
อาสาสมัครกับสวัสดกิารสังคม

โดย
นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
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อาสาสมัครกับสวัสดกิารสังคม

• อาสาสมคัร หมายถึง บคุคลท่ีอาสาเข้ามาช่วยเหลือสงัคมด้วยความสมคัรใจ 
เสียสละเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืน ป้องกนั แก้ไขปัญหาและพฒันาสงัคม โดยไม่หวงั
สิ่งตอบแทน

• การเป็นอาสาสมคัร มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ อ่ืน โดยมีระเบียบแบบแผน  
(คณุสมบตัิ หน้าท่ี เวลา การฝึกฝน อยู่ในกฎระเบียบ)  

• สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเก่ียวกับการ
ป้องกนั การแก้ไขปัญหา การพฒันา และการส่งเสริมความมัน่คงทางสังคม 
เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ทัง้ทางด้านการศกึษา สขุภาพอนามยั ท่ีอยู่อาศยั การท างาน และ
การมีรายได้ นนัทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป 
โดยค านงึถึงศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ สิทธิท่ีประชาชนจะได้รับ และการมีส่วน
ร่วมในการจดัสวสัดิการสงัคมทกุระดบั
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ประชากรอาสาสมคัรในโลกนี ้

โลกใบนีม้ีประชากร 7 พันล้านคน มีประชากรที่เป็นอาสาสมัคร 140 
ล้านคน หากเปรียบเทยีบกับการเป็นประเทศหน่ึงในโลกจะอยู่ในล าดับที่ 
9 เรียกว่า Volunteer Land ที่มา Johns Hopkins ในหนังสือ 
State of the World’ Volunteerism Report 2011 ของ 
UNDP (China India USA Indonesia Brazil Pakistan 
Bangladesh Russia Volunteer Land Nigeria Japan)
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Volunteer Land ประเทศอาสาสมคัร
If volunteers were nation

ล าดับที่ ประเทศ จ านวนประชากร
1 จนี 1,306

2 อินเดีย 1,094

3 อเมริกา 296

4 อินโดนีเซีย 229

5 บราซิล 186

6 ปากีสถาน 158

7 บงัคลาเทศ 144

8 รัสเซีย 143

9 ประเทศอาสาสมัคร 140 ล้านคน
10 ไนจเีรีย 129

11 ญี่ปุ่น 128



ข้อมลูงานอาสาสมคัรในสงัคมไทย (๑)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์โดยส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสังคมแห่งชาติ
ส ารวจจ านวนอาสาสมัครในสังคมไทย
ปี 2557 มีจ านวน 11.8 ล้านราย
- อาสาสมัครของส่วนราชการ 26 แห่ง
3.6 ล้านราย

- อาสาสมัครขององค์การเอกชน 29 แห่ง
8.1 ล้านราย

- อาสาสมัครชาวต่างประเทศ 4 แห่ง
788 ราย
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ข้อมลูงานอาสาสมคัรในสงัคมไทย (๒)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติได้ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แ ห่ ง ช าติ  ส า นั ก ง านสถิ ติ แ ห่ ง ช าติ  ศู น ย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคม NIDA 
และมหาวิทยาลัย Johns Hopkins จัดท า
บัญชีองค์กรไม่แสวงหาก าไรของประชาเทศไทย
Non Profit Institutions Satellite 
Account of Thailand มูลค่าการท างาน
ขององค์การไม่แสวงหาก าไรและอาสาสมัครใน
สังคมไทยในปี  2551 คิดเ ป็นมูลค่าเฉ ล่ีย
ร้อยละ 1.6 ของ GDP (160,000 ล้านบาท)
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Budget on Social Welfare

: Community and Social 

Services

2008

Mb.

2009

Mb.

2010

Mb.

2011

Mb.

