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หัวข้อ “การบริหารจัดการอาสาสมัครเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน” 
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ณ ห้องคกึฤทธ์ ปราโมช ชัน้ 9 ตกึอเนกประสงค์ 

วทิยากร 

1) คณุหทัยา วงษ์แสงไพบูลย์ - Volunteering for Development Programme Manager 

2) คณุประจกัษ์ภรณ์ โสภณ - Disaster Risk Reduction Associate, UNISDR 

3) คณุแทมมารีน เดชสภุา – An Intern at the Gender Equality and Women’s Empowerment Section (GES), 

UNESCAP 

4) คณุ Naomi Nomura, JICA Japanese volunteer สาขา handicraft สถานรับแรกเดก็หญิงบ้านธญัญพร 

ปทมุธานี 

ผู้ดาํเนินรายการ 

อาจารย์ชล บนุนาค 

เร่ิมประชุมเวลา 

9.00 น. 

สาระสําคัญที่เกิดขึน้  

อาจารย์ชล บุนนาค 

วนันีเ้ราจะเน้นหนกัเร่ืองเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน หรือ SDG ซึ่งเป็นโอกาสท่ีดีเพราะครบรอบหนึ่งปีแล้วท่ี

หลายๆประเทศได้ลงนามเพ่ือมุง่เป้าเร่ือง SDG ร่วมกนั  

ในช่วงนีค้ณุหทัยาจะเกร่ินคร่าวๆให้ฟังวา่งานอาสาสมคัรจะมีสว่นช่วยทําให้โลกบรรลเุป้าหมายการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืนได้อย่างไร โดยมีทัง้หมด 17 เป้าหมาย โดยแบง่ได้เป็น 5 กลุม่ด้วยกนัได้แก่ เร่ืองสิง่แวดล้อม เร่ืองความเท่าเทียมกนั เร่ือง

เศรษฐกิจ ด้านสนัตภิาพ และการเป็นหุ้นสว่นกนัเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน  

 
 
 
 
 
 



คุณหัทยา วงษ์แสงไพบูลย์  

Volunteering for Development Programme Manager 

SDG เป็นบทสนทนาระดบัสากลท่ีผู้นําทกุภาคสว่นกําลงัพดูถงึวา่ทิศทางการพฒันาแตล่ะประเทศควรจะไปทางไหน 

อะไรคือเป้าหมายท่ีสําคญัของประทเทศนัน้ๆ ก่อนจะคยุเร่ืองงานอาสาสมคัรกับการพฒันาอย่างยัง่ยืน ต้องขอย้อนกลบัไป 

ก่อน SDG ตัง้ต้นมาจาก Millennium Development Goals หรือ MDG หรือภาษาไทยเรียกวา่เป้าหมายแห่งสหสัวรรษ 

ตัง้ขึน้ในปี 2000 จดุเดน่ของตวันีคื้อการตัง้เป้าหมายท่ีชดัเจน มุง่เน้นในผลลพัธ์ (result driven) เน้นให้มีเป้าหมายไว้พุง่ชน 

ทกุๆประเทศมีนโยบายแนวทางปฏิบตัเิพ่ือยกระดบัการพฒันาในแง่มมุต่างๆของประเทศ แตอ่ย่างไรก็ตามยงัมีข้อถกเถียงกนั

มาตลอดเวลานําไปใช้ว่าเป้าหมายเหล่านีต้ัง้ขึน้โดยเน้นปัญหาด้านสงัคม และไมไ่ด้คํานึงถึงสว่นอ่ืนๆ ในบริบทของประเทศ 

(เน้นเร่ืองการทําให้คณุภาพชีวติดีขึน้ แตมี่ช่องวา่งในเร่ืองสิง่แวดล้อมและความยตุธิรรม) 

ในช่วงปี 2000 ประเทศผู้ ให้ทนุมีเศรษฐกิจขาขึน้ และเป้าหมายเหลา่นีถ้กูตัง้ขึน้โดยกลุม่ประเทศท่ีมีอิทธิพลและไมไ่ด้

