หน่ วยสั นติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย
รายงานประจาปี พ.ศ. 2557

คนไทยและคนอเมริกนั ร่ วมมือกันทางานด้ วยมิตรภาพเพือ่ การพัฒนา

สาส์ นจากผู้อานวยการหน่ วยสั นติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย
เพือ่ น ๆ และเพือ่ นร่ วมงานทีร่ ักและเคารพ
ผมมีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการรายงานให้ทุกท่านทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยสันติภาพ
สหรัฐอเมริ กา ในประเทศ ไทย ประจาปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็ นปี ที่ 52 ในการปฏิบตั ิงานของเราใน
ราชอาณาจักรไทย

อาสาสมัครหน่ วยสันติภาพฯ จานวน
มากกว่ า 5,200 คน ได้ เข้ ามาปฏิบัติงาน
ในประเทศไทย ซึ่งผมโชคดีมากทีไ่ ด้
เป็ นหนึ่งในอาสาสมัครเหล่ านั้น

ระหว่างเวลาครึ่ งศตวรรษนี้ อาสาสมัคร
หน่วยสันติภาพฯ จานวนมากกว่า 5,200 คน
ได้เข้ามาปฏิบตั ิงานในประเทศไทย ซึ่งผม
โชคดีมากที่ได้เป็ นหนึ่งในอาสาสมัคร
เหล่านั้น
ดร. เควิน เอฟ. เอฟ. ควิกลีย์

เราใคร่ ขอแสดงความขอบพระคุณอย่างสูงในความร่ วมมืออันยืนนานของเราและหน่วยราชการไทยที่เป็ น
ผูร้ ่ วมงานของเรา อันได้แก่ สานักงานความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ภายใต้สงั กัดกระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น (สถ.) ภายใต้สงั กัดกระทรวงมหาดไทย และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้สงั กัด
กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจจาเป็ นของประเทศไทย หน่วยสันติภาพฯ ได้ดาเนินงานภายใต้ 2 โครงการซึ่งมุ่งเน้นไปในการช่วยเหลือให้เยาวชน
ไทยมีความพร้อมสาหรับการสร้างอนาคตอันสดใส คือ 1) โครงการเพื่อนครู เพื่อการพัฒนา และ 2) โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา
ในการดาเนินงานภายใต้โครงการทั้งสองนี้ อาสาสมัครจานวน 95 คน ได้ทางานเพื่อช่วยเหลือโรงเรี ยน และหน่วยงานปกครองระดับท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการสาธารณสุข การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทักษะชีวติ
ดังเช่นที่เคยปฏิบตั ิมา แนวทางการดาเนินงานของหน่วยสันติภาพฯ ใช้วธิ ีให้อาสาสมัครทางานเคียงบ่าเคียงไหล่กบั เพื่อนร่ วมงาน เพือ่ เพิ่มพูน
ศักยภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น ในการตอบสนองความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับภารกิจจาเป็ นของประเทศ โดย
อาสาสมัครต้องอาศัยอยูใ่ นชุมชนและพูดภาษาถิ่น เพื่อทาให้เกิดการถ่ายทอดความรู ้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมได้ดีที่สุด อาสาสมัคร
ของเราได้บอกเล่าประสบการณ์ของพวกเขาให้กบั ครอบครัว เพื่อนๆ และบุคคลอื่นที่สนใจในประเทศไทยโดยผ่านทางสังคมออนไลน์ และ
การสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ
หากท่านมีคาถามเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ หรื อต้องการให้ขอ้ เสนอแนะที่จะช่วยให้หน่วยสันติภาพฯปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นใน
ประเทศไทย กรุ ณาบอกผมได้เสมอโดยไม่ตอ้ งเกรงใจครับ
ด้วยความปรารถนาดีและเคารพอย่างสูง

ดร. เควิน เอฟ. เอฟ. ควิกลีย ์
ผูอ้ านวยการหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริ กา ประเทศไทย

ความเป็ นมา
หน่ วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาในวันนี้
สร้ างความแตกต่ างให้ กบั ชุ มชนในต่ างแดน ชี วติ ของอาสาสมัคร และในสหรั ฐอเมริ กา
หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริ กาจัดได้วา่ เป็ นผูน้ าในการพัฒนาระหว่างประเทศและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับบุคคลมามากกว่า 50
ปี ใน 140 ประเทศ ในโลกที่ตอ้ งมีการพึ่งพาอาศัยกันเพิ่มขึ้น เรารับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่ไม่มีวนั สิ้นสุด เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
โรคระบาด ความปลอดภัยของอาหาร และความเท่าเทียมและการสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของตนเองตามเพศสภาพ ถึงแม้วา่ เวลาจะ
เปลี่ยนไปตั้งแต่การก่อตั้งหน่วยสันติภาพเมื่อปี พ.ศ. 2504 หากแต่พนั ธกิจขององค์กร – เพื่อเสริ มสร้างสันติภาพและมิตรภาพในโลก – ไม่เปลี่ยน
ในวันนี้หน่วยสันติภาพฯ ได้ปฏิบตั ิงานอย่างเข้มแข็งยิง่ ขึ้น ในการทางานร่ วมกับองค์กรที่เป็ นพันธมิตรต่างๆ และมีการนาเอาเทคโนโลยีล่าสุด และ
วิธีการทางานที่ได้รับการทดสอบเป็ น อย่างดีมาใช้เพื่อสร้างเสริ มผลการปฏิบตั ิงานของเรา
ถึงแม้ ว่าเวลาจะเปลีย่ นไปตั้งแต่
ที่จะมีต่อผูท้ ี่เราทางานด้วย
อาสาสมัครปั จจุบนั และอาสาสมัครที่ครบวาระการปฏิบตั ิงานไปแล้วจานวนมากกว่า 220,000 คน การก่ อตั้งหน่ วยสั นติภาพเมื่อปี
ทราบว่าหน่วยสันติภาพฯ เปลี่ยนแปลงชีวติ ทั้งของพวกเขาเอง และชีวติ ของคนในชุมชนต่าง ๆ
พ.ศ. 2504 หากแต่ พนั ธกิจขององค์ กร
ทัว่ โลก พวกเขาได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเป็ นผูน้ า ความเฉลียวฉลาดในการสร้างสรรค์ การพึ่งพา
ตนเอง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และกลายเป็ นประชากรของโลก อาสาสมัครหน่วย – เพือ่ เสริ มสร้ างสั นติภาพและ
สันติภาพฯได้สะท้อนภาพที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ นวัตกรรม และความปรารถนาพื้นฐานของพวก มิตรภาพในโลก – ไม่ เปลีย่ น
เราต่ออนาคตที่ดีข้ ึน เมื่อพวกเขากลับบ้าน อาสาสมัครบอกเล่าเรื่ องราวและประสบการณ์ที่พวก
เขาได้รับ และส่งคืนให้กบั ชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ เป็ นการช่วยให้ความผูกพันในระดับประเทศเข้มแข็งขึ้น และ เพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันบน
โลกใบนี้ พันธกิจของหน่วยสันติภาพฯ ประกอบด้วยเป้ าหมายที่เรี ยบง่ายและเหมาะสมตลอดกาล 3 ประการ คือ
1. ช่วยพัฒนากาลังคนตามความต้องการของประเทศเจ้าบ้าน
2. ส่งเสริ มให้ประชาชนของประเทศนั้นเข้าใจคนอเมริ กนั ดีข้ ึน และ
3. ส่งเสริ มให้คนอเมริ กนั เข้าใจคนในประเทศนั้น ดีข้ ึน