Education 364,634.2
(21.9)

419,233.2
(21.4)

402,891.5
(23.7)

422,195.1 

(20.3)

Health 154,140.4

(9.2)

169,633.2

(8.7)

178,852.7(10.
5)

209,848.0(10.0)

-อาสาสมคัร 160,000 (10)

Social Security (social 
insurance social 
assistance)

- social insurance

- social assistance

115,086.4

(6.9)

94,734.7(5.7)

20,351.7(1.2)

151,449.7

(7.7)

131,595.8

(6.7)

19,853.9(1)

135,488.4

(7.9)

121,185.1

(7.2)

14,303.3(0.8)

139,465.9 (6.7)

129.044.5(6,2)

10,421.4(0.5)

Housing and 
community

46,386.0(2.7) 78,034.1(3.9) 31,373.8(1.8) 45,611.5(2.17)

Culture and recreation 13,729.6 (0.8) 14,101.4(0.7) 13,173.6(0.7) 14,821.9(0.7)

total 639,976.6 832,451.6 761,780.0 843,976.2

Fiscal year budget 1,660,00.0 1,951,700.0 1,700,000.0 2,070,000.0

Percentage of fiscal 
year budget

41.8 42.6 44.8 40.7



คนไทยบริจาคติดอนัดบัโลก
มลูนิธิการกศุลระหว่างประเทศ (Charities Aid Foundation-CAF) ได้ท าการส ารวจและ

จดัอนัดบั 153 ประเทศทัว่โลกเก่ียวกบัการกศุล ในปี 2011 ซึง่ใช้พฤติกรรม 3 แบบเป็นเกณ์์จดั
อนัดบั คือ การเป็นอาสาสมคัรเพ่ือการกศุล การช่วยเหลือคนแปลกหน้า และการบริจาคเงิน ได้จดั

อนัดบัให้ประเทศไทยเป็นประเทศอยูใ่นล าดบัท่ี 9 (อเมริกา ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
องักฤษ เนเธอร์แลนด์ คานาดา ศรีลงักา ไทย ลาว)
และหากจดัล าดบัในแตล่ะเร่ืองประเทศไทยอยูใ่นล าดบัตา่ง ๆ ดงันี ้

อนัดบั 1 ในเร่ืองของบริจาคเงิน (Thailand UK Ireland Netherlands 

Hong Kong Indonesia Morocco Iceland Malta/USA)                        

อนัดบัท่ี 59 ในการช่วยเหลือคนแปลกหน้า (Liberia USA Ghana Sierra Leone 

Nigeria Sudan New Zealand  Qatar Australia)

อนัดบัท่ี 86 ในการใช้เวลาในการเป็นอาสาสมคัร (Turkmenistan Liberia Sri Lanka 

Tajikistan USA Guinea Nigeria Philippines Uzbekistan Myanmar)
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นโยบายสง่เสริมงานอาสาสมคัรไทย

2544 
ปีอาสาสมคัรสากล                 
ปฏิญญาอาสาสมคัร
ไทย/นโยบายการพฒันา
งานอาสาสมคัร/
วนัอาสาสมคัรไทย

2545

ปีแหง่การ
พฒันางาน
อาสาสมคัรไทย

2546

พ.ร.บ.ส่งเสริม
การจดั
สวสัดกิารสงัคม 
ระบสุ่งเสริม
อาสาสมคัร

2550

ปีแห่งการให้
และการอาสา
ช่วยเหลือสงัคม

2555

ครบรอบ 10 ปี
ปีอาสาสมคัร
สากล    
ข้อเสนอ
นโยบายการ
พฒันางาน
อาสาสมคัรไทย
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ปฏญิญาอาสาสมัครไทย

1. อาสาสมคัรมีบทบาทส าคญัในการบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สงัคม

2. อาสาสมคัรท่ีพงึประสงค์ต้องมีจิตวิญญาณของอาสาสมคัร

3. อาสาสมคัรสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ
4. ภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องสง่เสริมสนบัสนนุงานอาสาสมคัร

อย่างจริงจงัและตอ่เน่ือง
5. ภาครัฐและภาคเอกชน ต้องสง่เสริมสนบัสนนุการบริหารจดัการ

งานอาสาสมคัร
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ปฏญิญาอาสาสมัครไทย

