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สาระสําคัญที่เกิดขึน้ 

การนําเสนอสถานการณ์อาสาสมคัรจากประเทศตา่งๆ (State of Volunteerism) 

นางสาวนันทนีิ มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจติอาสา ประเทศไทย 

ภาพรวมอาสาสมคัรของประเทศไทย  

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงของงานอาสาสมคัรไทย เง่ือนไขแรกคือประเดน็ปัญหาสงัคมท่ีซบัซ้อนมากขึน้จาก

ภาวะแวดล้อมสงัคมท่ีเปล่ียนไป การเตบิโตเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วทําให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเกิดองค์กรพฒันาเอกชนท่ี

หลากหลายมากขึน้ หรือ NGO นัน่เอง ซึ่งบทบาทขององค์กรเหลา่นีไ้ด้เปล่ียนไปจากเดมิ โดยในอดีตจะเป็นการทํางานเพ่ือ

เรียกร้องความจําเป็นด้านพืน้ฐานไปสูง่านทางด้านการบริการสงัคมมากขึน้ เช่น การรณรงค์สร้างจิตสํานึกทางด้านสงัคม 

สิง่แวดล้อมมากขึน้ นอกจากนีย้งัสง่ผลตอ่ความเหล่ือมลํา้ทางสงัคมซบัซ้อนมากขึน้  

ประเดน็ท่ีสองท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีสําคญัคือความรุนแรงของภยัพบิตัธิรรมชาติท่ีมากขึน้ นอกจากทสนึะมแิล้ว ยงัมี

เหตกุารณ์ โคลนถลม่ และแผน่ดนิไหว ภยัพบิตัเิหลา่นีผ้ลกัดนัให้เกิดอาสาสมคัรมากขึน้ และยงัทําให้อาสาสมคัรมีบทบาทท่ี

เปล่ียนแปลงไปด้วย จดุเร่ิมต้นเหล่านีทํ้าให้เกิดแรงบนัดาลใจท่ีเกิดคณุคา่หรือเรียกวา่จิตอาสา เราจะเห็นวา่เวลาเกิดภยัพบิตั ิ

อาสาสมคัรเกิดการรวมตวักนัอย่างรวดเร็ว ไมไ่ด้สงักดัองค์กรใดองค์กรหนึ่ง  

ประเดน็ท่ีสามคือเร่ืองของรูปแบบของการจดัตัง้องค์กรอาสาสมคัร การท่ีรูปแบบงานอาสาสมคัรมีความหลากหลาย 

การจดัรูปแบบจึงมีความสําคญัในด้านการบริหารจดัการอาสาสมคัรท่ีมากขึน้ ลกัษณะงานอาสาสมคัรมีจดุเด่นคือ การ



ตอบสนองอย่างทนัท่วงที ไมพ่ึง่องค์กรใด ไม่มีโครงสร้างแน่นอน สามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบงานได้ตลอด และใช้ทกัษะท่ีมีอยู่

อย่างตอ่เน่ือง  

ประเภทอาสาสมคัร 

แบง่เป็นประเภททกัษะความรู้ 

− อาสาสมคัรทัว่ไป ไมจํ่าเป็นต้องมีทกัษะความเช่ียวชาญเป็นพเิศษ แค่มีความสมคัรใจและมีเวลาในการจะ

ปฏิบตัภิารกิจตา่งๆ 

− อาสาสมคัรเฉพาะทาง มีความรู้ทกัษะความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่นการเป็นแพทย์ วศิวกร นกักฎหมาย 

สถาปนิก เป็นต้น และสามารถนําความรู้ไปช่วยเหลืองานอาสาสมคัรตา่งๆได้ 

แบง่ตามระยะเวลา 

− ระยะสัน้ เน้นการปฏิบตัท่ีิมีลกัษณะเฉพาะกิจ จบในตวั เช่น องค์กรท่ีเปิดรับ 1-2 วนั 

− ระยะยาว เป็นกลุ่มอาสาสมคัรคนท่ีตกลงใจจะช่วยปฏิบตังิานกบัองค์กรระยะยาวและทําอย่างตอ่เน่ือง เป็น