หน่ วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประจาประเทศไทย
อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ จานวนมากกว่า 5,200 คน ได้เข้ามาปฏิบตั ิงานในประเทศไทยตั้งแต่เริ่ มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยทางานอยูท่ วั่
ประเทศในหลากหลายโครงการ ทั้งการศึกษา การพัฒนาชนบท สุขภาพ และสิ่ งแวดล้อม ประวัติศาสตร์อนั โดดเด่นของหน่วยสันติภาพฯ ประเทศไทย
ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดระหว่างไทยและสหรัฐอเมริ กาในการทางานร่ วมกันทั้งในเรื่ องของมิตรภาพและการพัฒนา
เจ้าหน้าที่หน่วยสันติภาพฯ จานวน 28 คน และเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคจานวน 4 คน ภายใต้การบริ หารงานของ ดร. เควิน เอฟ. เอฟ. ควิกลีย ์
ผูอ้ านวยการหน่วยสันติภาพฯ ประเทศไทย ซึ่งเคยเป็ นอดีตอาสาสมัครในประเทศไทย ให้การสนับสนุนอาสาสมัครด้วยการจัดการฝึ กอบรมด้านภาษา
และวัฒนธรรมอย่างเข้มข้น การดูแลสุขภาพ การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการทางาน และการดูแลด้านความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคจัดให้มีการดูแลด้านความปลอดภัย การย้ายอาสาสมัครออกนอกประเทศเพื่อการรักษาพยาบาล (medevac) และการให้ความ
ช่วยเหลือด้านสารสนเทศให้กบั หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริ กาที่อยูใ่ นประเทศเพื่อนบ้าน

1

ความร่ วมมือกับรัฐบาลไทย
โครงการของหน่วยสันติภาพฯในประเทศไทยดาเนินงานภายใต้
ข้อตกลงกับสานักงานความร่ วมมือระหว่างประเทศ (สพร.) ภายใต้
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ และข้อตกลงเฉพาะโครงการกับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้สงั กัด
กระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
ภายใต้สงั กัดกระทรวงมหาดไทย

หน่ วยสันติภาพฯเข้ าเยี่ยมคารวะท่ านอธิ บดี สุชาดา ไทยบรรเทา ที่ สานักงานความร่ วมมือ
ระหว่ างประเทศ (สพร.)

หน่ วยสันติภาพฯเข้ าเยี่ยมคารวะท่ านอธิ บดี วัลลภ พริ ้งพงษ์ ที่กรมส่ งเสริ มการปครอง
ท้ องถิ่น

คณะกรรมการที่ปรึ กษาโครงการที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจาก
รัฐบาลไทย เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ จะมีการ
ประชุมกันเป็ นประจาเพื่อติดตามผลความก้าวหน้า ตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์กาหนดเพื่อใช้คดั เลือกพื้นที่ที่อาสาสมัครจะเข้าไป
ปฏิบตั ิงาน และปรับปรุ งการให้การสนับสนุนอาสาสมัครไป
พร้อมกับสร้างเสริ มความช่วยเหลือของอาสาสมัครต่อสังคมไทย
อย่างต่อเนื่อง

หน่ วยสันติภาพฯเข้ าเยี่ยมคารวะท่ านเลขาธิ การ สพฐ. ดร. กมล รอดคล้ าย

2

โครงการ
สร้ างเยาวชนเพือ่ การพัฒนา
โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนาช่วยเตรี ยมเยาวชนไทยให้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ โครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นในเรื่ องของเยาวชนไม่สามารถขจัด
ปั ญหาทั้งหมดที่เยาวชนกาลังเผชิญหน้าอยู่ แต่โครงการนี้เปิ ดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
วิธีการที่จะสร้างจุดแข็งของตน เพื่อที่พวกเขาจะมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปลี่ยนสถานะ
โครงการสร้ างเยาวชนเพือ่ การ
มาเป็ นผูใ้ หญ่ แผนงานของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนาจัดทาขึ้นจากความร่ วมมือ
พัฒนาช่ วยเตรียมเยาวชนไทย
ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน รวมถึง ผูร้ ่ วมงานในภาครัฐทั้งระดับประเทศและระดับ
ให้ เติบโตเป็ นผู้ใหญ่ ที่มีคณ
ุ ภาพ
ท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหากาไรต่าง ๆ อาสาสมัครปั จจุบนั เจ้าหน้าที่หน่วยสันติภาพฯ และ
สมาชิกชุมชน
งานของอาสาสมัครในระดับชุมชน คือการทางานกับผูร้ ่ วมงานในพื้นที่ ซึ่งเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีอิทธิพลต่อชีวติ ของเยาวชน ที่โรงเรี ยน ที่
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพชุมชน หรื อ หน่วยงานระดับตาบลในท้องถิ่น อาสาสมัครร่ วมวางแผน และร่ วมนากิจกรรมในค่ายเยาวชน ชมรม
ต่าง ๆ การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสุขภาพ กลุ่มหลังเลิกเรี ยน และ กิจกรรม “free hour” ของทางโรงเรี ยน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมที่หลากหลาย จุดมุ่งหมายของโครงการ คือ เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดีข้ นึ และเป็ นประชากรที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นที่จะแบ่งบัน
ในทางสร้างสรรค์ให้กบั สังคม ในการช่วยส่งเสริ มการใช้ชีวติ อย่างถูกสุขลักษณะและทักษะชีวติ รวมไปถึงการเตรี ยมเยาวชนให้พร้อมสาหรับ
โลกของการทางานและการเป็ นพลเมืองที่มีส่วนร่ วม

อาสาสมัคร Janet Hertz ถ่ายรู ปกับนักเรี ยน

3

โครงการสร้ างเยาวชนเพือ่ การพัฒนา
ความสาเร็จในปี พ.ศ. 2557

อาสาสมัครในโครงการจานวน 51 คน ทางานร่ วมกับผู้มีส่วนเกีย่ วข้องที่หลากหลาย เพือ่ พัฒนาเยาวชน
605

เยาวชน สามารถบรรยาย หรื อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของตน สามประการหรื อมากกว่าซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนาในการเคารพตนเองหรื อการมองเห็นคุณค่าของตนเองที่ดีข้ ึน

600
685
404

เยาวชน แสดงให้เห็นถึงทักษะใหม่ในการสื่อสารเชิงบวก หรื อทักษะอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
เยาวชน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีข้ึนในทักษะการตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
เยาวชนแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมในการเป็ นผูน้ า การมีวสิ ยั ทัศน์ ความพยายามในการคิดให้รอบคอบจนจบ
กระบวนการ การเป็ นผูท้ ี่สื่อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถจูงใจผูอ้ ื่น เป็ นนักวางแผน มีความคิดสร้างสรรค์
และเป็ นตัวอย่างให้ผอู ้ ื่น

