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รายละเอียดข้อเสนอของโครงการ 
 

1. บทคัดย่อ 

ปัจจบุนัประเทศญ่ีปุ่ นมีระบบอาสาสมคัรท่ีกลายเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและวฒันธรรมท่ีมีความ
ชดัเจนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากเกิดเหตุภัยพิบตัิแผ่นดินไหวท่ีเมือง Kobe ในปี ค.ศ. 
1995 ซึ่งน าไปสู่การบริหารจดัการระบบอาสาสมคัร และขยายบทบาทของอาสาสมคัรให้กว้างขวาง มี
ประสิทธิภาพ และเป็นระบบมากยิ่งขึน้ โดยผา่นการพฒันาโครงสร้างเชิงสถาบนั อนัประกอบด้วยตวับท
กฎหมายท่ีสนบัสนนุสง่เสริมการท างานขององค์กรท่ีไมแ่สวงหาผลก าไร (NPOs Law) ท่ีประกาศใช้ในปี 
ค.ศ. 1998 เพ่ือรองรับการท างานของอาสาสมคัรผ่านองค์กรจดัตัง้ หรือองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งมี
ผลท าให้โครงสร้างงานอาสาสมัครเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพราะในการ
บริหารจดัการภยัพิบตัินัน้ บทบาทของอาสาสมคัรไม่ได้มีเพียงแค่การเข้าไปให้ความช่วยเหลือในพืน้ท่ี
ในช่วง 72 ชัว่โมงแรกหลงัเกิดเหตภุัยพิบตัิ หรือในช่วงการตอบสนองต่อภัยพิบตัิ (Response) เท่านัน้ 
หากแต่อาสาสมัครสามารถมีส่วนร่วมได้ในทุกๆ ขัน้ตอนของการบริหารจัดการภัยพิบตัิ และแม้โดย
ธรรมชาติของงานอาสาสมคัรจะเป็นการมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือเป็นครัง้คราวโดยส่วนใหญ่ 
และการมีส่วนร่วมนัน้มักจะสิน้สุดไปเม่ือเสร็จสิน้ภารกิจในระยะเวลาอันสัน้ หรือเป็นการชั่วคราว 
หากแตก่ารมีโครงสร้างเชิงสถาบนัได้ช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมและการท างานของอาสาสมคัรในประเทศ
ญ่ีปุ่ นมีความยัง่ยืนมากยิ่งขึน้ 

ในขณะท่ีกรณีของประเทศไทยนัน้ ถึงแม้แนวคิดอาสาสมัครจะไม่ใช่เร่ืองใหม่ และเร่ิมกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวฒันธรรมของประเทศท่ีมีความชดัเจนมากขึน้เร่ือยๆ อย่างไรก็ตาม การขาดการพฒันา
โครงสร้างเชิงสถาบันส าหรับกิจกรรมอาสาสมัคร ส่งผลให้งานอาสาสมัครในประเทศไทยขาดความ
ตอ่เน่ือง และขาดเครือข่ายท่ีสามารถเช่ือมโยงการท างานร่วมกนัระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งมีโครงสร้างเชิงสถาบนัท่ีชดัเจน ท าให้พฒันาการด้าน
งานอาสาสมคัรมีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงศกัยภาพได้อย่างเต็มท่ีในฐานะ
เป็นตวัแสดงใหม่ของการบริหารจดัการภัยพิบตัิท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการจดัการภัยพิบตัิควรให้
ความสนใจศกึษา 

งานวิจยัชิน้นีมุ้่งศกึษาการจดัโครงสร้างเชิงสถาบนัและองค์กรเพ่ือส่งเสริมบทบาทของอาสาสมคัร
ในการปรับตวัเพ่ือจดัการภัยพิบตัิในระดบัท้องถ่ินของประเทศญ่ีปุ่ น โดยศึกษากรณีอาสาสมคัรจดัตัง้ 
(Organization-based volunteers) ในจังหวัด  Hiroshima ประเทศญ่ีปุ่ น โดยใช้กรณีศึกษาองค์กร 
Peace Boat ในฐานะท่ีเป็นองค์กรอาสาสมัครระดับชาติ ท่ี มี เครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ รวมทัง้ใน 
Hiroshima และองค์กร Peace Winds ซึ่งเป็นองค์กรระดับท้องถ่ินท่ีมีส านักงานใหญ่อยู่ในจังหวัด 
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Hiroshima และองค์กรอาสาสมคัรท่ีเป็นกลุ่มจดัตัง้อ่ืนๆ ในจงัหวดั Hiroshima โดยตัง้ค าถามถึงความ
จ าเป็นและความส าคัญในการมีโครงสร้างเชิงสถาบันและองค์กรเพ่ือเอือ้อ านวยให้การท างานของ
อาสาสมคัร โดยเฉพาะอาสาสมคัรท่ีเป็นกลุม่จดัตัง้ เป็นไปอย่างยัง่ยืน และมีประสิทธิภาพมากขึน้ และ
ถอดบทเรียนการบริหารจดัการอาสาสมคัร และโครงสร้างเชิงสถาบนั ซึ่งหมายรวมถึง กฎระเบียบตา่งๆ 
และโครงสร้างเชิงองค์กร เพ่ือส่งเสริมการท างานของอาสาสมัครในการท างานร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทัง้ในระดับชาติ  และระดับท้องถ่ิน  รวมถึง ปัญหา ข้อจ ากัดและความท้าทาย จาก
ประสบการณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือสร้างขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพฒันาโครงสร้างเชิงสถาบนั
และองค์กรของประเทศไทย  

 
2. ความส าคัญของปัญหา 

ภาคประชาสงัคมญ่ีปุ่ นมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากประชาชนท่ี
สนใจมาร่วมเป็นอาสาสมคัรมีจ านวนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลงัจากเหตกุารณ์แผ่นดินไหวท่ี
เมือง Kobe ในปี ค.ศ.1995 ซึ่งมีจ านวนอาสาสมคัรกว่า 1.2 ล้านคนจากทัว่ประเทศ เดินทางเข้ามายงั
พืน้ท่ีภยัพิบตัิเมือง Kobe และ Osaka เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ท าให้ทัง้ประชาชน ภาคประชาสงัคม 
และภาครัฐต่างตระหนกัถึงบทบาทท่ีส าคญัของอาสาสมคัร และปรากฏการณ์อาสาสมคัรนีย้ังส่งผล
กระทบอย่างมากต่อมุมมองเก่ียวกับอาสาสมัครในสังคมญ่ีปุ่ น จนน าไปสู่การปฏิวัติอาสาสมัคร 
(Volunteer Revolution) และการพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบันผ่านการประกาศใช้กฎหมายส่งเสริม
องค์กรท่ีไมแ่สวงหาผลก าไร (NPOs Law) ในปี ค.ศ.1998 เพ่ือท่ีจะส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมคัรและภาค
ประชาสงัคมในประเทศญ่ีปุ่ น โดยกฎหมายนีร้ะบุให้มีการลดข้อก าหนดบางประการในการปฏิบตัิงาน
ของภาคเอกชนและอาสาสมคัร เพ่ือให้ภาคประชาสงัคมมีอิสระจากการควบคมุของระบบราชการอย่าง
ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน และน าไปสู่การเกิดขึน้ใหม่ของกลุ่มประชาสงัคมใหม่กว่าพนักลุ่มในหลากหลาย
สาขา  

จากสถิติในปี ค.ศ. 1985 มีจ านวนอาสาสมคัรในประเทศญ่ีปุ่ นประมาณ 100,000 คน แตภ่ายหลงั
จากการประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไรพบว่าในปี ค.ศ. 2006 มีจ านวน
ประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในงานอาสาสมัครเพิ่มขึน้เป็นจ านวนประมาณ 400,000 คน และมีองค์กร
อาสาสมคัรกวา่ 30,000 องค์กรท่ีได้รับการรับรองในฐานะองค์กรไมแ่สวงหาผลก าไร จากสถิตทิ าให้เห็น
ว่า ประเทศญ่ีปุ่ นก าลงัเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็น “สงัคมอาสาสมคัร” (borantia shakai) (Hasegawa, 
Shinohara and Broadbent 2007) 
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ไม่เพียงแต่จ านวนองค์กรอาสาสมัครท่ีเพิ่มมากขึน้เท่านัน้ หากแต่บทบาทของอาสาสมัครใน
ประเทศญ่ีปุ่ นก็ได้รับความสนใจและมีการยอมรับมากขึน้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมใน
การให้ความช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตกุารณ์ภัยพิบตัิ เม่ือเกิดเหตภุัยพิบตัิขึน้ ไม่ว่าจะเกิดในพืน้ท่ีใกล้เคียง
หรือพืน้ท่ีห่างไกล ประชาชนท่ีได้ทราบข่าวเก่ียวกับเหตุภัยพิบัติจากช่องทางต่างๆ มักตัง้ค าถามแก่
ตวัเองว่า ตนจะสามารถช่วยเหลือในเหตกุารณ์ภัยพิบตัิได้อย่างไรบ้าง บางคนช่วยโดยการบริจาคเงิน 
อาหาร เสือ้ผ้า บางคนคดิวา่การช่วยเหลือเหล่านีอ้าจจะยงัไม่เพียงพอ พวกเขาจงึเดนิทางมายงัพืน้ท่ีภยั
พิบตัิและท างานเป็นอาสาสมคัร และมีจ านวนไม่น้อยท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในงานอาสาสมคัรผ่านองค์กร
อาสาสมคัรจดัตัง้ต่างๆ  เพ่ือให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมการกู้ภัย การบรรเทาและฟืน้ฟูภัยพิบตัิด้วย
ตนเอง และบางองค์กรยงัได้ขยายลกัษณะการท ากิจกรรมสูก่ารเตรียมพร้อมตัง้รับภยัพิบตัิ เพ่ือให้ชมุชน
มีความพร้อมและเข้มแข็ง เพ่ือลดโอกาสการเกิดความเสียหายหากเกิดเหตภุยัพิบตัใินอนาคต 

การจดัการกบัเหตกุารณ์ภยัพิบตัินี ้ย่อมไม่ใช่เร่ืองง่ายส าหรับรัฐบาลท้องถ่ินท่ีจะจดัการเพียงล าพงั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ “กรอบเซนได” (Sendai Framework) ซึ่งเกิดขึน้จากการประชุมร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกองค์กรสหประชาชาติเพ่ือหาแนวทางในการลดความเส่ียงจากภัยพิบตัิ เม่ือวันท่ี 18 
มีนาคม ค.ศ. 2015 ในเมือง Sendai ประเทศญ่ีปุ่ น โดย “ “กรอบเซนได  นี ้ถือเป็นกรอบการด าเนินงาน
ระดับสากลเพ่ือลดความเส่ียงจากภัยพิบัติระหว่างปี ค.ศ. 2015 - 2030 และ “เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Goals) ท่ีต่างมุ่งเน้นถึงยุทธศาสตร์หุ้ นส่วน  “Partnership 
Strategy” โดยส่งเสริมการท างานแบบเสริมสร้างความร่วมมือข้ามภาคส่วนของหน่วยงานต่างๆ ทัง้
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมถึงอาสาสมัครประเภทต่างๆ ทัง้อาสาสมัครมืออาชีพ 
(Professional volunteers) ผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และอาสาสมัครโดยธรรมชาต ิ
(Spontaneous volunteers) ผู้ มีจิตอาสาและต้องการช่วยเหลือชุมชน รวมไปถึงองค์กรอาสาสมัคร
ระหว่างประเทศ (International volunteer organization) เช่น Japan Emergency NGO (JEN) และ 
Peace Boat Disaster Relief Volunteer Center เป็นต้น 

