
รายงานการประชุมระดับชาตด้ิานการอาสาสมัครครัง้ที่ 2  

บทบาทของภาครัฐบาลในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแขง็ให้กับกระบวนการอาสมัคร  

หัวข้อ “การทบทวนและประเมินผลกระทบที่เกิดขึน้จากกระบวนการอาสาสมัครของภาครัฐ 

ต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน” 

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 

ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ชัน้ 2 อาคารโดมบริหาร 

วทิยากร 

ตวัแทนอาสาสมคัร 

1. คณุสรุะภีร์ วเิศษคปุต์ ประธาน อพม.  

2. คณุศวิโรจน์ จิตนิยม ประธาน อสม.  

3. คณุกรวทิย์ เดชาตวิงษ์ ณ อยธุยา ตวัแทนจาก อพปร. 

หน่วยงานสนบัสนนุ 

4. ผอ. อําพร ณ นิโรจน์ ผู้อํานวยการกองกิจการอาสาสมคัรและภาคประชาสงัคม กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 

5. ดร. วรารัตน์ กิจพจน์ นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ กรมสนบัสนนุวชิาการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 

6. คณุสมบตั ิไตรศกัดิ์ ผู้เช่ียวชาญด้านการจดัการสาธารณภยั กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย  

ผู้ดาํเนินรายการ 

ศาสตราจารย์ ระพีพนัธ์ คําหอม คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เร่ิมประชุมเวลา 

10.30 น. 

สาระสําคัญที่เกิดขึน้ 

คุณสุระภีร์ วเิศษคุปต์ ประธาน อพม. 

• ในสมยัก่อน อพม. จะเป็นการทํางานแบบมีการชีเ้ป้าเฝ้าระวงั แตต่อนนีก้ารชีเ้ป้าต้องมีการพฒันาชมุชนให้เข้มแขง็

ขึน้ และยัง่ยืนก่อน เราทํางานแบบรูปแบบของเครือขา่ย ร่วมกนักบัชมุชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม

ร่วมกนัถึงจะพฒันาได้อย่างยัง่ยืน  

• ความเป็นจิตอาสาอย่างเดียวไมส่ามารถทําให้เป็นรูปธรรมได้ ถ้ามีกฎระเบียบรองรับงานอาสาสมคัรจะทําให้มีการ

ทํางานอย่างมีประสทิธิภาพมากขึน้  



• ปัญหาในชมุชนตา่งๆ ต้องมีการแก้ปัญหาร่วมกัน มีการประชมุ วางแผน เพ่ือให้ชมุชนได้รับรู้เหตกุารณ์ตา่งๆท่ีเรา

รับมาจากภาครัฐว่ามีอะไรบ้าง และร่วมกนัออกแบบภายในชมุชนเราอยากจะแก้ไขแบบไหน  

• เน่ืองจากภาครัฐอาจจะไมส่ามารถบริการได้ทั่วถึง เช่น ประชาชนชายขอบ ดงันัน้ความยัง่ยืนคือการร่วมมือร่วมใจกนั

ดแูลกนัเองภายในชมุชนก่อน  

• เรายงัค้นพบอีกวา่ การท่ีเราจะให้คนอ่ืนมาแก้ให้ไมเ่วร์ิคเสมอไป แตเ่ราต้องแก้กนัเองก่อน แล้วสง่ตอ่ปัญหาอีกทีหนึ่ง 

• “เดมิ อพม. จะมีหลายอ. เช่น อผส. อพมก.เป็นต้น กระทรวงมีนโยบายรวบรวมให้เป็นอ.เดียวกนั ทําให้หน้าท่ีบทบาท

อพม.เพิม่ขึน้ หรือมีความท้าทายใหม่ๆ อยา่งไรบ้าง” ทําให้งานเยอะมากขึน้ แตเ่ราแบง่ภารกิจกนัวา่ใครชํานาญแบบ

ไหนก็แบง่หน้าท่ีไป 

• “ยกตวัอย่างการทํางานจริงในพืน้ท่ีวา่ทําอย่างไร แล้วทําให้เกิดการดแูลประชาชนในพืน้ท่ีอย่างไรบ้าง” การแก้ปัญหา

ในชมุชน เราต้องเข้าไปสงัเกตก่อน เจรจาถามปัญหา สภาพปัญหา วเิคราะห์ปัญหาวา่เขาต้องการแบบไหนอย่างไร 

จดัอนัดบัวา่สมควรช่วยเหลือแบบใดก่อนและหลงั ประเมนิแนวทางการช่วยเหลือเบือ้งต้น ถ้าเราสามารถช่วยเหลือได้

ก็ดําเนินการเลย ถ้าไมไ่ด้ก็สง่ตอ่ให้ภาครัฐ หรือบางครัง้เราก็เอาภาคประชาสงัคมเข้ามาช่วยเหลือโดยท่ีไม่ได้ผ่านรัฐ

