อาสาสมัครกับงานสวัสดิการสังคม
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 7 พค. 58 เวลา 11.15 – 12.30 น.
ณ ห้ อง ทวี บุญเกตุ ชัน้ 6 อาคารสานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
องค์ กรรับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
วิทยากร
1. รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ อาจารย์ประจา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
2. คุณขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิ บดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
3. นางสาวจิรฎา วิวฒ
ั นะ นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ กรมกิจการผู้สงู อายุ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
รูปแบบการประชุม : การนาเสนองานแบบอภิปรายในกรณีศกึ ษารู ปแบบต่าง ๆ นาเสนอเป็ นรายบุคคล คน
ละ ๑๕ นาที
รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ อาจารย์ ประจา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
นาเสนอประเด็น ความหมายของอาสาสมัคร ในประเด็นเรื่ อ ง อาสาสมัคร และ จิ ตอาสา ที่มีความหมายที่
แตกต่างกัน ระหว่างด้ านการกระทา และทางด้ านจิ ตใจ เพื่ อทาให้ เห็นภาพที่แตกต่างกัน และให้ เห็นความ
ชัดเจนยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้แล้ ว ยังให้ นิยามประเด็นการทางานอาสาสมัครเกี่ยวข้ องกับสวัสดิการสังคมอย่างไร ดังนี ้
ประเด็นแรก อาสาสมัครเป็ นการแสดงออกด้ านความเต็มใจของผู้คน
ประเด็นที่ ๒ การใช้ ความสามารถของประชาชนในการช่วยเหลือผู้อื่นและพัฒนาให้ ดีขึ ้นด้ วย
ความรู้สกึ พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
ประเด็นที่ ๓ การเชื่อมบุคคลทาให้ สงั คมมัน่ คงเข้ มแข็ง
ประเด็นที่ ๔ งานอาสาสมัครช่วยประสานภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม
ประเด็นที่ ๕ งานอาสาสมัครเป็ นหัวใจของทุนทางสังคม
คุณขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นาเสนอประเด็น ความหมายและความเข้ าใจของ การสวัสดิการสังคม คือ ระบบการจัดบริ การทางสังคมซึ่ง
เกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ ไขปั ญหา การพัฒนา และการส่งเสริ มความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความ

จาเป็ นขันพื
้ ้นฐานของประชาชน ให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและพึง่ ตนเองได้ อย่างทัว่ ถึง เหมาะสม เป็ นธรรม และให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน ทัง้ ทางด้ า นการศึ ก ษา สุ ข ภาพอนามั ย ที่ อ ยู่ อ าศัย การท างาน และการมี ร ายได้
นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริ การทางสังคมทั่วไป โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิทธิ ที่
ประชาชนจะได้ รับ และการมีสว่ นร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ โดยมีสาระสาคัญของการสวัสดิการ
สังคม คือ เรื่ อง การป้องกัน รักษา ฟื น้ ฟู และส่งเสริ มความมัน่ คง