6. ภาครัฐ ต้องจดัให้มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับสถานภาพของอาสาสมคัร
7. ภาครัฐและภาคเอกชน ควรสง่เสริมและปลกูจิตส านกึในการเป็น
อาสาสมคัรให้แก่เดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไป
8. ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การธรุกิจและองค์การตา่งๆ ควรสง่เสริมสนบัสนนุ
ให้ ข้าราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ีขององค์การได้ปฏิบตัิงาน
อาสาสมคัรที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สงัคมและประเทศชาติ โดยไมถื่อเป็น
วนัลา
9. ภาครัฐต้องจดัตัง้คณะกรรมการ โดยมีผู้แทนของภาครัฐและภาคเอกชนที่
เก่ียวข้องกบังานอาสาสมคัรเป็นกรรมการ 
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นโยบายการพัฒนางานอาสาสมัครไทย

1. สง่เสริมสนบัสนนุอาสาสมคัรอย่างจริงจงั 

2. สง่เสริมสนบัสนนุการบริหารจดัการงานอาสาสมคัร 

3. จดัตัง้องค์การอาสาสมคัรระดบัชาติ 

4. สง่เสริมการจดัตัง้สถาบนัหรือศนูย์ฝึกอบรมอาสาสมคัร

5. จดัตัง้ศนูย์อาสาสมคัรระดบัชาติ ระดบัจงัหวดัและระดบัท้องถ่ิน 

6. จดัท าคูม่ือปฏิบตัิงานส าหรับอาสาสมคัรประเภทตา่งๆ
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นโยบายการพัฒนางานอาสาสมัครไทย

7. ประชาสมัพนัธ์งานอาสาสมคัรให้เป็นท่ีแพร่หลาย เป็นท่ีรู้จกั ยอมรับ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนโดยทัว่ไป

8. จดัให้มีสวสัดิการ สง่เสริมขวญัก าลงัใจและให้การยกยอ่งอาสาสมคัร 

9. ให้การสนบัสนนุการจดังานวนัอาสาสมคัรไทย 

10. ปลกูจิตส านกึและจิตวิญญาณของอาสาสมคัร ในบคุคลกลุม่ตา่งๆ

11. ให้มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับสถานภาพของอาสาสมคัร 

12. จดัตัง้สภาอาสาสมคัรแหง่ชาติเป็นองค์การอิสระ 
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ข้อเสนอการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม

1. การรณรงค์จิตส านกึการให้และการอาสาช่วยเหลือสงัคม
2. การขบัเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ 

- มาตรการการเงินการคลงั ได้แก่ การจดัท าแผนแม่บทการเงินการคลงั
เพ่ือสงัคมที่เอือ้ประโยชน์ต่อการสง่เสริมการให้และการอาสาชว่ยเหลือสงัคม 

- มาตรการด้านการศกึษา  ให้พิจารณาเพ่ิมหลกัสตูรวา่ด้วยการให้และ
การอาสาช่วยเหลือสงัคมในหลกัสตูรการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ
และหลกัสตูรการฝึกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม

- มาตรการในการเอือ้ประโยชน์ให้ประชาชน เอกชนและข้าราชการเข้ามา
มีสว่นร่วมในงานอาสาสมคัร
3. การพฒันากลไกการให้และการอาสาช่วยเหลือสงัคม  

- การจดัตัง้ศนูย์สง่เสริมการให้และอาสาสมคัร

http://www.m-society.go.th/


ข้อเสนอแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครไทย

“ให้ความส าคัญกับเป้าหมายการพฒันางานอาสาสมัคร
ไปสู่การก่อให้เกดิความเป็นอยู่ที่ดขีองประชาชน”

1. สง่เสริมการเป็นอาสาสมคัร
- การเสริมสร้างให้เกิดจิตส านกึในการเป็นอาสาสมคัรในทกุระดบั
- การให้สวสัดิการ สง่เสริมขวญัก าลงัใจ และยกย่องให้เกียรติอาสาสมคัร