งานท่ีสําคญัท่ีต้องอาศยัระยะเวลาในการสร้างความเปล่ียนแปลง เช่น ครูอาสาสมคัร แพทย์อาสาสมคัร

หรืออาสาสมคัรท่ีทําเพ่ือพฒันาชมุชน 

รูปแบบของการทํางานและบทบาทอาสาสมคัรสามารถแยกออกได้เป็น 3 ประเภท  

1. งานอาสาสมคัรท่ีให้บริการโดยตรง  

2. งานอาสาสมคัรท่ีช่วยเพิ่มศกัยภาพให้กบัเจ้าหน้าในกบัองค์กรตา่งๆ  

3. การเป็นสมาชิกองค์กรร่วมรณรงค์เพ่ือเพิ่มศกัยภาพองค์กร  

รูปแบบองค์กรอาสาสมคัรสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 สว่นใหญ่ๆ 

1. ภาคราชการ ภาคราชการเกือบทกุกระทรวงจะมีหน่วยอาสาสมคัรเป็นของตนเอง เช่น อพปร. และ อสม. เป็นต้น 

2. NGO  
3. กลุม่อิสระ เป็นกลุ่มท่ีมีความเตบิโตเยอะขึน้มากในช่วงท่ีผา่นมา คนรุ่นใหม่มีความพงึพอใจกบัการทํางานอิสระ

มากกวา่ไปยึดตดิกบัองค์กรใดองค์กรหน่ึง เป็นลกัษณะของการร่วมกลุ่มกนัเองและทํางานในช่วงเสาร์อาทิตย์ 

ประเทศไทยของเรามีลกัษณะพเิศษคือสดัสว่นอาสาสมคัรภาคราชการนัน้มีเยอะท่ีสดุ แตค่วามจริงอาจจะไมไ่ด้เป็น

เช่นนัน้เน่ืองจากประเทศไทยประสบปัญหาเร่ืองการเก็บข้อมลูสถิต ิ 

ลกัษณะรูปแบบของงานและความท้าทายแตกตา่งกนัไปในแต่ละกลุม่ ในภาคราชการ งานจะเป็นลกัษณะ

เฉพาะเจาะจง ตามประเดน็ขบัเคล่ือน ความท้าทายคืออาสาสมคัรจะมุง่เน้นเฉพาะภารกิจขององค์กรตวัเองเป็นหลกั ไมไ่ด้

เช่ือมโยงกบัเครือขา่ยอ่ืนๆมากนกั ในสว่นภาคเอกชน ถ้าเป็น NGO ท่ีจดทะเบียนแล้ว อาสาสมคัรจะมีลกัษณะท่ีให้บริการ

โดยตรงกบักลุม่เป้าหมาย และไปสง่เสริมศกัยภาพองค์กร สว่นความท้าทายของกลุม่นีคื้อระบบบริหารจดัการอาสาสมคัรไมไ่ด้



แขง็แรงมากนกั ทําให้กระบวนการอาสาสมคัรไม่สามารถไปตอบสนองการขบัเคล่ือนงานให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ สว่นองค์กร

อาสาสมคัรระหวา่งประเทศจะมีภารกิจงานอาสาสมคัรท่ีชดัเจน งานจะเน้นไปให้บริการโดยตรงกบักลุ่มเป้าหมาย องค์กร

เหลา่นีจ้ะเน้นการรับสมคัรอาสาสมคัรตา่งประเทศมาทํางานในไทย หรือเพ่ือนบ้าน แตย่งัไมค่อ่ยมีการเช่ือมโยงกบัองค์กร

ภายในพืน้ท่ีเท่าไหร่นกั สว่นกลุม่อิสระนัน้ ความท้าทายคือความไมต่อ่เน่ือง เลยทําให้ไมส่ามารถแก้ปัญหาบางอย่างท่ีต้อง

อาศยัความตอ่เน่ืองได้ และอาสาสมคัรไมไ่ด้มีความพร้อมหรือขาดทกัษะบางอยา่งท่ีจําเป็น และไมไ่ด้ทํางานเช่ือมโยงกบั