ในกรณีของจังหวัด Hiroshima เกิดภัยพิบตัิน า้ท่วมและดินถล่มครัง้ใหญ่เม่ือเดือนกรกฎาคม ปี 
ค.ศ. 2018 หลงัเกิดฝนตกหนกัในพืน้ท่ีทางภาคตะวนัตกของประเทศญ่ีปุ่ นติดตอ่กันเป็นเวลาหลายวนั 
ส่งผลให้แม่น า้หลายสายเอ่อล้นตลิ่งจนเกิดเป็นน า้ท่วม นอกจากนีย้ังเกิดดินถล่มในพืน้ท่ีแถบเนิน
เขา  จนเป็นเหตใุห้มีจ านวนผู้ เสียชีวิตจากเหตภุยัพิบตัิครัง้นีก้วา่ 200 คน ประชาชนกวา่สองล้านคนต้อง
อพยพออกจากพืน้ท่ีเส่ียง และจังหวัด Hiroshima เป็นหนึ่งในพืน้ท่ีท่ีได้รับความเสียหายมากท่ีสุด 
อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากเกิดเหตภุยัพิบตั ิอาสาสมคัรเข้าไปมีบทบาทอย่างมากในการให้ความชว่ยเหลือ 
ทัง้อาสาสมคัรในท้องถ่ินเอง และอาสาสมคัรจากท่ีอ่ืน 
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ส าหรับประเทศไทยนัน้ แนวคิดเร่ืองอาสาสมัครแม้จะมีมาอย่างยาวนาน ดงัจะเห็นได้จากการมี
กลุ่มอาสาสมคัรกระจายอยู่ในเกือบทุกพืน้ท่ีของประเทศไทย เพ่ือช่วยเหลือในงานสาธารณะต่างๆ ใน
ชุมชน แม้จุดเร่ิมต้นของอาสาสมัครในประเทศไทยยงัไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเร่ิมต้นขึน้เม่ือใด แต่จาก
การศกึษาของ ดร. ปิยากร หวงัมหาพร (2556) พบว่าหากจะสืบค้นถึงจดุเร่ิมต้นขององค์กรอาสาสมคัร
ในประเทศไทย อาจจะเร่ิมต้นขึน้ตัง้แต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 5) เม่ือมีการก่อตัง้องค์กรการกศุลเพ่ือมนษุยธรรม “สภาอณุาโลมแดง” 
(หรือสภากาชาดไทยในปัจจบุนั) โดยกลุม่กลุสตรีไทยขึน้ในปี ค.ศ. 1893 เพ่ือชว่ยบรรเทาความทกุข์ยาก
ของทหารเม่ือครัง้เกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยและฝร่ังเศส จนเกิดการสู้ รบขึน้ และมีทหาร
เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจ านวนมาก วิวัฒนาการขององค์กรอาสาสมัครของไทยจึงมีวิวัฒนาการ
เร่ิมต้นตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา และต่อมาในปี ค.ศ. 2001 เพ่ือตอบสนองต่อการรณรงค์ของสหประชาชาติ
ต่อบทบาทของอาสาสมัครทั่วโลกโดยประกาศให้ปี ค.ศ. 2001เป็นปีอาสาสมัครสากล รัฐบาลไทย
ภายใต้การน าของ พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร จงึมีมตเิห็นชอบให้มีการประกาศปฏิญญาอาสาสมคัรไทย 
ซึง่มีสาระส าคญั เช่น การส่งเสริมสนบัสนนุงานอาสาสมคัรอย่างจริงจงัและตอ่เน่ือง ภาครัฐต้องจดัให้มี
กฎหมายหรือระเบียบรองรับสถานภาพของอาสาสมคัร และภาครัฐต้องจดัตัง้คณะกรรมการโดยมีผู้แทน
ของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับงานอาสาสมัครเป็นกรรมการเพ่ือท าหน้าท่ีในการก าหนด
นโยบายหรือแผนงาน สง่เสริมสนบัสนนุประสานงาน ตดิตามประเมินผลการปฏิบตังิานอาสาสมคัร เป็น
ต้น  

อย่างไรก็ดี แม้รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ภาครัฐและเอกชน ตา่งตระหนกัในหลกัการถึง
บทบาทและความส าคญัของอาสาสมคัร หากแตใ่นทางปฏิบตันิัน้ อาสาสมคัรและองค์กรอาสาสมคัรใน
ประเทศไทยยงัขาดโครงสร้างเชิงสถาบนัท่ีชดัเจน ส่งผลให้ การท างานของอาสาสมคัรในประเทศไทย
โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบครัง้คราว ไม่ยั่งยืน หรือแม้แต่เหตภุัยพิบตัิสึนามิในปี ค.ศ. 2004 แม้จะมี
จ านวนอาสาสมคัรจ านวนมากเข้ามาให้ความชว่ยเหลือ หากแต่อาสาสมคัรในประเทศไทยมกัจะเป็นคน
ตา่งพืน้ท่ีท่ีเข้ามาท างานด้านอาสาสมคัรโดยผา่นองค์กรประชาสงัคมตา่งๆ เป็นการชัว่คราว ซึ่งคอ่นข้าง
แตกต่างจากประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีคนในชุมชนเห็นความส าคญัและเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครเพ่ือพัฒนา
ชมุชนของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือเกิดเหตกุารณ์ภยัพิบตัิท่ีสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิต
ของคนในชุมชน ซึ่งภายใต้แนวคิด resilience ซึ่งมุ่งเน้นความเข้มแข็ง และการพฒันาศกัยภาพในทุก
ด้านของชมุชน เพ่ือตัง้รับเหตภุยัพิบตัท่ีิอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต เพ่ือลดทอนผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จาก
เหตุภัยพิบตัิให้น้อยท่ีสุด จ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพฒันา
ศักยภาพของคนในชุมชนเพ่ือเตรียมรองรับกับสภาวะปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้จากเหตุภัยพิบัติต่างๆ 
โดยเฉพาะบทบาทของตวัแสดงใหม่อย่างอาสาสมคัร ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ี
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หลากหลาย รวมถึงมีจิตใจมุ่งช่วยเหลือสาธารณะ หากแตย่งัขาดโครงสร้างเชิงสถาบนัและองค์กรท่ีจะ
ช่วยเช่ือมต่อ ประสานงาน และสร้างความชดัเจนแก่การท างานของตวัแสดงใหม่นี ้เพ่ือให้การท างาน
ของพวกเขามีความยัง่ยืนและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

การศึกษาวิจัยในเร่ืองโครงสร้างเชิงสถาบันและองค์กรส าหรับการท างานของอาสาสมัครใน
สถานการณ์ภยัพิบตัิของไทยยงัมีไม่มากนกั จากช่องวา่งนี ้นกัวิจยัจึงเห็นความส าคญัและต้องการท่ีจะ
ศึกษาวิจยัเร่ืองอาสาสมัคร โดยเน้นวิเคราะห์ถึงบทเรียนจากประเทศญ่ีปุ่ น และโครงสร้างเชิงสถาบนั
และองค์กรส าหรับอาสาสมัคร เพ่ือส่งเสริมการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน และการสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชน ดงันัน้ การศกึษาบทเรียนจากญ่ีปุ่ นในเร่ืองอาสาสมคัรในการตัง้รับภัย
พิบตัิ จึงมีความส าคญัตอ่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ผลการวิจยันีจ้ะสามารถน าไปเป็นข้อมลูเพ่ือพฒันา
โครงสร้างเชิงสถาบนัและองค์กรส าหรับอาสาสมคัรในประเทศไทย เพ่ือสง่เสริมการจดัการภยัพิบตัิอยา่ง
มีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการท างานด้านอาสาสมัคร การเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ และการ
สร้างความร่วมมือกบัทกุภาคส่วน เพ่ือสนบัสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน ตามแนวคดิ Build Back Better ซึง่เป็นแนวคดิท่ีส าคญัในการจดัการภยัพิบตัขิองประเทศญ่ีปุ่ น 

  

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3.1  เพ่ือศึกษาโครงสร้างเชิงสถาบนัและองค์กรในการบริหารจดัการอาสาสมัครด้านภัยพิบตัิใน

ระดบัท้องถ่ินของประเทศญ่ีปุ่ น 

3.2  เพ่ือศกึษาบทบาทของกฎหมาย และนโยบายของภาครัฐในการสนบัสนนุส่งเสริมบทบาทของ
อาสาสมคัรในการเตรียมพร้อมรับมือภยัพิบตัิ และการท างานร่วมกนักบัภาคประชาชนในการ
ผลักดนับทบาทของอาสาสมัครให้สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบภายใต้โครงสร้างเชิง
สถาบนัและองค์กรให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.3  เพ่ือถอดบทเรียนจากการศึกษาโครงสร้างเชิงสถาบันและองค์กรส าหรับอาสาสมัครของ
ประเทศญ่ีปุ่ น โดยน าผลการศึกษาท่ีได้มาเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทย และท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพฒันาโครงสร้างเชิงสถาบนัและอาสาสมคัรของประเทศไทย 
เพ่ือสง่เสริมการบริหารจดัการอาสาสมคัรในการปรับตวัเพ่ือจดัการภยัพิบตั ิ 

 

4. ค าถามในการวิจัย 

4.1 กฎหมายองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (NPOs Law) สามารถส่งเสริมการท างานของอาสาสมคัร
ผา่นองค์กรไมแ่สวงหาผลประโยชน์ของญ่ีปุ่ นได้อย่างไร  



7 
 

4.2  ภาครัฐทัง้ระดบัชาติและระดับท้องถ่ินมีนโยบายและการจัดการองค์กรเพ่ือท างานร่วมกับ
อาสาสมคัรจดัตัง้อยา่งไร 

4.3 อาสาสมัครจดัตัง้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและท้องถ่ินในการจัดการภัยพิบัติ
อยา่งไร มีปัญหาอปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการท างานร่วมกนัอยา่งไร 

 
5. กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 

แนวคิดอาสาสมัคร (Volunteerism) 

อาสาสมัครเป็นแนวคิดท่ีมีลักษณะหลายมิติ ท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม ความเป็น
พลเมืองท่ีใส่ใจสงัคม และเพิ่มความเข้มแข็งของภาคประชาสงัคม แนวคิดเร่ืองอาสาสมคัรนัน้ กล่าวได้
ว่า เป็นการแสดงออกพืน้ฐานของความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์ เป็นเร่ืองของความต้องการของแต่ละ
บคุคลท่ีอยากจะมีส่วนร่วมต่อสงัคมของพวกเขา อาสาสมคัรส่วนใหญ่มีแรงจงูใจจากความเช่ือในเร่ือง
มนุษยธรรมท่ีต้องการจะช่วยเหลือผู้ อ่ืน และเพ่ือท่ีจะรู้สึกว่าตัวเองนัน้มีความส าคัญต่อบุคคลอ่ืนๆ 
แนวคิดอาสาสมัครนีถู้กซึมซาบและกระตุ้นด้วยแนวคิดอ่ืนๆ เช่น ความสามัคคี ความเป็นน า้หนึ่งใจ
เดียวกัน การพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน  ความไว้เนือ้เช่ือใจซึ่งกันและกัน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม การยึดมั่นในแนวคิดต่างๆ เหล่านีก้่อให้เกิดความสงบสุขและความเป็นอยู่ ท่ีดีของชุมชนและ
สังคมโดยรวม ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครด้วยเหตุผลต่างๆ  มากมายหลาย
ประการ เชน่ ต้องการท่ีจะชว่ยก าจดัความยากจน ช่วยพฒันาสขุภาพและการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ต้องการ
ท่ีจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะอากาศเปล่ียนแปลง  หรือร่วมต่อสู้ กับ
สถานการณ์ขดัแย้ง ความรุนแรงตา่งๆ   หรือเพ่ือมีสว่นร่วมในการลดความเส่ียงจากเหตภุยัพิบตัิ 

องค์การสหประชาชาตไิด้ให้ความหมายของอาสาสมคัรไว้โดยอธิบายวา่ กิจกรรมท่ีจะถือเป็นงาน
อาสาสมคัรนัน้ควรจะประกอบไปด้วยลกัษณะสามประการ คือ  

1) เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลท าด้วยความเต็มใจ ไม่ได้ถูกบังคับ หรือถูกผูกมัดโดยกฎหมาย 
สญัญา หรือ ข้อตกลงใดๆ  

2) กิจกรรมนัน้ไมไ่ด้ท าไปเพ่ือหวงัผลเพื่อประโยชน์ทางการเงิน  
3) กิจกรรมนัน้ควรจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวม  ผลประโยชน์จากการกระท าของ

อาสาสมคัรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องตกอยูใ่นมือของประชาชน หรือสาเหตขุองการท ากิจกรรม
นัน้ไมไ่ด้เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สว่นบคุคล หรือของคนในครอบครัว  

