รายงานประจาปี 2556
หน่ วยสั นติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย
สร้ างเสริมมิตรภาพและสันติภาพ

สันติภาพ
ความยัง่ ยืน

มิตรภาพ

การพัฒนา

การศึกษา

เยาวชน

คนไทยและคนอเมริกนั ร่ วมมือกันทางานด้ วยมิตรภาพเพือ่ การพัฒนา

สาส์ นจากผู้อานวยการหน่ วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย
เพือ่ นๆ และเพือ่ นร่ วมงานทีร่ ักและเคารพ

“ผมโชคดีมากทีเ่ ป็ น
หนึ่งในอาสาสมัคร
เหล่านั้น”

ผมมีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่จะรายงานให้ทุกท่านทราบถึงกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริ กา ประเทศไทย ที่ได้ดาเนินการ
ไปในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งนับเป็ นปี ที่ 51 ของการปฏิบตั ิงานใน
ราชอาณาจักรไทย ตลอดครึ่ งศตวรรษที่ผา่ นมา มีอาสาสมัครจานวน
มากกว่า 5,200 คน ได้เข้ามาปฏิบตั ิงานที่นี่ และผมโชคดีมากที่เคยเป็ น
หนึ่งในอาสาสมัครเหล่านั้น เราได้พฒั นาความร่ วมมือกันอย่างยาวนาน
ตลอด 51 ปี และรายงานฉบับนี้เป็ นการเฉลิมฉลองปี แห่งการทางาน
อันมีคุณค่าของเหล่าอาสาสมัครที่ได้ประสานความร่ วมมือกับเพื่อน
ดร. เควิน เอฟ. เอฟ. ควิกลีย์
ร่ วมงานชาวไทยเพื่อสนับสนุนงานในชุมชน
ขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งสาหรับความร่ วมมืออันมัน่ คงที่จะดารงต่อไปกับหน่วยราชการไทยทั้ง 3 แห่ง อัน
ได้แก่ สานักงานความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ภายใต้สงั กัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิน่ (สถ.) ภายใต้สงั กัดกระทรวงมหาดไทย และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้สงั กัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยสันติภาพฯ กาลังดาเนินงานใน 2 โครงการ ซึ่งมุง่ เน้น
พัฒนาให้เยาวชนไทยเป็ นกาลังสาคัญของชาติในอนาคต คือ
1) โครงการเพือ่ นครูเพือ่ การพัฒนา และ 2) โครงการสร้ าง
เยาวชนเพือ่ การพัฒนา โดยในปี พ.ศ. 2556 มีอาสาสมัคร
จานวน 102 คน ทางานช่วยเหลือโรงเรี ยนและหน่วยงาน
ปกครองระดับท้องถิ่น ด้านสาธารณสุข การเรี ยนภาษาอังกฤษ
และการพัฒนาทักษะชีวติ

เรื่องเด่น
 ผลงานใน พ.ศ. 2556
 การปฏิบัตงิ านของอาสาสมัคร
 เหตุการณ์ สาคัญใน พ.ศ. 2556
 อนาคตในปี ถัดไป

สารบัญ

ภาพรวมของหน่วยสันติภาพ
ผลงานใน พ.ศ. 2556
การปฏิบตั ิงานของอาสาสมัคร

3
4
9

เหตุการณ์สาคัญใน พ.ศ. 2556

17

อนาคตในปี ถัดไป

22

“รายงานฉบับนี้ เป็ นการเฉลิมฉลอง

ปี แห่งการทางานอันมีคุณค่าของ
เหล่าอาสาสมัครที่ได้ประสาน
ความร่ วมมือกับเพื่อนร่ วมงานชาว
ไทยเพื่อสนับสนุนงานในชุมชน”

วิธีการดาเนินงานที่หน่วยสันติภาพฯ ใช้ตลอดมา คือ สนับสนุนให้อาสาสมัครทางานเคียงบ่าเคียงไหล่กบั
เพื่อนร่ วมงานชาวไทยในชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน ที่สอดคล้องกับความจาเป็ นของประเทศ โดยอาสาสมัครต้องอาศัยอยูใ่ นชุมชนและ
พูดภาษาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู ้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมได้ดีที่สุด
หากท่านมีคาถามเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ หรื อต้องการให้ขอ้ เสนอแนะที่จะช่วยให้หน่วยสันติภาพปฏิบติงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นในประเทศไทย กรุ ณาบอกผมได้เสมอโดยไม่ตอ้ งเกรงใจครับ
ด้วยความปรารถนาดีและเคารพอย่างสูง

ดร. เควิน เอฟ. เอฟ. ควิกลีย ์

หน่ วยสั นติภาพสหรัฐอเมริกา
หน่วยสันติภาพฯ เริ่ มก่อตั้งและปฏิบตั ิภารกิจเมื่อ พ.ศ. 2504 หลังจากวุฒิสมาชิก จอห์น เอฟ. เคเนดี ได้ชกั ชวนให้นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย
มิชิแกนออกไปสร้างสันติภาพเพื่อรับใช้ชาติ โดยไปอาศัยและทางานในประเทศที่กาลังพัฒนา แรงบันดาลใจนั้นนาไปสู่การก่อตั้งหน่วยงาน
ของรัฐบาลกลางที่อทุ ิศตนเพื่อสันติภาพและมิตรภาพของโลก
นับแต่น้ นั มามีอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ กว่า 215,000 คน ออกไปทางานใน 139 ประเทศ ตามโครงการต่างๆ ตั้งแต่การให้การศึกษาเรื่ อง
เอดส์ ไปจนถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธกิจของหน่วยสันติภาพฯ ประกอบด้วยเป้ าหมาย 3 ประการ ที่เรี ยบง่าย
และเหมาะสมตลอดกาล ดังนี้
1. ช่ วยพัฒนากาลังคนตามความต้ องการของประเทศเจ้ าบ้ าน
2. ส่ งเสริมให้ ประชาชนของประเทศนั้นเข้ าใจคนอเมริกนั ดีขนึ้ และ
3. ส่ งเสริมให้ คนอเมริกนั เข้ าใจประชาชนในประเทศนัน้ ดีขนึ้

ภาพรวมของหน่ วยสั นติภาพสหรัฐอเมริกา ประจาประเทศไทย
ตั้งแต่เริ่ มโครงการเมื่อ พ.ศ. 2505 มีอาสาสมัคร
หน่วยสันติภาพฯ จานวนกว่า 5,200 คน เข้ามา
ปฏิบตั ิงานในประเทศไทย โดยทางานอยูท่ วั่
ประเทศในหลากหลายสาขา ทั้งการศึกษา การ
พัฒนาชนบท สุขภาพ และสิ่ งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์อนั โดดเด่นของหน่วยสันติภาพฯ
ในประเทศนไทยได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์อนั ยาวนานและใกล้ชิดระหว่าง
ไทยกับสหรัฐอเมริ กา ซึ่งร่ วมมือกันทางานด้วย
มิตรภาพเพื่อการพัฒนา

หน่วยสันติภาพฯ มีเจ้าหน้าที่จานวน 26 คน
กับเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคจานวน 4 คน ภายใต้
การบริ หารงานของ ดร. เควิน เอฟ. เอฟ.
ควิกลีย ์ ผูอ้ านวยการหน่วยสันติภาพ ประเทศ
ไทย ซึ่งเคยเป็ นอดีตอาสาสมัครในประเทศ
ไทย หน่วยสันติภาพช่วยเตรี ยมความพร้อม
ให้กบั อาสาสมัครและให้การฝึ กอบรมด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมอย่างเข้มข้น การดูแล
สุขภาพ การฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับงาน และการ
ดูแลด้านความปลอดภัย

โครงการของอาสาสมัคร
อาสาสมัครรุ่นที่ 124 กาลังทางานใน 2 โครงการ
ดังต่ อไปนี้

อาสาสมัครรุ่ นที่ 125 กาลังทางานใน 2 โครงการ
ดังต่ อไปนี้

อาสาสมัครด้านการศึกษาทางานในโครงการเพือ่ นครู
และพัฒนาชนบทร่ วมกับครู เพื่อพัฒนาการสอน
ภาษาอังกฤษและออกแบบหลักสูตร ปรับปรุ งทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ และใช้วิธีการเรี ยนรู้แบบ

อาสาสมัครในโครงการเพื่อนครู เพือ่ การพัฒนากาลังช่วย
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ สนับสนุนโครงการด้าน
การศึกษาของรัฐบาลไทย และส่ งเสริ มโครงการที่
ให้บริ การชุมชน

มีส่วนร่ วม

อาสาสมัครในโครงการสร้ างเยาวชนเพื่อการพัฒนาช่วย
เตรี ยมเยาวชนไทยให้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นพลเมืองที่มี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ โดย
ทางานกับเพื่อนร่ วมงานชาวไทยเพื่อสอนเยาวชนในเรื่ อง
ทักษะชี วิต การเรี ยนรู้ที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่น การใช้ชีวิตอย่าง
ถูกต้อง การเป็ นพลเมืองที่มีส่วนร่ วม และทักษะของการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ

อาสาสมัครในโครงการส่ งเสริมศักยภาพองค์กร
ท้ องถิ่น ช่วยเหลือองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.)
กับผูน้ าชุมชน โดยส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนในชนบทไทย

อาสาสมัครที่กาลังปฏิบัติงานในประเทศไทย
78 จานวนอาสาสมัครปัจจุบัน
65% อาสาสมัครเพศหญิง
35% อาสาสมัครเพศชาย
13% อาสาสมัครอายุมากกว่ า 50 ปี
100% จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
17% จบการศึกษาสู งกว่ าระดับปริญญาตรี

อาสาสมัครรุ่นที่ 1 (2505– 2507)

อาสาสมัครรุ่นที่ 125 (2556– 2558)
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รายงานประจาปี 2556 หน่ วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประจาประเทศไทย

ผลงานใน พ.ศ. 2556
การปรับปรุ งสานักงานหน่ วยสั นติภาพสหรั ฐอเมริกา ประจาประเทศไทย
หน่วยสันติภาพฯ ประจาประเทศไทยได้สร้างความก้าวหน้าที่สาคัญยิง่ ในการพัฒนาสานักงานให้เป็ นศูนย์กลางของ
ภูมิภาค โดยเช่าอาคารในบริ เวณเดียวกันมาบูรณะ และปรับปรุ งหน่วยแพทย์ จนสามารถขยายการบริ การให้แก่
สานักงานอื่นๆ ของหน่วยสันติภาพฯ ในแถบยุโรป เมดิเตอร์ เรเนียน และเอเชีย ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพของ
โครงการต่างๆ ในประเทศไทย

อาคารสานักงานหลัก

อาคารส่ วนหน้ า (สานักงานฝ่ ายการแพทย์ และเจ้ าหน้ าทีร่ ะดับภูมภิ าค)

อาคารส่ วนหลัง (ศูนย์ ข้อมูลและสันทนาการ)
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รายงานประจ าปี 2556 หน่ วยสั น ติ ภ าพสหรั ฐ อเมริ ก า ประจ าประเทศไทย

ผลงานใน พ.ศ. 2556
“โดยส่ วนตัวแล้วดิฉนั เห็นว่า ความสาเร็ จอันน่าภูมิใจที่สุดของอาสาสมัคร คือ การที่อาสาสมัครกับเพื่อนร่ วมงาน
ช่วยกันทางานเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และดิฉนั ดีใจมากที่เห็นอาสาสมัครแต่ละคนมีการพัฒนาตนเอง
พวกเขาไม่ได้แค่จดั ค่ายหรื อทากิจกรรม แต่ทามากกว่านั้นเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนภายในชุมชน อาสาสมัครส่ วนใหญ่ใน
โครงการส่ งเสริ มศักยภาพองค์กรท้องถิ่นและโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนาบอกว่า รู ้สึกสบายใจเวลาอยูใ่ นชุ มชน
และได้ปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวติ ของคนไทย พวกเขาเรี ยนรู ้ที่จะถอยออกมาเมื่อเผชิ ญความท้าทายและสถานการณ์ที่
ยากลาบาก นอกจากนั้นยังเรี ยนรู ้ที่จะยืดหยุน่ และใจเย็นมากขึ้น”
จารี เกียรติ์สุพมิ ล ผู้อำนวยกำรโครงกำรส่ งเสริ มศักยภำพองค์ กรท้ องถิ่น/โครงกำรสร้ ำงเยำวชนเพื่อกำรพัฒนำ
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รายงานประจ าปี 2556 หน่ วยสั น ติ ภ าพสหรั ฐ อเมริ ก า ประจ าประเทศไทย

โครงการส่ งเสริมศักยภาพองค์กรท้ องถิน่
ผู้ได้ รับประโยชน์ จากการดาเนินโครงการ
จานวนของเจ้ าหน้ าที่ระดับท้ องถิ่น / รพ.สต./
โรงเรียน

จานวนผู้ได้รับประโยชน์ (ชำวบ้ ำนในชุมชน/นักเรี ยน)
ชายอายุมากกว่ า หญิงอายุมากกว่ า
24 ปี
24 ปี
1.682

2.747

ชายอายุ
15-24 ปี

หญิงอายุ
15-24 ปี

1.009

1.612

ชายอายุน้อยกว่ า หญิงอายุน้อยกว่ า
15 ปี
15 ปี
3.372

3.599

จานวนผู้ให้ บริการที่ได้ รับประโยชน์ (เจ้ ำหน้ ำที่ ภำครั ฐ ผู้นำชุมชน ผู้นำเยำวชน)
ชายอายุมากกว่ า หญิงอายุมากกว่ า
24 ปี
24 ปี
478

757

ชายอายุ
15-24 ปี

หญิงอายุ
15-24 ปี

62

182

จานวนตาบล

ชายอายุน้อยกว่ า หญิงอายุน้อยกว่ า
15 ปี
15 ปี
6

229

133

11

โครงการสร้ างเยาวชนเพือ่ การพัฒนา
ผู้ได้ รับประโยชน์ จากการดาเนินโครงการ
จานวนของเจ้ าหน้ าที่ระดับท้ องถิ่น / รพ.สต./
โรงเรียน

จานวนผู้ได้รับประโยชน์ (ชาวบ้ านในชุ มชน/นักเรียน)
ชายอายุมากกว่ า หญิงอายุมากกว่า
24 ปี
24 ปี
122

131

ชายอายุ
15-24 ปี

หญิงอายุ
15-24 ปี

482

571

ชายอายุน้อยกว่ า หญิงอายุน้อยกว่ า
15 ปี
15 ปี
1.303

1.476

จานวนผู้ให้ บริการที่ได้รับประโยชน์ (เจ้ ำหน้ ำที่ ภำครั ฐ ผู้นำชุมชน ผู้นำเยำวชน)
ชายอายุมากกว่ า หญิงอายุมากกว่า
24 ปี
24 ปี
151

225

ชายอายุ
15-24 ปี

หญิงอายุ
15-24 ปี

6

17

77

จานวนตาบล

ชายอายุน้อยกว่ า หญิงอายุน้อยกว่ า
15 ปี
15 ปี
0

51

6

รายงานประจ าปี 2556 หน่ วยสั น ติ ภ าพสหรั ฐ อเมริ ก า ประจ าประเทศไทย

ผลงานใน พ.ศ. 2556
“ระหว่างการไปเยีย่ มอาสาสมัครในที่ต่างๆ ดิฉนั ได้สังเกตจนมัน่ ใจว่า ครู ส่วนใหญ่ที่เป็ นเพื่อนร่ วมงานของอาสาสมัครมี
ความก้าวหน้าในอาชีพจากการทางานร่ วมกับอาสาสมัคร พอช่วยกันสอนมาระยะหนึ่ง พวกครู ค่อยๆ ตระหนักว่า ตัวเองคง
ให้ความสาคัญกับไวยากรณ์และโครงสร้างมากเกินไป จนสอนภาษาต่างประเทศให้นกั เรี ยนกลับตาลปั ตรไปจากวิธีที่เด็ก
เรี ยนรู ้ภาษาแม่ แม้ตอนนี้พวกครู จะยังไม่ชานาญ แต่ก็เริ่ มสอนด้วยโฟนิคส์ (วิธีกำรเรี ยนอ่ ำนเขียนและออกเสี ยง
ภำษำอังกฤษโดยใช้ หลักกำรถอดรหัสเสี ยงและกำรผสมเสี ยงตัวอักษร ) เพราะเชื่ อว่าการรู ้จกั ตัวอักษรและเสี ยงของแต่ละตัว
เป็ นทักษะที่สาคัญสาหรับนักเรี ยน ในการสร้างรากฐานอันมัน่ คงของการเรี ยนภาษาอังกฤษ อาสาสมัครหลายคนกาลังใช้วธิ ี
นี้แล้วได้ผล ทาให้นกั เรี ยนมัน่ ใจขึ้น เทคนิคการสอนแบบใหม่และวิธีสร้างวินยั เชิงบวกที่อาสาสมัครนามาใช้ก็จูงใจให้
นักเรี ยนอยากเรี ยนภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วย น่าทึ่งจริ งๆ ค่ะที่เห็นนักเรี ยนซึ่ งเมื่อก่อนไม่ยอมอ่านภาษาอังกฤษ สามารถ
ใช้โฟนิคส์มาอ่านหนังสื อเองได้”
สุ วิมล สงวนสั ตย์ ผู้อำนวยกำรโครงกำรเพื่อนครู และพัฒนำชนบท /โครงกำรเพื่อนครู เพื่อกำรพัฒนำ

รายงานประจ าปี 2556 หน่ วยสั น ติ ภ าพสหรั ฐ อเมริ ก า ประจ าประเทศไทย

โครงการเพือ่ นครูและพัฒนาชนบท
ผู้ได้ รับประโยชน์ จากการดาเนินโครงการ

จานวนผู้ได้รับประโยชน์ (ครู /นักเรี ยน)

จานวนของเจ้ าหน้ าที่ระดับท้ องถิ่น / รพ.สต./ โรงเรียน

ชายอายุมากกว่ า หญิงอายุมากกว่ า ชายอายุ
24 ปี
24 ปี
15-24 ปี
1,103

758

831

หญิงอายุ
15-24 ปี
1,364

ชายอายุน้อยกว่ า หญิงอายุน้อยกว่ า
15 ปี
15 ปี
6,588

7617

จานวนผู้ให้ บริ การที่ได้รับประโยชน์ ( ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน ผู้นำนักเรี ยน ผู้นำชุมชน)
ชายอายุมากกว่ า หญิงอายุมากกว่ า ชายอายุ
24 ปี
24 ปี
15-24 ปี
301

