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การประเมินผลการสัมมนา  446 
ประมวลภาพกิจกรรม  452 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี  456 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ การจัดงานสถาปนา  462 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ครบรอบ 61 ปี 
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ค าน า 

 เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกปี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เห็นความส าคัญของการจัดให้มีการสัมมนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง เ พ่ือเปิด
โอกาสให้ศิษย์เก่า นักวิชาการ นักปฏิบัติ และคณาจารย์ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ทาง
วิชาการ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาด้านวิชาการและการปฏิบัติงาน โดยในปีนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 
2558 ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้มีการจัดการสัมมนา
วิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 61 ในหัวข้อหลักเรื่อง “สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการบูรณาการเพ่ือการปฏิรูปสังคม” เพ่ือเป็นการเน้นย้ าถึงความส าคัญของ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในฐานะสังคมศาสตร์ประยุกต์ที่บูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ เพ่ือการพัฒนามนุษย์ 
ชุมชน และสังคม ทั้งนี ้ในปี้มีผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้น าเสนอในงานสัมมนาฯ 
และเผยแพร่ในหนังสือรายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสร์ มธ. ปีที่ 61 ฉบับนี้จ านวน 34 เรื่อง โดยเป็นผลงานจากนักศึกษา นักวิชาการ และคณาจารย์ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

 ในโอกาสนี้ กระผมในนามของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอกราบ
ขอบพระคุณภาคีเครือข่าย อันได้แก่ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคมไทย และสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สนับสนุนให้จัดงาน
สัมมนาวิชาการฯในครั้งนี้ส าเร็จไปด้วยดีและยังประโยชน์แก่การพัฒนาศาสตร์ด้านสังคมสงเคราะห์ต่อไป 

 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ) 
 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
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ค ากล่าวรายงาน 
สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ครบรอบ 61 ปี 

หัวข้อ “สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการบูรณาการเพื่อการปฏิรูปสังคม” 
โดย 

อาจารย ์ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ณ หอประชุมศรีบูรพา    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
************************************* 

กราบเรียนรองคณบดี คณาจารย์ และ ผู้แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 ในวาระครบรอบวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่  61 นี้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ได้จัดให้มีพิธีการและกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสส าคัญนี้  ตามธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติกันมาต่อเนื่องทุกปี ซึ่ง
ได้แก่พิธีการทางศาสนาในช่วงเช้า การมอบทุนการศึกษา และการจัดให้มีการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส
การสถาปนาคณะฯ เพ่ือให้เป็นเวทีส าคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสังคม
สงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และการพัฒนาสังคม ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน  
และผู้ที่สนใจทั่วไป 
 ในวาระครบรอบการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 61 คณะสังคมสงเคราะห์เห็น
ความส าคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยเน้นย้ าถึงความเป็นสังคมศาสตร์
ประยุกต์และความส าคัญที่จะต้องมีการบูรณาการกับศาสตร์แขนงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพ่ือเป้าหมายใน
การพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างเป็นองค์รวมและยั่งยื่นต่อไป ในภาคเช้าวันนี้ จะเป็นการเปิดเวทีเสวนาตาม
หัวข้อหลักของปีนี้ ได้แก่ “สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการบูรณาการเพื่อการปฏิรูปสังคม” 
โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับเกียรติจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากสาขาที่จะร่วมมองถึง
ทิศทางและแนวทางในการบูรณาการระหว่างการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และศาสตร์แขนงอ่ืนๆ เพ่ือ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนามนุษย์และสังคมต่อไป ส่วนในภาคบ่ายจะเป็นการสัมมนา
วิชาการกลุ่มย่อย จ านวน 5 ห้องย่อย ได้แก่ 

ห้องย่อยท่ี 1 : วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ : บทบาทและการพัฒนา   
ห้องย่อยท่ี 2 : ทุนทางสังคม ชุมชน และการพัฒนา 
ห้องย่อยท่ี 3 : สุขภาพและการดูแลทางสังคม 
ห้องย่อยท่ี 4 : การพัฒนา และการคุ้มครองเด็ก 
ห้องย่อยท่ี 5 : การบริหารสังคม และสวัสดิการ   
ในปีนี้ มีผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกให้น าเสนอจ านวนทั้งสิ้น 35 เรื่อง จากทั้งนักวิชาการ 

คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 บัดนี้  ได้ เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญ ผู้ แทนคณบดี รองศาสตราจารย์  
พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา
วิชาการ หัวข้อ “สังคมสงเคราะห์ศาสตร์: ศาสตร์แห่งการบูรณาการเพื่อการปฏิรูปสังคม” ด้วย 
ขอบพระคุณค่ะ 
 

*********************** 
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ค ากล่าวเปิด 
สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ครบรอบ 61 ปี 

หัวข้อ “สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการบูรณาการเพื่อการปฏิรูปสังคม” 
โดย 

รองศาสตราจารย์พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ณ หอประชุมศรีบูรพา    

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
************************************* 

เรียนท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และ ผู้แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 ในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีนี้ กระผมในนาม
ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วาระส าคัญได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกปี
หนึ่ง ซึ่งจะเป็นโอกาสส าคัญประจ าปี ที่ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมแสดงความยินดีในประวัติศาสตร์
ของการก่อตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปีนี้ คณะฯครบรอบ 61 ปี ซึ่ง
หากเปรียบเป็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ที่เติบโตแข่งแกร่งและแผ่ขยายกิ่งก้านให้ความร่วมเย็นแก่ผู้คนและสังคม 

ในปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้พัฒนาและก้าวหน้ามาเป็นล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเพ่ือพร้อมเปิดรับในปีการศึกษา 2558 ที่ก าลังจะมาถึงทั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสังคม) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสังคม) อีกทั้งการที่คณาจารย์หลายท่านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับสากล  โดยกระผมขอกล่าวถึงรางวัลที่ส าคัญ อาทิ 
 1) รางวัลระดับนานาชาติของโครงการ Move World Together เคลื่อนโลกไปด้วยกัน โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา และ อาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ ที่ได้เข้าร่วมการประกวดในงาน
2014 Taipei International Invention Show & Technomart และได้รับรางวัลระดับนานาชาติรวม 9 
รางวัล จาก 2 ผลงาน คือ ผลงาน Electric Sticky Rice Cooker หรือกระติ๊บไฟฟ้า และผลงาน Sustainable 
Energy   
 2) รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2557 สาขาปรัชญา และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
ของ ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์  
 3) อาจารย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่มอบให้แก่รองศาสตราจารย์ 
อภิญญา เวชยชัย และ  
 4) รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานบริการสังคม (Service Learning) ในระดับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ที่มอบให้แก่นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นต้น 
 ส าหรับการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 61 นี้กระผม 
รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้มีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อที่จะช่วยให้คณะฯ ได้ทบทวนและมองเห็นแนวทางการ
พัฒนาศาสตร์ด้านสังคมสงเคราะห์ที่ชัดเจนและมีบูรณาการกับศาสตร์แขนงอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนามนุษย์และ
สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป  

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง หัวข้อ “สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
: ศาสตร์แห่งการบูรณาการเพื่อการปฏิรูปสังคม” ณ บัดนี้ 

 
********************** 
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ก าหนดการ 
งานสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครบรอบ 61 ปี 

เรื่อง “สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการบูรณาการเพื่อการปฏิรูปสังคม” 
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 

------------------------------------------------------  

ภาคเช้า ณ ห้อง สค.103 ช้ัน 1 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์มธ.ท่าพระจันทร ์

8.00 - 8.30 น.   บวงสรวงพระภมู ิ

8.30 - 9.00 น.   ถวายสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูป 

9.00 - 9.30 น. พิธีมอบทุนการศึกษา 

ภาคเช้า ณ หอประชุมศรีบูรพา  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

9.30 – 10.00 น.  ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ 

10.00 – 10.15 น.  พิธีเปิดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี  

 รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลา่วรายงาน 

 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กล่าวเปดิงาน 

10.15 – 10.30 น. พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2556 

10.30 – 12.00 น.  เสวนาเรื่อง “สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการบูรณาการเพือ่การปฏิรูปสังคม” 

 - ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  ปธานวนิช  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. 

 - รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลีย้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. 

- คุณพงศา ชูแนม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจดัการต้นน้ าพะโต๊ะ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 - รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. (ผู้ด าเนินการอภิปราย) 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

* พิธีกรภาคเช้า : อาจารย์ปรียานชุ โชคธนวณิชย์ และ อาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ 

ภาคบ่าย ณ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร ์

13.00 – 16.30 น. สัมมนาวิชาการห้องย่อย 

 ห้องย่อยที่ 1 : ณ ห้อง สค. 209 ผู้ด าเนินการอภิปราย : รศ.อภิญญา เวชยชัย และคุณชินชัย ช้ีเจรญิ 

 ห้องย่อยที่ 2 : ณ ห้อง สค. 210 ผู้ด าเนินการอภิปราย : รศ. ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ และ ผศ. ดร.จาตุรงค์ บุญยรัตนสุนทร 

 ห้องย่อยที่ 3 : ณ ห้อง สค. 310 ผู้ด าเนินการอภิปราย : รศ.กิตติยา นรามาศ และ รศ. ดร.ขัตติยา กรรณสูตร 

 ห้องย่อยที่ 4 : ณ ห้อง สค. 311 ผู้ด าเนินการอภิปราย : รศ. ดร.สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ และ อ. ดร.พระมหาสุทิตย์ อาภากโร 

 ห้องย่อยที่ 5 : ณ ห้อง สค. 208  ผู้ด าเนินการอภิปราย : รศ. ดร.นฤมล นิราทร และ ผศ. ดร.พงษ์เทพ สันติกุล 

16.30 – 16.45 น. พิธีมอบประกาศนียบตัรส าหรับผูน้ าเสนอผลงานวิชาการ 

------------------------------------------------------  
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วิชาชีพสังคมสงเคราะห์กับการปฏิรูปสังคม : ความท้าทายแห่งยุคสมัย 
Social Work Profession and Social Reform :  

The Age of a Challenging 

 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปทัมะดุลย์1 
 Associate Professor Dr.Kitipat Nontapattamadul2 

Abstract 
 Social reform has many meanings. Historically, social work profession reflects a long-standing 
controversial between individual treatment and social change/social reform. The debate between 
those who support the idea of Mary Richmond and those of Jane Addams is still over one-hundred 
years current. 
 In Thai context, the patron-client systems play a hegemonic role in hierarchical society. In 
contrast, the philosophies and ideologies which underpin social work profession are humanism, respect 
to humanistic values and human dignity. These philosophies shape social work as a set of social 
practices which propose the horizontal relationship for contesting, resisting and rejecting the 
hierarchical or patron-client relations. The social practices of social work profession contesting the 
patron-client systems gradually are considered as the movement toward social reform and the 
essence of the social reform. At least, the practices may reflect a dimension of social reform.      
 Therefore, social work practitioners as well as educators who conduct an ideologies 
reproduction, all should perform with an extreme awareness of any pressure, pull or push people 
sunk into the patron-client systems. Instead, they should construct a social change, a humanistic and 
just society.   
Keywords : Social reform, Social work profession, Patron-client systems, Humanism,  

 Humanistic values, Human dignity. 

บทคัดย่อ 
การปฏิรูปสังคมมีหลากหลายความหมาย วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ สะท้อนเรื่องราวของ

ความขัดแย้งระหว่างการบ าบัดรักษาหรือให้ความช่วยเหลือบุคคลกับการท างานที่เน้นการปฏิรูปสังคมหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งการถกเถียงระหว่างสองขั้วความขัดแย้งนี้ มีมาตั้งแต่สมัยแมรี่ ริชมอนด์กับเจน แอดดัมส์ และ
ยังคงถกเถียงกันอยู่แม้เวลาผ่านมานานเกินหนึ่งร้อยปีแล้ว 

วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ไทยอยู่ในบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย ที่มีระบบความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ หรือ
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง ที่เป็นอ านาจครอบง าหลักในสังคม ทว่า ปรัชญาและวิธีคิดของวิชาชีพนี้คือปรัชญามนุษย์นิยม การ
เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งตีความได้ว่า เป็นการปฏิบัติการทางสังคมที่น าเสนอ
ความสัมพันธ์แนวราบ-เพื่อขับเคี่ยว ต้านทานและปฏิเสธกับความสัมพันธ์แนวดิ่ง หรือความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ การ
ปฏิบัติการทางสังคมของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ขับเคี่ยวกับระบบอุปถัมภ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงมีทิศทางและ
สาระส าคัญของการปฏิรูปสังคม หรืออาจจะถือว่าเป็นมิติหนึ่งของการปฏิรูปสังคม 

                                                           
1 กลุ่มช านาญการสังคมสงเคราะห์สุขภาพ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 Health Social Work, Faculty of Social Administration, Thammasat University.  
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นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน นักการศึกษาผู้ท าหน้าที่ผลิตซ้ าอุดมการณ์ของวิชาชีพทั้งมวล จึงต้อง
ตระหนักว่า วิชาชีพจะไม่ด าเนินการจนเป็นผลให้เป็นการยัดเยียด ดึงรั้งหรือผลักดันให้ประชาชนจมดิ่งอยู่ภายใต้ระบบ
อุปถัมภ์ แต่จะต้องด าเนินการเพื่อที่จะสร้างสังคมที่ให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
เปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความเป็นธรรม 
ค าส าคัญ : ปฏิรูปสังคม, วิชาชีพสังคมสงเคราะห์, ระบบอุปถัมภ์, ปรัชญามนุษย์นิยม, คุณค่าความเป็นมนุษย์,  

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์. 
 
บทน า 
 การปฏิรูปก าลังเป็นกระแสนิยมในสังคมไทยปัจจุบัน สถานการณ์บ้านเมือง ณ ขณะนี้ ค าว่า “ปฏิรูป” กลายเป็น
วาทกรรมที่มีฐานะเป็นการสร้างความหวังใหม่ ๆ ให้กับการปรองดองในประเทศไทย หรือบางท่านอาจจะมองว่าเป็นเพียง
การซื้อเวลา หรือถอยไปตั้งหลักใหม่ อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปมีความหมายหลากหลาย รวมถึงค าว่า การปฏิรูปสังคม ซึ่ง
เชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ ส าหรับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสังคมทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม  

การก าเนิดของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีส่วนสัมพันธ์กับการปฏิรูปสังคม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประวัติศาสตร์ของ
การสังคมสงเคราะห์ เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ที่ให้ก าเนิดงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนและงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนที่ส าคัญ
ของสหรัฐอเมริกา คือ เจน แอดดัมส์ (Jane Addams) นั้น ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปฏิรูปสังคม (Social reformer) คน
ส าคัญเลยทีเดียว (Rothman, & Mizrahi, 2014) การปฏิรูปสังคมในความหมายของสังคมสงเคราะห์อเมริกันชวนให้ศึกษา
วิเคราะห์ และเช่ือมโยงมาสู่วงการสังคมสงเคราะห์ไทย ที่มีบริบททางสังคมแตกต่างจากสังคมอเมริกันค่อนข้างมาก 
อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาการริเริ่มให้มีการเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพของท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม 
เมื่อประมาณปี พ.ศ.2485 ก็มีคุณลักษณะของการปฏิรูป กล่าวคือ เป็นการน าความเป็นวิชาชีพเข้ามาท างานกับประชาขน
คนไทย โดยไม่ได้ปล่อยให้คนไทยที่มีปัญหาต้องพึ่งพาระบบอุปถัมภ์อย่างแต่ก่อนนั่นเอง  ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อไม่นานมานี้ 
วงการสังคมสงเคราะห์ไทยก าลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยสังคมไทยได้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ เป็นครั้งแรก เมื่อมกราคม พ.ศ. 2556 จึงยิ่งเป็นการย้ าคุณค่าของการสถาปนาความสัมพันธ์แนวราบตามคติ
ของวิชาชีพ เข้ามาแทนท่ีความสัมพันธ์แนวดิ่ง-ที่เรียกกันว่า ระบบอุปถัมภ์ 

ความหมายของการปฏิรูปสังคมนั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย ความหมายเท่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของสั งคม
สงเคราะห์อเมริกันนั้น-เป็นความหมายเดียวกันกับการนิยามในที่อื่น ๆ หรือไม่ และการปฏิรูปสังคมในสังคมไทยมีความ
เชื่อมโยงกับระบบอุปถัมภ์และวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หรือไม่ บทความนี้พยายามวิเคราะห์วิจารณ์และสร้างสรรค์ข้อเสนอ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป 
 
การปฏิรูปสังคม : ความหมายท่ีหลากหลาย 
 การปฏิรูปสังคมในความหมายระดับสากล 
 การปฏิรูปสังคมเป็นแนวความคิดที่มีความส าคัญในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่ประชาคมโลกให้ความสนใจ
ในฐานะที่เป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยสร้างระเบียบใหม่ของนานาประเทศ (International order) เมื่อครั้งการสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง การปฏิรูปสังคมยังได้น าไปสู่การก าเนิดขึ้นขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labor Organization) หรือ ILO เมื่อปี ค.ศ.1919 ในครั้งนั้น มีข้อถกเถียงถึงการส่งเสริมให้มีการปฏิรูปสังคมในระดับ
นานาชาติที่ส าคัญสามประการ ประการแรก ได้แก่ แนวคิดที่มองว่า การปฏิรูปสังคมมีความสัมพันธ์กับการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยมองว่า การปฏิรูปสังคมในเวทีนานาชาติจ าเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างนานาชาติ
อย่างกว้างขวาง เพื่อประเทศต่างๆ ยังคงสามารถแข่งขันทางการค้าในเวทีโลกได้ ทั้งนี้ การดูแลมาตรฐานแรงงาน สภาพ
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การท างานท่ีดี และการให้ประโยชน์จากการประกันสังคม โดยถือว่าเป็นการปฏิรูปสังคมเพื่อให้เกิดสวัสดิการที่ดี จึงมีฐานะ
เป็นสินค้าเช่นเดียวกับสินค้าอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศ เมื่อแต่ละประเทศหันมาดูแลมาตรฐาน
แรงงาน สภาพการท างานและการให้หลักประกันแก่แรงงานในประเทศ ย่อมมีผลต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้า
ระหว่างประเทศอย่างแน่นอน (Galbi, 1993)  

ประการที่สอง แนวคิดการมองการปฏิรูปสังคมในฐานะที่มีความสัมพันธ์กับการรักษาเสถียรภาพของรัฐ ทั้งนี้ 
การให้คุณค่ากับการส่งเสริมสันติภาพในอุตสาหกรรม การมีสภาพการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น และการท าให้มวลมนุษย์มี
ความก้าวหน้า ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปสังคมนั้น – นับเป็นกลไกที่จ าเป็นต่อการท าให้โลกมีสันติภาพ รัฐมีเสถียรภาพและ
ประชาคมนานาชาติย่อมมีเสถียรภาพตามมา (Galbi, 1993) 

ประการที่สาม แนวคิดการมองการปฏิรูปสังคมในฐานะที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมใน
ประชาคมนานาชาติ ทั้งนี้ ความเป็นธรรมทางสังคมถือเป็นการกระท าการของนานาประเทศ ที่ร่วมกันแสดงความเข้าใจ
และเห็นความจ าเป็นของการด าเนินการส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (human dignity) การที่รัฐหนึ่งปฏิเสธที่จะ
ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนที่อยู่นอกรัฐของตน จะได้รับการมองว่า รัฐนั้นปฏิเสธมนุษยธรรมของผู้อื่น 
หรือมิฉะนั้นก็ ขัดแย้งกับความส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Galbi, 1993) 

นักวิชาการมีความเห็นว่า การทุ่มเทความพยายามเพื่อให้เกิดการปฏิรูปสังคมในประชาคมนานาชาติ จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง หากได้มีการท าความเข้าใจกับการเช่ือมโยงแนวคิดการปฏิรูปสังคมทั้งสามประการ อาทิ แทนที่จะต้อง
จัดล าดับความส าคัญหรือต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน เราพึง
เชื่อมโยงนโยบายการปฏิรูปสังคมกับการส่งเสริมการค้าเสรี หรือนโยบายการปรับปรุงเชิงโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยให้มีกรอบ
การด าเนินการที่ยืดหยุ่นกว่าและน าไปสู่ผลที่ดีกว่า เช่นเดียวกัน สิ่งท่ีพบมากในรัฐยุคสงครามเย็น ได้แก่การคิดแบบแยกขั้ว 
(dichotomy) ระหว่างการเลือกความมั่นคงของรัฐและการเลือกสิทธิมนุษยชน ในอนาคต ความไร้เสถียรภาพของรัฐนั้นมี
แนวโน้มที่จะเป็นประเด็นปัญหาหลักของเสถียรภาพในประชาคมนานาชาติ ดังนั้น จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างการปฏิรูปสังคมและการมีเสถียรภาพของรัฐในประชาคมนานาชาติ (Galbi, 1993)     

เราจะเห็นว่า การปฏิรูปสังคมมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับการแข่งขันการค้าในตลาดเสรี การรักษาเสถียรภาพ
ของรัฐและประชาคมนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคมและการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ก าเนิดขึ้นในประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม มีหลักการของตลาดเสรี มีหลักการของความเป็น
ธรรมทางสังคม รวมทั้งมีความเช่ือพ้ืนฐานหรือปรัชญาที่เทิดทูนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์จึงมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปฏิรูปสังคมอย่างแน่นอน  

 
การปฏิรูปสังคมในความหมายของการประนีประนอมความขัดแย้งทางชนชั้น 
นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่ง วิเคราะห์ค าว่า “การปฏิรูป” โดยมองว่า การปฏิรูปเหมือนเป็นค าตอบต่อการแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนช้ัน ในรูปแบบของนโยบายต่างๆ ของรัฐที่เป็นที่ยอมรับ การปฏิรูปเป็นเหมือนทางออกของ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนช้ัน ที่ปรากฏขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่
สภาวการณ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างการประนีประนอมระหว่างชนช้ัน ส่วนการปฏิรูปสังคม
นั้น เป็นการตอบสนองอย่างประนีประนอมต่อผลที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างทุนและแรงงานในระบบใดระบบหนึ่ง  ที่
ปราศจากกลไกใด ๆ ที่จะจัดการกับความขัดแย้งดังกล่าว (Teeple, 2000)  

ด้วยนิยามความหมายข้างต้น การปฏิรูปสังคมจึงไม่ได้เป็นจุดมุ่งหมายสุดท้าย (not ends in themselves) ใน
เนื้อแท้ของตน ทว่าเป็นเสมือนข้อตกลงชุดหนึ่งที่ผ่านการอาณัติอ านาจ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีนัยยะว่า ชนช้ันนายทุน
สามารถที่จะแสวงหาประโยชน์จากชนช้ันแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องต่อไป ขณะเดียวกัน ชนช้ันที่ตก
เป็นเบี้ยล่างก็ยังสามารถที่จะปกป้องตนเองและได้รับการให้หลักประกันที่สมเหตุสมผลในการผลิตซ้ าของกลไกที่จะช่วย
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ปรับปรุงสุขภาวะ การศึกษาและมาตรฐานการด ารงชีวิตที่ดี กล่าวอย่างสั้นๆ การปฏิรูปถือเป็นการประนีประนอมที่น าไปสู่
การสร้างความร่วมมือในการเยียวยาความไม่สงบทางสังคม และการท าให้สังคมยอมรับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่หลากหลายของ
การผลิต และป้องกันมิให้ทุนเข้ามาลดคุณค่าชนช้ันแรงงานตลอดจนท าลายธรรมชาติอย่างไร้หลักการ (Teeple, 2000) 
 การปฏิรูปยังให้นัยยะต่อเนื่องไปอีกว่า ในฐานะที่การปฏิรูปเป็นผลผลิตของการตราเป็นกฎหมายโดยรัฐนั้น การ
ปฏิรูปจึงเหมือนเป็นการแบ่งแยกอ านาจในสังคม ที่ท าให้ชนช้ันบางชนช้ันและสถาบันบางสถาบันได้สัมปทานประโยชน์
ต่างๆ ในขณะที่ บางชนช้ันได้แต่เพียงแสดงการเรียกร้องและการรอคอยการหยิบยื่น สังคมที่มีการปฏิรูป โดยนิยามศัพท์
เช่นนี้ ก็คือสังคมที่ชนช้ันแรงงานไม่ได้เป็นเจ้าของอ านาจที่จะก าหนดชีวิตของตนเอง ทว่า ชนช้ันแรงงานอาจจะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่การมีชีวิตที่ดี เพียงโดยทางอ้อมเท่านั้น และในท้ายที่สุ ด ชนช้ันแรงงานก็เป็นได้เพียงผู้รับเท่านั้น 
(Teeple, 2000)  

การวิเคราะห์เช่นนี้ยังมองต่อไปอีกว่า แม้ว่า เราจะให้ความหมายของการปฏิรูปสังคม ในฐานะเป็นสิทธิทางสังคม 
(social rights) ก็ตาม ในทางปฏิบัติ สิทธิดังกล่าวเป็นเพียงแค่การสงเคราะห์ประชาชนทางสังคม (social assistance) 
และการสงเคราะห์ดังกล่าวอาจจะเป็นเพียงพอในการท าให้บุคคลปลอดพ้นจากการพึ่งพิงตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม การ
สงเคราะห์ประชาชนทางสังคมยังไม่ถือว่าเป็นวิถีทางที่จะสร้างการปลดปล่อย (free) ชนช้ันแรงงานให้เป็นอิสระจาก
ตลาดแรงงาน การสงเคราะห์ดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงรากฐานของการครอบครองปัจจัยการผลิตใน
สังคม และการสงเคราะห์ประชาชนทางสังคมจะท าให้บุคคลปลอดพ้นจากการพึ่งพิงตลาดแรงงานได้ก็เฉพาะในเงื่อนไขทาง
สังคมและเศรษฐกิจบางประการเท่าน้ัน (Teeple, 2000)  

เราจะเห็นได้ว่า การปฏิรูปสังคมที่ใช้กันในบริบทโลกนั้น ก าเนิดมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วและอย่างมากของ
รัฐสวัสดิการในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งส่งผลเป็นการลดความขัดแย้งในการปฏิรูปลัทธิทุนนิยมลง และเป็นการ
สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ลัทธิเศรษฐกิจทุนนิยมนั้น-เป็นสิ่งที่ปฏิรูปได้ ยิ่งมีการปฏิรูปเกิดขึ้นมากเท่าไร ยิ่งเป็นการตอกย้ าวิธี
คิดดังกล่าวให้ล้ าลึกและแพร่หลายไปอย่างมาก จนมีการยอมรับว่า การปฏิรูปเป็นค าตอบท่ีเป็นไปได้ของบรรดาปัญหาทาง
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ (Teeple, 2000) 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการปฏิรูปสังคมเป็นการประนีประนอม การปฏิรูปสังคมจึงมีลักษณะการบรรเทาปัญหา
ช่ัวครั้งคราว เป็นการยอมจ านนต่อการบรรเทาเยียวยาผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของลัทธิทุนนิยม และกลบเกลื่อนการแข็ง
ขืนต่อต้านต่อผลกระทบอันเลวร้ายนั้น การปฏิรูปทางสังคม ถึงอย่างไรก็ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชน
ช้ัน ไม่ได้ลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่แตกแยกกันในหมู่ชนช้ันผู้ปกครอง หรือแม้กระทั่ง ความขัดแย้งระหว่างลัทธิทุน
นิยมกับธรรมชาติ (Teeple, 2000) 

อันที่จริง การปฏิรูปสังคมมีความย้อนแย้งในธรรมชาติของมัน กล่าวคือ ในด้านหนึ่ง การปฏิรูปคือแบบแผนของ
การต่อต้านแข็งขืนต่อแบบแผนการผลิตแบบทุนนิยม ซึ่งการต่อต้านแข็งขืนนี้เป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งต่อการปกป้องคุ้มครองชนช้ัน
ผู้ใช้แรงงานและธรรมชาติ ทว่าในอีกด้านหนึ่ง การปฏิรูปก็เป็นการประนีประนอมกับปัจจัยที่ธ ารงรักษาลัทธิทุนนิยมเอาไว้ 
ประนีประนอมกับการปรับปรุงแก้ไขภายในระบบทุนนิยม มิพักต้องกล่าวถึ ง การหนุนเสริมความชอบธรรมของรัฐ 
คุณลักษณะที่เป็นความย้อนแย้งในตัวเองแนบแน่นอยู่ในการปฏิรูปทุกๆ หนแห่ง (Teeple, 2000) 

ทรรศนะที่มองว่า การปฏิรูปสังคมคือการประนีประนอมกับความขัดแย้งทางชนช้ัน และในธรรมชาติของการ
ปฏิรูปสังคมมีความย้อนแย้งดังกล่าว เมื่อน ามาวิเคราะห์วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เราพบอิทธิพลของความย้อนแย้งชุดนี้
เช่นกัน ดังจะพบในประวัติศาสตร์ของการก าเนิดวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะอภิปรายต่อไป  
 
การปฏิรูปสังคมกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 การปฏิรูปสังคม เท่าที่ปรากฏในการอภิปรายความหมายโดยนักวิชาการหลายท่าน มีระดับความลึกซึ้งและ
ทิศทางของการให้ความส าคัญที่แตกต่างกัน วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในทุกความหมายที่มีการ
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อภิปราย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงประวัติศาสตร์ของการก าเนิดวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของสหรัฐอเมริกา ความเห็น
ที่แตกต่างเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่เป็นการบ าบัดรักษากับบุคคล หรือเป็นการปฏิรูปสังคม เป็นข้อ
ถกเถียงท่ียังตกลงกันไม่ได้แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมากกว่า 100 ปีแล้ว (Haynes, 1998; กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2554)  
 ความขัดแย้งระหว่างการบ าบัดรักษารายบุคคลกับการปฏิรูปสังคม มีมาตั้งแต่ ยุคแมรี่ ริชมอนด์ (Mary 
Richmond) และเจน แอดดัมส์ (Jane Addams) สุภาพสตรีทั้งสองท่านเป็นคนแรกๆ ที่บุกเบิกงานสังคมสงเคราะห์ใน
สหรัฐอเมริกา และมีอิทธิพลอย่างส าคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์วิชาชีพ ทั้งสองท่านเป็นคนในยุคเดียวกันและเข้าสู่วงการสังคม
สงเคราะห์ ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1800 โดยท างานในองค์กรเดียวกันเรียกว่า Charity Organization Societies (COS) 
ทั้งสองท่านต่างเป็นผู้บริหารขององค์กรนี้ เพียงแต่ต่างวาระกัน สิ่งที่ท าให้แตกต่างและขัดแย้งกัน ได้แก่ทรรศนะพื้นฐานใน
การท างานของแมรี่ ริชมอนด์นั้นได้รับอิทธิพลความคิดจากกลุ่มแนวคิดดาร์วินทางสังคม (Social Darwinists3) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากโจเซฟิน ชอว์ โลเวล (Josephine Shaw Lowell) ซึ่งเป็นผู้ชักชวนให้แมรี่ ริชมอนด์เข้าร่วมกับ COS นักคิด
กลุ่มนี้เช่ือว่า ปัญหาความยากจนเกิดจากบุคลิกลักษณะของคนจน การแก้ปัญหาความยากจนต้องให้การศึกษาและฟื้นฟู
สภาพของคนจน การให้หลักประกันทางสังคมไม่ช่วยแก้ปัญหาคนจนเพราะจะท าให้คนจนเกียจคร้าน ไม่ยอมท างานและไม่
ยอมพึ่งตนเอง แมรี่ ริชมอนด์รับเอาอิทธิพลความคิดของโจเซฟิน โลเวลมาอย่างลึกซึ้ง (Franklin, 1986, pp.  508-509 
อ้างถึงในกิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย์, 2554)  
 ส่วนเจน แอดดัมส์ไม่นิยมแนวคิดดาร์วินทางสังคม ตรงกันข้าม เจน แอดดัมส์มีความเช่ือมั่นในปรัชญาปฏิบัตินิยม
ของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) การด าเนินงานของเจน แอดดัมส์เป็นการกระท าทางสังคมที่นักสังคมสงเคราะห์หรือชน
ช้ันกลางท่ีปฏิเสธแนวคิดดาร์วินทางสังคม เข้าไปฝังตัวอาศัยอยู่ในสลัมอยู่กับคนยากจน เรียกว่าเป็น Settlement House 
Movement เจน แอดดัมส์ได้เสนอแนวความคิดในการท างานโดยการช้ีข้อแตกต่างระหว่างปรัชญาการท างานของตนกับ
ของ COS ซึ่งก็หมายถึงการวิพากษ์ที่พุ่งเป้าไปที่แบบแผนการท างานของแมรี่ ริชมอนด์โดยตรง แอดดัมส์วิพากษ์วิจารณ์
โจมตีผู้เยี่ยมเยียนเยี่ยงมิตร (Friendly visitors) ว่าผู้เยี่ยมเยียนเยี่ยงมิตรเหล่านี้มักจะพร่ าสอนคนยากจนให้รู้จักประหยัด
กระเหม็ดกระแหม่ ผู้เยี่ยมเยียนเยี่ยงมิตรสั่งสอนคนจนว่าเขาจะเป็นพลเมืองที่ดีมีความเที่ยงธรรม เมื่อเขาพึ่งตนเองไม่รับ
ความช่วยเหลือ ดังนั้น ในนัยยะกลับกัน บรรดาคนยากจนจึงเป็นพลเมืองที่เลวเพราะรับเงินช่วยเหลือ ขณะที่กลุ่มท างาน
นิคมของแอดดัมส์จะมองว่าผู้ที่ยากจน แม้บางทีอาจเกียจคร้านแต่เขาเป็นคนดีและเป็นบุคคลที่น่าสนใจ การท างานไม่
จ าเป็นต้องใช้ความกดดันเรื่องคุณงามความดี แต่ควรจะท าความเข้าใจคนจน รู้จักคนจนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะมองคนจน
จากแง่มุมด้านสังคมของเขา  
 อย่างไรก็ตามทั้งแมรี่ ริชมอนด์หรือกัลยาณมิตรผู้เยี่ยมเยือน (friendly visitors) หรือ COS และเจน แอดดัมส์ 
หรือ Settlement House Movement ต่างมีอิทธิพลต่อเนื้อหาการฝึกอบรม การสอนงานและการถ่ายทอดวิชาการ
ความรู้ ท้ังด้านการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย การสังคมสงเคราะห์ชุมชนและการปฏิรูปทางสังคม ในยุคนั้นเป็นอย่างมาก 
แมรี่ ริชมอนด์โดดเด่นในด้านความพยายามยกระดับวิชาชีพของการสังคมสงเคราะห์ให้เป็นที่ยอมรับ  การปลุกเร้าสร้าง
ส านกึทางวิชาชีพ และการผลักดันให้บริการทางสังคมด าเนินงานด้วยเทคนิคการปฏิบัติงานมากขึ้น แมรี่ ริชมอนด์ให้ความ
สนใจเป็นพิเศษในเรื่องกระบวนการแทรกแซงให้ความช่วยเหลือบุคคลอย่างเป็นระบบ  และถือกันว่าแมรี่ ริชมอนด์เป็นผู้
บุกเบิกการท างานด้านครอบครัวบ าบัดที่ส าคัญคนหนึ่ง ข้อจ ากัดของแมรี่ ริชมอนด์มีอยู่หลายประการ แต่ก็ถือได้ว่า ความ
โดดเด่นและความส าเร็จข้างต้นมีน้ าหนักมากกว่าความล้มเหลว คนรุ่นหลังโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยมัก
กล่าวถึงแมรี่ ริชมอนด์แต่ในด้านความส าเร็จเพียงด้านเดียว อย่างไรก็ตามเพื่อเป็น การศึกษาอดีตหรือประวัติศาสตร์ของ
องค์ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์จ าเป็นต้องน าจุดอ่อนและข้อจ ากัดต่างๆ มาอภิปรายให้ชัดแจ้ง 

                                                           
3 โดยสังเขป แนวคิดดาร์วินทางสังคมพัฒนามาจากทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส ดาร์วิน (Charles Darwin) ที่เชื่อว่า คนทีอยู่รอดได้คือคนที่แข็งแรงที่สุดหรือปรับตัวได้ดี
ที่สุด ความแตกต่างระหว่างคนจนคนรวยและความเหลื่อมล้ าทางสังคมเป็นผลมาจากการคัดสรรตามธรรมชาติ นายทุนคนร่ ารวยมีความชอบธรรมที่จะด า เนินธุรกิจจน
ร่ ารวย ไม่มีความยากจนในหมู่ชนที่ขยัน คนจนคือคนเกียจคร้าน สมควรถูกลงโทษจากสังคม ฯลฯ   
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 ในขณะที่ แมรี่ ริชมอนด์ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย เจน แอดดัมส์ก็ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกงานด้านสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนและงานชุมชน เจน แอดดัมส์เป็นนักสังคมสงเคราะห์ใน
แนวทาง “นักปฏิรูป” นั่นเอง และค าว่า “ปฏิรูป” ได้รับการขัดเกลาต่อๆ กันมาจนกลายเป็น “การพิทักษ์ประโยชน์” 
(Advocacy) (Brieland, 1986, p. 138 อ้างถึงในกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2554) ขณะนี้ วงการสังคมสงเคราะห์สนใจ
การเรียกร้องพิทักษ์สิทธิ พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน เรื่องเหล่านี้ เจน แอดดัมส์ ท ามาก่อนแล้วทั้งนั้น เธอเรียกร้อง
ให้มีการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัยของประชาชนยากจน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงงาน ปลุกระดมให้
คนงานหญิงก่อตั้งสหภาพแรงงานหญิง ขึ้นมาปกป้องสิทธิหลายแห่ง เจน แอดดัมส์ยังเป็นนักสังคมสงเคราะห์ผู้เดียวใน
ประวัติศาสตร์อเมริกันท่ีประธานาธิบดีหลายคนขอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประธานาธิบดีธี
โอดอร์ รูสเวลท์ (Theodore Roosevelt) และประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) (Brieland, 1986, pp. 
137-138 อ้างถึงในกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2554) 
  การถกเถียงระหว่างสองขั้วความขัดแย้งยังด าเนินมาจนแม้ผ่านมาแล้วมากกว่า 100 ปี (Abramowitz, 1998; 
Haynes, 1998; Rothman, & Mizrahi, 2014) อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าสังเกตว่า การท างานที่เน้นการสังคมสงเคราะห์
เฉพาะรายนั้น ก็ยังอ้างอิงฐานคิดเรื่องการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย (และทุกๆ วิธีการท างาน) ดังกล่าว น่าจะท าให้การแยกขั้วความ
ขัดแย้งของวิธีคิดแบบการท างานบ าบัดรักษารายบุคคลและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (หรือการปฏิรูปสังคม) ลดความ
รุนแรงลงไปได้ แต่หากพิเคราะห์ลึกลงใน ปรัชญาพื้นฐานของสังคมอเมริกันซึ่งเทิดทูนสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างมาก 
การปฏิรูปในความหมายที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมอย่างลึกล้ า ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงการครอบครองปัจจัยการผลิตให้
อยู่ในมือของชนช้ันแรงงาน อย่างที่นักวิชาการกลุ่มเรดิกัลน าเสนอ (Teeple, 2000) นั้น น่าจะเป็นไปได้ยากยิ่ง อย่างดีที่สุด 
ชนช้ันแรงงานในสังคมอเมริกันก็เรียกร้องการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตของตน
เท่านั้น ซึ่งก็เป็นค าถามกลับมาที่วิชาชีพสังคมสงเคราะห์อีกเช่นกัน ว่าจะมีจุดยืนอยู่ที่การธ ารงรักษาระบบที่ชนช้ันนายทุน
เอารัดเอาเปรียบชนช้ันแรงงานต่อไป หรือจะมีจุดอยู่ที่การเรียกร้องการดูแลคุณภาพชีวิตของชนช้ันที่เป็นฝ่ายถูกเอารัดเอา
เปรียบหรือเป็นคนชายขอบของสังคม 
 การปฏิรูปสังคมในความหมายที่เป็นเพียงแค่การประนีประนอมกับความขัดแย้งทางสังคม ดูเหมือนยังเป็นการ
ด าเนินการที่นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพก็ต้องให้ความตระหนักและลงมือกระท าการทางสังคม มิฉะนั้น การปฏิบัติการทาง
สังคมในกระแสหลักก็จะมีอิทธิพลเหนือนักสังคมสงเคราะห์ทางวิชาชีพ ยิ่งแนวคิดกระแสหลักที่เน้นธ ารงรักษาระบบที่ไม่
เป็นธรรมมีอิทธิพลต่อนักสังคมสงเคราะห์มากเท่าใด นักสังคมสงเคราะห์ก็ยิ่งปฏิบัติงานอย่างห่างไกลจากการปฏิรูปสังคม
มากเท่านั้น 
 นักวิชาการหลายท่านถือว่าเป็นความท้าทายที่นักสังคมสงเคราะห์จะต้องปฏิบัติงานอย่างมีสมดุลระหว่างการ
ท างานเชิงจุลภาคกับการท างานระดับมหภาค (Rothman, & Mizrahi, 2014) ทั้งนี้ นักวิชาการสังคมสงเคราะห์ได้อ้างอิง
เอกสารของสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ของสหรัฐอเมริกา (Council on Social Work Education – CSWE) ที่
เกี่ยวกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายการศึกษาสังคมสงเคราะห์ (Educational Policy and 
Accreditation Standards, 2008, p.1) ที่ประกาศอย่างชัดแจ้งว่า “เป้าหมายของการสังคมสงเคราะห์จะบรรลุผลที่
แท้จริง โดยการแสวงหาหนทางสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม การป้องกันสภาวะที่จะน าไปสู่การจ ากัดสิทธิ
มนุษยชน การขจัดความยากจน และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับบุคคลทุกคน” ข้อความนี้น่าสะท้อนถึงการ
ตระหนักในการหน้าที่ด้านการปฏิรูปสังคมของผู้บริหารการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา 
 อย่างไรก็ตาม การอภิปรายของนักวิชาการสังคมสงเคราะห์อเมริกันชวนให้ สงสัยว่า การปฏิรูปสังคมใน
ความหมายของท่านเหล่านั้นผูกติดอยู่กับวิธีการท างานระดับมหภาคเท่านั้น หรือการท างานระดับจุลภาค หรือการ
บ าบัดรักษากับบุคคล-ไม่นับว่าเป็นการปฏิรูปสังคม เช่นนั้นหรือ  
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การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เป็นการปฏิรูปสังคมหรือไม่ 
 อันที่จริง การวิเคราะห์แบบแยกสองขั้ว ระหว่างแนวคิดการท างานแบบบ าบัดรักษาบุคคลกับการปฏิรูปสังคมนั้น 
อาจจะเป็นการพิจารณาปรากฏการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นจริง เพราะในโลกของการปฏิบัติทางสังคม
มีความเป็นจริงเชิงซ้อนที่ด ารงอยู่ แม้ว่า นักสังคมสงเคราะห์คนหนึ่งอาจจะมีความเข้าใจในการปฏิรูปสังคมหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมให้มีความเป็นธรรมอย่างมาก แต่ด้วยลักษณะหน้าที่ที่ปรากฏจริงอยู่ตรงหน้า คือการบ าบัดรักษา
หรือการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ก าลังประสบปัญหาความเดือดร้อน หรือก าลังตกอยู่ในสภาวะยากล าบาก นักสังคม
สงเคราะห์ท่านนั้นก็จ าเป็นต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาชีพไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

การชี้ชัดลงไปว่า การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แบบไหน อย่างไร – จึงจะนับเป็นการปฏิรูปหรือการปฏิเสธการ
ปฏิรูป/การธ ารงรักษาระบบสังคมแบบท่ีชนช้ันแรงงานเป็นฝ่ายแพ้เปรียบ เป็นความยากล าบากเป็นอย่างยิ่ง  

การลดความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์เป็นมิติหนึ่งของการปฏิรูปสังคม 
นักสังคมสงเคราะห์ไทยอยู่ในบริบทสังคมที่แตกต่างจากสังคมอเมริกัน ความแตกต่างประการหนึ่งก็คือสังคมไทย

เป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ด ารงอยู่อย่างลึกซึ้ง ในขณะที่ สังคมอเมริกัน ความสัมพันธ์ เชิงอุปถัมภ์หรือระบบ
อุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัมพันธ์ในแนวดิ่ง ฝ่ายหนึ่งคือผู้ที่เหนือกว่า มีทรัพยากรมากกว่า หรือมีอ านาจมากกว่า 
กับอีกฝ่ายหนึ่งที่ด้อยกว่า อยู่ในระดับต่ าช้ันกว่า มีทรัพยากรน้อยกว่าหรือไม่มีทรัพยากรเลย หรือมีอ านาจน้อยกว่าหรือไม่มี
อ านาจเลย โดยจากการมีปฏิสัมพันธ์ในแนวดิ่ง ผู้ที่อยู่เหนือกว่าให้การอุปการะช่วยเหลือ คุ้มครองป้องกัน หรือดูแลผู้ที่ด้อย
กว่า ขณะเดียวกัน ผู้ที่ด้อยกว่าให้การสนับสนุน ท างานให้ โดยยอมรับใช้และเชื่อฟังเป็นการตอบแทน ความสัมพันธ์แนวดิ่ง
นี้ยังห่อหุ้มหรือจรรโลงไว้ด้วยค่านิยมหรืออุดมคติ ที่เรียกว่า การแสดงความกตัญญูกตเวที (อคิน รพีพัฒน์, 2518, น.79 
อ้างถึงใน สิทธิโชค ลางคุนานนท์, 2552, น.8) หรือที่นิธิ เอียวศรีวงศ์เห็นว่า ความภักดี-เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของ
ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ (อคิน รพีพัฒน์, 2548, น. 58) ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์จึงมีมิติเชิงซ้อนมากกว่าเป็นแค่
ความสัมพันธ์แนวดิ่งระหว่างคู่ความสัมพันธ์ในลักษณะเส้นตรงแนวยาว (linear) และยังมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นอย่างยิ่ง 
(highly personalistic) (น.59) (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2557, น. 2)   

ระบบอุปถัมภ์หมดไปจากสังคมไทยแล้ว จริงหรือ 
นักวิชาการไทยในยุคปัจจุบัน (อภิชาต สถิตนิรามัย, ยุกติ มุกดาวิจิตร, และนิติ ภวัครพันธุ์, 2556) มีความเห็นว่า 

ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์อาจจะไม่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือหากความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ยังมีอยู่จริง ก็จะไม่ใช่คุณลักษณะ
หลักของสังคมอีกต่อไป ทวา่ สังคมปัจจุบันก าลังเต็มไปด้วยชุดความสัมพันธ์ในแบบอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์
ในเชิงแนวนอนจะทวีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น ในหลายชุมชนท้องถิ่น ได้มีการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่ๆ ที่
สถานภาพของสมาชิกในกลุ่มมิได้แตกต่างห่างไกลกันมากแบบความสัมพันธ์แนวตั้ง – ไม่มีใครอยู่เหนือคนอื่นมากมายนัก 
โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ในเชิงเครือข่ายในแนวนอน ที่มีความซับซ้อน ยืดหยุ่นและผันแปรตลอดเวลา รวมทั้ง อาจจะ
ซ้อนทับกับความสัมพันธ์แบบอ่ืนๆ ได้ ทั้งนี้ เกิดจากเหตุผลที่ว่า การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการผลิตในโลกปัจจุบัน 
สง่ผลให้การผูกขาดของกลุ่มอิทธิพลในท้องถิ่นหลายแห่งต้องเสื่อมลง น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชนต่างๆ การเปลี่ยนแปลงนี้ยังเปิดโอกาสให้คนในชุมชนสร้างองค์กรหลายประเภทขึ้นในชุมชน ยิ่งมีการสร้าง
องค์กรและเครือข่ายใหม่ๆ ก็ยิ่งส่งผลให้ประชาชนในชุมชนจ านวนมากเกิดจิตส านึกเป็นความตื่นตัวทางการเมือง ในหลาย
พื้นที่ถึงขั้นเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวทางการเมือง ต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิและประโยชน์ของตนมากขึ้น ภาพของการเป็นผู้
รอรับการอุปถัมภ์จึงบรรเทาเบาบางลงไปมาก ทว่า ประชาชนได้พัฒนาอัตลักษณ์ใหม่กลายมาเป็น “พลเมืองใหม่” ที่มีสิทธิ
และแสวงหาโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรม (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2557, น. 2)   

การศึกษาของอภิชาต สถิตนิรามัย, ยุกติ มุกดาวิจิตร และนิติ ภวัครพันธุ์ (2556) มีความย้อนแย้งกับการศึกษา
ของบริงเกอร์ฮอฟและโกลด์สมิธ (Brinkerhoff & Goldsmith, 2004) ที่มองว่า ระบบอุปถัมภ์ยังคงด ารงอยู่ในประเทศ
ก าลังพัฒนา อย่างไรก็ตาม บริงเกอร์ฮอฟและโกลด์สมิธ ไม่ได้กล่าวถึงระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทย แต่สังคมที่นักวิชาการ



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 17 - 

ทั้งสองท่านกล่าวถึง มี อาทิ เม็กซิโก เซเนกัล อาร์เจนตินา เวเนซูเอล่า รัสเซีย เกาหลีใต้ เคนย่า ซิมบับเว มาเลเซีย จีน จา
ไมกา ไต้หวัน โบลิเวีย กานา โคลอมเบีย ฟิลิปปินส์ บราซิล อินเดีย แอฟริกาตะวันตก ปากีสถาน ตุรกี เซียร่าเลโอน เป็น
ต้น บริงเกอร์ฮอฟและโกลด์สมิธไม่ได้กล่าวถึงประเทศไทย แต่ให้ความเห็นว่า ระบบอุปถัมภ์จะไม่มีวันหมดไปจากสังคม
มนุษย์  
 ในบทความเรื่อง Good governance, clientelism, and patrimonialism: New perspectives on old 
problems บริงเกอร์ฮอฟและโกลด์สมิธเห็นว่า บุคคลเลือกที่จะอยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์ เพราะเห็นว่าเป็นกลยุทธ์การค านึงถึง
ความมั่นคงปลอดภัยของตนเป็นล าดับแรก (a safety-first strategy) บทความนี้ยังได้รวบรวมกลยุทธ์หลักในการปฏิรูป
ระบบอุปถัมภ์ (major strategies for reforming clientelistic systems) ที่มีการปฏิบัติในประเทศต่างๆ ในศตวรรษที่ 
21 ได้แก่ การปฏิรูปเศรษฐกิจให้เป็นระบบเสรี  (economic liberalization) การปฏิรูปประชาธิปไตย 
(democratization) การกระจายอ านาจ (decentralization) และการปฏิรูประบบราชการ (civil service reform)  
 เมื่อเช่ือมโยงผลการศึกษาวิจัยของอภิชาต สถิตนิรามัย, ยุกติ มุกดาวิจิตร และนิติ ภวัครพันธุ์ (2556) ที่มอง
แนวโน้มว่าระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยจะไม่มีบทบาทที่ส าคัญอีกต่อไป และบทความของบริงเกอร์ฮอฟและโกลด์สมิธที่ไม่ได้
กล่าวถึงบริบทของระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยเลย แสดงว่าระบบอุปถัมภ์ในไทยคงจะเป็นอย่างท่ีนักวิชาการไทยสามท่านได้
วิเคราะห์ไว้ หรืออาจจะอภิปรายแย้งได้ว่า การที่บทความของบริงเกอร์ฮอฟและโกลด์สมิธไม่ได้พูดถึงสังคมไทย ก็ไม่ได้
หมายความว่า ประเทศไทยนั้นได้ลบล้างระบบอุปถัมภ์ออกไปจากสังคมไทยแล้ว-หาได้ไม่ 

หากผลการศึกษาของอภิชาต สถิตนิรามัย, ยุกติ มุกดาวิจิตร และนิติ ภวัครพันธุ์ (2556) มีความถูกต้อง แสดงว่า
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของไทย ที่ระบบทุนนิยมเสรีและกระแสประชาธิปไตยค่อยๆ มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคน
ไทย ท าให้ความหมายของความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ได้มีใคร หรือองค์กรใด
ไปสร้างการปฏิรูปให้เกิดขึ้น หรือมิฉะนั้น ก็เป็นการปฏิรูปสังคมอย่างช้าๆ ด้วยครรลองของเศรษฐกิจสังคมในโลกไร้
พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์ ถ้าเช่นนั้น นักสังคมสงเคราะห์ก็ไม่ต้องท าอะไร เพราะสังคมได้คลี่คลายตัวเองไปในแนวทางลด
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง ใช่หรือไม่ 

 
ปรัชญาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์คือการปฏิเสธความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ 
ปรัชญาของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มักจะได้รับการเล่าขานให้จ ากันง่ายๆ ว่า คือ “การช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้” 

(help them to themselves) ซึ่งประโยคดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปรัชญาสังคมสงเคราะห์และบ่อยครั้งที่ถูก
ตีความไปเป็นเพียงการแจกข้าวแจกของหรือให้การสงเคราะห์เพียงวัตถุให้จนถึงระดับมากๆ จนผู้ใช้บริการดีขึ้น ซึ่งน่ันไม่ใช่
ปรัชญาของวิชาชีพท่ีแท้จริง ถ้าจะให้เข้าใจชัดเจน ปรัชญาสังคมสงเคราะห์น่าจะเป็นความเช่ืออย่างลึกซึ้งถึงปรัชญามนุษย์
นิยม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางสังคม เมื่อวิเคราะห์เช่ือมโยงกับความสัมพันธ์เชิง
อ านาจ เราก็จะพบว่าปรัชญาชุดนี้มีธรรมชาติที่สอดรับกับความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวนอน – ไม่ใช่แนวดิ่ง ไม่ว่า
ผู้ใช้บริการของนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นคนชนช้ันใด ยากดีมีจน หรือเป็นคนชายขอบ หรือประสบความยากล าบากสัก
เพียงใด เมื่อพิจารณาจากหลักการต่างๆ ท่ีอยู่ในกรอบแนวคิดปรัชญามนุษย์นิยม อาทิ หลักปัจเจกบุคคล หลักการยอมรับ 
หลักการแสดงความรู้สึกอย่างมีเป้าหมาย หลักการควบคุมอารมณ์ หลักการไม่ต าหนิติเตียน หลักการมีส่วนร่วมของ
ผู้ใช้บริการ หลักการให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจด้วยตนเอง และหลักการรักษาความลับ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนบ่งบอกชัดเจนว่า การ
ท างานของนักสังคมสงเคราะห์ไม่ใช้ความสัมพันธ์แนวดิ่ง หรือความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์อย่างแน่นอน 
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วิสัชนา เร่ืองความหมายแท้ของสังคมสงเคราะห์ของพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต) คือการท้าทาย  
ความหมายของสังคมสงเคราะห์ ที่เรียกกันว่า เป็นความหมายแท้ -อันมีที่มาจากวิสัชนาของพระเทพเวที 

(ประยุทธ์ ปยุตโต) ที่มกีารเผยแพร่ในหมู่นักสังคมสงเคราะห์ไทย เมื่อพิจารณาอย่างละเอียด จะเห็นได้ว่า เป็นการเสนอชุด
คุณค่าของความสัมพันธ์แนวราบ-เข้ามาขับเคี่ยวกับความสัมพันธ์แนวดิ่งนั่นเอง 

“ตามศัพท์ (สังคมสงเคราะห์) แปลง่ายๆว่า การสงเคราะห์สังคม แต่ถ้าจะแปลให้ลึกกว่านั้น ก็มีความหมายทาง
ธรรม สงเคราะห์ ค าบาลีเป็น สงฺคห (สังคห) แปลว่า ประมวล รวบรวม จับมา รวมเข้าด้วยกัน ยึดเหนี่ยวใจให้
รวมเป็นหนึ่ง ผูกใจกันไว้ สังคห ที่แปลว่า ยึดเข้าไว้ด้วยกันนั้น หมายถึงยึดในแง่นามธรรมและยึดในแง่รูปธรรม 
ทางนามธรรม คือ ยึดเหนี่ยวผูกจิตใจไว้เป็นหนึ่ง ทางรูปธรรมคือ ให้คนมารวมกัน ประสานเข้าด้วยกัน ...” 
(พระเทพเวที, 2532, น.69-73 อ้างถึงใน วันทนีย์ วาสิกะสิน สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์และกิติพัฒน์ นนทปัทมะ
ดุลย์, 2553, น. 39)    
 
ข้อวิสัชนาของพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต) ได้พิเคราะห์ลึกไปถึงหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ 

สังคหวัตถุ ที่อยู่ในชุดที่เรียกว่า “สังคห อวิวาท สามัคคี และเอกีภาพ” ซึ่งมีนัยยะของการช้ีให้เห็นแบบแผนความสัมพันธ์
ทางสังคมที่ไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์-หรือความสัมพันธ์แนวดิ่ง แต่เป็นการบูรณาการของคนทั้งสังคมให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วย
หลักธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ในแนวราบ 

 
“สังคห เป็นภาษาบาลี แต่เมื่อจะเอาเข้ามาในภาษาไทย เราเอารูปสันสกฤต ซึ่งมีตัว “ร” คือ สังครหะ เข้ามา 
แล้วไทยก็แผลงเป็นสังเคราะห์บ้าง สงเคราะห์บ้าง ความจริงนั้น ทั้งสองค านี้ เป็นค าเดียวกัน แต่เราใช้สงเคราะห์
ในความหมายหนึ่ง และสังเคราะห์ในอีกความหมายหนึ่ง ถ้าเราจะใช้ “สังคห” ให้ถูกต้องตามความหมายทาง
ธรรม จะต้องก้าวไปให้ถึงขั้นนี้ คือ ท าให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
ค าว่า สังคห หรือ สงเคราะห์ นี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยกันเป็นชุดเดียวกับค าอื่นอีกสามค า เรียงเป็นล าดับเป็น 
สังคห อวิวาท สามัคคี และเอกีภาพ คือความยึดเหนี่ยวประสานกันไว้ ความไม่ทะเลาะวิวาท ความพร้อมเพรียง
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่เราใช้ว่า เอกภาพ เวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าแปลอย่างเบื้องต้นก็ว่า 
help หรือ assistance แต่ถ้าจะแปลให้ลึกลงไปในสาระ ก็แปลกันตั้งแต่ sympathy จนถึง solidarity จนถึง 
social integration” (พระเทพเวท,ี 2532, น. 69-73 อ้างถึงใน วันทนีย์ วาสิกะสิน สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์และ
กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2553, น. 39-40) 
 
วิเคราะห์จากวิสัชนาดังกล่าว ความหมายแท้ของสังคมสงเคราะห์เมื่อแปลอย่างลุ่มลึก มีคุณค่าเป็นการปฏิเสธ

ความหมายที่แปลอย่างเบื้องต้น ท่ีเป็นการแจกข้าวแจกของหรือช่วยแบบบรรเทาทุกข์ท่ีปลายเหตุ ช่ัวครั้งช่ัวคราว เมื่อแปล
ความหมายแท้อย่างลุ่มลึก สะท้อนว่า จะสร้างสังคมให้มีบูรณาการได้ – ย่อมจ าเป็นต้องมีชุดของความรู้ ทัศนคติและ
ทักษะที่ลุ่มลึก ที่จะท างานกับประชาชนแล้วเกิดผลเป็นการสร้างสังคมที่มีเอกภาพ-มีบูรณาการ ถ้าผู้ปฏิบัติงานใช้
ความหมายของสังคมสงเคราะห์แค่เบื้องต้น คือ help หรือ assistance เหมือนการกระท าการที่เป็นด้านตรงข้ามของ
ความหมายแท้ที่ลุ่มลึก ท าให้งานสังคมสงเคราะห์ที่ท าแบบผิวเผินไม่ได้เปลี่ยนแปลงสังคมให้มีเอกภาพอย่างแท้จริง  

หรืออีกนัยหนึ่ง ยิ่งนักสังคมสงเคราะห์ท างานได้แค่ระดับความหมายผิวเผิน ก็ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนติด
อยู่ในกับดักของความสัมพันธ์แนวดิ่งหรือระบบอุปถัมภ์นั่นเอง 

ตรงกันข้าม หากนักสังคมสงเคราะห์ ยิ่งท างานอย่างสอดคล้องกับความหมายแท้ระดับลุ่มลึก เท่าใด นักสังคม
สงเคราะห์คนนั้น ก็ยิ่งระมัดระวังกับหลักการด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ - ก็ยิ่งเป็นการเติมเต็มความเข้มแข็งของ
ความสัมพันธ์ในแนวราบ – อันมีคุณค่าเป็นการปฏิรูปนั่นเอง 
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 ผู้ใช้บริการของนักสังคมสงเคราะห์กับผู้ที่เลือกอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ 
โดยปกติ ผู้ใช้บริการที่มาพบนักสังคมสงเคราะห์จ านวนไม่น้อย ประสบปัญหาสังคมอย่างหนักหนาสาหัสสากรรจ์ 

ผู้ใช้บริการส่วนหน่ึงอาจเป็นผู้กระท าผิด บางคนอาจเป็นผู้ป่วยท่ีเสพสารเสพติด บางคนอาจต้องคดีข่มขืนกระท าช าเราหรือ
ฆ่าคนตาย บางคนอาจขายบริการทางเพศ หรือทุบตีทารุณลูกเมีย ฯลฯ นักสังคมสงเคราะห์จะสื่อสารให้ผู้ใช้บริการเหล่านี้รู้
ว่า เรานับถือในความเป็นมนุษย์ของเขา และเช่ือมั่นว่าเขาเปลี่ยนแปลงตนเองได้ ที่ส าคัญที่สุด เราไม่มองเขาในฐานะเป็น
ผู้รับการอุปถัมภ์โดยเด็ดขาด  

ผู้ ใ ช้บริการของนักสังคมสงเคราะห์ยั งมีธรรมชาติอีกประการหนึ่ ง  คื อมักได้รับการประทับมลทิน 
(stigmatization) จากผู้คนท่ีแวดล้อมรอบตัวของเขาหรือเธอ การเป็นคนชายขอบ การเป็นคนพิการ การเป็นผู้ติดยาเสพ
ติด การเป็นผู้กระท าผิด การเป็นผู้ต้องขัง การเป็นผู้ป่วยและผู้ติดเช้ือโรคร้ายแรง การเป็นผู้ป่วยสุขภาพจิต ฯลฯ เหล่านี้
ล้วนมีตราบาปหรือมีมลทินประทับติดตัว การท างานของนักสังคมสงเคราะห์ต้องเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของผู้ใช้บริการ
เหล่านี้ และยังต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางลบท่ีผู้คนแวดล้อมมีต่อผู้ใช้บริการอีกด้วย การท างานสังคมสงเคราะห์ที่จะลด
ตราบาปหรือลดมลทินประทับต้องมีความเข้าใจในความเข้มแข็งของผู้ใช้บริการ (strengths-based approach) และการ
เสริมพลังอ านาจ (empowerment) ให้ผู้ใช้บริการ นักสังคมสงเคราะห์ท างานในเชิงสร้างพลังอ านาจและเข้าใจในความ
เข้มแข็งของความเป็นมนุษย์ เราย่อมไม่มองเขาในฐานะเป็นผู้อุปถัมภ์โดยเด็ดขาด   
 ส าหรับผู้ใช้บริการหรือประชาชนทั่วไปที่วางตนอยู่ในจุดที่เป็นผู้อุปถัมภ์ และมีบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ใต้การอุปถัมภ์
ของเขา นักสังคมสงเคราะห์จะท างานกับบุคคลเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง อาจต้องผนวกเอาคติของลิขิต ธีรเวคิน (2553) 
ที่เห็นว่า ระบบอุปถัมภ์ที่ก ากับด้วยหลักคุณธรรม เป็นความสัมพันธ์ที่ยอมรับได้  

 “ระบบอุปถัมภ์มีส่วนที่ดีอยู่มากมาย เป็นการช่วยเหลือผู้เสียเปรียบให้มีโอกาส แต่ระบบอุปถัมภ์
จะต้องไม่ทิ้งหลักคุณธรรม (the merit system) การน าคนที่รู้จักสนิทสนมหรือพรรคพวกมาท างานในองค์กร
ไม่ใช่ของแปลก แต่บุคคลผู้นั้นต้องมีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพไม่แพ้ผู้อื่น และในแง่หนึ่งระบบอุปถัมภ์
ก็มีอยู่ตามระดับมากน้อยในทุกสังคมแม้ในสังคมตะวันตก แต่สิ่งหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ระบบอุปถัมภ์เองจะต้อง
มีการปรับตัวไม่ให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับระบบที่ความเสมอภาคก าลังมีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สังคมที่มีวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมและมีการปกครองแบบประชาธิปไตย” (ลิขิต ธีรเวคิน, 2553) 

 อันที่จริง ทรรศนะของลิขิต ธีรเวคินดังกล่าว มีความสอดคล้องกับทรรศนะของบริงเกอร์ฮอฟและโกลด์สมิธ 
(Brinkerhoff & Goldsmith, 2004) ในส่วนที่มองว่า การด ารงอยู่ของระบบอุปถัมภ์คือการที่บุคคลเลือกที่จะอยู่ใต้ระบบ
อุปถัมภ์ เพราะเห็นว่าระบบอุปถัมภ์ท าให้ตนได้ประโยชน์ ในฐานะที่เป็นกลยุทธ์ในการเข้าถึงความมั่นคงปลอดภัยของตน
เป็นล าดับแรก (a safety-first strategy) ซึ่งหากวิเคราะห์ลึกลงไป การแสวงหาความมั่นคงปลอดภัยของผู้อยู่ใต้ความ
อุปถัมภ์ก็คือการแสวงหาทรัพยากร ที่น ามาใช้ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของตนนั่นเอง และทรัพยากรที่ใช้การ
ตอบสนองความต้องการจ าเป็น หรือที่มาของทรัพยากรนั้น-ก็คือการครอบครองปัจจัยการผลิต หรือมีรากฐานเป็นการ
ครอบครองปัจจัยการผลิต เมื่อบุคคลไม่มีอ านาจในการครอบครองปัจจัยการผลิต เขาหรือเธอก็ไ ม่มีทรัพยากรที่จะใช้
ตอบสนองความต้องการจ าเป็น รูปธรรมก็คือ ความโหยหิว ปากท้อง รวมถึงอันตรายจากการข่มเหง รังแก การต้องตกอยู่
ในสภาวะอันเลวร้าย ฯลฯ ดังนั้นหากต้องการเข้าถึงทรัพยากรที่จะช่วยสร้างความมั่นคงปลอดภัย ก็จ าเป็นจะต้องน าพา
ตนเองเข้าไปอยู่ใต้ความอุปถัมภ์นั่นเอง 
 ทั้งนี้ หากเราพิจารณาข้อความประโยคสุดท้ายของย่อหน้าที่ยกมาอ้างอิง ลิขิต ธีรเวคินเห็นว่า “ระบบอุปถัมภ์
เองจะต้องมีการปรับตัวไม่ให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับระบบที่ความเสมอภาคก าลังมีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สังคมที่มีวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมและมีการปกครองแบบประชาธิปไตย” นั่นก็คือความหมายของการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความสัมพันธ์แนวราบ ท่ีต้องเข้ามาเปลี่ยนความหมายใหม่ของระบบอุปถัมภ์ สังคมวัฒนธรรมที่เน้นการมี
ส่วนร่วมและวิถีประชาธิปไตย-ก็คือการตกผลึกความเข้มแข็งของความสัมพันธ์แนวราบนั่นเอง ข้อความดังกล่าว แสดงให้
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เห็นว่า ลิขิต ธีรเวคินไม่ได้ให้การยอมรับระบบอุปถัมภ์แบบเก่า-ที่ละเลยคุณค่าความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
พร้อมทั้งยอมรับว่าระบบอุปถัมภ์ต้องปฏิรูปตัวเอง ไม่ให้ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับจิตส านึกของความเสมอภาคเท่าเทียมที่มี
ก าลังแรงข้ึน คือการทา้ทายด้วยความสัมพันธ์แนวราบนั่นเอง 

เมื่อสังคมมีความเสมอภาคเท่าเทียมและมีความเป็นธรรม บทบาทของระบบอุปถัมภ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไป -หรือ
มิฉะนั้นก็จะหมดไป-หรือเหลืออยู่น้อยท่ีสุด ตามผลการวิจัยของอภิชาต สถิตนิรามัย, ยุกติ มุกดาวิจิตร และนิติ ภวัครพันธุ์ 
(2556) ที่กล่าวข้างต้น  

 
การปฏิบัติการทางสังคมของนักสังคมสงเคราะห์เป็นการท้าทายระบบอุปถัมภ์ 
นักสังคมสงเคราะห์ แม้เป็นการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ ถ้าด าเนินการบนฐานคิดของการเคารพในคุณค่า

ของมนุษย์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็คือการท้าทายความสัมพันธ์แนวดิ่งด้วยชุดการกระท าที่ น าเสนอความสัมพันธ์
แนวราบนั่นเอง พร้อมๆ กันนั้น นักสังคมสงเคราะห์ก็สร้างการสะท้อนความหมายใหม่ (redefine) ที่มีทิศทางลด
ความสัมพันธ์แนวดิ่งและขยับขยายพื้นท่ีให้กับความสัมพันธ์แนวราบอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

อันที่จริง หากมองว่า ปรัชญา ค่านิยม จริยธรรมทางวิชาชีพของนักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งความรู้ ทัศนคติและ
ทักษะที่หล่อหลอมนักสังคมสงเคราะห์อย่างเป็นทางการขึ้นมาสักคนหน่ึง เหมือนการผลิตวาทกรรมชุดใหญ่ขึ้นมาชุดหนึ่ง ที่
มีการขับเคี่ยวกับวาทกรรมชุดอื่นๆ วาทกรรมที่นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพต้องขับเคี่ยวอย่างส าคัญก็คือ “ระบบอุปถัมภ์” 
นั่นเอง หลักการผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลง การมีทัศนคติที่ไม่ต าหนิติ
เตียน การเคารพในความแตกต่างและความหลากหลายของผู้ใช้บริการ การรักษาความลับ ฯลฯ เหล่านี้ท าหน้าที่เป็นวาท
กรรมที่ขับเคี่ยว-ลบล้างความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์โดยตรง ยิ่งนักสังคมสงเคราะห์เข้าใจระบบอุปถัมภ์อย่างลึกซึ้งเท่าใด นัก
สังคมสงเคราะห์ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของปรัชญา ค่านิยม จริยธรรมทางวิชาชีพ ความรู้ ทัศนคติและทักษะ ฯลฯ ที่เราต้องใช้เป็น
เครื่องมือในการปกป้องคุ้มครอง พัฒนา บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามระบบอุปถัมภ์ไปสู่ความ
เป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 

ในขณะที่ สังคมไทยยังเต็มไปด้วยระบบอุปถัมภ์ ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง การประทับมลทิน และยังเพิกเฉยกับ
การท าความเข้าใจในคุณค่าความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนร่วมสังคม ที่เป็นผู้ใ ช้บริการส่วนใหญ่ของ
นักสังคมสงเคราะห์ กล่าวได้ว่า การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ยึดมั่นในปรัชญา ค่านิยมและจริยธรรมทางวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด น่าจะมีธรรมชาติเป็นการปฏิรูปสังคม การท าให้ประชาชนที่เป็นผู้ใช้บริการที่ถูกประทับมลทิน กลับมามีพลัง
อ านาจ สามารถควบคุมการด ารงชีวิตของตนได้อย่างมีคุณค่า มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความเป็นธรรม ฯลฯ 
เหล่านี้ สะท้อนธรรมชาติของการปฏิรูปสังคมในระดับหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น หากนักสังคมสงเคราะห์สามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดกับผู้คนที่แวดล้อมระบบผู้ใช้บริการ รวมถึงประชาชนทั่วไปให้เข้าใจในคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพในความหลากหลายของเพื่อนมนุษย์ ก็นับเป็นการปฏิรูปสังคมที่น าไปสู่สังคมที่มี
บูรณาการและมีเอกภาพ ดังวิสัชนาของพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต) ข้างต้น 

การเรียนการสอนให้นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติและมีทักษะเชิงวิชาชีพก็คือ
การผลิตซ้ าการขับเคี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจแนวดิ่ง ถ้าสถาบันการศึกษายอมไม่ได้ที่นักศึกษาในหลักสูตร ไม่อาจซึม
ซับปรัชญามนุษย์นิยม  การเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถ้านักศึกษามีความคิด มีความรู้ มี
ทัศนคติและมีทักษะที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่บ่มเพาะจิตส านึกแบบสังคมสงเคราะห์วิชาชีพให้  นักศึกษาคนนั้นก็ได้ช่ือ
ส าเร็จการศึกษาได้ปริญญาตรี โทหรือเอก แต่ลึกๆ ก็คือ สถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ที่เคร่งครัดกับปรัชญาความเช่ือ
ชุดนี้ก าลังผลิตซ้ าการขับเคี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจแบบแนวดิ่ง นั่นเอง 

หากการศึกษาสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในไทย สร้างการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เชิงอ านาจให้แบบแผนของ
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่งลดลงไปได้ และความสัมพันธ์แนวราบได้รับการขยายผลและเติบโตอย่างเข้มแข็ง ชุดปรัชญาความ
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เชื่อแบบมนุษย์นิยม น่าจะส่งผลท าให้เป็นการปฏิรูปสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยผสานไปกับการเคลื่อนไหวทางสังคม
ของภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคมไทย  

ถ้าวิเคราะห์กันไปตามครรลองนี้ ก็ถือได้ว่า วิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีส่วนกับท าการหน้าที่ในการปฏิรูปสังคมด้วย
อย่างลึกซึ้ง แม้ว่า ผลที่ปรากฏมักอยู่ในการรับรู้ของสาธารณะว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะ
ยากล าบาก ให้สามารถพ่ึงตนเองได้-เป็นส าคัญ 

 
การปฏิเสธระบบอุปถัมภ์น าไปสู่การปฏิรูปสังคม  
การวิเคราะห์ข้างต้น ดูประหนึ่งเป็นการชวนให้สรุปง่ายๆ ว่า สิ่งที่นักสังคมสงเคราะห์ท าเป็นการงานประจ าอยู่

แล้ว – เรียกว่า การปฏิรูปสังคม ใช่ไหม  
อันที่จริง ต้องยอมรับว่า การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แม้ในระดับจุลภาค ที่มีความชัดเจนในการสร้างพลัง

อ านาจให้กับผู้ใช้บริการ ย่อมมีผลในการปฏิรูปสังคม แต่อาจจะมีผลในเชิงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสังคมใหญ่ -น้อย
มาก เว้นเสียแต่ว่า นักสังคมสงเคราะห์สามารถน ากรณีการให้บริการแก่ประชาชนหลายๆ กรณีมาเป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (evidence-based) ส่งผลกระทบไปเป็นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่
อาจประสบผลส าเร็จในเร็ววัน-อย่างแน่นอน 

หากเทียบเคียงจากนักวิชาการที่มองว่า การปฏิรูปสังคมคือการประนีประนอมกับความขัดแย้งทางชนช้ัน สิ่งที่พึง
ตระหนักก็คือ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ก าเนิดขึ้นมาจากระบบสังคมประชาธิปไตย ที่เช่ือในลัทธิทุนนิยมเสรี4 จุดก าเนิดของ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ล้วนอยู่ในประเทศทุนนิยมเสรีทั้งสิ้น การปฏิรูปสังคมของนักสังคมสงเคราะห์จึงหลีกหนีไปไม่พ้น
จากการประนีประนอมกับความขัดแย้งทางชนช้ัน เพียงแต่ว่า ในประเทศทุนนิยมเสรีเหล่านี้ ระดับความเป็นระบบอุปถัมภ์
หรือความสัมพันธ์เชิงอ านาจแนวดิ่ง น่าจะน้อยกว่าสังคมไทย  

การด าเนินงานของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ไทยที่ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์จะมีผลเป็นการลดความสัมพันธ์แบบ
แนวดิ่ง และจะมีผลต่อเนื่องเป็นการปฏิรูปสังคม ลองจินตนาการว่า หากประชาชนส่วนใหญ่ต่างมีส านึกของการเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ประชาชนก็จะเคารพในความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์ในสังคมได้ มี
ความเข้าใจและพร้อมให้โอกาสกับประชาชนท่ีเปราะบาง อยู่ในสภาวะยากล าบาก หรืออยู่ในสถานะความเป็นคนชายขอบ 
– นี่คือการสร้างการปฏิรูปสังคม ที่มีรูปธรรมเป็นการแทรกแซงด้วยชุดการกระท าที่มีหลักการทางวิชาชีพ และเป็นการ
ด าเนินการที่เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ที่สอดคล้องกับกลไกทางสังคมส่วนอื่นๆ ที่เคลื่อนไหวไปด้วยปรัชญาพื้นฐานชุด
เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน 

 
นัยยะส าคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพ 
 การกล่าวอ้างว่า นักสังคมสงเคราะห์ก าลังท างานปฏิรูปสังคมอยู่ น่าจะเป็นการเกินเลยจากความเป็นจริง อย่าง
น้อยที่สุด ปรัชญาพื้นฐานและวิถีการท างานของนักสังคมสงเคราะห์ที่แม่นย าในหลักการคุณค่าความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย-์เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป นักสังคมสงเคราะห์จึงจ าเป็นต้องระมัดระวังอย่าง
เคร่งครัด-มิให้การปฏิบัติการทางสังคม หรือการด าเนินการบ าบัด ให้ความช่วยเหลือ การพัฒนา การป้องกันและการฟื้นฟู
ของเรา – ไปยัดเยียด ดึงรั้งหรือผลักดันให้ประชาชนผู้ใช้บริการจมดิ่งอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์มากยิ่งขึ้น ตรงกัน
ข้าม วิชาชีพสังคมเคราะห์ต้องเป็นกลไกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากร มีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัย
อย่างมีคุณค่าความเป็นมนุษย์และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

                                                           
4 ทั้งนี้ มีหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ว่า วิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีการเรียนการสอนกันเป็นครั้งแรกที่สหราชอาณาจักร หรือเยอรมนี หรือเนเธอร์แลนด์ (ดู Kantowicz, 
1999).   
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การเรียนการสอน การนิเทศงาน การผลิตซ้ าอุดมการณ์ทางวิชาชีพ ไม่ว่าโดยสถาบันใด ต้องเน้นคุณค่าความเป็น
มนุษย์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยตระหนักว่าการย้ าเน้นดังกล่าวมีส่วนสัมพันธ์ต่อการปฏิรูปสังคมอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป เพราะการสร้างสังคมวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมและสร้างสรรค์สังคมที่มีความเป็นธรรมไม่อาจปฏิเสธ
พื้นฐานของสังคมที่มีประชาชนส่วนใหญ่มีจิตส านึกเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

สถาบันวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมจะต้องด าเนินการโดย
ตระหนักในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ไปเป็นความสัมพันธ์แนวราบ ที่ส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรม ความเสมอภาคเท่าเทียม การมีส่วนร่วมของประชาชน การกระท าใดๆ ขององค์กร
ดังกล่าวท่ีน าไปสู่การยัดเยียด ดึงรั้งหรือผลักดันให้บุคคลหรือประชาชนจมดิ่งภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ ต้องไม่เป็นที่
ยอมรับ และได้รับการกดดันจากประชาคมวิชาชีพ ให้ยุติหรือเปลี่ยนแปลงบทบาทและการกระท าดังกล่าว-อย่างเคร่งครัด 

 

บทสรุป 
 บทความนี้เป็นการค้นคว้าเชิงเอกสารและสะท้อนความคิดเห็นในประเด็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กับการปฏิรูป
สังคม เนื้อความสะท้อนการวิเคราะห์ที่ให้แนวทางกว้างๆ ไม่ได้น าเสนอรูปธรรมของการน าไปปฏิบัติโดยตรง ทั้งนี้ วิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ในความหมายที่แท้จริง สอดคล้องกับการปฏิรูปสังคมในมิติหนึ่ง และเป็นการสอดคล้องในเชิงคุณค่าเชิงลึก 
การสังคมสงเคราะห์ที่เน้นปรัชญามนุษย์นิยม คุณค่าความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเคร่งครัด มี
ผลกระทบเป็นการลดอิทธิพลของความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ ความสัมพันธ์แนวดิ่ง และการที่บุคคลเข้าไม่ถึงทรัพยากรทาง
สังคม และมีผลเป็นการเพิ่มพูนอิทธิพลของความสัมพันธ์แนวราบ ซึ่งเป็นสาระส าคัญของการปฏิรูปสังคมนั่นเอง.  
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สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : บูรณาการของ “ศาสตร์”  
Social work : An Integration of Sciences   

 
เสาวธาร  โพธิ์กลดั1 

Saowathan Phoglad2 
 

Abstract 
 The origins of knowledge’s creation based on fact finding, research methodology and data 
collecting that are computed to create specific knowledge identity and called Sciences and role on 
dynamics of thinking systems, life spending and other social problems in social change. Science is the 
origin of Sciences that separated into three subjects; Biological Science and Physical Science that 
called Natural Science and the other one is Social Science. Social work is defined to the part of Social 
Science that has objectives to study human behaviors or human relationships. In the past, many 
academic committees debates Social Work should be called Sciences or knowledge’s practices but a 
conclusion of the question is not necessary in this time.  Visions of knowledge’s development and 
wellbeing of humanities from integration of Sciences are importance. Conceptual of Social Work were 
integrated with others sciences for human benefits. This academic paper shown outcome’s examples 
that are relation between Sciences and Social Work based on subject identity and specific knowledge.  
Keywords : Social Work, Sciences, Integration 
 

บทคัดย่อ 
จากจุดเริ่มต้นของการสร้างองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ทั้งการศึกษาจากข้อเท็จจริง การอาศัยวิธีวิทยา หรือแม้แต่

กระทั่งการอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีเก็บรวบรวมสั่งสมจนกระทั่งกลายเป็นอัตลักษณ์ทางความรู้เฉพาะ และให้คุณค่าผ่าน
ค านิยามแห่งองค์ความรู้นั้นว่าเป็น “ศาสตร์” ที่สามารถท าให้เกิดการขับเคลื่อนความคิด วิถีชีวิต ขับเคลื่อนและแก้ไข
ปัญหาสังคมนานาประการภายใต้พลวัตทางสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา วิทยาศาสตร์นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งศาสตร์ซึ่ง
แตกออกเป็นศาสตร์อีก 3 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical 
Science) รวมเรียกว่า วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) และวิทยาศาสตร์กับสังคม (Social Science) สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ถูกจัดให้เป็นศาสตร์หนึ่งในสาขาวิทยาศาสตร์สังคมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์ หรือปรากฏการณ์เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นส าคัญ ในอดีตมีข้อโต้เถียงกันมากมายระหว่างศาสตร์ทาง
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ด้านสังคมสงเคราะห์กับศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่น ๆ ว่าสังคมสงเคราะห์ใช่
ศาสตร์หรือไม่ แต่ปัจจุบันการหาข้อสรุปดังกล่าวอาจจะไม่ใช่ประเด็นส าคัญในการถกเถียงของนักวิชาการอีกต่อไป มุมมอง
ของการพัฒนาองค์ความรู้และการรังสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษยชาติกลับกลายเป็นความพยายามเกื้อกูลช่วยเหลือกัน
ระหว่างองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ฐานคิดของศาสตร์สังคมสงเคราะห์มีการน ามาบูรณาการกับศาสตร์ในสาขาวิชาอื่น 
ๆ อีกมากมายเพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ที่รับผลผลิตจากองค์ความรู้นั้น ๆ บทความฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นสังเขป
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของศาสตร์สาขาต่าง ๆ กับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยยกตัวอย่างความสัมพันธ์ผ่านผลิตผล
ทางวิชาการหรือผลิตผลที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันตามอัตลักษณ์และการคิดค้นของสาขาวิชา 
ค าส าคัญ : สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, ศาสตร์, การบรูณาการ  
 
 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2 Lecture at Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand 
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บทน า 
จากนิยามค าว่า “สังคมสงเคราะห์ (Social Work) และสวัสดิการสังคม (Social Welfare)” ตาม (ร่าง)

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2556 ที่กล่าวไว้ว่า “สังคม
สงเคราะห์ (Social Work) เป็นศาสตร์ของการปฏิบัติงานในมิติทางสังคม มีจรรยาบรรณวิชาชีพก ากับการท างานซึ่งการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวเกี่ยวกับความเดือดร้อนของมนุษย์ท้ังระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน โดยบูรณาการความรู้
เชิงประจักษ์จากศาสตร์ทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมรวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ศาสตร์เชิงปริมาณ การวิจัย จริยธรรม ศิลป์ในการปฏิบัติงานเป็นการใช้เทคนิค ทักษะและ
ประสบการณ์ บนพื้นฐานของสัมพันธภาพที่เอื้ออาทร เพื่อการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพ พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของ
ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายทางสังคม การป้องกันปัญหาสังคม การบ าบัด แก้ไขและแทรกทางสังคม การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางสังคมตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็งของกลุ่มเป้าหมายทางสังคม การดูแลรักษาพยาบาลผู้
เจ็บป่วยและผู้พิการ การให้ความรู้ และค าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการและประชาชน การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและเสริมพลัง
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว และชุมชนให้สามารถดูแลตนเองและพึ่งพากันและกันได้ รวมทั้งสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาศาสตร์ทางสังคมสงเคราะห์และนโยบายสังคมจ าเป็นต้องใช้
เครื่องมือทางการวิจัย เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบบริการที่ดีเพื่อช่วยให้ประชาชนทุกคน
ได้รับประโยชน์และสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมตามสิทธิที่พึงได้รับตามที่กฎหมายก าหนด” ในขณะที่ค าว่า “สวัสดิการ
สังคม (Social Welfare) หมายถึง ระบบการจัดบริการสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาสังคม และพัฒนาสังคม 
รวมทั้งการส่งเสริม ความมั่นคงทางสังคมเพื่อให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิต ในสังคมได้ในระดับมาตรฐาน โดยบริการ
ดังกล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนให้ได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
ทั้งในด้านการศึกษาที่ดี การมีสุขภาพอนามัย การมีที่อยู่อาศัย การมีงานท า การมีรายได้ การมีสวัสดิการแรงงาน การมี
ความมั่นคงทางสังคม การมีนันทนาการ และบริการ ทางสังคมทั่วไป โดยระบบบริการสังคมต้องค านึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็น
มนุษย์และสิทธิที่ประชาชนต้องได้รับ และเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดบริการทางสังคมในทุกระดับ ” ตามนิยาม
ดังกล่าวจะเห็นว่า ขอบเขตการปฏิบัติงานภายใต้ศาสตร์ของงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมนั้นมีองค์ประกอบที่
เชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กับแนวคิด หลักการ และขอบเขตการศึกษาของศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งศาสตร์ในกลุ่มสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์และศาสตร์ในกลุ่มวิทยาศาสตร์  

บทความวิชาการฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อแสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงความเช่ือมโยงในมิติการท างานสังคม
สงเคราะห์กับศาสตร์อื่น ๆ ท้ังวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นการกระตุกเตือนแก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการ ตลอดจนผู้ที่อยู่นอกบริบทการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบูรณาการความรู้ 
ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตนกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้รับบริการและประชาชน ซึ่งเนื้อหาของบทความฉบับนี้จะแสดง นิยาม ค าจ ากัดความ รวมทั้งรายละเอียดโดยสังเขปให้
ผู้อ่านได้เห็นถึงที่มาท่ีไปของความสัมพันธ์ระหว่างสงเคราะห์ศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์กับสังคม เป็นต้น 
การบูรณาการของสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 

1. วิทยาศาสตร์กับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ตามความหมายของวิทยาศาสตร์สามารถสรุปใจความส าคัญได้ว่า “วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่ง    

ต่าง ๆ ในธรรมชาติซึ่งสามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องและเป็นความจริงโดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ แล้วจัด
ความรู้นั้นเข้าเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ โดยความรู้ทางวิทยาศาสตร์จ าแนกเป็น  6 ประเภทได้แก่ 1) ข้อเท็จจริงเป็น
ความรู้พื้นฐานที่เกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นข้อมูลที่เป็นจริงเสมอไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 2) 
มโนคติหมายถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ 3) หลักการเป็นความรู้ที่เป็นจริงสามารถทดสอบ
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ได้และได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม 4) กฎคือหลักการที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล 5) สมมติฐานคือ ข้อคิดเห็นหรือถ้อย
แถลงที่เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผลการทดลองหรือการวิจัย และ6) ทฤษฎีคือความเห็นลักษณะที่คิดคาดเอาตามหลัก
วิชาการเพื่อเสริมเหตุผลและรากฐานให้แก่ปรากฏการณ์หรือข้อมูลในภาคปฏิบัติ ” (ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ, 2556)  ทั้งนี้ 
วิทยาศาสตร์สามารถจ าแนกตามธรรมชาติออกเป็น 3 สาขาวิชา คือ 1) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) เช่น 
แพทยศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรือ พฤกษศาสตร์ 2) วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) เช่น ฟิสิกส์ เคมี เทคโนโลยี 
โดยทั้งสองสาขานี้จะรวมเรียกว่า วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) และ3) วิทยาศาสตร์สังคม (Social Science) 
(ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ, 2556) ซึ่งลักษณะของการแบ่งประเภทการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นจะเห็นได้ว่ามีความ
ชัดเจนและสามารถจ าแนกได้เป็นหมวดหมู่ตามที่มาของการสร้างองค์ความรู้นั้น ๆ จากความชัดเจนของแหล่งที่มาของการ
สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าว จึงมีการกล่าวว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในสายงานวิทยาศาสตร์เป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะและมีความเป็นวิชาชีพ (Professional) ในขณะที่งานสังคมสงเคราะห์โดยแรกเริ่มทีเดียว วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ก าเนิดขึ้นมาจากการขยายตัวของชนช้ันกลางและทัศนะการมองปัญหาสังคมและปัญหาของมนุษย์แบบปฏิฐานนิยม จะ
เห็นว่าการท างานของนักสังคมสงเคราะห์ไม่ได้แตะต้องโครงสร้างของสังคมแม้แต่น้อย ไม่พยายามส่งผลกระทบต่อสถาบัน
ใด ๆ ในสังคม การสังคมสงเคราะห์ยุคแรก ๆ ไม่ได้เน้นการเปลี่ยนแปลง เน้นแต่การปรับปรุงบุคคลให้เข้ากับสถานการณ์ 
การท างานของนักสังคมสงเคราะห์เป็นการรวมศูนย์ความสนใจไปท่ีผลทางลบท่ีระบบสังคมผลิตออกมาอย่างไม่พึงประสงค์ 
แต่ไม่ได้พุ่งเป้าไปท่ีตัวระบบสังคมทั้งระบบ (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2553) กระบวนการหาความรู้ทางสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ยังมีประเด็นโต้เถียงถึงรากท่ีมาแห่งการสร้างความรู้แห่งศาสตร์ เช่น สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ประกอบไปด้วยความรู้
จากศาสตร์ใดบ้างหรือความรู้ที่เป็นองค์ประกอบของสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีการพัฒนามาจากศาสตร์หรือแนวคิดใด 
ตลอดจนการเป็นวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานศาสตร์ทางสังคมสงเคราะห์ ทั้งในประเด็นของการพัฒนาองค์ความรู้จากศาสตร์
อื่น เช่น สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมทั้งการไม่มีทฤษฎีเป็นของตนเองและการขาดพื้นฐานความรู้ของความเป็น
ศาสตร์ (Abraham Flexner, 1915 อ้างถึงใน Bonner, 2002) อย่างไรก็ตาม มีนักสังคมสงเคราะห์ทั้งสายวิชาการและ
สายวิชาชีพได้ให้ทัศนะที่แตกต่างออกไปในที่มาแห่งความรู้ของศาสตร์สังคมสงเคราะห์ โดยกล่าวว่าความรู้ของศาสตร์
สังคมสงเคราะห์นั้นเป็นองค์ความรู้เฉพาะที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการระหว่างทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และ
การสั่งสมประสบการณ์ปฏิบัติงานตรงของนักสังคมสงเคราะห์ กอปรกับความรู้ทางด้านการแพทย์ เศรษฐศาสตร์ 
ครอบครัว สวัสดิการสังคม และความแตกต่างระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Theresa Cha, Elizabeth Kuo and Jeanne 
C. Marsh., 2006) จึงท าให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะของศาสตร์สังคมสงเคราะห์ขึ้น เมื่อพิจารณาเฉพาะ
กระบวนการเสาะหาความรู้อันเพื่อการสร้างศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จะพบว่ามีความคล้ายคลึง
กัน เช่น การอาศัยข้อเท็จจริงจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ (ในมิติวิทยาศาสตร์) หรือปรากฏการณ์
ทางสังคม (ในมิติสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) และพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นแนวคิด (Concept) ทฤษฎี (Theory) และความ
เป็นวิชาชีพ (Professional) ของผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ 

แม้ทัศนะเกี่ยวกับที่มาขององค์ความรู้ในศาสตร์สังคมสงเคราะห์จะมีความแตกต่างหลากหลาย แต่กระนั้นก็
พบว่า การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์อื่น ๆ เพื่อน ามาใช้ประกอบในการ
ปฏิบัติงาน   ดังจะเห็นได้จากค าจ ากัดความงานสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์
นานาชาติระบุว่า “...ลักษณะที่ส าคัญในการเป็นวิชาชีพได้จะต้องมีแนวคิดทฤษฎีเฉพาะด้านเป็นองค์ความรู้ส าคัญการที่
ประชุมได้เลือกแนวคิดมนุษย์ในสภาวะสิ่งแวดล้อม เป็นแกนส าคัญในการท างานสังคมสงเคราะห์หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการ
ท างานท่ีพิจารณาถึงพฤติกรรมมนุษย์และระบบสังคมซึ่งเป็นการรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ อีก
หลายแขนง เช่น จิตวิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมวิทยามานุษยวิทยา การเมืองการปกครองกฎหมาย และ
เศรษฐศาสตร์...” (โสภา อ่อนโอภาส, 2551) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคน

ความสัมพันธ์ระหว่างคน

กบัคน 

2. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติกับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
2.1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกับสังคมสมเคราะห์ศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพสามารถจ าแนกได้หลายสาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ สุขศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรือ

พฤกษศาสตร์ ฯลฯ บทความวิชาการฉบับนี้จะขอยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ชีวภาพในมิติด้านการแพทย์
และสาธารณสุขอันจะรวมเรียกว่า วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) กับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียด
โดยสังเขปดังนี้  

ปัจจุบันการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาสังคมมีเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ คู่ขนานกับไปการตื่นตัวของการปฏิบัติตามพื้นฐานหลักสิทธิมนุษย์ชนและความยุติธรรมทางสังคม รวมทั้งศักดิ์ศรี
ของการเป็นมนุษย์และการเข้าสู่สังคมแห่งความเอื้ออาทร จากปรัชญาด้านสุขภาพ (Philosophy of Health) มีการปรับ
วิสัยทัศน์ของ “สุขภาพ” หรือ “สุขภาวะ” ที่หมายรวมในมิติต่าง ๆ คือ (รัตนวดี ณ นคร, มปป.) 

 
1. มิติทางกาย (Physical Health) 
2. มิติทางจิต (Mental Health หรือ Psychological Health) 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างคนมิติทางสังคม (Social Health) 
4. มิติทางจิตวิญญาณ (Spiritual Health) 
 

โดยแต่ละมิติ สามารถจ าแนกดัชนีสูญเสียและดัชนีสร้างเสริมได้ ดังนี้ 
มิติทางสุขภาพ ดัชนีเชิงสญูเสีย ดัชนีเชิงสร้างเสริม 

มิติทางกาย อัตราป่วย ตาย พิการ, พฤติกรรมท าลาย

สุขภาพ 

อายุขัยเฉลี่ย สมรรถภาพร่างกาย, พฤติกรรมสร้าง

เสรมิสุขภาพ 

มิติทางจิต อัตราความชุกของปัญญาอ่อน, โรคจิต การฆา่

ตัวตาย 

เชาว์ปัญญา การควบคุมอารมณ,์ (EQ) ความมั่นคงใน

ตนเอง 

มิติทางสังคม อัตราความชุกของการใช้ความรุนแรง ปัญหา

อาชญากรรม การตายและป่วยอันเนื่องมาจาก

สิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ 

การปรับแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในสังคมและชุมชน การ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นโยบายสาธารณะทีเ่อื้อต่อ

สุขภาพ 

มิติทางจิต

วิญญาณ 

จ านวนผู้ด้อยโอกาส อัตราส่วนของประชากร

ยากจน ความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้ 

ความเท่าเทียมกันของมนุษยชาต ิ(Equity) ความ

ต้องการที่พอเพียง สันติภาพ ความสมานฉันท์ 

 
ซึ่งในแต่ละมิตินั้นต่างมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ภายใต้ความเช่ือของแนวคิด “มนุษย์ในสภาวะสิ่งแวดล้อม” และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์ ท าให้มนุษยต์้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บอีกนานับชนิดที่
ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งท่ีมนุษย์แสวงหามาเองจากการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม ปัญหาสุขภาพจิต 
หรือความล้มเหลวของสุขภาพทางสังคม เช่น การเกิดโรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ การใช้ยาเสพติด การด ารงชีพอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยมลภาวะและสารพิษ การถูกท าร้ายร่างกาย สภาวะสงคราม และโรคเครียดอันเนื่องมาจากความ
บีบคั้นทางสังคม และจากการที่อุบัติการณ์ของโรคจากสถานการณ์เหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคน

สุขภาพเชิงปัจเจก 
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ในสังคมลดต่ าลงและกลายเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ท้ังที่ในบางโรคนั้น เป็นโรคทางกายที่สามารถป้องกันได้โดยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคล พัฒนาสุขภาพจิต และสร้างเสริมสุขภาพทางสังคมให้เข้มแข็ง (แผนภูมิที่ 1) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพทางจิตวญิญาณที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย (รัตนวดี ณ นคร, มปป.) 

 
จากแนวคิดใหม่ของค าว่า “สุขภาพ” ที่ขยายจากสุขภาพระดับปัจเจกหรือระดับบุคคลไปสู่สุขภาพของสังคม ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริการสุขภาพท่ีส าคัญ 3 ประการ 

1. การบริการสุขภาพต้องกระท าควบคู่กันไปท้ัง 4 มิติ ที่เรียกกันว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic 
health care) เป็นการดูแลคนทั้งคนในทุก ๆ ด้าน ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต เพื่อให้ด ารงตนได้อย่างมีความสุขทั้งใน
ครอบครัวและสังคม   

2. งานบริการด้าน “สุขภาพ” เป็นหน้าที่ของบุคคลากรหลายฝ่าย ไม่เฉพาะแต่บุคคลากรทางการแพทย์
เท่านั้น  ตัวอย่างเช่น การวางนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับสุขภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างงานเพื่อกระจายรายได้ 
การสร้างโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น 

3. การบริการด้านสุขภาพกายใช้หลักการ “สร้างน าซ่อม” เพิ่มความส าคัญให้แก่การสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เพราะให้ผลที่คุ้มค่ากว่างานบริการด้านการ
รักษาพยาบาล 

เมื่อพิจารณาสังเขปแนวคิดใหม่ดังกล่าว จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงค านิยามปรัชญาด้านสุขภาพ (Philosophy 
of Health) และการปฏิบัติงานในศาสตร์แห่งสุขภาพ สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์มีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมทางสังคม
เสมอและไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีทิศทางการพัฒนาการ
เช่นเดียวกับศาสตร์สังคมสงเคราะห์ภายหลังการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในช่วงทศวรรษ 1950 ที่เริ่มมีการตระหนักว่า
ธรรมชาติของปัญหาที่บุคคลประสบนั้นเป็นผลอันเกิดมาจากสังคมและวัฒนธรรม หลักฐานที่ชัดเจนได้แก่ งานเขียนของ 
สทีน และคลาวเวอร์ด (Stein, & Cloward, 1958) ซึ่งเน้นให้เห็นพฤติกรรมมนุษย์จากมุมมองทางสังคม นับเป็นความ
พยายามขยายปริมณฑลการวิเคราะห์บุคคลเฉพาะรายด้วยการผนวกปัจจัยทางสังคมเข้ามาเพื่อการบ าบัดร ายบุคคล       
(กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2553) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดรับและมีทิศทางเช่นเดียวกับ

Social Health 

- society 
- Human right 
- Rule and 

regulation 

PEACE 

 

CRIME, WAR 

 

Psychological Health 
- emotion or feeling = end 

result after coping with various 
stimuli 

HAPPINESS 

 

SUFFERINGS 

 
Spiritual Health 

- feeling , with sense of  morality 
- human-human relationship 

UNDERSTANDING 

 

IGNORANCE 

 

Physical 

Health 
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การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ คือ การเปลี่ยนแปลงด้านการบริการสุขภาพทั้งลักษณะของการดูแลสุขภาพ การเอื้อและ
กระจายโอกาสของการรับบริการสู่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนฐานความคิดและความเช่ือจากการ รักษา 
บ าบัด ฟ้ืนฟู เป็นการสร้างเสริมและป้องกัน ในปัจจุบันจะสังเกตเห็นได้ว่างานในระดับปฏิบัติการของนักสังคมสงเคราะห์
ส่วนใหญ่ ผู้ใช้บริการจะมาพบนักสังคมสงเคราะห์ด้วยมูลเหตุทางด้านสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ เช่น เมื่อมีอาการป่วยแต่ไม่มี
ความสามารถหรือศักยภาพท่ีจะดูแลรักษาตนเองให้หายจากอาการเจ็บป่วยนั้นหรือเป็นผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถดูแลตนเองได้
และ/หรือไร้ผู้ดูแลจนกระทั่งท าให้เกิดปัญหาสุขภาวะตามมา ดังนั้นเมื่อเกิดแนวคิดที่จะมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้าน
การแพทย์และศาสตร์ด้านสังคมสงเคราะห์เข้าด้วยกัน จึงท าให้การจัดบริการทางด้านการแพทย์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมี
ประสิทธิภาพอย่างครอบคลุมมากข้ึนท้ังในมิติของการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษา บ าบัด และฟื้นฟู 

นอกเหนือจากแนวคิดด้านสุขภาพที่เป็นการขยายฐานการปฏิบัติงานจากระดับปัจเจกสู่ระดับสังคม และการ
ให้บริการทางสุขภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มากข้ึนของระหว่างวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการระหว่างศาสตร์สองสาขาในเชิงวิชาการที่ชัดเจนมากขึ้นในปัจจุบัน คือ การบูรณาการทาง
วิชาการระหว่างสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสุขศาสตร์ของสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น หลักสูตร Dual Degree ระหว่างสังคมสงเคราะห์ศาสตร 
มหาบัณฑิต (Master Degree of Social Work, M.S.W.) ของ University of Southern California (USC), School of 
Social Work กับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (Master Degree of Public Health, M.P.H.) ของ Keck 
School of Medicine of USC (USC’s Graduated office, 2014) โดยพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้โดยมีความเข้าใจทั้งงานสังคมสงเคราะห์และงานสาธารณสุข เช่นการ
ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการให้บริการทางสังคมแก่
ชุมชน เป็นต้น   

2.2  วิทยาศาสตร์กายภาพกับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลง เกิดความตระหนักและยอมรับกันทั่วไปว่าในประเทศที่พัฒนา

แล้ว ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่การกินดีอยู่ดีของประชากรโดยส่วนรวม คือ 
การมีฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของวิทยาศาสตร์กายภาพ) ที่เข้มแข็ง  มีการพัฒนาและการน า
เทคโนโลยีไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างจริงจังเพื่อเป้าหมายสูงสุด คือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมดังค ากล่าวที่ว่า 
“ผู้ใดครองเทคโนโลยีผู้นั้นครองเศรษฐกิจ ผู้ใดครองเทคโนโลยีผู้นั้นครองอ านาจ” ดังนั้น เป้าหมายสูงสุดของการใช้
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตก็เพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (พนมไพร ไชยยงค์, 2550) อิทธิพลของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นการอาศัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีความแข็งแกร่ง เพื่อท าให้ประชากรที่มีชีวิตอยู่ภายใต้บริบทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นๆ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี คือ มีความสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น มีชุมชนที่เข้มแข็งมีสันติสุขในสังคม และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนั้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตจึงมิได้หมายความเพียงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่าน้ันแต่ยังหมายรวมถึงการรู้จักปรับปรงุและพฒันา
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทั้งในด้านเศรษฐกิจการศึกษา  ขีดความสามารถและความพร้อมของทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนา แต่เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและคุณภาพชีวิต โดยอิทธิพลของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายหลังจากการเข้าสู่ยุคหลังสงครามโลกต่อคุณภาพชีวิตสามารถสรุปได้ใน 2 ลักษณะ 
คือ 1) ด้านการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อท าให้คุณภาพชีวิตของ
บุคคล สังคม ประเทศชาติดีขึ้นหรือพัฒนายิ่งขึ้น และ2) ด้านการคุกคามและท าลายคุณภาพชีวิต หมายถึง ผลจากการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งทางบวกและทางลบแล้วส่งผลให้คุณภาพชีวิตของบุคคล ชุมชนสังคมถดถอยหรือถูกท าลาย 
(พนมไพร ไชยยงค์, 2550) จากพลวัตของสังคมท าให้ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมาแนวคิดการก าหนดให้ระดับของการพัฒนา
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเกณฑ์บ่งช้ีถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสืบเนื่องจาก
เหตุผลหลาย ๆ ประการ เช่น ผลกระทบของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชากร และการให้ความส าคัญกับเกณฑ์การมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้วิถีการด ารงชีวิตอย่างสมดุลในรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิต สังคมมากกว่าการให้ความส าคัญเพียงเฉพาะการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายท่านได้หันกลับมาให้ความส าคัญกับประเด็นทางสังคมมากขึ้น การ
พิจารณาถึงรากฐานที่แท้จริงขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอันมีจุดเริ่มต้นมาจากการสังเกตปรากฏการณ์
ธรรมชาติผ่านกระบวนการคิดทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยขั้นตอนต่าง ๆ ล้วนอยู่ภายใต้กระบวนการทางสังคม การ
ให้ความส าคัญของฐานคิดดังกล่าวส่งผลให้แนวคิด หลักการ องค์ความรู้ และมุมมองในแวดวงผู้เกี่ยวข้องกับมิติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ ได้แก่ การบูรณาการองค์ความรู้
ระหว่างศาสตร์ของสายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสายวิทยาศาสตร์สังคมในงานวิชาการต่าง ๆ มากขึ้น อย่างไรก็ดีเมื่อ
พิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวิทยาศาสตร์ธรรมชาติประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพกับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
อันเป็นศาสตร์ที่แตกย่อยมาจากวิทยาศาสตร์สังคมนั้นพบว่ามีการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพที่มุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนาทางสังคมให้ดียิ่งขึ้น กระแสการตื่นตัวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคมรวมทั้งการเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ส่งผลให้เกิดการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้าใจและ
ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากข้ึน  

แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (โชคชัย ยืนยัง, 2550) เป็นการบูรณาการการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์กับบริบทของความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม โดยส่งเสริมการพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์
ที่มีฐานคิดมาจากแนวคิดของกระบวนการทางสังคม เนื่องจากธรรมชาติขององค์ความรู้วิทยาศาสตร์กายภาพนั้น มีการ
พัฒนาผ่านกระบวนการทางสังคม ซึ่งกระบวนการทางสังคมนี้เป็นฟันเฟืองที่ช่วยให้ข้อค้นพบต่าง ๆ ของนักวิทยาศาสตร์
เป็นความรู้สาธารณะ ในแต่กระบวนการพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท าให้
ความรู้วิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันจนมีค ากล่าวเกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร์ที่ว่า“สิ่งที่คุณเห็นและคิดว่าถูกต้อง
ในวันน้ี อาจจะเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้องในอนาคตก็ได้” ดังนั้นอาจจะพอสรุปได้ว่า “ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นลักษณะของความรู้ที่
เชื่อถือได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เท่าน้ันไม่ได้เป็นความจริงตลอดไป หากแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนักวิทยาศาสตร์มีการ
ตรวจสอบ และพัฒนาต่อเติมความรู้ให้มีความน่าเช่ือถือ เพื่อให้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามกาละและเทศะที่
เปลี่ยนไป” (Driver et.al., 1996) เมื่อการพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นในกระบวนการทางสังคม นักวิทยาศาสตร์จึง
ต้องใช้ความรู้ในศาสตร์อื่นเพื่อค้นหาหลักฐาน และทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในส่วนการประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสิ่งที่จะแก้ปัญหาเป็นแนวคิดของเทคโนโลยี หัวใจส าคัญของเทคโนโลยี คือ การออกแบบ 
(Design) เพื่อแก้ปัญหาหรือหาทางออกของค าถามต่าง ๆ เช่น ค าถามทางสังคม ค าถามทางวิทยาศาสตร์ ค าถามทาง
การตลาด เป็นต้น การออกแบบเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ (de Vries, 1996 ; 
Jones, 1997) เพื่อให้ภาพของเทคโนโลยีชัดมากขึ้น de Vries (1996) การจ าแนกประเภทเทคโนโลยีโดยใช้เกณฑ์ของ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ผลิตออกมา (Technological Innovations) และเทคโนโลยีที่ใช้ประสบการณ์เป็นฐาน 
(Experience Based Technology) ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมจากความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ และการทดลอง
โดยไม่ได้ใช้ทฤษฎีเป็นพื้นฐานก่อนการพัฒนานวัตกรรมนั้นๆ (โชคชัย ยืนยัง, 2550) 

ปัจจุบันนวัตกรรมที่เกิดขึ้นหลายๆ ช้ิน ได้รับการพัฒนาและสร้างขึ้นโดยมีฐานคิดจากการบูรณาการศาสตร์ 
รวมทั้งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเฉพาะส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น การออกแบบเพื่อมวลชน (Universal 
Design) อันเป็นนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลว่ามีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันน าของโลก ในปี 1994 ญี่ปุ่นได้เริ่มมีกฎหมาย
อาคารและพื้นที่สาธารณะส าหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ต่อมาในปี 2003 กฎหมายนี้ได้ควบคุมไปถึงอาคารที่เป็น



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 31 - 

โรงเรียน ส านักงาน และอาคารชุดพักอาศัยด้วย จนกระทั่งในปี 2006 ได้มีกฎหมายใหม่ส าหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
ซึ่งไม่เพียงบังคับให้มีแต่สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มาใช้ในอาคารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงขนาดของอุปกรณ์และพื้นที่ใช้งาน
ให้มีมาตรฐาน มีเกณฑ์ในการวัดและสามารถตรวจสอบได้อีกด้วย (SCG Experience, 2014) การออกแบบเพื่อมวลชน
แบ่งเป็น 4 ประเภทที่ส าคัญ ได้แก่  1) การออกแบบภายในที่พักอาศัย 2) การออกแบบพื้นที่ภายนอกและสถานที่บริการ
สาธารณะต่างๆ 3) การออกแบบผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบอื่นๆ และ 4) การออกแบบภาพ ป้ายสัญลักษณ์และ
องค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งการออกแบบเพื่อมวลชนในแต่ละประเภทล้วนให้ความส าคัญแก่บุคคลทุกกลุ่มรวมทั้งเพื่อก่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม เช่น การออกแบบพื้นที่ภายนอกและสถานที่บริการสาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทางเข้าอาคารที่จะการออกแบบทางลาดส าหรับผู้ใช้รถเข็นหรือผู้ใช้รถเข็นเด็ก ส่วนใหญ่เป็นประตูอัตโนมัติเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้คนทุกกลุ่ม อาทิ คนที่มีสัมภาระมาก ผู้สูงอายุที่ใช้แรงน้อย ผู้ใช้รถเข็น สามารถเข้าออกได้โดยไม่ต้องเปิด
เอง หรือ พื้นถนน ที่มีการใช้บล็อกน าทาง (Blind Block) ส าหรับผู้พิการทางสายตาให้สามารถเดินไปตามทางได้อย่าง
สะดวก 

 

 
รูปภาพที ่1 แสดงพื้นที่สาธารณะที่มีทางลาดเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถเข็น และพื้นที่มบีล็อกน าทางส าหรับผู้พกิารทางสายตา 

 
หรือ การออกแบบภาพ ป้ายสัญลักษณ์ และองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งการสื่อสารด้วยภาพจะเป็นการสื่อสารแบบสากลที่ทุก
คนสามารถเข้าใจได้ไม่ยาก  การใช้ป้ายเพื่อบ่งบอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น แผนที่ป้ายหน้าห้องน้ าที่บอกแผนผังภายใน
ห้องน้ า อาทิ มีห้องน้ ากี่ห้อง ห้องน้ าคนพิการอยู่ตรงไหน ซึ่งป้ายและแผนผังต่าง ๆ เหล่านี้จะมีทั้งภาพ สีสัน ตัวหนังสือ
ภาษาอังกฤษรวมถึงอักษรเบรลล์ เพื่อให้คนหูหนวก ตาบอด และคนต่างชาติสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีการ
ติดตั้งระบบการป้อนข้อมูลแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้ทั้งเมาส์หรือคีย์บอร์ดแต่ใช้เสียงแทนเพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนที่ไม่
สามารถพิมพ์สัมผัสสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  

ส าหรับประเทศไทย ความตื่นตัวของการพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้าไม่ถึงโอกาสทางสังคมมีมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคการศึกษาและหน่วยงานภาคธุรกิจ เช่น การจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรม
ฟื้นฟู (Center of Excellence for Rehabilitation Engineering) ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมีวัตถุประสงค์การด าเนินงานเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและ
พัฒนา องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมฟื้นฟูเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการด าเนินชีวิตให้ผู้พิการเป็น
การบูรณาการการด าเนินงานท่ีอาศัยองค์ความรู้ แนวคิด ระหว่างงานด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานของศูนย์ฯ ที่ส าคัญได้แก่ เทคโนโลยีส าหรับคนพิการด้านร่างกายและอุปกรณ์การ
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ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการมองเห็นและด้านการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อการด ารงชีวิต
(ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, มปป.) หรือการพัฒนา “เก้าอี้รถเข็นส าหรับคนพิการแบบปรับ
ยืนได้โดยไม่ต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้า” ที่ประดิษฐ์โดย ผศ. ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์และนักศึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้คนพิการตั้งแต่ท่อนล่างลงไปสามารถปรับจากท่านั่งเป็นท่ายืนได้ โดยอาศัย
ก าลังแขนจากผู้ใช้งานเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการบ ารุงรักษา และมีน้ าหนักเบา ซึ่งเป็นการเอื้อให้คนพิการ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นด้วยราคาที่ไม่แพง นับว่าเป็นการคิดค้นทางเทคโนโลยีโดยคนไทยเพื่อเปิด
โอกาสให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอีกทางหนึ่ง ดังนั้นจะเห็นว่าศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น 
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรืองานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทั้งในสายวิชาการหรือสายปฏิบัติ
ต่างเห็นพ้องและตระหนักถึงความส าคัญของกลุ่มผู้ที่มีโอกาสทางสังคมไม่ทัดเทียมกับผู้คนส่วนใหญ่ ด้วยการอาศัยฐาน
แนวคิดจากศาสตร์สังคมสงเคราะห์ในการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้มีความเท่าเทียมกันอย่างมาก
ที่สุดโดยไม่จ ากัดความแตกต่างทางคุณลักษณะใดๆ 

 
3. วิทยาศาสตร์สังคมกับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

นอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วใน
เบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์สังคมสงเคราะห์กับศาสตร์ในสายวิทยาศาสตร์สังคมอื่น ๆ เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ หรือศิลปกรรมศาสตร์ก็มีวิวัฒนาการโดยใช้องค์ความรู้ร่วมกันปฏิบัติงานมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นนั้นอาจจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นภายหลังจากการเกิดปรากฎการณ์ “โลกาภิวัตน์” Leighninger และ 
Midgley, 1997 ให้ความหมายของโลกาภิวัตน์ คือ “กระบวนการบูรณาการของโลกที่มีความหมายหลากหลายของ
ประชากรเศรษฐกิจวัฒนธรรม และกระบวนการทางการเมืองที่ได้รับอิทธิพลระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น” ปัจจัย
ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรมที่มีความซับซ้อนเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน
ในทุกระดับทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้งานสังคมสงเคราะห์และงานในศาสตร์อื่น ๆ จ าเป็นที่จะต้องปรับการท างานที่มี
ความเกี่ยวพันหรือมีเป้าประสงค์ของการปฏิบัติงานเช่นเดียวกันภายใต้บทบาทการท างานของวิชาชีพตน รูปแบบของการ
ท างานแปรเปลี่ยนเป็นลักษณะของการท างานร่วมกันแทนการท างานแบบต่างคนต่างท าเหมือนที่ผ่านมา เช่น การส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาสังคมซึ่งมุ่งเน้นการผสมกลมกลืนกันระหว่างเศรษฐกิจกับนโยบายสังคม  ในทัศนะของ  Midgley การ
พัฒนาเศรษฐกิจต้องมีการหลอมรวมและบูรณาการที่ยั่งยืนและน าประโยชน์ให้แก่คนทุกคนส่วนสวัสดิการสังคมการเป็น
การหันเหสู่แนวคิดสู่การลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในการระบบเศรษฐกิจการผลิต (โสภา อ่อนโอภาส, 2551) 

การบูรณาการองค์ความรู้และการปฏิบัติงานในศาสตร์สังคมสงเคราะห์ และศาสตร์ในสายวิทยาศาสตร์สังคมมี
ระยะเวลายาวนานกว่าการบูรณาการระหว่างศาสตร์ในสายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ทั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าการ
ความสัมพันธ์แห่งศาสตร์ที่เป็นแขนงเดียวกันย่อมมีความใกล้ชิดทั้งฐานคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติงานที่ถือว่าสังคมและคน
ในสังคมเป็นเป้าหมายสูงสุด แม้จะมีความต่างของมุมมองหรือวิธีการด าเนินงานก็ตาม ความชัดเจนของการแนวคิดแบบ 
“ร่วมกันท างาน” เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เนื่องจากปัญหาความต้องการของประชาชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 
หน่วยงานด้านบริการเพื่อการใช้เวลาว่างและงานด้านเยาวชนเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการ
ธ ารงคุณค่าที่ดีงามในสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงได้เกิดมีหน่วยงาน เช่น Young Men’s and Young 
Women’s Christian Associations (YMCA), YWCA) หน่วยงานด้านลูกเสือ กลุ่ม 4Hs Clubs และศูนย์ชุมชนขึ้น กิจการ
เหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากงานเขียนของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ผู้น าความคิดด้านการศึกษาแนวทางที่ก้าวหน้า
และแมรี่ พี ฟอลเลตต์ (Mary P. Follet) นักรัฐศาสตร์ที่เรียกร้องสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ระหว่างปลายทศวรรษที่ 1950s ถึงทศวรรษที่ 1960s นักทฤษฎีการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนได้พัฒนารูปแบบการท างาน
กลุ่มโดยดึงเอาค่านิยมทางวิชาชีพ ความรู้จากการ สั่งสมภูมิปัญญาทางวิชาชีพ และจากสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกลุ่ม

https://www.gotoknow.org/posts/tags/สวัสดิการสังคม
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สังคมมาใช้เป็นพื้นฐานการสร้างตัวแบบให้เห็นเป็นรูปร่างชัดเจนในสองตัวแบบด้วยกันคือ 1) ตัวแบบวัตถุประสงค์ทาง
สังคม (The Social Goals Model) และ 2) ตัวแบบการตอบสนองซึ่งกันและกัน (The Reciprocal Model) (กิติพัฒน์  
นนทปัทมะดุลย์, 2553) 
 ตัวแบบวัตถุประสงค์ทางสังคมเป็นพัฒนาการมาจากค่านิยมการท างานแนวเจน แอดดัมส์ และจากงานเขียน
ของเกรซ คอยล์ ที่เน้นการส่งเสริมการแสดงออกตามแนวทางประชาธิปไตย และการพัฒนาและส่งเสริมบุคคลให้เรียนรู้
การมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย รวมทั้งเน้นการกระท าทางสังคมและให้ความส าคัญกับการตั้งจุดหมายร่วมกันของกลุ่ม
และกระบวนการท างานกลุ่มที่เป็นประชาธิปไตย ตัวแบบนี้มีเป้าหมายในการเร้าพลังและพัฒนาทักษะทางสังคมของ
สมาชิกเป็นหลัก ซึ่งจุดเด่นของตัวแบบวัตถุประสงค์ทางสังคมคือการสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับ
สังคม สะท้อนอุดมการณ์ประชาธิปไตยตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตยของสังคมอเมริกันยุคนั้น 
(Papell, 1997, p.8) ด้วยศาสตร์ในมิติของวิทยาศาสตร์สังคมมีจ านวนหลากหลายสาขาแต่ในบทความวิชาการฉบับนี้จะ
ขอน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และศาสตร์ในสายวิทยาศาสตร์สังคมที่น่าสนใจ ดังนี้  

3.1 สังคมวิทยากับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 มีผู้เปรียบเปรยถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดแต่ก็มีความต่างกันอย่างสิ้นเชิงของศาสตร์สังคมวิทยาและสังคม
สงเคราะห์โดยทั้งสองศาสตร์นั้นต่างเป็นศาสตร์การศึกษาทางสังคมเช่นเดียวกันว่าเป็นเสมือนเหรียญเดียวกันเพียงแต่มีสอง
ด้านที่ต่างกัน ศาสตร์ทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งจุดเริ่มต้น การจัดการศึกษา มุมมองทางสังคมที่คล้ายคลึงกัน แต่
อย่างไรก็ตามทั้งสองศาสตร์นี้ก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งในด้านแนวความคิด ทฤษฎี เป้าหมายของการศึกษา โดย
ศาสตร์ทางด้านสังคมวิทยานั้นจะเป็นการศึกษาในมิติของระบบสังคม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล 
ทัศนคติของคนต่อสังคมและหรือพื้นที่ที่อยู่ รวมทั้งมิติการมองในมุมกว้างเช่นการพิจารณาโครงสร้างทางสังคมในช่วง
ระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านต่างๆ ในขณะที่ศาสตร์ทางด้านสังคมสงเคราะห์นั้นจะเป็นผู้เช่ียวชาญที่มีการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ผนวกเข้ากับการใช้กระบวนการเทคนิคการปฏิบัติ และสิ่งส าคัญคือการใช้องค์ความรู้จาก
ประสบการณ์ (experience-based) การเพื่อแก้ไขปัญหาที่หลากหลายของคนในสังคม (Olesen, Søren Peter, 2011) 
ในยุคทศวรรษที่ 1960s สังคมวิทยามีอิทธิพลต่องานสังคมสงเคราะห์มากขึ้น จากความนิยมของทฤษฎีมาร์กซิสม์ ในยุโรป
ส่งอิทธิพลทั้งต่อสังคมวิทยาโดยตรงและส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงงานสังคมสงเคราะห์ด้วย ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ยุคดังกล่าวมาจากพรรคดีโมแครทซึ่งเป็นพรรคที่มีนโยบายเน้นหนักด้านประชาธิปไตย แต่รัฐบาลในยุโรปส่วนใหญ่กลับเป็น
รัฐบาลที่มีแนวนโยบายไปทางสังคมนิยม กระนั้นกระแสที่เกิดขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปต่างมุ่งให้ความสนใจกับ
การปฏิรูปทางสังคม โครงการต่อสู้เอาชนะความยากจนของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนงานด้านการจัดระเบียบชุมชนและ
พัฒนาชุมชนได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นล าดับอย่างต่อเนื่อง บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์เริ่มเด่นมากขึ้นโดยเฉพาะใน
การท างานจัดระเบียบชุมชนและพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์เริ่มใช้ทฤษฎีและองค์ความรู้จากศาสตร์สาขาอื่นเข้ามา
ประยุกต์ โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านสังคมวิทยาเพื่อปฏิบัติงานกันมากขึ้นเป็นล าดับ 
 แมรี่ ริชมอนด์ นักสังคมสงเคราะห์ในยุคแรกได้ให้ความส าคัญแก่ปัจจัยทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ของสังคมตามมา ซึ่งริชมอนด์เองได้เน้นย้ าให้นักสังคมสงเคราะห์ตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจปัจจัยทางสังคมและปัจจัยส่วนบุคคล รวมทั้งการกระตุ้นเตือนให้นักสังคมสงเคราะห์เก็บ
ข้อมูลปัจจัยทางสังคมหรือหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการประเมินเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการเสมอ (Richmond, 1917) ดังนั้น
หากมองภาพความสัมพันธ์แบบหยาบ ๆ ระหว่างองค์ความรู้ที่น ามาใช้ในงานสังคมสงเคราะห์และงานด้านสังคมวิทยา
อาจจะกล่าวได้ว่ามีความสัมพันธ์กันคล้ายใยบาง ๆ เท่านั้น ทว่าหากพิจารณาให้ลึกลงไปมากยิ่งขึ้นเราจะพบความสัมพันธ์
ในลักษณะของพัฒนาและการบูรณาการแนวคิดด้านสังคมวิทยามาใช้ในการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคลและระดับกลุ่มชน ในขณะเดียวกันก็จะพบว่าพื้นฐานของแนวความคิดด้านสังคมวิทยาก็อาศัยการบูรณาการ
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จากความคิด การปฏิบัติงาน และหลักฐานเชิงประจักษ์ของจากงานสังคมสงเคราะห์เสมอ ดังเช่นค ากล่าวของนักสังคม
วิทยาที่มช่ืีอเสียงท่านหนึ่งว่า  
 “The basis for the development of that social philosophy which must integrate the thinking 
of the social worker, which must control the direction and illuminate the goal of his activity” (quoted 
in Leonard 1966: 15)   
 ทัศนคติ มุมมอง วิธีคิดของทั้งสองศาสตร์แม้จะแตกต่างกัน แต่ท้ายที่สุดแล้วการเป็นเหรียญเดียวกันก็ท าให้ทั้ง
สองศาสตร์สามารถเช่ือมร้อยและเกาะเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ โดยการอาศัยฐานคิดของกันและกันในการ
เสริมสร้าง และต่อยอดศาสตร์ของตนให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ความเข้าใจต่อที่มาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
กระบวนการคิด และความสัมพันธ์ของคนในสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ ย่อมท าให้นักสังคมสงเคราะห์ มีความเฉียบคม
ในการค้นหารากหรือแก่นแท้ของปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนในสังคม ทั้งในระดับปัจเจกชนและระดับกลุ่ม เช่นเดียวกันกับการ
เรียนรู้ที่จะความเข้าใจและการพิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ทางสังคมที่นักสังคมวิทยาได้รับจากนักสังคมสงเคราะห์นั้น 
ย่อมท าให้ศาสตร์ทางด้านสังคมวิทยามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเท่าทันพลวัตที่เกิดขึ้นกับสังคม   
 โดยสรุป แนวคิดด้านสังคมวิทยาจะเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ภายใต้แนวคิดทางด้าน
พฤติกรรมของคนในสังคม การกระท าของคนในสังคม และโครงสร้างทางสังคม โดยเป็นการสนับสนุนในเชิงของความรู้
และฐานคิด ซึ่งไม่ใช่การอธิบายลักษณะส่วนบุคคลแต่เป็นมุมที่กระตุ้นเตือนให้นักสังคมสงเคราะห์มองเห็น และเข้าใจที่ไป
ที่มาของพฤติกรรมส่วนบุคคลภายใต้กรอบโครงสร้างทางสังคม และบริบททางสังคม (เช่น สถานะทางสังคม เพศ อายุ 
ศาสนา และความเชื่อ) ที่คนเหล่านั้นอาศัยอยู่ 

3.2 สังคมศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง (รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) กับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเด็นของการเมืองการปกครองในด้านของการสร้าง

นโยบายสาธารณะ และสนับสนุนในการสร้างนโยบายทางสังคมอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต สวัสดิการทางสังคม 
ความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม มีการศึกษาวิจัยหลายช้ินบ่งช้ีว่านักสังคมสงเคราะห์ในระดับช านาญการหรือผู้เช่ียวชาญ
เป็นผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะให้แก่ประเทศ เนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ตรงในการสัมผัสกับ
ผู้ที่เปราะบางทางสังคม หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายบางประการของประเทศจนกระทั่งท าให้กลุ่มคนเหล่านั้น
กลายเป็นผู้ขาดโอกาสทางสังคมในที่สุด วิสัยทัศน์และวิธีคิดของศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองมักจะเป็นการมองให้
เชิงมหภาพ หรือเป็นการมองจากมุมกว้าง (Bird-Eyes-View) เพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดของการสร้างระบบการเมืองการ
ปกครองที่สามารถครอบคลุมได้ทุกตารางพื้นที่ ในขณะที่ศาสตร์ด้านสังคมสงเคราะห์จะมองภาพการด าเนินงานจากหน่วย
ที่เล็กท่ีสุดก่อนเสมอ อย่างไรก็ตามการด าเนินงานในลักษณะของงานสังคมสงเคราะห์และงานด้านการเมืองการปกครองใน
ปัจจุบันมีลักษณะผสมสานจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน โดยผ่านระดับของมุมมองที่มีความแตกต่างสิ้นเชิงได้อย่างลงตัว 
 นักสังคมสงเคราะห์เข้าไปมีบทบาทด้านการเมืองการปกครองโดยอาศัยความเช่ือพื้นฐานของศาสตร์สังคม
สงเคราะห์และหน้าที่ของนักวิชาชีพท่ีต้องการสร้างให้คนในสังคมมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร การจ้างงาน การ
รับบริการ และโอกาสต่างๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์มีความตระหนักอยู่เสมอกับ
ผลกระทบของรูปลักษณ์ทางการเมืองการปกครองในพื้นที่ต่างๆ ผ่านการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ประชาชนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเมืองการปกครองย่อมมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ ซึ่งการมีมุมมองทางสังคมในระดับจุลภาคท าให้นักสังคม
สงเคราะห์ตระหนักรู้ถึงความไม่เท่าเทียมบางประการ การถูกเบียดขับ ข้อจ ากัดของการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งกระตุ้น
ให้นักสังคมสงเคราะห์ส่วนหน่ึงพยายามที่จะผลักดันนโยบายทางสังคมสู่นโยบายประเทศเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและคงไวซ้ึง่
สิทธิความเป็นมนุษย์และการเป็นพลเมืองของประเทศ บทบาทแห่งศาสตร์สังคมสงเคราะห์ถูกน ามาใช้ในการพัฒนา
ประเทศผ่านการแสดงให้เห็นจากการปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาบทบาทของนักสังคม
สงเคราะห์ในภาคการเมืองการปกครองมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในสภา Congress มีนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
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ผู้เช่ียวชาญและผู้สร้างนโยบายทางสังคมประมาณ 10 ท่าน และอีก 68 คนที่ปฏิบัติงานอยู่ตามมลรัฐต่างๆ ทั่วประเทศ 
(NASW, 2008) ส าหรับประเทศไทย นักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทอย่างมากในกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่อง
กับการสร้างนโยบายทางสังคมของประเทศ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม 
และกระทรวงแรงงาน เป็นต้น 
 นอกเหนือจากความสัมพันธ์ระหว่างงานสังคมสงเคราะห์และงานด้านการเมืองการปกครอง งานสังคม
สงเคราะห์ยังมีบทบาทและความสัมพันธ์กับศาสตร์ด้านกฎหมายเช่น การผสานความร่วมมือกันระหว่างผู้ใช้กฎหมายและ
นักสังคมสงเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของคนในสังคม การจัดบริการด้านสังคมสงเคราะห์เอื้อให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ อัยการ ศาล หรือราชทัณฑ์ ในการปฏิบัติงานกับผู้ตกเป็นเหยื่อคดีอาชญากรรมต่างๆ นัก
สังคมสงเคราะห์จะเป็นกุญแจส าคัญของผู้ใช้กฎหมายในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ตกเป็นเหยื่อเหล่านั้นผ่ านการใช้
ทักษะและรูปแบบของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายต่างยอมรับว่าแม้พวกเขาและนักสังคม
สงเคราะห์จะปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการกลุ่มเดียวกัน หรือคนเดียวกันโดยมีเป้าประสงค์เช่นเดียวกัน แต่ผลที่ได้รับหรือ
ความส าเร็จที่ได้รับกลับมีความแตกต่างกันออกไปที่น่าสนใจคือสัดส่วนผลส าเร็จมักจะเป็นผลจากการปฏิบัติ งานของนัก
สังคมสงเคราะห์ ดังเช่นการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ของงานต ารวจหรือท่ีเรียกว่า 
Problem Oriented Community Policing ที่ถูกคิดค้นขึ้นภายใต้องค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ การป้องกัน 
(Prevention) การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) การมีส่วนร่วม (Partnership) และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรทาง
สังคม (Organization Change) ซึ่งท้ังสี่องค์ประกอบนี้เป็นการบูรณาการงานด้านสังคมสงเคราะห์เข้ากับงานด้านกฎหมาย 
โดยมีความเชื่อที่ส าคัญ คือ อัตราการเกิดอาชญากรรม และปัญหาสังคมในพ้ืนท่ีใด ๆ ก็ตาม จะลดลงได้ต้องเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมทั้งชุมชนและภาครัฐ ใช้พื้นฐานความต้องการของชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นเน้นการแก้ไขปัญหาด้วย
ชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเข้าถึ งความยุติธรรมของประชาชนให้มากขึ้น 
(Charles W. Dean and Richard Lumb, 2000) นอกเหนือจากการบูรณาการศาสตร์และการปฏิบัติงานด้านสังคม
สงเคราะห์กับการป้องกันอาชญากรรมดังที่ได้ยกตัวอย่างในเบื้องต้น ความส าคัญของบทบาทหน้าที่ของงานสังคม
สงเคราะห์ที่สะท้อนออกมาภายใต้การระบุตามข้อก าหนดของกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ท้ังในระดับประเทศและ
ระดับสากล เช่น กฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วย
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

ในประเทศไทย การขับเคลื่อนกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิดของงานสังคมสงเคราะห์มี
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.2550 มีรูปแบบ วิธีการ
และขั้นตอนการด าเนินการที่มีลักษณะแตกต่างไปจากการด าเนินคดีอาญาโดยทั่วไป ทั้งนอกจากมีการก าหนดกระบวนการ
ด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวแล้ว ยังได้มีการก าหนดมาตรการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว และก าหนดมาตรการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้
โอกาสผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวกลับตัวและยับยั้งการกระท าผิดซ้ ารวมทั้งปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันใน
ครอบครัว อีกทั้งเป็นการรักษาสถานภาพและความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว  และยังได้ก าหนดให้ประชาชนทั่วไปที่ได้
ทราบหรือได้พบเห็นการกระท าความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่ต้องแจ้งให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อด าเนินการ
ช่วยเหลือคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้ทันท่วงที อันเป็นการสร้างทัศนคติใหม่ให้แก่สังคมไม่นิ่งเฉย
ต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยถือว่าเป็นปัญหาของสังคมที่ต้องช่วยกันดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสังคมในระยะยาว 
ซึ่งในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรม และสหสาขาวิชาชีพต่า ง ๆ ล้วนมีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อนกลไกตามมาตรการที่บัญญัติในกฎหมายฉบับนี้โดยด้านการด าเนินคดีมีหน่วยงานและบุคลากรใน
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กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล พนักงานคุม
ประพฤติ สถานพินิจ ราชทัณฑ์ ช่วยกันขับเคลื่อน ส่วนในด้านการคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวมี
พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่แพทย ์พยาบาล จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานคุม
ประพฤติ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ พนักงานอัยการ มูลนิธิภาคเอกชน และเครือข่ายชุมชนเป็นทีมสหวิชาชีพช่วย
กับขับเคลื่อนกลไกตามพระราชบัญญัตินี้  และนอกจากการมีบทบัญญัติการบังคับใช้มาตรการทางอาญาแล้ว  
พระราชบัญญัติฯ ยังมีบทบัญญัติการใช้มาตรการทางสังคมสงเคราะห์จิตวิทยา  และการแพทย์ ช่วยเหลือคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยมีรูปแบบวิธีการคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว การให้
โอกาสผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวกลับตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยับยั้ง  การกระท าผิดซ้ ารวมทั้งให้มีการปรับปรุง
สัมพันธภาพในครอบครัว จึงเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นท่ีจะให้เกิดการฟื้นฟูผู้กรท าผิด คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว ยิ่งกว่าที่จะมุ่งเน้นการลงโทษตามมาตรการทางอาญา อันเป็นหลักการส าคัญของงานสังคมสงเคราะห์
อีกด้วย (สาโรช นักเบศน์, มปป.) 

 
บทสรุป 

จากแนวคิดและองค์ความรู้พื้นฐานของศาสตร์สังคมสงเคราะห์ในอดีตหรือปัจจุบันที่แม้จะมีความแตกต่างถึง
การอ้างแหล่งที่มา ลักษณะการเกิดขึ้นและการพัฒนาการของศาสตร์ ข้อโต้แย้งถกเถียงเกี่ยวกับบทบาทความเป็นของ
ศาสตร์ในงานสังคมสงเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการพัฒนาของการปฏิบัติงานที่เป็นวิทยาศาสตร์และ
ปรากฏออกมาในลักษณะขององค์ความรู้ของวิทยาศาสตร์ แต่จากค าจ ากัดความของค าว่า “สังคมสงเคราะห์” ในหลายต่อ
หลายแหล่งข้อมูลท าให้สามารถสรุปได้ว่า ศาสตร์สังคมสงเคราะห์ เป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการทรัพยากรของศาสตร์
ต่างๆ ทั้งองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี มาใช้ได้อย่างมีศิลปะ ผ่านกระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยเหลือและตอบสนอง
ความต้องการของบุคคล กลุ่ม ชุมชน โดยมุ่งหวังให้เขาเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต งานสังคมสงเคราะห์
เป็นงานท่ีต้องเข้าไปแก้ไขเกี่ยวกับมนุษย์ เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบุคคล กลุ่ม และชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ที่เกิดขึ้น ดังนั้นนักสังคมสงเคราะห์จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของมนุษย์และศาสตร์ต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา ชีววิทยาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ รวมทั้งการเปิดใจกว้างที่จะเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานกับวิชาชีพในศาสตร์อื่นๆ โดยให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ 

เป้าหมายของงานสังคมสงเคราะห์เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือการกระท าทั้งที่เป็นการป้องกันปัญหา และ
พัฒนาผู้รับบริการ โดยอาศัยหลักการ วิธีการ และกระบวนการปฏิบัติงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อยังประโยชน์สูงสุด
ให้แก่ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมโดยรวม ความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์สังคมสงเคราะห์และ
ศาสตร์อื่นๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคม แสดงให้เห็นเด่นชัดทั้งมิติของการปฏิบัติงานตรงและมิติทาง
งานวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกศตวรรษท่ี 21 ยุคแห่งโลกไร้พรมแดนท่ีขยายช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนให้มาก
ขึ้น งานสังคมสงเคราะห์จึงต้องพิจารณาความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาวะแวดล้อมอย่างองค์รวมเพื่อแก้ไข
หรือป้องกันปัญหา นักสังคมสงเคราะห์ต้องเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อมุมมองแนวคิดและปัญหาที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มชุมชน สังคม การบูรณาการศาสตร์จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะท าให้นักสังคมสงเคราะห์ก้าว
ข้ามกับดักปัญหา และเติมเต็มประสิทธิภาพการท างานของนักสังคมสงเคราะห์ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนในท่ีสุด 
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บทบาทงานสงัคมสงเคราะห์กบัการปฏิรูปสังคม 
The role of social work in social reform 

 
ปิ่นหทัย หนูนวล1 

Pinhathai Nunuan2 

 
Abstract 

As a social worker, this article aimed to describe and discuss the roles and importance of the 
social work and the social reform. The contents were divided into three sections. The first section 
introduced the development-based conceptual discussion and impact caused to human beings and 
society including the rational reasons of social reform.  Then, the second section described the social 
welfare using the two groups of sociological theoretical perspectives, namely, the Functional View and 
the Marxist Perspective to provide the fundamental understanding on the developmental concepts 
influencing the existing social work. In the final section of this article, the social work and the social 
reform, as the direct responsibility of the social workers, were presented.     
Keywords : Social works, Social reform, Social development 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ผู้เขียนในฐานะนักการศึกษาสังคมสงเคราะห์มีเป้าหมายในการอธิบายและอภิปราย บทบาทและ

ความส าคัญของงานสังคมสงเคราะห์กับการปฏิรูปสังคม โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน เริ่มต้นด้วยการอภิปรายการพัฒนากับ
ผลกระทบที่เกิดต่อมนุษย์และสังคม และเหตุอันควรปฏิรูปสังคม ส่วนที่สองจะเป็นการอธิบายบทบาทงานสังคมสงเคราะห์
ด้วยมุมมองเชิงทฤษฏีทางสังคมวิทยา 2 กลุ่ม คือทฤษฎีโครงสร้างการหน้าที่ และทฤษฎีของมาร์กซิส เพื่อท าความเข้าใจ
รากฐานในเรื่องแนวคิดการพัฒนาท่ีมามีผลต่อบทบาทงานสังคมสงเคราะห์ที่ด ารงอยู่ในสังคม ตอนท้ายของบทความจะเปน็
การน าเสนอบทบาทงานสังคมสงเคราะห์กับการปฏิรูปสังคม  ซึ่งเช่ือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของนักสังคม
สงเคราะห์ 
ค าส าคัญ : งานสังคมสงเคราะห์, การปฏิรูปสังคม, การพัฒนาสังคม 
 
บทน า 
 ประเทศไทยนับเป็นประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ จาการวางโครงสร้างทางเศรษฐกิจผ่าน
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปี พ.ศ.2504 จนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างจาก
สังคมเกษตรกรรมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและภาคบริการอย่างเต็มตัว ผลการเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวท าให้ประเทศไทย
มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น หากวัดมาตรฐานจากเส้นความยากจนที่คนหนึ่ง
จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อปีขั้นต่ าประมาณ 20,000 บาท ก็พบว่า ประเทศไทยมีความยากจนลดลงจากปี พ.ศ. 2531 ที่
ประเทศไทยมีคนจนท้ังสิ้น 22.1 ล้านคนต่อปี แต่ปี พ.ศ.2553 พบว่ามีคนจนเหลืออยู่ประมาณ 5.1 ล้านคน ซึ่งนับเป็นสถิติ
ที่น่าพึงพอใจ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) 

                                                           
1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 Faculty of Social Administration Thammasat University 
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 ข้อมูลจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID)(2009) ระบุว่า สังคมไทยมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ าติดในอันดับที่ 2 ของภูมิภาคเอเชีย รองมาจากอินโดนีเซียการถือครองท่ีดินของไทยไปกระจุกตัวอยู่กับคนที่
มีฐานะดี ขณะที่ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รวบรวมข้อมูลผู้ถือครองท่ีดินเอก
สิทธิ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ โฉนดที่ดิน นส.3 ก. และ นส.3 จากส านักงานที่ดิน 399 แห่ง พบว่า คนไทยถือครองที่ดินน้อย
กว่า 14 ไร่/แปลง มีสัดส่วน 94.4% ของเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดที่ถือครองที่ดินมากกว่า 100 ไร่มีอยู่ 0.03 % เท่านั้น โดย
ครัวเรือนท่ีรวยที่สุด 20% ถือครองท่ีดินมากกว่า 20 ไร่ขึ้นไปมีประมาณ 60% ของเอกสารสิทธ์ิทั้งหมด ครัวเรือนที่จนที่สุด 
20% ถือครองท่ีดินมากกว่า 100 ไร่มีอยู่ 0.03% เท่านั้น 
 ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่กับคนบางกลุ่มช่องว่าง
ระหว่างรายได้ของคนรวยกับคนจนเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าทางสังคม การส ารวจโดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติพบว่า ร้อยละ 40 ของคนกรุงเทพฯ และร้อยละ 36 ของในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งประเทศยอมรับว่ามีความ
เหลื่อมล้ าของรายได้ในประเทศไทย ความเหลื่อมล้ าอาจเกิดจากการขาดโอกาส ขาดสิทธิ ขาดทรัพยากร โดยคนไทยร้อย
ละ 42 บอกว่า คนจนนั้นจนเพราะเกิดมาจน ร้อยละ 57 บอกว่าคนรวยนั้นรวยเพราะเกิดมารวย นั่นคือ เห็นว่าความ
เหลื่อมล้ าเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่เข้าข้าง หรืออาจจะเลยเถิดไปถึงเรื่องบุญกรรมแต่ชาติปางก่อน ประมาณครึ่งหนึ่งของ
คนไทย มองไม่ออกหรือไม่เคยคิดเลยว่าคนท่ีเกิดมาก็ควรที่จะหายยากจนได้ถ้าหากรัฐเข้ามาแทรกแซง 
 แม้จะพบว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจไทยช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมามีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้
ทุกคนในสังคมมีรายได้เพิ่มขึ้น จ านวนคนจนลดลง แต่ปรากฏว่าการกระจายรายได้และความมั่งคั่งของประเทศกลับเป็น
ปัญหาใหญ่ของประเทศ การลดความเหลื่อมล้ าจึงกลายเป็นประเด็นส าคัญที่หลายประเทศทั่วโลกถือเป็นวาระหลักในการ
แก้ไข มาตรการของรัฐเพื่อปรับลดความเหลื่อมล้ าถูกน ามาสู่เวทีการพูดคุยอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางลด
ความเหลื่อมล้ าที่ด ารงอยู่ในสังคม บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในงานสวัสดิการสังคมกับการตั้งเป้าหมายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคมเป็นไปได้มากน้อย แค่ไหน การทบทวนบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ด้วยการย้อนกลับไปมองแนวโน้ม
การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ในการพัฒนาประเทศน่าจะเป็นประเด็นที่จ าเป็น 
 
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในประเทศก าลังพัฒนา 
 H.D.Stien (1997) น าเสนอบทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติกันอยู่ในสังคม สรุปได้ 3 บทบาท 
ประกอบด้วย 1) บทบาทหน้าท่ีในการท าให้สังคมนั้นด ารงอยู่ได้ (Maintenance Function) โดยนักสังคมสงเคราะห์จะท า
หน้าที่ศึกษาปัญหาที่มีอยู่ในสังคม และพยายามจะแก้ปัญหาสังคมในระดับต่างๆ ด้วยการให้บริการ (Direct services) 
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลในสังคม หน้าที่นี้ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนานส าหรับผู้ปฏิบัติงานสัง คม
สงเคราะห์ 2) บทบาทในการท าหน้าท่ีให้เกิดความมั่นคงในสังคมและเกิดความสมานฉันท์ในสังคม (Social Stability and 
Cohesion) หน้าท่ีในบทบาทนี้มีขอบเขตมากกว่ากว่าในข้อแรก ในการท าหน้าท่ีของนักสังคมสงเคราะห์โดยการน าปัญหาที่
ตนพบไปสู่ผู้วางแผนและวางนโยบาย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จะก่อเกิดสวัสดิภาพของประชาชนโดยรวม 
(Advocacy and reform) ส าหรับบทบาทที่ 3) คือบทบาทในการพัฒนาประเทศ (Development Function) โดยนัก
สังคมสงเคราะห์จะท างานเกี่ยวข้องกับการน าเสนอและการวางแผนทางสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยการปฏิบัติงาน
เคียงคู่ไปกับผู้วางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายร่วมคือสวัสดิภาพแก่ประชาชนโดยรวมของประเทศขณะที่  
Jame Midgley, H.D. Stein and Khinduka (1997) ผู้ท าการวิจัยบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในประเทศก าลังพัฒนาว่า 
เสนอว่างานสังคมสงเคราะห์ควรจะมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ (Development Function) มากกว่าจะมุ่งแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาสังคม  
 บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย ควรจะมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานในระดับไหน อย่างไรนั้น 
Midgley (1995) ผู้ท าการวิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในประเทศที่ก าลังพัฒนา 



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 41 - 

พบว่า การให้บริการสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่จ ากัดอยู่แต่การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้มีปัญหาในการด าเนินชีวิตซึ่ง
อาศัยอยู่ในสังคมเมือง เช่น คนพิการ บุคคลไร้ที่พึ่ง ผู้ป่วยทางจิต  เด็กถูกทอดทิ้ง ขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
เป็นเกษตรกร มีปัญหาที่มีลักษณะแตกต่างกับบริการสังคมสงเคราะห์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน บริการดังกล่าวจึงด าเนินการกับ
ประชากรส่วนน้อยของประเทศ รูปแบบของการปฏิบัติการงานสังคมสงเคราะห์แบบนี้ในทัศนะของ  Midgley มองว่ามา
จากการรับเอาทฤษฎีและรูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในประเทศตะวันตกมาใช้ ทฤษฎีสังคมสงเครา ะห์
ก่อก าเนิดในสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งบทบาทรัฐในการให้หลักความมั่นคงแก่ประชาชนมีเพียงพอ ปัญหาสังคมที่เกิดในสังคม
อุตสาหกรรมจะอยู่ในลักษณะปัญหาการปรับตัวของผู้ใช้แรงงานในสังคมเมือง ซึ่งต้องการบริการเป็นรายบุคคล (Personal 
Services) เพราะบริการในรูปแบบโดยทั่วไปของรัฐยังไม่เพียงพอ แต่ในประเทศที่ก าลังพัฒนาหลักความมั่นคงที่รัฐให้แก่
ประชาชนในรูปแบบของการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับลักษณะของปัญหาในประเทศที่ก าลังพัฒนาจะ
มีความแตกต่างกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ปัญหาสังคมที่ประเทศก าลังพัฒนาประสบ ได้แก่ ปัญหาความยากจน รายได้ต่ า 
ปัญหาขาดการศึกษา  ปัญหาสุขภาพ ปัญหาที่อยู่อาศัย ซึ่งเกิดกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะในภาคนอก
เขตเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอาศัยอยู่ 
 บทบาทที่ควรจะเป็นส าหรับนักสังคมสงเคราะห์ในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่การปฏิรูปสังคมและประเทศที่มากกว่ามุ่ง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร การท าความเข้าใจต าแหน่งแห่งที่ของงานสวัสดิการสังคมด้วยมุมมองเชิง
ทฤษฎีที่ก าหนดบทบาท หน้าที่ของงานสวัสดิการในฐานะกลไกหลักในการธ ารงสังคมให้ด ารงอยู่อย่างสมดุล ขณะเดียวกัน
ที่จะสะท้อนบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในฐานะผู้มีบทบาทหลักในงานสวัสดิการสังคม 
 มุมมองเชิงทฤษฎีกับบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในงานสวัสดิการสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 การอธิบายหน้าที่ของงานสวัสดิการสังคมในระบบสังคมด้วยมุมมองเชิงทฤษฏีทางสังคมวิทยา 2 กลุ่ม คือทฤษฎี
โครงสร้างการหน้าที่ (The functionalist Perspective) และทฤษฎีของมาร์กซิส (The Marxist Perspective) เพื่อท า
ความเข้าใจรากฐานทางความคิดที่น ามาสู่การก าหนดบทบาท หน้าที่ให้กับงานสวัสดิการสังคมด้วยทฤษฎีบท 2 ชุด 

ทฤษฎีโครงสร้างการหน้าท่ี (The functionalist View) กับบทบาทงานสวัสดิการสังคม 
งานสวัสดิการในมุมมองของแนวคิดของ The functionalist ท าความเข้าใจกับสังคมว่าเป็นระบบหนึ่ง ซึ่ง

ประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยหลายส่วน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ส่วนประกอบย่อยต่างเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ทั้งหมด การวิเคราะห์ของ functionalist view จะเน้นความส าคัญกับรูปแบบ (Patterns)  ของสถาบันทางสังคม (Social 
Institution) ในเรื่องของการหน้าที่ (Function) ว่าควรมีการแบ่งหน้าที่ของสถาบันทางสังคมอย่างไร จึงจะท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่าง ๆ ในสังคมเกิดการผสานและความสมานฉันท์ในสังคม ทฤษฎีนี้มีช่ือเรียกต่างกันไป อาทิ 
Organism, Holism, System Theory ใน Modern Functionalist 

ทฤษฎีนี้สนใจศึกษาหน้าที่ต่าง ๆ ของสถาบันสังคมที่จะต้องมีเพื่อให้สังคมนั้นด ารงอยู่ได้ว่าควรจะมีการแบ่ง
หน้าที่ (Division of Labour) ระหว่างสถาบันต่างๆ อย่างไร เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์แก่สังคมส่วนรวมบทบาทงาน
สังคมสงเคราะห์ภายใต้ทฤษฎีนี้อยู่ที่การท าให้เกิดการสมานฉันท์ในสังคม โดยการท าหน้าที่ในการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การท าหน้าที่ของสถาบันทางสังคมต่างๆ ว่าหากไม่สามารถท าตามหน้าท่ีนั้นให้ดีดังเดิมได้ควรจะด าเนินการอย่างไร หน้าที่
ของงานสังคมสงเคราะห์จะต้องพยายามท าให้เกิดการผสมผสานในหน้าที่ทั้งในระดับสถาบันและในระดับกลุ่มของ
ประชาชน 

มุมมองภายใต้แนวคิด The functionalist สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ Functionalist Classical และ 
Modern Functionalist  สามารถสะท้อนบทบาทงานสวัสดิการในมุมที่ต่างกัน การท าความเข้าใจแนวคิดการจัดวาง
ผู้เกี่ยวข้องในบทบาทงานสวัสดิการสังคมภายใต้ฐานคิดดังกล่าวจะน ามาซึ่งความเข้าใจที่มาของการก าหนดบทบาทตนเอง
ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ภายใต้บริบททางสังคมที่ต่างกัน มุมมองของ Durkheim และ 
Spencer สองผู้น าของทฤษฎีนี้ กล่าวถึงงานสวัสดิการสังคมในเชิงสถาบัน (Welfare Institution) ที่ต่างกัน แนวคิดของทั้ง
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สองคนสะท้อนความเชื่อในธรรมชาติของมนุษย์ที่แตกต่างกัน ขณะที่ Durkheimเช่ือว่าสังคมที่มีความสลับซับซ้อนในการ
ด ารงชีวิตจะส่งผลให้คนไม่มีโอกาสเป็นตัวของตัวเอง ภายใต้การพัฒนาที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางสังคม
จะก่อให้เกิดความจ าเป็นต้องมีผู้ประสานงานหรือวางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งรัฐในฐานะผู้ปกครองหลักควรมีบทบาทในการแบ่ง
งานของสถาบันต่าง ๆ ในสังคม เพื่อให้การท างานของสถาบันสังคมนั้นๆ สอดคล้องและสมดุล แนวคิดนี้มาจากฐานทฤษฏี 
Anomieของ เดอร์ไคม์ (Durkiem) ทีก่ล่าวถึงภาวการณ์ของสังคม ซึ่งขาดปัจจัยที่จะควบคุมศีลธรรมได้อย่างเพียงพอหรือ
มีอ านาจพอท่ีจะให้เกิดความสงบสุขในสังคมได้ เดอร์ไคม์ (Durkiem) ปฏิเสธกฎเกณฑ์ทางสังคมที่มีอยู่ว่าไม่พอเพียงที่จะ
ท าให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคมได้ เพราะสภาพสังคมที่ปรากฏมีการเอารัดเอาเปรียบกัน และเกิดความไม่ยุติธรรมใน
สังคมทั่วไป รัฐจึงควรมีบทบาทและวางกฎเกณฑ์ในสิ่งที่จะก่อให้เกิดสวัสดิภาพในสังคมขณะที่สเปนเซอร์ (Spencer) มอง
บทบาทรัฐต่างออกไป  เขาเช่ือในเรื่องการแบ่งงานโดยอาศัยความช านาญเฉพาะด้าน เพราะเช่ือว่าหากบุคคลมีความ
ช านาญเฉพาะด้าน จะท าให้แต่ละคนมีความรับผิดชอบในงานของตนและมีอิสระในการท างานและจะท าให้เกิดความ
สมานฉันท์ในสังคมได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน ความเชื่อดังกล่าวคาดหวังบทบาทรัฐว่าควรท าหน้าที่สนับสนุนและให้โอกาส
แก่คนที่จะพัฒนาและเลือกตัดสินใจมากกว่าจะมอบให้รัฐเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ กติกา หรือก าหนดสวัสดิการสังคม ทั้งนี้รัฐ
ควรจ ากัดบทบาทของตนเองให้น้อยสุดในงานสวัสดิการสังคม โดยการให้เสรีภาพแก่บุคคลในการซื้อบริการที่ต้องการ 

แนวคิด Modern Functionalist ในงานสวัสดิการสังคมนั้นเทียบเคียงได้จากทฤษฎีระบบที่พาร์สัน (Parson) 
เมอร์ตัน Merton และยังพบในงานของสเมลเซอร์ (Smelser) ที่เช่ือว่าระบบสวัสดิการสังคมจะท าหน้าที่ประสาน 
(Integration) ระหว่างการท างานของสถาบันต่าง ๆ ของสังคม (Welfare as Integration) ที่จะเกิดขึ้นเป็นกระบวนการ 
(Process) ที่จะท าให้ระบบของสังคม (A Social System) มีความเกี่ยวพันกัน (Cohesion) ซึ่งท าบทบาทได้ใน 2 ระดับ 
คือ การประสานในระดับสถาบัน (Institution) ต่างๆ ในสังคม และระดับสังคม (Social integration) คือการประสานใน
ระดับกลุ่มต่างๆ ทางสังคม (Social Group) ด้วยการพยายามลดความขัดแย้ง (Conflict) ระหว่างกลุ่มต่างๆ แนวคิด
ดังกล่าวจะต้องมีการประสานทั้งในระดับสถาบันและกลุ่มในสังคมเพื่อเป้าหมายคือเกิดความสมานฉันท์และความเป็น
ปึกแผ่นของสังคม เป้าหมายนี้พัฒนามาจากแนวคิดที่เช่ือว่ารัฐจะด ารงอยู่ได้ต้องท าให้ภาวะความขัดแย้งหรือสภาวะที่ไม่
สมดุลของระบบย่อยต่างๆ เกิดน้อยที่สุด สิ่งใดก็ตามที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งต้องมีการตรวจตรา (Check) อยู่เสมอ ดังนั้น
จะต้องมีการควบคุมทางสังคม (Social Control) ที่จะรักษาดุลยภาพของระบบย่อยของสังคมไว้ การควบคุมทางสังคมคือ
ความพยายามที่จะท าให้สมาชิกของสังคมเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วยการจัดและวางรูปแบบต่างๆ ที่จะท า
ให้สังคมเกิดความสงบสุขได้ โดยเช่ือว่าระบบสวัสดิการสังคมจะต้องท าหน้าที่นี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความเป็น
ระเบียบ และการท างานที่มีประสิทธิภาพขึ้น หน้าที่ของระบบสวัสดิการสังคมคือการท าอย่างไรให้คนเกิดความรู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงของสังคม (Neil.J.Snelser,1997) 

กล่าวได้ว่า แนวคิดของ Functionalist มองสังคมที่เป็น utility view of society คือการมองสังคมในด้านเดียว
ว่าจะต้องท าให้สังคมปราศจากความขัดแย้ง เพื่อให้สังคมนั้นด ารง คงอยู่ได้ซึ่งอาจเป็นมุมมองที่ปฏิเสธความเป็นจริงทาง
สังคมที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นตลอดเวลา บริการทางสังคมที่มีอาจส่งผลดีแก่คนบางกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ แต่อาจเกิด
ผลกระทบหรือสูญเสียผลประโยชน์ส าหรับคนกลุ่มอื่นๆ เช่น กรณีการจัดบริการด้านที่อยู่อาศัยของรัฐกับผลกระทบในเชิง
ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติแบบพื้นถิ่นเดิมที่จะสูญสลายหายไป หรือมีผลกระทบต่อระบบความสัมพันธ์ในครอบครัว กลุ่ม 
ชุมชนและสังคม แนวคิดนี้ยังมองสังคมมนุษย์ว่าเป็นระบบเหมือนระบบกลไก (Mechanic) ท าให้ขาดการวิเคราะห์สังคม
มนุษย์ในแง่ค่านิยมความสนใจและมองข้ามมิติความเป็นปัจเจกชนของมนุษย์ขณะเดียวกันการอธิบายถึงการพัฒนาสังคม
ภายใต้แนวคิด functionalist ที่มองว่าเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสังคม และน ามาสู่
ข้อสรุปในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือว่าสังคมในระดับการพัฒนาท่ีเท่ากันแบบสังคมดั้งเดิม (Traditional Society) ช่อง
ทางการช่วยเหลือจะเป็นหน้าที่ของสถาบันครอบครัว เครือญาติ ในสังคมก่อนอุตสาหกรรม (Pre-industrial Society) 
แหล่งความช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance) จะอยู่ที่สถาบันศาสนา และในสังคมทันสมัย (Modern Society) 
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แหล่งความช่วยเหลือทางสังคมอยู่ท่ีองค์กรรัฐนั้น เป็นประเด็นการวิพากษ์ในเชิงทฤษฎีที่ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจน เพราะ
ในระดับการพัฒนาสังคมที่เท่ากันของประเทศต่าง ๆ รูปแบบการช่วยเหลือไม่ได้เป็นไปตามข้อเสนอในเชิงทฤษฎีข้างต้น 
กรณีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศรัฐเซียคือบทสะท้อนที่มักถูกหยิบยกมาตั้งเป็นค าถามในประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง ที่
สะท้อนข้อจ ากัดเชิงทฤษฎีในการอธิบายปรากฏการณ์การพัฒนาในประเทศเหล่านี ้

มุมมองทฤษฎีมาร์กซิส (The Marxist Perspective) กับบทบาทงานสวัสดิการสังคม 
แนวคิดของมาร์กซ์ (Marx) พิจารณางานสวัสดิการว่าเป็นบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm) ที่จัดให้มีเพื่อ

ความสมานฉันท์และความร่วมมือในสังคม ทฤษฎีนี้ให้ความส าคัญแก่ระบบการผลิตและการกระจายปัจจัยการผลิตให้เกิด
ความยุติธรรมแก่สังคมโดยรวม โดยเช่ือว่า ปัจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตในสังคมเป็นจุดก าเนิดแรกของการ
ก่อให้เกิดปัญหาในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ผู้ครอบครองปัจจัยการผลิตมาก       
ทีก่ าลังการผลิตมากก็สามารถได้รับผลประโยชน์จากการเข้าถึงทรัพยากรที่สร้างประโยชน์แก่ตัวเองได้มาก  และท าให้เกิด
ช่องว่างสังคม ระหว่างคนมี (The have) และคนไม่มี (The have not) หรือเรียกว่าคนรวยและคนจน 

บทบาทงานสวัสดิการสังคมภายใต้แนวคิดมาร์กซ์ (Marx) มองว่าระบบสวัสดิการสังคม คือการก าหนด 
Regulation of Work และสภาพการด ารงชีวิตตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรของสังคมบนพื้นฐานของความต้องการ 
เพราะเชื่อว่าในระบบทุนนิยมจะไม่เกิดระบบสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ระบบสวัสดิการสังคมภายใต้ระบบทุนนิยมนั้นจะเกิดขึ้น
ได้ก็ด้วยมีการรวมกลุ่มของชนช้ันแรงงาน (Working Class) เพื่อเรียกร้องให้มีการกระท าเพื่อสภาพการท างานที่ดีขึ้น เนื่อง
ด้วยในสังคมที่มีการแบ่งชนช้ัน รัฐมักให้ความสนใจแต่กลุ่มชนช้ันท่ีมีความส าคัญในสังคม ซึ่งโดยบทบาทของรัฐแล้วควรจะ
รับผิดชอบชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งสังคม ผ่านมาตรการทางสังคม ระบบสวัสดิการจะเป็นสิ่งที่ก าหนดบรรทัดฐานและ
การกระจายทรัพยากรโดยใช้กลไกของตลาดและการครอบครองสิทธิบุคคลในทรัพย์สิน การจัดบริการสังคมจะเป็นสิ่งที่
ส าคัญในการก่อเกิดประสิทธิภาพของการท างานในระบบทุนนิยม จะช่วยท าความขัดแย้งระหว่างชนช้ันน้อยลงและท าให้
เกิดความเป็นระเบียบของสังคม ท้ังนี้ ระบบบริการสังคมมักถูกก าหนดจากชนช้ันปกครอง 

ผู้ที่เช่ือในฐานคิดนี้ได้พัฒนาความรู้เพื่ออธิบายบทบาทงานสวัสดิการสังคมที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง พบว่า ทฤษฎีนี้มีค าอธิบายงานสวัสดิการสังคมที่ท าให้เข้าใจที่มาของสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสวัสดิการ
สังคมในสังคมของชนช้ันกลางและสังคมอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นทฤษฎีที่เกิดจากการศึกษาสภาพสังคมในระบบทุนนิยม
และพบความย้อนแย้งในหลายจุดของระบบ จนน ามาสู่ข้อเสนอในเชิงทฤษฎีต่อแนวทางการแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมนั้น 
โดยมองว่าสวัสดิการคือบรรทัดฐานของสังคม (Social Norm) ที่ควรก าหนดขึ้น บทบาทของงานสังคมสงเคราะห์ภายใต้
ฐานคิดของทฤษฎีกลุ่มนี้จึงเป็นการด าเนินการที่จะท าให้บุคคลมีความเท่าเทียมกัน มีการแบ่งสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียม 
บนฐานความต้องการ หน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์จ าต้องเป็นการสร้างค่านิยมทางสังคม (Social Norm) ในแบบแผน
ของการด าเนินชีวิตด้วยคุณูปการการท างานของ Marx ที่พยายามสะท้อนแนวคิดผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและการ
ครอบครองปัจจัยต่าง ๆ ว่าเป็นเหตุแห่งปัญหา ด้วยการเสนอให้เปลี่ยนแปลงในระบบทุนนิยม เพื่อสร้างสังคมให้ด ารงอยู่ได้
ด้วยการเสนอแนวทางการแก้ปัญหา มุ่งศึกษาถึงความขัดแย้งและการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการมุ่ง
สร้างความสมานฉันท์ในสังคมในแบบ Functionalist view  มุ่งไปที่การศึกษาระบบสังคมทุนนิยมกับภาวะความเป็นอยู่
ของมนุษย์ท่ีไม่เป็นธรรม หรือไม่ยอมรับความเชื่อในระบบตลาด (Laissez Faire) นั่นเอง 

ทั้งนี้จะพบว่าThe Marxist Perspectiveเป็นมุมมองเชิงทฤษฎีต่อบทบาทงานสวัสดิการสังคมที่มีขอบเขตกว้าง 
ไม่จ ากัดเฉพาะในสังคมใดสังคมหนึ่ง แต่มองกว้างในระดับรัฐ โดยเน้นไปที่ประเด็นการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม การ
ก าหนดให้งานสวัสดิการในฐานะ Social Norm นั้นเป็นการศึกษาสวัสดิการที่ให้ความส าคัญของความเป็นมนุษย์ 
(Humanistic Approach) เพราะเช่ือว่าหากก าหนดให้งานสวัสดิการเป็นบรรทัดฐานทางสังคมแล้ว ทุกคนในสังคมจะมี
โอกาสเท่าเทียมกันและไม่ท าให้เกิดการตีตรา (Stigma) แก่ผู้รับบริการ ประเด็นข้อท้าทายของทฤษฎีนี้สู่การปฏิบัติการบน
ฐานความเช่ือว่า ความต้องการของมนุษย์ที่ใช้เป็นฐานในการจัดบริการนั้นจะปฏิบัติอย่างไรในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
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ความเป็นธรรมบนฐานของข้อจ ากัดทางทรัพยากรและความต้องการที่หลากหลายของมนุษย์  ขณะเดียวกัน ทฤษฎีนี้มี
กรอบการวิเคราะห์ (Mode of Analysis) อยู่ท่ีปัจจัยการผลิตและเน้นบทบาทของรัฐในการเข้ามามีบทบาทในการควบคุม
แบ่งสรรทรัพยากร ส่งผลให้รูปแบบของความช่วยเหลือโดยภาคส่วนอื่น ทั้งเอกชน นายจ้าง หรือกลุ่มทางสังคมในฐานะ
ตัวแทนกลุ่มอาชีพและผู้คน ไม่ได้ถูกน ามาประกอบเป็นกรอบแห่งการวิเคราะห์ในฐานะภาคส่วนท่ีมีบทบาท หน้าที่ในกลไก
หลักแห่งการจัดสรรทรัพยากรเพื่อความเป็นธรรมส าหรับกลุ่มที่มีความแตกต่างอย่างเหมาะสม 

ทฤษฎีทั้งสองชุดข้างต้น ช่วยท าความเข้าใจบทบาท หน้าที่งานสวัสดิการที่ต่างกัน สามารถน ามาสร้างการอธิบาย
การก าหนดปัญหาและความต้องการเพื่อวางแนวทางในการก าหนดบทบาทงานสวัสดิการที่มีต่อสังคม การน าองค์ประกอบ
ที่เป็นแกนของแต่ละทฤษฎีมาเพื่อท าความเข้าใจระบบสวัสดิการในสังคมใดนั้นจ าต้องพิจารณาถึงสภาพการณ์ทางสังคม 
(Social Conditions) ที่สอดคล้อง เหมาะสมด้วยอาทิ ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ประชากร การเมือง เศรษฐกิจ  

คุณูปการของทั้งทฤษฎี 2 กลุ่ม ได้ให้แนวคิดที่นักสังคมสงเคราะห์จ าต้องทบทวน จากรัฐสวัสดิการของประเทศ
ทุนนิยมตะวันตก (ยกเว้นประเทศแถบสแกนดิเนเวีย) ที่แอบอิงฐานความเช่ือของทั้ง 2 กลุ่มทฤษฎี เคยเข้าสู่ยุคแห่งความ
รุ่งเรือง แต่ต่อมาในปลายศตวรรษที่ 20 ที่ได้ลดความส าคัญลง การเริ่มต้นทบทวนขนาดของขอบข่ายอ านาจภาครัฐในการ
จัดการงานสวัสดิการสังคมเกิดขึ้นท่ัวทุกมุมโลก บทบาท หน้าที่ขององค์กรภาครัฐในงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ของ
ไทยก็ควรกระจายบทบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรประชาชนและชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนในแต่ละพื้นที่ แต่ละกลุ่มอาชีพ บนฐานความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มได้อย่างสอดคล้อง บนฐานการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม  

 
 การปฏิรูปสังคมกับปฏิบัติการงานสังคมสงเคราะห์ 
 บทบาทงานสวัสดิการของประเทศไทยจ าต้องตระหนักว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ ได้ก่อเกดิ
อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เข้ามามีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมิอาจปฏิเสธ บทบาทของรัฐในยุคสมัยแห่ง
การปฏิรูปสังคม ควรวางบทบาท หน้าที่ของตัวเองในฐานะสถาบันท าหน้าที่เช่ือมร้อยสถาบันอื่นในสังคมให้ท าหน้าที่เพื่อ
ความเป็นอยู่ท่ีดีต้องมีกลไกรัฐส าหรับท าหน้าท่ีในการกระจายความเป็นอยู่ที่ดีให้เกิดขึ้น  การสร้างระบบท่ีประกันความเท่า
เทียมในการเข้าถึงและมีโอกาสใช้ทรัพยากรของประชาชน  การมีกลไกการคุ้มครองรองรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การ
ปฏิรูปสังคมที่จ าต้องด าเนินการในระดับโครงสร้าง เช่น การปฏิบัติการทางสังคม การปฏิรูปสังคม การรณรงค์ให้มีกฎหมาย
ทางสังคม บทบาทงานสังคมสงเคราะห์จึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการมีส่วนในการวางแผนทางสังคม 
(Social Plan) เพื่อสวัสดิภาพแก่ประชากรของประเทศโดยรวม  เพราะการมีแผนทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมี
นโยบายสังคมที่ครอบคลุมความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมายจะน าไปสู่การประกันความมั่นคงแก่ประชาชนในรัฐได้อย่าง
แท้จริง 
 ท่าทีของนักสังคมสงเคราะห์ในงานสวัสดิการสังคมเพื่อน าไปสู่การปฏิรูปสังคมได้นั้น ต้องมีจุดหมายที่ตอกย้ าการ
ปรับเปลี่ยนในระดับโครงสร้าง เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทั้งทางรายได้และโอกาส เพื่อให้คนไทยทั่วหน้าหลุดพ้นจากความ
ยากจน บนพื้นฐานการพัฒนาที่เป็นธรรมที่ หลุดพ้นสภาพการณ์ “รวยกระจุก จนกระจาย” ที่ด ารงอยู่มาอย่างยาวนาน
ด้วยการพัฒนาท่ีสร้างความมั่งคั่งให้ตกแก่คนบางกลุ่ม 
 บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการปฏิรูปสังคมด้วยการสร้างระบบสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง โดย
ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) และความมั่นคงมนุษย์ (Human Security) การเอาใจใส่ใน
รายละเอียดแห่งชีวิตมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา บริการสังคมที่จะต้องครอบคลุมการดูแลผู้คนตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์มารดา ช่วงก่อนเข้าเรียน และในช่วงวัยเรียน ตลอดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดโอกาสและสร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อการพึ่งตัวเอง มุ่งสร้างสังคมสวัสดิการที่เกิดการแบ่งปัน เฉลี่ยทุกข์ สุข มีอิสรภาพและเสรีภาพในการคิด 
ตัดสินใจเลือกวิถีการด ารงชีพด้วยตัวเอง  ทุกชีวิตด ารงอยู่อย่างเสมอภาค มีความมั่นคงบนพื้นฐานแห่งศักดิ์ศรีของความ
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เป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน  ด้วยการมีระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มคนในสังคม ทั้งในระบบ นอกระบบ มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและเป็นธรรมส าหรับทุกกลุ่มคน รวมทั้งการผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงเป็นธรรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
บทบาทงานสังคมสงเคราะห์ในการปฏิรูปสังคม 
 การทบทวน “อ านาจ” ของนักสังคมสงเคราะห์ใหม่ ด้วยฐานคิดที่เพิ่มมิติการให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์เชิง
อ านาจ ซึ่งปรากฏในแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Post modernism) การทบทวนประเด็น “อ านาจ” จะท าให้ความสัมพันธ์เชิง
อ านาจ (Power Relations) ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และผู้ใช้บริการ หรือท่ีริชาร์ด ฮัคแมนเรียกว่า “อ านาจทางสังคม”
(Social Power) มีความเท่าเทียมเสมอภาคกันมากขึ้น มีการแบ่งปันอ านาจระหว่างนักสังคมและผู้ใช้บริการ (Hugman) 
และอาจเรียกแนวคิดนี้ว่าแนวคิดแบบพลเมือง (Citizenship Approach) (Bank,2000) 
 การทบทวนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการปฏิรูปสังคมควรต้องอยู่บนฐานของความเป็นพื้น
ถิ่น (Indigenization) เพื่อขยายพื้นท่ีความรับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมไปยังสถาบันอ่ืนท่ีก้าวข้ามภาครัฐ ที่สอดคล้องกับ
บริบทในแต่ละภูมิภาคที่มีความแตกต่าง การอาศัยทฤษฎีกระแสหลักอธิบายสังคมโดยรวมที่มีข้อจ ากัดไม่สามารถ
ครอบคลุมความต่างทั้งด้านความคิด ขนบธรรมเนียม ความเช่ือ วิถีการให้คุณค่าของแต่ละสังคมที่ส่งผลกระทบมายัง
ประชาชนโดยรวมที่แตกต่างกัน  ด้วยการด าเนินการในหลากหลายแนวทาง ดังนี้  
 - การใช้องค์ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์จะต้องเน้นที่การมองปัญหาในเชิงโครงสร้าง มากกว่าการมุ่งอธิบายหรือ
แก้ปัญหาระดับปัจเจกหรือครอบครัว สะท้อนมุมมองในลักษณะเช่นนี้ภายใต้ฐานคิดแนวสตรีนิยม ที่เช่ือว่าเรื่องส่วนตัวคือ
เรื่องการเมือง (The Personal is the Political) 
 - การกระจายบทบาทของผู้จัดงานสวัสดิการที่มีความหลากหลาย (Fragmented) ที่ด าเนินการโดยภาครัฐและ
ภาคเอกชน (Bank,2000) อยู่ภายใต้ระบบสวัสดิการที่เรียกว่า เศรษฐกิจผสม (Mixed Economy of Welfare) ซึ่งมี
องค์ประกอบ 4 ส่วน คือ (1) รัฐ (2) องค์กรเอกชน (ทั้งที่แสวงหาก าไรและไม่แสวงหาก าไร)  (3) องค์กรที่ไม่เป็นทางการ 
(เช่น ครอบครัว มิตรสหาย องค์การระดับรากหญ้า องค์กรชุมชน) (4) องค์กรภาคธุรกิจ ระบบสวัสดิการในลักษณะเริ่ม
สั่นคลอนการยึดรัฐในฐานะสถาบันหลักเพียงสถาบันเดียวมาสู่การแปรรูปกิจการหรือการจ้างเหมาให้เอกชนในหลาย
รูปแบบ อาทิ องค์กรเอกชน/ธุรกิจแสวงหาผลก าไร และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร องค์กรที่มีฐานมาจากชุมชน และ
หน่วยสังคมระดับรากหญ้า เข้ามาเป็นผู้ให้บริการมากขึ้น ซึ่งนั้น คือการกระจายอ านาจ (Decentralization) ให้แก่ภาค
ส่วนอ่ืน ๆ ในงานสวัสดิการ และการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภค ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกว่าจะ
ใช้บริการจากแหล่งใด (Neil Gilbert, 2000) 
 - การศึกษาศักยภาพสถาบันองค์กรชุมชน เครือข่ายความสัมพันธ์พื้นบ้าน สถาบันทางสังคม วัฒนธรรมในชุมชน 
ในการธ ารงความมั่นคง สมานฉันท์ ประนีประนอมระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนท่ามกลางรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ
ที่หลากหลาย เป็นบทบาทที่พึงได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมในฐานะทุนทางสังคม (Social capital)  
 - การเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้มาเป็นผู้ตอบสนองความต้องการที่มุ่งปัญหาความจ าเป็นเป็นหลัก (Needs 
Orientation) มาเป็นการเคารพและประกันสิทธิของประชาชน (Rights Affirmations) จากการท างานเฉพาะกลุ่ม สู่การ
ท างานเครือข่าย ด้วยความรู้และงานวิจัยที่สนับสนุนการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในฐานะนักปฏิรูปสังคม (Social 
Reformer)  
 - การเน้นย้ าบทบาทการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมด้วยบริการสังคมสงเคราะห์ที่จ าต้องเป็นหลักประกนัสทิธิ
ทางสังคมให้กับประชาชน และการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่ประชาชนหลากหลายกลุ่ม  
 - การทบทวนบทบาทนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ องค์กรทางสังคมสงเคราะห์ ที่ควรขยาย
เครือข่ายในระดับภูมิภาคในการด าเนินงานร่วมกันเพื่อผลักดันประเด็นสาธารณะ ให้การศึกษาแก่สาธารณชน ขยาย



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 46 - 

ขอบเขตการด าเนินงานด้วยความร่วมมือกับภาคประชาชนในการร่วมกันระบุทิศทางที่เป็นปัญหาสังคม เคลื่อนไหวต่อต้าน
สิ่งที่เป็นภัยต่อสังคมโดยรวม ร่วมก าหนดวาระผลักดันกฎหมายทางสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนโดยรวม 
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Social Work Supervision in the Era of Professionalism through  
the Enactment of Social Work Profession Act 2013 

 
         นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย1 

Nantaporn Leumwananonthachai2 

 
Abstract 

This article has reviewed existing knowledge of social work supervision, both formats and 
approaches, at international level which has been well progressed in the last two decades.  Comparing 
to the social work supervision in Thailand, which comprises of supervision for social work students in 
the field work education and supervision for new social work staff in the agencies, following 
suggestions has been made for strengthening social work supervision in Thailand in the era of 
professionalism through the enactment of social work profession act 2013: 1)Promote and support 
researches on social work supervision practices in Thai local context; 2)Establish supervision standard 
as part of social work professional standard, and implement through learning curriculum for social 
work students andcontinuing education for practitioners; 3)Improve social work supervision in field 
work education to enhance learning effectiveness and efficiency; and 4)Develop agency protocol, from 
policy to practices, for social work staff supervision. 

 

Keywords: social work supervision, social work field education and social work profession act 2013  
 

บทคัดย่อ 
บทความนีไ้ด้ทบทวนองค์ความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับการนิเทศงานด้านสังคมสงเคราะห์ในระดับสากล ซึ่งได้มีการพัฒนา

ไปอย่างมากในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ท้ังในด้านรูปแบบและแนวปฏิบัติ เพื่อเช่ือมโยงกับการนิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์ใน
ประเทศไทย ซึ่งมีการด าเนินงานท้ังในส่วนของการนิเทศงานนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ในการฝึกภาคปฏิบัติ และการนิเทศ
งานผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานโดยได้น าเสนอทิศทางส าหรับการพัฒนาการนิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์
ของประเทศไทยในยุคของการขับเคลื่อนวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 
ทั้งในด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานศึกษาวิจัยเพื่อเพ่ิมพูนองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดการนิเทศงานสังคม
สงเคราะห์บนฐานบริบทวัฒนธรรมไทยในอนาคต การสร้างมาตรฐานการนิเทศงานโดยก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรฐานทางวิชาชีพและด าเนินการผ่านทางการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาและการจัดการศึกษาในลกัษณะตอ่ยอด
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานการยกระดับการนิเทศงานนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ในการฝึกภาคปฏิบัติผ่านการจัดรูปแบบการ
ด าเนินการที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ และการพัฒนาแนวทางการนิเทศงานผู้ปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ในหน่วยงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงขั้นปฏิบัติการ 
 

ค าส าคัญ : การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์, การฝึกภาคปฏิบัติด้านสังคมสงเคราะห์ , พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ พ.ศ.2556 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 Lecturer, Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand 
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บทน า 
การนิเทศงาน เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพของการจัดบริการ และได้รับการยอมรับว่าเปรียบเสมือนหัวเลี้ยว

หัวต่อสู่การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ (Ronnie, 2012)ซึ่งสังคมสงเคราะห์ในฐานะศาสตร์หนึ่งที่มุ่งเน้นความเป็นวิชาชีพ 
ได้มีการด าเนินการด้านการนิเทศงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของค าจ ากัดความของการนิเทศงานนั้น ลักขณา เสถียร
สวัสดิ์ (2524) ได้อ้างอิงความหมายเกี่ยวกับการนิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์ไว้อย่างหลากหลาย อันได้แก่ 

 

“เป็นกระบวนการศึกษาและเป็นวิธีการดั้งเดิมในการถ่ายทอดความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานจากผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมในเรื่องสังคมสงเคราะห์ ไปยังผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาอบรม หรือ
จากผู้ที่มีประสบการณ์ไปยังผู้ขาดประสบการณ์”  (Encyclopedia of Social Work, 1965) 
 

“การสอนงาน การถ่ายทอดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ระหว่างผู้ให้การนิเทศงาน 
(Supervisor) และผู้รับการนิเทศงาน (Supervisee) โดยผู้ท าการนิเทศงานจะมีหน้าท่ีเป็นทั้งครู ผู้บริหาร 
และผู้ให้ความช่วยเหลือ ด้วยการหาวิธีการที่เหมาะสมในการแนะน าท่ีต่อเนื่อง” (Dorothy E. Pettes) 
 

“การสอนงานและการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎี และการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา
ในโรงเรียนสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ผู้ฝึกสอนภาคปฏิบัติภาคสนาม ถ่ายทอดความรู้และทักษะ
ระดับวิชาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน ให้ทดลองปฏิบัติอย่างมีขอบเขตภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ของผู้ให้การนิเทศงาน”(Priscilla Young) 

หากพิจารณาลักษณะของการนิเทศงาน งานวิจัยของ O’Donoghue (2003, 2006 อ้างถึงใน O’Donoghue and 
Tsui, 2011) ได้แบ่งลักษณะของการนิเทศงานออกเป็น 5 รูปแบบ คือ การนิเทศงานนักศึกษาในการฝึกภาคปฏิบัติ , การ
นิเทศงานเชิงบริหาร คือการที่หัวหน้าท าหน้าที่ดูแลด้านการจัดการ, การนิเทศงานด้านวิชาชีพ คือการดูแลผลกระทบที่เกิด
กับผู้ใช้บริการ และการพัฒนาความรู้ ทักษะ และแนวความคิดเชิงวิชาชีพ, การนิเทศงานด้านวัฒนธรรม คือการเน้นการ
พัฒนามุมมองและแนวปฏิบัติด้านวัฒนธรรม (ส าหรับกลุ่มคนที่อาจมีวัฒนธรรมแตกต่างจากวัฒนธรรมกระแสหลัก), การ
นิเทศงานขา้มสาขาวิชาชีพ คือการเรียนรู้จากฐานวิชาชีพท่ีมีความแตกต่าง 

หากแบ่งประเภทของการนิเทศงานตามกลุ่มเป้าหมาย สามารถที่จะแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ การนิเทศงาน
นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ในการฝึกภาคปฏิบัติ และการนิเทศงานผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงาน ซึ่งการนิ เทศ
งานทั้งสองกลุ่มเป้าหมายนี้มีความแตกต่างกันทั้งในด้านวัตถุประสงค์และด้านโครงสร้างเชิงอ านาจที่เกี่ยวข้อง โดย
เป้าหมายการนิเทศงานส าหรับกลุ่มนักศึกษาที่เน้นหนักที่การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเชิงวิชาชีพของ
นักศึกษาเป็นส าคัญนั้น ซึ่งแตกต่างจากเป้าหมายในการนิเทศงานส าหรับผู้ปฏิบัติตรงในหน่วยงานเอง ซึ่งเน้นการให้บริการ 
และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้ใช้บริการ  

ในด้านโครงสร้างเชิงอ านาจ ส าหรับการนิเทศงานผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ผู้รับการนิเทศงานนับได้ว่าเป็น
เจ้าหน้าท่ีคนหนึ่งของหน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้นิเทศงานมักจะเป็น
ผู้ที่อยู่ในสายบังคับบัญชาท่ีสามารถให้คุณให้โทษ รวมถึงมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศงาน  ในกรณี
ของผู้รับการนิเทศงานที่เป็นนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัตินั้น มีความสัมพันธ์กับผู้นิเทศงานในฐานะครูและลูกศิษย์ ซึ่งท าให้
ลักษณะของความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในเชิงส่งเสริม อบอุ่น และเข้าถึงได้ มากกว่าการนิเทศงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน (Tsui, 2008) 

ในประเทศไทยมีการด าเนินการนิเทศงาน ทั้งสองกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้คือการนิเทศงานนักศึกษาสังคมสงเคราะห์
ของสถาบันการศึกษา และการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยการนิเทศงานนักศึกษาสังคม
สงเคราะห์ มีสถาบันการศึกษาทางสังคมสงเคราะห์เป็นหลักในการด าเนินการ โดยปัจจุบันมีสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรขึ้น
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ทะเบียนเป็นหลักสูตรทางสังคมสงเคราะห์ จ านวน 7 สถาบัน ซึ่งด าเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยทั้ง 7 
สถาบันมีการด าเนินการในส่วนของการฝึกภาคปฏิบัติ ที่มีโครงสร้างการนิเทศงานอย่างชัดเจน  เนื่องจากงานด้านสังคม
สงเคราะห์ เป็นสายงานด้านการปฏิบัติ ที่ให้ความส าคัญกับการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยได้มีก ารน า
กลไกการฝึกภาคปฏิบัติมาใช้ในการเช่ือมโยงความรู้จากห้องเรียน กับแนวการน าไปใช้เพื่อการลงมือปฏิบัติในเนื้องานจริง 
ตามที่ระบุไว้ในสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ประเทศสหรัฐอเมริกา (Council of Social Work Education) ว่า
“เป้าหมายของการฝึกภาคปฏิบัติ คือการเช่ือมโยงทฤษฎีและหลักการที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียน เข้ากับการปฏิบัติงานใน
โลกแห่งความเป็นจริง  ซึ่งเป็นพื้นฐานของการศึกษาสังคมสงเคราะห์ ที่ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบทั้งสองส่วนที่
เกี่ยวเนื่องกันในหลักสูตร คือห้องเรียน และสนามฝึก โดยองค์ประกอบท้ังสองส่วนต่างส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของการ
เป็นผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ” (CSWE, 2008) Educational Policy 2.3 

สถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย มีการด าเนินการด้านการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ รวมถึง
แนวทางการจัดการรายละเอียดของการฝึกภาคปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และมีการวางโครงสร้างด้านการนิเทศงานอย่าง
ชัดเจน โดยเป็นการพัฒนาในระดับสถาบัน ซึ่งแตกต่างกันในรายละเอียดของการบริหารจัดการระหว่างแต่ละสถาบัน  แต่
ทั้งนี้สถาบันส่วนใหญ่ รวมถึงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เริ่มเปิด
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์เป็นแห่งแรกในปี2497 ได้มีการส่งนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ฝึกภาคปฏิบัติทั้งในองค์กรภาครัฐ 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการวางโครงสร้างการนิเทศงานในรูปแบบ
ของการนิเทศงานร่วมระหว่าง อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม และอาจารย์นิเทศงานของคณะ โดยมีการก าหนดบทบาทของ
อาจารย์นิเทศงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ในลักษณะของการท างานเป็นทีม เพื่อเติมเต็มระหว่างกัน ดังที่ปรากฎในเอกสาร 
“คู่มือการฝึกภาคปฏิบัติหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 2552 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”  (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
2552, 2556)ทั้งนี้การก าหนดโครงสร้างการนิเทศงานนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ในการฝึกภาคปฏิบัติของแต่ละประเทศมี
ความแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นการนิเทศงานโดยอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม 
(ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยฝึกภาคปฏิบัติ ) เป็นหลัก  ในขณะที่บางพื้นที่ เช่น ส่วนของฮ่องกง ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เน้นการนิเทศงานส าหรับนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ โดยอาจารย์นิเทศงานของคณะเป็นหลัก (Tsui, 2006)  

ส าหรับการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ในส่วนของประเทศไทยได้มีการ
ด าเนินการมาโดยต่อเนื่อง โดยเป็นการพัฒนาภายในองค์กรและส่วนงานเอง มีรูปแบบและแนวทางการด าเนินงาน รวมถึง
มาตรฐานที่แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน  
 
บทบาทหน้าที่หลักของการนิเทศงาน 

ทั้งในส่วนของการนิเทศงานนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ที่ฝึกภาคปฏิบัติ และผู้ที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ใน
หน่วยงาน มีความส าคัญต่อการเรียนรู้และการสร้างตัวตนทางวิชาชีพของผู้รับการนิเทศงาน  โดย Tsui (2006) ได้ระบุใน
งานวิจัยว่า การนิเทศงานควรทีจ่ะมุ่งไปสู่การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การให้ก าลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ
งาน และการส่งเสริมการพัฒนาเชิงวิชาชีพซึ่งเมื่อพิจารณาถึงบทบาทของผู้ให้การนิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์ พบว่า
เอกสารส่วนใหญ่ รวมถึง Best Practice Standards in Social Work Supervision (NASW, 2013) มุ่งสู่การสร้างตัวตน
ทางวิชาชีพของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ โดยได้แบ่งบทบาทของผู้ให้การนิเทศงานออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ 
คือ ผู้บริหาร, ผู้ให้การศึกษา, และผู้ช่วยเหลือ  โดยมีรายละเอียดหลักๆ คือ 

ในส่วนของบทบาทผู้บริหาร ผู้นิเทศงานมีหน้าที่ส าคัญในการดูแลการด าเนินงานและการให้บริการให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของความต้องการองค์กร (NASW, 2013) ซึ่งเนื้องานในส่วนนี้ประกอบด้วย 1)การก าหนดแนวทางและวางแผน
นิเทศงาน รวมถึงการมอบหมายงาน ประสานและก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ในแต่ละวัน 2)การดูแลควบคุมคุณภาพ
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งาน ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการด าเนินงาน และ 3)การประสานติดต่อผู้ให้บริการในพื้นที่ ทั้งนี้การศึกษาหลายช้ินได้
สะท้อนว่าบทบาทการเป็นผู้บริหาร เป็นบทบาทที่มีการให้น้ าหนักมากที่สุด โดยตัวผู้นิเทศงานและมีงานวิจัยของ Erena 
and Lazar (1994) ซึ่งพบว่าบทบาทการเป็นผู้บริหาร เป็นบทบาทที่สามารถใช้อธิบายได้ถึงความแตกต่างของรูปแบบการ
นิเทศงานท่ีพบในลักษณะการให้บริการที่แตกต่างกัน (อ้างถึงในTsui, 2005)  

ส าหรับการเป็นผู้ให้การศึกษา ผู้นิเทศงานมีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ (NASW, 2013) ซึ่งเนื้องานในส่วนนี้ (Tsui, 2005) อาจแยกย่อยได้เป็น 1) 
การพัฒนาทักษะและเทคนิคทางวิชาชีพ 2) การก าหนดขอบเขตความสัมพันธ์เชิงวิชาชีพ (professional boundary) ซึ่ง
รวมถึงการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและทัศนคติของผู้รับการนิเทศงาน เพื่อให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ
อีก (ลักขณา เสถียรสวัสดิ์, 2524) ในระยะยาวอาจรวมถึงการบ่มเพาะความรักในวิชาชีพด้วย และ 3) การสนับสนุนความรู้
และข้อมูล  โดยผู้นิเทศงานสามารถด าเนินการผ่านวิธีการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการวางแผนการศึกษา การให้ข้อมูล การสาธิต 
และการทดลองปฏิบัติ (ลักขณา เสถียรสวัสดิ์, 2524) 

ในการเป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้นิเทศงานมีบทบาทในการสร้างก าลังใจและความพึงพอใจในการท างาน ผ่านการสนับสนุน
ทางอารมณ์ในสภาวะที่ต้องท างานภายใต้ภาวะความกดดัน รวมถึงการสร้างบรรยากาศของความปลอดภัยและความ
ไว้วางใจ (NASW, 2013)เนื่องจากการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เป็นการท างานภายใต้ความกดดัน และเป็นวิชาชีพที่มี
อัตราการหมุนเวียนเข้าออกของนักวิชาชีพจ านวนมาก ในงานวิจัยของ (Chiller และ Crisp, 2012) กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่
เป็นผู้รับการนิเทศงานได้สะท้อนว่า การนิเทศงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญหรือถึงขั้นจ าเป็นส าหรับความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเสมือนสื่อกลางที่ช่วยให้สามารถระบายความเครียดและความกังวลออกมา รวมถึงการหาทางออกที่
เป็นไปได้ ทั้งนี้หนึ่งในกลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้ดังน้ี 

“การมีผู้นิเทศงานที่ดีเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ใหม่ๆ 
ส าหรับฉันเห็นว่าผู้นิเทศงานมีความส าคัญในช่วง 10 ปีแรกของการท างานที่อยู่ในช่วงสร้าง
ตัวตน เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นกับสิ่งท่ีท าอยู่ เพราะหากเราเกิดค าถามตลอดเวลาโดยไม่มีใครให้
เล่าหรือถามได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร? และนั่นเป็นจุดที่ท าให้คนท างานหมดไฟและเกิด
ความเครียดเพราะเราเริ่มตั้งค าถามกับตัวเอง และก็จะคิดไปว่า “เอ๊ะ บางทีฉันอาจจะท าได้ไม่
ถูกต้อง” หรือ “บางทีฉันอาจจะยังท าไม่มากพอ” หรือ “บางทีฉันอาจจะท ามากเกินไป”” 
(Chiller และ Crisp, 2012) 

จะเห็นได้ว่าการนิเทศงานสามารถช่วยลดปัญหาความเครียดและความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานได้ผา่นการพดูคยุ 
รับฟัง เสริมพลัง และหาข้อสรุปร่วมกัน รวมถึงการหาแนวทางในการรองรับความเครียดจากงาน และการส่งเสริมให้มี
วันหยุดตามปกติและตามเทศกาล 

อน่ึงส าหรับนักศึกษาหลายคน การฝึกภาคปฏิบัตินับเป็นการเข้าสู่โลกการท างานครั้งแรกในชีวิต ดังนั้นในการนิเทศ
งาน นอกจากการถ่ายทอดประเด็นด้านงานสังคมสงเคราะห์แล้ว ผู้นิเทศงานยังมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยนักศึกษา
ในการปรับตัวเข้าสู่บทบาทหน้าที่ใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ และความท้าทายของการน าสิ่งที่ได้ร่ าเรียนมาในห้องเรียนไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้มีข้อควรระวังคือ “ผู้นิเทศงานไม่ใช่ผู้บ าบัด”เนื่องจากกระบวนการนิเทศงานเป็น
กระบวนการศึกษา มิใช่กระบวนการให้บริการ ดังนั้นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง หากมีการพบว่ าผู้รับการนิเทศงาน
จ าเป็นต้องได้รับการบ าบัด อาจต้องมีการส่งต่อเพื่อไปรับบริการกับผู้ให้บริการรายอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสัมพันธ์
เชิงซ้อน ที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพทั้งในการนิเทศงาน และการบ าบัด (ลักขณา เสถียรสวัสดิ์, 2524) 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในการนิเทศงาน 
หากน าหลักการที่น าเสนอโดย Winnicott (1960, อ้างถึงใน (Belger, 2002) มาใช้ในการจัดสิ่งแวดล้อมในการ

นิเทศงานเราอาจเริ่มพิจารณาปรับจากรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ซึ่งแม่จะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทั้ง
ทางกายภาพ และทางจิตใจ ซึ่ง Winnicott เรียกว่า Holding environment หรือสิ่งแวดล้อมที่โอบอุ้ม เพื่อให้เด็ก
สามารถที่จะเกิดการเรียนรู้  ทั้งนี้การดูแลจะต้องมีลักษณะปรับเปลี่ยนลดลง ตามการเติบโตของเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถ
พัฒนาความเป็นตัวตนของตนเองได้ หากการดูแลไม่มีความเหมาะสม เด็กจะพัฒนาพฤติกรรมในลักษณะการตอบสนอง
มากกว่าการสร้างความเป็นตัวตน  ท้ังนี้หลักการนี้ถูกน ามาปรับใช้ ท้ังในการให้บริการแบบจิตวิเคราะห์และการนิเทศงาน 

ในส่วนของการนิเทศงาน หลักการดังกล่าวได้ถูกน ามาปรับใช้ โดยเช่ือว่าหากอาจารย์นิเทศงานสามารถสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ที่มีลักษณะเป็นสิ่งแวดล้อมที่โอบอุ้มส าหรับนักศึกษา/ผู้รับการนิเทศแล้ว ก็จะส่งผลให้นักศึกษา
หรือผู้รับการนิเทศนั้น สามารถท่ีจะพัฒนาตัวตนในเชิงวิชาชีพข้ึนได้ ท้ังนี้แนวทางจะไม่เน้นการสร้างให้นักศึกษา หรือผู้รับ
การนิเทศ มีรูปแบบการท างานที่เหมือนกับอาจารย์ผู้นิเทศ แต่เน้นการสร้างรูปแบบการท างานเชิงวิชาชีพที่เป็นตัวของ
ตัวเอง บนพื้นฐานของหลักการ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นความท้าทายส าหรับผู้ท าหน้าที่อาจารย์นิเทศงาน ที่จะต้องสร้าง
สภาวะแวดล้อมท่ีอ านวยต่อการเติบโตทางวิชาชีพ โดยให้การดูแลที่เพียงพอ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องระวังที่จะไม่ช้ีน า หรือ
แทรกแซง จนท าให้ผู้รับการนิเทศขาดความเป็นตัวเองทางวิชาชีพและท้าทายต่อการท างานภายใต้โครงสร้างเชิงอ านาจที่
ยังคงมีอยู่ในหลายวัฒนธรรมว่าจะสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างไร ที่จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศงานนั้นกล้าที่จะเปิดใจ เพื่อสามารถ
สื่อสารโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตัดสินหรือลงโทษ   

ปัจจัยบางส่วนท่ีส่งผลต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีโอบอุ้มรวมถึง การจับคู่อย่างเหมาะสมระหว่างผู้นิเทศงานและผู้รับ
การนิเทศงานโดยได้มีงานวิจัยสะท้อนไว้ว่า การจับคู่ที่ไม่เหมาะสมระหว่างความสนใจของนักศึกษากับความต้องการของ
หน่วยงานนั้น มีผลต่อการขาดความสนใจและไม่ใส่ใจของนักศึกษาต่อการลงมือปฏิบัติ  (Liu, Sun, & Anderson, 2013) 
นอกจากนี้ในส่วนของปัจจัยรูปแบบการนิเทศงานงานวิจัยของ (Ku, Yeung, & Sung-Chan, 2005) ได้สะท้อนว่าการใช้
แนวทางการเรียนรู้งานสังคมสงเคราะห์แบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการได้รับการเสริมพลังอ านาจ 
รวมทั้งมีการตั้งค าถามต่ออ านาจเหนือกว่ารวมถึงตัวความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมา นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมนี้ ยังส่งผลให้ตัวผู้นิเทศงานเองได้เรียนรู้ควบคู่กันไปด้วย แต่ถึงแม้การศึกษาต่างๆ ได้สะท้อนถึงความส าคัญของ
การนิเทศงาน แต่ในประเด็นรูปแบบการนิเทศงานนั้น ยังคงไม่มีข้อสรุปตายตัวว่าประสบการณ์แบบใดที่จะส่งผลให้เกิดการ
เชื่อมร้อยระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการหยั่งรากคุณค่าของนักสังคมสงเคราะห์ให้กับผู้รับการ
นิเทศงาน  

 
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศงาน 

ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอาจารย์นิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น 
ได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละรัฐ ซึ่งอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป โดย Social work 
supervision standard (NASW, 2013) ได้ระบุคุณสมบัติทั่วไปของอาจารย์นิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์ไว้ดังน้ี 

1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับ
ที่จะท าหน้าที่นิเทศงาน 

2) มีปริญญาด้านสังคมสงเคราะห์จากสถาบันท่ีได้รับการรับรอง 
3) ผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชา “การนิเทศงาน”  และ/หรือ มีจ านวนช่ัวโมงการศึกษาต่อเนื่องใน

ประเด็น “การปฏิบัติงานด้านการนิเทศงาน” ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
4) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตอย่างน้อย 3 ปี (หรือ

มากกว่าตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย) 
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5) จ านวนช่ัวโมงการศึกษาต่อเนื่อง ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อการรักษาสถานะการเป็นอาจารย์
นิเทศงาน 

6) ไม่มีประวัติการถูกสอบสวนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ โดยสภา
วิชาชีพฯ 

 
นอกจากนี้ยังได้มีการระบุไว้ว่า ผู้ท าหน้าที่นิเทศงานสังคมสงเคราะห์ควรมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน

การปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับผู้ที่รับการนิเทศงาน เช่น กลุ่มผู้ติดสารเสพติด, กลุ่มเด็กและเยาวชน, กลุ่ม
ผู้ป่วยทางจิต, กลุ่มชุมชน เป็นต้น  ผู้ท าหน้าท่ีนิเทศงานควรมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้ง
ติดตามองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันจากวารสารของวิชาชีพ และการศึกษาต่อเนื่อง 

การนิเทศงานที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการนิเทศงาน รวมถึงมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดทักษะที่จ าเป็น เช่น การสะท้อนจุดแข็งและความท้าทายของผู้รับการนิเทศงาน การเป็นแบบอย่างทางจริยธรรม 
และการสนับสนุนและให้ก าลังใจในบริบทของการเรียนรู้  ผู้ท าหน้าที่นิเทศงานควรที่จะต้องคุ้นชินกับกฎระเบียบและ
โครงสร้างขององค์กรและลักษณะงานของผู้รับการนิเทศงาน 

ในส่วนของประเทศไทย เดิมไม่ได้มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์นิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์ แต่เริ่มมีการ
ก าหนดประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องกับการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ ในพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556โดยได้
มีการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่สังคมสงเคราะห์ ไว้ใน
มาตรา 29 ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 29 ห้ามผู้ใดประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตหรือกระท าด้วยวิธีใดๆ ที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจ
ว่าตนมีสิทธิ์ที่จะประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตจากสภา
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เว้นแต่ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1) การช่วยเหลือประชาชนตามหน้าท่ีพลเมืองดีอันเป็นความรับผิดขอบต่อสังคม 
2) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมซึ่งท าการฝึกหัดหรือฝึกอบรมในความควบคุ มของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้จัดตั้งสถาบันทางสังคม
สงเคราะห์ของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันทางสังคมสงเคราะห์อื่นภายใต้ความควบคุมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 

3) บุคคลซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในความควบคุมของผู้
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 

4) การประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

 

ทั้งนี้ตามมาตรา 29 (2) ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่านักศึกษารวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือรับอนุญาต 
ต้องด าเนินการภายใต้ความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต   

ในส่วนของขอบเขตของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตของไทยนั้น ได้มีการก าหนดไว้ในตัวกฎหมาย ตาม
มาตรา28ให้วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ดังต่อไปนี้ เป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 

1) วิชาชีพท่ีด าเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์หรือพนักงานสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หือตามที่กฎหมายอื่นก าหนด 
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2) วิชาชีพที่ด าเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญด้านสังคมสงเคราะห์หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้าน
สังคมสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม หรือตามที่กฎหมายอื่นก าหนด 

3) วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานของรัฐ 
4) วิชาชีพสังคมสงเคราะห์อื่นตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
แม้กฎหมายจะเน้นการก ากับเฉพาะการปฏิบัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานของภาครัฐเป็นหลัก ซึ่งหมาย

รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
4) พ.ศ.2552) และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537) เป็นหลัก แต่มีในบางส่วนที่อาจ
เกี่ยวเนื่องกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนอื่นๆ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ก าหนดในวรรค 1) และ
วรรค 2) โดยกรณีนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการมีกฎหมายที่ก าหนดอย่างชัดเจนว่า การฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา และการ
ฝึกหัดงานของผู้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์นั้น จะต้องปฏิบัติงานภายใต้ความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งเป็นการเน้นย้ าความส าคัญของการนิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์ และเป็นจุดเริ่มต้นของ
การก าหนดให้มีระบบการนิเทศงานในหน่วยงาน (แม้จะเน้นเฉพาะภาครัฐ และบางส่วนขององค์กรพัฒนาเอกชนที่
เกี่ยวข้อง) อย่างเป็นทางการเพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานการนิเทศงาน ที่ปัจจุบันยังอาจมีความแตกต่างกันระหว่าง
สถาบันและหน่วยงาน  เพื่อสร้างความเป็นนักวิชาชีพที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการดูแลรับผิดและชอบที่
ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้ใช้บริการ 

ทั้งนี้การนิเทศงานผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โดยนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพน้ัน เป็นแนวทางที่มีการปฏิบัติเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ (Wiebe, 2010) ได้ท้าทายแนวทางการด าเนินงานที่ผ่านมา และได้
น าเสนอแนวทางเลือกในการเรียนรู้/รับการนิเทศผ่านวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเรียกร้องความเป็นธรรมทางสังคม ที่
สามารถน าเสนอประสบการณ์และแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 
ทิศทางการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 

ในยุคการท างานแบบนักวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 ซึ่งได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ในวันที่ 24 มกราคม 2556และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
สะท้อนให้ส่วนงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส่วนของภาครัฐ ต้องพิจารณาแนวทางการด าเนินงานนิเทศ
งานที่เหมาะสม ที่จะน าไปสู่การสร้างมาตรฐานและพัฒนาทางวิชาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป แม้ว่าในระดับสากลเอง ยังคงมี
ความไม่ชัดเจนของแนวปฏิบัติและความคาดหวังในการนิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์ ที่ส่งผลให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติในการนิเทศงาน (Egan, 2012)รวมถึงจ านวนงานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการนิเทศงานทางสังคม
สงเคราะห์ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  แต่ทั้งนี้เราสามารถพิจารณาแนวทางในภาพกว้าง ซึ่งอาจเช่ือมโยงสู่งานวิจัยและศึกษาที่
เกี่ยวข้องในอนาคต อันจะส่งผลที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านงานนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ รวมถึงวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ในภาพรวมต่อไป  
การพัฒนาและส่งเสริมงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ 

จ านวนงานวิจัยในส่วนของการนิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยยังมีอยู่อย่างจ ากัด ทั้งในส่วนของการ
นิเทศงานการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ และการนิเทศงานผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงาน จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดในอนาคต  ซึ่งอาจรวมถึงการวิจัยเพื่อหา
รูปแบบการนิเทศงานจากมุมมองของผู้ปฏิบัติงานในบริบทวัฒนธรรมของไทย เช่นตวัอย่างจากการวิจัยของ Tsui (2006) ที่
ศึกษารูปแบบของการนิเทศงานในอุดมคติ จากมุมมองของทั้งผู้ให้การนิเทศงานและผู้รับการนิเทศงานหรืองานวิจัยของ 
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O’Donoghue และ Tsui (2011) ที่ศึกษาเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมการนิเทศงานเชิงวิชาชีพของประเทศนิวซีแลนด์ รวมถึง
การส ารวจการด าเนินงานด้านการนิเทศงานในสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งด้านรูปแบบและโครงสร้างการ
นิเทศงานในการฝึกภาคปฏิบัติ และหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนเรื่องการนิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์ 

นอกจากนี้ยังควรพิจารณาการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือส าหรับใช้นิเทศงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อส่งเสริมการ
สร้างมาตรฐานในการนิเทศงานท้ังนี้ในปัจจุบัน ในส่วนของการนิเทศงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงาน
นั้น ยังไม่มีการศึกษาเพื่อรวบรวมเครื่องมือด้านการนิเทศงานที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน  แต่หากพิจารณาในส่วนของการ
นิเทศงานในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา พบว่าเครื่องมือที่ได้น ามาใช้ได้แก่ บันทึกประจ าวัน, รายงานการใช้วิธี
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (Case Review), แผนการเรียนรู้ ฯลฯ  ในการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการนิเทศงานนั้น อาจ
รวมถึงการน าเครื่องมือที่มีการใช้อยู่เดิมมาปรับใช้ให้เกิดความเข้มข้น รวมถึงศึกษาเครื่องมือใหม่ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ 
เช่นข้อตกลงในการนิเทศงาน (supervisory contract)ที่สามารถช่วยในการก าหนดความคาดหวังที่ตรงกันของผู้นิเทศงาน
และผู้รับการนิเทศงาน น าไปสู่เป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็ จของการนิเทศงาน รวมถึง
น าไปสู่ความเข้าใจในความคิดและความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง ที่ส่งผลการเสริมสร้างศักยภาพให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้าน
ทัศนคติ องค์ความรู้ และทักษะในงานสังคมสงเคราะห์ (Tsui, 2008) ซึ่งข้อตกลงการนิเทศงาน/การเรียนรู้นี้ อาจพิจารณา
ได้ว่าเป็นการด าเนินงานพื้นฐานเบื้องต้นที่มีความจ าเป็นส าหรับการนิเทศงาน (Liu, Sun, และ Anderson, 2013) ทั้งนี้
ในทางปฏิบัติในประเทศไทย เครื่องมือนี้ได้มีการน าไปปรับใช้ในบางหน่วยงาน ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ โดยไม่ได้จัดท า
ข้อตกลงในลักษณะของลายลักษณ์อักษร แต่เน้นการสื่อสารด้วยวาจา ซึ่งสอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมของไทยที่ไม่เน้น
ความเป็นทางการ  แต่ประเด็นข้อท้าทาย คือการด าเนินการในระบบวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญกับระบบอาวุโส ที่ผู้น้อย 
อันได้แก่ ผู้รับการนิเทศงาน อาจไม่กล้าที่จะซักถามรายละเอียด หากไม่เข้าใจถ่ีถ้วน หรือไม่กล้าที่จะสอบถามติดตาม หาก
ไม่มีการด าเนินการตามแผนท่ีได้พูดคุยกันไว้ 

ส าหรับเครื่องมือท่ีมีการใช้อยู่เดิม เช่น ในส่วนของบันทึกประจ าวันน้ัน อาจขยายแนวทางการใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้รับการนิเทศงาน โดยน ารูปแบบของการสะท้อนกลับ ที่เน้นให้เกิดการคิดเชิงวิ พากษ์ ผ่านการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่ให้ผู้รับการนิเทศงานได้มีโอกาสสะท้อน และท าความเข้าใจกับตนเอง รวมถึงทบทวนความเช่ือของตนที่อาจ
มีผลต่อการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งนอกจากนี้การสะท้อนในบันทึกประจ าวัน ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้นิเทศงานสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ สื่อสารและถ่ายทอดแนวทางเพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพ ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีจากความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งผู้บันทึก (ผู้รับการนิเทศงาน) ที่ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ในการเลือกสะท้อนประเด็นที่เป็นข้อท้า
ทายหรือสงสัย และผู้ตอบสนอง (ผู้นิเทศงาน) ซึ่งต้องท าหน้าที่รับรู้ ให้ความเห็น ตั้งค าถาม รวมถึงให้ก าลังใจและเสริมพลัง 
ผ่านการสื่อสารโดยใช้บันทึกประจ าวัน (Jensen-Hart, Shuttleworth, & Jodi, 2014) 
การสร้างมาตรฐานการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ 

งานวิจัยของ Davys &Beddoe (2010, อ้างถึงใน Maidment&Beddoe, 2012) ได้สะท้อนไว้อย่างชัดเจนว่า
หากต้องการยกระดับมาตรฐานของการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ให้เน้นการเรียนรู้ ผ่านการวิเคราะห์และสะท้อนกลับ ก็
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการให้การศึกษาที่เป็นเลิศด้านการนิเทศงาน โดยในเชิงปฏิบัติส าหรับประเทศไทยอาจ
พิจารณาให้การศึกษาผ่านทางการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาท่ีผลิตนักสังคมสงเคราะห์โดยรวมเข้าเป็นสว่นหนึง่ของ
หลักสูตร รวมถึงการจัดการศึกษาในลักษณะต่อยอดส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และสร้างระบบให้เกิดการก าหนดมาตรฐานเชิง
วิชาชีพให้ชัดเจน 

ในส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์ ในอดีตที่ผ่านมาได้มีการก าหนดวิชาการนิเทศงานสังคม
สงเคราะห์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของบางหลักสูตร ทั้งในระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิต แต่ในปัจจุบัน ในส่วนของหลักสูตรสังคม
สง เคราะห์ ศาสตรบัณฑิ ต  และสั งคมสง เคราะห์ศ าสตรมหาบัณฑิต  ของคณะสั งคมสง เคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ที่เก่าแก่ที่สุด และรองรับนักศึกษาด้านสังคม
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สงเคราะห์จ านวนมากที่สุดในประเทศไทย ไม่ได้มีวิชาดังกล่าวอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน แม้ว่าอาจมีเนื้อหาด้านการ
นิเทศงาน แฝงอยู่ในวิชาหรือหัวข้ออื่นๆ บ้าง  ดังนั้นจึงควรพิจารณาทบทวนถึงความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีวิชา “การ
นิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์” ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจ และปลูกฝังให้เห็น
ความส าคัญของการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ต่อการผลิตผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ต่อไป 

ส าหรับการฝึกอบรมในลักษณะของการต่อยอดส าหรับผู้ปฏิบัติงานนั้น อาจจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นด้านการ
นิเทศงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์เพียงพอ สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นิเทศงานได้อย่างมีคุณภาพตามแนวปฏิบัติที่ได้มีการด าเนินงานอย่างแพร่หลายใน
หลายประเทศ เช่น ในประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีการจัดอบรมเฉพาะเรื่องการนิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์ ในระดับ
ประกาศนียบัตร และอนุปริญญา (Egan, 2012) 

การก าหนดให้มาตรฐานการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานทางวิชาชีพ โดยหน่วยงานที่
ดูแลมาตรฐานวิชาชีพ เช่น สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดจากข้อก าหนดที่ระบุไว้
ในกฎหมายให้เกิดแนวปฏิบัติในการนิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  รวมถึงการก าหนดกลไกส าหรับการ
ติดตามและบังคับใช้กฎหมายให้เกิดเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น การก าหนดให้สมาชิกท่ีขึ้นทะเบียนรับอนุญาตต้องได้รับการ
นิเทศงาน ดังเช่นที่ปฏิบัติในประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย (Chiller และ Crisp, 2012) ในประเทศนิวซีแลนด์ 
กฎหมายการขึ้นทะเบียนนักสังคมสงเคราะห์ได้ก าหนดให้การนิเทศงาน เป็นหนึ่งในเกณฑ์เพื่อขอขึ้นทะเบียน รวมถึงการ
รักษาสถานภาพการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ขึ้นทะเบียน โดยได้สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการนิเทศงาน ผ่านการ
ก าหนดความหมายของ “ประสบการณ์ที่เพียงพอ” ในการขอขึ้นทะเบียนให้หมายถึง การปฏิบัติงานจ านวน 2000 ช่ัวโมง
ภายใต้ผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นิเทศงาน  ในขณะที่การรักษาสถานภาพการขึ้นทะเบียน จะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าได้รับ
การนิเทศงานรายเดือน ในแนวทางการปฏิบัติตนทางวิชาชีพ ได้มีการก าหนดไว้ว่า “การนิเทศงานเป็นพื้นฐานที่ส าคัญใน
การพัฒนางานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ดังนั้นนายจ้างทุกแห่งจะต้องจัดให้มีการนิเทศงาน แม้จะต้องจัดหาผู้นิเทศงานจาก
ภายนอกองค์กร” นอกจากนี้ทางสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ของเมือง Aotearoa ประเทศนิวซีแลนด์ ยังได้มีการก าหนด
มาตรฐานการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ขึ้นด้วย (O'Donoghue และ Tsui, 2011) ในประเทศออสเตรเลีย สมาคมนัก
สังคมสงเคราะห์ประเทศออสเตรเลีย (Australia Association of Social Workers) ได้ก าหนดมาตรฐานการอบรมขั้นต่ าที่
ผู้ท าหน้าที่นิเทศงานจะต้องได้รับ ก่อนที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่นิเทศงานได้  
การยกระดับการนิเทศงานนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ในการฝึกภาคปฏิบัติ 
 ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าการพัฒนาการนิเทศงานนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ในการฝึกภาคปฏิบัติที่ผ่านมานั้น 
เป็นการพัฒนาในระดับสถาบัน ซึ่งส่งผลให้มีแนวทางและรูปแบบในการด าเนินการที่แตกต่างกันออกไป โดยในปัจจุบัน
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 สถาบัน ได้เริ่มมีการด าเนินงานร่วมกันเพื่อก าหนดมาตรฐานเบื้องต้นในส่วนของ
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการฝึกภาคปฏิบัติ ท้ังนี้ร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขา
สังคมสงเคราะห์และนโยบายสังคม (มคอ.1) (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมสงเคราะห์และนโยบายสังคม (มคอ.1) , 2556) ได้มีการก าหนดในส่วนของ ทรัพยากรการเรียน
การสอนและการจัดการ ไว้ในส่วนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดการฝึกภาคปฏิบัติ ดังน้ี 
 

13.7 การจัดการฝึกภาคปฏิบัติในองค์กรที่นักศึกษาท างานอยู่ต้องกระท าด้วยความรอบคอบโดยต้องระบุขอบเขต
ของการฝึกอย่างชัดเจนและมีกระบวนการที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้จะบรรลุได้โดยแยกออก
จากผลส าเร็จของงานที่นักศึกษารับผิดชอบในฐานะผู้ท างานในองค์กร นอกจากนั้นนายจ้างต้องรับรู้ถึงแผนการฝึก
ภาคปฏิบัติ และควรหลีกเลี่ยง การมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงท าหน้าที่เป็นผู้นิเทศงานการฝึกภาคปฏิบัติ
นั้นๆ 
 



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 56 - 

ส่วนหนึ่งเป็นความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาที่จะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
สูงสุดจากการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานรวมถึงพิจารณาการจัดรูปแบบการด าเนินการที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ โดยอาจพิจารณาเลือกระหว่างการจัดการเรียนในช้ันเรียนควบคู่ไปกับการฝึกภาคปฏิบัติ 
(integrated placement model) กับ การจัดการฝึกภาคปฏิบัติหลังผ่านการเรียนในช้ันเรียนมาแล้ว หรือ (block 
placement model) ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ ได้มีการน าท้ังสองรูปแบบการเรียนรู้มาปรับใช้บนพื้นฐานแนวคิดที่ต่างกันไป คือ
ในส่วนของการจัดการเรียนในช้ันเรียนควบคู่ไปกับการฝึกภาคปฏิบัตินั้น ใช้ฐานคิดว่าการเรียนควบคู่ไปการฝึกภาคปฏิบัติ
จะส่งผลให้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในช้ันเรียนมีความชัดเจน และสามารถเช่ือมโยงน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงกับปัญหาที่ต้องเผชิญ
ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ  ส่วนของการจัดการฝึกภาคปฏิบัติหลังผ่านการเรียนในช้ันเรียนมาแล้วนั้น ใช้ฐานคิดว่าการฝึก
ภาคปฏิบัติหลังผ่านการเรียนในช้ันเรียน จะท าให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเพียงพอก่อนการเข้าสู่สนามปฏิบัติ ซึ่งท าให้
เกิดคุณค่าต่อผู้ใช้บริการและหน่วยฝึกปฏิบัติ  โดยอาจมีการน าช่องทางการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆมาเสริม เช่น การสัมมนา
ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ หรือการมีวิชา “สัมมนาการฝึกภาคปฏิบัติ” ส าหรับเปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนในช้ันเรียน 
(Liu, Sun, และ Anderson, 2013) 

มีกระบวนการคัดเลือกหน่วยฝึก โดยเน้นหน่วยงานและผู้นิเทศงานที่มีคุณสมบัติในการเสริมสร้างทัศนคติ ความรู้ 
และทักษะด้านงานสังคมสงเคราะห์ให้กับนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติได้รวมถึงสามารถเปิดรับ
นักศึกษาเข้าฝึกภาคปฏิบัติได้  ซึ่งมีความท้าทายในการเสาะหาพื้นที่ฝึกที่มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอ (Liu, Sun, & 
Anderson, 2013) โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการขยายตัวของสถานศึกษาและจ านวนนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ รวมถึง
การที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ได้ก าหนดให้การสะสมช่ัวโมงฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยงานเป็นหนึ่งในเกณฑ์การขอขึ้น
ทะเบียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตส าหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนั้นสถาบันการศึกษา
จะต้องพัฒนาด้านกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยฝึกเพื่อให้เกิดความร่วมมือระยะยาว ซึ่งรวมถึงการสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้นิเทศงาน ในส่วนของความรู้และทักษะในการเป็นผู้นิเทศงานด้วย 

นอกจากนี้ต้องมีการพัฒนาในด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของการนิเทศงาน เช่น แนวทางการจับคู่ระหว่างผู้
นิเทศงานและผู้รับการนิเทศงานการเลือกใช้เครื่องมือในการนิเทศงานรวมถึงการจัดเตรียมอาจารย์นิเทศงานของคณะให้
เพียงพอ เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้มีความส าคัญในการติดตามการเรียนรู้ของนักศึกษา และเช่ือมโยงความรู้จาก
ห้องเรียนสู่พื้นที่การปฏิบัติงานจริงโดยเฉพาะในส่วนของบทบาทของผู้นิเทศงานของคณะซึ่งต้องพิจารณาเนื้องานบนฐาน
บริบทท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้นิเทศงานของคณะมีเนื้องานอื่นๆ อันได้แก่ งานสอน งานวิจัย งานบริการสังคม งานบริหาร 
ฯลฯ ท าให้มีข้อจ ากัดด้านเวลาและพลังงานส าหรับการนิเทศงานให้กับนักศึกษา (Liu, Sun, และ Anderson, 2013) ทาง
สถาบันการศึกษาจึงควรพิจารณาวางรูปแบบการท างานท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับนักศึกษาและผู้ใช้บริการ 
 
การพัฒนาแนวทางการนิเทศงานผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงาน  

การนิเทศงานผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นมีความส าคัญทั้งต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดการ
เติบโตทางวิชาชีพ ให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่ต้องเผชิญ และการดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถคงอยู่ภายใน
หน่วยงานโดยได้มีงานวิจัยท่ีสะท้อนว่า การนิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์ที่ดี มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
การบรรเทาความเครียดจากการปฏิบัติงานที่เต็มไปด้วยแรงกดดันในยุคที่ปัญหาสังคมรุมเร้าซึ่งส่งผลต่อปริมาณงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงแรงกดดันจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการปฏิบัติงาน ซึ่งการนิเทศงานสามารถช่วยส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถคงอยู่ในหน่วยงานได้ (Maidment & Beddoe, 2012) หรืออีกนัยหนึ่งคือองค์กรสามารถได้ประโยชน์
อย่างชัดเจนจากการจัดให้มีระบบการนิเทศงานท่ีดีภายในหน่วยงาน ผ่านการลดภาระในการจัดหาผู้ปฏิบัติงานใหม่ รวมถึง
การลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ใช้บริการในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่เป็นประจ า  (Chiller & Crisp, 2012) 
ทั้งนี้การพัฒนาแนวทางการนิเทศงานในหน่วยงานต้องพิจารณาในหลากหลายด้าน ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงขั้นปฏิบัติการ 
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การพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการนิเทศงาน หรือ supervision policy ของหน่วยงาน ที่ช่วยสะท้อนข้อก าหนด
ตามกฎหมายอย่างชัดเจน รวมถึงข้อก าหนดอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพด้านการนิเทศงาน รวมถึงงานสังคม
สงเคราะห์ของหน่วยงานทั้งนี้แม้หน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐ (ยกเว้นในส่วนของบางองค์กรตามที่ได้
กล่าวไปแล้วก่อนหน้าน้ี) จะไม่ได้ถูกก าหนดอย่างเจาะจงโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556  แต่หากมี
การริเริ่มด าเนินการสร้างนโยบายและมาตรฐานด้านการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานอย่างชัดเจน ก็จะช่วยส่งผล
ในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์อย่างพร้อมเพรียงกัน ช่วยให้วิชาชีพเป็นที่ยอมรับจากประชาชน 
และบุคลากรในวิชาชีพอื่นๆ แต่ทั้งนี้การมีตัวนโยบาย อาจไม่ได้เป็นหลักประกันถึงคุณภาพการนิเทศงาน หากไม่ได้มีการ
น าไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม (Egan, 2012)   