องค์กรท่ีมีอยู่แล้วในพืน้ท่ี  

ภาคสว่นท่ีเร่ิมมีบทบาทมากขึน้ในกระบวนการอาสาสมคัรในไทยคือมหาวทิยาลยั ซึ่งนโยบายการศกึษาของไทยเร่ิม

ให้ความสําคญักบัการพฒันาจิตสํานึก การสง่เสริมงานอาสาสมคัรในรัว้มหาวทิยาลยัแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ แบบแรกคือเป็น

สว่นหนึ่งในระบบการเรียนการสอน เช่นวชิา TU100 ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีให้นกัเรียนลงพืน้ท่ีเพ่ือเรียนรู้ปัญหาชมุชน

โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ และแบบท่ีสองคือสง่เสริมเป็นกิจกรรมภายนอกห้องเรียน ซึ่งแตเ่ดมิท่ีมีศนูย์

อาสาสมคัรธรรมศาสตร์แคท่ี่เดียว ขณะนีก้ไ็ด้ขยายเป็นสบิพืน้ท่ีแล้ว  

ภาคธรุกิจกบับทบาทการสง่เสริมงานอาสาสมคัร  

หลายๆท่านเร่ิมคุ้นเคยมากขึน้กับคําว่า CSR คือเป็นการสร้างโอกาสให้พนกังานในองค์กรได้มีโอกาสทํางานจิตอาสา 

ซึ่งกิจกรรมเหลา่นีส้ว่นใหญ่จะดําเนินงานภายใต้หน่วยงานด้านการประชาสมัพนัธ์องค์กร หรือเป็นภารกิจภายใต้หน่วยงานการ

สร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคม หรือ CSR นัน่เอง  

รูปแบบการดําเนินกิจกรรมหลกัๆของพนกังานองค์กรธุรกิจ แบบแรกคือนําพนกังานตวัเองออกไปทํากิจกรรม

ภายนอก เช่น การบําเพญ็ประโยชน์ ทําความสะอาดวดั ปรับภมูทิศัน์ แบบท่ีสองคือให้คนในองค์กรออกแบบงานอาสาสมคัร

เองเพ่ือให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ขององค์กรหรือศกัยภาพขององค์กร ซึ่งตรงนีย้งัคอ่นข้างมีน้อย และเราอยากจะเห็นมากขึน้ 

จากการท่ีสงัเกตองค์กรอาสาสมคัรต่างประเทศ เราจะเห็นลกัษณะการบริหารจดัการอาสาสมคัร 5 ด้านด้วยกนั  

1. การระบบของการสรรหาคดัเลือกอาสาสมคัรท่ีเหมาะกับงาน  

องค์กรตา่งๆ เร่ิมใช้ช่องทางออนไลน์มากขึน้ในการรับอาสาสมคัรกบั 

2. การเตรียมความพร้อมอาสาสมคัร  

มีการเตรียมความพร้อมอยู่บ้าง แตร่ายละเอียดแตกตา่งกนัแตล่ะองค์กร แตส่่วนใหญ่จะมีการปฐมนิเทศน์และ

การให้ข้อมลูเบือ้งต้นสําหรับงานอาสาสมคัรนัน้ๆ  

3. วธีิการในการจดัลกัษณะงานท่ีเหมาะสมให้กบัอาสาสมคัร 

สิง่ท่ีเราเห็นคือการให้ความสําคญักบัคูมื่อการทํางาน มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัทกัษะอาสาสมคัร รวม

ไปถึงตรงกบัความต้องการของอาสาสมคัร มีการตดิตามดแูลอาสาสมคัรอย่างใกล้ชิด มีระบบพ่ีเลีย้งเข้ามาช่วย 

มีความยืดหยุ่นของการทํางานอาสาสมคัรเพ่ือให้อาสาสมคัรเกิดกําลงัใจและอยากท่ีจะพฒันาตวัเอง การเป็นพ่ี



เลีย้งอาสาสมคัรก็ถือเป็นสว่นประกอบท่ีสําคญัท่ีสดุเหมือนกนัเพราะจะเป็นตวัช่วยท่ีทําให้เกิดการพฒันา

