
 

รายงานสถานการณ์งานอาสาสมัครประเทศไทย นโยบายและส่งเสริมงานอาสาสมัครระดับชาติ 

งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 1  วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 11.00 น. 

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

องค์กรที่รับผิดชอบ  :  เครือขา่ยจิตอาสา  (Volunteer Spirit  Network) 

 

วิทยากร 

 นางสาวนนัทินี มาลานนท์   ผู้จดัการเครือขา่ยจิตอาสา 

 นายวรดลุย์ ตลุารักษ์          นกัวิจยัอิสระ 

 อาจารย์วีรบูรณ์ วิสารทสกลุ อาจารย์คณะสงัคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

Miss Akiko Seto  President, International Association of Volunteer Effort, Japan 

Miss Katie Turner   Global Research and Advocacy Advisor, VSO, UK 

 

ผู้ด าเนินรายการ 

 นางสาวนนัทินี มาลานนท์   ผู้จดัการเครือขา่ยจิตอาสา 

นางสาวหทัยา วงศ์แสงไพบูลย์  ผู้จดัการโครงการอาสาสมคัร,  VSO, Thailand 

 

รายงานสถานการณ์งานอาสาสมัครประเทศไทย  

นางสาวนันทินี มาลานนท์   ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา 

ในเบือ้งต้นรายงานฉบบันีย้งัไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะเราเพิ่งเร่ิมต้นเก็บ 2- 3 เดือนท่ีผา่นมา โครงการนี ้

เป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งเครือขา่ยจิตอาสา และ  VSO ประเทศไทย  

 ความคิดเร่ืองการเป็นอาสาสมัครอยู่ในวิถีชีวิต ค่านิยมความเช่ือพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือใน

พระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ซึ่งน าไปสู่พฤติกรรมการบริจาค การท าบุญ หรือการให้ (เช่น เร่ืองสงัฆวตัถุ 4 หรือ

หลกัธรรมในพรหมวิหาร 4) นอกจากนีว้ดัยงัเป็นศูนย์กลางในการพบปะ ประกอบกิจกรรมเร่ืองอาสาสมัครใน

ชีวิตประจ าวนั  

 ลกัษณะการอยู่ร่วมกันในสงัคมไทยเป็นสงัคมใหญ่และเป็นสงัคมเกษตรกรรม มีการพึ่งพาอาศยักัน

และกนัสงูในการประกอบอาชีพ ท าให้เกิดวฒันธรรมของการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั มีน า้ใจไมตรีตอ่กนั นอกจากนี ้



 

สังคมไทยในอดีตมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย มีกลุ่มคนท่ีหลากหลายอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน 

ก่อให้เกิดวิถีชีวิตท่ีดูแลซึง่กันและกัน รวมถึงเพื่อนบ้าน สิ่งเหลา่นีเ้ป็นปัจจยัท่ีสง่เสริมให้เกิดลกัษณะของความ

เป็นอาสาสมัคร แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ยังไม่มี รูปแบบท่ีชัดเจน การจัดการอาสาสมัคร ในประเทศไทยมีองค์กร

อาสาสมคัรอยูห่ลายองค์กร เช่น  

 มลูนิธิอาสาสมคัรเพื่อสงัคม เน้นกลุม่เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีจบการศกึษาแล้ว ดงึคน

เหล่านีม้าท างานในสงัคม ผลงานท่ีชัดเจน เช่น โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมท่ีรับอาสาสมัครไป

ท างานร่วมกับองค์กรในชุมชนเป็นระยะเวลา 1-2 ปี หรือโครงการนกักฎหมายสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็น

องค์กรท่ีรับนกัเรียนกฎหมายเข้าไปช่วยองค์กรในชุมชนท่ีต้องการความช่วยเหลอืทางด้านกฎหมาย  

 วิทยาลยัพฒันาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นองค์กรอาสาสมคัรท่ียาวนานท่ีสดุ จดัสง่บณัฑิตออกไปใช้

ชีวิตในชนบทเพื่อให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

 สภากาชาดไทย ก่อตัง้ในปี 2436 ในตอนต้นเป็นการชักชวนสตรีเข้ามาช่วยเหลือทหารในตอน

สงครามโลก ปัจจุบนัมีบทบาทในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทัว่ประเทศไทย มีพนัธกิจด้านการแพทย์ 

สขุภาพอนามยั และช่วยเหลอืผู้ประสบภยั  

 อาสาสมคัรสาธารณะสขุประจ าหมู่บ้าน มีอาสาสมคัรจ านวนมากท่ีสดุในประเทศไทย เป็นรูปแบบของ

การมีสว่นร่วมของประชาชนให้เข้ามาดูแลสขุภาพด้วยตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยมีพืน้ท่ีท างาน

ทัว่ประเทศไทยในทกุจังหวดั อาสาสมคัรหนึง่คนจะรับผิดชอบดแูล 8-15 ครัวเรือน อาสาสมคัรจะได้รับ

การอบรม และมีบทบาทเป็นผู้น าด้านการเปลีย่นแปลงทางด้านสขุภาพอนามัย รวมถึงการสือ่สารขา่ว

ท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ  

 หน่วยอาสาสมัครสนัติภาพสหรัฐอเมริกา หรือ Peace Corps โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้เร่ิมส่ง

อาสาสมัครเข้ามาเป็นกลุม่แรกในปี 2505 เพื่อช่วยปฏิบติังานร่วมกับหน่วยราชการของไทยเก่ียวกับ

ด้านการศึกษา การเกษตร และสาธารณะสุข เป้าหมายคือพฒันาก าลงัคนตามก าลงัของผู้ รับ และ

สดุท้ายเพื่อเป็นการพฒันาประเทศ 

 

การเปลี่ยนแปลงของงานอาสาสมัครในสังคมไทยพูดได้ว่าเกิดขึน้ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาหลังจาก

สถานการณ์ภยัพิบติัสนึามิ เหตุการณ์นีท้ าให้เกิดปรากฎการณ์ “จิตอาสา” ซึ่งมีความหมายถึงอาสาสมัครและ

คณุค่าของการท างานอาสาสมัคร หลงัจากเหตกุารณ์นี ้เรายงัประสบกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติัอีกหลายเหตุการณ์ 



 

เช่น โคลนถลม่ซึง่ท าให้บ้านเรือนในจังหวดัอุตรดิตถ์เสยีหายอยา่งมาก นอกจากนี ้สงัคมไทยก็มีสว่นร่วมในการ

ช่วยเหลือประเทศอ่ืนๆเช่นกัน เช่น พายุแคทรินาท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา หรือแผน่ดินไหวท่ีประเทศเฮติ ญ่ีปุ่ น 