ถกูปรึกษาอย่างกว้างขวางเพียงพอ คนมกัจะพดูถึง MDG ในแง่ท่ีวา่ไมไ่ด้เก่ียวกบัการทํางานของเขา ดงันัน้กระบวนการการ

ปรึกษาหารือจึงเกิดขึน้ในปี 2012-2015 และหลงัจากปี 2015 เราทกุคนมุง่เป้าวา่อะไรคือเป้าหมายท่ีต้องพฒันาตอ่ไป เพ่ือทํา

ให้คณุภาพชีวติคนดีขึน้  

ในสามปีท่ีผา่นมา องค์กรตา่งๆท่ีทํางานด้านภาคประชาสงัคมได้ตัง้กลุม่ตวัเองขึน้มา หารือกนัวา่อะไรคือเป้าหมาย

ทางด้านสงัคมท่ีเราต้องการบรรล ุเรามี online consultation ท่ีเรียกวา่ myworld แพลทฟอร์มท่ีเปิดโอกาสให้คนเข้าไปแล้ว

บอกได้วา่เขาอยากจะให้สงัคมดีขึน้ในด้านใด ณ ปัจจบุนั มีคนมาสมคัรสมาชิกถึงแปดล้านคน น่ีคือความพยายามขององค์กรท่ี

อยากจะกําหนดเป้าหมายตอ่ไปวา่วธีิใดท่ีจะทําให้คนสามารถจะบอกได้ว่าอะไรคือเป้าหมายท่ีเราแคร์ อยากมีสว่นร่วม และ

อยากทําให้ดีขึน้   

ในภาคองค์กรด้านอาสาสมคัร เราก็มีความต่ืนตวั และพยายามผลกัดนัเร่ืองนีม้าโดยตลอด เราตัง้ post 2015 

volunteer working group ซึ่งเป็นตวัแทนจากองค์กรตา่งประเทศด้านอาสาสมคัร เช่น VSO IAVE JICA Peace Corps 

ตลอดระยะเวลาท่ีเป้าหมายการพฒันาท่ีสําเร็จขึน้ สว่นสําคญัผลกัดนัคืออาสาสมคัร แตบ่อ่ยครัง้กลุ่มคนท่ีทํางานอาสาสมคัร

ถกูมองเป็นฉากหลงั ฉนัน้กลุม่ท่ีทํางานด้านอาสาสมคัรจึงรวมตวักนัขึน้มาเพ่ือบอกวา่กลุม่อาสาสมคัรเป็นหน่ึงในกําลงัสําคญั 

ท่ีทําให้คนลกุขึน้มาตระหนกัด้านสงัคมมากยิ่งขึน้  

จากภาพ ตวัแทนจาก VSO ได้เข้าร่วมในพธีิลงนามเป้าหมายเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ก็คือช่วงนีใ้นปีท่ีแล้ว ทกุ

ท่านพยายามผลกัดนัให้งานอาสาสมคัรเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ และเป็นสิง่สําคญัในการพฒันาสงัคม ในช่วงเวลานัน้ เรานําตวัแทน

อาสาสมคัรเข้าไปเป็นตวัแทนในการพดูประเดน็สงัคมในเวทีสหประชาชาต ิเรานําเสียงมาจากชมุชนเพ่ือจะบอกวา่อะไรคือ

ประเดน็สําคญัท่ีต้องแก้ไข ดฉินัได้มีโอกาสคยุกบัแคทเธอรีน เธอเป็นอาสาสมคัรด้านจิตวทิยา ประจําอยู่ท่ีโรงพยาบาลใน

ประเทศปาปัวนิวกินี มีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้หญิงถกูทําร้ายในครอบครัว เธอได้ลกุขึน้มาบอกวา่ประเดน็สําคญัของปาปัวนิวกินีคือ

ผู้หญิงถกูทําร้ายในครอบครัว สิง่นีเ้ป็นปัญหาสําคญัในประเทศท่ีผู้หญิงไม่มีเสียงในการออกมาเรียกร้องสทิธิตวัเอง และผู้ชาย