ประเด็ น ด้ านการอาสาสมัค ร โดยได้ รายงานสถานการณ์ ของการท างานอาสาสมัค รทั่วโลก และ
อาสาสมัครในประเทศไทย มี อาสาสมัครรวมกัน ประมาณ ๑๔๐๐ ล้ านคน ประเทศไทยมี อ าสาสมัครในปี
๒๕๕๗ จานวน ๑๑.๘ ล้ านราย แบ่งเป็ นอาสาสมัครของส่วนราชการ ๒๖ แห่ง ๓.๖ ล้ านราย อาสาสมัครของ
องค์กรเอกชน ๒๙ แห่ง ๘.๑ ล้ านราย และอาสาสมัครของต่างประเทศ ๔ แห่ง ๗๘๘ ราย ข้ อมูลอาสาสมัคร
ในสังคมไทย มูลค่าการทางานขององค์การไม่แสวงหากาไรและอาสาสมัครในสังคมไทยในปี ๒๕๕๑ คิดเป็ น
มูลค่าเฉลี่ย ร้ อยละ ๑.๖ ของ GDP (๑๖๐,๐๐๐ ล้ านบาท) (ข้ อมูลจากกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ โดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติได้ ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ สานักงานสถิ ติแห่งชาติ ศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสังคม NIDA และมหาวิทยาลัย Johns Hopkins จัดทาบัญชีองค์กรไม่แสวงหากาไรของประชาเทศไทย
Non Profit Institutions Satellite Account of Thailand) ที่ มีของมูลค่าการทางานอาสาสมัครในสังคมไทย
เป็ นจานวนมาก อีกทังยั
้ งเป็ นข้ อเด่นของสังคมไทยในการที่จะสร้ างกลไก การทางานอาสาสมัคร ที่เป็ นระบบ
และเป็ นมาตรฐานของสังคมไทยได้ เป็ นอย่างดี
รวมถึงบทบาทหน้ าที่ของกระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ ได้ นาเสนอเรื่ องของ
ปฏิญญาอาสาสมัครไทย ที่ เป็ นกลไก เริ่ มต้ นของการสร้ างระบบงานอาสาสมัครและการสวัสดิการสังคมของ
ประเทศไทย ในการนี ้วิทยากรได้ ให้ ข้อเสนอแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครไทย ไว้ อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ
อาสาสมัครควรจะต้ อง “ให้ ความสาคัญกับเป้าหมายการพัฒนางานอาสาสมัคร ไปสูก่ ารก่อให้ เกิดความเป็ นอยู่
ที่ดีของประชาชน” กล่าวคือ
๑. การส่งเสริ มการเป็ นอาสาสมัครที่มี การเสริ มสร้ างให้ เกิดจิตสานึกในการเป็ นอาสาสมัครในทุกระดับ
และการให้ สวัสดิการ ส่งเสริ มขวัญกาลังใจ และยกย่องให้ เกียรติอาสาสมัคร
๒ การพัฒนาความรู้ความสามารถของอาสาสมัคร โดยมีการจัดตังสถาบั
้
นการจัดการและการอบรม
อาสาสมัครเพื่อสังคม การส่งเสริ มมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร และการจัดทาหลักสูตรอบรม
อาสาสมัครและการบริ หารจัดการงานอาสาสมัคร

๓. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร ในเรื่ องการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานอาสาสมัครและ
กับทุกภาคส่วน และการจัดตังกองทุ
้
นในการสนับสนุนการดาเนินงานอาสาสมัคร
๔. การสร้ างเครื อข่าย ในประเด็นการส่งเสริ มให้ เกิดการรวมตัวกันของอาสาสมัครในทุกประเภทและ
ทุกระดับ และการจัดตังศู
้ นย์อาสาสมัครแห่งชาติและจังหวัด
๕. การส่งเสริ มการสื่อสารและรณรงค์สาธารณะ เพื่อเป็ นการการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลอาสาสมัคร
และการส่งเสริ มให้ มีการสือ่ สารเผยแพร่งานอาสาสมัครในสือ่ กระแสหลัก
๖. การส่งเสริ ม ความร่ วมมื อกับ ต่า งประเทศ เพื่อ พัฒ นาความร่ วมมื อ ระหว่างอาสาสมัค รไทยกับ