หรือเนปาล  

 หลงัจากนัน้ประเทศไทยก็ได้ประสบปัญหาน า้ท่วมอย่างท่ีเราได้ทราบกัน ซึ่งเหตุการณ์นีก็้ท าให้งาน

อาสาสมัครต่ืนตวัขึน้มาเทียบเท่ากับเหตุการณ์สนึามิก็ว่าได้ ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วนี ้เราจะเห็น

วา่บทบาทอาสาสมัครเปลี่ยนไป มีคนรุ่นใหม่มากขึน้ เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นอาสาสมัครยุค social media 

เน้นเร่ืองการรวมกลุม่กันให้รวดเร็ว และเน้นการท ากิจกรรมท่ีตอบสนองเฉพาะหน้า เช่น การไปช่วยตามจุด

ตา่งๆ หรือเป็นการช่วยเหลือเฉพาะกิจ  เฉพาะประเด็น และก็มีกลุม่คนท่ีสนใจจะใช้ศกัยภาพเฉพาะของตวัเอง

มาเป็นอาสาสมัครมากขึน้ ในปัจจุบัน ถ้าท่านอยากจะท างานอาสาสมัคร ท่านไม่จ าเป็นต้องไปสมัครท่ี

หนว่ยงานกาชาด หรือไม่จ าเป็นต้องสงักัดหนว่ยงานใดก็ได้ แตส่ามารถนดักลุม่เพื่อนๆ และท ากิจกรรมในพืน้ท่ี

ได้เลย เราจะเห็นว่าภยัพิบติัสง่ผลให้รูปแบบของงานอาสาสมคัรและพฤติกรรมของตวัอาสาสมคัรเองเปลีย่นไป

มาก ท่ีส าคญัท่ีสดุคืออาสาสมคัรยคุใหม่จะเช่ือวา่ทกุอยา่งเป็นไปได้ ไม่มีขีดจ ากดั 

 

ประเภทอาสาสมัคร 

แบง่เป็นประเภททกัษะความรู้  

 อาสาสมัครทัว่ไป ไม่จ าเป็นต้องมีทกัษะความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ แค่มีความสมัครใจและมี

เวลาในการจะปฏิบติัภารกิจตา่งๆ 

 อาสาสมัครเฉพาะทาง มีความรู้ ทกัษะความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่นการเป็นแพทย์ วิศวกร 

นกักฎหมาย สถาปนิก เป็นต้น และสามารถน าความรู้ไปช่วยเหลอืงานอาสาสมคัรตา่งๆได้ 

แบง่ตามระยะเวลา  

 ระยะสัน้ เน้นการปฏิบติัท่ีมีลกัษณะเฉพาะกิจ จบในตวั เช่น องค์กรท่ีเปิดรับ 1-2 วนั 

 ระยะยาว เป็นกลุม่อาสาสมัครคนท่ีตกลงใจจะช่วยปฏิบัติงานกับองค์กรระยะยาวและท า

อย่างต่อเน่ือง เป็นงานท่ีส าคญัท่ีต้องอาศยัระยะเวลาในการสร้างความเปลี่ยนแปลง เช่น ครู

อาสาสมคัร แพทย์อาสาสมคัร หรืออาสาสมคัรท่ีท าเพื่อพฒันาชุมชน 

 

สถานการณ์ขององค์กรอาสาสมัครในประเทศไทย  



 

โดย นายวรดุลย์ ตุลารักษ์ นักวิจัยอิสระ 

 งานวิจยัท่ีเราก าลงัจะพดูคยุกนัมีข้อมลูเบือ้งต้นจากการสมัภาษณ์องค์กรท่ีรับอาสาสมคัร  

เราสนใจนิยามความหมายของค าว่าอาสาสมัคร องค์กรท่ีเราเก็บข้อมูลเป็นองค์กรท่ีท าประเด็นสิทธิเด็ก 

โรงเรียน สิ่งแวดล้อม พฒันาชุมชน หรือผู้สงูอาย ุปัญหาสงัคม หรือขาดแคลนด้านตา่งๆ ซึง่มีกิจกรรมแตกตา่ง

กนั อยา่งท่ีได้กลา่วไปเบือ้งต้นแล้ววา่สถานการณ์ภยัพิบติัท าให้คณุลกัษณะของอาสาสมคัรเปลีย่นแปลงไป คือ

มีการรวมกลุม่กนัรวดเร็วขึน้ มีลกัษณะเฉพาะกิจมากขึน้ เป็นคนรุ่นใหม่มากขึน้ ท่ีส าคญัคือจ านวนอาสาสมคัร

เพิ่มมากขึน้ เพราะเหตุนีที้มงานจึงพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลและท าวิเคราะห์ว่าเราจะจัดท าระบบท่ีรองรับ

อาสาสมคัรท่ีเพิ่มมากขึน้ในประเทศไทยได้อยา่งไร  

 อันดับแรกเราพบว่านิยามท่ีมีร่วมกันของแต่ละองค์กรคือการท างานด้วยจิตใจเสียสละ ไม่มุ่งหวัง

ค่าตอบแทน แต่สิ่งท่ีแตกต่างกันคือ บางองค์กรเน้นความรับผิดชอบของอาสาสมัครเอง บางองค์กรเน้นการ

ตอบสนองให้ตรงกบัความต้องการของผู้ รับ บางองค์กรเน้นวา่อาสาสมคัรจะต้องท าเป็นประจ าทุกวนัหรือท าใน

ชีวิตประจ าวนั สิ่งท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละประเด็นท่ีแตล่ะองค์กรให้ความสนใจเป็นเพราะประเด็นท่ีแต่ละองค์กร

ท างานอยูมี่ความแตกตา่งกนั เหตผุลท่ีเราต้องนิยามของอาสาสมคัรคือค านิยามสง่ผลตอ่การออกแบบรูปแบบ

องค์กรและงานอาสาสมคัรท่ีรองรับอาสาสมคัร   

ค านิยามของค าวา่อาสาสมัครในระดบัสากลคือการแสดงออกขัน้พืน้ฐานของการแสดงความสมัพนัธ์

ของมนุษย์เพื่ออยู่ร่วมกัน และเห็นสิ่งเช่ือมโยงระหว่างสิ่งท่ีตนเองท าว่ามีความหมายต่อผู้ อ่ืน นอกจากนีย้ัง

สามารถสะท้อนระดับของการพัฒนาประเทศ ส่งผลต่อนโยบายประเทศด้านต่างๆ ท าให้ความเป็น

ประชาธิปไตยเข้มแข็งขึน้ อ านวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมให้ดีขึน้ เช่น ด้านสขุภาพ มีการช่วยเหลือ