เห็นวา่เขามีสทิธ์ิท่ีจะทําร้ายคนในครอบครัว เขามองวา่น่ีคือประเดน็สําคญั และอยากจะลกุจะมาเป็นตวัแทน และอยากให้ผู้ นํา

ประเทศรับนโยบายและนําไปแก้ไข น่ีคือวธีิการท่ีอาสาสมคัรท่ีเป็นตวัแทนชมุชนออกมาบอกเวทีโลกวา่ประเด็นอะไรท่ีสําคญั  

 

 ภาพบนคือเป้าหมายพฒันาท่ียัง่ยืน รวมทัง้หมด 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ และตวัชีว้ดัอีก 200 ตวั ในครัง้นีเ้รา

แบง่ออกเป็น 5  มมุมองใหญ่ๆได้แก่ 5 P คือ People Planet Prosperity Partnership และ Peace  

กญุแจสําคญัของ SDG มีดงัตอ่ไปนี ้

• People centered: ซึ่งเป็นนโยบายหลกัของ SDG ท่ีเน้นยํา้วา่ไม่วา่อะไรท่ีเรากําลงัจะพฒันา จะต้องแน่ใจวา่ผู้คน

ต้องการสิง่นัน้ๆอย่างแท้จริง  

• Leaving noone behind: ก่อนหน้านีเ้ราจะพฒันาจากกลุม่คนท่ีมีรายช่ือในทะเบียนประชากร อย่าไรก็ตามยังมีอีก

จํานวนมากท่ีเป็นบคุคลท่ีตกหลน่และเป็นกลุม่คนท่ีด้อยโอกาสมากท่ีสดุ ดงันัน้ SDG จึงอยากจะเข้าถึงทกุคน แม้แต่

กลุม่คนไร้สญัญาตใิห้เข้าถึงบริการ และมีคณุภาพชีวติท่ีดีกวา่นี ้ 

• It’s bread and rice not cakes: SDG ไมใ่ช่สิง่ท่ีจะตัง้เป็นวาระและทํางานจบไป แตเ่ป็นอะไรท่ีเราต้องทานทกุวนั 

ต้องทําทกุวนั ต้องบรูณาการเข้ามามาในสิง่ท่ีเราทํางานอยู ่

• Partnership and collaboration: การทํางานร่วมกันกบัทกุๆภาคสว่น 

งานอาสาสมคัรมีส่วนสําคญัอย่างไรกบัเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน  

 สิง่สําคญัท่ีองค์กรอาสาสมคัรพดูถึงคืออาสาสมคัรเป็นเคร่ืองมือท่ีผลกัดนัความก้าวหน้างานด้านสงัคมในทกุๆข้อ 

ขึน้อยู่กบัการออกแบบ การวางแผนวา่เราจะใช้อาสาสมคัรผลกัดนัสว่นใดบ้าง ข้อดีของอาสาสมคัรคืออาสาสมคัรสามารถสร้าง

บทสนทนาในหลายขัน้ตอน โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีเราเข้าไมถ่ึง การเดนิทางเพ่ือไปทําความเข้าใจกบัคนในชมุชน และเน่ืองจาก

เวลาเรามีน้อย งบประมาณจํากดั เราสามารถออกแบบสร้างกลุม่อาสาสมคัรเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงบคุคลท่ีเข้าถึงยาก 



หรือเราอาจจะช่วยกนัวางแผนและออกแบบให้อาสาสมคัรเป็นคนดําเนินกิจกรรม เช่น ชวนคนในชมุชนให้ออกมามีส่วนร่วม

หรือออกแบบให้อาสาสมคัรเป็นเข้าไปติดตามประเมนิผลกิจกรรมตา่งๆท่ีเราเข้าไปทําในชมุชนได้ 

 ขณะเดียวกนั อาสาสมคัรเป็นคนนําข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการพฒันาอย่างยัง่ยืนให้กบัคนในชุมชน หรือคนท่ีห่างไกล

