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กิตติกรรมประกาศ 

 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) ที่

เปิดกวา้งและใหโ้อกาส รวมถึงใหทุ้นสนับสนุนการท าวิจยัแก่นักวิจยัรุ่นใหม่ที่ยงัไม่มีประสบการณใ์นการท า

วิจยัมากนัก ไดมี้โอกาสท าโครงการวิจยันี ้   

โครงการวิจยันี้จะเกิดขึน้และส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคด์ว้ยดีมิไดเ้ลย หากมิไดร้บัโอกาสและการ

สนับสนุนจาก รองศาสตราจารย ์ ดร. ศิริพร วชัชวลัคุ ที่ปรึกษาโครงการวิจยั ผูว้ิจยัจึงขอขอบพระคุณ 

รศ. ดร. ศิริพร วชัชวลัค ุ เป็นอย่างสูง ที่ใหโ้อกาส ค าแนะน า ก าลงัใจ และสนับสนุนผูว้ิจยัในทุกดา้นอย่าง

ดีย่ิง จนผูว้ิจยัสามารถด าเนินโครงการวิจยันีไ้ดส้ าเร็จลลุว่งดว้ยดี 

ขอขอบคุณ นายธนกร ธนาไกรกิติ ที่ไดท้ าหน้าที่ผูช้ว่ยนักวิจยัดว้ยความรบัผิดชอบสูงและให ้

ความชว่ยเหลือผูว้ิจยัในการท าโครงการวิจยันีอ้ยา่งแขง็ขนั  

และขอขอบคณุผูใ้หข้อ้มูลทกุทา่นที่แมมิ้ไดรู้จ้กักนัเป็นการส่วนตวั แต่ยินดีใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์

แกผู่ว้ิจยั และมีสว่นชว่ยใหโ้ครงการวิจยันีมี้ความสมบูรณม์ากย่ิงขึน้  

 

    

 ธนิกลุ จนัทรา 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

 

        



 

2 
 

บทสรุปผูบ้ริหาร 

 

เม่ือเกิดเหตุภยัพิบติัรุนแรงขึน้ แต่ละภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชา

สงัคม มกัจะระดมสรรพก าลงัของตนเพ่ือมาชว่ยเหลือประชาชนผูป้ระสบภยั รวมถึงอาสาสมคัรที่มกัจะเขา้มา

ชว่ยเหลือจากหลายๆ ชอ่งทาง เพ่ือชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัใหไ้ดม้ากที่สุดและโดยเร็วที่สุด บทบาทของภาค

ประชาสงัคม โดยเฉพาะอาสาสมคัรและองคก์รไม่แสวงหาผลประโยชน ์ (NPOs) ในการตอบสนองต่อ

สถานการณฉุ์กเฉินจึงมีความจ าเป็นสงูสดุ ในขณะที่ตวัแสดงอื่นยงัไม่มีขอ้มูลของพืน้ที่ หรือตอ้งรอค าสั่งจาก

สายบงัคบับญัชา และยงัไม่สามารถเขา้ถึงพืน้ที่เหล่าน้ันไดภ้ายในระยะเวลาวิกฤต การมีบทบาทเพ่ิมขึน้ของ

ตวัแสดงใหม่ อย่างเชน่ อาสาสมคัร นี้ น าไปสู่ค าถามเรื่องโครงสรา้งเชงิสถาบนัเพ่ือรองรบั หรือสนับสนุน 

และก ากบัการด าเนินการของตวัแสดงดงักล่าว รวมถึง ความสมัพนัธข์องตวัแสดงใหม่กบัตวัแสดงเดิมที่มีอยู่

ภายใตโ้ครงสรา้งเดิมดว้ย หากแต่ในการท างานของอาสาสมคัรที่ผ่านมาน้ัน มกัถูกมองว่ากา้วก่ายการ

ท างานของภาครฐั เป็นภาระ และท าใหก้ารท างานของหน่วยงานหลกัในการใหค้วามชว่ยเหลือมีความล่าชา้

มากขึน้ เน่ืองจากขาดโครงสรา้งทางสถาบนัที่ชดัเจนในการประสานงาน และท างานรว่มกนั ผลลพัธคื์อ การ

บริหารจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัการท างานของทกุภาคสว่น เป็นไปอยา่งไรร้ะบบและไม่มีประสิทธภิาพ 

ในกรณีของภมิูภาค Tohoku ไดเ้กิดเหตภุยัพิบติัครัง้ใหญเ่ม่ือวนัที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ภยั

พิบติัครัง้นีไ้ดค้รา่ชวีิตผูค้นกวา่ 20,000 คน ท าลายตึกรามบา้นชอ่ง อาคารตา่งๆ เป็นแสนๆ แห่ง และ

ประชาชนกวา่ลา้นคนตอ้งอพยพลีภ้ยัไปพกัพิงยงัสถานหลบภยัช ัว่คราว เพ่ือรบัมือกบัเหตกุารณภ์ยัพิบติัครัง้

ใหญท่ี่เกิดขึน้นี ้ อาสาสมคัรกวา่หน่ึงลา้นคน ทัง้อาสาสมคัรในทอ้งถ่ิน และอาสาสมคัรจากที่อื่นๆ ทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ ไดเ้ขา้ชว่ยเหลือในการบรรเทาและฟ้ืนฟูสาธารณภยั ดงัน้ัน การเตรียมระบบหรือ

กลไกผ่านโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์ร ที่สามารถใหอ้งคก์รอาสาสมคัรเขา้มาสนับสนุนหรือสง่ตอ่ความ

ชว่ยเหลือไปยงัผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ จึงเป็นสิ่งที่รฐับาลญ่ีปุ่ นใหค้วามส าคญั  

หากเปรียบเทียบกรณีศึกษาและถอดบทเรียนจากประเทศญ่ีปุ่ น จะเห็นไดว้า่ ประเทศไทยมีโครงสรา้ง

เชงิสถาบนัและองคก์รในการบริหารจดัการอาสาสมคัรภยัพิบติัคอ่นขา้งคลา้ยกบัในประเทศญ่ีปุ่ น ยกตวัอยา่ง

เชน่ สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ที่สามารถท าหนา้ที่เป็นองคก์รดา้นอาสาสมคัรคลา้ยกบัสภาสงัคม

สงเคราะหแ์ห่งประเทศญ่ีปุ่ น และองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร เชน่ มูลนิธิกระจกเงา ที่มีบทบาทและมีการท า

กิจกรรมอาสาสมคัรในสงัคมไทยมาอยา่งตอ่เน่ือง เฉกเชน่เดียวกบั องคก์ร   Peace Boat ของประเทศญ่ีปุ่ น 

เป็นตน้ หากแตส่ิ่งที่ผูว้ิจยัเห็นวา่ประเทศไทยยงัขาดและควรไดร้บัการพฒันาในเชงิโครงสรา้ง ใหก้ลไกการ

ท างานเพ่ือสง่เสริมบทบาทของอาสาสมคัรภยัพิบติั และองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรที่ท างานดา้นการตอบสนอง 
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ฟ้ืนฟู และบรรเทาภยัพิบติัสามารถท างานไดอ้ยา่งสอดประสานกบัภาคสว่นอื่นๆ อยา่งเป็นระบบ และมีแบบ

แผนตามโครงสรา้งที่มีการวางแผนอยา่งรอบคอบและคลอบคลมุ เพ่ือก าหนดพฤติกรรม แบบแผนการท างาน 

และปฏิสมัพนัธข์องตวัแสดงทัง้ภาครฐั ซึง่ถือเป็นสถาบนัที่เป็นทางการ และภาคประชาสงัคม รวมถึง

อาสาสมคัร ซึง่ถือเป็นสถาบนัที่ไม่เป็นทางการ ใหส้ามารถท างานรว่มกนัไดด้งัแนวคิดเชงิสถาบนันิยมใหม่ ที่

เชือ่วา่แบบแผน กฎ กติกาตา่งๆ จะชว่ยใหเ้กิดการก าหนดพฤติกรรมที่ตวัแสดงที่หลากหลายสามารถ

ท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์
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บทคดัยอ่ 

 

โครงการวิจยันี ้ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาบทบาทของกฎหมาย และนโยบายของภาครฐัในการสนับสนุน

สง่เสริมบทบาทของอาสาสมคัรในการเตรียมพรอ้มรบัมือภยัพิบติั และการท างานร่วมกนักบัภาคประชาชนใน

การผลกัดนับทบาทของอาสาสมคัร ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างเป็นระบบภายใตโ้ครงสรา้งเชงิสถาบนัและ

องคก์รทีมี่ประสิทธภิาพ โดยมุ่งศึกษาโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รในการบริหารจดัการอาสาสมคัรดา้นภยั

พิบติัในระดบัทอ้งถ่ินของประเทศญ่ีปุ่ น และน าผลการศึกษาที่ไดม้าเป รียบเทียบกบักรณีของประเทศไทย เพ่ือ

ท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการพฒันาโครงสรา้งเชงิสถาบนัและอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัของประเทศไทย  

การศึกษาวิจยัใชว้ิธีการวิจยัเชงิเอกสาร ร่วมกบัการสมัภาษณต์วัแทนองคก์รอาสาสมคัรในประเทศ

ญ่ีปุ่ นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมคัรเม่ือครัง้เกิดเหตุภยัพิบติัภูมิภาค Tohoku โดยประยุกตใ์ชก้รอบ

แนวคิดเรื่องอาสาสมคัร (Volunteerism) และแนวคิดเรื่องความเป็นสถาบนั (Institutional Approach) 

เพ่ือท าความเขา้ใจถึงบทบาทและการท าหนา้ที่ของอาสาสมคัรในการจดัการภยัพิบติั รวมทัง้การประสานงาน

กบัภาคสว่นตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยมีสมมติฐานว่า การมีนโยบายและกฎหมายจะชว่ยสรา้งความเป็นสถาบนั

และความเขม้แขง็ใหแ้กอ่งคก์รอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติั 

จากการศึกษาพบว่า การรบัรองสถานะขององคก์รไม่แสวงหาผลก าไรภายใตก้ฎหมายส่งเสริมการ

ท างานขององคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไร (NPO Law) ของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อ

ประสิทธภิาพการท างานของอาสาสมคัร และการมีกลไกการท างานผ่านการจดัโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์ร

อยา่งเป็นระบบ ท าใหก้ารท างานของอาสาสมคัร NPOs และการประสานงานกบัภาครฐั ในการบริหารจดัการ

เหตุภยัพิบติัภูมิภาค Tohoku มีความแตกต่างและพฒันาไปจากเม่ือครัง้เกิดเหตุแผ่นดินไหว Kobe อย่าง

เห็นไดช้ดั 
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Abstract 

 

This research aims to study roles of related laws and governmental policies under 

effective institutional and organizational structure of Japan in promoting participation 

of volunteers and collaborative operations with other sectors in disaster management. 

The research focuses on the study of institutional and organizational structure for 

disaster related volunteer management at local level in Japan and applies the study to 

Thai case in order to provide policy recommendation for a development of institutional 

and organizational structure for disaster related volunteer management in Thailand. 

The research methodology combines both documentary analysis and semi-

structure interviews with representatives of volunteering organizations in Japan who 

participated in volunteering activities during the 2011 Great East Japan Earthquake and 

Tsunami. This research applies the theoretical frameworks of volunteerism and 

institutional approach to understand roles of disaster volunteers and their systematic 

collaboration with other sectors. The main hypothesis of this research is that having 

laws and policies designed to promote disaster volunteering participation enhances 

institutionalization and encourages the efficiency of disaster related volunteering 

organizations. 

The study found that the legalization of non-profit organizations under the Law to 

Promote Specified Nonprofit Activities (NPO Law) of Japan is one of the key factors that 

encourage volunteering activities. Moreover, the systematic work mechanism through 

the well-designed institutional and organizational structure facilitated the constructive 

collaborations among volunteers, NPOs and governmental sectors during the Tohoku 

disaster in 2011. As a result, this well-planned institutionalization demonstrated the 

greater improvement of disaster related volunteer management in the 2011 Great East 

Japan Earthquake than the 1995 Kobe Earthquake. 
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บทที ่1  

บทน า 

 

ปัจจบุนัประเทศญ่ีปุ่ นมีระบบอาสาสมคัรที่กลายเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมและวฒันธรรม ที่มีความชดัเจน

มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงภายหลงัจากเกิดเหตุภยัพิบติัแผ่นดินไหวที่เมือง Kobe ในปี พ.ศ. 2538 ซึง่

น าไปสู่การบริหารจดัการระบบอาสาสมคัร และขยายบทบาทของอาสาสมคัรใหก้วา้งขวาง มีประสิทธิภาพ 

และเป็นระบบมากย่ิงขึน้ โดยผ่านการพัฒนาโครงสรา้งเชิงสถาบัน อนัประกอบดว้ยตวับทกฎหมายที่

สนับสนุนส่งเสริมการท างานขององคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไร (NPO Law) ที่ประกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2541 

เพ่ือรองรบัการท างานของอาสาสมคัรผ่านองคก์รจดัตัง้ หรือองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งมีผลท าให ้

โครงสรา้งงานอาสาสมคัรเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ และจากประสบการณก์ารเผชญิ

เหตภุยัพิบติัและสถานการณฉุ์กเฉินของประเทศญ่ีปุ่ นในหลายๆ ครัง้ที่ผ่านมา ท าใหร้ฐับาลญ่ีปุ่ นตระหนักถึง

ความเป็นจริงที่ว่า ในสถานการณฉุ์กเฉินและเหตุภยัพิบติัรา้ยแรงน้ัน รฐับาล ทัง้ในระดบัชาติและระดบั

ทอ้งถ่ิน ไม่สามารถจดัการและใหค้วามชว่ยเหลือแก่ประชาชนไดเ้พียงล าพงั เพราะในการบริหารจดัการภยั

พิบติัน้ัน จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือและก าลงัคนจากหลายๆ ภาคส่วน รวมถึงจากอาสาสมคัรทัง้ในและ

นอกพืน้ที่ ในการใหค้วามชว่ยเหลือเพ่ือใหส้ามารถชว่ยประชาชนไดอ้ย่างทนัท่วงที รวดเร็ว และครอบคลุม

ในทกุพืน้ที่ประสบภยั บทบาทของอาสาสมคัรมิไดมี้เพียงแค่การเขา้ไปใหค้วามชว่ยเหลือในพืน้ที่ในชว่ง 72 

ช ัว่โมงแรกหลงัเกิดเหตุภยัพิบติั หรือในชว่งการตอบสนองต่อภยัพิบติั (Response) เท่าน้ัน หากแต่

อาสาสมคัรสามารถมีส่วนร่วมไดใ้นทุกๆ ข ัน้ตอนของการบริหารจดัการภยัพิบติั และแมโ้ดยธรรมชาติของ

งานอาสาสมคัรจะเป็นการมีสว่นรว่มในการใหค้วามชว่ยเหลือเป็นครัง้คราวโดยสว่นใหญ ่ และการมีสว่นรว่มน้ัน

มกัจะสิน้สดุไปเม่ือเสร็จสิน้ภารกิจในระยะเวลาอนัสัน้ หรือเป็นการช ัว่คราว หากแตก่ารมีโครงสรา้งเชงิสถาบนั

ไดช้ว่ยสง่เสริมใหกิ้จกรรมและการท างานของอาสาสมคัรในประเทศญ่ีปุ่ นมีความยัง่ยืนมากย่ิงขึน้ 

ในขณะที่กรณีของประเทศไทยน้ัน ถึงแมแ้นวคิดอาสาสมคัรจะไม่ใชเ่รื่องใหม่ และเริ่มกลายเป็นส่วน

หน่ึงของวฒันธรรมของประเทศที่มีความชดัเจนมากขึน้เรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม การขาดการพฒันาโครงสรา้ง

เชงิสถาบนัส าหรบักิจกรรมอาสาสมคัร ส่งผลใหง้านอาสาสมคัรในประเทศไทยขาดความต่อเน่ือง และขาด

เครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงการท างานร่วมกนัระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน เม่ือ

เปรียบเทียบกบัประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่มีโครงสรา้งเชงิสถาบนัที่ชดัเจน ท าใหพ้ฒันาการดา้นงานอาสาสมคัรมี

ความกา้วหนา้และมีประสิทธิภาพ อาสาสมคัรสามารถแสดงศกัยภาพไดอ้ย่างเต็มที่ในฐานะเป็นตวัแสดงใหม่

ของการบริหารจดัการภยัพิบติัที่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งดา้นการจดัการภยัพิบติัควรใหค้วามสนใจศึกษา 
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งานวิจยัชิน้นี้ มุ่งศึกษาการจดัโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รเพ่ือส่งเสริมบทบาทของอาสาสมคัรใน

การปรบัตวัเพ่ือจดัการภยัพิบติัในระดบัทอ้งถ่ินของประเทศญ่ีปุ่ น โดยศึกษากรณีกลุ่มอาสาสมคัรจดัตัง้ผ่าน

องคก์ร (Organization-based volunteers) ในภูมิภาค Tohoku ประเทศญ่ีปุ่ น โดยใชก้รณีศึกษา

องคก์ร Peace Boat ในฐานะที่เป็นองคก์รอาสาสมคัรระดบัชาติที่มีเครือขา่ยอยู่ท ั่วประเทศรวมทัง้ในเมือง 

Ishinomaki ซึง่เป็นเมืองหน่ึงในจงัหวดั Miyagi ภูมิภาค Tohoku และองคก์ร 3.11 Future Support 

Association ซึง่เป็นองคก์รระดบัทอ้งถ่ินที่มีส านักงานอยู่ในจงัหวดั Ishinomaki โดยตัง้ค าถามถึงความ

จ าเป็นและความส าคญัในการมีโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์ร เพ่ือเอือ้อ านวยใหก้ารท างานของอาสาสมคัร 

โดยเฉพาะอาสาสมคัรที่เป็นกลุ่มจดัตัง้โดยภาคประชาชนใหเ้ป็นไปอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

และถอดบทเรียนการบริหารจดัการอาสาสมคัร และโครงสรา้งเชงิสถาบนั ซึง่หมายรวมถึง กฎระเบียบต่างๆ 

และโครงสรา้งเชงิองคก์ร เพ่ือส่งเสริมการท างานของอาสาสมคัรในการท างานร่วมกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทัง้

ในระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ิน รวมถึง ปัญหา ขอ้จ ากดัและความทา้ทาย จากประสบการณข์องประเทศ

ญ่ีปุ่ น เพ่ือสรา้งขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการพฒันาโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รในการบริหารจดัการ

อาสาสมคัรดา้ยภยัพิบติัในระดบัทอ้งถ่ินของประเทศไทย  

 

1.1 ท่ีมาและความส าคญัของการวิจยั 

ภาคประชาสงัคมญ่ีปุ่ นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในชว่งหลายปีที่ผ่านมา เน่ืองจากประชาชนที่สนใจ

มาร่วมเป็นอาสาสมคัรมีจ านวนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภายหลงัจากเหตุการณแ์ผ่นดินไหวที่เมือง 

Kobe ในปี พ.ศ. 2538 ซึง่มีจ านวนอาสาสมคัรกว่า 1.2 ลา้นคน จากทั่วประเทศ เดินทางเขา้มายงัพืน้ที่

ภยัพิบติัเมือง Kobe และ Osaka เพ่ือชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั ท าใหท้ ัง้ประชาชน ภาคประชาสงัคม และ

ภาครฐัต่างตระหนักถึงบทบาทที่ส าคญัของอาสาสมคัร และปรากฏการณอ์าสาสมคัรนี้ยงัส่งผลกระทบอย่าง

มากต่อมุมมองเ ก่ียวกับอาสาสมัครในสังคมญ่ีปุ่ น จนน าไปสู่การปฏิว ัติอาสาสมัคร (Volunteer 

Revolution) และการพฒันาโครงสรา้งเชงิสถาบนัผ่านการประกาศใชก้ฎหมายส่งเสริมองคก์รที่ไม่แสวงหา

ผลก าไร (NPO Law) ในปี   พ.ศ. 2541 เพ่ือที่จะส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมคัรและภาคประชาสงัคมใน

ประเทศญ่ีปุ่ น โดยกฎหมายนี้ระบใุหมี้การลดขอ้ก าหนดบางประการในการปฏิบติังานของภาคเอกชนและ

อาสาสมคัร เพ่ือใหภ้าคประชาสงัคมมีอิสระจากการควบคมุของระบบราชการอย่างไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน และ

น าไปสูก่ารเกิดขึน้ใหม่ของกลุม่ประชาสงัคมใหม่จ านวนมากในหลากหลายสาขา  
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จากสถิติในปี พ.ศ. 2528 มีจ านวนอาสาสมคัรในประเทศญ่ีปุ่ นประมาณ 100,000 คน แต่ภายหลงั

จากการประกาศใชก้ฎหมายสง่เสริมองคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไรพบว่าในปี พ.ศ. 2549 มีจ านวนประชาชนที่

มีส่วนร่วมในงานอาสาสมคัรเพ่ิมขึน้เป็นจ านวนประมาณ 400,000 คน และมีองคก์รอาสาสมคัรกว่า 

30,000 องคก์ร ที่ไดร้บัการรบัรองในฐานะองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร จากสถิติท าใหเ้ห็นว่า ประเทศญ่ีปุ่ น

ก าลงัเปลี่ยนแปลงเขา้สู่การเป็น “สงัคมอาสาสมคัร” (borantia shakai) (Hasegawa, Shinohara and 

Broadbent, 2007) 

ไม่เพียงแต่จ านวนองคก์รอาสาสมคัรที่เพ่ิมมากขึน้เท่าน้ัน หากแต่บทบาทของอาสาสมคัรในประเทศ

ญ่ีปุ่ นก็ไดร้บัความสนใจและมีการยอมรบัมากขึน้อย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการใหค้วาม

ชว่ยเหลือเม่ือเกิดเหตกุารณภ์ยัพิบติั เม่ือเกิดเหตภุยัพิบติัขึน้ ไม่ว่าจะเกิดในพืน้ที่ใกลเ้คียงหรือพืน้ที่ห่างไกล 

ประชาชนที่ไดท้ราบขา่วเก่ียวกบัเหตุภยัพิบติัจากชอ่งทางต่างๆ มกัตัง้ค าถามแก่ตวัเองว่า ตนจะสามารถ

ชว่ยเหลือในเหตุการณภ์ยัพิบติัไดอ้ย่างไรบา้ง บางคนชว่ยโดยการบริจาคเงิน อาหาร เสือ้ผา้ บางคนคิดว่า

การชว่ยเหลือเหล่านี้อาจจะยงัไม่เพียงพอ พวกเขาจึงเดินทางมายงัพืน้ที่ภยัพิบติัและท างานเป็นอาสาสมคัร 

และมีจ านวนไม่นอ้ยที่เขา้มามีส่วนร่วมในงานอาสาสมคัรผ่านองคก์รอาสาสมคัรจดัตัง้ต่างๆ  เพ่ือใหค้วาม

ชว่ยเหลือในกิจกรรมการกูภ้ยั การบรรเทาและฟ้ืนฟูภยัพิบติัดว้ยตนเอง และบางองคก์รยงัไดข้ยายลกัษณะ

การท ากิจกรรมสู่การเตรียมพรอ้มตัง้รบัภยัพิบติั เพ่ือใหช้มุชนมีความพรอ้มและเขม้แขง็ เพ่ือลดโอกาสการ

เกิดความเสียหายหากเกิดเหตภุยัพิบติัในอนาคต 

การจดัการกบัเหตุการณภ์ยัพิบติันี้ ย่อมไม่ใชเ่รื่องง่ายส าหรบัรฐับาลทอ้งถ่ินที่จะจดัการเพียงล าพงั 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงภายใต ้ “เป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Goals) และ 

“กรอบเซนได” (Sendai Framework) ซึง่ถือเป็นกรอบการด าเนินงานระดบัสากลเพ่ือลดความเสี่ยงจากภยั

พิบติัระหวา่งปี พ.ศ. 2558 - 2573 ที่เกิดขึน้จากการประชมุรว่มกนัระหวา่งสมาชกิองคก์รสหประชาชาติเพ่ือ

หาแนวทางในการลดความเสี่ยงจากภยัพิบติั เม่ือวนัที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 ในเมือง Sendai ประเทศ

ญ่ีปุ่ น ซึง่ท ัง้สองแนวคิดต่างมุ่งเนน้ถึงยุทธศาสตรห์ุน้ส่วน “Partnership Strategy” โดยมุ่งส่งเสริมการ

ท างานแบบเสริมสรา้งความรว่มมือขา้มภาคสว่นของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชา

สงัคม รวมถึงอาสาสมคัรประเภทต่างๆ ทัง้อาสาสมคัรมืออาชพี (Professional volunteers) ไดแ้ก่ ผูมี้

ความรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น และอาสาสมคัรโดยธรรมชาติ (Spontaneous volunteers) ไดแ้ก่ ผูมี้

จิตอาสาและตอ้งการช่วยเหลือชุมชน รวมไปถึงองคก์รอาสาสมัครระหว่างประเทศ (International 
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volunteer organization) เชน่ Japan Emergency NGO (JEN) และ Peace Boat Disaster Relief 

(PBV)1 เป็นตน้ 

ในกรณีของภมิูภาค Tohoku ไดเ้กิดเหตภุยัพิบติัครัง้ใหญเ่ม่ือวนัที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ภยัพิบติั

ครัง้นี้ไดค้ร่าชวีิตผูค้นกว่า 20,000 คน ท าลายตึกรามบา้นชอ่ง อาคารต่างๆ เป็นแสนๆ แห่ง และ

ประชาชนกวา่ลา้นคนตอ้งอพยพลีภ้ยัไปพกัพิงยงัสถานหลบภยัช ัว่คราวทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือรบัมือกบั

เหตุการณภ์ยัพิบติัครัง้ใหญ่ที่เกิดขึน้นี้ สภากาชาดญ่ีปุ่ น ไดร้บัเงินชว่ยเหลือมากกว่า 457 พนัลา้นเยน 

หรือประมาณ 5 พนัลา้นเหรียญสหรฐั จากการบริจาคของประชาชนและองคก์รตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ (Japan Red Cross Society, 2015) นอกจากนีใ้นชว่ง 6 เดือนแรก อาสาสมคัรกว่าหน่ึงลา้นคน 

ทัง้อาสาสมคัรในทอ้งถ่ิน และอาสาสมคัรจากที่อื่นๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ไดเ้ขา้ชว่ยเหลือในการ

บรรเทาและฟ้ืนฟูสาธารณภยัใน 3 จงัหวดัที่ประสบภยัรุนแรงที่สุด คือ Iwate, Miyagi และ Fukushima 

อาสาสมคัรเหล่านี้ชว่ยท าหนา้ที่ต่างๆ เชน่ การจดัเตรียมอาหาร ขดุร่องระบายน ้า ก าจดัขยะ เศษโคลน 

และซากปรกัหกัพงั คน้หาสิ่งของเตือนใจในบา้นที่เต็มไปดว้ยโคลน และงานดา้นการฟ้ืนฟูจิตใจและร่างกาย 

เป็นตน้ (McMorran, 2017) สถานการณท์ี่เกิดขึน้นี้ แสดงใหเ้ห็นถึงการมีส่วนร่วมและการเติบโตในการ

ท างานของภาคประชาสงัคม โดยเฉพาะ กลุ่มอาสาสมคัรหรือองคก์รทีไม่ใชร่ฐั และองคก์รที่ไม่แสวงหาผล

ก าไรตา่งๆ  

ส าหรบัประเทศไทยน้ัน แนวคิดเรื่องอาสาสมคัรแมจ้ะมีมาอย่างยาวนาน ดงัจะเห็นไดจ้ากการมีกลุ่ม

อาสาสมคัรกระจายอยู่ในเกือบทุกพืน้ที่ของประเทศไทย เพ่ือชว่ยเหลือในงานสาธารณะต่างๆ แมจุ้ดเริ่มตน้

ของอาสาสมคัรในประเทศไทยยงัไม่มีหลกัฐานแน่ชดัว่าเริ่มตน้ขึน้เม่ือใด แต่จากการศึกษาของ ดร. ปิยากร 

หวงัมหาพร (2556) พบวา่หากจะสืบคน้ถึงจดุเริ่มตน้ขององคก์รอาสาสมคัรในประเทศไทยน้ัน อาจจะกล่าวได ้

วา่เริ่มตน้ขึน้ตัง้แตใ่นสมยัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ ์ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาล

ที่ 5) เม่ือมีการกอ่ตัง้องคก์รการกุศลเพ่ือมนุษยธรรม “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” (หรือ สภากาชาด

ไทย ในปัจจุบนั)  ในปี พ.ศ. 2436 โดยกลุ่มกุลสตรีไทย เพ่ือชว่ยบรรเทาความทุกขย์ากของทหารที่

บาดเจ็บ เม่ือครัง้เกิดกรณีพิพาทระหวา่งประเทศไทยและฝรัง่เศส จนเกิดการสูร้บขึน้ และมีทหารเสียชวีิตและ

ไดร้บับาดเจ็บจ านวนมาก วิวฒันาการขององคก์รอาสาสมคัรของไทยจึงมีวิวฒันาการเริ่มตน้ตัง้แต่น้ันเป็นตน้

มา และตอ่มาในปี พ.ศ. 2545 เพ่ือตอบสนองตอ่การรณรงคข์องสหประชาชาติตอ่บทบาทของอาสาสมคัรทั่ว

โลกโดยประกาศใหปี้ พ.ศ. 2545 เป็นปีอาสาสมคัรสากล รฐับาลไทยภายใตก้ารน าของ พ.ต.ท. ดร. ทกัษิณ 

ชนิวตัร จึงมีมติเห็นชอบใหมี้การประกาศปฏิญญาอาสาสมคัรไทย ซึง่มีสาระส าคญั เชน่ การส่งเสริม

                                              

1 Peace Boat Disaster Relief (PBV) เปลี่ยนชือ่จาก Peace Boat Disaster Relief Volunteer Center เม่ือวนัที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 แต่ยงัคงใชต้วัย่อ PBV เชน่เดิม 
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สนับสนุนงานอาสาสมคัรอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ภาครฐัตอ้งจดัใหมี้กฎหมายหรือระเบียบรองรบัสถานภาพ

ของอาสาสมคัร และภาครฐัตอ้งจดัตัง้คณะกรรมการโดยมีผูแ้ทนของภาครฐัและภาคเอกชนที่เก่ียวขอ้งกบังาน

อาสาสมัครเป็นกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายหรือแผนงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

ประสานงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบติังานอาสาสมคัร เป็นตน้  

อย่างไรก็ดี แมร้ฐับาลและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ทัง้ภาครฐัและเอกชน ในประเทศไทยต่างตระหนักใน

หลกัการถึงบทบาทและความส าคญัของอาสาสมัคร หากแต่ในทางปฏิบติัน้ัน อาสาสมคัรและองคก์ร

อาสาสมคัรในประเทศไทยยงัขาดโครงสรา้งเชงิสถาบนัที่ชดัเจน ส่งผลใหก้ารท างานของอาสาสมคัรในประเทศ

ไทยโดยส่วนใหญ่มกัจะเป็นแบบครัง้คราว ไม่ยั่งยืน หรือแมแ้ต่เหตุภยัพิบติัสึนามิในปี พ.ศ. 2547 แมจ้ะมี

จ านวนอาสาสมคัรจ านวนมากเขา้มาใหค้วามชว่ยเหลือ หากแต่อาสาสมคัรในประเทศไทยมกัจะเป็นคนต่าง

พืน้ที่ที่เขา้มาท างานดา้นอาสาสมคัรเป็นการช ัว่คราว ซึง่ค่อนขา้งแตกต่างจากประเทศญ่ีปุ่ น ที่คนในชมุชน

เห็นความส าคญัและเขา้มาร่วมเป็นอาสาสมคัรเพ่ือพัฒนาชุมชนของตน โดยเฉพาะอย่างย่ิง เม่ือเกิด

เหตุการณภ์ยัพิบติัที่สรา้งความเสียหายแก่ทรพัยส์ินและชวีิตของคนในชมุชน ซึง่ภายใตแ้นวคิด disaster 

resilience ซึง่มุ่งเนน้ความเขม้แขง็ และการพฒันาศกัยภาพในทุกดา้นของชมุชน เพ่ือตัง้รบัเหตุภยัพิบติัที่

อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต และเพ่ือลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากเหตุภยัพิบติัใหน้อ้ยที่สุด จ าเป็นตอ้ง

อาศยัความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพฒันาศกัยภาพของคนในชมุชน เพ่ือเตรียม

รองรบักบัสภาวการณฉุ์กเฉินที่อาจเกิดขึน้จากเหตุภยัพิบติัต่างๆ โดยเฉพาะบทบาทของตวัแสดงใหม่อย่าง

อาสาสมัคร ซึ่งมีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณท์ี่หลากหลาย รวมถึงมีจิตใจมุ่งช่วยเหลือ

สาธารณะ หากแต่ยงัขาดโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รที่จะชว่ยเชือ่มต่อ ประสานงาน และสรา้งความ

ชดัเจนแก่การท างานของตวัแสดงใหม่นี้ เพ่ือใหก้ารท างานของพวกเขามีความยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด การมีกลไกเชงิสถาบนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และตวัแสดงที่เก่ียวขอ้ง ที่จะชว่ยให ้

กระบวนการประสานงานเป็นไปอยา่งราบรื่น จึงมีความส าคญัเป็นอยา่งย่ิง 

การศึกษาวิจยัในเรื่องโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รส าหรบัการท างานของอาสาสมคัรในสถานการณ์

ภยัพิบติัของไทยยงัมีไม่มากนัก จากชอ่งว่างนี้ นักวิจยัจึงเห็นความส าคญัและตอ้งการที่จะศึกษาวิจยัเรื่อง

อาสาสมคัร โดยเนน้วิเคราะหถึ์งบทเรียนจากประเทศญ่ีปุ่ น และโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รส าหรบั

อาสาสมคัร โดยเฉพาะอย่างย่ิง อาสาสมคัรที่เป็นกลุ่มจดัตัง้โดยภาคประชาชน เพ่ือส่งเสริมการประสาน

ความร่วมมือของทุกภาคส่วน และศึกษากลไกการประสานงานในการใหค้วามชว่ยเหลือเม่ือเกิดเหตุภยัพิบติั

ของตวัแสดงต่างๆ ดงัน้ัน การศึกษาบทเรียนการจดัการเชงิสถาบนัจากประเทศญ่ีปุ่ น ที่สามารถสรา้งความ

ร่วมมือและประสานงานขา้มภาคส่วนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แมจ้ะยงัไม่สมบูรณแ์บบเน่ืองจากยงัมีขอ้จ ากดั

หรือขอ้ทา้ทายอยู่บา้งก็ตาม จึงมีความส าคญัต่อประเทศไทยเป็นอย่างย่ิง ผลการวิจยันี้จะสามารถน าไปเป็น
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ขอ้มูลเพ่ือพฒันาโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รส าหรบัอาสาสมคัรในประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมการจดัการ

สถานการณภ์ยัพิบติัอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการท างานดา้นอาสาสมคัร การเสริมสรา้งจิตส านึก

สาธารณะ และการสรา้งความรว่มมือกบัทกุภาคสว่น เพ่ือสนับสนุนใหเ้กิดการบูรณาการความร่วมมือในการ

พฒันาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด Build Back Better ซึง่เป็นแนวคิดที่ส าคญัในการจดัการภยัพิบติัของ

ประเทศญ่ีปุ่ น 

 

1.2 ค าถามในการวิจยั 

1) กฎหมายองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร (NPO Law) สามารถสง่เสริมการท างานของอาสาสมคัรผ่าน

องคก์รไม่แสวงหาผลประโยชนข์องญ่ีปุ่ นไดอ้ยา่งไร  

2) ภาครฐัทัง้ระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินมีนโยบายและการจดัการองคก์รเพ่ือท างานรว่มกบัอาสาสมคัร

จดัตัง้อยา่งไร 

3) อาสาสมคัรจดัตัง้มีการประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัและทอ้งถ่ินในการจดัการภยัพิบติัอยา่งไร มี

ปัญหาอปุสรรค หรือขอ้จ ากดัในการท างานรว่มกนัอยา่งไร 

 

1.3 วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1) เพ่ือศึกษาบทบาทของกฎหมาย และนโยบายของภาครฐัในการสนับสนุนสง่เสริมบทบาทของ

อาสาสมคัรในการเตรียมพรอ้มรบัมือภยัพิบติั และการท างานรว่มกนักบัภาคประชาชนในการ

ผลกัดนับทบาทของอาสาสมคัร ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบภายใตโ้ครงสรา้งเชงิสถาบนั

และองคก์รใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ  

2) เพ่ือศึกษาโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รในการบริหารจดัการอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติั ในระดบั

ทอ้งถ่ินของประเทศญ่ีปุ่ น 

3) เพ่ือถอดบทเรียนจากการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั โครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รส าหรบัอาสาสมคัร

ของประเทศญ่ีปุ่ น โดยน าผลการศึกษาทีไ่ดม้าเปรียบเทียบกบักรณีของประเทศไทย และท า

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการพฒันาโครงสรา้งเชงิสถาบนัและอาสาสมคัรของประเทศไทย เพ่ือ

สง่เสริมการบริหารจดัการอาสาสมคัรในการปรบัตวัเพ่ือจดัการภยัพิบติั  
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1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั 

เม่ือเกิดเหตุภยัพิบติัรุนแรงน้ัน แต่ละภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชา

สงัคม มกัจะระดมสรรพก าลงัของตนเพ่ือมาชว่ยเหลือประชาชนผูป้ระสบภยั รวมถึงอาสาสมคัรที่มกัจะเขา้มา

ชว่ยเหลือจากหลายๆ ชอ่งทาง เพ่ือชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัใหไ้ดม้ากที่สุดและโดยเร็วที่สุด บทบาทของภาค

ประชาสงัคม โดยเฉพาะอาสาสมคัรและองคก์รไม่แสวงหาผลประโยชน ์ (NPOs) ในการตอบสนองต่อ

สถานการณฉุ์กเฉินจึงมีความจ าเป็นสงูสดุ ในขณะที่ตวัแสดงอื่นยงัไม่มีขอ้มูลของพืน้ที่ หรือตอ้งรอค าสั่งจาก

สายบงัคบับญัชา และยงัไม่สามารถเขา้ถึงพืน้ที่เหล่าน้ันไดภ้ายในระยะเวลาวิกฤต การมีบทบาทเพ่ิมขึน้ของ

ตวัแสดงใหม่ อย่างเชน่ อาสาสมคัร นี้ น าไปสู่ค าถามเรื่องโครงสรา้งเชงิสถาบนัเพ่ือรองรบั หรือสนับสนุน 

และก ากบัการด าเนินการของตวัแสดงดงักล่าว รวมถึง ความสมัพนัธข์องตวัแสดงใหม่กบัตวัแสดงเดิมที่มีอยู่

ภายใตโ้ครงสรา้งเดิมดว้ย หากแต่ในการท างานของอาสาสมคัรที่ผ่านมาน้ัน มกัถูกมองว่ากา้วก่ายการ

ท างานของภาครฐั เป็นภาระ และท าใหก้ารท างานของหน่วยงานหลกัในการใหค้วามชว่ยเหลือมีความล่าชา้

มากขึน้ เน่ืองจากขาดโครงสรา้งทางสถาบนัที่ชดัเจนในการประสานงาน และท างานรว่มกนั ผลลพัธคื์อ การ

บริหารจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัการท างานของทกุภาคสว่น เป็นไปอยา่งไรร้ะบบและไม่มีประสิทธภิาพ 

การแกไ้ขปัญหาโดยยึดกรอบแนวคิดเชงิสถาบนั (Institutional Approach) ซึง่เชือ่ว่า การสรา้ง

กลไก และมีโครงสรา้งสถาบนัที่เป็นระบบ โดยรวบรวมตวัแสดงทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมาอยู่ใน

โครงสรา้ง เพ่ือก าหนดบทบาท หนา้ที ความสมัพนัธ ์ ของตวัแสดงต่างๆ โดยมีรฐัเป็นตวัแสดงน า จะ

สามารถก าหนดพฤติกรรม แบบแผนการท างาน และปฏิสมัพันธข์องตวัแสดง รวมถึง บทบาทของ

อาสาสมคัรซึง่ถือเป็นทรพัยากรมนุษยท์ี่ส าคญั ในการบริการจดัการภยัพิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพมากขึน้ 

ดงัน้ัน ในงานวิจยันี้จึงมุ่งเนน้ที่จะศึกษาวิเคราะหถึ์งลกัษณะของรูปแบบโครงสรา้งองคก์รอาสาสมคัรที่

ไม่ใชเ่ป็นองคก์รภาครฐั (Volunteering non-governmental organizations) ว่ามีรูปแบบลกัษณะ

อย่างไร และรูปแบบดงักล่าวน้ัน มีขอ้ดี ขอ้เสีย ต่อการจดัการภยัพิบติัอย่างไร เพ่ือพฒันาโครงสรา้งเชงิ

สถาบนัและองคก์รส าหรบัอาสาสมคัรในประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมการจดัการภยัพิบติัอย่างมีส่วนร่วมของ

ประชาชนผ่านการท างานดา้นอาสาสมคัร และการสรา้งความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน เพ่ือสนับสนุนใหเ้กิด

การบูรณาการความร่วมมือในการพฒันากิจกรรมอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัอย่างยั่งยืน โดยใชท้ฤษฎีเรื่อง

สถาบนันิยมใหม่ (New Institutional Approach) ของ James G. March และ Johan P. Olsen 

(1984) ร่วมกบัแนวคิดในการวดัการพฒันาความเป็นสถาบนั (Institutionalization) ของ Samuel P. 

Huntington (1968) โดยมีเกณฑก์ารวดัการพฒันาความเป็นสถาบนัที่ส าคญั 4 ประการคือ ความเป็น

อิสระ ความสามารถในการปรบัตวั ความซบัซอ้น และความเป็นเอกภาพ มาเป็นกรอบแนวคิดในการ
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วิเคราะหร์ูปแบบโครงสรา้งองคก์รอาสาสมัครที่ไม่ใช่เป็นองคก์รภาครัฐ (Volunteering non-

governmental organizations) ในการจดัการภยัพิบติั (ดงัแสดงในรูปที่ 1-1) เพ่ือสามารถน าไปใชใ้น

การวางโครงสรา้งเชงิสถาบนัและพฒันาระบบการท างานขององคก์รอาสาสมคัรในประเทศไทย เพ่ือใหส้ามารถ

ปฏิบติัหนา้ที่และประสานงานกบัองคก์รที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพตอ่ไป   

 

รูปท่ี 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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1.5 ขอบเขตการศึกษา 

1.5.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ในการศึกษาโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รในการบริหารจดัการอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัในระดบั

ทอ้งถ่ินของประเทศญ่ีปุ่ นน้ัน งานวิจยัชิน้นี้จะมุ่งศึกษาถึงเนื้อหาสาระของโครงสรา้ง นโยบาย และกฎหมาย

เก่ียวกบัอาสาสมคัร โดยเฉพาะอย่างย่ิง กฎหมายองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร (NPO Law) ที่มีผลกระทบต่อ

ความเขม้แขง็และการสง่เสริมบทบาทของอาสาสมคัรในการท างานอย่างเป็นระบบร่วมกนักบัหน่วยงานอื่นๆ ที่

เก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการภยัพิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ และกลไกการประสานงานระหว่างตวัแสดงต่างๆ 

ในกระบวนการท างานดา้นการจดัการภยัพิบติัในระดบัทอ้งถ่ินในชว่งระยะเวลาฉุกเฉินและในชว่งแรกของ

กระบวนการฟ้ืนฟูบูรณะ โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยใหค้วามส าคญักบับทบาทและการมีส่วนร่วมของ

อาสาสมคัรผ่านองคก์ร (Organization-based volunteers) ที่ไม่ใชเ่ป็นองคก์รภาครฐั (Volunteering 

non-governmental organizations) ในการชว่ยเหลือพืน้ที่ที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุภยัพิบติั โดย

งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการศึกษาเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(Documentary Research) และจากการสมัภาษณเ์ชงิลึก (In-depth Interview) กบัผูท้ี่มีความรูแ้ละ

ประสบการณใ์นเรื่องดงักลา่ว 

 

1.5.2 ขอบเขตดา้นพืน้ท่ี 

งานวิจยัชืน้นี้ก าหนดขอบเขตกรณีศึกษาที่เมือง Ishinomaki จงัหวดั Miyagi ภูมิภาค Tohoku 

ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นพืน้ที่ที่ไดร้บัความเสียหายจากภยัพิบติัครัง้ใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 มากที่สุด และองคก์ร

ไม่แสวงหาผลก าไรมีบทบาทส าคญัอย่างมากในการชว่ยฟ้ืนฟูเหตุภยัพิบติัในเมือง Ishinomaki องคก์รที่ไม่

แสวงหาผลก าไรกา้วเขา้มามีบทบาทหนา้ที่แทนรฐับาลทอ้งถ่ิน ในชว่งที่รฐับาลทอ้งถ่ินยงัไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ที่ไดอ้ยา่งเต็มที่ในชว่งเกิดเหตภุยัพิบติัครัง้ใหญ ่ โดยองคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่มีบทบาทส าคญัในดา้น

การท างานของอาสาสมคัรใน Ishinomaki ซึง่งานวิจยัชิน้นี ้ เลือกใชเ้ป็นกรณีศึกษาประกอบดว้ย 2 องคก์ร 

ไดแ้ก ่  

1) Peace Boat ซึง่เป็นองคก์รอาสาสมคัรที่ไม่แสวงหาผลก าไร กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2526 โดยมี

เป้าหมายเบือ้งตน้เพ่ือสง่เสรมิสนัติภาพ สิทธมินุษยชน การพฒันาที่ย ัง่ยืนและเทา่เทียม และการ

ดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม เม่ือเกิดเหตกุารณแ์ผ่นดินไหวครัง้ใหญท่างฝ่ังตะวนัออกและสึนามิ ในปี 

พ.ศ. 2554 Peace Boat ไดจ้ดัตัง้ศูนยอ์าสาสมคัรเพ่ือบรรเทาภยัพิบติั Peace Boat (Peace 

Boat Disaster Relief Volunteer Center: PBV) ขึน้ ในฐานะเป็นองคก์รในสงักดัของ Peace 
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Boat เพ่ือที่จะจดัสง่อาสาสมคัรไปยงัพืน้ที่ที่ไดร้บัผลกระทบจากภยัพิบติั เพ่ือปฏิบติัภารกิจในการ

ดแูลจดัการและบรรเทาภยัพิบติัโดยเฉพาะ โดยจดัตัง้ส านักงานขึน้ที่เมือง Ishinomaki และมี

ส านักงานใหญอ่ยูใ่นกรงุโตเกียว รวมทัง้จดัตัง้ทีมผูเ้ชีย่วชาญเพ่ือฝึกอบรมใหแ้กอ่าสาสมคัรเพ่ือให ้

ปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ 

2) 3.11 Future Support Association เป็นองคก์รอาสาสมคัรไม่แสวงหาผลก าไร ซึง่มีบทบาท

อยา่งมากในการท าหนา้ที่เสมือนเป็นส านักงานเลขานุการ ท าหนา้ที่ในการประสานงานระหวา่ง

องคก์รอาสาสมคัร องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร ทหาร และหน่วยงานภาครฐั ในชว่งเกิดเหตภุยั

พิบติั และยงัมีบทบาทในการฟ้ืนฟูเมือง Ishinomaki ตัง้แตภ่ายหลงัเกิดเหตกุารณภ์ยัพิบติัในปี 

พ.ศ. 2554 จนถึงในปัจจบุนั 

นอกจากนี ้ งานวิจยัชิน้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือน าความรูแ้ละประสบการณจ์ากกรณีศึกษาประเทศญ่ีปุ่ นมา

ถอดบทเรียนแก่จงัหวดัเชยีงราย ซึง่เป็นจงัหวดัที่เคยประสบเหตุภยัพิบติัแผ่นดินไหว น ้าท่วมและดินถล่ม 

โดยเลือกพืน้ที่ศึกษาเปรียบเทียบที่อ าเภอเมือง จงัหวดัเชยีงราย เน่ืองจากเป็นพืน้ที่ที่ไดร้บัผลกระทบจากภยั

พิบติัอยู่เป็นระยะๆ เชน่ ในปี พ.ศ. 2556 ผูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงรายไดป้ระกาศให ้ อ าเภอเมืองเชยีงราย 

เป็น 1 ใน 8 อ าเภอที่เป็นพืน้ที่ภยัพิบติัน ้าท่วม และเป็นหน่ึงในอ าเภอที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว

ในปี พ.ศ. 2557 และมีสถานที่ส าคญัไดร้บัความเสียหาย เชน่ วดัร่องขุน่ โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุ

เคราะห ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าออ้ดอนชยั ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง นอกจากนี้ อ าเภอ

เมืองเชยีงรายยงัเป็นที่ต ัง้ขององคก์รที่ไม่ใชอ่งคก์รของรฐั (Non-Governmental Organization) ที่มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบังานดา้นอาสาสมคัรและชว่ยเหลือเหตุภยัพิบติัของไทยที่ผ่านมา เชน่ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิ

พฒันาชมุชนและเขตภเูขา เครือขา่ยการจดัการภยัพิบติัภาคประชาชน เป็นตน้ 

 

1.6 วิธีการศึกษา 

งานวิจยัชิน้นี้เป็นงานวิจยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาวิเคราะหท์ ัง้จาก

ขอ้มูลปฐมภูมิ ซึง่ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลภาคสนามในประเทศญ่ีปุ่ นในพืน้ที่ที่ประสบภยัพิบติัในปี พ.ศ. 2554 

โดยใชว้ิธีการสมัภาษณเ์พ่ือพูดคุยกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งที่ปฏิบัติการในพืน้ที่ประสบภยัพิบัติในภูมิภาค 

Tohoku คือที่เมือง Ishinomaki จงัหวดั Miyagi และขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ ทัง้เอกสารทาง

วิชาการ บทความ หนังสือ บทสมัภาษณ ์ จากฐานขอ้มูลออนไลนต์่างๆ เพ่ือศึกษา และถอดบทเรียนจาก

กรณีศึกษาประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห ์ เรียนรู ้ เปรียบเทียบ และประยุกตใ์ช ้ เพ่ือพฒันาแนว

ทางการบริหารจดัการอาสาสมคัรของประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยการด าเนินการวิจยัจะมีข ัน้ตอนต่างๆ 

ดงันี ้  



 

16 
 

1.6.1 การวิเคราะหข์อ้มูลจากการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

งานวิจยัชิน้นี้ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยการทบทวนเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลทั่วไปที่

เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดอาสาสมคัรทัง้ในบริบททั่วไป และภายใตส้ถานการณภ์ยัพิบติั ทัง้ในกรณีของประเทศ

ญ่ีปุ่ น และประเทศอื่นๆ  เพ่ือสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดพืน้ฐาน วิวฒันาการ บทบาท ความส าคญั 

และความทา้ทายของการมีสว่นรว่มในการจดัการภยัพิบติัของอาสาสมคัร โดยในการทบทวนวรรณกรรมและ

เอกสารตา่งๆ น้ัน ผูว้ิจยัจะศึกษาโดยรวบรวมขอ้มูลจากแหลง่ขอ้มูลตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งไดแ้ก ่

1) หนังสือ บทความทางวิชาการ และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยมุ่งสืบคน้ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบั

แนวคิดอาสาสมคัร การท างานและความทา้ทายของอาสาสมคัรในสถานการณต์า่งๆ รวมถึงใน

เหตกุารณภ์ยัพิบติั ซึง่ประเด็นเก่ียวกบัแนวคิดอาสาสมคัรในปัจจบุนัเริ่มมีนักวิชาการทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศใหค้วามสนใจและศึกษาเพ่ิมมากขึน้ในชว่งสิบปีที่ผ่านมา นอกจากนี ้ ผูว้ิจยัยงัมุ่ง

ศึกษาหาขอ้มูลจากงานศึกษาที่เก่ียวขอ้งกบั การจดัการเชงิสถาบนัส าหรบัการบริหารจดัการ

อาสาสมคัร เพ่ือน ามาศึกษา วิเคราะหเ์ปรียบเทียบ ในกรณีของประเทศญ่ีปุ่ น และเพ่ือเป็นแนว

ทางการออกแบบพฒันาการบริหารจดัการอาสาสมคัรในเชงิสถาบนัของประเทศไทย 

2) หนังสือพิมพ ์ แหลง่ขอ้มูลที่ส าคญัในการสืบคน้เก่ียวกบับทบาทของอาสาสมคัร บทสมัภาษณ ์

ประสบการณแ์ละความคิดเห็น รวมถึงปัญหาและความทา้ทายในการมีสว่นรว่มของอาสาสมคัร

จากขา่วภยัพิบติัตา่งๆ ที่มีการเผยแพรท่ ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

3) สิ่งพิมพร์ฐับาล ไดแ้ก ่ เอกสาร รายงาน หรือหลกัฐานทางราชการ ที่จดัพิมพโ์ดยหน่วยงานของ

รฐับาล ซึง่สิ่งพิมพเ์หลา่นีอ้าจแสดงถึงผลงานของภาครฐัที่ไดป้ฏิบติัไปแลว้ เป็นบนัทึก

ความกา้วหนา้ของหน่วยงาน เป็นการเสนอแนวทางการปฏิบติังาน หรือเป็นประกาศตา่งๆ ของ

ทางราชการ รวมถึงกฎหมายตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัอาสาสมคัร และการจดัการภยัพิบติั เป็นตน้ 

4) เว็บไซตข์องหน่วยงานราชการ องคก์รอาสาสมคัรตา่งๆ และเว็บไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัอาสาสมคัร 

และภยัพิบติั ซึง่ขอ้มูลจากแหลง่ออนไลนนี์จ้ะชว่ยใหผู้ว้ิจยัสามารถคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบั แนวคิด 

กิจกรรม ความรว่มมือของภาครฐัและอาสาสมคัร รวมถึงความคิดเห็น ประสบการณใ์นการ

ท างานของอาสาสมคัรตา่งๆ ที่หลากหลาย ผ่านการรวบรวมขอ้มูลของเว็บไซตต์า่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้เว็บไซตข์องหน่วยงานราชการทัง้สว่นกลาง และทอ้งถ่ิน จนถึงเว็บไซตข์องภาคประชาสงัคม 

และองคก์รหรือศูนยอ์าสาสมคัรตา่งๆ  
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1.6.2  การเก็บขอ้มูลภาคสนามในประเทศญ่ีปุ่น 

โดยผูว้ิจยัเลือกกรณีศึกษาที่เมือง Ishinomaki จงัหวดั Miyagi ภูมิภาค Tohoku ประเทศญ่ีปุ่ น 

ซึง่เป็นพืน้ที่ที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณแ์ผ่นดินไหวใหญ่ทางฝ่ังตะวนัออกของประเทศญ่ีปุ่ น เม่ือเดือน 

มีนาคม พ.ศ. 2554 จนเป็นเหตใุหมี้ผูเ้สียชวีิตมากถึงกว่า 3,500 คน  เพ่ือน ามาถอดบทเรียนแก่จงัหวดั

เชยีงราย ซึง่เป็นจงัหวดัที่เคยประสบเหตุภยัพิบติัแผ่นดินไหว น ้าท่วมและดินถล่ม โดยเม่ือเดือนพฤษภาคม 

ปี พ.ศ. 2557 ไดเ้กิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร ์ โดยมีศูนยก์ลางที่อ าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย 

สง่ผลใหมู้เ้สียชวีิต 2 ราย และมีอาคารบา้นเรือนเสียหายจ านวนมาก  นอกจากนี้ เหตุภยัพิบติัครัง้ล่าสุดใน

จงัหวดัเชยีงราย ไดแ้ก่ เกิดเหตุการณดิ์นถล่มบริเวณเขตอ าเภอเทิง เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึง่

สรา้งความเสียหายแก่บา้นเรือน จนทางจงัหวดัเชียงรายตอ้งประกาศใหเ้ป็นเขตภยัพิบติัดินถล่ม และมี

แนวโนม้ที่จะเกิดเหตุภยัพิบติัแผ่นดินไหว น ้าท่วม และดินถล่มอีกไดใ้นอนาคต เน่ืองจากเป็นพืน้ที่ที่ยงัคงมี

ความเสี่ยงอนัเน่ืองมาจากลกัษณะภูมิประเทศ นอกจากนี้ยงัมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุภยัพิบติัอื่นๆ เชน่ 

ไฟไหมป่้า เป็นตน้  

การเก็บขอ้มูลภาคสนามนี้ ใชว้ิธีการสมัภาษณเ์ชงิลึก (In-depth Interview) โดยเลือกใชก้ารสุ่ม

ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลจากผูท้ี่เก่ียวขอ้งและมีประสบการณ์

โดยตรงกบัปัญหาที่ศึกษา โดยผูว้ิจยัไดล้งพืน้ที่เพ่ือไปท าวิจยัภาคสนามที่เมือง Ishinomaki ในเดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และไดส้มัภาษณต์วัแทนจากองคอ์งคก์รอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัในประเทศญ่ีปุ่ น 

จ านวน 3 คน ไดแ้ก ่  

1) ผูแ้ทนจากองคก์ร Peace Boat Disaster Relief   จ านวน 2 คน 

2) ผูแ้ทนจากองคก์ร 3.11 Future Support Association  จ านวน 1 คน 

 

1.6.3 การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชก้รอบแนวคิด 

การศึกษานี้จะประยุกตใ์ชก้รอบแนวคิดเรื่องอาสาสมคัร (Volunteerism) เพ่ือท าความเขา้ใจถึง

บทบาทและการท าหนา้ที่ของอาสาสมคัรในการจดัการภยัพิบติั รวมทัง้การประสานงานกบัส่วนต่างๆ ที่

เก่ียวขอ้ง เพ่ือทราบถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของอาสาสมคัร จากน้ันจะประยกุตใ์ชก้รอบแนวคิดเรื่องความเป็น