การเลือกผู้ท าหน้าทีน่ิเทศงาน อาจพิจารณาเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน หรือใช้ผู้นิเทศงานจากภายนอก
หน่วยงาน ทั้งนี้ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ได้มีการวางโครงสร้างการนิเทศงานให้สามารถ
พิจารณาเลือกผู้นิเทศงานจากภายนอกหน่วยงานได้โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่บางหน่วยงานอาจไม่มีผู้ที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่นิเทศงานทางสังคมสงเคราะห์ได้ หรือมองว่าการให้หัวหน้าท าหน้าที่นิเทศงานด้วยอาจเกิดเป็นบทบาททับ
ซ้อนระหว่างงานด้านบริหารกับงานด้านการพัฒนาเชิงวิชาชีพโดยมีตัวอย่างจากการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งในอดีต
ที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่รับหน้าที่เป็นผู้นิเทศงานในหน่วยงานนั้น จะเน้นงานด้านการบริหาร
จัดการในฐานะหัวหน้างาน มากกว่าการให้ความส าคัญกับการสร้างฐานวิชาชีพให้กับผู้รับการนิเทศงาน (O'Donoghue 
และ Tsui, 2011) จึงมีการพิจารณาน าผู้นิเทศงานจากภายนอกเข้ามาปฏิบัติงาน และบางกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีผู้นิเทศ
งานมากกว่าหนึ่งคน ซึ่งเป็นทางเลือกที่เปิดไว้ให้กับผู้ปฏิบัติงานท่ีอาจต้องการพัฒนาตัวเอง ทั้งนี้แม้ว่าผู้นิเทศงานภายนอก
จะมีข้อได้เปรียบท่ีท าให้สามารถสะท้อนมุมมองจากภายนอก รวมถึงในแง่ที่ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาความสัมพันธ์ทับซ้อนจาก
กรณีผู้นิ เทศงานในหน่วยงานที่ท าหน้าที่ เป็นหัวหน้างาน ที่ ต้องประเมินผลการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้วย 
(Maidment&Beddoe, 2012) แต่อาจมีข้อจ ากัดในกรณีที่ผู้นิเทศงานมีพื้นฐานและรูปแบบการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ออกไป ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารและท าความเข้าใจระหว่างกันของผู้นิเทศงาน และผู้รับการนิเทศงาน โดย Tsui 
(2008) เสนอว่าหากเป็นไปได้ควรจับคู่ผู้นิเทศงานกับผู้รับการนิเทศงานท่ีมีพื้นฐานและประสบการณ์ใกล้เคียงกัน ที่จะช่วย
ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างกันและช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่แนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวนอกจากการเลือกผู้ท าหน้าที่นิเทศงาน
แล้วยังอาจพิจารณาถึงรูปแบบการนิเทศงานท่ีปัจจุบันมีการขยายตัวจากการนิเทศงานรายบุคคลเป็นการนิเทศงานรายกลุม่ 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้รับการนิเทศงานด้วย  

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 เป็นกลไกส าคัญที่กระตุ้นให้เกิดการสร้าง
มาตรฐานของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ รวมถึงมาตรฐานของการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย โดย
การศึกษาในต่างประเทศรวมถึงเนื้อหาท่ีสะท้อนในพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคัญของการนิเทศงานต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์อย่างมีคุณภาพ  ส าหรับประเทศไทยแม้จะได้มีการ
ด าเนินงานด้านการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่ยังมีความแตกต่างทั้งในด้านรูปแบบและวิธีการ
ที่น าไปใช้ อันน าไปสู่มาตรฐานที่มีความหลากหลาย  

การด าเนินการสร้างมาตรฐานการนิเทศงานร่วมกัน ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
องค์กรที่มีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทั้งในส่วนขององค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาด้าน
สังคมสงเคราะห์ และองค์กรทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เช่น สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ที่มีความเหมาะสมภายใต้ข้อก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ พ.ศ.2556  โดยค านึงถึงบริบทวัฒนธรรมไทย บนพื้นฐานความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา ขนบธรรมเนียม 
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ประเพณี วัฒนธรรม และประสบการณ์ชีวิต รวมถึงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น   

โดยนอกจากการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 และการสร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพแล้ว สิ่งส าคัญคือการมุ่งไปสู่การตอบโจทย์การผลิตนักสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพส าหรับการท างาน
ดา้นสวัสดิการสังคมในประเทศไทยตามที่ Kadushin และ Harkness (2002, อ้างถึงใน Tsui, 2006) ได้สะท้อนไว้ได้อย่าง
ชัดเจนว่า “ท้ายท่ีสุดแล้ว การนิเทศงานต้องมุ่งสู่ประโยชน์ส าหรับผู้ใช้บริการ” 
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นักสังคมสงเคราะห์ : ภาวะการหมดไฟในการท างานและการดูแลตนเอง 
Social Workers : Burnout and Self-Care 

 
ปรียานุช โชคธนวณชิย์1 

Preeyanuch Choktanawanich2 
 

Abstract 
 Burnout is an influential condition that plays the great role to and directly affects the social 
workers. The social workers have to make a decision whether they “continue working” or “resign from 
working.” If the social workers decide to continue working despite their burnout, this will negatively 
and totally affect the social workers, their clients, and the society. At present, there are several 
overseas studies on the burnout of the social workers. Unfortunately, there are currently no 
empirically-published studies on this topic in Thailand. This article therefore aimed to activate the 
knowledge in regarding the background, definitions, root causes and impacts of the burnout, including 
the concepts related to the self-care of the social workers so that the social workers and all 
stakeholders could gain the benefits for their further client-based services. 
Keywords : Burnout, Self-Care, Social Workers 
 

บทคัดย่อ 
 ภาวะการหมดไฟในการท างานของนักสังคมสงเคราะห์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือก “ท างานต่อ”
หรือ “ลาออกจากงาน” หากนักสังคมสงเคราะห์เลือกที่จะท างานต่อโดยที่ภาวะการหมดไฟยังคงปรากฏอยู่ในตัวนักสังคม
สงเคราะห์ แน่นอนว่าย่อมจะส่งผลกระทบเชิงลบทั้งต่อตัวของนักสังคมสงเคราะห์ ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม ปัจจุบัน
การศึกษาเกี่ยวกับภาวะการหมดไฟในการท างานของนักสังคมสงเคราะห์มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ แต่
พบว่ายังไม่มีการศึกษาในประเด็นดังกล่าวในประเทศไทยที่เผยแพร่ในเชิงประจักษ์ โดยบทความนี้มีจุดมุ่งหมายในกา ร
ทบทวนองค์ความรู้ที่ครอบคลุมตั้งแต่ความเป็นมา นิยาม บ่อเกิดและผลกระทบของการเกิดภาวะหมดไฟ รวมถึงแนวคิด
เกี่ยวกับการดูแลตนเองของนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการท างานบนฐานการให้ความส าคัญของผู้ใช้บริการต่อไป 
ค าส าคัญ : การหมดไฟในการท างาน, การดูแลตนเอง, นักสังคมสงเคราะห์ 
 
บทน า 
 เมื่อกล่าวถึงการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ภาพสะท้อนการท างานท่ีเห็นได้เด่นชัดคือ การท างานบนพ้ืนฐานองค์
ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์และสหศาสตร์ในการให้บริการกับกลุ่มที่มีความยากล าบากในสังคมที่ครอบคลุมทุกเพศ ทุกช่วง
วัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีนักสังคมสงเคราะห์ที่ท างานกับผู้ใช้บริการโดยตรง หรือ นักสังคมสงเคราะห์คลินิก (Clinical 
Social Worker) นั้น สิ่งที่นักสังคมสงเคราะห์เหล่านี้จะต้องเผชิญคือ การท างานกับผู้ใช้บริการและครอบครัวที่มีปัญหา
รุนแรง ซับซ้อนมีสภาวะความเครียดสูง รวมถึงการมีประสบการณ์ร่วมกับครอบครัวในกรณีของการพลัดพราก การเผชิญ

                                                           
1 อาจารย์ประจ ากลุ่มช านาญการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand 
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กับภาวะความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครอบครัว ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ บางครั้งไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ในการพบกันเพียง
ครั้งเดียว  
 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น อาทิ การประสบกับ
สถานการณ์ที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมากที่มารอใช้บริการจากนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์การมี
ระบบการประเมินการท างานที่เข้มข้นภายในหน่วยงาน รวมถึงการเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติวิชา ชีพสังคมสงเคราะห์ 
พ.ศ.2556 ปัจจัยเบื้องต้นเหล่านี้ ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านที่มีความส าคัญที่ส่งผลให้นักสังคมสงเคราะห์ต้องพัฒนาทั้งองค์
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติและจริยธรรมทางวิชาชีพให้ร่วมสมัยเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในฐานะนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพได้
อย่างเต็มศักยภาพ 
 ในมุมมองของผู้เขียนพบว่า ในแวดวงของผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักสังคม
สงเคราะห์ไปรับใช้สังคมในประเทศไทยนั้น ได้มีการกล่าวถึง ภาวะการหมดไฟของนักสังคมสงเคราะห์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่น
อาวุโสทั้งในรูปแบบการพูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่ยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนัก
เกี่ยวกับภาวะการหมดไฟในการท างาน รวมถึงแนวทางในการดูแลตนเองของนักสังคมสงเคราะห์ เพราะถ้าหากเช่ือมั่นว่า 
นักสังคมสงเคราะห์จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการสร้างเสริมพลังให้บุคคล ครอบครัวและสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
ประเด็นส าคัญที่นักสังคมสงเคราะห์และนักวิชาการศึกษาสังคมสงเคราะห์จ าเป็นต้องหันกลับมาทบทวนคือ การพัฒนาทาง
วิชาชีพ(Professional Development) ที่ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ แต่สิ่ง
ที่ไม่อาจละเลยและต้องท าไปควบคู่กันไปคือ การพัฒนาความเข้มแข็งภายในและทักษะในการดูแลตัวเองของนักสังคม
สงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการนั่นเอง 
 
ความเป็นมาของค าว่า “ภาวะการหมดไฟ” 
 ค าว่า “การหมดไฟในการท างาน” (Burnout) ได้มีการกล่าวถึงครั้งแรกในปี 1970 โดยได้มีการน ามาอธิบายถึง
ความเครียดของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการท างาน (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001) โดย เฮอร์เบิร์ท ฟรอด์เดนเบอร์เกอร์3 
(Herbert Freudenberger) จิตแพทย์ชาวอเมริกัน ได้ศึกษาจากการสังเกตอาสาสมัครที่ท างานกับผู้ใช้สารเสพติด พบว่า 
อาสาสมัครเหล่านี้ค่อยๆหมดพลังในการท างานอย่างช้าๆ สูญเสียแรงจูงใจและพันธสัญญาในการท างาน โดยภาวะข้างต้น
ได้เกิดขึ้นพร้อมๆกับอาการของโรคทางร่างกายและโรคทางจิตใจของอาสาสมัครเหล่านั้น โดยสภาวะความอ่อนล้าดังกล่าว  
ฟรอด์เดนเบอร์เกอร์ เรียกว่า “สภาวะการหมดไฟในการท างาน” ซึ่งหมายรวมถึงลักษณะของการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมด้วย
อาทิ การใช้ยาคลายเครียด ยานอนหลับ เป็นต้น ในขณะเดียวกันนั้น คริสตินา มาสแลช4 (Christina Maslach) นักจิตวิทยา
สังคมและอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ท าการศึกษา วิธีการจัดการกับภาวะอารมณ์ในสถานที่ท างานของนักวิชาชีพในสาย
สุขภาพโดยสังเกตพบว่า นักวิชาชีพจ านวนหลายคนประสบภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์มีการพัฒนาการรับรู้เชิงลบที่มีต่อ
ผู้ป่วยและภาวะดังกล่าวได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของพวกเขา/เธอ (Schaufeli, 1999, p.17) นอกจากนี้
มาสแลชและคณะยังได้พัฒนาเครื่องมือในการประเมินภาวะหมดไฟในการท างาน ช่ือว่า the Mashlach Burnout 
Inventory (MBI) โดยเริ่มใช้กับวิชาชีพที่ให้บริการแก่มนุษย์ อาทิ แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งต่อมาแบบ
ประเมินดังกล่าวได้มีการน าไปใช้อย่างแพร่หลายและถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆเพิ่มเติม 
 ส าหรับในประเทศไทยค าว่า “ภาวะการหมดไฟในการท างาน”ของนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม
สงเคราะห์ แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงมานาน เนื่องจากเนื้องานของงานด้านสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่มักจะท างานกับกลุ่มผู้ที่
ประสบปัญหาทางสังคม เช่น ผู้ใช้สารเสพติด ผู้กระท าความผิดผู้ป่วย ฯลฯอีกทั้งเมื่อได้รับบริการไปแล้ว ผู้ใช้บริการบาง

                                                           
3 เฮอร์เบิร์ท ฟรอด์เดนเบอร์เกอร์ (1926-1999) จิตแพทย์ชาวอเมริกัน (เกิดที่เยอรมัน) มีผลงานด้านภาวะการหมดไฟเป็นที่ประจักษ์ อาทิ Burnout: The High Cost of 
High Achievement (1980), Women’s Burnout: For the Woman Who’s Made Commitments to Everyone But Herself (1986). 
4 คริสตินา มาสแลช นักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกันและศาสตราจารย์ ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์คเล่ย์ ผลงานที่สร้างชื่อ คือ งานวิจัยเรื่อง Job Burnout และแบบ
วัดภาวะการหมดไฟ ชื่อว่า the Mashlach Burnout Inventory (MBI) 



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 62 - 

รายได้วนกลับมาอยู่ในสภาพปัญหาเดิมๆเป็นระยะเวลานาน ซึ่งสภาวะการเกิดวงจรปัญหาซ้ าๆ ดังกล่าว อาจส่งผลต่อตัว
ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดภาวะหมดไฟในการให้บริการได้แต่จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้ศึกษา พบว่า ไม่มีผลงานการศึกษา
ที่เป็นเชิงประจักษ์หรือเป็นผลงานเผยแพร่แก่สาธารณะเกี่ยวกับภาวะการหมดไฟในการท างานของนักสังคมสงเคราะห์  
 หากมีใกล้เคียงจะเป็นการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับความเครียดต่อการท างานในรูปแบบวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทจ านวน 4 เล่ม ได้แก่ การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (เทพวัลย์ 
สุชาติ,2530) การศึกษาวิธีการจัดการกับความเครียดของผู้ปฏิบัติงานกับเด็กและครอบครัว กองสงเคราะห์เด็กและบุคคล
วัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ (ณิชาภัทร วิบูลย์พานิช, 2545) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเผชิญ
ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และความเหนื่อยหน่ายในการท างาน กรณีศึกษา: หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งในสังกัด
กรุงเทพมหานคร (สุวภา สังข์ทอง, 2554) และการศึกษาความเครียดจากการท างานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน ศูนย์
การจัดสวัสดิการและสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (มณิสา สุดิรัตน์, 2556) โดยจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าผลงานส่วน
ใหญ่จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาวะความเครียดที่มีต่อการท างาน และการเผชิญความเครียด ส าหรับผลการศึกษาท่ีมีความ
ใกล้เคียงในประเด็นเกี่ยวกับภาวะการหมดไฟในการท างานจะเป็นการศึกษาของ เทพวัลย์ สุชาติ  (2530) ท าการศึกษา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า การศึกษาดังกล่าวยังเป็น
การศึกษาท่ียังไม่เกี่ยวข้องกับภาวะการหมดไฟเท่าใดนัก นอกเหนือจากการศึกษาวิจัยข้างต้นนี้ประเด็นเกี่ยวกับภาวะการ
หมดไฟจะเป็นในรูปแบบการพูดคุยหรือการเสวนาอย่างไม่เป็นทางการในระหว่างนักวิชาชีพและนักวิชาการศึกษาสังคม
สงเคราะห์เท่าน้ัน 
 
ภาวะการหมดไฟในการท างาน: นิยาม 
 ค าว่า “ภาวะการหมดไฟในการท างาน” มีผู้ให้ค านิยามไว้หลากหลาย โดยผู้เขียนน ามาสังเคราะห์เพื่อสรุป
ความหมาย ได้ว่า “ภาวะการหมดไฟในการท างาน” หมายถึง สภาวะของผู้ปฏิบัติงานที่เกิดอาการเหนื่อยล้าทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจเนื่องจากการมีปริมาณงานมากจนเกินไป มีภาวะวิตกกังวลเกี่ยวกับการท างานรวมถึงการมี
สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงานได้ โดยภาวะเหนื่อยล้าทางด้าน
อารมณ์ จิตใจมีความสัมพันธ์กับภาวะทางด้านร่างกายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การมีแรงจูงใจในการท างาน
และการมีประสิทธิภาพในการให้บริการลดลง การมีทัศนคติในเชิงลบทั้งต่อตนเอง เพื่อนรวมงาน และผู้ใช้บริการ เป็นต้น
หากภาวะการหมดไฟในตัวผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที อาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่ได้ รับบริการที่
เหมาะสมหรือไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานและในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานอาจมีการตัดสินใจ “ย้ายงาน” หรือ 
“ลาออก” จากงานในที่สุด (Pines and Aronson,1981, p.3; Schaufeli, 1999,pp.18-19; Schaufeli & Greenglass, 
2001, pp.501-510) 
 
ภาวการณ์หมดไฟในการท างาน : บ่อเกิด 
 จากการศึกษาวรรณกรรมในต่างประเทศ พบว่า มีนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่สนใจในประเด็นเกี่ยวกับ
ภาวะการหมดไฟในการท างาน ได้ท าการศึกษาว่ามี โครงสร้างปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องกับการท างานที่มีส่วนท าให้เกิดภาวะ
ความเครียดในระดับสูงซึ่งน าไปสู่การหมดไฟในการท างาน (Leiter,1993; Schaufeli et al., 1996; Schaufeli, 1999; 
Edelwich, 1980cited in Zastrow, 2007, p.393; Demerouti at al.,2007) โดยผู้เขียนได้น ากรณีการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ของประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ในการอธิบาย ดังน้ี 

1. การมีชั่วโมงการท างานมากเกินไป 
ด้านระยะเวลาการท างาน โดยสิทธิตามกฏหมายแรงงานในประเทศไทยได้มีการก าหนดระยะเวลาในการท างาน 

คือ ไม่เกิน 7 ช่ัวโมงต่อวัน และไม่เกิน 42 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (กระทรวงแรงงาน, 28 ธันวาคม 2557) อย่างไรก็ตามพบว่าใน
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การท างานสังคมสงเคราะห์ มีการปฏิบัติงานหลายครั้งที่นักสังคมสงเคราะห์จ าเป็นต้องมีการท างานล่วงเวลา อาทิ การ
ท างานเกิน 7 ช่ัวโมงต่อวัน การท างานลงเยี่ยมบ้านในวันหยุดเนื่องจากวันธรรมดาผู้ใช้บริการต้องออกไปท างาน เป็นต้น 

2. การมีงานเอกสารมากเกินไป 
ด้วยธรรมชาติในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ พบว่า การบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นส่วนส าคัญของการ

ท างาน หากนักสังคมสงเคราะห์ต้องท างานกับจ านวนผู้ใช้บริการต่อวันมากเกินไป นั่นหมายถึงว่างานเอกสารที่นักสังคม
สงเคราะห์ต้องบันทึกจะมีจ านวนมากขึ้น ในประเด็นนี้ผู้ศึกษามีมุมมองว่า ภาวะการหมดไฟจะเกิดขึ้นเมื่อนักสังคม
สงเคราะห์ต้องให้บริการผู้ใช้บริการเป็นระยะเวลานานและไม่มีช่วงเวลาในการบันทึกข้อมูลในช่วงเวลาการท างานโดยปกติ 
ในท้ายท่ีสุดนักสังคมสงเคราะห์จึงต้องใช้เวลาหลังเลิกงานหรือวันหยุดมาท างานเอกสารที่ไม่สามารถท าในช่ัวโมงการท างาน
ได้ 

3. การถูกร้องขอจากผู้อื่น 
 สถานการณ์การถูกร้องขอจากผู้อื่น ในที่นี้อาจหมายรวมถึง การร้องขอจากผู้ใช้บริการ หรือ จากเพื่อนร่วมงาน 
ฯลฯ ที่ท าให้นักสังคมสงเคราะห์รู้สึกไม่สบายใจ เช่น การถูกร้องขอทรัพยากรบ่อยครั้งจากผู้ใช้บริการรายเดิม การถูกร้อง
ขอจากเพื่อนร่วมงานให้ท าภาระกิจบางประการที่นอกเหนือจากงานที่นักสังคมสงเคราะห์รับผิดชอบและไม่สะดวกใจที่จะ
ท า แต่เนื่องจาก “วัฒนธรรมแห่งความเกรงใจ” ส่งผลให้นักสังคมสงเคราะห์ตอบรับการร้องขอ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจ
ส่งผลให้นักสังคมสงเคราะห์เกิดภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์ได้ โดยภาวะความอ่อนล้าดังกล่าว จะเพิ่มระดับสูงขึ้น หากมี
ปัจจัยบางสถานการณ์มากระตุ้นเพิ่มเติม อาทิ การมีผู้ใช้บริการจ านวนมากมารอขอใช้บริการ การมีประมาณที่มากเกินกว่า
จะท า การมีปัญหาส่วนตัวท่ีมีผลกระทบต่อการท างานของนักสังคมสงเคราะห์  เป็นต้น 

4. การได้รับค่าจ้างที่น้อยเกินไป 
แม้ว่างานสังคมสงเคราะห์จะเป็นวิชาชีพท่ีท างานกับผู้ประสบปัญหาทางสังคมแต่เมื่อเปรียบเทียบกับวิชาชีพอื่นๆ

แล้ว ค่าจ้างที่ตอบแทนนักสังคมสงเคราะห์ยังไม่สูงเท่าที่ควร ส่งผลให้ผู้ที่จบสังคมสงเคราะห์หรือผู้ที่ท างานเป็นนักสังคม
สงเคราะห์บางส่วนลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพท่ีมีเงินเดือนสูงกว่าเดิม เช่น งานในด้านบริการขององค์กรเอกชน เป็นต้น 

5. การเดินทางที่มากเกินไป 
 นักสังคมสงเคราะห์บางหน่วยงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆ เช่น การเยี่ยมบ้าน การส่งเด็กคืนสู่ครอบครัว หรือการ
ท างานกับผู้ใช้บริการที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดต่างๆโดยนักสังคมสงเคราะห์ต้องเดินทางไปในหลายจังหวัด ส่งผลให้
ร่างกายพักผ่อนน้อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากต้องนอนบนรถหรือเครื่องบินโดยสาร เป็นต้น 

6. การขาดการใช้ชีวิตทางสังคม 
การใช้ชีวิตทางสังคมหมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผู้อื่นนอกเวลางานหรือการใช้เวลาว่างกับงานอดิเรกที่

ตนเองช่ืนชอบอาทิ การดูหนัง ออกก าลังกาย อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว ฯลฯ เนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์บางหน่วยงานต้อง
ท างานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเครียดสูง เช่น เด็กหรือสตรีที่ถูกทารุณกรรม หากนักสังคมสงเคราะห์มุ่งเน้นท าแต่งาน 
โดยขาดการจัดแบ่งตารางชีวิตให้เหมาะสมระหว่าง “งาน” “ครอบครัว” “เพื่อน” “งานอดิเรก” อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะ
หมดไฟในท่ีสุด 

7. การขาดการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนร่วมงานหรือหน่วยงาน/การไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อจะต้อง
ตัดสินใจในเร่ืองส าคัญ/การถูกท าให้รู้สึกโดดเด่ียวจากเพ่ือนร่วมงาน 

 ผู้เขียนมีทัศนะว่า ประเด็นการขาดการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานหรือหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับ
ประเด็นแรกอย่างยิ่งยวด เพราะแม้ว่างานจะมากและหนักเพียงใด หากนักสังคมสงเคราะห์ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน
ร่วมงาน เช่น การได้รับค าพูดให้ก าลังใจ การได้รับการแบ่งเบาภาระงานในขณะที่มีงานจ านวนมาก การได้รับการสอนงาน
จากหัวหน้างานในกรณีที่เผชิญกับผู้ใช้บริการที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน ฯลฯ ย่อมส่งผลให้ความรู้สึกจาก “หนักเป็นเบา” ได้  
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 ส าหรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน พบว่า มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หากหน่วยงานให้การสนับสนุนแก่
การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ย่อมส่งผลต่อขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่ างยิ่ง อาทิ การผลักดัน
นโยบายหรือแนวทางให้นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การตอบสนองต่องานวิจัยหรือ
โครงการต่างๆที่นักสังคมสงเคราะห์น าเสนอแก่หน่วยงาน เนื่องจากผลงานวิจัยหรือโครงการที่น าเสนอ ส่วนใหญ่จะเป็น
เสียงสะท้อนจากนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องการสะท้อนปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรของผู้ใช้บริการ การขาดแคลนองค์
ความรู้/ทักษะในการให้บริการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งหน่วยงานมิควรนิ่งดูดาย แต่ควรพิจารณาจัดสรรโดยให้นักสังคม
สงเคราะห์เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

ส าหรับกรณีที่นักสังคมสงเคราะห์ไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อจะต้องตัดสินใจในเรื่องส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ใช้บริการ อาจส่งผลให้นักสังคมสงเคราะห์ที่มีไฟในการท างานเกิดสภาวะหมดไฟในการท างานได้ นอกจากนี้พบว่า การที่
นักสังคมสงเคราะห์ถูกท าให้รู้สึกโดดเดี่ยวจากเพื่อนร่วมงาน อาทิ การเกิดข้อขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน ก็อาจส่งผลให้นัก
สังคมสงเคราะห์ไม่มีความสุขในการท างานและมีความต้องการย้ายงานหรือลาออกในท่ีสุด 

8. การอบรมที่ไม่เพียงพอหรือการขาดการนิเทศงานที่เหมาะสม 
 การอบรมเฉพาะทางด้านสังคมสงเคราะห์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อนักสังคมสงเคราะห์ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นนัก
สังคมสงเคราะห์ที่เริ่มต้นท างาน (ระยะเวลาท างานน้อยกว่า 1-5 ปี) นักสังคมสงเคราะห์ที่ท างานระยะเวลานานพอสมควร 
(6-10 ปี) และนักสังคมสงเคราะห์ที่ท างานมานาน (10 ปีขึ้นไป) เนื่องจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการที่ความ
สลับซับซ้อน ขณะเดียวกันเทคนิคและทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะล้วนมีความเฉพาะทางและ
หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องให้บริการโดยใช้ทักษะ/เทคนิคเฉพาะด้าน อาทิ การให้การ
ปรึกษาแก่ผู้ที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย การให้การปรึกษาแก่เด็กหรือสตรีที่ถูกทารุณกรรม การให้ การปรึกษาแก่ผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายและครอบครัว เป็นต้น ซึ่งหากนักสังคมสงเคราะห์ต้องให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยขาดการอบรมหรือการ
นิเทศงานจากหัวหน้างาน/เพื่อนร่วมงานท่ีเหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดภาวะเครียด เหนื่อยล้าและหมดไฟในการท างาน 

9. การไม่ได้รับความพึงพอใจจากหัวหน้างานและ/หรือจากผู้ใช้บริการ 
การที่นักสังคมสงเคราะห์ท างานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง แต่อาจมีบางกรณีที่นักสังคมสงเคราะห์กระท าไป 

อาจไม่ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการหรือจากหัวหน้างาน ยกตัวอย่างเช่น จากประสบการณ์ของผู้เขียนเมื่อเป็นนัก
สังคมสงเคราะห์5พบว่า มีเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งมาท างานใหม่ได้เขียนบันทึกบนกระดานที่ห้องท างานว่า “ออกไปเยี่ยมบ้าน 
ไม่ต้องเป็นห่วง” ซึ่งเพ่ือนร่วมงานได้ออกเดินทางไปเยี่ยมบ้านด้วยตนเอง โดยที่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ไม่ทราบว่าไปเยี่ยม
ใครและที่ใด จากสถานการณ์ข้างต้นได้สร้างความกังวลใจให้แก่หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานเนื่องจากเป็นห่วงนักสังคม
สงเคราะห์คนดังกล่าวซึ่งในกรณีนี้นักสังคมสงเคราะห์คนดังกล่าวได้ถูกหัวหน้าตักเตือน แม้ว่าเหตุผลที่กระท าไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ โดยกรณีนี้นักสังคมสงเคราะห์ต้องการไปเยี่ยมในช่วงเช้าก่อนท่ีผู้ใช้บริการจะออกไปท างาน 
ในขณะที่หัวหน้างานได้มีระเบียบว่าการออกไปเยี่ยมบ้าน ควรออกไปแบบคู่มากกว่าออกไปเยี่ยมผู้ใช้บริการเพียงล าพัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่นักสังคมสงเคราะห์ยังมีประสบการณ์น้อย หรือ ในบางกรณีพบว่า การกระท าบางอย่างแก่
ผู้ใช้บริการอาจสร้างความไม่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว อาทิ กรณีเด็กท่ีถูกระท าความรุนแรงในครอบครัวและมี
ความจ าเป็นต้องแยกเด็กออกจากครอบครัว ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจจะสร้างความไม่พอใจให้แก่พ่อหรือแม่ของเด็ก เป็นต้น 
 นอกจากการศึกษาปัจจัยของการเกิดภาวการณ์หมดไฟข้างต้นแล้วยังมีงานของเดเมอร์โรติและคณะ 
(Demerouti et al, 2007, p.502) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะการหมดไฟ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ 
ดังนี ้
 กระบวนการแรก คือ ปริมาณของงานในประเด็นปริมาณของงาน พบว่า ปริมาณงานที่มากเกินไปส่งผลต่อ
ความเหนื่อยล้าด้านอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากรในหน่วยงาน อาทิ การไม่ได้รับการสนับสนุน

                                                           
5 ผู้เขียนมีประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ระหว่างปี 2548-2550 
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จากหน่วยงาน หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน เป็นต้นโดยการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ มาสแลช 
(Maslach, 1976, น.19) พบว่าการที่วิชาชีพที่ให้การช่วยเหลือมนุษย์ให้บริการผู้ใช้บริการในจ านวนที่ มากเกินไปเป็น
สาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดความเครียดและภาวะหมดไฟในการท างาน 
 กระบวนการที่สอง คือ ความรู้สึกที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ท าโดยกระบวนการล าดับที่สองจะมีความสอดคล้อง
กับกระบวนการที่หนึ่ง กล่าวคือ เมื่อผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานที่เพียงพอกับปริมาณที่ต้อง
ท า สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดภาวะที่เรียกว่า พฤติกรรมถอยคืน (Withdrawal behavior) ไม่สนใจ เพิกเฉยต่อ
งานท่ีรับผิดชอบอยู่ หากพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สิ่งท่ีจะติดตามมาคือ ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่
เกี่ยวข้องกับงานที่ท า ซึ่งจะเช่ือมโยงถึง “ความรู้สึกห่างเหินระหว่างตนเองกับผู้คนและสถานที่ ณ ที่ท างาน” มากไปกว่า
นั้นอาจน าไปสู่ประสบการณ์เชิงลบต่องานท่ีท า รวมถึงคนในสถานท่ีท างานอีกด้วยโดยกระบวนการเหล่านี้จะส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพของงานท่ีผู้ปฏิบัติต้องท า 
 จากการศึกษางานข้างต้น ทั้งของไลท์เทอร์ (Leiter, 1993), เอลดีวิช (Edelwich,1980 cited in Zastrow, 
2007, p.393), และของ ดิเมอร์โรติและคณะ (Demerouti at al.,2007) สามารถสรุปออกมาเป็นรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบโครงสร้างปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานที่มีส่วนท าให้เกิดภาวะความเครียดในระดับสูง 
ซ่ึงน าไปสู่การหมดไฟในการท างาน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดระดับสูง 

ปัจจัยที่ได้รับน้อยเกินไป ปัจจัยที่ได้รับมากเกินไป 

- ค่าจ้าง 

- การใช้ชีวิตทางสังคม 

- การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
ร่วมงาน 

- การได้รับการสนับสุนนเมื่อต้อง
ตัดสินใจ 

- การอบรม/การนิเทศงาน 

- ความพึงพอใจจากหวัหนา้/
ผู้ใช้บริการ 

- ความรู้สึกเกี่ยวข้องกับงาน 

- ชั่วโมงท างาน 

- งานเอกสาร 

- การถูกร้องขอจากผู้อื่น 

- การเดินทาง 

- การถูกท าใหโ้ดดเดี่ยวจากเพือ่น
ร่วมงาน 

 

ความเหนื่อยลา้ด้านร่างกาย/อารมณ์/จติใจ 

การขาดความใส่ใจต่อผู้ใช้บริการ การลดลงของประสิทธิภาพการให้บริการ 

ภาวะการหมดไฟ 
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 นอกเหนือจากการอธิบายรูปแบบภาวะการหมดไฟแล้ว พบว่า ภาวะการหมดไฟดังกล่าวมีความสัมพันธ์เช่ือมโยง
กับการแลกเปลี่ยนทางสังคม ซึ่งสามารถอธิบายออกเป็น 2 ระดับ (Schaufeli et al.,1996, p.288) ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาวะหมดไฟในการท างาน : ผลกระทบ 
 ภาวะการหมดไฟในการท างานของผู้ปฏิบัติงานก่อให้เกิดผลกระทบติดตามมาอย่างเป็นลูกโซ่ทั้งในด้านภาวะ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานและผู้ใช้บริการ 
 ในแวดวงของผู้สนใจศึกษาภาวะการหมดไฟได้มีการพูดถึงวิชาชีพท่ีต้องท างานกับมนุษย์ที่ประสบภาวะปัญหาอัน
ซับซ้อน เช่น คนไร้บ้านคนที่อยู่ในภาวะสูญเสีย ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว โดยนักสังคมสงเคราะห์ถือ
เป็นวิชาชีพท่ีมีพันธะสัญญาต่อการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบางทางสังคมเหล่านี้ อดัม, ฟิกเล่ย์&บอสคาริ
โน่ (Adam, Figley, & Boscarino, 2008) รวมถึงซอมเมอร์ (Sommer, 2008) มองว่าสืบเนื่องจากการที่นักสังคม
สงเคราะห์ต้องท างานกับสภาพปัญหาของผู้ใช้บริการที่ยากและซับซ้อนเป็นระยะเวลานาน โดยมีปัจจัยหรือทรัพยากรทาง
สังคมที่สนับสนุนต่อการท างานที่จ ากัด อาจส่งผลให้เกิดภาวะที่เรียกว่า “Compassion fatigue / vicarious traumatization 
syndrome” ซึ่งภาวะดังกล่าวอาจหมายถึงความเหนื่อยล้าจากความรู้สึกเมตตาหรือรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Compassion 
fatigue) หรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการที่อยู่ในบทบาทรองรับความทุกข์ของผู้อื่น (vicarious traumatization syndrome) 
ฉะนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่กลุ่มวิชาชีพท่ีท างานกับมนุษย์ที่ประสบปัญหา ที่ได้รับค่าจ้างหรือการสนับสนุนต่างๆที่นอ้ย
มาก ท้ายที่สุด ตัดสินใจเปลี่ยนงาน และมากไปกว่านั้นคือ เกิดความเครียด ภาวะหมดไฟ ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ท าให้เกิดการ
ตัดสินใจดังกล่าว 
 นอกเหนือจากนี้ค าว่า “ความเหนื่อยล้าจากความรู้สึกเมตตาหรือรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น” (Compassion 
fatigue)ได้มีค าที่มีความหมายใกล้ค าว่า ภาวะความตึงเครียดจากบาดแผลในอดีตแบบทุติยภูมิ (Secondary Traumatic 
Stress/ STS)5(Figley, 1995) ซึ่งเป็นภาวะของลักษณะของผู้ปฏิบัติงานท่ีรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้ใช้บริการเก็บไปคิดใคร่ครวญ
ต่อนอกเวลางาน โดยส่วนใหญ่มักจะพบกับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องท างานกับผู้ใช้บริการที่ได้รับปัญหาหนักหรือซับซ้อน อาทิ 
เด็ก/สตรีถูกทารุณกรรม ผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น โดยผู้ที่มีภาวะดังกล่าวจะมีหลายอาการร่วมกัน เช่น มีภาวะตึงเครียด
ตลอดเวลาเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง มีความพึงพอใจต่อสิ่งต่างๆ ลดลง  กังวล นอนไม่หลับ ฝันร้าย มีทัศนคติเชิงลบต่อสิ่ง
รอบตัว และอาจน าไปสู่ภาวะการสงสัยในตนเองอันเนื่องมาจากการมีบทบาทในการรองรับปัญหาหรือความทุกข์ยากของ
ผู้อื่น 
 วู๊ดไซด์ และแมคคลาม (Woodside, M. & McClam, T., 2002)มีมุมมองเพิ่มเติมว่า ปฏิกิริยาของวิชาชีพที่ให้
การช่วยเหลือ เมื่อมีประสบการณ์เกี่ยวกับความเครียด หรือ ความกดดันมากๆ จากการปฏิบัติงาน จะกลายเป็น
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเข้มงวด (Rigid) ขาดความรู้สึกที่ไวต่อความทุกข์ยากของผู้ใช้บริการ (Insensitive) ไม่ให้ความส าคัญกับการ
ให้บริการบนฐานความเป็นวิชาชีพ (Uncaring professionals) นอกจากน้ีผลลัพธ์ของการท างานภายใต้ภาวะความกดดัน

                                                           
5 Secondary traumatic stress/ STS  ถูกน ามาใช้ครั้งแรก เมื่อปี 1950 โดยมีการวินิจฉัยกับพยาบาลที่ประสบกับภาวะ STS 

การไมไ่ดร้ับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลในระดับระหว่างบุคคล 

ภาวะหมดไฟ 

การไมไ่ดร้ับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลในระดับหน่วยงาน 

การถอดตัวจากหน่วยงาน 
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จากการท างาน อาจจะท าให้เกิดภาวะการหมดไฟในการท างาน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจที่ปราศจากการ
ท างานบนฐานความเป็นวิชาชีพ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาวะทางร่างกาย อาทิความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเรื้อรัง (Chronic 
fatigue) มีอาการเป็นหวัดบ่อย เกิดการเจ็บป่วยร้ายแรง ประสบภาวะปวดท้อง ปวดหลัง  แม้กระทั่งการใช้สารเสพติด
รวมถึงการส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างนักสังคมสงเคราะห์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคนรัก สมาชิกในครอบครัว 
เพื่อนฝูง ฯลฯรวมถึงนักสังคมสงเคราะห์ที่ประสบภาวะการหมดไฟ ไม่สามารถใช้เวลาในการเริ่มท างานอดิเรกใหม่ๆได้  
หรือสามารถจดจ่อกับงานอดิเรกที่เคยท าเป็นระยะเวลานานๆ จากที่เคยท าได้ ซึ่งภาวะดังกล่าวล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทางวิชาชีพ (Professional Development) ทั้งสิ้น 
 นอกเหนือจากค าว่า ภาวะการหมดไฟ (Burnout) แล้ววู๊ดไซด์ และแมคคลาม (Woodside, M. & McClam, T., 
2002, p.370) มีมุมมองว่าในการพิจารณาเกี่ยวกับการหมดไฟในการท างานมี 2 ค าที่ควรให้ความสนใจคือ คือค าว่า 
“ภาวะตีบตันในการท างาน” (Encapsulation) และ “ภาวะการหมดไฟในการท างาน” (Burnout) ซึ่งทั้ง 2 ค ามีความ 
สัมพันธ์กันโดยค าว่า “ภาวะตีบตันในการท างาน” (Encapsulation) จะเกิดขึ้นเมื่อนักวิชาชีพกลายเป็นคนท างานด้วย
สภาวะหยุดนิ่ง เฉื่อยชา นักวิชาชีพกลายเป็นคนท างานที่เข้มงวดและไม่ยืดหยุ่นและยึดความเช่ือหรือความจริงในมุมมอง
ของตนเองเป็นหลัก สนับสนุนความเช่ือของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม/แบบอนุรักษ์ในการท างานโดยผู้ใช้บริการถูกร้องขอให้
ยอมรับขนบของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมส่วนค าว่า “ภาวะการหมดไฟในการท างาน” (Burnout) จะเกิดขึ้นเมื่อนักวิชาชีพมี
ความกดดันในรูปแบบท่ีหลากหลายและเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน ณ สถานที่ท างานมีความคาดหวังที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงเกี่ยวกับผลลัพธ์ของงานที่ท า โดยในภาวะดังกล่าวนักวิชาชีพเริ่มท างานผิดพลาด มาท างานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด ไม่ให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการและระบบราชการไม่สนับสนุนการท างานของนักวิชาชีพหรือผู้ใช้บริการสามารถ
สรุปดังตารางเปรียบเทียบได้ ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบภาวะตีบตันในการท างานกับภาวะการหมดไฟในการท างาน 
ภาวะตีบตันในการท างาน (Encapsulation) 

จะเกิดขึ้นเมื่อ…… 

ภาวะการหมดไฟในการท างาน (Burnout) 

จะเกิดขึ้นเมื่อ…… 

นักวิชาชีพกลายเป็นคนท างานด้วยสภาวะหยุดนิ่ง 

เฉื่อยชา 

มีความกดดันในรูปแบบที่หลากหลายและเป็นช่วง

ระยะเวลาที่ยาวนาน ณ สถานท่ีท างาน 

นักวิชาชีพกลายเป็นคนท างานท่ีเข้มงวดและไม่ยืดหยุ่น

และยึดความเช่ือหรือความจริงในมุมมองของตนเอง

เป็นหลัก 

นักวิชาชีพมีความคาดหวังท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็น

จริงเกี่ยวกับผลลัพธ์ของงานท่ีท า 

นักวิชาชีพสนับสนุนความเช่ือของวัฒนธรรมแบบ

ดั้งเดิม/แบบอนุรักษ ์

นักวิชาชีพเริ่มท างานผิดพลาด มาท างานล่าช้ากว่าที่

ก าหนดไม่ให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการถูกร้องขอให้ยอมรับขนบของวัฒนธรรมแบบ

ดั้งเดิม 

ระบบราชการไม่สนับสนุนการท างานของนักวิชาชีพ

หรือผู้ใช้บริการ 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรรมที่ผ่านมาเกี่ยวกับภาวะการหมดไฟ ท าให้เห็นภาพรวมตั้งแต่ ความเป็นมา นิยาม บ่อ
เกิด และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะการหมดไฟ ซึ่งท าให้เห็นวงจรและผลกระทบภาวะการหมดไฟที่ส่งผลต่อระบบการ
ท างาน ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามในเชิงของการป้องกันและเยียวยาภาวะการหมดไฟให้
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ภาวะการหมดไฟในการท างานลดลง แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเอง (Self-Care) ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการกับ
ภาวะดังกล่าว ซึง่ผู้เขียนจะขอกล่าวในหัวข้อถัดไป 
 
การดูแลตนเอง (Self-Care) : ข้อพิจารณาเพ่ือทางเลือกในการป้องกันและแก้ไขภาวะการหมดไฟของนักสังคมสงเคราะห ์
 ในการศึกษาภาวะการดูแลตนเองเพื่อป้องกันหรือแก้ไขเกี่ยวกับการภาวะหมดไฟในการท างานสังคมสงเคราะห์
นั้น พบว่า การศึกษาของดอมโบ และเกรย์ (Dombo & Gray, 2013) ได้มีการเขียนบทความเกี่ยวกับรูปแบบการดูแล
ตนเอง โดยใช้ความเกี่ยวข้องทางด้านจิตวิญญาณมาประยุกต์ใช้กับนักสังคมสงเคราะห์คลินิกโดยมีมุมมองว่ารูปแบบการ
ดูแลตนเองมีความเกี่ยวข้องกับ “การฝึกปฏิบัติทางด้านจิตวิญญาณ”ที่จะช่วยลดผลกระทบจากการท างานให้นักสังคม
สงเคราะห์ที่เป็นผู้ต้องท างานกับผู้ที่มีความเจ็บช้ า รอยบาดแผลในอดีต หรือมีปัญหาสังคมต่างๆ สามารถเลือกน าทักษะมา
ปรับใช้ในการดูแลตนเองได้ 
 ส าหรับรูปแบบในการดูแลตนเอง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (Dombo & Gray, 2013, pp.93-95) คือ 1) 
ระดับมหภาค (หน่วยงาน) 2) ระดับมัชฌิมภาค (ทีมงาน) 3) ระดับจุลภาค (นักสังคมสงเคราะห์ระดับปัจเจกบุคคล) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
1) ระดับมหภาค (หน่วยงาน) 

 ในรูปแบบการดูแลตนเองหรือนักสังคมสงเคราะห์ในระดับมหภาค องค์กรหรือหน่วยงานมีความส าคัญในการ
สนับสนุนปัจจัยต่างๆ อันจะช่วยเกื้อหนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีการดูแลตนเองที่ดี โดยหน่วยงานควรมีการรับผิดชอบเกี่ยวกับ
นโยบายแนวทางและกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อนักสังคมสงเคราะห์ โดยหน่วยงานซึ่งหมายรวมถึงหัวหน้างานสามารถ
เป็นที่ปรึกษา (Supervision) ที่สามารถช่วยลูกน้องเมื่อเกิดความเครียดหรือสัญญาณการเกิดภาวะการหมดไฟ 

 นอกจากนี้หน่วยงานควรมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความส าคัญกับ “การดูแลทางด้านจิต
วิญญาณ” (Spiritual Self-Care) การจัดแบ่งพื้นที่ที่เรียกว่า “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” (Sacred Spaces) ส าหรับนักสังคม
สงเคราะห์เพื่อท าสมาธิ สวดมนต์ มุมในการสะท้อนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ด้วยกันเอง 
2) ระดับมัชฌิมภาค (ทีมงาน) 

 นักสังคมสงเคราะห์และทีมสหวิชาชีพสามารถตระเตรียมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับปฏิกิริยาของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อ
การท างาน ซึ่งอาจรวมถึงการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานท่ีอยู่บนฐานของการท างานในระดับจิตวิญญาณ 
 โดยการตระเตรียมสิ่งแวดล้อมเพื่อการดูแลตนเอง หมายถึง การสร้างพื้นที่ให้ผู้ปฏิบัติงานมีวงพูดคุย แลกเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงานวิธีการดูแลตนเองโดยยึดโยงบนฐานของการท างานในด้านจิตวิญญาณ โดยที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถสะท้อน 
อารมณ์ ความรู้สึก ได้อย่างเปิดเผย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้วงพูดคุยในลักษณะสุนทรียสนทนาในการ
แลกเปลี่ยนแนวทางในการลดความตึงเครียดจากการปฏิบัติงาน เทคนิค วิธีการปฏิบัติงาน การท างานอดิเรกที่ชอบร่วมกัน 
การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ เป็นต้น 
3) ระดับจุลภาค (นักสังคมสงเคราะห์ระดับปัจเจกบุคคล) 

 นักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการที่มีบาดแผลอันเจ็บปวดในอดีต ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
ผู้ป่วยท่ีทุกข์ทรมานจากโรค ฯลฯ การที่นักสังคมสงเคราะห์ไม่ให้ความส าคัญในการดูแลตนเองเพื่อเตรียมรับมือกับอารมณ์
หรือความรู้สึกท่ีถาโถมจากผู้ใช้บริการและครอบครัว อาจส่งผลให้นักสังคมสงเคราะห์ผู้นั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการ
หมดไฟได้ ทว่าหากนักสังคมสงเคราะห์ได้มีการฝึกฝนหรือฝึกปฏิบัติทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งสามารถกระท าผ่านได้โดย การ
เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา การสวดมนต์ การตามลมหายใจ การตั้งสมาธิให้อยู่กับปัจจุบันขณะ หรือการท าอะไรก็ได้ท าให้
นักสังคมสงเคราะห์ได้ “ค้นพบความหมายในตนเอง” “ความหมายของคุณค่าความสัมพันธ์ของตนเองที่มีต่องานสังคม
สงเคราะห์” เป็นต้น 
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 โดยผู้เขียนมีมุมมองว่า การปฏิบัติหรือการฝึกฝนทางด้านจิตวิญญาณมีความเช่ือมโยงกับศาสนาที่นักสังคม
สงเคราะห์ให้ความศรัทธาอยู่ แต่ในอีกมุมหนึ่งการฝึกฝนและการปฏิบัติทางด้านจิตวิญญาณมิจ าเป็นต้นต้องเป็นกิจกรรมที่
ต้องเป็นพิธีกรรมทางศาสนาเสมอไป โดยนักสังคมสงเคราะห์ควร “หมั่นสังเกตความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และ
พฤติกรรม” ว่าตนเองท ากิจกรรมอะไรแล้ว ส่งผลให้เกิดความผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างาน ท าให้เกิดการ
มองเห็นคุณค่าภายในตนเอง คุณค่าของงานท่ีท า โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ย่อมส่งผลให้เกิดพลังในการท างานทั้ง
ต่อตนเองและผู้ใช้บริการ 
 นอกจากนี้การดูแลตนเองของนักสังคมสงเคราะห์ ผู้เขียนมีทัศนะว่าประเด็นด้านการท างานกับจิตวิญญาณ
จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบการดูแลตนเอง แท้จริงแล้วนักสังคมสงเคราะห์ควรให้ความส าคัญต่อปัจจัยอื่นๆ
เพิ่มเติมซึ่งผู้เขียนมีมุมมองว่าหลักการเหล่านี้เป็นหลักการสากลที่สามารถน ามาใช้กับบริบทของสังคมไทยได้ ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านร่างกาย 
 การดูแลปัจจัยทางด้านร่างกาย หมายรวมถึง การรับประทานอาหารให้เหมาะสม การพักผ่อนให้เพียงพอการออก
ก าลังกายให้สอดคล้องกับสภาพความพร้อมของร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น การเล่นโยคะช่วยในด้านการยืดเหยียดของ
กล้ามเนื้อในกรณีที่ต้องท างานนั่งโต๊ะนานๆ หรือ การวิ่งช่วยในด้านการกระตุ้นความแข็งแรงของหัวใจ เป็นต้น 
 ปัจจัยด้านอารมณ ์
 เนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์ต้องเผชิญกับความเครียด โดยการรับฟังปัญหา ความต้องการหรือให้การปรึกษาแก่
ผู้ใช้บริการเสมอ ฉะนั้นย่อมเกิดความเครียดหรือความเหนื่อยล้าที่ต้องมีบทบาทเป็นผู้รองรับอารมณ์ผู้อื่น ส าหรับแนวทาง
ในการดูแลทางด้านอารมณ์ ยกตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิคการหายใจยาวๆ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด การมีอารมณ์ขัน 
การมองโลกในแง่บวก เป็นต้น 
 ปัจจัยด้านสังคม 
 การดูแลตนเองในด้านสังคม หมายถึง การให้ความส าคัญกับครอบครัวและกัลยาณมิตรที่ล้อมรอบตัวของ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อนนอกสถานท่ีท างาน ฯลฯ นักสังคมสงเคราะห์ควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
ในการรักษาความสัมพันธ์เหล่านี้ไว้ เนื่องจากหลายๆครั้งที่นักสังคมสงเคราะห์เกิดภาวะความเครียด เหนื่อยล้าจากการ
ท างาน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนนอกสถานท่ีท างานเหล่านี้ สามารถให้ก าลังใจสนับสนุน โอบอุ้มความรู้สึกบอบ
ช้ าจากความผิดหวังความเครียดจากการท างาน ให้นักสังคมสงเคราะห์รู้สึกดีขึ้นและมีพลังในการท างานเพื่อเยียวยาและ
ฟื้นฟูผู้อื่นต่อไป 
 
บทสรุป 
 บทความ “นักสังคมสงเคราะห์: ภาวะการหมดไฟในการท างานและการดูแลตนเอง”ผู้ศึกษามีความตั้งใจในการ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะการหมดไฟตั้งแต่ความเป็นมา นิยาม ปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะหมดไฟ 
ผลกระทบ และการดูแลตนเองของนักสังคมสงเคราะห์ทั้งในระดับจุลภาค มัชฌิมภาค และมหภาค รวมถึงการยกตัวอย่าง
ประกอบให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยแบบร่วมสมัย 
 ส าหรับในสังคมไทย ผู้เขียนมีทัศนะว่า หากมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะการหมดไฟของนักสังคม
สงเคราะห์ในสาขาความเช่ียวชาญต่างๆ อาทิ นักสังคมสงเคราะห์ที่ให้บริการกับผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ใช้
สารเสพติด ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ผู้ประสบภัยพิบัติ ฯลฯ จะท าให้เห็นแนวโน้มปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
ภาวะการหมดไฟของนักสังคมสงเคราะห์ในแต่ละสาขาอันจะน าไปสู่แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป ใน
ขณะเดียวกันหากมีการศึกษารูปแบบการดูแลตนเองของนักสังคมสงเคราะห์ที่มาจากฐานข้อมูลภาคสนามจากตั วของนัก
สังคมสงเคราะห์เองอาจจะท าให้พบรูปแบบในการดูแลตนเองของนักสังคมสงเคราะห์ไทยท่ีมีอัตลักษณ์สอดคล้องกับบริบท
ไทยต่อไป 
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การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูส้งูอายุ 
Enhancing the Capacity of Older Persons to Write Proposals for  

a Subsidy from the Older Funds 
 

ณัฏฐพัชร สโรบล1 
Nattapat Sarobol 

 

Abstract 
     Older Fund is known for Older Person Club as the credible organization, which provides the 
qualified process for approving the proposal. It is difficult for older persons to write a proposal 
requesting financial aids from Older Fund. This paper aims to study the importance of why older 
persons have to write the project on their own and to investigate problems and obstacles in writing 
the project. The guidelines to promote their proficiency are also suggested. This paper reveals 
experience and point of view as a trainer in workshop for writing proposal. There is an advantage for 
older persons to write the project on their own due to the fact that they exactly know what kind of 
activities they need in their club. However, it was found that there are some problems and obstacles 
in writing a project as follows: 1) lack of information and the background of problems in the 
community 2) lack of knowledge and experience in writing a proposal 3) lack of academic proficiency. 
Lastly it is suggested that older persons should be improved their performance individually and in 
groups. It is essential to increase their competency in order that they can apply this potential to 
request for subsidy from other Fund.  
Keywords : Promoting the Competency, Writing a Proposal, Older Fund 
 

บทคัดย่อ 
 กองทุนผู้สูงอายุ เป็นกองทุนที่มีการพูดถึงกันในกลุ่มชมรมผู้สูงอายุว่ามีกระบวนการการกลั่นกรองและพิจารณา
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนที่เข้มข้น การที่ชมรมหรือองค์กรที่ท างานด้านผู้ สูงอายุจะเขียนโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนน้ันเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก บทความวิชาการเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการเขียนโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ” จึงมีความส าคัญและเขียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอความส าคัญว่าเหตุ
ใดผู้สูงอายุจึงต้องเขียนโครงการด้วยตนเอง ปัญหาอุปสรรคในการเขียนโครงการและแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพใน
การเขียนโครงการ โดยบทความสะท้อนประสบการณ์และมุมมองที่ได้จากการเป็นวิทยากรอบรมการเขียนโครงการ โดย
น าเสนอทฤษฎีกิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของชมรมผู้สูงอายุ การที่ผู้สูงอายุได้เขียนโครงการจะมีส่วนช่วยให้เกิด
กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของกลุ่มและชมรม แต่ปัญหาอุปสรรคส าคัญของการเขียนโครงการคือ 1) การขาดข้อมูลและ
สถานการณ์ของปัญหาในพื้นที่จริง 2) การขาดความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโครงการ และ 3) การขาด
ความสามารถในการใช้ภาษาเชิงวิชาการ ซึ่งแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุสามารถท าได้ใน 2 ระดับคือ ระดับ
บุคคลและระดับกลุ่ม ท้ังนี้ การเสริมสร้างศักยภาพจึงมีความจ าเป็นเพราะสามารถน าความรู้และทักษะไปปรับใช้เพื่อขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนอื่นได้อีกด้วย 
ค าส าคัญ : การเสริมสร้างศักยภาพ, การเขียนโครงการ, กองทุนผู้สงูอายุ 
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บทน า 
 กองทุนผู้สูงอายุ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 ก าหนดให้มีการ
จัดตั้งขึ้นในส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม ชมรม ศูนย์บริการ  ศูนย์
อเนกประสงค์ในชุมชนและเงินอุดหนุนโครงการส าหรับองค์กรผู้สูงอายุและองค์กรที่ท างานด้านผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเป็น
ทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน ผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
สถานการณ์ล่าสุดของกองทุนผู้สูงอายุ ณ เดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2557 พบว่า มีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจ านวน 
250 โครงการ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 28,586,118 บาท  ซึ่งเป็นปีที่มีการสนับสนุนโครงการมากที่สุด นับตั้งแต่เริ่มการ
ด าเนินงานของกองทุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 (ผลการด าเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ : 2557)  
 กองทุนผู้สูงอายุ เป็นกองทุนที่มีการพูดถึงกันในกลุ่มชมรมผู้สูงอายุว่า มีกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณา
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนที่เข้มข้น การที่ชมรมหรือองค์กรที่ท างานด้านผู้สูงอายุจะเขียนโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนน้ันเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก ชมรมหรือองค์กรต่างๆต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถในการเขียนโครงการ
ได้เป็นอย่างดี จึงจะได้รับการพิจารณาสนับสนุน แม้ว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทางกองทุนผู้สูงอายุได้พยายามมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุโดยการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ และยังให้การสนับสนุนเงิน
อุดหนุนโครงการแก่โครงการประเภทการส่งเสริมความรู้และการฝึกอบรมแก่ผู้สูงอายุมากที่สุด โดยในปี พ .ศ. 2556 ทาง
กองทุนฯ พิจารณาเงินอุดหนุนแก่โครงการประเภทดังกล่าวมากที่สุดจ านวน 31 โครงการจากโครงการที่ผ่านการพิจารณา
ทั้งหมดจ านวน 94 โครงการ และรองลงมาเป็นโครงการประเภทการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ
จ านวน 26 โครงการ (รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ,2556) อย่างไรก็ตาม การเขียนโครงการยังคงเป็น
เรื่องยากส าหรับผู้สูงอายุ ท าให้จ านวนโครงการส่วนใหญ่ที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณานั้นได้รับการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการให้น าไปปรับปรุงแก้ไข แต่ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะเกิดความรู้สึกท้อแท้ และไม่ได้มีการปรับแก้เพื่อส่งเข้ามา
ขอรับการพิจารณาใหม่ สาเหตุที่โครงการไม่ได้รับการสนับสนุน เป็นเพราะหลักการและเหตุผลไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ผู้สูงอายุ องค์กรที่ขอรับการสนับสนุนไม่ใช่องค์กรที่ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผลการ
ด าเนินงานขององค์กรที่ผ่านมาไม่ใช่กิจกรรมด้านการส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองผู้สูงอายุ รายการค่าใช้จ่ายไม่
สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนผู้สูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน
จากกองทุนผู้สูงอายุ และลักษณะกิจกรรมไม่สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล เช่น ระบุปัญหาในหลักการและเหตุผลว่า
ผู้สูงอายุเป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แต่ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการซื้อเครื่องออกก าลังกายให้แก่
ผู้สูงอายุ เป็นต้น (รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ,2556) ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้สูงอายุยังขาด
ประสบการณ์และทักษะในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง ซึ่งการเขียนโครงการเป็นเรื่องที่ต้องมีการฝึกฝน เรียนรู้และลองถูก
ลองผิดและหมั่นฝึกเขียนอยู่เสมอ และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การมีความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ  
การเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุในการเขียนโครงการจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น เพราะหลังจากที่ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาศักยภาพแล้วยังสามารถน าความรู้และทักษะการเขียนโครงการไปปรับใช้เพื่อเขียนขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
อื่นๆได้อีกด้วย นอกจากนี้  การเขียนโครงการมีความส าคัญมากในการท างานด้านการพัฒนาผู้สูงอายุเพราะโครงการจะ
ช่วยให้เกิดการท างานท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา การฟื้นฟูแก้ไขปัญหาและการป้องกัน  
 
ความส าคัญของการเขียนโครงการ 
 โครงการที่จัดท าขึ้นอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ขั้นของการเขียนโครงการ จะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และ
การด าเนินงานตามโครงการมักประสบความส าเร็จและยังสามารถด าเนินโครงการต่อยอดหรือมีการด าเนินงานได้อย่าง
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ต่อเนื่อง องค์ความรู้ในการเขียนโครงการจึงมีความส าคัญเพราะเปรียบเสมือนอาวุธในการท างาน โดยก่อนที่จะท าความ
เข้าใจกับวิธีการเขียนโครงการ ความหมายของโครงการนั้นเป็นสิ่งที่ต้องท าความเข้าใจเป็นอันดับแรก 
 ความหมายของโครงการ คือ กลุ่มงาน เค้าโครงงานหรือกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนงานเดียวกันเพื่อปฏิบัติ โดยมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายเดียวกัน มีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจนและเป็นพิเศษต่างจากงาน
ประจ า (วรวรรธน์ ศรียาภัย, 2555) ทั้งนี้ องค์ประกอบของโครงการ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาการ
ด าเนินการ วิธีการด าเนินงาน พื้นที่ในการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ตลอดจนผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ ซึ่งองค์ประกอบท้ังหมดเป็นการวางแผนการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยสรุป โครงการ (Project) คือ แบบแผนของกระบวนการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีการก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนงานหรือ แผนของกิจกรรม และเขียนตามองค์ประกอบของ
โครงการอย่างครบถ้วน 

ความส าคัญของโครงการอาจกล่าวได้ว่า โครงการเป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดและขั้นตอนของสิ่งที่ผู้เสนอ
โครงการต้องการที่จะท า ดังนั้น รายละเอียดที่บรรจุอยู่ในโครงการจะเป็นเครื่องแสดงให้กรรมการที่พิจารณา โครงการ
ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนเงินอุดหนุนหรือไม่ และโครงการยังเป็นเครื่องมือในการบ่งช้ีว่าหากสนับสนุนให้โครงการเกิดขึ้นแลว้
จะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายหรือสังคมในวงกว้างระดับไหน อย่างไร นอกจากนั้น โครงการยังมีความส าคัญกับผู้น า
โครงการไปปฏิบัติ เพราะต้องใช้แนวทางการด าเนินงานตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการในการท างาน การเขียนโครงการที่มี
ความชัดเจนมากเท่าไหร่ จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างสูงแก่ผู้น าโครงการไปปฏิบัติมากเท่านั้น การเขียนโครงการนอกจากจะ
มีประโยชน์ในแง่ของการน านโยบายหรือแผนงานไปปฏิบัติแล้ว ยังมีความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุใน
ชมรมผู้สูงอายุ 
 ชมรมผู้สูงอายุในประเทศไทยเกิดขึ้นจากการที่ผู้สูงอายุมารวมตัวกันในรูปแบบของชมรมและจดทะเบียนเป็น
องค์กรสาธารณประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุในชุมชนด้านต่างๆ เช่น 
บริการด้านสวัสดิการสังคม ด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านการออกก าลังกายแก่ผู้สูงอายุ บริการเยี่ยมเยือนและ
ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาเจ็บป่วยและท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยหลักการส าคัญคือ การมุ่งเน้นให้
สมาชิกชมรมมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง ชมรมส่วนใหญ่ที่พบว่ามีความเข้มแข็งจะมีการท า
กิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันและมีการเคลื่อนไหว ตื่นตัวกับสถานการณ์ปัญหาของ
ผู้สูงอายุอยู่ตลอดเวลา ชมรมที่มีศักยภาพจะสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนได้และสามารถ
ด าเนินโครงการเองได้อย่างประสบความส าเร็จ  โครงการที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่การที่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุจะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้วยเช่นกัน เห็นได้จากตัวอย่างประเภทโครงการที่มีการขอรับการสนับสนุน เช่น  โครงการประเภท
การส่งเสริมและพัฒนาความรู้และฝึกอบรมแก่ผู้สูงอายุ  โครงการประเภทการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
โครงการประเภทการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย โครงการประเภทการฝึกอาชีพ โครงการที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่าย ฯลฯ โครงการจึงเป็นตัวแทนในการช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าตนมีศักยภาพ เพราะเมื่อได้จัดท าโครงการ 
ผู้สูงอายุจะมีความรู้สึกว่าตนเองยังมีประโยชน์ต่อผู้อื่น เกิดความภาคภูมิใจ และมีสุขภาพกายและใจที่ดี  แต่ในความเป็น
จริงนั้น การที่จะให้ผู้สูงอายุมาเขียนโครงการเอง เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยจะกล่าว
ไว้ถึงปัญหาอุปสรรคในส่วนต่อไป 
 
ปัญหาอุปสรรคในการเขียนโครงการของผู้สูงอายุ 

 โครงการมีความเป็นรูปธรรมในการช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าตนมีศักยภาพ เพราะโครงการก่อให้เกิด
กิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ที่เช่ือว่ากิจกรรมทางสังคมจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอย่างมี
ความสุขหรือประสบความส าเร็จ มีความเพลิดเพลิน เกิดความพึงพอใจ มีความกระฉับกระเฉง เกิดการมีส่วนร่วมใน
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กิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ โดยหลักคิดส าคัญที่เช่ือว่ากิจกรรมต่างๆ สามารถน ามาชดเชยหน้าที่การงานที่หมดความ
รับผิดชอบ และการหมดสภาวะที่ต้องเลี้ยงดูบุตรหลานคนอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้สูงอายุได้ร่วมประกอบกิจกรรมต่างๆ 
พบปะกับบุคคลอื่นๆ มีผลท าให้สถานะทางสังคมประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นๆ ท าให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่าในสังคม กิจกรรมจึงมีความจ าเป็นและส าคัญต่อการด าเนินชีวิตส าหรับผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุ การ
จัดให้มีกิจกรรมเป็นการดึงดูดผู้ที่อยู่ในวัยนี้ได้เข้าร่วมกับสังคม ได้พบปะสังสรรค์กันอันจะท าให้ผู้สูงอายุกลับมีชีวิตชีวา มี
ความคาดหวังในชีวิต ช่วยลดความวิตกกังวลทางจิตใจ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นั้นยังช่วยให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึก ว่า
ตนเองมีความสามารถ  มีคุณค่า ตลอดจนมีสถานภาพ บทบาท และเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม  ซึ่งจากหลักคิดของ
ทฤษฎีกิจกรรมเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในกลุ่มที่ 1 ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้
หรือที่เรียกว่า “กลุ่มติดสังคม” สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งชมรมฯที่จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณ -
ประโยชน์จะมีสิทธิในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ แต่จากสถานการณ์ที่ผ่านมา
พบว่า ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าการเขียนโครงการเป็นเรื่องยากเพราะต้องใช้ภาษาที่เป็นวิชาการ ไม่ใช่ภาษาพูด บางชมรม
รู้สึกว่าหากได้รับการสนับสนุนแล้วมีความยุ่งยากในการท าโครงการ บางชมรมได้ส่งโครงการเข้ามารับการพิจารณาแล้วแต่
ได้รับการแจ้งว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขท าให้เกิดความท้อแท้และไม่อยากส่งโครงการเข้ามาอีก  อย่างไรก็ตาม กองทุน
ผู้สูงอายุได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครงการให้กับเจ้าหน้าที่
กองทุนผู้สูงอายุระดับจังหวัดและชมรมผู้สูงอายุในแต่ละภูมิภาค ผลการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการในปี 
2555-2556 ที่ผ่านมา พบภาพรวมของปัญหาและอุปสรรค โดยสะท้อนได้ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. ข้อมูลและสถานการณ์ของปัญหาในพื้นที่ 
สถานการณ์ปัญหาและความต้องการด้านผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันการที่จะเขียนโครงการใด

โครงการหนึ่งเพื่อตอบสนองต่อปัญหา ต้องมีข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่จริงที่เป็นปัจจุบันและมีความถูก ต้อง จาก
ประสบการณ์การฝึกอบรมการเขียนโครงการให้แก่ผู้สูงอายุพบปัญหาในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1.1 ผู้สูงอายุขาดข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ 
   ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ คือ ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
สามารถน ามาใช้อ้างอิงได้ในการเขียนที่มาหรือหลักการและเหตุผลของโครงการ โดยข้อมูลที่ดีมีลักษณะดังนี้ 
    1.1.1 ข้อมูลมีความถูกต้อง 
    ข้อมูลที่น ามาใช้ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลและถูกต้อง เป็นความจริงตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน บางครั้งพบว่า ผู้สูงอายุไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องแต่ใช้วิธีการคือคิดหรือเดาเอา เอง ตัวอย่างการ
เขียนประโยคเช่น 
 

“ มีจ านวนผู้ป่วยสูงอายุท่ีเป็นโรคเบาหวานจ านวนมากเพราะผู้สูงอายุชอบกินขนมหวาน” 
 
ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเป็นข้อมูลตามความเช่ือ แต่ไม่มีแหล่งอ้างอิงมารองรับว่าที่เป็นเช่นนั้น เพราะการชอบกินขนม
หวานจริง การเขียนโครงการจึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย ามาเป็นฐานหรือแนวทางในการน าพาโครงการไปสู่
เป้าหมายหรือทางออกของการแก้ไขปัญหา  
    1.1.2 ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
    การเขียนโครงการนั้นต้องใช้ข้อมูลที่เป็นปัญหาจริงๆในขณะนั้นหรือเกิดขึ้นมาแล้ว
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็นการส ารวจข้อมูลมาแล้วในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่เกินกว่า 2-3 ปี เพราะสถานการณ์ปัญหา
ของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา หากใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันอาจส่งผลต่อการด าเนินโครงการ ตัวอย่างเช่น  
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  ชุมชนต าบล ก มีผู้สูงอายุจ านวนที่นอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จ านวน 12 คน เป็น
ข้อมูลที่ส ารวจเมื่อปี 2552 แต่ในการเขียนโครงการนั้นเวลาผ่านมาแล้ว 5 ปี ปรากฏว่าผู้สูงอายุได้เสียชีวิตไปแล้วจ านวน 5 
คน จาก 12 คน ท าให้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการท างานด้วยลดลงไป ซึ่งมีผลต่องบประมาณและประสิทธิภาพของโครงการ 
ดังนั้น การเขียนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีความจ าเป็น เพื่อให้การระบุรายละเอียดและแผนงานกิจกรรมมีความถูกต้องและ
ชัดเจน  
    1.1.3 ข้อมูลมีแหล่งอ้างอิง 
    การใส่ข้อมูลเชิงสถิติในรูปแบบของตารางหรือข้อมูลสถานการณ์ต่างๆในส่วน
หลักการและเหตุผลต้องมีแหล่งที่มาที่สามารถใช้อ้างอิงหรือเช่ือถือได้ เช่น เป็นการเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลชุมชนในปี
พ.ศ. 2556 หรือ เป็นข้อมูลทีได้จากการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพของท้องถิ่นในปีพ.ศ. 2557 แหล่งอ้างอิงอาจมาจากการ
ส ารวจหรือการประชุมชมรมที่ไม่เป็นทางการก็ได้ แต่ไม่ควรมาค าพูดหรือจากการบอกเล่าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้ว
น ามาใช้อ้างอิงถึงในระดับพื้นท่ี 

1.2 ผู้สูงอายุขาดการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
   การน าเสนอประเด็นหลักหรือกิจกรรมหลักของโครงการผู้สูงอายุจ าเป็นต้องเกิดมาจาก
ปัญหาหลัก หรือปัญหาใหญ่ในพื้นที่ ส่วนใหญ่พบว่า ผู้สูงอายุมักเลือกเอาปัญหาที่ตนเองหรือชมรมมีความสนใจอยากท า
ขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในการเขียนโครงการ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่การเขียนโครงการเพื่อตอบสนองความสนใจของคนกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง จะท าให้โครงการเป็นโครงการที่ไม่ดีเท่าที่ควร กระบวนการที่ส าคัญคือ ชมรมควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการก าหนดและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ จะท าให้โครงการมีความน่าสนใจ มี
ข้อมูลสถานการณ์จริงมาใช้อ้างอิง และมีความเป็นไปได้ในการใช้กิจกรรมเข้าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

2. ความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโครงการ 
 ความรู้ในเรื่องการเขียนโครงการเป็นสิ่งท่ีสามารถถ่ายทอดกันได้จากการเรียน การอ่าน การฝึกอบรม การฟัง แต่
ประสบการณ์ในการเขียนเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลต้องหมั่นฝึกฝนอยู่บ่อยๆ เป็นเรื่องท่ีไม่สามารถถ่ายทอดกันได้อย่างสมบูรณ์ 
ผู้สูงอายุบางคนเช่ือว่าประสบการณ์ในการเขียนโครงการมีความส าคัญมากกว่าความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ ซึ่งเป็น
ความเข้าใจที่ผิดและเป็นอุปสรรคส าคัญในการเขียนโครงการ เพราะความรู้เปรียบเสมือนอาวุธที่จะช่วยให้เราสามารถเขยีน
โครงการได้ดี โดยในเรื่องความรู้และประสบการณ์พบประเด็นปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
  2.1 ผู้สูงอายุขาดความรู้ในเรื่องการเขียนโครงการ 
  ปัญหาการขาดความรู้ในเรื่องการเขียนโครงการ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รู้ว่าการเขียนโครงการคือ
อะไร และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง แต่ไม่มีความรู้ว่าในแต่ละองค์ประกอบต้องใส่ข้อมูลที่ส าคัญอะไรลงไปบ้าง และข้อมูล
นั้นต้องมีจ านวนมากเท่าไหร่จึงจะเพียงพอในการน าเสนอโครงการ และไม่รู้ว่าจะเขียนร้อยเรียงกันไปให้เป็นทิศทาง
เดียวกันได้ด้วยวิธีการใด นอกจากนี้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าโครงการนั้นมีความส าคัญต่อการน าไปสู่การปฏิบัติ เพราะ
หลายคนให้ข้อมูลว่า “เขียนไปอย่าง บางทีก็ท าไปอย่าง” เลยไม่รู้ว่าต้องเขียนไปท าไม 
  2.2 ผู้สูงอายุเชื่อในประสบการณ์ที่เคยมีมาก่อน 
  ผู้สูงอายุจ านวนมากท่ีเป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุเคยเป็นอดีตข้าราชการมาก่อนที่จะเกษียณอายุและ
มีความรู้ในเรื่องการเขียนโครงการเพราะในสมัยที่เคยท างานได้มีโอกาสในการเขียนโครงการให้กับหน่วยงานอยู่บ่อยๆ  แต่
เมื่อมาเขียนโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจากกองทุนผู้สูงอายุกลับพบว่า ไม่ได้รับการอนุมัติ แต่มีข้อเสนอแนะจาก
กรรมการให้กลับมาแก้ไขอยู่หลายจุด ท าให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ และมองว่าการเขียนแบบท่ีเคยเขียนมานั้นถูกต้องแล้ว  
แต่ในความเป็นจริง การเขียนโครงการแบบที่เคยเขียนมานั้นมีองค์ประกอบไม่ครบตามหลักการเขียนโครงการ ไม่มีผลที่
คาดว่าจะได้รับ การเขียนงบประมาณเขียนเป็นตัวเลขไม่จ าเป็นต้องลงรายละเอียดก็ได้  ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง แต่
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเช่ือในประสบการณ์ที่เคยมีมาก่อน เลยเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ 
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  2.3 ผู้สูงอายุขาดความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุน 
  การเขียนโครงการมีหลักการส าคัญที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่หลักการดังกล่าวเป็นหลักการกว้างๆ 
ที่ผู้เขียนควรรู้และเข้าใจก่อนการเขียนโครงการ แต่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุนท่ีจะขอรับเงินสนับสนุนมีความส าคัญไม่แพ้กัน 
เพราะแต่ละแหล่งทุนจะมีระเบียบ เกณฑ์การพิจารณาที่แตกต่างกันตามกรอบนโยบายของหน่วยงานที่กองทุนนั้นสังกัดอยู่ 
บางครั้งมีแบบฟอร์มที่ไม่เหมือนกัน มีเกณฑ์การก าหนดงบประมาณในหมวดที่สามารถจ่ายได้และจ่ายไม่ได้ไว้อย่างชัดเจน 
ชมรมฯหลายแห่งไม่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุมาก่อน ท าให้โครงการที่เ สนอเข้าไปพิจารณาไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  โดยเฉพาะในหมวดของงบประมาณ ดังนั้น การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนจึงเป็นปัจจัยส าคัญให้การ
เขียนโครงการถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และจะท าให้ได้รับการพิจารณาได้ง่ายมากขึ้น 

3. ความสามารถในการใช้ภาษาเชิงวิชาการ 
 การเขียนโครงการเป็นการใช้ภาษาในการสื่อสารให้กับผู้อ่านได้รู้ว่า ผู้เขียนต้องการจะท าอะไร ภาษาในการเขียน
ที่ดีต้องมีความชัดเจนสามารถสื่อความหมายได้เข้าใจง่าย การเขียนโครงการของผู้สูงอายุบางโครงการ เมื่ออ่านแล้วไม่
เข้าใจว่าผู้เขียนต้องการจะท าอะไร แต่พอผู้สูงอายุมาอธิบายท าให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งโครงการที่ดีต้องอธิบายได้โดยการ
เขียนไม่ใช่การพูด และต้องเขียนได้เหมือนอย่างที่พูดหรือต้องการสื่อความ โดยปัญหาอุปสรรคที่พบจากการอบรมการ
เขียนโครงการผู้สูงอายุ มีดังนี้ 
  3.1 ผู้สูงอายุนิยมใช้ค ากลอนหรือภาษากวี 
  ผู้สูงอายุมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ดีโดยเฉพาะค ากลอนหรือกวี ภาษาที่ไพเราะชวนฟัง 
ผู้สูงอายุจึงนิยมใช้ค ากลอนหรือกวีมาใส่เป็นช่ือโครงการ ซึ่งช่ือโครงการที่ดีควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีการใช้ภาษาไทยที่
ประกอบด้วยกริยา และกรรม ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่ออ่านช่ือแล้วสามารถรู้ได้ทันทีว่าโครงการต้องการจะท าอะไรกับใคร 
โดยไม่ต้องสอบถามจากผู้เขียนโครงการอีกครั้ง การตั้งช่ือด้วยค ากลอนมีความไพเราะ และดึงดูดความสนใจแต่ไม่ใช่ช่ือ
โครงการที่ดี ดังน้ันควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษากวี ตัวอย่างเช่น 

“ โครงการสานฝันผู้สูงวัย ร่วมใส่ใจดูแลลูกหลาน” 
จากตัวอย่างเป็นช่ือโครงการที่ใช้ค าสอดคล้องกัน ภาษาไพเราะแต่เมื่ออ่านแล้วไม่รู้ว่าต้องการจะท ากิจกรรมอะไร ช่ือที่
ถูกต้องควรเป็น “ โครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน” เป็นช่ือโครงการที่สามารถสื่อความได้
ชัดเจนกว่า และสื่อความให้รู้ว่าผู้สูงอายุจะสอนภูมิปัญญาให้แก่เด็กในชุมชน 
  3.2 ผู้สูงอายุใช้ภาษาไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  ในความเป็นจริงแล้วการเขียนโครงการที่ดีควรใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่ส าหรับการ
ฝึกอบรมการเขียนโครงการส าหรับผู้สูงอายุนั้น พบว่า ผู้สูงอายุมีความสามารถในการใช้ภาษาพูดได้ดีกว่าภาษาเขียนที่เป็น
วิชาการ และการเขียนในเชิงวิชาการยากเกินไป ดังนั้น การใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจึงต้องค่อยๆพัฒนาโดย
เริ่มต้นจากการใช้ภาษาพูด ในการเขียนโครงการจึงแนะน าให้ผู้สูงอายุเขียนเป็นภาษาพูดไปก่อนแล้วค่อยๆน ามาปรับแก้ให้
เป็นภาษาทางวิชาการที่ถูกต้อง   

โดยสรุป ปัญหาอุปสรรคส าคัญในการเขียนโครงการสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การขาดข้อมูล
และสถานการณ์ของปัญหาในพื้นที่ 2) การขาดความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโครงการและ 3) การขาด
ความสามารถในการใช้ภาษาเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นอุปสรรคดังกล่าวส่งผลให้โครงการที่ชมรมผู้สูงอายุเสนอไปแก่ทางกองทุน
ผู้สูงอายุไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ท าให้ทางกองทุนผู้สูงอายุต้องหันมาให้ความส าคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้สูงอาย ุซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านมา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมาก 
โดยมีประเด็นที่จะน าเสนอในส่วนต่อไป 
การส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในการเขียนโครงการ 
 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเน้นการพัฒนาออกเป็น 4 ด้านหลัก คือ (การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ, 2552) 
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1) งานพัฒนาสุขภาพกาย เน้นการท างานเพื่อสนับสนุนการออกก าลังกาย เรื่องอาหารการกินต้องให้
เหมาะกับท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ 

2)  งานพัฒนาสุขภาพจิต เน้นการรวมกลุ่มครอบครัว กิจกรรมทางศาสนาเป็นเรื่องส าคัญ ปัจจุบันมี
ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่ม และองค์กรที่ท างานด้านผู้สูงอายุจ านวนมาก ซึ่งมีบทบาทอย่างมากต่อการ
พัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 

3) งานพัฒนาสุขภาพทางสังคม เน้นการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายทางสังคมและยกย่องให้ผู้สูงอายุมี
บทบาทในสังคมและมีจิตอาสา ฯลฯ 

4) งานพัฒนาสุขภาพทางปัญญา เน้นการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย การสนทนาธรรมและ
การด าเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 การส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในการเขียนโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสุขภาพทางปัญญา การที่
ผู้สูงอายุมีความสามารถในการเขียนโครงการได้ด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพิงตนเองได้ สามารถท ากิจกรรมได้
ตามความต้องการและยังช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ หรือท่ีชมรมตั้งอยู่ได้  

การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการเขียนโครงการสามารถท าได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม โดยมีแนวทาง
ดังนี ้

1. ระดับบุคคล 
                การเสริมสร้างศักยภาพในระดับบุคคลสามารถท าได้โดยผู้สูงอายุต้องหมั่นฝึกฝนและศึกษาโครงการผู้สูงอายุ
ของชมรมอื่นๆว่ามีการท าโครงการประเภทใดบ้าง และมีวิธีการเขียนโครงการแบบใด โดยเฉพาะโครงการที่ผ่านการ
พิจารณาจากกองทุนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้องฝึกฝนทักษะในการเขียนอย่างสม่ าเสมอโดยเริ่มต้นจากการลองเขียนโครงการ
ตามความสนใจก่อน แล้วค่อยๆพัฒนาไปเป็นโครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชน  
  นอกจากการฝึกเขียนโครงการแล้ว ต้องฝึกการวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนไปพร้อมๆกันด้วย เพราะหาก
ผู้สูงอายุมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจะสามารถเขียนโครงการได้ดีขึ้นและมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น วิธีการใน
การเพิ่มพูนทักษะในการเขียนในระดับบุคคลสามารถท าได้ดังนี้ 

1.1 ให้เขยีนในสิ่งที่คิดหรือพูดโดยไม่ต้องปรุงแต่งภาษา 
                         การฝึกเขียนโครงการเริ่มต้นจากการเขียนในสิ่งท่ีคิดหรือต้องการจะพูดให้คนอื่นได้ฟังว่าเราต้องการที่
จะท าอะไร หลายครั้งที่ผู้สูงอายุมีความประสงค์จะไปน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาของกองทุนฯ  โดยให้
เหตุผลว่าสามารถพูดได้ดีกว่าเขียน ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในด้านการเขียนน้ันให้เริ่มต้นจากการเขียนทุกอย่างที่คิดและ
ต้องการจะพูด แล้วน าสิ่งท่ีเขียนมาอ่านทบทวนและเรียบเรียงใหม่อีกครั้ง จะท าให้การเขียนโครงการง่ายขึ้น  

1.2 ให้เขียนไปพร้อมกับการตั้งค าถาม 
                          การฝึกเขียนโครงการนั้นให้ผู้สูงอายุเขียนไปและตั้งค าถามไป ตัวอย่างเช่น ถ้าเขียนในโครงการว่า 
“ปัญหาผู้สูงอายุที่พบมากในชุมชนคือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ” เมื่อเขียนประโยคนี้เสร็จ ให้ตั้งค าถามต่อไปว่า อะไรเป็น
สาเหตุให้ผู้สูงอายุประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ การตั้งค าถามจะช่วยเกิดประเด็นในการเขียนอธิบายต่อไปอย่างมีเหตุมีผล 
เมื่อตั้งค าถามได้และสามารถหาค าตอบได้การเขียนโครงการจะลื่นไหล และมีข้อมูลที่เช่ือมโยงร้อยเรียงต่อกันได้ดี มีความ
เป็นเหตุเป็นผล 

1.3 ให้หมั่นสร้างแรงจูงใจในการเขียน 
                         การสร้างแรงจูงใจในการเขียนเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุต้องหมั่นหาแรงจูงใจให้ตนเอง โดยมากพบว่า
ผู้สูงอายุที่มีบทบาทเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุ จะมีแรงจูงใจว่าต้องการที่จะพัฒนาชมรมให้ดีขึ้น ต้องการเห็นสมาชิกใน
ชมรมมีแหล่งทุนในการด าเนินกิจกรรม แรงจูงใจท่ีเกิดจากต าแหน่งและความรับผิดชอบจะช่วยให้ผู้สูงอายุอยากที่จะเขียน
โครงการให้ประสบความส าเร็จ  นอกจากนี้ ผู้สูงอายุอยากเห็นชุมชนของตนเองเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นความ
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ต้องการในเชิงบวกจะเป็นแรงจูงใจในการเขียนโครงการอีกด้วย ผู้สูงอายุหลายคนเกิดความรู้สึกท้อแท้ กลัว และมี
ความรู้สึกไม่ดีต่อการเขียนโครงการซึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการพัฒนาศักยภาพในระดับบุคคล  

2. ระดับกลุ่ม 
2.1 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท าโครงการ 

  การเสริมสร้างศักยภาพการเขียนโครงการในระดับกลุ่มสามารถท าได้โดยการที่สมาชิกภายในกลุ่มหรือ
ชมรมหมั่นพูดคุย ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในการเขียนโครงการ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จะช่วยให้สมาชิกเกิดการพัฒนาความรู้ ได้เห็นมุมมองของเพื่อนสมาชิกที่แตกต่างกันและช่วยน ามาเป็นข้อมูล
ในการจุดประกายความคิด  
  แต่ข้อควรระวังของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์คือ การแลกเปลี่ยนควรท าเพื่อให้เกิดความคิดในการ
พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ แต่ไม่ใช่การลอกเลียนแบบโครงการ บางครั้งพบว่าแต่ละชมรมมีการท าโครงการที่คล้ายคลึง
กันโดยไม่ได้ค านึงถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงของผู้สูงอายุ การท าโครงการในลักษณะนี้นอกจากไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้ว ยัง
สิ้นเปลืองงบประมาณโดยที่ผู้สูงอายุไม่ได้รับประโยชน์ 

2.2 ฝึกการวิเคราะห์โครงการระหว่างกลุ่ม 
  การฝึกวิเคราะห์โครงการระหว่างกลุ่มเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการเขียน
โครงการ โดยให้สมาชิกในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่มเป็นผู้วิเคราะห์และท าการวิพากษ์โครงการตั้งแต่ช่ือเรื่อง การฝึกฝนการ
เขียนโครงการด้วยการฝึกวิเคราะห์และวิพากษ์โครงการอื่นที่ไม่ใช่ของตน เป็นเทคนิคที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความ
เข้าใจในการเขียนโครงการที่ถูกต้องมากขึ้น เพราะการมองโครงการที่ไม่ใช่ของตนในฐานะคนนอก และปราศจากอคติจะ
ท าให้เห็นปัญหาและข้อบกพร่องของโครงการที่แท้จริง และเมื่อหันมาพิจารณาโครงการของตนเองก็จะพบปัญหาเช่นกัน 
แต่การส่งเสริมศักยภาพในระดับกลุ่มด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นสมาชิกต้องวางใจเป็นกลาง และยอมรับในการวิพากษ์ของ
เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการเขียนโครงการอย่างแท้จริง 
 นอกจากนี้ การเสริมสร้างศักยภาพในการเขียนโครงการยังท าได้โดยการจัดประกวดโครงการต้นแบบเพื่อสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่ชมรมที่สามารถเขียนโครงการและด าเนินโครงการได้ดี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างชมรมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม การประกวดโครงการต้นแบบเป็นการยกย่องและส่งเสริมการด าเนินงานของชมรมที่มี
ความตั้งใจในการท าโครงการ ผู้สูงอายุที่จะน าโครงการต้นแบบที่ได้รับรางวัลมาศึกษาและเอาเป็นต้นแบบต้องมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ถึงจุดที่ท าให้โครงการได้รับรางวัล ข้อดีของโครงการ และข้อจ ากัดหรือสิ่งที่โครงการนั้นๆ
ต้องปรับปรุงได้ เพราะบางครั้งการจัดประกวดโครงการต้นแบบกลับมาเป็นดาบสองคม ท าให้ชมรมอื่นๆมีความคิดที่จะท า
ตามหรือเอามาเป็นตัวอย่างโดยที่บริบทของชุมชนมีความแตกต่างกัน การท าตามแบบอย่างโครงการของคนอื่นมักจะ
ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อผู้สูงอายุ 
 อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์การอบรมการเขียนโครงการแก่ผู้สูงอายุ การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุเป็น
เรื่องที่มีความเฉพาะแตกต่างจากการพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆเนื่องจากผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดในเรื่องของสภาพ
ร่างกายและการวิถีการด าเนินชีวิตที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ข้อจ ากัดเหล่านั้นเป็นสิ่งกีดขวางการเรียนรู้บางประการ เช่น 
ปัญหาเรื่องสุขภาพ ความเสื่อมของสายตา ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ท าให้ไม่สามารถพิมพ์งานได้ด้วยตนเองและ
เข้าไม่ถึงข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แม้ ว่าในช่วง 2 ปี หลังนี้จะเห็นว่า
ผู้สูงอายุสามารถก้าวผ่านปัญหาเรื่องของอุปกรณ์และการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น มีข้อสังเกตว่า ผู้สูงอายุเริ่มหันมาใช้สื่อ
ออนไลน์มากขึ้น มีการสนทนาผ่านLINE มีการตั้งกลุ่มการสื่อสารและสร้างเครือข่ายทางโทรศัพท์ และเริ่มกันมาใช้กล้อง
ถ่ายรูปทางโทรศัพท์ในการบันทึกข้อมูลต่างๆมากขึ้น กระนั้น การเสริมสร้างศักยภาพการเขียนโครงการยังเป็นเรื่องของ
การฝึกฝน การก้าวผ่านข้อจ ากัดนั้นจะช่วยให้การเขียนโครงการง่ายขึ้นเท่านั้นเอง แต่ยังไม่สามารถท าให้บรรลุถึงขีด
ความสามารถในการเขียนโครงการที่ดีได้ กองทุนผู้สูงอายุมีบทบาทส าคัญในการช่วยส่งเสริม พัฒนาและชดเชยข้อจ ากัด
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ของผู้สูงอายุ จากประสบการณ์ในการเข้าร่วมกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการขอเสนอแนะประเด็นต่างๆที่ได้ประมวลจาก
การประชุมต่อกองทุนในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุ ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะต่อกองทุนผูสู้งอายุ 
 จากประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นวิทยากรในการเขียนโครงการร่วมกับกองทุนและชมรม
ผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆในการเขียนโครงการ กระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณากลั่นกรองโครงการของ
ผู้สูงอายุ โดยสามารถน าเสนอเป็นข้อเสนอแนะ  3 ประการ ได้แก่ 

1. ควรมีการปรับหรือเพิ่มโครงสร้างของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มาจากผู้แทนผู้สูงอายุ 
ตามที่มีการก าหนดคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุภายใต้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ซึ่งระบุไว้

ตามมาตรา 18 ว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุและมาตรา 20 ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งมีองค์ประกอบจ านวน 11 คน ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ จ านวน 5 คน และในการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการจะมีคณะอนุกรรมการที่ท าหน้าที่ในการอ่านและพิจารณาเงินอุดหนุนโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุน  

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการหลายครั้งที่ผ่านมา มีเสียงสะท้อนจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในหลายชมรมจากแต่
ละภูมิภาคว่าต้องการให้มีผู้แทนของชมรมในระดับภูมิภาคหรือผู้แทนจากการเสนอช่ือของชมรมทั่วประเทศเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ผู้สูงอายุต้องการให้กองทุนผู้สูงอายุเห็นความส าคัญและให้โ อกาส
ผู้แทนของชมรมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและเสนอข้อคิดเห็นต่อโครงการต่างๆ เพราะเช่ือว่าผู้แทนที่มาจาก
ชมรมนั้นจะมีความเข้าใจในบริบทของการท างานของชมรมได้และสามารถช้ีแจงให้คณะอนุกรรมการเข้าใจถึงปัญหา
อุปสรรคในการเขียนโครงการเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขได้ในระดับต่อไป 

2. ควรปรับแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการให้ง่ายและเป็นปลายปิดมากขึ้น 
 ปัจจุบันทางกองทุนผู้สูงอายุได้จัดท าแบบเพื่อให้ผู้เสนอโครงการได้กรอกตามแบบฟอร์มซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้
ทางเว็บไซต์ของกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งในหน้าของการดาวน์โหลดยังประกอบด้วยเอกสารส าคัญในการเขียนโครงการ ได้แก่ 
วิธีการเขียนโครงการ สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของ
กองทุนผู้สูงอายุและแบบยืนยันขององค์กรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ 

จะเห็นได้ว่าทางกองทุนได้อ านวยความสะดวกโดยการเผยแพร่เอกสารที่จ าเป็นในการเขียนโครงการไว้อย่าง
ครบถ้วนแล้ว แต่ในแบบฟอร์มการเขียนโครงการนั้นเป็นแบบปลายเปิดจ านวน 10 ข้อ ซึ่งในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมการ
เขียนโครงการ ผู้สูงอายุต่างเสนอให้ปรับแบบฟอร์มให้ง่ายขึ้นโดยการตั้งโจทย์ให้ชัดขึ้น ระบุขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องการ
ให้เขียน ในบางข้อให้เปลี่ยนเป็นค าถามปลายปิดและให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกได้เลยว่า การประเมินผลจะท าแบบใด เช่น 
ใช้แบบสอบถาม ใช้การพูดคุยสนทนา หรือใช้การสังเกตเป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สูงอายุเขียนข้อเสนอโครงการได้ง่าย
มากยิ่งข้ึน 
 นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงข้อมูลหรือเอกสารที่เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ อาจเนื่องมาจาก
อุปสรรคเรื่องการใช้เทคโนโลยี การกระจายข้อมูลไปยังช่องทางอื่นๆที่สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงได้จึงมีความส าคัญที่
กองทุนควรพิจารณาร่วมด้วย  

3. เสนอให้ปรับเพิ่มเกณฑ์คุณสมบัติของผู้แทนจากชมรมผู้สูงอายุท่ีมาร่วมฝึกอบรม 
ในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น แต่ละชมรมมักส่งประธานชมรมมาเป็นผู้แทนในการเข้ารับการ

ฝึกอบรม ซึ่งข้อดีคือ ประธานชมรมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์และเข้าใจสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ และมีความตั้งใจในการท างานและอยากเขียนโครงการให้ผ่านการ
พิจารณา แต่ในการอบรมก็พบข้อจ ากัดเช่นกัน เช่น ประธานชมรมบางแห่งอายุมากและมีปัญหาสุขภาพ บางชมรม
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ประธานสามารถท างานร่วมกับสมาชิกในชมรมได้ดี แต่บางแห่งก็ท างานเพียงล าพั ง จากประสบการณ์พบว่า ชมรมที่
สามารถพัฒนาและเขียนโครงการได้ดีเป็นชมรมที่มีการท างานร่วมกันระหว่างประธานชมรม เลขานุการชมรมที่มี
ความสามารถและเจ้าหน้าที่ของจังหวัด ซึ่งอาจเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือนักพัฒนาสังคมในส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดงันั้น การที่จะสนับสนุนให้เกิดการเขียนโครงการที่ดีได้ ทางกองทุนควรก าหนดหลักเกณฑ์
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรมว่าในแต่ละชมรมให้ส่งผู้แทนประกอบด้วย ประธาน และเลขานุการหรือสมาชิกซึ่งอาจเป็น
สมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบก็ได้ที่มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความสามารถในการเขียนหรือมี
ประสบการณ์ในการเขียนโครงการมาก่อน หรือเป็นเด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิกสมทบที่มีความตั้งใจในการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในการเขียนโครงการได้  
 
บทสรุป 
 กองทุนผู้สูงอายุ เป็นกองทุนที่มีการพูดถึงกันในกลุ่มชมรมผู้สูงอายุว่า มีกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณา
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนที่เข้มข้น การที่ชมรมหรือองค์กรที่ท างานด้านผู้สูงอายุจะเขียนโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนนั้นเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก ข้อมูลการศึกษาของกองทุนผู้สูงอายุพบว่าสาเหตุที่โครงการไม่ได้รับการ
สนับสนุน เป็นเพราะหลักการและเหตุผลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ผู้สูงอายุ องค์กรที่ขอรับการ
สนับสนุนไม่ใช่องค์กรที่ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุและเป็นหน่วยงานภาครัฐ ผลการด าเนินงานขององค์กรที่
ผ่านมาไม่ใช่กิจกรรมด้านการส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองผู้สูงอายุ รายการค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับประกาศคณะ
กรรมการบริหาร กองทุนผู้สูงอายุ แต่จากประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมการเขียนโครงการยังพบอีกว่า มีปัญหา
อุปสรรคในเชิงเทคนิคการเขียน ใน 3 ประเด็นประกอบด้วย 1) การขาดข้อมูลสถานการณ์ของปัญหาในพื้นที่ 2) การขาด
ความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโครงการ และ 3) การขาดความสามารถในการใช้ภาษาเชิงวิชาการ ดังนั้น   การ
เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะ
หลังจากที่ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วยังสามารถน าความรู้และทักษะการเขียนโครงการไปปรับใช้เพื่อเขียน
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนอื่นๆได้อีกด้วย โดยแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพสามารถท าได้ทั้งในระดับบุคคล ใน
ด้านการสร้างแรงจูงใจในการเขียนโครงการ การฝึกตั้งค าถามไปพร้อมๆกับการเขียน และในระดับกลุ่มของผู้สูงอายุในเรื่อง
การฝึกวิเคราะห์โครงการระหว่างกลุ่ม และการยอมรับข้อวิพากษ์ของสมาชิกในกลุ่มและกลุ่มอื่นๆได้ นอกจากนี้ กองทุน
ผู้สูงอายุยังควรมีบทบาทส าคัญในการช่วยส่งเสริม พัฒนาและลบข้อจ ากัดของผู้สูงอายในด้านสุขภาพ การพิจารณาปรับ
แบบฟอร์ม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุในการเขียนโครงการให้ดีและมีคุณภาพมากขึ้น 
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โอกาส ความท้าทายความพร้อม และทิศทางการพัฒนางานด้านคนพิการกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน1 
Opportunities, Challenges,Readiness, and Future Directions of Disability  

Development for Entering ASEAN Community 
 

ดร.วิไลภรณ ์โคตรบงึแก2 
Wilaiporn Kotbungkair, Ph.D3 

 

Abstract 
The study titled “Opportunities, Challenges, Readiness, and Future Directions of Disability 

Development for Entering ASEAN Community” is aimed to explore perspectives of disability experts on 
opportunities, challenges, readiness, and future directions of empowerment of persons with disabilities 
and those of the Disabled Persons Organizations of Thailandfor enteringtheASEAN Community in 2015. 
The present study employed Delphi technique which 11 disability experts were interviewed and 
surveyed. The results reveal the experts’ high level of agreements and consensus on five main issues: 
(1) Opportunities: ASEAN impacts everyone’s life including persons with disabilities; however, understanding 
on ASEAN is still limited. Disability rights which are universalcan serve as a linkbetween disability work 
atlocal andinternational levels. (2) Opportunities: Disability work should move to regional and 
international levels and disability-related organizations should buildon regional and international 
networks. (3) Challenges: Language, educational opportunities, work skills, and directions of disability 
development are main concerns. (4) Readiness: Respective entities should provide support for 
organizations of/for persons with disabilities and younger generation of persons with disabilities. 
Disability work should link from local to regional and international levels. Also, activities aiming for 
better understanding about ASEAN should be promoted. The national vision on disability work should 
be clearly set.  
Keywords : Disability Development, ASEAN, Delphi Technique 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง “โอกาส ความท้าทายความพร้อม และทิศทางการพัฒนางานด้านคนพิการกับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน” นี้ จัดท าขึ้นโดยมีความมุ่งหมายเพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการเกี่ยวกับโอกาส 
ความท้าทาย  ความพร้อม  และทิศทางการพัฒนางานด้านคนพิการกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
(Delphi Technique) ซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญด้านคนพิการจ านวน 11 ท่าน ผลการส าวจความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญใน 4 ประเด็นพบว่า (1) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน : ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคนรวมทั้งคนพิการอย่างไรก็ดีคนทั่วไปและคนพิการยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนไม่เพียงพอและประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของคนพิการจะเป็นตัวเช่ือมระหว่างการท างาน
ระดับประเทศกับระดับภูมิภาค/สากล (2) ด้านโอกาสของคนพิการ : ผู้เช่ียวชาญเห็นว่างานด้านคนพิการในทุกภาคส่วน

                                                           
1 บทความวิจัยจากการศึกษาเรื่อง โอกาส ความท้าทาย  ความพร้อม  และทิศทางการพัฒนางานด้านคนพิการ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้รับการสนับสนุนโดย
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
2 อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3 Lecturer, Department of Social Work, Faculty of Social Administration, Thammasat University 
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ควรพัฒนาไปสู่ระดับภูมิภาคและสากล และองค์กรคนพิการและหน่วยงานด้านคนพิการควรสร้างเครือข่ายระดับระดับ
ภูมิภาคและสากล (3) ด้านความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าความท้าทายทางด้านภาษา
และการสื่อสารภาษาอังกฤษการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การศึกษาทักษะด้านอาชีพของคนพิการไทยและ ทิศทางด้าน
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาคนพิการ/งานด้านคนพิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอเป็น
ความท้าทายที่ส าคัญเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน (4) ด้านการเตรียมความพร้อม : ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้คนพิการและองค์กรคนพิการมีความเข้มแข็งมากและควรให้การสนับสนุนคนพิการรุ่นใหมม่ากขึน้
และควรท างานเชื่อมโยงกันระหว่างระดับสากล  ระดับภูมิภาคระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นอีกทั้งควรจัดให้มีกิจกรรม
เตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์การท างานด้านคนพิการที่ชัดเจน 
ค าส าคัญ : การพัฒนางานด้านคนพิการ, อาเซียน, เทคนิคเดลฟาย 
 
บทน า 
 คนพิการทั่วโลกมีจ านวนมาก โดยองค์การอนามัยโลกประมาณการว่ามีคนพิการจ านวนมากถึงร้อยละ 15 ของ
ประชากรทั้งหมดทั่วโลกหรือคิดเป็นจ านวนประมาณ 785 ล้านคนทั่วโลก4 ซึ่งหากอ้างอิงจากการประมาณการนี้ จะ
สามารถคาดการณ์ได้ว่ามีคนพิการจ านวนมากถึง  600  ล้านคนอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ 90 ล้านในภูมิภาค
อาเซียน  
 ข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งจากงานวิชาการและกระแสการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนของคนพิการ ช้ีให้เห็นว่าคน
พิการส่วนใหญ่มักถูกกีดกันจากสังคม และไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างทัดเทียมกับคนไม่พิการ หรือไม่สามารถ
มีชีวิตอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรี กระแสการตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนพิการระดับสากลมีมายาวนาน  โดยจุดเปลี่ยน
ส าคัญ คือ การที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิคนพิการในปี ค .ศ. 1975 เพื่อ
ยืนยันถึงสิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของคนพิการเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป อีกทั้งการประกาศปี ค.ศ. 1981
ให้เป็นปีคนพิการสากลซึ่งเป็นการย้ าให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงสิทธิคนพิการให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้
เช่นเดียวกับคนทั่วไปหรือสร้างความเสมอภาคแห่งโอกาส ต่อมาองค์การสหประชาติได้ประกาศ “ทศวรรษคนพิการสากล” 
พ.ศ. 2526 – 2535 พร้อมทั้งประกาศแผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ (World Programme of Action 
Concerning Disabled Persons) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการและก่อนสิ้นทศวรรษคนพิการสากล
พ.ศ. 2535องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันคนพิการสากล” และที่ส าคัญที่สุดคือ
เมื่อท่ีประชุมเต็มองค์คณะของสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่ 61 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2549 ได้มีมติรับรองอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
and Optional protocol) เพื่อให้หลักประกันว่าคนพิการจะได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมกับ
สังคมเช่นเดียวกับคนทั่วไปในสังคม ซึ่งข้อมูลเมื่อปลายปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้สัตยาบันต่อ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการนี้มีจ าวนทั้งสิ้น 6 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเชีย สหภาพพม่าสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทยในขณะที่  4 ประเทศ ได้แก่บรูไนดารุสซาราม 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ในระดับเอเชียและแปซิฟิก การประกาศ “ทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก” พ.ศ. 2536 – 2545 
ต่อเนื่องด้วยการประกาศทศวรรษที่ 2 ของคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2546-2555 พร้อมด้วย “กรอบการ
ปฏิบัติงานแห่งสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวาสู่สังคมบูรณาการปราศจากอุปสรรคและตั้งอยู่บนฐานของสิทธิ ส าหรับคน
พิการ” หรือท่ีเรียกกันว่า Biwako Millennium Framework for Action หรือ BMF ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้าน
คนพิการในภูมิภาเอเชียแปซิฟิก (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,2554) ในด้านการส่งเสริมและพัฒนา

                                                           
4 ข้อมูลจาก World Health Survey (WHO, 2011) และ Fact Sheet on Persons with Disabilities(UN, 2007) 
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คุณภาพชีวิตคนพิการในระดับภูมิภาคนั้น อาเซียนได้ให้ความส าคัญกับคนพิการในฐานะหุ้นส่วนของการพัฒนา โดยความ
ชัดเจนของความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคนพิการเห็นได้เด่นชัดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับเสาสังคมวัฒนธรรม (ASCC) ผ่านกรอบการด าเนินงานเฉพาะสาขาด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
(Senior Official Meeting on Social Welfare and Development) ซึ่งได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม
และการพัฒนา (ASEAN’s Strategic Framework on Social Welfare and Development) ซึ่งประเด็นด้านคนพิการ
ได้ถูกบรรจุไว้เป็นหนึ่งในประเด็นหลัก (Priority area) ร่วมกับประเด็นด้าน เด็ก ผู้สูงอายุ และครอบครัว ซึ่งแผน
ยุทธศาสตร์อาเซียนฯ นี้แสดงให้เห็นว่าประชาคมอาเซียนได้ให้ความส าคัญกับคนพิการและต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควร
ก าหนดทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมของประเทศ
สมาชิกในการเป็นเจ้าภาพร่วมกันในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยได้ผลักดันให้ผู้น าอาเซียน
ประกาศทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ASEAN Decade of Persons with Disability 2011-
2020) ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 19 ที่จัดขึ้น ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีชีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา เพื่อย้ าถึงความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกที่จะร่วมมือกันส่งเสริมการบูรณาการประเด็นด้านคน
พิการในการพัฒนาของอาเซียน โดยการประกาศทศวรรษนี้เกิดขึ้นในคราวเดียวกับการประกาศปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการ
เสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้พิการในประชาคมอาเซียน 

แม้ว่าการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาแผนงานและกรอบความร่วมมือในระดับ
สากลมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน และในระดับภูมิภาคอาเซียนนั้นถือว่าได้เริ่มมีการขับเคลื่อนเกิดขึ้นแล้ว อย่างไรก็ดี
ส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 นั้น พบว่า ในระดับประเทศยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบถึงโอกาส 
ความท้าทาย และแนวทางการพัฒนางานด้านคนพิการเพื่อให้การตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ที่อาจจะเกิด หรือแม้แต่
การศึกษาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความท้าทายเดิมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะสนับสนุนการ
พัฒนางานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ดังนั้นในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัย โดยการสนับสนุนจากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในฐานะ
หน่วยงานหลักระดับชาติด้านคนพิการ จึงได้ด าเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นด้าน โอกาส ความท้าทาย  ความพร้อม  และ
ทิศทางการพัฒนางานด้านคนพิการ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการ เกี่ยวกับโอกาส ความท้าทาย  ความพร้อม และทิศทางการ
พัฒนางานด้านคนพิการกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการวิจัยที่ผสมผสานระหว่างการ
ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญผ่านการสัมภาษณ์ปลายเปิดและโดยใช้แบบสอบถาม โดยเป็นเทคนิคที่มักใช้เพื่อ
รวบรวมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับสถานการณ์ในอนาคตที่ยังกระจัดกระจายหรือยังไม่มีความชัดเจน เพื่อให้เห็น
แนวทางที่มีความชัดเจนมากขึ้นและน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ การศึกษาครั้งนี้รวบรวมทรรศนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จ านวนทั้งสิ้น 11ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายคนพิการ นักวิชาการด้านคนพิการ 
และผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ เกี่ยวกับถึงโอกาส ความท้าทาย  ความพร้อม  และทิศทางการพัฒนางานด้านคนพิการ กับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558โดยกระบวนการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยสองส่วนส าคัญ ดังนี้ 
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(1) การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์โดยใช้ค าถามปลายเปิด เป็นการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญโดยตรง

โดยใช้แนวค าถามที่ก าหนดไว้ในเบื้องต้นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญในภาพกว้าง และผู้เช่ียวชาญ

สามารถแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้โดยอิสระผู้ศึกษาสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ บันทึกเทปการสนทนา 

และด าเนินการถอดเทปการสัมภาษณ์เพื่อใช้พัฒนาแบบสอบถามส าหรับการเก็บข้อมูลรอบถัดไป  

(2) การเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม หลังจากการเก็บข้อมูลในรอบแรกโดยวิธีการสัมภาษณ์

ปลายเปิด ผู้ศึกษาพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaire) ขึ้นโดยการน าประเด็นที่เป็นความเห็นร่วมของผู้เช่ียวชาญ 

หรือน าประเด็นท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านคนพิการมาสังเคราะห์และก าหนดเป็นประเด็นในการถาม 

จ านวน 25 ค าถาม ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขต 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 2) โอกาส

ของคนพิการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3) ความท้าทายของคนพิการ/องค์กรคนพิการเมื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน และ 4) การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาคนพิการ/งานด้านคนพิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 11 ท่าน ตอบแบบสอบถามโดยการกรอกแบบสอบถามและส่งคืนทางอีเมลหรือให้ข้อมูลผ่าน

การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ แบบสอบถามส าหรับการเก็บข้อมูลรอบที่สองนี้ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประเมินคา 5 ระดับ (5-point Likert Type Rating Scale) เพื่อใหผูเช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นโดยระบุความ

คิดเห็นท่ีมีต่อประเด็นนั้นๆ รวมทั้งระบุเหตุผลหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมลงในชองวางท้ายขอค าถาม โดยการ

ระบุระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก และ 

เห็นด้วยมากที่สุด 

ผู้ศึกษาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเป็นผู้เช่ียวชาญด้านคนพิการ จ านวน 11 ท่าน โดยให้มีความเช่ียวชาญ

ครอบคลุมประเด็นเรื่อง การจ้างงานคนพิการ กฏหมายคนพิการ สิทธิคนพิการ การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ สิทธิสตรี

พิการ และงานด้านคนพิการระดับภูมิภาคและนานาชาติ เป็นต้น กลุ่มผู้เช่ียวชาญประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญที่มีความพิการ

และไม่มีความพิการ ทั้งชายและหญิง โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญ คือ ต้องมีประสบการณ์การท างานด้านคน

พิการ ไม่ต่ ากว่า 10 ปี เต็มใจท่ีจะร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลทั้งสองรอบ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะข้อมูล ผู้ศึกษาด าเนินการโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows โดยวิเคราะห์สองส่วนหลัก ได้แก่ 
1) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ โดยการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) และ 2) การวิเคราะห์
ความเห็นพ้องต้องกันหรือความสอดคล้องกัน (Consensus) ของความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ โดยวิธีการวิเคราะห์ค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)  

การหาค่ามัธยฐาน (Median) คือ การหาค่าของข้อมูลที่อยู่ต าแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดเมื่อเรียงล าดับ
ข้อมูลจากน้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย สูตรการหาค่ามัธยฐาน เมื่อ N เป็นจ านวนคี่นั้น มัธยฐาน คือ ค่าของข้อมูล

ต าแหน่งท่ี  
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การวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) 
 ต่ ากว่า  1.50  หมายความว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญเห็นด้วยต่อข้อความนั้นน้อยที่สุด 
 ระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายความว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญเห็นด้วยต่อข้อความนั้นน้อย 
 ระหวา่ง 2.50 - 3.49 หมายความว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญเห็นด้วยต่อข้อความนั้นปานกลาง 
 ระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายความว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญเห็นด้วยต่อข้อความนั้นมาก 
 4.50 ขึ้นไป  หมายความว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญเห็นด้วยต่อข้อความนั้นมากที่สดุ 
 

การหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range-IQR) เป็นการค านวณหาพิสัยของข้อมูลจ านวน ร้อย
ละ 50 ที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดInterquartile Range (IQR) =   Q3 - Q1 

โดยที่  Q1     คือ      ค่าที่ต าแหน่ง ¼ หรือ 25% กล่าวคือ ต าแหน่ง  Q1  หาได้จาก  N/4 
  Q3     คือ      ค่าที่ต าแหน่ง ¾ หรือ 75% กล่าวคือ ต าแหน่ง   Q3  หาได้จาก (N/4) x 3 

 
การวิเคราะห์ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
ระหว่าง 0.00 - 0.99 หมายความว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นสอคคล้องกันสูงมาก 

 ระหว่าง 1.00 - 1.99 หมายความว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นสอคคล้องกันสูง 
 ระหว่าง 2.00 - 2.99 หมายความว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นสอคคล้องกันต่ า 
 3.00 ขึ้นไป  หมายความว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นไมส่อคคล้องกัน 
 
ผลการศึกษา  
(1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 
 ผลจากการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ช้ีให้เห็นว่า 
กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความเห็นด้วยในระดับมาก ว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบต่อประชาชนทุกคน รวมทั้งคน
พิการด้วย ซึ่งความคิดเห็นนี้มีความสอดคล้องกันในระดับสูงระหว่างกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 11 ท่าน ในการตอบแบบบสอบถาม
รอบทีส่อง ผู้เช่ียวชาญท่านหนึ่งให้ข้อคิดเห็นต่อประเด็นนี้เพิ่มเติมว่า “คนพิการอยู่ในภาวะยากล าบากจะได้รับผลกระทบ
มากกว่าคนทั่วไป”  
 ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเห็นด้วยในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกันในระดับสูงของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญว่าคนทั่วไปและคนพิการยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังไม่เพียงพอผู้เช่ียวชาญท่านหนึ่ง
ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นนี้ว่า “ต้องท าความเข้าใจในรายละเอียดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงแต่ละ
กลุ่ม”กลุ่มผู้เช่ียวชาญยังมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุดว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของคนพิการซึ่งเป็นสากล เป็น
ตัวเช่ือมระหว่างการท างานระดับประเทศ ภูมิภาค และสากลโดยความคิดเห็นนี้มีความสอดคล้องกันในระดับสูงระหว่าง
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  

ประเด็นที่กลุ่มผู้เช่ียวชาญยังไม่ความคิดเห็นยังไม่สอดคล้องกันมากนัก กล่าวคือความสอดคล้องกันของความ
คดิเห็นอยู่ในระดับต่ าคือประด็นที่ว่าองค์กรคนพิการยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่เพียงพอ  
(2) โอกาสเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นด้วยในระดับมากและสอดคล้องกันสูงว่างานด้านคนพิการควรพัฒนาไปสู่ระดับ
ภูมิภาคและสากลและองค์กรคนพิการและหน่วยงานด้านคนพิการควรสร้างเครือข่ายระดับระดับภูมิภาคและสากลอย่างไร
ก็ดี กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นพ้องต้องกันในระดับต่ าในประเด็นที่ว่าส าหรับองค์กรคนพิการหรือหน่วยงานด้านคนพิการ 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะท าให้เข้าถึงแหล่งทุนได้มากข้ึนการจ้างงานส าหรับคนพิการเป็นประเด็นท่ีควรให้ความส าคัญ
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ที่สุดคนพิการจะมีโอกาสในการท างานที่ดีขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประเทศไทยเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานด้านคนพิการที่ดีในภูมิภาคอาเซียน 

ในส่วนของประเด็นเรื่องการจ้างงานคนพิการ ผู้เช่ียวชาญท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าการฝึกทักษะ
พื้นฐานท างานเพื่อใช้ปรับตัวท างานส าคัญมากกว่า เฉพาะแรงงานที่มีฝีมือผู้เช่ียวชาญท่านหนึ่งให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ
ประเด็นเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนว่า “การแข่งขันจะสูงขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น องค์กรคนพิการต้องพัฒนาขีดความสามารถ
และทักษะ และขีดความสามารถในการท างานกับ multiple agencies” 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในระดับต่ าแต่สอดคล้องกันสูงว่าคนพิการและองค์กรคนพิการปัจจุบันมีศักยภาพ
ที่จะแข่งขันในระดับภูมิภาคและสากลและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นที่ยังไม่สอดคล้องกันในประเด็นที่ว่าระบบโควตาการ
จ้างงานคนพิการของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เมื่อย้อนไปในการสัมภาษณ์แบบเปิดในรอบแรก ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งได้แสดงทรรศนะไว้น่าสนใจว่า “โอกาสที่จะ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทุกประเทศมีโอกาสเท่าเทียมกัน  แต่อยู่ที่การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มากน้อยเพียงใด  ของประเทศไทยถ้าแยกกลุ่มคนพิการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนพิการที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป ก็ยังไม่ค่อย
ได้รับโอกาสในการเตรียมความพร้อมมากเท่าไหร่  แต่ถ้าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่จะได้รับโอกาสมากกว่า” 

อีกท่านหนึ่งแสดงทรรศนะในรอบการสัมภาษณ์ปลายเปิดว่า “การท างานด้านคนพิการต้องขยายตัวไทยถือว่า
เป็นผู้น า แต่เมื่อเปิดเข้าสู่อาเซียนรัฐบาลไทยจะปล่อยให้คนพิการนอนตายอยู่กับบ้านไม่ได้รับเข้าถึงสิทธิต่างๆ  รัฐบาลไทย
ก็เสียหน้า  เพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นโอกาสของคนพิการไทยที่จะได้รับการดูแลจากรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
ขึ้น  ภายใต้บริบทนี”้ 
(3) ความท้าทายของคนพิการ/องค์กรด้านคนพิการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ในส่วนของความท้าทายของคนพิการ/องค์กรด้านคนพิการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น กลุ่มผู้เช่ียวชาญมี
ความเห็นด้วยในระดับมากที่สุดและเป็นความเห็นที่สอดคล้องกันในระดับสูงมาก ว่ากฎหมายด้านคนพิการของประเทศ
ไทยพัฒนามากแต่การน าไปสู่การปฏิบัติยังมีความท้าทาย 
 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยในระดับมากถึงมากที่สุด และความเห็นมีความสอดคล้องกันระหว่างกลุ่มผู้เช่ียวชาญใน
ระดับสูง ว่าภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญของคนพิการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัญหาเรื่อง
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของคนพิการจะส่งผลให้เกิดคนพิการยิ่งมีความยากล าบากมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน งบประมาณสนับสนุนงานด้านคนพิการในระดับสากลยังมีจ ากัดและทิศทางด้านการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาคนพิการ/งานด้านคนพิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ 
 ในส่วนของความท้าทายด้านภาษา หากย้อนไปในการสัมภาษณ์แบบเปิดรอบแรก มีผู้เช่ียวชาญท่านหนึ่งแสดง
ทรรศนะไว้อย่างน่าสนใจว่า “ภาษา เพราะไม่งั้นเราก็สื่อกับเขาไม่รู้เรื่องดีเท่าที่ควร  เพราะอย่างอื่นเราก็มีอยู่แล้วเพียงแต่
เราจะไปสื่อกับคนอ่ืนเราก็ต้องมีภาษา หรือไปช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่นมาใช้ประโยชน์ในประเทศเรา  เพราะ
ส่วนใหญ่เราจะมุ่งไปช่วยเขา อาจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วย” และอีกท่านหนึ่งเห็นว่า “ในภาพรวมดูดี  แต่ในแง่ของคน
พิการหรือคนทั่วไปจะมีความเสียเปรียบในแง่ของการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ ต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านภาษาเพิ่ม
มากขึ้น”  
(4) การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาคนพิการ/องค์กรด้านคนพิการเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ในส่วนของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาคนพิการ/องค์กรด้านคนพิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นั้น
แม้ว่าค่ามัธยฐาน (Median) ของการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นไม่
สอดคล้องกันในประเด็นที่ว่าการเข้าถึงโอกาสในการศึกษา เป็นประเด็นส าคัญที่สุดในการเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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กลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยระดับมากและมีความเห็นที่สอดคล้องกันในระดับสูงมากว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
สนับสนุนให้คนพิการและองค์กรคนพิการมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
 กลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยระดับมากถึงมากที่สุดและความเห็นมีความสอดคล้องกันระหว่างกลุ่มผู้เช่ียวชาญใน
ระดับสูง ในประเด็นที่ว่าหน่วยงานด้านคนพิการที่เกี่ยวข้องควรท างานเช่ือมโยงกันระหว่างระดับสากล  ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านวิชาการส าหรับ
กิจกรรมขององค์กรคนพิการไทยที่ท างานระดับภูมิภาค/สากล หรือมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนคนพิการรุ่นใหม่มากข้ึน 
 ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนของการสนับสนุนคนพิการรุ่นใหม่ว่า “ด้านต่างๆ ที่ไม่ใช้
เงินเพราะกองทุนมีเงินมากพอแต่การกระจายทุนต่างหากท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ทั่วถึง ไม่เท่าเทียม มีอคติ” 

ผู้เช่ียวชาญสองท่านแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นที่ว่าหน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณและวิชาการส าหรับกิจกรรมขององค์กรคนพิการไทยที่ท างานในระดับภูมิภาค/สากล ว่า “ควรก าหนดเป็น
นโยบายและการสนับสนุนท่ีเป็นรูปธรรม ยึดองค์กรเป็นฐาน ไม่ยึดตัวบุคคล” “ต้องให้การสนับสนุนทั้งทุนและเทคนิค ให้
องค์กรคนพิการท าเอง รัฐเป็นแค่พ่ีเลี้ยง” 
 กลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยมากที่สุดและมีความเห็นพ้องต้องกันในระดับสูงมากว่าหน่วยงานด้านคนพิการที่
เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันก าหนดวิสัยทัศน์การท างานด้านคนพิการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผู้เช่ียวชาญท่านหนึ่งให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “ให้องค์กรคนพิการและคนพิการเป็นศูนย์กลาง” 

เมื่อย้อนไปในการสัมภาษณ์แบบเปิดรอบแรก ผู้เช่ียวชาญท่านหนึ่งแสดงทรรศนะว่า “ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ก็มีความพร้อมระดับหนึ่ง เพราะให้ความส าคัญเรื่องนี้มาโดยตลอด และ
ประสบการณ์ที่ผ่านมา ตัวส านักงาน พก. ก็ท างานระดับภูมิภาคและท างานใกล้ชิดมากับพวกเราโดยตลอด นับตั้งแต่เราได้ 
FDR5มา เดินหน้าผลักดัน CRPD6ออกมาเป็นอนุสัญญาอันนี้ก็เกิดจากหน่วยงานของเราเข้ามารับรองเรื่องนี้  ซึ่งส านักงาน 
พก. ถือว่ามีความพร้อมในระดับบน  ส่วนระดับล่างระดับพื้นที่ที่เราจะไปท างานให้ความรู้กับพัฒนาสังคมจังหวัดลงไป
ข้างล่างเรายังขาดอยู่กลไกของ พก.อาจจะไม่เอื้อต่อการท างานระดับจังหวัด  ยังเป็นแค่กรมโครงสร้างในพื้นที่ยังขาดการ
เชื่อมต่อ ตรงนี้ยังต้องมีการเตรียมตัวให้ความพร้อมกับองค์กรจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ตะเข็บชายแดนที่
เชื่อมต่อกับอาเซียน อาจจะต้องมีการเติมเต็มความรู้  รูปแบบบางอย่างเพื่อเติมเต็มการท างานให้มากขึ้น”และอีกท่านหนึ่ง
กล่าวว่า “ถ้าพูดถึงการเตรียมความพร้อมผมว่า ยังไม่ค่อยมีรูปธรรมที่ชัดเจนว่าเราจะเตรียมความพร้อมกับงานที่จะเกิดขึ้น
ในข้างหน้าอย่างไร มันเป็นเพียงการพูดถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น ผลกระทบในแง่ที่เป็นการคาดการ แต่ยังไม่เครือข่ายการสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นต่อการเคลื่อนไปสู่การตั้งรับหรือเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียนในมิติของคนพิการ เพราะฉะนั้นถามว่าในมิติ
ของคนพิการพร้อมมากน้อยแค่ไหน น่าจะยังไม่พร้อมอะไรเลย” 

ในส่วนของการเช่ือมโยงงานด้านคนพิการจากระดับสากลหรือภูมิภาค ไปสู่ท้องถิ่นในประเทศไทยผู้ เช่ียวชาญ
ท่านหนึ่งแสดงทรรศนะในการสัมภาษณ์ปลายเปิดรอบแรกไว้อย่างน่าสนใจว่า “ต้องมีคนไปจุดประกายให้กับรัฐบาลว่า
นโยบายด้านคนพิการในประเทศไทยถือว่าเราเป็นผู้น า แล้วจะปล่อยให้คนพิการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 80% ที่อยู่ใน
ชนบทไม่มีโอกาสที่ดี ถือว่าประเทศเสียหน้า” 
  

                                                           
5 รางวัล FDR (Franklin Delano Roosevelt International Disability Award) มอบให้แก่ประเทศไทยโดยองค์การส าประชาชาติ เมื่อในปี 2544 ในฐานะที่ประเทศไทย
มีความก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
6 Convention on the Rights of Persons with Disabilities หรืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 สรุปผลการศีกษาและการอภิปรายผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 
 แม้ว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นพ้องกันว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคนรวมทั้งคน
พิการ แต่ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าคนทั่วไปรวมทั้งคนพิการยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่เพียงพอ 
ทั้งนี้ผู้กลุ่มผู้เช่ียวชาญยังเห็นว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนสามารถเป็นตัวเช่ือมการท างานด้านคนพิการระดับประเทศ 
ภูมิภาค และสากล แม้ว่าในด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบนั้น ปัจจุบัน
จะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่างๆมีความตื่นตัวเรื่องอาเซียนเป็นอย่างมาก อาทิ มีการสอดแทรกวิชาหรือประเด็นเกี่ยวกับ
อาเซียนในหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ ซึ่งได้แก่ 
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศได้มีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้ดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ยังไม่อาจจะชี้ให้เห็นประเด็นที่มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับคนพิการได้อย่างชัดเจน หากแต่เป็น
เพียงการให้ความรู้และช้ีให้เห็นถึงผลกระทบในภาพรวมและเน้นหนักไปที่ประเด็นทางเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้าย
แรงงานท่ัวไป ท้ังนี้ ข้อจ ากัดดังกล่าวอาจเนื่องมาจากยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนเช่นกันจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้ยังไม่
เห็นทิศทางอย่างเป็นรูปธรรม 
 คนพิการในประเทศไทยมีความหลากหลายในแง่ของตัวก าหนดด้านสังคมวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระดับการศึกษาและการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาหรือแหล่งข้อมูลข่าวสารต่ างๆ แม้การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาเซียนและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในแง่ของผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจะมีมาอย่างต่อเนื่อง คนพิการ
อาจจะไม่เข้าถึงหรือเข้าใจถึงข้อมูลด้านผลกระทบทั้งเชิงบวกและผลต่อคนพิการโดยตรง 
 ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในงานด้านคนพิการมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน 
ส าหรับบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านคนพิการกับประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นก็มี
ความต่อเนื่องและมีความเป็นรูปธรรมทั้งในแง่ของการผลักดันให้เกิดการบรรจุประเด็นด้านคนพิการในแผนยุทธศาสตร์
อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (ASEAN Strategic Framework on Social Welfare and Development) 
การผลักดันให้มีการประกาศทศวรรษอาเซียนของคนพิการ (ASEAN Decade of Persons with Disabilities) รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างไรก็ดี 
คนพิการที่อยู่ในระดับรากหญ้าอาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมเหล่านี้มากนัก 
(2) โอกาสเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ผลการศึกษาจากการให้ความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการช้ีให้เห็นว่า การพัฒนางานด้านคนพิการควร
จะมีทิศทางการพัฒนาไปสู่ระดับภูมิภาคและสากล อีกทั้งการสร้างเครือข่ายขององค์กรคนพิการและหน่วยงานด้านคน
พิการระดับภูมิภาคและสากลมีความส าคัญ อย่างไรก็ดีประเด็นที่ควรมีการศึกษาอย่างจริงจังในเชิงลึกว่าโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนต่างๆ ว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นหรือไม่อย่างไร  
 โอกาสในการจ้างงานส าหรับแรงงานท่ัวไปนั้น พบว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะเปิดโอกาสให้มีมากขึ้นส าหรับ
แรงงานมีฝีมือและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนของประเทศปลายทางได้ อย่างไรก็ดีส าหรับแน้วโน้ม
เกี่ยวกับโอกาสในการจ้างงานของคนพิการนั้น ยังไม่มีความชัดเจนว่าคนพิการจะมีโอกาสดีขึ้นหรือไม่ และระบบโควต้าการ
จ้างงานคนพิการในประเทศไทยปัจจุบันจะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไร  
 จากทรรศนะของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เห็นด้วยในระดับน้อยว่าคนพิการและองค์กรคนพิการปัจจุบันมีศักยภาพที่จะ
แข่งขันในระดับภูมิภาคและสากลนั้น เป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแม้ว่าประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าใน
การพัฒนางานด้านคนพิการเป็นอย่างมาก การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาจเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญที่ส่งผลให้ทิศ
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ทางการพัฒนางานด้านคนพิการและองค์กรคนพิการเปลี่ยนไป โดยอาจะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพคน
พิการและองค์กรคนพิการเพื่อให้มีความพร้อมที่จะแข่งขันในระดับภูมิภาคและสากลในอนาคตให้มากขึ้นและจริงจัง 
(3) ความท้าทายของคนพิการ/องค์กรด้านคนพิการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งผลกระทบที่เห็นน่าจะเห็นได้ชัดเจนมากท่ีสุดคือโอกาสในการจ้างงานของแรงงาน
มีฝีมือ หรือในกลุ่ม 7 วิชาชีพ ได้แก่ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก การส ารวจ พนักงานบัญชี ทันตแพทย์ และแพทย์ ใน
การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มผู้เช่ียวชาญแสดงความเห็นด้วยในระดับสูงมากและเป็นความเห็นที่สอดคล้องกันในระดับสูงมาก
ระหว่างกลุ่มผู้เชีย่วชาญว่าทักษะด้านอาชีพของคนพิการไทยยังควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับ
สากล ข้อจ ากัดด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นความท้าทายส าคัญของคนไทยเมื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของคนไทยโดยรวม อย่างไรก็ดี ผลจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญพบว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความเห็นด้วยใน
ระดับมากที่สุดว่าภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญของคนพิการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
ความเห็นนี้มีความสอดคล้องกันในระดับสูงด้วยระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

ในส่วนของโอกาสทางการศึกษา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดและความเห็นมีความสอดคล้องกันใน
ระดับสูงด้วยระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ว่าปัญหาเรื่องการเข้าถึงโอกาสทางศึกษาของคนพิการจะส่งผลให้คนพิการยิ่งมีความ
ยากล าบากมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าแม้ปัจจุบันคนพิการจะมีสิทธิ เรียนฟรีในประเทศ
ไทย แต่ปัญหาการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาท่ียังมีอยู่ในประเทศ ท้ังจากปัญหาการไม่รู้สิทธิ ปัญหาอคติปฏิเสธการรับเข้า
เรียนในสถาบันการศึกษา และปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและการเดินทาง ดังนั้นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะยิ่งท าให้คน
พิการกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ ยิ่งมีความยากล าบากมากขึ้น 

 ประเด็นเรื่องข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการสนับสนุนงานด้านคนพิการในระดับสากลยังเป็นประเด็นที่กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยในระดับมากและความเห็นมีความสอดคล้องกันสูงระหว่างกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ประเด็นนี้อาจเช่ือมโยงกับ
ประเด็นที่ว่าคนพิการบางส่วน โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคในประเทศไทยยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านคนพิการระดับภูมิภาคหรือสากล หรือแม้กระทั่งไม่ได้รับการสนับสนุนเพื่อให้
ขยายขอบเขตการท างานได้กว้างขึ้นในระดับสากล 

ความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดว่าทิศทางด้านการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาคน
พิการ/งานด้านคนพิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอนั้น เป็นประเด็นที่มีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากเมื่อพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 แล้วจะเห็นว่าแม้ว่าช่วง
ของแผนฯ จะคาบเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2558 และประเทศไทยเป็นประเทศ
หนึ่งที่มีความตื่นตัวเรื่องการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในอาเซียน แผนฯ ระดับชาติ ดังกล่าวไม่ได้มีการกล่าวถึงประเด็น
การพัฒนาคนพิการหรือองค์กรที่เชื่อมโยงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไว้โดยตรง 
(4) การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาคนพิการ/องค์กรด้านคนพิการเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนคนพิการและองค์กรคนพิการให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น แม้ว่าปัจจุบันรัฐจะมีการส่งเสริมศักยภาพองค์กรคนพิการ ดังที่จะเห็นได้จากเป้าประสงค์ ข้อที่ 7 ที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 4 ว่า “องค์กรด้านคนพิการ ผู้น าคนพิการและเครือข่ายทุกระดับทุกพื้นที่มีศักยภาพ
สามารถขับเคลื่อนงานด้านคนพิการให้เกิดประสิทธิผลต่อเนื่องและยั่งยืน” ประเด็นการส่งเสริมศักยภาพควรรวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเชื่อมโยงกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท างานเช่ือมโยงกันระหว่างการท างานระดับสากล ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและ
ระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ดีปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการท างานด้านคนพิการระดับภูมิภาคและสากลจะเช่ือมโยงกับการท างาน
ระดับนโยบายหรือส่วนกลางของประเทศเป็นหลัก ความเช่ือมโยงประเด็นหรือส่งเสริมให้เกิดการกระจายองค์ความรู้หรือ
ประสบการณล์งไปยังระดับท้องถิ่นยังมีน้อย ซึ่งท าให้คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการใช้ท้องถิ่นยังถือว่าประเด็นด้านคน
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พิการระดับสากลเป็นเรื่องไกลตัว ประกอบกับทิศทางการท างานด้านคนพิการอย่างเท่าทันต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ก็ยังไม่มีความชัดเจน 

หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านวิชาการส าหรับกิจกรรมขององค์กรคน
พิการไทยที่ท างานระดับภูมิภาค/สากล หรือมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้มากขึ้น
และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทศิทางการพัฒนางานด้านคนพิการ 

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท างานด้านคนพิการะดับภูมิภาคหรือสากลจะเป็นเครื่องมือช่วยให้แนวทางการ
ท างานมีความชัดเจนขึ้น และมีตัวช้ีวัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งด้วยอาเซียนมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์อาเซียน
ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาซึ่งประเด็นการคนพิการได้ถูกบรรจุไว้อย่างชัดเจนแล้ว ในการท างานภายในประเทศ
ไทยควรมีการเช่ือมร้อยแนวทางดังกล่าวกลับมายังระดับประเทศและระดับท้องถิ่นด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานวิจัยในอนาคต 
ดังต่อไปนี ้
(1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ก. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับการศึกษาเรื่องผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อที่จะสามารถตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวข้องในอนาคต 

ข. ควรจัดท าวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การท างานด้านคนพิการระดับภูมิภาคและสากล โดยการมีส่วนร่วมของ
คนพิการและองค์กรคนพิการ 

ค. รัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพคนพิการและองค์กรคนพิการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้พร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาทิ ก าร
เตรียมความพร้อมด้านภาษา การฝึกทักษะอาชีพ หรือการท างานเป็นเครือข่ายที่ขยายกว้างขึ้นไปในระดับ
ภูมิภาคและสากล 

ง. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและผลกระทบให้แก่คนพิการและองค์กร
คนพิการทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและไม่เป็นวิชาการมากนัก 

จ. ควรมีการส่งเสริมศักยภาพของคนพิการรุ่นใหม่ เพื่อให้เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในระดับ
ภูมิภาคและสากล 

 
(2) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานวิจัยในอนาคต 
 การศึกษาครั้งนี้ถือเป็นการวิจัยบุกเบิก (Exploratory Research) ที่ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นด้านการพัฒนาคน
พิการ/งานด้านคนพิการที่เชื่อมโยงกับการเข้าสู่ประชมคมอาเซียน ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถพัฒนาให้เป็นการวิจัยที่
สมบูรณ์ขึ้นได้ ทั้งในแง่ของกระบวนการส ารวจความคิดเห็นและจ านวนผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความคิดเห็น อันจะส่งผลให้ผลของ
การศึกษามีความคาดเคลื่อนน้อยลงและมีความชัดเจนมากขึ้น อีกประการหนึ่ง คือ ควรมีการท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อ
เดียวกันกับคนพิการหรือองค์กรคนพิการโดยตรง เพื่อให้เห็นมุมมองของคนพิการหรือองค์กรคนพิการเกี่ยวกับโอกาส ความ
ท้ายทาย และความพร้อมของคนพิการ/องค์กรคนพิการกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และน าผลการศึกษามาวิเคราะห์ให้
เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานด้านคนพิการต่อไป 
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ข้อจ ากัดของการศีกษา 
 แม้ว่าการศึกษาในการศึกษาครั้งนีจ้ะด าเนินไปอย่างเรียบร้อย บรรลวุัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และได้ข้อมลูสนับสนุนท่ี
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานด้านคนพิการที่เชื่อมโยงกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ศึกษาขอช้ีให้เห็นถึง
ข้อจ ากัดของการศึกษาครั้งน้ี ในสองส่วนหลัก ได้แก่ ข้อจ ากดัเรื่องระยะเวลาและ ด้านจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 เนื่องจากการศึกษาโดยใช้เทคนิคเดลฟายเป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ปลายเปิดกับกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ
ด้านคนพิการ ซึ่งจ านวนผู้เช่ียวชาญในการศึกษาครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 11 ท่าน กระบวนการศึกษาจึงขึ้นอยู่อย่างมากกับ
การนัดหมายผู้เช่ียวชาญและความสะดวกเรื่องระยะเวลาของผู้เช่ียวชาญในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม ด้วย
เหตุนี้ การศึกษาครั้งน้ีจึงสามารถเก็บข้อมูลได้เพียงสองรอบ ได้แก่การสัมภาษณ์ปลายเปิด 1 รอบ และการเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถามจ านวน 1 รอบแม้ว่าปัจจุบันนักวิจัยที่ใช้เทคนิคเดลฟายจะพบข้อจ ากัดเช่นเดียวกัน ว่ากระบวนการเก็บข้อมูล
ใช้เวลานานและการลงทุนสูง จึงนิยมท าการส ารวจเพียงสองรอบ แต่ผู้ศึกษาตระหนักว่าการเก็บข้อมูลมากกว่าสองรอบอาจ
ท าให้ได้ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความชัดเจนมากข้ึนนอกจากน้ัน การศึกษาครั้งน้ียังมีข้อจ ากัดในแง่ของจ านวน
ผู้เช่ียวชาญที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ซึ่งมีจ านวน 11 ท่าน ซึ่งยังถือว่าไม่เป็นจ านวนที่จะท าให้ข้อมูลที่ได้มีค่าความคาด
เคลื่อนน้อยที่สุด อย่างไรก็ดี หากมีการก าหนดจ านวนผู้เช่ียวชาญเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อกรอบระยะเวลาและ
งบประมาณส าหรับจ านวนผู้เช่ียวชาญที่ตอบแบบสอบถามแม้จะไม่มีข้อก าหนดตายตัว  แต่ผลการประชุมประจ าปีของ 
California Junior Colleges Association เมื่อปี พ.ศ. 2514ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับจ านวนผู้เช่ียวชาญว่าจ านวนผู้เช่ียวชาญ 
17 คนขึ้นไป อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อนจะมีน้อยมากจนคงที่  อย่างไรก็ตามสามารถใช้ผู้เชี่ยวชาญน้อยกว่านี้ได้
แต่ความคาดเคลื่อนจะสูงขึ้น การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 11 ท่าน ดังนั้นความคาดเคลื่อนของข้อมูล
ส าหรับการศึกษาครั้งน้ี จะอยู่ท่ีในช่วงประมาณ .58 – .54  (Macmillan, 1971)  
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ความซับซ้อนและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโครงการพัฒนา 
Complexity and Theory of Change in Development Project 

 
วีรบูรณ ์วิสารทสกุล1 

Weeraboon Wisartasakul2 

 
Abstract 

The overarching aim of this article is to provide an in-depth understanding of the complexity and 
theory of change as a conceptual framework and causal pathwayin order to better understandthe project 
development phase and implementation phrase.The first section of this articlepoints out that the failure 
ofthe social developmentprojects due to lack of concernof social practitioners on social problem 
complexity and dynamicity. Furthermore they always are not illustrate the theories of change that they 
applied in their projects. Sowhen the projects end, they cannotexplain how changes happen (or not 
happen) and why?forretrospect and improve thosetheories.Finallythe social theories in Thai context 
cannot be developed. And the left of the article will present in detail of the complexity and theory of 
change models and the application them into the social development project.  
 

บทคัดย่อ 
ความซับซ้อนและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนั้น ถือเป็นกรอบคิดและกรอบการท างานพื้นฐานที่โครงการพัฒนาทุกๆ 

โครงการต้องมี เนื่องจากจะเป็นหลักประกันว่าการใช้เงินสาธารณะเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนานั้น ได้ผ่านการวิเคราะห์และ
การใช้ความรู้เพื่อการท างานอย่างเข้มข้นมาแล้ว แต่โดยข้อเท็จจริงกลับพบว่า โครงการพัฒนาด้านสังคมจ านวนมาก (ซึ่งหมาย
รวมถึงผู้ปฏิบัติงานทางสังคมด้วย) ยังขาดความตระหนักท่ีจะค านึงถึงเรื่องความซับซ้อนและความเป็นพลวัตรของสถานการณ์
ปัญหา ความหลากหลายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และรวมถึงตัวโครงการเอง อีกทั้งยังไม่ได้ตระหนักต่อการน าความรู้ในทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการออกแบบโครงการพัฒนาหรือน ามาใช้เพื่อการอธิบายการเปลี่ ยนแปลงที่โครงการมีส่วนท าให้
เกิดขึ้น ซึ่งท าให้มีข้อจ ากัดท่ีจะยกระดับความรู้จากการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส าหรับ
สังคมไทยอยู่มาก ซึ่งในบทความได้ช้ีให้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวและได้เสนอตัวแบบความรู้เรื่องความซับซ้อนและทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงและตัวอย่างเพื่อประยุกต์ใช้ในโครงการพัฒนา 
 
บทน า 

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อช้ีให้เห็น เหตุผลและข้อจ ากัดของโครงการพัฒนาและปฏิบัติการทางสังคมจ านวนมากที่
ไม่ได้ตระหนักต่อการใช้ความรู้ในเรื่อง “ความซับซ้อน” เพื่อท าความเข้าใจกับสถานการณ์ปัญหา ซึ่งปัจจุบันปัญหาสังคมมี
ลักษณะที่มีความซับซ้อนสูง เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย ประเด็นปัญหาเช่ือมโยงไปกับประเด็นอื่นๆ ทั้งใน
ระดับจุลภาคและมหภาค เป็นต้น อีกทั้งโครงการพัฒนาจ านวนมากยังไม่ได้ให้ความส าคัญต่อ  “ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง” ซึ่ง
เป็นเหมือนสมมติฐานหรือเป็นความเชื่อพื้นฐานท่ีโครงการจะน ามาใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือเพื่อใช้แก้ไขปัญหา ซึ่งท า
ให้เกิดข้อจ ากัดที่ส าคัญหลายประการอาทิ ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการไม่สามารถตรวจสอบความคิด และความรู้ของโครงการ
หรือของผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปใช้ในการท างานทั้งก่อนและหลังการท า งานได้ หรือไม่สามารถทดสอบตัวทฤษฎีการ
                                                           
1 ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2 Community Development, Faculty of Social Administration Thammasat University 
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เปลี่ยนแปลงท่ีใช้ในโครงการว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมาย หรือรับมือกับความซับซ้อนและความเป็นพลวัตรของ
สถานการณ์ได้หรือไม่เป็นต้น กล่าวเฉพาะในมิติของความรู้ นั่นท าให้เราขาดการสะสม พัฒนาและตรวจสอบความรู้จากการ
ท างานในภาคสนามอย่างเข้มข้น การยกระดับความรู้จากการปฏิบัติงานขึ้นมาสู่ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่มีความเฉพาะกับ
บริบทของสังคมไทยจึงไม่เกิดขึ้น ที่ส าคัญความรู้ที่ไม่สามารถผลิตซ้ า หรือไม่สามารถขยายไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ ได้ ย่อมมี
ประโยชน์น้อยส าหรับสถานการณ์ปัญหาสังคมที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ  
 
1. โครงการพัฒนา 

โครงการพัฒนา เมื่อเทียบกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอื่นๆ เช่น การให้เงินช่วยเหลือ การแจกสิ่งของ หรือ 
งานประจ าของหน่วยงานราชการ ยังถือว่าเป็นงานที่ได้รับความนิยมอย่างมาก อาจเป็นเพราะ เป็นงานที่มีระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุด มีเป้าหมายที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงข้ันรากฐานได้ องค์กรด าเนินการมีลักษณะชั่วคราวจะยุติหรือจะเริ่มใหม่
สามารถท าได้ตลอดเวลา เป็นต้น จนมีค ากล่าวว่า โครงการพัฒนานั้น เป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็นต้องสงสัย (unquestionable 
contracting) (Reeler, 2007) 

กล่าวส าหรับประเทศไทย มีการให้ทุนส าหรับโครงการพัฒนาจากแหล่งทุนระหว่างประเทศเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 
2523 ขณะที่แหล่งทุนภายในประเทศนั้น อาจถือได้ว่า กองทุนพัฒนาท้องถิ่นไทย-แคนาดา ซึ่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 น่าจะเป็น
กองทุนแรกๆ ท่ีให้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาอย่างเข้มข้นและหลังจากนั้นก็มีกองทุนอื่นๆ ตามมา อาทิ กองทุนสิ่งแวดล้อม 
กองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะในส่วนงานของ สกว.ท้องถิ่น กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ นอกจากน้ียังมีกองทุนเฉพาะกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส เช่น กองทุนคนพิการ กองทุนผู้สูงอายุ ที่ดูแลโดยกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วย เป็นต้น  

กล่าวได้ว่าตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมาสังคมไทยไม่ได้ขาดแคลนงบประมาณที่ใช้ลงทุนกับโครงการพัฒนา แต่ที่ 
ผู้เขียนขอตั้งเป็นสมมติฐานหรือข้อสงสัยเพื่อให้เกิดการถกเถียงและขยายความกันต่อ ก็คือ องค์กรที่ท าโครงการพัฒนาในบ้าน
เรา (รวมไปถึงองค์กรทุนด้วยก็แล้วกัน) ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องความซับซ้อนและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ใน
โครงการพัฒนา ซึ่งมีเหตุผลสนับสนุนท่ีผู้เขียนจะได้อธิบายในส่วนถัดไป  

 
ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ให้การสนับสนุนองค์กรประเภทมูลนิธิ (ซึ่ง
รวมองค์กรศาสนา) ในการท างานโครงการพัฒนา 

ปี พ.ศ. จ านวนเงิน (ล้านบาท) / สัดส่วนต่องบประมาณทั้งหมด (%) หมายเหตุ 

2551 994 ลบ. / 31% ชุมชน 

2552 837 ลบ. / 24% มูลนิธ ิ

2553 1,262 ลบ. / 36% มูลนิธ ิ

2554 905 ลบ. / 28% มูลนิธ/ิองค์การกุศล 

2555 999 ลบ. / 31% องค์กรสาธารณะประโยชน์ 

2556 1084 ลบ. /29.9% มูลนิธ ิ

ที่มา : รายงานประจ าปีส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ทั้งนี้ ความซับซ้อนและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาดังรูปข้างล่าง กล่าวคือ ในขั้นตอน
ของการออกแบบโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจ าเป็นต้องเข้าใจถึงความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหา
ก่อน จากนั้นจึงน าข้อมูลข้อเท็จจริงดังกล่าวมาเป็นกรอบในการเลือกใช้ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม และโดยทั่วไป
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่น ามาใช้ ควรจะต้องอธิบายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่โครงการจะท าให้เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร 
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(How changes happen?) และท าไมจึงเกิดขึ้นได้ หรือ อธิบายให้เห็นรูปแบบ (pattern) ของการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ง
ค าอธิบายเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการด าเนินงานและการประเมินผลอีกด้วย เพราะจะช่วยให้
โครงการมีกรอบแนวทางในการด าเนินงาน และยังสามารถใช้กรอบแนวทางดังกล่าวเป็นกรอบอ้างอิงเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของทฤษฎี ซึ่งหากไม่ถูกต้องก็จะน าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานและสะสมเป็นความรู้ส าหรับการท างานครั้งถัดไป 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้อจ ากัดของโครงการพัฒนาและปฏิบัติการทางสังคมที่เป็นอยู่ : ไม่เข้าใจความซับซ้อนและทฤษฎกีารเปลี่ยนแปลง 

การออกแบบและด าเนินโครงการพัฒนาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ก าลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุด
นิ่ง และมีความซับซ้อนอย่างรอบด้าน ทั้งบริบท พื้นที่ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและรวมถึงรุ่นคน ต่างมีการเปลี่ยนแปลง มี
ปฏิสัมพันธ์และมีความเคลื่อนไหวไม่เคยหยุดนิ่ง ในขณะที่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา ยังมองปัญหาหรือสถานการณ์ที่
ต้องการจะแก้ไขให้ดีขึ้นในสภาพท่ีหยุดนิ่ง ไม่เปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ท าให้การออกแบบโครงการพัฒนายัง
ยึดถือแนวทางเชิงกลไกและผู้เชี่ยวชาญ (technocratic approach) ไม่ได้ยืนอยู่บนข้อเท็จจริงของการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน 
ท าให้ถึงที่สุดโครงการพัฒนาไม่สามารถสร้างผลลัพธ์หรือผลกระทบดังท่ีได้ออกแบบไว้ 

ดังอาจสะท้อนได้จากผลการประเมินองค์กรทุนต่างๆ เช่น งานประเมินผลของ สสส. ในรอบ 5 ปีแรก (Carroll, 
Wood and Tantivess 2007) พบว่า ในรายงานประจ าปี พ.ศ.2548 ของ สสส.คณะกรรมการประเมินผลช้ีว่า 25 โครงการ
ขนาดใหญ่ที่ผ่านการพิจารณานั้นขาดยุทธศาสตร์ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และสะท้อนว่าไม่เข้าใจข้อเท็จจริงและปัญหาที่
โครงการก าลังเสนอแก้ไข และในบางโครงการตั้งเป้าหมายสูงเกินไป ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่วางแผนไว้ และ ผู้ประเมินผล
ยังช้ีว่า รายงานประเมินผลส่วนใหญ่ ยังรายงานกิจกรรม กระบวนการ และผลที่ได้ (output) มากกว่าการช้ีผลลัพธ์ ผลกระทบ 
และ model program และงานศึกษาของ องค์กร Systemic Excellence Group ที่ศึกษาโครงการพัฒนาด้านสังคมระหว่าง
ประเทศ พบว่าโครงการส่วนใหญ่ ล้มเหลวถึงร้อยละ70 โดยมีเหตุจากความไม่เข้าใจมิติด้านวัฒนธรรมและการเมืองของ
ประเทศต่างๆ (Klein, 2012) 

มิพักต้องพูดถึง ความสามารถในการด าเนินโครงการพัฒนาที่มีความซับซ้อนทั้งในแง่ของการท างานแบบข้ามพื้นที่ 
(multi-site) ข้ามระดับช้ัน (multi-level) และข้ามองค์กร (multi-player) และยังมีเรื่องความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่าง
นักพัฒนา กับผู้ถูกพัฒนา เป็นต้น ก็เป็นอีกเง่ือนไขส าคัญของความซับซ้อนอีกประการหนึ่งที่ท าให้โค รงการส่งผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบได้ไม่ตามที่คาดหวัง 
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การออกแบบการแก้ไขปญัหาที่ไมเ่ข้าใจการเปลี่ยนแปลง  
ชุมชนชนบทและท้องถิ่น คือ พื้นที่ปฏิบัติการขนาดใหญ่ของโครงการพัฒนา คนจน ชาวนา เกษตรกร มักเป็น

กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการพัฒนาจ านวนมาก แต่มีงานศึกษาจ านวนมากที่ช้ีให้เห็นว่า โครงการพัฒนาเหล่านี้ไม่เข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในชนบทและท้องถิ่น  

วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2553) ได้ท าการศึกษาผลการแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของจังหวัดสระบุรีประจ าปี 2552-2553 ในงานศึกษานี้พบเห็นการเปลี่ยนแปลงของชนบท ผู้คน และวิถีการผลิตอย่าง
มาก ได้แก่ เจ้าของที่ดินเดิม (รุ่นพ่อแม่ – ปู่ย่า) แก่ตัวลง ไม่มีแรงท างานภาคเกษตร ภาคเกษตรจึงไม่ใช่แหล่งรายได้หลัก ได้
เงินใช้จากลูกที่ท างานรับจ้างภายนอก ส่วนรุ่นลูก ส่วนใหญ่ไปเป็นแรงงานรับจ้างรายวัน หรือลูกจ้างในโรงงาน ช าแหละไก่ 
โรงงานปูน ที่มักจะขาดสวัสดิการและการจ้างงานที่มั่นคง เป็นต้น ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ก็คือ โครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเดิมได้หดหายไป ไม่ว่าจะเป็น เครือญาติ / ความเป็นชุมชน – ความเป็นกลุ่มที่สมาชิกน้อยลง ไม่
เข้มแข็ง ไม่ได้ใช้ฐานทรัพยากรที่ดิน และแหล่งน้ าร่วมกันอีกต่อไป  ในขณะที่วิธีการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ครัวเรือน
เป้าหมายยังท าแบบเดิม ง่ายๆ ด้วยการซื้อปัจจัยการผลิตแจก รวมถึงการจัดท าพื้นที่ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ของ
บ้านพักนายอ าเภอ 

หรืองานศึกษาของ ธิติญา เหล่าอัน (2553) ได้ให้รายละเอียดของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ “สังคม
ชาวนา” ในหมู่บ้านกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด  ตั้งแต่ พ.ศ. 2500-2550 งานช้ินนี้ได้ช้ีให้เห็นถึงการครอบง าของแนวคิดและแนว
ทางการวิเคราะห์ที่ยึดติดกับวัฒนธรรมชุมชนและจินตนาการของชาวนาท่ีพอเพียงของนักวิชาการและนักพัฒนา กล่าวคือ มอง
สังคมชาวนาในลักษณะหยุดนิ่ง ปราศจากความขัดแย้งในชุมชน ช่วยเหลือ เกื้อกูล ปรองดอง อยู่ร่วมเป็นปึกแผ่นภายใต้ 
วัฒนธรรมชุมชน และ ภาพการผลิตของชาวนายังเป็นไปเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักมากกว่าท าการผลิตเพื่อขาย มีการ
ปรับใช้แรงงานในครอบครัวท าการผลิตเพื่อการยังชีพเท่านั้น และการออกไปหางานภายนอกชุมชนก็เป็นไปเพื่อความอยู่รอด 
จึงไม่มีการสะสมทุน ดังนั้นการเข้าสู่ระบบทุนนิยมจึงด าเนินไปโดยชาวนาที่ยังคงรักษาเป้าหมายของเศรษฐกิจแบบชาวนา
เอาไว้ แต่งานศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่า “สังคมชาวนา” เช่นนี้ได้เสื่อมสลายลงไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 เพราะในสังคมชาวนา เริ่มมีการ
แตกตัวทางชนช้ัน ท าให้การจัดความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างชนช้ันต่าง ๆ ได้แก่ ชาวนารวย ชาวนากลาง ชาวนาจน และ
ชาวนาไร้ที่ดิน มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น คือเน้นการพิจารณาเรื่อง “ก าไร-ขาดทุน” ขณะเดียวกันก็มี
การใช้ทุนและเครื่องจักรอย่างเข้มข้นมากขึ้น  ดังนั้น “สังคมชาวนา” ในความเข้าใจแบบเดิมได้เดินทางมาถึง “จุดจบ” แล้ว  

สอดคล้องกับ วิโรจน์ ณ ระนอง (2557) ช้ีว่าความเหลื่อมล้ าของภาคเกษตรกับภาคผลิตอื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับเกษตรกรและภาคชนบท อาทิ สัดส่วนของรายได้จากภาคเกษตร (GDP เกษตร) ต่อผลผลิตรวมของ
ประเทศ (GDP ประเทศ) ลดลงจากประมาณ 20% ในป ี2522 เหลือ 7.7% ในปี พ.ศ. 2554 ท าให้โดยเฉลี่ยแล้วเกษตรกรไทย
มีรายได้สุทธิไม่ถึงครึ่งของคนท่ีไม่ใช่เกษตรกร และเกษตรกรจ านวนมากมีความเข้าใจสภาพปัญหานี้ดี  จึงพยายามปรับตัวเอง 
และให้ลูกหลานออกจากภาคเกษตรไปท างานอื่นนอกภาคเกษตรทั้งถาวรและตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นการขับแท็กซี่ขายของ
ฯลฯซึ่งรวมแล้วท าให้มีรายได้ดีกว่าการท าเกษตรอยู่ท่ีบ้าน  ส่วนหน่วยงานที่ท างานสนับสนุน งานพัฒนาอย่าง ภาครัฐ /พรรค
การเมือง /NGO (และ “ปราชญ์ชาวบ้าน”) กลับพยายามส่งเสริม/ผลักดันให้เกษตรกรอยู่กับเกษตรต่อไปด้วยหลายมาตรการ 
เช่นสัญญาว่าจะท าให้ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น ให้อยู่อย่างพอเพียง (รายได้และรายจ่ายต่ า) ให้ปรับเปลี่ยนวิธี/วิถีการเกษตรให้
ได้ผลผลิตสูงโดยมีต้นทุนต่ าโดยไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในภาคเกษตรหรือชนบทไทย 

ภาพการแก้ไขปัญหาความยากจนข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าภาพชนบทของส่วนราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
ประชาสังคม และนักวิชาการจ านวนไม่น้อย ยังคงอยู่กับภาพของชนบทในอดีตที่มองว่าคนจนยังคงอยู่ในภาคเกษตรการผลิต
แบบเดิม ชุมชนยังคงเป็นแบบพึ่งพาอาศัยกัน พึงพอใจท่ีจะใช้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรมชุมชนในการท างาน หรือ
ชุมชนเข้มแข็งในการท างานเช่นกันเช่น ในงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ขององค์กรพัฒนาเอกชน ที่เช่ือว่าจะเป็นทางออกจาก
ระบบทุนนิยมไปสู่การพึ่งตนเองนั้น เนตรดาว เถาถวิล (2557) ได้ช้ีให้เห็นว่า แท้จริงแล้ว เกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่เป็นทางเลือก
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เพื่อการต่อสู้กับระบบทุนนิยมในแบบที่องค์กรพัฒนาเอกชนเข้าใจ หากแต่เป็นการผลิตในระบบทุนนิยม ภายใต้การก ากับของ
รัฐและทุน และเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่สังคมชนบทมีความเหลื่อมล้ าอีกด้วย 

ข้อสังเกตของวิธีการแก้ไขปัญหาทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตร ความยากจน สาธารณสุข ความไม่เท่าเทียม 
การล่มสลายของสภาพแวดล้อม ที่ไม่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและไม่หยุดนิ่งนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก 
Hassan (2014) ระบุว่า โดยส่วนใหญ่หน่วยงานพัฒนายังคงใช้วิธีการแก้ไขปัญหาในแนวทาง technocratic approach (ใน
ความหมายที่เป็นการแก้ปัญหาเชิงกลไก เน้นเทคนิค ความช านาญเฉพาะด้าน) ที่มองปัญหาแบบหยุดนิ่ง ไม่เปลี่ยนแปลง และ
การแก้ไขปัญหาจะค่อยจัดการปัญหาให้ลดลงเรื่อยๆ ซึ่งถึงที่สุดจะท าให้ปัญหาได้รับการจัดการแก้ไข ขณะที่ Rigg 
(Rigg2010อ้างในอัจฉรา รักยุติธรรม 2554 หน้า 18) ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นเพราะองค์กรพัฒนาเอกชนเลือกที่จะใช้ “ทางเลือก
เพื่อการพัฒนา”ในฐานะคู่ตรงข้ามกับการพัฒนาของรัฐและตลาด ขับเคลื่อนเชิงอุดมการณ์หรือผลักดันแนวความคิดบางอย่าง
มากกว่าจะสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาจากเง่ือนไขความเป็นจริงอันสลับซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ 

กล่าวโดยสรุป สถานการณ์ที่สะท้อนผ่านงานศึกษาในข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ภาพความคิดที่มีต่อชุมชนชนบทหรือปัญหา
ทางสังคมที่ต้องการจะแก้ไข ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ได้น าไปสู่ การออกแบบการแก้ไขปัญหา หรือการมีข้อเสนอแนะที่
ผิดพลาด ซึ่งจะไม่น าไปสู่การแก้ปัญหาที่เป็นอยู่อย่างแท้จริง  
การออกแบบการแก้ไขปัญหา ท่ีขาดการใช้ความรู้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากวิธีการแก้ไขปัญหา หรือการออกแบบโครงการพัฒนาท่ีถูกก ากับด้วยอุดมการณ์แบบคู่ตรงข้ามกับการพัฒนา
ของรัฐและตลาด ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ตระหนักถึงความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงแล้ว การขาดการเอาใจใส่ต่อทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้โครงการไม่บรรลุผลและไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับความรู้ / 
ทฤษฎีทีใ่ช้ในการปฏิบัติการได้  

ปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งที่เกิดในแวดวงงานพัฒนาทั่วไป และเกิดต่อเนื่องกันเรื่อยมากว่า 4 ทศวรรษ ดังที่ Rossi 
(1972: 42cited in Deutscher, 1979) ได้ตั้งข้อสังเกตต่อแผนงานพัฒนาทางสังคมตั้งแต่ทศวรรษ 2510 ไว้ว่า  

 
“ปัญหาโดยส่วนใหญ่ คือ การน าเสนอเป้าหมายอย่างกว้าง ท่ีไม่ได้วางอยู่บนหลักการทฤษฎีทางสังคม 
ซ่ึงจะช่วยเป็นแนวทางในการออกแบบแผนงานปฏิบัติการทางสังคม” 
และยังเป็นปรากฏการณ์ที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง Cacioppe and Edwards (2004: 102) ระบุไว้ว่า 
“ปัจจุบนันี้ แผนงานพัฒนาขององค์กรจ านวนไม่น้อย ด าเนินไปโดยขาดความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ
ค าอธิบายว่าท าไมกิจกรรมต่างๆ จึงถูกใช้ในแผนงาน และอะไรคือผลที่จะเกิดขึน้จากการพัฒนา” 
 
วิพุธ พูลเจริญ (2556) ก็กล่าวย้ าหลายครั้งในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ 

ว่า โครงการพัฒนาจ านวนมากท่ีเขาได้มีโอกาสเข้าไปติดตามประเมินผลนั้น ขาดค าอธิบายที่ชัดเจนต่อทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
ที่น ามาใช้ในโครงการ ท าให้ไม่สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยและเง่ือนไขอะไร คือ สาเหตุที่ท าให้เกิดผลขึ้นตามที่วางแผนไว้ หรือ
หากไม่เกิดผลตามที่วางแผนไว้ ก็ไม่รู้อีกว่า มีสาเหตุมาจากความรู้ที่น ามาปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือ ปัจจัยและเง่ือนไขบางตัวไม่
ถูกต้อง และเนื่องจากการขาดซึ่งการอธิบายได้ในทฤษฎี ท าให้เราไม่สามารถยกระดับความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่จะน าไปใช้เพื่อ
สร้างการเปลี่ยนแปลง หรือท าโครงการให้มีประสิทธิผลในการด าเนินที่มากข้ึน 
ความส าคญัของความรูเ้รื่องทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงในโครงการพัฒนา 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (theories of change) เป็นชุดความคิดของค าอธิบายที่ว่า การเปลี่ยนแปลงที่โครงการ
พัฒนาคาดหวังนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น (Woodrowand Oatley, 2013) ซึ่งทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะ
ช่วยสร้างความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อกระบวนการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นดังนั้นการมีความรู้ และความเข้าใจต่อการ
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เปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมมีส่วนท าให้การออกแบบโครงการ (ซึ่งหมายรวมทั้งการก าหนดยุทธศาสตร์ การก าหนดกิจกรรม การ
ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ) มีแนวทางการท างานที่ชัดเจน ยิ่งในสถานการณ์และกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่ซับซ้อน  ความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถจับภาพสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงที่สะท้อนกระบวนการเปลี่ยนแปลง (process) หรือ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นได้ (pattern) ไม่
ตกอยู่ภายใต้กรอบวิธีคิดที่จะท าอะไรอย่างง่ายๆ (over-simplification) (Reeler, 2005)  

และในฐานะของผู้ปฏิบัติงานทางสังคม (social practitioner) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ดี จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานจับ
ภาพสิ่งที่เกิดขึ้นจริงยิ่งในสถานการณ์ที่สับสนของกระบวนการทางสังคมที่ซับซ้อน ผู้ปฏิบัติงานยิ่งต้องการความเข้าใจพื้นฐาน
ของการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้สามารถจ าแนก แยกแยะว่าอะไรคือ สิ่งที่ใช่ หรือไม่ใช่ นอกจากนี้ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงยัง
ช่วยในการตั้งค าถามท่ีดี เป็นระบบและเข้มข้น และช่วยช้ีน าความเข้าใจว่าอะไรคืองานจริงๆ ที่ต้องท า (Reeler 2007) 

ส่วนในมิติของการบริหารจัดการโครงการ (Project management) ที่ยอมรับกันว่าเป้าหมายของโครงการพัฒนา
นั้นไม่ได้มีลักษณะหยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลง (Williams 1999; Hassan 2014) และนับตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา การเรียน-การ
ฝึกอบรมในเรื่องการบริหารจัดการโครงการในระดับนานาชาติ เช่นของสมาคมการบริหารจัดการโครงการนานาชาติหรือ IPMA 
(International Project Management Association) และของ สถาบันการบริหารจัดการโครงการ (Project 
Management Institute) จะต้องเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีความซับซ้อนด้วย (Whitty and Maylor, 2009)เช่นเดียวกับ
งานท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา (Gopalakrishnan, Preskill and Lu, 2003;Ongevalle,et.al. 
2012) ที่เริ่มให้ความสนใจที่จะบูรณาการการเรียนรู้เข้าไปในการบริหารจัดการโครงการ (ในลักษณะของการติดตาม
ประเมินผลภายใน) เนื่องเพราะตระหนักถึงความซับซ้อนและมีสิ่งที่ไม่รู้ล่วงหน้าจ านวนมาก (known unknowns และ 
unknown unknowns) ที่ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าก่อนได้ (known knowns) (Winch 2004, Hodgson ,2002, 
Cicmilet.al. 2006) 

 
3. กรอบคิดและการใช้ประโยชน์เร่ืองความซับซ้อนและทฤษฎกีารเปลี่ยนแปลงในโครงการพัฒนา 
3.1 ความซับซ้อน 

Westley, Zimmerman and Patton (2007) ช้ีให้เห็นถึงกรอบในการมองโลกในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนสูงมาก 
ซึ่งมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงท่ียากจะคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ผุดบังเกิด (emergent) ค่อยๆ พัฒนาและปรับตัว โดยหากจะ
เข้าใจการท างานของความซับซ้อนให้พิจารณาที่การเช่ือมโยงกันขององค์ประกอบและความสัมพันธ์ของมัน ซึ่งการท างาน
นวัตกรรมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงองค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จ าเป็นต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ และ Patton (2010) 
ได้ช้ีให้เห็นว่างานนวัตกรรม และงานที่ต้องการแก้ไขปัญหาทางสังคมจ าเป็นต้องพัฒนา แนวทางหรือวิธีการเพื่อการแก้ไข
ปัญหา (intervention) ไปพร้อมๆ กับการท างาน เนื่องจากในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงท่ีซับซ้อนนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะไม่รู้แน่
ชัดถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผลท าให้การออกแบบการท างานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (theory of change) มีข้อจ ากัด 
ซึ่งผู้ประเมินจ าเป็นต้องอาศัยการท างานอย่างใกล้ชิดกับโครงการ ตั้งค าถามและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างการท างานเพื่อเตรียมพร้อมจะปรับตัวเสมอ หรืออาจกล่าวได้ว่า ความ
ซับซ้อนในมิติของโครงการพัฒนา หรือโครงการพัฒนาคุณภาพประชากรนั้น เป็นความซับซ้อนประเภทที่เกิดจากความไม่
แน่นอน (uncertainty) (Williams, 2002) 

โดย Baccarini (1996) ได้ให้ความหมายของความซับซ้อนของโครงการอยู่บนฐานทฤษฎีระบบ ที่ความซับซ้อนของ
โครงการเป็นการถกเถียงกันถึงแหล่งที่มาของความซับซ้อน ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการและบริบทของโครงการ ความซับซ้อน
ของโครงการขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของโครงการ ทั้งที่เป็นเรื่องจ านวนขององค์ประกอบ , ลักษณะของแต่ละ
องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ หรือเรียกรวมๆ ว่าเป็น structural complexity ซึ่งประกอบด้วย
นิยามปฏิบัติการ 2 ประการ คือ  
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 ความแตกต่าง (Differentiation) เป็นเรื่อง จ านวนความหลากหลายขององค์ประกอบ และ  

 การพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependency) เป็นระดับความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ  
 ขณะเดียวกัน Baccarini ยังเสนอให้มองความซับซ้อนในโครงการใน 2 นัยยะ ได้แก่  

1) ความซับซ้อนเชิงองค์กร (organizational complexity) ในนิยามของความแตกต่าง (differentiation) จะ
หมายถึง จ านวนของระดับช้ันการบังคับบัญชา จ านวนขององค์กร (หน่วยงาน) ที่เข้าร่วม จ านวนของความ
เช่ียวชาญ เป็นต้น (ซึ่งมีลักษณะที่เป็นความแตกต่างแนวตั้ง – vertical differentiation และ ความแตกต่าง
แนวนอน – horizontal differentiation) ส่วนในนิยามของการพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependency) จะ
หมายถึง ระดับของความสัมพันธ์ที่ต้องด าเนินการด้วยกันระหว่างหน่วยขององค์กร 

2) ความซับซ้อนเชิงเทคนิค (technological complexity) ในนิยามของความแตกต่าง (differentiation) จะ
หมายถึง จ านวนและความหลากหลายของ ปัจจัยน าเข้า ผลผลิต (output) งาน (tasks)หรือความเช่ียวชาญ 
ส่วนในนิยามของการพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependency) จะหมายถึง การพึ่งพาอาศัยกันของ งาน ทีมงาน 
เทคโนโลยี หรือปัจจัยน าเข้า  

และ William (1999) ได้เสนอมุมมองการอธิบายเรื่องความซับซ้อนในโครงการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยอ้างอิง
งานด้านจิตวิทยาทางสังคมของความขัดแย้งในการจัดการโครงการ (Jones and Deckro, 1993) โดยเสนอให้เพิ่ม
มิติของ 
3) ความไม่แน่นอน (uncertainty) อันเกิดจาก วิธีการ (method) และ ความไม่แน่นอนอันเกดิจากเป้าหมาย 

(goal) ในการพิจารณาด้วย  
ปัจจุบันมีตัวแบบ (model) ความรู้ที่ใช้ในการอธิบายและท าความเข้าใจความซับซ้อนท่ีหลากหลาย ตัวแบบเหลา่นี้มี

ส่วนช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถจดัการกับโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม อาทิ  

 เป้าหมายและตารางวิธีการ ของ Turner & Cochrane (1993) 

 Stacey’s Agreement and certainty Matrix (1996)  

 โมเดลความซับซ้อนของ Terry Williams (1999) 

 ความซับซ้อนของ Adam Kahane (2004)  

 ความยุ่งเหยิงและความซับซ้อนของ ของ Gloubermanand Zimmerman(2002)  

 Cynefin Decision Making Framework (Kurtz, C. F. and D. J. Snowden, 2003)  

 ความซับซ้อนของ Remington and Pollack (2007) 

 โมเดลความซับซ้อนของ Kathleen B.Hass (2009) 

 ความยุ่งยากและซับซ้อน ของ Funnelland Rogers(2011)  
 

ผู้เขียนใคร่ขอยกตัวอย่างตัวแบบStacey’s Agreement and certainty Matrix (Stacy, 1996) เพื่อให้เห็น
รายละเอียด และการใช้ประโยชน์จากตัวแบบ ดังนี ้

Stacy (1996) เสนอกรอบการวิเคราะห์ความซับซ้อน โดยอาศัยมิติหรือแกนการมอง 2 มิติ กล่าวคือ แกนหนึ่งเป็น
ระดับของความแน่นอนในการแก้ไขปัญหา (degree of certainty) และอีกแกนหนึ่งเป็นระดับของความเห็นร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (level of agreement) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรูปได้จ าแนกพ้ืนท่ีออกเป็นส่วนๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเห็นร่วมกันสูงและมีความแน่นอนในการแก้ไขปัญหาสูง : พื้นที่บริเวณนี้จัดอยู่ในรูปแบบ โครงการอย่าง
ง่ายที่การตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล ผู้มีส่วนร่วมในโครงการก็มีความเห็นพ้องสูงว่าต้องท าอะไรบ้างในโครงการ 
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แนวทางการบริหารจัดการโครงการแบบสมัยนิยมใช้ได้ดีกับโครงการประเภทนี้ อีกทั้ง ทฤษฎีและความรู้ว่าด้วย
การบริหารจัดการโครงการโดยส่วนใหญ่ก็เน้นโครงการที่อยู่ในพื้นที่นี้ เป้าหมายโครงการถูก าหนดไว้ รวมถึง
กระบวนการที่ถูกต้องที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2. ความเห็นร่วมกันน้อย แต่มีความแน่นอนในการแก้ไขปัญหาสูง: ลักษณะเช่นนี้ จะมีความเห็นที่แตกต่างกันต่อ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งน าไปสู่การเล่นเกมส์ทางการเมืองภายในองค์กร หรือโครงการ โดยทั่วไป 
การประสานคามร่วมมือ การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม จะถูกน ามาใช้เพื่อการแก้ไขปัญหา และยังควร
กล่าวไว้ด้วยว่า ความซับซ้อนในที่นี่ อาจหมายถึง ความสับสนของทิศทาง (directionally complex) ซึ่ง
ความก้าวหน้าที่จะไปสู่เป้าหมายจะถูกขัดขวางโดยเกมส์การเมืองและวาระซ่อนเร้นต่างๆ   

3. ความเห็นร่วมกันสูง แต่มีความแน่นอนในการแก้ไขปัญหาน้อย: เป้าหมายสูงสุดมีความเห็นร่วมกัน แต่ไม่แน่ใจ
ว่าจะไปถึงเป้าหมายอย่างไร แนวทางการบริหารจัดการแบบที่นิยม อาจจะใช้ไม่ได้ และยังไม่สามารถที่จะ
ก าหนดหรือวางแผนล่วงหน้าได้ ในงานท านองนี้ต้องการผู้น าที่เข้มแข็งที่มี sense of shared mission ซึ่ง 
Williams (2002) ช้ีว่า ความไม่แน่นอนในเป้าหมาย บ่อยครั้งที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และน าไปสู่
ความซับซ้อนเชิงโครงสร้างที่มากข้ึน  

4. ยุ่งเหยิง ความเห็นร่วมกันน้อย และมีความแน่นอนในการแก้ไขปัญหา : เป็นสถานการณ์สุดขั้ว ที่มีแต่ความยุ่ง
เหยิง ไม่มีใครเห็นพ้องต้องกันกับแผนที่ออกแบบไว้ และมีระดับความแน่นอนของวิธีการที่ไปสู่ผลลัพธ์น้อย การ
บริหารจัดการโครงการแบบที่นิยมใช้ไม่ได้กับโครงการลักษณะเช่นนี้ หนทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหา คือ การ
หลีกเลี่ยง  

 
รูปภาพของ Stacey ข้างล่างนี้ ใช้ประโยชน์ในแง่ของการเลือกผู้น าส าหรับแต่ละสถานการณ์ และยังช่วยวิเคราะห์

สถานการณ์ของประเด็นปัญหาว่าอยู่ในพ้ืนท่ีส่วนใดของรูปซึ่งจะน าไปสู่การออกแบบงานท่ีแตกต่างกันไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การน าเอาความรู้ของกรอบการวิเคราะห์ของ Stacey (1996) มาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อหาแนวทางในการ
ท างานนั้น จะพบว่า หากกรณีปัญหาที่โครงการต้องการจะแก้ไขนั้น วิเคราะห์แล้วอยู่ในบริเวณที่ เรียกกว่า “ง่าย” (simple) 
ซึ่งหมายความว่า มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและได้ผลแน่นอน (close to certainty) ประกอบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวต่างก็
เห็นพ้องทั้งในเรื่องที่มาของปัญหาและผลกระทบ (close agreement) ซึ่งถือเป็น ปัญหาแบบง่ายเชิงเดียว เป็นปัญหาที่มี
ความรู้อยู่แล้วว่าควรจะท าอะไร (known knows) หรืออาจจะมีสูตรการแก้ไขปัญหาที่ดีเยี่ยม (best practice) อยู่แล้ว ตาม
ทัศนะของ Gloubermanand Zimmerman(2002) ก็สามารถเอาแนวทางหรือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ มาใช้ได้เลย 
ดังนั้นปัญหาในท านองนี้การออกแบบโครงการก็เป็นเรื่องไม่ยาก ใช้หลักตรรกะเหตุผลหรือใช้สูตรส าเร็จได้เลย  
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แต่หากพบว่า ปัญหาอยู่ในพื้นที่ที่เรียกกว่า “ซับซ้อน” (complex) ซึ่งทัศนะต่อปัญหาของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายยัง
ขัดแย้งกันอยู่ ไม่ไปในแนวทางเดียวกัน (far from agreement) และวิธีการจัดการปัญหาก็ยังไม่แน่ชัดว่าท าไปแล้วจะส าเร็จ
หรือไม่ (far from certainty) เพราะมีความไม่แน่นอนอยู่มาก เช่น หากมีการปฏิบัติการในหลายพื้นที่และยังต้องท างานกับ
องค์กรในหลายระดับ ปัญหาในท านองนี้คงไม่สามารถเอาการวางแผนเชิงตรระกะเหตุผลมาใช้ได้ เพราะมีสิ่งที่ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไร
อีกมาก (unknown unknowns) โครงการอาจจะออกแบบได้ตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอย่างจ ากัด และจ าเป็นที่
จะต้องท างานไปเรียนรู้ไป แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้มากๆ ระหว่างการท างานเพื่อยกระดับการท างานให้มีประสิทธิผลมาก
ขึ้นเรื่อยๆ (ดูแนวทางการจัดการกับปัญหาที่มีลักษณะ complex เพิ่มเติมใน Snowden and Boone, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง  
 ขณะที่ความรู้ในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (บางแห่งเรียกว่า ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม)3 เกิดขึ้นใน
สหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ 1990 ในบริบทของการพัฒนาทฤษฎีการประเมินผลในงานของการพัฒนาชุมชน (Weiss, 1995) 
และ Vogel (2012) วิเคราะห์ว่า ความคิดในเรื่องนี้มีการพัฒนาที่มากขึ้นจากกระแสของแผนงานทางสังคมและการพัฒนา 2 
กระแส ได้แก่ 1) กระแสการประเมินผล และ 2) กระแสการปฏิบัติการทางสังคม โดยในฝั่งของการประเมินผลนั้น ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์แผนงาน หรือทฤษฎีแผนงาน (program theory) ขณะที่ฝั่งของงานพัฒนานั้น 
เติบโตขึ้นมาจากการวางแผนเชิงตรรกะกระแสหลักอย่าง logical framework และเมื่อทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงถูกน ามาใช้ใน
งานพัฒนาชุมชนยิ่งท าให้แนวความคิดเรื่องทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความต้องการจาก
แหล่งทุน4 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง (Stein and Valters, 2012) โดยเฉพาะในยุคที่องค์กรที่ท างานพัฒนาต้องแสดงให้เห็น
ว่าตนเองมีศักยภาพที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม-ชุมชน ที่สะท้อนถึงความเข้าใจในเรื่องความซับซ้อนและระบบของ
การพัฒนา (James, 2011). 
 จากการทบทวนเอกสาร พบว่ามีปัญหาประการหนึ่งของค าว่า ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง คือ มีการใช้ค าอื่นทดแทน 
และใช้แทนกัน เช่น ทฤษฎี การนึกคาดคะเน (assumption) สมมติฐาน (รอการพิสูจน์) (hypothesis) และ ความสัมพันธ์
เช่ือมโยง (linkages) โดยไม่แน่ใจว่าใช้ในความหมายที่เหมือนกัน บางส่วนเห็นว่า ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนั้นช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะท างานอย่างเที่ยงตรงมากยิ่งข้ึนในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของความซับซ้อน บางส่วนมองว่าทฤษฎี

                                                           
3 มีค าเรียกทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ในชื่ออื่นๆ อีกด้วย เช่น aroadmap / a blueprint / an engine of change / a theory of action เปน็ต้น 
4 ตัวอย่างแหล่งทุน เช่น CIDA ของแคนาดา ได้ก าหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนต้องเขียน ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่จะใช้ในโครงการไว้ด้วย 

 

โครงการออกแบบอย่าง

ง่ายเพราะเรารู้อยู่แล้ว

ว่าจะแก้ปัญหาอยา่งไร 

ด้วยวิธีการอย่างไร 

โครงการออกแบบได้ยาก เพราะ

สิ่งที่เรียกว่าไม่รู้ว่าไมรู่้อะไรเป็น

จ านวนมาก ไมม่ีสตูรส าเรจ็ที่

รับประกันจะได้ผลเหมือนกันทุก

ครั้ง ต้องท าไปเรยีนรูไ้ป ปรับปรุง

ยกระดับการท างานอย่างต่อเนื่อง 
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การเปลี่ยนแปลง คือ ส่วนที่เรียกว่า การนึกคาดคะแน (assumption) หรือ ความเสี่ยงที่อยู่ในคอลัมน์ขวาสุดของตาราง 
logframe5 เป็นต้น ซึ่ง Stein and Valters(2012)  เห็นว่าในหนทางที่ดีที่สุด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องผนวกเข้าสู่
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่กว้างขวางขึ้น และมีหลักฐานจากการวิจัยสนับสนุน ซึ่งเป้าหมายสูงสุด คือ ความพยายามที่จะอธิบาย
และท าความเข้าใจว่า การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไรในแต่ละบริบท และนี่คือแก่นกลางท่ีส าคัญส าหรับนักปฏิบัติการทั้งหลาย
ที่จะท างานด้วยทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งควรกล่าวไว้ด้วยว่าส าหรับสังคมไทยแล้ว ยังคงขาดแคลนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงไม่
ว่าจะในมิติของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงสุขภาพ หรืองานพัฒนาชุมชน ท่ีเหมาะสมกับบริบทแบบไทยๆ 
 
ทฤษฎีการเปลีย่นแปลง (ทางสังคม) คืออะไร  

ในช่วงปี 1995 ซึ่งเป็นช่วงต้นของแนวคิด Weiss (1995) อธิบายว่า ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่า 
“ท าไมสิ่งที่ท า จึงท างานได้ และท างานได้อย่างไร” หรือ คือ ความเข้าใจสมมติฐานชุดหนึ่งที่ให้รายละเอียดว่า (1) แต่ละ
กิจกรรมจะน าไปสู่เป้าหมายระยะยาวได้อย่างไร และ (2) ความสัมพันธ์-ผลสืบเนื่องระหว่างกิจกรรมต่างๆ และผลลัพธ์ของการ
ปฏิบัติการหรือแผนงาน (Anderson,2004) เป็นอย่างไร หรือเป็นการอธิบายความเช่ือ (believes) หรือ สมมุติฐาน 
(assumptions) ที่บอกว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร (OECD Development Assistance Committee, 2008 
และ Bill and Melinda Gates Foundation, 2011) 

ในทางปฏิบัติ องค์กรจ านวนมากเห็นว่า ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง คือ logic model และสรุปทฤษฎีการเปลีย่นแปลง
ในอยู่ในรูปประโยค “ถ้า..........แลว้” เช่น  

 
“ถ้ามีความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆ ในประเด็นเศรษฐศาสตร์การเมือง 
แล้วมันจะช่วยท าให้ ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนอย่างสะดวก รวดเร็วและน าไปสู่การยกระดับการตัดสินใจ
ทางนโยบาย” (CARE International UK., 2012 หน้า 5) 
 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นการมองทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของผลผลิตหรือเอกสาร หรือข้อความ นอกจากนี้ ยังมี

การมองทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะกระบวนการที่ช่วยเน้น “การคิดเชิงรวบยอด” ซึ่งต้องเป็นกระบวนการสะท้อน
ความคิดระหว่างการท างาน (James, 2011 p. 3.) หรือมองในเชิงของเครื่องมือทางความคิดในการส ารวจการเปลี่ยนแปลงที่
คาดหวังจากชุดของการปฏิบัติการ หรือ thinking-action approach (Retolaza, 2011; Mcgee and Gaventa, 2010) 
และยังมีการมองทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในรูปของการประยุกต์ใช้การปฏิบัติการที่เป็นไปได้ในการออกแบบและประเมินผล
แผนงานทางสังคม (Vogel, 2012p.2)   

จากความหมายและการใช้ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงท่ีหลากหลายทั้งจากองค์กรปฏิบัติการและแหล่งทนุดังกล่าว
ข้างต้น อาจจัดกลุ่มความหมายตามการใช้ประโยชน์ ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 อย่างก็ตามยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่า logical framework นั้น เป็นสิ่งเดียวกับ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โปรดดูใน  
http://www.knowledgebrokersforum.org/wiki/item/theory-of-change-vs-logframes, http://www.tools4dev.org/resources/theory-of-change-vs-logical-
framework-whats-the-difference-in-practice/ 

เครื่องมือทางเทคนิค 
Technical tool 

เครื่องมือทางความคิด 
ToC Thinking 

 

Political Literacy 
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1) โดยในความหมายของการเป็นเครื่องมือทางเทคนิคนั้น ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงถูกใช้ในฐานะของการเป็น
เครื่องมือในการวางแผน อย่างกรณีของการใช้เครื่องมือlogical framework ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏอยู่ในช่อง
สมมติฐาน  

2) ส่วนในความหมายของการเป็นเครื่องมือทางความคิดนั้น Vogel (2012) และ Retolaza (2011) เห็นว่า
กระบวนการหลักของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง คือ กระบวนการ-แนวทางทางความคิดเกี่ยวกับค าอธิบายว่าโครงการท างาน
อย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปมักไม่ปรากฏในเอกสารข้อเสนอโครงการและ  

3) ในอีกความหมายหนึ่ง ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีจะพัฒนา ‘politicalliteracy’ 
ความซับซ้อนและความเข้าใจในรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ช่วยท าให้โครงการสามารถตอบสนองตอ่
สิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้6  ซึ่งเป็นความหมายที่แตกต่างจาก 2 ความหมายแรกอยู่มาก  

นอกจากน้ี การจ าแนกมุมมองความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นที่นิยมอย่างมาก คือ 
แนวทางการจ าแนกของ James (2011; p.7) ซึ่งจ าแนกทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเป็น 3 รูปแบบของการใช้ประโยชน์ (แต่ละ
รูปแบบยังมีส่วนเหลื่อมกัน) ได้แก่ 

 การประเมินผล (evaluation) หรือ การพัฒนาให้ดีขึ้น (formative): ไม่ว่าจุดประสงค์เริ่มต้นจะเป็นไปเพื่อการ
เรียนรู้ (learning) หรือ การตรวจสอบ (accountability) ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินผลหลายคน เห็นว่า ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นประโยชน์ทั้งในฐานะที่เป็นแนวทางที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น (formative) ซึ่งการเน้นการใช้ประโยชน์ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงในแนวทางนี้มักท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการได้อย่างแท้จริง ส่วนการใช้ประโยชน์เพื่อการประเมินผล ก็
สามารถให้มุมมองที่มองไปข้างหน้า ณ ช่วงเวลาของการออกแบบตั้งแต่เริ่มโครงการ หรือ มองย้อนหลังกลับมา ณ จุดเวลาที่
โครงการด าเนินการเสร็จสิ้นเพื่อท าความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 อธิบาย หรือ ส ารวจ: บางแนวทางพยายามค้นหาเพื่อเปิดเผย เพื่ออธิบาย ทฤษฎีที่ใช้อยู่ส าหรับองค์กร หรือ
แผนงาน เพื่อที่จะเรียนรู้ และทดสอบว่ามันใช้ได้หรือไม่ (โครงการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไร) ในขณะที่บางแนวทาง
เริ่มต้นท่ีจะส ารวจทฤษฎีเหล่านั้นโดยไม่ได้มีหรือยึดถือกับสมมติฐานล่วงหน้า (การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างไร)  

 เส้นตรง หรือ ซับซ้อน: บางกรณี ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะการก้าวย่างไปข้างหน้าอย่างเป็นขั้นตอนที่
เหมาะสมจากเหตุไปสู่ผล (cause - effect) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ แต่บางกรณี ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเพื่อค้นหา
ความคิดเกี่ยวกับภาพแทนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นระบบ หรือ เป็นเครือข่าย ซึ่งสะท้อนถึงความซับซ้อนของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง โดยแสดงถึง ผู้กระท า ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ ความเช่ือมโยงและวงจรการเรียนรู้ 
 
ตัวแบบทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 

ตัวแบบทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาที่มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
นั้นอาจมีอยู่หลากหลายกลุ่มขึ้นอยู่กับแนวทางของนักพัฒนาที่มีมุมมองและความเชื่อพื้นฐานมาจากงานวิชาการด้านไหน ซึ่งใน
ที่น้ีขอจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม  

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีฐานความคิดมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพ ทฤษฎีในกลุ่มนี้จะเป็นแนวปฏิฐาน
นิยมที่ในทฤษฎีจะระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความเช่ือ ประสบการณ์ แรงกดดันทางสังคมและประสบการณ์พฤติกรรมใน
อดีต ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการท านายหรือคาดการณ์พฤติกรรม ได้อย่างเป็นเหตุเป็น
ผลได้ หรือสามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมตามตัวแปรย่อยๆ ที่ประกอบอยู่ในทฤษฎีอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะ
น าไปสู่ผลสรุปที่มีความเฉพาะส าหรับแต่ละบุคคลและผลสรุปนี้ก็จะถูกตีความให้มีความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ที่บุคคลๆ นั้นจะ
แสดงพฤติกรรมหรือการกระท าที่คาดหวัง ดังนั้นกฎในการท านายหรือคาดการณ์ที่ใช้กับแต่ละบุคคลจะเป็นปรากฏการณ์

                                                           
6 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากงาน ของ ดร.Duncan Greenที่ http://oxfamblogs.org/fp2p/tag/how-change-happens/ 
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แบบต่อเนื่องตามพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีเป็นไปได้ ดังนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติการตามมุมมองข้างต้นนี้ คือ การผลักให้
กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการกระท าอย่างต่อเนื่องไปสู่ต าแหน่งที่เป็นไปได้ที่สูงขึ้นไป  

ตัวอย่างงานของDiClemente, Crosby and Kegler(2009)ได้แบ่งมุมมองทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

 
มุมมองระดับปัจเจก เช่น 

 ตัวแบบการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะ (HP) / The Information-Motivation-Behavioral 
Skills Model of HIV Preventive  

 ทฤษฎีการเห็นคุณค่าในตนเอง (HP) / Self-esteem Enhancement Theory: Promoting Health across the Life-
Span 

มุมมองระดับชุมชน เช่น  

 The Community Coalition Action Theory  

 Community Capacity: Theory and Application  
มุมมองระดับนิเวศ เช่น  

 ทฤษฎีเกี่ยวกับเพศภาวะและอ านาจ (HP) / The Theory of Gender and Power: Constructs, Variables, and 
Implications for Developing HIV Interventions for Women  

 ทฤษฎีอิทธิพลสามทาง (HP) / The Theory of Triadic Influence  
หรือ ในงานพัฒนาชุมชน ก็มีตัวแบบทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ใช้อยู่หลากหลายเช่นกัน เช่น การใช้ทฤษฎีเรื่องทุน

ทางสังคมเพื่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง การใช้ทฤษฎีเรื่องละแวกย่านและพื้นที่สาธารณะในการสร้างชุมชน เป็นต้น (Karen 
Fulbright-Andersonand Patricia Auspos (eds.)2006)  

 
กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่เช่ือว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินกว่าจะระบุตัวแปรที่จ ากัดรวมถึง

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างชัดเจน สิ่งที่นักวิชาการในกลุ่มนี้เสนอ คือ เสนอให้มีกรอบในการมองการ
เปลี่ยนแปลงโดยให้พิจารณาจาก รูปแบบ (pattern) ของการเปลี่ยนแปลง เช่น งานของ Reeler (2007) ได้น าเสนอตัวแบบ
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ได้พัฒนาและทดลองในพื้นที่ต่างๆ มาหลายปี ออกเป็น 3 รูปแบบ โดยรูปแบบทั้ง 3ของ
การเปลี่ยนแปลงน้ีไม่ใช่ข้อก าหนดรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่โดยเนื้อแท้แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของสภาวะ
การพัฒนาของสังคมทีเ่ป็นอยู ่
1. การเปลีย่นแปลงท่ีผดุบังเกิด (Emergent change) 
2. การเปลีย่นแปลงท่ีเป็นการเปลี่ยนสภาพ ผ่านวิกฤตและไมไ่ดเ้รียนรู้ (Transformative Change – Through Crisis 

andUnlearning) 
3. การเปลีย่นแปลงท่ีคาดการณ์ได้ – ท างานตามแผน (Projectable change – Working with a Plan) 

 
กล่าวโดยสรุปการใช้ประโยชน์ของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มจากการใช้ในการวางแผน เพื่อการคาดการณ์ว่า 

อนาคตหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และยังมีการใช้ประโยชน์จากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในเชิงการ
ประเมินผล เพื่อค้นหาค าอธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงท่ีผ่านมานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไมจึงเกิดขึ้น แต่ปัจจุบันทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงถูกน ามาใช้ประโยชน์ในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อยกระดับการท างานให้ดีขึ้น เนื่องจากยอมรับกันว่าประเด็น
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ความซับซ้อนมีอิทธิพลต่อการด าเนินโครงการพัฒนาทางสังคมอย่างมาก และในการปฏิบัติการนั้นยังมีเรื่องที่ไม่รู้อีกมากซึ่งไม่
สามารถรู้ล่วงหน้าในช่วงของการวางแผนโครงการได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ ทบทวนการท างานในระหว่างปฏิบัติการเสมอ 

ปัจจุบันมีความรู้และตัวแบบของทั้งเรื่องความซับซ้อนและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่สามารถน ามาใช้ได้ในโครงการ
พัฒนาอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าหากผู้ปฏิบัติงานทางสังคมมีความตระหนักต่อประเด็นความซับซ้อน และใช้ความรู้
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบโครงการพัฒนาทางสังคมและการปฏิบัติการทางสังคม รวมถึงการเรียนรู้-สรุปบทเรียน
ระหว่างการด าเนินงาน จะมีส่วนอย่างมากท่ีจะช่วยยกระดับความรู้เชิงทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากการปฏิบัติการใน
สนามจริงให้มีท่ียืนในสังคมไทยมากขึ้น 
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บทเรียนเชิงนโยบาย : การเมืองภาคพลเมืองผ่านคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด1 
policy learning : citizen politics inworking groups of civil society network of province 

 
ธัญญาภรณ์ จันทรเวช2 

Thanyaporn Chantaravech 

 
บทคัดย่อ 

 การขับเคลื่อนให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่เหมาะกับสังคมไทยเป็นความพยายามอย่างยิ่งของหลายฝ่ายในสังคม การ
ออกแบบกลไกทางสังคมที่เชื่อมโยงจากหลักการแนวคิดเป็นนโยบายไปสู่รูปธรรมเป็นประเด็นการเรียนรู้ทางวิชาการที่ส าคัญ 
ผู้เขียนน าประสบการณ์จากการศึกษาวิจัยคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคม ระดับจังหวัด (คปจ.) ซึ่งเป็นกลไกในพื้นที่
ของสภาพัฒนาการเมือง (สพม.) มาวิเคราะห์และขยายต่อยอดทางความคิด พบว่า โครงสร้างที่สภาพัฒนาการเมืองเจตนาให้
เป็นเครือข่ายการรวมตัวของภาคประชาสังคมนั้น ยังไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะความไม่สอดคล้องจากเง่ือนไขสภาพบริบทและ
วัฒนธรรมการท างานแบบประชาสังคมในพื้นที่กับลักษณะที่ถูกก าหนดและควบคุมจากสภาพัฒนาการเมือง หากสภาพที่
เกิดขึ้นกลับเอื้อให้เกิดการออกแบบโครงสร้างการท างานเครือข่ายประชาสังคมลักษณะใหม่ที่ไม่มีแบบแผนตายตัวข้ึนอยู่กับทุน
ทางสังคมของแต่ละจังหวัด กลไกโครงสร้างที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีนี้ เป็นส่วนผสมระหว่างความไม่เป็นทางการของภาคประชาสังคม
กับความเป็นทางการของวัฒนธรรมแบบรัฐ หรือท่ีเรียกว่า “รัฐร่วมราษฎร์” กลไกในลักษณะนี้ ไม่อาจเรียกว่าเป็นภาคประชา
สังคมหรือรัฐประชาชาติตามหลักการโดยตรงได้ แต่มีความใกล้เคียงกับแนวคิด “ประชารัฐ” ข้อค้บพบเบื้องต้นดังกล่าว 
จ าเป็นต้องมีการขยายต่อยอดทางความรู้เพื่อให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยอย่างลงตัวกับธรรมชาติของตนได้แท้จริง 
ค าส าคัญ : การเมืองภาคพลเมือง, ภาคประชาสังคม, ประชารัฐ 
 
บทน า 
 คณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด (คปจ.) เป็นกลไกหนึ่งที่สภาพัฒนาการเมือง (สพม.)3 ได้จัด
ตั้งข้ึนเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมการเข้มแข็งของการเมืองภาคพลเมืองที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระดับพื้นที่
เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง (Citizenship) ให้เกิดความเข้มแข็ง ท าหน้าที่ขับเคลื่อนงานทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 
รวมทั้งมีหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานและด าเนินงานสนับสนุน สร้างเสริม ช่วยเหลือกลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายคนท างานฯ
ในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง 
 จากการได้มีส่วนร่วมวิจัยและศึกษากลไกการท างานของคณะท างานฯ ดังกล่าว ผู้เขียนมีความสนใจต่อการออกแบบ
กลไกเชิงนโยบายเพื่อขานรับต่อวัฒนธรรมประชาธิปไตยยุคเปลี่ยนผ่านในสังคมไทยที่ผ่านมา สังคมไทยมีกลไกการท างานเชิง
นโยบายและปฏิบัติการ แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลัก คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์ประกอบทั้งสามส่วน
ด ารงอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจทั้งเกื้อหนุน อุปถัมภ์ ขัดแย้ง ฯลฯ ซึ่งกันและกัน 

ความแตกต่างท้ังในเชิงอุดมการณ์ หลักคิด ความเชื่อ จริต วัฒนธรรมองค์กร องค์ประกอบในการท างานเชิงสถาบัน
เหล่านี้ ล้วนส่งผลให้ทั้งสามภาคส่วนด ารงอยู่และท าหน้าที่ในรูปแบบเฉพาะของตนเป็นส่วนใหญ่ แต่หากมองโจทย์และ
ประเด็นปัญหาโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะในวิกฤตการณ์ทางการเมืองระยะเปลี่ยนผ่าน สังคมไทยต้องการกลไกการ
                                                           
1 บทความนี้ เป็นส่วนขยายความคิดต่อยอดจากโครงการศึกษาวิจัยเพื่อวัดความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมืองในคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) ภายใต้
การสนับสนุนของสภาพัฒนาการเมือง (สพม.) โดย รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม หัวหน้าโครงการฯ 
2 อาจารย์ประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยโครงการฯ 
3 สภาพัฒนาการเมืองจัดต้ังจัดต้ังข้ึนตาม พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมละจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ (3)เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
เข้มแข็งในทางการเมือง ซึ่งวัตถุประสงค์ที่กล่าวมานี้ล้วนมุ่งที่จะส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองให้ประชาชนมีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองมากยิ่งข้ึน 
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ท างานท้ังระดับนโยบายและปฏิบัติที่หลากหลาย ไม่หยุดนิ่งต่อสถานการณ์จริงที่เช่ือมโยงไปถึงประเด็นที่รายล้อมรอบตัวผู้คน 
วิกฤตทางการเมืองปัจจุบัน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกมิติของชีวิตมนุษย์ การท าหน้าที่ของสภาพัฒนาการเมืองที่ต้องตีความ
และสร้างกลไกเพื่อตอบสนองต่อหลักการประชาธิปไตยท่ามกลางสถานการณ์การเมืองไทยจึงเป็นเรื่องส าคัญในการพิจารณา
กลไกการท างานท่ีได้ริเริ่มด าเนินการในรูปแบบของคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด (คปจ.)  
 
คณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด (คปจ.) 

กลไกรูปธรรมในการส่งเสริมความเข้มแข็งของการเมืองภาคพลเมืองของสภาพัฒนาการเมือง (สพม.)คือ การจัดตั้ง

คณะท างานเครือข่ายประชาสังคมระดับจังหวัด (คปจ.)ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.25514 ในมาตรา 3 
(1) ได้ให้ค าจ ากัดความของ “องค์กรภาคประชาสังคม” หมายความว่า ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่ง
รวมกันเป็นสภาองค์กรชุมชนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน และ (2) องค์กรภาคประชาสังคมอื่นที่จดแจ้งการ
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551 เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม กลุ่มเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งในความเป็น
ประชาสังคมนั้นไม่มีขอบเขตการท างานท่ีชัดเจน กล่าวคือ  

 
1) องค์กรภาคประชาสังคมมีการเคลื่อนไหวในเชิงนโยบายสาธารณะ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม 

ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสิ่งแวดล้อม มีกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ภูมิภาค หรือประเทศ 

2) ประชาสังคมในระดับจังหวัด มีลักษณะของการขับเคลื่อนงานด้านการเมืองภาคพลเมืองที่มีขนาดที่พอเหมาะไม่
เล็กจนเกินไป อย่างเช่น ประชาสังคมระดับต าบลหรืออ าเภอ และไม่ใหญ่จนเกินไปอย่างเช่นประชาสังคมระดับ
ภาคหรือระดับประเทศ 

3) การขับเคลื่อนของประชาสังคมจังหวัดมีองค์ประกอบจากภาคส่วนต่างๆที่ครบถ้วน ประกอบด้วย ภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น ท้องที่ และสภาพัฒนาการเมือง เป็นต้น 

 เช่นเดียวกับคู่มือการด าเนินงานคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ 2557 (ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2557) ได้ให้ค านิยามเพื่อความเข้าใจต่อประชาสังคมจังหวัด ซึ่งสภา
พัฒนาการเมืองได้จัดตั้งข้ึน หมายถึง เครือข่ายองค์กรในจังหวัดที่มีการรวมตัวของประชาชนในลักษณะพหุพาคี เพื่อผนึกก าลัง
ในการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองไปสู่นโยบายสาธารณะ โดยการบูรณาการทรัพยากรร่วมกันให้เป็นเอกภาพเพื่อผลักดัน
ไปสู่เป้าหมายการจัดการตนเองของจังหวัดโดยประชาสังคมจังหวัดนั้นมีความส าคัญและความจ าเป็นดังต่อไปนี้ 
 1.แนวคิดของประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์ จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท้ังในจังหวัด ท้องถิ่น ท้องที่ และ
ชุมชน มาหนุนเสริมในกระบวนการคิดและตัดสินใจในก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศและเกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน 
 2.ประชาสังคมจังหวัดเป็นหน่วยที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ และมีความเข้าใจปัญหาในท้องถิ่น /ชุมชนเป็นอย่างดี ย่อม
สามารถช่วยแก้ปัญหาในท้องถิ่นและชุมชนได้ตรงความต้องการมากท่ีสุด 
 3.ประชาสังคมจังหวัดช่วยท าให้เกิดการท างานในเชิงพหุพาคีจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเ สริมวัฒนาธรรมวิถี
ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคม 
 4.ประชาสังคมจังหวัดเป็นกระบวนการหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของพลเมืองสู่การเป็น “จังหวัดจัดการตนเอง” 
และ “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” 

                                                           
4 ดูรายละเอียดได้ที่ http://library2.parliament.go.th/giventake/content_law/law290151-1.pdf 
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 จากหลักคิดดังกล่าว สภาพัฒนาการเมืองได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับ
จังหวัด (คปจ.) ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ดังนี้(สภาพัฒนาการเมือง, 2557) 

(1) กลุ่มภาคส่วนประชาสังคม ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเครือข่ายและกลุ่มต่างๆในจังหวัด  จ านวน 5 คน 
(2) กลุ่มภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      จ านวน 2 คน 
(3) กลุ่มภาคส่วนท้องที่        จ านวน 1 คน 
(4) กลุ่มภาคส่วนราชการ        จ านวน 4 คน 
(5) กลุ่มภาคส่วนเอกชน        จ านวน 1 คน 
(6) กลุ่มภาคส่วนสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองตามจ านวนสมาชิกในจังหวัด 

 
 ทั้งนี้ ให้ที่ประชุมคณะท างานเลือกประธานคณะท างานและรองประธานคณะท างาน ไม่เกิน 2 คน และให้เลือก
เลขานุการ จ านวน 1 คน โดยมีผู้ประสานงานกลุ่มจังหวัดเป็นผู้ช่วยฯ และให้สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองเป็นผู้ประสานงาน 
อ านวยความสะดวกให้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเช่ือมประสานการด าเนินงานระหว่างสภาพัฒนาการเมือง คณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการฯ กับคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด นอกจากนี้ ยังให้เป็นผู้ประสานการด าเนินงานภายใน
กลุ่มจังหวัดหรือภูมิภาค และด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ คปจ.อาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อให้
ข้อคิดเห็นและให้ค าปรึกษาหารือครั้งละไม่เกิน 5 คน 

 
โครงสร้างคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด (คปจ.) 
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ส าหรับบทบาทอ านาจหน้าที่ของ คปจ. สภาพัฒนาการเมืองได้ก าหนดไว้ดังน้ี 
1.ด าเนินงานตามกลยุทธ์เรื่องจังหวัดจัดการตนเองและพื้นที่ต้นแบบกลยุทธ์เรื่องประชาธิปไตยชุมชนและกลยุทธ์

เรื่องการจัดการทรัพยากร โดยประสานและร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจและภาคประชา
สังคมเพื่อด าเนินงานตามกลยุทธ์และก าหนดพื้นที่ปฏิบัติการรูปธรรมในจังหวัด   

2.ด าเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในทางการเมืองอาทิเช่นการบริหารจัดการทรัพยากร
กิจกรรมหรือการติดตามการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการเมืองการเสริมสร้างบทบาทสตรีในการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและ
กิจกรรมหรือโครงการตามบริบทของพื้นที่ เป็นต้น 

3.โครงการประเด็นร้อนหรือประเด็นสาธารณะ หรือกิจกรรมเพื่อสังคม หรือตามที่สภาพัฒนาการเมืองเห็นควร 
4.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาการเมืองให้คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการ

กระจายอ านาจและภาคประชาสังคม รวมทั้งประสานความร่วมมือการด าเนินงานตามกลยุทธ์ในข้อ 
4.1) ส าหรับจังหวัด ท่ีด าเนินการตาม  
4.2)  ให้จัดท าโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปี และงบประมาณส่งส านักงานสภาพัฒนาการเมืองเพื่อ

ด าเนินการต่อไปและส่วนจังหวัดที่ด าเนินการตาม  
4.3)  ให้จัดท าโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปีและงบประมาณให้เสนอต่อคณะกรรมการกิจการสภาพัฒนา

การเมืองเพื่อพิจารณา 
5.ประสานและร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อน าแผนพัฒนาการเมือง และยุทธศาสตร์สภาพัฒนาการเมือง

ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการการเมืองภาคพลเมืองให้เช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

6.พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเบื้องต้นโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง 

7.ประสานเช่ือมโยงบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองให้เกิดความเข้มแข็ง 

8.บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาพัฒนาการเมืองและองค์กรอื่นๆ 
9.สรุปถอดบทเรียนในพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
10.ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 
11.รายงานผลการด าเนินงานให้ด าเนินการดังนี้ 

11.1) คณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด (คปจ.)ที่ด าเนินการตามกลยุทธ์เรื่องจังหวัดจัดการตนเอง
และพื้นที่ต้นแบบ กลยุทธ์เรื่องประชาธิปไตยชุมชนและกลยุทธ์เรื่องการจัดการทรัพยากร ให้รายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนการกระจายอ านาจและภาคประชาสังคม 

11.2) คณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) ที่ด าเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชนในทางการเมืองให้รายงานต่อสานักงานสภาพัฒนาการเมือง 

11.3) คณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) ที่ด าเนินโครงการประเด็นร้อนหรือประเด็น
สาธารณะหรือกิจกรรมเพื่อสังคมให้รายงานต่อคณะกรรมการกิจการสภาพัฒนาการเมือง 

12.ปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆร่วมกับสภาพัฒนาการเมือง 
นอกจากการก าหนดองค์ประกอบสมาชิกและอ านาจหน้าที่คณะท างานฯ แล้วส านักงานสภาพัฒนาการเมืองได้

ทดลองจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ศคปจ.)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ท า
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หน้าที่พัฒนาศักยภาพของคณะท างานฯ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตลอดทั้งการถอดบทเรียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และรวบรวมปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์5 

แนวคิดและกรอบการวิเคราะห ์
 แม้การก าหนดกลไกโครงสร้างเพื่อเช่ือมต่อในทางความคิดและหลักการไปสู่ทางปฏิบัติให้เกิดมรรคผลในสังคม
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ทุกสังคมต้องค้นคว้าและเรียนรู้ความลงตัวของแต่ละสังคมนั่นเอง อย่างไรก็ตาม เราจ าเป็นต้องท าความ
เข้าใจหลักการของแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบกลไกเชิงนโยบายอย่างน้อย 2 แนวคิด คือ 1) การเมืองภาคพลเมือง 2)
เครือข่ายภาคประชาสังคมซึ่งสามารถสรุปอย่างรวบรัดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอในงานเขียนช้ินนี้ คือ 
การเมืองภาคพลเมือง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ต่อเนื่องมายังรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน ได้มีเจตนารมณ์ส าคัญใน
การเปลี่ยนการเมืองของนักการเมืองเป็นการเมืองของพลเมืองโดยส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประชาชนมี ส่วน
ร่วมในการเมืองการปกครอง เป็นการเมืองภาคพลเมืองที่ควบคู่ไปกับการเมืองของนักการเมือง (politician politics) โดยการ
ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองให้มีประสิทธิผล ต้องมีการสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบกระบวนการปฏิรูปการเมือง การ
เกิดองค์กรประชาชน การรณรงค์เพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยของประชาชน การสร้างส านึกพลเมือง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ทั้งนี้ ต้องมีการ
สนับสนุนที่เป็นรูปธรรมเช่นกฎหมายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อให้ประชาชนสามารถท ากิจกรรมการเมืองภาคพลเมืองได้อย่างเต็มที่ เข้มแข็ง ต่อเนื่อง อิสระ มีต้นทุนต่ าและไม่
เป็นภาระแก่ตนเองมากเกินไป 

การเมืองภาคพลเมือง เป็นการเมืองหรือสถานการณ์ที่ประชาชนได้รับสิทธิและเสรีภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางนโยบาย มีการกระจายอ านาจให้ประชาชนสามารถก าหนดวิถีชีวิตของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยกิจกรรมใดทางนโยบายที่อาจเกิดผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ตั้งแต่เริ่มแรก และประชาชนสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆทางการเมืองได้ด้วยตนเอง 
 โดยทั่วไปการเมืองภาคพลเมืองมีความหมายหลากหลายตามเป้าหมายที่แตกต่างกัน ซึ่ง ศรัณยู หมั้นทรัพย์ (2550: 
น. 101-115) ได้อธิบายไว้ว่า 
 1. การเมืองภาคปริมณฑลสาธารณะ (Public sphere) ที่มุ่งสร้างพื้นที่เวที กลไกส่วนกลางที่ไม่ใช่รัฐสภาที่จะ
ถกเถียง สร้างประเด็นต่างๆ ขยายสิทธิอ านาจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 2. การเมืองภาคประชาสังคม (Civil Society) หรือการเมืองภาคพลเมือง (Citizen Politics) ที่เน้นการมีส่วนร่วมที่
แข็งขันของบุคคลองค์การต่างๆ ในสังคมที่จะถกเถียงและบรรลุข้อตกลงในประเด็นปัญหาต่าง ๆ หรือผลักดันบางประเด็นให้
เป็นนโยบายของรัฐ 
 3. การเมืองภาคประชาชน (People’s politics) หรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social 
Movement) ที่มุ่งเคลื่อนไหวสร้างจิตส านึกในประเด็นผลประโยชน์ร่วมของมนุษยชาติ ได้แก่ สภาพแวดล้อมโลก สภาพทุน
โลก การคัดค้านโลกาภิวัตน์ เป็นต้น 
 ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเมืองภาคพลเมืองในรูปแบบใด การเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม (Civil society Movement) หรือภาค
พลเมืองดังกล่าวมีองค์ประกอบส าคัญคือ พลเมืองที่กระตือรือร้น (Active citizen) มุ่งปกป้องคุ้มครองสิทธิและมุ่งประโยชน์
สาธารณะ (common good) เป็นพลังส าคัญ 

                                                           
5 ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้จัดท าจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์และประสานงานเป็นระยะ ดูรายละเอียดได้
ใน http://www.pdc.go.th/th/download/91.html 
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 David Mathews (1999) อ้างถึงในณรงค์ บุญสวยขวัญ (2552: น.11) ได้ให้ความหมาย “การเมืองภาคพลเมือง” 
ในบริบทประชาสังคมว่า 

(1) เป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ในอารยสังคม (Civilized society) และความเป็นพลเมือง (citizenship) ที่ก่อตัวขึ้นมา
นานนับตั้งแตยุ่คต้นของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ  

(2) เป็นเรื่องของการเมือง (แม้จะไม่ใช่การเมืองในความหมายที่ใช้กันอยู่ทั่วไป) โดยที่ปัจเจกบุคคลหลายคนหลาย
ครอบครัวมีส่วนร่วมในขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติร่วมกัน การเมืองภาคพลเมืองต้องเริ่มต้นที่กิจกรรมที่
เป็นวถิีชีวิตของพลเมืองที่จะท าให้การด าเนินชีวิตของเขาในฐานะเจ้าของปัญหาเกิดการก่อรูปขึ้นของความสัมพันธ์ใหม่ เรียกว่า 
“ความสัมพันธ์สาธารณะ” 
 การเมืองภาคพลเมืองตามแนวคิดนี้ไม่ได้ปฏิเสธการเมืองแบบดั้งเดิม หรือการเมืองในระบบตัวแทน แต่เป็นการเพิ่ม
กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาให้การเมืองแบบดั้งเดิม ซึ่งมีความแตกต่างกันในการก่อเกิดชัดเจน สามารถสรุปเชิงหลักการของ
การเมืองภาคพลเมืองได้ดังนี้ 

1) หลักแห่งการตอบสนอง (responsibility) คือการเริ่มต้นที่การตอบสนองตัวเอง เมื่อผู้คนพิจารณาเห็น
ปัญหาของตน พวกเขาจะจัดการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 

2) หลักแห่งความสามารถ (capacity) คือการเริ่มต้นท่ีพลเมืองตระหนักในความเป็นชุมชนและดึงเอาพลังใน
ชุมชนมาจัดการสร้างระบบบริการในชุมชนผ่านองค์กรของชุมชน 

3) หลักแห่งอ านาจ (power) คือสนใจอ านาจและการใช้อ านาจที่เป็นจริง อันหมายถึงอ านาจของพลเมืองที่
พลเมืองเป็นผู้ริเริ่มเอง เป็นผู้ให้การนิยามความหมายเอง มิใช่การเพิ่มอ านาจที่มาจากแหล่งอ านาจอื่น 

4) หลักแห่งความสัมพันธ์ (relationships) คือการพิจารณาการแสดงออกเชิงอ านาจที่สร้างความสัมพันธ์ผ่าน
กระบวนการแก้ปัญหา โดยการแก้ไขปัญหานั้นมักจะต้องมีปฏิบัติการความสัมพันธ์ผ่านสองฝ่าย คือหน่วย
ราชการและหน่วยทางธุรกิจ เพื่อน าสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ กลไก บทบาท ความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชการ ธุรกิจ กับพลเมือง   

5) หลักแห่งเจตจ านงทางการเมืองและประโยชน์ทางการเมือง (political will and interest) คือทรัพยากร
ในชุมชนเป็นเจตจ านงของสาธารณะที่เป็นผลประโยชน์ของชุมชนอันส่งผลให้เกิดความผูกพันของพลเมือง
ที่ต้องด าเนินร่วมกันจนสามารถควบคุมได้ เพราะทรัพยากรนี้ท าให้ชุมชนสามารถริเริ่มให้เป็นเจตจ านงทาง
การเมืองและประโยชน์ทางการเมืองของชุมชนโดยการสร้างความสมัครใจ แรงจูงใจ และประโยชน์ให้
เกิดขึ้นต่อพลเมือง 

6) หลักแห่งการกระท าหรือการลงมือปฏิบัติ (action) ปกติแล้วเจตจ านงสาธารณะหรือทางการเมืองมักจะไม่
เช่ือมโยงหรือมักจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นต้องมีความพยายามที่จะจัดการแยกลักษณะของการแยก
ออกเป็นส่วนเสี้ยวของสังคม ผ่านการประสานงานเพื่อร่วมมือและสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน 

 
เครือข่ายภาคประชาสังคม 
 ชูชัย ศุภวงศ์ (2539) ให้ความหมายของประชาสังคมว่า หมายถึง การที่ผู้คนในสังคมเห็นวิกฤตการณ์หรือสภาพ
ปัญหาในสังคมที่สลับซับซ้อนยากแก่การแก้ไข มีวัตถุประสงค์ร่วมกันซึ่งน าไปสู่การก่อจิตส านึก (Civic consciousness)
ร่วมกัน มารวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร (Civic group) ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม (ประชาชน) ใน
ลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน (partnership) เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหรือกระท าการบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งนี้ ด้วยความ
รัก ความสามานฉันท์ ความเอื้ออาทรกัน ภายใต้ระบบการจัดการโดยมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (Civic network) 
 เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2540) ให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับประชาสังคมในประเด็นของ “คนช้ันกลาง” “การมีส่วน
ร่วม” “ความผูกพัน” และ “ส านึกของความเป็นพลเมือง” นั่นคือไม่ได้หมายถึงความเป็นชุมชนในสังคมชนบทเท่านั้น แต่กิน
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ความรวมไปถึงคนช้ันกลางภาคเมือง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็นเครือญาติ หรือแบบคุ้นหน้า แต่เป็นความ
ผูกพันของผู้คนที่หลากหลายบนพื้นฐานแห่งความร่วมมือและการแสวงหาหารมีส่วนร่วมและด้วยส านึกที่มีต่อความเป็น
พลเมือง (citizenship) นั่นเอง 

David Mathews (2540) ได้สรุปและชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญของประชาสังคม และสามารถใช้เป็นเกณฑ์ใน
การวัดความเข้มแข็งของประชาสังคมในบริบทของสังคมตะวันตกได้จากองค์ประกอบ 6 ประการ คือ 

1) โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะและช่องทางการสื่อสาร ประชาสังคมต้องการพื้นที่สาธารณะและโอกาสที่จะพบปะ 
ซึ่งสถานท่ีดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก่อเกิดเจตจ านงทางการเมือง เพื่อที่จะสร้างความเป็นพลเมือง ให้กับประชาชน 
ประชาสังคมจะเข้มแข็งหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้จากพื้นที่สาธารณะ (Public space) และองค์รวมของพื้นที่สาธารณะก็
คือ โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ (civic infrastructure) ของชุมชน โดยสามารถแยกโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะได้เป็น 3 
ระดับ คือ 1) ระดับพื้นฐานล่าง คือการพบปะกันของผู้คนเป็นครั้งคราว การพบปะนี้อาจเป็นการพบปะกันในสภาพัฒนา
ท้องถิ่นหรือเพื่อนบ้าน 2) ระดับกลาง คือ การรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อเน้นงานด้านใดด้านหนึ่งหรือเป็นองค์กร 3) ระดับสูงสุด คือ 
องค์กรร่ม (Umbrella Organizations) ที่เช่ือมองค์กรสมาชิกและสมาชิกเข้าด้วยกัน การพบปะหรือองค์กรเหล่านี้ คือ ช่อง
ทางการสื่อสาร (Channels of communication) 

โครงสร้างพื้นฐานจะอิงอยู่กับระบบสังคมที่ไม่เป็นทางการ อาจจะเป็นงานเทศกาล เป็นต้น ที่ดึงให้ผู้คนมาพบกัน ซึ่ง
นอกจากจะเป็นเหตุการณ์ทางสังคม (Social events) แล้ว ยังเป็นการเช่ือมผู้คนให้เข้าใกล้ชิดกัน ได้พูดคุยกัน ซึ่งเรย์ โอเดน
เบอร์ก (Ray Oldenburg: 1989) เรียกสถานที่เกิดการพูดคุยนี้ว่า แหล่งที่ยิ่งใหญ่ที่ดีที่สุด หรือ the great good place ของ
ชุมชน นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นที่ไห้ได้พบกับคนแปลกหน้านอกชุมชน ซึ่ง อเลกซีสเดอ ทอกเกอวิล (Alexis de 
Tocqueille: 1969) พบในศตวรรษที่ 19 ว่า การพบปะของคนแปลกหน้าเกิดขึ้นบ่อยในการสมาคมแบบไม่เป็นทางการ การ
พบปะของผู้คนท่ีหลากหลายและสามารถให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิด แนวทาง เป็นการสร้างเครือข่าย ท าให้
เกิดสายสัมพันธ์ระหว่างคนท่ีต่างฐานะ ต่างชนช้ันกัน 

2) กระบวนการส าคัญของชุมชน ชีวิตสาธารณะของชุมชนหนึ่ง สามารถที่จะวัดได้ด้วยกระบวนการตัดสินใจภายใน
ชุมชนในเรื่องสาธารณะ สิ่งหนึ่งที่จะต้องเกิดก่อนการตัดสินใจสาธารณะ คือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจในการตัดสินใจ เนื่องจากในอดีตผู้น าเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสิน เป็นผู้ชักน าคนในชุมชนให้เห็นคล้อยตาม
ความคิดของตน ด้วยการแสวงหาหลักฐานข้อมูลต่างๆ มาโน้มน้าวให้คนตัดสินใจตาม มากกว่าเป็นการตัดสินใจของคนใน
ชุมชนเอง ดังนั้น การเรียนรู้ของชุมชนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนในวิถีทางที่ท าให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน การ
สร้างความเป็นชุมชนจึงเป็นหน่ึงเดียวกับการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ชุมชน ชุมชนที่เข้มแข็งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้
นั่นเอง 

3) ภาวะการน าและผู้น าชุมชุมชน ชุมชนที่เข้มแข็ง จะอยู่ในวิถีทางที่ผู้น าสัมพันธ์กับคนอื่น นอกจากความเป็นผู้น าที่
โดดเด่น หรือผู้กระท าคนส าคัญของชุมชน ชุมชนที่เข้มแข็งจะต้องมีสมาชิกที่มีความสามารถที่จะคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างที่ 
วอน กรีสแฮม (Vaughn Grisham: 1990) ได้อ้างค าพูดของผู้น าคนหนึ่งของเมืองทูเปโลว่า “หากคุณต้องการชุมชนที่ดี คุณ
ต้องท าหน้าที่เป็นผู้น าด้วยตัวคุณเอง” ผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีผู้น าที่หลากหลาย และตัวผู้น าจะต้องไม่
แตกต่างจากชาวบ้านคนอ่ืน ๆ  

4) กรอบแนวคิดหรือภาพที่อยู่ในหัวของคนในชุมชน โดยเฉพาะกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาและการมองความ
เป็นไปของสรรพสิ่ง วอน กรัสแฮม (Vaughn Grisham)เรียกกรอบแนวคิดนี้ว่า หลักน าการปฏิบัติ (guiding principles) 
จะต้องเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคสาธารณะและการท างานเพื่อส่วนรวม ดังหลักน าการปฏิบัติของชาวทูเป
โลที่ว่า “อย่าเบี่ยงงานของชุมชนไปให้คนอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับชุมชน” หรือ “สร้างทีมงานยึดแนวทางของทีมงาน”และ “จงถือ
ว่ามนุษย์ทุกคน คือ ทรัพยากรที่ล้ าค่า” เป็นต้น และต้องมองอ านาจว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวคนซึ่งอ านาจที่แท้จริงต้องมาจาก
ประชาชน และท าให้เกิดความมั่นใจว่า “ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นที่สามารถแก้ปัญหาท้องถิ่น” นั่นคือ คนในชุมชนทุกคน
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จะต้องรับผิดชอบต่อปัญหาของชุมชน ดังที่ แฮรี่ บอย (Harry C.Boyte: 1989) สรุปได้ว่า ”เจตจ านงที่จะเข้ารับผิดชอบต่อ
ปัญหาชุมชน เป็นแกนใจส าคัญในการก่อเกิดอ านาจสาธารณะ” และ เดวิสเมอร์ริต (Davis Merritt,Jr.: 1992) ก็สรุปได้ว่า 
“วิถีทางเดียวท่ีจะท าให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่ก็คือ ประชาชนในชุมชนต้องเข้าใจและยอมรับความรับผิดชอบของตนต่อทุก
เรื่องที่เกิดขึ้นกับชุมชน” 

5) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสถาบัน พัทนัม (Pobert Putnam: 1993) สรุปว่าความ สัมพันธ์กันในแนวระนาบ 
(เทา่เทียม) น าไปสู่เมืองที่ระบบการปกครองที่ดีและเศรษฐกิจมั่งคั่งความสัมพันธ์ในแนวตั้งก่อให้เกิดการปกครองแบบมาเฟีย
และท าให้เศรษฐกิจของเมืองล้าหลัง สถาบันและคนจะต้องมีความสัมพันธ์กันทุกกลุ่ม ทั้ งกลุ่มธุรกิจ กลุ่มองค์กรประชาชน 
โรงเรียน องค์กรชุมชน  

6) ส านึกความเป็นชุมชนและขนบแห่งการแบ่งปัน ความเป็นชุมชนไม่ได้เริ่มด้วยขนบธรรมเนียมแห่งความร่วมไม้
ร่วมมือ ในทางตรงกันข้าม ธรรมเนียมแห่งความร่วมไม้ร่วมมือเป็นสิ่งที่ก่อรูปขึ้นทีละน้อยจากกระบวนการท างานร่ วมกันของ
คนในชุมชน (Harry C.Boyte: 1989) กล่าวว่า ประชาชนจ าต้องร่วมไม้ร่วมมือกันท างานก่อนแล้วจึงจะสามารถสร้างขนบแห่ง
การท างานร่วมกัน และจะค่อย ๆ สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ 

นอกจากแนวคิดประชาสังคมแล้ว ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2547) ได้ให้ความหมายของ ประชารัฐ(civil state) ซึ่งเป็น
กระบวนทัศน์ที่ขยายออกจากประชาสังคม (civil society) ว่าหมายถึงการท างานร่วมกันของภาครัฐและภาคประชาชน ไม่ใช่
การที่รัฐครอบประชาชนอย่างรัฐประชาชาติ (governance) หรือสังคมน ารัฐอย่างประชาสังคม (civil society) โดยทุกฝ่ายเข้า
มาร่วมกันในลักษณะ Partnership โดยให้เหตุผลในการผนวกภาครัฐเข้ามาในความหมายประชาสังคมว่า เนื่องจากทุก
ปริมณฑลของสังคมไทยล้วนมีภาครัฐแทรกแซง การแยกภาครัฐออกจึงเป็นเรื่องก่อให้เกิดความขัดแย้งและไม่เกิดผลดีโดยรวม 

 
เมื่อพิจารณาหลักการจากแนวคิดประกอบการออกแบบกลไกคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด 

(คปจ.) ผ่านองค์ประกอบและบทบาทอ านาจหน้าที่ เราจะพบลักษณะการบริหารองค์กรมากกว่าลักษณะการท างานแบบ
เครือข่ายภาคประชาสังคม กล่าวคือ เป็นไปในทิศทางของความสัมพันธ์แบบช่วงช้ันจากนโยบายระดับบนให้หน่วยงานลูกข่าย
ในพื้นที่เปน็ผู้ด าเนินการตามวิธีจากส่วนกลางเป็นหลักด้วยสภาพัฒนาการเมืองเป็นผู้ก าหนดบทบาท ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ 
ร่วมทั้งองค์ประกอบการร่วมตัวของเครือข่ายคนท างาน โดยหวังให้เกิดเครือข่ายกลไกคนท างานที่ขับเคลื่อนและผลักดันคนใน
พื้นที่อย่างใกล้ชิด หากวิเคราะห์ผ่านแว่นทางความคิดของเครือข่ายภาคประชาสังคมและการเมืองภาคพลเมืองแล้ว รูปแบบ
การจัดตั้งในลักษณะนี้ ไม่อาจก่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่เกาะเกี่ยวและก่อให้เกิดจิตส านึกภายในร่วมกันได้โดยง่าย  

อย่างไรก็ตาม ในสภาพความเป็นจริงในพ้ืนท่ี ย่อมมีทุนทางสังคมเดิมอยู่อย่างหลากหลาย ท่ีเป็นฐานให้เกิดแกนกลาง
ของการรวมกลุ่มเกาะเกี่ยวและท างานร่วมกัน การออกแบบกลไกลักษณะดังกล่าวสามารถเข้าใจได้ตามภาพด้านล่าง 
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กลไกโครงสร้างคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคม ระดับจังหวัด (คปจ.) 
 