โดยเราจะสง่เข้าศนูย์ช่วยเหลือสงัคม 1300 ก่อน แล้วส่งไปยงักรมตา่งๆ  

• นอกจากนี ้อพม.จะต้องเข้าร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐเช่นกนัให้เขาร่วมคดิวา่ต้องทําแผนแบบไหนแล้วสง่เข้าภาครัฐ เวลา

เราลงเข้าไปดพืูน้ท่ี เราจะต้องเข้าไปลงพืน้ท่ีกบัภาครัฐด้วย เน่ืองจากอพม.จะรู้เร่ืองในพืน้ท่ีมากกวา่  

• อพม. ยงัมีบทบาทในเร่ืองของการทําแผนพฒันาด้วย เช่น ในชมุชนตา่งๆ เราได้เอาสภาพปัญหาของในชุมชนท่ี

เกิดขึน้ขึน้มาคยุกนัวา่ควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ร่วมกันทําแผนขึน้มา ควรจะแก้ไขแบบไหน และเขียน action plan

ร่วมกนั 

 

คุณศวิโรจน์ จตินิยม ประธาน อสม.  

งานอาสาสมคัรถ้าเราได้รับคําท่ีในหลวงมอบไว้ให้ คือ “การท่ีจะเป็นอาสาสมคัรเพ่ือการดแูลคนอ่ืนนัน้ ต้องเกิดด้วย

ตวัเราเอง สองคือต้องมีความศรัทธาในการทํางานอาสาสมคัร ต้องมีความเห็นชอบ ต้องมีเวลา และคามพร้อม” น่ีคือสิง่ท่ี อสม. 

ได้น้อมนํามาใช้ เวลาเรามามองตามข้อเท็จจริง คําวา่อาสาสมคัร สามารถแบง่ได้สองสว่น ส่วนแรก คือตามธรรมชาต ิอนันีท้กุ

คนมีอยู่แล้ว สองคืออาสาสมคัรสายตรง อาสาสมคัรแบบแรกนัน้ทําให้แผน่ดนิไทยเกิดขึน้ พวกเราพากนัไปออกรบ หลงัจากนัน้

ก็มีการพฒันาเร่ือยๆ เพ่ือทําให้ดีขึน้ 

สว่นงาน อสม. โชคดีท่ีวา่ภาครัฐและกระทรวงสาธารณสขุ ชว่ยกนัคดิเร่ืองนีข้ึน้ ตัง้แตปี่ 2520 โดยใช้คําเบือ้งต้นวา่ 

อสข. หรือผู้ ส่ือขา่วด้านสาธารณสขุ ให้มีหน้าท่ีส่ือขา่วด้านสาธารณะสขุอย่างเดียว หมู่บ้านละ 2 คน ข้อมลูเบือ้งต้น ทัง้ประเทศ

รวมกนัตอนนีมี้จํานวนหนึ่งแสนกว่าคน ผลลพัธ์ท่ีได้คือหมูบ้่านเร่ิมมีสขุภาพดี โรคระบาดเร่ิมระงบัได้จากการท่ีมีอาสาสมคัร



หมูบ้่านละ2 คน กระทรวงก็เพิม่ศกัยภาพเข้าไปใหม ่โดยเพิม่จากหมู่ละสองคนเดิม เป็นหมูล่ะ 5 คน ตอนนีท้ัง้ประเทศมีอสม. 

หน่ึงล้านส่ีหม่ืนคน จาก 65 ล้านคน โดยมีหลกัวธีิการทํางานง่ายๆดงันี ้

− แก้ขา่วร้าย  

− กระจายขา่วดี  

− ชีก้ารบริการให้ได้  

− ประสานงานสาธารณะสขุ  

− ต้องบําบดัทกุข์ประชาชน  

− ต้องดํารงตนเป็นตวัอย่างท่ีดี 

ความท้าทายของ อสม. คือจะทําอย่างไรให้ชาวบ้านมีสขุภาพท่ีดีได้เองโดยไมต้่องพึง่แตห่มอ โรคเลก็ๆให้ อสม.รักษา

ได้ไหม อสม. ต้องเป็นหมอเลก็ๆในหมู่บ้านให้ได้ อสม. ทําเร่ืองนีม้าโดยตลอดจนขณะนีไ้ด้รับการยอมรับให้เป็นผู้นําเร่ือง

สขุภาพ ผู้นําการเปล่ียนแปลง นกัจดัการสขุภาพชมุชน นกัวางแผน แตก่ารจะทําแบบนีไ้ด้ เราต้องมีความรู้ ดงันัน้ คนท่ีดแูลเรา

จะต้องเตมิความรู้ให้มากท่ีสดุ  

นอกจากนี ้อสม.ต้องรู้จกัวธีิการจดัการสขุภาพชมุชน แตล่ะครัง้ท่ีทํางาน เราใช้หลกัการ 5 ขัน้ตอน เพ่ือทําเร่ืองนีใ้ห้สําเร็จ 