สถาบนั (Institutional Approach) ในการศึกษาว่า โครงสรา้งเชงิสถาบนั เชน่ นโยบายและกฎหมายมี

สว่นชว่ยในการสรา้งความเป็นสถาบนัและความเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์รอาสาสมคัรหรือไม่ อย่างไร โดยใชก้รณี

ของ Peace Boat และ 3.11 Future Support Association ของญ่ีปุ่ นเป็นกรณีศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบ

กบัอาสาสมคัรในประเทศไทยที่มิไดมี้การจดัโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รเชน่เดียวกบัของประเทศญ่ีปุ่ น 

โดยในการศึกษานี้ นโยบายและกฎหมายเก่ียวกบัอาสาสมคัรเป็นตวัแปรอิสระ และความเป็นสถาบนัและ
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ความเขม้แขง็ของอาสาสมคัรเป็นตวัแปรตาม โดยมีสมมติฐานว่า การมีนโยบายและกฎหมายจะชว่ยสรา้ง

ความเป็นสถาบนัและความเขม้แขง็ใหแ้กอ่งคก์รอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติั 

 

1.7 ขอ้จ ากดัในการวิจยั 

เน่ืองจากงานวิจยัชิน้นี ้ไดจ้ดัท าขึน้ในชว่งระยะเวลาที่เกิดสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

และรฐับาลในหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย และประเทศญ่ีปุ่ น ไดป้ระกาศหา้มการเดินทางระหว่าง

ประเทศตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2563 เป็นตน้มา จึงส่งผลใหนั้กวิจยัไม่สามารถเดินทางไปเก็บขอ้มูลที่

ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นครัง้ที่ 2 ไดต้ามที่วางแผนไว ้ แมก้ารเดินทางในพืน้ที่ก็สามารถท าไดย้ากล าบากเน่ืองจากอยู่

ในชว่งเฝ้าระวงัและกกัตวัเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึง่ถือเป็นขอ้จ ากดัที่ส าคญัในการ

ท างานวิจยัชิน้นี้ อย่างไรก็ดี ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลปฐมภูมิจากการเก็บขอ้มูลที่ประเทศญ่ีปุ่ นในครัง้ที่ 1 และ

ขอ้มูลทุติยภูมิจากการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาศึกษาวิเคราะห ์ เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

ของการวิจยัในครัง้นี ้  

 

1.8 ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดร้บั 

1) องคค์วามรูใ้นเรื่องโครงสรา้งและการจดัการเชงิสถาบนัและองคก์รในการบริหารจดัการอาสาสมคัร

ของประเทศญ่ีปุ่ น  

2) ขอ้เสนอในการพฒันาโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รของประเทศไทยเพ่ือรองรบัการท างานของ

อาสาสมคัรในการเตรียมพรอ้มตัง้รบัภยัพิบติั  

 

1.9 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ในการศึกษาเรื่อง โครงสรา้งสถาบนัและองคก์รในการบริหารจดัการอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัในระดบั

ทอ้งถ่ินของประเทศญ่ีปุ่ น ผูว้ิจยัไดว้างกรอบแนวคิดเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั ดงันี ้  

1) แนวคิดอาสาสมคัร (Volunteerism) 

2) แนวคิดเชงิสถาบนั (Institutional Approach) 

3) บทความและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
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1.9.1 แนวคิดอาสาสมคัร (Volunteerism) 

อาสาสมคัรเป็นแนวคิดที่มีลกัษณะหลายมิติที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสงัคม ความเป็นพลเมืองที่ใส่

ใจสงัคม และเพ่ิมความเขม้แข็งของภาคประชาสงัคม แนวคิดเรื่องอาสาสมคัรน้ัน กล่าวไดว้่า เป็นการ

แสดงออกพืน้ฐานของความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษย ์ เป็นเรื่องของความตอ้งการของแตล่ะบุคคลที่อยากจะมีส่วน

ร่วมต่อสงัคมของพวกเขา อาสาสมคัรส่วนใหญ่มีแรงจูงใจจากความเชื่อในเรื่องมนุษยธรรมที่ตอ้งการจะ

ชว่ยเหลือผูอ้ื่น และเพ่ือที่จะรูส้ึกวา่ตวัเองน้ันมีความส าคญัต่อบุคคลอื่นๆ แนวคิดอาสาสมคัรนี้ถูกซมึซบัและ

กระตุน้ดว้ยแนวคิดอื่นๆ เชน่ ความสามคัคี ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั การพ่ึงพาอาศยัซึ่งกนัและกนั  

ความไวเ้นื้อเชื่อใจซึ่งกนัและกนั ความรูส้ึกเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม การยึดมั่นในแนวคิดต่างๆ เหล่านี้

ก่อใหเ้กิดความสงบสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสงัคมโดยรวม ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมอาสาสมคัรดว้ยเหตุผลต่างๆ มากมายหลายประการ เชน่ ตอ้งการที่จะชว่ยก าจดัความยากจน 

ชว่ยพฒันาสขุภาพและการศึกษาข ัน้พืน้ฐาน ตอ้งการที่จะมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้มและภาวะ

อากาศเปลี่ยนแปลง หรือร่วมต่อสูก้บัสถานการณค์วามขดัแยง้ ความรุนแรงต่างๆ  หรือเพ่ือมีส่วนร่วมใน

การชว่ยเหลือหรือลดความเสี่ยงจากเหตภุยัพิบติั 

องคก์ารสหประชาชาติไดใ้หค้วามหมายของอาสาสมคัรไวโ้ดยอธิบายว่า กิจกรรมที่จะถือเป็นงาน

อาสาสมคัรน้ันควรจะประกอบไปดว้ยลกัษณะที่ส าคญั 3 ประการ คือ  

1) เป็นกิจกรรมที่บุคคลท าดว้ยความเต็มใจ ไม่ไดถู้กบงัคบั หรือถูกผูกมดัโดยกฎหมาย สญัญา 

หรือ ขอ้ตกลงใดๆ  

2) กิจกรรมน้ันไม่ไดท้ าไปเพ่ือหวงัผลเพ่ือประโยชนท์างการเงิน  

3) กิจกรรมน้ันควรจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมโดยรวม  ผลประโยชนจ์ากการกระท าของ

อาสาสมคัรไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มจะตอ้งตกอยู่ในมือของประชาชน หรือสาเหตุของการท า

กิจกรรมน้ันไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือผลประโยชนส์ว่นบุคคล หรือของคนในครอบครวั  

องคก์ารสหประชาชาติมองว่า งานอาสาสมคัรคือชอ่งทางเพ่ือเพ่ิมคุณค่าใหก้บัค่านิยมสากล ไดแ้ก ่

สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย การต่อสูก้บัการเหยียดผิว ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียว และการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นคุณค่าส าคญัที่น าไปสู่การปกครองและความเป็นพลเมืองที่ดี (United Nations 

Volunteers, 2000) เชน่เดียวกบัค านิยามของ Musick and Wilson (2007) ที่มองว่า การมีส่วนร่วมใน

งานอาสาสมคัรถือเป็นรปูแบบของพฤติกรรมการแสดงออกของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มคน ในการมีส่วนร่วม

ในชมุชนของตน การแสดงออกซึง่ความเห็นอกเห็นใจ ความเป็นน า้หน่ึงใจเดียว การพ่ึงพาอาศยัซึง่กนัละกนั 

ความตอ้งการที่จะชว่ยเหลือผูอ้ื่น กลุ่ม องคก์ร หรือชมุชน โดยปราศจากความคาดหวงัในผลตอบแทนที่

เป็นวตัถ ุ หรือเงินทอง  
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กล่าวโดยสรุปคือ กิจกรรมอาสาสมคัร หมายถึง กิจกรรมที่ไม่ไดร้บัค่าจา้ง หากแต่ท าดว้ยความเต็ม

ใจ หรือเป็นทางเลือกที่เต็มใจ ไม่ไดเ้ป็นการบงัคบั เป็นกิจกรรมที่อาสาสมคัรอทุิศเวลา พลงังาน และบริการ

ของตนเพ่ือประโยชนข์องสงัคม ชมุชน สิ่งแวดลอ้ม และบุคคลอื่นที่ไม่ใชบุ่คคลในครอบครวัของตน โดย

มิไดห้วงัผลก าไรหรือผลตอบแทน และมิไดมี้แรงกระตุน้จูงใจจากรางวลัที่เป็นวตัถุหรือเงินทอง (Cnaan, 

Handy, and Wadsworth, 1996 และ Butcher and Smith, 2010)  

อย่างไรก็ดี นิยามอาสาสมคัรขององคก์ารสหประชาชาติถูกมองว่าเป็นนิยามที่ค่อนขา้งแคบ ซึง่ให ้

ความส าคญักบักิจกรรมอาสาสมคัรและผลของมนั มากกว่ารูปแบบและแรงจูงใจของอาสาสมคัร ซึง่แตกต่าง

จากงานศึกษาที่เก่ียวกบัอาสาสมคัรในสถานการณฉุ์กเฉิน เชน่ ในงานของ Leon Shaskolsky (1967) 

ซึง่ศึกษาแนวคิดอาสาสมคัรในเหตุภยัพิบติัต่างๆ เขาไดใ้หค้ านิยามอาสาสมคัรไวว้่า อาสาสมคัรคือกิจกรรม

ใดก็ตามที่มุ่งหวงัในการใหบ้ริการแกบุ่คคลอื่นหรือสิ่งอื่น โดยมิไดห้วงัว่าการใหบ้ริการน้ันจะเกิดประโยชนใ์ดๆ 

ตอ่ตนเอง ในขณะที่ Robert P. Wolensky (1979) มองว่า แนวคิดอาสาสมคัรบ่อยครัง้มกัจะถูกนิยามใน

แง่ของการกระท าที่ยึดหลกัประโยชนข์องผูอ้ื่นเป็นส าคญั (Altruistic term)  เและดูเหมือนจะไม่ไดร้วมเอา

แนวคิดอาสาสมคัรที่มีที่มาจากแนวคิดอตัตานิยม ที่เชื่อว่าการมีส่วนร่วมในงานอาสาสมคัรมาจากการ

ตอบสนองความสนใจส่วนตวั อตัตานิยม และอ านาจ และการเกิดเหตุภยัพิบติัไดส้รา้งโอกาสพิเศษในการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการส่วนตวั ที่ไม่เพียงไดร้บัแรงกระตุน้จากการเห็นแก่ประโยชนข์องผูอ้ื่นเป็นที่ต ัง้ 

(Altruistic motivation) หรือความตอ้งการที่จะชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัดว้ยความรูส้ึกเห็นอกเห็นใจเพียง

เท่าน้ัน แต่ยงัมีแรงจูงใจที่เกิดขึน้จากความตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ในการที่จะเรียนรู ้

ส ารวจ และแสวงหาความสมบูรณใ์นชีวิต โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องตนเองเป็นที่ต ั้ง (Egoistic 

motivation) อาสาสมคัรบางคนเขา้มามีส่วนร่วมเพ่ือที่จะเพ่ิมความเขา้ใจ เพ่ิมพูนประสบการณท์ี่มีผลต่อ

อาชพี พฒันาเครือขา่ยทางสงัคม แกไ้ขปัญหาส่วนตวั และ เพ่ือคน้หาความมั่นคงทางจิตใจ (Clary & 

Snyder, 1991) เพ่ือตอ้งการที่จะอยู่รอดใหไ้ดใ้นสถานการณท์ี่ไม่ปลอดภยัและเป็นอนัตราย เชน่ ใน

สถานการณภ์ยัพิบติัรนุแรง เป็นตน้ (Smith, 1981)  

การตดัสินใจเขา้มาท างานอาสาสมคัรในสถานการณฉุ์กเฉินอาจจะไดร้บัอิทธิพลจากความกดดนัจาก

เพ่ือน ครอบครวั ค่านิยมส่วนบุคคล และความผูกพนัทางวฒันธรรมหรือสงัคม แต่สิ่งส าคญัคือ พวกเขา

มิไดถู้กบงัคบั หากแต่ตอ้งสามารถเลือกหรือตดัสินใจดว้ยตวัเองที่จะท าหรือไม่ท าได ้ ระดบัความรุนแรงของ

สถานการณฉุ์กเฉินและเหตภุยัพิบติัจะเป็นตวัวดัความส าคญัของงานอาสาสมคัร อาสาสมคัรจึงเป็นกิจกรรม

ที่ดีที่ท าไปโดยปราศจากความเห็นแก่ตวัเพ่ือประโยชนข์องผูท้ี่ไดร้บั เป็นการกระท าที่ปฏิบติัดว้ยความเต็มใจ

ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยปราศจากการแทรกแซงจากผูอ้ื่น โดยไม่ไดร้บัผลตอบแทนผ่านหรือเพ่ือองคก์ร

ใดๆ (US Bureau of Labor Statistics, 2013)  
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แนวคิดอาสาสมคัรในสถานการณฉุ์กเฉินจึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบที่ส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก ่  

1) เป็นการกระท าที่บุคคลคิดและช ัง่น ้าหนักทางเลือกของเขาอย่างอิสระ ก่อนที่เขาจะตดัสินใจที่จะมี

สว่นรว่มในงานอาสาสมคัร  

2) อาสาสมคัรเป็นพฤติกรรมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว   

3) อาสาสมคัรเก่ียวขอ้งกบัการชว่ยเหลือแบบไม่ผูกมดั โดยปราศจากการคาดหวงัสินจา้งรางวลัหรือ

คา่ตอบแทนจากบุคคลอื่น 

4) บ่อยครัง้ที่มกัจะเป็นการท างานผ่านองคก์รที่เป็นทางการ และ/หรือ โดยการท างานในนามของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงซึง่มีความตอ้งการที่จะใหค้วามชว่ยเหลือแกบุ่คคลอื่น 

การมีสว่นรว่มของคนในพืน้ที่ในกิจกรรมอาสาสมคัรต่างๆ นอกจากในระยะการเผชญิเหตุภยัพิบติัแลว้ 

บทบาทของอาสาสมคัรยงัเป็นหลกัส าคญัของการลดความเสี่ยงจากภยัพิบติัและการฟ้ืนฟูความเสียหายจาก

ภยัพิบติัอีกดว้ย (UNISDR, 2007) เม่ือมองถึงบทบาทของอาสาสมคัรน้ัน มกัจะเกิดค าถามเชน่ใครคือคนที่

จะอุทิศเวลาและความสามารถของเขาอย่างเต็มใจโดยไม่ถูกบีบบงัคบั เพราะคงไม่ใชทุ่กคนที่ตอ้งการจะยอม

สละเวลา รายได ้ หรือความสามารถของตน เพ่ือมาท างานเป็นอาสาสมคัรเพ่ือก่อประโยชนต์่อผูอ้ื่น และ

เพ่ือที่จะท างานเพ่ือใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมในประเด็นที่พวกเขาใหค้วามสนใจ โดยไม่ไดร้ ับ

คา่ตอบแทน  

อย่างไรก็ดี จากการรายงานข่าวเก่ียวกบัเหตุภยัพิบติัครัง้ใหญ่ที่เกิดขึน้หลายๆ ครัง้ ในปัจจุบัน 

บ่อยครัง้มกัพบว่า มีผูค้นจ านวนมากมาร่วมท ากิจกรรมอาสาสาสมคัรแทบจะทนัทีที่เกิดเหตุภยัพิบติั และ

ยงัคงท ากิจกรรมต่อเน่ืองแมภ้ายหลงัจากเหตุภยัพิบติัไดส้งบลงแลว้ ซึง่ปรากฏการณเ์หล่านี้ไดส้่งผลกระทบ 

ใหมี้การศึกษาเก่ียวกบัเรื่องอาสาสมคัรนี้มากขึน้ (Killian, 1952, Form and Nosnow 1958 และ 

Wolensky, 1979)  

 

 ประเภทของอาสาสมคัร 

งานอาสาสมคัรเป็นกิจกรรมที่สามารถพบไดบ้่อยๆ ในทุกสงัคมและชมุชน ในฐานะที่เป็นชอ่งทางใน

การแสดงออกทางมนุษยธรรม ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียว และความเห็นอกเห็นใจซึง่กนัและกนั ในบางสงัคม 

การชว่ยเหลือหรือการใหค้วามชว่ยเหลือเป็นความคาดหวงัทางวฒันธรรม และการเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรก็

เป็นไปเพ่ือเป้าหมายเหล่านี้ (ILO, 2012) อย่างไรก็ดี โดยส่วนมากน้ันงานศึกษาวิจยัดา้นอาสาสมคัร

ค่อนขา้งที่จะใหค้วามส าคญักบัการศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัร ที่อยู่ในรูปแบบที่มีการจดัตัง้อย่าง

เป็นทางการ (Benenson and Stagg, 2016) ทัง้ที่ในความเป็นจริงแลว้ อาสาสมคัรมีมากมายหลาย
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ประเภทดว้ยกนั และตา่งก็มีบทบาทและความส าคญัในการจดัการภยัพิบติัแตกตา่งกนัไป การแบ่งประเภทของ

อาสาสมคัรมีความหลากหลายและแตกต่างกนัไปตามรูปแบบหรือลกัษณะของงานอาสาสมคัร หากแบ่งตาม

เครือข่ายของอาสาสมัคร สามารถแบ่งอย่างกวา้งๆ ออกไดเ้ป็นสองประเภท คือ อาสาสมคัรโดยตรง 

(Direct volunteers) และ อาสาสมคัรผ่านองคก์ร (Organization-based volunteers) 

1) อาสาสมคัรโดยตรง (Direct volunteers) คือ อาสาสมคัรที่เขา้รว่มปฏิบติังานดว้ยตนเองโดยตรง

เพ่ือชว่ยเหลือบุคคลอื่นนอกเหนือจากครอบครวัของตน 

2) อาสาสมคัรผ่านองคก์ร (Organization-based volunteers) คือ อาสาสมคัรซึง่ปฏิบติังานเพ่ือ

องคก์ร หรือปฏิบติังานผ่านองคก์รที่ไม่มุ่งหวงัผลก าไร หรือองคก์รประเภทอื่นๆ 

นอกจากนี้ สภากาชาดสากลแบ่งประเภทของอาสาสมคัรออกเป็น 3 ประเภท ตามคุณสมบติัของ

อาสาสมคัร ไดแ้ก่ อาสาสมคัรชมุชน (Community-based volunteer) อาสาสมคัรตามหน้าที่ 

(Functional volunteer) และอาสาสมคัรวิชาชพี (Professional volunteer)  

1) อาสาสมคัรชมุชน (Community-based volunteers) คือ อาสาสมคัรที่เป็นคนในชมุชนและมี

ความตัง้ใจและเต็มใจที่จะชว่ยเหลือบุคคลอื่น พวกเขาอาจจะไม่มีความรู ้ ความเชีย่วชาญในการ

เผชญิเหตภุยัพิบติั และสว่นมากไม่เคยไดร้บัการฝึกฝนอบรม  

2) อาสาสมคัรตามหนา้ที่ (Functional volunteers) คือ ผูท้ี่มีความรู ้ ความสามารถเฉพาะดา้น 

เชน่ การพยาบาล การเยียวยาจิตใจ จิตวิทยา เป็นตน้  

3) อาสาสมคัรวิชาชพี (Professional volunteer) คือ ผูท้ี่มีคุณสมบติัเป็นผูเ้ชีย่วชาญและ

ประกอบวิชาชพีสาขาใดสาขาหน่ึงโดยเฉพาะ เชน่ หมอ พยาบาล วิศวกร นักบญัช ี เป็นตน้   

หากแบ่งประเภทของอาสาสมคัรโดยกวา้งตามลกัษณะการท างาน จะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสอง

ประเภท ไดแ้ก่ อาสาสมคัรแบบเป็นทางการ (Formal volunteers) และอาสาสมคัรแบบไม่เป็นทางการ 

(Informal volunteers)  

1) อาสาสมคัรทางการ หรือ Formal volunteers คือ อาสาสมคัรที่ร่วมท ากิจกรรมผ่านองคก์รที่

เป็นทางการ อาสาสมคัรประเภทนี้ มกัจะอุทิศเวลาและการท างานของตนมาร่วมในกิจกรรม

อาสาสมคัรอยูเ่ป็นประจ า 

2) อาสาสมคัรแบบไม่เป็นทางการ หรือ Informal volunteers กล่าวโดยกวา้งๆ หมายถึง

อาสาสมคัรที่ลงมือปฏิบติังานอาสาสมคัรดว้ยตนเองโดยไม่ผ่านองคก์รที่เป็นทางการ อาจจะเป็น

กลุม่คนหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่เขา้มาปฏิบติังานใหค้วามชว่ยเหลือในเหตุภยัพิบติั ทัง้ในระยะสัน้

หรือระยะยาว เป็นประจ าหรือช ัว่คราว ทัง้ในชว่งก่อน ระหว่าง หรือระยะฟ้ืนฟู ภายหลงัจากเกิด

เหตภุยัพิบติัก็ได ้ การมีสว่นรว่มของอาสาสมคัรแบบไม่เป็นทางการนี้ อาจจะเกิดขึน้โดยธรรมชาติ 
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ไม่ไดมี้การวางแผนลว่งหนา้ หรืออาจจะผ่านการคิดพิจารณาอยา่งรอบคอบและตัง้ใจที่จะมีส่วนร่วม

ในงานอาสาสมคัร อาสาสมคัรประเภทนี ้ อยูน่อกเหนือจากกิจกรรมขององคก์รหรือหน่วยงานหลกั

ที่ใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการ (Carson, 1999) ยกตวัอยา่งเชน่ การเขา้รว่มการประชมุสาธารณะ 

และการท างานกบัเพ่ือนบา้น หรือคนในชมุชนเพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในชมุชน เป็นตน้ 

อาสาสมคัรไม่เป็นทางการ อาจจะรวมตวักนัจดัตัง้เป็นสมาคมหรือกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการขึน้ใน

ภายหลงั เพ่ือที่จะจดัการกบัเหตุภยัพิบติัหรือสถานการณฉุ์กเฉิน ผ่านกลุ่มเครือขา่ยอาสาสมคัร

ที่ขยายตวัออกไป งานศึกษาวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบของอาสาสมคัรแบบไม่เป็นทางการเริ่มไดร้บั

ความสนใจมากขึน้ในปัจจุบนั (Smith, 2000, Williams, 2008 และ United Nations 

Volunteers, 2011) การมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรแบบไม่เป็นทางการในชว่งเกิดสถานการณ์

ฉุกเฉิน หรือเม่ือเกิดเหตุภยัพิบติัมีไดม้ากมายหลายชอ่งทาง อาสาสมคัรไม่เป็นทางการสามารถ

แบ่งเป็นประเภทตา่งๆ ไดด้งันี ้ 

 

o อาสาสมคัรฉุกเฉิน (Emergent volunteers) 

อาสาสมัครฉุกเฉิน มักจะเกิดขึน้เพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติทันทีหลังจากเกิดเหต ุ

โดยเฉพาะเม่ือประชาชนชนเชือ่ว่า ความตอ้งการของผูป้ระสบภยัไม่ไดร้บัการชว่ยเหลือจากองคก์รหรือ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง งานศึกษาในอดีตเก่ียวกบัเหตุการณฉุ์กเฉินและภยัพิบติัพบว่า อาสาสมคัรฉุกเฉิน

ส่วนมากจะรวมตวักนัแค่ชว่งสัน้ๆ โดยปกติน่าจะเป็นช ัว่โมงหรือเป็นวนัเพ่ือชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั อย่างไรก็

ตาม อาสาสมคัรบางกลุ่มอาจจะยงัคงปฏิบติังานต่อเน่ืองนานกว่าน้ัน และบางกลุ่มอาจจะพฒันาไปสู่การ

จดัตัง้องคก์รแบบเป็นทางการ Atsumi และ Goltz (2014) ศึกษาพบว่า อาสาสมคัรบางคนที่มี

ประสบการณจ์ากการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินในเหตุแผ่นดินไหวที่เมือง Kobe ยงัคงมีส่วนร่วมในเหตุภยัพิบติั

อื่นๆ ในเวลาต่อมา และองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรอย่างเชน่ Nippon Volunteer Network Active in 

Disaster (NVOAD) มีจุดเริ่มตน้จากการรวมตวักนัของอาสาสมคัรฉุกเฉิน และพฒันามาเป็นองคก์รจดัตัง้ 

ภายหลงัจากกลุม่อาสาสมคัรไดร้ว่มกนัท างานอาสาสมคัรในเหตแุผ่นดินไหว Kobe 

อาสาสมคัรฉุกเฉิน มกัจะมองเห็นประเด็นปัญหาตามเวลาที่เกิดขึน้จริงและในสถานที่เกิดเหตุจริง 

พวกเขาสามารถที่จะตอบสนองต่อความตอ้งการของคนในพืน้ที่ประสบเหตไุดค้่อนขา้งรวดเร็ว ต่างกบัการ

ใหบ้ริการฉุกเฉินขององคก์รหรือหน่วยงานทางการ ที่ค่อนขา้งจะมีขอ้จ ากดัและกฎระเบียบที่ต ัง้ไวท้ี่อาจจะขดั 

หรือเป็นอปุสรรคตอ่การเผชญิเหตใุนสถานการณฉุ์กเฉินที่ตอ้งการความรวดเร็วและประสิทธิภาพ ดงัน้ัน ใน

การท างานในสถานการณฉุ์กเฉิน เชน่ ขณะเกิดเหตุภยัพิบติั มกัจะเกิดปัญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์

ลว่งหนา้ได ้ สภาวการณเ์หลา่นีส้ง่ผลใหอ้าสาสมคัรฉุกเฉิน ตอ้งเป็นผูท้ี่สามารถท างานไดท้นัที และสามารถ
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แกไ้ขสถานการณเ์ฉพาะหนา้ไดดี้ แมไ้ม่เคยไดร้บัการอบรมหรือฝึกฝนมากอ่น (Helsloot & Ruitenberg, 

2015) 

 

o อาสาสมคัรโดยธรรมชาติ (Spontaneous volunteers) 

อาสาสมคัรโดยธรรมชาติ หมายถึง อาสาสมคัรที่สมคัรใจที่จะอุทิศตนเพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือในชว่ง

ระหว่าง หรือภายหลงัจากเกิดเหตุภยัพิบติั และเป็นผูซ้ึง่ไม่ไดมี้สงักดัอยู่กบัองคก์รหรือหน่วยงานอาสาสมคัร 

หรือองคก์รที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการภยัพิบติัมาก่อน (Unaffiliated volunteers) อาสาสมคัรโดย

ธรรมชาตินี ้ อาจจะเป็นผูท้ี่มีหรือไม่มีประสบการณใ์นการท างานอาสาสมคัร หรือเป็นผูท้ี่เคยไดร้บัหรือไม่เคย

ไดร้บัการอบรมมาก่อน หรือเป็นผูท้ี่มีความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นหรือไม่ไดเ้ป็นผูเ้ชีย่วชาญใดๆ เลยก็ได ้

(Cottrell, 2010 และ FEMA, 2013) อาสาสมคัรโดยธรรมชาติ มกัจะเป็นผูท้ี่อยู่ใกลก้บัที่เกิดเหตุภยัพิบติั 

ดงัน้ัน พวกเขาจึงเป็นกลุ่มคนแรกๆ ที่เขา้ถึงสถานที่เกิดเหตุ และมีบทบาทส าคญัในการตอบสนองต่อภยั

พิบติัในเบือ้งตน้ เชน่ ในปี พ.ศ. 2519 เกิดเหตแุผ่นดินไหวที่เมือง Tangshin ประเทศจีน มีประชาชนกว่า 

300,000 คน ติดอยู่ในเศษซากปรกัหกัพงั อาสาสมคัรโดยธรรมชาติจ านวนหลายคนจดัตัง้ทีมชว่ยชวีิต 

และสามารถชว่ยเหลือผูป้ระสบภยักวา่รอ้ยละ 80 ใหร้อดชวีิตจากการโดนฝังใตซ้ากปรกัหกัพงั   

อีกตวัอยา่งหน่ึงของบทบาทของอาสาสมคัรโดยธรรมชาติ คือ กลุ่มเยาวชนซึง่ชว่ยในปฏิบติัการคน้หา

และชว่ยเหลือผูร้อดชวีิตภายหลงัจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เมือง Mexico City ในปี พ.ศ. 2528 กลุ่ม

เยาวชนเหล่านี้ปีนเขา้ไปในอาคารที่พงัทลาย เพ่ือที่จะชว่ยคน้หาผูป้ระสบภยัที่ติดอยู่ดา้นใน พวกเขา

สามารถชว่ยเหลือคนไดเ้ป็นรอ้ยๆ คน ทัง้ๆ ที่ไม่เคยรบัการอบรม ไม่มีประสบการณ ์ และไม่มีเครื่องมือ 

ตอ่มากลุ่มเยาวชนนี้ ไดร้่วมกนัจดัตัง้กลุ่ม Topos de Tlatelolco ซึง่กลายมาเป็นองคก์รอย่างเป็นทางการ

ในปี พ.ศ. 2529 และกลายมาเป็นองคก์รอิสระที่มีความเชีย่วชาญเฉพาะในดา้นการอบรมเพ่ือคน้หาและ

ชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั มีการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนักบัหน่วยงานรฐัหรือองคก์รต่างๆ เชน่ การส่งทีมคน้หา

และชว่ยชวีิตไปชว่ยในเหตุการณแ์ผ่นดินไหวที่เมือง Aquilqe ในปี พ.ศ. 2552 และที่ประเทศ Haiti ในปี 

พ.ศ. 2553 (Whittaker, McLennan, and Handmer, 2015) 

อย่างไรก็ดี ส านักงานจดัการภาวะฉุกเฉินกลางแห่งสหรฐัอเมริกา (The Federal Emergency 

Management Agency: FEMA) ใหข้อ้สงัเกตวุา่ ถึงแมอ้าสาสมคัรโดยธรรมชาติ จะถือว่าเป็นทรพัยากรที่

มีความส าคญั และมีแนวโนม้ที่จะมีจ านวนเพ่ิมมากขึน้ แต่การขาดการประสานงานกบัหน่วยงานดา้นการ

จดัการภยัพิบติัท าใหใ้นบางครัง้อาจจะเป็นปัญหาในการใหค้วามชว่ยเหลือ และไม่สามารถจดัหางานหรือ

กิจกรรมที่เหมาะสมกบัความสามารถของอาสาสมคัร จึงท าใหใ้นบางครัง้ การมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรโดย

ธรรมชาติถูกละเลยหรือไม่ไดร้บัความสนใจมากนัก หากเทียบกบัการใหค้วามส าคญักบัอาสาสมคัรวิชาชพี 



 

25 
 

(Professional volunteers) และ อาสาสมคัรที่สงักดัหน่วยงานหรือองคก์รที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการภยั

พิบติั (Affiliated volunteers) ดงัน้ัน หน่วยงานดา้นการจดัการภยัพิบติัส่วนใหญ่ จึงเป็นกงัวลในปัญหา

การจดัการอาสาสมคัร และตอ้งการที่จะใหอ้าสาสมคัรโดยธรรมชาติที่ไม่มีสงักดัเหล่านี้ ไดเ้ขา้สู่การท างาน

ในชอ่งทางหรือกระบวนการที่เป็นทางการที่ไดมี้การจดัตัง้ไว ้ เพ่ือประสิทธิภาพและลดปัญหาที่อาจเกิดขึน้ใน

การชว่ยเหลือผูป้ระสบเหตภุยัพิบติั (FEMA, 2013) 

 

o อาสาสมคัรขยาย (Extending volunteers) 

อาสาสมคัรขยาย คือ กลุ่มหรือองคก์รที่โดยปกติไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ที่ในชว่งภยัพิบติัหรือสถานการณ์

ฉุกเฉิน แต่ขยายกิจกรรมไปเป็นอาสาสมคัรในชว่งวิกฤต อาสาสมคัรเหล่านี้ โดยปกติแลว้จะเป็นสมาชกิ

ของกลุ่มหรือองคก์รสาธารณะที่มีอยู่ในชมุชน เชน่ สภาหอการคา้ ชมรมกีฬา กลุ่มศาสนา หรือองคก์ร

ใหบ้ริการตา่งๆ อาสาสมคัรเหลา่นี ้ โดยสว่นมากพวกเขาจะมีความเขา้ใจในความตอ้งการของคนในพืน้ที่และ

สามารถที่จะสรา้งเครือขา่ยและหาทรพัยากรที่จ าเป็น เพ่ือที่จะบรรเทาความเดือดรอ้นของคนในพืน้ที่ที่ก าลงั

ประสบเหตุภัยพิบัติไดอ้ย่างทันท่วงที ในทอ้งที่ชนบทของออสเตรเลีย อาสาสมัครจากองคก์ร เช่น 

Country’s Women Association และ Rotary International มีบทบาทส าคญัในการบรรเทาและฟ้ืนฟู

สถานการณฉุ์กเฉินหรือเหตุภยัพิบติั อาสาสมคัรซึง่เป็นสมาชกิขององคก์รเหล่านี้ ไดร้วบรวมและแจกจ่าย

อาหารที่ไดร้บับริจาค เสือ้ผา้ และของใชจ้ าเป็นอื่นๆ นอกจากนี้ ก็พบว่าชมรมกีฬาและสนัทนาการต่างๆ 

ในชมุชน มีบทบาทส าคญัในการชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัในชว่งเกิดเหตุภยัพิบติัเชน่เดียวกนั เชน่ Four 

Wheel Drive Club จากรฐั Victoria ประเทศออสเตรเลีย รวมตวักนัเพ่ือชว่ยเหลือประชาชนที่ไดร้บั

ผลกระทบจากเหตุการณไ์ฟไหมป่้าครัง้ใหญ่ หรือ Black Saturday ที่รฐั Victoria ในปี พ.ศ. 2552 ซึง่

แสดงใหเ้ห็นถึงความร่วมมือและประสานการท างานกนัอย่างเขม้ขน้กบักลุ่มหรือชมรมอื่นๆ ในการชว่ยเหลือ

ผูป้ระสบภยัในดา้นต่างๆ เชน่ จดัทีมคาราวานไปยงัครอบครวัซึง่สูญเสียบา้น และชว่ยเหลือพวกเคา้ในการ

ก าจดัขยะ และเศษซากตน้ไม ้ สรา้งร ัว้ใหใ้หม่ ชว่ยขนส่งหญา้แหง้หรือฟางแก่ชาวสวน และจดัส่งอุปกรณ์

ตา่งๆ ที่จ าเป็นไปยงัอาสาสมคัรหน่วยดบัเพลิง เป็นตน้ (Whittaker, McLennan, and Handmer, 2015) 

 

o อาสาสมคัรภาคเอกชน (Corporate volunteers) 

ในศตวรรษที่ 21 ขณะที่การแขง่ขนัทางเศรษฐกิจทัว่โลกเพ่ิมสูงขึน้ บริษทัต่างๆ กลบัมีความตระหนัก

ถึงในเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพ่ิมมากขึน้ การมีส่วน

ร่วมของภาคเอกชนในการจดัการภยัพิบติั สามารถพบเห็นไดม้ากขึน้ในปัจจุบนั ภาคเอกชนหลายๆ แห่ง 
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เขา้มามีส่วนร่วมในงานอาสาสมคัรในชว่งเกิดเหตุภยัพิบติัในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมความรบัผิดชอบ

ตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มขององคก์ร และมีความรว่มมือระหว่างบริษทัเอกชนกบัองคก์รอาสาสมคัรเพ่ิมมากขึน้

ในปัจจุบนั ถึงแมง้านวิจยัส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญักบับทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนุนดา้นการเงิน 

หรือการบริจาคสิ่งของ มีเพียงไม่มากนักที่สนใจและใหค้วามส าคญักบับทบาทของอาสาสมคัรภาคเอกชน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในชว่งภายหลงัจากเกิดเหตุภยัพิบติั Twigg (2001) พบว่า ภาคเอกชนหลายๆ แห่ง 

ไม่ไดแ้ค่ตอ้งการใหค้วามชว่ยเหลือโดยการบริจาคเงินภายหลงัจากเกิดเหตุการณภ์ยัพิบติั แต่พวกเขา

ตอ้งการที่จะมีส่วนร่วมมากกว่าน้ัน หลายๆ บริษทั ตระหนักถึงความคาดหวงัที่เปลี่ยนแปลงไปของพนักงาน 

พนักงานจ านวนหน่ึงเริ่มมองหาผลตอบแทนที่นอกเหนือจากตวัเงิน Choong (2009) ยกตวัอย่างการมีส่วน

รว่มของพนักงานบริษทั DHL Asia-Pacific ซึง่เป็นบริษทัช ัน้น าระดบัโลกดา้นโลจิสติกส ์ ที่มีความเชีย่วชาญ

ในการขนสง่ระหวา่งประเทศ  ภายหลงัจากเกิดเหตุภยัพิบติัสึนามิครัง้ใหญ่ในปี พ.ศ. 2547 พนักงานบริษทั 

DHL Asia-Pacific ไดร้วบรวมเงินบริจาค และใหค้วามชว่ยเหลือในการขนส่งของใชจ้ าเป็นแก่ผูป้ระสบภยั

จากสึนามิ รถของบริษทัถกูน ามาใชเ้พ่ือที่จะจดัสง่นักทอ่งเที่ยวไปยงัสถานที่ปลอดภยัในจงัหวดัภูเก็ต ประเทศ

ไทย พนักงานซึง่เป็นอาสาสมคัรบางส่วนถูกส่งไปชว่ยงานที่เมืองโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา เพ่ือร่วมงานกบั 

Airport Emergency Team ซึง่เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย World Economic Forum เพ่ือที่จะใหค้วาม

ชว่ยเหลือและอ านวยความสะดวกในการขนส่งอุปกรณแ์ละของใชท้ี่จ าเป็นกว่า 7,000 ตนั ไปยงัผูป้ระสบภยั

ในที่เกิดเหตภุยัพิบติั 

การศึกษาพบว่ากิจกรรม CSR ของภาคเอกชนในการชว่ยเหลือจดัการเม่ือเกิดเหตุภยัพิบติัน้ัน มี

ประโยชนอ์ย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง หากไดร้บัความร่วมมืออย่างเขม้แข็งจากพนักงานในบริษัท เม่ือ

กิจกรรมถกูจดัใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณข์องบริษทั เชน่ บริษทั DHL มีความเชีย่วชาญและทรพัยากรที่จะ

ชว่ยสนับสนุนดา้นโลจิสติกส ์ ภายหลงัเกิดเหตุภยัพิบติั ทางบริษทัไดใ้หอ้ านาจแก่ผูจ้ดัการสาขาทอ้งถ่ินและ

พนักงานในการที่จะตดัสินใจว่าจะตอ้งการจะมีส่วนร่วมในระดบัใด นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

ในการเผชญิเหตุและเตรียมความพรอ้มรบัมือกบัเหตุภยัพิบติั ยงัสามารถพฒันาไปสู่การสรา้งความร่วมมือ 

(partnership) ระหวา่งภาครฐั และ ภาคเอกชน และระหว่างภาคเอกชน กบั องคก์รระหว่างประเทศ เชน่ 

United Nations Development Programme (UNDP) และ Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs (OCHA) ร่วมมือกบับริษทั Deutsche Post DHL ในการใหค้วามชว่ยเหลือและ

จดัการภยัพิบติั เป็นตน้ (Whittaker, McLennan, and Hanmer, 2015) 
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o อาสาสมคัรยคุดิจิทลั (Digital volunteers) 

อาสาสมคัรยคุดิจิทลั เป็นอาสาสมคัรกลุม่ที่เกิดขึน้ใหม่ ที่มีบทบาทและไดร้บัความสนใจมากขึน้  ซึง่

เป็นผลสืบเน่ืองมาจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั ที่ท าใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลมีความ

รวดเร็วและง่ายดายมากย่ิงขึน้ เทคโนโลยีสมยัใหม่ และสื่อสงัคมออนไลน ์ (social media) ส่งเสริมให ้

ประชาชนทุกเพศ ทุกวยั ที่อาศยัอยู่ไม่ว่าส่วนใดของโลก สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติัและ

เหตกุารณฉุ์กเฉินในรปูแบบใหม่นี ้  

นอกจากนี ้ ความนิยมในงานอาสาสมคัรที่เพ่ิมมากขึน้ในปัจจบุนั ท าใหอ้าสาสมคัรยุคดิจิทลัมีแนวโนม้

ที่จะเพ่ิมจ านวนมากขึน้เรื่อยๆ จดุเดน่ของอาสาสมคัรยคุดิจิทลั คือ อาสาสมคัรไม่จ าเป็นตอ้งเดินทาง ลงทุน 

ลงแรง หรือเขา้รว่มปฏิบติังานในพืน้ที่เป็นเวลานาน พวกเขาไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ใกลพื้น้ที่เกิดเหตุ ก็สามารถมี

สว่นรว่มในการใหค้วามชว่ยเหลือผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ จึงท าใหพ้วกเขาสามารถใหค้วามชว่ยเหลือ

และมีสว่นรว่มในการจดัการภยัพิบติัที่เกิดขึน้แมใ้นประเทศอื่นๆ ที่อยูไ่กลออกไปได ้  

อาสาสมคัรยุคดิจิทลัยงัสามารถขยายเครือขา่ยของพวกเขา โดยใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือที่จะสรา้งพนัธมิตร 

ซึง่ถือเป็นการพฒันางานอาสาสมคัร และเชือ่มโยงตวัแสดงตา่งๆ ที่มีบทบาทในการการบริหารจดัการภยัพิบติั

เขา้ดว้ยกนั ความแพร่หลายของการใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ชว่ยขยายพืน้ที่

การท างาน และเพ่ิมบทบาทของอาสาสมคัรยุคดิจิทลัใหม้ากขึน้ในปัจจุบนั นอกจากนี้ เทคโนโลยียงัชว่ยให ้

อาสาสมคัรหรือกลุ่มที่ท างานดา้นการบริหารจดัการภยัพิบติัไดมี้ปฏิสมัพนัธ ์ เรียนรูซ้ ึง่กนัและกนั และหา

โอกาสหรือทรพัยากรใหม่ๆ เพ่ือน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชนต์่อการบริหารจดัการดา้นภยัพิบติัและสถานการณ์

ฉุกเฉินไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธภิาพ 

อาสาสมคัรยคุดิจิทลั จึงกอ่ใหเ้กิดรูปแบบการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรในกระบวนการจดัการภยัพิบติั

และสถานการณฉุ์กเฉินในมิติใหม่ ตวัอย่างหน่ึงของการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรยุคดิจิทลั คือ กลุ่ม

บณัฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลยั Tufts ในเมือง Massachusetts ประเทศสหรฐัเมริกา ไดร้ิเริ่มโปรแกรม 

“แผนที่เตือนภยั (A live crisis map)” ภายหลงัจากเกิดเหตุการณแ์ผ่นดินไหวในเฮติ เม่ือปี พ.ศ. 2553 

เพ่ือที่จะรวบรวมขอ้มูลความเสียหาย และความตอ้งการเร่งด่วนของประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบจาก

แผ่นดินไหว อีกหน่ึงตวัอย่างของเหตุการณท์ี่แสดงใหเ้ห็นถึงปรากฏการณข์องอาสาสมคัรยุคดิจิทลั คือ ใน

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 เม่ือประชาชนกวา่ 2.3 ลา้นคนทัว่โลก รว่มกนัคน้หาเครื่องบิน MH370 ของสาย

การบินมาเลเซยีที่สญูหาย ผ่านแผนที่ดาวเทียมขือ่ Tomnod โดยใชก้ารคน้หาจากภาพถ่ายดาวเทียม ซึง่

ครอบคลมุพืน้ที่ 24,000 ตารางกิโลเมตร โดยระบบจะสุ่มพิกดั และแสดงภาพขึน้มาบนจอ เพ่ือหาร่องรอย

ของเครื่องบินที่สญูหาย (The Guardian, 14 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
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การเขา้ถึงขอ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่กา้วหนา้และมีความซบัซอ้น ชว่ยใหก้ารคน้หาและเผยแพร่

ขอ้มูลเป็นไปไดอ้ย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึน้กว่าในอดีต การเกิดขึน้ของสื่อสงัคมออนไลน ์ เชน่ 

Facebook และ Twitter และเว็บไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมแผนที่ ซึง่ใชใ้นการชว่ยเผยแพร่ขอ้มูลที่จ าเป็น

ในชว่งเกิดเหตุฉุกเฉินถูกใชอ้ย่างกวา้งขวางโดยอาสาสมคัรยุคดิจิทลัเหล่านี้ สิ่งส าคญัของอาสาสมคัรยุค

ดิจิทลั คือ ความมีประสิทธภิาพในการอพัเดทขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซึง่ชว่ยในการรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูล

ไดอ้ย่างทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพ อาสาสมัครยุคดิจิทลั ยงัชว่ยเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

สถานการณฉุ์กเฉินและเม่ือเกิดเหตภุยัพิบติั โดยนอกจากประชาชนจะเขา้มาชว่ยงานอาสาสมคัรในสถานที่ที่

เกิดเหตแุลว้ ยงัสามารถมีสว่นรว่มในการชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัไดจ้ากทกุๆ มุมโลกอีกดว้ย  

ในความพยายามที่จะชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัภายหลงัจากเกิดเหตุการณภ์ยัพิบติัใหไ้ดจ้ านวนมากที่สุด

เทา่ที่จะเป็นไปได ้ ในหลายๆ ครัง้น้ันอาสาสมคัรมกัจะเป็นผูใ้หค้วามชว่ยเหลือกลุม่แรกๆ ที่เขา้ถึงพืน้ที่เพ่ือให ้

ความชว่ยเหลือแทบจะโดยทนัที และบางกลุ่มอาจรวมตวักนัเพ่ือที่จะใหค้วามชว่ยเหลือฉุกเฉินก่อนที่จะมี

หน่วยงานทางการเขา้มาชว่ยเหลือเสียอีก รฐับาลจึงควรใหก้ารสนับสนุนการมีสว่นรว่มของอาสาสมคัรเหล่านี ้

อยา่งไรก็ตาม ค าถามส าคญักวา่ที่ตามมาคือ อาสาสมคัรเหลา่นีจ้ะมีบทบาทชว่ยเหลือเม่ือเกิดเหตุภยัพิบติัได ้

อยา่งไร 

 

 บทบาทของอาสาสมคัรในวงจรการจดัการภยัพิบติั 

ถึงแมอ้าสาสมคัรประเภทต่างๆ จะมีคุณสมบติัและความเชีย่วชาญที่แตกต่างกนั พวกเขาสามารถมี

บทบาทไดใ้นทุกๆ ระยะของวงจรการจดัการภยัพิบติั ซึง่ไดแ้ก่ การรบัมือภยัพิบติั (Disaster Response) 

การฟ้ืนฟูบูรณะ (Recovery / Rehabilitation) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) และการเตรียม

ความพรอ้ม (Preparedness) เพ่ือที่จะมีส่วนร่วมในการคาดการณ ์ ป้องกนั ลดความเสี่ยง และจดัการภยั

พิบติัแบบ collective action หรือการมีสว่นรว่มในการปฏิบติังานรว่มกนั 

ทนัทีหลงัจากเกิดเหตุภยัพิบติั มาตรการการรบัมือภยัพิบติัจะถูกปฏิบติัโดยทันที ไดแ้ก่ การคน้หา

และชว่ยชวีิต การประเมินความตอ้งการและความเดือดรอ้นเบือ้งตน้ การจดัหาอุปกรณป์ฐมพยาบาล การ

แจกจ่ายอุปกรณบ์รรเทาทุกข ์ เชน่ อาหาร น ้า ยารกัษาโรค การจดัหาที่พกัช ัว่คราว สิ่งต่างๆ เหล่านี้

จะตอ้งไดร้ ับการปฏิบัติโดยทันทีเพ่ือที่จะตอบสนองต่อความตอ้งการพืน้ฐานของผูป้ระสบภัย ดังน้ัน 

อาสาสมคัรจึงกลายเป็นทรพัยากรที่ส าคญัและสามารถเขา้ชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัไดท้นัที โดยเฉพาะเม่ือมี

ความจ าเป็นที่จะตอ้งชว่ยเหลืออยา่งฉับพลนั และในเวลาที่ตอ้งการแรงคนเป็นจ านวนมากเพ่ือเขา้ชว่ยเหลือผู ้

ประสบเหตใุนสถานการณฉุ์กเฉิน (Wong, 2006) 
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นอกจากระยะรบัมือกบัเหตุภยัพิบติัแลว้ อาสาสมคัรยงัมีความจ าเป็นในชว่งการฟ้ืนฟู การลดความ

เสี่ยง และการเตรียมความพรอ้มเพ่ือรบัมือกบัภยัพิบติัในอนาคต ในระยะการฟ้ืนฟูน้ัน อาสาสมคัรมีบทบาท

ในการน าชมุชนกลบัสู่สภาวะปกติ หรือแมแ้ต่ในสภาพที่ดีขึน้กว่าที่เคยเป็นอยู่เดิม เพ่ือที่จะจดัการกบัระดบั

การฟ้ืนฟูทางสงัคม เศรษฐกิจ และสภาพจิตใจ ที่แตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคล ครอบครวั หรือชมุชน 

อาสาสมคัรจากหลายๆ สาขาอาชพี เชน่ วิศวกร การเงิน การแพทย ์ การพยาบาล จึงเขา้มามีส่วน

เก่ียวขอ้ง พวกเขาสามารถชว่ยเหลือในการประเมินความตอ้งการเบือ้งตน้ และชว่ยติดตามโครงการฟ้ืนฟู

ต่างๆ ใหด้ าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในชว่งเริ่มตน้ระยะฟ้ืนฟูจากเหตุภยัพิบติัที่

เจา้หนา้ที่จากองคก์รทางการต่างๆ ยงัไม่ไดร้บัการจดัตัง้หรือมอบหมาย ในระยะของการลดความเสี่ยง และ

การเตรียมพรอ้มรบัมือภยัพิบติัในอนาคต อาสาสมคัรมีบทบาทในการชว่ยออกความคิดเห็น พูดคุย แนะน า 

เพ่ือแสวงหามาตรการที่จะลดความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากภยัพิบติัในพืน้ที่ที่มีความเสี่ยง และพฒันา

ศกัยภาพ ความสามารถของชมุชนใหมี้ความพรอ้มในการเตรียมรบัมืออยา่งดีที่สดุ 

เม่ือกล่าวถึงการลดความเสี่ยงจากภยัพิบติั “กรอบเซนได” (Sendai Framework for Disaster 

Risk Reduction) ถือเป็นแนวคิดที่ส าคญัในการจดัการภยัพิบติัในระดบัสากล เน่ืองจากไม่เพียงแต่ค านึงถึง

การลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมจากเหตุภยัพิบติั แต่ยงัมองไปขา้งหนา้ถึงมาตรการในการจดัการกบัความเสี่ยง

ใหม่ที่จะเกิดขึน้ในชว่ง 15 ปี ตอ่จากนี ้ และในอนาคตอีกดว้ย “กรอบเซนได” พฒันาจากการลดความเสี่ยง

ที่ มีอยู่ เ ดิมไปสู่การมองถึงการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต และสรา้งความเขม้แข็ง 

ความสามารถในการฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ นอกจากนี้ “กรอบเซนได” ยงัใหค้วามส าคญัต่อบทบาทของ

อาสาสมคัรทัว่โลกในการชว่ยลดความเสี่ยงจากภยัพิบติั ดงัจะเห็นไดจ้ากมาตรการต่างๆ ที่ระบไุวใ้น “กรอบ

เซนได” ไดแ้ก ่

1) “กรอบเซนได” ยอมรบัในบทบาทของอาสาสมคัร เชน่เดียวกบั “กรอบเฮียวโกะ” ที่เกิดขึน้ก่อน

หนา้น้ันว่า อาสาสมคัรเป็นตวัแสดงที่มีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการภยัพิบติั ดงัจะเห็นได ้

จาก การใหค้วามส าคญัตอ่ “แนวคิดที่มุ่งเนน้ประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการลดความเสี่ยงจากภยั

พิบติั” และ “กรอบเซนได” ยงัระบุว่า รฐับาลต่างๆ ควรจะเปิดใหมี้การมีส่วนร่วมของอาสาสมคัร

และกลุม่ภาคประชาชนอื่นๆ ในการรว่มกนัออกแบบแนวปฏิบติั นโยบาย หลกัการ และมาตรการ

พืน้ฐานต่างๆ นอกจากนี้ ภายใตพ้นัธกิจที่ 4 ที่ระบุถึง การพฒันาศกัยภาพการเตรียมความ

พรอ้มเผชิญเหตุภยัพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการฟ้ืนสภาพและซอ่มสรา้งที่ดีกว่าเดิม 

ในชว่งของการบูรณะฟ้ืนฟูภายหลงัเกิดภยัพิบติั กรอบเซนไดระบุถึงความจ าเป็นที่อาสาสมคัรที่

ไดร้บัการฝึกฝนอบรมเพ่ือพรอ้มเผชญิเหตภุยัพิบติั ควรจะตอ้งไดร้บัการยอมรบัใหป้ฏิบติัหนา้ที่ใน

การรบัมือกบัภยัพิบติัรว่มกบัหน่วยงานหลกัในการบริหารจดัการภยัพิบติัดว้ย 
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2) “กรอบเซนได” เชือ่ว่า การมีส่วนร่วมของชมุชนจะน ามาซึง่ความส าเร็จของกิจกรรมการลดความ

เสี่ยงจากภยัพิบติั และอาสาสมคัรสามารถมีบทบาทน าในการสนับสนุนแนวคิดการมีส่วนร่วมนี ้

ในหลายๆ ประเทศไดเ้ริ่มน ากรอบเซนได มาเป็นหลกัปฏิบติัในแผนการลดความเสี่ยงจากภยัพิบติั

ของพวกเขา หากแต่ว่าความทา้ทายอย่างหน่ึงก็คือ จะท าอย่างไรที่จะไม่ใหแ้ผนหรือนโยบาย

เหลา่นี ้ เป็นเพียงการด าเนินนโยบายแบบบนลงล่าง (Top-down exercise) อาสาสมคัร องคก์ร

อาสาสมคัร และองคก์รชมุชน ควรที่จะท างานร่วมกบัสถาบนัภาครฐั เพ่ือที่จะแลกเปลี่ยนความรู ้

เฉพาะดา้น และใหค้ าแนะน าในหลกัการปฏิบติัตามประสบการณจ์ากการปฏิบติังานในพืน้ที่เกิด

เหตุ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกรอบบรรทดัฐาน มาตรฐาน และแผนส าหรบัการลดความเสี่ยงจากภยั

พิบติัตามกรอบเซนได 

แมใ้นระยะการเตรียมความพรอ้มเพ่ือรบัมือกบัภยัพิบติัในอนาคตน้ัน อาสาสมคัรสามารถด าเนิน

กิจกรรมในชว่งเวลาปกติ ในการใหค้วามรูแ้ก่ชมุชนในการป้องกนัความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้จากเหตุภยั

พิบติั ในขณะเดียวกนั อาสาสมคัรเองตอ้งเตรียมความพรอ้มเพ่ือที่จะรบัมือกบัเหตุภยัพิบติัอยู่เสมอ ทัง้โดย

การอบรม ฝึกฝน แลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณก์บัเจา้หนา้ที่ภาครฐั ภาคเอกชน ผูเ้ชีย่วชาญ และ

กบัชมุชนเอง เพ่ือใหเ้กิดการประสานงานและการท างานอย่างเป็นระบบ เพ่ือใหก้ารปฏิบติัภารกิจในระหว่าง

เกิดเหตภุยัพิบติัเป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ 

 

1.9.2 แนวคิดเชิงสถาบนั (Institutional Approach) 

แนวคิดเชงิสถาบนั (Institutional Approach) หรือแนวคิดสถาบนันิยม (Institutionalism) เป็น

แนวคิดที่มีมานานแต่เม่ือครัง้อดีตกาล ดงัจะเห็นไดจ้ากงานของนักคิดในสมยัโบราณหลายๆ ท่าน เชน่ 

Plato, Aristotle, John Locke และ James Madison (Steinmo, 2008) โดยนักคิดเหล่านี้มุ่งศึกษาถึง

บทบาทของสถาบนัทางการเมืองที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของมนุษย ์ หรือที่เรียกว่า แนวคิดสถาบนั

นิยมแบบดัง้เดิม (Old Institutionalism) (Lowndes & Roberts, 2013) สาระส าคญัของแนวคิดสถาบนั

นิยมแบบดัง้เดิม คือ การใหค้วามส าคญักบัการวิเคราะหโ์ครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รที่เป็นทางการ เชน่ 

กฎหมายต่างๆ รวมถึง รฐัธรรมนูญ โดยมองว่ากลไกเหล่านี้เป็นตวัก าหนดรูปแบบพฤติกรรมของตวัแสดง

ทางการเมือง (ชาย ไชยชติ, 2559)  

แนวคิดสถาบนันิยมนี้ถูกน ามาใชใ้นการวิเคราะหอ์ธิบายปรากฏการณต์่างๆ ทางสงัคมซึง่ไดร้บัความ

นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในชว่งปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงตน้ศตวรรษที่ 20 โดยมุ่งศึกษาถึง

ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัธรรมนูญ สถาบนับริหาร นิติบญัญติั ตุลาการ รวมทัง้ระบบพรรคการเมือง และ

ระบบการเลือกตัง้ กบัพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในสงัคม เพ่ือหาค าตอบและแสวงหาระบบ
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การเมืองที่ดี (Steinmo, 2008) อย่างไรก็ดี แนวคิดสถาบนันิยมแบบดัง้เดิมไดร้บัการพฒันา และ

เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญบางประการในช่วงทศวรรษที่ 1980 แนวคิดสถาบันนิยมแบบใหม่ (New 

Institutionalism) ไดเ้กิดขึน้อย่างเป็นทางการจากงานเขยีนทางวิชาการของ James G. March และ 

Johan P. Olsen (1984) ที่มีชือ่ว่า “The New Institutionalism: Organizational Factors in 

Political Life”  

Vivien Lowndes และ Mark Roberts (2013) ไดอ้ธบิายถึงความแตกต่างระหว่างสถาบนันิยมแบบ