 
 
 
 

กลไกโครงสร้างคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด (คปจ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทวิเคราะห ์
โครงสร้างใหม่ในมือผู้กระท าการ: นโยบายส่วนกลางในทางปฏิบัต ิ
 หากพิจารณาจากพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551 เราจะเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการสร้าง
ประชาธิปไตยจากฐานราก (Democracy from below) หรือพื้นที่ของการเมืองภาคพลเมือง เป็นรูปแบบส าคัญของสังคม
ประชาธิปไตยที่ตอบสนองความหลากหลายของสังคมปัจจุบันได้อย่างยืดหยุ่นมากข้ึน 
 ประชาธิปไตยแบบฐานราก มีลักษณะของการรวมตัวของผู้คนที่มีความหลากหลายเข้าด้วยกัน การรวมตัวด้วย
ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมในแนวระนาบ เป็นระบบเปิด ของการเกาะเกี่ยวยึดโยงเจตนารมณ์หรือคุณค่า และเป้าหมายร่วม 
ความสัมพันธ์แบบนี้อาจเรียกได้ว่า เป็นความสัมพันธ์แบบเครือข่ายมากกว่าความสัมพันธ์แบบช่วงช้ันดังกลไกโครงสร้างการ
ท างานท่ีถูกก าหนดแนวทางไว้ค่อยข้างรัดกุมจากส่วนกลาง หากพิจารณาตามนี้ องค์กรภาคประชาสังคมตามพระราชบัญญัติฯ 
ควรถูกก าหนดให้มีลักษณะการท างาน/การรวมกลุ่มในรูปแบบเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตยจากฐานรากได้อย่าง
แท้จริงซึ่งสอดคล้องกับหลักการองค์กรภาคประชาสังคมที่สภาพัฒนาการเมืองตีความไว้ในคู่มือการท างานของคปจ. 

ประสบการณ์การลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ จัดสนทนากลุ่ม กับคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคม ระดับจังหวัด 
(คปจ.) กว่าสิบกรณีท าให้ผู้เขียนเห็นกลไกการท างานที่ถูกปรับเหลา กล่อมเกลาให้ลงตัวกับบริบท ลักษณะเฉพาะในพื้นที่ 
โดยเฉพาะโจทย์ความสนใจร่วมกันของคนท างานในเครือข่าย หากใช้การมองผ่านแนวคิดเครือข่ายทางสังคมต่อกระบวนการ
เครือข่ายภาคประชาสังคมในระดับพ้ืนท่ีจะสามารถเห็นการท างานในแนวราบที่หลากหลายจากคนท างานที่อิงต่อสถานการณ์
ตรงกับเจ้าของปัญหา โดยเฉพาะการวิเคราะห์ในเชิงกระบวนการที่ปัจจุบันนับว่า คณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับ
จังหวัด (คปจ.) ยังอยู่ในช่วงแรกเริ่มของการจัดระบบ กระบวนการ และวัฒนธรรมการท างาน ผู้เขียนได้พบลักษณะโครงสร้าง
การด าเนินงานท่ีเป็นส่วนผสมที่ส าคัญต่อการพิจารณาต่อการวางยุทธศาสตร์เชิงนโยบายดังต่อไปนี้ 
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1. โครงสร้างภายในคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด 
 รูปแบบโครงสร้างคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด (คปจ.) : ส่วนผสมความไม่เป็นทางการใน

โครงสร้างที่เป็นทางการ 
การเริ่มต้นเกาะเกี่ยวของคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัดนั้น เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นการตั้งต้นโดย

การก าหนดจากสภาพัฒนาการเมือง องค์ประกอบและโครงสร้างการท างาน หน้าที่ บทบาท พันธกิจ จึงถูกก าหนดและวาง
บทบาทไว้ก่อนแล้ว ลักษณะดังกล่าว จึงไม่ใช่การรวมตัวของผู้คนที่เกาะเกี่ยวจากการค่อยร่วมสร้างวัฒนธรรมของกลุ่มแต่ละ
กลุ่มรวมกัน ซึ่งเป็นลักษณะโดยทั่วไปของเครือข่ายแบบภาครัฐก าหนด รูปแบบการท างานแบบเครือข่าย (ซึ่งมีธรรมชาติแบบ
ไม่เป็นทางการ) จึงได้รับการยอมรับและมีต าแหน่งแห่งที่อย่างเป็นทางการมากขึ้น ดังที่ประธานคณะท างานฯ จังหวัด
อุบลราชธานีเรียกโครงสร้างเช่นนี้ว่า “รัฐร่วมราษฎร์” ขณะเดียวกัน ความพยายามผสานโครงสร้างทางการก็มีข้ออ่อน
เนื่องมาจากความไม่ยืดหยุ่นในกระบวนวิธีท างาน เช่น การก าหนดจ านวนสมาชิกผู้แทนแต่ละภาคส่วนอย่างตายตัว การ
ก าหนดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่ยืดหยุ่นต่อลักษณะเฉพาะในแต่ละพื้นท่ีของจังหวัด เหล่านี้เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม จากข้อค้นพบในการศึกษา เป็นที่ชัดเจนว่า แต่ละจังหวัดที่มีจริตและประสบการณ์การท างานแบบ
เครือข่ายภาคประชาชน มิได้เช่ืองเช่ือด าเนินการตามระเบียบจากโครงสร้างสภาพัฒนาการเมืองอย่างไม่อิงกับสถานการณ์ 
หากคณะท างานฯ ต่างพยายามประสานการท างานในพ้ืนท่ีที่มีบริบทเฉพาะให้สอดคล้องและเป็นไปได้กับระเบียบและหน้าที่ที่
ถูกวางไว้6 

 
 ผู้เล่นส าคัญในคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด (Active Actor): แกนน าในพื้นที่เดิม (พอช./

นักวิชาการ/นักพัฒนา ฯลฯ) ผสมภาคส่วนต่าง ๆ  
แม้จะมีการก าหนดองค์ประกอบผู้แทนแต่ละภาคส่วนเข้าร่วมเป็นคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับ

จังหวัด(คปจ.) แต่ในช่วงก่อร่างของเครือข่ายนั้น แกนน าหลักในคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวั ดจะ
สอดคล้องกับองค์ประกอบของสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองที่มีฐานสมาชิกมาจากสภาองค์กรชุมชนและกลุ่มนักวิชาการเป็นสอง
องค์ประกอบหลัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท างานทางสังคมร่วมกันในพื้นที่อยู่ก่อนแล้ว เมื่อมีโครงสร้างกลไกคณะท างาน
เครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัดที่ช่วยให้การท างานทางสังคมเป็นรูปธรรมมีระบบรองรับกลุ่มท างานดังกล่าวท่ีมีสถานะ
ต่าง ๆ จึงเข้าร่วมในบทบาทของคณะท างานฯ  

คณะท างานท่ีเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันและมีหลายบทบาท ท าให้เกิดการระดมทรัพยากรจากฐานการท างานการเมือง
ภาคประชาชนแต่เดิมมาเกื้อหนุนได้มาก รวมทั้งความกลมกลืนในรูปแบบ จริตการท างาน และความเช่ือใจ ที่ช่วยสร้างความ
เข้มแข็งซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในระยะแรกเริ่มการจัดระบบการท างาน ขณะเดียวกัน ท าให้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของคณะท างาน
เครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัดถูกผลักดันโดยแกนน าหลักในพื้นที่เดิม เช่นเดียวกับการก าหนดประเด็น  รวมไปถึง
กระบวนการวิธีการท างาน และวัฒนธรรมการสร้างการมีส่วนร่วมในโครงสร้างคปจ. แต่ละจังหวัดจะถูกหยิบยกตามแต่กลุ่ม
แกนน าเป็นส าคัญ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจแบบนี้ สร้างความเข้มแข็งในการท างานได้มาก หากอีกทางหนึ่งอาจเป็นการกีดกัน
การท างานจากภาคประชาสังคมอื่น ๆ โดยปริยาย 

อย่างไรก็ดี ด้วยองค์ประกอบที่ก าหนดผู้แทนแต่ละภาคส่วนไว้ ท าให้ในช่วง1-2 ปีจึงเป็นการเรียนรู้การท างาน
ร่วมกันของหลายภาคส่วนตามโครงสร้างสัดส่วนที่ก าหนดจากสภาพัฒนาการเมืองเนื่องจากแต่ละภาคส่วนก็มีลักษณะการ
ท างานท่ีแตกต่างกันทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคม ควรต้องระวังความคุ้นชินกับวัฒนธรรมและบทบาทการท างานใน
องค์กรอื่นที่ติดตัวคนท างานมาเข้าร่วมเป็นทีมคณะกรรมการเดียวกันระยะแรกจ าเป็นต้องมีการปรับโทนและท าความเข้าใจ
                                                           
6 เห็นได้จากวิธีการหลายลักษณะในแต่ละจังหวัด ตัวอย่างเช่น คปจ.จังหวัดอุบลราชธานี จัดสรรผู้แทนแต่ละภาคส่วนจากกลุ่มเครือข่ายคนท างานทางการเมืองในพื้นที่เดียวกัน
มาก่อน (เป็นกกต. ชุดแรกของจังหวัดร่วมกัน) จึงมีวัฒนธรรม ความเชื่อ และเป้าหมายทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช่นเดียวกับ คปจ.จังหวัดน่าน ที่เป็นการรวมกลุ่ม
คนท างานขับเคลื่อนทางสังคมในจังหวัดเดิมอยู่แล้ว 
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และตีความบทบาทหน้าท่ีคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัดร่วมทั้งดึงให้สอดคล้องตามทุนทางสังคมในพื้นที่
สิ่งเหล่านี้ นับเป็นความเป็นพหุลักษณ์ในการท างานของคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัดที่พยายามสร้างให้
เกิดในรูปแบบหากในสถานการณ์จริงยังมีข้อพึงพิจารณาอยู่มากตามบริบทในพ้ืนท่ี 

 
 ความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด : ส่วนผสมแบบเชิงรุกและเชิงรับ 

- จุดมุ่งหมาย ความมุ่งมั่นในการรวมตัว  
ความเข้มแข็งจากภายในกลุ่มคนท างาน เป็นสิ่งจ าเป็นเริ่มแรกที่ต้องท าให้เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่การรวมตัวของ

เครือข่ายตามธรรมชาติ จะก่อรูปจากความมุ่งมั่นและมีจุดมุ่งหมายการรวมตัวก่อน ขณะที่เครือข่ายภาครัฐ จะถูกก าหนดโดย
หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ กรณีของคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัดซึ่งมีส่วนผสมจากทั้งสอง
ลักษณะของกลุ่มคน จึงพบภาพท้ังสองด้าน คือ ในพื้นที่จังหวัดที่มีการรวมตัวของกลุ่มแกนน าท างานเดิมในพื้นที่อย่างเข้มข้น
จะส่งผลให้การท างานเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น สมาชิกคณะท างานฯ ร่วมแรงร่วมใจและแลกเปลี่ยนข้อมูล ทรัพยากรรวมกัน มี
จุดหมายการรวมตัวเพื่อประสานผลประโยชน์ร่วมของพื้นที่ ขณะที่อีกด้านหนึ่งที่สมาชิกเข้าร่วมกันตามต าแหน่งหน้าที่ จะเห็น
ความไม่มั่นใจในกลไกระบบของคณะท างานฯ การเข้าร่วมเป็นไปตามหน้าท่ี ไม่ตระหนักในเนื้องานเท่าท่ีควร บางครั้งส่งผู้แทน
เวียนเข้าร่วม กรณีนี้เรียกได้ว่า มีจุดหมายเพียงท าตามหน้าท่ีซึ่งจะไม่เสริมความเข้มแข็งของคณะท างานฯ ในระยะยาว 

- จุดมุ่งหมายเชิงกระบวนการ 
ความเข้มแข็งจากการเข้าร่วมดูได้จากจุดมุ่งหมายในกระบวนการท างาน ส าหรับคณะท างานเครือข่ายภาคประชา

สังคมระดับจังหวัด พบรูปแบบกระบวนการท างานท้ังเป็นรูปแบบกระบวนการเพื่อประสานพลัง เพื่อสร้างเสริมและเพิ่มอ านาจ
ต่อรอง และกระบวนการเพื่อจัดการตนเองซึ่งเป็นสาระหลักของกระบวนการภาคประชาชน อย่างไรก็ตาม ความเข็มแข็งใน
กระบวนการเหล่านี้ จะพบในจังหวัดที่มีความพลังของกลุ่มท างานเดิมเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่จังหวัดที่การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง 
จุดมุ่งหมายเชิงกระบวนการจะด าเนินไปตามบทบาทหน้าท่ีประจ าของคณะท างานฯ เช่น การจัดประชุม การจัดเวทีให้ความรู้
เรื่องการเมืองภาคพลเมือง เป็นต้น 

 
2. กระบวนการและผลการท างาน 
 การท าหน้าท่ีตามบทบาทที่สภาพัฒนาการเมืองก าหนด 

ส่วนใหญ่คณะท างานฯ จะท างานตามระเบียบที่ก าหนดจากสภาพัฒนาการเมือง เช่น การจัดประชุมให้ครบก าหนด 
ฯลฯ แต่เนื้อหาการท างานเป็นโจทย์การขับเคลื่อนเดิมในพื้นที่ด้วยบทบาทเดิมตามหน้าที่ในต าแหน่งต่าง ๆ ของคนท างาน 
สภาพการท างานเช่นนี้ บางครั้งท าให้การท าหน้าที่ตามบทบาทกลไกของสภาพัฒนาการเมืองยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะการ
วางแผนยุทธศาสตร์การเมืองภาคพลเมืองระดับจังหวัดในระยะยาว เช่น การผลักดันเข้าสู่แผนจังหวัด การสร้างวุฒิภาวะ
พลเมืองต่อสังคมประชาธิปไตย เหล่านี้เป็นต้น ส าหรับการท างานให้บรรลุตามภาระหน้าที่อื่น ๆ นั้น ก าลังด าเนินการอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพเงื่อนไขในระยะแรกของการสร้างระบบการท างานรูปแบบใหม่เช่นนี้ให้เกิดขึ้นได้ในพ้ืนท่ี 
 การเป็นพ้ืนท่ีกลาง/การสร้างเวทีทางสังคม 

คณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัดนับเป็นกลไกส าคัญส าหรับเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ท างานใน
พื้นที่โดยเฉพาะในการเป็นพื้นที่กลางของเครือข่ายคนท างานทางสังคม พื้นที่หรือกลไกดังกล่าวถูกจัดวางให้ท าหน้าที่หลาย
ลักษณะ คือ เป็นเวทีในการประสานกลไกภาคประชาสังคมในและระหว่างจังหวัดในทุกประเด็นการขับเคลื่อนในพื้นที่ เป็น
กลไกรองรับให้ท างานตามประเด็นโดยเอาโจทย์ร่วมในพื้นที่เป็นตัวตั้งสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มคนได้
หลากหลาย และที่ส าคัญคือ เป็นเครื่องมือท่ีมีตัวบทกฎหมายรับรองในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในพ้ืนท่ี 
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 การสร้างตัวตนของคณะท างานฯ  
การสั่งสมและสร้างอัตลักษณ์ของคนท างานเป็นเรื่องส าคัญ โดยเฉพาะการท างานกับสาธารณะในการท าหน้าที่ของ

คณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัดมีความพยายามในเรื่องนี้ อย่างหลากหลายลักษณะตามแต่บริบทในพื้นที่ 
โดยพื้นที่ที่การรวมตัวยังไม่เข้มแข็ง คณะท างานฯต้องการให้ สภาพัฒนาการเมืองสนับสนุนให้เกิ ดการยอมรับตัวตนและ
ต าแหน่งแห่งที่จากกลไกอย่างเป็นทางการในจังหวัด เช่น การท าหนังสือเรียนช้ีแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและเห็น
ความส าคัญ ขณะที่คณะท างานฯ ในบางจังหวัดสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ ได้จากฐานเดิมของตนเอง และในบางพื้นที่ คณะ
ท างานฯ ก็ไม่ต้องการน าเสนอตัวตนในแบบที่เป็นกลไกจากสภาพัฒนาการเมือง หากต้องการน าเสนอจากตัวตนของภาค
ประชาสังคมในจังหวัด 

 
3. สรุปประเด็นในภาพรวมได้ดังนี้ 
 โครงสร้างการท างาน  

คณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด ยังอยู่ในระยะการก่อตัวและบริหารจัดการความสัมพันธ์ ตีความ
บทบาท สร้างความเข้าใจ ก าหนดเป้าหมายและคุณค่าร่วมกันระหว่างคนท างาน เพื่อจัดวางระบบและวัฒนธรรมการท างาน
ภายใต้กลไกแบบ “รัฐรวมราษฎร์” นั่นคือ โครงสร้างความสัมพันธ์เป็นส่วนผสมความไม่เป็นทางการในโครงสร้างที่เป็นทางการ
กล่าวคือ เป็นการดึงแกนน าท่ีท างานใกล้ชิดในเชิงการขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมกับสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองในจังหวัดมา
เป็นคณะท างานฯ ท่ีมีโครงสร้างอย่างเป็นทางการจากสภาพัฒนาการเมืองรองรับ 
 บทบาทที่ซ้ าซ้อนของคนท างาน  

โดยเฉพาะการท าหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชนซึ่งเน้นบทบาทการพัฒนากับหน้าที่ในฐานะกลไกของสภาพัฒนา
การเมือง นับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการจัดวางต าแหน่งแห่งที่ของคนท างานในขอบเขตนักปฏิบัติการประชาธิปไตย ช่วงเวลา
เช่นนี้ มีข้อพึงพิจารณาหลายด้าน เพราะการใช้ฐานทรัพยากรเดิมช่วยเอื้อให้เกิดความเข้มแข็งในการท างานอย่างมาก ขณะที่มี
ข้อควรระวังต่อการกีดกันกลุ่มอื่น การไม่ละเลยต่อบทบาทใหม่ในสภาพัฒนาการเมือง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการ
สวมบทบาทใด สิ่งส าคัญคือ สารัตถะที่ต้องการด ารงจิตส านึกประชาธิปไตยของสังคมไทย 
 การสนับสนุนอย่างเคารพศักดิ์ศรีร่วมกัน 

คณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคม ระดับจังหวัด (คปจ.) ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม การท าหน้าที่
สนับสนุน (ทีมหนุน) ของสภาพัฒนาการเมือง ยังเป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจมากกว่าความสัมพันธ์แบบ partner หุ้นส่วน 
ขณะที่ ทีมท า คือ คปจ.ต้องการการสนับสนุนทั้งในเชิง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่ยืดหยุ่นและการสนับสนุนในเนื้อหาสาระ 
ข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาคนท างานแม้การไม่ได้รับการสนับสนุนจะเป็นโอกาสให้เกิดการระดมทุนทางสังคมเพิ่มมากขึ้นก็ตาม  
 นิยามการเมืองภาคพลเมืองจากการปฏิบัติ 

การท างานการเมืองภาคพลเมืองที่ผ่านมา เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ แต่ยังไม่เคยถูกวางกลไกในโครงสร้างทางการ
อย่างเป็นรูปธรรมมาก่อน การเกิดขึ้นของกลไก คปจ.ท าให้เกิดการขยับการตีความ ท าความเข้าใจต่อบทบาทการท างาน
การเมืองภาคพลเมืองอย่างหลากหลาย ดังน้ี  

- การเมืองภาคพลเมืองไม่ใช่การเมืองที่จ ากัดอยู่เพียงเรื่องของ “การเลือกตั้ง” เท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตของทุกคนโดยตรงในการด าเนินชีวิตประจ าวันตั้งแต่ ในระดับครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชนท้องถิ่น 
ระดับสังคม จนถึงระดับชาติและนานาชาติ  

- การเมืองภาคพลเมืองเป็นการเมืองที่ดึงอ านาจการจัดการทรัพยากร/ประเด็นปัญหา/ความต้องการ(ทุน เรื่อง
รอบตัว) ให้อยู่ในชีวิตประจ าวันของชาวบ้านเอง เช่น การออกแบบข้อบัญญัติ วิธีจัดการในแต่ ละหมู่บ้าน 
ยกระดับขึ้นมาเป็นของต าบล และยกระดับไปเรื่อยๆ ถึงจังหวัดหรือการจัดการเหมือนฝาย เป็นต้น 
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- การเมืองภาคพลเมืองเป็นกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน คือ วงจรการพัฒนา เรียนรู้ ตรวจสอบ/วงจรที่
เชื่อมโยงผสานก าลังกับทุนรอบนอก/สร้างความมั่นคงและเสริมความเชื่อมั่นในพลังของตน 

- การเมืองภาคพลเมืองเป็นเรื่องของพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น ไม่รอคอยอ านาจรัฐ หากแต่แสดงออกซึ่ง
การใช้อ านาจของพลเมืองโดยตรง เพ่ือท าให้สังคมมีสุข เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี   

- การเมืองภาคพลเมืองเป็นการสร้างส านึกสาธารณะจิตส านึกร่วมในชุมชนการดูแลปกป้องทรัพยากรในชุมชน
เกิดส านึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน 

- การเมืองภาคพลเมืองเป็นกระบวนการขับเคลื่อนในการปกป้องวิถีชีวิตและจัดการตนเองของชาวบ้าน เป็น
ความพยายามที่จะท าให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน ภายใต้ความคิดว่าทุกคนมีสิทธิศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน  

การนิยามดังกล่าวข้างต้นนี้ช่วยให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดโจทย์และบทบาทหน้าที่ที่ก าลังถูกก าหนดขึ้นใหม่
อย่างเป็นทางการในสังคมซึ่งในการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองนั้น สิ่งที่ส าคัญคือการมี “ส านึกร่วม”ของประชาชนในการ
จัดการสิ่งต่างๆร่วมกัน โดยต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการตนเอง เพื่อสร้างให้เกิดส านึกความเป็นเจ้าของชุมชน
ร่วมกัน มีจิตส านึกสาธารณะ ช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง เมื่อชุมชนเกิดวิกฤติ คนในชุมชนต้องร่วมกันออกแบบ
กติกาในการจัดการชุมชนตนเอง (ดีไซน์การแก้ปัญหาชุมชน) เป็นการสร้างให้ชาวบ้านเกิดความเช่ือมั่นในพลังชุมชนและพลัง
ของตนเอง 

ดังนั้น จากการให้ความหมายดังกล่าวข้างต้น น าไปสู่แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมืองใน
พื้นที่ในมุมมองของ คปจ.ที่มองว่าการพัฒนาจะต้องเริ่มที่คนในพื้นที่ โดยมีรัฐท าหน้าที่เพียงให้การสนับสนุนเท่านั้น ในแง่นี้ 
การเมืองภาคพลเมืองจึงเป็นการรวมตัวกันของภาคประชาสังคมที่มีเป้าหมาย มองเห็นประโยชน์สาธารณะร่วมกัน อ านาจใน
การจัดการจึงเป็นของประชาชนเอง คปจ.ในฐานะกลไกส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจะต้องท าหน้าที่ประสานเช่ือมโยงและ
กระตุ้นการเรียนรู้ของประชาชน และส่งเสริมให้ชาวบ้านมี “ส านึกร่วม” ในการจัดการสิ่งต่างๆร่วมกัน และมีส านึกความเป็น
เจ้าของชุมชน เต็มใจท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานสาธารณะเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ ท าให้ชาวบ้านเช่ือมั่น
ในพลังและศักยภาพของตนเองและชุมชน น าไปสู่การจัดการตนเองได้ อีกทั้ง คปจ .จะต้องหนุนเสริมสภาองค์กรชุมชนและ
กลุ่มต่างๆในพ้ืนท่ี เพื่อสร้างเครือข่ายแนวร่วมในการับเคลื่อนงานเพื่อส่งเสริมภาคประชาสังคมและการเมืองภาคพลเมืองด้วย 

 
บทสรุป 

จากสภาพการณ์ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เราจะพบกลไกการท างานในลักษณะเครือข่ายภาคประชาสังคมที่
แตกต่างไปจากแนวคิดประชาสังคมหรือแม้กระทั่งการออกแบบจากสภาพัฒนาการเมืองเอง แต่หากพิจารณาตามแนวคิด 
“ประชารัฐ” (civil state) (ชัยอนันต์ สมุทรวานิช, 2547) เราจะพบลักษณะที่สอดคล้องตามแนวคิดดังกล่าวอยู่มากความ
หลากหลายและไม่ยึดติดกับกรอบการท างานทั้งในเชิงทฤษฎีและระเบียบจากส่วนกลางอย่างเข้มงวดเกิ นไป ท าให้กลไก
คณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคม ระดับจังหวัดได้สร้างรูปแบบการท างานของตัวเอง ท่ีไม่มีรูปแบบส าเร็จรูป โครงสร้างที่
เกิดเป็นส่วนผสมระหว่างความไม่เป็นทางการและความเป็นทางการ โดยดึงประโยชน์และทรัพยากรร่วมจากทั้งสองลักษณะ 
การก าหนดโจทย์ การเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมการท างาน บรรยากาศเป็นแบบเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปแต่ละ
จังหวัด (ตามแต่ทุนทางสังคมในพื้นที่)สภาพเช่นนี้ ช่วยสลายลักษณะของระบบที่แข็งตัวของภาคราชการและช่วยเสริมความ
เป็นทางการหรือมีต าแหน่งแห่งที่ให้กับภาคประชาสังคมเดิมมากขึ้น หรือที่ประธาน คปจ. จังหวัดอุบลราชธานีได้เรียกขานไว้
ว่า “รัฐร่วมราษฎร์” สภาพของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เติบโตจากสภาพการณ์ในพื้นที่เอง ช่วยให้การท างานตาม
เป้าหมายการเมืองภาคพลเมืองก าลังขยับให้เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันที่ยังประโยชน์ได้จริง เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกับ
การท างานอย่างเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เปิดกว้างยอมรับความหลากหลาย ผนึกก าลังและขยับโจทย์ไปสู่สังคม
โดยรวม ก าลังเป็นอุดมคติที่อาจกลายเป็นจริงได้ หากได้รับการเข้าใจและต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาการวางยุทธศาสตร์การ
ท างานเชิงนโยบายที่ตอบสนองได้จริงในทางปฏิบัติ 
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กลไกโครงสร้างคปจ. แบบ “รัฐร่วมราษฎร์” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาและถอดความรู้ต่อการออกแบบกลไกการท างานจากคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคม ระดับ
จังหวัด (คปจ.) โดยไม่จ าเป็นต้องยึดติดกับกรอบจากภาคทฤษฎีหรือระเบียบปฏิบัติเดิม การสร้างหลักการจากฐานราก 
(ground concept) ยังเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้เกิดการดึงคุณค่าที่มีอยู่ในพื้นที่ออกมาค้ าจุนการด ารงความหลากหลายร่วมกันไว้
โดยเฉพาะการต่อยอดจากแนวคิดประชารัฐที่มีความคล้ายคลึงและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในพื้นที่ได้จริง 

 
เอกสารอ้างอิง 
เดวิทแมทิวส์ (เขียน) ฐิรวุฒิเสนาค า (แปลและเรียบเรียง). (2540). จากปัจเจกสู่สาธารณะ :กระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้

เข้มแข็ง. กรุงเทพฯ :สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. 
ชัยอนันต์ สมุทรวานิช. (2547). ประชารัฐกับความเปลี่ยนแปลง, กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา. 
ณรงค์ บุญสวยขวัญ. (2552). การเมืองภาคพลเมือง บทวิเคราะห์แนวคิดและปฏิบัติการท้าทายอ านาจการเมืองในระบบตัวแทน, 

กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรส โปรดักส์ จ ากัด. 
ณรงค์ บุญสวยขวัญ. รายงานวิจัยตัวช้ีวัดการเมืองภาคพลเมืองในบริบทประชาธิปไตยไทย. โครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุน

ของส านักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า. 
ทศพล สมพงษ์. (2555). ประชาธิปไตยชุมชนจากแนวคิดสู่การจัดการ. กรุงเทพฯ: ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบัน

พระปกเกล้า. 
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547.เครือข่าย: ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ. กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อ

ชุมชนเป็นสุข (สรส.). 
ศรัณยุ หมั้นทรัพย.์ (2550). การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง : ฐานรากของการเมืองภาคพลเมือง, วารสารสถาบันพระปกเกล้า. 6, 

2. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา้. 



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 129 - 

ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า. (2557). คู่มือการด าเนินงานคณะท างานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับ
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2557. กรุงเทพฯ: บริษัทจรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด. 

สถาบันพระปกเกล้า. (2555). ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย.เอกสารการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 
ครั้งท่ี 13 ประจ าปี 2554, กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. 

อเนก เหล่าธรรมทัศน์. (2551). การเมืองภาคพลเมือง, กรุงเทพฯ: ส านักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบัน
พระปกเกล้า. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 130 - 

การจัดการตนเองของชุมชนชาติพันธุ์ในอ าเภอกัลยาณิวัฒนา  
จังหวัดเชียงใหม ่ท่ามกลางกระแสธารการท่องเที่ยว 

Self-Management of Ethnic Communities in Kanlayaniwatthana District  
Chiang Mai Province to Encounter the Current of Tourism  

 
ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์1 

Chaiyut Tawharanurak2 
 

Abstract 
  The ethnic communities living in the highland Kanlayaniwattana, the newly registered district of 
Chiang Mai province has been challenged by government tourism development policy. As the district is 
rich of natural resources and cultural heritages, there has been the interference from external investment 
groups overlooking cultural differences and local ways of life, including the lack of participatory 
management by the communities. As a result, the community members have established their self-
management communities such as community council and establishing social, cultural and religious 
identity groups. These collective parties have led to better implementation of resource management 
plans, coordination of community development and community-based tourism management. In addition 
the communities are successful in negotiating and challenging with the interventions from external 
investors. The case study has received the lessons learned, especially on how to value the cultural 
diversity of the communities and to take into an account of community-led and community-owned 
responses in sustainable tourism management and development. 
Keywords : Ethnic Communities, Self-Management, Tourism Management. 
 

บทคัดย่อ 
 ชุมชนชาติพันธ์ุที่อาศัยอยู่ในอ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความ
อุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม ก าลัง เผชิญกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวจาก
ภาครัฐ  การลงทุนจากกลุ่มทุนภายนอก และกลุ่มทุนหน้าใหม่ โดยไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่างหลากหลายในวิถีชีวิต วิถี
วัฒนธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ด้วยเหตุนี้ กลุ่มชนชาติพันธุ์จึงพยายามจัดการตนเองเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ การก่อตั้งสภาประชาชน การขับเคลื่อนนโยบายผ่านการสร้างขบวนการรวมกลุ่มทางสังคม 
วัฒนธรรมและศาสนา การจัดการชุมชนเพื่อวางระบบระเบียบในการจัดการทรัพยากร  การสร้างเครือข่ายชุมชนและการ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอื่นๆในสังคม การจัดการชุมชนโดยการใช้การสื่อสารมวลชน การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
รวมถึงมีขบวนการขับเคลื่อนโดยการสร้างพลังกลุ่มเพื่อ การตอบโต้ ต่อรอง ทัดทาน กับอ านาจใหม่ภาครัฐ กลุ่มทุนจาก
ภายนอก และ กลุ่มทุนภายใน ที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว การน าเที่ยว การพัฒนาสิ่งอ านวยสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว การปรับแปลงทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดการตนเองของชุมชนนี้เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ส าคัญที่ท าให้ภาครัฐและกลุ่มทุน ตลอดจน
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นักท่องเที่ยวต้องตระหนักถึงคุณค่า การเคารพในอัตลักษณ์และความเป็นเจ้าของทรัพยากรของชุมชนชาติพันธุ์ดั้งเดิม และ
เป็นต้นแบบของการแสดงความสามารถในการจัดการตนเองอย่างมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ให้แก่ชุมชนอื่นๆต่อไป 
ค าส าคัญ : การจัดการตนเอง, ชุมชนชาติพันธ์ุ, กระแสธารการท่องเที่ยว 
 
บทน า 

 บทความการวิจัย เรื่อง “การจัดการตนเองของชุมชนชาติพันธุ์ในอ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
ท่ามกลางกระแสธารการท่องเท่ียว” มีวัตถุประสงค์ในการเสนอ ปรากฏการณ์การจัดการตนเองของชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่
สูงในอ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากกระแสธารที่เช่ียวกรากของการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งประกาศนโยบายโดยภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง และ ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนสนับสนุนส าคัญให้กลุ่มนายทุน
นอกชุมชน หรือ นายทุนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ เป็นผู้ผูกขาดทรัพยากรการท่องเที่ยว ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ผู้จัดการธุ รกิจ
ท่องเที่ยว ผู้จัดการการน าเที่ยว ผู้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับการท่องเที่ยว ผู้เป็นเจ้าของกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบเปิดพื้นที่ชุมชน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆของภาครัฐ ท าให้นักท่องเที่ยวจ านวนมากเข้าสู่ 
พื้นที่ “ป่าสนพันปี วัดจันทร์กัลยาณิวัฒนาฯ” เป็นผลให้ขบวนการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มข้าราชการในพื้นที่ กลุ่ม
นายทุนภายนอก และกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ มีมากข้ึน ซึ่งห่างไกลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ที่กลุ่มชนชาติพันธุ์เจ้าของชุมชน 
มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรของชุมชน เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในชุมชนดั้งเดิมทั้งทรัพยากรการท่องท่องเที่ยว รวมถึง
ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม อีกด้วย 
 การประกาศจัดตั้งอ าเภอใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนชาติพันธ์ุบนพื้นที่สูงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม อย่าง “อ าเภอกัลยาณิวัฒนา”3 จังหวัดเชียงใหม่ ย่อมได้รับการคาดหวัง และมีเป้าหมายในการ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในภาคเหนือด้วย หลังจากท่ี “อ าเภอปาย” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว
ยอดนิยมอันดับต้นๆของภาคเหนือมายาวนานและต่อเนื่อง  อาจเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ “เก่า” ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ได้มากเหมือนเดิม กอปรกับเหตุผลด้านระยะทางที่อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ห่างกับ อ าเภอปาย เพียง  50 กิโลเมตร จึงดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้ได้เยี่ยมเยือนทั้งสองเมืองและน่าสนใจมากขึ้น  ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในชุมชนชาติพันธุ์ที่
กัลยาณิวัฒนาจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นักท่องเที่ยวล้วนปรารถนาจะดื่มด่ ากับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสภาพสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิม เพราะฉะนั้น อ าเภอกัลยาณิวัฒนาจึงยิ่งถูกคาดหวังว่าให้เป็น 
“ตัวตายตัวแทน” ของ อ าเภอปาย ซึ่งเปลี่ยนแปลงเป็น “เมือง” ท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบไปแล้ว “หากจะเที่ยว “ปาย” 
แบบย้อนเวลากลับไป 20 ปี ต้องเท่ียวป่าสนวัดจันทร์ที่กัลยาณิวัฒนา” 
 อ าเภอกัลยาณิวัฒนา แยกจากอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาอินทนนท์ 
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,000-1,500 เมตร เป็นพื้นที่ มีอาณา
เขตรวม 647.589 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 ต าบล จ านวน 21 หมู่บ้าน คือ ต าบลวัดจันทร์ มีพื้นที่ 188.301 ตาราง
กิโลเมตร ต าบลแจ่มหลวง มีพื้นที่ 265.884 ตารางกิโลเมตรและต าบลแม่แดด มีพื้นที่ 193.404 ตารางกิโลเมตร  (เอกสาร
โครงการหลวงวัดจันทร์, 2550)   

                                                           
3 ต้ังแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนาม อ าเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นอ าเภอที่ 25 ของ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอ าเภอที่ 878 
ของประเทศไทยอ าเภอกัลยาณิวัฒนา ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ จังหวัดเชียงใหม่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าและภูเขาสูงชันล้อมรอบ ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
สภาพป่า เป็นป่าเบญจพรรณ มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขา 378,245 ไร่ การเกษตร 30,391 ไร่ ที่อยู่อาศัย 3,327 ไร่ และพื้นที่โล่งสาธารณะ 4,635 ไร่ 
มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,225 มิลลิเมตรต่อปี ฝนตกเฉลี่ย 122 วันต่อปี ซึ่งในอดีตพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขต ต าบลวัดจันทร์ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง มีประชากรทั้งสิ้น11,071 คน และมีเขตการปกครองประกอบด้วย 7 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านห้วยฮ่อมและบ้านดอยตุง หมู่ 2 บ้านสันม่วง
และบ้านห้วยครก หมู่ 3 บ้านวัดจันทร์และบ้านห้วยอ้อ หมู่ 4 บ้านหนองเจ็ดหน่วยและบ้านห้วยบง หมู่ 5 บ้านแจ่มหลวง หมู่ 6 บ้านหนองแดงและบ้านโป่งขาว หมู่ 7 บ้านเด่น 
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ถูกเรียกขานช่ือบ้านเป็นตามวัดเก่าแก่ประจ าเมือง ว่า “บ้านวัดจันทร์”4 หรือภาษาของชาวปกาเกอะญอ เรียกว่า “มือเจะคี” 
หรือบ้างก็เรียกเพี้ยนเป็น“มูเส่คี” ซึ่งแปลว่าพื้นที่บริเวณขุนน้ าแจ่ม สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นป่าเบญจพรรณ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีโดดเด่นที่สุด ก็คือ ป่าสนสองใบ และ  ป่าสนสามใบ ที่เจริญเติบโตในพื้นที่เหนือระดับน้ าทะเล 900 
-1,200 เมตร อันได้ช่ือว่าเป็นพื้นที่ป่าสนธรรมชาติผืนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเป็น “ป่าสนพันปีแหล่งใหญ่ที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” อีกด้วย นอกจากน้ันป่าสนแห่งนี้ยังได้รับเลือกจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ให้
เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเที่ยวในโครงการ “Dream Destination 1 กาลคร้ังหนึ่ง...ต้องไป” และได้รับช่ือว่า “ป่าสนสลับสี” 
ซึ่งจะสามารถเห็นภาพความงามของป่าสนสลับสีได้ในช่วงปลายปี โดยเหล่าต้นไม้โดยจะเปลี่ยนสีเป็น เหลือง ส้ม ชมพู แดง 
ขึ้นมาแซมกับสีเขียวขจีของป่าสน จนเกิดเป็นทัศนียภาพที่แสนสวยงามเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมีมูลค่า (ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2557)  
 อ าเภอฯมีประชากร ทั้งสิ้น จ านวน 10,561 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะ “ชาติพันธุ์ปกา
เกอะญอ” ที่อาศัยและด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายหลายชั่วอายุคน (สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม. 
2554,หน้า 96-99) ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนจึงท าให้ชาวบ้านพบอุปสรรคในการเข้าถึงการบริการ
สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น การคมนาคมขนส่ง การบริการสาธารณสุข การติดต่อกิจธุระกับหน่วยงานราชการ การเดินทางข้ามวัน
ข้ามคืนเพื่อติดต่อกิจธุระที่อ าเภอแม่แจ่มหรือตัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นชนวนเหตุส าคัญที่ท าให้ชาวบ้านเรียกร้องให้มีหน่วยงาน
ราชการมาตั้งขึ้นในพื้นที่ และได้ก่อตั้งเป็นอ าเภอใหม่ในเวลาต่อมา และผลพวงของการตั้งอ าเภอใหม่นี้ก็ท าให้เกิดการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็วไปพร้อมๆกับการตัดไม้สนจ านวนมากเพื่อสร้างถาวรวัตถุของราชการ เช่นที่ว่าการอ าเภอ 
สถานีต ารวจ โรงพยาบาล ฯลฯ และเกิดถนนลาดยางเช่ือมเส้นทางเข้าอ าเภอ และเป็นเส้นทางเช่ือมต่อแหล่งท่องเที่ยวกับ
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท าให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวไปในทางหนึ่งด้วย  
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเหล่านี้ย่อมกระทบวิถีชีวิต วัฒนธรรม ของชุมชนชาติพันธุ์ดั้งเดิม ทว่ายิ่งการเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านกายภาพมีมากยิ่งขึ้น ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไปตามกระแสความเจริญ การที่รัฐมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาโดย
ปราศจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้เกิดปรากฎการณ์ของการต่อสู้เพื่อทัดทาน ต่อต้าน ต่อรอง ต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหลาย  เพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่ง วิถีชีวิต วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติใหอุ้ดมสมบูรณ์มากที่สุด เห็นจาก กรณีการที่รัฐและ
เอกชนเข้ามาจัดการพื้นที่เพื่อตัดถนนหรือท าอุตสาหกรรมไม้สน ก็มีชาวบ้านปกาเกอะญอจ านวนหนึ่งได้ร่วมกันต่อสู้
เคลื่อนไหวจนสามารถยุติการตัดไม้ได้ในที่สุด (สันติพงศ์และคณะ, 2546) การต่อสู้ของชาวบ้านดังกล่าวท าให้มีมติ 
คณะรัฐมนตรีลงวันที่ 3 สิงหาคม 25535 ก าหนดให้มีเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (รัฐเรียก) เพื่อ
ฟื้นฟูวิถีชีวิต อย่างไรก็ดี รัฐ (ราชการ) ก็ยังคงใช้อ านาจและวิธีการในการควบคุม จัดการและเปลี่ยนแปลงชุมชนชาติพันธุ์ให้
เป็นพื้นทีข่องราชการโดยใช้นโยบายการพัฒนาถิ่นธุระกันดาร ท าให้ปกาเกอะญอ รุ่นเก่า-ใหม ่มีการตอบโต้ ต่อรอง หรือถึงขั้น 
ปะทะ กับกระแสการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง จนพัฒนาเป็นความขัดแย้งระหว่างเจ้าของชุมชนกับรัฐและนายทุน 
 ภาครัฐมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ให้เป็น“อ าเภอใหม่ในฝัน”และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว  การประชาสัมพันธ์ของรัฐและเอกชนให้ “ป่าสนวัดจันทร์” เป็น Unseen Thailand  

                                                           
4 พื้นที่วัดจันทร์หรืออ าเภอกัลยาณิวัฒนาในปัจจุบัน มีประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะ “กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ” ที่ต้ังถ่ินฐานมาอย่างยาวนาน ดังนั้น 
ผู้คนในพื้นที่จึงมีชื่อเรียกพ้ืนที่เดิม คือ อ าเภอแม่แจ่ม  เป็นภาษา  ปกาเกอะญอว่า “มูเส่คี” ที่หมายถึงบริเวณที่เป็นต้นก าเนิดของน้ าแม่แจ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาที่มีแม่น้ าประกอบ
กันเป็นล าน้ าแจ่มไหลลงสู่ตัวอ าเภอแม่แจ่มและแม่น้ าปิง อีกทั้ง ยังมีชื่อเรียกเป็นชื่อภาษาไทยที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่า “วัดจันทร์” ซึ่งเกิดข้ึนหลังจากมีอิทธิพลของศาสนา
พุทธในอาณาจักรล้านนาแผ่ขยายมายังพื้นที่ ในยุคสมัยของครูบาศรีวิชัยที่เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างวัดกับเจดีย์ข้ึน ซึ่งต่อมาชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดดังกล่าวว่า “วัด
จันทร์” และกลายมาเป็นชื่อที่เรียกขานพื้นที่ในเวลาต่อมา 
5 ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอเรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ซึ่งมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงไปปฏิบัติทั้งมาตรการฟื้นฟูระยะสั้น ด าเนินการภายใน 6 - 12 เดือน ในประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรม การจัดการทรัพยากร สิทธิในสัญชาติ การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและการศึกษา ส่วนมาตรการฟื้นฟูระยะยาว ด าเนินการภายใน 1 - 3 ปี ในประเด็นการสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะก าหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโดยมีพื้นที่น าร่อง (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaigov.go.th/ ส านักโฆษก 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี) 

http://www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2553-08-03.html#16
http://www.thaigov.go.th/
http://www.thaigov.go.th/
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กลายเป็นกระแสธารไหลบ่าของความเจริญเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนมากขึ้น มีกลุ่มทุนภายนอกที่ได้รับการชักชวน
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เข้ามาจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว และเป็นเจ้าของธุรกิจที่อ านวยความสะดวก
นักท่องเที่ยว ท าให้หมู่บ้านชาติพันธุ์และพื้นที่ป่าเปลี่ยนแปลงเป็น ที่พัก ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร 
ไนต์คลับ ผับ บาร์ ฉากหลังของธุรกิจเหล่านี้เป็นเรื่องของการผูกขาด แข่งขัน และขัดผลประโยชน์ ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภาครัฐและนายทุนเอกชน โดยปราศจากการมีส่วนร่วมและขาดความเข้าใจในอัตลักษณ์ของ ชุมชนเจ้าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ ชุมชนชาติพันธ์ุจึงมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม รวม
ไปถึง การจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง เพื่อแสดงสิทธิเจ้าของบ้านก่อนท่ีการเปลี่ยนแปลงจะสร้างความไม่สบายให้ชาวบ้านไป
มากกว่าน้ี 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนชาติพันธุ์จากกระแสของการพัฒนา
และการท่องเที่ยวท้ังจากรัฐหรือนายทุนมีอยู่จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยที่กล่าวถึงปรากฏการณ์การกดขี่และการ
เบียดขับชนชาติพันธ์ุทีก่่อรูปมาจากการใช้อ านาจรัฐในการจัดการพื้นท่ี โดยจัดการป่า เช่น การประกาศเขตอุทยานทับที่ท ากิน
หรือการเข้าไปจัดการพื้นที่ท่ีชาวบ้านเคยอยู่มาก่อน โดยใช้หลักเกณฑ์การอนุรักษ์แบบสมัยใหม่ เป็นต้น ทว่าบทความวิจัยช้ิน
นี้ได้พยายามน าเสนอประเด็นว่า เมื่อชุมชนชาติพันธุ์ต้องเผชิญกับกระแสนโยบายการพัฒนาท่องเที่ยวของรัฐ พวกเขาได้
จัดการชุมชนของตนเองอย่างไร เพื่อรักษาสิทธิในการจัดการและรักษาทรัพยากรของท้องถิ่นไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ในบทความมี
การทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการพัฒนา การท่องเที่ยวกับกลุ่มชนชาติพันธุ์ ชุมชนกับจัดการตนเอง 
ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนน าเสนอภาพรวมของปรากฏการณ์ของชุมชนชาติพันธุ์ และประการส าคัญที่สุดงานช้ินนี้ได้น าเสนอ
ข้อค้นพบของการจัดการของชุมชนชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอในพื้นที่อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ในกระแสธารของ
ของนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว ตามล าดับ 

 
2. ทบทวนแนวคิดเร่ืองการพัฒนาการท่องเท่ียวในชุมชนชาติพันธุ์ 
2.1 การท่องเท่ียวกับการพัฒนา 
 การท่องเที่ยว ได้ถูกให้นิยามว่า “เป็นกิจกรรมของมนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของบุคคลจากถิ่นที่อยู่และที่
ท างานไปยังที่อื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ ความสุข และเหตุผลส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ” จะเห็นว่าหากให้นิยามการ
ท่องเที่ยวเช่นนี้ การท่องเที่ยวย่อมเกี่ยวข้องกับสามส่วนคือ การเคลื่อนย้ายของผู้คน เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม และเป็นระบบปฏิสัมพันธ์ของผู้คนซึ่งต่อมา สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนจาก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วง
ทศวรรษ 1960 การท่องเที่ยวในระดับนานาชาติขยายตัวเป็นสองเท่า จ านวนนักท่องเที่ยวท่ัวโลกมีกว่า 183 ล้านคนในปี ค.ศ.
1970 และเพิ่มขึ้นเป็น 700 ล้านคนในปี ค.ศ.2000 การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวได้ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เกิด
การสร้างรายได้ให้กับประเทศเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวอย่างสูง ดังท่ี Waters (1987)  อ้างถึงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ทัว่โลกว่าสูงถึงสองหมื่นล้านดอลลาร์ในปี ค.ศ.1986 และสร้างงานถึง 64.3 ล้านต าแหน่ง และในปีค.ศ.1999 ได้เพิ่มเป็น 3.6 
หมื่นล้านดอลลาร์ และเพิ่มการจ้างงานเป็น 200 ล้านต าแหน่ง อัตราการเติบโตยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิด
เหตุการณ์ก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.2001 อัตราการท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลงเนื่องจากความ
หวาดกลัวต่อการก่อการร้าย จะเห็นว่าอัตราการเดินทางท่องเที่ยวของคนอเมริกันลดลงถึง 24%  หลังจากนั้นหนึ่งปี เมื่อ
สถานการณ์สงบจ านวนนักท่องเที่ยวจึงค่อยๆขยับเพิ่มขึ้น (C. Michael Hall and Stephen J. Page, 2006) 
 นอกจากน้ัน การท่องเที่ยวยังถูกให้ความหมายว่า เป็นหนึ่งในสินค้าท่ีถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเสพย์ และใช้ โดยไม่จบสิ้นใน
กระบวนการใช้ที่ต่างจากสินค้าอื่น เสื้อผ้าเมื่อซื้อมาการใช้จบสิ้นเมื่อเสื้อผ้าชุดนั้นถูกสวมใส่ แต่การท่องเที่ยวเป็นเพียงพาหนะ
ในการออกเดินทางเพื่อเสพย์สิ่งอื่น ท้ังยังเป็นกิจกรรมที่ถูกให้ความหมายว่าอยู่ภายใต้การบริโภคเชิงสัญญะ สิ่งที่แฝงอยู่ในการ
ท่องเที่ยวคือรูปแบบชีวิต (Lifestyle) และประสบการณ์ (Experience) การท่องเที่ยวนั้นมีผลต่อการแสดงตัวตน รสนิยม 
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ตัวเลือกในการด าเนินชีวิต และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ดังท่ี Veblen (2002) ได้กล่าวถึงการบริโภคที่เกินความจ าเป็น 
แต่สิ่งที่บริโภคนั้นกลับเป็นการแสดงถึงเกียรติยศและช่ือเสียง ซึ่งเขาเรียกการบริโภคเช่นนี้ว่า Conspicuous consumption 
ซึ่งเป็นการบริโภคบางสิ่งท่ีสิ่งนั้นไม่ได้เป็นความจ าเป็นของมนุษย์ ซึ่งหมายรวมถึงการท่องเที่ยวด้วย ดังนั้น  ภายใต้การพัฒนา
ในระบบทุนนิยม การท่องเที่ยวจึงถูกผนวกรวมอยู่ในกระบวนการดังกล่าวได้ไม่ยากนัก อีกทั้ง ยังถูกผสานได้อย่างแนบเนียน
เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากนโยบายการพัฒนา     
 ทั้งนี้ จากการประชุมครั้งส าคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลีในปี 1963 ถือเป็นที่มาของ
การพิจารณาการท่องเที่ยวว่า เป็นปัจจัยที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้ง จากการประชุมที่กรุงมะนิลาในปี 1980 มี
ประเด็นท่ีส าคัญ คือ เรื่องมิติด้านสังคมและวัฒนธรรมของการท่องเที่ยว โดยในยุคเริ่มแรกการพัฒนาการท่องเที่ยวถูกจัดวาง
อยู่ในบริบทของ “ทศวรรษของการพัฒนา” ในสายตาขององค์การสหประชาชาติที่เริ่มจัดการประชุมที่โรม ซึ่งได้ข้อสรุปที่
ส าคัญว่า  “บทบาทพื้นฐานของการท่องเที่ยว คือ การมีส่วนในการสร้างเศรษฐกิจของชาติและการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง 
อิทธิพลทางด้านสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ตลอดจนการน าไปสู่มิตรภาพและการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คน” 
(United Nations,1963:3) อันน าไปสู่ข้อเสนอแนะที่ว่าประเทศโลกที่สามควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
หลังจากนั้น ธนาคารโลกก็รับช่วงการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังรายงาน ของ Kurt Krapt (1963) ที่ปรึกษาทาง
เศรษฐกิจของธนาคารโลกที่อาจนับว่าเป็นผู้เช่ียวชาญล าดับแรกๆในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งเขาเรียกร้องให้ส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ อาจมีลักษณะที่สวนทางกับแบบแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของ Butler (1980) ที่ช้ีว่า 
โดยทั่วไปการท่องเที่ยวมักเริ่มพัฒนาจากขนาดเล็กไปก่อน แล้วถึงตามมาด้วยการทะลักเข้ามาของทุนระหว่างประเทศ แต่ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ทุนระหว่างประเทศได้มีอิทธิพลมาตั้งแต่ต้น แล้วหลังจากนั้น อาจอธิบายด้วยการสถาปนาของ
ระบอบอาณานิคมมาก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นได้ชัดในกรณีของการท่องเที่ยวบาหลี แต่กรณียกเว้นก็อาจเป็น
ประเทศไทยที่ไม่ได้ถูกยึดครองจากมหาอ านาจอาณานิคม พัฒนาการของการท่องเที่ยวประเทศไทยจึงต่างไปจากประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อค้นคว้าหางานศึกษาด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส ารวจทิศทางใหม่
ของการวิจัย ก็พบว่า งานท่ีบอกว่าเป็นทิศทางใหม่นั้น ส่วนมากแล้วไม่ได้เสนออะไรใหม่นัก แต่กลับเสนอเนื้อหาทางด้านการ
วางแผน การจัดการและการให้บริการการท่องเที่ยว โดยผู้ เขียนส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกสอนและอบรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวหรือการจัดการด้านนันทนาการเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ทิศทางใหม่ที่กล่าวถึงจึงเน้นไปที่เรื่องการจัดการ
และการตลาดมากกว่ามุมมองในเชิงวิพากย์ (Chon,2000) ซึ่งงานศึกษาเหล่านี้ อาจมาจากการให้ความส าคัญกับการ
ท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศเจ้าของพื้นที่อย่างมาก โดยเป็นผลมาจากการไหลเวียนของ
เงินที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในระหว่างการเดินทาง ดังที่พบว่าในปี ค.ศ. 1986 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกก่อให้เกิดการ
หมุนเวียนเงินกว่า 2,000,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยในปี 1999 มีการหมุนเวียนเงิน
จากการท่องเที่ยวกว่า 3,600,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และก่อให้เกิดการจ้างงานกว่าสองร้อยล้านอัตราท าให้หลาย
ประเทศสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของแผนการพัฒนาประเทศ 
 อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการพัฒนากับการท่องเที่ยว ถ้าน าแนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรมมาเป็นแนวทางในการมอง
เรื่องการท่องเที่ยวอีกด้านหนึ่ง ก็จะท าให้เห็นกระบวนการของการท าให้การท่องเที่ยวกลายเป็นวาทกรรมการพัฒนาผ่าน
กระบวนการต่างๆ ทั้งในเชิงนโยบายหรือการจัดตั้งองค์กร เพื่อสถาปนาองค์ความรู้ ซึ่งการท่องเที่ยวที่เกิดจากการสนับสนุน
และผลักดันโดยทั้งภาคเอกชน และส่วนของภาครัฐนั้น ถูกให้ความหมายว่ามันคือพาหนะที่จะไปสู่การพัฒนา Richard 
Sharply ได้วิเคราะห์เหตุผลของการที่การท่องเที่ยวถูกน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศว่า การท่องเที่ยวได้ถูกน าเสนอ
ให้เห็นภาพของการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน (local) และในเวลาเดียวกันก็สามารถเช่ือมโยงเข้ากับระบบโลกได้ เมื่อการ
ท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งดึงดูดเงินตราต่างประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น ในไซปรัส (Cyprus) รายได้ 25% ของ
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รายได้ในประเทศได้มาจากธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การที่การท่องเที่ยวถูกเลือกมาเป็นตัวเลือกที่
ส าคัญในการพัฒนายังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท าให้เห็นข้อดีได้ชัดมากกว่าข้อเสีย ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจชนิดอื่นที่สามารถ
แสดงข้อเสียของการประกอบการให้เห็นอย่างเด่นชัดเช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
(Sharply, 2004) ดังเช่น เรื่องราวของการพัฒนาผ่านการท่องเที่ยวแสดงให้เห็นชัดเจนในกรณีของประเทศแกมเบีย 
(Gambia) ซึง่เป็นประเทศท่ีขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติ และมีข้อจ ากัดในเรื่องของการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
เงินรายได้ส่วนมากของประเทศได้มาจากการส่งออกสินค้าจ าพวกถั่วลิสง  แต่สิ่งที่ประเทศแกมเบียมีคือสภาพอากาศที่อบอุ่น 
และหาดทรายที่สวยงาม ดังนั้น ตั้งแต่ช่วงกลาง ค.ศ.1960 ประเทศแกมเบียได้กลายมาเป็นสถานที่พักตากอากาศในช่วงฤดู
หนาวของชาวยุโรป อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างมาก และกลายมาเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของประเทศ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นจากค่าช้ีวัดมาตรฐานการครองชีพ (GDP) ที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 11% องค์กรต่างๆได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อผลิต
บุคลากรเข้าสู่กระแสการผลิตเพื่อการท่องเที่ยวตั้งแต่เรื่องการศึกษา จนกระทั่งถึงระบบการผลิต การบริการ การท่องเที่ยว
กลายเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับการพัฒนาประเทศ แต่แนวความคิดเรื่องการน าการท่องเที่ยวมาเป็นนโยบายหลักในการพัฒนา
ประเทศ กลับพบได้ทั่วโลก ไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศท่ีมีเง่ือนไขในการพัฒนาอย่างประเทศแกมเบียเท่าน้ัน 
 เมื่อธุรกิจการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก สิ่งที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัด คือ การเกิดขึ้นขององค์กรการ
ท่องเที่ยวโลก (WTO; World Tourism Organization) ซึ่งกลายมาเป็นตัวก าหนดรูปแบบของการท่องเที่ยว อีกทั้ง การที่
องค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้เข้ามาจัดให้สถานที่บางแห่งกลายเป็นมรดกโลก 
ได้เป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมาก ผ่านการให้ความหมายลงไปบนพ้ืนท่ีนั้นๆ เท่ากับเป็นการเพิ่มมูลค่าและกดดัน 
สนบัสนุนให้ประเทศเจ้าของสถานที่แห่งนั้นต้องดูแล และจัดการให้มันคงอยู่ในสภาพเดิมเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม โดย
จะพบว่าการน าเสนอภาพของสถานท่ีต่างๆ เหล่านั้นมักกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการได้เข้าไปสัมผัสของจริง เช่น “7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกที่ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องไปเยือน” ซึ่ง Robert E. Wood วิเคราะห์ว่ารัฐจะแสดงตนเป็นนักวางแผน 
พัฒนาการท่องเที่ยว นักการตลาด โฆษณา หรือตัดสินใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยการแทรกแซงต่อกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมต่างๆ นิยาม อัตลักษณ์ ชาติ มรดกวัฒนธรรม และจัดความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นใหม่ พร้อมกับการ
เปิดฉากการนิยาม “ความทันสมัย” ผ่านลงไปในเวทีการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง (Picard and E. Wood, 1984: 155-156) 
ซึ่งในขณะที่แนวทางการพัฒนาผ่านการท่องเที่ยวกระจายไปท่ัวโลก  
 นักคิดในสายทฤษฎีพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Economic Development Theory) กลับมองว่ากระบวนการเหล่านี้
เป็นลัทธิล่าอาณานิคมรูปแบบใหม่ โดยมองในเรื่องของกระบวนการของระบบเศรษฐกิจของคนพื้นเมืองของประเทศก าลัง
พัฒนา ซึ่งกลายมาเป็นกระบวนการท าให้เป็นตะวันออก (Orientalism) Said ซึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจาก Foucault 
ได้วิเคราะห์กระบวนการสร้างความเป็นตะวันออกว่า เป็นวาทกรรมที่สร้างความเป็นตะวันออกขึ้นมาเพื่ออธิบายประเทศทาง
แถบตะวันออก ซึ่งเป็นการอธิบายโดยประเทศตะวันตก ภาพที่ชาวตะวันตกมีต่อประเทศแถบตะวันออกนั้นเป็นภาพส าเร็จ 
(Stereotype) ที่เกิดจากความเป็นตะวันตกซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของความจริง โดยอธิบายตะวันออกว่ามีลักษณะล้าหลัง 
เฉื่อยชา ด้อยค่า รวมแล้วมีลักษณะต่างไปจากตะวันตกซึ่งมีลักษณะตรงข้าม การสร้างความเป็นตะวันออกนั้นตกอยู่ในกรอบ
และแนวคิดของฝ่ายที่อ้างตนเหนือผู้อื่น การเข้าใจตะวันออกจึงไม่ได้เป็นการเข้าถึงอย่างแท้จริง แต่เป็นเพียงภาพตัวแทน 
(Representation) ซึ่งภาพตัวแทนนี้เองที่กลายมาสู่การรับรู้ว่าเป็นความจริง (Said, 1995 อ้างใน ไชยันต์ รัชชกูล, ม.ป.ป.) 
โดยตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือ จากงานเขียนเชิงสารคดีของ Gita Mehta  เรื่อง Karma Cola ซึ่งแสดงให้เห็นภาพความไม่เข้าใจ
ของชาวตะวันตกเกี่ยวกับอินเดีย โดยชาวตะวันตกมักมีภาพเกี่ยวกับอินเดีย (Orientalized India) อยู่ภาพหนึ่งเป็นตัวแทน
เกี่ยวกับอินเดีย และกลายเป็นวาทกรรมเกี่ยวกับอินเดียของชาวตะวันตก ซึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้น าเอาภาพของ
อินเดียในแบบท่ีชาวตะวันตกเข้าใจมาเป็นจุดขาย ในงานเขียนเธอได้บรรยายภาพของการท่องเที่ยวอินเดีย ซึ่งภายในขั้นตอน
นั้น มัคคุเทศกไ์ด้น าแขกชาวตะวันตกเข้าพักในโรงแรมหรู มีการต้อนรับโดยชายบนหลังอูฐแต่งเครื่องแบบกองรบทหารอูฐสมัย
อาณานิคม สตรีอินเดียในชุดสีสด ท าความเคารพด้วยวิธีแบบโบราณคือการพรมน้ าลอยดอกกุหลาบ และแต้มรอยวรรณะที่
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หน้าผาก ประกอบการแสดงมากมาย เช่น การสะกดงู หุ่นกระบอก การฟ้อนร าแบบอินเดีย รวมทั้งการขับร้องเพลง สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยว ซึ่งมีความรู้สึกว่าตนได้มาถึงอินเดียอย่างแท้จริง (อ้างใน ไชยันต์  รัชชกูล, 
ม.ป.ป.)    
 ดังนั้น จะเห็นว่าการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมีเง่ือนไขที่เป็นแรงผลักให้ก้าวไปข้างหน้าคือ การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคม นอกจากนี้ไม่ว่าแหล่งท่องเที่ยวใดๆก็ตามสิ่งส าคัญที่ช่วยก่อรูปของการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวท่ีเลื่องช่ือน้ันข้ึนอยู่กับความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หรือในเชิงวัฒนธรรม แต่การ
เพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนธรรมชาติและปรับวัฒนธรรมหรือพิธีกรรมเพื่อใช้รองรับการท่องเที่ยวย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ ซึ่งใน
ที่น้ีมักเกิดจากการใช้อย่างขัดธรรมชาติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงและใช้มากเกินพอดี เหล่านี้คือต้นเหตุของการเกิดผลกระทบใน
แหล่งท่องเที่ยวท่ัวโลก การท่องเที่ยวในระยะหลังจึงมักเน้นเรื่องการสร้างความสมดุลต่อแหล่งท่องเที่ยวท้ังในเชิงกายภาพและ
เชิงวัฒนธรรม  
 
2.2 การก่อตัวของธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในชุมชนชาติพันธุ์ 
 นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของรัฐ มีผลต่อการก่อตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในชุมชนชาติ
พันธุ์ในพ้ืนท่ีภาคเหนือของไทย แรงกระตุ้นจากรายได้ของธุรกิจการท่องเที่ยวท าให้ชุมชนมีการจัดการตนเองด้านการจัดการ
ทรัพยากร ท้ังธรรมชาติและวัฒนธรรม ชาวบ้านมีกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อเข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ โดยเกิดขึ้น
และเติบโตไปพร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระบบใหญ่โดยจังหวัดและรัฐบาล ดังปรากฏตัวอย่างในงานศึกษา เรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร ของ ยศ สันตสมบัติ และคณะ, 2544 พบว่า 
หมู่บ้าน 7 หมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย บ้านปางหมู (ไทใหญ่) บ้านโป่งอ่อน (กะเหรี่ยงแดง) บ้านรักไทย (จีน
ฮ่อ) ในอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และ บ้านผามอน (มูเซอร์แดง) บ้านบ่อไคร้ (มูเซอร์ด า) บ้านเมืองแพมสลวย (ปกากะญอ) 
บ้านน้ าริน (ลีซู) ในอ าเภอปางมะผ้า มีการจัดการชุมชนตนเองให้เป็น ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และ
เป็นภาพปรากฏส าคัญของชุมชนชาติพันธ์ุในการจัดการการธุรกิจการท่องเที่ยว  
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงนั้น เป็นที่นิยมของส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศที่ปรารถนาจะเรียนรู้ และศึกษาธรรมชาติ พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมของชนกลุ่มชนชาติพันธุ์ กอปรกับสภาพภูมิ
ประเทศท่ีโอบล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ าท่ีสวยงาม สภาพภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจัด รวมถึง การด ารงอยู่ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
ที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในหลายหมู่บ้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ 7 ที่เป็น
ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันก าลังเผชิญกับการพัฒนาหมู่บ้านโดยรัฐ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวนั้น มักมาพร้อมกับการเข้ามาของธุรกิจท่องเที่ยวประเภท
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ที่พัก ร้านอาหาร การคมนาคมขนส่ง การจัดการน าเที่ยว การขายสินค้าที่ระลึกของการท่องเที่ยว การปรับ
แปลงชุมชนให้เป็นสถานท่ีพักแบบโฮมสเตย์ และ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เกิดธุรกิจการเที่ยวแบบเหมาจ่าย (แพคเกจทัวร์) อีกทั้ง
ยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์จากรัฐ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวง
พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานเอกชนผู้
ประกอบกิจการอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยวอื่นๆ ล้วนท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารประชาสัมพันธ์จนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็น
กระแสนิยมที่ส าคัญในปัจจุบัน  
 ในงานวิจัย อดิศร เรือลม และคณะ (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) และสุวิชชา พักกระสา (2552) น าเสนอตรงกันว่าการ
ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงแห่งภาคเหนือ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ส าคัญในการส่งเสริมการ

                                                           
7 ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มย่อย  คือ  ปกาเกอะญอหรือสกอ  โปว์หรือโพล่ง  ปะโอหรือตองสู  และบะเวหรือคะยาห์
นั้น โดยกะเหรี่ยงสกอหรือปกาเกอะญอเป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุด 
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ท่องเที่ยว โดยทั้งในพื้นที่เมืองและชุมชนบนพื้นที่สูง ด ารงภายใต้กระแสแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งส าคัญของ
ประเทศไทย พบการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติประเภทล่องแพ ขี่ช้าง และพักในบ้านของคนท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมชน
เผ่าในหมู่บ้าน (tribal village) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบของทัวร์ป่า (Jungle 
tour) ที่มีการประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาผ่านเอเยนต์ (agent) ซึ่งท ากันเป็นระบบผ่านนายหน้าในเมืองเชียงใหม่และการ
ประสานงานกับตัวแทนของหมู่บ้าน ท าให้มีเพียงกลุ่มคนไม่กี่กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากธุรกิจทัวร์ป่า (ดู Cohen 1996; อ้างถึงใน 
สุวิทย์ นามแสง,2536) ที่เช้ือเชิญให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงรอยต่อของฤดูฝนสู่ฤดูหนาว  มีความ
พยายามที่จะน าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไปเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน(Community-Based Tourism (CBT) ซึ่งถือ
เป็นการจัดการท่องเที่ยวท่ีให้คนท้องถิ่นหรือชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ด าเนินการเอง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวและทรัพยากรด้านอื่นๆ  
 อย่างไรก็ตาม ยศ สันตสมบัติและคณะ (2544) กล่าวถึงสถานการณ์ของกรณีศึกษาหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทั้ง 7 ชาติพันธุ์ว่าการท่องเที่ยวได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทุกหมู่บ้านและเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้น
เกือบ 20 ปีในลักษณะของทัวร์ป่าที่นักท่องเที่ยวอาจมาด้วยตนเองแบบอิสระหรือมีบริษัททัวร์จัดพามาพักแรมและท ากิจกรรม
ในหมู่บ้านหรือบริเวณใกล้เคียง การจัดการท่องเที่ยวเริ่มต้นหลังจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว “ปีการท่องเที่ยวไทย” 
หลังจากปี 2531 เป็นต้นมา โดยหมู่บ้านชาติพันธุ์เองก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและที่ตั้ง ตลอดจน 
วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชนเผ่าในแต่ละของหมู่บ้าน ซึ่งยศมองว่า ในขณะนั้นหมู่บ้านยังไม่มีการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างเต็มกระบวนการ เพราะมีบริษัททัวร์ ไกด์นอกท้องถิ่น หรือกลุ่มชาวบ้านระดับแกนน าหรือผู้อาวุโสเพียงไม่กี่บ้านที่
ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวดังกล่าว จึงท าให้กลายเป็นเพียง “หมู่บ้านที่ถูกท่องเที่ยว” 
 การกลายเป็นหมู่บ้านท่ีถูกเที่ยวนั้นจึงเป็นค าถามที่ท้าทายต่อหลักการพื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีรากฐาน
มาจากการเคารพในความเหมือนเดิมทั้งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม สอดคล้องกับ
หลักการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งยึดหลักให้ชุมชนเป็นเจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวในทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนนั้น 
โดยเจ้าของชุมชนเป็นผู้เข้าถึงพร้อมทั้งแบ่งสรรผลประโยชน์ที่ได้รับมาจากธุรกิจการท่องเที่ยวแบบทุกฝ่ายพึงพอใจ เจ้าของ
ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทุกขั้นตอนของการจัดการการท่องเที่ยวและการยกระดับหมู่บ้านของตนเองให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น ประชาชนในชุมชุนทุกคนก็จะต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่ระบบดังกล่าวอย่างเข้าใจ มีระบบการบริหารจัดการ มีการ
วางแผน มีลักษณะของการรวมกลุ่มผลประโยชน์ต่อกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีกฎระเบียบบังคับใช้ร่วมกัน 
เพื่อการจัดการชุมชนของตนเอง ทั้งในการจัดการ ทรัพยากรการท่องเที่ยว ที่ครอบคลุมไปถึงทรัพยากรทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ผ่านการสนับสนุนท้ังจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 แนวคิดเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ทดแทนรายได้จากอุตสาหกรรมป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนของภาครัฐผ่านการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชน โดย
ด าเนินการผ่านภาครัฐทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ได้ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อชุมชน ถึงแม้ว่าการ
ท่องเที่ยวจะเป็นการสร้างรายได้ สร้างงาน ให้ชาวบ้านเจ้าของชุมชน แต่ทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม ที่เสื่อมโทรมจากการพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว รวมถึงการยึดครองเม็ดเงินมหาศาลของผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็
ยังเป็นปัญหาต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาวิจัยของสุวิชชา พักกระสา ,2552 เป็นภาพบทเรียนของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่ามีสัดส่วนของผู้ประกอบการหรือนายทุนที่มาจากนอก
ชุมชนมากกว่าคนเจ้าของชุมชนเดิม และผลจากนโยบายทางเศรษฐกิจ ที่กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวที่อ าเภอปาย ท า
ให้เกิดการขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็วจนเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ และคนในท้องถิ่นจ านวนหนึ่งไม่สามารถ
ปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ทัน มีปรากฏการณ์การขาดน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง เกิดมลภาวะทาง
อากาศและเสียง เกิดปัญหาขยะล้นเมืองและไม่มีวิธีการก าจัดที่ถูกต้อง เกิดปัญหาที่ดินเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในการ
ถือครองมากข้ึน จากการทบทวนงานวิจัยและแนวคิดดังกล่าวจึงน ามาต่อยอดในงานศึกษาว่า ชุมชนชาติพันธ์ุในอ าเภอกัลยาณิ
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วัฒนามีการจัดการตนเองอย่างไร เพื่อตั้งรับ หรือ ตั้งชน กับปรากฏการณ์บางประการที่ใกล้เคียงกับอ าเภอปาย และ การ
จัดการดังกล่าวนั้น ท าอย่างไร และ ส่งผลอะไรบ้าง สอดคล้องหรือแตกต่างกับแนวคิดและทฤษฎี หรือ งานวิจัยที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น หรือไม่ อย่างไร  
 
2.3 การจัดการของชุมชนชาติพันธุ์ในกระแสการพัฒนาและการท่องเท่ียว 
 บทความวิจัยช้ินนี้มุ่งเน้นการน าเสนอ ปรากฏการณ์ในการจัดการตนเองชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ซึ่งโดยหลักสิทธิ
ชุมชนแล้ว ชาวบ้านในถิ่นนั้นๆ ย่อมมีสิทธิในทรัพยากรของตน ซึ่งเป็นอ านาจอันชอบธรรมที่ชุมชนพึงมีพึงได้อย่างถูกต้อง 
ผู้อื่นต้องยอมรับ จะละเมิดหรือลิดรอนมิได้ การทีชุ่มชนมีสิทธิในการเลือกอนาคตของตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง เป็นอิสระโดย
ตัวเองนั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ประชาชนในพื้นที่นั้นจะต้องเรียนรู้ชุมชนที่เขาอยู่ อาทิรู้ว่าในชุมชนมีทรัพยากรและมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีทุนทางปัญญา ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  
 ประชาชนเจ้าของพื้นทีต่้องเรียนรู้ที่จะเช่ือมโยงสิ่งที่เขามีอยู่กับความต้องการและความปรารถนาแห่งตน การรู้เท่า
ทันต่อความคาดหวังจากโลกภายนอกจะท าให้พวกเขาสามารถแสดงศักยภาพปกป้องสิทธิในชุมชนของตนได้อย่างสง่าผ่าเผย 
ในขณะเดียวกัน สิทธิในชุมชนนั้น จะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้สังคมภายนอกรับทราบว่า พวกเขาสามารถท าประโยชน์ให้สังคมได้ 
อย่างน้อยที่สุดก็คือ การปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะต้องยั่งยืนสืบต่อให้คนรุ่นหลัง  การร่วมมือร่วมใจในการใช้
ทรัพยากรเหล่านี้อย่างเป็นประโยชน์ยั่งยืนที่สุดที่สิ่งหนึ่งที่พึงมีการจัดการการสืบทอดจากรุ่น สู่รุ่น 
 สอดคล้องกับ ยศ สันตสมบัติ, 2544 กล่าวว่า การมีสิทธิร่วมเหนือทรัพย์สินของชุมชน สมาชิกของชุมชนซึ่งท า
หน้าท่ีดูแลรักษาป่าเท่านั้น จึงจะมีสิทธิใช้และได้ประโยชน์จากป่า โดยนัยนี้สิทธิชุมชนให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเพื่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ชุมชนสามารถใช้อ านาจออกกฎเกณฑ์โดยค านึงถึง ความเป็นธรรมในสังคม  
เป็นส าคัญตัวอย่างเช่น ชุมชนหลายแหล่งมีกฎเกณฑ์อนุญาตให้แต่ละเฉพาะครัวเรือนที่แต่งงานใหม่และยากจนเท่านั้นจึงจะมี
สิทธิตัดไม้เพื่อใช้ส่วนตัว ในขณะที่ครัวเรือนที่มีฐานะดีจะไม่ได้สิทธิอันนั้น  
 สิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิในการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิทธิอื่นๆ 
อันเกี่ยวข้องกับการมีชีวิตอยู่โดยไม่ถูกรุกล้ าล่วงเกิน เกี่ยวข้องกับความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนของตน  ซึ่งมีความ
แนบเนื่องกับเรื่องของอัตลักษณ์อีกด้วย กล่าวคือ ตนเองมีผลประโยชน์ร่วมกับคนอื่นอย่างไร หรือควรจะมีทรัพยากรของ
ตัวเองร่วมกับคนอื่นอย่างไร เหล่านี้เองคือความเป็นชุมชน และการที่คนเหล่านั้นมีจินตนาการว่าตัวตนของตัวเองส่วนหน่ึงร่วม
อยู่กับส่วนอ่ืนก็เป็นฐานคิดที่ส าคัญในการจัดการตนเองของชุมชน  
  จากแนวคิดข้างต้น จะเห็นว่าเนื้อหาของสิทธิชุมชน กล่าวถึงอ านาจอันชอบธรรมของชุมชนที่ชาวบ้านมีสิทธิเลือก
และก าหนดทิศทางอนาคตของตัวเองทั้งในแง่ของชุมชนและวิถีชีวิต การมีส่วนร่วมและการการเรียนรู้ชุมชนของตนเองเพื่อ
การจัดสรรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน การค านึงถึงกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินของชุมชนเพื่อส่วนรวม 
ครอบคลุมทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีเป็นธรรมชาติ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เรียกได้ว่าเป็นการการบริหารจัดการชุมชน
ตนเองด้วยพลังภูมิปัญญาที่กระจายผลประโยชน์ของชุมชนร่วมกันอย่างพงึพอใจทุกฝ่าย 
 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยจ านวนหนึ่งที่ กล่าวถึงการไม่เคารพสิทธิของชุมชนซึ่งเป็นสิทธิติดตัวมากับสิทธิมนุษยชนอัน
เป็นสิทธ์ดั้งเดิมของมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่าง “รัฐ” และ “ชุมชนเจ้าของถิ่น” ท าให้เป็นกรอบประเด็นศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การจัดการตนเองของชุมชน ท้ังในรูปแบบ การต่อรอง การทัดทาน ของกลุ่มคนหรือชุมชน เนื่องจากการพัฒนาในบางรูปแบบ
ของรัฐ อาจ กระท า “กดขี”่ หรือ “เบียดขับ” ชุมชนอย่างจงใจและไม่จงใจ การพัฒนาที่ถูกปรับเปลี่ยนมาจากการตอบสนอง
นโยบายของรัฐเช่น นโยบายการท่องเที่ยวจึงเป็น อภิปัจจัยหนึ่งที่ผู้วิจัยให้ความส าคัญ  
 ในงานศึกษาของ Hayami (1998) ได้น าเสนอการต่อรองของชาวปกาเกอะญอ ในเรื่องการอ านาจในการจัดการป่า  
เมื่อภายใต้บริบทของการเป็นรัฐชาติ ที่รัฐไทยได้สร้างเง่ือนไขความเป็นเจ้าของที่ดิน การสร้างแบบแผนการใช้ป่าซึ่งกีดกัน
ชาวเขาออกไป อีกท้ังยังเน้นเรื่องการอนุรักษ์บนพื้นฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ชาวปกาเกอะญอจึงกลายเป็นผู้ท าลาย
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ป่าภายใต้เงื่อนไขเหล่านั้น เช่นเดียวกับท่ีป่าสนวัดจันทร์ กรมป่าไม้ได้อ้างว่าการที่ป่าไม้ลดลงเนื่องจากชาวเขายากจนลง ท าไร่
เลื่อนลอยมากขึ้น จนก่อให้เกิดการตัดไม้ท าลายป่า ท้ังนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กรมป่าไม้ในการเข้าไปจัดการดูแล
ป่า โดยเสนอให้มีการปลูกป่าสนด้วยมองเห็นเม็ดเงินที่จะได้จากไม้สนที่มีมากในพื้นที่ พร้อมกันนั้นยังได้เสนอแนวทางพัฒนา
เศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยเสนอการสร้างโรงเลื่อย ซึ่งอ้างว่าหากตัดป่าสนเดิมออกแล้วใช้ในเชิงเศรษฐกิจ ภายใน 26 ปี ป่าสน
ที่ปลูกใหม่จะโตเต็มที่เหมือนดังเดิม แต่ชาวบ้านกลับต่อต้านด้วยการน าสิ่งที่มองว่าพวกเขา “ไม่ใช่” มาใช้เป็นเครื่องมือ นั่น
คือเรื่องของศาสนา ซึ่งการนับถือผีของชาวเขาถูกมองว่าเป็นเรื่องทางไสยศาสตร์ที่ไร้อารยธรรม แต่ในกรณีนี้ชาวบ้านได้น าการ
บวชป่า พร้อมทั้งพิธีกรรมทางศาสนาพุทธมาเป็นเครื่องปกป้องผืนป่าสนไว้  
 นอกจากนี้ Taussing (1998) ได้ศึกษาภาวการณ์เอารัดเอาเปรียบของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทุนนิยมของคน
อินเดียนแดงในโบลิเวีย ที่แสดงออกผ่านทางพิธีกรรมโดยในชุมชนชาวนานั้นมองว่าการท าไร่ แบบพันธะสัญญานั้นเป็น
สัญลักษณ์ของปิศาจ ปิศาจนั้นจะด ารงอยู่เคียงข้างความดี หรือการผลิตและความชั่วหรือการท าลาย ด้านหนึ่ง การท าไร่ขนาด
ใหญ่ที่ผูกโยงไว้กับระบบตลาด ได้เปลี่ยนวิถีชุมชนจากที่เคยวางอยู่บนหลักการมูลค่าการใช้ (Use Value)  ไปสู่การถูก
ครอบง าโดยลัทธิบูชาสินค้าที่วางอยู่บนหลักการมูลค่าแลกเปลี่ยน (Exchange Value) แต่อีกด้านหนึ่ง ชาวนาเหล่านั้นกลับ
ยอมรับความเจริญและได้รับค่าจ้างสูงขึ้นตามระบบทุนนิยม ดังนั้น ชาวนาที่มีระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับมูลค่าการใช้มองเงิน
เป็นเพียงสื่อในการแลกเปลี่ยนกับสินค้า เพื่อตอบสนองความจ าเป็นของมนุษย์ ตัวเงินไม่สามารถผลิตซ้ าได้ด้วยตัวเอง แต่
ชาวบ้านบางส่วนกลับมองว่าเงินมีมูลค่าแลกเปลี่ยน น าไปใช้ในบริบทของระบบทุนนิยมได้ ท าให้เงินกลายเป็นทุน ชาวนาใช้
พิธีกรรมในการปรับตัวเข้ากับระบบทุนนิยมโดย การน าเงินเข้าพิธีแบบติสต์เพื่อท าให้เงินเปลี่ยนจากวัตถุที่เติบโตเองไม่ได้ ไป
เป็นทุนที่ท าก าไรให้ไม่มีที่สิ้นสุด  แต่อย่างไรก็ตามเงินท่ีผ่านพิธีกรรมแบบติสต์เป็นเรื่องนอกศาสนา จึงยังต้องมีการลักลอบใช้
อย่างลับๆ 
 ส่วน Pessar (1984) ได้ศึกษาพิธีกรรมแห่งอ านาจในบราซิล ในภาวะที่คนก าลังเผชิญหน้ากับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยเน้นศึกษาที่พิธีกรรมการรักษาพยาบาล ซึ่งเดิมเป็นเพียงพิธีกรรมเพื่อตอกย้ าอุดมการณ์ทาง
ศาสนา เพื่อปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากบาป ตามความเช่ือแบบคริสต์ แต่เมื่อประมาณทศวรรษที่ 1930 บราซิลตกอยู่ใน
ภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ า ไม่มีความมั่นคงทางการเมือง สังคมอุปถัมภ์ล่มสลาย พิธีกรรมในช่วงนี้จึงเป็นแบบพิธีกรรมเพื่อการ
หลอมรวม (Ritual of Synthesis)  ในช่วงปี 1974 ได้มีการเปลี่ยนอ านาจของพิธีกรรมไปเป็นพิธีกรรมของการต่อต้าน 
(Ritual of Antithesis)   เป็นไปในเชิงตอบโต้ ท่ีสะท้อนภาวการณ์ขัดแย้งทางอุดมการณ์ ระหว่างคนจนและคนช้ันกลางที่อยู่
ภายใต้การครอบง าของทุนนิยมในบริบทของการเอารัดเอาเปรียบและขัดแย้ง การเข้าร่วมพิธีกรรมท าให้รู้สึกถึงแง่มุมของการ
ตอบโต้ ซึ่งชาวบ้านยากจนใช้พิธีกรรมเผชิญหน้ากับอ านาจของกลุ่มทางสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนช้ันกลางเพื่อสื่อความ
หมายถึงความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ ที่ไม่เท่าเทียมกันสะท้อนความรู้สึกสิ้นหวัง กลัวตาย กลัวความเจ็บปวด เป็นการแสดงออก
เพื่อตอบโต้พลังช่ัวร้ายของชนช้ันกลาง โดยพิธีกรรมในกรณีนี้จึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการต่อรองกับสภาวการณ์ของความ
ขัดแย้งทางอุดมการณ์ และภายใต้การครอบง าของทุนนิยมที่เข้ามาเอารัดเอาเปรียบ 
 นอกจากน้ี จากงานศึกษาของ Friedman (1994) ได้เสนอมุมมองที่ว่าการบริโภคนั้นในตัวของมันเองก็เป็นยุทธวิธี
หนึ่งของการต่อต้านต่อรองกับระบบโลกเช่นกัน โดยในบริบทของการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ภายใต้ระบบโลก การผลิตวัฒนธรรม
ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยว หรือการเปิดรับกระแสวัฒนธรรมโลกต่างก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมที่
มีอยู่ก่อนของพื้นที่ โดยภายใต้กระแสการบริโภควัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวนั้น การปรับตัวเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกิดขึ้นไม่
เท่ากัน โดยมีเง่ือนไขส าคัญอยู่ที่ประวัติศาสตร์การรับการท่องเที่ยวและกระแสบริโภคของระบบโลกที่เข้มข้นไม่เท่ากัน อีก
ทั้งตัววัฒนธรรมเองก็ถูกน ามาใช้ในความหมายที่แตกต่างกันด้วย โดยในกลุ่มของชาวไอนุ ซึ่งเป็นกลุ่มเก็บล่าหาอาหารที่อยู่
ทางตอนเหนือของเกาะฮอคไกโดประเทศญี่ปุ่น ในทางสังคม พวกเขาเป็นกลุ่มคนท่ีหมดอ านาจในการต่อรองทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ การไร้การยอมรับจากคนญี่ปุ่นท าให้ชาวไอนุไร้อ านาจในการถือครองที่ดิน และต้องสูญเสียที่ดินเนื่องจากการไม่ได้
รับการยอมรับในสิทธิของการเป็นพลเมือง ชาวไอนุจ านวนมากต้องเปลี่ยนไปเป็นลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
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ในช่วงป ีค.ศ.1970 วัฒนธรรมของชาวไอนุถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งด้านภาษา และวัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจ
การท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวเที่ยวนี้ได้กลายมาเป็นปัจจัยในการสร้างและผลิตใหม่ของวัฒนธรรมของชาวไอนุ ส าหรับชาว
ญี่ปุ่นวัฒนธรรมของชาวไอนุจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น การท่องเที่ยว
จึงกลายมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแสดงการมีตัวตนอยู่ของชาวไอนุ   การบริโภคอัตลักษณ์ของชาวไอนุในเวทีของการ
ท่องเที่ยว จึงเป็นการเสริมสร้างการมีตัวตนอยู่ของพวกเขา เป็นการผลิตตัวเอง และให้ผู้อื่นได้บริโภคเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับตัวเอง ซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงข้ามกับกรณีฮาวาย ซึ่งฮาวายเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐ ซึ่งก่อให้เกิดการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพอย่างมากในการด ารงชีวิตของชาวฮาวาย วัฒนธรรมของชาวฮาวายกลายเป็นสิ่งต้องห้าม สหรัฐเข้ามายกเลิกระบบ
กษัตริย์ ห้ามการใช้ภาษาฮาวาย และการประกอบพิธีกรรมใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีการอพยพแรงงานต่างถิ่นเข้ามาใน
ฮาวายเป็นจ านวนมาก ท าให้ชาวฮาวายกลายเป็นชนกลุ่มน้อยบนที่ดินของตนเอง การครอบง าของสหรัฐเป็นผลอย่างมาก
ในช่วง ค.ศ.1960 การสร้างความเป็นฮาวายขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองการท่องเที่ยว ท าให้ฮาวายกลายเป็นเพียงสิ่งสร้างของ
สหรัฐ แต่อย่างไรก็ตามได้เริ่มมีการเกิดขึ้นของกลุ่มวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ ต่อรอง ในเรื่องของการให้ความหมาย 
ชาวฮาวายเริ่มหันมารื้อฟ้ืนวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่อใช้ในการต่อต้านการท่องเที่ยว  จะเห็นว่าภายใต้การผลิตและบริโภคในระบบ
โลกนั้น อัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ หรือกลุ่มเผ่าพันธุ์ได้ถูกผลิตและใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ในขณะที่ชาวไอนุผลิต
วัฒนธรรมตนเองเพื่อให้คนอื่นบริโภค เพื่อสร้างพื้นที่ให้กับตนเองและแสดงถึงการด ารงอยู่ของตน แต่ชาวฮาวายกลับผลิต
วัฒนธรรมตนเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพื่อต่อสู้และต่อรองกับการท่องเที่ยวที่เข้ามากลืนตนเอง เหล่านี้ต่างเกิดขึ้นภายใต้บริบท 
เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน  
 ดังนั้น จากงานศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การพยายามแสดงสิทธิในการจัดการชุมชนของตนเอง ผ่านวิธีการ
ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น การรวมกลุ่มเพื่อต่อรอง ทัดทาน ต่อต้าน การแสดงศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การ
สร้างเครือข่ายปฏิสัมพันธ์กับคน กลุ่มคน องค์กรภายนอก การเช่ือมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน การตั้งสภาประชาชน ทั้งหลาย
เหล่านี้ล้วนเป็นการจัดการชุมชนตนเอง  ทั้งสิ้น 
 
3.วิธีวิจัย และเก็บข้อมูล 
 บทความช้ินนี้ ได้ข้อมูลมาจากการศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี (multi – approach) กล่าวคือ ประการแรก การวิจัยเชิง
เอกสาร (Document research)  โดยรวบรวมเอกสารการศึกษาวิจัย บทความวิชาการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ
พัฒนาและการท่องเที่ยว ตลอดจนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของทั้งในประเทศไทยและระดับโลก รวมทั้ง ข้อมูลงานวิจัยของ
พื้นที่   ตลอดจน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข่าวและเว็ปไซต์ ทั้งที่สร้างขึ้นโดยหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการ หรือชาวปกา
เกอะญอเอง รวมถึงจากบทความออนไลน์ท่ัวไป  
 ประการที่สอง การเก็บข้อมูลภาคสนาม(Field Study) โดยจะรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการเก็บข้อมูลแบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมนั้นผู้วิจัยได้
ข้อมูลจากการเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน จ านวน 6 เดือน และ ยังคงเข้าไปในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 – 
ปัจจุบัน ใน ฐานะ นักท่องเที่ยว และ นักวิชาการ ซึ่งมีการแนะน าตนเองกับผู้น าในพื้นที่  จัดท าบันทึกภาคสนาม ท าความ
เข้าใจถึงปรากฏการณ์ ทั้งลักษณะทั่วไปของการพัฒนาและกระแสการท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมทั้งท าความเข้าใจ ในการ
จัดการชุมชนของตนเอง การปรับตัว การต่อต้านต่อรองกับนโยบายรัฐที่เข้าสู่หมู่บ้าน นอกจากนั้นพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงกายภาพของพื้นที่ และคน เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นในปรากฏการณ์อันเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน 
ตลอดจนเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน   
 ในส่วนของการสัมภาษณ์นั้น ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ คือ กลุ่มคนในชุมชน ทั้งชาวบ้านที่หมายถึง พ่อบ้าน แม่บ้าน กลุ่ม
เยาวชน ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาหรือผู้น าทางจิตวิญญาณ ผู้สูงอายุ เจ้าของกิจการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ทั้งที่เป็นชาวบ้านและ
คนนอกพื้นที ่ตัวแทนของภาครัฐในพ้ืนท่ีและองค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจน นักวิชาการที่เข้ามาเคลื่อนไหวในพ้ืนท่ี  
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4. บริบทของชุมชุนชาติพันธุ์ในอ าเภอกัลยาณิวัฒนาในกระแสธารการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 เดือนกรกฎาคม ปี 2552 กระทรวงมหาดไทย ประกาศให้ 3 ต าบล ของอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวคือ 
ต าบลแม่แดด ต าบลบ้านจันทร์ และต าบลแจ่มหลวงเป็นอ าเภอกัลยาณิวัฒนา อ าเภอล าดับที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม่ และ
อ าเภอที่ 878 ของประเทศไทย โดยหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น มีความพยามยามสร้างกระแสการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ ทั้งผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ  รายการโทรทัศน์และสื่อออนไลน์  ตลอดจน การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้สังคมภายนอกให้รับรู้การมีอยู่ของอ าเภอกัลยาณิวัฒนาในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่(Unseen Thailand) โดยใช้ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์พ่วงกับการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ด้วย  
 องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  ได้ช้ีแจง
วัตถุประสงค์ในการเปิดพื้นที่ของอ าเภอฯให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะเกิดการกระจายรายได้สู่
ชุมชนชาติพันธุ์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้าใจและตระหนักเห็นความส าคัญในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียง นอกจากนั้นรัฐยังประสงค์จะเผยแผ่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน
ชาติพันธ์ุในอ าเภอกลัยาณิวัฒนาแห่งนี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่อไป (ระบบออนไลน์: www.siamrath.co.th, เข้าถึงเมื่อวันที่ 
23 มกราคม 2553) จากการแถลงข่าวดังกล่าวจึงช้ีให้เห็นว่ารัฐมีแนวทางในการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลิต
ให้กลายเป็นสินค้าในตลาดการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้อ าเภอฯจึงมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกระแสการท่องเที่ยวโดยสรุปดังนี้ 
(1) การเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 
 อ าเภอแห่งใหม่ที่มีเป้าหมายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่เพื่อแทนที่แหล่งท่องเที่ยวเดิมซึ่งเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็วอย่างอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเห็นได้ในเชิงรูปธรรม กล่าวคือ มีสิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัย
มากมายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จากการศึกษาพบว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นทั้งคนในพื้นที่และนอก
พื้นที่ โดยกลุ่มคนในพื้นที่ผันตัวเองมาเป็นนายทุนหน้าใหม่หรือผู้ประกอบการธุรกิจ ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร รีสอร์ท สถานี
บริการน้ ามัน อู่ซ่อมรถ ผู้ให้เช่าบ้านและที่ดิน และผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ เป็นกลุ่มคนที่มีฐานะดี มีรายได้มั่นคง เช่น 
ข้าราชการ กลุ่มคนที่ท างานกับองค์กรศาสนา กลุ่มผู้น าท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนบุคคลภายนอกนั้น ส่วนใหญ่ได้ซื้อท่ีดินหรือมาขอ
เช่าบ้านหรือที่ดินเพื่อท าธุรกิจ  มาจากในตัวเมืองเชียงใหม่ และจากอ าเภอปาย  ทั้งนี้พื้นที่ ต าบลวัดจันทร์ มีการเปลี่ยน
กรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพย์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่กลุ่มนายทุนจากต่างจังหวัดทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาค
อีสาน เข้ามาอาศัยและประกอบกิจการในพื้นที่ ดังปรากฏร้านขายของช า ของชาวจังหวัดเชียงใหม่ ระยอง และขอนแก่น 
ฯลฯ ที ่เป็นผู้เช่าพ้ืนท่ีเปิดกิจการ ชาวลีซอหลายครอบครัวได้ผันตนเองเป็นผู้ให้เช่าและผู้ขายจาก ที่ดิน (ไม่มีเอกสารสิทธิ์) ที่
ขายไร่ละ 50,000 บาทในปี 2551 มาเป็นไร่ละ 200,000 บาท ในป2ี552และเป็นไร่ละ 300,000 – 500,000 บาทในปัจจุบัน
(สมใจ บุญมา,สัมภาษณ์2557)  นอกจากน้ัน ยังมีการลงทุนแปลงทีดินเป็นกิจการที่พักจากกลุ่มนายทุนภายนอก เช่น รีสอร์ท 
“กะเหรี่ยง ฮิลล์ไทรป์ ลอร์ด” ทีบ่้านแจ่มหลวง ทีล่้อมรอบไปด้วยธรรมชาติตั้งอยูก่ลางหมู่บ้านชาติพันธ์ุ รวมถึงรีสอร์ทช่ือปกา
เกอญอ โฮม ที่มชีาวปกากะญอเป็นผู้บริหารและเป็นพนักงาน อีกทั้งยังมี  มูเส่คี อีโค ลอดจ์ ท่ามกลางป่าเลียบล าน้ าแม่แจ่ม 
และมีบ้านพักในโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ที่ล้วนเป็นรูปธรรมของการแปรรูปที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวท้ังสิ้น  การเติบโตของเมืองท่องเที่ยวอาจเป็นสิ่งที่ชุมชนในอ าเภอกัลยาณิวัฒนาก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวในอนาคตของ
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ปรากฏในข่าวว่า  
 
“เศรษฐีแห่รุมทึ้งที่ดินผืนงามกลางดงสนพันปี “บ้านวัดจันทร์” ที่ดินอ าเภอใหม่กัลยาณิวัฒนาของเชียงใหม่ถูกกว้านซ้ือถูก ๆ หวังเก็งก าไรสร้างรี
สอร์ทหรูแบบเดียวกับอ าเภอปาย ชาวบ้านตื่นรวมกลุ่ม "มูเจอะคี" ต้าน ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งตรวจสอบ หลังจากบางหมู่บ้าน
ในอ าเภอใหม่ขายที่ให้นายทุนหลายสิบแปลงแล้ว ปลัดจังหวัดยันที่ดินทั้งอ าเภอเป็นที่หลวง และส่วนหนึ่งอยู่ในความดูแลโครงการหลวง ซ้ือขาย
ไม่ได้มีความผิดและถูกยึดคืน ระบุเป็นความพยายามกลุ่มนายทุนเคลื่อนย้ายจากปายมา  โดยนายชุมพร แสงมณี รอง ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า
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ได้รับแจ้งจากข้าราชการอ าเภอใหม่ล่าสุดอ าเภอที่ 25 ของเชียงใหม่ "กัลยาณิวัฒนา" หรือชื่อเดิม "บ้านวัดจันทร์" ว่า มีประชาชนบางหมู่บ้านขาย
ที่ดินที่ท ากินให้แก่เอกชนไปแล้วหลายสิบราย และเร่ิมมีนายทุนเห็นว่าเป็นที่ดินราคาถูกสามารถน าไปเก็งก าไรเมื่อมีการก่อสร้างศูนย์ราชการอ าเภอ
แล้วเสร็จ รวมทั้งจะมีการพัฒนาเป็นอ าเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซ่ึงแตกต่างจาก อ าเภอปายโดยพื้นที่
ของ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา กับ อ าเภอปายติดกัน จึงมีนายทุนเคลื่อนไหวเข้ามากว้านซ้ือที่ดิน ซ่ึงรอง ผวจ.ยังกล่าวว่า ได้ก าชับนายอ าเภอ ร่วมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้จังหวัด และท้องถิ่นให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าว หากน าไปขายก็ถือว่าผิดกฎหมาย เพราะทั้งหมดเป็นที่หลวง 
(ของรัฐ) จึงให้เจ้าหน้าที่ด าเนินคดีเด็ดขาด สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ศิลปินหนุ่มที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยวงกว้างและปกาเกอะญอรุ่นใหม่ได้สะท้อน
ว่า พื้นที่แถบนี้นับแต่อดีต ชาวบ้านและชุมชนมีอิสระในการใช้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมในการจัดการตนเองสูง แต่หลังจากบ้านกลายเป็นเมือง 
ชุมชนขยายกลายเป็นอ าเภอ  จากสังคมเล็ก ๆ ก็เติบโตขึ้น ท าให้เกิดความกังวลว่าทรัพยากรในพื้นที่จะถูกน าไปใช้เพื่อการพัฒนาจนท าให้วิถี
วัฒนธรรมดั้งเดิมเสียสมดุล ดังนั้น ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นโจทย์ที่ชาวบ้านก าลังพยายามหาทางตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้น 
(ระบบออนไลน์: www.dailynews.co.th. เข้าถึงเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2554) 
 

 จากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเห็นภาพชัดเจนถึงผลกระทบอันเกิดจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวเข้าสู่ พื้นที่
ชุมชน ซึ่งแม้ว่ารัฐเองจะประกาศชัดว่าพ้ืนท่ีทั้งหมดของอ าเภอกัลยาณิวัฒนาจะเป็นพื้นที่หลวง ในนัยยะหมายถึงพื้นที่ป่า แต่
การส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มีส่วนอย่างยิ่งในการดึงดูดกลุ่มนักลงทุนและในระยะยาวย่อมก่อให้เกิดความเปลี่ยนท้ังในส่วนของ
การใช้ทรัพยากรซึ่งย่อมจะส่งผลโดยตรงต่อระบบความสัมพันธ์ในพื้นที่  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากว่าสองปีการพยายาม
รักษาอ านาจในการจัดการ ถือครองทรัพยากรโดยชุมชน ได้ก่อให้เกิดกระบวนการในการต่อรองกับกลุ่มทุนจากภายนอก และ
รูปแบบความสัมพันธ์ในชุมชนที่เริ่มเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่เริ่มเป็นอ าเภอใหม่ปีพุทธศักราช 2552 
จนถึงปัจจุบันทีชุ่มชนชาติพันธ์ุปกาเกอะญอ ม้งและลีซู ในพื้นที่อ าเภอกัลยาณิวัฒนา เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการ
พัฒนาท้ังได้รับผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์ 
 
(2) ความขัดแย้งในระดับเอกชนกับเอกชน และ เอกชนกับรัฐ 
 ความขัดแย้งมาพร้อมๆกับการพัฒนาการท่องเที่ยว เกิดการแย่งชิงผลประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ส่วนรวม เมื่อการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ทั้งดินน้ าป่าไม้มีไม่เท่าเทียมกัน ความเปลี่ยนแปลงของ
ความสัมพันธ์ทั้งภายในชุมชนและระหว่างชุมชน ก็เกิดขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ผู้วิจัยอยู่ในเหตุการณ์การพิพาท
ระหว่างเครือญาติ และการวิวาทะกันของพ่อที่ไม่ต้องการขายที่ดินกับลูกที่ต้องการขายที่ดินให้นายทุน มีข้อโต้แย้งมากมาย
เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติกับการท าลายเพื่อเปลี่ยนเป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ประเด็นขัดแย้งเหล่านี้เกิดขึ้น
ระหว่างคนในครอบครัวและเครือญาติ เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้านท่ีอาศัยภายในชุมชนเดียวกัน รวมถึงข้อพิพาทเรื่องการเข้าถึง
ทรัพยากรระหว่างชุมชน ชุมชนเริ่มก่อรูปการใช้อ านาจทางการเมืองทั้งจากผู้น าในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รัฐมาแสวงหา
ผลประโยชน์ เป็นผลให้เกิดความขัดแย้งของกลุ่มผู้ได้เสียผลประโยชน์หลายกลุ่ม ที่ส าคัญที่สุดคือ ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
เริ่มสะดุดจากการสนทนากับ พะตีแก้ว  (นามสมมุติ) ผู้น าทางจิตวิญญาณ ที่ได้รับความนับถือศรัทธาในชุมชนบ้านใหม่พัฒนา 
ต าบลแจ่มหลวง ความว่า 
 
“ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่สังเกตได้จาก วิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและระหว่างชุมชนเริ่มมีความห่างเหิน แข่งขัน

และต่างคนต่างอยู่กันมากขึ้น มีการเอาเปรียบกันมากขึ้น ชุมชนเร่ิมมีการแยกพรรคแยกพวก มีความขัดแย้งระหว่างญาติพี่น้องมากขึ้น เร่ืองการซ้ือ
ขายที่ดินเพราะต้องการให้นายทุนทั้งในและนอกพื้นเข้ามาท าธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งที่พบการขัดแย้งกันมากที่สุด ต้องใช้เวลาและหาวิธี
เจรจาไกล่เกลี่ยและมักจะท าให้สัมพันธภาพของคนในชุมชนไม่เหมือนเดิม ไม่นึกเหมือนกันว่า เมื่อมีถนนเข้ามา มันจะเหมือนงูใหญ่ที่กลืนกินความ
มีน้ าใจให้กันจนแทบจะหมดสิ้น”(พะตีแก้ว,สัมภาษณ์ 2557) 

 
 นอกจากน้ียังมีปรากฏการณ์ ท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐใช้ทางกฎหมายที่ขัดแย้งกับวิถีชุมชนดั้งเดิม เช่น กฎหมายรังวัดที่ดินใน
เขตป่าสงวน ซึ่งทางราชการจะไม่รังวัดที่ดินให้ชุมชนกรณีที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่  นอกจากว่า ชาวบ้านจะตัดต้นไม้ใหญ่ออกเพื่อง่าย



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 143 - 

ต่อการรังวัด จึงท าให้ชุมชนเริ่มสงสัยในนโยบายการพัฒนาในพื้นที่ เพราะต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้ที่ชุมชนดูแลรักษามานาน 
ดังนั้น คนในชุมชนจึงเริ่มวิตกกังวลว่าทรัพยากรในพื้นที่จะถูกท าลายเพื่อพัฒนามากเกินไปจนอาจเสียความสมดุลทางระบบ
นิเวศ และอาจเป็นผลให้วิถีชุมชนจะเปลี่ยนแปลงมากเกินไป และชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงวัยชาวปกาเกอะญอหลายคน ตั้ง
ค าถามว่า แนวคิดเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์และต้องสร้างทดแทนซึ่งเป็นไปตามวิถี จะยังคงมีอยู่หรือไม่ 
ด้วยสาเหตุนี้ ท าให้ชาวบ้านวิพากย์การบังคบัใช้กฎหมายกับวิถีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ดังว่า 
 
“ทางราชการบอกให้ตัดต้นไม้ใหญ่ๆเพื่อรังวัดท าโฉนดที่ดิน ท าให้ชาวบ้านตัดต้นไม่กันมากขึ้นจนกังวลว่าวันหนึ่งจะยังมีต้นส้นต้นใหญ่ๆให้ลูกหลาน
เห็นหรือไม่ เพราะทุกคนล้วนปรารถนาโฉนดที่ดินเผื่อจะได้น าไปเป็นหลักทรัพย์ทางการเงิน กฎหมายของราชการขัดแย้งกับค าสอนที่เราสอนกันมา
ว่าต้องรักษาป่า รักษาธรรมชาติ แล้วต่อไปลูกหลานเราจะยังปลูกป่าอีกไหม”(พะตีปะหล่อง,สัมภาษณ์, 2557) 
  

 สังคมบริโภคนิยมหรือทุนนิยม เป็นปัจจัยหลักต่อความเปลี่ยนแปลงชุมชนชาติพันธ์ุปกาเกอะญอนั้น ตัวอย่างใกล้ตัว
ที่ผู้วิจัยพบเห็นก็คือ จากเดิมที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีวิถีการดื่มชาที่ปลูกขึ้นเองในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันชาวบ้านเริ่ม
นิยมดื่มกาแฟท่ีซื้อมาจากภายนอกแทน  อีกท้ัง วิถีการดื่มสุรา ท่ีจากเดิมจะมีการดื่มกันในพิธีกรรม เช่น งานแต่งงาน โดยเป็น
การดื่มสุราตามประเพณีความเช่ือดั้งเดิม ซึ่งจะมีการต้มเหล้าเพื่อใช้ในการประกอบพิธี ปัจจุบันก็มีการดื่มเหล้าเพื่อสังสรรค์
มากกว่า และยังเปลี่ยนความนิยมจากการดื่มเหล้าขาวหรือสุราพื้นบ้าน มาเป็นการดื่มเหล้าแดงหรือเหล้ายี่ห้อตามท้องตลาด
และนิยมการดื่มเบียร์มากขึ้น รวมทั้งในชีวิตประจ าวัน เช่น การประกอบอาหารและรับประทานอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาใน
ครอบครัว เปลี่ยนไปเป็นการรับประทานอาหารร้านอาหารตามสั่งนอกบ้าน ผู้วิจัยยังค้นพบเง่ือนไขที่ส าคัญที่ท าให้ชาวบ้าน
ตัดสินใจขายที่ดิน ก็คือ ความมั่นคงทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุ ชาวปะกาเกอะญอเริ่มใช้บริการ
เงินกู้ทั้งในระบบและนอกระบบ ตัวอย่างก็เช่น ชาวบ้านหลายคนเริ่มกู้ยืมเงินกับบริษัทเงินกู้นิ่มซี่เส็งและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ท่ีเข้ามาตั้งส านักงานในพ้ืนท่ี เพื่อน าไปเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลานที่อยู่ในเมืองและกู้ เงินเพื่อซื้อ
รถจักยานยนต์เพื่อความสะดวกในการคมนาคม เมื่อชาวบ้านเริ่มเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกขึ้น ก็ท าให้ชาวบ้านเป็น
หนี้กันมากขึ้น การน าทรัพยากรธรรมชาติที่ครอบครองออกมาแบ่งขาย ท าให้การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนยิ่งเกิดขึ้นแบบติดปีก  
 แม้อ าเภอกัลยาณิวัฒนาจะมีบริบทแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
นโยบายการพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวจากรัฐและกลุ่มทุนเอกชน ทว่า ก็ยังมีการจัดการตนเองเพื่อตั้งรับ 
ทัดทาน ต่อรอง และขับเคลื่อน ให้กัลยาณิวัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ชุมชนเจ้าของพื้นที่ต้องการซึ่งต่อไปนี้จะน าเสนอภาพ
ดังกล่าว 
 
5.ชุมชนชาติพันธุ์ในอ าเภอกัลยาณิวัฒนากับการจัดการตนเอง 
 หลังการประกาศให้พ้ืนท่ี 3 ต าบล ปรับสถานะเป็นอ าเภอกัลยาณิวัฒนา โครงสร้างทางสังคมของชุมชนความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นในชุมชน อันเนื่องมาจากเง่ือนไขของอ านาจรัฐและระบบทุนนิยมที่เข้ามาแย่งชิงเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ ตลอดจน การสร้างความมั่นไม่คงในการด ารงชีวิตให้กับชุมชนอย่างมาก แต่ทั้งนี้ ในอีกด้านหนึ่ง จากสถานการณ์
ดังกล่าวกลับกลายเป็นโอกาสให้ชาวบ้านได้ขบคิดกับผลกระทบของตนเอง ดังนั้น ชาวบ้านจึงพยายามจัดการกับกับชุมชนและ
หาหนทางในการต่อสู้ต่อรองกับกระแสการพัฒนาท่ีคืบคลานเข้ามาดูดกลืนหมู่บ้านของตนดังนี ้
(1) การจัดการตนเองผ่านการสร้างกฎกติกาของชุมชนเพ่ือชุมชน 
 ในกรณีของชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ต าบลแจ่มหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและกระแสการพัฒนา
แบบเต็มตัว เนื่องจากเป็นพื้นที่ในการก่อสร้างเพื่อตั้งที่ว่าการอ าเภอและศูนย์ราชการของอ าเภอกัลยาณิวัฒนานั้น ชาวบ้านจึง
ได้ร่วมกัน ออกกฎระเบียบบ้านใหม่พัฒนาเพิ่มเติม(เอกสารกฎระเบียบหมู่บ้าน,2554)  กฎหมู่บ้านข้อที่ 25 บัญญัติไว้ในเรื่อง
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การห้ามขายที่ดินให้กับบุคคลภายนอกโดยได้ระบุรายละเอียดให้อ านาจต่อคณะกรรมการหมู่บ้านในการตรวจสอบการค้าขาย
ที่ดินให้กับบุคคลภายนอก ดังนี ้(1) ยึดพื้นที่คืนให้เป็นที่สาธารณะของชุมชน (2) ห้ามมิให้บุคคลที่มีที่ดินอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ชักจูงหรือเป็นนายหน้าให้กับนายทุนหรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด หากมีการละเมิดจะ
ด าเนินการไล่ออกจากหมู่บ้านและแจ้งให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคง (3) ห้ามบุคคลภายนอกและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามา
เป็นนายหน้าในการหาซื้อขายที่ดินในเขตรับผิดชอบของหมู่บ้านใหม่พัฒนาโดยเด็ดขาด หากมีการละเมิด โดยถ้าเป็นเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐจะถูกด าเนินการด้วยการรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกดั และถ้าเป็นบุคคลทั่วไปจะด าเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานของ
รัฐด้านความมั่นคง 
 กฎหมู่บ้านข้อที่ 26 บัญญัติไว้ในกรณีการซื้อขายที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในของชุมชนบ้านใหม่พัฒนาต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (1) ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านพิจารณาตามความจ าเป็น (2) ต้อง
มีเอกสารยืนยันการซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน (3) หากตรวจสอบพบว่ามีการซื้อขายโดย
ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านจะด าเนินการยึดคืนเป็นพื้นที่สาธารณะสมบัติของชุมชน  (4) เมื่อผ่าน
มติการประชุมหมู่บ้านและคณะกรรมการแล้วถือว่าเป็นไปตามมติห้ามบุคคลผู้ใดทั้งในชุมชนและนอกชุมชนมาท าการ
เรียกร้องคืนพ้ืนท่ีแต่อย่างใด 
 กฎเกณฑ์ถูกก าหนดขึ้นก่อนมีการตั้งเป็นอ าเภอใหม ่และมีการปรับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่ชาวบ้านขาย
ที่ดินกันจ านวนมาก โดยจะเห็นว่า เง่ือนไขต่างๆ นั้นเป็นไปเพื่อควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรโดยอิงกับอ านาจการตัดสินใจ
ของชุมชนเป็นหลัก อีกทั้งยังมีการถ่วงดุลระหว่างชุมชนกับรัฐในประเด็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็น
ถึงการจัดการตนเองเพื่อต่อรองกับอ านาจเหนือทรัพยากรบนผืนดินของชุมชน  
 เบื้องหลังภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศกลับมีการ
ขัดแย้งกันระหว่างคนในพื้นที่และรัฐในเรื่องสิทธิในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ บทความนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุวิชชา พักกระสา, 2552 ที่น าเสนอว่าเมื่อมีการพิพาทเรื่องสิทธิของการเข้าถึงทรัพยากร เจ้าของถิ่นมีสิทธิการจัดการ
ตนเองทั้งนี้เป็นยุทธวิธีการจัดการตนเองในแนวทางของการลดการท าลายทรัพยากรได้ดีกว่าการปล่อยให้เป็นอิสระในการ
เปลี่ยนมือ  ทังนี้หลักการสร้างกฎชุมชนยังสอดคล้องกับการประนีประนอมระหว่าง “ปัจเจกชน” กับ “ชุมชน” เพราะต่างก็
เป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกัน ดังนั้นบุคคลต้องยอมสละสิทธิบางประการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม สอดคล้องกับฐาน
ความคิดเกี่ยวกับชุมชนเชิงนิติศาสตร์ ได้อธิบายว่า ไม่มีเอกชนที่ด ารงอยู่อย่างอิสระมีแต่เอกชนที่รวมอยู่กันเป็นชุมชน 
กฎหมายและรัฐก็นับว่าเป็นรูปการจิตส านึกของชุมชนที่ยกระดับซับซ้อนขึ้น หาใช่เป็นผลของข้อตกลงหรือสัญญาระหว่าง
เอกชนด้วยกันไม่ ด้วยเหตุนี้ชุมชนจึงเป็นตัวตนทางกฎหมายอย่างหนึ่งซึ่งซ้อนอยู่ระหว่างเอกชนกับรัฐ เป็นหน่วยสังคมที่ด ารง
อยู่ตามข้อเท็จจริงและสามารถมีสิทธิและหน้าท่ีได้เช่นเดียวกับเอกชนและรัฐ  ดังนั้น ความสัมพันธ์ของทั้งสามส่วนก็คือระดับ
หรือขอบเขตของบทบาทของแต่ละฝ่ายที่มีต่อกันน่ันเอง (กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2550) 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสร้างกฎเกณฑ์ที่มีพื้นฐานจากระบบการจัดการตนเองบนฐานวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเช่ือ
ของชุมชน ได้มีการพยายามต่อรองกับอ านาจรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวแทนของรัฐในการเข้ามาถือครอง เปลี่ยนมือพื้นที่
ของชุมชน การออกกฎดังกล่าวเพื่อบังคับใช้ย่อมแสดงให้เห็นถึงการพยายามจัดการ “อ านาจ” ในความสัมพันธ์กับคนกลุ่ม
ต่างๆในพื้นที่ การออกกฎเกณฑ์เช่นนี้นับว่าเป็น ยุทธวิธีการต่อสู้ที่เป็นไปเพื่อแย่งชิงทรัพยากรกลับคืนมาโดยมีฉากหลังเป็น
การสถาปนาความสัมพันธ์และต่อรองเชิงอ านาจระหว่างคนกลุ่มต่างๆทั้งในและนอกชุมชน นอกจากน้ีชาวบ้านยังมี กุศโลบาย
ใช้พิธีกรรมของชนเผ่าสนับสนุนความชอบธรรมในการวางกฎเกณฑ์ของชุมชนเพื่อการอ้างสิทธิเหนือทรัพยากร ซึ่งพิธีกรรม
ทั้งหลายล้วนพัฒนามาอย่างนมนานจากวิถีประชาและจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ก่อตัวเป็นปทัสถานในการบังคับใช้แก่ทั้งคน
ในและคนนอก เพื่อการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม 
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(2) การจัดการตนเองผ่านการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอกัลยาณิวัฒนาโดยหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการด้านการท่องเที่ยว  
เช่น มูลนิธิโครงการหลวงวัดจันทร์และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) วัดจันทร ์ได้มีการด าเนินงานในพ้ืนท่ีมาหลายปีนั้น 
การด าเนินการ อ านาจ หรือการจัดการจะขึ้นตรงต่อหน่วยงานเหล่านี้เป็นหลัก ส่วนชาวบ้านหรือคนในชุมชน เพียงมีบทบาท
และมีส่วนร่วมเป็นเพียงแต่พนักงาน (ลูกจ้างช่ัวคราว) หรือลูกจ้าง (คนงาน) รายวัน ซึ่งการท างานในหน่วยงานเหล่านี้ 
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรูปมูลค่าทางเศรษฐกิจกับค่าตอบแทนที่ชาวบ้านที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คงไม่มากนักเมื่อเทียบกับผลก าไรที่ทางหน่วยงานได้รับ ในทางกลับกันชุมชนกลับได้รับผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
และทรัพยากรในพื้นที่ด้วย เช่น ในกรณีบ้านห้วยฮ่อม ที่เกิดปัญหาแหล่งต้นน้ าได้รับความเสียหายจากการทิ้งขยะของ
นักท่องเที่ยวที่ทางหน่วยงานที่ด าเนินการการท่องเที่ยวได้น าเข้าไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติในเส้นทางและบริเวณดังกล่าว 
นอกจากน้ัน ยังมีการไปท าลายพืชพรรณไม้ที่หายากของชุมชน กระทั่ง ชุมชนต้องด าเนินการร้องเรียน ในปัจจุบันจึงมีการตั้ง
กลุ่ม “เล่อชอ” (เตาสามก้อน) ขึ้น ซึ่งเป็นการรวมตัวของบ้านห้วยฮ่อม ดอยตุงและบ้านห้วยครก เพื่อจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของชุมชนโดยชุมชนข้ึน เป็นลักษณะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และจัดท าที่พักแบบโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามา ศึกษา 
ท่องเที่ยวและท าความเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชุมชนอย่างแท้จริง อีกท้ัง เพื่อสร้างอ านาจในการต่อรองและ
จัดการของชุมชนกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวด้วย  
 กลุ่มเล่อชอจัดตั้งขึ้นบนฐานคิดของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีการวางแผนและก าหนดทิศทางการ
ปฏิบัติการของของชุมชน โดยค านึงถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมคิดสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยว
ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว (ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์, 2555) โดยก าหนดหลักการร่วมกันโดย
เริ่มต้นจากกลุ่มได้ตกผลึกในความต้องการของชุมชนโดยการพินิจพิเคราะห์สภาพปัญหา ผลกระทบการท่องเที่ยวอย่างรอบ
ด้านและร่วมตัดสินใจลงมติที่จะด าเนินการตามแนวทางที่ชุมชนเห็นสมควร นอกจากนั้นยังมีการก าหนดทิศทาง นโยบายการ
บริหาร การจัดการ การประสานงาน เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกในชุมชน ซึ่งมีรูปแบบ 
เนื้อหา กิจกรรม ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ค านึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม 
และให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และลดผลกระทบในเชิงลบ  
ตลอดจนมีกฎ กติกาที่เห็นร่วมจากชุมชนทั้งนี้สมาชิกในชุมชน ชาวบ้านทั่วไปและนักท่องเที่ยว ได้มีกระบวนการเรียนรู้
ระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนเป็นผู้รักษา ความสะอาด ความปลอดภัย จัดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่ผู้
ที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังประกาศให้สมาชิกในกลุ่มทราบว่า 
รายได้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวต้องมีส่วนหนึ่งที่ไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มฯท าความเข้าใจ
ตรงกันว่า การท่องเที่ยวจะไม่ใช่อาชีพหลักของชุมชน และชุมชนต้องด ารงอาชีพหลักของตนเองไว้ ได้ ทั้งนี้หากอาชีพของ
ชุมชนเปลี่ยนเป็นการจัดการท่องเที่ยว จะเป็นการท าลายชีวิตและจิตวิญญาณดั้งเดิมของชุมชนอย่างชัดเจน รวมถึงยังหยิบยก
ประเด็นให้องค์กรชุมชนต้องตระหนักว่าตนมีความเข้มแข็งพอที่จะจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ และพร้อมจะหยุดเมื่อ
เกินความสามารถในการจัดการ (บันทึกการประชุมกลุ่มเล่อชอ, 2556) 
 กระนั้นก็ดี ความพยายามในการจัดการตนเองเพื่ออยู่รวมกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มฯ หนีไม่พ้น
มุมมองการใช้ทรัพยากรผ่านทางแนวคิดเชิงเดี่ยวของภาครัฐจึงมักก่อให้เกิดเป็นกรณีขัดแย้งกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่จริงใ น
ชุมชน โดยการสร้างวาทกรรมจากรัฐให้กับชุมชนว่าเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเกินเลย หรือบางครั้งอาจมองว่า
เป็นสาเหตุของการท าลายทรัพยากร และไม่ไว้วางใจในศักยภาพของชาวบ้าน ท าให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของการกีดกัน การเข้าถึงทรัพยากร จากงานศึกษาของ อัจฉรา รักยุติธรรม เรื่อง “นิเวศวิทยาพื้นบ้าน” :  
การต่อสู้ของคนชายขอบเพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมของคนกับป่า  ได้แสดงให้เห็นว่า การอ้างการอนุรักษ์พื้นที่ป่าเพื่อไว้ใช้ เพื่อ
เป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวนั้น ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนท้องถิ่นซึ่งถูกกีดกันการเข้าใช้ และครอบครองพื้นที่ป่า 
อีกทั้งยังถูกไล่ที่ออกจากพื้นที่ป่า หรือในทางกลับกัน คือพื้นที่หมู่บ้านของพวกเขา ซึ่งกรณีนี้ช้ีให้เห็นว่ารัฐมองป่าแต่เพียง
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พื้นผิว ของพื้นที่ท่ีปราศจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนบนพื้นผิวนั้น กับป่า และระหว่างคน กับคนที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวที่
เรียกว่าป่าอนุรักษ์ของรัฐ ซึ่งในความจริงแล้วชาวบ้านมีแบบแผนในการจัดการป่าอย่างเป็นระบบ ทั้งในเรื่องการจัดจ าแนกป่า 
และการควบคุมกฎเกณฑ์เรื่องการใช้ป่าผ่านทางจารีตของชุมชน  ในขณะที่งานของ Christian Lund (2002) ได้วิเคราะห์ใน
เรื่องของกระบวนการที่ชาวบ้านเข้าถึงทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ พบว่าส าหรับชาวบ้านแล้วสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรนั้น 
เป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้หยุดนิ่งตายตัว แต่จะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับการใช้ (Rule in Uses) ซึ่งจะมีการ
ปรับเปลี่ยน หรือสร้างใหม่ขึ้นมาเพื่อประสิทธิภาพในปฏิบัติการของชาวบ้าน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นตัวอย่าง
ส าคัญที่ชาวบ้านก าลังแสดงศักยภาพเพื่อการจัดการชุมชนของเอง  
(3) การจัดต้ังสภาประชาชนเพ่ือต่อรองกับกระแสธารที่ไหลบ่าของการพัฒนาการท่องเท่ียว 
 นโยบายและแนวปฏิบัติของภาคราชการและกลุ่มนายทุน ที่เน้นการพัฒนาเชิงวัตถุ กอปรกับการประกาศเปิดพื้นที่
ชุมชุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์ Unseen Thailand นั้น ได้ส่งผลให้ชุมชนปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อหาหนทางในการ
ด ารงอยู ่ผลการศึกษาพบการสร้างพลังในการต่อรองผ่านการรวมกลุ่ม กล่าวคือ  การสถาปนา“สภาแอะมือเจะคี” เมื่อวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2553 ที่ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สภาแอะมือเจะคี เป็นสภาที่มีการหารือและการ
คุยกันในกลุ่มผู้น าปกาเกอะญอ ซึ่งรวมตัวกันทั้ง 3 ต าบล รวม 30 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและวิเคราะห์
ต้นทุนของชุมชนที่จะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาอ าเภอให้เป็นอ าเภอในฝันที่แท้จริง สภาฯได้สร้างเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองใน
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา และร่วมกัน เสนอร่างประกาศแต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองอ าเภอกัลยาณิวัฒนา อีก
ทั้งมีการจัดท าแผนแม่บทชุมชน 3 ชนเผ่า 21 หมู่บ้าน 3 ต าบล8 โดยมีส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนชนเผ่าใน
กระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  โดยจัดให้มีกระบวนการจัดท าข้อมูลและจัดท าแผนแม่บทชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนชนเผ่า ให้เป็นตามสิทธิของชุมชนและชนเผ่าพื้นเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและปฏิญญา
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองอีกด้วย 
 การประกาศยุทธศาสตร์ส าคัญของ "สภาแอะมือเจะคี" คือการพัฒนาอ าเภอให้ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมและประเพณี
ของชาวบ้าน ดังกรณีการเรียกร้องให้การสร้างที่ว่าการอ าเภอติดรูปไก่ ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวอาคารที่ว่าการอ าเภอ เพื่อ
แสดงให้เห็นวา่บริเวณนี้เป็นท่ีอยู่ของกลุ่มชาติพันธ์ุปกาเกอะญอ และเพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังระลึกถึง  
 
“ชาวปกาเกอะญอ ต้องการเพียงให้มีสัญลักษณ์ของชนเผ่าตน ไม่ได้ต้องการให้มีการเปลี่ยนรูปแบบของตัวอาคารทั้งหมด  ชาวปกาเกอญอไม่ได้
ต่อต้านการต้ังพื้นที่นี้เป็นอ าเภอ แต่ต้องการให้การพัฒนาที่เข้ามาในบริเวณพื้นนี้ เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับจารีตประเพณีของชาวบ้านด้วย หาก
การพัฒนานี้ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไป ชาวบ้านก็คงท าใจได้ยาก ที่จะเห็นลูกหลานของตนทิ้งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่
เรียบง่ายไม่วุ่นวายตามวิถีชองชาวปกาเกอะญอ” (ประวิทย์ สุริยมณฑล, สัมภาษณ์, 2554) 

 
 ชาวบ้านล้วนถอดบทเรียนจากการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว กรณีเมืองปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ที่มีการพัฒนาทางวัตถุอย่างรวดเร็ว มีนายทุนมาจับจองพื้นที่ ท าให้ชาวบ้านเสียวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิม  เป็น
ประเด็นท่ีสภาชาวบ้านวิตกกังวลมากท่ีสุด การพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีไม่ค านึงถึงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นอยู่เดิม
ของชาวบ้านเป็นสิ่งที่สภาฯจะต้องทัดทานพร้อมปกป้องชุมชนอย่างเต็มความสามารถ สภาฯมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างจิตส านึก
สาธารณะที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ที่เฝ้าดูแลกว่า มากว่า 300 ปีให้คงอยู่ (บันทึกการประชุม
สภาฯ, 2556) 
 
  

                                                           
8 ร่างประกาศแต่งต้ังคณะท างานสนับสนุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองอ าเภอกัลยาณิวัฒนา โดยสภาแอะมือเจะคี และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองอ าเภอกัลยาณิวัฒนาเพื่อเสนอต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7  สิงหาคม  2554  
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(4) การจัดการตนเองผ่านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคม 
 นอกจากการรวมกลุ่มเพื่อสร้างพลัง ชาวบ้านและกลุ่มยังมีการจัดการตนเองการอาศัยกลไกของสถาบันการศึกษา 
และสื่อสารมวลชนมาเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ในการเสริมพลังเมื่อต้องมีต่อรอง ต่อสู้ ของชุมชน ตั้งแต่กรณีการเคลื่อนไหวใน
พื้นทีป่่าสนวัดจันทร์ในอดีต ก็ได้มีการท ากิจกรรมทางสังคมด้านการพัฒนาชุมชนและงานด้านการพัฒนาสังคมในวงกว้างกับ
กลุ่มองค์กรภายนอกมาโดยตลอด ท้ังองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก าไร องค์กรศาสนาและ สถาบันการศึกษา โดยใน
ปัจจุบันยังมีการเชื่อมประสานความร่วมมือ พร้อมๆไปกับการสถาปนาความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ สถาบันสื่อสารมวลชน ทั้งสื่อ
วิทยุ สื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์  ตัวอย่างที่ปรากฏชัดเช่น รายการเสียงประชาชน รายการเวทีสาธารณะและรายการเปลี่ยน
ประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี เป็นต้น 
 นอกจากนั้น ยังมีสถาบันการศึกษา ก็เข้ามาสนับสนุนการท าวิจัยในพื้นที่เพื่อสร้างฐานข้อมูลของชุมชนและการส่ง
ต่อความเคลื่อนไหวในพ้ืนท่ีแก่สาธารณชนอีกด้วย เช่น โครงการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ล าปาง เป็นต้น โดยสถาบันเหล่านี้เริ่มเข้าพื้นที่มาใน
ปีพุทธศักราช 2554 ในรูปแบบ การท าวิจัยแบบมีส่วนร่วม การท ากิจกรรมในโอกาสส าคัญร่วมกับชุมชน การให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน การจัดโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน การฝึกปฏิบัติการในชุมชน
ของนิสิตนักศึกษา ซึ่งยิ่งท าให้ชาวบ้านมีกระบอกเสียงและช่องทางในการสื่อสารมากยิ่งข้ึน 
 มีเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนหลายองค์กรได้น าเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท้องถิ่น
ด้วยของตนเอง โดยการน าเสนอแนวทางการพัฒนาในรูปของ “จังหวัดจัดการตนเอง”นั้นท าให้ ชาวบ้านหลายพื้นที่อ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา เข้าร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้วยในนาม “เชียงใหม่จัดการตนเอง” เพื่อด าเนินการเสนอนโยบายการพัฒนาที่
เป็นธรรมและชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง ในประเด็นการมีส่วนร่วมในการปกครองและการจัดการทรัพยากร
ธรรมของท้องถิ่น ซึ่งจากการเคลื่อนไหวร่วมกังองค์กรภาคีภายนอกดังกล่าว จึง เป็นการสร้างพลังของชุมชนเพื่อการต่อรอง
และตรวจสอบการพัฒนาของรัฐ 
 
บทสรุป 
  การประกาศเปิดอ าเภอมาปี พุทธศักราช 2552 ท าให้ชุมชนชาติพันธุ์ในอ าเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ต้อง
เผชิญกับนโยบายการพัฒนาจนต้องกลายเป็นเมืองท่องเที่ยว ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งทางด้านวิถีชีวิต ด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม ชาวบ้านมีการจัดการตนเองในรูปแบบต่างๆเพื่อต่อรองและตรวจสอบรัฐ ทั้งยังแสดงกรรมสิทธิ์ในความ
เป็นเจ้าของทรัพยากร โดยการสร้างกฎหมู่บ้าน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดตั้งสภาประชาชน “สภาแอะมือเจะคี” 
การสร้างสัมพันธ์กับเครือข่ายอื่นและสถาบันทางสังคมอื่น โดยมีเป้าหมายเพื่อประกาศเจตนารมณ์ว่าขอมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการทุกขั้นตอนเพื่อจัดการชุมชนของตน ขอร่วมพิทักษ์ ปกป้อง และตรวจสอบ การด าเนินการพัฒนาและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐและกลุ่มทุน โดยชุมชนตระหนักในบทเรียนการต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิในการดูแลรักษาและสร้าง
ข้อตกลงในการใช้ทรัพยากรซึ่งสั่งสมมากว่า 3 ทศวรรษ 
 ผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตว่ารูปธรรมที่ชัดเจน ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา มีความตื่นตัวและกลั่นกรองกระแสการพัฒนาและ
กระแสการท่องเที่ยวมากที่สุด ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมพร้อมตกลงใจอย่างเข้มแข็งไม่ให้การพัฒนาและการท่องเที่ยวมากระทบ
ต่อวิถีชีวิต โดยการสร้างกฎชุมชน ใช้พิธีกรรมชนเผ่า และใช้พลังของคริสต์ศาสนา ชาวบ้านยังไปไม่ถึงจุดคิดที่ว่าเงินคือความ
มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ทว่ายังสงวนฐานการผลิตเพื่อยังชีพแบบเรียบง่ายเอาไว้ อาทิ ผู้วิจัยพบเจ้าของนาน าข้าวไปแลกผลไม้
ของเจ้าของสวน ยังมีบรรยากาศของการเลี้ยงสัตว์เพื่อน ามาใช้เป็นอาหารในวันเฉลิมฉลองของพิธีกรรมต่างๆโดยปราศจาก
การซื้อขาย เป็นต้น นอกจากน้ีชาวบ้านในชุมชนนี้ยังมีสิทธิและมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินของตนเองเนื่องจากการสร้างกฎชุมชน กฎ
ของหมู่บ้านยังถูกผู้น าทางจิตวิญญาณคุ้มไว้อย่างเข้มข้น  
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ผลพวงของการจัดการตนเองของชาวบ้านท าให้ยังสามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้ แต่ก็ปฏิเสธการ
กระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ได้ ผู้ศึกษาเคยร่วมไกล่เกลี่ยกรณีเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ยินยอมให้ชาวบ้านตัดไม้สนหรือขนย้ายไม้สน
ที่ชาวบ้านปลูกไว้เองเพื่อน าไปเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของตนตามประเพณีของท้องถิ่นที่ว่า เมื่อคิดจะสร้างบ้าน
ตอ้งปลูกไม้ไว้เองตัดไม้กี่ต้นต้องปลูกคืนป่าและห้ามมิให้ตัดไม้เพื่อการค้าพาณิชย์(ฮีโข่เมฆ,2556) ภายหลังเมื่อปรับความเข้าใจ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มิได้ขัดข้อง และไม่ได้บังคับใช้กฎหมายที่ขัดต่อจารีตวัฒนธรรมในทันทีหากแต่ส่งสัญญาณให้ชาวบ้านเริ่ม
ปรับตัว ทั้งนี้บทเรียนของการท าสัมปทานป่าไม้ในพื้นที่เมื่อสามสิบปีที่แล้ว ได้เป็นครูสอนทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ ให้
ประนอมประนอมต่อการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าและใช้ทั้งกฎหมายและจารีตวัฒนธรรมไปพร้อมกันอย่างสมดุล 
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Abstract 
The article aims to study the theoretical perspective on age-friendly community and to analyze   

the concept implementation for studying and developing the age-friendly community in the Thai rural 
community. Qualitative method such as documentary study, interview, focus group, and workshop are 
employed as research method. The results indicate that age-friendly community concept implies to 
positive approach to tackle with aging society. The study defines age-friendly community, which 
emphasizes on social participation of older people, as opportunities to social participation of older 
people. Such opportunities will lead to social connectivity between older people and other in 
community and meaningful in later of life. As the implementation for studying and developing the 
concept in Thai rural community, the study needs to consider the “best-fit” between diversity of older 
people and community’s social capital, regard to the value of the variety of social participation among 
the elderly, realize the social connectivity between isolated older people and community, and consider 
to the processes that lead to decreasing of ageism and increasing of community integration between 
older people and other ages. 

Keywords : Age-friendly community, Aging society, Community-based welfare 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษา 2 ประการ คือ เพื่อศึกษามุมมองเชิงทฤษฎีของแนวคิดว่าด้วยชุมชนที่เป็นมิตร

กับผู้สูงอายุ และเพื่อวิเคราะห์ถึงการประยุกต์แนวคิดนี้ในการศึกษาและพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรในสังคมไทย วิธีการศึกษาเน้น
วิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพอาทิ การศึกษาเอกสาร, การสัมภาษณ์, การประชุมกลุ่มย่อย, การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดชุมชนท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุช้ีให้เห็นแนวทางเชิงบวกในการรับมือกับสังคมสูงอายุ โดย
ในการศึกษาครั้งน้ีนิยามชุมชนท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุซึ่งเน้นมิติการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุว่าหมายถึง โอกาสในการมีส่วนร่วม
ทางสังคมของผู้สูงอายุ โอกาสดังกล่าวน าไปสู่การเช่ือมโยงทางสังคมระหว่างผู้สูงอายุกับคนวัยอื่นในชุมชน และการมีชีวิตที่มี
ความหมายในช่วงบั้นปลายของชีวิต ส าหรับการประยุกต์แนวคิดในการศึกษาและพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในชนบท
ไทยนั้น การศึกษาจ าเป็นต้องค านึงถึง “ความเหมาะสมที่สุด” (best-fit) ระหว่างความหลากหลายของผู้สูงอายุและทุนทาง
สังคมที่ชุมชนมีให้ความเคารพต่อคุณค่าของการมีส่วนร่วมทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ของผู้สูงอายุ ตระหนักถึงการเช่ือมโยง
ทางสังคมระหว่างผู้สูงอายุท่ีโดดเดี่ยวกับชุมชน และพิจารณาถึงกระบวนการ 
ค าส าคัญ : ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ, สังคมผู้สูงอายุ, สวัสดิการสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 
 

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาปริญญาเอก Japan College of Social Work  
2 Assistant Professor, College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University, Thailand and Ph.D. student, Graduate School of Social Welfare, 
Japan College of Social Work   
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บทน า 
1. ความเป็นมา 

 เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย หรือ aging society แล้ว (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2550) แม้ว่าร้อยละของผู้สูงอายุต่อประชากรวัยอื่นของประเทศไทยจะไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
พัฒนาแล้ว ท้ังในตะวันตก และในเอเชียด้วยกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเปลี่ยนผ่านจากร้อยละของผู้สูงอายุจากร้อยละ 7 
ไปเป็นร้อยละ 14 ประเทศไทยถือได้ว่าใช้เวลาน้อยมาก คือ ใช้เวลาเพียง 22 ปี ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วในตะวันตก เช่น 
ฝรั่งเศส ใช้เวลานานนับศตวรรษ ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านที่สั้นนี้ สะท้อนระยะเวลาในการเตรียมตัวที่ไม่มากนักของ
สังคมไทยในการรองรับและรับมือกับสถานการณ์ความสูงวัยของสังคม (Ministry of Social Development and Human 
Security, Thailand, 2012) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศของเรามีลักษณะเฉพาะในแบบที่เป็น “ประเทศที่แก่ก่อน
รวย” และ “แก่โดยไม่มีสวัสดิการเพียงพอ”(TDRI, 2557)3 ย่อมท าให้สถานการณ์ความสูงวัยของประเทศเรามีความยาก 
ล าบากมากขึ้น ในอนาคตภาวะสังคมสูงวัยของประเทศไทยจะเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น เมื่อสถิติผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
29.8 ในปี 2050 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันในขณะที่สถิติของผู้สูงอายุมีอยู่ราวร้อยละ 15.44 เราก็ได้เผชิญข้อจ ากัดต่างๆหลาย
ประการ เป็นต้นว่า ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ, ก าลังคน โดยเฉพาะในส่วนของการดูแลและให้บริการทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนข้อจ ากัดด้านสถานบริการด้านสุขภาพเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ (TGRI, 2009; Jitapunkun, et 
al., 2008; TDRI, 2555; TGRI,2011) ในขณะเดียวกันประเทศของเราก็เผชิญความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเมือง 
และสังคมวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นว่า การเพิ่มขึ้นของอัตราการพึ่งพิง (dependency ratio) อันสะท้อนภาระทางด้าน
เศรษฐกิจที่คนวัยแรงงานต้องดูแลรับผิดชอบวัยพึ่งพิง คือ เด็กและผู้สูงอายุ (Jitapunkun, et al., 2008:6) การเพิ่มจ านวน
ของครัวเรือนข้ามรุ่น หรือ skip- generation households ซึ่งหมายถึง ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุกับหลาน (TGRI, 2009:39) 
เนื่องจากการเคลื่อนย้ายแรงงานของคนหนุ่มสาวเข้าสู่เมือง 

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆของสังคมไทย ได้เผยให้เห็นถึงข้อจ ากัดของ
ครัวเรือนไทย ตลอดจนข้อจ ากัดของรัฐบาลไทยท่ียากจะรับมือกับสถานการณ์นี้ได้โดยล าพัง ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีสมมติฐาน
ว่า กระบวนการในระดับชุมชนที่เผยให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆในชุมชน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน, วัด, โรงเรียน, ผู้น าชุมชน, ผู้สูงอายุ รวมถึงองค์กรชุมชนและภาคีความร่วมมืออื่นๆที่มา
ร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการดูแลและสนับสนุนผู้สูงอายุในชุมชน ถือเป็นทางออกที่ส าคัญประการหนึ่งทั้งในมิติที่ช่วยเสริม
ศักยภาพของครัวเรือน หรือครอบครัว โดยไม่ปล่อยให้ครอบครัวเผชิญกับการรับมือในการดูแลสนับสนุนผู้สูงอายุอย่างโดด
เดี่ยว ขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมรัฐที่เต็มไปด้วยความเทอะทะและข้อจ ากัดมากมายในการปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ดังนั้น 
“ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ” (Age-friendly community) จึงเป็นทั้งแนวคิดและเป็นกระบวนการส าคัญที่การศึกษาครั้งนี้
ให้ความสนใจ และวางเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยมองว่าเป็นมุมมองเชิงวิชาการใหม่ ที่
จ าเป็นต้องมีการสร้างพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบริบทของชนบทซึ่งถือว่ายังคงมีความขาดแคลนองค์ 
ความรู้และมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการศึกษาให้มากขึ้น (Lui et al., 2009: 119) เนื่องจากแนวคิดนี้มีจุดก าเนิดในบริบทของ
เมืองเป็นหลัก (WHO, 2007) นอกจากน้ี “ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ” ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่สอดรับกับประสบการณ์
เดิมของประเทศไทยท่ีได้ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนระดับชุมชนท้องถิ่น พร้อมกันนี้แนวคิดและกระบวนการของชุมชนที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุถือเป็นมุมมองแบบองค์รวม และไม่แยกขาดกับการพัฒนาชุมชนในภาพรวม โดยมีผู้สูงอายุเป็นจุด
ศูนย์กลางของกระบวนการ โดยเช่ือว่าเมื่อชุมชนมีความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุแล้ว ชุมชนนั้นย่อมมีความเป็นมิตรกับสมาชิกทุก
วัยในชุมชน (WHO, 2007; Plouffe&Kalache,2010)  

                                                           
3 TDRI ชี้ระวังติดกับดักตนเอง  http://tdri.or.th/tdri-insight/siambiz-2014-11-29/ 
4 http://www.thailandometers.mahidol.ac.th/ (24-9-2014) 
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2. วัตถุประสงค ์
 จากสมมติฐานเบื้องต้นที่กล่าวว่า กระบวนการขับเคลื่อนในระดับชุมชนบนฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆใน
ชุมชนท้องถิ่นจะเป็นกระบวนการที่สามารถช่วยรองรับกับสถานการณ์ความสูงวัยทางสังคมที่จะเพิ่มสูงมากขึ้นทุกขณะได้ 
เพราะเป็นกระบวนการที่จะช่วยเสริมศักยภาพของของครอบครัวและหนุนเสริมการท างานของภาครัฐ ท าให้ประเด็นเรื่อง
ผู้สูงอายุ กลายเป็นประเด็นสาธารณะในระดับชุมชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจักต้องเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบ โดยในการศึกษา
ครั้งนี้ได้พิจารณา “ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ” ว่าเป็นหนึ่งกระบวนการขับเคลื่อนในระดับชุมชนท่ีจะช่วยให้บรรลุสมมติฐาน
ดังกล่าว ฉะนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษามุมมองทางทฤษฎีของแนวคิดว่าด้วย
ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ทราบว่าแนวคิดนี้มีการอธิบายเชิงแนวคิดทฤษฎีอย่างไรบ้าง อันจะน าไปสู่ความเข้าใจถึง
ลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และ 2) เพื่อวิเคราะห์ถึงการประยุกต์แนวคิดดังกล่าวในการศึกษาและพัฒนาชุมชนที่
เป็นมิตรในสังคมไทย  
 

3. นิยามในการศึกษา 
บทความนี้มีเน้นการศึกษาแนวคิดชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุที่จะน าไปสู่แนวทางในการประยุกต์แนวคิดนี้ใน

การศึกษาและพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในบริบทของชุมชนชนบทไทย ทั้งนี้ได้ท าการนิยาม “ชุมชนชนบทไทย”ผ่าน
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งหมายถึง ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
โดยในบทความนี้หมายถึง ชุมชนในพื้นที่ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวง้มเป็นหลัก 
 
วิธีการศึกษา 
 ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ประการดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้จ าแนกวิธีการศึกษาตามกิจกรรมหลักของการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ การศึกษาแนวคิดทฤษฎี และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามเบื้องต้น โดยทั้ง 2 กิจกรรม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยท าให้การสร้างนิยามความหมายของชุมชนที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุที่จะใช้ในการศึกษาท าความเข้าใจชุมชนที่มีความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุในบริบทของชุมชนชนบทไทยมีความ
ชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่จะศึกษามากขึ้น5 ทั้งนี้ 2 กิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ : เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดดังกล่าวเน้นการสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้นว่า Web of Science, Google Scholar, 
Springer, the SocINDEX, โดยใช้ค าส าคัญ (key words) ในการสืบค้น ดังนี้ “age-friendly community,” “elder-
friendly community,” “community-based care” and “elderly,” “informal care” and “elderly,” “elderly” 
and “social participation,” “aging in place,” and “aging in community,” “age-friendly community” and 
“rural area.” 

2) การศึกษาภาคสนาม (เบื้องต้น): ได้ท าการศึกษาในพื้นที่ต าบลหัวง้ม6 อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น
การศึกษาในเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2557 โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง, การสัมภาษณ์, การประชุมกลุ่มย่อย 

                                                           
5 ทั้งนี้ผู้เขียน มีมุมมองว่า การสร้างนิยามเชิงทฤษฎีเพื่อใช้ในการศึกษาท าความเข้าใจชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในบริบทของชุมชนชนบทไทยนั้น มิสามารถสร้างจากแนวคิด
ทฤษฎีที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานประสบการณ์ของต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศตะวันตกได้เพียงอย่างเดียว จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลในพื้นที่ซึ่งเป็นเป้าหมายในการศึกษา
ประกอบด้วย เพื่อให้ได้นิยามที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ที่ศึกษา  
6 การเลือกพ้ืนที่ในการวิจัยเป็นพื้นที่ต าบลหัวง้ม เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้ 1. ชุมชนหัวง้มมีประสบการณ์ในด้านการ
ดูแลและพัฒนาผู้สูงอายุที่โดดเด่น และมีกระบวนการท างานที่สอดคล้องกับหลักการในการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในระดับสากลที่เน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนเป็นหลัก ซึ่งพบหลักฐานว่าต าบลหัวง้มโดย อบต.หัวง้ม ได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงานที่สะท้อนการให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการสร้างกระบวนการพัฒนาทั้งในมิติอื่นและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 2. กิจกรรมและกระบวนการที่สร้างข้ึนไม่ได้ใช้เงินเป็นตัวต้ังเนื่องจาก อบต.หัวง้ม เป็น อบต.ที่มี
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(focus group), การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) รวมถึงการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของต าบลหัวง้มผ่านช่องทางอื่นๆ 
อาทิ เวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล, สารคดีที่เผยแพร่ในอินเตอร์เนต  

 
ผลการศึกษา 
 ในการน าเสนอผลการศึกษา ผู้เขียนจะแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก กล่าวคือ 1) แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยชุมชนที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ ซึ่งจะน าทางเราไปสู่ความเข้าใจหลักในเรื่องของลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร 
2) ต าบลหัวง้ม ในฐานะชุมชนท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนามเบื้องต้น ซึ่งจะท าให้เราทราบถึง
กระบวนการขับเคลื่อนของพื้นที่ อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญอีกประการที่จะน าไปสู่การวิเคราะห์  ในประเด็นที่ 3) 
ประเด็นส าคัญในการประยุกต์แนวคิดชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในการศึกษาและพัฒนาความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุในชุมชน
ชนบทไทย โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ 
1. แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยชุมชนทีเ่ป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 

แนวคิดชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ถูกรับรู้และรู้จักกว้างขวางมากขึ้นหลังการขับเคลื่อนระดับโลกโดยองค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization- WHO) โดยในปี 2005 WHO ได้ริเริ่ม “The Global Age-Friendly City Project” 
ในพื้นที่ 33 เมืองทั่วโลก เพื่อรับมือกับสถานการณ์สังคมสูงวัยในระดับโลกท่ีเพิ่มความเข้มข้นขึ้นทุกขณะโดยเฉพาะในพื้นที่เขต
เมือง (WHO, 2007) ในปี 2007 WHO ได้สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนของเมืองต่างๆทั่วโลก พร้อมจัดท า “Global Age-
friendly Cities: A Guide” ขึ้น ซึ่งในเอกสารดังกล่าว WHO ได้สร้างแนวทางในการพัฒนาเมือง (และชุมชน) ไปสู่ความเป็น
มิตรกับผู้สูงอายุซึ่งเรียกว่า “age-friendly feature checklist” ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือ (tool) ในการประเมินความเป็นมิตร
กับผู้สูงอายุด้วยตนเองของเมือง/ชุมชนต่างๆ โดยไม่ได้มีเป้าหมายในการจัดล าดับความสูงต่ าของความเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุใน
เชิงเปรียบเทียบระหว่างเมือง/ชุมชนต่างๆ (WHO, 2007: 11) หลังการขับเคลื่อนของโครงการดังกล่าวของ WHO ประเด็น
เรื่องการสร้างเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุก็ถูกพิจารณาและให้ความส าคัญโดยผู้สร้างนโยบายในฐานะที่เป็นแนวคิดและ
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสร้างเมืองและชุมชนให้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้นส าหรับผู้สูงอายุ (Menec & Nowicki, 2014) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเทศตะวันตก อาทิ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ และยุโรป ยกตัวอย่างเช่น ใน
สหรัฐอเมริกา งานศึกษาของ Scharlach และคณะ (Scharlach et al, 2012) เผยให้เห็นว่ามีชุมชนที่สร้างโครงการ/
โปรแกรมเพื่อสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุอยู่ราว 292 แห่ง ท่ัวสหรัฐอเมริกา กรณีของประเทศไทยแนวคิดดังกล่าวถูกพูด
ถึงอย่างชัดเจนเมื่อกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ริเริ่มการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยร่วมมือกับเทศบาลเมือง
พัทยา และเทศบาลนครนนทบุรี ในปี 25567 อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดนี้เป็นทั้งแนวคิดและกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมที่
ค่อนข้างใหมส่ าหรับสังคมไทย  

1.1 นิยามและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ์
ในแง่ของนิยามของค าว่า “ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ” ถือได้ว่ายังไม่มีนิยามที่เป็นสากล หรือรูปแบบเดียว (Lui et 

al., 2009) เนื่องจากกระบวนการสร้างความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆเน้นการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในแต่ละชุมชน ฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับบริบทที่แตกต่างของแต่ละเมือง/ชุมชน อย่างไรก็ตามงานศึกษาแต่ละช้ินที่ศึกษา
เรื่องของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ก็ได้พยายามสร้างนิยามส าหรับการศึกษาของตนเอง เป็นต้นว่า ชุมชนที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ ถูกพิจารณาในฐานะที่เป็นกระบวนการปฏิสังสรรค์ทางสังคมและความอิสระของผู้สูงอายุ (Clark & Glicksman, 2012) 
                                                                                                                                                                                     
งบประมาณในการด าเนินการไม่มากนักจึงเน้นการท างานบนฐานของทุนทางสังคม 3. หัวง้มมีปัญหาร่วมหลายประการเช่นเดียวกับต าบลในชนบทอื่นๆ เป็นต้นว่า การขาดแคลน
งบประมาณในการท างาน, เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างหนักในอดีต นอกจากนี้ในปัจจุบันต าบลยังเผชิญกับการมีสถิติผู้สูงอายุเกือบ
ร้อยละ 20 ซึ่งสูงกว่าระดับชาติ แต่ท่ามกลางปัญหาข้อจ ากัดต่างๆ ต าบลหัวง้มก็พยายามสร้างกระบวนการในการแก้ไขปัญหาบนฐานของการมีส่วนร่วมและทุนทางสังคม โดยน า
หลักพระพุทธศาสนามาเป็นตัวน า ฉะนั้นผู้เขียนจึงมองว่า ประสบการณ์ของต าบลหัวง้มเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมีคุณค่า และมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆ จึงได้
ท าการเลือกต าบลหัวง้มเป็นพื้นที่หลักในการศึกษา 
7 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข http://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=5909 



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 155 - 

เป็นการออกแบบชุมชนที่ส่งเสริมและเสริมสร้างความมีสุขภาพท่ีดี ความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ (Everingham 
et al., 2009) เป็นกระบวนการในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกแก่ผู้สูงอายุ (Cherry et al, 2011) เป็นแนวทางใน
การส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี (healthy aging) ซึ่งถูกนิยามผ่านความพึงพอใจของผู้สูงอายุ และภาวะสุขภาพที่ผู้สูงอายุ
ประเมินตนเอง (self-perceived health) (Menec & Nowicki, 2014)  

นอกจากนี้ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุยังถูกพิจารณาในฐานะของ “วาทกรรม” (discourse) ใหม่ส าหรับศาสตร์
ด้านผู้สูงอายุ (gerontology)โดยเป็นแนวคิดที่มองผู้สูงอายุในฐานะของผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างประโยชน์กับสังคมและ
ชุมชนของตนเอง มากกว่าจะมองในฐานะผู้รับที่อ่อนแอ ไร้พลัง (passive) หรือเป็นผู้ที่รอรับบริการต่างๆอย่างพึ่งพิง (Austin 
et al.,2009) เป็นการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผู้สูงอายุท่ีเห็นแต่ปัญหาไปสู่มุมมองที่พิจารณาผู้สูงอายุในฐานะของผู้ที่สามารถเบ่ง
บาน เจริญเติบโตได้ (flourish) (Eales et al., 2008:109) มากไปกว่านั้นชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุยังเคารพผู้สูงอายุใน
ฐานะที่เป็นผู้ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกในสังคม ซึ่งตรงกันข้ามกับมุมมองเชิงลบท่ีมองผู้สูงอายุอย่างอ่อนแอและไร้
พลัง (Alley et al., 2007; Lui et al., 2009) การเปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีต่อผู้สูงอายุจากฐานของแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมา
ข้างต้น น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ที่มีต่อผู้ต่อสูงอายุ โดยเปลี่ยนจากมุมมองเชิงลบ และเห็นแต่ข้อจ ากัดที่เต็มไป
ด้วยปัญหา ไปสู่มุมมองที่เห็นศักยภาพ และความสามารถของผู้สูงอายุอันเป็นมุมมองเชิงบวกมากขึ้น 

1.2 มุมมองเชิงทฤษฎีในการอธิบายลกัษณะของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การอธิบายลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุมีการอธิบายภายใต้มุมมอง

เชิงแนวคิดทฤษฎีที่หลากหลาย8 อย่างไรก็ตามในบทความนี้ ผู้เขียนจะเน้นการน าเสนอการอธิบายลักษณะชุมชนที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุภายใต้มุมมองเชิงนิเวศวิทยาเป็นหลัก(the ecological perspective) เนื่องจากเป็นมุมมองที่มีการใช้ในการอธิบาย
ลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุอย่างกว้างขวางทั้งในบริบทของชุมชนเมืองและชนบท (WHO, 2007; Eales et al., 
2008; Federal/Provincial/Territorial Ministers Responsible for Seniors, 2007; Menec et al., 2011) 

การอธิบายชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในมุมมองนี้ถือได้ว่ามีความแพร่หลายเป็นอย่างมาก เพราะเป็นมุมมองที่
สะท้อนการอธิบายชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแบบองค์รวม (holistic view) กล่าวคือ ไม่เน้นเพียงมุมมองใดมุมมองหนึ่งใน
การรับมือกับสังคมสูงอายุ อาทิ เน้นเพียงมิติของการปรับปรุงพัฒนาด้านโครงสร้าง หรือลักษณะทางกายภาพ หรือเน้นเพียง
ด้านสุขภาพ หากแต่พิจารณาทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (natural environment) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ถูกสร้างขึ้น 
(built  environment) สิ่งแวดล้อมทางสังคม (social environment) และมิติเชิงสุขภาพ (health care services) ต่างๆ
อย่างเชื่อมโยงกัน และพิจารณาในฐานะที่เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะน าไปสู่ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและคนวัยอื่นๆร่วม
ด้วย Eales et al. (2008:110-113) ได้ท าการศึกษาการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในชนบทของประเทศแคนาดา พวก
เขาเสนอแนวทางในการอธิบายลักษณะความเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุของชุมชนในมุมมองเชิงนิเวศวิทยาไว้ 2 แนวทาง  ได้แก่  

- Resource approachเป็นการอธิบายลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุโดยพิจารณาอย่างสอดคล้อง 
กับทรัพยากรที่มีอยู่ ในชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 สิ่งแวดล้อมหลัก ได้แก่ (1) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (natural 
environment) เช่น อากาศที่ดี แหล่งน้ ามีคุณภาพ ไม่มีวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม (2) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 
(human-built  environment) เช่น ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยท่ีเหมาะสม, มีการออกแบบของสิ่งก่อสร้างต่างๆในชุมชนที่ส่งเสริม
การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ (ลดอุปสรรคต่างๆ- barrier-free), มีระบบ/บริการด้านการขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม เอื้อต่อ
ผู้สูงอายุ และ (3) สิ่งแวดล้อมทางสังคม (social environment) ซึ่งเป็นเรื่องของโอกาสของผู้สูงอายุในการรักษาสายสัมพันธ์
ทางสังคมกับสมาชิกในครอบครัวกลุ่มเพื่อน รวมถึงการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางสังคมในชุมชน การนิยาม 
“ทรัพยากร” ออกเป็น 3 สิ่งแวดล้อมหลักข้างต้นถือว่ามีความส าคัญ ถือเป็นก้าวแรกที่ส าคัญในการสร้างกรอบแนวคิดว่าด้วย

                                                           
8 เป็นต้นว่า การอธิบายภายใต้มุมมองขอจิตวิทยาพัฒนาการ (the lifespan and developmental psychology perspective) 2) มุมมองของการนิยามแนวทางในการ
ขับเคลื่อนชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (the concept based on the approaches identified) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Scharlach A. (2012). Creating Aging-
Friendly Communities in the United States. Aging Int (2012) 37: 25-38. DOI 10.1007/s12126-011-9140-1. Published online: 29 November 2011.  
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ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เพราะได้ช้ีเห็น “บริบท” (context) ที่รายล้อมตัวผู้สูงอายุ ซึ่งสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทที่ราย
ล้อมผู้สูงอายุ ล้วนมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน (Wahl and Weisman, 2003 in Eales et al., 2008:112)  
 เมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุที่น าเสนอโดยWHO ก็สามารถพิจารณาได้ตามมุมมองนี้ (WHO, 2007; Plouffe 
& Kalanche, 2010) กล่าวคือ WHO ได้แบ่งลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุออกเป็น 8 องค์ประกอบหลัก 
(domains) ได้แก่ (1) พื้นที่ภายนอก/พื้นที่เชิงกายภาพและอาคาร (Outdoor spaces and buildings), (2) การคมนาคม
ขนส่ง (Transportation), (3) ที่อยู่อาศัย (Housing), (4) การมีส่วนร่วมทางสังคม (Social participation),  (5) ความเคารพ
และการถูกผนวกรวมทางสังคม (Respect and Social inclusion), (6) การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมและการจ้างงาน 
(Civic participation and employment), (7) การสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร (Communication and information), และ 
(8) การสนับสนุนทางสังคมและการให้บริการทางสุขภาพอนามัย (Community support and health services) WHO ได้
ประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ในการส่งเสริมให้เกิดผู้สูงอายุท่ีเป็นพฤฒิพลัง หรือ “active aging”  

- “Best fit” approachเป็นการอธิบายลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยเพิ่มเติมการค านึงถึง 
ความหลากหลายของบริบทชุมชนและผู้สูงอายุ เป็นต้นว่า ผู้สูงอายุบางกลุ่มชอบเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ในขณะที่บางกลุ่ม
ไม่ชอบกิจกรรมสังคม ชอบที่จะเก็บตัว หรือท ากิจกรรมต่างๆเพียงล าพัง ชุมชนชนบทก็เช่นเดียวกัน บางแห่งมีกิจกรรมและ
การให้บริการแก่ผู้สูงอายุท่ีหลากหลาย ในขณะที่บางแห่งขาดแคลน บางแห่งมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี เช่น มีถนน 
ทางเดิน อาคารสถานท่ีมีความพร้อมในการตอบสนองปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ ในขณะที่อีกหลายๆแห่ง สิ่งเหล่านี้ยัง
เป็นปัญหาและต้องการการแก้ไข ปรับปรุง ฉะนั้นแม้ว่าผู้สูงอายุจะอยู่ในชุมชนเดียวกันความต้องการและการให้นิยามแก่ชุมชน
ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุก็ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกัน ฉะนั้นการขยายขอบวงของการสร้างแนวคิดชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุใน
ชนบท จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค านึงถึงความแตกต่างหลากหลายทั้งในหมู่ผู้สูงอายุและความหลากหลายของชนบท ตลอดจน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่รายล้อม ดังนั้นชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุจึงเป็นชุมชนที่ต้องค านึงและให้
ความส าคัญกับ “ความเหมาะสมที่สุด” (best fit) ระหว่างความชอบและความต้องการของผู้สูงอายุ และทรัพยากรของ
ชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู(่Kahana et al., 2003 in Eales et al., 2008: 113) 

แม้ว่ามุมมองเชิงนิเวศวิทยา (ecological perspective) จะให้ภาพของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุจ าแนกตาม
ทรัพยากรต่างๆที่ชุมชนมี ดังค าอธิบายลักษณะเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุของ WHO ทั้ง 8 ลักษณะ (domains) แต่ใน
เชิงการขับเคลื่อน ชุมชนต่างๆสามารถเริ่มจากจุดที่ตนเองมีความพร้อม และหรือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่จ าเป็นต้องท าทุก 
domain พร้อมกัน เพราะแม้ว่าจะเริ่มจากมิติใดมิติหนึ่งแต่เมื่อชุมชนมีความเป็นองค์รวม ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนก็มี
ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นเริ่มจากมิติหนึ่งย่อมมีความเกี่ยวข้องกับมิติอื่นๆร่วมด้วย เป็นต้นว่า แม้จะริเริ่มในเรื่องของการ
สร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในมิติการมีส่วนร่วม แต่ก็ต้องพิจารณาอย่างเชื่อมโยง ไม่แยกขาดจากมิติอื่นๆ อาทิเช่น แม้ว่า
จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายจัดไว้ส าหรับผู้สูงอายุ แต่ไม่มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงกิจกรรม หรือจัด
ในสถานท่ีที่ไม่สอดรับกับปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง ก็ย่อมท า
ให้การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุเต็มไปด้วยข้อจ ากัด  

ในงานศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนได้ให้ความส าคัญกับการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในมิติการมีส่วนร่วม เนื่องจาก
มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยที่ค่อนข้างมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ แต่ปรากฏหลักฐานการใช้ทุนทางสังคม เช่น 
ความเชื่อทางวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นโดยไม่ได้ใช้เงินเป็นตัวตั้งอยู่ใน
หลายพื้นที่ (ช่ืนตา และคณะ, 2552;พรชัย และคณะ, 2554) นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุยังถูกพิจารณาว่าเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของการเป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (WHO, 2007; Kadoya, 2013) นอกจากนี้การมีส่วนร่วม
ทางสังคมในหลายรูปแบบ เช่น การเป็นอาสาสมัคร การเป็นผู้ดูแล การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน สามารสร้าง
ผลประโยชน์แก่การมีสุขภาพที่ดี และความเป็นอยู่ที่ดีให้เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตของผู้คนได้ (WHO, 2007; Richard et al., 
2008; Wu et al., 2005; Zaninotto et al., 2012; Cherry et al., 2013) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมยามว่าง กิจกรรมเชิง
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สังคมวัฒนธรม และกิจกรรมเชิงจิตวิญญาณต่างๆในครอบครัวและชุมชนยังสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถธ ารงการใช้ศักยภาพ/
ความสามารถของตนเอง ท าให้สามารถจะได้รับความเคารพและการนับถือตนเอง (self-esteem) รวมถึงการธ ารง และหรือ
สร้างการสนับสนุนและสายสัมพันธ์เชิงการดูแลต่างๆระหว่างผู้สูงอายุและสังคมได้ (WHO, 2007:38) 

WHO (2007: 38-44) ได้นิยามการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในบริบทของการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุว่า 
หมายถึง การเชื่อมต่อระหว่างผู้สูงอายุและชุมชนของพวกเขา ผ่านกระบวนการทางสังคมและโครงการ/กิจกรรมต่างๆทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากน้ีWHOยังได้สร้าง “checklist” ซึ่งสะท้อนหลักการที่เป็นตัวน าแนวทางการสร้างชุมชนที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในมิติของการมีส่วนร่วม อันประกอบไปด้วยหลักการ 7 ประการได้แก่ 1) ความสามารถในการเข้าถึง
กิจกรรมต่างๆ (accessibility of events and activities) 2) ความสามารถในการจ่ายของผู้สูงอายุ(affordability) เช่น 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติมที่จะเก็บจาก
ผู้สูงอายุเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 3) ความหลากหลายของกิจกรรมต่างๆ (range of events and activities) เช่น มี
กิจกรรมที่หลากหลายทีต่อบสนองต่อความแตกต่างหลากหลายของผู้สูงอายุได้ 4) สิ่งอ านวยความสะดวกและที่ตั้ง (facilities 
and settings) เป็นต้นว่า มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ อาทิ ทางลาดเอียงส าหรับผู้ใช้วิลล์แชร์ 
หรือการจัดกิจกรรมต่างๆส าหรับผู้สูงอายุจัดในหลายพื้นที่ ไม่กระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่ง 5) การส่งเสริมและสร้างความตระหนัก
ให้เข้าร่วมกิจกรรม (promotion and awareness of activities) และ 6) การให้ความส าคัญกับผู้สูงวัยที่แยกตัวโดดเดี่ยว 
(addressing isolation) เช่น มีการท าจดหมายเชิญผู้สูงอายุแต่ละคน พร้อมทั้งกระตุ้น/สร้างแรงจูงใจให้เข้าร่วม พยายาม
เข้าถึงผู้สูงอายุท่ีแยกตัวโดดเดี่ยว และ 7) ส่งเสริมการบูรณาการภายในชุมชน (fostering community integration) เป็นต้น
ว่า ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการที่ท าให้ผู้สูงอายุกับคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนกัน  
 หลักการทั้ง 7 ประการของWHOได้ให้ภาพเชิงนโยบาย โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างและ
พัฒนาชุมชนไปสู่การเป็นชุมชนที่มีความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ นอกจากนี้หากพิจารณาในระดับปฏิบัติการจากจุดยืนและการ
กระท าของผู้สูงอายุ  Bukov et al (2002) ได้นิยามการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในบริบทของ gerontology โดยพิจารณาจาก
การแบ่งปันเชิงสังคมของทรัพยากรส่วนบุคคล (socially oriented sharing of individual resources)หรือการแบ่งปัน
ทรัพยากรที่ตนเองมีแก่สังคม  

นอกจากน้ี Bukov และคณะ (2002:510-511) ได้อธิบายรูปแบบของการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุไว้ 3 ลักษณะ โดย
ค านึงถึงเนื้อหา บริบท และทรัพยากรที่ถูกแบ่งปันเมื่อมีการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น กล่าวคือ (1) การมีส่วนร่วมทางสังคมแบบ
รวมกลุ่ม (Collective social participation) หมายถึงการเข้าร่วมในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งเป้าหมายของการเข้าร่วมจะ
เกี่ยวข้องเฉพาะการท ากิจกรรมภายในกลุ่มเป็นส าคัญ (ไม่ออกนอกกลุ่ม) ทรัพยากรที่ถูกแบ่งปัน คือ เวลา (2) การมีส่วนร่วม
ทางสังคมแบบยังประโยชน์ (Productive social participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การให้บริการ การผลิตสินค้า หรือการสร้างประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ทรัพยากรที่ถูกแบ่งปัน คือ เวลา และ
ความสามารถ/ศักยภาพพิเศษบางประการ (3) การมีส่วนร่วมทางสังคมเชิงการเมือง (Political social participation)เป็น
เรื่องของการมีส่วนร่วมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีบทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับกลุ่มทางสังคมต่างๆ ตลอดจน
กระบวนการจัดสรรทรัพยากร ทรัพยากรที่ถูกแบ่งปันในการมีส่วนร่วมในประเภทนี้คือ เวลา , ทักษะ/ความสามารถพิเศษ, 
ความรู้และศักยภาพทางสังคม (อาทิ ภาวะผู้น า-อธิบายโดยผู้เขียน) ในแนวทางที่สอดคล้องกันกับข้อเสนอของ Bukov และ
คณะ Scharlach (2009) ได้เสนอว่า ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเป็นกระบวนการส าคัญที่น าไปสู่การเชื่อมต่อ (connections) 
และการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม (contribution) ในหมู่ผู้สูงอายุ การเช่ือมต่อ (connection) หมายถึง โอกาส
ส าหรับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีความหมาย ซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมการเช่ือมโยง/เชื่อมต่อ (connectedness) ระหว่าง
ผู้สูงอายุและผู้อื่นในโลกทางสังคม (Scharlach (2009 : 29) ส่วนการสร้างประโยชน์ (contribution) หมายถึง ความหมาย
และผลกระทบเชิงบวกที่ผู้สูงอายุได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น ในขณะที่ Emlet et al. (2012) เสนอว่า การต่างตอบแทนทาง
สังคม (social reciprocity) และปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมาย (meaningful interaction) มีความส าคัญส าหรับการเช่ือมต่อทาง
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สังคมในมิติของการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ การต่างตอบแทนทางสังคม เป็นเรื่องของความเท่าเทียม/สมดุลย์ระหว่าง
การให้และการรับ ตัวอย่างเช่น การเป็นอาสาสมัครของผู้สูงอายุ เป็นโอกาสที่ผู้สูงอายุสามารถสร้างประโยชน์แก่ชุมชนได้ และ
ในขณะเดียวกันพวกเขาและเธอก็ได้รับประโยชน์จากงานอาสาสมัคร เช่น ได้รับความเคารพจากคนรุ่นหลัง หรือมีสุขภาพจิตใจ
ทีด่ีมากข้ึน หรือได้รับการจัดสรรทรัพยากรที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ส่วนปฏิสังสรรค์ที่มีความหมายนั้น เป็นเรื่อง
ของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สามารถน าทางผู้สูงอายุไปสู่การได้รับการสนับสนุนและการมีคุณค่าในสังคม 

Mence et al. (2011) ได้ให้ความส าคัญกับการเช่ือมต่อทางสังคม (connectivity) ในฐานะเป็นประโยชน์พื้นฐานที่
จะได้จากชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยรากฐานแล้วชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุได้สร้างการเช่ือมต่อ /เช่ือมโยงระหว่าง
ผู้สูงอายุและสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู่ รวมถึงสิ่งที่นอกเหนือจากนั้น (Menec et al., 2011:484) สิ่งแวดล้อมที่ราย
ล้อมตัวผู้สูงอายุได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน และชุมชน (รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท่ีอยู่อาศัย สภาพสังคม โอกาสใน
การเข้าร่วมทางสังคม ทางเลือกในการคมนาคมขนส่ง การสนับสนุนของชุมชนและการบริการด้านสุขภาพทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ รวมถึงการสื่อสารและการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ) ตลอดจนนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ในขณะที่หลักการทั้ง 7 ประการขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2007) ได้ให้แนวทางเชิง
นโยบาย ส าหรับเป็นหลักการในการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ในขณะที่  Bukov et al., (2002), Scharlach (2009), 
Menec et al., (2011), and Emlet et al., (2012)  ได้ให้ภาพเชิงปฏิบัติการจากจุดยืนและการกระท าของผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะ Bukov et al., (2002) ที่แบ่งการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุออกเป็น 3 รูปแบบ สะท้อนระดับการเช่ือมต่อ/เช่ือมโยง
และการสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคมของผู้สูงอายใุน 3 ระดับ 

จากค าอธิบายลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุตามมุมมองเชิงนิเวศวิทยา และการลงลึกในความเป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุในมิติการมีส่วนร่วม ท าให้ผู้เขียนได้(ร่าง)ของนิยามหรือลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรที่จะใช้ในการศึกษาในบริบทของ
ชุมชนชนบทไทย กล่าวคือ ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ หมายถึง  

 

“ชุมชนที่ได้สร้างกระบวนการทางสังคม (social process) รูปแบบต่างๆในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เชื่อมต่อ/เชื่อมโยง (connectivity) ระหว่างผู้สูงอายุและชุมชน ซึ่งเรียกว่า “โอกาสในการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ” 
(opportunities to social participation of older people) ทั้งนี้กระบวนการทางสังคมต่างๆเหล่านั้น ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของทุนทางสังคมที่ชุมชนมีและให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โอกาสในการมีส่วน
ร่วมทางสังคมเหล่านั้น จะสนับสนุนให้เกิดการเช่ือมโยงทางสังคมทั้งในหมู่ผู้สูงอายุที่กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
(active older people) และผู้สูงอายุที่แยกตัวโดดเดี่ยว (isolated older people) ทั้งภายในกลุ่มผู้สูงอายุด้วย
กันเอง และระหว่างผู้สูงอายุกับคนวัยอื่น โอกาสในการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเช่ือมต่อทางสังคมเหล่านั้นจะ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถบรรลุซึ่งการมีชีวิตที่มีความหมายในช่วงปั้นปลายของชีวิต”  

 

 ล าดับต่อไปจะเป็นการน าเสนอผลการศึกษาประเด็นที่ 2 ซึ่งเป็นผลการศึกษาจากภาคสนามในพื้นที่ต าบลหัวง้ม 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการพิจารณาต าบลหัวง้มในฐานะที่เป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
 
2. ต าบหัวง้ม ในฐานะชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 

การศึกษาครั้งน้ีได้พิจารณา “ต าบลหัวง้ม” อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในฐานะที่เป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
ตามนิยามที่ได้สร้างขึ้นมาเบื้องต้น ท้ังนี้ข้อมูลที่จะน าเสนอต่อไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้เขียนได้ศึกษาในพื้นที่ ทั้งนี้ต าบลหัวง้ม 
อยู่เขตอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งห่างจากอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 43 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 739 
กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มมีพื้นที่ทั้งหมด 62.1 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน อาชีพส่วนใหญ่ของ
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ชาวบ้าน คือ การท าเกษตรกรรม เป็นต้นว่า การท านา, การท าสวนล าไย และการเลี้ยงปลา ชาวนาในต าบลหัวง้มสามารถท า
นาได้ปีละ 2 ครั้ง เนื่องจากมีหนองฮ่างเป็นแหล่งน้ าท่ีอุดมสมบูรณ์  

ในปี 2555 ต าบลหัวง้มมีประชากรทั้งสิ้น 6,570 คน จ าแนกเป็นชาย 3,196 คน และหญิง 3,374 คน โดยมีจ านวน
หลังคาเรือนทั้งสิ้น 1,810 หลังคาเรือน ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.8 เป็นกลุ่มวัยแรงงาน (อายุ 25-59 ปี) อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ร้อยละของผู้สูงอายุในต าบลมีอยู่ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 19.3 (ผู้สูงอายุมีจ านวน 1,264 คน)9 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถิติที่สูงกว่าสถิติของประเทศ ที่มีอยู่ราวร้อยละ 15.410(ข้อมูลปี 2557) ส่วนในเรื่องของการศึกษาพบว่า 
ประชากรส่วนใหญ่ก าลังศึกษาและส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 53.2) ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 0.3 ที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับสูง เช่น ปริญญาโท และปริญญาเอก จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ต าบลหัวง้มได้มีการสร้างกระบวนการ
ทางสังคมอย่างหลากหลายที่สะท้อนการเป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุตามที่การศึกษาครั้งนี้ได้นิยามขึ้น โดยในการศึกษา
ครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก (จ าแนกตามกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นเป้าหมายของการให้บริการ) คือ การสร้างโอกาสในการ
มีส่วนร่วมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่กระตือรือร้น (Active older people)  และ การสร้างโอกาสในการเช่ือมต่อทางสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีแยกตัวโดดเดี่ยว (Isolated older people) กล่าวคือ  

2.1 การสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่กระตือรือร้น (Active older people) ข้อมูล
จากจากการส ารวจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวง้มในปี 2557 พบว่า ผู้สูงอายุในต าบลส่วนใหญ่ร้อยละ 98.3 อยู่ใน
กลุ่มติดสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในต าบลหัวง้มเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการดูแลตนเอง และสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆได้ ทั้งนี้ในต าบลหัวง้มมีการสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมต่างๆมากมาย
หลายกิจกรรม ซึ่งในบทความนี้จะน าเสนอตัวอย่างบางกิจกรรม และเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้น กล่าวคือ 

1) ธนาคารความดีต าบลหัวง้ม ถือได้ว่าเป็นกลไกการพัฒนาชุมชนหลักที่น าไปสู่การเช่ือมโยงกิจกรรมและ
กระบวนการพัฒนาต่างๆในต าบลเข้าด้วยกัน ท าให้กิจกรรมต่างๆสามารถขับเคลื่อนไปอย่างมีทิศทางและตั้งบนหลักการ
เดียวกันคือ “การใช้คุณธรรมความดีน าการพัฒนา” ธนาคารความดีก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2550 มีส านักงานของธนาคารอยู่
ที่ อบต. หัวง้ม ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556) ธนาคารความดีต าบลหัวง้มมีสมาชิกจ านวนทั้งสิ้น 2,381 คน 
คิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด แม้ว่าไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า ผู้สูงอายุในต าบลได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
ธนาคารความดีจ านวนเท่าใดอย่างชัดเจน เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการบันทึกและจัดท าข้อมูล แต่จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ 
อบต.ผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมนี้โดยตรงได้ข้อมูลว่า ผู้สูงอายุคือสมาชิกกลุ่มส าคัญของธนาคาร อย่างน้อยที่สุดผู้สูงอายุ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ (จะกล่าวถึงข้างหน้า) จ านวนราว 200 กว่าคน แทบทุกคนล้วนเป็นสมาชิกของธนาคาร
ความดี ทั้งนีน้ับตั้งแต่วันท่ี 31 ธันวาคม 2551-วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 มีการฝากความดีทั้งสิ้น 1,430,644 ความดี มีการ
ถอนความดี จ านวน 47,250 ความดี มีความดีสะสมคงเหลือในระดับต าบลจ านวน 1,383, 394 ความดี 

ธนาคารความดีต าบลหัวง้ม ได้ประยุกต์หลักการของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปมาใช้ในการบริหารธนาคาร คือ มีบริการ
ฝากและถอนความดี สมาชิกสามารถบันทึกคะแนนความดีของตนเองในสมุดบัญชีที่จะได้รับเมื่อมีการสมัครเป็นสมาชิก  และ
สามารถถอนความดีของตนเองได้เมื่อมีความจ าเป็น ตามหลักการของธนาคารคือ “ท าความดีสร้างค่าความเป็นคน ยามขัดสน
เราให้แลกเป็นสิ่งของ” โดยในการท าความดีทางชุมชนจะมีการก าหนดและใช้ “เมนูความดี” เป็นเครื่องมือที่ท าให้ความดี
สามารถวัดและประเมินค่าอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้นว่า เมนู “คนดี คิดดี ท าดี สุขภาพดี”มีการก าหนดรายการความดี เช่น 
ในช่วงเข้าพรรษาหากสามารถงดการดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับ 300 ความดี และงดบุหรี่จะได้รับ 500 ความดี  หรือเมนู “คนดี
มีส่วนร่วม สร้างความโปร่งใส ไร้ทุจริต” สมาชิกจะได้รับคะแนนความดีครั้งละ 15 ความดีหากเข้าร่วมการประชุมของชุมชน 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในชุมชน ได้รับ 30 ความดีต่อครั้ง เมื่อมีส่วนร่วมในฐานะคณะกรรมการ

                                                           
9 จากการส ารวจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวง้มในปี 2557 พบว่า ผู้สูงอายุในต าบลส่วนใหญ่ร้อยละ 98.3 อยู่ในกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 1.4 เป็นกลุ่มติดบ้าน และร้อย
ละ 0.3 เป็นกลุ่มติดเตียง 
10 http://www.thailandometers.mahidol.ac.th/ (24-9-2014) 
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ท างานต่างๆในชุมชน และได้รับ 50 ความดีต่อครั้ง เมื่อมีส่วนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.
หัวง้ม, การแจ้งเบาะแสข่าวสารการทุจริต 

ตัวอย่างการถอนความดีที่เกิดขึ้น เช่น พ่ออุ้ยก. (คุณตา ก.) ได้น าความดีของตนเองไปแลกเปลี่ยนกับผ้าบังสกุล เพื่อ
ใช้ในงานศพ ซึ่ง 20 ความดีจะแลกได้ 1 ผืน ท าให้พ่ออุ้ยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าบังสกุลลงไปได้ ซึ่งเมื่อเสร็จงาน
พระสงฆ์ที่รับผ้าบังสกุลก็จะบริจาคผ้าบังสกุลดังกล่าวกลับสู่ธนาคารความดี ส่วนพ่ออุ้ยก็ “บูจา” คือ บริจาคเงินตามก าลัง
ศรัทธาส าหรับผ้าบังสกุลที่ได้ใช้คะแนนความดีของตนเองแลกเปลี่ยนมา โดยเป็นการบริจาคเงินเข้ากองทุนของธนาคารความดี 
เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชนสืบไป หรือกรณีของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “หมอน้อย คอยอาสา” ซึ่งเป็นกลุ่ม
นักเรียนจิตอาสา ได้น าคะแนนความดีของตนเองมาแลกเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง จากน้ันก็จะตระเตรียมเป็นของเยี่ยมผู้สูงอายุ 
หรือผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้พิการในชุมชน เมื่อท ากิจกรรมเยี่ยมบ้านตามกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น และเมื่อท ากิจกรรมเสร็จเด็กๆก็
สามารถบันทึกคะแนนความดีที่ได้จากการท ากิจกรรมดังกล่าว เพื่อสะสมและน าไปแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของเพื่อท ากิจกรรมจิต
อาสาครั้งต่อไป  
 ธนาคารความดีจึงถือเป็นกระบวนการของชุมชนที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ (และคนวัยอื่นๆ) ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของชุมชน หรือกล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการที่สร้างให้เกิดโอกาสที่ผู้สูงอายุสามารถสร้างการเช่ือมต่อกับสังคมได้ 
และสร้างให้เกิดกระบวนการปฏิสังสรรค์ทางสังคมที่มีความหมายส าหรับผู้สูงอายุขึ้น เช่น ผู้สูงอายุบางท่าน มีความภาคภูมิใจ
ในคะแนนความดีที่ตนสะสมได้โดยไม่คิดที่จะแลกเปลี่ยนความดีเหล่านั้นกับสิ่งของใดๆ เพราะรู้สึกว่าคะแนนความดีเหล่านั้น
สะท้อน “ความเป็นคนดี”ของตนเอง ท่ีเกิดจากการสร้างประโยชน์ให้แก่ท้ังตนเอง ครอบครัว และชุมชน  

2) โรงเรียน-มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุต าบลหัวง้ม เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงปัญหาของผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมกันของ
กลุ่มแกนน า น าโดยพระครูสุจิณกัลยาณธรรม ร่วมกับผู้น าจาก อบต.หัวง้ม, รพ.สต.หัวง้ม, คณะครูจากโรงเรียนป่าแดงวิทยา 
และกลุ่มผู้น าชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้าน โดยเหตุการณ์ที่ส าคัญที่กระตุ้นให้กลุ่มแกนน าตระหนักในปัญหาและเห็นความส าคัญใน
การสร้างกระบวนการในดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจังคือ การฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุ 3 ราย แบบปีเว้นปี ในปี พ.ศ.2549, 2551, 
2553 ซึ่งการฆ่าตัวตายถือเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติในสังคมไทย โดยเฉพาะในสังคมชนบท และเมื่อมีการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว ทางกลุ่มแกนน ามีข้อสังเกตส าคัญว่า ผู้สูงอายุรายล่าสุดที่ฆ่าตัวตายในปี 2553 เป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะไม่มีปัญหา
สุขภาพรุนแรง แต่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว จึงมีแนวคิดร่วมกันในการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุ 
จึงก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหัวง้มขึ้นในปี 2553และในปี 2556 ทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้มีการขยายช้ันเรียน
จากระดับโรงเรียนไปยังระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับนักเรียนผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ก าหนดไว้ 3 ปี 
กล่าวคือ เมื่อผู้สูงอายุจบหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 3 ปี ก็จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต่อเนื่องในฐานะนักเรียน
ผู้สูงอายุในระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีนักเรียนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 270 คน แบ่งเป็นระดับโรงเรียน (3 ช้ันปี) จ านวน 153 คน 
ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน117 คน  

โรงเรียน-มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุต าบลหัวง้ม ได้ใช้วัดศรีเมืองมูล (บ้านบวกขอน หมู่ 8) เป็นช้ันเรียน เปิดท าการทุกวัน
พฤหัสบดี ตั้งแต่ 8.30 น - 16.00 น. เริ่มด าเนินการในเทอมการศึกษาแรกตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กันยายน จากนั้นก็จะท า
การปิดเทอม และเริ่มเรียนในเทอมที่ 2 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-มีนาคม การเรียนจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับโรงเรียน 
และมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ภาคเช้า ระดับโรงเรียนจะเน้นการเรียน 3 วิชาหลัก คือ พระพุทธศาสนา, 
สังคมวัฒนธรรม, สุขภาพอนามัย ในขณะที่ระดับมหาวิทยาลัย จะเน้นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของพระพุทธศาสนา ส่วนภาค
กลางวัน หลังรับประทานอาหารกลางวัน (ผู้สูงอายุแต่ละท่านจะน า “ห่อข้าว” ของตนเองมา และร่วมรับประทานกับเพื่อนๆ
ผู้สูงอายุ ท าให้ อบต. ไม่ต้องใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้) จะเป็นกิจกรรม/วิชาเลือกเสรีตามความสนใจของนักเรียนผู้สูงอายุ
แต่ละคน เป็นต้นว่า กลุ่มตีกลองสะบัดชัย, กลุ่มร าวงย้อนยุค, กลุ่มที่สนใจกิจกรรมวิชาการ เช่น เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
หรือคอมพิวเตอร์, กลุ่มหัตถกรรม, กลุ่มดนตรีพื้นเมือง/พื้นบ้าน, กลุ่มการละเล่นพื้นบ้าน ทั้งนี้การเรียนการสอนในโรงเรียน-
มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุในต าบลหัวง้ม จะด าเนินการสอนหลักโดยครูจิตอาสา ซึ่งได้แก่ ข้าราชการบ านาญในพ้ืนท่ี เจ้าหน้าที่ของ
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หน่วยงาน/องค์กรในต าบล เช่น พระสงฆ์, ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของ รพ.สต., คุณครูจากโรงเรียนป่าแดงวิทยา, บุคลากรของ 
อบต.หัวง้ม  

การเกิดขึ้นและธ ารงอยู่ของโรงเรียน-มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุต าบลหัวง้ม ถือได้เป็นโอกาสที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุ เป็นการสร้างความท้าท้ายต่อการประทับตราเชิงลบ (stereotype) บางประการต่อผู้สูงอายุ เช่น การถูกมองใน
ฐานะวัยที่ไม่สามารถพัฒนาหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ กรณีที่ชัดเจนกรณีหนึ่งคือ นักเรียนผู้สูงอายุท่านหนึ่ง ที่เลือกเรียนวิชา
ภาษาไทยในภาคบ่ายของช้ันเรียน คุณยายได้ใช้เวลา 2 เดือนในการฝึกเขียนช่ือตนเอง ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถเขียนได้
เนื่องจากไม่ได้เรียนหนังสือ และเมื่อสามารถเขียนช่ือตนเองได้ส าเร็จ คุณยายก็มีความมั่นใจในการจับปากกาในการเขียนช่ือ
ตนเอง โดยเฉพาะทุกเดือนที่ต้องรับเบี้ยยังชีพ ซึ่งเดิมจะใช้วิธีการปั้มหัวแม่มือ ตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
ความสามารถในการเรียนรู้ได้ของผู้สูงอายุ นอกจากน้ีโรงเรียน-มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ ยังได้เป็นพื้นที่ทางสังคมที่ส าคัญ ที่ท าให้
ผู้สูงอายุมีตัวตนในชุมชน เพราะการเกิดขึ้นและธ ารงอยู่ของโรงเรียนผู้สู งอายุในต าบล ได้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุถูกให้
ความส าคัญไม่แพ้วัยอื่น นอกจากนี้เมื่อโรงเรียน-มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุต าบลหัวง้มได้รับการยอมรับ และมีผู้สนใจมาศึกษาดู
งานเป็นจ านวนมาก ย่อมท าให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจในตนเอง ยิ่งท าให้รู้สึกว่าโรงเรียนเป็นพื้นที่ ทางสังคมของตนเอง ที่
สามารถน าไปสู่การผลิตสร้างความหมายเชิงบวกให้แก่ความสูงวัย และเป็นพื้นที่ท่ียังประโยชน์แก่สังคมภายนอกชุมชน   

3) การแข่งกีฬาสีสัมพันธ์ผู้สูงอายุ กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเป็นกิจกรรมประจ าปี ผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน การจัดกิจกรรมจะประกอบไปด้วย การเดินพาเหรด ที่มีการรณรงค์สร้างจิตส านึกในประเด็นต่างๆ 
เช่น การใช้ชีวิตแบบพอเพียง, การลด ละ เลิกอบายมุขและสุรา รวมถึงมีการประกวดกองเชียร์ และการแข่งขันกีฬาส าหรับ
ผู้สูงอายุ ภายในงานยังเปิดโอกาสให้คนวัยอ่ืนเข้าร่วม เป็นต้นว่า กลุ่มเด็กนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กในต าบลได้เข้าร่วมแสดงการ
เต้นร าประกอบเพลง, เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถม-มัธยมศึกษาตอนต้นได้แสดงการฟ้อนร า  

4) การคัดเลือกและมอบประกาศนียบัตรยกย่อง “แม่ดีเด่น” ในโอกาสวันแม่แห่งชาติในเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่ง
ผู้สูงอายุหญิงท่ีได้รับการคัดเลือกจากกระบวนการของชุมชนก็จะได้รับการยกย่องในฐานะแม่ผู้เสียสละ และดูแลลูกหลานเป็น
อย่างดี ซึ่งสะท้อนกระบวนการทางสังคมที่ให้คุณค่าแก่บทบาทของผู้สูงอายุหญิง 
 โอกาสในการมีส่วนร่วมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่กระตือรือร้น (Active older people) เหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็น
ถึงการเช่ือมต่อระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเอง และผู้สูงอายุกับคนวัยอื่นๆในชุมชน และเป็นโอกาสที่น าไปสู่การด ารงอยู่อย่างมี
คุณค่า มีศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เราจะเห็นได้ว่ากระบวนการและกลไกของธนาคารความด ีได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวต าบล
หัวง้มทุกเพศ ทกุวัย ได้สร้างสรรค์ประโยชน์เชิงบวกทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน สังคมในภาพรวม  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกธนาคารความดีที่ภาคภูมิใจกับคะแนนความดีในสมุดบันทึกความดีของตนเอง และบางคนถึงแม้จะท า
ความดีก็ไม่ได้บันทึกความดีดังกล่าวทุกครั้ง เพราะรู้สึกว่าเมื่อท าความดีแล้ว ความสุขก็บังเกิด การบันทึกความดีจะท าหรือไม่
ท าก็ได้ เนื่องจากตนได้ประโยชน์จากความสุขท่ีเกิดทางใจแล้ว แต้มคะแนนความดี ท่ีปรากฏในสมุดบันทึกความดีของผู้สูงอายุ 
ได้สะท้อนคุณค่าอย่างเป็นรูปธรรมของผู้สูงอายุต่อชุมชน ในขณะที่ความรู้สึกมีความสุขท่ีได้จากการท าความดี ก็เป็นมิติเชิงจิต
วิญญาณที่สะท้อนการรู้สึกมีคุณค่า และการมีชีวิตที่มีความหมายของผู้สูงอายุต าบลหัวง้ม นอกจากนี้การเกิดขึ้นและธ ารงอยู่
ของโรงเรียน-มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดการด ารงอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ ศรีของ
ผู้สูงอายุ เพราะโรงเรียนและกระบวนการของโรงเรียนได้เปิดพื้นท่ีทางสังคมให้มีการสร้างตัวตนเชิงบวกแก่ผู้สูงอายุ เช่น เป็นผู้
สูงวัยท่ีมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรม เป็นนักเรียนผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ เป็นคน
เฒ่าคนแก่ทีย่ึดมั่นในพระพุทธศาสนา 

ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่ทางชุมชนได้มีการจัดขึ้น เพื่อแสดงเคารพ และยกย่องแก่ผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศ
กิตติคุณ “แม่ดีเด่น”รวมไปถงึกิจกรรมที่แสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุซึ่งเป็นกิจกรรม “หน้าหมู่” คือ เป็นกิจกรรมสาธารณะ
ร่วมกันในระดับชมุชนอีกกิจกรรมอย่างพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในช่วงปี๋ใหม่เมือง กเ็ป็นกิจกรรมที่ได้ช่วยผลิตซ้ าความหมายเชิง
บวกที่มีต่อผู้สูงอายุ เช่น เป็นผู้ที่มีความส าคัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนรุ่นหลัง นอกจากนี้ยังมี โอกาสที่ส่งเสริมบทบาทเชิง
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การสร้างประโยชน์ (contribution) ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ท าทางไปสู่การมีชีวิตที่มีคุณค่า การธ ารงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ อาทิเช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวง้ม ได้เชิญผู้สูงอายุไปเป็นครูภูมิปัญญาในการสอนและให้ความรู้แก่เด็กๆในศูนย์
เด็กเล็ก หรือการได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ความสามารถทางด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาของตนเองในกิจกรรม หรือโครงการ
ต่างๆที่ทาง อบต.หัวง้มได้จัดขึ้น อาทิ โครงการอุ้ยสอนหลาน  
 อาจเป็นการยากที่จะแยกพิจารณากิจกรรม/โครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต าบลหัวง้ม ซึ่งถูกพิจารณาในฐานะ
กระบวนการทางสังคมที่เป็นโอกาสในการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุออกเป็นกิจกรรม/โครงการอย่างแยกขาดจากกัน 
เพราะในข้อเท็จจริงกระบวนการและโอกาสเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อผู้สูงอายุในหลายๆทาง เป็นต้นว่า การเกิดขึ้นและ
ธ ารงอยู่ของธนาคารความดี เป็นท้ังโอกาสที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเอง และคนวัยอื่นๆในชุมชน ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นกุศลโลบายที่น าทางไปสู่การมีชีวิตที่มีคุณค่า มีความหมาย และมีศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับโรงเรียน-
มหาวิทยาลัยของผู้สูงอายุ ที่เป็นท้ังโอกาสในการเรียนรู้ เป็นพื้นที่ทางสังคมที่ท าให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสผลิตสร้างความหมายเชิง
บวกแก่ความแก่เฒ่าของตนเอง แล้วก็ยังเป็นกระบวนการและโอกาสที่ท าให้ผู้สูงอายุธ ารงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเช่นกัน  

2.2 การสร้างโอกาสในการเชื่อมต่อทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่แยกตัวโดดเด่ียว (Isolated older people) 
ดังกล่าวมาข้างต้นว่ากระบวนการของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ มิได้เน้นไปที่การมีส่วนร่วมทางสังคมที่น าไปสู่การ

เช่ือมต่อทางสังคม (social connectedness) ของกลุ่มผู้สูงอายุที่กระตือรือร้น และดูแลตนเองได้เท่านั้น หากแต่ยังให้
ความส าคัญกับการเช่ือมต่อทางสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ถูกโดดเดี่ยวจากสังคม (isolated older people) ด้วยเง่ือนไขต่างๆ 
อาทิ ข้อจ ากัดทางสุขภาพ หรือเศรษฐกิจ ทั้งนี้ข้อเท็จจริงประการหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุคือ เมื่อ
ผู้สูงอายุเผชิญข้อจ ากัดทางสุขภาพ เช่น เป็นผู้ป่วยติดเตียง ย่อมจะไม่สามารถมีส่วนร่วมทางสังคมในรู ปแบบต่างๆได้ 
(Kadoya, 2013)อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการเช่ือมต่อหรือเช่ือมโยงเชิงสังคมในฐานะที่เป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของผู้สูงอายุ 
กระบวนการทางสังคมที่สร้างโอกาสให้มีการเชื่อมต่อ/เชื่อมโยงทางสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีถูกแยกตัวจากชุมชนจึงเป็นอีกหนึ่ง
กระบวนการส าคัญของการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ต าบลหัวง้มในฐานะของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ได้ริเริ่ม
กระบวนการในการสร้างโอกาสดังกล่าวให้เกิดขึ้น ซึ่งในท่ีนี้ขอยกตัวอย่าง 2 กิจกรรมที่ส าคัญ  

โครงการร้อยคน ร้อยดวงใจ ร้อยความห่วงใยช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน เป็นโครงการที่จัดขึ้นมาโดยความร่วมมือกับ
ภาคีการท างานในต าบลทั้งพระสงฆ์, อบต., รพ.สต., โรงเรียน และกลุ่มจิตอาสาในชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชน “หมอน้อยคอย
อาสา” กลุ่ม อสม. จิตอาสา รวมถึงกลุ่มผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน กิจกรรมส าคัญ คือ การคัดเลือกผู้ที่มีความขาดแคลน และมี
ความจ าเป็น โดยเฉพาะในมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคม เช่น เป็นผู้สูงวัยท่ียากจน, เจ็บป่วยเรื้อรัง, อยู่โดดเดี่ยว ขาดคนดูแล การ
ให้การสนับสนุนจะให้การสนับสนุนท้ังสิ่งของ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง และสนับสนุนเงินงบประมาณ นอกจากนี้การสนับสนุน
ที่ส าคัญคือ การสนับสนุนทางจิตวิญญาณ (spiritual support) ในการด าเนินการทางคณะท างานซึ่งมี อบต.หัวง้ม เป็นแกนน า 
จะประสานกับผู้น าชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้านให้ท าการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ มาหมู่บ้านละ 3 คน 
จากนั้นในแต่ละเดือนก็จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือไปทีละหมู่บ้านจนครบทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้ส าหรับการสนับสนุนทางจิต
วิญญาณที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กระบวนการถือได้ว่ามีความส าคัญมากที่ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีความหมาย 
(meaningful interaction) ระหว่างผู้สูงอายุที่ถูกโดดเดี่ยวจากสังคมและชุมชน (มีกลุ่มคณะท างานเป็นตัวแทน) โดยเฉพาะ
การน าทีมโดยพระสงฆ์ ซึ่งถือเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณที่ส าคัญ รวมทั้งนายก อบต. และผู้น าชุมชน ซึ่งถือเป็นผู้น าอย่างเป็น
ทางการ รวมถึงครูบาอาจารย์จากโรงเรียน ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีสถานภาพทางสังคมที่ค่อนข้างสูงในชุมชน เมื่อมีการลงเยี่ยมบ้าน
ของกลุ่มแกนน าเหล่านี้ ย่อมเป็นสัญลักษณ์ของการให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ถูกเยี่ยมบ้านในฐานะที่พวกเขาและเธอ
ยังคงเป็นสมาชิกของชุมชน การไปเยี่ยมบ้านของพระสงฆ์ ถือเป็น “มงคล” ที่เกิดขึ้นกับผู้คนและบ้านเรือนหลังนั้นตามความ
เช่ือทางของชาวพุทธ ความปลื้มปิติย่อมเกิดขึ้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า สายสัมพันธ์แห่งการเช่ือมโยง/เช่ือมร้อยทางสังคมกับ
ผู้สูงอายุเหล่านี้กับชุมชนได้ก่อตัว และถักทอขึ้น  
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นอกจากนี้อีกหนึ่งกิจกรรมและกระบวนการที่น่าสนใจคือ “หมอน้อยคอยอาสา” ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมของกลุ่ม
นักเรียนจิตอาสาของโรงเรียนป่าแดงวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนที่เป็นหมอน้อย จะเข้ารับการอบรมความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่
ของ รพ.สต. ต าบลบหัวง้ม จากนั้นก็จะเริ่มท างานโดยการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย หรือผู้พิการในชุมชน ซึ่งกิจกรรม
หลักท่ีหมอน้อยจะช่วยดูแลคือ การเช็ดตัว การวัดความดัน การท าความสะอาดบ้านเรือนของผู้สูงอายุ การท ากิจกรรมจะท า
ในช่วงของวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นอกจากนี้เด็กๆยังได้น าคะแนนความดีที่ตนเองสะสมมาไปแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เพื่อน าไปเป็น
ของเยี่ยมในขณะที่ลงเยี่ยมบ้านด้วย เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง โดยที่เมื่อท ากิจกรรมเสร็จเด็กๆก็สามารถสะสมความดีเพิ่มเติมได้ 
และสามารถสะสมแล้วน าไปแลกเปลี่ยนเป็นของเยี่ยมส าหรับการท ากิจกรรมครั้งใหม่ได้ กิจกรรมหมอน้อยคอยอาสา ถือเป็น
อีกหนึ่งกระบวนการทางสังคมที่เป็นโอกาสในการสร้างการเช่ือมต่อทางสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีถูกแยกตัวโดดเดี่ยว (รวมถึงคน
วัยอื่น) กับชุมชนโดยมีหมอน้อยเป็นตัวแทน ซึ่งหมอน้อยไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของชุมชน ณ เวลาปัจจุบันเท่านั้น หากแต่เป็น
ตัวแทนที่สะท้อนภาพอนาคตของชุมชน เนื่องจากเด็กๆจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นอนาคตของชุมชนต่อไป การท างานของ
หมอน้อย จึงไม่เพียงสร้างโอกาสในการเช่ือมต่อทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่โดดเดี่ยวในช่วงเวลาปัจจุบัน หากแต่เป็น
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่บ่มเพาะและแฝงฝัง (embodied) จิตส านึกบางประการระหว่างคนวัยหนุ่มสาวกับการเห็น
คุณค่าและความหมายของผู้สูงอายุ  

ประสบการณ์ของต าบลหัวง้มได้ให้ภาพกระบวนการขับเคลื่อนในชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามสร้างและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ และการสร้างการเช่ือมต่อทางสังคมกับผู้สูงอายุที่โดดเดี่ยว ล าดับต่อไปเป็นการน าเสนอ
ผลจากการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์มุมมองเชิงแนวคิดทฤษฎีของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผลการศึกษา
ภาคสนาม 

 
3. ประเด็นส าคัญในการประยุกต์แนวคิดชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในการศึกษาและพัฒนาความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุใน
ชุมชนชนบทไทย  
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และการศึกษาข้อมูลภาคสนามเบื้องต้นในพื้นที่
ต าบลหัวง้มได้น าทางผู้เขียนไปสู่ประเด็นทางวิชาการที่ส าคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อจะประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ในการศึกษาและ
พัฒนาความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุในชุมชนชนบทไทย กล่าวคือ  

1)การพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุต้องค านึงถึง “best fit” ระหว่างความหลากหลายของผู้สูงอายุ เช่น เพศ
สภาวะ, ช่วงวัย, ภาวะสุขภาพ, ความสนใจและความต้องการ, ชาติพันธ์ุ, ต าแหน่งทางสังคม ฯลฯ และศักยภาพของทรัพยากร
ประเภทต่างๆที่ชุมชนมี หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่า การค านึงถึงทุนทางสังคมที่ชุมชนท้องถิ่นมี โดยต้องให้ความส าคัญกับการการ
สร้างกระบวนการที่ท าให้สามารถเข้าถึงความหลากหลายของผู้สูงวัยในชุมชน และพยายามหา “จุดร่วม” ในความแตกต่าง
หลากหลายใน และการรับรู้ทุนทางสังคมที่ตนเองมี แนวทางหนึ่งที่หลายพื้นที่ได้ด าเนินการคือ การประเมินชุมชน 
(community assessment) ทั้งประเมินปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ และประเมินทุนทางสังคม (ทรัพยากรต่างๆ) ของ
ชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก  
 2)การมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 รูปแบบ (Bukov et al.,2002) ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วม
ทางสังคมแบบรวมกลุ่ม (collective social participation) (2) การมีส่วนร่วมทางสังคมแบบยังประโยชน์(productive 
social participation (3) การมีส่วนร่วมทางสังคมเชิงการเมือง (political social participation) นั้นได้สะท้อนระดับของการ
มีส่วนร่วมทางสังคมที่แตกต่างกัน แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการให้คุณค่าเชิงการประเมิน (มีล าดับสูง-ต่ า) กับการมีส่วนร่วม
ทางสังคมในแต่ละรูปแบบ เพราะจะน าไปสู่การเบียดขับผู้สูงอายุที่อาจมีข้อจ ากัดบางประการที่ท าให้ไม่สามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมในระดับที่สูงขึ้นได้ เช่น การมีส่วนร่วมทางสังคมเชิงการเมือง เพราะผู้ที่จะสามารถมีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าวได้
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรเฉพาะ ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละคนเติบโตขึ้นในบริบททางสังคมที่แตกต่างกัน ฉะนั้นงานศึกษาต้องช้ีให้เห็น
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คุณค่าของการมีส่วนร่วมในแต่ละประเภท อย่างไรก็ตามในแง่ของการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ถือได้ว่าการมีส่วนร่วมใน
รูปแบบที่ 2 และ 3เป็นความท้าท้ายที่กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนที่เป็นมิตรในระดับชุมชนจักต้องค านึงถึง 
เนื่องจากเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงความหมายเชิงลบท่ีมองผู้สูงอายุในฐานะผู้อ่อนแอ พึ่งพิง และไม่
สร้างประโยชน์ (non-productive)  

3)ลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในมิติการมีส่วนร่วมตามหลักการ 7 ประการของ WHO  อันได้แก่ 1) 
ความสามารถในการเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ (accessibility of events and activities) 2) ความสามารถในการจ่ายของผู้สูงอายุ 
(affordability) 3) ความหลากหลายของกิจกรรมต่างๆ (range of events and activities) 4) สิ่งอ านวยความสะดวกและ
ที่ตั้ง (facilities and settings) 5) การส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้เข้าร่วมกิจกรรม (promotion and awareness of 
activities) 6) การให้ความส าคัญกับผู้สูงวัยท่ีแยกตัวโดดเดี่ยว (addressing isolation) และ 7) ส่งเสริมการบูรณาการภายใน
ชุมชน (fostering community integration) (WHO, 2007:38-44) มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุใน
แง่ของการน าแนวทางเชิงนโยบายแก่ชุมชนท้องถิ่น และหรือองค์กรชุมชนท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนการสร้าง “โอกาสในการ
มีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ” แม้ว่าหลักการทั้ง 7 ประการจะมีลักษณะเป็นข้อเสนอโดยทั่วไป (general suggestions) แต่ก็ถือได้
ว่าเป็นหลักการทั่วไปท่ีสามารถน ามาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นท่ีได้  โดยค านึงถึงปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ
และทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่ ซึ่งท้ายท่ีสุดชุมชนอาจสร้างแนวทางเชิงนโยบายที่แตกต่างจากหลักการ 7 ประการของ WHO ก็
เป็นได้  

4) การเช่ือมโยงทางสังคมของผู้สูงอายุ (social connectivity of older people)ถือเป็นผลลัพธ์ส าคัญของการมี
ส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงประการหนึ่ง คือ ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะสามารถมีส่วนร่วมทางสังคม
ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเผชิญข้อจ ากัดบางประการ เช่น มีปัญหาสุขภาพ เป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือเป็นผู้ที่มีความยากจน 
จึงไม่สามารถมีส่วนร่วมทางสังคมได้ ฉะนั้นประเด็นส าคัญคือ จะท าอย่างไรให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ยังคงมีสายสัมพันธ์ที่เช่ือมต่อกับ
ชุมชน ไม่ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยว ประสบการณ์ของต าบลหัวง้ม ได้สะท้อนว่ากิจกรรมที่น าไปสู่การเช่ือมโยงทางสังคมระหว่างชุมชน
และผู้สูงอายุท่ีโดดเดี่ยวเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ส าคัญที่ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุต้องค านึงถึง  

นอกจากน้ีในกลุ่มของผู้สูงอายุท่ีกระตือรือร้น (Active older people) การสร้างการเช่ือมโยงทางสังคมไม่ควรจ ากัด
อยู่เฉพาะภายในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเอง แต่จ าเป็นต้องสร้างการเช่ือมโยงทางสังคมกับคนช่วงวัยอื่นๆร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม
โอกาสในการเชื่อมโยงดังกล่าวอาจน าไปสู่ผลลัพธ์ทั้งในเชิงการน าไปสู่การบูรณาการของช่วงวัย ท่ีท าให้ลดอคติที่แต่ละช่วงวัยมี
ต่อกัน หรืออาจน าไปสู่ช่องว่างของอคติระหว่างช่วงวัยท่ีห่างกว้างขึ้น ฉะนั้นกระบวนการที่จะช่วยลดโอกาสของการน าไปสู่อคติ
ระหว่างวัยจึงเป็นประเด็นท่ีต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญ  

 
บทสรุป 
 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ได้เผยให้เห็นถึงแนวทางใหม่ในการรองรับสังคมผู้สูงวัยที่เน้น
มุมมองเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ และได้ช้ีให้เห็นลักษณะชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุไว้ว่ามีความหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของ
พื้นที่ (ทรัพยากรภายในชุมชน) และความต้องการของผู้สูงอายุเองส าหรับการศึกษาครั้งนี้เน้นการศึกษาชุมชนที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุในมิติของการมีส่วนร่วมซึ่งหมายถึงการสร้างโอกาสที่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ 
โอกาสดังกล่าวจะน าไปสู่การเช่ือมโยงทางสังคมของผู้สูงอายุในชุมชนทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเองและกับกลุ่มคนวัยอื่น ผล
จากเชื่อมโยงทางสังคมได้สร้างให้เกิดโอกาสในการปฏิสังสรรค์ทางสังคมที่มีความหมายของผู้สูงอายุ เช่น การยังประโยชน์แก่
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะน าทางผู้สูงอายุไปสู่การมีชีวิตที่มีความหมายในช่วงบั้นปลายของชีวิต เช่น ความรู้สึกมีคุณค่า มี
ศักดิ์ศรี 

 ในขณะที่ข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ต าบลหัวง้ม สะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนมีความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยมีการสร้าง
โอกาสในการมีส่วนร่วมทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่กระตือรือร้น (active older people) ในหลายกิจกรรม เป็นต้นว่า 
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ธนาคารความดี โรงเรียน-มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ รวมไปถึงการยกย่องเชิดชูและให้คุณค่าแก่ผู้สูงอายุในกิจกรรมต่างๆ เป็นต้นว่า 
การมอบรางวัลแม่ดีเด่นส าหรับผู้สูงอายุหญิง และการจัดพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในระดับต าบล นอกจากนี้ชุมชนยังมีการสร้าง
โอกาสในการเช่ือมต่อทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่แยกตัวโดดเดี่ยว (isolated older people) ซึ่งเป็นการส่งบริการทางสังคม
และสุขภาพไปยังผู้สูงอายุที่แยกตัวโดดเดี่ยวจากสังคมอันเนื่องมาจากเง่ือนไขบางประการ อาทิ ปัญหาสุขภาพ หรือความ
ยากจน เช่น โครงการร้อยคน ร้อยดวงใจ ร้อยความห่วงใยช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและโครงการ “หมอน้อย คอยอาสา” ซึ่งเป็น
กิจกรรมจิตอาสาของเยาวชน 

ส าหรับประเด็นส าคัญในการประยุกต์แนวคิดชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในการศึกษาและพัฒนาความเป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุในชุมชนชนบทไทยนั้น ต้องค านึงถึง “best fit” ระหว่างความหลากหลายของผู้สูงอายุและทุนทางสังคมที่ชุมชนมี ให้
ความส าคัญกับการศึกษาคุณค่าของการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุในแต่ละรูปแบบ  และการสร้างแนวทางเชิงนโยบาย
เพื่อพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่นเอง นอกจากนี้การสร้างการเช่ือมโยงทางสังคมระหว่าง
ชุมชนและผู้สูงอายุท่ีโดดเดี่ยวเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ส าคัญที่ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุต้องค านึงถึง รวมถึงการตระหนัก
ถึงแนวทางในการลดอคติระหว่างช่วงวัย เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการระหว่างช่วงวัยในชุมชน  

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า “ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ” ทั้งในมิติที่เป็นแนวคิดทางวิชาการและเป็นกระบวนการ
ขับเคลื่อนทางสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของชุมชนชนบทไทยในการรับมือกับสถานการณ์ความสูงวัยของชุมชนที่ได้เพิ่ม
ความเข้มข้นของสถานการณ์ และความซับซ้อนของปัญหามากขึ้นทุกขณะ ชุมชนที่มีความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุจึงไ ม่ได้เป็น
เพียงการรับมือกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุแบบตั้งรับ และมองเห็นแต่เพียงปัญหาเชิงลบที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น แต่เป็นแนวคิด
และกระบวนการที่น าทางสังคมไทยไปสู่การมองเห็น “โอกาส” ที่จะสร้างชุมชนที่เข้มแข็งจากกระบวนการรับมือกับความสูงวัย 
เพราะชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุย่อมเป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับคนทุกเพศ ทุกวัย  
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บทเรียนรู้จากการพัฒนาแกนน าชุมชนน าร่องคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว  
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 

Lessons learned from Development Scheme on Pilot Community Leaders for individual 
protection in family welfare of Women and Men Progressive Movement  

Foundation with Multidisciplinary Team Cooperation 
 

ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี1 
Punika Apirukkraisri2 

 

Abstract 
From the development scheme on pilot community work and a multidisciplinary team on family 

welfare protection, together with Women and Men Movement Progressive Foundation 2014 focusing on 
pilot community leaders development on family welfare protection and a cooperation with 
multidisciplinary team, the lesson learned from monitoring and evaluation has found that community 
leaders have the potential to assist and protect their family members welfare and able to work with a 
multidisciplinary team in the community. Community leaders can also create and develop a constant 
work system.  However, there are four suggestions: (1) develop essential skills for pilot community leaders 
to assist and protect the target crisis group, (2) develop a system to provide services for people receiving 
family welfare, (3) develop pilot community leaders interoperability with multidisciplinary team, and (4) 
urge multidisciplinary practitioners to perform proactively in order to prevent, monitor, and protect family 
members welfare. 
Keywords : pilot community leader, family welfare protection, interoperability with multidisciplinary    

 
บทคัดย่อ 

โครงการพัฒนารูปแบบการท างานของชุมชนน าร่องร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลใน
ครอบครัว มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ปีพ.ศ.2557 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนน าร่องคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัว และพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ของชุมชนน าร่อง ซึ่งบทเรียนรู้จากการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ พบว่า แกนน าชุมชนมีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว และ
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ชุมชนได้ ตลอดจนสามารถสร้างและพัฒนาระบบในการปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) พัฒนาทักษะแกนน าชุมชนน าร่องในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง
กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะวิกฤติ (2) พัฒนาระบบการให้บริการแก่กลุ่มผู้ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว (3) 
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างแกนน าชุมชนน าร่องและสหวิชาชีพในพื้นที่ชุมชนให้มีความทีมมากขึ้น และ (4) 
ผลักดันให้กลไกการปฏิบัติเชิงสหวิชาชีพเป็นกลไกการปฏิบัติงานเชิงรุก ส าหรับการป้องกัน เฝ้าระวัง และคุ้มครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัว 
ค าส าคัญ : แกนน าชุมชนน าร่อง, การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว, การปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
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บทน า 
การปฏิบัติงานรูปแบบสหวิชาชีพ เป็นกลไกการปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมสมรรถนะการให้ความช่วยเหลือและวางแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ โดยการระดมความรู้ ทัศนคติ และทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะของนักวิชาชีพสาขาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในกระบวนการให้ความช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและผู้หญิงที่ตกอยู่สถานการณ์ความรุนแรงในรูปแบบ
ต่าง ๆ จ าเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติงานเชิงสหวิชาชีพ ทั้งนี้เนื่องจาก ความซับซ้อนของปัญหาจึงจ าเป็นต้องอาศัยความ
เช่ียวชาญของนักวิชาชีพหลากหลายวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา ท าให้เห็นมุมมองปัญหาที่มีทางออก
กว้างขวาง ลึกซึ้ง รอบด้านอย่างรอบคอบ แต่ละวิชาชีพจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จึงเป็นการทบทวนข้อมูล ประเมิน
วินิจฉัยอย่างรอบด้าน นักวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนสามารถให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกันได้ ท าให้การ
จัดการปัญหาและการวางแผนการปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจน เป็นที่รวมของผู้ช านาญการซึ่งมีอ านาจจัดการเต็มที่ในสาขา
ของตน ท าให้การจัดการปัญหามีความคล่องตัวและรัดกุม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ใช้บริการ (ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 
และคณะ, 2547, น.399-400) ซึ่งปัจจุบัน การปฏิบัติงานรูปแบบสหวิชาชีพถูกก าหนดไว้ให้เป็นการบังคับใช้ทางกฎหมาย เช่น 
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546, พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ก าหนดให้มี “การ
สอบปากค าผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ 
หรือบุคคลที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอร่วมอยู่ในขณะสอบปากค าเพื่อให้ค าปรึกษาการสอบปากค า
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว” (มาตรา 8) พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 (อ้างถึงใน ระพี
พรรณ ค าหอม, 2551, น.137) เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานสหวิชาชีพให้เป็นกลไกที่
สามารถปฏิบัติใช้ได้จริง 

การถอดบทเรียนรู้จากการพัฒนาแกนน าชุมชนน าร่องคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 
ในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจาก ภาพปรากฏโดยส่วนใหญ่ของการปฏิบัติงานแบบทีมสหวิชาชีพ 
เป็นกลไกที่นักวิชาชีพใช้เป็นกลไกในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อการจัดการปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่งทางสังคม ในมุมกลับโครงการพัฒนารูปแบบการท างานของชุมชนน าร่องร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครอง
สวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัว มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ปี พ.ศ.2557 สะท้อนถึง การปฏิบัติงานแบบทีมสหวิชาชีพนั้น ถือ
เป็นกลไกการปฏิบัติงานระดับพื้นท่ีที่ส าคัญ หากแกนน าชุมชน อาสาสมัคร ผู้น าชุมชน เข้าใจ เรียนรู้ และพัฒนาการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างชุมชนกับสหวิชาชีพ จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวได้ โครงการจึงเน้น
พัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนน าร่องคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวและสหวิชาชีพในพ้ืนท่ีให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกัน 
เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว หมายรวมถึงการพัฒนา สหวิชาชีพในพื้นที่ให้เป็นกลไกและระบบการปฏิบัติงาน
ของแกนน าชุมชนน าร่อง โดยมีชุมชนน าร่อง 4 ชุมชน ได้แก่ (1) ชุมชนบ้านค ากลาง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
(2) ชุมชนซอยพระเจน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (3) ชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และ (4) 
ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการท างานของชุมชนน าร่องร่วมกับทีมสห
วิชาชีพในการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัว มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ปี พ.ศ.2557 โดยมีขอบเขตเนื้อหาและ
ตัวช้ีวัดการติดตามประเมินผล ดังนี้ ระยะที่ 1 ติดตามและประเมินผลการเตรียมพื้นที่น าร่อง ถึง ความพร้อมในการปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว โดยมุ่งพิจารณาถึง ความพร้อมและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานระดับ
ชุมชนแต่ละชุมชนเป็นส าคัญ และ ระยะที่ 2 ติดตามและประเมินผลรูปแบบและกระบวนการปฏิบัติงานของชุมชนน าร่อง  ถึง 
พัฒนาการด้านการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัว ตลอดจนกระบวนการ
ปฏิบัติงานเครือข่ายเชิงสหวิชาชีพ โดยมุ่งพิจารณาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานชุมชนน าร่องแต่ละชุมชน การดึงภาคีเครือข่ายเพื่อ
การปฏิบัติงานเชิงสหวิชาชีพ และความพร้อมในการยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กเป็น
ส าคัญ โดยมีวิธีการศึกษาใช้วิธิการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น 3 วิธีการ ได้แก่ (1) ศึกษาผ่านการมีส่วน
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ร่วมด าเนินงานของชุมชนน าร่อง โดยการติดตามผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง (2) สัมภาษณ์เชิงลึก
เฉพาะราย (In-depth Interviews) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานชุมชนแต่ละชุมชนน าร่อง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานจริง และ (3) สัมภาษณ์เจาะกลุ่มเชิงลึก (Focus Group) เป็นการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม โดยเน้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ชุมชนแต่ละชุมชนน าร่อง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานจริง โดยมีค าศัพท์ส าคัญ ได้แก่ “การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัว” หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในรูปแบบ
ต่างๆ โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว “แกนน าชุมชนน าร่องคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัว” ในที่น้ีหมายถึง บุคคลหรือสมาชิกชุมชนน าร่องที่อาสาสมัครเข้ามาท างานในฐานะแกนน าคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล
ในครอบครัวที่เป็นสมาชิกชุมชนน าร่อง  และ “สหวิชาชีพ” หมายถึง วิชาชีพของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชนน าร่องที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว เช่น ต ารวจ ทนายความ แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ เป็น
ต้น      