747

406

หญิงอายุ
15-24 ปี
368

315

จานวนตาบล

ชายอายุน้อยกว่ า หญิงอายุน้อยกว่ า
15 ปี
15 ปี
66

187

73

โครงการเพือ่ นครูเพือ่ การพัฒนา
ผู้ได้ รับประโยชน์ จากการดาเนินโครงการ
จานวนของเจ้ าหน้ าที่ระดับท้ องถิ่น / รพ.สต./
โรงเรียน

จานวนผู้ได้รับประโยชน์ (ครู /นักเรี ยน)
ชายอายุมากกว่ า หญิงอายุมากกว่ า
24 ปี
24 ปี
1,136

1,072

ชายอายุ
15-24 ปี

หญิงอายุ
15-24 ปี

ชายอายุน้อยกว่ า
15 ปี

หญิงอายุน้อยกว่า
15 ปี

344

338

3,601

3,978

จานวนผู้ให้ บริ การที่ได้รับประโยชน์ ( ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน ผู้นำนักเรี ยน ผู้นำชุมชน)
ชายอายุมากกว่ า หญิงอายุมากกว่ า
24 ปี
24 ปี
223

609

86

จานวนตาบล

ชายอายุ
15-24 ปี

หญิงอายุ
15-24 ปี

ชายอายุน้อยกว่ า
15 ปี

หญิงอายุน้อยกว่า
15 ปี

4

28

0

6

58
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การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
การใช้ โฟนิคส์ เป็ นองค์ ประกอบสาคัญให้
นักเรียนอ่านออกเขียนได้
บาร์ บารา ฮาร์ ม อดีตครู ที่สงั่ สมประสบการณ์
มา 25 ปี จากรัฐแคลิฟอร์เนีย ปั จจุบนั เป็ น
อาสาสมัครด้านการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
เธอเน้นว่าโฟนิคส์เป็ นวิธีที่ดีที่สุดสาหรับการ
สร้างรากฐานเพื่อให้นกั เรี ยนอ่านได้ดีข้ ึน และ
การเรี ยนภาษาโดยท่องคาศัพท์เพียงอย่างเดียว
ไม่อาจทาให้นกั เรี ยนก้าวหน้าได้ บาร์บารา
อธิบายว่า “ร้ อยละ 80 ของภำษำอังกฤษเป็ น
เรื่ องของสัทอักษร และกำรรู้ โฟนิคส์ จะเปิ ดโลก
คำศัพท์ ให้ ผ้ เู รี ยนภำษำอังกฤษ” การเรี ยนรู ้
“ร้ อยละ 80 ของภาษาอังกฤษ
เป็ นเรื่องของสัทอักษร และการ
รู้ โฟนิคส์ จะเปิ ดโลกคาศัพท์
ให้ ผ้เู รียนภาษาอังกฤษ”

เสี ยงของพยัญชนะ สระ อักษรคูท่ ี่ออก
เสี ยงเดี่ยว และพยัญชนะประสม จะช่วย
ให้เข้าใจการออกเสี ยงได้ชดั เจน นักเรี ยน
ไทยจะออกเสี ยงได้ถูกต้องทันที ทาให้เลิก
กลัวการพูดภาษาอังกฤษออกมา
ดังๆ” โครงการสอนโฟนิคส์ที่ดีจะ
ผสมผสานทักษะการพูด การฟัง การ
ถอดรหัสและความเข้าใจในการอ่าน
รวมทั้งทักษะการสะกดคา การผสมคา
โครงสร้างและกลไกของประโยค
บาร์บาราจึงทุ่มเทเวลาไปสร้างอุปกรณ์
ประกอบการสอนด้วยโฟนิคส์ให้เพื่อนครู
และแบ่งปันให้เพื่อนอาสาสมัคร
นาไปใช้ดว้ ย

การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ไอนา ชู กาลังทางานกับชาวเลพื้นเมืองเผ่ามอแกน ที่อยูน่ อกฝั่งทะเลอันดามันของ
ประเทศไทยมาหลายชัว่ คน หลังจากเหตุการณ์คลื่นสึ นามิถล่มเมื่อ พ.ศ. 2547 ชาว
มอแกนต้องอพยพมาอยูบ่ นบกและเริ่ มปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมไทย อาจทาให้สูญเสี ยมรดกทางวัฒนธรรม
ไอนาจึงทาโครงการอนุรักษ์
อันสูงค่าของตัวเองไป ไอนาจึงทาโครงการอนุรักษ์
ภาษาพูดซึ่งเป็ นส่ วนสาคัญยิง่
ภาษาพูดซึ่งเป็ นส่วนสาคัญยิง่ ของวัฒนธรรมชาวเล
ของวัฒนธรรมชาวเล
ก่อนที่จะสูญหายไป ทุกสัปดาห์เธอกับเพื่อนร่ วมงานจะ
ก่ อนทีจ่ ะสู ญหายไป
ไปพบผูอ้ าวุโสชาวมอแกนเพื่อถ่ายวิดีทศั น์บนั ทึกเพลง
ตานาน เรื่ องเล่าส่วนตัว และวลีในภาษาพื้นบ้าน แล้วให้
เยาวชนมอแกนมาช่วยแปลและอัพโหลดวิดีทศั น์เหล่านี้ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ
ภาษาที่ใกล้สูญหาย แม้งานนี้จะทาได้ชา้ แต่ก็กา้ วหน้าไปเรื่ อยๆ อย่างมัน่ คง และ
ไอนาหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมอแกนรุ่ นใหม่ให้ภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของตัวเองในยุคโลกาภิวฒั น์น้ ี
Page 9
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การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
เคอร์ สตี โบเยตต์ มาจากรัฐฟลอริ ดา และ
เป็ นอาสาสมัครโครงการส่งเสริ ม
ศักยภาพองค์กรท้องถิ่น เธอใช้เวลา
ส่วนใหญ่ทางานกับเยาวชนในหมู่บา้ น
นอกจากสอนภาษาอังกฤษแล้ว เคอร์สตี
ยังจัดฝึ กอบรมเกี่ยวกับทักษะชีวติ
อันตรายของยาเสพติดและสุรา การพูด
ในที่สาธารณะ และการละคร โครงการ
ล่าสุดของคริ สตีกบั เพื่อนครู คือ การตั้ง
กลุ่มทาขนมอบที่มีสมาชิก 37 คน เป็ น
นักเรี ยนชั้นประถมปี ที่ 5-6 มาร่ วมลงทุน
ทาธุรกิจนี้ และได้ทุนสนับสนุนจาก
โครงการย่อยของหน่วยสันติภาพฯ มา

ซื้ออุปกรณ์ที่จาเป็ น เช่น เตาอบ ทัพพี
และถาดอบขนม
ผูป้ ระกอบการรุ่ นเยาว์เหล่านี้กาลังฝึ ก
ทาขนมให้ดีที่สุด ช่วยกันคิดยุทธวิธี
การตลาด และสร้างสานึกด้านธุรกิจ
ทุกๆ 2 สัปดาห์ นักเรี ยนจะช่วยกันอบ
ขนมและนาไปขายรอบๆ โรงเรี ยน
ตั้งแต่เริ่ มโครงการมา เคอร์สตีเห็นว่า
นักเรี ยนมีหวั ทางธุรกิจมากขึ้น รู ้จกั
รับผิดชอบและทางานหนักขึ้น
นอกจากนั้นยังเป็ นต้นแบบทางเพศที่ดี

เพราะในกลุ่มมีสมาชิก
มากมายเป็ นนักเรี ยนชายที่
ทางานอย่างกระตือรื อร้น
และกลุ่มตั้งเป้ าหมายว่า
ภายใน 2 เดือน จะต้องมี
สิ นค้าไปวางขายทุก
สัปดาห์ในตลาด 3 แห่ง
ของหมูบ่ า้ น

แนวทางการสอนเพือ่ เพิม่ ทักษาะชีวติ

การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ซาราห์ ลิงโก ใช้เวลาส่ วนใหญ่
ทางานในโรงเรี ยนของชุมชน เพื่อ
สอนทักษะชีวติ เพศศึกษา อันตราย
ของยาเสพติดและสุ รา การรี ไซเคิล
และโภชนาการ เมื่อเดือนกรกฎาคม
ซาราห์ช่วยสอนนักเรี ยนที่โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในท้องถิ่นให้รู้จกั วิธี
ป้ องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออก
เพราะคาดว่าเป็ นช่วงที่มีอตั ราการ

แพร่ ระบาดของโรคสู งที่สุดของปี
โดยนาเสนอข้อมูลของไข้เลือดออก
วิธีป้องกันตัวเอง วิธีสร้างและดูแล
กับดักยุงลายที่ช่วยลดประชากรยุง
ต่อมาโรงเรี ยนมัธยมศึกษา 30 แห่ง
ได้สร้างกับดักยุงลายเองเพื่อใช้ในบ้าน
หรื อรอบๆ ชุมชน กับดักนี้จะช่วยลด
ประชากรยุงลาย (ที่เป็ นพาหะนา
ไข้เลือดออก) โดยล่อให้ยงุ ตัวเมียมา
วางไข่ พอไข่ฟักแล้วเติบโตเต็มวัย