416
297
293
257
54
516
118

เยาวชน สามารถอธิบายถึงกลยุทธ์ในทางบวกใหม่ ๆ ในการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด
เยาวชน สามารถบอกวิธีการป้ องกันการติดเชื้อ เอชไอวี อย่างถูกต้อง อย่างน้อย 3 วิธี
เยาวชน บรรยายถึงวิธีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง
เยาวชน อธิบายถึงวิธีการป้ องการการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อย่างน้อย 3 วิธี
เยาวชน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของทักษะในการใช้จ่าย
เยาวชน มีพฒั นาการในทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษสาหรับการทางาน
เยาวชน เข้าไปมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 อย่าง ในเรื่ องของการทาประโยชน์เพื่อชุมชน
การให้ความรู ้เพื่อน หรื อกิจกรรมที่เน้นการให้บริ การชุมชน

32
15
13

เยาวชน แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะที่เพิ่มขึ้น
ผู้ปกครอง รายงานถึงการสื่อสารหรื อความสัมพันธ์กบั ลูกๆ ที่ดีข้ึน
ผู้ที่เกีย่ วข้ องกับการพัฒนาเยาวชน (ผูป้ กครอง คนในชุมชน ผูน้ า สมาชิกองค์กร) เข้ามามีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมดี ๆในการพัฒนาเยาวชนมากขึ้น

130
26

เยาวชน สามารถบรรยายการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างน้อย 3 ข้อเมื่อเข้าสู่วยั เจริ ญพันธุ์
เยาวชน สามารถบรรยายแนวคิดทางธุรกิจอย่างง่าย ๆ อย่างน้อยหนึ่งข้อ เพื่อการปรับปรุงกิจกรรมด้านการ
เป็ นผูป้ ระกอบการในชุมชนของพวกเขา

4

โครงการสร้ างยาวชนเพือ่ การพัฒนา
การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
โครงการโยคะเพือ่ สุ ขภาพ: คริสติอาน่ า แลง อาสาสมัครโครงการสร้ างเยาวชนเพือ่ การพัฒนา รุ่ นที่ 126
โครงการโยคะของเทศบาลบ้านหอยเป็ นโครงการ 2 ปี ซึ่งในปี แรกจะเป็ นปี ที่แนะนาโยคะให้เป็ นที่รู้จกั และสร้างความตื่นตัวในการใช้ชีวติ อย่างมี
สุขภาพที่ดีให้คนในชุมชน ปี ที่สองจะเน้นการฝึ กอบรมครู สอนโยคะให้กบั สมาชิกของชุมชนผูท้ ี่สนใจจะเป็ นครู สอนโยคะหลังจากที่อาสาสมัคร
กลับประเทศ สมาชิกชุมชนคนหนึ่งช่วยตัดเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตรองเท้าแตะให้เป็ นเสื่ อโยคะประมาณ 50 แผ่น ในวันเปิ ดโครงการมี
ผูส้ นใจที่ไม่เคยเล่นโยคะมาก่อนทั้งหมด 21 คนมาเข้าร่ วมกิจกรรม ทุก ๆ สองสัปดาห์ได้มีการสอน ครี ปาลุ โยคะเป็ นเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน จนเข้า
ฤดูฝน ระยะที่สองของโครงการโยคะเพื่อสุขภาพจะเริ่ มอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยเริ่ มจากหลักสูตรอบรมครู สอนโยคะ 50 ชัว่ โมง และ
จะสิ้นสุดโครงการด้วยการสอนผูเ้ รี ยนจริ งและการฝึ กการเขียนงบประมาณ เพื่อเป็ นการยืนยันความยัง่ ยืนของโครงการ และเพื่อให้ภาครัฐมีส่วน
สนับสนุนในเรื่ องเงินเดือนของผูส้ อน

โครงการโยคะเพือ่ สุ ขภาพ

5

โครงการ
เพือ่ นครูเพือ่ การพัฒนา
ในขณะที่ความต้องการในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป รู ปแบบของโครงการด้านการศึกษาของหน่วยสันติภาพฯก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน
โครงการเพื่อนครู เพื่อการพัฒนา (TCCS) มุ่งที่จะทางานด้านการปฏิรูปการศึกษาในระดับประถมศึกษาโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชากรไทยโดยผ่านทางการริ เริ่ มการพัฒนาชุมชนแบบยัง่ ยืน อาสาสมัครและครู ร่วมสอนจะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดใน
ชั้นเรี ยนภาษาอังกฤษในการนาเอาการปฏิรูปการสอนตามแนวทางของรัฐบาลมาใช้ และยังเปิ ดโอกาสในการพัฒนาและเพิม่ พูนความสามารถ
ในการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้อาจารย์ผสู ้ อนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา นอกจากนี้อาสาสมัครยังร่ วมทางานกับสมาชิก หรื อกลุ่ม
ต่าง ๆในชุมชนในเรื่ องการออกแบบ วางแผน และดาเนินการริ เริ่ มโครงการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความจาเป็ นเร่ งด่วนของชุมชน
งานของอาสาสมัครในโครงการ TCCS นี้จะเป็ นการทางานร่ วมกัน หรื อถ้าเรี ยกแบบไทย ๆ คือ “เพื่อนช่วยเพื่อน” การสร้างความสัมพันธ์
มิตรภาพ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็ นหัวใจของโครงการ และมีความสาคัญเท่าเทียมกับการบรรลุถึงเป้ าหมาย
ของโครงการ แผนโครงการต่าง ๆ นั้นใช้เป็ นเครื่ องมือที่จะใช้เป็ นแนวทางให้อาสาสมัครและเพื่อนร่ วมงานชาวไทย ในเวลาเดียวกันก็ให้
อิสรภาพที่จะวางแผนและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจและทักษะของอาสาสมัคร และความต้องการและความจาเป็ นเร่ งด่วน
ของชุมชน

อาสาสมัครในโครงการเพื่อนครู เพื่อการพัฒนา

6

ความสาเร็จของโครงการเพือ่ นครูเพือ่ การพัฒนาในปี พ.ศ. 2557
อาสาสมัครในโครงการเพือ่ นครูเพือ่ การพัฒนาจานวน 44 คน ทางานร่ วมกับครูไทย
228

ครูผ้สู อน มีการปรับปรุงวิธีการสอนภาษอังกฤษ อย่างน้อย 1 อย่างในหัวข้อต่อไปนี้ คือ ใช้เทคนิคการสอนแบบใหม่
ในการสอนทักษะทางภาษาต่าง ๆ หรื อประยุกต์ใช้หลักการเรี ยนการสอนภาษาแบบสื่ อสาร (communicative language
learning ) อย่างมีประสิ ทธิภาพ

34
3,064

ครูผ้สู อน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการออกคาสัง่ หรื ออธิบายกิจกรรมขณะสอนได้มากขึ้น
นักเรียนแสดงให้เห็นว่ามีพฒั นาการทางความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่เรี ยนในชั้นเรี ยนเพิ่มขึ้นจากการ
ประเมินผลทั้งแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ

1,266
48

นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมภาษาอังกฤษพิเศษนอกหลักสูตร
สมาชิกของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการปรับปรุงการบริหารโรงเรี ยน ในสามหัวข้อต่อไปนี้ 1 อย่าง
หรื อมากกว่านั้น: ปรับปรุ งขั้นตอนการจัดจ้างครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ หรื อปรับปรุ งสิ่ งอานวยความสะดวกในโรงเรี ยนเพื่อ
ขยายการใช้ภาษาอังกฤษ หรื อเพิม่ พูนโอกาสการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน

3,084

นักเรียน แสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาในทักษะต่อไปนี้ 1ทักษะ หรื อมากกว่านั้น : การจาตัวอักษร การเข้าใจคาจาก
หนังสื อหรื อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ (print knowledge) การออกเสี ยงที่ถูกต้องของตัวอักษร (phonics) ความคล่องแคล่วในการพูด
โต้ตอบ หรื อ ความสามารถในการสื่ อสารด้วยการเขียน

72

สมาชิกชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนโรงเรียน หรื อเพิ่มพูนโอกาสในการอ่านออกเขียนได้
ของนักเรี ยน

237
229

ครูผ้สู อน มีการนาเอาวิธีการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมาใช้เพิ่มขึ้น
ครูผ้สู อน มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการหรื อกิจวัตรประจาของการร่วมกิจกรรมในห้องเรี ยนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

42

ครูผ้สู อนมีการใช้ทรัพยากรที่ช่วยในการเรี ยนรู้ หรื ออุปกรณ์ในห้องเรี ยน โดยการสร้างสรรค์ข้นึ มาใหม่ ปรับปรุง
ให้ดีข้ ึนหรื อจัดการให้เป็ นระเบียบ เช่น แผนการสอนแผ่นโปสเตอร์ เอกสารแจกประกอบการสอน หนังสื อในห้องสมุด
หรื อ อุปกรณ์อื่นที่ช่วยสนับสนุนการเรี ยนในห้องเรี ยน

470

นักเรียนแสดงให้เห็นความเป็ นผูน้ าทั้งใน หรื อนอกห้องเรี ยน จากกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน การแนะแนว หรื อช่วย
สอนการบ้าน

1,239

นักเรียนแสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมัน่ หรื อตั้งใจเรี ยนเพิ่มขึ้นทั้งในห้องเรี ยน การร่วมกิจกรรมชมรม หรื อการเข้าค่าย

7

โครงการเพือ่ นครูเพีอ่ การพัฒนา
การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

ค่ายภาษาอังกฤษแบบยัง่ ยืน : ลอร่ า โจนส์ อาสาสมัครโครงการเพือ่ นครูเพือ่ การพัฒนา และ แซค
โจนส์ อาสาสมัครโครงการเยาวชนเพือ่ การพัฒนา รุ่นที่ 125
หลังจากที่ได้ใช้ชีวติ และทางานอยูใ่ นชุมชนชนบทไทยมาเป็ นเวลา 1 ปี ลอร่ า และแซค โจนส์ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของ
ชุมชนที่พวกเขาอยู่ ให้มาออกแบบและดาเนินการค่ายภาษาอังกฤษ ถึงแม้วา่ การทาค่ายภาษาอังกฤษจะเป็ นเรื่ องปกติในประเทศไทย ลอร่ าและแซ
คอยากจะดัดแปลงวิธีการแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืนให้มากขึ้นเท่าที่จะเป็ นไปได้
ในฐานะอาสาสมัคร ลอร่ าทางานอย่างใกล้ชิดร่ วมกับครู ร่วมสอน 2 คน หลังจากที่ตอ้ งเผชิญกับความท้าทายในช่วงเริ่ มต้น พวกเขาได้ลงมือ
เปลี่ยนแปลงที่ทาให้เกิดการพัฒนาการสอน ที่นาไปสู่ประสบการณ์ที่ดีในห้องเรี ยนอย่างเห็นได้ชดั การเปลี่ยนแปลงหลักอย่างหนึ่ง คือ การนาเอา
หลักสูตรการสอน Genki English มาร่ วมใช้ในการสอน ลอร่ าได้เรี ยนรู ้เรื่ อง Genki English นี้มาจากอาสาสมัครอีกคนหนึ่งซึ่งได้ใช้วธิ ีน้ ีกบั ครู ร่วม
สอนของเขา รัฐบาลไทยได้จดั ให้โรงเรี ยนสามารถใช้ Genki ในการสอนได้ แต่มีคนนามาใช้ค่อนข้างน้อย
ลอร่ าและครู ร่วมสอนของเธอใช้วธิ ีการทาให้ดูป็นตัวอย่างในการแบ่งปันวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ซึ่งลอร่ าจะเป็ นผูส้ อนก่อน โดยแสดงวิธีการสอน
แบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ในขณะที่ครู ร่วมสอนจะเป็ นผูค้ อยให้ความช่วยเหลือ และในชั้นเรี ยนต่อมา ทั้งสองคนก็จะสลับบทบาทกัน เพื่อครู ร่วม
สอนของลอร่ าจะได้มีโอกาสใช้วธิ ีการสอนเดียวกันที่พวกเธอเพิ่งได้มีโอกาสสังเกตการสอนมาแล้วสอนนักเรี ยนกลุ่มใหม่ ลอร่ า รวมถึงครู ร่วม
สอนของเธอ และแซคคิดว่าวิธีการทาให้ดูเป็ นตัวอย่างนี้น่าจะนามาประยุกต์ใช้กบั การทาค่ายภาษาอังกฤษอย่างได้ผลด้วยเช่นกัน โดยจะเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ครู ผสู ้ อนท่านอื่นได้มีโอกาสเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ Genki English และวิธีการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมาใช้ในการสอน ตั้งแต่น้ นั
การวางแผนเพื่อทาค่ายภาษาอังกฤษแบบพิน้ ฐานทัว่ ไป ได้เปลี่ยนมาเป็ นค่ายภาษาอังกฤษที่เน้นการอบรมครู ในบริ บทจริ ง ซึ่งส่งผลให้เป็ นค่ายที่
ประสบความสาเร็ จมากขึ้น พร้อมกับการเรี ยนรู ้ของครู วา่ จะนาแนวการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ได้ผลดีเยีย่ มไป
ใช้หอ้ งเรี ยนได้อย่างไร

ค่ ายภาษาอังกฤษแบบยัง่ ยืน
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เทศกาลเวทีเยาวชนไทย