องค์การสหประชาชาติมองว่า งานอาสาสมัครคือช่องทางเพ่ือเพิ่มคุณค่าให้กับค่านิยมสากล 
ได้แก่ สิทธิมนษุยชน ประชาธิปไตย การตอ่สู้กบัการเหยียดผิว ความเป็นน า้หนึง่ใจเดียว และการพฒันา
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อย่างยัง่ยืน ซึ่งถือเป็นคณุค่าส าคญัท่ีน าไปสู่การปกครองและความเป็นพลเมืองท่ีดี (United Nations 
Volunteers 2000) การมีส่วนร่วมในงานอาสาสมัครถือเป็นรูปแบบของพฤติกรรมการแสดงออกของ
ปัจเจกบคุคล หรือกลุม่คน ในการมีส่วนร่วมในชมุชนของตน การแสดงออกซึ่งความเห็นอกเห็นใจ ความ
เป็นน า้หนึ่งใจเดียว การพึ่งพาอาศยัซึ่งกันละกัน ความต้องการท่ีจะช่วยเหลือผู้ อ่ืน กลุ่ม องค์กร หรือ
ชมุชน โดยปราศจากความคาดหวงัในผลตอบแทนท่ีเป็นวตัถ ุหรือเงินทอง (Musick & Wilson 2007) 

กล่าวโดยสรุปคือ กิจกรรมอาสาสมคัร หมายถึง กิจกรรมท่ีไม่ได้รับค่าจ้าง หากแต่ท าด้วยความ
เตม็ใจ หรือเป็นทางเลือกท่ีเตม็ใจ ไมไ่ด้เป็นการบงัคบั เป็นกิจกรรมท่ีอาสาสมคัรอทุิศเวลา พลงังาน และ
บริการของตนเพ่ือประโยชน์ของสงัคม ชมุชน สิ่งแวดล้อม และบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บคุคลในครอบครัวของ
ตน โดยมิได้หวงัผลก าไรหรือผลตอบแทน และมิได้มีแรงกระตุ้นจงูใจจากรางวลัท่ีเป็นวตัถุหรือเงินทอง 
(Cnaan, Handy, and Wadsworth 1996, และ Butcher and Smith 2010)  

อย่างไรก็ดี นิยามอาสาสมคัรขององค์การสหประชาชาติถูกมองว่าเป็นนิยาม ท่ีคอ่นข้างแคบ ซึ่ง
ให้ความส าคญักบักิจกรรมอาสาสมคัรและผลของมนั มากกว่ารูปแบบและแรงจงูใจของอาสาสมคัร ซึ่ง
แตกตา่งจากงานศกึษาท่ีเก่ียวกบัอาสาสมคัรในสถานการณ์ฉกุเฉิน เช่น ในงานของ Leon Shaskolsky 
(1967) ซึง่ศกึษาแนวคดิอาสาสมคัรในเหตภุยัพิบตัติา่งๆ เขาได้ให้ค านิยามอาสาสมคัรไว้วา่ อาสาสมคัร
คือกิจกรรมใดก็ตามท่ีมุ่งหวงัในการให้บริการแก่บคุคลอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนโดยไม่ได้หวงัว่า  การให้บริการนัน้
จะเกิดประโยชน์ใดๆ ต่อตนเอง ในขณะท่ี Robert P. Wolensky (1979) มองว่า แนวคิดอาสาสมัคร
บ่อยครัง้มักจะถูกนิยามในแง่ของการกระท าท่ียึดหลกัประโยชน์ของผู้ อ่ืนเป็นส าคญั  (Altruistic term)  
เและดเูหมือนจะไม่ได้รวมเอาแนวคิดอาสาสมคัรท่ีมีท่ีมาจากแนวคิดอตัตานิยม ท่ีเช่ือว่าการมีส่วนร่วม
ในงานอาสาสมคัรมาจากการตอบสนองความสนใจส่วนตวั อตัตานิยม และอ านาจ และการเกิดเหตภุยั
พิบตัิได้สร้างโอกาสพิเศษในการตอบสนองตอ่ความต้องการส่วนตวั ท่ีไม่เพียงได้รับแรงกระตุ้นจากการ
เห็นแก่ประโยชน์ของผู้ อ่ืนเป็นท่ีตัง้ (Altruistic motivation) หรือความต้องการท่ีจะชว่ยเหลือผู้ประสบภยั
ด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเพียงเท่านัน้ แต่ยงัมีแรงจูงใจท่ีเกิดขึน้จากความต้องการตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง ในการท่ีจะเรียนรู้ ส ารวจ และแสวงหาความสมบูรณ์ในชีวิต โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของตนเองเป็นท่ีตัง้ (Egoistic motivation) อาสาสมัครบางคนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือท่ีจะ
เพิ่มความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ท่ีมีผลตอ่อาชีพ พฒันาเครือข่ายทางสงัคม แก้ไขปัญหาส่วนตวั 
และ เพ่ือค้นหาความมั่นคงทางจิตใจ (Clary & Snyder 1991) เพ่ือต้องการท่ีจะอยู่รอดให้ได้ใน
สถานการณ์ท่ีไมป่ลอดภยัและเป็นอนัตราย เชน่ ในสถานการณ์ภยัพิบตัรุินแรง เป็นต้น (Smith 1981)  

การตดัสินใจเข้ามาท างานอาสาสมคัรในสถานการณ์ฉกุเฉินอาจจะได้รับอิทธิพลจากความกดดนั
จากเพ่ือน ครอบครัว คา่นิยมส่วนบคุคล และความผกูพนัทางวฒันธรรมหรือสงัคม แต่สิ่งส าคญัคือ พวก
เขามิได้ถูกบงัคบั หากแต่ต้องสามารถเลือกหรือตดัสินใจด้วยตวัเองท่ีจะท าหรือไม่ท าได้ ระดบัความ
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รุนแรงของสถานการณ์ฉุกเฉินและเหตุภัยพิบัติจะเป็นตัววัดความส าคัญของงานอาสาสมัคร 
อาสาสมคัรจึงเป็นกิจกรรมท่ีดีท่ีท าไปโดยปราศจากความเห็นแก่ตวัเพ่ือประโยชน์ของผู้ ท่ีได้รับ เป็นการ
กระท าท่ีปฏิบตัด้ิวยความเต็มใจของบคุคลใดบคุคลหนึ่งโดยปราศจากการแทรกแซงจากผู้ อ่ืน โดยไม่ได้
รับผลตอบแทนผา่นหรือเพ่ือองค์กรใดๆ (US Bureau of Labor Statistics 2013)  

แนวคดิอาสาสมคัรในสถานการณ์ฉกุเฉินประกอบด้วยองค์ประกอบส่ีประการท่ีส าคญัคือ  

1) เป็นการกระท าท่ีบุคคลคิดและชั่งน า้หนักทางเลือกของเขาอย่างอิสระ ก่อนท่ีเขาจะ
ตดัสินใจท่ีจะมีสว่นร่วมในงานอาสาสมคัร  

2) อาสาสมคัรเป็นพฤตกิรรมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว   
3) อาสาสมัครเก่ียวข้องกับการช่วยเหลือแบบไม่ผูกมัด โดยปราศจากการคาดหวงัสินจ้าง

รางวลัหรือคา่ตอบแทนจากบคุคลอ่ืน 

4) บอ่ยครัง้ท่ีมกัจะเป็นการท างานผ่านองค์กรท่ีเป็นทางการ และ/หรือ โดยการท างานในนาม
ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่มีความต้องการท่ีจะให้ความชว่ยเหลือแก่บคุคลอ่ืน 

การมีส่วนร่วมของคนในพืน้ท่ีในกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ นอกจากในระยะการเผชิญเหตุภัย
พิบตัิแล้ว บทบาทของอาสาสมคัรยงัเป็นหลกัส าคญัของการลดความเส่ียงจากภัยพิบตัิและการฟื้นฟู
ความเสียหายจากภัยพิบตัิอีกด้วย (UNISDR 2007) เม่ือมองถึงบทบาทของอาสาสมัครนัน้ มักจะเกิด
ค าถามเช่นใครคือคนท่ีจะอทุิศเวลาและความสามารถของเขาอย่างเตม็ใจโดยไมถ่กูบีบบงัคบั เพราะคง
ไม่ใชท่กุคนท่ีต้องการจะยอมสละเวลา รายได้ หรือความสามารถของตน เพ่ือมาท างานเป็นอาสาสมคัร
เพ่ือก่อประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน และเพ่ือท่ีจะท างานเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสงัคมในประเด็นท่ีพวกเขา
ให้ความสนใจ อีกทัง้บทบาทของอาสาสมคัรก็มีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ แตล่ะสถานการณ์ 
และความสนใจในงานอาสาสมคัรยงัอาจแตกตา่งกนัไปตามวยั เชือ้ชาต ิชนชัน้ และศาสนา อีกด้วย 

อย่างไรก็ดี จากการรายงานข่าวเก่ียวกับเหตุภัยพิบตัิครัง้ใหญ่ท่ีเกิดขึน้หลายๆ ครัง้ ในปัจจุบนั 
บ่อยครัง้มกัพบว่า มีผู้คนจ านวนมากมาร่วมท ากิจกรรมอาสาสาสมัครแทบจะทันทีท่ีเกิดเหตภุัยพิบตัิ 
และยังคงท ากิจกรรมต่อเน่ืองแม้ภายหลังจากเหตุภัยพิบตัิได้สงบลงแล้ว ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านีไ้ด้
ส่งผลกระทบ ให้มีการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองอาสาสมัครนีม้ากขึน้ (Killian 1952, Form and Nosnow 
1958, และ Wolensky 1979)  

 

ประเภทของอาสาสมัคร 

งานอาสาสมคัรเป็นกิจกรรมท่ีสามารถพบได้บอ่ยๆ ในทกุสงัคมและชมุชน ในฐานะท่ีเป็นชอ่งทาง
ในการแสดงออกทางมนุษยธรรม ความเป็นน า้หนึ่งใจเดียว และความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ใน
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บางสงัคม การช่วยเหลือหรือการให้ความช่วยเหลือเป็นความคาดหวงัทางวฒันธรรม และการเข้าร่วม
เป็นอาสาสมคัรก็เป็นไปเพ่ือเป้าหมายเหล่านี ้(ILO 2012) อย่างไรก็ดี โดยส่วนมากนัน้งานศึกษาวิจัย
ด้านอาสาสมคัรคอ่นข้างท่ีจะให้ความส าคญักบัการศกึษาการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัร ท่ีอยูใ่นรูปแบบ
ท่ีมีการจดัตัง้อย่างเป็นทางการ (Benenson and Stagg 2016) ทัง้ท่ีในความเป็นจริงแล้ว อาสาสมคัรมี
มากมายหลายประเภทด้วยกนั และตา่งก็มีบทบาทและความส าคญัในการจดัการภยัพิบตัิแตกตา่งกัน
ไป การแบง่ประเภทของอาสาสมคัรมีความหลากหลายและแตกตา่งกนัไปตามรูปแบบหรือลกัษณะของ
งานอาสาสมัคร หากแบ่งตามเครือข่ายของอาสาสมัคร สามารถแบ่งอย่างกว้างๆ ออกได้เป็นสอง
ประเภท คือ อาสาสมัครโดยตรง (Direct volunteers) และ อาสาสมัครผ่านองค์การ (Organization-
based volunteers) 

1) อาสาสมคัรโดยตรง (Direct volunteers) คือ อาสาสมคัรท่ีเข้าร่วมปฏิบตัิงานด้วยตนเอง
โดยตรงเพ่ือชว่ยเหลือบคุคลอ่ืนนอกเหนือจากครอบครัวของตน 

2) อาสาสมัครท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร (Organization-based volunteers) คือ อาสาสมัครซึ่ง
ปฏิบตังิานเพื่อองค์กร หรือปฏิบตังิานผา่นองค์กรท่ีไมมุ่ง่หวงัผลก าไร หรือองค์กรประเภทอ่ืนๆ 

นอกจากนี ้สภากาชาดสากลแบง่ประเภทของอาสาสมคัรออกเป็น 3 ประเภท ตามคณุสมบตัิของ
อาสาสมัคร ได้แก่  อาสาสมัครชุมชน (Community-based volunteer) อาสาสมัครตามหน้าท่ี 
(Functional volunteer) และอาสาสมคัรวิชาชีพ (Professional volunteer)  