ยุงจะติดอยูใ่ นกับดักและตายไป
ซาราห์จะสอนเรื่ องไข้เลือดออกใน
ชุมชนต่อไป โดยทางานกับโรงเรี ยน
และสถานีอนามัยที่สนใจจะเรี ยนรู้เรื่ อง
กับดักยุงลาย แล้วจัดการฝึ กอบรมเอง
ในอนาคต

ซาราห์ จะสอนเรื่องไข้ เลือดออกในชุ มชนต่ อไป
โดยทางานกับโรงเรียนและสถานีอนามัยที่สนใจจะ
เรียนรู้เรื่องกับดักยุงลาย แล้ วจัดการ
ฝึ กอบรมเองในอนาคต
รายงานประจ าปี 2556 หน่ วยสั น ติ ภ าพสหรั ฐ อเมริ ก า ประจ าประเทศไทย

เป้ าหมายอันดับที่ 1 ตามพันธกิจของหน่ วยสันติภาพ: ช่ วยพัฒนากาลังคนตามความต้ องการของประเทศเจ้ าบ้ าน
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การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
คีธ วินเกียร์ ด เป็ นอาสาสมัครด้านการศึกษา
วันแรกที่ไปทางานเขาตื่นเต้นที่ได้พบ
นักเรี ยนใหม่ทุกคน และพยายามหาวิธีช่วย
ให้นกั เรี ยนสนุกกับการเรี ยนภาษาอังกฤษ
แต่พอผ่านไป 2-3 สัปดาห์ คีธก็รู้วา่ นักเรี ยน
ส่วนใหญ่ต้ งั แต่ประถม 1-6 แทบจะอ่าน
ภาษาอังกฤษไม่ออกเลย ซึ่งเป็ นความจริ งที่
เพื่อนครู อีก 2 คน ซึ่งช่วยกันสอน
ภาษาอังกฤษ กับคีธรู ้ดีอยูแ่ ล้ว จึงยากจะหา
กิจกรรมอะไรมาฝึ กให้นกั เรี ยนอ่านได้ พอ
อ่านไม่ออก นักเรี ยนก็เขียนและพูดไม่ค่อย

ได้ จึงไม่มนั่ ใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษ แม้จะเรี ยน คาศัพท์พ้นื ฐาน/ ฝึ กอ่านคาศัพท์ (ถอดรหัส)
มาหลายปี แล้ว แต่นกั เรี ยนจานวนมากกลับอ่าน และใช้โฟนิคส์เพื่อ "ฟัง" คาศัพท์และฝึ กการ
ประโยคง่ายๆไม่ได้เลย คีธกับเพื่อนครู ท้ งั สอง สะกดคา (เข้ารหัส)
คนแทบไม่มีประสบการณ์ดา้ นการสอนโฟนิคส์
เลย แต่ก็พยายามใช้วธิ ีน้ ีสอนให้นกั เรี ยนจดจา
ตัวอักษร พัฒนาทักษะการอ่าน การฟัง และการ
ออกเสี ยง โดยเริ่ มด้วยการใช้ท่าทางและการ
เคลื่อนไหวร่ างกายมาสอนตัวอักษร เสี ยง และ
คาศัพท์พ้นื ฐาน (เช่น A, "a", apple) และ
วางแผนสอนตัวอักษรทีละ 3-4 ตัว ทุกสัปดาห์
เว้นสัปดาห์ เล่าเรื่ องง่ายๆ ให้นกั เรี ยนสนใจ
โฟนิคส์ และใช้โฟนิคส์สอน "การเปล่งเสี ยง"

โฟนิคส์ สอนให้ นกั เรียนจดจาตัวอักษร
พัฒนาทักษะการอ่ าน การฟัง
และการออกเสียง

การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
การเรี ยนรู้ ทกั ษะชี วติ เชิงบวก นอกจากนั้นยังจาลองสถานการณ์การ
แข่งขันมาสอนพวกเด็กผูช้ ายให้รับมือกับ
โดยใช้ ฟุตบอล
เคนเนธ วูดส์ ที่ 3 เป็ น
อาสาสมัครโครงการ
สร้างเยาวชนเพื่อการ
พัฒนา เขากับเพื่อน
ร่ วมงานชื่อบดินทร์ทางานร่ วมกับเด็กผูช้ าย
จานวน 22 คน อายุระหว่าง 11-14 ปี ที่สนใจ
การเล่นฟุตบอล โดยจัดกิจกรรมนี้ทุกวันอังคาร
ให้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาพลศึกษา เพื่อส่งเสริ ม
การใช้ชีวติ ให้มีสุขภาพดี การสื่ อสาร การ
ทางานเป็ นทีม การมีน้ าใจนักกีฬา และเน้น
ความสาคัญของการแข่งขัน

ความเครี ยดอย่างถูกวิธีดว้ ย
ทุกวันจันทร์บดินทร์กบั เคนเนธจะใช้เวลา
ประมาณ 30-45 นาที ช่วยกันวางแผนการสอน
ของวันถัดไป โดยนาข้อมูลจากหนังสื อส่งเสริ ม
สิ ทธิในการเล่นของเด็กๆ มาประกอบการ
วางแผน (ใช้กีฬาเพื่อการพัฒนา) เพื่อหาวิธี
ใหม่ๆ ในการส่งเสริ มทักษะชีวติ
สาหรับวัยรุ่ นชาย

“กีฬาส่ งเสริมการใช้ ชีวติ ให้ มีสุขภาพดี การ
สื่อสาร การทางานเป็ นทีม การมีนา้ ใจนักกีฬา
และเน้ นความสาคัญของการแข่ งขันเชิงบวก ”
รายงานประจ าปี 2556 หน่ วยสั น ติ ภ าพสหรั ฐ อเมริ ก า ประจ าประเทศไทย

เป้ าหมายอันดับที่ 1 ตามพันธกิจของหน่ วยสันติภาพ: ช่ วยพัฒนากาลังคนตามความต้ องการของประเทศเจ้ าบ้ าน
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การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ค่ ายโกลว์ (Camp GLOW: Girls
Leading Our World – ส่ งเสริมเด็กหญิง
ให้ เป็ นผู้นา)
เมื่อ พ.ศ. 2538 อาสาสมัครหน่วย
สันติภาพฯ กับครู ในท้องถิ่นของประเทศ
โรเมเนียเริ่ มจัดค่ายโกลว์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุน้ และสร้างพลังให้
วัยรุ่ นหญิง “เป็ นพลเมืองที่ แข็งขัน ทำให้
พวกเธอนับถือตัวเองและมีควำมมัน่ ใจ
รู้ จักตัวเองดีขึน้ พัฒนำทักษะในกำร
ตั้งเป้ ำหมำย กล้ ำแสดงออก รู้ จักวำงแผน
ชี วิตและอำชี พของตัวเอง” นับแต่น้ นั มา
เหล่าอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ ที่
ทางานอยูใ่ นกว่า 60 ประเทศ ก็จดั ค่าย

โกลว์เพื่อส่งเสริ มให้ผหู ้ ญิงทัว่ โลกมีพลัง
ยิง่ ขึ้น
ค่ายโกลว์ครั้งแรกในประเทศไทยจัดขึ้น
เมื่อเดือนกันยายน ที่โรงเรี ยนจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี โดย
ผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นเยาวชน 50 คน จากชุมชน
10 แห่ง ในทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย

ค่ายโกลว์ครั้งแรกในประเทศไทย

การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
การฝึ กอบรมโรงเรียนเพือ่ นเด็ก
พูดคุยกันถึงการสร้างพลังให้หญิงชาย
อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ 15 คน กับเพื่อน และกระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าร่ วมรู ้จกั ใช้การคิด
ร่ วมงานช่วยกันจัดการฝึ กอบรมโรงเรี ยนเพื่อน เชิงวิพากษ์
เด็กเป็ นครั้งแรกเป็ นเวลา 3 วัน เพื่อเตรี ยมตัว
รับมือกับปั ญหาความรุ นแรงทางเพศใน
เพือ่ เตรียมตัวรับมือกับปัญหาความ
โรงเรี ยนตามชุมชน อันเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นทัว่
รุนแรงทางเพศในโรงเรียนตามชุ มชน
โลกซึ่งสัมพันธ์กบั สุขภาพและสิ ทธิมนุษยชน
ผูเ้ ข้าร่ วมได้เรี ยนรู ้วธิ ีวางแผนเฉพาะสาหรับ
ชุมชน และพิจารณาแนวคิดทางสังคมเกี่ยวกับ
บทบาททางเพศ ผลเสี ยของความรุ นแรงทาง
เพศ การตระหนักถึงปั ญหา การป้ องกัน และ
การตอบสนองต่อปั ญหา นอกจากนั้นยังได้

รายงานประจ าปี 2556 หน่ วยสั น ติ ภ าพสหรั ฐ อเมริ ก า ประจ าประเทศไทย

เป้ าหมายอันดับที่ 2 และ 3 ตามพันธกิจของหน่ วยสันติภาพฯ: ส่ งเสริมให้ ประชาชนของประเทศนั้นเข้ าใจคนอเมริกนั ดีขนึ้ และส่ งเสริมให้ คนอเมริกนั เข้ าใจประชาชนในประเทศนั้นดี
ขึน้

