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ผู้ดาเนินรายการ
นางสาวนันทินี มาลานนท์

ผู้จดั การเครื อข่ายจิตอาสา

นางสาวหัทยา วงศ์แสงไพบูลย์ ผู้จดั การโครงการอาสาสมัคร, VSO, Thailand
รายงานสถานการณ์ งานอาสาสมัครประเทศไทย
นางสาวนันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ ายจิตอาสา
ในเบื ้องต้ นรายงานฉบับนี ้ยังไม่เสร็ จสมบูรณ์ เพราะเราเพิ่งเริ่ มต้ นเก็บ 2- 3 เดือนที่ผา่ นมา โครงการนี ้
เป็ นการทางานร่วมกันระหว่างเครื อข่ายจิตอาสา และ VSO ประเทศไทย
ความคิดเรื่ องการเป็ นอาสาสมัครอยู่ในวิถีชีวิต ค่านิยมความเชื่อ พื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับ ความเชื่อ ใน
พระพุทธศาสนาอยู่แล้ ว ซึ่งนาไปสู่พฤติกรรมการบริ จ าค การทาบุญ หรื อ การให้ (เช่น เรื่ อ งสังฆวัตถุ 4 หรื อ
หลักธรรมในพรหมวิหาร 4) นอกจากนี ้วัดยังเป็ นศูนย์กลางในการพบปะ ประกอบกิจกรรมเรื่ องอาสาสมัครใน
ชีวิตประจาวัน
ลักษณะการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยเป็ นสังคมใหญ่ และเป็ นสังคมเกษตรกรรม มี การพึ่งพาอาศัยกัน
และกันสูงในการประกอบอาชีพ ทาให้ เกิดวัฒนธรรมของการช่วยเหลือเกื อ้ กูลกัน มีน ้าใจไมตรี ตอ่ กัน นอกจากนี ้

สังคมไทยในอดี ต มี ล ัก ษณะเป็ นครอบครั วขยาย มี ก ลุ่ม คนที่ ห ลากหลายอาศัย อยู่ในครอบครั ว เดี ย วกั น
ก่อให้ เกิดวิถีชีวิตที่ดูแลซึง่ กันและกัน รวมถึงเพื่อนบ้ าน สิ่งเหล่านี ้เป็ นปั จจัยที่สง่ เสริ มให้ เกิดลักษณะของความ
เป็ นอาสาสมั ค ร แต่ ทัง้ นี ท้ ัง้ นัน้ ยังไม่ มี รู ป แบบที่ ชัด เจน การจัด การอาสาสมัค ร ในประเทศไทยมี อ งค์ ก ร
อาสาสมัครอยูห่ ลายองค์กร เช่น
 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เน้ นกลุม่ เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ ว ดึงคน
เหล่านีม้ าทางานในสังคม ผลงานที่ชัด เจน เช่น โครงการอาสาสมัครเพื่อ สังคมที่รับอาสาสมัค รไป
ทางานร่ วมกับองค์ กรในชุมชนเป็ นระยะเวลา 1-2 ปี หรื อโครงการนักกฎหมายสิทธิ มนุษยชนซึ่งเป็ น
องค์กรที่รับนักเรี ยนกฎหมายเข้ าไปช่วยองค์กรในชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้ านกฎหมาย
 วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ เป็ นองค์กรอาสาสมัครที่ยาวนานที่สดุ จัดส่งบัณฑิตออกไปใช้
ชีวิตในชนบทเพื่อให้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง
 สภากาชาดไทย ก่ อ ตัง้ ในปี 2436 ในตอนต้ น เป็ นการชั ก ชวนสตรี เข้ า มาช่ ว ยเหลือ ทหารในตอน
สงครามโลก ปั จจุบนั มีบทบาทในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ทวั่ ประเทศไทย มีพนั ธกิจด้ านการแพทย์
สุขภาพอนามัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 อาสาสมัครสาธารณะสุขประจาหมู่บ้าน มีอาสาสมัครจานวนมากที่สดุ ในประเทศไทย เป็ นรูปแบบของ
การมีสว่ นร่วมของประชาชนให้ เข้ ามาดูแลสุขภาพด้ วยตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยมีพื ้นที่ทางาน
ทัว่ ประเทศไทยในทุกจังหวัด อาสาสมัครหนึง่ คนจะรับผิดชอบดูแล 8-15 ครัวเรื อน อาสาสมัครจะได้ รับ
การอบรม และมีบทบาทเป็ นผู้นาด้ านการเปลีย่ นแปลงทางด้ านสุขภาพอนามัย รวมถึงการสือ่ สารข่าว
ที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ
 หน่วยอาสาสมัค รสัน ติภ าพสหรั ฐอเมริ ก า หรื อ Peace Corps โดยประเทศสหรั ฐ อเมริ กาได้ เริ่ ม ส่ง
อาสาสมัครเข้ ามาเป็ นกลุม่ แรกในปี 2505 เพื่อช่วยปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยราชการของไทยเกี่ยวกับ
ด้ านการศึกษา การเกษตร และสาธารณะสุข เป้าหมายคือ พัฒ นากาลังคนตามกาลังของผู้รับ และ
สุดท้ ายเพื่อเป็ นการพัฒนาประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของงานอาสาสมัครในสังคมไทยพูดได้ ว่า เกิ ดขึน้ ในช่วง 10 ปี ที่ ผ่านมาหลังจาก
สถานการณ์ ภยั พิบตั ิสนึ ามิ เหตุการณ์ นี ้ทาให้ เกิดปรากฎการณ์ “จิตอาสา” ซึ่งมีความหมายถึงอาสาสมัครและ
คุณค่าของการทางานอาสาสมัคร หลังจากเหตุการณ์ นี ้ เรายังประสบกับเหตุการณ์ ภยั พิบตั ิ อีกหลายเหตุการณ์