ข้อมลู เราอาจนําอาสาสมคัรเข้าไปยงัในพืน้ท่ีท่ียงัเข้าไมถ่ึงการบริการขัน้พืน้ฐาน เราสามารถใช้อาสาสมคัรท่ีมีความเช่ียวชาญ 

เช่น หมออาสา ครูอาสา  

 ประชาชนสามารถมีบทบาทในการตดิตามประเมนิผลนโยบายหรือกิจกรรมตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในประเทศ ยกตวัอย่างเช่น 

ภาครัฐเร่ิมมีการเคล่ือนไหวยงัไงบ้าง เราสามารถมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ เช่น นโยบายท่ีออกมาได้ทําจริงหรือไม ่หรือเรา

สามารถมีสว่นร่วมได้อย่างไร  

 

คุณประจักษ์พร โสภณ  

ผู้ประสานงานลดความเส่ียงด้านภัยพบัิต ิอาสาสมัครองค์กรสหประชาชาต ิ 

สํานักงานเพ่ือลดความเส่ียงจากภัยพบัิตแิห่งสหประชาชาต ิ

อาสาสมคัรเพ่ือลดความเส่ียงด้านภยัพิบตั ิเพ่ือกรอบเซนได สูเ่ป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

เช่ือวา่ปี 2554 คนไมม่ากก็น้อยได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ ท่ีประสบภยั เราเห็นได้วา่งานอาสาสมคัรอยู่ใกล้ตวัเรามาก แต่

เดมิสว่นใหญ่งานด้านภยัพิบตัเิราจะเน้นเร่ืองการรับมือ แตจ่ริงๆแล้วเราสามารถเตรียมความพร้อมงานด้านภยัพบิตั ิ 

ตวัเองเป็นอาสาสมคัรท่ีสนับสนนุเร่ืองของการสง่เสริมท่ีมีมาตรการการลดการเกิดผลกระทบจากภยัพบิตั ิรวมไปถึง

การรับมือและฟืน้ฟไูด้อย่างรวดเร็ว แรงจงูใจท่ีทําให้มาเป็นอาสาสมคัรคือสง่เสริมกรอบเซนได ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือ

ระหวา่ง 158 ประเทศซึ่งมีสญัญาใจร่วมกนัวา่เราอยากจะสง่เสริม กรอบเซนไดเป็นตวัให้แนวทางแตล่ะประเทศกิจกรรมใดจะ

ลดความเส่ียงด้านภยัพบิตั ิท่ีเข้ามาทํางานเพราะอยากจะเรียนรู้วา่กรอบเซนไดจะนํามาขยายผลแตล่ะประเทศได้อย่างไร 

อยากจะประยกุต์ใช้ประสบการณ์ท่ีได้มาจากการทํางานด้านภยัพบิตั ิแตย่งัไมเ่คยมีโอกาสทํางานในระดบัท่ีกว้างขึน้ ใน

ลกัษณะท่ีนํากรอบเซนไดมาประยกุต์ใช้ 

กรอบเซนไดมีกรอบเวลาพ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2573 เปล่ียนขยบัจากการรับมือมาเป็นเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงด้าน

ภยัพบิตั ิเน้นการป้องกนัการเกิดความเส่ียง ลดความเส่ียง และการปรับตวัฟืน้ได้เร็ว กลา่วคือเม่ือเกิดเหตแุล้ว มีศกัยภาพใน

การฟืน้ตวัได้เร็ว ตวันีมี้ความสอดคล้องกบัตวั SDG หรือเร่ืองของการรับมือของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศด้วย  



 

เน้นเร่ืองประชาชน คนเป็นศนูย์กลาง 

เน้นบทบาทอาสาสมคัร เช่น การพยายามให้ประชาชนได้รับการอบรม ให้ความรู้เก่ียวกบัความเส่ียงหลกั และ