อาสาสมคัร และทําให้อาสาสมคัรรู้สกึอยากจะเป็นอาสาสมคัรตอ่ 

4. วธีิการประเมนิผลอาสาสมคัร 

มีการทําแบบสอบถามเพ่ือถามความพงึพอใจ รวมไปถึงมีการถอดบทเรียน  

5. การตดิตามหลงัจากเสร็จสิน้ภารกิจ  

ยงัคอ่นข้างเป็นจดุอ่อนท่ีสําคญัของการบริหารการจดัการอาสาสมคัร หลายองค์กรไมไ่ด้ทําตรงสว่นนี ้ท่ีจริงแล้ว

องค์กรควรให้ความสําคญัวา่จะมีช่องทางไหนท่ีจะดงึอาสาสมคัรให้กลบัมาทํางานตอ่ 

สามประเดน็ท่ีควรให้ความสําคญัถ้าเราอยากจะพฒันาระบบอาสาสมคัร ประเดน็แรกคือการพฒันาตวัอาสาสมคัร

เองเพ่ือให้เกิดการทํางานอาสาสมคัรท่ีมีคณุคา่ตอ่สงัคมจริงๆ รวมถงึยงัจะได้เรียนรู้ตวัเอง และได้รับพฒันาศกัยภาพท่ีถกูทาง 

กระบวนการอาสาสมคัรเป็นการเปล่ียนแปลงคน ดงันัน้ความท้าทายขององค์กรคือจะทําอย่างไรให้อาสาสมคัรท่ีมาเข้าร่วมเกิด

การเรียนรู้ และได้ทํางานท่ีมีคณุคา่ตอ่สงัคมด้วย ประเดน็ท่ีสองคือการพฒันาองค์กรอาสาสมคัรให้มีระบบบริหารจดัการ

อาสาสมคัร ตัง้แตเ่ร่ืองการออกแบบงานจนถึงการท่ีทําให้อาสาสมคัรรู้สกึว่าการเป็นอาสาสมคัรเป็นสิง่ท่ีมีคณุค่าถึงงานจะ

เลก็น้อยขนาดไหน การจดัการท่ีดีทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ ประเดน็สดุท้ายคือการพฒันาระบบสนบัสนุนให้องค์กรและ

อาสาสมคัรทํางานได้อย่างมีประสทิธิภาพมากขึน้ คอยเตมิความรู้ใหม่ๆ  และเช่ือมโยงเครือขา่ยการทํางานให้มากขึน้ 

 

Mr. Hiroki Fukushima, Vice President of IAVE Japan 

องค์กร IAVE ก่อตัง้ในปี 2553 เป็นองค์กรเครือขา่ยระดบัโลกด้านอาสาสมคัร ได้มีการจดัประชมุระดบัชาตท่ีิเก่ียวกบั

อาสาสมคัร 4 ครัง้แล้ว ซึ่งการทํางานจะเน้นไปท่ีกลุม่เยาวชนเป็นหลกั โครงสร้างอาสาสมคัรในญ่ีปุ่ น ในประเทศญ่ีปุ่ นจะมีศนูย์

อาสาสมคัรระดบัท้องถิ่นเกือบทกุๆภมูภิาค นอกจากนีย้งัมีศนูย์อาสาสมคัรระดบัชาตซิึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณะสขุ 

กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ นอกเหนือจากโครงสร้างแบบนีแ้ล้ว ยงัมีกลุม่

อาสาสมคัรอ่ืนๆอีกมาก ท่ีดําเนินการโดยเอกชนท่ีไมห่วงัผลกําไร หรืออาจจะเป็นกระทรวงอ่ืนๆด้วย เช่น กระทรวงการศกึษา 

หรือกระทรวงทางด้านสิง่แวดล้อม  

ประวัตศิาสตร์ของกระบวนการอาสาสมัครในประเทศญ่ีปุ่น  

ในปี 2506 สภาญ่ีปุ่ นเพ่ือสวสัดกิารสงัคมเร่ิมมีแนวคดิท่ีอยากจะจดัตัง้ศนูย์อาสาสมคัร  