เช่น โคลนถล่มซึง่ ทาให้ บ้านเรื อนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เสียหายอย่างมาก นอกจากนี ้ สังคมไทยก็มีสว่ นร่วมในการ
ช่วยเหลือประเทศอื่นๆเช่นกัน เช่ น พายุแคทริ นาที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อแผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ ญี่ ปุ่น
หรื อเนปาล
หลังจากนันประเทศไทยก็
้
ได้ ประสบปั ญหาน ้าท่วมอย่างที่เราได้ ทราบกัน ซึ่งเหตุการณ์ นี ้ก็ ทาให้ ง าน
อาสาสมัครตื่นตัวขึ ้นมาเทียบเท่ากับเหตุการณ์ สนึ ามิก็ว่าได้ ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี ้ เราจะเห็น
ว่าบทบาทอาสาสมัครเปลี่ยนไป มีคนรุ่ นใหม่มากขึ ้น เราสามารถเรี ยกได้ ว่าเป็ นอาสาสมัครยุค social media
เน้ นเรื่ อ งการรวมกลุม่ กันให้ รวดเร็ ว และเน้ นการทากิจกรรมที่ ตอบสนองเฉพาะหน้ า เช่น การไปช่วยตามจุด
ต่างๆ หรื อเป็ นการช่วยเหลือเฉพาะกิจ เฉพาะประเด็น และก็มีกลุม่ คนที่สนใจจะใช้ ศกั ยภาพเฉพาะของตัวเอง
มาเป็ นอาสาสมัค รมากขึน้ ในปั จ จุ บัน ถ้ าท่า นอยากจะท างานอาสาสมัค ร ท่า นไม่ จาเป็ นต้ อ งไปสมัครที่
หน่วยงานกาชาด หรื อไม่จาเป็ นต้ องสังกัดหน่วยงานใดก็ได้ แต่สามารถนัดกลุม่ เพื่อนๆ และทากิจกรรมในพื ้นที่
ได้ เลย เราจะเห็นว่าภัยพิบตั ิสง่ ผลให้ รูปแบบของงานอาสาสมัครและพฤติกรรมของตัวอาสาสมัครเองเปลีย่ นไป
มาก ที่สาคัญที่สดุ คืออาสาสมัครยุคใหม่จะเชื่อว่าทุกอย่างเป็ นไปได้ ไม่มีขีดจากัด
ประเภทอาสาสมัคร
แบ่งเป็ นประเภททักษะความรู้
 อาสาสมัครทัว่ ไป ไม่จาเป็ นต้ องมีทกั ษะความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษ แค่มีความสมัครใจและมี
เวลาในการจะปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ
 อาสาสมัครเฉพาะทาง มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เช่นการเป็ นแพทย์ วิศวกร
นักกฎหมาย สถาปนิก เป็ นต้ น และสามารถนาความรู้ไปช่วยเหลืองานอาสาสมัครต่างๆได้
แบ่งตามระยะเวลา
 ระยะสัน้ เน้ นการปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะเฉพาะกิจ จบในตัว เช่น องค์กรที่เปิ ดรับ 1-2 วัน
 ระยะยาว เป็ นกลุม่ อาสาสมัครคนที่ตกลงใจจะช่วยปฏิบัติงานกับองค์ กรระยะยาวและท า
อย่างต่อเนื่อง เป็ นงานที่สาคัญที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้ างความเปลี่ยนแปลง เช่น ครู
อาสาสมัคร แพทย์อาสาสมัคร หรื ออาสาสมัครที่ทาเพื่อพัฒนาชุมชน
สถานการณ์ ขององค์ กรอาสาสมัครในประเทศไทย

โดย นายวรดุลย์ ตุลารักษ์ นักวิจัยอิสระ
งานวิจยั ที่เรากาลังจะพูดคุยกันมีข้อมูลเบื ้องต้ นจากการสัมภาษณ์องค์กรที่รับอาสาสมัคร
เราสนใจนิ ย ามความหมายของคาว่าอาสาสมัคร องค์ กรที่ เราเก็ บ ข้ อ มูลเป็ นองค์ ก รที่ท าประเด็น สิทธิ เด็ ก
โรงเรี ยน สิ่งแวดล้ อม พัฒนาชุมชน หรื อผู้สงู อายุ ปั ญหาสังคม หรื อขาดแคลนด้ านต่างๆ ซึง่ มีกิจกรรมแตกต่าง
กัน อย่างที่ได้ กล่าวไปเบื ้องต้ นแล้ วว่าสถานการณ์ภยั พิบตั ิทาให้ คณ
ุ ลักษณะของอาสาสมัครเปลีย่ นแปลงไป คือ
มีการรวมกลุม่ กันรวดเร็ วขึ ้น มีลกั ษณะเฉพาะกิจมากขึ ้น เป็ นคนรุ่นใหม่มากขึ ้น ที่สาคัญคือจานวนอาสาสมัคร
เพิ่มมากขึ ้น เพราะเหตุนี ้ทีมงานจึงพยายามเก็บรวบรวมข้ อมูลและทาวิเคราะห์ว่าเราจะจัดทาระบบที่รองรับ
อาสาสมัครที่เพิ่มมากขึ ้นในประเทศไทยได้ อย่างไร
อันดับ แรกเราพบว่านิยามที่มี ร่วมกันของแต่ละองค์ กรคือ การทางานด้ วยจิ ตใจเสียสละ ไม่มุ่งหวัง
ค่าตอบแทน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ บางองค์กรเน้ นความรับผิดชอบของอาสาสมัครเอง บางองค์กรเน้ นการ
ตอบสนองให้ ตรงกับความต้ องการของผู้รับ บางองค์กรเน้ นว่าอาสาสมัครจะต้ องทาเป็ นประจาทุกวันหรื อทาใน
ชีวิตประจาวัน สิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละประเด็นที่แต่ละองค์กรให้ ความสนใจเป็ นเพราะประเด็นที่แต่ละองค์กร
ทางานอยูม่ ีความแตกต่างกัน เหตุผลที่เราต้ องนิยามของอาสาสมัครคือคานิยามส่งผลต่อการออกแบบรู ปแบบ
องค์กรและงานอาสาสมัครที่รองรับอาสาสมัคร
คานิยามของคาว่าอาสาสมัครในระดับสากลคือการแสดงออกขันพื
้ ้นฐานของการแสดงความสัมพันธ์
ของมนุษย์ เพื่ออยู่ร่วมกัน และเห็นสิ่งเชื่ อมโยงระหว่างสิ่งที่ตนเองทาว่ามี ความหมายต่อ ผู้อื่น นอกจากนี ้ยัง
สามารถสะท้ อนระดั บ ของการพั ฒ นาประเทศ ส่ ง ผลต่ อ นโยบายประเทศด้ านต่ า งๆ ท าให้ ค วามเป็ น
ประชาธิ ปไตยเข้ มแข็งขึ ้น อานวยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ ดีขึ ้น เช่น ด้ านสุขภาพ มีการช่วยเหลือ
ทางด้ านมนุษยธรรมที่ดีขึ ้น พัฒนาความเป็ นพลเมือง เป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและภาครัฐหรื อเครื อข่าย
ต่างๆ ที่นา่ สนใจคืออาสาสมัครสามารถลดความขัดแย้ ง หรื ออีกนัยหนึง่ คือเสริ มสร้ างสันติภาพในประเทศได้
รูปแบบการจัดตังองค์
้ กรก็ คล้ ายๆกับที่เราได้ บรรยายไปตอนต้ นคือ สามารถแบ่งได้ ตามลักษณะของ
องค์กรอิสระ ได้ แก่ ราชการ NGO และกลุม่ อิสระ หรื อสามารถแบ่งได้ ตามประเภทของงาน ได้ แก่ เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ อาสาสมัครมีบทบาทหลากหลายรู ปแบบ เช่น เป็ นกลุม่ คนที่ให้ บริ การโดยตรง สนับสนุน
การท างานขององค์ ก ร เป็ นสมาชิ ก ที่ ร่ ว มรณรงค์ หรื อ เป็ นเจ้ า หน้ า ที่ ใ นองค์ ก รนัน้ ๆ สัด ส่ว นของจ านวน
อาสาสมัครจะสูงในส่วนราชการ