โครงการเวทีเยาวชนไทยมุ่งเน้นที่จะเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนด้วยการสนับสนุน หรื อพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์
ภาษาอังกฤษ ธุรกิจ การออกแบบในแนวศิลปะ การเป็ นผูน้ าที่ดี การพูดและการนาเสนอในที่สาธารณะ การทางานร่ วมกับเพื่อนและชุมชน และความ
เข้าใจระหว่างวัฒนธรรม โรงละครขนาดกลางที่ได้รับการสนับสนุนจากความพยายามของชุมชนอย่างลงตัว ได้ช่วยสร้างโอกาสให้เกิดความพยายาม
ในการทางานร่ วมกัน ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสแบ่งปั นช่วยเหลือในกระบวนการเตรี ยมงาน การแสดง และความยัง่ ยืนของชมรม
เทศกาลเวทีเยาวชนไทยเป็ นหนึ่งในโครงการประจาปี เด่น ๆ ที่นาโดยอาสาสมัคร นักเรี ยนจานวนประมาณ 140 คนจาก 13 ชุมชนเดินทางมารวมกันที่
จังหวัดลพบุรี เพื่อเรี ยนรู ้การร้องเพลง การเต้น การทาหน้ากาก หุ่นเงา และการต่อสูด้ ว้ ยดาบ และเพื่อที่จะแสดงละครสั้น ๆ เป็ นภาษาอังกฤษต่อหน้าผู ้
ที่มาร่ วมงาน ในภาพรวมเทศกาลนี้ประสบความสาเร็ จอย่างยอดเยีย่ ม เด็ก ๆ ต่างสนุกกันมาก อาสาสมัครภูมิใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
เด็ก ๆ ผูร้ ่ วมงานชาวไทยประทับใจที่เห็นพัฒนาการด้านความเชื่อมัน่ ในตนเองของนักเรี ยน และความสนุกสนานมีอยูท่ วั่ ไปทุกที่ในงานนี้

เทศกาลเวทีเยาวชนไทยปี พ.ศ. 2557 ที่โรงเรี ยนจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
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การจัดพิธีร่วมระหว่ างพิธีสาบานตนเป็ นอาสาสมัครใหม่ และพิธีแสดงความยินดีกบั อาสาสมัครทีท่ างานครบวาระ
วันที่ 19 มีนาคมพ.ศ. 2557 ถือเป็ นการริ เริ่ มการจัดพิธีร่วมระหว่างพิธีสาบานตนเป็ นอาสาสมัครใหม่ และพิธีแสดงความยินดีกบั อาสาสมัครที่ทางาน
ครบวาระ ครั้งนี้จดั ได้วา่ เป็ นครั้งแรกในประเทศไทย (และเท่าที่ทราบคือไม่มีที่อื่นด้วยเช่นกัน) ที่ได้มีการฉลอง “การจบการศึกษา” ของสมาชิกในรุ่ น
ที่ 124 ในโอกาสครบวาระ 2 ปี ของการทางานในประเทศไทย และการสาบานตนเป็ นอาสาสมัครใหม่ของสมาชิกในรุ่ นที่ 126
พิธีฉลองครบวาระการทางานของอาสาสมัครและเพื่อนร่ วมงานชาวไทย ในโอกาสเดียวกับพิธีสาบานตนของกลุ่มใหม่ ถือเป็ นโอกาสอันดีในการให้
เกียรติอาสาสมัครและเพื่อนร่ วมงาน และเป็ นโอกาสอันดีที่จะส่งต่อคบเพลิงให้กบั อาสาสมัครใหม่
ในพิธีเป็ นการแสดงความยินดีเพือ่ เป็ นเกียรติแก่อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ รุ่ นที่ 124 จานวน 37 คน ที่ครบวาระในการทางานในวันที่ 20 มีนาคม
2557

ท่ านอุปทูต ดับบลิว. แพททริ ก เมอร์ ฟี่ นาอาสาสมัครรุ่นที่ 126
เข้ าพิธีสาบานตน

อาสาสมัครหน่ วยสันติภาพฯ รุ่ นที่ 124

ในวันนั้น ท่านอุปทูต ดับบลิว. แพททริ ก เมอร์ฟี่ นาอาสาสมัครรุ่ นที่ 126 ซึ่งเดินทาง
มาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 จานวน 51 คนท่านอุปทูต ดับบลิว.
แพททริ ก เมอร์ฟี่ นาอาสาสมัครรุ่ นที่ 126 ซึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 จานวน 51 คนสาบานตนเข้าเป็ นอาสาสมัครใหม่
อาสาสมัครจบการฝึ กอบรมที่เข้มข้น ทั้งการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการทางาน ภาษาไทย
วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและอื่น ๆ กับหน่วย
ฝึ กอบรมที่จดั ขึ้นที่สานักงานองค์การบริ หารส่วนตาบลวัดดาว อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากท่านอุปทูต ดับบลิว. แพททริ ก เมอร์ฟี่ แล้ว
ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตัวแทนข้าราชการไทยจากสานักงานความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และจากกรม
ส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติมาร่ วมพิธีดว้ ย

อาสาสมัครหน่ วยสันติภาพฯ รุ่ นที่ 126
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การทดสอบแผนการรับมือสถานการณ์ ฉุกเฉินทัว่ ประเทศ
28 เมษายน – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หน่วยสันติภาพฯ ได้จดั ให้มีการทดสอบแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิ นของหน่วยในระดับประเทศ ความ
ปลอดภัยของอาสาสมัครถือเป็ นสิ่ งสาคัญเป็ นอันดับแรกขององค์กร ด้วยเหตุน้ ีเราจึงมีการทดสอบแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิ นอยูเ่ ป็ นประจา
เพื่อให้ตวั แทนอาสาสมัครด้านความปลอดภัยประจาภาคและผูช้ ่วย อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่หน่วยสันติภาพฯเข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
ตน และเตรี ยมพร้อมในการที่จะจัดการและตอบสนองกับสถานการณ์ฉุกเฉิ นหรื อวิกฤตกาลในประเทศไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ยิง่ ไปกว่านั้นการ
ทดสอบแผนฯนี้ช่วยให้หน่วยสันติภาพฯ ประเทศไทยสามารถทบทวน ปรับปรุ งและสร้างเสริ มแผนและการดาเนินการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิ นได้
อย่างต่อเนื่อง การทดสอบดาเนินไปได้อย่างได้ผลดีเยีย่ ม ภายหลังการทดสอบผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัยของหน่วยสันติภาพฯ ได้ทบทวนผลการทดสอบ
กับอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ และพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับปรุ งแผนฯต่อไป

