
 

อาสาสมัครกับงานสวัสดิการสังคม 
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 1 วันที่ 7 พค. 58 เวลา 11.15 – 12.30 น. 

ณ ห้อง ทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6 อาคารส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
องค์กรรับผิดชอบ  :  วิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ 
วิทยากร   

1. รองศาสตราจารย์ ศภุรัตน์  รัตนมขุย์  อาจารย์ประจ า วิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ 
2. คุณขวญัวงศ์  พิกุลทอง  รองอธิบดีกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ  กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
3. นางสาวจิรฎา  วิวฒันะ   นกัพฒันาสงัคมช านาญการพิเศษ  กรมกิจการผู้สงูอายุ กระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
รูปแบบการประชุม : การน าเสนองานแบบอภิปรายในกรณีศกึษารูปแบบตา่ง ๆ  น าเสนอเป็นรายบุคคล คน
ละ ๑๕ นาที 
 

รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์  รัตนมุขย์  อาจารย์ประจ า วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ 
น าเสนอประเด็น ความหมายของอาสาสมัคร ในประเด็นเร่ือง อาสาสมัคร และ จิตอาสา  ท่ีมีความหมายท่ี
แตกต่างกัน ระหว่างด้านการกระท า และทางด้านจิตใจ เพื่อท าให้เห็นภาพท่ีแตกต่างกัน และให้เห็นความ
ชดัเจนยิ่งขึน้ 

นอกจากนีแ้ล้ว ยงัให้นิยามประเด็นการท างานอาสาสมคัรเก่ียวข้องกบัสวสัดิการสงัคมอยา่งไร  ดงันี ้ 
ประเด็นแรก อาสาสมคัรเป็นการแสดงออกด้านความเต็มใจของผู้คน 
ประเด็นท่ี ๒ การใช้ความสามารถของประชาชนในการช่วยเหลอืผู้ อ่ืนและพฒันาให้ดีขึน้ด้วย

ความรู้สกึพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 
ประเด็นท่ี ๓ การเช่ือมบุคคลท าให้สงัคมมัน่คงเข้มแข็ง 
ประเด็นท่ี ๔ งานอาสาสมคัรช่วยประสานภาคสว่นตา่ง ๆ ของสงัคม 
ประเด็นท่ี ๕ งานอาสาสมคัรเป็นหวัใจของทนุทางสงัคม 
 

คุณขวัญวงศ์  พิกุลทอง  รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

น าเสนอประเด็น ความหมายและความเข้าใจของ การสวสัดิการสงัคม คือ ระบบการจัดบริการทางสงัคมซึ่ง

เก่ียวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพฒันา และการสง่เสริมความมั่นคงทางสงัคม เพื่อตอบสนองความ



 

จ าเป็นขัน้พืน้ฐานของประชาชน ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีและพึง่ตนเองได้อยา่งทัว่ถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้

เป็นไปตามมาตรฐาน ทัง้ทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู่อาศัย การท างาน และการมีรายได้ 

นนัทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสงัคมทั่วไป โดยค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิท่ี

ประชาชนจะได้รับ และการมีสว่นร่วมในการจัดสวสัดิการสงัคมทุกระดบั โดยมีสาระส าคญัของการสวสัดิการ