 
ผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาแกนน าชุมชนน าร่องคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว มูลนิธิหญิงชายก้าว
ไกลในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 

ผลจากการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการท างานของชุมชนน าร่องร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการ
คุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัว มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ปี พ.ศ.2557 พบว่า แกนน าชุมชนมีศักยภาพในการให้
ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ชุมชนได้ 
ตลอดจนสามารถสร้างและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ซึ่งพบพัฒนาการที่เกิดกับแกนน า
ชุมชนน าร่องคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวในการปฏิบัติการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ได้แก่ (1) แกนน าเกิดพัฒนาการ 3 ด้าน ได้แก่ (1.1) พัฒนาการด้านทัศนคติ ความรู้ และทักษะ ของแกนน า
ปฏิบัติงาน (2) ชุมชนน าร่องมีพัฒนาการด้านความพร้อมต่อการเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัว และ (3) แกนน าชุมชนน าร่องและสหวิชาชีพในพ้ืนท่ีชุมชนน าร่องมีพัฒนาการด้านการปฏิบัติงานร่วมกัน มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ผลการศึกษาที่ 1 แกนน าเกิดพัฒนาการด้านความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) และ
พฤติกรรม (Behavior) ในการปฏิบัติงานคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว กล่าวคือ  

1.1 แกนน ามีพัฒนาการเกี่ยวกับทัศนคติและฐานคิดในการปฏิบัติงาน พบว่า เริ่มต้นจากค้นหา
แกนน าสมัครใจ พัฒนาเป็น แกนน าจิตอาสา หรือ แกนน าผ่านพ้นจากสถานการณ์ความรุนแรงทั้งในฐานะผู้ถูกกระท าและ
ผู้กระท า ส่งผลให้การปรับทัศนคติและเสริมระบบคิดเกี่ยวกับการท างานกับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงและเด็ก ความรุนแรงในครอบครัวเป็นไปด้วยดี กล่าวคือ   

1.1.1 มีทัศนคติต่อสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ตลอดจนสถานการณ์ความ
รุนแรงในครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป คือ “ตระหนักรู้อย่างเข้าใจถึงสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และความ
รุนแรงในครอบครัว”  “มองปัญหาครอบครัว เป็นเรื่องส่วนร่วม”  ท าให้แกนน าสามารถท างานได้อย่างเข้าใจตนเอง และผู้อื่น
มากขึ้น ดังค ากล่าวของแกนน า  

การดื่มฯ ก็เป็นประเด็นเรื่องความรุนแรง แต่ก่อนเราไม่ได้ คิดถึง...เมื่อเข้ามา
ท างานท าให้รู้ว่า คนดื่มเหล้าเป็นคนท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรง จึงต้องหา
จุดโฟกัส ส ารวจสถานการณ์ เน้นครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยง เป็นหูเป็นตาในการเฝ้า
ระวังครอบครัวที่มีความรุนแรงและบุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์...เห็นภาพความรุนแรง ที่เข้าใจได้ว่า “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีกับ
สถานการณ์ความรุนแรง” เรียนรู้ว่า “คนที่ดื่มมีภาวะความเสี่ยงที่อาจน าไปสู่ความ
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รุนแรงในรูปแบบต่างๆ ได้” (จากสัมภาษณ์แกนน าชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร) 
1.1.2 มีความเข้าใจถึง “แนวคิดที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง

ผู้ถูกกระท าความรุนแรง” ได้แก่  (1) แนวคิดความเสมอภาคทางเพศ (2) แนวคิดการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี (3) แนวคิด
เรื่อง “การสร้างคนต้นแบบ” พัฒนาคนเลิกเหล้ามาเป็นแกนน า  และ (4) แนวคิดการเคลื่อนไหวทางสังคมภาคประชาชน    

1.1.3 มีทัศนคติต่อการมองสถานการณ์ชีวิตของตนเองและคนรอบข้างเปลี่ยนไป กล่าวคือ 
มีความเข้าใจตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นขึ้น เปิดใจรับในตัวตนของผู้อื่นมากขึ้น ดังค ากล่าวของแกนน าชุมชน กล่าวว่า  

“กระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนน าท่ีท าให้แกนน าได้สะท้อนชีวิตของตนเอง
ออกมา เข้าใจตนเอง และเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่น ท าให้พฤติกรรมส่วนตัว พฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่มีความลึกซึ้ง 
ละเอียดอ่อน และระมัดระวังต่อความรู้สึกของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น คือ เรียนรู้การฟังผู้อื่น 
ท าให้รู้ถึงปัญหา ความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ” (จากสัมภาษณ์แกนน าชุมชนวัด
สวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร) 

1.2 มีพัฒนาการเร่ือง “ทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงาน” โดยเกิดการให้ความรู้ ควบคู่กับ
การปฏิบัติ จนเกิดทักษะ กล่าวคือ แกนน าเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทั้งมิติการช่วยเหลือ คุ้มครอง และป้องกัน โดย
การสนับสนุนความรู้จากภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ฯลฯ พบว่า 

1.2.1 แกนน าชุมชนน าร่องมีทักษะในการปฏิบัติงานคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัว โดยสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและประสบสถานการณ์ความรุนแรง ดังเห็นได้จาก 
แกนน าชุมชนน าร่องแต่ละพื้นท่ี มีการให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา เช่น แกนน าชุมชนน าร่องชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ให้ความช่วยเหลือกรณีครอบครัว ด.ญ.น้อย (นามสมมติ) ที่อาศัยอยู่กับบิดา-มารดาที่มีพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนปัจจุบันบิดา-มารดามีพฤติกรรมการเลิกดื่ม ฯลฯ  

1.2.2 เรียนรู้การปฏิบัติงานเชิงป้องกันมากข้ึน จากแต่เดิมแกนน าชุมชนน าร่อง ส่วนหนึ่ง
เป็นผู้น าชุมชน อาสาสมัครชุมชน การปฏิบัติงานในการท างานกับผู้เปราะบางทางสังคม มักให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นมากกว่า
การวางแผนและให้ความช่วยเหลือระยะยาว หรือการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหา จนเมื่อเข้ามาเรียนรู้การปฏิบัติงานคุ้มครอง
สวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว มีการวางกระบวนการให้ความช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีการท างานเฝ้าระวัง
มากขึ้น    

1.2.3 แกนน าสามารถประยุกต์ใช้มีทักษะ เทคนิค เครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ ดังกล่าวว่า  
“การจัดฝึกอบรมให้กับแกนน าอย่างต่อเนื่อง เป็นการติดอาวุธทางปัญญา

ให้กับทางแกนน า และมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานมากขึ้น เช่น การท างานต้องมี
การส ารวจข้อมูล เก็บข้อมูลเชิงลึก สามารถมองเห็นความรุนแรง ทั้งสภาพปัญหา
โดยรวม สภาพปัญหาครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยงต่อสถานการณ์ความรุนแรง ...การ
อบรม ควบคู่กับปฏิบัติจริง ท าให้พัฒนาการท างานได้จริง สามารถพูดคุยกับผู้
ประสบปัญหาได้ มีเทคนิคในการท างานมากขึ้น ซึ่ง หากอบรมแล้วไม่ใช้ ไม่มีการลง
มือปฏิบัติ ก็ไม่เกิดการเรียนรู้ ไม่เกิดทักษะ เทคนิคในการท างาน หรือ แม้แต่ไม่
สามารถท างานได้จริง” (จากสัมภาษณ์แกนน าชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร) 

ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ให้แกนน าชุมชนน าร่องปฏิบัติงานได้จริง ได้แก่ ความรู้ที่ได้จากการอบรม
เป็นความรู้ที่น าไปเสริมกับกระบวนการท างาน ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรที่อบรมให้แกนน า เน้นการอบรมเพื่อการน าไปใช้เป็น
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ส าคัญ มีเรียนรู้คู่ปฏิบัติจริง โดยมีการให้ความช่วยเหลือครอบครัว ผู้หญิง และเด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงหลาย
กรณี ตลอดจน มีการติดตามการด าเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือรายกรณีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับของแกนน าชุมชน และ
การปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ อีกทั้งมีการกระตุ้นกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเน้นการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติจริง   
  

1.3 มีพัฒนาการด้านพฤติกรรมการปฏิบัติต่อผู้อื่นและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป แกนน ามี
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการใช้ชีวิต พบว่า แกนน าชุมชนน าร่องมีความกล้าเผชิญต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเรียนรู้
การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสันติ ดังค ากล่าวของแกนน าใหม่ของชุมชนซอยพระเจน กล่าวว่า 

“ตั้งแต่เข้ามาท างานช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกระท าความรุนแรง และได้มีโอกาสเข้า
อบรม โดยเฉพาะการที่เราได้เห็นชีวิตคนอื่น ได้เรียนรู้ที่จะคิด จะปรับ และเรียนรู้เทคนิคที่
จะใช้ในการท างาน สามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตของตนเองได้ ท าให้เรากลายเป็นคน
อารมณ์เย็นลง ไม่โวยวายเหมือนแต่ก่อน คิดก่อนพูด ก่อนท า พยายามจะไม่แสดงไม่ท าสิ่ง
ที่ไม่ดีออกมา ไม่ปะทะ ครอบครัวก็ทักว่าเราเปลี่ยนไป ท าให้น้องฟังเรามากขึ้น จากท่ีไม่ฟัง 
จากสิ่งท่ีเราเปลี่ยน เลยคิดว่า การเข้ามาท างานครั้งนี้ ไม่ใช่แค่ช่วยเรา เรายังได้ช่วยคนอื่น
ด้วย ท าให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมไป” 

ผลการศึกษาที่ 2 แกนน ามีพัฒนาการด้านความพร้อมต่อการเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือการช่วยเหลือและ
คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว จากการติดตามและประเมินผล พบว่า แกนน าชุมชน
น าร่องมีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
และพบบทเรียนพัฒนาการด้านความพร้อมต่อการเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว กล่าวคือ  

2.1  มีทีมปฏิบัติงาน ซึ่งชุมชนน าร่องแต่ละชุมชน มีแกนน าปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนเฉลี่ย
ชุมชนละ      5 คน แบ่งแกนน าออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

2.1.1 ทีมปฏิบัติงานตรง ท าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัวโดยตรง แต่การปฏิบัติงานจริงมิได้แบ่งบทบาทหน้าที่กันชัดเจน หรือ มิได้เน้นด าเนินการในรูปแบบ
โครงสร้างทางการ เน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วม โดยแบ่งบทบาทหน้าที่แล้วแต่กรณีที่ให้ความช่วยเหลือ และพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของแกนน าท่ีจะเข้าไปด าเนินกระบวนการให้ความช่วยเหลือน้ัน ๆ 

2.2.2 ทีมสอดส่อง เฝ้าระวัง หรือ ทีมเครือข่ายการท างาน มิได้มีบทบาทหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือหรือติดตามผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ท าหน้าที่ เป็นแกนน าเฝ้าระวัง สอดส่องสถานการณ์ และแจ้งเหตุฉุกเฉิน
หากมีสถานการณ์การเกิดขึ้น ซึ่งผู้ที่ด าเนินบทบาทดังกล่าว เช่น กรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน อาสาสมัครชุมชน ฯลฯ ทั้งนี้ทาง
แกนน าปฏิบัติงานโดยตรง จะมีการประสานข้อมูลกับแกนน าสอดส่อง ให้เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลเป็นระยะ  

2.2 มีระบบการให้บริการ คือ มีกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งพบว่า แกนน าชุมชนมีรูปแบบการปฏิบัติงานท้ังเชิงรุกและเชิงรับ กล่าวคือ  

2.2.1 แกนน าท างานเชิงรุก เป็นรูปแบบการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเฝ้าระวังครอบครัวหรือบุคคล
ที่เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรง โดยมีการลงส ารวจและจัดท าแผนที่เดินดินเพื่อจัดท าข้อมูลครอบครัวที่มีสถานการณ์ความ
รุนแรงในระดับต่าง ๆ และวางระบบการติดตาม สอดส่อง รุกท างานรายกรณี/ครอบครัว   

2.2.2 แกนน าท างานเชิงรับ รูปแบบการในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่แกนน าชุมชน
น าร่องปฏิบัติการไปสักระยะ จนสมาชิกชุมชนเริ่มเข้าใจบทบาทและการปฏิบัติงานของการแกนน า จึงเริ่มมีการแจ้งข้อมูลจาก
บุคคลใกล้ผู้ถูกกระท าหรือผู้ถูกกระท าแจ้งขอความช่วยเหลือโดยตรง  
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ทั้งนี้พบว่า แกนน าชุมชนน าร่องท างานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยบริการการให้ ความ
ช่วยเหลือที่พบในช่วงปี พ.ศ.2557 เช่น มีการประเมินสภาวะรายกรณีทั้งประเมินเบื้องต้นโดยแกนน าชุมชนน าร่อง และ
ประเมินร่วมกับทีมสหวิชาชีพ การให้ค าปรึกษาเพื่อบรรเทาความทุกข์ ความเครียด การเฝ้าระวังมิให้ถูกกระท าซ้ ามิให้เกิด
สถานการณ์ความรุนแรง การประสานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การประสานสิทธิ และการประสานเครือข่ายให้ความ
ช่วยเหลือ การวางแผนการติดตามการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ฯลฯ  

2.3 มีประสานเครือข่ายช่วยเหลือ เป็นระบบการปฏิบัติงานที่แกนน าชุมชนน าร่องให้
ความส าคัญ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ให้บริการที่เป็นผู้ได้รับกระทบแต่ละกรณีต้องการการให้ความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน และบาง
กรณีเกินความสามารถที่แกนน าจะด าเนินการได้ ดังนั้น จึงประสานองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีด าเนินการร่วม ตามภารกิจ
ขององค์กรที่มีอ านาจรับผิดชอบ เช่น ต ารวจ ทนายมีอ านาจหน้าที่ทางกฎหมายและดูแลกระบวนการยุ ติธรรมโดยตรง 
ส านักงานเขตในพื้นที่ต่าง ๆ มีหน้าที่ ดูแลเรื่องวิถีชีวิต การกิน การอยู่ กองทุนส่งเสริมด้านการใช้ชีวิต เป็นต้น เหล่านี้พบว่า 
แกนน าชุมชนน าร่องมีสหวิชาชีพท่ีด าเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง    

ซึ่งแต่ละชุมชนมีความพร้อมและสามารถยกระดับการเป็นศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัว พบว่า แกนน าชุมชนน าร่องทั้ง 4 ชุมชนสามารถให้ความช่วยเหลือและให้การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
ได้ ขณะนี้ด าเนินจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว   

 ผลการศึกษาท่ี 3 แกนน ามีพัฒนาการด้านการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ พบว่า มีการพัฒนา “ความเป็น
ทีมปฏิบัติงานร่วมระหว่างแกนน าชุมชนน าร่อง กับสหวิชาชีพในพื้นที่” ซึ่งเดิมทีการปฏิบัติงานระหว่างชุมชนกับองค์กร เป็น
ลักษณะ  เฉพาะกิจ เมื่อผ่านกระบวนการพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน การ
ประสานความร่วมมือต่อเนื่อง มีการวางระบบการท างานร่วมกัน และมีการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นด้านองค์ความรู้ 
ทรัพยากร และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการของแต่ละองค์กร หมายถึง ผู้ใช้บริการที่มาขอความช่วยเหลือแต่ละ
องค์กร กลายเป็นผู้ใช้บริการของสหวิชาชีพด้วยเช่นกัน ซึ่งพัฒนาการที่พบ เช่น  

3.1 แกนน ามีการประสานความร่วมมือระหว่างแกนน าชุมชนน าร่องกับสหวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มิใช่แต่กิจกรรมในโครงการฯ เท่านั้น ยังหมายรวมถึงการประสานการท า
กิจกรรม/โครงการอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ส่งผลให้แกนน าชุมชนน าร่องและองค์กรเครือข่ายมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง และมีการต่อยอด 
ประสาน บูรณาการกิจกรรม/โครงการอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งจะน าไปสู่การวางแผนงาน นโยบายร่วมกันในพ้ืนท่ีต่อไป  

3.2 แกนน ามีการวางระบบการท างานร่วมกัน โดยแกนน าชุมชนน าร่องเป็นฝ่ายรุกเข้าหาและ
ดึงทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมปฏิบัติงาน ดังเห็นได้จาก เมื่อมีกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงใน
รูปแบบต่าง ๆ จะมีประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ นัดประชุมทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ เพื่อวางแผนในการให้ความช่วยเหลือทันที 
และต่อเนื่อง ซึ่งการท างานร่วมกับสหวิชาชีพ แต่ละวิชาชีพรู้เองว่า “แต่ละกรณีใครจะเป็นเจ้าภาพมีการให้ความช่วยเหลือ” 
โดยมีวางระบบการเชื่อมประสานทีมสหวิชาชีพ  

3.3 แกนน ามีการพัฒนาระดับความสัมพันธ์และการสร้างความเข้มข้นของการปฏิบัติงาน
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เช่น “สร้างบรรยากาศการท างานที่เท่ากัน สร้างความรู้สึกเป็นกันเอง” “จิกไม่ปล่อย ย้ าบ่อยๆ มีการ
ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง พบเจอกันบ่อยครั้ง” “ให้ความไว้วางใจในการท างานร่วมกัน” “การท างานมีเป้าหมายเดียวกัน คือ 
ผู้ใช้บริการ” “ทีมสหวิชาชีพ ท างานร่วมกันโดยไม่ค านึงถึงเรื่องเงิน” “การติดต่อประสานงานแบบ Line Group” เป็นต้น 
 ซึ่งผลจากการตดิตามและประเมินผลโครงการสามารถสรุปพัฒนาการของแกนน าแต่ละชุมชนได้ดังตาราง 
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ข้อค้นพบ : บทเรียนรู้จากการพัฒนาแกนน าชุมชนน าร่องคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 
ในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวชิาชีพ 
  

จากการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ซึ่งปรากฏผลดังกล่าวข้างต้น พบว่า แกนน าชุมชนมีศักยภาพในการให้
ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ชุมชนได้ 
ตลอดจนสามารถสร้างและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง นั้นมีบทเรียนรู้เป็นข้อค้นพบที่
น่าสนใจ ดังนี ้

บทเรียนรู้ที่ 1 การพัฒนาแกนน าชุมชนน าร่องและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพในพื้นที่ มีหลักคิด
ส าคัญของการพัฒนาแกนน าชุมชนน าร่องและสหวิชาชีพในพ้ืนท่ี (จะเด็จ  เชาวนวิไล, 15 ธันวาคม พ.ศ.2557) ได้แก่     

1.1 การพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนน าร่องและวิชาชีพในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว ควรมีกระบวนการสร้างความตระหนักรู้ ปรับวิธีคิดและทัศนคติในการท างานกับมนุษย์ 
เน้นแนวคิด “คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” “ความเสมอภาคทางสังคม” “เรื่องครอบครัวมิใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่อง
ส่วนร่วม”   

1.2 การพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนน าร่องและวิชาชีพในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว ควรเน้นการพัฒนาความรู้ ปรับทัศนคติ เสริมทักษะ และสร้างพฤติกรรม เปลี่ยนวิถีชีวิต
ที่ไม่มีความรุนแรง  

1.3 การปฏิบัติงานแบบทีมสหวิชาชีพ ควรสร้างและผลักดันเป็นกลไกระดับพื้นที่ ที่แกนน าชุมชน 
อาสาสมัคร ผู้น าชุมชนสามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอย่างเข้าใจ เข้าถึง และความสัมพันธ์แนวราบในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

1.4 การปฏิบัติงานแบบทีมสหวชิาชีพเป็นกลไกและเครื่องมือส าหรับชุมชนในการปกป้องคุ้มครอง
ผู้หญิงเด็กได้จริง 

หลักคิดดังกล่าว เป็นแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเชิงสหวิชาชีพให้เป็นกลไกและเครื่องมือ
หลักในระดับปฏิบัติการ ซึ่งทั้งผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้หญิง เด็ก และบุคคลในครอบครัวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน หมายรวมถึงองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ต้องตระหนักรู้ เน้นการมีส่วนร่วม และสร้างระบบการปฏิบัติงานร่วมกัน  

บทเรียนรู้ท่ี 2 แกนน าชุมชนน าร่องคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวได้รับการพัฒนาศักยภาพ 4 ด้าน ได้แก่
(1) สร้างความตระหนักรู้และปรับทัศนคติในการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว (2) ให้ความรู้และ
ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยเน้นการเรียนรู้คู่ปฏิบัติ (3) พัฒนาทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานเพื่อการ
คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว และ (4) ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมการใช้ชีวิต กล่าวคือ  

2.1 การสร้างความตระหนักรู้และปรับทัศนคติในการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล
ในครอบครัว ถือเป็นกระบวนการหล่อหลอมและพัฒนาให้แกนน ามีอุดมการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นการรื้อวิธีคิดที่มีต่อ
สถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก หมายรวมถึงสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ท่ีมักมีทัศนคติเชิงอคติว่า “เรื่อง
ครอบครัว เป็นเรื่องส่วนตัว” จึงต้องมีการปรับทัศนคติของแกนน า ให้มีทัศนคติว่า “เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนร่วม” ตั้งแต่
มุมมองต่อสถานการณ์ความรุนแรง การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและภาวะวิกฤติของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง “ปกติ 
หรือ ผิดปกติ หรือ อยู่ภาวะวิกฤติ” เมื่อเกิดทัศนคติและความตระหนักรู้ถึงปัญหามีผลต่อการปฏิบัติงานและการให้ความ
ช่วยเหลือ คุ้มครอง จากน้ันสร้างเสริมและพัฒนาวิธีคิดในการท างานกับมนุษย์ เช่น การท างานอย่างเห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น 
ทุกคนมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาได้ ฯลฯ ซึ่งมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มีกระบวนการสร้างความตระหนักรู้และปรับทัศนคติ มี
ทบทวน สร้างเวทีการเรียนรู้ตนเอง ผู้อื่น ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง  
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2.2 การให้ความรู้และส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยเน้นการเรียนรู้คู่ปฏิบัติ ท าให้แกน
น าชุมชนน าร่อง เกิดเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีพัฒนาการด้านทักษะ เทคนิคในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งผลการติดตามพบว่า 
แกนน ามีการประยุกต์ความรู้ใช้การปฏิบัติงาน เช่น การประยุกต์ความรู้การท าแผนที่เดินดิน ในการเดินส ารวจครอบครัวที่
เสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์ความรุนแรง เป็นต้น 

2.3 การพัฒนาทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว 
ท าให้แกนน าชุมชนน าร่องมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ซึ่งท าให้กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัวในระดับพ้ืนท่ีเกิดขึ้นจริง สามารถป้องกัน เฝ้าระวัง ลดระดับความรุนแรงและภาวะวิกฤติ และกระบวนการมีความ
ต่อเนื่อง เข้าถึง รวดเร็ว และเท่าทัน โดยเฉพาะการให้แกนน าได้ใช้เครื่องมือท่ีได้เรียนรู้มาปฏิบัติท าให้แกนน าชุมชนเกิดทักษะ
ในการปฏิบัติงานกับสถานการณ์ได้ดี 

2.4 การส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมการใช้ชีวิต การพัฒนาศักยภาพแกนน าในประเด็นนี้เป็น
ตัวช้ีวัดการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติที่มีผลพฤติกรรมของแกนน าชุมชนน าร่อง กล่าวคือ การพัฒนาศักยภาพแกนน าตั้งแต่การ
ปรับทัศนคติ การให้ความรู้ ส่งเสริมการปฏิบัติ และการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้กับแกนน าชุมชนน าร่อง ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของแกนน าเอง เช่น มีความสามารถในการจัดการอารมณ์และปัญหาที่ไม่น าไปสู่ความรุนแรง การสื่อสาร
ในครอบครัวของตนเองดีขึ้น เป็นต้น  

ดังนั้น บทเรียนรู้ถึงการพัฒนาแกนน าชุมชนน าร่องคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 4 ด้าน ทั้ง ทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม มีความจ าเป็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้น ทั้งนี้จะส่งผลให้
แกนน าปฏิบัติงานมีศักยภาพในการท างานเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวได้อย่างแท้จริง 

บทเรียนรู้ที่ 3 การพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างแกนน าชุมชนน าร่องกับสหวิชาชีพ เพื่อให้เป็นกลไกการ
ช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวได้นั้น มีการวางระบบปฏิบัติงานเพ่ือการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัวระหว่างแกนน าชุมชนน าร่องกับทีมสหวิชาชีพ ดังเห็นได้จากบทเรียนรู้จากโครงการฯ  
 3.1 การสร้างความตระหนักรู้เห็นความส าคัญ “การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างแกนน าชุมชนน าร่อง
กับสหวิชาชีพในพื้นที่ชุมชนที่ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว” โดยเน้นการปฏิบัติงาน
ร่วมกันในระดับพื้นที่ การดึงและประสานวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เข้ามาสู่กระบวนการให้ความช่วยเหลือ และปฏิบัติงานอย่างมี
ส่วนร่วม ซึ่งแกนน าชุมชนน าร่อง เห็นร่วมกันว่า  

“การให้ความช่วยเหลือ และคุ้มครองผู้หญิง เด็ก และบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความรุนแรง มีบางสถานการณ์ที่แกนน าไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองได้ เช่น การ
จัดการด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หรือสภาวะบางอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
อย่างอารมณ์ความรู้สึก” 
ทั้งนี้พบว่า การปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา แกนน าชุมชนน าร่อง และสหวิชาชีพมีการปฏิบัติงาน

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมีปฏิบัติงานร่วมกันท าให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และสหวิชาชีพท า
ให้การปฏิบัติงานมีพลัง หรือท่ีแกนน าชุมชนวัดโพธิ์ เรียกว่า “มีเพื่อนท างานร่วม”   
 3.2 การสร้างทีมสหวิชาชีพ โดยทบทวนจากทุนทางสังคม เริ่มจาก “องค์กรเครือข่ายการท างาน
ร่วมกัน” เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างทีมและประสานการปฏิบัติงานอย่างฉันท์มิตร จากนั้นท าความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึง การเข้ามาส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวขององค์กรดังกล่าวตามภารกิจ
ขององค์กรนั้น ๆ เพิ่มความเข้มข้น เรียนรู้วิธีคิด ทัศนคติ ความรู้ และพัฒนาระดับความสัมพันธ์การปฏิบัติงานเน้นการเรียนรู้
การปฏิบัติงานร่วมกัน    
 3.3 การสร้างระบบการเช่ือมประสานการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยการสร้างเวทีการ
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยทีมปฏิบัติการสหวิชาชีพร่วมกับแกนน าชุมชน เช่น ก าหนดให้มีการประชุมประจ าเดือน 
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พบปะกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสร้างพื้นที่พบปะกันอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ทันท่วงที ถือเป็นกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานแบบ
ทีมสหวิชาชีพ ซึ่งที่ผ่านมาท าให้ระบบดังกล่าวสามารถช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที และมีความ
รอบคอบในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือมากขึ้น ตลอดจนท าให้วิชาชีพต่าง ๆ สามารถใช้ศักยภาพทางวิชาชีพได้อย่าง
เต็มที่ 
 3.4 การวางระบบการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างแกนน าชุมชนน าร่องกับสหวิชาชีพในพ้ืนท่ีมีความเป็น
ทีมสูงและลักษณะความสัมพันธ์แบบแนวราบ กล่าวคือ การปฏิบัติงาน 

ดังนั้น บทเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างแกนน าชุมชนน าร่องกับสหวิชาชีพในพื้นที่ ท าให้
เกิดกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว และแกนน าชุมชนน าร่องมีสหวิชาชีพเป็นกลไกส าคัญที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัวได้จริง”  
  
 บทเรียนรู้ท่ี 4 กระบวนการพัฒนาการปฏิบัติงานของแกนน าชุมชนน าร่อง เป็นกิจกรรมคู่ขนานกับการส่งเสริมให้
เกิดการปฏิบัติงานจริงของแกนน าชุมชนน าร่อง มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล จึงให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
และแกนน าระดับพื้นที่ ซึ่งสามารถสรุปบทเรียนกระบวนการพัฒนาได้ดังนี้ 

4.1 ปรับสร้างวิธีคิด เป็นกระบวนการปรับวิธีคิดและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างกระบวนทัศน์
ในการท างานกับมนุษย์ เน้น “แนวคิดคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” “ความเสมอภาคทางสังคม ; ความเสมอภาคทาง
เพศ” “บทบาทหญิงชาย” “เรื่องครอบครัวมิใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องส่วนร่วม” ซึ่งกิจกรรมที่มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
ด าเนินการ เน้น “การปรับสร้างวิธีคิดภายใน” และ “การปรับสร้างวิธีในการปฏิบัติงาน” กล่าวคือ การปรับสร้างวิธีคิด
ภายในตน เป็นกระบวนการสร้างความตระหนักรู้ตัวเอง การเสริมสร้างพลังชีวิตให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง เป็นขั้นตอนการประเมิน
ตนเอง สู่ “การเห็นคุณค่าในตนเอง” “การตั้งค าถามเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองหรือน าไปสู่การแนวทางตอบสนองความ
ต้องการโดยตนเอง” (อภิญญา  เวชยชัย, 2555, น.62-67) ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มูลนิธิฯ ด าเนินการกระตุกกระตุ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดพื้นที่ให้มีการเรียนตนเองผ่านกระบวนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา” ที่ให้
แกนน าชุมชนน าร่องทบทวนเรื่องราวชีวิตของตนเอง ตั้งค าถามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสถานการณ์บวกและลบในชีวิต ความ
กล้าเผชิญหน้า ความสามารถในการจัดการให้ผ่านพ้น เป็นต้น ในขณะเดียวกัน มีกระบวนการ ปรับสร้างวิธีคิดในการ
ปฏิบัติงานควบคู่ไปด้วย เป็นกระบวนสร้างการตระหนักรู้แก่แกนน าในการเห็นคุณค่า ศักยภาพของผู้อื่น น าไปสู่การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับระหว่างแกนน ากับผู้ได้รับผลกระทบ ถึง การตระหนักรู้ถึงปัญหาและศักยภาพของผู้ประสบปัญหา
ด้วยตัวเขาเอง  

4.2 เรียนรู้จากปฏิบัติงานจริง ส่งเสริมให้แกนน าชุมชนน าร่องลงมือปฏิบัติจริง และสร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อทบทวน วิเคราะห์ถึงการปฏิบัติงานของแต่
ละชุมชน จากนั้น วางแผน และระบบการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพและบริบทการ
ปฏิบัติงานจริง   

4.3 พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนน าร่องและทีมสห
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาทักษะ เครื่องมือ และศึกษาดูงานจากบทเรียนรู้จริงของภาคีเครือข่ายทางสังคม รวมทั้ง
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนอยู่เป็นนิจ ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง ท าให้แกนน า
ชุมชนน าร่องและทีมสหวิชาชีพสามารถพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงานร่วมกันและพัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงได้ นอกจากนี้ยังพบว่า มีพัฒนาการด้านการปฏิบัติการเกิด ทั้งทั ศนคติ ทักษะ 
ความรู้ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

4.4 สร้างแรงเสริมการปฏิบัติงานแก่แกนน าชุมชนน าร่อง ความเป็นทีม และระบบการปฏิบัติงาน ใน
การปฏิบัติงานของแกนน าชุมชนน าร่องมีการเสริมแรงบวก เพื่อเป็นการกระตุ้นการปฏิบัติงานและเสริมสร้างพลังให้แก่
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ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการสร้างเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานและให้ก าลังใจระหว่างชุมชนน าร่องและ
ทีมสหวิชาชีพของแต่ละพื้นท่ีเป็นระยะ  

4.5 สร้าง ส่งเสริม และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของแกนน า เป็นกระตุ้นให้เกิดการเรียนการท างาน
เป็นทีม มูลนิธิฯ ท าหน้าท่ี กระตุ้นองค์กรวิชาชีพในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนน าร่อง เป็นองค์กรกลางในการสร้างเวทีเช่ือม
ประสานระหว่างชุมชนกับองค์กรในพ้ืนท่ี และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเรียนว่างชุมชนกับทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) ควรจะพัฒนาทักษะแกนน าชุมชนน าร่องในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะวิกฤติ 
กล่าวคือ ผลการปฏิบัติงานของแกนน าชุมชนน าร่องที่ผ่านมา พบสถานการณ์ความรุนแรงที่มีสถานการณ์วิกฤติหลายกรณี 
ส่วนหนึ่งมีการท างานร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพกับแกนน าชุมชนน าร่อง แต่ทั้งผู้ประสบปัญหาอยู่ในชุมชน ดังนั้น แกนน า
ชุมชนน าร่อง จึงท าหน้าที่ เป็นผู้เฝ้าระวัง ติดตามผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ต้องด าเนินการคุ้มครอง จึงจ าเป็นที่ต้องเพิ่ม
ศักยภาพด้านการวิเคราะห์และการปฏิบัติงานกับผู้ได้รับผลกระทบจาการสถานการณ์ความรุนแรงในภาวะวิกฤติหรือผู้ที่ควร
ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างเร่งด่วน   

(2) ควรจะพัฒนาระบบการให้บริการแก่กลุ่มผู้ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวของแกนน าชุมชนน า
ร่อง โดยเน้นการพัฒนาการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น การให้ค าปรึกษา การท ากลุ่มสนับสนุน การติดตามเยี่ยม
บ้าน การจดบันทึกรายกรณี ฯลฯ โดยอาจจะเป็นการพัฒนาแกนน าผู้ปฏิบัติงานหรือวางระบบการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสห
วิชาชีพในการให้บริการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม   

(3) ควรจะพัฒนาระบบการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างแกนน าชุมชนน าร่องและสหวิชาชีพในพื้นที่ชุมชนให้มีความ
เป็นรูปธรรมมากข้ึน เช่น การวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน การวางระบบประสานการปฏิบัติงาน การวางระบบการให้บริการ
ในระดับพื้นท่ีระหว่างแกนน าชุมชนน าร่องกับสหวิชาชีพในพ้ืนท่ี ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อ 

(4) ควรจะผลักดันให้กลไกการปฏิบัติเชิงสหวิชาชีพเป็นกลไกการปฏิบัติงานเชิงรุก ส าหรับการป้องกัน เฝ้าระวัง 
และคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว และเป็นกลไกการปฏิบัติงานระดับชุมชน กล่าวคือ การพัฒนาการปฏิบัติงาน
ระหว่างแกนน าชุมชนน าร่องและสหวิชาชีพในพ้ืนท่ีให้เป็นกลไกการปฏิบัติงานเชิงรุก ควบคู่กับการให้บริการเชิงรับ ที่ควรจะมี
การพัฒนาระบบการให้ความบริการร่วมกัน และผลักดันให้เป็นกลไกท่ีชุมชนสามารถเข้าใจ เข้าถึง และดึงสหวิชาชีพมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานชุมชนได้ 

 
บทสรุป 

บทเรียนรู้บทเรียนรู้จากการพัฒนาแกนน าชุมชนน าร่องคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว มูลนิธิหญิงชายก้าว
ไกล ในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เป็นภาพสะท้อนการพัฒนาและผลักดันการปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพเป็นกลไกใน
ระดับพื้นท่ี ท่ีแกนน าชุมชนสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้กลไกนี้ได้โดยตรง ดังนั้น กระบวนการพัฒนาแกนน าชุมชนน าร่องให้
สามารถปฏิบัติแบบทีมสหวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองและเฝ้าระวังสถานการณ์ความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ที่จะน าไปสู่การสร้างพลังอ านาจ
ให้กับกระบวนการปกป้อง คุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ความรุนแรงได้อย่างแท้จริง 
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ชีวิตและบทบาทผู้หญงิในการสร้างกลุ่มผู้หญิงในชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มผู้หญิงบ้านโคกออก  
ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

Life and roles of women in establishing groups in communities:  
The case study of Ban Kok-Ork woman group  

Hatsamran District, Trang Province 
 

         เคท ครั้งพิบูลย์1 
        Kath Khangpiboon2 

 

Abstract 
 This article aims to present the women grouping of Ban Kok-Ork community, Hat Sam Ran District, 
Trang Province. It expresses the community participated experience by using several approaches which 
are feminist social works, and community development. Using women aspects, the article implied the 
analytical studies on 6 members, sub-group, and community. The studies found that starting the working 
group is very challenging in gender status. Especially, the only women grouping adapted the work-in-
group methods which are related to the knowledge on way of life and community participation. By all 
means, there are few important factors for women group acceptance. The significant dependent variables 
are their role on each level such as community, community leaders, pillars, stakeholders, supporters. 
Community role and its participation reflected interesting outcomes. In order for family to survive, we 
found that a woman has main duty to financially support family. Bridging herself from family duty to 
common duty on community level becomes captivatedly presentation of the women role in the 
community. Grouping among women might be the opportunity for them to learn about gender equality, 
dependent on community services initiation. In order to do so, we have to pay attention to the 
community natural resources and human resources in the women role and participation for their own 
community. 
Keywords : Women, Community, Role. 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อน าเสนอการรวมกลุ่มของผู้หญิงในชุมชนบ้านโคกออก อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง  ผ่าน
ประสบการณ์การลงพื้นที่และใช้แนวคิดสังคมสงเคราะห์สตรีนิยมและการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยการน าเอาการวิเคราะห์
ระดับปัจเจกกับผู้หญิงจ านวน 6 คน กลุ่มและชุมชนผ่านมุมมองของผู้หญิง พบว่า การก่อร่างสร้างกลุ่มถือเป็นเรื่องท้าทายใน
สถานะทางเพศที่รวมกลุ่มเฉพาะผู้หญิงผ่านกระบวนการกลุ่มที่อาศัยวิถีชีวิตเป็นการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งนี้สิ่งท่ีจะ
ท าให้เกิดการยอมรับในการรวมกลุ่มผู้หญิงต้องอาศัยการสร้างบทบาทในชุมชน ทั้งในระดับผู้น า แกนน า ผู้มีส่วนร่วมและ
ผู้สนับสนุน ภาพสะท้อนที่น่าสนใจของผู้หญิงในชุมชนคือ การมีบทบาทหลักในครอบครัว พบว่า ผู้หญิงมีภาระหลักในการจุน
เจือครอบครัวและการรักษาความอยู่รอดของครอบครัว การน าตนเองจากภาระครอบครัวไปสู่ภาระร่วมในระดับชุมชนจงึเปน็ที่

                                                           
1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 Faculty of Social Administration, Thammasat University 
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น่าสนใจในการฉายภาพสถานภาพของผู้หญิงในชุมชน ซึ่งการรวมกลุ่มกันในฐานะกลุ่มผู้หญิงอาจเป็นบทบาทที่จะช่วยท าให้
ผู้หญิงได้เรียนรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการพึ่งพาเพื่อสร้างสวัสดิการชุมชนผ่านฐานทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรบุคคลในฐานะผู้หญิงเพื่อชุมชน 
ค าส าคัญ : ผู้หญิง, ชุมชน, บทบาท 
 
บทน า 

สังคมในปัจจุบันที่มีความแตกต่างกันทางเพศ ปัญหาที่เกิดขึ้นและพบเห็นทั่วไปในสังคมส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ล้วนมี
ความเกี่ยวข้องกับท้ังชีวิตของสถานภาพผู้หญิง การเลือกปฏิบัติมีผลต่อการมองถึงคุณค่าของผู้หญิงให้มีความลดน้อยลง จึงมี
หลายภาคส่วนท่ีเข้ามาท างานเพื่อท าให้เกิดการพัฒนาผู้หญิงและเป็นการเสริมแรงใจให้กับผู้หญิงเพื่อท าให้เกิดการพัฒนาสตรี
ที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ท้ังผู้หญิงท่ีประสบปัญหาในสังคมเมืองหรือผู้หญิงที่อยู่ในชุมชนชนบทที่ล้วนแล้วแต่ประสบภาวะ
ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอันน าไปสู่ประเด็นความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ 

สวัสดิการ (welfare) คือสิ่งที่สามารถอธิบายได้ถึงความกินดีอยู่ดีมีสุขและมีสิทธิของประชาชนอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดยทั่วไปแล้วอาจมีส่วนประกอบในความหมายทั้งเชิงแคบและเชิงกว้าง การจัดสวัสดิการในปัจจุบันอาจไม่ได้หมาย
รวมถึงการสร้างมาจากรัฐเท่านั้น หากแต่ในปัจจุบันประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้จากการจัดสวัสดิการส าหรับตนเอง 
ซึ่งปรากฏออกมาจากการรวมกลุ่มและการจัดสร้างจากชุมชนเอง อาศัยการจัดสวัสดิการอย่างมีส่วนรวมจากคนหลายฝ่าย อาจ
รวมเรียกเป็นสวัสดิการแบบพหุลักษณ์ ท่ีเน้นการช่วยเหลือตนเองการพึ่งพิงตนเองของภาคประชาสังคมที่มีการก่อเกิดการจัด
สวัสดิการหลากหลายรูปแบบเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของการท ามาหากิน การมีรายได้อาชีพที่นับเป็นส่วนช่วยที่จะท าให้เกิด
สวัสดิการสังคม (Social Welfare) ในภาพกว้างได้อีกด้วย (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2550, น.20) หลายชุมชนล้วนแล้วแต่
อาศัยการจัดสวัสดิการของคนในชุมชนหลากหลายประเภท อาทิ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น 
อาจเรียกได้ว่าเป็นสวัสดิการพื้นถิ่น อันเกิดจากการสมาชิกในชุมชนเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันทั้งสิ้น การศึกษาการรวมกลุ่มจึงมี
ความจ าเป็นที่จะศึกษากับชุมชน เพราะเนื่องมาจากชุมชนเป็นจุดศูนย์รวมของการรวมกลุ่มทางสังคมที่มีหลายกลุ่มเป็นองค์กร
ในชุมชนที่มีความชัดเจนและมีผลต่อการพัฒนาชุมชน เช่น กลุ่มสตรี ซึ่งนับเป็นอีกกลุ่มที่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างการ
ช่วยเหลือตนเองหรือการพึงพิงตนเองจากกลุ่มส าหรับการจัดสวัสดิการให้เกิดขึ้นได้  
 กชกร อนุชา (2539) มีแนวคิดที่ให้ความส าคัญระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะองค์รวมและเช่ือมโยงประเด็น
การเอาเปรียบธรรมชาติแวดล้อม จึงมีทัศนะภาพของผู้หญิงกับธรรมชาติที่สามารพด ารงอยู่กันได้อย่างสอดคล้องสมดุล ผู้หญิง
กับธรรมชาติจึงเป็นจุดสมดุลที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากสรีระวิทยาของผู้หญิงมีคุณค่าลักษณะคล้ายธรรมชาติ คือ เป็นผู้สร้าง
และเป็นผู้ให้ก าเนิดสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ประกอบกับบทบาทในการดูแลรักษา และมีความเอื้ออาทรต่อชีวิต ซึ่งท าให้เห็นว่าลักษณะ
ของสตรีเอื้อต่อการใช้สอยการน าธรรมชาติมาใช้ได้รู้คุณค่าได้มากกว่าเพศชาย ปัจจุบันในการท ามาหากิน อาทิ การท า
การเกษตร การท าประมง นั้นล้วนแล้วแต่มีผู้หญิงเป็นผู้มีส่วนร่วมจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ อย่างล้น
เหลือ เช่น การแปรรูป การรักษาผลผลิต หรือแม้แต่การผลิตในระดับทุติยภูมิด้ วย ท าให้เห็นว่าผู้หญิงเหมาะกับการใช้
ประโยชน์และเข้าใจในความเป็นวิถีธรรมชาติมากกว่าเพศชาย จากวิถีชีวิตของผู้หญิงท่ีมีความสอดคล้องกับวิถีธรรมชาตินั้นท า
ให้ผู้หญิงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์ การรวมกลุ่มของผู้หญิงท าให้เกิดการรวมกลุ่มที่เป็นกระบวนการการเสริ มพลังใน
การท างานเพื่อชุมชนการใช้แนวทางธรรมชาตินิยมของสตรีจึงท าให้สตรีใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าและมีความหมายมากต่อ
ชุมชน 

การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ศึกษากับชาวบ้านเป็นการได้เรื่องบอกเล่าที่หลากหลาย และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ชุมชน การพูดคุยในประเด็นงานบ้านและการท างานนอกบ้านของผู้หญิง ท าให้ผู้ศึกษาเช่ือมโยงความเป็นอยู่จริงในครอบครัว 
ผู้หญิงนอกจากจะท างานบ้านเป็นหลักยังมีการรวมกลุ่มกันสนทนาในเรื่องต่างๆ อย่างน่าสนใจ น ามาสู่การเสนอประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลพื้นฐาน กระบวนการใช้ชีวิต การดูแลสมาชิกในครอบครัว วิธีการใช้ทรัพยากร สถานภาพ ทัศนคติ และ
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ข้อเสนอแนะ ซึ่งทั้งหมดถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพและการแลกเปลี่ยนพูดคุยตามวิถีชีวิตแนวสตรีนิยม นอกจากผลของ
การศึกษาในครั้งนี้จะครอบคลุมในเรื่องของการวิเคราะห์บทบาทหญิงชายด้วย โดยได้พยายามอาศัยกรอบในการศึกษา และท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้หญิงในเรื่อง ปัญหาในชุมชนที่มีความทับซ้อน ในชุมชนมีทั้งผู้หญิงที่โสด แต่งงาน หย่าร้าง และหม้าย
มุมมองของผู้หญิงท่ีต่างจากผู้ชาย สถานภาพของผู้หญิงท่ีถูกท าให้ด้อย งานของผู้หญิงท่ีถูกท าให้กลายเป็นแรงงานราคาถูก/ไม่
มีค่าตอบแทน การเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้หญิง และความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
 ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน การประมง และการท าการเกษตรจึงนับเป็นวิถีธรรมชาติที่ผู้หญิงให้ความสนใจ
และมีส่วนรวมจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้นได้ดี อาชีพของผู้หญิงจึงมักจะเกิดขึ้นเพื่อแนวทางการอนุรักษ์และ
การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมท าให้ได้มาซึ่งอาชีพและรายได้ด้วย ซึ่งท าให้เห็นได้ว่าผู้หญิงกับวิถีธรรมชาติมีความเหมาะสม
กันอย่างยิ่งและสามารถเช่ือมประสานความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้ดี จนน าไปสู่การเสริมสร้ างการ
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน และก่อกลายเป็นสวัสดิการพื้นถิ่นที่เน้นการพึ่งพิงตนเองท าให้สามารถอยู่ดีกินดีขึ้นด้วย 
บทความนี้จึงเป็นการศึกษาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มผู้หญิงในชุมชนและรวบรวมเรื่องเล่าสมาชิกกลุ่มผู้หญิง ทั้งนี้เพื่อ
เพื่อศึกษากระบวนการการด ารงชีวิตของสตรีในชุมชน บทบาทของสตรีในครอบครัวและชุมชน และการส่งเสริมการตระหนัก
ในสถานภาพของผู้หญิงกับการพึ่งพิงตนเอง 
 
กลุ่มสตรีบ้านโคกออก : การก่อร่างสร้างกลุ่ม 
 ความเป็นมาของกลุ่มผู้หญิง 

กลุ่มผู้หญิงบ้านโคกออกเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกผู้หญิงที่ชักชวนกันในหมู่บ้านจากประสบการณ์ของการ
พบปะและพูดคุยกันจนเห็นว่าต้องการรวมกลุ่ม เดิมในหมู่บ้านโคกออกมีกลุ่มสตรีก่อตั้งอยู่ก่อน ซึ่งเป็นเป็นกลุ่มสตรีที่ได้รับการ
สนับสนุนจากอ าเภอหาดส าราญ อันเป็นแนวทางการด าเนินการตามนโยบายของรัฐ ส่วนทางกลุ่มผู้หญิงก่อก าเนิดจากการ
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน โดยสมาคมหยาดฝนได้เข้ามาร่วมมือกับชุมชนในเรื่องของการจัดการป่าชายเลน 
และการประกาศเป็นป่าชายเลนชุมชน โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนเป็นกลุ่มองค์กรในชุมชนกลุ่มแรก จากนั้นทางสมาคม
หยาดฝนมีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการเรื่องของการพึ่งพาตนเองในชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนจากบุคคล
ภายในชุมชนเองเพื่อให้มีความเข้มแข็ง ทางสมาคมหยาดฝนจึงได้สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของผู้หญิงขึ้นโดยการท ากิจกรรม
บางอย่างเพื่อชุมชน โดยใช้วิธีการท าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเอง ในปี 2550 จึงได้มีการรวมกลุ่มผู้หญิงในหมู่บ้านขึ้นจ านวน 15 คน 
จัดตั้งเป็นกลุ่มผู้หญิงบ้านโคกออกและเริ่มท าขนมจากนั้นเป็นต้นมา และมีโอกาสไปดูงานตามกลุ่มต่างๆ โดยออกไปศึกษาและ
เรียนรู้กระบวนการจัดการกลุ่มอื่นๆ อาทิ การศึกษาดูงานพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า ป่าชายเลน ที่เป็นเครือข่ายกันภายในจังหวัดตรัง และ
น าความรู้ที่ได้มาปรับปรุงกลุ่มให้มีความชัดเจนทางกระบวนการมากข้ึน สามารถเช่ือมโยงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชนอีกกลุ่ม เพื่อท าประโยชน์ให้กับชุมชนและเป็นกลุ่มที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่การ
จัดการกลุ่มต่อไปในอนาคตได้ 

 
กระบวนการกลุ่มผู้หญิง 
จากการชักชวนผู้หญิงหลายคนมาเข้าร่วมเป็นสมาชิก ทางกลุ่มได้มีการจัดตั้งโครงสร้างอย่างไม่เป็นทางการขึ้นในการ

บริหารกลุ่ม โดยได้มีการจัดตั้งตัวแทนในการบริหารงานคือ ประธานกลุ่มเป็นอันดับแรก ซึ่งเกิดจากการเลือกกันภายในกลุ่ม 
ความต้องการของสมาชิกที่จะท างานกันแบบปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่อง เพียงแต่ให้มีผู้ประสานงานติดต่อในการรวมกลุ่มกัน 
การบอกข่าวสารกับสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งการเลือกประธานกลุ่มขึ้นมาจะต้องพร้อมที่จะดูแลและบันทึกการด าเนินงานของกลุ่ม
ด้วย จากเดิมที่เคยรวมตัวกันมาตามงานประเพณีต่างๆ เช่น งานศพ งานบวช งานแต่ง หรือการท าบุญตามเทศกาลวันส าคัญ 
เป็นต้น ก็มีการนัดหมายรวมกลุ่มกันเกิดขึ้น 
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ไม่เพียงการรวมกลุ่มของผู้หญิงท่ีพบกันตามงานต่างๆ หากแต่การมารวมกลุ่มกันเป็นกิจจะลักษณะอย่างการก่อเป็น
กลุ่มผู้หญิง ท าให้การรวมตัวกันมีความหมายมากกว่าเดิมด้วย (จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น, 2549, น.58) ซึ่งหมายถึง เป็นการ
รวมกลุ่มที่มีการช่วยกันท างานหรือต้องท ากิจกรรมบางอย่าง ที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ร่วมกันท ากิจกรรมมาทางวัฒนธรรม มีการ
รวมกลุ่มกันท าน้ าพริกและท าขนม ถือเป็นการเริ่มต้นของการท างานกลุ่มที่รวมตัวกันผลิตเป็นสินค้าออกมาตามแบบกลุ่มสตรีที่
พบเห็นได้ทั่วไปในหลายชุมชน และทุกครั้งที่ท าขนมหรือท าน้ าพริกก็มีการจดบันทึกการด าเนินงานและการลงช่ือของคนที่
มาร่วมกิจกรรมด้วย 

จากการสังเกต พบว่า กิจกรรมของกลุ่มจะมีการปรึกษากันผ่านกลุ่มตลอด จากนั้นก็ด าเนินการต่อและชักชวน
สมาชิกมาท าร่วมกันตามวันและเวลาที่นัดหมาย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการท าขนมหรือการท าน้ าพริกก็มีสมาชิกมาร่วมกันมากกว่า
ครึ่งอยู่เสมอ การช่วยกันท าขนมหรือการท าน้ าพริกอาจไม่ได้มีสมาชิกที่ท าได้ทั้งหมด หากแต่การรวมกลุ่มกันได้เปิดโอกาสให้มี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในกลุ่มสมาชิกให้ทราบว่า วิธีการท าขนมหรือน้ าพริกนั้นมีส่วนผสมอย่างไร เรียนรู้เทคนิคได้มาก
ขึ้นจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นที่อยากจะมาท าเพื่อที่จะเรียนรู้ อีกทั้งยังได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกันในเรื่องของ
รสชาดหรือการบรรจุภัณฑ์ว่าควรจะพัฒนาหรือควรปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไรด้วย  

 
ร้อยเร่ืองเล่าสมาชิกกลุ่มผู้หญิง 
 ข้อมูลการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้หญิงและข้อคิดเห็นของผู้หญิงเกี่ยวกับประเด็นของบทบาทหญิงชายนี้เป็นการร่วม
น าเสนอประสบการณ์ร่วมกับผู้ศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อท าให้เห็นถึงมิติความนึกคิดแบบผู้หญิงกับการน าตัวเองมาสู่การท างาน
เพื่อสาธารณะและการออกมารวมกลุ่มกันในชุมชน เพื่อให้เห็นมุมมองจากตัวอย่างผู้ศึกษาจึงขอน าเสนอเป็นล าดับดังนี้  
 ล าดับที่ 1 

น้าจิตร (นามสมมติ) อายุ 41 ปี สถานภาพหม้าย ท าสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก จบการศึกษาระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปัจจุบันมีบุตร 2 คน ก าลังศึกษาในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา จากการสัมภาษณ์ น้าจิตรเล่าให้
ฟังว่า ปัจจุบันอาศัยอยู่กับลูก 3 คน หน้าท่ีหลักของน้าจิตร คือ ดูแลสมาชิกในครอบครัวและท าหน้าท่ีในบ้านส่วนใหญ่เป็นการ
ท ากับข้าว ลูกๆช่วยท างานบ้านทุกอย่างก็แทบไม่ต้องท าเอง เพราะมีลูกคอยท าให้ ถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยว แต่
น้าจิตรก็พยายามดูแลลูกเป็นอย่างดี และอยากส่งเสียลูกให้ได้เรียนในระดับที่สูงสุด น้าจิตรเป็นห่วงสมาชิกของกลุ่มผู้หญิงบ้าน
โคกออกมาก คอยท าหน้าท่ีในการจดบันทึกและประสานงานในกลุ่ม น้าจิตรเล่าให้ฟังว่า “แรกเริ่มก็ได้ไปดูงานกับสมาคมหยาด
ฝน ไปดูงานมาหลายที่ ตั้งแต่ป่าต้นน้ า ซึ่งก่อนการมารวมตัวกัน ก็เล่าสภาพทั่วไปว่า ผู้หญิงก็จะเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆ 
ธรรมดา มีเพียงแค่การรวมกลุ่มกันตามประเพณี เช่น งานศพ งานบุญ เท่าน้ันเอง การรวมกลุ่มสมัยก่อนเป็นการรวมกลุ่มสตรี
ของอ าเภอ ซึ่งก็รวมกลุ่มกันเฉยๆ ส าหรับการรวมกลุ่มผู้หญิง” น้าจิตรบอกเล่าถึงประโยชน์ให้ฟังว่า “ท าให้ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับการท าขนมว่าท าอย่างไรให้ได้รสชาด กลุ่มท าขนมก็ได้มาจากการเขียนโครงการขอ
สนับสนุนจากสมาคมหยาดฝน จึงได้งบประมาณมา”  

เมื่อสอบถามในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของผู้หญิง น้าจิตรเล่าให้ฟังว่า “การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติมีติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดของผู้หญิง คิดว่าท าได้ดีกว่าผู้ชาย เช่นสมัยก่อนผู้หญิงก็รู้จักเอาเคยมาท าเป็น
กะปิ สมัยก่อนผู้หญิงไปเป็นแรงงานเผาถ่านก็เยอะ” น้าจิตรบอกว่า “น้าจิตรยึดหลักที่ว่าถ้าไม่ท าเองและจะพึ่งใคร” “ใครจะ
มาหาให้ เราต้องท าเองทุกอย่าง” ผู้หญิงมักจะเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงเท่านั้นเอง จากที่ผ่านมาผู้หญิงต้องท างานหนักมาก
อย่างการตื่นนอน ผู้หญิงก็ยังต้องปลุกผู้ชายให้ลุกมาท างานด้วย หรือผู้ชายตื่นเองก่อนมันก็ยาก ความคิดของผู้หญิงเหมือนกัน 
ก็พยายามมากว่าผู้ชายที่ผ่านมาก็คิดปลอบใจหรือบอกตัวเองว่า “เราท าเพื่อลูก เหนื่อยไม่เป็นไร เพราะเราท าเองใช้เอง”  
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 ล าดับที่ 2  
น้ากอบ อายุ 36 ปี ท าสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก และท าประมงขนาดเล็กในคลองป่าชายเลน จบการศึกษาช้ัน

ประถมปีท่ี 6 ปัจจุบันมีบุตร 3 คน เป็นผู้ชายทั้งหมด และก าลังศึกษาอยู่ทั้งหมด ซึ่งจากการสัมภาษณ์น้ากอบเล่าว่า ปกติแล้ว
ตัวเองก็ตัดยางเป็นหลักกับสามี อยู่ในบ้านรวมกันก็ทั้งหมด 4 คนที่น้ากอบต้องคอยดูแล การที่มีลูกผู้ชายทั้งหมด จึงท าให้
หน้าท่ีงานบ้านท้ังหมดตกเป็นภาระของน้ากอบคนเดียว โดยเฉพาะการหุงข้าว การท าแกงยังต้องท าคนเดียว เพราะลูกผู้ชายก็
ท าไม่เป็น แต่ก็ช่วยงานบ้านอย่างอ่ืน เช่น การรดน้ าต้นไม้ วิธีการดูแลสมาชิกในครอบครัวก็พยายามที่จะดูแลไม่ให้ขาดเหลือใน
เรื่องของอาหารการกิน งานบ้านทุกอย่างก็พยายามท าเองหมด ส่วนสามีก็จะท าประมงขนาดเล็ก ก็จะหาพวกกุ้ง ปู พอหาได้น้า
กอบก็จะเอาไปขายเอง มีขายตามบ้านหรือขายส่งคนอื่นบ้าง ช่วยกันท างานกับสามีอย่างเต็มที่ ยิ่งการท าหน้าที่เป็นพ่อยิ่งเรา
เข้าไปท าแทนไม่ได้เลยจริงๆ ส าหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มของผู้หญิงนั้น  

น้ากอบเล่าให้ฟังว่า มาตามค าชักชวนของแม่ลายที่ชักชวนมาว่าอยากให้ท า ถึงแม้ว่าจะท าไม่ได้เต็มที่แต่ก็พยายาม
เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง อีกอย่างน้ากอบก็เป็น อสม.ด้วย น้ากอบเห็นว่าท าให้เราได้รับความรู้ไปด้วย อีกอย่างก็ไม่ต้องเสียค่า
รักษาพยาบาลด้วย ส าหรับงานในบ้านน้ากอบบอกว่า อันท่ีจริงเราเป็นผู้หญิงเราเองก็ท าหลายหน้าท่ีภายในบ้านด้วยจริงๆ งาน
บ้านก็เป็นงานที่ท ามากด้วย ท าทุกอย่าง แต่ก็พยายามที่จะแบ่งท ากันคนละหน้าที่กับสมาชิกภายในบ้านให้มาก ส่วนเรื่อง
ปัญหาภายในบ้านที่มีขึ้นทุกครั้งก็จะปรึกษาหารือกับสามีอยู่เป็นประจ า พูดคุยกันหลายคนในครอบครัว หรือเรื่องงานอื่นๆก็
เหมือนกัน ถ้าเป็นงานนอกก็จะพยายามปรึกษากับคนอื่นๆด้วยจะได้เข้าใจตรงกัน และถึงแม้ว่างานภายในบ้านจะต้องท าอยู่
เดียวก็ตาม แต่น้ากอบบอกว่าอันที่จริงเราก็สามารถจัดแจงเวลาแบ่งงานได้ ถ้าเราได้รับผิดชอบไปแล้วก็ต้องท า บางครั้งการ
ออกงาน ก็ท าให้เราได้พบเจออะไรหลายอย่าง แต่บางครั้งก็ไม่กล้าที่จะพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นมากนัก เลยชอบให้คนอื่น
พูดแทน น้ากอบยังเล่าอีกว่าการอยู่ร่วมกันของครอบครัวว่า “ต้องอยู่กันอย่างเข้าใจกันดี ส่วนมากการสั่งสอนลูกจะเป็นหน้าที่
ของแม่ส่วนใหญ่ เพราะว่าพ่อไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก อ านาจการตัดสินใจในบางเรื่อ งจึงอาจอยู่ที่น้ากอบ ในเรื่องของการ
รับผิดชอบดูแลลูก” 

 
 ล าดับที่ 3 

ยายฉา (นามสมมติ) อายุ 56 ปี มีอาชีพหลักคือ การท าสวนยางพารา และอาชีพเสริม คือ การท าขนมจีนขายในตอน
เช้า ปัจจุบันอยู่กับสามีและลูกหลานรวมกันประมาณ 5 คน ภายในบ้านหลังปัจจุบัน ยายฉาอาศัยอยู่ในบ้านโคกออกมาแล้ว
ประมาณ 27 ปีเศษได้ สมัยก่อนก็หาเช้ากินค่ า ท าขนมขายภายในหมู่บ้าน แต่ส่วนใหญ่ก็ท าขนมจีน ผัดหมี่ในตอนเช้า ขายเป็น
หลักอยู่หน้าบ้านเป็นประจ าทุกวัน ส าหรับหน้าท่ีภายในบ้านยายฉาเล่าให้ฟังว่า ส าหรับงานบ้านก็ท าบ้างแต่ท าน้อยลงเพราะมี
ลูกๆ ท่ีโตแล้วช่วย มีแค่ท ากับข้าวบ้างในบางมื้อเท่านั้น เพราะปกติชีวิตก็วนอยู่กับการเตรียมของท าขนมจีน และการหาผักมา
เป็นเครื่องเคียงกับขนมจีนอยู่ทุกวัน ส าหรับงานนอกบ้านก็เป็นอาสาสมัครด้วย เป็นมาหลายปีแล้ว ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
จากการท างานเป็นอาสาสมัคร การวัดความดัน จากนั้นก็ถูกชักชวนมาท ากลุ่มผู้หญิงมีการไปช่วยท าขนม น้ าพริกหรือประชุม
กันบ้าง แต่ก็ไม่ค่อยขาดการเข้าร่วมมากนัก ก็ยังดีที่ได้เข้าร่วมกลุ่มกัน จากแต่เดิมที่คนก็มีแต่ออกไปกรีดยางเท่านั้น ก็ยังมีอย่าง
อื่นท าอีก ไปอยู่รวมกันก็ได้มีการพูดคุยกัน มีข้อแนะน าต่างๆเกิดขึ้น ส าหรับการออกไปท ากิจกรรมนอกบ้าน  

ยายฉาบอกว่า ก็ไม่ได้มีปัญหาเลยกับท่ีบ้าน เพราะว่าออกไปก็เป็นประโยชน์ เราอายุก็มากแล้วเลยอยากท า ส าหรับ
คนในบ้านก็ไม่มีปัญหาอะไร สิ่งที่เราท า เป็นสิ่งท่ีคนส่วนใหญ่ช่วยกันท า ส่วนเรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงนั้นที่มีความแตกต่างกันก็
เห็นด้วย ส าหรับผู้หญิงแล้วก็ยังหลายเรื่องที่เราไม่สามารถท าเองได้ ก็ต้องอาศัยหรือร้องขอให้ผู้ชายช่วย ก็บอกได้ผู้ชายในเรื่อง
งาน ส่วนเวลาท างานบ้านการขายของหรือการไปรวมกลุ่มเราสามารถแบ่งแยกเวลาได้ เพราะเวลาที่ท างานร่วมกันก็มีบ้างหรือ
เวลาว่างก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดา ไม่ใช่ว่าจะท างานหนักอยู่ตลอก การรวมกลุ่มผู้หญิงก็ท าให้เราได้กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น แต่
ถึงแม้ว่าจะแสดงออกไม่เก่ง แต่ก็พยายามพูดคุยในเรื่องของกลุ่มกันได้ คิดว่าจะท าอะไร มีปัญหากันเรื่องอะไร ถ้าอยากอย่าง
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เรื่องงานที่จริงแล้ว ไม่ว่าจะงานในหรือนอกครอบครัวนั้น จะต้องช่วยกันท า จะได้มีแรงก าลังช่วยกันท างานให้ส าเร็จได้ “ทุก
ครั้งท่ีท างานก็มักจะเป็นก าลังใจให้กับตัวเองว่าก็ต้องช่วยคนอ่ืนเขาท าเหมือนกัน” 
 
 ล าดับที่ 4 

น้าคลาย (นามสมมติ) อายุ 47 ปี ท าสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก มีลูก 3 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 1 คน 
สถานภาพสมรสอยู่กับสามีและลูกๆในบ้าน 4 คน ส่วนลูกอีกคนไปเรียนต่อท่ีกรุงเทพ หน้าที่หลักของน้าคลายที่ท าอยู่ คือ การ
ออกไปกรีดยางพารา และกลับมาท างานท่ีบ้านด้วย สามีของน้าคลายก็เป็น อบต. ด้วย ซึ่งท าให้สมาชิกภายในบ้านล้วนแล้วแต่
มีงานนอกบ้านท้ังหมด ส าหรับงานบ้านน้าคลายก็จะท าอาหารเป็นหลัก ส่วนการท าความสะอาดบ้านก็จะมีลูกสาวคอยดูแลอยู่
ด้วย ยังโชคดีที่ลูกสาวคอยช่วยแต่ไม่นานลูกก็ต้องไปเรียนต่อที่กรุงเทพอีก งานภายในบ้านก็ต้องกลับมาท าอีก ส่วนลูกชายอีก
คนที่อยู่ด้วยก็พอจะแบ่งเบาได้บ้าง ส าหรับสามีแล้วไม่ต้องพูดถึงเลย เพราะว่ามีงานอยู่ตลอดเวลา ช่วยกันท าได้ก็คือออกไป
กรีดยางพาราเหมือนกันได้  

การเริ่มต้นเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้หญิงก็มาจากการชักชวนของผู้หญิงที่คุ้นเคยกันดี “เรามารวมกันก็สามารถ
รวมกลุ่มกันได้ดี ไปรวมกลุ่มกันแล้วก็สบายใจ มีอะไรก็ได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ได้ท าน้ าพริกท าขนม ก็ดีเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย” อีกทั้งก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการแบ่งเวลากับการท างานด้วย เพราะว่าเราเองสามารถแบ่งเวลาได้เอง
อยู่แล้ว “เรารู้อยู่แล้วว่าเราท าอะไร จะเสร็จตอนไหน หรือว่าถ้ายังท าไม่เสร็จก็จะบอกก่อนเสมอว่าไม่ว่าง เพราะว่างานยังไม่
เสร็จ แต่ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่ก็มาช่วยกันอยู่ตลอด” ส่วนงานที่มีความต่างของผู้ชายผู้หญิงอาจมาอยู่ที่ผู้ชายไม่เคยที่จะ
ช่วยงานบ้านผู้หญิงได้เลย ส่วนใหญ่เวลาของผู้ชายจะหมดไปกับการเลี้ยงนก หรือการท างานอื่นๆนอกบ้านเป็นหลัก อีกอย่าง
บางครั้งงานภายในบ้านผู้หญิงเองต้องท างานอยู่ตลอด “ก็ยังใช้เราท าอย่างอื่นอีกเลยท าให้งานภายในบ้านเราเยอะเป็นหน้าที่
เราที่ต้องคอยท า การที่อยู่บ้านบ่อยๆไม่ออกไปไหน หรือสมาคมกับใครก็อาจท าให้เราไม่ค่อยกล้าแสดงออกบ้าง จนบางครั้งก็
ท าให้เรากลายเป็นคนไม่ค่อยพูดในเวลาที่เป็นทางการเลย” บางครั้งงานนอกบ้านท าก็สนุกแต่ก็กลับมาในบ้านบางครั้งก็ไม่สนุก
อาจมีเรื่องราวท่ีเราต้องปรึกษากันในครอบครัว แต่ก็ยังดีที่ทุกคนในบ้านเวลามีอะไรก็จะคุยกัน ปรึกษากันทุกเรื่อง และช่วยกัน
แสดงความคิดเห็น ส าหรับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ น้าคลายเห็นว่า ผู้หญิงใช้ประโยชน์ได้มากกว่าผู้ชาย เรามีความคิดได้ว่าจะ
ใช้ประโยชน์อะไรมากน้อย อย่างท ากับข้าวก็คิดว่าจะท าแกงอะไร ใส่อะไรก็คิดได้ ปกติแล้วที่ผ่านมาก็คิดเสมอสิ่งที่จ าเป็น “ท า
ไปเถอะ อย่างไรก็งานเรา ถ้าไม่มีเราเขาก็อยู่ไม่ได้ ก็สู้ดีท าต่อไปดีกว่า” 

 
 ล าดับที่ 5  

พี่อ๋อย (นามสมมติ) อายุ 31 ปี มีอาชีพท าสวนยางพาราเป็นหลัก อีกทั้งยังด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโคก
ออก และเป็นอาสาสมัครด้วย ปัจจุบันมีลูก 2 คน ซึ่งรับภาระดูแลเอง เป็นลูกชาย 1 คน เป็นลูกผู้หญิงอีก 1 คน ปัจจุบันยัง
เรียนอยู่ในระดับอนุบาลและประถมศึกษาอยู่ พ่ีอ๋อยอยู่กับสมาชิกในครอบครัว รวม 4 คน จ านวนนีร้วมทั้งแม่ของพี่อ๋อยที่คอย
ดูแลลูกๆให้เวลาพี่อ๋อยไม่อยู่บ้านด้วย เพราะว่ามีหน้าที่ท่ีต้องท านอกบ้านเยอะ งานในบ้านของพี่อ๋อยในตอนนี้ก็มีเพียงแค่การ
ดูแลลูกเท่านั้นเอง ส่วนการท ากับข้าวหรือการหุงหาอาหาร ส่วนใหญ่แม่ของพี่อ๋อยจะเป็นคนท าให้มากกว่า ส่วนเรื่องของการ
รักษาท าความสะอาดก็จะช่วยกันดูแลกับแม่หรือบางครั้งใครมีโอกาสท าก็จะท า งานในบ้านก็รับผิดชอบบ้างตามสมควร ส่วน
งานที่ท าอยู่ตามต าแหน่งนั้นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่คอยประสานงานหรือติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่บ้าน 
หน่วยงานท่ีผู้ใหญ่บ้านให้รับผิดชอบและจากการท างานที่ผ่านมาในฐานะของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ก็ท าให้พี่อ๋อยได้รับรางวัลผู้น า
สตรีดีเด่นของจังหวัดตรังด้วย  

พี่อ๋อยเล่าให้ฟังว่าถึงที่มาของรางวัล “ที่ได้รางวัลมา เพราะว่าทางอ าเภอเสนอช่ือเราไปแต่ว่าเราไม่รู้ตัว เพราะว่าใน
อ าเภอก็มีผู้หญิงท างานเป็นผู้ชายอยู่ประมาณ 8 คน แต่ทุกคนก็เสียสละเพื่อท างานในหมู่บ้าน” ซึ่งจากการสอบถามพี่อ๋อยถึง
ความรู้สึกท่ีรับรางวัล พี่อ๋อยจึงตอบว่า “สิ่งที่ท าให้ได้รางวัล มาจากการท างานแบบไม่เห็นแก่ตัว ท าทุกอย่าง ไม่เคยท้อ และไม่
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รู้สึกเหนื่อย ท าทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทน” นอกจากงานทางการบริหารชุมชนแล้ว พี่อ๋อยยังเป็นอาสาสมัครของหมู่บ้านอีก
ด้วย ซึ่งงานอาสาสมัครที่พ่ีอ๋อยท านั้นได้อธิบายให้ฟังว่า “ให้กลุ่มอาสาสมัครเองก็ท างานด้านสวัสดิการทางสุขภาพของคนใน
ชุมชน ท าให้เราได้รักษาฟรี ทางอนามัยก็ได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้ เช่น เรื่องของความดัน เบาหวาน การฉีดวัคซีนให้กับเด็ก 
อีกอย่างเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละครัวเรือนด้วย งานนอกบ้านอีกอย่างที่ท าก็คือ การเป็นสมาชิกกลุ่มผู้หญิงในหมู่บ้าน ที่
รวมตัวกันท าขนม โดยพี่อ๋อยเล่าให้ฟังว่า “ที่ผ่านมาก็มีการรวมกลุ่มกันท าขนม หากถามว่าเหมาะสมไหมอาจตอบไม่ได้ 
เพราะว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่มเองว่าอยากท าอะไร การรวมกลุ่มกันท าให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
มีรายได้เสริมเพิ่มอีกหน่ึงรายได้ ที่มาช่วยครอบครัว ถึงแม้ว่าจะไม่มากนักก็ตามที” จากการอธิบายการท างานของพี่อ๋อยที่ผ่าน
มาท าให้เราเข้าใจในบทบาทของผู้หญิงกับการท างานนอกบ้านมากขึ้น อย่างในฐานะที่เป็นผู้น าเองที่จะต้องมีคนมาคอย
ปรึกษาหารือ ซึ่งในเรื่องการพูดคุยกันพี่อ๋อยบอกว่า “ส่วนมากคนที่มาปรึกษาก็จะพูดคุยกันในเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับเรื่องของชีวิต
และความเป็นอยู่ ส่วนเรื่องภายในครอบครัวของแต่ละคนก็มีคุยบ้าง แต่สุดท้ายทุกคนก็หาทางจัดการเองมากกว่า” จากการที่
ท างานนอกบ้านเป็นหลัก ซึ่งท าให้มองเห็นภาพของการแบ่งงานในบ้านและงานนอกบ้านว่าสามารถจัดการได้โดยแบ่งเวลา ซึ่ง
ตัวพี่อ๋อยเองเป็นคนท่ีท างานนอกบ้านมาก จึงมักจะหาเวลาอยู่บ้านมากกว่า การออกไปนอกบ้านท าให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเรียนรู้ 
ได้อยู่กับคนหลายกลุ่มหลายบุคคล ท าให้ได้ความคิดความรู้ใหม่ๆมาด้วย ถึงแม้ว่าบางครั้งจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกในที่
สาธารณะมากก็ตาม แต่ก็พยายามที่จะฝึกฝนให้มาก ผู้หญิงเองก็ต้องท าสุดความสามารถ” ซึ่งน่ันเป็นค ากล่าวที่คอยบอกตัวเอง
อยู่ตลอด และอยากให้วัยรุ่นผู้หญิงท างานเพื่อชุมชนด้วย 

 
 ล าดับที่ 6 

พี่ไผ่ (นามสมมติ) อายุ 25 ปี มีอาชีพท าสวนยางเป็นหลักอย่างเดียว ปัจจุบันมีลูกสาวอายุ 2 ขวบครึ่ง อยู่ 1 คน อยู่
บ้านกับสามีเป็นครอบครัวเดียวที่มีชีวิตปกติที่ท าสวน แต่เป็นครอบครัวพ่อแม่สมัยใหม่ด้วย เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ พี่ไผ่ไม่ได้
เป็นคนในพ้ืนท่ีมาก่อน แต่ก่อนเป็นคนจังหวัดสุราษฎ์ธานี พอแต่งงานถึงได้มาอยู่ที่จังหวัดตรัง พี่ไผ่เล่าถึงภาระงานบ้านให้ฟัง
ว่า “ส าหรับงานในบ้านต้องท าทุกอย่างเองทั้งหมดเอง หุงข้าว ท ากับข้าว ต้องหาเองต้องท าเอง ก็ยังไม่หนักมาก เพราะว่าท า
บ่อยและท าอยูเ่ป็นประจ า แต่ว่าการเลี้ยงลูก ยอมรับเลยว่าหนักมากจริงๆ เพราะเป็นลูกสาวคนแรก ก็เลยรู้สึกหนักมาก ก าลัง
เล่น ก าลังพูด ไหนจะต้องกินนม กินขนม วิ่งเล่น คอยดูแลเป็นอย่างมาก”  

งานในบ้านของพี่ไผ่จึงถือเป็นงานใหญ่ที่ต้องดูแลและรับผิดชอบเป็นอย่างมากกว่าเดิม เพราะว่าจะต้ องท าทั้งงาน
บ้านและดูแลลูกไปพร้อมๆกัน ความเป็นแม่และการดูแลครอบครัวจึงเป็นงานใหม่ของพี่ไผ่ นอกจากนี้พี่ไผ่ยังเป็นสมาชิกของ
กลุ่มผู้หญิงด้วย จากการสอบถามถึงการเข้ามาร่วมกลุ่มในแนวของผู้หญิงสมัยใหม่ พี่ไผ่เล่าให้ฟังว่า “การที่ได้อยู่เป็นสมาชิก
กลุ่มผู้หญิงท่ีได้ท าน้ าพริก ท าขนมเป็น ท าให้ได้ความสนุกสนานไปในตัว ท าให้รู้ว่ามันไม่เครียด เราท ากันแบบสนุกๆ อีกอย่าง
ส าหรับตัวพี่ยังได้ความรู้ด้วย ซ้ าไป จากการท าน้ าพริก การท าขนม เพราะแต่ก่อนก็ท าไม่เป็น พอมารวมกลุ่มก็ท าพอเป็นบ้าง 
มีความรู้ขึ้นเพราะมีคนท าเป็น อีกอย่างการมาอยู่รวมกันเป็นผู้หญิงเยอะๆท าให้ได้พบปะสังสรรค์กันกับคนหลายคน” ซึ่ง
ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นความรู้สึกที่ได้จากการมาร่วมท ากลุ่ม ซึ่งพี่ไผ่ได้เล่าถึงความแตกต่างของงานนอกบ้านให้ฟังว่า “ถ้าอยู่
บ้านเฉยๆก็เครียดมากไม่ได้ออกไปไหน และก็ไม่รู้ว่าจะออกไปไหนดีที่ออกไปแล้วไปท าประโยชน์ได้เยอะๆ ท ากับคนหลายคน 
พูดคุยกันหลายๆเรื่อง”  

พบว่าพ่ีไผ่มีความสนใจจากกิจกรรมที่ท าอยู่เป็นอย่างมาก ภาคใต้เป็นภาคที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เราเป็นผู้หญิงก็
สามารถที่จะหากินได้อย่างง่าย ในเรื่องของการท างานนอกบ้านและงานในบ้านที่ต้องแบ่งเวลากันท า พี่ไผ่ ได้เล่าให้ฟังว่า 
“ความจริงแล้ว เราสามารถท่ีจะจัดการเวลาได้ รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร เวลาว่างก็ต้องมีบ้างหรือไม่ให้ได้ แต่อย่างไรก็ต้องท า
หน้าท่ีให้เสร็จก่อน ถึงจะออกไปท างานนอกบ้านได้ เช่น ท ากับข้าวก็ท าเป็นรอบ เช้า กลางวัน เย็น อยู่แล้วปกติ” ซึ่งได้ถามถึง
ประโยชน์ของการไปออกไปงานกิจกรรมนอกบ้านบ่อยๆว่าเป็นอย่างไร พ่ีไผ่บอกว่า “การออกไปนอกบ้าน ได้คุยกับคนอื่นๆ ไป
ดูโน่นดูนี่จะท าให้เรามีความกล้ามากยิ่งขึ้น แต่ก่อนก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไร” การที่ผู้หญิงได้ออกไปนอกบ้านบ่อยก็เป็นส่วนช่วยท า
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ให้ผู้หญิงมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น มากกว่าอยู่ที่บ้าน พี่ไผ่บอกว่า “อันที่จริงถ้าให้เราอยู่คนเดียวโดยไม่มีสามี เราก็อยู่ได้ เรา
ท าได้ทุกอย่างอยู่แล้ว ในเรื่องของการท ามาหากินและดูแลลูก เราต้องเป็นห่วงผู้หญิงแกร่งกล้า ท างานได้มากกว่าผู้ชาย เรา
ต้องท าได้ และต้องท าได้แน่นอน” 
 
วิถีชีวิตของผู้หญิงบ้านโคกออก 

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับชาวบ้านในหมู่บ้านท าให้เรียนรู้ถึงวิถีความเป็นอยู่ของผู้หญิงในหมู่บ้านโดยอาศัยการเข้าร่วม
กิจกรรมและการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่า บ้านโคกออกเป็นหมู่บ้านที่มีจ านวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ด้วยจ านวน
ประชากรผู้หญิงท่ีมีมากกว่าผู้ชายท าให้ภาพของการรวมกลุ่มการท ากิจกรรมส่วนใหญ่ในชุมชนจะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางชุมชนเป็นผู้หญิงมากกว่า และจากการสัมภาษณ์ผู้หญิงกลุ่มเป้าหมายตลอดจนการสังเกตชีวิตความเป็นอยู่และกิจวัตร
ประจ าวัน พบว่า ผู้หญิงทุกคนมีภาระหลักคือ งานดูแลบ้านและดูแลสมาชิกครอบครัว อันถือเป็นหน้าที่ในครอบครัวที่เป็น
ภารกิจหลักของผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วหรือหญิงที่เป็นหม้ายแล้วยังต้องท างานมากยิ่งขึ้น งานที่
ผู้หญิงต้องท าในครอบครัวได้แก่ การท าอาหาร การท าความสะอาดบ้าน การดูแลอบรมเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น ถือเป็นงานหลักที่
ต้องท าทุกวัน ท าให้ผู้หญิงมีความใส่ใจในหน้าที่อย่างไม่ละเลย เพราะเป็นเรื่องของปากท้องของคนในครอบครัวและความ
ปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวด้วย  

การผลิตอาหารในครอบครัวมีความส าคัญต่อทุกคนในบ้าน ทุกมื้ออาหารล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผู้หญิงพึงกระท าด้ว ย
หน้าท่ี การดูแลบุตรแรกเกิดถึงวัยเด็กก็เป็นงานรองลงมาเพราะผู้เป็นแม่ต้องดูแลเด็กเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด ส่วนเด็กที่อยู่ในวัย
เรียนผู้ที่เป็นแม่ต้องรับผิดชอบท่ีจะไปรับส่งลูกอยู่เป็นประจ า โรงเรียนก็นับเป็นตัวช่วยผู้หญิงในการดูแลลูก ในตอนเช้าตรู่ของ
ทุกวัน พบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะต้องตื่นนอนก่อนผู้ชายและท าหน้าที่ปลุกผู้ชายเป็นประจ าทุกวันตามค ากล่าวที่ว่า “ตื่นก่อน
นอนทีหลัง” เพื่อให้ไปกรีดยางพาราได้ตามเวลาทุกวัน ชาวบ้านจะออกไปกรีดยาง ชาวบ้านเรียกว่า “ตัดยาง” โดยออกไปตัด
ยางเวลาตีสามถึงตีสี่เป็นประจ าทุกวัน ซึ่งงานท้ังหมดที่กล่าวมาเป็นหน้าท่ีของผู้หญิงท่ีต้องท าอยู่เป็นประจ าทุกวันอย่างเป็นวัฏ
จักร 

การตัดยางเป็นอาชีพหลักของผู้หญิงที่ไม่ได้ท าเพื่อช่วยสามีหรือครอบครัว หากแต่เป็นอาชีพที่ผู้หญิงให้ความส าคัญ
กับเรื่องของความใส่ใจมากกว่า ส าหรับการตัดยางผู้หญิงก็สามารถท าได้เหมือนผู้ชาย หลังจากการตัดยางทิ้งไว้แล้วก็ท าการ
เก็บน้ ายางมาขายหรือน ามาแปรรูปตามกระบวนการการท ายางพาราแผ่น ขั้นตอนการเก็บน้ ายางผู้หญิงหลายคนมองว่า อันที่
จริงการเก็บน้ ายางก็สามารถท าได้เองก็คือยกได้เอง บางครั้งผู้ชายไม่ได้มายกช่วยเสียด้วยซ้ าไป มีแต่ผู้หญิงท่ีเป็นคนไปเก็บและ
ยกน้ ายางมาเอง พอได้น้ ายางก็น ามาขายหรือเอามาท ายางแผ่นนั้น ซึ่งพอเสร็จจากการตัดยางแล้วก็ต้องรีบกลับมาหุงหาอาหาร
และท างานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ล้างจาน ซักผ้า เป็นต้น หลังจากภาระงานที่บ้านเสร็จแล้ว ถึงจะมีเวลาพักผ่อนในช่วงสายๆ 
ของทุกๆ วันบ้างเป็นประจ าเพราะเฉลี่ยแล้วจะท างานตัดยางและท างานบ้าน รวมแล้วประมาณ 7-8 ช่ัวโมง ถึงจะเสร็จสิ้นการ
ท างานช่วงเช้า ในช่วงบ่ายส่วนใหญ่จะเป็นเวลาพักผ่อนของผู้หญิง โดยการนอนพักบ้างหรือกิจกรรมยามว่าง เช่น การท าขนม
หรือการเดินตลาดนัด  

เมื่อเปรียบเทียบอาหารมื้อเช้ากับอาหารมื้อเย็นท าให้ทราบว่า อาหารมื้อเย็นเป็นมื้อใหญ่และต้องเตรียมอาหารนาน
มากกว่าอาหารมื้อเช้า ในอาหารมื้อเช้าผู้หญิงมักจะเตรียมกาแฟและขนมให้รับประทานในตอนเช้า หรือซื้อขนมจีนมาให้กับ
สมาชิกในครอบครัวเท่าน้ันก็เพียงพอแล้ว แต่อาหารเย็นต้องท าอาหารประมาณ 2-3 อย่าง ส าหรับการรับประทานอาหารเย็น
ในครอบครัว หลังจากนั้นก็ต้องท าความสะอาดเครื่องครัว และก็พักผ่อนในช่วงค่ าเช่น การดูละคร หรือการพูดคุยกับสมาชิกใน
ครอบครัวในเรื่องราวต่างๆ ที่น ามาสนทนากัน เมื่อคุยกันเรียบร้อยแล้วก็จะรีบเข้านอน ซึ่งปกติแล้วจะรีบนอนพักผ่อนกันเร็ว 
เนื่องจากต้องรีบตื่นในตอนรุ่งเช้าของทุกวัน ซึ่งท้ังหมดที่กล่าวมาซึ่งท้ังหมดที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็นวัฏจักร วิถีชีวิตของผู้หญิง
โดยรวมที่ต้องท าอยู่เช่นนี้เป็นประจ า  
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หากมองในภาระงานท่ีแบ่งกันท ากับผู้ชายอาจท าให้เข้าใจได้ว่า การที่ผู้หญิงท างานในบ้านและผู้ชายท างานนอกบ้าน
เป็นการท างานท่ีมีความสมดุลกัน แต่หากความเป็นจริงแล้วงานของทั้งผู้ชายและของผู้หญิงมีความควบคู่กันไปตลอด แต่เมื่อ
สังเกตจะท าให้ทราบว่างานของผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชาย เพียงแต่ถ้ามองในลักษณะหน้าที่ของผู้หญิงอาจมองเป็นเรื่องปกติและ
เป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องท า และนอกเหนือจากเวลางานท่ีกล่าวมาทั้งหมดแล้วนั้น ผู้หญิงบางส่วนในชุมชนก็จะเสียสละเวลาไปร่วม
กลุ่มกันท ากิจกรรมกับผู้หญิงคนอื่นๆ หรือท าหน้าที่อื่นๆ ได้ เช่น การรวมกลุ่มกันท างานทางด้านสาธารณสุข โดยการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ซึ่งให้ความรู้และการให้บริการกับชุมชนเพื่อการดูแลรั กษาสุขภาพอนามัยของครอบครัว 
หรือไม่ก็เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้หญิง ที่ท าขนมท าน้ าพริก เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ที่ช่วยกันท าและให้มีรายได้ในครอบครัว จาก
จุดนี้ท าให้ทราบว่าการท างานนอกบ้านของผู้หญิงจะเกิดได้ก็เมื่อมีการได้สร้างกลุ่มในการร่วมและท างานที่เอื้ออาศัยกัน จ าก
การชักชวนและการสมัครใจเข้ามาท ากิจกรรมกับกลุ่มนอกเหนือจากเวลาของตนเองกับงานที่บ้านและอาชีพการท าสวน
ยางพารา 

เรื่องของวิถีชีวิตประจ าวันนั้นก็มีส่วนคล้ายคลึงกันก็จริงแต่ก็มีความปลีกย่อยไปบ้างแล้วแต่ละครอบครัว หากแต่
ไม่ได้วัดจากฐานะทางครอบครัว กิจวัตรของผู้หญิงในชุมชนคล้ายกัน จะท ามากน้อยแตกต่างกันเท่านั้นเอง แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่
กับสภาพของครอบครัวด้วย อย่างเช่น คนท่ีอยู่ในครอบครัวขยาย ผู้หญิงก็ต้องท างานหนักหรือเบาแล้วแต่ว่าจะมีคนคอยช่วย
หรือไม่ หรือถ้าอย่างผู้หญิงอยู่คนเดียวเป็นหม้ายก็ต้องท าหนาที่ทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้กับลูกๆ งานจึงมีความแตกต่างกันไป
และส่งผลต่อวิถีชีวิตประจ าวันท่ีแตกต่างกันอีกด้วย  

ความสนใจในเรื่องของผู้หญิง (Women Issues) ที่อยู่ในชุมชนเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากการศึกษาชุมชนบ้าน
โคกออกนั้นพบว่า ในชุมชนมีประชากรผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย การด าเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มของชาวบ้านมักเกิดจากความ
สนใจในตัวผู้หญิงเป็นจุดเริ่มของการรวมกลุ่มตลอดของทุกช่วงกิจกรรม ซึ่งในหลายกิจกรรมปรากฏในความน่าสนใจต่อ
บทบาทของผู้หญิงในชุมชนที่โดดเด่น ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ความเข้าใจของธรรมชาติ มนุษย์(ผู้หญิง) และสังคมมารวม
ประสานกนัเพื่อตอบสนองความเข้าใจของผู้หญิงกับการพึ่งพิงตนเองด้วย โดนอาศัยการแสวงหาข้อเท็จจริงของชุมชน เน้นนัย
ยะต่อผู้หญิง ในแนวทางด้านข้อมูลพื้นฐาน กระบวนการของผู้หญิงกับชีวิตประจ าวัน สถานะผู้หญิง ทัศนะ วิธีการใช้ทรัพยากร 
และข้อเสนอแนะ อีกทั้งเพื่อให้เกิดเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการมีบทบาทในชุมชนของผู้หญิง และการก่อกลายมาเป็นการพึ่งพิง
ตนเองของผู้หญิงกับการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน จนเกิดเป็นสวัสดิการที่ท าให้สามารถอยู่รอดปลอดภัยมีสุข และมี
สิทธิ ตามแนวทางของหลักสตรีนิยม (Feminism) เพื่อได้ผลจากการศึกษาท่ีเป็นชุดความรู้ทางด้านสตรีกับชุมชนผสานกับการ
รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของผู้หญิงท่ีมิรู้จบทางด้านภูมิปัญญาจากการสั่งสมของสตรีที่มีผลกับวิถีความเป็นอยู่
ของครอบครัว (วันทนีย์ วาสิกะสิน, 2546, น.56) 

การสัมภาษณ์และการสังเกตกิจกรรมของผู้หญิง จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน พบว่า ในกิจวัตรของผู้หญิงที่
รอบด้านและหลากหลายความรับผิดชอบ อาทิ หน้าที่ความรับผิดชอบในบ้าน การหุงหาอาหาร การท างานบ้าน การอบรม
และรับภาระเลี้ยงดูบุตร การท าสวน การท าอาชีพอ่ืน การหารายได้ และการดูแลครอบครัว ล้วนแต่เป็นประเด็นที่ท าให้ความ
เคลื่อนไหวของผู้หญิง เป็นผู้รับภารกิจอันแสนหนักอย่างมิรู้ตัว เป็นความเคยชินที่ต้องท า รวมถึงการต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนในหน้าที่หรือบทบาทอื่นๆ เช่น การเป็นอาสาสมัครสาธารสุขในหมู่บ้าน (อสม.) การเป็นผู้น าในชุมชนทางการ
ปกครอง การรวมกลุ่มของผู้หญิง และการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการป่าชุมชน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นภาระงานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของการท างานเพื่อชุมชน อีกท้ังในยังได้แง่คิด จากการท างานของผู้หญิงในเบื้องต้นเป็นรายบุคคลด้วย ผลที่
ได้ตามมาก็คือ การเรียนรู้จากข้อคิดเห็น หรือจากปัญหาของทั้งครอบครัวนั้นเช่ือมโยงกับปัญหาของชุมชนด้วย ซึ่งถือเป็น
ข้อมูลที่สามารถน ามารวมเป็นปัญหาของชุมชนหรือประเด็นของความสนใจในเรื่องต่างๆ ของชุมชนด้วย 
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การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้หญิง  
จากการที่กลุ่มผู้หญิงบ้านโคกไปศึกษาดูงานกับกลุ่มสตรีบ้านทุ่งไพร-นายอดทอง จ.ตรัง ก็เพื่อท าให้เกิดวิธีการเรียนรู้

กลุ่มสตรีที่มีความเข้มแข็งและมีประสบการณ์มาก่อน โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมหยาดฝนในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 
เป้าหมายเพื่อเรียนรู้การบวนการการบริหาร การจัดการกลุ่มว่ามีกระบวนการอย่างไร แนวทางการก่อก าเนิดกลุ่มเริ่มต้นกัน
อย่างไร และเริ่มต้นการท างานด้วยวิธีใด การมาดูงานครั้งน้ีจะท าให้ผู้หญิงของบ้านโคกออกได้เกิดแรงบันดาลใจ และการเสริม
พลังท่ีจะรวมกลุ่มกันต่อไปด้วย ตลอดการศึกษาดูงานได้รับความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

ทางคณะศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับจากกลุ่มสตรีบ้านทุ่งไพร-นายอดทอง จากคณะกรรมการกลุ่ม โดยประธาน
กลุ่มได้เล่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มสตรีให้ฟังว่ามีการรวมกลุ่มกันประมาณ 5-6 ปี จากการชักชวนของผู้หญิงในหมู่บ้าน
และสมาชิกหมู่บ้านอื่นๆมาเป็นสมาชิก สมัยก่อตั้งมีการรวมกลุ่มของสตรีที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเป็นจ านวนมาก 
และก่อรวมกันท ากิจกรรมหลายอย่าง ผู้หญิงได้รวมตัวกันเพื่อผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่ไม่ประสบความส าเร็จ 
และล้มเลิกโครงการไป ต่อมามีการรวมตัวกันเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากกลุ่มผู้ชายและมีการสนับสนุนจากหลาย
หน่วยงาน จึงท าให้กลุ่มสตรีได้รวมตัวกันอีกครั้ง โดนได้เริ่มท าเครื่องแกง ต่อจากนั้นก็ท าจักสานเป็นผลิตภัณฑ์จากใบจาก หา
คนที่พอท าได้บ้างมาเริ่มต้น โดยการไปดูงานที่อื่นๆ มาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง และได้รับการ
สนับสนุนจากสมาคมหยาดฝนด้วย จนได้พัฒนาต่อยอดมาจักสานใบจาก ท าน้ าพริกและเครื่องแกง ซึ่ งได้พัฒนากลุ่มและ
บริหารจัดการ จนเมื่อปี 2550 ได้ส่งโครงการตามนโยบายอยู่ดีมีสุขของรัฐบาล จนได้รับงบประมาณเพื่อซื้ออุปกรณ์ วัสดุมาใช้ 
และการอบรมศักยภาพจนท าให้สมาชิกมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากเดิม 11 คน เป็น 29 คน เมื่อมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้น กลุ่มก็มีการ
พัฒนาที่มากขึ้นตามไปด้วย ทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและกรมพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเล จึงได้เข้ามาให้ความรู้ท าให้
สมาชิกพัฒนาตนเองและพัฒนาฝีมือจากเดิมการเริ่มต้นของกลุ่มได้ให้สมาชิกลงหุ้นกันคนละ 200 บาท ลงทุนกันท าเครื่องแกง
โดยความสมัครใจของสมาชิก ได้ให้สมาชิกลองชิมและให้คนในหมู่บ้านได้ลองชิม และน าเสนอในเรื่องของรสชาดเพื่อกลับมา
พัฒนา และน าไปฝากขายกับร้านค้าต่างๆ ทั้งในและนอกชุมชน จากการที่พัฒนามาต่อเนื่อง ท าให้การตอบรับเครื่องแกงของ
กลุ่มมีมากยิ่งขึ้น ท าให้คนหันมาสนใจเครื่องแกงที่ท าขึ้นเองจากคนในชุมชนมากขึ้น และท าให้กลุ่มมีงาน เข้ามามากขึ้น และ
โดยเฉลี่ยท าเครื่องแกงประมาณเดือนละ 1 ครั้ง หรือประมาณ 11 กิโลกรัมต่อครั้ง และหากถามถึงความคุ้มค่าที่มารวมกลุ่มกัน
ท าน้ัน ทางสมาชิกได้เล่าว่า สิ่งที่ท าไม่ได้ค านึงว่าได้มากน้อยเท่าไหร่ แต่ค่อยคิดค่อยท า และพยายามท าให้คนในหมู่บ้านคิดว่า
เราท าดี และตั้งใจท างาน อาจจะไม่คุ้มค่าในสิ่งที่ท า แต่ตั้งใจท าเพื่ออยากให้ชุมชนมีช่ือเสียง มันอาจจะไม่คุ้มค่าจากสิ่งที่ท าให้
เราได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และท าให้พัฒนาตัวเองด้วย ทางกลุ่มยังได้จัดทางเลือกในการสร้างสวัสดิการให้เกิดขึ้นกับ
สมาชิกในกลุ่ม โดยจัดให้ภายในกลุ่มสมาชิกได้กู้ยืมเงินส่วนที่ลงหุ้นกันไว้ น าไปใช้ก่อนในภาระต่างๆ โดยมีการก าหนดส่งเงิน
คืนในทุกวันท่ี 25 ของเดือน พร้อมดอกเบี้ย และในทุกๆสิ้นปีจะมีการปันผลก าไรให้กับสมาชิกในกลุ่มด้วย 

ส าหรับการบริหารการจัดการกลุ่มในปัจจุบันได้มีการแบ่งต าแหน่งกันอย่างชัดเจน หากแต่มีการให้สมาชิกในกลุ่มได้
ท าหน้าที่ต่างๆหมุนเวียนกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของการท าหน้าท่ีต่างๆ เช่น การซื้อวัสดุการท าเครื่องแกง (วัตถุดิบ) และการ
ประสานงานการขาย การท าบัญชีเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจท่ีตรงกัน ปัจจุบันทางกลุ่มได้มีการแบ่งงานกันท า สามารถน างาน
กลับไปท าที่บ้านได้ ส าหรับงานท่ีเป็นเครื่องจักสาน และน ามาส่งขายโดยมีการใส่ช่ือ และเพื่อจะได้ปันผลคืนให้ได้อย่างถูกต้อง 
เมื่อกล่าวถึงการท าเครื่องแกงและเครื่องจักสานนั้นใช้หลักใคร ท าได้มากก็ได้รับเงินปันผลมาก เช่น การท าเครื่องแกงก็ จะนับ
การท าเป็นช่ัวโมงเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการรอคนอื่นๆ ซึ่งทุกคนในสมาชิกทั้งหมดก็ต่างยอมรับและปฏิบัติตาม ส่วนรายได้จาก
การขายเครื่องแกงและเครื่องจักสาน ก็จะมีการหักเข้าส่วนกลาง อีกท้ังตั้งแต่เมื่อตั้งกลุ่มมาก็ท าให้กลุ่มเกิดการปรึกษาหารือกัน
มากขึ้น ได้มีโอกาสไปขายของไปดูงานไปสัมมนาตามที่ต่างๆ ท าให้มีประสบการณ์มากขึ้น กล้าคิดและกล้าพูดมากข้ึน ยิ่งคนมา
ดูงานมากข้ึน ยิ่งท าให้สมาชิกในกลุ่มกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น ส่วนเรื่องครอบครัวนั้นทางสมาชิกได้กล่าวว่าทางครอบครัว
ให้การสนับสนุนดี และไม่ได้กล่าวอะไร อีกทั้งยังคอยเป็นก าลังใจในการท างาน เพื่อช่ือเสียงของครอบครัวและชุมชนด้วย อีก
ทั้งยังทราบได้ว่าสมาชิกในกลุ่มบางคนท าหลายหน้าที่ในหมู่บ้าน เช่น อาสาสมัคร เป็นต้น กลุ่มสตรียังได้เล่าให้ฟังถึงการพัฒนา
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กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นผู้หญิง โดยการสอนวิธีการทุกอย่างเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และปฏิบัติได้ ยิ่ งในช่วงปิดเทอมจะท าให้เด็กมี
รายได้เพิ่มขึ้นด้วย คือ หัดให้เยาวชนได้เรียนรู้งานด้วย อันจะท าให้กลุ่มสามารถอยู่ต่อไปได้ นอกจากน้ีทางกลุ่มสตรีได้น าเสนอ
รูปภาพของกิจกรรมที่ผ่านมาของกลุ่ม สมุดเยี่ยมชม และบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม เพื่อถ่ายทอดให้เห็นทั้งความส าเร็จของ
กลุ่ม 

จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอย่างหลากหลายทั้งการพัฒนากลุ่ม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งท าให้ทางกลุ่มผู้หญิงโคกออก ได้เรียนรู้วิธีการด าเนินงานและการบริหารจัดการกลุ่ม ท่ีเป็นองค์กรในชุมชนที่เป็นกลุ่มผู้หญิง
เช่นเดียวกัน และท าให้เห็นแนวทางของการรวมกลุ่มได้ อันจะท าให้เกิดแรงกระตุ้นในการกลับไปพัฒนากลุ่มของตนเองด้วย
แนวทางที่เหมาะสม แต่จากการที่สังเกตการพูดคุย ท าให้ทราบว่ากระบวนการรวมกลุ่มมีความส าคัญมากในเรื่องของการ
เสริมสร้างก าลังใจ เพื่อท าให้กลุ่มสามารถอยู่รอดและพัฒนาต่อไปได้อย่างกลุ่มสตรีบ้านทุ่งไพรนายอดทอง ก็พยายามท าให้เห็น
ว่าการท างานอย่างเสียสละและอดทน ด้วยรูปแบบของกลุ่มสตรี ก็เป็นวิธีการที่จะท าให้เกิดการพัฒนาตนเอง การพัฒนา
ครอบครัว และส่งผลสู่การพัฒนาชุมชนด้วย อย่างไรก็ตาม วิธีการเรียนรู้ของทั้งสองฝ่าย อาจจัดเป็นแนวทางของการเสริมพลัง 
(Empowerment) คือ เสริมแรงและก าลังใจให้กลุ่มสามารถอยู่รอดได้ การก่อเพื่อจะท าให้ก้าวได้ อาจต้องอาศัยเวลา ดังนั้น 
ทางกลุ่มผู้ให้ความรู้และคณะมาศึกษาดูงานก็ต่างได้ประโยชน์ต่อการต่อยอดทั้งคู่ หากแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของสตรีที่
มีความกล้าและอดทน เสียสละต่องานที่ท าเป็นอย่างมาก การได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐ
และเอกชน ก็เป็นอีกแรงที่จะช่วยสนับสนุนและท าให้กลุ่มมีแรงก าลังใจการพัฒนากลุ่มต่อไปได้ การศึกษาดูงานในครั้งนี้จึง
กล่าวได้ว่า จะช่วยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีของบรรดาสมาชิกทั้งจากกลุ่ม ท าให้ความรู้ในการดูงาน และกลุ่ม
ที่มีการดูงานในครั้งนี้ด้วย 

 
บทบาทของผู้หญิง 

ผู้หญิงมีบทบาทหลักต่อความมั่นคงทางอาหารของครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่มสีิทธิที่จะใช้ทรัพยากรเพื่อผลิต
อาหาร บทบาทของผู้หญิงยังคงมีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรของชุมชนและการพึ่งพิงตนเอง ผู้หญิงจะ
มีบทบาทส าคญัในการดูแลครอบครัว เพื่อให้มีหลักประกันว่ามีอาหารเพียงพอแก่การบรโิภคในครอบครัว ไม่ว่าจะมาจากการ
เก็บหาอาหารจากป่า การเพาะปลกู เลี้ยงสัตว์ ประมง หรือแม้แต่การรับจ้างต่างๆ ณ วันนี ้ผู้หญิงยังคงมีบทบาทส าคัญในการ
ถ่ายทอดความรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นต่าง ๆ รวมถึงความรู้ในการดูแลรกัษาทรัพยากรอย่างยั่งยืนสืบต่อไปสู่ลูกหลาน ซึ่งจาก
การศึกษาผู้หญิงบ้านโคกออกท าให้ทราบถึงบทบาทของผู้หญิงในระดับที่แสดงเห็นไดต้่างๆ ดังน้ี 
 
 บทบาทของผู้หญิงในชุมชน 

การแสดงออกของบทบาทผู้หญิงอาจท าให้แสดงเห็นได้หลายแบบ จากการศึกษาของผู้ศึกษา พบว่าการแสดงออก
บทบาทของผู้หญิงบ้านโคกออกมีความชัดเจนในการแสดงออก จ านวนประชากรที่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้สังเกตเห็นการมี
ส่วนรวมจากกิจกรรมที่ผ่านมาของชุมชนหรือการท างานของผู้หญิงในกลุ่มองค์กรชุมชนมีการแสดงบทบาทท่ีชัดเจนมากในกลุ่ม
องค์กรชุมชน ผู้ศึกษาพบว่า การท างานท้ังนอกบ้านและงานในบ้านเหมือนกันคือการใช้ความเสียสละ งานทั้งสองอย่างจึงไม่มี
ความแตกต่างกันในเรื่องของแรงจูงใจในการท าเนื่องมาจากท าด้วยความเสียสละเหมือนกัน  คนที่ได้รับประโยชน์ก็คือคนใน
ชุมชนและคนในครอบครัวก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยโดยปริยาย จากจุดนี้เองจึงท าให้ในหลายกิจกรรมของหมู่บ้าน จ านวนผู้หญิง
ที่มาเข้าร่วมจึงมีมากและถึงแม้กิจกรรมบางอย่างจะไม่ได้มีบทบาทหลักแต่ยังสามารถสร้างบทบาทในการเข้าถึงกิจกรรมนั้นได้
แต่อาจเป็นบทบาทรองๆ ลงมา หรือบทบาทท่ีเหมาะสมมากกว่า ซึ่งสามารถอธิบายได้จากการศึกษา ดังนี้ 

1. บทบาทการเป็นผู้น า  กล่าวคือ การมีบทบาทให้เกิดการผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆขึ้นในหมู่บ้าน ส าหรับผู้หญิง
บ้านโคกออกนั้นอาจเป็นบทบาทที่ดูได้ไม่ชัดเจนนัก อันเนื่องมาจากโครงสร้างการบริหารหมู่บ้านมีผู้ชายเป็นผู้น าทางการ
ปกครองเป็นส่วนใหญ่ หากแต่บ้านโคกออกก็เป็นหนึ่งในไม่กี่หมู่บ้านที่มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงอยู่ด้วย หากแต่ก็ยังมี
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บทบาทน้อยอยู่เช่นกัน ส าหรับบทบาทนี้อาจกล่าวได้ว่า เป็นบทบาทที่ท างานในงานท่ีเหมาะกับผู้หญิงหรืองานที่ผู้ชายไม่อยาก
ท ามากกว่า เช่น การแสดงในงานกีฬาสัมพันธ์หรือการแสดงในงานวันเพื่อลูกเพื่อหลาน เป็นต้น ซึ่งบทบาทในการจัดการแสดง 
การเตรียมงานผู้หญิงจะมีบทบาทมากในการท างานแสดงให้ออกมาดีที่สุด หรืออาจมองให้ชัดได้ด้วยกลุ่มผู้หญิงที่มีการชักชวน
กันเองจากผู้หญิงที่รู้จักกันดีในหมู่บ้าน การชักชวนให้ผู้หญิงมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกและผลักดันให้เกิดการท าขนม ท าน้ าพริก 
จนสามารถมีกิจกรรมที่เกิดเป็นกลุ่มผู้หญิง นับเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนอีกหนึ่งกลุ่มที่เพ่ิมขึ้นและเห็นการท างานของผู้หญิงให้เป็น
ที่รู้จักได้มากข้ึนด้วย 

 2. บทบาทของแกนน า กล่าวคือ ผู้หญิงบ้านโคกออกนับเป็นองค์ประกอบส าคัญขอชุมชน อันเนื่องมาจากใน
กระบวนการของชุมชนที่มีการวางแผน เตรียมการ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรชุมชน แกนน าผู้หญิงมีบทบาทใน
ทุกขั้นตอน และมีจ านวนผู้หญิงหลายคนมาท างานในการเป็นแกนน าครั้งนี้ การประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านประกอบผู้คน
จากหลากหลายบ้านมาร่วมกันเพื่อรับรู้ข้อมูลจากการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการ/งบประมาณ หรือแม้แต่การท าประชาคมใน
หมู่บ้านที่ผ่านมา ผู้หญิงมีส่วนช่วยท าให้เกิดการกระตุ้นการออกมาเข้าประชาคมหมู่บ้านเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังเป็นแกนน า
ในการชักชวน สมาชิกในครอบครัวให้ออกมารับรู้ความเป็นไปเป็นมาของชุมชน หรืออาจสังเกตได้อย่างกลุ่ม อสม. ที่มีผู้หญิง
ท างานเป็นอาสาสมัครอยู่เป็นจ านวนมาก และสามารถที่จะเป็นแกนน าในการน าความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยไปเผยแพร่ให้กับ
ชาวบ้านได้ดีมาก นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้หญิงมีความใส่ใจในเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้าใจ และพยายามที่ถ่ ายทอดความรู้ต่างๆ 
ให้กับชาวบ้าน เช่น  การเป็นแกนน าในการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก การก าจัดยุงลาย เป็นต้น เหล่านี้เป็นสิ่งท่ีผู้หญิง
แสดงออกบทบาทของการเป็นแกนน าในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม เห็นว่าแกนน าผู้หญิงมีบทบาท
อย่างชัดเจน 

 3. บทบาทการมีส่วนร่วม กล่าวคือ ในทุกกิจกรรมที่เป็นงานประเพณีหรืองานที่เกี่ยวกับข้องกับวัฒนธรรม เช่น 
งานวัด งานศพ งานแต่งงาน และงานบวช งานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นท่ีรวมของชาวบ้านเป็นจ านวนมาก แต่ในจ านวนมากกว่า
ครึ่งของงาน มีผู้หญิงเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น ในงานศพ ผู้หญิงไม่น้อยที่มาช่วยงานศพกับเพื่อน
บ้าน มาช่วยท ากับข้าว หาอาหารให้แขกที่มาร่วมงาน ล้างจานหรืองานอื่นๆที่ช่วยเหลือได้ ในบ้างบ้านเจ้าภาพจัดงานศพนาน
เป็นสัปดาห์ จึงจะเห็นว่าผู้หญิงที่มาร่วมงานต่างท าขนมกันเองและน ามาสมทบกันเป็นจ านวนไม่น้อยต่อวัน จึงท าให้เห็นภาพ
ของผู้หญิงท่ีแต่งตัวออกจากบ้านและเตรียมตัวไปงานต่างๆอย่างตั้งใจเช่นเดียวกับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจ าปีระหว่าง
หมู่บ้าน จัดการแข่งขันกีฬาจะมีผู้หญิงเข้าร่วมมาก ในการเดินพาเหรดก็เช่นเดียวกันเป็นพื้นที่ของผู้หญิงในการมีส่วนร่วมการ
ออกแบบขบวนพาเหรดของหมู่บ้านและแบ่งงานกันท าในขบวนพาเหรด อาทิ ผู้ถือป้ายหมู่บ้าน ผู้ถือพานพุ่ม ผู้ถือป้ายรณรงค์ 
ผู้ถือธง และผู้ที่ดูแลขบวน เหล่านี้เป็นการแสดงออกของการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในชุมชนที่แสดงออกได้อย่างชัดเจนมากที่สุด 
จนท าให้หลายครั้งชุมชนได้รับรางวัลต่างๆ จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่แสดงออกได้ดีเป็นที่ประจักษ์ได้ถึงความร่วมมือ
ร่วมใจของคนในชุมชน 

4. บทบาทการสนับสนุน กล่าวคือ ผู้หญิงเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญที่ผลักดันให้ผู้ชายในบ้านต้องก้าวออกมาร่วมกิจกรรม
ของชุมชนให้มากข้ึน จากหลายกิจกรรมในชุมชนจะเห็นความสนใจของผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชาย แต่แท้ที่จริงแล้วผู้หญิงในชุมชน
ก็มีความพยายามให้คนในหมู่บ้านออกมาเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงลูกหลานของตนเองที่ได้รับการ
สนับสนุนในงานร่วมงานกับชุมชน เช่น การเป็นนักกีฬาประเภทต่างๆ หรือการแสดงการ าหรือการเต้นในงานประจ าปี เหล่านี้
ผู้หญิงในชุมชนมิได้ห้ามปราม หากแต่ส่งเสริมและสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ อย่างเปิดเผยหรือหากแม้ว่าตนเองมา
สามารถท่ีจะเข้าร่วมได้ก็ยังสนับสนุนด้วยเงินหรือสิ่งของเพื่อน ามาสมทบในการท ากิจกรรมด้วยเพื่อให้งานนั้นท าให้ตัวเองได้ให้
การสนับสนุนอยู่ตามสมควร จากการศึกษายังพบว่า การสนับสนุนของผู้หญิงมิได้เพียงแค่การอยู่เบื้องหลังอย่างปกปิดเท่านั้น 
หากแต่การอยู่เบื้องหลังในงานหลายอย่างของผู้หญิงก็เพื่อจะพยายามท าให้ตัวแทนของสมาชิกในครอบครัวได้หัดเข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชนหรือแม้แต่การถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้และความน่าสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิด
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แรงจูงใจในการท ากิจกรรมการสนับสนุนก็เป็นบทบาทที่ผู้หญิงสร้างการกระตุ้นเข้าไปร่วมด้วยอย่างไม่รู้ตัวแต่เป็นไปในเจตนาที่
ดี เพราะจะท าให้รู้จักคนมากขึ้น และสร้างสัมพันธภาพที่ดีมากขึ้นด้วย 
 จากท่ีกล่าวมาจึงสรุปได้ว่า การศึกษาบทบาทของผู้หญิงบ้านโคกออกนั้นแสดงออกได้ดีและมีกระบวนการแสดงออก
ของบทบาทอย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งบทบาทที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพและความสามารถของ
ผู้หญิงในการได้ท างานต่างๆ อย่างเหมาะสมกับความเป็นผู้หญิง สิ่งจ าเป็นจึงเป็นเรื่องของโอกาสที่ท าให้ผู้หญิงได้แสดงออกทาง
บทบาทที่ตนได้อย่างชัดเจนมากขึ้นด้วย 
 
 บทบาทของผู้หญิงในครอบครัว 
 จากการศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของผู้หญิงที่อาศัยการสังเกต การติดตามโดยการใช้ชีวิตอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
สมาชิกในครอบครัวนั้นจึงท าให้สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของผู้หญิงท่ีท างานอยู่ที่บ้านเป็นประจ าและเป็นวัฏจักรของาน
บ้านที่ท าตามความถนัด อีกทั้งจากการสัมภาษณ์และสอบถามข้อมูลจากผู้หญิงในกลุ่มผู้หญิงหลายคน ก็สามารถเช่ือมโยง
การศึกษาของ กชกร อนุชา (2539) ซึ่งพบว่าสตรีมีบทบาทส าคัญ อยู่ 3 ประการ อันได้แก่ 

1) บทบาทในเรื่องความอยู่รอดของครอบครัว 
2) บทบาทการท างานบ้าน 
3) บทบาทในการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว 
ซึ่งทั้งสามบทบาทที่กล่าวมา สามารน ามาวิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงในบ้านโคกออกได้ จากสมาชิกกลุ่มผู้หญิงมี

ทิศทางของการด ารงชีวิตตามแบบวิถีชนบทที่สามารถอธิบายได้เห็นภาพของผู้หญิงในชุมชน ซึ่งถือเป็นการแสดงออกอย่าง
ชัดเจน สิ่งที่ผู้หญิงแสดงออกนั้นมีบริบทของการแสดงบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน ในเรื่องของสถานภาพของผู้หญิง จ านวน
สมาชิกในครอบครัวและความต่างของครอบครัวเดี่ยว/ครอบครัวขยาย อันท าให้มีผลต่อการแสดงออกบทบาททั้งสิ้น ภาระใน
ครอบครัวถือเป็นงานหลักของผู้หญิงท่ีต้องท าเพื่อทุกคนในครอบครัวซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 
 
 1) บทบาทในเร่ืองความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว 
 งานทุกอย่างท่ีผู้หญิงท านั้นก็เพื่อเป็นการพิสูจน์สถานภาพทางสังคมว่าเป็นผู้เสียสละในการดูแลครอบครัวเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่ต้องออกจากบ้านเดิมและมาอยู่บ้านกับสามีต้องไปเจอกับครอบครัวใหม่ การปรับตัวและการ
เข้าถึงสมาชิกในครอบครัวนั้นก็ต้องท าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น ความอยู่รอดคือการดูแลในเรื่องของปากท้องในสมาชิกภายใน
ครอบครัวให้มีอาหารการกินกันอย่างไม่ขาดเหลือ หลายต่อหลายครั้งที่นอกเหนือจากการไปจ่ายตลาดเพื่อเลือกวัตถุดิบน ามา
ประกอบอาหาร หรือการออกไปเลือกซื้อผัก เนื้อสัตว์ในบางอย่างก็ไม่ได้ตามสิ่งที่ต้องการ ผู้หญิงเองก็ยังเป็นผู้หาอาหาร จับ
สัตว์ ปลูกผัก สิ่งเหล่านี้ท่ีท าก็เพื่อเป็นหนทางการประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อการออมในอนาคตอีกด้วย ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่
เหมาะและปลอดภัยต่อสุขภาพของตนเองด้วย จ านวนผู้หญิงไม่น้อยในบ้านโคกออกที่มักจะมีพื้นที่ของการปลูกผักไว้หลังบ้าน 
ส่วนใหญ่เป็นพืชผักสวนครัว เหล่านี้เป็นพื้นที่เพื่อให้ครอบครัวมีอาหารการกินตามสมควร หรือแม้แต่การออกไปหากุ้งหอยปู
ปลาที่ทะเล การออกไปเก็บหน่อไม้ เพื่อจะน ามาประกอบอาหาร รวมไปถึงการน ามาแปรรูปเพื่อการเก็บรักษาไว้กินนานๆ เป็น
การหมักการดอง เป็นต้น 

 
2) บทบาทของการท างานในบ้าน 

 งานบ้านอาจจะสะท้อนภาพของการท างานที่จ ากัดอยู่ในเพศหญิงเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วผู้หญิงมีความตระหนักใ น
หน้าที่เพื่อสมาชิกในครอบครัวได้อยู่อย่างครบทั้งปัจจัยสี่ มากกว่า งานในบางบ้านจึงครอบคลุมช่วงเวลาของผู้หญิงไปเกือบ
หมด สิ่งที่ปรากฏเห็นสิ่งที่ผู้หญิงท าอยู่เป็นประจ าที่เรียกได้ว่าท าทุกวันจนเกิดเป็นความเคยชิน โดยเรียงล าดับงานบ้านตาม
ภาพดังนี ้
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แผนภาพแสดงการท างานบ้านของผู้หญิง 
 
     
                         
 
 
 
      
 
 งานในบ้านจึงเหมือนเป็นบันได ของผู้หญิงท่ีต้องก้าวข้ึนก้าวลงอยู่ทุกวันเป็นประจ า ในบางบ้านจะจัดการงานเป็นไป
ตามล าดับอยู่เป็นประจ า ส าหรับผู้หญิงที่ไม่มีลูกที่จะคอยช่วยเหลือหรือมีลูกเป็นเด็กทารก แต่ในบางครอบครัวก็มีสมาชิกคน
อื่นๆมาช่วยบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อย จะเห็นว่างานในบ้านทุกอย่างที่ผู้หญิงท าเป็นการที่ต้องอาศัยเวลาเป็นอย่างมากในการท า 
อย่างการท าอาหารกับข้าวก็ค านึงปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับจ านวนสมาชิกในครอบครัว หากเป็นครอบครัวเดี่ยวก็อาจไม่
พบความยุ่งยากของการท าแต่ถ้าหากครอบครัวเป็นครอบครัวขยายที่มีทั้ง ผู้สูงอายุ เด็กวัยอนุบาล ก็ต้องท าอาหารให้มีความ
เหมาะสมกับช่วงวัยของคนในครอบครัวทุกคน ยิ่งในครอบครัวที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนก็ต้องคอยซักผ้ารีดผ้า อยู่เป็นประจ าและ
ต้องวางแผนการซักเพื่อให้เพียงพอแก่การสวมใส่ไปโรงเรียน รวมไปถึงการท าความสะอาดและการดูแลบ้านเรือนที่ไม่ได้ท าให้
เกิดความสะอาดเพียงเท่านั้นหากแต่ยังให้เกิดความปลอดภัยกับคนในครอบครัวด้วย ซึ่งความปลอดภัยจะมองในเรื่องการดูแล
บุตรหลานในครอบครัวด้วย นอกเหนือจากเวลาท างานบ้านแล้วยังต้องมีเวลาดูแลลูกด้วย เช่น การรับส่ งลูกไปโรงเรียนหรือ
การดูแลเรื่องการเล่นของลูก การพาออกไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด มีผู้หญิงเท่านั้นที่จะดูแลและใส่ใจในเรื่องท างานบ้านเป็น
อย่างมาก 
 

3) บทบาทในการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว 
นอกเหนือจากการท างานภายในบ้านและการท างานตามอาชีพหลักคือการท าสวนยางพาราที่นับได้ว่าเป็นรายได้

หลักที่น ามาจุนเจือและใช้จ่ายภายในครอบครัวนั้น การท าร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวในเรื่องอื่นๆก็ไม่มีอีกแล้วที่เป็น
กิจกรรมที่ได้มาซึ่งรายได้อีก จากจุดนี้จึงท าให้ผู้หญิงบางคนพยายามที่จะเสริมสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง โดยน า
ความสามารถของตัวเองออกมาใช้ในการท ารายได้ให้เพิ่มขึ้น ภายในชุมชนจึงมีผู้หญิงบางคนหาทางท ามาหากินเพิ่มขึ้น เช่น 
การท าขนมเร่ขายตามบ้าน หรือการท าขนมจีนขายหน้าบ้านในช่วงเช้า เป็นต้น จากการท าขนมหรือท าขนมจีนขายก็เป็นสิ่งที่
ผู้หญิงถนัด เป็นการท าท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางอาหารมาจากคนรุ่นแม่ อีกท้ังยังเกี่ยวโยงกับเรื่องของอาหารการกินของ
คนในชุมชน เพราะทุกคนในชุมชนก็ต้องกินข้าวกินขนมเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะท าอะไรมาขายก็จะมีคนคอยซื้อและคอยอุดหนุน
กันเอง อีกท้ังการขายขนมยังได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับคนอ่ืนๆ อย่างขนมที่น ามาขายก็เป็นขนมท่ีท าง่ายและเด็กๆ ก็ชอบกันอยู่
แล้ว การหารายได้ในการท าขนมขายเองก็ท าให้ผู้หญิงมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท าสวนยางพารา มีเงินออมไว้ใช้จ่ายให้พอเพียง
หรือเก็บไว้เพื่อเป็นเงินให้ลูกไปโรงเรียนหรือการเก็บไว้เป็นค่าอาหารและเป็นต้นทุนในการท าขนมในครั้งต่อไป ในบางบ้านก็จะ
มีการปลูกผักหรือผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติก็จะเก็บแล้วน ามาขายตามบ้าน อาจลงทุนไปเฉพาะส่วนของแรงกายที่ต้องเหนื่อย
ในการเก็บและการขายแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่ได้รับ เพราะจะเป็นอีกหนทางที่ท าให้ครอบครัวมีเงินเข้ามา 
 สิ่งที่ท าให้ผู้หญิงสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ อาจกล่าวได้ว่าการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม (สุริยชัย  หวันแก้ว, 2546) 
ที่อยู่ในระดับครอบครัวและชุมชนเป็นส่วนช่วยที่ท าให้การได้รับการเสริมพลังจากคนรอบข้างอีกทั้งการเสริมพลังตนเองจาก
การด ารงอยู่ด้วยวิถีของการพึงพิงตนเอง 
 

ท ากับข้าว 
ล้างจาน 

   ซักผ้า 
ท าความสะอาด 

     หาน้ า 
ดุแลบุตร 
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สถานะภาพของผู้หญิงในชุมชน 
วิถีชีวิตและบทบาทของผู้หญิงท่ีผ่านมาจากกิจวัตรประจ าวันและกิจกรรมที่เข้าร่วมนั้นได้ท าให้เห็นสภาพของผูห้ญงิที่

มีบริบททางสังคมประคองให้ผู้หญิงต้องท างานในบ้านและงานนอกบ้านด้วยความเป็นภารกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่จะท าให้
เห็นคุณค่าของผู้หญิง จึงอาจกล่าวได้ว่า ไม่ได้แสดงออกให้เห็นผ่านงานที่ท าตลอดมาได้เลย หากแต่คุณค่ามีอยู่ภายในตัวตน
ของความเป็นผู้หญิงการอยู่อย่างวิถีชนบทบนพ้ืนฐานของการพึ่งพิงตนเองยิ่งท าให้ผู้หญิงคิดสร้างและพยายามประคับประคอง
ตนเองแต่เป็นไปอย่างที่ไม่ได้ละทิ้งสมาชิกในครอบครัว และหน้าที่ต่อสังคมอย่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน (จิราลักษณ์ 
จงสถิตมั่น, 2549, น.63) จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงบ้านโคกออกที่มาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้หญิงบ้านโคกออกจะสามารถ
แสดงออกทางบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ ตามบุคลิกภาพของแต่ละคนอย่างเหมาะสมและมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนได้มากว่า
ผู้หญิงท่ีไม่ได้รวมกลุ่มจึงท าให้ทราบว่าการรวมกลุ่มมีผลต่อการเสริมสร้างพลังให้กับผู้หญิงได้และท าให้มั่นใจกับการท ากจิกรรม
ต่างๆ ได้มากข้ึนอีกท้ังท าให้คนอ่ืนๆได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของสตรีภายในชุมชนได้  
 
บทสรุป 

วิถีของผู้หญิงล้วนแต่มีแนวทางการการด าเนินไปของตนเองตามพื้นถิ่น อาจกล่าวได้ว่าในสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่มี
ชายเป็นใหญ่ (วันทนีย์ วาสิกะสิน, 2543) งานหลายอย่างในชุมชนและการท ากิจกรรมในชุมชนในระดับของการริเริ่มอาจไม่
ได้มาจากผู้หญิงแต่อาจมาจากผู้ชายเป็นส่วนมาก การท าหน้าที่เป็นท้ังแม่และภรรยาที่ดีเป็นชาวบ้านของชุมชนที่ได้ท ากิจกรรม
และการรักษาสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวที่โยงใยไปสู่ความสัมพันธ์ของชุมชน  

การได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและการจัดเวทีพูดคุยในกลุ่มผู้หญิง พบว่า การด ารงอยู่ของผู้หญิงบ้านโคกออกด้วยสถานภาพ
ของการสร้างเอกลักษณ์ของผู้หญิงผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและการรวมกลุ่มผู้หญิงนั้นเป็นผลดีเชิงสัมพันธภาพ การ
แลกเปลี่ยนพูดคุยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้หญิงและพยายามที่จะท าให้หมู่บ้านมีช่ือเสียงจากการรวมกลุ่มกัน จากการพูดคุย
และการสังเกตผู้หญิงท าให้ได้ผลการศึกษาพบว่า งานของผู้หญิงสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ งานอาชีพและงานบ้าน ในอดีต
บทบาทผู้ชายคือการท างานอาชีพซึ่งเป็นงานหนัก หาอาหารและปกป้องครอบครัว ส่วนผู้หญิงมีบทบาทในงานบ้าน การปรุง
แต่งและปรนนิบัติ แต่ปัจจุบันมีเครื่องจักรเข้ามาท างานแทนผู้ชาย การประมง การท านา ซึ่งผู้ชายมีบทบาทหลักได้หมดไป 
ส่วนการตัดยางน้ันเป็นงานท่ีท าด้วยกันได้ทั้ง 2 เพศ ท าให้ผู้ชายว่างงานมากขึ้นและตั้งวงนันทนาการ เช่น เลี้ยงนก ดูปลา บ่อย
ขึ้น  

ในครอบครัวที่ยากจน ผู้หญิงจะมีบทบาทเด่นมากในด้านงานอาชีพ หลังจากตัดยางผู้ชายจะนอนพักแต่ผู้หญิงดูแล
บ้านเลี้ยงสัตว์เก็บพืชผักท่ีพอขายได้ไปขายในตลาด หารายได้ทุกทางมาจุนเจือครอบครัว ตกเย็นก็ท างานบ้าน แต่การที่ผู้หญิง
ท าการผลิตในบ้านแล้วน าของไปขายนอกบ้านท าให้มีอิสระในการออกจากบ้าน และมีอ านาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มากขึ้น  
โดยเฉพาะเรื่องงานบ้านยังคงถูกมองว่าเป็นงานของผู้หญิง งานบ้านประกอบด้วยการดูแลบ้าน ซักผ้า ท าอาหาร และรวมถึง
การดูแลเด็ก ผู้สูงอาย ุและคนป่วย งานบ้านมีความหมายต่อความเป็นไปของครอบครัวและชุมชนมาก  

สรุปได้ว่าบทบาทหลักที่ผู้หญิงกระท า ได้แก่ 1) ท าให้วิถีชีวิตประจ าวันของสมาชิกในบ้านด าเนินไปได้ตามปกติ 2) 
เป็นแหล่งรายได้เสริมเช่นท าขนม และ 3) เป็นการรักษาความสัมพันธ์ในชุมชน เช่นเมื่อมีงานศพงานบวชงานแต่งผู้หญิงก็จะ
ออกไปช่วยกัน ท าให้งานใหญ่ด าเนินไปได้ และหากไม่ไปช่วยก็ไม่ได้เพราะเกรงว่าคราวหลังจะไม่มีใครมาช่วยงานตนเอง แม้
ออกนอกบ้าน งานบ้านก็ยังเป็นของผู้หญิง เช่น เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆในการแข่งกีฬาก็ท าหน้าที่หาน้ าเตรียมอาหาร  หาก
แม้ไม่อยู่ในบ้านก็ตาม การจัดการเรื่องการเงินในบ้านเป็นบทบาทของผู้หญิง คนไทยมีคติที่จะให้ผู้หญิงเป็นคนเก็บเงินเพราะ
มั่นคงกว่า แต่ก็ท าให้ผู้หญิงต้องมีภาระในการจัดการเงินให้พอจ่าย ท าให้ต้องขยันหาช่องทางเพิ่มรายรับให้กับครอบครัว แม้ว่า
จะต้องท างานหนักและต้องทนกับเรื่องไม่สบายใจมากมายจากสามี แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกว่า การอยู่เป็นแม่ม่ายจะล าบาก
มาก ยังคงต้องท างานหนัก อีกทั้งภาระต่อลูกและครอบครัวที่ต้องรับคนเดียว ขาดหลักประกันทางสังคมถูกรังแกได้ง่าย 
สุดท้ายก็คงต้องมีสามีใหม่ จึงยอมทนดีกว่าหรือหากแม้ว่าต้องอยู่คนเดียวก็อยู่ได้เพราะตนเองก็สามารถท างานหากินได้เองแต่
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อาจเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่ได้ แรงผลักดันที่ส าคัญที่ท าให้ผู้หญิงมีแรงสู้งานหนักอย่างอดทนคือ ความรักที่มีต่อลูก  เพราะ
ในสภาพสังคมที่ไม่มีสวัสดิการสังคมให้กับคนวัยชราแล้ว ลูกคือหลักประกันของชีวิตในบั้นปลาย อีกทั้งผู้หญิงระดับรากหญ้าที่
ออกมาเป็นแนวหน้าในการเคลื่อนไหวทางสังคม (ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน, 2554, น.46) เช่ือว่ามาจากความเดือดร้อนของ
ครอบครัว ซึ่งค าว่าครอบครัวนั้นมีความหมายที่กว้างขวาง ไม่เฉพาะพ่อแม่สามีลูกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวัวควาย ต้นไม้ ที่ดิน 
บ้าน ล าธาร สิ่งแวดล้อมด้วย ด้วยความรับผิดชอบ คุณค่าที่ผูกพันทางจิตใจ จึงท าให้ผู้หญิงเหล่านี้ออกมาเป็นแถวหน้า และ
กล้าที่จะท ากิจกรรมกับชุมชนหรือแม้แต่การรวมกลุ่มกันอันเป็นหนทางในการพัฒนาตนและพัฒนาชุมชน โดยการสร้าง
บทบาทที่ชัดเจนและการด ารงอยู่ด้วยการพึ่งตนเองอาจมองได้ว่านี่คือระยะเปลี่ยนผ่านของการเดินไปสู่ความเท่าเทียมของ
บทบาทหญิงชายในอนาคต 
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อิทธิพลของทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนา ในต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชงิเทรา 
The influence of social capital on the inheritance of peasant occupation  

in Bang Toei Subdistrict, Mueang District, Chachoengsao Province 
 

สุพัตรา นาคประเสริฐ1 
Supattra Nakprasert2 

 

Abstract 
 Presently, Thailand has encountered the phenomenon of labor force migration from rural 
to urban. Generally, peasants’ offspring lack their attention to become a peasant. As these results, the 
number of peasants decline steadily. However, there are some groups of people who inherit peasant 
occupation due to the influence of social capital. This study aimed to explore the perception level of 
social capital in term of human resources capital, institutional capital and cultural capital and local 
wisdom on the inheritance of peasant occupation. This research was quantitative and qualitative study. 
This was also a case study. The results of this research showed that the individuals' perception level of 
cultural capital and local wisdom on the inheritance of peasant occupation had highest mean score. This 
implies that the inheritance of peasant occupation reflects the cultural and local wisdom inheritance as 
well as the model of inherited lifestyles. Peasant is an occupation involving the inheritance of a system of 
beliefs, and values. It could be called a culture of farming. A system of belief connects people to a 
system of values in society through customs and rituals or local wisdom related to occupation and 
lifestyle. This is similar to "Social capital" in the community, leading to the presence of inheritance of 
peasant occupation in Bang Toei Subdistrict, Chachoengsao Province.   
Keywords : Social capital, Inheritance of peasant occupation, Cultural capital and local wisdom  
 

บทคัดย่อ 
ปรากฏการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตชนบทที่มีการหลั่งไหลของคนวัย

แรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ ลูกหลานชาวนาส่วนใหญ่ไม่สนใจสืบทอดอาชีพชาวนาต่อจากบิดามารดา เป็นสาเหตุให้อาชีพชาวนามี
แนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มคนที่เลือกสืบทอดอาชีพชาวนาด้วยอิทธิพลของทุนทางสังคม
การศึกษานี้จึงมุ่งประเด็นเพื่อศึกษาระดับทัศนะของทุนทางสังคม  ในด้านทุนทรัพยากรมนุษย์  ทุนสถาบัน  และทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการสืบทอดอาชีพชาวนา  โดยการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการศึกษา
เฉพาะเจาะจงรายกรณี ซึ่งผลการศึกษาพบว่าระดับของทัศนะด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการสืบทอด
อาชีพชาวนามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สะท้อนว่าการสืบทอดอาชีพชาวนานั้น เป็นเสมือนการสืบทอดทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา การท านาท่ีได้รับการถ่ายทอดมีค่านิยมและระบบความเช่ือที่
ฝังรากลึก จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมการท านา ท่ีได้สอดแทรกเอาระบบความเช่ือท่ีเป็นตัวเชื่อมประสานให้คนในสังคมได้
มีระบบของคุณค่า โดยผ่านทางประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ หรือภูมิปัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพและวิถีการด าเนินชีวิต จึง
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เปรียบเสมือนการมี “ทุนทางสังคม” อยู่ในชุมชนที่ส่งผลให้ในพ้ืนท่ีต าบลบางเตย ยังคงมีผู้สืบทอดอาชีพชาวนาเป็นอันดับต้นๆ 
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ค าส าคัญ : ทุนทางสังคม, การสืบทอดอาชีพชาวนา, ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 
บทน า 
 อาชีพเกษตรกรรมมีความส าคัญต่อสังคมไทยมาอย่างช้านาน เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีลักษณะ  
ภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาข้าว ซึ่งพบได้ทุกภูมิภาคของ
ประเทศ หน่ึงในห้าของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 70 ล้านไร่เป็นพื้นที่นา (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ประเทศ
ไทยมีชาวนาประมาณ 3.72ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 17 ล้านคน ผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยปีละ 30 กว่าล้านตัน สร้างรายได้
ให้กับประเทศปีละประมาณ 200,000 ล้านบาท รวมทั้งใช้บริโภคภายในประเทศคิดเป็นมูลค่าปีละ 230,000 ล้านบาท รวม
มูลค่าของข้าวเฉลี่ยปีละประมาณ 430,000 ล้านบาท (เร่งปรับปรุง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาข้าวฯ, 2557) อันแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของอาชีพชาวนาที่มีต่อประเทศและคนในประเทศ เปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของชาติ ทั้งในฐานะที่เป็นภาค
การผลิตหลักซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศและเป็นแหล่งท่ีมาของวิถีชีวิตคนส่วนใหญ่ในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ข้าว” ซึ่ง
เป็นอาหารหลักของคนไทย  ชาวนาไม่เพียงแต่ผลิตข้าวเพื่อบริโภคหรือหล่อเลี้ยงเฉพาะคนในประเทศเท่านั้น เพราะข้าวยังเป็น
สินค้าส่งออกท่ีส าคัญชนิดหนึ่งในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของคนในโลกด้วย เนื่องจากประเทศ
ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวสู่ตลาดโลกมากท่ีสุด (การปฏิรูปชาวนาไทย, 2557)  
 ปรากฏการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตชนบทที่มีการหลั่งไหลของคนวัย
แรงงาน ลูกหลานชาวนาที่ก าลังจบการศึกษาภาคบังคับและระดับที่สูงขึ้นไปเข้าสู่เมืองใหญ่ไม่สนใจสืบทอดอาชีพชาวนาต่อ
จากพ่อแม่ ท าให้อาชีพชาวนามีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง (เกินศักดิ์ ศรีสวย, 2555)  เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้แนวโน้ม
อาชีพชาวนาลดลงจากการศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงอาชีพของชาวนาไทยภาคกลาง : กรณีศึกษาบ้านคลองสิบ ต าบลบึง
ทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี” (สิริวิมล ตันติถนอมวงศ์, 2547) ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยในการเลิกท าหรือเปลี่ยน
อาชีพ พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจส่งผลมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านนโยบายของรัฐบาล และปัจจัยด้านระบบเศรษฐกิจ
แบบการตลาด ส่วนปัจจัยทางด้านสังคมไม่มีผลต่อการเลิกท าอาชีพชาวนา เมื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ส่งผลต่อ
ชาวนาในการแข่งขันด้านการผลิต ชาวนาต้องอยู่ภายใต้สภาวะกดดันในการผลิตออกมาให้ได้ปริมาณมาก คุณภาพดี 
ระยะเวลาตามที่ก าหนด ภายใต้ราคาที่ไม่สามารถก าหนดเองได้ จึงท าให้ชาวนาจ านวนไม่น้อยหันไปท าอาชีพอื่น หรือปลูกฝัง
ให้ลูกหลานเรียนสูงๆ เพื่อหางานท าในเมือง หรือเข้าสู่อาชีพอ่ืนๆ อันท าให้แนวโน้มอาชีพชาวนาลดลงเป็นล าดับ  แต่อย่างไรก็
ตามภายใต้สภาวการณ์ที่กล่าวมาแล้วนั้น หากมองในทางกลับกันยังมีชาวนาอยู่ไม่น้อยที่ยังคงประกอบอาชีพชาวนา ท าให้
อาชีพชาวนายังคงด ารงอยู่ในสังคมไทย ผู้ศึกษาจึงเลือกมองในแง่การสืบทอดอาชีพชาวนา เพื่อท าให้เห็นจุดแข็งในการด ารงอยู่
ของอาชีพชาวนาไทย 
 การสืบทอดอาชีพชาวนา เป็นเสมือนการสืบทอดทางวัฒนธรรม หากวัฒนธรรมคือแบบแผนในการด าเนินชีวิต  
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และหล่อหลอมให้คนในสังคมนั้นๆ มีระบบคิด และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม การ
ท านาที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา และหล่อหลอมเป็นแบบแผนของชีวิต มีค่านิยมและระบบความเช่ือที่ฝังรากลึก จึงอาจ
เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมการท านา วัฒนธรรมการท านายังได้สอดแทรกเอาระบบความเช่ือที่เป็นตัวเช่ือมประสานให้คน 
ในสังคมได้มีระบบของคุณค่า โดยผ่านทางประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพและวิถีการด าเนินชีวิต เช่นการ  
ลงแขกเกี่ยวข้าว พิธีการท าขวัญข้าว ถึงแม้ว่าประเพณี พิธีกรรมเกี่ยวกับการผลิตข้าวเริ่มลดความส าคัญลงจากอดีต เนื่องจาก
ชาวนาต้องเร่งผลิตข้าวและน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อแข่งขันกับเวลา แต่อย่างไรก็ตามยังมีประเพณี พิธีกรรมบางอย่าง
ที่คงอยู่ และยังมีความส าคัญในการท านาอยู่มากในปัจจุบันจึงเปรียบเสมือนการมี“ทุนทางสังคม”อยู่ในชุมชน 
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 ปัจจุบันค าว่า “ทุนทางสังคม” ก าลังเป็นที่สนใจและได้รับการยอมรับว่ามีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศธนาคารโลก เห็นว่า “ทุนทางสังคม” คือ สถาบัน ระบบ ความสัมพันธ์ และบรรทัดฐาน
การปฏิบัติที่เน้นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกัน จะน ามาซึ่งปฏิสัมพันธ์ของสังคมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ องค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development - 
OECD)เน้นว่า “ทุนทางสังคม” และทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์กันสูงมาก ในแง่ที่มีผลต่อการพัฒนา (ส านักพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต, 2546) จึงเป็นที่น่าสนใจในการหยิบเอาทุนทางสังคมมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทั้งในระดับชุมชน 
ระดับประเทศ และในระดับต่างประเทศ   
 กรณีของประเทศไทย “ทุนทางสังคม” เพิ่งได้รับความสนใจมากขึ้น ในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ การ 
ที่ประเทศไทยต้องประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ปัญหาส าคัญในระยะที่ผ่านมาคือขาดการน าจุดเด่น หรือสิ่งดีงามที่มีในสังคมไทย 
เช่น มิติด้านวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นทุนทางสังคมประเภทหนึ่งมาใช้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันการที่สังคมไทยยังสามารถด ารง
อยู่ได้ไม่ล่มสลายจากวิกฤติก็นับว่าเป็นผลมาจากการที่ยังมีทุนทางสังคมหลงเหลืออยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเมตตา ความเอื้อ
อาทร สายใยผูกพันครอบครัว ชุมชน การรวมตัวกันในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในสังคม ฯลฯ (ส านักพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต, 2546)  การหันมาสนใจประเด็นทุนทางสังคมจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
ประเทศก าลังพัฒนาอย่างเช่นประเทศไทย เพราะในสภาวะที่มีการแข่งขันกันสูงในด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ และ
ระดับโลก จึงส่งผลให้ผลกระทบในหลายๆ ด้าน ในส่วนของแรงงาน ผลกระทบ คือ ความกดดันในศักยภาพความสามารถใน
การท างาน หรือการผลิตสินค้าและบริการออกสู่ตลาด จึงท าให้แรงงานทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบนี้ 
 ด้านพื้นท่ีในการศึกษา ผู้ศึกษาเลือกพื้นที่ในต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากพื้นที่นี้มีจ านวน
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท านาข้าวมากเป็นอับดับต้นๆ ของอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ชาวบ้านส่วนใหญ่  
มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวเป็นหลัก ผลิตข้าวได้ทั้งฤดูนาปี และนาปรัง และมีอาชีพเสริม โดยท าการเกษตร
แบบผสมผสาน ปลูกพืชชนิดอื่นไว้หัวไร่ปลายนา เช่น ข่า ตะไคร้ เพื่อเป็นอาชีพเสริมระหว่างรอเก็บเกี่ยวข้าว และต าบล  
บางเตยยังเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร อีกทั้งต าบลบางเตยยังมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร เป็นตัวอย่าง 
ในการศึกษาด้านการเกษตรแก่พื้นที่ใกล้เคียง มีบุคคลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรเป็น
จ านวนมาก มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาด้านการเกษตร เช่น การปั่นจักรยานชมไร่นา เป็นต้น พื้นที่ในต าบลบางเตยจึงนับว่า
เป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพด้านเกษตรกรรม ท าเลที่ตั้งสะดวกในเส้นทางการคมนาคม ใกล้สถานผลิตพืชผลทางการเกษตร และใกล้
แหล่งจ าหน่ายตลาดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านพื้นที่อ าเภอเมืองเนื่องจากใกล้ที่อยู่อาศัยของผู้ศึกษา สามารถ
เดินทางไปเก็บข้อมูลได้อย่างสะดวก  
 ด้วยความส าคัญและปัญหาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาในหัวข้ออิทธิพลด้านทุนทางสังคมต่อการ  
สืบทอดอาชีพชาวนาในต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อที่จะน าข้อมูลมาสรุปวิเคราะห์ ให้เป็นประโยชน์  
ในการศึกษาและพัฒนาด้านแรงงานท่ีข้องกับอาชีพชาวนาต่อไป 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับทัศนะด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ ทุนสถาบัน ทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพ
ชาวนาในต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคม ซึ่งก าลังเป็นท่ีสนใจและได้รับการยอมรับว่ามีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในส่วนของประเทศไทย ได้มีการน าแนวคิดด้านทุนทางสังคมมาใช้ในการพัฒนา
อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เมื่อมีการจัดตั้งส านักกองทุนเพื่อสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหาทางออกใหม่
ให้แก่สังคมที่เน้นการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน สร้างทุนทางสังคม เพื่อการช่วยเหลือที่น าไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
ภายใต้พ้ืนฐานการเรียนรู้ของชุมชน จึงท าให้แนวคิดด้านทุนทางสังคมถูกน ามาใช้ในความหมายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และถูก
น ามาใช้อย่างต่อเนื่องแพร่หลายในสังคมไทย (เพ็ญศิริ พันพา, 2551, น.29)  
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 นิยามของทุนทางสังคม หมายถึง ระบบคิดหรือวิธีคิดของคนในชุมชนที่ผ่านการสั่งสมสืบทอดวิธีการปฏิบัติ และ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งรูปธรรมและนามธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และ
เกิดความเป็นตนเองอย่างมีเอกลักษณ์  (ยรรยง เอกนนท์, 2552, อ้างถึงใน แม้นหมาย อรุณชัยพร, 2556) ซึ่งมาจากความ
ร่วมมือร่วมใจของคน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนหรือสถาบัน ทุนทางสังคมเปรียบเสมือนสมบัติสาธารณะที่สมาชิกทุก
คนในสังคมสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548) 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทุนทางสังคม มีที่มาจากการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ อันมีพื้นฐานความเอื้ออาทร ความไว้วางใจ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จนหล่อหลอมให้เกิดเป็นระบบคิดที่ผ่านการสืบทอดกันมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความ
ผูกพันในชุมชน ผลของการมีทุนทางสังคมจะช่วยให้ชุมชนมีความแข็ง เนื่องจากสมาชิกในสังคมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ทุนทางสังคมจึงถือเป็นจุดแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ขอบเขตและประเภทของทุนทางสังคมนั้น (ส านักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต, 2546)  อธิบายขอบเขตหรือ
องค์ประกอบของทุนทางสังคมว่าประกอบด้วย 
 1) ทุนมนุษย์ ที่มีคุณธรรม ความรู้ และความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการท างานและท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 2) ทุนที่เป็นสถาบัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง รวมทั้งองค์กรที่ตั้งขึ้นมา เช่น 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน สมาคมวิชาชีพ เป็นต้น 
 3) ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ครอบคลุมถึงระบบคุณค่า ความมีจิตส านึกสาธารณะ วัฒนธรรมไทย และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 งานศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาทุนทางสังคม โดยประกอบด้วยทุนท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ทุนทรัพยากรมนุษย์ ทุนสถาบัน และทุน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อการสืบทอดอาชีพชาวนา อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 ทุนมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะทุนประเภทนี้เป็นทุนที่อยู่ในตัวมนุษย์ หากมนุษย์ทุกคน 
มีทุนในตัวเอง คือความมีน้ าใจ ความมีคุณธรรม ความรับผิดชอบ และการท าประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมท าให้สังคมไทยเป็น
สังคมที่มีแต่คนที่ให้น้ าใจต่อกัน จะพบว่าผู้น าทางความคิดในชนบทและเมือง เช่น ผู้น าอาวุโส ผู้น าทางการเกษตร ผู้น าเยาวชน 
บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ชุมชนยกย่องว่าเป็นคนที่มีความสามารถในระดับหนึ่ง ซึ่งพร้อมที่จะปรับตัวเองเข้าสู่ความร่วมมือ
ระดับองค์กรไปสู่การเกิดเครือข่ายในสังคม (จารุณี วงศ์สี, 2549, อ้างถึงใน เพ็ญศิริ พันพา, 2551) ทุนมนุษย์ในแง่ของการ
ประกอบอาชีพ หมายรวมถึงการมีความรู้ ความสามารถ และการมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพของตน 
 ทุนสถาบัน อธิบายถึงครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่ท าหน้าที่ขัดเกลา (พระสุรสีห์ รักประเทศ, 
2554) กระบวนการขัดเกลาทางสังคม คือ ขั้นตอนที่ทุกคนจะต้องผ่านมานับตั้งแต่คลอดออกมาเป็นทารก เติบโตเป็นวัยรุ่น 
ผู้ใหญ่ ตามล าดับ ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดทางกรรมพันธ์ุ สิ่งแวดล้อมทางสังคม และกลุ่มสังคมแรกที่ท าหน้าที่ให้การอบรมขัด
เกลาทางสังคมให้เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ ครอบครัว ถัดมาคือ สังคม ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้
บุคคลเป็นคนโดยสมบูรณ์การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ ยอมรับ ค่านิยม กฎเกณฑ์ต่างๆ จาก
การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อจะได้มีสถานภาพและปฏิบัติตามบทบาทต่างๆ ที่สังคมต้องการ (สุพัตรา สุภาพ, 2540) ในแง่
ของอาชีพ เนื่องจากสังคมเป็นท่ีรวมของบุคคลหลายอาชีพซึ่งมีทักษะที่ต่างกันออกไป จึงต้องอาศัยความแตกต่างเพื่อพึ่งอาศัย
กัน เพื่อสร้างความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  การขัดเกลาทางสังคมในแง่ของอาชีพ เป็นการสอนเพื่อให้เกิดความ
ช านาญหรือทักษะ เช่น การเป็นวิศวกร การเป็นแพทย์ การมีส่วนร่วมทางการเมือง การท าอาหาร เป็นต้น ไม่ว่าจะอยู่ในสังคม
ที่เจริญหรือล้าหลัง ทักษะจะเป็นสิ่งท่ีขัดเกลาอยู่ในทุกระดับสังคม โดยสังคมที่เจริญแล้ว จะมีการสอนอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการด้วยการเรียนจากสถาบันต่างๆ เช่น แพทย์ วิศวกร คอมพิวเตอร์  เป็นต้น โดยสังคมที่ล้าหลังจะเรียนรู้ด้วยการ
ลอกเลียนแบบหรือสัมผัสกับชีวิตจริง เช่น ทอผ้า ล่าสัตว์ ท านา เป็นต้น รวมไปถึงการสอนกันเองในครอบครัว เช่น แม่สอนลูก
ท ากับข้าว เย็บผ้า พ่อสอนลูกให้ซ่อมเครื่องใช้ ท าไร่ ท านา เป็นต้น ท าให้บุคคลมีความถนัดเฉพาะอย่างในการที่ จะประกอบ
อาชีพ หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (สุพัตรา สุภาพ, 2540) 
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 ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมคือ แบบแผนในการด าเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมที่
แตกต่างกันไป ส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในสังคมต่างๆ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งวิถีชีวิตมนุษย์ในที่นี้ มี
วัฒนธรรมส่วนต่างๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การใช้อ านาจและการได้มาซึ่งอ านาจ ระบบความเช่ือหรือ
การนับถือศาสนา ระบบครอบครัวและเครือญาติ การขัดเกลาอบรมและการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม พิธีกรรม ประเพณี และ
การด าเนินชีวิตเป็นอย่างไร เป็นต้น (งามพิศ สัตย์สงวน, 2543)  เป็นระบบความสัมพันธ์ที่ไม่เฉพาะคนกับคนเท่านั้น แต่
หมายถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติด้วย ซึ่งระบบความสัมพันธ์นี้มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ทุกช่วงอายุคน แต่จะเป็น
การรับเอาระบบความสัมพันธ์ที่ถ่ายทอดมาจากอดีต เนื่องจากมีความซับซ้อนจึงต้องอาศัยการถ่ายทอดปลูกฝังเป็นระยะ
เวลานาน (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2533) ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความสัมพันธ์ท้องถิ่น ความรู้ ความคิด ความเช่ือที่ได้สะสม 
ถ่ายทอด ปรับปรุง สืบทอดกันมาจนปรากฏ เป็นความสามารถ วิธีการ เครื่องมือที่สามารถใช้แก้ปัญหาหรือควบคุมสังคม 
รวมถึงช่วยอ านวยความสะดวกแก่บุคคลและท้องถิ่น จ าแนกลักษณะได้ดังนี้ (ประเวศ วะสี, 2534, อ้างถึงใน นันทิยา นางาม, 
2551) 
 1) ด้านนามธรรม ได้แก่ ความคิด ความเช่ือ และคุณค่าที่ได้สืบทอดต่อกันมา ปรากฏในรูปของศาสนา พิธีกรรม การ
สั่งสอน และนิทาน เป็นต้น 
 2) ด้านวัตถุ ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้าง และอาชีพต่างๆ เป็นต้น 
 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุ่งเน้นระบบการผลิตเพื่อพึ่งพาตนเองจาก
การศึกษาความหมายภูมิปัญญาข้างต้น สรุปว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลในท้องถิ่นที่ได้
เรียนรู้มีประสบการณ์สั่งสมเลือกสรรปรับตัวจนเป็นความรู้ที่สามารถน าไปแก้ปัญหา หรือสร้างเสริมให้มีการด ารงชีวิต
ประจ าวันที่ดีขึ้น จากนั้นน าไปถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ทั้งวิธีการบอกเล่าสั่งสอน และการปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่าง
(รัตนะ บัวสนธ์ ,  2539)ภูมิปัญญาด้านการท ามาหากิน  เป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับการท ามาหากิน  
เพื่อให้รู้จักการสร้างเครื่องมือ รู้จักเพิ่มพูนรายได้ (อังกูล สมคะเนย์, 2535,อ้างถึงใน นันทิยา นางาม, 2555) ได้แก่ การ
ประกอบอาชีพ การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เช่น การท าเกษตรแบบผสมผสาน เป็นต้น 
 การถ่ายทอดความรู้ในชุมชนหรือท้องถิ่น ความรู้จากบรรพบุรุษมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อชุมชน จึงเป็นสาเหตุให้กลุ่ม
คนในท้องถิ่นมีการถ่ายทอดความรู้วิชาชีพซึ่งกันและกันเป็นส่วนใหญ่ (ธงชัย ปัญญาธนัญชัย, 2548) ซึ่งระบบการถ่ายทอด
ความรู้ คือระบบการเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่น คือ ความช านาญ ค่านิยม ของคนกลุ่มหนึ่งหรือรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งหรืออีก
รุ่นหนึ่ง ซึ่งเป็นระบบที่มีมาแต่เดิม ก่อนที่ระบบการศึกษาภายนอกจะเข้ามาในท้องถิ่น (ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์, 2535, อ้างถึงใน 
ถนอม ต๊ะหล้า, 2543) 
 
เคร่ืองมือและวธิีการศึกษา 
 การศึกษาการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนา ในต าบลบางเตย อ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยก าหนดโควตาของกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลจ านวน 60 ตัวอย่าง ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบ snowball samples ที่ได้มาโดยการบอกต่อของตัวอย่างหนึ่งไปยังอีกตัวอย่างหนึ่งไปเรื่อยๆ จนครบ 60 
ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างคนแรกได้มาจากการแนะน าของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา และการศึกษาเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาเฉพาะเจาะจงเป็นรายกรณี (CaseStudy) จ านวน 2 กรณี โดยผู้ศึกษาใช้
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพชาวนาเป็นเกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ร่วมกับผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามปลายปิดที่สร้างจากการทบทวนวรรณกรรม และผลการศึกษาที่
เกี่ยวขอ้ง โดยค าถามจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ี 1 เป็นค าถามด้านปัจจัยส่วนบุคคล มีจ านวน 8 ข้อ ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการประกอบอาชีพชาวนา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน การสืบทอดอาชีพ
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ชาวนา และการถือครองที่ดินในการท านา โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด และส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับทัศนะด้าน
ทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาในต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ทุนทรัพยากร
มนุษย์ ทุนสถาบัน และทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้มาตรประเมินค่าแบบ Likert Scale มีค าตอบให้เลือก 5 
ระดับมีจ านวน 25 ข้อ ส่วนการศึกษารายกรณีจ านวน 2 กรณีนั้นใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง 
 การเก็บข้อมูลจากเรื่องที่ศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาด าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ โดยขอค าแนะน าจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา และ
ประสานงานไปยังกลุ่มตัวแทนในพ้ืนท่ีในการขอข้อมูลช่วยประสานไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาผู้สืบทอดอาชีพชาวนากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51-60 ปี  มีระดับการศึกษา
การศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพชาวนา เป็นระยะเวลา
นาน 41 ปี ข้ึนไป จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 5-6 คน โดยสืบทอดอาชีพต่อมาจากบิดาและมารดามากที่สุด และการ
ถือครองท่ีดินในการท านาเป็นที่ดินของตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
 ในภาพรวมทั้งหมดทุกด้านรวมกันมีค่าเฉลี่ย 3.869  ระดับค่าคะแนนจัดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นเรื่องนี้สูงสุดในด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รองลงมาเป็นด้านทุนสถาบัน  และด้านทุนทรัพยากรมนุษย์
ตามล าดับส่วนในรายด้านมีดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ด้านทุนทรัพยากรมนุษย์พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.774 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
4.300 ในประเด็นเกี่ยวกับความเห็นว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่มีความส าคัญต่อประเทศและรองลงมาประเด็นการมีความ
มุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการประกอบอาชีพ 
 ผลการวิเคราะห์ด้านทุนสถาบัน พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.888 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.233 ใน
ประเด็นท่ีส่วนใหญ่นิยมประกอบอาชีพชาวนาเพราะเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนรุ่นเก่ามาตั้งแต่อดีต รองลงมาประเด็นการเลือก
ประกอบอาชีพชาวนาเป็นผลมาจากการที่บิดามารดา หรือบรรพบุรุษของท่านประกอบอาชีพน้ีมาก่อน 
 ผลการศึกษาด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.927 จัดอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.133 ในประเด็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดความเช่ือเรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับการท านามาจากบิดา มารดา หรือ
บรรพบุรุษและรองลงมาประเด็นการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวจากคนรุ่นก่อน 
 ในส่วนของผลการศึกษาระดับทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทุน
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านทุนสถาบัน และด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่าง
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพชาวนา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน การสืบทอด
อาชีพชาวนา และการถือครองที่ดินในการท านาพบว่า 
 อายุกับทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนา ผู้ที่สืบทอดอาชีพชาวนามีความคิดเห็นต่อทัศนะด้านทุน
ทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาที่แตกต่างกัน ในด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป มีทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาในด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มากกว่าในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 21-50 ปี  
 ระดับการศึกษากับทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนา ผู้ที่สืบทอดอาชีพชาวนามีความคิดเห็นต่อ
ทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาที่แตกต่างกันทั้ง 3 ด้าน โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาจะมีทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาด้านทุนทรัพยากรมนุษย์  ทุนสถาบัน และทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป 
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 สถานภาพสมรสกับทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาผู้ที่สืบทอดอาชีพชาวนามีความคิดเห็นต่อ
ทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาท่ีแตกต่างกัน โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสดจะมีทัศนะด้านทุน
ทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนา ด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ และด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่แต่งงานแล้ว 
 ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพชาวนากับทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาผู้ที่สืบทอดอาชีพชาวนา 
มีความคิดเห็นต่อทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาที่แตกต่างกัน โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลา 
ที่ประกอบอาชีพชาวนา 1-30 ปี มีทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ และด้านทุน
สถาบันมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ีระยะเวลาที่ประกอบอาชีพชาวนา 31 ปี ข้ึนไป 
 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนกับทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาผู้ที่สืบทอดอาชีพชาวนามีความ
คิดเห็นต่อทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาที่แตกต่างกันทั้ง 3 ด้าน โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือน 1-4 คน มีทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ ทุนสถาบัน และ
ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน ขึ้นไป 
 การสืบทอดอาชีพชาวนากับทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาผู้ที่สืบทอดอาชีพชาวนามีความ
คิดเห็นต่อทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาที่แตกต่างกัน โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการสืบทอดอาชีพ
ชาวนาต่อจากปู่ ย่า ตา ยาย มีทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ และด้านทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการสืบทอดอาชีพชาวนาต่อจากบิดา และทั้งบิดา มารดา   
 เพศ และการถือครองที่ดินในการท านากับทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนา ผู้ที่สืบทอดอาชีพ
ชาวนามีความคิดเห็นต่อทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน   
 
การอภิปรายผลการศึกษา 
 ทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนา ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ 
ทุนสถาบัน และทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้ศึกษาได้พบประเด็นท่ีส าคัญดังนี้ 
 ระดับทัศนะของทุนทางสังคมทั้ง 3 ด้าน รวมกันมีค่าเฉลี่ยระดับค่าคะแนนจัดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐินี ทองดี และคณะ (2552, 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาและถ่ายทอดความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานความพอเพียงของหมู่บ้านสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) จังหวัด
นครราชสีมา” ที่มุ่งศึกษาการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผสานภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น พบว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ มีต้นทุนที่เป็น
ทรัพยากรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่นพื้นที่บ้านกอก ต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย มีต้นทุนที่เป็นทรัพยากร
ในด้านแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชนบท มีรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ คือ การเป็นแหล่ง
เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกันกับในพ้ืนท่ีต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอก  อันสะท้อนถึงการ
มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ชาวนาในต าบางเตยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านสาขาเกษตรกรรม เพราะเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ ความสามารถ และมีผลงานด้านการท าไร่ ท านา ท าไร่นาสวนผสม สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ มี
แนวคิดที่ดีและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพด้านนี้ เช่น การท าเกษตรแบบผสมสาน การท าเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรที่เอื้อประโยชน์ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (อบเชย แก้วสุข, 2543, น.10)  เห็นได้จากการท านาแบบปลูกพืชอื่นๆ 
ไว้บริเวณหัวไร่ปลายนา ได้แก่ ข่า และตะไคร้ เป็นการใช้พื้นที่ว่างบริเวณคันนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งข่า และตะไคร้ที่เก็บ
ขายได้ถือเป็นรายได้เสริมที่ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  
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 การสืบทอดอาชีพชาวนานั้นเป็นเสมือนการสืบทอดทางวัฒนธรรม หากวัฒนธรรมคือแบบแผนในการด าเนินชีวิต  
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และหล่อหลอมให้คนในสังคมนั้นๆ มีระบบคิด และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม 
ความรู้ความสามารถในการท านาที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และหล่อหลอมเป็นแบบแผนของชีวิต จนมี
ค่านิยมและระบบความเช่ือที่ฝังรากลึก จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมการท านา วัฒนธรรมการท านายังได้สอดแทรกเอา
ระบบความเชื่อที่เป็นตัวเช่ือมประสานให้คนในสังคมได้มีระบบของคุณค่า โดยผ่านทางประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ดังเช่นผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนะด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยในระดับมาก  ในเรื่องการได้รับการถ่ายทอดความเช่ือเรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับการท านามาจากบิดา มารดา หรือ
บรรพบุรุษ เป็นไปในทางเดียวกันกับผลการสัมภาษณ์กรณีศึกษาที่ 2 ที่เห็นความส าคัญต่อการสืบทอดความเช่ือเรื่องพิธีกรรม
เกี่ยวกับการท านา ประเด็นรองลงมาคือการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวจากคนรุ่นก่อน เช่นเดียวกับกรณีศึกษา
ทั้ง 2 ราย ซึ่งมีความเห็นว่าการเรียนรู้ และสืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวมาจากคนรุ่นก่อนนั้น มีผลในการสืบทอดอาชีพ ใน
เหตุผลที่ต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการถ่ายทอดและการเรียนรู้ในท้องถิ่น ของชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ (2535, น.9, อ้างถึง
ใน ถนอม ต๊ะหล้า, 2543, น.14) ระบบการถ่ายทอดความรู้ คือระบบการเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่น คือ ความช านาญ ค่านิยม ของ
คนกลุ่มหนึ่งหรือรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งหรืออีกรุ่นหนึ่ง และธงชัย ปัญญาธนัญชัย (2548, น.20) พบว่าการถ่ายทอด
ความรู้ในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ความรู้จากบรรพบุรุษมีส่วนส าคัญอย่างมาก จึงเป็นสาเหตุให้กลุ่มคนในท้องถิ่นพื้นที่ต าบลบาง
เตย อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการถ่ายทอดความรู้วิชาชีพในที่นี้คือการท านา ถ่ายทอดซึ่งกันและกัน จากรุ่นสู่รุ่นเป็น
ส่วนใหญ่ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพและวิถีการด าเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพ จึงเปรียบเสมือนการมี “ทุนทางสังคมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” อยู่ในชุมชนส่งผลให้ใน
พื้นที่ต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรานี้ ยังคงมีผู้สืบทอดอาชีพชาวนาเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ด้านทุนสถาบันกลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนะอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
ในประเด็นเกี่ยวกับคนในชุมชนส่วนใหญ่นิยมประกอบอาชีพชาวนาเพราะเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนรุ่นเก่ามาตั้งแต่อดีต 
เช่นเดียวกันกับกรณีศึกษาที่ 2 ซึ่งเลือกสืบทอดอาชีพชาวนามาจากบรรพบุรุษของตนที่ประกอบอาชีพน้ีสืบทอดกันมาหลายรุ่น 
ซึ่งสอดคล้องกับโสภิดา ชัวชมเกตุ (2552, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การสืบทอดอาชีพชาวนาในพื้นที่ต าบลบางภาษี อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม” ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสืบทอดอาชีพชาวนาของกลุ่มตัวอย่าง
นั้นมีความตระหนักเห็นว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพของบรรพบุรุษจึงจ าเป็นต้องสืบทอดจากบิดามารดา รองลงมาที่กลุ่มตัวอย่าง 
มีความเห็นด้วยระดับมากในประเด็นการเลือกประกอบอาชีพชาวนานั้นเป็นผลมาจากการที่บิดา มารดา หรือบรรพบุรุษ
ประกอบอาชีพนี้มาก่อน ดังกรณีศึกษาที่ 1 ซึ่งสืบทอดอาชีพชาวนามาจากบิดา และในวัยเด็กการได้รับการถ่ายทอดความรู้
ความสามารถในการท านามาจากบิดาของตน 
 และในด้านทุนทรัพยากรมนุษย์กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนะอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยในระดับ
มากที่สุดในประเด็นการเห็นความส าคัญของอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่มีความส าคัญต่อประเทศ รองลงมาประเด็นการมีความ
มุ่งมั่นและทุ่มเทในการประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส านักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (2546)  ที่ได้อธิบาย
ขอบเขตหรือองค์ประกอบของทุนทางสังคม ด้านทุนมนุษย์ หมายถึงการมีคุณธรรม ความรู้ และความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดี
ในการท างานและท าประโยชน์แก่ส่วนรวม ในแง่ของการเห็นความส าคัญในอาชีพ และมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ทุ่มเทอย่าง
เต็มที่ในการประกอบอาชีพ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่สืบทอดอาชีพชาวนาอยู่ในปัจจุบันนั้น เห็นความส าคัญในอาชีพของตน ส่งผล
ให้เกิดแรงผลักดัน หรือความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการประกอบอาชีพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างระหว่างตัวแปรผลการศึกษาระดับทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพ
ชาวนา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ ด้านทุนสถาบัน และด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิเคราะห์
ข้อมูลความแตกต่างตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพชาวนา จ านวนสมาชิก  
ในครัวเรือน การสืบทอดอาชีพชาวนา และการถือครองที่ดินในการท านา พบว่า ระดับการศึกษา และจ านวนสมาชิกใน
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ครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างผู้สืบทอดอาชีพชาวนา มีทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนามีความแตกต่างกัน 
โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ ด้านทุนสถาบัน และด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา จะมีทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนา โดยรวมทั้ง 3 ด้าน มากกว่ากลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เนื่องจากคนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีช่วงอายุมากกว่า
คนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป สะท้อนให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันด้านการศึกษา และช่วงวัย จึงส่งผลให้ระดับ
ความคิดเห็นในด้านทุนทางสังคมมีความแตกต่างกันโดยกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาจะมีทัศนะของทุนทาง
สังคมที่มากกว่านั้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างนี้ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นก่อน มักจะไม่ศึกษาต่อโดยออกโรงเรียนมาช่วยบิดามารดา
ประกอบอาชีพท านาตั้งแต่ยังเด็ก การเริ่มอาชีพท านาจึงเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย จึงได้รับการปลูกฝั งถ่ายทอดระบบความคิด 
ความเชื่อ การขัดเกลา การถ่ายทอดทางอาชีพมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาข้ึนไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่น
ใหม่ เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีทัศนะในด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ทีม่ีช่วงอายุ 21-50 ปี  
 ประเด็นถัดมาคือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างผู้สืบทอดอาชีพชาวนา มีความคิดเห็นต่อทัศนะด้านทุน
ทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนามีความแตกต่างกัน โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ ด้านทุนสถาบัน และด้าน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-4 คน มีทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อ
การสืบทอดอาชีพชาวนาด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ ทุนสถาบัน และทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน ขึ้นไป ด้วยเหตุผลที่ว่าจ านวนสมาชิกในครัวเรือนสะท้อนความเป็นครอบครัว
ขนาดเล็ก และครอบครัวขนาดใหญ่ เพราะอาชีพชาวนาเป็นอาชีพท่ีเริ่มต้นมาจากการใช้แรงงานภายในครอบครัว จึงส่งผลต่อ
ระดับความคิดเห็นด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาท่ีต่างกันด้วย 
 ในกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด จะมีทัศนะด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ และทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มากกว่ากลุ่มที่แต่งงานแล้ว เนื่องจากกลุ่มคนโสดหรือไม่มีบุตรให้ถ่ายทอดอาชีพ จะให้ความส าคัญและความคาดหวังในด้าน
ความรู้ความสามารถในการท านา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากกว่ากลุ่มคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้ว คนกลุ่มนี้ไม่ได้
ให้ความส าคัญมาก อาจจะไปให้ความส าคัญด้านอื่น เช่น การเลี้ยงดูบุตร การส่งเสริมให้การศึกษาบุตรของตน และเมื่อ
พิจารณาระยะเวลาในการประกอบอาชีพกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพมาเป็นเวลา 1-30 ปี จะมีทัศนะด้านทุนทรัพยากร
มนุษย์ และทุนสถาบันมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพเป็นเวลา 30 ปีขึ้นไป เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพมา
นานเกิน 30 ปีขึ้นไปนั้นอาจจะไม่ได้ความส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือความรู้ความสามารถในการท านา และด้านสถาบัน
การเลี้ยงดูปลูกฝังจากครอบครัว หรือชุมชน เนื่องจากท านามาเป็นระยะเวลานาน จึงให้ความส าคัญในประเด็นดังกล่าวน้อย
กว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท านามาเป็นเวลา 1-30 ปี 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
 1. ควรเร่งส่งเสริมนโยบายที่สนับสนุนทุนทางสังคม เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของการมีทุนทางสังคม ที่ส่งผลต่อ
การสืบทอดอาชีพชาวนา อันจะส่งผลให้มีการด ารงอยู่ของอาชีพน้ีต่อไป เนื่องจากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่าค่าเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นในด้านทุนทางสังคมทั้ง 3 ด้าน ในระดับมาก สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของทุนทางสังคมในแง่ของการสืบทอด
อาชีพ โดยกลุ่มเป้าหมายคือคนรุ่นใหม่ในพ้ืนท่ี ซึ่งมีต้นทุนทรัพยากรทั้งในเชิงกายภาพ พื้นที่ท านา สภาพแวดล้อมที่เอื้อในการ
ประกอบอาชีพ และมีต้นทุนทางสังคม ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ สถาบันทางสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ด้านอาชีพ หากได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการเลือกสืบทอดอาชีพชาวนา การส่งเสริมสนับสนุนในทาง
ปฏิบัติ หรือรูปแบบของโครงการจากภาครัฐ เช่น โครงการที่สนับสนุนชาวนารุ่นใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นต้น 
 2. ควรส่งเสริมเรื่องการให้ความช่วยเหลือชาวนาในเรื่องของราคาข้าว และแก้ปัญหาต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น
เนื่องจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษา ได้ข้อสรุปว่าเหตุผลที่จะเลือกไม่สืบทอดอาชีพท านาต่อมา
จาก 2 เหตุผลที่ส าคัญ คือ ประการแรกเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ราคาของผลผลิตไม่แน่นอน ท าให้อาชีพชาวนาไม่มีความ
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มั่นคงทางรายได้ ส่งผลต่อประการถัดมาคือคนรุ่นใหม่จะไม่สนใจที่จะสืบทอดอาชีพชาวนา ในอนาคตแนวโน้มของผู้ประกอบ
อาชีพชาวนาก็จะลดลง 
 3. ควรปลูกฝังความรู้เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับสถานศึกษาให้แก่นักเรียน เนื่องจากผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จะมีทัศนะด้านทุนทางสังคมต่อการสืบทอดอาชีพชาวนา โดยรวมทั้ง 3 
ด้าน มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป สถานศึกษาซึ่งเป็นสถาบันซึ่งท าหน้าที่ขัดเกลาทางสังคม จึง
ควรมีบทบาทในการให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น มี
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้กับปราชญ์ด้านการเกษตร เรียนรู้การปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาชีพหลักของท้องถิ่น 
เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการสืบทอดอาชีพชาวนาในอนาคต  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เนื่องจากการศึกษาในประเด็นเรื่ องการ 
สืบทอดอาชีพชาวนาควรวิธีการศึกษาเชิงลึก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล และควรศึกษาพื้นที่อ่ืนเพิ่มเติม เนื่องจาก
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่ต าบลเดียว เพื่อจะน าข้อมูลที่ได้มาหาข้อสรุปร่วม หรือพบประเด็นที่น่าสนใจ
เพิ่มเติม   
 
บทสรุป 
 จากผลการศึกษาระดับทัศนะของทุนทางสังคมทั้ง 3 ด้าน รวมกันมีค่าเฉลี่ยระดับค่าคะแนนจัดอยู่ในระดับมาก โดย 
มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นด้านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงที่สุด อันสะท้อนถึงการมีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การเกษตร และการสืบทอดอาชีพชาวนา เป็นเสมือนการสืบทอดทางวัฒนธรรม หากวัฒนธรรมคือแบบแผนในการด าเนินชีวิต
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และหล่อหลอมให้คนในสังคมนั้นๆ มีระบบคิด และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม การ
ท านาที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา และหล่อหลอมเป็นแบบแผนของชีวิต มีค่านิยมและระบบความเช่ือที่ฝังรากลึก จึงอาจ
เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมการท านา วัฒนธรรมการท านายังได้สอดแทรกเอาระบบความเช่ือที่เป็นตัวเช่ือมประสานให้คน  
ในสังคมได้มีระบบของคุณค่า โดยผ่านทางประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพและวิถีการด าเนินชีวิต จึง
เปรียบเสมือนการมีทุนทางสังคมอยู่ในชุมชนส่งผลให้ในพ้ืนท่ีต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรานี้ ยังคงมีผู้สืบทอด
อาชีพชาวนาเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 พื้นที่ต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาตั้งแต่คนรุ่นเก่า มาจนถึงปัจจุบันยังคงมีชาวนาผู้สืบทอดอาชีพต่อจาก
บรรพบุรุษ จากผลการศึกษาท่ีได้แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดอาชีพที่แฝงไปด้วยการมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่ง
สะท้อนว่าการสืบทอดอาชีพชาวนาเป็นผลมาจากการมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จึงสรุปได้
ว่าการสืบทอดอาชีพชาวนาหากพิจารณาในบริบทของทุนทางสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมีความส าคัญต่อการ
ด ารงอยู่ของอาชีพชาวนาในปัจจุบัน  
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นโยบายสุขภาพลายพราง : เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปภายใต้รฐับาล 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พ.ศ. 2557 

Military Health Policy : Remain the Same or Changed Under ruling of   
National Council for Peace and Order in the Year 2014 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวดี  พูนพอกสิน1 

Assistant Professor Wanwadee Poonpoksin2 
 

Abstract 
Over 10 years of Thai society, rather completely agree that, political factor causes changes in 

health policy. Especially, a policy that starts from the electionand was accepted by the citizens when 
those came be governmentand can be driven that policy to reality. Such as Universal Coverage of health 
care policy (UC) that developed through many governments until the present.It can meet the needs of 
citizens who qualify for it, under the administration of the health personnel who involved in every 
organization. Although, there is the change from government administratormanytimes, it does not affect 
to this policy. Ruling of  National Council for Peace and Order (NCPO) still supports policy according to 
the Ministry of Public Health offers.Supporting the establishment of Regional Provider Health and focus on 
reducing the disparity of government health insurance, but they do not approve adjusted per capita of 
population in UCin the year 2015.In addition, NCPO wish to foster solidarity among health personnel who 
still have a conflict of ideas. However, they still remaining to support  Ministry of Public Health to do 
other policies that offered to NCPO. In conclusion, health policy under this government is nothing new. 
Health care system in Thailand will be relatedaccording to country’s health situation, as usual.  
Keywords : Military health policy, National Council for Peace and Order (NCPO) 

 
บทคัดย่อ 

ในช่วงระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมาของสังคมไทย ต้องยอมรับว่าปัจจัยทางการเมืองท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายสุขภาพ โดยเฉพาะนโยบายที่เริ่มต้นจากการหาเสียงและได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนมากขึ้น เมื่อเข้ามาเป็น
รัฐบาลและขับเคลื่อนนโยบายนั้นๆ  ได้จริง เช่น นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ได้รับการพัฒนาผ่านรัฐบาลหลายสมัย
จนถึงปัจจุบัน ได้สนองตอบความต้องการของภาคประชาชนผู้มีสิทธิมากขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้การด าเนินการของบุคลากรสุขภาพ
ในทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผู้บริหารประเทศหลายครั้งแต่ไม่ส่งผลต่ อความต่อเนื่องของนโยบายนี้  การ
ปกครองประเทศของ คสช. สนับสนุนการด าเนินงานด้านสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สนับสนุนการขับเคลื่อนการ
จัดตั้งเขตบริการสุขภาพ แม้จะมีเสียงคัดค้านอย่างแข็งขันจากบุคลากรสุขภาพบางส่วนก็ตาม  ให้ความส าคัญกับการลดความ
เหลื่อมล้ าระหว่างหลักประกันสุขภาพของรัฐ แต่ไม่อนุมัติในการปรับการขึ้นค่ารายหัวของประชากรระบบหลักประกันสุขภาพ
ในปี 2558 นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดความปรองดองในกลุ่มบุคลากรสุขภาพที่มีความขัดแย้งเชิงความคิด อย่างไรก็ตาม 
ยังคงสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินนโยบายสุขภาพด้านอ่ืนๆ ตามที่เสนอต่อหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ของ คสช.ซึ่ง
โดยภาพรวมแล้ว นโยบายสุขภาพภายใต้การปกครองประเทศในช่วงนี้ ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ การด าเนินงานด้านสุขภาพเพื่อ

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ ากลุ่มช านาญการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 Assistant Professor, Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand 
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การสร้างเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นไปตามข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของประเทศเหมื อนเช่นที่
กระทรวงสาธารณสุขเคยปฏิบัติมาก่อนหน้าน้ี 
ค าส าคัญ : นโยบายสุขภาพลายพราง, คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 
บทน า  สร้างความเข้าใจร่วมกันต่อนโยบายสุขภาพ 
 องค์การอนามัยโลก (2014) ได้กล่าวถึงความหมายของนโยบายสุขภาพ (health policy) ว่าหมายถึง การตัดสินใจ 
การวางแผน การกระท า ซึ่งเป็นการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดูแลสุขภาพเป็นการเฉพาะในสังคมนั้นๆ 
นโยบายสุขภาพท่ีชัดเจนจะท าให้บรรลุในหลายสิ่งที่ด าเนินการ นอกจากนี้ยังช่วยในการก าหนดวิสัยทัศน์ส าหรับอนาคต และ
ยังสะท้อนให้เห็นถึงล าดับความส าคัญและการคาดหวังของกลุ่มประชาชนที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงนโยบาย
สุขภาพ คงปฏิเสธมิได้ว่าต้องกล่าวถึงหลักการพื้นฐานของบริการสุขภาพควบคู่ไปด้วย ซึ่ง  Bradshaw & Bradshaw (2004) 
ได้กล่าวถึงหลักการของความเท่าเทียมในการบริการด้านสุขภาพซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่เป็นสากลหลายประการ อาทิเช่น การ
เข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้า บริการฟรี ณ จุดให้บริการ  ได้รับบริการส าหรับความต้องการด้านสุขภาพตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต มี
การเลือกบริการบนพื้นฐานของความต้องการด้านคลินิกโดยไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่าย   การก าหนดการเข้าถึง
บริการโดยค านึงถึงปัจจัยด้านภูมิศาสตร์อย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงบริการที่มีมาตรฐาน   มีระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐม
ภูมิที่เข้มแข็ง ซึ่งหลักการพื้นฐานเหล่านี้เป็นรากฐานท่ีส าคัญของการก าหนดและการปฏิบัติตนภายใต้นโยบายสุขภาพ 

เมื่อกล่าวถึงนโยบายสุขภาพในสังคมไทย สิ่งที่ใกล้ตัวและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนมากที่สุด
นอกเหนือไปจากนโยบายสุขภาพอ่ืนๆ รวมถึงเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองมักนิยมใช้เป็นประเด็นส าคัญในการหาเสียงเลือกตั้ง และ
ได้รับการตอบรับจากภาคประชาชนอย่างมากหากน าแนวคิดนั้นมาด าเนินการได้จริงก็คือ สวัสดิการด้านสุขภาพ หรือเป็นที่
รับรู้ร่วมกันว่าสวัสดิการนี้หมายความถึง การประกันสุขภาพ หรือหลักประกันสุขภาพที่ภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการบริหารจัดการ
ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างไม่แตกต่างกัน บทความนี้นอกจากจะให้ความส าคัญกับนโยบายสุขภาพ 
สวัสดิการสุขภาพ ที่เป็นเรื่องของหลักประกันสุขภาพแล้ว ยังกล่าวถึงนโยบายอื่นๆ ท่ีรัฐบาลทหารให้ความส าคัญและสนับสนุน
ให้มีการด าเนินการในช่วงระยะเวลาของการปกครองประเทศ นับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 

 
กว่าจะถึงวันนี้ : การรีแบรนด์สวัสดิการสุขภาพ สมัยอดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชนิวัตร 

ก่อนที่จะกล่าวถึงนโยบายสุขภาพภายใต้รัฐบาล คสช. ในปัจจุบัน  ผู้เขียนขออธิบายถึงผลงานด้านด้านนโยบาย

สุขภาพของรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อและเพื่อประโยชน์ในการเห็นความต่อเนื่องและความเช่ือมโยงกัน

ของนโยบายสุขภาพ  โดยนับตั้งแต่รัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้ามาท าหน้าที่บริหารประเทศในช่วงวันที่8 

สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นโยบายสุขภาพท่ีเห็นได้ชัดในทางปฏิบัติ แต่นับว่าไม่แตกต่างจากที่เคยมีใน

รัฐบาลชุดก่อนหน้านั้น คือ ความต่อเนื่องของนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือ มีการประกาศไม่เก็บ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 30 บาท ในประชากร 21 กลุ่ม อย่างไรก็ตาม การประกาศนี้นับว่าไม่ใช่นโยบายที่ใหม่แต่อย่างใด 

ตรงกันข้าม ในความคิดของผู้เขียน หากพิจารณาจากมุมของประชาชนผู้ใช้บริการสุขภาพและได้รับผลกระทบโดยตรง กลับ

เป็นการประกาศฯ สิ่งที่ลดความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาล น่ันหมายถึง ก่อนหน้านี้ ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ไม่ว่าจะ

เป็นประชากรกลุ่มใด หรือใช้บริการใดในหน่วยบริการสุขภาพ การย้อนกลับมาเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการในบางกลุ่มอีก

ครั้ง แม้จะซ่อนนัยยะของการไม่เก็บค่าธรรมเนียมในบางกลุ่มเหมือนเช่นเดิมแล้วก็ตาม  อย่างไรก็ตาม  หากพิจารณาในเชิง

นโยบายด้านบวกแล้ว การประกาศฯ นี้ก็มีคุณประโยชน์ในการสนับสนุนการสร้างสุขภาพ การกระจายบริการสู่หน่วยบริการ
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ปฐมภูมิการมีส่วนร่วมในการจ่ายจากภาคประชาชนเช่นกัน ดังรายละเอียดตามตารางที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการเก็บ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนถึงปัจจุบัน 

ตารางที่ 1  การร่วมจ่าย/ไม่ต้องรว่มจ่ายค่าธรรมเนียม 30 บาท ตามมิติงาน/กจิกรรมด้านสุขภาพ 

 
ช่วงเวลา 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

การร่วมจา่ย/ไมต่้องร่วมจ่ายตามประเภท/ 
กิจกรรมสุขภาพ 

 
หมายเหต ุ

 สร้างเสริม
สุขภาพ 

ป้องกันโรค รักษา 
พยาบาล 

ฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

1เมษายน 2544 –  
31 ตุลาคม 2549 

กลุ่มบุคคลตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข 

√ √ √ √ √= ไม่ต้องร่วมจ่าย 
 
X = ร่วมจ่าย 
 
X* = ร่วมจ่าย/ไม่
ร่วมจ่ายตามเงื่อนไข 

ประชาชนท่ัวไป √ √ X X 
1 พฤศจิกายน 2549 –  
31 สิงหาคม 2555 

กลุ่มบุคคลตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข 

√ √ √ √ 

ประชาชนท่ัวไป √ √ √ √ 
1 กันยายน 2555 –  
ปัจจุบัน 

กลุ่มบุคคลตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข 

√ √ √ √ 

ประชาชนท่ัวไป √ √ X* X* 
 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า การใช้บริการสุขภาพ ด้านการสร้ างเสริม และป้องกันโรค ไม่ว่าในช่วงเวลาใด 

กลุ่มเป้าหมายใด (ครอบคลุมประชาชนทุกคน) จะได้รับบริการโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในขณะที่โครงการประกันสุขภาพนี้จะ
เก็บค่าธรรมเนียม/ร่วมจ่าย 30 บาท ในกรณีของประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ เนื่องจาก
เป็นบริการซ่อมสุขภาพ ที่ประชาชนควรต้องร่วมรับผิดชอบตนเองโดยการร่วมจ่ายด้วย  อย่างไรก็ตาม ในช่วง 1 พฤศจิกายน 
2549 – 31 สิงหาคม 2555 ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะใช้บริการใดก็ตาม 

จากตาราง อาจท าให้เกิดความสับสนได้ว่า ช่วงเวลาแรกและช่วงเวลาสุดท้าย ท าไมจึงมีรูปแบบการร่วมจ่าย/ไม่ร่วม
จ่ายเหมือนกัน ท าไมจึงย้อนกลับไปใช้รูปแบบเดิมอีก ในความเป็นจริง สิ่งที่เพิ่มเข้ามาและมีความแตกต่าง คือ ข้อยกเว้นที่จะ
ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในบางกลุ่ม ซึ่งก่อนหน้าน้ีไม่มีก าหนดไว้ คือ กลุ่มที่ไม่ประสงค์จ่าย กลุ่มที่ไปใช้บริการแล้วไม่ได้รับยา และ
กลุ่มที่ใช้บริการในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายของประเทศอังกฤษ และ
ไต้หวัน ดังที่ นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี (2555) ได้ให้มุมมองที่มีความน่าสนใจในแง่ที่สะท้อนให้เห็นถึง “การรีแบรนด์
นโยบาย”และช้ีให้เห็นถึง วัตถุประสงค์ของการกลับมาเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อเป็นการลดการใช้บริการที่ไม่จ าเป็นของ
ประชาชนลงอย่างไรก็ตาม ท่านได้ให้ข้อเสนอที่น่าสนใจเพิ่มเติมต่อการรีแบรนด์การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 30 บาท 
ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนมากนัก และยังเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ควรจะเป็น กล่าวคือ มี
การเก็บเฉพาะการไปใช้บริการนอกเวลาราชการ  ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะเมื่อได้รับยา เพื่อลดการ
ใช้ยาในระบบ และมีการออกแบบการเก็บค่าธรรมเนียมที่จูงใจให้ประชาชนไปใช้บริการในหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน เป็น
ต้น  ข้อเสนอเชิงพัฒนาระบบเหล่านี้มีความน่าสนใจ เช่ือว่าส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าลังด าเนินการที่จะท าให้
ข้อเสนอเหล่านี้ปฏิบัติได้จริงในหน่วยบริการสุขภาพต่างๆ  
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ก้าวต่อไปของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 เนื่องจากก่อนหน้าน้ีได้กล่าวถึงโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในยุคของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร  
จนเข้าสู่รัฐบาลทหาร คสช. ยังไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ส่งผลกระทบต่อภาคประชาชน นอกจาก
ความพยายามในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงท่ีด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ทาง
การเมืองแต่อย่างใด  ดังนั้น ผู้เขียนซึ่งตระหนักในความส าคัญของหลักประกันสุขภาพที่แทบจะถูกเรียกได้ว่า เป็นตัวแทน
เชิงสัญญะของสวัสดิการสุขภาพไทย ขอสรุปความก้าวหน้าและก้าวต่อไปท่ีมั่นคงของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังนี้  
โครงการฯ ได้ครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของประเทศ เกือบ 50 ล้านคน นับตั้งแต่การน าร่องของโครงการ ในวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ภายใต้การด าเนินการของโครงการมีกฎหมายและองค์กรที่ท าหน้าที่
บริหารจัดการ คือ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2545 และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สามารถสะท้อนภาพความมั่นคงของโครงการในอนาคต ได้ดังนี้ 

(1) แม้จะมีการเปลี่ยนผู้บริหารประเทศหลายท่าน ในช่วงเวลา10 ปีกว่าที่ผ่านมา  แต่ไม่ส่งผลต่อการหยุดชะงักของการ
ด าเนนิการตามโครงการฯ ในทางตรงข้าม โครงการฯ กลับได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมีการเพิ่ม
สิทธิประโยชน์หลายรายการเพื่อสนองความต้องการของภาคประชาชนผู้มีสิทธิ 

(2) มีความพยายามในการสร้างความครอบคลุมประชาชนทุกคนท่ีควรมีสิทธิ อย่างต่อเนื่องจนถือว่าประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างดี 

(3) มีความพยายามในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกันเพื่อลดความแตกต่างและความเหลื่อมล้ าระหว่าง
หลักประกันสุขภาพภาครัฐด้วยกันเอง ไม่ว่าจะในกองทุนข้าราชการ หรือ กองทุนประกันสังคม 

(4) การที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน สิ่งที่ตามมา คือ แรงงานจ านวนมากจากประเทศเพื่อนบ้าน
หลั่งไหลเข้าสู่ไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากที่เคยมีการออกแบบหลักประกันสุขภาพส าหรับแรงงานข้ามชาติในอดีต  
ปัจจุบันรัฐได้ขยายความคุ้มครองสู่แรงงานข้ามชาติ เพื่อให้ได้รับบริการภายใต้โครงการที่มีความชัดเจนและเป็น
ระบบมากขึ้น 

(5) แม้สังคมไทยจะคุ้นชินกับการซ่อมสุขภาพมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน รวมถึงสถานการณ์การป่วยด้วยโรคอัน
เนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้คนไทยเป็นโรคเรื้อรัง โรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ซึ่งโรคเช่นน้ี ท าให้ต้องเข้าใช้บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้น  การซ่อมสุขภาพยังคง
มีให้เห็นอย่างชัดเจนในหน่วยบริการสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน รัฐไม่ละเลยการให้ความส าคัญ สร้าง
ความตระหนักในการสร้างสุขภาพควบคู่กันไปด้วยเพราะสิ่งนี้เป็นหัวใจส าคัญของระบบบริการสุขภาพ และเป็นหวัใจ
ของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จะท าให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมแห่งสุขภาวะได้อย่างแท้จริง 

(6) การออกแบบการใช้บริการในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความน่าสนใจ เนื่องจากผสมผสานทั้ง
วัฒนธรรม ต้นแบบที่ดีจากชาติอื่น ซ่อนนัยยะเพื่อการพัฒนาระบบไว้ในการด าเนินการ  เห็นได้จากการบริหาร
จัดการโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555  มีการด าเนินการคล้ายประเทศ
อังกฤษ คือ เก็บค่าธรรมเนียม 30 บาท เมื่อมาใช้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพและได้รับยา เป็นการ
เก็บค่าธรรมเนียมเพียง 30 บาท  มิได้ขึ้นอยู่กับชนิดของยาต่อรายการ นอกจากนี้ ยังมีส่วนของการด าเนินการที่
คล้ายประเทศไต้หวัน คือ จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ เมื่อผู้มีสิทธิไปใช้บริการ ณ หน่วยบริการปฐมภูมิแต่
การด าเนินการเช่นนี้ เพื่อท่ีจะดึงดูดให้ประชาชนกลับมาใช้บริการในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า
นั้น   ส าหรับสังคมไทยคงเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องกลับมาทบทวน และร่วมพัฒนาคุณภาพ ความสามารถในการ
ให้บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีศักยภาพ ควบคู่กันไปด้วย 
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ข้อมูลนโยบายสุขภาพข้างต้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและมีการด าเนินการ ก่อนการรัฐประหารในวันที่  22 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557ซึ่งหลังจากท่ีประเทศไทย มีรัฐบาลใหม่ ภายใต้การบริหารของ คสช. กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อรัฐบาล ดังรายละเอียด 

 
ข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขต่อ คสช. 
 การก้าวเข้ามาบริหารประเทศของ คสช. นับตั้งแต่รัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (2557) ได้มีข้อเสนอนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข ต่อหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. 
โดยมีเป้าประสงค์ของนโยบาย“เพื่อให้ระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สมานฉันท์ บนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข”โดยกล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพที่น่าสนใจและน าไปสู่การ
ก าหนดนโยบายต่างๆ ดังน้ี  

(1) สังคมผู้สูงอายุและผลกระทบด้านสุขภาพ จากโครงสร้างประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ โดยในปี 2556 มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 14.7 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ที่สูงข้ึนเช่นกัน  

(2) การเปลี่ยนของภาวะโรคติดเช้ือไปเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เบาหวาน 
มะเร็ง  

(3) ปัญหาตามกลุ่มวัย เช่น สตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)  เด็กวัยเรียน (5-14 ปี) มีการเจริญเติบโตไม่เต็มศักยภาพ มี
ภาวะโภชนาการเกิน เตี้ย อ้วน พัฒนาการเด็กและเชาวน์ปัญญาเด็กไทยต่ ากว่ามาตรฐานสากล วัยรุ่น (15-21 ปี) มีการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้น วัยท างาน (15-59 ปี) มีการป่วยและตายด้วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น และผู้สูงอายุ/คนพิการ ป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น โดยพบผู้สูงอายุจะมีความพิการร่วม
ด้วย ผลกระทบที่ตามมา คือ โรคของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นโรคที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว และความชุกของโรคที่เกี่ยวเนื่อง
ความเสื่อมถอยของอวัยวะสูงขึ้น ท าให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรสูงอายุสูงขึ้น 

(4) การเข้าถึงบริการของประชาชนเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าระหว่างกองทุน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาของ
งบประมาณ จ านวนเงินที่ภาครัฐให้การสนับสนุน วิธีการจ่ายเงินให้สถานพยาบาล และชุดสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน 

(5) การอภิบาลระบบการเงินการคลังของประเทศ  รายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มในอัตราที่เร็วกว่าการเพิ่มของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ  รวมถึงสถานการณ์การขาดทุนของโรงพยาบาลบางแห่ง 

(6) การแทรกแซงจากอ านาจไม่ชอบธรรม 
(7) ความไม่เป็นเอกภาพในการก าหนดนโยบาย แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะเป็นหน่วยงานและมีบทบาทหลักใน

การก าหนดนโยบายสุขภาพ แต่ในทางปฏิบัติ กระทรวงอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น สปสช., สสส., สวรส. 
และอื่นๆ ก็มีบทบาทส าคัญเช่นกันในระบบสุขภาพ แต่การด าเนินการไม่มีกลไกที่มีเอกภาพในการก าหนดและขับเคลื่อน
นโยบายท าให้เกิดปัญหาในการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายตลอดมา 
 โดยนโยบายเร่งด่วนท่ีจะท าในทันที คือ (1) พัฒนาระบบบริการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มวัย
โดยการพัฒนาคุณภาพสถานบริการทุกระดับให้ดีขึ้น (The Better Service) บนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมากกว่าการรักษาเมื่อเจ็บป่วยพัฒนาการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ (Long-term care) 
สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจัดระบบบริการโดยไม่ยินยอมให้ใช้เวลาราชการในการปฏิบัติธุรกิจส่วนตัว
ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากแพทย์ทุกรายในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นลดความแออัดและเวลารอคอยโดยขยาย
เวลาบริการที่เหมาะสมพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยลดการปฏิเสธการรับ  - ส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่มีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์     
(2) ร่วมสร้างความสมานฉันท์เพื่อลดความขัดแย้งของบุคคลที่มีความเห็นต่างทางการเมืองโดยใช้กลไกหน่วยบริการสาธารณสขุ
และอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีกว่าหนึ่งล้านคนทั่วประเทศและกระบวนการทางสังคมจิตวิทยา  (3) สร้างขวัญก าลังใจแก่
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บุคลากรสาธารณสุขเพื่อธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ในระบบโดยปรับระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามภาระและ
คณุภาพงานจัดสรรต าแหน่งเพื่อคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวพนักงานราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุขบรรจุเป็นข้าราชการ
และขอจัดสรรส าหรับการบรรจุผู้ส าเร็จการศึกษาต าแหน่งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรมีมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีได้รับผลกระทบจากการให้บริการทางการแพทย์และสร้างกลไกการอภิบาลระบบที่เป็นระบบ
คุณธรรมไม่ยินยอมให้มีการทุจริตและการแทรกแซงจากอ านาจที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมโดยมีกลไกการเฝ้าระวังตรวจสอบถ่วงดุล
ในรูปประชาคมสาธารณสุขท่ีเข้มแข็ง 
 ส่วนนโยบายระยะกลาง ท่ีจะด าเนินการใน 1 ปี เป็นการปฏิรูประบบบริการเป็นเขตบริการสุขภาพปฏิรูประบบ
การเงินการคลังด้านสุขภาพลดความเหลื่อมล้ าระหว่าง 3 กองทุนระหว่างสถานบริการ รวมถึงการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย
ต่างๆ ท่ีก าลังขับเคลื่อน  โดยสรุปเป็นตารางได้ดังนี ้
 

ตารางที่ 2 นโยบายดา้นสาธารณสขุ ที่กระทรวงสาธารณสุขจะด าเนนิการในระยะต่างๆ  
นโยบายเร่งด่วน 

(ท าทันที) 

นโยบายระยะกลาง 

(ท าภายใน 1 ปี) 

นโยบายระยะยาว 

(ท าภายใน 1-3 ปี) 

1. พัฒนาระบบบริการให้ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยการ

พัฒนาคุณภาพสถานบริการทุกระดับให้ดี

ขึ้น (TheBetter Service) 

1.ปฏิรูประบบบริการเป็นเขตบริการ

สุขภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายบริการที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมประชากร 

4-6 ล้านคน 

1. จัดท าแผนการลงทุนของกระทรวง

สาธารณสุข โดยสอดคล้องกับแนว

ทางการจัดบริการแบบเขตสุขภาพ 

2. ร่วมสร้างความสมานฉันท์เพื่อลดความ

ขัดแย้งของบุคคลที่มีความเห็นต่างทาง

การเมือง 

2. ปฏิรูประบบการเงินการคลังด้าน

สุขภาพ ให้ลดความเหลื่อมล้ าระหว่าง 3 

กองทุน ระหว่างสถานบริการ 

2. จัดท าแผนผลิตและพัฒนาคน เพื่อ

รองรับระบบบริการ จัดระบบการ

กระจายบุคลากรให้เกิดความเป็นธรรม

และรองรับผลกระทบต่อการเข้ าสู่

ประชาคมอาเซียน 
3. สร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร

สาธารณสุข เพื่อธ ารงรักษาบุคลากรที่มี

คุณภาพไว้ในระบบ 

3. ปฏิรูประบบข้อมูลด้านสุขภาพ โดย

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ 

4. สร้างกลไกการอภิบาลระบบที่เป็น

ระบบคุณธรรม 

4. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อ

เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน

นโยบาย 

5. พัฒนากลไกการสร้างเอกภาพในการ

พัฒนานโยบายสาธารณสุข 

 
มาตรการด าเนินงานที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชน คือ ปรับระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น  (The Better 

Service) เช่น (1) ขยายเวลาบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาส าหรับรพศ./รพท. และรพช.ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 16.00 - 20.00 น. 
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และมีแพทย์ให้บริการจนถึง 24.00 น. (2) ลดระยะเวลารอคอยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในภายใน 6 เดือนส าหรับผู้ป่วยนอกทุก
รายโดยปรับปรุงตารางเวลาการท างานของแพทย์ให้ตรงเวลาพัฒนาระบบนัดลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นการตรวจพิเศษทาง
ห้องปฏิบัติการและคิวรอของผู้ป่วยใน (ที่เป็นปัญหาตามบริบทของเขตบริการสุขภาพ) ( 3) ขยายจุดให้บริการออกนอก
โรงพยาบาลให้พอเพียงโดยส่งแพทย์เฉพาะทางจาก รพศ./รพท. ไปยัง รพช. และแพทย์จาก รพช. ไปดูแลผู้ป่วยในระดับรพ.
สต.  (4) ระบบยาจะเป็นระบบเดียวกันท้ังในเขตบริการสุขภาพ  (5) มุ่งเน้นให้บริการที่เป็นมิตรและมีรอยยิ้ม (Service mind) 
(6) ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน (โรคที่มีอัตราตายสูงได้แก่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, หลอดเลือดสมอง, อุบัติเหตุจราจร, ทารกแรก
เกิดและหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง, ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด) ได้รับการดูแลน าส่งตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินและได้รับ
การรักษาโดยแพทย์ทุกรายในทุกเขตบริการสุขภาพ (7) จัดตั้งระบบสื่อสารและสั่งการส าหรับการเฝ้าระวังการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในภาวะปกติทั้งระบบ EMS และ Referral System และการตอบสนองต่อสาธารณภัยโดยระบบ Hospital 
Incidence Command System ทั้งในส่วนกลางและทุกเขตบริการสุขภาพ, ปรับกฎระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และ (8) ผู้สูงอายุคนพิการได้รับบริการฟื้นฟูสภาพในทุกหน่วยบริการและนอกหน่วยบริการ และการมีส่วนร่วมในการดูแลของ
ชุมชน 
 เหล่านี้ คือ ข้อเสนอที่กระทรวงสาธารณสุขวางแผนที่จะด าเนินการ ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดอาจพบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องของการพฒันาคุณภาพบริการซึ่งคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการใช้ระยะเวลาอัน
สั้น เนื่องจากท่ีผ่านมา มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการชูประเด็นของการพัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งก็นับว่ามีคุณภาพมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอบางส่วนมีการด าเนินการจริงแล้ว เช่น การจัดตั้งเขตบริการสุขภาพ เป็นต้น  ส่วนข้อเสนออื่นๆ คง
ต้องติดตามการด าเนินการของกระทรวงสาธารณสุขและภาคีที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาอันใกล้นี้ต่อไป 
 
บทบาทของ คสช. ต่อนโยบายสขุภาพ 
 นอกเหนือจากข้อเสนอของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีต่อ คสช. แล้ว ประเด็นสืบเนื่อง
หรือบางประเด็นมีการด าเนินการมาก่อนหน้าน้ีแล้ว แต่ยังคงมีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในวงการสุขภาพ ซึ่งเช่ือมโยงกับ
บทบาทของ คสช.ในปัจจุบันโดยสรุปประเด็นส าคัญ ได้ดังนี้ 

(1) การจัดตั้งเขตบริการสุขภาพ 12 เขต นโยบายเขตบริการสุขภาพ (Regional Provider Health) มีการเริ่ม

ด าเนินการก่อนที่ คสช.จะเข้ามาบริหารประเทศ โดยหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนช่ือเป็น เขตสุขภาพ

ประชาชน  แม้จะได้รับการคัดค้านอย่างแข็งขันจากชมรมแพทย์ชนบท เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการรวบอ านาจ 

มากกว่ากระจายอ านาจ ซึ่งขัดกับหลักการปฏิรูประบบสุขภาพ แต่ท้ายที่สุด เมื่อรัฐบาล คสช. เข้ามาปกครอง

ประเทศ นโยบายนี้ได้รับการขับเคลื่อน สนับสนุนให้ด าเนินการต่อเนื่องจากเห็นว่าเป็นนโยบายที่จะท าให้เกิด

บริการที่ดีกับประชาชน มีการแบ่งปันทรัพยากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ ส าหรับผู้ป่วย และจะช่วยแก้ปัญหา

โรงพยาบาลขาดสภาพคล่องได้ ในขณะที่กลุ่มแพทย์ชนบทเองก็ยังคงมองคนละมุม และเกรงว่าจะเกิดการรวบ

อ านาจไว้ท่ีผู้บริหารส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ณ วันนี้ นโยบายเขตบริการสุขภาพก าลังด าเนินการต่อ ท่ามกลาง

เสียงคัดค้านท่ีลดน้อยลง 

(2) ค่าใช้จ่ายรายหัวประชากรของระบบหลักประกันสุขภาพ  ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายรายหัวของระบบหลักประกัน
สุขภาพ อยู่ที่ 2,895.09 บาทต่อประชากร ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขขอเพิ่มเป็น 3,060.16 บาท ในปี 
2558  แต่ คสช. ให้คงค่าใช้จ่ายเท่าเดิม  ไม่ปรับขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ โดยให้
เหตุผลว่าประเทศไทยต้องจ ากัดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งขัดแย้งกับเป้าหมายของ คสช.ที่ต้องการ
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แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า การสมานฉันท์ การปรองดอง (คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน และ
กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ, 2557)   

(3) ความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้ง 3 กองทุน ซึ่ง คสช.ให้ความส าคัญและกล่าวถึงเรื่องนี้บ่อยครั้ง 

พร้อมกับท่ีผู้เกี่ยวข้องจะรับไปด าเนินการ 

(4) การปรองดองของบุคลากรสุขภาพ การบริหารงานในกระทรวงสาธารณสุข ลดความขัดแย้งลง 

(5) การขับเคลื่อน ด าเนินการนโยบายสุขภาพตามข้อเสนอของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีต่อหัวหน้าฝ่าย

สังคมจิตวิทยา 

 

ทิศทางนโยบายสุขภาพที่ควรจะเป็นในอนาคต (ไม่ว่าจะภายใต้รัฐบาลใด) 
นโยบายสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอต่อ คสช. มีความน่าสนใจในหลายส่วนอาจต้องใช้ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ ตามแนวทางและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ แต่สิ่งที่ใกล้ตัวประชาชนและมีการวิพากษ์กันอย่างต่อเนื่อง คือ (1) การลด
ความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ ทั้ง 3 กองทุน ให้คงมีสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน ตามที่ คณะท างาน
บริหารการเปลี่ยนแปลงเขตบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2557) ได้เขียนไว้ถึงความไม่เท่าเทียมกันของระบบที่เป็นอยู่
อย่างน่าสนใจว่า ระบบสุขภาพของไทยยังไม่เท่าเทียม (inequity) ในหลายๆด้าน ทั้งขอบเขต เง่ือนไขการคุ้มครอง ชุดสิทธิ
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน หรือแม้จะมีสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันก็มีการบริหาร จัดการให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้
แตกต่างกัน ระหว่างกองทุนสุขภาพท้ัง 3 กองทุน (demand side)   ขณะเดียวกันด้านหน่วยบริการ (supply side) ก็มีความ
แตกต่างท้ังจ านวนโรงพยาบาล จ านวนแพทย์ พยาบาล ระหว่างภูมิภาคด้วยกัน หรือแม้แต่ในภูมิภาคเดียวกันก็มีความแตกต่าง
ทั้งในเมืองกับชนบทท าให้เกิด ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ  ดังนั้น การลดความเหลื่อมล้ าระหว่าง
กองทุน จึงเป็นโจทย์ที่ใหญ่และยากต่อการด าเนินการในระยะเวลาอันสั้น ความเหลื่อมล้ าที่ถูกสั่งสมมาเป็นระยะเวลาหลาย
ทศวรรษ จึงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องด าเนินการ อาจเรียกได้ว่า เป็นวาระแห่งชาติด้านหลักประกัน
สุขภาพ และจะกลายเป็นนวัตกรรมช้ินส าคัญที่สุดของระบบสุขภาพสังคมไทย หากด าเนินการได้ส าเร็จ (2) การก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN community) ผลกระทบหรือโอกาสที่ตามมาคือ แรงงานจ านวนมากที่จะเข้ามาท างานในไทย ระบบ
หลักประกันสุขภาพท่ีเหมาะสมส าหรับแรงงานต่างด้าว การเฝ้าระวังโรคติดต่อบางโรคที่ส าคัญ รวมไปถึงนโยบายของบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ (3) การให้ความส าคัญกับหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการด าเนินการด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การท างานในเชิงรุกมากกว่าที่เป็นอยู่ (4) การพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านหลักประกัน
สุขภาพให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ  อย่างไรก็ตาม มากยิ่งไปกว่านั้น ใน
อนาคตข้างหน้า สังคมไทยต้องพัฒนานโยบายสุขภาพสู่ความเป็นสากลมากขึ้น ดังที่ Mclaughlin and Mclaughlin  (2008) 
ได้กล่าวถึงตัวอย่างเส้นทางข้างหน้าของนโยบายสุขภาพ ควรต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบระดับนานาชาติของระบบ
การดูแลสุขภาพ มาตรฐานของการดูแลที่เหมาะสมทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมการคุ้มครองทางด้านการแพทย์ทั่วโลก 

นอกจากนโยบายสุขภาพ จะให้ความส าคัญกับหลักประกันสุขภาพ และรายละเอียดอื่นๆ ตามข้อมูลข้างต้นแล้ว คง
ไม่ได้มีเพียงรัฐบาล/ผู้ปกครองประเทศ เท่านั้น ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพได้อย่างเบ็ดเสร็จ ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงที่
ท างานด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ตระหนักดีกว่า มีอีกหลายปัจจัยที่จะท าให้นโยบายสุขภาพประสบความส าเร็จ  ซึ่งหาก
พิจารณาในมุมตรงข้ามตามที่ Herzlinger (2007) ได้เขียนไว้อย่างน่าสนใจถึงผู้ฆ่าระบบการดูแลสุขภาพ ความตายที่อยู่ในมือ
ของบางสิ่งส าคัญ เช่น (1) โรงพยาบาลทั่วไป : ผู้เป็นนักสร้างอาณาจักรที่มีหน่วยบริการสุขภาพในเครือข่ายจ านวนมากควร
ด าเนินการแบบไม่แสวงหาผลก าไร และหยุดการแข่งขัน รวมไปถึงการใช้อ านาจของนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพดึงดูดความ
ต้องการใช้บริการของประชาชน อย่างไรก็ตาม เป็นที่รับรู้ร่วมกันว่าโรงพยาบาลทั่วไป เป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพของรัฐที่มี
ศักยภาพมากที่สุดในจังหวัดนั้นๆ ดังนั้นควรมีการใช้ศักยภาพ ความสามารถที่มี ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเครือข่าย
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หน่วยบริการทั้งในระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันเป็นผู้ส่งเสริมระบบการดูแลสุขภาพตามบทบาทที่ควรจะเป็น 
ไม่ใช่ผู้ฆ่าประชาชนหรือระบบสุขภาพทางอ้อม (2) ผู้ว่าจ้าง : ซึ่ง (ท้ายท่ีสุด) มีเพียงหนึ่งทางเลือก หมายถึง ในสังคมมักมีระบบ
ประกันสุขภาพให้เลือกมากกว่า 1 แต่ในความเป็นจริง ทางเลือกเหล่านั้นเป็นภาพลวงตา  หลักประกันสุขภาพมีสิทธิประโยชน์
มากมายตามหลักวิชาการและตามที่ประกาศ/โฆษณา แต่เมื่อไปใช้บริการจริง อาจต้องกลับมาทบทวนว่าผู้มีสิทธิได้รับบริการ
ดังกล่าวจริงหรือไม่ หรือมีเง่ือนไขจ านวนมากแฝงอยู่ภายใต้นโยบายที่บอกว่าเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน
หรือไม่ ท้ายที่สุดก็อาจจะเหลือเพียงทางเลือกเดียวให้กับผู้ใช้บริการ (เท่ากับไม่มีทางให้เลือก) (3) นักวิชาการ : ผู้ก าหนด
นโยบายที่เป็นชนช้ันสูงเสียงของนักวิชาการที่มีการแพร่หลายไม่เพียงแต่เสนอทางออกด้านวิชาการ แต่ยังเป็นแหล่งสื่อที่ได้รับ
ความนิยม เมื่อมีการแสวงหาผู้เช่ียวชาญที่จะมาคลี่คลายโลกที่ซับซ้อนของระบบการดูแลสุขภาพ ทั้งๆ  ที่ในความเป็นจริง
นักวิชาการอาจมีความรู้หรือข้อมูลเพียงเล็กน้อยในการตัดสินใจ 

นอกจากนี้ ยังได้ระบุถึงอีกหนึ่งผู้ฆ่า ซึ่งก็คือ (4) รัฐบาล : ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชน
บางประเทศมีการจ่ายภาษีให้รัฐ เพื่อให้รัฐเป็นผู้ตัดสินใจเลือกบริการให้ โดยปราศจากการถามความต้องการจากคนป่วยและ
ความเหมาะสมของการรักษาจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญในโรคนั้นการได้รับบริการการรักษาพยาบาลจึงอาจไม่ตรงกับโรค พยาธิ
สภาพจริงของผู้ใช้บริการ  เนื่องจากรัฐได้เลือกบริการตามสิทธิประโยชน์/หลักประกันสุขภาพที่ผู้ใช้บริการมีโดยมิได้ค านึงถึง
ปัจจัย/ลักษณะความเจ็บป่วยว่าเหมาะสมกับการรักษาแบบใด 
 
การลดความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ:บทบาทส าคัญท่ี คสช. ควรต้องท า 
 นโยบายหลักประกันสุขภาพของรัฐ มีการด าเนินการสร้างความครอบคลุม การเข้าถึงของประชาชน มาอย่างต่อเนื่อง 
และปรากฎเป็นประเด็นส าคัญในกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ  ระยะเวลาที่ผ่านมาของการมีนโยบายหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า  ความครอบคลุมและการเข้าถึงนับว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี แม้ว่าจะยังมีประชาชนบางกลุ่มที่ยังคงมีปัญหา
ในการเข้าถึงบริการ สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อมา คือ การพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้ ผู้เกี่ยวข้องก าลัง
ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนจ านวนเกือบ 50 ล้านคน พึงพอใจในคุณภาพบริการ ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน  แม้ผลการ
ศึกษาวิจัยจะพบว่า ในปี 2551-2554  เป็นช่วงที่ระดับความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ปี จาก
ร้อยละ 88.37 เพิ่มเป็นร้อยละ 89.32, 89.76 และ 92.75 ตามล าดับ  จนกระทั่งในปี 2556 ประชาชนมีความพึงพอใจ  ร้อย
ละ 95.49ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับและความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2556)อย่างไรก็ตาม การพัฒนานโยบายยังคงด าเนินการต่อเนื่อง โดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบัน สิ่งที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอต่อ คสช.  ถือเป็นเรื่องพัฒนายิ่งใหญ่ คือ การลดความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ 
นอกจากน้ียังมีนักวิชาการบางท่านกล่าวถึงการรวมเป็นกองทุนสุขภาพเดียวด้วย ในขณะที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ ไม่มีนโยบายใน
การรวมกองทุนทั้งหมดเข้าด้วยกัน แต่จะบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม โดยให้ประชาชนทุกคนได้รับ
บริการตามสิทธิประโยชน์หลัก ครอบคลุมการดูแลสุขภาพท่ีจ าเป็นเหมือนกัน (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, 2555) มาถึงวันน้ี ไม่ได้มีการ
กล่าวถึงการรวมกองทุนอย่างชัดเจน แต่ที่แน่นอน คือ การย้ าถึงการลดความเหลื่อมล้ าที่ คสช. คาดว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะด าเนินการได้ แต่สิ่งที่ท าได้จริงในทางปฏิบัติ ณ ขณะนี้ คือ การลดความเหลื่อมล้ าระหว่างหลักประกันสุขภาพ โดยพยายาม
ให้ท้ัง 3 กองทุน มีสิทธิประโยชน์ไม่แตกต่างกัน ไม่รวมเอาเงินของแต่ละกองทุนมาบริหาร แต่จะบริหารสิทธิประโยชน์ของแต่
ละกองทุน  เป็นสิ่งเดียวท่ีจะเดินหน้าและถูกต่อต้านน้อยที่สุดจากผู้เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ท่ีต้องไม่ต่างกันแล้ว  
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ (2555) ยังกล่าวถึงการให้ความส าคัญกับความพยายามให้ เบี้ยประกัน และค่าใช้จ่ายที่แต่ละกองทุน/
ผู้ใช้บริการต้องรับภาระ มีความสอดคล้องกันด้วย จึงจะลดความเหลื่อมล้ าได้ 
 “รากเหง้าของความเป็นมาที่แตกต่างกันน าไปสู่ความเหลื่อมล้ าด้านหลักประกันสุขภาพ” เป็นเหตุผลส าคัญ และเป็น
อุปสรรคในการลดความแตกต่างหรือแม้แต่การรวมกองทุนในปัจจุบัน แม้บุคลากรทุกฝ่ายจะมีความพยายามมากเพียงใด ใน
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การปฏิบัติตามข้อเสนอต่อ คสช.  หรือหลายคนอาจนึกไปถึงว่า ท าไมรัฐบาลทหารไม่เข้ามาด าเนินการให้นโยบายนี้เป็นจริง  
ต้องยอมรับในความเป็นเหตุเป็นผล และความเป็นจริงท่ีเป็นสาเหตุของความยากในการด าเนินการ คือ 

(1) หลักประกันสุขภาพ 3 กองทุน มีความเป็นมา ปรัชญา หลักการ แนวคิด และการดูแลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 
ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการของคนท างานในภาครัฐ  ความมั่นคงทางสังคมส าหรับผู้ประกันตน และสิทธิขั้นพื้นฐาน
ส าหรับประชาชนนอกเหนือจาก 2 กลุ่มแรก 

(2) แต่ละกองทุนอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยงานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีเจ้าภาพในการดูแลกองทุน
ต่างกันเช่น กองทุนประกันสังคม อยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ขณะที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

(3) แต่ละกองทุน มีกฎหมายรองรับของตนเอง ไม่มีกฎหมายหลักมาควบคุมให้มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม และ
ไม่มีกลไกระดับชาติในการท าหน้าที่บริหารจัดการในภาพรวม เช่น กองทุนประกันสังคม อยู่ภายใต้กฎหมาย
ประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อยู่ภายใต้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 

(4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ และอาจต่อต้านหากมีการรวมกองทุน หรือลดความเหลื่อมล้ าของทั้ง 3 
กองทุน ไม่ว่าจะเป็นแรงต้านจากประชาชนผู้ใช้สิทธิข้าราชการเป็นส าคัญ (ณรงค์ สหเมธาพัฒน์,2555)บุคลากร
ในหน่วยบริการบางแห่ง และกลุ่มบริษัทยา 

(5) มีหลายองค์ประกอบเกี่ยวข้องที่ต้องค านึงถึงดังที่ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ (2555) ได้กล่าวไว้ เช่น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในระบบ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในระบบแบบปลายปิดอาจส่งผลกระทบ
ต่อบริการและคุณภาพ  ปัญหาด้านสุขภาพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น  และความยั่งยืนด้านการคลังของระบบบริการ
สาธารณสุขท่ีพบว่า สัดส่วนรายจ่ายของภาครัฐด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

 
นโยบายนี้ รัฐบาลทหารเฉพาะกิจ อาจไม่สามารถจัดการด าเนินการลดความเหลื่อมล้ าได้โดยตรง เพราะไม่ใช่เพียง

การใช้อ านาจหรือพลังทางการเมืองด าเนินการ แต่ต้องศึกษาและค่อยเป็นค่อยไปบนฐานความเป็นจริง ความรู้ทางวิชาการ  ซึ่ง
ไม่สามารถน าการจัดการนี้ไปเปรียบเทียบได้กับการที่สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ด าเนินการนโยบาย 30 บาท 
รักษาทุกโรค ที่ใช้พลังและวลีทางการเมืองด าเนินการจนส าเร็จ เนื่องจาก นโยบายหลักประกันสุขภาพนั้น มีฐานคิดมาจาก
ความต้องการและพยายามที่จะด าเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอยู่แล้ว อีกทั้งสามารถด าเนินการได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเป็น
นโยบายทีเ่กิดขึ้นโดยยึดหลักการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่ประชาชนทุกคนจะได้รับตามรัฐธรรมนูญ และผู้มีสิทธิใน
กลุ่มนี้ ถือเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการค่อนข้างยาวนาน  ซึ่งก่อนหน้าน้ีรัฐสั่งสมประสบการณ์มาจากการให้ความช่วยเหลือบางกลุ่ม 
เช่น ผู้มีรายได้น้อย ทหารผ่านศึก ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้มีบัตรสุขภาพ เรื่อยมา กระทั่งเมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าจึงสามารถด าเนินการและขับเคลื่อนได้จริง  (สัมฤทธ์ิ ศรีธ ารงสวัสดิ์, 2555) 
 
บทสรุป : นโยบายสุขภาพของสังคมไทย การเมืองที่เป็นอยู่ขัดขวางหรือส่งเสริมการพัฒนา ?  