การทดสอบแผนการรั บมือสถานการณ์ ฉุกเฉิ นทั่วประเทศ28 เมษายน – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ์ สาคัญจากการประชุมในวาระอาสาสมัครปฏิบัตงิ านครบ 1 ปี
หน่วยสันติภาพฯ ประเทศไทยได้รับเกียรติจากคุณมีชยั วีระไวทยะ ผูไ้ ด้รับรางวัลแมกไซไซ และเป็ นผูก้ ่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งเป็ น
องค์กรซึ่งไม่หวังผลกาไรของไทยที่ใหญ่ที่สุด และร้านอาหารและรี สอร์ท Cabbages and Condoms ซึ่งเป็ นที่รู้จกั ดี มาร่ วมในการประชุมในวาระ
อาสาสมัครปฏิบตั ิงานครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557
เราได้แรงบันดาลใจจากการบรรยายของคุณมีชยั ในหัวข้อ “จิตอาสาและการเป็ นผูป้ ระกอบการเพื่อสังคม” คุณมีชยั ได้ให้คาแนะนาที่เฉี ยบแหลมว่าการ
เป็ นผูป้ ระกอบการเพื่อสังคมสามารถช่วยให้งานที่อาสาสมัครทามีผลที่ดีข้ ึนได้อย่างไรโรงเรี ยนมัธยมมีชยั พัฒนา หรื อ”โรงเรี ยนไม้ไผ่” ที่จงั หวัดบุรีรัมย์
เป็ นผูบ้ ุกเบิกในแนวทางการศึกษาทางเลือกสาหรับนักเรี ยนและชุมชนในชนบท ทางโรงเรี ยนเน้นการพัฒนาชุมชนชนบทแบบมีส่วนร่ วม การเสริ มพลัง
ให้นกั เรี ยนและการสร้างรายได้ให้กบั นักเรี ยนและสมาชิกชุมชนในชนบท
คุณมีชยั ได้ช้ ีให้เห็นประเด็นอย่างชัดเจนว่า การปฏิรูประบบการศึกษาตลอดทั้งกระบวนการเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาชนบทอย่างยัง่ ยืน อาสาสมัคร
จานวนหนึ่งได้มีโอกาสไปเยีย่ มชม “โรงเรี ยนไม้ไผ่” และแรงบันดาลใจจากแนวความคิดของโรงเรี ยน

คุณมีชยั วีระไวทยะ ถ่ายรู ปร่ วมกับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพรุ่ น 125
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ดร. สุ รินทร์ พิศสุ วรรณเป็ นผู้เข้ ารับรางวัลแฮร์ ริส วอฟฟอร์ ด โกลบอล ซิตเิ ซนส์ ประจาปี พ.ศ. 2557
คากล่ าวของ ดร. สุ รินทร์ พิศสุ วรรณในการเข้ ารั บรางวัลแฮร์ ริส วอฟฟอร์ ด โก
ลบอล ซิติเซนส์ : “ของขวัญทีส่ าคัญและมีค่ามากทีส่ ุ ดทีโ่ ครงการหน่ วยสันติภาพ
สหรัฐอเมริกาได้ มอบให้ กบั โลกนีน้ ั้นมียงิ่ ไปกว่ ากลุ่มคนกลุ่มหนึง่ เช่ นตัวผมเองทีถ่ ูกเหวีย่ ง
ลงมาจากยอดเขาหรือจากส่ วนของลึกทีส่ ุ ดในหุบเขาทีอ่ ยู่ไกลทีส่ ุ ดในโลกใบนี”้ ดร. สุ รินทร์
กล่ าว “และผมเป็ นแค่ เพียงคนคนหนึ่งจากคนเป็ นแสน ๆ ทีอ่ ยู่ห่างไกลออกไป ทีช่ ีวติ ของ
พวกเขาได้ สั มผัส ได้ รับแรงบันดาลใจ และได้ รับการเปลีย่ นแปลงโดยหน่ วยสันติภาสาหรับ
สิ่งทีด่ ขี ึ้นในประชากรโลกของเรา”

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน (พ.ศ. 2551 – 2555) ซึ่งเป็ นชาว
นครศรี ธรรมราชโดยกาเนิด ท่านได้รับอิทธิพลจากอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ 2 คน คือ
เดวิดและฟิ ลลิส จอห์นสตัน ที่ได้มองเห็นความมุ่งมัน่ และศักยภาพของท่าน ทั้งสองช่วยให้
ท่านได้รับทุนการศึกษาของโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส ให้เดินทางไปศึกษาอยู่
ในสหรัฐอเมริ กา ได้ทางานด้านบริ การสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ หลังจากได้ทางาน
บริ การสาธารณะทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมานานพอสมควร ท่านได้กลับมาใช้ชีวติ
ในแวดวงวิชาการ โดยได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง รวมถึงการเป็ นศาสตราจารย์
กิตติคุณที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกพิเศษของ ตุน อับดุล ราซัค ที่ศูนย์อิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
สมาชิกของอาสาสมัคร รุ่ นที่ 124 ได้เสนอชื่อ ดร. สุรินทร์เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติน้ ี ใน
จดหมายเสนอชื่อของพวกเขาได้เขียนว่า “ท่านทาให้เราเชื่อว่า ท่านไม่ได้เป็ นกรณี พิเศษ แต่
นัน่ คือสิ่ งที่เป็ นไปได้สาหรับทุกคนที่ใส่ใจอย่างจริ งจังในเรื่ องสันติภาพ การมุ่งพัฒนาชุมชน
ของตน และการเข้าไปมีส่วนร่ วมและการเรี ยนรู ้จากผูค้ นจากวัฒนธรรมอื่นด้วยเช่นกัน”

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เข้ ารั บรางวัลแฮร์ ริส วอฟฟอร์ ด โกลบอล
ซิ ติเซนส์ ประจาปี พ.ศ. 2557

วุฒิสมาชิ กแฮร์ ริส วอฟฟอร์ ด และสมาชิ กรั ฐสภาอเมริ กา โจ
เคนเนดี ที่ 2 ให้ การต้ อนรั บ ดร. สุรินทร์

ดร. สุรินทร์ได้รับรางวัลวอฟฟอร์ดที่แนชวิลล์ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 อดีต
ผูอ้ านวยการหน่วยสันติภาพฯ จินนี่ เคิร์กวูด ได้กล่าวแนะนา ดร.สุ รินทร์ และท่านได้กล่าว
สุนทรพจน์ที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับพลังของหน่วยสันติภาพฯ และการที่ท่านได้เข้ามา
สัมผัสและเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯซึ่งมีบทบาทสาคัญที่ทาให้ท่านกลายมา
เป็ นผูน้ าระดับโลกได้อย่างไร
Glenn Blumhorst ประธานสมาคม NPCA , Virginia
Kirkwood อดีตผู้อานวยการหน่ วยสันติภาพฯ ประเทศไทย, ดร.
สุรินทร์ , Tony Barclay ประธานบอร์ ด NPCA , และ Sarah Lingo.
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มรดกในการปฏิบตั งิ านอาสาสมัคร
อาสาสมัครเคย์ลิน ทอร์พีจากซีแอตเทิล เป็ นอาสาสมัครปัจจุบนั ที่ปฏิบตั ิงาน
ในโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ประเทศไทย ซึ่งเป็ นประเทศที่พอ่
กับแม่ของเธอได้พบกันระหว่างการปฏิบตั ิงานของพวกเขาเมื่อเกือบ 30 ปี ที่
ผ่านมา การเป็ นอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ ได้กลายเป็ นธรรมเนียมของ
ครอบครัวทอร์พี ไรอัน พี่สาวของเคย์ลินก็เคยเป็ นอาสาสมัครพัฒนาเยาวชน
ที่ประเทศมาลีระหว่าง ปี 2553 – 2555 ด้วยเช่นกัน
“เด็กทัง้ สองคนนี้โตขึ้นมาพร้ อมกับการได้ ฟังและซักถามเรื่องราวเกีย่ วกับ
ความสนุกสนานและความท้ าท้ ายทีเ่ ราแต่ ละคนมีประสบการณ์ ระหว่ างทีเ่ รา
อาศัยและทางานอยู่ในต่ างประเทศ” แอน แม่ของเคย์ลินกล่าว
ในขณะที่พอ่ แม่ของพวกเธอไม่ได้คาดหวังว่าพวกเธอจะต้องร่ วมงานกับ
หน่วยสันติภาพฯ พวกเขาก็คอยสนับสนุนให้ท้ งั เคย์ลินและไรอันเดินทางไป
ต่างประเทศระหว่างที่พวกเขาเรี ยนปี สามในมหาวิทยาลัย เคย์ลินเรี ยน
เศรษฐศาสตร์ที่โบลซาโน ประเทศอิตาลี และไรอันเรี ยนด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศที่ปารี ส
“เมื่อพวกเธอสามารถผ่ านการผจญภัยในการเรียนมาได้ บางทีอาจจะไม่ ได้
เป็ นการก้ าวกระโดดทีไ่ กลไปนักทีจ่ ะนึกถึงประสบการณ์ จากหน่ วยสันติภาพฯ
ทีท่ ้ าทายมากกว่ าและคุ้มค่ ามากกว่ า” แอนกล่าว

