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สรุปรายละเอียดของการประชุม 

 

1. ภาพรวม 

 

มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม (มอส.) 

เป็นองค์กรแห่งแรกๆ ท่ีเปิดรับอาสาสมคัรระยะยาว ถือเป็นแหลง่บ่มเพาะคนทํางานภาคสงัคมในช่วงหลายสบิปีท่ีผา่นมา ลกัษณะงาน

ประกอบด้วย (1) งานอาสาสมคัรเต็มเวลา ระยะเวลา 1-2 ปี ทํางานเชิงลกึในประเดน็ตา่งๆ โดยมีคา่ตอบแทนเป็นเบีย้เลีย้ง (2) งาน

อาสาสมคัรนอกเวลา ซึ่งมีตัง้แตก่ารทํางานแบบวนัเดียวไปจนถึงหลายวนั แตไ่มเ่กิน 6 เดือน โดยไมมี่ค่าตอบแทนให้ 

 

มลูนิธิกระจกเงา 
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เป็นองค์กรท่ีมีกิจกรรมโดดเดน่หลากหลาย และมีระบบการจดัการอาสาสมคัรซึ่งทําหน้าท่ีช่วยขบัเคล่ือนงานขององค์กร และตอบโจทย์การ

แก้ปัญหาสงัคมไปพร้อมกนั ยกตวัอย่างกิจกรรม ‘อาสาคดัแยกหนงัสือ’ ท่ีแตล่ะปีมีผู้บริจาคหนงัสือเข้ามาเป็นจํานวนมาก จําเป็นต้องมี

อาสาสมคัรเข้ามาช่วยคดัแยก รวมถึงแนวคดิการเปิดรับนกัศกึษาฝึกงาน เข้ามาเป็นอาสาสมคัรเพ่ือช่วยงานในโครงการตา่งๆ  

 

เครือขา่ยพทุธิกา 

เป็นองค์กรท่ีทํางานด้านประยกุต์หลกัธรรมในพทุธศาสนา ซึ่งเช่ือวา่งานอาสาสมคัรคือช่องทางหนึ่งในการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเอง และเป็น

รูปแบบหน่ึงของการทําบญุท่ีเกิดประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวม ตามแนวคดิบญุกิริยาวตัถ ุ10 

 

 

2. วธีิคิดในการออกแบบกิจกรรม 

 

มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม (มอส.) 

⋅ เช่ือวา่พลเมืองคือกําลงัเลก็ๆ ท่ีจะมาช่วยขบัเคล่ือนสงัคมผา่นการทํางานอาสาสมคัร และเช่ือวา่งานอาสาสมคัรคือเคร่ืองมือหนึ่งในการ

เรียนรู้ตนเอง ผู้ อ่ืน และสงัคม จึงเน้นการส่ือสารไปยงัอาสาสมคัรวา่ เขาคือกลุม่คนผู้มาเรียนรู้ (แทนท่ีจะบอกวา่เขาคือผู้ ให้) เพราะ

เป้าหมายของกิจกรรมไมใ่ช่แคทํ่าชิน้งานสําเร็จ แตคื่อการได้เรียนรู้ตวัเองด้วย 

⋅ โดยปกตจิะเร่ิมกิจกรรมด้วยการปรับมมุมองของผู้จดักิจกรรมและตวัอาสาสมคัรให้ตรงกนัเสียก่อน เช่น ชกัชวนให้อาสาสมคัรพดูคยุกนั

ในเร่ืองคณุคา่และความหมายของงานอาสาในมมุมองของแตล่ะคน พร้อมเช่ือมโยงไปถึงเร่ืองราวในสงัคม โดยเลา่ให้อาสาสมคัรได้ทราบ

ถึงสภาพปัญหา และความเป็นมาของกิจกรรมนัน้ๆ 

⋅ แจ้งข้อมลูทัง้หมดท่ีอาสาสมคัรจําเป็นต้องรู้ ในขัน้ตอนการประกาศรับสมคัร การปฐมนิเทศ และในวนัทํากิจกรรม ซึ่งนอกจากเป็นการทํา

ความเข้าใจกบัอาสาสมคัรลว่งหน้าแล้ว อาสาสมคัรจะได้ทําการคดักรองตนเองก่อนด้วย 

 

