
Theme: แนวโน้มระดบัโลกด้านงานอาสาสมคัร (Global Trend in Volunteering) (ห้องท่ี 1)         

“การบริหารจดัการอาสาสมคัรเพ่ือเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน” (Implementing 

Volunteer Management for sustainable development) 

 

 

ช่ือห้องประชมุ (ตามหวัข้อ): หอ้งประชมุ คกึฤทธิ ์ปราโมช (สถาบนัไทยคดศีกึษา) ชัน้ 9 ตกึ

อเนกประสงค ์

 

องคก์รรบัผิดชอบ: Voluntary Service Overseas (VSO), Japan International Cooperation Agency 

(JICA) and United Nations Volunteers (UNV) 

 

รายช่ือวิทยากรและผูด้าํเนินรายการ 

วทิยากร 

1.) หทัยา วงษ์แสงไพบูลย ์- ผูจ้ดัการโครงการ VSO ประเทศไทย 

2.) คุณประจกัษ์พร โสภณ – Disaster Risk Reduction Associate, UNISOR ผูป้ระสานงานลดความ

เสีย่งดา้นภยัพบิตั ิอาสาสมคัรองคก์ารสหประชาชาต ิ(UN Volunteer) สํานกังานเพื่อการลดความ

เสีย่งจากภยัพบิตัแิห่งสหประชาชาต ิ(UNISDR Asia and Pacific) (email: sophon@un.org) 

3.) คุณแทมมี ่ แทมมารนี เดชสภุา – intern at the Gender Equality and Women’s 

Empowerment Section under the United Nations Economic and Social Commission for 

Asia and the Pacific (ESCAP) and a member of 2030 Youth Force 

4.) คุณ Asami Nomura – อาสาสมคัร JICA 

ผูด้ําเนินรายการ: อ.ชล บุนนาค 

 

รปูแบบในการดาํเนินการประชมุ: Presentation & Q&A panel discussion 

 

สรปุรายละเอียดของการประชมุ 

This room is under the topic of global trend on volunteering, discussing more specific on 

Implementing Volunteer programme for sustainable development. 

The thinking behind the setup of this session that we would like to link the SDGs or global 

goals with volunteering programme to address how volunteering is an important tool to drive the 

succeed of global goals.  

 

 

 

 



I] Volunteering and the Sustainable Development Goals (SDG): 

- Starting by Hattaya sharing the basic information on SDGs and the link to volunteering 

and how is it implemented in differently context and impact of volunteering towards 

sustainable development  

- Background and history of SDG:  

o พฒันาและมแีนวคดิ/แนวทางต่อมาจาก Millennium Development Goals (MDG)/ 

เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ 

- SDG linked with the volunteers in many ways   

o การสรา้งบทสนทนาในพืน้ทีเ่พือ่ในข ัน้ตอนของการวางแผน, การปฎบิตังิานในพนืที ่

และ การตดิตามและประเมนิผลการทาํงานทัง้ในระดบัพืน้ทีแ่ละระดบัชาต ิ

o การแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ในระดบัการใหข้อ้มูลดา้น SDGs และในระดบัการวางแผนเพือ่

พฒันากจิกรรมในทอ้งที ่

o ชว่ยเสรมิในบรกิารข ัน้พืน้ฐานทีพ่ืน้ในทีข่าดแคลน 

o มสี่วนร่วมในการตดิตามความกา้วหน้าของการดําเนินงานเพือ่เป้าหมายการพฒันาที่
ย ัง่ยนื – Citizens monitoring SDGs 

- Key words of SDGs: People Centered, Leaving No One Behind, It’s bread and right not 

cakes, and Partnership and collaboration  

 

II] Volunteer experience link to the SDGs: 

1) Prachakporn or May gave information about her volunteer placement with UNISDR and 

how her role contribute to SDGs at the policy level – Sendai framework. Prachakporn 

applied her knowledge and experiences on linking international strategy into regional 

and national policies. To encourage people’s engagement, Prachakporn emphasized 

the importance of stakeholders to learn about each other’s plans and efforts. 