การส่ งเสริมเป้าหมายที่ 2 และที่ 3


การเรี ยนรู้ภาษาและวัฒนธรรม



ครอบครัวไทยที่รับอาสาสมัครไปอยูด่ ว้ ย



ความร่ วมมือในการสร้างWorld Wise School



หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริ กาประจาประเทศไทย



เว็บไซต์/โซเชียลมีเดีย



PCT Wiki ที่จดั ทาโดยอาสาสมัคร

ซารา ไคลน์ เป็ นอาสาสมัคร 1 ใน 6 คน ที่กาลังปฏิบตั ิงานอยู่ และได้เข้า
ร่ วมการประชุมสุดยอด Peace Corps' Third Goal Mobilization Summit
ที่กรุ งวอชิงตัน ดีซี โดยกิจกรรมหนึ่ง คือ การให้ผชู ้ นะเลิศการประกวด
ของ Blog It Home จากประเทศเอธิโอเปี ย เม็กซิโก จาไมกา และไทย
นาเสนอประสบการณ์และผลงานที่พวกเขาใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้ผคู ้ น
เข้าใจวัฒนธรรมและโลกดีข้ นึ ซารายินดีมากที่ผอู ้ ่านกาลังเรี ยนรู ้ทกั ษะ
ใหม่ๆ จากบล็อกของเธอ เช่น กลุม่ ถักนิตติ้งของพวกอดีตอาสาสมัคร
หน่วยสันติภาพฯ ในกรุ งวอชิงตัน ดีซี เริ่ มเอาถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาถัก
เป็ นถุงพลาสติกใบใหม่ ตามคาแนะนาที่เธอโพสต์ไว้!
นอกจากความตื่นเต้นในกิจกรรมต่างๆ ของการประชุมแล้ว จุดเด่นอีก
อย่างหนึ่งในการเดินทางครั้งนี้ของซารา คือ การไปสอนให้ชาว
วอชิงตัน ดีซี รู ้จกั การทักทายแบบชาวไทยภาคเหนือด้วยคาว่า "สวัสดี
เจ๊า" การร้องและการราประกอบบทเพลงผลไม้ไทย โดยงานนี้จดั ในวัน
เสาร์ที่หอ้ งสมุดประชาชนเมาต์เพลเซนต์ ซาราดีใจที่ได้รู้วา่ บล็อกเกอร์
แต่ละคนทาให้ผอู ้ ่านสนใจและชื่นชมประเทศที่รับอาสาสมัครไป
ทางานมากขึ้น พวกเขาปรารถนาจะทางานให้หนักขึ้นเพื่อบรรลุ
เป้ าหมายที่ 3 ของหน่วยสันติภาพฯ ตลอดการทางาน 2 ปี และจะทา
ต่อไปหลังจากครบวาระแล้ว ซาราพูดว่า "ขอบคุณเจ๊า" ที่ได้รับโอกาส
อันยอดเยีย่ มแบบนี้จาก Office of the Third Goalของหน่วยสันติภาพฯ!"
เข้าชมบล็อกของ ซารา ไคลน์ ได้ที่ http://klinesc.blogspot.com/
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รายงานประจ าปี 2556 หน่ วยสั น ติ ภ าพสหรั ฐ อเมริ ก า ประจ าประเทศไทย

ตัวอย่ างของคนไทยทีไ่ ด้ ประโยชน์ จากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครหน่ วยสั นติภาพฯ
สุ ภาภรณ์ บุญรั กษาสั ตย์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายฝึ กอบรม
หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริ กาประจาประเทศไทย
ดิฉน
ั ได้แรงบันดาลใจจากครู อเมริ กนั ที่

เป็ นอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ ทาให้
อยากเรี ยนภาษาอังกฤษและมาเป็ นส่วน
หนึ่งของที่นี่ ฉันโชคดีที่ได้ทางานกับ
หน่วยสันติภาพฯ ในหลายตาแหน่งระหว่างการ
ฝึ กอบรมอาสาสมัครก่อนไปปฏิบตั ิงาน เป็ นเวลา 13 ปี
แล้วออกไปทางานในภาคเอกชนแต่ไม่วา่ จะไปอยูท่ ี่
ไหน ก็อยากกลับมาที่นี่เสมอเพื่อทดแทนบุญคุณ
องค์กรที่ดิฉนั รัก ซึ่งให้โอกาสดิฉนั เรี ยนรู ้และพัฒนา
ทักษะการฝึ กอบรม แล้วในที่สุดฝันก็เป็ นจริ ง เมื่อได้
กลับมาเป็ นผูอ้ านวยการฝ่ ายฝึ กอบรมของหน่วย
สันติภาพฯ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ซึ่งดิฉนั ถือ
เป็ นเกียรติและภูมิใจยิง่ ที่ได้มาทางานที่นี่

“อาสาสมัครหน่ วยสั นติภาพฯ สร้ างแรง
บันดาลใจให้ นักเรียนบ้ านนอกจาก
จังหวัดไกลปื นเทีย่ งอย่างปัตตานี
ได้ เป็ นนักศึกษาปริญญาเอกสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ ”
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ดร. มนูญ อร่ ามรัตน์
อดีตเลขาธิการ
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ (น.ส. แจ็กกี ดันน์
กับ นายจอห์น โกลด์ริก) ช่วยให้ผมเรี ยน
ภาษาอังกฤษเก่งจนได้ทุนการศึกษาของ
เอเอฟเอส (American Field Service - AFS) เมื่อ
พ.ศ. 2508 และสร้างแรงบันดาลใจให้นกั เรี ยนบ้านนอกจากจังหวัดไกลปื น
เที่ยงอย่างปั ตตานีได้เป็ นนักศึกษาปริ ญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว
ต่อมาเป็ นข้าราชการระดับสูงที่ซื่อสัตย์และมีเกียรติ ผมได้รับการยกย่องใน
ฐานะคนที่ส่งเสริ มการใช้พลังงานปรมาณูเพื่อสันติท้ งั ในประเทศไทยและ
ทัว่ โลก “ผมจึงสานึกในบุญคุณจนสุ ดหัวใจ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบล สรรพัชญพงษ์
ผูอ้ านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

น.ส. ดอริ ส โกลด์ กับ นายแดเนียล แฮนต์แมน เป็ นอาสาสมัคร
หน่วยสันติภาพฯ ที่จงั หวัดตรังเมื่อ พ.ศ. 2506 น.ส. ดอริ ส สอน
ภาษาอังกฤษ ที่โรงเรี ยนสตรี สภาราชินี ส่วนนายแดเนียล สอนที่
โรงเรี ยนชายวิเชียรมาตุ ครู ใหญ่ในสมัยนั้น คือ อาจารย์เจียมจิตต์
บุญญานุรักษ์ ซึ่งสอนภาษาไทยด้วย ได้ต้ งั ชื่อ “ดาริ สา” ให้อาจารย์ดอริ ส
และ “ดนัย” ให้อาจารย์แดเนียล แต่ตามปกตินกั เรี ยนจะเรี ยกอาจารย์ดอริ ส
ว่า “มิสดอริ ส” ท่านเป็ นครู ภาษาอังกฤษที่แท้จริ งของเรา!
เราโชคดีมากที่ได้เรี ยนกับ "มิสดอริ ส” ซึ่งเป็ นครู ภาษาอังกฤษที่ยอดเยีย่ ม
ใจดี เข้าใจนักเรี ยน อุทิศตน และเฉลียวฉลาด จึงจับใจนักเรี ยนได้ทุกคน
ห้องเรี ยนมีชีวติ ชีวา สนุกสนาน ทาให้การเรี ยนได้ผล พวกเราชอบเรี ยน
ชอบร้องเพลง ชอบเล่าเรื่ องให้กนั ฟัง และสนุกกับเรื่ องที่เป็ น แรงบันดาล
ใจจาก ‘มิสดอริ ส’ ฉันยังจาเพลง ‘Blue Sky’ ได้ และได้เรี ยนรู ้เทคนิค
อันมีค่ามากมาย เช่น การทางานเป็ นกลุ่ม การอ่าน และการเขียน
เพราะมิสดอริ สแท้ๆ การอ่านจึงกลายเป็ นงานอดิเรกของฉัน

รายงานประจ าปี 2556 หน่ วยสั น ติ ภ าพสหรั ฐ อเมริ ก า ประจ าประเทศไทย

ตัวอย่ างประสบการณ์ จากการเป็ นอาสาสมัครหน่ วยสั นติภาพฯ ในประเทศไทย
แบเรนต์ สปริงสเตด

โรส มารี เวลลิเวอร์ วันชูเพลา
ดิฉนั ไม่มีวนั ลืมบุญคุณของวิสยั ทัศน์และความเป็ นผู ้
นาของ ซาร์เจนต์ ชไรเวอร์ ผูอ้ านวยการหน่วย
สันติภาพฯ คนแรก พวกครู ที่โครงการฝึ กอบรบ
ในมหาวิทยาลัยมิชิแกน และเกล็นน์ เฟอร์กสู นั
ผูอ้ านวยการหน่วยสันติภาพฯ ประจาประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ดิฉนั สานึก ในบุญคุณของ
ชาวอเมริ กนั ที่สนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่ตน้
และชาวไทย ที่ทาให้ชีวติ ฉันมีคุณค่ายิง่ ขึ้น

เวอร์ มอน เอ. เนลสั น

โทนี โซลา

การเป็ นอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ
ในประเทศไทย ได้เปิ ดโลกใหม่ให้ผมจริ งๆ
และการเป็ นอาสาสมัครในอาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ก็ค่อยๆ ดึงผมออกมาจาก
"กรอบ" วัฒนธรรมของตัวเอง นี่เป็ นประสบการณ์
ที่เปลี่ยนชีวติ ของผมในวัฒนธรรมอันน่าทึ่ง