มลูนิธิกระจกเงา 

⋅ แรงผลกัดนัแรกในการออกแบบกิจกรรม มาจากปริมาณงานขององค์กรท่ีมีมากเม่ือเทียบกบักําลงัคนท่ีมีอยู่ ซึ่งหลายครัง้ก็เป็นงานขนาด

ใหญ่ท่ีต้องระดมกําลงัคนจากภายนอก เช่น เหตกุารณ์สนึาม,ิ โคลนถล่ม, นํา้ท่วม ฯลฯ  

⋅ แม้ลกัษณะงานบางอย่าง ทางองค์กรจะจดัการได้ด้วยตนเอง แตก่็เห็นวา่ควรเปิดโอกาสให้อาสาสมคัรได้เข้ามามีสว่นร่วม เพราะเม่ือ

อาสาสมคัรได้มาสมัผสัประเดน็ปัญหานัน้ๆ แล้ว พวกเขาจะทําหน้าท่ีบอกเล่าเร่ืองราวเหลา่นัน้ให้สงัคมได้รับทราบตอ่ๆ กนัไป ถือเป็นการ

ประชาสมัพนัธ์ในอีกรูปแบบหนึ่ง 

⋅ การพฒันาตวัอาสาสมคัร ใช้แนวคดิเร่ืองหลอมร้อน-หลอมเย็น เหมือนการตีดาบท่ีต้องใช้ทัง้ความร้อนและความเย็น กิจกรรมบางอย่าง

เป็นกิจกรรม ‘เชิงร้อน’ เพ่ือสร้างเง่ือนไขให้อาสารู้สกึกระทบใจ ด้วยสภาวะความรู้สกึทกุข์ยากหรือเหน็ดเหน่ือย จากนัน้คอ่ยจดั

กระบวนการ ‘หลอมเย็น’ หรือการถอดบทเรียนวา่อาสาสมคัรได้เรียนรู้อะไรจากสิง่นัน้ 

 

เครือขา่ยพทุธิกา 
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⋅ ตัง้เป้าหมายให้ชดัเจน วา่จะรับอาสามาทําอะไร เพ่ืออะไร ยกตวัอย่าง เป้าหมายคือต้องการเปล่ียนทศันคติเร่ืองการทําบญุของคนใน

สงัคมให้มีมีตท่ีิหลากหลายขึน้ จากนัน้ก็สํารวจดวูา่มีประเดน็อะไรท่ีคนทัว่ไปจะมีสว่นร่วมได้บ้าง พบวา่หนึ่งในนัน้คืองานอาสาสมคัร จึง

รณรงค์เร่ืองการทําบญุด้วยการเป็นอาสาสมคัร (โครงการฉลาดทําบญุด้วยจิตอาสา) 

⋅ ออกแบบกระบวนการ โดยคํานึงวา่อาสาสมคัรควรได้เรียนรู้เร่ืองอะไร ด้วยเง่ือนไขแบบไหน เช่น ให้อาสาสมคัรได้รับรู้ปัญหาสงัคมผา่น

การลงมือทํา (ไมใ่ชน่ัง่ฟังบรรยาย) 

⋅ มีลกัษณะงานท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรับกลุม่เป้าหมายท่ีมีความสนใจแตกตา่งกนั เช่น งานออกแรงกลางแจ้ง, งานเย็บปักถกัร้อยในท่ีร่ม 

เป็นต้น 

 

 

3. การดูแลรับมืออาสาสมัครที่มีความหลากหลาย 

 

สรุปรวมจากทัง้สามองค์กร 

⋅ ต้องส่ือสารให้อาสาสมคัรเกิดความตระหนกัว่า งานอาสาสมคัร คือช่องทางสําหรับการปรับเปล่ียนตนเอง ไมใ่ช่มาทํางานอาสาด้วย

ความคิดท่ีวา่จะมาปรับเปล่ียนผู้ อ่ืน หรือสิง่อ่ืน   

⋅ ขณะเดียวกนัทีมงานก็ต้องเปิดใจ และพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนตนเองด้วย เพราะหากคาดหวงัให้คนอ่ืนเปล่ียน เราเองต้องพร้อมจะเปล่ียน