จากการสารวจผ่านเว็บไซต์ เราพอจะสรุ ปได้ ว่ากระแสความสนใจเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร ณ ขณะนี ้
จะเป็ นงานอาสาในต่างแดน หรื อเกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มการศึกษา อาสาสมัครในการระดมทุน ทางานฝี มือ
หัตถกรรม งานสงเคราะห์ อาสาสมัครที่เน้ นเฉพาะภารกิจในองค์กร
โดยสรุ ป แต่ละองค์กรมี จานวนอาสาสมัครเพิ่ มมากขึ ้น และองค์กรก็ ได้ ปรับโครงสร้ างเพื่อรองรับกับ
จานวนอาสาสมัครและกิจกรรมที่มีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น ถือเป็ นสัญญาณที่ดี แต่อย่างไรก็ต าม ข้ อมูลยังกระจัด
กระจาย ไม่มีการพัฒนาเป็ นระบบเมื่ อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งเราเข้ าใจว่าไม่สามารถเก็บข้ อมูลเองได้ ทังนี
้ ้
ทังนั
้ นจะต้
้ องอาศัยสานักงานสถิติเป็ นคนช่วยเก็บข้ อมูลตรงนี ้
นางสาวนั น ทินี มาลานนท์ : สถานการณ์ งานอาสาในประเทศไทยยังมี ช่อ งว่างอีกเยอะมาก เช่น
องค์กรที่พร้ อมจะรับอาสาสมัครเข้ าไปก็ยงั มีจานวนน้ อยอยู่ เรื่ องการเก็บข้ อมูลขององค์กรที่รับอาสาสมัครเข้ า
ไปก็ไม่ได้ มีความพร้ อมมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ยงั มีนโยบายในระดับประเทศที่สนับสนุนงานอาสาสมัคร
อยูพ่ อสมควร
จุดเริ่ มต้ นสาคัญเกี่ยวกับนโยบายในประเทศไทยเริ่ มต้ นในปี 2544 ซึ่งเป็ นปี อาสาสมัครสากล และได้
เป็ นปี แห่งการพัฒนาอาสาสมัครในประเทศไทยเช่นกัน
19 ธันวาคม 2543

คณะรัฐมนตรี มีมติกาหนดให้ วนั ที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็ นวันอาสาสมัครไทย

16 ตุลาคม 2544

รัฐบาลมีมติเห็นชอบปฏิญญาอาสาสมัครไทยและนโยบายการพัฒนาอาสาสมัครไทย
ฉบับที่ 1 ซึง่ มุ่งให้ ความสาคัญกับบทบาทอาสาสมัคร และบทบาทของทุกภาคส่วนทัง้
ภาครัฐบาลและเอกชนในการที่จะร่วมกันส่งเสริ มและพัฒนาบทบาทอาสาสมัครให้
เข้ มแข็งมากขึ ้น

นอกจากนี ้ยังมี การจัดตังองค์
้ กรอาสาสมัครระดับชาติ โดยมีคณะกรรมการส่งเสริ มและประสานงาน
อาสาสมัครแห่งชาติเกิดขึน้ และยังมีการจัดตังสถาบั
้
นและศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครทังในระดั
้
บชาติ จังหวัด
และท้ องถิ่น รวมถึงให้ มีการจัดตังสภาอาสาสมั
้
ครแห่งชาติเป็ นองค์กรอิสระด้ วย
ปี 2550

รัฐบาลมีมติประกาศให้ เป็ นปี ของการให้ และการช่วยเหลือสังคมเป็ นวาระแห่งชาติ นอกจากนี ้
ยังอนุญาตให้ ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐปฏิบตั ิงานอาสาสมัครโดยไม่ถือเป็ นวันลาได้ ไม่
เกิน 5 วันทาการต่อปี

ปี 2554

ครบรอบ 10 ปี วันอาสาสมัครสากล ประเทศไทยมีการจัดเวทีพฒ
ั นานโยบายงานอาสาสมัคร
ไทยใน
รอบ 10 ปี และมีการจัดงานกิจกรรม volunteer street fair ครัง้ แรก

ปี 2555

มีมติให้ มีการจัดตังศู
้ นย์อาสาสมัครแห่งชาติ

บทบาทหน้ าที่ของศูนย์ อาสาสมัครแห่ งชาติ
 เป็ นองค์กรกลางซึ่งเป็ นผู้แทนระดับประเทศในการสนับสนุนพัฒ นาเครื อข่ายงานอาสาสมัครทังใน
้
ระดับประเทศและในระดับภูมิภาค
 วางแผนและกาหนดทิศทางของงานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคม
 ส่งเสริ มและจูงใจคนในสังคมให้ เข้ าร่วมเป็ นอาสาสมัคร
 ผลักดันนโยบายงานอาสาสมัครสูน่ โยบายการพัฒนาสังคม
 ส่งเสริ มให้ เกิดข้ อปฏิบตั ิที่ดีในการทางานอาสาสมัคร และการบริ หารงานอาสาสมัคร
 เป็ นศูนย์ข้อมูลอาสาสมัครระดับชาติในประเทศไทย
ภารกิจของศูนย์ อาสาสมัคร
 เป็ นศูนย์กลางอาสาสมัคร งานอาสาสมัคร และองค์กรอาสาสมัคร
 เป็ นตัว แทนการขับ เคลื่อ นให้ เกิ ด นโยบายยุ ท ธศาสตร์ ง านอาสาสมั ค ร กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
อาสาสมัคร รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับงานอาสาสมัคร
 ทาหน้ าที่ในการเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรอาสาสมัคร ทังในระดั
้
บประเทศและระหว่างประเทศ
 พัฒนาและสร้ างความร่วมมือระหว่างเครื อข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับงานอาสาสมัคร
 เป็ นหน่วยศึกษาวิจยั ข้ อมูลข่าวสารและการเรี ยนรู้ด้านงานอาสาสมัครของไทย
 สือ่ สารและรณรงค์ให้ คนในสังคมเห็นความสาคัญของงานอาสาสมัคร
 ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอาสาสมัครและการจัดระบบอาสาสมัครให้ กบั องค์กรต่างๆ
 จัดทากลไกในการดูแลอาสาสมัคร รวมถึงระบบสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูอาสาสมัคร

จากการสัมภาษณ์ เราให้ องค์ กรระบุปัญหาสาคัญๆที่พบ ที่น่าสนใจคือ 8 ใน 10 องค์ กรบอกว่าไม่มี
บุคลากรดูแลในการจัดการอาสาสมัคร หรื อระบบไม่พร้ อมนัน่ เอง บางองค์ กรกล่าวว่าอาสาสมัครไม่มีความ
อดทน ไม่สามารถอยูไ่ ด้ ตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้
คาถามถัดมาคือ เหตุผลในการรับอาสาสมัครเข้ ามาทางานของแต่ละองค์กรคืออะไร ไม่มีองค์กรไหน
กล่าวว่าเพราะขาดงบประมาณ หรื อขาดเจ้ าหน้ าที่ ส่วนใหญ่ จ ะตอบว่าอยากจะส่งเสริ ม อาสาสมัครให้ มี
บทบาทมากขึ ้น ให้ คนหนุม่ สาวรุ่ นใหม่รุ่นใหม่มีบทบาทมากขึ ้น อยากจะปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อรองรับคนรุ่ น
ใหม่เหล่านี ้ให้ เป็ นตัวหลักในการทากิจกรรมมากขึ ้น หรื ออยากจะปิ ดช่องว่างในการประสานงานกับภาครัฐ และ
องค์กรของตัวเอง
รูปแบบการจัดการอาสาสมัครในปั จจุบัน
 การวางแผนงานขององค์กร
ในภาพรวมเราพบว่าแต่ละองค์ กรมี การวางแผนงานก่ อ นจะรั บอาสาสมัค รเข้ ามา และมี การปรั บ
เป้าหมายเพื่อการรองรับอาสาสมัครเหล่านี ้
 การเปิ ดรับคัดเลือกอาสาสมัคร
เราพบว่ามีหลากหลายรูปแบบวิธีในการคัดเลือก เช่น รับผ่านทาง social media มีเพียงองค์กรเดียวที่
ติดต่อกับสถาบันการศึกษาโดยตรงในการรับอาสาสมัคร
 การเตรี ยมความพร้ อมเจ้ าหน้ าที่ขององค์กร
แต่ละองค์กรมีเตรี ยมความพร้ อมของอาสาสมัครในระดับที่ดี เช่น มีการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรที่ดี แต่
ส่วนนี ้ถือว่าเป็ นส่วนที่มีจุดอ่อนที่สดุ
 ระบบการติดตามการสนับสนุนการทางาน เช่น ระบบพี่เลี ้ยง
ทุกองค์กรให้ ความสาคัญกับพี่เลี ้ยง แต่ยงั ไม่มีการพัฒนาศักยภาพของพี่เลี ้ยงอย่างชัดเจน
 การสรุปถอดบทเรี ยน
ทุกองค์กรมีการสรุปบทเรี ยน แต่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน

หลังจากเสร็ จสิ ้นภารกิ จแล้ ว แต่ละองค์ กรจะมีการติดตามอาสาสมัครแบบไม่เป็ นทางการ เช่นทาง
facebook หรื อ line เป็ นต้ น ที่น่าสนใจคือตัวอาสาสมัครเองมีความคิดริ เริ่ มที่จะรวมตัวกันและมองหางานของ
ตัวเอง และติดต่อรุ่นต่อรุ่นเพื่อทากิจกรรมด้ วยตัวเอง
ส่วนที่มีน้อยที่สดุ คือการเตรี ยมความพร้ อมเจ้ าที่องค์กร เราพบว่าไม่มีการเตรี ยมความพร้ อมที่เพียงพอ
เช่น การกาหนดบุคลากรที่จะรับผิดชอบอาสาสมัคร และระบบการติดตามอาสาสมัคร คือ ถึงแม้ แต่ละองค์กร
จะมีพี่เลี ้ยงจริ งๆ แต่วา่ ยังไม่มีการพัฒนาศักยภาพของพี่เลี ้ยงอาสาสมัคร และกรอบการทางานของพี่เลี ้ยงของ
อาสาสมัค รที่ ชัด เจน โดยสรุ ป จากนิ ย ามแนวคิ ด ของอาสาสมั ค รที่ แ ต่ล ะองค์ ก รระบุ เราจะต้ อ งเน้ น ด้ า น
ความรู้ สกึ จิตใจของอาสาสมัครเป็ นสาคัญ ทุกองค์กรกล่าวว่าในการออกแบบระบบงานอาสาสมัครจะต้ องมี
ความยืด หยุ่น มากที่ สุดให้ สอดคล้ อ งกับ บริ บ ทของสังคมไทยที่เน้ น เรื่ อ งจิ ตใจและเสียสละ ยกตัวอย่างเช่ น
องค์กรอาจจะประเมินอาสาสมัครมากมายนักไม่ได้ เนื่องจากอาสาสมัครอาจจะรับการประเมินที่หนักหน่วงมาก
ไม่ได้ ข้ อ เสนอคือเราจะต้ องสร้ างเงื่อนไขให้ อ าสาสมัครไม่เพียงแต่สนับสนุนงานองค์ กรเพี ยงอย่างเดียวแต่
จะต้ องมีความคิดริ เริ่ มในการมองหากิจกรรมทาด้ วยตัวเอง
จุดอ่ อนที่ต้องปรับปรุงของการจัดการอาสาสมัครภัยพิบัติ
 การสร้ างทีมประเมินสถานการณ์ ทาข้ อมูลในพื ้นที่ เพื่อจะได้ สร้ างระบบงานที่ตอบสนองสภาพความ
เป็ นจริ งของพื ้นที่ได้
 จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
 สร้ างระบบการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ มีการเชื่อมต่อระหว่างภาคส่วนต่างๆมากขึ ้น
 ต้ อ งมี การเตรี ยมความพร้ อมของตัวอาสาสมัครเอง โดยเฉพาะอาสาสมัครภัยพิบัติ เช่น ต้ อ งมี การ
พัฒนาหลักสูตรการอบรม
ประเทศไทยยังอยูใ่ นขันเริ
้ ่ มต้ นของการพัฒนาระบบการจัดการงานอาสาสมัคร เรามีคนที่ตงใจดี
ั ้ เยอะ
แต่ถ้าพูดถึงในบริ บทการพัฒนาประเทศ เราจะต้ อ งทาให้ เกิดกลไกการจัดการที่มีคุณภาพมากขึ ้น คาถามที่
น่าสนใจคื อ ท าอย่า งไรเราจึงท าให้ เกิ ดวิ ถีชี วิต ของการเป็ นอาสาสมัคร นั่น คือ การมองเห็น โอกาสการเป็ น
อาสาสมัครในชีวิตประจาวัน และทาให้ คนในสังคมเข้ าใจคุณค่าของความเป็ นอาสาสมัครมากขึ ้นว่าการเป็ น