2) Tammarin orTammy gave information about her volunteer role with Youth Force 

Network 2030 as a network of youth to engage with SDGs. Tammarin builds networks 

with youth in countries in the region to inspire youth to engage in promoting SDGs. 

Tammy suggested using social media, which allows to share inspiring contents easily 

and widely. 

3) Asami gave information about her volunteer placement as Advisor in handicraft 

production at Thanyaphon Home for Girls (Ministry of Social Welfare Development and 

Human Security), located in Pathum Thani. 

 

ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติมจากผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

มปีระเดน็คาํถามเพิม่เตมิในการพดูคุยหรอือาจนําไปหารอืต่อไปดงันี้: 

- งานอาสาสมคัร กบัความคบืหน้าในการทํางานเพื่อเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) 



- ภาครฐักบัการมสี่วนร่วมในงานอาสาสมคัรร 

- เยาวชนกบัSDG ผา่นงานอาสาสมคัร 

 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาการทาํงาน 

- น่าจะมกีารเผยแพร่และประชาสมัพนัธ ์รวมทัง้การจดัอบรมเพือ่ใหป้ระชาชนหรอือาสาสมคัรไดม้ี

ความเขา้ใจมากยิง่ขึน้เกีย่วกบัเรือ่ง SDGs/ เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 

รปูภาพบรรยากาศของการประชมุ 

 



 
 

 



Theme: แนวโน้มระดบัโลกด้านงานอาสาสมคัร (Global Trend in Volunteering) (ห้องท่ี 2) 

“การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อความเข้มแขง็ของกระบวนการอาสาสมคัรในการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืน” (Enabling environment for strengthening volunteerism toward sustainable 

development) 

 

 

ช่ือห้องประชมุ (ตามหวัข้อ): หอ้งประชมุ คกึฤทธิ ์ปราโมช (สถาบนัไทยคดศีกึษา) ชัน้ 9 ตกึ

อเนกประสงค ์

 

องคก์รรบัผิดชอบ: Voluntary Service Overseas (VSO), Japan International Cooperation Agency 

(JICA) and United Nations Volunteers (UNV) 

 

รายช่ือวิทยากรและผูด้าํเนินรายการ 

วทิยากร 

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.) หทัยา วงษ์แสงไพบูลย ์- Volunteering for Development Programme Manager   

ผูด้ําเนินรายการ: อ.ชล บุนนาค 
 
รปูแบบในการดาํเนินการประชมุ: Presentation, Panel discussion and Q&A 

 

สรปุรายละเอียดของการประชมุ 

This room is under the topic of global trend on volunteering, discussing more specific on 

enabling environment for strengthening volunteerism discussed the importance of strategically 

designing volunteer infrastructures utilizing the collaboration among volunteer involving 

organizations, governments, the private sector, and local communities.  

The thinking behind the setup of this session that we would like to look at each country’s 

volunteering infrastructure (basic law/regulations and policies, supporting organisations at 

national and local level, attitude from public, cross sector partnership etc.) from different 

counties in the region on what is the critical learning or turning point that creates the 

collaboration and support from government, private, civil society and academic sector and 

together move the volunteering culture in the country. Also what are the challenges that others 

can learn from.  

 



 

"Enabling environment for strengthening volunteerism toward sustainable development" 

- With speakers Yoonae Park, Asia-Pacific Regional Representative of International 

Association for Volunteer Effort (IAVE), the room explored how to further increase a 

synergy effect among various stakeholders to promote the value of volunteerism. 