ทางด้านมนุษยธรรมท่ีดีขึน้ พฒันาความเป็นพลเมือง เป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งชุมชนและภาครัฐหรือเครือข่าย

ตา่งๆ ท่ีนา่สนใจคืออาสาสมคัรสามารถลดความขดัแย้ง หรืออีกนยัหนึง่คือเสริมสร้างสนัติภาพในประเทศได้  

รูปแบบการจัดตัง้องค์กรก็คล้ายๆกับท่ีเราได้บรรยายไปตอนต้นคือสามารถแบ่งได้ตามลกัษณะของ

องค์กรอิสระ ได้แก่ ราชการ NGO และกลุม่อิสระ หรือสามารถแบง่ได้ตามประเภทของงาน ได้แก่ เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ อาสาสมัครมีบทบาทหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นกลุม่คนท่ีให้บริการโดยตรง สนบัสนุน

การท างานขององค์กร เป็นสมาชิกท่ีร่วมรณรงค์ หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในองค์กรนัน้ๆ สัดส่วนของจ านวน

อาสาสมคัรจะสงูในสว่นราชการ  



 

จากการส ารวจผ่านเว็บไซต์ เราพอจะสรุปได้ว่ากระแสความสนใจเก่ียวกับงานอาสาสมัคร ณ ขณะนี ้

จะเป็นงานอาสาในต่างแดน หรือเก่ียวข้องกับการสง่เสริมการศึกษา อาสาสมัครในการระดมทุน ท างานฝีมือ

หตัถกรรม งานสงเคราะห์ อาสาสมคัรท่ีเน้นเฉพาะภารกิจในองค์กร  

โดยสรุป แต่ละองค์กรมีจ านวนอาสาสมัครเพิ่มมากขึน้ และองค์กรก็ได้ปรับโครงสร้างเพื่อรองรับกับ

จ านวนอาสาสมคัรและกิจกรรมท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ ถือเป็นสญัญาณท่ีดี แต่อยา่งไรก็ตาม ข้อมลูยงักระจัด

กระจาย ไม่มีการพฒันาเป็นระบบเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ซึ่งเราเข้าใจว่าไม่สามารถเก็บข้อมูลเองได้ ทัง้นี ้

ทัง้นัน้จะต้องอาศยัส านกังานสถิติเป็นคนช่วยเก็บข้อมูลตรงนี ้

  

นางสาวนันทินี มาลานนท์: สถานการณ์งานอาสาในประเทศไทยยังมีช่องว่างอีกเยอะมาก เช่น 

องค์กรท่ีพร้อมจะรับอาสาสมัครเข้าไปก็ยงัมีจ านวนน้อยอยู่ เร่ืองการเก็บข้อมูลขององค์กรท่ีรับอาสาสมัครเข้า

ไปก็ไม่ได้มีความพร้อมมากนกั แตอ่ยา่งไรก็ตาม เราก็ยงัมีนโยบายในระดบัประเทศท่ีสนบัสนุนงานอาสาสมคัร

อยูพ่อสมควร  

 จุดเร่ิมต้นส าคญัเก่ียวกับนโยบายในประเทศไทยเร่ิมต้นในปี 2544 ซึ่งเป็นปีอาสาสมัครสากล และได้

เป็นปีแหง่การพฒันาอาสาสมคัรในประเทศไทยเช่นกนั  

19 ธนัวาคม 2543  คณะรัฐมนตรีมีมติก าหนดให้วนัท่ี 21 ตลุาคมของทกุปีเป็นวนัอาสาสมคัรไทย  

16 ตลุาคม 2544  รัฐบาลมีมติเห็นชอบปฏิญญาอาสาสมคัรไทยและนโยบายการพฒันาอาสาสมคัรไทย  

                                    ฉบบัท่ี 1 ซึง่มุ่งให้ความส าคญักบับทบาทอาสาสมคัร และบทบาทของทกุภาคสว่นทัง้ 

                                    ภาครัฐบาลและเอกชนในการท่ีจะร่วมกนัสง่เสริมและพฒันาบทบาทอาสาสมคัรให้ 

                                    เข้มแข็งมากขึน้  

นอกจากนีย้งัมีการจัดตัง้องค์กรอาสาสมัครระดับชาติโดยมีคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน

อาสาสมัครแห่งชาติเกิดขึน้ และยงัมีการจัดตัง้สถาบันและศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครทัง้ในระดบัชาติ จังหวัด 

และท้องถ่ิน รวมถึงให้มีการจดัตัง้สภาอาสาสมคัรแหง่ชาติเป็นองค์กรอิสระด้วย 

ปี 2550 รัฐบาลมีมติประกาศให้เป็นปีของการให้และการช่วยเหลอืสงัคมเป็นวาระแหง่ชาติ นอกจากนี ้

ยงัอนุญาตให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบติังานอาสาสมัครโดยไม่ถือเป็นวนัลาได้ไม่

เกิน 5 วนัท าการตอ่ปี 



 

ปี 2554  ครบรอบ 10 ปีวนัอาสาสมัครสากล ประเทศไทยมีการจัดเวทีพฒันานโยบายงานอาสาสมัคร

ไทยใน 

รอบ 10 ปี และมีการจดังานกิจกรรม volunteer street fair ครัง้แรก 

ปี 2555  มีมติให้มีการจดัตัง้ศนูย์อาสาสมคัรแหง่ชาติ      

 

บทบาทหน้าที่ของศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ  

 เป็นองค์กรกลางซึ่งเป็นผู้ แทนระดับประเทศในการสนบัสนุนพัฒนาเครือข่ายงานอาสาสมัครทัง้ใน

ระดบัประเทศและในระดบัภมิูภาค 

 วางแผนและก าหนดทิศทางของงานอาสาสมคัรเพื่อพฒันาสงัคม  

 สง่เสริมและจูงใจคนในสงัคมให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมคัร 

 ผลกัดนันโยบายงานอาสาสมคัรสูน่โยบายการพฒันาสงัคม 

 สง่เสริมให้เกิดข้อปฏิบติัท่ีดีในการท างานอาสาสมคัร และการบริหารงานอาสาสมคัร 

 เป็นศนูย์ข้อมลูอาสาสมคัรระดบัชาติในประเทศไทย 

 

ภารกิจของศูนย์อาสาสมัคร 

 เป็นศนูย์กลางอาสาสมคัร งานอาสาสมคัร และองค์กรอาสาสมคัร 

 เป็นตัวแทนการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายยุทธศาสตร์งานอาสาสมัคร กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

อาสาสมคัร รวมถึงมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบังานอาสาสมคัร 

 ท าหน้าท่ีในการเช่ือมโยงเครือขา่ยองค์กรอาสาสมคัร ทัง้ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ 

 พฒันาและสร้างความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ยองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบังานอาสาสมคัร 