1. อสม.ทัง้ประเทศต้องสร้างความเข้าใจกบัชาวบ้าน หาคนดีคนเก่งคนกล้ามาทํางานแตล่ะเร่ือง ทําให้ระบบทีมงาน

เกิดขึน้ เช่ือมโยงเครือขา่ยอ่ืนๆมาช่วย 

2. การเก็บข้อมลูชดัเจน เช่น แตล่ะคนครอบครัวเป็นอย่างไร แล้วพอมารวมหน่ึงชมุชนเป็นอย่างไร  เม่ือรวมกนัเราจะ

เห็นข้อมลูทางด้านสขุภาพเยอะแยะและได้ข้อมลูชดัมาก รวมถึงกรณีศกึษาวา่ถ้าเจอผู้ป่วยแต่ละแบบต้องทําอย่างไร 

งานอสม.ยงัรวมไปถึงการจดัการด้านเศรษฐกิจด้วย จะทําอย่างไรให้ขาวบ้านมีรายได้เพิม่ขึน้ รายจ่ายลดลง   

3. การทําแผนชมุชน 

4. แผนจะเกิดขึน้ต้องนําสูก่ารปฏิบตัิให้ได้ และมีการทําอย่างตอ่เน่ือง  

5. ทบทวนดวูา่สําเร็จหรือไม ่จะปรับปรุงอย่างไร  

 

คุณกรวทิย์ เดชาตวิงษ์ ณ อยุธยา ประธาน อปพร. จังหวัดศรีสะเกษ  

ผมเป็นอาสาสมคัรตัง้แตปี่ 2541 จนปัจจบุนั กระบวนการในการทํางานเป็นไปตามนโยบายนัน่คือช่วยเหลือทาง

รัฐบาลเพ่ือบรรเทาสาธารณะภยัท่ีเกิดขึน้ โดยจะเน้นจากบคุคลท่ีอยู่ในชมุชนตามสําเนาทะเบียนราษฏร์ คณะกรรมการ

ประสานงานอปพร.ระดบัจงัหวดัจะประสานในด้านกําลงัพลไปยงัระดบัท้องถิ่น และสํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

เพ่ือช่วยเหลือด้านกิจกรรม ด้านรณรงค์ อบุตัภิยัตา่งๆ เช่นบนท้องถนน ตลอดจนบรรเทาสาธารณภยัเม่ือเกิดภัยพบิตั ิเรียกได้

วา่เป็นชดุแนวหน้าเพ่ือเข้าเผชิญเหต ุ 



ภาพรวมการบรรเทาสาธารณะภยัท่ีเกิดจากนํา้มือมนษุย์และภยัธรรมชาต ิขออนญุาตยกตวัอย่างท่ีเกิดขึน้ เช่น ใน

จงัหวดัศรีสะเกษ ได้เกิดวกิฤติมีการสู้รบกนัระหวา่งไทยกมัพชูาท่ีภมูะเขือ งานอาสาสมคัรได้รับการฝึกฝนซ้อมเป็นขัน้ตอน ได้มี

การพาประชาชนอพยพจากพืน้ท่ีท่ีเกิดเหตมุายงัพืน้ท่ีท่ีกําหนดไว้ ในด้านการสง่เคราะห์ จะมีชดุ อปพร. เข้ามาดแูลความ

ปลอดภยั และจดัระเบียบในศนูย์อพยพ ด้านงานป้องกัน คือเม่ือหลงัจากอพยพออกจากพืน้ท่ี อปพร. จะจดัชดุเข้าเฝ้าระวงั

ทรัพย์สนิ และคดัคนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเพราะต้องรู้แนววถีิกระสนุ ในด้านบรรเทาสาธารณภยัธรรมชาต ิอปพร. ได้ทําการฝึกซ้อมกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นประจํา ในส่วนท่ีบอกวา่อาสาสมคัรไมห่วงัสิง่ตอบแทนใดๆทัง้สิน้ ผมมีแนวความคดิสนบัสนนุในเร่ือง

ของการร่างระเบียบเพ่ือขอคา่ตอบแทนให้ชดัเจน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจให้กบัผู้ปฏิบตัหิน้าท่ี นอกจากนี ้การสนบัสนนุ

ในเร่ืองของการเพิม่ศกัยภาพในการช่วยเหลือคนในพืน้ท่ีผา่นการฝึกอบรมตา่งๆก็สําคญั อยากให้ภาครัฐช่วยทําโปรเจคท์ท่ีช่วย

ฝึกอบรมตา่งๆ ส่วนอีกบทบาทของคณะกรรมการประสานงานจงัหวดัคือมีสว่นร่วมในการร่างระเบียบข้อบงัคบักฎหมายตา่งๆ

ในระดบัศนูย์อปพร.กลางของกระทรวงมหาดไทย ในสว่นนีคื้อสว่นท่ีอาสาสมคัรได้ดําเนินการช่วยเหลือทางราชการ เพราะทกุ