เช่นกนั 

⋅ หากต้องการสร้างความรู้สกึและบรรยากาศท่ีดี ทีมงานต้องมีท่าทีท่ีเป็นมติร 

⋅ เผ่ือใจเอาไว้วา่จะต้องเจอเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ ซึ่งบางทีก็เป็นเร่ืองจกุจิกหยมุหยิม เบือ้งต้นทีมงานต้องพยายามอธิบายสร้างความ

เข้าใจกบัอาสาสมคัร แตบ่างครัง้อาจพบวา่ไมเ่ป็นผล อย่างไรก็ตาม หากโดยรวมแล้วมีเหตกุารณ์ลกัษณะนีไ้มเ่กิน 5 เปอร์เซ็นต์ ก็ถือวา่

พอรับได้ 

⋅ ไมว่า่จะมีทัศนคตเิชิงบวกแคไ่หน ก็ต้องมีสายตาท่ีวอ่งไวและพร้อมเข้าแก้ปัญหาอย่างทนัท่วงที  ยกตวัอย่าง เคยมีกรณีผู้ป่วยจิตเวชเข้า

มาเป็นอาสาสมคัร ตอนแรกก็ดปูกต ิแต่ผา่นไปสกัพกัหยิบมีดขึน้มาถือแล้วเดนิไปเดนิมา ทีมงานจึงเข้าชาร์จตวัทนัที 

⋅ หากมีเหตกุารณ์บางอย่างท่ีเกิดซํา้บอ่ยๆ ทีมงานย่อมรู้เองวา่ ควรรับมือกบัเหตกุารณ์ลกัษณะนัน้อย่างไร ประสบการณ์ของทีมงานจึงถือ

เป็นสิง่สําคญั 

 

 

4. ส่ิงที่ควรเตรียมพร้อม หากต้องการเปิดรับอาสาสมัครเข้ามาทาํงานภายในองค์กร 

 

สรุปรวมจากทัง้สามองค์กร 

⋅ ก่อนจะรับอาสาสมคัรเข้ามาทํางาน เจ้าหน้าท่ีในองค์กรควรผา่นการเป็นอาสาสมคัรมาก่อน เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาตขิองงานอาสาสมคัร 

แล้วนําข้อดี-ข้อเสียของสิง่ท่ีได้พบเห็นมาประยกุต์ใช้ 

⋅ ในองค์กรต้องมีงานให้ทํา ถ้ายงัไมมี่ก็ต้องสร้างงานขึน้มา ไมเ่ช่นนัน้การรับอาสาเข้ามาจะกลายเป็นภาระ 

⋅ ปริมาณงานท่ีมีต้องเพียงพอกบัแรงกายหรือความสามารถของอาสาสมคัร เพ่ือให้อาสาสมคัรได้ใช้พลงังานหรือศกัยภาพท่ีมีอย่างเตม็ท่ี 
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⋅ มีโครงการสร้างการจดัการอาสาสมคัร โดยมีคนในองค์กรซึ่งทําหน้าท่ีดแูลอาสาสมคัร และมีการสร้างคนในองค์กรให้เป็นนกับริหาร

จดัการอาสาสมคัร  

⋅ ถ้ายงัไมมี่ประสบการณ์ ให้เร่ิมทดลองจากงานระดบัเล็ก เพ่ือคอ่ยๆเรียนรู้และเก็บเก่ียวประสบการณ์ เพราะหากเร่ิมด้วยงานระดบัใหญ่

เกินไปแล้วเกิดล้มเหลว อาจทําให้ถอดใจล้มเลกิในท่ีสดุ 

 

 

5. ข้อซักถามจากผู้ร่วมฟังเสวนา 

 

คําถาม : นอกจากเร่ืองการบริหารจดัการอาสาสมคัรแล้ว อยากทราบวา่แตล่ะองค์กรมีวิธี ‘บริหารจดัการภายในองค์กร’ อย่างไร 

 

สมบตั ิบญุงามอนงค์  (มลูนิธิกระจกเงา) 