ในปี 2520 ได้มีการก่อตัง้ศนูย์อาสาสมคัรระดบัชาตขิึน้  

ในปี 2538 ได้เกิดเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวขัน้รุนแรง และเป็นตวักระตุ้นให้เกิดอาสาสมคัรมากขึน้ในญ่ีปุ่ นถึง 1.5 ล้านคน  

ในปี 2541 เร่ิมมีกฎหมายสง่เสริมกิจกรรมองค์กรท่ีไมแ่สวงหาผลกําไร 

รายงานสถิต ิในปี 2555 จํานวนอาสาสมคัรในประเทศมี 37 ล้านคน ซึ่งนบัเป็นร้อยละ 36.6 ของคนทัง้ประเทศ 

นบัเป็นมลูคา่ถึง 113 ล้านดอลลาร์ตอ่ปี โดยเฉล่ียแล้วอาสาสมคัรใช้เวลา 3.4 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ ผู้หญิงเป็นอาสาสมคัร



มากกวา่ผู้ชาย และส่วนใหญ่จะเป็นผู้สงูอายท่ีุมาเข้าร่วม องค์กรท่ีจดทะเบียนกบัทางภาครัฐมีจํานวนถึง 48,611 องค์กร และ

ประเดน็ท่ีอาสาสมคัรสนใจจะเป็นเร่ืองสขุภาพและสวสัดกิารสงัคม เน่ืองจากญ่ีปุ่ นเร่ิมมีผู้สงูอายมุากขึน้  

ความท้าทายงานด้านอาสาสมคัรในประเทศญ่ีปุ่ นคือเจ้าหน้าท่ีเร่ิมเป็นผู้สงูอายมุากขึน้ ไม่ได้เห็นคนรุ่นใหมเ่ท่าไหร่

นกั ทําให้ไม่สามารถจะริเร่ิมสร้างสรรค์กิจกรรมใหมไ่ด้เพราะต้องทําตามนโยบายภาครัฐ คนยงัไมเ่ห็นความสําคญัของงาน

อาสาสมคัรเท่าไหร่นกั และยงัไม่มีระบบท่ีมีประสทิธิภาพในการสนบัสนนุงานอาสาสมคัร กฎหมายท่ีออกมาเพ่ือสนบัสนนุงาน

ขององค์กร NGO ก็ยงัไมส่ามารถสร้างระบบเพ่ือให้องค์กรได้ทํางานอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

Ms. Yoonae Park, Asia-Pacific Regional Representative, IAVE, South Korea 

อาสาสมคัรในประเทศเกาหลีสามารถแบง่เป็น 4 สว่นใหญ่ๆ ได้แก่ 

− อาสาสมคัรเพ่ืองานในประเทศ 

− อาสาสมคัรเพ่ือการสนับสนนุทางด้านภาครัฐ 

− อาสาสมคัรภายในองค์กร 

− อาสาสมคัรท่ีมาจากภาคธรุกิจ 

ตวัเลขของการเป็นอาสาสมคัรเร่ิมอยู่ตวั คือ ร้อยละ 21 และอาสาสมคัรจะเป็นผู้หญิงมากกวา่ผู้ชาย ยิ่งมีการศึกษา

สงูและรายได้สงูจะมีแนวโน้มเป็นอาสาสมคัรมากกวา่ แรงจงูใจในการเป็นอาสาสมคัรคือสว่นใหญ่จะเป็นงานท่ีอาสาสมคัรผู้

นัน้เคยทําอยู่แล้ว ต้องการมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และรู้สกึว่ามนัเป็นหน้าท่ีของพลเมือง  

การเป็นอาสาสมคัรสว่นใหญ่จะผา่นการทํางานของตวัเอง รองลงไปมาจากการท่ีถกูร้องขอให้มาเป็น หรือถกูชกัชวน

โดยคนใกล้ตวั โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นท่ีไปช่วยเหลือเดก็ เยาวชน ผู้สงูอายแุละผู้พกิาร แนวโน้มสงัเกตเห็นวา่กิจกรรม

เหลา่นีเ้ร่ิมลดลง ในขณะท่ีงานอาสาสมคัรเก่ียวกบัการรับมือกบัภยัพบิตัเิพิม่มากขึน้ นอกจากนี ้เราพบวา่ร้อยละ 20 ของ