 เป็นหนว่ยศกึษาวิจยัข้อมลูขา่วสารและการเรียนรู้ด้านงานอาสาสมคัรของไทย 

 สือ่สารและรณรงค์ให้คนในสงัคมเห็นความส าคญัของงานอาสาสมคัร 

 ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมอาสาสมคัรและการจดัระบบอาสาสมคัรให้กบัองค์กรตา่งๆ 

 จดัท ากลไกในการดแูลอาสาสมคัร รวมถึงระบบสวสัดิการ และการยกยอ่งเชิดชูอาสาสมคัร 

 



 

จากการสมัภาษณ์ เราให้องค์กรระบุปัญหาส าคญัๆท่ีพบ ท่ีน่าสนใจคือ 8 ใน 10 องค์กรบอกว่าไม่มี

บุคลากรดูแลในการจัดการอาสาสมัคร หรือระบบไม่พร้อมนัน่เอง บางองค์กรกลา่วว่าอาสาสมัครไม่มีความ

อดทน ไม่สามารถอยูไ่ด้ตามระยะเวลาท่ีตกลงกนัไว้  

ค าถามถัดมาคือ เหตุผลในการรับอาสาสมัครเข้ามาท างานของแตล่ะองค์กรคืออะไร ไม่มีองค์กรไหน

กล่าวว่าเพราะขาดงบประมาณ หรือขาดเจ้าหน้าท่ี ส่วนใหญ่จะตอบว่าอยากจะส่งเสริมอาสาสมัครให้มี

บทบาทมากขึน้ ให้คนหนุม่สาวรุ่นใหม่รุ่นใหม่มีบทบาทมากขึน้ อยากจะปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อรองรับคนรุ่น

ใหม่เหลา่นีใ้ห้เป็นตวัหลกัในการท ากิจกรรมมากขึน้ หรืออยากจะปิดช่องวา่งในการประสานงานกับภาครัฐและ

องค์กรของตวัเอง  

 

รูปแบบการจัดการอาสาสมัครในปัจจุบัน 

 การวางแผนงานขององค์กร  

ในภาพรวมเราพบว่าแต่ละองค์กรมีการวางแผนงานก่อนจะรับอาสาสมัครเข้ามา และมีการปรับ

เป้าหมายเพื่อการรองรับอาสาสมคัรเหลา่นี ้

 การเปิดรับคดัเลอืกอาสาสมคัร 

เราพบว่ามีหลากหลายรูปแบบวิธีในการคดัเลอืก เช่น รับผ่านทาง social media มีเพียงองค์กรเดียวท่ี

ติดตอ่กบัสถาบนัการศกึษาโดยตรงในการรับอาสาสมคัร 

 การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าท่ีขององค์กร 

แตล่ะองค์กรมีเตรียมความพร้อมของอาสาสมคัรในระดบัท่ีดี เช่น มีการเช่ือมโยงระหวา่งองค์กรท่ีดี แต่

สว่นนีถื้อวา่เป็นสว่นท่ีมีจุดอ่อนท่ีสดุ  

 ระบบการติดตามการสนบัสนนุการท างาน เช่น ระบบพี่เลีย้ง 

ทกุองค์กรให้ความส าคญักบัพี่เลีย้ง แตย่งัไม่มีการพฒันาศกัยภาพของพี่เลีย้งอยา่งชดัเจน  

 การสรุปถอดบทเรียน  

ทกุองค์กรมีการสรุปบทเรียน แต่มีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั 

 



 

 หลงัจากเสร็จสิน้ภารกิจแล้ว แต่ละองค์กรจะมีการติดตามอาสาสมัครแบบไม่เป็นทางการ เช่นทาง 

facebook หรือ line เป็นต้น ท่ีน่าสนใจคือตวัอาสาสมัครเองมีความคิดริเร่ิมท่ีจะรวมตวักันและมองหางานของ

ตวัเอง และติดตอ่รุ่นตอ่รุ่นเพื่อท ากิจกรรมด้วยตวัเอง  

 สว่นท่ีมีน้อยท่ีสดุคือการเตรียมความพร้อมเจ้าท่ีองค์กร เราพบวา่ไม่มีการเตรียมความพร้อมท่ีเพียงพอ 

เช่น การก าหนดบุคลากรท่ีจะรับผิดชอบอาสาสมัคร และระบบการติดตามอาสาสมัคร คือ ถึงแม้แต่ละองค์กร

จะมีพี่เลีย้งจริงๆ แต่วา่ยงัไม่มีการพฒันาศกัยภาพของพี่เลีย้งอาสาสมคัร และกรอบการท างานของพี่เลีย้งของ

อาสาสมัครท่ีชัดเจน โดยสรุป จากนิยามแนวคิดของอาสาสมัครท่ีแต่ละองค์กรระบุ เราจะต้องเน้นด้าน

ความรู้สกึ จิตใจของอาสาสมัครเป็นส าคญั ทกุองค์กรกลา่ววา่ในการออกแบบระบบงานอาสาสมัครจะต้องมี

ความยืดหยุ่นมากท่ีสุดให้สอดคล้องกับบริบทของสงัคมไทยท่ีเน้นเร่ืองจิตใจและเสียสละ ยกตัวอย่างเช่น 

องค์กรอาจจะประเมินอาสาสมคัรมากมายนกัไม่ได้เน่ืองจากอาสาสมคัรอาจจะรับการประเมินท่ีหนกัหนว่งมาก

ไม่ได้ ข้อเสนอคือเราจะต้องสร้างเงื่อนไขให้อาสาสมัครไม่เพียงแต่สนับสนุนงานองค์กรเพียงอย่างเดียวแต่

จะต้องมีความคิดริเร่ิมในการมองหากิจกรรมท าด้วยตวัเอง  

 

จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงของการจัดการอาสาสมัครภยัพิบัติ  

 การสร้างทีมประเมินสถานการณ์ท าข้อมูลในพืน้ท่ี เพื่อจะได้สร้างระบบงานท่ีตอบสนองสภาพความ

เป็นจริงของพืน้ท่ีได้ 

 จดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม  

 สร้างระบบการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ มีการเช่ือมตอ่ระหวา่งภาคสว่นตา่งๆมากขึน้  

 ต้องมีการเตรียมความพร้อมของตัวอาสาสมัครเอง โดยเฉพาะอาสาสมัครภัยพิบัติ เช่น ต้องมีการ

พฒันาหลกัสตูรการอบรม 

 

 ประเทศไทยยงัอยูใ่นขัน้เร่ิมต้นของการพฒันาระบบการจดัการงานอาสาสมคัร เรามีคนท่ีตัง้ใจดีเยอะ 