อาสาสมัครมีสว่ นที่จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ อย่างไร งานนี ้เป็ นงานที่ต้องการความรับผิดชอบ
และทุม่ เท และสร้ างความเข้ าใจว่างานนี ้ต้ องการความต่อเนื่องจึงทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงได้
ข้ อเสนอแนะต่ อการพัฒนาองค์ กรอาสาสมัคร โดยจะแบ่ งเป็ น 3 ส่ วนด้ วยกัน
1. องค์กรด้ านการพัฒนาเชิงประเด็นที่มีงานอาสาสมัครเกี่ยวข้ อง หรื อ NGO
- น่ า จะมี ก ารติ ด ตั ง้ ระบบการจั ด การอาสาสมั ค ร (volunteer management) เพื่ อ ให้ การท างาน
อาสาสมัครไปสนับสนุนภารกิจขององค์กรและทาให้ เกิดประโยชน์กบั กลุม่ เป้าหมายปลายทางได้ มาก
ที่สดุ ปั จจุบนั องค์กรที่รับอาสาสมัครอาจจะมุ่งตรงที่คนที่มีใจ และรักงานอาสาสมัคร แต่ถ้ามีการทา
เรื่ องระบบการจัดการอาสาสมัครมากขึ ้น ก็นา่ จะทาให้ คณ
ุ ภาพของงานมีมากขึ ้น
- ควรมีการพัฒนาทักษะเรื่ องการจัดการกระบวนการเรี ยนรู้ แก่อาสาสมัครมากขึ ้น ซึ่งอาสาสมัครที่เข้ า
ไปสูก่ ารทางานขององค์กรไม่ควรเป็ นเพียงแค่แรงงานขององค์กร แต่เราจะทาอย่างไรเพื่อจะได้ เปลีย่ น
อาสาสมัครให้ มีความเข้ าใจและเรี ยนรู้เรื่ องของสังคมและความเป็ นพลเมืองมากขึ ้น
- น่าจะมีการพัฒนาโครงการอาสาสมัครที่ตอบสนองต่อความจาเป็ นของสังคมมากขึ ้น
2. องค์กรอาสาสมัคร เช่น มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
- ควรสนับสนุนให้ มีการสร้ างนักจัดการอาสาสมัครมากขึ ้น (volunteer manager) ให้ เป็ นตัวกลางที่จ ะ
ไปทางานกับอาสาสมัคร หรื อทาให้ เกิดความเชื่อมโยงระหว่างตัวอาสาสมัคร ตัวพื ้นที่การทางาน และ
ตัวองค์กรอาสาสมัครเอง
- ควรจะขยายแนวคิดเรื่ องอาสาสมัครเข้ าไปสูภ่ าคส่วนอื่นๆมากขึ ้น นอกจากภาคการศึกษา
3. องค์กรที่ทาหน้ าที่ประสานงานที่ทาให้ เกิดระบบงานอาสาสมัคร เช่น องค์กรภาครัฐ หรื อว่าภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน เช่น กระทรวงพัฒนาสังคม หรื อเครื อข่ายจิตอาสา เป็ นต้ น
- ทาให้ เกิดการสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรมากขึ ้น
- มีการรวบรวมข้ อมูลงานอาสาสมัคร และอาสาสมัครให้ เป็ นระบบมากขึ ้น
- มีการพัฒนาเครื่ องมือความรู้ที่สนับสนุนการทางานอาสาสมัครให้ แก่องค์กรต่างๆ
- รณรงค์ และสื่อสารกับสาธารณะเพื่ อ ทาความเข้ า ใจบทบาทของงานอาสาสมัค ร และคุณ ค่า ของ
อาสาสมัครต่อสังคม

สาหรั บข้ อเสนอของการพัฒ นางานอาสาสมัครระดับ ประเทศ มี ดังนี ้ เราควรจะมี การสารวจข้ อ มูล
อาสาสมัครทัว่ ประเทศเพื่อสร้ างฐานข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ เช่น เพิ่มเติมหัวข้ อในการสารวจสามะโนประชากร
และมีหน่วยงานกลางในการสนับสนุนงานอาสาสมัครอย่างจริ งจัง เช่น การมีศนู ย์อาสาสมัครแห่งชาติ
โดยสรุปแล้ วเมื่อเทียบกับนานาชาติที่มีระบบการจัดการอาสาสมัครที่เข้ มแข็งแล้ ว ประเทศไทยควรจะ
พัฒนาดังนี ้
- มีมาตรฐานกลางขององค์กรที่รับอาสาสมัคร
- จัดแนวทางการรับอาสาสมัครที่เป็ นที่เข้ าใจร่วมกันระหว่างองค์กรที่รับอาสาสมัคร
- ประเมินผลกระทบของอาสาสมัครที่มีตอ่ สังคมและเศรษฐกิจ
- สารวจภาพรวมประจาปี ด้ านงานอาสาสมัครในประเทศไทย
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมต่ อ งานวิจัยสถานการณ์ งานอาสาสมัครประเทศไทย
โดย อาจารย์ วีรบูรณ์ วิสารถสกุล : อาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายงานฉบับนี ้เป็ นรายงานฉบับที่ 2 ของประเทศไทย งานชิ ้นนี ้มุ่งรายงานสถานการณ์งานอาสาสมัคร
ซึ่งจะไปเกี่ ย วข้ อ งกับ องค์ ก รที่ รั บ อาสาสมั ค รเข้ า ท างาน โดยกรอบงานจะมี ก ารดูทัง้ ฝั่ ง อาสาสมัค ร และ
โครงสร้ างของงานอาสาสมัครซึ่งจะเกี่ ย วข้ อ งกับ นโยบาย กฎหมาย และระบบงานต่างๆขององค์ ก รที่รั บ
อาสาสมัครเข้ าไปทางาน
งานวิจัย นีม้ ี ก ารเก็ บ ข้ อมูลอยู่ 3 แบบ คือ ใช้ ข้อ มูลจากงานวิจัยเดิม การสัม ภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณ วุฒิ ที่
เกี่ยวข้ องกับองค์กรที่รับอาสาสมัคร และผู้ทรงคุณวุฒิที่อยูใ่ นองค์กรอาสาสมัครเอง ใช้ เวลาทังสิ
้ ้นประมาณ 4
เดือน
สิง่ ที่อยากจะเห็นในตัวรายงานนี ้คือในส่วนของการประเมินสถานะของงาน ซึ่ง ในความเข้ าใจของผม
คือ การให้ คุณค่าเพื่อหาช่องว่างที่เราจะเข้ าไปพัฒ นา การประเมิ นผลกระทบทางสังคมที่เกิ ดขึ ้นจากตัวงาน
อาสาสมัคร คุณค่าทางเศรษฐกิจเพื่อทาให้ ความหมายของเม็ดเงินที่ใช้ ไปกับงานอาสาสมัครมีคุณค่ามากขึ ้น
และรายงานสถานการณ์ ตวั อาสาสมัครเอง เช่น เรายังไม่เห็นว่าอาสาสมัครค่าเฉลีย่ อายุเท่าไหร่ ชายหรื อหญิ ง
เป็ นสัดส่วนเท่าไหร่ คนไทยเสียสละเวลากี่ชวั่ โมงต่องานอาสาสมัครในหนึง่ ปี
ผู้ที่ควรทาหน้ าที่ตรวจวัดสถานการณ์เหล่านี ้