นโยบายสุขภาพ สู่ สวัสดิการสุขภาพและสู่ หลักประกันสุขภาพซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการสังคมที่มีความส าคัญยิ่ง และ
ส่งผลกระทบกับประชาชนท้ังประเทศ ถ้าสุขภาพคืออ านาจ สวัสดิการสุขภาพ นับเป็น อ านาจของสวัสดิการทั้งปวงสังคมไทย
คงไว้ซึ่งหลักประกันสุขภาพแต่ละรูปแบบด้วยระยะเวลายาวนาน ไม่ว่าจะเป็น บัตรสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อย  
สวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล  โครงการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ ความงดงามประการหนึ่งที่ส าคัญและ
นับเป็นต้นทุนในสังคมไทยท่ีสะท้อนถึงความพยายามในการส่งเสริมการพัฒนานโยบายจากรัฐ คือ (1) ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงช่ือ 
หรือรูปแบบของหลักประกันสุขภาพ สิ่งหนึ่งที่รัฐไม่เคยละเลย คือ การคงไว้ซึ่งสิทธิของบุคคลที่มีรายได้น้อย บุคคลที่สังคมควร
ให้การช่วยเหลือเกื้อกูล จะได้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่อง (2) การออกแบบหลักประกันสุขภาพมีการพัฒนา
มากขึ้นเรื่อยๆ ตามล าดับ แม้จะมีการถกเถียงกันบ้างในเรื่องของการร่วมจ่ายจากผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม การก้าวเดินมาถึง
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วันท่ีสังคมไทยมีโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นับเป็นนวัตกรรมสวัสดิการสุขภาพท่ีไม่เคยมีมาก่อนในอดีต ไม่ว่าจะเป็น 
การครอบคลุมประชาชนทุกคนท่ีไม่มีสิทธิอื่นๆ ของรัฐ  การก าหนดให้การสร้างสุขภาพเป็นหัวใจของโครงการ การใช้บริการที่
ทั้งค านึงถึงกลุ่มผู้ที่สังคมควรให้การช่วยเหลือเกื้อกูล  การร่วมจ่ายส าหรับกิจกรรมซ่อมสุขภาพ และการส่งเสริมในกิจกรรม
สร้างสุขภาพ ผ่านการออกแบบการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่อครั้ง (3) ความต่อเนื่องในการด าเนินการ  ความงดงามที่
เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกทักษิณ ชินวัตร ผู้ริเริ่มนโยบาย  
พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์  นายสมัคร สุนทรเวช  นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
และนายกรัฐมนตรีคนล่าสุด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่างช่วยสนับสนุนให้สวัสดิการสุขภาพนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างแท้จริง (4) การมีบุคลากรสุขภาพท่ีมีความสามารถท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม แม้
จะพัฒนาในทุกส่วนของพลวัตรระบบสุขภาพอย่างดียิ่งแล้ว ต้องไม่ลืมให้ความส าคัญมากท่ีสุดต่อคนขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
ตัวจริงและเป็นผู้ใช้บริการในนโยบายสุขภาพ เช่นที่Liamputtong and Gardner (2003) ได้ให้ความส าคัญต่อผู้บริโภค/
ผู้ใช้บริการในระบบสวัสดิการสุขภาพ ซึ่งถือว่าคนกลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อรากฐานของการปฏิรูประบบสุขภาพ รวมไปถึง ระดับการ
มีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการมีความจ าเป็นต่อการจัดบริการและการผลิตบริการในการตลาดสุขภาพ ดังนั้น  ประชาชนทุกคนใน
สังคมไทยคือกลไกส าคัญที่จะช่วยกันพัฒนาระบบสุขภาพผ่านช่องทางต่างๆ  ในขณะ เดียวกันต้องเป็นผู้ที่รักในการสร้าง
สุขภาพ การดูแลตนเองด้านสุขภาพ การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม มากกว่าจะเป็นผู้ที่นิยมในการซ่อมสุขภาพ สิ่งนี้ อาจ
เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้งการพัฒนาระบบสุขภาพในปัจจุบัน ที่การก าหนดนโยบายยังคงต้องวิ่งตามแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
ที่สั่งสมมานาน  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการป่วยด้วยโรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคที่เกิดจากพฤติกรรม เป็นต้น นโยบายการสร้าง
สุขภาพจึงอาจจะยังไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนัก แต่ก็เชื่อมั่นได้ว่า หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 
สังคมไทยก็จะก้าวเข้าสู่สังคมสุขภาวะได้ในอนาคตอันใกล้ 

กว่าจะถึงวันนี้...นโยบายสุขภาพที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คงปฏิเสธมิได้ว่า พลังอ านาจทางการเมืองมีส่วน
ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพให้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติได้ และด าเนินการได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่บุคลากรประจ า
จะด าเนินการเอง  โดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คือ นโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ 
นโยบายที่เรียกกันติดปากว่า  30 บาท รักษาทุกโรค ที่มีพื้นฐานมาจากวลีทางการเมือง (political gimmick) โดยตรง 
นอกเหนือจากนี้ แม้นโยบายสุขภาพอ่ืนๆ จะไม่ได้ถูกด าเนินการหรือคิดเองท าเองโดยการเมือง แต่ปัจจัยทางการเมืองก็ยังคงมี
บทบาทในการส่งเสริมนโยบายสุขภาพต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขวางแผนด าเนินการ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากที่
การเมืองจะช่วยขับเคลื่อน ช่วยส่งเสริมนโยบายสุขภาพแล้ว เรายังเห็นบทบาทของรัฐบาลทหารในปัจจุบัน ที่ช่วยตัดสินใจต่อ
บางนโยบายที่บุคลากรสุขภาพมีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรจะด าเนินการหรือไม่ โดยไม่ลืมที่จะย้ าให้บุคลากรสุขภาพทุกระดับ 
ทุกหน่วยงานท่ีต้องท างานประสานกัน มีความปรองดอง สมานฉันท์ เฉกเช่นคนไทยทั้งชาติ 
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The Social Capital with The Management Innovation of Public Health ServiceSystem :  
A Lesson from Ban Phaeo Hospital (Public Organization),  

Ban Phaeo District, Samutsakorn Province 
 

ดร.จิรพรรณ นฤภทัร1 
  Jiraphan Naruepatr, Ph.D2 

 

Abstract 
The management innovation of public health service system of Ban Phaeo Hospital (Public 

Organization), Ban Phaeo District, Samutsakorn Province, brings social capital being as tool.  Social capital 
is good-quality of relationship, both visible and including, mindset or learning experience.  If being used 
more, social capital will increase more, both in quantity and quality.  Social capital is embedded in Thai 
society, standing on sense of trust, caring and reciprocity, leading to awareness of group values, its culture 
and benefits.  Resulting in unity and belonging sense, social capital, therefore, as effective tool, building 
good cooperation and productive capacity.  Ban Phaeo Hospital is secondary-care unit, Thailand’s only 
one public organization management.  With social activities in public health, Ban Phaeo’s management 
innovation impacts on health promotion and protection, development of community health, creation and 
sustainability of community’s relationship networks.  This results from the learning process and, brings 
with it, good understanding and sense of trust, together with awareness of well-worth cooperation to 
develop well-being and good health of community, consistent with community’s lifestyle and its culture.  
Moreover, Ban Phaeo’s management is designed to cope with concept of decentralization, being the 
reorganization model of public health service management to be holistic view, assisting to increase its 
competitive capability.  The strategy of “Social Capital” with optimal budget is successful factor of Ban 
Phaeo Hospital, highly-beneficial for stakeholders, its customers, staff and community.      
Keywords : Social Capital, Innovation, Management  
 

บทคัดย่อ 
 นวัตกรรมการบริหารจัดการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาครใช้
ทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือ “ทุนทางสังคม” เป็นคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดี มีทั้งที่เห็น สังเกตได้ และที่เป็นระบบคิดจิตใจการ
เรียนรู้ มลีักษณะเฉพาะยิ่งใช้ ยิ่งมีมากทั้งปริมาณและคุณภาพ เป็นสิ่งมีอยู่แล้วในสังคมไทย บนฐานความผูกพัน ความไว้วางใจ 
ความเอื้ออาทร การต่างตอบแทน เกิดขึ้นเมื่อเห็นคุณค่าและประโยชน์ร่วม มีความคาดหวังและเป้าหมายมีวัฒนธรรมและ
ค่านิยมร่วม เกิดความเป็นองค์กรเดียวกัน มีความสามัคคีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นกลไกสร้างความร่วมมือให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีศักยภาพพัฒนาให้เกิดประโยชน์ โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ บุกเบิกการบริหารงาน 
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“องค์กรมหาชน” ของประเทศ มีกิจกรรมสาธารณสุขทางสังคม ส่งผลสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ รักษาสัมพันธภาพยั่งยืนในชุมชนเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ เป็นความเข้าใจความไว้วางใจ 
มองเห็นคุณค่าและเกิดการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพร่วมกันสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเช่ือมกับ
หลักการกระจายอ านาจเป็นตัวแบบการปฏิรูประบบบริการสุขภาพสาธารณะไปสู่มุมมอง “บูรณาการ”เพิ่มความสามารถการ
แข่งขันกลยุทธ์ “ทุนทางสังคม” ใช้ทุนต่ ากว่า เป็นปัจจัยก าหนดผลส าเร็จโรงพยาบาลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ
บุคลากรโรงพยาบาล และสังคม 
ค าส าคัญ : ทุนทางสังคม, นวัตกรรม, การบริหารจัดการ  
 
บทน า 
  ระบบบริการสุขภาพสาธารณะของไทยท่ีผ่านมานับว่าประสบผลส าเร็จในระดับที่น่าพอใจ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนคนไทยดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขยายความครอบคลุมของสถานบริการสาธารณสุขที่มีโครงสร้างหน่วยบริการทั้งระดับ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิกระจายครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ มีการด าเนินยุทธศาสตร์สาธารณสุขมูลฐานในขอบเขตทั่ว
ประเทศมานานนับสองทศวรรษ มีการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพท่ีได้รับความส าเร็จ อาทิเช่น การวางแผนครอบครัว การ
รณรงค์ให้ภูมิคุ้มกันโรค การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น และต่อมามีการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชน
ไทย ทีม่ีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็น อย่างไรก็ดี การศึกษาวิจัยจ านวนมาก
ยังพบว่า ปัญหาความไม่เท่าเทียม เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขยังคงด ารงอยู่ในสังคมไทย เนื่องจากสาเหตุส่วน
หนึ่งของระบบการบริหารจัดการการบริการสาธารณสุขที่ยังคงรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง (กระทรวงสาธารณสุข)  โดยที่ชุมชน
ท้องถิ่นมีบทบาทเป็นเพียงผู้รับนโยบายเท่านั้น ดังกรณีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นที่ภาค
อีสานของประเทศที่ยังคงเป็นปัญหาส าคัญ กระทั่งส่งผลให้ประชาชนภาคอีสานเข้าถึงบริการขั้นต่ าสุดของประเทศ (ส านัก
งานวิจัยและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ, 2553) สะท้อนการขาดความเป็นธรรมในการกระจายบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข หรือ ปัญหาการขาดคุณภาพและความไม่เข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิ จากการมีบุคลากรไม่เพียงพอและการ
ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมน้อยกว่าการบริการรักษาเฉพาะทาง รวมทั้งปัญหาการจัดการศักยภาพของบุคลากรที่ยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการบริบทสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่ และยังมีข้อจ ากัดในการจัดการปัญหาสุขภาพซึ่งมีความ
ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ที่ต้องการความร่วมมือจากภาคีภาคส่วนอ่ืนๆนอกระบบบริการสุขภาพ 
  กระบวนทัศน์เรื่องสุขภาพมิติใหม่ตามที่บัญญัติในมาตรา 3 ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ให้ความหมายของค า
ว่า “สุขภาพ” ว่า เป็นภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกา ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่าง
สมดุล โดยครอบคลุมไม่แต่เฉพาะปัจเจกบุคคล แต่ยังครอบคลุมไปถึงครอบครัว ชุมชน และสาธารณะ ด้วยเหตุนี้ ระบบ
สุขภาพจงึเป็นระบบความสัมพันธ์แบบองค์รวม เชื่อมโยงองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างสมดุล  ไม่ใช่การมองเฉพาะ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังเช่น มองเฉพาะคน มองเฉพาะโรคทางการแพทย์ มองว่าเป็นเรื่องของการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล  
และมองว่าเป็นเรื่องของระบบบริการทางการแพทย์ หรือ ระบบสาธารณสุขเท่านั้น (กระบวนทัศน์เรื่องสุขภาพมิติเดิม) อีกทั้ง
การด าเนินการเพื่อไปสู่ “สุขภาวะ” จึงเป็นบทบาทของทุกคน  ทุกภาคี  และทุกหน่วยงาน  โดยที่ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อการก าหนดสุขภาวะคือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลไกการด าเนินงานด้านสุขภาพ  ท่ีหมายถึง การท างานร่วมกันของแต่
ละหน่วย (บุคคล กลุ่ม หน่วยงาน องค์กรต่างๆ) ในระบบ (ในพื้นที่ และในหน่วยปฏิบัติการ) โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการ
ท างานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  เพื่อให้งานส าเร็จตามประสงค์ อาทิเช่นกลไกในระบบต่อไปนี้ ระบบสุขภาพชุมชน ระบบการ
สร้างเสริมสุขภาพ ระบบการบริการสุขภาพ ระบบการเงินการคลัง ระบบการสร้างบุคลากรด้านสุขภาพ เป็นต้น (พงค์เทพ สุธีร
วุฒิ, 2554) 
  นวัตกรรมการบริหารจัดการด้านสุขภาพที่สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการพัฒนาระบบสุขภาพ
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ชุมชน ที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของระบบสุขภาพทั้งมวลของประเทศ แต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระบบความสัมพันธ์ และ
รักษาสัมพันธภาพอย่างยั่งยืนของคนในชุมชน ซึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้จากการท างานที่มีฐานความรู้และปัญญาร่วมกัน 
เกิดเป็นความเข้าใจของชุมชน สังคม (Social Understanding) เป็นคุณค่าของสังคม (Social Value) และเป็นการปฏิบัติโดย
สังคม (Social Practice) นอกจากน้ี ยังเชื่อมโยงกับหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ที่เป็นการจัดความสัมพันธ์
ทางอ านาจและหน้าที่ใหม่ สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน ที่มีกลุ่มคนหลากหลายซึ่งมีความต้องการ 
ความคาดหวังที่แตกต่างกัน รูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ที่ใช้แนวคิด “ทุนทางสังคม (Social Capital)” เป็นกลไกใน
การเติมเต็มบริการสุขภาพของชุมชนด้วย “มิติและมาตรการทางสังคมเพื่อสุขภาวะ” สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน โดยอาศัยความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ที่เป็นทุนในชุมชน บนฐานคิดของกระบวนทัศน์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกัน (Common Purpose) ของชุมชน ปรากฏการณ์ความส าเร็จในการบริหารจัดการของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ ที่เกิดจากการมองเห็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนกับบุคลากรของโรงพยาบาลฯ มีความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน มองเห็นคุณค่า มีความคาดหวังและเป้าหมายร่วมกัน จึงร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีคุณภาพ
ซึ่งเรียกว่า “ทุนทางสังคม” ร่วมกันสร้างโรงพยาบาลฯที่เป็นของชุมชน ที่สามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นสุขภาพของชุมชน
ได้ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสต่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของกลุ่มคนด้อยโอกาสในชุมชนได้มากขึ้น ที่เป็น
การจัดสรรและกระจายทรัพยากรจากการพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชนบ้านแพ้ว กล่าวได้ว่า การด าเนินงานของโรงพยาบาล
บ้านแพ้วฯสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรที่ตั้งไว ้ทั้งยังมสี่วนต่อการเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นประชาสังคม 
และการมีเครือข่ายของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งล้วนเป็นผลจากการด ารงอยู่และการน าทุนทางสังคมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
  บทความนี้ต้องการน าเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบบริการสาธารณะซึ่งมี “ทุนทางสังคม” เป็นกลไก
ขับเคลื่อนความส าเร็จ ที่เริ่มต้นจากการปฏิรูปการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพสาธารณะในระดับพื้นที่ของโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว ที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการบริหารจัดการ การมีศักยภาพในการสื่อสารและการท างานใน
รูปแบบภาคีเครือข่ายระหว่างกัน ภายใต้หลักการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทุนทางสังคม อันได้แก่ ความผูกพัน  (Bond) 
ความเอื้ออาทร การมีส านึกของความไว้วางใจ (Sense of Trust) การต่างตอบแทน (Reciprocity) และการตระหนักใน
ผลประโยชน์ของส่วนรวม (Common Good) โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯได้พัฒนาศักยภาพ สร้างช่ือเสียงในด้านคุณภาพการ
บริการและขยายสาขาการให้บริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยที่ยังคงรักษาทุนทางสังคม ด้วยการยิ่งใช้และขยายทุนทาง
สังคมที่มีอยู่อย่างสม่ าเสมอ ที่มีนัยยะต่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของโรงพยาบาลฯ ประจักษ์พยานความส าเร็จของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ พิจารณาได้จากการพัฒนาสุขภาพระดับบุคคล หรือ การที่บุคคลมีทางเลือกในการสร้างสุขภาพที่ดีได้ 
กล่าวได้ว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร สามารถเป็น “ต้นแบบ” ขยายผลความส าเร็จ
ไปสู่ระดับชาติได้ สอดรับกับกระแสการปฏิรูปประเทศ ทั้งในเชิงโครงสร้างและเชิงบริหารจัดการในหลายๆด้าน ที่มีจุดมุ่งหมาย
หลักเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทย โดยที่ทิศทางหลักซึ่งสอดคล้องกับทิศทางสากลคือ การ
พยายามท าให้ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพในการจัดการตนเองบนฐานความเช่ือ วัฒนธรรม ศีลธรรม ทรัพยากร วิถีชีวิต ฯลฯ ของ
ชุมชน เมื่อเป็นเช่นนี้ ชุมชนจะถูกให้คุณค่าต่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึง
บริการสุขภาพของประชาชนได้มากขึ้น  เกิดเป็น “นวัตกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพื่อชุมชน”  
 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) : บทเรียน “นวัตกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพ่ือชุมชน”  
 ต้นทางความส าเร็จด้วย “ทุนทางสังคม” 
 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งในการก าหนดสุขภาพของชุมชนบ้านแพ้ว ที่ปรากฏความเป็นมาและมีพัฒนาการต่อเนื่องมาโดยล าดับ อันเป็น
ผลเริ่มต้นจากบทบาทภาวะผู้น าของบุคลากรการแพทย์ในระดับบริหารที่มีวิสัยทัศน์ต้องการเห็นโรงพยาบาลฯเป็นที่พึ่งและ
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เป็นของชุมชน จึงน าทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนบ้านแพ้วมาเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลฯ 3 ซึ่งเกิดขึ้นนับตั้งแต่ก่อตั้ง
โรงพยาบาลบ้านแพ้วในปี พ.ศ.2508 ที่แต่เดิมเป็นสถานีอนามัยช้ัน 1 จากการบริจาคที่ดินของประชาชนในชุมชนบ้านแพ้ว
จ านวน 9 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา โดยอาศัยหลักความเช่ือเรื่องการสร้างบุญกุศลของพุทธศาสนิกชน กอปรกับฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีของชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านแพ้ว รวมทั้งการที่ชุมชนมีค่านิยมชอบท าบุญ ร่วมสร้างสาธารณสมบัติต่างๆ 
ในช่วงเวลาต่อมา โรงพยาบาลฯได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น  ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการบริหารจัดการแบบระบบราชการ อย่างไรก็ดี ช่วงเวลานั้น (พ.ศ.2528-2530) โรงพยาบาล
บ้านแพ้วฯประสบปัญหาวิกฤตศรัทธาของประชาชน เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งภายในระหว่างข้าราชการโรงพยาบาลฯ
อย่างรุนแรง ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ ท าให้ประชาชนใน อ.บ้านแพ้วหันไปใช้บริการจากโรงพยาบาลใกล้เคียงอื่นๆ กอปร
กับมีการขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชนในพ้ืนท่ี แต่ด้วยความสามารถและความตั้งใจของผู้บริหารคนถัดมาและทีมบริหารชุด
ใหม่ของโรงพยาบาลฯ (วิทิต อรรถเวชกุล, 2537) ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลฯให้เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน จึงได้สานต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการด้วยการน าศักยภาพขององค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลฯ 
ด้วยการสนับสนุนการก่อตั้งภาคธุรกิจเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไรในพ้ืนท่ี (สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว4) และการสื่อสารกับผู้น าชุมชน
และผู้ป่วยท่ีมารับบริการจากโรงพยาบาลฯอย่างต่อเนื่อง ส่งผลตามมาคือ ชุมชนได้รับรู้ถึงปัญหา การเปลี่ยนแปลง หรือ ความ
ขาดแคลนของโรงพยาบาลฯ ในขณะที่ โรงพยาบาลฯก็รู้ถึงความคาดหวังและความต้องการในด้านบริการของชุมชนบ้านแพ้ว 
การพัฒนากิจกรรมและคุณภาพความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น ท าให้ชุมชนเกิดความเช่ือมั่นและกลับมา
ยอมรับ โดยไม่เพียงแต่กลับเข้ามารับการบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ แต่ยังกลายเป็นแนวร่วมภาคปฏิบัติที่
เข้มแข็งของโรงพยาบาลฯ ดังตัวอย่างกิจกรรมทางสังคมของสโมสรโรตารี่บ้านแพ้ว ที่มีส่วนต่อการสนับสนุนความส าเร็จของ
การด าเนินงานของโรงพยาบาลฯ ทั้งเป็นผู้รวบรวมปัญหาความต้องการของชุมชน  ร่วมศึกษาและวางแผนปัญหา เป็นแกนน า
ในการหาเงินบริจาคจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือ การสร้างตึกต่างๆของโรงพยาบาลฯ ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ 
เป็นต้น 

พัฒนาการของโรงพยาบาลฯที่เกิดจากการวางแผนในการระดมทรัพยากรในชุมชนด้วยการสร้างกลไกการมีส่วนร่วม
ทั้งจากชุมชนบ้านแพ้วและองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ี รวมทั้งความต่อเนื่องในการสานต่อกลยุทธ์ “ทุนทางสังคม” ของผู้บริหารและ
ทีมงานถัดมา ได้สร้างความตระหนักต่อความจ าเป็นในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯจากบุคลากรทุก
ระดับของโรงพยาบาลฯ รูปแบบการบริหารจัดการที่ยึดมั่นในแนวทางการพึ่งพาตนเองของโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ ด้วยการ
บริหารจัดการในรูปแบบรัฐกึ่งเอกชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ได้ช่วยสร้างความพร้อมและกลายเป็นข้อได้เปรียบ โดยเฉพาะด้าน
ความมุ่งมั่นและการสนับสนุนของชุมชน (ส านักนโยบายและแผนสาธารณสุข, 2545) ส่งผลต่อการได้รับคัดเลือกให้เป็น
โรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกและแห่งเดียวในปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการไปเป็น “องค์การมหาชน 
(Public Organization)” หรือ สถานพยาบาลในก ากับของรัฐเมื่อปี พ.ศ.2543 เพื่อรองรับบทบาทและภารกิจภาครัฐในการ
ให้บริการสุขภาพสาธารณะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ตามหลักการทั่วไปของ “องค์การมหาชน” ที่ส าคัญ ประกอบด้วย การด าเนินงานที่ไม่มีวัตถุประสงค์แสวงหาก าไร  มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลเอกเทศ (มีทรัพย์สิน ความเป็นอิสระในอ านาจบริหารจัดการตนเอง (แต่ต้องปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของ
รัฐบาล) ในรูปของคณะกรรมการ มีขอ้บังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยที่บุคลากรยังมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (แต่
ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน5) มีระบบบัญชีและงบประมาณเป็นของตนเอง 
  

                                                           
3 ข้อมูลจากเว๊บไซต์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เข้าถึงที่ www.bphosp.or.th 
4 สโมสรโรตารีแห่งแรกในจ.สมุทรสาคร 
5 รวมทั้งไม่อยู่ภายใต้พรบ.ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  พรบ.ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  พรบ.ว่าด้วยประกันสังคม  และพรบ.ว่าด้วยเงินทดแทน  
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ปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับทุติยภูมิขนาด 300 เตียง  ที่มี
คณะกรรมการโรงพยาบาลฯเป็นทีมบริหารสูงสุด  โครงสร้างคณะกรรมการฯ 11 คน6ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ 
จ านวนภาคส่วนละ 3 คน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกลุ่มเป้าหมาย7 และผู้แทนชุมชน8 เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลที่เหมาะสม มี
อ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย ออกระเบียบต่างๆของโรงพยาบาลฯ อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณ และ
ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไปของโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ มีโรงพยาบาลสาขา
และศูนย์สุขภาพชุมชนในชุมชนต่างๆ ที่สร้างความเสมอภาคของการกระจายบริการสุขภาพ อาทิเช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
สาขาหลักห้า จ.สมุทรสาคร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร กรุงเทพฯ ศูนย์สุขภาพชุมชนหลักสาม จ.สมุทรสาคร ศูนย์
ล้างไตทางช่องท้องธนบุรี กรุงเทพฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของโรงพยาบาลฯที่จัดท าขึ้น
จากความเห็นชอบร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและบุคคลากรในทุกส่วนงานของโรงพยาบาลฯ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 
ได้แก่ หนึ่ง) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สอง) ความเป็นเลิศด้านบริการ สาม) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
และ สี่) การก ากับดูแลและพัฒนาองค์การ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์หลักเหล่านี้ถูกก าหนดขึ้นเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของ
โรงพยาบาล5 ประการ ประกอบด้วย ประการที่หนึ่ง) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับดูแล ประการที่สอง) 
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ประการที่สาม) สร้างความเสมอภาคในการกระจายการให้บริการ ประการที่สี่) ยกระดับ
คุณภาพของการบริการ โดยไม่มุ่งแสวงหาก าไร และ ประการที่ห้า) สร้างประสิทธิภาพในการกระจายและใช้ทรัพยากรของ
ระบบบริการสุขภาพระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ จะเห็นได้ว่า ระบบบริหารจัดการของโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่เริ่มต้นจาก
การที่ผู้บริหารเล็งเห็นคุณค่าของการน าทุนทางสังคมเดิมในชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร กอปรกับความคล่องตัว 
ความมีอิสระและการมีวัฒนธรรมการท างานท่ีคล้ายคลึงภาคธุรกิจเอกชน  อันเป็นผลมาจากการปฏิรูปไปเป็นองค์การมหาชน 
รูปแบบคณะกรรมการการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มีความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทั้งจาก
บุคลากรภายในและเครือข่ายหลักภายนอกที่หมายถึงชาวบ้านในชุมชนบ้านแพ้ว ดังกรณีการมีส่วนร่วมของบุคลากร
โรงพยาบาลฯ อาทิเช่น มีระบบเปิดในการคัดเลือก สรรหาบุคลากร  เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดงความสามารถจาก
วัฒนธรรมที่เน้นการท ากิจกรรมพัฒนาองค์กร (Organization Development) มีระบบการปรับเปลี่ยนงานตามความสามารถ
และพันธกิจเฉพาะได้ (Allocation) รวมทั้งมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน (Performance Pay) โดยมี
เงินเดือนเป็นการประกันข้ันต่ า เป็นต้น หรือ ในส่วนของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้น เป็นการมีส่วนร่วมนับตั้งแต่การ
สรรหากรรมการบริหาร การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงาน การตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ และการประเมิน
การท างานของโรงพยาบาลฯ ส่งผลให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้แสดงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส าคัญในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี อ.บ้านแพ้ว ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีรับผิดชอบหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังรายงานการศึกษาเรื่อง “กระบวนการออกจากระบบราชการขององค์การมหาชน กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว” (จเด็จ ธรรมธัชอารี และคณะ, 2554) ที่มีข้อสรุปว่า แม้กระบวนการออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาลบ้านแพ้วมี
ความล่าช้ากว่าก าหนด แต่เกิดผลส าเร็จในหลายประเด็น อาทิเช่น ประเด็นการลดความซ้ าซ้อนในการบริหารงาน และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ในการท างาน (ร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน โดยให้เอกชนเข้าร่วมในกระบวนการจ่ายยา ฯลฯ ) ประเด็นการ
กระจายทรัพยากร (โรงพยาบาลฯในฐานะ “แม่ข่าย” จัดบริการร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพต่างๆในระดับอ าเภอ (District 
Health System) ครอบคลุมงานส่งเสริมและป้องกันโรค และงานรักษาพยาบาล เช่น จัดสรรงบประมาณสนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ์ส่วนหน่ึงให้กับสถานีอนามัย 19 แห่งใน อ.บ้านแพ้ว การส่งบุคลากรหมุนเวียนไปสนับสนุน ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในงานส่งเสริมและป้องกันระดับปฐมภูมิ ทั้งยังเป็นการช่วยลดความแออัด ลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล และอ านวย
ความสะดวกในการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการอีกด้วย) ประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพ (ภาวะหนี้สิน

                                                           
6 รวมประธานกรรมการ และ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯในฐานะกรรมการและเลขานุการ    
7 ตัวแทนจากภาครัฐโดยต าแหน่งได้แก่ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  ผู้ว่าราชการจ.สมุทรสาคร  และนายแพทย์สาธารณสุขจ.สมุทรสาคร 
8 ก าหนดให้ต้องสรรหาจากคนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ปี   
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ลดลง ช่วยลดภาระเรื่องทรัพยากรและงบประมาณจากส่วนกลางได้อย่างเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2552 มีผลการด าเนินงานการเงินที่ดีต่อเนื่อง ฯลฯ) ประเด็นความรับผิดชอบ
และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแพ้ว (เกิดการยอมรับ ไว้วางใจจากชุมชนมากขึ้น9 ฯลฯ) เป็นต้น และหากพิจารณา
ประเด็นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในชุมชนบ้านแพ้วในรายงานการศึกษาเรื่อง “การศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชากรในเขต 
อ.บ้านแพ้ว ภายหลังการออกนอกระบบราชการและอยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว” (สุรศักดิ์ 
ฐานีพานิชสกุล และคณะ, 2546) ปรากฎข้อสรุปเชิงบวกสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยที่กล่าวข้างต้น คือ การเปลี่ยนแปลงภาวะ
สุขภาพของประชาชนในเขตอ.บ้านแพ้วเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย (พฤติกรรมทั้งด้านโภชนาการ การออก
ก าลังกายและการพักผ่อน) หลักประกันสุขภาพ ความพึงพอใจในบริการ (ทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพและบุคลากรโรงพยาบาล) 
ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
และประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น) กล่าวโดยสรุป ประจักษ์พยานความส าเร็จของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) ไม่เพียงแต่เนื่องจากผลส่วนหน่ึงของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์การมหาชนของโรงพยาบาลฯ
ดังที่เคยกล่าวแล้ว แต่ยังเป็นผลจากการน าทุนทางสังคมของชุมชนบ้านแพ้วที่มีแต่เดิมก่อนหน้าการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการ ที่เป็นเรื่องจิตส านึกรับผิดชอบและศักยภาพของผู้บริหารของโรงพยาบาลฯ ซึ่งสามารถสื่อสารและมีความเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง การดึงความร่วมมือจากบุคคลากรโรงพยาบาลฯ สร้างเครือข่ายภาคีสุขภาพทั้งชุมชนและภาคธุรกิจเอกชนใน
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมนับแต่แรกเริ่ม ด้วยการกระท าเช่นนี้ ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของพันธมิตรทุกภาคส่วนอย่าง
แท้จริง กลายเป็นฐานทุนทางสังคมให้กับโรงพยาบาลฯ ท าให้ช่ือเสียงท่ีโดดเด่นในศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว (องค์การมหาชน) ได้รับการยอมรับกระทั่งถึงปัจจุบัน 
 

ทุนทางสังคมกับความส าเร็จของการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพสาธารณะ : บทเรียนจากโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว (องค์การมหาชน)  
 แนวคิดทุนทางสังคมที่ถูกน ามาใช้ในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นแนวคิดที่มีที่มาจากแนวคิด
วัฒนธรรมชุมชนและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิงพุทธ ซึ่งให้ความส าคัญต่อคุณค่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
ชุมชน  คุณค่าความเป็นมนุษย์ ระบบคุณธรรม ศีลธรรม (Virtues) ค่านิยม (Values) บรรทัดฐาน จารีตประเพณี (Norms) ที่
ก ากับพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน องค์กรนั้นๆ ค าว่า “ทุนทางสังคม” เป็น “ภาวะ (Situation)” ที่เกิดขึ้นจากระบบ
ความสัมพันธ์อันดีของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ภาวะของการมีทุนทางสังคม (Existing Situation of Social Capital) 
สามารถพบได้ใน 2 มิติคือ มิติที่ปรากฏชัดแจ้ง (Explicit Situation of Social Capital) หมายถึง ทุนทางสังคมที่สามารถ
มองเห็น สังเกต รับรู้ได้จากพฤติกรรมการแสดงออกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิเช่น กระบวนการตัดสินใจที่มี
ความโปร่งใส การมีผู้น าที่มีความรับผิดชอบ การปฏิบัติหรือการรวมตัว (Collective) ของคนในชุมชนในรูปเครือข่าย (Networks) 
หรือ องค์กรประชาสังคม (Civic Organizations) เพื่อสนองตอบต่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นต้น และมิติที่อยู่ภายใน (Tacit 
Situation of Social Capital) หมายถึง ทุนทางสังคมที่อยู่ในระบบคิด จิตใจ การเรียนรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆของ
บุคคล ซึ่งปรากฏในรูปของการให้คุณค่า (Values) ทัศนคติ (Attitudes) ความเช่ือ (Beliefs) อาทิเช่น เรื่องของความไว้วางใจ 
(Trust) ความสามัคคี (Solidarity) การต่างตอบแทน (Reciprocity) เป็นต้น ดังนั้น การที่จะเข้าใจถึงภาวะการมีอยู่ของทุน
ทางสังคม จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อ “ภาวะ” ในทั้ง 2 มิติดังกล่าว นอกจากน้ี ทุนทางสังคมยังมีคุณลักษณะเฉพาะที่หาก
ยิ่งใช้ ทุนทางสังคมกลับยิ่งมีมากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และพลวัตของทุนทางสังคมที่ไม่อาจสร้างขึ้นได้ด้วยปัจจัย
ภายนอก (External Factor) แต่เพียงประการเดียว จึงกล่าวได้ว่า ทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคมไทย เป็น
ความสัมพันธ์ในลักษณะตอบโต้ระหว่างกันของคู่สัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนฐานของความผูกพัน (Bond) ความไว้วางใจ (Trust) ความ

                                                           
9 ก่อนหน้าโรงพยาบาลบ้านแพ้วปรับไปเป็นองค์การมหาชน  มีการแสดงความไม่เห็นด้วยของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในชุมชนบ้านแพ้ว 
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เอื้ออาทร และการต่างตอบแทน (Reciprocity) จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในองค์กรมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่มีร่วมกัน มี
ความคาดหวังและเป้าหมายร่วม รูปแบบความสัมพันธ์ทีม่ีวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมเช่นนี้ จะช่วยก ากับพฤติกรรมสมาชิกให้มี
ความเป็นกลุ่มเป็นองค์กรเดียวกัน มีความรักความสามัคคีและความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Belonging) ทุนทางสังคมจึงเป็นเสมือน
กลไกสร้างความร่วมมือ ประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นศักยภาพหรือความสามารถที่จะพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์
เชิงผลิตภาพหลากหลาย (Productive Benefits) ทั้งทางด้านสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “การด ารงอยู่และกระทบของความคิดประชาสังคมในระดับชุมชน กรณีศึกษา อ.บ้าน
แพ้ว จ.สมุทรสาคร” ของกุลภา วจนสาระ (2547) พบการรวมตัวเป็นกลุ่มของชาวบ้านใน อ.บ้านแพ้วที่เกิดขึ้นจากกระแส
ความคิดเรื่องประชาสังคมที่เข้าสู่ชุมชนในระดับหมู่บ้าน ท าให้ภาคประชาชนถูกให้ความส าคัญ เกิดการสร้างความหมายใหม่
ให้แก่การรวมกลุ่มของชุมชนขึ้น กล่าวคือ เป็นโอกาสต่อการเข้าถึงทรัพยากรที่ภาครัฐจัดสรรมาสู่ชุมชน และในบางโอกาสเป็น
เครื่องมือในการต่อรองกับภาครัฐ เพื่อท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องราวสาธารณะของชุมชน สิ่งเหล่านี้ได้น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดเรื่องจิตส านึกสาธารณะหรือส่วนรวมของชาวบ้านในอ.บ้านแพ้ว กล่าวได้ว่า ทุนทางสังคม (การรวมตัวเป็น
ประชาสังคมสาธารณะ) ของชุมชนบ้านแพ้วได้เปิดโอกาสต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ โอกาสต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะ
ด ารงชีวิตร่วมกับเพื่อนในชุมชน ที่เป็นกระบวนการขัดเกลาจิตใจและชีวิต (Psychological and biological Socialization) 
ไปพร้อมกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี (Mutual Understanding) และความเคารพระหว่างกัน (Mutual Respect) ของคน
ในชุมชน ซึ่งยิ่งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและถี่มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งก่อให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทางสังคมที่มีคุณภาพสูงขึ้น เมื่อ
วัฒนธรรม แบบแผนการด าเนินชีวิตในลักษณะรวมกลุ่มเกิดขึ้นในชุมชน  จะเป็นการเสริมพลัง ให้ชุมชนเข้มแข็ง  สมาชิกมี
ความไว้เนื้อเชื่อใจ อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความอื้ออาทรต่อกัน ยกระดับการช่วยเหลือตนเองและการสนับสนุนทางสังคม
ระหว่างกัน ท าให้ปัจเจกได้ปรับปรุงและพัฒนาชีวิตส่วนบุคคล น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงส าคัญและยั่งยืนกว่า คือ ระบบคิด 
ทัศนคติ หรือ ความเชื่อทีต่้องการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมา จากฐานทุนทางสังคมที่มีอยู่
ของชุมชนบ้านแพ้วนับแต่อดีต ได้ช่วยเกื้อหนุนโรงพยาบาลบ้านแพ้วเมื่อครั้งยังเป็น “สถานีอนามัย” ด้วยการร่วมบริจาคที่ดิน
ในการก่อสร้าง โดยมีผู้น าที่แม้ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ แต่ด้วยจิตส านึกเพื่อส่วนรวม จึงทุ่มเทความรู้ความสามารถที่มีผลักดันให้
โรงพยาบาลฯเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตามล าดับ ที่นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสะสมทุนทางสังคมของโรงพยาบาลฯ ถัดมาเมื่อ
โรงพยาบาลฯขยับฐานะมาเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ผู้บริหารริเริ่มขยายเครือข่ายการท างานกับภาคส่วนอื่นของชุมชน 
ภาคธุรกิจเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร (สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว) ด้วยทุนสนับสนุนในโครงการหน่วยเคลื่อนที่ผ่าตัดต้อกระจก ที่เป็น
การขยายขอบเขตการบริการสุขภาพเฉพาะทางในเชิงรุก เอื้ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงการบริการรักษา โดยเฉพาะแก่
ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านแพ้วได้อย่างรวดเร็ว โครงการฯได้พัฒนาต่อเนื่องทั้งจ านวนบุคลากรการแพทย์ผู้เช่ียวชาญและอุปกรณ์
การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้น ซึ่งเป็นการ “ลงทุน” ในการพัฒนาสุขภาพของชุมชน กระทั่งปัจจุบัน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) ได้จัดตั้งศูนย์จักษุและต้อกระจกให้บริการครบวงจรทั้งด้านการตรวจรักษาและการผ่าตัด ควบคู่ไปกับการออกหน่วย
เคลื่อนที่ ความส าเร็จและช่ือเสียงของศักยภาพการรักษาทางจักษุของโรงพยาบาลฯเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการร่วมกับ
เครือข่ายใหม่ๆ โดยที่แต่ละองค์กรน าทรัพยากรที่ตนมีมาสนับสนุนการท างานซึ่งกันและกัน และความส าเร็จดังกล่าวยังน ามา
ซึ่งการได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมจากภาคธุรกิจนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน อาทิเช่น สโมสรไลออนเอราวัณ 
ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จ ากัด ฯลฯ เมื่อโรงพยาบาลฯปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์การมหาชนแล้ว 
ผู้บริหารยังคงยึดมั่นในทิศทางการท างานที่พึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะ “ความเป็นองค์กรมหาชน” ที่ต้องอยู่รอดได้โดยไม่พึ่งพา
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ไม่ใช่ด้วยการแสวงหาก าไรจากผู้ใช้บริการ เนื่องจากขัดกับวัตถุประสงค์ของ “องค์การ
มหาชน” และประการส าคัญยังขัดแย้งกับจุดมุ่งหมายสูงสุดที่โรงพยาบาลฯ ต้องการบรรลุถึง ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) โดยการน าของบุคลากรทางการแพทย์ระดับบริหารจึงสานต่อกลยุทธ์ทุนทางสังคมด้วยการสร้างกลไก เปิด
พื้นที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากชุมชนบ้านแพ้วเหมือนที่เคยเป็นมา ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์การส่งเสริม
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สุขภาพแนวใหม่ตามกฎบัตรออตตาวา10ที่บัญญัติถึงการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop Personal Skills) และการ
เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthen Community Action) อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและความ
รับผิดชอบร่วมกันที่เท่ากับเสริมสร้างอ านาจและความเสมอภาคเท่าเทียมทางสุขภาพแก่ชุ มชน สามารถทั้งตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านและจุดหมายปลายทางในการตอบสนองความต้องการ สร้างความเสมอภาคและประสิทธิภาพในการ
กระจายและใช้ทรัพยากรของระบบบริการสุขภาพระดับท้องถิ่นของโรงพยาบาลฯ ดังปรากฎผลการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่พบภาพรวมความส าเร็จของโรงพยาบาลฯทั้งในด้านการจัดการ (Management 
Domain) และด้านลูกค้า (Customer Domain) ซึ่งประกอบด้วยประสิทธิภาพการบริการ ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ และการเข้าถึงการบริการ ที่แม้ผลการด าเนินงานด้านลูกค้าดังกล่าว ในบางปีงบประมาณอาจลดน้อยลง แต่
ตัวเลขร้อยละที่ลดลงโดยเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านๆมา ไม่ได้ลดลงมากจนมีนัยยะส าคัญ ในส่วนของผลการ
ด าเนินงานด้านการจัดการ โรงพยาบาลฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สะท้อน
ความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพโดยรวมของระบบบริการสุขภาพ (Total Quality Management) เพื่อเอื้อต่อการมีสุขภาวะ
ที่ดีของชุมชนบ้านแพ้ว อาทิเช่น การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นแนวราบ (Flat Structure) ที่ให้อิสระในการใช้
งบประมาณและการจัดการแก่ผู้จัดการโครงการฯต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการการให้บริการตามช่วงวัยของผู้ใช้บริการซึ่ง
เป็นการจัดสรรทรัพยากรโดยอิงฐานประชากรในรูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ที่เรียกว่า “บ้านแพ้วโมเดล (Banphaeo 
Model)” การบริหารบุคลากรที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและมีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสต่อการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมการท างาน (แผนงานพัฒนา/ฝึกอบรม ทุนการศึกษาพัฒนาความรู้และทักษะการท างาน สนับสนุนการศึกษาวิจัย 
ฯลฯ) รวมทั้งการสร้างกลไกสนับสนุนเพื่อให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจท่ีดีและมีความสุขในการท างาน (ระบบการยกย่องให้รางวัล 
การปรับปรุงค่าตอบแทนของบุคลากรในบางสาขาวิชาชีพตามจ านวนผลงาน (Work load) การจัดหาอัตราก าลังที่เพียงพอกับ
ภาระงาน ฯลฯ) การสร้างเครือข่ายการท างานทั้งในแนวนอน (Horizontal Relationships) และในแนวตั้ง (Vertical 
Relationships) เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการวางแผนดูแลสุขภาพแบบครบวงจรของประชาชนในชุมชนบ้านแพ้ว รวมทั้ง
การสร้างเครือข่ายสนับสนุนทางสังคมในโครงการขยายเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคไตในชุมชนที่มีทีมเครือข่ายดูแล
ผู้ป่วยทั้งจากญาติ โรงพยาบาล และเพื่อนบ้านในชุมชน เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการประเมินผล 10 ปี 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (2554) ที่พบว่า การด าเนินงานของโรงพยาบาลบ้าน
แพ้วฯ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องคุณภาพการบริการซึ่งมีระบบติดตามการบริการผู้ป่วยทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ความพึง
พอใจจากผู้ป่วย โดยงานบริการผู้ป่วยในและนอกของโรงพยาบาลฯ ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 77.8 ทั้งผู้ป่วยในและนอก) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการมากที่สุด ข้อสรุปในรายงานต่อประเด็นดังกล่าวคือ โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯมีระดับการตอบสนองของ
ชุมชนเป็นที่น่าพอใจ มีการยกระดับคุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อการรับบริการสุขภาพท่ีดีขึ้น 

ผลจากการบริหารงานเชิงรุกทั้งในรูปของการบริหารจัดการองค์กรแนวราบที่ให้คุณค่าความสามารถของ “คน” และ
มีความเป็นเครือข่ายเช่นนี้ ได้ท าให้องค์กรได้พัฒนาและค่อยๆสะสมทุนทางสังคมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคคลากรและผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ เกิดการเรียนรู้และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เช่น ผู้น าในหน่วยงานต่างๆของ
โรงพยาบาลฯปรับบทบาทการท างาน อันเกิดจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นใหม่ ที่ไม่ยึดถือต าแหน่ง แต่ยึดความรับผิดชอบ
เป็นหลัก ผู้น าต้องเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเน้นความซื่อสัตย์  นับถือในความดีและความมีประสิทธิภาพของคน เป็น
ต้น หรือการที่โรงพยาบาลฯ เปิดโอกาสให้ทีมงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อก้าวทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงด้าน
สุขภาพ จึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหันมาสนใจการดูแลสุขภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจผ่านระบบสวัสดิการที่

                                                           
10 เกิดข้ึนในการประชุมนานาชาติเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพ : การเคลื่อนสู่การสาธารณสุขแนวใหม่” เมื่อพฤศจิกายน 2529 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา  ที่เป็นการจัด
ประชุมร่วมระหว่างองค์การอนามัยโลก  องค์การและสมาคมที่ท างานเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพและสาธารณสุขของแคนาดา  “กฎบัตรออตตาวา” บัญญัติข้ึนเพื่อการปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมาย “สุขภาพดีถ้วนหน้า”ในปีพศ.2543 ขององค์การอนามัยโลก  
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โรงพยาบาลฯ จัดให้ (โปรแกรมการตรวจสุขภาพโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯลฯ) ทั้งนี้เนื่องจากโรงพยาบาลฯ เป็นฐานชุมชนหนึ่งที่
ต้องมีการด าเนินกลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาวะของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นแบบอย่างด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุนี้ 
บุคลากรส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้วจึงได้รับการส่งเสริมให้ตระหนักถึงความส าคัญต่อการดูแลสุขภาวะที่ดีของตน หรือ 
ด้านการบริหารทรัพยากร ที่มีการระดมทุนในชุมชนทั้งทุนมนุษย์ (Human Capital) ในองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตน 
และทุนที่เป็นตัวเงินจากชุมชนเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง (การรวบรวมทุนทรัพย์จากประชาชนในอ .บ้านแพ้วและอ าเภอ
ใกล้เคียงเพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่การให้บริการ ฯลฯ) ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพชุมชนและพัฒนาความรู้สึกเป็นเจ้าของ
โรงพยาบาลฯ เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ โรงพยาบาลฯยังมีแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อ
ตอบสนองการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต แผนการเฝ้าระวังเตือนภัยด้านสุขภาพแก่ชุมชน (หน่วยเคลื่อนที่เร็วกรณีเกิดโรค
ระบาด) รวมถึงการวางแผนระยะยาวเรื่องอัตราก าลังคนของโรงพยาบาลฯในสาขาที่ขาดแคลน ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่
นักเรียนในชุมชนบ้านแพ้ว ที่เป็นการสะสมทุนทางสังคมให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการ
ขยายขอบเขตการบริการในอนาคต 
 โดยสรุป ระบบบริการสุขภาพสาธารณะกรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้วในฐานะโรงพยาบาลบุกเบิกรูปแบบการ
บริหารงานในรูป “องค์กรมหาชน” ของประเทศ ซึ่งมีความน่าสนใจในรูปแบบการบริหารจัดการที่มีกิจกรรมทางสาธารณสุข
และสุขภาพโดยใช้ทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือ ด าเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพและ
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชน การเข้าถึงชุมชนและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความจริงใจ ความมุ่งมั่นพัฒนาและเอาใจใส่
ในผลลัพธ์ของการให้บริการของโรงพยาบาลฯอย่างต่อเนื่อง การเป็นกัลยาณมิตร ร่วมเรียนรู้  ร่วมรับผิดชอบในความเป็น
เจ้าของโรงพยาบาลฯร่วมกันของชุมชน กิจกรรมทางสังคมเหล่านี้เปรียบเสมือนสิ่งที่ด าเนินอยู่ เป็นปกติในชีวิตประจ าวันของ
ผู้คน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและย่อมต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาให้เกิดความเช่ือถือ ไว้วางใจระหว่างกัน พลวัตของทุนทางสังคมที่
เป็นเรื่องของวิถีชีวิตทางสังคม (Social Life) เช่นนี ้สอดคล้องกับสุขภาวะที่เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตทางสังคมและแนวคิดของ
กฎบัตรออตตาวาที่มีนัยยะต่อการส่งเสริมสุขภาพว่าเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมประเภทหนึ่ง มิใช่เป็นเพียงการ
ให้บริการสาธารณสุข แต่มุ่งความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมและเน้นปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาวะ การปรับโครงสร้าง
และกลไกการบริหารจัดการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่มีทุนทางสังคมเป็นฐานปฏิบัติการเช่นนี้ ถือเป็นตัว
แบบของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพสาธารณะของประเทศไปสู่ “ระบบบริการสาธารณสุขแบบบูรณาการ” และกลายเป็น 
“จุดแข็ง (Strength)” ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ ในสถานการณ์การเปิดเสรีตลาด
บริการสุขภาพของประเทศได้ ด้วยเหตุที่กลยุทธ์ “ทุนทางสังคม” ซึ่งใช้ต้นทุนต่ ากว่าโดยเปรียบเทียบและยังเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อการก าหนดผลส าเร็จความพึงพอใจในการด าเนินงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดทั้งต่อผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลัก บุคลากรของโรงพยาบาล และสังคมโดยรวม 
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โอกาสและข้อจ ากัดในการท างานของผู้ป่วยโรคลมชัก 
Job Opportunities and Work Constraints of Patients with Epilepsy  

 
วรลักษณ์ เจรญิศรี และสุกัญญา มีสกลุทอง1 

Worraluk Charoensri and Sukanya Meesakulthong2 
 

Abstract 
 Epilepsy is a chronic disease with seizures, which affects life and career of the patient. Information 
presented this practice has been gathered from practical work with patients and patients' families. 
Collected data has been analyzed and compared with literature reviews, laws, and related statistics.    
The purpose of the study is to reflect awareness of job opportunities and work constraints regarding     
the performance of patients with epilepsy. The results showed that seizure symptoms and families have 
influenced patients' decisions on career choice. Today, people still have questions about epilepsy and 
consider it as a sign of stigma. Discrimination in workplace has also occurred. Therefore, some patients are 
forced to serve in a informal sector. However, patients with epilepsy are treated with the right to access 
medical treatment. Medical expenses are covered with certain types of drugs. In Thailand, there is no law 
to protect or promote the work for patients with epilepsy. It’s suggested that social worker should be 
counseling patients to find out their potential and career path. Moreover, social worker should be 
counseling their family to change attitude, give patients an opportunity to show their potential and 
support their career path. Creating awareness about epilepsy to society, employers and 
colleagues. Cooperation between the Ministry of Health and the Department of Employment is also 
needed in order to formulate policies and support the appropriate occupation for patients. 
Keywords : Job Opportunities and Work Constraints, Epilepsy Patients, Informal Workers 
 

บทคัดย่อ 
 โรคลมชักเป็นโรคเจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งอาการชักส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้ป่วย  รวบรวม
ข้อมูลจากการปฎิบัติงานร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคลมชักของคณะผู้เขียน วิเคราะห์ และ
เปรียบเทียบข้อมูลจากการปฏิบัติงานกับการทบทวนวรรณกรรม กฏหมาย และสถิติที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้
สังคมตระหนักถึงโอกาสและข้อจ ากัดในการท างานของผู้ป่วยโรคลมชัก ผลการศึกษาพบว่า อาการชักและอิทธิพลของ
ครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ คนในสังคมยังไม่เข้าใจโรคลมชักและตีตราผู้ป่วยว่าถูกไสยศาสตร์ครอบง าและถูก
เลือกปฏิบัติในการท างาน ดังนั้น ผู้ป่วยบางคนจึงจ าเป็นต้องท างานในภาคนอกระบบ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโรคลมชักสามารถ
เข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและยาบางชนิด ข้อค้นพบที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ประเทศ
ไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองหรือส่งเสริมการท างานของผู้ป่วยโรคลมชักท่ีชัดเจน ข้อเสนอแนะ คือ นักสังคมสงเคราะห์ควรมี
บทบาทให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยค้นหาศักยภาพและความต้องการในการประกอบอาชีพของตนเอง รวมถึงการให้
การปรึกษาแก่ครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวปรับทัศนคติต่อผู้ป่วย เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยแสดงความสามารถ และสนับสนุนให้

                                                           
1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาชาดไทย 
2 Faculty of Social Administration, Thammasat University and King Chulalongkorn Memorial Hospital The Thai Red Cross Society 
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ผู้ป่วยประกอบอาชีพตามความต้องการ  การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคลมชักให้แก่สังคม นายจ้าง และเพื่อน
ร่วมงานของผู้ป่วยโรคลมชัก และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อ
ก าหนดนโยบายและแนวทางช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพท่ีเหมาะส าหรับผู้ป่วยโรคลมชัก 
ค าส าคัญ : โอกาสและข้อจ ากดัในการท างาน, ผู้ป่วยโรคลมชัก, แรงงานนอกระบบ 
 
บทน า  
 ในช่วงเวลาแห่งการส่งความสุข ไม่ว่าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ วันคล้ายวันเกิด วันสงกรานต์ วันตรุษจีน วันเกษียณอายุ
ราชการ หรืองานมงคลในวาระต่างๆ สิ่งหนึ่งที่เกิดควบคู่กันก็คือการอวยพร และในช่วงเวลาแห่งการส่งความสุข หลายคนใช้
โอกาสนี้มอบสิ่งของหรือค าอวยพรแทนความรู้สึกดีๆ ให้แก่กัน และหนึ่งในค าอวยพรที่คุ้นเคยคือค าอวยพรที่เกี่ยวกับสุขภาพ 
ไม่ว่าจะเป็น “ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง” “ขอให้อายุมั่นขวัญยืน” “ขอให้ไม่เจ็บป่วย” หรือในพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อโรคยา 
ปรมาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” การมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วย จึงเป็นเปรียบเสมือนพื้นฐานของการมีชีวิตที่ทุก
คนพึงปรารถนา ค าอวยพรเหล่านี้เปรียบดั่งความปรารถนาดีที่เราอยากส่งมอบให้คนที่เรารักและคนที่รักเราได้แข็งแรงและ
ปลอดภัย แต่ในสภาพความเป็นจริงของโลกใบนี้ ไม่ได้มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบหรือเป็นไปตามที่ต้องการได้ทั้งหมด บางช่วงชีวิตมี
ทั้งดีและไม่ได้ดั่งใจผสมกันไป ความส าคัญของการมีชีวิตที่ดีน่าจะอยู่ที่การป้องกัน หลีกเลี่ยงความเสี่ยง และประคับประคอง
ความจริง ณ ปัจจุบันให้อยู่ในจุดที่สมดุลมากกว่า  
 ตลอดระยะเวลาการท างาน 3-4 ปี ในโรงพยาบาล คณะผู้เขียนได้มีโอกาสเห็นการเกิด แก่ เจ็บ และตายอยู่หลายครั้ง 
ผู้ป่วยบางรายสามารถรักษาให้หายขาดและกลับไปด าเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีผู้ป่วยจ านวนไม่น้อยที่ป่วยใน
กลุ่มโรคเรื้อรัง ต้องใช้เวลารักษาที่ยาวนานหรือไม่สามารถรักษาให้หายขาดจากโรคได้ จากผลการส ารวจอนามัยและสวัสดิการ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 2556 มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังในประเทศไทย 11,500,300 ราย แบ่งตามอายุดังตาราง 
 

ตารางที่ 1 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในประเทศไทย ปี 2556 จ าแนกตามอาย ุ

 
 

 
  ที่มา : การส ารวจอนามัยและสวัสดิการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

อายุ (ปี) จ านวน (ราย) 

0-5 197,166 

6-14 315,052 

15-24 410,449 

25-59 5,362,721 

60 ขึ้นไป 5,214,912 

รวม 11,500,300 
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 จากการส ารวจพบข้อมูลที่น่าสนใจ คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยอยู่ในวัยแรงงาน (อายุ 15-60 ปี) และจาก
ประสบการณ์ท างานด้านสังคมสงเคราะห์ของผู้เขียนพบว่า ภาวะการเจ็บป่วยส่ งผลต่อการท างาน เช่น ผู้ป่วยบางรายต้อง
ปรับเปลี่ยนอาชีพให้สอดคล้องกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล บางรายต้องออกจากงาน และบางรายกลายเป็นคนพิการ 
 ในบรรดาโรคเรื้อรัง ผู้เขียนสนใจกลุ่มผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคลมชักซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรังชนิดหนึ่งที่อาการของโรคส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้ป่วยชัดเจน   เมื่อส ารวจสถิติผู้ป่วย โรค
ลมชักที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของประเทศไทย ระหว่างปี 2546-2555 จากส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า จ านวนผู้ป่วยโรคลมชักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (แผนภาพที่ 1) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้ป่วยและครอบครัวมีความเข้าใจ ใส่ใจกับ
อาการชักมากขึ้น และเข้าสู่กระบวนการรักษามากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การรักษาโรคลมชักยังคงมีข้อจ ากัด เนื่องจากการ
วินิจฉัยอาการชักและการพิจารณาให้ยากันชักแก่ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจจากแพทย์เฉพาะทางยาบางชนิดหรือการรักษาขั้น
สูงยังจ ากัดอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยท าให้ผู้ป่วยที่อยู่ชายขอบยังคงเข้าไม่ถึงการ
รักษาพยาบาลหรือยังไม่ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่  
 

แผนภาพท่ี 1 
จ านวนผู้ป่วยโรคลมชักท่ีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 

จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ท่ัวราชอาณาจักร ปี 2546-2555 
 
 

 
 ที่มา : ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
  การศึกษาเรื่อง โอกาสและข้อจ ากัดในการท างานของผู้ป่วยโรคลมชัก ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากการปฎิบัติงาน
ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคลมชัก วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลจากการปฏิบัติงานกับการ
ทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และสถิติที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เขียนมุ่งหวังให้บทความวิชาการช้ินนี้ได้สะท้อนให้สังคมตระหนักถึง
ผลกระทบจากการเจ็บป่วยด้วยโรคลมชัก โรคเรื้อรังที่ต้องใช้ระยะเวลารักษายาวนาน และอาการชักยังส่งผลต่อวิถีชีวิตของ
ผู้ป่วยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบต่อศักยภาพการท างานท่ีลดลง มีข้อจ ากัดในการท างาน และถูกกีด
กันหรือเลือกปฏิบัติในการท างาน ถึงแม้การเจ็บป่วยจะเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยมีอุปสรรคมากมาย แต่การเจ็บป่วยนี้เองที่ได้

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

จ านวนผู้ป่วย (ราย) 26,467 29,277 32,718 33,990 37,994 41,236 44,938 52,977 60,564 62,833 
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สนับสนุนความเข้มแข็งของผู้ป่วยและครอบครัวให้ก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ บทความวิชาการช้ินนี้ได้เสนอแง่มุมการท างานและ
การแสดงศักยภาพของผู้ป่วยโรคลมชัก อันจะช่วยให้สังคมเข้าใจว่า สถานภาพการเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในวัยแรงงานนั้นต้องผ่าน
เรื่องราวต่างๆ มากมาย ผู้ป่วยจ าเป็นต้องพยายามปรับตัวในด้านต่างๆ เพื่อก้าวผ่านบททดสอบที่เกิดขึ้นด้วยความอดทน ซึ่ง
ความอดทนนี้เป็นความหมายโดยตรงของค าว่า Patient (ค าคุณศัพท์) ในภาษาอังกฤษน่ันเอง 
 
ลักษณะอาการชกัของผู้ป่วยโรคลมชกัที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต 
 เมื่อกล่าวถึงโรคลมชัก เช่ือว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าโรคลมชัก คือ โรคอะไร และโรคลมชักเหมือนกับโรคลมบ้าหมู
หรือไม่ ผู้เขียนได้มีโอกาสจัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคลมชักในกลุ่มเด็กวัยเรียนร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพท่ีดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พบว่า มีเด็กจ านวนไม่กี่คนที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างอาการเป็นลมหมดสติกับอาการชักได้ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้เคยเห็นเพื่อนหรือคนรู้จักมีอาการชัก และได้รับการอธิบายจาก
ผู้ใหญ่ว่าบุคคลนั้นเจ็บป่วยเป็นโรคลมชัก นอกจากนี้ เด็กส่วนใหญ่เคยได้ยินช่ือโรคลมบ้าหมู แต่เข้าใจว่าไม่ใช่โรคที่เกิดกับคน แต่
เป็นโรคที่เกิดกับหมู และไม่ทราบว่าโรคลมชักกับโรคลมบ้าหมูคือโรคชนิดเดียวกัน  ข้อเท็จจริงของช่ือโรคลมชักหรือโรค
ลมบ้าหมูมีที่มาจากวัฒนธรรมย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเชื่อกันว่า การทานหมูเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่ทานหมู
คือคนที่ ถกูสิ่งเร้นลับหรือไสยศาสตร์ลงโทษและส่งผลให้มีอาการชัก คนท่ัวไปจึงมักเข้าใจและคุ้นเคยกับคนท่ีมีอาการชักว่าเป็น
โรคลมบ้าหมู (สมศักดิ์ เทียมเก่า, 2550, น. 24) ส่วนช่ือโรคลมชัก (Epilepsy) คือ ช่ือทางการของโรค  
 โรคลมชัก เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมอง เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 1-3 นาที 
การชักมีสาเหตุที่หลากหลาย ในกลุ่มเด็กทารกแรกเกิด การชักเกิดจากการติดเชื้อขณะมารดาตั้งครรภ์ ภาวะขาดออกซิเจนหรือ
การกระทบกระเทือนที่ศีรษะระหว่างคลอด และขาดวิตามินบี 6 ในกลุ่มเด็ก การชักเกิดจากการติดเช้ือในสมองในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ 
การชักเกิดจากอุบัติเหตุที่ศีรษะและโรคเนื้องอกในสมอง และในกลุ่มผู้สูงอายุ การชักเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคเนื้อ
งอกในสมอง (สมศักดิ์ เทียมเก่า, 2550, น. 8) 
 ในด้านอาการชักนั้นก็มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับต าแหน่งของรอยโรคว่าอยู่ที่สมองส่วนใด และสมองส่วนนั้นท าหน้าที่
ควบคุมร่างกายส่วนใดบ้าง ยกตัวอย่างเช่น มีรอยโรคในสมองส่วนหลัง หากมีอาการชัก การควบคุมการทรงตัวและการ
เคลื่อนไหวจะผิดปกติไป หรือหากมีรอยโรคในสมองส่วนขมับ หากมีอาการชักจะส่งผลกับความจ า  ความคิด และการแสดง
พฤติกรรมต่างๆ กล่าวโดยสรุปว่า การชักมีลักษณะใหญ่ๆ 2 ลักษณะ (สมศักดิ์ เทียมเก่า, 2550, น. 9) คือ 
 1. การชักเฉพาะที่ เป็นการชักเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น แขน ขา ใบหน้า เป็นต้น บางครั้งผู้ป่วย
สามารถรับรู้ มีสติได้ว่าเกิดการชักขึ้น หรือบางครั้งผู้ป่วยอาจไม่รู้สึกตัว ผู้ป่วยจะมีอาการปั่นป่วนในท้อง เคี้ยวปากร่วมกับถูมือ
ไปมา และอาจจะเดินไปมาโดยไม่รู้สึกตัว และการชักเฉพาะที่สามารถกระจายไปทั่วตัวจนผู้ป่วยมีอาการชักเกร็งกระตุกทั้งตัว
และขาดสติได้ 
 2. การชักทั้งตัว เป็นการชักท่ีมีการชักท้ังตัวและผู้ป่วยขาดสติ ประกอบด้วยลักษณะชักต่างๆ ดังนี ้
 การชักเหม่อ นั่งนิ่ง ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายนั่งเหม่อนิ่ง เรียกไม่รู้สึกตัวเป็นระยะเวลาประมาณ 15-45 นาที พบบ่อยใน
เด็กวัยเรียนหนังสือ 
 ชักเกร็ง ผู้ป่วยจะมีอาการเกร็งแขน ขา ทั้งตัว เป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดยไม่สามารถควบคุมตนเองได้ 
 ชักกระตุก ผู้ป่วยจะมีอาการเช่นเดียวกับชักเกร็ง แต่มีอาการชักกระตุก 
 ชักเกร็งกระตุกทั้งตัว ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการชักเกร็งก่อน ต่อมาจะมีการร้องเสียงดัง ต่อจากนั้นจะชักกระตุกทั้งตัว 
ผู้ป่วยบางรายอาจมีใบหน้าเขียวคล้ า และส่วนใหญ่จะหยุดได้เองภายใน 1-3 นาที 
 ชักตัวอ่อน ผู้ป่วยจะมีอาการล้มลงทันที ไม่ว่าจะยืนหรือนั่ง 
 ชักสะดุ้ง ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายผวา สะดุ้งทั้งตัว 1 ครั้ง และขณะสะดุ้งจะไม่รู้สึกตัวร่วมด้วย 
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 ถึงแม้ว่าอาการชักจะส่งผลต่อการแสดงออกทางร่างกายเป็นส่วนใหญ่และเกิดในระยะเวลาสั้นๆ ผู้ป่วยโรคลมชักร้อย
ละ 60 สามารถหายชักได้ด้วยการทานยากันชักควบคุมร่วมกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง การติดตามและการรักษาอย่างถูกวิธี 
ส่วนผู้ป่วยร้อยละ 30 ที่ดื้อยากันชัก สามารถหายชักได้ด้วยวิธีการรักษาผ่าตัดสมอง และมีโอกาสผ่าตัดประสบความส าเร็จถึง
ร้อยละ 80 (โครงการโรคลมชักครบวงจร ในพระอุปภัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2550, น. 12) โดยทั่วไป ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคลมชักก็คือคนปกติทั่วไป สามารถท ากิจวัตร
ประจ าวันได้ เรียนหนังสือ หรือท างานได้ แต่เมื่อเกิดอาการชักผู้ป่วยมักจะควบคุมตนเองไม่ได้ ไม่รู้สึกตัว บางครั้งแสดง
พฤติกรรมที่แปลกออกไป เช่น พูดเสียงดัง สะบัดแขนขาคล้ายจะท าร้ายคนรอบข้าง หรือบางครั้งผู้ป่วยถอดเสื้อผ้าโดยไม่รู้ตัว 
การแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากอาการชักจึงท าให้ผู้ป่วยรู้สึกอาย ขาดความมั่นใจ ไม่เป็นท่ียอมรับของสังคมเพราะ
บางคนขาดความเข้าใจในโรค/อาการชัก ท าให้ผู้ป่วยบางรายมีบุคลิกเงียบ สันโดษ และหลีกเลี่ยงการออกไปที่ชุมชน เพราะไม่
อยากให้เกิดอาการชักแล้วผู้อื่นพบเห็น สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ เรื่อง คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศไทย 
ส ารวจปี 2546 โดยสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่เข้าร่วมศึกษาทั้งหมด 925 ราย เป็นผู้ป่วยเด็กที่
มีอายุน้อยกว่า 15 ปี จ านวน 325 ราย และเป็นผู้ป่วยอายุมากว่า 15 ปี จ านวน 597 ราย  ในประเด็นผลกระทบจากโรค
ลมชักต่อชีวิตประจ าวันพบว่า กลุ่มผู้ป่วยเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี มีปัญหาด้านการศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 48.3) และใน
กลุ่มผู้ป่วยอายุมากว่า 15 ปี มีปัญหาด้านความมั่นใจในตนเองมากที่สุด (ร้อยละ 44.4) และประสบปัญหาด้านการหางานเป็น
ล าดับที่ 4 (ร้อยละ 39.3) และแม้ว่างานวิจัยดังกล่าวท ามานานกว่า 10 ปีแล้ว คณะผู้เขียนก็ยังคงได้รับทราบปัญหาของผู้ป่วย
ที่สะท้อนให้ฟังในลักษณะนี้เสมอ ซึ่งประเด็นเหล่านี้กลายเป็นต้นเหตุส าคัญที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของผู้ป่วยในอนาคต 
 
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ตีตรา และถูกเบียดขับ 
 แม้ว่าโลกยุคปัจจุบันจะเป็นโลกแห่งความทันสมัย มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ได้รับการยอมรับกว้างขวาง มนุษย์เลือกที่จะเช่ือและคล้อยตามจากสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ทาง
วิทยาศาสตร์มากกว่าการอ้างอิงจากสิ่งที่มิสามารถพิสูจน์ได้ แต่กระนั้นเอง จากประสบการณ์ท างานสังคมสงเคราะห์ ดูแล
ผู้ป่วยโรคลมชัก และข่าวตามสื่อต่างๆ ดังเช่น ข่าวเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ผู้ป่วยหญิง อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มี
อาการชาที่ปลายมือปลายเท้า ใจสั่น จากนั้น มีอาการเกร็ง ไม่รู้สึกตัวไปช่ัวขณะหนึ่ง บางครั้งก็กรีดร้องเสียงดัง คนในชุมชน
เข้าใจผิดว่า เธอถูกผีปอบเข้าสิง จ าเป็นต้องได้รับการขับไล่วิญญาณด้วยการทรมาน โดยให้ผู้ชายสามคนน าเท้าที่ย่ าไฟมา
เหยียบบริเวณศีรษะและล าตัว (ผู้จัดการออนไลน์, 2557, ย่อหน้าท่ี 1)  

เหตุการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับประสบการณ์ปฏิบัติงานของผู้เขียนพบว่า ทัศนคติจากคนที่แวดล้อมผู้ป่วย อาทิ 
บุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้าน คนในชุมชน มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเจ็บป่วย โดยเฉพาะคนไทยในชนบทมีความ
เชื่อเรื่องของเวรกรรม การกระท าผิดบาปท าให้ถูกเทพเจ้าลงโทษ ผู้ป่วยบางรายถูกสังคมเบียดขับให้ออกจากชุมชน เพราะเช่ือ
ว่า เป็นปอบ หากปล่อยให้อยู่ในชุมชนต่อไปจะท าให้คนในชุมชนเกิดความเดือดร้อน สร้างความอับอายต่อคนในครอบครัว 
และถูกทิ้งให้เผชิญกับปัญหาอย่างเดียวดาย ผู้ป่วยหลายรายมีประสบการณ์รักษาด้านอื่นก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษา
ทางการแพทย์ เคยผ่านการรักษาด้วยวิธีทางไสยศาสตร์ ไล่มนต์ด า คาถาอาคม บางรายมีหมอผี หรือร่างทรง ที่คนในชุมชนนับ
ถือจับเอาน้ าราด ถูกไม้เฆี่ยนตีเพื่อขับไล่วิญญาณช่ัวร้ายที่อาศัยอยู่ในร่างของผู้ป่วย แม้ว่าระหว่างการท าพิธีนั้นผู้ป่วยจะกรีดร้อง
เพราะความเจ็บปวด ทุกข์ทรมานสักเพียงใด แต่ก็ไม่มีใครเข้าให้ความช่วยเหลืออันเนื่องจากผลของความเช่ือที่ผิดๆ จนน าไปสู่
การมีอคติในการมองผู้ป่วยลมชักนั่นเอง ท าให้ผู้ป่วยถูกกระท าด้วยความรุนแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจก่อนที่จะถูกน าส่ง
รักษาในโรงพยาบาลตามระบบ ผู้ป่วยหลายรายได้รับการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ช้าไป ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความเสี่ยง
ดา้นต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น และท าให้ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลลดลง 
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เง่ือนไขพิเศษในการเข้าสู่อาชีพของผู้ป่วยโรคลมชักที่แตกต่างจากคนทั่วไป  
 “โตขึ้นอยากเป็นอะไร” ค าถามทีคุ่ณครูหรือผู้ใหญ่มักจะถามเด็กๆ อยู่เสมอ บางครั้งให้เด็กๆ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน
การเขียนเรียงความเกี่ยวกับอาชีพในฝันของฉัน บางครั้งให้แต่งกายตามอาชีพและท่องเที่ยวในงานวันเด็ก รวมถึงการสมมติ
บทบาทเป็นคุณครู-นักเรียน ต ารวจจับผู้ร้าย คุณหมอรักษาคนป่วย ในกลุ่มเพื่อนเล่นด้วยกัน การขัดเกลาทางสังคมต่างๆ ในวัย
เด็กเป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกประกอบอาชีพ โดยกลุ่มนักวิชาการน าโดย Ginzberg ร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์ จิตแพทย์ นัก
สังคมวิทยา และนักจิตวิทยาศึกษาเรื่องการประกอบอาชีพของมนุษย์ เมื่อ ค.ศ. 1951 ในกลุ่มนักเรียนอายุระหว่าง 13-23 ปี ซึ่ง
อยู่ในช่วงวัยของการเติบโตและเลือกอาชีพ ผลการศึกษาสรุปเป็นทฤษฎีการเลือกอาชีพของมนุษย์ โดยบุคคลมีกระบวนการคิด
เป็นไปตามช่วงวัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ (1951, อ้างถึงใน นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2528, น. 64-68) คือ 
 ระยะที่ 1 ระยะเพ้อฝัน (Fantasy Period) ระยะอายุ 0-11 ปี 
 ช่วงวัยเด็กตอนต้น เป็นช่วงวัยที่เด็กจะคิดฝันถึงอาชีพของตนเองโดยไม่ค านึงถึงความรู้หรือความสามารถของ
ตนเอง  โดยความคิดของเด็กจะได้รับอิทธิพลมาจากผู้ปกครอง สื่อทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
 ระยะที่ 2 ระยะการเปลี่ยนแปลง (Tentative Period) ระยะอายุ 11-17 ปี 
 ช่วงวัยเด็กถึงช่วงวัยรุ่นตอนต้น เป็นช่วงวัยที่เด็กจะเริ่มเปรียบเทียบสิ่งที่ตนเองสนใจกับความถนัดและคุณค่าของ
อาชีพน้ันๆ ซึ่งในระยะนี้สามารถแบ่งระยะการเปลี่ยนแปลงออกได้อีก 4 ขั้น ได้แก ่
  ขั้นที่ 1 ขั้นความสนใจ (Interest Stage) ระยะอายุ 11-12 ปี 
  การเลือกยังอยู่ในรูปแบบของความสนใจซึ่งสัมพันธ์กับความปรารถนาในระยะเพ้อฝัน แต่เด็กจะเริ่มตั้ง
ค าถามกับตนเองว่า ตนเองสนใจอาชีพอะไร อยากท างานอะไร 
  ขั้นที่ 2 ขัน้ค านึงถึงความสามารถ (Capacity Stage) ระยะอายุ 13-14 ปี 
  เป็นขั้นประเมินความสามารถของตนเอง โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับผู้อื่น และ
เลือกเก็บส่วนท่ีตนเองมีดีกว่าผู้อื่น 
  ขั้นที่ 3 ขั้นค านึงถึงค่านิยม (Value Stage) ระยะอายุ 15-16 ปี 
  เป็นขั้นที่เริ่มเรียนรู้ค่านิยมของอาชีพท่ีเลือกไว้ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ (Transition Stage) ระยะอายุ 17-18 ปี 
  ช่วงวัยรุ่นตอนต้น เป็นช่วงการน าความสนใจ ความสามารถ และค่านิยมของตนเองมาประกอบกัน และ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยเป็นการวางแผนคร่าวๆ ยังไม่ตัดสินใจแน่นอน 

ระยะที่ 3 ระยะพิจารณาตามสภาพความเป็นจริง (Realistic Period) ระยะอายุ 17-21 ปี 
  เป็นระยะที่การตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีไม่ได้มาจากความเพ้อฝัน แต่ต้องพิจารณาตนเองกับอาชีพตามความ
เป็นจริง ซึ่งในระยะนี้สามารถแบ่งระยะการเปลี่ยนแปลงออกได้อีก 3 ขั้น ได้แก ่
  ขั้นที่ 1 ขั้นส ารวจอาชีพ (Exploration Stage)  
  เป็นขั้นต่อเนื่องจากขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ บุคคลจะน าแผนที่วางไว้มาส ารวจกับอาชีพ และประเมินตนเองกับ
พฤติกรรมของอาชีพให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากข้ึน 
  ขั้นที่ 2 ขั้นรวมตัวของความคิดที่จะเลือกอาชีพ (Crystallization Stage) 
  เป็นขั้นที่ก้าวเข้าสู่แบบแผนการเลือกอาชีพที่ชัดเจนขึ้น โดยการเลือกอาชีพจะได้ด าเนินไปต่อหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับความส าเร็จหรือความล้มเหลวท่ีบุคคลประสบในข้ันส ารวจอาชีพ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นเลือกอาชีพท่ีเฉพาะเจาะจง (Specification Stage) 
  เป็นขั้นที่การเลือกอาชีพได้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่เลือกว่าจะประกอบอาชีพอะไร แต่จะต้อง
พิจารณาและเลือกสาขาท่ีเฉพาะหรือเน้นชัดยิ่งขึ้น 
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 โดยสรุปการเลือกอาชีพตามทฤษฎีของ Ginzberg และคณะ (1951, อ้างถึงใน นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2528, น. 66-68) 
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็ก สามารถเลยไปถึงวัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ที่ท างานแล้ว  การเลือกอาชีพสามารถเกิดขึ้นและวนกลับมา
เลือกใหม่ได้เสมอ ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจหรือได้อาชีพท่ีเหมาะสมกับตนแล้ว แต่ยังมีตัวแปรอื่น เช่น ฐานะ
ของครอบครัว เพศ ที่ส่งผลให้บุคคลเลือกอาชีพเร็วขึ้นหรือเปลี่ยนอาชีพน้อยลง กล่าวคือ ในเด็กที่มีฐานะครอบครัวยากจน 
กระบวนการเลือกอาชีพของเด็กจะเร็วกว่าเด็กที่มีฐานะดี เด็กมีความคิดความฝันในอาชีพ แต่ไม่กล้าออกไปท าตามความฝัน 
มักเลือกอาชีพจากสภาพความเป็นจริงมากกว่า ส่วนปัจจัยด้านเพศ พบว่า การแต่งงานมีความส าคัญของการเลือกอาชีพ ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มเด็กหญิงสนใจประกอบอาชีพ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สนใจประกอบอาชีพ กลุ่มที่สนใจแต่งงานและเป็น
แม่บ้าน และกลุ่มที่สนใจท้ังการประกอบอาชีพและการแต่งงาน 
 เมื่อวิเคราะห์ทฤษฎีการเลือกอาชีพในบริบทสังคมไทยแล้ว พบว่า มีส่วนคล้ายคลึงกับช่วงวัยการศึกษาของเด็กไทย
ช่วงระยะที่ 1 ระยะเพ้อฝันตรงกับช่วงวัยเรียนช้ันประถมศึกษา ช่วงระยะที่ 2 ระยะการเปลี่ยนแปลงตรงกับช่วงวัยเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ช่วงระยะที่ 3 ระยะพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงตรงกับช่วงวัยเรียนช้ันอุดมศึกษา อีกทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ก็ยังคงเป็นตัวแปรส าคัญในการเลือกอาชีพของบุคคลเช่นกัน ถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ขยายโอกาสการเรียนและ
ก าหนดให้พลเมืองไทยต้องจบการศึกษาอย่างน้อยที่สุดในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและต้องเข้ารับการศึกษาอย่างช้าที่สุด
เมื่ออายุ 7 ปีแล้ว (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2557, ย่อหน้าที่ 1) และมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา
ให้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา (กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 2557, ย่อหน้าที่ 1) เพื่อเปิด
โอกาสให้บุคลากรของประเทศมีโอกาสทางอาชีพท่ีเพิ่มขึ้น แต่เงินทุนก็มาพร้อมกับภาระหนี้สินในอนาคต ผู้กู้จึงต้องคิดค านวณ
ความเหมาะสมและคุ้มค่าด้วย 
 นอกเหนือจากปัจจัยเศรษฐกิจของครอบครัวแล้ว ความเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพยังเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่เพิ่ม
ข้อจ ากัดในการเลือกอาชีพของผู้ป่วยให้มากขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยวัยเรียน มีผู้ป่วยหลายรายที่มีอาการชักและไม่อยากไป
โรงเรียน กลัวเพื่อนท่ีโรงเรียนจะล้อ เด็กบางคนแอบไปชักในห้องน้ าเพื่อไม่ให้ใครเห็น หรือหากเด็กมีอาการชักมาก ผู้ปกครอง
หรือครูก็จะไม่สนับสนุนให้เด็กมาเรียน อยากให้มีผู้ดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดมากกว่า จึงท าให้เด็กที่ป่วยเป็นโรคลมชักบางส่วนขาด
โอกาสในการเรียนหนังสือซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจด้วยตนเอง การประกอบอาชีพ และมีแนวโน้มการเป็นภาวะพึ่งพิง ใน
อนาคต และหากผู้ป่วยปรากฏอาการชักในช่วงวัยท างาน ก็จะประสบความยากล าบากในการท างาน เช่น ความรู้สึกว่าตนเอง
ด้อยค่า อ่อนแอลง ความต่อเนื่องในการท างานลดลงอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงของการทานยาที่ยาบางชนิดมีผลต่อระบบ
ประสาท ท าให้ง่วงนอน มึนศีรษะ รู้สึกไม่สบายตัว ความกดดันจากนายจ้างเนื่องจากประสิทธิภาพการท างานที่ลดลง ความ
กังวลที่จะถูกไล่ออกจากงาน การถูกตีตราว่าเป็นคนพิการเพราะผู้ป่วยบางรายเมื่อมีอาการชักมากๆ หรือควบคุมไม่ได้จะส่งผล
ต่อความสามารถในการคิดหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติบ่อย เป็นต้น ในบางกรณีผู้ป่วยโรคลมชักจึงกลายเป็นบุคคลที่ อยู่
ระหว่างการเป็นคนปกติและการเป็นคนพิการแฝง กล่าวคือ ในทางการแพทย์ยังไม่ได้วินิจฉัยให้เป็นคนพิการ แต่ด้วยลักษณะที่
มีอาการชักบ่อยครั้ง จึงถูกสังคมตีตราว่าเป็นคนพิการ ในมิติทางสังคมและสวัสดิการ ผู้ป่วยโรคลมชักจึงเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่าง
ตรงกลาง มีข้อจ ากัดในการท างานเพราะแข่งขันกับคนทั่วไปยากยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่สามารถรับสวัสดิการเกี่ยวกับ การท างานได้ใน
แบบท่ีคนพิการได้รับ 
 จากการเปรียบเทียบและวิเคราะห์การเข้าสู่อาชีพของคนทั่วไปกับผู้ป่วยโรคลมชักตามกทฤษฎีพัฒนาการ นอกจาก
ปัจจัยด้านความเช่ือมั่นในตนเองจะส่งผลต่อการเลือกอาชีพแล้ว จากการปฏิบัติงานตรงของคณะผู้เขียนพบว่า รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของผู้ป่วยกับครอบครัวยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกอาชีพหรือการประกอบอาชีพของผู้ป่วยด้วย
เช่นกัน อธิบายความสัมพันธ์ได้ตามแผนภาพ 
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แผนภาพท่ี 2 
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับครอบครัว 

 
 
 
 

 
 จากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับครอบครัว โดยมีเกณฑ์ความสัมพันธ์จากเข้มงวดจนถึงไม่ผูกพัน 
แบ่งเป็น 5 ลักษณะ ดังนี ้
 ปกป้อง 
 ความสัมพันธ์ท่ีครอบครัวมีความเข้มงวดกับผู้ป่วยในลักษณะที่คิดแทน ตัดสินใจแทนทุกอย่าง ติดตามผู้ป่วยทุกย่างก้าว
เพราะไม่กล้าปล่อยให้อยู่ล าพัง กังวลว่าหากมีอาการชักแล้วล้มจะเป็นอันตราย และมักจะจ ากัดการเลือกอาชีพของผู้ป่วย เช่น 
ไม่ให้ไปโรงเรียน ไม่ให้ท างานนอกบ้าน หรือให้ท างานในหน่วยงานที่ครอบครัวท างานอยู่เพื่อให้ผู้ป่วยยังอยู่ในสายตาเสมอ  
ความสัมพันธ์แบบปกป้องพบมากในกลุ่มผู้ป่วยท่ีเจ็บป่วยตั้งแต่เด็ก ครอบครัวหรือบิดามารดามีความคิดว่าผู้ป่วยยัง ไม่สามารถ
ตัดสินใจใดๆ ในชีวิตได้ แม้ว่าผู้ป่วยจะเติบโตเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วก็ตาม ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเลือกปฏิบัติตามสิ่งที่ครอบครัวเลือก 
แต่ลึกๆ แล้วมีความเครียดสะสม อยากมีชีวิตอิสระ และมีแรงผลักดันในการรักษาพยาบาลสูง เพราะเช่ือว่าการรักษาด้วย
วิธีการผ่าตัดเป็นวิธีเดียวที่ท าให้หายชัก และท าให้ครอบครัวลดความกังวล เช่ือมั่นในผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถ
ตัดสินใจด าเนินชีวิตหรือเลือกอาชีพตามที่ตนเองต้องการได้ 
 รุมรัก 
 ความสัมพันธ์ท่ีครอบครัวมีความปรารถนาที่ดีให้แก่ผู้ป่วย ไม่ได้เข้มงวดเหมือนลักษณะปกป้อง แต่จะใช้วิธีการโน้มน้าว
ความคิดผู้ป่วยเพื่อให้ท าตามสิ่งที่ครอบครัวเห็นชอบ บางครั้งครอบครัวจะแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การ
ด าเนินชีวิต และการท างานของผู้ป่วยมาก อยากบังคับผู้ป่วยแต่ก็ไม่กล้าพูดท าร้ายจิตใจ กังวลว่าผู้ป่วยจะเครียด ด้านผู้ป่วย 
ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่ถูกควบคุมการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตหรือเลือกอาชีพมากเท่าความสัมพันธ์แบบปกป้อง แต่ผู้ป่วยหลายคน
ก็รู้สึกเกรงใจครอบครัว ไม่อยากให้ครอบครัววิตกกังวล และพยายามเลือกอาชีพที่ใกล้เคียงกับความต้องการของครอบครัวให้
มากที่สุด ความสัมพันธ์แบบปกป้องพบมากในกลุ่มผู้ป่วยท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ 
 พอเพียง 
 ความสัมพันธ์ที่ผู้ป่วยและครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน โดยความสัมพันธ์
เช่นนี้มักเช่ือมโยงมาจากความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวจะมีทัศนคติเชิงบวกสูง ถึงแม้จะมีอุปสรรคใน
การรักษาพยาบาลหรือการด าเนินชีวิต แต่ก็ยังมีก าลังใจให้กันและกัน และยอมรับความจริงของสุขภาพได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ การ
ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพของผู้ป่วยจะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว โดยมีพื้นฐานมาจากความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก 
 ละเลย 
 ความสัมพันธ์ที่ผู้ป่วยและครอบครัวที่ค่อนข้างห่างเหิน ให้ความสนใจบ้าง ไม่สนใจบ้าง แต่ครอบครัวยังคงให้การดูแล
ด้านปัจจัย 4 ส าหรับการด ารงชีพ ในบางกรณีผู้ป่วยมักจะแสดงความน้อยใจต่อครอบครัว รู้สึกว่าถูกละเลย ไม่ได้รับความรัก ส่วน
ด้านครอบครัวมีความรู้สึกว่าผู้ป่วยเป็นภาระ แต่ต้องรับผิดชอบ บางครั้งท าให้มีปัญหาด้านความต่อเนื่องของการรักษาและการ
ทานยาไม่สม่ าเสมอ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล ความสัมพันธ์ลักษณะนี้ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกท้อใจกับการด าเนิน
ชีวิต อยู่ในภาวะพึ่งพิงครอบครัว และส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
 
 

เข้มงวด ไม่ผูกพัน 

ปกป้อง รุมรัก พอเพียง ละเลย ทอดทิ้ง 
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 ทอดทิ้ง 
 ความสัมพันธ์ที่ผู้ป่วยและครอบครัวไม่ผูกพันกัน ส่วนใหญ่มีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ทั้งระหว่างบิดามารดา 
และพี่น้อง ในผู้ป่วยที่สามารถด ารงชีวิต หาเลี้ยงชีพตนเองได้ก็จะออกจากบ้าน ออกจากครอบครัวมาใช้ชีวิตคนเดียว ส่วนผู้ป่วยที่ไม่
สามารถดูแลตนเองได้ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ระบบการสงเคราะห์โดยรัฐหรือมูลนิธิ 
 โดยภาพรวม การเข้าสู่อาชีพของคนทั่วไปกับผู้ป่วยโรคลมชักมีความเหมือนกัน แต่ปัจจัยการเจ็บป่วยและความ 
สัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับครอบครัวเป็นเง่ือนไขพิเศษที่เป็นได้ทั้งโอกาสและข้อจ ากัดในการเลือกอาชีพของผู้ป่วยโรคลมชัก โดย
ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยตั้งแต่เด็กหรือชักบ่อยมีแนวโน้มที่จะถูกจ ากัดด้านการศึกษา บางรายเรียนไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถูก
ครอบครัวควบคุมการด าเนินชีวิตและการเลือกอาชีพ เมื่อมีคุณวุฒิด้านการศึกษาน้อย โอกาสเข้าท างานใน ภาคในระบบจึง
น้อยลงตามไปด้วย เพราะองค์กรทั่วไปพิจารณาคุณวุฒิด้านการศึกษาและประสบการณ์ท างาน ประกอบกับครอบครัวอยาก
ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เป็นห่วงสุขภาพผู้ป่วยมาก เน้นการรักษาพยาบาล และพาผู้ป่วยมาพบแพทย์เพื่อรักษาต่อเนื่อง การ
ท างานในภาคนอกระบบหรือท างานกับครอบครัวจึงเป็นทางออกที่ยืดหยุ่นกับการท างานและการดูแลของครอบครัวมากกว่า 
ซึ่งความสัมพันธ์แบบปกป้องและรุมรักเป็นกลุ่มที่พบได้มากที่สุด ขณะที่ผู้ป่วยที่มีอาการชักที่ควบคุมได้ดีและมีความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ป่วยกับครอบครัวที่พอเพียงเป็นกลุ่มที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้ด าเนินชีวิตและมีโอกาสเลือกอาชีพ ได้มากที่สุด เพราะ
ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าสู่การศึกษาได้สูงขึ้น สามารถเรียนหนังสือท่ีโรงเรียน มีเพื่อนในวัยเดียวกัน ได้เรียนรู้ การปรับตัวเข้ากับสังคม 
และได้รับการสนับสนุนหรือการให้ค าปรึกษาจากครอบครัว โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพได้กว้างกว่า มีศักยภาพในการท างานไม่แตกต่างจากคนทั่วไป สามารถท างานในภาคในระบบหรือประกอบกิจการของ
ตนเองได้ ส่วนผู้ป่วยท่ีมีอาการชักมากหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับครอบครัวแบบละเลยหรือทอดทิ้งส่งผลให้ผู้ป่วยอยู่
ในภาวะพึ่งพิง มีปัญหาสุขภาพมาก และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวน้อยหรือไม่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่ไม่เอื้ออ านวยให้
ผู้ป่วยท างานได้ ซึ่งหากครอบครัวไม่พร้อมดูแล ทอดทิ้งผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีแนวโน้มเข้าสู่ระบบการสงเคราะห์โดยรัฐหรือมูล 
นิธิมากข้ึน 
  
การปรับตัวกับโอกาสด้านการประกอบอาชีพของผู้ป่วยโรคลมชัก 
 การปรับตัวเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์มีแนวโน้มปรับตนเองให้อยู่ในภาวะสมดุลระหว่าง
ความเป็นตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ในผู้ป่วยโรคลมชัก สภาวะความเจ็บป่วยเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยต้องปรับตัวใน
การด าเนินชีวิต เช่น การมีวินัยในการทานยากันชัก การจัดสรรเวลาส่วนตัวกับการติดตามการรักษาพยาบาลต่อเนื่ อง การ
ระมัดระวังอันตรายจากพฤติกรรมหรือสถานท่ีเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างมีอาการชัก ตลอดจนการปรับสภาพ
จิตใจให้ยอมรับกับความเจ็บป่วย และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง   
  ผู้ป่วยโรคลมชักที่อยู่ในวัยแรงงาน การเจ็บป่วยเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดให้ผู้ป่ วยตัดสินใจเข้าสู่การเลือกอาชีพมี
ผู้ป่วยจ านวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาการเปลี่ยนอาชีพอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพ รู้สึกว่าตนเองไม่มีศักยภาพเพียงพอกับงาน
หรือถูกนายจ้างกดดันให้ออกจากงาน ทางออกของผู้ป่วยโรคลมชักด้านการท างานขึ้นอยู่กับครอบครัวและบริบทรอบข้างของ
ผู้ป่วย จากผลการส ารวจการประกอบอาชีพของผู้ป่วยโรคลมชักอายุ 15-60 ปี ที่มีอาการชักมาก ดื้อยากันชักมีโอกาสเข้าสู่
กระบวนการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดสมอง และเข้ารับบริการทางสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ระหว่างปี 2556-2557 รวม 127 คน จากผู้ป่วยทั้งหมด 180 คน จ าแนกตามลักษณะการประกอบอาชีพ สรุปได้ ดังตาราง 
 
 
 
 
 



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 243 - 

ตารางที่ 2 
จ านวนผู้ป่วยโรคลมชักท่ีอยู่ในวัยแรงงาน (15-60 ปี) และมโีอกาสเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดสมอง  

จ าแนกตามลักษณะการประกอบอาชีพ ปี 2556-2557 
 

ลักษณะอาชีพ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

กลุ่มแรงงานนอกระบบ 

    เกษตรกรของครอบครัว 

    กิจการของครอบครัว 

    กิจการของตนเอง 

    เกษตรกรรับจ้าง/รับจ้างรายวนั 

    รับงานมาท าท่ีบ้าน 

88 

26 

24 

20 

12 

6 

69.3 

20.5 

18.9 

15.8 

9.4 

4.7 

กลุ่มแรงงานในระบบ 

    หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

    หน่วยงานเอกชน 

39 

22 

17 

30.7 

17.3 

13.4 

รวม 127 100.0 

ที่มา : ส ารวจจากการเข้ารับบริการทางสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 
 จากผลการส ารวจการเข้ารับบริการทางสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พบว่า ผู้ป่วยโรคลมชัก
จ านวนมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ป่วยที่ท างานได้ ประกอบอาชีพในงานนอกระบบ ได้แก่ เกษตรกรของครอบครัว กิจการของ
ครอบครัว กิจการของตนเอง เกษตรกรรับจ้าง/รับจ้างรายวัน และรับงานมาท าที่บ้าน  โดยเหตุผลของการเปลี่ยนอาชีพของ
ผู้ป่วยเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก ผู้ป่วยบางส่วนเคยท างานในระบบ แต่เนื่องจากมีอาการชักมาก รู้ สึกว่าตนเอง
ท างานได้ไม่เต็มที่ ถูกกดดันจากนายจ้าง จึงตัดสินใจลาออกจากงาน และเลือกประกอบอาชีพกับครอบครัวที่บิดามารดาท าอยู่
แล้ว หรือสร้างกิจการของตนเอง ประเภทค้าขาย เช่น ขายน้ า ขายอาหารตามตลาดนัด ร้านขายของช า หรือในกลุ่มที่มี
การศึกษาสูงและมีความรู้เฉพาะทาง ได้ต่อยอดจากความรู้ของตนเอง เช่น นักลงทุน/เก็งก าไรหุ้น และลักษณะที่สอง คือ 
ผู้ป่วยท่ีมีอาการชักต่อเนื่องมาตั้งแต่เด็ก แม้ว่าผู้ป่วยจะส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส าเร็จการศึกษาในด้านที่ตนเองสนใจ
แล้วก็ตาม แต่ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะยังคงอยู่ในครอบครัวและประกอบอาชีพกับครอบครัว โดยอิทธิพลของครอบครัวที่ไม่อยากให้
ผู้ป่วยต้องไปท างานไกลหูไกลตา ยังคงเป็นห่วงและกังวลว่า หากผู้ป่วยเกิดอาการชักในที่ท างานจะไม่มีใครช่วยเหลือหรือดูแล
ผู้ปว่ยได้ไม่ดีเท่ากับคนในครอบครัว 
 การท างานในภาคนอกระบบ มีข้อดี คือ ผู้ป่วยสามารถยืดหยุ่นเวลาท างานและจัดการด้านสุขภาพของตนเองได้ แต่
ผู้ป่วยบางรายก็ยังคงคาดหวังว่าจะได้รับการรักษาพยาบาลด้วยวิธีการผ่าตัดสมอง เพื่อให้อาการชักหายขาดและวางแผนกลับ
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เข้าท างานในภาคในระบบ เพราะคิดว่าการท างานในองค์กร มีสวัสดิการ รายได้มั่นคง และตรงกับความต้องการของตนเอง
มากกว่า 
  ด้านผู้ป่วยที่ท างานในระบบ ร้อยละ 30.7 ท างานอยู่ในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น ครู แพทย์ 
พยาบาล นักวิชาการ ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ พนักงานบริษัทเอกชนท่ีท างานเกี่ยวข้องกับเอกสาร การประสานงาน และอยู่ใน
สายการผลิตแต่ไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร ซึ่งส่วนใหญ่อาการชักไม่ได้ส่งผลต่อกระบวนการคิด การตัดสินใจ เพื่อนร่วมงาน
และหน่วยงานเข้าใจโรคลมชัก ยอมรับความสามารถของผู้ป่วย มีลักษณะงานที่ยืดหยุ่นให้ผู้ป่วยท างานได้อย่างปลอดภัย และ
สามารถติดตามการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลได้ 
 ส่วนการท างานในลักษณะแรงงานในระบบนั้น มีข้อดี คือ ผู้ป่วยยังมีความรู้สึกเหมือนคนปกติ ไม่รู้สึกถูกกีดกันออก
จากสังคม แต่ด้วยปัญหาสุขภาพหรือผลข้างเคียงจากการทานยาส่งผลให้ผู้ป่วยต้องใช้ความอดทนในการท างานมากกว่าปกติมี
ความเครียดแฝง กังวลว่าคุณภาพงานจะไม่ดีเท่าคนอ่ืน และกดดันให้ตนเองท างานหนักขึ้น 
 การปรับตัวและการประกอบอาชีพของผู้ป่วยโรคลมชักไม่ได้ตอบสนองเพียงการมีรายได้จากการท างานเท่านั้น แต่
การมีงานท ายังแสดงถึงการมีคุณค่าในตนเอง ความรู้สึกภูมิใจท่ีสามารถพ่ึงตนเองได้ ผู้ป่วยบางรายท างานมีรายได้เป็นเสาหลัก
ของครอบครัว ท าให้ครอบครัวและสังคมยอมรับว่า ผู้ป่วยโรคลมชักมีศักยภาพในการท างาน ดูแลตนเองและครอบครัวได้ไม่
ต่างจากคนท่ัวไป หรืออาจจะมากกว่าคนทั่วไปอีกด้วย 
 
สิทธิ กฎหมาย และการคุ้มครองทางสังคมของผู้ป่วยโรคลมชักในมิติสุขภาพและการท างาน 
 การคุ้มครองทางสังคมของผู้ป่วยโรคลมชักในมิติสุขภาพในประเทศไทยเป็นลักษณะการประกันสุขภาพตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลของผู้ป่วยแต่ละประเภท แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
 สิทธิบัตรทองหรือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
 เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชนไทย ส าหรับผู้ที่ยังไม่ท างาน ไม่มีสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิราชการหรือสิทธิ
รัฐวิสาหกิจ โดยผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและยารักษาโรคตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
ที่โรงพยาบาลต้นสังกัด 
 สิทธิบัตรทองหรือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเภทย่อยคนพิการ 
 ในด้านการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลเหมือนสิทธิบัตรทองตามปกติ แต่ ผู้ป่วยจะได้รับ
ความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิบัตรทองประเภทย่อยคนพิการได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลทุกแห่ง โดยไม่
ต้องด าเนินการขอหนังสือส่งต่อจากโรงพยาบาลต้นสังกัด 
 สิทธิประกันสังคม 
 ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิการรักษาครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและยารักษาโรคตามบัญชียาหลักแห่งชาติที่
โรงพยาบาลต้นสังกัด 
 สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและยารักษาโรคตามบัญชียาหลักแห่งชาติที่
โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
 สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
 แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลครอบคลุมค่า
รักษาพยาบาลและยารักษาโรคตามที่กลุ่มประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนด กับโรงพยาบาลที่
ลงทะเบียนไว ้
 ในมิติสุขภาพ ผู้ป่วยโรคลมชักสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลและรับยากันชักที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่
โรงพยาบาลต้นสังกัดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือในกรณีที่โรงพยาบาลต้นสังกัดไม่มีแพทย์ทางระบบประสาทหรือยากันชักบาง
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ชนิด ผู้ป่วยสามารถด าเนินการส่งต่อมายังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากกว่าโดยใช้สิทธิการรักษาได้ แต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วยังมี
ผู้ป่วยจ านวนหนึ่งที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษาเฉพาะทาง เนื่องจากความเห็นทางการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยกับนโยบายของ
โรงพยาบาลต้นสังกัดไม่ตรงกัน ท าให้ผู้ป่วยยอมสละสิทธิการรักษาพยาบาลและรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง และยังมียากัน
ชักหลายชนิดที่อยู่นอกเหนือจากยาบัญชียาหลักแห่งชาติ ท าให้ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่ายาเอง 
 ส่วนมิติการท างาน ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ป่วยโรคลมชักท่ีต่อเนื่องหรืออย่างเป็นทางการ ประกอบ
กับอาการเจ็บป่วยจากการชักมีหลายระดับ ในผู้ป่วยบางรายปรากฏอาการชักเพียงชักนิ่งหรือมีอาการชักเพียงปีละ 1-2 ครั้ง 
ไม่ได้มีอาการชักบ่อยมากหรือชักเกร็งรุนแรงจนแพทย์สามารถรับรองเป็นคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ พ.ศ. 2534 ได้ ด้วยความแตกต่างในระดับการชักนี้เองท าให้ผู้ป่วยโรคลมชักโดยทั่วไปที่ไม่ใช่คนพิการ ไม่ได้รับ
สวัสดิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบที่คนพิการได้รับ และในบางองค์กร ผู้ป่วยโรคลมชักถูกปฏิเสธรับเข้าท างานหรือถูกให้ออก
จากงาน ซึ่งต่างจากบางประเทศ ยกตัวอย่างเช่น อังกฤษมีกฎหมาย The Equality Act 2010 คุ้มครองให้ผู้ป่วยโรคลมชัก ทั้ง
ที่ได้รับการตีความเป็นคนพิการและไม่เป็นคนพิการต้องได้รับการปฏิบัติในการท างานเท่าเทียมกับคนทั่วไป ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่
ถูกกีดกันในการสมัครท างานหรือเลื่อนต าแหน่ง และนายจ้างจะต้องจัดสภาพการท างานให้เหมาะสมและปลอดภัยด้วย 
(Epilepsy Society, 2010, Conclusion section, para. 1)  ประเทศโคลัมเบีย มีกฎหมายคุ้มครองผู้ป่วยโรคลมชักด้วยเช่นกัน 
โดยมี The Ministry of Social Protection เป็นผู้ดูแล รายละเอียดของกฎหมายเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมผู้ป่วย
โรคลมชักในหลายด้าน เช่น ด้านสุขภาพ การป้องกัน การฟื้นฟู การศึกษา การดูแลสภาพจิตใจ การอาชีพ ตลอดจนการบูรณาการ
กับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข จัดบริการต่างๆ ให้คุ้มครองและสนับสนุนผู้ป่วยโรคลมชักและครอบครัว
ของผู้ป่วยโรคลมชัก (THE CONGRESS OF COLOMBIA, 2010, Conclusion section, para. 1-47) ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่
น่าศึกษาและน ามาปรับใช้ในสังคมไทย 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและอาการของโรคลมชัก ท าให้เกิดอคติในการเลือกปฏิบัติ 
ผู้ป่วยหลายรายได้รับการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ล่าช้า เพราะครอบครัวพาไปรักษาทางไสยศาสตร์ เพื่อขับไล่วิญญาณ
ร้ายออกจากร่างกาย ผู้ป่วยหลายคนรู้สึกอับอายที่ตนเองถูกสังคมรังเกียจ ถูกเบียดขับออกจากสังคมที่ตนเองคุ้นเคย ถูกให้ออก
จากงาน ไม่สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้ปกติ เมื่อพิจารณาถึงสิทธิต่างๆ พบว่า กลุ่มผู้ป่วยโรคลมชักถูกละเมิดสิทธิ ถูกตีตรา 
และจ ากัดการพัฒนาศักยภาพในหลายด้านซึ่งมีพื้นฐานจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจในโรค และอาการชัก  นักสังคมสงเคราะห์ควรมี
บทบาทดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้มากข้ึน เน้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อผู้ป่วย สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ป่วยและครอบครัวว่า ผู้ป่วย
สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ เริ่มจากการท างานกับผู้ป่วยด้วยวิธีการให้การปรึกษา (counseling) โดยการเปิด
โอกาสให้ผู้ป่วยได้แสดงความรู้สึก ความปรารถนาเกี่ยวกับการวางแผนประกอบอาชีพที่ตนสนใจ เนื่องจากผู้ปวยหลายรายที่
ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง (low self-esteem) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความรู้สึกอาย ถูกคนในสังคมมอง หัวเราะ เมื่อมี
อาการชัก รวมถึงการได้รับการขัดเกลาทางสังคมหรือเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ 
ด้วยตนเอง ผู้ป่วยอาจไม่กล้าแม้แต่จะบอกกับครอบครัวว่า ตนเองต้องการอะไร มีความรัก ความสนใจประกอบอาชีพด้านใด 
ดังนั้น นักสังคมสงเคราะห์จ าเป็นต้องประเมินและค้นหาศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้ป่วยเกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-esteem) ก่อน โดยเริ่มต้นจากการให้ผู้ป่วยท าความรู้จักตนเอง ส ารวจตนเอง ว่าตนเองมีความรู้ 
ความสามารถในด้านใด และอะไรคือสิ่งที่ตนเองปรารถนา อันจะท าให้ผู้ป่วยเข้าใจตนเองและเช่ือมั่นในศักยภาพของตน เอง 
จนกระทั่งกล้าตัดสินใจบอกความปรารถนาของตนให้ครอบครัวทราบ 

ในขณะเดียวกันนักสังคมสงเคราะห์ควรให้การปรึกษา (counseling) แก่ครอบครัวด้วยเช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้
ครอบครัวเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผู้ป่วย เปิดใจยอมรับผู้ป่วยว่า เป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีศักยภาพไม่ต่างกับบุคคลทั่วไปเช่นกัน 
เปิดโอกาสผู้ป่วยได้ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วยตนเองมากขึ้นโดยมีครอบครัวเป็นผู้สนับสนุนและให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วย  โดยเริ่ม
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จากการให้ผู้ป่วยรู้จักดูแลตนเองในชีวิตประจ าวัน การรับผิดชอบช่วยเหลืองานต่างๆ ตามความสนใจ หรือเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย
ได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมา เมื่อผู้ป่วยและครอบครัวมีความเข้าใจตรงกัน จะท าให้ผู้ป่วยลดแรงกดดันลง และ
ครอบครัวสามารถส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้พัฒนาทักษะ ความสามารถของตนได้มากข้ึน ส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสเลือกประกอบอาชีพ
ตามที่ตนเองปรารถนาได้มากข้ึน และยังช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและครอบครัวอีกด้วย 
 ประเด็นถัดมา การปรับทัศนคติของสังคมต่อผู้ป่วยโรคลมชัก นักสังคมสงเคราะห์ควรมีบทบาทเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ เป็น
กระบอกเสียงแทนผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลมากนัก โดยการประสานการท างานระหว่างนักวิชาชีพต่างๆ อาทิ แพทย์ 
พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาร่วมมือกันระดมความคิดเห็น  จัดเวทีให้ความรู้แก่
ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และคนในชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนชนบทที่ห่างไกล ซึ่งอาจยังมี
ความเชื่อที่ก่อให้เกิดอคติต่างๆ แก่ผู้ป่วย สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคลมชัก แนวทางการปฐมพยาบาล ความรู้
ด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ที่ถูกต้อง อันจะน ามาซึ่งเป้าประสงค์ของเกิดการเปลี่ยนวิธีคิด ลดอคติ และวิธีการปฏิบัติ
ต่อผู้ป่วยโรคลมชักด้วยความเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
 ประเด็นสุดท้าย การสร้างความร่วมมือกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อหามาตรการรองรับการจัดหางาน
ให้แก่กลุ่มผู้ป่วยโรคลมชักที่อาจต้องเปลี่ยนแปลงอาชีพของตนเองใหม่ ก าหนดนโยบายจูงใจให้นายจ้างรับผู้ป่วยโรคลมชัก เข้า
ท างาน และสนับสนุนอาชีพอิสระตามที่ผู้ป่วยมีความถนัด โดยกระทรวงสาธารณสุขควรเข้ามามีส่วนร่วมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ข้อจ ากัดในอาชีพท่ีผู้ป่วยลมชักพึงระมัดระวัง ได้แก่ อาชีพท่ีต้องปีนป่าย ท างานบนพื้นที่สูง ใกล้น้ า ขับขี่ยวดยานพาหนะ การ
ใช้ของมีคม และงานที่ต้องท าเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสี่ยงอันตราย หากอาการชักก าเริบ เป็นต้น เมื่อมองถึงช่องทางในการ
ท างานของผู้ป่วยกลุ่มนี้ สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึง คือ การรณรงค์ให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างเข้าใจข้อจ ากัดดังกล่าว และเอื้อ
ต่อการช่วยปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย รวมถึงการสร้างความเข้ าใจแก่เพื่อนร่วมงานให้
รู้จักวิธีการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น เพราะหากไม่มีความรู้และช่วยเหลือผิดวิธี อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยเกิดอาการชักก าเริบ เพ่ือนร่วมงานไม่เคยเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือ อาจพยายามใช้ช้อนหรือส้อมงัดในช่อง
ปาก ถ้าผู้ป่วยกัดช้อนจนฟันหลุดร่วงลงไปในล าคออุดตันทางเดินหายใจก็อาจส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ 
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รูปแบบการท างานกับผู้สูงอายแุบบองค์รวมของสถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way 
Journey’s Way Older Adult Health Institution's Approach :  

The Holistic Model Working with Older Adult 
 

ชานนท์ โกมลมาลย์1 
Chanon Komonmarn2 

 
“การท างานกับผู้สูงอายุนั้นไม่ควรตั้งประเด็นที่เป็นด้านลบ หรือ มองเห็นความสญูเสีย ในทางกลับกันควรจะใช้

หัวข้อการท างานท่ีเป็นเชิงบวกมีลกัษณะท้าทายมากกว่า”  
Misa Romasco, LCSW.  

 
Abstract 

The elderly society is the world situation which has been impacted each country. The more, 
increasing number of older adults in society, the more creating social welfare to respond the needs of 
those older adults is very important. Journey’s Way organization is an older adult service agency where 
located in Philadelphia, Pennsylvania, its service to older adult includes older adult day center, older 
adult day care, and geriatric counseling. This organization directly provides services which related to 
protection in older adult health. This article displays the fundamental concept about Journey’s Way 
organization, services, and lesson learned from author’s experience in field work practicum training at 
mentioned agency. 

 
บทคัดย่อ 

 สังคมผู้สูงอายุเป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกก าลังเผชิญและได้รับผลกระทบร่วมกัน สิ่งที่ตามมาหลังจากการเพิ่มสูงขึ้น
ของประชากรผู้สูงอายุคือการจัดบริการสวัสดิการสังคมให้ผู้สูงอายุ สถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way ตั้งอยู่ในเมืองฟิ
ลาเดลเฟีย มลรัฐเพ็นซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นองค์กรหนึ่งที่มีรูปแบบในการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุโดยเน้นไปที่
การป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสังคมของผู้สูงอายุ บริการมีทั้งศูนย์บริการสังคมผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ
บริการให้การปรึกษาผู้สูงอายุ เอกสารฉบับนี้น าเสนอข้อมูลพื้นฐานของสถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way บริการ
ต่างๆทีจ่ัดขึ้นเพื่อผู้สูงอายุ และ บทเรียนของผู้เขียนจากการฝึกภาคปฏิบัติในสถาบันดังกล่าว  

 
บทน า 

สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะมลรัฐเพ็นซิลเวเนียอยู่ในภาวะที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ  
เพราะในปี พ.ศ. 2556 มลรัฐนี้มีประชากรทั้งหมด 12,702,379 คน (http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices 
/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk) ในขณะที่มีจ านวนผู้สูงอายุท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีสูงถึง 2.7 ล้านคน ในจ านวน
นี้มีผู้มีอายุสูงว่า 85 ปีจ านวน 300,000 คน มีการประมาณการณ์ว่าในปี พ.ศ.2573 หรืออีก 16 ปีข้างหน้ามลรัฐเพ็นซิลเวเนีย

                                                           
1 อาจารย์ประจ ากลุ่มช านาญการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 lecturer, Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand 
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จะมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 3.6 ล้านคน สถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นปรากฎการณ์ผู้สูงอายุมลรัฐเพ็นซิลเวเนียเป็นเรื่อง
ส าคัญเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกับปัญหาสังคมอื่นๆ (Department of Aging, Pensylvania, 2012, p.2) 

เมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐนี้มีองค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาวะทางจิตสังคมที่ท างานให้บริการผู้สูงอายุนั่นคือ 
สถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนที่มีช่ือเสียงระดับประเทศ
เพราะได้รับรางวัลชนะเลิศ The GMHF/AAGP Deirdre Johnston Award for Excellence and Innovation in Geriatric 
Mental Health Outreach Services รางวัลนี้มอบโดยมูลนิธิสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (The Geriatric Mental Health 
Foundation -GMHF) และสมาคมจิตแพทย์ผู้สูงอายุแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Association for Geriatric 
Psychiatry - AAGP) สถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way เป็นสถานที่ที่ผู้เขียนเข้าฝึกภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 22 
พฤษภาคม – 30 มิถุนายน พ.ศ.2557 ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยไวด์เนอร์ 
(Center for Social Work Education, Widener University) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

สถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way เป็นองค์กรด้านสุขภาวะผู้สูงอายุขนาดใหญ่ที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางใน
การให้บริการสุขภาวะผู้สูงอายุและมีองค์กรลูกข่ายซึ่งก็คือศูนย์ผู้สูงอายุขนาดเล็กในระดับชุมชนอีก 15 แห่งที่มีความร่วมมือใน
การส่งต่อผู้ใช้บริการระหว่างกัน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอภาพรวมการให้บริการด้านสุขภาพกายจิตและสังคมของ
องค์กร Journey’s Way และบทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติในองค์กรดังกล่าวซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์กับผู้สูงอายุในประเทศไทยต่อไป 
 
สถานการณ์ผู้สูงอายุในมลรัฐเพ็นซิลเวเนีย 

สถิติเรื่องผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ.2010) เป็นสิ่งยืนยันให้เห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกา
มีจ านวนผู้สูงอายุมีมากที่สุดเท่าที่ประเทศนี้เคยมีจ านวนผู้สูงอายุมาก่อน การเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุสืบเนื่องจากการศึกษา
ที่ดีขึ้น การมีระบบและบริการสาธารณสุขที่ดีขึ้น มีการคาดการณ์สถิติผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ .ศ.2593 (ค.ศ. 
2050) หรืออีก 36 ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุมากถึง 88 ล้านคน(Robert Y., 2014, p.xiii) ในระดับพื้นท่ีแนวโน้มผู้สูงอายุของมล
รัฐเพ็นซิลเวเนียเป็นตัวสะท้อนข้อมูลระดับชาติได้เป็นเป็นอย่างดี มลรัฐเพ็นซิลเวเนียนี้มีจ านวนผู้สูงอายุเป็นอันดับที่ 4 จาก
ทั้งหมด 51 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดังที่กล่าวไปบ้างแล้วว่าคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีในมลรัฐเพ็นซิลเวเนียมีจ านวน 2.7 ล้านคน (ประมาณ ร้อยละ 
21.4 ของจ านวนประชากรทั้งหมดของมลรัฐ) และในอีกเพียง 16 ปีข้างหน้ามลรัฐเพ็นซิลเวเนียจะมีคนที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้น
ถึง 3.6 ล้านคน เพราะปัจจุบันประชากรของมลรัฐที่มีอายุระหว่าง 45 – 59 ปี มีมากถึง ร้อยละ 22.2 (ประมาณ 2.8 ล้านคน) 
ระยะเวลาอันใกล้นี้การเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุจะยิ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะประชากรในกลุ่มนี้เป็นยุคของประชากร
รุ่น “Baby Boomers3” ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อย่างไรก็ดีการเข้าสู่อายุของประชากรรุ่น Baby Boomers รุ่นปฐมฤกษ์นั้นเริ่มต้น
การเข้าสู่อายุ 65 ปีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) วอร์กเกอร์ (Walker, 2005 cited in Robert Y., 2014, p.xvii) 
นักวิชาการด้านสังคมชี้ประเด็นเรื่องการเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรรุ่น Baby Boomers เป็นเสมือนคลื่นยักษ์สึนามิที่กระทบ
ต่อประชากร (demographic tidal wave)  

เมื่อพิจารณาลงลึกในระดับพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงใต้ของมลรัฐเพ็นซิลเวเนียซึ่งประกอบด้วย (1)เมืองบัคส์ (Bucks) 
(2) เมืองดีลาแวร์ (Delaware) (3) เมืองเชสเตอร์4 (Chester) (4) เมืองมอนท์โกเมอร์รี่ (Montgomery) และ (5) เมืองฟิลา
เดลเฟีย (Philadelphia) พบว่าเมืองที่มีผู้สูงอายุมากท่ีสุด คือ เมืองมอนมอนท์โกเมอร์รี่ ร้อยละ 15.9 ทิ้งห่างเพียงเล็กน้อยจาก
เมืองบัคส์ ร้อยละ 15.7 ตามมาด้วยเมืองดีลาแวร์ ร้อยละ 15.0 สองอันดับสุดท้าย คือ เมืองเชสเตอร์ ร้อยละ 13.8 และ 

                                                           
3 ประชากรรุ่น Baby Boom รุ่นแรกคือผู้ที่เกิดใน พ.ศ.2489 (ค.ศ.1946) ในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ.2030) ประชากรรุ่น Baby Boom รุ่นแรกจะมีอายุก้าวเข้าปีที่ 84 และ รุ่น
สุดท้ายจะย่างเข้า 65 ปี ดังนั้นในปี พ.ศ.2573 จะมีประชากรอายุ 65 ปีข้ึนไปราว 71.5 ล้านคน (Robbyn R.W. and Karen A.R., 2008, p.3) 
4 เมืองเชสเตอร์เป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัยไวด์เนอร์ (Widener University) 
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เมืองฟิลาเดลเฟีย ร้อยละ 12.7 ถึงแม้ว่าเมืองฟิลาเดลเฟียซึ่ง สถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way ตั้งอยู่นั้นจะมีผู้สูงอายุ
น้อยที่สุดในบรรดาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของมลรัฐเพ็นซิลเวเนียแต่เมื่อศึกษาในรายละเอียดของปัญหาผู้สูงอายุในด้าน
สังคม นั่นคือปัญหาการอาศัยอยู่คนเดียวของผู้สุงอายุพบว่าเมืองฟิลาเดลเฟียอยู่ในระดับสูงสุด (ร้อยละ 39.3) ในบรรดาเมือง
ทั้งหมดและยังพบว่าจ านวน 1 ใน 3 หรือประมาณร้อยละ 33.6 ของผู้หญิงท่ีอายุมากกว่า 65 ปีอาศัยอยู่เพียงล าพัง  

นอกจากน้ีสิ่งที่ตามมาของสังคมผู้สูงอายุคือสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพกายและจิต ในจ านวนนี้มีการคาดการณ์
ว่าผู้สูงอายุ 675,000 คนมีภาวะความพิการมีความทุกข์ทรมาณจากการเจ็บป่วยเรื้อรังและปัญหาด้านสุขภาวะอื่นๆ อาทิ 
ผู้สูงอายุ 280,000 คนได้รับการตรวจและวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) หลายรายมีรายได้ต่ ากว่า
เส้นแบ่งความยากจนจึงส่งผลให้ต้องเผชิญกับความวิตกกังวลและความกลัวซึ่งมาจากการไม่มีเงินเพียงพอในการด ารงชีวิตเนือ่ง
มากจากการไม่มีงานท าซึ่งมีประมาณ 7,200 คน (อายุ 65 ปีขึ้นไป) และเหตุผลทางเศรษฐกิจอื่นๆ สถานการณ์เช่นนี้จึงส่งผล
ให้ในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมามีผู้สูงอายุประมาณ 13,700 คนที่ต้องการรักษาทางการแพทย์แต่ไม่มีโอกาสไปพบแพทย์ด้วยเหตุ
ที่ว่าไม่มีเงินจนลุกลามจนเกิดปัญหาสุขภาพรุนแรงกลายเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง นอกจากนี้ข้อมูลของ Philadelphia Corporation 
for Aging (PCA) ปี พ.ศ.2556 รายงานว่า ผู้สูงอายุจ านวนประมาณ 28,000 คนไม่มีอาหารทานครบ 3 มื้อต่อวันเพราะไม่มี
เงินซื้ออาหาร (Department of Aging, Pensylvania, 2012, p.2, 8, Community Health Data Base, 2014 และ 
Philadelphia Corporation for Aging, 2014, p.3)  

ในประเด็นด้านสังคมอื่นๆนั้น การเพิ่มสูงขึ้นของผู้สูงอายุย่อมมีผลกระทบต่อความคิดความเช่ือการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม ประเด็นเกี่ยวกับเพศวิถี ความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้สูงอายุและเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ของสหรัฐอเมริกา 
ปัญหาความเสี่ยงท่ีมีโอกาสถูกทอดทิ้ง ท าร้ายร่างกายและจิตใจ ละเลยไม่ดูแล และ เอารัดเอาเปรียบจากคนในครอบครัวและ
สังคม (Robert Y., 2014, p.xiii และ Department of Aging, Pensylvania, 2012, p.2) 

เมื่อหันกลับมาศึกษาปรากฎการณ์ด้านผู้สูงอายุในสังคมไทย การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยเร็วกว่าประเทศ
ที่พัฒนาแล้วมาก กล่าวคือ ประเทศไทยใช้เวลา 20 ปีจาก พ.ศ.2553 – 2573 ในปี พ.ศ.2553 เป็นปีแรกที่ไทยเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วยกเว้นญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ใช้เวลาก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป อันเป็นผลจาก
ความส าเร็จของนโยบายประชากรและการวางแผนครอบครัว รวมทั้งความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งในปี พ.ศ. 
2573 คนไทย 1 ใน 4 จะเป็นผู้สูงอายุ (ร้อยละ 25.2) ขณะที่ประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 45.1 ใน พ.ศ. 2513 
เหลือเพียงร้อยละ 13.5 ในพ.ศ. 2573 (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข, 2553, น.1) ดังนั้นประเทศไทย
จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุได้ เมื่อเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วปัญหาที่ตามมาของประเทศไทยก็มีความ
คล้ายคลึงกบัปัญหาสถานการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางสังคมต่างๆ 

อย่างไรก็ตามเพื่อการแก้ไขปัญหาและการรับมือกับสังคมผู้สุงอายุปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงการจัด
สวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรเอกชนเข้ามาจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุเป็นจ านวนมาก อาทิ การจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลง “สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ” ไปสู่ “ศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ” เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การดูแลผู้สูงอายุ การจัดตั้งสถานดูแลผู้สูงอายุของรัฐ
และเอกชน การสร้างกิจกรรมโครงการด้านผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ดีของสังคมไทยต่อประเด็นผู้สูงอายุ 
 
บริการสุขภาวะทางจิตสังคมผู้สูงอายุ  
 ความต้องการบริการทางจิตสังคมของผู้สูงอายุมีเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวกับจ านวนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มจ านวนข้ึนพร้อมทัง้
มีความหลากหลายหน้างานมากขึ้นด้วยเช่นกัน นักสังคมสงเคราะห์เองก็เหมือนกันปัจจุบันงานสังคมสงเคราะห์ได้ขยาย
บทบาทมากขึ้นเริ่มตั้งแต่งานประเพณีนิยมดั้งเดิม อาทิ การจัดบริการสังคม การเป็นนายหน้า/ตัวแทน การพิทักษ์สิทธิ์ การ
เป็นนักจัดการรายกรณี และนักบ าบัด ทว่างานที่ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มประเพณีนิยมซึ่งถือว่าเป็นบทบาทใหม่ๆ ก็มีความส าคัญเพิ่ม
มากขึ้น อาทิ การเป็นพี่เลี้ยง (coach) การเป็นครูสอนโยคะ การเป็นท่ีปรึกษาทางจิตวิญญาณ เป็นต้น  
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เมื่อกล่าวถึงนักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุแน่นอนว่าคนทั่วไปก็จะนึกถึงงานสังคมสงเคราะห์ใน
โรงพยาบาล หรือ นักสังคมสงเคราะห์ในสถานดูแลพยาบาลผู้สูงอายุ (nursing home) เท่านั้นความเข้าใจเพียงเท่านี้เป็น
มุมมองที่ไม่กว้างขวางนักเพราะงานด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุเริ่มเป็นที่นิยมและมีหลากหลายมากขึ้นส่งผลให้ตลาดงานด้าน
สังคมสงเคราะห์กับผู้สูงอายุขยายขอบข่ายออกไป บัณฑิตที่จบในด้านนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงโอกาสการเข้าท างานอย่าง
มากตามไปด้วย  งานด้านสังคมสงเคราะห์กับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (1) งานสังคมสงเคราะห์คลินิก/การปฏิบัติงานตรง ได้แก่ 
สถานดูแลพยาบาลผู้สูงอายุ การจัดบริการรายกรณีส าหรับผู้สูงอายุ (geriatric case management) การให้บริการทางสังคม 
การให้บริการสุขภาวะที่บ้าน (home health care) การให้การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุกลางวัน (adult day health) หน่วยงาน
ดูแลส่งเสริมการด ารงชีวิตอิสระ (independent and assisted-living setting) คลินิกกฎหมาย (legal clinics) หน่วยการ
วางแผนก่อนการเกษียณอายุ (preretirement planning)  (2) งานสังคมสงเคราะห์มหภาค ได้แก่ งานผนึกพลังชุมชน 
(community organization) งานให้การศึกษาสาธารณะ (public education) งานวางแผนสังคมระดับท้องถิ่น รัฐ และ
ภูมิภาค องค์กรที่เกี่ยวข้องกบัการพิทักษผลประโยชน์/สิทธิทางกฎหมาย (Kathleen M.D., 2009, p.10) ดังที่กล่าวไปแล้วว่า
บริการสุขภาวะทางจิตสังคมผู้สูงอายุมีหลากหลาย ผู้เขียนขอน าเสนองานสังคมสงเคราะห์ขององค์กรสถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ 
Journey’s Way ภายใต้ องค์กร Intercommunity Action ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
สถาบันให้บริการสังคม Intercommunity Action  
 องค์กร Intercommunity Action เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลก าไร (Non-Profit Organization) องค์กร 
Intercommunity Action มีประธานบริหารสูงสุด (CEO)  คือ Mr. David Bolin องค์กรแห่งนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 350 
คนเป็นนักวิชาชีพด้านการให้บริการมนุษย์ และ เจ้าหน้าที่สนับสนุน ส่วนด้านงบประมาณบริหารที่องค์กรได้รับ คือประมาณ 
21 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (ร้อยละ 95 มาจากการสนับสนุนของภาครัฐผ่าน PCA – Philadelphia Corporation for Aging  
และ ร้อยละ 5 มาจากการระดมทุนขององค์กรเอง) องค์กรให้บริการให้แก่ประชาชนจ านวน 6,000 คนต่อปี ในจ านวนนี้
ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้สูงอายุมีมากถึง 4,000 คน/ปี องค์กร Intercommunity Action ได้จัดบริการสังคม 3 กลุ่มงานใหญ่ คือ  

(1) กลุ่มการให้บริการด้านบริการผู้สูงอายุมีสถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ  Journey’s Way  ด าเนินงานเป็นหลัก 
ประกอบด้วย  

 ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ Journey’s Way  ให้บริการคนที่มีอายุมากกว่า 55 ปี 

 ศูนย์ดูแลกลางวันส าหรับผู้สูงอายุท่ีต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

 การให้การปรึกษาและส่งต่อบริการด้านสุขภาพจิต และ การช่วยเหลือด้านท่ีอยู่อาศัย 

 อาสาสมัครเครือข่ายเพื่อนบ้านช่วยเพื่อน 

 บริการที่พักส าหรับผู้สูงอายุท่ีต้องการใช้ชีวิตอิสระ (independent living) 
(2) กลุ่มให้บริการด้านสุขภาวะพฤติกรรมศาสตร์ (behavioral health sevices5)มีศูนย์ให้ค าปรึกษา Greenridge 

Counseling Center เป็นหลักในการให้บริการ ประกอบด้วย 

 ศูนย์ให้ค าปรึกษา Greenridge Counseling Center เป็นหน่วยบริการผู้ป่วยนอกด้านสุขภาพจิตในชุมชน
ให้บริการทั้งกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ 

 การให้บริการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดและได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาทางสุขภาพจิตร่วมกับการใช้ยาเสพ
ติด (co-occurring disorder) 

                                                           
5 ข้อมูลการสัมภาษณ์รองประธานองค์กร Intercommunity Action ผู้บริหารสูงสุดสายงานสุขภาวะพฤติกรรมศาสตร์ Mr.Bryan H. Cohen, M.A., M.ED. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น
นักบ าบัดด้วยกล่าวว่าสาเหตุที่ใช้ค าว่า Behavioral Health เพราะเป็นการรวมกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยทางสุขภาพจิต และ ผู้ใช้สารเสพติดเข้าไว้ด้วยกันและเรียกชื่อ 
Behavioral Health แทนกลุ่มประชากรทั้งสอง 
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 บริการการฟื้นฟูสุขภาวะทางจิตสังคมในชุมชน 

 บริการสุขภาวะพฤติกรรมศาสตร์ในโรงเรียน 
(3) กลุ่มบริการด้านความพิการทางสติปัญญาและพัฒนาการ  

 บริการศูนย์ให้บริการกลางวันเพ่ือฝึกทักษะ 

 การให้บริการช่วยเหลือในการด ารงชีวิตในชุมชน 

 บริการด้านการช่วยเหลือการจ้างงานในชุมชน 
นอกจากนี้ยังมีสายงานสายสนับสนุนในสังกัดอีก 3 กลุ่มภารกิจ คือ (1) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (2) 

กลุ่มภารกิจข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี และ (3) กลุ่มภารกิจด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลข้างต้นสถาบันสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ Journey’s Way เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้องค์กร Intercommunity Action และรับผิดชอบการให้บริการผู้สูงอายุ
ซึ่งผู้เขียนเกี่ยวข้องกับสถาบันแห่งนี้มากท่ีสุด รายละเอียดของการให้บริการปรากฏในรายละเอียดต่อไป 
สถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way  

สถาบันแห่งนี้ให้บริการผู้สูงอายุทั้งมิติการให้บริการด้านที่อยู่อาศัย การให้บริการทางสังคม การให้การปรึกษา
ผู้สูงอายุ และ บริการอาสาสมัครช่วยดูแลผู้สูงอายุ ดังที่ได้ระบุไว้แล้วว่าสถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way เป็น
หน่วยงานภายใต้องค์กร Intercommunity Action ซึ่งต้องปฏิบัติตามการก ากับนิเทศงานขององค์กรความร่วมมือด้าน
ผู้สูงอายุแห่งเมืองฟิลาเดลเฟีย  (Philadelphia Cooperation for Aging – PCA)6 สถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุฯ แห่งนี้มีการ
ด าเนินงานดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 (1) บริการด้านการให้การปรึกษาผู้สูงอายุ (Geriatric Counseling) 
การให้การปรึกษาผู้สูงอายุ เรียกว่า Geriatric Counseling หรือ Gerontological Counseling คือรูปแบบการ

ให้บริการด้านการให้การปรึกษาผู้สูงอายุซึ่งมีองค์ความรู้เฉพาะทางเพราะเกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้สูงอายุและ/หรือ ผู้ดูแล 
รวมถึงครอบครัวของผู้สูงอายุ ประเด็นการให้การปรึกษามีตั้งแต่การเกษียณอายุ การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก คู่สมรส เพื่อน 
ความเสื่อมถอยของร่างกาย จนถึงการเจ็บป่วยและการใช้ชีวิตระยะสุดท้ายของชีวิตของตนเอง ข้อมูลการส ารวจของส านักสถิติ
แรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริการะบุลู่ทางในการจ้างงานด้านการให้การปรึกษาผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริก าจะเติบโตสูงขึ้นถึง
ประมาณร้อยละ 37 ในปี พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 (http://www.counselor-license.com/careers/geriatric-
counselor.html)  การให้บริการการให้การปรึกษาผู้สูงอายุของสถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way มีเจ้าหน้าที่ซึ่ง
เรียกว่า “Geriatric Social Worker” จ านวน 5 รายมีพื้นฐานปริญญาโทด้านสังคมสงเคราะห์และมีใบประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์มีบทบาทในการท างานด้านผู้สูงอายุโดยเฉพาะทั้งการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ การให้การช่วยเหลือทางสังคมผู้สูงอายุใน
รายที่จ าเป็นต้องได้การดูแลเป็นพิเศษ และในขณะเดียวกัน Geriatric Social Worker ยังต้องท ากิจกรรมกลุ่ม (group work) 
ร่วมกับผู้สูงอายุในในสถาบันฯอีกด้วย  

 (2) โปรแกรมการให้บริการด้านที่อยู่อาศัย (Housing Program) 
ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของสวัสดิการสังคม สถาบันสุขภาวะฯแห่งนี้ได้จัดบริการที่อยู่อาศัยบนฐานคิด

เรื่องการด ารงชีวิตอิสระ (independent living) เพราะผู้สูงอายุที่มาพักอาศัยอยู่ในที่พักต้องสามารถดูแลตนเองได้ หรือ มี
ผู้ดูแล (care giver) ปัจจุบันสถาบันสุขภาวะฯมีห้องพักผู้สูงอายุแบบอพาร์ทเมนท์โดยแบ่งเป็นห้องๆ จ านวนกว่า 40 ห้อง ในปี
พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2013) สถาบันสุขภาวะฯแห่งนี้ได้ระดมทุนจากรัฐบาลท้องถิ่น และ องค์กรความร่วมมือด้านผู้สูงอายุแห่ง
เมืองฟิลาเดลเฟียสร้างที่ท่ีพักผู้สูงอายุอีก 1 แห่งตั้งอยู่ห่างไปจากสถาบันสุขภาวะฯไปประมาณ 3 กิโลเมตร ผู้สูงอายุที่มาพักที่

                                                           
6 Philadelphia Cooperation for Aging – PCA มีฐานะเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรได้รับงบประมาณจากรัฐบาลท้องถ่ินน าเงินเหล่านั้นไปจัดสรรให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่างๆที่ท างานตรง(direct practice)กับผู้สูงอายุ เช่น สถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way เป็นต้น 
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ดังกล่าวต้องสามารถดูแลตนเองได้เป็นอย่างดีเช่นเดิม ส าหรับค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุแต่ละรายที่มาพักในห้องพักต้องจ่ายค่าเช่า
ร้อยละ 30 ของรายได้ของผู้สูงอายุรายนั้นๆ 

บทบาทของผู้ที่รับผิดชอบงานโปรแกรมการให้บริการด้านที่อยู่อาศัย คือ ที่ปรึกษาด้านที่อยู่อาศัย (Housing 
Counselor) ซึ่งมีหน้าท่ีประเมินว่าผู้สูงอายุรายใดมีความจ าเป็นต้องมีบ้าน/ที่พักอาศัย ดังนั้นบทบาทของ จึงเกี่ยวข้องกับการ
การเงิน การวิเคราะห์ภาษีโรงเรือน การท างานด้านกฎหมาย เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการด้านที่อยู่อาศัย Housing 
Counselor เป็นนักวิชาชีพหนึ่งที่ท างานภายใต้ The U.S. government's Housing and Urban Development 
department มีบทบาทในการช่วยเหลือ/ให้ค าปรึกษาประชาชน(ในกรณีนี้คือ ผู้สูงอายุ) ในการเป็นเจ้าของ และครอบครอง
บ้านพักของตนเอง ผู้ที่สามารถประกอบอาชีพน้ีได้ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตร Housing Counselor Certification และ
ในบางรัฐต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพด้วย (http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/sfh 
/hcc/hcc_home) 

 (3) บริการอาสาสมัครช่วยดูแลผู้สูงอายุ (Touching Lives) 
ดังที่ทราบอยู่แล้วว่าผู้สูงอายุจ านวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องอาศัยอยู่ในบ้านเพียงล าพัง หลายรายไม่

สามารถเดินทางเข้ามาใช้บริการในศูนย์ผู้สูงอายุได้เนื่องจากหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดด้านสุขภาพ หรือ ไม่ทราบข้อมูล
ด้านบริการสังคม ในขณะที่บางรายเผชิญกับความเหงา ว้าเหว่ ด้วยเหตุนี้สถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way จึงริเริ่ม
โครงการบริการอาสาสมัครช่วยดูแลผู้สูงอายุขึ้นโดยเริ่มต้นจากการอบรมผู้สูงอายุประมาณ 150 คนให้มีความสามารถในการ
ท าหน้าที่ “Peer Leader” หรือ ผู้น ากลุ่มเพื่อน ผู้ที่ท าหน้าที่ผู้น ากลุ่มเพื่อนต้องมีความรู้ที่และผ่านการอบรมในหัวข้อ ข้อมูล
สังคมผู้สูงอายุ บริการสังคมที่ภาครัฐและเอกชนจัดให้ ทักษะการฟัง การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง (dealing with changing) 
สุขภาพและการป้องกันปัญหาสุขภาพกายและจิต ฯลฯ ผู้น ากลุ่มเพื่อนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(ก) อายุ 55 ปีขึ้นไปและมีความสุขในการท างานร่วมกับผู้สูงอายุ 
(ข) มีคุณลักษณะ 3 ประการต่อไปนี้ (1) มีความเอาใจใส่ผู้อื่น (2) มีทักษะการฟังที่ดี (3) มีการแสดงออกและ

ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต 
(ค) มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรไม่มีภยันตรายและมีทักษะความสามารถน าการสนทนากลุ่ม 
(ง) มีลักษณะเปิดเผยในการสนทนาพูดคุยในประเด็นสุขภาพกาย -จิต การสูญเสีย ความเศร้าโศก และ การ

เปลี่ยนแปลงในชีวิต 
(จ) สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรม 5 ครั้งก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง 
(ฉ) สามารถท าหน้าท่ีผู้น าร่วมกลุ่มเพื่อน (co-lead) จ านวน 12 ครั้ง หรือสามารถท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้น ากลุ่มในจ านวน

เดียวกันได้ 
(ช) สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ผู้น ากลุ่มเพื่อนในศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชน และเข้าร่วมการประชุมกลุ่มเพื่อรับฟัง

การสะท้อนข้อมูลประจ าเดือนได้ 
(ซ) กรอกข้อมูลสมัครเป็นผู้น ากลุ่มเพื่อนพร้อมให้ข้อมูลอ้างอิงหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาวะ Journey’s 

Way จะประสานงานกลับไป 
ผู้น ากลุ่มเพื่อนจะน าความรู้ดังกล่าวไปปฏิบัติงานในศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชนจ านวน 12 สัปดาห์ๆ ละ1 ช่ัวโมง หัวใจ

ส าคัญที่ผู้น ากลุ่มเพื่อนจะน าไปใช้ปฏิบัติการน ากลุ่มสนทนาต้องมีลักษณะท้าทายและใช้ภาษาทางบวกไม่มองไปท่ีความถดถอย
ของร่างกาย นอกจากนี้การอบรมผู้น ากลุ่มเพื่อนยังก าหนดบทบาทของผู้ท าหน้าที่เป็นผู้น ากลุ่มเพื่อนต้องท าหน้าที่เพี ยง
ผู้อ านวยการสนทนากลุ่ม (facilitator) และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่มร่วมกันเท่านั้น สิ่งที่ผู้น า
กลุ่มเพื่อนห้ามกระท า คือ การเข้าไปแก้ไขปัญหาให้สมาชิกในกลุ่มเพราะนั่นเป็นบทบาทของนักวิชาชีพ 

ปี พ.ศ.2557 มีอาสาสมัครผู้น ากลุ่มเพื่อนที่ยังคงท างานเป็นผู้น ากลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนจ านวน 25 คน สาเหตุที่
ผู้สูงอายุมีจ านวน 25 คนจากผู้อบรมทั้งหมด 150 คนคือผู้สูงอายุหลายรายไม่ประสงค์จะท าหน้าที่ต่อเนื่อง ผู้สูงอายุบางรายมี
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ปัญหาสุขภาพท้ังของตนเองและคนในครอบครัว บางรายต้องไปดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นบิดา มารดา หรือ ญาติพี่น้อง เป็นต้น การ
ท าหน้าที่เป็นผู้น ากลุ่มเพื่อนไม่ใช่เพียงแต่อบรมแล้วน าความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สถาบันสุขภาวะ  
Journey’s Way จัดการประชุมกลุ่มเพื่อรับฟังการสะท้อนข้อมูลประจ าเดือน (feedback meeting) เป็นประจ าทุกเดือนทั้งนี้
เพื่อให้อาสาสมัครได้มีโอกาสมาประชุมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคน พร้อมกับการเรียนรู้
เทคนิคของอาสาสมัครแต่ละรายเพื่อน าไปประยุกต์เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของตนเอง 

 (4) ศูนย์บริการสังคมผู้สูงอายุ (Senior Center) 
ศูนย์บริการสังคมผู้สูงอายุเป็นหน่วยปฏิบัติการของสถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way ศูนย์แห่งนี้มีเจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบัติงานประจ า 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์ คือ คุณรีเบคก้า โคชท์แมน (Rebecca Kochman, MSW) และนัก
ให้การปรึกษาผู้สูงอายุ ในขณะที่เจ้าหน้าที่แบบ part-time อีก 13 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พ่อครัว และ 
ครูด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น ครูสอนช่ีกง ครูสอนสมาธิ เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังมีอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้สูงอายุอีก
จ านวนประมาณ 25-30 คน ถึงแม้ว่าจ านวนเจ้าหน้าที่ประจ าของศูนย์จะมีเพียง 3 คนแต่ศูนย์ไม่ได้ประสบปัญหาขาดแคลน
บุคลากรเพราะสามารถระดมความร่วมมือจากเครือข่ายจากส่วนงานท่ีให้บริการด้านการให้การปรึกษาผู้สูงอายุ หรือ ส่งต่อไป
ยังส่วนงานที่ให้บริการอื่นๆในเครือข่ายได้ 

ในด้านอาคารสถานที่ ศูนย์ผู้สูงอายุแห่งนี้มีเพียงช้ันเดียวแต่มีช้ันใต้ดิน (basement) ศูนย์เคยที่เป็นที่ตั้งของโบสถ์
คริสต์มาก่อนภายในช้ัน 1 ของอาคารมีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มีศิลปะตกแต่งด้วยรูปแบบทางคริสต์ศาสนา รองรับผู้เข้าร่วม
ประมาณ 100 คน นอกจากนี้ยังมีห้องรับประทานอาหารรองรับผู้สูงอายุประมาณ 50 -60 คน และห้องเตรียมอาหาร7 ห้อง
คอมพิวเตอร์ซึ่งมีบริการคอมพิวเตอร์ประมาณ 10–12 เครื่องและห้องรับแขกตั้งอยู่ในช้ัน 1 เช่นกัน ช้ันใต้ดินเป็นห้องท างาน
ของผู้อ านวยการและนักให้การปรึกษาผู้สูงอายุ จ านวน 1 ห้อง ห้องประชุมย่อยอีก 3 ห้องแต่ละห้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้
ประมาณ 15–20 คน ห้องทั้งสามห้องถูกใช้เป็นห้องประชุมย่อย ห้องจัดกิจกรรมกลุ่มสังคมสงเคราะห์ ห้องเรียนขนาดเล็ก 
ฯลฯ ในแต่ละวันมีผู้สูงอายุที่สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้เข้าร่วมประมาณวันละ 35–50 คน ผู้สูงอายุทุกรายอาศัยอยู่ใน
บริเวณชุมชนใกล้เคียงกับศูนย์ ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจรรมของศูนย์ฯ พบว่า หลายรายเข้ามายังศูนย์ฯสัปดาห์
ละ 2-3 ครั้งเพื่อมาพบเจอเพื่อนหรือมาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ฯจัดขึ้นและคลายความเหงาเมื่อต้องอยู่เพียงล าพังที่บ้าน 

 (5) ศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุ (Older Adult Day Care Center)  
หน่วยบริการแห่งที่สองของสถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way คือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์แห่งนี้มีความ

แตกต่างจากศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ คือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีความจ าเป็นที่ต้องได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพเป็นพิเศษแบบไป-กลับ ภายใต้เง่ือนไขส าคัญ คือ ผู้สูงอายุต้องมีปัญหาสุขภาพจิตป่วยด้วยโรคความจ า
เสื่อม โรคจิตเภท หรือ อาการทางสมองอื่นๆที่มาจากการที่สมองได้รับการกระทบกระเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง ความจ าเป็น
ของผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ดูแลแห่งนี้มีหลายเหตุผลด้วยกันที่ผู้สูงอายุมาใช้บริการ เช่น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (บุตร/คู่
สมรส)ไม่สามารถดูแลได้เป็นการช่ัวคราวเนื่องจากต้องไปท าธุระหน้าท่ีที่อ่ืนๆ หรือ ได้รับการส่งต่อมาจากศูนย์บริการทางสังคม
ผู้สูงอายุเพราะไม่สามารถให้การช่วยเหลือ/ดูแลผู้สูงอายุรายนั้นๆ ได้ เป็นต้น 

การฟื้นฟูสุขภาวะทางกายและจิตผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์หัวใจส าคัญคือผู้สูงอายุทุกรายต้องมีแฟ้ม
ประวัติและแผนการดูแลรายบุคคล (care plan) โดยมีทีมสหวิชาชีพ คือ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด และ นักให้การปรึกษา
ผู้สูงอายุร่วมรับผิดชอบดูแลให้การด าเนินการฟื้นฟูสุขภาวะเป็นไปตามแผน นอกจากนี้ในแง่กิจกรรมประจ าวันของศูนย์ดูแล
พบว่า กิจกรรมทั้งหมดเน้นการฟื้นฟูสุขภาสะทางกายและจิต อาทิ การฟื้นฟูการท างานของสมอง และ กล้ามเนื้อแขน-ขา ผ่าน

                                                           
7 อาหารเช้า อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง อาหารทั้งหมดได้รับจัดสรรมาจากองค์กรความร่วมมือด้านผู้สูงอายุแห่งเมืองฟิลาเดลเฟีย  (Philadelphia Cooperation for 
Aging – PCA)  
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กิจกรรมการฟื้นฟูเฉพาะรายรวมถึงยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายที่สามารถฟื้นฟูสุขภาวะทางกายและจิตของผู้สูงอายุตลอดทั้ง
วัน  

นอกเหนือจากบริการด้านการฟื้นฟูสุขภาวะทางกายและจิตแล้วแต่ละวันผู้สูงอายุจะได้รับบริการด้านอาหารนั่นคือ 
ศูนย์ดูแลจัดอาหารเช้า อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง อาหารทั้งหมดได้รับจัดสรรมาจากองค์กรความร่วมมือด้านผู้สูงอายุ
แห่งเมืองฟิลาเดลเฟียเช่นเดียวกับศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตของศูนย์ดูแลแห่งนี้คือศูนย์
ดูแลมีกรงสัตว์เลี้ยงจ านวน 2 กรงส าหรับเลี้ยงนกหงส์หยกจ านวน 4 ตัว และ หนูตะเภาจ านวน 2 ตัว ส าหรับเรื่องสัตว์เลี้ยงนี้
ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์ออกเป็น 2 มุมมอง ประกอบด้วย (1) อันตรายจากการติดเช้ือ/โรคติดต่อจาก
สัตว์เลี้ยง แต่จากการสัมภาษณ์บุคลากรและผู้บริหารของศูนย์ดูแลพบว่าศูนย์ดูแลกลับมีแนววิเคราะห์ในมิติอื่น คือ (2) การน า
แนวคิดการบ าบัดโดยสัตว์เลี้ยง (pet therapy/animal-assisted therapy) มาเป็นส่วนหนึ่งในการบ าบัดผู้สูงอายุ 

สถานการณ์ผู้สูงอายุทั่วโลกและโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกามีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ Journey’s Way เป็นองค์กรที่มีบทบาทด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรงการเข้าร่วมฝึกอบรมภาคปฏิบัติในครั้งนี้มี
บทเรียนและความน่าสนใจจึงขอน าเสนอบทเรียนดังรายละเอียดต่อไป 
 
บทวิเคราะห์บริการองค์รวมด้านผู้สูงอายุ 

วารสารการส่งเสริมสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุสุขภาพไว้ 5 มิติ ได้แก่ (1) มิติทางกาย (Physical 
dimension) เป็นมิติทางร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคหรือความเจ็บป่วย มีปัจจัยส าคัญในมิตินี้ คือ อาหารและ
โภชนาการ สมรรถนะทางกายสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่างๆ ท่ีอยู่อาศัย สภาวะทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ ส่งเสริมภาวะสุขภาพ 
ฯลฯ (2) มิติทางจิตใจ (Psychological dimension) เป็นมิติของสภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์(Emotion) เช่น อารมณ์แจ่มใส 
ปลอดโปร่ง ไม่มีความกังวล มีความสุข ปัจจัยส าคัญในมิตินี้คือ การจัดการกับความเครียด การดูแลไม่ให้เกิดภาวะวิกฤตทาง
อารมณ์ (3) มิติทางสังคม (Social dimension) เป็นความผาสุกของครอบครัว สังคม และชุมชน โดยการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน สามารถให้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรเสมอภาค มีความยุติธรรม สันติสุข วัฒนธรรมชุมชน และมี
ระบบบริการที่ดีและทั่วถึง (4) มิติทางจิตวิญญาณ (Spiritual dimension) เป็นความผาสุกท่ีเกิดจากการมีความหวังในชีวิต มี
ความรัก ความอบอุ่น ความเชื่อมั่น ศรัทธา มีสิ่งยึดมั่น และเคารพ มีการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ด้วยความมีเมตตา กรุณา ไม่เห็น
แก่ตัว มีความเสียสละ และยินดีในการที่ได้มองเห็นความสุข หรือช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความส าเร็จ (Transcendence) มิติ
นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของคน สามารถสร้างได้ในครอบครัวและชุมชน สร้างด้วยความรักความอบอุ่น ความ
เข้าใจกันและกัน เห็นใจกัน ยอมรับกัน เคารพในศักดิ์ศรีของกันและกันในฐานะที่เป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ไม่รังเกียจเดียดฉันท์ 
ไม่แบ่งพวกและเข่นฆ่าราวี แต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีสุขภาวะทางจิต
วิญญาณดี ไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหาแต่สามารถจัดการปัญหาได้ ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็สามารถสร้างความสมดุล จัดการให้คนอยู่กับ
ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้นั้นโดยไม่ทุกข์และเดือดร้อนจนเกินไป (5) มิติทางปัญญา (Intellectual dimension) เป็นสุขภาพในด้าน
การเป็นผู้มีการศึกษา มีความรู้ เฉลียวฉลาด รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถประกอบอาชีพ และ
ประสบความส าเร็จในชีวิต (กรรณิการ์ ปัญญาวงศ์และพนัส พฤกษ์สุนันท์, 2555, น.10)  
 การให้บริการของสถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way สามารถกล่าวได้ว่าบริการของสถาบันมีลักษณะบริการ
ที่ครอบคลุมและครบวงจรในทุกมิติในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพราะมีบริการที่จักให้ทั้งในด้านการดูแลทั้ง 5 มิติซึ่งเป็น
บทเรียนมาสู่สังคมไทยได้เพื่อให้ผู้อ่านและผู้สนใจได้น าประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ด้านผู้สูงอายุในสังคมไทย
ในอนาคตอันใกล้ 

บริการด้านสังคมผู้สูงอายุครอบคลุมและครบวงจร 
หากจะกล่าวถึงบริการด้านสังคมส าหรับผู้สูงอายุในสถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way นั้น ผู้เขียนได้น าเสนอ

ไว้แล้วในหัวข้อที่ได้กล่าวไปแล้ว ผู้เขียนขอวิเคราะห์บริการด้านสังคมของสถาบันฯว่ามีลักษณะบริการที่ครอบคลุมและครบ
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วงจรในทุกมิติทั้งการให้บริการสังคมทั่วไป อาทิ บริการให้การปรึกษาผู้สูงอายุ (geriatric counseling) ซึ่งปัญหามีตั้งแต่ปัญหา
ทั่วไปจนถึงปัญหาที่สลับซับซ้อน นอกจากนี้บริการด้านที่อยู่อาศัยซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้สูงอายุในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพราะมิเช่นนั้นผู้สูงอายุอาจจะต้องพักอาศัยอยู่คนเดียวการเปลี่ยนสถานที่ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสมาอาศัยอยู่ใน
พื้นที่เฉพาะส าหรับผู้สูงอายุซึ่งมีการให้บริการทางสังคมอยู่ใกล้ที่พักรวมถึงมีบริการด้านสุขภาพที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุได้
โดยง่ายนั้นจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับผู้สูงอายุ หากกรณีที่ผู้สูงอายุรายใดมีความต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
อาทิ ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อม หรือบางรายไม่มีผู้ดูแลช่ัวคราวก็สามารถส่งตัวผู้สูงอายุมาใช้บริการได้ในสถาบันสุข
ภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way ได้ ท้ายที่สุดงานอาสาสมัครยังเป็นทางเลือกให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (active ageing) ได้มี
โอกาสแสดงศักยภาพและพลังของตนเองต่อสังคม บริการทั้งหมดที่จัดโดยสถาบันฯ ในเชิงคุณภาพพบว่าบริการของสถาบันฯมี
คุณภาพสามารถระดมและใช้ทรัพยากรทางสังคมที่ได้รับการจัดสรรมาจากรัฐได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้สูงอายุ 

การสร้างบรรยากาศให้ศูนย์บริการทางสังคมและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นบ้าน  
นโยบายการลดการพึ่งพิงสถาบัน (deinstitutionalization) เป็นหนึ่งในนโยบายสาธารณสุขของประเทศ

สหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่ 1950–1980 นโยบายนี้ด าเนินการปิดโรงพยาบาลจิตเวชทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะมีความ
เช่ือว่าการให้บริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีผลทางลบต่อการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช ประวัติศาสตร์ของนโยบายนี้ใน
ระยะต้นเริ่มต้นเริ่มให้ความส าคัญกับการย้ายออกผู้ป่วยจิตเวชจากโรงพยาบาลของรัฐตั้งแต่ปี ค .ศ.1955–1980 จ านวนของ
ผู้ป่วยที่เคยได้รับบริการในโรงพยาบาลของรัฐร่วงหล่นลงมาจากเดิม 559,000 คนเหลือเพียง 154,000 คน จนกระทั่งใน
ระยะเวลาต่อมาจึงขยายความคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพและขยายบริการของหน่วยงานในระดับชุมชนภายใต้ความเช่ือที่ว่า
การให้บริการ/การรักษาในโรงพยาบาลไม่มีประสิทธิภาพเท่าการรักษาในชุมชนที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ ต่อมาในทศวรรษที่ 1990 
โรงพยาบาลจิตเวชเริ่มทยอยปิดตัวลงพร้อมๆกับการเกิดขึ้นของประเด็นเรื่องสิทธิและความเป็นปึกแผ่นในชุมชน ด้วยเหตุนี้
นโยบายสุขภาพชุมชนจึงถือก าเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1965–1968 โดยมีอุดมการณ์เรื่องสิทธิประชาสังคมและเง่ือนไขของสถาบัน
ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ (Chris Koyanagi and Judge David L. Bazelon, 2007, pp.1)  

นโยบายสุขภาพชุมชนส่งผลให้เกิดองค์กรด้านการดูแลสุขภาพจิต (ในที่น้ีรวมถึงผู้สูงอาย)ุ ในระดับชุมชนขึ้นและด้วย
เหตุที่สถาบันฯเป็นหน่วยงานระดับชุมชนภายใต้นโยบายสุขภาพชุมชนภายในองค์กรจึงมีบรรยากาศการดูแลที่เป็นมิตรมี
ลักษณะเหมือนบ้านขนาดใหญ่และถึงแม้ว่าจะมีห้องประชุมขนาดใหญ่ และมีห้องขนาดเล็กอีกหลายห้องแต่เจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหารก็จัดให้มีบรรยากาศน่าอยู่อาศัยทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการทางสังคม หรือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

การมีเครือข่ายในชุมชนและส่งต่อบริการระหว่างกัน 
ผู้เขียนมีโอกาสได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในศูนย์บริการสังคมผู้สูงอายุขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในชุมชนช่ือ Garden In The 

Park หน่วยงานแห่งนี้เป็นเครือข่ายกับสถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way โดย Garden In The Park จะส่งต่อ
ผู้สูงอายุไปใช้บริการต่อที่สถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way ในกรณีที่ผู้สูงอายุรายนั้นๆจ าเป็นต้องเข้าถึงบริการด้าน
การให้การปรึกษาผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัย หรือ บริการขั้นสูงขึ้นไป ส่วน Garden In The Park ท าหน้าที่เป็นเพียงศูนย์บริการ
สังคมที่ให้บริการในช่วงกลางวัน ศูนย์แห่งน้ีมีบุคลากรเพียง 30 คนเป็นเจ้าหน้าที่ประจ า 25 คนและเจ้าหน้าท่ีไม่ประจ า (part-
time staff) จ านวน 5 คน มีสมาชิกที่เข้าร่วมกิจรรมของศูนย์สม่ าเสมอประมาณ 180 คน  

ศูนย์บริการสังคมผู้สูงอายุ Garden In The Park เป็นหนึ่งในเครือข่ายของสถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s 
Way องค์กรด้านผู้สูงอายุท่ีตั้งอยู่ในชุมชนที่มีภารกิจคล้ายกับศูนย์บริการทางสังคมแห่งน้ีและเป็นเครือข่ายกับสถาบันสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ Journey’s Way มีอีกนับสิบองค์กร ผู้สูงอายุท่ีพักอยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟียไม่ว่าจะอยู่ในพ้ืนท่ีใดหากเข้าไปใช้บริการใน
ศูนย์บริการสังคมผู้สูงอายุแล้วมีความต้องการพิเศษในการเข้าใช้บริการที่มากขึ้นเฉพาะทางมากขึ้นก็สามารถได้รับบริการ
เหล่านั้นโดยไปใช้บริการต่อเนื่องที่สถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way  
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อาสาสมัครผู้สูงอายุมีบทบาทสูงในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
การท าหน้าท่ีอาสาสมัครในกลุ่มผู้สูงอายุของสถาบันฯพบว่าอาสาสมัครได้แสดงบทบาทอย่างมากทั้งบทบาทในการ

อ านวยความสะดวกและจัดกิจกรรมในสถาบันฯ เช่น อาสาสมัครบางรายที่รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลงานประชาสัมพันธ์และงาน
สื่อสารกับเพื่อนสมาชิกผู้สูงอายุด้วยกัน อาสาสมัครท่านนี้มาที่สถาบันฯตั้งแต่เช้าเพื่อมาประจ าที่โต๊ะลงทะเบียนผู้สูงอายุท่ีมาใช้
บริการประจ าวัน บางวันผู้สูงอายุรายนี้ไปประจ าที่บูธรับสมัครสมาชิกผู้สูงอายุท่ีสนใจจะเข้าโครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอาย ุ
ในขณะที่บางรายรับผิดชอบงานครัวก็พบเช่นเดียวกันคือผู้สูงอายุที่รับผิดชอบงานนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานในครัวทั้ง
การเตรียมอาหาร การบริการอาหารให้แก่ผู้สูงอายุรายอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้บทบาทของอาสาสมัครผู้สูงอายุที่ท าหน้าที่ใน
ชุมชนจ านวน 25 คนพบว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพมีความเข้มแข็งและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งอาสาสมัครยังมีโอกาสได้
การสะท้อนข้อมูลประจ าเดือน พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคน พร้อมกับการเรียนรู้เทคนิค
ของอาสาสมัครแต่ละรายเพื่อน าไปประยุกต์เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายเุองดว้ย 
 
บทสรุป 

ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่าสังคมผู้สูงอายุเป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกก าลังเผชิญและได้รับผลกระทบร่วมกัน ในสังคมไทยเอง
หากดูที่จ านวนประชากร เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2578 จะมีจ านวนลดลงจาก 14 ล้าน (ร้อยละ 23 ของ
ประชากรทั้งหมด) เหลือ 9 ล้านคนเศษ (ร้อยละ 14) ในขณะที่ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) คนกลุ่มนี้มีจ านวน
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2548 มีประชากรสูงอายุอยู่ 6 ล้านคนเศษ (ร้อยละ 10) เมื่อถึง
ปี พ.ศ. 2578 จ านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 16 ล้านคน (ร้อยละ 25) เท่ากับเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวในเวลาราวๆ 30 ปีเท่านั้น 
ดังแผนภูมิต่อไปนี ้

 

 
   ที่มา : ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์และปราโมทย์ ประสาทกุล. ประชากรไทยในอนาคต, 2549 
 
ข้อมูลดังกล่าวยืนยันเป็นอย่างดีว่าประเทศไทยก าลังเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุซึ่งทั้งนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านการ

ให้บริการมนุษย์ได้กล่าวกันในแวดวงสังคมและสุขภาพอยู่มาก ทว่าในประเทศไทยเองก็มีความพยายามที่จะสร้างโครงการ/
กิจกรรม หรือ นโยบายที่เกี่ยวข้องทางตรงกับการให้การช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันหรือแม้แต่
การเตรียมความพร้อมประชาชนวัยแรงงานเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็เป็นสิ่งท่ีสังคมไทยต้องเตรียมด าเนินการ 
ความรู้และบทเรียนจากฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถาบันสุขภาวะผู้สูงอายุ Journey’s Way น่าจะสามารถจุดประกายให้แก่ผู้สนใจ
งานด้านสังคมสงเคราะห์คลินิกด้านผู้สูงอายุต่อไป 
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Klongchan Social Work Laboratory and Academic Service  

for Social Community 
 

รองศาสตราจารย์เล็ก สมบตัิ1 
Associate Professor Lek sombat2 

 

Abstract 
The Faculty of Social Administration has continually provided academic services for social 

community through Klongchan Social Work Laboratory for 46 years, with four following objectives. 1. 
Enhancing guardian participation in the Laboratory activities; and providing social welfare services to 
Klongchan community and neighboring areas. 2. Using the Laboratory as a demonstration center for 
public or private organizations. 3. Promoting good collaboration among social welfare providers. 4. Using 
the Laboratory as a training center of students of the Faculty of Social Administration. In term of the 
Laboratory management, the operation mechanism comprises 1) Executive Committee of Klongchan 
Social Work Laboratory, 2) Committee of Klongchan Community Child s Guardian & Youth Association,3) 
the Laboratory Director (supported by the Faculty of Social Administration) who interfaces academic 
aspect to social implementation. For years, the aforementioned roles have been diminished. The 
remaining one is a project on preschool child development i.e. day care services for preschool children, 
which is a type of social services. The role as a training center of students, i.e. committee mechanism, has 
not been implementing consistently. “The rule on Klongchan Social Work Laboratory operation” and 
“The regulation on Committee of Klongchan Community Child s Guardian & Youth Association”, as the 
operating guidelines, have not been revised since the Laboratory establishment.  

The Laboratory management directions comprise (1) developing the Laboratory to be a baby care 
training center; and (2) developing the Laboratory to be an elderly care training center. The 
recommendations for the Laboratory development compose of survey of local attitude towards the 
Laboratory; and network building for local operation. At the policy level, the Faculty of Social 
Administration, Thammasat University, should reorganize the Laboratory. New organizational structures 
should be determined and strategies should be prepared and conveyed. Existing rules and regulations 
should be updated in line with current situations. 
Keywords : Klongchan Social work Laboratory, The Klongchan Community Child s Guardian & Youth 

Association 
 

บทคัดย่อ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดบริการวิชาการแก่สังคมผ่านศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น  มาเป็น

ระยะเวลากว่า 46 ปี โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงาน ได้แก่ 1. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเด็กของศูนย์ฯ ได้เข้ามามีส่วน
                                                           
1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 Faculty of Administration, Thammasat University, Thailand 
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ร่วมในการด าเนินงานของศูนย์ฯ และจัดบริการสวัสดิการสังคมในชุมชนคลองจั่นและบริเวณใกล้เคียง 2. เพื่อใช้เป็นศูนย์สาธิต
ให้แก่องค์การเอกชนหรือรัฐบาล 3. เพื่อส่งเสริมการประสานงานอันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการสวัสดิการสังคม  
และ 4. เพื่อใช้เป็นสถานท่ีฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบริหารงานศูนย์ฯ 
มีกลไกการด าเนินงานของศูนย์ฯ ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น 2. 
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและเด็กชุมชนคลองจั่น 3.ผู้อ านวยการศูนย์ฯ (โดยคณะสังคมสังเคราะห์ศาสตร์ สนับสนุน
อัตราก าลัง) ที่มีบทบาทเชื่อมโยงทางวิชาการสู่การปฏิบัติในสังคม ทั้งนี้ เมื่อระยะเวลาผ่านมาบทบาทดังกล่าวได้ถูกลดลง จน
เหลือเพียงการจัดโครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้บริการรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนเวลากลางวัน ซึ่งถือว่าเป็นการจัดบริการ
สังคมประเภทหนึ่ง ส่วนบทบาทการเป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา ด้านกลไกการท างานรูปแบบคณะกรรมการก็
ขาดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และ“ระเบียบว่าด้วยการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น” และ 
“ข้อบังคับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและเด็กชุมชนคลองจั่น” ที่เป็นแนวปฏิบัติส าหรับนั้น ไม่มีการปรับปรุงตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งศูนย์ฯ ส่วนแนวโน้มทิศทางการจัดบริการของศูนย์ฯ ในอนาคต เป็นไปได้ 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ควรพัฒนาเป็น
ศูนย์การฝึกอบรมด้านการดูแลเด็กเล็ก แนวทางที่ 2 ควรพัฒนาเป็นศูนย์การฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์อบรม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาศูนย์ฯ ได้แก่ การส ารวจทัศนคติของประชาชนในชุมชนคลองจั่นที่มีต่อศูนย์ฯ การสร้าง
ภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานในชุมชน ในระดับนโยบาย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฏิรูป
องค์กร โดยก าหนดโครงสร้างของศูนย์ฯ ใหม่ มีการจัดท ายุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ และถ่ายทอด ตลอดจนปรับปรุงระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีมีอยู่ให้ให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
ค าส าคัญ : ศูนย์ปฏิบัติการคลองจั่น, สมาคมผู้ปกครองและเด็กคลองจั่น 
 
หลักการและเหตุผล/ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั ้งส าคัญ คือ การเข้าสู ่สังคม
ผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจ านวนประชากรในวัยท างานและวัยเด็กลดลง ทั้งนี้ เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ 
และเทคโนโลยี หากใช้เกณฑ์การวัดที่เป็นสากลว่า สังคมผู้สูงอายุคือ การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 
ก็กล่าวได้ว่า ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว เพราะใน พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุประมาณร้อย
ละ 11 และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า การคาดการณ์ถึงสถานการณ์ทางสังคมในอนาคต ในปี 
2570 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ คนไทยเกือบ 1 ใน 4 เป็นผู้สูงอายุ โดยในช่วง 2548-2553 
ประชากรชายจะมีอายุคาดหมายเฉลี่ย 70.59 ปี หญิง 77.54 ปี เพิ่มขึ้นเป็นชาย 73.28  ปี หญิง 80.10 ปี และชาย 
75.96 ปี หญิง 82.66 ปี ในช่วงปี 2558-2563 และปี 2568-2673 ตามล าดับ ส่วนประชากรสูงอายุนั้นมีแนวโน้มจ านวน
ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะมีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มวัยเด็กตั้งแต่ ปี 2563 เป็นต้นไป สัดส่วนประชากรในปี 
2550 วัยเด็ก : วัยแรงงาน : ผู้สูงอายุ เท่ากับ 21.99 : 67.19 : 10.82  ในปี 2560 มีสัดส่วนเปลี่ยนเป็น 17.89: 66.71 : 
15.39 และปี 2570 สัดส่วนเปลี่ยนเป็น 14.41: 62.38 : 22.73  นอกจากนี้ แนวโน้มครอบครัวไทยจะมีลักษณะเป็น
ครอบครัวเดี่ยว สมาชิกในครอบครัวมีจ านวนน้อยลง และมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ครอบครัวที่พ่อหรือแม่เลี้ยง
ลูกตามล าพัง ครอบครัวอุปการะช่ัวคราว ครอบครัวอยู่คนเดียว ครอบครัวที่เป็นญาติ /พี่น้องกัน ครอบครัวที่คู่ครองเป็น
เพศเดียวกัน เป็นต้น ผลกระทบจากการเปลี่ยนเปลี่ยนโครงสร้างของครอบครัว มีส่วนท าให้ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ในครอบครัว
ขนาดเล็กหรือจ าเป็นต้องอยู่อาศัยโดยล าพังมากขึ้นกว่าในอดีต  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2550) 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่ น มา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2512 โดยก าหนดภารกิจให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการบริการสวัสดิการสังคม ซึ่งมีโครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใน
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ชุมชนคลองจั่น และก าหนดให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ของคณะฯ การบริหารจัดการศูนย์นั้นมี
ลักษณะโครงการเลี้ยงตัวเอง ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น
ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง และเด็กชุมชนคลองจั่น ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น ได้พัฒนา
บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและเป็นศูนย์ปฏิบัติการสังคม ส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติข องนักศึกษาคณะ
สังคมสงเคราะห์ และเป็นศูนย์ส าหรับการศึกษาวิจัยทางวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และหน่วยงานอื่นมาโดยตลอด 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญในบทบาทของศูนย์ฯ ที่จะพัฒนาภารกิจ ไปสู่การจัดบริการสังคมส าหรับ
กลุ่มประชากรวัยสูงอายุ จึงได้สนับสนุนให้มีการศึกษา “ความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการทดลองการจัดบริการส าหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน” ขึ้นใน พ.ศ.2554 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลักษณ์ เมียนเกิด ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุ ร้อย
ละ 81.2 มีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์บริการผู้สูงอายุ และร้อยละ 17.2 สนใจที่จะมีส่วนร่วมในการบริการใน
ศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ ข้อเสนอแนะของงานวิจัยได้เสนอให้มีการด าเนินการต่อเนื่องกันเป็นระยะ นับตั้งแต่
การเผยแพร่แนวคิดศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ การขับเคลื่อนจัดตั้งศูนย์ และการพัฒนากิจกรรมภายในศูนย์  

จากเหตุผลและข้อเสนอแนะของงานวิจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของ “โครงการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น” ในประเด็นที่สนใจคือ การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการสังคม
สงเคราะห์คลองจั่นในฐานะที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม  (Social Lab) ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้ขยายสู่
กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนคลองจั่น และจะด าเนินการอย่างไรเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนคลองจั่น มีความสนใจ และมีความ
เข้าใจในการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุขึ้น โดยมีผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ และจะท าอย่าง ไร 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น มาเป็นศูนย์ฯ ที่สนับสนุนบทบาทผู้สูงอายุในชุมชน และศูนย์อเนกประสงค์
ส าหรับผู้สูงอายุ 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่นต่อการขยายการจัดบริการส าหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชนในรูปแบบศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ 

2. เพื่อศึกษาความพร้อมของแกนน าผู้สูงอายุในชุมชนคลองจั่น ในการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ 
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้สูงอายุและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ 
4. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนคลองจั่น และร่วมกันจัดบริการส าหรับ

ผู้สูงอายุในชุมชน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1.  ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัย ประชากร กลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 3 กลุ่ม 

ได้แก่ 1) ผู้สูงอายุในของชุมชนแฟลตคลองจั่น 2) ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ เช่น 
ศูนย์บริการชุมชนคลองจั่น ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ส านักงานเขตบางกะปิ รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลอง
จั่น และ 3) แกนน าผู้สูงอายุ/แกนน าในชุมชน เช่น ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ผู้น าชุมชน ประธานชมรมผู้สูงอายุ  

กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น 
แกนน าผู้สูงอาย/ุแกนน าในชุมชน เช่น ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ผู้น าชุมชน ประธานชมรมผู้สูงอายุ รวมทั้ง ผู้บริหารองค์กร 
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการผู้สูงอายุในชุมชนคลองจั่น  และก าหนดผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ผู้สูงอายุและ
ครอบครัวในของชุมชนแฟลตคลองจั่น 
 2. วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้ 
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ระยะที่ 1 การศึกษาจากเอกสาร (Document Research) ทบทวนองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
บริการผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ และการด าเนินงานพัฒนาในชุมชนเมือง อีกทั้ง การค้นคว้าเอกสาร หนังสือ 
วิทยานิพนธ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์องค์การ (ศูนย์ปฏิบัติการ
สังคมสงเคราะห์คลองจั่น) ซึ่งใช้กรอบ “ลักษณะส าคัญขององค์กร” ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
โดยท าการรวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา รายงานประจ าปี และจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ 
ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น รวมถึงประชาชนในชุมชนคลองจั่น เพื่อประเมินความพร้อมของศูนย์
ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่นต่อการขยายการจัดบริการส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนในรูปแบบศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้สูงอายุและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนคลองจั่น และร่วมกัน
จัดบริการส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน สรุปกระบวนการด าเนินงานท่ีส าคัญ ได้แก่ 

1. การสร้างความเข้าใจร่วมระหว่างแกนน าผู้สูงอายุ องค์กรประชาชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุใน
ชุมชนและนอกชุมชน  รวมทั้งการค้นหาแกนน าในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ฯ 

2. การจัดท าฐานข้อมูล โดยการส ารวจกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชนแฟลตคลองจั่น การประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบ เช่น การเคาะประตูบ้าน แผ่นพับ โปสเตอร์ เสียงตามสาย วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ฯลฯ เพื่อสื่อสารให้เข้าถึง
ผู้สูงอายุหรือครอบครัวของผู้สูงอายุได้รับรู้อย่างทั่วถึงและตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม 

3. จัดเวทีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน และร่วมกันแสวงหาทางออกการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาผู้สูงอายุ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผน  

4. ทดลองจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุขึ้น ซึ่งการออกแบบกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสม กับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนคลองจั่น การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชน และศูนย์ปฏิบัติการสังคม
สงเคราะห์คลองจั่นฯ และการด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 

5. การประเมินผล เพื่อการสรุปบทเรียนการท างานร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด โดยวิเคราะห์จุดเด่น 
จุดด้อย ตลอดจนแนวทางการพัฒนาแผนงาน/โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี โดยการ
จดบันทึกการสัมภาษณ์ การบันทึกเสียง การสังเกต ส าหรับเครื่องมือหลักที่ใช้ในการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานที่จัดบริการผู้สูงอายุ และแบบส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุชุมชน
คลองจั่น 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหา ถอดบทเรียนจากกระบวนการ
ชุมชน กล่าวคือ การด าเนินงานรวบรวมข้อมูลจากพ้ืนท่ีร่วมปฏิบัติการในชุมชน การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้มีส่วนร่วม 
การจัดเวที และการสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน  แลววิเคราะห์ สังเคราะหปรากฏการณ และสรุปข้อมูลแบบ
อุปนัย (analytic induction)  
 
ผลการวิจัย/ผลการศึกษา 

ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น ข้อสรุปจากการวิจัย ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์กรและความพร้อมต่อการขยายการจัดบริการส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนในรูปแบบ

ศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ 
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1.1 ลักษณะองค์กร (ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น) 
ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น เป็นโครงการบริการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พันธกิจที่ก าหนด ได้แก่ 1. ใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาและคณาจารย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีสนใจ 2. การจัดบริการสวัสดิการชุมชนท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน คือ การจัดท า “โครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน” ส่วนบทบาทที่ไม่ปรากฏ 
คือ การเสริมสร้างและช้ีน าประชาชนในชุมชนให้ตระหนักในหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ตนเองพึงมีต่อชุมชนและสังคม ดังนั้น 
ผู้รับบริการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ นักศึกษาและคณาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เด็กเล็ก
ในชุมชนคลองจั่น และประชาชนในชุมชนคลองจั่น  

การบริหารงานศูนย์ฯ มีกลไกการด าเนินของศูนย์ฯ ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการ
สังคมสงเคราะห์คลองจั่น 2. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและเด็กชุมชนคลองจั่น 3. ผู้อ านวยการศูนย์ฯ (โดยคณะสังคม
สังเคราะห์ศาสตร์ สนับสนุนอัตราก าลัง) ที่มีบทบาทเช่ือมโยงทางวิชาการสู่การปฏิบัติในสังคม แต่ในทางปฏิบัติมีเฉพาะ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ ส่วนคณะกรรมการอีก 2 ชุดไม่มีบทบาทชัดเจน อีกทั้ง “ระเบียบว่าด้วยการด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น” และ “ข้อบังคับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและเด็กชุมชนคลองจั่น” ที่เป็น
แนวปฏิบัติส าหรับนั้น ขาดการปรับปรุงให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

การด าเนินงานของศูนย์ฯ ยังไม่มีการระบุวิสัยทัศน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีเป้าประสงค์ของ “โครงการ
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน” ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของศูนย์ฯ นั้น คือ เน้น “การสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็ก สอนให้เด็กช่วยเหลือ
ตัวเองได้มากที่สุด เป็นการสร้างความพร้อมของเด็กเพื่อประโยชน์ของตัวเด็กเองในการเข้าเรียนในช้ันอนุบาลต่อไป รวมถึง
ความพร้อมด้านต่างๆ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน” โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีจ านวนทั้งสิ้น 7 คน (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
2556) ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และการปฏิบัติงานยังมีความทับซ้อนกันหลายด้าน ภายในองค์กรมี
แนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรลักษณะการสอนแบบธรรมชาติ กล่าวคือ การใช้ประสบการณ์ของครูผู้มาก่อนถ่ายทอดความรู้
ให้กับครูพี่เลี้ยงใหม่ ส าหรับอาคารศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น มีลักษณะเป็นอาคารช้ันเดี ยว ทรุดโทรมตาม
กาลเวลา ทั้งสภาพที่อาคารที่ดูเก่า สีหลุดลอก ฝ้าผนังอาคารบางส่วนมีการช ารุด มีการซ่อมปรับปรุงบ้างตามสภาพฐานรา ก
ของอาคารที่จะสามารถรองรับได้ 

1.2 แนวทางการพัฒนาศูนย์ฯ  
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อการพัฒนาบทบาทศูนย์มีแนวทางดังนี้ 

1. การจัดท ายุทธศาสตร์และถ่ายทอดให้เป็นไปทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ศูนย์ฯ ควรก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 

2. การส่งเสริมให้ผู้ปกครองของศูนย์ฯ ซึ่งอยู่อาศัยในชุมชนคลองจั่นและบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของศูนย์ฯ ศูนย์ต้องก าหนดการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ มีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์
ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์กับชุมชนคลองจั่นมากกว่านี้ 

3. การสร้าง/พัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ควรเป็นผู้เข้ามามีบทบาทหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา รวมถึง
ประชาสัมพันธ์บทบาทของศูนย์ฯ 

1.3 แนวโน้มทิศทางการจัดบริการของศูนย์ฯ ในอนาคต  
ประเด็นนี้โดยผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวไว้ 2 แนวทาง   
แนวทางที่ 1 ควรพัฒนาเป็นศูนย์การฝึกอบรมด้านการดูแลเด็กเล็ก ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของศูนย์ฯ อยู่แล้ว  
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แนวทางที่ 2 ควรพัฒนาเป็นศูนย์การฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจาก
แนวโน้มของพื้นที่กลุ่มผู้สูงอายุจะมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ผู้สูงอายุมีพื้นที่กลาง ท ากิจกรรมร่วมกัน  

1.4 ความพร้อมต่อการขยายการจัดบริการส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนในรูปแบบศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

การพิจาณาความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น ในการขยายการจัดบริการส าหรับผู้สูงอายุ
ในชุมชนในรูปแบบศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน นอกเหนือจากประเด็นศักยภาพของชุมชนแล้ว มีองค์ประกอบ
ส าคัญดังนี้  

1) ศักยภาพของผู้น า (Leader Capability) ผู้น าในที่นี้ หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์
คลองจั่นนั้น มีความสนใจที่จะพัฒนาบริการของศูนย์ฯ ไปสู่ผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ข้อท้าทายส าคัญ คือ การขาดการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ด าเนินการอยู่ซึ่งเป็นงานด้านเด็ก ท าให้ไม่เป็นที่รู้จักของ
ผู้สูงอายุในชุมชน  

2) ศักยภาพในการปฏิบัติงาน (Practice Capability) เมื่อพิจารณาประเด็นศักยภาพในการปฏิบัติงานนี้ จะเห็น
ว่า ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น ยังไม่เคยมีการรวบรวมข้อมูลด้านผู้สูงอายุในชุมชนมาก่อน และยังไม่มีบริการใดๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรง หากจะด าเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ต้องมีการจัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนขึ้นมา และมี
กระบวนการแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายองค์กรทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อน ามาสู่การจัดบริการที่เหมาะสม
ต่อไป   

3) ศักยภาพของทีม (Teams Capability) การด าเนินงานการจัดบริการส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน มีทีมหลัก 3 
ทีม ท างานประสานกัน ประกอบด้วย 1) ทีมบริการชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน ประธานชุมชน นิติบุคคลอาคารชุด หรืออื่นๆ ซึ่ง
เป็นแกนน าหลักในการจัดบริการในชุมชน โดยการประสานงานกับทีมบริการสุขภาพและทีมบริการสังคม 2) ทีมบริการสุขภาพ 
โดยชุมชนคลองจั่นนั้นอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก กลุ่มนี้มีหน้าที่หลักในการจัดบริการด้าน
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่จะเกิดกับผู้สูงอายุ 3) 
ทีมบริการสังคม ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชมรมผู้สูงอายุ และอาสาสมัคร
อื่นๆ ที่มีในชุมชน เมื่อพิจารณาด้านศักยภาพของทีม เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น ไม่มีบทบาทด้าน
กิจกรรมผู้สูงอายุมาก่อน จึงขาดการมีส่วนร่วมในชุมชม อีกทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ ก็ไม่มีความรู้ ประสบการณ์ใน
ด้านนี้เช่นกัน  นอกจากนี้ การท างานระหว่างทีมบริการชุมชน ทีมบริการสุขภาพ และทีมบริการสังคมในชุมชนคลองจั่นนั้น ยัง
ขาดการประสานความร่วมมือกันในการจัดบริการผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมจะแยกตามภารกิจท่ีรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน    

สรุป ได้ ว่ า  การพัฒนาศูนย์ปฏิบั ติ การสั งคมสง เคราะห์คลองจั่ น  คณะสั งคมสง เคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน เป็นไปได้ยาก มีข้อจ ากัดหลายประการ เนื่องจาก
ศูนย์เอนกประสงค์จ าเป็นต้องมาจากความต้องการของคนในพื้นที่เอง แต่ในปัจจุบัน ผลจากการส ารวจสถานการณ์ในพื้นที่ 
ชุมชนการเคหะคลองจั่นมีพื้นท่ีส่วนกลางในการด าเนินกิจกรรมกันอยู่แล้ว และศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น ขาด
ทรัพยากรหลายประการ ทั้งศักยภาพของผู้น า ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และศักยภาพของทีม ที่จะขับเคลื่อนให้จัดตั้งศูนย์
อเนกประสงค์ประสบความส าเร็จและมีการด าเนินงานให้ยั่งยืนได้  

ตอนที่ 2 การสรา้งการมีส่วนร่วมของชุมชนคลองจั่นในการร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ 
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนคลองจั่นในการร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนคลองจั่นมีความ

สนใจและมีความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ และการทดลองจัดกิจกรรม/บริการส าหรับผู้สูงอายุโดย
การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อขยายบทบาทของศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น ผู้วิจัยมีการด าเนินงาน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้    
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กระบวนที่ 1 กระบวนการหาและใช้ทุนทางสังคม การสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผู้สูงอายุในชุมชน เริ่มต้น
จากการที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะจัดโครงการ โดยศึกษาบริบทของพื้นที่ บริบทประชากรของชุมชนคลองจั่น และ
บริการสุขภาพและบริการทางสังคมที่ผู้สูงอายุไปใช้บริการ 

ข้อมูลทั่วไปของชุมชนแฟลตคลองจั่น ชุมชนแฟลตคลองจั่น เป็นชุมชนขนาดใหญ่ประเภทอาคารชุดส าหรับผู้อยู่
อาศัยท่ีมีรายได้น้อย และรายได้ปานกลาง ด้วยลักษณะที่พักเปนอาคารสูง 5 ช้ัน จ านวน 30 อาคาร มีจ านวนหนวยพักอาศัย 
5,814 หนวย การบริหารจัดการของอาคารชุดแฟลตคลองจั่น มีทั้งรูปแบบคณะกรรมการบริการส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด
ร่วมกัน และส านักงานนิติบุคคลอาคารชุดประจ าในแต่ละอาคาร บทบาทหน้าที่ส าคัญ คือ การบริหารจัดการทรัพย์สิน การ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ส่วนกลาง เช่น การบ ารุงรักษาอาคารและทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ การซ่อมแซม
ส่วนท่ีช ารุด และท าหน้าที่เช่ือมประสานงานระหว่างชุมชนกับบุคคลผู้อยู่อาศัย   

หน่วยงานที่ให้บริการตามสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนคลองจั่น มีหลายหน่วยงาน หลายสังกัด กล่าวคือ ส านักงานเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยปกครองพื้นที่ หน่วยบริการทางสังคม ประกอบด้วย ศูนย์บริการชุมชนคลองจั่น  ศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 6 เขตบางกะปิ ภายใต้สังกัดกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยบริการในชุมชนมีทั้งศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์
คลองจั่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรมผู้สูงอายุคลองจั่น ชมรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และยังมีกลุ่มในชุมชน คือ สมาคมสมาพันธ์เคหะชุมชนคลองจั่น ส่วนหน่วยบริการสุขภาพ ขึ้น
ตรงกับกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเคหะคลองจั่น ศูนย์บริการสาธารณสุข 50  ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 และ
ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนพฤกษาชาติคลองจั่น ผู้สูงอายุบางรายยังไปใช้บริการสุขภาพจากคลินิกเอกชนด้วย ส าหรับการเคหะ
แห่งชาติไม่ได้มีบริการเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรง แต่ยังเป็นเจ้าของพื้นที่รอบๆ อาคารชุดอยู่ ลักษณะการจัดบริการต่างๆ 
ท างานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ต่างแยกกันท า ยังไม่ได้ประสานข้อมูลระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม ประเด็นการขับเคลื่อน
กิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชนคลองจั่นนั้น มีชมรมผู้สูงอายุคลองจั่นเป็นศูนย์รวมกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้แนว
ทางการสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ผ่านชมรมผู้สูงอายุเป็นผู้ด าเนินการ 

กระบวนการที่ 2 กระบวนการศึกษาปัญหาความต้องการของชุมชน  
จากการศึกษาบริบทชุมชนคลองจั่นนั้นพบประเด็นส าคัญคือ การขาดข้อมูลของผู้สูงอายุในแฟลตคลองจั่น ดังนั้น

การจัดตั้งทีมงาน ประกอบด้วย แกนน าชมรมผู้สูงอายุคลองจั่น และผู้ที่มีจิตอาสา มีการสร้างแบบส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุชุมชน
คลองจั่น เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดแบ่งประเภทผู้สูงอายุ ส าหรับการจัดกิจกรรม/บริการผู้สูงอายุ ผลการเก็บข้อมูลจาก
ผู้สูงอายุจ านวน 250 ราย พบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1. ผู้ที่ต้องการบริการคัดกรองสุขภาพ จ านวน 208 ราย (ร้อยละ 83.2) 
2. แบ่งเป็นหญิง ร้อยละ 73.2 และเป็นชาย ร้อยละ 26.8  
3. ส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 81.6) และมีอายุไม่ถึง 60 ปี (ร้อยละ 18.4)  โดย มีอายุเฉลี่ย 67.7 ปี ผู้ที่

อายุมากท่ีสุด มีอายุ 95 ปี เมื่อจัดกลุ่มตามช่วงอายุ 3 กลุ่ม พบว่า ร้อยละ 42.4 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) ร้อย
ละ 26.4 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และร้อยละ 12.8 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป)  

4. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.1) ไม่ได้อยู่ล าพัง โดยมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 53.9) อยู่กับลูกหลาน  รองลงมา 
(ร้อยละ 32.3) อยู่กับคู่สมรส ส่วนหนึ่งพักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง (ร้อยละ 12.1) และมีส่วนน้อย (ร้อยละ 1.7) ที่อยู่กับบุคคล
อืน่ ได้แก่ อยู่กับพ่อหรือแม่ของตน ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีอยู่ล าพัง (ร้อยละ 16.8) แบ่งเป็นผู้ที่อยู่ล าพังตลอด 24 ช่ัวโมง (ร้อย
ละ 9.6) และอยู่ล าพังเฉพาะช่วงเวลากลางวัน ร้อยละ (ร้อยละ 7.2) 

5. ด้านสุขภาพ พบว่า เกือบท้ังหมดมีปัญหาสุขภาพ/มีโรคเรื้อรัง (ร้อยละ 87.6) โดย 3 ล าดับของปัญหาสุขภาพ/
โรคที่เป็นมากที่สุดคือ มีอาการปวดข้อปวดเข่า (ร้อยละ38.9) ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 29.2)  และโรคเบาหวาน (ร้อยละ 
17.3) ตามล าดับ  
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6. การประเมินภาวะสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.2) ประเมินตนเองว่าสามารถช่วยเหลือตนเองได้แต่
ต้องการความช่วยเหลือบางส่วน รองลงมา (ร้อยละ 19.2) ประเมินว่าสามารถช่วยเหลือตนเองได้และด าเนินชีวิตในสังคมได้
เอง และ ส่วนน้อย (ร้อยละ 3.6) ที่ประเมินว่าไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย 

กระบวนการที่ 3 การออกแบบกิจกรรมและการด าเนินกิจกรรม 
จากข้อมูลที่ได้มา ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับแกนน าผู้สูงอายุในชุมชน โดยสรุปได้

ว่า การจะให้ผู้สูงอายุในชุมชนคลองจั่นเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น จะต้องเป็นบริการที่ผู้สูงอายุมีความต้ องการซึ่งก็คือ 
ต้องการบริการตรวจสุขภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการติดต่อกับเครือข่ายที่ให้บริการสุขภาพในท่ีนี้คือ โรงพยาบาลพญาไท 2 
มาจัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่ พร้อมท้ังการคืนข้อมูลให้กับผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและ
สร้างความตระหนักในปัญหาของผู้สูงอายุในชุมชน  

การจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบถึงภาวะสุขภาพของตนใน
ขณะนี้ ร่างกายอยู่ในระดับไหน มีโรคร้ายแฝงอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะโรคที่อยู่ในขอบเขตที่การแพทย์ปัจจุบันสามารถตรวจพบได้ 
ซึ่งจะท าให้สามารถปฏิบัติตัวได้เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนของโรค และมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

กระบวนการที่ 4 การประเมินผล 
การประเมินผล ผู้วิจัยใช้วิธีการประเมินผลจากจ านวนผู้เข้ารับบริการเป็นส าคัญ และอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้คือ การ

ประเมินการมีส่วนร่วม โดยสะท้อนจากการที่ผู้สูงอายุเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดบริการส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน
คลองจั่น สรุปประเด็นได้ดังนี้ 

1) เสนอแนะให้มีการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมบ่อยๆ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้วยวิธีต่างๆ เช่น 
นิติบุคคลแจ้งข่าวสาร การส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน การจัดประชุมชมรม เป็นต้น  

2) เสนอแนะเกี่ยวกับบริการสุขภาพ โดยมีความต้องการให้มีศูนย์บริการสาธารณสุข (สาขาย่อย) ในชุมชน เพราะ
ปัจจุบันมีเพียงศูนย์บริการสุขภาพชุมชน และต้องการให้มีบริการสุขภาพต่างๆ เช่น การจัดให้มีการตรวจสุขภาพหรือตรวจ
สายตาใหก้ับผู้สูงอายุ การมีพยาบาลเยี่ยมบ้าน การจัดให้มีคนช่วยดูแล (อาสาสมัคร) 

3) เสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรมี ได้แก่ มีกิจกรรมบันเทิง/พาไปเที่ยว สอนท าสบู่ น้ ายาล้างจาน ส่งเสริม
อาหารเพื่อสุขภาพ สอนท าน้ ายาล้างจาน เย็บกระเป๋า สอนเต้นร า สอนเพนท์แก้ว การรับไปร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมเยี่ยมเยือน
สมาชิกชมรม มีการให้สวัสดิการผู้สูงอายุ  

สรุปข้อค้นพบท่ีส าคัญจากการด าเนินโครงการในชุมชน มีดังนี้  
1. ผู้สูงอายุในชุมชนการเคหะคลองจั่น มีจ านวนมาก แต่ไม่ทราบถึงจ านวนที่แน่นอน เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใด

จัดเก็บสถิติ ส านักงานเขตบางกะปิ มีการเก็บข้อมูลสถิติผู้สูงอายุ จ าแนกตามหน่วยการปกครองย่อย 2 แขวง คือ แขวงคลอง
จั่น และแขวงหัวหมาก ส่วนผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในอาคารชุดการเคหะคลองจั่น ซึ่ง กรุงเทพมหานคร จัดให้เป็นชุมชนประเภท
เคหะชุมชน (ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2534) การบริหารจัดการในเคหะชุมชน มี
คณะกรรมการนิติบุคคลรับผิดชอบด าเนินการ   

2. บทบาทหน้าท่ีของนิติบุคคล ซึ่งเป็นเสมือนผู้เช่ือมประสานระหว่างบริการจากภายนอกสู่ผู้ที่พักอาศัยในอาคาร
ชุดแฟลตคลองจั่น ส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจกิจกรรมบริการสังคมส าหรับผู้สูงอายุน้อย  

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนของผู้ที่พักอาศัยรวมถึงผู้สูงอายุ ประชาชนในชุมชนมีสัดส่วนเข้าร่วมกิจกรรม
น้อย กิจกรรมที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธีกรรมทางศาสนา และจากการที่ประชาชนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ในชุมชน จึงส่งผลให้ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อยตามไปด้วย แต่ที่มีอยู่ก็มีความสม่ าเสมอในการด าเนินงานดี มีการ
จัดท าอยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอทุกปี 
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4. การประสานการท างานกับศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบงานบริการสุขภาพใน
พื้นที่ ต้องด าเนินการแจ้งเรื่องไปถึงส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตให้บริการอ านวยความสะดวกด้านข้อมูล
หรือบุคลากรในพ้ืนท่ี จึงจะสามารถท างานร่วมกับผู้วิจัยได้ 

5. ผู้สูงอายุในชุมชนคลองจั่น มีหลากหลายประเภท ทั้งกลุ่มที่มีศักยภาพ มีความตั้งใจช่วยเหลือสังคม กลุ่มที่
ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมเท่าน้ัน และกลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากสังคม 

6. ผู้สูงอายุเลือกใช้บริการสุขภาพและสังคม ตามความจ าเป็นและความสนใจของตนเอง และขาดความเช่ือมั่นต่อ
หน่วยบริการสุขภาพภายในชุมชน (ศูนย์สุขภาพชุมชนเคหะคลองจั่น) 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานในชุมชนประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 
1) ผู้ปฏิบัติงาน หรือคณะท างาน ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกันในการท างาน การท างานไปในแนวทางเดียวกัน 

สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยงานจึงจะส าเร็จ ในกรณีนี้ แกนน าผู้สูงอายุในชุมชน
คลองจั่น ได้มีบทบาทส าคัญในขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ และคอยอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุมากที่สุดเท่าที่จะ
สามารถท าได้ 

2) การสื่อสารกับชุมชน เพื่อสร้างความคุ้นเคย ไว้วางใจ โดยผู้วิจัยได้ประสานกับแกนน าผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ
รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชนในทุกครั้งท่ีมีโอกาส  

3) ระบบงานต้องเอื้อต่อการท างาน เนื่องจากการด าเนินงานครั้งนี้ยังขาดภาคีส าคัญภารกิจดูแลด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร คือ ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ท าให้เป็นการจัดบริการจาก
หน่วยงานภายนอก บริการจึงไม่ต่อเนื่อง  

4) กิจกรรมที่จัด ควรเกิดจากความต้องการของคนในชุมชนจริงจึงจะก่อให้เกิดความยั่งยืน และต้องมีคนในชุมชน
เป็นเจ้าภาพตัวจริง ซึ่งต้องใช้เวลาในการท างานร่วมกันระยะเวลาหนึ่ง จนสามารถประสานงานกันได้อย่างสะดวก มีความ
เข้าใจการด าเนินงานตรงกัน  

5) ความต่อเนื่องของการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมในชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างการส่งเสริมสุขภาพ ควรมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษามีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
1. ข้อท้าทายต่อการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น ผลการวิเคราะห์ลักษณะส าคัญขององค์กร 

(ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น) ด้วยกรอบ PMQA ท าให้พบข้อท้าทายต่อการพัฒนาองค์การหลายประการ ตั้งแต่
การขาดวิสัยทัศน์ในการด าเนินงาน การมีบุคลากรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอัตราก าลังของครูพี่เลี้ยงในศูนย์ฯ ท าให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์ฯ ยังทับซ้อนกันหลายด้าน ศูนย์ฯ ยังมีห้องว่างอยู่ถือว่ายังไม่งานพื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ และ
สภาพของศูนย์ฯ ก็ได้ทรุดโทรมตามกาลเวลา ทั้งสภาพที่อาคารที่ดูเก่า สีหลุดลอก ฝ้าผนังอาคารบา งส่วนมีการช ารุด 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและเด็กชุมชน
คลองจั่น ขาดบทบาทในการส่งเสริมและร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น อีกทั้ง กรรมการขาด
ความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผนพัฒนาศูนย์ฯ ข้อท้าทายส าคัญคือ การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์กับชุมชนคลองจั่น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จินตนา วัชรากูล (2533) ที่ระบุว่า 
เหตุที่ผู้ปกครองของเด็กพาบุตรมารับบริการ ก็เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมด้านพัฒนาการต่างๆ และส่วนใหญ่รู้จักศูนย์ปฏิบัติการ
สังคมสงเคราะห์คลองจัน่จากการเดินผ่านมาพบ และศูนย์ฯควรจะจัดเพิ่มเติม คือ การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กในวันประชุม
ปฐมนิเทศ 
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2. ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น ไม่เหมาะสมกับการจัดบริการส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนในรูปแบบศูนย์
อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ ผลการวิเคราะห์พบว่า การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน เป็นไปได้ยากเนื่องจากมี
ข้อจ ากัดหลายประการ เนื่องจาก ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่นยังขาดทรัพยากรหลายประการ ทั้งศั กยภาพของ
ผู้น า ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และศักยภาพของทีม ที่จะขับเคลื่อนให้จัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ประสบความส าเร็จและมีการ
ด าเนินงานให้ยั่งยืนได้ ศูนย์อเนกประสงค์จ าเป็นต้องมาจากความต้องการของคนในพื้นที่เอง อีกทั้งผลจากการส ารวจ
สถานการณ์ในพื้นที่ ชุมชนการเคหะคลองจั่นมีพื้นท่ีส่วนกลางในการด าเนินกิจกรรมกันอยู่แล้ว  

ผลการศึกษานี้ แตกต่างกับผลการศึกษา ของวรรณลักษณ์ เมียนเกิด (2554) ที่ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดท าโครงการทดลองการจัดบริการสังคมส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน พื้นที่ชุมชนแฟลตคลองจั่น ที่สรุปว่า มีความเป็นไปไ ด้ใน
การจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องจากมีจ านวนผู้สูงอายุในเขตบางกะปิเป็นจ านวนมาก และมีความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหากมีการจัดตั้งศูนย์ฯ นอกจากน้ี นโยบายของผู้บริหารและคณาจารย์ที่สนใจประเด็นผู้สูงอายุจะช่วยให้
เกิดการสนับสนุนทางวิชาการ 

โดยข้อเสนอจากผู้วิจัย คือ การพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 
เช่น ข้อมูลผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีให้บริการของศูนย์ฯ ข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงานให้บริการผู้สูงอายุ สถานท่ีให้บริการด้านต่างๆ ที่
จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถ ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ มากกว่า
จัดตั้งเป็นศูนย์อเนกประสงค์ฯ โดยตรง 

3. ชมรมผู้สูงอายุคลองจั่นเป็นแกนน าส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมผู้สูงอายุในชมชน และมีลักษณะเหมาะสมจะ
พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนคลองจั่น ภายใต้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดบริการ 
ศูนย์สันทนาการผู้สูงอายุชุมชนคลองจั่น ซึ่งเป็นอาคารส านักงานของชมรม เป็นสถานที่เหมาะสมส าหรับการขับเคลื่อน
กิจกรรมผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นอาคารส าหรับการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุโดยตรง ตั้งอยู่ในชุมชน (อยู่ระหว่างแฟลต 14 และ
แฟลต 15) เป็นที่ตั้งของส านักงานชมรมผู้สูงอายุคลองจั่น ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของสมาชิกในชุมชน ว่าเป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุ สอดคล้องกับแนวทางการคัดเลือกพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ฯ ว่า ควรพื้นที่ๆ จั ดตั้งศูนย์
อเนกประสงค์ฯในระดับชุมชนท่ีมีผู้สูงอายุและชุมชนเห็นพ้องต้องกันว่าเหมาะสมต่อการไปใช้บริการ โดยสถานที่นั้นเป็นศูนย์
รวมของประชาชนและสามารถเข้าถึงได้ง่าย (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2550) 

4. ชุมชนคลองจั่นขาดการประสานเพื่อจัดกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในชุมชนคลองจั่นมีหน่วยงานที่ให้บริการ
ตามสิทธิผู้สูงอายุหลายหน่วยงาน หลายสังกัด ลักษณะการจัดบริการต่างๆ ท างานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ต่างแยกกัน
ท า ยังไม่ได้ประสานข้อมูลระหว่างกัน ส่วนชมรมผู้สูงอายุคลองจั่นซึ่งเป็นบริการในชุมชนมีความสามารถในการจัดกิจกรรม
อย่างจ ากัด กิจกรรมทั่วไปคือการส่งเสริมสุขภาพเป็นหลัก ส่วนกิจกรรมอื่นๆ จัดตามที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาประสาน ซึ่ง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในแบบท่ีผู้สูงอายุต้องการ คือ การมีความสมดุลของสิ่งต่างๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การพัฒนา
สุขภาพองค์รวม การมีส่วนร่วมกับสังคม และการมีความมั่นคงในชีวิต โดยทั้งหมดจะต้องบูรณาการร่วมกันแยกจากกันไม่ได้ 
(บรรลุ ศิริพานิช, 2553) ซึ่งการส่งเสริมการประสานงานอันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการสวัสดิการสังคมในชุมชน
คลองจั่นและบริเวณใกล้เคียง และการเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าที่วิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกก าหนดไว้เป็น
วัตถุประสงค์การด าเนินงานของศูนย์ฯ ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในระเบียบว่าด้วยการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการสังคม
สงเคราะห์คลองจั่น อีกทั้งเป็นไปตามรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการการเรียน การสอน และการ
วิจัยเข้ากับความต้องการของชุมชน เป็นการน าเอาความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะ มาสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์
ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย (คมกฤต โอวรารินท์, 2557) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ศูนย์ฯยังขาดการปฏิบัติในบทบาท
ดังกล่าว ดังนั้น ศูนย์ฯควรพัฒนาในบทบาทด้านนี้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น มีดังนี ้
1. การส ารวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อองค์กรถือเป็นสิ่งแรกที่ต้องกระท า เป็นการประเมินตนเอง (Self 

Assessment) เพื่อจะได้แก้ไขได้ถูกทาง ในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ควรประเมินอย่างละเอียด ได้แก่ ผู้น า
องค์กร เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน อาคารสถานที่ รวมทั้ง การให้บริการ การมีร่วมในชุมชนสังคมของสมาชิกในองค์กร อันจะ
น าไปสู่การปรับปรุง แก้ไขหรือสร้างใหม่ต่อไป 

2. การสร้างภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานในชุมชนเพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาท่ีตอบสนองต่อความต้องการ
ทุกหน่วยงาน อาทิ ศูนย์ฯ สถาบันการศึกษา ชุมชนคลองจั่น การเคหะแห่งชาติ  กลุ่มผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ควรร่วมกันระดมความคิดเห็นในรูปแบบของการจัดท าเวทีเสวนาเพื่อให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นว่าศูนย์ฯคลองจั่น ควรมีทิศ
ทางการท างานในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตอย่างไร 

3. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีต่อหน่วยงานนั้นๆ 
ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่นนั้น มีกิจกรรมหลักคือ โครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง มีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม ซึ่งควรรักษาจุดเด่นนี้ให้ยืนนาน ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร อาจจะ
ใช้เทคนิคการตลาดและการประชาสัมพันธ์เข้าช่วย เพ่ือให้ศูนย์ฯ เป็นท่ีรู้จักในชุมชน 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ก าหนดนโยบาย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
1. การปฏิรูปองค์กร โดยก าหนดโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารขององค์กร ตลอดจนปรับปรุงท้ัง “ระเบียบว่าด้วยการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น” 
และ “ข้อบังคับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและเด็กชุมชนคลองจั่นให้ทันสมัย” รองรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน 

2. การก าหนดให้ทุกสาขาการศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการศึกษาพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น 

3. การสนับสนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์ในด้านการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่นแก่
ชุมชนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของศูนย์ฯ ซึ่งจะท าให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบและเข้าใจ
บริการของศูนย์ฯ 

4. สนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น มีบทบาทในด้านการประสานงานในการจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์กับเด็ก ผู้สูงอายุ และครอบครัว กับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานยิ่งขึ้น โดยมีการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น การเคหะแห่งชาติ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น 

ข้อเสนอในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการการส ารวจทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น เพื่อน าไปสู่การจัดท า

แผนพัฒนาต่อไป 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงบทบาทและหน้าที่ของครูและพี่เลี้ยงเด็ก ตลอดจนบทบาทของคณะกรรมการบริห าร 

และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ในเชิงเปรียบเทียบกับสถานรับเลี้ยงเด็กอื่นๆ  
3. ควรจัดท ากรณีศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่พฤติกรรมและบุคลิกภาพที่แตกต่างจากกลุ่มเป็นพิเศษ เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการศึกษาของนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ และผู้เกี่ยวข้องกับเด็ก และเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 
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Assistant Professor Siripan Srimeechai and Veeramol Chantaradee2 
 

Abstract 
 Volunteerand Paraprofessionalin Thailand are now taking important role with interdisciplinary 
team in various settings. This article emphasizes on the way that volunteer and paraprofessional work as 
allied health care professionals in hospital setting, the end-of-life center of Chulalongkorn Hospital. Due 
to social worker’s experience and findings, it is so necessary to respond the need and support patient’s 
psychological, emotional and social wants whichthey can join as a part of biomedical team to fulfill 
reciprocally with each other.  To being a part of health care team, they have to be qualified from high 
screening system, highly trained, practical experience for example to really practice a home visit and 
synthesize what they learn to improve they work. To sustain this teamwork is to create effective 
information base, good management and supportive policy. This point out strongly to the social work-
teaching institutions to participate by initiate standardize course of training and practice for help they 
work with patient as human rights.  
Keywords :  Volunteer and paraprofessional, Training system, Interdisciplinary team, Skill and practice.    
 

บทคัดย่อ 
อาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุน มีบทบาทในการท างานทางสังคมสงเคราะห์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพในหน่วยงาน

และองค์กรต่างๆที่หลากหลาย ซึ่งในบทความนี้ เน้นบทบาทอย่างส าคัญในการเสริมประสิทธิภาพในการท างานของระบบ
สุขภาพโดยการสร้างความร่วมมือแบบเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อให้สามารถตอบสนองและสนับสนุนทางด้านจิตใจ 
อารมณ์และสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิตและทางสังคมได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับการรักษาทางชีววิทยาการแพทย์
ทั้งนี้ กว่าจะมาปฏิบัติงานร่วมในทีมสุขภาพได้จึงต้องผ่านกระบวนการคัดกรอง อบรมบ่มเพาะ ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการปรับปรุง รวมถึงพัฒนาให้การท างานเป็นไปอย่างยั่งยืนใน 3 ระบบคือ ระบบฐานข้อมูล ระบบบริหารจัดการ และ 
ระบบนโยบาย จึงเห็นได้ว่า สถาบันการศึกษาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สามารถมีบทบาทส าคัญในเชิงวิชาการโดยจัดการ
อบรม ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้อาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุนด าเนินงานได้ตามหลักการ กระบวนการ
ท างานแบบสหวิชาชีพอย่างยั่งยืน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ สิทธิของผู้ป่วยในการมีชีวิตในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง 
ค าส าคัญ : อาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุน, ระบบการฝึกอบรม, ทีมสหวิชาชีพ, ทักษะและการฝึกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
                                                           
1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
2 Faculty of Social Administration, Thammasat University and Chulalongkorn Hospital 
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บทน า 
ติ๊ก! ต็อก! ติ๊ก! ต็อก! ติ๊ก! ตอ็ก!........ 
เอ๊ะ! สงสัยถ่านนาฬิกาคงใกลจ้ะหมด หรือลานมันคงจะเสีย เข็มมันถึงไม่ค่อยขยับเลย เดี๋ยวต้องบอกเจ้าหน้าที่ให้มา

เปลี่ยนได้แล้ว แต่จะบอกใครดีละ่ แต่ละคนยุ่งกันจนไม่มองหน้าไมส่บตาเราสักคน เฮ้อ...!!! ตกลงนี่มันกี่โมงกันแน่ท าไมป่านนี้
ลูกหลานเราหายหัวไปไหนกันหมด อยากจะขยับตัวลุกนั่งสักนิดเบือ่มองไอ้เพดานขาวๆนี่เต็มทีแล้ว...........เขาบ่นร่ าร้องอยู่ในใจ  

นี่ไม่ใช่เพียงฉากหนึ่งในละคร แต่คือชีวิตจริงของผู้ป่วยเรื้อรังที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาและไม่สามารถออกจาก
โรงพยาบาลได้ เวลาทุกๆนาทีจึงเช่ืองช้า เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานจากการรักษา จากความเจ็บปวด คงจะดีไม่น้อยหากมี
ใครสักคนเข้ามาช่วยแบ่งปันความทุกข์ หรือจัดการความต้องการของผู้ป่วยบ้าง 
  

อาสาสมัคร : เสริมในส่วนขาด เติมเต็มในความพร่อง 
 เวลา...ส าหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วยและกระบวนการรักษาที่ยาวนาน มักจะผ่านไปอย่างล่าช้ากว่าที่บุคคล
โดยทั่วไปรู้สึก โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเรื้อรังหรือในระยะสุดท้าย (Chronic or Terminal Illness) ย่อมต้องการความ
เข้าใจ การใกล้ชิด การพูดคุย และ เวลาจากบุคคลข้างตน ซึ่งมักมีลักษณะที่ย้อนแย้งจากวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลรอบข้าง
ทีต่้องรับผิดชอบมากมาย 

เป็นที่ทราบกันดีว่า หน้าท่ีในการดูแลรักษาผู้ป่วย คือ แพทย์ พยาบาลและบุคลากรในโรงพยาบาล หากแต่เมื่อคนมี
โรคไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงร่างกายเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อจิตใจทั้งกับตัวผู้ป่วยเองและคนในครอบครัวด้วย ดังนั้น เพื่อให้การ
รักษาได้ผลดี การรักษาผู้ป่วยจึงต้อง"รักษาโรคควบคู่กับการรักษาใจ" โดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่จะส่งผลต่อชีวิต 
ย่อมส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเครียด ความกังวลสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว พรพรรณ วนวโรดม จ ารัก ลัมภเวชและคณะ (2552) ศึกษา 
เรื่อง ความต้องการด้านจิตใจของผู้ป่วยมะเร็งความต้องการการสนับสนุนด้านจิตใจจากพยาบาล  พบว่าสิ่งที่ผู้ป่วยให้
ความส าคัญและเห็นว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิต (ระดับมาก) คือ การมีความหมาย/เป้าหมายในชีวิต และการมี
ความหวังในชีวิต รองลงมาอยู่ในระดับค่อนข้างส าคัญในชีวิต (ระดับกลาง) คือ การมีสัมพันธภาพกับบุคคล ซึ่งความต้องการ
ด้านจิตใจดังกล่าว มีกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการเยียวยา แต่เมื่อย้อนกลับมามองภาระงานของพยาบาลและสัดส่วนของ
พยาบาล (ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีจ านวนมากท่ีสุดในโรงพยาบาล) พบว่า พยาบาล 1 คนต้องดูแลผู้ป่วยถึง 531 คน (ส านักงาน
บริการสาธารณสุข ปี 2553) ท าให้ความสามารถในการสนับสนุนความต้องการด้านจิตใจของผู้ป่วยไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ 
"อาสาสมัคร" จึงเป็นบุคคลที่จะเข้ามาเติมเต็มการเยียวยาผู้ป่วยได้ สอดคล้องกับการศึกษาของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย 
Luijkx KG และ Schols JM (2552) เรื่อง อาสาสมัครในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสร้างความแตกต่างได้ ซึ่งศึกษาจาก
ประสบการณ์ครอบครัวผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีอาสาสมัครร่วมดูแลด้วย พบว่าอาสาสมัครช่วยลดความเครียดของครอบครัว
ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตของผู้ป่วยลงได้ โดยให้การสนับสนุนในการดูแลด้านร่างกายและด้านอารมณ์  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง
ขึ้นอยู่กบัระดับความสัมพันธ์ใกล้ชิดของอาสาสมัครด้วย 

จากประสบการณ์การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ในศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งได้ท างานสห
วิชาชีพเพื่อให้ระบบการดูแลแก่ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายมานับสิบปี ได้ตระหนักถึงศักยภาพและพลังสนับสนุนของอาสาสมัคร
และนักวิชาชีพสนับสนุนกับเครือข่ายระบบสุขภาพอย่างยิ่ง การที่อาสาสมัครมีส่วนช่วยในการลดความกดดันของผู้ป่วยและ
ครอบครัวลงได้นั้น เนื่องจาก บทบาทของอาสาสมัครสามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้านใหญ่ๆ คือ การเป็นผู้ช่วยเหลือ และการเป็นผู้
เยียวยา ผู้ช่วยเหลือ หรือการดูแลด้านร่างกายได้แก่ การช่วยหยิบจับสิ่งของ การพลิกตัว ป้อนข้าวป้อนน้ า การนวดคลายปวด 
การท าอาหารให้ทาน การไปซื้อของ การช่วยเหลือดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นแขนขาให้ผู้ป่วยหรือในบางครั้งช่วยแบ่งเบาภาระ
ท าให้ญาติได้มีเวลาส่วนตัวบ้าง 

บทบาทที่ส าคัญและมีส่วนในการเติมเต็มการดูแลผู้ป่วย คือ การเป็นผู้เยียวยาหรือการดูแลด้านจิตใจ นั่นคือ การได้
ใช้ทักษะการฟังเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้ระบายความอัดอั้น ลดความเครียด นอนหลับได้สนิท บรรเทาความทุกข์ทรมาน ความ

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Luijkx%20KG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19445340
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schols%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19445340
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เจ็บปวด ในบางครั้งอาสาสมัครได้ท าตัวเป็นเพื่อนคลายเหงาเป็นเสมือนเพื่อนใหม่ ช่วยให้ผู้ป่วยได้เปลี่ยนมุมมองได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องราวระหว่างกัน อาจท าได้ถึงขั้นการเติบโตด้านจิตวิญญาณ 

หากศึกษาจากหน่วยงานท่ีให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะ หน่วยงานทางสุขภาพและสาธารณสุข จะพบว่า การ
ให้บริการโดยอาสาสมัคร (Volunteer) หรือนักวิชาชีพสนับสนุน (Paraprofessional) ถือก าเนิดในต่างประเทศมานานแล้ว 
โดยส่วนใหญ่ มาจากการเปลี่ยนแปลงหลักการหรือนโยบายในการปฏิบัติงานด้วยการลดภาวะพึ่งพิงการบริการในหน่วยงาน 
(deinstitutionalization) และส่งเสริมให้ผู้รับบริการสามารถดูแลตนเองได้มากขึ้น หรือสนับสนุนให้ครอบครัวท าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแล โดยเน้นการดูแลที่บ้านเป็นส าคัญ แต่ในภาวะความจ าเป็นในการด ารงชีวิตเพื่อประกอบอาชีพและสร้างความมั่นคง
ให้แก่ครอบครัว จึงส่งผลกระทบให้ “ผู้ดูแล” ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายด้านในขณะเดียวกัน จนเกิดบทบาทที่
ซ้ าซ้อนและต้องรับภาระที่หนักเกินไป และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ความไม่เพียงพอ (enough) ของบุคลากรทางการแพทย์
ที่จะสร้างและซ่อมให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครบเป็นองค์รวมได้ อันหมายถึง การให้บริการที่ครอบคลุมทั้งการรักษา ป้องกัน  
ฟื้นฟูบ าบัด และส่งเสริมทางสุขภาพ ดังนั้น “อาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุน” จึงเป็นค าตอบที่สามารถตอบสนองได้ตรง
ตามต้องการของผู้ป่วย ผู้สูงอายุหรือบุคคลที่ต้องการการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ อันได้ทั้งการดูแลทางกาย การเติมเต็มจิตใจ 
และเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ท าให้รู้สึกมีคุณค่าในตนเองและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในสังคมด้วย อาสาสมัคร หรือ นัก
วิชาชีพสนับสนุน จึงเป็นเสมือน “สะพาน”ที่เช่ือมระหว่างโลกของระบบผู้ให้บริการเชิงวิชาชีพกับโลกของผู้ใช้บริการและ
ครอบครัวให้มีการเติมและเต็มในส่วนท่ีเป็นข้ออ่อนซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะควร 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงระหว่างปี 1960 – 1970 พบว่า มีจ านวนของอาสาสมัครเพิ่มสูงขึ้นในหน่วยที่
ให้บริการหลายแห่ง ทั้งในศูนย์ดูแลผู้ที่เจ็บป่วยทางกาย เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้มีปัญหาทางจิตเวช หน่วยพยาบาลที่ให้การ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น และแม้ในสถานศึกษา ก็เช่นกัน ในประเทศแคนาดา เช่น ที่เมือง Ontario พบว่า ร้อยละ 40 ของผู้
ท างานทางสุขภาพจะเป็นนักวิชาชีพฝ่ายสนับสนุน และท างานร่วมกับกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ทั้งหลาย บทบาทที่ส าคัญคือ 
การให้บริการเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในภาวะป่วยได้เข้าถึงซึ่งการดูแลที่จ าเป็นหรือเพื่อปกป้องมิให้เกิดภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น การ
หกล้มของผู้สูงอายุ หรือการลืมทานยาตามก าหนดเวลาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น แม้แต่ในประเทศนิวซีแลนด์ นักสังคม
สงเคราะห์จะมีนักวิชาชีพสนับสนุนเพื่อท างานในระบบการดูแลสุขภาพและส่งเสริมงานของบุคลากรทางการแพทย์ในงาน
สุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งในเชิงคลินิก เน้นการรักษาเชิงการแพทย์ และที่มิใช่เชิงคลินิก ซึ่งเน้นการฟื้นฟูและบ าบัด (non-
clinical professions) นักวิชาชีพสนับสนุนหรืออาสาสมัครนี้ จึงเป็นบุคลากรด่านแรกที่จะช่วยให้การดูแลเบื้องต้น ให้การ
สนับสนุนในสิ่งที่จ าเป็นพื้นฐานทั้งด้านจิตใจอารมณ์ สิ่งของ และทรัพยากร รวมถึงการพิทักษ์สิทธิ์ ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
พัฒนาสัมพันธภาพเชิงบ าบัดรักษา โดยให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานแก่ผู้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามจุดแข็งของ
ความสามารถเฉพาะทางที่แต่ละบุคคลมีแตกต่างกันไป (strength-based practice) ดังนั้น ขณะที่การท างานทางสุขภาพโดย
บุคลากรทางการแพทย์เชิงวิชาชีพแต่เพียงล าพัง ไม่สามารถท างานได้บรรลุขอบเขตของงานสุขภาพได้ครอบคลุมในทุกระดับ 
โดยเฉพาะในด้านการดูแล ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ การมีอาสาสมัครหรือนักวิชาชีพสนับสนุนจึงเป็นความจ าเป็นและช่วย
เสริมประสิทธิภาพในการท างานของระบบสุขภาพให้ดียิ่งข้ึน ที่เรียกได้ว่า เป็นเสมือนเครือข่ายพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพ 
(allied health care professionals) 

เมื่อพิจารณาในบทบาทของอาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุนซึ่งผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มักได้รับ (Barnaby 
Pace, 2010) จะสามารถจัดประเภทบทบาทท่ีอาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุนกระท าได้หลายลักษณะ ได้แก่ 

- บทบาทในการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมให้มีการฟื้นคืนเพื่อกลับสู่ภาวะปกติ  (...ช่วยให้ผู้ป่วยพยายามเดิน
ด้วยตนเองได้มากข้ึน..) 

- บทบาทให้การดูแลและส่งเสริมให้สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้ (...ช่วยในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การทาน
ยา ท าความสะอาดร่างกาย การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อภาวะสุขภาพ..) 

- บทบาทในการจัดกิจกรรมเชิงสนับสนุน (..การอยู่เคียงข้าง คอยช่วยเหลือและให้ข้อแนะน าตามที่ต้องการ....) 
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- บทบาทในการพิทักษ์สิทธ์ิ (...การปกป้องในฐานะตัวแทนเมื่อเขาไม่สามารถกล่าวเพื่อเรียกร้องได้ด้วยตัวของเขา
เอง...) และ 

- บทบาทในการพัฒนาทักษะ ศักยภาพและความสามารถ (..การส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อให้พึ่งตนเองได้ การจัด
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์หรือส่งเสริมการอยู่ร่วมในสังคม...) 