อาสาสมคัรจะเน้นใช้ทกัษะตวัเองในการมาทํางานอาสาสมคัร  

อาสาสมคัรหลายๆคนไม่มีความพงึพอใจกบังานอาสาสมคัรตวัเอง โดยมีสาเหตหุลกัๆดงันี ้

1. ไมมี่การฝึกอบรมให้ความรู้เพียงพอแก่อาสาสมคัรก่อน 

2. ไมไ่ด้มีจิตใจท่ีอยากจะทําตัง้แตแ่รก 

3. งานอาสาสมคัรยากเกินกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ตอนแรก 

สว่นคนท่ีไม่ได้อยากเข้าร่วมงานอาสาสมคัรตัง้แตแ่รกจะให้เหตผุลวา่เพราะไมไ่ด้มีเวลามากเพียงพอ รองลงมาคือ 

ไมไ่ด้สนใจงานอาสาสมคัร และรู้สกึวา่ไม่ได้มีช่องทางในการมาเป็นอาสาสมคัร 



การจดัตัง้เครือขา่ยอาสาสมคัรในประเทศเกาหลีสว่นใหญ่จะมาจากกลุม่อิสระ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัองค์กรใด และ

รองลงมาเป็นกลุ่มองค์กร เช่น สมาคมนิสติเก่าสงักดัใดสงักดัหนึ่ง และสดุท้ายคือกลุม่ท่ีรวมตวักนัจากสถาบนัทางด้านศาสนา 

ปัจจยัหลกัท่ีสนบัสนนุให้ทํางานอาสาสมคัร 

1. ต้องการทํางานอาสาเพ่ือคนอ่ืนจริงๆ 

2. ต้องการทํางานเพ่ือจะได้เป็นท่ีปรึกษา 

เทรนด์งานอาสาสมคัรในประเทศเกาหลี จะสงัเกตเห็นวา่คนสมคัรเป็นอาสาสมคัรมากกวา่จํานวนท่ีคนบริจาคสิง่ของ  

นโยบายท่ีจะทํางานให้อาสาสมคัรมีความยัง่ยืนคือต้องมีการเปล่ียนแปลงยทุธศาสตร์ในการทํางานอาสาสมคัรทัง้

จากองค์กรภาคธรุกิจ โรงเรียน หรือมหาวทิยาลยั สองคือต้องมีการปรับปรุงให้มีการอบรมเก่ียวกบัพืน้ฐานงานอาสาสมคัร 

เพ่ือให้สามารถเป็นอาสาสมคัรมืออาชีพ และสามคือการเสริมสร้างการตระหนกัรู้ของงานอาสาสมคัร และพยายามท่ีจะเชิญ

ชวนให้ผู้ ท่ีมีการศกึษาและมีรายได้เข้ามาร่วมงานอาสาสมคัรมากขึน้ ตลอดจนองค์กรท่ีเปิดรับอาสาสมคัรควรจะพฒันา

โปรแกรมออนไลน์ให้ง่ายตอ่การเข้าถึง 

การสนบัสนนุจากภาครัฐบาลในการทํางานอาสาสมคัร  

ประเทศเกาหลีมีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัการอาสาสมคัร จากตวักฎหมายนีรั้ฐบาลก็ได้นํามาเป็นแผนปฏิบตังิาน 

ซึ่งปัจจบุนัประเทศเกาหลีมีศนูย์อาสาสมคัรทัง้หมด 247 ศนูย์ และมีเจ้าหน้าท่ีทัง้หมด 1,351 คน และรัฐบาลเองยงัมี

งบประมาณจํานวน 793 ล้านดอลลาร์ตอ่ปี 

เป้าหมายแผนปฏิบตังิานปัจจบุนัเน้นการมีสว่นร่วมและการแบง่ปันเพ่ืออนาคตยัง่ยืน โดยจะมุง่เป้า 5 ด้านดงัตอ่ไปนี ้ 