- รัฐบาลควรเข้ ามาทาหน้ าที่รับผิดชอบในการตรวจวัดประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ถึงแม้ จะเชื่อ
ว่าตัวเลขมี ผลต่อผู้กากับนโยบาย แต่อ ย่างไรก็ ตาม ยังมี ผ ลกระทบที่วัดไม่ได้ ด้ วยเช่นกัน เช่ น
ผลกระทบทางสังคม
- สานักงานสถิติแห่งชาติควรเข้ ามาทาการสารวจมากขึ ้นโดยเพิ่มหัวข้ อเข้ าไปในการสารวจที่ทาเป็ น
ประจาอยูแ่ ล้ ว
- องค์กรอาสาสมัครเองจะต้ องทาบันทึกเกี่ยวกับอาสาสมัครที่เข้ ามาช่วยองค์กร
- สารวจจากฐานข้ อมูลของเครื อข่ายจิตอาสา
- ประยุกต์ใช้ แอพพลิเคชัน่ ที่อยู่บนมือถือให้ ช่วยบันทึกเวลา หรื อจานวนเงินที่ตวั อาสาสมัครใช้ ไปกับ
การทางานอาสาสมัคร โดยเฉพาะในกลุม่ คนที่ไม่ได้ สงั กัดองค์กรใดองค์กรหนึง่
โดยสรุป คนจะมุ่งความสนใจไปยังภาครัฐ และภาคเอกชนซึง่ เน้ นทาเศรษฐกิจเชิงค้ าขาย (commodity
economy) จึงท าให้ มี ก ารเก็ บ ข้ อมูล ในสองภาคส่วนนี อ้ ย่า งเป็ นระบบ แต่ส าหรั บภาคส่ว นอย่า งพวกเราที่
ประกอบไปด้ วยอาสาสมัคร พลเมืองสังคม หรื อกลุ่ม social enterprise นันยั
้ งไม่มีการเก็ บข้ อมูลอย่างเป็ น
ระบบ ประเทศไทยยัง ไม่ มี ก ารจัด ข้ อ มู ล องค์ ก รด้ า นนี อ้ ย่า งชั ด เจน ฉะนัน้ ผมคิ ด ว่า รายงานสถานการณ์
อาสาสมัครฉบับต่อๆไปที่จะเกิ ดนีเ้ ป็ นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคน อาสาสมัครจะต้ องเริ่ มบันทึกเอง
องค์กรส่งเสริ มอาจจะพัฒนาซอฟท์แวร์ หรื อแอพพลิเคชัน่ ที่ช่วยให้ อาสาสมัครอิส ระสามารถบันทึกการทางาน
ด้ วยตัวเองได้ และส่งข้ อมูลเข้ าระบบกลาง
รายงานสถานการณ์ งานอาสาและนโยบายที่ส่งเสริมงานด้ านอาสาสมัครในประเทศญี่ปุ่น
Miss Akiko Seto : President, International Association of Volunteer Effort, Japan
รายงานสถานการณ์งานอาสาและนโยบายที่สง่ เสริ มงานด้ านอาสาสมัครในประเทศญี่ปนุ่
 ในปี 2011 ร้ อยละ 26 ของประชากรที่มีอายุ 10 ปี ขึ ้นไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับงานอาสาสมัคร
 กิจกรรมงานอาสาสมัครที่ได้ รับความสนใจมากคือการปรับปรุ งงานในชุมชน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับเด็ก ส่วนกิ จกรรมที่ได้ รับความสนใจมากขึ ้นเมื่ อ เทียบกับ ปี ก่อ นๆอย่างเห็นได้ ชัดคือ กิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้ องกับเด็กและภาวะภัยพิบตั ิ
 อายุโดยเฉลีย่ ของอาสาสมัครหญิงคือ 40-44 ปี และชาย 70-74 ปี

 เมื่ อ เปรี ยบเทียบกับปี 2006 กับ 2011 กิ จ กรรมที่เกี่ ยวกับเด็ก และภัยพิบัติเป็ นที่ สนใจเพิ่มมากขึ ้น
ในขณะที่กิจกรรมที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้ อมได้ รับความสนใจลดลง โดยอาสาสมัครเพศชายมีความสนใจ
กิ จ กรรมที่เกี่ ย วกับ ชุ มชนใกล้ เคีย งที่ ตัวเองอาศัยอยู่ และอาสาสมัค รเพศหญิ งจะสนใจกิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้ องกับเด็กเป็ นพิเศษ
 โดยทัว่ ไปแล้ วอาสาสมัครจะปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับงานอาสาสมัคร 35 วันต่อปี ซึง่ สามารถประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ประมาณ 276 พันล้ านบาท
 อาสาสมัครที่ อาสาด้ วยตนเองไม่ได้ สงั กัดหน่วยงานใดนับ เป็ นประมาณร้ อยละ 9 ของอาสาสมัค ร
ทังหมด
้
ในขณะที่อาสาสมัครที่อยู่ภายใต้ องค์กรนับเป็ นร้ อยละ 19 เมื่ อเจาะลึกลงไป งานอาสาสมัครที่
เกี่ ยวกับผู้พิการจะถูกดาเนินงานโดยองค์ กรมากที่สดุ ในขณะที่งานที่เป็ นงานประสานงานระหว่าง
ประเทศจะถูกดาเนินโดยกลุม่ NPO (non-profit organization) กิจกรรมด้ านสนับสนุนงานในชุมชนจะ
ดาเนินการโดยกลุม่ คนในท้ องถิ่น ส่วนงานที่อาสาสมัครไร้ สงั กัดให้ ความสนใจมากที่สดุ คืองานภัยพิบตั ิ
 เหตุภยั พิบตั ิทาให้ เกิดกระแสของงานอาสาสมัครในประเทศญี่ปนุ่ หนึง่ ปี ครึ่งหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ในฮันจิอาวาจิ ในปี 1995 จานวนอาสาสมัครที่เข้ ามามีสว่ นร่วมนับเป็ น 1.8 ล้ านคนจากเดิมประมาณ
1.17 ล้ านคน เรี ยกได้ ว่า “ปี แห่งการเป็ นอาสาสมัคร” เลยก็ว่าได้ ต่อมา ในปี 2011 เราสารวจพบว่ามี
อาสาสมัครถึง 2.3 ล้ านคนหลังเกิดเหตุการณ์ แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ ในประเทศ และเรี ยกว่าเป็ น New
Year of Corporate Volunteerism
นโยบายที่มีส่วนสนันสนุนงานด้ านอาสาสมัครในประเทศญี่ปุ่น
 ปี 1898 ประเทศญี่ปนเริ
ุ่ ่ มออกนโยบายที่สนับสนุนงานด้ านสาธารณะประโยชน์
 ปี 1998 ได้ มีการร่างกฎหมายที่สนับสนุนกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ เรี ยกได้ วา่ ทาให้
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ (NPO: Non-Profit Organization) มีบทบาทเป็ นที่ประจักษ์
ในสังคมมากขึ ้น
 ปี 2008 ได้ มี ก ารทบทวนปรั บ ปรุ งกฎหมายที่เกี่ ย วข้ อ งกับ งานที่ สนับ สนุน ด้ านสาธารณะ
ประโยชน์ และได้ มีการสารวจจานวนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรที่จดทะเบียน ซึ่งมี จานวน
มากกว่า 20,000 กว่าองค์กร