สงัคม คือ เร่ือง การป้องกนั  รักษา ฟืน้ฟู  และสง่เสริมความมัน่คง  

ประเด็นด้านการอาสาสมัคร โดยได้รายงานสถานการณ์ของการท างานอาสาสมัครทั่วโลก และ
อาสาสมัครในประเทศไทย มีอาสาสมัครรวมกัน ประมาณ ๑๔๐๐ ล้านคน ประเทศไทยมีอาสาสมัครในปี 
๒๕๕๗ จ านวน ๑๑.๘ ล้านราย แบง่เป็นอาสาสมคัรของสว่นราชการ ๒๖ แหง่ ๓.๖ ล้านราย  อาสาสมคัรของ
องค์กรเอกชน ๒๙ แห่ง ๘.๑ ล้านราย  และอาสาสมัครของต่างประเทศ ๔ แห่ง ๗๘๘ ราย  ข้อมูลอาสาสมัคร
ในสงัคมไทย มูลค่าการท างานขององค์การไม่แสวงหาก าไรและอาสาสมัครในสงัคมไทยในปี ๒๕๕๑ คิดเป็น
มูลค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๑.๖ ของ GDP (๑๖๐,๐๐๐ ล้านบาท) (ข้อมูลจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มั่นคงของมนุษย์โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสงัคมแห่งชาติได้ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังานสถิติแห่งชาติ ศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสงัคม NIDA และมหาวิทยาลยั Johns Hopkins จัดท าบญัชีองค์กรไม่แสวงหาก าไรของประชาเทศไทย 
Non Profit Institutions Satellite Account of Thailand)  ท่ีมีของมูลค่าการท างานอาสาสมัครในสงัคมไทย
เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ยงัเป็นข้อเด่นของสงัคมไทยในการท่ีจะสร้างกลไก การท างานอาสาสมัคร ท่ีเป็นระบบ
และเป็นมาตรฐานของสงัคมไทยได้ เป็นอยา่งดี  

รวมถึงบทบาทหน้าท่ีของกระทรงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่ี ได้น าเสนอเร่ืองของ 
ปฏิญญาอาสาสมัครไทย ท่ี เป็นกลไก เร่ิมต้นของการสร้างระบบงานอาสาสมัครและการสวสัดิการสงัคมของ 
ประเทศไทย ในการนีว้ิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนวทางการพฒันางานอาสาสมัครไทย ไว้อย่างนา่สนใจ กลา่วคือ 
อาสาสมคัรควรจะต้อง “ให้ความส าคญักบัเป้าหมายการพฒันางานอาสาสมคัร ไปสูก่ารก่อให้เกิดความเป็นอยู่
ท่ีดีของประชาชน”  กลา่วคือ  

๑. การสง่เสริมการเป็นอาสาสมคัรท่ีมี การเสริมสร้างให้เกิดจิตส านกึในการเป็นอาสาสมคัรในทกุระดบั 
และการให้สวสัดิการ สง่เสริมขวญัก าลงัใจ และยกยอ่งให้เกียรติอาสาสมคัร 

๒ การพฒันาความรู้ความสามารถของอาสาสมัคร โดยมีการจัดตัง้สถาบนัการจัดการและการอบรม
อาสาสมัครเพื่อสงัคม  การสง่เสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร และการจัดท าหลกัสูตรอบรม
อาสาสมคัรและการบริหารจดัการงานอาสาสมคัร  



 

๓. การพฒันาองค์กรและบุคลากร ในเร่ืองการบูรณาการการท างานระหวา่งหนว่ยงานอาสาสมคัรและ
กบัทกุภาคสว่น และการจดัตัง้กองทนุในการสนบัสนนุการด าเนินงานอาสาสมคัร  

๔. การสร้างเครือข่าย ในประเด็นการสง่เสริมให้เกิดการรวมตวักันของอาสาสมัครในทุกประเภทและ
ทกุระดบั  และการจดัตัง้ศนูย์อาสาสมคัรแหง่ชาติและจงัหวดั  

๕.  การสง่เสริมการสื่อสารและรณรงค์สาธารณะ เพื่อเป็นการการพฒันาระบบฐานข้อมูลอาสาสมัคร 
และการสง่เสริมให้มีการสือ่สารเผยแพร่งานอาสาสมคัรในสือ่กระแสหลกั  

๖. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครไทยกับ
อาสาสมคัรชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาเป็นอาสาสมคัรในประเทศไทย การสง่เสริมให้คนไทยไปเป็นอาสาสมคัรใน
ต่างประเทศ อีกทัง้ยังเป็นการสร้างกลไกความร่วมมือด้านอาสาสมัครระหว่างประเทศทัง้ในรูปแบบ ทวิภาคี
และพหภุาคี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเวทีอาเซียน  
 