ดัง้เดิมและสถาบนันิยมแบบใหม่ ไว ้ 3 ประการ ดงันี ้

1) ในขณะที่สถาบนันิยมแบบดัง้เดิมใหค้วามส าคญักบัการศึกษาสถาบนัและโครงสรา้งที่เป็นทางการ 

แนวคิดของสถาบนันิยมแบบใหม่น้ันไดข้ยายขอบเขตการศึกษาโดยครอบคลุมถึงทัง้สถาบนัที่เป็น

ทางการ และสถาบนัที่ไม่เป็นทางการและไม่เป็นรูปธรรม เชน่ แบบแผนปฏิบติั กติกา และ

บรรทดัฐานของสงัคม ที่สง่ผลตอ่พฤติกรรมทางการเมือง 

2) สถาบนันิยมแบบใหม่ ใหค้วามส าคญักบัการศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่นิยมและอ านาจ 

3) ในขณะที่สถาบนันิยมแบบดัง้เดิมมองสถาบนัในลกัษณะหยุดน่ิง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง สถาบนั

นิยมแบบใหม่เชื่อว่า สถาบันเป็นตวัก าหนดผลลพัธข์องปัจเจกบุคคล และเชื่อว่าสถาบันมี

วิวฒันาการผ่านบทบาทหนา้ที่ของตวัแสดงและการสรา้งสรรคข์องมนุษยท์ี่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

บริบทของสงัคม 

โดยนักวิชาการต่างๆ ที่ศึกษาในเรื่องนี้ ไดใ้หค้ านิยามหรือใหค้วามหมายของค าว่า “สถาบัน” 

แตกตา่งกนัออกไป 

Talcott Parsons (1954) ไดใ้หค้วามหมายของ “สถาบนั” ว่าคือ แบบแผนที่ก าหนดความจ าเป็น

ต่อพฤติกรรมที่คาดหวงัว่าถูกท านองคลองธรรมของบุคคล ในขณะที่ Kay Lawson (1985) ให ้

ความส าคญักบัเรื่องของบทบาทหนา้ที่ โดยใหค้ านิยามของค าวา่ “สถาบนั” วา่ คือ โครงสรา้งที่ถกูจดัตัง้ขึน้

เพ่ือใหมี้บทบาทหนา้ที่ส าคญัในการด าเนินการ มีกฏเกณฑท์ี่ระบไุวเ้พ่ือด าเนินการตามบทบาทหนา้ที่ เพ่ือ

ควบคุมความสมัพนัธร์ะหว่างผูค้นผูซ้ึง่มีบทบาทหนา้ที่ต่างๆ กนัไปเหล่าน้ัน Douglas C. North (1990) 

อธิบายเพ่ิมเติมว่า “สถาบนั” ซึง่คือชดุของกติกาในสงัคม หรือขอ้จ ากดัที่มนุษยส์รา้งขึน้น้ัน สามารถ

ควบคุมการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนัของมนุษย ์ ต่อมา W.R. Scott (1995) ไดใ้หค้ านิยามที่มีความเป็น

รปูธรรมมากขึน้ โดยกลา่ววา่ “สถาบนั” ประกอบดว้ยโครงสรา้งที่เก่ียวกบักระบวนการการรบัรู ้ บรรทดัฐาน 

การควบคุม และกิจกรรมต่างๆ Peter A. Hall และ Rosemary C.R. Taylor (1996) ไดข้ยายค านิยาม

ของสถาบนัโดยหมายรวมถึง ข ัน้ตอนทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กฎเกณฑ ์ ธรรมเนียมปฏิบติั ที่ฝัง

อยูใ่นโครงสรา้งเชงิองคก์รของสงัคม  
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นอกจากนี้ การวดัหรือประเมินผลสถาบนัเป็นสิ่งส าคญัเพ่ือใหท้ราบถึงการท างาน ปัญหา และขอ้

แกไ้ข Samuel P. Huntington (1968) ไดก้ล่าวถึงการวดัการพฒันาความเป็นสถาบัน 

(Institutionalization) ไวใ้นงานของเขาขือ่ Political Order in Changing Societies โดยเสนอ

เกณฑใ์นการวดัการพฒันาความเป็นสถาบนั 4 ประการ คือ 

1) ความเป็นอิสระ (Autonomy) หมายถึง ความสามารถในการตดัสินใจและด าเนินการตามบทบาท

หนา้ที่ของตนอยา่งอิสระโดยไม่ถูกครอบง าจากบุคคล หรือองคก์รอื่น รวมถึงอิสระในการตดัสินใจ 

และในการบริหารจดัการงบประมาณและรายได ้

2) ความสามารถในการปรบัตวั (Adaptability) หมายถึง การที่สถาบนัสามารถรบัมือและปรบัตวั

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึน้ในสถานการณแ์ละสภาพแวดลอ้มที่แตกต่างกันไป แมจ้ะเกิด

สถานการณห์รือการเปลี่ยนแปลงใดๆ การท างานของสถาบนัน้ันยงัคงด าเนินการต่อไปไดอ้ย่าง

ตอ่เน่ือง 

3) ความซบัซอ้น (Complexity) หมายถึง การออกแบบโครงสรา้งเชิงสถาบนัภายในองคก์รใหมี้

ประสิทธภิาพในการท างานเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายขององคก์ร 

4) ความเป็นเอกภาพ (Coherence) หมายถึง ความสามารถของสถาบนัในการด าเนินการ และ

พฒันาข ัน้ตอนการด าเนินงาน ตลอดจนการตดัสินใจไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

เม่ือน าแนวคิดเชงิสถาบนัมาประยุกตใ์ชก้บัการบริหารจดัการภยัพิบติัน้ัน John Handmer & 

Stephen Dovers (2013) กล่าวว่า การมีโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพ่ือใหเ้กิดการ

จดัการภยัพิบติัที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิง โครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รที่มีน้ัน ควรสนับสนุน

ส่งเสริมการประสานงานขา้มองคก์ร และสรา้งสมดุลการท างานร่วมกนัเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในระยะยาว 

โดยโครงสรา้งเชงิสถาบนัที่ดีน้ัน ควรมีเง่ือนไขเก่ียวกบัชอ่งทางการสื่อสาร การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มี

การก าหนดนโยบายผ่านกลไกเชงิสถาบนัหลกั ไดแ้ก ่ กฎหมาย กฎระเบียบ เป็นตน้  

ในการศึกษาและประยกุตใ์ชแ้นวคิดเชงิสถาบนัในการบริหารจดัการภยัพิบติัของไทยน้ัน มีงานวิจยัในปี 

พ.ศ. 2532 ของรสสุคนธ ์ แสงอ่อน ที่ใหข้อ้สงัเกตว่า ปัญหาของประเทศไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการก าหนด

นโยบายแบบร่วมมือกนัได ้ เน่ืองจากผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในการก าหนดนโยบายไม่สามารถสรา้งสถาบนัความ

ร่วมมือ และขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในโครงสรา้งเชงิสถาบนั ท าใหเ้กิดปัญหาในแง่ของการ

ปฏิบติันโยบาย งานวิจยัของวชัรินทร ์ น่ิมประทุม (2534) ซึง่ศึกษาถึงระบบป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและ

องคป์ระกอบตามพระราชบญัญติัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนของไทย พบว่า กฎหมายสาธารณภยัของไทยน้ัน

เป็นอปุสรรคตอ่การสรา้งความรว่มมือ เน่ืองจากไม่สามารถสรา้งรูปแบบการปฏิสมัพนัธท์างอ านาจระหว่างตวั

แสดงใหเ้กิดเป็นความร่วมมือในทางปฏิบติัได ้ ในงานของชลธิรา โพลีวฒันา (2554) ไดใ้หค้วามส าคญักบั
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ปัญหามิติทางการเมืองและการบริหารจดัการภยัพิบติัของรฐับาลย่ิงลกัษณ ์ ชนิวตัร พบว่าโครงสรา้งสถาบนั

ในการบริหารจดัการภยัพิบติัที่มีอยู่เดิมของไทยน้ันก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ มากกว่าจะสรา้งความ

รว่มมือหรือโอกาสในการท างานร่วมกนั เน่ืองมาจากความอ่อนแอของสถาบนัในการก ากบัพฤติกรรมของตวั

แสดง ซึง่สง่ผลตอ่ความไม่มีประสิทธภิาพในการบริหารจดัการภยัพิบติัที่ผ่านมา 

 ดงัน้ัน การน าแนวคิดเชงิสถาบนัมาใชเ้ป็นกรอบการวิเคราะห ์ จึงมีประโยชนใ์นการมองปัญหา และ

สามารถน ามาวิเคราะหเ์พ่ือสรา้งความเป็นระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน เพ่ิมขีด

ความสามารถใหก้บัตวัแสดงภาครฐัซึง่เป็นตวัแสดงที่ส าคญัในการบริหารจดัการภยัพิบติั ในการสรา้งความ

ร่วมมือระหว่างตวัแสดงอื่นๆ โดยผ่านการก าหนดแบบแผน กติกา และหลกัปฏิบติัที่ชดัเจน เพ่ือก าหนด

พฤติกรรมของตวัแสดงที่หลากหลาย ใหส้ามารถท างานร่วมกนัเม่ือเผชญิเหตุภยัพิบติัไดต้ามสถานการณ์

ความเป็นจริง และเพ่ือก ากบั รกัษาพฤติกรรมของตวัแสดงต่างๆ โดยเฉพาะ อาสาสมคัร ซึง่เป็นทรพัยากร

บุคคลที่ส าคญั ใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ที่ใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดเชงิสถาบนัจึงเขา้

มามีสว่นชว่ยในการก ากบัความเป็นอิสระและแรงจงูใจใหต้วัแสดงที่เก่ียวขอ้งเกิดความร่วมมือกนัไดอ้ย่างแทจ้ริง

และยัง่ยืน 

 

1.9.3 บทความและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

งานวิชาการจ านวนไม่นอ้ยใหค้วามสนใจกบัการบริหารจดัการเหตุฉุกเฉินและภยัพิบติั โดยความสนใจ

ในการศึกษาวิจยัในเรื่องดงักล่าวนี้มีมาตัง้แต่ชว่งปี พ.ศ. 2493 เป็นตน้มา หากแต่ในชว่งตน้น้ัน ตวัแสดงที่

ไดร้บัความสนใจในการศึกษาวิจยั คือตวัแสดงที่เป็นรฐั เน่ืองจากเป็นตวัแสดงที่ส าคญัและถือเป็นตวัแสดง

หลกัในการบงัคบับญัชาและจดัการเหตุภยัพิบติัที่เกิดขึน้ ในระยะเวลาต่อมา จากบทบาทที่เห็นไดช้ดัเจน

ย่ิงขึน้เรื่อยๆ เม่ือเกิดเหตุภยัพิบติั ที่มกัจะมีตวัแสดงอื่นที่ไม่ใชร่ฐั เขา้มาใหค้วามชว่ยเหลือและเป็นก าลงั

ส าคญัในการบริหารจดัการภยัพิบติั ท าใหง้านวิจยัและงานศึกษาทางวิชาการในเรื่องการบริหารจดัการภยั

พิบติัเริ่มหนัมาใหค้วามสนใจในการศึกษาความส าคญัและบทบาทของตวัแสดงที่ไม่ใชร่ฐัมากขึน้ เชน่ ในงาน

ศึกษาของ Federal Emergency Management Agency (2002) เก่ียวกบัการใชป้ระโยชนแ์ละการ

บริหารจดัการอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติั โดยเนน้ย า้ถึงบทบาทที่เพ่ิมขึน้ของอาสาสมคัรในทกุระยะของวงจรการ

จดัการภยัพิบติั อย่างไรก็ดี การขาดโครงสรา้งหรือระบบการบริหารจดัการที่ใหค้วามส าคญัและรวมบทบาท

ของอาสาสมคัรเขา้เป็นส่วนหน่ึงในการจดัการบริหารภยัพิบติัน้ัน ก่อใหเ้กิดปัญหาและความยุ่งยากในการ

ปฏิบติังานในภารกิจชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัจากเหตุภยัพิบติัทัง้ต่อตวัอาสาสมคัรเองและต่อหน่วยงานอื่นที่

เก่ียวขอ้ง และเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการบริหารจดัการภยัพิบติั เชน่เดียวกบัในงานศึกษาล่าสุดของ John 

Twigg และ Irina Mosel (2017) ไดใ้หค้วามส าคญัต่อบทบาทของกลุ่มผูใ้หค้วามชว่ยเหลือฉุกเฉิน 
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(Emergent Groups) และอาสาสมคัรตามธรรมชาติ (spontaneous volunteers) ในการรบัมือกบั

เหตกุารณภ์ยัพิบติั โดยศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัเหตุภยัพิบติัที่เกิดขึน้ใน

อดีต ไม่วา่จะเป็นเหตภุยัพิบติัแผ่นดินไหวในเมือง Marmara ประเทศตุรกี ในปี พ.ศ. 2542 ซึง่มีผูเ้สียชวีิต

จากเหตุการณค์รัง้นี้มากถึง 17,000 คน เหตุภยัพิบติัสึนามิที่เกิดขึน้ในหลายๆ ประเทศ รวมทัง้ ประเทศ

ไทย ศรีลงักา และอินโดนีเซยีในปี พ.ศ. 2547 เหตุภยัพิบติัแผ่นดินไหวในเมือง Kathmandu ในปี พ.ศ. 

2558 และพบวา่ อาสาสมคัรและกลุ่มอาสาสมคัรจดัตัง้น้ันมกัจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่เขา้มายงัพืน้ที่เพ่ือใหค้วาม

ชว่ยเหลือ แต่ปัญหาที่เกิดขึน้ก็คือ พวกเขามกัถูกมองว่าเป็นตวัแสดงที่ไม่เป็นทางการ ท าใหบ้ทบาทและ

การมีอยู่ของพวกเขาน้ันไม่ไดถู้กระบไุวใ้นแผนการบริหารจดัการเหตุฉุกเฉินและภยัพิบติัที่เป็นทางการใดๆ 

เลย จึงท าใหก้ารปฏิบติัของตวัแสดงที่ไม่ใชร่ฐั และกลุ่มอาสาสมคัรเหล่านี้ ถูกมองขา้มและเกิดปัญหาใน

การปฏิบติังาน 

ส าหรบัประเทศไทยน้ันมีงานวิชาการจ านวนไม่นอ้ยที่สนใจการศึกษาเรื่องอาสาสมคัร เชน่ วิทยานิพนธ ์

ของวรรณวิภา สตัตธรรมกุล (2557) ที่ศึกษาถึงปัญหากฎหมายในการคุม้ครองอาสาสมคัรของไทย โดย

ศึกษาเปรียบเทียบกบั การคุม้ครองอาสาสมคัรจากความรบัผิดเพ่ือละเมิดตามกฎหมายสหรฐัอเมริกาและ

กฎหมายเยอรมนั พบวา่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายคุม้ครองอาสาสมคัรจากความรบัผิดเพ่ือละเมิด ไม่ว่าหลกั

กฎหมายนิรโทษกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ หรือกฎหมายใกลเ้คียงกบัการปฏิบติังานของ

อาสาสมคัร นอกจากนี้ ในบทความของไพลิน ภู่จีนาพนัธุ ์ (2560) กล่าวถึงบทบาทส าคญัของอาสาสมคัร

ในการพฒันาสงัคม โดยกล่าวว่า บทบาทของอาสาสมคัรน้ัน มีความสมัพนัธอ์ย่างมากกบัความเป็น

พลเมืองที่มีส่วนรบัผิดชอบต่อรฐัและสงัคม โดยบทความนี้ใหค้วามส าคญักบัการศึกษาบทบาทของผูห้ญิงที่

ท างานอาสาสมคัร พบว่าในปัจจุบนัผูห้ญิงมีบทบาทในการเป็นอาสาสมคัรทัง้ในส่วนของภาครฐัและภาค

ประชาชนเป็นจ านวนมากขึน้  หากแต่ยงัมีขอ้จ ากดัดา้นความเสมอภาคในสงัคมจึงท าใหบ้ทบาทผูห้ญิงใน

การท าหนา้ที่เป็นอาสาสมคัรในระดบัทอ้งถ่ินมากกว่าระดบัชาติ และในบทความเรื่องอาสาสมคัรกบัการสรา้ง

ความเป็นธรรมในสงัคม โดยกรรณิกา ควรขจร (2560) อดีตผูอ้ านวยการมูลนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม 

กลา่วถึงงานอาสาสมคัรวา่ เป็นไดท้ ัง้เป้าหมายและเครื่องมือในการพฒันาสงัคมอย่างยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมาย

ส าคญัเพ่ือสรา้งความเป็นธรรมใหเ้กิดขึน้ในสงัคม งานวิจยัของเกียรติศกัดิ ์ ลาภสาร (2561) ไดศึ้กษาถึง

บทบาทการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั โดยมองว่า สถานการณภ์ยัพิบัติที่เกิดขึน้บ่อยครัง้และรุนแรงมากขึน้ในปัจจุบันน้ัน ส่งผลใหง้าน

อาสาสมคัรเขา้มามีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการภยัพิบติัที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะในชมุชนของตน และใน

การท างานของอาสาสมคัรควรมุ่งเนน้การท างานแบบบูรณาการ เพ่ือใหส้ามารถรว่มมือกบัสว่นราชการในการ

ใหค้วามชว่ยเหลือดา้นการบรรเทาสาธารณภยั และเป็นเครือขา่ยใหก้บัส่วนราชการในการปฏิบติัหนา้ที่เม่ือ

เกิดเหตภุยัพิบติัและสาธารณภยัตา่งๆ โดยมุ่งเนน้การมีสว่นรว่มของประชาชน 
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การศึกษาในเรื่องอาสาสมคัรจดัตัง้โดยภาคเอกชนในสถานการณภ์ยัพิบติัของไทยยงัมีไม่มากนัก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง โครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รที่จะเอือ้อ านวยต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพของ

อาสาสมัคร ถึงแมภ้าครฐัจะมีการน าเสนอแผนปฏิรูปอาสาสมัคร จากรายงานของคณะกรรมาธิการ

ขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “การ

พฒันารูปแบบการด าเนินภารกิจภาครฐั: การปฏิรูประบบงานอาสาสมคัรในภาครฐั” เม่ือปี พ.ศ. 2560 เพ่ือ

ตอ้งการใหเ้กิดการบูรณาการการท างานร่วมกนัระหว่างอาสาสมคัรภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ ของทาง

ราชการ หากแตแ่ผนปฏิรปูฉบบันี ้ ไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มอาสาสมคัรจดัตัง้โดยภาคเอกชนซึง่มีบทบาทส าคญั

อยา่งมากในสถานการณภ์ยัพิบติั จากชอ่งว่างนี้ ผูเ้ขยีนจึงเห็นความส าคญัของประเด็นดงักล่าวและตอ้งการ

ที่จะศึกษาถึงโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รในการบริหารจดัการอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติั โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

กลุ่มอาสาสมคัรจดัตัง้ผ่านองคก์ร (Organization-based volunteers) โดยเนน้วิเคราะหถึ์งบทเรียนจาก

ประเทศญ่ีปุ่ น และคาดว่าผลการศึกษานี้สามารถน าไปเป็นขอ้มูลใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งของไทยในการพฒันา

นโยบายดา้นการบริหารจดัการอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติั โดยเฉพาะการพฒันาโครงสรา้งเชงิสถาบันและ

องคก์ร โดยผ่านกระบวนการสรา้งความรว่มมือขา้มภาคสว่นอยา่งสรา้งสรรค ์ เพ่ือสนับสนุนใหเ้กิดการบูรณา

การดา้นการบริหารจดัการภยัพิบติัอยา่งมีประสิทธภิาพ 
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บทที่ 2  

แนวคิดการจดัการภยัพิบติัและพฒันาการอาสาสมคัรในประเทศญีปุ่่น 

 

จากสภาพภมิูประเทศของญ่ีปุ่ นที่มีความเสี่ยงตอ่การเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติค่อนขา้งสูง จึงท าใหใ้น

อดีตที่ผ่านมา ประเทศญ่ีปุ่ นตอ้งเผชญิกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติอนัน ามาซึง่ความสูญเสียอย่างรุนแรงอยู่

บ่อยครัง้ จากประสบการณอ์นัเลวรา้ยในการเผชญิเหตุภยัพิบติัรา้ยแรงนี้ ท าใหภ้าครฐั ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน ต่างหาวิธีเพ่ือที่จะเตรียมพรอ้มรบัมือกบัภยัพิบติัที่จะเกิดขึน้ในอนาคต และหากเปรียบเทียบ

กบัประเทศอื่นๆ แลว้ อาจกล่าวไดว้่าประชาชนชาวญ่ีปุ่ นค่อนขา้งใหค้วามส าคญั และมีความตระหนักรูแ้ละ

ใส่ใจต่อการเตรียมพรอ้มรบัมือกบัเหตุภยัพิบติัค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัประชาชนชนของประเทศอื่นๆ 

(นรีนุช, 2560) บทเรียนและประสบการณใ์นอดีตจากการเผชญิเหตุภยัพิบติั จึงน ามาสู่การพฒันาเป็นองค ์

ความรู ้ และน าไปสูแ่นวคิดที่เป็นรปูธรรมในการบริหารจดัการภยัพิบติัของประเทศ  

 

2.1 แนวคิด Bosai กบัการจดัการภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่น 

  Bosai ในภาษาญ่ีปุ่ น หมายถึง แนวคิดองคร์วมในการบริหารจดัการภยัพิบติัเพ่ือเตรียมพรอ้มรบัมือ

เหตภุยัพิบติั และป้องกนัไม่ใหเ้กิดการสูญเสียทัง้จากการสูญเสียชวีิตและความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากเหตุ

ภยัพิบติั โดยภายใตแ้นวคิด Bosai นี้ หมายรวมถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ในทุกๆ ระยะของวงจรภยั

พิบติั ตัง้แต่ การป้องกนั (Prevention) การฟ้ืนฟู (Recovery) การเผชญิเหตุ (Response) และการลด

ผลกระทบ (Mitigation) จากเหตภุยัพิบติั ดงัตวัอยา่งแสดงในรปูที่ 2-1 
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รูปท่ี 2-1 ตวัอย่างของการน าแนวคิด Bosai ไปใชใ้นการบริหารจดัการภยัพิบติั 

ของประเทศญ่ีปุ่น 

 

ที่มา: “Bosai: Disaster Risk Reduction”, Japan International Cooperation Agency, Retrieved 13 June 2020 

from https://www.jica.go.jp/english/publications/brochures/c8h0vm0000avs7w2-att/japan_brand_ 04.pdf. 

   

ประเทศญ่ีปุ่ น ไดพ้ฒันาระบบการลดความเสี่ยงจากภยัพิบติั (Disaster Risk Reduction) จาก

ประสบการณก์ารเผชญิเหตุภยัพิบติัต่างๆ มาเป็นระยะเวลานานและต่อเน่ือง เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงไม่ใหเ้กิด

ความสญูเสียเชน่ที่ผ่านมาหากเกิดเหตภุยัพิบติัในอนาคต ยกตวัอยา่งเชน่  เหตุพายไุตฝุ้่ นอ่าวอิเสะ (Ise-
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wan) หรือ Super Typhoon Vera ที่เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2502 ซึง่ไดค้ร่าชวีิตผูค้นจ านวนกว่า 5,000 คน 

ไดส้่งสญัญาณเตือนใหช้าวญ่ีปุ่ นมีความต่ืนตวัในเรื่องการบริหารจดัการภยัพิบติั รวมถึงการจดัการเชิง

โครงสรา้งสถาบนัใหมี้ความเขม้แขง็ และเป็นระบบ เพ่ือใหก้ารจดัการภยัพิบติัในอนาคตมีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ โดยภายหลงัจากเหตุการณใ์นครัง้น้ัน ไดน้ าไปสู่การออกกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการภยัพิบติั

ฉบบัแรกในปี พ.ศ. 2504 ไดแ้ก่ กฎหมายพืน้ฐานเพ่ือรบัมือกบัภยัพิบติั (Disaster Countermeasures 

Basic Act)   และมีการจดัตัง้สภาจดัการภยัพิบติัแห่งชาติ (Central Disaster Management Council)  

แผนการจดัการภยัพิบติัพืน้ฐาน (Basic Disaster Management Plan)  ขึน้ภายใตก้ฎหมายพืน้ฐานนี ้

นอกจากนี้ รฐับาลญ่ีปุ่ นยงัไดอ้อกพระราชบญัญติัว่าดว้ยการใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแบบพิเศษเพ่ือ

จดัการกบัเหตุภยัพิบติัรุนแรง (Act on Special Financial Support to Deal with Extremely Severe 

Disasters) เพ่ือรบัมือกบัการจดัการเหตภุยัพิบติัในอนาคต 

  ในเวลาต่อมา การบริหารจดัการภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่ น ไดมี้การปรบัปรุงและพฒันาภายใต ้

แนวคิด Bosai อีกครัง้ โดยภายหลงัจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว Kobe ในปี พ.ศ. 2538 ไดมี้การแกไ้ข

ปรบัปรุงกรอบการท างานเพ่ือป้องกนัภยัจากเหตุภยัพิบติัแผ่นดินไหวขึน้ โดยไดอ้อกกฎหมายฉบบัแกไ้ขของ

กฎหมายพืน้ฐานเพ่ือรบัมือกบัภยัพิบติั (Amendment of Disaster Countermeasures Basic Act) โดย

ไดมี้การสรา้งกลไกเพ่ือท างานรว่มกนักบักลุม่อาสาสมคัร และองคก์รเอกชนต่างๆ และผ่อนปรนกฎเกณฑใ์น

การจดัตัง้สภาจดัการภยัพิบติักลาง เป็นตน้ 

  การบริหารจดัการภยัพิบติัภายใตแ้นวคิด Bosai ของญ่ีปุ่ นน้ัน ไม่ใชส่ิ่งที่จะสรา้งและประสบ

ความส าเร็จไดใ้นช ัว่ขา้มคืน ประสบการณใ์นการเผชญิเหตุภยัพิบติัครัง้ใหญ่ที่ผ่านมาในหลายๆ ครัง้ ได ้

ชว่ยสรา้งความตระหนักรูแ้ละต่ืนตวัแกส่าธารณชนใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการมีมาตรการในการป้องกนัเหตุ

ภยัพิบติั ในการลดความเสี่ยงจากภยัพิบติัน้ัน จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือและการท างานร่วมกนัของทุก

ภาคส่วนในทุกๆ ระดบั รฐับาลญ่ีปุ่ นทราบถึงความส าคญัของการร่วมมือนี้เป็นอย่างดี จึงพยายามที่จะสรา้ง

ความเขม้แขง็ทัง้มาตรการเชงิโครงสรา้ง (structural measures) และมาตรการที่ไม่ใชเ่ชงิโครงสรา้ง (non-

structural measures) ควบคูก่บั การพฒันาเทคโนโลยีและการวิจยัที่เก่ียวขอ้งตา่งๆ  

ในปัจจุบนันี้ แนวคิดเรื่องการลดความเสี่ยงจากภยัพิบติั ไดฝั้งรากลึกในจิตใจของประชาชนชาว

ญ่ีปุ่ นทกุคน การลดความเสี่ยงจากภยัพิบติัจะมีประสิทธภิาพไดน้ั้น ไม่เพียงแตอ่าศยัการท างานของภาครฐัใน

การใหค้ าแนะน า และบงัคบัใชก้ฎเกณฑต์่างๆ ตามโครงสรา้งเชงิสถาบนัที่ก าหนดเท่าน้ัน หากแต่สิ่งที่ท าให ้

การบริหารจดัการเหตุภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่ นมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การที่ตวัแสดงต่างๆ ทัง้รฐับาล 

องคก์ร ชมุชน และประชาชน ไดถู้กจดัใหมี้บทบาทอยู่ในโครงสรา้งเชงิสถาบนัเพ่ือส่งเสริมใหก้ารปฏิบติัการ
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เพ่ือลดความเสี่ยงจากภยัพิบติัมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่แนวคิด Bosai นี้ สอดคลอ้งกบังานเขยีนของ Dr. 

Andrew Collins (2009) ที่กลา่วว่า ในการบริหารจดัการภยัพิบติัน้ัน การเตรียมการที่ดี รอบคอบ และ

การบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ แมว้่าจะไม่สามารถป้องกนัไม่ใหภ้ยัพิบติัเกิดขึน้ได ้ แต่ก็สามารถท าให ้

ความเสียหายที่จะเกิดจากภยัพิบติัน้ันลดลง และตวัแสดงต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ควรขยายบทบาทของตนในการ

จดัการภยัพิบัติและการใหค้วามช่วยเหลือจากช่วงเวลาของสถานการณฉุ์กเฉินและการตอบสนองต่อ

สถานการณด์งักลา่วไปสูช่ว่งเวลาของการฟืนฟูบูรณะและความชว่ยเหลือเพ่ือการพฒันา 

 

2.2 พฒันาการและบทบาทของอาสาสมคัรในการจดัการภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่น 

บทบาทของอาสาสมคัรในประเทศญ่ีปุ่ นมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมากในชว่งหลายปีที่ผ่านมา เน่ืองจาก

จ านวนประชาชนมาร่วมเป็นอาสาสมคัรมีจ านวนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในปี พ.ศ. 2538 จ านวน

อาสาสมคัรที่ไม่คาดคิดมากอ่นกวา่ 1.2 ลา้นคนจากทัว่ประเทศ เดินทางเขา้มายงัพืน้ที่ภยัพิบติัเมือง Kobe 

และ Osaka แทบจะโดยทนัทีเพ่ือชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัจากเหตุการณแ์ผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ Hanshin-

Awaji หรือแผ่นดินไหว Kobe ในปี พ.ศ. 2538 ซึง่เป็นหน่ึงในภยัพิบติัครัง้ที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในประวติัศาสตร ์

ญ่ีปุ่ น ที่ครา่ชวีิตผูค้นกวา่ 6,000 คน จากปรากฏการณท์ี่มีอาสาสมคัรจ านวนมากเขา้มาร่วมชว่ยเหลือใน

เหตุแผ่นดินไหว Kobe และเพ่ือเป็นเกียรติต่อการเสียสละและความอุตสาหะของอาสาสมคัรเหล่านี้ รฐับาล

ญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศใหปี้ พ.ศ. 2538  เป็นปีแห่งการเริ่มตน้ของยคุอาสาสมคัร (Borantia Gannen) 

การมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรญ่ีปุ่ นในเหตุแผ่นดินไหว Kobe นี้ ไม่ใชค่ร ัง้แรกในญ่ีปุ่ นที่มี

อาสาสมคัรเขา้มาชว่ยเหลือในเหตภุยัพิบติั จากงานศึกษาที่ผ่านมาพบว่า หลงัจากสงครามจีน-ญ่ีปุ่ น ยุติลง

ในปี พ.ศ. 2488 กิจกรรมอาสาสมคัรค่อนขา้งซบเซา ยกเวน้ในบางเหตุการณ ์ เชน่ ในชว่งตน้ทศวรรษ 

1960 หรือในชว่งปี พ.ศ. 2503 เริ่มมีส านักงานอาสาสมคัรอิสระก่อตัง้ขึน้  เชน่ ศูนยก์ารปฏิบติังาน

อาสาสมคัรแห่ง Osaka (the Osaka Voluntary Action Center: OVAC) ถูกจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2508 

เพ่ือสนับสนุนและร่วมมือกนัในการท ากิจกรรมอาสาสมคัร ตัง้แต่น้ันเป็นตน้มา กิจกรรมอาสาสมคัรเริ่ม

เติบโตขึน้ ในชว่งทศวรรษถดัมา สภาสงัคมสงเคราะหท์อ้งถ่ินเริ่มจดัตัง้ส านักงานหรือศูนยอ์าสาสมคัร ในปี 

พ.ศ. 2518 รฐับาลเริ่มใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงินแก่ศูนยอ์าสาสมคัรทอ้งถ่ิน ที่อยู่ภายใตส้งักดัสภาสงัคม

สงเคราะหใ์นชว่งปลายทศวรรษ 1980 เพ่ือตอบสนองต่อการขยายตวัของความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่รุนแรงขึน้ จ านวนผูสู้งอายุที่ เ พ่ิมขึน้ การดูแลเด็กที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการ

เสื่อมสภาพของชมุชน กิจกรรมอาสาสมคัรจึงเริ่มมีความหลากหมายมากขึน้ และองคก์รอาสาสมคัรรูปแบบ

ต่างๆ ถูกจดัตัง้ขึน้ เชน่ การประชมุเครือขา่ยญ่ีปุ่ น (Japan Networkers’ Conference: JNC)  ถูกจดั
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ขึน้ในปี พ.ศ. 2532  และเป็นครัง้แรกในเวทีการประชมุระดบัชาติ ที่องคก์รภาคประชาชนแสดงจุดยืนว่า

ตอ้งการที่จะสรา้งความแตกต่างผ่านกิจกรรมอาสาสมคัร เพ่ือใหง้านอาสาสมคัรพฒันาไปในทางที่ดีขึน้ 

(Imada, 2010) 

อยา่งไรก็ดี  ในอดีตมกัจะพบว่า อาสาสมคัรเขา้มามีส่วนร่วมในการบรรเทาภยัพิบติัเป็นครัง้ๆ ไป

เม่ือเกิดเหตุการณม์ากกว่าที่จะท างานอย่างต่อเน่ือง เชน่ แผ่นดินไหวที่ภูมิภาค Kanto ปี พ.ศ. 2466 

แผ่นดินไหวที่จงัหวดั Fukui ปี พ.ศ. 2491  เหตุการณไ์ตฝุ้่ นที่ Ise Bay ปี พ.ศ. 2502  และภยัพิบติัจาก

กรวดและเถา้ภูเขาไฟ (Pyroclastic flow) เน่ืองจากการปะทุของภูเขาไฟ Fugen จงัหวดั Nagasaki ใน

ปี พ.ศ. 2534  แตเ่ม่ือเหตภุยัพิบติัสิน้สุดลง อาสาสมคัรก็จะแยกยา้ยกนัไป กิจกรรมอาสาสมคัรในชว่งเวลา

ปกติจึงพบไดไ้ม่มากนักในอดีต อย่างที่ Dynes และ Quarantelli (1968) กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมา 

อาสาสมคัรที่ท างานในองคก์รฉุกเฉิน จะกลบัสู่ชวีิตปกติทนัทีที่สถานการณช์ว่งเวลาวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉิน

สิน้สุดลง ดงัน้ัน การท ากิจกรรมบรรเทาภยัของอาสาสมคัรอย่างต่อเน่ืองจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึน้ไดย้ากในสมยั

น้ัน  

จากขอ้มูลขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ การต่ืนตวัในการท างานอาสาสมคัรในสงัคมญ่ีปุ่ น มิไดเ้ป็นเรื่องใหม่ 

หรือเพ่ิงเริ่มตน้ขึน้เม่ือไดเ้กิดแผ่นดินไหวที่เมือง Kobe ในวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2538 หากแต่ ชาวญ่ีปุ่ น

บางส่วนไดค้ลุกคลีและคุน้เคยกบังานอาสาสมคัรมาตัง้แต่ครัง้อดีต พวกเขามีส่วนเก่ียวขอ้งในการสนับสนุน

ชว่ยเหลือชมุชนของพวกเคา้ผ่านกิจกรรมอาสาสมคัรมาเป็นเวลาหลายปี เชน่ เขา้ร่วมเป็นกิจกรรมของ

ชมรมหรือสมาคมตา่งๆ ในชมุชมละแวกบา้นของพวกเขา หรือเป็นสมาชกิหน่วยดบัเพลิงอาสาสมคัร  

แมก้ารมีสว่นรว่มของอาสาสมคัรในเหตภุยัพิบติัในประเทศญ่ีปุ่ น จะไม่ไดเ้กิดขึน้เป็นครัง้แรกในเหตุ

แผ่นดินไหว Kobe แต่การมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรจ านวนมากถึงกว่าลา้นคนในญ่ีปุ่ นเชน่ที่เกิดขึน้ใน

เหตุการณแ์ผ่นดินไหว Kobe นี้ ยงัไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน การรบัมือเหตุภยัพิบติัที่ Kobe ไดเ้ปลี่ยน

ภาพลกัษณข์องงานอาสาสมคัร จากบทบาทที่ไม่เด่นชดั ไม่มีความส าคญั และไม่เป็นที่สงัเกต กลายเป็น

กิจกรรมที่ใครๆ ตา่งใหค้วามสนใจ และตอ้งการที่จะเขา้มามีส่วนร่วม รวมถึงท าใหง้านอาสาสมคัรซึง่เคยเป็น

เรื่องไกลตวัและไม่ไดร้บัความสนใจมากนัก กลายเป็นสิ่งซึง่คนธรรมดาทั่วไปสามารถเขา้มามีส่วนร่วมไดอ้ย่าง

ง่ายดาย (Avenell, 2012) ในอดีตน้ัน สงัคมญ่ีปุ่ นเขา้ใจและยอมรบัว่ารฐับาลมีหนา้ที่หลกัในการดูแลทุกข ์

สุขของประชาชนและใหค้วามช่วยเหลือเม่ือเกิดความยากล าบาก รวมถึง ในคราวภยัพิบัติดว้ย แต ่

ความคิดนี้ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงภายหลงัจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว Kobe ซึง่สะทอ้นปัญหาของระบบ

ราชการที่เป็นอปุสรรคตอ่การตอบสนองตอ่เหตกุารณภ์ยัพิบติั รฐับาลเริมยอมรบัวา่การรว่มมือกบัอาสาสมคัร 

องคก์รที่ไม่ใชร่ฐั และภาคประชาชน จะชว่ยใหป้ฏิบติัการชว่ยเหลือประชาชนเป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็วและมี
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ประสิทธิภาพ (Avenell, 2016) การมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรจ านวนมากต่อเหตุภยัพิบติั Kobe ท าให ้

รฐับาลและหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง มองเห็นถึงความส าคญัของการจดัการอาสาสมคัรภายหลงัเหตุการณ์

ภยัพิบติัมากขึน้ 

ปัญหาที่เกิดขึน้จากการปฏิบติังานของอาสาสมคัร ที่ในบางครัง้สรา้งความกงัวลและเพ่ิมภาระใน

การท างานแก่เจา้หนา้ที่ที่ปฏิบติังานในพืน้ที่ที่เกิดเหตุภยัพิบติัและบริเวณรอบๆ ก็เป็นสิ่งที่ถือเป็นขอ้ทา้ทาย

หน่ึงในการท างานร่วมกนั เจา้หนา้ที่ต่างพากนักงัวลว่า อาสาสมคัรบางคนจะกลายเป็นอาสาสมคัรที่สรา้ง

ปัญหาต่อการท างาน โดยอาจจะไดร้บัอนัตรายจากการเขา้ไปปฏิบติังานในเขตอนัตราย เชน่ ในบริเวณที่

เต็มไปดว้ยซากปรกัหกัพงัจากตึกหรืออาคารบา้นเรือนที่พงัทลาย และบางครัง้อาสาสมคัรอาจจะเบียดเบียน

อปุกรณห์รือของใชท้ี่จดัเตรียมไวเ้พ่ือชว่ยเหลือเหย่ือผูป้ระสบภยั (McMorran, 2017) 

อยา่งไรก็ดี เหตุการณแ์ผ่นดินไหว Kobe ท าใหป้ระชาชนจ านวนมากตระหนักถึงบทบาทที่ส าคญั

ของอาสาสมคัร และสง่ผลกระทบอย่างมากต่อมุมมองเก่ียวกบัอาสาสมคัรในสงัคมญ่ีปุ่ น อีกทัง้ยงัน าไปสู่การ

เพ่ิมความชอบธรรมแก่ภาคประชาสงัคมในการท างาน โดยประสานความร่วมมือกบัรฐับาลเพ่ิมมากขึน้ 

Masaaki Honma and Masayuki Deguchi เรียกปรากฏการณนี์้ว่า การปฏิวติัอาสาสมคัร 

(Volunteer Revolution) การปฏิวติันี้น าไปสู่การประกาศใชก้ฎหมายส่งเสริมองคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไร 

(Non Profit Organizations) ในปี พ.ศ. 2541 เพ่ือที่จะส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมคัรและภาคประชาสงัคม 

กฎหมายนี้สามารถผ่านความเห็นชอบของสภานิติบญัญติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ ซึง่กฎหมายนี้มี

ความส าคญัต่อองคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไรในญ่ีปุ่ น ในการลดขอ้ก าหนดบางประการในการปฏิบติังานของ

ภาคเอกชนและอาสาสมคัร กฎหมายนี้ท าใหอ้งคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไร และภาคประชาสงัคมมีอิสระจาก

การควบคมุของระบบราชการอยา่งไม่เคยเกิดขึน้มากอ่น และน าไปสูก่ารเกิดขึน้ใหม่ของกลุ่มประชาสงัคมใหม่

กวา่พนักลุม่ และท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชนอ์ยา่งแขง็ขนัในหลากหลายสาขา 

จากประสบการณจ์ากเหตุแผ่นดินไหว Kobe ครัง้น้ัน รฐับาลญ่ีปุ่ นไดเ้รียนรูว้่า อาสาสมคัรมี

บทบาทส าคญัในการใหค้วามชว่ยเหลือผูป้ระสบเหตุภยัพิบติั และจ าเป็นที่จะตอ้งมีแนวทางการจดัการ

อาสาสมคัรอย่างมีประสิทธิภาพ ระเบียบราชการที่จุกจิกเกินไป และการขาดการร่วมมือประสานงานอย่างมี

ประสิทธิภาพระหว่างเจา้หน้าที่กบัอาสาสมคัร หรือหน่วยงานฉุกเฉินอื่นๆ ท าใหก้ารชว่ยเหลือในเหตุ

แผ่นดินไหว Kobe เป็นไปอยา่งลา่ชา้ (Edgington, 2010 และ Avenell, 2012) นอกจากนี ้ รฐับาลญ่ีปุ่ น

ยงัเป็นหวัเรี่ยวหวัแรงส าคญัเพ่ือใหอ้งคก์ารสหประชาชาติประกาศใหปี้ พ.ศ. 2544 เป็นปีอาสาสมคัรสากล 

ในปีน้ัน ชาวญ่ีปุ่ นกว่า 32 ลา้นคน เขา้มามีส่วนร่วมในการท างานอาสาสมคัร ซึง่เพ่ิมขึน้จากเม่ือ 10 ปี

ก่อน ซึง่มีจ านวนผูท้ี่สนใจท างานอาสาสมคัรเพียงแค่ประมาณ 4 ลา้นคนเท่าน้ัน (Haddad, 2007) กล่าว
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อีกนัยหน่ึง ในขณะที่การรบัมือเหตุภยัพิบติัที่ Kobe ท าใหง้านอาสาสมคัรในญ่ีปุ่ นกลายเป็นเรื่องที่ไดร้บั

ความสนใจจากคนทั่วไป แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพและบทบาทที่ส าคญัของอาสาสมคัรในเหตุภยัพิบติั แต่ใน

ขณะเดียวกนั ประสบการณจ์ากเหตแุผ่นดินไหว Kobe ก็จดุประกายใหเ้ห็นถึงปัญหาและความจ าเป็นในการ

บริหารจดัการอาสาสมคัรอยา่งรอบคอบ 

แมเ้ป็นเวลาผ่านไปกว่าย่ีสิบปีแลว้หลงัจากเกิดเหตุการณแ์ผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ Hanshin-Awaji 

หรือแผ่นดินไหว Kobe ในปี พ.ศ. 2538 ซึง่เป็นปีที่ไดร้บัการพูดถึงว่าเป็นปีแห่งการเริ่มตน้ของกิจกรรม

อาสาสมคัรในญ่ีปุ่ น ผลจากการมีส่วนร่วมและบทบาทของอาสาสมคัรในครัง้น้ัน ท าใหใ้นเวลาต่อมามีการ

สรา้งเครือขา่ยอาสาสมคัรทั่วประเทศ เชน่  เครือขา่ยภยัพิบติัแผ่นดินไหวแห่งชาติ (The National 

Earthquake Disaster Network) ซึง่ถูกจดัตัง้ขึน้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ประกอบไปดว้ย กลุ่ม

สมาชกิอาสาสมคัรทั่วประเทศอย่างนอ้ย 12 กลุ่ม และ เครือขา่ยบรรเทาภยัพิบติัแห่งญ่ีปุ่ น (Japan 

Disaster Relief Network: J-net) ถูกจดัตัง้ขึน้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ประกอบไปดว้ยสมาชกิกว่า 

20 กลุม่ ทัว่ประเทศ (Suzuki, 2006) 

กิจกรรมอาสาสมคัรภยัพิบติัในญ่ีปุ่ นที่เกิดขึน้คอ่ยๆ เพ่ิมพูนประสบการณใ์นการใหค้วามชว่ยเหลือ

ในเหตุภยัพิบติัต่างๆ แก่อาสาสมคัรชาวญ่ีปุ่ น ช่วงระหว่างย่ีสิบสิบปีหลงัจากเกิดแผ่นดินไหวครัง้ใหญ ่

Hanshin-Awaji น้ัน มีจ านวนภยัพิบติัเกิดขึน้มากมายในประเทศญ่ีปุ่ น อาสาสมคัรเริ่มแลกเปลี่ยนขอ้มูลซึง่

กนัและกนั และชว่ยกนัจดัตัง้ศูนยอ์าสาสมคัรในพืน้ที่เกิดเหตุภยัพิบติัโดยทนัทีหลงัจากเกิดเหตุภยัพิบติัต่างๆ 

เชน่ เหตอุทุกภยัครัง้ใหญห่ลงัจากเกิดฝนตกหนักในเมือง Tokai ปี พ.ศ. 2543 การปะทุของภูเขา Usu ใน

เกาะ Hokkaido ปี พ.ศ. 2543 และแผ่นดินไหวในตอนเหนือของจงัหวดั Miyagi ในปี พ.ศ. 2546 เป็นตน้ 

และ ในปี พ.ศ. 2547 เม่ือเกิดเหตุน ้าท่วมหนักในหลายๆ พืน้ที่ของประเทศญ่ีปุ่ น ไดมี้การจดัตัง้ศูนย ์

อาสาสมคัรภยัพิบติัขึน้ในพืน้ที่ที่ไดร้บัผลกระทบ และมีอาสาสมคัรจ านวนมากเขา้ร่วมเพ่ือชว่ยเหลือใน

กิจกรรมบรรเทาภยัพิบติัในเมืองต่างๆ ตามรายงานของ Fire and Disaster Management Agency 

(FDMA) จ านวนของอาสาสมคัรที่เขา้ร่วมในกิจกรรมบรรเทาภยัพิบติัมีประมาณ 45,000 คนในจงัหวดั 

Niigata ในชว่งที่มีฝนตกหนัก และศูนยอ์าสาสมคัรจ านวน 5 ศูนยไ์ดถู้กจดัตัง้ขึน้ ภายใตก้ารน าของสภา

สงัคมสงเคราะห ์ นอกจากนี้อาสาสมคัรประมาณ 58,000 คน เขา้ร่วมชว่ยเหลือในเหตุการณฝ์นตกหนักที่

จงัหวดั Fukui และอาสาสมคัรประมาณ 22,000 คน ร่วมกิจกรรมใหค้วามชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัที่จงัหวดั 

Hyogo ในชว่งเกิดเหตพุายไุตฝุ้่ นหมายเลข 23 จากตวัเลขจ านวนอาสาสมคัรเหล่านี้ แสดงใหเ้ห็นถึงความ

ตอ้งการของประชาชนชาวญ่ีปุ่ นที่เพ่ิมสูงขึน้ในการที่จะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมบรรเทาภยัพิบติั เพ่ือให ้

ความชว่ยเหลือแก่ผูป้ระสบภยั และมีความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยทนัทีที่เกิดเหตโุดยผ่าน

องคก์รเครือขา่ยอาสาสมคัรต่างๆ ที่สรา้งขึน้ หน่ึงในตวัอย่างที่เป็นตน้แบบองคก์รเครือขา่ยอาสาสมคัรใน
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ญ่ีปุ่ น คือ Nishinomiya Volunteer Network  และทกุวนันีก้ารมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรในการบรรเทา

เหตแุผ่นดินไหวก็ไม่ใชเ่รื่องน่าแปลกประหลาดใจอีกตอ่ไป 

พฒันาการของอาสาสมคัรในญ่ีปุ่ นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นไดช้ดัอีกครัง้ เม่ือเกิดเหตุการณภ์ยั

พิบติัครัง้ใหญ่ในวนัที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ทางภาคตะวนัออกของประเทศญ่ีปุ่ น มีการปรบันโยบายรฐั

เก่ียวกบัอาสาสมคัรซึง่เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนภายในไม่ก่ีวนัหลงัเกิดเหตุภยัพิบติัในวนัที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 

ภาครฐัไดจ้ดัตัง้หน่วยงานกลางขึน้มาเพ่ือดูแลจดัการงานอาสาสมคัรขึน้มาเป็นการเฉพาะ จากประสบการณ์

ที่ผ่านมาท าใหค้รัง้นี้ภาครฐัพยายามที่จะหาวิธีที่จะจดัการกบัจ านวนอาสาสมคัรที่หลั่งไหลเขา้มายงัที่เกิดเหตุ

เพ่ือชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั อย่างไรก็ดี จ านวนของอาสาสมคัรในครัง้นี้ มีจ านวนไม่มากนักเม่ือเทียบกบัครัง้

เม่ือเกิดเหตุแผ่นดินไหว Kobe หนังสือพิมพ ์ Asahi ของญ่ีปุ่ น เปิดเผยเม่ือวนัที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ. 