1) อาสาสมัครชุมชน (Community-based volunteers) คือ อาสาสมัครท่ีเป็นคนในชุมชน
และมีความตัง้ใจและเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือบคุคลอ่ืน พวกเขาอาจจะไม่มีความรู้ ความเ ช่ียวชาญในการ
เผชิญเหตภุยัพิบตั ิและสว่นมากไมเ่คยได้รับการฝึกฝนอบรม  

2) อาสาสมัครตามหน้าท่ี (Functional volunteers) คือ ผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ด้าน เชน่ การพยาบาล การเยียวยาจิตใจ จิตวิทยา เป็นต้น  

3) อาสาสมัครวิชาชีพ (Professional volunteer) คือ ผู้ ท่ีมีคุณสมบัติเป็นผู้ เช่ียวชาญและ
ประกอบวิชาชีพสาขาใดสาขาหนึง่โดยเฉพาะ เชน่ หมอ พยาบาล วิศวกร นกับญัชี เป็นต้น   

หากแบ่งประเภทของอาสาสมคัรโดยกว้างตามลกัษณะการท างาน จะสามารถแบ่งออกได้เป็น
สองประเภท ได้แก่ อาสาสมัครแบบเป็นทางการ (Formal volunteers) และอาสาสมัครแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal volunteers)  

1) อาสาสมคัรทางการ หรือ Formal volunteers คือ อาสาสมคัรท่ีร่วมท ากิจกรรมผ่านองค์กร
ท่ีเป็นทางการ อาสาสมัครประเภทนี ้มักจะอุทิศเวลาและการท างานของตนมาร่วมในกิจกรรม
อาสาสมคัรอยูเ่ป็นประจ า 
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2) อาสาสมัครแบบไม่เป็นทางการ หรือ Informal volunteers กล่าวโดยกว้างๆ หมายถึง
อาสาสมคัรท่ีลงมือปฏิบตัิงานอาสาสมคัรด้วยตนเองโดยไม่ผ่านองค์กรท่ีเป็นทางการ อาจจะเป็นกลุ่ม
คนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเข้ามาปฏิบตัิงานให้ความช่วยเหลือในเหตุภัยพิบัติ ทัง้ในระยะสัน้หรือ
ระยะยาว เป็นประจ าหรือชัว่คราว ทัง้ในช่วงก่อน ระหว่าง หรือระยะฟืน้ฟู ภายหลงัจากเกิดเหตภุยัพิบตัิ
ก็ได้ การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครแบบไม่เป็นทางการนี ้อาจจะเกิดขึน้โดยธรรมชาติ ไม่ได้มีการ
วางแผนล่วงหน้า หรืออาจจะผ่านการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบและตัง้ใจท่ีจะ มีส่วนร่วมในงาน
อาสาสมคัร อาสาสมคัรประเภทนี ้อยู่นอกเหนือจากกิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงานหลกัท่ีให้บริการ
อยา่งเป็นทางการ (Carson 1999) ยกตวัอยา่งเช่น การเข้าร่วมการประชมุสาธารณะ และการท างานกบั
เพ่ือนบ้าน หรือคนในชมุชนเพ่ือร่วมกนัแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น อาสาสมคัรไม่เป็นทางการ 
อาจจะรวมตวักนัจดัตัง้เป็นสมาคมหรือกลุ่มอย่างไมเป็นทางการขึน้ในภายหลงั เพ่ือท่ีจะจดัการกบัเหตุ
ภยัพิบตัหิรือสถานการณ์ฉกุเฉิน ผา่นกลุม่เครือขา่ยอาสาสมคัรท่ีขยายตวัออกไป งานศกึษาวิจยัเก่ียวกบั
ผลกระทบของอาสาสมัครแบบไม่เป็นทางการเร่ิมได้รับความสนใจมากขึน้ ในปัจจุบัน (Smith 2000, 
Williams 2008, และ United Nations [UN] Volunteers 2011) การมีส่วนร่วมของประชาชนแบบไม่
เป็นทางการในช่วงเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติมีได้มากมายหลายช่องทาง 
อาสาสมคัรไมเ่ป็นทางการสามารถแบง่เป็นประเภทตา่งๆ ได้ดงันี ้ 

 

2.1) อาสาสมัครฉุกเฉิน (Emergent volunteers) 

อาสาสมัครฉุกเฉิน มักจะเกิดขึน้เพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติทันทีหลังจากเกิดเหต ุ
โดยเฉพาะเม่ือประชาชนชนเช่ือวา่ ความต้องการของผู้ประสบภยัไม่ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง งานศกึษาในอดีตเก่ียวกบัเหตกุารณ์ฉกุเฉินและภยัพิบตัิพบว่าอาสาสมคัรฉกุเฉิน
ส่วนมากจะรวมตัวกันแค่ช่วงสัน้ๆ โดยปกติน่าจะเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน เพ่ือช่วยเหลือผู้ ประสบภัย 
อย่างไรก็ตาม บางกลุ่มอาจจะยงัคงปฏิบตัิงานต่อนานกว่านัน้ และบางกลุ่มอาจจะพฒันาไปสู่องค์กร
จดัตัง้แบบเป็นทางการ Atsumi และ Goltz ศึกษาพบว่า อาสาสมคัรบางคนท่ีมีประสบการณ์จากการ
เป็นอาสาสมัครฉุกเฉินในเหตุแผ่นดินไหวท่ีเมือง Kobe ยังคงมีส่วนร่วมในเหตุภัยพิบัติอ่ืนๆ ในเวลา
ต่อมา และ Nippon Volunteer Network Active in Disaster (NVOAD) มีจุดเร่ิมต้นจากการรวมตวักัน
ของอาสาสมคัรฉุกเฉิน และพฒันามาเป็นองค์กรจดัตัง้ภายหลงัจากร่วมกันท างานอาสาสมคัรในเหตุ
แผน่ดนิไหวKobe (Kobe Earthquake) 

อาสาสมคัรฉกุเฉิน มกัจะมองเห็นประเดน็ปัญหาตามเวลาท่ีเกิดขึน้จริงและในสถานท่ีเกิดเหตจุริง 
พวกเขาสามารถท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของคนในพืน้ท่ีประสบเหตุได้อย่างค่อนข้างรวดเร็ว 
ตา่งกบัการให้บริการฉกุเฉินขององค์กรหรือหน่วยงานทางการ ท่ีค่อนข้างจะมีข้อจ ากดัและกฎระเบียบ
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ท่ีตัง้ไว้ท่ีอาจจะขัด หรือเป็นอุปสรรคต่อการเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ดงันัน้ ในการท างานในสถานการณ์ฉกุเฉิน เช่น ขณะเกิดเหตภุัยพิบตัิ มีหลายครัง้ท่ีเกิด
ปัญหาท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ สภาวการณ์เหล่านีส้่งผลให้อาสาสมคัรฉุกเฉิน ต้องเป็นผู้ ท่ี
สามารถท างานได้ทนัที และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี แม้ไม่เคยได้รับการอบรมหรือ
ฝึกฝนมาก่อน 

นอกจากนี ้อาสาสมัครฉุกเฉิน อาจจะเกิดขึน้ในระยะก่อนมีเหตุการณ์ เช่น ในช่วงระยะการ
ป้องกันเหตุ หรือ การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพ่ือให้การมีส่วนร่วมของพวกเขาส่งผลให้เกิดการ
ใคร่ครวญ การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ และการวางแผนจัดการภัยพิบตัิท่ีมีประสิทธิภาพ นกัวิจัย 
และผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีในสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่ิมมีแนวโน้มท่ีจะให้ความส าคญักับอาสาสมัครประเภทนี ้
เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ความบอบช า้ทางจิตใจท่ีประชาชนได้รับจากความสญูเสียท่ีเกิดจากเหตภุยัพิบตั ิ
อาจท าให้ประชาชนไม่ต้องการท่ีจะมีสว่นร่วมในงานอาสาสมคัรคอ่นข้างฉกุเฉิน และหวงัพึ่งพาเพียงแต่
บริการฉุกเฉินจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีหน้าท่ีจัดการเหตุภัยพิบตัิและสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านัน้ 
(Helsloot & Ruitenberg 2015) 

 

2.2) อาสาสมัครโดยธรรมชาต ิ(Spontaneous volunteers) 

อาสาสมัครโดยธรรมชาติ หมายถึง อาสาสมัครท่ีสมัครใจท่ีจะอุทิศตนเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ในช่วงระหวา่ง หรือภายหลงัจากเกิดเหตภุยัพิบตัิ และเป็นผู้ซึ่งไม่ได้มีสงักดัอยู่กบัองค์กรหรือหน่วยงาน
อาสาสมัคร ห รือองค์กรท่ี เก่ียวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ มาก่อน  (Unaffiliated volunteers) 
อาสาสมคัรโดยธรรมชาตนีิ ้อาจจะเป็นผู้ ท่ีมีหรือไมมี่ประสบการณ์ในการท างานอาสาสมคัร หรือเป็นผู้ ท่ี
เคยได้รับหรือไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อน หรือเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านหรือไม่ได้เป็น
ผู้ เช่ียวชาญใดๆ เลยก็ได้ (Cottrell 2010 และ FEMA 2013) อาสาสมคัรโดยธรรมชาติ มกัจะเป็นผู้ ท่ีอยู่
ใกล้กับท่ีเกิดเหตุภัยพิบตัิ ดงันัน้ พวกเขาจึงเป็นกลุ่มคนแรกๆ ท่ีเข้าถึงสถานท่ีเกิดเหต ุและมีบทบาท
ส าคัญในการตอบสนองต่อภัยพิบัติในเบือ้งต้น เช่น ในปี พ .ศ . 2519 เกิดเหตุแผ่นดินไหวท่ีเมือง 
Tangshin ประเทศจีน มีประชาชนกว่า 300,000 คน ติดอยู่ในเศษซากปรักหักพัง อาสาสมัครโดย
ธรรมชาติจ านวนหลายคนจดัตัง้ทีมช่วยชีวิต และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้กว่าร้อยละ 80 ให้
รอดชีวิตจากการโดนฝังใต้ซากปรักหกัพงั (debris)  

อีกตวัอย่างหนึ่งของบทบาทของอาสาสมคัรโดยธรรมชาติ คือ กลุ่มเยาวชนซึ่งช่วยในปฏิบตัิการ
ค้นหาและช่วยเหลือผู้ รอดชีวิตภายหลงัจากเกิดเหตแุผ่นดินไหวท่ีเมือง Mexico City ในปี พ .ศ . 2528  
กลุ่มเยาวชนเหล่านีปี้นเข้าไปในอาคารท่ีพังทลาย เพ่ือท่ีจะช่วยค้นหาคนท่ีติดอยู่ด้านใน พวกเขา
สามารถช่วยเหลือคนได้เป็นร้อยๆ คน ทัง้ๆ ท่ีไม่เคยรับการอบรม ไม่มีประสบการณ์ และไม่มีเคร่ืองมือ 
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ต่อมากลุ่มเยาวชนนี ้ได้ร่วมกันจัดตัง้กลุ่ม Topos de Tlatelolco ซึ่งกลายมาเป็นองค์กรอย่างเป็น
ทางการในปี พ.ศ. 2529 และกลายมาเป็นองค์กรอิสระท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะในด้านการอบรมเพ่ือ
ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภยั และมีการปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกนักบัหนว่ยงานรัฐหรือองค์กรตา่งๆ เช่น 
การส่งทีมค้นหาและช่วยชีวิตไปช่วยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีเมือง Aquilqe ปี พ.ศ. 2552 และท่ี
ประเทศ Haiti ในปี พ.ศ. 2553 และอีกตวัอย่างหนึ่งคือ อาสาสมัครโดยธรรมชาติกว่าล้านคน ทัง้ชาว
ญ่ีปุ่ นและตา่งชาติซึง่มาช่วยเหลือในเหตแุผ่นดนิไหว Kobe ประเทศญ่ีปุ่ น ในปี พ .ศ . 2538  (Whittaker, 
McLennan, and Handmer 2015) 