“อนัดบัแรกคือ เจ้าหน้าท่ีทกุคนมีคา่ตอบแทน ... สองคือ แตล่ะคนมีพืน้ท่ียืนอย่างสง่างาม อนันีสํ้าคญั ถ้าแตล่ะคนมีพืน้ท่ียืนของตวัเอง เขาจะ

รู้สกึเป็นสว่นหนึ่งขององค์กร คือการสร้างความภาคภมูิใจ ให้เขารู้สกึวา่งานท่ีทํานี ้เขาเป็นคนสร้างมนัขึน้มา จึงต้องเปิดพืน้ท่ีความภาคภมูิใจ

ของแตล่ะคนให้ได้ 

 

“ตอ่มาคือความสําเร็จ เพราะถ้าไม่มีความสําเร็จ ก็ไมมี่ความรู้สกึท่ีหลอ่เลีย้ง ... ขณะท่ีความไม่สําเร็จนัน้ทําให้เกิดความรู้สกึวา่มนัไม่คุ้มคา่ท่ี

จะทํา จึงจําเป็นท่ีเราต้องคอยเก็บดอกไม้ระหวา่งทาง หรือมองหาความสําเร็จเลก็ๆ ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการทํางาน เพราะประเดน็ปัญหาท่ีเราทํา

มนัเป็นเร่ืองเชิงโครงสร้างซึ่งแก้ไมง่่าย ดงันัน้ระหว่างทางเราต้องหาวธีิสร้างความสําเร็จระยะสัน้ หรือมองหาความงดงาม เด็ดดอกไม้เอามาช่ืน

ชม แตถ้่าดอกไม้ท่ีมีมนัไม่มาก เราก็ต้องหยิบดอกไม้ดอกเดมิขึน้มาช่ืนชมบอ่ยๆ”  

 

อารีย์ อาภรณ์  (มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม 

“ในสว่นของเจ้าหน้าท่ีองค์กร แต่ละคนจะมีชดุความคดิของตวัเอง เราก็พยายามสร้างบรรยากาศการทํางาน ให้แตล่ะคนได้มีโอกาสพดูแบบ

เปิดอก ใครมีอะไรก็พดูกนัตรงๆ ใครเหน่ือยก็ไปพกัสกัเดือนสองเดือนแล้วคอ่ยกลบัมาทํางานใหมก่็ได้ เราไมด่แูคค่วามสําเร็จของงาน แตจ่ะ

ดแูลความรู้สกึซึ่งกนัและกนัด้วย 

 

“ในสว่นของอาสาสมคัรนอกเวลา และอาสาสมคัรประจําขององค์กร ทกุครัง้ก่อนและหลงัจบกิจกรรม เราจะมีการคยุ อาจใช้วธีิคยุแบบไมเ่ป็น

ทางการ (เช็คอิน-เช็คเอาท์) เป็นการคยุเพ่ือพฒันา ไมใ่ช่การซํา้เตมิ เพ่ือให้บรรยากาศไมบ่าดหมางกินใจกนัในองค์กร อะไรไมช่อบก็บอกได้ 

เพราะคนเราไมเ่หมือนกนั เราต้องอดทนกบัตวัเองและคนอ่ืนได้ และอยู่กบัความแตกต่างได้ แตไ่มใ่ช่ละเลย เพ่ือให้บรรยากาศไม่พอกพนู แต่

ให้เป็นพืน้ท่ีของกลัยาณมติร  

 

“งานอาสาเป็นงานท่ีมีแบกความกดดนัคาดหวงัสงู ก็ต้องเตมิพลงัให้กนับอ่ยๆ ถ้าทํางานแล้วเจอบรรยากาศกดทบัอีก จะยิ่งไปกนัใหญ่ จึงต้อง

ช่างสงัเกตจบัความรู้สกึซึ่งกนัและกนั อย่าปลอ่ยให้มีเร่ืองค้างคาใจเป็นเวลานาน” 
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พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ  (เครือข่ายพทุธิกา) 

“หากมีการพดูคยุกนัก่อน เพ่ือให้เห็นภาพร่วมกนัว่า ภารกิจงานของเรา-ขององค์กรเรา มีคณุคา่อย่างไร เป็นไปเพ่ือไร แล้วแตล่ะคนมีภาพฝัน