แต่ถ้าพูดถึงในบริบทการพัฒนาประเทศ เราจะต้องท าให้เกิดกลไกการจัดการท่ีมีคุณภาพมากขึน้ ค าถามท่ี

น่าสนใจคือท าอย่างไรเราจึงท าให้เกิดวิถีชีวิตของการเป็นอาสาสมัคร นั่นคือการมองเห็นโอกาสการเป็น

อาสาสมัครในชีวิตประจ าวนั และท าให้คนในสงัคมเข้าใจคุณค่าของความเป็นอาสาสมัครมากขึน้วา่การเป็น



 

อาสาสมัครมีสว่นท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสงัคมได้อย่างไร งานนีเ้ป็นงานท่ีต้องการความรับผิดชอบ

และทุม่เท และสร้างความเข้าใจวา่งานนีต้้องการความตอ่เน่ืองจึงท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงได้  

 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาองค์กรอาสาสมัคร โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน  

1. องค์กรด้านการพฒันาเชิงประเด็นท่ีมีงานอาสาสมคัรเก่ียวข้อง หรือ NGO  

- น่าจะมีการติดตัง้ระบบการจัดการอาสาสมัคร  (volunteer management) เพื่ อให้การท างาน

อาสาสมัครไปสนบัสนุนภารกิจขององค์กรและท าให้เกิดประโยชน์กบักลุม่เป้าหมายปลายทางได้มาก

ท่ีสดุ ปัจจุบนั องค์กรท่ีรับอาสาสมัครอาจจะมุ่งตรงท่ีคนท่ีมีใจ และรักงานอาสาสมัคร แตถ้่ามีการท า

เร่ืองระบบการจดัการอาสาสมคัรมากขึน้ ก็นา่จะท าให้คณุภาพของงานมีมากขึน้  

- ควรมีการพฒันาทกัษะเร่ืองการจัดการกระบวนการเรียนรู้แก่อาสาสมัครมากขึน้ ซึ่งอาสาสมัครท่ีเข้า

ไปสูก่ารท างานขององค์กรไม่ควรเป็นเพียงแคแ่รงงานขององค์กร แตเ่ราจะท าอยา่งไรเพื่อจะได้เปลีย่น

อาสาสมคัรให้มีความเข้าใจและเรียนรู้เร่ืองของสงัคมและความเป็นพลเมืองมากขึน้  

- นา่จะมีการพฒันาโครงการอาสาสมคัรท่ีตอบสนองตอ่ความจ าเป็นของสงัคมมากขึน้ 

2. องค์กรอาสาสมคัร เช่น มลูนิธิอาสาสมคัรเพื่อสงัคม 

- ควรสนับสนุนให้มีการสร้างนกัจัดการอาสาสมัครมากขึน้ (volunteer manager) ให้เป็นตวักลางท่ีจะ

ไปท างานกับอาสาสมคัร หรือท าให้เกิดความเช่ือมโยงระหวา่งตวัอาสาสมัคร ตวัพืน้ท่ีการท างาน และ

ตวัองค์กรอาสาสมคัรเอง  

- ควรจะขยายแนวคิดเร่ืองอาสาสมคัรเข้าไปสูภ่าคสว่นอ่ืนๆมากขึน้ นอกจากภาคการศกึษา 

3. องค์กรท่ีท าหน้าท่ีประสานงานท่ีท าให้เกิดระบบงานอาสาสมคัร เช่น องค์กรภาครัฐ หรือวา่ภาคประชาสงัคม 

ภาคเอกชน เช่น กระทรวงพฒันาสงัคม หรือเครือขา่ยจิตอาสา เป็นต้น  

- ท าให้เกิดการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งองค์กรมากขึน้  

- มีการรวบรวมข้อมลูงานอาสาสมคัร และอาสาสมคัรให้เป็นระบบมากขึน้ 

- มีการพฒันาเคร่ืองมือความรู้ท่ีสนบัสนนุการท างานอาสาสมคัรให้แก่องค์กรตา่งๆ 

- รณรงค์และสื่อสารกับสาธารณะเพื่อท าความเข้าใจบทบาทของงานอาสาสมัคร และคุณค่าของ

อาสาสมคัรตอ่สงัคม 

 



 

 ส าหรับข้อเสนอของการพัฒนางานอาสาสมัครระดับประเทศ มีดังนี ้เราควรจะมีการส ารวจข้อมูล

อาสาสมคัรทัว่ประเทศเพื่อสร้างฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น เพิ่มเติมหวัข้อในการส ารวจส ามะโนประชากร 

และมีหนว่ยงานกลางในการสนบัสนนุงานอาสาสมคัรอยา่งจริงจงั เช่น การมีศนูย์อาสาสมคัรแหง่ชาติ  

 โดยสรุปแล้วเม่ือเทียบกบันานาชาติท่ีมีระบบการจดัการอาสาสมคัรท่ีเข้มแข็งแล้ว ประเทศไทยควรจะ

พฒันาดงันี ้ 

- มีมาตรฐานกลางขององค์กรท่ีรับอาสาสมคัร  

- จดัแนวทางการรับอาสาสมคัรท่ีเป็นท่ีเข้าใจร่วมกนัระหวา่งองค์กรท่ีรับอาสาสมคัร  

- ประเมินผลกระทบของอาสาสมคัรท่ีมีตอ่สงัคมและเศรษฐกิจ  

- ส ารวจภาพรวมประจ าปีด้านงานอาสาสมคัรในประเทศไทย  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อ งานวิจัยสถานการณ์งานอาสาสมัครประเทศไทย 

โดย อาจารย์วีรบูรณ์ วิสารถสกุล :  อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

รายงานฉบบันีเ้ป็นรายงานฉบบัท่ี 2 ของประเทศไทย งานชิน้นีมุ้่งรายงานสถานการณ์งานอาสาสมคัร

ซึ่งจะไปเก่ียวข้องกับองค์กรท่ีรับอาสาสมัครเข้าท างาน โดยกรอบงานจะมีการดูทัง้ฝ่ังอาสาสมัคร และ

โครงสร้างของงานอาสาสมัครซึ่งจะเก่ียวข้องกับนโยบาย กฎหมาย และระบบงานต่างๆขององค์กรท่ีรับ

อาสาสมคัรเข้าไปท างาน 

งานวิจัยนีมี้การเก็บข้อมูลอยู่ 3 แบบ คือ ใช้ข้อมูลจากงานวิจัยเดิม การสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี

เก่ียวข้องกับองค์กรท่ีรับอาสาสมัคร และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีอยูใ่นองค์กรอาสาสมคัรเอง ใช้เวลาทัง้สิน้ประมาณ 4 

เดือน 

สิง่ท่ีอยากจะเห็นในตวัรายงานนีคื้อในสว่นของการประเมินสถานะของงาน ซึ่งในความเข้าใจของผม