วนันีภ้ยัพบิตัมีิความถ่ีบอ่ยขึน้ เราหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการเพิ่มประสทิธิภาพและได้ทํางานร่มกบัอาสาสมคัรสว่นอ่ืนๆ  

 

ผอ. อําพร ณ นิโรจน์ ผู้อํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร 

เป้าหมายวนันีข้องเราคือการพฒันาท่ียัง่ยืน ในวนันี ้กพม.ต้องมาคดิวา่จะจดัการอาสาสมคัรอย่างไรเพ่ือการ

ตอบสนองการพฒันาท่ียัง่ยืน เรามีหน้าท่ีในเร่ืองการดแูลควบคมุเป้าหมายตัง้แตใ่นครรภ์ ฐานะเศรษฐกิจไมดี่ คนพกิาร 

ผู้สงูอาย ุเฝ้าระวงัให้คนเหลา่นีใ้ห้ได้รับสทิธ์ิตามท่ีควรได้ นอกจากนีย้งัมีเร่ืองของการดแูลกระบวนการสวสัดกิารสงัคมใน

บทบาทชมุชนเอง หรือในกระบวนการท่ีรัฐจดัให้ กระบวนการพฒันากลุม่ และมีการสร้างมีสว่นร่วม 

บทบาทของ กพม.ท่ีจะดแูลสิง่เหล่านีใ้ห้สําเร็จได้อย่างไร  

อนัดบัแรกคือ ทําอย่างไรให้เขาเก่ง โชคดีวา่ อพม.นัน้ 70% มาจากอาสาสมคัรสาธารณะสขุทําให้เราตอ่ยอดได้ไม่

ยาก เพราะเขามีศกัยภาพท่ีพร้อมจะพฒันาตอ่ได้ นอกจากนัน้ยงัมีการกําหนดมาตรฐานวา่เขาต้องเป็นและรู้อะไรบ้าง และมี

ความสามารถในการระดมทรัพยากรได้ เราต้องสอนให้เขาตกปลาได้ หากองทนุ แหลง่งบประมาณได้ 

อนัดบัสองคือต้องเป็นคนดีด้วย อพม. เราไม่มีหน่วยงานระดบัอําเภอ หรือตําบล มีแตจ่งัหวดั ดงันัน้เราต้องร่วมมือกบั

หน่วยงานในพืน้ท่ีมากขึน้  

อนัดบัสามคือต้องมีเครือขา่ย เพราะเราทํางานคนเดียวไมไ่ด้ ต้องประสานงานให้เป็น   

ถามวา่ทําอย่างไรให้เก่งและดีได้ เราต้องใช้กลไกการจดัตัง้องค์กรระดบัตําบล อําเภอ และจงัหวดั ในระดบัอําเภอและ

ตําบลนัน้ เราให้ อพม. เป็นประธาน ความท้าทายคือถ้าไมใ่ช้ข้าราชการจะไปรอดไหม เราจะสร้างแบรนด์อย่างไรให้พวกเขามี

บทบาทเหล่านัน้ เรามีการระดมสมองกนั โดยมีการขบัเคล่ือนให้ อพม. เป็น smart อพม. อนัดบัแรกคือ กําหนดบทบาทหน้าท่ี

ให้ชดัเจน แตกงานออกมา สร้างกระบวนการการทํางานท่ีง่ายๆ ไมซ่บัซ้อน สามารถสง่เคสไปหน่วยงานท่ีสามารถให้ความ



ช่วยเหลือได้ สองคือ smart กระบวนการ คือพร้อมทํางาน พร้อมด้วยขนาดและทิศทางข้อมลู ตอ่จากนัน้เราจะสามารถจดั

สวสัดกิารช่วยเหลือ มีการประชาสมัพนัธ์ให้คนรู้ สามคือวธีิการ อพม. ต้องทํางานด้วยตวัเองได้ มีความรู้พืน้ฐาน กฎกตกิาท่ี

เก่ียวข้อง เราเพิง่เร่ิมระบบนีอ้ย่างเป็นทางการเม่ือปีท่ีผ่านมา  

นอกจากนี ้ตอนนีเ้รายงัมีอพม.ท่ีตา่งประเทศเช่นกนั คือคนไทยท่ีไปอยู่ตา่งประเทศรวมตวักนั แล้วเราให้เขาเป็น

อาสาสมคัร  

 

ดร. วรารัตน์ กิจพจน์  

นักวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

การทํางานมาทัง้หมด 16 ปีทําให้เราเห็นการเปล่ียนแปลงตา่งๆท่ีสามารถนํามาแชร์ได้ กระทรวงสาธารณสขุมีภาระ

งานด้านการเจ็บป่วยประชาชน เราเลยต้องสร้างการมีส่วนร่วมประชาชน ตอ่มาเราเปล่ียนเป็นระบบสขุภาพภาคประชาชนท่ี

พยายามทําให้สมาชิกสงัคมมีส่วนร่วมรับรู้ มาเป็นเจ้าภาพดําเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสขุ ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้าน