อาสาสมคัรท่ีจะลงชมุชน ต้องได้รับการสง่เสริมศกัยภาพในด้านใด  

SDG และกรอบเซนได มีความเก่ียวข้องกนัอย่างไร 

SDG SENDAI 

ขจดัความยากจน 

• อตัราการเสียชีวติลดลง 

• จํานวนผู้ได้รับผลกระทบผู้สญูหายลดลง 

• ความเสียหายทางเศรษฐกิจลดลง 

• ความเสียหายของสาธารณปูโภค และ

สาธารณะขัน้พืน้ฐานลดลง 

• ความบกพร่องหลงัจากประสบเหตภุยัพบิตัิ

ลดลง 

• ประเทศมียทุธศาสตร์ลดความเส่ียงภยัพบิตั ิ

ระดบัชาตแิละระดบัท้องถิ่น  

 

 



กรอบเซนไดเก่ียวข้องกบัความร่วมมือระดบัโลกอย่างไร  

เรามีการวเิคราะห์รวบรวมข้อมลูในระดบัประเทศว่ามีแหลง่ข้อมลูท่ีใดบ้าง เพราะเซนไดจะเก็บข้อมลูย้อนหลงัไป 10 

ปี เพ่ือจะไปเทียบกบัอีก 10 ปีในอนาคต เพ่ือดวูา่ประเทศมีความสามารถในการบรรลเุป้าหมายได้มากน้อยแคไ่หน 

งานด้านการรวบรวมวเิคราะห์ข้อมลูก็มีสว่นสง่เสริมงานด้านอาสาสมคัรเช่นกนั เช่น ภายใต้กรอบเซนได เรามีการเก็บ

ข้อมลูเพ่ือศกึษางานอาสาสมคัรด้านการจดัการภยัพบิตัใินประเทศไทย ทําการวจิยัเก่ียวกบักฎหมาย นโยบายใดท่ีสนบัสนนุ

งานอาสาสมคัร หน่วยงานท่ีขบัเคล่ือนงานด้านอาสาสมคัร และสดุท้ายเราอาจจะเห็นข้อท้าทาย หรือช่องวา่งท่ีเราสามารถเติม

เตม็ด้วยกนั 

นอกจากข้อมลูท่ีเก็บระดบัประเทศ เรายงัรวบรวมข้อมลูโครงการในระดบัท้องถิ่นเช่นกนั เรามีโครงการท่ีมีการ

ดําเนินงานใน 10 พืน้ท่ี ซึ่งมีสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํา้และการเกษตรทําโครงการร่วมกบัชมุชนท่ีเน้นการนําเอา

เทคโนโลยี และมาผสานกบัความรู้และเทคโนโลยีด้านท้องถิ่นเองเพ่ือนํามาประยกุต์กบัการจดัการภยัพบิตั ิเรามีการช่วยดงึ

ข้อมลูจากพืน้ท่ีขึน้มาและนํามาร่างคู่มือการเกษตร 

ถ้าชมุชนสามารถทําสมการท่ีลดภยัพบิตัด้ิานความเส่ียง แสดงวา่ชมุชนสามารถมีสว่นร่วมในการจดัการภยัพิบตั ิเช่น 

การป้องกนันํา้ท่วม โดยการสร้างฝายหรือปลกูป่า ตรงนีจ้ะนําไปสูช่มุชนท่ีอย่างยัง่ยืน นอกจากนี ้ดฉินัยงัช่วยประสานงานใน

ระดบัภมูภิาคเอเชียเพ่ือนําตวักรอบเซนไดไปปรับใช้ให้สอดคล้องประยกุต์ให้เหมาะกบัแตล่ะภูมภิาคของแต่ละประเทศ  

โดยสรุป บทบาทของอาสาสมคัรจากระดบัโลกมาสูร่ะดบัภมูภิาคท่ีเราช่วยเผยแพร่แนวทางในการลดความเส่ียง ใน

ระดบัประเทศคือรวบรวมข้อมลูวจิยั และในระดบัท้องถิ่นคือการทํากิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความพอเพียงและความลดความ

เส่ียงด้านภยัพบิตั ิฉายภาพขึน้ไปว่าสิง่นีทํ้าได้จริง  

การลดความเส่ีงด้านภยัพบิตั ิเม่ือรวมกบัเป้าหมาย SDG ท่ีเราผลกัดนัจะนําไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน  