ดอริ ส โกลด์ วิบูลย์ สิน
ราว 51 ปี ก่อน ตอนเรี ยนจบจากวิทยาลัย ฉันไม่รู้วา่
อนาคตจะเป็ นอย่างไร เพราะไม่มีเป้ าหมายที่ชดั เจน
แผนการก็ไม่แน่นอน และเส้นทางช่างลางเลือน
พอครบวาระการทางานในหน่วยสันติภาพฯ แล้ว
ดิฉนั มีเป้ าหมายชัดเจนขึ้น แผนการแน่นอนขึ้น
และเส้นทางก็แจ่มชัดขึ้นเล็กน้อย พอไปเรี ยนต่อและใกล้จบ ฉันคิดว่าใน
ที่สุดก็มีเป้ าหมายที่ชดั เจนเสี ยที แต่จู่ๆ โชคชะตากลับผันแปรไปโดยไม่
ทันตั้งตัว ฉันคิดว่าจะกลับเมืองไทยเพียงชัว่ คราว ก่อนเดินไปตาม
เส้นทาง เป้ าหมาย และแผนที่กาหนดไว้แน่นอนแล้ว แต่พอผ่านไป 50 ปี
ตอนนี้ฉนั กลับมาไตร่ ตรองเป้ าหมายที่เคยตั้งไว้แล้วเปลี่ยนแปลงไป
เป้ าหมายที่บรรลุผลกับเป้ าหมายที่ทิ้งไป แผนที่วางไว้แล้วเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งเส้นทางที่เริ่ มต้นแบบไม่แน่นอนและวกวน ซึ่งนาฉันไปสู่
จุดหมายที่ไม่รู้และไม่เคยคิดเลยว่าจะกลายเป็ นที่ที่ตวั เองสบายใจและ
พึงพอใจยิง่ นัก
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ไม่น่าเชื่อเลยว่าประสบการณ์จากการเป็ น
อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ ในประเทศไทย
จะกลาย เป็ นองค์ประกอบ ใหม่
ที่ตราตรึ งอยูใ่ นใจผมไปตลอดชีวติ
การทางานในชนบท กับโครงการสาธารณสุข
เป็ นความท้าทายที่ผมไม่คาดคิดมาก่อน
การใช้ชีวติ และทางานร่ วมกัน ทาให้มิตรภาพระหว่างผมกับ
เพื่อนร่ วมงานมีคุณค่ามากและจะคงอยูช่ วั่ ชีวติ นอกจากนั้นมิตรภาพ
อันถาวรกับเพื่อนอาสาสมัคร ก็เป็ นประสบการณ์อนั สูงค่าเช่นกัน

สองปี ที่เป็ นอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ
ในประเทศไทยเป็ นเวลาสองปี ที่ดีที่สุดใน
ชีวติ ผม ตอนอยูท่ ี่นนั่ ผมมักจะคิดเสมอว่า ณ
จุดนี้ของชีวติ ผมอยากไปอยูท่ ี่ไหนอีก
ประสบการณ์แบบนี้มีเพียงครั้งเดียวในชีวติ
และผมต้องตัดสิ นใจเลือก ซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนวิถีชีวติ อย่างง่ายๆ
แต่เป็ นวาระแห่งการเฉลิมฉลองความเหมือนและความต่างของ
มนุษยชาติเป็ นประสบการณ์การใช้ชีวติ ข้ามวัฒนธรรมที่กระตุน้
ประสาทสัมผัสและกระตุน้ ทักษะการสื่ อสารที่เราไม่รู้วา่ ตัวเองมีสิ่งนี้
อยูแ่ ล้ว เราได้แต่หวังว่า การทางานกับหน่วยสันติภาพฯ จะช่วยให้เรา
ได้ตอบแทนผูอ้ ื่นให้เพียงพอกับสิ่ งดีๆ ที่เราได้รับมา ให้เราได้ทา
ประโยชน์ แก่คนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือและความรู ้ทางเทคนิค

บรูซ โฮวาร์ ด
การเป็ นอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯใน
ประเทศไทย ได้เปลี่ยนชีวติ ผม หลังจาก
เป็ นอาสาสมัครมา 5 ปี ผมก็ยงั วนเวียนทางาน
อยูใ่ นเอเชียตะวันออกอีก 26 ปี จนถึงทุกวันนี้
โดยเป็ นครู 11 ปี และอีก 15 ปี เป็ นเจ้าหน้าที่
กระทรวงการต่างประเทศในสถานทูตสหรัฐอเมริ กา 4 แห่ง
แต่ไม่วา่ จะเป็ นที่ไหน ผมจะพบอดีตอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ
ที่ชีวติ ได้รับอิทธิพลในทานองเดียวกันเสมอ ผมคิดว่า ทุกสิ่ งที่
พวกเราทาให้โลกใบนี้ลว้ นเริ่ มต้นจากวันเวลาของเราในการเป็ น
อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ นัน่ เอง

รายงานประจ าปี 2556 หน่ วยสั น ติ ภ าพสหรั ฐ อเมริ ก า ประจ าประเทศไทย

ตัวอย่ างประสบการณ์ จากอาสาสมัครหน่ วยสั นติภาพฯ ที่กาลังปฏิบัติงานอยู่ในประเทศไทย
เฟธ เอคิน

เอริน กัลเลกอส

อำสำสมัครโครงกำรเพื่อนครู และพัฒนำชนบท รุ่ นที่ 124

อำสำสมัครโครงกำรเพื่อนครู และพัฒนำชนบท รุ่ นที่ 124

การเป็ นอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ ในประเทศ
ไทยได้เปลี่ยนชีวติ ฉัน ก่อนสมัครงานนี้ ฉันไป
ร่ วมงานที่หน่วยสันติภาพฯ จัดขึ้นหลายครั้งใน
มหาวิทยาลัย และได้ยนิ พวกอดีตอาสาสมัครเล่าเรื่ อง
ประทับใจคล้ายๆ กัน แต่ฉนั ไม่เชื่อว่า เวลา 2 ปี จะมีผลกระทบอันใหญ่
หลวงต่อใครได้ แต่ก็เป็ นแบบนั้นจริ งๆ เพราะหน่วยสันติภาพฯ ได้
เสริ มสร้างให้ผคู้ นมีพลังที่จะพัฒนาตัวเอง ทั้งตัวฉัน เพื่อนร่ วมงานที่
โรงเรี ยน และชาวบ้านที่ฉนั อยูด่ ว้ ยล้วนได้รับผลกระทบจากหน่วย
สันติภาพฯ และการเสริ มสร้างพลังนั้นทาให้ความผูกพันอันมัน่ คงของเรา
ไม่มีวนั แหลกสลาย ฉันเข้าร่ วมกับหน่วยสันติภาพฯ เพื่อสละเวลาและ
แบ่งปันทักษะกับคนแปลกหน้า โดยไม่เข้าใจถ่องแท้เลยว่า พวกเขาจะให้
อะไรฉันบ้าง แต่ตอนนี้ฉนั เข้าใจดีว่าตัวเองได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป
แล้ว ฉันจึงซาบซึ้งในบุญคุณที่หน่วยสันติภาพฯ แนะนาให้ฉนั รู้จกั คน
ไทยซึ่งจะเป็ นครอบครัวของฉันไปตลอดกาล

เกือบ 2 ปี ที่ทางานกับหน่วยสันติภาพฯ ในประเทศ
ไทย ฉันลืมเรื่ องต่างๆ ที่เคยทึกทักเอาเองมาก่อน
เกี่ยวกับงานพัฒนา โลก บ้านเกิด และตัวเอง แล้วได้
เรี ยนรู้สิ่งใหม่มากมายในวิถีทางที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน
ฉันได้เรี ยนรู้วา่ การทาเรื่ องง่ายที่สุด เช่น ยิม้ ตั้งใจฟัง และช่วยเหลือผูอ้ ื่น จะ
ได้ผลตอบแทนมากกว่างานทุกอย่างที่ต้ งั ใจจะมาทาที่นี่ และได้เรี ยนรู้วา่ ถ้า
ไม่มีเรื่ องง่ายๆ แบบนั้น เราจะทางานโดยไม่มีความสุ ขเลย หากจะทางานกับ
ใคร อันดับแรกเราต้องดีใจที่ได้อยูก่ บั เขาและชื่นชมชีวติ ของเขาก่อน ฉัน
พยายามจนสุ ดความสามารถที่จะสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุ ขในการอยู่
ร่ วมกับคนอื่น รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ให้พี่นอ้ งเพื่อนฝูงทางบ้านที่ไม่มี
โอกาสดีๆ แบบนี้ แม้ปัจจุบนั ฉันยังไม่เข้าใจถ่องแท้วา่ ประสบการณ์น้ ีได้
เปลี่ยนแปลงชีวติ ฉันไปอย่างไรบ้าง แต่แน่ใจว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมแล้ว และ
คนรอบข้างก็เปลี่ยนไปเช่นกัน แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม

เกรซ อวีลา
อำสำสมัครโครงกำรเพื่อนครู เพื่อกำรพัฒนำ รุ่ นที่ 125

ปี แรกของการทางานกับหน่วยสันติภาพฯ ได้เปลี่ยน
แปลงและพัฒนาตัวฉันจนล้นพ้น ตอนแรกที่มาถึง
เมืองไทย ฉันคิดและคาดหวังมากมาย เกี่ยวกับ
ประเทศใหม่ที่จะมาอยู่ หน่วยสันติภาพฯ การสอน และตัวเอง ฉันไม่รู้ เลยว่า
ความเชื่อส่ วนตัว จะถูกท้าทายมากมายแค่ไหน หรื อฉันจะเริ่ ม คิดต่างและ
คิดเรื่ องใหญ่ กว่าเก่าแค่ไหน แต่หน่ วยสันติภาพฯ
ได้ให้เครื่ องมือและความเข้าใจ ทางวัฒนธรรมที่ช่วยให้ฉนั มองโลก
ในแง่มุมใหม่ เมืองไทยทาให้ ฉันเห็นชุมชนสาคัญกว่าตัวเอง และถามว่า
คนอื่นกาลังคิด หรื ออยากได้ อะไรบ้าง บทเรี ยนอันยิง่ ใหญ่ที่สุด ที่ฉนั
ได้เรี ยนรู้ในปี แรกของการทางาน คือ การพัฒนาเริ่ มด้วยการทาเรื่ องเล็กๆ ก่อน
เริ่ มที่การสร้าง ความสัมพันธ์ การสนทนา การกินอาหารด้วยกัน
การพัฒนาเริ่ มด้วย การพาใจมาพบกันและมีหวั ใจดวงเดียวกัน
หน่วยสันติภาพฯ กับเมืองไทย ทาให้ชีวติ ฉันมีคุณค่าขึ้นอย่างมหาศาล
ได้เรี ยนรู้มากมาย เกี่ยวกับตัวเองและชุมชนที่ฉนั อาศัยอยูแ่ ละทางานด้วย
ในปี ที่ 2 ฉันหวังว่าจะได้ตอบแทนความเอื้อเฟื้ อของคนไทย ช่างโชคดี จริ งๆ
ที่ได้มีวนั เวลาดีๆ อย่างปี นี้ ฉันจะเติบโตและเรี ยนรู้กบั ชุมชนต่อไป

มินินเดอร์ โซธี (มิมี)
อำสำสมัครโครงกำรสร้ ำงเยำวชนเพื่อกำรพัฒนำ รุ่ นที่ 125

ไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันมาอยูเ่ มืองไทยเกือบปี แล้ว การ
ฝึ กอบรมก่อนปฏิบตั ิงานดูเหมือนผ่านไปนานแสน
นานแล้ว! ฉันได้เรี ยนรู้มากมายในช่วง 10 เดือนแรก
ของการมาอยูท่ ี่นี่ ใครๆ ก็บอกว่า "ประสบการณ์ในหน่วยสันติภาพฯ ของ
แต่ละคนไม่เหมือนใคร" และเป็ นแบบนั้นจริ งๆ เพราะมีความท้าทาย
มากมาย เช่น การอยูโ่ ดดเดี่ยว อุปสรรคทางภาษา การขาดความเป็ นส่ วนตัว
การไม่มีงานทา วิถีชีวติ หรื อวิธีทางานที่ต่างกัน อาสาสมัครบางคนเผชิญ
ความท้าทายเพียงบางเรื่ อง แต่บางคนเจอทุกอย่างที่กล่าวมาแล้ว ความท้า
ทายดูจะเข้าคู่กบั แง่มุมการพัฒนาของอาสาสมัครแต่ละคน สาหรับตัวเอง
ฉันมีแรงขับให้ทา "บางสิ่ งที่มีคุณค่า" และร่ วมมือกับชุมชนเพื่อ "ทา
โครงการตามความต้องการของชุมชน" หลังจากทางานด้วยความเครี ยด
ความไม่แน่ใจในตัวเอง และสงสัยว่าทาไมจึงมาอยูท่ ี่นี่ ฉันก็ตระหนักว่า แต่
ละวันที่อยูท่ ี่นี่ ฉันได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในทางดีแม้จะเป็ นเรื่ อง
เล็กน้อยก็ตาม ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับเพื่อนร่ วมงาน เด็กๆ พูดกับฉัน
อย่างมัน่ ใจขึ้น แถมยังคุยเรื่ องตลกกับเพื่อนร่ วมงานได้ดว้ ย แม้
ประสบการณ์ที่ได้รับจะไม่เป็ นไปดังหวัง แต่เป็ นเรื่ องดี และตอนนี้ฉนั
ตั้งตารอคอยสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในปี ต่อไป
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เหตุการณ์ สาคัญใน พ.ศ. 2556
พิธีสาบานตนเป็ นอาสาสมัครรุ่นที่ 125 (ระยะเวลาทางาน พ.ศ. 2556-2558)

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่จงั หวัด
สุพรรณบุรี ตัวแทนรัฐบาลไทยกับ
เอกอัครราชทูต คริ สตี เอ. เคนนีย ์ เข้าร่ วม
พิธีสาบานตนของอาสาสมัครหน่วย
สันติภาพฯ จานวน 47 คน ที่จะปฏิบตั ิงาน
ในประเทศไทยเป็ นเวลา 2 ปี
หลังจบพิธี เอกอัครราชทูตได้มอบ
อาสาสมัครให้ น.ส. อังสนา สี หพิทกั ษ์
รองอธิบดี สานักงานความร่ วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) อย่างเป็ น
ทางการ ซึ่งหน่วยงานนี้มีหน้าที่ให้ความ
ร่ วมมือและให้ทุนสนับสนุนการทางาน
ของหน่วยสันติภาพฯ กับหน่วยงาน
ต่างประเทศอื่นๆ ที่ทางานร่ วมกับรัฐบาล
ไทย

ต่อมา รองอธิบดี อังสนา สี หพิทกั ษ์ ได้
มอบอาสาสมัคร 26 คนให้ตวั แทนของ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และอีก 21 คน ให้กรม
ส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดย
อาสาสมัครจานวน 26 คน ของ สพฐ. จะ
ทางานกับเพื่อนร่ วมงานชาวไทยใน
โครงการเพื่อนครู เพื่อการพัฒนา เพื่อเพิ่ม
ความสามารถของครู ไทยในการสอน
แบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางและใช้
หลักการ เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม

ส่วนอาสาสมัครจานวน 21 คน ของ สถ.
จะทางานกับองค์การบริ หารส่วนตาบล
ในโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา
เพื่อเตรี ยมให้เยาวชนไทยเป็ นพลเมืองที่
เข้มแข็งและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนกับ
ประเทศชาติ
เคย์ลิน ทอร์พี จบ
การศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย
วอชิงตัน และเป็ น
อาสาสมัคร 1 ใน 2
คน ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้กล่าวสุนทรพจน์เป็ น
ภาษาไทย ในพิธีสาบานตน

การทางานกับหน่วยสันติภาพฯ เป็ นประเพณี ของ
ครอบครัวทอร์พี พ่อแม่ของเคย์ลิน คือ แอนน์ กับ
สก็อตต์ ได้พบกันตอนเป็ นอาสาสมัครหน่วย
สันติภาพฯ ในประเทศไทย ส่วนพี่สาวของเคย์ลิน
คือ ไรอัน ก็เคยเป็ นอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ
ในประเทศมาลี

อาสาสมัครรุ่ นแรกมาถึงประเทศไทยเมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ. 2505 นับแต่น้ นั มาก็มีอาสาสมัคร
จานวนกว่า 5,200 คน มาทางานที่นี่ หน่วย
สันติภาพฯประเทศไทย เป็ นหนึ่งในบรรดาความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศเจ้าบ้านกับหน่วยสันติภาพ
สหรัฐอเมริ กาที่เก่าแก่ที่สุด และปฏิบตั ิงานต่อเนื่อง
โดยไม่เคยหยุดชะงักเลย