− การสร้างวฒันธรรมการเป็นอาสาสมคัรและการมีสว่นร่วม  

− การทําโครงสร้างขององค์กรอาสาสมคัร 

− การจดัการ และการพฒันาอาสาสมคัร 

− งานวจิยัและการประเมนิตดิตามผล 

− การร่วมมือภาคีระดบัโลก 

องค์กรตา่งๆ และโครงสร้างตา่งๆขององค์กรอาสาสมคัรในเกาหลีมีเครือขา่ยมากกว่า 150 องค์กร ในปี 2543 มีการ

ก่อตัง้ศนูย์ Korea Association of Volunteer Center ซึ่งเป็นศนูย์รวมเครือข่ายองค์กรอาสาสมคัรตา่งๆ ในปี 2539 ได้มี

การตัง้ Korea Volunteer Center ในท้องถิ่นมากมาย นอกจากนี ้ยงัมี Korea University Council for Social Service 

ซึ่งได้เร่ิมทํางานมาตัง้แต่ปี 2539 ซึ่งเป็นการรวมตวัของมหาวทิยาลยัและโรงเรียนตา่งๆมากกวา่ 172 แห่ง ตวัอย่างกิจกรรม

ตา่งๆของงานอาสาสมคัร เช่น การจดังานแฟร์ การจดัอบรมเพิ่มศกัยภาพให้กบั NGO  



ในปี 2559-2567 ประเทศเกาหลีได้ตัง้เป็นปีแห่งอาสาสมคัร โดยแผนปฏิบตักิารได้เช่ือมโยงกบั SDG ซึ่งเลือกมาสบิ

ประเดน็หลกัเพ่ือจะทํางานให้เกิดประสทิธิภาพท่ีดี ประเดน็แรกๆท่ีมุง่เน้นคือ การศกึษา ความปลอดภยัของสงัคม การยตุคิวาม

ยากจน 

บริษัทในเกาหลีมากกวา่คร่ึงหนึ่งได้จดัตัง้กลุม่อาสาสมคัร และเจ้าหน้าท่ีของแตล่ะบริษัทมากกวา่ร้อยละ 50 ได้เข้า

มามีส่วนร่วมในงานอาสาสมคัรของบริษัท โดยสงัเกตเห็นวา่ เจ้าหน้าท่ียิ่งอายมุากขึน้จะมีแนวโน้มร่วมงานอาสาเยอะขึน้ มีการ

นําทกัษะเฉพาะทางขององค์กรเอกชนนัน้ๆไปช่วยภาค NGO โดยไมมี่ค่าใช้จ่าย เช่น ทกัษะเฉพาะตวัด้านการตลาด ด้านบญัชี

เป็นต้น นอกจากยงั ยงัมีโครงการร่วมกนัระหวา่งภาคธุรกิจและองค์กรในพืน้ท่ี โดยจะมีองค์กรกลางเป็นตวัเช่ือมประสานใน

การทําโปรเจคท์ร่วมกนัซึ่งนํามาซึ่งการเปล่ียนแปลงในพืน้ท่ีนัน้ๆ  

 

Ms. Likie LEE Pui Ki, Head of Training Center/Agency for Volunteer Service (AVS), Hong Kong 

องค์กร AVS เป็นองค์กรท่ีทํางานด้านการสง่เสริมและพฒันาให้เกิดการทํางานด้านอาสาสมคัรให้เกิดขึน้ในภาค

ประชาสงัคมให้เป็นสงัคมท่ีน่าอยู่ 

งานหลกัๆแบง่ได้ทัง้หมด 5 ด้าน  

− การจดัการอาสาสมคัร 

− การจดัฝึกอบรม และเป็นท่ีปรึกษาให้กบัหน่วยงานภาคประชาสงัคมต่างๆ 

− การสง่เสริมงานอาสาสมคัร ให้มีการยอมรับ และตระหนกัรู้ถึงงานอาสาสมคัร  

− สร้างพนัธมติรและเครือขา่ยในการทํางานร่วมกนั  

− จดักิจกรรมอาสาสมคัรหรือการจดัการงานต่างๆ 

ผลลพัธ์ท่ีได้จากการทํางานคือ AVS ค้นพบว่ามีคนมาเข้าร่วมงานอาสาสมคัรมากกวา่ 80,000 คน ชัว่โมงการทํางาน