2554 ว่า จ านวนอาสาสมคัรในชว่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวในภูมิภาค Tohoku มีประมาณ 370,000 คน 

ในขณะที่ตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหว Kobe เม่ือปี พ.ศ. 2538 น้ัน มีอาสาสมคัรมากกว่า 1,117,000 คน 

ส่วนหน่ึงอาจเน่ืองมาจากเหตุภยัพิบติัแผ่นดินไหวและสึนามิในภูมิภาค Tohoku ก่อใหเ้กิดความเสียหายที่

รุนแรง กินบริเวณกวา้ง ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ ไดร้บัความเสียหายอย่างหนัก รถไฟไม่สามารถใหบ้ริการ

ได ้ ทางหลวงต่างๆ ถูกปิด ท าใหก้ารเดินทางเขา้ไปยังที่ เกิดเหตุเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือเป็นไปอย่าง

ยากล าบาก อีกทั้งยังมีเหตุร ั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีเป็นวงกวา้งจากโรงไฟฟ้านิวเคลียรท์ี่จ ังหวัด 

Fukushima อย่างไรก็ตาม การประเมินจ านวนอาสาสมคัรนี้ ไม่ไดร้วมถึงคนทอ้งถ่ิน และไม่ไดร้วมการ

ชว่ยเหลือจากกลุ่มองคก์รศาสนาที่ท างานเป็นอาสาสมคัรอยู่ในพืน้ที่ประสบเหตุภยัพิบติั (Fisker-Neilson, 

2012) นอกจากน้ัน เหตุการณภ์ยัพิบติัครัง้ใหญ่ในครัง้นี้ ยงัแสดงใหเ้ห็นว่าความสามารถของชมุชนในการ

ป้องกนัและรบัมือภยัพิบติัลดลง เน่ืองจากจ านวนครอบครวัที่ไดร้บัผลกระทบจากแผ่นดินไหว สึนามิ และ

นิวเคลียรมี์เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ จ านวนผูสู้งอายุซึง่อาศยัอยู่โดยล าพงัมีมากขึน้ จึงย่ิงท าใหบ้ทบาทของ

อาสาสมคัรมีความจ าเป็นมากย่ิงขึน้ 

อย่างไรก็ดี เจา้หนา้ที่ภาครฐั ยงัคงกงัวลว่า คลื่นอาสาสมคัรที่เขา้มายงัพืน้ที่ที่ค่อนขา้งมีความ

อนัตรายสูง อาจจะแทรกแซงการท างานของเจา้หนา้ที่ หรือท าใหส้ถานการณเ์ลวรา้ยลงไปอีก ซึง่จะไปเป็น

การเพ่ิมภาระใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งซึ่งปฏิบติัหน้าที่ในที่เกิดเหตุ นอกจากน้ัน ยงัมีความกงัวลในเรื่องความ

ปลอดภยัและสขุภาพของอาสาสมคัรในการท างานในเขตภยัพิบติั เชน่ อนัตรายจากโคลน แกว้ น า้มนั และ

สารพิษต่างๆ ยงัไม่รวมถึงอนัตรายที่มองไม่เห็นจากสารกมัมนัตรงัสี ในจงัหวดั Fukushima อาสาสมคัร

จ านวนหน่ึงซึง่ไดร้บัการเตือนถึงอนัตรายเหล่านี้ ถอนตวัจากการเขา้ไปท างานยงัจุดเกิดเหตุที่อนัตราย และ

อาสาสมคัรบางสว่นไม่ไดร้บัอนุญาตใหท้ างาน โดยปราศจากการประสานงานกบัองคก์รที่ดูแลและจดัการเรื่อง
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ภยัพิบติั ซึง่ท างานอยูใ่นพืน้ที่ เพ่ือป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ทัง้ตอ่ตวัอาสาสมคัรเอง และผูป้ระสบเหตุภยั

พิบติั (McMorran, 2017) 

แมจ้ะมีความกงัวลในเรื่องของอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ แต่หลายๆ หน่วยงานก็ปฏิเสธไม่ไดถึ้งบทบาท

ที่จ าเป็นของอาสาสมคัร ในการชว่ยแบ่งเบาภาระหนา้ที่ และชว่ยเหลือผูป้ระสบเหตุภยัพิบติัไดอ้ย่างทนัท่วงที  

ภาครฐัจึงเขา้มามีส่วนร่วมในการประสานงานกบัอาสาสมคัรอย่างรวดเร็ว วนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 

นายกรฐัมนตรี Kan Naoto ไดติ้ดตอ่นัดหมายอาสาสมคัรภยัพิบติั และผูอ้ านวยการส านักงานประสานงาน

อาสาสมคัร สงักดัส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี (Cabinet Secretariat’s Volunteer Coordination 

Office: VCO) ซึง่เป็นหน่วยงานที่ต ัง้ขึน้มาใหม่ เพ่ือพูดคุยในการร่วมกนัชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัอย่างเร่งด่วน

และมีประสิทธิภาพมากที่สุด สิบวนัหลงัจากน้ัน ส านักงานประสานงานอาสาสมคัร หรือ VCO เปิดตวั

เว็บไซต ์ Tasukeai Japan (Tasukeai หมายถึง ความร่วมมือร่วมกนั หรือ mutual cooperation) ซึง่

เป็นเว็บไซตท์ี่รวบรวมขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัการใหค้วามชว่ยเหลือในเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ทางตะวนัออกของ

ญ่ีปุ่ น (หรือที่เรียกกนัว่า แผ่นดินไหว 3.11) เพ่ือที่จะเชือ่มโยงผูท้ี่สนใจจะเป็นอาสาสมคัร (would-be 

volunteers) กบัผูป้ระสานงานอาสาสมคัร (volunteer coordinators: VCs)  

ในบางกรณีเว็บไซต ์ Tasukeai Japan สามารถสรา้งความรว่มมือระหวา่งผูป้ระสานงานอาสาสมคัร 

เชน่ จดัใหมี้ผูป้ระสานงานอาสาสมคัรในเมืองต่างๆ เชน่ Tokyo เพ่ือที่จะส่งอาสาสมคัรไปยงัผูป้ระสานงาน

อาสาสมคัรในพืน้ที่ที่เกิดเหตุภยัพิบติั เชน่ กลุ่มเยาวชนเพ่ือ 3.11 ก่อนที่จะส่งตวัพวกเขาไปยงัพืน้ที่ที่เกิด

เหตุภยัพิบติั เชน่ เมือง Ishinomaki จงัหวดั Miyagi ผูป้ระสานงานอาสาสมคัรจะจดัการแนะแนวหรือ

ปฐมนิเทศ และอบรมดา้นความปลอดภยัใหแ้กผู่ส้นใจงานอาสาสมคัร จากน้ันจึงส่งพวกเขามาท างานร่วมกนั

กบัโครงการที่น่ี ณ ตอนนี้ (The Here Now)  ของ Peace boat ซึง่อาสาสมคัรจะท างานและพกัอาศยัใน

พืน้ที่เป็นเวลาประมาณ 1 สปัดาห ์ กบัชาวบา้นในพืน้ที่เพ่ือที่จะทลายก าแพงและสรา้งความคุน้เคยระหว่าง

ผูป้ระสบภยักบัอาสาสมคัร และเจา้หนา้ที่ที่ท างานอยู่ในพืน้ที่ อีกตวัอย่างหน่ึงคือ โครงการรถโดยสารอาสา 

Tohoku ของมหาวิทยาลยั Kobe ซึง่ริเริ่มโครงการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ไดจ้ดัส่งอาสาสมคัรไปร่วม

โครงการที่จดัโดย Tono Magokoro Net นักศึกษาอาสาสมคัรที่เขา้ร่วมโครงการจะเริ่มการท างานจากไป

ชว่ยเป็นแรงงานในการเก็บขยะ หลงัจากน้ันก็จะเปลี่ยนหนา้ที่ไปท างานดา้นการบริการ หรือเรียกวา่ งานดแูล

ดว้ยหวัใจ (kokoro no kea) เชน่ จดัหาอา่งลา้งเทา้ และท างานฝีมือรว่มกบัผูอ้พยพจากภยัพิบติั เป็นตน้ 

นอกจากน้ัน ในยุคปัจจุบันจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี เหตุภยัพิบัติ 3.11 ไดส้รา้ง

ปรากฏการณท์างดิจิทลัแก่แนวคิดอาสาสมคัร ผ่านเว็บไซต ์ เว็บบล็อกส่วนตวั และสื่อสงัคมออนไลนต์่างๆ  

เชน่ เว็บไซตโ์ครงการรถโดยสารอาสา Tohoku ของมหาวิทยาลยัKobe เว็บไซตข์องโครงการ Voices 
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from the Ground ขององคก์ร Peace Boat และเว็บไซต ์ Tasukeai Japan และฐานขอ้มูลออนไลนต์่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนขอ้มูลต่างๆ เชน่ แผนที่ รูปภาพ คลิปวีดีโอ คลิปเสียง เรื่องราว

ของผูร้อดชวีิต และกิจกรรมอาสาสมคัร มีการเปิดเว็บไซตข์องเครือขา่ยอาสาสมคัร และเผยแพร่ขอ้มูล

เก่ียวกบังานอาสาสมคัรผ่านอินเตอรเ์นต และสื่อสงัคมออนไลนต์่างๆ ท าใหก้ารท างานของศูนยอ์าสาสมคัร

พฒันาและแพรห่ลายไปจากเดิมมาก  เว็บไซตเ์หลา่นีย้งัเตือนผูเ้ย่ียมชมเว็บไซต ์ และผูท้ี่ตอ้งการจะมาท างาน

อาสาสมคัรถึงอนัตรายที่พวกเขาอาจตอ้งเผชญิ และใหข้อ้มูลในเรื่องการเตรียมตวัก่อนมาท างานอาสาสมคัร 

เชน่ อาสาสมคัรจ าเป็นตอ้งมีประกนัภยัอาสาสมคัร และอุปกรณท์ี่จ าเป็น เชน่ หนา้กาก ถุงมือ กางเกงขา

ยาว เสือ้แขนยาว หมวก หมวกนิรภยั ผา้เชด็ตวั รองเทา้บูทยาว หรือรองเทา้นิรภยั ขึน้อยู่กบัสถานที่ที่จะ

ไป เป็นตน้ 

ผูป้ระสานงานอาสาสมคัรจะชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกใหก้บัอาสาสมคัร โดยดูแลใหค้ าแนะน าใน

เรื่องการเดินทาง ที่พกัอาศยั อาหาร และเรื่องที่จ าเป็นอื่นๆ และชว่ยจดัหางานหรือกิจกรรมอาสาสมคัรที่

เหมาะสมกบัความสามารถและมีความจ าเป็นต่อพืน้ที่เกิดเหตใุนขณะน้ัน และก่อนการเดินทางอาสาสมคัร

สมคัรที่สนใจจะเขา้มาชว่ยเหลือในพืน้ที่สามารถเขา้ไปดขูอ้มูลตา่งๆ ลว่งหนา้ ผ่านเว็บไซต ์ เชน่  

 Tasukeai Japan (http://tasukeaijapan.jp) ซึง่เป็นเวบไซตท์ี่จดัท าโดย ส านักงาน
ประสานงานอาสาสมคัร สงักดัส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 

 Support for the Affected Areas and Information on Disaster Volunteers 
(http://saigaivecom) จดัท าโดย สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศญ่ีปุ่ น 

 เวบไซตข์อง Japan Civil Network for Disaster Relief in East Japan (www.jpn-
civil.net)  

 โดยเวบไซตเ์หล่านีจ้ะชว่ยใหอ้าสาสมคัรทราบขอ้มูลเบือ้งตน้ เก่ียวกบัโอกาสการท างานอาสาสมคัร

ในบริเวณรอบๆ พืน้ที่เกิดเหต ุ และยงัสามารถเปิดลิงคไ์ปยงัศูนยป์ระสานงานอาสาสมคัรที่รบัผิดชอบในแต่ละ

โครงการหากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม ขอ้มูลต่างๆ รวมถึงวนัออกเดินทาง สถานที่นัดหมาย ประเภทของที่

พกัอาศยัที่วา่ง ลกัษณะงานที่ตอ้งท า เวลา และสถานที่ร่วมกิจกรรม รวมถึงจดัปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง 

และคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดในการมีสว่นรว่มในงานอาสาสมคัร 

เหตุภยัพิบติั 3.11 ยงัท าใหไ้ดเ้ห็นถึงพฒันาการของอาสาสมคัรในประเทศญ่ีปุ่ นในการท างาน

ร่วมกนั การประสานงาน และความร่วมมือ ผูป้ระสานงานอาสาสมคัรในพืน้ที่ต่างๆ รวมถึงองคก์ารที่มี

ประสบการณด์า้นการจดัการภยัพิบติัมากว่า 10 ปี เชน่ สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งชาติ  (Zenshakyo) 

องคก์ร Peace Boat และ องคก์รไม่แสวงหาผลก าไรที่จดัตัง้ขึน้หลงัเกิดเหตุภยัพิบติัวนัที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 
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2554 ไม่นาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นองคก์รเพ่ือการประสานงานอาสาสมคัรในพืน้ที่ต่างๆ เชน่  Tono 

Magokoro Net องคก์รไม่แสวงหาผลก าไรแห่งเมือง Tono จงัหวดั Iwate เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัมีกลุ่มที่

เป็นการรวมตวักนัของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ เชน่ กลุ่มเยาวชนเพ่ือ 3.11 (Youth for 3.11) และ 

โครงการอาสาสมคัร Tohoku ของมหาวิทยาลยั Kobe ซึง่ทัง้สองโครงการตอ้งการที่จะสนับสนุนงาน

อาสาสมคัรในกลุม่เยาวชนและนักศึกษามหาวิทยาลยั 

จากประสบการณใ์นการเผชญิเหตุภยัพิบติัต่างๆ ที่ผ่านมาของประเทศญ่ีปุ่ น แสดงใหเ้ห็นถึงการ

ตระหนักวา่ รฐั ไม่สามารถด าเนินการเพียงล าพงัในการบริหารจดัการภยัพิบติั และประชาชนผูป้ระสบภยัไม่

สามารถรอคอยเพียงแต่ความชว่ยเหลือจากภาครฐัเท่าน้ัน อีกทัง้ระบบบริหารราชการแบบรวมศูนยท์ี่ตอ้งรอ

ค าสัง่ และการบงัคบับญัชาจากหวัหนา้หน่วยงาน อาจท าใหก้ารปฏิบติัการเพ่ือชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัเป็นไป

อย่างล่าชา้ไม่ทนัท่วงที จ านวนของอาสาสมคัรและภาคประชาสงัคมที่เขา้มาชว่ยเหลือในเหตุภยัพิบติัอย่าง

มากมาย โดยเฉพาะในชว่งที่เกิดเหตแุผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ในเมือง Kobe ในปี พ.ศ. 2538 สะทอ้นใหเ้ห็นถึง

การตอบสนองที่ไม่ทนัท่วงทีและการขาดประสิทธิภาพของภาครฐัทัง้ในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินในการให ้

ความชว่ยเหลือพืน้ที่ที่ประสบภยัพิบติั อย่างไรก็ดี ความผิดพลาดไดก้ลายเป็นบทเรียนใหเ้กิดการพฒันา 

ปรบัปรุง โครงสรา้งการท างานและการบริหารจดัการภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่ นแบบบูรณาการ นอกจากนี ้

การท างานของอาสาสมคัรยงัไดพ้ฒันาไปสู่นวตักรรมทางสังคมผ่านการมีส่วนร่วมของตวัแสดงใหม่อย่าง

อาสาสมคัร เชน่ ธรุกิจชมุชน เครือขา่ยสวสัดิการเพ่ือจดัการกบัปัญหาหรือประเด็นที่ภาครฐับาลอาจละเลย 

เป็นตน้ (Avenell, 2016) พฒันาการของอาสาสมคัรในญ่ีปุ่ นนี ้ ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงบทบาทของอาสาสมคัร

วา่ มิใชเ่พียงเพ่ือการมีเจตนาเพ่ือชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัเป็นครัง้ๆ ไปเท่าน้ัน แต่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง

สงัคม การเปลี่ยนมุมมองในเรื่องบทบาทของอาสาสมคัร การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างภาครฐัและภาค

ประชาชน และการพฒันาความสามารถขององคก์รที่ไม่ใชร่ฐั จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชงิโครงสรา้งและ

สถาบนัที่เป็นรปูธรรมมากขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น 
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บทที่ 3  

โครงสรา้งเชิงสถาบนัและองคก์รในการบริหารจดัการอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัของ

ประเทศญีปุ่่น 

 

ปัญหาที่เกิดขึน้กบัการบริหารจดัการภยัพิบติัในประเทศตา่งๆ โดยสว่นใหญ ่ ก็คือ การตอบสนองหรือ

การด าเนินการของภาครฐัที่ล่าชา้ ไม่ทั่วถึง และไม่ทนัต่อความตอ้งการของประชาชนผูป้ระสบภยั ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของการชว่ยชวีิต ความปลอดภยั การขาดแคลนอาหารยงัชพี และการก าจดัซากปรกัหกัพงัต่างๆ 

เป็นตน้ ความล่าชา้และปัญหาในการบริหารจดัการภยัพิบติัเหล่านี้ ไดน้ าไปสู่การตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่างๆ ของภาคประชาชนเพ่ือใหก้ารตอบสนองต่อภยัพิบติัเป็นไปอย่างทนัท่วงที อย่างไรก็ดี การ

ท างานของตวัแสดงที่หลากหลาย มกัก็ใหเ้กิดปัญหาในการประสานงาน และการท างานร่วมกนั ดงัน้ัน การ

มีกลไกการท างานร่วมกนัผ่านโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รที่ขดัเจนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ในบทนี้ผูเ้ขยีนจึง

ตอ้งการน าเสนอใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รในการบริหารจดัการอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัของ

ประเทศญ่ีปุ่ น ที่พฒันามาจากประสบการณแ์ละบทเรียนในการเผชญิเหตุภยัพิบติัในหลายๆ ครัง้ที่ผ่านมา 

ซึง่แมจ้ะยงัไม่สมบูรณแ์บบ แตก็่สามารถจดัการกบัภยัพิบติัครัง้ใหญท่ี่เกิดขึน้ไดอ้ยา่งคอ่นขา้งมีประสิทธภิาพ 

 

3.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งในการบริหารจดัการอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่น 

โดยธรรมชาติของสงัคมญ่ีปุ่ นซึง่เป็นวฒันธรรมอนุรกัษนิ์ยมที่รฐัมีอ านาจสูงสุดในการควบคุมแบบรวม 

ศูนย ์ ภาคประชาสงัคม หรือ Not-for-profit sector รวมถึงองคก์รอาสาสมคัร จึงมีขนาดค่อนขา้งเล็ก

และไม่คอ่ยมีการจดักิจกรรมใดๆ มากนัก เน่ืองจากมีการจ ากดับทบาทโดยภาครฐั เชน่ ในมาตรา 89 ของ

รฐัธรรมนูญประเทศญ่ีปุ่ นระบไุวว้่า หา้มรฐับาลใหเ้งินแก่องคก์รใดๆ ที่ไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ

หน่วยงานรฐับาล หรือมาตรา 34 ของประมวลกฎหมายแพ่งปี พ.ศ. 2439 ที่อนุญาตใหมี้การจดัตัง้องคก์ร

สาธารณประโยชน ์ แต่ตอ้งอยู่ภายใตก้ารดูแลควบคุมของหน่วยงานรฐับาล อย่างไรก็ดี แมจ้ะมีกฎหมายที่

คอ่นขา้งจ ากดับทบาทขององคก์รไม่แสวงหาผลก าไร แต่จ านวนขององคก์รเพ่ือสาธารณประโยชนใ์นญ่ีปุ่ นก็

เพ่ิมขึน้เรื่อยๆ เพียงแตส่ว่นใหญมิ่ใชเ่ป็นองคก์รที่มีสถานะตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ดี เหตุการณแ์ผ่นดินไหว Kobe ไดส้ะทอ้นใหภ้าครฐัเห็นถึงความส าคญัของ NPOs และ

องคก์รอาสาสมคัร และตระหนักถึงปัญหาการขาดโครงสรา้งทางกฎหมายเพ่ือสง่เสริมการท างานของกลุ่มภาค

ประชาสงัคมต่างๆ ดงัน้ัน รฐับาลญ่ีปุ่ นจึงมีการปฏิรูป ผ่อนคลาย และพฒันากฎหมายที่เก่ียวขอ้งในการ
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บริหารจดัการภยัพิบติัโดยค านึงถึงความร่วมมือในการท างานร่วมกนัของตวัแสดงอื่นๆ โดยในบทนี้จะอธิบาย

ถึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่ นที่ส าคญั  

  

3.1.1 กฎหมายดา้นภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่น 

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่ นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ กฎหมาย

พืน้ฐาน (Basic Act) จ านวน 7 ฉบบั กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและเตรียมการส าหรบัภยัพิบติั 

(Disaster Prevention and Preparedness) จ านวน 18 ฉบบั กฎหมายเก่ียวกบัการตอบสนองตอ่ภาวะ

ฉุกเฉินของภยัพิบติั (Disaster Emergency Response) จ านวน 7 ฉบบั และกฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟู

บูรณะและมาตรการทางการเงินส าหรบัการฟ้ืนฟูภยัพิบติั (Disaster Recovery and Reconstruction 

and Financial Measure) จ านวน 23 ฉบบั ดงัแสดงในตารางที่ 3-1 

ตารางท่ี 3-1 กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่น 

 

ที่มา: ศิริพร วชัชวลัคุ. (2562). ญีปุ่นกบัความชว่ยเหลือเพือ่บรรเทาทุกข:์ นโยบาย กลไก และตวัแสดง. กรุงเทพฯ : ศูนย ์  

ประสานงานโครงการวิจยัเชงินโยบาย (ดา้นสถาบนัการเมืองและนโยบายต่างประเทศ) คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ญ่ีปุ่ นไดมี้การออกกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการภยัพิบติัฉบบัแรกตัง้แตปี่ พ.ศ. 2504 

เรียกวา่ กฎหมายพืน้ฐานเพ่ือรบัมือกบัภยัพิบติั (Disaster Countermeasures Basic Act) เพ่ือวาง

ยทุธศาสตรก์ารจดัการภยัพิบติัของประเทศอยา่งเป็นระบบ โดยเนือ้หาส าคญัของกฎหมายฉบบันี ้ คือ การ
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ก าหนดมาตรการการรบัมือภยัพิบติัตา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้อยา่งเป็นระบบและล าดบัช ัน้ในการสัง่การ ดงัแสดงใน

รปูที่ 3-1 

รูปท่ี 3-1 รูปแบบการบริหารจดัการภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่น 

ที่มา: ดดัแปลงจาก Cabinet Office, Disaster Management of Japan 

 

 โดยกฎหมายฉบบันีก้ าหนดรายละเอียดการวางระบบองคก์ร สถาบนั และจดังบประมาณที่เก่ียวขอ้ง 

การเตรียมการในภาวะฉุกเฉิน และแผนงานป้องกนัภยัพิบติั เป็นตน้ ทัง้นี้ ไดว้างหลกัเกณฑใ์หร้ฐัก าหนด

มาตรการเทา่ที่จ าเป็น (Necessary) ในการป้องกนัภยัพิบติัตา่งๆ และรฐัตอ้งก าหนดความรบัผิดชอบ 

(Responsibility) ตอ่การป้องกนัภยัพิบติัที่อาจสง่ผลรา้ยตอ่ประชาชน นอกจากนี ้ กฎหมายดงักลา่วยงัได ้

ก าหนดมาตรการในการเตือนภยั 3 ระดบั ไดแ้ก่  

1. ระดบัการบริหารจดัการภยัพิบติั (Disaster Management) โดยหน่วยงานระดบัชาติเป็นผูด้แูล

รบัผิดชอบ 

2. ระดบัการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) โดยหน่วยงานที่รบัผิดชอบไดแ้ก่ 

สว่นจงัหวดั 
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3. ระดบัการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัภยัพิบติั (Recovery from Disaster) โดยมอบหมายใหร้ฐับาลทอ้งถ่ิน

เป็นผูร้บัผิดชอบดแูล 

ภายหลงัจากเกิดแผ่นดินไหวครัง้ใหญท่ี่เมือง Kobe ในปี พ.ศ. 2538 จากปัญหาที่เกิดขึน้ในดา้นการ

ท างานรว่มกนัระหวา่งภาครฐั และกลุม่อาสาสมคัรที่มีเป็นจ านวนมากในเหตกุารณด์งักลา่ว จึงท าใหมี้การ

ปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายฉบบันีข้ึน้ในปี พ.ศ. 2540 โดยไดจ้ดัตัง้กลไกการบริหารจดัการภยัพิบติัเพ่ือท างาน

รว่มกบักลุม่อาสาสมคัรและองคก์รเอกชน โดยไดมี้การระบุถึงมาตราที่เก่ียวขอ้งกบับทบาทของอาสาสมคัรไว ้

ในตวับทกฎหมาย เชน่ มาตรา 5-2 ภาครฐัในระดบัทอ้งถ่ินจกัตอ้งมีการประสานและท างานรว่มกนักบักลุม่

อาสาสมคัรป้องกนัภยัพิบติั (Voluntary Disaster Prevention Groups) ในชมุชน มาตรา 7 ประชาชน

ในชมุชนควรมีสว่นรว่มกลุม่อาสาสมคัรป้องกนัภยัพิบติั (Voluntary Disaster Prevention Groups) ใน

ชมุชน และมาตรา 8 รฐับาลกลางและรฐับาลทอ้งถ่ินควรสนับสนุนใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มในกิจกรรม

อาสาสมคัรป้องกนัภยัพิบติัโดยใหก้ารสนับสนุนกลุม่อาสาสมคัรป้องกนัภยัพิบติั และสง่เสริมสภาวะแวดลอ้ม

ใหเ้อือ้ตอ่กิจกรรดา้นการป้องกนัภยัพิบติัของอาสาสมคัร เป็นตน้ 

 

3.1.2   กฎหมายองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรของประเทศญ่ีปุ่น  

ภาคประชาสงัคมญ่ีปุ่ นมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมากในชว่งหลายปีที่ผ่านมา ทัง้นีก้อ่นที่จะท าความ

เขา้ใจถึงวิวฒันาการของภาคประชาสงัคมในประเทศญ่ีปุ่ น จนมาสูก่ารออกกฎหมายวา่ดว้ยการสนับสนุน

กิจกรรมทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร (Law to Promote Specified Nonprofit Activities) หรือที่มกัจะเรียก

สัน้ๆ กนัวา่ NPO Law น้ัน จ าเป็นที่จะตอ้งเขา้ใจถึงลกัษณะของภาคประชาสงัคมของญ่ีปุ่ น ซึง่มีแนวคิดที่

คอ่นขา้งแตกตา่งจากแนวคิดภาคประชาสงัคมของทางตะวนัตก จากงานของไชยวฒัน ์ ค า้ช ู (2554) ได ้

อธบิายไวว้า่ ภาคประชาสงัคมของญ่ีปุ่ นน้ัน เกิดขึน้ภายใตร้ะบบรฐัที่เขม้แขง็และกฎระเบียบที่มีความเขม้งวด 

ประชาชนมีลกัษณะคอ่นขา้งเฉยเมย (Passive) ต่อกิจกรรมสาธารณะตา่งๆ แมร้ฐัจะเปิดโอกาสและ

สนับสนุนการรวมตวัของประชาสงัคม แตร่ฐัก็ใหก้ารสนับสนุนเฉพาะการรวมตวัของประชาสงัคมทอ้งถ่ิน

ขนาดเล็กที่สนใจประเด็นใกลต้วั มากกวา่ประชาสงัคมขนาดใหญท่ี่เป็นมืออาชพี  

และแมป้ระชาสงัคม คือกิจกรรมทางสงัคมในพืน้ที่นอกรฐั แตก็่ยงัมีความสมัพนัธก์บัรฐัดว้ย องคก์ร

ภาคประชาชน หรือองคก์รพฒันาเอกชน หรือที่เรียกโดยความหมายทัว่ไปวา่ NGO หรือ Non 

Governmental Organization น้ัน ส าหรบัประเทศญ่ีปุ่ น องคก์รพฒันาเอกชน หรือ NGO นี ้ มี

ความหมายแตกตา่งจาก NPO หรือ Non-Profit Organization  กลา่วคือ  NGO เป็นองคก์ร



 

51 
 

อาสาสมคัรที่ไม่หวงัผลก าไร ด าเนินกิจกรรมใหค้วามชว่ยเหลือในตา่งประเทศ และมีการด าเนินงานที่เป็น

เอกเทศจากรฐับาล (Citizen-led NGOs) ในขณะที่ NPO แมจ้ะเป็นองคก์รอาสาสมคัรทีไม่หวงัผลก าไร

เชน่เดียวกนั แตจ่ะด าเนินกิจกรรมในประเทศเป็นหลกั  

ในชว่งก่อนที่จะมีการออกกฎหมาย NPO Law น้ัน ในสงัคมญ่ีปุ่ น ไดมี้การถกเถียงกนัอย่างมากถึง

ค านิยามของ NPO เน่ืองจากสงัคมญ่ีปุ่ นในขณะน้ัน ยงัไม่คุน้เคยกบัองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรตามนิยามของ

ทางตะวนัตกมากนัก เน่ืองจากวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่ นในอดีตคอ่นขา้งมีเสน้แบ่งที่ชดัเจนระหวา่ง ภาครฐั 

ซึง่ท าหนา้ที่ในการดูแลกิจกรรมที่ไม่แสวงหาก าไร หรือกิจกรรมสาธารณประโยชนต์่างๆ และ ภาคเอกชน 

ซึ่งท ากิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาผลประโยชนส์่วนตวั หรือการแสวงหาผลก าไร (for-profit 

corporation) ประเทศญ่ีปุ่ นยงัไม่มีความตระหนักถึงแนวคิดเชิงสถาบนัที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องกิจกรรมของ

ประชาชนเพ่ือสาธารณประโยชน ์ (public interest activities of citizens) มากนัก จากการที่สงัคม

ญ่ีปุ่ นมีระบบการท างานที่ม่ีเสน้แบ่งชดัเจนโดยแบ่งเป็น รฐับาลมีหนา้ที่ในการใหบ้ริการสาธารณประโยชนแ์ก่

ประชาชน และประชาชนท าหนา้ที่ในการท างานเพ่ือหวงัผลก าไรเพ่ือตอบสนองผลประโยชนส์่วนบุคคล

เท่าน้ัน องคก์รที่ท าหน้าที่อยู่ตรงกลางระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือเป็นองคก์รที่ท ากิจกรรมเพือ

สาธารณประโยชนโ์ดยไม่หวงัผลก าไร และไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมหรือสงักดัของภาครฐั จึงยงัไม่ไดร้บัการ

นิยามหรือใหค้วามส าคญัมากนักในสงัคมญ่ีปุ่ นกอ่นที่จะมีการออกกฎหมาย  NPO Law ขึน้ 

อย่างไรก็ดี มิไดห้มายความว่าจะไม่เคยมีองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรปรากฎขึน้ในญ่ีปุ่ น ญ่ีปุ่ นมีองคก์ร

สาธารณะที่เกิดขึน้มาอยา่งยาวนาน เชน่ สมาคมเพ่ือนบา้น (neighborhood association: Jichikai) ที่

เป็นการรวมตวัของสมาชิกในชุมชนเพ่ือร่วมกนัท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนใ์นชุมชนของตน 

นอกจากนี้ ภายหลงัจากสิน้สุดสงครามโลกครัง้ที่ 2 มีการจดัตัง้องคก์รสวสัดิการสงัคมต่างๆ ในสงัคมญ่ีปุ่ น

มากขึน้ และมีการเดินขบวนของนักศึกษาหรือภาคประชาชน เพ่ือเรียกรอ้งสิทธบิางอยา่ง หรือแสดงออกทาง

ความคิดเห็น จนน าไปสูแ่นวคิดที่ชาวญ่ีปุ่ นตระหนักถึงการสรา้งความมั่งคั่งของสงัคมที่มากไปกว่าความมั่งคั่ง

ทางเศรษฐกิจ และตอ้งการที่จะมีสว่นรว่มในการพฒันาสงัคมหรือชมุชนของตน จากจดุเริ่มตน้ในการค่อยๆ มี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กลายเป็นการน าเสนอโครงการต่างๆ ที่ตนสนใจ เชน่ โครงการดา้น

สวสัดิการสงัคม โครงการดา้นสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

นอกจากนี้ ยงัมีองคก์รที่เรียกวา่ Public Interest Corporation ซึง่มีสถานะทางกฎหมายผ่านการ

จดทะเบียนภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งปี พ.ศ. 2439 (The 1896 Civil Code) ภายใตป้ระมวลกฎหมาย

แพ่งของญ่ีปุ่ น ซงึประกาศใชใ้นชว่งปลายศตวรรษที่ 19 นีไ้ดก้ลา่วถึงองคก์รเพ่ือใหบ้ริการสาธารณประโยชน ์

(Public Interest Corporation) ไวใ้นมาตรา 34 วา่ องคก์รใดๆ ที่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบักิจกรรมที่รฐับาล
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มอบหมายจะไม่สามารถไดร้บัสถานะทางกฎหมาย และการท ากิจกรรมใดๆ ขององคก์รดงักลา่วจะตอ้งไดร้บั

การควบคมุดแูลโดยภาครฐั (รฐับาลหรือสว่นจงัหวดั) ดว้ยเง่ือนไขที่ส าคญัภายใตก้ฎหมายนี ้ ท าใหอ้งคก์รไม่

แสวงหาผลก าไรที่ตอ้งการมีสถานะทางกฎหมาย ตอ้งจ ายอมถกูควบคมุการท ากิจกรรมตา่งๆ โดยรฐั และ

ดว้ยขอ้จ ากดัทางกฎหมายและการบริหารประเทศในลกัษณะ Top-down ของประเทศญ่ีปุ่ น ท าใหอ้งคก์ร

สาธารณประโยชนท์ี่ควรจะมีอิสระในการท ากิจกรรม กลบัตอ้งท ากิจกรรมภายใตก้ารควบคมุของภาครฐั ซึง่

นิยามดงักลา่วคอ่นขา้งแตกตา่งจากแนวคิดภาคประชาสงัคมของทางตะวนัตกที่มองวา่ องคก์รเชน่นี้ ควรมี

ความเป็นอิสระ แยกจากการควบคมุจดัการของภาครฐั จึงท าใหอ้งคก์รภาคประชาสงัคมพยายามที่จะเรียกรอ้ง

ใหเ้กิดความเป็นอิสระในการท างานมากขึน้  

นอกจากนี้ ขอ้จ ากดัของกฎหมายดงักลา่ว ไดก้อ่ใหเ้กิดปัญหาแกอ่งคก์รที่ท างานเพ่ือ

สาธารณประโยชนโ์ดยไม่แสวงหาผลก าไรในญ่ีปุ่ นที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นอยา่งมาก เชน่ ท าใหอ้งคก์รเหลา่นี้

ไม่ไดร้บัความเชือ่ถือจากสงัคม ไม่สามารถบริหารจดัการสินทรพัยข์องตนในฐานะองคก์ร ไม่สามารถเขา้

รว่มกิจกรรมกบัองคก์รตา่งประเทศอื่นๆ และไม่สามารถเขา้รว่มการประชมุระหวา่งประเทศ เป็นตน้ ดว้ยเหตุ

นี ้ กลุม่ หรือ องคก์รภาคประชาสงัคมตา่งๆ ที่ท างานเพ่ือสาธารณประโยชนจ์ึงเลี่ยงที่จะจดทะเบียนเพ่ือขอ

สถานะทางกฎหมาย หรือหากจ าเป็นตอ้งจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ือด าเนินนิติกรรมใดๆ องคก์รไม่แสวงหาผล

ก าไรเหลา่นีก็้จะไปจดทะเบียนในรปูของบริษทัเอกชนแทน ทัง้ที่การท าก าไร ไม่ใชเ่ป้าหมายหลกัของพวกเขา 

อยา่งไรก็ดีความพยายามในการเรียกรอ้งใหมี้กฎหมายรองรบัการท างานขององคก์รไม่แสวงหาผลก าไรของ

ญ่ีปุ่ น ก็เป็นผลส าเร็จภายหลงัจากเกิดเหตแุผ่นดินไหว Kobe ซึง่สง่ผลใหร้ฐับาลญ่ีปุ่ นเห็นความส าคญัของ 

NPOs จนน าไปสูก่ารออกกฎหมาย   NPO Law   ขึน้ในที่สดุ 

การพฒันาของ NPO ในประเทศญ่ีปุ่ นมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมากจากในอดีต เน่ืองจากจ านวน

ประชาชนมารว่มเป็นอาสาสมคัรมีจ านวนมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ในปี พ.ศ. 2538 จ านวนอาสาสมคัรที่

ไม่คาดคิดมากอ่นกวา่ 1.2 ลา้นคนจากทัว่ประเทศ เดินทางเขา้มายงัพืน้ที่ภยัพิบติัเมือง Kobe และ Osaka 

แทบจะโดยทนัทีเพ่ือชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัจากเหตกุารณแ์ผ่นดินไหวครัง้ใหญ ่ Hanshin-Awaji หรือ

แผ่นดินไหว Kobe ในปี พ.ศ. 2538 ซึง่เป็นหน่ึงในภยัพิบติัครัง้ที่ย่ิงใหญท่ี่สดุในประวติัศาสตรญ่ี์ปุ่ น ที่ครา่

ชวีิตผูค้นกวา่ 6,000 คน จากปรากฏการณท์ี่มีอาสาสมคัรจ านวนมากเขา้มารว่มชว่ยเหลือในเหตุ

แผ่นดินไหว Kobe และเพ่ือเป็นเกียรติตอ่การเสียสละและความอตุสาหะของอาสาสมคัรเหลา่นี ้ รฐับาลญ่ีปุ่ น

ไดป้ระกาศใหปี้ พ.ศ. 2538  เป็นปีแห่งการเริ่มตน้ของยุคอาสาสมคัร (Borantia Gannen) อีกทัง้ยงัน าไปสู่

การเพ่ิมความชอบธรรมแกภ่าคประชาสงัคมในการท างาน โดยประสานความรว่มมือกบัรฐับาลเพ่ิมมากขึน้

Masaaki Honma and Masayuki Deguchi เรียกปรากฏการณนี์ว้า่ การปฏิวติัอาสาสมคัร 

(Volunteer Revolution)  
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การปฏิวติันีน้ าไปสูก่ารประกาศใชก้ฎหมายสง่เสริมองคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไร ในปี พ.ศ. 2541 หรือ

มกัจะเรียกกฎหมายฉบบันีโ้ดยยอ่วา่ NPO Law เพ่ือที่จะสง่เสริมกิจกรรมอาสาสมคัรและภาคประชาสงัคม 

กฎหมายนีส้ามารถผ่านความเห็นชอบของสภานิติบญัญติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ ซึง่กฎหมายนีมี้

ความส าคญัตอ่องคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไรในญ่ีปุ่ น ในการลดขอ้ก าหนดบางประการในการปฏิบติังานของ

ภาคเอกชนและอาสาสมคัร กฎหมายนีท้ าใหอ้งคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไร และภาคประชาสงัคมมีอิสระจาก

การควบคมุของระบบราชการอยา่งไม่เคยเกิดขึน้มากอ่น และน าไปสูก่ารเกิดขึน้ใหม่ของกลุม่ประชาสงัคมใหม่

กวา่พนักลุม่ และท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชนอ์ยา่งแขง็ขนัในหลากหลายสาขา ขอ้แตกตา่งที่ส าคญั

ระหวา่งกฎหมาย NPO ฉบบันี ้ และกฎหมายฉบบัอื่นๆ คือ การเปิดโอกาสใหอ้งคก์ารตา่งๆ รวมถึง

ประชาชนทัว่ไป ไดมี้สว่นรว่มเสนอความคิดเห็นในการจดัท ารา่งกฎหมายฉบบันีผ้่านการประชมุรว่มกนั และ

เวทีเสนอและรบัฟังความคิดเห็นตา่งๆ 

ดงัน้ันเพ่ือสง่เสริมการท ากิจกรรมของ NPO และอิสระในการด าเนินงาน โดยไม่ถกูควบคมุจากรฐับาล

ดงัเชน่ที่ผ่านมา จึงไดมี้การบญัญติัไวใ้นมาตราที่ 1 ของกฎหมายฉบบันีเ้พ่ือใหท้ราบถึงเจตนารมณแ์ละ

วตัถปุระสงคข์องกฎหมาย โดยระบุวา่ เพ่ือสง่เสริมการพฒันากิจกรรมในลกัษณะไม่แสวงหาผลก าไร ใน

รปูแบบของงานอาสาสมคัรและกิจกรรมอื่นๆ ที่ด าเนินการอยา่งเสรโีดยพลเมืองชาวญ่ีปุ่ น เพ่ือประโยชนข์อง

สงัคมโดยรวม เพ่ือที่จะไดร้บัสถานะการเป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรเฉพาะประเด็น (Specified 

Nonprofit Corporation: SNPC) ภายใตก้ฎหมาย NPO นี ้ องคก์รตา่งๆ จะตอ้งมีคณุสมบติัตรงตาม

เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ เชน่ 

1. เป้าหมายขององคก์รไม่เป็นไปเพ่ือการแสวงหาผลก าไร 

2. มีสมาชกิอยา่งนอ้ย 10 คน 

3. มีผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร (Directors) อยา่งนอ้ย 3 คน และมีผูท้ าหนา้ที่ตรวจสอบ

บญัช ี (Auditors) อยา่งนอ้ย 1 คน  

4. จ านวนพนักงานที่ไดร้บัคา่ตอบแทนจะตอ้งไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนพนักงานทัง้หมด 

5. เป้าหมายขององคก์รตอ้งไม่เก่ียวขอ้งการจดักิจกรรมทางการเมืองหรือศาสนา 

6. เป้าหมายขององคก์รตอ้งไม่เป็นไปเพ่ือสนับสนุน หรือคดัคา้นผูส้มคัร (หรือผูท้ี่จะสมคัร)ในต าแหน่ง

ใดๆ ขององคก์รภาครฐั หรือพรรคการเมือง 
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7. ไม่มีความเก่ียวขอ้งใดๆ กบัองคก์รอาชญากรรม 

โดยองคก์รที่จดทะเบียนภายใตก้ฎหมายนี้ จะไดร้บัใบรบัรองสถานะทางกฎหมายจากรฐับาลจงัหวดั 

(Prefectural Government) ที่มีส านักงานขององคก์รตัง้อยู่ ใหมี้สถานะเป็น Specified Nonprofit 

Corporation แตจ่ะยงัไม่ไดร้บัสิทธพิิเศษทางภาษี จนกวา่จะไดร้บัการตรวจสอบตามขอ้ก าหนด เง่ือนไข

ตา่งๆ และไดร้บัอนุมติัจาก องคก์รจดัเก็บภาษีแห่งชาติ (National Tax Administration Agency) ใหมี้

สถานะเป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรเฉพาะประเด็นที่ไดร้บัการอนุมติั (Approved Specified Nonprofit 

Corporation: ASNPC) โดยสิทธพิิเศษทางภาษีที่จะไดร้บั เชน่ ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจา่ยภาษีนิติบุคคล 

(Corporation tax) แตย่งัตอ้งมีภาระผูกพนัในการสง่เอกสารตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งใหแ้กส่ านักงานสรรพากร

ตรวจสอบ และประชาชนที่บริจาคเงินใหแ้กอ่งคก์ร ASNPC จะสามารถน าไปลดหยอ่นภาษีได ้  โดย

วตัถปุระสงคข์องเง่ือนไขนีเ้พ่ือดึงดดูใหมี้องคก์ร NPO มาจดทะเบียนเป็น ASNPC เพ่ิมขึน้เพ่ือจะไดมี้เงิน

บริจาคเพ่ือใชใ้นกิจกรรมของ NPO มากขึน้ แตผ่ลที่เกิดขึน้กลบัมีจ านวนองคก์รประเภท SNPC มาขอจด

ทะเบียนเพ่ือเลื่อนสถานะเป็น ASNPC เพียงแคป่ระมาณ 2.25% เทา่น้ัน (ดงัแสดงในตาราง 3-2) 

ถึงแม ้ NPO law จะมิไดเ้ป็นกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการท างานของอาสาสมคัรโดยตรง แตช่ว่ยสง่เสริม

ให ้ NPOs สถานะทางสงัคมที่ถกูกฎหมาย มีความโปรง่ใสใ่นการท างานและรบับริจาคตา่งๆ มากขึน้ อยา่งไร

ก็ดี ดว้ยข ัน้ตอนที่ยุง่ยากในการลงทะเบียน จึงท าใหใ้นภายหลงั หลายๆ องคก์รเลือกที่จะใชช้อ่งทางอื่นใน

การจดทะเบียนเป็นองคก์รที่มีสถานะภายใตก้ฎหมาย เชน่ การจดทะเบียนภายใตก้ฎหมาย The General 

Incorporated Associations and General Incorporated Foundations Law ซึง่บญัญติัขึน้ในปี 

พ.ศ. 2549 

 

3.1.3 กฎหมายสมาคมและมูลนิธิจดัต ัง้ท ัว่ไป (The General Incorporated 

Associations and General Incorporated Foundations Law) 

 

กฎหมายสมาคมและมูลนิธจิดัตัง้ท ั่วไป หรือ General Incorporated Associations and General 

Incorporated Foundations Law นี้ มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือสง่เสริมสถานะทางกฎหมายแก่สมาคม หรือมูลนิธิที่มิไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือหวงัผลก าไร เชน่ 

NPOs ต่างๆ และก าหนดมาตรการที่เหมาะสมกบัการด าเนินการขององคก์รสาธารณประโยชน ์ และส่งเสริม

ใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มในการสนับสนุนการท ากิจกรรมเพ่ือประโยชนส์าธารณะ  
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แมก้ฎหมายในการจดทะเบียนจดัตัง้องคก์รทีไม่แสวงหาผลก าไรของประเทศญ่ีปุ่ นมีอยู่หลายกฎหมาย

ดว้ยกนั เชน่ องคก์รที่จดัตัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 34 ปี พ.ศ. 2439 ของประเทศญ่ีปุ่ น 

กฎหมายองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร หรือ NPO Law เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ภายใตก้รอบการจดัตัง้องคก์ร

เพ่ือสาธารณประโยชนท์ี่กฎหมายก าหนดน้ัน ขอ้ก าหนดในการขอจดทะเบียนและขอ้ปฏิบติัภายหลงัจากจด

ทะเบียนแลว้ ค่อนขา้งยุ่งยากและซบัซอ้น จากความยากล าบากและปัญหาในการจดัตั้งองคก์รเพ่ือ

สาธารณประโยชน ์ หรือองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร ดงัน้ัน รฐับาลญ่ีปุ่ นจึงไดป้ฏิรูปกฎหมายเพ่ือบรรเทา

ปัญหาเหล่านี้ โดยภายใตก้ฎหมายสมาคมและมูลนิธิจดัตัง้ท ั่วไปนี้ จะนิยามองคก์รที่จดทะเบียนภายใต ้

กฎหมายนีว้่าเป็นองคก์รทั่วไป (General Corporations) และกฎหมายฉบบันี้ยงัไดม้าแทนที่มาตรา 34 

ของประมวลกฎหมายแพ่งที่จ ากดับทบาทขององคก์รสาธารณประโยชนใ์หอ้ยู่ภายใตก้ารก ากบัควบคุมของ

ภาครฐั   

กฎหมายฉบบัใหม่นี้ ชว่ยใหอ้งคก์รสาธารณประโยชนไ์ดร้บัสถานะทางกฎหมายที่ง่ายกว่าองคก์รภาค

ประชาสงัคมประเภทอื่น ดว้ยการเปิดใหมี้การจดทะเบียน ณ ส านักงานรบัจดทะเบียน โดยไดจ้ดัตั้ง

คณะกรรมการองคก์รเพ่ือสาธารณประโยชน ์(Public Interest Corporation Commission)  ขึน้ โดย

ก าหนดใหเ้ป็นหน่วยงานอิสระ เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดกฎเกณฑแ์ละส่งเสริมการท ากิจกรรมเพ่ือ

ประโยชนส์าธารณะต่างๆ องคก์รที่จดทะเบียนจะตอ้งแจง้รายงานการเงินและรายงานที่จ าเป็นต่างๆ แก่

คณะกรรมการและเผยแพร่แก่สาธารณะเพ่ือความโปร่งใส่ คณะกรรมการจะมีอ านาจในการตรวจสอบเพ่ือให ้

แน่ใจว่าองคก์รเพ่ือสาธารณประโยชนน้ั์นด าเนินไปอย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง (Harding, 2018) และเพ่ือให ้

ไดร้บัการรบัรองสถานะตามกฎหมายภายใตก้ฎหมายฉบบันี้ NPOs ที่ตอ้งการจดทะเบียนตอ้งมีสมาชกิอย่าง

นอ้ย 2 คน เน่ืองจากความไม่ยุง่ยากในการจดทะเบียนเป็น General Corporation ท าใหภ้ายหลงัจากเกิด

เหตกุารณแ์ผ่นดินไหวครัง้ใหญใ่นปี พ.ศ. 2554 มีกลุม่อาสาสมคัรที่ท างานในกิจกรรมดา้นบรรเทาสาธารณ

ภยัจ านวนมาก มาจดทะเบียนเป็น General Corporation เพ่ือใหมี้สถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล 

แทนที่จะไปจดทะเบียนเป็นองคก์รประเภท SNPC ภายใต ้NPO Law เน่ืองจากการจดทะเบียนภายใต ้ NPO 

Law จะมีข ัน้ตอนที่คอ่นขา้งยุง่ยากมากกวา่ 

 จากขอ้มูลสถิติจ านวนองคก์รภาคประชาสงัคมในญ่ีปุ่ น ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดย Japan 

NPO Center (JNPOC) พบว่า องคก์รภาคประชาสงัคมในญ่ีปุ่ นมีจ านวนมากถึง 386,207 องคก์ร โดย

เกือบครึ่งหน่ึงขององคก์รประชาสงัคมเป็นองคก์รทางศาสนา ซึง่มีจ านวนสูงถึง 181,064 องคก์ร มีองคก์ร

ภาคประชาสงัคมประเภท SNPC จ านวน 51,269 องคก์ร แต่มีองคก์รที่จดทะเบียนเป็น Approved 

SNPC เพ่ือผลประโยชนท์างภาษีเพ่ิมเติมมีเพียง 1,152 องคก์รเท่าน้ัน ในขณะนี้องคก์รประเภท General 
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Corporation ที่จดทะเบียนภายใตก้ฎหมายสมาคมและมูลนิธิจดัตัง้ท ั่วไปมีสูงถึง 59,901 องคก์ร (ดงัแสดง

ในตารางที่ 3-2) 

 

ตารางท่ี 3-2 จ านวนองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร (NPOs) ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายใน

ประเทศญ่ีปุ่น  

สถานะองคก์ร จ านวน จดทะเบียนภายใตก้ฎหมาย 

Specified Nonprofit 

Corporation (SNPC) 

51,269 NPO Law 1998 

Approved SNPC (among 

SNPC) 

1,152 NPO Law 1998  

(The 2003 Amendment of NPO Law) 

General Corporation 59,901 The General Incorporated 

Associations/Foundations Law 2008 

หมายเหตุ: ขอ้มูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

ที่มา: Japan NPO Center  

 

โดยความแตกต่างระหว่างการเป็นองคก์รที่จดทะเบียนภายใต ้NPO Law และองคก์รที่จดทะเบียนภายใต ้

กฎหมายสมาคมและมูลนิธจิดัตัง้ท ัว่ไป ไม่แตกตา่งกนัมากนัก ยกเวน้แตใ่นเรื่องสิทธพิิเศษทางภาษี ซึง่องคก์ร

ที่จดทะเบียนภายใต ้ NPO Law น้ัน บุคคลที่บริจาคเงินใหแ้ก่องคก์ร จะไดร้บัการยกเวน้ภาษี ในขณะที่ 

กฎหมายสมาคมและมูลนิธิจดัตัง้ท ั่วไป ไม่มีขอ้ก าหนดในเรื่องน้ัน อย่างไรก็ตาม องคก์รที่จดทะเบียนภายใต ้

กฎหมายสมาคมและมูลนิธจิดัตัง้ท ัว่ไป ยงัคงสามารถรบัเงินบริจาคได ้ 

 

3.2 องคก์รหลกัท่ีเกี่ยวขอ้งในการบริหารจดัการอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่น 

3.2.1 สภาจดัการภยัพิบติัแห่งชาติ 

ภายใตพื้น้ฐานเพ่ือรบัมือกบัภยัพิบติั  ไดมี้การจดัตัง้ “สภาจดัการภยัพิบติัแห่งชาติ” (Central 

Disaster Management Council) ซึง่อยูภ่ายใตส้งักดัส านักนายกรฐัมนตรี โดยมีนายกรฐัมนตรีเป็น
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ประธาน สว่นสมาชกิสภาภยัพิบติัแห่งชาตินี้ ประกอบดว้ยสมาชกิจากหลายๆ ภาคสว่นดว้ยกนั (ดงัแสดงใน

รปูที่ 3-2) ไดแ้ก่  

1. รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการบริหารจดัการภยัพิบติั (Minister of State for Disaster 

Management) และ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงตา่งๆ ทัง้หมด  

2. ผูบ้ริหารบรรษทัสาธารณะ (Public Corporations) จาก 4 องคก์ร ไดแ้ก่ ผูว้า่การธนาคาร

ญ่ีปุ่ น ประธานสภากาชาดญ่ีปุ่ น ประธานสถานีโทรทศันแ์ละวิทยสุาธารณะ NHK และประธาน

บริษทัโทรคมนาคม NTT รวมทัง้สิน้จ านวน 4 คน  

3. ผูเ้ชีย่วชาญทางวิชาการจ านวน 4 คน  

รูปท่ี 3-2 โครงสรา้งสภาจดัการภยัพิบติัแห่งประเทศญ่ีปุ่น 

 
ที่มา: Asian Disaster Reduction Center, ADRC 

 

สภาจดัการภยัพิบติัแห่งชาติมีบทบาทหนา้ที่ในการก าหนดยทุธศาสตรแ์ผนรองรบัภยัพิบติั จดัสรา้ง

ระบบและข ัน้ตอนในการจดัการภยัพิบติัที่เชือ่มโยงกบัการปฏิบติัหนา้ที่ของรฐับาลทอ้งถ่ินตา่งๆ ทัว่ประเทศ 

และรฐับาลสามารถจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะกิจ (An Ad Hoc Major Disaster Management 

Headquarter) ในกรณีที่เกิดเหตภุยัพิบติัครัง้ใหญ่และรา้ยแรง เชน่ ในกรณีการเกิดเหตมุหาภยัพิบติั
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ภมิูภาค Tohoku รฐับาลไดจ้ดัตัง้หน่วยงานเฉพาะกิจนีภ้ายใน 30 นาที หลงัเกิดเหตกุารณ ์ โดยมี

นายกรฐัมนตรีเป็นประธาน  

 

3.2.2 สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งชาติ (National Social Welfare Council, Zenshakyo) 

จากเหตกุารณแ์ผ่นดินไหว Kobe ที่มีการหลัง่ไหลเขา้มาของอาสาสมคัรจ านวนมากทัง้จากในและ

นอกพืน้ที ่ ในจ านวนอาสาสมคัรเหลา่น้ัน อาสาสมคัรที่มาจากองคก์รที่ไม่ใชร่ฐัมีเป็นจ านวนคอ่นขา้งมาก 

หลากหลายรปูแบบ ทัง้อาสาสมคัรที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ อาสาสมคัรผ่านองคก์ร และ

อาสาสมคัรรายบุคคล และมาจากหลากหลายชอ่งทาง ดงัน้ัน เพ่ือใหก้ารด าเนินกิจกรรมของอาสาสมคัร

เป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ จึงจ าเป็นตอ้งมีโครงสรา้งเชงิสถาบนั กลไก และองคก์รในการประสานงาน เพ่ือให ้

ความชว่ยเหลือของอาสาสมคัรเหลา่นี ้ สามารถเขา้ไปยงัพืน้ที่ที่ประสบภยัไดท้นัเวลาและตรงกบัความตอ้งการ

ของผูป้ระสบภยัในแตล่ะพืน้ที่  

อาสาสมคัรจึงมีประโยชนอ์ยา่งมากในการสนับสนุนการท างานของหน่วยงานทอ้งถ่ิน ที่ตอ้งรบัภาระลน้

เกินก าลงั ในการจดัการปัญหาหรือสถานการณท์ี่เกิดขึน้อนัเป็นผลมาจากภยัพิบติัขนาดใหญท่ี่ไม่คาดคิด

มากอ่น อีกทัง้เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานทอ้งถ่ินในพืน้ที่ประสบภยัเอง ก็ไดร้บัความเสียหายหรือเป็นหน่ึงใน

ผูป้ระสบภยัเชน่เดียวกนั จึงอาจอยูใ่นสภาวะที่ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มที่ อยา่งไรก็ดี แมจ้ะมี

อาสาสมคัรจ านวนมากเขา้มาในพืน้ที่เพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือ แมพ้วกเขาเหลา่น้ันจะมีความตัง้ใจที่จะท า

ประโยชนใ์หแ้กผู่ป้ระสบภยั แตห่ากขาดชอ่งทางในการเขา้ใหค้วามชว่ยเหลือที่เหมาะสมแลว้ ก็อาจจะเป็น

ผลเสียมากกวา่ ดว้ยเหตนีุ ้ รฐับาลญ่ีปุ่ น จึงไดม้อบหมายใหส้ภาสงัคมสงเคราะห ์ (Social Welfare 

Council) ท าหนา้ที่ในการประสานงานกบัเหลา่อาสาสมคัรรายบุคคลเหลา่นีใ้นระดบัปฏิบติัการผ่าน “ศูนย ์

อาสาสมคัรเพ่ือจดัการภยัพิบติั” (Disaster Volunteer Center) ที่จะถกูจดัตัง้ขึน้ในพืน้ที่ประสบภยัพิบติั

อยา่งเร็วที่สดุ หลงัจากสถานการณฉุ์กเฉินเกิดขึน้ ซึง่ NPOs ที่เขา้ไปปฏิบติัการในพืน้ที่ก็สามารถใชศู้นย ์

อาสาสมคัรเพ่ือจดัการภยัพิบติั นีเ้ป็นพืน้ที่ในการปฏิบติังานและประสานงานไดเ้ชน่เดียวกนั (ศิริพร, 2562) 

ยอ้นไปเม่ือประมาณปลายทศวรรษที่ 1980 สภาสงัคมสงเคราะหไ์ดเ้ริ่มจดัตัง้ศูนยอ์าสาสมคัร 

(Volunteer Center: VC) ขึน้ในหลายๆ พืน้ที่ท ัง้ในระดบัจงัหวดัและเมืองตา่งๆ มีการจดัการอบรมใหแ้กผู้ ้

ประสานงานอาสาสมคัร และใหมี้การลงทะเบียนของอาสาสมคัรรายบุคคล จ านวนผูล้งทะเบียนอาสาสมคัร

เพ่ิมขึน้อยา่งมากจากประมาณ 1.6 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2523 เป็น 7.4 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2548 ความ

สนใจของประชาชนในกิจกรรมอาสาสมคัรนี ้ ท าใหข้อบเขตการท างานของสภาสงัคมสงเคราะหข์ยายจากการ

ท าหนา้ที่ดแูลสวสัดิการทัว่ๆ ไป ตามเจตนารมณด์ัง้เดิม มาดแูลและจดักิจกรรมอาสาสมคัรควบคูไ่ปดว้ย 
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โดยเฉพาะอยา่งย่ิงภายหลงัเหตแุผ่นดินไหว Kobe ศูนยอ์าสาสมคัรไดมี้บทบาทในการอ านวยความสะดวก

ใหแ้กก่ลุม่อาสาสมคัรมากขึน้ และกลายเป็นหน่วยงานหลกัที่มีบทบาทน าในการประสานงานและสรา้งความ

รว่มมือระหวา่งหน่วยงานรฐับาล NGOs/NPOs และอาสาสมคัรรายบุคคล โดยเกิดเป็นความรว่มมือแบบ

สรา้งสรรค ์ (Constructive collaboration) ขึน้ ระหวา่งตวัแสดงที่เก่ียวขอ้งทัง้ตวัแสดงภาครฐัและตวัแสดง

ที่ไม่ใชร่ฐั  

ภายหลงัจากเหตแุผ่นดินไหว Kobe ในปี พ.ศ. 2538 สภาสงัคมสงเคราะหย์งัคงใหค้วามส าคญักบั

กิจกรรมอาสาสมคัรอยา่งตอ่เน่ือง และไดมี้การคิดคน้กลไกในการประสานงานในการบริหารจดัการภยัพิบติัให ้

มีประสิทธภิาพมากขึน้ผ่านความรว่มมือและประสานงานแบบพหุภาคี โดยมีศูนยอ์าสาสมคัรเป็นศูนยก์ลางใน

การติดตอ่ปรานงานระหวา่งภาครฐั กลุม่อาสาสมคัร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงสื่อตา่งๆ ดงั

แสดงในรปูที่ 3-3 

 

รูปท่ี 3-3 กลไกการประสานงานของศูนยอ์าสาสมคัรเพ่ือจดัการภยัพิบติั สงักดัสภาสงัคม

สงเคราะหแ์ห่งประเทศญ่ีปุ่น 
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หลงัจากเหตแุผ่นดินไหว Kobe ศูนยอ์าสาสมคัรนี ้ ก็ไดพิ้สจูนป์ระสิทธภิาพของกลไกการท างานและ

โครงสรา้งการจดัการอาสาสมคัรภยัพิบติัอีกครัง้หน่ึงในปี พ.ศ. 2547 เม่ือครัง้เกิดเหตแุผ่นดินไหวและน า้ทว่ม

ในจงัหวดั Niigata และ Fukuoka โดยภายในปีน้ันไดมี้การจดัตัง้ศูนยอ์าสาสมคัรเพ่ิมขึน้ 87 แห่ง ทัว่

ประเทศ นอกจากน้ัน เพ่ือใหก้ารท างานของศูนยอ์าสาสมคัรเป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพมากขึน้ ไดมี้การ

เชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้นอาสาสมคัรและการจดัการภยัพิบติัจากภายนอกมาท างาน และใหค้ าแนะน าในการ

ด าเนินกิจกรรม และมีการริเริ่มที่จะใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีและอินเตอรเ์น็ตในการเผยแพรข่อ้มูลเก่ียวกบั

กิจกรรมอาสาสมคัรใหเ้ป็นไปอยา่งแพรห่ลายมากขึน้ 
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บทที่ 4  

กรณีศึกษา บทบาทของอาสาสมคัรภายใตโ้ครงสรา้งเชิงสถาบนัและองคก์ร 

ในเหตุการณภ์ยัพิบติัภูมิภาค Tohoku 

 

เหตกุารณภ์ยัพิบติัครัง้รนุแรงในภมิูภาค Tohoku ของประเทศญ่ีปุ่ น เกิดขึน้ในทะเลนอกชายฝ่ัง

ตะวนัออกของเกาะ Honshu ประเทศญ่ีปุ่ น เม่ือวนัที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 จนเป็นเหตใุหอ้าคาร

บา้นเรือนในจงัหวดัตา่งๆ ของภมิูภาค Tohoku และอีกหลายเมืองในพืน้ที่ใกลเ้คียงพงัถลม่ลงมาจากแรงสัน่

ไหว ขนาด 9 ริกเตอร ์ และยงักอ่ใหเ้กิดคลื่นยกัษส์ึนามิ (Tsunami) ที่รนุแรงที่สดุในรอบกวา่รอ้ยปี สง่ผลให ้

จงัหวดั Miyagi จงัหวดัFukushima จงัหวดั Iwate จงัหวดั Tochigi และจงัหวดั Ibaraki ที่ต ัง้อยู่ตาม

แนวชายฝ่ังตะวนัออกของเกาะ Honshu เสียหายอยา่งมาก อนัเป็นผลจากจากคลื่นสึนามิที่สงูกวา่สิบเมตร 

นอกจากนี ้ ผลของภยัพิบติัดงักลา่วยงัสง่ผลตอ่การระเบิดของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร ์ จนเป็นเหตใุหเ้กิดการ

กระจายของสารกมัมนัตรงัสีขึน้สูช่ ัน้บรรยากาศและลงสูม่หาสมุทร นับวา่ภยัพิบติัในครัง้นี้ สรา้งความสญูเสีย

ตอ่ชวีิต สิ่งแวดลอ้ม และเศรษฐกิจทัง้ทางตรงและทางออ้มอยา่งมากมายมหาศาลจนมิอาจประมาณการเป็น

ตวัเลขได ้

เหตกุารณม์หาภยัพิบติัภมิูภาค Tohoku ของญ่ีปุ่ น นี ้ ถือเป็นตวัอยา่งที่ส าคญัที่แสดงใหเ้ห็นถึง

พฒันาการการบริหารจดัการภยัพิบติัของรฐับาลญ่ีปุ่ น การเรียนรูบ้ทเรียนจากเหตภุยัพิบติัเม่ือครัง้เกิด

แผ่นดินไหว Kobe ในปี พ.ศ. 2538 การประสานงานเพ่ือท างานรว่มกนักบัอาสาสมคัรจ านวนมากที่หลัง่ไหล

เขา้มายงัพืน้ที่ประสบภยั และการด าเนินการภายใตโ้ครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รที่มีเพ่ือใหก้ระบวนการให ้

ความชว่ยเหลือของทกุภาคสว่นเป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ เนือ้หาในบทนี ้ จึงตอ้งการน าเสนอใหเ้ห็นถึง

บทบาทของอาสาสมคัรผ่านกลไกการท างานที่เกิดขึน้จริง จากโครงสรา้งสถาบนัและองคก์รในการบริหาร

จดัการอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัในระดบัทอ้งถ่ิน โดยถอดบทเรียนจากกรณีการจดัการภยัพิบติัขององคก์ร

อาสาสมคัรในเมือง Ishinomaki จากเหตกุารณม์หาภยัพิบติั 3 ประการ โดยเฉพาะในดา้นการ

ประสานงานรว่มกนัระหวา่ง NPOs และหน่วยงานภาครฐั เพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือประชาชนในพืน้ที่ใหไ้ดอ้ยา่ง

มีประสิทธภิาพ 
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4.1 เหตกุารณม์หาภยัพิบติัในภูมิภาค Tohoku 