 ปี 2012 ปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวกับ NPO และสารวจพบว่าองค์กร NPO มี จานวนเพิ่มขึ ้น
เป็ นมากกว่า 40,000 กว่าองค์กร และยังมีการสนับสนุนงานด้ านอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง
ทุก ๆกระทรวงของรั ฐ บาลญี่ ปุ่ นจะมี ห น่ว ยส่งเสริ ม งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ อาสาสมัครและองค์ ก รที่ ไม่
แสวงหาผลป ระโยชน์ ที่ ส นั บ สนุ น งานด้ านอาสาสมั ค ร (NNOPV: National Network Organizations
Promoting Volunteering) ซึ่งองค์กรนีจ้ ะทางานใกล้ ชิดกับหน่วยสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (Japan National
Council of Social Welfare) ที่จะคอยควบคุมกากับศูนย์อาสาสมัครในระดับท้ องถิ่นซึง่ มีมากกว่า 1,800 ศูนย์
นอกจากการร่ วมมือระหว่างรัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรแล้ ว ภาคธุรกิจยังเข้ ามามีบทบาท
ด้ วยเช่นกันโดยได้ จัดตัง้ Keidanren ที่ประกอบไปด้ วยบริ ษัทใหญ่กว่า 1,300 บริ ษัท โดยมีข้อกาหนดว่าร้ อยละ
1 ของกาไรที่ ได้ จากภาคธุ รกิ จจะต้ องถูกส่งไปสนับ สนุน งานขององค์ กรที่ไม่ แสวงหาผลกาไรและงานด้ าน
อาสาสมัครโดยเฉพาะเมื่ อเกิ ดเหตุภัยพิ บัติขึ ้น จากเหตุก ารณ์ แผ่นดินไหวที่เกิ ด ขึ ้นล่าสุด เราจะเห็น ว่าการ
ทางานร่ วมงานกันของทัง้ สามภาคส่วนนีม้ ี ประสิทธิ ภาพมากคือ สามารถรวมตัวกันในวันรุ่ งขึ ้นหลังจากเกิ ด
เหตุการณ์
องค์กรไม่แสวงหาผลกาไรที่สนับสนุนงานด้ านอาสาสมัคร (NPO) ก็พบอุปสรรคด้ วยเช่นกัน
- ในด้ านของอาสาสมัคร จานวนอาสาสมัครที่ไม่เพียงพอหรื ออัตราการเกิดในประเทศที่ลดลง
- ในด้ านองค์กร องค์กรหาอาสาสมัครหน้ าใหม่ๆยากขึ ้น บวกกับเจ้ าหน้ าที่มีความรู้ความเข้ าใจน้ อย
เกี่ยวกับการทารายงานส่งรัฐบาล
- ในด้ านเจ้ าหน้ าที่ขององค์กรอาสาสมัคร องค์กรเริ่ มขาดแคลนเจ้ าหน้ าที่ด้านนี ้ บวกกับงานที่ หนัก
หน่วงอย่างต่อเนื่อง และเจ้ าหน้ าที่ไม่มีความรู้ ความสามารถในการโปรโมตองค์ กรของตัวเองให้
เป็ นที่ร้ ูจกั
- งบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงานขององค์กรอาสาสมัคร

รายงานสถานการณ์ งานอาสาและนโยบายที่ส่งเสริมงานด้ านอาสาสมัครในประเทศสหราชอาณาจักร
โ ด ย Miss Katie Turner : Global Research and Advocacy Advisor, Voluntary Service Oversea
(VSO), UK
รายงานสถานการณ์งานอาสาและนโยบายที่สง่ เสริ มงานด้ านอาสาสมัครในประเทศสหราชอาณาจักร