 

คุณแทมมารีน เดชสุภา 

An intern at the Gender Equality and Women’s Empowerment Section (GES), UNESCAP 

การเป็นอาสาสมคัรไมไ่ด้หมายถึงการใช้ social media แตเ่ป็นการลงมือทํา แรงบนัดาลใจท่ีทํางานอาสาสมคัรมา

จากการเจอสิง่ท่ีไมย่ตุธิรรม เช่น การท่ีผู้หญิงเป็นฝ่ายท่ีถกูเอาเปรียบ ผู้หญิงต้องเจอปัญหาท่ียิ่งใหญ่ และต้องการคําแนะนําให้

อยู่ข้างๆ ในช่วงเวลาท่ีแย่ท่ีสดุ  

ลําดบัความสนใจเก่ียวกบัประเดน็การเท่าเทียมกนัทางเพศของดฉินั  

• Awareness สงัเกตวา่คนรอบข้างมีปัญหาอะไร  

• Familiarity เร่ิมศกึษาคอนเซปต์ ทฤษฎีเก่ียวกบัสาเหตขุองประสบการณ์ความไมย่ตุธิรรมท่ีเคยเจอ 



• Consideration เร่ิมทํางานเก่ียวกบัอาสาสมคัร เร่ิมทํางานท่ีองค์กร UNESCAP 

• Purchase  
• Loyalty พอเร่ิมมีประสบการณ์ และรู้สกึวา่สิง่นีมี้ผลกระทบกบัตวัเองมากทําให้อยากจะอทุิศตนเองทํางานให้กบั

ประเดน็เหล่านี ้

บอ่ยครัง้ถกูตัง้คําถามว่าทําไมเราถึงต้องเป็นอาสาสมคัรในเม่ือเราใช้ชีวติสบายๆได้ ดฉินัคดิวา่เดก็รุ่นใหมคื่อกําลงั

สําคญัในการพฒันาโลกให้เคล่ือนไปข้างหน้า เราสามารถดงึสิง่ท่ีเราถนดัมาทําให้โลกได้ ดิฉนัเกิดคําถามว่าคนตวัเลก็ๆอย่าง

เราจะช่วยทําให้โลกนีม้นัน่าอยู่มากขึน้ได้อย่างไร หลงัจากได้เข้ารวม UNESCAP ได้เห้นความตัง้ใจเดก็ๆหลายๆคน และมองว่า

ไมย่ากเลยถ้าเราร่วมมือกนั 

 

Miss Naomi Nomura   
JICA Japanese volunteer สาขา handicraft สถานรับแรกเดก็หญิงบ้านธัญญพร ปทุมธานี 

ดฉินัทํางานมาหนึ่งปีหกเดือนแล้วท่ีบ้านธญัญพร และเหลือเวลาอีกหกเดือน เดก็ในบ้านธญัญพรมีประมาณ 70 คน 

หน้าท่ีหลกัของดฉินัคือการพฒันาจิตใจและสร้างแรงจงูในให้เดก็ๆ นอกจากนีด้ฉินัจะทํากิจกรรมงานประดษิฐ์แบบง่ายๆ และ

การทําอาหารญ่ีปุ่ น มีการสอนการห่อของแบบญ่ีปุ่ น มีการทํากิจกรรมวิง่เพ่ือพอ่ท่ีบ้านธญัญพร  

• ทําไมเข้าร่วมกิจกรรมาอาสาสมคัร JICA เน่ืองจากดฉินัคดิมานานแล้ววา่อยากจะไปใช้ชีวติท่ีตา่งประเทศก่อนอาย ุ

30 ปี ตอนเหตกุารณ์ทสนึามท่ีิญ่ีปุ่ น ดฉินัได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรและได้เจอกบัรุ่นพ่ีท่ีเป็นอาสาสมคัรไจก้าท่ีนัน่ 

หลงัจากนัน้ เลยมีความคิดอยากจะเป็นอาสาสมคัรไจก้าบ้าง  

• ส่ิงทีไ่ดเ้รียนรู้จากประสบการณ์อาสาสมคัรทัง้ในมุมมองส่วนตวัและมุมมองการทํางานคือสิง่ท่ีรุ่นพ่ีไจก้าสอนวา่เรา