“อาสาสมัครรุ่นแรกมาถึงประเทศไทยเมือ่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2505 นับแต่น้ันมาก็มี
อาสาสมัครจานวนกว่ า 5,200 คน
มาทางานทีน่ ี่ ”
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การประชุมเมื่ออาสาสมัครปฏิบัติงานครบ 1 ปี ของรุ่นที่ 124
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 ดร. สุรินทร์ พิศสุ วรรณ อดีตเลขาธิ การอาเซี ยนได้เข้าร่ วมการ ประชุม
เมื่ออาสาสมัครปฏิบตั ิงานครบ 1 ปี ของอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ รุ่ นที่ 124 ที่โรงแรมสวนดุสิตเพลซ
ในกรุ งเทพ
ดร. สุรินทร์ เล่าถึงชีวิตการทางาน ความใฝ่ ฝันสาหรับประเทศไทย และขอบคุณที่หน่วยสันติภาพฯ
ได้เปลี่ยนชี วิตของท่านตอนเป็ นนักเรี ยนในจังหวัดนครศรี ธรรมราช และเรี ยนภาษาอังกฤษ กับอาสาสมัคร
2 คน คือ เดวิดกับฟิ ลลิส จอห์นสตัน แล้วครอบครัวจอห์นสตันช่วยให้ท่าน ได้รับทุนการศึกษา
ไปเป็ นนักเรี ยนแลกเปลี่ยนของเอเอฟเอส ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่สหรัฐอเมริ กา และจบการศึกษา
ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม จากแคลร์มอนต์คอลเลจ แล้วเรี ยนต่อจนจบปริ ญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด
สุนทรพจน์ของ ดร. สุรินทร์สร้างแรงบันดาลใจให้กบั อาสาสมัครจนเห็นภาพชัดเจนว่า ตัวเองสามารถสร้างความก้าวหน้าต่อไปนี้ได้ระหว่างปฏิบตั ิงานเป็ นเวลา 2 ปี
ในเมืองไทย 1) ทาให้ คนไทยมีส่วนร่ วมกับเพือ่ นบ้ านและเพือ่ นร่ วมโลก 2) พัฒนาการสอนกับการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ และ 3) สนับสนุน ความเสมอภาค
ภายใต้ กฎหมาย และส่ งเสริมการยอมรั บความคิดเห็นของผู้อื่น วาระที่ชดั เจนเหล่านี้ ทาให้งานที่ทา้ ทายของอาสาสมัครมีเหตุมีผลยิง่ ขึ้น
ดร. สุรินทร์แสดงให้เห็นว่าท่านได้ทุ่มเททาตามค่านิ ยมของการปฏิบตั ิงานของหน่วยสันติภาพฯ และเข้าใจเรื่ องนี้อย่างลึกซึ้งมาตลอดชี วิต อาสาสมัครรุ่ นที่ 124
จึงเสนอชื่อ ดร. สุรินทร์เข้ารับรางวัล แฮร์ ริส วอฟฟอร์ ด โกลบอล ซิ ติเซนส์ ประจาปี พ.ศ. 2557 และคณะกรรมการก็ตดั สิ นให้ท่านได้รางวัล

อาสาสมัครจานวน 44 คน ที่เข้าร่ วมการประชุมได้ปฏิบตั ิงานครบ 1 ปี มีอายุต้ งั แต่ 20 ต้นๆ ไปจนถึง 60 ปลายๆ พวกเขาทางานใกล้ชิด กับเพื่อนร่ วมงานชาวไทย
ในชุมชนเล็กๆ ตามชนบท ครึ่ งหนึ่งทางานกับองค์การบริ หารส่ วนตาบล เพื่อพัฒนาชุมชน และอีกครึ่ งหนึ่งทางานที่โรงเรี ยน เพื่อฝึ กอบรมครู ภาษาอังกฤษ
และส่งเสริ มวิธีการเรี ยนรู้อย่างมีส่วนร่ วม
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180 ปี แห่ งความสั มพันธ์ อันดีระหว่ างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา
ไคล์ ซาโควิคซ์ อาสาสมัครโครงการเพื่อนครู และ
พัฒนาชนบทรุ่ นที่ 124 กับ คริสตี โบเยตต์
อาสาสมัครโครงการส่งเสริ มศักยภาพองค์กรท้องถิ่น
รุ่ นที่ 124 ได้เป็ นตัวแทนหน่วยสันติภาพฯ ประจา
ประเทศไทย ไปร่ วมงานฉลองครบรอบ 180 ปี แห่ง
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ
สหรัฐอเมริ กา ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 นายกรัฐมนตรี
ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ได้แวะไปที่บทู ้ ของหน่วย
สันติภาพฯ และคุยกับน้องอ้อม นักเรี ยนวัย 10 ปี ที่
ยืนติดกับ อาสาสมัคร คริ สตี โบเยตต์ ซึ่งมีน้ าตาคลอ
และเอกอัครราชทูต คริ สตีได้สวมกอดน้องอ้อมที่
พูดจาฉะฉานกับนายกรัฐมนตรี
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หน่ วยสั นติภาพฯ จัดการฝึ กอบรมเรื่องการแพทย์ ความปลอดภัย และการตอบสนองต่ อการทาร้ ายทางเพศ
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เอกอัครราชทูตฯ คริ สตี เอ. เคนนีย ์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ตอ้ นรับใน
พิธีเปิ ดการฝึ กอบรมสาหรับผูป้ ระสานงานด้านการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และการ
ตอบสนองต่อการทาร้ายทางเพศ 120 คน ซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่หน่วยสันติภาพฯ จาก 20 ประเทศ
และเจ้าหน้าที่จากสานักงานใหญ่ของหน่วยสันติภาพฯ 28 คน รวมทั้ง น.ส. เฮเลน เอ.
โลว์แมน ผูอ้ านวยการระดับภูมิภาคของยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน และเอเชีย กับ น.ส. แมรี แอนน์
มินูทิลโล ที่ปรึ กษาอาวุโส ในสานักงานของผูอ้ านวยการ
ใหญ่หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริ กา
การฝึ กอบรมครั้งนี้ได้แนะนาตาแหน่งใหม่ในหน่วย
สันติภาพฯ นัน่ คือ ผูป้ ระสานงานฝ่ ายตอบสนองต่อการทาร้ายทางเพศ และมีกิจกรรมฝึ กอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะหน่วยสันติภาพฯ มุ่งมัน่ จะลดความเสี่ ยงของการเกิดความรุ นแรงกับอาสาสมัคร และ
รับประกันว่าหากอาสาสมัครตกเป็ นเหยือ่ จะได้รับความช่วยเหลือแน่นอน ตาแหน่งใหม่น้ ีเป็ นส่วน
สาคัญของการที่หน่วยสันติภาพฯ มุ่งมัน่ จะให้ความเห็นอกเห็นใจและดูแลอาสาสมัครที่ถูกทาร้ายทาง
เพศ หรื อเผชิญอาชญากรรมรุ นแรงแบบอื่น
หลายปี ที่ผา่ นมาหน่วยสันติภาพฯ ได้ริเริ่ มใช้วธิ ีการที่ละเอียดรอบคอบเพื่อลดความเสี่ ยง และช่วยให้
อาสาสมัครที่เป็ นเหยือ่ ของการทาร้ายทางเพศหรื ออาชญากรรมรุ นแรงอื่นๆ สามารถตอบสนองต่อ
เหตุร้ายได้ดีข้ ึน การฝึ กอบรมครั้งนี้ได้นาเสนอวิธีการดูแลและสนับสนุนอาสาสมัครแบบผสมผสานและ
ประสานความร่ วมมือ การพัฒนาเพื่อให้จดั การฝึ กอบรมได้ดีข้ นึ และมียทุ ธวิธีลดความเสี่ ยงที่ได้ผลยิง่ ขึ้น
ซึ่งจะทาให้หน่วยสันติภาพฯ สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่อาสาสมัครรู ้สึกปลอดภัยและปฏิบตั ิงาน
ได้ผลดี
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งานเลีย้ งอาหารคา่ ในวันขอบคุณพระเจ้ า และการประชุมเมื่ออาสาสมัครทางานครบ 2 ปี ของรุ่นที่ 124
เอกอัครราชทูตฯ คริ สตี เอ. เคนนีย ์ เป็ นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่าในวันขอบคุณ
พระเจ้า ณ บ้านพักเอกอัครราชฑูตฯ ซึ่งเป็ นโอกาสดีที่จะขอบคุณอาสาสมัคร
จานวน 38 คน ในรุ่ นที่ 124 ที่ทางานครบวาระในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
และยกย่องผลงานที่แต่ละคนได้ทาไว้ในชุมชนของตัวเอง
หลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็ จ อาสาสมัครเดินทางต่อเพื่อไปประชุม
ร่ วมกันที่ชะอา นี่เป็ นช่วงเวลาที่น่าจดจา เพราะอาสาสมัครได้สะท้อนการ
เรี ยนรู ้กบั ประสบการณ์ของตัวเอง และเตรี ยมพร้อมสาหรับการปฏิบตั ิภารกิจ
ให้ลุล่วงไปด้วยดี แล้วไปเริ่ มต้นบทใหม่ของชีวติ ตามวิถีทางที่พฒั นามาจาก
ประสบการณ์ของการเป็ นอาสาสมัครในเมืองไทย

รายงานประจ าปี 2556 หน่ วยสั น ติ ภ าพสหรั ฐ อเมริ ก า ประจ าประเทศไทย
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แผนงานในปี หน้ า:
 ต้อนรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมก่อนปฏิบตั ิงานเป็ นอาสาสมัครจานวน 55 คน

ในรุ่ นที่ 126 ตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม – 19 มีนาคม พ.ศ. 2557
 ริ เริ่ มจัดพิธีสาบานตนของอาสาสมัครใหม่รุ่นที่ 126 พร้อมกับ พิธีแสดง

ความยินดีเพือ่ เป็ นเกียรติแก่อาสาสมัครรุ่ นที่ 124 ที่ทางานครบวาระ 2 ปี
โดยพิธีจะมีข้ ึนในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557
 พัฒนาเป้ าหมายหลักของโครงการด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน
 ให้การบริ การระดับภูมิภาคที่มีประสิ ทธิภาพแก่หน่วยสันติภาพฯ

ในประเทศอื่นๆ และ
 เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั มัน่ คงกับรัฐบาลไทยและเพื่อนร่ วมงานในชุมชน

รายงานประจ าปี 2556 หน่ วยสั น ติ ภ าพสหรั ฐ อเมริ ก า ประจ าประเทศไทย

หน่ วยสั นติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

(66) 2 243 0140 - 4
(66) 2 668 8707
thailand_info@peacecorps.gov

https://www.facebook.com/thailand.peacecorps

http://www.youtube.com/user/PeaceCorpsThailand