แอนกาลังสอนภาษาอังกฤษให้ ดกับเด็กไทย

“การทีไ่ ด้ ร้ ูจกั ผู้คนทีเ่ คยได้ ยนิ แต่ ชื่อในเรื่องราวต่ าง ๆ ของพ่ อแม่ ของดิฉัน
และได้ สังเกตเห็นผลพวงแห่ งมิตรภาพอันยืนยาวของแม่ กบั พ่ อและผู้คน
เหล่ านี้ช่างเป็ นแรงผลักดันอันเหลือเชื่อและประสบการณ์ ทพี่ เิ ศษสาหรับ
ดิฉัน” เคย์ลินกล่าว

“ตลอดชีวติ ของดิฉันประเทศไทยคือประเทศของพ่ อแม่ ของดิฉันเสมอมา
เป็ นทีท่ พี่ วกท่ านได้ พบกัน รักกัน เป็ นทีท่ เี่ ป็ นจุดกาเนิดของอาชีพการงาน
ของพวกท่ าน สาหรับการทีไ่ ด้แนะนาชุมชนของดิฉันให้ พวกท่ านรู้จกั ยิง่ ทา
ให้ ดฉิ ันแน่ ใจว่ าประเทศไทยจะเป็ นประเทศของดิฉันด้ วยเช่ นกัน และความ
แอนและพ่อของเคย์ลิน สก็อตต์ พบกันระหว่างการปฏิบตั ิงานของพวกเขาใน จริงทีพ่ ่ อแม่ ของดิฉันได้ ปฏิบัตงิ านอยู่ทนี่ ี่ทาให้ พนื้ ทีส่ าหรับประเทศไทยใน
ประเทศไทย แอนอยูใ่ นระหว่างการฝึ กอบรมก่อนการปฏิบตั ิงานเพื่อเป็ น
หัวใจของดิฉันยิง่ หยัง่ ลึกและยืนยงมากขึ้น”
อาสาสมัครด้านการศึกษาตอนที่เธอรู ้จกั กับสก็อตต์ ที่ปฏิบตั ิงานเป็ นวิศวกร
ด้านทรัพยากรน้ า ตั้งแต่ปี 2525 – 2528 การที่เคย์ลินได้รับมอบหมายให้มา
ปฏิบตั ิงานที่ประเทศไทยถือว่าเป็ นความประหลาดใจที่น่าชื่นชม
“ความปิ ติยนิ ดีทแี่ ท้ จริงก็คอื การทีเ่ คย์ ลนิ ได้ ร้ ูจกั และหลงรักคนไทย ประเทศ
ไทย และวัฒนธรรมไทยอย่ างลึกซึ้งด้ วยเช่ นกัน” สก็อตต์ กล่ าว “การทีไ่ ด้ มี
ประสบการณ์ ทมี่ ีความหมายและยาวนานในวัฒนธรรมอื่นเป็ นสิ่งทีเ่ ราทัง้ สี่
คนสามารถชื่นชมและเล่ าสู่ กนั ฟัง”
ในการเดินทางมาประเทศไทยครั้งล่าสุด พ่อแม่ของเคย์ลินได้ไปเยีย่ มชุมชน
ของเธอ และได้กลับไปเยีย่ มเยียนบรรดาเพื่อนเก่าและเพื่อนร่ วมงานที่พวกเขา
สก็อต แอน และเคย์ลิน ร่ วมรั บประทานอาหารกลางวันกับอาจารย์ รั ญจวน สุริยพรรณ
ได้ร่วมปฏิบตั ิงานเมื่อหลายปี สิ บที่ผา่ นมา
พงศ์ อดีตเพื่อนร่ วมงาน
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ผู้ชนะการประกวด Blog It Home
อาสาสมัคร คริสติน เบเดนิสเป็ นผู้ชนะการประกวด Blog It Home ประจาปี 2557
เบเดนิสเป็ นอาสาสมัครที่ทางานด้านการศึกษาในประเทศไทย เธอใช้การเขียนบล็อกและวิดีโอในการทาให้ผอู ้ ่านของเธอเข้าใจวัฒนธรรมไทยได้อย่าง
ชัดเจนและเป็ นจริ งมากขึ้น ทั้งจากการค้นคว้าและการสังเกต เธอได้บรรยายวัฒนธรรมในแง่มุมที่หลากหลาย เช่น การสูญไปของหนังตะลุง
ความหมายที่อยูเ่ บื้องหลังเพลงชาติไทย และความซับซ้อนทางเพศสภาพในประเทศไทย บล็อกของเธอสะท้อนให้เห็นเป้ าหมายที่สามของหน่วยฯ
สันติภาพฯ นัน่ คือการส่งเสริ มให้คนอเมริ กนั เข้าใจประชาชนและวัฒนธรรมทัว่ โลก

อาสาสมัคร คริ สติน เบเดนิส ร่ วมกิจกรรม “Peace Corps’ Top Bloggers Tour”ที่กรุงอชิ งตัน ดี.ซี .