 งานอาสาสมัครเริ่ มเป็ นที่ร้ ู จกั ตังแต่
้ ปี 1700 ซึง่ เป็ นช่วงที่องค์กรอาสาสมัครเริ่ มถูกจัดตังขึ
้ ้น แต่อย่างไร
ก็ตามงานอาสายังถูกมองเป็ นกิจกรรมในเชิงแฟชั่น และเป็ นงานสาหรับผู้มีอันจะกินเท่านัน้ และเริ่ มมี
การโต้ เถียงกันว่าการให้ บริ การขันพื
้ ้นฐานควรจะตกเป็ นหน้ าที่ของรัฐหรื อหน้ าที่ของเอกชน
 หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 1 รัฐบาลเริ่ มมีการจัดการสวัสดิการที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้นให้ กบั ประชากร แสดง
ความรั บผิดชอบมากขึน้ ในด้ านความเป็ นอยู่ของคนในประเทศทังในภาคเศรษฐกิ
้
จ และสังคม แต่
บทบาทอาสาสมัครก็ถกู มองเป็ นส่วนของการให้ บริ การที่อยูน่ อกเหนืออานาจการจัดการของรัฐบาล
 ในปี 1960 คนเริ่ มเข้ าใจมากเกี่ยวกับสวัสดิการจากรัฐบาลว่าครอบคลุมตรงส่วนไหนบ้ าง ทาให้ มีการ
จัด ตัง้ องค์ กรอาสาสมัค รมากขึน้ เพื่ อ ปิ ดช่ อ งว่างตรงส่วนที่ รัฐ ไม่ สามารถดูแลได้ ทั่วถึ ง นอกจากนี ้
ประชาชนเริ่ มมองงานอาสาสมัครจากที่เป็ นงานเพื่อ การกุศล หรื อ งานเพื่อ สังคมเป็ นงานเพื่อชุมชน
เป็ นวิธีการขับเคลือ่ นชุมชน และเริ่ มรู้สกึ อยากเป็ นส่วนหนึง่ ในการเปลีย่ นแปลงชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ ้น
 ในปี 1973 เริ่ มมีความตึงเครี ยดเกิดขึ ้นในส่วนการให้ บริ การด้ านสาธารณะสุขและด้ านสังคม จึงมีการ
จัดตัง้ องค์ กรอาสาสมัครของชาติเพื่ อ เข้ าไปจัดการดูแล นอกจากนี ้ รัฐ บาลยังมองงานอาสาสมัค ร
เหมือนแรงงานทางเลือกหรื อแรงงานราคาถูกทังที
้ ่ไม่ควรจะเป็ นเช่นนัน้
 ทุก วัน นี ้ งานอาสาสมั ค รยัง ถูก ใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการเมื อ ง งานอาสาสมั ค รถูก มองว่า ควรเป็ น
หน่วยงานที่สง่ เสริ มให้ คนในชุมชนมีความรับผิดชอบต่อชุมชนตัวเองมากขึ ้น แน่นอนว่าไม่ใช่เป็ นการ
ทางานแทนภาครัฐ แต่ต้องเป็ นตัวกลางในการสร้ างการมีสว่ นร่วมในชุมชนมากกว่า
 หลายครัง้ อาสาสมัครถูกดึงเข้ ามาเป็ นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างชุมชน หรื อเป็ นคนที่ทาหน้ าที่แทน
พนักงานที่ประท้ วงหยุดงานในประเทศ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี ้ทาให้ เกิดข้ อโต้ แย้ งขึ ้นเกี่ยวกับบทบาทของ
อาสาสมัคร แต่ทงั ้ นีท้ งั ้ นัน้ ถึงแม้ จะมี ความเห็นต่างกัน ในด้ านการเมื อ ง งานอาสาสมัครก็ ยังถูกให้
ความสาคัญ ในนโยบายต่างๆระดับประเทศ ยกตัวอย่างเช่นการเล็งเห็น ความสาคัญ ของการเป็ น
พลเมืองโดยการปลูกฝั งจิตสานึกความเป็ นอาสาสมัครตังแต่
้ ระดับเยาวชน
โครงสร้ างงานอาสาสมัครในปี 2015
 นโยบายด้ านอาสาสมัครครอบคลุมทังในประเทศอั
้
งกฤษ ไอร์ แลนด์ สกอตแลนด์ และเวลส์ ซึ่งแต่ละ
ประเทศจะรับผิดชอบนโยบายงานด้ านอาสาสมัครเอง

 มี ส ภาที่ จั ด การองค์ ก รงานด้ านอาสาสมั ค ร (National Council for Voluntary Organisations –
NVCO) ที่คอยพัฒนานโยบายด้ านอาสาสมัครทังส
้ าหรับงานอาสาสมัครเองและองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับ
งานอาสาสมัคร
 ประเทศอังกฤษเองก็ได้ สนับสนุนงานด้ านอาสาสมัครในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมาเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ใน
ปี 2011 มีนโยบายส่งเสริ มภาวะการเป็ นผู้นาในชุมชนที่เน้ นเยาวชนวัย 16-17 ปี ให้ เด็กๆเหล่านี ้ได้ มี
ส่ว นร่ วมในการท างานอาสาสมัค รในระยะเวลาสันๆ
้ หรื อ ให้ เยาวชนคิ ดโครงงานที่ ส่ง เสริ ม ความ
เข้ มแข็งของชุมชนตัวเอง มีอาสาสมัครถึง 30,000 คนที่เข้ าร่วมโครงการนี ้ในปี 2013
 นอกจากนโยบายสนับสนุนงานอาสาภายในประเทศ ยังสนับสนุนให้ เยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี
ทางานอาสาสมัครระหว่างประเทศเช่นกัน โดยเน้ น ด้ านการพัฒ นา มี การพาเข้ าชุมชน และทางาน
ร่วมกันกับทังอาสาสมั
้
ครท้ องถิ่นและสมาชิกชุมชนในประเทศปลายทาง
งานด้ านอาสาสมัครในปี 2015
 มีอตั รางานอาสาสมัครติดอันดับต้ นๆของโลก
 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากงานอาสาสมัครประเมินได้ คร่าวๆประมาณ 24 พันล้ านปอนด์ หรื อ 1200
ล้ านล้ านบาท
 ในปี 2013 มีอาสาสมัครมากกว่า 14 ล้ านคน
 ประมาณ ร้ อยละ 24 ถึงร้ อยละ 33 ของคนแต่ละช่วงวัยรายงานว่ามีสว่ นร่วมในงานอาสาสมัครอย่าง
น้ อยหนึง่ ครัง้ ต่อหนึง่ เดือน
 งานอาสาสมัครที่ถกู ให้ ความสนใจมากที่สดุ คืองานที่เกี่ยวกับกีฬา งานอดิเรก เพื่อระดุมทุน และงาน
ทางด้ านศาสนา ตามลาดับ (สถิติในปี 2008-2009)
 สุดท้ ายนี ้ แน่นอนว่าเมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย ประเทศอังกฤษเองอาจจะไม่ได้ เผชิญกับภัย
พิบตั ิที่ร้ายแรงมากนัก แต่เราก็ประสบปั ญหาเกี่ยวเนื่องมาจากโลกร้ อน หรื อน ้าท่วม ซึง่ งานอาสาสมัคร
ก็ได้ มีบทบาทในการคลี่คลายปั ญหาต่างๆเหล่านี ้เช่นกัน โดยอาสาสมัครได้ มีการจัดที่พักพิงชั่วคราว
หรื อช่วยทาความสะอาดที่พกั อาศัยหลังจากเหตุอุทกภัย
 การสื่อสารที่รวดเร็ วอย่าง social media ก็มีสว่ นช่วยทาให้ การจัดการอาสาสมัครง่ายมากขึ ้นด้ วย เช่น
การส่งข้ อความเตือนเกี่ ยวกับจุดที่นา้ ท่วม และการเตือนให้ ออกนอกเขตนันๆ
้ นอกจากนี ้ยังมีการตัง้

เว็บไซต์ ที่ส นับ สนุน การด าเนิน งานเกี่ ยวกับ อาสาสมัครภัย พิบัติโดยเฉพาะ โดยองค์ กรจะสามารถ
ประเมินจานวนอาสาสมัครได้ ทนั ทีในพื ้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือขณะนันๆ
้
 งานด้ านอาสาสมัครในประเทศอังกฤษ ในประเทศไทยหรื อ อื่ น ๆ ไม่ ได้ มี ความแตกต่างกัน มากนัก
เพราะคนมีจิตอาสาพร้ อมจะเข้ าช่วยเหลืออยู่แล้ ว โดยเฉพาะในช่วงภัยพิบตั ิ แต่อย่างไรก็ตาม เราเชื่อ
อยูเ่ สมอว่ายังมีช่องว่างให้ เราสามารถสร้ างสรรค์งานอาสาในรู ปแบบใหม่ๆ และสามารถบริ หารจัดการ
งานอาสาสมัครให้ ดีขึ ้นได้