สงัคม และเชิญชวนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม  

จากปัญหาท่ีเกิดขึน้ทางด้านสขุภาพโยงใยมาถึงด้านสงัคม รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงด้านภาวะสขุภาพท่ีจากเดมิเรา

มุง่เน้นลดโรคท่ีเก่ียวกบัโภชนาการ มาเป็นสร้างการมีส่วนร่วมให้เขาเรียนรู้ อบรมให้เขาให้ต่ืนตวัดแูล ประกอบกบัเร่ืองสถาน

บริการและอตัรากําลงัท่ีไมพ่อ เราก็สร้างให้มีอตัรากําลงัคนในพืน้ท่ีโดยให้อาสาสมคัรท่ีแตเ่ดมิคือคนในพืน้ท่ีท่ีมีความเป็นผู้นํา 

ดงึเขามาให้เป็นจิตอาสา และอบรมให้ความรู้เขาเพียงพอท่ีจะบริการชมุชน  

กระบวนการในการหลอ่หลอมคือการตดิอาวธุทางปัญญา จดัการอบรมเบือ้งต้นและตอ่เน่ือง จดัทําแผนชมุชน และ

สร้างโครงสร้างท่ีเป็นของภาคประชาชน ไมว่า่จะเป็นในตวัเช่ือมของระดบัโครงสร้างของหน่วยรัฐ เช่น ระดบักระทรวงก็จะมีกรม

สนบัสนนุ แตก่่อนนีเ้ราอยู่กบัคณะกรรมการสาธารณสขุพืน้ฐาน ต้องเปล่ียนมาเป็นกลไกสนบัสนนุหน่วยงานกรมแห่งชาต ิแต่

เดมิเรียกวา่สาธารณะสขุพืน้ฐาน สนบัสนนุงานด้านนีใ้นพืน้ท่ี เปล่ียนมาเป็นคนท่ีดแูลเป็นพ่ีเลีย้ง สง่ตอ่ไปยงัสาธารณะสขุ

อําเภอ และกรมอนามยัระดบัตําบล  

แตเ่ดมิเราคดิว่าอาสาสมคัรประจําหมูบ้่าน 1 คนตอ่ 15 หลงัคาเรือนคือประสบความสําเร็จแล้ว แตจ่ริงๆแล้วการทํา

เช่นนีไ้มไ่ด้ทําให้เกิดผลสําเร็จอย่างตอ่เน่ือง ตอนนีเ้รามองวา่ health for all for year 2000 ตอนนัน้เราเน้นการลดโรค แต่

ปัจจบุนั คนดีกินดีอยู่ดีมากขึน้ เลยกลายเป็นโรคอ้วนแทน ระดบัของปัญหาสขุภาพเปล่ียนแปลงไป เลยก็ต้องมีนโยบายมา

อบรมอสม.เพ่ือพฒันาอพัเดทความรู้พวกเขา 

อสม.จะพฒันาพร้อมกบัดโูครงสร้างเจ้าหน้าท่ีไปด้วย เช่น อสม. อยู่ตรงไหนในบริบทงานสาธารณะสขุ แล้วอสม.ก็จะ

มีสว่นร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีพืน้ท่ีตรงนัน้ โชคดีท่ีว่า อสม. พฒันามาเป็นเกือบ 39 ปีแล้ว เป็นการพฒันาแบบตอ่ยอด และเป็นบุคคล

ท่ีชาวบ้านและสงัคมรับรู้เราวา่เป็นจติอาสาทําให้เรารับบทบาทของสงัคมมากขึน้ ไมว่า่จะเป็นอาสาสมคัรท่ีเน้นป้องกนัและ



ปราบปรามทจุริต ลดคอรัปชัน่ของประเทศ ซึ่งเราได้ทํา MOU ร่วมกบัคณะกรรมการ ปปช. สว่นหนึ่งคือเรามาช่วยเร่ืองคมุ

ประพฤตนิกัโทษ เขาได้เชิญชวนอสม.ให้มาช่วยแนะนําเร่ืองคณุภาพชีวติและเร่ืองสขุภาพให้กบันกัโทษท่ีประพฤตดีิและได้ออก

มาแล้ว ทําให้มีการตอ่ยอดและพฒันาในหลายๆรูปแบบมาก  

ขณะนีป้ระชากรของประเทศไทยมีแนวโน้มมีผู้สงูอายมุากขึน้ เราได้จดัอบรมความรู้ใหมเ่ป็น อสม. นกัจดัการ อสม.

