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ความเป็นมาของ Best Buddies

Best Buddies 
International

เป็นองคก์รไมแ่สวงหาก าไร
มสี านักงานใหญต่ัง้อยูท่ี่

รัฐไมอาม ีประเทศสหรัฐอเมรกิา

เร ิม่โปรแกรมแรกที ่
“มหาวทิยาลยัจอรจ์ทาวน”์ 
ขยายสูห่ลายประเทศท ัว่โลก

กอ่ต ัง้ข ึน้ในปี 1989 
โดย 

แอนโทนี ้เคนเนดี ้ชลิเวอร ์

ปจัจบุนัมปีระเทศ
สมาชกิ 50 ประเทศ 

ใน 6 ทวปี 
มโีรงเรยีน หนว่ยงาน ที่
รว่มด าเนนิงานมากกวา่ 

1500 แหง่ 



• กจิกรรมการสรา้งสัมพันธภาพแบบ
หนึ่งต่อหนึ่งกับอาสาสมัครที่เ ป็น
บคุคลปกต ิ 

• พรอ้มทัง้สรา้งทัศนคตทิางบวกต่อผู ้
บ ก พ ร่ อ ง ท า ง พั ฒ น า ก า ร แ ล ะ
สตปัิญญาของอาสาสมคัร  

• เป็นสือ่กลางในการประชาสัมพันธต์่อ
สังคมเพื่อใหเ้กดิการยอมรับและให ้
โอกาสต่อผูบ้กพร่องทางพัฒนาการ
และสตปัิญญา ในการเขา้รว่มกจิกรรม
ทางสังคมและสาธารณะประโยชน์
ทัว่ไป

Best Buddies คอื







• Chapter – กลุม่นักเรยีนมธัยมตน้ มธัยมปลาย หรอืวทิยาลัยที่
มกีารด าเนนิการสรา้งมติรภาพ (friendship) ระหวา่งคูบ่ดัดี ้โดย
ทีเ่ป็นทีร่ับรูข้องโรงเรยีนและ BBI

• คูบ่ดัดี้ (Buddy Pair) – คนสองคน คนหนึง่ทีไ่มม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปัิญญา กบัผูท้ีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปัิญญา 
ทีม่าจับคูก่นัตามโครงการเพือ่นทีแ่สนด ี(Best Buddies)

• เพยีรบ์ดัดี ้(Peer buddy) – อาสาสมคัรนักเรยีนทีจ่ับคูก่บัผูม้ี
ความบกพรอ่งทางสตปัิญญา

ค าส าคญั



ความเป็นมา Best Buddies Thailand

ปัจจบุนั
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

ประกอบดว้ย 
ไทย มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์มาเกา๊

ฮอ่งกง สงิคโปร ์
อนิโดนเีซยี และเกาหลใีต ้



ความเป็นมาของ Best Buddies Thailand

• ผูบ้กพรอ่งทางพัฒนาการและสตปัิญญา เมือ่จบจากแหลง่
ใหบ้รกิาร สถานศกึษา กลบัเขา้ไปใชช้วีติในชมุชน พบสว่น
ใหญม่ปัีญหาไมส่ามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัวถิชีวีติของสงัคม 
ชมุชนได ้

• สถาบนัราชานุกลู กรมสขุภาพจติ และ Best Buddies 
International ประเทศสหรัฐอเมรกิา จงึรว่มมอืด าเนนิโครงการ
เพือ่นทีแ่สนด ี(Best Buddies Thailand) 



เป้าหมายของ Best Buddies Thailand

• เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติดา้นทกัษะทางสงัคมของผู ้
บกพรอ่งทางสตปัิญญา โดยผา่นสมัพันธภาพความเป็นเพือ่นแบบ
หนึง่ตอ่หนึง่ (one-to-one friendship) กบัอาสาสมคัรบคุคล
ปกติ

• เพือ่สรา้งทศันคตทิางบวกตอ่ผูบ้กพรอ่งทางสตปัิญญาแก่
อาสาสมคัร ใหเ้ป็นตวัแทนสรา้งความเขา้ใจยอมรับ และสง่เสรมิ
สนับสนุนใหใ้ชช้วีติในสงัคมรว่มกบับคุคลทัว่ๆไปอยา่งเสมอภาคเทา่
เทยีมกนั 



