กองทุนเวลาเพือ่ สังคม (Time Bank Society)
สะสมเวลาแห่งความดี ด้วยจิตอาสา

“มนุษย์เรามีมากกว่าเงิน เรามีความสามารถ และมีเวลา”
นีค่ อื ค�ำกล่าวของ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์ นักคิด นักเขียน อาจารย์มหาวิทยาลัย
ที่ได้รับเชิญไปบรรยายทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกกว่า 2,200 ครั้ง ใน 70 ประเทศ
และปัจจุบันเป็นนักวิชาการอาวุโสของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)
ทุกคนมีเวลา และเราก็บริหารเวลาได้ แค่
จัดสรรเวลาของตัวเองให้ดี แล้วเราจะมีเวลา
เหลือ ไปท�ำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้
อีกมาก” ดร.เกรียงศักดิ์กล่าว

ชวนมาบริจาคเวลาว่าง เดือนละ 3 ชัว่ โมง

ดร.เกรี ย งศั ก ดิ์ เ ป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถอย่างเอกอุคนหนึ่งของประเทศไทย
ท่านส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีดว้ ย
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มีปริญญาโทและเอก
จากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลกหลายใบ แต่
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเป็นหนึ่ง
แล้ว ท่านยังอุทิศท�ำงานจิตอาสาเพื่อสังคม
ไทยมาอย่างต่อเนือ่ งกว่า 30 ปี หนึง่ ในนัน้ คือ
การเป็นประธานและผูก้ อ่ ตัง้ โครงการกองทุน
เวลาเพื่อสังคม (Time Bank Society) ซึ่ง
ท�ำหน้าที่เชื่อมร้อยผู้รับและผู้ให้ไว้ด้วยกัน
“คนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่าๆ กัน แต่
คนไทยจะเคยชินกับการบริจาคเงิน ไม่เป็นไร
ตัวไม่ว่างก็บริจาคเงินแทนได้ แต่จริงๆ แล้ว
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ดร.เกรียงศักดิ์เชื่อว่า คนเรามีความ
สามารถที่ แ ตกต่ า งกั น และอาจน� ำ ความ
สามารถนั้นมาช่วยเหลือผู้อื่นได้ ผ่านการ
ใช้เวลาว่างในชีวิตประจ�ำวันที่มีอยู่ ซึ่งหาก
คนจ�ำนวนมากสละเวลาว่างของตัวเองมา
คนละนิดละหน่อย ก็จะเกิดเป็น “พลังเวลา”
ที่มีคุณค่ามหาศาล หนุนน�ำให้สังคมของเรา
แข็งแกร่งขึ้นมาได้
“หากวันนี้ทุกคนบริจาคเวลาว่างของ
ตนอย่างน้อยเพียงเดือนละ 3 ชั่วโมง แล้ว
สามารถขยายไปอย่างน้อย 1,000,000 คน
กองทุนเวลาเพื่อสังคม จะมีจ�ำนวนเวลารวม
ถึง 3 ล้านชั่วโมงต่อเดือน และถ้าเป็น 30
ล้านคน เวลาในการท�ำงานจิตอาสาก็จะเพิ่ม
เป็น 90 ล้านชั่วโมงต่อเดือน ถือเป็นพลัง
ของเวลาในการท�ำความดีเพื่อสังคมส่วนรวม
ที่มีค่ามหาศาลมาก ซึ่งสามารถท�ำให้สังคม
ไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น ลดภาระของภาครัฐได้ใน

ระยะยาวและยังเป็นการแก้ไขปัญหาสังคม
ที่ยั่งยืน ท�ำให้สังคมมีการกล่อมเกลาให้เกิด
ความละมุนขึ้น การกระทบกระทั่งมีน้อยลง
สังคมไทยก็จะกลายเป็นสังคมที่มีคุณภาพ”
เมื่อ 30 ปีที่แล้ว การท�ำงานจิตอาสา
ยั ง ไม่ ค ่ อ ยเป็ น ที่ รู ้ จั ก ในสั ง คมไทยมากนั ก
อุปสรรคใหญ่นี้ ดร.เกรียงศักดิ์ใช้วิธีการทั้ง
แนวกว้าง ให้ข้อมูลแนวทางการท�ำงานของ
กองทุนฯกระจายออกไปผ่านสื่อต่างๆ และ
แนวแคบ ด้วยการใช้สื่อบุคคลที่มาท�ำงาน
จิตอาสาให้ชว่ ยบอกต่อกันไปแบบปากต่อปาก
หากแต่ด้วยอุปนิสัยของคนไทย ท�ำให้
อุปสรรคที่แท้จริงของงานจิตอาสาคือ หนึ่ง
คนไทยไม่วางแผนการใช้เวลาในชีวิต มีเวลา
แต่ให้ไม่ได้ สอง สัญญาแล้วไม่ท�ำ  เพราะ
ยึดถือว่ายืดหยุน่ ได้ จึงไม่คอ่ ยท�ำตามทีส่ ญ
ั ญา
สาม ไม่มีวินัย สามารถยกเลิกสิ่งที่ตั้งใจได้
ง่ายๆ
อย่างไรก็ตาม แม้อุปสรรคปัญหาใน
การท�ำงานจิตอาสาจะมีรอบด้าน แต่ด้วย
เป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างจิตอาสาให้
กลายเป็นแนวทางกระแสหลักในสังคม เกิด
การตระหนั ก รู ้ ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของงาน

จิตอาสา ทีส่ ดุ ในวันนี้ นอกจากบริษทั ต่างๆ จะ
รวมใจกันท�ำงานจิตอาสาในลักษณะซีเอสอาร์
(CSR) แล้ว งานของกองทุนเวลาเพื่อสังคม
ก็ พั ฒ นาตั ว เองไปอี ก ขั้ น เช่ น เดี ย วกั น โดย
ปัจจุบันพัฒนารูปแบบเป็นแอปพลิเคชันให้
ผู้ให้และผู้รับสามารถสื่อสารความต้องการ
ระหว่างกันได้โดยตรง

จัดข้อมูลจิตอาสาเป็นระบบ สื่อทันสมัย
ผ่านแอปพลิเคชัน

คุณจารุวรรณ ชาญเดช ประธานฝ่าย
กิจกรรม กลุ่มจิตอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน
โครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคม ที่รับหน้าที่
สานงานต่อจากผู้ก่อตั้งเล่าว่า กองทุนเวลา
เพื่อสังคมมีระบบหรือวิธีการ ที่จะให้อาสา
สมั ค รแต่ ล ะคนสามารถเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
ได้อย่างสะดวกและเป็นไปตามความสนใจ
โดยการใช้ช่องทางเว็บไซต์และออนไลน์แจ้ง
กิจกรรมทีม่ คี วามหลากหลายตามความสนใจ
ของผู้คน ขณะที่กิจกรรมอีกส่วนจะเป็นการ
น�ำเสนอจากเหล่าจิตอาสา และผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ ซึ่งล่าสุดได้พัฒนาเป็นการ
สื่อสารผ่านแอปพลิเคชันสื่อสารระหว่างผู้ให้
และผู้รับ (ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา)
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กองทุ น เวลาจะจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและกิจกรรมที่
อาสาสมัครแต่ละคนได้ทำ� งานช่วยเหลือสังคม
ผ่านกองทุนฯ แล้วท�ำการค�ำนวณออกมาเป็น
หน่วยคะแนนที่สามารถนับได้ ระดับคะแนน
สะสมที่อาสาสมัครแต่ละคนได้รับ จะถูกใช้
เป็นเกณฑ์ในการก�ำหนดรางวัลในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานเพื่อ
สังคมต่อไป และจูงใจให้คนอืน่ ๆ อยากเข้ามา
ร่วมท�ำงานกับกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนการท� ำ หน้ า ที่ ใ นการจั ด
โครงการต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คม
โดยประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการ
อาสาสมั ค รไปช่ ว ยงาน เช่ น โครงการ
ห้ อ งสมุ ด ส� ำ หรั บ คนจน โครงการหนั ง สื อ
มือสอง โครงการอ่านหนังสือลงแผ่นซีดีให้
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คนตาบอดฟัง โครงการสอนภาษาอังกฤษให้
เด็กในชุมชน การให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพ
และครอบครัว การช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
การสร้างสิ่งของถาวรให้แก่คนในชุมชน
“ช่วงที่ประเทศไทยเกิดสึนามิ น่าจะ
เป็นช่วงเวลาที่ท�ำให้คนไทยเข้าใจเรื่องงาน
จิตอาสามากขึ้น กองทุนเวลาเพื่อสังคมมี
อาสาสมัครหลากหลายวัย หลากหลายกลุ่ม
เราเชื่อว่าความสามารถฝึกได้ ความรู้เรียนได้
แต่คณ
ุ ธรรมต้องปลูกฝังตัง้ แต่ยงั เล็ก ถ้าคนใน
ครอบครัว ในชุมชน มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ
ความสุ ข ส่ ว นตั ว เพื่ อ ประโยชน์ ส ่ ว นรวม
สังคมแทบไม่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์มาบังคับให้
ต้องท�ำ”
สิ่งส�ำคัญที่ทางกองทุนเวลาเพื่อสังคม
เน้นย�้ำเสมอ คือ การลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจอย่างแท้จริง เพราะเชือ่ ว่าการให้ที่
ท�ำให้เกิดความซาบซึง้ และมีความสุข เป็นการ
ให้ที่ต้องทุ่มแรงกายแรงใจของตัวเองลงไป
ไม่ใช่การให้แค่เงินทองแต่เพียงอย่างเดียว
“หากให้เงินเราจะมีความสุขในระดับ
หนึ่ ง แต่ ถ ้ า เราให้ ด ้ ว ยการลงมื อ ท� ำ ด้ ว ย
ตัวเอง ความรู้สึกของเราจะลึกซึ้งยิ่งกว่า ช่วง
ที่เกิดน�้ำท่วม เราจัดกิจกรรมปั้นอีเอ็มบอล
ตอนนั้นมีจิตอาสามาเยอะมาก เพราะเขา
จะมาช่วงเวลาไหนก็ได้ สิ่งที่เห็นคือ ความ
เป็นครอบครัวเกิดขึ้นได้ในการท�ำเพื่อสังคม
เพราะเขามากันทัง้ ครอบครัว ได้เห็นความรัก
ความผูกพันในครอบครัว พ่อแม่ได้สอนลูกให้
เป็นจิตอาสาตั้งแต่เด็ก ได้บอกลูกว่า ไม่ต้อง
รอให้เขาท�ำงานมีเงินก่อน แต่วันนี้ก็สามารถ
ท�ำเพื่อสังคมได้ เด็กๆ ก็ภูมิใจ ฉะนั้นการท�ำ
เพื่อสังคมไม่ใช่แค่สังคมที่ได้ แต่ตัวเขาและ
ครอบครัวก็ได้ด้วย”