โดยทั่วๆ ไปแล้ว “อาสาสมัคร” (Volunteer) จะหมายถึงผู้ปฏิบัติงานท่ีไม่ได้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน เป็นผู้
ที่มาท าหน้าท่ีตามมอบหมายเพียงครั้งคราว เช่น เป็นครูช่วยสอน หรือเป็นผู้ช่วยนักบ าบัด ซึ่งมักจะท างานโดยไม่เคยได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ หรือได้เข้าศึกษา มีวุฒิการศึกษาหรือวุฒิบัตรจากสถานศึกษาหรือวิทยาลัยที่สอนด้านนั้นๆมาก่อน
จึงท าให้เกิดการตั้งค าถามต่อการท างานโดยขาดความรู้หรือความเช่ียวชาญของอาสาสมัครเหล่านี้ว่า ผู้ที่จะมาเป็นอาสาสมัคร
นี้สามารถช่วยเหลือหรือดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือ บทบาทและความรับผิดชอบอย่างไรที่ถือว่า “เหมาะสม” ที่จะ
ปฏิบัติได้และอาสาสมัครควรมีคุณสมบัติ หรือควรได้รับการอบรม การนิเทศงานท่ีจ าเป็นหรือไม่ อย่างไรบ้าง 

ส่วน “นักวิชาชีพสนับสนุน” (Paraprofessional) จะถูกคาดหวังที่สูงกว่าที่จะสามารถให้การดูแลหรือฟื้นฟูได้
เสมือนเป็นตัวแทนของบุคลากรทางการแพทย์ เพราะในความหมายของ Paraprofessional (Dennis Coon and John 
O.Mitterer, 2013: 609; Karen K.Kirst-Ashman, 2013: 132 ) ถูกนิยามว่า “มีนัยยะเป็นบุคคลหนึ่งที่มีศักยภาพที่ใกล้เคียง
ความช านาญเชิงวิชาชีพซึ่งอยู่ภายใต้การนิเทศงานของบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่สูงมากกว่าหรือผ่านการอบรมที่มากกวา่มาก 
(more highly trained person) อันเป็นค าจ ากัดความในการท างานระดับหน่วยงานทางสุขภาพ (health settings) เช่น 
การช่วยนักสังคมสงเคราะห์ในแผนกจ าหน่ายผู้ป่วยกลับ (discharge) เพื่อวางแผนเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน หรือ
หมายถึง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานในระดับชุมชน เสมือนเป็นผู้มีความรู้เชิงเทคนิคหรือผู้ช่วยให้บริการสังคม 
(social service technician and social service aides) (Karen K.Kirst-Ashman: 15) ส าหรับการท างานในระดับองค์การ
หรือระดับนโยบาย นักวิชาชีพสนับสนุนจะหมายถึง ผู้มีความรู้และทักษะพิเศษเฉพาะด้านซึ่งอยู่ในการนิเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อ
ด าเนินการในภาระงานที่หลากหลายอันแต่ก่อนด าเนินการโดยบุคลากรวิชาชีพเท่านั้น (Karen K.Kirst-Ashman: 215) และ
หากเป็นการท างานกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่น ผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตหรือจิตเวช ซึ่งมักท างานแบบทีมสหวิชาชีพ ก็จะ
นิยาม นักวิชาชีพสนับสนุนนี้ คือ บุคคลซึ่งได้รับการฝึกหัดจากการอบรมเฉพาะทางเป็นพิเศษในบางบริบทและอยู่ในการดูแล
ของนักวิชาชีพช านาญการและสามารถท าหน้าที่หรือภารกิจได้เสมือนผู้เช่ียวชาญเชิงวิชาชีพนั้น (Karen K.Kirst-Ashman: 
405) 

ส าหรับ การท างานของอาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุนในประเทศไทย จะมีในหลายหน่วยงานเช่นเดียวกับใน
ต่างประเทศ ได้แก่ ในสถานสงเคราะห์ ในสถานพินิจหรือราชทัณฑ์ ในหน่วยงานทางสุขภาพทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานเอกชน การรวมกลุ่มต่างๆภายในชุมชน เช่น กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน หรือ สถานแรกรับเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนในชุมชน เป็นต้น รวมถึง หน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ทั้งนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีจะเห็นถึงการท างานของอาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือการท างานของนักสังคมสงเคราะห์ที่ชัดเจน
คือ หน่วยงานหรือสถานพยาบาลทางสุขภาพและสาธารณสุข (Health settings) เช่น ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังหรือต้องรักษาเป็นเวลานาน และในศูนย์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นต้น 

จึงขอยกกรณีของศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งปฏิบัติงานโดยนักสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายและครอบครัวเพื่อให้การดูแลแบบประคับประคอง ให้ความเข้าใจต่อโรคและอาการที่เป็นผลจากการเจ็บป่วย 
ผลกระทบทางสังคมจิตใจ และการแจ้งความจริงของภาวะสุขภาพที่เผชิญอยู่เพื่อเตรียมพร้อมทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ และ
พร้อมยอมรับ ปรับตัว ปรับใจ และสู้กับครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดบนฐานความจริง ซึ่งแต่ละบุคคลและครอบครัวจะมี
ความสามารถในการยอมรับ เผชิญและจัดการที่แตกต่างกัน ด้วยข้อจริงของความจ าเป็นดังกล่าว อาสาสมัครและนักวิชาชีพ
สนับสนุนจึงเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างส าคัญในการช่วยนักสังคมสงเคราะห์ “เตรียม” ผู้ป่วยและครอบครัวในการ
พร้อมรับและจัดการกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรู้ทันและเท่าทัน  
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สี่ประเภทของอาสาสมัคร 
ในศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะมีอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยแบ่ง

ตามแหล่งที่มาของอาสาสมัครได้เป็น 4 ประเภท คือ  
1.อาสามืออาชีพ ได้แก่ นักวิชาชีพต่างๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพยาบาลใช้เวลาว่างจากการท างาน

ประจ ามาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น เป็นพยาบาลและมีความสามารถด้านการนวด จึงใช้การนวดสัมผัสเพื่อลดความ
ปวดให้กับคนไข้ที่ใช้ยาเคมีบ าบัด เป็นเภสัชกร ใช้เวลาว่างออกคลินิกเคลื่อนที่ให้ค าปรึกษาเรื่องการใช้ยา เป็นนักกายอุปกรณ์ 
รับซ่อมแซมกายอปุกรณ์ให้คนในชุมชน สิ่งท่ีเป็นอุปสรรคส าหรับอาสาสมัครกลุ่มนี้ คือ หาเวลาว่างจากงานประจ าได้ยาก แต่
หากมีการรวบรวมจ านวนอาสาสมัครได้มากเพียงพอที่จะหมุนเวียนกัน จะท าให้สามารถด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้ 

2.อาสาเมล็ดพันธ์ใหม่ ได้แก่ นิสิต นักศึกษาที่เรียนวิชาเกี่ยวกับการดูแลชีวิต เช่น นักศึกษาพยาบาล นิสิตแพทย์ 
นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ นักศึกษากายภาพบ าบัด เป็นต้น ในกลุ่มนี้หากมีโครงการจิตอาสา เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัด
โครงการจิตอาสาเพื่อนข้างเตียง มอบหมายให้อาสาสมัครกลุ่มนี้ไปดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ าย โดยมีเครื่องมือ 
คือ การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening) สิ่งที่ได้หลังจากท ากิจกรรมไม่เพียงแต่ผู้ป่วยจะได้ก าลังใจเท่านั้น แต่เกิดการเติบโต
ของเมล็ดพันธ์ คือ ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตจิตใจผู้ป่วยโดยผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งในต าราไม่สามารถให้ได้ 

3.อาสาเพ่ือนไม่ทิ้งกันหรือ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกัน ท าให้มีความเข้าใจ รู้ความต้องการของกัน
และกัน เช่น ชมรมเพื่อนพาร์กินสัน กลุ่มสไมล์ (โรคเอสแอลอ)ี ชมรมเพื่อนวันพุธ (กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์) กลุ่ม อสม. (อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) เป็นต้น อาสาสมัครกลุ่มนี้มักจะมีใจเต็มร้อยที่จะช่วยเพื่อน เพียงแต่ต้องเสริมทักษะบางอย่าง เช่น 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเสริมพลังใจ เพื่อให้สามารถช่วยเพื่อนได้อย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ สิ่งที่พึงระวัง คือ 
อาสาสมัครอาจผูกใจกับเรื่องราวของเพื่อนจนรู้สึกเป็นทุกข์ (Sympathy) หรือมีอาการเศร้าซึมเมื่อเพื่อนที่เป็นโรคเดียวกัน
ป่วยหนักจนถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น จึงต้องมีกระบวนการสร้างความเข้มแข็งทางอารมณ์และกระบวนการเยียวยาใจของ
อาสาสมัครเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ขณะเดียวกัน ต้องควบคู่กับการฝึกเตรียมพร้อมรับมือกับอารมณ์ของตนเอง 

4. อาสาใจสั่งมา คือ อาสาสมัครที่เป็นประชาชนทั่วไป ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการ
เจ็บป่วย แต่มีใจอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อยากช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกใบเดียวกัน เป็นผู้ที่จะสามารถมาสร้างความสุข 
ความสบายใจ ความบันเทิง หรือเปิดโลกทรรศน์ใหม่ให้ผู้ป่วยผ่อนคลายได้ เช่น เป็นนักดนตรี อาสามาช่วยสอนดนตรีขั้น
พื้นฐานให้เด็กป่วยเรื้อรังที่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน เป็นพนักงานบริษัทแต่ชอบประดิษฐ์สิ่งของ จึงมาจัดกิจกรรมบ าบัดให้
ญาติที่มาดูแลผู้ป่วยได้ผ่อนคลาย พระอาสาสมัครของกลุ่มคิลานธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะข้างเตียง เข้าเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่
ต้องการซักถามเรื่องธรรมะ เป็นต้น อาสาสมัครเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่ท าให้คลายทุกข์แต่ยังสร้างสุขให้ผู้ป่วยและญาติได้ด้วย ซึ่ง
บางครั้งบุคลากรทางการแพทย์ให้การรักษาได้เพียงบรรเทาทุกข์เท่านั้น แต่พลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปต้องได้รับการเยียวยาใจ
ด้วย สิ่งที่ต้องเสริมให้กับอาสาสมัตรกลุ่มนี้ คือ เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ทักษะการฟัง เป็นต้น แต่ข้อควรระวัง
ของกลุ่มนี้ คือ ผลประโยชน์แอบแฝงในการเข้ามาเป็นอาสาสมัคร เช่น ขายสินค้า เผยแพร่แนวคิดลัทธิ หรือความเช่ือ จึงต้องมี
ระบบการคัดกรอง ดูแลและประเมินผล 
 

กระบวนการสร้างอาสาสมัคร: กว่าจะได้เป็นอาสาสมัคร 
แม้ประเทศไทยจะมีอาสาสมัครประเภทใจสั่งมามากมายแต่การดูแลเยียวยาผู้ป่วยเป็นงานที่ต้องการความ

ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย ดังนั้น ผู้ที่จะมาเป็นจิตอาสาจึงต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี การ
สร้างอาสาสมัครทั้ง 4 ประเภทต้องให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอน ด้วยเหตุผลส าคัญคือความปลอดภัยและสิทธิผู้ป่วยเป็นล าดับ
แรก 
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ขั้นที่ 1 จูงใจให้เข้ามา สรรหาให้ตรงใจ 
ในการจูงใจและคดักรองผู้มจีิตอาสา ประเภทของสื่อท่ีใช้จะต้องเหมาะกับกลุม่เป้าหมายที่ต้องการ หลายโครงการมี

การประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอรเ์นท จะได้อาสาสมัครประเภทอาสาใจสั่งมา แต่หากต้องการอาสาเพื่อนไม่ทิ้งกัน อาจต้องจูงใจ
ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างการรกัษา เช่น การจดักิจกรรมกลุม่พูดคุยระบายความเครียด กิจกรรมคา่ยเรียนรู้การดูแลตนเอง 
เมื่อผู้ป่วยเห็นประโยชน์ของการมีเพื่อนร่วมโรค จึงเป็นแรงผลักดันท่ีอยากช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง 

ในส่วนของเนื้อความที่ต้องระบุในการประชาสัมพันธ์ นอกจากจะต้องจูงใจให้อยากร่วมกิจกรรมแล้วควรมีส่วนใน
การคัดกรองจิตอาสาเบื้องต้นด้วย เช่น ระบุพื้นที่ในการจัดกิจกรรมว่า เป็นหอผู้ป่วยเด็กหรือผู้สูงอายุ หอผู้ป่วยวิกฤติ ระบุ
คุณสมบัติของอาสาสมัครที่ต้องการ เง่ือนไขที่ส าคัญ เช่น ต้องฉีดวัคซีนแล้ว (เพราะอาจแพร่เช้ือโรคให้ผู้ป่วย) มีเวลาเยี่ยม
ผู้ป่วยอย่างน้อยสัปดาห์ละกี่วัน หรือระบุระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม เช่น ท าดีช่วงเข้าพรรษา ช่วงปิดภาคเรียน เป็นต้น 

การคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรม ในเบื้องต้นอาจคัดกรองจากใบสมัคร จากนั้นใช้การสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อให้ได้
อาสาสมัครที่ต้องการอย่างแท้จริง เป็นการป้องกันปัญหาและความเข้าใจผิดระหว่างกัน สิ่งที่ต้องประเมิน ได้แก่ แรงจูงใจและ
เหตุผลที่ต้องการมาเป็นอาสาสมัคร ต้องไม่มีวาระซ่อนเร้นที่จะเอาประโยชน์จากผู้ป่วย ทั้งการขายสินค้า การชักจูงหรือ
เผยแพร่แนวคิดลัทธิต่างๆ เป็นต้น ประสบการณ์ความสูญเสีย ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย จุดเด่นจุดด้อยและข้อจ ากัด ความ
คาดหวังจากการเป็นอาสาสมัคร บุคคลอ้างอิงเพื่อยืนยันข้อมูลและตัวตน เป็นต้น 

ในระหว่างการสัมภาษณ์ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตอาสาได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ เช่น ความคาดหวังของโครงการ หรือ 
ช้ีแจงสิ่งที่อาสาสมัครอาจต้องเจอทั้งในด้านบวกและด้านลบ หรือตัวอย่างเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการ
ตัดสินใจและลดอัตราการถอนตัวจากโครงการได้ 

 

ขั้นที่ 2 อบรมบ่มเพาะเมล็ดพันธ ์
หลายคนอาจคิดว่าการเป็นอาสาสมัครไม่ต้องมีการฝึกอบรมก็ได้แค่มีใจพร้อมช่วยเหลือก็เพียงพอแล้ว แต่การเป็น

อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยไม่ใช่เพียงแค่การแจกสิ่งของแต่เป็นงานการเยียวยาใจ ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมตัว มีการฝึกฝน ไม่ต้อง
ถึงขั้นเก่งระดับมืออาชีพแต่สามารถเข้าถึงและเข้าใจผู้ป่วยได้ซึ่งขั้นตอนการอบรมนี้จะช่วยให้อาสาสมัครได้มีโอกาสเรียนรู้การ
เป็นอาสาสมัครและรู้จักตัวเอง โดยผ่านกิจกรรมกระบวนการกลุ่มที่เปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) เนื้อหาจะเน้นการฝึกทักษะที่จ าเป็นได้แก่ การฟังอย่าง
ใส่ใจ การถาม การสังเกต การจัดการอารมณ์ การให้ก าลังใจ สิ่งที่ควรและไม่ควรท าในขณะที่เยี่ยมผู้ป่วย 

อีกเนื้อหาหนึ่งที่ส าคัญต้องสอดแทรกระหว่างการอบรม คือการเตรียมพร้อมให้อาสาสมัครสามารถ "รู้ทันจิตและ
รับมือ" กับอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ผู้ป่วยไม่พร้อมจะคุยด้วย หรือแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าว บางคนร้องไห้หรือบ่นอยากตายในระหว่างการคุย การที่อาสาสมัครได้รับการฝึกให้เตรียมพร้อมรับมืออย่าง
มีสติ และมีจิตเมตตา จะช่วยให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ด้วยดี 

ระยะเวลาในการอบรมที่เหมาะสมประมาณ 2 วัน และจ านวนอาสาสมัครครั้งละประมาณ 20 - 40 คน เพื่อให้
กระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนหลากมุมมองและทั่วถึง 

 

ขั้นที่ 3 ลงมือท า ตามใจฝัน 
เมื่ออาสาสมัครผ่านการอบรมแล้วต่อไปเป็นข้ันตอนท่ีอาสาสมัครรอคอย นั่นคือการเยี่ยมผู้ป่วย ซึ่งอาสาสมัครจะเป็น

ผู้ก าหนดเองว่าจะเยี่ยมผู้ป่วยเมื่อใด มีความถี่เท่าใด แต่ไม่ควรน้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ระยะเวลาการเยี่ยมแต่ละครั้งขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ เช่น อาการป่วยในวันนั้น ดังนั้น ก่อนเข้าเยี่ยมผู้ป่วยอาสาสมัครจึงควรสอบถามอาการผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่
ประจ าหอผู้ป่วยในวันแรกท่ีจะเข้าเยี่ยมผู้ป่วย อาสาสมัครอาจจะรู้สึกกังวลเพื่อลดอาการดังกล่าวอาจจับคู่กับเพื่อนอาสาสมัคร
เข้าเยี่ยมผู้ป่วยด้วยกัน เมื่อมีความคุ้นเคยกันในครั้งต่อไปสามารถไปเยี่ยมคนเดียวได้  
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สิ่งที่อาสาสมัครต้องค านึงถึงก่อนการเยี่ยมผู้ป่วย คือ การส ารวจใจตนว่าพร้อมหรือไม่ "จิตว่าง" เพียงพอที่จะเข้าใจ
และยอมรับกับสิ่งท่ีต้องเผชิญในขณะเยี่ยม จากน้ันควรตรวจสอบความพร้อมของผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่ หรือหากไปเยี่ยมที่บ้าน
ควรมีการนัดหมายล่วงหน้าและแจ้งยืนยันอีกครั้งเมื่อถึงวันนัด การถามความพร้อมของผู้ป่วยก่อนเยี่ยมถือเป็นการให้เกียรติ 
และเคารพผู้ป่วยด้วย 

การเยี่ยมของอาสาสมัครอาจจะไม่ได้ช่วยเพียงแค่ตัวผู้ป่วยเท่านั้น แต่อาจเป็นช่วงเวลาทองของผู้ดูแลหลัก ที่จะได้มี
เวลาพักผ่อน คลายเครียด หรือจัดการธุระส่วนตัวได้บ้าง เช่น แม่ที่เฝ้าลูกน้อยที่ป่วยตลอดยี่สิบสี่ช่ัวโมง เจ็ดวันต่อสัปดาห์  
เป็นการยากท่ีจะสามารถควบคุมอารมณ์ให้ราบรื่นตลอดเวลา แต่หากมีเวลาส่วนตัวบ้าง เช่น ไปท าผม ไปช็อปปิ้ง เพียงแค่วัน
ละ 1 - 2 ช่ัวโมง ความสุขเล็กๆ นี้จะช่วยให้มีแรงกาย แรงใจดูแลผู้ป่วยต่อไป ดังนั้น การเยี่ยมผู้ป่วยของอาสาสมัครจึงถือเป็น
การเยียวยาผู้ดูแลด้วยอีกทางหนึ่ง 
 

ขั้นที่ 4 เติบโตไปด้วยกัน 
กระบวนการในการติดตามประเมินผลการท างานของอาสาสมัครจะเปี่ยมไปด้วย "วิถีกัลยาณมิตร" โดยใช้

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าไปดูแลผู้ป่วยระหว่าง อาสาสมัครด้วยกันเอง 
และอาสาสมัครกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ประจ าหอผู้ป่วย (อาจท าหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ป่วย) บรรยากาศในการพูดคุยเน้น
การเรียนรู้ร่วมกัน การเสริมพลังทางบวก บางครั้งอาจมีการเพิ่มพูนทักษะเพื่อเสริมศักยภาพและความมั่นใจของอาสาสมัคร 

การติดตามผลอีกวิธีที่มีการท าในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คือ หลังจากการเยี่ยมผู้ป่วยแต่ละครั้งอาสาสมัครต้อง
บันทึกลงในสมุดเยี่ยมที่เก็บไว้ในหอผู้ป่วย ข้อมูลที่บันทึกจะเป็นประโยชน์กับทีมผู้รักษาด้วยเนื่องจากหลายครั้งสิ่งที่ผู้ป่วยบอก
อาสาสมัครแต่ไม่ได้บอกแพทย์ทั้งที่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการรักษา 

ณ ช่วงเวลาแห่งการพูดคุยนี้ อาจเป็นช่วงเวลาของการจัดการความเศร้า หรือการเยียวยาอาสาสมัครที่เผชิญกับ
เหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ผู้ป่วยที่ดูแลอยู่เสียชีวิต ความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยจัดการปัญหาบางอย่างให้ผู้ป่วยได้ ความรู้สึก
ด้อยค่า กระบวนการจัดการอารมณ์นี้อาจช่วยโดยอาสาสมัครรุ่นพี่ถ่ายทอดประสบการณ์ หรือใช้กระบวนการกลุ่มช่วยเสริม
พลังบวก หรือบางคราวอาจต้องการผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ก้าวผ่านเหตุการณ์นั้นได้ 
 

ระบบจัดการ  ปัจจัยความส าเร็จยั่งยืน 
ระบบการจัดการหรือการด าเนินการเพื่อน าทรัพยากรต่างๆมาให้งานส าเร็จบรรลุตามจุดมุ่งหมาย  วรรณาจารุ

สมบูรณ์ ผู้มีประสบการณ์ในการสร้างอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน ได้สรุปการถอดบทเรียนการสร้างอาสาสมคัร
ในชุมชน ว่าปัจจัยความส าเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับการวางระบบการจัดการในโรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลเปรียบเสมือน
กลไกหรือฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนงานอาสาสมัคร ในบทความนี้จะกล่าวถึงระบบการจัดการ ท่ีต้องค านึงถึง 3 ระบบ คือ 
ระบบฐานข้อมูล ระบบบริหารจัดการและระบบนโยบาย  

- ระบบฐานข้อมูล 
ผู้เขียนเคยอ่านบทความที่เจ้าพ่อสื่อระดับโลกท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า ใครมีข้อมูลผู้นั้นครองโลก การท างานอาสาสมัคร

ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็เช่นกัน ระบบฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ อย่างน้อยต้องมีข้อมูลของ 3 ส่วน คือ ข้อมูล
อาสาสมัคร ข้อมูลผู้ป่วย และข้อมูลเครือข่ายองค์กรหรือเครือข่ายชุมชน การออกแบบฐานข้อมูลทั้งสามส่วนต้องท าให้สามารถ
เชื่อมโยง เข้าถึงง่ายและตอบสนองความต้องการของกันและกันได้ แต่เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องสิทธิผู้ป่วย อาจเป็นอุปสรรคต่อ
การท างานด้านอาสาสมัคร เพราะอาจท าให้ผู้ท างานในองค์กรสาธารณสุขรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะแบ่งปันข้อมูลกับอาสาสมัคร 
ดงันั้น กลวิธีในการแบ่งปันข้อมูลจึงต้องมีความโปร่งใส อยู่บนฐานของความไว้วางใจกัน 

องค์ความรู้ เป็นฐานข้อมูลที่อาจจะถูกมองข้าม หรือให้ความส าคัญน้อย เนื่องจากมีช่องว่างระหว่าง "ภาษาหมอ" กับ 
"ภาษาชาวบ้าน" จึงเป็นสิ่งท้าทายที่จะต้องมีระบบการจัดการองค์ความรู้ทางการแพทย์ ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายส าหรับ
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ประชาชนท่ัวไป รูปแบบของการสื่อสารอาจเป็นลักษณะของเรื่องเล่าเร้าพลัง การให้ความรู้ผ่านสื่อบันเทิง เป็นต้น ซึ่งจะช่วย
ลดช่องว่างระหว่างบุคลากรกับอาสาสมัครลงได้ นอกจากนี้ ในประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้ที่จะเอื้อให้งานด้านอาสาสมัคร
ก้าวหน้า โดยเฉพาะข้อมูลเชิงสังคมในมิติด้านจิตใจอารมณ์ มิติด้านการจัดการ มิติด้านชุมชน ซึ่งหากท าควบคู่กับการ
ด าเนินงานด้านจิตอาสาจะเป็นการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้วย 

- ระบบการประสานงาน 
ความยั่งยืนของการท างานอาสาสมัคร มีกุญแจส าคัญที่จะท าให้งานด าเนิน งานต่อเนื่องหรือไม่นั้น ก็คือ ผู้

ประสานงาน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เพราะต้องท างานเกี่ยวข้องกับ คือ ผู้ป่วย ญาติ อาสาสมัคร บุคลากรในหอผู้ป่วย  
หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล หรือแม้แต่องค์กรภายนอก เช่น ศูนย์สาธารณสุข อนามัย องค์การบริหารต าบล (อบต.) พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ซึ่งการประสานงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย โดย
บทบาทของหน่วยประสานงานต้องเอื้ออ านวยให้การด าเนินงานของกิจกรรมอาสาสมัครลุล่วงด้วยดี การออกแบบระบบการ
ประสานงานจึงต้องท าให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยากหรือมีล าดับขั้นตอนของการประสานงานที่มากไปอาจใช้เทคโนโลยี 
เช่น การประสานงานผ่านเครือข่ายสังคม (social network)  เป็นต้น 

- ระบบนโยบาย 
การก าหนดนโยบายเป็นเสมือนการยืนยันว่าผู้บริหารให้การยอมรับกิจกรรมนั้นๆ การเปิดพื้นที่ (ใจ) จึงเป็นนโยบาย

แรกที่โรงพยาบาลจะเอื้อให้อาสาสมัครได้เข้ามาดูแลผู้ป่วยได้ โดยในช่วงแรกอาจมีหอผู้ป่วยน าร่อง เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างบุคลากร อาสาสมัคร และผู้ป่วย เมื่อสามารถปรับเข้ากับบริบทของแต่ละฝ่ายได้ ผู้บริหารควรก าหนดเป็นพันธกิจหลัก
หนึ่งที่จะให้การสนับสนุนงานของเครือข่ายอาสา ซึ่งจะท าให้การขยายพื้นท่ีหรือขยายโครงการกิจกรรมจะง่ายขึ้น  

นอกจากนโยบายระดับองค์กรแล้ว รัฐควรมีนโยบายที่เอื้อให้งานอาสาสมัครก้าวหน้ามากขึ้น เช่น นโยบายสร้าง
ความเข้าใจเรื่องการแบ่งปันการส่งต่อความดี (การสร้างจิตอาสา) นโยบายสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย นโยบายที่จะ
เอื้อให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในบ้านหรือในชุมชนได้โดยลดการพึ่งพิงสถานพยาบาลแต่อาศัยอาสาสมัครในชุมชนคอยช่วยเหลือ เช่น 
นโยบายยาระงับปวด นโยบายเวชภัณฑ์อุปกรณ์ ให้สามารถน าออกมาใช้ที่บ้านได้ เป็นต้น 
 

ส่งท้าย : การสร้างอาสาสมัคร คือ การสร้างพลังแห่งการเยียวยา 
มีอาสาสมัครนิสิตแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาข้างเตียงคนหนึ่ง กล่าวว่า เมื่อแรก หวังจะมา "ให้" แต่สุดท้าย

คือ "ได้" ได้พลังเสริมให้ก้าวเดิน พลังจาก"ผู้ป่วย"ที่ตนดูแล หากมองอย่างลึกซึ้ง อาสาสมัคร ก็คือ ผู้ที่เริ่มงานด้วยความรัก 
เพื่อส่งต่อความรัก ความปรารถนาดีแก่เพื่อนมนุษย์ ดังนั้น การจะแผ่ขยายความรักหากท าด้วยกระบวนการที่ตั้งอยู่บนฐาน
จิตใจที่ละเอียดอ่อนเปี่ยมด้วยเมตตาพร้อมจะแบ่งปัน สังคมก็จะถูกเติมเต็มด้วย "ผู้อาสาส่งรัก" 
 

ข้อสังเกตต่อการท างานระหว่างนักวิชาชีพทางการแพทย์กับนักวิชาชีพสนับสนุน/อาสาสมัครให้เกิดประสิทธิภาพ 
 จากกรณีศึกษาของการท างานสังคมสงเคราะห์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดังข้างต้น  จึงพบข้อสังเกตต่อปัจจัยที่
จะส่งเสริมให้การท างานร่วมกันระหว่างอาสาสมัครหรือนักวิชาชีพสนับสนุน (Paraprofessional) กับบุคลากรทางการแพทย์ 
(Clinician) หรือทีมสหวิชาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญทางสุขภาพและการแพทย์มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ไร้ความขุ่นเคือง
ขัดแย้ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี อยู่ 5 ประเด็น อันประกอบด้วย 
 ประเด็นท่ี 1 มีการก าหนดขอบเขตงานและบทบาทหน้าท่ีที่รับผิดชอบระหว่างกันบนฐานความเข้าใจท่ีตรงกันและที่
ชัดเจน จะท าให้การท างานร่วมกันนั้นบรรลุสู่ประโยชน์สูงสุดทางสุขภาพอย่างแท้จริง ดังนั้น สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพระหว่าง
กัน และการก าหนดแนวทางปฏิบัติหรือข้อตกลงท่ีเห็นพ้องร่วมกันอย่างเคารพต่อกันและกันในความเช่ียวชาญ ยอมรับในอัต
ลักษณ์ของงานและความสามารถเฉพาะ รวมถึง การก าหนดแนวทางและขั้นตอนในการประสานส่งต่อ (referrals) ที่เป็น



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 279 - 

ระบบและหมายรวมถึง การสื่อสารพูดคุยในบทบาทหน้าท่ี การเป็นผู้น าในแต่ละบริบทหรือลักษณะงานแต่ละประเภทหรือแต่
ละวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดความรู้สึกก้าวก่ายหรือเกิดการซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นท่ี 2 มีการจัดระบบและกระบวนการในการสื่อสารระหว่างกันท่ีไม่ซับซ้อน ชัดเจนและรวดเร็ว การสื่อสารที่
ดีควรเป็นแบบสองทาง คือ สร้างความเข้าใจได้ชัดเจนท้ังผู้สื่อสารและผู้รับสารเพื่อให้สามารถวางแผนการท างานเชิงสุขภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสาร จึงควรใช้ให้เหมาะกับข้อมูลที่จะสื่อสาร เช่น 

- หากเป็นการนัดหมายวันเวลากัน จะสื่อสารได้ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือ จดหมายอิเลกโทรนิกส์  
- หากเป็นการสื่อสารเพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว ความคืบหน้า หรือแผนที่จะปฏิบัติต่อไปควร

สื่อสารผ่านเครื่องมือในการท างาน ได้แก่ แบบบันทึกการปฏิบัติงาน เพื่อแบ่งปันข้อมูลของกรณีบุคคลนั้น 
และแสดงถึงแนวการด าเนินงานของแต่ละวิชาชีพโดยสังเขป เห็นถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างกันและ
สามารถวางแผนการบริการทางสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องข้อควรระวัง คือ ระบบในการจัดเก็บข้อมูลที่ต้อง
ตระหนักในการพิทักษ์ในสิทธ์ิของผู้ใช้บริการ ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ภายใต้การแจ้งบอกและขออนุญาต 
และการรักษาจริยธรรมทางวิชาชีพ   

- หากเป็นลักษณะงานท่ีต้องท างานเป็นทีม การพูดคุยเป็นกลุ่ม เพื่อยืนยันก าหนดงาน เวลา สถานที่ เป็นสิ่ง
ส าคัญเพื่อให้แต่ละวิชาชีพสนับสนุนงานได้อย่างเต็มที่และตรงตามวัตถุประสงค์  

ประเด็นที่ 3 มีการบริหารจัดการต่อภาระงานได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถแยกแยะงานที่ต้องรับผิดชอบเป็น
หน้าท่ีหลักและงานท่ีเป็นการสนับสนุน จะช่วยให้ประสบความส าเร็จในการท างานได้ทั้งสองด้าน ดังนั้น การสามารถจัดการ
งานได้จากการก าหนดสายงานหลัก-รองที่ชัดเจน จะช่วยให้ท างานหลักก็ส าเร็จ งานสนับสนุนก็เรียบร้อย 
 ประเด็นที่ 4 การบริการทางสุขภาพที่มีความต่อเนื่อง เป็นปัจจัยที่จ าเป็นยิ่ง หากผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการประสบ
ปัญหาในการท างานกับบุคลากรวิชาชีพหรือทางการแพทย์ หรือเกิดสถานการณ์ที่ไม่ไว้วางใจกัน นักวิชาชีพสนับสนุนหรือ
อาสาสมัครจะสามารถเข้าไปลดภาวะตึงเครียดดังกล่าว ท าความเข้าใจในปัญหา สิ่งที่ต้องการและพยายามประสาน
ความสัมพันธ์ให้กลับคืนมาได้อีกครั้ง ต้องยอมรับว่าอาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุนจะมีสายสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงได้เหนียว
แน่นกว่าบุคลากรทางการแพทย์ มีอิสระที่จะเข้าถึง วางแผน ให้บริการซึ่งจ าเป็นต้องได้รับและเข้าใจในความต้องการของ
บุคคลและชุมชนได้มากกว่า บ่อยครั้งกว่า และต่อเนื่องกว่า  
 ประเด็นท่ี 5 ในหลายครั้งที่ นักวิชาชีพสนับสนุนหรืออาสาสมัครต้องเผชิญกับความขัดแย้งหรือถูกคาดหวังที่ไม่ตรง
ตามความเป็นจริง มักพบว่า บุคลากรทางวิชาชีพหรือทางการแพทย์ไม่เคยที่จะมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ (ทั้งๆที่ตนไม่ค่อยว่างหรือมีเวลานัก) ขณะทีน่ักวิชาชีพสนับสนุนหรืออาสาสมัครจะให้เวลาและมีโอกาส
ในการไปพบผู้ใช้บริการมากกว่า (แต่ขาดทักษะและความรู้เฉพาะด้าน) มีผลต่อความน่าเช่ือถือและต่อการยอมรับในทีมสห
วิชาชีพโดยภาพรวมได้ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดการยอมรับและความน่าเช่ือใจด้วยการให้
การศึกษา-ความรู้ทางสุขภาพอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกระท าได้ถูกแนวทางและเป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริมศักยภาพและ
ความสามารถเฉพาะตามบริบททางสุขภาพเฉพาะนั้น และให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกันกับผู้ใช้บริการด้วยสัมพันธภาพ
เชิงสนับสนุน มิใช่ความสัมพันธ์เชิงอ านาจหรือสั่งการ  
ข้อเสนอแนะต่อคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในการพัฒนาและปรับการท างานขึ้นสู่ระดับมาตรฐาน 
 อาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุน จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมาตรฐานสูงขึ้น ควรจะต้องผ่านการอบรม
และฝึกหัด ซึ่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สามารถมีส่วนในบทบาทเชิงพัฒนาดังกล่าวได้ โดย 
 แนวทางแรก เพื่อท่ีจะเสริมให้การท างานมีความสมบูรณ์และมีศักยภาพได้เต็มตามหน้าที่มากขึ้น อาสาสมัครและ
นักวิชาชีพสนับสนุนควรได้รับการฝึกหัด (train) โดยเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่มีมาตรฐานและเป็นทางการ ตั้งแต่การอบรม
เป็นหลักสูตระยะสั้น จนถึงการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งหลักสูตรจะเน้นให้เข้าใจและฝึกปฏิบัติจนเกิด
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ทักษะเชิงวิชาชีพในด้านการสื่อสาร การให้การปรึกษา การจัดการแบบรายกรณี การพิทักษ์สิทธ์ิ การก าหนดสร้างและบริหาร
จัดท ากิจกรรมที่สอดคล้องตามที่ชุมชนและบุคคลต้องการ  
 

 แนวทางที่สอง เพื่อให้การบริการทางสุขภาพสามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง การท างานร่วมกันของบุคลากรทาง
แพทยก์ับอาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุนนี้ควรด าเนินไปอย่างเคารพในข้อเด่น จุดแข็ง และเติมเต็มในข้ออ่อนหรือส่วน
พร่องซึ่งกันและกัน โดยเพิ่มพูนความรู้หรือศักยภาพบางด้านแก่อาสาสมัครหรือนักวิชาชีพสนับสนุนเพื่อให้สามารถกระท า
บทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและตรงกับความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ในขณะที่ อาสาสมัครหรือนักวิชาชีพสนับสนุนก็
ตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพอย่างมีความรับผิดชอบ มีความรู้ที่แม่นย าในบริบทเฉพาะทางสุขภาพนั้น 
ระมัดระวัง และละเอียดอ่อนในการปฏิบัติเชิงรักษาดูแล เหตุผลเนื่องจากประชาชนจะรับรู้ว่าผู้ปฏิบัติ งานแต่ละคนคือส่วน
หนึ่งของ “ทีมสุขภาพ” โดยมิได้ประเมินแยกแยะเป็นรายบุคคลจากกันอย่างชัดเจน สนับสนุนได้จากการวิจัยเกี่ยวกับการ
รับรู้ของผู้ป่วยต่อ professional กับ paraprofessional ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ (Corcoran, 1985; Edwards and 
Jahns, 1990; Den Boer, Wiersma, Russo, and Van den Bosch, 2005 in Barnaby Pace, 2010; Bruce A., Thyer 
and John S. Wodarski, 2007 ค้นจากอินเตอร์เน็ต) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมีความเต็มใจท่ีจะร้องขอความช่วยเหลือจาก
นักวิชาชีพสนับสนุนมากกว่าจากบุคลากรวิชาชีพทางการแพทย์ และในบริบทของความน่าเชื่อถือและความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางกลับไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่แสดงถึงการรับรู้ที่ต่างกัน 
 

 แนวทางที่สาม การท างานเป็น “ทีมสุขภาพ” ที่ดีโดยไม่ก่อเกิดความขัดแย้งหรือความคาดหวังต่อกันที่มากเกิน
หรือไม่ถูกต้อง คือ การก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) ของแต่ละวิชาชีพให้ชัดเจน หมาย
รวมถึงบทบาทของแต่ละวิชาชีพในแต่ละบริบท สถานการณ์และเป้าหมายของงานสุขภาพแต่ละครั้ง การตระหนักใน
มาตรฐานงานสุขภาพ กฎและข้อตกลงร่วม และแผนการท างานที่เข้าใจตรงกัน ทั้งนี้ ขอบเขตงานสุขภาพที่ออกแบบหรือ
ก าหนดขึ้นในการดูแลที่บ้าน กับครอบครัวหรือท างานร่วมกับชุมชนนี้ จะมีองค์ประกอบและกิจกรรมของงานแบบหลาย
ขั้นตอน (multi-stage healthcare program) อันได้แก่ 
 1) การดูแลสุขภาพท่ีบ้าน งานดูแลสุขภาพแบบปฐมภูมิ (primary health care) 
 2) การเสรมิพลังและสร้างก าลังใจ (empowerment) บนฐานของความสัมพันธ์ในชุมชนและความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม 
 3) งานสุขภาพเชิงป้องกัน เชิงส่งเสริม และคุ้มครองพิทักษ์ (prevention, promotion and protection) 

4) การดูแลพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน (emergency care) 
5)การสื่อสาร อันรวมถึง การให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือข่าวทางสุขภาพ 
6) การท างานอย่างมีจริยธรรม เคารพในการเป็นผู้น า [ระหว่างที่บ้าน ชุมชน กับทึมสุขภาพ] และการเป็น

ทีมงาน [ระหว่างนักวิชาชีพและบุคลากรในทีมสุขภาพกันเอง] 
7) การบริหารจัดการ (administration) ซึ่งรวมถึง บุคลากร งบประมาณทรัพยากร เครือข่ายทางสุขภาพและ

ทางสังคม  
ดังนั้น การก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ข้อตกลงร่วมที่ชัดเจน จะมีผลให้การท างานสุขภาพมีความ

น่าเช่ือถือ มีมาตรฐาน ประเมินผลเชิงประสิทธิผล -ประสิทธิภาพได้ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่นในการวิจัย
ประเมินผลถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพสนับสนุนเพิ่มขึ้นหรือไม่ และ ในประเด็นใดเมื่อเข้ารับการอบรม
ด้วยหลักสูตรและสถาบันที่มีมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า นักวิชาชีพสนับสนุนสามารถท างานในงานส่งเสริมสุขภาพชุมชนใน
ระดับปฐมภูมิแทนบุคลากรทางการแพทย์ได้มากกว่า สามารถให้ความช่วยเหลือและลดอัตราการบริโภคสุ ราให้แก่ผู้ติดสุรา 
รวมถึง ผู้ที่ติดบุหรี่ ก็สามารถลดความถี่ในการสูบได้เพิ่มขึ้น ผู้ป่วยเบาหวานและโรคเรื้อรังสามารถควบคุมอาหารและมี
โภชนาการที่ถูกต้อง มารดาหลังคลอดตระหนักและให้ความส าคัญกับการให้ลูกดูดนมแทนการใช้นมผง คนในชุมชนมีความ
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เข้าใจสนใจและปฏิบัติการออกก าลังกายเพิ่มขึ้น นอกจากน้ัน ผู้ป่วยและผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่
จ าเป็นเป็นจ านวนท่ีสูงขึ้น เป็นต้น 
  

แนวทางที่สี่  อาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุนต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ด้วยการเข้า
อบรมในหลักสูตรที่มีมาตรฐานและในสถาบัน องค์กรที่ได้รับการยอมรับ อาจโดยการสนับสนุนของบุคลากรทางการแพทย์เอง 
และมีความเข้าใจในหลักการท างานทางสังคมสงเคราะห์ที่ส าคัญ โดยเฉพาะการเคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้ใช้บริการ หลัก
ความเป็นเอกัตบุคคล หลักความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีวัฒนธรรมและภาวะแวดล้อมทางสังคมที่หลากหลาย ซึ่งสัมพันธ์กับ
หลักการตัดสินใจด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ 
 

 โดยสรุปแล้ว การท างานสังคมสงเคราะห์และการท างานทางสุขภาพ จะสามารถบรรลุตามขอบเขตของงาน
การแพทย์ สาธารณสุขและจิตสังคมทั้งในด้านการรักษา การดูแลและประคับประคอง การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ การป้องกัน 
และการส่งเสริมได้นั้น จ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องและมีทักษะการท างานที่ใกล้เคียงกับบุคลากร
วิชาชีพมาท างานร่วมกัน ในสถานะและต าแหน่งอาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุน อันมีผลให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย ท้ังนี้ คณะสังคมสงเคราะห์สามารถมีส่วนร่วมโดยกระท าบทบาทเป็นผู้ให้การอบรม การฝึกหัด หรือการ
สร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานเพื่อท าให้สามารถปฏิบัติงานต่อมนุษย์ได้อย่างมีความเคารพและตระหนักในคุณค่าของบุคคล 
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บทบาทเครือข่ายทางสังคมของผู้ปกครองที่มีบุตรออทิสตกิในศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ.ตรงั 
Role of social network for autistic's parent in Autistic life Skill Center Trang Province 

 
วิภาดา ตันติเอกรัตน์1 

Wipada tuntiagarat2 

 
Abstract 

The objective of “Role of social network for autistic’s parent in Autistic Life skill Center” is to 
study social network and role of social network of government sector, private sector and citizen sector. In 
the show action team, lead team and support team to develop life skill. This study used a qualitative 
research and randomization was 21 cases and recorded based research process. 

The study found that the social networks is caused by the problem of treatment, sense of 
compassion , and known the importance of networks. The network action team role that focuses on the 
treatment , knowledge creation and build a network to create a system of services involved. Lead team 
role is promoting coordination, networking and participatory budget knowledge to create a sub-class 
network. The support team role will promote the process development of networks of the law,the 
disabled and education and social policy. 
Keywords : Role of social networks. , Parents who have a child with autism. , AUTISTIC LIFE SKILL CENTER 

Trang Province 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทเครือข่ายทางสังคมของผู้ปกครองที่มีบุตรออทิสติกในศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคล

ออทิสติก จังหวัดตรัง”มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเกิดเครือข่ายทางสังคมและบทบาทของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนในการแสดงบทบาท ทีมท า ทีมน าและทีมหนุน ในการพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เจาะจง จ านวน 21 ราย และการบันทึกตามกระบวนการวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่าการเกิดเครือข่ายเกิดจากปัญหาการบ าบัด ความรู้สึกสงสาร  การเห็นความส าคัญของเครือข่าย 
โดยบทบาททีมท าที่เน้นการบ าบัดการให้ความรู้และสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างระบบการให้บริการแบบมีส่วนร่วม บทบาททีมน า
เป็นการส่งเสริม  ประสานงานให้เครือข่ายมีส่วนร่วมด้านงบประมาณ ความรู้ การสร้างเครือข่ายระดับพื้นที่ย่อย ส่วนทีมหนุน
เป็นการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเครือข่ายตามพระราชบัญญัติคนพิการ/การศึกษาและนโยบายของหน่วยงาน  
ค าส าคัญ : บทบาทเครือข่ายทางสังคม, ผู้ปกครองที่มีบุตรออทิสติก, ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ.ตรัง 

 
บทน า 

ในปี  2556 พบว่าประเทศไทยมีจ านวนออทิสติก 4,203 คน ในภาคใต้มีจ านวน 368 คน เมื่อส ารวจแยกตามราย
จังหวัด จังหวัดตรังมีจ านวน 37 คน ซึ่งอยู่ในล าดับที่ 4 จาก 14 จังหวัดภาคใต้ (ข้อมูลประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบียน
กลางคนพิการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ , 2556) โรคออทิสติกที่มีความบกพร่องทางสังคม 
ภาษาการสื่อสาร พฤติกรรม ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของสังคมโดยเฉพาะเรื่อง
                                                           
1 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand 



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 284 - 

การช่วยเหลือตนเอง การเล่น การสื่อสาร ทักษะการเรียน ทักษะการท างาน กิจกรรมยามว่างและการเข้าสังคม ซึ่งถือเป็นแกน
หลักของชีวิต และจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะทางจิตสังคมให้เป็นคนที่พ่ึงตนเอง ด ารงชีวิตได้ตามศักยภาพ (คณาจารย์สาขาวิชา
กิจกรรมบ าบัดคณะกายภาพบ าบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551, ปณิชกา, 2552, สมภพ, 
2543) ส่งผลให้ต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งก็คือ พ่อ แม่และครอบครัวของตัวเด็กเอง ครอบครัวที่มีบุตรเป็นออทิสติกต้อง
อาศัยรูปแบบการรักษาเฉพาะคนโดยทีไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ (อัญชรส, 2553) ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการรักษา
ส่งผลให้ครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านและเป็นระยะยาวนาน ทั้งด้านอารมณ์จิตใจ การด าเนินชีวิตส่วนตัวและอาชีพ
ของบิดามารดา ซึ่งมีผลต่อการจัดการบทบาทหน้าท่ีของบิดา มารดา  ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ฐานะทางด้านเศรษฐกิจ 
(ขึ้นกับเศรษฐกิจแต่ละครอบครัว) ด้านสังคม (สุไปรมา, 2543) และอาจสร้างความรุนแรงในครอบครัวจนถึงการฆ่าตัวตายได้ 
(ศศิธร, 2541) 

การช่วยเหลือจากเครือข่ายทางสังคมถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อครอบครัวที่มีบุตรออทิสติกเพราะเครือข่ายเกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์อันดี ความเช่ือทางด้านศาสนา วัฒนธรรมท าให้บุคคลเข้าถึงได้ง่ายที่สุดและสร้างความยั่งยืนที่หยั่งรากลึกไปถึง
ระดับจิตวิญญาณ (นฤมล, 2543, เสรี, 2548) อีกทั้งเป็นแหล่งรวมพลังของกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ ที่จะน าไปสู่
การเพิ่มช่องทางของทรัพยากรที่จ ากัด ในด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และกายภาพ หลายงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าเครือข่าย
ทางสังคมตั้งแต่ระดับใกล้ชิด อาทิ สามี ภรรยา บิดา มารดา ญาติ เพื่อน จะมีส่วนช่วยในเรื่องจิตใจ การได้รับการยอมรับ การ
เห็นคุณค่าในตนเอง ช่วยทดแทนแหล่งการสนับสนุนทางสังคมอื่นได้  ในกลุ่มนักวิชาชีพทางการแพทย์และการศึกษา มีส่วน
ช่วยเหลือ ในด้านอารมณ์ของผู้ปกครองมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านบริการ  การฟื้นฟูเสริมสร้าง รักษา
ความสามารถที่มีอยู่เดิมของเด็กออทิสติกโดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์ ศาสนา การศึกษา  สังคม อาชีพ หรือ 
กระบวนการอื่นๆ เพือ่ให้บุคคลออทิสติกได้มีโอกาสด ารงชีวิตทางสังคมอย่างเต็มศักยภาพ  จนเกิดรูปแบบการรักษาแบบต่างๆ 
เพื่อให้มีทักษะชีวิต (ทวีศักดิ์, 2550) เช่น การใช้สื่อบัตรภาพ การใช้โปรแกรม CAI ฝึกทักษะการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การ
ใช้ศิลปะบ าบัด ดนตรีบ าบัด การบ าบัดด้วยสัตว์ หุ่นยนต์บ าบัด การฝังเข็ม ฯลฯ การช่วยเหลือเหล่านี้มาจากบทบาทเครือข่าย
ทางสังคมแทบท้ังสิ้น 

ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดตรัง ที่เป็นหน่วยร่วมบริการทางสาธารณสุขซึ่งมีเครือข่ายทั้งภาครัฐ
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ร่วมกันสนับสนุนทางสังคม จนเกิดผลเชิงรูปธรรม ซึ่งเห็นได้จากศูนย์ส่งเสริมฯ ได้รับการประเมิน
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ในระดับ “ผ่าน” พ.ศ. 2554 จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
และได้งบประมาณในการเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับชมรมผู้ปกครองออทิสติก จังหวัดพังงา , เป็นองค์กรคนพิการที่มีการด าเนินงานด้าน
คนพิการดีเด่น จังหวัดตรัง พ.ศ.2554 และประธานศูนย์ส่งเสริมฯเป็นบุคคลท าคุณประโยชน์ให้กับผู้ปกครองอออทิสติก พ.ศ. 
2554 บทบาทเครือข่ายทางสังคมของผู้ปกครองที่มีบุตรออทิสติกในศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดตรัง   มีพลัง
สนับสนุนทางสังคมด้านต่างๆ ต่อการผู้ปกครองและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติกทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเป็นทักษะ
พื้นฐานที่จะต่อยอดทักษะด้านอื่นๆ ทางจิต สังคม ที่ใช้ส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม โดยผู้วิจัยได้มีการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก ่แนวคิด ทฤษฎีเครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคม, ความรู้ออทิสติก, แนวคิดทักษะ
ชีวิต, ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดตรัง 
 
เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา 

การศึกษาบทบาทเครือข่ายทางสังคมของผู้ปกครองที่มีบุตรออทิสติก ด้านทฤษฎี งานวิจัย ได้รวบรวมข้อมูลจาก
หนังสือ ต ารา วารสาร บทความ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ ข้อมูลทางสถิติ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการถ่ายทอดประสบการณ์การเกิดเครือข่ายทางสังคมและบทบาท
ทีมท า บทบาททีมน า บทบาททีมหนุน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะเสนอข้อมูลการเกิดเครือข่ายและบทบาทเครือข่ายทางสังคมของ
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ผู้ปกครองที่มีบุตรออทิสติกในศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดตรัง ซึ่งประกอบไปด้วยบทบาททีมท า (ระดับ
กิจกรรม/การท างาน) ทีมน า (ระดับการสนับสนุนและประสานงาน) ทีมหนุน (ระดับการส่งเสริม/และการให้ค าปรึกษา) 
 การวจิัยครั้งนี้ก าหนดประเภทกลุ่มประชากรที่เจาะจง (Purposine sample) จากศูนย์ฯและใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ( Accidental Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบให้โอกาสไม่เท่ากัน (Non- 
Probability Sampling) โดยเครือข่ายต้องมีคุณสมบัติที่ก าหนด ได้แก่ (1) ไม่เป็นผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก (2) เต็มใจใน
การให้ข้อมูล (3) มีต าแหน่ง ที่ระบุ บทบาท ภาระกิจการช่วยเหลือผู้ปกครองหรือบุคคลออทิสติกอย่างเป็นรูปธรรมจาก
หน่วยงานท่ีท างาน หรือจากศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ.ตรังอย่างใดอย่างหนึ่ง (4) ผ่านการอบรมความรู้ในเรื่อง
ออทิสติกไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง (5) ร่วมประชุมกับศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (6) มีการ
ประสานงาน และท ากิจกรรมร่วมกับศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดตรัง ในด้านการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขหรือ
รักษาและฟื้นฟู ทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน และมีกิจกรรมท าร่วมกันมากกว่า 2 
ครั้ง ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 21 ราย แบ่งเป็นภาครัฐ 14 ราย ภาคเอกชน 3 ราย ภาคประชาชน 4 ราย ซึ่งการศึกษา
ครั้งนี้ใช้การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) และกรณีศึกษา (Case study) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือหลักในการสนทนากับกลุ่มเครือข่าย กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลกระท าภายใต้
หลักจริยธรรมโดยการส่งโครงการวิจัยเข้ารับการพิจารณาด้านจริยธรรมกับคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อเป็น
การเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ของกลุ่มเครือข่ายทางสังคมและกลุ่มของผู้ปกครอง 
 
ผลการศึกษา3 
การเกิดเครือข่ายทางสังคม 

การเกิดเครือข่ายทางสังคม แบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ข้ันการก่อตัวของเครือข่ายทางสังคม, ขั้นเริ่มสร้างเครือข่าย
ทางสังคม, ขั้นเป็นเครือข่ายทางสังคมและการบริหารจัดการเครือข่าย, ขั้นคงที่อยู่ตัวและขยายผล 

ขั้นการก่อตัวของเครือข่ายทางสังคม  
จุดเริ่มต้นของการเกิดเครือข่ายมาจากหลายปัจจัย ภาครัฐด้านสุขภาพเกิดจากผู้ปกครองไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเด็กออทิสติก

และไม่ยอมรับว่าลูกเป็นเด็กออทิสติก ไม่ได้น าลูกเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ภาครัฐ
ด้านสุขภาพจึงจัดโครงการให้ความรู้ผู้ปกครอง กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันเอง ส่วนภาคเอกชน ภาครัฐด้าน
การศึกษาและภาคประชาชน เริ่มต้นเป็นเครือข่ายจากการก่อตั้งชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จ.ตรัง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่รู้จัก
กันเป็นการส่วนตัวกับกลุ่มผู้ปกครอง เช่น เพื่อนสมัยเรียน เพื่อนบิดา และกลุ่มเพื่อนดังกล่าวมีการชักชวนให้เพื่อนคนอ่ืนๆ เข้า
มาเป็นเครือข่าย โดยใช้ชมรมฯเป็นสถานที่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มพบปะและขยายกลุ่มเครือข่ายให้กว้างต่อไป เหตุผลในการ
ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายมีหลายเหตุผลดังนี้ ภาครัฐ มองว่าเป็นบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และเป็นไปตาม พรบ.ด้าน
การศึกษาและคนพิการ ในบางหน่วยงานมองว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่อยากจะช่วยจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน และ
ช่วยเหลือผู้ปกครองในการบ าบัดเพราะเด็กออทิสติกไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของสังคม ภาคเอกชน ให้
เหตุผลว่าเป็นเพื่อนร่วมโลก เด็กน่าส่งสาร ต้องการให้เด็กมีที่ยืนในสังคม ส่วนภาคประชาชนให้เหตุผลว่า เป็นกลุ่มที่น่าสงสาร 
กลัวว่าผู้ปกครองจะเลี้ยงเด็กไม่ได้เพราะวิธีการเลี้ยงดูมีความยากล าบาก อาจเลี้ยงดูแบบผิดวิธี และต้องการสร้างตัวตนใน
สังคมให้กับเด็กออทิสติก  

 
 

                                                           
3 ผลการศึกษาของบทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง “บทบาทเครือข่ายทางสังคมของผู้ปกครองที่มีบุตรออทิสติกในศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจ.ตรัง 
ที่อยู่ระหว่างศึกษาผลการวิจัยซึ่งได้น าผลที่ศึกษาเสร็จสิ้นแล้วประมาณ 80 % มาเป็นข้อมูลในการเขียนบทความ 
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ขั้นเร่ิมสร้างเครือข่ายทางสังคม 
การเริ่มสร้างเครือข่ายทางสังคมเริ่มจากการท าความเข้าใจค าว่า “เครือข่ายทางสังคม” ภาครัฐมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ 

ทดแทนข้อจ ากัดต่างๆ ในการดูแลเด็กออทิสติก ในด้านงบประมาณ ความรู้ การสร้างตัวตน มีความเข้มแข็ง ภาคเอกชน มอง
ว่า เครือข่ายต้องมีความพร้อมท ากิจกรรมไปในแนวทางเดียวกัน ภาคประชาชน มองว่า เป็นกลุ่มที่กระท าเหมือนกัน มีพลังใน
การเปลี่ยนแปลงความรู้ ลดความโดดเดี่ยว โดยเฉพาะเครือข่ายในกลุ่มภาครัฐเป็นกลุ่มส าคัญในการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
แต่ทั้งนี้ข้ึนกับว่าจะเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายได้หรือไม่ กลุ่มเครือข่ายใช้ความรู้ด้านออทิสติก และพรบ.การศึกษากับ พรบ.คน
พิการ เป็นหลักในการสร้างเครือข่ายทั้งนี้มีการน าความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี ศิลปะ มาช่วยประสานเครือข่ายร่วมด้วย 

เป้าหมายของการสร้างเครือข่ายภาครัฐเน้นสร้างสถานที่ให้บริการกระจายตามพื้นที่ย่อย เพิ่มความรู้ของบุคคลากร 
เน้นการท างานเป็นทีม สร้างระบบบริการต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานและเพียงพอกับความต้องการ ภาคเอกชนเน้นการจัดตั้ง
ศูนย์ฯ4 เพือ่ช่วยเหลือเด็ก ผู้ปกครองในการบ าบัดและสร้างตัวตนในสังคม ภาคประชาชนต้องการให้เด็กออทิสติกมีโอกาสใน
การใช้ชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม โดยส ารวจกลุ่มเครือข่ายภายใต้เกณฑ์ที่ว่าต้องเป็นบุคคลที่เต็มใจท างานหรือมีประสบการณ์ด้านคน
พิการ มีความพร้อมด้านงบประมาณ ก าลังคน และความรู้ เป็นคนในพื้นที่ มีกิจกรรมที่เห็นเชิงประจักษ์ มีความต้องการ
คล้ายคลึงกัน ติดต่อได้สะดวก โดยมีกระบวนการ คือ ค้นหาความต้องการของตนเอง ค้นหาเครือข่าย ค้นหาคนที่จะไป
ประสานเครือข่าย และท าข้อตกลง ผลประโยชน์กับเครือข่ายอย่างเป็นธรรม 

ขณะเดียวกันการประสานเครือข่ายต้องสร้างความสัมพันธ์เชิงความร่วมมือกับเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน มองในลักษณะเดียวกันว่าต้องมีการสื่อสารทางตรงด้านบวก สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง สื่อสารให้เกียรติ สร้าง
ระบบการท างานแบบเปิด สร้างจุดมุ่งหมาย สร้างผลประโยชน์เชิงหุ้นส่วน จัดค่าตอบแทนต่างรูปแบบ สนับสนุนสิ่งอ านวย
ความสะดวกพื้นฐาน ทั้งที่จอดรถ อุปกรณ์จัดกิจกรรม ค่าเดินทาง และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เห็นผลชัดเจน จับต้อง
ได้ เช่น อบรมท าสื่อพัฒนาเด็ก ประชุม เวทีชาวบ้าน กีฬาสี สภากาแฟ พบปะพูดคุย เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มเครือข่ายใช้วิธีการสร้าง
ให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการตั้งแต่ วางแผน การจัดกิจกรรม ประเมินผล และให้ความส าคัญกับการจัดการ
ภายในเครือข่าย ภาครัฐ เน้นการจัดการแบ่งบทบาทหน้าที่ เป็นแผนผังองค์กร ภายใต้นโยบาย พรบ.คนพิการและการศึกษา 
ภาคเอกชน เน้นการท างานเป็นรูปแบบคณะกรรมการจ านวนไม่เกิน 10 คน แบ่งหน้าที่อย่างไม่เป็นทางการ ท างานตามความ
ถนัดและรับผิดชอบมากกว่า 2 งานต่อคน ภาคประชาชน เน้นการท างานแบบยืดหยุ่น นอกกรอบ ร่วมกับสังคม ชุมชน แต่มี
แนวทางช่วยเหลือออทิสติก ท างานไปในแนวทางเดียวกับศูนย์ฯ แต่ยังคงเอกลักษณ์ของกลุ่มเครือข่ายไว้ 

 
ขั้นเป็นเครือข่ายทางสังคมและการบริหารจัดการเครือข่าย   
ขั้นตอนนี้เริ่มจากการค้นหาผู้น าเพื่อก าหนดความต้องการ วัตถุประสงค์ บทบาท ภารกิจ กติกา ขั้นตอนการท างาน 

ซึ่งพบว่า การค้นหาผู้น า เครือข่ายจะจัดตั้งผู้น าในแต่ละภาคส่วนท่ีมีความรู้ด้านคนพิการ มีประสบการณ์ท างาน มีความเต็มใจ 
ทุกฝ่ายยอมรับ โดยใช้วิธีการการประชุมคัดเลือกสมาชิกก่อนไปสู่ขั้นตอนก าหนดบทบาท รายละเอียดการท างาน โดยใช้ฐาน
ความต้องการ ปัญหาเป็นหลัก ในการก าหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งเครือข่ายค้นหาจาก การสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้น ดูวัตถุประสงค์
ของเครือข่าย การสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน โดยภาครัฐมีวัตถุประสงค์ ให้ศูนย์ฯ ท างานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา 
สุขภาพ ที่กระจายตามพื้นท่ี เพื่อบ าบัดรักษา ส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษาและอาชีพ ภาคเอกชนและภาคประชาชนใช้แนวทาง
ของศูนย์ฯ มีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการพัฒนาผู้ปกครองเป็นคนดูแลเด็กแบบมืออาชีพ ร่วมกับครอบครัว และชุมชน มุ่งให้
เครือข่ายเข้าร่วมทุกข้ันตอนตั้งแต่การบริหารหน่วยงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กออทิสติก การประเมินหน่วยงาน เช่น อบรม
เชิงปฏิบัติการ ประชุม ลงเยี่ยมบ้าน ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ สังคมออนไลน์ การถอดบทเรียน การประเมินองค์กร
มาตรฐานองค์กรคนพิการภายใต้อัตลักษณ์ คือ การเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม หลากช่องทาง มีตัวตน พัฒนาองค์กรเข้มแข็ง 

                                                           
4 ศูนย์ฯ หมายถึง ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดตรัง 
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ควบคู่กับการสื่อสารทางตรงมากกว่าทางอ้อม สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง  ท าข้อตกลงร่วมกัน สร้างโอกาสให้มีการพูดคุย 
บนฐานของเหตุผล คิดบวก รับฟัง สื่อสารสองทาง ยืดหยุ่น เช่น จัดหน่วยให้บริการรักษาออทิสติกที่ศูนย์ฯ เนื่องจากเด็กออทิสติก
มีอุปสรรค ด้านการรอคอยและช่วยลดความแออัดของผู้ป่วย หรือการจัดการผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการให้ขึ้นตรงกับหัวหน้า
งานเพียงคนเดียว เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มผู้ปกครองและต้องการลดขั้นตอนการสื่อสารและเพิ่มความรวดเร็วในการ
ตัดสินใจ 
 
 ขั้นคงที่อยู่ตัวและขยายผล 

เป็นขั้นของการการตกผลึกทางความคิด ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ใช้การอบรม ประชุม ถอดบทเรียน เพื่อ
เรียนรู้สิ่งที่ปฏิบัติมา ภาคเอกชนเรียนรู้ในเรื่องการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจากภาครัฐ สมาชิกต้องฝึกฝนความรู้ใน
หลายด้านเพื่อทดแทนสมาชิกที่ติดภารกิจ ปรับกิจกรรมเชิงรุกไปสู่เวทีสาธารณะและกลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์สื่อที่
หลากหลายเพื่อสร้างตัวตน การท างานเป็นแบบคณะกรรมการเครือข่ายร่วม ภาคประชาชน ส่งเสริมให้คนภายนอกได้เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในการท างานร่วมกัน ทราบความต้องการของแต่ละฝ่าย  เพื่อน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ใน
เครือข่ายและช่วยสร้างตัวตนในกลุ่มออทิสติก ภาครัฐ สร้างระบบการให้บริการแบบยั่งยืน โดยสร้างผู้ปกครองแกนน า สร้าง
ระบบให้บริการที่เช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล จัดสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อการเข้าถึงบริการที่สะดวก 
เท่าเทียม ท่ัวถึง 

นอกจากน้ีเครือข่ายเน้นเรื่องการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน จัดสรรค่าตอบแทนต่างรูปแบบ อาทิ ค่าเดินทาง เกียรติ
บัตร อุปกรณ์บ าบัด ทุนบ าบัด สิทธิพิเศษของการเป็นสมาชิกศูนย์ฯ ช่วยเหลือค่าประกันสังคมกับผู้ปฏิบัติงาน และขยายผล
การท างานสู่ชุมชน สร้างระบบให้บริการต่อเนื่องในระดับพื้นที่ เพิ่มวิธีการบ าบัดที่หลากหลายแยกกลุ่มเด็กออทิสติกออกจาก
ความพิการด้านอื่น พร้อมจัดกิจกรรมแสดงผลงาน ช่องทางการให้บริการ แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับออทิสติกเพื่อให้ชุมชน
รับรู้ และเข้ามาเป็นเครือข่ายในระดับท้องถิ่นให้มากข้ึน  

 
บทบาททีมท า  

ภาครัฐด้านสุขภาพช่วยเหลือให้เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคออทิสติก การบ าบัดรักษาเนื่องจากยังเป็นโรค
ที่คนทั่วไปไม่รู้จัก ท าให้ผู้ปกครองไม่ได้ส่งบุตรมาบ าบัดตามเวลาที่ก าหนด ประกอบกับจ านวนเด็กออทิสติกเพิ่มขึ้นและต้องเข้า
รับการรักษาร่วมกับคนไข้พิการด้านอื่น ท าให้ต้องรอรับการรักษาที่ยาวนาน ภาครัฐด้านสุขภาพจึงจัดการโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ให้ความรู้ กับทีมสหวิชาชีพและกลุ่มผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจและน าไปสู่การสร้างระบบการให้บริกา รใน
ระดับพื้นท่ีร่วมกับ รพ.สต. เครือข่ายต่างๆ ส่วนกลุ่มผู้ปกครองอบรมให้เป็นแกนน าผู้ปกครอง มีการทดสอบเพื่อออกใบรับรอง
ว่าสามารถบ าบัดเบื้องต้นกับเด็กออทิสติกคนอื่นๆ มีการจัดซื้ออุปกรณ์บ าบัดให้ผู้ปกครองแนะน าวิธีการใช้ การจัดสถานที่ใน
การบ าบัด ให้ค าปรึกษา ข้อมูล ท าครอบครัวบ าบัด ติดตามความก้าวหน้าของผู้ปกครองในการสอนเด็กออทิสติกตามบ้าน จัด
พี่เลี้ยงที่เป็นนักกิจกรรมบ าบัดดูแลการฝึกของผู้ปกครองแกนน าอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้ยังจัดบริการตรวจรักษาเด็ก
ออทิสติกที่ศูนย์ฯทุกเดือนเพื่อให้ค าแนะน าพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติก และบ าบัดทางด้านจิตใจ มีการเขียนบทความให้
ความรู้ ก าลังใจ และจัดเวทีเสวนาในชุมชมเพื่อสร้างความตระหนักในวันออทิสติกโลก  

ภาครัฐการศึกษาจะเป็นฝ่ายจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์ฯ เนื่องจากมีความพร้อมด้านสถานที่จอดรถ ห้องน้ า อุปกรณ์ใน
การจัดตั้งศูนย์ ที่เหมาะกับคนพิการ โดยไม่ต้องเสียค่าน้ า ค่าไฟ เนื่องด้วยเป็นหน่วยงานที่ท างานกับคนพิการมาก่อน มีครู
ส าหรับคนพิการเฉพาะไปช่วยสอนเด็กท่ีศูนย์ฯ มีนโยบาย งบประมาณรองรับที่ยืดหยุ่นเหมะกับคนพิการ โดยให้ครูจัดกิจกรรม
ร่วมกับศูนย์ฯเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และสร้างเป็นแหล่งเครือข่ายการน าเด็กออทิสติกเข้าสู่ระบบการพัฒนาทักษะชีวิต โดยให้
เด็กออทิสติกเป็นสมาชิกของศูนย์ฯและเป็นนักเรียนของโรงเรียนเพื่อให้เพิ่มเวลาในการฝึกมากขึ้นหรือส่งต่อไปยังหน่วยงาน
เครือข่ายที่เหมาะสมของเด็กออทิสติก อีกท้ังจัดเตรียมบุคคลกรที่มีความช านาญด้านคนพิการเป็นพี่เลี้ยงในการท างานร่วมกับ
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ศูนย์ฯ และมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการซึ่งทางหน่วยงานจะเชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเข้าร่วมรับฟังแลกเปลีย่น
ข้อมูลความรู้เพื่อเพ่ิมช่องทางในการพัฒนาเด็กออทิสติกที่หลากหลาย 

ภาคเอกชนมีบทบาทในเรื่องการจัดหาทุนบริจาคให้กับศูนย์ฯ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการบ าบัดการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติกผ่านสื่อท้องถิ่น  โดยเฉพาะในกลุ่มชมรมผู้ปกครอง
บุคคลออทิสติกและสมาคมบุคคลออทิสซึมแห่งประเทศไทยจะมีเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ในเรื่องการบริหารองค์กร ส่วนเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ มีบทบาทจัดกิจกรรมบ าบัดทักษะชีวิตเป็นรายบุคคล ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเด็กออทิสติก พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริม
ทักษะชีวิต จัดอบรมโครงการให้เครือข่ายเกี่ยวข้องเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กออทิสติก เช่น อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้สื่อพัฒนาเด็ก อบรมเจตคติผู้ดูแลเด็กออทิสติก จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสังคม เป็นต้น พร้อมทั้งจัดตารางให้
หน่วยงานภาคประชาชนเข้ามาจัดกิจกรรมดนตรีบ าบัด ศิลปะบ าบัด โยคะบ าบัดให้กับเด็กออทิสติก 

ภาคประชาชนมีส่วนช่วยเหลือในเรื่องการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมาย การบริหารองค์กรเอกชน การประเ มิน
มาตรฐานองค์กรคนพิการ  ประสานงานงบประมาณในการจัดกิจกรรม ช่วยเหลือด้านแรงกายในการจัดกิจกรรมโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย ประสานอาสาสมัครเข้าร่วมดูแลเด็กออทิสติกและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ผ่านกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครเพื่อ
สร้างความเข้าใจระหว่างเด็กออทิสิตกกับสังคม นอกจากน้ีอาสาสมัครมีส่วนช่วยเหลือในการถอดบทเรียนให้กับผู้ปกครองเด็ก
ออทิสติก การสอนศิลปะบ าบัด ดนตรีบ าบัด อาชีพบ าบัดในการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติก และพบว่ามีการน าหลักธรรม
ส่งเสริมกระบวนการคิดส าหรับผู้ดูแลเพื่อประยุกต์ในการพัฒนาเด็กออทิสติกและเปิดโอกาสให้เด็กออทิสติกได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของทางศาสนาท่ีมีเจ้าหน้าที่เช่ียวชาญด้านคนพิการดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ทีมท าเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นกันเองและก าหนดกิจกรรมให้พบปะร่วมกันบ่อยครั้งระหว่างกลุ่มเครือข่ายระดับ
แนวราบและแนวดิ่ง เช่น ประชุม สภากาแฟ เยี่ยมบ้าน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงการสร้างค่านิยมการสื่อสารแบบให้
เกียรติ รับฟัง ไม่ตีตรา เน้นบรรยากาศที่เป็นกันเอง ใช้ภาษาท้องถิ่น สั้นๆ ง่ายๆ ใช้สรรพนามแบบเครือญาติ เช่น ลุง ป้า อา 
น้อง พ่ี เป็นต้น 
  
บทบาททีมน า 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลเชิงประเด็นท่ีท างานเฉพาะพบว่าเป็นเรื่อง การให้บริการที่เพียงพอกับจ านวนเด็ก
ออทิสติกในระดับพื้นท่ีย่อยอย่างเป็นระบบ การสร้างตัวตนในสังคมและสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมเด็กออทิสติกท า
ให้กลุ่มเครือข่ายใช้การสนับสนุน ประสานงานเครือข่าย ระดับจังหวัดและภูมิภาค ภาครัฐจะประสานไปกับหน่ วยงานรัฐ
ด้วยกันในเรื่องงบประมาณ บุคคลกร และสถานที่ ในการจัดกิจกรรมพัฒนางานคนพิการ เช่น อบรมเครือข่ายระดับภาคใต้ 
ศึกษาดูงานระหว่างจังหวัด การสร้างห้องเรียนพิเศษส าหรับคนพิการ การสร้างตัวตนเชิงประจักษ์ของเด็กออทิสติกในจังหวัด
ตรัง การเข้าร่วมเพื่อประเมินมาตรฐานองค์คนพิการ ภาคเอกชนประสานงานเครือข่ายเพื่อขอการสนับสนุนเรื่องสถานที่
งบประมาณจัดกิจกรรม บุคคลเพื่ออบรบให้ความรู้การพัฒนาเด็กออทิสติกกับการบริหารองค์กรใน จ.ตรัง และประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ความรู้ให้กับเครือข่ายในพื้นที่ จ.ตรัง นอกจากนี้มีการสนับสนุนให้กลุ่มศูนย์ฯ ในจังหวัดอื่นๆ ได้มารวมกลุ่มกันเพื่อ
พัฒนาความรู้ แนวทาง สร้างเครือข่ายร่วมกัน  ภาคประชาชน จะประสานหน่วยงานที่รู้จักเพื่อให้ประสานกับศูนย์ฯ ในเรื่อง
งบประมาณ สถานท่ี บุคลากร เพื่อจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองเด็กออทิสติกในพื้นที่เฉพาะ และสร้าง
ตัวตนในสังคม ผ่านกลุ่มอาสาสมัครและทางศาสนาในระดับท้องถิ่น 
 กลุ่มเครือข่ายเน้นประสานและสนับสนุนเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อสร้างกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมพลังเครือข่าย 
สร้างตัวตนในสังคม ช่วยเหลือเด็กออทิสติกและผู้ปกครอง สร้างระบบการให้บริการแบบเชื่อมโยง โดยอาศัยภาครัฐเป็นหลักใน
การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรส าหรับเป็นพี่เลี้ยงแนะน า และสถานท่ีส าหรับพัฒนาเด็กออทิสติกทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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บทบาททีมหนุน 
บทบาททีมหนุนเป็นการพัฒนาเครือข่ายให้สอดคล้องกับการการพัฒนาประเทศพบว่ากลุ่มเครือข่ายใช้ พรบ.คน

พิการและ พรบ.การศึกษาเป็นหลักในการพัฒนาเครือข่าย เชิงรุก เพื่อสร้างระบบการท างานท่ีเชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดและ
ประเทศ ภาครัฐด้านสุขภาพสร้างระบบให้บริการ และสร้างผู้ปกครองแกนน า ภาครัฐด้านการศึกษาสร้างระบบให้บริการผ่าน
กระบวนการศึกษาระดับอ าเภอ ต าบล โดยเพิ่มบุคลากรกระจายระดับอ าเภอ ต าบล และค้นหา ส่งเสริมเครือข่าย จัดกิจกรรม
ศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการคนพิการระหว่างจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการท างาน มีการปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะกับการ
ใช้งานในกลุ่มคนพิการ ส่วนภาคเอกชนจัดหางบประมาณเพื่อสร้างโครงการอบรมกลุ่มที่ท างานเกี่ยวกับเด็กออทิสติก ให้มา
รวมกลุ่มกันระหว่างจังหวัด และมุ่งสร้างเครือข่ายให้ท างานควบคู่กับการศึกษาด้านคนพิการเพื่ออาศัยนโยบายภาครัฐด้านคน
พิการและสร้างระบบการท างานให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมกับศูนย์ฯแบบคณะกรรมการ ส่วนศูนย์ฯต้องไปมีส่วนร่วมกับ
เครือข่ายเช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันกลุ่มเครือข่ายได้อาศัยสื่อท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ สร้างตัวตนและสร้างเครือข่ายระดัง
จังหวัด ส่วนภาคประชาชนให้ค าปรึกษาแนวทางประสานเครือข่ายแนวราบและแนวดิ่งกับภาครัฐด้านคนพิการ สร้างกิจกรรม
เสนอต่อสาธารณะเพื่อสร้างตัวตนและกลุ่มเครือข่ายท้องถิ่นได้เข้ามาท างานร่วมกับศูนย์ฯ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

การเกิดเครือข่าย 
ปัจจัยในการเป็นเครือข่าย 
ลักษณะกลุ่มเครือข่าย พบว่ามีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับเด็ก ด้านคนพิการ ด้านกฎหมาย มนุษย์ศาสตร์ การ

สื่อสารมวลชล ครูการศึกษาพิเศษ ในระดับปริญญาตรีและโทสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยฉัตร (2550) ที่กล่าวว่าปัจจัยจาก
สมาชิกเครือข่ายมีส่วนส าคัญในการก่อตั้งเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ และ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา กลุ่มครอบครัวของ
เครือข่ายมีความสัมพันธ์กับแนวทางการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ กล่าวคือ บุคคลที่อายุน้อย ระดับ
การศึกษา รายได้ที่สูง และความใกล้ชิดในครอบครัว จะให้ความสนใจ รับรู้ในเรื่องการสร้างเครือข่าย ผลการศึกษาสะท้อนให้
เห็นว่าเครือข่ายรับรู้ความหมายค าว่า “เครือข่ายทางสังคม” เป็นกลุ่มเครือข่ายทดแทนข้อจ ากัดต่างๆ ในการดูแลเด็กออทิสติก 
 ด้านงบประมาณ ความรู้ การสร้างตัวตน ช่วยให้ขับเคลื่อนกิจกรรมพลังในการเปลี่ยนแปลง เกิดผลทางด้านความรู้ 
ช่วยเหลือท าให้เครือข่ายเหนี่ยวแน่น ลดความโดดเดี่ยวแต่กลุ่มงานของตนเองจะต้องมีความเข้มแข็งก่อนไปประสานกับ
เครือข่ายอื่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายมีความเข้าใจสภาพคนพิการ โอกาสส าหรับการฟื้นฟูคนพิการ ซึ่ งเป็นปัจจัยที่
สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยฉัตร (2550) ที่ว่าการตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย, การสร้างพันธะกรณีร่วมกัน 
และการพัฒนาความสัมพันธ์ อันส่งผลถึงในเรื่องประสานงานของกลุ่มบุคคลและองค์กร,การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน ในเรื่องการศึกษาปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การหาสมาชิก สร้างแกนน า เพื่อเผยแพร่
วัตถุประสงค์ของการตั้งเครือข่าย และแบ่งบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ แต่ทั้งนี้กระบวนการ
สร้างเครือข่ายให้ความส าคัญกับการส ารวจเครือข่าย จากข้อมูลพบว่ามีการก าหนดคุณสมบัติการเป็นเครือข่ายว่าจะต้องมี
ความเต็มใจ มีความรู้เกี่ยวกับคนพิการ และมีกิจกรรมให้เห็นด้านคนพิการเชิงประจักษ์ร่วมด้วย 

นอกจากนี้พบว่าการเป็นเครือข่ายมีความเกี่ยวข้องกับ พรบ.ด้านการศึกษาและพรบ.ด้านคนพิการในหน่วยงานรัฐ 
เอกชน มีส่วนผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายจัดบริการเฉพาะคนพิการจากกลุ่มการศึกษา การแพทย์ สวัสดิการสังคม และ
ถูกก าหนดเป็นบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่จะสร้างและแสดงบทบาทสนับสนุนเครือข่ายตามสิทธิเครือข่ายด้านคนพิการ 
สอดคล้องกับวรัญญา (2548) ที่กล่าวว่าปัจจุบันแนวคิดเครือข่ายถูกน าไปใช้ในรูป พรบ.ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ การแก้ไข ฟื้นฟู
ด้านต่างๆ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกันระหว่างเครือข่ายท าให้เครือข่ายเข้าใจ รับรู้ และสามารถเช่ือมโยงกันได้เร็ว
ขึ้นและท างานไปในทางเดียวกันท าให้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาทักษะเด็กออทิสติก สอดคล้องกับความคิดของพระมหา
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สุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) (2547) ,ปาริชาติ และชัยวัฒน์ (2546),ชินสัคค (2549), เสรี (2548) ที่จ าเป็นต้องมีการก าหนดให้
ชัดเจน ว่ามีเรื่องอะไร ใครท าหน้าที่ไหน และท าได้จริง เนื่องจากจุดมุ่งหมายของแต่ละเครือข่ายด้านคนพิการจะมีแนวทางที่
คล้ายคลึงกัน คือ มุ่งผลพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติก ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชม โดยกลุ่มภาครัฐเน้น พัฒนาก าลังคน
ให้บริการระดับพ้ืนท่ีย่อย และสร้างระบบบริการเช่ือมโยง ภาคเอกชน มุ่งพัฒนาเด็กออทิสติก อย่างมีมาตรฐาน พัฒนาศูนย์ฯที่
พร้อมให้บริการตามความต้องการ และภาคประชาชน มุ่งสร้างสังคมออทิสติกให้เป็นกลุ่มเดียวกับสังคมในชุมชน 

รูปแบบการสร้างเครือข่ายมีลักษณะ “หุ้นส่วนแบบเป็นเจ้าของ” ตั้งแต่กระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผน แนว
ทางการสร้างเครือข่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของอุมาพร (2551) ว่าการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนของสมาชิกเครือข่ายผู้
บกพร่องทางจิตต้องให้มีความร่วมมือไปถึงการบริหาร กลุ่มเครือข่ายออทิสติก มักจะเชิญเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการหน่วยงาน เพื่อเสนอความคิดเห็น ร่วมวางแผนแนวทางการพัฒนาเด็กออทิสติก ร่วมรับรู้วัตถุประสงค์ผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดผลส าเร็จ ให้เครือข่ายเข้าร่วมการประเมินในระดับองค์กร บุคลากร และโครงการย่อยๆ พร้อมให้รางวัลเชิญชู
เกียรติกับเครือข่าย เพื่อแสดงให้สมาชิกเห็นว่าแต่ละคนมีความส าคัญต่อกระบวนการขับเคลื่อนพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติก 
กระบวนการสร้างเครือข่ายกระท าภายใต้การสื่อสารทางตรงมากกว่าทางอ้อม สื่อสารแบบให้เกี ยรติใช้ภาษาง่ายๆ ท้องถิ่น 
สื่อสารทางบวก เน้นการรับฟัง ซึ่งสอดคล้องกับ ชินสัคค (2549) และ เสรี (2548) ว่าเครือข่ายจะมีความส าคัญในการสร้าง
ค่านิยมธรรมเนียมการสื่อสารแบบให้เกียรติ ใช้ภาษาในการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ฟังอย่างตั้งใจ และสื่อสารภายใต้ผลประโยชน์
ร่วมกันของหน่วยงาน กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้ปกครอง เพื่อแสดงให้เห็นคุณค่า ความส าคัญในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เช่น 
ค่าตอบแทนตัวเงินในการเดินทางเข้ารับการอบรม เกียรติบัตร สิทธิการน าบุตรเข้าบ าบัดรักษาและรับอุปกรณ์บ าบัด ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่เครือข่ายจับต้องได้ชัดเจน และเกิดผลรวดเร็ว 
 

ปัจจัยในการคงอยู่ของเครือข่าย 
การแบ่งบทบาทการท างานท่ีชัดเจนแต่ไม่ตายตัว เครือข่ายนิยมแบ่งบทบาทตามความถนัน ประสบการณ์ และแบบ

ผสมบทบาท คือ หน่ึงคนจะท าหลายบทบาทเพื่อฝึกฝนความช านาญและสามารถท างานแทนสมาชิกคนอื่นที่ติดภารกิจ ระบบ
การท างานเน้นการท างานแบบยืดหยุ่นแม้ในหน่วยงานภาครัฐก็สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์หรือสังคมออนไลน์ ในการก าหนด 
จัดกิจกรรมต่างๆเน้นการติดต่อแบบแนวราบมากกว่าแนวดิ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลดข้อจ ากัดในการท างานเอื้อให้เครือข่ายมีโอกาส
เข้ามาท างานร่วมกันอย่าง สะดวก รวดเร็ว เกิดความเข้าใจในบทบาทและป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างเครือข่าย 

ขยายผลการท างานในระดับแนวกว้างและแนวลึก แนวกว้าง คือ สร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนใน
ระดับท้องถิ่น แนวลึก คือ ประสานเครือข่ายท ากิจกรรมกันหน่วยงานระดับใหญ่และย่อยอย่างสม่ าเสมอในกลุ่มภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติก เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีเอกลักษณ์และทรัพยากรที่ 
 ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักษณา (2545) ในมุมมองผู้ประสานงานเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยเอดส์มองว่าการ
ท างานต้องประสานงานกับเครือข่าย 3 ด้าน คือ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาครัฐและชุมชน เพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ประสานงานด้านนี้ มองว่า เครือข่าย เป็นการตระหนักในขีดความสามารถของตนเองที่จ ากัดในการ
แก้ปัญหา การประสานกับเครือข่ายภาครัฐจึงอาศัยแบบแนวตั้งเพื่ออาศัยโครงสร้างอ านาจรัฐในการเชิญองค์กรพัฒนาเอกชน
และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมประชุม ปรับเปลี่ยน แนวคิด กระบวนการท างานไปในทิศทางเดียวกันและใช้การ
ประสานงานแบบแนวนอน ในการท างานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในแบบเสมอภาค เท่าเทียม  เช่น ศูนย์ฯให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการบริหารจัดการศูนย์เนื่องด้วยหน่วยงานการศึกษาจะมีเครือข่ายที่รู้จักกับผู้ปกครองและมี
ช่องทางให้บริการที่ยืดหยุ่น ตรงกับความต้องการของผู้ปกครอง และสามารถดึงผู้ปกครองให้เข้าร่วมในการดูแลเด็กออทิสติก
ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมาพร (2551) ที่มองว่าโรงเรียนต้องเป็นคนท่ีคอยกระตุ้นผู้ปกครองเด็กพิการให้สร้างเครือข่าย
แบบมีส่วนร่วม ด้วยการสร้างความตระหนักให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กพิการ เห็นได้จากกลุ่มเครือข่าย
ภาครัฐและศูนย์ฯให้ผู้ปกครอง ครู ร่วมกระบวนการวางแผนพัฒนาเด็กออทิสติกในระบบการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
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เข้ามามีส่วนร่วม วิเคราะห์เด็ก วางแผนพัฒนา ร่วมสอน ผลิตสื่อ และเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พัฒนา
เด็กออทิสติกท าให้เกิดการช่วยเหลือด้านข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ทรัพยากร 

แนวทางเหล่านี้ขยายผลไปสู่การสร้างความมั่นคงของความเป็นหุ้นส่วนจะต้องมีการจัดหา ทรัพยากรให้เพียงพอกับ
เครือข่าย ในด้านความรู้ ทักษะ การสื่อสาร และต้องด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยน จัดการประชุม 
หรือพบปะทั่วไป ทุกเดือน จัดโครงการที่หลากหลาย ก าหนดเป้าหมายที่สมาชิกรับได้ กลุ่มเครือข่ายได้มีส่วนร่วมจัดหา
ทรัพยากรให้กับศูนย์ฯ ตั้งแต่อุปกรณ์บ าบัด งบประมาณ สถานท่ี ซึ่งต่อมาเป็นทรัพยากรที่กลุ่มเครือข่ายได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุมาพร (2551) และภมริน (2548) ในเรื่องการขยายกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชมรมเพื่อเป็นการ
สร้างระบบจูงใจในการท างาน ตอกย้ าให้สมาชิกเห็นว่าแต่ละคนมีความส าคัญต่อสมาคม สิ่งส าคัญที่ท าให้ความเป็นหุ้นส่วน
ยังคงอยู่ คือ มีรูปแบบการสนับสนุนจากเครือข่ายอย่างเป็นระบบบนฐานการพึ่งพาระหว่างสมาชิก ในเรื่องการอบรมให้ความรู้
แกนน า การท างานกับเครือข่าย และมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในแบบพึ่งพาระหว่างชมรม ทั่วถึงทุกพื้นที่ นอกจากการสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายก็เป็นเรื่องส าคัญโดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการหรือกลุ่มจิตเวช จากงานวิจัย
พบว่าบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ฝ่ายผู้ป่วยจิตเวชในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายมองวิธีการสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายต้องอาศัยกิจกรรม  บุคลากร  งบประมาณ และด้านวิชาการในการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะผู้บริการ 
ทีมสหวิชาชีพ คนในชุมชน พี่เลี้ยงให้ค าปรึกษา ในกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ อย่างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและนอกเครือข่ายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์  ค้นหาพันธมิตรในการท างานและที่ส าคัญต้องมีงบประมาณสนับสนุน มี
การนิเทศ ติดตาม เปลี่ยนแปลง ข้อมูลใหม่ 

การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาผู้น าในกลุ่มเครือข่ายทั้งรัฐ เอกชน ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ และ 
จากข้อมูลพบว่าหน่วยงานภาครัฐ และศูนย์ฯจะจัดกิจกรรมแบบต่างๆ เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กออทิสติก 
อบรมกฎหมายส าหรับคนพิการ การบริหารจัดการองค์กร การสร้างเจตคติต่อการท างานด้านคนพิการ และให้หน่วยงานที่มี
ความรู้ด้านคนพิการเป็นพี่เลี้ยงสอนงานด้านต่างๆ กับเครือข่ายและศูนย์ฯ เช่น การประสานงาน การเขียนโครงการ การใช้
อุปกรณ์ในการบ าบัด รวมถึงสังคมออนไลน์ การถอดบทเรียน เวทีเสวนา การเขียนบทความ ศึกษาดูงาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิจักษณา (2545) และนลินี (2553) ว่าสมควรมีการเสริมพลังให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เน้นการมีส่วน
ร่วมจากเครือข่าย เพื่อให้ศูนย์ฯ หรือหน่วยงานเครือข่ายก้าวตามทันสถานการณ์และรักษาระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงในปัจจุบัน 
  
บทบาทเครือข่ายต่อการพัฒนาระบบให้บริการแบบบูรณการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  
 ระยะสร้างความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน 

ภาครัฐด้านสุขภาพอบรมให้ความรู้เครือข่ายเกี่ยวกับกระบวนการท างาน ตั้งแต่ลงพื้นที่การคัดกรองเด็กออทิสติก 
การคัดเลือก ผลิต อุปกรณ์ การให้ค าแนะน าวิธีการบ าบัดเด็กออทิสติกเบื้องต้น ร่วมกับการสนับสนุนด้านจิตใจผู้ปกครองทั้ง
การให้ค าปรึกษา การท าครอบครัวบ าบัด และการสร้างกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในศูนย์ฯ และสร้างผู้ปกรองแกนน าเพราะภาครัฐ
ด้านสุขภาพตระหนักพลังกลุ่มผู้ปกครองที่จะช่วยให้ผู้ปกครองผ่านภาวะวิกฤตและเกิดผลดีกับครอบครัวและการพัฒนาระบบ
บริการทักษะชีวิตเด็กออทิสติก  

ส่วนหน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาเตรียมความพร้อมครูสอนคนพิการกระจายในระดับอ าเภอ อบรมครูให้ความรู้
โรคออทิสติก การเตรียมการบ าบัดเด็กออทิสติก การสร้างภาคีเครือข่ายให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก เช่น จัดสถานที่
ห้องเรียนส าหรับเด็กพิการ จัดซื้ออุปกรณ์บ าบัด การประชาสัมพันธ์ เน้นการบ าบัดเป็นฐานเข้าสู่ระบบการศึกษา อาชีพ 

ศูนย์ฯ ค้นหาสมาชิก และพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ สร้างหลักสูตรส าหรับพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติก จัดบริการ
บ าบัดที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมบ าบัด ดนตรีบ าบัด ศิลปะบ าบัด โยคะบ าบัด การสื่อสารด้วยภาพ การฝึกทักษะพื้นฐาน เช่น 
กล้ามเนื้อ การสื่อสาร สังคม เป็นต้น จัดบริการตรวจรักษาเด็กออทิสติกที่ศูนย์ฯ โดยมีแพทย์ให้บริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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ภาคประชาชนและเอกชนท าหน้าที่ประสานเครือข่าย ให้ค าแนะน าในการบริหารศูนย์ฯ และบ าบัดด้วยทางเลือก 
เช่น ดนตรีบ าบัด ศิลปะบ าบัด โยคะบ าบัด เป็นต้น และการประชาสัมพันธ์ด้วยการเขียนบทความเกี่ยวกับเด็กออทิสติก 
ประสบการณ์ก้าวผ่านภาวะวิกฤต จัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักโรคออทิสติก จากบทบาทดังกล่าวเป็นการสนับสนุนทาง
กายภาพ จิตใจ สังคม สติปัญญา ที่ส าคัญต่อผู้ปกครองเด็กออทิสติกให้การก้าวผ่านภาวะวิกฤตสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลินี 
(2553) และปิยฉัตร (2550) พบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากการแพทย์ การศึกษา อาชีพ สังคม ทั้งของภาครัฐ เอกชน 
องค์กรอิสระ ชุมชน และครอบครัวจะช่วยให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ และการสนับสนุนในด้านอารมณ์ 
สังคม จิตใจ การมีส่วนร่วม ข้อมูล ข่าวสาร การพัฒนาตนเอง และทรัพยากร ตลอดถึงช่วยในการประสานงานการสร้าง
เครือข่าย การสร้างความตระหนักรู้ของชุมชน ให้สังคมรับรู้กิจกรรม อันจะน าไปสู่การสร้างพื้นที่ทางสังคม เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้กับคนพิการมากข้ึน 

ระยะเชื่อมโยงระบบให้บริการ 
หลังจากท่ีเครือข่ายมีความพร้อมในการให้บริการเด็กออทิสติก หน่วยงานรัฐด้านสุขภาพเริ่มสร้างระบบการให้บริการ

กับศูนย์ฯ ศูนย์ฯก็สร้างเครือข่ายไปยังหน่วยงานการศึกษา ภาคประชาชน ภาคเอกชน และเป็นศูนย์กลางในการประสานให้
เครือข่ายมาร่วมสร้างระบบบริการและจัดกิจกรรม พัฒนาผู้ปกครอง เด็กออทิสติก บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบ าบัด 
แหล่งข้อมูล กระบวนการให้บริการเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเครือข่ายให้มีแนวทางการท างานที่เป็นไปในด้านเดียวกัน คือ 
พัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติกร่วมกับครอบครัวและชุมชม ดังแผนภาพที่ 1 

 
แผนภาพที่ 1 

ระบบบริการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติก 
 

 
 

 
 
 

 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิวัลย์ เรือนค า และศุภลักษณ์ เข็มทอง (2552) ในมุมมองของผู้ดูแล การพัฒนาทักษะ

ชีวิตส าหรับเด็กออทิสติกในไทยยังไม่มีระบบการพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับเด็กออทิสติกและควรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ใน
เรื่องการพัฒนาระบบครอบครัว แหล่งสนับสนุน และการฝึกปฏิบัติที่สัมพันธ์กับการประเมินและการพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งเดิม 
จ.ตรังไม่ได้มีการสร้างระบบให้บริการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตซึ่งเป็นทักษะที่จะเป็นส าหรับเช่ือมโยงไปยังทักษะอื่นๆ ที่จ าเป็นใน
การใช้ชีวิต ปัจจุบันเครือข่ายรัฐ เอกชน ประชาชมได้เริ่มสร้างระบบเครือข่ายที่เช่ือมโยงกับครอบครัวและชุมชน สร้างระบบให้
เป็นแหล่งสนับสนุนด้านกายภาพ จิตใจ สังคม สติปัญญาในการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติกโดยที่ภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
ผลักดันให้ผู้ปกครองเป็นหลักในการบริหารดูแลศูนย์ฯด้วยตนเองแบบบูรณาการในกลุ่มเครือข่ายและวิธีพัฒนาเด็กออทิสติก 
 
บทบาททีมท า ทีมน า ทีมหนุนของเครือข่ายเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติกแบบบูรณาการ  

กลุ่มเครือข่ายใช้หลักความร่วมมือจาก “ทุกฝ่าย” ในการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติกที่ต่อเนื่องไปในทางเดียวกัน 
โดยเน้นในกลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มการศึกษา สุขภาพ เป็นหลักเนื่องจากใช้เวลาอยู่ร่วมกับเด็กออทิสติกมาก การพัฒนาทักษะชีวิต
เด็กออทิสติกต้องท างานควบคู่กับกลุ่มผู้ปกครองและเครือข่ายต่างๆ หน่วยงานหลัก คือ กลุ่มภาครัฐด้านสุขภาพต้องสวม 

ศูนย์ส่งเสริมฯ 

เด็กออทิสติก 

การศึกษาคนพิการ 

 

ท าบัตรคนพิการ 

 

รัฐสุขภาพ 

 

รพ.สต. 

 
ประชาชน  / เอกชน 
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บทบาททีมท า พัฒนาทีมสหวิชาชีพและผู้ปกครอง บทบาททีมน า จะต้องประสานหางบประมาณและวิทยากรเพื่ออบรมให้
ความรู้ และบทบาททีมหนุน คือ สร้างระบบให้บริการระดับพื้นท่ี ตามสิทธิคนพิการในพรบ.คนพิการ การพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก
ออทิสติก ประการแรก คือ เสริมพลังบุคลากรให้กับภาครัฐ เอกชน ประชาชน ผู้ปกครอง  เพื่อให้ความรู้ด้านออทิสติก ซึ่งจะ
น าไปสู่เกิดการบูรณการะหว่างวิชาชีพ และวิธีการพัฒนาเด็กออทิสติกในปัจจุบันที่มีหลายรูปแบบ ส าหรับเด็กแต่ละคน ทั้ง
บ าบัดทางหลัก ทางเลือก เช่น ศิลปะบ าบัด กิจกรรมบ าบัด ดนตรีบ าบัด การเล่นบ าบัด การปรับพฤติกรรม การใช้ยา เป็นต้น 
การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ การจัดสถานที่ การประเมินโรคเบื้องต้น การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น โดยใช้วิธีการสาธิตจริงกับเด็กออทิสติก 
ผู้ปกครอง และครู เพื่อจะได้มีทักษะในการไปพัฒนาเด็กออทิสติกและกระตุ้นให้เครือข่ายเข้าใจ ยอมรับ รับรู้บทบาทของ
ตนเองในการท างานร่วมกัน ควบคู่กับดูแลด้านจิตใจของผู้ดูแลเด็กออทิสติก พร้อมทั้งส่งเสริมให้เครือข่ายสร้างระบบบริการ
เช่ือมโยงไปยังระดับท้องถิ่นเพื่อให้บริการ การบ าบัดเด็กออทิสติกอย่างทั่วถึ ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจักษณา (2545) 
และนลินีและคณะ (2553) ที่มองว่าควรมีการเสริมสร้างพลังในกลุ่มภาครัฐและเอกชน เรื่องวิธีปฏิบัติงานที่ดี เป็นผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน สร้างระบบการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ศูนย์ฯช่วยเรื่องการประสานงานและควรมีการพัฒนาความร่วมมือใน
แบบกว้างและลึก กว้างคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและต่างประเทศ เชิงลึก คือ ท างานระดับภูมิภาค 
อนุภาค ประเทศ และพื้นท่ี โดยค านึงถึงความแตกต่างแต่ละพื้นท่ี สถานการณ์ของคนพิการ 

ภาครัฐด้านการศึกษาให้บริการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติกบูรณการร่วมกับกระบวนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านวิชาการ การสื่อสาร การเคลื่อนไหว การด ารงชีวิต และสุขภาพอนามัยกับเด็กออทิสติกไปพร้อมกัน กระบวนการสอนจะ
เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ทีมแพทย์ เพื่อวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล วางแผนพัฒนาพฤติกรรม 
ทักษะต่างๆ ไปพร้อมกันตั้งแต่รูปแบบวิธีการสอน การจัดท าสื่อ อุปกรณ์บ าบัด การค้นหาช่องทางบ าบัดที่เหมาะสมกับเด็ก
รายบุคคล อาทิ อาชาบ าบัด อาชีพบ าบัด ดนตรีบ าบัด เป็นต้น รวมถึงจัดหาทุนส าหรับบ าบัด คนละ 7,000 บาท ซึ่งมีทีมน าที่มี
ประสบการณ์ด้านคนพิการจะประสานและสนับสนุนเครือข่ายให้มาช่วยด้าน งบประมาณ สถานที่ พัฒนาบุคลากร กระจาย
ให้บริการระดับอ าเภอและสร้างเครือข่ายร่วมระดับจังหวัด ด้วยการ อบรมแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มครูสอนคนพิการในจังหวัด
อื่นๆ  ส่งครูไปร่วมกิจกรรมแสดงผลงานผลการพัฒนาหรือวิจัยในช้ันเรียนระหว่างภาคใต้ อบรมร่วมกับศูนย์ฯเพื่อเพิ่มความรู้ถึง
วิธีการสอน การใช้สื่อรอบตัวส าหรับเด็กออทิสติกเฉพาะ 

หน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงศูนย์ฯ ใช้การบูรณการพัฒนาทักษะหลายด้านไปพร้อมกับทักษะชีวิตและใช้วิธีการ
บ าบัดทางหลักและทางเลือก ควบคู่กับกระบวนการสอนเช่นเดียวกับภาครัฐด้านการศึกษา คือ วิเคราะห์เด็กออทิสติกร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง วางแผนการพัฒนา ในส่วนกระบวนการสอนจะให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ดนตรีบ าบัด ศิลปะ
บ าบัด บัตรภาพในการเพิ่มทักษะทางสังคม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตรอร์สอนทักษะชีวิตประจ าวัน อบรมห้องเรียนพ่อแม่ 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนาและคณะ (2551) ที่พบกว่าการฟื้นฟูเด็กออทิสติกมีการใช้รูปแบบที่หลากหลาย 
ใช้กิจกรรมบ าบัด การสื่อสารด้วยภาพ ซึ่งได้ผลกับเด็กออทิสติกในด้านการสื่อสาร การควบคุมตนเอง  ภาคเอกชนร่วมมือกับ
ภาครัฐด้านสุขภาพ แสดงบทบาททีมน าในการสร้างเครือข่ายผ่านการตีพิมพ์บทความเกี่ยวโรคออทิสติก การพัฒนาทักษะเด็ก
ออทิสติก และการก้าวผ่านวิกฤตเมื่อลูกเป็นออทิสติกเพื่อสร้างก าลังใจ ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและคนในสังค มให้เปิด
โอกาสส าหรับกลุ่มคนพิการ บทบาททีมน าและทีมหนุนของภาคเอกชนจะเน้นในเรื่องการของบประมาณเพื่อมาจัดกิจกรรม
ด้วยตนเอง และการสร้างเครือข่ายระดับจังหวัดและประเทศเพื่อให้กลุ่มออทิสติกได้มีพื้นท่ีทางสังคม 

ภาคประชาชน เป็นกลุ่มอาสาสมัครอิสระ และกลุ่มทางศาสนา การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติกจะท างานร่วมกับ
ศูนย์ฯ เป็นหลัก และน าความรู้เรื่องดนตรีและศิลปะมาพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านกล้ามเนื้อ ท าให้เด็กเดิน
ได้เร็วขึ้น พูดจากค าเป็นประโยค และมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมบ าบัดได้นานเพิ่มขึ้น และที่ส าคัญได้น าหลักพรหมวิหาร 4 มา
เชื่อมโยงกับการฝึกทักษะชีวิตที่สามารถปรับใช้กับเด็กแต่ละคนได้ ช่วยเหลือทางด้านจิตใจผู้ดูแลให้ผ่อนคลายความเครียดจาก
การฝึกเด็กออทิสติก 
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เครือข่ายเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตควบคู่ไปกับทักษะอื่นๆ ได้แก่ กล้ามเนื้อมัดใหญ่, กล้ามเนื้อมัดเล็ก, 
พฤติกรรมอารมณ์, รับรู้เรียนรู้จินตนาการ, สื่อสาร, ช่วยเหลือตนเอง, สังคม, แก้ปัญหา, ความพร้อมด้านวิชาการ ร่วมกับใช้
เทคนิควิธีการต่างๆ เช่น กระตุ้นพัฒนาการ การสื่อสารด้วยภาพ และ ใช้หลายหลายวิธีในการฝึก ทั้งแบบที่สอนโดยตรงกับ
สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนที่มีการเขียนแผนย่อยกิจกรรมต่อการสอนเพียงเรื่องเดียว มีการจัดโปรแกรมให้เด็กและ
ผู้ปกครองออกแบบการสอนและสื่อด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของมะลิวัลย์ เรือนค า และศุภลักษณ์ เข็มทอง (2552) 
และสุขิริน (2548) ที่มองว่าการเสริมสร้างทักษะชีวิตในเด็กออทิสติกเป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็นทักษะพื้นฐานในการต่อยอดทักษะ
การช่วยเหลือตนเองในด้านอื่นส าหรับเด็กออทิสติกต่อไป การเสริมสร้างทักษะชีวิตจากการค้นคว้าพบว่าต้องซอยกิจกรรม
ย่อยๆ ให้กับการเรียนรู้ และถ้าจะยิ่งดีเมื่อน าเด็กออทิสติกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสื่อ การแสดงแบบ จากความคิดเห็น
ของผู้ฝึกทักษะชีวิตกล่าวว่าต้องการให้ฝึกแบบบูรณาการและให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม จากงานวิจัยเดียวกันพบว่า 
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานและทักษะด้านจิตสังคมค่อนข้างมาก  แต่ให้
ความส าคัญน้อยกับองค์ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเริ่มต้นให้ความช่วยเหลือ เช่น ข้อมูลข่าวสาร แหล่งช่วยเหลือ หรือการ
ฝึกปฏิบัติรวม ท้ังให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เช่น บ้านโรงเรียน และชุมชนเป็นส่วนน้อย ในขณะที่เด็กออทิสติก
ต้องใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนและบ้านค่อนข้างมาก แต่แท้จริงแล้วเครือข่ายเน้นเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวโรคออทิสติก การฝึก
ปฏิบัติ และสร้างระบบให้บริการที่เช่ือมโยงหลายหน่วยงานในระดับพื้นที่ ได้แก่ ทั้งในกลุ่มด้านสุขภาพและการศึกษา
จนกระทั่งเปิดห้องเรียน โรงเรียนคู่ขนาน ส าหรับเด็กพิการเพื่อจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติแบบบูรณา
การตามหลัก “พัฒนาทักษะชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชน” ดังตาราง 1 

 
ตารางที่ 1 

ตารางเปรียบเทียบบทบาทเครือข่ายในการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติก 
 

เครือข่าย/
บทบาท 

ทีมท า 
(ปฏิบัติงานตรง) 

ทีมน า 
(ประสาน สนับสนุนเครือข่ายเชิง

พื้นที)่ 

ทีมหนุน 
(พัฒนาเครือข่ายสอดคล้องกับประเทศ) 

รัฐ 
ให้ความรู้ บ าบัด จดัหางบ
สถานท่ี สร้างระบบ สร้าง
เครือข่าย 

ให้และขอ งบ บุคลากร สถานท่ีจดั
กิจกรรมสร้างเครือข่ายแนวดิ่งและ
แนวราบ ในและตา่งจังหวัด 

ใช้พรบ.คนพิการ พรบ.การศึกษา สร้างระบบ
บริการกับเครือข่ายท้องถิ่น ผ่านครูสอนคน
พิการและรพ.สต. ผู้ปกครองแกนน า 

เอกชน 
หางบ บุคลากร สร้าง
สถานท่ีบ าบัด ให้ความรู้ผ่าน
สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

ให้และขอ งบ บุคลากร จัดกิจกรรม 
ประชาสมัพันธ์ สร้างเครือข่ายระดบั
อ าเภอ ประเทศ  

ใช้พรบ.คนพิการ การศึกษา สร้างเครือข่าย
เชิงรุกไปยังการศึกษาและกลุ่มสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

ประชาชน 

ช่วยจัดกิจกรรม และบ าบัด
ทางเลือก ร่วมกันทางกลุ่ม
ศาสนา สร้างความเข้าในกับ
เครือข่ายในพ้ืนท่ี 

ใหแ้ละขอ งบ บุคลากร ช่วยเหลือ
แรงกาย หลักธรรม ขอความร่วมมอื
จากเครือข่ายท้องถิ่น 

สร้างเครือข่ายเน้นในกลุม่ท างานดา้นคน
พิการพื้นที่ใช้ศาสนา ดนตรี ศลิปะ เป็นสื่อ
ประสานเครือข่าย 

 
รูปแบบการท างานระหว่างเครือข่ายต่อการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติก 
  กลุ่มเครือข่ายท างานเป็นทีมด้วยการแบ่งบทบาทเป็นทีมท า ทีมน า ทีมหนุน ผ่านระบบให้บริการที่เช่ือมโยงต่อกัน
กลุ่มเครือข่ายภาครัฐด้านสุขภาพแสดงบทบาททีมท าต่อประเด็นปัญหาเรื่องผลการบ าบัดทักษะชีวิตเด็กออทิสติก และได้
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ก าหนดเป้าหมายแก้ปัญหาด้วยการสร้างระบบให้บริการร่วมกับศูนย์ฯ โดยมีศูนย์ฯเป็นหน่วยประสานเครือข่ายสอดคล้องกับ
งานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจักษณา (2545) และ นลินี (2553)  ที่มองการท างานของเครือข่ายต้องเป็นรูปแบบทีม ท้ัง
ด้านปัญหา ก าหนดเป้าหมาย การเรียนรู้ การสร้างจิตส านึก การประสานงาน การติดต่อ ประชุม อย่างต่อเนื่อง และควรจะมี
ศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลโดยมีการพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร สร้างฐานความรู้เพื่อเป็นช่องทางขยายเครือข่ายภายในและ
ภายนอกประเทศ เครือข่ายของเด็กออทิสติกได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ.ตรัง และร่วมกันก าหนด
แนวทางพัฒนาทักษะชีวิตแบบบูรณาการหลายวิธี และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน ได้แสดงบทบาททีมหนุนและทีมน า ในการน านโยบายการสร้างเครือข่ายและการให้บริการภายใต้พรบ.การศึกษา
และคนพิการ มาเป็นแนวทางจัดกิจกรรมพัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติก อาทิ หน่วยงานการศึกษา
ให้บริการสถานท่ีในการจัดตั้งศูนย์ฯ ตามสิทธิของพรบ.คนพิการ เรื่องงานการศึกษา การจัดอบรมปรับเจตคติ ความรู้ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มเครือข่าย ตั้งแต่ วิธีการประเมิน คัดกรองเด็ก การสอนทักษะด้านต่างๆ ให้กับเด็ก การประยุกต์ สื่อ เทคนิค
ในการสอน การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น สอดคล้องกับงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจักษณา (2545) และนลินี (2553) ที่
มองว่าควรมีการสร้างเสริมพลังในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในเรื่องวิธีปฏิบัติงานที่ดี เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน สร้าง
ระบบการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ศูนย์ช่วยในเรื่องการประสานงาน และควรมีการพัฒนาความร่วมมือในแบบกว้างและ
เชิงลึก เชิงกว้างคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและต่างประเทศ เชิงลึก คือ ท างานระดับภูมิภาค อนุภาค 
ประเทศ และพื้นที่ โดยค านึงถึงความแตกต่างแต่ละพื้นที่ สถานการณ์ของคนพิการ ซึ่งทางกลุ่มเครือข่ายได้ร่วมกันจัดสร้าง
ระบบให้บริการระดับอ าเภอ ต าบล ในกลุ่มภาครัฐด้านสุขภาพ การศึกษา โดยมีภาคประชาชน เอกชนเป็นกลุ่มที่ไปเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลือ เสนอความคิดเห็นระกับประเด็นเพื่อพัฒนางานให้บริการ 
 
บทบาททีมท า ทีมน า ทีมหนุนของเครือข่ายในการสนับสนุนทางด้านจิตใจในกลุ่มผู้ปกครอง 

ภาครัฐมีบทบาทหลักต่อการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติก สนับสนุนด้านจิตใจ สังคม กายภาพ สติปัญญากับผู้ดูแล
และเป็นกลุ่มที่เริ่มต้นของการเกิดเครือข่ายที่จะมีสนับสนุนทางสังคมให้กับกลุ่มผู้ปกครอง ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุไปรมา ( 2543) ที่พบว่ากลุ่มเพื่อนกับบุคลากรทางสุขภาพกลับเป็นกลุ่มที่ให้การสนับสนุนทางสังคมน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
37 แต่จากข้อมูลพบว่าหน่วยงานภาครัฐด้านสุขภาพเป็นเครือข่ายเริ่มต้นในการสนับสนุนด้านความรู้ สังคม จิตใจ กายภาพ ทั้ง
ที่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ปกครอง เช่น จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง จัดหาอุปกรณ์ สถานที่ ในการพัฒนาทักษะชีวิต 
กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ปกครอง สร้างผู้ปกครองแกนน าแล้วน าไปสู่การก่อตั้งชมรม พร้อมสร้างระบบการให้บริการนอก
สถานที่แยกกลุ่มเฉพาะเด็กออทิสติก และเป็นกลุ่มที่มองเห็นพลังกลุ่มผู้ปกครองที่ผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติก 
และสนับสนุนทางด้านจิตใจ ได้แก่ การท าครอบครัวบ าบัด การตรวจรักษาที่ศูนย์ฯ แยกกลุ่มเฉพาะเด็กออทิสติกเพื่อสะดวกใน
การเดินทาง ไม่ต้องเครียดกับพฤติกรรมของลูกตนเองและแสดงออกว่ามีคนใส่ใจในปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กออทิสติก และ
รายงานพฤติกรรมเด็กออทิสติกเชิงรูปธรรมที่ผู้ดูแลเข้าใจ เห็นชัดเจนซึ่งมีผลต่อก าลังใจ ในการเข้าร่วมบ าบัดเด็กออทิสติก 
ภาครัฐได้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (self help group) ของผู้ปกครองที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองมารวมกลุ่ม
พบหน้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึกต่อกันในเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติกแต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุไปรมา (2543) ที่กล่าวว่าการสนับสนุนทางสังคมด้านผู้ปกครองด้วยกันเองยังไม่พบการใช้พลังของกลุ่มนี้ เนื่องจากยังไม่
มีการติดต่ออย่างเป็นระบบ ศักยภาพของบิดา มารดายังไม่ถูกน ามาใช้ ภาครัฐแสดงออกด้านบทบาททีมน า ทีมหนุนในการ
สร้างเครือข่ายไปยังกลุ่มการศึกษา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ให้รวมกลุ่มท ากิจกรรมที่สนับสนุนทางด้านจิตใจผู้ปกครองต่อ
การบ าบัดเด็กออทิสติกเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงช่องทางบริการ เช่น การลงเยี่ยมบ้านจากครู จากทีมแพทย์ กา รให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า จัดกิจกรรมสร้างความบันเทิงลดความเครียดด้วยศิลปะบ าบัด ดนตรีบ าบัดจากกลุ่มภาคประชาชนร่วมกับ
ภาคเอกชน ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนที่รู้จักกันมาก่อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุไปรมา 
(2543) ว่ากลุ่มเพื่อนจะเป็นกลุ่มที่จะท าหน้าที่ทดแทนแหล่งการสนับสนุนทางสังคมอื่นได้ ในการฝ่าฟันภาวะวิกฤต ซึ่งกลุ่ม
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ภาครัฐด้านสุขภาพได้มองเห็นพลังของกลุ่มเพื่อน ผู้ปกครอง เนื่องด้วยเป็นกลุ่มที่เผชิญภาวะแบบเดียวกัน และมองเห็นพลังใน
กลุ่มเพื่อนทางสังคมที่จะคอยให้การสนับสนุนจิตใจ ตอบสนองความต้องการที่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร (2541) 
ทางการแพทย์มีส่วนการสนับสนุนทางด้านจิตใจ ให้ผู้ปกครองมารวมกลุ่มมารดาที่มีบุตรออทิสติก โดยใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
ในการเผชิญความเครียดซึ่งพลังจากกลุ่มมารดาที่มีบุตรออทิสติกมีพลังช่วยเผชิญความเครียดได้ดีเนื่องจากเป็นบคุคลทีม่ปีญัหา
คล้ายกันท าให้เกิดความเข้าใจกันมากข้ึน ได้ค าแนะน า ปรึกษาข้อสงสัยและวิธีการพัฒนาเด็กออทิสติกในกลุ่มด้วยกัน 

นอกจากนี้ภาคประชาชนยังน าหลักธรรมมาสนับสนุนด้านจิตใจที่จะต้องรู้จัก หาช่องทางบ าบัดที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงในเด็กแต่ละคน อาทิ  หลักพรหมวิหาร 4 ในการบ าบัดเด็กออทิสติกดังที่ นฤมล (2543) เสรี 
(2548) มองว่าศาสนาเป็นกลุ่มเครือข่ายที่มีความส าคัญต่อสังคมมนุษย์ในการตอบสนองความต้องการและเข้าถึงง่ายกับมนุษย์  

“เมตตา ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข พ่อแม่ต้องเข้าใจและหมั่นศึกษาความรู้ หมั่นไปพบปะกับชมรมนะอยู่บ่อยๆ ซึ่งจะ
มี know how ไปช่วยเหลือลูกหลานให้เด็กมีความสุข, กรุณา ท าอย่างถูกต้องให้เด็กพ้นทุกข์ถ้าโลกส่วนตัวเค้านิถูกเขย่า ถูก
รุกรานค้าก็จะเศร้า เราต้องตะล้อมจนกว่าอารมณ์ของเค้ากับเราไปด้วยกัน , มุฑิตา พลอยยินดี ในเวลาที่เด็กออทิสติกมี
ความสุขอยู่แม้ผู้ปกครองไม่เข้าใจก็เออออห่อหมกเข้าไปด้วยเด็กปรบมือดีใจ, อุเบกขา เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สามารถ
ประคับประคองเด็กให้สามารถไปท าตามโปรแกรมที่ควรเป็นไปได้เราก็ต้องวางเฉยว่า ตอนนี้ยังไม่เหมาะ เพราะอารมณ์เค้าไม่
เท่ากับของวันก่อน ผู้ปกครองก็จะต้องหนักแน่น ท าสมาธิเจริญภานาเพื่อมองสถานการณ์ที่มันพิลึกพิลั่นพวกนั้นว่าเป็นของ
ธรรมดา ก็สามารถรับมือเด็ก ประคับประคองเด็กได้ เพราะผู้ปกครองจะต้องเป็นหลักที่มั่นคง มีสติที่มั่นคง และไม่มีอะไรที่จะ
ท าให้คนเรามีสติได้มากเท่ากับการท าสมาธิ” (สรุปจากบทสัมภาษณ์ของเครือข่าย) 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส ารวจจ านวนบุคลากร ปริมาณผู้ใช้บริการ ความต้องการแยกตามประเภทความพิการ
เนื่องจากคนพิการมีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกันและสนับสนุนให้เกิดชมรม หรือศูนย์แยกตามความพิการที่บริหารจัดการโดยกลุ่ม
ผู้ปกครองเป็นหลัก เนื่องจากกลุ่มผู้ปกครองจะทราบปัญหา ความต้องการของบุตรตนเอง และมีพลังเยียวยาด้านจิตใจต่อกัน 
อีกทั้งควรมีนโยบายสนับสนุนให้กลุ่มการศึกษาด้านคนพิการและกลุ่มสุขภาพมีส่วนในการท างานเป็นระบบเช่ือมโยงภายใต้
แนวทางเดียวกันตามบริบทแต่ละพื้นที่ มีขั้นตอนให้บริการยืดหยุ่นส าหรับคนพิการ และสามารถน ากลุ่มอาสาสมัครผู้สูงอายุ
เข้ามาเป็นก าลังพัฒนาคนพิการเนื่องจากผู้สูงอายุมีความรู้ ประสบการณ์ เวลาเพียงพอในการช่วยเหลือ 

การให้บริการกลุ่มคนพิการ เด็กออทิสติก รัฐบาลควรจัดสถานท่ีบริการกระจายในระดับต าบล เพื่อสะดวกในการรับ
บริการ ตั้งแต่การเดินทาง ค่าใช้จ่าย ลดปริมาณผู้รับบริการที่กระจุกตัวแต่เฉพาะในอ าเภอเมือง ซึ่งจะเป็นการเสียโอกาสในการ
พัฒนา ฟื้นฟู ศักยภาพของแต่ละคน 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
การให้บริการในกลุ่มเด็กออทิสติก หรือความพิการด้านอื่น นักสังคมสงเคราะห์ควรปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเชิงรุก

โดยการสร้างเครือข่ายย่อยในระดับพื้นที่และศูนย์ฯคนพิการ เพื่อจัดโครงการป้องกันความความพิการ หรือช่วยพัฒนาความ
พิการตั้งแต่แรกพบ โดยการท างานเป็นทีมสหวิชาชีพที่ขยายกลุ่มทีมให้กว้างออกไปในกลุ่มการศึกษา ผู้ปกครองจากภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน และกลุ่มผู้ปกครอง เพื่อระดมความคิด การให้บริการเป็นไปในทางเดียวกันและตอบสนองความต้องการ
ตามพื้นที่ย่อย กลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ควรเข้ามามีบทบาทในกลุ่มการศึกษาพิเศษเนื่องจาก กลุ่มการศึกษาพิเศษจะมีเครือข่าย
ระดับพื้นที่ สามารถเช่ือมโยงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสตามสิทธิคนพิการ อีกทั้งมีรูปแบบการให้บริการเฉพาะในคน
พิการ และนักสังคมสงเคราะห์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคมในระบบให้บริการ เพื่อ
ตอบสนองตามความแตกต่างของแต่ละคนแต่ละพื้นที่และสามารถนักสังคมสงเคราะห์สามารถน าความรู้ ช่วยเหลือตั้งแต่การ
รณรงค์ ป้องกัน ความพิการ การส ารวจข้อมูลความต้องการเพื่อเสนอไปยังระดับนโยบาย และจัดระบบช่วยเหลือ ตั้งแต่แรก
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พบความพิการ การช่วยเหลือจิตสังคมให้กับครอบครัว และสามารถจัดระบบการฝึกฝนต่อยอดเป็นโครงการจ้างงานส าหรับคน
พิการ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ โครงการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คนพิการในระดับท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือคนพิการได้มี
รายได้ ลดภาวะพึ่งพิงครอบครัว มีศักยภาพทางสังคม สามารถด ารงชีวิตตามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

การศึกษาบทบาทเครือข่ายทางสังคมของผู้ปกครองบุคคลออทิสติกของศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ.ตรัง 
เป็นการศึกษาในกลุ่มของเครือข่ายเฉพาะกลุ่มออทิสติก และในจังหวัดตรังเท่านั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางในการศึกษา
เพิม่เติมในกลุ่มคนพิการประเภทอื่น,ประเด็นพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ของเด็กออทิสติก, ศึกษาปัจจัยการเกิดเครือข่ายทางสังคม 
หรือการสนับสนุนทางสังคมในกลุ่มคนพิการ และศึกษาปัจจัยที่ผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 
บทสรุป 

การพัฒนาทักษะชีวิตไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองเพียงคนเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่าย โดยเฉพาะ
เครือข่ายภาครัฐด้านสุขภาพและการศึกษาต้องเข้ามามีบทบาทพัฒนาวิธีการ กระบวนการในการบ าบัดคนพิการแบบบูรณา
การจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนรวมตลอดกระบวนการท างาน ตั้งแต่สร้างเครือข่าย คัดเลือกผู้น า  การคิด การท า
กิจกรรม การประเมิน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองซึ่งถือเห็นก าลังหลักในการดูแลคนพิการให้เข้ามามีบทบาทหลักเพราะเป็น
บุคคลที่อยู่กับคนพิการตลอดเวลา สามารถน าความรู้ไปพัฒนาต่อเนื่องที่บ้าน และทราบปัญหา ความต้องการเฉพาะส าหรับคน
พิการ ซึ่งจะท าให้ภาครัฐได้ข้อมูลในการจัดบริการที่ตรงกับความต้องการ แก้ปัญหา เกิดผลโดยตรงกับคนพิการได้ 

นอกจากน้ีควรใช้หลากหลายวิธีในการพัฒนาทักษะชีวิตควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านอื่นประกอบกันไป พร้อมทั้ง
ปรับทีมสหวิชาชีพที่ขยายกลุ่มให้ครอบคลุ่มไปในกลุ่มภาครัฐ เอกชน ประชาชน ผู้ปกครอง ปรับการท างานเชิงรุกในระดับ
พื้นที่เน้นการป้องกัน รักษาตั้งแต่แรกพบความพิการ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความช านาญ สร้างระบบการท างานท่ีเชื่อมโยงกัน
ระหว่างเครือข่าย และมีความยืดหยุ่น เน้นแนวราบมากกว่าแนวดิ่ง เพราะเครือข่ายมีทรัพยากรที่สามารถทดแทนให้กับกลุ่ ม
ผู้ปกครองและหน่วยงานด้วยกันเอง อีกทั้งสามารถน ากลุ่มผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนพิการเพราะเป็นกลุ่มที่มี
ความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นอีกหนึ่งก าลังในการช่วยเหลือคนพิการ ให้ได้รับบริการอย่างเท่า
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บูรณาการความรู้ สู่การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการคุ้มครองเด็ก 
Knowledge Integration to Social work practice in Child Protection Process 

 
ยศวดี อยู่สขุ1 

Yoswadee Yoosuk 
 

Abstract 
 This article aims to present the application of knowledge integration within the process of child 
protection social work. The article will be discussed through the researcher’s aspect and experiences. As 
well as focusing on the crucial role of child protection social worker. The great challenge of working in 
this field is the social worker is required to have an understanding of principles and theories. The social 
worker must be able to apply the theory to practice for clients such as children and their family. In 
working and supporting children who have been experiencing abused and neglected, the practitioners are 
required to have a good attitude towards their profession, carefully pay attention to the clients’ problem, 
and depend on the professional consideration. However, the practitioners must aware of the context of 
the clients’ problem and its effect. The significant principle of child protection process is the 
multidisciplinary team being expected to demonstrate excellent skills of assessment and critical analysis 
of the children needs. For the social aspect, the significance of assessment in social work is to support 
and provide efficiency treatments for the child’s well-being and benefits. 
Keywords : Knowledge integration, Child protection process, Child Abuse and Neglect 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอถึงการบูรณาการความรู้ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการคุ้มครองเด็ก โดยน าเสนอผ่านมุมมองความคิดและประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของผู้เขียน และมุ่งเน้นให้
เห็นถึงบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการคุ้มครองเด็ก ที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง กล่าวคือนักสังคมสงเคราะห์
ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีความความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทฤษฎีพื้นฐานที่มีความเกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องสามารถ
ผสมผสานและบูรณาการความรู้และหลักการต่างๆ มาปรับประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายอันได้แก่เด็กและ
ครอบครัว โดยอาศัยทักษะ เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดี
ต่องาน มีความใส่ใจตระหนักถึงปัญหา การใช้วิจารณญาณทางวิชาชีพให้สอดคล้องกับกระบวนการการให้ความช่วยเหลือแก่
เด็กท่ีถูกกระท าทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง โดยค านึงถึงบริบทแห่งปัญหาอย่างเป็นองค์รวม และค านึงถึงผลกระทบทั้งต่อเด็ก
และครอบครัว ซึ่งหลักส าคัญของกระบวนการท างานคุ้มครองเด็ก ได้แก่การด าเนินการโดยทีมสหวิชาชีพ ที่ต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละวิชาชีพในการประเมินและวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งในมิติทางสังคม นักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติงานในการประเมินและวินิจฉัยปัญหาทางสังคม เพื่อน าไปสู่การวางแผนให้การ
ช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมปัญหา บนพื้นฐานท่ีค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ 
ค าส าคัญ : การบูรณาการความรู้, กระบวนการคุ้มครองเด็ก, เด็กถูกกระท าทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง 
 

                                                           
1 นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
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บทน า 
 นักสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพหนึ่งในสหสาขาวิชาชีพ ที่มีบทบาทในกระบวนการให้ความช่วยเหลื อแก่เด็กกรณี
สงสัยถูกกระท าทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้ง โดยในกระบวนการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ต้องอาศัยทักษะและเทคนิคการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของผู้ปฏิบัติ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพให้สอดคล้องและเพื่อสนับสนุน
กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเช่ียวชาญจากวิชาชีพหลากหลายสาขาในการระดมความคิด
และมุมมอง เพื่อวางแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวอย่างครอบคลุม โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ
พัฒนาการของเด็ก การบ าบัดรักษาสุขภาพกายและเยียวยาฟื้นฟูสุขภาพจิต ทั้งเด็กและครอบครัว  พ่อแม่และผู้ดูแล ให้มี
ศักยภาพในการจัดการกับปัญหา และเรียนรู้วิธีการในการเลี้ยงดูให้เด็กได้รับความปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการได้ตามวัย 
ในกรณีที่เด็กสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว กล่าวได้ว่า การท างานในกระบวนการคุ้มครองเด็กที่ถูกกระท าทารุณกรรมหรือถูก
ทอดทิ้ง มิได้มีจุดมุ่งเน้นที่การแยกเด็กออกจากครอบครัวแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่กระบวนการในการคุ้มครองเด็ก มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเด็กได้รับความปลอดภัย และได้รับการส่งเสริมเลี้ยงดูตามมาตรฐานขั้นต่ า ซึ่งกระบวนการในการคุ้มครอง
เด็กยังได้มุ่งเน้นที่การบ าบัดเยียวยาครอบครัว ให้มีความพร้อมที่จะดูแลเลี้ยงดูเด็กด้วย เนื่องจากสถาบันครอบครัวมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของคนเรา หากครอบครัวได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทาง และสามารถกลับมาท าหน้าที่ได้ จะเป็น
เสมือนการเฝ้าระวังปัญหาการทารุณกรรมหรือทอดทิ้งเด็กในอนาคตได้อีกด้วย อย่างไรก็ดีการท างานกับเด็กและครอบครัวเป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อน นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานจึงควรเป็นผู้ที่มีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน มีความตื่นรู้ และมีความใส่ใจ
ตระหนักถึงปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การเฝ้าระวังปัญหา ประกอบกับมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการพื้นฐานท่ีมีความเกี่ยวข้อง 
เพื่อการประเมินและวินิจฉัยปัญหาทางสังคม (Social Assessment) และเป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ทักษะและเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน ผสมผสานให้เกิดกระบวนการให้ความช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย  

 กระบวนการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Process) 
กระบวนการคุ้มครองเด็ก เป็นการด าเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary) ซึ่งประกอบด้วย นักสังคม

สงเคราะห์มีบทบาทเป็นผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) และเป็นผู้ประสานงานหลัก และแพทย์หลายสาขาที่เกี่ยวข้อง 
อาทิแพทย์ท่ัวไป กุมารแพทย์ รังสีแพทย์ ศัลยแพทย์ สูติ-นรีแพทย์ แพทย์นิติเวช จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยา อัยการ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ องค์กรช่วยเหลือเด็กทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  ท างานร่วมกันตามความจ าเป็นในแต่ละขั้นตอน โดยจะมีการประชุมหารือทีมสหวิชาชีพ (Case 
conference) เพื่อวางแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งก าหนดมาตรการในการคุ้มครองเด็กตามสถานการณ์  ปริชวัน 
(2554) กล่าวว่ากระบวนการช่วยเหลือเด็กจะเริ่มตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ โดยกระบวนการท างานจะเน้นที่การท างานกับเด็กและ
ครอบครัว ซึ่งกระบวนการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Process) จะด าเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการบ าบัดเยียวยา
ทางจิตใจ (Psychological treatment)ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปลอดภัย และไม่ถูกกระท าทารุณกรรมซ้ า พร้อมทั้ง
ได้รับการบ าบัดเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

 พ้ืนฐานความรู้ น าสู่การประเมินและวิเคราะห์ปัญหา 
การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการคุ้มครองเด็ก ผู้ปฏิบัติงานควรเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทั้งใน

หลักการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และแนวคิดทฤษฎีอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้อง เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ถูกท า
ทารุณกรรม เป็นงานท่ีมีความท้าทาย และหลายครั้งที่ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันจากครอบครัว แรงต่อต้านจาก
คนในครอบครัว และผู้กระท า ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์เองต้องเป็นผู้ที่มีความเช่ือมั่นในหลักการ ประกอบกับต้องมีความรู้รอบ
ด้าน อาทิ ความรู้ด้านสุขภาพจิต ความรู้ด้านกฎหมาย ที่จะช่วยให้ปฏิบัติงานในทิศทางที่มีความถูกต้องชัดเจน เข้าใจและ
ยอมรับถึงความแตกต่างในบริบทของแต่ละครอบครัวและสังคม ซึ่งการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์เป็นการหลอมรวม
ความรู้ หลักการ และทักษะทางวิชาชีพ ในการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย มิใช่เป็นเพียงสามัญส านึก (Common sense) หรือ
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ความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือเพียงเท่านั้น ซึ่งหลักการทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นหลักการที่ให้ผู้ปฏิบัติพึงระลึกถึงสิ่งที่
ควรกระท า บทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ บนพื้นฐานการให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคล และเคารพในศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ความเช่ือมั่นในศักยภาพของแต่ละบุคคล การให้ความช่วยเหลือเพื่อให้บุคคลหรือครอบครัวนั้นด าเนินชีวิตอยู่
และท าหน้าที่ของตนเองได้ ดังปรัชญาของงานสังคมสงเคราะห์ที่ว่า “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเองได้” “Help them to help 
themselves” เพราะการให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมาย มิใช่ทุกรายจะต้องสรุปที่การแยกเด็กออกจากครอบครัว ในทาง
ตรงกันข้ามการช่วยเหลือบ าบัดครอบครัว ตามสภาพปัญหา อาทิ การขาดความเข้าใจ ข้อจ ากัดทางสังคม ที่ไม่สามารถท าให้
สมาชิกครอบครัวท าหน้าท่ีของตนเองได้ ให้สามารถปรับสิ่งแวดล้อม หรือเตรียมความพร้อม จะเป็นการเฝ้าระวังปัญหา และ
เด็กไม่ต้องถูกแยกออกจากครอบครัว ออกจากความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้กระท า หากการประเมินพบว่ามี
บุคคลที่เป็นผู้ที่จะเป็นหลักในการดูแลเด็ก และสามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็ก และให้การสนับสนุนให้เด็กเติบโต
ตามวัยและพัฒนาการ แต่ท้ังนี้ข้ันตอนและกระบวนการในการประเมินการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัว เป็นเรื่องที่
ต้องอาศัยการประเมินอย่างละเอียดรอบคอบจากทุกวิชาชีพ ก่อนท่ีจะได้ข้อสรุปในการจัดการกับปัญหา และระบบการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง ท่ีจะมีส่วนช่วยให้ทราบผลการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ และการวางแผนการให้การช่วยเหลือในระยะยาว 

o สถานการณ์ปัญหา ความรุนแรงของปัญหาในปัจจุบัน 
ปัญหาการทารุณกรรมและใช้ความรุนแรงต่อเด็ก นับเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบั น จากสถิติที่

รายงานโดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ UNICEF (2012) พบว่ามีเด็กที่ถูกทารุณกรรมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
ล่วงละเมิดทางเพศ มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ในทาง
ตรงกันข้ามเป็นประเด็นท่ีสังคมควรให้ความสนใจ และร่วมกันหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา สื่อ
สาธารณะเองมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะมีส่วนช่วยสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติต่อเด็ก รวมทั้งมี
ส่วนช่วยสนับสนุนแนวทางการป้องกันความรุนแรงท่ีจะเกิดขึ้นต่อเด็กได้ด้วย 

นอกจากนี้ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ UNICEF ยังได้กล่าวถึงศักยภาพของครอบครัวและชุมชนที่จะมี
ส่วนช่วยในการต่อต้านและลดการกระท ารุนแรงต่อเด็ก โดยอธิบายถึงศักยภาพของนักสังคมสงเคราะห์ที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือแก่เด็กกลุ่มนี้ โดยสามารถให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ถูกทารุณกรรม ให้สามารถจัดการกับตนเอง และสามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถจัดหาทรัพยากรทางสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือทางสังคม
แก่เด็กกลุ่มนี ้

ในขณะเดียวกันสถานการณ์เกี่ยวกับการกระท ารุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
เช่นเดียวกัน โดยข้อมูลจากศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2553 เด็กและสตรีถูกท าร้ายแล้วมารักษาที่
โรงพยาบาลมีจ านวน 25,744 ราย เฉลี่ย 71 รายต่อวัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่า จากปี 2547 ซึ่งมีเด็กและสตรีที่
ถูกท าร้ายและเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลจ านวน 6,951 ราย เฉลี่ยวันละ 19 ราย ในส่วนของสถิติผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่เข้า
รับการรักษาด้วยกรณีสงสัยถูกกระท าทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้ง ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่มีทีมสห
วิชาชีพที่ด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ได้มีการเก็บรวบรวมสถิติผู้ป่วย พบว่ามี
ปริมาณเพิ่มขึ้นตามล าดับเช่นเดียวกัน ข้อมูลล่าสุด ตั้งแต่ปี 2550-2556 เฉลี่ยมีผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวประมาณ 15-20 รายต่อไป 
แต่เฉพาะในปี พ.ศ. 2557 เพียงปีเดียว พบว่ามีผู้ป่วยเข้ารับบริการด้วยกรณีดังกล่าวสูงถึง 43 ราย ซึ่งข้อมูลสถิติเหล่านี้ ล้วน
แสดงให้เห็นว่าปัญหาการกระท าทารุณกรรมและใช้ความรุนแรงต่อเด็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกพื้นที่ ซึ่งข้อมูลตัวเลขที่ถูก
รายงานจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆในปัจจุบัน เป็นเพียงตัวเลขท่ีแสดงให้เห็นเหยื่อของความรุนแรงท่ีสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์และได้รับบริการช่วยเหลือทางสังคม และการเยียวยาทางด้านจิตใจ หากแต่ในความเป็นจริงยังมีเหยื่อของความ
รุนแรงอีกจ านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และบริการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่งไม่ได้รับการ
รายงานสู่สังคม อย่างไรก็ดี ข้อมูลสถิติดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงปัญหาการกระท าทารุณกรรม การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก 
รวมถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมในการช่วยกันป้องกันและเฝ้าระวัง
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ปัญหา ภาครัฐควรมีนโยบายรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในสังคมได้เข้าใจถึงการปฏิบัติต่อเด็กที่ถูกต้อง 
รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยกันสอดส่องปัญหาและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นเด็กถูกท าร้ายหรือการปฏิบัติต่อเด็กที่ไม่
เหมาะสม ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเอง ควรได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานในกระบวนการให้
ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัว ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ต้องบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและฝึกฝนความช านาญในการปฏิบัติได้
อย่างสอดคล้องกลมกลืน 

o เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย คลี่คลายได้ตรงจุด 
นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายเด็กถูกกระท าทารุณกรรมหรือถูก

ทอดทิ้ง ควรมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าใจลักษณะเฉพาะ สภาพปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องและ
ควรต้องค านึงถึงในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายและครอบครัว ในที่นี้จะกล่าวถึงการทารุณกรรมเด็ก ปริชวัน (2554) 
ได้อธิบายว่า การทารุณกรรมเด็ก (Child maltreatment) หมายถึง การเลี้ยงดู และการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมแก่เด็กใน
รูปแบบใดก็ตามของการท าร้ายทางกายและ/หรือจิตใจ การท าร้ายทางเพศ การละเลยทอดทิ้ง หรือ การใช้เด็กเพื่อการค้าหรือ
แสวงหาประโยชน์จากเด็ก ท าให้เกิดผลกระทบโดยตรง หรือเกิดความเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ (Health) ความอยู่รอด
ปลอดภัย (Survival) พัฒนาการ (Development) และความมีคุณค่าแห่งตนเองของเด็ก (Dignity) ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ของความรับผิดชอบ (Relationship of Responsibility) ความไว้วางใจ (Trust) และอ านาจ (Power) ซึ่ง
รูปแบบของการทารุณกรรมเด็ก ได้แก่ 

o การท าร้ายทางร่างกาย (Physical abuse) 
หมายถึงการเจตนาในการใช้ก าลังท าร้ายเด็ก ซึ่งส่งผลให้เกิดอันตราย หรือมีแนวโน้มสูงที่จะท าให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพ ความอยู่รอดปลอดภัย พัฒนาการและความมีคุณค่าในตนเองของเด็ก โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ตี ฟาด เตะ 
เขย่าตัว กัด มัด ลวกด้วยน้ าร้อน ใช้สารพิษ หรือการท าให้ขาดอากาศหายใจ ส่วนใหญ่ของกรณีเด็กถูกกระท ารุนแรงทางกาย 
มีผลรบกวนต่อสภาวะของเด็ก ในด้านผลกระทบทางจิตใจในระยะเฉียบพลันและระยะยาวที่มีผลต่อพัฒนาการทางสมอง การ
พัฒนาของกระบวนความคิดและอารมณ์น้อยกว่าการถูกกระท าในรูปแบบอ่ืน 

o การท าร้ายทางเพศ (Sexual abuse) 
หมายถึง การน าเด็กเข้าร่วมในกิจกรรมทางเพศ โดยที่เด็กหญิงหรือเด็กชายนั้นไม่สามารถหยั่งรู้

หรือไม่สามารถให้ความยินยอม หรือไม่มีความพร้อมทางด้านพัฒนาการ หรือเป็นภาวะที่ ละเมิดต่อกฎหมายหรือจารีตของ
สังคมนั้น เด็กอาจถูกท าร้ายทางเพศทั้งจากผู้ใหญ่ หรือจากเด็กด้วยกันที่มีคุณสมบัติของอายุหรือพัฒนาการของวัยอยู่ในภาวะ
ที่มีความรับผิดชอบ (Responsibility) ความน่าไว้ใจ (Trust) และอ านาจ (Power) มากกว่าเด็กที่ถูกกระท า 

o การท าร้ายทางอารมณ์ (Emotional and Psychological abuse) 
หมายถึง เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใด หรือรูปแบบของการบกพร่องอย่างต่อเนื่องของพ่อแม่หรือ

ผู้ดูแล ท่ีไม่สามารถจัดให้มีสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อพัฒนาการเด็ก เป็นการกระท าที่อาจมีโอกาสอย่างมากในการท า
ให้เกิดการเสียหายต่อสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตของเด็ก หรือรบกวนต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ คุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาการทางสังคมของเด็ก เช่น การจ ากัดการเคลื่อนไหว การแสดงออกถึงการดูถูกเหยียดหยาม ต าหนิติ
เตียน การแบ่งแยก เย้ยหยัน หรือแสดงออกถึงการปฏิเสธ ไม่ยอมรับเด็ก หรือการกระท าโดยใช้ความก้าวร้าวรุนแรง เป็นต้น 

o การละเลยทอดทิ้ง (Neglect) 
หมายถึงการที่พ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัว ที่มีหน้าที่ในการดูแลเด็ก ไม่สามารถดูแลให้เด็กมี

พัฒนาการและความเป็นอยู่ที่ดีในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน อันได้แก่ สุขภาพ (Health) การศึกษา (Education) การ
พัฒนาการทางอารมณ์ (Emotional) สารอาหาร (Nutrition) ที่อยู่อาศัยและสภาวะที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิต (Shelter and 
safe living conditions) 
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 และจากการศึกษาของ C.Katz และ Z.Barnetz (2013) ที่ท าการศึกษาถึงแบบแผนพฤติกรรมของ
เด็กท่ีถูกทารุณกรรม พบว่าประเภทของการถูกกระท าทารุณกรรมมีผลชัดเจนต่อพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งท าการศึกษาจากกลุ่ม
เด็กที่ถูกกระท าทารุณกรรมทางด้านร่างกาย และกลุ่มเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผลการศึกษาพบว่าเด็กในกลุ่มที่ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง และหลบหนี ส่วนในกลุ่มเด็กที่ถูกทารุณกรรมด้านร่างกาย พบว่ามีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยและความรู้พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้น ช้ีให้เห็นว่าการทารุณกรรมเด็กส่งผล
เสียหายและกระทบต่อตัวเด็กท้ังทางด้านร่างกาย สุขภาพ การเจริญเติบโต พัฒนาการทางสมอง ผลกระทบทางด้านจิตใจ ท า
ให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม ผลกระทบต่อการสร้างความผูกพัน มุมมองต่อตนเอง พัฒนาการทางกระบวน
ความคิด และผลกระทบทางสังคม การปรับตัวการด าเนินชีวิตและทักษะทางสังคมของเด็กที่มักจะถดถอย หลังผ่านเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ดังกล่าว หากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและลักษณะเฉพาะของประเภทของการ
ทารุณกรรมเด็ก และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กในทุกๆด้าน ย่อมท าให้เกิดความเข้าใจถึงความเช่ือมโยง และสิ่งที่ต้องพึงระวัง
ในการท างานกับเด็กที่ถูกกระท าทารุณกรรม เนื่องจากในกระบวนการในการให้ความช่วยเหลืออาจมีบางส่วนบางตอนที่ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจเด็กเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการท างานกับเด็กและครอบครัว นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานควรมี
มุมมองในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน (Bio-Psycho-Social) เพื่อให้แนวทางในการให้ความช่วยเหลือเป็นไป
อย่างครอบคลุมทุกมิติของปัญหา 

 เคร่ืองมือ ของนักสังคมสงเคราะห์ในการท างานกับเด็กและครอบครัว 
หลักในการท างานในกระบวนการคุ้มครองเด็ก คือ การท างานโดยทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กถูก

กระท าทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้ง ซึ่งในทุกกระบวนการและขั้นตอนในการท างานมีรายละเอียดและมีความละเอียดอ่อนท่ีต้อง
อาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะของทุกวิชาชีพในการประเมินวินิจฉัย วิเคราะห์ปัญหา และตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ 
และการท างานร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพต้องด าเนินการผ่านการประชุมหารือ (Conference) ร่วมกันของทุกฝ่าย เพื่อ
น าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อน าไปสู่การการวางแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ในส่วน
ของนักสังคมสงเคราะห์เอง มีบทบาทในการท างานกับเด็กและครอบครัว โดยมีหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินทางสังคมทั้งตัวเด็กเองและ
ครอบครัว เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหา รวมทั้งมองหาจุดแข็งและจุดอ่อน และระบบสนับสนุน (Supporting system) ของ
ครอบครัว ซึ่งในการประเมินทางสังคม มีแนวคิดทฤษฎี เครื่องมือ เทคนิควิธีการ ที่จะช่วยให้การประเมินเป็นไปอย่างมีแบบ
แผนและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

o การประเมินครอบครัว 
การประเมินครอบครัวมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตครอบครัวและ

ความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งในปัจจุบันเครื่องมือในการประเมินครอบครัวที่ เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายของ 
Department of Health and Department for Education and Employment Home office .United Kingdom ที่ได้
คิดค้นเครื่องมือในการประเมินครอบครัว The Family Assessment model of family functioning : Element of 
family organization and family character โดย Dr.Arnon Bentovim and Liza Bingley Miller ที่มุ่งเน้นการ
ประเมินการท าหน้าท่ีของครอบครัวและลักษณะของชีวิตของครอบครัว ความสัมพันธ์ท่ีสามารถตอบสนองความจ าเป็นพ้ืนฐาน
ของเด็กได้ ซึ่งเครื่องมือในการประเมินครอบครัวนี้ได้มองภาพของครอบครัวอย่างเป็นระบบ ระบบครอบครัวประกอบด้วยส่วน
ต่างๆ หรือระบบย่อย เช่นการเป็นหุ้นส่วนกันของพ่อกับแม่ และระบบย่อยของพ่อ-แม่กับลูก ซึ่งทุกๆส่วนมีผลต่อการท างาน
ของระบบครอบครัวโดยรวม และการท าหน้าที่ของครอบครัวก็ถูกคาดหวังจากบริบททางสังคมที่อาศัยอยู่ ซึ่งแนวคิดและ
เครื่องมือดังกล่าวเป็นที่ยอมรับอย่างมากในการประเมินครอบครัวเพื่อความเข้าใจ ส าหรับผู้ปฏิบัติกับเด็กและครอบครัวใน
ปัจจุบัน ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานเองสามารถใช้เครื่องมือนี้เป็นพ้ืนฐานในการประเมินครอบครัวได้ 
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แผนภาพที่ 1 : แสดง The Family Assessment model of family functioning : Elements of family  
organisation and family character 

 
o การประเมินเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและครอบครัว 
เครื่องมือในการประเมินเด็กและครอบครัวนี้ เป็นกรอบแนวคิด ในการประเมินเด็กและครอบครัว (The 

Assessment framework, United Kingdom framework for the Assessment of Children in Need and their 
Families) By Dr.Arnon Bentovim and Liza Bingley Miller ที่มองทั้งตัวเด็ก พ่อแม่ และสังคมแวดล้อม เป็น 3 มิติที่
เชื่อมโยงกัน เปรียบเสมือนเป็น 3 ด้าน ของสามเหลี่ยมที่เชื่อมต่อกัน โดยมีความจ าเป็นจะต้องพิจารณาในการประเมิน ดังนี้ 

1.มิติของความต้องการตามวัยพัฒนาการของเด็ก (Child‘s developmental needs) 
2.มิติของศักยภาพของพ่อแม่หรือผู้ดูแลที่จะตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของเด็ก (Parenting 

capacity)  
3.มิติของผลกระทบของครอบครัวขยายและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเด็กและศักยภาพของพ่อแม่ (Family and 

Environmental Factors) 
ซึ่งมิติทั้ง 3 ด้าน มีอิทธิพลกระทบต่อกันและกัน ในการประเมินต้องมีการส ารวจอย่างรอบคอบ โดยมีเป้าหมายหลัก

เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบต่อเด็กในครอบครัว ซึ่งการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างถูกต้อง จะน าไปสู่การวางแผนและการ
ปฏิบัติงานเพื่อการให้ความช่วยเหลือ การป้องกันปัญหา เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก 
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แผนภาพที่ 2  : แสดง Framework for the Assessment of Children in Need and their Families 

 
o แบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ าในการเลี้ยงดูเด็กไทย  
แบบประเมินการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานข้ันต่ า สถาบันวิจัยสังคม ร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและผู้

ประกอบวิชาชีพอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาแบบประเมินการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ า  (2553) ซึ่งแบบ
ประเมินฯนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือส าหรับนักสังคมสงเคราะห์ หรือนักวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการประเมินเรื่องการเลี้ยงดูตาม
มาตรฐานขั้นต่ าที่ถูกก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยแบบประเมินฯ นี้จะสามารถคัดกรองเด็กจัด
กลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยง และน าสู่การประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งแบบประเมินฯได้แบ่งตามช่วยวัยของเด็ก
ตั้งแต่ 0-18 ปี เป็น 6 ชุดด้วยกัน โดยในแบบประเมินฯมีรายละเอียดของประเด็นที่มีความจ าเป็นที่ต้องประเมินเกี่ยวกับการ
เลี้ยงดู ได้แก่ ด้านกฎหมาย สภาพแวดล้อมทางสังคมและการให้บริการสาธารณะ สภาวะการเลี้ยงดู ด้านศักยภาพและการ
ปฏิบัติของผู้ดูแลเด็ก ด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ซึ่งมีข้อค าถามที่มีความละเอียดเฉพาะเจาะจงและชัดเจนครอบคลุมทุก
ประเด็น ซึ่งแบบประเมินฯ นี้ จัดเป็นเครื่องมือท่ีต้องอาศัยประสบการณ์ และความช านาญของนักวิชาชีพในการเก็บข้อมูลเพื่อ
การประเมิน จ าเป็นท่ีผู้ใช้เครื่องมือต้องใช้ทักษะ ท้ังทักษะการสังเกต การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ค าถามให้เหมาะสมเพื่อให้
ได้ค าตอบที่เป็นข้อเท็จจริง 

o แบบคัดกรองเด็กเพ่ือสนับสนุนกลไกการเฝ้าระวังการทารุณกรรมเด็กของหน่วยงาน ด้าน
สาธารณสุข 

 แบบคัดกรองเด็กฯ จัดท าโดยศูนย์คืนขวัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (2557) ได้
ร่วมกันพัฒนาแบบคัดกรองฯนี้ขึ้น นับเป็นเครื่องมือล่าสุดที่พัฒนามาจากแบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ าฯ โดยคณะผู้วิจัยที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต สุขภาพกาย ด้านกฎหมาย ด้านสังคมสงเคราะห์ ที่ได้ด าเนินการวิจัยพัฒนาแบบคัดกรองฯ ขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับชุมชน ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานในทางการแพทย์และหน่วยงานสาธารณสุข และ
บุคลากรครู หน่วยงานระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด สามารถใช้แบบคัดกรองฯนี้ ในการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง ด้วยข้อค าถามจ านวน 32 ข้อ ที่ผ่านการทดสอบความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือ และการส ารวจโดยใช้เครื่องมือนี้หากพบว่ามีความเสี่ยงในระดับธงแดง เป็นข้อบ่งช้ีได้ว่า เด็ก
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จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน หากพบว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับธงเหลือง 
เป็นข้อบ่งช้ีว่าควรมีการติดตามสถานการณ์ของเด็กและครอบครัว และมีมาตรการในการแทรกแซงเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ป้องกันปัญหาการทารุณกรรมเด็กในอนาคต ซึ่งแบบคัดกรองฯนี้เป็นเครื่องมือที่เหมาะส าหรับใช้ในการประเมินเด็กและ
ครอบครัวในกรณีทั่วไป ไม่จ าเพาะเจาะจงว่าเด็กต้องมารับบริการทางการแพทย์แล้ว แต่สามารถใช้ส ารวจและคัดกรองได้จาก
ที่โรงเรียน และในชุมชนได้ นับเป็นเครื่องมือท่ีช่วยสนับสนุนการเฝ้าระวังการทารุณกรรมเด็กในชุมชนได้เป็นอย่างดี เป็นความ
พยายามในการท างานกับเด็กและครอบครัวในเชิงการป้องกันปัญหา ในขณะเดียวกันเป็นการเช่ือมโยงระบบและมาตรการที่มี
อยู่เดิมในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ถูกกระท าทารุณกรรมรวมทั้งครอบครัว ให้เกิดการท างานสอดรับกันเมื่อพบว่าเด็กมี
ปัญหาและมีความเสี่ยงในการถูกกระท าทารุณกรรมหรือถูกละเลยทอดทิ้ง ที่พบได้ในทุกบริบทสังคม ทั้งระดับครอบครัว 
ชุมชน โรงเรียน และระดับจังหวัด หากปัญหาที่ถูกค้นพบ ได้รับการประสานงานจากทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเฝ้าระวังปัญหาการทารุณกรรมเด็กได้อีกทางหนึ่ง 

 เทคนิค ทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เพ่ือตอบสนองความต้องการ และทันต่อสถานการณ์ปัญหา 
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการคุ้มครองเด็ก ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลัก

ทฤษฎี ประกอบกับเทคนิคและทักษะในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการท างานกับเด็กที่ถูกกระท าทารุณกรรม เป็น
เรื่องที่มีความละเอียดอ่อน และพึงกระท าบนพ้ืนฐานของความระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระท าทารุณกรรมซ้ า (Re-abuse) ซึ่ง
โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีโอกาสพบเด็กที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้งก่อนหน่วยงานอื่น กระบวนการตรวจร่างกาย
อย่างละเอียด โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง การเก็บพยานหลักฐานอย่างครบถ้วน ซึ่งจะกระท าในครั้งแรกที่เด็กเข้าสู่
กระบวนการตรวจรักษา นักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานหลักและเป็นผู้จัดการรายกรณี (Case manager) มี
หน้าท่ีประสานงานแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องให้เด็กได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างครบถ้วน  นอกจากนี้นักสังคมสงเคราะห์ยังมีบทบาทใน
การท างานกับครอบครัว การท าความเข้าใจและการอธิบายให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่พาเด็กมารับการรักษา ได้เข้าใจถึง
กระบวนการท างาน และขั้นตอนในการตรวจประเมินจากทีมสหวิชาชีพ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาและมีขั้นตอนท่ีละเอียด ซึ่งการ
ช้ีแจงและการท าความเข้าใจกับครอบครัวนี้ ต้องอาศัยสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักสังคมสงเคราะห์กับเด็กและครอบครัว การ
สื่อสารและการให้ข้อมูลกับครอบครัวให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็ก และการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือบ าบัดเยียวยาเดก็ 
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากท้ังตัวเด็กเองและครอบครัว ซึ่งหากเริ่มต้นที่ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว 
ย่อมหมายถึงการท างานในข้ันตอนต่อไป มีแนวโน้มที่จะได้รับความร่วมมือจากครอบครัว โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับการ
บ าบัดเยียวยาทางด้านจิตใจ การชี้แจงให้เห็นถึงความส าคัญของการบ าบัดทางจิตใจ ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ตระหนักและให้
การสนับสนุนให้เด็กได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กในการเยียวยาในระยะยาว เพราะเด็กท่ีถูกทารุณกรรม
แม้พบบาดแผลทางร่างกาย แต่สามารถรักษาให้หายได้ แต่บาดแผลและความบาดเจ็บทางใจ จ าเป็นต้ องได้รับการบ าบัด
เยียวยาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

o การสัมภาษณ์เด็กและครอบครัว 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ พึงกระท าเมื่อเด็กให้ความยินยอม หรือมีความพร้อมที่

จะให้ข้อมูล นักสังคมสงเคราะห์ควรสัมภาษณ์ประวัติเด็กพร้อมกับจิตแพทย์เด็ก เพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่เด็กจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์หลายครั้ง ซึ่งเสมือนการกระท าซ้ า โดยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์และประวัติครอบครัว เป็นข้อมูล
พื้นฐานที่จ าเป็นที่จะช่วยประเมินเรื่องของความปลอดภัยและความเสี่ยงที่เด็กจะได้รับอันตรายหากต้องกลับไปอยู่กับ
ครอบครัว ซึ่งในการสัมภาษณ์อาจเลือกใช้เครื่องมือ เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยง อาทิ แบบคัดกรองฯ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากเด็ก
หรือจากครอบครัว หากพบว่าผลการประเมินช้ีชัดว่าเด็กอยู่ในภาวะอันตราย ควรประสานงานพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ หรือ
หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือให้ทันต่อสถานการณ์ 
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o การประชุมครอบครัว (Family Conference) ในกระบวนการคุม้ครองเด็ก 
 การประชุมครอบครัว (Family Conference) มีความแตกต่างจากการประชุมหารือของทีมสหวิชาชีพใน

กระบวนการคุ้มครองเด็ก (Child protection case conference) The National Society for the Prevention of 
Cruelty to Children (2009) อธิบายว่า การประชุมหารือของทีมสหวิชาชีพมีขึ้นเพื่อให้สหวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องใน
กระบวนการให้ความช่วยเหลือ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลจากการประเมิน และวางแผนการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระท าทารุณ
กรรมหรือถูกทอดทิ้ง ในขณะที่การประชุมครอบครัวเป็นการด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสในการ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ที่จัดให้มีการประชุมครอบครัวขึ้น มีบทบาทเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร
และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการให้ความช่วยเหลือ และทรัพยากรทางสังคมต่างๆที่จะมีส่วนช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ซึ่ง
ครอบครัวเองควรได้รับข้อมูลข่าวสารโดยละเอียดเพื่อที่จะสามารถน าข้อมูลนั้นๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางที่
เหมาะสมในการจัดการแก้ไขปัญหา 

การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระท าทารุณกรรมเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน 
และต้องอาศัยการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความละเมียดละมัย และใส่ใจในทุกรายละเอียดและทุกผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับเด็กรวมทั้งครอบครัวด้วย การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่สามารถมองในลักษณะแยกส่วนปัญหาได้ หากแต่ต้องมอง
ปัญหาอย่างเป็นองค์รวมและผลกระทบของปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย อย่างไรก็ดีการปฏิบัติงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก
ครอบครัวในสถานการณ์จริง ไม่สามารถเรียงล าดับการปฏิบัติได้อย่างแน่นอนตายตัวในผู้ใช้บริการแต่ละราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพปัญหา ความซับซ้อน และความละเอียดอ่อนของแต่ละกรณี นักสังคมสงเคราะห์เองต้องเป็นผู้ที่มีความระแวดระวัง และ
มีความตื่นรู้ต่อสถานการณ์ปัญหา เพื่อน าไปสู่การเฝ้าระวัง หรือการแก้ไขปัญหาได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ ดังกรณีศึกษาที่
น าเสนอต่อไปนี ้

กรณีศึกษาที่ 1 มารดาเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิต ใช้สารเสพติด และติดเช้ือ HIV เมื่อมาคลอดบุตรที่โรงพยาบาล 
นักสังคมสงเคราะห์ที่ได้สัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วยและครอบครัว ท าให้เล็งเห็นถึงปัญหาในการดูแลเลี้ยงดูบุตร เนื่องจากประเมิน
จากสภาพปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต ส่งผลต่อศักยภาพในการดูแลบุตร รวมทั้งมารดาเด็กเองควรได้ รับการ
บ าบัดรักษา การประเมินทางสังคมนี้ น าไปสู่การเฝ้าระวังปัญหาการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมในอนาคต จากข้อจ ากัดของมารดา นัก
สังคมสงเคราะห์ตระหนักถึงปัญหา และส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางให้มารดาได้รับการประเมินทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และเด็กควรอยู่ในความดูแลของแพทย์เฉพาะทางเพื่อประเมินความเสี่ยงในด้านสุขภาพ ซึ่งในระยะแรกครอบครัวปฏิเสธความ
ช่วยเหลือ และยืนยันว่าต้องการรับเด็กกลับไปเลี้ยงดูเองตามสภาพ นักสังคมสงเคราะห์ใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
(Counseling) ในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือ ช้ีให้เห็นปัญหาและ
ข้อจ ากัด ณ เวลานั้น และเสนอทางเลือกให้แก่ครอบครัวเป็นผู้ตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแล
เลี้ยงดูเด็ก ระหว่างที่ครอบครัวได้รับการประเมินความพร้อม นักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทในการประสานงานหาทรัพยากร
ทางสังคม (Social Resource) ที่เกี่ยวข้องในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือ (Support) แก่ครอบครัว ให้มีความพร้อมในการ
รับเด็กกลับไปดูแล และการประชุมครอบครัวช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครอบครัว ได้มีโอกาสทบทวนปัญหา และตัดสินใจ
วางแผนการจัดการในครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลมารดาและเด็ก ซึ่งมีการประชุมครอบครัวมากกว่า 1 ครั้ง 
เพื่อให้ครอบครัวได้รับรู้ถึงกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือ และเป็นการเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เสนอวิธีการที่จะมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน นักสังคมสงเคราะห์เยี่ยมบ้าน เพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพของครอบครัวทางกายภาพ 
รวมทั้งมองหาเครือข่ายสนับสนุนในชุมชน ในขณะที่ทีมสหวิชาชีพก็ได้จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างทีมแพทย์/พยาบาลผู้ท า
การรักษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในชุมชน ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเมื่อรับเด็กกลับไปดูแล เมื่อการ
ประเมินครบถ้วน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของครอบครัวอยู่ในระดับที่สามารถดูแลเด็กได้ ภายใต้การดูแลให้ความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานในชุมชน ซึ่งการติดตามอย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็นหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องประสานงานกับ
ชุมชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหา และส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวเรียนรู้การเลี้ยงดูเด็กอย่างเหมาะสม 
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จากกรณีศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สามารถกระท าได้เพียงมีเหตุให้สงสัย 
และน าไปสู่การเฝ้าระวังเรื่องของการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม และด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ไม่รีรอให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเกิด
อันตรายแก่ร่างกายและจิตใจของเด็ก ซึ่งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายหรือจิตใจ ไม่สามารถบ าบัดเยียวยาให้กลับคืนสู่
สภาวะเดิมได้ในระยะเวลาอันสั้น ดั้งนั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจในหลักการ ความระแวดระวังปัญหา ของนักสังคม
สงเคราะห์ (Social work Instinct) ในการท างานกับเด็กและครอบครัว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 

กรณีศึกษาที่ 2 ผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ 8 ปี ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง มารับการรักษาด้วย
สาเหตุปากช่องคลอดฉีกขาด นักสังคมสงเคราะห์ได้รับการประสานงานจากสูติ-นรีแพทย์ ส่งปรึกษากรณีสงสัยว่าผู้ป่วยถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ จากการวินิจฉัยทางการแพทย์และสภาพบาดแผล สูติ-นรีแพทย์ผู้ท าการการรักษาให้ความเห็นว่าเกิดจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่เนื่องจากไม่ได้ประวัติจากผู้ป่วยที่สามารถเข้าได้กับสภาพบาดแผล จึงส่งทีมสหวิชาชีพในการ
ประเมินและหาสาเหตุ เบื้องต้นนักสังคมสงเคราะห์ท าการสัมภาษณ์ประวัติครอบครัว จากบิดา -มารดา ซึ่งท าให้ได้ข้อมูล
พื้นฐาน ประวัติครอบครัว และข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ซึ่งบิดา-มารดา ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ได้ เนื่องจาก
เหตุเกิดขึ้นที่โรงเรียน และได้รับแจ้งจากครูที่โรงเรียนเมื่อพาเด็กมารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว และบิดา-มารดา ยืนยันว่า
เช่ือข้อมูลที่ได้จากเด็กว่าเป็นอุบัติเหตุ จิตแพทย์เด็กท าการสัมภาษณ์เด็ก และส่งปรึกษานักจิตวิทยาท าแบบทดสอบทาง
จิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์และประเมินสภาพจิตใจของเด็ก นักสังคมสงเคราะห์พร้อมจิตแพทย์เด็ก เยี่ยมบ้าน และเยี่ยมโรงเรียนที่
เป็นสถานท่ีที่เด็กได้รับบาดเจ็บ เมื่อได้ข้อมูลได้มีการจัดประชุมหารือทีมสหวิชาชีพ (Case Conference) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อ 
มูลที่ได้จากการประเมินของแต่ละวิชาชีพ เมื่อได้ข้อมูลที่มีเหตุให้เช่ือได้ว่าเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก อาทิ ผลการ
ตรวจประเมินทางการแพทย์ที่ไม่สอดคล้องกับประวัติจากทางโรงเรียนและผู้ป่วย และผลการทดสอบทางจิตวิทยา ที่พบว่า
น่าจะมีเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศขึ้นจริง นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้จัดให้มีการประชุมครอบครัว การช้ีแจงและอธิบายข้อ
ค้นพบของทีมสหวิชาชีพต่อบิดา-มารดา เพื่อช้ีแจงถึงปัญหา และอธิบายขั้นตอนและวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น เบื้องต้นบิดา-มารดาปฏิเสธ และยืนยันว่าเช่ือว่าเป็นอุบัติเหตุ จึงมีความจ าเป็นต้องเชิญสูติ-นรีแพทย์ผู้ท าการรักษาได้
อธิบายถึงข้อค้นพบจากบาดแผล ซึ่งบิดา-มารดารู้สึกตกใจ และยังคงปฏิเสธ (Denial) เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นักสังคม
สงเคราะห์ได้ให้ค าปรึกษา (Counseling) และให้การสนับสนุนด้านจิตใจแก่บิดา-มารดา รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการทารุณ
กรรมใช้ความรุนแรงต่อเด็ก รวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้บิดา-มารดา ตระหนักว่าเป็นปัญหาใกล้ตัว และเป็น
เหตุการณ์ที่ทุกฝ่ายควรร่วมมือกัน ในการเฝ้าระวังปัญหา หากพบปัญหาที่เกิดขึ้น เด็กควรได้รับการเยียวยา และครอบครัวควร
ได้รับความช่วยเหลือ ในภายหลังบิดา-มารดา ได้ขอพบนักสังคมสงเคราะห์และจิตแพทย์เด็ก ให้ข้อมูลว่าได้ข้อมูลจากเด็ก
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท้ังหมดแล้ว ซึ่งรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมาก ไม่ทราบว่าต้องด าเนินการต่อไปอย่างไร ท้ังกับผู้กระท า
ที่เป็นบุคลากรในโรงเรียน และกับเด็กที่ควรได้รับการบ าบัดฟื้นฟู นักสังคมสงเคราะห์จึงจัดให้มีการประชุมครอบครัว เพื่อ
หารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับครอบครัว โดยมีจุดมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งครอบครัวเห็นด้วยว่า
ควรมีการแจ้งความด าเนินคดีกับผู้กระท า แต่เนื่องจากมีความวิตกกังวลถึงความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียน นักสังคม
สงเคราะห์เป็นผู้ประสานงานหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม ท้ังการประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจในเรื่องของการด าเนินคดี และ
ประสานงานกับโรงเรียนกรณีหาโรงเรียนใหม่ให้เด็กได้เรียนต่อ ไม่ต้องหยุดเรียนกลางคัน ในกระบวนการบ าบัดเยียวยาทาง
จิตใจที่จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เด็กควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นปกติและ
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ไม่หยุดชะงักและถูกรบกวนหรือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดผลดีต่อการบ าบัดและฟื้นฟูทางจิตใจ ให้เด็กสามารถก้าวผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ
ทางสังคมให้เด็กและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทุกส่วนต้องด าเนินการ
ควบคู่กันไปในกระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัว 

จากกรณีศึกษาข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า การท างานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการคุ้มครองเด็กเป็นงานที่
มีความละเอียดอ่อน นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน ควรมีความรู้ความเข้าใจถึงการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ การ
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ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะต่างๆในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีความละเอียดซับซ้อน และมีผลต่อเด็กและครอบครัวผู้
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การด าเนินงานจึงควรให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียดของปัญหา ซึ่งความเข้าใจและตระหนักถึง
ปัญหารวมทั้งความร่วมมือจากครอบครัวเอง เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้การด าเนินกระบวนการเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ซึ่งจากกรณีศึกษาตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทบาทการท างานของนักสังคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการคุ้มครองเด็ก ซึ่งปัญหาการทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน อุบัติการณ์
เพิ่มมากข้ึนในแต่ละพื้นท่ี ความละเอียดซับซ้อนของปัญหามีความแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ทั้งกรณีการกระท าทารุณกรรม
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งปัญหาพฤติกรรมในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะ
น าไปสู่วงเวียนปัญหา การเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสม หรือการทารุณกรรมเด็กในที่สุด ซึ่งเป็นวงจรที่ควรได้รับการแก้ไขป้องกัน
ปัญหา ซึ่งการด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวในแต่ละราย ต้องอาศัยการด าเนินการที่ทันต่อสถานการณ์
ปัญหา และการประเมินวินิจฉัยปัญหาที่ครอบคลุมในรายละเอียดทุกบริบทของเด็กและครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
การให้ความช่วยเหลือท่ีมิได้มุ่งเน้นเพียงคลี่คลายหรือบรรเทาสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่
ยังมุ่งเน้นที่การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตด้วย 

 การผสมผสาน สู่แรงขับเคลื่อน 
ความรู้และทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในการกระบวนการคุ้มครองเด็ก ที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ถูกกระท าทารุณกรรมและครอบครัวที่น าเสนอข้างต้น อาทิ แนวคิดทฤษฎีและ
หลักการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ล้วนแล้วแต่มี
ความส าคัญที่เป็นแนวทางและหลักการในการประเมินและวินิจฉัยปัญหา ที่นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ความ
เข้าใจพื้นฐานในประเด็นดังกล่าว แต่ทั้งนี้การด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพได้นั้น ย่อมต้องอาศัยการ
ผสมผสานและบูรณาการความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานงานตามหลักการตามวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้เกิดความสอดคล้อง 
และครอบคลุมในทุกบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและครอบครัว กล่าวได้ว่าการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ
คุ้มครองเด็กต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์และศิลป์” ในการปฏิบัติงาน กล่าวคือนักสังคมสงเคราะห์ต้องอาศัยหลักการและทฤษฎี
พื้นฐานเพื่อเป็นหลักยึดและเป็นฐานรากในการพิจารณาปัญหาและเป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการปฏิบัติงาน
จริงที่ต้องอาศัยประสบการณ์และวิจารณญาณทางวิชาชีพในการพิจารณาด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัว 
ซึ่งบางกรณีนักสังคมสงเคราะห์ต้องอาศัยทักษะและเทคนิควิธีการที่ผสมผสาน ทั้งจากประสบการณ์ และจากความคิดที่
สร้างสรรค์และจากทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะที่ยืดหยุ่น และมีความหลากหลาย โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “ศิลป์”ในการปฏิบัติงานเฉพาะวิชาชีพ ซึ่งเป็นเอกลักษณะแห่ง
วิชาชีพ ทีค่ านึงถึง “คุณค่าของความเป็นมนุษย์” และค านึงถึง “ความเป็นปัจเจกบุคคล” โดยนักสังคมสงเคราะห์เองต้องเป็นผู้
ที่มีความตระหนักถึงหลักการดังกล่าว จึงจะสามารถผสมผสานทั้งความรู้ทฤษฎีและหลักปฏิบัติที่มีความหลากหลาย โดย
พิจารณาให้ครอบคลุมบริบทแห่งปัญหาที่มีความเช่ือมโยงกัน และต้องด าเนินการแก้ไขอย่างครอบคลุม    อย่างไรก็ดีการ
ท างานให้ความช่วยเหลือแก่เด็กถูกกระท าทารุณกรรมและถูกทอดทิ้งในกระบวนการคุ้มครองเด็ก ไม่สามารถกระท าได้
เบ็ดเสร็จสมบูรณ์โดยวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง หากแต่ต้องอาศัย “ทีม” สหวิชาชีพ และความเช่ียวชาญเฉพาะทางของแต่ละ
วิชาชีพ ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญอย่างเท่าเทียมกัน ที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและบ าบัดฟื้นฟูเด็ก เนื่องจากปัญหาการ
ทารุณกรรมเด็ก เปรียบเสมือนยอดภูเขาน้ าแข็งที่โผล่พ้นน้ าเท่านั้น หากแต่รากลึกของปัญหาที่ยังคงรอคอยการแก้ไข้และ
บ าบัดเยียวยา ยังคงเป็นปัญหาในระดับลึกและมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายผู้ปฏิบัติงานในทุกภาค
ส่วน ที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการการการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงระบบในการเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวด้วย 
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บทสรุป 
จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการคุ้มครองเด็ก ต้องอาศัยความรู้ความเช่ียวชาญ 

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และเครื่องมือต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในการประเมินปัญหา และต้องอาศัยกระบวนการ
ท างานอย่างเป็นทีมสหวิชาชีพ กล่าวคือ ต้องมีการบูรณาการความรู้ทฤษฎี ทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงาน ร่วมกับ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง โดยนักสังคมสงเคราะห์เองเป็นเสมือนเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ประนึงเป็นตัวแทนที่ใช้กระบวนการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ในการประเมินและวินิจฉัยปัญหาของผู้ใช้บริการ เพื่อ
สะท้อนภาพปัญหาในมิติทางสังคม เช่นเดียวกับที่วิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาในวิชาชีพ
ของตน หากแต่ภาพสะท้อนปัญหาทางสังคม ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งหน่วยงานที่มีความ
เกี่ยวข้องในกระบวนการคุ้มครองเด็ก ได้ตระหนักถึงปัญหาและมองเห็นความเช่ือมโยงของปัญหา  รวมถึงการวางแผนแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยค านึงถึงบริบททางสังคมของเด็กและครอบครัวเป็นส าคัญ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย
ทัศนคติของนักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติ ประกอบกับการผสมผสานองค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องของนักสังคมสงเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการท างานเพื่อการคุ้มครองเด็กไปสู่การพัฒนากระบวนการป้องกัน 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาการทารุณกรรมและการใช้ความรุนแรงกับเด็กในสังคมไทยและ
สังคมโลก 
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แนวทางพัฒนาการดูแลเด็กในสถานรองรับเด็กผ่านการท างานกับพี่เลี้ยง 
Guidelines For Improving The Care of Children in  

The Child Welfare Through Work With The Caregiver 
 

ดร.มาดี ลิ่มสกุล1 
Madee Limsakul, Ph.D.2 

 
Abstract 

 The Caregivers who perform tasks that are important to The Child Care Institute because they 
have a bond and spending time with children. It is the main person in the socialization process, both 
directly and indirectly as parents to the child in the family. The caregivers influence on the foundation 
built. "Cost of Living" to children. And influence the creation of "self" of early childhood to adolescence. 
Including the role "parents" who served the emotional, mental and behavioral remedies to children who 
need special attention. Therefore, the Potential caregivers contribute to quality child to society in the 
future. For this reason, The Child Care Institute should support the policy and practice of the caregiver to 
get the knowledge, attitudes, skills and ethics which contributed significantly to the development of 
children's physical, mental, emotional, social and intellectual. There is a significant contribution to the 
development of the caregivers themselves to have the pleasure in their work. 
Keywords : The Caregiver, The Child Care Institute 
 

บทคัดย่อ 
 พี่เลี้ยงถือเป็นผู้ปฎิบัติงานท่ีมีความส าคัญในสถานรองรับเด็ก เพราะพี่เลี้ยงเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดและใช้เวลากับเด็ก
มากที่สุด อีกท้ังยังเป็นบุคคลหลักในการอบรมขัดเกลาทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่เด็กเสมือนพ่อแม่ในครอบครัว  
พี่เลี้ยงจึงมีอิทธิพลกับเด็กตั้งแต่การวางรากฐานสร้าง “ต้นทุนชีวิต” ให้กับเด็กเล็ก และมีอิทธิพลต่อการสร้าง “ตัวตน” ของวัย
เด็กไปจนถึงวัยรุ่น รวมทั้งมีบทบาทเป็น “พ่อแม่” ผู้เยียวยาด้านอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมให้กับเด็กท่ีต้องการการดูแลเป็น
พิเศษด้วย ดังนั้น การมีพี่เลี้ยงท่ีมีศักยภาพก็จะสามารถสร้างเด็กท่ีมีคุณภาพให้กับสังคมได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ การสนับสนุน
เชิงนโยบายและเชิงปฎิบัติการของสถานรองรับเด็กให้พี่เลี้ยงได้รับการเพิ่มพูนความรู้ มีทัศนคติที่ดี พัฒนาทักษะ และด ารงไว้
ซึ่งจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน จึงมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาเด็กท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีก
ทั้งยังมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาตัวพ่ีเลี้ยงเองให้มีความสุขในการท างานด้วย 
ค าส าคัญ : พี่เลี้ยง, สถานรองรับเด็ก 
 
บทน า 
 สถานรองรับเด็กเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2433 โดยพระวิมาดาเธอกรมพระสุท
ธาสินีนาฎ ทรงตั้ง “โรงเลี้ยงเด็ก” ด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ บริเวณต าบลสวนมะลิ ถนนบ ารุงเมือง เพื่อเป็นสถานที่เลี้ยงเด็ก
ก าพร้าหรือเด็กที่ถูกมารดาทอดท้ิง ต่อมาโรงเลี้ยงเด็กดังกล่าวได้โอนไปอยู่ในความดูแลของเทศบาล และโอนมาเป็นหน่วยงาน

                                                           
1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ภายใต้สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ ภายหลังมีการก่อตั้งกรมประชาสงเคราะห์ขึ้น ในปี พ .ศ. 2483 ได้เปลี่ยนช่ือมาเป็น 
“โรงเรียนชาติสงเคราะห์” และ “สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี” ตามล าดับ (ขนิษฐา เทวินทรภักติ, 2543) ปัจจุบัน
สถานรองรับเด็กได้ปรับปรุงรูปแบบและขยายบริการตามความเปลี่ยนแปลงไปของสังคม จากจุดเริ่มต้นที่รับอุปการะเฉพาะ
เด็กที่ยากไร้ ก าพร้า ขยายไปสู่การเด็กกลุ่มอื่นๆที่ตกอยู่ในภาวะยากล าบากในสังคม ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ให้บริการใน 6 รูปแบบ คือ (www.m-
society.go.th/report/welfare) 
 (1) สถานสงเคราะห์เด็ก ให้บริการอุปการะเด็กชายและเด็กหญิง อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี ที่ก าพร้า ถูกทอดทิ้ง 
ครอบครัวแตกแยก ติดเชื้อเอดส์หรือได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือบิดามารดาไม่สามารถให้การอุปการะได้อย่างเหมาะสม 
ปัจจุบันมีหน่วยงานให้บริการ จ านวน 21 แห่ง จ าแนกเป็นสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 4 แห่ง และสถานสงเคราะห์เด็กโต 13 
แห่ง และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนและเด็กโต 4 แห่ง  
 (2) สถานแรกรับเด็ก ให้การอุปการะเด็กชายและเด็กหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต่ 6-18 ปี ท่ีเร่ร่อน ขอทาน ถูกทารุณกรรม มี
ปัญหาพฤติกรรม และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีให้บริการ จ านวน 2 แห่ง  
 (3) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ให้การอุปการะเด็กชายและเด็กหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 6-18 ปี ที่มีปัญหาพฤติกรรม 
เด็กท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสม และเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ปัจจุบันมีหน่วยงานให้บริการ จ านวน 2 แห่ง 
 (4) สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก ให้การอุปการะเด็กชายและเด็กหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 6-18 ปี ซึ่งต้องการการดูแล
ทางด้านบ าบัดฟื้นฟูเป็นพเิศษ ปัจจุบันมีหน่วยงานให้บริการ จ านวน 4 แห่ง 
 (5) ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน ให้การฝึกอาชีพแก่เด็กชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 6-18 ปี ที่ครอบครัวมี
ฐานะยากจน ผู้ปกครองไม่สามารถให้การอุปการะได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีหน่วยงานให้บริการ จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์
สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 
 (6) สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เป็นสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสหรืออยู่ใน
ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ขาดความอบอุ่นและความมั่นคงในการด ารงชีวิต โดยจัดการศึกษาแบบระบบโรงเรียน
และพฒันาทักษะในการประกอบอาชีพไปพร้อมกัน ปัจจุบันมีจ านวน 1 แห่ง 
  
การดูแลเด็กในสถานรองรับเด็ก 
 นอกจากการขยายกลุ่มเป้าหมายในความดูแลแล้ว สถานรองรับเด็กยังขยายบริการให้ครอบคลุมทั้งการสงเคราะห์ 
การคุ้มครอง การบ าบัดฟื้นฟู และการพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights or 
the Child: CRC) และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ด้วย ท าให้ปัจจุบันสถานรองรับเด็กมีการจัดบริการการดูแล
เด็กใน 8 ด้านหลัก ดังต่อไปนี้ (ขนิษฐา เทวินทรภักติ, 2543 และวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์, 2547) 
 ด้านแรก คือ บริการด้านการเลี้ยงดู โดยการจัดที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ต่าง ๆที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
อาหาร 3 มื้อ และอาหารเสริมตามความเหมาะสมของช่วงวัย และจัดให้มีพี่เลี้ยงท าหน้าที่พ่อบ้าน แม่บ้านในการดูแลความ
เป็นอยู่ของเด็ก  
 ด้านที่สอง คือ บริการด้านการรักษาพยาบาล โดยจัดบริการการตรวจสุขภาพเด็กประจ าเดือน จัดให้เด็กได้รับ
ภูมิคุ้มกันโรคและบริการทันตกรรม รวมทั้งการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจ าสถานรองรับ
เด็กและเยาวชนด้วย  
 ด้านที่สาม คือ บริการด้านการศึกษาสายสามัญ โดยจัดการศึกษาสายสามัญภาคบั งคับ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนจัดช้ันเรียนพิเศษส าหรับเด็กเข้าใหม่ เด็กที่มีเชาว์ปัญญาต่ าหรือเรียนช้าภายในสถานรองรับ 
และพิจารณาส่งเด็กไปเรียนนอกสถานรองรับทั้งโรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 315 - 

 ด้านที่สี่ คือ บริการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยจัดการเรียนด้านอาชีพสาขาต่าง ๆ รวมทั้งวิชาชีพด้านเกษตรกรรมในสถาน
รองรับ และจัดการฝึกวิชาชีพภาคสนาม รวมทั้งการส่งเรียนในสถานอาชีวศึกษาภายนอกสถานรองรับ และสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  
 ด้านที่ห้า คือ บริการสังคมสงเคราะห์ โดยจัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ 
แก้ปัญหาด้วยวิธีการและกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัว  
 ด้านที่หก คือ บริการด้านสันทนาการ โดยจัดให้มีการฝึกกายบริหาร เล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
แข่งขันกีฬา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี กิจกรรมรื่นเริงตามเทศกาล การให้ดูโทรทัศน์หรือภาพยนตร์
ตามโอกาสอันสมควร และกิจกรรมการเล่นดนตรีไทย สากล ขับร้องเพลง รวมถึงการน ากิจกรรมไปแสดงภายนอกด้วย  
 ด้านที่เจ็ด คือ บริการด้านศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกวินัยและอบรมศีลธรรมจรรยา โดยการฝึกวินัยและส่งเสริม
วัฒนธรรมแก่เด็กเป็นรายบุคคล ตลอดจนจัดให้มีครูและพ่อบ้านแม่บ้านอบรมศีลธรรม จริยธรรม และมารยาทแก่เด็กเป็น
ประจ า  
 ด้านที่แปด คือ บริการด้านการติดตามผลการให้การสงเคราะห์ ด้วยการติดตามผลการช่วยเหลือเด็กที่พ้นจากการ
สงเคราะห์แล้ว  
 นอกจากการจัดบริการดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันสถานรองรับเด็กยังด าเนินการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ตามมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อสร้าง
หลักประกันคุณภาพด้านบริการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ (ก.ส.ค.) ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานการให้บริการ
แก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มเด็กด้วย ส าหรับมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก 
ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ได้แก่ (ส านกัคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2556) 
 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานการจัดการองค์กรและการบริหาร ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ คือ ปรัชญาวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบริหาร ภาวะผู้น าของผู้บริหาร งบประมาณ  การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการ 
ระบบสารสนเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการรักษาความลับ  
 มาตรฐานที่ 2 คือ มาตรฐานบุคลากร ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ การจัดสรรต าแหน่งงานตามความ
รับผิดชอบ (จ าแนกตามประเภทของเด็ก โดยแบ่งเป็นเด็กอ่อน เด็กโต เด็กในสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครอง และเด็กในสถาน
พัฒนาและฟื้นฟู) บุคลากรผู้ให้บริการ สัดส่วนของบุคลากร (เป็นการก าหนดสัดส่วนของบุคลากรที่ดูแลเด็กหรือพี่เลี้ยงต่อ
จ านวนเด็ก) คุณสมบัติของบุคลากรที่ดูแลเด็กหรือพี่เลี้ยง และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชา บุคลากร และเด็ก  
 มาตรฐานที่ 3 คือ มาตรฐานสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความ
สะดวกและระบบรักษา ระบบดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม  
 มาตรฐานที่ 4 คือ มาตรฐานบริการและกิจกรรมส าหรับเด็ก ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ บริการสังคม
สงเคราะห์ บริการส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็ก บริการสุขภาพอนามัย บริการโภชนาการ บริการด้านการศึกษา (จ าแนกเป็น
เด็กอ่อนและเด็กโต) การสร้างวินัยในตนเอง (ก าหนดเฉพาะเด็กโต) บริการนันทนาการ บริการดูแลเด็กติดเช้ือ HIV/เอดส์ 
บริการการคืนสู่ครอบครัวหรือสังคม (จ าแนกเป็นเด็กอ่อนและเด็กโต) และบริการการประเมินความพึงพอใจของเด็กและ
ผู้ใช้บริการต่อการให้บริการขององค์กร (เฉพาะเด็กโต) 
 มาตรฐานที ่5 คือ มาตรฐานตัวเด็ก ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านจิตใจ 
พัฒนาการด้านสติปัญญา ท้ังนี้ในทุกพัฒนาการจะจ าแนกตามประเภทของเด็ก 
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 ทั้งนี้จากมาตรฐานท่ีก าหนดมีความเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของพี่เลี้ยงโดยตรงใน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 2 ใน
องค์ประกอบสัดส่วนของบุคลากร และคุณสมบัติของบุคลากรที่ดูแลเด็กหรือพี่เลี้ยง และมาตรฐานที่ 4 ในทุกองค์ประกอบ 
เพราะพี่เลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งในการจัดบริการในทุกองค์ประกอบในสถานรองรับเด็กทั้งสิ้น  
 นอกจากนี้ ทางสถานรองรับเด็กยังจัดบริการดูแลเด็กให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานขั้นต่ าในการอุปการะเลี้ยงดู 
อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล พ.ศ. 2549 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ด้วย โดย
แนวทางดังกล่าวเน้นการเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัยท้ังทางด้านสุขภาพกายและด้านสุขภาพจิต ส าหรับด้านสุขภาพกาย ก าหนดให้
เด็กได้รับการดูแลอนามัยของร่างกาย การดูแลอย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ การดูแลป้องกันโรค และการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย ส่วนด้านสุขภาพจิต ก าหนดให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีเอกลักษณ์แห่งตน การได้รับการ
เรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้ตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม การมีอารมณ์และพฤติกรรมปกติ ไม่มีปัญหาทางอารมณ์ การมี
ทักษะในการดูแลตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม การแสดงออกทางสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย และการมี
สัมพันธภาพกับบุคคลภายนอกและภายในครอบครัวได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังก าหนดให้ผู้ปกครองต้องปฎิบัติตน ดังนี้ (1) ให้
การดูแลพื้นฐานร่างกายและจิตใจของเด็ก (2) ให้การดูแลด้านสุขภาพและการป้องกันโรค (3) กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และ
ฝึกวินัย (4) ให้การตอบสนองทางอารมณ์แก่เด็กในด้านต่างๆ (5) สร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว
และสังคม (6) สร้างความรู้และความเข้าใจในขอบเขตระหว่างตนเองและผู้อื่นของเด็ก (7) ดูแลความปลอดภัยของเด็ก และ 
(8) ส่งเสริมใหเ้ด็กแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและความสามารถ (ฝ่ายนิติการ กองกลาง ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2552) อย่างไรก็ดี หน้าที่ที่ก าหนดให้ผู้ปกครองในครอบครัวปฎิบัติตามแนวทาง
มาตรฐานขั้นต่ าในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล พ.ศ.2549 นั้น ส าหรับสถาน
รองรับเด็กถือว่าเป็นหน้าท่ีหลักของพี่เลี้ยง หรือพ่อบ้าน แม่บ้าน ประจ าสถานรองรับเด็ก ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเด็ก
โดยตรง เนื่องจากรูปแบบการจัดบริการภายในสถานรองรับเด็กส่วนใหญ่เน้นการจัดแบบครอบครัว (Family Group Home) 
หรือการจัดแบบบ้าน ที่มีเด็กอยู่ในบ้านร่วมกับพ่อบ้าน แม่บ้าน หรือพี่เลี้ยง โดยพยายามสร้างบรรยากาศแบบครอบครัว ให้
เด็กร่วมกันรับผิดชอบงานบ้านในการด าเนินชีวิตประจ าวันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน พี่เลี้ยงจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญใน
การอบรมขัดเกลาทัง้ทางตรงและทางอ้อมในด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก และเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดรูปแบบพฤติกรรม
หรือสร้าง “ต้นทุนชีวิต” ให้กับเด็กด้วย 
 
พ่ีเลี้ยง : ผู้สร้าง “ต้นทุนชีวิต” ของเด็กอ่อน 
 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมในการวางรากฐานพฤตินิสัยและ
บุคลิกภาพของเด็ก ทั้งนี้เพราะผู้เลี้ยงดูเด็กถือเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดและใช้เวลาอยู่ร่วมกับเด็กมากที่สุด ไม่ว่าผู้เลี้ยงดูคน
นั้นจะเป็นใครก็ตาม ส าหรับเด็กที่มีครอบครัวดูแล ผู้เลี้ยงดูคนนั้น ก็อาจจะเป็น พ่อแม่ หรือปู่ย่าตายาย แต่ส าหรับเด็กที่ไม่มี
ครอบครัวดูแล ผู้เลี้ยงดูที่เปรียบเสมือนพ่อแม่ของเด็กก็คือ พี่เลี้ยง หรือแม่บ้าน หรือพ่อบ้านในสถานรองรับเด็กนั่นเอง ด้วย
เหตุนี้ พี่เลี้ยงจึงเป็นบุคคลส าคัญที่มีความหมายต่อการก าหนดวิถีการด าเนินชีวิตและความคาดหวังในอนาคตของเด็ก ซึ่งผล
การศึกษาของฉวีวรรณ วรศรี (2522) พบว่า การเลี้ยงดูของพี่เลี้ยงมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองของ
เด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน และผลการศึกษาของวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ (2547) เรื่องวิถีการด าเนินชีวิตของเยาวชนในสถาน
สงเคราะห์: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา พบว่า พี่เลี้ยงเป็นสภาพแวดล้อมหนึ่งในสถานสงเคราะห์ที่มีอิทธิพลต่อการให้
ความหมายที่แสดงถึงความสุข ทุกข์ และการด ารงอยู่เพื่อให้ชีวิตด าเนินต่อไปของเด็ก ทั้งนี้เพราะบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยงใน
สถานรองรับเด็ก มิใช่เพียงแค่ให้อาหาร นม อาหารเสริมแก่เด็ก หรือท าความสะอาด อาบน้ า เปลี่ยนผ้าอ้อม ดูแลอาคารพัก 
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆเท่านั้น แต่พี่เลี้ยงยังมีหน้าที่พัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการครบทุกด้าน ให้ความรัก 
ความอบอุ่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก จัดท าบัญชีรายชื่อ ประวัติสุขภาพ สังเกตพฤติกรรมของเด็กและรายงานแก่
นักวิชาชีพ และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งร่วมกับพยาบาลน าเด็กส่งโรงพยาบาล และ
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รายงานการปฎิบัติงานรายงานการเจ็บป่วยของเด็กเป็นประจ าทุกวัน นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงาน
ประจ าซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติมของพี่เลี้ยง ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถานรองรับเด็กด้วย เช่น การล้างจาน 
การซักเสื้อผ้า เครื่องนอน การเป็นวิทยากร การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมสถานรองรับ เป็นต้น (ปนัดดา กุฎแก้ววิเศษกิจ, 2553) 
จากภาระหน้าที่ของพี่เลี้ยง สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทการเป็น “แม่” หรือ “พ่อ” ในสถานรองรับเด็ก ที่ท าหน้าที่แทน “แม่” 
หรือ “พ่อ” ในครอบครัวของเด็ก ซึ่งมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 
 จากข้อมูลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า โดยเฉลี่ย
พี่เลี้ยง 1 คนจะต้องดูแลเด็กประมาณ 15-25 คนโดยประมาณ ซึ่งรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ส าหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พบว่าสัดส่วนพี่เลี้ยงต่อจ านวนเด็กยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด เนื่องจากตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดให้เด็กแรกเกิดถึง 12 เดือน มีพี่เลี้ยง 1 คน ต่อเด็ก 5 คน, เด็ก
อายุ 13-24 เดือน มีพี่เลี้ยง 1 คน ต่อเด็ก 7 คน, เด็กอายุ 25-36 เดือน มีพี่เลี้ยง 1 คนต่อเด็ก 10 คน เด็กที่อายุ 3-6 ปี มีพี่
เลี้ยง 1 คน ต่อเด็ก 15 คน และเด็กท่ีมีอายุ 6 ปีขึ้นไป มีพี่เลี้ยง 1 คน ต่อเด็ก 20 คน (ส านักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2556) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นของเด็กในความต้องการคนดูแล  
โดยเฉพาะ “เด็กปฐมวัย” หรือ “เด็กอ่อน” ซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่มีความส าคัญต่อการเริ่มต้นพัฒนารากฐานด้านสมอง ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ และด้านสังคม และถือเป็นช่วงสูงสุดที่สามารถสร้างความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (IQ) ความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) การมีจริยธรรมและคุณธรรม (MQ) และการมีทักษะด้านสังคม สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีไหว
พริบและเท่าทันคน (SQ) ประกอบกับช่วงปฐมวัยของเด็กเป็นระยะที่ระบบประสาทสมองของเด็กเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด 
เพราะช่วง 0-3 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงที่สมองเด็กมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จากน้ าหนักประมาณ 500 กรัม ในช่วง
แรกเกิด เป็น 1,100 กรัมในช่วงอายุ 3 ปี หรือมีขนาดประมาณร้อยละ 80 ของสมองผู้ใหญ่ ซึ่งมีน้ าหนักประมาณ 1,300-1,500 กรัม 
ทั้งนี้สมองจะมีการสร้างเส้นใยประสาทและจุดเชื่อมต่อมากมาย รวมถึงสร้างไขมันหรือมันสมองเพื่อห่อหุ้มรอบเส้นใยประสาท 
การสร้างเส้นใยประสาทจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเด็กในช่วงวัยนี้ ดังนี้หากเด็กได้รับการเสริมสร้าง
พัฒนาการ การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ก็จะท าให้สมองของเด็กท างานมากขึ้น และมีการเพิ่มเส้นใยสมองมากขึ้นด้วย
เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การเลี้ยงดูเด็กอ่อนในสถานรองรับเด็กจึงเป็นงานที่มีความส าคัญและควรได้รับการเอาใจใส่ในรายละเอียด
มากขึ้น เพราะการรับผิดชอบเด็กจ านวนมากท าให้พ่ีเลี้ยงไม่สามารถอุ้มหรือโอบกอดเด็กได้อย่างท่ัวถึงทุกครั้งท่ีเด็กต้องการ ซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจของเด็ก และยังส่งผลต่อความไว้วางใจ (Trust) ของเด็กที่
มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วย นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กที่ไม่ได้รับการสัมผัส การแสดงความ ช่ืนชม จะส่งผลต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ในข้ันต่อไปอีกด้วย ท้ังนี้จากผลการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสมองเด็กปกติและเด็กก าพร้า ของ 
พ.ญ.กมลพรรณ ชีวพันธ ุ(2548) พบว่า สมองของเด็กก าพร้าที่ไม่ได้รับการตอบสนองจากการสัมผัสต่างๆ มีการเจริญเติบโตช้า
กว่าสมองของเด็กปกติที่ถูกเลี้ยงดูและได้รับสัมผัสจากพ่อแม่ โดยเฉพาะส่วนบนของสมองซึ่งเป็นส่วนที่รับรู้เรื่องอารมณ์ 
ความรู้สึก (Temporal Lobe) (ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, 2551) เพราะฉะนั้น พี่เลี้ยงจึงควรท าหน้าที่กระตุ้นการ
เรียนรู้ให้เกิดพัฒนาการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อช่วยให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มประสิทธิภาพ อัน
เป็นการวางรากฐาน “ต้นทุนชีวิต” ของเด็กในอนาคตนั่นเอง 
 
พ่ีเลี้ยง : ตัวแบบผู้สร้าง “ตัวตน” ในการด าเนินชีวิตของเด็ก 
 นอกจากการเป็นคนสร้าง “ต้นทุนชีวิต” ให้กับเด็กแล้ว พี่เลี้ยงยังมีความส าคัญในฐานะตัวแบบหรือต้นแบบการ
ด าเนินชีวิตของวัยเด็กตอนต้นไปจนถึงวัยรุ่นในสถานรองรับเด็กด้วย เพราะพี่เลี้ยงเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ในการอบรมขัดเกลา
ทางสังคม (Socialization) แก่เด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม ส าหรับการขัดเกลาทางตรง คือ การที่พี่เลี้ยงสั่งสอน ว่ากล่าว 
ตักเตือนให้เด็กประพฤติปฎิบัติตนในระเบียบวินัย และเป็นไปตามความคาดหวังของสังคม ในขณะที่การขัดเกลาทางอ้อม คือ 
การที่เรียนรู้จากประสบการณ์หรือการกระท าของพี่เลี้ยง ด้วยเหตุนี้ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กของพี่เลี้ยงจึง
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มีผลต่อพื้นฐานการสร้าง “ตัวตน” ของเด็ก หรืออาจกล่าวได้ว่า ความเป็น “ตัวตน” ของเด็กเป็นผลมาจากกระบวนการอบรม
ขัดเกลาทางสังคมที่เขาได้รับนั่นเอง (Self as a Product of Socialization) ซึ่งผลของการขัดเกลาที่เด็กได้รับจากการเลี้ยงดู
ของพี่เลี้ยงจะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความเป็นตัวตน (Self), ภาพเกี่ยวกับตนเอง (Self-Image), การแสดงตัวตนตามตัวแบบ 
(Self-Identification) และบุคลิกภาพ (Personality) ของเด็ก กล่าวคือ (ปฬาณี ฐิติวัฒนา, 2523, ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 
2524, สุพัตรา สุภาพ, 2545ข, ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2548 และนนทวรรณ รัตติวัธน์, 2554) 
 ความเป็นตัวตน (Self) หรือการรู้จักตัวเอง เกิดจากการขัดเกลาทางสังคมที่บุคคลยอมรับค่านิยมของกลุ่มและปรับ
ความต้องการและการกระท าของตนให้เข้ากับกลุ่มตามที่สังคมยอมรับ โดยความเป็นตัวตนนั้นมีมาตั้งแต่วัยเด็ก เป็นการ
ตระหนักว่าตนเองเป็นใคร ตนเองต่างจากคนอ่ืนๆ ในสังคมที่ตนอยู่อย่างไร ความตระหนักรู้เช่นน้ีจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการกระท า
ระหว่างกันทางสังคม (Social Interaction) ตามระเบียบแบบแผนที่สังคมก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฌองค์ พีอา
เจท์ (Jean Piaget) ที่อธิบายว่าบุคคลจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous Interaction) ซึ่ง
การกระท าระหว่างกันน้ีเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการกระท าหรือความเปลี่ยนแปลงข้ึนในอีกฝ่ายหนึ่ง เช่นเดียวกับเด็กที่มีมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใกล้ชิดหรือพี่เลี้ยง เด็กก็จะเริ่มซึมซับประสบการณ์ต่างๆจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว แล้วก่อเป็นความคิดรวบยอด
และกลายมาเป็นแบบแผนของการคิดเฉพาะตัวที่เรียกว่าการคิดแบบเอกลักษณ์ (Identity) นั่นเอง ส่วนจอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด 
(George Herbert Mead) นักจิตวิทยาสังคม อธิบายการรู้จักตนเองว่าเป็นผลจากการขัดเกลาทางสังคม และเช่ือว่าเด็กแรก
เกิดจะไม่รู้จักตนเอง แต่สังคมจะสอนให้เขาได้รู้จักตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยผ่านทางกลุ่มปฐมภูมิ ซึ่งในที่นี้ได้แก่ “พี่เลี้ยง” 
นั่นเอง  
 ภาพเกี่ยวกับตนเอง (Self-Image) ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ต้องอาศัยการขัดเกลาทางสังคมเพราะภาพ
เกี่ยวกับตนเอง คือ สิ่งที่ตนเป็นและแสดงออกมา เช่น บุคลิกลักษณะ ความสามารถ ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้ของบุคคลอื่น
เกี่ยวกับลักษณะ บุคลิกภาพ และศักยภาพของตนเองด้วย ทั้งนี้ พี่เลี้ยงจึงเป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่มีผลต่อการสะท้อนภาพ
เกี่ยวกับตัวตนของเด็กในความดูแล หากพี่เลี้ยงสะท้อนไปในด้านบวก เด็กจะมีแนวโน้มรับรู้ตนเองในด้านบวก ซึ่งส่งผลท าให้
เด็กมีเป้าหมายในชีวิตและมีความสุขในชีวิตได้  
 การแสดงตัวตนตามตัวแบบ (Self-Identification) เป็นกระบวนการการสร้างความเป็นตัวตนของบุคคลผ่านการ
เทียบเคียงหรือการเลียนแบบบุคคลที่ตนเห็นว่าส าคัญเหมาะสมกับการยึดถือเอาเป็นแบบอย่างแล้วกลายมาเป็นหลั กปฏิบัติ
ของตนโดยอัตโนมัติ กระบวนการนี้จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วัยเยาว์จากกลุ่มปฐมภูมิซึ่งมีบทบาทใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด นั่นก็คือ พี่
เลี้ยง ทั้งนี้นักวิจัยทางจิตวิทยาพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กจะเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ได้จงใจจะสั่งสอน ดังนั้นเด็กจะเป็นคนดี
หรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ใกล้ชิดหรือพ่ีเลี้ยงท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเด็กได้เลียนแบบได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเอง 
 บุคลิกภาพ (Personality) เป็นผลรวมขององค์ประกอบทางจิตและทางกายภาพของบุคคล โดยส่วนหน่ึงถ่ายทอดมา
ทางชีววิทยาและอีกส่วนหนึ่งถ่ายทอดจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เราอยู่ ดังนั้นการวางรูปแบบบุคลิกภาพที่เหมาะสมจึงควร
ได้รับการบ่มเพาะมาตั้งแต่เด็กโดยกลุ่มปฐมภูมิ เช่น การให้ความรักอย่างมีเง่ือนไข การช่ืนชมเด็กเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ หรือการว่ากล่าวตักเตือนเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ทั้งนี้ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ยังเห็น
ด้วยว่าประสบการณ์ในวัยเด็กเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่ ด้วยเหตุนี้ พ่ีเลี้ยงจึงเป็นกลุ่มปฐมภูมิที่มี
บทบาทส าคัญในการวางรากฐานบุคลิกภาพในวัยเด็ก เพื่อให้เด็กในความดูแลก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป 
 อย่างไรก็ดี การเป็นผู้สร้าง “ตัวตน” ให้กับเด็ก ต้องอาศัยระยะเวลาและความต่อเนื่อง พี่เลี้ยงจึงสามารถด าเนินการ
ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมและท าให้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการที่พี่เลี้ยงต้องด าเนินการอยู่ทุกวัน เช่น ด้านร่างกาย ควร
ส่งเสริมให้เด็กออกก าลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ด้านจิตใจอารมณ์ ควรปลูกฝังเรื่องการควบคุมอารมณ์ การเป็น
แบบอย่างที่ดีในการรู้เท่าทันและจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ด้านสังคม ควรปลูกฝังวินัยขั้นพื้นฐาน คุณธรรมจริยธรรม 
มารยาทในสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น ความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง รวมทั้งการพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills) 
ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้การอบรมขัดเกลาที่ได้ผลต้องใช้ทั้งการให้แรงเสริมและการลงโทษ บนฐานของ
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เหตุผลและความรัก ซึ่งพ่ีเลี้ยงสามารถด าเนินการผ่านกิจวัตรประจ าวัน หรือการเป็นแบบอย่างท่ีดีในทุกๆวันที่ปฏิบัติหน้าที่กับ
เด็ก เพราะผลการศึกษาของ นนทวรรณ รัตติวัธน์ (2554) เรื่องการขัดเกลาทางสังคมของเด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ 
กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ช้ีชัดว่า พี่เลี้ยง หรือแม่บ้านประจ าบ้านพัก เป็นบุคคลใกล้ชิดที่เด็กวัยรุ่นใน
สถานสงเคราะห์เห็นว่าควรจะยึดกลายเป็นแบบอย่างพฤติกรรมของตนเอง โดยเด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์สามารถซึมซับการ
ขัดเกลาเลี้ยงดูที่ได้รับจากพี่เลี้ยงและสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของพี่เลี้ยงเข้ามาเป็นของตัวเองได้ นอกจากนี้ การอบรมขัด
เกลาและส่งต่อตัวแบบพฤติกรรมที่ดีให้กับเด็กวัยรุ่นท่ีรับการสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องจะท าให้เด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เห็น
คุณค่าและความส าคัญของการมีพฤติกรรมที่ดีแล้วจะสามารถรับไปปฏิบัติได้อย่างเข้าใจในที่สุด ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อาจปฎิเสธได้
ว่า “พี่เลี้ยง” มีบทบาทส าคัญในฐานะตัวแบบท่ีสร้าง “ตัวตน” ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็ก 
 
พ่ีเลี้ยง : ผู้ที่เป็นมากกว่า “พ่อแม่” ของเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
 ส าหรับสถานแรกรับเด็ก สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก มีภาระหน้าที่ในการดูแลเด็ก
แตกต่างไปจากสถานสงเคราะห์เด็กท่ัวไป พ่ีเลี้ยงจึงมีความรับผิดชอบในการดูแลเด็กมากกว่าเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการและ
การอบรมขัดเกลาเพื่อสร้างทักษะชีวิตในด้านต่างๆให้กับเด็กในความดูแล เพราะเด็กส่วนใหญ่ที่เข้ามาสู่สถานรองรับเด็ก
ประเภทดังกล่าว มักได้รับผลกระทบหรือตกเป็นเหยื่อจากการทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นการทารุณกรรมทาง
ร่างกาย การทารุณกรรมทางจิตใจ การทารุณกรรมทางเพศ และการปล่อยปละละเลยไม่ให้การดูแล ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
ได้รับผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งจากการถูกกระท า ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านร่างกาย เช่น ขาดสารอาหาร มีพัฒนาการ
ล่าช้า มีอาการบาดเจ็บทางกาย เป็นต้น ผลกระทบด้านจิตใจอารมณ์ เช่น มีภาวะถดถอยทางจิตใจ รู้สึกปราศจากความหวังใน
ชีวิต มีอารมณ์แปรปรวน มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า มีอาการซึมเศร้าและกังวลใจ  และอาจส่งผลกระทบต่อ “ตัวตน” 
(Self) ของเด็ก  ท าให้เด็กมีความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในทางลบ มีความยอมรับนับถือตนเองต่ า (Low Self-Esteem) ขาดความ
เช่ือมั่นในตนเอง (Lacking of Self-Confidence) และเรียกร้องความสนใจอย่างมาก เป็นต้น ผลกระทบด้านสติปัญญาหรือ
ความคิด เช่น มีความคิดที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานทางสังคม มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม หนีออกจากบ้าน หนีเที่ยว โกหก ใช้
สารเสพติด ท าร้ายคนอื่น รังแกสัตว์ เป็นต้น และผลกระทบทางด้านสังคม เช่น มีปัญหาด้านสัมพันธภาพ มีความรู้สึกแปลก
แยกและแยกตัวจากผู้อื่น มีบุคลิกภาพผิดปกติ และมีการแสดงพฤติกรรมทางเพศผิดปกติ (เช่น การยั่วยวนทางเพศ หรือการ
ล่วงเกินทางเพศผู้อื่น) เป็นต้น (www.thaichildrights.org. และอัญมณี บูรณกานนท์, จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น และนันทภรณ์ 
เอี่ยมวนานนทชัย, 2556) จากผลกระทบข้างต้น ท าให้พี่เลี้ยงในฐานะผู้ดูแลต้องเตรียมความพร้อมส าหรับรับมือกับสถาน 
การณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ พี่เลี้ยงจึงต้องมีความรู้เรื่องการจัดการพฤติกรรมที่ได้รับผลกระทบ
จากการทารุณกรรม และมีความรู้เรื่องยาส าหรับผู้ป่วยจิตเวช ตลอดจนทักษะเฉพาะในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีอาการ
เจ็บป่วยอันเป็นผลมาจากการทารุณกรรม รวมทั้งต้องส่งเสริมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านแก่เด็กตามช่วงวัยด้วย โดยเฉพาะทักษะ
ชีวิต (Life Skills) ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตในอนาคต เพราะผลการศึกษาส่วนหนึ่งแสดงไว้ว่าหนึ่งในสามของเด็กที่ถูก
ล่วงละเมิดหรือถูกปล่อยปละละเลย จะเติบโตเป็นพ่อแม่ที่ล่วงละเมิดลูกของตนเอง (อัญมณี บูรณกานนท์, จิราลักษณ์ จงสถิต
มั่น และนันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย, 2556) ดังนั้น บทบาทการดูแลเด็กของพี่เลี้ยงในสถานแรกรับเด็ก สถานคุ้มครองสวัสดิ
ภาพเด็ก และสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จึงเป็นมากกว่า “พ่อแม่” ที่เลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตเท่านั้น แต่ยังเป็น “พ่อแม่” ที่มี
บทบาทในการเยียวยารักษาจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กให้ เติบโตไปอย่างปกติและไม่ไปกระท าซ้ ากับบุคคลอื่นใน
สังคมต่อไปในอนาคตด้วย 
 
แนวทางการพัฒนาพ่ีเลี้ยงอย่างรอบด้าน 
 จากบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของพี่เลี้ยงในการดูแลเด็ก ทั้งเด็กปฐมวัย วัยเด็กตอนต้น วัยเด็กตอนปลาย 
วัยรุ่น และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบกับสัดส่วนพี่เลี้ยงต่อเด็กในการดูแล และ
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ปัญหาที่พี่เลี้ยงต้องเผชิญแล้ว พบว่าพี่เลี้ยงเป็นบุคลากรส าคัญของสถานรองรับเด็กที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและ
ต่อเนื่องจากองค์กร ถึงแม้ว่าทางสถานรองรับเด็กจะก าหนดแนวทางการดูแลเด็กที่ชัดเจนและเน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ในแต่ละด้านมากกว่าในอดีต แต่หากตัวพี่เลี้ยงไม่ได้รับการพัฒนาทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฎิบัติการแล้ว ก็อาจท าให้การ
ปฎิบัติตามมาตรฐานไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น ทั้งนี้เพราะผลการศึกษาของสินี กวนไวยบุตร (2541), ปาริ
ชาติ ทองค า (2546), ทิพสุคนธ์ ศรีแจ่ม (2548) และนนทวรรณ รัตติวัธน์ (2554) พบว่า พี่เลี้ยงมีภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
นอกเหนือจากการดูแลเด็กมากเกินไป จ านวนพ่ีเลี้ยงไม่ได้สัดส่วนกับเด็ก พี่เลี้ยงขาดขวัญก าลังใจจากผู้บังคับบัญชา เพราะไม่
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาได้ รวมทั้งพี่เลี้ยงขาดการสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับความก้าวหน้าในการ
ท างาน เช่น การลาศึกษาต่อ การปรับวุฒิการศึกษา เป็นต้น  อีกทั้งเงินเดือนที่ได้รับไม่เหมาะสมกับหน้าที่และปริมาณงานที่
รับผิดชอบ และพี่เลี้ยงยังขาดความรู้ทักษะเฉพาะ และมีความเข้าใจไม่ถูกต้องในการท างาน เช่น  ผลการศึกษาของสุมาลี 
สุขพัฒน์ (2548) ระบุว่าพี่เลี้ยงยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ของเด็ก และผล
การศึกษาของปนัดดา กุฎแก้ววิเศษกิจ (2553) พบว่า พี่เลี้ยงยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ใน
เรื่องการเตรียมความพร้อมเด็ก เพราะพี่เลี้ยงเข้าใจว่าควรท าเมื่อเด็กมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว พี่เลี้ยง
สามารถเตรียมความพร้อมเด็กได้ตั้งแต่เด็กเข้ามาสู่สถานรองรับเด็กเป็นต้นไป เป็นต้น  
 ด้วยเหตุนี้ สถานรองรับเด็กจึงควรผลักดันให้พี่เลี้ยงได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และ
จรรยาบรรณ (KASE: Knowledge, Attitude, Skills and Ethics) ในการท างานให้เหมาะสมกับเด็กในความรับผิดชอบที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ 
 การพัฒนาด้านความรู้ :   
 ความรู้ (Knowledge) คือความเข้าใจในเรื่องบางเรื่อง หรือสิ่งบางสิ่ง ซึ่งอาจจะรวมไปถึงความสามารถในการน าสิ่ง
นั้นไปใช้เพื่อเป้าหมายบางประการ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น
ความรู้ที่อยู่ในความคิด ประสบการณ์ ที่สั่งสมมาจากการเรียนรู้และเช่ือมโยงจนกลายเป็ นความรู้ และความรู้ที่ชัดเจ้ง 
(Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยวิธีการต่าง เช่น การบันทึกเป็นคู่มือ ต ารา เป็นต้น (วิกิ
พีเดียสารานุกรมเสรี, 2553) ส าหรับความรู้ที่พี่เลี้ยงในสถานรองรับเด็กควรจะมี ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐาน และความรู้
เฉพาะด้าน โดยการได้มาซึ่งความรู้ดังกล่าวอาจจะมาจากการอบรม สัมมนา หรือการถอดบทเรียนของพี่เลี้ยงผู้มีความรู้ที่ฝังอยู่
ในคน หรือ Tacit Knowledge ก็ได้  
 ส าหรับความรู้พื้นฐานพี่เลี้ยงควรได้รับ คือ ความรู้ที่สามารถใช้ในการดูแลเด็กทุกกลุ่มเป้าหมายในสถานรองรับเด็ก
ทั้ง 6 ประเภท เช่น ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, แนวคิดพัฒนาการเด็ก
และเยาวชน (ตั้งแต่ 0-18 ปี), การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ตั้งแต่ 0-18 ปี), วัคซีนการป้องกันโรค, โภชนาการที่เหมาะกับเด็ก, 
การดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอดส์, แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุและการป้องกันโรคตามฤดูกาล, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การ
สื่อสารทางบวก, การสร้างวินัยเชิงบวก, การเสริมแรงเพื่อปรับพฤติกรรม (ทั้งการลงโทษและการให้รางวัล), ความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะชีวิตต่าง ๆ (เช่น การสอนเพศศึกษาตามช่วงวัย ทักษะการปฎิเสธ ทักษะการขอความช่วยเหลือ ทักษะแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ทักษะการตัดสินใจ) เป็นต้น ส่วนความรู้เฉพาะด้าน คือ ความรู้เฉพาะเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นในการดูแลเด็กท่ีต้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 การทารุณกรรมเด็กและผลกระทบจาก
การทารุณกรรมเด็ก การรู้เท่าทันอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ การดูแลผู้ป่วยจิตเวช ความรู้เรื่องยาและผลกระทบจากการ
ใช้ยาส าหรับผู้ป่วยจิตเวช แนวทางการรับมือกับอาการและผลข้างเคียงจากการใช้ยาส าหรับผู้ป่วยจิตเวช การปรับพฤติกรรม
เด็ก (เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว, พฤติกรรมต่อต้านสังคม หรือพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจ) เป็นต้น 
 นอกจากความรู้ที่พี่เลี้ยงต้องมีเพื่อการดูแลเด็กที่มีคุณภาพแล้ว พี่เลี้ยงยังต้องมีความรู้ส าหรับตนเองเพื่อให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเครียด ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการวัยผู้ใหญ่ และวัย
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สูงอายุ เป็นต้น ความรู้เหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานส าหรับการท างานให้พี่เลี้ยงสามารถเท่าทันความเปลี่ยนแปลงและสามารถความ
รับมือกับสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
 การพัฒนาด้านทัศนคติ :   
 ทัศนคติ (Attitude)  คือ การแสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคล สถานที่ สิ่งของ หรือเหตุการณ์สิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ที่ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลนั้น สามารถสร้างขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบันของบุคคล และ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2553) จากนิยามดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทัศนคติมีผลต่ออารมณ์และ
พฤติกรรมของบุคคล หากบุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งใด อารมณ์และพฤติกรรมที่แสดงออกก็ย่อมเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย 
เช่นเดียวกับการมีทัศนคติของพี่เลี้ยงย่อมส่งผลกระทบต่อแนวทางในการดูแลเด็กด้วยเช่นกัน 
 ส าหรับแนวทางการพัฒนาทัศนคติของพี่เลี้ยง ประกอบด้วย การสร้างทัศนคติหรือค่านิยมที่ถูกต้อง และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติหรือค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง ส าหรับการสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง คือ การที่พี่เลี้ยงทุกคนมีทัศนคติหรือค่านิยม
พื้นฐานในการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของเด็กตามแนวคิดสิทธิมนุษยชน การเห็นคุณค่าและเคารพในคุณค่ า
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็ก การไม่เลือกปฎิบัติแก่เด็กไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม และการเห็นในศักยภาพและ
ความสามารถของเด็กทุกคนที่จะส่งเสริมและพัฒนาได้ในอนาคต เพราะทัศนคติหรือค่านิยมพื้นฐานเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมของพี่เลี้ยงที่กระท าต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การให้รางวัล การลงโทษ หรือพฤติกรรมอื่นๆในการดูแลเด็ก 
นอกจากน้ี พ่ีเลี้ยงควรปรับเปลี่ยนทัศนคติบางประการเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กหรือความเข้าใจบางประเด็นที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อพัฒนาการของเด็กด้วย เช่น การอุ้มทุกครั้งท่ีเด็กร้องเป็นการท าให้เด็กติดมือ ยากต่อการเลี้ยงดู หรือการเตรียมความพร้อม
ของเด็กในด้านต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องท าจนกระทั่งเด็ก มีอายุ 3 ขวบ หรือการสร้างวินัยแก่เด็กควรเริ่มเมื่อเด็กโตพอที่จะสามารถ
สื่อสารได้ เป็นต้น ความเช่ือเหล่านี้จะท าให้เกิดการละเลยการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา แก่เด็กโดยความไม่ตั้งใจของพี่เลี้ยงได้ 
 นอกจากการมีทัศนคติหรือค่านิยมที่เหมาะสมกับ “เด็ก” ในการดูแลแล้ว พี่เลี้ยงต้องมีทัศนคติที่เหมาะสมกับเพื่อน
ร่วมงานด้วย เพราะการท างานภายใต้ความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน ย่อมท าให้บรรยากาศใน
การท างานเป็นไปแบบกัลยาณมิตร รวมทั้งพี่เลี้ยงต้องมีทัศนคติที่ดีกับตัวเองด้วย โดยเฉพาะการมีทัศนคติแง่บวกในการมอง
ตนเอง เห็นคุณค่าและความสามารถของตนเอง เฉกเช่นเดียวกับการเห็นคุณค่าและความสามารถของผู้อื่น 
 การพัฒนาด้านทักษะ :  
 ทักษะ (Skills) คือ ความสามารถหรือความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งทักษะสามารถสร้างได้จากการเรียนรู้ (วิกิ
พีเดียสารานุกรมเสรี, 2553) ส าหรับทักษะที่พี่เลี้ยงในสถานรองรับเด็กควรมี ประกอบด้วย ทักษะพื้นฐาน และทักษะเฉพาะ 
จากนิยามดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพี่เลี้ยงทุกคนสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานและทักษะเฉพาะได้ หากได้รับโอกาสในการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความสามารถและความช านาญในเรื่องดังกล่าว  
 อย่างไรก็ดี ทักษะพื้นฐานที่พี่เลี้ยงทุกคนพึงมี เช่น ทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัยผ่านการเล่น 
เพราะการเล่นถือเป็นภารกิจหลักหรือภารกิจประจ าช่วงวัยของเด็ก ทักษะในการสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง (Self-esteem) 
ทักษะการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับเด็ก ทักษะในการสื่อสารทางบวกกับเด็ก (การพูดและการฟัง) ทักษะการให้ค าปรึกษา
เบื้องต้น ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทักษะการบันทึก เพราะหนึ่งในหน้าที่หลักที่พี่เลี้ยงทุกคนต้องท า นั่นคือ การบันทึก
ข้อมูลเด็กในบ้านท่ีตนเองรับผิดชอบ การบันทึกที่ไม่มีอคติ และสามารถสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตัวเด็กได้ทั้งหมด จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของนักวิชาชีพอื่นๆ กับเด็ก เป็นต้น ส าหรับทักษะเฉพาะ เช่น ทักษะในการ
ดูแลเด็กพิเศษ ทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ ทักษะในการดูแลและช่วยเหลือเด็กที่มีอาการทางจิตเวช ทักษะใน
การดูแลและช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม และทักษะในการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น 
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 นอกจากทักษะพื้นฐานและทักษะเฉพาะในการท างานกับเด็กแล้ว พี่เลี้ยงควรมีทักษะส าหรับการดูแลตัวเองด้วย เช่น 
ทักษะการจัดการความเครียด ทักษะในการจัดการความขัดแย้ง และทักษะในการท างานเป็นทีม เป็นต้น เพราะทักษะเหล่านี้
จะส่งเสริมให้พ่ีเลี้ยงท างานได้อย่างมีความสุข  
 การพัฒนาด้านจรรยาบรรณ  
 จรรยาบรรณ (Ethics) คือ มาตรฐานหรือหลักการประพฤติปฏิบัติที่ก าหนดแนวทางที่ควรประพฤติและไม่ควร
ประพฤติ ตลอดจนสิ่งถูกผิดเอาไว้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
(วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2553) ส าหรับพ่ีเลี้ยงควรมีจรรยาบรรณพื้นฐานในการท างาน ดังต่อไปนี ้
 (1) มีความส านึกในการกระท าของตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และยึดถือในความปลอดภัยของเด็ก
และเยาวชนเป็นส าคัญ 
 (2) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และปราศจากอคติทั้งปวง 
 (3) เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน 
 (4) ไม่เปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของเด็กและเยาวชน และเคารพต่อเรื่องส่วนบุคคลหรือรักษาความลับของเด็กและ
เยาวชน เว้นแต่ได้รับการยินยอมหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  
 (5) ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว หรือความแตกต่างอ่ืนใด 
 (6) ต้องยึดมั่นในหลักวิชาการในการปฏิบัติงาน และหมั่นเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 (7) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 อย่างไรก็ดี การปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงในหน่วยงานให้บริการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถือเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้การจัดสวัสดิการสังคมแบบสถาบันด ารงอยู่ พี่เลี้ยงในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานจึงควรตระหนักในบทบาทของตนในการเพิ่มพูนความรู้ มีทัศนคติที่ดี พัฒนาทักษะ และด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันองค์กรก็ควรมีนโยบายสนับสนุนด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าตอบแทน การ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะ ตลอดจนด้านขวัญและก าลังใจในการท างานที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่พี่เลี้ยงรับผิดชอบ เพราะ
การท างานของพี่เลี้ยงในสถานรองรับถือเป็นฟันเฟืองส าคัญในการสร้าง “คน” ที่ท าให้สังคมสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่าง
มั่นคงในอนาคต 
 
บทสรุป 
 บทบาทหน้าท่ีของพี่เลี้ยงในสถานรองรับเด็กมีความส าคัญต่อการพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้าน เพราะพี่เลี้ยงเป็นบุคคลที่
ใกล้ชิดและใช้เวลาอยู่ร่วมกับเด็กมากที่สุด พี่เลี้ยงจึงเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 
โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยซึ่งถือเป็นช่วงแห่งการวางรากฐานชีวิตของมนุษย์ พ่ีเลี้ยงจึงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้าง
ต้นทุนชีวิตแก่เด็ก เพราะการเลี้ยงดูของพี่เลี้ยงส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจอารมรณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก 
ส าหรับในวัยเด็กจนถึงวัยรุ่น พ่ีเลี้ยงในฐานะ “พ่อแม่ทดแทน” ของเด็กท่ีท าหน้าที่อบรมขัดเกลาทางสังคมให้แก่เด็ก แม้เด็กจะ
มีการปฎิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น แต่พี่เลี้ยงก็ยังถือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการก่อร่างสร้าง “ตัวตน” ของเด็กมากกว่านักวิชาชีพ
อื่นในสถานรองรับเด็ก และประสบการณ์ที่เด็กได้รับในช่วงวัยนี้จะเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่
ต่อไปในอนาคต ส าหรับการดูแลเด็กที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ พี่เลี้ยงจะมีบทบาทเป็นมากกว่า “พ่อแม่” ที่เลี้ยงดู
เด็กให้เจริญเติบโตเท่านั้น แต่พี่เลี้ยงยังเป็น “พ่อแม่” ที่มีบทบาทในการเยียวยารักษาจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กให้
เติบโตไปอย่างปกติและไม่ไปกระท าซ้ ากับบุคคลอื่นในสังคม ด้วยเหตุนี้ พี่เลี้ยงจึงควรได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งความรู้ 
ทัศนคติ ทักษะ และจรรยาบรรณที่เหมาะสมในการท างาน เพราะพี่เลี้ยงถือเป็นบุคคลส าคัญในการหล่อหลอมเด็ก หากพี่เลี้ยง
มีศักยภาพอย่างรอบด้าน ย่อมพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปได้ในอนาคต 
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เด็กเคลื่อนย้าย มุมมองใหม่ในการท างานคุ้มครองเด็ก 
Children on the Move : New Perspective on Child Protection 

 
ปิ่นหทัย หนูนวล1 

Pinhathai Nunuan2 

 
Abstract 

“Children on the Move” is the new perspective on the child protection. Until now, there is still 
no exact definition either internationally or domestically. This article therefore presents the three issues 
anticipated to enhance the perception and social understanding related to the children on the move.  
The first issue, the definition of the children on the Move should be exactly defined with the meanings 
proposed by several sectors in Thailand. The second issue, the legal dimensions and limitations regarding 
to the protection over the children on the move should be considered. The third issue then handled with 
the observation on the word “Children on the Move,” as the tool adjusting the viewpoints on the child 
protection. For this issue, the “problems” should be “holistically” considered so that the plans and 
operation on the protection over the children on the move could be established and performed with 
appropriate integration.  
Keywords : Children on the Move, Child protection, Holistic 
 

บทคัดย่อ 
“เด็กเคลื่อนย้าย” เป็นมุมมองใหม่ในการท างานคุ้มครองเด็ก ยังไม่มีค านิยามที่ชัดเจนทั้งในระดับสากลและประเทศ

ไทย บทความนี้จะน าเสนอ 3 ประเด็นหลักที่คาดว่าจะช่วยสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสังคมไทยต่อประเด็นเด็ก
เคลื่อนย้าย รวมทั้งใช้เป็นกรอบการท างานส าหรับองค์กร หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ท างาน คุ้มครองเด็ก เริ่มจากค า
นิยาม ความหมายของเด็กเคลื่อนย้ายที่มีการน าเสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทย ตามด้วยมิติข้อจ ากัดทางกฎหมายใน
การคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้าย และการตั้งข้อสังเกตกับการประดิษฐ์สร้างค า “เด็กเคลื่อนย้าย” ในฐานะเครื่องมือที่น ามาสู่การ
ปรับมุมมองของการท างานคุ้มครองเด็กใหม่ที่ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม ด้วยวิธีการมอง “ปัญหา” ในมุมของ “ภาพรวม” ที่ยังผล
สู่การวางแผนและการด าเนินการเพื่อการคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ 
ค าส าคัญ : เด็กเคลื่อนย้าย, การคุม้ครองเด็ก, ภาพรวม 
 
บทน า 

รายงานการประชุมนานาชาติว่าด้วยเด็กเคลื่อนย้าย ที่บาร์เซโลน่า ในปี ค.ศ.2010 ประมาณการว่าปัจจุบันมีการ
เคลื่อนย้ายถิ่นระหว่างประเทศทั่วโลกประมาณ 214 ล้านคน และอีก 747 ล้านคนเป็นผู้ย้ายถิ่นในประเทศซึ่งรวมทั้งเด็กและ
เยาวชนในประเทศก าลังพัฒนารวมอยู่ด้วย สองในสามของเด็กและเยาวชนท่ีย้ายถิ่นเหล่านี้มีอายุระหว่าง 12 ปี ถึง 25 ปี และ
ประชากรที่ย้ายถิ่นอีกนับล้านคนเป็นเด็กที่อายุต่ ากว่า 18 ปี ในทศวรรษที่จะถึงนี้ประมาณการว่าจะมีเด็กและเยาวชนย้ายถิ่น

                                                           
1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 Faculty of Social Administration Thammasat University 
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เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมหาศาล โดยมีแรงขับเคลื่อนหลายประการ เช่น ปัจจัยทางด้านประชากร ช่องว่างทางด้านเศรษฐกิจ ความ
กดดันและแรงบีบคั้นด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรโดยเฉพาะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  