ผู้เช่ียวชาญ ได้เร่ิมจดัอาสาสมคัรผู้เช่ียวชาญตามกลุม่วยัเพ่ือให้ทํางานสอดคล้องกบันโยบายของพืน้ท่ี (ตําบล) และเกิดการบูร

ณาการเช่ือมตอ่ เอาประเดน็ของปัญหาแตล่ะกลุม่วยัเข้ามา และผลกัดนัให้งานของกรมเราเป็นตวัชีว้ดั และให้อสม.เป็นผู้เช่ือม

ประสาน และทํางานร่วมกบัเจ้าหน้าท่ี อสต. เพ่ือจะประสานให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีมีงบประมาณเข้ามามีส่วนร่วมใน

การแก้ปัญหาเป็นภาคีเครือขา่ย  

ในสว่นของการสนบัสนนุ กระทรวงเราก็ผลกัดนั อสม.เป็นปชูนียบคุคลด้านสขุภาพ และให้เป็นเจ้าภาพในพืน้ท่ี เราจึง

ให้เขามีสวสัดกิารเบือ้งต้น เช่น 30 บาทรักษาทกุโรค เช่น บริการห้องพเิศษ มีการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ สิง่เหลา่นีเ้ป็น

สิง่จงูใจ เสริมแรงอีกทางหนึ่ง 

การทํางานอสม.จะได้รับเงิน 600 บาท เป็นอาสาสมคัรแรกท่ีคนเห็นวา่ทํางานเยอะมาก อสม.สว่นใหญ่มีฐานะ

ยากจน เวลามาเข้าร่วมงานกบัเราเช่นในการประชมุ ก็ยงัมีการหนีมาจากทํานาบ้าง แตก่ารอบรมก็สําคญัเน่ืองจากเราจะให้อ

สม.รู้จกัภาระ หน้าท่ี และบทบาท และองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมในพ้นท่ีเขา  

เครือขา่ยท่ีเรามี เช่น วทิยชุมุชน ส่ือ ไลน์ เราจะถ่ายทอดในสว่นของนโยบายผา่นช่องทางเหล่านีเ้พ่ือความรู้ใหม่ๆ

ให้กบัเขา  

 

คุณสมบัต ิไตรศักดิ์  

ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการสาธารณะภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  

บทบาทของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นหน่วยงานกลางในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตาม

พระราชบญัญัตป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีหน้าท่ีในการบรูณาการประสานงานหน่วยงานต่างๆ กระทรวง ทบวง กรม 

และภาคเอกชนตา่งๆเพ่ือเตือนสาธารณภยั โดยครอบคลมุงานทัง้ 3 ด้าน ด้านแรกคือด้านนโยบาย ให้ความเห็นชอบในการ

พฒันาแม่บท ให้กรอบการทํางานประสานงานตา่งๆ โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ด้านสองคือระดบัอํานวยการ มี

หน้าท่ีในการอํานวยการสัง่การให้จงัหวดัตา่งๆเพ่ือการบรูณาการ ประสานงาน ระดบัสามคือระดบัปฏิบตักิาร เป็นหน่วยในการ

เผชิญเหต ุเม่ือเกิดเหตจุะมีบคุลากร มีความรู้ท่ีเก่ียวกบัภยัตา่งๆ ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะมี 1. ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัทัง้ 18 เขต 2. สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 16 จงัหวดั 3. สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

สาขา ทัง้หมด 30 สาขา  



ในการทํางานของเรา เทรนด์การทํางานตอนนี ้ถ้าถดัจากเร่ืองโรคภยัแล้วจะเป็นเร่ืองสาธารณภยั ภยัท่ีเกิดจาก

ธรรมชาต ิภยัท่ีเกิดจากนํา้มือมนุษย์ สิง่ท่ีเราต้องเตรียมพร้อมคือ กําลงัคนและความรู้  

ในกรมป้องกนัได้เตรียมหน่วยปฏิบตักิารเพ่ือจะได้ดําเนินการ คือหน่วยเผชิญสถานการณ์วกิฤต ิหน่วยนีจ้ะมี

เคร่ืองจกัร มีความรู้ระดบัสงูในการคุ้มภยั ชดุเหล่านีผู้้ว่าราชการจงัหวดัสามารถร้องขอให้มาช่วยเหลือได้เม่ือประสบเหต ุชดุท่ี

สองคือหน่วยอาสาสมคัร อปพร. ในสมยัก่อนนัน้ สงัคมไทยเป็นสงัคมเกษตร ในปัจจบุนัน้องๆท่ีจบมาไม่ได้ทํานาท่ีบ้าน แต่มา

ทําโรงงานอตุสาหกรรรมในเมืองแทน อาสาสมคัรเร่ิมท่ีจะไมมี่เวลาในการทํางาน ในการท่ีจะลาเพ่ือจะไปช่วยเหลืองาน

อาสาสมคัรเป็นเร่ืองยาก หลายครัง้อาสาสมคัรมีใจท่ีจะทําแตไ่ม่มีเงินท่ีจะเดนิทางไปช่วยเหลือ 

อีกความเห็นส่วนตวัคือ ผมคิดวา่ค่ายเช่น 5 วนั 4 คืนเพ่ืออบรม อปพร. เป็นสิง่สําคญั การอบรมควรเน้นพืน้ฐานใน