คุ ณ จารุ ว รรณเล่ า ว่ า ตั ว อย่ า งของ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ หนึ่ ง ในการให้ ข อง
กองทุนเวลาเพือ่ สังคม เช่น การท�ำ “โครงการ
ปากแหว่งเพดานโหว่” ช่วยเหลือเด็กๆ ที่
เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ให้มีชีวิตใหม่
ที่ไม่ได้เริ่มจากการเปิดรับบริจาคระดมทุน
แต่ เ ป็ น การระดมหมอและพยาบาลอาสา
รวมถึงจิตอาสาทีจ่ ะพาน้องเข้ามารักษาตัวใน
กรุงเทพ จิตอาสาที่เปิดบ้านให้พัก จิตอาสา
ที่มารับช่วงต่อพาไปโรงพยาบาล จิตอาสา
ที่คอยดูแลระหว่างการพักฟื้น ตลอดจนจิต
อาสาส่งตัวน้องกลับบ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ต้อง
ใช้เงินมากมาย ใครมีอะไรก็มาช่วย ทีส่ ำ� คัญไม่
ต้องเป็นลักษณะที่หนึ่งคนแบกทุกอย่างหมด
แต่ทุกคนมีส่วนมาช่วยกันได้
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ในการท� ำ
กิจกรรม กองทุนเวลาเพื่อสังคมเห็นถึงความ
ส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ ของอาสาสมัคร นั่นหมายความว่า
บางงานอาจใช้ใจอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้อง
อาศัยความรูด้ ว้ ย เช่น การให้ความรูก้ บั อาสา
สมัครก่อนเข้าไปท�ำกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชน
ในสถานพินิจ รวมถึงตัวอาสาสมัครเองต้อง
ประเมินศักยภาพ วัย เพศ รวมถึงเวลาของ
ตนเองในการท�ำกิจกรรม เพื่อที่จะไม่กลาย
เป็นภาระในการท�ำกิจกรรมนั้นๆ อีกด้วย
เมื่ อ สั ง คมยั ง มี ผู ้ ที่ ต ้ อ งการความ
ช่วยเหลือ คุณจารุวรรณมองว่า กิจกรรมด้าน
จิตอาสาก็จะยังคงมีอยู่ต่อไปอย่างยาวนาน
สิ่งที่ท�ำให้งานจิตอาสาประสบความส�ำเร็จ
นอกจากการจัดการที่ดี ความจริงใจในการ
ช่วยเหลือไม่หวังเงินทองสิ่งใดแล้ว ปัจจัย
ส�ำคัญคือความเข้าใจของคนที่มาท�ำหน้าที่

จิ ต อาสา ที่ รู ้ ว ่ า งานจิ ต อาสาต้ อ งเสี ย สละ
ทัง้ แรงกายแรงใจ ไม่ใช่งานสบาย บางครัง้ ต้อง
ยอมเหนื่อย ยอมหิว ยอมสกปรกเลอะเทอะ
เพื่อให้งานส�ำเร็จ
ส�ำหรับคนที่ไม่กลัวล�ำบากกาย และ
อยากได้ความสุขใจ ลองไปค้นหากิจกรรมที่
เหมาะกับตัวเองได้ทกี่ องทุนเวลาเพือ่ สังคม
ไม่แน่ว่า 3 ชั่วโมงที่ใช้ไปในเดือนนี้ อาจ
เปลี่ยนคุณไปทั้งชีวิตก็เป็นได้
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