2. พฒันาความรู้ความสามารถของอาสาสมคัร
- การจดัตัง้สถาบนัการจดัการและการอบรมอาสาสมคัรเพื่อสงัคม 
- การสง่เสริมมาตรฐานการปฏิบตัิงานของอาสาสมคัร
- การจดัท าหลกัสตูรอบรมอาสาสมคัรและการบริหารจดัการงาน  
อาสาสมคัร 
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ข้อเสนอแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครไทย

3. พฒันาองค์กรและบคุลากร 
- การบรูณาการการท างานระหว่างหน่วยงานอาสาสมคัรและกบั

ทกุภาคสว่น 

- จดัตัง้กองทนุในการสนบัสนนุการด าเนินงานอาสาสมคัร

4. สร้างเครือขา่ย 
- การสง่เสริมให้เกิดการรวมตวักนัของอาสาสมคัรในทกุประเภทและ

ทกุระดบั 

- จดัตัง้ศนูย์อาสาสมคัรแห่งชาติและจงัหวดั
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ข้อเสนอแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครไทย

5. สง่เสริมการสื่อสารและรณรงค์สาธารณะ
- การพฒันาระบบฐานข้อมลูอาสาสมคัร 
- การสง่เสริมให้มีการสื่อสารเผยแพร่งานอาสาสมคัรใน
สื่อกระแสหลกั

6. สง่เสริมความร่วมมือกบัตา่งประเทศ 
- พฒันาความร่วมมือระหวา่งอาสาสมคัรไทยกบัอาสาสมคัร
ชาวตา่งประเทศท่ีเข้ามาเป็นอาสาสมคัรในประเทศไทย 
- การสง่เสริมให้คนไทยไปเป็นอาสาสมคัรในตา่งประเทศ 
- สร้างกลไกความร่วมมือด้านอาสาสมคัรระหวา่งประเทศทัง้ในรูปแบบ   
ทวิภาคีและพหภุาคี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเวทีอาเซียน
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บทบาทของกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ท่ีเก่ียวข้องกบังานอาสาสมคัร

1. สง่เสริมการจดัตัง้ศนูย์สง่เสริมอาสาสมคัรแห่งชาติ เพื่อท าหน้าท่ีเป็น
ศนูย์กลางอาเซียน

2. สง่เสริมให้เกิดเครือขา่ยอาสาสมคัร (volunteer network)
ในกรอบความร่วมมืออาเซียนและกรอบความร่วมมืออื่น ๆ

3. สง่เสริมการผลกัดนัโครงการอาสาสมคัรอาเซียน (ASEAN  Volunteer 

Programme)

4.  การจดัท าทะเบียนอาสาสมคัรในภาพรวมของประเทศ

http://www.m-society.go.th/


บทบาทของกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ท่ีเก่ียวข้องกบังานอาสาสมคัร

5. การรับรองมาตรฐานการปฏิบตัิงานด้านการจดัสวสัดิการสงัคมของ
อาสาสมคัร

6. การอบรมให้ความรู้และฝึกอบรมอาสาสมคัร

7.  การประกาศเกียรติคณุให้แก่อาสาสมคัรดีเดน่ เน่ืองในโอกาสวนัท่ี 
21 ตลุาคม ของทกุปี ซึง่เป็นวนัสงัคมสงเคราะห์แห่งชาติและ

วนัอาสาสมคัรไทย

http://www.m-society.go.th/




การส่งเสริมงานอาสาสมัครในอาเซียน

ประเทศมาเลเซีย ได้เสนอให้มี  ASEAN Youth Volunteer Programme
โดยได้รับเสนอตอ่การประชมุเจ้าหน้าที่อาวโุสด้านเยาวชนอาเซียนและได้รับความ
เห็นชอบจากการประชมุระกบัรัฐมนตรีอาเซียนด้านเยาวชน เม่ือเดือนตลุาคม 2011 
และจดัให้มีการประชมุเชิงปฏิบตัิการ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2012 มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  การอบรมและการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานตา่งๆ ในการรองรับ
เยาวชนเข้ามาเป็นอาสาสมคัรในประเทศสมาชิกอาเซียน  มี The National 
University of Malaysia – UKM เป็นผู้ รับผิดชอบ โดยมีกระทรวงเยาวชน
และกีฬา ประเทศมาเลเซียให้การสนบัสนนุ  และได้รับความร่วมมือจาก United 