ภมิูภาค Tohoku ตัง้อยู่ทางตอนเหนือสดุของเกาะ Honshu ซึง่เป็นเกาะที่ใหญท่ี่สดุของประเทศ

ญ่ีปุ่ น ประกอบไปดว้ย 6   จงัหวดั ไดแ้ก่ Aomori, Iwate, Miyagi,  Akita, Yamagata และ 

Fukushima (ดงัแสดงในรปูที่ 4-1) เมืองที่ใหญท่ี่สดุในภมิูภาค Tohoku คือ เมือง Sendai ซึง่มีประชากร

ทัง้สิน้ประมาณ 1.5 ลา้นคน  

 

รูปท่ี 4-1 แผนท่ีภูมิภาค Tohoku 

 

 
ที่มา: https://matcha-jp.com/en/1555 

 

เหตกุารณม์หาภยัพิบติัในภมิูภาค Tohoku เกิดขึน้เม่ือวนัศุกรท์ี่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 

14.46 น. ในบางครัง้ถกูเรียกวา่ เหตมุหาภยัพิบติั 3 ประการ (The 3/11 Triple Disasters) เน่ืองจากมี

เหตภุยัพิบติัรนุแรงเกิดขึน้ต่อเน่ืองกนัถึง 3 เหตกุารณด์ว้ยกนั ไดแ้ก ่ แผ่นดินไหว สึนามิ และวิกฤตการณ์

นิวเคลียร ์ ซึง่ท ัง้ 3 เหตกุารณนี์ไ้ดค้รา่ชวีิตผูค้นไปกวา่ 19,000 คน และสญูหายอีกกวา่ 24,000 คน จาก

คลื่นยกัษท์ี่ถาโถมเขา้สูช่มุชนชายฝ่ัง และยงัสง่ผลใหมี้ผูบ้าดเจ็บประมาณเกือบ 6,000 คน และกวา่ 

495,000 คน ตอ้งไรท้ี่อยูอ่าศยั อาคารบา้นเรอืนกวา่ 100,000 หลงัคาเรือน ถกูท าลายลงในพริบตา และ

เกือบ 300,000 หลงัคาเรือนไดร้บัความเสียหายบางสว่น (ดงัแสดงในตารางที่ 4-1) ชวีิตความเป็นอยู ่ การ
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ด าเนินธรุกิจ การประกอบอาชพีตา่งๆ โดยเฉพาะธรุกิจหรืออาชพีดา้นการประมง ตอ้งจบสิน้ไปในช ัว่

ขา้มคืน เหตกุารณค์รัง้นีไ้ดร้บัการประเมินวา่มีมูลคา่ความเสียหายทางเศรษฐกิจสงูถึงเกือบ 3 ลา้นลา้นเยน 

พืน้ที่ที่ไดร้บัความเสียหายมากที่สดุจากเหตมุหาภยัพิบติัในภมิูภาค Tohoku ไดแ้ก่ จงัหวดั Iwate, 

Miyagi, และ Fukushima โดยรายละเอียดของความเสียหายในแตล่ะจงัหวดัแสดงในตารางที่ 4-1 

 

ตารางท่ี 4-1 จ านวนและมูลคา่ความเสียหายจากเหตมุหาภยัพิบติั 3 ประการ  
ณ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

รายละเอียดความเสียหาย Iwate Miyagi Fukushima รวม 

จ านวนผูเ้สียชีวิต (คน) 5,106 10,521 3,679 19,306 

จ านวนผูสู้ญหาย (คน) 1,147 1,258 3 2,408 

จ านวนผูอ้พยพ (คน) 54,429 320,885 120,361 495,675 

จ านวนเหตกุารณเ์พลิงไหม ้ (เหตกุารณ)์ 26 163 11 200 

จ านวนอาคารบา้นเรือนท่ีเสียหายทัง้หลงั (หลงั) 17,107 69,224 21,393 107,724 

จ านวนอาคารบา้นเรือนท่ีเสียหายบางส่วน (หลงั) 4,266 57,751 236,021 298,038 

จ านวนขยะ (Debris) ท่ีเกิดขึน้ (10,000 ตนั) 584 1,869 349 2,802 

มูลคา่ความเสียหายทางเศรษฐกิจ (ลา้นเยน) 255,356 2,106,943 503,964 2,866,263 

ที่มา: Ishinomaki Community and Information Center 

 

เหตมุหาภยัพิบติั 3  ประการ เริ่มตน้จากการเกิดแผ่นดินไหววดัแรงสัน่สะเทือนไดท้ี่แมกนิจดู 9.0 โดย

มีจดุศูนยก์ลางห่างออกไปทางตะวนัออกของเมือง Sendai ประมาณ 130 กิโลเมตร และมีความลึกประมาณ 

30 กิโลเมตร นับเป็นเหตแุผ่นดินไหวครัง้ใหญท่ี่สุดที่เคยเกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น และนับเป็นเหตแุผ่นดินไหว

รนุแรงอนัดบัที่ 4 ในประวติัศาสตรโ์ลก ถึงแมแ้รงสัน่สะเทือนจากแผ่นดินไหวจะกินบริเวณกวา้ง ประชาชน

สามารถรบัรูถึ้งแรงสัน่สะเทือนไดไ้กลถึงเมือง   Kyoto ซึง่อยูห่่างจากเมือง Sendai กวา่ 800 กิโลเมตร แต่

ความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวน้ัน คิดเป็นเพียง 7.5% จากความเสียหายที่เกิดขึน้จากมหาภยัพิบติัครัง้

นีเ้ทา่น้ัน เน่ืองจาก ญ่ีปุ่ น เป็นประเทศที่มีโอกาสเสี่ยงสงูในการเกิดเหตแุผ่นดินไหว และเกิดเหตแุผ่นดินไหว

อยูบ่่อยครัง้ การกอ่สรา้งอาคารบา้นเรือนตา่งๆ จึงมีความแขง็แรงเพ่ือเตรียมพรอ้มรบัเหตแุผ่นดินไหว แมแ้ต่
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ในเมือง   Sendai   ซึง่เป็นเมืองที่อยูใ่กลก้บัจดุศูนยก์ลางการสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวมากที่สดุ พบวา่ 

ประชาชนในเมือง Sendai   มีความต่ืนตระหนกเพียงเล็กนอ้ยเทา่น้ัน ไม่มีรายงานอาคารบา้นเรือนถลม่ 

และประชาชนในเมือง Sendai สามารถกลบัมาใชช้วีิตปกติไดแ้ทบจะทนัทีหลงัเกิดเหตแุผ่นดินไหว 

ไม่ก่ีช ัว่โมงถดัมาหลงัจากเกิดเหตแุผ่นดินไหว เมืองชายฝ่ังตา่งๆ ในภมิูภาค Tohoku เผชญิกบัคลื่น

ยกัษส์ึนามิ ซึง่กอ่ใหเ้กิดผลกระทบกินบริเวณกวา้งกวา่ 670 กิโลเมตร ตามแนวชายฝ่ัง และลึกเขา้มาใน

บริเวณพืน้ดินกวา่ 10   กิโลเมตร (ดงัรปูที่ 4-2) สง่ผลใหเ้กิดน า้ทว่มสงูเป็นบริเวณกวา้งถึงกวา่ 560 

ตารางกิโลเมตร และครา่ชวีิตผูค้นจ านวนมหาศาล คิดเป็น 92.5% ของจ านวนผูเ้สียชวีิตจากเหตมุหาภยั

พิบติั 3 ประการ ในครัง้นี้ เมืองเกือบทัง้เมือง เชน่ ที่ Minamisanriku และ Ishinomaki ถกูกวาดลง

ทะเลดว้ยคลื่นยกัษท์ี่สงูกวา่ 40 เมตร  

  

รูปท่ี 4-2   แผนท่ีพืน้ท่ีท่ีไดร้บผลกระทบจากเหตสึุนามิและวิกฤตการณนิ์วเคลียร ์

 

ที่มา: https://www.insidejapantours.com 
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หลงัจากเกิดเหตแุผ่นดินไหว และสึนามิ ภมิูภาค Tohoku ยงัตอ้งเผชญิกบัวิกฤตการณนิ์วเคลียรท์ี่

จงัหวดั Fukushima แมจ้ะไม่มีผูเ้สียชวีิตโดยตรงจากเหตภุยัพิบติันิวเคลียรนี์้ แต่ก็สง่ผลเสียหายอยา่งมาก

ตอ่พืน้ที่โดยรอบ และสง่ผลใหเ้ป็นมหนัตภยันิวเคลียรค์ร ัง้รนุแรงที่สดุในโลก นับตัง้แตเ่กิดเหตวุิกฤตภยัพิบติั

นิวเคลียร ์ Chernobyl ประเทศสหภาพโซเวียต ในปี พ.ศ. 2529  

 

4.2 เหตมุหาภยัพิบติัในเมือง Ishinomaki 

Ishinomaki เป็นเมืองที่ส าคญัแห่งหน่ึงทางตะวนัออกของจงัหวดั Miyagi ตัง้อยูบ่ริเวณปากแม่น า้ 

Kitakami ซึง่เป็นแม่น า้ที่ใหญท่ี่สดุในภาคเหนือของประเทศญ่ีปุ่ น (ดงัแสดงในรปูที่ 4-3) มีพืน้ที่ประมาณ 

555 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นเมืองที่ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของจงัหวดั Miyagi รองจากเมือง Sendai 

 

รูปท่ี 4-3 แผนท่ีเมือง   Ishinomaki 

 

 
ที่มา: https://www.ishinomaki-foodexport.jp/index.php/ishinomaki/  

และ https://map-it.azurewebsites.net/ 
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เมือง Ishinomaki เป็นเมืองที่มีชือ่เสียงดา้นการท าประมง และเป็นเมืองทา่ที่ส าคญั มาตัง้แตใ่นสมยั

เมจิ (ศตวรรษที่ 19) จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2507 เมือง Ishinomaki ไดพ้ฒันาขึน้เป็นศูนยก์ลาง

อตุสาหกรรมที่ส าคญัของประเทศ อนัเป็นผลมาจากการจดัตัง้ทา่เรืออตุสาหกรรมเมือง Ishinomaki 

(Ishinomaki Industrial Port) ซึง่ชว่ยเพ่ิมศกัยภาพในการพฒันาใหก้บัเมือง   Ishinomaki เป็นอยา่ง

มาก ไม่เพียงแตใ่นดา้นการประมงเทา่น้ัน ยกตวัอยา่งเชน่ มีการตัง้มหาวิทยาลยั   Ishinomaki Senshu 

ซึง่เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนในปี พ.ศ. 2532 มีการสรา้งทางดว่น   Sanriku (Sanriku Expressway) เพ่ือ

เชือ่มระหวา่งเมือง Sendai ในจงัหวดั Miyagi จนถึงเมือง Miyako ในจงัหวดั Iwate  เป็นตน้ จนท าให ้

เมือง Ishinomaki กลายเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายที่ส าคญัเมืองหน่ึงของภมิูภาค Tohoku และเป็นเมืองที่มี

การพฒันาในทกุๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็น เกษตรกรรม ป่าไม ้ ประมง การคา้ อตุสาหกรรม และการ

ทอ่งเที่ยว  

อยา่งไรก็ตาม เหตมุหาภยัพิบติัในปี พ.ศ. 2554 ไดส้รา้งความเสียหายใหแ้กเ่มือง Ishinomaki อยา่ง

มหาศาลทัง้ตอ่ชวีิตผูค้น อาคารบา้นเรือน และจิตใจของผูค้นในเมือง Ishinomaki (ดงัตารางที่ 4-2) 

 

ตารางท่ี 4-2   จ านวนและมูลคา่ความเสียหายของเมือง Ishinomaki จากเหตมุหาภยัพิบติั  
3 ประการ ณ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

รายละเอียดความเสียหาย จ านวน 

จ านวนผูเ้สียชีวิต (คน) 3,329 

จ านวนผูสู้ญหาย (คน) 420 

จ านวนผูอ้พยพ (คน) 50,758 

จ านวนเหตกุารณเ์พลิงไหม ้ (เหตกุารณ)์ 20 

จ านวนอาคารบา้นเรือนท่ีเสียหายทัง้หลงั (หลงั) 22,357 

จ านวนอาคารบา้นเรือนท่ีเสียหายบางส่วน (หลงั) 31,385 

จ านวนขยะ (Debris) ท่ีเกิดขึน้ (10,000 ตนั) 428 

มูลคา่ความเสียหายทางเศรษฐกิจ (ลา้นเยน) 262,155 

พืน้ท่ีเผชิญภาวะน ้าท่วมสูง (ตารางกิโลเมตร) 73 

ที่มา: Ishinomaki Community and Information Center 
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อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากเกิดเหตมุหาภยัพิบติั โดยเฉพาะเหตกุารณส์ึนามิ ความชว่ยเหลือตา่งๆ จาก

ผูค้นทัง้ใกลแ้ละไกลไดห้ลัง่ไหลเขา้มาสูเ่มือง Ishinomaki ไม่วา่จะเป็นเจา้หนา้ทีภ่าครฐัทัง้ระดบัชาติและระดบั

ทอ้งถ่ิน บริษทัและองคก์รเอกชนตา่งๆ จนถึงอาสาสมคัรจ านวนมากทัง้จากในประเทศและตา่งประเทศ 

ทัง้หมดทกุภาคสว่นตา่งชว่ยกนัลงมือลงแรงเพ่ือชว่ยเหลือ ฟ้ืนฟู ใหเ้มือง Ishinomaki และประชาชนใน

เมืองผูร้อดชวีิตจากเหตมุหาภยัพิบติัครัง้นีก้ลบัมาเขม้แขง็และสามารถพฒันาตอ่ไปดว้ยความหวงั  

 

4.3 บทบาทของอาสาสมคัรในเหตภุยัพิบติัภูมิภาค Tohoku 

 พฒันาการของอาสาสมคัรในญ่ีปุ่ นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นไดช้ดั จากประสบการณก์ารท างาน

รว่มกบัอาสาสมคัรในภยัพิบติัหลายครัง้ที่ผ่านมา ท าใหค้รัง้นี ้ เม่ือเกิดเหตกุารณภ์ยัพิบติัครัง้ใหญใ่นวนัที่ 11 

มีนาคม พ.ศ. 2554 ทางภาคตะวนัออกของประเทศญ่ีปุ่ น ภาครฐัจึงเขา้มามีสว่นรว่มในการประสานงานกบั

อาสาสมคัรอยา่งรวดเร็ว และหาวิธทีี่จะจดัการกบัจ านวนอาสาสมคัรที่หลัง่ไหลเขา้มายงัพืน้ที่ที่เกิดเหตภุยั

พิบติัเพ่ือชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัอยา่งเป็นระบบ โดยรฐับาลน าโดยนายกรฐัมนตรี Kan Naoto ไดจ้ดัตัง้

หน่วยงานสนับสนุนเพ่ือดแูลเรื่องอาสาสมคัรเป็นการเฉพาะ ไดแ้ก่  ส านักงานประสานงานอาสาสมคัร สงักดั

ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี (Cabinet Secretariat’s Volunteer Coordination Office: VCO) ใน

วนัที่ 12 มีนาคม 2554 หลงัจากเกิดเหตภุยัพิบติัเพียง 1 วนัเทา่น้ัน โดยนายกรฐัมนตรี Kan Naoto ได ้

มอบหมายให ้ Tsujomoto Kiyomi ผูร้ว่มกอ่ตัง้องคก์ร Peace Boat มาท าหนา้ที่เป็นผูช้ว่ย

นายกรฐัมนตรีและดแูลประสานงานกบัอาสาสมคัรโดยเฉพาะ และมอบหมายให ้ Yuasa Makoto ซึง่เป็นนัก

เคลื่อนไหวทางสงัคม ใหม้าด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้ านวยการ VCO ซึง่คณะท างานของ VCO นีจ้ะประกอบไป

ดว้ยขา้ราชการจ านวน 7 ทา่น และบุคคลภายนอกที่ไดร้บัมอบหมายที่ไม่ใชข่า้ราชการอีก 3 ทา่น โดย

นอกเหนือจากการท าหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานโดยตรงกบัอาสาสมคัรตา่งๆ แลว้  VCO ยงัสรา้งชอ่งทางเพ่ือ

สื่อสารโดยตรงกบัสาธารณชนโดยไดเ้ปิดเว็บไซต ์ Tasukeai Japan ในวนัที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 

เพ่ือใหข้อ้มูลทัง้ภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาองักฤษเก่ียวกบักิจกรรมอาสาสมคัร และการบริจาคเงินหรือสิ่งของตา่งๆ 

เพ่ือใหค้วามชว่ยเหลอืในเหตแุผ่นดินไหวใหญท่างตะวนัออกของญ่ีปุ่ นในครัง้นี้ (Avenell, 2012)  

นอกเหนือจากหน่วยงานกลาง VCO แลว้ ภาครฐัไดจ้ดัตัง้หน่วยงานกลางในแตล่ะพืน้ที่ขึน้มาเพ่ือดแูล

จดัการงานอาสาสมคัรขึน้มาเป็นการเฉพาะ ไดแ้ก่ ศูนยอ์าสาสมคัรภยัพิบติั (Disaster Volunteer 

Center: VC) ซึง่อยูภ่ายใตก้ารดแูลของสภาสงัคมสงเคราะหใ์นพืน้ที่ (Social Welfare Council) โดยเม่ือ

เกิดเหตภุยัพิบติัน้ัน มีศูนยอ์าสาสมคัรภยัพิบติัไดถ้กูจดัตัง้ขึน้ในภมิูภาค Tohoku  เป็นจ านวนทัง้สิน้กวา่ 

60 แห่ง (ดงัแสดงในตารางที่ 4-3)  
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ตารางท่ี 4-3   จ านวนศูนยอ์าสาสมคัรภยัพิบติัในแตล่ะจงัหวดัของภูมิภาค Tohoku 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 มิถุนายน 2563) 

จงัหวดั จ านวน (ศูนย)์ 

จงัหวดั   Iwate 24 

จงัหวดั Miyagi 12* 

จงัหวดั Fukushima 30 

หมายเหตุ * ขอ้มูลที่แสดงรวมเมือง Sendai-shi 

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวสดิัการของประเทศญ่ีปุ่น 

 

ส าหรบัเมือง Ishinomaki น้ัน ศูนยอ์าสาสมคัรภยัพิบติัมีส านักงานช ัว่คราวอยูท่ี่ มหาวิทยาลยั 

Ishinomaki Senshu และตอ่มาไดย้า้ยที่ต ัง้ของศูนยอ์าสาสมคัรภยัพิบติัมาอยูท่ี่ Municipal Workers’ 

Leisure Center (Meiyukan) ตัง้แตเ่ดือน ธนัวาคม 2554  และปฏิบติังานที่ส านักงานแห่งนีจ้นถึงเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยตลอดระยะเวลา 3  ปีน้ัน มีจ านวนอาสาสมคัรที่ลงทะเบียนชว่ยงานอาสาสมคัรกบั

ทางศูนยอ์าสาสมคัรภยัพิบติัมากถึง 116,000 คน นอกจากนี้ องคก์รเอกชนตา่งๆ รวมถึง NPOs และ 

อาสาสมคัร ที่เคยมีประสบการณเ์ขา้ชว่ยเหลอืในเหตภุยัพิบติัเม่ือครัง้เกิดเหตแุผ่นดินไหว Hanshin-Awaji 

ในปี พ.ศ. 2538 ตา่งก็กลบัเขามาท าหนา้ที่ในการชว่ยเหลือและบรรเทาภยัพิบติัในครัง้นีด้ว้ย  

นอกจากการอ านวยความสะดวกและจดัระเบียบโครงสรา้งผ่านองคก์รตา่งๆ แลว้ รฐับาลยงัได ้

ด าเนินการปรบัปรงุมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบหลายประการ เพ่ือสนับสนุนการท างานของ

อาสาสมคัร เชน่ การใหอ้าสาสมคัรมีบตัรผ่านทางเป็นกรณีพิเศษเพ่ือเขา้ถึงพืน้ที่ได ้ จดัสรรงบประมาณ

ใหแ้ก่ NPOs ที่ใหค้วามชว่ยเหลือผูพิ้การหรอืผูส้งูอาย ุ และลดภาษีในการซือ้พาหนะส าหรบัใชใ้นการ

ด าเนินกิจกรรม นอกจากนี ้ กระทรวงการคลงัไดอ้อกประกาศ ณ วนัที่ 15 มีนาคม เพ่ือปรบักฎระเบียบใน

การยกเวน้ภาษีแกผู่บ้ริจาคเงิน และผ่อนคลายกฎระเบียบในการใชเ้งินบริจาค เกือบทกุๆ กระทรวงและ

หน่วยงานมีการจดักิจกรรมเพ่ืออ านวยความสะดวกแกอ่าสาสมคัร เชน่ ส านักงานทอ่งเที่ยวจดั Volunteer 

bus tours กระทรวงการต่างประเทศท างานรว่มดบั NGOs ในการอ านวยความสะดวกใหแ้กอ่าสาสมคัรที่จะ
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เดินทางเขา้มาในประเทศญ่ีปุ่ น หรือในหลายๆ หน่วยงานสนับสนุนใหเ้จา้หนา้ทีหรือขา้ราชการไปเป็น

อาสาสมคัร โดยอนุญาตใหมี้ Volunteer leave ไดเ้ป็นกรณีพิเศษ เป็นตน้ (Avenell, 2012) 

นอกจากนี ้ เรื่องของขอ้มูล การรบัขา่วสารก็เป็นสิ่งส าคญัในการท างาน โดยเฉพาะในพืน้ที่ที่อยูใ่น

สถานการณฉุ์กเฉินและประสบภยัพิบติัรนุแรงเชน่นี้ เพ่ือที่จะอ านวยความสะดวกในเรื่องของการแลกเปลี่ยน

และกระจายขอ้มูลขา่วสาร กลุม่องคก์ร NPOs ไดจ้ดัตัง้เครือขา่ยชือ่วา่ Japan Civil Network for 

Disaster Relief in the East Japan (JCN) เม่ือวนัที ่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือท าหนา้ที่ประสานงาน

ระหวา่ง NPOs ดว้ยกนั โดยมีสมาชกิมากถึง 581 องคก์ร (ขอ้มูลในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554) ซึง่

นับเป็นครัง้แรกที่ NGOs / NPOs ในญ่ีปุ่ นไดร้วมตวักนัเป็นเครือขา่ยขนาดใหญแ่ละรว่มมือกนัในการด าเนิน

กิจกรรมเพ่ือบรรเทาเหตภุยัพิบติั (Sakamoto, 2012)  นอกเหนือจากหน่วยงานที่ท าหนา้ที่ประสานงานอยา่ง 

ศูนยอ์าสาสมคัรภยัพิบติั และ JCN แลว้ ในแตล่ะพืน้ที่ก็ยงัมี NPO ซึง่ท าหนา้ที่ในการประสานงานดว้ย

เชน่กนั เชน่  Save Takata และ The Tono City Disaster Relief Network หรือ Tono Magokoro 

Net ซึง่เป็น NPOs ที่ท าหนา้ที่ในการประสานงานในพืน้ที่จงัหวดั Iwate และ Ishinomaki Disaster 

Recovery Assistance Council: IDRAC (ปัจจบุนั คือ Ishinomaki Future Support Association) 

ซึง่ท าหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานหลกัของกลุม่ NPOs ในพืน้ที่เมือง Ishinomaki จงัหวดั Miyagi เป็นตน้ 

รูปท่ี 4-4 ล าดบัเหตกุารณก์ารจดัต ัง้องคก์รและการออกนโยบายเพ่ือส่งเสริมการท างาน

ของอาสาสมคัรในเหตภุยัพิบติัภูมิภาค Tohoku

 

วนัเกิดเหต ุ
11 มีนาคม  

12 มีนาคม  
จดัตัง้ 

Cabinet 
Secretariat's 
Volunteer 

Coordination 
Office:VCO 

กท.การคลงั
ออกมาตรการ
ดา้นภาษี/เงิน

บริจาค 
15 มีนาคม  

22 มีนาคม   
VCO เปิดเวบ

ไซต ์
Tasukeai 

Japan 

เครือ่ขา่ย 
NPOs จดัตัง้ 
Japan Civil 
Network: 

JCN 
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อยา่งไรก็ดี จ านวนของอาสาสมคัรในครัง้นี้ มีจ านวนไม่มากนักเม่ือเทียบกบัครัง้เม่ือเกิดเหตแุผ่นดินไหว 

Kobe หนังสือพิมพ ์ Asahi ของญ่ีปุ่ น เปิดเผยเม่ือวนัที่ 10 มิถนุายน  พ.ศ. 2554 วา่ จ านวนอาสาสมคัร

ทัง้จากศูนยอ์าสาสมคัรภยัพิบติัและองคก์รอื่นๆ ที่เขา้มาชว่ยเหลือในชว่งเกิดเหตแุผ่นดินไหวในภมิูภาค 

Tohoku มีประมาณ 370,000 คน ในขณะที่ตอนเกิดเหตแุผ่นดินไหว Kobe เม่ือปี พ.ศ. 2538 น้ัน มี

อาสาสมคัรมากกวา่ 1,117,000 คน สว่นหน่ึงอาจเน่ืองมาจากเหตภุยัพิบติัแผ่นดินไหวและสึนามิในภมิูภาค 

Tohoku กอ่ใหเ้กิดความเสยีหายที่รนุแรง กินบริเวณกวา้ง ถนน ทางรถไฟ ทา่เรือ ไดร้บัความเสียหาย

อยา่งหนัก รถไฟไม่สามารถใหบ้ริการได ้ ทางหลวงตา่งๆ ถกูปิด ท าใหก้ารเดินทางเขา้ไปยงัที่เกิดเหตเุพ่ือให ้

ความชว่ยเหลือเป็นไปอยา่งยากล าบาก อีกทัง้ยงัมีเหตรุ ัว่ไหลของกมัมนัตภาพรงัสเีป็นวงกวา้งจากโรงไฟฟ้า

นิวเคลียรท์ี่จงัหวดั Fukushima อยา่งไรก็ตาม การประเมินจ านวนอาสาสมคัรนี ้ ไม่ไดร้วมถึงคนทอ้งถ่ิน 

และไม่ไดร้วมการชว่ยเหลือจากกลุม่องคก์รศาสนา ที่ท างานเป็นอาสาสมคัรอยูใ่นพืน้ที่ประสบเหตภุยัพิบติั 

(Fisker-Neilson, 2012) นอกจากน้ัน เหตุการณภ์ยัพิบติัครัง้ใหญใ่นครัง้นี ้ ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่

ความสามารถของชมุชนในการป้องกนัและรบัมือภยัพิบติัลดลง เน่ืองจากจ านวนครอบครวัที่ไดร้บัผลกระทบ

จากแผ่นดินไหว สึนามิ และวิกฤตการณนิ์วเคลียรมี์เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ จ านวนผูส้งูอายซุึง่อาศยัอยูโ่ดย

ล าพงัมีมากขึน้ จึงย่ิงท าใหบ้ทบาทของอาสาสมคัรมีความจ าเป็นมากย่ิงขึน้  

อยา่งไรก็ดี เจา้หนา้ที่ภาครฐั ยงัคงมีความกงัวลวา่ คลื่นอาสาสมคัรที่เขา้มายงัพืน้ที่ที่คอ่นขา้งมีความ

อนัตรายสงู อาจจะแทรกแซงการท างานของเจา้หนา้ที ่ หรือท าใหส้ถานการณเ์ลวรา้ยลงไปอีก ซึง่จะไปเป็น

การเพ่ิมภาระใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งซึง่ปฏิบติัหนา้ที่ในที่เกิดเหต ุ นอกจากน้ัน ยงัมีความกงัวลในเรื่องความ

ปลอดภยัและสขุภาพของอาสาสมคัรในการท างานในเขตภยัพิบติั เชน่ อนัตรายจากโคลน แกว้ น า้มนั และ

สารพิษตา่งๆ ยงัไม่รวมถึงอนัตรายที่มองไม่เห็นจากสารกมัมนัตรงัสี ในจงัหวดั Fukushima อาสาสมคัร

จ านวนหน่ึงซึง่ไดร้บัการเตือนถึงอนัตรายเหลา่นี้ ถอนตวัจากการเขา้ไปท างานยงัจดุเกิดเหตทุี่อนัตราย และ

อาสาสมคัรบางสว่นไม่ไดร้บัอนุญาตใหท้ างาน โดยปราศจากการประสานงานกบัองคก์รที่ดูแลและจดัการเรื่อง

ภยัพิบติั ซึง่ท างานอยูใ่นพืน้ที่ เพ่ือป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ทัง้ตอ่ตวัอาสาสมคัรเอง และผูป้ระสบเหตภุยั

พิบติั (McMorran, 2017)  แมจ้ะมีความกงัวลในเรื่องของอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ แตห่ลายๆ หน่วยงานก็

ปฏิเสธไม่ไดถึ้งบทบาทที่จ าเป็นของอาสาสมคัร ในการชว่ยแบ่งเบาภาระหนา้ที่ และชว่ยเหลือผูป้ระสบเหตภุยั

พิบติัไดอ้ยา่งทนัทว่งที  

นอกจากน้ัน ในยคุปัจจุบนัจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี เหตภุยัพิบติั 3.11 ไดส้รา้ง

ปรากฏการณท์างดิจิทลัแกแ่นวคิดอาสาสมคัร ผ่านเว็บไซต ์ เว็บบล็อกสว่นตวั และสื่อสงัคมออนไลน์

ตา่งๆ  เชน่ เว็บไซตโ์ครงการรถโดยสารอาสา Tohoku ของมหาวิทยาลยั Kobe เว็บไซตข์องโครงการ 

Voices from the Ground ขององคก์ร Peace Boat และเว็บไซต ์ Tasukeai Japan และฐานขอ้มูล
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ออนไลนต์า่งๆ ไม่วา่จะเป็นการเผยแพรแ่ละแลกเปลี่ยนขอ้มูล เชน่ แผนที่ รปูภาพ คลิปวีดีโอ คลิปเสียง 

เรื่องราวของผูร้อดชวีิต และกิจกรรมอาสาสมคัร มีการเปิดเว็บไซตข์องเครือขา่ยอาสาสมคัร และเผยแพร่

ขอ้มูลเก่ียวกบังานอาสาสมคัรผ่านอินเตอรเ์น็ต และสื่อสงัคมออนไลนต์า่งๆ ท าใหก้ารท างานของกลุม่

อาสาสมคัรพฒันาและแพรห่ลายไปจากเดิมมาก  เว็บไซตเ์หลา่นีย้งัเตือนผูเ้ย่ียมชมเว็บไซต ์ และผูท้ี่ตอ้งการจะ

มาท างานอาสาสมคัรถึงอนัตรายที่พวกเขาอาจตอ้งเผชญิ และใหข้อ้มูลในเรื่องการเตรียมตวักอ่นมาท างาน

อาสาสมคัร เชน่ อาสาสมคัรจ าเป็นตอ้งมีประกนัภยัอาสาสมคัร และอปุกรณท์ี่จ าเป็น เชน่ หนา้กาก ถงุ

มือ กางเกงขายาว เสือ้แขนยาว หมวก หมวกนิรภยั ผา้เชด็ตวั รองเทา้บูทยาว หรือรองเทา้นิรภยั ขึน้อยู่

กบัสถานที่ที่จะไป เป็นตน้ 

ผูป้ระสานงานอาสาสมคัรของแตล่ะองคก์รจะชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกใหก้บัอาสาสมคัร โดยดแูลให ้

ค าแนะน าในเรื่องการเดินทาง ที่พกัอาศยั อาหาร และเรื่องที่จ าเป็นอื่นๆ และชว่ยจดัหางานหรือกิจกรรม

อาสาสมคัรที่เหมาะสมกบัความสามารถและมีความจ าเป็นตอ่พืน้ที่เกิดเหตใุนขณะน้ัน ผูท้ี่เขา้ไปเย่ียมชม

เว็บไซต ์ อยา่งเชน่ Tasukeai Japan จะไดท้ราบถึงค าบรรยายครา่วๆ เก่ียวกบัโอกาสการท างานอาสาสมคัร

ในบริเวณพืน้ที่เกิดเหต ุ และยงัสามารถเปิดลิงคไ์ปยงัศูนยป์ระสานงานอาสาสมคัรที่รบัผิดชอบในแตล่ะ

โครงการหากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม ขอ้มูลตา่งๆ รวมถึงวนัออกเดินทาง สถานที่นัดหมาย ประเภทของที่

พกัอาศยั ลกัษณะงานที่ตอ้งท า เวลา และสถานที่รว่มกิจกรรม รวมถึงจดัปฐมนิเทศกอ่นออกเดินทาง และ

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดในการมีสว่นรว่มในงานอาสาสมคัร 

เหตภุยัพิบติัในภมิูภาค Tohoku ท าใหไ้ดเ้ห็นถึงพฒันาการของอาสาสมคัรในประเทศญ่ีปุ่ นในการ

ท างานรว่มกนั การประสานงาน และความรว่มมือ ผูป้ระสานงานอาสาสมคัรในพืน้ที่ตา่งๆ ทัง้องคก์ารที่มี

ประสบการณด์า้นการจดัการภยัพิบติัมากวา่ 10 ปี เชน่ สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งชาติ  (Zenshakyo) 

องคก์ร Peace Boat และ องคก์รไม่แสวงหาผลก าไรอื่นๆ ที่จดัตัง้ขึน้ใหม่หลงัเกิดเหตภุยัพิบติัวนัที่ 11 

มีนาคม พ.ศ. 2554 ไม่นาน ซึง่สว่นใหญจ่ะเป็นองคก์รเพ่ือการประสานงานอาสาสมคัรในพืน้ที่ตา่งๆ เชน่ 

JCN, IDRAC, Tono Magokoro Net เป็นตน้ นอกจากนีย้งัมีกลุม่ที่เป็นการรวมตวักนัของกลุม่ใดกลุม่หน่ึง

โดยเฉพาะ เชน่ กลุม่เยาวชนเพ่ือ 3.11 (Youth for 3.11) และ โครงการอาสาสมคัร Tohoku ของ

นักศึกษามหาวิทยาลยั Kobe ซึง่ท าใหไ้ดเ้ห็นถึงมุมมองที่เปลี่ยนไปในการบริหารจดัการภยัพิบติัที่ไม่สามารถ

พึงพาความชว่ยเหลือจากรฐัไดเ้พียงล าพงั หากแตจ่ าเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมือในการท างานรว่มกนัของ

หลากหลายภาคสว่น โดยเฉพาะกลุม่อาสาสมคัร ผ่านโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รทีสามารถท าใหก้ลไก

การท างานเป็นไปอยา่งราบรืน่และรวดเร็ว 
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ความแตกตา่งระหวา่งการท ากิจกรรมของอาสาสมคัรเพ่ือชว่ยเหลือเหตภุยัพิบติั ระหวา่งเหตแุผ่นดินไหว 

Kobe ในปี พ.ศ. 2538 และเหตภุยัพิบติัภมิูภาค Tohoku ปี พ.ศ. 2554 ที่เห็นไดช้ดัเจนคือ บทบาทและ

การมีสว่นรว่มของ NPOs และอาสาสมคัร ในเหตแุผ่นดินไหว Kobe ปี พ.ศ. 2538 ยงัไม่มีกลไกการ

ท างานผ่านโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รที่เป็นระบบ ยงัไม่มีชอ่งทางการรบัความชว่ยเหลือจากภาคเอกชน

หรืออาสาสมคัรรายบุคคลที่เป็นระบบชดัเจน ดงัน้ัน แตล่ะองคก์ร แตล่ะบุคคล จึงท างานในลกัษณะตา่งคน

ตา่งท า ตา่งคนตา่งใหค้วามชว่ยเหลือ หรือบางองคก์รอาจจะติดตอ่ผ่านเครือขา่ยที่ตนเองรูจ้กั ผ่านรฐับาล

ทอ้งถ่ิน ผ่านการติดตอ่โดยชอ่งทางสว่นตวัของแตล่ะคน และยงัไม่มีระบบของการส ารวจอปุสงค ์ อปุทาน 

หรอืความพรอ้มของแตล่ะองคก์รในการใหค้วามสนับสนุนชว่ยเหลือ และความตอ้งการความชว่ยเหลือของ

ผูป้ระสบภยัในพืน้ที่ ดงัน้ัน ในการใหค้วามชว่ยเหลือจึงเป็นไปอยา่งคอ่นขา้งล าบากและสบัสน  

 จากปัญหาที่เกิดขึน้ จึงท าใหมี้การพฒันาโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รเพ่ืออ านวยความสะดวก 

จดัระเบียบ และเพ่ิมประสิทธภิาพในการท างาน โดยเฉพาะอยา่งย่ิง การพฒันารปูแบบการประสานงานและ

ความรว่มมือระหวา่งองคก์ร รฐับาลมีการจดัตัง้ Disaster Volunteer Center ภายใตส้งักดัของสภาสงัคม

สงเคราะหใ์นพืน้ที่ประสบภยัขึน้เพ่ืออ านวยความสะดวกแกอ่าสาสมคัร มีการจดัตัง้คณะกรรมการเพ่ือประสาน

การท างานรว่มกนั และเพ่ือใหเ้กิดการสื่อสารขา้มภาคสว่น ระหวา่ง 1) Volunteer Center 2) เครือขา่ย

หรือองคก์รสนับสนุน NPOs และ 3) หน่วยงานภาครฐั เชน่ ต ารวจ ทหาร 

หลงัจากน้ัน เม่ือมีเหตภุยัพิบติัเกิดขึน้ รปูแบบการท างานจะถกูการจดัตัง้อยา่งเป็นระบบ เชน่ เม่ือ

เกิดเหตภุยัพิบติั cyclone Hagibis ในปี พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจะมีการจดัประชมุรว่มกนัทกุ

อาทิตยเ์พ่ือแลกเปลี่ยนขอ้มูล ซึง่ผูเ้ขา้รว่มการประชมุนีจ้ะมีทัง้ตวัแทนของรฐับาลทอ้งถ่ิน NPOs และ สภา

สงัคมสงเคราะหใ์นพืน้ที่ ที่มารว่มประชมุและแบ่งปันขอ้มูลที่เป็นประโยชนต์อ่การท างานรว่มกนั แต่การ

ท างานของอาสาสมคัรก็ยงัมีความทา้ทายบางประการ เชน่ จ านวนของอาสาสมคัรที่ลงมาท างานในพืน้ที ่

บางพืน้ที่มีอาสาสมคัรจ านวนมาก ในขณะที่บางพืน้ที่คอ่นขา้งขาดแคลน หรือปัญหาจากการ

รูเ้ทา่ไม่ถึงการณใ์นการท างานของอาสาสมคัรเอง ดงัน้ัน องคก์รที่เก่ียวขอ้งจึงจ าเป็นตอ้งมีการอบรมเพ่ือ

สรา้งจิตจ าส านึกที่ดีในการท างานของอาสาสมคัร เพ่ือไม่ใหก้ารชว่ยเหลือของอาสาสมคัรกอ่ใหเ้กิดปัญหา

มากไปกวา่เดิม 
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4.4 บทบาทและกลไกการท างานของอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัในเมือง Ishinomaki 

 

แทบจะโดยทนัทีหลงัจากเกิดเหตภุยัพิบติั อาสาสมคัร และ NPOs ทีเก่ียวขอ้งและมีประสบการณใ์น

การจดัการภยัพิบติัไดมุ้่งหนา้สูเ่มือง Ishinomaki และเริ่มปฏิบติัการในพืน้ที่ในกิจกรรมตา่งๆ ที่มีความ

จ าเป็น เชน่ การชว่ยคน้หาผูป้ระสบภยั การแจกจา่ยขา้วของเครื่องใชท้ี่จ าเป็น การท าอาหาร และการ

ก าจดัขยะและเศษซากปรกัหกัพงั เป็นตน้ จากบทเรียนที่เกิดขึน้ในเรื่องการท างานรว่มกบัอาสาสมคัรในเหตุ

แผ่นดินไหว Kobe สง่ผลใหร้ฐับาลไดเ้ตรียมจดัการโครงสรา้งเชงิสถาบนัในระดบัทอ้งถ่ินไว ้ โดยรฐับาลทอ้งถ่ิน

ไดท้ าขอ้ตกลงกบัสภาสงัคมสงเคราะหว์า่ เม่ือเกิดเหตภุยัพิบติัขึน้  สภาสงัคมสงเคราะหจ์ะเป็นผูจ้ดัตัง้ศูนย ์

อาสาสมคัรภยัพิบติั (Disaster Volunteer Center) ในพืน้ที่ โดยการสนับสนุนของรฐับาลทอ้งถ่ิน และ

ศูนยอ์าสาสมคัรภยัพิบติันีจ้ะท าหนา้ที่ประสานงานระหวา่งอาสาสมคัรรายบุคคลกบัหน่วยงานอื่นๆ ของรฐั ใน

การเขา้ไปปฏิบติัในพืน้ที่ รวมทัง้ประสานงานกบั NPOs ดว้ย  

อยา่งไรก็ตาม จากงานวิจยัของศิริพร วชัชวลัค ุ (2562) พบวา่ ปัญหาที่เกิดขึน้ในการด าเนินการ

ของศูนยอ์าสาสมคัรในพืน้ที่ คือ ไม่สามารถจดัตัง้ขึน้ไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ เน่ืองจากพืน้ที่ที่ไดร้บัความ

เสียหายจากเหตกุารณภ์ยัพิบติัในครัง้นีมี้ความรา้ยแรงมาก ซึง่สง่ผลใหเ้กิดความลา่ชา้ในการระดม

อาสาสมคัรและการประสานงานตา่ง ๆ ในทางกลบักนั NPOs สามารถที่จะปฏิบติัการในพืน้ที่ไดร้วดเร็วกวา่ 

เพราะมีเครือขา่ยและความพรอ้มมากกวา่ในการระดมอาสาสมคัรและการประสานงาน (ศิริพร, 2562)  

ส าหรบัเมือง Ishinomaki น้ัน Ishinomaki Disaster Volunteer Center ไดก้อ่ตัง้ขึน้และพรอ้ม

ปฏิบติังานในเวลาไม่นานภายหลงัจากเกิดเหตภุยัพิบติั ความรว่มมือระหวา่ง Ishinomaki Disaster 

Volunteer Center และองคก์รอาสาสมคัรที่ท างานในพืน้ที่เกิดประสิทธภิาพอยา่งมาก แทบจะโดยทนัที่ที่

เกิดเหตภุยัพิบติัแผ่นดินไหว และสึนามิ ซึง่ท าใหกิ้จกรรมใหค้วามชว่ยเหลือสามารถเกิดขึน้ไดอ้ยา่งทนัทว่งที

และมีประสิทธภิาพ นอกจากนี ้ หลงัจากที่ไดร้บัการขอความรว่มมือและประสานงานจาก Ishinomaki 

Disaster Volunteer Center กลุม่อาสาสมคัรและองคก์รเอกชนตา่งๆ ก็ไดมี้การรวมตวั และจดัประชมุ

รว่มกนัเป็นครัง้แรกในวนัที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 
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รูปท่ี 4-5 ล าดบัเหตกุารณใ์นการจดัประชมุขององคก์รตา่งๆ ในเมือง Ishinomaki เมื่อ

เกิดเหตภุยัพิบติัภูมิภาค Tohoku 

 

จากน้ัน ภาครฐัจึงไดมี้การจดัประชมุ Ishinomaki City Disaster Response Headquarter ขึน้

ในวนัที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ซึง่เป็นการประชมุรว่มกนัของหน่วยงานภาครฐั ไดแ้ก ่ สภาทอ้งถ่ิน 

Ishinomaki City Council กองก าลงัป้องกนัตนเองในฐานะหน่วยงานกลาง และองคก์รอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งใน

การจดัการภยัพิบติั โดยในการประชมุครัง้แรกนี้ มี NPOs ไดแ้ก่ Nippon Foundation, Peace Boat 

และ Megumi Japan เขา้รว่มประชมุเพ่ือแนะน าองคก์รรวมถึงกิจกรรมที่แตล่ะองคก์รท า หลงัจากน้ันในการ

ประชมุ Ishinomaki City Disaster Response Headquarter วนัถดัมา คือวนัที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 

2554 องคก์ร IDRAC ซึง่เป็นองคก์รที่ท าหนา้ที่ในการประสานงานระหวา่ง NPOs/NGOs จึงไดร้บัเชญิเขา้

รว่มประชมุเพ่ืออธบิายถึงกิจกรรมตา่งๆ ของอาสาสมคัร และในวนัที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554 เริ่มมีการจดั

ประชมุสามฝ่ายขึน้เป็นครัง้แรก ระหวา่ง สภาทอ้งถ่ินเมือง Ishinomaki  กองก าลงัป้องกนัตนเอง และ 

IDRAC ในฐานะตวัแทนของกลุม่องคก์รอาสาสมคัรและ NPOs (ดงัแสดงในรปูที่ 4-5) 

เน่ืองจากมีอาสาสมคัรจ านวนมากที่เขา้มาท ากิจกรรมบรรเทาฟ้ืนฟูภยัพิบติัในเมือง Ishinomaki ใน

แตล่ะวนั จึงท าใหต้อ้งมีการแบ่งหนา้ที่ และมีการมอบหมายงานใหเ้หมาะสม ผ่านการจดัประชมุที่เรียกวา่ 

Plenary meeting หรือการจดัประชมุรว่มกนัระหวา่ง NPOs ตา่งๆ ที่ท างานในพืน้ที่โดยในระยะแรก การ

จดัประชมุน้ันจะถกูจดัขึน้ที่ Ishinomaki Senshu University เพ่ือที่จะแลกเปลี่ยนขอ้มูล พูดคยุถึงปัญหา 

วนัเกิดเหต ุ
11 มีนาคม 

20 มีนาคม 
NPOs จดัประชมุ
รว่มกนัครัง้แรก 

จดัตัง้ 
Ishinomaki 

City Disaster 
Response 

Headquarter 

24 มีนาคม 

5 เมษายน 
การประชมุสาม
ฝ่ายระหวา่ง City 
Council, SDF 
และ IDRAC 
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ความตอ้งการเรง่ดว่น และการบริหารจดัการกิจกรรมการบรรเทาฟ้ืนฟูตา่งๆ เพ่ือใหท้กุฝ่ายมีความเขา้ใจ

ตรงกนั และไม่ใหเ้กิดการท างานที่ซ า้ซอ้น หรือวุน่วาย โดยจะมีหวัหนา้อาสาสมคัร ซึง่ทาง NPOs จะเป็นผู ้

เลือก โดยถามความสมคัรใจจากอาสาสมคัรที่เป็นคนในพืน้ที่ และสามารถมาท ากิจกรรมอาสาสมคัรไดอ้ยา่ง

ตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลายาว (หวัหนา้อาสาสมคัรไม่ควรเป็นอาสาสมคัรที่มาท างานเป็นครัง้คราว หรือครัง้ละไม่

เกิน 1-2 วนั) ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ ส ารวจความตอ้งการของชมุชนวา่มีกิจกรรมใดที่จ าเป็น และ

อาสาสมคัรสามารถเขา้ไปใหค้วามชว่ยเหลือได ้ โดยผูน้ าอาสาสมคัรนี ้ จะท าหนา้ที่อยา่งใกลช้ดิกบัศูนย ์

อาสาสมคัรภยัพิบติั โดยจะมีการประชมุรว่มกนัทกุวนัเพ่ือวางแผนการท างาน และแบ่งปันขอ้มูลตา่งๆ 

เพ่ือที่จะเตรียมรบักลุม่อาสาสมคัรจ านวนมากที่จะเขา้มาชว่ยท างานในแตล่ะวนั โดยเฉพาะในชว่งวนัหยดุ 

เสาร-์อาทิตย ์ ที่จะมีอาสาสมคัรเขา้มาชว่ยกิจกรรมอาสาสมคัรในพืน้ที่จ านวนมากเป็นพิเศษ และในวนัหยดุ

ยาว เชน่  Golden Week ในชว่งปลายเดือนเมษายน ถึงตน้เดือนพฤษภาคม ซึง่มีอาสาสมคัรเขา้มาชว่ย

ท ากิจกรรมจ านวนมาก จนท าใหศู้นยอ์าสาสมคัรภยัพิบติัเมือง Ishinomaki ตอ้งประกาศหยดุรบั

อาสาสมคัรใหม่เพ่ิมเติมเป็นการช ัว่คราวระหวา่งวนัที่ 28 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม เน่ืองจากมีที่พกัไม่

เพียงพอ และเพ่ือไม่ใหเ้กิดความวุน่วายจากการหลัง่ไหลของอาสาสมคัรที่มีมากเกินความตอ้งการของพืน้ที่ 

อีกประการหน่ึงที่ท าใหเ้ห็นถึง การจดัเตรียมระบบและกลไกเชงิโครงสรา้งสถาบนัและองคก์รในการ

บริหารจดัการภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่ น ผ่านบทเรียนในอดีตที่ผ่านมา คือ การท าขอ้ตกลงลว่งหนา้ไวก้บั

องคก์รตา่งๆ เพ่ือเป็นกรอบในการประสานงาน และเตรียมการลว่งหนา้หากมีภยัพิบติัมาถึง ดงัเชน่กรณีของ 

Ishinomaki Senshu University ซึง่ไดมี้การท าขอ้ตกลงไวล้ว่งหนา้ (disaster agreement) ระหวา่ง 

สภาทอ้งถ่ิน (Ishinomaki City Council) สภาสงัคมสงเคราะหใ์นพืน้ที่ และ Ishinomaki Senshu 

University กอ่นที่จะเกิดเหตแุผ่นดินไหว ดงัน้ัน เม่ือเกิดเหตภุยัพิบติัภมิูภาค Tohoku ผูป้ฏิบติังานจึง

สามารถใชพื้น้ที่ของ Ishinomaki Senshu University เป็นศูนยก์ลางในการปฏิบติังานตา่งๆ ไดท้นัที  

ความรว่มมือระหวา่ง NPOs และอาสาสมคัรคอ่นขา้งเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในการกิจกรรมการท าความ

สะอาดเมือง เชน่ ในวนัที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554 อาสาสมคัรกวา่พนัคนจากทัว่ประเทศรว่มกบัประชาชน

ในพืน้ที่เกิดเหตภุยัพิบติั ชว่ยกนัท าความสะอาด ก าจดัเศษโคลน เก็บซากขยะ ตามบา้นเรือนและถนน

หนทาง (ดงัรปูที่ 4-6) 
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รูปท่ี 4-6  การก าจดัขยะและเศษซากปรกัหกัพงัโดยการร่วมแรงร่วมใจของอาสาสมคัร 
จากทัว่ประเทศ 

  

 

ที่มา: เอกสาร 3.11 NPO Contribution 

 

จากภาพดา้นบน จะเห็นไดว้่า งานท าความสะอาดและเก็บเศษซากปรกัหักพังเชน่นี้ เป็นงานที่

จ าเป็นตอ้งใชก้ าลงัคนจ านวนมาก และตอ้งท าใหเ้สร็จเรียบรอ้ยในเวลาอนัรวดเร็ว เพราะนอกจากจะเป็นการ

กีดขวางเสน้ทางการสญัจรของผูค้นในชมุชนแลว้ ความล่าชา้ในการจดัเก็บอาจก่อใหเ้กิดปัญหาสุขภาพ

ตามมาเน่ืองจากการหมกัหมมของเชือ้ราและเชือ้โรคที่อยูใ่นขยะเหลา่นี ้ และหากอาศยัแต่เพียงเจา้หนา้ที่รฐัใน

การจดัการ ย่อมใชเ้วลานานเน่ืองจากมีก าลงัคนไม่เพียงพอ ดงัน้ัน อาสาสมคัรจึงมีส่วนส าคญัและจ าเป็น

อยา่งมากที่จะท าใหกิ้จกรรมดงักลา่วนี ้ สามารถส าเร็จลลุว่งไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 
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นอกจากเรื่องการท าความสะอาด และก าจดัเศษซากปรกัหกัพงัตา่งๆ แลว้ อาสาสมคัรยงัมีสว่นอยา่ง

มากในการชว่ยท าอาหารรอ้นเพ่ือแจกจา่ยแกผู่ป้ระสบภยั ในเมือง Ishinomaki น้ัน การท าอาหารรอ้นเพ่ือ

แจกจา่ยเป็นการริเริ่มจากกลุม่อาสาสมคัรองคก์รเอกชนที่มองเห็นปัญหาวา่ เน่ืองดว้ยวฒันธรรมของคน

ญ่ีปุ่ น ที่เคยชนิกบัการทานอาหารรอ้น การแจกจา่ยอาหารที่เป็นอาหารกระป๋อง อาจจะไม่ตรงกบัความ

ตอ้งการของคนในพืน้ที่ ดงัน้ัน จึงไดร้ิเริ่มใหมี้การท าอาหารรอ้นเพ่ือแจกจา่ยขึน้ โดยมีการท าอาหารมากถึง 

17,000 ชดุตอ่วนัเพ่ือแจกจา่ยแกผู่ป้ระสบภยัในพืน้ที่ โดยขอ้มูลของจ านวนอาหารที่ตอ้งการในแตล่ะวนัน้ัน 

จะมีการประสานกนัระหวา่ง NPOs กองก าลงัป้องกนัตนเอง (Self Defense Force: SDF) และ 

Ishinomaki City ผ่านการประสานงานของผูป้ระสานงาน NPOs ในพืน้ที่ ซึง่ไดแ้ก ่ IDRAC  โดยจะรบั

ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนอาหารที่ตอ้งการ จ านวนอาหารที่สามารถท าได ้ และสถานที่ที่ควรไปแจกจา่ยอาหาร 

เพ่ือไม่ใหเ้กิดการแจกจา่ยที่ซ า้ซอ้น อยา่งไรก็ดี ในเวลาตอ่มาเม่ือสถานการณฉุ์กเฉินเริ่มผ่อนคลาย ไดมี้

การสนับสนุนใหผู้ป้ระสบเหตทุี่พกัอาศยัอยูใ่นที่พกัพิงช ัว่คราวส าหรบัผูป้ระสบภยั ไดท้ าอาหารทานเอง เพ่ือ

ไม่ใหเ้กิดภาวะที่ตอ้งพ่ึงพาผูอ้ื่นมากเกินไป จึงท าใหจ้ านวนอาหารรอ้นที่ตอ้งท าเพ่ือแจกจา่ยใหแ้กผู่ป้ระสบภยั

คอ่ยๆ มีจ านวนลดลง และสามารถสิน้สดุกิจกรรมลงไดใ้นที่สดุ โดยมีจ านวนอาหารรอ้นที่ท าแจกจา่ยทัง้สิน้

ตลอดกิจกรรม จ านวน 878,000 จาน 

หลงัจากชว่งสถานการณฉุ์กเฉินไดผ้่านไป เม่ือไดก้ าจดัและเคลื่อนยา้ยเศษซากปรกัหกัพงัที่กีดขวาง

เสน้ทาง และเคลื่อนยา้ยประชาชนไปอยูใ่นสถานที่ที่ปลอดภยัแลว้ ในชว่งเดือนพฤษภาคมถึงกนัยายน พ.ศ. 