ควรใช้พลงัในการทํางานแคร้่อยละ 70 ในทกุๆวนัก็สามารถทําได้อย่างดี และดฉินัก็ได้นําคอนเซปท์นีไ้ปใช้ ในช่วง

สามเดือนแรก ดิฉนัรู้สกึเหน่ือยเพราะความแตกตา่งกนัทางด้านวฒันธรรม ความเป็นอยู่ ความสภาพแวดล้อมท่ีไม่

คุ้นเคยทําให้เพลียได้ง่ายกวา่ตอนทํางานท่ีญ่ีปุ่ น แล้วดิฉนัก็นําคอนเซปท์ท่ีรุ่นพ่ีไจก้าสอนมาใช้ สิง่สําคญัคือการทํา

ตวัอย่างให้ด ูไม่ใช่แคอ่ธิบายอย่างเดียว  

• กิจกรรมของดิฉนัช่วยส่งเสริมการพฒันางานในเมืองไทยไดอ้ย่างไร งานอาสาสมคัรไจก้าเป็นงานระดบัชมุชน ทําให้

อาจจะยงัไมเ่ห็นผลในทนัทีแตเ่ช่ือวา่สกัวนัหนึ่งทกัษะความรู้และเทคนิคเหลา่นีจ้ะเป็นสิง่จําเป็นตอ่พวกเขา และทํา

ให้ผลลพัธ์ออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ เช่น หลงัจากเดก็จบออกจากบ้านนีแ้ล้ว ถ้าเขาสามารถนําความรู้ การฝีมือ หรือ

การทําอาหารญ่ีปุ่ นไปใช้ประกอบอาชีพได้ ดฉินัจะดีใจมาก ในการถ่ายทอดทกัษะฝีมือนัน้ ดฉินัมีความตัง้ใจว่าจะไม่

บงัคบัเดด็ขาด แตจ่ะให้ความรู้พวกเขาเท่าท่ีพวกเขาจะรับได้ แตบ่างครัง้เพราะวา่ดิฉนัพดูไทยไมเ่ก่ง ทําให้ไม่สามารถ

ส่ือสารให้เข้าใจได้ ดิฉนัก็จะวาดรูปบ้าง ทําวีดีโอ หรือรูปถ่ายบ้าง และอธิบายจนกวา่จะเข้าใจ  

 



การเสวนาช่วงท้าย  

อาจารย์ชล บุนนาค: องค์กรภายนอกมีความเคล่ือนไหวในด้านเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนอย่างไร 

คุณหัทยา วงษ์แสงไพบูลย์: ตวัแทนขององค์กรท่ีทํางานด้านอาสาสมคัรเร่ิมรวมตวักนั ทําให้มีบทบาทมากขึน้ เป็น

สว่นหนึ่งในการผลกัดนัการพฒันาของประเทศ  ในจํานวน 136 ประเทศ เรามีจํานวนอาสาสมคัรประมาณ 240 ล้านคน เรา

สามารถเรียกได้ว่าเป็น volunteer land ตวัเลขนีแ้สดงให้เห็นถึงพลงัมหาศาล และตวัเลขนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาทกุ

ประเทศทัว่โลก แตส่ิง่นีไ้มค่อ่ยมีการรับรู้ และไมไ่ด้นําไปเป็นสว่นหนึ่งในบทสนทนาวา่นโยบายในการพฒันาประเทศ มนัมี

อะไรบ้างท่ีเรารองรับระบบอาสาสมคัรในประเทศท่ีเกิดขึน้ อะไรคือนโยบายท่ีรองรับความปลอดภยัของอาสาสมคัร เรามกัจะ

มองวา่อาสาสมคัรเป็นงานท่ีทําด้วยใจ ทําให้ไมมี่นโยบายท่ีรองรับความเส่ียงท่ีเกิดขึน้   