อย่างไรก็ดี ส านักงานจัดการภาวะฉุกเฉินกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (The Federal Emergency 
Management Agency: FEMA) ให้ข้อสงัเกตวุ่า ถึงแม้อาสาสมคัรโดยธรรมชาต ิจะถือว่าเป็นทรัพยากร
ท่ีมีความส าคญั และมีแนวโน้มท่ีจะมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ แตก่ารขาดการประสานงานกบัหน่วยงานด้าน
การจดัการภัยพิบตัิท าให้ในบางครัง้อาจจะเป็นปัญหาในการให้ความช่วยเหลือ และไม่สามารถจดัหา
งานหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความสามารถของอาสาสมคัร จึงท าให้ในบางครัง้ การมีส่วนร่วมของ
อาสาสมคัรโดยธรรมชาติถกูละเลยหรือไม่ได้รับความสนใจมากนกั หากเทียบกบัการให้ความส าคญักับ
อาสาสมัครวิชาชีพ (Professional volunteers) และ อาสาสมัครท่ีสังกัดหน่วยงานหรือองค์กรท่ี
เก่ียวข้องกับการจดัการภัยพิบตัิ (Affiliated volunteers) ดงันัน้ หน่วยงานด้านการจดัการภัยพิบตัิส่วน
ใหญ่ จึงเป็นกงัวลในปัญหาการจดัการอาสาสมคัร และต้องการท่ีจะให้อาสาสมคัรโดยธรรมชาติท่ีไม่มี
สังกัดเหล่านี ้ได้เข้าสู่การท างานในช่องทางหรือกระบวนการท่ีเป็นทางการท่ีได้มีการจัดตัง้ไว้ เพ่ือ
ประสิทธิภาพและลดปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในการชว่ยเหลือผู้ประสบเหตภุยัพิบตั ิ  

 

2.3) อาสาสมัครขยาย (Extending volunteers) 

อาสาสมัครท่ีขยายตัว คือ กลุ่มหรือองค์กรท่ีโดยปกติไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในช่วงภัยพิบัติหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ขยายกิจกรรมไปเป็นอาสาสมคัรในช่วงวิกฤต อาสาสมคัรเหล่านี ้โดยปกติแล้ว
จะเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรสาธารณะท่ีมีอยูใ่นชมุชน เช่น สภาหอการค้า ชมรมกีฬา กลุม่ศาสนา 
หรือองค์กรให้บริการต่างๆ อาสาสมคัรเหล่านี ้โดยส่วนมากพวกเขาจะมีความเข้าใจในความต้องการ
ของคนในพืน้ท่ีและสามารถท่ีจะสร้างเครือข่ายและหาทรัพยากรท่ีจ าเป็น เพ่ือท่ีจะบรรเทาความ
เดือดร้อนของคนในพืน้ท่ีท่ีก าลงัประสบเหตภุัยพิบตัิได้อย่างทนัท่วงที ในท้องท่ีชนบทของออสเตรเลีย 
อาสาสมัครจากองค์กร เช่น  Country’s Women Association และ Rotary International มีบทบาท
ส าคัญในการบรรเทาและฟื้นฟูสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ อาสาสมัครซึ่งเป็นสมาชิกของ
องค์กรเหล่านี ้ได้รวบรวมและแจกจ่ายอาหารท่ีได้รับบริจาค เสือ้ผ้า และของใช้จ าเป็นอ่ืนๆ ชมรมกีฬา
และสนัทนาการตา่งๆ ในชมุชน ก็พบว่ามีบทบาทส าคญัในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเกิดเหตภุัย
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พิบัติเช่นเดียวกัน เช่น Four Wheel Drive Club จากรัฐ Victoria รวมตวักันเพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ไฟไหม้ป่าครัง้ใหญ่ หรือ Black Saturday ท่ีรัฐ Victoria ในปี พ.ศ. 2552 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและประสานการท างานกนัอย่างเข้มข้นกับกลุ่มหรือชมรมอ่ืนๆ ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ เช่น จดัทีมคาราวานไปยงัครอบครัวซึ่งสญูเสียบ้าน และช่วยเหลือ
พวกเค้าในการก าจดัขยะ และเศษซากต้นไม้ สร้างรัว้ให้ใหม่ ช่วยขนส่งหญ้าแห้งหรือฟางแก่ชาวสวน 
และจดัส่งอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีจ าเป็นไปยงัอาสาสมคัรหน่วยดบัเพลิง เป็นต้น (Whittaker, McLennan, and 
Handmer 2015) 

 

2.4) อาสาสมัครภาคเอกชน (Corporate volunteers) 

ในศตวรรษท่ี 21 ขณะท่ีการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั่วโลกเพิ่มสูงขึน้ บริษัทต่างๆ กลับมีความ
ตระหนกัถึงในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคม (corporate social responsibility: CSR) เพิ่มมากขึน้ การ
มีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการภัยพิบัติ สามารถพบเห็นได้มากขึน้ในปัจจุบัน ภาคเอกชน
หลายๆ แห่ง เข้ามามีส่วนร่วมในงานอาสาสมัครในช่วงเกิดเหตุภัยพิบัติในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และมีความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชน
กบัองค์กรอาสาสมคัรเพิ่มมากขึน้ในปัจจบุนั ถึงแม้งานวิจยัส่วนใหญ่จะให้ความส าคญักับบทบาทของ
ภาคเอกชนในการสนับสนุนด้านการเงิน หรือการบริจาคสิ่งของ มีเพียงไม่มากนักท่ีสนใจและให้
ความส าคญักบับทบาทของอาสาสมคัรภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงภายหลงัจากเกิดเหตภุัย
พิบตัิ Twigg (2001) พบว่า ภาคเอกชนหลายๆ แห่ง ไม่ได้แคต้่องการให้ความช่วยเหลือโดยการบริจาค
เงินภายหลงัจากเกิดเหตกุารณ์ภัยพิบตัิ แต่พวกเขาต้องการท่ีจะมีส่วนร่วมมากกว่านัน้ หลายๆ บริษัท 
ตระหนกัถึงความคาดหวงัท่ีเปล่ียนแปลงไปของพนกังาน พนกังานจ านวนหนึ่งเร่ิมมองหาผลตอบแทนท่ี
นอกเหนือจากตวัเงิน Choong (2009) ยกตวัอย่างการมีส่วนร่วมของพนกังานบริษัท DHL Asia-Pacific 
ซึง่เป็นบริษัทชัน้น าระดบัโลกด้านโลจิสติกส์ ท่ีมีความเช่ียวชาญในการขนส่งระหว่างประเทศ  ภายหลงั
จากเกิดเหตภุัยพิบตัิสึนามิครัง้ใหญ่ในปี พ.ศ. 2547 พนกังานบริษัท DHL Asia-Pacific ได้รวบรวมเงิน
บริจาค และให้ความช่วยเหลือในการขนส่งของใช้จ าเป็นแก่ผู้ประสบภัยจากสึนามิ รถของบริษัทถูก
น ามาใช้เพ่ือท่ีจะจดัสง่นกัท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีปลอดภยัในจงัหวดัภูเก็ต ประเทศไทย พนกังานซึ่งเป็น
อาสาสมัครบางส่วนถูกส่งไปช่วยงานท่ีเมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังก า เพ่ือร่วมงานกับ Airport 
Emergency Team ซึ่งเป็นโครงการท่ีริเร่ิมโดย World Economic Forum เพ่ือท่ีจะให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกในการขนส่งอปุกรณ์และของใช้ท่ีจ าเป็นกว่า 7,000 ตนั ไปยงัผู้ประสบภยัในท่ี
เกิดเหตภุยัพิบตั ิ
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การศกึษาพบว่ากิจกรรม CSR ของภาคเอกชนในการช่วยเหลือจดัการเม่ือเกิดเหตภุยัพิบตัินัน้ มี
ประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หากได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากพนกังานในบริษัท เม่ือ
กิจกรรมถกูจดัให้สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของบริษัท เช่น บริษัท DHL มีความเช่ียวชาญและทรัพยากรท่ี
จะช่วยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ ภายหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ ทางบริษัทได้ให้อ านาจแก่ผู้ จัดการสาขา
ท้องถ่ินและพนกังานในการท่ีจะตดัสินใจว่าจะต้องการจะมีส่วนร่วมในระดบัใด นอกจากนี ้การมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนในการเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตภุัยพิบตัิ ยังสามารถพัฒนา
ไปสู่การสร้างความร่วมมือ (partnership) ระหว่างภาครัฐ และ ภาคเอกชน และระหว่างภาคเอกชน กบั 
องค์กรระหว่างประเทศ เช่น United Nations Development Programme (UNDP) และ Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) ร่วมมือกับบริษัท Deutsche Post DHL ในการให้
ความชว่ยเหลือและการจดัการภยัพิบตั ิเป็นต้น (Whittaker, McLennan, and Hanmer 2015) 

 

2.5) อาสาสมัครยุคดจิิทัล (Digital volunteers) 

อาสาสมคัรยคุดิจิทลั เป็นอาสาสมคัรกลุ่มท่ีเกิดขึน้ใหม่ ท่ีมีบทบาทและได้รับความสนใจมากขึน้  
ซึง่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุนั ท่ีท าให้การเข้าถึงข้อมูลมี
ความรวดเร็วและง่ายดายมากยิ่งขึน้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และส่ือสังคมออนไลน์ (social media) 
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ท่ีอาศัยอยู่ไม่ว่าส่วนใดของโลก สามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการ
จดัการภยัพิบตัแิละเหตกุารณ์ฉกุเฉินในรูปแบบใหมนี่ ้  

นอกจากนี ้ความนิยมในงานอาสาสมคัรท่ีเพิ่มมากขึน้ในปัจจุบนั ท าให้อาสาสมัครยุคดิจิทัลมี
แนวโน้มท่ีจะเพิ่มจ านวนมากขึน้เร่ือยๆ และเร่ิมแพร่หลายในการจดัการภัยพิบตัิและเหตกุารณ์ฉุกเฉิน
ทัว่โลก จุดเด่นของอาสาสมคัรยุคดิจิทลั คือ อาสาสมัครไม่จ าเป็นต้องเดินทาง ลงทุน ลงแรง หรือเข้า
ร่วมปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีเป็นเวลานาน พวกเขาไม่จ าเป็นต้องอยู่ใกล้พืน้ท่ีเกิดเหตก็ุสามารถมีส่วนร่วมใน
การให้ความชว่ยเหลือผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ จงึท าให้พวกเขาสามารถให้ความชว่ยเหลือและมี
สว่นร่วมในการจดัการภยัพิบตัท่ีิเกิดขึน้แม้ในประเทศอ่ืนๆ ท่ีอยูไ่กลออกไปได้  

อาสาสมัครยุคดิจิทัลยังสามารถขยายเครือข่ายของพวกเขา โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือท่ีจะสร้าง
พันธมิตร ซึ่งถือเป็นการพัฒนางานอาสาสมัคร และเช่ือมโยงตัวแสดงต่างๆ ท่ีมีบทบาทในการการ
บริหารจัดการภัยพิบัติเข้าด้วยกัน ความแพร่หลายของการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ช่วยขยายพืน้ท่ีการท างาน และเพิ่มบทบาทของอาสาสมัครยุคดิจิทัลให้มากขึน้ใน
ปัจจบุนั นอกจากนี ้เทคโนโลยียงัช่วยให้อาสาสมคัรหรือกลุ่มท่ีท างานด้านการบริการจดัการภยัพิบตัิได้
มีปฏิสมัพันธ์ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และหาโอกาสหรือทรัพยากรใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจดัการด้านภยัพิบตัแิละสถานการณ์ฉกุเฉิน  
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อาสาสมคัรยคุดิจิทลั จงึก่อให้เกิดรูปแบบการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรในกระบวนการจดัการภยั
พิบตัิและสถานการณ์ฉุกเฉินในมิติใหม่ ตวัอย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรยุคดิจิทลั คือ 
กลุ่มบณัฑิตศกึษาจากมหาวิทยาลยั Tufts ในเมือง Massachusetts ได้ริเร่ิมโปรแกรม “แผนท่ีเตือนภัย 
(A live crisis map)” ภายหลงัจากเกิดเหตกุารณ์แผ่นดินไหวในเฮติ เม่ือปี พ.ศ. 2553 เพ่ือท่ีจะรวบรวม
ข้อมลูความเสียหาย และความต้องการเร่งดว่นของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว อีกหนึ่ง
ตวัอย่างของเหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของอาสาสมัครยุคดิจิทัล คือ ในเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2557 เม่ือประชาชนกว่า 2.3 ล้านคนทั่วโลก ร่วมกันค้นหาเคร่ืองบิน MH370 ของสายการบิน
มาเลเซียท่ีสูญหาย ผ่านแผนท่ีดาวเทียมข่ือ Tomnod โดยใช้การค้นหาจากภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่ง
ครอบคลุมพืน้ท่ี 24,000 ตารางกิโลเมตร โดยระบบจะสุ่มพิกัดมาให้เราคอยดวู่าภาพท่ีขึน้มาบนจอ มี
อะไรท่ีนา่จะเป็นร่องรอยของเคร่ืองบนิท่ีสญูหายล านีห้รือไม ่(The Guardian, 14 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

การเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีก้าวหน้าและมีความซบัซ้อน ช่วยให้การค้นหาและ
เผยแพร่ข้อมูลเป็นไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึน้กว่าในอดีต การเกิดขึน้ของส่ือสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook และ Twitter และเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับโปรแกรมแผนท่ี ซึ่งใช้ในการช่วย
เผยแพร่ข้อมูลท่ีจ าเป็นในช่วงเกิดเหตฉุกุเฉินถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยอาสาสมคัรยุคดิจิทลัเหล่านี ้สิ่ง
ส าคญัของอาสาสมคัรยคุดจิิทลั คือ ความมีประสิทธิภาพในการอพัเดทข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว ซึ่งช่วยใน
การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพ อาสาสมคัรยคุดิจิทลั ยงัช่วยเพิ่ม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในสถานการณ์ฉกุเฉินและเม่ือเกิดเหตภุัยพิบตัิ โดยนอกจากประชาชนจะ
เข้ามาช่วยงานอาสาสมคัรในสถานท่ีท่ีเกิดเหตแุล้ว ยงัสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้จากทกุๆ สว่นของโลกอีกด้วย  

ในความพยายามท่ีจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบตัิ ให้ได้จ านวน
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ในหลายๆ ครัง้นัน้ อาสาสมัครมักจะเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรกๆ ท่ี
เข้าถึงพืน้ท่ีเพ่ือให้ความช่วยเหลือแทบจะโดยทันที และบางกลุ่มอาจรวมตัวกันเพ่ือท่ีจะให้ความ
ชว่ยเหลือฉกุเฉินก่อนท่ีจะมีหน่วยงานทางการเข้ามาช่วยเหลือเสียอีก รัฐบาลควรให้การสนบัสนนุการมี
ส่วนร่วมของอาสาสมคัรเหล่านี ้อย่างไรก็ตาม ค าถามส าคญักว่าท่ีตามมาคือ อาสาสมคัรเหล่านีจ้ะมี
บทบาทชว่ยเหลือเม่ือเกิดเหตภุยัพิบตัไิด้อยา่งไร 

 

บทบาทของอาสาสมัครในวงจรการจัดการภัยพบัิติ 

ถึงแม้อาสาสมัครประเภทต่างๆ จะมีคุณสมบัติและความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกัน พวกเขา
สามารถมีบทบาทได้ในทุกๆ ระยะของวงจรการจดัการภัยพิบตัิ ซึ่งได้แก่ การรับมือภัยพิบตัิ (Disaster 
Response) การฟื้นฟูบูรณะ (Recovery / Rehabilitation) การลดความเส่ียง (Risk Reduction) และ
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การเตรียมความพร้อม (Preparedness) เพ่ือท่ีจะมีส่วนร่วมในการคาดการณ์ ป้องกัน ลดความเส่ียง 
และจดัการภยัพิบตัแิบบ collective action หรือการมีสว่นร่วมในการปฏิบตังิานร่วมกนั 

ทนัทีหลงัจากเกิดเหตภุยัพิบตัิ มาตรการการรับมือภยัพิบตัจิะถกูปฏิบตัโิดยทนัที ได้แก่ การค้นหา
และช่วยชีวิต การประเมินความต้องการและความเดือดร้อนเบือ้งต้น การจดัหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
การแจกจ่ายอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ เช่น อาหาร น า้ ยา การจดัหาท่ีพักชัว่คราว  การฟืน้ฟูสภาพภายใน
ครอบครัว สิ่งตา่งๆ เหล่านีจ้ะต้องได้รับการปฏิบตัิโดยทนัทีเพ่ือท่ีจะตอบสนองตอ่ความต้องการพืน้ฐาน
ของผู้ประสบภยั มนัไม่ใชเ่ร่ืองยากนกัส าหรับอาสาสมคัรหรือใครก็ตามท่ีจะจินตนาการถึงความต้องการ
เม่ือเกิดเหตภุัยพิบตัิเช่นนี ้ดงันัน้ อาสาสมคัรจึงกลายเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัและสามารถเข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั โดยเฉพาะเม่ือมีความจ าเป็นท่ีจะต้องช่วยเหลืออยา่งฉับพลนั และในเวลาท่ีต้องการแรงคน
เป็นจ านวนมากเพ่ือเข้าชว่ยเหลือผู้ประสบเหตใุนสถานการณ์ฉกุเฉิน (Wong 2006) 

นอกจากระยะรับมือกับเหตุภัยพิบตัิแล้ว อาสาสมัครยังมีความจ าเป็นในช่วงการฟื้นฟู การลด
ความเส่ียง และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัภยัพิบตัใินอนาคต ในระยะการฟืน้ฟนูัน้ อาสาสมคัร
มีบทบาทในการน าชุมชนกลบัสู่สภาวะปกติ หรือแม้แต่ในสภาพท่ีดีขึน้กว่าท่ีเคยเป็นอยู่เดิม เพ่ือท่ีจะ
จดัการกับระดบัการฟื้นฟูทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพจิตใจ ท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล 
ครอบครัว หรือชมุชน อาสาสมคัรจากหลายๆ สาขาอาชีพ เช่น วิศวกร การเงิน การแพทย์ การพยาบาล 
จึงเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง พวกเขาสามารถช่วยเหลือในการประเมินความต้องการเบือ้งต้น และช่วย
ติดตามโครงการฟื้นฟูต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเร่ิมต้นระยะ
ฟืน้ฟจูากเหตภุยัพิบตัท่ีิเจ้าหน้าท่ีจากองค์กรทางการตา่งๆ ยงัไมไ่ด้รับการจดัตัง้หรือมอบหมาย ในระยะ
ของการลดความเส่ียง และการเตรียมพร้อมรับมือภยัพิบตัิในอนาคต อาสาสมคัรมีบทบาทในการช่วย
ออกความคิดเห็น พดูคยุ แนะน า เพ่ือแสวงหามาตรการท่ีจะลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากภยัพิบตัิ
ในพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียง และพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของชุมชนให้มีความพร้อมในการเตรียม
รับมืออยา่งดีท่ีสดุ 

เม่ือกล่าวถึงการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ “กรอบเซนได” (Sendai Framework for Disaster 
Risk Reduction) ถือเป็นแนวคิดท่ีส าคัญในการจัดการภัยพิบัติในระดับสากล เน่ืองจากไม่เพียงแต่
ค านึงถึงการลดความเส่ียงท่ีมีอยู่เดิมจากเหตภุัยพิบตัิ แต่ยงัมองไปข้างหน้าถึงมาตรการในการจดัการ
กบัความเส่ียงใหม่ท่ีจะเกิดขึน้ในช่วง 15 ปี ตอ่จากนี ้และในอนาคตอีกด้วย “กรอบเซนได” พฒันาจาก
การลดความเส่ียงท่ีมีอยู่เดิมไปสู่การมองถึงการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต และสร้าง
ความเข้มแข็ง ความสามารถในการฟืน้คืนสู่สภาพปกติ นอกจากนี ้“กรอบเซนได” ยงัให้ความส าคญัตอ่
บทบาทของอาสาสมคัรทัว่โลกในการช่วยลดความเส่ียงจากภยัพิบตัิ ดงัจะเห็นได้จากมาตรการตา่งๆ ท่ี
ระบไุว้ใน “กรอบเซนได” ได้แก่ 
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1. “กรอบเซนได” ยอมรับในบทบาทของอาสาสมคัร เช่นเดียวกบั “กรอบเฮียวโกะ” ท่ีเกิดขึน้
ก่อนหน้านัน้ว่า อาสาสมัครเป็นตวัแสดงท่ีมีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการภัยพิบตัิ ดงัจะเห็นได้
จาก การให้ความส าคญัตอ่ “แนวคดิท่ีมุง่เน้นประชาชนเป็นศนูย์กลางในการลดความเส่ียงจากภยัพิบตัิ” 
และ “กรอบเซนได” ยงัระบุวา่ รัฐบาลตา่งๆ ควรจะเปิดให้มีการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรและกลุ่มภาค
ประชาชนอ่ืนๆ ในการร่วมกันออกแบบแนวปฏิบัติ นโยบาย หลักการ และมาตรการพืน้ฐานต่างๆ 
นอกจากนี ้ภายใต้พนัธกิจท่ี 4 ท่ีระบถุึง การพฒันาศกัยภาพการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตภุยัพิบตัิท่ี
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการฟืน้สภาพและซ่อมสร้างท่ีดีกว่าเดิม ในช่วงของการบูรณะฟื้นฟูภายหลัง
เกิดภัยพิบตัิ กรอบเซนไดระบุถึงความจ าเป็นท่ีอาสาสมคัรท่ีได้รับการฝึกฝนอบรมเพ่ือพร้อมเผชิญเหตุ
ภยัพิบตัคิวรจะต้องได้รับการยอมรับให้ปฏิบตัหิน้าท่ีในการรับมือกบัภยัพิบตัิ 

2. “กรอบเซนได” เช่ือวา่ การมีสว่นร่วมของชมุชนจะน ามาซึง่ความส าเร็จของกิจกรรมการลด
ความเส่ียงจากภัยพิบตัิ และอาสาสมคัรสามารถมีบทบาทน าในการสนบัสนุนแนวคิดการมีส่วนร่วมนี ้
ประเทศ และเมืองตา่งๆ ในหลายๆ ท่ี ได้เร่ิมน ากรอบเซนได มาเป็นหลกัปฏิบตัิในแผนการลดความเส่ียง
จากภัยพิบัติของพวกเขา หากแต่ว่าความท้าทายอย่างหนึ่งก็คือ จะท าอย่างไรท่ีจะไม่ให้แผนหรือ
นโยบายเหล่านี ้เป็นเพียงการด าเนินนโยบายแบบบนลงลา่ง (Top-down exercise) อาสาสมคัร องค์กร
อาสาสมคัร และองค์กรชมุชน ควรท่ีจะท างานร่วมกบัสถาบนัภาครัฐ เพ่ือท่ีจะแลกเปล่ียนความรู้เฉพาะ
ด้าน และให้ค าแนะน าในหลกัการปฏิบตัิตามประสบการณ์จากการปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีเกิดเหต ุเพ่ือให้
เป็นไปตามกรอบบรรทดัฐาน มาตรฐาน และแผนส าหรับการลดความเส่ียงจากภัยพิบตัิตามกรอบเซน
ได 

แม้ในระยะการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัภยัพิบตัิในอนาคตนัน้ อาสาสมคัรสามารถด าเนิน
กิจกรรมในชว่งเวลาปกต ิในการให้ความรู้แก่ชมุชนในการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากเหตุ
ภยัพิบตัิ ในขณะเดียวกนั อาสาสมคัรเองต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือท่ีจะรับมือกับเหตภุยัพิบตัิอยู่เสมอ 
ทัง้โดยการอบรม ฝึกฝน แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ เช่ียวชาญ และกับชุมชนเอง เพ่ือให้เกิดการประสานงานและการท างานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การ
ปฏิบตัภิารกิจในระหวา่งเกิดเหตภุยัพิบตัเิป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

กรอบแนวคิดเชิงสถาบัน (Institutional Approach) 