2554 รปูแบบของกิจกรรมอาสาสมคัรเริ่มเปลี่ยนไปเนน้ที่การปรบัปรงุสิ่งแวดลอ้มและจดัระเบียบความเป็นอยู่

ในศูนยพ์กัพิงช ัว่คราวของผูป้ระสบภยั มีการจดักิจกรรมเพ่ือเพ่ิมสขุลกัษณะที่ดีในที่พกัอาศยั เชน่ การ

เปลี่ยนผา้ปูที่นอน การท าความสะอาดที่พกั  การแจกจา่ยผา้ห่ม การก าจดัแมลง ในศูนยพ์กัพิงช ัว่คราว

กวา่ 50 แห่งในเมือง Ishinomaki ซึง่มีผูป้ระสบภยัพกัอาศยัอยูท่ ัง้หมดประมาณ 50,282 คน โดยกิจกรรม

นีเ้ป็นการท ากิจกรรมรว่มกนัระหวา่งเจา้หนา้ที่และอาสาสมคัร จาก 6 องคก์ร ไดแ้ก่  Cannas, Japan Iraq 

Medical Support Network (JIM-NET), Japan Association of Primary Care Association 

(PCAT), Megumi JAPAN, Peace Boat Disaster Volunteer Center และ Ishinomaki Disaster 

Recovery Assistance Council  

บทบาทของอาสาสมคัรในเมือง Ishinomaki น้ัน มิไดมี้แคใ่นระยะเริ่มตน้ หรือระยะตอบสนองตอ่ภยั

พิบติัเทา่น้ัน ตลอดหน่ึงปีหลงัจากเกิดเหตภุยัพิบติั จ านวนอาสาสมคัรกวา่ 280,000 คน (หรือประมาณ 

1.5 เทา่ของประชากรในเมือง Ishinomaki)  ที่สมคัรเขา้มาท างานอาสาสมคัรทัง้ผ่านศูนยอ์าสาสมคัรภยั

พิบติั (VC) และองคก์ร IDRAC ซึง่เป็นองคก์รประสานงานกบั NPOs ตา่งๆ เดินทางมายงัเมือง 

Ishinomaki และด าเนินกิจกรรมเพ่ือชว่ยบรรเทาฟ้ืนฟคูวามเสียหายภายหลงัจากเกิดเหตภุยัพิบติั โดยจาก
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สถิติพบวา่ 1 ปีที่ผ่านมา ภายหลงัจากเกิดเหตภุยัพิบติั มีอาสาสมคัรเดินทางเขา้มายงั Ishinomaki เฉลี่ย

ประมาณ 100 คนตอ่วนั และในชว่งวนัหยดุเสาร-์อาทติย ์ ที่มีจ านวนอาสาสมคัรสงูถึงกวา่ 3,000 คนตอ่

วนั ดงัแสดงในรปูที่ 4-7 

  

         รูปท่ี 4-7 จ านวนอาสาสมคัรท่ีมาท ากิจกรรมบรรเทาฟ้ืนฟูหลงัเกิดภยัพิบติัในเมือง 

Ishinomaki 

 

หมายเหตุ ขอ้มูลในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 อาจจะมีความคลาดเคลื่อน เน่ืองจากยงัไม่มีระบบการบนัทึกจ านวน
อาสาสมคัรในชว่งน้ัน 

ที่มา: 311 NPO Contributions 

 

อยา่งไรก็ดี การจะใหกิ้จกรรมอาสาสมคัรประสบความส าเร็จในระยะยาวไดน้ั้น การมีสว่นรว่มของ 

NPOs และประชาชนในพืน้ที่ ถือเป็นปัจจยัส าคญัทีจะน าไปสูก่ารฟ้ืนฟูและการพฒันาอยา่งยัง่ยืนได ้ ดงัน้ัน 

ประชาชนในพืน้ที่ควรจะมีบทบาทหรือเป็นผูน้ า ในกระบวนการฟ้ืนฟูและพฒันาเมืองของพวกเขาควบคูไ่ปกบั

การท างานรว่มกบัองคก์รอาสาสมคัร ซึง่มีความรูแ้ละประสบการณ ์ และหน่วยงานภาครฐัที่รบัผิดชอบในพืน้ที ่

ผ่านโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รแบบบูรณาการ ที่สามารถเอือ้อ านวยใหเ้กิดความรว่มมือเชงิ

สรา้งสรรค ์    ซึง่เนือ้หาในสว่นตอ่ไปนี ้ จะอธบิายโดยยกตวัอยา่งการท างานขององคก์รอาสาสมคัรในพืน้ที่

เมือง Ishinomaki ไดแ้ก่ องคก์ร Peace Boat Disaster Relief Volunteer Center และ Ishinomaki 

Disaster Recovery Assistant Council (ปัจจบุนั คือ Ishinomaki Future Support Association) 

โดยองคก์ร Peace Boat น้ัน ถือเป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรระดบัชาติ และเป็น NGO ซึง่มีสถานะที่

ปรึกษาพิเศษ (Special Consultative Status) ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชาชาติ 
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(ECOSOC) ขององคก์ารสหประชาชาติ โดยมีส านักงานใหญต่ัง้อยูท่ี่กรงุโตเกียว และมีการด าเนินกิจกรรม

เพ่ือสาธารณประโยชนใ์นประเด็นตา่งๆ เชน่ การสง่เสริมสนัติภาพ การศึกษา การชว่ยเหลือดา้นสิทธิ

มนุษยชน และการบรรเทาเหตภุยัพิบติั ทัง้ในประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศอื่นๆ เชน่ ตรุกี ศรีลงักา ปากีสถาน 

อินโดนีเซยี อเมริกา และ ฟิลิปปินส ์ เป็นตน้  

ในขณะที่ Ishinomaki Disaster Recovery Assistant Council (IDRAC) เป็นองคก์รระดบั

ทอ้งถ่ิน ซึง่กอ่ตัง้ขึน้ใหม่ภายหลงัจากเกิดเหตภุยัพิบติั Tohoku โดยเป็นการรวมตวักนัของอาสาสมคัรที่

ท างานในพืน้ที่เมือง Ishinomaki และมีขอบเขตการท ากิจกรรมในระดบัทอ้งถ่ิน หรือภายในเมือง 

Ishinomaki เทา่น้ัน แตจ่ากโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รที่ไดมี้การวางกลไกการท างานไว ้ จึงท าใหอ้งคก์ร

ไม่แสวงหาผลก าไรทัง้ในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินสามารถท างานขา้มภาคสว่น และสรา้งความรว่มมือเชงิ

สรา้งสรรคใ์หเ้กิดขึน้ภายใตส้ถานการณฉุ์กเฉินที่เกิดขึน้ในเหตภุยัพิบติัเม่ือปี พ.ศ. 2554 ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธภิาพ ดงัรายละเอียดที่จะกลา่วถึงในหวัขอ้ถดัไป 

  

4.4.1 กรณีศึกษา Peace Boat Disaster Relief Volunteer Center 

หน่ึงในองคก์รอาสาสมคัรที่เขา้มามีบทบาทส าคญัอยา่งมาก ในการบรรเทาภยัพิบติัในเมือง 

Ishinomaki คือ Peace Boat ซึง่เป็นองคก์รอาสาสมคัรที่ไม่แสวงหาผลก าไร ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2526 

โดยมีเป้าหมายเบือ้งตน้เพ่ือสง่เสริมสนัติภาพ สิทธมินุษยชน การพฒันาที่ย ัง่ยืนและเทา่เทียม และการดแูล

รกัษาสิ่งแวดลอ้ม โดยผ่านความรว่มมือในการท ากิจกรรมตา่งๆ กบัหลายๆ ภาคส่วน  มีส านักงานอยูใ่น 7 

เมืองทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น เม่ือเกิดเหตกุารณแ์ผ่นดินไหวครัง้ใหญท่างฝ่ังตะวนัออกและสึนามิ ในปี พ.ศ. 2554 

Peace Boat ไดจ้ดัตัง้ศูนยอ์าสาสมคัรเพ่ือบรรเทาภยัพิบติั Peace Boat (Peace Boat Disaster Relief 

Volunteer Center: PBV) ขึน้ เพ่ือที่จะท าหนา้ที่ในการจดัสง่อาสาสมคัรไปยงัพืน้ที่ที่ไดร้บัผลกระทบจาก

ภยัพิบติั เพ่ือปฏิบติัภารกิจในการดแูลจดัการและบรรเทาภยัพิบติัโดยเฉพาะ โดย PBV ไดจ้ดัตัง้ส านักงาน

ขึน้ที่เมือง Ishinomaki (ปัจจบุนัส านักงานนีไ้ดปิ้ดไปแลว้เม่ือปลายปี พ.ศ. 2562) และมีส านักงานใหญอ่ยู่

ในกรงุโตเกียว รวมทัง้จดัตัง้ทีมผูเ้ชีย่วชาญเพ่ือฝึกอบรมใหแ้กอ่าสาสมคัรเพ่ือใหป้ฏิบติัหนา้ที่ในพืน้ที่ประสบ

ภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ 

ภายหลงัจากเกิดเหตภุยัพิบติัครัง้ใหญท่ี่ภมิูภาค Tohoku องคก์ร Peace Boat ไดจ้ดัสง่ทีม

อาสาสมคัรจ านวนมากถึง 500-600 คนตอ่วนั เขา้ไปยงัพืน้ที่ที่ไดร้บัผลกระทบจากภยัพิบติัเพ่ือชว่ยปฏิบติั

ภารกิจในการชว่ยเหลือ และบรรเทาความเสียหายจากภยัพิบติัที่เกิดขึน้ หน่ึงในกิจกรรมหลกัของอาสาสมคัร

จาก Peace Boat ก็คือ การแจกจา่ยอาหารรอ้นและสิ่งของจ าเป็น การท าความสะอาด การจดัการขยะ
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จากภยัพิบติั การท าจดหมายขา่วเพ่ือแจง้ขอ้มูลในพืน้ที่ประสบเหตใุนดา้นตา่งๆ รวมถึงการปฏิบติัตนใน

สถานการณฉุ์กเฉิน การจดัการขยะอยา่งถูกวิธ ี และการประสานงานกบัองคก์รเอกชนตา่งๆ และเจา้หนา้ที่

ภาครฐั ในการชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั เป็นตน้ 

นับไดว้า่ Peace Boat เป็นกลุม่อาสาสมคัรที่ใหญท่ี่สดุในประวติัศาสตรญ่ี์ปุ่ นที่ถกูสง่มาจากองคก์รใด

องคก์รหน่ึงเพียงองคก์รเดียว ในระยะเวลากวา่สองปีทีศ่นูยอ์าสาสมคัรเพ่ือบรรเทาภยัพิบติั Peace Boat ได ้

เขา้ไปมีสว่นรว่มในภารกิจตา่งๆ ดา้นการบรรเทาภยัพิบติัในภมิูภาค Tohoku ไดจ้ดัสง่อาสาสมคัรเพ่ือลงไป

ปฏิบติัภารกิจมีจ านวนรวมทัง้สิน้ประมาณ 14,000 คน คิดเป็นระยะเวลาท างานรวมกนัทัง้สิน้ประมาณ 

86,000 วนั ซึง่ในจ านวนนีร้วมถึงอาสาสมคัรจากประเทศอื่นๆ กวา่ 56 ประเทศ อาสาสมคัรบางคนเดิน

ทางไกลมายงัประเทศญ่ีปุ่ น ยอมลางาน และจากบา้นของตน เพียงเพ่ือที่จะมาเป็นสว่นหน่ึงของภารกิจในการ

ใหค้วามชว่ยเหลือผูป้ระสบเหตมุหาภยัพิบติัในภมิูภาค Tohoku  

ในการท างานขององคก์ร Peace Boat ในการสง่อาสาสมคัรเขา้ท างานในพืน้ที่เมือง Ishinomaki 

เม่ือปี พ.ศ. 2554 น้ัน ทนัทีเม่ือเกิดเหตภุยัพิบติั PBV ไดจ้ดัสง่ทีมเจา้หนา้ทีข่องตนลงพืน้ที่เพ่ือประเมิน

สถานการณเ์บือ้งตน้ ตรวจสอบความเสียหาย ตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานที่มีอยูใ่นพืน้ที่ เพ่ือ

ส ารวจดวูา่มีกิจกรรมหรือพืน้ที่ใดที่ตอ้งการความชว่ยเหลือ หรือยงัไม่มีหน่วยงานเขา้ถึง เจา้หนา้ที่ทีม PBV 

จะรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการขององคก์รอื่นๆ ในพืน้ที่ กิจกรรมที่ด าเนินการไปแลว้ หรือกิจกรรม

ทีย่งัด าเนินการอยู่ และยงัมีกิจกรรมใดบา้งที่จ าเป็นและตอ้งการความชว่ยเหลือเพ่ิมเติม จากน้ันจึงมีการ

ประกาศรบัสมคัรอาสาสมคัรจากทัว่ประเทศ โดยจดัรถบสัเพ่ืออ านวยความสะดวกแกอ่าสาสมคัรเพ่ือเดินทาง

จากเมืองโตเกียวมายงัเมือง Ishinomaki โดยจะมีการจดัอบรมใหแ้กอ่าสาสมคัร หรือ Orientation ที่เมือง

โตเกียวกอ่นที่จะเดินทางมาปฏิบติัหนา้ที่ในพืน้ที่ที่เกิดเหตภุยัพิบติั เพ่ือที่อาสาสมคัรจะไดท้ราบถึงขอ้มูล

โดยทัว่ไปของพืน้ที่ กิจกรรมที่ปฏิบติัรว่มกนัที่เมือง Ishinomaki และการดแูลความปลอดภยัเบือ้งตน้ 

จากน้ัน อาสาสมคัรจะถกูแบ่งออกเป็นกลุม่เล็กๆ กลุม่ละประมาณ 5 คน เพ่ือใหง้่ายตอ่การดแูลความ

ปลอดภยัและการท างาน โดยคดัเลือกอาสาสมคัรที่สามารถท างานในพืน้ที่ไดเ้ป็นระยะเวลาคอ่นขา้งนาน ให ้

มาท าหนา้ที่เป็นหวัหนา้กลุม่อาสาสมคัร โดยหวัหนา้กลุม่อาสาสมคัรนี ้ จะท าหนา้ที่ดแูลสมาชกิอาสาสมคัร

ในกลุม่และแบ่งงานตา่งๆ ตามความจ าเป็นและจ านวนทีเ่หมาะสม เชน่ อาสาสมคัรจ านวน 200 คนดแูลใน

เรื่องการท าก าจดัขยะ อาสาสมคัรจ านวน 50 คนดแูลในเรื่องการจดัเตรียมอาหารรอ้น เป็นตน้ โดยในการ

ปฏิบติังานน้ัน นอกเหนือจากการประสานงานกบัอาสาสมคัรแลว้  PBV ยงัตอ้งท างานรว่มกนักบัอีกหลายๆ 

ภาคสว่น ไดแ้ก่ NPOs กลุม่อื่นๆ โดยไดมี้การประสานงานและรว่มกนัท างานอยา่งมีระบบผ่านการ

ประสานงานขององคก์รประสานงานหลกั ไดแ้ก ่ Ishinomaki Disaster Recovery Assistance Council 
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โดยในแตล่ะวนัจะมีการประชมุเพ่ือพูดคยุ แลกเปลี่ยนขอ้มูล สรปุการท างานในแตล่ะวนั และวางแผนส าหรบั

การท างานในวนัตอ่ๆ ไป เพ่ือไม่ใหเ้กิดการท างานที่ซ า้ซอ้นระหวา่งองคก์ร มีการพูดคยุถึงปัญหา และหา

วิธแีกไ้ขปัญหาตา่งๆ รว่มกนั เพ่ือแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ไดอ้ยา่งทนัทว่งที และเกิดประสิทธภิาพในการท างาน 

นอกเหนือจากการท างานรว่มกนัในกลุม่ NPOs แลว้ PBV ยงัมีการประสานงานกบัหน่วยงานและองคก์รตา่งๆ 

รวมถึงหน่วยงานราชการในทอ้งที่ ในการจดัตัง้ทีมชว่ยเหลือเพ่ือรว่มภารกิจการบรรเทาภยัพิบติั เชน่ ใน

การจดัการกบัปัญหาขยะ การท าความสะอาด การจดัหาอาหาร ที่พกัช ัว่คราว และอปุกรณเ์ครื่องใชท้ี่

จ าเป็นตา่งๆ โดยมีกลไกการท างานดงัแสดงในรปูที่ 4-8 

รูปท่ี 4-8 กลไกการท างานเมื่อเกิดเหตภุยัพิบติัของ Peace Boat Disaster Relief  

Volunteer Center 

 

  

จากประสบการณใ์นการมีสว่นรว่มในการจดัการภยัพิบติัของ PBV ที่ผ่านมา ท าให ้ PBV มองเห็น

ความจ าเป็นที่จะตอ้งพฒันาศกัยภาพของคนในพืน้ที่ใหเ้คา้มีความสามารถ และมีความมุ่งมั่นที่จะรว่มฟ้ืนฟู

ชมุชนของพวกเขา และการพฒันาความสามารถของอาสาสมคัร และสรา้งความรว่มมือและการประสานงาน

กบัอาสาสมคัรทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น จากประสบการณใ์นการปฏิบติัภารกิจชว่ยเหลือบรรเทาภยัพิบติั  PBV 

ตระหนักวา่หน่ึงในปัจจยัที่ท าใหก้ารชว่ยเหลือบรรเทาภยัพิบติัที่ผ่านมาเป็นไปอยา่งลา่ชา้ เน่ืองจากการขาด

บุคลากรที่ไดร้บัการอบรมในดา้นการบรรเทาภยัพิบติั ทัง้ในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ผู ้
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ซึง่จะมาปฏิบติัหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานอาสาสมคัร ที่จ าเป็นตอ้งอาศยับุคลากรที่มีความสามารถ มี

ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ สามารถดแูลทีมอาสาสมคัรที่มีคุณลกัษณะเหมาะสมเพ่ือให ้

สามารถปฏิบติัภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพและปลอดภยั อยา่งไรก็ดี การจดัหาผูท้ี่มีความสามารถและ

สามารถท างานในพืน้ที่ไดเ้ป็นเวลานาน เพ่ือมาท าหนา้ที่เป็นหวัหนา้กลุม่ หรือผูป้ระสานงานอาสาสมคัรน้ัน

คอ่นขา้งยากและมีปัญหา ดงัน้ัน ภายหลงัจากเหตภุยัพิบติั ทางองคก์ร PBV จึงไดมี้โครงการจดัอบรมภาวะ

ผูน้ า (leadership training) เพ่ือเตรียมความพรอ้มใหก้บัอาสาสมคัรใหมี้ความสามารถในการเป็นผูน้ าการ

ปฏิบติัการตา่งๆ เม่ือถึงคราวจ าเป็นไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ  

PBV ยงัค านึงถึงเรื่องของความปลอดภยัของอาสาสมคัร อาสาสมคัรจ านวนหลายพนัคนที่มาปฏิบติั

ภารกิจในพืน้ที่เกิดเหตภุยัพิบติัน้ัน การท างานของพวกเขาอยูใ่นสถานะที่เสี่ยงภยักวา่บุคลากรที่มีสงักดัจาก

หน่วยปฏิบติัการฉุกเฉินเบือ้งตน้ (First Responder) เหตผุลหน่ึงก็คือ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพและ

ความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานของญ่ีปุ่ นน้ัน ไม่ไดร้วมถึงอาสาสมคัร เพราะพวกเขาไม่ไดมี้สงักดัหรือเป็น

พนักงานของหน่วยงาน หรือองคก์รใดๆ จากปัญหาที่เกิดขึน้ที่มีผลตอ่ความปลอดภยัของอาสาสมคัร ท าให ้

ในภายหลงั PBV ไดพ้ฒันาการอบรมอาสาสมคัร และก าหนดใหอ้าสาสมคัรตอ้งเขา้รว่มการอบรมเก่ียวกบั

เรื่องความปลอดภยัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 6 ช ัว่โมง ก่อนการปฏิบติัหนา้ที่จริง และไดจ้ดัท าคูมื่อเรื่องความ

ปลอดภยัเพ่ือแจกจา่ยใหแ้กอ่าสาสมคัร อาสาสมคัรตอ้งสวมแวน่ตานิรภยั ถงุมือหนัง และหนา้กากกนัฝุ่ น

ระหวา่งท างาน อยา่งไรก็ตาม ขอ้ปฏิบติัตา่งๆ เหลา่นี้ เป็นเพียงความพยายามของ PBV ในการดแูลความ

ปลอดภยัใหแ้กอ่าสาสมคัรในสงักดัเทา่น้ัน สว่นอาสาสมคัรกลุม่อื่นๆ ที่ไม่ไดส้งักดั PBV ยงัคงมีปัญหาใน

เรื่องของการไม่มีอปุกรณป้์องกนัภยัขณะปฏิบติังาน หรือไม่ไดร้บัการอบรมดา้นความปลอดภยัเบือ้งตน้ที่เป็น

ประโยชนต์อ่การท างาน (Bird & Grossman, 2011)  

ในเชงิโครงสรา้งสถาบนัน้ัน  องคก์ร Peace Boat เป็นองคก์รที่คอ่นขา้งมีเอกลกัษณ ์ ไม่วา่จะกอ่น

หรือหลงัจากมี NPO Law  องคก์ร Peace Boat ไม่เคยจดทะเบียนและไม่ไดมี้สถานะในทางกฎหมายของ

ญ่ีปุ่ น เน่ืองจากผูบ้ริหารองคก์รยึดหลกัการที่ส าคญั น่ันคือ  ความเป็นอิสระ เพ่ือคงสถานะความเป็นกลาง 

และเป็นอิสระจากการควบคมุกิจกรรมใดๆ จากภายนอก รวมถึงรฐับาล ในขณะที่ PBV ซึง่ถือเป็นองคก์ร

อิสระไม่ไดข้ึน้กบัองคก์ร Peace Boat มีโครงสรา้งเชงิสถาบนัที่แตกตา่งออกไป PBV กอ่ตัง้ขึน้และจดทะเบียน

เป็น General Incorporated Association ในปี พ.ศ. 2554 ภายใตก้ฎหมายสมาคมและมูลนิธจิดัตัง้

ท ัว่ไป พ.ศ. 2551 แมใ้นการท างานของ PBV จะไม่ไดร้บัแรงกดดนัใดๆ จากรฐับาล แตใ่นการการท างานน้ัน 

PBV ตอ้งพยายามรกัษาสมดลุของการท างานระหวา่งสิง่ที่พวกเขาเห็นควรตอ้งท า (แมร้ฐับาลอาจจะไมเ่ห็น

ดว้ย) กบัสิ่งที่รฐับาลคาดหวงัใหอ้งคก์รท า  
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แม ้ PBV จะถือวา่เป็นองคก์รที่ไดร้บัการยอมรบัทัง้ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ในสว่นของ

งบประมาณสนับสนุนจากภาครฐัน้ัน ยงัมีคอ่นขา้งนอ้ย ดงัน้ัน เพ่ือใหมี้เงินอดุหนุนในการท ากิจกรรมตา่งๆ 

ขององคก์ร PBV จึงตอ้งพยายามหาเงินสนับสนุนจากภายนอก ซึง่ก็อาจสง่ผลใหค้วามเป็นอิสระขององคก์ร

ลดลง นอกจากเงินงบประมาณ และเงินสนับสนุนจากองคก์รภายนอกแลว้ PBV ยงัมีรายไดจ้ากเงินบริจาค 

โดยในปี พ.ศ. 2554 เม่ือเกิดเหตภุยัพิบติัภมิูภาค Tohoku เงินบริจาคกวา่ 80% มาจากตา่งประเทศ  PBV 

ยงัมีรายไดจ้ากคา่สมาชกิในแตล่ะปี และการจดักิจกรรม training / workshop เพ่ือหารายไดต้า่งๆ  

  

 

4.4.2 กรณีศึกษา Ishinomaki Disaster Recovery Assistant Council (IDRAC) 

องคก์ร Ishinomaki Disaster Recovery Assistance Council: IDRAC (ปัจจุบนัคือ องคก์ร 

Ishinomaki Future Support Association: IFSA) กอ่ตัง้ขึน้ ภายหลงัจากเกิดเหตุมหาภยัพิบติัภูมิภาค 

Tohoku แมจ้ะไม่ใชอ่งคก์รที่รบัสมคัรอาสาสมคัรเพ่ือมาชว่ยเหลือเหตุภยัพิบติัโดยตรง แต่ก็เป็นองคก์รที่มี

ความส าคญัในการจดัการอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากมีบทบาทหลกัในการท าหนา้ที่เป็นผู ้

ประสานงานกบัหน่วยงานและองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรตา่งๆ รวมถึงอาสาสมคัร ภายใตส้ถานการณภ์ยัพิบติั

ในเมือง Ishinomaki โดยจุดเริ่มตน้ของ IDRAC เกิดขึน้จาก กลุ่มอาสาสมคัรทอ้งถ่ินซึง่รวมตวักนัทนัที

หลงัจากเกิดเหตุภยัพิบติั และจากประสบการณก์ารท างานในเหตุภยัพิบติัที่ผ่านๆ มา พวกเขาจึงริเริ่มใหมี้

การจดัประชมุของเครือขา่ย NPO/NGO ที่ใหค้วามชว่ยเหลือในเหตุภยัพิบติัในเมือง Ishinomaki โดยมี

การจดัประชมุขึน้เป็นครัง้แรกในวนัที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ มหาวิทยาลยั Ishinomaki Senshu 

เพ่ือที่จะประชมุหารือ เก่ียวกบัการบริหารจดัการกิจกรรมการบรรเทาภยัพิบัติฉุกเฉินของกลุ่มองคก์ร

อาสาสมคัร และตัง้แต่น้ันเป็นตน้มา กลุ่ม IDRAC ก็ไดจ้ดัประชมุเชน่นี้ทุกวนัเพ่ือที่จะแลกเปลี่ยนขอ้มูล

ขา่วสารที่จ าเป็นตา่งๆ ระหวา่งหน่วยงานและองคก์รที่เขา้มาร่วมใหค้วามชว่ยเหลือในการบรรเทาเหตุภยัพิบติั

ในครัง้นี ้นอกจากน้ัน ยงัท าหนา้ที่ประสานงานและเขา้ร่วมประชมุกบัรฐับาลทอ้งถ่ิน คือ Ishinomaki City 

Council ในฐานะผูส้งัเกตุการณผ์่านการประชมุ Ishinomaki City Disaster Response Headquarter 

ซึง่มีนายกเทศมนตรีเมือง Ishinomaki เป็นประธาน และรายงานการท างานในส่วนของ NPOs ใหท้ี่ประชมุ

ทราบ และ IDRAC ยงัเขา้ร่วมในการประชมุสามฝ่ายเพ่ือท าหนา้ที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่าง 

NPOs/NGOs กบัหน่วยงานภาครฐัอื่นๆ เชน่ NPOs สภาทอ้งถ่ิน (Ishinomaki City Council) และกอง

ก าลงัป้องกนัตนเอง (Self Defense Force: SDF) เพ่ือแลกเปลี่ยนขอ้มูลในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง

โดยเฉพาะ เชน่ กิจกรรมเก่ียวกบัการท าอาหารรอ้น และการแจกจ่ายอุปกรณท์ี่จ าเป็น เป็นตน้ ดงัแสดงใน

รปูที่ 4-9 
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รูปท่ี 4-9 โครงสรา้งการประสานงานระหว่างองคก์รตา่งๆ ของ IDRAC ภายใต้

สถานการณภ์ยัพิบติัของเมือง Ishinomaki 

 

 

ที่มา: Ishinomaki Disaster Recovery Assistance Council Inc. (2011), Organization Overview, 
http://archive.ishinomaki-support.com/fbox.php?eid=12602 

 

กิจกรรมหลกัของ IDRAC คือการประสานงานระหวา่ง NPOs/NGOs และอาสาสมคัรผูเ้ชีย่วชาญ

ที่เขา้มาใหค้วามชว่ยเหลือในการพืน้ที่ประสบภยัเมือง Ishinomaki ใหส้ามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งราบรื่นและ

มีประสิทธภิาพ นอกจากนี้ IDRAC ยงัท าหนา้ที่ในการประสานงานกบัศูนยอ์าสาสมคัรภยัพิบติัของเมือง 

Ishinomaki (Ishinomaki Disaster Volunteer Center) ซึง่อยูภ่ายใตก้ารดแูลของ สภาสงัคมสงเคราะห ์

แห่งเมือง Ishinomaki (Ishinomaki City Social Welfare Council) ในการจดัสง่อาสาสมคัรไป

ปฏิบติังานยงัพืน้ที่ตา่งๆ ที่ตอ้งการความชว่ยเหลือ นอกจากบทบาทการเป็นผูป้ระสานงานแลว้ IDRAC ยงัท า

หนา้ที่ส าคญัอีกประการหน่ึง คือ การใหข้อ้มูลความตอ้งการของผูป้ระสบภยัแกอ่งคก์รอาสาสมคัรที่จะเขา้ไป

ใหค้วามชว่ยเหลือดว้ย เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระจกุตวัของความชว่ยเหลือ และสามารถชว่ยใหค้วามตอ้งการใน
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พืน้ที่กบัความชว่ยเหลือทีมี่สอดคลอ้งกนั และความชว่ยเหลือถกูกระจายไปยงัพืน้ที่ไดร้บัความเดือดรอ้นตาม

หลกัการความจ าเป็นอยา่งย่ิงได ้ (ศิริพร, 2562) ตวัอยา่งส าคญัของการท างานของ IDRAC ในเรื่องนี ้ เชน่ 

การจดัการท าความสะอาดเมือง Ishinomaki และ การแจกจา่ยอาหารรอ้นแกผู่ป้ระสบภยั เป็นตน้  

เพ่ือใหก้ารด าเนินการประสานงานเพ่ือชว่ยเหลือผูไ้ดร้บัความเดือนรอ้นในสถานการณภ์ยัพิบติัเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ IDRAC ไดท้ าหนา้ที่เป็นตวักลางในการจดัประชมุคณะท างาน (Council meeting) 

และคณะท างานในแตล่ะโครงการ (Program committee meeting) หรือเรียกว่า Plenary Session เป็น

ประจ าในทกุๆ วนั โดยคณะท างานไดถ้กูแบ่งตามประเภทของงานที่ตอ้งรบัผิดชอบออกเป็น 11 กลุม่ ไดแ้ก ่ 

1. หน่วยแจกจา่ยอาหาร 

2. ทีมแพทย ์

3. หน่วยสรา้งความบนัเทิงและผ่อนคลาย  

4. หน่วยดแูลสขุภาพจิตใจ 

5. หน่วยดแูลเด็ก 

6. หน่วยดแูลดา้นการขนสง่ 

7. หน่วยท าความสะอาดโคลน 

8. หน่วยดแูลสนับสนุนการใชช้วีิตในศูนยพ์กัพิงช ัว่คราว 

9. การฟ้ืนฟูเมือง (จดังานและสรา้งความบนัเทิง) 

10. หน่วยดแูลสขุภาวะในที่พกัช ัว่คราว 

11. หน่วยดแูลความเรียบรอ้ยและสาธารณูปโภคของศูนยพ์กัพิงช ัว่คราว 

ในการประชมุ Plenary session ของแตล่ะกลุม่คณะอนุกรรมการหรือ subcommittee จ านวน 11 

กลุม่ ในแตล่ะวนัน้ัน จะมีการแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหวา่งผูป้ฏบิติังานเพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือตรงกบัความ

ตอ้งการของผูป้ระสบภยั และกอ่ใหเ้กิดความรว่มมือเชงิสรา้งสรรคใ์นการท างานรว่มกนั ซึง่รปูแบบการท างาน

เชน่นี ้ เป็นรปูแบบการท างานแบบ Clusters ซึง่เป็นรปูแบบการท างานที่ใชใ้นองคก์รสหประชาชาติเชน่กนั 
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รปูแบบความรว่มมือเชน่นี ้ ถกูสรา้งขึน้เพ่ือที่จะกอ่ใหเ้กิดการท างานที่ขา้มเขตของแตล่ะองคก์ร และเพ่ือให ้

การแลกเปลี่ยนขอ้มูล และความรว่มมือขา้มภาคสว่น เกิดขึน้ไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพมากขึน้ 

การประชมุ Plenary Session ในแตล่ะวนัน้ัน จะเริ่มขึน้ในเวลา 19.00 น. โดยในระยะแรกการ

ประชมุจะจดัขึน้ที่หอ้งประชมุช ัน้ 3 ของ Ishinomaki Senshu University การประชมุถกูแบ่งออกเป็น 2 

ชว่ง โดยในชว่งแรกจะเป็นการประชมุรว่มกนัของทกุกลุม่ รวมทัง้อาสาสมคัรผูเ้ชีย่วชาญรายบุคคล และ

ตวัแทน NPOs ตา่งๆ มีผูเ้ขา้รว่มประชมุกวา่ 100 คน โดยในการประชมุชว่งแรกน้ัน จะเป็นการประชมุสรปุ

ภาพรวมของกิจกรรมที่ท าไปในแตล่ะวนั เชน่ จ านวนอาหารที่ปรงุในแตล่ะวนั จ านวนกิจกรรม จ านวน

อาสาสมคัรที่ตอ้งการ และสถานที่ท ากิจกรรม เป็นตน้ ซึง่จ านวนของอาสาสมคัรที่ท างานในพืน้ที่ในแตล่ะวนั

จะแตกตา่งกนัไป บางวนัมีถึง 3,000 คน หรือบางวนัอาจจะมีไม่ถึง 1,000 คน เพราะอาสาสมคัรสว่นใหญ่

มกัจะเดินทางมาจากโตเกียวในคืนวนัศุกร ์ เพ่ือที่จะมาชว่ยท างานอาสาสมคัรในวนัเสาร ์ และกลบัในเย็นวนั

อาทิตย ์ เพ่ือไปท างานประจ าตอ่ในวนัจนัทร ์ ที่ประชมุจึงตอ้งมีการพูดคยุเพ่ือวางแผนถึงนโยบายและกรอบการ

ท างานตา่งๆ ในที่ประชมุ จดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและจ านวน

อาสาสมคัรที่มีในแตล่ะวนั รวมถึงการสง่ตอ่ขอ้มูลที่ไดร้บัจากหน่วยงานอื่นให ้ NPOs ไดท้ราบโดยทัว่กนั 

จากน้ัน ในชว่งที่สองของการประชมุ แตล่ะกลุม่จึงแยกยา้ยไปประชมุเป็นกลุ่มยอ่ยตามกิจกรรมที่ไดร้บั

มอบหมาย เพ่ือปรึกษาหารอืถึงรายละเอียด และแผนการท างานในแตล่ะวนั 

ขอ้มูลที่ไดร้บัการพูดคยุแลกเปลี่ยนระหวา่งการประชมุ Plenary Session เชน่ 

 รายงานเก่ียวกบักิจกรรมสนับสนุนจากแตล่ะองคก์ร จ านวนกิจกรรมที่ก าลงัท า และกิจกรรมที่

ด าเนินการส าเร็จแลว้ 

 การแบ่งปัน และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการ ขอ้เรียกรอ้งของแตล่ะองคก์ร เชน่ 

ก าลงัคน เครื่องมือหรืออปุกรณใ์นการท ากิจกรรม 

 การแบ่งปันประสบการณ ์ ปัญหาของผูป้ระสบภยั และปัญหาการด าเนินกิจกรรมในแตล่ะพืน้ที่ 

 การสง่ตอ่ขอ้มูลที่ไดร้บัจากหน่วยงานภาครฐั 

หลงัจากวนัที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป รปูแบบการประชมุและการท างานเริ่มมีระบบมากขึน้ 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจากกวา่ 100 คน ในระยะแรก เหลือเพียงตวัแทน NPO ที่รบัผิดชอบในแตล่ะกลุม่

กิจกรรมเขา้รว่มประชมุประมาณ 30 คนเทา่น้ัน และไดย้า้ยหอ้งประชมุจากบริเวณช ัน้ 3 มาเป็นช ัน้ 1 

ของมหาวิทยาลยั และในการประชมุทกุครัง้ IDRAC จะท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดบนัทึกการประชมุ และเผยแพร่
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ขอ้มูลที่ส าคญัผ่านทางเวบไซท ์ และมีการสง่ตอ่ขอ้มูลใหแ้กห่น่วยงานที่เก่ียวขอ้งใหไ้ดร้บัทราบ โดยจากการ

บนัทึกของ IDRAC มีการประชมุ plenary session ทัง้สิน้ 282 ครัง้ เกือบทกุวนัอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตว่นัที่ 

20 มีนาคม พ.ศ. 2554 จนถึงวนัที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และมีองคก์รจดทะเบียนที่ท างานรว่มกนัใน

พืน้ที ่Ishinomaki ทัง้สิน้ประมาณ 344 องคก์ร (ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) อยา่งไรก็ดี 

ในการท างานน้ัน ยงัมีองคก์รที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนจ านวนมากไดเ้ขา้มามีสว่นรว่มในกิจกรรมการใหค้วาม

ชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัในพืน้ที่เมือง Ishinomaki ดว้ยเชน่กนั 

นอกจากนี้ ในกิจกรรมนอกเหนือไปจากกิจกรรมหลกัของการเป็นผูป้ระสานงานแลว้ ดว้ยบทบาทของ 

IDRAC ในการเป็นผูป้ระสานงาน ดงัน้ัน เม่ือมีการบริจาคสิ่งของตา่งๆ เพ่ือใชใ้นกิจกรรมของอาสาสมคัร

พืน้ที่เมือง Ishinomaki IDRAC จึงท าหนา้ที่เป็นผูร้บัมอบและดแูลรกัษาสิ่งของน้ันๆ เชน่ เม่ือเกิดเหตภุยั

พิบติัขึน้ บริษทั Daimler AG ไดบ้ริจาครถจ านวน 4 คนัใหแ้กอ่งคก์ร Nippon Foundation และ 

องคก์ร Nippon Foundation ไดป้ระสานมายงั IDRAC เพ่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบและจดัการ IDRAC จึงน า

รถที่ไดร้บับริจาคน้ันไปใชใ้นการรบัสง่อาสาสมคัรและเจา้หนา้ที่ NPOs ไปท างานยงัพืน้ที่ประสบภยัพิบติั

ตา่งๆ โดยมี Nippon Foundation เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยบางสว่นในการดแูลรกัษาและคา่น า้มนั 

IDRAC ยงัมีบทบาทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเป็นผูป้ระสานงาน ไดแ้ก่ 

1. สรา้งกรอบการท างานรว่มกนัระหวา่ง NPOs และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

2. จดบนัทึกการประชมุ Plenary session ในแตล่ะวนั 

3. จดัท า stickers ใหแ้กอ่าสาสมคัร 

4. จดัท าแผนที่ และกฎเกณฑก์ารเขา้ใชพื้น้ที่ Ishinomaki Senshu University 

5. เผยแพรข่อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆ ของ NPOs ผ่านทางเวบไซทข์ององคก์ร 

6. รบัสง่อาสาสมคัรจาก Ishinomaki Senshu University ไปยงัพืน้ที่ท ากิจกรรมตา่งๆ ในเมือง 

Ishinomaki 

ไม่เพียงแตท่ าหนา้ที่ประสานงานกบัองคก์รตา่งๆ ในเมือง Ishinomaki เทา่น้ัน IDRAC ยงัท าหนา้ที่

เป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานในระดบัจงัหวดั เชน่ Reconstruction agency, Miyagi Prefectural 

Office และ Miyagi Prefecture Social Welfare Council และยงัเขา้รว่มประชมุรว่มกบัผูป้ระสานงาน

NPOs ในเมืองอื่นๆ เชน่ เมือง Sendai อีกดว้ย จากการประสานงานรว่มกนัอยา่งใกลช้ดิและสม ่าเสมอ
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ระหวา่งกลุม่ NPOs กบัทกุภาคสว่นที่เก่ียวขอ้งผ่านกลไกการประสานงานอยา่งเป็นระบบโดยมี IDRAC เป็น

ศูนยก์ลาง ท าใหกิ้จกรรมอาสาสมคัรตา่งๆ ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี และมีประสิทธภิาพ และยงัสง่ผลใหภ้าครฐัรบัฟัง

ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอตา่งๆ ที่มาจากการประชมุและท างานรว่มกนัของ NPOs ในพืน้ที่เมือง Ishinomaki 

และยงัสง่ผลใหเ้กิดการออกนโยบายตา่งๆ ที่ไดจ้ากการประชมุหารือรว่มกนั ตวัอย่างเชน่ มีการประชมุหา

ขอ้ตกลงรว่มกนักบัรฐับาลทอ้งถ่ินในการยกระดบัศูนยพ์กัพิงช ัว่คราวใหเ้ป็น home communities การปิด

ศูนยอ์พยพ และการสิน้สดุการปรงุอาหารรอ้นเพ่ือแจกจา่ยแกผู่ป้ระสบภยั เป็นตน้ 

เน่ืองจาก Ishinomaki เป็นเมืองใหญ ่ หากไม่มีโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รที่ดีในการสนับสนุน

กลไกการท างาน ก็จะท าใหก้ารบริหารจดัการภยัพิบติั โดยเฉพาะเหตภุยัพิบติัรนุแรงอยา่งเชน่ที่เกิดในปี 

พ.ศ. 2554 น้ัน เป็นไปดว้ยความสบัสน วุน่วาย และไรป้ระสิทธภิาพ การท าหนา้ทีข่อง IDRAC น้ัน แมจ้ะ

เป็นองคก์รที่ต ัง้ขึน้ใหม่หลงัจากเกิดเหตภุยัพิบติั แต่จากประสบการณข์องอาสาสมคัรที่ผ่านการเขา้รว่มให ้

ความชว่ยเหลือในหลายๆ เหตกุารณก์อ่นหนา้นี ้ ท าใหเ้ขา้ใจถึงปัญหาที่มีมาแตอ่ดีตและสามารถน ามาใช ้

เป็นบทเรียนในการบริหารจดัการอาสาสมคัรภยัพิบติัใหเ้กิดประสิทธภิาพ  

แมเ้หตุมหาภยัพิบติัภูมิภาค Tohoku จะผ่านมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแลว้ ในขณะที่ NPOs ส่วน

ใหญ่ที่ต ัง้ส านักงานในเมือง Ishinomaki มาตัง้แต่ภายหลงัเกิดเหตุการณภ์ยัพิบติัเริ่มทยอยปิดตวัลง 

เน่ืองจากภารกิจในการใหค้วามชว่ยเหลือต่างๆ เริ่มลดนอ้ยลง รวมถึง Peace Boat Disaster Relief 

Volunteer Center ซึง่ปิดส านักงานที่ Ishinomaki ไปเม่ือปลายปี พ.ศ. 2562 แต่ IDRAC ยงัคงมี

ส านักงานตัง้อยูท่ีเ่มือง Ishinomaki และท างานเพ่ือฟ้ืนฟูเมือง Ishinomaki มาตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี

นี ้ โดยหลงัจากเหตกุารณภ์ยัพิบติัภมิูภาค Tohoku ผ่านไปประมาณ 2 ปี IDRAC ตระหนักวา่ รปูแบบของ

กิจกรรมการใหค้วามชว่ยเหลือของ NPOs ควรจะแตกต่างจากความชว่ยเหลือที่ใหร้ะยะเวลาฉุกเฉิน และ

บทบาทขององคก์รประสานงานในกระบวนการฟ้ืนฟูก็ควรจะแตกต่างจากองคก์รประสานงานในภาวะฉุกเฉิน 

IDRAC เห็นวา่เม่ือภาวะฉุกเฉินผ่านไป ประเด็นที่ควรใหค้วามส าคญั คือ กระบวนการฟ้ืนฟูบูรณะและการ

ท าใหส้ภาพชวีิตของประชาชนในพืน้ที่กลบัมามีชวีิตปกติอีกครัง้ ดว้ยความตระหนักดงักล่าวนี้ IDRAC จึงได ้

ปรบัเปลี่ยนองคก์รใหม่เป็น Ishinomai Future Support Association: IFSA โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

สนับสนุนการฟ้ืนตวัของชมุชนและวิถีชวีิตของประชาชนในพืน้ที่ โดยที่ IFSA ยงัคงท าหนา้ที่เดิม คือ เป็น

องคก์รผูป้ระสานงานระหวา่งหน่วยงานตา่ง ๆ โดยเฉพาะ NGOs / NPOs กบัรฐับาลทอ้งถ่ินและภาคเอกชน

ในการฟ้ืนฟูเมือง Ishinomaki ในเวลาเดียวกนั IFSA ก็ไดเ้พ่ิมบทบาทของการเป็นผูด้ าเนินโครงการฟ้ืนฟู

บูรณะพืน้ที่ขึน้อีกดว้ย โดยที่ IFSA ตระหนักว่า การฟ้ืนฟูบูรณะที่ส าคญัที่สุด คือ การใหป้ระชาชนใน

พืน้ที่มีอาชพีสามารถเลีย้งตวัเองไดแ้ละการจะท าใหป้ระชาชนมีอาชพีไดจ้ าเป็นที่จะตอ้งฟ้ืนฟูเมืองไปพรอ้มกบั

การฟ้ืนฟูสภาพชวีิตและการมีงานท า (ศิริพร, 2562) 
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นอกจากนี้ IDRAC ยงัขยายบทบาทและกิจกรรมขององคก์รไปสู่การท าหนา้ที่ใหค้วามรูใ้นเรื่องภยั

พิบติั (Disaster Education) เพ่ือถ่ายทอดความรู ้ การป้องกนัภยั ไปสู่เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป เพ่ือให ้

สามารถรบัมือกบัภยัพิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้และลดการสูญเสียใหน้้อยที่สุด โดย IDRAC 

ร่วมมือกบั National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention จดัโครงการ 

Disaster prevention education  ขึน้ โดยโครงการเริ่มตน้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 และยงัด าเนิน

กิจกรรมมาจนถึงปัจจุบนั โครงการนี้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัภยัพิบติัแก่นักเรียน และชมุชน 

นอกจากนี้ ยงัร่วมสนับสนุนการท าแผนที่ป้องกนัภยัพิบติั (disaster prevention maps) แก่โรงเรียนต่างๆ 

ในเมือง Ishinomaki และแทรกบทเรียนและแผนที่ป้องกนัภยัพิบติัเขา้ไปในหลกัสตูรการศึกษา การรวบรวม

และเผยแพรเ่รื่องเลา่ตา่งๆ จากภยัพิบติัที่ผ่านมา และการรว่มจดัท าพิพิธภณัฑเ์พ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัภยัพิบติั 

เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมพูนศกัยภาพของชมุชนในการป้องกนัภยัพิบติั หรือแมแ้ต่ในการวางแผนเพ่ือปรบัปรุงเมือง 

Ishinomaki ขึน้ใหม่ เน่ืองจากการพงัทลายจากเหตุภยัพิบติั IDRAC ก็ท าหนา้ที่เป็น secretariat หรือ

ฝ่ายเลขานุการ ของ community-based town development organization โดยท าหนา้ที่เป็น

ตวักลางระหว่างภาคประชาชนและสภาทอ้งถ่ินในการน าเสนอความคิดเห็นต่างๆ ในการพฒันาเมืองใหม่ 

เพ่ือใหป้ระชาชนเมือง Ishinomaki รูส้ึกวา่พวกเขามีคณุคา่และมีความส าคญัตอ่ชมุชน 

 

4.5 สรุปกลไกการท างานผ่านโครงสรา้งเชิงสถาบนัและองคก์รในการบริหารจดัการอาสาสมคัร

ภยัพิบติัเมือง Ishinomaki 

เหตภุยัพิบติัที่เกิดขึน้ในเมือง Ishinomaki ในปี พ.ศ. 2554 ถือเป็นเหตภุยัพิบติัครัง้รนุแรงใหญห่ลวง

ที่เกิดขึน้ในเมือง   Ishinomaki ซึง่สรา้งความสญูเสียตอ่ชวีิตของผูค้นในเมือง ความเสียหายตอ่ทรพัยส์ิน 

และความแตกสลายของจิตใจของผูค้นในเมืองในช ัว่พริบตา จากการถาโถมของคลื่นยกัษส์ึนามิภายหลงัจาก

เกิดเหตแุผ่นดินไหว ความเสียหายที่เกิดขึน้นีย้อ่มหลีกเลี่ยงไม่ไดท้ี่จะกระทบถึงหน่วยงานภาครฐัในทอ้งที่ และ

ความสญูเสียของเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏิบติังาน ความเสียหายที่เกิดขึน้ดงักลา่ว รนุแรงเกินกวา่ที่ภาครฐัจะรบัมือไหว 

และจากประสบการณใ์นอดีตในการจดัการเหตุภยัพิบติัของญ่ีปุ่ นที่ผ่านๆ มา ท าใหร้ฐับาลญ่ีปุ่ นและรฐับาล

ทอ้งถ่ินตระหนักถึงความจ าเป็นในเรื่องนีเ้ป็นอยา่งดี จึงไดมี้การเตรียมพรอ้มสรา้งกลไกในการท างานรว่มกนั

รวมถึงการท าขอ้ตกลงกบัหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะกลุม่อาสาสมคัร และ NPOs เพ่ือเตรียมพรอ้ม และ

ป้องกนัความสบัสนวุน่วายในการปฏิบติังานดงัเชน่อดีตที่ผ่านมา ซึง่กลไกดงักลา่ว สามารถน ามาสรปุเพ่ือให ้

ง่ายตอ่ความเขา้ใจ และเห็นข ัน้ตอนของการปฏิบติังาน โดยเฉพาะการท ากิจกรรมของอาสาสมคัรได ้ดงัแสดง

ในรปูที ่4-10 
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รูปท่ี 4-10 กลไกการท างานในการบริหารจดัการอาสาสมคัรภยัพิบติัระดบัทอ้งถิ่นในเมือง   

Ishinomaki 

 

 

 

จากรปูที่ 4-10 สามารถน ามาอธบิายเพ่ือท าความเขา้ใจถึงกลไกการท างานที่เนน้ความรว่มมือเชงิ

สรา้งสรรคแ์ละการท างานแบบพหุภาคี เพ่ือใหเ้ห็นการท างานแบบเป็นข ัน้เป็นตอนในการบริหารจดัการ

อาสาสมคัรภยัพิบติัระดบัทอ้งถ่ินในเมือง   Ishinomaki ไดด้งันี้  

1) เม่ือเกิดเหตภุยัพิบติั  ศูนยอ์าสาสมคัรภยัพิบติั (Ishinomaki City Disaster Volunteer 

Center) จะถกูจดัตัง้ขึน้ ภายใตส้งักดัและการดแูลของสภาสงัคมสงเคราะหใ์นพืน้ที่  

2) ศูนยอ์าสาสมคัรภยัพิบติันี ้ จะท าหนา้ที่ในการรบัและลงทะเบียนอาสาสมคัรรายบุคคล ที่ตอ้งการ

เขา้มาท ากิจกรรมอาสาสมคัรเพ่ือชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัในเมือง Ishinomaki  โดยศูนยอ์าสาสมคัร

นีถื้อเป็นดา่นแรกในการรบัสมคัรอาสาสมคัรจากภายนอกพืน้ที่ 

3) ในขณะเดียวกนั NPOs ตา่งๆ ก็ประกาศรบัสมคัรอาสาสมคัรเพ่ือมารว่มกิจกรรมกบัองคก์รอีก

ชอ่งทางหน่ึง 
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4) กลุม่อาสาสมคัรทีท่ างานในพืน้ที่เมือง Ishinomaki รวมตวักนัจดัตัง้ NGOs/NPOs Liaison 

Council โดยมี องคก์ร Ishinomaki Disaster Recovery Assistance Council: IDRAC   

ท าหนา้ที่เสมือนฝ่ายเลขานุการในการประสานงานระหวา่ง NGOs/NPOs ตา่งๆ  

5) NPOs/NGOs (ทัง้ที่มีสถานะทางกฎหมายหรือไม่มีก็ตาม) ที่ตอ้งการเขา้มาใหค้วามชว่ยเหลอื

ผูป้ระสบภยัในเมือง   Ishinomaki เขา้มาลงทะเบียนกบั IDRAC เพ่ือแสดงความจ านงในการให ้

ความชว่ยเหลือและแจง้กิจกรรมที่องคก์รสามารถใหค้วามชว่ยเหลือได ้

6) มีการจดัประชมุ Plenary Session ของ NPOs ทกุคืนตัง้แตว่นัที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็น

ตน้มา โดยจดัใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุน่ังเป็นวงกลม เพ่ือใหเ้กิดบรรยากาศที่ดีในการแลกเปลี่ยนขอ้มูล 

โดยจะมีการสรปุเหตกุารณป์ระจ าวนัของกิจกรรมอาสาสมคัรที่ท ารว่มกนัทัง้หมด การพูดคุยถึง

ความตอ้งการของผูป้ระสบภยัในพืน้ที่ ปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบติังานและหารือถึงวิธแีกไ้ข

รว่มกนั และจากน้ันจะมีการประชมุ  Subcommittee ของ NPOs  ที่รบัผิดชอบในแตล่ะ

กิจกรรมยอ่ย เพ่ือวางแผนเก่ียวกบักิจกรรมที่จะตอ้งท าในวนัรุง่ขึน้  

7) IDRAC หรือหวัหนา้กลุม่ Subcommittee   ที่เก่ียวขอ้ง เขา้รว่มประชมุกบัหน่วยงานอื่นๆ 

เชน่ เขา้รว่มประชมุ Ishinomaki City Disaster Response Headquarter กบัสภาทอ้งถ่ิน 

และการประชมุสามฝ่ายระหวา่งสภาทอ้งถ่ิน กองก าลงัป้องกนัตนเอง และผูแ้ทน NPOs เพ่ือ

รายงานขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมอาสาสมคัรใหท้างราชการทราบ และน าขอ้มูลที่จ าเป็นที่ไดจ้ากการ

ประชมุกบัภาครฐัไปแจง้แก่ NPOs ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือวางแผนการท างานใหส้อดคลอ้งกนัทกุภาค

สว่น 

8) อาสาสมคัรลงมือปฏิบติังานตามกิจกรรมที่ไดร้บัมอบหมาย โดยมีหวัหนา้กลุ่มยอ่ยของแตล่ะ

กิจกรรมคอยควบคมุดูแลการท างาน 

นอกจาก IDRAC แลว้ ยงัมีองคก์รอื่นที่ท าหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานเชน่กนั เพียงแต่ IDRAC ถือเป็น

องคก์รหลกัที่ท าหนา้ที่นีใ้นเมือง Ishinomaki นอกจากอาสาสมคัรที่มาท างานรว่มกบั NPOs แลว้ 

บริษทัเอกชนก็มีอาสาสมคัรของตน เชน่ บริษทัผลิตกระดาษแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่ น ซึง่มีสาขาอยูใ่นหลายพืน้ที่ 

รเิริ่มกิจกรรมอาสาสมคัรของบริษทั โดยสง่พนักงานประมาณ 2000 คน มาท างานอาสาสมคัรในเมือง 

Ishinomaki ซึง่ในการท างานของอาสาสมคัรเอกชนเชน่นีน้ั้น มกัจะผ่านเครือขา่ยของเอกชน ซึง่ท างาน

แยกออกไป  
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กลไกการท างานตามโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์ร และรายละเอียดในการปฏิบติัการของแตล่ะ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง สามารถน ามาสรปุใหเ้ห็นรปูแบบที่ชดัเจนขึน้ ดงัแสดงในรปูที่ 4-11 

รูปท่ี 4-11 การปฏิบติัการตามโครงสรา้งเชิงสถาบนัและองคก์รในการบริหารจดัการอาสาสมคัร

ดา้นภยัพิบติั เมื่อเกิดเหตภุยัพิบติัในเมือง   Ishinomaki เม่ือปี พ.ศ. 2554 

 

 

เหตมุหาภยั
พิบติั 

•เกิดเหตแุผ่นดินไหวขนาด 9.0  เวลา 14.46 น.และตามด้วยคลื่นยกัษ์สนึามิในเขตภมูิภาค Tohoku ของประเทศญ่ีปุ่ น  

30 นาที 
ต่อมา 

•รัฐบาลจดัตัง้ Extreme Disaster Management Headquaters โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

6 ชม. 
ต่อมา 

•กองก าลงัป้องกนัตนเองซึง่รฐับาลมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยล่วงหนา้เขา้ท าการส ารวจพืน้ที่ประสบภยัทางเฮลิคอปเตอร ์

1 วนัต่อมา 

•รัฐบาลจดัตัง้ Local Headquaters for Extreme Disaster Management ท่ีจงัหวดั Miyagi 

•นายกรัฐมนตรีจดัตัง้ส านกังานประสานงานอาสาสมคัร สงักดัส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

4 วนัต่อมา 

•กระทรวงการคลงัออกมาตรการด้านภาษีเพื่ออ านวยความสะดวกแก่กิจกรรมอาสาสมคัรและผู้บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลอื 

•ศนูย์ประสานงานอาสาสมคัรภยัพิบติัเมือง Ishinomaki ถกูจดัตัง้ขึน้ โดบใช้สถานท่ีของ Ishinomaki Senshu University 

6 วนัต่อมา 
•Peace Boat สง่ทีมส ารวจเข้ามาในพืน้ท่ีประสบเหตภุยัพิบติั และจดัตัง้ศนูย์ปฏิบติัการท่ีเมือง Ishinomaki 

9 วนัต่อมา 

•จดัประชมุเครือขา่ย NPO/NGO ท่ีท ากิจกรรมในพืน้ท่ีเมือง Ishinomaki เป็นครัง้แรก โดย Ishinomaki Disaster Recovery 

Assistance Council (ขณะนัน้ยงัไมไ่ด้จดทะเบียนองค์กรอยา่งเป็นทางการ)  

11 วนั
ต่อมา 

•ส านกังานประสานงานอาสาสมคัร สงักดัส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเวบไซต์ Tasukeai Japan เพื่อให้ข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมออาสาสมคัร 

13 วนั
ต่อมา 

•สภาท้องถ่ินเมือง Ishinomaki จดัตัง้ Ishinomaki City Disaster Response Headquarter   

25 วนั
ต่อมา 

•สภาท้องถ่ินเมือง Ishinomaki จดัประชมุสามฝ่ายระหวา่งสภาท้องถ่ิน กองก าลงัป้องกนัตนเอง และ IDRAC เป็นครัง้แรก 



 

93 
 

ภายหลงัจากเหตกุารณภ์ยัพิบติัภมิูภาค Tohoku ผ่านพน้ไป กลไกการท างานรว่มกนัระหวา่งภาครฐั

และ   NPOs ยงัคงอยู่ โดยสภาทอ้งถ่ินเมือง   Ishinomaki ไดส้รา้งพนัธกิจ และจดัสรรงบประมาณเพ่ือ

เพ่ิมพูนศกัยภาพของ NPOs สรา้งระบบและเครือขา่ยที่จะไม่ท าลายความเขม้แขง็ของ NPOs ในทางตรงกนั

ขา้ม สง่เสริมใหห้น่วยงานไม่วา่จะเป็นภาครฐัหรือ NPOs มีความรบัผิดชอบรว่มกนัในการแบ่งปัน 

แลกเปลี่ยนขอ้มูล เพ่ือใหส้ามารถท างานรว่มกนัอยา่งแขง็ขนัและมีประสิทธภิาพ  

อยา่งไรก็ดี ประสบการณใ์นการบริหารจดัการอาสาสมคัรภยัพิบติัในเหตภุยัพิบติัภมิูภาค Tohoku ที่

ผ่านมา ก็ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาที่เกิดขึน้ในการท างานประสานงานมากมาย โดยเฉพาะในการประสานงาน

กบัหน่วยงานภาครฐั เน่ืองจาก ในการชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัในพืน้ที่เมือง Ishinomaki น้ัน ฝ่าย

ประสานงานจะตอ้งประสานงานกบัหลายๆ หน่วยงาน ซึง่มีหนา้ที่แตกตา่งกนัไป ตอ้งคอยเตรียมขอ้มูลใหแ้ก่

รฐับาล ประสานงานกบั กองก าลงัป้องกนัตนเอง และหลงัจากไดร้บัขอ้มูล ก็ตอ้งน าไปแจง้แกผู่ท้ ากิจกรรมที่

เก่ียวขอ้ง หากแตก่ารประสานงานในบางครัง้ โดยเฉพาะกบัรฐับาลคอ่นขา้งมีความล าบากและลา่ชา้ เน่ืองจาก

รปูแบบการบริหารราชการแบบรวมศูนย ์ (Centralization) และระบบระเบียบราชการ ที่คอ่นขา้งยุง่ยาก 

สง่ผลใหก้ารขอขอ้มูลหรือการจดัการในเรื่องเรง่ดว่นมีความลา่ชา้ ซึง่สง่ผลใหก้ารปฏบิติังานของฝ่ายอื่นๆ ใน

พืน้ที่มีปัญหาตามไปดว้ย นอกจากนี้ แมใ้นหลายๆ ครัง้ ฝ่ายรฐับาลจะยินดีรบัฟังขอ้เสนอของ NPOs แต่

ในการตดัสินใจในเรื่องใหญ่ เชน่ งบประมาณ ก็จะเป็นการตดัสินใจโดยภาครฐัเทา่น้ัน หรือในกิจกรรม

บางอยา่งก็อาจจะไดร้บัการควบคมุจากภาครฐัอยูเ่ป็นสว่นมาก เชน่ ในเรื่องการบริหารจดัการที่พกัอาศยั

ช ัว่คราวของผูป้ระสบภยั และสิ่งที่เป็นปัญหาส าคญัคือ รฐับาลญ่ีปุ่ นไม่มีการจดัสรรงบประมาณส าหรบั 

disaster coordination หรือการด าเนินกิจกรรมสรา้งความรว่มมือที่เก่ียวขอ้งกบัเหตภุยัพิบติั โดยเฉพาะ

ในชว่งที่ไม่มีเหตภุยัพิบติั ในขณะที่ ประสิทธภิาพในการท างานเพ่ือใหก้ลไกการท างานและโครงสรา้งเชงิ

สถาบนัและองคก์รที่มีตอ้งอาศ ยความตอ่เน่ืองและเขม้แขง็ของเครือขา่ยความรว่มมือ การเตรียมพรอ้มระบบ

เพ่ือตัง้รบัเหตกุารณจ์ึงมีความจ าเป็น หากแตร่ฐับาลยงัไม่เห็นความส าคญัของการด าเนินการในกิจกรรม

เชน่นีม้ากนัก  
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บทที ่5  

บทสรุป และขอ้เสนอแนะตอ่ประเทศไทย 

 

5.1 ความส าคญัของกฎหมายองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรต่อการท างานของอาสาสมคัรจดัต ัง้

ผ่านองคก์ร 

จากที่ไดอ้ธบิายไปเบือ้งตน้ถึงที่มาและสาระส าคญัของกฎหมายองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร หรือ   NPO 

Law ในเนื้อหาของบทที่ผ่านมา จะเห็นไดว้่าเจตนารมณท์ี่ส าคญัของการออกกฎหมาย NPO Law ในปี 

พ.ศ. 2551 น้ัน คือเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมขององคก์รไม่แสวงหาผลก าไร ซึง่เติบโตอย่างมากในชว่งภายหลงั

จากเหตุแผ่นดินไหว Kobe เม่ือปี พ.ศ. 2548 ภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายนี้ ไดอ้อกขอ้ก าหนด

กฎเกณฑใ์นการรบัรองสถานะขององคก์รไม่แสวงหาผลก าไร เพ่ือใหเ้กิดความน่าเชือ่ถือ สรา้งความโปรง่ใสใน

การท างาน และสง่เสริมใหป้ระชาชนบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของ NPOs ที่จดทะเบียนใหส้ามารถท า

กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนไ์ดอ้ยา่งเต็มที่ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคิดเชงิสถาบนันิยมใหม่ ซึง่นอกเหนือจาก

ใหค้วามส าคญักบัสถาบนัที่เป็นทางการ เชน่ รฐั แลว้ ยงัระบุว่า โครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รที่ดี ซึง่

หมายรวมถึง นโยบาย กฎหมาย และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งน้ัน ควรใหค้วามส าคญักบัการน าสถาบนัที่ไม่

เป็นทางการแต่มีความเก่ียวขอ้งในเชิงโครงสรา้งการท างาน ใหเ้ขา้มาอยู่ในโครงสรา้ง ผ่านการก าหนด

กฎเกณฑท์างกฎหมาย เพ่ือใหส้ถาบันที่ไม่เป็นทางการน้ัน มีตวัตนและมีฐานะเป็นหน่ึงในสถาบันที่มี

ความส าคญัในการก าหนดพฤติกรรมของคนในสงัคม การมีกฎหมายรบัรองสถานะ บทบาท ขององคก์รที่

ไม่ใชร่ฐั เชน่ องคก์รไม่แสวงหาผลก าไรที่ท างานเก่ียวขอ้งกบัอาสาสมคัรนี้ จึงชว่ยอ านวยความสะดวก 

สง่เสริม และสนับสนุนการท างานของ NPOs และอาสาสมคัร ได ้

การรบัรองสถานะขององคก์รไม่แสวงหาผลก าไรภายใตก้ฎหมาย NPO Law เป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผล

อยา่งมากตอ่การท างานของอาสาสมคัรเชน่กนั เพราะองคก์ร NPOs ที่ขอจดทะเบียนเป็นองคก์รที่รบั

อาสาสมคัรมาชว่ยเหลือในการท างานเพ่ือสาธารณประโยชนเ์ป็นจ านวนมาก การรบัรองสถานะขององคก์ร

เหลา่นี ้ ในทางกฎหมายจะท าใหอ้งคก์รเหลา่นีไ้ดร้บัการอ านวยความสะดวกมากขึน้ทัง้ในการรบัทนุหรือเงิน

บริจาค การด าเนินกิจกรรม นอกจากนีก้ฎหมายยงัสามารถสนับสนุนองคก์รเหลา่นีไ้ด ้ โดยผ่านมาตรการ

พิเศษทางภาษีตา่งๆ อีกดว้ย อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากกฎระเบียบที่ซบัซอ้นในการจดทะเบียน ท าใหใ้นทาง

ปฏิบติัแลว้ NPOs หลายๆ องคก์ร เชน่ PBV และ IDRAC เลือกที่จะไม่ขอจดทะเบียนเพ่ือรบัรองสถานะ

ภายใตก้ฎหมาย NPO Law นี้ ทัง้สององคก์รเลือกที่จะใชป้ระโยชนจ์ากกฎหมายที่ออกภายหลงัในปี พ.ศ. 