มากกวา่ 330,000 ชัว่โมง และมีผู้ได้รับผลประโยชน์ถึงจํานวน 1.6 ล้านคน องค์กรอาสาสมคัรท่ีเป็นภาคีร่วมกันมีการจดั

อบรม 364 ครัง้ และมีผู้เข้าร่วมอบรมทัง้หมด 30,000 กวา่คน 

แนวโน้มงานอาสาสมคัรในฮ่องกง เม่ือปี 2552 ประเทศฮ่องกงมีการทําวจิยักบักลุม่อาสาสมคัรท่ีเป็นทางการ 

(อาสาสมคัรผา่นองค์กรต่างๆ) และอาสาสมคัรท่ีเป็นปัจจบุนั (คนท่ีทํางานอาสาสมคัรในขณะท่ีกําลงัทํางานวิจยั) เราพบวา่

อตัราของงานอาสาสมคัรมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยอาสาสมคัรฮ่องกงจะนิยมเป็นอาสาสมคัรผ่านองค์กรตา่งๆ อาสาสมคัรชาย

และหญิงไมไ่ด้มีอตัราสว่นตา่งกนัมากนกั เยาวชนเป็นวยัท่ีทํางานอาสามากกวา่คนกลุม่อ่ืนๆ ข้อมลูยงัชีว้า่ทกุๆ 3 คนท่ีเป็น

อาสาสมคัร จะมีอาสาสมคัรผู้เกษียณอายจํุานวน 1 คน กลุม่ท่ีมีการศกึษาสงูหรือมีรายได้สงูกวา่จะมีแนวโน้มท่ีจะทํางานอาสา

มากกวา่ โดยสรุปคือการทํางานอาสาสมคัรในประเทศฮ่องกงมีแนวโน้มสงูขึน้เร่ือยๆ อาสาสมคัรฮ่องกงจะเน้นไปท่ีการพฒันา

เยาวชน สร้างเดก็รุ่นใหม่ให้รู้คณุคา่ของการใช้ชีวติ และความรับผดิชอบตอ่สงัคม 



พฤตกิรรมของการเป็นอาสาสมคัรมีทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นทางการผา่นองค์กรการกุศล และการเป็นอาสาสมคัรท่ีจดัโดย

โรงเรียน หรือบริษัทท่ีบริจาคเงินผา่นองค์กรการกศุล การบริจาคเสือ้ผ้า หรือการบริจาคโลหิต จากการสํารวจ เราค้นพบว่าคน

จะชอบอาสาสมคัรอย่างไมเ่ป็นทางการมากกวา่ สว่นการบริจาค คนฮ่องกงจะเลือกบริจาคอย่างเป็นทางการมากกวา่ แนวโน้ม

การเป็นอาสาสมคัรในฮ่องกง จะเน้นความสามารถทางภาคธรุกิจมากกวา่ โดยการสร้างความตระหนกัด้านพลเมือง และการ

รับผดิชอบทางสงัคม และให้ความรู้เก่ียวกบัคณุคา่ของอาสาสมคัร หรือสร้างไอเดียเก่ียวกบัการให้ทางสงัคม 

อาสาสมคัรเร่ิมมองหางานอาสาสมคัรผ่านออนไลน์มากขึน้ นโยบายของการรวมฮ่องกงกบัจีนเข้าด้วยกนัทําให้มีการ

แลกเปล่ียนอาสาสมคัรระหว่างสองประเทศมากขึน้ AVS มองวา่อาสาสมคัรต้องสร้างการเปล่ียนแปลง และมีคณุภาพจริงๆ 

อาสาสมคัรต้องเป็นคณุภาพในสงัคมและกลายเป็นวฒันธรรมในสงัคมให้ได้ นอกจากนีก้ารท่ีประชาชนมีความคาดหวงัสงูขึน้

ในงานอาสาสมคัรทําให้เกิดปฏิญญาวา่ด้วยอาสาสมคัรฮ่องกงขึน้มาซึ่งได้วางแนวทางและรากฐานแนวทางปฏิบตัขิอง

อาสาสมคัรตอ่ไปในอนาคต 

 

ประชุมเสร็จสิน้เวลา 

 15.00 น. 

 

 

 