ค าว่า “เด็กเคลื่อนย้าย หรือ Children on the Move (COM)” เป็นค าที่ถูกน ามาถกเถียงกันเป็นครั้งแรกในการจัด
ประชุมนานาชาติเรื่อง เด็กเคลื่อนย้าย ที่กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ที่ประชุม
ดังกล่าวมีฉันทามติในการให้ความส าคัญในประเด็นเรื่องเด็กเคลื่อนย้าย หรือ “Children on the Move” ด้วยการเรียกร้อง
ให้เกิดการลงมือปฏิบัติงานร่วมกัน ก้าวต่อจากบาร์เซโลนาได้มีการประชุมต่อเนื่องที่กรุงลอนดอนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 
มีการตั้งคณะท างานระดับนานาชาติว่าด้วยเรื่องเด็กเคลื่อนย้ายขึ้น (Global Working Group on Group on Children on 
the Move ช่ือย่อ GWG COM) ภายใต้ภารกิจที่จะท าให้ประเด็นเด็กเคลื่อนย้ายเกิดความชัดเจนขึ้นที่ครอบคลุมมิติเชิง
นโยบายสาธารณะในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับเด็กเคลื่อนย้าย ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

ใครคือเด็กเคลื่อนย้าย ? 
การประชุมที่บาร์เซโลน่า ได้ก าหนดความหมายของเด็กเคลื่อนย้าย (Children on the Move) เป็นความหมายร่วม

ที่หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี และได้จากถิ่นฐานที่เคยอยู่อาศัยและก าลังอยู่ในประเทศหรือข้ามพรมแดนของ
ประเทศ การเคลื่อนย้ายอาจเป็นการเคลื่อนย้ายตามฤดูกาลหรือการเคลื่อนย้ายเป็นการถาวร การเคลื่อนย้ายของเด็กมีทั้งแบบ
สมัครใจหรือไม่สมัครใจ ไปกับบิดามารดา เพื่อนหรือบุคคลอื่นหรือไปคนเดียว ตัวอย่างของเด็กเคลื่อนย้าย เช่น ผู้พลัดถิ่น
ภายในประเทศ (Internal Displaced Persons) ผู้แสวงหาสถานท่ีลี้ภัยและผู้ลี้ภัย (Asylum Seekers and Refugees) ผู้ย้าย
ถิ่น (Migrants) หรือผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ (Trafficked Person) ขณะที่เคลื่อนย้าย เด็กคนหน่ึงอาจปรับเปลี่ยนจาก
ประเภทหน่ึงไปอีกประเภทหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น เด็กคนหนึ่งเป็นเด็กพลัดถิ่นในประเทศที่ก าลังมีการสู้รบเกิดขึ้น เด็กคนนี้อาจ
ถูกกองก าลังติดอาวุธจับตัวไปหรืออาจข้ามพรมแดนระหว่างประเทศมาได้และถูกน าไปแสวงหาประโยชน์ ความเสี่ยงและ
โอกาสต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับเด็กเคลื่อนย้ายนั้นแตกต่างกันในแต่ละเส้นทางและปัจจัยแวดล้อมของการเคลื่อนย้าย 

การขับเคลื่อนประเด็นเด็กเคลื่อนย้ายในประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวขององค์กรเอกชนซึ่งท างานด้านเด็กและ
ผู้หญิงในประเทศ 20 องค์กร3 ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ 3 องค์กรที่เห็นความจ าเป็นในการขับเคลื่อนการท างานกับเด็ก
ย้ายถิ่นให้เป็นองค์รวมในทิศทางเดียวกัน มีมติจัดตั้งภาคีเด็กเคลื่อนย้ายมีเป้าหมายในการพัฒนากลไกและกระบวนการส่งเสริม 
พัฒนา และได้รับการคุ้มครอง “เด็กเคลื่อนย้าย” ตามหลักการแห่งสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชนโดยไม่ค านึงถึงสภาพทาง
กฎหมายของเด็ก ความหมายของเด็กเคลื่อนย้ายจากการประชุมที่บางล าพู ปรากฏดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 (มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา  )พชภ (  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิเพื่อพัฒนาการคุ้มครองเด็ก International Rescue Committee (IRC)Save the 
ChildrenECPAT International มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน โครงการละครชุมชน  “กั๊บไฟ ”  มูลนิธิพิทักษ์สิทธิสตรี 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถ่ินภาคีต่อต้านการค้าหญิงและเด็ก ประเทศไทย (ภคท.) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย Friend International (Thailand) ศูนย์พัฒนา
การศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชนกลุ่มหญิงสู้ชีวิตโครงการประสานชาติพันธุ์อันดามัน  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล องค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save 
the Children) Children Mind 
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แผนภูมิที่ 1 ความหมายของเด็กเคลื่อนย้าย จากการประชุมที่บางล าพู 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

ข้อมูลจากรายงานการศึกษาสถานการณ์เด็กเคลื่อนย้ายในประเทศไทย ของอนุชา (2557) เสนอต่อภาคีเครือข่ายเด็ก
เคลื่อนย้าย ระบุว่า ผู้ให้ข้อมูลที่มาจากองค์กรท างานด้านเด็กที่เป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายเด็กเคลื่อนย้ายได้ให้นิยามของค าว่า
เด็กเคลื่อนย้าย คือ เด็กที่มีอายุ 0-18 ปีที่เคลื่อนย้ายออกจากถิ่นฐานเดิมเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร ทั้งโดยสมัครใจหรือไม่
สมัครใจ มากับพ่อแม่ ญาติ เพื่อน คนรู้จัก นายหน้าหรือเดินทางโดยล าพัง ผ่านการเดินทางทั้งสามระยะคือ ต้นทาง ทางผ่าน
และปลายทาง แม้เด็กจะมีสิทธิในการเคลื่อนย้าย แต่การเคลื่อนย้ายของเด็กมีความเสี่ยงและเปราะบางที่จะถูกละเมิดสิทธิและ
แสวงประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 

ภาคีสมาชิกเด็กเคลื่อนย้ายที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มองค์กรภาคเอกชนที่ท างานด้านเด็กได้ร่วมกันศึกษาเอกสาร
การรณรงค์ในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเครือข่าย Asia Act เรื่อง “Away from Home: Ensuring Protection for 
Children on the Move” และต่อยอดความรู้ความเข้าใจเรื่องเด็กเคลื่อนย้ายด้วยการจัดท าหนังสือฉบับภาษาไทย เรื่องเด็ก
เคลื่อนย้าย มุมมองใหม่ในการท างานคุ้มครองเด็ก โดยอิงนิยามเด็กเคลื่อนย้ายจากที่ประชุมที่บาร์เซโลนา มิติการมองเด็ก
เคลื่อนย้ายของภาคีสมาชิกเด็กเคลื่อนย้าย เป็นการมองเด็กที่เดินทางออกจากภูมิล าเนาไปยังถิ่นที่อยู่อื่นที่กว้างกว่า “เด็กย้าย
ถิ่น” ที่มุ่งเน้นเรื่องการแสวงหางาน เพื่อแสวงหาโอกาสในชีวิต แต่เป็นการมองเด็กเคลื่อนย้ายที่ครอบคลุมมิติการเดินทางใน 3 
ระยะ คือ ระยะต้นทาง ระยะทางผ่าน และระยะปลายทาง โดยมองว่าการเดินทางในแต่ละช่วงเด็กอาจประสบปัญหาหรือ
อุปสรรค 

 
 

ปัญหา 

)ต้นทาง(  

 

ปัญหาระหว่าง

ทางและ

ปลายทาง 

สถานการณ์ 

)ปลายทาง(  

บ้านเกิด 

ความยากจน การศึกษา ภัยพิบัต ิ สงคราม ก าพร้า ทารุณกรรม 

สถานภาพทางกฎหมาย 

 

การเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน 

ความเป็นอยู่ 

ภาษา /วัฒนธรรม  

อายุ /เพศภาวะ /เชื้อชาติ  

การค้ามนุษย ์ แรงงานเด็ก เด็กต่างชาติ เด็กลี้ภัย อื่นๆ การเคลื่อนย้ายเชิงบวก 
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ท าไมเด็กจึงเคลื่อนย้าย? 
 การย้ายถิ่นไม่ได้เกิดผลเสียกับเด็กๆ เสมอไป การย้ายถิ่นอาจจะเป็นทางที่จะช่วยให้เด็กหลุดพ้นจากความยากจน
และความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว อาจน าไปสู่การมีชีวิตที่ดี มีโอกาสทางการศึกษา กรณีความขัดแย้งภายในประเทศหรือ
ภัยพิบัติที่รุนแรง การย้ายถิ่นคือโอกาสรอดและความปลอดภัยของเด็กกลุ่มนี้ ทั้งนี้ การย้ายถิ่นมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ซึ่ง
อาจมีทั้งผลดีและผลเสียแก่เด็กในขณะเดียวกัน 

เมื่อมีโอกาสที่จะย้ายถิ่น หลายกรณีพบว่าเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจว่าจะย้ายถิ่นและจะไปอย่างไร ซึ่งพบว่า 
เด็กได้รับอิทธิพลจากผู้ที่เคยย้ายถิ่นมาแล้วและมาชักชวนให้คนอ่ืนไป บ่อยครั้งที่พ่อแม่เป็นคนสนับสนุนและกระตุ้นให้เด็กย้าย
ถิ่นเพราะเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีส าหรับอนาคตของเด็ก แต่ก็มีแต่ที่จ าเป็นต้องย้ายถิ่นตามล าพังโดยที่พ่อแม่ไม่ได้ต้องการให้ไป 
หรือย้ายไปโดยไม่มีครอบครัวไปด้วย เช่น กรณีพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ (Daniele, 2008) 

สาเหตุที่ผลักดันให้เด็กเคลื่อนย้ายมาจากความยากจนและปัญหาในครอบครัวด้วยความยากจนจึงท าให้เด็กค่อยๆ
ก้าวเข้าสู้การท างานเพื่อการแสวงหาโอกาสทางชีวิตที่ดีกว่า เด็กหลายคนเข้าสู่วัยแรงงาน ทั้งเป็นเพราะความต้องการของ
ผู้ปกครองหรือเด็กเองประสงค์จะท างาน (อนุชา,2557) 

เด็กเคลื่อนย้ายบางคนอาจจะกลายเป็นบุคคลที่มีหรือไม่มีสถานภาพทางกฎหมาย ซึ่งอิงตามสถานะทางกฎหมายของ
พ่อแม่ เด็กเคลื่อนย้ายในระยะปลายทางในสภาวะแวดล้อมใหม่ที่ต้องมีการปรับตัว ให้อยู่ร่วมในบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
หลายรายถูกแสวงประโยชน์ ที่ส่งผลร้ายต่อกาย ใจ พัฒนาการ รวมทั้งสวัสดิภาพในรูปแบบต่างๆ สูญเสียสิทธิหรือไม่สามารถ
เข้าถึงสิทธิที่พึงมีพึงได้ เพราะไม่มีสถานะบุคคลทางกฎหมาย คือสถานการณ์ปัญหาหลักๆที่เด็กเคลื่อนย้ายต้องเผชิญในระยะ
สิ้นสุดแห่งการเดินทาง ณ ปลายทางในต่างถิ่นข้อมูลที่ปรากฏในรายงานสถานการณ์เด็กเคลื่อนย้ายที่ได้มาจากการแบ่งปันของ
องค์กรสมาชิกภาคีข้างต้น 

เด็กเคลื่อนย้ายในประเทศไทย 
เด็กย้ายถิ่นในประเทศไทยมีสองกลุ่มคือ เด็กไทยและเด็กต่างชาติ ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มการถูกเอารัดเอาเปรียบ

เนื่องจากขาดผู้คุ้มครอง เป็นกลุ่มเปราะบางเนื่องจากไม่ได้อยู่กับครอบครัว ปัจจุบันมีแรงงานย้ายถิ่นที่ไม่มีสัญชาติไทยใน
ประเทศไทย 3.4 ล้านคน แรงงานต่างชาติกลุ่มนี้มาจากประเทศกัมพูชา ลาวและพม่า ในจ านวนนี้รวมถึงแรงงานย้ายถิ่นซึ่ง
อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วและมีลูกท่ีเกิดในประเทศไทย รายงานขององค์กรการย้ายถิ่นระหว่างประเทศระบุว่า มีเด็ก
อายุต่ ากว่า 18 ปีท่ีเป็นลูกแรงงานต่างชาติและเป็นเด็กที่เป็นแรงงานต่างชาติประมาณ 376,845 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 ของ
แรงงานย้ายถิ่นท้ังหมด (Aree,2554) นอกจากน้ีพบงานวิจัยของสถาบันการศึกษาและองค์กรชุมชนประมาณการว่า มีแรงงาน
เด็กต่างชาติอย่างน้อย 100,000 คน ท างานใน 43 จังหวัด ที่ได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติ มีสภาพการท างานที่เลวร้าย 
จากรายงานการประเมินการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในประเทศไทยในจังหวัดเชียงราย ตาก อุดรธานี สมุทรสาคร 
สงขลา และปัตตานี เมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่ด าเนินการร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ พบว่า ร้อย
ละ 35 เป็นแรงงานเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ร้อยละ 63 ต้องท างานมากกว่า 8 ช่ัวโมงต่อวัน และแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานไม่
สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณะสุขและการศึกษา ขณะที่งานวิจัยหลายช้ินให้ข้อมูลตรงกันว่ามีเด็กเร่ร่อนประมาณ 20,000 
คน ส่วนใหญ่เป็นขอทานและแรงงานเด็ก ภาครัฐและภาคเอกชนช่วยเหลือได้เพียง 5,000 คน (ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ, 2554) 

นอกจากเด็กที่ย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว เด็กไทยที่มีการย้ายถิ่นออกจากครอบครัว พบทั้งในกรณีที่ย้ายเพื่อ
ไปหาที่เรียนต่อ ย้ายตามพ่อแม่เพื่อหางานท า หรือย้ายเพื่อหนีจากการถูกท าร้ายจากคนในครอบครัวหรือถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ เด็กจ านวนไม่น้อยต้องจบลงด้วยการเป็นเด็กเร่ร่อน เสี่ยงในการตกเป็นเครื่องมือในการท างานผิดกฎหมาย ถูกท าร้าย
ร่างกาย กระทรวงแรงงานประเมินว่ามีเด็กจ านวน 300,000 คนที่มีอายุระหว่าง 15-17 ปี ท างานอย่างถูกกฎหมายในสถาน
ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2548 (ร้อยละ 60 เป็นชาย และร้อยละ 40 เป็นหญิง) ในจ านวนนี้ไม่รวมแรงงานเด็กท่ีมี
อายุต่ ากว่า 15 ปี ท่ีถูกบังคับให้ท างานบ้านอีกเป็นจ านวนมาก (มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก, 2553)  
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กฎหมายกับข้อจ ากัดในการปกป้อง คุ้มครองเด็กเคลื่อนย้าย 
สิทธิในการได้รับการปกป้อง คุ้มครองเป็นสิ่งที่เด็กพึงได้รับภายใต้มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่หลักกฎหมาย

ภายในประเทศควรมีกลไกรองรับอย่างเป็นระบบชัดเจน ปัจจุบัน พบว่ากลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กในกฎหมายหลายฉบับ ที่
ระบุหน้าที่เพื่อประกันการท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนต้องได้รับ การสร้างหลักประกันสิทธิของเด็ก
ภายใต้ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่ระบุสาระส าคัญในการมุ่งคุ้มครองสิทธิเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสในลักษณะใด
ก็ตาม ทั้งเด็กพิการ เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทารุณกรรม เด็กท่ีถูกใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายโดยประกันว่าเด็กทุก
คนจะได้รับสิทธิพ้ืนฐานในการที่จะมีชีวิตรอด และการส่งเสริมการมีชีวิต โดยการให้ทักษะส าหรับการด ารงชีวิต เด็กต้องได้รับ
การเลี้ยงดูทั้งทางร่างกาย คือ อาหารและโภชนาการที่ดี จิตใจ ท่ีดี คือ การได้รับการเอาใจใส่ได้รับความรักจากครอบครัวและ
สังคม ตลอดจนที่อยู่อาศัยให้เกิดความปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ รวมถึงต้องได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพจากบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และในทางกฎหมายเด็กก็มีสิทธิที่จะได้รับการเกิดตอกย้ าด้วยสิทธิที่จะได้รับการ
พัฒนาที่ระบุว่า เด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิรับการศึกษาที่ดี และโอกาสการเข้าถึงการได้รับการศึกษา การได้รับและการเข้าถึง
ข่าวสารที่เหมาะสม การมีเสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนา พัฒนาบุคลิกภาพทั้งทางสังคมและจิตใจ เพื่อสามารถ
พัฒนาสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ได้อย่างเต็มความสามารถ สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง เป็นการย้ าชัดว่าสิทธิที่เด็กทุกคนจะ
ได้รับความคุ้มครองให้รอดพ้นจากการทารุณกรรมทุกรูปแบบ เช่น การท าร้ายร่างกาย จิตใจ การน าไปขาย บังคับ ใช้แรงงาน
เด็ก หรือแสวงหาประโยชน์มิชอบจากเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ความยุติธรรมต่อผู้เยาว์ เด็ก
จะต้องไม่ถูกทอดทิ้ง ละเลย ให้ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยง ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งสิทธิที่ในการมีส่วนร่วมที่จะแสดงออกและแสดง
ความคิดเห็น ทัศนะต่อสังคมในเรื่องที่มีผลกระทบกับเด็ก การติดต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การมีบทบาทส าคัญในชุมชน และ
กิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการได้รับโอกาสในกิจกรรมที่จะมีประโยชน์ต่อสังคมเมื่อเติมโต  

หลักการเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและไม่เลือกปฏิบัติ มาตรา22 ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
ตามบทบัญญัติที่กล่าวว่า ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ 
การเกิด หรือสถานภาพอย่างอ่ืนของตัวเด็กเองหรือของพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนั้นนอกจากนี้ กฎหมายยังก าหนดการกระท า
ละเมิดสิทธิเด็กที่ได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541ห้ามมิให้
นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้างและหากนายจ้างจ้างลูกจ้างที่อายุมากกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี  ต้องห้าม
ลูกจ้างท างานซึ่งหากปฏิบัติอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนรับรองการเกิด การพัฒนา การยอมรับการคุ้มครอง
และโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่น
ก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทาง เศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเช่ือทางศาสนาและวัฒนธรรมการศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการเมือง การเกิดหรือสถานะอื่ นของเด็กและเยาวชน 
บิดามารดา หรือผู้ปกครอง มาตรา7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในคดีบางประเภทซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็น
เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี การถามปากค าผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วย มาตรา133 ทวิพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 หากบิดา 
มารดาจะไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย แต่ถ้าเด็กเกิดในราชอาณาจักรไทย เด็กต้องได้รับสัญชาติไทย เว้นแต่บิดา มารดาจะเป็นผู้ที่
ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในประเทศไทยเป็นการช่ัวคราว หรือเข้าเมืองมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 7)มาตรา 7 ทวิ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  มาตรา10)พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ. 2545 บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ มาตรา 5 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ .ศ.2542 เด็กทีได้รับความรุนแรงจากการกระท าของ
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บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันจะต้องได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่และจะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือโดยเร็วพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ .ศ. 2551 เด็กและมนุษย์ทุกคนต้องได้รับความคุ้มครอง
จากการขายหรือส่งผู้ใดไปโดยหน่วงเหนี่ยวกักขัง หรือจัดให้อยู่อาศัยกับบุคคลใด โดยข่มขู่ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล 
หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบหรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย 
พามาจากหรือส่งไปยังท่ีใดหน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งเด็กผู้นั้น 

กฎหมาย มาตรการ กลไกการช่วยเหลือและการคุ้มครองเด็กดังกล่าว ยังไม่มีการระบุ กลไกการคุ้มครองเด็ก
เคลื่อนย้ายโดยตรง กฎหมาย นโยบาย มาตรการการช่วยเหลือและการคุ้มครองเด็กในปัจจุบันยังอิงตามประเภทปัญหาที่เด็ก
เผชิญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงมีหลายฉบับท่ีล้วนแยกกันไปตามประเภทของปัญหาที่เด็กก าลังประสบ ส่งผลต่อการน าไปบังคับ
ใช้ไม่เต็มที่ด้วยข้อจ ากัดในการตีความประเด็นขอบเขต อ านาจ หน้าที่ขององค์กร หน่วยงานผู้เป็นกลไกน ากฎหมายสู่
ภาคปฏิบัติ 

การท างานแบบแยกส่วนในประเด็นการคุ้มครองเด็ก และการเคลื่อนย้ายของเด็กเกิดขึ้นและด ารงอยู่ในการท างาน
ของทุกภาคส่วน การมองภาพรวมของเด็กท่ีเคลื่อนย้าย ทั้งในระดับนโยบายและการช่วยเหลือเพื่อตอบสนองต่อเด็กกลุ่มต่าง ๆ 
ในทุกช่วงระยะการเคลื่อนย้ายยังมีอย่างจ ากัดและกระจัดกระจายการจัดแบ่งการท างานตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั้นไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์เด็กท่ีเปลี่ยนแปลง ผลที่เกิดขึ้นจากการท างานตามปัญหาเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ท าให้เด็กแต่ละกลุ่ม
ถูกด าเนินการบนฐานคิดของกฎหมายหลายฉบับท่ีถูกก าหนดมาเฉพาะเจาะจงส าหรับเด็กแต่ละกลุ่ม ท่ีได้รับการตอกย้ าอ านาจ 
หน้าท่ีในการท างานผ่านกฎหมายที่ระบุชัดด้วยกฎระเบียบเฉพาะต่างๆ กรณีความเข้าใจท่ัวไป อาทิ เด็กย้ายถิ่นมาจากประเทศ
เพื่อนบ้านจะถูกพิจารณาว่าเป็นเด็กต่างชาติที่ผิดกฎหมาย หรืออาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเป็นเด็กผู้หลบหนี
ภัยจากการสู้รบ เพราะเด็กส่วนใหญ่ที่ย้ายถิ่น เคลื่อนย้ายมาโดยไม่มีเอกสารการเดินทาง ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มักจะถูกด าเนินการด้วย
กฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งมีบทลงโทษคือท าการผลักดันให้กลับประเทศต้นทางโดยทันที โดยไม่ค านึงถึงการคุ้มครองเด็กต่างชาติ
กลุ่มนี้ ไม่มีการน ากฎหมายคุ้มครองเด็กซึ่งระบุอ านาจ หน้าที่ในการคุ้มครองเด็กโดยไม่ค านึงถึงถิ่นฐานและที่มา ร่วมใช้กับเด็ก
กลุ่มนี้ หรือกรณีที่มีการช่วยแรงงานต่างชาติออกมาจากสถานที่ท างานที่เลวร้าย ก็มักจะจัดให้เด็กอยู่ในประเภทที่ถูกน ามาค้า 
หรือเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เด็กกลุ่มนี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานร่วมด้วย ทั้งที่ควรเป็นสิทธิที่เด็กพึง
ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานร่วมด้วย ขณะที่กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และบันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐที่ระบุให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐท าการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์โดยผู้เสียหายเหล่านี้เข้าพัก
ในสถานคุ้มครองของรัฐ ซึ่งด าเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งกรณีผู้ที่เสียหายต้องมา
เป็นพยานในการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด บางครั้งต้องพักนานกว่า 1 ปี โดยเฉพาะในกรณีที่ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด ดังนั้น 
แรงงานข้ามชาติที่เป็นผู้ใหญ่และวัยรุ่น จึงมักปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเหยื่อเพื่อที่จะไม่ต้องเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานคุ้มครอง
ของรัฐ ผลปรากฏกว่า จ านวนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งส านักงานตรวจคนเข้าเมืองท าการคัดกรองมีจ านวนน้อยลง
ทุกปี (Siripornand Sebastian, 2011) 

กรณีการตีความและบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวสะท้อนชัดว่าการท างานโดยอิงกฎหมายเฉพาะที่มองเพียงมุมเดียวไม่
เพียงพอต่อการคุ้มครองภายใต้ปรากฏการณ์จริงที่เด็กเคลื่อนย้ายหลากหลายกลุ่มก าลังเผชิญอยู่ในทุกระยะแห่งการเคลื่อนที่ 
เด็กจ านวนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และเด็กอีกจ านวนมากที่เดินทางย้ายถิ่นและถูกจับกุมในขั้นตอนของการ
เคลื่อนย้าย กฎหมายที่น ามาบังคับใช้กับกรณีเหล่านี้ คือ กฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งท าให้เด็กถูกจับและควบคุมตัว ถูกผลักดันให้
เดินทางกลับประเทศเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ โดยไม่ค านึงถึงการคุมครองและสวัสดิภาพเด็ก ขณะที่ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ.2546 ก็ตาม 

การจับกุมและผลักดันเด็กข้ามชาติเป็นการท างานต่างมุมกับการคุ้มครองเด็ก เพราะเป้าหมายสูงสุดของการท างาน
คุ้มครองเด็กต้องไม่ค านึงว่าสถานภาพทางกฎหมายของเด็กคนนั้นเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานที่ยึ ดฐาน
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กฎหมายเพื่อการจับกุมและส่งกลับ พบว่า สภาพที่เด็กถูกควบคุมตัวรวมกับผู้ใหญ่เพื่อรอผลักดันส่งกลับประเทศน้ัน เป็นสภาพ
ที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก นอกจากนี้การจับกุมและผลักดันส่งกลับอาจไม่ใช่วิธีการปกป้อง คุ้มครองที่เห็นผล เพราะพบว่ามีเด็ก
เคลื่อนย้ายเดินทางเข้าออกประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 

“เด็กเคลื่อนย้าย” กลายเป็นภาพสะท้อนการแยกส่วนการท างานคุ้มครองเด็กที่ด าเนินการผ่านตัวบทกฎหมาย 
มาตรการ กลไกและกฎระเบียบต่างๆ ที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่อาจไม่เพียงพอในการปกป้อง คุ้มครองเด็กเคลื่อนย้าย
โดยรวม การทบทวนเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนในระดับนโยบายเพื่อการประสานการ
ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบในทุกช่วงระยะแห่งการเดินทางของเด็กเคลื่อนย้ายจึงต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

“เด็กเคลื่อนย้าย” กับการก าหนดวิธีการท างานกับเด็ก 
“เด็กเคลื่อนย้าย”“ไม่ใช่เด็กกลุ่มใหม่ แต่เป็นการก าหนดวิธีการท างานกับ “เด็ก” ผ่านมุมมองที่กว้างขึ้น ทั้งในมิติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้าย ไม่ได้มุ่งไปท่ีสภาพปัญหาที่ก าลังเผชิญเพียงมิติเดียว ที่
ประชุมที่บาร์เซโลน่าใช้ค าว่า “Construction of the New System-based Approach” ซึ่งเช่ือว่าวิธีการท างานแบบนี้จะ
เป็นกลไกท่ีสามารถป้องกันและคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นได้ทั้งในสามระดับ คือ ก่อนที่เด็กที่ท าการเคลื่อนย้ายถิ่น ระหว่างที่
เด็กเคลื่อนย้ายถิ่น และเมื่อเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นส าเร็จแล้ว  ทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะถึงจุดหมายปลายทางที่ก าหนดไว้หรือไม่ก็ตาม 
เพราะการท างานแบบใหม่นี้ จะท าให้สามารถไปไกลกว่าการใช้วิธีการท างานแบบแบ่งประเภท (category-based approach)
เพราะจะช่วยให้เราสามารถพุ่งความสนใจไปที่เด็กกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ความเสี่ยงต่างๆ ของเด็ก การขาดแคลนการปกป้อง 
คุ้มครองเด็กในระหว่างการเดินทางเคลื่อนย้าย  

“เด็กเคลื่อนย้าย” บทสรุปของกลุ่มองค์กรท างานด้านเด็กในนามภาคีเครือข่ายเด็กเคลื่อนย้าย จากท่ีประชุมบางล าพู  
จุดประเด็นที่สอดคล้องกันในการนิยามการท างานคุ้มครองเด็กใหม่ ที่ระบุว่า ไม่ใช่การสร้างเด็กกลุ่มใหม่ขึ้นมา แต่เป็นการ
ด าเนินการท างานเพื่อให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม เป็นการปรับวิธีการมอง “ปัญหา” ให้เป็นมุมมองของ “ภาพรวมทั้งหมด” 
เนื่องจากไม่ว่า “เด็ก” จะประสบปัญหาใดๆ ก็ตาม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพบว่ามีความคล้ายคลึงกัน เช่น ความยากจน การศึกษา 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสงคราม ก าพร้าและทารุณกรรม เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นปัจจัยผลักให้ “เด็ก” ประสบกับ
สถานการณ์ในการเสียสภาพสิทธิทางกฎหมาย การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขและด้านกฎหมาย สภาพความ
เป็นอยู่ ภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยผลักดัน ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม หรืออายุ เพศ และชาติพันธุ์ ทั้งนี้ 
การท างานขององค์กร หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคมต่างๆ ที่ท างานในประเด็น
เกี่ยวกับเด็กมักแบ่งงานกันท าตามปัญหาปลายทางที่เกิดขึ้น อาทิ แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น การค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก เด็ก
ย้ายถิ่น/ข้ามชาติ เด็กลี้ภัย เด็กเร่ร่อน ขอทานเด็ก หรือการแบ่งตามมิติการท างาน บางองค์กรมุ่งเน้นการท างานในเชิงการ
ป้องกันปัญหา บางองค์กรมุ่งเน้นเรื่องการเฝ้าติดตามคดีความ ทั้งนี้มักเป็นไปตามความถนัดของคนท างานในองค์กร หน่วยงาน 
มากกว่าการท างานท่ีเน้นศูนย์กลางท่ีเด็ก 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

มุมมองการคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้าย ต้องถูกเน้นย้ าและให้ความส าคัญกับการมองภาพรวมของเด็กผ่านมิติของการ
เคลื่อนย้าย เริ่มต้นตั้งแต่ระยะต้นทาง (ก่อนการเดินทาง) ระยะทางผ่าน (ระหว่างการเดินทาง) และระยะปลายทาง (สิ้นสุดการ
เดินทาง) รวมทั้งบริบทแวดล้อมทางสังคมของพื้นที่ต้นทาง พื้นที่ทางผ่าน และพื้นที่ปลายทางในฐานะระบบใหญ่ที่อาจเป็นทั้ง
ปัจจัย เหตุผล ของการเคลื่อนย้ายและกลไกในการปกป้อง คุ้มครองเด็กได้เช่นกัน ปฏิบัติการแห่งการท างานก็มีความจ าเป็นที่
ต้องมีศูนย์กลาง (Core) การด าเนินการในภาพรวมของทุกมิติทั้งการบ าบัด ฟื้นฟู ป้องกัน และพัฒนา ทั้งนี้เพื่อแสวงหา
แนวทางร่วมกันในการสร้างและพัฒนาระบบการ คุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายให้สามารถท าหน้าที่เพื่อประกันความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิตส าหรับเด็กเคลื่อนย้ายในทุกมิติแห่งการเดินทาง ทั้งนี้ กลไกระดับภูมิภาคในบริบทประชาคมอาเซียนที่รวม
ประเทศสมาชิกทั้ง 10 เข้าด้วยกันคือโอกาสในการปรับบทบาทการท างานของทุกภาคส่วนเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก
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เคลื่อนย้ายด้วยการร่วมกันสร้าง พัฒนากลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กของประเทศสมาชิกอาเซียนให้สามารถรองรับการบ าบัด 
ฟื้นฟู ป้องกันและพัฒนาเด็กได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริง อาทิ ควรบัญญัติค าศัพท์ “เด็ก
เคลื่อนย้าย” ไว้ในกฎบัตรอาเซียน ในเวทีสิทธิเด็ก ควรหารือแนวทางในการท างานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน และมี
แผนปฏิบัติการร่วมกันอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมประเทศสมาชิกอาเซียนควรมีกลไกด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายการ
คุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อประกันความมั่นคงปลอดภัยให้เด็กเคลื่อนย้ายทุกช่วงการ
เดินทาง โดยการร่วมกันก าหนดมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานบางอย่างร่วมกันให้เด็กสามารถเทียบ
โอนและเข้าถึงการศึกษาโดยได้รับการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อการมีโอกาสเข้าถึงงานที่สอดคล้องกับทักษะฝีมือ
แรงงานของเด็ก 
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รูปแบบ Move World Together : แนวคิดและแนวทางของการพัฒนาเยาวชน “คนพันธุ์ใหม่”1 
Move World Together Model : The Concept and Approach of New Youth Development  

 
ชานนท์ โกมลมาลย์2, ปณติา รตันศิริโชค3 และมญัชีรรตัน์ เอกศักดิ์สิริ4 

Chanon Komonmarn, Panita Rattanasirichoke and Mancheerarat Eksaksiri 
 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาเยาวชนมีแนวทางหลากหลาย หนึ่งในวิธีการเหล่านั้น คือ การพัฒนาทักษะความคิดให้กับเยาวชนเพื่อให้
ความคิดเป็นต้นทุนที่ติดตัวเยาวชนไปตลอด การพัฒนาทักษะความคิดจึงเป็นแนวทางที่ส าคัญมากในการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนเพื่อให้เยาวชนมีความสามารถในการรับมือกับปัญหาสังคมและปัญหาด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนและ
สังคม โครงการ Move World Together ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้จึงเน้นหลักการพัฒนา
เยาวชนด้วยการพัฒนาทักษะความคิดให้เยาวชนเรียนรู้จากปัญหาในท้องถิ่นและแก้ไขปัญหานั้นๆ ด้วยวิธีการทางสังคมศาสตร์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โครงการฯมีภารกิจส าคัญ คือ การอบรมเยาวชนผ่าน
กระบวนการค่ายอบรมจ านวน 2 ค่าย คือ (1) ค่ายอบรมผู้น าเยาวชนทั่วประเทศเพื่อโลกที่ยั่งยืน หรือ ค่าย 1 (2) เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด “นวัตกรรมของเยาวชน” หรือ ค่าย 2 และ (3) เวทีถอดบทเรียนการพัฒนาโครงงาน
สร้างสรรค์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือค่าย 3 พร้อมกับออกแบบระบบสนับสนุนให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพไป
ในระดับขั้นสูงสุดที่จะเป็นได้เพื่อสร้างคนพันธุ์ใหม่ของประเทศไทยและโลก 
 
1. Move World Together ความจ าเป็นของสังคมไทยด้านการพัฒนาเยาวชน 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตาม
แนวทาง “โลกท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550 - 2559) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีลงมา 
ที่สืบเนื่องมาจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ (United Nations General Assembly Special Session on 
Children :UNGASS) ว่าด้วยเรื่องโลกที่เหมาะสมส าหรับเด็ก (A World Fit for Children) ก าหนดให้ประเทศสมาชิกจัดท า
แผนพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมส าหรับเด็ก” สาระส าคัญในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กมี 4 เรื่องหลัก คือ 1) 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2) จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 3) ปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดหรือแสวงหาประโยชน์และความรุนแรง 
และ 4) ต่อต้าน เอชไอวี/เอดส์โลกที่เหมาะสมส าหรับเด็กที่ประเทศไทยด าเนินการอยู่มี 11 ประเด็นแต่ประเด็นที่ส าคัญที่สุด
และเกี่ยวข้องกับบทความนี้ได้แก่ ประเด็นท่ี 5 ด้านการศึกษากับเด็ก รณรงค์ให้ทุกพื้นที่ดูแลจัดการให้เด็กทุกคนได้รับบริการ
การเรียนรู้ตามวัย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2554, น.1 - 2) แต่เมื่อกลับมาทบทวนด้านการ 
ศึกษากลับพบว่าการศึกษาไทยยังคงอยู่ในภาวะวิกฤติ ผลการจัดอันดับโดย International Institute for Management 
Development (IMD) ปีพ.ศ. 2554 IMD จัดอันดับประเทศต่างๆทั่วโลกรวม 59 ประเทศน าเสนอ 331 ตัวช้ีวัด (criteria) โดย
ได้ข้อมูลมาจาก 3 ทางคือจากข้อมูลทุติยภูมิ(Hard data) 132 ตัวช้ีวัดและข้อมูลจากการสารวจ (Survey data) 116 ตัวช้ีวัด
และข้อมูลเบื้องต้น (Background information) 83 ตัวช้ีวัดน าเสนอเปรียบเทียบองค์ประกอบ 4 ปัจจัยหลักได้แก่ผล
ประกอบการของเศรษฐกิจประสิทธิภาพของรัฐประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานโดยมีการศึกษาเป็นหนึ่งใน

                                                           
1 บทความนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาตามโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกันโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา เป็น
ผู้อ านวยการโครงการฯ การศึกษาและพัฒนาตามแนวทางของโครงการฯด าเนินมา 3 ปีมีกระบวนการสร้างการเรียนรู้และมีบทเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างให้องค์กร/หน่วยงาน
ด้านการพัฒนาเยาวชนได้ 
2 ผู้จัดการโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน และอาจารย์ประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
3 เจ้าหน้าที่วิชาการ โครงการ Move World together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน 
4 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารโครงการ โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน 
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ปัจจัยย่อยของด้านโครงสร้างพื้นฐานความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติของประเทศไทยภาพรวม ประเทศไทยได้
อันดับ 27 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย 11 ประเทศ พบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับต่ ากว่า 7 ประเทศ ได้แก่ 
ฮ่องกง (1) สิงคโปร์ (3) ไต้หวัน (6) มาเลเซีย (16) จีน(19) เกาหลี (22) และญี่ปุ่น (26) แต่เหนือกว่า 3 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย 
(32) อินโดนีเซีย (37) และฟิลิปปินส์ (41) 

ในขณะที่เมื่อเจาะลึกด้านการศึกษาเพียงด้านเดียว พบว่า ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ
ไทยภาพรวมพบว่า ปีพ.ศ. 2554 IMD ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 56 เมื่อปี 2550 นอกจากนี้คะแนนการสอบประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ หรือ Program for International Student Assessment (PISA) ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ 
ประเทศไทยยังคงอยู่ในอันดับรั้งท้ายต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศอื่นในเอเชียยังอยู่ในอันดับต้นๆ (กรุงเทพธุรกิจ, 2555)  

 
 

แผนภาพท่ี 1 สมรรถนะด้านการศกึษาในภาพรวม ปีพ.ศ. 2550-2554 

 
นอกจากน้ีรายงานของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (น.19) ในปีเดียวกันยังแสดง

ให้เห็นว่ากันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยยังอ่อนแอ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์ของ International Institute for Management Development (IMD)และ World Economic Forum 
(WEF)พบว่า การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยมีหลายด้านท่ีต้องเร่งแก้ไขและด าเนินการ นอกจากจะท าให้
ประเทศไทยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลงทุนแล้วยังรองรับการยกระดับการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจ
ฐานความรู้และสร้างสรรค์ โดยต้องเร่งพัฒนานั่นคือ  

1) การลงทุนวิจัยและพัฒนายังน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ เพราะมีแหล่งเงินทุนและเงินกองทุนร่วมเพื่อ
สนับสนุนการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมน้อย สะท้อนจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ทั้งภาพรวมและ
ในส่วนของภาคเอกชนยังน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ 

2) มีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยน้อย เพราะกฎหมาย กฎ ระเบียบที่มีอยู่ไม่ชัดเจน และไม่เอื้อต่อการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม จ านวนผู้ขออนุญาตใช้สิทธิบัตรทางเทคโนโลยียังมีน้อย และการขออนุญาตใช้
สิทธิบัตรต่อจ านวนนักวิจัยและพัฒนาในธุรกิจ R&D 1000 คน ยังมีน้อยกว่าอีกหลายประเทศ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายยัง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไม่มากพอ เช่น กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้น  
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3) ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์น้อย อีกทั้งขาดการก าหนดมาตรฐานงานวิจัยให้ได้
มาตรฐานสากล เพื่อสนองความต้องการการรับจ้างผลิตองค์ความรู้ (Knowledge Outsourcing) ซึ่งเป็นแนวโน้มใหม่ของโลก 
ปัจจัยช้ีวัดที่สะท้อนภาพดังกล่าว เช่น การลงทุนด้านวิจัยพื้นฐานต่อ GDP และจ านวนบทความด้านวิทยาศาสตร์ที่ลงในวารสาร
ช้ันน ายังมีน้อย เป็นต้น 
 ด้วยสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของก่อตั้งโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกันใน ปี 
พ.ศ. 2555 โครงการฯ มีภาคีผู้ก่อตั้ง 4 องค์กร ได้แก่ (1) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2) สมาคม
พัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ (3) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) (4) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมมือใน
การพัฒนาเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเยาวชนอายุ 15-21 ปี เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชน การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิด
นอกกรอบและรับผิดชอบต่อประเด็นปัญหาด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม5เพื่อสร้างการเป็น “คนพันธุ์ใหม่” เป็นตัวแทนที่จะ
สร้างสรรค์โลกใหม่และเคลื่อนโลกไปสู่การรับมือกับปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ตลอดจน
ปัญหาอื่นๆ ที่ชุมชน/สังคมก าลังประสบอยู่ในปัจจุบันเมื่อเยาวชนผ่านการอบรมจากโครงการฯ ไปแล้วจะได้รับการส่งเสริม/
กระตุ้นให้น าจินตนาการมาสร้างสิ่งใหม่ท่ีเรียกว่า “นวัตกรรม” พร้อมการเปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
พัฒนาทักษะทางการคิด วิเคราะห์ การวางแผนอย่างสร้างสรรค์ เป็นไปตามกระบวนการของรูปแบบ  Move World 
Together ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
2. กระบวนการพัฒนาเยาวชนตามรูปแบบ Move World Together  
 (1) กระบวนการสร้างเยาวชน คนพันธุ์ใหม่ในแบบฉบับของโครงการ Move World Together นั้นมีความแตกต่าง
บางประการกับกระบวนการสนับสนุนและพัฒนาเยาวชนโดยทั่วไปเพราะเหตุส าคัญ 3 ประการ คือ (1) โครงการ Move 
World Together เน้นการสร้างกระบวนการพัฒนาเยาวชนแบบกลุ่ม เนื่องจากปัญหาของเยาวชนรวมถึงบัณฑิตรุ่นใหม่นั้น
พบว่ามักจะท างานเป็นทีม/ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ยาก ซึ่งกระบวนการท างานเป็นทีมนั้นมีส่วนส่งเสริมและผลักดันให้การท างาน
ส าเร็จลุล่วงตามที่ก าหนดได้ ดังนั้นโครงการ Move World Together จึงปฏิเสธที่จะสร้าง “วีรบุรุษเอกชน” หากแต่จะสร้าง
เยาวชนท่ีสามารถท างานเป็นทีมได้ 
 (2) เยาวชน “คนพันธุ์ใหม่” ตามค านิยามของโครงการ Move World Together จะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์6

ปราศจากการลอกเลียนแบบ ให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่มากกว่าการลอกเลียนแบบของเดิม เหตุมาจากปัจจุบันนี้
ปัญหาของประเทศไทยและทั่วโลกคือปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ , ทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายต่างๆ  มีการท าซ้ า 
ลอกเลียนแบบอยู่ทั่วไปในทุกแขนง เยาวชนพบเห็นและน ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันเสียจนเคยชิน โครงการ Move 
World Together จึงต้องการให้เยาวชน “คนพันธุ์ใหม่” เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านั้นและสร้างนิสัยคิดใหม่ แตกต่างอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์  
 (3) การคิดสิ่งใหม่นั้น ต้องค านึงถึงประโยชน์ต่อชุมชน ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ การคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน
จะต้องค านึงถึงการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งในชุมชนหรือสังคม โครงการ Move World Together กระตุ้นให้เยาวชนมอง
ปัญหาที่เป็นรูปธรรมต่างๆที่อยู่รอบตัว ในสังคม ในชุมชนของเยาวชนเอง และคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่จะตอบโจทย์และ

                                                           
5 โครงการฯตระหนักดีว่า “พลังงาน” และ “สิ่งแวดล้อม” ทั้งสองค ามีความหมายกว้าง หมายถึง สรรพสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวไม่ใช่เพียงแค่พลังงานไฟฟ้า พลังงานลม พลังงานถ่าน
หิน ฯลฯ การให้เยาวชนท างานกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการสร้างให้เยาวชนมองเห็นคุณค่า/ตระหนักต่อสรรพสิ่งรอบตัว หากเยาวชนสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ได้หลายกรณีสามารถเชื่อมโยงไปถึงเรื่องความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม การท าให้คนในชุมชน/คนที่ประสบปัญหาสังคม/คนยากล าบากเข้าถึงพลังงานสะอาดราคาถูกที่ไม่สร้าง
มลภาวะต่อชุมชน/สังคม ซึ่งมีความสอดรับกับแนวคิดสังคมสงเคราะห์สีเขียว ดังที่ ชานนท์ โกมลมาลย์ (2556) กล่าวถึงการสังคมสงเคราะห์กับประเด็นสิ่งแวดล้อมว่า “....สังคม
สงเคราะห์สีเขียวเป็นกลุ่มความคิดหนึ่งของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ซึ่งมีจุดเน้นอยู่ที่ความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ซึ่งนี้ในปัจจุบันภาวะวิกฤต
ของสิ่งแวดล้อมยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน ผลของความรุนแรงเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วคนจนก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่าคนกลุ่มอ่ืนในสังคม...” 
6 ระดับความคิดสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 ประเภท (1)ระดับการลอกเลียน (Duplication) ปรับปรุงเล็กน้อย (2) ระดับต่อเนื่อง (Extension) ซึ่งมีเค้าโครงเดิม (3) ระดับการ
สังเคราะห์ (Synthesis) ใช้ความรู้สร้างสิ่งใหม่ สุดท้าย (4)ระดับนวัตกรรม (Innovation) (อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2551, น.97) 
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แก้ปัญหานั้นๆได้ ด้วยเหตุนี้ความคิดเริ่มต้นของเยาวชน “คนพันธุ์ใหม่” และต้องเป็นความคิดเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานในสังคมที่
อาจส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ 
 กระบวนการสร้างเยาวชน “คนพันธุ์ใหม่” ตามแบบฉบับของโครงการ Move World Together ด าเนินการโดยใช้
กระบวนการค่าย จ านวน 3 ค่ายเป็นเครื่องมือหลัก ได้แก่ 

1) ค่ายอบรมผู้น าเยาวชนเพื่อโลกท่ียั่งยืน หรือ ค่าย 1  
2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด “นวัตกรรมของเยาวชน” หรือ ค่าย 2 
3) เวทีถอดบทเรียนการพัฒนาโครงงานสร้างสรรค์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือค่าย 3 
ทั้งนี้กระบวนการทั้ง 3 ค่ายนั้นใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยระหว่างทางที่เช่ือมระหว่างค่ายทั้ง 3 ค่ายนั้นและ

ภายในค่ายนั้นยังแนวทางการสนับสนุนเยาวชนต่อเนื่องจากกระบวนการค่ายเยาวชน อาทิ การลงพื้นที่เยี่ยมเยียน การนิเทศ
งานและเพิ่มเติมความรู้ให้กับเยาวชน, การน าเยาวชนมาพบปะ เพิ่มเติมความรู้กับผู้เช่ียวชาญประจ าสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น 
ดังจักได้น าเสนอในรายละเอียดต่อไป 

2.1 การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมค่ายอบรมผู้น าเยาวชนเพ่ือโลกที่ย่ังยืน 
 โครงการ Move World Together คัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศทุกภูมิภาค โดยท าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ (Website/Facebook) และเอกสารใบปลิวที่ส่งตรงถึงโรงเรียนทั่วประเทศ เยาวชนที่ต้องการเข้าร่วมค่ายอบรมผู้น า
เยาวชนเพื่อโลกท่ียั่งยืนจะต้องรวมตัวกันจ านวน 3 ถึง 5 คนพร้อมครูที่ปรึกษาประจ ากลุ่มจ านวน 1 ท่านที่พร้อมจะดูแลเป็นที่
ปรึกษาเยาวชนอย่างต่อเนื่องโดยมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯก าหนด ได้แก่ (1) เกณฑ์ด้านอายุ ระหว่าง 15-21 ปี เพราะเป็น
ช่วงอายุท่ีสามารถดูแลตนเองได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองได้ตามสมควร (2) เกณฑ์ด้านระดับในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หรือ 5 อาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาปีท่ี 1 เนื่องจากเหตุผลด้านความต่อเนื่องของการพัฒนาตลอดกระบวนการซึ่งใช้เวลาอย่าง
น้อย 1 ปี ดังที่ได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี้การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมค่ายอบรมฯยังมี 1 เกณฑ์การคัดเลือกที่ส าคัญคือ การ
คัดเลือกจากค าบรรยายในแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่เยาวชนพบในชุมชน ซึ่งเป็นการคัดเลือกเยาวชนที่พอจะมองเห็น
ปัญหาของชุมชนตนเองในเบื้องต้นและน ามาต่อยอดการแก้ไขปัญหาภายหลังจากการอบรมฯ หลังจากผ่านกระบวนการ
คัดเลือกเยาวชนประมาณ 400 คนจะเข้าร่วมค่ายอบรมผู้น าเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน จัดขึ้น 4 ภูมิภาคทั่วประเทศโดยเฉลี่ย
ภูมิภาคละประมาณ 100 คน 

2.2 ค่ายอบรมผู้น าเยาวชนเพ่ือโลกที่ย่ังยืน (ค่าย1) 
 ค่ายอบรมผู้น าเยาวชนเพื่อโลกท่ียั่งยืนจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศได้แก่ (1) ภาคกลาง (2) ภาคเหนือ (3) ภาคใต้ 
และ (4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน โดยในแต่ละภูมิภาคจะคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 100 
คน ค่ายครั้งนี้ได้รับการออกแบบจากนักวิชาการด้านการพัฒนาเยาวชน ด้านการพัฒนาชุมชนสังคม และด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นท่ีประจักษ์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนค่ายอบรมผู้น าเยาวชนเพื่อโลกที่
ยั่งยืน (ค่าย1) จะเป็นค่ายอบรมทีสอดแทรกเนื้อหาวิชาการมากที่สุดในจ านวน 3 ค่ายของโครงการ Move World Together 
ซึ่งเนื้อหาทางวิชาการนั้นถูกถ่ายทอดให้กับเยาวชนผ่านทั้งวิธีการบรรยายและสอดแทรกผ่านกิจกรรม โดยแบ่งออกได้เป็น 7 
กิจกรรมหลักดังน้ี 

1. กิจกรรมการสร้างทีม (Team Building) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้วิธีการท างานร่วมกันเป็นทีม การ
พึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กระบวนการจะถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยวิทยากรมืออาชีพเป็นกิจกรรม
สนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียด สร้างโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักและเคยชินซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตาม
กิจกรรมจะถูกสอดแทรกไปด้วยข้อคิดและวิธีการท างานร่วมกัน 

2. กิจกรรมการทดสอบและวัดแววศักยภาพของเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเยาวชนหาจุดอ่อนจุดแข็ง วัด
แววอัจฉริยภาพ บุคลิกภาพ ระดับความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา เพื่อน าผลที่ได้มาส่งเสริม
เด็กเป็นรายบุคคลตามความถนัดและเป็นฐานข้อมูลโครงการฯหรือในกรณีที่พบเยาวชนที่จ าเป็นต้องติดตาม
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เป็นกรณีพิเศษจะสามารถแจ้งเตือนและบอกกล่าวที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทันท่วงที กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นด้วยทีม
วิทยากรมืออาชีพจากสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ เครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบมีความถูกต้อง
แม่นย าและน่าเชื่อถือได้ในระดับสูง ผลการทดสอบที่ออกมาจึงมีความน่าเชื่อถือในเกณฑ์สูงสุด 

3. กิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “ส านึกสาธารณะและบทบาทเยาวชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างส านึกความ
เป็นพลเมืองให้เยาวชน โดยให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่สามารถท าได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่รอการพึ่งพิง
ช่วยเหลือจากผู้อื่น 

4. กิจกรรมเสริมสร้างความคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้เยาวชนได้คิดนอกกรอบ 
แปลกใหม่ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

5. กิจกรรมแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น
เรื่องยากให้เข้าใจได้โดยง่ายแต่เป็นการเข้าใจถึงแก่นแท้ จากการให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงด้วย
เครื่องมือการทดลองง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพ 

6. กิจกรรมการวิเคราะห์เหตุและผล และการสืบค้นข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้เยาวชนคิดอย่างมีเหตุผลและมี
วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา ค านึงถึงต้นเหตุของปัญหาและเลือกใช้วิธีการที่ชาญฉลาดในการแก้ไขปัญหา
นั้นๆ และแนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายแต่มีประสิทธิภาพให้แก่เยาวชนเพราะการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้องมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการท างานของเยาวชน 

7. กิจกรรมการคิดค้นและน าเสนอนวัตกรรมโครงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนฝึกคิดแก้ไขปัญหาแบบ 
Problem-based Solving ที่สามารถน าไปปฏิบัติแก้ไขปัญหาได้จริงในชุมชน หรือ สถานศึกษา ผ่านเครื่องมือ
คือการท านวัตกรรม/โครงงาน  

กิจกรรมหลักท้ัง 7 กิจกรรมจะถูกไล่เรียงกันตามล าดับที่ปรากฏในภาพท่ี 2 
 

Team Building

การปลูกจิตส านึกให้
เยาวชน

การพัฒนาทักษะการ
คิด

แก่นความรู้ด้าน
พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม

การสร้างแรงบันดาล
ใจ

          
           

₊ Cause & Effect 
Analysis

₊
               
            

 
ภาพที่ 2 กิจกรรมหลักในค่ายอบรมผู้น าเยาวชนเพื่อโลกท่ียั่งยืน 
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 ตลอดการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นท้ัง 5 วัน เยาวชนได้รับความรู้ ประสบการณ์จากฐานกิจกรรมต่างๆมีกิจกรรมย่อยๆ ที่
ท าให้เยาวชนได้เพลิดเพลินไปกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกลุ่มเพื่อนต่างสถาบัน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการสังเกต 
ฝึกการวิเคราะห์เหตุและผลการท างานเป็นทีม การสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมโดยศึกษาจากกรณีปัญหาสังคมมากมาย 
และกิจกรรมเกี่ยวกับแก่นความรู้พลังงานซึ่งเยาวชนสามารถน าความรู้ในส่วนน้ีไปประยุกต์ใช้ในโครงงานได้ด้วย 

2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด “นวัตกรรมของเยาวชน”(ค่าย 2) 
 เวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด "นวัตกรรมของเยาวชน" หรือค่าย 2 จัดขึ้นปีละ 1 ครั้งโดยคัดเลือกเยาวชนที่
ผ่านค่ายอบรมผู้น าเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน (ค่าย 1) จากทั่วประเทศ ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 4 วัน 3 คืน โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือกคือต้องเป็นกลุ่มเยาวชนที่ด าเนินโครงงานอย่างต่อเนื่องและมีผลงานก้าวหน้าในระดับหนึ่ง พร้อมที่จะแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพื่อนเยาวชน 
 วัตถุประสงค์ของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด "นวัตกรรมของเยาวชน" คือ (1) เพื่อเปิดโอกาสให้
เยาวชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับเยาวชนกลุ่มอื่นๆ (2) เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการสรรค์
สร้างนวัตกรรมให้กับเยาวชนไทย (3) เพื่อเติมเต็มความใคร่รู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในการผลิตนวัตกรรม (4) 
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาโครงงานสร้างสรรค์ของกล่มเยาวชนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 กิจกรรมตลอดค่ายจะมุ่งเน้นให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการท าโครงงาน ปัญหา อุปสรรคของการท าโครงงาน
ของตนเองกับเพื่อนเยาวชนกลุ่มอื่นๆสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พบ และรับค าแนะน าเพิ่มเติมจากผู้เช่ียวชาญประจ าโครงการ 
ซึ่งทางโครงการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญที่มีผลงานประจักษ์โดดเด่นจากหลากหลายสาขาทั่วประเทศ โดยกิจกรรมตลอดค่ายจะ
สอดแทรกการสร้างแรงบันดาลให้เยาวชน ให้มีก าลังใจ แรงบันดาลใจที่จะพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่องหลังจากจบกิจกรรม 
ซึ่งการสร้างแรงบันดาลใจมาจากกิจกรรมการดูงานนอกสถานที่, การบรรยายจากวิทยากร และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การพัฒนาโครงงานกับรุ่นพ่ี Move World Together ที่ประสบผลส าเร็จจนได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดระดับนานาชาติ  

2.4 เวทีถอดบทเรียน การพัฒนากลุ่มเยาวชนและโครงงานสร้างสรรค์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ค่าย 3) 
 เวทีถอดบทเรียน การพัฒนากลุ่มเยาวชนและโครงงานสร้างสรรค์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ ค่าย 3 จัดขึ้นปี
ละ 1 ครั้ง เช่นเดียวกับค่าย1 และค่าย2 รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืนโดยคัดเลือกเยาวชนอย่างเข้มข้น จากกลุ่มที่ผ่านค่ายอบรม
ผู้น าเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน (ค่าย1) และ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด "นวัตกรรมของเยาวชน" (ค่าย2) ซึ่งกลุ่ม
เยาวชนท่ีได้การคัดเลือกเข้าร่วมเวทีถอดบทเรียน การพัฒนากลุ่มเยาวชนและโครงงานสร้างสรรค์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(ค่าย3)เป็นกลุ่มเยาวชนท่ีด าเนินโครงงานอย่างต่อเนื่องและมีผลงานโดดเด่น ไม่เฉพาะกลุ่มเยาวชนที่สามารถจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรได้เท่าน้ัน หากแต่รวมถึงกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการช่วยเหลือชุมชนหรือสังคม เช่นมีการขยายผล
น าสิ่งประดิษฐ์นั้นๆไปใช้เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นของเยาวชน 
 วัตถุประสงค์ของเวทีถอดบทเรียน การพัฒนากลุ่มเยาวชนและโครงงานสร้างสรรค์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(ค่าย3) คือ (1) เพื่อสร้างองค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการพัฒนาเยาวชน และโครงงานเยาวชนที่สร้างสรรค์อย่างเหมาะสม (2) 
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนต่อยอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของตนและพัฒนาทักษะทางการคิดระดับสูง (3) เพื่อแสดงผลงาน
ความก้าวหน้าของโครงงานต่างๆของเยาวชน และ (4) เพื่อยกย่องการท างานท่ีมุ่งมั่น และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นอกกรอบ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 1. เวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อยคือ  

 การน าเสนอผลงานของเยาวชน 

 การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มโครงงานอ่ืนๆ 
2.กระบวนการถอดบทเรียนการเรียนรู้สู่ความส าเร็จในการพัฒนาโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ 
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 3.การยกย่องผลงานของเยาวชน โดยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่กลุ่มเยาวชน ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน และโรงเรียน
ที่สนับสนุนเพื่อประกาศช่ือโครงงานกลุ่มเยาวชน ที่มีผลงานประจักษ์ว่าเป็นโครงงาน Move World Together ต้นแบบที่น่า
ยกย่อง 

การพัฒนาเยาวชนตามแนวทาง Move World Together ผ่านการท าโครงงาน มีเส้นทางที่เยาวชนต้องปฏิบัติและมี
ขั้นตอน ดังนี้  

1. เยาวชนผ่านเข้าค่ายหลักสูตร 1 น าเสนอผลงานและส่งเค้าโครงโครงงานเพื่อให้กรรมการพิจารณา 
2. คณะกรรมการพิจารณาโครงงานของเยาวชน หากให้ผ่าน เยาวชนสามารถเดินหน้าพัฒนาโครงงานต่อส่วนกลุ่มที่ยัง

ไม่ผ่านจะต้องกลับไปทบทวนใหม่ 
3. เยาวชนพัฒนาโครงงานต่อ โดยส่งแผนการท างานมาที่โครงการฯ เจ้าหน้าที่จะช่วยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผน

งบประมาณจากนั้นเยาวชนจึงเปิดสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อรับการโอนเงินไปพัฒนาโครงงาน กลุ่มที่ยังไม่ผ่าน กลับไป
ปรับแนวคิดแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นคณะกรรมการและเสนอกรรมการพิจารณาอีกครั้งหากผ่านจะได้ท าต่อ หาก
ไม่ผ่านสามารถเปลี่ยนโครงงานเพื่อเสนอเข้ามาใหม่หรือยกเลิก 

4. ด าเนินการตามโครงงานเจ้าหน้าที่/ผู้เชีย่วชาญให้ค าปรึกษาลงพื้นที่นิเทศงาน เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ 
5. กลุ่มเยาวชนท่ีมีผลงานก้าวหน้า เข้าค่าย 2 ต่อยอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญ และนิเทศงานอีกครั้ง (ถ้ามี) 
6. กลับไปพัฒนาโครงงานต่อและคัดเลือกกลุ่มที่ก้าวหน้าเข้าค่าย 3 (ร่วมถอดบทเรียน/รับรางวัลเชิดชูเกียรติ) หรือกลุ่ม

ที่มีแก่นความรู้ใหม่จะได้จดสิทธิบัตรหรือส่งโครงงานเข้าประกวดระดับชาติ/นานาชาติ 
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ภาพที่ 3 เส้นทางการพัฒนาโครงงาน Move World Together 

 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 

ขั้นตอนท่ี 2 

ขั้นตอนท่ี 3 

ขั้นตอนที ่4 

ขัน้ตอนท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี 6 

เยาวชนผ่านเข้าคา่ยหลักสูตร 1 ส่งโครงงานเพื่อให้กรรมการพิจารณา  

ผ่าน >>>เดินหน้าพัฒนาโครงงานต่อ 

 

ยังไม่ผ่าน>>>ทบทวน 

- ส่งแผนการท างาน 

- วางแผนงบประมาณ 

- เปิดสมดุบัญชีธนาคาร/โอนเงิน 

 

- ปรับแนวคิดใหม่ในการเสนอโครงงาน 

- แก้ไขเพิ่มเตมิตามความเห็นคณะกรรมการ 

ด าเนินการตามโครงงาน  

เสนอกรรมการพิจารณาอีกครั้ง 

ผ่าน 

 

เปลี่ยนโครงงานเพื่อ
เสนอเข้ามาใหม่หรือ
ยกเลิก 

 

- นิเทศงาน (เจ้าหน้าท่ี/ผู้เชี่ยวชาญ 

ให้ค าปรึกษา) 
 

 

กลุ่มเยาวชนท่ีมีผลงานก้าวหนา้ เข้าค่าย 2 ต่อยอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ  

 

กลับไปพัฒนาโครงงานต่อ 

 

คัดเลือกกลุ่มโครงงานท่ีก้าวหน้าเข้าค่าย 3 

(ถอดบทเรียน / รับเหรยีญ + โล่เกียรติยศ) 

 

ส่งโครงงานเข้าประกวด
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

 

เส้นทางการพัฒนาโครงงาน Move World Together 

จดอนุสิทธิบัตร 

- นิเทศงาน (ถ้ามี) 
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3. แนวทางการสนับสนุนเยาวชนต่อเนื่องจากกระบวนการค่ายเยาวชน 
3.1 การให้ค าปรึกษาเยาวชน 

 โครงการฯ ได้เตรียมผู้เชี่ยวชาญที่มีความช านาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศ คอยให้
ค าปรึกษา เมื่อเยาวชนเกิดความขัดข้องในการท าโครงงาน เบื้องต้นจะติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจ าภูมิภาค 
เพื่อน าเรื่องไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญแล้วให้ค าตอบหรือแนะน าผ่านทางโทรศัพท์หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (อีเมล์) หาก
เยาวชนต้องการค าตอบที่ลึกซึ้งขึ้น โครงการฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าท่ีและเชิญผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาถึงโรงเรียน แบ่งเป็น 
2 ลักษณะ คือ  

3.1.1 การลงพื้นที่นิเทศงาน และการติดตามให้ก าลังใจเยาวชน 
 เมื่อเยาวชนกลับจากค่ายแล้ว พวกเขาจะได้รับโจทย์กลับไปด้วย คือ การพัฒนาโครงงานที่น าเสนอในค่าย
ให้ส าเร็จลุล่วงจนกลายเป็นรูปธรรมจากฝีมือของตนเอง โครงการฯ ให้อิสระเยาวชนได้เรียนรู้และค้นหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างเต็มที่ เมื่อผ่านเวลาช่วงหนึ่งแล้ว ก าลังใจในการพัฒนาโครงงานอาจลดลงและเกิดอาการท้อ เนื่องจาก
ความยากของการค้นคว้า โครงการฯ ตระหนักถึงความส าคัญในข้อนี้ จึงจัดให้มีการนิเทศและเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ
เยาวชน โดยผู้ประสานงานเยาวชนท้ัง 4 ภูมิภาคจะจัดตารางการลงพื้นที่อย่างทั่วถึง การพบปะแต่ละครั้ง มีรูปแบบ
การพูดคุย ซักถามถึงอุปสรรคในการท างาน ชักชวนวางแผนการท างาน วางแผนการใช้งบประมาณ และช่วยให้
ค าแนะน าในเบื้องต้น 
3.1.2 คลินิกความรู้เคลื่อนที่ 
 คลินิกเป็นสถานพยาบาลส าหรับผู้ป่วย คลินิกความรู้เคลื่อนก็เป็นการบ าบัดโรคภัยผู้ที่ ติดขัดด้านข้อมูล/
ความรู้เช่นกัน ลักษณะของคลินิกความรู้ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเยาวชนเกิดปัญหาติดขัดในการท าโครงการ ซึ่งส่ง
สัญญาณผ่านการติดต่อขอความช่วยเหลือ หรือเกิดจากการสังเกตการท างานท่ีผู้ประสานเยาวชนเป็นผู้ติดตามความ
คืบหน้าโครงงาน เมื่อพบว่าเยาวชนมีปัญหา โครงการฯ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมลงพื้นที่ ให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ไม่
ว่าจะเป็นในเรื่องหลักการท างานทางวิทยาศาสตร์ การประกอบกลไก การทดลองในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ แม้จะมีที่
ปรึกษาคอยให้ความรู้เบื้องต้นแก่เยาวชน แต่บางครั้งองค์ความรู้นั้นอาจไม่เพียงพอเท่ากับการได้เรียนรู้โดยตรงจาก
อาจารย์มหาวิทยาลัย 
3.2 การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธบิัตร 

 ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าเยาวชน “คนพันธุ์ใหม่” ตามค านิยามของโครงการ Move World Together จะต้องมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปราศจากการลอกเลียนแบบ ดังนั้นโครงการฯจึงให้ความส าคัญกับการสนับสนุนให้เยาวชนจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองผลงานประดิษฐ์คิดค้น แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายที่แท้จริงคือการฝึกฝนให้เยาวชนได้
เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ของตนว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถของเยาวชนนัก และการให้
ความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญการสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากแนวคิดของเยาวชน ส าคัญที่สุดเมื่อ
เยาวชนทราบถึงความยากล าบากและเหน็ดเหนื่อยกับการได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์อย่างถูกต้อง เยาวชนจะเห็นถึง
ความส าคัญของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาของผู้อื่น ปัญหาการลอกเลียนแบบก็จะลดลง ปัจจุบันโครงการ Move 
World Together ผลักดันให้เยาวชน 1 กลุ่มสามารถยื่นจดสิทธิบัตร และ 1 กลุ่มสามารถยื่นจดอนุสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้
กระบวนการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้นใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั้งแต่วันท่ีเยาวชนได้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และท า
สิ่งประดิษฐ์นั้นๆภายในค่ายอบรมผู้น าเยาวชนเพื่อโลกท่ียั่งยืน หรือ ค่าย 1  

3.3 การส่งกลุ่มเยาวชนเข้าประกวดแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 
 โครงการ Move World Together สนับสนุนเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายให้มีโอกาสได้น าผลงานเข้าแสดง เข้าร่วม
ประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ เยาวชนที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่น่าพึงพอใจจะถูกคัดเลือกจาก
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของโครงการฯ และองค์กรภาคีเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้
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การประกวดระดับชาติที่โครงการฯน าเยาวชนเข้าร่วมได้แก่ งานวันนักประดิษฐ์ ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรร มการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เป็นการเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งโครงการฯจะส่งเยาวชนเข้าร่วมในการ
ประกวดระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้โครงการ Move World Together จะคัดเลือกเยาวชนเพื่อส่งเข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขันทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี โดยจะคัดเลือกจากโครงงานของเยาวชนโครงการ 
Move World Together ที่มีจ านวนมากขึ้น มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่สูงขึ้นในทุกปี6 การประกวดเป็นช่องทางหนึ่งใน
การส่งเสริมเยาวชนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่องและการเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติและนานาชาติ
ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้เทคโนโลยีระดับนานาชาติอันจะน ามาซึ่งแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง 

3.4 การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และติดตามความเคลื่อนไหวผ่านสื่อออนไลน์ 
 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนและโครงการฯ จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และกลายเป็นมิตรภาพใน
เวลาเดียวกัน แต่การที่เยาวชนมีถิ่นอาศัยอยู่ห่างกันไปตามภูมิภาค ท าให้การติดต่อสื่อสารอาจไม่ทั่วถึง จึงประสานช่องโหว่ของ
ความห่างไกล ให้เปลี่ยนเป็นใกล้กันด้วย “การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารที่โครงการ Move 
World Together ใช้ในการติดต่อ และให้ข้อมูลกับเยาวชน ได้แก่ เว็บไซต์โครงการฯ www.moveworldtogether.com 
แฟนเพจในเฟซบุ๊ค Move World Together (www.facebook.com/Moveworldtogether) อินสตาแกรม (Instagram) 
Move World Together การตั้งกลุ่มปิด (Close Group) ในเฟซบุ๊คและการตั้งกลุ่มใน แอพพลิเคช่ันไลน์ (Line) ไว้ส าหรับ
พูดคุยให้ค าปรึกษากันและกัน ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีการสนทนาท่ีเป็นส่วนตัว ไม่เคร่งเครียด สมาชิกกลุ่มจึงมีความสบายใจในการพูดคุย
และสนิทสนมกันรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 การสื่อสารข่าวสารอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นใน 2 เครือข่ายหลัก คือ เว็บไซต์และแฟนเพจ บททบาทหลักของเว็บไซต์ 
คือ การแจ้งพันธกิจและโครงสร้างองค์กร ให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การแบ่งปันบทความมีสาระ เป็นฐานข้อมูล
โครงงานเยาวชน ส าหรับสืบค้นได้ตามที่ระบุในแผนที่การท าโครงงานท่ัวประเทศไทย ฯลฯ  
 ส่วนเครือข่ายในเฟซบุ๊คได้รับความนิยมมากในการให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเยาวชนอยู่ใกล้ชิดกับ
เครือข่ายสังคมประเภทนี้มากที่สุด ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้แบ่งประเภทการให้ข้อมูล ออกเป็น 3 ประเภท 1. MWT News 
ส าหรับข่าวประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และข่าวภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ส่งถึงผู้กดถูกใจเพจ (Like) 
ทุกคน 2.CoolIdea เป็นการแบ่งปันไอเดียการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีความแปลกใหม่และสร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนได้มีแรง
บันดาลใจในการสร้างงานให้โดดเด่นและมีประโยชน์สูงสุด 3. ค าคมเสริมก าลังใจ อานุภาพของประโยคเด็ดให้ก าลังใจจะท าให้
ผู้อ่านมีความหวังในการใช้ชีวิตและท างานมากขึ้น  
 
บทวิเคราะห ์
 การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจากทักษะการคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ ฝึกการท างานเป็นทีม
ท าให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมมีลักษณะโดดเด่น รู้จักตั้งค าถามกับสิ่งรอบตัว พยายามค้นค าตอบเอง และมีจิตส านึกพลเมือง 
ค่ายเยาวชนหลายแห่ง จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้อบรมเรื่องเฉพาะด้าน เมื่อจบค่ายก็แยกย้ายกันไป หรือเด็ดยอดความคิด

                                                           
6 ในส่วนของการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาตินั้นโครงการฯได้คัดเลือกเยาวชน 2 กลุ่มที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และตรงกับเกณฑ์ก าหนดของการประกวดเข้าร่วมการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน "Taipei International Invention show and Technomart" ประจ าปี 2014 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ในงานนี้เยาวชนของโครงการฯ ร่วม
ประกวดด้วยสิ่งประดิษฐ์ 2 ชิ้นงาน ได้แก่ (1) กระติบไฟฟ้า (Electric Sticky rice Cooker) และ (2) เตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง (Sustainable Energy Stove) เป็นการเข้า
สู่การแข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรกของเยาวชนและโครงการ Move World Together โดยในงานนี้ไม่มีการแบ่งระดับอายุ วุฒิการศึกษาของผู้เข้าร่วมประกวด เยาวชนของ
โครงการฯจึงเข้าร่วมแข่งขันทัดเทียมกับผู้ใหญ่ทุกประการ  ผลงานของเยาวชนได้รับรางวัลจ านวนถึง 9 รางวัล  ผลงานเตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 4 รางวัล ประกอบด้วย 1. 
รางวัลเหรียญเงิน (Silver medal Award) 2. รางวัล Special Award จากประเทศไต้หวัน 3. รางวัล Special Award จากประเทศเกาหลีใต้ และ 4. รางวัล Leading 
Innovation Award จากเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (Intellectual Property Network Forum - IIPNF) และผลงานกระติบไฟฟ้า (Electric Sticky Rice 
Cooker) ได้รับ 5 รางวัล คือ 1. รางวัลพิเศษเกียรติยศ Honorable Mention Awards  2. รางวัล Special Award จากประเทศเกาหลีใต้ 3. รางวัล Special Award จาก
ประเทศกาตาร์  4. รางวัล Special Award จากประเทศไต้หวัน และ 5. รางวัลนวัตกรรมที่ชาญฉลาด TIIIA Outstanding Diploma จาก TIIIA ประเทศไต้หวัน  
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เยาวชน โดยการคัดเลือกเด็กเก่ง เด็กอัจฉริยะมาฝึกและส่งประกวด ซึ่ง Move World Together ไม่ยึดแนวทางนั้น เพราะ
เช่ือว่าเยาวชนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้โดยไม่จ าเป็นต้องเก่งมาก่อน แต่เลือกคนที่มีความสนใจจริง ซึ่งการอบรมด้วย
หลักสูตรที่เข้มข้นจะเปลี่ยนเยาวชนเป็นคนใหม่โครงการฯ จึงท างานกับเยาวชนเหมือนการปลูกต้นไม้ ที่ต้องดูแลเอาใจใส่จน
กลายเป็นไม้ใหญ่ เห็นได้จากการติดตามดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิด มอบให้เยาวชนพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่อง แล้วติดตามให้
ความช่วยเหลือในสิ่งท่ีเยาวชนต้องการ 
 หลักสูตรค่าย Move World Together ค่อยๆ หล่อหลอมให้เยาวชนเกิดความรักในการท างาน (Passion) และมี
ความทะเยอทะยานไปถึงความฝัน (Ambition) ซึ่งความมุ่งหมายที่เยาวชนมีความรักและทะเยอทะยานนั้นยังอยู่ในปริมณฑล
แห่งการท าเพื่อผู้อื่น กล่าวคือ เยาวชนมีพร้อมทั้งจิตส านึกเพื่อสาธารณะ จ าลองตัวตนให้มีบทบาทเหมือนผู้ใหญ่ผู้รับบทบาท
คิดค้นและสร้างสรรค์ช้ินงานทั้งที่ยังอายุน้อย (ใจโตกว่าตัว)จึงกล่าวได้ว่า เมื่อมีความรักจึงสนุกกับการท างาน เมื่อมีความ
ทะเยอทะยานจึงท าให้สิ่งที่ท าประสบความส าเร็จ  

ประกอบกับวิธีคิดที่แปลกใหม่ของโครงการ ที่ร่วมหารือกันอย่างเข้มข้นระหว่างคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญในด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และจิตวิทยา จึงท าให้หลักสูตรที่คิดขึ้นมามีความน่าสนใจ เป็นผลให้กระบวนการ Move World 
Together ถูกหยิบยืมไปขยายผลให้กับเยาวชนในพื้นที่ จ.นครพนม ภายใต้ช่ือ Move Renunakhon Together ซึ่งครูที่
ปรึกษาจากโรงเรียนเรณูนครได้เล็งเห็นถึงความแปลกใหม่ในการฝึกอบรม และเช่ือมั่นว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพเยาวชนใน
สถานศึกษาได้ จึงร่วมมือกับองค์กรในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่เป็นแกนน าในการจัดกระบวนการต่างก็
เป็นรุ่นพี่เยาวชน Move World Together ที่เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจให้พวกเขาที่
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างเพื่อนและรุ่นน้องให้คิดสร้างสรรค์และนอกกรอบโดยมีเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไปร่วมเป็นพี่เลี้ยงจัดงาน
อย่างใกล้ชิด การขยายผลดังกล่าวจัดขึ้น 2 ปี แล้ว และแน่นอนว่าจะมีปีถัดไปตามมา ผลตอบรับจากเยาวชนที่เข้ารับการ
อบรม เห็นว่าเป็นค่ายท่ีไม่เหมือนค่ายอื่นด้วยความสดใหม่ในหลักสูตรที่ร่วมกันร่างมาอย่างดี 
 จากกระบวนการพัฒนาเยาวชนตามแนวทาง Move World Together ที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า เยาวชนที่
ได้เข้าค่าย รวมถึงครูที่ปรึกษา จะได้รับชุดความรู้ใหม่ท่ีจะน าไปเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบคิดนอกกรอบ ท าให้
เปลี่ยนทัศนคติแบบเดิม กลายเป็นผู้ที่ไม่ยอมหยุดนิ่งหรือเพิกเฉยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน แต่กลับเป็นผู้ค้นให้ลึกมองให้รอบด้าน
ถึงวิธีแก้ปัญหา เพื่อปกป้องประชากรภายในประเทศให้ประสบปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมน้อยลง ด้วยจิตส านึกแห่ง
การเป็นพลเมืองของสังคมที่ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความคิดแปลกใหม่ในสมองนั้น จะกลายเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ในการเคลื่อนโลกไป
ข้างหน้าอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญจริงในชุมชนได้ 
 
บทสรุป 
 ถึงแม้ว่าโครงการ Move World Together ได้รับความช่ืนชม และช่ือเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการ
ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ อันเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม หากแต่เป้าหมายหลักที่แท้จริงของโครงการนั้นมิใ ช่การสร้างนัก
ประดิษฐ์ นักคิดนวัตกรรมแต่อย่างใด โครงการฯยังคงมุ่งเน้นที่จะสร้างเยาวชนคนพันธุ์ใหม่ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีระบบ ระเบียบ ไม่คิดลอกเลียนแบบใคร พื้นฐานความคิดเกิดจากจินตนาการแล้วจึงแปลงผลมาสู่การหาวิธีแก้ไขจริง 
และที่ส าคัญความคิดสร้างสรรค์นั้นจะต้องก่อให้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ ความคิดสร้างสรรค์นั้นๆ จะต้อง
อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและแก้ไขปัญหาสังคมได้จริง มิใช่การคิดประดิษฐ์นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่แต่ไร้ซึ่งประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
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โอกาสและสิทธิทางการศึกษาของเด็กต่างด้าว ผ่านประสบการณ์การท างานสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 
The Right and Educational Opportunity of Childs Migrant Through the Experience  

of Working in Social Work in Area of Samut Sakorn Province. 
 

ปริญญา  หวันเหลม็1 
Parinya Wanlem 

 
Abstract 

   This article is the result of four months of internship in social work and one year as officer in the 
child protection, Foundation for Child Development in the project of Education Social Protection and Safe 
operation in Seafood processing area in Samut Sakorn province. The purpose is to assess the problems, 
opportunities and rights of children for education of seasonal migrants. In the Ban Auer Arthon Tha Chin 
of Samut Sakorn province, the government and the private sector emphasize providing opportunity to 
educate children of seasonal migrants. Due to continuous work of public and private sector recognizes 
the importance of education of child workers. Focused awareness program is needed to reduce child 
exploitation by enrolling in the education system. 
Keywords : Migrant children, Educational Opportunity, Children Right 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นผลจากประสบการณ์การท างานด้านสังคมสงเคราะห์  ผ่านประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติและการ

ท างานในฐานะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองเด็ก มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ในโครงการส่งเสริมการศึกษา การคุ้มครองทางสังคม
และการท างานที่ปลอดภัย ของแรงงานเด็กและเด็กกลุ่มเสี่ยง ในกิจการแปรรูปอาหารทะเลพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอปัญหา และโอกาสตลอดจนสิทธิในการได้รับการศึกษาของเด็กต่างด้าว ในพื้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทร ท่า
จีน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันโอกาสและสิทธิในการได้รับ
การศึกษาของเด็กต่างด้าว ซึ่งเป็นผลจากการท างานของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังกล่าวที่เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของเด็กต่างด้าว โดยการผลักดันให้เด็กต่างด้าวได้เข้าสู่และระบบการศึกษา เป็นทางออกหนึ่งในการปกป้องและ
คุม้ครองเพื่อให้มีความปลอดภัยและหลุดพ้นจากการเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว 
ค าส าคัญ : เด็กต่างด้าว, โอกาสทางการศึกษา, สิทธิเด็ก 
 
บทน า 
 ในยุคของโลกาภิวัตน์ที่ระบบเศรษฐกิจและระบบข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนเข้ามามีอิทธิพล ในการก าหนดการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ เกิดการแข่งขันสูงในทุกๆมิติทางสังคม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ที่ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหารทะเลและการส่งออกในประเทศไทยนั้นมีส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ข้อมูลจากส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครระบุว่าในปี พ.ศ.2552 
นั้นจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างาน จ านวน 160,549 คน และมีแรงงานมายื่นขออนุญาตท างาน
และยื่นแบบค าขอพิสูจน์สัญชาติปี พ.ศ. 2553 จ านวน 124,454 คน ซึ่งนับว่าแรงงานเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนระบบ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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อุตสาหกรรม และเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญในการผลิตสินค้าต่างๆสู่ท้องตลาดภายในประเทศและ เพื่อการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ และประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการผลิตและส่งออกอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเล ส่งผล
ให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแสวงหาโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในการประกอบอาชีพด้วย
ค่าตอบแทนท่ีสูงเมื่อเทียบกับประเทศต้นทางนั้นท าให้แรงงานตัดสินใจเข้ามาค้าแรงงานในประเทศไทย 

ขณะเดียวกันรัฐบาลในแต่ละประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เดนมาร์ก เยอรมนี สหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เป็นต้น ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นประเทศต้นแบบที่มุ่งเน้นนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะยกระดับความรู้ทักษะอาชีพของประชาชนให้มีศักยภาพที่จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
และความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาและปฏิรูประบบ
การศึกษาท่ีมุ่งสร้างวิสัยทัศน์ของประเทศตน เพื่อก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
โดยเช่ือว่าการศึกษาจะเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพได้ 
 ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตกว่าประเทศเพื่อนบ้านนั้น ได้
กลายเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีดึงดูดให้เพื่อนบ้านรอบๆประเทศไทยหลั่งไหลเข้ามาขายแรงงานซึ่งมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน จนท าให้
ภาคธุรกิจประสบความส าเร็จในการผลักดันให้รัฐบาลอนุญาตการจ้างงานแก่แรงงานไร้ฝีมือในกิจการบางประเภทท่ีมีความขาด
แคลน ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้มีการจดทะเบียนแรงงาน 3 สัญชาติด้วยกันคือ พม่า ลาว และกัมพูชา ตามกฏกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2539 ออกตามความในพระราชบัญญัติ การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 โดย
มีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในพื้นที่ชายแดน 9 และขยายครอบคลุมทั่วประเทศในระยะต่อมา สืบเนื่องจากประเทศไทยเปิดรับ
แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท างานในภาคการผลิตไร้ฝีมือหลายสาขานั้น แรงงานเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้น า
ครอบครัวเข้ามาด้วยและแน่นอนว่ามีเด็กต่างด้าวท่ีติดตามครอบครัวมาด้วย 
 เด็กต่างด้าวจ านวนไม่น้อยต้องท างานในสภาพที่ไม่เหมาะสมกับวัย เช่น งานประมง งานโรงงานอุตสาหกรรม งาน
ก่อสร้าง เป็นต้น ช่ัวโมงการท างานยาวนาน ค่าแรงต่ า และไม่ได้รับสวัสดิการ จากทั้งประสบการณ์การการฝึกภาคปฏิบัติและ
ประสบการณ์การท างานของผู้เขียนกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก พบว่าเด็กกัมพูชาถูกน าจากชายแดนเข้าไปขอทานใน
กรุงเทพมหานคร เด็กต่างด้าวเหล่านี้จึงตกอยู่ในความเสี่ยงท่ีอาจถูกหลอกลวง หรือเป็นเป้าหมายของขบวนการค้ามนุษย์ การ
กระท าผิดและอาชญากรรม โดยเฉพาะเมื่อเด็กอยู่ในสถานการณ์ที่เข้าถึงบริการทางสังคมและกลไกการคุ้มครองเด็กได้จ ากัด 
หลายหน่วยงานทั้ง กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงเรียน และองค์กรพัฒนาเอกชน 
เห็นตรงกันว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของเด็กต่างด้าวได้โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กให้มีทักษะในการใช่ชีวิต เช่น ทักษะการเอาตัวรอด ทักษะการใช้ภาษาไทย 
ทักษะการป้องกันตนเอง ซึ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ดังนั้นการเปิดพื้นที่ทางการศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการลดความ
เสี่ยงให้กับเด็กต่างด้าวเหล่านี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความส าคัญของเด็กต่างด้าว จึงได้เสนอนโยบายการศึกษาส าหรับเด็กที่
ไม่มีสัญชาติไทย โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษาในการรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้าเรียนในสถานศึกษาของไทย 
และเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ.2548 คณะรัฐมนตรีไม่มีมติตามแนวทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กทุกคน
ในประเทศไทยได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาของไทยได้ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานประจ าตัวใดๆ นโยบายดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาส
ให้เด็กต่างด้าวได้เข้าถึงการศึกษาในสถานศึกษาไทยได้อย่างเสมอภาคกับเด็กไทย แต่ในสถานการณ์ที่เป็นจริงจ านวนเด็กต่าง
ด้าวที่ได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาของไทยยังมีสัดส่วนท่ีต่ าอยู่ เช่น รายงานการวิจัยเรื่องการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก
ต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร (สุภางค์ จันทวานิช และคณะ, 2549 : 22,28) พบว่ามากกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างไม่มีโอกาสได้
เรียนหนังสือ 

จากสถานการณ์ของเด็กต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งเด็กต่างด้าวบางส่วนที่เกิดในประเทศไทย โดยไม่มี
สถานะทางกฎหมายและทางทะเบียนใดๆ พบว่ามีเด็กต่างด้าวจ านวนมากอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหญ่ๆ 
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โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและการประมง ซึ่งเป็นรูปแบบการท างานใน
สิ่งแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมกับวัยของเด็กและมีเด็กจ านวนมากท่ีเข้าไม่ถึงสิทธิทางการศึกษาตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ และจากการ
ที่ผู้เขียนได้มีประสบการณ์การท างานด้านสังคมสงเคราะห์หนึ่งปี ในฐานะนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติและเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
คุ้มครองเด็ก มูลนิธเิพื่อการพัฒนาเด็ก ซึ่งท างานกับกลุ่มเด็กต่างด้าวในโครงการส่งเสริมการศึกษา การคุ้มครองทางสังคม และ
การท างานที่ปลอดภัย ของแรงงานเด็กและเด็กกลุ่มเสี่ยงในกิจการแปรรูปอาหารทะเลพื้นที่สมุทรสาครของมูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาเด็ก จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการเข้าถึงโอกาสและสิทธิทางการศึกษาของเด็กต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง
มีประเด็นทางสังคมสงเคราะห์ที่น่าสนใจเป็นปรากฏการณ์จากประสบการณ์การท างานในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลายองค์กร ประกอบไปด้วย ศูนย์การเรียนรู้ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ศูนย์การเรียนรู้คา
ทอลิคนักบุญยออากิม มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร เข้าไปมีบทบาท ซึ่งแต่ละองค์กรก็มีรูปแบบการท างานและความส าคัญต่อเด็ก
ต่างด้าวที่แตกต่างกันออกไป แต่ในท่ีสุดแล้วล้วนแต่มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ ซึ่งบทความช้ินนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอปรากฏการณ์ทางสังคมสงเคราะห์ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบความคิดทางสังคมสงเคราะห์ผ่าน
ประสบการณ์ท างานดังกล่าว 
 หลังจากประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.2542 ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอนโยบายการจัดการเพื่อเด็กด้อยโอกาส 6 กลุ่ม ในป ีพ.ศ. 2547 คือ (1) เด็กท่ีถูกปล่อย
ปละละเลย (2) เด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ (3) เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม (4) เด็กพิการ (5) เด็กขาดโอกาส (เด็กไม่ได้เรียนหนังสือ
เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง/กรรมกรว่างงาน เด็กยากจน เด็กชนกลุ่มน้อย เด็กที่ไม่ได้สัญชาติไทย เด็กที่ไม่มีสูติบัตรหรือทะเบียน
บ้าน) (6) เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ (เปรมใจ วังศิริไพศาล, 2551) 
 สาระส าคัญของนโยบายนี้คือ หลักความเสมอภาคที่ต้องการให้เด็กด้อยโอกาสทุกคนในประเทศไทยมีโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างเหมาะสมหลากหลายรูปแบบ โดยค านึงถึงสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การจัดการการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กด้อยโอกาส บูรณาการทั้งด้านวิชาการ ด้านศีลธรรม จริยธรรม และด้านทักษะการด ารงชีวิตในสัดส่วน
ที่เหมาะสม ให้มีมาตรฐานคุณภาพเท่าเทียมกับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ การจัด 
สรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานอ่ืนๆที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง รวมถึงการจัดระบบบริหารจัดการ และ
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย เด็กต่างด้าวจัดเป็น
หนึ่งในกลุ่มด้อยโอกาสภายใต้นโยบายนี้ (เปรมใจ วังศิริไพศาล, 2551) 
 จากนโยบายข้างต้นสะท้อนถึงความตระหนักในการให้โอกาสและการจัดการศึกษาให้เด็กต่างด้าวในฐานะเด็กที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษากลุ่มหนึ่ง เช่นเดียวกับรายงานการวิจัยเรื่อง สถานภาพการให้บริการการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสใน
ต่างประเทศ : สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร บราซิล ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย ของศรีศักดิ์ ไทยอารี และคณะ(2542) ที่
ศึกษาการให้บริการการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสใน 5 ประเทศว่า ทุกประเทศให้ความสนใจต่อการศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส แตกต่างกันที่แต่ละประเทศจะให้ความส าคัญกับประเด็นการพัฒนาเด็กที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศสหราชอาณาจักร สนใจประเด็นเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบโรงเรียนหรือต้องออก
จากโรงเรียนกลางคัน ประเทศบราซิลและประเทศฟิลิปปินส์มีโครงการที่ เน้นเด็กเร่ร่อนและเด็กที่ท างาน ส่วนประเทศ
ออสเตรเลียเน้นการท างานกับเด็กชนกลุ่มน้อย แต่ทุกประเทศก็มีการให้บริการที่ครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาสกลุ่มอื่นๆด้วย 
โดยแนวคิดของทั้ง 5 ประเทศในการให้บริการส าหรับเด็กด้อยโอกาส คือหลักความเสมอภาคที่มุ่งเน้นสิทธิและความเท่าเทียม
ของเด็กทุกคนในโอกาสทางการศึกษาหลักและบูรณาการการเรียนรู้เพื่อชีวิตทั้งด้านวิชาการและการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของเด็กและการพัฒนาเด็กแต่ละกลุ่มให้มีศักยภาพของเด็กให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ให้มีจิตส านึกและส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาสังคม และเปิดโลกทัศน์ของเด็กให้เห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เผ่าพันธุ์และชาติภูมิ 
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 อย่างไรก็ดีเด็กต่างชาติยังมีโอกาสเข้าถึงการศึกษานอกสถานศึกษาของไทย โดยการเข้าเรียนที่จัดขึ้นโดยการ
สนับสนุนขององค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรศาสนา ซึ่งมีอยู่ในหลายพื้นท่ีที่มีแรงงานต่างด้าวจ านวนมาก เช่นจังหวัดระนอง 
ตาก สมุทรสาคร เชียงราย เชียงใหม่ ฯลฯ นอกจากตัวเลขของกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ.2550 ที่ระบุว่ามีการส ารวจศูนย์
การเรียนหรือช้ันเรียนเหล่านี้ทั่วประเทศ 88 แห่ง มีเด็กเข้าเรียนจ านวน 55,858 คน ศูนย์การเรียนเหล่านี้มีการจัดการศึกษา
อย่างหลากหลาย มีหลักสูตรของตนเอง ใช้ภาษาของตนเองในการเรียนการสอน พบศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กต่างด้าวชาว
พม่า ยังไม่มีรายงานศูนย์การเรียนรู้ของเด็กสัญชาติอื่น ศูนย์เหล่านี้ครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าว มีครูคนไทยเป็นส่วนน้อย 
ศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้มีทั้งรูปแบบโรงเรียนมีมีอาคารเรียนถาวรไปจนถึงช้ันเรียนเล็กๆ ตามห้องพักหรือเพิงต่างๆ มีหลักสูตร
การศึกษาท่ีแตกต่างหลากหลายตามแต่องค์กรผู้จัดการศึกษา จึงมีปัญหามาตรฐานของการเรียนการสอนและเนื้อหาหลักสูตร 
รวมถึงคุณวุฒิการศึกษา มีการขึ้นทะเบียนศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเหล่านี้กับส านักงานเขตการศึกษาบางพื้นที่  และ
กระทรวงศึกษาธิการได้พยายามเสนอให้มีกฎหมายรับการขัดตั้งศูนย์เหล่านี้ แต่การด าเนินการต้องผ่านการเห็นชอบและการ
ระดมความคิดเห็นจากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคง ท าให้ขั้นตอนการด าเนินงานต้องหยุดชะงักและใช้
เวลานาน 

ปัญหาการเข้าเรียนในสถานศึกษาไทยของเด็กต่างชาติมาจากหลายสาเหตุ  จากรายงานการโครงการติดตาม
สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนรายจังหวัดสมุทรสาครของสถาบันรามจิตติ  ช้ีว่าการไม่ได้เข้าเรียนของเด็กต่างด้าวเกิดจาก
ปัญหาพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่รู้ข้อมูล ปัญหาค่าใช้จ่าย ปัญหาความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม ปัญหาการสื่อสาร และ
ปัญหาความกลัวการถูกจับกุม  

นโยบายทางการศึกษานั้น นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อโอกาสทางการศึกษาของเด็กต่างด้าว ดังที่ระบุในรายงานการ
วิจัยเรื่องโอกาสทางการศึกษาของเด็กอพยพต่างด้าวและเด็กชนเผ่าในจังหวัดสมุทรสาคร (นงราม เศรษฐพานิช, 2549) ที่พบ 
ว่าปัจจัยด้านนโยบายของรัฐมีส่วนให้เด็กเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น แต่ก็ขึ้นกับหน่วยงานของรัฐน านโยบายไปปฏิบัติมากน้อย
เพียงใด การศึกษานี้ยังพบว่าโรงเรียนบางแห่งด าเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้า
เรียน ท าให้เด็กต่างด้าว เด็กชาวเขาและเด็กชนเผ่าที่ไม่มีสัญชาติไทยมีโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษาของไทย แต่โรงเรียน
ต้องการให้มีการเตรียมความพร้อมให้เด็กในเรื่องภาษาไทยเพื่อไม่ให้ เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน โอกาสทางการศึกษา
ของเด็กต่างด้าวในสถานศึกษาของไทยยังขึ้นอยู่กับนโยบาย และการเห็นคุณค่าทางการศึกษาของผู้ปกครองเด็กด้วย ปัจจัยอื่น
ที่มีผลต่อการศึกษาของเด็กต่างด้าวคือ การเอาใจใส่ของครู ผู้บริหารโรงเรียน การไม่เลือกปฏิบัติของครูและโรงเรียนช่วยให้
เด็กไม่แปลกแยก และมีความรู้สึกรักประเทศไทย เป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทย การบริการที่จัดให้กับเด็กล้วนมีผลต่อโอกาสและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก โดยรายงานนี้สรุปว่าปัจจัยด้านครอบครัว ชุมชน โรเรียน และปัจจัยด้านนโยบาย นับว่ามีความ 
ส าคัญต่อโอกาสทางการศึกษาของเด็กต่างด้าว 

จากรายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการของเด็กต่างชาติ กรณีศึกษาพม่าในจังหวัดระนอง สะท้อนว่า
เด็กต่างด้าวมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย เรื่องสถานที่อยู่อาศัยที่แออัดและมีผลกระทบทางจิตใจ ความต้องการของเด็กคือ
ตอ้งการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย โดยเด็กต่างด้าวยอมรับวัฒนธรรมไทยในการแต่งกาย การใช้ภาษา แต่ต้องการอิสระในการ
นับถือศาสนา การศึกษาระบุว่าเด็กบางคนต้องการเรียนวิชาพื้นฐานและวัฒนธรรมประเพณีพม่า เด็กบางคนต้องการเรียน
วิชาชีพที่สามารถหางานท าและอยู่ในสังคมไทยได้ ส่วนเวลาเรียนต้องการเรียนในเวลาว่าง เพราะต้องการท างานช่วยพ่อแม่
ท างาน ส่วนเหตุผลที่เด็กบางคนซึ่งไม่ไปเรียนคือปัญหาความปลอดภัย กลัวถูกจับกุม ท าให้เด็กต่างด้าวส่วนใหญ่เลือก
การศึกษาท่ีจัดโดยองค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ี (อมรทิพย์ อมราภิบาล, 2544) 

ในสหรัฐอเมริกา Kindler (1995) พบว่า รัฐบาลกลางได้จัดตั้งหน่วยงาน Migrant Education Program (MEP) 
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของเด็กข้ามชาติ ทั้งการศึกษาในรูปแบบปกติ และการศึกษานอกระบบ โดยรัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณแก่รัฐต่างๆที่มีเด็กข้ามชาติอยู่เป็นจ านวนมาก มีการสนับสนุนการศึกษารูปแบบพิเศษ เช่นการศึกษาทวิภาษา หรือ
การศึกษาพิเศษ ซึ่งสามารถเทียบโอนไปเรียนในโรงเรียนของรัฐในระดับช้ันสูงขึ้น รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน า
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นอกเหนือจากในช้ันเรียนจากบุคลากรทางการศึกษาของรัฐที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาต่างๆ รวมทั้งให้การ
เตรียมความพร้อมแก่เด็กย้ายถิ่นข้ามชาติที่มีปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมเด็กอื่นๆในทุก
ระดับการศึกษา 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญในรูปแบบการศึกษาส าหรับเด็กต่างด้าวยังอยู่ที่เป้าหมายที่เปลี่ยนไป เช่น ตัวอย่างที่เกิด
ในหลายประเทศในยุโรปหลังจากช่วงปลายศตวรรษ 1960 เข้าสู่ช่วง 1970 ที่มีเป้าหมายในการหล่อหลอมเด็กต่างด้าวให้เป็น
หนึ่งเดียวกับประเทศปลายทาง อันมาจากแนวคิดในการกลืนกลายความแตกต่างทางเช้ือชาติ ได้เปลี่ยนไปเป็นการก าหนด
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กต่างด้าวเป็นจุดเริ่มต้น โดยให้ความสนใจและริเริ่มหลักสูตรที่ใช้ภาษาแม่และการ
สอนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศต้นทาง (Steedman, H. 1979 pp.259-268) 

ดังนั้นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญในการผลักดันให้เด็กต่างด้าวเหล่านี้ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่รองรับ
กระบวนการหนึ่งคือ การเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนการเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งอาจมีช่องว่างในหลายๆมิติที่ท าให้เด็ก
ต่างด้าวต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมใหม่ ซึ่งการเตรียมความพร้อมให้เด็กทางด้าน
ภาษานั้นจะช่วยให้เด็กต่างด้าวท่ีไม่คุ้นเคยกับภาษาไทยได้ปรับตัวและมีความพร้อมในการติดตามบทเรียนในโรงเรียนไทย ซึ่ง
ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการเรียนการสอน และในขณะเดียวกันศูนย์การเรียนรู้ต่างๆก็ต้องมีการปรับหลักสูตรการเรียนที่
คล้ายคลึงกับของไทย รวมไปถึงการเรียนการสอนโดยใช้พหุภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยซึ่งจะมีประโยชน์ส าหรับการ
ปรับตัวของเด็ก ทั้งยังเป็นบทเรียนทีด่ีในการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมส าหรับเด็กต่างด้าวต่างชาติพันธ์ุที่ต้องเรียน
ร่วมกัน อีกทั้งการใช้หลักสูตรท้องถิ่นที่มีเนื้อหาด้านอาชีพ ที่ยังประโยชน์ต่อเด็กทั้งในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ
ต่อไป 

เนื่องด้วยทั้งความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของเด็กต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย และพื้นฐานด้านการเรียน และ
ทักษะการคิด ท่ีติดตัวเด็กมาจากต้นทางที่ต่างกันน้ัน การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนถือเป็นกระบวนการส าคัญในการท า
ความเข้าใจในตัวเด็กเอง และสร้างความเข้าใจให้กับเด็กต่อพ้ืนฐานทางบริบทของวัฒนธรรมและสังคมไทย อีกทั้งยังท าให้สถา 
บันการศึกษาหรือศูนย์การเรียนรู้เองก็ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของตัวเด็ก เพื่อที่จะน าเอาไปท าความเข้าใจในความแตกต่าง
หลากหลายของเด็กท่ีแตกต่างกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กเมื่อเข้าสู่ระบบการเรียนต่อไป 

 
ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

ศูนย์เรียนรู้และประสานงานมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก  บ้านเอื้ออาทร ท่าจีน 
ผู้เขียนสั่งสมประสบการณ์จากการฝึกภาคปฏิบัติและการท างานด้านสังคมสงเคราะห์ในฐานะเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

คุ้มครองเด็ก ประจ าโครงการส่งเสริมการศึกษา การคุ้มครองทางสังคม และการท างานที่ปลอดภัย  ของแรงงานเด็กและเด็ก
กลุ่มเสี่ยง ในกิจการแปรรูปอาหารทะเลพื้นที่สมุทรสาคร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยได้สัมผัสกับกลุ่มเป้าหมายเด็กต่างด้าว
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยท้ังเด็กท่ีเป็นนักเรียน และเด็กที่ท างานหรือแรงงานเด็ก ที่ติดตามครอบครัวเข้ามา
ขายแรงงานในประเทศไทย ซึ่งบางคนไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรือผู้ปกครองที่เป็นพ่อแม่ของตน 
 ก่อนจะมาถึงพื้นที่สมุทรสาครนั้น มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กนั้นได้มีการท างานที่มีพลวัต โดยเริ่มจากการท าโครงการ
เล็กๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามโครงการ แด่น้องผู้หิวโหย และได้มีการเรียนรู้จากการด าเนินโครงการจนเกิดการ
สร้างเครือข่ายการท างาน และได้ขยายหน่วยการท างานไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย โดยมีการขับเคลื่อนพันธกิจในการ
ท างานโดยการสร้างเครือข่ายทั่วประเทศนั้น ผู้ศึกษามองว่าเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ภาคชุมชน และการสร้างภาคีเครือข่ายที่เป็นกลไกหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงานด้านบริการสังคม โดยการเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของฐานชุมชนว่า เป็นกุญแจส าคัญในการสะท้อนปัญหาต่างๆในพื้นที่และเป็นผู้ที่สามารถบริหารจัดการกับการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุดในฐานะคนใน 
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การเห็นคุณค่าของชุมชนนั้นน ามาสู่ปรัชญาการท างานแบบเครือข่าย ที่มีกลไกระบบการท างานที่เป็นมหาภาคและมี
ความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายที่ส าคัญในการให้การบริการสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งงานสังคมสงเคราะห์ของ
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กนั้นได้ส่งผลกับชุมชนให้ตื่นข้ึนเพื่อมาเรียนรู้และปกป้องตนเอง ยกตัวอย่างกรณีที่เด็กต่างด้าวในพื้นที่
บ้านเอื้ออาทร ท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร เห็นคุณค่าของการศึกษาและได้เข้ามาใช้บริการของศูนย์การเรียนรู้บ้านเอื้ออาทร 
เพื่อหาความรู้และเสริมสร้างทักษะต่างๆ ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังส่งผลต่อนโยบายการบริหารสังคมให้เป็นที่
ประจักษ์ว่า ในที่สุดแล้วชุมชนนั่นเอง ที่เป็นหน่วยที่สามารถจัดการกับตนเองได้ดีที่สุด หาใช่หน่วยงานภาครัฐไม่ จากกรณี
ตัวอย่างจากการผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายเด็กต่างด้าวในพ้ืนท่ีบ้านเอื้ออาทร ท่าจีน ได้ทราบและตระหนักรู้ถึงสิทธิในการได้รับ
การศึกษา และได้เข้าเรียนในศูนย์การเรียนรู้คาทอลิคนักบุญยออากิม และสามารถเข้าเรียนต่อในหลักสูตรการศึกษาของรัฐได้ 
ภายใต้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับเด็กต่างด้าวและผู้ไม่มีสัญชาติ
ไทย ซึ่งสะท้อนว่าหน่วยงานภาครัฐก็มีความส าคัญเช่นเดียวกันในการขับเคลื่อนในภาคนโยบาย ซึ่งในพื้นที่การท างานกับเด็ก
ต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครนั้น มีการดึงเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะผู้ปกครอง หรือ
บุคคลทีอุ่ปการะเด็กต่างด้าวเหล่านี้อยู่ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิทางการศึกษาส าหรับ
เด็กเหล่านี้ 

ปัญหาการเข้าถึงโอกาสและสิทธิทางการศึกษาของเด็กต่างด้าวในพื้นที่บ้านเอื้ออาทร ท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครนั้น
คือการที่แรงงานต่างด้าวนั้นเข้ามาโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การท างาน เพื่อให้ได้เงินค่าตอบแทนประเด็นเดียว และเด็กต่างด้าวที่
ติดตามเข้ามานั้นก็มีบางรายที่ต้องท างานเพื่อหาเงินเข้าครอบครัวด้วย ซึ่งเด็กที่ท างานเหล่านี้เป็นเด็กกลุ่มเสียงและแรงงานเด็ก
ผิดกฎหมาย ซึ่งท างานในกิจการประมง คือออกเรือหาปลาเป็นส่วนใหญ่ และอีกส่วนก็เป็นเด็กที่อยู่บ้านโดยไม่ท าอะไรเพื่อรอ
งานท า ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเด็กส่วนใหญ่ที่ท างานและอีกส่วนที่ไม่ได้ท างานซึ่งรอท างานอยู่ ในหมู่บ้านเอื้ออาทร ท่าจีนนั้น มูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาเด็กเห็นว่าเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะถูกเอารัดเอาเปรียบ จึงเป็นที่มาของการเข้ามาของโครงการส่งเสริมการศึกษา 
การคุ้มครองทางสังคม และการท างานที่ปลอดภัย ของแรงงานเด็กและเด็กกลุ่มเสี่ยง ในกิจการแปรรูปอาหารทะเลพื้นที่
สมุทรสาคร 

ดังนั้น ด้วยเหตุที่เด็กต่างด้าวเหล่านี้ไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรือพ่อแม่ตลอดเวลา ท าให้โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องเปิดศูนย์เรียนรู้ประจ าหมู่บ้านให้กับเด็กเพื่อที่จะได้เข้ามาใช้บริการในเวลาว่างหลังจากการ
เรียนหรือเลิกงาน ซึง่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านเอื้ออาทร ท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่เด็กมี
เวลาว่างส่วนใหญ่ตรงกัน ก็ได้เข้ามาเรียนรู้ทักษะชีวิตต่างๆภายในศูนย์การเรียนรู้ เช่น ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ อาชีว-
อนามัยและความปลอดภัยในการท างาน การป้องกันโรค เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาเด็กมีเจ้าหน้าท่ีล่ามภาษาพม่าให้กับเด็กๆที่ยังไม่สามารถฟังพูดภาษาไทยได้ จึงไม่เป็นอุปสรรคส าหรับเด็กต่างด้าวที่จะ
ก้าวเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ฯแต่อย่างใด 

ส่วนหน่ึงในการสร้างและพัฒนาระบบคิดกับเด็กต่างด้าวในพื้นซึ่งนั้น คือการเรียนรู้ที่หลากหลายรอบด้าน ดังนั้นจึง
เกิดกิจกรรมขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละสัปดาห์ของการจัดกิจกรรม โดยในแต่ละกิจกรรมนั้ นได้มีการแฝง
ทักษะต่างๆเอาไว้เพื่อให้เด็กเหล่านี้รู้จักท่ีจะแบ่งบัน ท างานเป็นทีม และสร้างความสามัคคี เช่น การเล่นเกมที่ต้องเล่นเป็นทีม 
โดยมีของรางวัลเพียงช้ินเดียว ท าให้เด็กเกิดกระบวนการคิดและวางแผนว่า จะท าอย่างไรจึงจะเป็นฝ่ายชนะ และจะต้อง
จัดการกับรางวัลอย่างไรให้เพื่อนๆทุกคนในทีมได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในการใช้ชีวิต ท าให้การท างาน
สังคมสงเคราะห์ในพื้นที่กับเด็กต่างด้าวเหล่านี้นั้นเป็นงานสังคมสงเคราะห์ในเชิงการพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ เช่นการส่งเสริมให้
เด็กได้เข้าเรียน ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นพนัธกิจหลักของโครงการนี้ โดยการส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามสิทธิอันพึงมีตาม
หลักสิทธิมนุษยชนและภายใต้นโยบายและกฎหมายที่รองรับ ซึ่งผู้เขียนได้มีบทบาทในการจัดกิจกรรมกับกลุ่มเด็กต่างด้าว การ
สร้างสุขลักษณะที่ดีให้แก่แม่เลี้ยงเด็กต่างด้าว และมีการจัดท าข้อมูลของแรงงานต่างดา้วในพ้ืนท่ีบ้านเอื้ออาทรท่าจีน เพื่อน ามา
วิเคราะห์ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ดังกล่าว 
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ศูนย์การเรียนรู้คาทอลิคนักบุญยออากิม บ้านเอื้ออาทร ท่าจีน 
เด็กต่างด้าวท่ีติดตามผู้ปกครองที่เข้ามาท างานในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนั้น ส่วน

ใหญ่ก าลังศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาในประเทศพม่า ดังนั้นเมื่อเกิดการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็ท าให้การศึกษา
นั้นยุติลง และยังไม่สามารถเข้าท างานได้โดยถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากอายุยังไม่บรรลุ 18 ปีบริบูรณ์ จึงท าให้เด็กกลุ่มนี้
ต้องอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆ ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะถูกชักจูงไปในทางที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย เช่น การเป็นแรงงาน
เด็ก การถูกละเมิด การถูกล่อลวง และที่ส าคัญที่สุดคือการไม่ได้รับการศึกษาและพัฒนาระบบคิดให้เหมาะสมตามช่วงวัย 

ด้วยฐานทางการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้คาทอลิคนักบุญยออากิม บ้านเอื้ออาทร ท่าจีน  ที่มีความเช่ือว่าการศึกษา
นั้นจะการส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษานั้นช่วยให้ลดปัญหาของเด็กกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นเด็กที่ติดตามผู้ปกครองเข้ามาแต่ยังไม่
สามารถเข้าท างานได้ จึงเกิดศูนย์การเรียนรู้คาทอลิคนักบุญยออากิม บ้านเอื้ออาทรขึ้นในพื้นที่ ด้วยปรัชญาการศึกษาที่ว่าเด็ก
ทุกคนควรได้รับการศึกษาตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล จึงได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ทางการศึกษาให้แก่
เด็กต่างด้าวเหล่านี้ โดยวัตถุประสงค์หลักคือ การโอบอุ้มเด็กให้เข้ามาอยู่สังคมและสิ่งแวดล้อมของการศึกษา บรรยากาศของ
การเรียนรู้ โดยมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่แบ่งออกเป็น 3 ช่วง แบ่งตามความรู้พื้นฐานของเด็กที่ติดตัวมา โดยไม่
แบ่งตามช่วงอายุ และมีครูผู้สอนที่เป็นท้ังคนไทย ซิสเตอร์โรซ่า ซึ่งเป็นภคินนีจากประเทศฟิลิปปินส์ และอาสาสมัครชาวพม่า 
ซึ่งมีการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่าและภาษาไทย ซึ่งจะท าให้เด็กต่างด้าวท่ีเข้ามาเป็นนักเรียนประจ าศูนย์การ
เรียนรู้นั้นจะได้เรียนใน 3 ภาษา ซึ่งประกอบไปด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า 

พื้นฐานส าคัญประการหนึ่งในการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้คาทอลิคนักบุญยออากิมนั้นคือ การสร้างความ
ตระหนักให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของรากเหง้าทางวัฒนธรรมเดิมของตน แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างให้ตื่นรู้และเท่า
ทันในการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่ ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดการเรียนการสอนใน 3 ภาษาดังกล่าวขึ้น แต่ข้อจ ากัดประการหนึ่งของ
ศูนย์การเรียนรู้คาทอลิคนักบุญยออากิม คือศูนย์การเรียนรู้ไม่สามารถออกวุฒิบัตรทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เข้ามาศึกษา
ได้ตามกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นช่องว่างหนึ่งที่มีเด็กบางส่วนในพื้นที่เลือกที่จะไม่เข้ามาศึกษาในศูนย์การ
เรียนรู้ แต่กลับเลือกที่จะไปเป็นแรงงานผิดกฎหมาย 

ด้วยช่องว่างที่เกิดขึ้นท าให้มีหน่วยงานภาครัฐก็คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
กศน.ได้เข้ามาจับมือกับศูนย์การเรียนรู้นักคาทอลิคนักบุญยออากิม เข้ามาช่วยกันเปิดพื้นที่การศึกษาให้แก่เด็กต่างด้าวเหล่านี้ 
โดยใช้หลักสูตรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ แต่ใช้พื้นของศูนย์การเรียนรู้คา
ทอลิคนักบุญยออากิมเป็นห้องเรียน และเนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการจึงมีสิทธ์ิที่จะออกวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 
จนถึงช้ันมัธยมศึกษาให้แก่นักเรียนต่างด้าวทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ 
 
กศน.โอกาสทางการศึกษาและการท างานในประเทศไทย 

อีกหนึ่งความก้าวหน้าทางการศึกษาส าหรับเด็กต่างด้าว คือการได้มีโอกาสเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารวิชาการล าดับที่ 03/2556, 2556) ส าหรับเด็กต่างด้าว โดยศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ คนไทยในต่างประเทศ คนพิการ 
ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส คือเด็กเร่ร่อน เด็กชาวเล เด็กต่างด้าวและผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

จากการพัฒนาแห่งสหัสวรรษในพ.ศ.2543 โดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อลดช่องว่างจากผลพวงของการพัฒนาและ
ส่งเสริมพัฒนาคนภายในปี พ.ศ.2533 – 2558 ที่มีการก าหนดเป้าหมายหลัก 8 ข้อ ซึ่งในข้อ 2 กล่าวว่า “ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
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การศึกษาระดับประถมศึกษา” และปฏิญญาว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน หรือ Education for All “ปฏิญญาจอมเทียน” จาก
การประชุมโลกว่าด้วยการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2533 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการเรียนรู้พื้นฐานของปวงชนอย่างเสมอภาคทั่วถึงเป็นธรรม ซึ่งต้องด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายในปี 2558 โดย
การศึกษาเพื่อปวงชน การขยายการศึกษาก่อนวัยเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนด้อยโอกาส และผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาภาค
บังคับในระดับประถมที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น ต่อมาได้กลายมาเป็นฐานคิดในการพัฒนาระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยมีปรัชญาการศึกษาที่ว่า“เด็กทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้หากได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค” 

ซึ่งการเปิดพื้นที่ทางการศึกษาของ กศน. นั้นเป็นมีกระบวนการในการคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่ระบบ โดยอาศัยการ
เครื่องมือในการคัดกรองคือ มีการสอบเข้าโดยใช้ข้อสอบที่ออกโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อคัดกรองนักเรียนเข้ามาในระบบ  ซึ่งทั้งหมดของนักเรียนที่เข้ามานั้นเป็นนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้
ขององค์กรภาคเอกชนในพื้นที่นั่นเอง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างหน่วยงานภาคเอกชน
และหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

การเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กต่างด้าวโดยองค์กรภาครัฐนั้น นับว่าเป็นการเปิด
พื้นทีท่างการศึกษาให้แก่เด็กต่างด้าวให้กว้างขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเด็กต่างด้าวที่มีความต้องการ
และมีความสามารถในการเรียนเพื่อสามารถน าเอาไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้ในภายภาคหน้า เพราะเนื่องจากเงื่อนไขของ
การเข้าเรียนหลักสูตรนั้นมีการคัดกรองนักเรียนที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ในระดับสื่อสาร
ได้ เนื่องจากหลักสูตรการเรียนนั้นเป็นภาษาไทย จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เด็กต่างด้าวต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนให้
มากขึ้นเพื่อใช้ในการสอบเข้าเรียนในระดับ กศน. และเมื่อสามารถเข้าเรียนระดับกศน.ได้แล้วเมื่อจบการศึกษาก็จะมีวุฒิ
การศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาเทียบเท่ากับคนไทย นั่นหมายความว่าในอนาคตของเด็กกลุ่มนี้จะ
ไม่เป็นเพียงแค่บุคคลที่เข้ามาเพื่อที่จะขายแรงงานแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานใน
ประเทศไทยโดยมีสิทธิเหมือนคนไทยทุกประการตามกฎหมาย 

 
บทสรุป 
 จากสถานการณ์การย้ายถิ่นของเด็กต่างด้าวและเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย พบว่ามีเด็กต่างด้าวจ านวนมากอย่าง
น้อย 100,000 คนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครนั้น ยังมีเด็กอีกจ านวนหนึ่งที่เกิดในประเทศไทย
โดยไม่มีสถานะทางกฎหมายใดใดอีกด้วย ซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่เข้าถึงบริการทางการศึกษา บริการสาธารณสุข และเป็นเด็กกลุ่ม
เสียงต่อการถูกเอาเปรียบ จากการที่เด็กเหล่านี้ไม่มีสถานภาพทางกฎหมาย จากที่ผู้เขียนมีประสบการณ์การท างานด้านสังคม
สงเคราะห์ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติและการท างานในฐานะเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานคุ้มครองเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ในโครงการ
ส่งเสริมการศึกษา การคุ้มครองทางสังคม และการท างานที่ปลอดภัย ของแรงงานเด็กและเด็กกลุ่มเสี่ยง ในกิจการแปรรูป
อาหารทะเลพื้นที่สมุทรสาครในพื้นที่พบว่าต้องประสบปัญหาในหลายด้านคือ 

1.ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.ปัญหาด้านการสาธารณสุขและสุขภาพ 
3.ปัญหาแรงงานเด็ก 
4.ปัญหาด้านความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตในชุมชน 
5.ปัญหาการไดร้ับบริการขั้นพื้นฐานท่ีพึงได้รับการคุม้ครองตามสิทธิเด็ก 

  ดังนั้นแล้วส าหรับกลุ่มเด็กต่างด้าวเหล่านี้ การเปิดพื้นท่ีทางการศึกษา จึงเป็นทางออกและถือว่าเป็นสวัสดิการอันพึง
ได้รับตามกฎหมายและตามหลักสิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเมื่อเด็กได้เข้าสู่พื้นที่ทางการศึกษาก็จะท าให้เด็กได้อยู่
สิ่งแวดล้อมของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของเด็กตามวัยทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งส าหรับเด็กต่างด้าว
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เหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายทางเช้ือชาติและชาติพันธุ์  รวมทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมด้วย 
เนื่องจากการย้ายถิ่นฐานหรือแม้กระทั้งการถือก าเนิดในแผ่นดินท่ีต่างสังคมต่างวัฒนธรรมกับแผ่นดินแม่นั้น เด็กต่างด้าวเหล่านี้
จะต้องประสบกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคมเดิมหรือเกิดการปะทะกันระหว่างทุนทางสังคมวัฒนธรรมเดิมกับ
สังคมและวัฒนธรรมใหม่ ซึ่งจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจ และในขณะเดียวกันก็จะต้องตระหนักเห็นถึงคุณค่าของ
มรดกทางวัฒนธรรมเดิมของตนเองเพื่อให้ตระหนักถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมเดิมและความเท่าทันในสังคมวัฒนธรรมใหม่ใน
ประเทศไทย 
 ข้อค้นพบท่ีดีและส าคัญประการหนึ่งที่ผู้เขียนได้ค้นพบจากประสบการณ์การท างานด้านสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่ คือ 
เกิดการร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาคเอกชน กับหน่วยงานราชการ ในการที่เกิดความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของ
การศึกษาของเด็กต่างด้าวในพื้นที่  ซึ่งเมื่อกลไกทางสังคมที่ส าคัญอย่างสถาบันการศึกษาได้ขับเคลื่อนเพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังแล้ว ความก้าวหน้าและทางเลือกทางการศึกษาของเด็กต่างด้าวก็จะเปิดกว้างขึ้น พื้นที่ทางการศึกษาก็
หลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่มีเพียงแค่ศูนย์การเรียนรู้ขององค์กรภาคเอกชนกับโรงเรียนในสังกัดของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่อย่างโรงเรียนวัดศิริมงคล และโรงเรียนวัดชีผ้าขาว ก็กลายมามีอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามาสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้กับพ้ืนท่ีทางการศึกษาของเด็กต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครก็คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นการด าเนินการในช่วงแรกซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ก็คือนักเรียนต่างด้าวสอบเข้ามาเรียนได้ในจ านวนที่น้อยเมื่อเทียบกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในศูนย์การเรียนรู้นักบุญยออากิม และ
จบการศึกษาออกไปได้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ส าหรับเด็กต่างด้าวและผู้ไม่มี
สัญชาติไทย ในจ านวนที่น้อยก็ตาม แต่อย่างน้อยแล้วก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ
กลุ่มเด็กต่างด้าวเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี 
 พื้นที่ทางการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนั้น ถือเป็นพื้นที่แห่งการสร้างโอกาสส าหรับเด็กต่างชาติที่
สามารถจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเอง นอกเหนือจากการขายแรงงานอย่างเช่นในอดีต ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายใหม่ที่
เกิดขึ้นและเด็กเหล่านี้สามารถเลือกทางเดินให้กับชีวิตตนเอง ผ่านการศึกษาทางเลือกดังกล่าวได้ และในขณะเดียวกันในสังคม
ที่มีความเหลื่อมล้ าอยู่นานานนับประการในพ้ืนท่ีนั้น การเปิดพื้นที่ทางการศึกษาทางเลือกให้แก่เด็กต่างชาติที่เกิดขึ้นแล้วนั้นก็
ถือเป็นหนึ่งทางออกในการลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ าทางสังคม อีกทั้งยังเป็นความท้าทายส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้าน
สังคมสงเคราะห์เช่นเดียวกัน ในการที่จะส่งต่อโอกาสหรือสร้างความเข้าใจและร่วมกันผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าสู่ระบบ
การศึกษาเพื่อสร้างทางเลือกในอนาคตและหน้าที่การงานท่ีหลากหลายให้แก่เด็กเหล่านี้ ตามปรัชญาทางสังคมสงเคราะห์ที่ว่า 
“Help them to help them-self”  
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การศึกษากระบวนการเสริมพลังของแม่เลี้ยงเดี่ยวสู่การเป็นจิตอาสา1 
A Study of Empowerment Process from Single mothers to be Volunteers 

 
ณัชลียา ถาวร2 

Natchaleeya Tavorn 
 

Abstract 
 The objectives for the research on "Empowerment Process from single mothers to be Volunteers" 
are 1) Investigate on the life of single mother 2) Research on empowerment process 3) Research on 
becoming a volunteer.The research type is qualitative research method and focus on 2 sample groups. 
The first group consists of 5 service administrators. The second one consists of 6 single mother. Data 
collection method is by conducting a deep interview. The researcher uses herself to reach and 
understand the subject by using technique as sharing experiences with the subject.Theresult of this 
research.The main reason of being a single mother is because of divorce and death. The main problem of 
being a single mother is about her revenue, social problem, taking care of baby and kids including to 
mental problem.Because of these problems, the single mother decided to participate in single mom 
network in Surin to empower their mental health through family classroom activity and giving 
advise.Those mothers who participate in this program gain better health and mental including to their 
self-confidences and able to manage their obstacles by receiving advise from other single mother 
specialist.These supports among single mother group result in letting them gaining more friends and might 
lead to becoming another single mother specialist volunteer in helping other single mom. Being able to 
help other single mother also raising their own morale support which is really great experiences for their 
life and strengthen their confident in the society.  
KeyWords : Single Mother, Empowerment Process, Single Parent Family Network, Volunteer 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “กระบวนการเสริมพลังของแม่เลี้ยงเดี่ยวสู่การเป็นจิตอาสา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเส้นทาง
ชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยว 2) ศึกษากระบวนการเสริมพลัง 3) ศึกษาการเปลี่ยนภายสู่การเป็นจิตอาสา ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจ านวน 5 คนกลุ่มที่สอง แม่เลี้ยงเดี่ยวจ านวน 6 คน ใช้ระเบียบศึกษาเชิงคุณภาพ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์และผู้วิจัยใช้ตนเองเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงและท าความเข้าใจผ่านการสัมภาษณ์
เชิงลึกโดยใช้เทคนิคเรื่องเล่ากับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยผลการศึกษา สาเหตุของการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเกิดมาจากการหย่าร้าง
และการสูญเสียชีวิตของคู่ครอง ปัญหาที่แม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเผชิญคือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาในการเลี้ยงดูบุตร ปัญหาด้าน
สังคม ปัญหาด้านจิตใจ ส่งผลให้แม่เลี้ยงเดี่ยวตัดสินใจเข้ารับบริการในมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยวจังหวัดสุรินทร์ โดยผ่านกระบวนการเสริมพลังโดยใช้กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ การให้ค าปรึกษา และค่ายครอบครัว เป็น
ต้น ซึ่งแม่เลี้ยงเดี่ยวท่ีผ่านกระบวนการเสริมพลังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ มีความเข้มแข็ง ความมั่นใจใน

                                                           
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษากระบวนการของแม่เลี้ยงเด่ียวสู่การเป็นจิตอาสา” หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 นักศึกษาปริญญาโท หมวดการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ตนเอง และสามารถที่จะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยอาศัยการเรียนรู้จากค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวรายอื่น การช่วยเหลือกันและกันภายในกลุ่มท าให้แม่เลี้ยงเดี่ยวมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกัน
และกัน น าไปสู่การอุทิศตนเป็นจิตอาสาท างานในเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ท าให้แม่เลี้ยงเดี่ยวเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองที่สามารถใช้ประสบการณ์ชีวิตและความรู้ที่ดีรับช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวท่ีก าลังประสบปัญหาได้ 
ค าส าคัญ : แม่เลี้ยงเดี่ยว, กระบวนการเสริมพลัง, เครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว, จิตอาสา  
 
บทน า 

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวประกอบด้วย ครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้น
จะต้องประสบกับสภาวะปัญหาต่างๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นครอบคลุมในมิติสังคม เศรษฐกิจ ความเช่ือ ค่านิยม สัมพันธภาพ
ภายในครอบครัว ความกังวลที่เกิดขึ้นในจิตใจ ส่งผลให้แม่เลี้ยงเดี่ยวต้องใช้ชีวิตยากล าบากมากขึ้น การหาทางที่จะลดบรรเทา
ความหนักของปัญหา ผลกระทบและสภาพปัญหาของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเผชิญ (มาลี จิรวัฒนานนท์, 2545) มีดังต่อไปนี้ 1) 
ผลกระทบทางด้านบทบาทภายในครอบครัวที่มากเกินก าลัง (Role Overload) การที่หัวหน้าครอบครัวต้องท าหน้าที่เป็นทั้ง
พ่อและแม่ในเวลาเดียวกัน ก่อให้เกิดความเครียดในการอบรมดูแล สั่งสอนสมาชิกในครอบครัว และต้องท าหน้าที่ชดเชยต่อ
ความต้องการที่ซับซ้อนทั้งด้านอารมณ์ สังคม 2) ผลกระทบต่อภาระหน้าที่ในการหาเลี้ยงครอบครัว (Economic Hardship) 
การกลายเป็นผู้น าครอบครัวและต้องหาเลี้ยงครอบครัวเพียงล าพัง เป็นผลให้ต้องมีความพยายามเป็นอย่างมาก ในการหา
รายได้เพื่อน ามาดูแลครอบครัวเพื่อให้อยู่รอดได้ 3) ผลกระทบจากการที่ถูกสังคมทิ้งให้โดดเดี่ยว (Social Isolation) ภาระที่
หนักหน่วงของการเลี้ยงครอบครัว เป็นผลท าให้ไม่มีเวลาในการน าครอบครัวให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมปกติ
ทั่วไป รวมทั้งความไม่แน่ใจหรือลังเลของครอบครัวในการที่การจะสร้างสัมพันธภาพกับสังคม 4) ผลกระทบที่เกิดจากความ
สูญเสีย และเศร้าโศก (Feeling of loss and grief) ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียว ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุการสูญเสียชีวิต
ของคู่สมรส การหย่าร้าง การแยกทางกัน หรือการตั้งครรภ์โดยไม่ได้แต่งงาน ล้วนแล้วแต่ประสบกับสภาวะการสูญเสียมาแล้ว
ทั้งสิ้น 

จะเห็นได้ว่าผลกระทบจากการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นครอบคลุมในหลายๆด้าน ทั้งด้าน กาย จิต สังคม เศรษฐกิจ ซึ่ง
แต่ละส่วนล้วนมีความสัมพันธ์กัน การพยายามท าหน้าที่ของแม่เลี้ยงเดี่ยวเพียงล าพัง เพื่อชดเชยในส่วนของบทบาทและหน้าที่
ที่ขาดหายไปนั้น ส่งผลให้เกิดความยากล าบากตามมา ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีระยะเวลาเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมว่าสนับสนุนการท าหน้าที่การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือไม่ หากมีการสนับสนุนที่ดีและเพียงพอก็จะส่งผลให้ผลกระทบ
นั้นลดลงและแม่เลี้ยงเดี่ยวก็จะสามารถท าหน้าท่ีและบทบาทของตนได้อย่างดีมากยิ่งข้ึน และลูกๆก็จะได้รับประโยชน์ในครั้งนี้
ด้วย หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนหันมาให้ความส าคัญกับปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยวมากยิ่ง ขึ้นจะเห็นได้ว่า การให้
ความส าคัญกับการท าหน้าท่ีของครอบครัวเพราะเช่ือว่าครอบครัวคือสถาบันท่ีส าคัญที่จะช่วยหล่อหลอมสมาชิกท่ีดีออกสู่สงัคม 
“มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว”เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ท างานเกี่ยวกับครอบครัวเสมอมา จะเน้นในการสร้างเครือข่าย 
เนื่องจากต้องการที่จะให้บุคคล ชุมชน สังคม ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา ด้วยการน าเสนอรูปแบบของกิจกรรมที่
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มครอบครัวต่างๆ เข้ามาเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันและต่อรองสิทธ์ิอันพึงมีของครอบครัว (สุชาดา สร้อยสน, 2553) ส าหรับการท างานเกี่ยวกับปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้น มูลนิธิ
เครือข่ายครอบครัวได้จัดโปรแกรมส าหรับพ่อแม่ที่เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวขึ้น จัดให้มีจิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์เข้ามาท า
กระบวนการเสริมพลัง (Empowerment) แก่แม่เลี้ยงเดี่ยว กล่าวคือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพ
ภายในบุคคลให้มีพลังที่เข้มแข็งในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของ
ตนเองได้ด้วยความเชื่อมั่นในคุณค่า (อภิญญา เวชยชัย,2551) เป็นการให้ความรู้และเสริมทักษะการจัดการปัญหาพร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาแก่พ่อแม่หลังการหย่าร้างในการดูแลบุตรทั้งให้ความช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤติให้มีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถ
ด ารงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข เมื่อกระบวนเกิดความส าเร็จ แม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนหนึ่งที่เข้มแข็งแล้วและเห็นว่าประสบการณ์
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ในการแก้ไขปัญหาของตนเองนั้นมีประโยชน์ต่อครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ก าลังประสบปัญหา จึงท าให้ตัดสินใจในการท างานเป็น
จิตอาสาของเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว โดยให้ความส าคัญกับการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเนื่องจากเครือข่ายนั้นเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันและกันของบุคคล นับว่าเป็นเสมือนการสนับสนุนทางสั งคม ได้แก่ การไปมาหาสู่กัน 
การปรึกษาหารือกัน การช่วยเหลือซึ่งกันละกัน (วันทนีย์ วาสิกะสินและคณะ, 2541) จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้ใช้บริการเกิดการ
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายบุคคลที่เผชิญวิกฤตในสถานการณ์เดียวกัน มีการร่วมวงแลกเปลี่ยนสนทนากัน ซึ่งจะท าให้เกิดการ
สร้างพลังในตนเองและพลังของกลุ่มโดยกว้างสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มครอบครัวช่วยเหลือกันและกันได้ 

การศึกษากระบวนการเสริมพลังของการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้น เป็นการที่จะท าให้ผู้ที่ประสบปัญหามองเห็นปัญหา
และท าความเข้าใจปัญหาของตนได้นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะไม่มีใครที่จะเข้าใจปัญหาของเขาได้เท่ากับตัวเขาเอง ในการที่
แม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถก้าวผ่านพ้นปัญหา น าไปสู่การฟื้นพลังและการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านั้นเป็นผลที่ดีที่ท าให้เห็นว่าเขา
สามารถผ่านพ้นปัญหานั้นมาได้แล้ว เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ท าให้เห็นว่าการใช้ชีวิตการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เข้มแข็งและมีพลัง
เป็นอย่างไร การกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ถึงแม้จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ในการเป็นจิตอาสาเป็นการมองผ่านประสบการณ์
ของตนน าว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สามารถเป็นแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ ส่งผลให้เกิดความปรารถนาดีที่จะเป็นผู้ให้
เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกับตนสามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “การศึกษากระบวนการเสริมพลังแม่เลี้ยงเดี่ยวสู่การเป็นจิตอาสา” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงเส้นทางชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นจิตอาสาและการศึกษากระบวนการเสริมพลังของ
แม่เลี้ยงเดี่ยว จุดมุ่งหมายของบทความนี้คือการน าเสนอให้เห็นถึงเส้นทางชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเผชิญ เช่น สภาพปัญหา 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ไปสู่การตัดสินใจเข้ารับบริการในมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวขั้นตอนการ
ให้บริการกิจกรรม ขั้นตอนแนวทางการแก้ไข กระบวนการเสริมพลังและอื่นๆ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและท าให้แม่เลี้ยง
เดี่ยวกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งไปจนถึงการตัดสินใจในการอุทิศตนเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการเสริมพลังของแม่เลี้ยงเดี่ยวสู่การเป็นจิตอาสา การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Methodology) ใช้สัมภาษณ์เชิงลึกโดยและการใช้เทคนิคเรื่องเล่า (Narrative research) ประกอบการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเรื่องเล่าในการศึกษา
นี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยได้ถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองในช่วงที่เคยเข้ามาใช้บริการในมูลนิธิเครือข่าย
ครอบครัวและเครือข่ายแม่เลี้ยงเดี่ยวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้ประสบมา กระบวนการเรียนรู้จนสามารถฟื้นพลังจากสภาพ
ปัญหาและกลายมาเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ก าลังเผชิญปัญหาได้ การใช้เทคนิคเรื่องเล่านี้ผู้มีส่วนร่วมในการ
วิจัยสามารถเป็นศูนย์กลางในการก าหนดเนื้อหาเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอด ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าและ
ความส าคัญของอัตลักษณ์ของผู้เล่า ซึ่งจะค้นพบการใช้ภาษาและการเช่ือมโยงบริบททางสังคมต่างๆ ที่ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
ได้ประสบ นอกจากนั้นการเล่าเรื่องจะช่วยให้เกิดการสร้างเรื่องราวต่างๆ ซึ่งประกอบเป็นตัวตนของผู้เล่าซึ่งมีปะโยชน์ในการ
เสริมพลังของผู้ที่ประสบปัญหาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ในกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากเรื่องเล่านั้นผู้วิจัยจะต้องใช้
ทักษะต่างๆ ตั้งแต่การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เล่ากับผู้วิจัยโดยการเล่าผ่านบริบทสิ่งแวดล้อมต่างๆ  (จรรยา รับสิริเจริญ, 
2552) โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การสนทนา ซึ่งเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิด การสัมภาษณ์ประกอบการกระตุ้นให้
เกิดการเล่าเรื่องที่ครอบคลุม ข้อมูลจากการสังเกตของผู้วิจัย (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2552) การใช้เทคนิคเรื่องเล่านั้นมี
ความส าคัญต่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยซึ่งเป็นผู้ผ่านประสบการณ์การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความเปราะบาง โดยผู้มีส่วนร่วมใน
การวิจัยในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จ านวน 5 คน และแม่เลี้ยงเดี่ยวจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 
จ.สุรินทร์ พ้ืนท่ีละ 3 คน เป็น 6 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน โดยคัดเลือกจากแม่เลี้ยงเดี่ยวท่ีผ่านกระบวนการเสริมพลังและสามารถ
ที่จะฟื้นพลังได้แล้ว จากนั้นได้มาเป็นจิตอาสาของเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทั้ง  6 คนนั้นใช้การ
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คัดเลือกสุ่มเจาะจง (purposive sampling) โดยคัดเลือกจากแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพและจังหวัดสุรินทร์
จ านวนพื้นที่ละ 3 คน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เข้ารับบริการในมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจังหวัด
สุรินทร์มากกว่า 1 ปี และได้มาเป็นจิตอาสาของเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและได้ท างานช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบ
ปัญหามากกว่า 6 เดือน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักวิจัยในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการวิจัยและแนวทางการสัมภาษณ์
เชิงลึกโดยการใช้เทคนิคเรื่องเล่าประกอบการสัมภาษณ์โดยมีโครงสร้างเรื่องเล่าของเส้นทางชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นประเด็นใน
การศึกษา 

 
ผลการศึกษา เจ้าหน้าที ่ที่มา 
 มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 มีบทบาทในการประสานงานและสร้างความตระหนักในการ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล ชุมชน และสังคม ด้วยการน าเสนอกระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเรียกร้องสิทธิอันพึงมีของครอบครัว เครือข่ ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนั้นเป็นเครือข่ายที่
ส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่ที่เลี้ยงดูบุตรเพียงล าพังได้มีโอกาสเข้ารวมกลุ่มช่วยเหลือกันและกัน ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ 
การให้บริการ 
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวจะมีการจัดการบริการด้านการให้ค าปรึกษาส าหรับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหา มีการ
ลงพื้นที่ในการเยี่ยมบ้านและท างานกับพ้ืนท่ีเกี่ยวกับครอบครัวลักษณะเฉพาะ โดยงานที่เกี่ยวข้องกับแม่เลี้ยงเดี่ยวจะให้บริการ
ด้านให้ค าปรึกษา การลงเยี่ยมบ้าน และการจัดกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ระบวนการเสริมพลัง ห้องเรียนพ่อแม่เป็นคอร์สการ
เรียนรู้ของกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวโดยเฉพาะ ทั้งกลุ่มแพทย์ กลุ่มวิชาชีพต่างๆ โดยใช้ประเด็นจากการลงพื้นที่ การให้
ค าปรึกษา มาก าหนดเป็นประเด็นหัวข้อส าหรับห้องเรียนพ่อแม่ เช่น การจัดการอารมณ์ตัวเองเมื่อเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว พัฒนาการ
ช่วงวัยของลูก เรื่องกฎหมาย เป็นต้น ทั้งหมด 6 หัวข้อ จะใช้เวลาประมาณหกเดือน เดือนละครั้ง โดยมีครอบครัวที่เข้าร่วม 20 
ครอบครัว โดยระยะแรกจะใช้เวลาในการท าการรู้จักกันประมาน 10-20 นาที ค่อยเริ่มกระบวนการ” (ฐานิชชา ลิ้มพานิช) 
ห้องเรียนพ่อแม่นั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่มีผู้เชียวชาญด้านต่างๆ เช่น แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เป็นต้น เพื่อผู้เข้า
รับบริการจะได้รับความรู้จากผู้เช่ียวชาญในหลายแขนง “กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่จะเป็นกระบวนการกลุ่ม (Self help 
group) โดยให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวได้รวมกลุ่มกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าที่ผ่านมาเขาประสบปัญหาอะไรบ้าง มีการ
แก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่ตนเท่าน้ันท่ีก าลังประสบปัญหาอยู่” (อธิคม นาคประดิษฐ์) จากระบวนการกลุ่มท า
ให้แม่เลี้ยงเดี่ยวเกิดความรู้สึกเช่ือมั่นในตนเองมากขึ้น การได้รับก าลังใจจากผู้เข้าร่วม การช่ืนชม ท าให้แม่เลี้ยงเดี่ยวเกิดพลังที่
จะต่อสู้กับปัญหา และส่วนส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ “ต้องท าให้ทุกคนพูดคุยกันได้ เคารพซึ่งกันและกัน เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย 
ส าหรับคนท่ียังไม่เปิดใจ ทางเราก็จ าเป็นที่จะต้องคุยนอกรอบเพื่อหาสาเหตุและช่วยแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคลต่อไป” (ฐานิช
ชา ลิ้มพานิช) การเปิดใจนั้นถือเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการกลุ่มเพื่อที่จะท าให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น คนในกลุ่ม
ต้องมีความเช่ือใจซึ่งกันและกัน และการจัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่ายครอบครัวที่เป็นการส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันมากข้ึน 
 
การสร้างเครือข่าย 
 จากกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวจากกระบวนการเสริมพลัง การจัดห้องเรียนพ่อแม่ ท าให้แม่
เลี้ยงเดี่ยวที่รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงได้มีการขยายพื้นที่ในการให้บริการทั้งหมด 5 จังหวัด ได้แก่ 
สุรินทร์ เชียงใหม่ จันทบุรี และราชบุรี เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือและสามารถขยายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
ได้ในอนาคต โดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวจะเป็นส่วนกลางลงไปให้ข้อมูลและอบรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เปรียบเสมือนเป็นพี่
เลี้ยง เพื่อให้พื้นที่สามารถด าเนินกิจกรรมด้วยตนเองได้ โดยในแต่ละพื้นที่ก็จะเน้นปัญหาที่แม่เลี้ยงเดี่ยวเผชิญแตกต่างกันไป 
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“พื้นที่ของคนสุรินทร์เป็นพ้ืนท่ีชายแดน มีฐานะยากจน ขาดความมั่นใจโดยสังคมมักจะตีตราว่าเป็นผู้หญิงท่ีไม่ดี ไม่สามารถท า
ให้ครอบครัวสมบูรณ์ได้ และปัญหาเรื่องเงิน รายได้ที่ไม่เพียงพอเนื่องจากการศึกษาน้อยท าให้การได้งานดีๆ ได้เงินเดือนสูงๆก็
เป็นไปได้ยาก” (มีนา ดวงราศี) การท างานโดยการเข้าใจบริบทของพื้นที่มีส่วนส าคัญ ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีความต้องการได้รับ
การแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน การสร้างเครือข่ายจะท าให้เห็นปัญหาครอบคลุมมากยิ่งขึ้น น าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด 
 
ความส าคัญของจิตอาสา 
 จิตอาสาเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เกิดการแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ผ่านพ้น และสามารถฟื้นพลังได้แล้วจากการเข้ารับ
บริการและเห็นว่าประสบการณ์ของตนเองนั้นเป็นประโยชน์ โดยรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและได้รับการสนับสนุนการมูลนิธิ
เครือข่ายครอบครัว “ผลลัพธ์ที่ได้จากการเป็นเครือข่ายจิตอาสา ท าให้มีกลุ่มที่ช่วยขยายงานต่อ บางครั้งมีการจัดกิจกรรม
กันเองภายในกลุ่มโดนมูลนิธิเป็นคนสังเกตุการณ์ เครือข่ายก็จะส่งต่อความรู้ ส่งต่อสิ่งดีๆให้กันและกันไปเรื่อยๆ” (อธิคม นาค
ประดิษฐ์) จากการเป็นจิตอาสาท าให้แม่เลี้ยงเดี่ยวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ความสามารถที่จะใช้ประสบการณ์ตนเอง
ช่วยเหลือคนอื่นได้ และการเข้ามาท างานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเอื้ออาทรระหว่างกัน 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. งบประมาณ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เสนอโครงการ 
หากขาดงบอาจจะท าให้ไม่ต่อเนื่อง 

2. การรวมกลุ่มของเครือข่ายในบางพื้นที่เป็นไปได้ล าบากเนื่องจากแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายรายมีงานประจ า และภาระใน
การเลี้ยงลูกท าให้ไม่สามารถมารวมกลุ่มหรือช่วยเหลืองานของเครือข่ายได้  และบางพื้นที่แม่เลี้ยงเดี่ยวเดินทาง
ล าบากเนื่องจากอยู่ไกลกัน บางรายไม่มียานพาหนะท าให้ไม่สามารถมาร่วมได้ทุกครั้ง 

3. ปัญหาและสถานการณ์ของแม่เลี้ยงเดี่ยวเปลี่ยนไปตลอดเวลา ควรมีการที่จะเพิ่มพูนทักษะ และการรู้เท่าทัน
สถานการณ์จะท าให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากข้ึน 
 

แม่เลี้ยงเด่ียว 
รายที ่1 : ดาว (นามสมมุติ) 
เส้นทางชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยว 
1.ชีวิตก่อนแต่งงาน 

ดาวเกิดและเติบโตในจังหวัดสุรินทร์ มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน ดาวเป็นลูกสาวคนกลาง โดยมีพี่ชายและน้องสาว เธอ
เป็นคนท่ีมีนิสัยค่อนข้างขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก มีเวลามีปัญหาอะไรเธอจึงไม่กล้าบอกใครและมักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ในวัย
เด็กท่ีเธอต้องช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เรียนประถม โดยเริ่มจากงานเล็กๆ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน จนไปถึงการท านา แต่เธอรู้สึกว่าการ
ท างานหนักเป็นการฝึกฝนตัวเธอให้รู้จักอดทน ดาวเรียนจนถึงช้ันม.3 ก็ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาท างานช่วยที่บ้าน โดยงาน
ที่เธอท าก็เริ่มจากช่วยที่บ้านท านา ในการท านาแต่ละปีก็จะมีชาวบ้านมาช่วยซึ่งก็ท าให้เธอเบาแรงลงบ้างตามวิถีชีวิตของคน
ชนบทที่ช่วยเหลือกันและกัน จากนั้นดาวคิดว่าอยากจะลองเข้ามาท างานในตัวอ าเภอเมืองสุรินทร์ ดาวเล่าว่า “พี่ตอนนั้นก็
อยากมีชีวิตเป็นของตัวเอง อยากมีเงินเก็บ ที่ผ่านมาหาได้ก็ให้พ่อหมด” ดาวจึงออกมาหางานท าที่ตัวเมือง จ.สุรินทร์ โดยงาน
แรกที่ท าคือเป็นแม่ครัวของโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งเงินเดือนท่ีได้ก็พอที่จะเก็บและส่งให้ท่ีบ้าน  
 
2. ชีวิตแต่งงาน 

ต่อมาเมื่อปี 2539 ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งช่ือ นนท์ (นามสมมุติ) นนท์มีอายุมากกว่าดาว3ปี นนท์เป็นคนจังหวัด
สุรินทร์แต่อยู่ต่างอ าเภอ ระหว่างนั้นนนท์เข้ามารับงานเดินสายไฟให้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัด นนท์ได้มาพักอาศัยอยู่กับ
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ญาติซึ่งบ้านของญาติจะอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน ท าให้ทั้งสองคนได้พบปะพูดคุย ดาวกับนนท์ก็เริ่มที่จะได้เรียนรู้จักกันและกัน
มากขึ้น ระหว่างนั้นที่บ้านของดาวก็ทราบเรื่องว่าดาวมีแฟนและอยากให้ดาวแต่งงานเพราะพ่อแม่ไม่อยากให้คนอื่นมองไม่ดี
เวลาไปไหนด้วยกันสองต่อสอง ดาวเล่าว่า “พ่อพี่ก็บอกว่าให้นนท์ไปบอกพ่อแม่มาคุยว่าจะเอายังไง พี่คิดในใจว่าท าไมง่ายจัง 
คือคิดว่าพ่อจะวา่แต่ไม่นะเขาบอกว่าอยากให้พี่เป็นหลักเป็นแหล่ง ก็แอบดีใจที่พ่อเข้าใจ” ประกอบกับที่ดาวเลือกจะแต่งงาน
กับนนท์เพราะว่านนท์เป็นคนที่ขยันท ามาหากิน ประกอบอาชีพสุจริต มีรายได้เพียงพอที่จะมาจุนเจือครอบครัว แต่นนท์ดื่ม
เหล้า สูบบุหรี่บ้าง แต่ดาวมองว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะนนท์ท างานกับผู้รับเหมามีแต่ผู้ชายการดื่มเหล้า สูบบุหรี่เป็นเรื่อง
ปกติเพราะสังคมนนท์เป็นแบบน้ันท าให้ดาวคิดว่าไม่เป็นไรเพราะเรื่องอื่นส าคัญว่า ดาวจึงตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน  
3. ชีวิตหลังการแต่งงาน 

เมื่อแต่งงานกันได้คุยกับนนท์อยากจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวด้วยตนเอง จึงตัดสินใจเข้ามาเช่าบ้านอยู่ในตัวอ าเภอ
เมืองสุรินทร์ ค่าเช่าบ้านขณะนั้นตกเดือนละ 800 บาท เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ระหว่างนั้นดาวก็ได้เปิดร้านขายของหน้าบ้านเป็น
การหารายได้ช่วยนนท์ไปด้วย ส่วนนนท์ก็ออกท างานนอกบ้าน หลังจากแต่งงานได้ 1 ปี ดาวได้ตั้งท้องลูกชายคนแรก ระหว่าง
ที่อยู่ด้วยกันก็เริ่มมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการดื่มเหล้าของนนท์ โดยดาวเล่าว่า “แรกๆอะไรมันก็ดี 
หลังๆเริ่มกลับบ้านดึก กลับมาทีตัวเหม็นหึ่ง ทิ้งให้พี่อยู่บ้านคนเดียว พี่ก็กลัวนะเพราะบ้านเช่าที่เราอยู่มันใกล้ทางรถไฟ พวก
คนขาจรมันเยอะ ไม่รู้ว่าใครมาดีมาร้ายพี่ก็บ่นเขา ท าไมกลับมืดค่ า แค่นั้นแหละทะเลาะกัน บางทีพี่เหนื่อยอ่ะ ไหนจะเลี้ยงลูก 
ผัวเมาก็ต้องดูแลมันอีก” แม้จะทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยข้ึน แต่ดาวก็ยังพยายามที่จะประคับครองครอบครัวไม่ให้เกิดปัญหาไป
มากกว่าน้ี บางครั้งก็ยอมท่ีจะมองข้ามมันไปเพราะไม่อยากให้ลูกเห็นภาพของพ่อแม่ทะเลาะกัน ต่อมาอีก 3 ปีดาวได้ท้องลูกคน
ที่สองซึ่งขณะนั้นลูกชายอายุได้สามขวบ ดาวเลี้ยงลูกด้วยตนเองไม่ได้พี่ญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือ เพราะดาวไม่อยากเป็นภาระ
ของใคร ในช่วงที่ดาวก าลังตั้งท้องลูกคนที่สองนั้น ดาวก็พอที่จะเริ่มสังเกตความผิดปกติของนนท์ เนื่องจากนนท์ค้างนอกบ้าน
บ่อยครั้ง โดยการอ้างว่ารับงานต่างจังหวัด ท าให้ต้องไปนอนค้างที่อ่ืน โดยดาวได้เล่าว่า “เพื่อนพี่เจอสามีพี่ท่ีตลาดไนท์ มีผู้หญิง
ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์มาด้วย คือตอนที่มันอยู่ตลาดไนท์พี่ไม่รู้เลยนะ เพราะเขาบอกพี่ว่าไปท างานต่างจังหวัด โอ้โห พอรู้แค่นั้น
แหละ โกรธ สั่นไปทั้งตัวเลย” เมื่อดาวรู้ว่านนท์นอกใจ ดาวพยายามที่จะคุยไกล่เกลี่ยและให้อภัย แต่ปัญหาก็ยังไม่จบไปเพราะ
ดาวจับได้อีกครั้งว่านนท์ยังไม่ได้ตัดขาดกับผู้หญิงคนนั้น ระหว่างนั้นลูกสาวคนเล็กของดาวอายุได้ 5-6 เดือน ส่วนลูกชายเข้า
เรียนช้ันอนุบาล ดาวเริ่มรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้กับปัญหาชีวิตคู่ที่หาทางออกไม่ได้ จึงเลือกตัดสินใจที่จะคุยกับสามีอีกครั้งและ
เป็นการตัดสินใจ ดาวตัดสินใจที่จะหย่าร้างกับนนท์ นนท์ยอมรับสิ่งท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดว่าเป็นความจริง ในช่วงแรกๆที่เลิกกันดาว
ต้องท างานหนักมากขึ้น เพราะต่อไปนี้เธอต้องรับผิดชอบรายจ่ายทุกอย่างเพียงล าพัง เธอไม่ต้องการให้นนท์มารับผิดชอบ
เพราะเธอทราบว่านนท์ก าลังจะมีลูกกับผู้หญิงคนใหม่ เธอไม่ต้องการที่จะให้ให้ใครล าบากใจ ดาวจึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไป
ด้วย เธอเล่าว่า “ตอนนี้ของขายมันต้องเยอะขึ้น และขายกาแฟด้วย ขายได้บ้าง แต่ตอนนั้นยังมีเงินเก็บของตัวเองก็ท าไปเลี้ยง
ลูกไปได้พอหลังๆ ก็เสริมด้วยลูกช้ิน เสริมด้วยขนมจีน ท าขายไปๆ ขายแหนมทอด ขายดีขึ้นเพราะว่าเขาเห็นเรามีลูกหรือเปล่า
เขาช่วยซื้อ” ดาวต้องต่อสู้ดิ้นรนมากขึ้นเพื่อลูกทั้งสองคน แต่ดาวก็พยายามพึงพาตนเองให้ได้มากที่สุด เพราะเมื่อเธอต้องเป็น
แม่เลี้ยงเดี่ยว สิ่งแวดล้อมรอบข้างของดาวก็มองดาวเปลี่ยนไป แม้แต่ครอบครัวของเธอเอง เธอเล่าว่า “พี่ไม่กล้าบอกพ่อแม่พี่ รู้
เลยว่าบอกแล้วจะเป็นยังไงแค่รู้เท่าน้ันแหละ เหมือนฟ้าผ่า เขารับไม่ได้ บอกท ายังไงให้เลิกกันไม่อายเขาหรอ” ดาวรับรู้ทันทีว่า
ครอบครัวของเธอมีมุมมองต่อการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างไร เพราะในสังคมชนบทมองว่าภรรยาไม่ดี สามีเลยทิ้งไป คนส่วนใหญ่
จึงมักตีตราแม่เลี้ยงเดี่ยวในแง่ลบ ดาวเลือกที่จะดูแลตนเองโดยไม่พึ่งพาครอบครัวของเธอ เพราะอยากพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอก็
เป็นแม่ที่ดีได้ เธอรู้สึกน้อยใจในโชคชะตา แต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้   
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กระบวนการเสริมพลังของแม่เลี้ยงเดี่ยว 
1. ก่อนเข้าสู่กระบวนการเสริมพลัง 

ดาวเริ่มประสบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากรายได้ที่ลดลง จากท่ีเธอไม่สามารถขายของได้ดังเดิม ท าให้ดาวเกิด
ความเครียดวิตกกังวล เพราะลูกของเธอก าลังเล่าเรียนและต้องใช้เงิน และขณะนั้นลูกของเธอก็เริ่มอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็น 
การสื่อสารระหว่างแม่กับลูกจึงเป็นอุปสรรค ท าให้ไม่เข้าใจกันบ่อยครั้ง ดาวเล่าว่า “คือลูกพี่คนเล็กจะไม่เท่าไหร่เพราะมันเป็น
เด็กผู้หญิงจะว่าง่าย แต่ลูกชายคนโตพูดอะไรก็ไม่ค่อยฟัง ชอบเถียงประจ า ไม่รู้จะจัดการยังไง” ดาวกับลูกเริ่มที่จะมีปัญหา
ระหว่างกัน โดยลูกชายของดาวมักจะใช้เงินเปลือง ชอบกลับบ้านดึก และคบเพื่อนที่ชอบมั่วสุมอยู่เป็นประจ า แต่เธอไม่รู้วิธีที่
จะสื่อสารกับลูกของเธอเพราะลูกของเธอไม่ค่อยเชื่อฟังและค่อนข้างต่อต้านแม่ ท าให้ดาวเป็นกังวลกับเรื่องนี้มาก  
2. การเข้าสู่กระบวนการเสริมพลัง 

ผู้น าชุมชนเห็นสภาพครอบครัวของดาวว่าเผชิญอะไรบ้างจึงมาชักชวนให้เข้าไปขอค าปรึกษาจากเครือข่ายครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว เจ้าหน้าที่เครือข่ายครอบครัว ดาวได้เล่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนให้เจ้าหน้าที่ฟัง หลังจากที่ฟังแล้วเจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน าและได้ให้ดาวเข้าร่วมกระบวนการห้องเรียนพ่อแม่เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงดาวให้ครอบคลุมในหลายๆด้าน ครั้งแรก
ที่เข้าห้องเรียนพ่อแม่ เป็นกิจกรรมที่สร้างการแลกเปลี่ยน ดาวเล่าว่า “ครั้งแรกที่เข้าไป ตอนนั้นน่าจะประมาณ15-20คน จัด
ที่รร.ธารินทร์ กิจกรรมตอนนั้นก็ให้แลกเปลี่ยนกัน พี่ก็เลยรู้ว่า แม่เลี้ยงเดี่ยวสุรินทร์เยอะเหมือนกัน คือมันท าให้เรารู้ว่าไม่ได้อยู่
คนเดี่ยวนะ” ซึ่งกระบวนการกลุ่มนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปิดใจ เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความรู้สึกปลอดภัย ไม่ท าให้เกิด
ความรู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้า จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดาวรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เผชิญปัญหาเพียงล าพังและยังมีแม่
เลี้ยงเดี่ยวคนอ่ืนท่ีประสบปัญหาคล้ายเคียงกับตน บางคนหนักกว่าด้วยซ้ าและท าให้ดาวเริ่มเปิดเผยตนเองมากขึ้น เธอกล้าที่จะ
เล่าเรื่องของตนเองให้คนในกลุ่มฟัง คนในกลุ่มเข้าใจเธอ ไม่มีใครต าหนิ ติเตียนเธอ ท าให้เธอเห็นว่าก็ยังมีเพื่อนที่เข้าใจ เธอ
บอกว่า “มาแล้วรู้สึกสบายใจ เหมือนมีคนเข้าใจ เริ่มรู้สึกว่ามันคือครอบครัว” จากนั้นดาวได้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
โดยแต่ละห้องเรียนนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามหัวข้อและความต้องการของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มาร่วมกิจกรรม เช่น ห้องเรียน
อารมณ์พ่อแม่ ห้องเรียนเรื่องกฎหมาย ห้องเรียนการประกอบอาชีพ ห้องเรียนเกี่ยวกับช่วงวัยของลูกในแต่ละช่วง เป็นต้น 
ห้องเรียนที่เกี่ยวกับลูกช่วยให้ดาวแก้ปัญหาเรื่องลูกได้มาก จากความรู้ผู้เช่ียวชาญและประสบการณ์ของแม่คนอื่น เธอเล่าว่า 
“อย่างปัญหาลูก ลูกพ่ีมันเป็นผู้ชายอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เขาบอกว่ามีอะไรก็ค่อยๆพูด เพราะเด็กวัยนี้ค่อยข้างจะรั้น ให้พูด
ด้วยเหตุผลใช้เหตุผลเข้าสู้ ถ้ายิ่งด่ายิ่งหนีและคอยสอดส่อง เขาก็แนะน าวิธีพูดด้วย” โดยแต่ละครั้งก็จะมีผู้เช่ียวชาญในด้าน
ต่างๆมาให้ค าแนะน า เธอเพิ่มเติมว่า “ในกิจกรรมเขาจะเน้นให้เราพูด เราจะไม่บอกว่าให้เราต้องท าแบบนี้ๆ แต่เค้าจะให้เรา
เสนอทางเลือก บางทีคนในกลุ่มเคยผ่านปัญหานี้มาได้แล้ว ก็แลกเปลี่ยนกัน พี่ก็ลองเอาประสบการณ์เพื่อนไปใช้บ้ าง เราก็จะ
ให้ก าลังใจกัน มันก็ได้ผลนะ” ดาวเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆผ่านการแลกเปลี่ยน ในการร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง ก็ท าให้ดาว
เข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ และมองว่าตนเองก็ไม่ได้ต่างจากคนท่ัวไป  
การเปลี่ยนผ่านของแม่เลี้ยงเดี่ยวสู่การเป็นจิตอาสา 

จากการที่ดาวได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ท าให้เธอมีตัวตนมากข้ึน จากท่ีคนมาขอค าปรึกษา 
ค าแนะน า เธอเล่าว่า “คือเราต้องสืบก่อน บางทีอยู่ในใจเขาเยอะๆ เขาก็คุยกับเรา บางทีเรื่องที่เราไม่เคยรู้เลย บางทีมันผ่านมา 
10 กว่าปีที่เขาเก็บไว้ พอผ่านไป 10 ปี เขากลับมาเล่าเราก็งงแสดงว่าอยู่ในใจเขานานมาก เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นนานมาก
เพียงแต่มันอยู่ในใจเขา เล่าแล้วสบายใจก็เล่าถ้าไม่สบายใจก็ไม่ต้องเล่า เขาก็เล่าให้เราฟังเรื่องของเขา” ดาวมองว่าสิ่งที่ตนเอง
ได้เข้ารับจากการเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนพ่อนั้นท าให้ตนเองเปลี่ยนไป ดาวรู้สึกมั่ นใจในตนเองมากขึ้น และมองว่า
ประสบการณ์ของเรามีค่า เมื่อก่อนเวลามีคนมาขอค าปรึกษา ดาวก็จะไม่กล้าที่จะแนะน าเพราะคิดว่าตนเองนั้นไม่มีคุณค่ามาก
พอที่จะช่วยเหลือผู้อื่น แต่หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมท าให้ดาวรู้สึกว่าความรู้ที่ตนเองได้รับมามีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้ ดาวได้พัฒนาตนเองและได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้น ากลุ่มและกิจกรรมอื่นๆบ่อยครั้ง ดาวที่ตัดสินใจที่จะเป็นจิตอาสา
ของเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ดาวมีบทบาทกับเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเป็นอย่างมาก ดาวท าหน้าที่จัดการวิทยุให้
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ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะของแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยการจัดรายการร่วมกับมีนาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจ า และดาวก็ยังสามารถให้
ค าปรึกษา โดยจากการที่ดาวเข้าฝึกอบรมการให้ค าปรึกษา ท าให้มีผู้ขอค าปรึกษาจากดาวมากขึ้น ดาวรู้สึกได้ว่า เธอไม่ได้ไร้ค่า 
เธอยังมีประโยชน์ ยังท าประโยชน์ให้ใครได้หลายคน เธอรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยใครหลายคน ดาวบอกว่า “คือมาท างานเราก็ไม่ได้
เงินหรอก ท าด้วยใจ เทียบกับใจและแรงที่ลงไป มันไม่คุ้ม เพราะมันมากกว่านั้น” ดาวมองว่าการท างานของตนถึงแม้จะมี
อุปสรรค แต่ถ้าไม่ย่อท้อมองถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก งานก็จะส าเร็จ ถึงเงินจะเป็นสิ่งส าคัญแต่เงินก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ท าให้
การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตสาธารณะนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ 
 
รายที่ 2 : แก้ว (นามสมมติ) 
เส้นทางชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยว 
1. ชีวิตก่อนแต่งงาน 

แก้วเกิดและเติบโตในจังหวัดสุรินทร์ แก้วมีพี่น้องทั้งหมด 4 คน แก้วเป็นลูกคนที่ 3 มีพี่สาว 1 คน พี่ชายและ
น้องชาย 2 คน แก้วเป็นคนท่ีนิสัยขี้อาย เชื่อคนง่าย ขยันอดทน ฐานะทางบ้านยากจนมากท าให้แก้วเรียนจบแค่ช้ันป.6 เพราะ
เธอต้องออกมาช่วยพ่อแม่ท างาน แก้วเล่าว่า “ครอบครัวพี่ล าบากมาก อดมื้อกินมื้อก็ว่าได้ ทุกคนต้องดิ้นรน” เธอท างานรับ 
จ้างทั่วไปตั้งแต่ป.6 งานที่ท าก็ได้แก่ ท างาน ตัดอ้อย ปลูกมันส าปะหลัง งานทุกอย่างที่มีคนจ้างแก้วท าได้หมดเพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวของเธอ แก้วอายุได้ 17 ปี รายได้จากการรับจ้างท่ัวไปไม่เพียงพอจึงท าให้แก้วตัดสินใจไปท างานท่ีโรงงานแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรสาครจากการชักชวนของเพื่อน 
2. ชีวติแต่งงาน 

แก้วได้พบเจอกับเดช (นามสมมุติ) เดชเป็นรุ่นพี่ที่ท างานโรงงานเดียวกันแต่อยู่คนละแผนก เดชชอบพอแก้วตั้งแต่
แก้วเข้ามาท างาน ตามจีบแก้วจนแก้วใจอ่อน เธอเล่าว่า “เขาจีบพี่อยู่นาน3-4เดือน พ่ีจึงตกลงเป็นแฟน เขาอายุแก่กว่าพี่ 10 ปี 
ดูเป็นผู้ใหญ่ เราก็ไม่เคยมีแฟนก็คิดว่าเขาเป็นคนดี” เดชอายุมากกว่าแก้ว 10 ปี เป็นคนที่พูดจาดี หน้าที่การงานอยู่ในต าแหน่ง
ที่สูงกว่าแก้ว ทุกคนยกย่องและนับถือเดช แก้วคิดว่าเดชคือผู้ชายที่แก้วจะฝากชีวิตด้วยจึงตัดสินใจแต่งงาน  แต่พ่อแม่ก็เดชนั้น
ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่นักเนื่องจากครอบครัวของแก้วยากจน แก้วเล่าว่า “เขาก็ไม่ ok หรอกที่รู้ว่าลูกชายเขาจะแต่งงานแต่ก็
มาท าพิธีให้ตอนเช้าเดียวเสร็จเขาก็ไปเลย  ไม่บอกไม่กล่าวและเขาก็ไม่ติดต่อมาเลยนะ ไม่มีถามถึงครอบครัวพี่” แก้วพยายาม
ท าใจและคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่เขาซึ่งฐานะดีกว่าจะไม่อยากได้ลูกสะใภ้จนจึงพยายามท าดีใช้ความดีเข้าสู้ แก้วเช่าหออยู่กับเดช
ระหว่างนั้นเดชก็ไปๆมาๆเนื่องจากเดชต้องลาออกจากโรงงานมาช่วยงานที่บ้านเพราะพ่อของเดชไม่สบายท าให้เดชกับแก้วห่าง
กันแต่ยังไปมาหาสู่กันเสมอ ต่อมาแก้วตั้งท้องลูกชายคนแรกก็เริ่มมีปัญหากับเดชเนื่องจากเดชหายไปบ่อยๆ บางเดือนเจอกัน
แค ่3-4 วัน แก้วเห็นความผิดปกติจึงตัดสินใจถาม เดชยอมรับว่าเดชมีครอบครัวอยู่แล้วอีกครอบครัวซึ่งแต่งงานกันมาก่อนแก้ว 
แก้วเล่าว่า “พี่ช็อกมากคือท่ีผ่านมาเราเป็นที่ 2 ใช่มั้ย ตอนนั้นเขาก็ขอโอกาส เขาบอกว่าเขาจ าใจแต่งเพราะเป็นครอบครัวจีน 
พ่อแม่หาให้แต่เขาไม่ได้ชอบ” แก้วคิดว่าลูกก าลังจะเกิดมาไม่อยากให้มีปัญหาเลยพยายามยอมรับและตัดสินใจอยู่ต่อ เดชก็ได้
ไปคุยกับครอบครัวของแก้วเพื่อให้เข้าใจ ครอบครัวแก้วก็ยอมรับได้ถ้าเดชยังอยู่แลแก้วอยู่ สถานะของแก้วก็ตกอยู่ในฐานะการ
เป็นภรรยารอง ได้แต่ท าใจและขณะนั้นแก้วก็ก าลังท้องลูกคนที่สองโดยลูกชายคนแรกแก้วได้ฝากพ่อแม่เลี้ยงโดยการส่ง
เงินเดือนของแก้วทั้งหมดไปให้ ส่วนเงินใช้จ่ายของตนได้มาจากเดชที่จะให้เดือนละ 2,000-3,000 บาท ต่อมาเดชกับแก้วเริ่มที่
จะห่างกันมากขึ้นท าให้แก้วรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าต้องตกเป็นเมียส ารอง จึงตัดสินใจที่จะเลิกกับเดช เธอเล่าว่า “ตอนที่เลิกกัน
เราก็ตกลงกันไม่ได้ทะเลาะ ไม่ได้โกรธอะไรเลย คือเราคุยกันด้วยเหตุผล ป๋าเราไปด้วยกันไม่ได้หรอกมันดูแล้วมันยากเหลือเกิน 
ก็คุยกันดีๆ แต่เขาขออย่างเดียวว่าป๋าเลิกให้ แต่ลูกขอเป็นนามสกุลป๋า” แก้วก็ตกลงและเธอยังไม่ต้องการที่จะบอกเรื่องนี้กับ
ครอบครัวเพราะไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจ 
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3. ชีวิตหลังการแต่งงาน 
แก้วได้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเต็มตัวขณะนั้น เธอต้องเผชิญกับความยากล าบากในการเลี้ยงลูกตามล าพัง การมีลูก

เล็ก 2 คนท าให้เธอต้องท างานหนักขึ้น แก้วเล่าว่า “เลิกกันตอนปี 43 มันหนักมากนะ หนักจริงๆ พี่ท างานหนักมากค่าแรงพี่
ท า 8 ชม.ต่อกะ เพราะพี่อยู่กะ B ถ้าพี่จะต่อก็ต้องต่อกะ C คือ B ต่อ C เช้าบ่ายหรือบ่ายดึก พี่ท างาน 16 ชม. และวันหยุด
เพื่อนท างานค่าแรง 115 บาท แต่เขาจ้างพิเศษเรา เราไม่ต้องท าโอเราแทนงานเขาปั๊มบัตรเขา เราได้ 300 แต่เราสละไม่ท าโอ
เราเอา 300 เงินสด สมัยนั้นมาม่าห่อละ 3 บ. พี่ยังไม่กล้าซื้อกินเลย เพราะลูกพ่ีกินนมด้วย เรียนด้วย” แก้วท างานหนักมาเพื่อ
หารายได้ให้เพียงพอในการจุนเจือครอบครัว ท าให้สุขภาพของแก้วย่ าแย่เจ็บป่วยถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลส่งผลให้รายได้
ลดลง แก้วเล่าว่า “ทางบ้านพี่ก็เดือดร้อนจนมาล่าสุดมันไม่ไหวแล้วก็เขียนจดหมายไป พ่อแม่เลยบอกว่าให้กลับมาอยู่บ้านมา
ต่อสู้เอาที่บ้าน พี่ก็มาเลยในสภาพท่ีคือเอาความป่วยไปบ้าน” เธอตัดสินใจที่จะลาออกจากงานและกลับไปท างานอยู่ที่บ้านและ
ดูแลลูกๆ จากท่ีเธอย้ายกลับไปอยู่บ้านท าให้พ่อแม่ทราบว่าดาวกับเดชเลิกกันแล้ว เธอถูกต าหนิจากครอบครัวว่าการที่เธอเลิก
กับเดชท าให้คนมองเธอไม่ดีและลูกจะมีปมด้อย แก้วรู้สึกอายแต่เธอคิดว่าต้องสู้ต่อไปเพื่อลูก เธอเล่าว่า “พอมาอยู่บ้านก็ไป
รับจ้างเขาซักผ้าก็ซัก ไปเก็บถ่านก็เก็บ ขัดห้องน้ า รับจ้างรีดผ้าชุดละ 10 บ. ก็ท าคือท าอะไรก็ได้ขอให้มีเงินพอซื้อนมให้ลูก” 
แก้วต่อสู้ดิ้นรนอย่างมากท างานอย่างหนักเพื่อลูกของเธอ 
 
กระบวนการเสริมพลังของแม่เลี้ยงเดี่ยว 
1. ก่อนเข้าสู่กระบวนการเสริมพลัง 

เมื่อแก้วกลับมาอยู่บ้านการด าเนินชีวิตของแก้วก็เปลี่ยนไปจากการมีเงินเดือนประจ าสู่การท างานหาเงินเป็นรายวัน 
ความไม่มั่นคงท าให้ดาวรู้สึกวิตกกังวลเนื่องจากลูกของเธอก าลังจะเข้ามหาวิทยาลัย แก้วเล่าว่า “แต่ก่อนที่จะเข้ามาบอกตรงๆ 
พี่ร้องไห้ทุกคืน ช่วงที่เราเลี้ยงลูกคนเดียว ลูกเรียนมหาวิทยาลัยเรียนราชภัฎ เขาสอบติดขอนแก่น อุบล คือลองสอบดูมันติดก็
เลยบอกว่าแพรวแม่ไม่มีเงินถ้าแพรวไปติดที่อ่ืนแม่ก็ไม่มีเงิน ไหนจะค่าหอ ค่ากิน และใจจะสลายตอนที่ว่าลูกยืนกอดประตูหน้า
บ้านร้องไห้กลัวไม่ได้เรียน นั่นล่ะเรามาคิดท าอย่างไร ตื่นเช้ามาลองคุยกับพ่อดู พ่อเลยบอกว่าขายวัวไป พูดได้ไม่ถึง 2 ชม. เขา
มาขอซื้อวัว ขายวัวได้ 12,000 ได้ให้ลูกไปเรียนและท าสวนอะไรก็ต่อเนื่องมาด้วย ถามว่าลูกบอกว่าจบทั้งน้ าตาจริงๆ แม่ ดีใจที่
แม่ต่อสู้ให้หนู แต่เราก็ดีใจแต่เราไม่เคยร้องไห้ให้ลูกเห็น แต่เวลาโกรธ พูดตรงๆ พี่จะเป็นคนอารมณ์ร้ายแต่เวลาทะเลาะกับลูก 
พี่น้องพี่ทุกคนไม่มีใครรู้ รู้แค่ว่าเราโกรธ โมโห เรียกลูกเข้าในห้องในบ้านเลย และไม่ตีให้ใครเห็นด้วย” แก้วรู้ตัวเองว่าเป็นคนที่
โมโหร้าย เธอต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขจึงน าเรื่องนี้ไปปรึกษากับอสม. อสม.แนะน าให้เธอเข้ามาปรึกษาที่เครือข่ายแม่เลี้ยง
เดี่ยว 
2. เข้าสู่กระบวนการเสริมพลัง 

เธอตัดสินใจเข้ามาปรึกษาปัญหาที่เครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เนื่องจากเธอประสบปัญหาสภาพเศรษฐกิจภายใน
ครอบครัวและอารมณ์โมโหร้าย อารมณ์ที่แปรปรวน ดาวได้เข้ากระบวนการกลุ่มห้องเรียนพ่อแม่ โดยเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการอารมณ์ของตัวเองเมื่อเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เธอเล่าว่า “พอพี่เข้าไปเขาให้พูดถึงสภาวะอารมณ์ที่เราเป็น ให้ยกสถานการณ์
ว่าที่ผ่านมาเราเป็นยังไงบ้าง และวิธีที่จะท าให้เราผ่อนคลาย เปลี่ยนมุมมองใหม่ บางทีเราก็ได้ข้อคิดจากแม่เลี้ยงเดี่ยวคนอื่น
ด้วย มันก็ท าให้พ่ีใจเย็นขึ้นแต่ต้องฝึกๆ ก็ท าได้” กระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการที่ท าให้แก้วได้เปิดใจ ได้เล่าเรื่องราวของตน 
ได้เรียนรู้ประสบการณ์คนอ่ืนมาประยุกต์ใช้กับตนเอง แก้วเสริมว่า “ภาคภูมิใจว่าพี่รู้จักมูลนิธิ รู้จักเครือข่ายเลี้ยงเดี่ยวท าให้พี่
เข้มแข็งมีก าลังใจ ตอนนี้พี่น้องพี่ทุกคนเขาพูดกันอย่างไรรู้ไหม เมื่อก่อนเขาอยากให้พี่มีคนมาช่วยคอยช่วยดูแลแบบนี้ แต่ทุก
วันน้ีเขาพูดว่าไม่อยากให้มีใครหรอก อยากให้มันอยู่อย่างนี้” แก้วเล่าอย่างภาคภูมิใจ ทางเครือข่ายเห็นว่าแก้วเรียนจบช้ันป .6 
เห็นว่าแก้วน่าจะเรียนเพิ่มเติมจึงแนะน าให้แก้วเรียนกศน.ต่อ และแก้วเป็นคนขยันชอบท าไร่ท าสวน เมื่อมีการอบรมเกี่ยวกับ
การเกษตรทางเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวก็จะส่งแก้วไปอบรมเพิ่มเติมความรู้ ท าให้แก้วนั้นพัฒนาและเข้มแข็งมากขึ้น 
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ครอบครัวและลูกๆของแก้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวแก้วที่แก้วเปลี่ยนแปลง มีก าลังใจที่ดี ทุกคนในครอบครัวให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
และแก้วก็สามารถต่อสู้จนท าให้ลูกของเธอประสบความส าเร็จจนได้รับปริญญา 
 
การเปลี่ยนผ่านของแม่เลี้ยงเดี่ยวสู่การเป็นจิตอาสา 

แก้วได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวสม่ าเสมอ จากการที่เธอได้เข้ารับการอบรมอยู่เป็นประจ าท า
ให้ความรู้ของเธอเพิ่มพูนมากขึ้นและอยากที่จะน ามาถ่ายทอดแก่แม่เลี้ยงเดี่ยวรายอื่นๆ จึงเข้ามาเป็นจิตอาสาของเครือข่าย
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว โดยการใช้จุดแข็งของเธอนั้นคือการท าการเกษตรของแก้ว แก้วได้พัฒนาพื้นที่บริการบ้านท าการเกษตร
แบบสวนผสมจนได้รับรางวัล แก้วเล่าว่า “ตอนนั้นที่พ่ีท าก็มีคนมาดูงานเยอะวันท่ี 6 ธ.ค. เขาให้พ่ีขึ้นมารับรางวัลอันดับ 2 ของ
ประเภทกองทัพไทย เขาส่งเข้าประกวดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เขาให้มา 30,000 พร้อมโล่เกียรติยศ” แก้วเล่าอย่างภาคภูมิใจ 
การที่เธอประสบความส าเร็จ เธอได้ใช้ต้นทุนของเธอในการต่อยอดโดยการสร้างแรงบันดาลใจให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวคนอื่น ใช้
พื้นที่การเกษตรของเธอเป็นพื้นที่การเรียนรู้และสอนอาชีพแก่แม่เลี้ยงเดี่ยวรายอื่นๆโดยไม่ได้คิดค่าตอบแทน เธอเล่าว่า “ถ้าจะ
พูดไปก็มาจากทางค่ายที่เราไปอบรมมาและทางเครือข่ายครอบครัวเลี้ยง จากที่คนไม่พูดไม่อะไรเลยก็คือไป คือขี้อาย คือเรา
อาย เราไม่ค่อยกล้า แต่ทุกวันนี้เราประสบจากชีวิตจริงของตัวเอง ก็ได้แรงหนุนใจมาตรงท่ีเป็นความภาคภูมิใจว่าถึงเราจะเลี้ยง
เดี่ยว พ่ีก็ส่งลูกคนโตเรียนจบปริญญา คนเล็กถึงเรียนไม่จบแต่เขาก็มาต่อ กศน. มันก็เป็นความภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยเรายังมี
เพื่อน เรากล้ายิ้ม กล้าต่อสู้ เราสู้ได้ด้วยล าแข้งเราเอง” แก้วภาคภูมิใจกับสิ่งที่เธอได้รับจากการเข้ารับบริการที่เครือข่าย
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว แก้วได้เป็นวิทยากรในการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆไม่ใช่เฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยวท านั้น ท าให้แก้ว
เกิดความภาคภูมิใจท่ีตนเองนั้นสามารถท าประโยชน์ให้แก่สังคมได้ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบว่าปัญหาที่แม่เลี้ยงเดี่ยวพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประสบจากการหย่าร้างกับสามีส่วนใหญ่จะเป็น
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากแม่เลี้ยงเดี่ยวมาจากครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจน และได้รับการศึกษาท่ีไม่สูงมากนักท าให้
การท างานจึงเป็นการท างานที่มีผลตอบแทนที่ไม่สูงมากนัก และแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงต้องท างานอย่างหนักเพื่อให้เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แม่เลี้ยงเดี่ยวในพ้ืนท่ีต่างจังหวัดยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลลูกตามช่วงวัยและยังขาดการ
ดูแลพูดคุยกับลูกเนื่องมาจากการท างานหนัก ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างแม่กับลูก น าไปสู่ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง การไม่
เชื่อฟังพ่อแม่ของเด็ก และแม่เลี้ยงเดี่ยวจะกังวลกับลูก เกรงว่าลูกของตนจะไปมั่วสุมกับกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีและมีปัญหาอบายมุข
ตามมา การแก้ไขปัญหาคือการดุด่า การตี ซึ่งเป็นการใช้อารมณ์ที่รุนแรงไม่เหมาะสมและเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรง การเข้ามา
รับบริการในมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ท าให้แม่เลี้ยงเดี่ยวมีพลังเข้มแข็งมากขึ้น จากการที่ได้
เรียนรู้ประสบการณ์ของกันและกัน การให้ก าลังใจกันภายในกลุ่ม ท าให้รู้ว่าไม่ได้เผชิญปัญหาเพียงล าพัง มีเพื่อนที่คอยเข้าใจ
และช่วยเหลือกันมากขึ้น จากเมื่อก่อนไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับสังคมเนื่องจากสังคมภายนอกยังมองว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นเป็นต้น
ตอของปัญหาต่างๆ เกิดการไม่ยอมรับ ท าให้แม่เลี้ยงเดี่ยวเกิดความท้อแท้ การให้ความรู้จากผู้เช่ียวชาญท าให้แม่เลี้ยงเดี่ยวมี
ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและอารมณ์ของลูก ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
ภาวะอารมณ์ของตนเอง เป็นต้น เมื่อเกิดการน าไปใช้ประกอบกับความมั่นใจในตนเองว่าตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ท าให้
เกิดความภาคภูมิใจและความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น น าไปสู่ความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตสาธารณะและเห็นว่า
ประสบการณ์ของตนเองนั้นมีคุณค่า สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนต่างจังหวัดนั้นมีลักษณะที่เกื้อกูล
กันและกัน จึงเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่ท าให้การเข้าถึงปัญหานั้นมีประสิทธิภาพ หน่วยงานในท้องที่ เช่น อสม ผู้น าชุมชน ท า
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอสม ผู้น าชุมชนนั้นถือเป็นส่วนส าคัญเนื่องจากมีความ
ใกล้ชิดกับคนในชุมชน และรับรู้ปัญหาเป็นอย่างดี ท าให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว เนื่องจากแม่เลี้ยงเดี่ยวบางรายนั้น
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ยังไม่ทราบว่ามีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้บริการในด้านนี้ อสม และผู้น าชุมชนก็มีส่วนส าคัญที่จะท าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลได้และสามารถท างานร่วมกับหน่วยงานในการติดตามปัญหาได้  
 
บทสรุป 

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า แม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นมีสาเหตุในการหย่าร้างกับสามีมาจาก การดื่มสุราและการนอกใจของ
สามีท าให้สถานะทางครอบครัวสั่นคลอนน าไปสู่การหย่าร้าง ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว คือ สภาพเศรษฐกิจใน
ครอบครัว สภาพจิตใจ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทัศนคติของสังคม ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต โดยสภาพเศรษฐกิจนั้น
เห็นได้ว่าเมื่อหย่าร้างกับสามีท าให้แม่เลี้ยงเดี่ยวมีรายจ่ายที่สูงขึ้นเนื่องจากต้องรับผิดชอบเพียงล าพังท าให้แม่เลี้ยงเดี่ยวต้องดิ้น
รนต่อสู้ท างานหนักและแม่เลี้ยงเดี่ยวจบการศึกษาไม่สูงมากนักท าให้การเข้าถึงงานนั้นจะได้รับค่าแรงที่ต่ า ความไม่มั่นคงทาง
รายได้จากการรับจ้างท่ัวไป ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจที่บอบช้ าจากการแยกทางกับสามีและการวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ท า
ให้แม่เลี้ยงเดี่ยวเกี่ยวความเครียดน าไปสู่การแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม และความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกก็เริ่มมีปัญหา
จากการที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นของลูกท าให้แม่ลูกไม่เข้าใจกัน เกิดการทะเลาะเบาแว้ง ไม่เคารพซึ่งกันและกัน แม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่
จึงใช้อารมณ์ตัดสิน เช่น การดุด่า การตี เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นท าให้แม่
เลี้ยงเดี่ยวตัดสินใจเข้ารับบริการในเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวโดยการปรึกษา ชักชวนจากผู้น าชุมชนและอสม. ซึ่งเป็น
ตัวกลางท่ีส าคัญในการเชื่อมติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกับชุมชน เมื่อเข้าสู่กระบวนการเสริมพลังโดยการเรียนรู้จาก
ห้องเรียนพ่อแม่และการรับค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ผู้เช่ียวชาญ ท าให้แม่เลี้ยงเดี่ ยวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ภายในกลุ่ม เกิดความเข้มแข็ง มีก าลังในการด าเนินชีวิตต่อไป และได้เรียนรู้วิธีการดูแลสภาพจิตใจ
ตนเองและครอบครัว ได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ จนน าไปสู่การตัดสินใจที่จะเป็นจิตอาสาเนื่องจากเห็นว่า
ประสบการณ์ชีวิตของตนเองและความรู้ที่ตนเองได้รับจากกระบวนการเสริมพลัง การอบรม การสัมมนาต่างๆเป็นประโยชน์ต่อ
แม่เลี้ยงเดี่ยวคนอ่ืนๆที่ก าลังประสบปัญหาเพื่อให้เขาเหล่านั้นผ่านพ้นปัญหาไปได้และเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 
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Abstract 

 Social administration is a process of social problem management by social work profession.  
Education today has been considered as an unfair matter. Following this problem, there is a question on 
how we can support social justice in education.  This article is aimed to show basic concept in supporting 
social justice in education.  The study is composed in 3 main principles.  First principle is planning policy 
and standard with the process of fact-finding, issuing problems as policies, creating new organizations in 
order to change social structure, and supporting civil organization.  However, the mentioned factors are 
based on concepts of participation, empowerment, and integrated knowledge.  Second principle is social 
administration, based on partnership principle, participation of civil organization, plural social welfare and 
education reform.  Third principle is social welfare in education.  
Keywords : Social Administration, Social Justice, Education 
 

บทคัดย่อ 
การบริหารสังคม เป็นกระบวนการบริหารจัดการกับปัญหาสังคม โดยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพหนึ่งที่เข้า

มามีบทบาทส าคัญในจัดการกับสภาพสังคมที่ไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบกับประชาชนในสังคม  สถานการณ์ด้านการศึกษา
ปัจจุบันสะท้อนถึงปัญหาความไม่เป็นธรรม อาทิ นักเรียนฐานะดีมีโอกาสได้เรียนโรงเรียนดีกว่านักเรียนฐานะยากจน เด็กท่ีต้อง
ออกจากระบบการศึกษากลางคันเนื่องจากฐานะยากจน ฯลฯ น ามาสู่ข้อค าถามว่าจะท าอย่างไรที่จะจัดการบริหารสังคมไปสู่
ความยุติธรรม ผู้เขียนจึงประสงค์ที่จะน าแสดงแนวทางการบริหารสังคม เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม โดยแสดงให้เห็น
ถึงหลักคิดพื้นฐานการบริหารสังคมรวมทั้งแนวทางการบริหารสังคมเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมด้านการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 
ประเด็นหลัก คือ 1) การวางแผนนโยบายและมาตรการ โดยมีกระบวนการ คือ การค้นคว้าหาข้อเท็จจริง การท าประเด็น
ปัญหาให้เป็นนโยบาย การผลักดันการจัดตั้งองค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม  ส่งเสริมองค์กรภาคประชาชนหรือ
องค์กรประชาสังคม รวมทั้งค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) และการบูร
ณาการ (Intergrate) องค์ความรู้ 2) การบริหารจัดการสวัสดิการสังคม อาศัยหลักการสร้างความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วน การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การสร้างสวัสดิการเชิงบวก การปฏิรูปการศึกษา และ3) การสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษา 
ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ค าส าคัญ : การบริหารสังคม, ความเป็นธรรมทางสังคม, การศึกษา 
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บทน า 
การบริหารสังคมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมด้านการศึกษา 

การศึกษาถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ หากแต่สถานการณ์ปัจจุบันบ่งช้ีถึงปัญหาความไม่
เท่าเทียมด้านการศึกษา อาทิ ความไม่เท่าเทียมกันของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแต่ละแห่ง โอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันใน
การเข้าศึกษาในโรงเรียนดีๆ โดยนักเรียนที่มีฐานะดีมีโอกาสมากกว่านักเรียนฐานะยากจน นักเรียนที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ใน
เมืองมีโอกาสมากกว่านักเรียนในชนบท นักเรียนกลุ่มฐานะยากจนมักต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน กลุ่มเด็กพิการ
ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา เป็นต้น ดังน้ันแนวการบริหารสังคมจึงเข้ามามีบทบาทในการจัดการกับสภาพสังคมที่ไม่เป็นธรรมนี้ 
โดยบทความนี้ล าดับแรกจะน าเสนอความหมายของการบริหารสังคม ล าดับต่อมาน าเสนอแนวทางการบริหารสังคมเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคมด้านการศึกษา อันประกอบด้วย การวางนโยบายหรือการวางแผนมาตรการ การบริหารจัดการ
สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษา 

1. ความหมายของการบริหารสังคม 
การบริหารสังคม ได้มีการผู้นิยามค านี้อย่างหลากหลาย โดยนักวิชาการส่วนใหญ่อธิบายว่าการบริหารสังคมเป็ น

กระบวนการที่ประกอบด้วยการน าแนวคิดและแนวการปฏิบัติจากหลากหลายสาขาวิชาชีพมาบูรณาการเข้าด้วยกัน (ทัศนีย์  
ลักขณาภิชนชัช, 2547: น.14) เป็นการรับเอาวิธีการปฏิบัติ การแก้ปัญหา การปฏิรูป การวิพากษ์ในทางทฤษฎีมาใช้ (สุมาลี  
เทพสุวรรณ, 2545, น. 14) ทั้งนี้แนวคิดของไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เห็นว่าแนวคิดหลักการในการบริหารสังคมนั้นไม่ใช่สูตร
ตายตัว แต่เกิดขึ้นจากการประยุกต์องค์ความรู้ที่หลากหลายประกอบกับการวิเคราะห์บริบทแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ 
(ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2545, น.19) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม (Murial Brown, 1985, P. 14) หรือเปลี่ยนแปลงสังคม 
ไปสู่ทิศทางการพัฒนาคน (กีรติ ยศยิ่งยง, 2549, น. 46) เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข  

ดังนั้นโดยสรุปแล้วการบริหารสังคมจึงหมายถึง กระบวนการจัดการกับปัญหาสังคม ด้วยการน าองค์ความรู้จากสห
วิชาชีพทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทแวดล้อม โดยมุ่งเป้าหมายไปสู่การ
พัฒนา ส่งเสริมให้เกิดความกินดี อยู่ดี มีสุขของประชาชน 

2. แนวทางการบริหารสังคมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมด้านการศึกษา 
การบริหารสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนั้น ต้องสอดคล้องกับบริบทสังคม สถานการณ์และสภาพปัญหา 

ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าแนวทางการบริหารสังคมเพื่อความเป็นธรรมด้านการศึกษาควรประกอบไปด้วย 3 ด้านได้แก่ การวาง
นโยบายหรือการวางแผน การบริหารจัดการสวัสดิการสังคม และการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษา  

2.1  ด้านการวางนโยบายหรือการวางแผนมาตรการ 
นโยบายเกี่ยวกับการศึกษามีความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมให้เกิดขึ้น ในสถานการณ์ปัญหาด้าน

การศึกษาในปัจจุบันนี้จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมความร่วมมือจากภาคประชาสังคม ทั้งประชาชน องค์กรธุรกิจ นักวิชาการ 
องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่น ในรูปแบบความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วนต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน รัฐต้องมีนโยบายที่
ส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม เพื่อให้กลไกของประชาสังคมขับเคลื่อนผลักดันการแก้ปัญหาของสังคมที่สอด
ประสานกับกลไกของรัฐอย่างเหมาะในความสัมพันธ์ในแนวระนาบ (Horizontal Relationship) สอดคล้องกับบริบททาง
สังคม เพื่อร่วมวางแผนนโยบายด้านการศึกษาที่เป็นธรรม ทั้งนี้แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม
อย่างเช่น มีนโยบายรองรับที่เอื้อต่อการจดทะเบียนองค์กรประชาสังคมที่ท าได้ง่ายขึ้น การตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง
ตัวแทนจากภาครัฐ ผู้น าชุมชน ประชาสังคม องค์กรเอกชนและประชาชน ในการเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อพิจารณาแผนด าเนินการ
ในท้องถิ่น ให้คณะกรรมมีบทบาททุกกระบวนการของแผนงาน เพื่อกระจายอ านาจให้ประชาชนท้องถิ่น สามารถถ่วงดุล
อ านาจภาครัฐได้ การวางบทบาทรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในกิจการบางอย่างแต่ไม่แทรกแซงบทบาทประชาสังคม มีการถ่ายโอน
งบประมาณแก่ประชาสังคม ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมจะน าไปสู่การร่วมวางนโยบายแผนงานทางสังคมที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับปัญหาความต้องท้องถิ่น อย่างไรก็ตามการวางนโยบาย แผนงานต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและการปฏิบัติ (Praxis) 
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มุ่งแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างที่ก่อให้เกิดปัญหามากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เกิดขึ้นในระยะส่งผลให้เกิดสังคมที่สงบสุข 
การมุ่งแก้ปัญหาที่โครงสร้างอาจเป็นเรื่องที่ยากและใช้ระยะเวลายาวนานในลักษณะที่มุ่งเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป 

การบริหารสังคมเพื่อวางแผนก าหนดนโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นธรรมมี
กระบวนการดังนี้ 

กระบวนการแรก คือ การค้นคว้าหาข้อเท็จจริง หาข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อน ามาเป็นฐานข้อมูล เพื่อท าความเข้าใจกับ
ปัญหาและบริบททางสังคม  

กระบวนการที่สอง คือ การท าประเด็นปัญหาให้เป็นนโยบาย เนื่องจากการแก้ปัญหาหลายอย่างกระท าได้โดยนโยบาย 
การแก้ปัญหาใดๆจึงต้องเป็นการแสวงหาวิธีที่จะผลักประเด็นปัญหานั้นให้เป็นนโยบาย สิ่งที่ต้องค านึงถึงในกระบวนการนี้คือ
การค านึงถึงหลักการส าคัญ 3 ประการได้แก่ 

1. การใช้อ านาจแบบจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน (Bottom-up) เป็นการสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนสู่
ภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

2. การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการให้โอกาสประชาชนในการคิด ตัดสินใจ ด าเนินการ ประเมินผลและ
ปรับปรุงแผนงานในทุกกระบวนการ ตามความต้องการของตนเอง เป็นการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) 
แก่ประชาชนเพิ่มขีดความสามารถจัดการทรัพยากร ตัดสินใจควบคุมดูแลชุมชนมากกว่าการตั้งรับ ก าหนดชีวิต
ได้ด้วยตนเองให้มีความกินดีอยู่ดีอย่างมีศักดิ์ศรี 

3. การบูรณาการ (Intergrate) เป็นการน าเอาองค์ประกอบย่อยมารวมกัน เพื่อท าสิ่งที่บกพร่องให้สมบูรณ์โดยเพิ่ม
สิ่งที่ขาดหาย  เชื่อมองค์ประกอบบางอย่างที่เข้ากันได้และเชื่อมให้เข้ากันได้ทั้งหมด 

กระบวนการที่สาม คือ ผลักดันการจัดตั้งองค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม องค์กรที่มีพลังต้องมาจาก
องค์กรที่ไม่ได้เกิดจากการจัดตั้ง หากแต่เกิดจากการรวมพลังของภาคประชาชนหรือท้องถิ่นเป็นองค์กรภาคประชาชน หรือ
องค์กรภาคประชาสังคม  

กระบวนการที่สี่ คือ องค์กรภาคประชาชนหรือองค์กรประชาสังคมจะมีบทบาทผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้างที่อาจจะอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป 

2.2 การบริหารจัดการสวัสดิการสังคม 
การบริหารจัดการสวัสดิการสังคมเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์ บริบท

ทางสังคมทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมีดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
2.2.1 การบริหารสังคมกับการสร้างความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

ความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคม โดย Giddens (2009, p. 
63-70) มีมุมมองที่เห็นว่าในโลกปัจจุบันการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นล าดับแรก โดย
รัฐรวมถึงสังคมทั้งหมด ต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดที่ว่าภาระความรับผิดชอบทุกๆ อย่างในสังคมเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของรัฐทั้งหมด ท้ังนี้รัฐต้องยอมรับว่าไม่สามารถบริหารจัดการ ตลอดจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมตามล าพังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐจึงต้องแสวงหาแนวทางการด าเนินการใหม่ๆ เพื่อบริหารจัดการบ้านเมือง สนับสนุนให้เกิดพื้นที่สาธารณะและ
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืน อันได้แก่ ประชาชน องค์กรการกุศล อาสาสมัคร ชุมชนและภาคธุรกิจ เรียกได้ว่าเป็นภาคส่วน
ประชาสังคม มาร่วมบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสังคม ด้วยแนวคิดนี้แนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นธรรมทาง
สังคม จึงควรจะต้องมีการปฏิรูปรัฐและรัฐบาลโดยการลดอ านาจลง จะน าไปสู่การเติบโตของความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วน 
(Partnership) ระหว่างรัฐและภาคประชาสังคม เพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่มิใช่รัฐในการประสานงานตรวจ 
สอบและถ่วงดุลอ านาจรัฐ รัฐจะต้องไม่ครอบง าหรือแทรกแซงท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของภาคประชาสังคม รัฐกับภาค
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ประชาสังคมต้องมีบทบาททางการเมืองประเด็นปัญหาต่างๆ ควบคู่กันไป (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ อ้างถึง ใน www. 
midnightuniversity.com, 20 มิถุนายน 2554) 

ส าหรับความเป็นหุ้นส่วนทางด้านการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544: 6) กล่าวว่าเป็นการ
ที่ทุกฝ่ายเกิดความรู้สึกว่าเป็นผู้ให้การศึกษาแก่ผู้เรียนร่วมกัน การท างานที่เกิดจากการประสานความร่วมมือข้ามหน่วยงาน 
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์กรที่เรียกว่า “ภาคี” หรือ “หุ้นส่วน” ลักษณะของความเป็นหุ้นส่วน ทั้งนี้ ลักษณา เติมศิริกุลชัย
และสุชาดา ตั้งทางธรรม (2541: 32) ยังได้ระบุว่าเป็นการท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุข้อตกลงหรือภารกิจเฉพาะและความ
คาดหวัง ต้องมีข้อตกลงกันไว้ล่วงหน้าในเรื่องพันธะกิจและความคาดหวัง การทบทวนความสัมพันธ์อยู่เสมอและแก้ไขข้อตกลง
เมื่อมีความจ าเป็นรวมทั้งการแบ่งปันผลประโยชน์และความเสี่ยงร่วมกัน  หลักการของความเป็นหุ้นส่วนมี 6 ข้อได้แก่ 1) การ
ตระหนักและการยอมรับของความจ าเป็นในการเป็นหุ้นส่วน  2) การพัฒนาที่มีเป้าหมายชัดเจนและเป็นจริงได้ 3) มีพันธะ
สัญญาที่แน่นอน 4) รักษาและพัฒนาความเช่ือมั่นระหว่างกัน 5) สร้างความชัดเจนในการจัดการความเป็นหุ้นส่วน 6) มีการ
ควบคุม วัดผลและเรียนรู้จากผลนั้น (Joyce Halliday, Sheena N. M. Asthana and Susan Richardson: 2004, 288) 

จะเห็นได้ว่าแนวความคิดเกี่ยวกับความร่วมมือหุ้นส่วนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยมีกระบวนการเรียนรู้
แลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์แบบมิตรภาพ การร่วมมือกันท างาน เพื่อน าไปสู่ความรู้และวิธีการใหม่ในการจัดการปัญหา มีการ
จัดการเป้าหมายร่วมกันในการสร้างพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาหรือสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ใน
โครงสร้างที่เป็นปัญหา ผู้ศึกษาจึงเช่ือมั่นว่าการบริหารสังคมกับการสร้างความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนเพื่อสร้างความเป็นธรรมทาง
สังคมมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางการศึกษา เนื่องด้วยความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนระหว่าง
สถาบันการศึกษาและชุมชนจะมีพลังที่แข็งแกร่งเพียงพอในการผลักดันให้เกิดเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เพื่อแก้ปัญหาความ
ไม่เป็นธรรม ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน การร่วมกันด าเนินการ การร่วมรับประโยชน์และการแบกรับ
ความเสี่ยงร่วมกันด้วยความทัดเทียม โดยมีเป้าหมาย ข้อก าหนด พันธะสัญญาชัดเจนภายใต้ความเช่ือมั่นและความรู้สึกส านึก
ร่วมกันน าไปสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงกับความไม่เป็นธรรมทางสังคมการด้านการศึกษาได้อย่างมีศักยภาพ 

2.2.2 การบริหารสังคมจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมเพ่ือความเป็นธรรมทางสังคม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบการรวมตัวของภาคประชาสังคมจะมีพลังขับเคลื่อน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมได้ดี ประชาสังคมจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวดิ่ง (Vertical Relationship) ไปสู่ความสัมพันธ์ใน
แนวราบ (Horizontal Relationship) ได้มากข้ึน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสหรือมีพื้นท่ีแสดงความคิดเห็นหรือแสดงการ
มีตัวตนอยู่ของประชาชนในสังคม สะท้อนความต้องการในลักษณะกระบวนการใช้อ านาจแบบเบื้องล่างขึ้นสู่เบื้องบน 
(Bottom-up) ลักษณะความสัมพันธ์แบบแนวราบและกระบวนการสะท้อนความต้องการจากล่างขึ้นบน อยู่บนฐานการเคารพ
ในสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน อันเป็นหลักการเชิงค่านิยมพื้นฐานในเรื่องความเป็น
ธรรมทางสังคม ทั้งนี้การสร้างความสัมพันธ์ในแนวราบจะเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับความเป็นธรรมทางการศึกษาที่พึงประสงค์
ของสังคม 

2.2.3 การบริหารสังคมด้วยการสร้างสวัสดิการเชิงบวกเพ่ือความเป็นธรรมทางสังคม 
ระบบสวัสดิการเชิงบวก (Positive Welfare) เป็นองค์ประกอบทางสังคมหนึ่งที่ Giddens ได้กล่าวถึง สวัสดิการเชิง

บวกมีนัยยะความหมายของสวัสดิการที่แตกต่างไปจากความหมายของรัฐสวัสดิการแบบเดิมๆ น่ันคือการจัดสวัสดิการที่ไม่ได้มี
รัฐรับผิดชอบดูแลสวัสดิการให้แก่ประชาชนโดยล าพัง รัฐสวัสดิการจ าเป็นต้องมีการรื้อโครงสร้างสวั สดิการใหม่ให้มี
ความสัมพันธ์กับความยากไร้ของประชาชน ปรับระบบสวัสดิการโดยเลี่ยงจากการให้ประโยชน์จากเบื้องบนมาสู่เบื้องล่างและ
ต้องสร้างสวัสดิการเชิงบวกที่มีความสอดคล้องระหว่างข้อเท็จจริงกับหลักการปฏิบัติ โดยรัฐสวัสดิการจะต้องมีการเปลี่ยนรูปไป
ในทิศทางที่รัฐต้องลดอ านาจ ในขณะเดียวกันรัฐก็ต้องมุ่งส่งเสริมการพัฒนาสังคมและความเป็นธรรมทางสังคมให้เกิดขึ้น  รัฐ
จะไม่ได้มีบทบาทหน้าท่ีดูแลประชาชนเรียกว่าสวัสดิการพหุลักษณ์ (Welfare pluralism) 
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สวัสดิการพหุลักษณ์เปิดโอกาสให้ประชาสังคมเข้ามารับผิดชอบสวัสดิการของประชาชน องค์กรการกุศล อาสาสมัคร 
ชุมชนและภาคธุรกิจ ทั้งนี้รัฐเองจะไม่ได้ยุติบทบาทการจัดการเด็ดขาดทว่ายังคงต้องดูแลบางส่วน ภาคีทุกภาคส่วนจะร่วมมือ
กันในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนต่างตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน การจัดสวัสดิการเช่นนี้ถือว่าเป็นการลงทุนทางสังคมที่ไม่
เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หนุนสร้างความมั่นคงทางสังคม ขยายโอกาสการมีชีวิตที่ดีขึ้น ท าให้
เกิดความเป็นธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับแนวคิดการจัดสวัสดิการของฝ่ายขวาแบบเสรี
นิยม (Liberal Welfarism) คือ สวัสดิการที่ไม่ท าลายกลไกของระบบตลาด แบบอนุรักษ์นิยม (Conservative Welfarism) 
คือ สวัสดิการที่อยู่บนพื้นฐานประเพณีดั้งเดิม ใช้สถาบันทางสังคมทั้งครอบครัว ศาสนา ชุมชนมาจัดการ แบบสังคม
ประชาธิปไตย (Social Democratic Welfarism) คือ รัฐสวัสดิการที่ให้ความส าคัญกับการป้องกัน แก้ปัญหาความยากไร้ของ
ประชาชน (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2549 : 173) 

ในห้วงเวลาหลายปีมานี้ ประเทศไทยได้มีการจัดสวัสดิการต่างๆ โดยเฉพาะสวัสดิการด้านการศึกษาที่มีลักษณะของ
นโยบายประชานิยม ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความนิยมทางการเมืองให้พรรครัฐบาลให้สามารถอยู่ในอ านาจได้เป็นเวลานาน 
มากกวา่การค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในระยะยาว (สฤนี อาชวานันทกุล, 2553 : 110) นโยบายเหล่านี้ก่อให้เกิดผล
การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น แต่ในระยะยาวอาจก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าและไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรม
ทางสังคมได้จริง  

ดังนั้นการบริหารสังคมรัฐต้องเปลี่ยนแปลงการด าเนินนโยบายประชานิยมไปสู่นโยบายการจัดสวัสดิการเชิงบวก โดย
ค านึงถึงปัญหาในการด าเนินชีวิตของประชาชนเชิงโครงสร้าง เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม ในการแสดงความ
คิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการที่สนองตอบต่อปัญหาความต้องการอย่างแท้จริง มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับความสามารถในการ
พึ่งตนเองของประชาชน เพื่อแสวงหาแนวทาง ก าหนดวางแผน ด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคมร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ประชาชน องค์กรการกุศล อาสาสมัคร ชุมชนและภาคธุรกิจ 

2.2.4 การบริหารสังคมด้วยการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
การใช้การศึกษาปลุกจิตส านึกและสร้างความเป็นพลเมือง ส าหรับแนวคิดความเป็นธรรมทางการศึกษาที่ปรากฏใน

งานเขียนเรื่องทฤษฎีการสอนของผู้ถูกกดขี่ (Pedagogy of the oppressed) ของ เปาโลว์ แฟร์ (Paulo Freir) เห็นว่ามนุษย์
ถูกกดขี่ไม่ได้รับเสรีภาพและความยุติธรรม การศึกษาจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปลดปล่อยตนเองออกจากการกดขี่ในสภาพ
ที่ไม่ยุติธรรมนั้น (เปาโลว์ แฟรร์, ช.เขียว พุ่มพวง (แปล), 2517: 27) การศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการแก้ปัญหาในสังคม 

การศึกษาตามทัศนะของเปาโลว์ แฟรร์ การศึกษาส าหรับผู้ถูกกดขี่คือโครงการการศึกษาจัดระบบเพื่อผู้ถูกกดขี่
โดยเฉพาะ โดยมีล าดับขั้นตอนการจัดการศึกษาในขั้นแรก ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเพื่อจะท าการเปลี่ยนแปลงสภาพความไม่
เป็นธรรม ขั้นต่อมาคือการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมจะเกิดขึ้นเมื่อให้การศึกษาส าหรับทุกคนและสร้างความ
เข้าใจใหม่แทนความเข้าใจเดิม (เปาโลว์ แฟรร์, ช.เขียว พุ่มพวง (แปล), 2517: 18-35) การศึกษาดังกล่าวจึงไม่ใช่การศึกษาใน
ระบบท่ีเราก าลังให้ความส าคัญกันอยู่เป็นหลัก  

การศึกษานี้จะช่วยสร้างส านึกความเป็นพลเมือง ภาคประชาสังคมต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้วยการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) เป็นกระบวนการอบรมขัดเกลาให้ประชาชนได้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่
มีความรู้ ความเข้าใจ มีความศรัทธา เช่ือมั่นในอุดมการณ์และวิถีทางแห่งประชาธิปไตย เนื่องเพราะส่วนหนึ่งของการสร้าง
ความรู้สึกตระหนักและเห็นความส าคัญของการเป็นพลเมืองคือการส่งเสริม ปลูกฝังความรู้ ทักษะ วิธีการแสดงถึงความเป็น
พลเมืองได้โดยการส่งเสริมพลเมืองในประเทศด้วยการศึกษา ทั้งนี้เพราะการศึกษานับเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความรู้ 
เพิ่มศักยภาพในตัวบุคคลได้เป็นอย่างดี (Kristina R. Llewellyn, Sharon Cook,Joel Westheimer, Luz Alison Molina 
Giron and Karen Suurtamm, http://www.cprn.org/documents/48798_EN.pdf, 6 February 2014) การสร้างความ
เป็นพลเมืองในลักษณะดังกล่าวเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาประชาสังคมที่เข้มเข็ง 
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ดังนั้นการบริหารสังคมด้วยการปฏิรูปการศึกษาน้ีจึงเน้นให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติและมไิดจ้ ากดั
เฉพาะการศึกษาในระบบเท่านั้น หากแต่ต้องเปิดกว้างสู่การศึกษาทุกรูปแบบ การศึกษาที่ปลุกจิตส านึกประชาชนจะสร้าง
ความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้น ความเป็นพลเมืองนี้จะท าให้บุคคลรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ เห็นแก่
ประโยชน์ของส่วนรวมและต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการสังคมเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรมในทุก
ด้านอันหมายรวมถึงความเป็นธรรมทางการศึกษาด้วย การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนในการ
บริหารจัดการการศึกษาคือการปลุกเร้าและสร้างจิตส านึกต่อสังคมโดยในระดับปัจเจกต้องมีความรับผิดชอบของพลเมืองที่ดี 
(Civic Responsibility) น าไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างมีพลัง 

2.3 การสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษา 
การศึกษาเป็นสวัสดิการที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับ หากแต่ยังมีประชาชนบางส่วนที่ตกหล่น ระบบการศึกษาไม่ได้

เข้าถึงประชาชน ประชาชนจึงไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการศึกษา งานสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษาจึงเกิดขึ้น ทั้งนี้งาน
สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคม (Social Welfare) และบริการสังคม (Social Service) จัดขึ้น
เพื่อการป้องกัน แก้ไขปัญหาทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายในการผลักดันและช่วยเหลือระบบการศึกษาอันเป็นสถาบันหลักทาง
สังคมให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรเรียนรู้ของประชาชนในประเทศ  

การบริหารสังคมเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมทางการศึกษาต้องใช้หลักการการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทาง
การศึกษาร่วมด้วย ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) หรือการเปลี่ยนโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมรวม 
ถึงการป้องกันปัญหา ทั้งนี้ต้องดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาเพื่อพัฒนาพลังการจัดการและการพึ่งตนเองของประชาชน ให้
พ้นจากการครอบง า การกดขี่จากภาครัฐหรือแม้แต่ผู้สอน มีการเสริมพลังอ านาจผู้เรียนรวมถึงประชาชนในชุมชนให้ตื่นขึ้นโดย
ปลุกจิตส านึกในการศึกษาเรียนรู้ที่ท้ายสุดแล้วการศึกษาต้องถูกไม่จ ากัดการตีความหมายการศึกษาอยู่แค่การศึกษาในระบบ
เท่านั้น หากแต่ต้องขยายออกไปสู่การศึกษาทางเลือกที่เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดและเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ประชาชน สร้างพลังการพึ่งตนเองให้เกิดขึ้น การก าหนดการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์จึงต้องร่วมกับคนชุมชน 
โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งการอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคีต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชาชน องค์กรประชาชน 
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนร่วมผลักดันการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
 
บทสรุป  
 การบริหารสังคมเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมด้านการศึกษาต้องมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์และบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งต้องอาศัยความรู้ แนวคิดที่หลากหลายมาบูรณาการ
จัดการทรัพยากร การก าหนดนโยบายการศึกษาเพื่อทิศทางการศึกษาสมัยใหม่จึงต้องมีความหลากหลายไม่ผูกขาดอยู่แค่
รูปแบบเดียวเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันออกไปเพื่อจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดัใหเ้กดิ
คุณภาพ ท่ัวถึงและเท่าเทียมแก่สังคมและบรรลุผลส าเร็จด้านการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของคนให้สมบูรณ์เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมน าไปสู่พลังการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาชุมชน นโยบายการศึกษาจึงต้องเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งไม่ใช่
บั่นทอนชุมชนให้อ่อนแอลงทุกขณะ ชุมชนเป็นขุมพลังแห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนอย่างกว้างขวาง ในขณะที่ผู้เรียน
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อแก้ปัญหาชุมชนต่างเสริมพลังกันและกัน ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ เกิดภาคประชาสังคม
ที่เข้มแข็งและสามารถจัดการชุมชนได้และมีศักยภาพเพียงพอที่จะสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่ภาครัฐเพื่อการสนองตอบ
ความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาที่ผ่านชุมชนด้วยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมท าให้สมาชิกมีศักยภาพเป็นแรงพลังส าคัญของชุมชน แต่
ความเป็นจริงการหันกลับไปหาอดีตที่ไกลสุดกู่ไม่ใช่หนทางที่จะท าได้และอาจจะไม่ใช่ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดกับสังคมของความ
เป็นจริงในปัจจุบัน แต่การศึกษาต้องเอื้อต่อการหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมและเอื้อให้มีทักษะการงานที่จะได้รับปัจจัยการด ารงชีวิต
อย่างเพียงพอ การน าเสนอการศึกษาทางเลือกสมัยใหม่นี้จึงไม่ใช่การช่วงชิงความหมายทางการศึกษาจากภาครัฐอย่างเต็มรูป
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รอยเหมือนครั้งในอดีต แต่อย่างน้อยท่ีสุดคือการแสวงหาช่องทางที่ชุมชนจะสามารถแทรกตัวกลับเข้าไปสู่ระบบการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนฟ้ืนฟูองค์ความรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นให้กลับมาเข้มแข็งขึ้นอีกครั้ง และให้ผู้เรียนกลับมาสู่ความเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมร่วมขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมในทิศทางที่พึงประสงค์ 
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Abstract 

The creation of social capital of The Parents’ Club of the ADHD of Thailand has the objectives of 
the study was 1. to study the history and development of The parents’ club of the ADHD of Thailand and 
2. to study the creating of social capital of the parents’ club of the ADHD of Thailand to support and help 
parents of ADHD. This thesis applied qualitative methodology with in-depth interviews and focus group. It 
was found that the parents’ club of the ADHD of Thailand was created in 1999 with the purpose to 
educate and helping and supporting families who have the ADHD members. This club has services of 
consulting, exchanging experiences in taking care of the ADHD and providing the knowledge for interested 
ones. In this article, the writer intends to present the background and development of the club, the 
services missions of the club and the current limitations of the club for realizing  the importance of social 
capital in helping and supporting everyone who suffer from ADHD. 
Keywords : Social capital, the Parents 'Club of the ADHD of Thailand, Parents of person with ADHD 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง “การสร้างทุนทางสังคมของชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ใน

การศึกษาเพื่อ 1. ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย และ 2. เพื่อศึกษา
การสร้างทุนทางสังคมของชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้น 
ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิ
สั้นแห่งประเทศไทยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นที่ประสบปัญหาการดูแลบุคคลสมาธิสั้น  ชมรมฯ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เป็นทุนทางสังคมของ
ผู้ปกครองและบุตรหลานท่ีเป็นโรคสมาธิสั้นโดยมีบริการได้แก่ การให้ค าปรึกษา กลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลบุตร 
และการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลที่สนใจ ในบทความนี้ผู้ศึกษาต้องการที่จะเสนอประเด็นความเป็นมาและพัฒนาการของ
ชมรมฯ การสนับสนุนช่วยเหลือของชมรมฯ ท่ีสมาชิกได้รับ และข้อจ ากัดของชมรมฯ ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการมีทุนทางสังคมในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ปกครองและบุคคลสมาธิสั้นให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติ 
ค าส าคัญ : ทุนทางสังคม, ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย, ผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้น 
 
 
 

                                                           
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างทุนทางสังคมของชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย” 
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 นักศึกษาปริญญาโท หมวดการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 375 - 

บทน า 
การรวมตัวกันของบุคคลเพื่อท ากิจกรรมอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตัวบุคคลและกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกเปน็สิง่

ที่สามารถพบเห็นได้มากมายในสังคมปัจจุบัน โดยส่วนมากมักเกิดจากบุคคลที่มีลักษณะร่วมที่คล้ายคลึงกัน หรือประสบปัญหา
เดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก มีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลให้แก่กัน
และกัน กลุ่มเหล่านี้จะกลายเป็นทุนทางสังคมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกของกลุ่มรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่มี
ลักษณะร่วมหรือประสบปัญหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงคนในกลุ่มนั้น ทุนทางสังคมของกลุ่มแต่ละกลุ่มจึงเป็นเครื่องมือในการที่
จะสนับสนุนและช่วยเหลือบุคคลในการก้าวผ่านสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิญ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถด าเนินชีวิต
ได้อย่างราบรื่นในสังคม  

กลุ่มช่วยเหลือกันเองของผู้ปกครองที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดจากการดูแลบุคคลสมาธิสั้ นใน
ครอบครัวถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทุนทางสังคมของผู้ปกครองที่ต้องเผชิญกับปัญหาในการดูแลบุคคลสมาธิสั้น โดยปัญหาที่อาจจะ
ต้องเผชิญมีตั้งแต่การที่ผู้ดูแลมีความรู้ไม่เพียงพอท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในอาการของผู้ป่วยส่งผลต่อการเลี้ยงดูใน
ครอบครัว ผู้ดูแลมักมีความคิดว่า บุตรหลานต่อต้าน ไม่ฟังตามค าบอก บุคคลสมาธิสั้นจึงมักถูกต าหนิ ดุด่า หรือถูกลงโทษ
รุนแรงนอกจากน้ันผู้ดูแลบุคคลสมาธิสั้นมักพบกับปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจ เกิดภาวะความเครียด ความวิตกกังวล และ
ภาวะซึมเศร้าจากการที่บุตรหลานป่วยด้วยโรคสมาธิสั้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหาครอบครัว อันจะน าไปสู่การ
หย่าร้าง หรือแยกทางกันของคู่สมรสที่มีบุตรหลานป่วยด้วยโรคสมาธิสั้นการมีกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้ปกครองบุคคลสมาธิ
สั้นจึงท าให้ผู้ปกครองสามารถดูแลบุคคลสมาธิสั้นได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่ครอบครัวต้องเผชิญแ ละ
ส่งเสริมให้เกิดการดูแลบุคคลสมาธิสั้นอย่างถูกวิธี 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาจากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การ
สร้างทุนทางสังคมของชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1.ศึกษาความเป็นมา
และพัฒนาการของชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย และ 2.เพื่อศึกษาการสร้างทุนทางสังคมของชมรม
ผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นจุดมุ่งหมายของบทความนี้คือการน าเสนอให้เห็น
ถึงความเป็นมาและพัฒนาการของชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทยที่ผู้ศึกษามีความเห็นว่าเป็นหนึ่งในทุนทาง
สังคมของผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้น รวมไปถึงความส าคัญของการมีทุนทางสังคมของผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้น ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ปกครองที่ต้องเผชิญปัญหาการดูแลบุคคลสมาธิสั้นท่ีอยู่ในครอบครัว นอกจากนั้นยัง
มีจุดมุ่งหมายในการน าเสนอข้อค้นพบที่ได้จากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมโดยการปฏิบัติงานร่วมกับชมรมแห่งนี้ การ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนก่อตั้งและผู้ที่อยู่ในฐานะประธานชมรม และการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
วรรณกรรมเกี่ยวกับทุนทางสังคมของผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้น 
 ในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะขอน าเสนอในเกี่ยวกับความหมายของทุนทางสังคม ความรู้เกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น รวมทั้งปัญหา
และผลกระทบจาการเจ็บป่วยด้วยโรคสมาธิสั้น ดังนี ้

ความหมายของทุนทางสังคม 
Coleman (1988) (อ้างถึงใน พรชัย ตระกูลวรานนท์, 2542) ได้ให้ความหมายของทุนทางสังคมไว้ว่า เป็นชุดของ

ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มีผลมาจากความตั้งใจบนพื้นฐานของความคาดหวังในสิ่งที่ต้องการใช้ร่วมกัน เป็นชุดของการมี
ค่านิยมร่วมกัน และการมีส านึกของความไว้วางใจระหว่างกันเป็นโครงสร้างทางสังคมที่เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลในองค์กร  

Hanifan (1916) (อ้างถึงใน พรชัย ตระกูลวรานนท์, 2542) กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นสิ่งท่ีมีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ เป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจ าวันในรูปของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ความเป็นสมาชิกกลุ่ม ความเห็นใจกัน และความสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่างปัจเจกบุคคลและครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดหน่วยทางสังคม เมื่อปัจเจกบุคคลมีการติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและ
หน่วยทางสังคมของเพื่อนบ้านจะก่อให้เกิดการเพิ่มของทุนทางสังคม 
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นักเศรษฐศาสตร์ส านักธนาคารโลกได้ให้ค านิยามทุนทางสังคมคือการที่บุคคลสามารถได้ประโยชน์จากการเป็น
สมาชิกของสังคมหรือเครือข่ายสังคมผ่านความสัมพันธ์ทางสังคมหรือโครงสร้างทางสังคม อาจแบ่งคร่าวๆในลักษณะเชิง
โครงสร้างได้เป็น 2 ประเภท 1) ทุนทางสังคมประเภทการรับรู้ทุนทางสังคมประเภทนี้เกี่ยวพันกับเรื่องของความรู้สึกนึกคิด
จิตใจค่านิยมความเช่ือทัศนคติเช่นความเช่ือถือไว้วางใจกันคุณค่าร่วมกันความเกื้อกูลกัน 2) ทุนทางสังคมประเภทโครงสร้าง
ลักษณะ (Structural social capital) มีลักษณะที่มองเห็นและประเมินได้ง่ายกว่าเข้าใจได้ง่ายกว่าประเภทแรกเนื่องจาก
เกี่ยวพันกับบทบาทพฤติกรรมการกระท าหรือความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเครือญาติสา ยสัมพันธ์
อุปถัมภ์หรือจะเป็นเครือข่ายองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (ชวินทร์ ลีนะบรรจง และคณะ, น.19 และPrachatip 
Kata, 2004, น.12) 

ดังนั้นผู้เขียนขอให้ความหมายของทุนทางสังคมว่าคือกลุ่มทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เกิดจากการรวมตัว
กันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมร่วมกันบนความไว้วางใจของสมาชิกที่มีต่อกลุ่ม ซึ่งการ
รวมกลุ่มนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบุคคลที่เป็นสมาชิก ซึ่งการช่วยเหลือและสนับสนุนจะท าให้สมาชิกของกลุ่ม องค์กร 
หน่วยงาน หรือเครือข่ายเหล่านั้นสามารถผ่านพ้นปัญหาที่เผชิญอยู่ไปได้จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคม
พบว่า ทุนทางสังคมนั้นมีท าหน้าที่ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ หรือความร่วมมือกันระหว่างคนในองค์กร โดยมีบทบาท
ดังต่อไปนี้ (ชวินทร์ ลีนะบรรจง และคณะ, น.11-16) 

1. บทบาทด้านการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  
2. บทบาทด้านความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างกันมากขึ้น เกิดเครือข่ายที่มีการ

รวมตัวกันท าให้เกิดเป็นพลัง อ านาจในการต่อรอง พิทักษ์สิทธิ น าไปสู่การเคลื่อนไหวและพัฒนาองค์กร 
สร้างความรู้สึกผูกพันในกลุ่ม องค์กร สถาบัน ท าให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. บทบาทด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแต่ละระดับ แต่ละรูปแบบมีผล
ต่อการส่งเสริมและการพัฒนาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมากขึ้น 

4. บทบาทด้านการเป็นแหล่งควบคุมทางสังคม ท าหน้าที่ในการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ต่างๆ ซึ่งท าให้เกิดการวมกลุ่มอย่างเป็นระบบมากขึ้น 

5. บทบาทด้านการเป็นแหล่งสนับสนุนครอบครัว ท าให้สมาชิกได้รับการศึกษา และพัฒนาบุคลิกภาพ น าไปสู่
การปรับตัวได้ในสังคมและมีสัมฤทธิผลทางการศึกษาท่ีดีขึ้น 

ความรู้เกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น 
รุ้งวิภา เจริญราษฎร์ (2546, น.13) ให้ค าจ ากัดความสมาธิสั้นว่า เป็นอาการที่ถูกจัดให้เป็นความผิดปกติทาง