การป้องกนัเม่ือเกิดภยัตา่งๆให้มีความรู้ในการช่วยเหลือตนเองได้ อีกกลุม่หน่ึงคือกลุม่หนึ่งกู้ ชีพหนึ่งตําบลซึ่งเป็นกลุม่

อาสาสมคัรป้องกนั อปพร. และเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การสง่ผู้ป่วยประสบเหตอุย่างรวดเร็วเพ่ือ

ช่วยเหลือคนในพืน้ท่ีเร็วขึน้ในกรณีหน่วยราชการเข้าไปไมท่นั กลุม่สดุท้ายคือกลุม่อาสาสมคัรกู้ ชีพกู้ภยัมลูนิธิพึง่องค์กร

สาธารณะกศุล เช่น มลูนิธิปอเต๊กตึง๊ เป็นกลุ่มท่ีมีพลงัมาก ทางรัฐบาลให้ความสําคญักบักลุม่นีเ้ป็นอย่างยิ่ง เรามาจดัระเบียบ

วา่ทําอย่างไรให้น้องๆกู้ภยัทกุคนทราบพืน้ฐานในการกู้ภยัเบือ้งต้น ให้ทํางานอย่างรวดเร็ว เราได้ตระเตรียมหลกัสตูรการกู้ภยั

เบือ้งต้นกบัการบญัชาการเดด็ขาด เพราะการทํางานหน้างานหลายครัง้ไมเ่ป็นระบบ การทํางานของเราเรียกได้วา่มีการเช่ือม

กนัทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในพืน้ท่ี 

การสร้างความร่วมมือกบักลุ่มและผู้เก่ียวข้องในชมุชนเพ่ือสร้างการพฒันาชมุชน 

ผู้เข้าร่วมบรรยาย 

ในสว่นการบรูณาการช่วยเหลือความเดือดร้อนในสงัคม ผมเช่ือวา่เวลาชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ ชาวบ้านไม่ได้คิดวา่

คนท่ีให้ความช่วยเหลือเป็นอาสาสมคัรจากหน่วยงานใด แปลวา่การบรูณาการอยู่ในตวัของผู้ รับ ผมมองวา่การบรูณาการระดบั

พืน้ท่ีได้มีการบรูณาการอยู่แล้วในเชิงพฤตนิยั สว่นการบริการในเชิงพฒันาวา่หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของทัง้หลายควรทําอย่างไรตอ่

นัน้ การทํางานร่วมกนัควรมองไปท่ีกลุม่เป้าหมาย เพราะเราถือเป้าหมายเดียวกนัอยู่แล้วในการพฒันาท่ียัง่ยืนนัน้ 

 

ดร. วรารัตน์ กิจพจน์  

ในการให้ความช่วยเหลือ ถ้าเรายึดพืน้ท่ีในการทํางาน ความชดัเจนคือคนในพืน้ท่ีจะรู้เองวา่จะจดัการในเร่ืองภาระ 

ปัญหา สงัคมและสขุภาพอย่างไร บริบทของพืน้ท่ีตรงนัน้อาจจะเป็นแคค่นหนึ่งคนแต่มีภาระงานตามบริบทของปัญหา หรือการ

สวมหมวกหลายใบนัน่เอง คนทํางานซํา้อยูแ่ล้ว เพียงแตภ่าระบทบาททําให้เขาต้องแจกแจงหน้าท่ี เพราะฉะนัน้ เม่ือเรารู้วา่คน

ซํา้ ความเข้มแขง็จะสามารถทําให้ยัง่ยืนได้โดยเราต้องใช้บริบทพืน้ท่ีเป็นฐาน และบรูณาการภาระงานร่วมกนั ให้มีการจดัการ 



และให้มีเจ้าภาพ หรืออาจจะมีองค์กรมาจดัการเร่ืองอาสาให้เป็นระบบ แตถ้่ามองดตูามพืน้ท่ีจริงๆ เขาจะรู้วา่บริบทนีเ้กิด

ปัญหาอะไร เขาก็จะสวมหมวกนัน้เลย  

 

ผู้เข้าร่วมบรรยาย 

อาสาสมคัรหน่ึงคนสวมหมวกหลายใบ อาสาสมคัรคือจิตอาสา แตเ่ข้มแขง็ไมเ่ข้มแขง็ขึน้อยู่กบัผู้นําในพืน้ท่ี ถ้าไปเจอ

ผู้นําท่ีอ่อนแอ ก็จะทําให้กิจกรรมพืน้ท่ีตรงนัน้ลดลง ในการบรูณาการให้องค์กรต่างๆเข้มแขง็คือ หน่ึง เราต้องมีกฎหมายรองรับ 

มีเคร่ืองมือให้เขาอยู่ได้ กฎหมายตวันีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปกครองบงัคบับญัชา ถ้าไปเจอท่านนายกเทศมนตรีท่ีเห็น