States Agency for International Development (USAID), the 
USAID-funded ASEAN-US Technical Assistance and 
Training Facility SOMY and the ASEAN University Network 
(AUN)



การผลักดันของประเทศไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีและ
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียน

GO-
NGO 

Forum

ASEAN 
Implementation 

Plan on CSR 
(ASEAN CSR 

Network)

Consortium on 
Practitioner 

Educator and School 
of Social Worker 

(ASWC)



การผลักดันของประเทศไทยในการประชุมระดับรฐัมนตรีและ
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียน

การศึกษากฎหมาย
เปรียบเทยีบด้าน
สวัสดกิารสังคมใน

อาเซียน

ASEAN 
Volunteer 

Programme

Social 
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Initiative



ASEAN Volunteer Programme

ประเทศไทยร่วมกับองค์การอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติในการ

ผลักดันโครงการอาสาสมัครในอาเซียน

“จากข้อมูลองค์การอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ ในปี 2011 มี

อาสาสมัครสหประชาชาติจ านวนทั้งสิ้น 7,708 คน กระจายอยู่ใน

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  จ านวน 132 ประเทศ ในจ านวนนี้อยู่ใน

ประเทศอาเซียน 8 ประเทศ อายุเฉลี่ย 38 ปี มีประสบการณ์ใน

การประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ประมาณ  5 – 10 ปี  ใช้งบประมาณ

สนับสนุนทั้งสิ้น 235 ล้านเหรียญสหรัฐ”



“ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ ได้บริหารงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

รวมทั้งการให้ทุนศึกษา/ ฝึกอบรม/ดูงาน กับประเทศก าลังพัฒนาปีละกว่า 

1,500 ทุน”

“มีความร่วมมือด้านอาสาสมัคร เช่น กรณีส่งอาสาสมัครไปช่วยเมื่อเกิดภัย

พิบัต”ิ



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกบัองค์การ

อาสาสมัครแห่งสหประชาชาติมีความพยายามในการส่งเสรมิให้อาเซียน

จัดท าโครงการอาสาสมัครอาเซียนเนื่องจากมีโครงการเยาวชนอาสาสมัคร

ในอาเซียนแล้ว และส านักเลขาธิการอาเซียนยังไม่พร้อมในการด าเนินงาน

ดังกล่าว ดังนั้นหากประเทศไทยและองค์การอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ 

ประสงค์ให้มีการด าเนินโครงการอาสาสมัครอาเซียน ประเทศไทยอาจต้อง

มาเป็นเจ้าภาพและหาแหล่งทุนสนับสนุนในการด าเนินงานซึ่งจะได้มีการ

พัฒนาโครงการต่อไป โดยจะมีความสัมพันธ์กับแผนในการจัดตั้งศูนย์

อาสาสมัครแห่งชาติของประเทศไทย โดยให้มีโครงการอาสาสมัครอาเซียน

อยู่ภายใต้ศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ



ส่งท้าย

“ยังมีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัคร ที่สามารถน าเสนอหรือ
พัฒนาให้เป็นโครงการอาสาสมัครในภูมิภาคอาเซียน เช่น การส ารวจข้อมูล
อาสาสมัครในภูมิภาคอาเซียน  การศึกษาวิจัยการท างานงานอาสาสมัคร
ในประเทศอาเซียน  การจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครในอาเซียน  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาสาสมัครในแต่งประเภทต่าง ๆ  ระบบการส่ง
อาสาสมัครไปช่วยประเทศสมาชิกในกรณีเกิดสภาวะวิกฤติ  
สิ่งส าคัญคือการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของอาสาสมัครและระบบ
การจัดงานอาสาสมัครไทย ควบคู่กับการที่ต้องมีหน่วยงานพัฒนาโครงการ
อาสาสมัครในอาเซียน” 



จบการน าเสนอ