คือการให้คุณค่าเพื่อหาช่องว่างท่ีเราจะเข้าไปพัฒนา การประเมินผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดขึน้จากตวังาน

อาสาสมัคร คุณค่าทางเศรษฐกิจเพื่อท าให้ความหมายของเม็ดเงินท่ีใช้ไปกับงานอาสาสมัครมีคุณค่ามากขึน้ 

และรายงานสถานการณ์ตวัอาสาสมคัรเอง เช่น เรายงัไม่เห็นวา่อาสาสมัครคา่เฉลีย่อายเุท่าไหร่ ชายหรือหญิง

เป็นสดัสว่นเทา่ไหร่ คนไทยเสยีสละเวลาก่ีชัว่โมงตอ่งานอาสาสมคัรในหนึง่ปี  

ผู้ ท่ีควรท าหน้าท่ีตรวจวดัสถานการณ์เหลา่นี ้ 



 

- รัฐบาลควรเข้ามาท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจวดัประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ถึงแม้จะเช่ือ

ว่าตัวเลขมีผลต่อผู้ ก ากับนโยบาย แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผลกระทบท่ีวัดไม่ได้ด้วยเช่นกัน เช่น 

ผลกระทบทางสงัคม  

- ส านกังานสถิติแหง่ชาติควรเข้ามาท าการส ารวจมากขึน้โดยเพิ่มหวัข้อเข้าไปในการส ารวจท่ีท าเป็น

ประจ าอยูแ่ล้ว  

- องค์กรอาสาสมคัรเองจะต้องท าบนัทกึเก่ียวกับอาสาสมคัรท่ีเข้ามาช่วยองค์กร 

- ส ารวจจากฐานข้อมลูของเครือขา่ยจิตอาสา 

- ประยกุต์ใช้แอพพลิเคชัน่ท่ีอยู่บนมือถือให้ช่วยบนัทกึเวลา หรือจ านวนเงินท่ีตวัอาสาสมัครใช้ไปกับ

การท างานอาสาสมคัร โดยเฉพาะในกลุม่คนท่ีไม่ได้สงักดัองค์กรใดองค์กรหนึง่ 

โดยสรุป คนจะมุ่งความสนใจไปยงัภาครัฐ และภาคเอกชนซึง่เน้นท าเศรษฐกิจเชิงค้าขาย (commodity  

economy) จึงท าให้มีการเก็บข้อมูลในสองภาคส่วนนีอ้ย่างเป็นระบบ แต่ส าหรับภาคส่วนอย่างพวกเราท่ี

ประกอบไปด้วยอาสาสมัคร พลเมืองสงัคม หรือกลุ่ม social enterprise นัน้ยังไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ ประเทศไทยยังไม่มีการจัดข้อมูลองค์กรด้านนีอ้ย่างชัดเจน ฉะนัน้ผมคิดว่ารายงานสถานการณ์

อาสาสมัครฉบับต่อๆไปท่ีจะเกิดนีเ้ป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคน อาสาสมัครจะต้องเร่ิมบันทึกเอง 

องค์กรสง่เสริมอาจจะพฒันาซอฟท์แวร์หรือแอพพลเิคชัน่ท่ีช่วยให้อาสาสมัครอิสระสามารถบนัทึกการท างาน

ด้วยตวัเองได้และสง่ข้อมลูเข้าระบบกลาง 

 

รายงานสถานการณ์งานอาสาและนโยบายที่ส่งเสริมงานด้านอาสาสมัครในประเทศญี่ปุ่ น 

Miss Akiko Seto :  President, International Association of Volunteer Effort, Japan 

รายงานสถานการณ์งานอาสาและนโยบายท่ีสง่เสริมงานด้านอาสาสมคัรในประเทศญ่ีปุ่ น 

 ในปี 2011 ร้อยละ 26 ของประชากรท่ีมีอาย ุ10 ปีขึน้ไปมีสว่นเก่ียวข้องกบังานอาสาสมคัร  

 กิจกรรมงานอาสาสมัครท่ีได้รับความสนใจมากคือการปรับปรุงงานในชุมชน และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง

กับเด็ก ส่วนกิจกรรมท่ีได้รับความสนใจมากขึน้เม่ือเทียบกับปีก่อนๆอย่างเห็นได้ชัดคือ กิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกบัเด็กและภาวะภยัพิบติั  

 อายโุดยเฉลีย่ของอาสาสมคัรหญิงคือ 40-44 ปี และชาย 70-74 ปี  



 

 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2006 กับ 2011 กิจกรรมท่ีเก่ียวกับเด็ก และภัยพิบัติเป็นท่ีสนใจเพิ่มมากขึน้ 

ในขณะท่ีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจลดลง โดยอาสาสมัครเพศชายมีความสนใจ

กิจกรรมท่ีเก่ียวกับชุมชนใกล้เคียงท่ีตัวเองอาศัยอยู่ และอาสาสมัครเพศหญิงจะสนใจกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกบัเด็กเป็นพิเศษ  

 โดยทัว่ไปแล้วอาสาสมัครจะปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกบังานอาสาสมัคร 35 วนัตอ่ปี ซึง่สามารถประเมิน

มลูคา่ทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 276 พนัล้านบาท 

 อาสาสมัครท่ีอาสาด้วยตนเองไม่ได้สงักัดหน่วยงานใดนับเป็นประมาณร้อยละ 9 ของอาสาสมัคร

ทัง้หมด ในขณะท่ีอาสาสมคัรท่ีอยู่ภายใต้องค์กรนบัเป็นร้อยละ 19 เม่ือเจาะลกึลงไป งานอาสาสมคัรท่ี

เก่ียวกับผู้พิการจะถูกด าเนินงานโดยองค์กรมากท่ีสดุ ในขณะท่ีงานท่ีเป็นงานประสานงานระหว่าง

ประเทศจะถกูด าเนินโดยกลุม่ NPO (non-profit organization) กิจกรรมด้านสนบัสนนุงานในชุมชนจะ

ด าเนินการโดยกลุม่คนในท้องถ่ิน สว่นงานท่ีอาสาสมคัรไร้สงักดัให้ความสนใจมากท่ีสดุคืองานภยัพิบติั 

 เหตภุยัพิบติัท าให้เกิดกระแสของงานอาสาสมคัรในประเทศญ่ีปุ่ น หนึง่ปีคร่ึงหลงัเหตกุารณ์แผ่นดินไหว

ในฮันจิอาวาจิ ในปี 1995 จ านวนอาสาสมคัรท่ีเข้ามามีสว่นร่วมนบัเป็น 1.8 ล้านคนจากเดิมประมาณ 