ความสําคญัเร่ืองนี ้งานนีก้็จะดงั แตถ้่าไปเจอท่านนายกท่ีไปงานท่ีเร่งดว่นกวา่ งานนีก้็จะทรุด ดงันัน้ต้องทําฝ่ายนโยบายกบั

ฝ่ายปฏิบตัเิช่ือมกนัให้ได้ สองคือ เร่ืองสวสัดกิาร สามคือการบริหารจดัการ ในเม่ือเรายอมรับปรัชญาวา่มีการกระจายอํานาจ 

และท้องถิ่นคือคนท่ีอยู่ในพืน้ท่ี ดงันัน้ ท้องถิ่นจะรู้ปัญหามากกว่า ตรงนีต้้องมีกฎหมายรองรับเพ่ือให้คนในท้องถิ่นบริหาร

จดัการ อาสาสมคัรตา่งๆต้องมีการพฒันา มีการฝึกทบทวนตลอดเวลา เพราาะสถานการณ์โลกเปล่ียนทกุวนั  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม คุณยาใจ วงศ์ภาสกร เขตวังทองหลาง  

ดฉินัได้สวมหมวกหลายๆใบเหมือนท่ีท่านพดูไว้ ทําให้ทราบวา่สว่นท่ีเส่ียงไปและน่าเป็นห่วงมากท่ีสดุคือ อปพร. ต้องรีบเร่งสว่น

สวสัดกิารมากท่ีสดุ สว่น อพม. ได้มีการขบัเคล่ือนเยอะมากมาย มีอาสาท่ีสวมหมวกหลายใบมาทํางาน มีจิตอาสาจริงๆ ไม่ได้มี

คา่ตอบแทนใดๆ มาด้วยใจจริงๆ แตก่็อยากจะให้ภาครัฐเหลียวแลบ้าง เช่นเวลาเขาเจ็บป่วย  

 

คุณศวิโรจน์ จตินิยม  

ถ้าจะบรูณาการความร่วมมือ ทกุกระทรวง ทบวงกรมท่ีมีอาสาสมคัร ควรจะดําเนินการตอ่ไปนี ้ 

1. เม่ือคณุมีอาสาสมคัร สร้างหลกัการหรือหวัใจของอาสาสมคัรให้ได้ ถ้าวา่งก็มาไมม่าก็ไมเ่ป็นไร ช่วยได้ก็ช่วย ไมไ่ด้ก็

ไมเ่ป็นไร สร้างคนแบบนีใ้ห้ได้เยอะๆ 

2. อาสาสมคัรต้องให้ทราบบทบาทหน้าท่ีให้ชดั และเตมิความรู้ให้เขาไปเลย 

3. ความรู้ต้องเพียงพอทกุเร่ือง 

4. การประสานงานจําเป็นมาก อาสาสมคัรด้านลา่งประสานงานกนัอยู่แล้ว เพียงแตห่น่วยงานด้านบนต้องทําให้ได้

มากกวา่นี ้

5. หน่วยงานด้านบนอย่าไปยึดตดิว่าเป็นคนของใคร เพราะคนด้านลา่งทํางานนัน้ไมไ่ด้ทราบด้วย  

6. การสนบัสนนุจําเป็นมาก ต้องเพียงพอและเหมาะสม บางครัง้เราช่วยคนนํา้ท่วม แตเ่รือยางไมมี่ จะไปช่วยได้อยา่งไร 



7. การดแูล อาสาสมคัรหลายคนไปช่วยคนอ่ืนจนตวัเองพิการ เสียชีวติ ต้องมีนโยบายท่ีจะดแูลอาสาสมคัรเหลา่นี ้ไม่

ควรเก่ียงกนั 

8. การสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง ไมใ่ช่วา่นึกอยากจะมาก็มา การให้ความรู้ต้องเตมิ กิจกรรมต้องตอ่เน่ือง 

9. ความเสมอภาคและเท่าเทียม ทําไมอสม.ได้เดือนละ 600 แตส่ว่นอ่ืนไมไ่ด้เลย 

10. การให้กําลงัใจสําคญัมาก ช่ืนชมบ้างเวลาทํางานแล้วสําเร็จ 

11. ยกย่องเชิดชไูด้ควรทําเม่ือมีโอกาส 

12. การรับรองสถานะ การทํางานอย่างมีศกัดิศ์รี จําเป็นมาก การไมถ่กูรับรองสถานะ ทําให้ความเช่ือมัน่ของคนท่ีไปดแูล

สัน่คลอน ทําอย่างไรให้มีสถานะท่ีชดัเจน  

13. อย่าใช้อาสาสมคัรเป็นฐานหรือเคร่ืองมือเพ่ือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เพราะอาสาสมคัรอยู่เพ่ือคนทัง้ประเทศ เปิดโอกาสให้

ทกุคนทํา ถ้าเขาทําเก่งและดีแล้ว ยกย่องเชิดชพูวกเขาเลย 

 

ประชุมเสร็จสิน้เวลา 

 12.00 น. 

 

 

 


