่านชมุชน ผา่นการนําตู้เย็นท่ีเสียแล้วมาทําใหมใ่ห้ดดีูและคดัแยกหนงัสือใสใ่นตู้เย็นเปรียบเสมือน

ห้องสมดุเคล่ือนท่ี นอกจากนัน้ยงัมีโครงการอ่ืนๆก็คือโครงการโรงพยาบาลมีความสขุ มีการแตง่ตวัเป็นตวัการ์ตนูไมใ่ห้

เดก็ๆท่ีอยู่ในโรงพยาบาลไมเ่บ่ือและมีกําลงัใจ ความสขุท่ีได้เห็น ด้านท่ีสองคือได้ความคดิใหม ่เช่น โครงการของศนุย์

ข้อมลูคนหาย รณรงค์คนหายหน้าเหมือนได้มีองค์กรภายนอกได้มาช่วยทําและคดิให้ จากท่ีกลา่วมานัน้พบวา่ถ้าปัญหา

ชดัเจน คนก็สามารถท่ีจะเข้ามาช่วยได้อย่างมีประสทิธิภาพ   สว่นด้านทรัพยากร ได้ทรัพยากรมาจากอาสาสมคัร  เช่น    

โครงการ FOOD AND FRIEND  มีรถหมแูดงมาจากนักธรุกิจบริจาคเงินให้เพ่ือเป็นโรงทาน จะพบว่าคนมีทรัพยากรแล้วมา

ออกแบบให้ก็เหมือนการเชือ้เชิญเขาเหลา่นัน้มาทํางานด้วยกนัซึ่งกระจกเงาไมไ่ด้ทํางานโดดเด่ียว ตอ่มาเป็นโครงการ

ผู้ป่วยข้างถนน องค์กรได้สํารวจแล้วเจอปัญหาในการเข้าหาคนเหลา่นัน้ ต้องอาศยัการมีคนเยอะไปพดูคยุนําอาหารไปให้

พาไปอาบนํา้  จากงานนีไ้ด้เรียนรู้ว่างานอาสาไมจํ่าเป็นต้องซบัซ้อนเกินไปเน้นสามารถใช้ได้จริงและมีประสทิธิภาพ ควร



เร่ิมจากกลุม่เลก็หรือการรองไปทําก่อน เช่ือวา่ทกุคนมีใจในการท่ีจะอยากอาสาแต่ไมรู้่จะทําอย่างไร ต้องอาศยัคนท่ีเรา

นําพาเราไป  ด้านตอ่ไป คือกองกําลงั งานอาสาสมคัรคือการสะสมกองกําลงั เช่น ตอนภยัพบิตัเิราจะต้องรวมพลงักนัเพ่ือ

ช่วยเหลือผู้ประสบภยั งานอาสาเหล่านีจ้ะเปิดทางให้คนช่วยมาลองทํา พวกเขาจะเป็นกําลงัช่วยแก้ไขเลก็น้อยๆในชมุชน

ตวัเองและมองเช่ือมตวัเองได้ในศกัยภาพตนเองกบัชมุชนได้วา่เป็นอย่างไร ข้อคดิทิง้ท้ายก็คือบางองค์กรรับอาสาสมคัรมา

ก็ดเูหมือนภาระ แตถ้่าเราเปล่ียนภาระให้เป็นพลงั นําพลงัไปขบัเคล่ือนปัญหาในการแก้ปัญหาจะเกิดความยัง่ยืนในสงัคม

ได้ 

 

ข้อคิดเหน็ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.คําถามของกระจกเงา การเข้าผู้ป่วยข้างถนน มีวธีิการพดูอย่างไร  

  ตอบ ใช้การการเข้าไปหาหมูม่ากและดทู่าที แนะนําตวัเองก่อนพยายามถามและเปล่ียนคําถาม ถ้ายงั

ไมมี่การตอบสนองก็เน้นการไปหาเขาบอ่ยๆ เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน  

ไมมี่การเสนอแนะในห้องประชมุแตไ่มท่ราบมีการเสนอแนะในประเมนิหรือไมร่บกวนเตมิให้หน่อยนะครับถ้ามี 