อาสาสมัครชาวต่างประเทศที่เข้ ามาเป็ นอาสาสมัครในประเทศไทย การส่งเสริ มให้ คนไทยไปเป็ นอาสาสมัครใน
ต่างประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้ างกลไกความร่ วมมือด้ านอาสาสมัครระหว่างประเทศทังในรู
้ ปแบบ ทวิภาคี
และพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีอาเซียน
นางสาวจิรฎา วิวัฒ นะ นั กพัฒ นาสั งคมชานาญการพิ เศษ กรมกิจการผู้สู งอายุ นาเสนอประเด็น
บทบาทของอาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุ (อผส.) ที่เริ่ มต้ นขึ ้นตังแต่
้ ปี ๒๕๔๖ ที่เป็ นกลไกสนับสนุนการทางานของ
การดูแล สวัสดิภาพของผู้สงู อายุไทย ที่ในปั จจุบนั สังคมไทย ก้ าเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ ดังนัน้ จึ ้งได้ มีกลไกการ
ทางานเพื่อรองรับการดูแลผู้สงู อายุ ดังนี ้
อาสาสมัคร : กลไกกรของการดูแลผู้สูงอายุ ปั จจุบันมีกลไกการดูแล ในเบือ้ งต้ น ดังนีค้ ือ
๑. หนุนเสริ ม : การทางานของอาสาสมัครของผู้สงู อายุ
๒. ทดแทน : ในกรณีที่ผ้ สู งู อายุขาดผู้ดแู ล
๓. สือ่ กลาง : เป็ นสือ่ กลางไปให้ บริ การต่าง ๆ กับผู้สงู อายุ
๔. ผู้จดั บริ การ: จัดบริ การให้ กบั ผู้สงู อายุ เช่นการส่งเสริ มรายได้
งานสวัสดิการสังคมกับผู้สูงอายุ วิทยากรได้ นาเสนอประเด็นที่น่าสนใจเรื่ องการสวัสดิการสังคมกับ
ผู้สงู อายุ โดยระยะแรก ส่วนใหญ่จัดสวัสดิการผู้สงู อายุที่ยากจนถูกทอดทิ ้ง ไร้ ที่พึ่ง โดยมีภาครัฐรับผิดของการ
ดาเนินการ ในระยะต่อมา ประเด็นงานสวัสดิการสังคมกับผู้สงู อายุ การบริ การสังคมไม่ม่งุ เน้ นกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง
แต่จะครอบคลุมถึงผู้สงู อายุทกุ กลุม่ ให้ ได้ รับประโยชน์สงู สุด โดยมี ภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาชน เป็ น
ผู้รับผิดชอบ โดยผลการวิจยั พบว่า การดูแลด้ านการสวัสดิการสังคมของผู้สงู อายุ ผู้สงู อายุไม่ต้องอยากเข้ า
มาอยู่ในบ้ านพักคนชรา เพราะการนาผู้สูงอายุเข้ ามาอยู่ในบ้ านพักคนชราเป็ นการผลัก ภาระของการดูแล
ดังนัน้ รัฐ ควรจะมีกลไกการส่งเสริ ม เรื่ องการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุ ในครอบครัวเพราะว่าสังคมไทยเป็ น

สังคมผู้สงู อายุ แล้ วหากมีการสร้ างกลไก ให้ ภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ ามาวางกลไกลให้ มีการเตรี ยมความ
พร้ อมของสังคมผู้สงู อายุได้ ดียิ่งขึ ้น
ดังนัน้ แล้ วกลไกที่ ได้ ดาเนิน การคื อ การสร้ างกลไก การให้ มีอ าสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) โดย
อาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุ (อผส.) มีบทบาทสาคัญที่ ออกไปทางานอาสาสมัค ร ๑ เดือน ๘ ครัง้ เพื่อเป็ นกลไก
การทางานเป็ นต้ นแบบในการดูแลผู้สงู อายุ และเป็ นการเตรี ยมตัวรองรับสังคมผู้สงู อายุของประเทศไทย กลไก
หนึ่งคือการ พยายามสร้ างให้ ทังถิ
้ ่นเป็ นผู้ขบั เคลื่อน เรื่ องการสวัสดิการสังคมของผู้สงู อายุ เพื่อเป็ นการขยาย
ผลการทางาน ให้ มีทกุ จังหวัด ๗๖ แห่ง ทัว่ ประเทศ โดยไม่รวม กรุงเทพมหานคร