อะไร ถ้าทําตรงนีไ้ด้ชดั ก็จะช่วยสกรีนคนได้สว่นหนึ่ง เพราะถ้าเห็นภาพไม่ตรงกนั เขาก็จะไมท่นอยู่แล้ว แตถ้่าเห็นเดียวกนั รับรู้ถึงคณุคา่

เดียวกนั เขาจะรู้สกึมีพลงั 

 

“ภายในองค์กรต้องมีความยืดหยุ่นสงู ใช้การปกครองแบบแนวราบให้มากท่ีสดุ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการพดูคยุซึ่งกนัและกนัได้ รวมทัง้พยายาม

ไปเท่ียว กินข้าว สงัสรรค์ด้วยกนับอ่ยๆ เท่าท่ีเวลาเอือ้อําอวย เพ่ือลดช่องวา่งระหวา่งกนั เพราะจากประสบการณ์แล้วพบว่า ความสมัพนัธ์ของ

คนเราเกิดขึน้ได้จากกิจกรรมเลก็ๆ ธรรมดาๆ” 

 

 

6. สรุป 

 

ภาพรวม  

ระบบอาสาสมคัร ถือเป็นกลไกสําคญัท่ีช่วยขบัเคล่ือนงานภายในองค์กร และตอบโจทย์การแก้ปัญหาสงัคมไปพร้อมกนั 

 

วธีิคดิในการออกแบบกิจกรรม 

⋅ เช่ือวา่งานอาสาสมคัรเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง รวมถึงเป็นพืน้ท่ีสําหรับการค้นพบศกัยภาพใหม่ๆ 

⋅ สิง่สําคญัท่ีควรมีในกิจกรรมแตล่ะครัง้คือ (1) การเช่ือมโยงถึงเร่ืองราวในสงัคม โดยชีใ้ห้เห็นถึงสภาพปัญหา หรือความเป็นมาของ

กิจกรรม  (2) การพดูคยุสรุปบทเรียนหลงัจบกิจกรรม   

⋅ หากทําแล้วตดิขดั ก็อาจต้องกาวธีิการใหม ่ในเม่ือสงัคมเปล่ียน กลุ่มอาสาเปล่ียน วธีิการก็ต้องเปล่ียน 

 

การดแูลรับมืออาสาสมคัรท่ีมีความหลากหลาย 

⋅ ทีมงานต้องส่ือสารให้อาสาสมคัรเกิดความตระหนกัวา่ งานอาสาสมคัร คือช่องทางสําหรับการปรับเปล่ียนตนเอง (ไมใ่ช่มาทํางานอาสา

ด้วยความคดิท่ีว่าจะมาปรับเปล่ียนผู้ อ่ืน / สิง่อ่ืน)   

⋅ ขณะเดียวกนัทีมงานเองก็ต้องเปิดใจ และพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนตนเองด้วย (หากคาดหวงัให้คนอ่ืนเปล่ียน เราเองก็ต้องพร้อมจะเปล่ียน

เช่นกนั) 

 

สิง่ท่ีควรเตรียมพร้อม หากต้องการเปิดรับอาสาสมคัรเข้ามาทํางานภายในองค์กร 

⋅ ก่อนจะรับอาสาสมคัรเข้ามาทํางาน เจ้าหน้าท่ีในองค์กรควรผา่นการเป็นอาสาสมคัรมาก่อน  

⋅ ในองค์กรต้องมีงานให้อาสาทํา ถ้ายงัไม่มี ก็ต้องสร้างงานขึน้มา   

⋅ มีโครงการสร้างหรือระบบการจดัการอาสาสมคัร  

 

การบริหารจดัการภายในทีมงาน 
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⋅ ทีมงานแตล่ะคนควรได้รู้สกึถึงการมีพืน้ท่ียืน หรือมีท่ีทางเป็นของตวัเองภายในองค์กร 

⋅ หมัน่เตมิพลงัดแูลความรู้สกึซึ่งกนัและกนั อย่าปลอ่ยให้มีเร่ืองค้างคาใจเป็นเวลานาน  

⋅ ความสมัพนัธ์เกิดขึน้ได้จากกิจกรรมเลก็ๆ ธรรมดาๆ 
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