- Concept for SDG promotion through the ‘Volunteer Centers/ Organisation’ as a platform 

for SDGs: diffusion, knowledge and research development, networking, and 

monitoring/Encouragement 

South Korea, as one of the most advanced volunteering infrastructure in the region  

- Platform of volunteering  

o Planform for sharing knowledge e.g. Online V World of Seoul Volunteer Center, 

Offline platform - Match Market: Matching NGOs/Social Enterprise with 

Corporations, Festival for sharing best practices of volunteering 

o Impact projects e.g. Korean Year of Volunteer, Platform for Climate Action 

o Capacity Development e.g. Pro Bono Support for Volunteering Connected 

 

South-south cooperation on volunteerism in ASEAN and the Pacific/ ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

กําลงัพฒันา 

- Perdita Sonntag, Regional Volunteer Infrastructure Specialist for Asia and the Pacific, 

explained how South-South Cooperation can support countries in the region facing 

similar challenges, by sharing their mutual strengths from lessons learned from their 

own volunteer infrastructures. Using examples from Cambodia, Viet Nam and China, 

she highlighted the role of volunteerism and South-South Cooperation in the promotion 

of sustainable development in ASEAN.  

- China to promote international volunteer in South-south cooperation in which knowledge 

and volunteer could be exchanged within the regional level (South-south) 

Vietnam and Cambodia (from UNV), as they are still in developing stage: 

- Vietnam & Cambodia – example of the project youth employment volunteer for ASEAN 

region; promoting skills for employment in urban and promote with government on 

policy for youth volunteer 

 

นโยบายสนบัสนุนงานอาสาสมคัร Thailand with some supporting policies and recent 

establishment of National Volunteer Centre 

- การทํางานกบัภาครฐัเพือ่ผลกัดนัการอาสาสมคัรในเชงินโนบาย  



- การจดัตัง้ “ศนูยป์ระสานงานองคก์รอาสาสมคัรแห่งชาต”ิ เพื่อสามารถเป็นตวัแทนองคก์ร

อาสาสมคัรของประเทศในการผลกัดนัประเดน็สงัคมในระดบัชาตแิละนานาชาตติ่อไปได ้จะมี

บทบาทดงันี้ 

o ประสานงานและเชือ่มโยงความร่วมมอืกบัองคก์รอาสาสมคัรต่างๆ ภายในและระหวา่ง

ประเทศ (collaboration) 

o ร่วมกนักาํหนดแนวคดิ/แนวทางเชงินโยบายส่งเสรมิงานอาสาสมคัรของประเทศไทย 

(Policy Advocacy) 

o พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานการทํางานอาสาสมคัร (Volunteering Infrastructure 

Development) 

o ใหค้ําปรกึษาการพฒันาระบบบรหิารจดัการอาสาสมคัร (Volunteer Management 

Consultation) 

o รวมรวมขอ้มูลความรูแ้ละการศกึษาวจิยัเพื่อพฒันางานอาสาสมคัร (Research and 

Knowledge Development) 

o สื่อสารและรณรงคส์าธารณะสรา้งคุณคา่ของการเป็นอาสาสมคัร (Public 

Communication and Campaign) 

 

 
 

 

 



ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติมจากผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

- Function of Seoul volunteer center  how platform get strongพ to get a cooperation 

with private companies 

o Invited the company staff to visit the areas to see and understand situation in 

the field 

- CSR ของบรษิทั ทีไ่ดร้บัความสนใจมาก 

o It is also a Global trend to involve private sector on volunteer. 

o Beyond ‘CSR event’ e.g. wall painting so it should be expanded to other aspect 

of volunteer. For example, to bring about the expertise and exchange working 

between volunteers and the companies/organizations. 

 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาการทาํงาน 

- หวัขอ้ในหอ้งนี้ รวมถงึประเดน็ซกัถามเพิม่เตมิต่างๆ น่าสนใจมาก แต่เนื่องจากเวลามไีม่มากจงึ

ไม่สามารถขยายมติกิารพูดคยุเพิม่เตมิได ้

 

รปูภาพบรรยากาศของการประชมุ 

 

 

 