บทสนทนาอีกอย่างหนึ่งท่ีเกิดขึน้ในหลายๆประเทศคือพวกเรามองวา่งานอาสาสมคัรเป็นเคร่ืองมือในการผลกัดนัให้

คนในประเทศใส่ใจสงัคมมากขึน้ เป็นพืน้ท่ีท่ีสร้างให้คนทัว่ไปเห็นโอกาสว่าประเดน็ปัญหาสงัคมมนัมีมากมายมากกวา่

ชีวติประจําวนัของเรา อาสาสมคัรเป็นตวัสําคญัท่ีจะเช่ือมโยงเพ่ือนําข้อมลูกลบัมาว่าอะไรคือปัญหา อะไรเป็นเคร่ืองมือในการ

ช่วยให้มาตรฐานของชีวติดีขึน้  

ผู้ร่วมฟังบรรยาย: อาสาสมคัรและภาครัฐต้องทํางานร่วมกนั อยากจะทราบวา่ปัจจบุนันี ้มมุมองของภาครัฐท่ีมีตอ่

อาสาสมคัรมีความเช่ือมโยงกนัดีหรือยงั 

คุณหัทยา วงษ์แสงไพบูลย์: ภาครัฐมีจํานวนอาสาสมคัรประมาณสองล้านคน ภาครัฐเห็นความสําคญัวา่มีการ

บริการบางอย่างท่ีรัฐไม่สามารถเข้าถึงและต้องใช้อาสาสมคัรเป็นตวัเช่ือม เช่น อาสาสมคัรด้านสาธารณะสขุท่ีอยู่ทัว่ประเทศ 

เรายงัมีมติครม.ด้านการจดัตัง้ศนูย์ประสานงานด้านอาสาสมคัรมีขึน้ตัง้แตปี่พ.ศ. 2555 ปัจจบุนักระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์มีนโยบายให้จดัตัง้ศนูย์อาสาสมคัรเพิม่ขึน้ นอกจากนีย้งัมีคณะอนกุรรมการท่ีสง่เสริมงานอาสาสมคัร

แห่งชาต ิตวัแทนจากกระทรวงทกุๆกระทรวงเป็นตวัแทนในเร่ืองนีด้้วย แตอ่ย่างไรก็ตามเรายงัต้องการแรงสนบัสนนุจากทกุๆ

ภาคสว่น 

ผู้ร่วมฟังบรรยาย: ภาครัฐมีการสง่เสริมมากขึน้ แตใ่นสว่นการประสานงาน ดิฉนัคดิว่าจะต้องมีกลไกการพฒันามาก

ขึน้ในระดบักระทรวง ถึงแม้บางกระทรวงจะมีจํานวนอาสาสมคัรเยอะ แตก่ารจดัทําทะเบียนข้อมลูยงัทําได้ไมค่่อยดีนกั และใน

การลงพืน้ท่ีทํางานควรจะมีการประสานงานอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้อาสาสมคัรมีความปลอดภยัด้วย และในกลไกระดบัชาตถ้ิา

เกิดการผลกัดนัให้เกดิผลเป็นรูปธรรมจะดีมาก 

ผู้ร่วมฟังบรรยาย: ในฐานะคนรุ่นใหม ่เรามีส่วนช่วยผลกัดนั SDG ได้อย่างไรบ้าง  

คุณแทมมารีน: ต้องรู้ก่อนวา่คนรุ่นใหมอ่ยู่ท่ีไหน ยกตวัอย่างเช่น ไมม่องสิง่ social media เป็นสิง่ไร้สาระ แต่ทําให้

มนัเป็นช่องโอกาสเพ่ือทําประโยชน์ได้ เช่น ใช้เฟซบคุมาเช่ือมโยงกนัระหวา่งอาสาสมคัรในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก เป็นต้น 



คุณนาโอมิ: จดุแรกท่ีเยาวชนมีส่วนร่วมในโอกาส SDG ได้ก็เข้าหาช่องทางอาสาสมคัรน่ีเอง 

 

ประชุมเสร็จสิน้เวลา 

 10.30 น. 

 