  แนวคิดเชิงสถาบัน (Institutional Approach) หรือแนวคิดสถาบันนิยม (Institutionalism) เป็น
แนวคิดท่ีถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสงัคมท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก
ในชว่งศตวรรษท่ี 19 โดยมีผู้ให้นิยามหรือให้ความหมายของค าวา่ “สถาบนั” แตกตา่งกนัออกไป 
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  Talcott Parsons (1954) ได้ให้ความหมายของสถาบนัว่าคือ แบบแผนท่ีก าหนดความจ าเป็นต่อ
พฤตกิรรมท่ีคาดหวงัวา่ถกูท านองคลองธรรมของบคุคล ในขณะท่ี Kay Lawson (1985) ให้ความส าคญั
กับเร่ืองของบทบาทหน้าท่ี โดยให้ค านิยามของค าว่าสถาบนัว่า คือ โครงสร้างท่ีถูกจัดตัง้ขึน้เพ่ือให้มี
บทบาทหน้าท่ีส าคัญในการด าเนินการ มีกฏเกณฑ์ท่ีระบุไว้เพ่ือด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ี เพ่ือ
ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ คนผู้ ซึ่ง มีบทบาทหน้าท่ีต่างๆ เหล่านัน้  Douglas C. North (1990) 
อธิบายเพิ่มเติมว่า สถาบันซึ่งคือชุดของกติกาในสังคม หรือข้อจ ากัดท่ีมนุษย์สร้างขึน้นัน้ สามารถ
ควบคุมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ ต่อมา W.R. Scott (1995) ได้ให้ค านิยามท่ีมีความเป็น
รูปธรรมมากขึน้ โดยกล่าวว่า สถาบนัประกอบด้วยโครงสร้างท่ีเก่ียวกับกระบวนการรับรู้ บรรทัดฐาน 
การควบคมุ และกิจกรรมต่างๆ Peter A. Hall และ Rosemary C.R.. Taylor Peter (1996) ได้ขยายค า
นิยามของสถาบนัโดยรวมถึง ขัน้ตอนทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กฎเกณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ท่ีฝังอยูใ่นโครงสร้างเชิงองค์กรของสงัคม  

นอกจากนี ้การวดัหรือประเมินผลสถาบนัเป็นสิ่งส าคญัเพ่ือให้ทราบถึงการท างาน ปัญหา และข้อ
แ ก้ ไ ข  Samuel P.Huntington (1968) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร วั ด ก า รพั ฒ น า ค ว า ม เป็ น ส ถ า บั น 
(Institutionalization) ไว้ในงานของเขาข่ือ Political Order in Changing Societies โดยเสนอเกณฑ์ใน
การวดัการพฒันาความเป็นสถาบนั 4 ประการ คือ 

1. ความเป็นอิสระ (Autonomy) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจและด าเนินการตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนอยา่งอิสระโดยไมถ่กูครอบง าจากบคุคล หรือองค์กรอ่ืน 

2. ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) หมายถึง การท่ีสถาบนัสามารถรับมือและปรับตวั
ตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนัไป 

3. ความซับซ้อน (Complexity) หมายถึง การออกแบบโครงสร้างเชิงสถาบนัภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร 

4. ความเป็นเอกภาพ (Coherence) หมายถึง ความสามารถของสถาบนัในการด าเนินการ และ
พัฒนาขัน้ตอนการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสินใจได้อย่างสอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกนั 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

กล่าวโดยสรุปได้ว่า สถาบนั คือ โครงสร้างหรือขัน้ตอนทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ี ความสมัพนัธ์ของบคุคลตา่งๆ ในสงัคม ซึง่มีผลตอ่พฤติกรรมและปฏิสมัพนัธ์ของ
คนในสังคม โดยมีเกณฑ์การวัดการพัฒนาความเป็นสถาบันท่ีส าคญั 4 ประการคือ ความเป็นอิสระ 
ความสามารถในการปรับตวั ความซบัซ้อน และความเป็นเอกภาพ 
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ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิชาการจ านวนไม่น้อยให้ความสนใจกับการบริหารจดัการเหตฉุุกเฉินและภัยพิบตัิ โดยความ
สนใจในการศกึษาวิจยัในเร่ืองดงักลา่วนีมี้มาตัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา หากแตใ่นช่วงต้นนัน้ ตวั
แสดงท่ีได้รับความสนใจในการศึกษาวิจยั คือตวัแสดงท่ีเป็นรัฐ เน่ืองจากเป็นตวัแสดงท่ีส าคญัและถือ
เป็นตวัแสดงหลกัในการบงัคบับญัชาและจดัการเหตภุยัพิบตัท่ีิเกิดขึน้ ในระยะเวลาตอ่มา จากบทบาทท่ี
เห็นได้ชดัเจนยิ่งขึน้เร่ือยๆ เม่ือเกิดเหตุภยัพิบตัิ ท่ีมกัจะมีตวัแสดงอ่ืนท่ีไม่ใช่รัฐ เข้ามาให้ความชว่ยเหลือ
และเป็นก าลงัส าคญัในการบริหารจดัการภยัพิบตัิ ท าให้งานวิจยัและงานศกึษาทางวิชาการในเร่ืองการ
บริหารจดัการภยัพิบตัเิร่ิมหนัมาให้ความสนใจในการศกึษาความส าคญัและบทบาทของตวัแสดงท่ีไมใ่ช่
รัฐมากขึน้ เช่น ในงานศกึษาของ Federal Emergency Management Agency, United states (2002) 
เก่ียวกบัการใช้ประโยชน์และการบริหารจดัการอาสาสมคัรด้านภยัพิบตัิ โดยเน้นย า้ถึงบทบาทท่ีเพิ่มขึน้
ของอาสาสมัครในทุกระยะของวงจรการจดัการภัยพิบตัิ อย่างไรก็ดี การขาดโครงสร้างหรือระบบการ
บริหารจดัการท่ีให้ความส าคญัและรวมบทบาทของอาสาสมคัรเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการจดัการบริหารภยั
พิบตัินัน้ ก่อให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากในการปฏิบตัิงานในภารกิจชว่ยเหลือผู้ประสบภยัจากเหตภุยั
พิบตัิทัง้ต่อตวัอาสาสมัครเองและต่อหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ  เช่นเดียวกับในงานศึกษาล่าสุดของ  John Twigg และ Irina Mosel (2017) ได้ให้
ความส าคญัตอ่บทบาทของกลุ่มผู้ ให้ความช่วยเหลือฉกุเฉิน (Emergent Groups) และอาสาสมคัรตาม
ธรรมชาติ (spontaneous volunteers) ในการรับมือกับเหตกุารณ์ภัยพิบตัิ โดยศึกษาจากการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัเหตภุัยพิบตัิท่ีเกิดขึน้ในอดีตไม่ว่าจะเป็นเหตภุัยพิบตัิแผ่นดินไหว
ในเมือง Marmara ประเทศตรุกี ในปี ค.ศ. 1999 ซึ่งมีผู้ เสียชีวิตจากเหตกุารณ์ครัง้นีม้ากถึง 17,000 คน 
เหตภุัยพิบตัิสึนามิท่ีเกิดขึน้ในหลายๆ ประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทย ศรีลงักา และอินโดนีเซียในปี ค.ศ. 
2004 เหตุภัยพิบตัิแผ่นดินไหวในเมือง Kathmandu ในปี ค.ศ. 2015 และพบว่า อาสาสมัครและกลุ่ม
อาสาสมคัรจดัตัง้นัน้มกัจะเป็นกลุม่แรกๆ ท่ีเข้ามายงัพืน้ท่ีเพ่ือให้ความช่วยเหลือ แตปั่ญหาท่ีเกิดขึน้ก็คือ 
พวกเขามกัถกูมองว่าเป็นตวัแสดงท่ีไม่เป็นทางการ ท าให้บทบาทและการมีอยู่ของพวกเขานัน้ไม่ได้ถูก
ระบุไว้ในแผนการบริหารจดัการเหตฉุุกเฉินและภัยพิบตัิท่ีเป็นทางการใดๆ เลย จึงท าให้การปฏิบตัิของ
ตวัแสดงท่ีไมใ่ชรั่ฐ และกลุม่อาสาสมคัรเหลา่นี ้ถกูมองข้ามและเกิดปัญหาในการปฏิบตังิาน 

ส าหรับประเทศไทยนัน้มีงานวิชาการจ านวนไม่น้อยท่ีสนใจการศึกษาเร่ืองอาสาสมัคร เช่น 
งานวิจยัของสนุิตย์ เชรษฐา และวินย์ เมฆไตรภพ (2548) ได้ศึกษาถึงระบบอาสาสมคัรในประเทศไทย
และพบว่า ประเทศไทยมีระบบอาสาสมคัรท่ีกลายเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมท่ีมีความชดัเจน หากแต ่
หากเปรียบเทียบกบัระบบอาสาสมคัรในตา่งประเทศแล้ว จะพบวา่ระบบอาสาสมคัรของไทยยงัมีปัญหา
หลายด้าน เช่น การจดัการฐานข้อมลูอาสาสมคัร องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบังานอาสาสมคัร และนโยบายท่ี
เก่ียวข้องกับการท างานของอาสาสมัคร เพ่ือให้งานอาสาสมัครสามารถเป็นส่วนหลักของการพัฒนา
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ประเทศและเป็นท่ียอมรับอย่างแท้จริง นอกจากนี ้วิทยานิพนธ์ของวรรณวิภา สตัตธรรมกุล (2554) ท่ี
ศึกษาถึงปัญหากฎหมายในการคุ้มครองอาสาสมคัรของไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการคุ้มครอง
อาสาสมคัรจากความรับผิดเพ่ือละเมิดตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายเยอรมนั พบวา่ประเทศ
ไทยไม่มีกฎหมายคุ้มครองอาสาสมคัรจากความรับผิดเพ่ือละเมิด ไม่ว่าหลกักฎหมายนิรโทษกรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ถึงแม้
ภาครัฐจะมีการน าเสนอแผนปฏิรูปอาสาสมคัร จากรายงานของคณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ เร่ือง “การพฒันารูปแบบการ
ด าเนินภารกิจภาครัฐ: การปฏิรูประบบงานอาสาสมคัรในภาครัฐ” เม่ือปี พ.ศ. 2560 เพ่ือต้องการให้เกิด
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างอาสาสมัครภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ของทางราชการ 
หากแตแ่ผนปฏิรูปฉบบันี ้ไม่ครอบคลมุถึงกลุ่มอาสาสมคัรจดัตัง้โดยภาคเอกชนซึง่มีบทบาทส าคญัอยา่ง
มากในสถานการณ์ภยัพิบตั ิ 

การศึกษาในเร่ืองอาสาสมคัรจดัตัง้โดยภาคเอกชนในสถานการณ์ภัยพิบตัิของไทยยงัมีไม่มากนกั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างเชิงสถาบนัและองค์กรท่ีจะเอือ้อ านวยต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของอาสาสมคัร จากช่องว่างนี ้ผู้ เขียนจึงเห็นความส าคญัของประเด็นดงักล่าวและต้องการท่ีจะศึกษา
ถึงโครงสร้างเชิงสถาบนัและองค์กรในการบริหารจดัการอาสาสมคัร โดยเน้นวิเคราะห์ถึงบทเรียนจาก
ประเทศญ่ีปุ่ น และคาดว่าผลการศึกษานีส้ามารถน าไปเป็นข้อมูลให้กับผู้ เก่ียวข้องของไทยในการ
พัฒนานโยบายด้านการบริหารจัดการอาสาสมัครด้านภัยพิบัติ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างเชิง
สถาบนัและองค์กร โดยผ่านกระบวนการสร้างความร่วมมือข้ามภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสนบัสนนุ
ให้เกิดการบรูณาการด้านการบริหารจดัการภยัพิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยชิน้นีเ้ป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาวิเคราะห์ทัง้จาก
ข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในพืน้ท่ีกรณีศึกษาทัง้ในประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศ
ไทย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ และข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ ทัง้เอกสารทางวิชาการ บทความ 
หนังสือ บทสัมภาษณ์ จากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เพ่ือศึกษา และถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา
ประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ เรียนรู้ เปรียบเทียบ และประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาแนวทางการ
บริหารจดัการอาสาสมัครของประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยการด าเนินการวิจยัจะมีขัน้ตอนต่างๆ 
ดงันี ้ 
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6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
 งานวิจยัชิน้นีใ้ช้วิธีการเก็บข้อมลูโดยการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจยัรวบรวมข้อมูล

ทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดอาสาสมคัรทัง้ในบริบททัว่ไป และภายใต้สถานการณ์ภัยพิบตัิ ทัง้ในกรณี
ของประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศอ่ืนๆ  เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคดิพืน้ฐาน วิวฒันาการ บทบาท 
ความส าคัญ และความท้าทายของการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติของอาสาสมัคร โดยในการ
ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารต่างๆ นัน้ ผู้ วิจัยจะศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องได้แก่ 

1) หนังสือ บทความทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยมุง่สืบค้นในประเดน็ท่ี
เก่ียวข้องกับแนวคิดอาสาสมัคร การท างานและความท้าทายของอาสาสมัครใน
สถานการณ์ตา่งๆ รวมถึงในเหตกุารณ์ภยัพิบตัิ ซึง่ประเดน็เก่ียวกบัแนวคดิอาสาสมคัร
ในปัจจุบนัเร่ิมมีนกัวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจและศึกษา
เพิ่มมากขึน้ในชว่งสิบปีท่ีผา่นมา นอกจากนี ้ผู้วิจยัยงัมุง่ศกึษาหาข้อมลูจากงานศกึษา
ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการเชิงสถาบนัส าหรับการบริหารจดัการอาสาสมคัร  เพ่ือน ามา
ศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบ ในกรณีของประเทศญ่ีปุ่ น และเพ่ือเป็นแนวทางการ
ออกแบบพฒันาการบริหารจดัการอาสาสมคัรในเชิงสถาบนัของประเทศไทย 

2) หนังสือพิมพ์ แหล่งข้อมลูท่ีส าคญัในการสืบค้นเก่ียวกบับทบาทของอาสาสมคัร บท
สมัภาษณ์ ประสบการณ์และความคิดเห็น รวมถึงปัญหาและความท้าทายในการมี
ส่วนร่วมของอาสาสมัครจากข่าวภัยพิบัติต่างๆ ท่ีมีการเผยแพร่ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

3) ส่ิงพิมพ์รัฐบาล ได้แก่ เอกสาร รายงาน หรือหลักฐานทางราชการ ท่ีจัดพิมพ์โดย
หน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งสิ่งพิมพ์เหล่านีอ้าจแสดงถึงผลงานของภาครัฐท่ีได้ปฏิบตัิไป
แล้ว เป็นบนัทึกความก้าวหน้าของหน่วยงาน เป็นการเสนอแนวทางการปฏิบตัิงาน 
หรือเป็นประกาศตา่งๆ ของรัฐบาล เป็นต้น 

4) เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ องค์กรอาสาสมัครต่างๆ และเว็บไซต์ท่ี
เก่ียวข้องกับอาสาสมัคร และภัยพิบัติ ซึ่งข้อมูลจากแหล่งออนไลน์นีจ้ะช่วยให้
ผู้วิจยัสามารถค้นคว้าข้อมูลท่ีหลากหลาย แนวคิด กิจกรรม ความร่วมมือของภาครัฐ
และอาสาสมคัร รวมถึงความคิดเห็น ประสบการณ์ในการท างานของอาสาสมคัรผ่าน
การรวบรวมข้อมลูของเว็บไซต์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการทัง้
ส่วนกลาง และท้องถ่ิน จนถึงเว็บไซต์ของภาคประชาสังคม และองค์กรหรือศูนย์
อาสาสมคัรตา่งๆ  
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6.2  การเก็บข้อมูลภาคสนามในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทย 

 โดยผู้ วิจัยเลือกกรณีศึกษาท่ีจังหวัด Hiroshima ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีเพิ่งได้รับ
ผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติน า้ท่วมและดินถล่มเม่ือเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนเป็นเหตุให้มี
ผู้ เสียชีวิตมากถึงกว่า 200 คน  เพ่ือน ามาถอดบทเรียนแก่จงัหวดัเชียงราย ซึ่งเป็นจงัหวดัท่ีเคยประสบ
เหตนุ า้ท่วมและดินถล่ม โดยครัง้ล่าสดุเกิดเหตกุารณ์ดินถล่มบริเวณเขตอ าเภอเทิง เม่ือเดือนกรกฎาคม 
2561 ซึ่งสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน จนทางจงัหวดัเชียงรายต้องประกาศให้เป็นเขตภัยพิบตัิดิน
ถล่ม และมีแนวโน้มท่ีจะเกิดเหตภุยัพิบตัิน า้ท่วมและดินถล่มอีกได้ในอนาคต เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ียงัคง
มีความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากลกัษณะภูมิประเทศ นอกจากนีย้งัมีความเส่ียงตอ่การเกิดเหตภุยัพิบตัิอ่ืนๆ 
เชน่ แผน่ดนิไหว ไฟไหม้ป่า เป็นต้น  

 การเก็บข้อมูลภาคสนามนี ้ใช้วิ ธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) กับผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง ทัง้ภาครัฐในระดบัจงัหวดั เมือง และท้องถ่ิน ตลอดจนองค์กรอาสาสมัครต่างๆ ภาคประชา
สงัคม และประชาชนผู้ เป็นอาสาสมคัร  

 

6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคิด 

 การศกึษานีจ้ะประยกุต์ใช้กรอบแนวคิดเร่ืองอาสาสมคัรเพ่ือท าความเข้าใจถึงบทบาทและ
การท าหน้าท่ีของอาสาสมัครในการจดัการภัยพิบตัิ รวมทัง้การประสานงานกับส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือทราบถึงปัญหาและข้อจ ากัดของอาสาสมัคร จากนัน้จะประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดเร่ืองความเป็น
สถาบนัในการศึกษาว่า โครงสร้างเชิงสถาบนั เช่น นโยบายและกฎหมายมีส่วนช่วยในการสร้างความ
เป็นสถาบนัและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรอาสาสมัครหรือไม่ อย่างไร โดยใช้กรณีของ  Peace Boat 
และ Peace Winds ของญ่ีปุ่ นเป็นกรณีศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบกับอาสาสมัครในประเทศไทยท่ีมิได้มี
การจดัโครงสร้างเชิงสถาบนัและองค์กรเช่นเดียวกบัของประเทศญ่ีปุ่ น โดยในการศกึษานี ้นโยบายและ
กฎหมายเก่ียวกบัอาสาสมคัรเป็นตวัแปรอิสระ และความเป็นสถาบนัและความเข้มแข็งของอาสาสมคัร
เป็นตวัแปรตาม โดยมีสมมติฐานว่า การมีนโยบายและกฎหมายจะช่วยสร้างความเป็นสถาบนัและ
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรอาสาสมคัร 

  
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับเม่ือการด าเนินงานเสร็จสิน้ 

7.1  องค์ความรู้ในเร่ืองโครงสร้างและการจัดการเชิงสถาบันและองค์กรในการบริหารจัดการ
อาสาสมคัรของประเทศญ่ีปุ่ น  



24 
 

7.2  ข้อเสนอในการพฒันาโครงสร้างเชิงสถาบนัและองค์กรของประเทศไทยเพ่ือรองรับการท างาน
ของอาสาสมคัรในการเตรียมพร้อมตัง้รับภยัพิบตั ิ 

  

8. แผนการท างาน 
 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รวบรวมข้อมลูและทบทวน
วรรณกรรม (ทตุยิภมูิ) 

            

เก็บข้อมลูภาคสนามที่เมือง Tokyo 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

            

ถอดเทปสมัภาษณ์             

เก็บข้อมลูภาคสนามที่จงัหวดั
เชียงราย ครัง้ที่ 1 

            

ถอดเทปสมัภาษณ์             

เก็บข้อมลูภาคสนามที่จงัหวดั 
Hiroshima ประเทศญ่ีปุ่ น 

            

ถอดเทปสมัภาษณ์             

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูจาก
การเก็บข้อมลูภาคสนามใน
ประเทศญ่ีปุ่ น 

            

เก็บข้อมลูภาคสนาม ครัง้ที ่2 และ 
3 ที่จงัหวดัเชียงราย 

            

วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมลู
จากการเก็บข้อมลูภาคสนามใน
ประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศไทย 

            

สรุปข้อค้นพบและประมวลเป็น
ผลงานวิจยัขัน้ส าเร็จ 
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9. งบประมาณ 
 

หมวดงบประมาณ 6 เดือนที่ 1 6 เดือนที่ 2 
รวม 
(บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน    

1.1 อาจารย์ ดร. ธนิกลุ จนัทรา (เดือน
ละ 10,000 บาท) 

60,000 60,000 120,000 

2. หมวดค่าจ้าง    

2.1 ผู้ช่วยนกัวจิยัในประเทศ  
(ระดบัปริญญาตรี เต็มเวลา) 
(เดือนละ 12,000 บาท * 6 เดือน) 

 72,000 72,000 

2.2 คา่จ้างลา่มภาษาญ่ีปุ่ น (วนัละ 
5,000 บาท * 6 วนั) 

30,000  30,000 

3. ค่าเดนิทางเกบ็ข้อมูลภาคสนาม    

ค่าเดนิทางต่างประเทศ  
(2 คร้ัง คร้ังละ 7 วัน รวม 14 วัน) 

   

3.1 คา่พาหนะเคร่ืองบินไปกลบั 
(เชียงราย –กรุงเทพ-โตเกียว-กรุงเทพ-
เชียงราย) 

35,000  35,000 

3.2 คา่พาหนะเคร่ืองบินไปกลบั 
(กรุงเทพ-โตเกียว-กรุงเทพ)  
ส าหรับท่ีปรึกษาโครงการวิจยั 

30,000  30,000 

3.3 คา่พาหนะเคร่ืองบินไปกลบั 
(เชียงราย –กรุงเทพ-ฮิโรชิมะ-กรุงเทพ-
เชียงราย) 

35,000  35,000 

3.4 คา่พาหนะเคร่ืองบินไปกลบั 
(กรุงเทพ-ฮิโรชิมะ-กรุงเทพ)  
ส าหรับท่ีปรึกษาโครงการวิจยั 

30,000  30,000 

3.5 คา่เดินทางภายในประเทศญ่ีปุ่ น 
(1,500บาท x 2คน x 7วนั x 2ครัง้) 

42,000  42,000 

3.6 คา่ที่พกัในตา่งประเทศ (Tokyo) 
(5,000 บาท*2 คน *1 ครัง้* 6 คืน) 

60,000  60,000 

3.8 คา่ที่พกัในตา่งประเทศ 
(Hiroshima) 

48,000  48,000 
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(4,000 บาท*2 คน *1 ครัง้* 6 คืน) 
3.9 คา่เบีย้เลีย้ง (Tokyo) 
(2,000 บาท * 2 คน * 1 ครัง้ * 7 วนั) 

28,000  28,000 

3.10 คา่เบีย้เลีย้ง (Hiroshima) 
(2,000 บาท * 2 คน * 1 ครัง้ * 7 วนั) 

28,000  28,000 

3.11 คา่ของที่ระลกึ 
(300 บาท * 24 ชิน้) 

7,200  7,200 

ค่าเดนิทางในประเทศ 
 (3 คร้ัง คร้ังละ 2 วัน รวม 6 วัน) 

   

3.12 คา่จ้างเหมาพาหนะเดินทาง  
(วนัละ) 1,800 บาท 

3,600 7,200 10,800 

3.13 คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ  
(วนัละ) 1,200 บาท 

2,400 4,800 7,200 

3.14 คา่เบีย้เลีย้ง  
(400 บาท * 6 วนั) 

800 1.600 2,400 

3.15 คา่ของที่ระลกึ 
(300 บาท * 12 ชิน้) 

3,600  3,600 

4. ค่าใช้สอย    

4.1 คา่ถ่ายเอกสาร 1,500 1,500 3,000 

4.3 คา่วสัดสุ านกังาน 2,000 2,000 4,000 

4.4 คา่หนงัสอืและบทความ 6,000 6,000 12,000 

4.6 คา่แปลเอกสาร 5,000 5,000 10,000 

รวม 458,100 160,100 618,200 
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