การด าเนนิงานของ Best Buddies Thailand

• ขอบเขตของการสรา้งสมัพนัธภาพ  คูบ่ดัดี ้สรา้ง
สมัพันธภาพโดย 

1. โทรศพัท ์/ไลน ์/เขยีนจดหมายคยุกนัอยา่งนอ้ย อาทติย์
ละ 1 ครัง้  

2. ตดิตอ่พบปะกนัเดอืนละ 2 ครัง้ 

3. ท ากจิกรรมกลุม่สมัพันธร์ว่มกนั ปีละ 4 ครัง้  

4. สรา้งสมัพันธภาพรว่มกนัอยา่งนอ้ย 1 ปี



Best Buddies Thailand จากอดตีจนถงึปจัจบุนั

• พ.ศ. 2549  เครอืขา่ยการด าเนนิงานคอืโรงเรยีนอสัสมัชญั
กรงุเทพฯ มคีูบ่ดัดี ้8 คู่

• พ.ศ. 2550 เป็นการรวมตวัของนักศกึษาจากหลาย
มหาวทิยาลยัเชน่ ม.เกษตรศาสตร ์ม.รัตนบณัฑติ ม.ราชภฏัสวน
ดสุติ รวม 9 คน จับคูบ่ดัดีก้บัผูบ้กพรอ่งฯ ของสถาบนัราชานุกลู  
และไดเ้ขา้รว่ม น าเสนอผลการด าเนนิงาน ณ มหาวทิยาลยั
อนิเดยีนา ประเทศสหรัฐอเมรกิา



Best Buddies Thailand จากอดตีจนถงึปจัจบุนั

• พ.ศ. 2551 ขยายเครอืขา่ยการด าเนนิงานใน สถาบนัสนัตริาษฏร์
บรหิารธรุกจิในพระอปุถมัถ ์มคีูบ่ดัดี ้21 คู ่

• พ.ศ.2553 ขยายเครอืขา่ยการด าเนนิงาน ในโรงเรยีนเทศบาล 4 
(เพาะช า) จ. มคีูบ่ดัดี ้10 คู ่

• พ.ศ.2554 ขยายเครอืขา่ยการด าเนนิงาน ในศนูย ์3 วยั สานสายใย
รักแหง่ครอบครัว  ดนิแดง กรงุเทพฯ ม ีคูบ่ดัดี ้20 คู ่

• พ.ศ.2556 ขยายเครอืขา่ยการด าเนนิงานใน โรงเรยีนสตรวีทิยา2 มี
คูบ่ดัดี ้17 คู ่และทางโรงเรยีนไดรั้บคดัเลอืกใหเ้ป็นเครอืขา่ยการ
ด าเนนิงานทีโ่ดดเดน่ของประเทศไทย เขา้รับรางวลั  ทีง่าน 
Leadership Conference , Indiana, USA.



Best Buddies Thailand จากอดตีจนถงึปจัจบุนั

• พ.ศ. 2559 ขยายเครอืขา่ยการด าเนนิงานใน โรงเรยีนแม่
พระฟาตมิา มคีูบ่ดัดี ้10 คู่

• พ.ศ. 2560 ถงึปัจจบุนัมเีครอืขา่ยรว่มด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง
จ านวน 4 แหง่คอื 

– โรงเรยีนแมพ่ระฟาตมิา

– โรงเรยีนพบิลูประชาสรรค์

– โรงเรยีนสตรวีทิยา 2

– วทิยาลยัอาชวีศกึษาสนัตริาษฎร ์ในพระอปุถัมภ ์ (สถาบนัสนัตริาษฏร์
บรหิารธรุกจิในพระอปุถัมถ)์ 

มคีูบ่ดัดีร้วม 51 คู่



ผลทีไ่ดร้บัจากการด าเนนิงานโครงการ

• อาสาสมคัรมทีศันคตทิางบวกตอ่ผูบ้กพรอ่งดา้นพัฒนาการและ
สตปัิญญาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 100

• ผูบ้กพรอ่งดา้นพัฒนาการและสตปัิญญามวีฒุภิาวะทางสงัคมเพิม่
ขึน้อยูใ่นระดบัดขีึน้ไปรอ้ยละ 70

• อาสาสมคัรและเครอืขา่ยการด าเนนิงานโครงการมคีวามพงึพอใจใน
ภาพรวม รอ้ยละ 93.45



“From Nobody…To Best Buddies”

FB Page: BestBuddiesThailand

Website: www.bestbuddies.org 