นางสาวจิรฎา  วิวัฒนะ   นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ  กรมกิจการผู้สูงอายุ น าเสนอประเด็น 
บทบาทของอาสาสมคัรดูแลผู้สงูอาย ุ(อผส.) ท่ีเร่ิมต้นขึน้ตัง้แต่ ปี ๒๕๔๖ ท่ีเป็นกลไกสนบัสนนุการท างานของ
การดแูล      สวสัดิภาพของผู้สงูอายไุทย ท่ีในปัจจุบนัสงัคมไทย ก้าเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุดงันัน้ จึง้ได้มีกลไกการ
ท างานเพื่อรองรับการดแูลผู้สงูอาย ุดงันี ้  
 อาสาสมัคร : กลไกกรของการดูแลผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีกลไกการดูแล ในเบือ้งต้น ดังนีคื้อ 

๑. หนนุเสริม : การท างานของอาสาสมคัรของผู้สงูอายุ 
 ๒. ทดแทน  : ในกรณีท่ีผู้สงูอายขุาดผู้ดแูล 
 ๓. สือ่กลาง : เป็นสือ่กลางไปให้บริการตา่ง ๆ กบัผู้สงูอาย ุ 
 ๔. ผู้จดับริการ: จดับริการให้กบัผู้สงูอายุ เช่นการสง่เสริมรายได้  
งานสวัสดิการสังคมกับผู้สูงอายุ วิทยากรได้น าเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจเร่ืองการสวสัดิการสงัคมกับ

ผู้สงูอายุ โดยระยะแรก สว่นใหญ่จัดสวสัดิการผู้สงูอายุท่ียากจนถูกทอดทิง้ ไร้ท่ีพึ่ง โดยมีภาครัฐรับผิดของการ
ด าเนินการ ในระยะตอ่มา ประเด็นงานสวสัดิการสงัคมกบัผู้สงูอาย ุการบริการสงัคมไม่มุ่งเน้นกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 
แตจ่ะครอบคลมุถึงผู้สงูอายุทกุกลุม่ให้ได้รับประโยชน์สงูสดุ โดยมี ภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาชน เป็น
ผู้ รับผิดชอบ  โดยผลการวิจยั พบว่า การดูแลด้านการสวสัดิการสงัคมของผู้ สงูอายุ  ผู้สงูอายุไม่ต้องอยากเข้า
มาอยู่ในบ้านพักคนชรา เพราะการน าผู้ สูงอายุเข้ามาอยู่ในบ้านพักคนชราเป็นการผลกัภาระของการดูแล  
ดงันัน้ รัฐควรจะมีกลไกการสง่เสริม เร่ืองการจัดสวสัดิการของผู้สูงอายุ ในครอบครัวเพราะว่าสงัคมไทยเป็น



 

สงัคมผู้สงูอาย ุแล้วหากมีการสร้างกลไก ให้ภาครัฐและภาคประชาสงัคมเข้ามาวางกลไกลให้มีการเตรียมความ
พร้อมของสงัคมผู้สงูอายไุด้ดียิ่งขึน้  

ดังนัน้แล้วกลไกท่ี ได้ด าเนินการคือการสร้างกลไก การให้มีอาสาสมัครดูแลผู้ สูงอายุ (อผส.) โดย
อาสาสมัครดูแลผู้สงูอายุ (อผส.) มีบทบาทส าคญัท่ี ออกไปท างานอาสาสมัคร ๑ เดือน ๘ ครัง้ เพื่อเป็นกลไก
การท างานเป็นต้นแบบในการดแูลผู้สงูอาย ุและเป็นการเตรียมตวัรองรับสงัคมผู้สงูอายุของประเทศไทย กลไก
หนึ่งคือการ พยายามสร้างให้ ทัง้ถ่ินเป็นผู้ขบัเคลื่อน เร่ืองการสวสัดิการสงัคมของผู้สงูอายุ เพื่อเป็นการขยาย
ผลการท างาน ให้มีทกุจงัหวดั ๗๖ แหง่ ทัว่ประเทศ โดยไม่รวม กรุงเทพมหานคร  

 
 
 
 
 
 