1.17 ล้านคน เรียกได้ว่า “ปีแห่งการเป็นอาสาสมัคร” เลยก็ว่าได้ ต่อมา ในปี 2011 เราส ารวจพบว่ามี

อาสาสมัครถึง 2.3 ล้านคนหลงัเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ในประเทศ และเรียกว่าเป็น New 

Year of Corporate Volunteerism 

 

นโยบายที่มีส่วนสนันสนุนงานด้านอาสาสมัครในประเทศญี่ปุ่ น 

 ปี 1898 ประเทศญ่ีปุ่ นเร่ิมออกนโยบายท่ีสนบัสนนุงานด้านสาธารณะประโยชน์ 

 ปี 1998 ได้มีการร่างกฎหมายท่ีสนบัสนุนกิจกรรมท่ีไม่แสวงหาผลประโยชน์ เรียกได้วา่ท าให้

องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลประโยชน์ (NPO: Non-Profit Organization) มีบทบาทเป็นท่ีประจักษ์

ในสงัคมมากขึน้  

 ปี 2008 ได้มีการทบทวนปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีสนับสนุนด้านสาธารณะ

ประโยชน์ และได้มีการส ารวจจ านวนองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไรท่ีจดทะเบียน ซึ่งมีจ านวน

มากกวา่ 20,000 กวา่องค์กร 



 

 ปี 2012 ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกับ NPO และส ารวจพบว่าองค์กร NPO มีจ านวนเพิ่มขึน้

เป็นมากกวา่ 40,000 กวา่องค์กร และยงัมีการสนบัสนนุงานด้านอาสาสมคัรอยา่งตอ่เน่ือง 

 

ทุกๆกระทรวงของรัฐบาลญ่ีปุ่ นจะมีหน่วยส่งเสริมงานท่ีเก่ียวข้องกับอาสาสมัครและองค์กรท่ีไม่

แสวงหาผลประโยช น์ ท่ีสนับสนุนงานด้านอาสาสมัคร (NNOPV: National Network Organizations 

Promoting Volunteering) ซึ่งองค์กรนีจ้ะท างานใกล้ชิดกับหน่วยสวสัดิการสงัคมแห่งชาติ (Japan National 

Council of Social Welfare) ท่ีจะคอยควบคมุก ากบัศนูย์อาสาสมคัรในระดบัท้องถ่ินซึง่มีมากกวา่ 1,800 ศนูย์  

นอกจากการร่วมมือระหว่างรัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรแล้ว ภาคธุรกิจยงัเข้ามามีบทบาท

ด้วยเช่นกนัโดยได้จัดตัง้ Keidanren ท่ีประกอบไปด้วยบริษัทใหญ่กวา่ 1,300 บริษัท โดยมีข้อก าหนดวา่ร้อยละ 

1 ของก าไรท่ีได้จากภาคธุรกิจจะต้องถูกส่งไปสนับสนุนงานขององค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไรและงานด้าน

อาสาสมัครโดยเฉพาะเม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติขึน้ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีเกิดขึน้ล่าสุด เราจะเห็นว่าการ

ท างานร่วมงานกันของทัง้สามภาคส่วนนีมี้ประสิทธิภาพมากคือสามารถรวมตวักันในวันรุ่งขึน้หลงัจากเกิด

เหตกุารณ์ 

องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรที่สนบัสนนุงานด้านอาสาสมคัร (NPO) ก็พบอุปสรรคด้วยเช่นกนั  

- ในด้านของอาสาสมคัร จ านวนอาสาสมคัรท่ีไม่เพียงพอหรืออตัราการเกิดในประเทศท่ีลดลง  

- ในด้านองค์กร องค์กรหาอาสาสมคัรหน้าใหม่ๆยากขึน้ บวกกับเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจน้อย

เก่ียวกบัการท ารายงานสง่รัฐบาล 

- ในด้านเจ้าหน้าท่ีขององค์กรอาสาสมคัร องค์กรเร่ิมขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีด้านนี ้บวกกบังานท่ีหนกั

หน่วงอย่างต่อเน่ือง และเจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้ความสามารถในการโปรโมตองค์กรของตัวเองให้

เป็นท่ีรู้จกั  

- งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานขององค์กรอาสาสมคัร 

 

 

รายงานสถานการณ์งานอาสาและนโยบายที่ส่งเสริมงานด้านอาสาสมัครในประเทศสหราชอาณาจักร 

โ ด ย  Miss Katie Turner :  Global Research and Advocacy Advisor, Voluntary Service Oversea 

(VSO), UK  

รายงานสถานการณ์งานอาสาและนโยบายท่ีสง่เสริมงานด้านอาสาสมคัรในประเทศสหราชอาณาจกัร 



 

 งานอาสาสมคัรเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัตัง้แตปี่ 1700 ซึง่เป็นช่วงท่ีองค์กรอาสาสมัครเร่ิมถูกจัดตัง้ขึน้ แต่อย่างไร

ก็ตามงานอาสายงัถกูมองเป็นกิจกรรมในเชิงแฟชั่น และเป็นงานส าหรับผู้ มีอันจะกินเทา่นัน้ และเร่ิมมี

การโต้เถียงกนัวา่การให้บริการขัน้พืน้ฐานควรจะตกเป็นหน้าท่ีของรัฐหรือหน้าท่ีของเอกชน 

 หลงัจากสงครามโลกครัง้ท่ี 1 รัฐบาลเร่ิมมีการจดัการสวสัดิการท่ีซบัซ้อนมากขึน้ให้กบัประชากร แสดง

ความรับผิดชอบมากขึน้ในด้านความเป็นอยู่ของคนในประเทศทัง้ในภาคเศรษฐกิจและสงัคม แต่

บทบาทอาสาสมคัรก็ถกูมองเป็นสว่นของการให้บริการท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจการจดัการของรัฐบาล  

 ในปี 1960 คนเร่ิมเข้าใจมากเก่ียวกับสวสัดิการจากรัฐบาลวา่ครอบคลมุตรงสว่นไหนบ้าง ท าให้มีการ

จัดตัง้องค์กรอาสาสมัครมากขึน้เพื่อปิดช่องว่างตรงส่วนท่ีรัฐไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง  นอกจากนี ้

ประชาชนเร่ิมมองงานอาสาสมัครจากท่ีเป็นงานเพื่อการกุศล หรืองานเพื่อสงัคมเป็นงานเพื่อชุมชน 

เป็นวิธีการขบัเคลือ่นชุมชน และเร่ิมรู้สกึอยากเป็นสว่นหนึง่ในการเปลีย่นแปลงชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึน้ 

 ในปี 1973 เร่ิมมีความตึงเครียดเกิดขึน้ในสว่นการให้บริการด้านสาธารณะสขุและด้านสงัคม  จึงมีการ