2551 ไดแ้ก ่ Act on General Incorporated Associations and General Incorporated 
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Foundations (or General Nonprofit Corporation Act) ที่มีความยุง่ยากในการขอรบัรองสถานะตาม

กฎหมายนอ้ยกวา่ แต่ก็ยงัสามารถปฏิบติักิจกรรมและเขา้รว่มใหค้วามชว่ยเหลอืในเหตภุยัพิบติัตา่งๆ ได ้

อยา่งไรก็ดี การจดทะเบียนภายใตก้ฎหมาย  NPO Law หรือไม่น้ัน ไม่สง่ผลกระทบอยา่งมีนัยยะส าคญัตอ่

การท างานอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติั หากแต่ความส าคญัและประสิทธภิาพในการท างานน้ัน ขึน้อยู่กบั

โครงสรา้งภายในองคก์ร ในการประสานงานอยา่งเป็นระบบรว่มกบัภาคสว่นตา่งๆ ซึง่กฎหมายพืน้ฐานเพ่ือ

รบัมือกบัภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่ นไดก้ าหนดโครงสรา้งการท างานและการประสานงานของ NPOs ไวอ้ยา่ง

ชดัเจน 

 

5.2 นโยบายและการจดัการองคก์รของภาครฐัเพ่ือท างานร่วมกบัอาสาสมคัรจดัต ัง้ผ่านองคก์รใน

ระดบัทอ้งถิ่น 

จากประสบการณใ์นการบริหารจดัการภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่ นที่ผ่านมาน้ัน เป็นที่ทราบและ

ตระหนักดีทัง้โดยหน่วยงานภาครฐัและประชาชนชาวญ่ีปุ่ น ถึงบทบาทที่ส าคญัของอาสาสมคัรในการเขา้

ชว่ยเหลือในพืน้ที่ประสบเหตภุยัพิบติั การไดร้บัความชว่ยเหลือที่รวดเร็วและตรงตอ่ความตอ้งการถือเป็น

เง่ือนไขส าคญัตอ่การรอดชวีิตของผูป้ระสบภยั ดงัน้ัน ผูท้ี่เขา้ไปปฏิบติัภารกิจในการใหค้วามชว่ยเหลือจึง

จ าเป็นตอ้งมีความรอบคอบ ความเชีย่วชาญ และมีความสามารถในการตดัสินใจที่ฉับไวในการตอบสนองตอ่

ปัญหาเฉพาะหนา้ จึงปฏเิสธไม่ไดว้า่ แมเ้รื่องของก าลงัคนที่เพียงพอในการท างานในสถานการณฉุ์กเฉินเป็น

เรื่องที่จ าเป็น หากถา้อาสาสมคัรตา่งคนตา่งลงพืน้ที่ และเขา้ใหค้วามชว่ยเหลืออยา่งรูเ้ทา่ไม่ถึงการณ ์

เน่ืองจากขาดกลไกการประสานงานที่ดี ไม่มีโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รในการรองรบัการเขา้มาปฏิบติั

หนา้ที่ของอาสาสมคัรที่ชดัเจนและมีประสิทธภิาพ ยอ่มมีความเป็นไปไดท้ี่ความชว่ยเหลือดว้ยจิตใจที่มุ่งมั่นใน

การบรรเทาทกุขข์องผูอ้ื่น จะสง่ผลรา้ยและเพ่ิมปัญหาในการจดัการภยัพิบติั โดยเฉพาะในสถานการณ์

ฉุกเฉินมากขึน้ 

ดว้ยเหตนีุ ้ กลไกในการรบัอาสาสมคัรและมอบหมายกิจกรรมการใหค้วามชว่ยเหลอืใหป้ฏิบติัในพืน้ที่

ประสบภยัอยา่งเป็นระบบจึงมีความส าคญัอยา่งย่ิง ระบบในการรบัและสง่ตอ่อาสาสมคัรไปปฏิบติัหนา้ที่จึงเป็น

เรื่องที่ส าคญัมาก โดยเฉพาะในสถานการณภ์ยัพิบติัที่รา้ยแรงที่มกัจะมีคลื่นของอาสาสมคัรจากทัว่ประเทศ 

และแมก้ระทัง่จากหลายๆ ประเทศหลัง่ไหลเขา้มาเพ่ือชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั หากหน่วยงานที่รบัผิดชอบ

โดยตรงอยูภ่ายใตส้ถานการณท์ี่ไม่สามารถควบคมุหรือปรบัตวัไดร้วดเร็วพอ ในการตอบสนองตอ่สถานการณ์

และการหลัง่ไหลเขา้มาในพืน้ที่ของอาสาสมคัร ทรพัยากรมนุษยท์ี่สามารถสรา้งประโยชนใ์นสถานการณ์

ดงักลา่ว อาจสรา้งความวุน่วาย และท าใหส้ถานการณมี์ความยากล าบากในการบรหิารจดัการมากขึน้ไปอีก 
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ดงัน้ัน การเตรียมระบบหรือกลไกผ่านโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รที่สามารถใหอ้งคก์รอาสาสมคัรเขา้มา

สนับสนุนหรือสง่ตอ่ความชว่ยเหลือไปยงัผูป้ระสบภยัไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ จงึเป็นสิ่งที่รฐับาลญ่ีปุ่ นให ้

ความส าคญั  

อยา่งไรก็ดี จากแนวคิดแบบอนุรกัษนิ์ยม และการบริหารราชการแบบรวมศูนยอ์ านาจของประเทศ

ญ่ีปุ่ นที่เชือ่วา่ การดแูลความปลอดภยัของประชาชน รวมถึงการจดัการภยัพิบติัเป็นภาระหนา้ที่ของรฐั 

(เทา่น้ัน) และหน่วยงานภาครฐัตอ้งดแูลจดัการภยัพิบติัส าเร็จลลุว่งดว้ยดี อีกทัง้ประชาชนเองก็มีแนวคิด

เชน่เดียวกนั วา่รฐัคือผูท้ีมี่หนา้ที่ในการดแูลความปลอดภยัและทกุขส์ขุของประชาชน ในอดีตที่ผ่านมา 

บทบาทของอาสาสมคัรหรือ NPOs ในการบริหารจดัการภยัพิบติัจึงไม่เดน่ชดัและไม่ไดร้บัการพูดถึงมากนัก 

จึงท าให ้ ในสงัคมญ่ีปุ่ นใหค้วามส าคญัแกบ่ทบาทของรฐัมากกวา่หน่วยงานอื่นในการบริหารจดัการภยัพิบติั 

แนวคิดนี้ จึงกลายเป็นความทา้ทายในเชงิปฏิบติัการของการรบัความชว่ยเหลือจากองคก์รอื่นที่ไม่ใชร่ฐัของ

ญ่ีปุ่ น ซึง่น าไปสูข่อ้จ ากดัของโครงสรา้งเชงิสถาบนัในอดีตกอ่นที่จะเกิดเหตแุผ่นดินไหว   Kobe ในปี พ.ศ. 

2548 ไดแ้ก่ กฎระเบียบต่างๆ และโครงสรา้งเชงิองคก์รที่ไม่เพียงพอในการรองรบัสถานการณฉุ์กเฉินที่เกิด

จากภยัพิบติัขนาดใหญ่ และการเกิดขึน้ของตวัแสดงใหม่ๆ นอกโครงสรา้งของภาครฐัทัง้ในระดบัชาติและระดบั

ทอ้งถ่ิน (ศิริพร, 2562) 

หลงัจากเกิดเหตภุยัแผ่นดินไหว Kobe ความสญูเสีย ความเสียหาย ความผิดพลาด ในการบริหาร

จดัการเหตภุยัพิบติั ไดก้ลายมาเป็นบทเรียน และโอกาสในการปรบัปรงุพฒันา ไม่เพียงแตโ่ครงสรา้ง 

อาคารบา้นเรอืน แต่ยงักอ่ใหเ้กิดการพฒันาโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รที่สามารถสง่เสริมกลไกการ

ท างานรว่มกนัขององคก์รภาครฐักบัองคก์รที่ไม่ใชร่ฐั ใหเ้กิดระบบการท างาน และความรว่มมือเชงิสรา้งสรรค ์

ในการบริหารจดัการภยัพิบติัแบบบูรณาการ และการพฒันาโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รไดถ้กูน ามา

ปฏิบติัอยา่งเห็นผลไดช้ดัเจนเม่ือครัง้เกิดเหตภุยัพิบติัภมิูภาค Tohoku ในปี พ.ศ. 2554 แมจ้ะยงัไม่อาจ

เรียกไดว้า่สมบูรณแ์บบ แต่ก็ท าใหส้ามารถเห็นความมีประสิทธภิาพของกลไกการท างานรว่มกนั โดยเฉพาะ

การมีสว่นรว่มของอาสาสมคัรภยัพิบติั ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม เป็นระบบที่ชดัเจน ราบรื่น มากขึน้ โดยไดมี้

การพูดถึงเหตภุยัพิบติัภมิูภาค Tohoku นีว้า่เป็นจดุเปลี่ยนที่ส าคญัของ อารยธรรมญ่ีปุ่ น (Japanese 

civilization) (Mullins and Nakano, 2016) 

ภายใตส้ถานการณฉุ์กเฉินและการหลั่งไหลเขา้มาของความชว่ยเหลือจากอาสาสมคัรรายบุคคล 

อาสาสมคัรจดัตัง้ผ่านองคก์รต่างๆ และองคก์รที่ไม่ใชร่ฐัอื่นๆ ในพืน้ที่ประสบภยั ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ชว่ยให ้

ผูป้ระสบภยัไดร้บัความชว่ยเหลืออยา่งทั่วถึงและทนัท่วงที อย่างไรก็ตาม เพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือดงักล่าวถูกใช ้

อยา่งมีประสิทธภิาพและบรรลเุป้าหมายของการชว่ยชวีิตมนุษยแ์ละบรรเทาความทุกขย์ากจากเหตุภยัพิบติัได ้
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อย่างแทจ้ริง การประสานงานความชว่ยเหลือใหมี้กลไกการท างานที่เป็นระบบ ไม่ก่อใหเ้กิดการชว่ยเหลือที่

ซ า้ซอ้น หรือไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระสบภยั กลายเป็นประเด็นที่ส าคญัมาก การประสานงานที่ดี 

หมายถึง การท างานที่ไม่มีชอ่งว่างและความทบัซอ้นในกระบวนการใหค้วามชว่ยเหลือร่วมกนัขององคก์รให ้

ความชว่ยเหลือเพ่ือบรรเทาทกุขต์า่ง ๆ โดยที่กลไกในการประเมินความตอ้งการของผูป้ระสบภยั การเขา้ให ้

ความชว่ยเหลือ และการประสานงาน มีลกัษณะขา้มภาคสว่น หรือมีความบูรณาการที่ส่งเสริมใหอ้งคก์รต่างๆ 

ที่มีสงักดัที่หลากหลายสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว ดงัน้ัน เพ่ือใหก้ารด าเนินการให ้

ความชว่ยเหลือเพ่ือบรรเทาทุกขท์ี่ด าเนินการโดยองคก์รที่มิใชภ่าครฐัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ

จดัการโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รใหร้องรบัปฏิบติัการหรือการมีบทบาทขององคก์รที่ไม่ใชร่ฐัเหล่าน้ัน 

รวมทัง้กลไกการประสานงานระหว่างองคก์รภาครฐักบัองคก์รที่ไม่ใชภ่าครฐัจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคญั

มาก (ศิริพร, 2562) 

กลา่วโดยสรปุไดว้า่ จากเหตภุยัพิบติัภมิูภาค Tohoku ซึง่เป็นมหาภยัพิบติัครัง้รนุแรงครัง้หน่ึงของ

ประเทศญ่ีปุ่ น ในขณะที่หน่วยงานตา่งๆ ในพืน้ที่ถูกท าลายจากคลื่นยกัษส์ึนามิ ท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัการ

ใหค้วามชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัในพืน้ที่ไดอ้ยา่งเต็มที่ อาสาสมคัรจากพืน้ที่นอกเขตภยัพิบติัมีสว่นชว่ยอยา่ง

มากในกิจกรรมการตอบสนองและบรรเทาสาธารณภยั โดยเฉพาะอยา่งย่ิง NPOs และ NGOs ไดช้ว่ยเหลือ

ในกิจกรรมตา่งๆ โดยใชจ้ดุแขง็ที่องคก์รมี อนัไดแ้ก่ ประสบการณ ์ และ know-how หรือความเชีย่วชาญ

ในการบรรเทาภยัพิบติัมาชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัอยา่งรวดเร็ว เป็นข ัน้เป็นตอน และเป็นระบบระเบียบ ผ่าน

การประสานงาน การแลกเปลี่ยนขอ้มูล ผ่านโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รที่มี การมีกลไกการท างานผ่าน

การจดัโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รอยา่งเป็นระบบ ท าใหก้ารท างานของ NPOs และการประสานงานกบั

ภาครฐั ในเหตภุยัพิบติัภมิูภาค Tohoku มีความแตกตา่งและพฒันาไปจากเม่ือครัง้เกิดเหตแุผ่นดินไหว   

Kobe อยา่งเห็นไดช้ดั ดงัแสดงในรปูที่ 5-1 
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รูปท่ี 5-1 โครงสรา้งเชิงสถาบนัและองคก์รของประเทศญ่ีปุ่นในการจดัการภยัพิบติัของ

อาสาสมคัร 

 

 

โดยจากการรายงานของ   International Development Center of Japan (2014) พบวา่ ความ

แตกตา่งที่เห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ 1) ระดบัความรว่มมือขา้มภาคสว่นในเหตภุยัพิบติั Tohoku มีมากกวา่ 2) 

เงินทนุและเงินบริจาคส าหรบัท ากิจกรรมของอาสาสมคัรในเหตภุยัพิบติัภมิูภาค Tohoku มีจ านวนมากและ

เขา้ถึงไดม้ากกวา่ 3)   NPOs ที่เขา้มาใหค้วามชว่ยเหลือในเหตภุยัพิบติั Tohoku มีความเป็นมืออาชพีสงู

กวา่ และ 4) เหตภุยัพิบติัภมิุภาค Tohoku มีการจดัโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รที่เป็นระบบมากกวา่ 

ปัจจยัส าคญัที่ชว่ยใหก้ารชว่ยเหลือในเหตภุยัพิบติัภมิูภาค Tohoku ของอาสาสมคัรจดัตัง้ผ่านองคก์รเป็นไป

อยา่งมีประสิทธภิาพ ไดแ้ก่ 

1) การจดัระบบการท างานของอาสาสมคัรรายบุคคลผ่านศูนยอ์าสาสมคัรภยัพิบติั 

อาสาสมคัรรายบุคคลจ านวนมากที่เขา้มาชว่ยเหลือในพืน้ที่ประสบภยัในแต่ละวนัมีเป็นจ านวนมาก 

จึงท าใหส้ามารถเขา้ใหค้วามชว่ยเหลือและชว่ยในกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยมี ศูนยอ์าสาสมคัรภยั

พิบติั เป็นศูนยก์ลางในการรบัสมคัรอาสาสมคัรและมอบหมายการท างานใหแ้กอ่าสาสมคัรเพ่ือใหกิ้จกรรมที่ท า

ตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระสบภยัในพืน้ที่ และศูนยอ์าสาสมคัรภยัพิบติัยงัประสานงานร่วมกบัองคก์ร

ประสานงาน NPOs เพ่ือไม่ใหเ้กิดความซ า้ซอ้นในการใหค้วามชว่ยเหลือ และเพ่ือใหก้ารท างานเป็นไปอย่าง

รวดเร็วราบรื่น 
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2) การมีกลไกการประสานงานที่เป็นระบบชว่ยใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

ในการท ากิจกรรมของอาสาสมคัรน้ัน มักจะมีการผลดัเปลี่ยนหมุนเวียนของผูท้ี่เขา้มาร่วมท า

กิจกรรมอาสาสมคัรตลอดเวลา การมีกลไกการประสานงาน จะท าใหก้ารท ากิจกรรมต่างๆ ถูกส่งต่อไปยงั

อาสาสมคัรกลุ่มใหม่ที่เขา้มาท ากิจกรรม ส่งผลใหไ้ม่เกิดการชะงกังัน หรือตอ้งเริ่มตน้กระบวนการใหม่

ตลอดเวลา  

3) ระบบการลงทะเบียนอาสาสมคัร และ NPOs ชว่ยใหเ้กิดการท างานที่ตรงกบัความเชีย่วชาญ 

เม่ือมีการลงทะเบียนอยา่งเป็นระบบของอาสาสมคัรรายบุคคล และ  NPOs ต่างๆ หรือแมแ้ต่การจด

ทะเบียนรบัรองสถานะตามกฎหมายของ NPOs ท าใหใ้นการท างานสามารถดึงลกัษณะเฉพาะของแต่ละ

องคก์รมาใชใ้หเ้กิดประโยชนต์่อกิจกรรมการใหค้วามชว่ยเหลือ และสามารถแบ่งงานหรือกิจกรรมไดต้าม

ความเชีย่วชาญ ซึง่ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการท างาน เชน่ องคก์รที่จดทะเบียนในกลุ่ม

ดแูลสวสัดิการเด็ก ก็จะเขา้ไปท างานรว่มกบักลุม่   subcommittee ที่ดแูลเรื่องเด็ก เป็นตน้ 

 

5.3 ขอ้ทา้ทายในการบริหารจดัการอาสาสมคัรภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่น 

แมก้ารบริหารจดัการอาสาสมคัรภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุนในเหตภุยัพิบติัภมิูภาค Tohoku จะ

ไดร้บัการยกยอ่งวา่มีพฒันาการและมีการจดัการเชงิโครงสรา้งสถาบนั และกลไกในการท างานแบบประสาน

ความรว่มมือขา้มภาคสว่นที่ดีกวา่เม่ือครัง้เกิดเหตแุผ่นดินไหว Kobe แตก่ลไกการท างานของอาสาสมคัรภยั

พิบติัที่ผ่านมาก็ยงัมีขอ้จ ากดัและขอ้ทา้ทายบางประการ ไดแ้ก่ 

1) การไม่สามารถควบคมุจ านวนอาสาสมคัรที่จะเขา้มาปฏิบติังานในพืน้ที่ประสบภยัในแต่ละวนั

ได ้ เน่ืองจาก การจดัการอาสาสมคัรในชว่งภยัพิบติัน้ัน ตอ้งค านึงถึงการกระจายงานและจ านวนของ

อาสาสมคัรใหเ้หมาะสม แต่สิ่งที่มกัเกิดขึน้และเป็นปัญหาคือ ในบางภยัพิบติัน้ัน พบวา่ มีอาสาสมคัรจ านวน

มหาศาลที่ตอ้งการชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัเดินทางเขา้มายงัพืน้ที่ภยัพิบติั จนเกิดปัญหาการจดัการอาสาสมคัร

ที่มีจ านวนมากเกินไป ในขณะที่บางเหตกุารณภ์ยัพิบติั แทบจะไม่มีอาสาสมคัรเดินทางมายงัพืน้ที่เพ่ือปฏิบติั

ภารกิจเลย เป็นตน้ 
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2) แนวคิดแบบอนุรกัษนิ์ยม และการบริหารราชการแบบรวมศูนยข์องประเทศญ่ีปุ่ น ที่มกัจะ

เป็นแบบ Top-down ท าใหใ้นบางครัง้ แนวคิดเชน่นี ้ เป็นอปุสรรคตอ่การเสนอความคิดเห็นของ

อาสาสมคัรหรือองคก์รที่ไม่ใชห่น่วยงานภาครฐั การประสานงานรว่มกนัซึง่ควรจะเป็นการสื่อสารของทัง้สอง

ฝ่าย ในบางครัง้เป็นเพียงการสื่อสารฝ่ายเดียว เชน่ ในบางการประชมุ IDRAC ซึง่เป็นผูป้ระสานงาน NPOs 

ในพืน้ที่เมือง Ishinomaki ท าหนา้ที่ไดเ้พียงเป็นผูส้ง่สาร หรือใหข้อ้มูลแกห่น่วยงานภาครฐับาล และภาครฐั

จะเป็นผูต้ดัสินใจ มากกวา่จะเป็นไปในลกัษณะของการหารือเพ่ือแกไ้ขปัญหารว่มกนั 

3) ปัญหาดา้นการสื่อสารและการประสานงานระหวา่ง  NPOs แมจ้ะมีกรอบโครงสรา้งการ

ท างานที่คอ่นขา้งชดัเจนแลว้ก็ตาม แตเ่ม่ือมีบางหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเจา้หนา้ที่ในการท างานภายใน

องคก์ร โดยขาดระบบการสื่อสารภายในองคก์รที่ดี ท าใหข้าดความตอ่เน่ืองในการประสานงาน และขอ้มูล

บางอยา่ง จึงท าใหก้ารประสานงานกบัองคก์รภายนอกเกิดปัญหา และความชะงกังนัในการด าเนินกิจกรรม  

4) การขาดบุคลากรที่เพียงพอในการท าหนา้ที่ประสานงาน แมเ้ม่ือเกิดเหตภุยัพิบติัในเมือง 

Ishinomaki และมีการจดัตัง้องคก์รที่คอยท าหนา้ที่ประสานงานของกลุม่ NPOs ไวอ้ยา่งชดัเจน ซึง่ไดแ้ก่   

IDRAC แตใ่นการท าหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานของ IDRAC น้ัน ตอ้งจดัการกบัขอ้มูลเป็นจ านวนมาก และ

ตอ้งประสานงานกบัหลากหลายองคก์ร การไม่มีบุคลากรที่เพียงพอ และตอ้งท างานแขง่กบัเวลา โดยเฉพาะใน

สถานการณฉุ์กเฉิน จึงสง่ผลใหก้ารจะท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเรียบรอ้ยสมบูรณเ์ป็นเรื่องคอ่นขา้งยากล าบาก 

5) การที่ NPOs และอาสาสมคัร มีบทบาทและมีสว่นรว่มอยา่งมากในเหตภุยัพิบติัน้ัน ในแง่

หน่ึงก็กอ่ใหเ้กิดค าถามถึงประสิทธภิาพในการท างานของภาครฐั ดงัเชน่ในงานวิจยัของศิ ริพร วชัชวลัค ุ

(2562) ไดต้ัง้ค าถามถึงประเด็นดงักลา่ววา่ หากมองในแง่หน่ึงน้ัน การเติบโตและมีบทบาทเพ่ิมมากขึน้ของ 

NPOs ในการจดัการสถานการณภ์ยัพิบติัเป็นสิ่งที่ดีเพราะ NPOs สามารถเขา้มาเติมเต็มสิ่งที่รฐับาลกลาง

และรฐับาลทอ้งถ่ินไม่สามารถท าได ้ หากแตใ่นอีกดา้นหน่ึงสถานการณด์งักลา่วก็พาไปสูค่ าถามเรื่องเสน้แบ่ง

ระหวา่งความรบัผิดชอบของรฐักบัความรบัผิดชอบของภาคประชาสงัคมของญ่ีปุ่ น ซึง่ถือเป็นความทา้ทาย

ของรฐับาลญ่ีปุ่ นอีกประการหน่ึง วา่จะจดัการกบัเสน้แบ่งนีใ้หมี้ความชดัเจนผ่านการจดัการเชงิสถาบนัและ

องคก์ร ที่สนับสนุนความรว่มมือเชงิสรา้งสรรค ์ ไม่ท าลายความเขม้แขง็ของ NPOs และไม่กอ่ใหเ้กิดผลเสีย

ตอ่ภาพลกัษณข์องรฐับาลไดอ้ยา่งไร  
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5.4 ขอ้เสนอแนะตอ่ประเทศไทย  

จากการศึกษาโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รในการบริหารจดัการอาสาสมคัรภยัพิบติัของประเทศ

ญ่ีปุ่ นน้ัน พบวา่มีทัง้ขอ้ดีที่ควรน ามาเป็นแบบอยา่ง และขอ้ทา้ทายที่จ าเป็นตอ้งค านึงถึงเม่ือจะน ามาปรบัใชใ้ห ้

เขา้กบับริบทของประเทศไทย แมใ้นปัจจบุนั บทบาทของอาสาสมคัรในประเทศไทยเพ่ิมขึน้อย่างเห็นไดช้ดัจาก

ในอดีตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการใหค้วามชว่ยเหลือในเหตุภยัพิบัติต่างๆ แต่การปฏิบติังานของ

อาสาสมคัรในประเทศไทยน้ันยงัมีปัญหาในหลายๆ ดา้น หน่ึงในปัญหาที่ส าคญั คือ การขาดชอ่งทางหรือ

กลไกที่จะรองรบัการเขา้รว่มใหค้วามชว่ยเหลือหรือการปฏิบติัการของอาสาสาสมคัร  งานอาสาสมคัรมกัจะถูก

มองว่าเป็นกิจกรรมที่แยกจากระบบการบริหารจดัการภยัพิบติัที่เป็นทางการ และถูกมองว่าเป็นตวัแสดงที่

ไม่ไดร้บัการยอมรบั และเป็นอุปสรรคต่อการจดัการเผชญิเหตุภยัพิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี 

บทเรียนจากประเทศญ่ีปุ่ น ท าใหเ้ห็นว่า การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครเป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดการ

สถานการณภ์ยัพิบติัอยา่งมาก เพียงแตใ่นการท างานเพ่ือสง่เสริมใหเ้กิดประสิทธภิาพอยา่งแทจ้ริงจ าเป็นตอ้งมี

การออกแบบโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รโดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือใหเ้อือ้ต่อการท างานของตวั

แสดงใหม่ๆ เชน่ อาสาสมคัรและ NPOs ก่อนที่จะน าเสนอขอ้เสนอแนะน้ัน ผูเ้ขยีนขออธิบายถึงโครงสรา้ง

เชงิสถาบนัและองคก์รในการจดัการอาสาสมคัรภยัพิบติัของไทยโดยคร่าวๆ เพ่ือใหเ้ขา้ใจภาพรวมของการ

บริหารจดัการอาสาสมคัรภยัพิบติัของประเทศไทย 

 

5.4.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งในการบริหารจดัการอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัของไทย 

 กฎหมายดา้นภยัพิบติัของประเทศไทย 

 กฎหมายหลกัที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการภยัพิบติัของไทย ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 (มีผลบงัคบัใชว้นัที่ 6 พฤศจิกายน 2550) ซึง่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสนับสนุน

ใหก้ารบริหารจดัการภยัพิบติัสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ เป็นรปูธรรม และเกิดเอกภาพในการ

ท างาน โดยยกเลิกพระราชบญัญติัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั พ.ศ. 2542 ดงัน้ัน พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 จึงเป็นการบูรณา

การอ านาจหนา้ที่และแนวทางในการจดัการสาธารณภยัตา่งๆ ทัง้ภยัที่เกิด จากธรรมชาติและภยัจากการ

กระท าของมนุษย ์ รวมถึงภยัทางอากาศ และการกอ่วินาศกรรม ซึง่สง่ผลกระทบต่อสาธารณชน กอ่ใหเ้กิด

อนัตรายและความเสียหายต่อชวีิตและทรพัยส์ิน ของประชาชนหรือของรฐั ใหม้าอยูใ่นกฎหมายฉบบัเดียว 

และก าหนดบุคคลผูมี้อ านาจหนา้ที่ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและผูเ้ก่ียวขอ้งไวอ้ยา่งเป็นเอกภาพ 
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ชดัเจนในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน จึงถือวา่ พ.ร.บ. ฉบบันี ้ เป็น

กฎหมายหลกัและกฎหมายพืน้ฐานในการจดัการภยัพิบติัของไทย โดยมีสาระส าคญั ไดแ้ก่  

 

มาตรา 4 การก าหนดขอบเขตการด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหค้รอบคลมุสาธารณภยั ทกุ

ประเภท โดยไดก้ าหนดนิยามของค าวา่ สาธารณภยั ไวอ้ยา่งชดัเจน 

มาตรา 6 และ 7 ก าหนดรปูแบบโครงสรา้งการท างานโดยจดัตัง้คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัแห่งชาติ (กปภ.ช.) ซึง่ถือเป็นองคก์รสงูสดุในการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจดัการ

ภยัพิบติัของประเทศ ประกอบดว้ยกรรมการ 23 คน โดยมีนายกรฐัมนตรีหรือรอง

นายกรฐัมนตรีซึง่นายกรฐัมนตรีเป็นผูม้อบหมาย เป็นประธานกรรมการ รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานคนที่ 1 และปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นรอง

ประธานคนที่ 2 และอธบิดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นเลขานุการ โดยมี

ขา้ราชการในกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจ านวนไม่เกินสองคน เป็น

ผูช้ว่ยเลขานุการ 

มาตรา 11 ก าหนดใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นหน่วยงานกลางของรฐั ในการ

ด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของประเทศ 

มาตรา 15 ก าหนดแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั รวมถึงแผนปฏิบติัการในการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และแผนการประสานงาน

กบัองคก์ารสาธารณกศุล 

 

โดยมีสายการบงัคบับญัชาเม่ือเกิดเหตภุยัพิบติัรนุแรง ดงัแสดงในรปูที่ 5-2 
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รูปท่ี 5-2 ล าดบัช ัน้ในการบงัคบับญัชาส ัง่การเม่ือเกิดเหตภุยัพิบติัรุนแรง 

 

ที่มา: กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 

 

ในสว่นของเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัอาสาสมคัรน้ัน มีขอ้สงัเกตคือ แมใ้นพระราชบญัญติัป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 จะมีการกลา่วถึงบทบาทหนา้ที่ของอาสาสมคัรในการชว่ยเหลือพนักงาน

เจา้หนา้ที่รฐัในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั แตนิ่ยามของอาสาสมคัรใน พ.ร.บ. นี ้ จ ากดัเฉพาะ

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน เทา่น้ัน เม่ือน ากฎหมายพืน้ฐานดา้นภยัพิบติัของทัง้ 2 ประเทศ มาศึกษา

เปรียบเทียบ พบวา่ มีความแตกตา่งที่เห็นไดช้ดับางประการ ดงัแสดงในตารางที่ 5-1 
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ตารางท่ี 5-1 ความแตกตา่งระหว่างกฎหมายดา้นภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทยท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็การมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรในการจดัการภยัพิบติั 

 

 

 กฎหมายเกีย่วกบังานอาสาสมคัรในประเทศไทย 

การท างานของภาคประชาสงัคมและอาสาสมคัรน้ัน ไดร้บัความสนใจจากภาครฐัของไทย ดงัไดก้ าหนด

มาตรการสง่เสริมและสนับสนุนการรวมตวักนัของประชาชนเป็นประชาสงัคม ไวใ้น “ระเบียบส านัก

นายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยการสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา พ.ศ. 2551” โดยมีการกลา่วถึงอาสาสมคัร

เพ่ือสงัคม และใหค้ านิยามไวว้า่ อาสาสมคัรเพ่ือสงัคม หมายถึง “บุคคลซึง่อาสาเขา้มาชว่ยเหลือสงัคมดว้ย

ความสมคัรใจ เสียสละ เพ่ือชว่ยเหลือผูอ้ื่นและสงัคม รวมทัง้การเขา้รว่มกิจกรรมเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ข

ปัญหาและพฒันาสงัคมโดยไม่หวงัคา่ตอบแทน” อยา่งไรก็ดี กฎหมายดา้นอาสาสมคัรของไทยในปัจจบุนั 

มกัจะรบัรองสถานะและบทบาทของอาสาสมคัรในองคก์รภาครฐั เชน่ อาสาสมคัรต ารวจบา้น อาสาสมคัร

บริบาลทอ้งถ่ิน อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ (อพม.) อาสาสมคัรสาธารณสขุ 

อาสาสมคัรทอ้งถ่ินรกัษโ์ลก และอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายผลเรือน เป็นตน้ (ดงัแสดงในตารางที่ 5-2)  
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ตารางท่ี 5-2 ตวัอย่างประเภทของอาสาสมคัรสงักดัองคก์รภาครฐั และกฎหมายท่ีรบัรอง 

 

ประเภทอาสาสมคัร กฎหมายท่ีรบัรอง 

อาสาพฒันา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยอาสาพฒันา พ.ศ. 2540 

อาสาสมคัรแรงงาน ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าดว้ยอาสาสมคัรแรงงาน พ.ศ. 2548 

อาสาสมัครคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพ 

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าดว้ยเครือขา่ยและอาสาสมคัรคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
พ.ศ. 2548 

อาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น 
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ว่าดว้ยการบริหารงานอาสาสมคัรเกษตร พ.ศ. 
2551 

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยกิจการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 
2553 

อาสาสมคัรสาธารณสุข 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าดว้ยอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น พ.ศ. 
2554 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงมนุษย ์

ระเบียบกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ว่าดว้ยอาสาสมคัร
พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ พ.ศ. 2557 

อาสาสมคัรคุมประพฤติ 
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าดว้ยบทบาทและวิธีการปฏิบติังานของอาสาสมคัรคุม
ประพฤติและบทบาทของภาคประชาชน พ.ศ. 2560 

อาสาสมคัรทอ้งถิ่นรกัษโ์ลก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยอาสาสมคัรทอ้งถิ่นรกัษโ์ลก พ.ศ. 2561 

อาสาสมคัรบริบาลทอ้งถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยอาสาสมคัรบริบาลทอ้งถิ่นขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2562 

อาสาสมัครพิทักษท์รพัยากร 
ธรรมชาติ 

ระเบียบกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ว่าดว้ยอาสาสมัครพิทกัษ ์
ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มหมู่บา้น พ.ศ. 2562 

 

เพ่ือเชือ่มโยงการท างานของอาสาสมคัร ภาคประชาสงัคม และภาครฐั จึงไดมี้การจดัตัง้ กองกิจการ

อาสาสมคัรและภาคประชาสงัคม (กอส.) ขึน้ในปี พ.ศ. 2558 ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกรมพฒันาสงัคมและ

สวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ซึง่มีอ านาจหนา้ที ่ ดงันี้  
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1. ก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร ์ เก่ียวกบัอาสาสมคัร เครือขา่ยดา้นการจดัสวสัดิการและพฒันา

สงัคม และการสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา 

2. เสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร เครือขา่ยดา้นการจดัสวสัดิการและพฒันาสงัคมและ

การสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา 

3. สรา้งเสริมและพฒันา กลไก เครื่องมือ และนวตักรรม เก่ียวกบัอาสาสมคัร เครือขา่ยดา้นการจดั

สวสัดิการและพฒันาสงัคม และการสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา 

4. สง่เสริม สนับสนุน และเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานอาสาสมคัร เครือขา่ย และภาคประชา

สงัคมในการด าเนินงานดา้นการจดัสวสัดิการและพฒันาสงัคม 

5. สง่เสริม สนับสนุน สวสัดิการของอาสาสมคัรและเครือขา่ยดา้นการจดัสวสัดิการและพฒันาสงัคม 

6. จดัท าขอ้มูลและสารสนเทศ เก่ียวกบัอาสาสมคัร เครือขา่ย และภาคประชาสงัคม 

7. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอาสาสมคัร เครือขา่ย และภาคประชาสงัคม 

8. สง่เสริม สนับสนุนความเขม้แขง็ และสรา้งความรว่มมือ เครือขา่ยภาคเอกชน ภาคธรุกิจ และ

ภาคประชาสงัคมใหมี้สว่นรว่มในการจดัสวสัดิการและพฒันาสงัคม 

9. ปฏิบติัการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

ในสว่นของการท างานของอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัน้ัน นอกเหนือจากบทบาทของอาสาสมคัรป้องกนั

ภยัฝ่ายพลเรือน ซึง่อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงมหาดไทยแลว้ เม่ือปลายปี พ.ศ. 2562 นี ้

กระทรวงมหาดไทย โดยไดร้บัมอบหมายจาก ศูนยอ์ านวยการใหญจ่ิตอาสาพระราชทาน  ไดป้ระกาศจดัตัง้ 

“ชดุปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั” ทัว่ประเทศ อยา่งนอ้ยอ าเภอละ 50 คน เพ่ือใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มในการ

รบัมือกบัภยัพิบติัตา่งๆ โดยจะท าหนา้ที่ประจ าองคก์ารบริหารสว่นต าบล และเทศบาลต าบล ในการใหค้วาม

ชว่ยเหลือโดยส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จะท าหนา้ที่ในการอบรมใหค้วามรูแ้กอ่าสาสมคัร 

เพ่ือใหส้ามารถเฝ้าตรวจ เตรียมการรองรบัภยัพิบติั และเขา้ชว่ยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน

จากเหตภุยัพิบติัทัง้ที่เกิดขึน้จากธรรมชาติและสาเหตอุื่นๆ ที่สง่ผลกระทบตอ่ประชาชนในพืน้ที่โดยรวม 

(ผูจ้ดัการออนไลน ์ 11 พฤศจิกายน 2562) เพ่ือใหก้ารด าเนินงานรว่มกนัระหวา่งหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและจิต

อาสาภยัพิบติัเป็นไปอยา่งมีระบบและประสิทธภิาพ กระทรวงมหาดไทยจึงไดจ้ดัท า (รา่ง)โครงสรา้งการบริหาร

จดัการอาสาสมคัรภยัพิบติัขึน้ ดงัแสดงในรปูที่ 5-3  
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รูปท่ี 5-3 (ร่าง) โครงสรา้งการบริหารจดัการจิตอาสาภยัพิบติั ของกระทรวงมหาดไทย 

 

 
 

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย 

 

โดยโครงสรา้งการปฏิบติังานของจิตอาสาภยัพิบติันี ้ แบ่งการปฏิบติัหนา้ที่ตามสถานการณท์ี่เกิดขึน้ 

กลา่วคือ 1) ในสภาวการณป์กติ ชดุปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั จะปฏิบติัหนา้ที่ในฐานะ จิตอาสาพฒันา 

ภายใตก้ารควบคมุและสัง่การของผูอ้ านวยการศูนยอ์ านวยการจิตอาสาพระราชทานอ าเภอ จงัหวดั และภาค 

และ 2) ในสถานการณภ์ยัพิบติั ชดุปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั จะปฏิบติัหนา้ที่ในฐานะ ผูช้ว่ยเจา้พนักงาน

ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในระดบัพืน้ที่ ภายใตก้ารควบคมุและสัง่การของผูอ้ านวยการกอง

อ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งพืน้ที่ (นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล / นายกเทศมนตรี

ต าบล) หรือผูอ้ านวยการกองอ านวยการศูนยบ์ญัชาการเหตกุารณอ์ าเภอ (นายอ าเภอ) แลว้แตก่รณี 
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อยา่งไรก็ดี การท างานของหน่วยงานภาครฐัดา้นอาสาสมคัรน้ัน แมแ้สดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส าคญั

ตอ่บทบาทของอาสาสมคัรของภาครฐั แตก็่ยงัเป็นนโยบายการปฏิบติังานที่ยงัขาดการบูรณาการกบั

อาสาสมคัรประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะอาสาสมคัรที่ไม่ไดส้งักดัองคก์รภาครฐั และความเชือ่มโยงกบัหน่วยงาน

ตา่งๆ นอกเหนือไปจากหน่วยงานของภาครฐั จึงท าใหส้ถานะของ อาสาสมคัรรายบุคคล และอาสาสมคัรใน

องคก์รเอกชนหรือองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร อยูน่อกกลไกการท างานในการบริหารจดัการภยัพิบติั และท า

ใหก้ารบูรณาการในการท างานรว่มกนัเกิดขึน้ไดย้าก  

 

 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัตัง้องคก์รไม่แสวงหาผลก าไรของไทย 

ประเทศไทยไดมี้กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัตัง้ และการบัรองสถานะทางกฎหมายของ

องคก์รไม่แสวงหาก าไร โดยผ่านการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิหรือสมาคม ภายใตก้ฎกระทรวงว่าดว้ยการจด

ทะเบียนมูลนิธิ การด าเนินกิจการ และการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545 โดยไดมี้การนิยามความหมายของ

มูลนิธิ และสมาคม ไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ไวว้่า มูลนิธิ หมายถึง ทรพัยส์ินที่จดัสรรไว ้

โดยเฉพาะส าหรบัวตัถุประสงคเ์พ่ือการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร ์ วรรณคดี 

การศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชนอ์ย่างอื่น โดยมิไดมุ่้งหาประโยชนม์าแบ่งปันกนัและไดจ้ดทะเบียนตาม

มาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ และการจดัการทรัพยส์ินของมูลนิธิตอ้งมิใช่

ผลประโยชนเ์ป็นการหาผลประโยชนเ์พ่ือบุคคลใดนอกจากเพ่ือด าเนินตามวตัถุประสงคข์องมูลนิธิเอง โดย

มูลนิธทิี่ไดจ้ดทะเบียนแลว้จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 122 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 

ขัน้ตอนการจดัต ัง้มูลนิธิ 

ในการขอจดทะเบียนมูลนิธิน้ัน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บญัญติัถึงรายการที่ตอ้งมีในค า

ขอจดทะเบียนมูลนิธิ ซึง่ตามมาตรา 114 ไดบ้ญัญติัว่า การขอจดทะเบียนมูลนิธิน้ัน ใหผู้ข้อจดัตัง้มูลนิธ ิ

(จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน) ย่ืนค าขอเป็นหนังสือตอ่นายทะเบียนแห่งทอ้งที่ที่ส านักงานใหญ่ของมูลนิธิจะตัง้ขึน้ 

ในค าขออย่างนอ้ยตอ้งระบุเจา้ของทรพัยส์ินและรายการทรพัยส์ินที่จะจดัสรรส าหรบัมูลนิธิ รายชือ่ที่อยู่และ

อาชีพของผูจ้ะเป็นกรรมการของมูลนิธิทุกคน พรอ้มกับแนบขอ้บังคบัของมูลนิธิกับค าขอดว้ย โดยมี

คา่ธรรมเนียม 200 บาท  

สว่นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรอีกประเภทหน่ึง ไดแ้ก ่ สมาคม ซึง่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย

ไดใ้หค้ านิยามไวว้า่ หมายถึง การกอ่ตัง้สมาคมเพ่ือกระท าการใด ๆ อนัมีลกัษณะตอ่เน่ืองรวมกนัและมิใชเ่ป็น

การหาผลก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั ตอ้งมีขอ้บงัคบัและจดทะเบียนตามตามมาตรา 78 แห่งประมวล
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ โดยสมาคมที่ไดจ้ดทะเบียนแลว้จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 83 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 

ขัน้ตอนการจดัต ัง้สมาคม 

 ในการขอจดทะเบียนสมาคมน้ัน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บญัญติัถึงรายการที่ตอ้งมีในค า

ขอจดทะเบียนสมาคม ซึง่ตามมาตรา 81 ไดบ้ญัญติัว่า การขอจดทะเบียนสมาคมน้ัน ใหผู้จ้ะเป็นสมาชกิ

ของสมาคมจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ร่วมกนัย่ืนค าขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งทอ้งที่ที่ส านักงานใหญ่

ของสมาคมจะตัง้ขึน้ พรอ้มกบัแนบขอ้บงัคบัของสมาคม รายชือ่ ที่อยู ่ และอาชพีของผูจ้ะเป็นสมาชกิไม่นอ้ย

กว่า10 คน และรายชือ่ ที่อยู่และอาชพีของผูจ้ะเป็นกรรมการของสมาคมมากบัค าขอดว้ย และตอ้งเสีย

คา่ธรรมเนียมเป็นเงิน 2,000 บาท 

หากเปรียบเทียบสิทธิพิเศษทางภาษีระหว่าง NPOs ที่จดทะเบียนเพ่ือรบัรองสถานะทางกฎหมาย และ 

NPOs ที่ไม่ไดจ้ดทะเบียน เชน่ กองทนุหรือองคก์รการกศุลเอกชนตา่งๆ พบวา่จะไดร้บัสิทธิพิเศษทางภาษีที่

แตกตา่งกนั ดงัแสดงในตารางที่ 5-3 

 

ตารางท่ี 5-3   เปรียบเทียบสิทธิพิเศษทางภาษีระหว่าง NPOs ท่ีจดทะเบียน และ   NPOs  
ท่ีมิไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

สิทธิพิเศษ 
NPO จดทะเบียน  

(มูลนิธิ หรือ สมาคม) 

NPO ไม่จดทะเบียน  

(กองทุน หรือ องคก์รการกศุล

เอกชน) 

อตัราภาษี ภาษีเงินไดนิ้ติบุคล ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

การยกเวน้ภาษี รายไดท่ี้สามารถน ามายกเวน้ภาษีได ้

- รายไดจ้ากเงินบริจาค 
- รายไดค้า่ลงทะเบียนสมาชกิ 
- รายไดจ้ากการใหโ้ดยเสน่หา 

ไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษี 

สิทธิประโยชนอื์น่ๆ สามารถย่ืนขอเป็นองคก์ารสาธารณกุศล เพ่ือรบั
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ตามหลกัเกณฑ ์
กระทรวงการคลงั ประกาศตามประมวลรษัฎากร 
มาตรา 47(7)(ข) 

ไม่มี 
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หากองคก์รไม่แสวงหาก าไร (NPO) ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้เป็นมูลนิธิหรือสมาคม และมีสถานะเป็นนิติ

บุคคลแลว้ จะไดร้บัสิทธใินการเสียภาษีนอ้ยลง โดยจะตอ้งช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จากยอดรายรบัก่อนหกั

รายจา่ยในอตัรา ดงันี ้

 1. หากนิติบุคคลมีรายไดเ้ป็นเงินไดพึ้งประเมินประเภทที่ 1-7 จะคิดภาษีในอตัรารอ้ยละ 10 เชน่ เงิน

ไดจ้ากดอกเบีย้ เงินปันผล คา่เชา่ คา่สิทธ ิ คา่นายหนา้ เป็นตน้ 

 2. หากนิติบุคคลมีรายไดเ้ป็นเงินไดพึ้งประเมินประเภท 8 จะคิดภาษีในอตัรารอ้ยละ 2 ซึง่ไดแ้ก่ เงิน

ไดจ้ากธรุกิจการพาณิชย ์ การเกษตร การอตุสาหกรรม การขนสง่ การขายอสงัหาริมทรพัย ์ หรือการอื่น ๆ 

นอกเหนือจากขอ้ 1  

 ส าหรบัรายไดท้ี่ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษี คือ รายไดจ้ากเงินหรือทรพัยส์ินที่รบับริจาค รายได ้

คา่ลงทะเบียนสมาชกิหรือคา่บ ารงุสมาชกิ และรายไดจ้ากการใหโ้ดยเสน่หา  

นอกจากนี้ มูลนิธิหรือสมาคมที่ไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย ยังมีสิทธิย่ืนค าขอตาม

หลกัเกณฑข์องประกาศกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยภาษีเงินไดแ้ละภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัที่ 704) ลงวนัที่ 1 

พฤษภาคม 2561 และประกาศกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยภาษีเงินไดแ้ละภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัที่ 717) ลง

วนัที่ 28 กนัยายน 2561 เพ่ือขอเป็นองคก์ารสาธารณกุศล ซึง่จะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ไดอ้ีกดว้ย และผูบ้ริจาคเงินใหแ้ก่มูลนิธิหรือสมาคม จะสามารถน าหลกัฐานการบริจาคเงิน ไปหกัลดหย่อน

ภาษีไดก็้ต่อเม่ือมูลนิธิหรือสมาคมน้ัน ไดร้บัการประกาศก าหนดใหเ้ป็นองคก์าร สถานสาธารณกุศล ตาม

มาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรษัฎากร โดยมูลนิธิหรือสมาคมจะตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่

ก าหนดไวใ้นประกาศกระทรวงการคลงั เรื่องหลกัเกณฑก์ารพิจารณาประกาศก าหนดเป็นองคก์ารสาธารณ

กศุล ตามพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

การรบัรองสถานะขององคก์รไม่แสวงก าไร เป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลอย่างมากต่อการท างานของ

อาสาสมัครเช่นกัน เพราะองคก์รเหล่านี้เป็นองคก์รที่ร ับอาสาสมัครมาช่วยเหลือในการท างานเพ่ือ

สาธารณประโยชนเ์ป็นจ านวนมาก การรบัรองสถานะขององคก์รเหล่านี้ ในทางกฎหมายจะท าใหอ้งคก์ร

เหลา่นีไ้ดร้บัการอ านวยความสะดวกมากขึน้ นอกจากนี้กฎหมายยงัสามารถสนับสนุนองคก์รเหล่านี้ได ้ โดย

ผ่านมาตรการทางภาษีอีกดว้ย 

ในปัจจบุนั แมภ้าครฐัของไทยจะมีความต่ืนตวั และตระหนักในความส าคญัของภาคประชาสงัคม และ

การมีสว่นรว่มในกิจกรรมอาสาสมคัรมากขึน้ ดงัเห็นไดจ้ากมาตรา 78 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. 2560 ซึง่ไดก้ าหนดใหมี้การสง่เสริมบทบาทการมีสว่นรว่มของภาคประชาชน และสนับสนุนการมี

จิตสาธารณะ ไวว้า่  
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“รฐัพึงส่งเสริมใหป้ระชาชนและชมุชน มีความรูค้วามเขา้ใจท่ีถกูตอ้งเกี่ยวกบัการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข และมีส่วนรว่มในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน ดงัน้ัน เพ่ือให ้

องคก์รภาคประชาสงัคมมีบทบาทในการมีส่วนรว่มและเป็นหุน้ส่วนกบัภาครฐัและภาคส่วนอืน่ในการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืน จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพและสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์รภาคประชาสงัคมให ้

สามารถด าเนินงานอยา่งเป็นรปูธรรมและมีธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนมีจิต

สาธารณะและเขา้มามีส่วนรว่มในการพฒันาประเทศอนัจะน าไปสู่สงัคมอยู่เย็นเป็นสุขรว่มกนั” 

อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายดา้นภาคประชาสงัคมที่อยูใ่นสถานภาพพระราชบญัญติั มี

เพียงระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยภาคประชาสงัคม พ.ศ. 2558 ซึง่มิไดมี้การก าหนดบทบาทหนา้ที่

ของหน่วยงานหลกั มิไดมี้การกลา่วถึงการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานสง่เสริม สนับสนุน และ

พฒันาองคก์รภาคประชาสงัคม นอกจากนี ้ กลไกของภาครฐัในปัจจบุนัไม่เคยมีการสง่เสริมการท างานของ

ภาคประชาสงัคมในฐานะเป็นหุน้สว่นในการพฒันาประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม จึงท าใหก้ารท างานเพ่ือบรรลถึุง

เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืนขาดการบูรณาการระหวา่งภาครฐั และภาคประชาสงัคม จากจดุออ่นในขอ้นี้ 

จึงมีการเสนอรา่งพระราชบญัญติัสง่เสริมและพฒันาองคก์รภาคประชาสงัคม โดยความรว่มมือของทัง้ภาครฐั

และภาคประชาสงัคม อยา่งไรก็ดี แมใ้นปัจจบุนั รา่ง พ.ร.บ. ฉบบันีจ้ะแลว้เสร็จ แตย่งัอยูใ่นข ัน้ตอนการ

เสนอรา่ง พ.ร.บ. ฉบบันีใ้หแ้กท่างคณะรฐัมนตรีพิจารณา (ส านักขา่วอิศรา 23 ตลุาคม 2561) โดยมี

เป้าหมายวา่ พ.ร.บ. ฉบบันี ้ จะเป็นกลไกส าคญัในการน าพาประเทศไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน เพ่ือให ้

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี และเป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน (Sustainable Development 

Goals – SDGs) ที่ 17 ที่ใหค้วามส าคญัการการสง่เสริมความเป็นหุน้สว่น (Partnership) ระหวา่งภาครฐั 

ภาคประชาสงัคม และภาคสว่นอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ตามแนวคิดเชงิสถาบนันิยม กฎหมายถือเป็นหน่ึงในสถาบนัที่มีความส าคญัในการก าหนดพฤติกรรม

ของคนในสงัคม เชน่เดียวกบัการท างานดา้นอาสาสมคัร การมีกฎหมายรบัรองสถานะ บทบาท ขององคก์ร

ไม่แสวงหาผลก าไรที่ท างานเก่ียวขอ้งกบัอาสาสมคัรจะชว่ยอ านวยความสะดวก ส่งเสริม และควบคุมการ

ท างานของอาสาสมคัรได ้จากสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึง่ท าการส ารวจจ านวนขององคก์ารเอกชนที่

ไม่แสวงหาผลก าไรในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561   พบว่า องคก์ารเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรทั่วประเทศมี

จ านวนสูงถึง 84,099 แห่ง เพ่ิมขึน้จากปี พ.ศ. 2556 ถึงรอ้ยละ 9.7 โดยองคก์ารเอกชนที่ไม่แสวงหาผล