“ตอนที่ดิฉนั ทราบว่าดิฉนั จะได้มาประเทศไทย มีคนหลายคนได้เล่าถึงเรื่ องราวที่พวกเขาได้มาพักร้อนที่นี่ เล่าถึงสุดยอดรี สอร์ทที่พวกเขาได้มาพัก
บนชายหาดสุดสวย” เธอกล่าว “ด้วยบล็อกของดิฉนั ดิฉนั ต้องการแสดงให้เห็นในอีกส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่หลุดลอดไปจากสายตาของผูค้ นส่วน
ใหญ่ที่เดินทางมาพักผ่อนที่นี่ ส่วนที่เป็ นพิธีกรรมและความเชื่อต่าง ๆ พื้นที่อนั กว้างใหญ่ที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว และจิตวิญญานของ
ผูค้ นที่อาศัยอยูท่ ี่นี่” จากวันที่ 15 - 19 กันยายน อาสาสมัครซึ่งเป็ นบล็อกเกอร์ยอดเยีย่ มจานวน 9 คนได้รับคาเชิญจาก วอชิงตัน ดี.ซี. ให้ไปร่ วม
กิจกรรม Peace Corps’ Top Bloggers Tour” ระหว่างที่อยูท่ ี่นนั่ พวกเขาได้นาเสนอเป้ าหมายที่สามในรู ปแบบซีรี่ยท์ ี่ต่อเนื่อง คือ การ
นาเสนอด้านวัฒนธรรม งานพัฒนาอาชีพต่าง ๆ และเข้าร่ วมกิจกรรมอื่น ๆ ทัว่ เมือง บล็อกเกอร์ที่เป็ นผูช้ นะได้รับเลือกมาจากอาสาสมัครหน่วย
สันติภาพฯมากกว่า 350 คนที่กาลังปฏิบตั ิงานอยูใ่ น 60 ประเทศ จากการที่พวกเขาใช้บล็อกในการเพิ่มพูนความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมได้อย่าง
ประสบผลสาเร็จ จากผูเ้ ข้าประกวดทั้งหมด ได้มีการคัดจนเหลือผูเ้ ข้ารอบสุดท้ายจานวน 20 คน และผูช้ นะการประกวดได้รับเลือกจากการลงคะแนน
เสี ยงของชาวอเมริ กนั ผ่านทางหน้าเฟซบุคของหน่วยสันติภาพฯ

อาสาสมัคร คริ สติน เบเดนิส ร่ วมกิจกรรม “Peace Corps’ Top Bloggers Tour”ที่กรุงอชิ งตัน ดี.ซี .
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การประชุมเชิงอภิปราย เอเชีย-แปซิฟิค ฟอรั่ม ในหัวข้ อ เยาชนจิตอาสาเพือ่ สร้ างเสริมการพัฒนาอย่างมีส่วนร่ วมและสันติภาพ (Youth Volunteerism to
Promote Participation, Development and Peace)
‘การประชุมเชิงอภิปราย เอเชีย-แปซิฟิค ฟอรั่ม ในหัวข้อเยาวชนจิตอาสาเพื่อสร้างเสริ ม
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่ วมและสันติภาพ’ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
เอเชียแปซิฟิค ร่ วมกับ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) Global Peace Foundation (GPF) และ Global Young Leaders Academy และ
หน่วยสันติภาพฯ ประเทศไทย
ในกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมการอภิปราย มีตวั แทนจากภาครัฐที่ทางานในด้านปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเยาวชน ประชาสังคม ผูร้ ่ วมงานในการพัฒนา และภาคเอกชน ต่างก็ได้ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นในเรื่ องที่เกี่ยวกับการสร้างเสริ มความร่ วมมือในด้านสิ่ งแวดล้อม สุขภาพ
ผู้เข้ าร่ วมการประชุมเชิ งอภิปราย เอเชี ย-แปซิ ฟิค ฟอรั่ ม ในหั วข้ อ
อนามัย การรับมือกับภัยพิบตั ิ สันติภาพและการพัฒนา การเป็ นผูป้ ระกอบการและ
เยาชนจิตอาสาเพื่อสร้ างเสริ มการพัฒนาอย่ างมีส่วนร่ วมและสันติภาพ
การศึกษา
อาสาสมัครหลายคนมีโอกาสได้มีโอกาสเข้าร่ วมการอภิปรายในครั้งนี้ ดร. เควิน เอฟ. เอฟ. ควิกลีย ์ เข้าร่ วมในฐานะผูร้ ่ วมจัดการอภิปรายและผูบ้ รรยาย
มร. คอเรย์ กริ ฟฟิ น รองผูอ้ านวยการสานักยุทธศาสตร์และความร่ วมมือ จากหน่วยสันติภาพสหรัฐฯ สานักงานใหญ่ ได้มาร่ วมงานนี้ดว้ ย ขอขอบคุณ
อาสาสมัครในการเป็ นผูร้ ายงานข้อมูลในการอภิปรายที่ยอดเยีย่ มและเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่กระตือรื อล้น ผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุม
ครั้งนี้ ได้ถูกบรรจุไว้ใน ถ้อยแถลงกรุ งเทพ ซึ่งเป็ นเอกสารของสหประชาชาติ ที่มุ่งให้ความสนับสนุนเพื่อเป้ าหมายของสหประชาชาติในการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
และเสริ มสร้างความคิดเรื่ องเยาวชนจิตอาสาในภาคพื้นเอเซียอาคเนย์

การฝึ กอบรมวิทยากรโรงเรียนเพือ่ นเด็ก

ผู้เข้ าร่ วมการฝึ กอบรมวิทยากรโรงเรี ยนเพื่อนเด็ก

โรงเรี ยนเพื่อนเด็กได้รับการแนะนาให้เป็ นที่รู้จกั ในยุโรป เมดิเตอร์
เรเนียน และเอเชีย การฝึ กอบรมวิทยากรโรงเรี ยนเพื่อเด็กของหน่วย
สันติภาพฯ จัดขึ้นที่กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 – 18
กันยายน โรงเรี ยนเพื่อเด็กได้รับการออกแบบมาเพื่ออบรม
อาสาสมัครด้านการศึกษาและเพื่อนร่ วมงานให้รู้จกั วิธีจดั การกับ
ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในหรื อรอบ ๆ โรงเรี ยน ซึ่งบ่อยครั้งที่เป็ น
สาเหตุให้นกั เรี ยนไม่สามารถเรี ยนได้ หรื อในบางกรณี เรี ยนไม่จบ
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากประเทศอัลเบเนีย อาร์มีเนีย
อาเซอร์ไบจาน อินโดนีเซีย มองโกเลีย สาธารณรัฐคีร์กีซและ
ประเทศไทย ได้เข้าร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 หน่วยสันติภาพฯ ได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครและเพื่อนร่ วมงานจานวน 565 คนจาก 25 ประเทศ
เกี่ยวกับแนวทางโรงเรี ยนเพื่อนเด็กเพื่อลดความรุ นแรงในโรงเรี ยน
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แผนงานในปี หน้ า:










ต้อนรับผูเ้ ข้ารับการอบรมก่อนปฏิบตั ิงานเป็ นอาสาสมัคร รุ่ นที่ 127 จานวน 70 คน ระหว่าง
วันที่ 12 มกราคม - 18 มีนาคม พ.ศ. 2558
จัดพิธีสาบานตนของอาสาสมัครใหม่ พร้อมกับพิธีแสดงความยินดีและขอบคุณ เพื่อเป็ นเกียรติ
แก่อาสาสมัครที่จะทางานครบวาระ 2 ปี ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558
พัฒนาเป้ าหมายหลักของโครงการในโครงการความร่ วมมือด้านการศึกษา และโครงการสร้าง
เยาวชนเพื่อการพัฒนาให้ชดั เจนขึ้น
เสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั รัฐบาลไทยและผูร้ ่ วมงานในชุมชนให้มนั่ คงยิง่ ขึ้น และ
ให้การบริ การระดับภูมิภาคที่มีประสิ ทธิภาพแก่หน่วยสันติภาพฯ ในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
เดียวกัน
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หน่ วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย
Peace Corps Thailand

(66) 2 243 0140
(66) 2 668 8707
thailand_info@peacecorps.gov
https://www.facebook.com/thailand.peacecorps

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