จัดตัง้องค์กรอาสาสมัครของชาติเพื่อเข้าไปจัดการดูแล นอกจากนี ้รัฐบาลยังมองงานอาสาสมัคร

เหมือนแรงงานทางเลอืกหรือแรงงานราคาถกูทัง้ท่ีไม่ควรจะเป็นเช่นนัน้ 

 ทุกวันนี ้งานอาสาสมัครยังถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง งานอาสาสมัครถูกมองว่าควรเป็น

หน่วยงานท่ีสง่เสริมให้คนในชุมชนมีความรับผิดชอบต่อชุมชนตวัเองมากขึน้ แน่นอนว่าไม่ใช่เป็นการ

ท างานแทนภาครัฐ แตต้่องเป็นตวักลางในการสร้างการมีสว่นร่วมในชุมชนมากกวา่  

 หลายครัง้อาสาสมคัรถกูดงึเข้ามาเป็นตวักลางในการสื่อสารระหวา่งชุมชน หรือเป็นคนท่ีท าหน้าท่ีแทน

พนกังานท่ีประท้วงหยุดงานในประเทศ แนน่อนวา่สิ่งเหลา่นีท้ าให้เกิดข้อโต้แย้งขึน้เก่ียวกบับทบาทของ

อาสาสมัคร แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ ถึงแม้จะมีความเห็นต่างกันในด้านการเมือง งานอาสาสมัครก็ยังถูกให้

ความส าคัญในนโยบายต่างๆระดับประเทศ ยกตัวอย่างเช่นการเล็งเห็นความส าคัญของการเป็น

พลเมืองโดยการปลกูฝังจิตส านกึความเป็นอาสาสมคัรตัง้แตร่ะดบัเยาวชน  

 

โครงสร้างงานอาสาสมัครในปี 2015 

 นโยบายด้านอาสาสมัครครอบคลมุทัง้ในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ สกอตแลนด์ และเวลส์  ซึ่งแต่ละ

ประเทศจะรับผิดชอบนโยบายงานด้านอาสาสมคัรเอง 



 

 มีสภาท่ีจัดการองค์กรงานด้านอาสาสมัคร  (National Council for Voluntary Organisations – 

NVCO) ท่ีคอยพฒันานโยบายด้านอาสาสมคัรทัง้ส าหรับงานอาสาสมคัรเองและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับ

งานอาสาสมคัร 

 ประเทศองักฤษเองก็ได้สนบัสนุนงานด้านอาสาสมัครในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาเช่นกัน ยกตวัอยา่งเช่น ใน

ปี 2011 มีนโยบายสง่เสริมภาวะการเป็นผู้ น าในชุมชนท่ีเน้นเยาวชนวยั 16-17 ปี ให้เด็กๆเหลา่นีไ้ด้มี

ส่วนร่วมในการท างานอาสาสมัครในระยะเวลาสัน้ๆ หรือให้เยาวชนคิดโครงงานท่ีส่งเสริมความ

เข้มแข็งของชุมชนตวัเอง มีอาสาสมคัรถึง 30,000 คนท่ีเข้าร่วมโครงการนีใ้นปี 2013 

 นอกจากนโยบายสนับสนุนงานอาสาภายในประเทศ ยงัสนับสนุนให้เยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี

ท างานอาสาสมัครระหว่างประเทศเช่นกัน โดยเน้นด้านการพัฒนา มีการพาเข้าชุมชน และท างาน

ร่วมกนักบัทัง้อาสาสมคัรท้องถ่ินและสมาชิกชุมชนในประเทศปลายทาง 

 

งานด้านอาสาสมัครในปี 2015 

 มีอตัรางานอาสาสมคัรติดอนัดบัต้นๆของโลก 

 มลูคา่ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากงานอาสาสมคัรประเมินได้คร่าวๆประมาณ 24 พนัล้านปอนด์ หรือ 1200 

ล้านล้านบาท 

 ในปี 2013 มีอาสาสมคัรมากกวา่ 14 ล้านคน 

 ประมาณ ร้อยละ 24 ถึงร้อยละ 33 ของคนแตล่ะช่วงวยัรายงานว่ามีสว่นร่วมในงานอาสาสมคัรอย่าง

น้อยหนึง่ครัง้ตอ่หนึง่เดือน  

 งานอาสาสมัครท่ีถกูให้ความสนใจมากท่ีสดุคืองานท่ีเก่ียวกับกีฬา งานอดิเรก เพื่อระดุมทุน และงาน

ทางด้านศาสนา ตามล าดบั (สถิติในปี 2008-2009) 

 สดุท้ายนี ้แน่นอนว่าเม่ือเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย ประเทศอังกฤษเองอาจจะไม่ได้เผชิญกับภัย

พิบติัท่ีร้ายแรงมากนกั แตเ่ราก็ประสบปัญหาเก่ียวเน่ืองมาจากโลกร้อน หรือน า้ทว่ม ซึง่งานอาสาสมคัร

ก็ได้มีบทบาทในการคลี่คลายปัญหาต่างๆเหลา่นีเ้ช่นกัน โดยอาสาสมัครได้มีการจัดท่ีพักพิงชั่วคราว 

หรือช่วยท าความสะอาดท่ีพกัอาศยัหลงัจากเหตอุุทกภยั  

 การสื่อสารท่ีรวดเร็วอย่าง social media ก็มีสว่นช่วยท าให้การจดัการอาสาสมัครงา่ยมากขึน้ด้วย เช่น 

การสง่ข้อความเตือนเก่ียวกับจุดท่ีน า้ท่วม และการเตือนให้ออกนอกเขตนัน้ๆ นอกจากนีย้ังมีการตัง้



 

เว็บไซต์ท่ีสนับสนุนการด าเนินงานเก่ียวกับอาสาสมัครภัยพิบัติโดยเฉพาะ โดยองค์กรจะสามารถ

ประเมินจ านวนอาสาสมคัรได้ทนัทีในพืน้ท่ีท่ีต้องการความช่วยเหลอืขณะนัน้ๆ 

 งานด้านอาสาสมัครในประเทศอังกฤษ ในประเทศไทยหรืออ่ืนๆ ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก 

เพราะคนมีจิตอาสาพร้อมจะเข้าช่วยเหลอือยู่แล้ว โดยเฉพาะในช่วงภยัพิบติั แต่อย่างไรก็ตาม เราเช่ือ

อยูเ่สมอวา่ยงัมีช่องวา่งให้เราสามารถสร้างสรรค์งานอาสาในรูปแบบใหม่ๆ และสามารถบริหารจดัการ

งานอาสาสมคัรให้ดีขึน้ได้ 

 

 