ก าไรจ านวนรอ้ยละ 32.2 ตัง้อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ  รอ้ยละ 22.6 ตัง้อยู่ในพืน้ที่ภาค

กลาง และ รอ้ยละ 21.1 ตัง้อยู่บริเวณพืน้ที่ภาคเหนือ ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่เป็นองคก์ารศาสนามากถึง

รอ้ยละ 57.4 รองลงมาคือองคก์ารเก่ียวกบัการบริการสงัคมสงเคราะห ์ คิดเป็นรอ้ยละ 31.3 ตามดว้ยสมาคม
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การคา้ หอการคา้ คิดเป็น รอ้ยละ 4.2 ตามล าดบั (ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2 กรกฎาคม 2562) ดงัแสดง

ในรปูที ่5-4 และ 5-5  

รูปท่ี 5-4 จ านวนอคก์รไม่แสวงหาผลก าไรในประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 

32.2

22.6

21.1

12.4

11.7
   
                  

       

        

             

      

 

รูปท่ี 5-5   ประเภทขององคก์ารเอกชนไม่แสวงหาผลก าไรในประเทศไทย พ.ศ. 2561 

57.4
31.3

4.2
4

2.1 1             

                                       

                      

                     

                              
                 

                                      
                              

      
 



 

113 
 

5.4.2   องคก์รหลกัท่ีเกี่ยวขอ้งในการบริหารจดัการอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัของไทย 

 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (Department of Disaster Prevention and Mitigation) 

หรือ ปภ. เป็นหน่วยงานราขการในระดบักรม สงักดักระทรวงมหาดไทย จดัตัง้ขึน้จากการปฏิรูประบบ

ราชการปรบัปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการต่าง ๆ ใหเ้ป็นระบบ ตามพระราชบญัญติั

ปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประกอบดว้ยหน่วยงานที่

ถา่ยโอนมาจาก 5 หน่วยงาน ซึง่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั คือ  

(1) กรมการเรง่รดัพฒันาชนบท  

(2) กองป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง  

(3) ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัอบุติัภยั ส านักปลดัส านักนายกรฐัมนตรี  

(4) กองสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั กรมประชาสงเคราะห ์ และ  

(5) กรมการพฒันาชมุชน (งานบริการดา้นชา่งพืน้ฐาน) 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ถูกตัง้ขึน้มาเพ่ือจดัการสาธารณภยัอย่างเป็นระบบ มีหนา้ที่ใน

การบูรณาการและการประสานงานการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของประเทศ โดยมี

ภารกิจในการวางนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การก าหนดมาตรการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั  เชน่ การก าหนดมาตรฐานโครงสรา้งของสิ่งก่อสรา้ง และนโยบายดา้นความปลอดภยั 

เป็นตน้ รวมถึงมีการพฒันาระบบเตือนภยั การฟ้ืนฟูหลงัเกิดภยั และการติดตามประเมินผล เพ่ือสรา้ง

หลกัประกนัในดา้นความมั่นคงปลอดภยัในชวีิตและทรพัยส์ินของประชาชน อีกทัง้ยงัมีการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การสนับสนุนการชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั การอ านวยการและ

ประสานการปฏิบติัการเพ่ือชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัและฟ้ืนฟูพืน้ที่ประสบภยัอีกดว้ย 

 

การปฏิบติังานเมื่อเกิดเหตภุยัพิบติั 

 ส าหรบัการท างานเม่ือเกิดเหตุภยัพิบติัน้ัน ปภ. จะด าเนินการตามข ัน้ตอนและวิธีปฏิบติั คือ ให ้

ผูอ้ านวยการทอ้งถ่ินในพืน้ที่น้ันเขา้ด าเนินการระงบัภยัพิบติัโดยเร็ว และแจง้ใหผู้อ้ านวยการอ าเภอและ

ผูอ้ านวยการจงัหวดัทราบ พรอ้มทัง้จดัตัง้ศูนยอ์ านวยการฉุกเฉินทอ้งถ่ิน (ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณอ์ าเภอ 

/ ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณจ์งัหวดัหรือกรุงเทพมหานคร / ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณส์่วนหนา้จงัหวดัหรือ

กรงุเทพมหานคร / กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง / กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทา
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สาธารณภยัแห่งชาติ) เพ่ือท าหนา้ที่จดัการสาธารณภยัที่เกิดขึน้จนกว่าสถานการณจ์ะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ 

พรอ้มทัง้ประสานกบัส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในพืน้ที่ที่รบัผิดชอบ และประสานความร่วมมือกบั

ทุกภาคส่วนในการจดัการสาธารณภยัในทุกข ัน้ตอน ในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณภ์ยัพิบติั ได ้

โดยโดยล าพงั ใหป้ระสานงานจากกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพืน้ที่ติดต่อหรือ

ใกลเ้คียงเพ่ือขอรบัการสนับสนุน 

 

 สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูภมัภ ์

สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชถูมัภ ์ จดัตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ. 2503 ดว้ยความ

ร่วมมือของกรมประชาสงเคราะห ์ (เดิม) และองคก์ารสงเคราะหเ์อกชน  8  องคก์าร  และไดจ้ดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลเม่ือวนัที่  4  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2503 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือชว่ยเหลือเพ่ือนมนุษย ์ ส่งเสริมและ

ประสานงานดา้นสงัคมสงเคราะห ์ ทัง้ของทางราชการและเอกชน ในการท างานน้ัน สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่ง

ประเทศไทย  ยึดถือหลกัของนักสงัคมสงเคราะหท์ี่วา่ ชว่ยเหลือเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนัเพ่ือใหส้ามารถชว่ยเหลือ

ตวัเองได ้ โดยอาจจะใหค้วามชว่ยเหลือในดา้นการเงิน (การใหเ้งินทุนต่าง ๆ  เพ่ือท าการคา้) หรืออาจจะให ้

ความชว่ยเหลือทางดา้นจิตใจ (การใหค้ าปรึกษาตา่งๆ) เป็นตน้ 

 

หน้าท่ีรบัผิดชอบ 

สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย เป็นองคก์ารเอกชนที่ก่อตัง้ขึน้ในรูปของมูลนิธิ มีฐานะเป็น

องคก์ารกลาง ท าหนา้ที่ส่งเสริมและประสานงานสงัคมสงเคราะหท์ ัง้ส่วนราชการและเอกชนทั่วไป ปัจจุบนันี ้

สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย มีสมาชกิจ านวน 874 องคก์าร (สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย, 

2562)  

สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย จะท าหนา้ที่ก าหนดนโยบายการปฏิบติังานแก่องคก์ารสมาชกิ 

และจะท าหนา้ที่สนับสนุนเงินทุน และวิชาการใหแ้ก่สมาชกิเหล่านี้ โดยองคก์ารสมาชกิจะตอ้งใหค้วามร่วมมือ

ในการรณรงคห์าทุนประจ าปี ซึง่จะก าหนดขึน้ในแต่ละปี เพ่ือที่จะท าการขอบริจาคเพียงปีละครัง้ใหไ้ดเ้งิน

เพียงพอแกก่ารปฏิบติังานตลอดปี  
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ส านกังานประจ าจงัหวดั 

สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ไม่มีส านักงานในทุกจงัหวดั แต่จะมีคณะกรรมการประสานงาน

สว่นภมิูภาค ทัง้หมด 12 ภาค โดยแตล่ะภาค จะท าหนา้ที่ประสานงานในจงัหวดัที่รบัผิดชอบ ดงันี ้

ภาค 1 : นนทบุรี ปทมุธานี พระนครศรีอยธุยา สมุทรปราการ อา่งทอง 

ภาค 2 : ชยันาท นครนายก ลพบุรี สระบุรี สิงหบ์ุรี สพุรรณบุรี อทุยัธานี 

ภาค 3 : จนัทบุรี ฉะเชงิเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว้  

ภาค 4 : กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ภาค 5 : ชยัภมิู นครราชสีมา บุรีรมัย ์มหาสารคราม ศรีสะเกษ สรุินทร ์

ภาค 6 : ขอนแกน่ บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบวัล าภ ูอดุรธานี 

ภาค 7 : กาฬสินธุ ์นครพนม มุกดาหาร ยโสธร รอ้ยเอ็ด อบุลราชธานี อ านาจเจริญ 

ภาค 8 : ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค ์พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ ์สโุขทยั อตุรดิตถ ์

ภาค 9 : เชยีงราย เชยีงใหม่ น่าน พะเยา แพร ่แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 

ภาค 10 : ชมุพร ประจวบคีรีชนัธ ์ระนอง 

ภาค 11 : กระบ่ี  นครศรีธรรมราช พงังา ภเูก็ต สรุาษฎรธ์านี 

ภาค 12 : ตรงั นราธวิาส ปัตตานี พทัลงุ ยะลา สงขลา สตลู 

 

สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทยกบังานอาสาสมคัร 

สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทยกบังานอาสาสมคัร มีความเก่ียวขอ้งผูกพนักนัมายาวนานนับแต่

การกอ่ตัง้ เน่ืองจากอาสาสมคัรเป็นผูมี้บทบาทที่ส าคญัในงานสงัคมสงเคราะห ์การแกไ้ขปัญหาสงัคม และการ

พฒันาสงัคม ทัง้ภาครฐัและเอกชน ซึง่บุคคลที่เขา้มาเป็นอาสาสมคัรไดต้อ้งเสียสละเวลาอนัมีค่า ตลอดจน

ความสุขส่วนตวั เพ่ือชว่ยเหลือผูอ้ื่นหรือท าประโยชนใ์หแ้ก่สงัคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่

จะตอ้งมีการสง่เสริมและพฒันางานอาสาสมคัรใหท้นัตอ่สถานการณใ์นปัจจบุนั  

โดยภายในสภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย มีหน่วยงาน ไดแ้ก่ ส านักส่งเสริมการจดัสวสัดิการ

สงัคม ท าหนา้ที่รบัผิดชอบและก ากบัดแูลงานพฒันาอาสาสมคัร โดยจะมีภารกิจในการด าเนินงาน ดงันี ้
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1. การฝึกอบรม การสง่เสริม และพฒันาอาสาสมคัร รบัผิดชอบการฝึกอบรมอาสาสมคัรใหมี้ความรู ้

ในงานสงัคมสงเคราะห ์ การจดัหาและจดัส่งอาสาสมคัรไปปฏิบติังานเพ่ือชมุชน สงัคม และ

ประเทศชาติ การสง่เสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งอาสาสมคัร 

2. การประสานงานและทะเบียนประวติัอาสาสมคัร  รบัผิดชอบประสานงานกบัอาสาสมคัรของ

หน่วยงานราชการและเอกชนในการด าเนินงานดา้นอาสาสมคัร  และจดัท าทะเบียนประวติัของ

อาสาสมคัรและองคก์ารอาสาสมคัร 

3. สวสัดิการอาสาสมคัร รบัผิดชอบการจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชนข์องอาสาสมคัร การจดั

นันทนาการส าหรบัอาสาสมคัร 

 

บทบาทของอาสาสมคัรในการชว่ยเหลือภยัพิบติั 

 สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย มีหนา้ที่ประสานงานเครือขา่ยอาสาสมคัรชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั

และอุบติัเหตุต่างๆ พรอ้มทัง้สนับสนุนการชว่ยเหลือเรื่องเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินทุนต่าง ใหแ้ก่

ผูป้ระสบภยัพิบติั ในโครงการต่างๆ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัคอยดูแลในเรื่องการ

ใหค้วามชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของการบริจาคสิ่งของ และการ

แจกจา่ยอาหาร  

 

5.4.3   กรณีศึกษา เหตุการณแ์ผ่นดินไหวในจงัหวดัเชียงรายเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2557 

จากเหตุการณแ์ผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร ์ ในจงัหวดัเชยีงรายเม่ือปี พ.ศ. 2557  แมค้วาม

เสียหายจะไม่รนุแรงเทา่เหตภุยัพิบติัภมิูภาค Tohoku แตก็่ถือเป็นเหตภุยัพิบติัจากแผ่นดินไหวครัง้ที่ค่อนขา้ง

รนุแรงครัง้หน่ึงที่เคยเกิดขึน้ในจงัหวดัเชยีงราย และยงัสะทอ้นใหเ้ห็นภาพการบริหารจดัการของหน่วยงานต่างๆ 

เม่ือเกิดเหตุภยัพิบติัขึน้ในประเทศไทย แมค้วามเสียหายที่เกิดขึน้จากเหตุแผ่นดินไหวในครงันี้จะไม่มากนัก

เน่ืองจากพืน้ที่ประสบภยัมีลกัษณะเป็นพืน้ที่ชมุชนเกษตรกรรม ซึง่มีลกัษณะของการอยู่อาศยัที่กระจายตวั 

ไม่หนาแน่น ต่างจากลกัษณะชมุชนของเมือง Ishinomaki ที่เหตุภยัพิบติัเกิดขึน้ในศูนยก์ลางของชมุชน

เมืองที่ประชาชนอยูอ่าศยัค่อนขา้งหนาแน่น ดงัน้ัน มูลค่าความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวที่เชยีงรายจึงมี

มูลคา่ไม่มาก เม่ือเทียบกบัเหตกุารณแ์ผ่นดินไหวที่มีขนาดความรุนแรงใกลเ้คียงกนัในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี 

ผลกระทบจากแผ่นดินไหวครัง้นี้ก่อใหเ้กิดความเสียหายรศัมีประมาณ 30 กิโลเมตร ในพืน้ที่ครอบคลุม 7 

อ าเภอ 50 ต าบล 609 หมู่บา้น มีประชาชนเสียชวีิต 1 ราย บาดเจ็บเล็กนอ้ย 107 คน และบา้นพกั
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อาศยัจ านวน 15,139 หลงัไดร้บัความเสียหาย สาธารณูปโภคต่างๆ เชน่ ถนน และคอสะพานหลายจุด 

ไดร้บัความเสียหาย ไม่สามารถใชง้านได ้ วดั โรงเรียน โรงพยาบาล และ สถานที่ราชการต่างๆ ก็ไดร้บั

ความเสียหายเชน่เดียวกนั (ศิรินันท,์ 2559) รวมถึงสภาพจิตใจผูไ้ดร้บัผลกระทบที่ย ่าแย่อีกดว้ย เน่ืองจาก

ชาวเชยีงรายมิไดมี้ประสบการณใ์นเหตแุผ่นดินไหวรนุแรงเชน่นีบ้่อยนัก  

โดยในการตอบสนองต่อเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ในจงัหวดัเชยีงรายน้ัน ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

โดยมีหน่วยงานที่รบัผิดชอบแตกตา่งกนัไปตามกิจกรรมที่ด าเนินการ ดงัแสดงในรปูที่ 5-6 

รูปท่ี 5-6 การตอบสนองตอ่เหตภุยัพิบติัเม่ือเกิดเหตแุผ่นดินไหวในจงัหวดัเชียงราย ปี พ.ศ. 2557 

 

ที่มา: ศิรินันท ์ สุวรรณโมลี. (2559). การวิเคราะหเ์ครือขา่ยทางสงัคมในการรบัมือกบัเหตุแผ่นดินไหว ของจงัหวดัเชยีงราย
ในปี 2557, วารสารวิจยัสงัคม. 39(1), หนา้ 127. 
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1) การจดัการในระยะฉุกเฉิน 72 ช ัว่โมงแรก 

ในวนัที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หลงัเกิดเหตเุพียง  1 ช ัว่โมง ผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศจดัตัง้

ศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจแกไ้ขปัญหาภยัจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม จงัหวดัเชียงราย ที่

ศาลากลางจงัหวดัเชยีงราย และส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชยีงราย (สนง.ปภ.ชร.) 

ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 15 เชยีงราย (ศูนย ์ ปภ. เขต 15) จดัตัง้ศูนยป์ฏิบติัการส่วน

หน้า ของศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจแกไ้ขปัญหาภยัจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม จงัหวดั

เชียงราย ที่วดัหว้ยสา้นยาว ตาบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว สว่นจงัหวดัทหารบกเชยีงรายก็ตัง้ศูนยบ์รรเทา

สาธารณภยัจงัหวดัทหารบกเชียงราย (ศบภ.จทบ.ช.ร.) ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ต าบลดงมะดะ 

อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย และภายหลงัจากที่รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงคมนาคม และส านักงานจงัหวดัเชยีงรายเดินทางมาตรวจความมั่นคงแขง็แรงทางวิศวกรรมของเขือ่น

แม่สรวย ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย ก็มีค าสัง่ใหต้ัง้ศูนยป์ระสานงานตรวจสอบอาคารจากเหตุ

แผ่นดินไหวจงัหวดัเชียงราย ขึน้ที่ส านักงานโยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวดัเชยีงรายในวนัที่ 7 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2557 ซึง่จากงานวิจยัของ ศิรินันท ์ สวุรรณโมลี (2559)   กลา่ววา่ การท างานของภาครฐั 

โดยเฉพาะหน่วยงานระดบัจงัหวดัในการจดัการภยัพิบติัระยะฉุกเฉินของจงัหวดัเชยีงราย คอ่นขา้งเป็นไปอยา่ง

มีประสิทธภิาพ เน่ืองจากมีแผนปฏิบติัการที่ระบุหนา้ที่และบทบาทของแตล่ะหน่วยงานไวอ้ยา่งชดัเจน และ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในจงัหวดัเชยีงรายมีการซอ้มแผนปฏิบติัการเป็นระยะมากอ่นหนา้เกิดเหตภุยัพิบติั เม่ือ

เกิดเหตจุึงสามารถปฏิบติัการไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพและทนัทว่งที  

อยา่งไรก็ดี จากการน าเสนอถึงปัญหาจากมุมมองของภาคประชาชน โดยเครือขา่ยจดัการภยัพิบติั

ภาคประชาชน จงัหวดัเชยีงราย ในงานประชมุระดบัชาติดา้นการอาสาสมคัร ครัง้ที่ 1 เม่ือเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2558 พบวา่ แมจ้ะมีโครงสรา้งการจดัการภยัพิบติัในระดบัชาติและระดบัจงัหวดัที่คอ่นขา้งเตรียมพรอ้ม 

แตใ่นระดบัทอ้งถ่ินน้ัน ยงัพบปัญหาอยูค่อ่นขา้งมาก เชน่ มีความโกลาหลในหน่วยงานระดบัพืน้ที่ และมี

ปัญหาเรื่องความลา่ชา้ ความสบัสนในการบริการจดัการ เน่ืองจาก ผูน้ าชมุชน เชน่ ผูใ้หญบ่า้นขาด

ประสบการณ ์ องคก์ารบริหารสว่นต าบล ไม่มีการฝึกฝน หรือทบทวนแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั จึงตอ้งรอค าสัง่จากอ าเภอ และการขาดผูบ้ญัชาการเหตใุนบางพืน้ที่ เน่ืองจาก 

เทศบาลบางพืน้ที่อยูร่ะหวา่งรอเลือกตัง้ จึงท าใหเ้กิดปัญหาสญูญากาศทางการเมือง 

 

 



 

119 
 

2) การจดัการในระยะฟ้ืนฟู (4 วนั – 3 เดือนตอ่มา) 

ภายหลงัจากการด าเนินการของภาครฐัในระยะเรง่ดว่นฉุกเฉินผ่านไป และเริ่มเขา้สูก่ารจดัการในระยะ

ฟ้ืนฟู หน่วยงานอื่นๆ ในระดบัทอ้งที่และทอ้งถ่ิน เริ่มปฏิบติัการ เชน่ ส านักงานโยธา จงัหวดัเชยีงราย 

รว่มกบัตวัแทนจากภาควิชาการ เชน่ วิศวกรอาสา เริ่มท าการส ารวจและประเมินความเสียหาย และ

ตรวจสอบความปลอดภยัของอาคารบา้นเรอืนตา่งๆ ศูนยบ์รรเทาสาธารณภยัจงัหวดัทหารบกเชยีงราย 

(ศบภ.จทบ.ช.ร.)  รว่มกบัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัเชยีงราย อาสาสมคัร สถาบนัวิชาการ และองคก์ร

พฒันาเอกชน ใหก้ารสนับสนุน เครื่องจกัรและก าลงัคนในการรือ้ถอนอาคาร ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดั

เชยีงราย สง่หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือใหบ้ริการสขุภาพและฟ้ืนฟูจิตใจแกป่ระชาชนผูป้ระสบภยั นอกจากนี้ 

เครือขา่ยจดัการภยัพิบติัภาคประชาชน จงัหวดัเชยีงราย จดัอบรมเชงิปฏิบติัการ เก่ียวกบัการซอ่ม และสรา้ง

บา้น หลงัเหตแุผ่นดินไหว เพ่ือสรา้งตน้แบบในการฟ้ืนฟูชมุชนควบคูไ่ปกบัการเตรียมตวัเพ่ือป้องกนัภยัพิบติัใน

อนาคต 

3) การจดัการในระยะเตรียมพรอ้มป้องกนัภยั (3 เดือน – 1 ปีหลงัแผ่นดินไหว) 

หลงัจากการจดัการในระยะฟ้ืนฟู ที่ใหค้วามส าคญักบัการชว่ยเหลือปัจจยัข ัน้พืน้ฐาน การรือ้ถอน

อาคาร ที่ไดร้บัความเสียหาย หลงัจากเหตกุารณผ์่านไป 7 เดือน สนง.ปภ. เชยีงราย และศูนย ์ ปภ. เขต 

15 จดักิจกรรมเตรียมพรอ้มป้องกนัภยั โดยจดัท าโครงการ หน่ึงโรงเรียนหน่ึงทีมกูช้พีกูภ้ยั ในพืน้ที่ประสบ

ภยัจ านวน 65 โรงเรียน (ศิรินันท,์ 2559) และหลงัจากที่กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดมี้การปรบัปรงุ

แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2558 สนง.ปภ.เชยีงราย ไดน้ าแผนและบทเรียนจากเหตุ

แผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2557 มาปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใน

ระดบัจงัหวดัและอ าเภอ  

ส าหรบับทบาทของ NPOs และอาสาสมคัรจากเหตภุยัพิบติัที่เกิดขึน้ในจงัหวดัเชยีงรายน้ัน สามารถ

เห็นไดช้ดัจากการท างานของเครือขา่ยการจดัการภยัพิบติัภาคประชาชน จงัหวดัเชียงราย ซึง่เป็น

การรวมตวักนัขององคก์รภาคประชาสงัคมจ านวน 16 องคก์ร2 ในจงัหวดัเชยีงรายครอบคลมุพืน้ที่ 5 

อ าเภอ 16 ต าบล โดยมีการแบ่งหนา้ที่การท างานของสมาชกิในเครือขา่ยดงัรปูที่ 5-7 

                                              

2 สมาชิกเครือขา่ยการจดัการภยัพิบติัภาคประชาชน จงัหวดัเชียงราย ประกอบดว้ย 1) เครือขา่ยสภาองคก์รชมุชน 
จงัหวดัเชียงราย 2) สมาคมศิษยเ์ก่าจุฬาเชียงราย 3) รกัษเ์ชยีงของ 4) บา้น school 5) EAPAT 6) องคก์ร ADDRA 7) 
กลุ่มสรา้งฝันวนัใหม่ 8) เครือขา่ยผูติ้ดเชือ้ จงัหวดัเชยีงราย 9) มูลนิธิพฒันาชมุชนและเขตภูเขา 10) มูลนิธิพฒันาประชาชน
บนพืน้ที่สูง 11) มูลนิธิกระจกเงา 12) กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ 13) ศูนยพ์ฒันาการศึกษาเพ่ือลูกหญิง 14) ชมุชนสมาคมอาขา่ 
15) ศูนยเ์พ่ือนอ้งหญิง 16) เครือขา่ยลุมน า้ภาคเหนือ  
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รูปท่ี 5-7 การแบ่งหน้าท่ีท างานของสมาชิกเครือขา่ยการจดัการภยัพิบติัภาคประชาชน  

จงัหวดัเชียงราย 

 

ที่มา: การจดัการแผ่นดินไหวจงัหวดัเชยีงราย โดยเครือขา่ยภาคประชาชน 

 

ส าหรบักิจกรรมโดยสว่นใหญข่องเครือขา่ยการจดัการภยัพิบติัภาคประชาชน จงัหวดัเชยีงราย ไดแ้ก่ 

การปฏิบติังานรว่มกบัภาครฐัและนักวิชาการในการเยียวยาผูป้ระสบภยั การส ารวจและท าขอ้มูลความเสียหาย

ของชมุชนในพืน้ที่ประสบเหตแุผ่นดินไหว และเครือขา่ยการจดัการภยัพิบติัภาคประชาชน ยงัไดร้ว่มกบั

สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน สภาองคก์รชมุชนจงัหวดัเชยีงราย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา สว่น

ราชการจงัหวดัเชยีงราย และส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัเชยีงราย จดังานร าลึก 1 ปี

แผ่นดินไหว เพ่ือทบทวนถึงบทเรียนในการบริหารจดัการเหตภุยัพิบติัที่ผ่านมา และวางแนวทางเพ่ือเตรียม

ความพรอ้มในการป้องกนัเหตภุยัพิบติัใหก้บัชมุชน การรวมตวักนัขององคก์รไม่แสวงหาผลก าไรตา่งๆ ใน

จงัหวดัเชยีงราย และกอ่ตัง้เป็นเครือขา่ยเพ่ือจดัการภยัพิบติัภาคประชาชน ในเวลาอนัรวดเร็วภายหลงัแทบ

จะโดยทนัทีหลงัจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเชน่นี ้ แสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทและศกัยภาพขององคก์รภาคประชา

สงัคมในพืน้ที่จงัหวดัเชยีงราย ซึง่เม่ือเกิดสถานการณฉุ์กเฉิน สามารถรวมตวัเพ่ือท ากิจกรรมและ

ประสานงานการใหค้วามชว่ยเหลือกบัภาคสว่นอื่นๆ ไดอ้ยา่งแขง็ขนั  
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นอกจากการท างานในลกัษณะเครือขา่ยแลว้ องคก์รไม่แสวงหาผลก าไรที่มิใชอ่งคก์รทอ้งถ่ิน แตเ่ป็น

องคก์รระดบัชาติที่มีการด าเนินกิจกรรมในหลายๆ จงัหวดัทัว่ประเทศไทย ก็มีบทบาทในการเขา้ใหค้วาม

ชว่ยเหลือเม่ือครัง้เกิดแผ่นดินไหวในจงัหวดัเชยีงราย เชน่เดียวกนั เชน่ มูลนิธิกระจกเงา ซึง่เป็นองคก์ร

พฒันาเอกชน (NGO) ที่ท างานดา้นการพฒันาสงัคมในมิติตา่งๆ เชน่ สิทธมินุษยชน การศึกษา การ

ทอ่งเที่ยวเชงิวฒันธรรม และการจดัการภยัพิบติั เป็นตน้ โดยในชว่งเริ่มตน้กอ่นที่จะพฒันาเป็นมูลนิธกิระจก

เงาน้ัน ไดจ้ดัตัง้เป็นกลุม่ศิลปวฒันธรรมกระจกเงาขึน้กอ่นในชว่งปลายปี พ.ศ. 2534 โดยมีจดุเริ่มตน้จาก

ความตอ้งการสะทอ้นปัญหาทางสงัคมและการเมือง เพ่ือเสมือนหน่ึงเป็นกระจกเงาสะทอ้นความจริงของสงัคม

ใหป้รากฎ โดยมีภาคีเครือขา่ยในการท าโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ และภายหลงัไดจ้ด

ทะเบียนเป็น มูลนิธกิระจกเงาในปี พ.ศ. 2547 โดยมีส านักงานอยู ่ 2 แห่งดว้ยกนั ไดแ้ก ่ กรงุเทพ และ

เชยีงราย เม่ือครัง้เกิดเหตุภยัพิบติัสึนามิทางภาคใตข้องไทยเม่ือปี พ.ศ. 2547 มูลนิธกิระจกเงาไดส้ง่ชดุ

ปฏิบติัการลงพืน้ที่ปฏิบติัภารกิจใหค้วามชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั ภายใตช้ือ่ ศูนยอ์าสาสมคัรสึนามิ จงัหวดั

พงังา โดยมีอาสาสมคัรทัง้ชาวไทยและตา่งชาติเขา้รว่มกิจกรรมฟ้ืนฟูภยัพิบติักวา่ 5,000 คน ตลอดชว่ง

ระยะเวลา 3 ปีที่มูลนิธกิระจกเงาปฏิบติัการในพืน้ที่ และศูนยอ์าสาสมคัรสึนามินีไ้ดปิ้ดตวัลงไปในปี พ.ศ. 

2550 และเม่ือเกิดเหตแุผ่นดินไหวในจงัหวดัเชยีงราย มูลนิธกิระจกเงาถือเป็นองคก์รภาคประชาสงัคมองคก์ร

แรกๆ ที่ไดล้งพืน้ทีท ากิจกรรมภายหลงัจากเกิดเหตแุผ่นดินไหว โดยไดมี้การระดมอาสาสมคัร ระดมทนุ และ

สิ่งของบริจาค ส ารวจขอ้มูลความเสียหายในพืน้ที่ และชว่ยเหลือซอ่มแซมบา้นเรือนที่ไดร้บัความเสียหาย  

หากเปรียบเทียบกรณีศึกษาและถอดบทเรียนจากประเทศญ่ีปุ่ น จะเห็นไดว้า่ ประเทศไทย มีโครงสรา้ง

เชงิสถาบนัและองคก์รในการบริหารจดัการอาสาสมคัรภยัพิบติัคอ่นขา้งคลา้ยกบัในประเทศญ่ีปุ่ น ยกตวัอยา่ง

เชน่ สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ที่สามารถท าหนา้ที่เป็นองคก์รดา้นอาสาสมคัรคลา้ยกบัสภาสงัคม

สงเคราะหแ์ห่งประเทศญ่ีปุ่ น และองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร เชน่ มูลนิธิกระจกเงา ที่มีบทบาทและมีการท า

กิจกรรมอาสาสมคัรในสงัคมไทยมาอยา่งตอ่เน่ือง เฉกเชน่กบั องคก์ร   Peace Boat ของประเทศญ่ีปุ่ น เป็น

ตน้ หากแตส่ิ่งที่ผูว้ิจยัเห็นวา่ ประเทศไทยยงัขาดและควรไดร้บัการพฒันาในเชงิโครงสรา้ง ใหก้ลไกการ

ท างานเพ่ือสง่เสริมบทบาทของอาสาสมคัรภยัพิบติัและองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรที่ท างานดา้นการตอบสนอง 

ฟ้ืนฟู และบรรเทาภยัพิบติัสามารถท างานไดอ้ยา่งสอดประสานกบัภาคสว่นอื่นๆ อยา่งเป็นระบบ และมีแบบ

แผนตามโครงสรา้งที่มีการวางแผนอยา่งรอบคอบและคลอบคลมุ เพ่ือก าหนดพฤติกรรม แบบแผนการท างาน 

และปฏิสมัพนัธข์องตวัแสดงทัง้ภาครฐั ซึง่ถือเป็นสถาบนัที่เป็นทางการ และภาคประชาสงัคม รวมถึง

อาสาสมคัร ซึง่ถือเป็นสถาบนัที่ไม่เป็นทางการ ใหส้ามารถท างานรว่มกนัไดด้งัแนวคิดเชงิสถาบนันิยมใหม่ ที่

เชือ่วา่แบบแผน กฎ กติกาตา่งๆ จะชว่ยใหเ้กิดการก าหนดพฤติกรรมที่ตวัแสดงที่หลากหลายสามารถ

ท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์
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จากการศึกษาโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รในการจดัการอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัของไทย จะเห็นได ้

วา่ หากเปรียบเทียบกบัประเทศญ่ีปุ่ นแลว้ แมจ้ะพบเห็นการมีสว่นรว่มในการเขา้ใหค้วามชว่ยเหลือของ

อาสาสมคัรและองคก์รภาคประชาสงัคมในประเทศไทยเม่ือเกิดเหตภุยัพิบติัมาเป็นระยะๆ หากแต่ยงัขาดการ

สง่เสริมบทบาทผ่านกลไกอย่างเป็นทางการของตวัแสดงเหลา่นี ้ โดยเฉพาะอาสาสมคัรที่ไม่ไดส้งักดัหน่วยงาน

ภาครฐั แมจ้ะมีการสนับสนุนบทบาทการมีสว่นรว่มของอาสาสมคัร แตอ่าสาสมคัรสว่นใหญท่ี่สามารถเขา้มา

ท าหนา้ที่ภายใตโ้ครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รที่มีน้ัน มกัจะเป็นอาสาสมคัรที่อยูใ่นสงักดัของหน่วยงาน

รฐับาลมาระยะหน่ึงแลว้ ทัง้ที่สถานการณท์ี่เกิดขึน้เม่ือมีเหตภุยัพิบติัน้ัน มกัจะมีอาสาสมคัรรายบุคคล ซึง่

มิไดส้งักดัหน่วยงานใด หรือ NPOs จ านวนมาก ที่ตอ้งการเขา้ใหค้วามชว่ยเหลือในพืน้ที่ประสบภยั แต่

รฐับาลไม่มีชอ่งทางหรือกลไกที่จะอ านวยความสะดวกใหพ้วกเขาเหลา่น้ัน ไดเ้ขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของการให ้

ความชว่ยเหลือแกผู่ป้ระสบภยัแบบมีสว่นรว่มเชงิสรา้งสรรคไ์ด ้ หรือเป็นการท ากิจกรรมอาสาสมคัรที่ใน

ลกัษณะตา่งคนตา่งท าผ่านชอ่งทางการติดตอ่สว่นตวั โดยขาดการประสานงานอยา่งเป็นระบบ ดงัน้ัน 

เพ่ือที่จะสง่เสริมศกัยภาพการท างานของอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัในประเทศไทย ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารจดัการเชงิ

โครงสรา้งสถาบนัและองคก์รที่เป็นระบบ ผูเ้ขยีนจึงมีขอ้เสนอแนะในการพฒันาโครงสรา้งเชงิสถาบนัและ

องคก์รของประเทศไทยเพ่ือรองรบัการท างานของอาสาสมคัรในการเตรียมพรอ้มตัง้รบัภยัพิบติั ดงันี้ 

ขอ้เสนอแนะท่ี 1 ขยายค านิยาม อาสาสมคัร ใหค้รอบคลุมอาสาสมคัรประเภทอื่น 

 รายละเอียด:  ระดบัการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรในการบริหารจดัการภยัพิบติัและเหตุการณ์

ฉุกเฉินน้ัน ขึน้อยู่กบัโครงสรา้งและรูปแบบการจดัการของหน่วยงานภาครฐัเป็นส าคญัว่าจะเปิดโอกาส และ

บริหารจดัการใหอ้าสาสมคัรเขา้มามีส่วนช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุภยัพิบติัไดม้ากนอ้ยเพียงใด  ความสามารถ

ของอาสาสมคัรและบทบาทในการสนับสนุนความส าเร็จในการชว่ยเหลือฟ้ืนฟูเหตุภยัพิบติั จึงขึน้อยู่กบัความ

เต็มใจของรฐับาล และหน่วยงานราชการของไทย ที่จะสรา้งสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้อ านวย และใหก้ารสนับสนุน

บทบาทของอาสาสมคัรในการปฏิบติัหน้าที่ของพวกเขา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะชว่ยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

อาสาสมคัรใหมี้ความเป็นไปไดแ้ละมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ เพ่ือใหค้วามสามารถ ความเชีย่วชาญ ของ

อาสาสมคัรตา่งๆ ที่สมคัรใจมารว่มปฏิบติัภารกิจ เกิดประโยชนส์ูงสุดในการเขา้ร่วมชว่ยเหลือบรรเทาเหตุภยั

พิบติั อยา่งไรก็ดี ในกลไกเชงิโครงสรา้งสถาบนั ผ่านกฎหมายที่เก่ียวขอ้งดา้นการบริหารจดัการภยัพิบติัของ

ไทย ไดแ้ก่  พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 ไดก้ าหนดค านิยาม อาสาสมคัร 

ไวอ้ยา่งคอ่นขา้งจ ากดัและเฉพาะเจาะจง โดยระบุวา่ “อาสาสมคัร หมายความวา่ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย

พลเรือนตามพระราชบญัญติันี”้ ซึง่ตา่งจากประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่แมไ้ม่มีการระบุค านิยามของอาสาสมคัรที่ชดัเจน 

แตไ่ดมี้การระบุถึงบทบาทของการมีสว่นรว่มของอาสาสมคัรไว ้ ดงัน้ัน เพ่ือเปิดชอ่งใหอ้าสาสมคัรประเภทอื่นๆ 
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ไดเ้ขา้มามีสว่นรว่มภายใตโ้ครงสรา้งที่ก าหนดไวอ้ยา่งเป็นทางการผ่านกฎหมายสงูสุด ไดแ้ก่ พระราชบญัญติั 

นี ้ จึงมิควรมีการจ ากดัค านิยามของอาสาสมคัร 

 ผูร้บัผิดชอบหลกั: กระทรวงมหาดไทย 

ขอ้เสนอแนะท่ี 2  สรา้งกลไกการท างานแบบบูรณาการโดยระบุบทบาทของสถาบนัไม่เป็น

ทางการไวใ้นแผนปฏิบติัการในระดบัชาติและทอ้งถิ่น 

 รายละเอียด:  แมใ้นแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2558  จะให ้

ความส าคญักบัการท างานแบบบูรณาการของกระทรวงตา่งๆ และหน่วยงานทัง้ในระดบัทอ้งถ่ินถึงระดบัประเทศ 

รวมถึงมีการระบุถึงการสง่เสรมิการท างานกบัทกุภาคสว่น หากแต่ยงัไม่ครอบคลมุถึงตวัแสดงหรือสถาบนัที่ไม่

เป็นทางการ ดงัน้ัน เพ่ือความสมบูรณข์องแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติแบบบูรณาการ 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน เชน่ องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั องคก์าร

บริหารสว่นต าบล จึงควรมีการบญัญติัไวใ้นแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติและระดบัทอ้งถ่ิน ถึง

แผนปฏิบติัการแบบบูรณาการโดยรวมเอาสถาบนัไม่เป็นทางการ อยา่งองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร และ

อาสาสมคัรที่มิไดจ้ ากดัเฉพาะอาสาสมคัรที่สงักดัหน่วยงานรฐั เชน่ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

อาสาสมคัรสาธารณสขุ เพ่ือใหเ้กิดการประสานงานที่ชดัเจนเป็นรปูธรรม โดยควรมีการก าหนดบทบาท 

การประสานงาน และความรว่มมือกบัองคก์รอาสาสมคัรที่ชดัเจน โดยเปิดชอ่งใหอ้าสาสมคัรหรือองคก์รภาค

ประชาสงัคมมีชอ่งทางในการเขา้ใหค้วามชว่ยเหลือที่ชดัเจน ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูอ้ านวยการกลาง 

เพ่ือไม่เกิดความซ า้ซอ้นและวุน่วายในการใหค้วามชว่ยเหลือในระดบัปฏิบติัการ และกอ่ใหเ้กิดความรว่มมือ

แบบสรา้งสรรค ์

 ผูร้บัผิดชอบหลกั: กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ และองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

ขอ้เสนอแนะท่ี 3 สรา้งระบบฐานขอ้มูลอาสาสมคัร และองคก์รภาคประชาสงัคมท่ีมี

กิจกรรมเกีย่วขอ้งกบัการจดัการภยัพิบติั 

 รายละเอียด:  หน่วยงานภาครฐัควรพฒันาฐานขอ้มูลอาสาสมคัร และองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรที่

ท ากิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการภยัพิบติั ทัง้องคก์รที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธ ิ สมาคม หรือองคก์ารสา

ธารณกศุล และองคก์รที่ไม่จดทะเบียนแตมี่กิจกรรมหรือเคยมีประสบการณใ์นการใหค้วามชว่ยเหลือในมิติต

ตา่งๆ เม่ือเกิดเหตภุยัพิบติั โดยแยกตามความเชีย่วชาญ และพืน้ที่ปฏิบติัการ เพ่ือความรวดเร็วในการ

ปฏิบติัการเขา้ใหค้วามชว่ยเหลือฉุกเฉินหากเกิดเหตภุยัพิบติั 
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 ผูร้บัผิดชอบหลกั: กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 

ขอ้เสนอแนะท่ี 4 ก าหนดบทบญัญติัท่ีเอือ้ใหเ้กิดการแบ่งปันขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน 

ป้องกนัการปกปิดขอ้มูล เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือเชิงสรา้งสรรค ์

 รายละเอียด:  จากประสบการณใ์นการเผชญิเหตภุยัพิบติัของไทยและกิจกรรมอาสาสมคัร ใน

หลายๆ ครัง้ พบวา่ ผูป้ฏิบติังานมกัจะปิดบงัขอ้มูล ไม่มีการแลกเปลี่ยนขอ้มูลอยา่งเปิดเผยซึง่กนัและกนั 

เน่ืองจากอยูใ่นวฒันธรรมการท างานแบบแขง่ขนั เพ่ือสรา้งผลงานใหก้บัหน่วยงานของตน อยา่งไรก็ดี หาก

สามารถเปลี่ยนแนวคิด จากการแขง่ขนั เป็นการสรา้งความรว่มมือรว่มกนัได ้ โดยผลงานหรือผลส าเร็จที่

เกิดขึน้ ไม่ใชค่วามรบัผิดชอบหรือความสามารถของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง แตเ่ป็นผลจากการท างาน

รว่มกนั ดงัเชน่ ในกรณีของประเทศญ่ีปุ่ น ที่มีการท าขอ้ตกลงระหวา่งหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนเพ่ือ

แบ่งปันขอ้มูลที่จ าเป็น เพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือเป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ และระบใุหก้ารปกปิดขอ้มูลมี

ความผิด เม่ือมีการระบไุวใ้นโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รเชน่นีจ้ะชว่ยใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั เน่ืองจากแต่

ละหน่วยงานจะรูห้นา้ที่ในการใหข้อ้มูล และหลีกเลี่ยงที่จะปกปิด ซึง่จะสง่ผลตอ่การก าหนดพฤติกรรมในการ

ท างานรว่มกนั และเปลี่ยนแนวคิดเชงิแขง่ขนั มาเป็นแนวทางการปฏบิติังานเชงิรว่มมือแบบสรา้งสรรค ์

นอกจากนี้  ในกรณีของระเทศญ่ีปุ่ น แมว้า่ NPOs จ าเป็นตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานเพ่ือใหผู้ใ้หท้นุ

รบัทราบถึงผลที่ไดจ้ากเงินบริจาคหรือเงินทนุเหลา่น้ัน หากแตใ่นการรายงานผลมกัจะเป็นไปในรปูแบบของ

การแสดงใหเ้ห็นความรว่มมือระหวา่งองคก์รตา่งๆ เชน่ เม่ือ PBV รายงานถึงผลส าเร็จในโครงการใหค้วาม

ชว่ยเหลือแกผู่ป้ระสบภยัในภมิูภาค   Tohoku ก็จะมีการรายงานถึงความรว่มมือระหวา่งองคก์รอื่นๆ และ

ความรว่มมือขา้มภาคสว่น และรายชือ่องคก์รที่ปฏิบติังานรว่มกนั เพ่ือใหเ้ห็นถึงรปูแบบการท างานและความ

รว่มมือเชงิสรา้งสรรค ์ และไม่กอ่ใหเ้กิดการปิดบงัขอ้มูล หรือตา่งคนตา่งท างานในลกัษณะแขง่ขนั ซงึมกัก็ให ้

เกิดผลเสีย เชน่ ความชว่ยเหลือมีความซ า้ซอ้น หรือไม่ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที่ เป็นตน้ 

 ผูร้บัผิดชอบหลกั: กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 

ขอ้เสนอแนะท่ี 5 จดัต ัง้ศูนยจ์ดัการอาสาสมคัรภยัพิบติั ภายใตส้งักดัสภาสงัคมสงเคราะห ์

แห่งประเทศไทย 

รายละเอียด:  จากบทเรียนของประเทศญ่ีปุ่ น ที่สภาสงัคมสงเคราะหมี์บทบาทส าคญัต่อกิจกรรม

อาสาสมคัรอยา่งมาก และไดร้บัมอบหมายอยา่งเป็นทางการในการรบัสมคัรอาสาสมคัรรายบุคคล ลงทะเบียน 

อบรม มอบหมายภารกิจ และจดักิจกรรมอาสาสมคัรต่างๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูป้ระสบภยัในพืน้ที่ 

โดยท างานรว่มกบั NPOs และหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้ง ผ่านการประชมุ และจดัรปูแบบการท างานอย่าง
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เป็นระบบ ซึง่หากน ามาถอดบทเรียนต่อประเทศไทย จะเห็นไดว้่า แมใ้นปัจจุบนั รฐับาลและหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง เริ่มตระหนักและใหค้วามส าคญักบับทบาทของอาสาสมคัรในฐานะเป็นทรพัยากรบุคคลที่ส าคญัใน

การใหค้วามชว่ยเหลือในเหตุการณต์่างๆ โดยเฉพาะในสถานการณฉุ์กเฉินหรือเม่ือเกิดเหตุภยัพิบติัมากขึน้  

แมก้ระน้ันก็ตาม การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครฐั และองคก์รอาสาสมคัร หรือ

ระหว่างผูท้ี่ท างานอาสาสมคัรดว้ยกนัเอง เป็นเรื่องที่ยงัตอ้งมีการปรบัปรุงพฒันา  และควรมีการมอบหมาย

หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเป็นการเฉพาะ เพ่ือท าหนา้ที่ประสานงาน และดูแลบริการจดัการอาสาสมคัรเม่ือ

เกิดเหตุภยัพิบติั ซึง่สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย มีภารกิจที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมอาสาสมคัร และ

ความชว่ยเหลือดา้นภยัพิบติัอยู่เดิมแลว้ อีกทัง้มีส านักงานตัง้อยู่ในหลายจงัหวดัทั่วทุกภูมิภาคของไทย ซึง่

อ านวยตอ่การจดัตัง้ศูนยจ์ดัการอาสาสมคัรภยัพิบติัในพืน้ที่ไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัทว่งที  

ดงัน้ัน เพ่ือไม่ใหเ้กิดความฉุกละหุกในการบริหารจดัการภยัพิบติั รฐัควรมอบหมายและท าขอ้ตกลง

ร่วมกบัสภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทยไวล้่วงหนา้ ในการเป็นศูนยจ์ดัการอาสาสมคัรภยัพิบติั และท า

หน้าที่ในการรบัสมัครอาสาสาสมัครรายบุคคล หากเกิดเหตุภยัพิบัติ  รวมถึง เป็นศูนยก์ลางในการ

ประสานงานกิจกรรมอาสาสมคัรระหว่างภาครฐัและภาคประชาสงัคม เพ่ือใหก้ารท ากิจกรรมของอาสาสมคัร

ตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระสบภยัในพืน้ที่ และไม่เป็นภาระ หรือทบัซอ้นกบัการท างานของเจา้หนา้ที่

ภาครฐัที่มีแตเ่ดิม และเพ่ือจะไดเ้ตรียมการในการจดัท าระบบการรบัสมคัรและการลงทะเบียนไวล้่วงหนา้ เพ่ือ

ป้องกนัมิใหเ้กิดความฉุกละหุกในการปฏิบติังานในพืน้ที่ประสบภยัดงัเชน่ที่ผ่านมา และศูนยจ์ดัการอาสาสมคัร

ภยัพิบัติที่ถูกจดัตัง้ขึน้ในพืน้ที่ประสบภยันี้ จ าเป็นตอ้งไดร้บัการสนับสนุนดา้นต่างๆ จากภาครฐั และ

ภาคเอกชนเพ่ือใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพมากขึน้ เพราะเป็นเรื่องยากที่ศูนยจ์ดัการอาสาสมคัร

ภยัพิบติั เหล่านี้จะรบัผิดชอบดูแลพืน้ที่ท ัง้หมดเพียงล าพงั โดยเฉพาะในระยะเผชญิเหตุภยัพิบติั เน่ืองจาก

ตอ้งรบัมือกบัสถานการณท์ี่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในชว่งภาวะฉุกเฉิน ดงัน้ัน จึงมีความจ าเป็นที่ตอ้งมี

หน่วยงานสนับสนุนที่จะสามารถประสานงานระหว่างศูนยอ์าสาสมคัรภยัพิบติัในพืน้ที่ต่างๆ และร่วมมือกนัใน

การจดับุคลากร อปุกรณ ์ และความชว่ยเหลือดา้นการเงิน เพ่ือที่จะสนับสนุนใหง้านดา้นการบรรเทาภยัพิบติั

เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธภิาพ 

 ผูร้บัผิดชอบหลกั: สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย 
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ขอ้เสนอแนะท่ี 6 ส่งเสริมการออกพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาองคก์รภาคประชา

สงัคม  

 รายละเอียด:  ภายหลงัจากเหตแุผ่นดินไหว   Kobe เม่ือปี พ.ศ. 2538 ซึง่กอ่ใหเ้กิดความต่ืนตวั

อยา่งมากในสงัคมญ่ีปุ่ นเก่ียวกบับทบาทของ   NPOs และ อาสาสมคัร  รฐับาลญ่ีปุ่ น จึงไดอ้อกกฎหมาย 

NPO Law ขึน้ในปี พ.ศ. 2541 เพ่ือสง่เสริมกิจกรรมขององคก์รไม่แสวงหาผลก าไรในประเทศ หากถอด

บทเรียนตอ่ประเทศไทย พบวา่ กลไกของภาครฐัในปัจจบุนัยงัไม่ตอบสนองตอ่การสง่เสริมการท างานของภาค

ประชาสงัคมในฐานะเป็นหุน้สว่นในการพฒันาประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม โดยเฉพาะในเชงิโครงสรา้งทาง

กฎหมายที่สนับสนุนการท างานขององคก์รภาคประชาสงัคม เชน่ การระดมทนุ การก าหนดสิทธพิิเศษทาง

ภาษีแกผู่บ้ริจาคใหอ้งคก์รภาคประชาสงัคมเพ่ือสนับสนุนการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน ์ เป็นตน้ แม ้

ปัจจบุนัจะมีการเสนอรา่งพระราชบญัญติัสง่เสริมและพฒันาองคก์รภาคประชาสงัคม โดยความรว่มมือของทัง้

ภาครฐัและภาคประชาสงัคม อยา่งไรก็ดี แมใ้นปัจจบุนั รา่ง พ.ร.บ. ฉบบันีจ้ะแลว้เสร็จ แต่ยงัอยูใ่นข ัน้ตอน

การเสนอรา่ง พ.ร.บ. ฉบบันีใ้หแ้กท่างคณะรฐัมนตรีพิจารณา เพ่ือสนับสนุนบทบาทของภาคประชาสงัคม 

และใหเ้กิดการขยายตวัของกิจกรรมอยา่งเป็นรปูธรรมและมีประสิทธภิาพ จึงควรผลกัดนัใหร้า่ง

พระราชบญัญติันีอ้อกใชบ้งัคบัโดยเร็ว 

 ผูร้บัผิดชอบหลกั: กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงมนุษย ์

ขอ้เสนอแนะท่ี 7 การสรา้งความย ัง่ยืนแก่องคก์รภาคประชาสงัคม  

รายละเอียด:  ธรรมชาติของกิจกรรมอาสาสมคัรมกัจะเกิดขึน้และสิน้สุดลงในระยะสัน้ และมกัจะ

ขาดความต่อเน่ืองในการท างาน และขาดความยั่งยืนขององคก์รและกิจกรรม แต่เม่ือศึกษาจากกรณีของ

ญ่ีปุ่ น จะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งของ  PBV และ IDRAC  ซึง่มีการท างานและกิจกรรมที่ต่อเน่ือง แมไ้ม่มีเหตุ

ภยัพิบติัในพืน้ที่ หากแต่รูปแบบของกิจกรรมจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะขององคก์ร กล่าวคือ PBV   

ซึง่เป็นองคก์ร NGO ระดบัชาติ จะมีการท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในการใหค้วามชว่ยเหลือบรรเทาและฟ้ืนฟู

ภยัพิบติัในพืน้ที่ตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ ดงัน้ัน รปูแบบและพืน้ที่ท ากิจกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ 

ตามสถานการณฉุ์กเฉินหรือเหตุภยัพิบติัที่เกิดขึน้ ในขณะที่ IDRAC ซึง่เป็นองคก์รระดบัทอ้งถ่ินที่มีขนาด

ไม่ใหญ่มากนักหากเทียบกบัองคก์รระดบัชาติอย่าง PBV อย่างไรก็ดี แมเ้หตุภยัพิบติั Tohoku จะผ่านไป

กว่าสิบปีแลว้ก็ตาม แต่ IDRAC ยงัคงมีบทบาทในพืน้ที่เมือง   Ishinomaku เพียงแต่มีลกัษณะการท า

กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงและขยายออกไป เชน่ จากบทบาทของการเป็นผูร้ะสานงานในชว่งเกิดเหตุภยัพิบติั 

ปัจจุบนั IDRAC  ไดข้ยายบทบาทสู่กิจกรรม   Disaster Education   และการเป็นสื่อกลางในการเป็น

ตวัแทนภาคประชาชนเขา้รว่มในการประชมุหารือเพ่ือวางแผนฟ้ืนฟูเมือง   Ishinomaki  
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ดงัน้ัน องคก์รภาคประชาสงัคม หรือกลุ่มอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติัในประเทศไทย จึงควรเรียนรูแ้ละ

ปรบัรูปแบบการท ากิจกรรมใหมี้ความยั่งยืน ไม่เพียงแต่การท ากิจกรรมอาสาสมคัรในระยะตอบสนองต่อเหตุ

ภยัพิบติั และแยกยา้ยหรือสิน้สุดกิจกรรมไป ซึง่เป็นการน่าเสียดาย หากองคก์รภาคประชาสงัคมของไทย

สามารถด ารงเครือขา่ย โดยปรบัรูปแบบการท างานหรือกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบับริบทในพืน้ที่อย่างต่อเน่ือง 

เม่ือเกิดเหตุภยัพิบติั เครือขา่ยที่คงอยู่นี้ จะสามารถท างานเพ่ือตอบสนองเหตุภยัพิบติัไดอ้ย่างทนัท่วงที 

มากกวา่กลุม่หรือองคก์รที่จดัตัง้ช ัว่คราวและสลายไปเม่ือเหตภุยัพิบติัสิน้สุดลง นอกจากนี้ เพ่ือที่จะชว่ยเหลือ

กลุ่มคนที่ประสบความเดือดรอ้นจากภยัพิบัติใหไ้ดใ้นวงกวา้ง และมีความยั่งยืนมากขึน้ โดยเฉพาะ

ผูป้ระสบภยัในพืน้ที่ห่างไกล หรือ คนชายขอบ ที่ไดร้บัความเดือดรอ้น เพ่ือที่จะใหพ้วกเขาไดร้บัการ

ชว่ยเหลือ ฟ้ืนฟู และเขา้ถึงบริการ ทรพัยากร และโอกาสในการพฒันาคุณภาพชวีิตภายหลงัจากเกิดเหตุ

ภยัพิบติั องคก์รภาคประชาสงัคมจึงควรตอ้งค านึงถึงกิจกรรม ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชนใน

ระดบัทอ้งถ่ิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินโดยอาศยัเครือขา่ยและทรพัยากรที่มีอยู่ในชมุชน 

เพ่ือชว่ยเพ่ิมความเขม้แข็งของชมุชนและก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นระยะยาว เน่ืองจาก ธรรมชาติของงาน

อาสาสมคัรน้ันเป็นกิจกรรมที่จดัขึน้เป็นการช ัว่คราว โดยบุคคลที่มิไดท้ างานอาสาสมคัรเป็นอาชพีหลกั 

ดงัน้ัน กลุม่อาสาสมคัรจึงเขา้มาชว่ยเหลือ และจากไป แต่หากกิจกรรมของพวกเขาไดร้บัการเรียนรูส้านต่อ 

จากคนในชมุชน จะท าใหกิ้จกรรมที่อาสาสมคัรไดร้ิเริ่มไวมี้ความยั่งยืนและเกิดประโยชนใ์นระยะยาวต่อชมุชน

อยา่งแทจ้ริง 

 ผูร้บัผิดชอบหลกั: องคก์รภาคประชาสงัคมตา่งๆ เชน่ มูลนิธกิระจกเงา หรือ เครือขา่ยจดัการภยั

พิบติัภาคประชาชน จงัหวดัเชยีงราย 

 

กลา่วโดยสรปุ ความเสี่ยงจากภยัพิบติัที่เพ่ิมขึน้ทั่วโลก เน่ืองจาก จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึน้ การ

พฒันาชมุชนเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท าใหเ้ป็นไปไดว้่า อาสาสมคัรจะมีบทบาทใน

การชว่ยเหลือดา้นภยัพิบติัเพ่ิมมากขึน้ การตระหนักในเรื่องโครงสรา้งเชงิสถาบนัและองคก์รที่สามารถเปิด

ชอ่งทางใหอ้าสาสมคัรเขา้มามีสว่นรว่มในการจดัการภยัพิบติัจึงไดร้บัความสนใจเพ่ิมขึน้ในปัจจุบนั นอกจากนี ้

ยงัจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือและการท างานร่วมกนัของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง เชน่ กรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั ในการใหค้ าแนะน า และความรูเ้บือ้งตน้แก่องคก์รอาสาสมคัรดา้นภยัพิบติั หรือโดย

การท างานและประสานงานผ่านกลไกการท างานที่ครอบคลุมทัง้สถาบนัที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

เพ่ือใหค้วามตัง้ใจดี และความมุ่งมั่นที่จะชว่ยเหลือผูอ้ื่นในยามคบัขนัโดยเห็นแกป่ระโยชนข์องผูอ้ื่นเป็นที่ต ัง้ของ

อาสาสมคัร เกิดผลประโยชนต์อ่ชมุชนและผูป้ระสบเหตภุยัพิบติัอยา่งแทจ้ริง  
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