พฤติกรรม หรืออาการที่เด่นชัดคือ การมีสมาธิสั้น เคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่ง และการหุนหันพลันแล่นขาดความยับยั้งช่ังใจ โดยผู้ป่วย
อาจมีอาการใดอาการหนึ่งร่วมกับอาการอื่น หรือไม่มีก็ได้ แต่จะต้องเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 
และต้องพบอาการดังกล่าวก่อนอายุ 7 ปี ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินชีวิตของผู้ป่วยและคนใกล้ชิด 
 วิฐารณ บุญสิทธิ (2555, น.375) กล่าวว่า โรคสมาธิสั้น เป็นภาวะบกพร่องในการท าหน้าที่ของสมองที่มีอาการหลัก
คือความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ขาดสมาธิต่อเนื่อง (Inattention) 2) ซนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่ง 
(Hyperactivity) 3) ขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่น (Impulsivity) ที่เป็นมากกว่าปกติในเด็กระดับพัฒนาการเดียวกันท า
ให้เสียหน้าที่ในการด ารงชีวิตประจ าวันหรือการเข้าสังคม 
 พัชราวดี สารวุฒิพันธ์ (2555, น.11) กล่าวว่า เด็กสมาธิสั้น คือ เด็กที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรม ซึ่งแสดงออกมา
ทางการกระท า ค าพูด เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุหรือระดับพัฒนาการและแสดงออกอย่างต่อ เนื่องยาวนาน
พอสมควร โดยพฤติกรรมที่แสดงออกจะอยู่ในรูปของการขาดสมาธิ ซุกซน ไม่อยู่นิ่ง วอกแวก ไม่สนใจผู้อื่น ประมาท หุนหัน
พลันแล่น  
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จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนสามารถนิยามได้ว่า “โรคสมาธิสั้น” หมายถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับความ
ผิดปกติทางด้านพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล ซึ่งจะมีอาการหลัก 3 อาการ ได้แก่ อาการสมาธิสั้น อาการหุนหันพลัน
แล่น ขาดความยับยั้งช่ังใจ และอาการซุกซนไม่อยู่นิ่ง โดยบุคคลที่ป่วยด้วยโรคนี้จะมีการแสดงออกถึงอาการดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป และแสดงอาการก่อนอายุ 7 ปี และจากการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคสมาธิสั้นนั้นยังไม่
สามารถระบุสาเหตุในการเกิดของโรคได้อย่างแน่ชัด แต่พอจะจ าแนกสาเหตุของการเกิดโรคว่าเกิดจากปัจจัยทางชีวภาพ และ
ปัจจัยด้านจิตสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

สาเหตุที่อาจเกิดจากปัจจัยทางชีวภาพ พันธุกรรม ความผิดปกติของสมองส่วนต่างๆ ท าให้สมองเติบโตและพัฒนาช้า
ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการของผู้ป่วย การท างานผิดปกติของสารสื่อประสาท สารสื่อประสาทอันได้แก่ Dopamine, 
Norepinephrine และ Serotonin ที่ไม่สมดุลอาจมีผลต่อการเกิดโรคสมาธิสั้น(รุ้งวิภา เจริญราษฎร์, 2546, น.13-15) 

สาเหตุที่อาจเกิดจากปัจจัยด้านจิตสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อเด็กอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพิษ อากาศ น้ า อาหาร
ที่มีสารปนเปื้อนโดยเฉพาะสารตะกั่ว ท าให้เด็กที่ไม่มีปัญหาตั้งแต่เกิดได้รับพิษท่ีสะสมเรื่อยมาเป็นสาเหตุของการเกิดโรคสมาธิ
สั้นได้ การติดสารเสพติดตั้งแต่ก่อน หรือระหว่างตั้งครรภ์ของมารดา รวมไปถึงการเลี้ยงดูของบิดา ความเครียด การอยู่ในภาวะ
วิกฤต หรือปัญหาต่างๆ เช่น การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก การหย่าร้างในครอบครัว รวมถึงปัญหาด้านจิตใจของพ่อแม่หรือ
บุคคลใกล้ชิดเด็ก รวมไปถึงภาวะความขาดแคลน การถูกเลี้ยงในสถานสงเคราะห์ ท่าทีของพ่อแม่และเพื่อนที่มีต่อเด็กมีความ
เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคสมาธิสั้น (มัทนา บุญสิงห์. 2554, น.45-46) สิ่งแวดล้อมเหล่านนี้อาจไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดโรค
สมาธิสั้นโดยตรง แต่ส่งผลอย่างมากต่อการด าเนินอาการของโรค ท าให้เด็กหรือบุคคลที่มีอาการแสดงอาการออกมาให้เห็น
อยา่งชัดเจน 

ปัญหาและผลกระทบของการเจ็บป่วยด้วยโรคสมาธิสั้น 
1. ปัญหาและผลกระทบต่อเด็กสมาธิสั้น ปัญหาที่พบในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะเป็นปัญหาด้านพฤติกรรม และ

อารมณ์ เด็กจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ดื้อรั้น ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบ หงุดหงิดขี้โมโห ควบคุมตัวเองไม่ได้และมั กแสดง
พฤติกรรมไม่เหมาะสมออกมา เช่น การรบกวนเพื่อและครูในห้องเรียน มีบางกลุ่มที่มีอาการเศร้าเรื้อรัง วิตกกังวล เพราะ
ความสามารถบางอย่างถูกจ ากัด และมีความไม่มั่นใจในตนเองเพราะรู้สึกมีปมด้อย บางครั้งเด็กจะแยกตัวไปอยู่คนเดียวเพราะ
ไม่มีความมั่นใจเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน ซึ่งเกิดจากการเจ็บป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นร่วมกับวิธีการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก 
(มัทนา บุญสิงห์, 2554, น.48) นอกจากนั้นพบว่าเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นยังต้องเผชิญปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนในสังคม 
มักมีปัญหาด้านการปรับตัว การเข้าสังคมและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีปัญหาในการรักษาสิทธิของตนเอง และภาคภูมิใจใน
ตนเองต่ า (นงพะงา ลิ้มสุวรรณ, 2538, น.111) เด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่มีระดับสติปัญญาอยู่ในระดับปกติ อย่างไรก็ดีบางราย
อาจมีระดับสติปัญญาสูงหรือปัญญาเลิศ แต่มักจะพบอุปสรรคด้านการเรียน ต้องใช้ความพยายามในการเรียนมากกว่าเด็กปกติ
เพราะอาการสมาธิสั้นท าให้เด็กไม่สามารถจดจ่ออยู่กับการเรียนได้เพียงพอ อาการอยู่ไม่นิ่ง (Hyperactivity) ที่เด็กที่เป็นโรค
สมาธิสั้นมีเป็นอาการที่รบกวนการเรียนรู้ของตนเองและรบกวนการสอนของครูในห้องเรียน (รุ้งวิภา เจริญราษฏร์, 2546, น.
19) 

2. ปัญหาและผลกระทบต่อครอบครัวเด็กสมาธิสั้น ส าหรับผลกระทบที่มีต่อครอบครัวของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นนั้น 
ผู้ปกครองมักเกิดความยากล าบากในการเลี้ยงดู ต้องทุ่มเทเวลาในการดูแลมากกกว่าเด็กทั่วไป เพราะต้องคอยระแวดระวัง
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุตรหลาน นอกจากนี้ยังเกิดผลกระทบด้านจิตใจที่ส่งผลให้ผู้ปกครองและครอบครัวเกิดภาวะ
ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า ซึ่งมัทนา บุญสิงห์ (2554, น.50-51) กล่าวไว้ว่า ความไม่เข้าใจในปัญหาของ
เด็กท าให้มีผลต่อการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว การเจ็บป่วยด้วยโรคสมาธิสั้นของสมาชิกในครอบครัวยั งก่อให้เกิดความเครียด
ภายในครอบครัว เพราะปัญหาพฤติกรรมและการเรียนที่ผู้ปกครองไม่เข้าใจ จึงไม่สามารถจัดการปัญหาได้ ความเครียดที่
เกิดขึ้นอาจส่งผลท าให้ครอบครัวแตกแยก หรือมีการท าร้ายร่างกายในครอบครัว เกิดปัญหาการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมใน
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ครอบครัว ได้แก่ การตามใจเด็กมากเกินไป การช่วยเหลือเด็กมากเกินไป การดุด่า ต าหนิ ประณาม ประจาน การลงโทษที่
รุนแรง และการปล่อยให้เด็กมีอิสระมากเกินไป  

3. ปัญหาและผลกระทบต่อสังคม ผู้ที่ป่วยสมาธิสั้นมีความเสี่ยงสูงกว่าบุคคลทั่วไปในการที่จะป่วยเป็น Personality 
Disorder หรือบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลิกภาพแบบอันธพาล เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดซึ่งส่งผลท าให้เด็ก
หรือบุคคลที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นมีความเสี่ยงในการก่อเหตุอาชญากรรม เช่น การท าร้ายผู้อื่น การลักขโมย เป็นต้น  (มัทนา 
บุญสิงห์, 2554, น.51) 

จากปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทั้งตัวบุคคลที่เจ็บป่วยด้วยโรคสมาธิสั้น ครอบครัว รวมถึงในระดับสังคมแสดง
ให้เห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับบุคคลที่เผชิญปัญหาเหล่านี้ สังคมต้องสามารถให้ความช่วยเหลือในกรณีที่
บุคคลต้องเผชิญปัญหาในการดูแลบุคคลสมาธิสั้น รวมไปถึงสนับสนุนให้ทั้งผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคนี้และครอบครัวในด้านต่างๆ 
เช่น การให้ค าปรึกษา การให้ความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีที่พึ่งพิงยามประสบปัญหา ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิ
สั้นแห่งเป็นเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานป่วยด้วยโรคสมาธิสั้น จึง เป็นที่
น่าสนใจว่า การสร้างทุนทางสังคมของผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทยนั้นมีที่มาอย่างไร และความเป็นทุนทางสังคม
ของชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทยช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กสมาธิสั้นที่เป็นสมาชิกชมรมฯ ได้อย่างไร 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การสร้างทุนทางสังคมของชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย” ใช้วิธีการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลดังนี้ 

1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ได้แก่ ผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการก่อตั้งชมรมฯ มาตั้งแต่แรกเริ่ม คือ พระพระธรรมบัณฑิต (เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก) พระราช
ญาณกวี และ พญ. คุณสวรรยา เดชอุดมรวมทั้งหมด 3 คนและคณะกรรมการของชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศ
ไทยที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งที่ได้รับและเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและ
กระบวนการท างานของชมรมฯ ได้แก่ ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการชมรมฯ อีก 4 คนรวมทั้งหมด 5 คนเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาและพัฒนาการของชมรมฯ 

2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มผู้ปกครองที่ดูแลบุคคลสมาธิสั้นที่เป็นสมาชิกของชมรมฯ จ านวน 8-12 
คน โดยเป็นสมาชิกท่ีเคยได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางด้านต่างๆ จากชมรมฯ และมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง
ชมรมฯ เป็นผู้จัดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนช่วยเหลือของชมรมฯ ในฐานะทุนทางสังคมของผู้ปกครองบุคคล
สมาธิสั้น 

3. การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Observation) โดยผู้เขียนได้เข้าไปเป็นอาสาสมัครท างานในชมรมฯ เพื่อที่จะได้เข้าใจ
กระบวนการท างานของชมรมฯ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวค าถามและค าส าคัญในประเด็นที่ศึกษา ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน าข้อมูลที่
ได้มาจัดระบบระเบียบและหมวดหมู่ และวิเคราะห์โดยการมองหาประเด็นหลักที่พบในข้อมูลการสัมภาษณ์ทั้งหมดก่อนแล้วจึง
น ามาแตกออกเป็นประเด็นตามประเด็นที่ได้มีการสร้างเป็นแนวค าถามขึ้นมา จากนั้นน ามาวิเคราะห์เช่ือมโยงทฤษฎีกับข้อมูล 
โดยอยู่ในขอบเขตแนวความคิดและวัตถุประสงค์ในการศึกษาท่ีก าหนด 
 
ผลการศึกษา 
ความเป็นมาและพัฒนาการของชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย 
 จากการศึกษาด้วยด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้น
แห่งประเทศไทย ได้แก่ ท่ีปรึกษาของชมรมฯ และประธานชมรมฯ ได้ข้อมูลดังนี ้
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ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2542 จากการตระหนักถึงจ านวนที่
เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากของบุคคลที่เป็นโรคสมาธิสั้น และการขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุคคลสมาธิสั้นที่อาจจะส่งผลให้
เกิดปัญหาทั้งต่อตัวบุคคลที่ป่วย ครอบครัวและสังคมตามมา ชมรมฯ มีพระธรรมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษ
กพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและแพทย์หญิงคุณสวรรยา เดชอุดมเป็นก าลังหลักในการ
ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชด าริในลักษณะ 3 ประสาน 
บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งต้องการให้บ้าน วัด และโรงเรียนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันและมีการประสานสัมพันธ์กัน  

 
“อาตมาดูแลศูนย์แพทย์พัฒนา มีชมรมผู้สูงอายุ ชมรมดนตรี ร้องเพลง สมาธิแล้วก็ร้อยแปดพัน

อย่าง คุณหมอสวรรยาก็ดูแลด้านนี้อยู่ คุณนภัทรก็ดูแลด้านนี้อยู่ ก็คิดว่าน่าจะมีชมรมพวกนี้ขึ้นมา เพื่อ
ช่วยเหลือกัน มันก็เกิดจากด าริแรกๆ แล้วขยายตัวขึ้นมาเพื่อสนองแนวพระราชด าริในหลวงว่าให้บ้านวัด
โรงเรียนอยู่ด้วยกันแล้วก็มาท างานสัมพันธ์กัน”  

 
ในระยะแรกชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของสโมสรศูนย์แพทย์พัฒนา ตาม

โครงการในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากด าเนินงานภายใต้การดูแลของสโมสรศูนย์แพทย์พัฒนามา
ระยะเวลาหนึ่ง ทางชมรมฯ จึงแยกตัวออกมาเป็นชมรมอิสระที่ไม่ขึ้นกับหน่วยงานใด โดยมีคุณนภัทร พุกกะณะสุตด ารง
ต าแหน่งประธานชมรมเรื่อยมาจนปัจจุบัน ทั้งนี้ทางชมรมฯ ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ก่อตั้งทั้ง 3 ท่าน ในด้าน
ต่างๆ เช่น การให้ค าปรึกษาเมื่อชมรมฯ เกิดปัญหาในการด าเนินงาน การระดมทุน เป็นต้น 

การก่อตั้งชมรมฯ ได้มีการร่วมมือกับผู้ปกครองของบุคคลสมาธิสั้นท่ีมีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และสนับสนุนช่วยเหลือผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นรายอื่นที่อยู่ในสถานการณ์ของการดูแลบุคคลสมาธิสั้นเหมือนกันให้ด าเนิน
ชีวิตและเลี้ยงดูบุตรหลานที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นได้อย่างถูกต้อง โดยแรงจูงใจในการก่อตั้งชมรมฯ ของผู้ก่อตั้งทั้ง 3 คนมี
สาเหตุมาจากการการเห็นถึงความส าคัญของการมีกลุ่มช่วยเหลือกันเองของผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้น โดยเห็นว่ากลุ่มช่วยเหลอื
กันเองนี้เป็นแหล่งรวมคน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวมทั้งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ดูแลบุคคลสมาธิสั้น และเพราะการดูแลบุตรหลานที่เจ็บป่วยโดยขาดความรู้ความเข้าเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้แก่พ่อแม่
ผู้ปกครอง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความทุกข์เหล่านี้ให้มีคุณค่า จึงสามารถท าได้โดยการน าประสบการณ์การดูแลบุตรหลาน
ของตนเองมาแบ่งปันเพื่อให้เกิดความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองคนอ่ืนๆ อย่างเช่นที่ทางชมรมฯท า 

 
“บางทีพ่อแม่หมดเวลาทั้งชีวิตเพื่อดูแลลูก เรามานั่งคิดดูอีกทีก็ต้องเอาตรงนี้มาเป็นคุณค่า เอา

สิ่งที่มันเกิดมาเป็นคุณค่า อย่างคุณนภัทรมาดูแลด้านนี้ มันก็เป็นคุณค่า แทนที่จะเป็นความทุกข์ พ่อแม่ที่
เสียสละช่วยกันท างานตรงนี้ก็เพราะมันมีคุณค่า แทนที่เราจะมุ่งแก้เฉพาะลูกของเรา เราก็มุ่งหวังลูกคนอื่น
ด้วยแบบนี้แล้วมันบรรเทา เป็นการท าบุญ ได้บุญ ได้ช่วยเหลือคนอื่น” 

 
และแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งในการก่อตั้งชมรมฯ คือการเล็งเห็นว่าหากกลุ่มบุคคลสมาธิสั้นไม่ได้รับการช่วยเหลือและ

ดูแลอย่างถูกวิธี กลุ่มคนเหล่านี้อาจจะสร้างปัญหากับสังคมในอนาคต ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีชมรมฯ เกิดขึ้น 
ในขณะที่กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกรุ่นแรกของชมรมฯ นั้น มีแรงจูงใจในการด าเนินงานของชมรมผู้ปกครองบุคคล
สมาธิสั้นแห่งประเทศไทยมาจากบุตรหลานของตนเองที่เป็นโรคสมาธิสั้นท าให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเผชิญกับปัญหาในการดูแล
บุตรหลานอันมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองเหล่านี้จึงไม่อยากเห็น
ผู้ปกครองของเด็กท่ีป่วยด้วยโรคสมาธิสั้นรายอื่นต้องเผชิญกับปัญหาซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ดังเช่นท่ีตนเองเคยพบเจอ 
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“เพราะเราเห็นความทุกข์ เราเห็นทุกข์ที่เหมือนกับเรา แล้วเราเป็นคนตาบอดคล าช้างมาแล้ว 
เราก็จะไม่ปล่อยให้พ่อแม่ต้องเป็นตาบอดคล าช้าง…แล้วลูกก็บอกว่าให้แม่ช่วยเหลือพ่อแม่แล้วก็พวกเด็กๆ 
ด้วยนะ เวลาที่ลูกอยู่ลูกจะช่วยรับโทรศัพท์เสมอ มันเป็นแบบนั้นมา แล้วเราก็เห็นความทุกข์ของคนอื่นมา
เรื่อยๆ... ตอนนั้นก็มีการโหวตว่าใครจะเป็นประธาน เราก็นึกในใจว่ายังไม่พร้อมเลย ถ้าเรามาท าตรงนี้เรื่อง
ต้องวิ่งมาหาเราอีกเยอะ เรามีเรื่องลูกของเราอยู่แล้ว แต่พอนึกถึงลูกของเรา เขาบอกว่าแม่ช่วยพ่อแม่ของ
ลูกคนอ่ืนด้วยนะ เราก็เลยตัดสินใจรับ แล้วเราก็ไม่ได้นึกว่าเราจะมากอบโกยเงิน เราคิดว่าในการช่วยคนนี้
มันคือของดี” 

 
คุณค่าทางความคิดและการมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ชมรมแห่งนี้ยังคงด ารงอยู่จนถึงปัจจุบัน 

การเกิดขึ้นของชมรมฯ ช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นของการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองร่วมทั้งบุคคลที่เจ็บป่วยด้วยโรคสมาธิสั้น  
ซึ่งหากสังคมยังคงเพิกเฉยต่อกลุ่มคนที่ประสบปัญหาเหล่านี้ ผลกระทบจากปัญหาก็อาจจะลุกลามไปในหลายระดับ ทั้งใน
ระดับของบุคคลที่ป่วยด้วยโรคสมาธิสั้น ระดับครอบครัว และระดับสังคม การที่ชมรมฯ ด าเนินงานมาจนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งที่
พิสูจน์ให้เห็นว่า ชมรมแห่งน้ีก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนที่ประสบปัญหาโดยตรง
จากการเจ็บป่วยด้วยโรคสมาธิสั้น และหัวใจส าคัญในการด ารงอยู่นี้คือ ความปรารถนาดีของคนกลุ่มหนึ่งที่มีต่อเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน ความปรารถนาดีที่ไม่อยากให้เพื่อนมนุษย์ต้องประสบพบเจอกับปัญหาแบบเดียวกับที่ตนเองเคยเผชิญ โดยที่ความ
เป็นมาและพัฒนาการของชมรมแห่งนี้เริ่มต้นจากการรวมตัวกันของพ่อแม่ที่ประสบปัญหาในการเลี้ยงดูบุตรที่ป่วยด้วยโรค
สมาธิสั้นเหมือนกัน กลุ่มพ่อแม่เหล่านี้รวมตัวกันท ากิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเลี้ยงดูบุตรหลานของตน โดยมี
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทยจึงถือได้ว่าเป็นทุนทางสังคมของพ่อแม่
ผู้ปกครอง และผู้ที่มีหน้าท่ีดูแลบุคคลที่เจ็บป่วยด้วยโรคสมาธิสั้น  
การสนับสนุนช่วยเหลือของชมรมฯ ในฐานะทุนทางสังคมของผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้น 

เมื่อผู้ศึกษาได้มีโอกาสสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมโดยการปฏิบัติงานร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งสัมภาษณ์ประธานชมรมฯ พบว่า กิจกรรมและการด าเนินงานต่างๆ ของชมรมฯมีความสอดคล้องกับ
บทบาทของทุนทางสังคมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ บทบาทด้านการแบ่งปันข้อมูล บทบาทด้านความร่วมมือในกิจกรรม บทบาทด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บทบาทด้านการเป็นแหล่งควบคุมทางสังคม และบทบาทด้านการเป็นแหล่งสนับสนุนครอบครัว
ดังนี ้

1. บทบาทด้านการแบ่งปันข้อมูล บทบาทในด้านนี้จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่ง
ทางชมรมฯ มีการแบ่งปันข้อมูลให้กับสมาชิก รวมทั้งผู้ที่ประสบปัญหาในการเลี้ยงดูบุตรหลานสมาธิสั้น โดยจัดบริการ
ให้บริการให้ค าปรึกษา โดยระบบของการด าเนินงานให้ค าปรึกษาเริ่มตั้งแต่การที่มีผู้ปกครองซึ่งส่ วนมาก ได้แก่ พ่อแม่ที่บุตร
หลานเป็น หรือสงสัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นโทรศัพท์เข้ามาขอรับค าปรึกษาจากชมรมฯ และทางชมรมฯ จะให้ค าปรึกษาทาง
โทรศัพท์ก่อน โดยหน้าท่ีนี้เป็นหน้าท่ีของประธานชมรมซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงในการเลี้ยงดูบุตรที่เป็นโรคสมาธิสั้น
และการให้ค าปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองที่ประสบปัญหาเดียวกันในฐานะของประธานชมรมฯ เมื่อท าการปรึกษาทางโทรศัพท์
เรียบร้อยแล้ว หากพ่อแม่ผู้ปกครองที่โทรศัพท์เข้ามาขอรับค าปรึกษาต้องการรับค าปรึกษาเพิ่มเติม ทางชมรมฯ จะท าการนัด
ผู้ปกครองรวมทั้งบุตรหลานท่ีป่วยหรืออาจจะป่วยด้วยโรคสมาธิสั้นเข้ามาพบที่ส านักงานของชมรมฯ เพื่อให้ผู้ให้ค าปรึกษาได้
สังเกตอาการของเด็กอย่างเต็มที่ อันจะท าให้การให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ปกครองรวมทั้งบุตรหลานถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ในทุกครั้งของการให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาจะบอกกล่าวแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเสมอว่าทางผู้ ให้ค าปรึกษานั้นเป็นเพียง “แม่” 
ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรที่ป่วยด้วยโรคสมาธิสั้นเท่านั้น ไม่ใช่แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนัก
วิชาชีพใดๆ โดยเฉลี่ยแล้วการให้ค าปรึกษาในลักษณะเช่นนี้ใช้เวลาประมาณ 2-3 ช่ัวโมงต่อบุคคล ท าให้ในแต่ละวันชมรมฯ ให้
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ค าปรึกษาแก่ผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือได้วันละ 2 ราย และในทุกๆ 2 เดือน ทางชมรมฯ จะจัดท าจุลสาร “เพื่อนแม่” เพื่อ
แจกให้แก่บุคคลที่เป็นสมาชิก ซึ่งจุลสารนี้จะรวบรวมเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับการดูแลบุตรหลาน 

2. บทบาทด้านความร่วมมือในกิจกรรม บทบาททางด้านนี้ก่อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างกัน เกิดเครือข่ายที่มีการ
รวมตัวกันท าให้เกิดเป็นพลัง และท าให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพทางชมรมฯมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มพ่อแม่
ผู้ปกครอง ซึ่งจะจัดเป็นประจ าทุก 2 เดือน กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการดูแล
บุตรหลานในการรูปแบบของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูบุตรหลานระหว่างครอบครัวแต่ละครอบครัว รวมไปถึง
กิจกรรมที่จัดท าขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เช่น กิจกรรมศิลปะที่จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้
ใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมแต่ละครั้งจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชมรมฯ โดยมีทั้งสมาชิกที่เข้า
มามีบทบาทในการเป็นทีมงานจัดกิจกรรม บทบาทในการสนับสนุนทุน อุปกรณ์ หรือวัสดุของใช้ที่จ าเป็น และบทบาทของการ
เข้าร่วมและรับประโยชน์จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว 

3. บทบาทด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บทบาทด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแต่ละระดับมีผลต่อการ
ส่งเสริมและการพัฒนาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมากขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่า ชมรมฯ ยังมีข้อจ ากัดในด้านนี้อยู่ 
เนื่องจากการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของชมรมนั้นขึ้นอยู่กับประธานชมรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็
เพราะการด าเนินการของชมรมฯ มีประธานชมรมเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการขับเคลื่อนงานของชมรมฯ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
สมาชิก รวมทั้งคณะกรรมการคนอื่นมีข้อจ ากัดทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะข้อจ ากัดทางด้านเวลาซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานของชมรมฯ ได้อย่างเต็มที่ 

4. บทบาทด้านการเป็นแหล่งควบคุมทางสังคม บทบาทด้านนี้ท าหน้าที่ในการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎ ตามธรรมเนียม
ปฏิบัติต่างๆ ซึ่งท าให้เกิดการวมกลุ่มอย่างเป็นระบบมากขึ้นในบทบาทด้านนี้สืบเนื่องมาจากการให้ค าปรึกษาของชมรมฯ จะมี
แนวทางที่คล้ายคลึงกันอันได้แก่ การแนะน าอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการ การท าตารางกิจกรรมเพื่อฝึกให้เกิด
ระเบียบวินัยในตัวบุตรหลาน รวมทั้งการแนะน าให้พ่อแม่ผู้ปกครองส่งเสริมให้บุตรหลานเล่นการละเล่นแบบไทย ซึ่งเป็น
การละเล่นท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเป็นไปตามช่วงวัย และยังแนะน าให้พ่อแม่ผู้ปกครองน าหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน ค าแนะน าเหล่านี้เป็นเสมือนธรรมเนียมที่พ่อแม่ผู้ปกครองแต่ละคนใช้ในการดูแลบุตรหลาน 
นอกจากนั้นในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในชมรมฯ เช่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลบุตร 
กิจกรรมเหล่านี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ท าหน้าที่เสมือนการควบคุมทางสังคมให้สมาชิกของครอบครัวต้องปฏิบัติตาม
หลักการที่เป็นของชมรมมากข้ึน 

5. บทบาทด้านการเป็นแหล่งสนับสนุนครอบครัว บทบาทด้านนี้ท าให้สมาชิกได้รับการศึกษา และพัฒนาบุคลิกภาพ 
น าไปสู่การปรับตัวได้ในสังคม ชมรมฯ มีการสนับสนุนด้านต่างๆ ให้แก่สมาชิก ทั้งทางด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรูปแบบของการให้ค าปรึกษาท้ังทางโทรศัพท์และโดยตรง และการเผยแพร่จุลสาร “เพื่อนแม่” ซึ่งภายในประกอบ
ไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูบุตรหลาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง นอกจากนั้นทางชมรมฯ ยังเป็นแหล่ง
สนับสนุนทางจิตใจให้แก่สมาชิกโดยการให้ก าลังใจซึ่งกันและกันในกลุ่มของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ ต้องดูแลบุตรหลานที่ป่วยด้วย
โรคสมาธิสั้น ซึ่งท าให้พ่อแม่ผู้ปกครองเหล่านี้มีพลังใจในการเลี้ยงดูบุตรหลานตนเองต่อไป 

จากกิจกรรมและการด าเนินงานของชมรมฯ ผู้ศึกษาได้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกบนความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน อันมีสาเหตุมาจากการที่บุคคลเหล่านี้ประสบปัญหาในการเลี้ยงดูบุตรหลานท่ีมีอาการสมาธิสั้นเหมือนกัน ความทุกข์ที่เกิด
ขึ้นกับพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งบุตรหลานท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคสมาธิสั้นเป็นแรงผลักดันให้เกิดปฏิสัมพันธ์ เกิดกิจกรรมอันจะน าพา
ผู้คนกลุ่มนี้ผ่านพ้นปัญหาที่เผชิญอยู่ และเกิดความอุ่นใจว่ายังมีผู้คนที่ประสบปัญหาและสถานการณ์เช่นเดียวกับตนเอง 
ลักษณะร่วมที่เหมือนกันของคนกลุ่มนี้ผลักดันให้ปฏิสัมพันธ์ของพวกเขากลายมาเป็นทุนทางสังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกับ
กลุ่มของพวกเขาเองจะเห็นได้ว่าในฐานะทุนทางสังคมของผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้น ชมรมฯ เป็นกลุ่มที่มีความส าคัญอย่างมาก
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ในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ปกครองที่ตกอยู่ในสถานการณ์ของการดูแลบุตรหลานท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคสมาธิสั้น เพราะชมรม 
เป็นชมรมหนึ่งท่ีมีบทบาทในการช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นท่ีพึ่งพิงในยามที่พ่อแม่ผู้ปกครองประสบกับปัญหาอันมีสาเหตุมา
จากการเจ็บป่วยด้วยโรคสมาธิสั้นของบุตรหลานของตนเอง สิ่งที่ส าคัญอย่างมากของความเป็นทุนทางสังคมของชมรมแห่งน้ีคือ 
การที่ชมรมฯ เกิดขึ้นและด ารงอยู่มาจนถึงปัจจุบันด้วยแรงขับเคลื่อนของกลุ่มคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ปัญหาเดียวกัน การ
ขับเคลื่อนของคนกลุ่มนี้เป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้ชมรมฯ เกิดความยั่งยืนในอนาคต  
 
อภิปรายผล 
 ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และสนับสนุนช่วยเหลือผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นที่ประสบปัญหาการดูแลบุคคลสมาธิสั้นแรงจูงใจในการก่อตั้งชมรม
แห่งนี้มาจากการเห็นถึงความส าคัญของการมีกลุ่มช่วยเหลือกันเองของผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นรวมทั้งการไม่อยากเห็น
ผู้ปกครองของบุคคลที่ป่วยด้วยโรคสมาธิสั้นต้องเผชิญกับความทุกข์ ดังเช่นที่เหล่าผู้ปกครองกลุ่มแรกที่เข้ามาเป็นสมาชิกต้อง
พบเจอ ในระยะแรกชมรมฯ อยู่ภายใต้การดูแลของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ตามโครงการในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว หลังจากด าเนินงานภายใต้การดูแลของสโมสรศูนย์แพทย์พัฒนามาระยะเวลาหนึ่ง ทางชมรมฯ จึงแยกตัวออกมา
เป็นชมรมอิสระที่ไม่ขึ้นกับหน่วยงานใดและด าเนินงานมาจนกระทั่งปัจจุบัน ในส่วนของการสนับสนุนช่วยเหลือของชมรมฯ ที่มี
ต่อสมาชิก ทางชมรมฯ มีบริการให้ค าปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองที่เกิดปัญหาในการเลี้ยงดูบุตรที่ป่วยเป็นสมาธิสั้น นอกจากนั้น
การด าเนินงานของชมรมฯ ยังก่อให้เกิดกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูบุตรหลานระหว่างครอบครัวแต่ละครอบครัว
ในรูปแบบของกิจกรรมกลุ่มซึ่งจัดเป็นประจ าทุกๆ 2 เดือน รวมทั้งกิจกรรมที่จัดท าขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมแต่ละครั้งจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชมรมฯ ทั้งทางด้านการเป็นทีมงานจัด
กิจกรรม และการเป็นผู้ร่วมกิจกรรม ท าให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกบนความไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งกลายมาเป็นทุน
ทางสังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกับกลุ่ม ผู้ศึกษาพบว่า กิจกรรมและการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับบทบาทของทุนทาง
สังคมที่แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ บทบาทด้านการแบ่งปันข้อมูล บทบาทด้านความร่วมมือในกิจกรรม บทบาทด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ บทบาทด้านการเป็นแหล่งควบคุมทางสังคม และบทบาทด้านการเป็นแหล่งสนับสนุนครอบครัว โดยในด้าน
ของการแบ่งปันข้อมูล ชมรมฯ มีบทบาทในการให้ค าปรึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก ด้านความร่วมมือในกิจกรรม 
ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก ด้านการเป็นแหล่งควบคุมทางสังคม ชมรมฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การเลี้ยงดูบุตรหลานซึ่งท าหน้าที่เสมือนการควบคุมทางสังคมให้สมาชิกของครอบครัวต้องปฏิบัติตามหลักการที่เป็นของชมรม
มากขึ้น ในด้านการเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคม ชมรมฯ เป็นแหล่งของการสนับสนุนความรู้ ตลอดจนสร้างก าลังใจในการ
ดูแลบุตรหลานให้เกิดขึ้นในตัวพ่อแม่ผู้ปกครอง แต่ในด้านของบทบาทการร่วมกันตัดสินใจ พบว่า ชมรมฯ ยังมีข้อจ ากัดในด้าน
นี้อยู่ เนื่องจากการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของชมรมนั้นขึ้นอยู่กับประธานชมรมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากว่า
สมาชกิ รวมทั้งคณะกรรมการคนอื่นมีข้อจ ากัดทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะข้อจ ากัดทางด้านเวลา 

อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาพบว่า ชมรมฯ ยังมีข้อจ ากัดที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนของชมรมฯ ทั้งนี้ข้อจ ากัดที่ผู้ศึกษาจะ
น าเสนอต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ค้นพบจากประสบการณ์ปฏิบัติงานร่วมกับชมรมฯ และการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่
ด ารงต าแหน่งประธานชมรมฯ ในปัจจุบัน ซึ่งจะขอน าเสนอข้อค้นพบดังต่อไปนี้ 

1. ด้านบุคลากรผู้ด าเนินงานของชมรมฯ เป็นความจริงที่ว่าในปัจจุบันชมรมแห่งน้ีมีคณะท างานท่ีด าเนินงานร่วมกัน แต่
จากการปฏิบัติงานร่วมกับชมรมฯ ท าให้ผู้ศึกษาพบว่า บุคคลที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของชมรมฯ ยังคงเป็นประธาน
ชมรมฯ เพียงผู้เดียว ประธานชมรมท าหน้าท่ีตั้งแต่การให้ค าปรึกษา การจัดกิจกรรม และการจัดการในด้านต่างๆ ใน
ชมรมฯ ท้ังนี้เนื่องมากจากข้อจ ากัดหลายๆ ด้านของคณะท างานท าให้ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกับ
ชมรมฯ ได้อย่างเต็มที่ข้อจ ากัดด้านนี้จะส่งผลโดยตรงต่อชมรมฯ ในอนาคตในแง่ที่ว่าหากวันหนึ่งชมรมฯ ขาด
ประธานชมรมซึ่งเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานท้ังหมดชมรมฯก็จะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ 
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2. ด้านงบประมาณของชมรมฯ จากการสัมภาษณ์ประธานชมรม ท าให้ผู้ศึกษาพบว่า งบประมาณของชมรมได้มาจาก
การบริจาคของผู้ที่มีจิตศรัทธาและสมาชิกของชมรมฯ ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่อาจไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานใน
อนาคต งบประมาณเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในการด าเนินการในด้านต่างๆ เพราะฉะนั้นการแสวงหาแหล่งทุน
เพิ่มเติมจึงมีความจ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของชมรมฯ ในอนาคต 
 

บทสรุป 
 ความเป็นมาของชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทยเริ่มต้นมาจากการที่คนกลุ่มหนึ่งเกิดความทุกข์จาก
การเลี้ยงดูบุตรที่ป่วยด้วยโรคสมาธิสั้น เมื่อตนเองเกิดความทุกข์แล้วจึงไม่อยากให้เพื่อนมนุษย์ที่ประสบกับความทุกข์
เช่นเดียวกับตนเองต้องตกอยู่ในวงัวนแห่งความทุกข์ ความปรารถนาดีที่เกิดขึ้นเป็นแรงผลักให้เกิดความคิดที่จะช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ที่ประสบกับปัญหาเช่นเดียวกับตนเอง ความคิดเหล่านี้ก่อให้เกิดทุนทางสังคมของผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นภายใต้ช่ือ 
“ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย”ชมรมแห่งน้ีเป็นทุนทางสังคมของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานซึ่งเจ็บป่วย
ด้วยโรคสมาธิสั้น ทุนทางสังคมของผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งนี้มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นที่พึ่งพิง
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในยามที่มีปัญหาในการด าเนินชีวิต ซึ่งในปัจจุบันความเป็นชมรมฯ ก าลังเผชิญกับข้อจ ากัดในด้านบุคลากร
ในการด าเนินงานและด้านงบประมาณ เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งในการที่จะท าให้ชมรมแห่งน้ีเกิดความยั่งยืนและ
ด ารงอยู่ในฐานะทุนทางสังคมและแหล่งพึ่งพิงของพ่อแม่ผู้ปกครองที่อาจจะประสบกับปัญหาและสถานการณ์ในการดูแลบุตร
หลานท่ีป่วยด้วยโรคสมาธิสั้นในอนาคต 
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ทัศนะของแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่อความมั่นคงในการท างานภายใต้ประชาคมอาเซยีน 
The viewpoint of the industrial labors toward working stability under the ASEAN Community 

 
พัทธ์ธิดา วัตตธรรม1  

Patthida Wattatham2 
 

Abstract 
  The ASEAN Community is a social issue that is widely discussed, any sectors are alarmed that a 
situation will arise in the future. Especially, the labor situation is forecast to the working stability under 
the ASEAN Community. The purpose of research were to study the level of awareness about ASEAN of 
manufacturing labors, the viewpoint of manufacturing labors about job security, and the preparation to 
working under the ASEAN Community. This research was a quantitative research by the electronic 
manufacturing labors in Pathumthani province, a sample of 100 labors. The results showed that a sample 
labors were still lack an understanding of the ASEAN Community, the situation about labors of various 
countries in ASEAN, including the viewpoint of the manufacturing workforce reflects that most labors have 
the errors of fact about an understanding of the movement of labors. So, all sectors should encourage 
workers with knowledge and understanding of ASEAN, more than at present. The workers must be 
developed all the time, knowledge, Specializations, the use of foreign languages, and knowledge 
Understanding of social conditions culture of ASEAN member countries to be able to work together with 
dignity, efficiency and stability of the work under the ASEAN Community. 
Keywords : ASEAN Community, Job security, Preparation 
 

บทคัดย่อ 
 ประชาคมอาเซียนเป็นประเด็นทางสังคมที่มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใดต่างก็ตื่นตระหนก
ต่อสถานการณ์ดังกล่าวท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านแรงงานท่ีมีการคาดการณ์ถึงความมั่นคงในการท างาน
เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับการรับรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของแรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิต ทัศนะของแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวกับความมั่นคงในการท างาน และ การเตรียมความพร้อม
ในการท างานภายใต้ประชาคมอาเซียน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยเลือกแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟา้
ในเขตจังหวัดปทุมธานีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่า แรงงานกลุ่มตัวอย่างยังขาดข้อมูลความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน สถานการณ์ด้านแรงงานของประเทศต่างๆ 
ในอาเซียน รวมทัง้ทัศนะของแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มแรงงานส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ การ
เคลื่อนย้ายของแรงงานท่ีคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงควรส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้ความเข้าใจในการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน รวมทั้งแรงงานจะต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทั้งด้านความรู้ 
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน การใช้ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจในสภาพสังคม วัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงในการท างาน
ภายใต้ประชาคมอาเซียน 
ค าส าคัญ : ประชาคมอาเซียน, ความมั่นคงในการท างาน, การเตรียมความพร้อม 
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บทน า 
 ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกโดยเช่ือมต่อประเทศในภูมิภาคต่างๆ เข้าด้วยกัน ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศต่างๆ ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการและเงินทุน
อย่างเสรีแทรกซึมไปท่ัวโลก การครอบง าของทุนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้ปรับเปลี่ยนให้สังคมโลกกลายเป็นสังคมทุนนิยม
ครอบคลุมทุกพื้นที่และส่งผลให้เกิดทุนข้ามชาติของบริษัทขนาดใหญ่จากประเทศที่พัฒนาแล้วไหลไปสู่ ดินแดนต่างๆ อย่าง
รวดเร็ว จากข้อมูลรายงานการลงทุนโลก ประจ าปี 2557 ของอังค์ถัด (UNCTAD) ระบุว่าเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีกระแสเงิน
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุนมากที่สุดติดอันดับโลก คิดเป็นร้อยละ 30 ของ FDI ทั้งหมด โดยกระแสเงิน
ลงทุนที่ไหลเข้าสู่ประเทศก าลังพัฒนาในเอเชีย (ไม่รวมเอเชียตะวันตก) ในปี 2556 มีมูลค่าประมาณ 382 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ อาเซียนจึงถือว่าเป็นภูมิภาคที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยบรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาวางฐานการผลิตในภูมิภาค
การรวมตัวของอาเซียนเป็นโอกาสใหม่ทางการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติที่จะสามารถขยายธุรกิจได้   โดยอาศัยความโดดเด่น
ของอาเซียนในภาคการผลิต ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยานยนต์และช้ินส่วน และ
อุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ (สดุดี วงศ์เกียรติขจร, 2556, น. 2) เมื่อการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจเพื่อการเจริญเติบโตของประเทศต่างๆ 
มีมากข้ึนจึงน ามาสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ส าหรับในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีแนวคิดในการรวมตัวเป็นสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asia Nations หรือ ASEAN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสันติ 
ภาพที่ยั่งยืน ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2557) 
 โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยที่พึ่งพาการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศสูง อุตสาหกรรม การผลิต
ขนาดใหญ่ของประเทศเป็นฐานการผลิตสินค้าหรือช้ินส่วนส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ เมื่อบริบทของโลกปรับเปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว การเคลื่อนย้ายปัจจัยในการผลิตย่อมเคลื่อนย้ายตามไปด้วยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ แรงงานซึ่งถือเป็นปัจจัย
หนึ่งในกระบวนการผลิตก็จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของโลกด้วยเช่นกัน ซึ่งการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาตินี้
เองที่น ามาสู่การจ้างงานของประชาชนในประเทศน้ันๆ แม้ว่าการเคลื่อนย้ายของทุนจะมีการเคลื่อนไหวมาโดยตลอดตามกลไก
และทิศทางของตลาดโลก แต่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการลงทุนที่นักลงทุนจะใช้ช่องทาง
ดังกล่าวในการหาแหล่งการผลิตแห่งใหม่ต่อไป ในขณะที่เงินทุนจะมีการเคลื่อนย้าย “แรงงาน” ที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิตก็
ย่อมเคลื่อนย้ายไปตามที่ที่มีการลงทุนนั้นๆ การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนถือเป็นการสร้างความหวังใหม่ให้กับแรงงานใน
การสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น หลายฝ่ายจึงมีการคาดการณ์ว่าเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะมี
กลุ่มแรงงานท่ีจะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศพร้อมการลงทุน และในทางกลับกันนักลงทุนที่มีฐานการผลิตในประเทศก็มีโอกาสที่
จะมองหาแหล่งการลงทุนแห่งใหม่ในการวางฐานการผลิตได้ทุกเมื่อ หากในอนาคตมีการย้ายฐานการผลิตก็ย่อมส่งผลต่อความ
มั่นคงในการท างานของแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการนั้นได้ การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนสร้างความคาดหวังและ
ความวิตกกังวลให้ท้ังภาคธุรกิจและภาคประชาชน ภาคธุรกิจมีความคิดเห็นว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเป็นจุด
ศูนย์กลางของการเช่ือมโยงในอาเซียน  ในขณะที่ภาคประชาชนกลับมีความวิตกและกังวลจากการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนท าให้มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในแง่ลบ เช่น “ในอนาคต
เมื่อมี AEC แรงงานภาคการเกษตร ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมที่มีฝีมือจะถูกดูดไปที่อื่นแล้วแรงงานไร้ทักษะจากเพื่อนบ้านจะ
ทะลักเข้ามาแทนที่อย่างเสรี” “อีกหน่อยคนไทยคงตกงานกันหมดเพราะเพื่อนบ้านเก่งๆ จะเข้ามาแย่งงานท า” และความ
คิดเห็นของตัวแทนแรงงานท่ีพบว่าแรงงานไม่มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและมีความเช่ือที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนจนท าให้มีการวิตกกังวลว่า แรงงานต่างชาติจะเข้ามาแย่งงาน จะมีการกดค่าจ้างและลดอ านาจต่อรองของ
แรงงานไทย นอกจากน้ียังมีการคาดการณ์ว่าประชาคมอาเซียนจะท าให้เกิดการแข่งขันการหางานท าอย่างรุนแรงขึ้นและอาจ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการท างานของแรงงาน (ส านักงานโครงการพัฒนาคนแห่งสหประชาชาติ ประจ าประเทศไทย , 
2557)  
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 ความมั่นคงในการท างานเป็นความรู้สึกของบุคคลต่อความมั่นคงในอาชีพ รายได้ สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงาน และ การมีหลักประกันในการด ารงชีวิต ซึ่งความมั่นคงในการท างานเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวคือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจถือเป็นความมั่นคงพื้นฐานที่เป็นทั้งโอกาส
และความสามารถของประชาชนท่ีจะหารายได้เพื่อการด ารงชีพและการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อยกระดับ ความเป็นอยู่
ให้ดีขึ้น ความไม่มั่นคงในการท างานในปัจจุบันอาจเกิดขึ้นได้กับประชาชนไม่ว่าระดับใดก็ตาม การที่แรงงาน มีงานท าจึงยังไม่
อาจเป็นตัวช้ีวัดได้ว่าแรงงานผู้นั้นมีความมั่นคงในการท างาน เนื่องจากความไม่แน่นอนในงานหรือรายได้ อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ในระบบเศรษฐกิจท่ีเชื่อมโยงกับโลกภายนอก แต่การหลีกเลี่ยงภาวะผันผวนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสามารถของมนุษย์ในการ
รับมือกับความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดขึ้นและต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาครัฐที่จะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวะเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ (ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจ า
ประเทศไทย, 2552) การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะดังกล่าวขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้นที่
เกี่ยวข้องกับการตระหนักรับรู้ต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะส่งออกมาเป็นทัศนคติที่แสดงออกมาและส่งผลให้มี
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (เติมศักดิ์ คทวณิช, 2546) เมื่อบุคคลนั้นมีการตระหนักและรับรู้ถึง
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบและตรงกับความต้องการของตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และจากผลการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อตลาดแรงงานไทย โดย
โลกาภิวัตน์จะมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน ค่าจ้างของแรงงานไทยมาตรฐานแรงงานไทยและผลกระทบต่อการอพยพของ
แรงงานระหว่างประเทศ โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดการจ้างงานและการ
เคลื่อนย้ายของแรงงานเข้าสู่ภาคการผลิตที่เน้นเพื่อการส่งออกมากขึ้น ท าให้แรงงานกลุ่มนี้ได้รับค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อภาคการผลิต แรงงานท่ีท างานในภาคการผลิตนั้นจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในการท างาน เช่น 
ได้รับค่าจ้างที่ต่ าลง หรือ มีโอกาสที่จะถูกให้ออกจากงานได้ทุกเมื่อ (พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2549) และผลกระทบจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้สะท้อนภาพในอนาคตของกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะถูกเลือกปฏิบัติไม่ได้รับความเคารพในศักดิ์ศรีของ
ศักยภาพในหน้าที่การงาน ท าให้เกิดความไม่เสมอภาคในการเติบโตทางสายงานอาชีพ เกิดความเหลื่อมล้ าในรายได้และ
สถานภาพทางสังคม ในการวิจัยพบว่า คนวัยท างานมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม เนื่องจากจะมีความเหลื่อม
ล้ าในการเลื่อนขั้น/เลื่อนเงินเดือน นายจ้างมีโอกาสในการเลือกปฏิบัติมากขึ้น ทั้งนี้ จากการส ารวจข้อมูลความคิดเห็นสะท้อน
ภาพว่า แรงงานทักษะหรือแรงงานไร้ฝีมือ (ต่างชาติผิดกฎหมาย) ที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงการเคลื่อนย้ายเสรี แต่มีการปฏิบัติผ่าน 
MOU จะฉวยโอกาสแทรกซึมเข้ามามากยิ่งขึ้น กลุ่มแรงงานเหล่านี้อาจเข้ามาแย่งงานท้ังตลาดบนและตลาดล่าง (ศิรินันท์ กิตติ
สุขสถิต และ กมลชนก ข าสุวรรณ, 2553) จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็นความท้าทายในการเตรียมความพร้อมของแรงงานที่จะ
รับมือต่อสถานการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นและพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้การ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ประกอบ
กับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่
ได้วางยุทธศาสตร์ในการสร้างคนและสังคมคุณภาพ พัฒนาคุณภาพคนไทยในทุกช่วงวัย ได้วางทิศทางในการพัฒนาผู้ที่อยู่ในวัย
แรงงาน โดยยกระดับผลิตภาพแรงงานและทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ที่จ าเป็น พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในทัศนะของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยเลือกแรงงานอุตสาหกรรมผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าในต าแหน่งงานระดับผู้ช่วยผู้ควบคุมงานในสายงานการผลิต (Line Leader) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นฐานราย 
ได้ของประเทศและใช้ทุนของต่างชาติเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยศึกษาว่าหากมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นใน
อนาคตแรงงานกลุ่มนี้มีการการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนหรือไม่ จะมีทัศนะเกี่ยวกับความ
มั่นคงในการท างาน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ รายได้ และสวัสดิการต่างๆ ภายใต้ประชาคมอาเซียนมากน้อยเพียงใด และ
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ต้องมีการเตรียมพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆ ต่อไปใน
อนาคต  
 
เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง “ทัศนะของแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่อความมั่นคงในการท างานภายใต้ประชาคมอาเซียน”เป็น
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยเลือกแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นแรงงานท่ีอยู่ในสถานประกอบการทีใ่ช้
ทุนของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกและมีการจ้างงานแรงงานจ านวนมากเป็น
กลุ่มตัวอย่างของแรงงานอุตสาหกรรมการผลิต โดยผู้ศึกษาได้ตั้งสมมติฐานว่าหากมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตในสถานประกอบการของทุนต่างชาติอาจมีความสุ่มเสี่ยงท่ีจะไม่มีความมั่นคงในการท างาน เนื่องจากการ
เคลื่อนย้ายทุน แรงงาน ที่มีการเปิดเสรีมากขึ้น โดยวิธีการศึกษาในหัวข้อดังกล่าวได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกจากแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในต าแหน่งระดับ
ผู้ช่วยผู้ควบคุมงานในสายงานการผลิต (Line Leader) จากสถานประกอบการในเขตจังหวัดปทุมธานี จ านวน 100 คน เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามปลายปิด และค าถามปลายเปิดในการศึกษาข้อมูลระดับการรับรู้เกี่ยวกับการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ทัศนะต่อความมั่นคงในการท างานภายใต้ประชาคมอาเซียน และทัศนะเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมน ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) และน าผลการวิจัยที่ได้มาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา 
 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของแรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ทัศนะเกี่ยวกับความมั่นคงใน
การท างานภายใต้ประชาคมอาเซียน และทัศนะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 
 1. การรับรู้เกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
 

(ข้อมูล) การรับรู้เกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซยีน 

 
 ข้อมูลการรับรู้เกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเป็นค าถามเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจในการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนเพื่อวัดระดับการรับรู้ของแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน  ผล
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ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง เช่น ปีที่มีการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน  สาขาวิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี เสาหลักของประชาคมอาเซียน เป็นต้น  ส่วนการรับรู้
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงาน เช่น ผลกระทบ สถานการณ์ด้านแรงงานในอาเซียน กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข้อมูลดังกล่าว
ค่อนขา้งน้อย 
  ส าหรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนว่าเป็นการสร้างวิกฤตหรือโอกาสให้กับแรงงานใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และจะมีการเตรียมความพร้อมต่อวิกฤตหรือโอกาสนั้นอย่างไรบ้าง  ซึ่งจากการประมวลความ
คิดเห็นของแรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ปรากฏว่า 

 
ข้อคดิเห็นเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

 

 
  

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเป็นการสร้างวิกฤตหรือโอกาส กลุ่มที่คิดว่าการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเป็นการสร้างวิกฤต ส่วนใหญ่แสดงเหตุผลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงโดยเป็นการแสดงความ
วิตกกังวลว่าจะเกิดการหลั่งไหลของแรงงานจากประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนเข้ามาแทนที่แรงงานไทยส่วนกลุ่มที่คิดว่าการรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียนเป็นการสร้างโอกาส ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างแสดงเหตุผลที่ถูกต้อง เช่น การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
จะเป็นโอกาสให้แรงงานไทยมีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือ มีโอกาสท างานในประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน เป็นต้น 

 2. ข้อมูลทัศนะของแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่อความมั่นคงในการท างานเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ผลการศึกษามีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิกฤต 
28% 

โอกาส 
24% 

ไม่ทราบ 
48% 
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ทัศนะต่อความมั่นคงในงาน 

 
 ด้านที่ 1 ทัศนะต่อความมั่นคงในงาน กลุ่มตัวอย่างมีความกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของแรงงานในอาเซียนจะสร้าง
โอกาสให้กับนายจ้างในการเลือกแรงงานมีฝีมือให้กับองค์กรมากข้ึนมากที่สุด (ร้อยละ 24) อีกทั้ง ยังมีความกังวลว่าการท างาน
ภายใต้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภาษาของแรงงานอาจเป็นอุปสรรคในการท างาน (ร้อยละ 22) และสถาน
ประกอบการอาจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ (ร้อยละ 20) 

 
ทัศนะต่อความมั่นคงด้านรายได ้

 

 
 ด้านที่ 2 ทัศนะต่อความมั่นคงในรายได้ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพของตนเองเกี่ยวกับความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญกับความมั่นคงในรายได้ (ร้อยละ 31) และคาดหวัง

นายจา้งมีโอกาสเลือก
แรงงานมากขึ้น 

24% 

ปัญหาการท างาน
ภายใต้ความ

หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

22% 

การยา้ยสถาน
ประกอบการไปยัง
ประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นๆ 

20% 

การรวมตัวจะท าให้
แรงงานอุตสาหกรรม
การผลิตไม่มีความ

มั่นคงในงาน 
18% 

แรงงานจากอาเซียน
จะเข้ามาแทนที่

แรงงานไทยมากขึ้น 
16% 

แรงงานควรมีการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง 

31% 

ประชาคมอาเซียนจะท าให้
แรงงานมีคุณภาพชวีิตดีขึน้ 

24% 

ประชาคมอาเซียนจะส่งผล
ให้แรงงานไดร้ับค่าจ้าง

เพิ่มขึน้ 
24% 

ประชาคมอาเซียนอาจมีผล
ให้มีการปรับระดับค่าจ้าง
ให้อยู่ในระดับเดียวกับ
ประเทศอืน่ในอาเซียน 

21% 
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ว่าการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะส่งผลให้แรงงานมีฝีมือได้รับค่าจ้างเพิ่มมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน  (ร้อยละ 24) รวมทั้ง
คาดหวังว่าจะมีการปรับระดับค่าจ้างให้อยู่ในระดับเดียวกันกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ในอาเซียน (ร้อยละ 24)  

 
ทัศนะต่อความมั่นคงด้านสวสัดิการแรงงาน 

 

 
  
 ด้านที่ 3 ทัศนะต่อความมั่นคงในสวัสดิการแรงงาน กลุ่มตัวอย่างคาดหวังว่าการจัดสวัสดิการแรงงานภายใต้การ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น (ร้อยละ 21) และคาดหวังว่าจะมีการขยายความคุ้มครองของ
สวัสดิการให้ครอบคลุมต่อความต้องการของแรงงาน (ร้อยละ 20) และมีความเห็นว่าการเคลื่อนย้ายของแรงงานจะส่งผลต่อการ
จัดสวัสดิการในสถานประกอบการที่มีความหลากหลายมากข้ึน (ร้อยละ 20) 
 

ทัศนะต่อโอกาสความก้าวหน้า 
 

 
    

การจัดสวัสดกิารของสถาน
ประกอบการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 21% 

การขยายความคุ้มครองของ
สวัสดิการให้ครอบคลุมต่อ
ความต้องการของแรงงาน 

20% 
การเคลื่อนย้ายแรงงานมีผล

ต่อการจัดสวัสดกิารให้มี
ความหลากหลายมากขึน้ 

20% 

ภาครัฐตอ้งแบกรับค่าใช้จ่าย
มากขึน้ในการจัดสวัสดิการ
ให้แรงงานข้ามชาต ิ20% 

แรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตเครือ่งใช้ไฟฟ้าจะได้รับ
สวัสดิการเพิม่ขึ้นเมือ่มกีาร

รวมตวัเป็นประชาคม
อาเซียน 19% 

ประชาคมอาเซียนจะ
สร้างโอกาสความกา้ว 
หน้าในต าแหน่งงาน 

52% 

สถานประกอบการมีการ
ส่งเสริมให้พัฒนาความรู้
ความเชี่ยวชาญในงาน 

48% 
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 ด้านที่ 4 ทัศนะต่อโอกาสความก้าวหน้า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประชาคมอาเซียนจะสร้างโอกาสความ 
ก้าวหน้าในต าแหน่งงานของแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ามากที่สุด (ร้อยละ 52) และมีความเห็นว่าสถาน
ประกอบการควรมีการส่งเสริมให้พัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญในงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับสถานะการท างานของตน
ให้อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น (ร้อยละ 48) 
  
 3. ข้อมูลทัศนะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ผลการศึกษาปรากฏดังนี ้

 

ทัศนะเกี่ยวกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการท างานภายใต้ประชาคมอาเซียน 

 
 ด้านที ่1 ทัศนะเกี่ยวกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการท างานภายใต้ประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษา 
ต่างประเทศ (ร้อยละ 25) ควรเพิ่มทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง (ร้อยละ 25) และมีความเห็นว่าปัจจุบันสถานประกอบการมีความต้องการแรงงานที่มี
ทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา (ร้อยละ 25) รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมีความพยายามที่จะเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 
25)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็น

ในการปฏิบัติงาน 25% 

แรงงานอุตสาหกรรมมีความ
พยายามที่จะเพิ่มทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 25% 

แรงงานอุตสาหกรรมความมี
ความเชี่ยวชาญในการใช้

เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
25% 

ปัจจุบันสถานประกอบ 
การมีความต้องการแรงงาน 
ที่มีทักษะในการวิเคราะห์ 

แก้ไขปัญหา 25% 
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ทัศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวภายใต้ประชาคมอาเซียน 

 

   
 ด้านที่ 2 ทัศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวภายใต้ประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าการปรับตัวใน
การท างานภายใต้ประชาคมอาเซียนควรมีการปรับตัวในการท างานให้เข้ากับมาตรฐานการท างานในอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นสากล (ร้อยละ 22) ควรมีการเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เพื่อสร้างความ 
สามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย (ร้อยละ 21) และควรมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบงานในอนาคต (ร้อยละ 21) 
  
การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเรื่อง “ทัศนะของแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่อความมั่นคงในการท างานภายใต้ประชาคม
อาเซียน” ในประเด็นทัศนะเกี่ยวกับความมั่นคงในการท างานภายใต้ประชาคมอาเซียน และทัศนะการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า 
 1. การรับรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตมีการรับรู้
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนยังไม่สามารถกระตุ้นให้แรงงานอุตสาหกรรมการผลิตมีการตื่นตัวและตระหนักที่จะเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และเมื่อวัดระดับการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงาน
ในอาเซียนพบว่า กลุ่มแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตมีระดับการรับรู้ข้อมูลดังกล่าวในระดับค่อนข้างน้อย สะท้อนให้เห็นว่า 
กลุ่มตัวอย่างแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตขาดความรอบรู้ในสถานการณ์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง แรงงานอุตสาหกรรม
การผลิตยังมีความเข้าใจในสถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนคลาดเคลื่อน
ไปจากข้อเท็จจริง โดยมีความกังวลว่าแรงงานจากประเทศสมาชิกอื่นๆ ในอาเซียนจะหลั่งไหลเข้ามาแทนที่แรงงานไทยและ
แรงงานไทยจะตกงานซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากการเคลื่อนย้ายของแรงงานเกิดขึ้นมาโดยตลอดในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่ง
แรงงานย่อมเคลื่อนย้ายไปตามทุนที่มีการเคลื่อนย้ายตลอดเวลา   
 
 

การปรับตัวในการท างานให้
เข้ากับมาตรฐานสากล 

22% 

การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ของระบบการท างานใน

อนาคต 21% 

การพยายามเรียนรู้วัฒนธรรม
ของกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียนอื่นๆ 21% 

การติดตามข้อมูลข่าวสารและ
เรียนรู้กฎระเบียบของอาเซียน 

19% 

การเตรียมความพร้อมที่จะ
แข่งขันกับแรงงานอื่นๆ ใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

17% 
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 2. ทัศนะเกี่ยวกับความมั่นคงในการท างานภายใต้ประชาคมอาเซียน  ประกอบด้วย 4 ด้าน  ดังนี้  
 2.1 ด้านความมั่นคงในงาน จากผลการศึกษาพบว่า แรงงานอุตสาหกรรมการผลิตมีความกังวลเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายเข้ามาของแรงงานในอาเซียนซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับนายจ้างในการเลือกแรงงานฝีมือให้กับองค์กรขึ้น และ
การท างานภายใต้ความหลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม และภาษาของแรงงานอาจเป็นอุปสรรคในการท างานสะท้อนให้เห็นว่า
แรงงานอุตสาหกรรมการผลิตขาดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจึงท าให้มีความคิดเห็นท่ีคลาดเคลื่อน
จากข้อเท็จจริง เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในปัจจุบันส่วนใหญ่แสดงข้อมูลว่าจะมีการหลั่งไหลของเข้ามาแรงงานจาก
ประเทศอื่นๆ เข้ามาแทนท่ีแรงงานไทยซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ของมนุษย์และแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ซึ่งการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนถือเป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นความสนใจในการรับรู้ของแรงงาน ทั้งนี้ การรับรู้ของแรงงานเกี่ยวกับการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมต้องขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะของแรงงานนั้นๆ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
การรวมตัวในประชาคมอาเซียนที่มีการเผยแพร่ในปัจจุบันบางข้อมูลอาจมีการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและ
ส่งผลให้แรงงานท่ีเลือกรับรู้ข้อมูลดังกล่าวมีการรับรู้ไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง 
 2.2 ด้านความมั่นคงในรายได้ จากการศึกษาพบว่า แรงงานอุตสาหกรรมการผลิตให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศมากที่สุด และมีความเห็นว่าการรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียนจะท าให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เนื่องจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจ าเป็นต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้า แรงงานที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับตนเอง ท าให้ได้รับค่าแรงงานมากขึ้น 
สร้างโอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่งงานได้ และน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความมั่นคงในการ
ท างานที่อธิบายว่าความมั่นคงในการท างานเป็นความรู้สึกของบุคคลที่ต้องการการมีงานท า มีรายได้ที่แน่นอน และมี
หลักประกันในการท างาน และทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ที่อธิบายว่ามนุษย์มีความต้องการในการท างาน ได้แก่ 
ต าแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูงขึ้น มีความต้องการความสมหวังในชีวิต ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถใน
การได้รับต าแหน่งที่สูงข้ึนและประสบความส าเร็จในชีวิต  
 2.3 ด้านความมั่นคงในสวัสดิการแรงงาน จากการศึกษาพบว่า แรงงานอุตสาหกรรมการผลิตคาดหวังว่าเมื่อมี
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนสถานประกอบการจะมีการจัดสวัสดิการแรงงานภายใต้การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น และสวัสดิการแรงงานภายใต้ประชาคมอาเซียนจะมีการขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุม
ต่อความต้องการของแรงงานในทุกด้าน สะท้อนให้เห็นว่า นอกจากแรงงานจะมีความต้องการค่าแรงในจ านวนที่สูงขึ้นแล้ว ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีความคาดหวังที่จะได้รับสวัสดิการที่เป็นมาตรฐานและครอบคลุมต่อความต้องการในทุกด้าน จึงถือได้ว่า
สวัสดิการแรงงานเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับแนวคิดความมั่นคงในการท างานซึ่งอธิบายถึงองค์ประกอบ
ของความมั่นคงในการท างาน ได้แก่ ความมั่นคงในต าแหน่งงาน และความมั่นคงในเงินเดือนและประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ ที่
เพียงพอแก่การด ารงชีพ  
 2.4 ด้านโอกาสความก้าวหน้า จากการศึกษาพบว่า แรงงานอุตสาหกรรมการผลิต เห็นว่าประชาคมอาเซียนจะ
สร้างโอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ประกอบกับค าถามปลายเปิดที่ให้แรงงานอุตสาหกรรมการผลิตแสดงความคิดเห็น 
กลุ่มที่มีความคิดเห็นว่าการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเป็นการสร้างโอกาสให้กับแรงงานโดยให้เหตุผลว่า แรงงานไทยจะมี
โอกาสทางเลือกในการท างานเพิ่มมากขึ้น และเป็นโอกาสในการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมรับมือกับแรงงานอาเซียน
และการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะท าให้เกิดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและท าให้มีการจ้างงานมากขึ้น 
 3. ทัศนะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก ่
 3.1 ด้านสมรรถนะที่จ าเป็นในการท างานภายใต้ประชาคมอาเซียน จากการศึกษาพบว่า แรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตเห็นว่าทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน และ แรงงานอุตสาหกรรมการผลิตมีความ
พยายามที่จะเพิ่มทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเอง สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติงาน
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ของแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตจ าเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ เนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนต่างชาติที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าแรงงานที่มีความรู้พื้นฐานในการสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศย่อมมีความได้เปรียบ อีกท้ัง ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อมี
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตจึงควรมีการเตรียมความพร้อมในทักษะภาษาและความเช่ียวชาญใน
งานซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาประชากรในทุกช่วงวัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2558) ที่เน้นให้มีการเพิ่มศักยภาพของประชากรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวัยท างานท่ีต้องให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
และเน้นการใช้นวัตกรรมไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
 3.2 ด้านพฤติกรรมการปรับตัวภายใต้ประชาคมอาเซียน จากการศึกษาพบว่า แรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเน้น
การปรับตัวในการท างานให้เข้ากับมาตรฐานการท างานท่ีเป็นสากล และ การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบ การท างาน
ในอนาคตได้ แสดงให้เห็นว่า แรงงานอุตสาหกรรมการผลิตมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะปรับตัวในการท างาน เมื่อมีการรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียนซึ่งอาจมีแรงงานจากประเทศอื่นๆ ในอาเซียนเคลื่อนย้ายเข้ามาท างานในองค์กรเดียวกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของพิริยะ ผลพิรุฬห์ (2549) อธิบายว่าด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีผลให้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจและส่งผล
ให้มีเกิดการจ้างงานและเคลื่อนย้ายของแรงงานเข้าสู่การผลิตมากข้ึน แรงงานท่ีท างานในภาคการผลิตจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคง
ในการท างาน เช่น ได้รับค่าจ้างที่ต่ าลงหรือมีโอกาสที่จะถูกให้ออกจากงานได้ทุกเมื่อ และสอดคล้องกับแนวคิดในการปรับตัว
ในการท างานท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีต้องการไปสู่เป้าหมายที่ตนได้ตั้งไว้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
บทสรุป 
 ผลการศึกษาวิจัยหัวข้อเรื่อง “ทัศนะของแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่อความมั่นคงในการท างานภายใต้ประชาคม
อาเซียน” แสดงให้เห็นว่า แรงงานกลุ่มตัวอย่างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน สถานการณ์ด้านแรงงานของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เป็นต้น รวมทั้งทัศนะของแรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตได้สะท้อนความคิดเห็นว่ากลุ่มแรงงานส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจากการเคลื่อนย้ายของแรงงานมีการเคลื่อนย้ายมาโดยตลอดตามการเคลื่อนย้ายของทุน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเป็นช่องทางหนึ่งที่เป็นโอกาสให้มีการลงทุนแหล่งใหม่ทั้งนักลงทุน
และแรงงานท่ีจะสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
 ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตให้สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภาครัฐและภาคเอกชนจึงต้องด าเนินการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่แรงงานเกี่ยวกับ
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน
และภูมิภาคอื่นๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาทั้ง
ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน นวัตกรรมในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีใหม่ การใช้ภาษา 
ต่างประเทศและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจในสภาพสังคม วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน เนื่องจากความมั่นคงในการท างานเป็นหลักประกันในการด ารงชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐและ
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องที่จะต้องด าเนินการใหแ้รงงานสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงใน
การท างานภายใต้ประชาคมอาเซียน  
 
 
 
 



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 396 - 

เอกสารอ้างอิง 
เติมศักดิ์ คทวณิช. (2546). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพ: ซีเอ็ดยูเคชั่น 
พิริยะ ผลพิรุฬห,์ 2549. แรงงานไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์. สบืค้นเมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2557 จาก http://rc.nida.ac.th/

บทความ-พิริยะ20new.pdf 
สดุดี วงศ์เกียรติขจร. (10 ธันวาคม 2556). รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน. กรุงเทพธุรกิจ, น. 2. 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2557. ข่าวส าหรับสื่อมวลชน. ฉบับท่ี 95/2557 
ส านักงานโครงการพัฒนาคนแห่งสหประชาชาติ ประจ าประเทศไทย, 2557. การพัฒนาคนในบริบทประชาคมอาเซียน. 

รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปี 2557 
ส านักงานโครงการพัฒนาคนแห่งสหประชาชาติ ประจ าประเทศไทย, 2552. ความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต. 

รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปี 2552 
ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร.ี (2557). ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี. สืบค้นเมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2557. จาก 

http://www.cabinet.thaigov.go.th/acrobat/history_61.pdf 
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ กมลชนก ข าสุวรรณ. 2553. ใครคือผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป? ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม      

อาเซียน. สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2557. จาก http://www.2.ipsr.mahidol.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 397 - 

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพอิสระของเจนเนอเรชั่นวาย 
Occupational Security of Freelance in Generation Y 

 
พิชญา สวัสดี1 

Pitchaya Sawaddee2 
 

Abstract 
The research of freelance employment security in generation Y. This happens from the question 

of working style in Thai society. It has changed from people worked with system in the past but nowadays 
working style has changed by the economic growth and generational work style differences. The purpose 
of this study consist of 3 main issues (1) motivation to choose the professional independent (2)security 
situation in self-employment. (3) to solve the problem and the way to build security professionals free 

The purpose of this thesis that we would like to study is the motivation to choose freelance from 
10 people and 10 occupations. We interview them and collect the information. There are 6 topics 
information that we would like to study health, education, work and income, family, supporting 
community rights and fairness. 
 After that, the result shows us about the reason to choose their occupations and the reasons are 
motivation from their family, educational institution, friends and etc. 
Keywords : Security, Motivation, Generation (Gen Y) 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่องความมั่นคงในการประกอบอาชีพอิสระของเจนเนอเรช่ันวายเกิดขึ้นจากการตั้งค าถามต่อ

สถานการณ์รูปแบบการท างานท่ีเปลี่ยนไปของสังคมไทยในปัจจุบัน ที่จากอดีตจะเป็นการท างานในระบบ แต่ปัจจุบันด้วยความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การเข้ามาของกระแสโลกาภิวัฒน์ รูปแบบการท างานของคนในแต่ละ Generation ท าให้ลักษณะการจ้าง
งาน รูปแบบการท างานจึงเปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักคือ (1) แรงจูงใจใน
การเลือกประกอบอาชีพอิสระ (2) สถานการณ์ความมั่นคงในการประกอบอาชีพอิสระ (3) การแก้ไขปัญหาและแนวทางการ
สร้างความมั่นคงของผู้ประกอบอาชีพอิสระ กรณีศึกษาครั้งนี้จึงเป็นกลุ่มกรณีศึกษาที่เน้นกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงอายุ Generation 
ปีเกิด 2523-2543 จากผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ 10 คน 10 อาชีพ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของข้อมูลศึกษา 
 วิธีการศึกษาครั้งน้ี ท าการเก็บข้อมูลด้วยการการสัมภาษณ์ ประเด็นส าคัญของการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงจูงใจของการ
เลือกประกอบอาชีพและประเด็นด้านกรอบความมั่นคงทั้ง 6 ประการ อันประกอบด้วย (1) ด้านสุขภาพ (2) ด้านการศึกษา (3) 
ด้านการมีงานท าและรายได้ (4) ด้านครอบครัว (5) ด้านชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม (6) ด้านสิทธิและความเป็นธรรม  

ส าหรับการเลือกประกอบอาชีพอิสระของกลุ่มกรณีศึกษานั้น ส่วนใหญ่ทุกคนเริ่มต้นอาชีพมาจากความชอบส่วนตัว
ภายในตนเอง และจากสิ่งเร้าภายนอกที่อยู่รอบตัวทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันศึกษา และกลุ่มเพื่อน  เป็นต้น ในด้าน
สถานการณ์ความมั่นคง มีสถานการณ์คุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้านของกรอบความมั่นคงทั้ง 6 ประการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ความมั่นคงที่เกิดขึ้น มาจากลักษณะการท างานที่เป็นแบบยืดหยุ่นท าให้สามารถออกแบบรูปแบบการท างาน ลักษณะการ
ด าเนินชีวิตให้เกิดความสมดุลของแต่ละคนได้ ด้านแนวทางการสร้างความมั่นคงท าให้เห็นว่าผู้ประกอบอาชีพสามารถสร้าง
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand 
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ระบบความมั่นคงในชีวิตให้แก่ตนเองได้ เช่น การท าประกันชีวิตให้ตนเอง การสร้างระบบความปลอดภัยในการท างานผ่านการ
ท าสัญญาก่อนการจ้างงาน การให้ความส าคัญกับการศึกษา การหมั่นแสวงหาความรู้ที่สอดคล้องกับอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะ
ให้แก่ตนเองตลอดเวลา และมีวินัย มีระบบสื่อสารที่ดี เพราะงานประเภทนี้แม้จะไม่ได้อยู่ในระบบส านักงาน แต่อาชีพอิสระ
กลับต้องดูแลภารกิจจัดการเองในทุกต าแหน่งด้วยตนเองเช่นกัน 
ค าส าคัญ : ความมั่นคงในชีวิต, แรงจูงใจ, เจนเนอเรช่ันวาย 
 
บทน า 
 ปัจจุบันแรงงานนอกระบบเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งมีถึงร้อยละ 64.2 
ของแรงงานท้ังหมด แรงงานกลุ่มนี้มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไม่น้อยกว่าปี
ละ 2 ล้านล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 43 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) ในขณะที่
นโยบายทางเศรษฐกิจประเทศไทยที่เน้นการแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ท าให้ผู้ประกอบการพยายามลดต้นทุนใน
การผลิต เพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ และระดับโลกได้  
 หนึ่งแนวทางที่ผู้ประกอบการใช้ในการลดต้นทุนคือ การปลดพนักงานประจ า และหันมาใช้แรงงานนอกระบบ 
(Outsource) หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระมากยิ่งข้ึน เพราะนอกจากไม่ต้องแบกรับภาระดูแลเรื่องสวัสดิการแล้ว ยังมีโอกาสได้
แรงงานท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางส าหรับแต่ละโครงการและเพิ่มความหลากหลายต่อการท างานในบริษัทมากยิ่งขึ้น ที่ไม่
จ าเป็นต้องมีการท างานรูปแบบเดิมๆ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) จึงเป็นอาชีพที่เริ่มขยายตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ท าให้เกิดรูปแบบทางเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เรียกว่า Freelance Economy รูปแบบการท างานที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นนี้ เกิด
จากการขยายตัวของอินเตอร์เน็ตในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งท าให้การท างานบางรูปแบบไม่ต้องถูกจ ากัดด้วยพื้นที่และ
เวลาอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการท างาน ที่ต้องอาศัยข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นสิ่งส าคัญมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในตัวองค์กรระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง  
 จากลักษณะงานท่ีมีความพิเศษ มีความยืดหยุ่นสูง โดยบุคคลสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้เองทั้งการด าเนินกิจการ
เพียงล าพังและการท าร่วมกับครอบครัว มีการลงทุนที่ค่อนข้างน้อย การใช้ก าลังกายและความคิดที่ค่อนข้างมาก เน้นการพึ่งพา
ตนเองเป็นหลัก ด้วยลักษณะงานเช่นนี้ส่งผลให้มีผู้เข้าสู่โลกของการท างานอิสระมากขึ้น ปรากฏการณ์นี้ได้ส่งผลต่อ
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับก าลังแรงงานรุ่นใหม่หรือกลุ่ม Generation Y ที่มีลักษณะนิสัยที่ต้องการความยืดหยุ่น 
และความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัวของคน Gen Y  
 สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาหลักของการประกอบอาชีพอิสระ Freelance คือ การขาดหลักประกันด้านรายได้และสวัสดิการ 
รวมถึงความคุ้มครองทางกฎหมายที่ชัดเจน ส าหรับในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศท่ีมีการขยายตัวของอาชีพ Freelance เป็น
จ านวนมากอยู่ในขณะนี้ ได้มีการจัดตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร Freelance Union ซึ่งถือก าเนิดขึ้นในปี 2538 เพื่อปกป้อง
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบอาชีพอิสระ (freelance, 2557) ด้วยจ านวนผู้เข้ารวมกลุ่มที่มีจ านวนมากท าให้องค์กรมี
ความสามารถในการต่อรอง ท าให้สมาชิกในองค์กรสามารถเข้าถึงสวัสดิการได้เช่นเดียวกับแรงงานในระบบ ทั้งในด้านข อง
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ ในส่วนของประเทศไทยแม้ยังไม่มีการรวมตัวเพื่อการต่อรอง
อย่างเป็นรูปธรรม มีเพียงการรวมตัวอย่างหลวมๆบนพื้นท่ีอินเตอร์เน็ต เพื่อแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
Freelance จึงต้องประกันความเสี่ยงให้ตนเอง ด้วยการท าสัญญาอย่างรอบคอบ หรือการเรียกมัดจ าจากนายจ้างก่อนล่วงหน้า 
 จากสภาพการณ์ของเศรษฐกิจระบบหนึ่งของยุคโลกาภิวัตน์ที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วไปทั่วทั้งโลกได้ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อแรงงานทุกสาขาอาชีพ เฉกเช่นผู้ประกอบอาชีพอิสระ(Freelance) ดังกล่าวเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้ศึกษาสนใจถึง
สาเหตุจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพ และสถานการณ์ความมั่นคงในชีวิตของผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อทราบถึงสภาพ
ปัญหาผ่านกรอบแนวคิดด้านความมั่นคงทั้ง 6 ด้านคือสุขภาพ การศึกษา รายได้ ครอบครัว ชุมชนและสิทธิความเป็นธรรม 
(กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2556) ว่ามีการจัดการต่อสภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขกันอย่างไร  
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 ผลของการศึกษาในครั้งนี้อาจเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิด วิธีการ และรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่
แตกต่างกันออกไป ผ่านลักษณะการประกอบอาชีพของกรณีศึกษา ท่ีมีความหลากหลาย เพราะไม่เพียงแต่ความต้องการมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี มีความอิสระ ความมั่นคงในชีวิตการท างาน มีหลักประกันทางรายได้ที่แน่นอน ในช่วงเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง
เท่านั้น สิ่งส าคัญหัวใจของคนท างานทุกคนล้วนมีความต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน 

 
เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา 

การด าเนินการศึกษางานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เป็นการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบลักษณะการใช้
ชีวิตของกรณีอย่างแท้จริง ด้วยความที่ปัจจุบันมี Freelance หลากหลายอาชีพ ดังนั้นจึงได้เลือกศึกษาเจาะจงเป็นเฉพาะอาชีพ 
โดยศึกษาผ่านจ านวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ทั้งหมด 10 กรณีศึกษา 10 อาชีพ เพื่อให้เกิดความหลากหลายทาง
ทัศนะของผู้ประกอบอาชีพด้านนี้ อันประกอบไปด้วยอาชีพดังต่อไปนี้ (1) กราฟฟิกดีไซน์ (2) ช่างภาพ (3) ดีไซน์เนอร์ (4) 
โปรแกรมเมอร์ (5) พริตตี้ (6) ครูสอนพิเศษ (7) สถาปนิก (8) ล่ามแปลภาษา (9) วิศวกร (10) นักเขียน สาเหตุของการเลือก
กรณีศึกษาทั้ง 10 อาชีพนี้ ได้เลือกจาก Freelance ที่มีพื้นฐานอาชีพมาจากการศึกษาสายวิชาชีพ อย่างอาชีพสถาปนิกและ
วิศวกร Freelance ที่ใช้บุคลิกภาพและหน้าตาเป็นพื้นฐานในการท างานอย่างอาชีพสาวพริ้ตตี้ หรืออาชีพที่ความชอบความ
สนใจและพัฒนาสั่งสมเป็นประสบการณ์อย่างอาชีพนักเขียนและครูสอนพิเศษ เป็นต้น 

วิธีการเก็บรวบรวมในครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ประเด็นค าถามท่ีใช้
จะสัมภาษณ์ในหัวข้อของข้อมูลทั่วไปและลักษณะการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพ แล้วจึงน ามาท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
แรงจูงใจของการเลือกประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ที่เป็นทั้งแรงจูงใจจากภายในและจูงใจที่มาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกสถานการณ์ความมั่นคงในชีวิตของผู้ประกอบอาชีพอิสระทั้ง 6 ประการ แล้วจึงพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การจัดการกับปัญหาความมั่นคงในชีวิต การรับฟังความคิดเห็นทั้งในส่วนปัญหาที่ต้องเผชิญของกรณีศึกษาตลอดจนแนว
ทางการสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิต การแสดงออกผ่านความคิดเห็น และการปฏิบัติต่องานท่ีท าอันจะเสริมสร้างต่อความมั่นคง
ในชีวิตทั้ง 6 ด้าน 
 
ผลการศึกษา 
ด้านแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพ 
 จากการศึกษาแรงจูงใจออกเป็น 2 ระดับ คือ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้  

แรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจท่ีเริ่มต้นจากตัวตนของกรณีศึกษาเองเป็นหลัก โดยได้แบ่งแรงจูงใจภายในออกเป็น 2 
ด้าน คือ แรงจูงใจท่ีมาจากความชอบและการรับสื่อ ส าหรับแรงจูงใจที่มาจากความชอบจากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาทั้งหมด 
ทุกคนเริ่มต้นมาจากความชอบ ความชอบในท่ีนี้เป็นความชอบที่มาจากตัวตน ความสนใจในสิ่งนั้น ความชอบเหล่านี้มักเกิดขึ้น
ตั้งแต่ในช่วงวัยเด็ก เมื่อความชอบแล้วจึงน าไปสู่การเรียนรู้ ดังนั้นความชอบจึ งเป็นสิ่งส าคัญ เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้เกิดแรง
บันดาลใจในการค้นหาความเป็นตัวตนท่ีแท้จริง เป็นความต่อเนื่องซึ่งกันและกัน ที่เริ่มมาจากความชอบ การเรียนรู้ การพัฒนา 
จนเกิดเป็นความเช่ียวชาญจนมีความสามารถเฉพาะทางต่อตัวบุคคลนั้นเอง  

แรงจูงใจท่ีมาจากการรับสื่อ ปัจจุบันด้วยระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมแทบจะทุกด้านในการด ารงชีวิตประจ าวัน ทั้ง
ในรูปแบบของสื่อโทรทัศน์ คลื่นเสียงวิทยุ ระบบอินเตอร์ที่เป็นการเข้าถึงในรูปแบบที่ง่ายและรวดเร็ว หรือการดูหนังสือ 
นิตยสารที่มีการออกแบบเนื้อหาให้สะดุดตา ง่ายต่อความเข้าใจของผู้บริโภค การรับสื่อ ตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถ
เลือกสรรให้ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง ตัวอย่างอาชีพอิสระที่แรงจูงใจจากการรับสื่อมีผลต่อแนวทางการเลือก
ประกอบอาชีพ คืออาชีพพริ้ตตี้และอาชีพนักเขียน ดังนั้นแรงจูงใจท่ีมาจากด้านสื่อจึงถือเป็นแรงจูงใจที่ใกล้ตัว แต่มีอิทธิพลต่อ
การสร้างแรงจูงใจเป็นอย่างมาก  
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 แรงจูงใจภายนอก เป็นการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวของกรณีศึกษาว่ามีสิ่งใดที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ
ต่อการเป็นเข็มทิศหรือสร้างแนวทางให้กับกรณีศึกษา โดยได้แบ่งการศึกษาถึงแรงจูงใจภายนอกออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้าน
ครอบครัว ชุมชน เพื่อน ที่ท างาน และสถานศึกษา จากการสัมภาษณ์ พบว่าข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกนั้น มี
ด้วยกันเพียง 4 ด้าน คือ ด้านครอบครัว เพื่อน ที่ท างานและสถานศึกษา ส่วนด้านชุมชนจะกลับไม่มีอิทธิพลต่อการเป็น
แรงจูงใจภายนอกให้กับกรณีศึกษา กรณีศึกษาทุกรายนอกเหนือจากการมีแรงจูงใจภายในแล้ว ต่างล้วนมีแรงจูงใจภายนอก
เป็นตัวผลักดันและสนับสนุน ข้ึนอยู่กับว่าเราจะเจอสิ่งแวดล้อมในด้านไหน ทุกๆองค์ประกอบของการเติบโตต่างมีส่วนส าคัญที่
เป็นแรงกระตุ้นท าให้คนคนหนึ่งเกิดการเรียนรู้และค้นพบจุดหมายให้แก่ตนเอง  
 
สถานการณ์ความมั่นคงในชีวิต 

 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพนับเป็นสิ่งที่ส าคัญ ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาความมั่นคงในชีวิตทั้ง 
6 ด้าน ท่ีได้จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) ด้านสุขภาพ เป็นการศึกษาในเรื่องความมั่นคง การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและทางใจ การเข้าถึงบริการทาง
สุขภาพได้ ลักษณะพฤติกรรม การด าเนินชีวิต ทางด้านสุขภาพ และแนวทางเสริมสร้างสุขภาพให้ด ารงอยู่อย่างปกติสุข จาก
การสัมภาษณ์กรณีศึกษาทั้งหมด ทุกคนต่างมีสุขภาพที่ดีเป็นปกติ ไม่มีอาการเจ็บป่วยไม่สบายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากมีเวลา ใน
การดูแลตนเอง มีเวลาในการหาเวลาว่างพักผ่อน แม้จะมีลักษณะตารางเวลาการท างานท่ีไม่แน่นอน แต่กลับมีสุขภาพกายและ
ใจท่ีดี 
 (2) ด้านการศึกษา เป็นการศึกษาด้านความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมของกรณีศึกษาจาก
การลงพื้นที่สัมภาษณ์พบว่า กรณีศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานในระดับปริญญาตรี และมีความสามารถรวมถึงได้แสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมก่อนท่ีจะประกอบอาชีพจริงท่ีค่อนข้างจะตรงกับสายงาน นอกจากน้ีบางกรณีศึกษาต่างแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยการไปเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การฝึกอบรมทั้งหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว เป็ นต้น เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ความสามารถให้แก่ตนเองมากยิ่งข้ึน 
 (3) ด้านการมีงานท าและรายได้ เป็นการศึกษาถึงลักษณะของรายได้ที่ได้รับ ความสมดุลต่อการลงทุนในการท างาน 
จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาทุกคน ต่างมีรูปแบบของรายได้ในลักษณะของการช าระเงินตามงานที่ได้รับในแต่ละครั้ง ลักษณะ
งานของแต่ละอาชีพอิสระก็แตกต่างกันออกไปตามความรู้ และความสามารถว่าที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคน โดยรายได้ที่ได้รับมา
แต่ละคนจะมีการจัดการที่แตกต่างออกไป แต่ทุกคนต่างน ารายได้ที่ได้รับตรงนี้ให้กับครอบครัวทั้งหมดและบางคนนอกเหนือ
การจัดสรรให้ครอบครัว ก็มีการน ารายได้ที่ได้รับ ไปลงทุนท าธุรกิจเพิ่มเติม อันเป็นไปในลักษณะต่อยอดอาชีพที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันให้มีความมั่นคงต่อตนเองมากยิ่งขึ้น 
 (4) ด้านครอบครัว เป็นการศึกษาถึงการยอมรับและความเข้าใจของครอบครัวต่อลักษณะงานที่ท าของกรณีศึกษา 
จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาทุกคนยังเป็นโสด และกรณีศึกษาบางรายยังอาศัยอยู่กับครอบครัว ท าให้มีเวลาอยู่กับครอบครัว
การมีเวลาและการใส่ใจซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นพื้นฐานส าคัญของประเด็นด้านความมั่นคงทางครอบครัว ที่เช่ือมโยง
ความรู้สึกในด้านของความรักความเข้าใจ การยอมรับและสนับสนุน นอกจากนี้บางครอบครัวก็จะสนับสนุนความคิดให้กับ
สมาชิกในครอบครัวตั้งแต่เยาว์วัย สถาบันครอบครัวจึงเป็นส่วนส าคัญต่อการเป็นเบื้องหลังให้กับกรณีศึกษา 
 (5) ด้านชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม ในที่นี้หมายถึงการที่กรณีศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและคนรอบข้าง 
โดยเป็นท้ังการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล การเข้าไปมีส่วนร่วม ตลอดจนการได้รบการยอมรับจากคนรอบข้างและคนในชุมชน 
จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาส่วนใหญ่ ต่างได้รับการยอมรับจากสังคมและคนรอบข้าง มีเพียงบางส่วนที่ได้น าคุณสมบัติ
ความสามารถในด้านวิชาชีพ ไปสร้างปฏิสัมพันธ์ การเป็นอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือสังคม นอกจากน้ีด้วยลักษณะงานท่ีไม่ใช่งาน
ประจ า ท าให้เกิดการรวมตัวได้ยาก ขาดความเป็นปึกแผ่น เมื่อรวมตัวกันไม่ได้ ก็ย่อมท าให้ขาดเสียงและขาดพื้นที่ในการ
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ต่อรอง การสร้างเครือข่ายโดยเริ่มจากผู้ที่ประกอบอาชีพเดียวกันจึงเป็นสิ่งส าคัญ ตัวอย่างจากอาชีพโปรแกรมเมอร์และ
สถาปนิก ก็ได้มีการสร้างเครือข่ายคนท างานอาชีพเดียวกันเพื่อสร้างพื้นที่เชิงต่อรองให้มีสิทธิ มีเสียงและมีความเป็นรูปธรรม 
 (6) ความมั่นคงด้านสิทธิและความเป็นธรรม การเข้าถึงโอกาส การได้รับสิทธิและความเป็นธรรมทางกฎหมาย อย่าง
ถูกต้องตามสถานภาพ บทบาท และโอกาส จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาทั้งหมด ทุกคนต่างได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานทางสุขภาพ 
คือ หลักประกันสุขภาพ 30 บาท แต่ทุกคนกลับเลือกที่จะออกค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาล ด้วยเงินของตนเอง โดยให้เหตุผลว่า 
เพราะความไม่สะดวกที่จะต้องรอเวลา และด้านสิทธิความเป็นธรรม บางครั้งแม้จะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงาน แต่
ผู้ประกอบอาชีพอิสระเหล่านี้กลับไม่เคยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เพราะพวกเขามองว่างานแต่ละงานเป็นหลักหมื่นก็จริง แต่
หากขึ้นศาลก็จะส่งผลต่อเวลาที่เสียไปและต่อเนื่องถึงจ านวนเงินท่ีเสียไปอีกด้วย 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต 
 จากความคิดเห็นของกรณีศึกษาทั้งหมดต่อความมั่นคงในชีวิตทั้ง 6 ด้าน และแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต
แต่ละด้าน ท าให้เห็นถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตดังนี้ 
 (1) ด้านสุขภาพ ความเครียด ความกดดันจากการท างาน ในบางครั้งการไม่มีเวลาดูแลตนเอง แนวทางเสริมสร้าง
ความมั่นคงได้แก่ ด้านจิตใจการท าจิตใจให้สงบ ปล่อยวาง ไม่คิดมากเมื่อเกิดปัญหา และหาวิธีคลายเครียด เช่น การพักผ่อนให้
เพียงพอ นอกจากน้ีด้านสุขภาพร่างกาย ควรพยายามตรวจสุขภาพประจ าปี ดูและสุขภาพ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 (2) ด้านการศึกษา ความกดดันจากงานท่ีท า การจบมาไม่ตรงสาขากับงานที่ท า ส่งผลให้ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
หรือลักษณะของงานท่ีต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา แนวทางเสริมสร้างความมั่นคงได้แก่ การท างานด้วยความตั้งใจและ
เกิดประสบการณ์ ให้เรียนรู้ลักษณะวิธีการท างานจากหัวหน้าหรือจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา นอกจากนี้ควรเพิ่มการอบรม
พิเศษ หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้สอดคล้องกับอาชีพต่อไป 
 (3) ด้านการมีงานท าและรายได้ ลักษณะการจ้างจะเป็นลักษณะงานไม่ประจ า รายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของงานท่ีได้รับ ท าให้บางครั้งรายได้อาจไม่แน่นอน แนวทางเสริมสร้างความมั่งคง ได้แก่ ควบคุมการใช้จ่าย การประหยัดอด
ออม ใช้จ่ายในสิ่งท่ีจ าเป็น การสร้างวินัยการท างาน การขยันท างาน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านรายได้อย่างยั่งยืน 

(4) ด้านครอบครัว การไม่มีเวลาให้ครอบครัวเนื่องจากท างานไม่เป็นเวลา ท างานคนละพื้นที่ จึงท าให้ไม่ได้ อยู่กับ
ครอบครัว แนวทางเสริมสร้างความมั่นคง ได้แก่ การเอาใจใส่ดูแลสมาชิกในครอบครัว การเอาใจใส่ในที่นี้ต้องเป็นการเอาใจใส่
นอกเหนือจากรูปแบบการให้เป็นเงินทอง คือ การมีเวลาให้ครอบครัว การพูดคุย ปรับทัศนคติ เมื่อมีความเห็นต่างเกิดขึ้นใน
ครอบครัว 

(5) ด้านชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม เป็นลักษณะการไม่เข้าใจในลักษณะของงานอิสระ การถูกมองในรูปแบบ
ของความไม่มั่นคง แนวทางการสร้างความมั่นคง ได้แก่ การแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ ท้ังด้านการมีงานท าอย่างต่อเนื่อง มีรายได้ และมีเวลา มีตารางชีวิตที่ดี การท าอะไรที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งต่อสังคม 
การสร้างเครือข่ายอาชีพเดียวกัน เพื่อสร้างพื้นที่ต่อรองและเป็นที่ยอมรับจากสังคม 

(6) ด้านสิทธิและความเป็นธรรม การเข้าไม่ถึงโอกาสและแหล่งงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ว่าจ้าง การ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แนวทางการสร้างความมั่นคง ได้แก่ การรับรู้สิทธิขั้นพื้นฐานทาง
กฎหมาย และกฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองแรงงาน การพยายามเข้าถึงโอกาสและแหล่งงานต่างๆ การมีจุดยืนในกรณีที่มีข้อ
พิพาทเกิดขึ้น หรือการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายเพื่อพลังในการต่อรอง  
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อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้นอกจากสะท้อนให้เห็นเรื่องราวของผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระแล้ว  ยังมีประเด็นที่น่าสนใจคือ 
การศึกษามีส่วนส าคัญต่อการประกอบอาชีพท่ีใช้ทักษะเฉพาะทางอย่างอาชีพอิสระ (freelance) และยังมีประเด็นท่ีได้จากการ
ลงพื้นที่เข้าสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ประเด็นที่ค้นพบร่วมกันของกลุ่มตัวอย่าง 

แรงจูงใจเป็นจุดเร่ิมต้นให้กรณีศึกษาตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพ 
 กรณีศึกษาทั้งหมดต่างให้เหตุผลในทางเดียวกันของการเลือกท างานอิสระนั้นมาจากความสนใจ ความช่ืนชอบ จน
เกิดเป็นแรงจูงใจให้เลือกศึกษาในด้านที่ตนเองสนใจ หลายคนค้นพบแนวทางตนเองโดยสังเกต จากพฤติกรรมแสดงออกของ
ตนเองในวัยเด็ก  แล้วส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาเฉพาะด้าน ผลการศึกษาครั้งนี้จึงสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ (achievement motive) ที่ให้ความหมายว่าแรงจูงใจ เป็นแรงขับให้คนแสดงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ออกมาได้ดีมี
การศึกษา วางแผน และตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับนิยามของ ศรีสุพรรณ (2555) ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง คือ 
การท าอะไรให้ดียิ่งขึ้น doing something better โดยการท าอะไรให้ดียิ่งขึ้นนั้น ก็เพื่อความสุขของตนเองทั้งนั้น   
 สถานการณ์ความมั่นคงในชีวิตของผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

สถานการณ์ความมั่นคงในชีวิตของผู้ประกอบอาชีพอิสระนั้นประกอบด้วย  สุขภาพ ครอบครัว รายได้ การศึกษา 
ชุมชนและการสนับสนุนทางสังคมสุดท้ายสิทธิและความเป็นธรรม โดยกรณีศึกษาทั้งหมดมีความมั่นคงที่เริ่มมาจากตัวตนของ
ตนเอง การมีความเชื่อมั่นในตนเอง  และจากความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จโดยการวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาความมั่นคงจาก
กรณีศึกษาผ่านหัวข้อในประเด็นต่างๆดังนี้ 
 ความมั่นคงด้านสุขภาพ ด้วยลักษณะของอาชีพอิสระที่มีเวลาเหลือเฟือ และสามารถจัดการตารางชีวิตได้ด้วยตนเอง 
ทั้งการเอาใจใส่ ดูแลสุขภาพ การพักผ่อน หากิจกรรมและงานอดิเรกท าทั้งการออกก าลังกาย หรือพักผ่อนจิตใจ ด้วยลักษณะ
ของงานท่ีจะต้องเป็นคนด าเนินการเองหมดแทบทุกข้ันตอนท าให้กรณีศึกษาส่วนใหญ่ต่างเห็นความส าคัญของการรักษาสขุภาพ
ตนเอง แนวทางการสร้างความมั่นคงสุขภาพ จึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ 

(1) การสร้างความมั่นคงทางสุขภาพด้วยการรักษาสุขภาพ ทั้งการดูแลสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ าปี ตัวอย่าง
กรณีศึกษาอาชีพพริตตี้ลักษณะอาชีพท่ีต้องใช้ร่างกายและรูปร่างเป็นจุดขายของอาชีพ หรือบางกรณีศึกษาที่ท างานไม่เป็นเวลา
นั้นท าให้เกิดปัญหาเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอในบางครั้ง การให้ความส าคัญต่อสุขภาพจึงส าคัญเป็นอย่างมาก 

(2) การสร้างความมั่นคงทางสุขภาพด้วยการซื้อแผนคุ้มครองชีวิต การซื้อแผนคุ้มครองชีวิต คือการใช้ระบบประกันเข้า
มาเป็นหลักในการสร้างความอุ่นใจให้กับกรณีศึกษา จากประเด็นนี้เองท าให้เกิดการตั้งค าถามต่อประเด็นสิทธิการเข้าถึง
ทางด้านสุขภาพ จากสัมภาษณ์กรณีศึกษาส่วนใหญ่ต่างเลือกหนทางที่จะซื้อประกันชีวิต มากกว่าการใช้สิทธิประกันสังคม หรือ
ประกันสุขภาพ แม้กรณีศึกษาเหล่านี้จะรับรู้ในสิทธิของตนเองก็ตาม ด้วยเหตุผลคือความสะดวกในการไปรักษา ความคาดหวัง
ต่อการใช้บริการทางการแพทย์ที่ดี และเพื่อเป็นแผนส ารองด้านสุขภาพให้แก่ตนเองหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือซื้อไว้เพื่อเบิก
ค่ารักษาพยาบาลให้แก่ตนเอง  

เมื่อพิจารณาจากท้ังสองประเด็น จะพบว่ารูปแบบการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพจาก 2 ตัวอย่างกรณีศึกษานี้ย่อมท า
ให้เห็นว่าสุขภาพถือเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะการสร้างสุขภาพที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถท าให้ตนเองได้เพียงคนเดียวเท่านั้น 
การพยายามสร้างความมั่นคงท้ังการซื้อแผนประกันสุขภาพโดยเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง หรือการออกก าลัง
เป็นประจ าที่ล้วนเป็นการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพที่ดีให้แก่ตนเองทั้งสิ้น เมื่อมีสุขภาพร่างกายดี ความสามารถในการท า
ภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆในชีวิตก็จะสมบูรณ์ตาม 

การสร้างความมั่นคงทางสุขภาพจึงเป็นการสร้างความต้องการขั้นพื้นฐานให้แก่ร่างกาย เพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิต 
และมีแรงผลักให้เกิดการพัฒนาตนเองต่อไป นอกเหนือจากการให้ความหมายของความมั่นคงจากงานของอัญมณี บูรณกา
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นนท์ (2546) ที่ให้ความหมายความมั่นคงของมนุษย์คือ การที่ประชาชนได้รับการตอบสนองต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน ได้รับ
หลักประกันและสิทธิด้านความปลอดภัย แต่จากการศึกษาหัวข้อความมั่นคงด้านสุขภาพผ่านกรณีศึกษาที่เป็นผู้ท างานอาชีพ
อิสระแล้ว กรณีศึกษาส่วนใหญ่ต่างมีการสร้างความมั่นคงด้วยตนเอง ด้วยวิธีการออกค่ารักษาค่าพยาบาลเองและการซื้อแผน
ประกัน และมองการการรับสิทธิประโยชน์จากรัฐบางประการยังเป็นการเข้าถึงที่ยากและไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่
แท้จริง 

ความมั่นคงด้านครอบครัว ในด้านของการได้รับการสนับสนุน และก าลังใจที่ดีจากครอบครัว ด้วยสถานะของ
กรณีศึกษาทั้งหมดอยู่ในสถานะโสด ครอบครัวจึงมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อความคิดและการตัดสินใจ กรณีศึกษาหลายท่านที่
ครอบครัวได้ให้ค าปรึกษาเพื่อเป็นทิศทางการด าเนินชีวิตต่อไป หรือหากไม่ได้ให้ค าแนะน า  แต่ก็จะไม่เป็นผู้คัดค้านต่อแนว
ทางการเลือกประกอบอาชีพส าหรับใบบางครอบครัว 

จากหลายตัวอย่างครอบครัวกรณีศึกษา จึงท าให้สรุปถึงความมั่นคงทางด้านครอบครัว ได้ว่ามีส่วนส าคัญต่อการสร้าง
ความมั่นคงทางจิตใจให้แก่กรณีศึกษาเป็นอย่างมากสอดคล้องกับข้อมูลของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ที่ได้กล่าวว่าครอบครัว
เป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุด ในชีวิตที่ทุกคนต้องให้การดูแลเอาใจใส่  เพราะสถาบันแรกที่ท าหน้าที่ในการหล่อหลอมและขัดเกลา
ความเป็นมนุษย ์ทั้งการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เพื่อให้บุคคล
เป็นคนดี มีคุณภาพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 ความมั่นคงทางด้านรายได้ จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาหลายคนต่างเข้าใจต่อลักษณะงานอาชีพอิสระ (Freelance) 
ที่มีความเปราะบางต่อความมั่นคงทางรายได้ หลายคนจึงมีรูปแบบการสร้างความมั่นคงด้านหลายทางดังนี้ การน ารายได้ตรงนี้
ไปจัดสรรให้แก่สมาชิกในครอบครัว การช่วยเหลือ จุดเจือครอบครัวยิ่งเป็นสิ่งที่สร้างความภูมิใจให้แก่กรณีศึกษานอกจากนี้
กรณีศึกษาบางรายได้จัดสรรเงินบางส่วนมาสร้างธุรกิจให้แก่ตนเองเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่ตนเองใน
อนาคต หรือบางรายก็มีการวางแผนอนาคตต่อสิ่งที่ตนเองได้วางแผนไว้แต่อยู่ในช่วงที่ก าลังเก็บเงินอยู่  หรือการน ารายได้
บางส่วนมาลงทุนด้านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซื้อตราสาร LTF RMF เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากยงยุทธ แฉล้มวงษ์ 
และคณะสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2553) ที่ได้ให้ความเห็นต่อความมั่นคงทางด้านรายได้ที่มาจากตัวบุคคลว่า
การสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจหรือ โอกาสเข้าถึงงานท่ีดีมีความมั่นคง ของสังคมไทยในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้เกิดจากตัวบุคคล ทั้ง
การน าความรู้จากตนเองมาปรับใช้ และการพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง อันน าไปสู่การได้เข้าถึงงานท่ีดีมีความมั่นคง 

ความมั่นคงทางการศึกษา การศึกษาเป็นพื้นฐานส าคัญที่สร้างทักษะความรู้ความสามารถจนเป็นความสามารถ
เฉพาะทาง ท าให้ผู้ประกอบอาชีพมีความเช่ือมั่นในตนเองในขณะเดียวกันนอกเหนือจากการใช้ความรู้ที่มาจากการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหรือวุฒิต่างๆที่จบมาแล้วนั้น กรณีศึกษาบางส่วนก็ยังหมั่นหาความรู้ อบรม หรือสอบความรู้ความความสาร
รถเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อเป็นการต่อยอดอาชีพของตนเอง อย่าง เจ (วิศวกร) ที่ได้สอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสามัญเพิ่มเติม 
เพื่อเป็นใบเบิกทางและการันตีต่อการท างานด้านวิศวกรออกแบบ 

จากประเด็นการศึกษาตรงนี้มีประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นความมั่นคงด้านการศึกษาจากแนวความคิดจากเว็ป
ไซค์ครูบ้านนอก (2552) ที่กล่าวว่า การศึกษาถือเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ลดช่องว่างระหว่างชนช้ันต่างๆ และ
มาตรการการเฉลี่ยรายได้นี้ไม่มีมาตรการใดท่ีมีประสิทธิภาพมากเท่ากับมาตรการของการกระจายโอกาสทางการศึกษา ที่เป็น
การพัฒนาทุนมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน 

 
ความมั่นคงทางชุมชนและการสนับสนุน ความมั่นคงตรงนี้มีการแสดงออกเป็น 3 ด้าน คือ 
ประเด็นที่หนึ่ง การท าให้ตนผู้อื่นเห็นว่าตนเองด ารงชีวิตได้เป็นปกติไม่เป็นภาระผู้อื่น ประเด็นที่สองการสร้าง

ประโยชน์ให้เกิดทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ตามความสามารถท่ีจะท าได้ และประเด็นสุดท้ายการสร้างเครือข่าย เพื่อสร้าง
พื้นที่ทางสังคมสอดคล้องกับแนวคิดของกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ (2550) ที่ได้กล่าวว่า การได้รับความช่วยเหลือและการได้
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ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม การให้ความร่วมมือ การเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน จะน าไปสู่การสร้างสรรค์สังคม ที่ล้วนแต่เป็นการสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อสังคมในระยะยาว 
 ความมั่นคงในสิทธิและความเป็นธรรม กรณีศึกษาทั้งหมดรับรู้ในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐาน ประกันสังคม แต่ทุกคน
ต่างเลือกที่จะไม่ท าประกันสังคม หรือแม้จะมีประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานที่เป็นสิทธิที่ทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน แต่ทุกคน
เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิตรงนี้ เพราะมองว่าสามารถดูแลตนเองได้ และในกรณีความคุ้มครองทางกฎหมาย เนื่องจากผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ (Freelance) ถือเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานนอกระบบ ท าให้บางครั้งความคุ้มครองทางกฎหมายไม่สามารถเข้าถึง
กรณีการท างานที่มักถูกเบี้ยวค่าแรงหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม กรณีศึกษาบางรายอย่างอาชีพวิศวกร กลับมองว่าด้วย
ข้อบังคับกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมหากเรียกร้องไปก็ต้องเสียเงินขึ้นศาล และเสียเวลาท างาน ด้วยเหตุนี้การถูกเอารัดเอา
เปรียบ ความไม่ถูกต้องของการจ้างงานนี้เอง จึงท าให้ความมั่นคงทางด้านสิทธิและความเป็นธรรมยังไม่สามารถเข้าถึงคุณภาพ
ชีวิตของผู้ประกอบอาชีพอิสระได้ 
 
ประเด็นที่ค้นพบเพ่ิมเติมจากกรอบแนวคิดและขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาเป็นพื้นฐานส าคัญต่อการประกอบอาชีพ 

ในทุกวันนี้แม้ทุกคน ทุกๆหน่วยงานต่างเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนามนุษย์ผ่านระบบการศึกษา ไม่ว่าจะ
สถาบันครอบครัวหรือภาครัฐท่ีต่างสนับสนุนการศึกษาทั้งการให้ทุน หรือ การเรียนข้ันพ้ืนฐาน แต่สิ่งส าคัญที่มากกว่าการได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ การมีการศึกษาที่เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับลักษณะบุคคลคนนั้น การเน้นการศึกษาเชิงบูรณาการที่
ให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริง จากผลวิเคราะห์ที่ผ่านมาที่มีการท าสถิติของคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยที่ต่ าลงนั้น ถือเป็นวาระ
ส าคัญที่สังคมควรตั้งค าถามของรูปแบบการสอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การจะท าอย่างไรให้เด็กเกิดการจินตนาการ เกิดความคิด
รู้จักวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตให้แก่ตนเองได้ต่อไปในอนาคต ตามแนวคิดการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ที่ได้
กล่าวว่า “ความเข้ากันระหว่างบุคคล ลักษณะบุคคล กับรูปแบบสภาพแวดล้อมทางอาชีพ ถ้าหากเหมาะสมก็ล้วนจะก่อให้เกิด
ผลที่ดี ดังนั้นตัวตนจึงเป็นสิ่งที่ท าให้คงอยู่ในอาชีพไม่ว่าอาชีพน้ันจะแตกต่างจากบริบทอ่ืนในสังคมก็ตาม” 

อาชีพอิสระ (Freelance) เป็นลักษณะการประกอบอาชีพ ที่ส่วนใหญ่มาจากการศึกษา วิชาชีพเฉพาะทางมา เป็น
การลงทุนที่เริ่มจากตนเอง เป็นการลงทุนผ่านความเป็นทุนมนุษย์ระยะยาว  สิ่งที่บ่ มเพราะปลูกฝังให้คนคนหนึ่งมี
ความสามารถเฉพาะทางได้ สิ่งส าคัญ คือ การมีการศึกษาที่ดี และการต่อยอดความรู้ทั้งการหาข้อมูลเพิ่มเติมและการหา
ประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา กรณีศึกษาทุกคนต่างมีทักษะความสามารถ ความรู้คนละด้านอย่างชัดเจน แต่ทุกคนต่างประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ที่มาจากการน าความสามารถท่ีมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 Gen Y แรงงานยุคใหม่ รูปแบบการท างานในอนาคต 
 ด้วยลักษณะของคนยุค Gen Y ที่มีความกระตือรือร้น รักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ชอบความท้าทาย รักอิสระ 
การเลือกท างานอิสระถือเป็นการตอบโจทย์แก่ก าลังแรงงานยุคใหม่เป็นอย่างมาก จากการเข้าสัมภาษณ์ลงพื้นที่จริงท าให้เห็น
ถึงรูปแบบการจ้างงานยุคใหม่ท่ีมีการเลือกคนมาท างานเป็น Outsource มากกว่าท างานประจ า การจ้างงานในรูปแบบนี้ได้รับ
การยอมรับและยินยอมทั้งฝ่ายผู้จ้างและผู้ถูกจ้าง เพราะฝ่ายผู้จ้างก็ไม่ต้องมาเสียค่าสวั สดิการหรือดูและพนักงานเพิ่ม ใน
ขณะเดียวกันผู้ถูกจ้างก็ยินยอมกับงานลักษณะนี้ เพราะมองว่าการรับงานไปท าท่ีบ้านนั้นมีความคล่องตัวกว่าการท างานประจ า 
งานลักษณะนี้แม้จะอยู่ในรูปแบบงานประจ าหรืองานในระบบ แต่ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระกลับต้องจัดการทุกอย่างได้ด้วย
ตนเอง ทั้งการมีวินัย การมีความสามารถที่ดี ซึ่งกรณีศึกษาทั้งหมดมองว่า การบริหารจัดการตนเองเป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ดีกว่างานในระบบตอกบัตร 
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บทสรุป 
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ 

แรงจูงใจถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เราเกิดจากแรงจูงใจที่
ท าให้เกิดความต้องการและแสดงการกระท าออกมา แรงจูงใจจึงมีเป็นสิ่งที่จะดึงเอาความสามารถของคนออกมาใช้ เป็นการ
โน้มน้าวให้คนท างานออกมาด้วยใจ จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษามาทั้งหมดท าให้ทราบถึงความเป็นมา ความต่อเนื่องของ
ความชอบที่พัฒนามาควบคูก่ับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาจนเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
สถานการณ์ด้านความมั่นคงในชีวิต 
 จากการพิจารณาความมั่นคงท้ัง 6 ด้าน คือ สุขภาพ การศึกษา ครอบครัว รายได้ ชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม 
และสุดท้ายเรื่องของสิทธิและความเป็นธรรม กรณีศึกษาทั้งหมดต่างมีความมั่นคง รู้สึกภูมิใจในอาชีพท่ีท า ทั้งในด้านของการมี
รายได้ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี การมีครอบครัว คนรอบข้างรับรู้ และให้การสนับสนุนในอาชีพท่ีท า 
แนวทางการสร้างความมั่นคงในชีวิต 
 (1) ด้านสุขภาพ การมีสภาวะกดดันมาจากการท างาน การละเลยไม่ดูแลสุขภาพตัวเองในบางครั้ง แนวทางการสร้าง
ความมั่นคงในด้านสุขภาพได้แก่ การให้ความส าคัญกับสุขภาพมากข้ึน การตรวจสุขภาพทุกปี การออกก าลังกาย มีการจัดการ
ทางอารมณ์ที่ดี การเลือกแผนสร้างสุขภาพให้ตนเองผ่านการซื้อประกันสุขภาพ 
 (2) ด้านการศึกษา การแสวงหาความรู้ตลอดเวลา หาความรู้ใหม่ๆ มาเพิ่มเติมหรือปรับใช้กับงานที่ท าโดยความรู้ถือ
เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ของอาชีพเฉพาะทาง เพราะทุกคนต่างมีพื้นฐานทางการศึกษาท่ีดี ท าให้มีความสามารถเฉพาะด้าน 
 (3) ด้านการมีงานท าและรายได้ ด้วยลักษณะของงานที่ไม่ได้เข้ามาสม่ าเสมอ รายได้ขาดความแน่นอน แนวทางการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้ ได้แก่ การออกเงิน การวางแผนการใช้จ่าย การซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงิน 
เช่น บ้าน คอนโด ท่ีดิน เป็นต้น  
 (4) ด้านครอบครัว ด้วยรูปแบบงานที่ไม่แน่นอน การท างานหนักในบางช่วง การไม่มีเวลาให้กับคนในครอบครัว 
ตลอดจนความขัดแย้งทางความคิดกับคนในครอบครัว แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงในครอบครัว ได้แก่ การมีเวลาให้
ครอบครัว การพูดคุยกันในครอบครัวเพื่อพูดคุยหาทางออกของปัญหา รับฟังความเห็น เอาใจใส่ซึ่งกันและกันในครอบครัว 
 (5) ด้านชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม นอกเหนือจากงานที่ท าอยู่และครอบครัว การหาโอกาสในบางครั้งหรือ
เมื่อมีโอกาส การสร้างประโยชน์ให้สังคม การท าตนเองให้เกิดการสร้างสรรค์เพื่อสังคม เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ การ
เป็นอาสาสมัคร หรือการรวมกลุ่มในสายอาชีพเดียวกัน เพื่อให้เกิดการร่วมกลุ่มและพัฒนากลุ่มร่วมกัน 
 (6) สิทธิและความเป็นธรรม ควรศึกษาถึงกฎหมายขั้นพ้ืนฐานและกฎหมายคุ้มครองแรงงานท่ีได้รับ โอกาสการเข้าถึง
โดยเป็นการรับรู้ในสิทธิที่พึงมีพึงได้รับ ไม่ได้รู้เพื่อเป็นช่องโหว่ในการเรียกร้อง การตกลงท าสัญญาก่อนการท างานเพื่อสร้าง
หลักประกันให้แก่ตนเอง 
 ดังนั้นในโลกยุคปัจจุบันท่ีเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นไปในทุกท่ี ทุกสังคมในขณะนี้ สังคมไทยก็
เช่นกัน จากค่านิยมที่ยึดถือมานาน คือ การเข้าท างานในระบบ ระบบการศึกษาที่มุ่งอบรมคนเข้าสู่ในระบบ แต่สภาพการ
ท างานรูปแบบนี้ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนไป เพราะระบบที่ได้อธิบายถึงนั้น ไม่สามารถรับพนักงานได้อีกต่อไป หรืออาจลด
จ านวนการรับพนักงานลง ไม่ว่าจะเป็นระบบงานราชการ ภาคเอกชน ท าให้ก าลังแรงงานเลือกทางออก โดยการท างานนอก
ระบบ หรือเปลี่ยนจากการท างานลูกจ้างไปสู่การประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ซึ่งเราอาจไม่สามารถหาข้อสรุปของแนว
ทางการประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ว่าควรหรือไม่ควรที่จะท างานในระบบก่อนส าหรับกรณีผู้จบใหม่ที่มุ่งหวังจะท างาน
เป็น Freelance เพราะต้องศึกษาถึงบริบทลักษณะของสายงานที่จะท าด้วยอย่างเช่น อาชีพวิศวกรและสถาปนิก ควรท างาน
อยู่ในระบบก่อนเพื่อหาประสบการณ์และท างานกับองค์กรที่รับงานมาเป็นโปรเจค ควรศึกษางานในระดับมหภาคให้กว้างและ
คลอบคลุมก่อนออกมารับงานเป็นรายช้ินส่วนบุคคล แต่อย่างบางอาชีพก็สามารถท างานเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
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(Freelance) ได้เลย โดยเน้นการท างานที่ต้องต่อสู้กับตัวเองการสร้างจุดยืนและความสามารถด้วยตนเอง อย่างเช่นอาชีพ 
นักเขยีน พริตตี้ ช่างถ่ายภาพ เป็นต้น 
ด้วยลักษณะของคนยุค Gen Y แม้จะมีนิสัยที่อดทนต่ า แต่กลับมีความคาดหวังที่สูง เปลี่ยนแปลงง่าย แต่สิ่งส าคัญที่มีความ
กระตือรือร้น รักที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ชอบความท้าทาย การที่เราได้ศึกษาข้อดี ข้อเสีย สถานการณ์ความมั่งค ง
ตลอดจนแนวทางการสร้างความมั่นคงในอาชีพ ผลของศึกษานี้จะท าให้เกิดมิติความเข้าใจ การปรับตัวต่อความเคลื่อนไหวทาง
สังคม การปรับทัศนคติเข้าหากัน และการเลือกหาจุดเด่นนี้หรือความสามารถเฉพาะทางเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
ได้สูงสุด 
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ความต้องการของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตจตุจักร 
ต่อการเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมมาตรา 40 

Demanding of Motorcycle Taxi Driver in Chatuchak on Applying to be Insured  
Person of Social Insurance under Section 40 

 
รัมภา นวลปาน1 

Rumpa Nuanpan2 

 
Abstract 

 The study on the needs of the motorcycle taxi driver in the Chatuchak District to be insured for 
Social Security Section 40 was to study the knowledge, the need and the attention of a group of 
motorcycle taxi driver to be insured under Section 40 and to study the reasons for not being insured 
under Section 40. The instrument used were a questionnaire and SPSS program. A sample of 60 persons 
was selected from a group of motorcycle taxi driver in Chatuchak District. The study found that the 
sample group had the general knowledge about social security in high level, the knowledge of conditions 
and benefits were moderate. The sample group interested in the benefits of sickness, disability, death 
and old age the pension of contribution 100 Baht per month for old age and in need of benefits in the 
case of death at high level. The most common cause of non-insured because the benefits did not fulfill 
their true needs. Besides, it was found that the sample group did not realize that they can qualify to be 
insured for the Section 40. Therefore, the study recommended that the relevant agency should study the 
needs of the benefits of the motorcycle taxi driver and expanded to the nearby professionals, to 
publicize the Section 40 of the social security knowledge among informal workers and to create a 
persuasive benefit and the perception of the importance of having a long-term life insurance coverage. 
Keywords : Informal Worker, The demand on compensation of Motorcycle taxi driver, the Social Insurance 

under Section 40 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษา เรื่องความต้องการของอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตจตุจักรต่อการเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคม 
มาตรา 40 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความต้องการ ความสนใจ ของกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างต่อการเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 และเพื่อศึกษาสาเหตุในการไม่เข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม โดยใช้เครื่องมือ
วิจัยทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขตจตุจักร จ านวน 60 คน 
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับประกันสังคมอยู่ในระดับสูง ความรู้ในเรื่องเง่ือนไขและการได้รับ
ประโยชน์ทดแทนอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างสนใจสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และเงินบ านาญ
ชราภาพจ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท และมีความต้องการสิทธิประโยชน์ในกรณีเสียชีวิตมากที่สุด และสาเหตุที่ไม่เป็น
ผู้ประกันตนเป็นเพราะสิทธิประโยชน์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงได้ และนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่
ทราบว่าตนเองสามารถเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ ดังนั้นข้อเสนอแนะในครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาความ

                                                           
1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand 



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 409 - 

ต้องการสิทธิประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และขยายไปถึงผู้มีอาชีพใกล้เคียง เผยแพร่ความรู้
ประกันสังคมมาตรา 40 ให้แรงงานนอกระบบได้รับรู้มากขึ้น และต้องสร้างสิทธิประโยชน์ที่มีความจูงใจ และเห็นความส าคัญ
ของการมีหลักประกันคุ้มครองชีวิตในระยะยาว 
ค าส าคัญ : แรงงานนอกระบบ, ความต้องการด้านสิทธิประโยชน์ของกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง, การประกันตนแบบสมัครใจตาม

มาตรา 40  
  
บทน า 
 แรงงานเปรียบเสมือนฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หากแบ่งแรงงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภท ได้แก่ แรงงานนอกระบบและแรงงานในระบบ จากการส ารวจในปี พ.ศ. 2556 พบว่าในจ านวนผู้มีงานท าทั้งสิ้น 39.1 
ล้านคนเป็นแรงงานนอกระบบหรือผู้ที่ไม่ได้ระบบความคุ้มครองและไม่มีหลักทางประกันสังคมจากการท างาน 25.1 ล้านคน 
หรือร้อยละ 64.2 ที่เหลือเป็นแรงงานในระบบ 14.0 หรือร้อยละ 35.8 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ,2556) จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของ
แรงงานนอกระบบนั้นมีมากกว่าแรงงานในระบบอย่างมีนัยยะส าคัญ ซึ่งหมายความว่ามีแรงงานนอกระบบจ านวนมากที่ไม่ได้
รับความคุ้มครองจากประกันสังคม หากลองพิจารณาอาชีพของแรงงานนอกระบบ เช่น ช่างตัดผม คนขับรถแท็กซี่ คนขับรถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง อาชีพหาบแร่แผงลอย มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุจากการท างานมากกว่าอาชีพแรงงานในระบบ อีกทั้ง
ยังต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงด้านรายได้ ขาดหลักประกันทางสังคม 
 ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความส าคัญต่อแรงงานนอกระบบมากขึ้น จึงได้มีการขยายความคุ้มครองประกันสังคมให้แก่
แรงงานนอกระบบตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 40 เดิมมีเงื่อนไขในการจ่ายเงินสมทบให้แก่แรงงานนอกระบบ 
2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 การจ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท รัฐบาลสมทบ 30 บาท โดย
สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ คือ เงินทดแทนรายได้กรณีเจ็บป่วย เงินทดแทนรายได้กรณีทุพพลภาพ เงินค่าท าศพ ทางเลือกที่ 2 คือ 
การจ่ายเงินสมทบ 150 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนต้องจ่าย 100 บาท รัฐบาลสมทบ 50 บาท โดยสิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับ 
คือ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เงินค่าท าศพและเงินบ าเหน็จชราภาพ 
ข้อมูลจากส านักงานประกันสังคม เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557 มีจ านวนแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 
40 จ านวน 1,842,789 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด 25 ล้านคนนั้น มีแรงงานนอกระบบคิด
เป็นร้อยละ 7.2 เท่าน้ันท่ีสมัครใจเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (การส ารวจจ านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เดือน
ธันวาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2556 โดยส านักงานประกันสังคม) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนแรงงาน
นอกระบบทั้งหมด ในกรุงเทพมหานคร ฯ มีจ านวนมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับส านักการจราจรและขนส่ง 102,530 
คน (ส านักการจราจรและขนส่ง, 2557) และมีจ านวนผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างสมัครใจเป็นผู้ประกันตนต่อประกันสังคมตาม
มาตรา 40 จ านวน 9,510 คน โดยแบ่งเป็นผู้ประกันตนในทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท จ านวน 35 คน ส่วน
ผู้ประกันตนในทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท จ านวน 9,475 คน (ส านักงานประกันสังคม, 2556) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
มีแรงงานผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพียงร้อยละ 9.28 เท่านั้นที่สมัครใจเป็นผู้ประกันตนต่อประกันสังคม เพราะเหตุใด แรงงาน
นอกระบบท่ีสมัครใจเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีจึงมีจ านวนน้อย แรงงานเหล่านี้มีความต้องการการคุ้มครองจากสังคม
หรือไม่ แรงงานเหล่านี้มีความรู้ในการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มากน้อยเพียงใด และแรงงานนอกระบบมีความต้องการ
การคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ด้านใดบ้างจากประกันสังคม ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อศึกษาความรู้ 
ความสนใจ ความต้องการของกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างต่อการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  40 และเพื่อศึกษาสาเหตุในการไม่
เข้าเป็นผู้ประกันตนของกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
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แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับประกันสังคม 
 การประกันสังคม หมายถึง ระบบการคุ้มครองลูกจ้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ โดยการ
สมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคมโดยลูกจ้างและนายจ้างฝ่ายละเท่ากัน ในบางกรณีรัฐบาลเป็นผู้สมทบด้วย ซึ่งเงิน
ประกันสังคมครอบคลุมการทดแทน 7 ด้าน ได้แก่ ทุพพลภาพ เจ็บป่วย ว่างงาน คลอดบุตร เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ
ในปัจจุบันกลุ่มประชาชนที่ไม่มีหลักประกันทางสังคมแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ เกษตรกร แรงงานนอกระบบ และกลุ่ม
ประกอบอาชีพอิสระ ปัจจุบันโครงการประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ให้ความคุ้มครอง
ผู้ประกันตน 3 ประเภท คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือ ผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนที่เคยเป็นลูกจ้างมาแล้ว 1 ปี และได้ลาออกจากงาน และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 คือ 
ผู้ประกันตนที่ไม่ใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือเป็นผู้ประกันตนตามสมัครใจ มาตรา 39 เรียกว่าผู้ประกันตนโดยอิสระ 
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554) เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร ช่างเสริมสวย หาบเร่ แผงลอย 
คนขับรถรับจ้าง ช่างฝีมือ แม่บ้าน เป็นต้น สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขที่แรงงานนอกระบบจะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตน 
เพื่อให้มีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันก าหนดเป็น 3 ทางเลือก คือ 
 ทางเลือกที่ 1  จ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท และรัฐบาลอุดหนุน 30 บาท
ต่อเดือน ได้รับเงินสิทธิประโยชน์ 3 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต………………………………………………………  
 ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 150 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท และรัฐบาลอุดหนุน 50 บาท
ต่อเดือน ได้รับเงินสิทธิประโยชน์เหมือนทางเลือกที่ 1 และเพิ่มเงินบ าเหน็จกรณีชราภาพ……………………………………………………  
 ทางเลือกที่ 3 เพิ่มในส่วนของเงินบ านาญชราภาพให้แก่แรงงานนอกระบบที่สมัครเป็นผู้ประกันตน โดยก าหนดเงิน
สมทบเดือนละ 200 บาท ในระยะแรกให้สิทธิแก่ ผู้ประกันตนจ่ายเงินเข้ากองทุนเพียงเดือนละ 100 บาท รัฐบาลร่วมจ่ายเงิน
อุดหนุน 100 บาท เท่ากับมีเงินออมเดือนละ 200 บาท ส าหรับแรงงานนอกระบบที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
(ส านักงานประกันสังคม, 2557) 
แนวคิดเร่ืองแรงงานนอกระบบ 
 แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้ที่ท างานโดยไม่มีนายจ้าง ไม่มีค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่แน่นอน หรือ หมายถึงผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ เป็นกลุ่มที่อยู่นอกกรอบการคุ้มครองทางกฎหมาย ประกันสังคมท าให้ ไม่หลักประกันที่มั่นคงใดๆ ในการ
ท างาน (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2551 - 2556 พบว่าสัดส่วนผู้ท างานที่เป็น
แรงงานนอกระบบไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยช่วง 2551-2552 มีสัดส่วนร้อยละ 63.7 และ 63.4 ในปี2553 ลดลงเป็นร้อยละ 
62.3 ในปี 2554-2556 เพิ่มขึ้นเป็น 62.6 62.7 และ 64.3 ตามล าดับ ส าหรับระดับการศึกษาของแรงงานนอกระบบ พบว่า 
แรงงานส่วนใหญ่ไม่จบการศึกษาและจบการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา รองลงมาคือระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ตามล าดับ หากพิจารณาจะเห็นว่าแรงงานนอกระบบที่ไม่จบการศึกษาและจบ
การศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษามีสัดส่วนท่ีลดลง และแรงงานนอกระบบท่ีจบการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษามีสัดส่วน
เพิ่มขึ้น 
แนวคิดการคุ้มครองทางสังคม 
 การคุ้มครองทางสังคม หมายถึง การให้ความคุ้มครองทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงประกันสังคม ประเทศไทยได้
ขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคมตามข้อตกลงระหว่างประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ที่ให้ความส าคัญกับความเป็นธรรมและเท่าเทียม ท าให้เกิดประกันสังคมมาตรา 33 39 และ 40 ขึ้นเพื่อให้ความ
คุม้ครองแก่แรงงานในทุกระดับและทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และผู้ประกันตนตามสมัครใจ 
ซึ่งท าให้แรงงานได้รับความคุ้มครองจากสังคมอย่างเท่าเทียม โดยรัฐบาลเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานในทุกระดับชั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย ให้แรงงานได้รับสิทธิการคุ้มครองจาก
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สังคมอย่างเท่าเทียม ซึ่งการคุ้มครองทางสังคมนี้สามารถท าให้แรงงานเกิดความรู้สึกปลอดภัยและชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น 
ฐานการคุ้มครองทางสังคมมุ่งเน้นให้ ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขขั้นพื้นฐานโดยถ้วนหน้า เด็กทุกคนสามารถ
เข้าถึงการโภชนาการ การศึกษา และการดูแลได้ด้วยการที่ผู้ปกครองได้รับสิ่งที่มิใช่ตัวเงิน หรือเงินช่วยเหลือซึ่งไม่ควรต่ ากว่า
เส้นความยากจนท่ีประเทศก าหนด ทุกคนท่ีอยู่ในวัยท างาน แต่ไม่สามารถหาเงินมาเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้อย่างเพียงพอ 
ควรมีความมั่นคงทางรายได้ขั้นต่ าจากการได้รับเงินช่วยเหลือ ได้รับสิ่งที่มิใช่ตัวเงินหรือระบบประกันว่างงาน คนชราและคน
พิการมีความมั่นคงทางรายได้โดยการได้รับเงินช่วยเหลือส าหรับคนชราและคนพิการ หรือได้รับสิ่งท่ีไม่ใช่ตัวเงิน 

 
เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา 
 เครื่องมือ ใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป ความรู้ในการเป็นผู้ประกันตน 
ความสนใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการเป็นผู้ประกันตน ความต้องการต่อสิทธิประโยชน์และสาเหตุในการไม่เป็นผู้ประกันตนกับ
ประกันสังคมของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้ก าหนดโควตาในการส ารวจกลุ่มผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขตจตุจักร ได้ท าการสุ่ม
ส ารวจ จ านวน 60 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างโดยการบอกต่อ (Snowball Sampling) ด้วยการวิธีถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนกับประกันสังคม โดยเริ่มจากการเก็บข้ อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างคนแรก จากนั้นกลุ่มตัวอย่างคนแรกจะแนะน าไปยังกลุ่มตัวอย่างคนที่ 2 จากนั้นคนที่ 2 แนะน าต่อไปยังคนที่ 3 เป็น
ลักษณะของการบอกต่อกันเรื่อยๆจนกระทั่งได้ครบจ านวนที่ต้องการ วิธีการศึกษาข้อมูลที่ใช้ในครั้งนี้มี 2 วิธี คือ การศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สื่ออิเล็กทรอ - 
นิกส์ รายงานการวิจัย หนังสือ วารสารวิชาการ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาภาคสนาม (Field Study) เป็นการ 
ศึกษารวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตจตุจักร โดยใช้แบบสอบถาม วิธีการรวบ 
รวมข้อมูล เริ่มต้นจากพูดคุย สอบถาม สร้างสัมพันธภาพในเบื้องต้น จากนั้นแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน 
จากนั้นรวบรวมแบบสอบถามและน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์แล้วมาวิเคราะห์โดยการโปรแกรมวิจัยทางสังคมศาสตร์ น าข้อมูลจากแบบสอบถามบันทึกในแถบรหัส ค่าสถิติที่
ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
 
ผลการศึกษา 
 จากส ารวจพบว่า ในส่วนข้อมูลทั่วไปพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 85.0 และเป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 15.0 อยู่ในช่วงอายุ 25 - 34 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 33.3 ในเรื่องของสภาพการท างาน มีผู้ที่ท างาน 8-10 ช่ัวโมง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.3 โดยเริ่มท างานโดยเฉลี่ยเวลาประมาณ 07.47 นาฬิกา และเลิกงานโดยเฉลี่ยเวลาประมาณ 18.13 นาฬิกา ด้าน
ประสบการณ์ในการท างานพบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-12 ปี รายได้ต่อวันอยู่ที่ 301-500 บาท 
 ในส่วนของความรู้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้มาตรา 40 ในภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ในการ
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.3 หากแบ่งประเด็นความรู้ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับประกันสังคม ความรู้เฉพาะตามมาตรา 40 และความรู้เรื่องเง่ือนไขและการได้รับสิทธิประโยชน์ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับประกันสังคมอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 70.0 มีความรู้ในเรื่องประกันสังคมตาม
มาตรา 40 อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 43.3 และมีความรู้ในเรื่องเง่ือนไขและการได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 51.7 ในส่วนของความสนใจในการเป็นผู้ประกันตนกลุ่มตัวอย่างสนใจสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ เสียชีวิต และเงินบ านาญชราภาพจ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท มากที่สุด รองลงมาเป็น สิทธิประโยชน์กรณี
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิตและ บ าเหน็จกรณีชราภาพจ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท และสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจ่ายเงินสมทบเดือนละ 70 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทุกๆ 1 
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เดือน และสะดวกที่จะช าระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสมากท่ีสุด ในส่วนของความต้องการสิทธิประโยชน์จากมาตรา 40 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากมาตรา 40 กรณีเสียชีวิตมากท่ีสุด โดยต้องการให้ประกันสังคมคุ้มครอง
ทุกกรณีของการเสียชีวิตมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ รองลงมา กรณีว่างงาน (กรณี
เจ็บป่วย กรณีชราภาพ กรณีทุพพลภาพ กรณีการสงเคราะห์บุตร และกรณีคลอดบุตร ส าหรับสาเหตุในการไม่เป็นผู้ประกันตน 
เป็นเพราะสิทธิประโยชน์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงมากที่สุด รองลงมาคือ รายได้ไม่แน่นอน ท าให้ไม่สามารถ
จ่ายเงินสมทบได้ รองลงมาคือ สิทธิประโยชน์ไม่มีความน่าสนใจ ความไม่คุ้มค่ากับเบี้ยประกันท่ีเสียไป ความไม่สะดวกสบายใน
การเข้าถึงประกันสังคม ความไม่เหมาะสมของเบี้ยประกัน และมีประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองอยู่แล้วตามล าดับ 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องความต้องการของผู้ประกอบอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตจตุจักรต่อการเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 ท าให้ทราบถึงความรู้ ความสนใจ และความต้องการในการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของกลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพมอเตอร์ไซต์รับจ้างในเขตจตุจักร รวมไปถึงการทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการไม่เข้าเป็นผู้ประกันตนของ
ประกันสังคม พบว่า ความรู้ในการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ประกันสังคม ความรู้เรื่องประกันสังคมตามมาตรา 40 และความรู้เรื่องเง่ือนไขและการได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความความรู้ในการเป็นผู้ประกันตนกับประกันสังคม ในระดับปานกลาง โดยมีความรู้
ในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับประกันสังคมอยู่ในระดับสูง  ความรู้ในเรื่องประกันสังคมตามมาตรา 40 อยู่ในระดับสูง และความรู้ใน
เรื่องเงื่อนไขและการได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนอยู่ในระดับปานกลาง นั่นแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างควรได้รับการให้ความรู้เพิ่มเติม
ในเรื่องเง่ือนไขและการได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณีต นาคคล้าย (2551, น.113) ที่ได้
ท าการศึกษาความรู้และความต้องการต่อการประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ กลุ่มขับรถสามล้อเครื่องรับจ้างในจังหวัด
นนทบุรี พบว่า กลุ่มผู้ขับรถสามล้อเครื่องรับจ้างมีความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมด้านความหมายการประกันสังคม และด้าน
หลักการประกันสังคม ในระดับสูง แต่มีความรู้เกี่ยวกับเง่ือนไขในการรับสิทธิประโยชน์ในระดับต่ า 
 ด้านความสนใจต่อการเป็นผู้ประกันตนของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การจ่ายเงินสมทบและการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างสนใจในสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิตและเงินบ านาญ
ชราภาพโดยการจ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาทมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทุกๆเดือนมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานประกันสังคมท่ีมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางเลือกที่ 3 ให้แก่แรงงานนอกระบบ คือ 
กรณีเงินบ านาญชราภาพ โดย ผู้ประกันตนจ่ายเงินเข้ากองทุนเดือนละ 100 บาท รัฐบาลร่วมจ่ายเงินอุดหนุน 100 บาท 
 ด้านความต้องการต่อสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากมาตรา 40 ของผูป้ระกอบอาชีพมอเตอร์ไซต์รับจ้าง แบ่งออกเป็น 7 
ด้าน ได้แก่ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการสิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมจากมาตรา 40 กรณีเสียชีวิตมากที่สุด โดยต้องการให้ประกันสังคมคุ้มครองกรณีของการเสียชีวิต ส่วน
ประเด็นที่ต้องการน้อยที่สุด คือ กรณีคลอดบุตร โดยต้องการเบิกค่าคลอดบุตรแทนภรรยาได้ในกรณีที่ภรรยามิได้เป็น
ผู้ประกันตน จากข้อมูลในส่วนที่ 1 เมื่อกลุ่มตัวอย่างเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้การจ่ายค่า
รักษาพยาบาลจากโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (30 บาท) แต่หลักประกัน 30 นี้คุ้มครองแรงงานเพียงแค่เรื่องค่า
รักษาพยาบาลเท่านั้น มิได้ครอบคลุมในเรื่องสิทธิประโยชน์เมื่อเสียชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร สีใส (2548, น.
1) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของผู้ประกับอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในบริเวณถนนวัดเวฬุ
วนาราม โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีเสียชีวิตมากท่ีสุด โดยต้องการให้ทายาทได้รับเงิน
สงเคราะห์นอกเหนือจากค่าท าศพ ส่วนประเด็นที่ต้องการน้อยที่สุดคือ กรณีคลอดบุตร แต่เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทดแทนใน
กรณีเสียชีวิตนั้น เป็นสิทธิประโยชน์ท่ีส านักงานประกันสังคมได้จัดให้แก่แรงงานนอกระบบแล้ว จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ยังคงมีความต้องการด้านนี้มากที่สุด แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ยังไม่มีความรู้เพียงพอในเรื่องสิทธิประโยชน์และ
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หลักเกณฑ์ของประกันสังคมมาตรา 40 ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากข้อค าถามที่ว่า “มอเตอร์ไซค์รับจ้างสามารถเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 ได้หรือไม่” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน 41 คน ตอบว่าไม่ได้ ซึ่งเป็นค าตอบท่ีผิด และสิทธิประโยชน์เรื่องเงิน
บ าเหน็จบ านาญที่ส านักงานประกันสังคมได้เพิ่มให้แก่แรงงานนอกระบบนั้น แสดงถึงว่าสิทธิประโยชน์ด้านนี้ไม่ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มตัวอย่างยังไม่ทราบสิทธิประโยชน์ทางเลือกที่ 3 ที่รัฐบาลได้ขยายความคุ้มครองแก่แรงงาน
นอกระบบตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 
 ด้านสาเหตุในการไม่เป็นผู้ประกันตนของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีความคิดเห็นในการไม่เป็นผู้ประกันตนโดยเฉลี่ยระดับ
ปานกลาง ซึ่งมีสาเหตุมาจากสิทธิประโยชน์ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงมากที่สุด ซึ่งจากแนวคิดเกี่ยวกับ
ประกันสังคม (เสกสรรค์ สังวิสุทธิ์, 2547, น.15) ที่กล่าวไว้ว่า การประกันสังคม เป็นระบบที่นายจ้าง ลูกจ้างและรัฐบาลเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของลูกจ้าง โดยหากสิทธิประโยชน์ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกจ้างได้ จึงอาจเป็นสาเหตุหลักท่ีลูกจ้างไม่สนใจ และไม่ต้องการเป็นผู้ประกันตน  
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 1) จากการศึกษาในด้านความรู้ในการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในเรื่องทั่วไป
เกี่ยวกับประกันสังคม และเรื่องประกันสังคมตามมาตรา 40 อยู่ในระดับสูง แต่มีความรู้ในเรื่องเง่ือนไขและการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทดแทนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวต่อกลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพื่อให้เป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมตามมาตรา 40 มากยิ่งข้ึน  
 2) จากการศึกษาสาเหตุในการไม่เป็นผู้ประกันตนกับประกันสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นผู้ประกันตนเพราะ
สิทธิประโยชน์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาและท าความเข้าใจความ
ต้องการสิทธิประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รวมทั้งอาจขยายไปถึงผู้มีอาชีพลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น 
กลุ่มผู้มีอาชีพขับรถแท็กซี่ เป็นต้น และต้องสร้างสิทธิประโยชน์ที่มีความจูงใจให้แรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนมากขึ้น 
และช้ีให้เห็นความส าคัญของการมีหลักประกันคุ้มครองชีวิตในระยะยาว 
 3) จากการศึกษาด้านความสนใจต่อการเป็นผู้ประกันตนพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในด้านการจ่ายเงิน
สมทบกรณีบ านาญชราภาพ ซึ่งในปัจจุบันตามมาตรา 40 มีสิทธิประโยชน์ในด้านนี้ให้แก่แรงงานอกระบบที่เป็นผู้ประกันตน 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 40 นั้น ได้ มีสิทธิประโยชน์ข้อนี้ให้แก่แรงงาน
นอกระบบแล้ว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จ านวนน้อย ดังนั้น
ส านักงานประกันสังคมควรจะเผยแพร่เรื่องความรู้และสิทธิประโยชน์ท่ีแรงงานนอกระบบจะได้รับจากมาตรา 40 ให้มากข้ึน 
 4) จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการสิทธิประโยชน์ทดแทนด้านเสียชีวิตมากที่ สุด แม้ว่า
ประกันสังคมจะมีการขยายสิทธิประโยชน์ทางเลือกที่ 3 ด้านชราภาพ แสดงให้เห็นว่าทางเลือกที่ส านักงานประกันสังคมได้
ขยายให้แก่แรงงานนอกระบบนั้นยังไม่สามารถจูงใจแรงงานกลุ่มมอเตอร์ไซต์รับจ้างให้เข้าร่วมเป็นผู้ประกันตนได้และการที่
กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการสิทธิประโยชน์ด้านเสียชีวิตมากที่สุด โดยที่สิทธิประโยชน์ด้านนี้เป็นสิทธิที่ประกันสังคมได้มีให้แก่
แรงงานนอกระบบมาเป็นเวลานานแล้วแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู้ประกันสังคมมาตรา 40 ในเรื่องความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประกันสังคม ข้อค าถามที่ถามว่ากลุ่มตัวอย่างทราบหรือไม่ว่าอาชีพมอเตอร์ไซต์รับจ้างสามารถเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 ได้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.3 ไม่ทราบว่าตนเองสามารถเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ ดังนั้นส านักงาน
ประกันสังคมควรเผยแพร่ความรู้เรื่องประกันสังคมมาตรา 40 ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพ พร้อมทั้งช้ีแจง
สิทธิประโยชน์ท่ีแรงงานนอกระบบจะได้รับจากประกันสังคม 
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สรุปผลการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 25 - 34 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจ านวน 20 คน 

ส่วนใหญ่สมรสแล้ว มีจ านวน 42 คน กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ 301-500 บาท/วัน ด้านสภาพการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ท างาน 8-10 ช่ัวโมง โดยเริ่มท างานโดยเฉลี่ยเวลาประมาณ 07.47 นาฬิกา และเลิกงานโดยเฉลี่ยเวลาประมาณ 18.13 
นาฬิกา ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-12 ปี โดยส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างคิดว่าอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมี
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท างาน เช่น อุบัติเหตุจากการท างาน อาชญากรรม ชิงทรัพย์ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
ความมั่นคงในชีวิต เช่น รายได้ที่ไม่แน่นอนการถูกรีดไถจากผู้มีอิทธิพล และด้านสุขภาพ เช่น ฝุ่นควัน มลพิษทางอากาศสภาพ
อากาศที่ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับรถที่ท าให้ต้องหยุดงาน แต่ถ้าหากประสบอุบัติเหตุจากการขับ
รถ กลุ่มตัวอย่างจะต้องหยุดงาน 1 วัน และน าเงินจากการรักษาพยาบาลมาจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส่วนใหญ่ไม่มี
ประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุ ส่วนเรื่องความรู้ในการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความความรู้ในการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในระดับปานกลาง แต่หากพิจารณาความรู้ในแต่ละ
เรื่อง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับประกันสังคมอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 70.0 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความรู้ในเรื่องประกันสังคมตามมาตรา 40 อยู่ในระดับสูง และความรู้ในเรื่องเง่ือนไขและการได้รับสิทธิประโยชน์
ทดแทนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเรื่องความสนใจต่อการเป็นผู้ประกันตนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสนใจสิทธิ
ประโยชน์กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และเงินบ านาญชราภาพจ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท มากที่สุด รองลงมา
เป็น สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิตและ บ าเหน็จกรณีชราภาพจ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท และสิทธิ
ประโยชน์กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจ่ายเงินสมทบเดือนละ 70 บาท กลุ่มตัวอย่างสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทุกๆ 1 
เดือน รองลงมาคือ จ่ายเงินสมทบได้ทุกๆ 3 เดือน จ่ายเงินสมทบได้ทุกๆ 6 เดือน และจ่ายเงินสมทบรายปี โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ความสนใจที่จะจ่ายเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสมากที่สุด ส่วนเรื่องความต้องการต่อสิทธิประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่าง ผล
การศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการสิทธิประโยชน์ทดแทนด้านเสียชีวิตมากท่ีสุด รองลงมา คือ การว่างงาน เจ็บป่วย 
ชราภาพ ทุพพลภาพ และคลอดบุตร ตามล าดับ โดยต้องการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากมาตรา 40 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
และในเรื่องของสาเหตุการไม่เป็นผู้ประกันตน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นผู้ประกันตนเพราะสิทธิประโยชน์ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงมากที่สุด รองลงมาคือ รายได้ไม่แน่นอน สิทธิประโยชน์ไม่มีความน่าสนใจ ความไม่
คุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่เสียไป ความไม่สะดวกสบายในการเข้าถึงประกันสังคม และความไม่เหมาะสมของเบี้ยประกัน และมี
ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองอยู่แล้ว ตามล าดับ 

ดังนั้น การคุ้มครองทางสังคมแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบจึงเป็นสิ่งที่มีจ าเป็นอย่างเร่งด่วน ที่ต้องได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนจากภาครัฐ ส านักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สร้างหลักประกันความมั่นคง ในการด าเนินชีวิต 
ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ยามเมื่อผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย และต้องตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน โดยต้องมีการจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้า น
ประกันสังคมขึ้น เพื่อให้ผู้ประกันตน มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการของการประกันสังคมตลอดจนหน้าท่ี และสิทธิประโยชน์
จากการประกันสังคม และในอนาคตรัฐบาลควรจะมีการขยายขอบเขตการคุ้มครองเรื่องสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมและตรง
กับความต้องการของแรงงานมากขึ้น การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน รวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิทธิแรงงาน เพื่อที่แรงงานนอกระบบเหล่านี้จะไม่ตกอยู่ในภาวะของคนชายขอบ แรงงานนอกระบบจะได้รับความ
คุ้มครองจากสังคม มีสิทธิในการได้รับการคุ้มครองจากรัฐและเกิดความเท่าเทียมขึ้นในสังคมมากข้ึน 
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The Perception of Organizational Culture and Effectiveness in Operation  
of Personnel at Practitioner Level at Siriraj Piyamaharajkarun Hospital 

 
สัณห์ฐิตา จันทร์สว่าง1 

Santita Chansawang2 
 

Abstract 
Under the fast-changing social at present, various organizations must be adaptable and ready to 

be developed for the survival of organizations themselves. Organizational culture is one factor that helps 
an organization to be competitive with others. An organization should therefore attach due importance to 
its culture as core values to be upheld. Personnel in particular must be aware of organizational culture, as 
their guidelines to enhance effectiveness in operation, and to lead the organization towards success. This 
research study aims at finding “The Perception of Organizational Culture and Effectiveness in Operation of 
Personnel at Practitioner Level at Siriraj Piyamaharajkarun Hospital”. The study is made through simple 
random sampling method. Sixty participants are randomly Selected from the Director’s Office and the 
Administrative Department. Data are then analyzed as percentage, average value and Pearson ' s 
Correlation Coefficient analysis. 

Results of the study of level of perception of organizational culture and effectiveness in 
operation show that the samples have high level of organizational culture perception and effectiveness in 
operation. When considering the relation between organizational culture perception and effectiveness in 
operation, it is found that the samples’ organizational culture perception level has positive relation, or in 
the same direction with effectiveness in operation with statistical significance at .01 level 
Keywords : Organizational culture, Effectiveness in operation, and Personnel at practitioner Level 

 
บทคัดย่อ 

ภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ท าให้องค์การต่างต้องปรับตัวและพัฒนา เพื่อให้องค์การสามารถด ารงอยู่ได้ 
วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์การพัฒนาศักยภาพได้ ดังนั้นองค์การควรให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์การ 
โดยเฉพาะบุคลากรจ าเป็นต้องรับรู้วัฒนธรรมองค์การ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และน าพา
องค์การไปสู่ความส าเร็จ การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์” โดยด าเนินการศึกษาวิจัยแบบส ารวจ ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 60 คน จากส านักงานผู้อ านวยการ และฝ่ายการบริหาร และประมวลผลหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
 ผลการศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรม
                                                           
1 โครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 Master of Labour and Welfare Development Program, Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand 
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องค์การกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ทางบวก หรือมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01  
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์การ, ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน, และบุคลากรระดับปฏิบัติการ  
 
บทน า 

ประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจหลายครั้ง หลายองค์การได้มีมาตรการเพื่อรองรับและรับมือกับวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านค่าแรงของพนักงาน 
หรือการปรับลดเงินเดือนไปจนถึงการปลดพนักงานออก เพื่อลดต้นทุนด้านค่าแรง แต่ในความเป็นจริง มีหนึ่งตัวแปรที่ส าคัญที่
องค์การส่วนใหญ่มีอยู่ในองค์การ แต่อาจไม่ได้ให้ความส าคัญเท่าที่ควร ที่สามารถเป็นเครื่องช่วยให้องค์การนั้นคงอยู่และเกิด
ประสิทธิผลและความส าเร็จในองค์การ นั่นคือ วัฒนธรรมองค์การ 

วัฒนธรรมองค์การ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยท าให้องค์การสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้ในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากองค์การทุกองค์การมีวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้คนในองค์การมีความเข้าใจกฎ
กติกาในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งวัฒนธรรมองค์การท าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมให้คนในองค์การมี ความเช่ือและ
พฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นเครื่องมือทางการบริหารและพัฒนาองค์การชนิดหนึ่ง 
ซึ่งไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แต่เป็นกรอบวิธีการปฏิบัติของคนในองค์การ นอกเหนือจากกฎระเบียบที่มีอยู่ ส าหรับองค์การที่
ต้องการปรับตัวอย่างรวดเร็วต้องใช้วัฒนธรรมองค์การ เป็นตัวก าหนดทิศทางขององค์การให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ โดย
ภายในองค์การต้องมีความสามัคคี รู้จักหน้าท่ีของตัวเอง และตั้งเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน จึงจะท าให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (เยาวชน ขุนแก้ว, 2551)ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรในองค์การก็เป็นส่วนส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนองค์การ
ให้น าไปสู่เป้าประสงค์ร่วมกันที่ตั้งไว้ โดยมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นของบุคลากร เป็นเครื่องช้ีวัดที่องค์การจะสามารถ
แข่งขันได้กับองค์การอื่น  ดังนั้นประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องการสร้างผลงานออกมาโดยที่ผลงานที่ได้มีคุณค่าสูงกว่าทรัพยากรที่ใช้
ไปถ้าหากภายในองค์การไม่มีทั้งความสามัคคี ไม่รู้จักหน้าท่ีที่ต้องรับผิดชอบ ก้าวก่ายหน้าท่ีของคนอ่ืน ไม่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
ผลส าเร็จของการท างานอาจไม่เกิดผลหรือส าเร็จแบบติดขัดและไร้ประสิทธิภาพ (เยาวชน ขุนแก้ว, 2551) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในองค์การที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ บุคลากรในองค์การจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของตน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างาน 

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นองค์การด้านสาธารณสุข เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาศิริราชของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สู่การเป็นสถาบันการแพทย์ช้ันเลิศในเอเชียอาคเนย์ “สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช 
(Sayamindradhiraj Medical Institute)” โดยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ยึดมั่นในมาตรฐานการรักษาที่เน้น
คุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้องในการรักษาผู้ป่วยเป็นส าคัญ พร้อมท้ังค านึงถึงความคุ้มค่าของผู้รับบริการ ขณะเดียวกันยัง
ด ารงไว้ซึ่งแนวคิดในการเป็น “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” สู่ส่วนรวมอย่างแท้จริง และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาโรงพยาบาล    
ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International ซึ่งถือว่าเป็น
โรงพยาบาลรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานขององค์การเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ที่ว่า “เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่
มีคนศรัทธามากที่สุดในประเทศไทย ในปี 2559” โดยโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้มีวัฒนธรรมองค์การ ที่
เรียกว่า วัฒนธรรม SIRIRAJ เพื่อเป็นหลักยึดด้านจิตใจท่ีส าคัญที่ท าให้คนในองค์การคิดและท างานต่างๆไปในแนวทางเดียวกัน 
รวมถึงปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการและองค์การ และเป็นคุณลักษณะส าคัญที่ช่วยให้องค์การไปถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าองค์การต่างๆ ควรให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์การของตนเอง โดยเฉพาะบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในองค์การจ าเป็นที่จะต้องรับรู้วัฒนธรรมองค์การของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน และน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จ การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษา“การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และ
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ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์การและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ระดับปฏิบัติการ ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โดย
ศึกษาจากกลุ่มประชากรที่เป็นบุคลากรระดับปฏิบัติการ ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลัก
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การ น าไปสู่ประสิทธิผลและความส าเร็จในการให้บริการ  

หากเริ่มต้นท าความเข้าใจถึงความหมายของค าต่างๆ จะท าให้การศึกษาวิจัยนี้ง่ายยิ่งขึ้น โดยศึกษาผ่านการทบทวน
วรรณกรรมต่าง โดยเริ่มต้นจากค าว่า การรับรู้  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ การรับรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
จากความรู้สึก และน าไปสู่การตีความ เพื่อจัดระเบียบและอธิบายสิ่งต่างๆที่ได้รับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งการรับรู้ของแต่
ละบุคคลจะแตกต่างกัน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ประกอบด้วย ผู้รับรู้ ซึ่งประกอบด้วย ทัศนคติของบุคคล สิ่งจูงใจ 
ความสนใจ ประสบการณ์ในอดีต และความคาดหวัง ปัจจัยถัดมาคือ เป้าหมาย (Target) ได้แก่ ขนาด เสียง ความเคลื่อนไหว 
ภูมิหลัง และความใกล้เคียงกัน และอีกปัจจัยที่มีความส าคัญ คือ สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมในขณะที่พบเห็น เป็นสิ่งส าคัญ
และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ประกอบด้วย เวลา สภาพสังคม และสภาพงาน โดยกระบวนการรับรู้ ประกอบด้วย การถูกกระทบ
จากสิ่งเร้า คือเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้น มากระทบกับผู้รับรู้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรับรู้ 
โดยอาศัยประสาทสัมผัสเพื่อรับรู้ความรู้สึกจากสิ่งเร้าที่มากระทบ และมีปัจจัยหรือมีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของ
บุคคลที่แตกต่างกัน เช่น การเรียนรู้ ค่านิยม วัฒนธรรม ทัศนคติ เป็นต้น ท้ังนี้ต้องพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้อง
กับความรู้สึกของเราที่มีต่อเหตุการณ์นั้น เช่น ชอบ ไม่ชอบ เกลียด กลัว เป็นต้น และผู้รับรู้จะแสดงพฤติกรรมเพื่อเป็นการ
โต้ตอบสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่การรับรู้มีอุปสรรคเนื่องจากมีการมอง ซึ่งอาศัยลักษณะพื้นฐานของกลุ่มเป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณาเพียงอย่างเดียว เช่น เช่ือว่าคนกลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะเหมือนๆกัน อย่างเช่ือว่า คนชาวเขาชอบค้ายาเสพติด 
ดังนั้น เมื่อพบคนชาวเขาก็เกิดการรับรู้ว่าเป็นคนค้ายาเสพติด รวมถึงการให้ความส าคัญกับปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งมาก
จนเกินไป และอุปสรรคสุดท้าย คือ ความคาดหวัง (Expectancy) บุคคลอาจจะมีความคาดหวังในบางสิ่งบางอย่าง จึงเลือก
รับรู้เฉพาะสิ่งที่ตนต้องการจะรับรู้ โดยไม่ค านึงถึงปัจจัยอื่น (นิติพล ภูตะโชติ, 2556) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ค่านิยม 
ความเชื่อ ความรู้สึก เป็นที่ยึดถือและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในองค์การ รวมถึงกรอบก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์การ ซึ่ง
มีผลต่อความส าเร็จและประสิทธิภาพของการท างานในองค์การ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ ประวัติ
ความเป็นมาของบริษัท, สภาพแวดล้อม, กระบวนการคัดเลือก การจ้างงานขององค์การ และกระบวนการทางสังคมในองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การจึงมีลักษณะที่สามารถเรียนรู้ได้ จากทั้งทางประวัติศาสตร์  พิธีกรรม สัญลักษณ์ และภาษา โดยผ่านการ
สังเกต จดจ า และมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ สามารถถ่ายทอดได้ และส่งผ่านจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งต่อไปได้ 
ดังนั้นการธ ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์การ สามารถท าได้โดยการคัดเลือกบุคคลที่คาดว่าจะมีค่านิยม ความเช่ือ ความคิด 
และประสบการณ์ที่ตรงหรือใกล้เคียงกับหน่วยงานที่ต้องการ หรือใช้วิธีการฝึกงาน ประกอบกับการหล่อหลอมขัดเกลาของ
องค์การ รวมถึงผู้บริหารหาโอกาสเน้นย้ าค่านิยม ความคิด ในโอกาสต่างๆ หรือการพูดย้ าในที่ประชุม ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยท่ีส าคัญปัจจัยหนึ่ง ท่ีส่งผลให้องค์การต่างๆประสบความส าเร็จ ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการ
ให้ความส าคัญและการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของบุคลากรในองค์การนั้น 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความมากน้อยของการ
ที่องค์การ สามารถบรรลุถึงเป้าหมาย โดยไม่ท าให้ทรัพยากรและหนทางที่มีอยู่เสียหาย และไม่สร้างความตึงเครียดให้แก่
สมาชิก หรือหมายถึง ความสามารถขององค์การในการได้มาซึ่งทรัพยากร ซึ่งหายากและมีค่าจากสภาพแวดล้อม (ภรณี กีร์ติ
บุตร, 2529) โดยองค์ประกอบที่ส่งผลให้องค์การเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการผลิต ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรต่างๆ หรือวัตถุดิบต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิผล องค์ประกอบท่ีสอง คือ ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัว หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวเข้า



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 420 - 

กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้เข้ากับภาวะฉุกเฉิน ทั้งภาย ในและภายนอก
องค์การ องค์ประกอบที่สาม คือ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ในการมีส่วนร่วม เกิดความ
ภาคภูมิใจ และความรู้สึกท่ีได้ท าสิ่งที่มีคุณค่า และความก้าวหน้าในงาน และองค์ประกอบท่ีสี่ คือ ความมั่นคง และการธ ารงอยู่ 
หมายถึง องค์การสามารถคงไว้ซึ่งโครงสร้าง หน้าที่ และทรัพยากรขององค์การ รวมถึงบุคลากรในองค์การมีความมั่นใจ และ
เช่ือมั่นในองค์การ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงน าองค์ประกอบที่ส่งผลให้องค์การเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้ง 4 องค์ประกอบ
ข้างต้น มาศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

และส าหรับแนวคิดที่มีความส าคัญในศึกษาครั้งนี้ คือ วัฒนธรรม Siriraj ซึ่งหมายถึง ค่านิยมและความเช่ือที่องค์การ
ยึดถือ อันเป็นกรอบก าหนดการกระท าและพฤติกรรม รวมทั้งมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของคนในองค์การ มีทั้งหมด 7 ด้าน 
ได้แก่ Seniority (S) หมายถึง การมีความเป็นพ่ีเป็นน้อง ความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรในหมู่คณะ มีการสอนแนะน า
และให้ก าลังใจกัน ทั้งยังมีการเรียนรู้ร่วมกันท้ังในระดับองค์กรและรายบุคคล Integrity (I) หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม
ประจ าตน ความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง และสามารถเช่ือถือได้ อันจะน ามาซึ่งความไว้ ใจ เช่ือใจจากผู้มารับบริการ และ
สาธารณชน Responsibility (R) เป็นการรับผิดและรับชอบ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท รู้จักการบริหารเวลาตรงต่อเวลา โดยมุ่งคุณค่า ให้
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ Innovation (I) หมายถึง มีความใฝ่รู้และใฝ่ศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองและ
งานท่ีท าให้ดีขึ้นและต่อเนื่อง Respect (R) หมายถึง การให้เกียรติและเห็นคุณค่าของบุคคลอื่น อันจะน ามาซึ่งพฤติกรรมการ
แสดงออกในทุกๆเรื่อง Altruism (A) หมายถึง การค านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การปฏิบัติงานที่อยู่บน
พื้นฐานความเสียสละ มีความสุขจากการเป็นผู้ให้ ใส่ใจด้านการบริการ และมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง Journey to 
Excellence and Sustainability หมายถึง การมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน การมุ่งเน้นอนาคตที่ยั่งยืน มีการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วท้ังองค์การ 

 
เคร่ืองมือและวิธกีารศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะบุคคล ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อายุงาน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่วนท่ี 2 ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ในวัฒนธรรมองค์กร 
ซึ่งสร้างจากแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ใช้มาตรประเมินค่าแบบ Likert Scale ให้
เลือก 5 ระดับ คือ ระดับการรับรู้มากท่ีสุด ระดับการรับรู้มาก ระดับการรับรู้ปานกลาง ระดับการรับรู้น้อย ระดับการรับรู้น้อย
ที่สุด โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่รักกันดุจพี่น้อง (Seniority) ความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง และสามารถเช่ือถือได้ 
(Integrity)  ความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา (Responsibility) ความคิดสร้างสรรค์ (Innovation)การให้เกียรติ
กัน และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Respect) การค านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง(Altruism)การมุ่งมั่นพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (Journey to excellence and sustainability) ส่วนที่ 3 ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ความสามารถในการผลิต และการบรรลุถึงเป้าหมาย ความยืดหยุ่น 
และความสามารถในการปรับตัว ความพึงพอใจ ความมั่นคง และการธ ารงอยู่ โดยใช้มาตรประเมินค่าแบบ Likert Scale 
เช่นกัน ศึกษาประชากรจ านวนทั้งสิ้น 325 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฏาคม 2557, ฝ่ายทรัพยากกรบุคคล โรงพยาบาลศิริ
ราช ปิยมหาราชการุณย์) โดยศึกษาบุคลากรระดับปฏิบัติการ 2 ฝ่าย ได้แก่ ส านักงานผู้อ านวยการ และฝ่ายการบริหาร ใช้การ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 60 คน จากนั้นจึงท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า 
(Quota Sampling) เพื่อแบ่งจ านวนแต่ละฝ่าย และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ใน
การแจกแบบสอบถาม ส่วนการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยแบ่งออกเป็น 
4 ส่วน ได้แก่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ 3 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานใช้สถิติการหา
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ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรที่ศึกษาบุคลากรระดบัปฏิบัติการ เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ
งาน และความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมรีายละเอียดดังนี ้

เพศของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 53 คน ร้อยละ 88.3 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.7  

อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-30 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมามีอายุต่ ากว่า 
25 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และมีอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20  

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาโทมากที่สุด จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อย
ละ 73.3 รองลงมา คือ การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7  

อายุงานของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุงาน 1-3 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 และมีอายุงานน้อยกว่า 1 
ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7   

ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้งมากที่สุด จ านวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาเข้าร่วมกิจกรรม 2-3 ครั้งต่อเดือน จ านวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 30 เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 
3 ครั้งต่อเดือน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 

ส่วนผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การสามารถอธิบายได้ผ่านตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานการรับรู้วัฒนธรรมองค์การต่อไปนี้  

 

วัฒนธรรมองค์การ 
ระดับการรับรู้ 

   SD แปลความหมายจากค่าเฉลี่ย 

ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เช่ือถือได ้ 4.21 0.51 มากที่สุด 
รักกันดุจพี่น้อง 4.08 0.59 มาก 
รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพตรงต่อเวลา 4.00 0.55 มาก 
มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 3.99 0.61 มาก 
ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา 3.89 0.75 มาก 
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 3.88 0.62 มาก 
คิดสร้างสรรค ์ 3.81 0.58 มาก 

รวม 3.98 0.50 มาก 
 
จากตารางสามารถอธิบายได้ว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.98 และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านซื่อสัตย์ ถูกต้อง เช่ือถือได้ (Integrity) อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมาด้านรักกันดุจพี่น้อง (Seniority) มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา 
(Responsibility) มี ค่ า เฉลี่ ย  4.00 ด้ านมุ่ งมั่ นพัฒนาสู่ ความ เป็น เลิ ศอย่ า งยั่ งยืน  (Journey to excellence and 
sustainability) มีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Respect) มีค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านค านึงถึงประโยชน์ของ
ผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Altruism) มีค่าเฉลี่ย 3.88 และด้านคิดสร้างสรรค์ (Innovation) มีค่าเฉลี่ย 3.81  
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และผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการปฏิบัติงานสามารถอธิบายได้ผ่านตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่อไปนี้  

 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

   SD 
แปลความหมาย

จากค่าเฉลี่ย 
ความสามารถในการผลติ 4.10 0.55 มาก 

ความพึงพอใจ 4.00 0.52 มาก 

ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 3.99 0.45 มาก 

ความมั่นคง และการธ ารงอยู ่ 3.86 0.63 มาก 
รวม 3.99 0.45 มาก 

 
จากตารางพบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.99 และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านความสามารถในการผลิตอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมาด้านความ
ยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัว อยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.00 
และด้านความมั่นคง และการธ ารงอยู่ อยู่ในระดับมากท่ีค่าเฉลี่ย 3.86 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation) ผลการวิเคราะห์พบว่าการรับรู้วัฒนธรรม
องค์การของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  

 
การอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคล ากรระดับปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หากน าผลการศึกษา 3 ด้าน จากท้ังหมด 7 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ
มากที่สุดมาอภิปรายผล จะพบว่าในส่วนของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ด้านซื่อสัตย์ ถูกต้อง เช่ือถือได้  (Integrity) อยู่ใน
ระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ย 4.21 ซึ่งมากกว่าด้านอื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็น
องค์การที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข ที่ได้รับความเช่ือมั่น และความไว้วางใจในด้านการบริการทางการแพทย์มาเป็น
เวลานาน บุคลากรในองค์การ จึงปฏิบัติงานโดยตระหนักและยึดถือหลักความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และเช่ือถือได้ รวมทั้งยึดมั่น ใน
คุณธรรม มีวินัย มีความโปร่งใส และใช้ข้อมูลจริงในการท างาน เป็นพื้นฐานในการให้บริการผู้มารับบริการ เพื่อให้ผู้มารับ
บริการเกิดความเชื่อมั่นและเช่ือถือท้ังในระดับองค์การและระดับบุคคลว่าสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และ
คุณธรรมจริยธรรมประจ าตนนี้ จะน ามาซึ่งความไว้วางใจจากผู้มารับบริการและสาธารณชน ซึ่งสอดคล้อง กับการศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร และคุณภาพการท างานของนักบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกรวิทย์ ตัน
ศรี (2549) พบว่า วัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์ เป็นธรรมและมีจุดยืนอันมั่นคง อยู่ ในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่า
วัฒนธรรมองค์กรด้านอ่ืนท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 ส่วน 2 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ด้านรักกันดุจพี่น้อง (Seniority) อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย 4.08 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะคนในองค์การเช่ือว่าความรัก ความสามัคคี และความเอื้ออาทรภายในองค์การ เป็นจุดเริ่มต้นและพื้นฐานในการ
ท างานร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ส าเร็จรวดเร็วขึ้น จึงท าให้คนในองค์การยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้งการสอน แนะน า ให้
ก าลังใจซึ่งกันและกัน และมีการเรียนรู้ร่วมกันท้ังในระดับองค์การและรายบุคคลฉันท์พี่น้องในด้านการท างาน  
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 สว่น 3 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ด้านรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา (Responsibility) อยู่ในระดับมาก
และมีค่าเฉลี่ย 4.00 อาจด้วยเหตุผลที่ว่าความรับผิดชอบแห่งตน ทั้งการมุ่งมั่นทุ่มเท มุ่งเน้นผลลัพธ์และสร้างคุณค่าให้เกิดทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการบริหารเวลา จะน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานทุกด้าน จึงเป็นวัฒนธรรมข้อ
หนึ่งที่คนในองค์การรับรู้และยึดถือปฏิบัติ ดังท่ี อรวรรณ พาณิชชปฐมพงศ์ (2542) ให้ความหมายของความรับผิดชอบว่า การ
ตั้งใจที่จะท างานหรือติดตามผลงานท่ีได้ท าไปแล้วเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ยอมรับในสิ่งที่ตนเองกระท าลงไป
ทั้งในด้านที่เป็นผลดีและผลเสีย โดยแสดงออกในรูปการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนั้นหากบุคลากรมีความตระหนักใน
วัฒนธรรมด้านนี้มาก จะท าให้งานมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วข้ึน 

 ส่วนผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราช
การุณย์ หากน าผลการศึกษา 2 ด้าน จากทั้งหมด 4 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิผลการปฏิบัติงานมากที่สุดมาอภิปรายผล จะ
พบว่าในส่วนประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านความสามารถในการผลิต มีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดอยู่ที่ 4.10 ซึ่งหมายถึง ความ 
สามารถในการใช้ทรัพยากรต่างๆ หรือวัตถุดิบต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล 
จึงเป็นหน่ึงในเหตุผลที่บุคลากรให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ของงานเป็นท่ีตั้งเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ โดยปฏิบัติงานอย่างเตม็ความรู้
ความสามารถ อย่างมีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือค าสั่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานให้แล้ว
เสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด และเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้บุคลากรและองค์การเกิดความก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับ Daft (อ้างถึงใน 
อัมพร ธ ารงลักษณ์, 2553) ที่น าเสนอตัวบ่งช้ีในการวัดประสิทธิผล คือ ความสามารถขององค์การ ในการใช้ประโยชน์ของ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีไม่มาก หรือการรู้คุณค่าของทรัพยากร ความสามารถของผู้ตัดสินใจของระบบเพื่อให้ตรงตามเป้าประสงค์ 

ส่วนอันดับถัดมาด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.00 ซึ่งหมายถึง ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
ในการมีส่วนร่วม รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจ และความรู้สึกที่ได้ท าสิ่งที่มีคุณค่า ความก้าวหน้าในงาน  และรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหน่ึงที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้เกิดการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ Campbel และคณะ (อ้างถึงใน สงวน ช้างฉัตร, 
2541) ได้น าเสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็น ความพึงพอใจในการท างาน โดยได้ให้ความหมายว่า
หมายถึง ความรู้สึกพอใจของบุคคลที่มีต่อบทบาทและงานของตนในองค์การ 

 ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ระดับ
ปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โดยพบว่าการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์
ทางบวกหรือมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 หมายถึง หาก
บุคลากรมี การรับรู้วัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับมาก ก็ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ระดับมาก เช่นเดียวกันกับ 
บุคลากรที่มีระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่มาก ก็ส่งผลต่อการรับรู้วัฒนธรรมองค์การมากเช่นเดียวกัน ในทางกลับกัน 
บุคลากรที่มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การในระดับน้อย ก็ส่งผลต่อระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ระดับน้อย เช่นเดียวกันกับ
ระดับประสิทธิผล การปฏิบัติงาน หากอยู่ในระดับน้อย ก็มีผลต่อระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การในระดับน้อยเช่นเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลักษณ์ สมัครวงศ์ (2551) ที่ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและ
แรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลปิยะเวท พบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรใน
ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเฉพาะวัฒนธรรม
องค์กรด้านบริการด้วยใจ  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
 
บทสรุป 

จากการศึกษาบุคลากรระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 25-30 ปี มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาโทมากที่สุด และเมื่อพิจารณาอายุงานจะพบว่า บุคลากรระดับปฏิบัติการ
ส่วนใหญ่มีอายุงาน 1-3 ปี และความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม เดือนละ 
1 ครั้ง 
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ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของบุคลากรระดับปฏิบัติการ พบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.98 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านซื่อสัตย์ ถูกต้อง 
เช่ือถือได้ (Integrity) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมาด้านรักกันดุจพี่น้อง (Seniority) มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้าน
รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา (Responsibility) มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (Journey to 
excellence and sustainability) มีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Respect) มีค่าเฉลี่ย 3.89 ด้าน
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Altruism) มีค่าเฉลี่ย 3.88 และด้านคิดสร้างสรรค์ (Innovation) มีค่าเฉลี่ย 
3.81  

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 
3.99 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านความสามารถในการผลิตอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 
4.10 รองลงมาด้านความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัว อยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านความมั่นคง และการธ ารงอยู่ อยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.86 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ พบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างม ี 
นัยยะส าคัญทางสถิติที่ .01 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ คือ ในด้านวัฒนธรรมองค์การ ควรให้ความส าคัญและการสนับสนุนกับ
วัฒนธรรมองค์การด้านความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากค่าเฉลี่ยด้านนี้มีค่าน้อยกว่าค่าอ่ืนดังน้ัน ผู้บริหารควรมีเวทีหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าที่จะทดลองและเปลี่ยนแปลง
วิธีการท างานให้เกิดสิ่งใหม่ๆในการท างานและการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะท าให้เพิ่มระดับการรับรู้ในด้านคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น 
ส่วนผลการจากผลการศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จะพบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่หาก
พิจารณาค่าเฉลี่ยจะพบว่าด้านหนึ่งที่มีค่าเฉลี่ย 3.86 ซึ่งน้อยกว่าด้านอื่นๆ นั่นคือ ด้านความมั่นคง และการธ ารงอยู่ ดังนั้น
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในองค์การ ว่าองค์การสามารถคงไว้ซึ่งโครงสร้าง หน้าที่ และ
ทรัพยากรขององค์การ รวมถึงบุคลากรเกิดความมั่นใจ และเชื่อมั่นในองค์การ ว่าบุคลากรจะมีความมั่นคงและมีความก้าวหน้า
เมื่อปฏิบัติงานในองค์การแห่งน้ี 
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เร่ืองเล่าการปรับตัวในการท างานของคนพกิารที่อยู่ในความดูแล 
ของสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

Narrative Research on TheWork Adjustmentof People with Disabilities  
at the Home for Children with Disabilities at Pakkred 

 
ธนิดา รตันสุวรรณ1 

Thanida Rattanasuwan2 

 
Abstract 

Narrative Research on the work Adjustmentof people with disabilities at the Home for Children 
with Disabilities at Pakkred has its’objectives which are and 1) To study the process of promoting self-
employed of Home for Children with Disabilities at Pakkred 2) To study adaptation to work through the 
perspective of the disabled who are in charge of the orphanage. The qualitative research using study is 
the narrative and in-depth interview with information to those involved in the research staff housing4 
people and disabled people 5 people study are as follows. The process of self-employed people with 
disabilities in their homes can be divided into three phases: the preparation of the disabled, promoting 
disabled before running and promotion of disabled while working, and adaptation to work through the 
eyes of people. From parenting, education, and experience to learn from the orphanage. these factors 
result in an adjustment to the work of people with disabilities in regard to adapt to different tasks, i.e. 
adaptation to the work environment and the rules and regulations of the agency, adaptation to their 
colleagues and bosses, so the adaptation of the work of people with disabilities who are in the care of 
children with disabilities and disability Pak includes promoting disabled in occupations themselves of the 
orphanage, and adjusting themselves through their own views.  
Keywords : The Work Adjustment, People with disabilities, Home for Children with Disabilities at Pakkred  
 

บทคัดย่อ 
เรื่องเล่าการปรับตัวในการท างานของคนพิการที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปาก

เกร็ด” มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษากระบวนการด้านการสงเสริมคนพิการในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองของสถานสง - 
เคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 2. เพื่อศึกษาการปรับตัวในการท างานผ่านมุมมองคนพิการที่อยู่ในความดูแลของ
สถานสงเคราะห์ใช้วิธีศึกษา คือ การใช้เรื่องเล่าและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่สถาน
สงเคราะห์ จ านวน 4 คน และคนพิการ จ านวน 5 คน ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการส่งเสริมคนพิการในการประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองของสถานสงเคราะห์ฯ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมความพร้อมคนพิการ การส่งเสริมคนพิการก่อน
ท างาน และการส่งเสริมคนพิการระหว่างท างาน ส าหรับการปรับตัวในการท างานของคนพิการ เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงดู การศึกษา 
และประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานสงเคราะห์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลในการปรับตัวในการท างานของคนพิการ ด้านการปรับตัว
ให้เข้าสภาพแวดล้อมในการท างาน/กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน และการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและ

                                                           
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “เรื่องเล่าการปรับตัวในการท างานของคนพิการที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด” 
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 นักศึกษาปริญญาโท หมวดการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ผู้บังคับบัญชา ดังนั้น การปรับตัวในการท างานของคนพิการที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด ประกอบด้วย การส่งเสริมคนพิการในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองของสถานสงเคราะห์ฯ และการปรับตัวของคน
พิการ  
ค าส าคัญ : การปรับตัวในการท างาน, คนพิการ, สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด  
 
หลักการและเหตุผล/ความส าคัญของปัญหา 

คนพิการ คือ บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมี
ความบกพร่อง (แนวคิดเชิงการแพทย์ที่พูดถึงเรื่องความบกพร่อง เป็นภาระ เป็นบุคคลซึ่งไร้ความสามารถ ต้องได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ส่วนแนวคิดความพิการในเชิงสังคมมองว่า ด้วยความพิการเขาต้องได้รับการสนับสนุนจากสังคมในการเอื้อให้เขา
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างบุคคลทั่วไป เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับคนพิการ) ทางมองการเห็น การได้ยิน การ
เคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคใน
ด้านต่างๆ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปซึ่งแนวคิดที่มองคนพิการเป็นผู้ที่อ่อนแอและแตกต่างจาก
บุคคลทั่วไป ก่อเกิดแนวคิดเวทนานิยม ที่มักมองคนพิการเป็นผู้ที่ด้อย น่าสงสาร การให้หรือการบริจาคจึงเป็นวิธีการที่บุคคล
ทั่วไปในสังคมสนับสนุนคนพิการ เช่น การเห็นคนพิการที่น่ังขอทานที่สะพานลอย ผู้คนที่เดินผ่านไปมาย่อมอดใจไม่ได้ที่จะยื่น
มือเข้าไปช่วยเหลือ โดยการหยิบยื่นเงิน หรืออาหารด้วยความเวทนาสงสาร แนวคิดการให้ด้วยความเวทนาสงสารจากความ 
หวังดีที่อาจท าร้ายคนพิการได้นี้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของคนพิการ เพราะคนพิการได้กลายเป็นผู้ต้องดูแล ไม่มี
ความสามารถ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นการปิดล้อมโอกาสในการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง 

ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณ 
ภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ฉบับน้ีได้เปิดพื้นท่ีในสังคมให้คนพิการได้แสดงศักยภาพเพื่อเรียกคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มี
เท่าเทียมกับบุคลอื่นในสังคมกลับคืนมา พ.ร.บ. ฉบับน้ีได้กล่าวถึงสิทธิด้านต่างๆของคนพิการมากมาย แต่ในท่ีนี้จะกล่าวในส่วน
ของสิทธิด้านการท างาน คนพิการ มีสิทธิได้รับสวัสดิการและการช่วยเหลือจากรัฐในด้านการท างาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
อาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน มาตรการ เพื่อการมีงานท า ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการท างานและประกอบอาชีพ
ของคนพิการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด ทั้งนี้ตามบทบัญญัติ
มาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯนอกจากนั้น กฎหมายดังกล่าวยังได้ก าหนดให้
นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท างานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่
เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ โดยก าหนดจ านวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบ 
การและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าท างาน แต่หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่ได้รับคนพิการเข้า
ท างานตามจ านวนที่ก าหนด นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายต่างๆได้เปิดโอกาสให้คนพิการได้ท างานนั้น เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ
การจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรมและให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา (Education) สุขภาพอนามัย (Health) ที่อยู่อาศัย (Housing) การท างานและการ
มีรายได้ (Employment and Income Maintenance) ความมั่นคงทางสังคม (Social Security) บริการสังคม (Social 
Services) นันทนาการ (Recreation) โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมใน
การจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2547 : 201-202)  
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จากพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 สถานการณ์การจ้างงานคนพิการทั้งผู้ชายผู้หญิงและ
เด็กพิการเมื่อพิจารณาถึงการมีงานท าของคนพิการ เป็นการถามคนพิการที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและเป็นการสอบถามคนมี
งานท าในรอบ 12 เดือนพบว่า คนพิการประมาณ 638,994 คนมีงานท า (ข้อมูลจาก ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจความ
พิการ พ.ศ.2550) และสถิติล่าสุด พบว่า ปี 2555 คนพิการที่มีการจ้างงานจ านวน 51,554 ปี 2556 มีจ านวน 53,733 คน 
เปรียบเทียบกบัคนพิการ ท่ีนายจ้างจะต้องจ้างจ านวน 1,439,434 คน (สถิติเดือนตุลาคม 2556) จะเห็นได้ว่า กฎหมายเมื่อมี
กฎหมายดังกล่าวข้างต้น ท าให้การจ้างงานของคนพิการสูงขึ้น เมื่อคนพิการมีงานท า ก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ จากค ากล่าว
ของนายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อ านวยการสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคน
พิการ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2556 กล่าวว่า 
 
 
 
 
 

จากค ากล่าวของผู้อ านวยการสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่า เมื่อสังคมเปิดโอกาสให้กับ
คนพิการ คนพิการก็ต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเอง พิสูจน์ตัวเองให้สังคมเห็น โดยเริ่มจากการสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ทุกคนต่างก็มี 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และประสบการณ์จากผู้อ านวยการฯยืนยันว่าการพึ่งตนเองจะท าใหคุ้ณภาพชีวิตดีขึ้น แต่ยังมีคนพิการ 
อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการมีงานท า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้ นั่นคือ คนพิการในสถานสงเคราะห์ฯเด็กพิการและทุพพล
ภาพปากเกร็ดหรือ “บ้านนนทภูมิ” เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดส านักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
(Department of Social Development and Welfare) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Ministry of 
Social Development and Human Security) ซึ่งดูแลเด็กพิการทางร่างกายทั้งชายและหญิง อายุ 7-18 ปี เมื่ออายุเกิน 18 
ปี คนพิการจะต้องกลับไปสู่สังคม ซึ่งสถานสงเคราะห์เป็นเพียงที่ฟูมฟักให้เด็กพิการแข็งแรง และเติบโตเท่านั้น เพื่ออนาคตเขา
พร้อมที่จะบินสู่โลกอันกว้างใหญ่ อย่างเข้มแข็ง ดูแลและพึ่งตนเองได้ เมื่อเขาออกไปใช้ชีวิตภายนอกสถานสงเคราะห์ ปี 
จากนั้นคนพิการจะต้องกลับไปสู่สังคม เพราะฉะนั้น ความยั่งยืนก็ต้องอยู่ท่ีตัวของคนพิการ เพราะในระยะยาวเขาต้องออกจาก
สถานสงเคราะห์ฯไปใช้ชีวิตภายนอกด้วยตนเอง ดังนั้น การมีงานท าหรือการท างาน จึงเป็นหนทางที่ ท าให้คนพิการสามารถ
ดูแลตนเองได้ 

ประเด็นเรื่องการท างานของคนพิการที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ จึงเป็นประเด็นที่ท้าทาย ท้ าทาย
ทั้งตัวคนพิการ เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ฯ และสังคม เพราะการเติบโตท่ามกลางบริบทของสถานสงเคราะห์ฯย่อมมีความ
แตกต่างจากการเลี้ยงดูในลักษณะทั่วไป คนพิการที่ถูกดูแลเสมือนเป็นเด็ก คือ สถานสงเคราะห์ฯที่เป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ 
รวมถึงการเข้ามาบริหารจัดการชีวิตให้กับคนพิการ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ  เช่น การจัดการเลือกเมนูอาหารในแต่ละมื้อ 
การแต่งกาย การดูแลสุขภาพอนามัย การใช้จ่าย ที่อยู่อาศัย การเลือกที่เรียน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นภาระกิจที่สถาน
สงเคราะห์ฯพึงให้บริการแก่คนพิการ แต่รูปแบบการดูแลที่คนพิการไม่สามารถคิดหรือตัดสินใจได้ด้วยตนเอง จึงเป็นประเด็น
ท้าทายคนพิการในสถานสงเคราะห์ฯ เมื่อต้องท างานหรือออกไปใช้ชีวิตอยู่ภายนอกสถานสงเคราะห์ ต้องอาศัยกระบวนการ
ปรับตัวเพื่อให้คนพิการสามารถท างานและด ารงชีวิตได้ด้วยตนเอง ผู้ศึกษามีความประสงค์ให้การศึกษาครั้งนี้ เปิดพื้นที่ทาง
สังคมให้คนพิการในสถานสงเคราะห์ฯได้ส่งเสียงผ่านการศึกษานี้ไปสู่สังคม ในเรื่องการปรับตัวในการท างานท าให้สังคมเห็น
เรื่องราวและเข้าใจชีวิตของคนพิการ ที่พยายามพึ่งพิงตนเอง จากดักแด้ที่สถานสงเคราะห์ฯทะนุถนอม ห่อหุ้มตัวด้วยเส้นใย 
(สถานสงเคราะห์ฯ) เพื่อความปลอดภัย จนกลายเป็นผีเสื้อออกบินไปในโลกกว้าง (สังคม) บินอย่างมั่นคงและแข็งแรงด้วย
ความสามรถของตนเอง เพื่อให้สังคมยอมรับและเห็นคุณค่าของคนพิการ เป็นการเรียกคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กลับคืน
ดังนั้น จึงน ามาสู่โจทย์ค าถามในการวิจัย เมื่อคนพิการท างานสถานสงเคราะห์ฯจะมีกระบวนการสนับสนุนคนพิการอย่างไร 

“…เมื่อมีงานท า มีเงินใช้ มีข้าวกิน คุณภาพชีวิตจะดีขึ้นเอง นี่ผมขอยืนยัน ดูอย่าง
ตัวผมครับ ตัวผมอยู่กรุงเทพ 12 ปี วันนี้สังคมให้โอกาส ... ฉะนั้นก่อนท่ีท่านจะออก
สู่สังคมได้ ความเข้มแข็งท่านต้องมี ความเข้มแข็งว่าวันนี้พร้อมแล้วไม่ต้องอาย 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานทุกคนมี” 
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และคนพิการมีมุมมองในการปรับตัวอย่างไร และวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษากระบวนการด้านการส่งเสริมคน
พิการในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองของสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด และเพื่อศึกษาการปรับตัวใน
การท างานผ่านมุมมองคนพิการที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ การศึกษาโดยใช้เรื่องเล่า เพราะผู้ศึกษาประสงค์ให้
ความส าคัญต่อคนพิการ ว่าคนพิการมีมุมมองในการมองเรื่องการปรับตัวในการท างานอย่างไร บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “เรื่องเล่าการปรับตัวในการท างานของเยาวชนพิการทุพพลภาพปากเกร็ด” (บ้านนนทภูมิ) ผู้มีส่วนร่วมใน
การศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เนื่องจากในสถานสงเคราะห์ฯ มีคนพิการประเภทนี้เป็น
จ านวนมาก ส่วนความพิการประเภทอื่นๆจะมีสถาบันที่เหมาะสมต่อประเภทความพิการนั้นๆดูแล และคนพิ การทางการ
เคลื่อนไหวดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงกับเง่ือนไขท่ีผู้ศึกษาก าหนดไว้ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษา “เรื่องเล่าการปรับตัวในการท างานของเยาวชนพิการทุพพลภาพปากเกร็ด” (บ้านนนทภูมิ) เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยใช้วิธีศึกษา คือ (1) การใช้เรื่องเล่า (Narrative) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) เนื่องจากผู้ศึกษาเชื่อเรื่องเล าเป็นการถ ายทอดตัวตนท่ีแฝงอยู่เบื้องลึกให้บุคคลภายนอกรับรู้ ขณะเดียวกัน
บุคคลภายใน ซึ่งก็คือผู้เล่าก็จะเห็นความเป็นตัวตนของเขาชัดเจนยิ่งขึ้น (Czarniawska, 2004, pp. 6-10) เรื่องเล่าจึง
เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนกายและใจของบุคคลนั้นๆ รูปแบบการวิจัยเรื่องเล่า (Narrative Research) จึงเหมาะสมในการ
เข้าไปท าความรู้จักตัวตนภายในของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสังคม การท าความเข้าใจต่อตนเองผ่านการเล่าเรื่องเป็นการเยียวยา
ร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสารเรื่องราวชีวิตให้ผู้อื่นได้เข้ าใจ และ (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ซึ่งมีแนวค าถาม เป็นแนวทางในการพูดคุยร่วมกันระหว่างผู้ศึกษาและผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายในการศึกษานี้ เรียกว่า “ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย” มี 2 กลุ่ม คือ 
1. เจ้าหน้าท่ีสถานสงเคราะห์ฯและ คนพิการ แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ จ านวน 4 คน คือ  

(1.) นักสังคมสงเคราะห์ ท างานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคนพิการในการประกอบอาชีพ จ านวน 2 คน คือ นักสังคม
สงเคราะห์ที่รับผิดชอบงานด้านการท างานหรือประกอบอาชีพของคนพิการ เช่น สมัครงาน ประสานกับสถานประการ เป็นต้น 
และนักสังคมสงเคราะห์ ที่ท าหน้าท่ีดูแลพฤติกรรม ความประพฤติ การให้ค าปรึกษากับคนพิการ เป็นต้น 

(2.) พยาบาล ซึ่งดูแลเรื่องสุขภาพ เช่น การรักษาท่ีต่อเนื่อง ซึ่งคนพิการบางรายมีโรคประจ าตัว การฉีดยาคุมกับคน
พิการบางรายที่มีปัญหาเรื่องสติปัญญาซึ่งออกไปท างานภายนอกสถานสงเคราะห์ฯจ านวน 1 คน 

(3.) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ซึ่งดูแลงานในส่วนงานนโยบายและภาพรวมของสถานสงเคราะห์ฯ 1 คน 
2. ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยที่เป็นคนพิการ ได้แก่ คนพิการที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ฯมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ท างาน
ไม่น้อยกว่า 3 ปีทั้งหมดเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เนื่องจากในสถานสงเคราะห์ฯ มีคนพิการประเภทนี้
เป็นจ านวนมาก และคนพิการทางการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงกับเง่ือนไขที่ผู้ศึกษาก าหนดไว้ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ซึ่งแบ่งตามที่อยู่อาศัย คือ 

กลุ่มที่ 1 คนพิการที่ท างานภายนอก และพักภายนอกสถานสงเคราะห์ฯ จ านวน 2 คน 
กลุ่มที่ 2 คนพิการที่ท างานภายนอกและคนพิการที่มีบริษัทจ้างงานให้น างานมาท าภายในสถานสงเคราะห์ฯ และพัก

อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ จ านวน 3 คน คนพิการที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ฯรวมทั้งสิ้น 5 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากระเบียบวิธีวิจัยจากเรื่องเล่า และเครื่องมือต่างๆ เช่นการสัมภาษณ์เชิง
ลึก การสังเกต จัดระบบระเบียบและเป็นหมวดหมู่ และวิเคราะห์โดยการมองหาประเด็นหลัก (major themes) หรือแบบแผน
หลักๆ (major patterns) ที่พบในข้อมูลการสัมภาษณ์ทั้งหมดก่อน จึงน ามาแตกออกเป็นประเด็นย่อยๆ (sub-themes) และ
หัวข้อย่อย (categories) (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2546, น. 160) ตามประเด็นท่ีได้มีการสร้างเป็นแนวค าถามขึ้นมา ในการ



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 430 - 

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยการน าเอาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความเชื่อมโยงของข้อมูล น าข้อมูลมาเรียบเรียงและสรุป จากนั้น
น ามาวิเคราะห์ต่อโดยการตีความและแปลความหมายหาความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงทฤษฎีกับข้อมูลที่ผ่านการท าให้เป็นหัวข้อ
ย่อย (categories) และพรรณนา(descriptive) ในแต่ละประเด็น โดยอยู่ในขอบเขตแนวความคิดและวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
ผลการวิจัย/ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา “เรื่องเล่าการปรับตัวในการท างานของคนพิการที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด” แบ่งผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษากระบวนการด้านการส่งเสริมคนพิการใน
การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองของสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด และเพื่อศึกษาการปรับตัวในการ
ท างานผ่านมุมมองคนพิการที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ฯสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้

1. การศึกษากระบวนการด้านการส่งเสริมคนพิการในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองของสถานสงเคราะห์เด็ก
พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย (เจ้าหน้าท่ีสถานสงเคราะห์ฯ) จ านวน 4 
คน คือ (1) นักสังคมสงเคราะห์ ท างานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคนพิการในการประกอบอาชีพ จ านวน 2 คน คือ นักสังคม
สงเคราะห์ที่รับผิดชอบงานด้านการท างานหรือประกอบอาชีพของคนพิการ เช่น สมัครงาน ประสานกับสถานประการ เป็นต้น 
และนักสังคมสงเคราะห์ ที่ท าหน้าท่ีดูแลพฤติกรรม ความประพฤติ การให้ค าปรึกษากับคนพิการ เป็นต้น (2) พยาบาล ซึ่งดูแล
เรื่องสุขภาพ เช่น การรักษาที่ต่อเนื่อง ซึ่งคนพิการบางรายมีโรคประจ าตัว การฉีดยาคุมกับคนพิการบางรายที่มีปัญหาเรื่อง
สติปัญญาซึ่งออกไปท างานภายนอกสถานสงเคราะห์ฯ จ านวน 1 คน (3) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ซึ่งดูแลงานในส่วนงาน
นโยบายและภาพรวมของสถานสงเคราะห์ฯ 1 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งมีแนวค าถามเป็นแนวทางในการพูดคุย 
ระยะเวลาในการสัมภาษณ์คนละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 1-1.30 ช่ัวโมง ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 

1.1 สถานสงเคราะห์ฯกับนโยบายการส่งเสริมคนพิการในการท างาน 
การจ้างงานคนพิการในสถานสงเคราะห์ฯ ก่อน พ.ศ. 2546 หรือก่อนที่จะมี พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในรูปแบบความเมตตาสงสาร หรือช่วยให้มีอะไรท าจากการใช้ชีวิตทั่วไปของคนพิการที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ฯ ซึ่งคนพิการที่ได้ท างานนั้น ต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีศักยภาพเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะการจ้างงานคนพิการ คือเจ้าหน้าท่ีสถานสงเคราะห์ฯฝากให้คนพิการไปช่วยงานกับญาติ หรือคนที่คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่
สถานสงเคราะห์ฯ มีค่าแรงให้เล็กน้อยเนื่องจากบางรายพักอาศัยกับนายจ้าง ต่อมาเมื่อมี พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
รูปแบบการจ้างงานคนพิการมีลักษณะเป็นพนักงานในสถานประกอบการหรือเป็นการจ้างงานทั่วไป จากการศึกษา พบว่า 
สถานสงเคราะห์ฯไม่มีนโยบายเรื่องการส่งเสริมการท างานของคนพิการโดยตรง แต่ด าเนินงานภายใต้ภาระกิจงานด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐานตามสิทธิขั้นพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตามศักยภาพ ซึ่งพรบ.ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของสถานสงเคราะห์ฯ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ แต่ทั้งนี้การ
ด าเนินการเรื่องการจ้างงานคนพิการนั้น ด าเนินงานภายใต้การตีความของผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ที่ผลักดันเรื่ องการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานท า  

1.2 สถานสงเคราะห์ฯ กับการเตรียมความพร้อมในการท างานของคนพิการ 
 การด าเนินการเรื่องการส่งเสริมอาชีพคนพิการไม่ได้มีนโยบายเรื่องส่งเสริมการจ้างงานคนพิการโดยตรง แต่ท างาน

ภายใต้นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐานตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และยกคุณภาพ
ชีวิตคนพิการตามศักยภาพ ภาระกิจงานของสถานสงเคราะห์ฯในการดูแลคนพิการในสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อผลักดันให้คน
พิการมีอาชีพ พึ่งตนเองได้ มีดังนี้ 
 1.2.1 ด้านการศึกษาสถานสงเคราะห์ฯรับคนพิการที่มาอายุ 7-18 ปี เมื่อคนพิการเข้าสู่รั้วสถานสงเคราะห์ฯ 
จะมีสหวิชาชีพที่ประเมินศักยภาพคนพิการแรกเข้า ในการประเมินมีทั้งคนพิการที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้ เนื่องจาก
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สถานศึกษารับคนพิการที่ท่ีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และคนพิการที่ผ่านการประเมินจากสหวิชาชีพ ซึ่งพิจารณาความเหมาะ
ของคนพิการแต่ละราย ด้านร่างกาย และสติปัญญาของคนพิการแต่ละคน การให้คนพิการได้เข้ารับการศึกษาเพื่อให้คนพิการ
ได้มีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้ เป็นพื้นฐานไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้น หรือการประกอบอาชีพ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
การศึกษาสายสามัญ และการศึกษาสายอาชีพ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) การศึกษาสายสามัญ คนพิการที่เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ฯทุกคน ต้องผ่านการประเมิน และ
วางแผนเส้นทางชีวิตให้คนพิการในเรื่องการเรียน เนื่องจากเป็นวัยท่ีต้องได้รับการศึกษา โรงเรียนที่สหวิชาชีพจะส่งคนพิการไป
เรียนมี 2 ลักษณะ คือ โรงเรียนส าหรับคนพิการ ซึ่งสถานสงเคราะห์ฯได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นภายในสถานสงเคราะห์ฯ ช่ือ 
"โรงเรียนประชาบดี" จัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งรองรับคนพิการที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
สถานสงเคราะห์ฯและคนพิการที่อยู่ในชุมชน และโรงเรียนส าหรับเรี ยนร่วมกับบุคคลทั่วไป ซึ่งเกณฑ์การประเมินของสห
วิชาชีพจะพิจารณาจาก คนพิการที่สามารถในการช่วยเหลือได้หรือมีความพิการไม่มาก เพราะการเรียนกับบุคคลทั่วไป เป็น
พื้นฐานที่ในการปรับตัวให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ เมื่อต้องคืนคนพิการสู่สังคม ภายหลังจากการเรียน จบใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สหวิชาชีพจะร่วมกันประเมินศักยภาพคนพิการ เพื่อพิจารณาวางแผนชีวิตให้คนพิการที่จะเรียน
ต่อในระดับที่สูง หรือฝึกอาชีพ ทั้งนี้แผนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ความสมัครใจของคนพิการ 

2) การศึกษาสายอาชีพคนพิการที่ผ่านการพิจารณาจากสหวิชาชีพเรียนในสายอาชีพ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
คือ การศึกษาในสถาบันท่ีสอนวิชาชีพ และการฝึกอาชีพท่ีเป็นหลักสูตรของสถานสงเคราะห์ฯ คุณลักษณะคนพิการที่ฝึกอาชีพ
ในหลักสูตรของสถานสงเคราะห์ฯ คือ คนพิการที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาหรือมีความพิการที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นคนพิการที่จบการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งและสหวิชาชีพพิจารณาว่าไม่สามารถเรียนต่อในระดับที่
สูงได้ เป็นคนพิการที่อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนไปท างาน และเป็นคนพิการที่เข้ากลุ่มฝึกอาชีพในช่วงปิดเทอม 
การฝึกอาชีพของสถานสงเคราะห์ฯ แบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการฝึกอาชีพของสถานสงเคราะห์ฯ และการส่งคนพิการ
เข้าเรียนในหลักสูตรของศูนย์ฝึกอาชีพที่เป็นเครือข่ายของสถานสงเคราะห์ฯซึ่งต้องไปฝึกอาชีพตามศูนย์ฝึกอาชีพในจังหวัด
ต่างๆ การฝึกอาชีพภายในสถานสงเคราะห์ฯหรือเรียกว่ากลุ่มอาชีวะบ าบัด วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
โดยใช้การอาชีพเข้ามาช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อ/ พัฒนาการในการช่วยเหลือตัวเอง เช่น กลุ่มงานศิลป์ งานอาชีวะที่มีการ
ท างานฝีมือ ท าพรมเช็ดเท้า ดอกมะลิ เป็นต้น นอกจากได้ฝึกกล้ามเนื้อยังสามารถสร้างรายได้ให้คนพิการ และการฝึกอาชีพ
ภายนอกสถานสงเคราะห์ฯที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้คนพิการมีทักษะที่
สามารถน าไปประกอบอาชีพ ก่อนส่งคนพิการไปฝึกอาชีพภายนอกสถานสงเคราะห์ฯ จะมีการเตรียมความพร้อมก่อนคนพิการ 
ด้านทักษะทางสังคม เช่น การรับประทาน (ภาชนะที่ใส อาหารก็เปลี่ยนจากถาดหลุมเป็นจาน จึงมีการเรียนรู้การรับประทาน
อาหารในลักษณะ “การกินร่วมกัน”) สุขอนามัย การใช้ชีวิตร่วมกับสังคมใหม่ ซึ่งศูนย์ฝึกอาชีพน้ัน นอกเหนือจะเป็นคนพิการที่
อยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ ยังมีคนพิการในชุมชนที่เข้ารีบการฝึกอาชีพ และต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน ดังนั้น การ
เรียนรู้ทักษะทางสังคมจึงเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อมคนพิการ เพื่อน าไปปรับใช้เมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่น นอกจากนี้มีการ
เตรียมทักษะอาชีพเบื้องต้นให้กับคนพิการ และมีการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวฝ่ายงานสังคม
สงเคราะห์ และงานการศึกษาด าเนินงานร่วมกัน 

นอกจากนี้สถานสงเคราะห์ฯ ยังมีกิจกรรมต่างๆที่สถานสงเคราะห์ฯที่ส่งเสริมทักษะในการท างานให้คนพิการ ใน
ลักษณะที่หลากหลาย เช่น การให้จิตอาสาจากภายนอกเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกับคนพิการในสถานสงเคราะห์ฯ เป็นเรื่องการ
ฝึกทักษะการเข้าสังคมให้คนพิการสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นหรือกับคนทั่วไปในสังคม เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมทักษะในการท างานให้คนพิการระหว่างปิดภาคเรียน ) คือ การฝึกท างานภายนอกหรือ
พาร์ทไทม์ เนื่องจากคนพิการที่สามารถเรียนหนังสือได้ เป็นผู้ที่มีความพร้อมในเรื่องสติปัญญา ร่างกาย เส้นทางชีวิตเมื่อเรียน
จบ คนพิการกลุ่มนี้ต้องประกอบอาชีพและสามารถพึ่งตัวเองได้ การฝึกท างานภายนอกจึงเป็นเสมือนบทเรียนที่ทดสอบ
ศักยภาพคนพิการเบื้องต้น ก่อนออกไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยนักสังคมฯเป็นผู้จัดหางานให้ และรับสมัครคนพิการที่มี
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ความสนใจในการท างาน นอกจากนี้นักสังคมยังมีการให้ค าปรึกษาระหว่างการท างาน เช่นการทักษะทางสังคม การฝึกการ
บริหารจัดการเงิน เป็นต้น  

1.3สถานสงเคราะห์ฯกับการส่งเสริมคนพิการก่อนการท างาน 
ภายหลังจากการเตรียมตัวคนพิการให้พร้อมที่จะท างาน ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ หรือฝึกทดลองท างาน

ภายนอก/พาร์ทไทม์เมื่อได้รับองค์ความรู้พื้นฐานในการท างาน ภารกิจต่อไปของสถานสงเคราะห์ฯที่ส่งเสริมคนพิการในการ
ท างานมีดังนี้  

 1.3.1 การจัดหางาน ช่องทางในการจัดหางานของสถานสงเคราะห์มีหลากหลาย เนื่องจากกฎหมายเอื้อให้คน
พิการได้มีงานท า ดังนั้น จึงเปิดช่องทางในหางานให้คนพิการได้กว้างขึ้น เช่น สถานประกอบการเข้ามาหาคนพิการไปท างาน
โดยตรง คือ เป็นความต้องการของบริษัทท่ีต้องการคนพิการเข้าไปท างาน จึงมีการติดต่อเข้ามาติดต่อกับสถานสงเคราะห์ฯ ทั้ง
การเข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของคนพิการ หรือการโทรศัพท์ หรือนักสังคมสงเคราะห์ค้นหาข้อมูลสถาน
ประกอบการที่ต้องการคนพิการทางโซเชียลมิเดียนอกจากเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ฯจะเป็นผู้จัดหางานให้กับคนพิการ 
คนพิการและสถานบันการศึกษายังหาช่องทางในการท างานให้กับคนพิการด้วย 

 1.3.2 การสมัครงาน การสมัครงานของคนพิการในสถานสงเคราะห์นั้น มี 2 รูปแบบ เนื่องจากสถาน
ประกอบการมีความต้องการให้คนพิการเข้าท างาน อาจติดต่อมาที่สถานสงเคราะห์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์หรือการ
เข้ามาด้วยตัวเอง หรือคนพิการต้องการท างาน นักสังคมสงเคราะห์จะติดต่อหางานหรือสถานประกอบการที่คนพิการต้องการ 
ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์ต้องเตรียมเอกสาร สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงาน สวัสดิการที่คนพิการควรจะได้รับ และ
คนพิการไปสมัครงานด้วยตัวเอง  

 1.3.3 การเตรียมตัว-ใจคนพิการ ซึ่งทางสถานสงเคราะห์มีการเตรียมตัวคนพิการ คือ การพูดคุยท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการท างาน การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ ทักษะการเข้าสังคม การฝึกทักษะเรื่องการเดินทาง เป็นต้น 

1.4 สถานสงเคราะห์กับการส่งเสริมคนพิการระหว่างการท างาน 
 1.4.1 ช่วงทดลองงานช่วงการทดลองงาน เป็นช่วงแรกในการปรับตัวส าหรับชีวิตการท างานของคนพิ การ 

สถานสงเคราะห์ฯจึงมีกระบวนงานท่ีส่งเสริมการท างานของคนพิการให้สอดรับการปรับตัวของคนพิการ มีดังนี้ 
  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายช่วงที่คนพิการออกไปท างานทางสถานสงเคราะห์ฯเป็นผู้สนับสนุน โดยที่ทาง

สถานสงเคราะห์ฯมีเงินทุนก้อนแรกเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างที่เ งินเดือนที่คนพิการไปท างานจะออก เงินที่สถานสงเคราะห์ฯ
สนับสนุนให้คนพิการที่ท างานนั้น นักสังคมฯที่รับผิดชอบเรื่องการท างานของคนพิการจะเป็นผู้ออกแบบรูปแบบในการจ่ายเงิน
ให้แก่คนพิการ ทั้งค่าเดินทาง ค่าเสื้อผ้า ค่าอาหารทางสถานสงเคราะห์ฯ สนับสนุนเงินจ านวนนี้ แต่ เมื่อคนพิการมีเงินเดือน 
เงินในส่วนนี้จะถูกตัดไป เมื่อคนพิการมีเงินเก็บจากการท างาน กอปรกับมีความรับผิดชอบในการท างาน รู้จักใช้จ่ายเงิน และ
พฤติกรรมไม่เกเรในการท างาน นักสังคมฯจะพิจารณาให้คนพิการออกไปเช่าบ้านภายนอก ในการเช่าบ้านที่อยู่ภายนอกนั้น 
นักสังคมฯจะให้คนพิการอยู่กับเพื่อนที่ออกไปท างานด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือทั้งเรื่องค่าเช่าบ้าน ช่วยเหลือกัน และค่าเช่าบ้าน
โดยให้เดือนละ 2,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน  

 - การบริหารจัดการเงิน คนพิการได้รับการอุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายทุกอย่างในฐานะเป็นคนพิการในสถานสงเคราะห์ 
แต่เมื่อเติบโตขึ้นถึงวัยท างาน คนพิการก็ต้องท างานหาเลี้ยงตัวเองเหมืนคนท่ัวไป เพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตภายนอก 
การบริหารรายได้จึงเป็นสิ่งใหม่ท่ีคนพิการต้องเรียนรู้ เมื่อเดินออกจากประตูสถานสงเคราะห์ฯ ค่าเดินทาง ค่ากิน ค่าเช่าบ้าน 
เป็นสิ่งที่คนท างานจะต้องค านึงถึง รายรับ รายจ่ายในชีวิตประจ าวัน การใช้จ่ายประจ าวันจะต้องค านึงถึงอนาคต ซึ่งคนพิการ
บางรายก็ไม่มีปัญหาในการบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย แต่ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถจัดการรับ รายจ่ายของตนเองได้ 
บางรายมีความพิการทางสติปัญญา บางรายต้องเรียนรู้การบริหารจัดการเงินโดยมีนักสังคมฯเป็นพี่เลี้ยงช่ัวคราว เนื่องจากการ
ส่งเสริมคนพิการมีงานท า ถือว่าเป็นงานใหม่ของสถานสงเคราะห์ฯในช่วงที่มี พรบ.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
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ติดตามและประคับประคอง 

 

พิการ ดังนั้น การบริหาจัดการการเงิน จึงเป็นเรื่องที่นักสังคมฯและคนพิการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน โดยการทดลองการบริหาร
จัดการการเงินหลากหลายรูปแบบเพื่อความเหมาะสมกับคนพิการแต่ละราย  

 - การดูแลสุขภาพอนามัย สุขภาพอนามัยที่สถานสงเคราะห์ยังคงดูแลอยู่นั้นเป็นเรื่องของ โรคประจ าตัว และ
การคุมก าเนิด เนื่องจากคนพิการบางราย นอกเหนือจากความพิการที่ปรากฎให้เห็นภายนอกแล้วบางรายยังมีความพิการทา
สติปัญญาร่วม ดังนั้น สถานสงเคราะห์ฯจึงใช้วิธีคุมก าเนิดโดยการฉีดยาคุมคนพิการที่ยังคงอยู่ในความดูแลควบคู่กับการให้
ความรู้ในการดูแลตัวเอง 

 1.4.2 การติดตามและการประคับประคอง 
 การประคับประคองของสถานสงเคราะห์ฯก็เริ่มตั้งแต่คนพิการท างาน อาจจะเรียกได้ว่าการประคับประคอง

ของสถานสงเคราะห์ฯมีไปเรื่อยๆ ถึงแม้คนพิการจะถูกจ าหน่ายไปแล้ว เมื่อคนพิการร้องขอความช่วยเหลือสถานสงเคราะห์ฯก็
ยังคงช่วยเหลือเท่าท่ีสามารถท าได้ ก็สถานสงเคราะห์ฯคือ “บ้าน” คือ “ครอบครัว” ของคนพิการลักษณะการประคับประคอง 
ในระยะทดลองงาน เป็นระยะที่มีการประคับคองค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องอาศัยการปรับตัว ทั้งกับเพื่อนร่วมงาน การท างาน 
และการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตในวัยเรียน ซึ่งระยะแรกในการท างานของคนพิการ นักสังคมฯจะติดตามดูแล ให้ค าปรึกษา
อย่างใกล้ชิดในระยะแรกของการท างานซึ่งมีการลงพื้นที่พูดคุยกับหัวหน้างาน และคนพิการเดือนละครั้งแล้วแต่กรณี ถ้าคน
พิการที่มีปัญหาในหารท างาน ความถี่ในการลงพื้นที่จะเพิ่มขึ้น ต่อมาเมื่อคนพิการสามารถปรับตัวได้ การติดตามไม่ถี่เหมือน
ระยะแรก แต่ยังคงมีการประคับประคอง เมื่อคนพิการมีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ 
 สรุป การศึกษากระบวนการด้านการส่งเสริมคนพิการในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองของสถานสงเคราะห์เด็ก
พิการและทุพพลภาพปากเกร็ดดังแผนภาพต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพ จะเห็นว่ากระบวนการกระบวนการส่งเสริมคนพิการในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองของสถาน
สงเคราะห์ฯ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมความพร้อมคนพิการ การส่งเสริมคนพิการก่อนท างาน และการส่งเสริมคน
พิการระหว่างท างาน เริ่มจากการเตรียมความพร้อมคนพิการ การอบรมเลี้ยงดู การให้การศึกษา การฝึกอาชีพ เป็นการให้
ความรู้เชิงวิชาการและการเรียนรู้ทักษะการเข้าสังคมก่อนที่คนพิการท างาน ต่อมาเป็นการส่งเสริมคนพิการก่อนท างาน เช่น 
การจัดหางาน การสมัครงาน การฝึกการบริหารจัดการเงิน การให้ค าแนะน า/ก าลังใจและการส่งเสริมคนพิการระหว่างท างาน
เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 3 เดือนแรกของการท างาน การบริหารจัดการเงิน การติดตามดูแลคนพิการเมื่อท างาน และ
การดูแลสุขภาพอนามัย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่คนพิการอยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ จะมีการติดตาม
ประคับประคองให้กับคนพิการเป็นระยะ เช่น เมื่อเผชิญปัญหาการเรียน/การท างาน สถานสงเคราะห์ฯพร้อมที่จะเข้าไป
สนับสนุน ให้ก าลังใจ การให้ค าปรึกษา ให้คนพิการสามารถเผชิญอุปสรรคปัญหา เพื่อที่จะประคับประคองให้คนพิการสามารถ
ยืนหยัดต่อไปในสังคม 

2. ศึกษาการปรับตัวในการท างานผ่านมุมมองคนพิการที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ ซึ่งกลุ่มผู้มีส่วน
ร่วมในการวิจัย คือ คนพิการที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ อายุ 18 ปีขึน้ไป ที่ท างานไม่น้อยกว่า 3 ปีรวมทั้งสิ้น 5 

การเตรยีมความพร้อมคนพิการ 
 

การส่งเสริมคนพิการก่อน

ท างาน 

 

การส่งเสริมคนพิการระหวา่ง

ท างาน 

ติดตามและประคับประคอง 

 แผนภาพที่ 1 การด าเนินงานของสถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกรด็ 
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คน โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และเรื่องเล่า (Narrative) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ลักษณะของผู้มีส่วน
ร่วมในการวิจัย และมุมมองคนพิการที่ปรับตัวในการท างาน อธิบายดังต่อไปนี้ 

2.1ลักษณะของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 
“เอ” ชายเผ่าม้งชาวจังหวัดพิษณุโลก เอที่ใบหน้ามักแต่งแต้มไปด้วยรอยยิ้ม และท่าทีที่สุภาพ สาเหตุที่เข้ามาอยู่ใน

สถานสงเคราะห์ฯ เนื่องจากครอบครัวมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบันอายุ 30 ปี ความพิการ เอไม่ได้พิการแต่ก าเนิดแต่มา
พิการเมื่ออายุประมาณ 2 ขวบ เอพิการทางการเคลื่อนไหว ขาข้างขวาลีบเล็กไม่สามารถเดินได้ ใช้ได้เพียงขาข้างซ้ายเท่านั้น 
การเดินจึงต้องใช้ไม้ค้ ายันช่วยพยุงตัว  
 “บี” ชายวัย 22 ปี บีพิการทางการเคลื่อนไหว ขาข้างหนึ่งลีบเล็ก แต่สามารถช่วยในการเดินได้ ขาทั้งสองข้างจึงไม่
เท่ากัน นอกจากนี้บียังมีโรคไตเป็นโรคประจ าตัว บีถูกทอดทิ้งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ต่อมาถูกส่งตัวมาอยู่ที่สถานแรกรับใน
จังหวัดทางภาคเหนือ และถูกส่งต่อมายังสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด  

“ซี” อายุ 19 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว ขาลีบเล็กมาตั้งแต่ก าเนิด โดยใช้ไม้ค้ ายันช่วยพยุงในการเดิน บางครั้งใช้รถ
วิวแชร์ ซีค่อนข้างเก็บตัว พูดน้อยส าหรับกับบุคลที่รู้สึกไม่คุ้นเคย ซีมักเก็บกดอารมณ์ของตนเองไว้ภายใต้ใบหน้าที่นิ่งเฉย  ไม่
สนใจใคร เรื่องราวชีวิตของซีเริ่มต้นท่ีซีถูกทอดทิ้งไว้ท่ีโรงพยาบาลตั้งแต่เกิด ซีได้รับการอุปการะจากสถานสงเคราะห์ที่รับเลี้ยง
เด็กแห่งหนึ่ง เป็นหน่วยงานของรัฐ รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อนพิการทุกประเภท จากนั้นเมื่อพ้นเกณฑ์การ
สงเคราะห์ฯของสถานสงเคราะห์  
 “ด”ี ชายหนุ่มวัย 19 ปี ดีถูกทอดทิ้งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ดีเกิดมาพร้อมร่างกายที่ผิดปกติ คือมี 2 เพศ ซึ่งบีได้รับ
การดูแลจากหมอ เมื่อดีอายุ 15 หมอได้ท าการผ่าตัดเอามดลูกออก และท าการเปลี่ยนค าน าหน้าให้ตรงกับลักษณะเพศ 
นอกจากน้ีดียังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่าย ดีต้องใส่ผ้าอ้อมส าเร็จรูปหรือแพมเพริ์ส ลักษณะความพิการภายนอกที่เห็น คือ 
การพิการทางการเคลื่อนไหว สามารถเดินได้โดยไม่ต้องใช้รถวิวแชร์หรือไม้ค้ ายัน แต่การเดินของดีมีลักษณะการเดินแบบขา
ปัดๆ  

“ก้อย” ผู้หญิงอายุ 37 ปี ก้อยมีความพิการเป็น (Cerebral Palsy) หรือสมองพิการ หรือค าย่อที่นิยมเรียก คือ ซี พี 
(C.P.) มีอาการเกร็งทางร่างกาย สามารถใช้มือหยิบจับสิ่งของได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ เพียงแต่เดิน นั่งไม่ได้เท่านั้น ก้อยบอกว่า
แท้จริงแล้วก้อยไม่ได้พิการแต่ก าเนิด ป้าเล่าให้ก้อยฟังว่า ขณะที่ตั้งท้องเธออยู่นั้น แม่กินยาขับเลือดแต่ไม่ส าเร็จ เธอจึงเกิดมา
พร้อมกับร่างกายที่ปกติ ครอบครัวไม่พร้อมจึงเป็นเหตุผลให้ก้อยเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ  
 2.2 มุมมองคนพิการที่ปรับตัวในการท างาน  

แบ่งเป็น 2 ประเด็นใหญ่ คือ 2.2.1 การหล่อหลอมตัวตนกับการปรับตัวในการท างาน แบ่งเป็น 3 ประเด็น 1) การ
เลี้ยงดูกับการปรับตัวในการท างาน 2) การศึกษากับการปรับตัวในการท างาน 3) ประสบการณ์ในสถานสงเคราะห์ฯกับการ
ปรับตัวในการท างาน 2.2.2 การปรับตัวในการท างานของคนพิการ แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ 1) การปรับตัวให้เข้ากับลักษณะ
งานที่ท า 2) การปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน 3) การปรับตัวให้เข้ากับ
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา มีดังต่อไปนี้ 

 2.2.1 การหล่อหลอมตัวตนกับการปรับตัวในการท างาน   
 1) การเลี้ยงดูกับการปรับตัวในการท างานคนพิการที่เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ คน

พิการที่มีครอบครัว และคนพิการที่อยู่ภายใต้การอุปการะของสถานสงเคราะห์ฯ อธิบาย ดังน้ี 
 คนพิการที่มีครอบครัว ซึ่งผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยนี้ที 2 คน คือ เอ และก้อย ที่มีครอบครัว แต่เนื่องจากครอบ 

ครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงเป็นเหตุให้คนพิการต้องมาอยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ จากการศึกษาการดูแลเลี้ยง
ดูของครอบครัว หล่อหลอม ความเชื่อ ค่านิยม และเห็นความส าคัญการให้คุณค่ากับการมีงานท า เอเล่าว่า “เผ่าม้งขยัน ขยันที่
จะผลักดันให้ตัวเองสูงขึ้นตลอด ไม่ได้อยู่กับที่ ที่หมู่บ้านปัจจุบันมีรถกันทุกบ้านเลย เขาพยายามผลักดันตัวเอง ท างาน ท าไร่ 
เขาจะท าให้ครอบครัวตัวเองฐานะดูดีขึ้น บางบ้านรวย หมดหน้านี้เขาก็ปลูกพืชชนิดอื่นต่อ เขาไม่ได้รอ ม้งจะพลิกแพลงตลอด
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พยายามหาทิศทางให้ตัวเอง” และ“เราไม่ได้อยู่สบายๆมาก่อน คือเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก คิดด้วยตัวเอง อยากได้อะไรก็
สรรหาด้วยตัวเองดีกว่าเรา...คือบ้านเราไม่ได้ร่ ารวย พอมีพอกิน พ่อแม่ไม่ให้ตังลูกเลย อยากได้อะไรร้องก็ไม่ซื้อให้ ถ้าร้องมากก็
จะโดนตี ก็จะรู้ว่า ถ้าเราอ้อนอะไรก็จะไม่ได้ เราอยากได้ไปขอก็ไม่ให้ ถ้าอย่างน้ันเราไปท างานกับยายดีกว่า ได้มีเงินซื้อของมา
เล่น ซื้อของมากิน ท าให้ราอยากจะมีตัง อยากจะท างานเพื่อจะซื้อของที่เราอยากได้” เช้ือชาติ ค่านิยม วิถีชีวิตที่เอได้เรียนรู้
จากความเป็นม้งและจากการถ่ายทอดจากครอบครัวสู่ตัวตนของเอนั้น เป็นส่วนส าคัญที่ผลักดันให้เอพยายามพึ่งตนเอง และ
สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ 

 ส่วนก้อยเป็นอีกคนหนึ่งที่มีครอบครัว แต่ด้วยความไม่พร้อมของครอบครัวท าให้ก้อยต้องมาอยู่ในสถาน
สงเคราะห์ฯ และครอบครัวก็เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ก้อยมีความเข้มแข็งทางจิตใจ ผลักดันให้ก้อยพยายามท างาน มีรายได้ เพื่อ
แสดงให้ครอบครัวเห็นความสามารถ ไม่ได้เป็นภาระ ก้อยเล่าว่า “พี่ไม่มีแม่มาดูแลอย่างนี้ไง มาอยู่นี่ตอน 7 ขวบ ตอนแรกให้
มาอยู่นี่ แต่เล็กเกินเขาไม่ให้อยู่ จะพาไปบ้านเด็กอ่อนเขาก็ไม่ให้อยู่ 4 ขวบพี่ยังไม่อดนมเลย ตัวเล็กอยู่เลย อยู่ที่นั่นไม่ได้ ย่าก็
ไม่รับ ก็เลยต้องไปอยู่กับพ่อ ตอนอายุ 4 ขวบโดนตี พ่อเมาเหล้าพ่อตี เอาแบบไม้ใหญ่ๆอ่ะ  ตีเป็นรอยหมดเลยทั้งขา บางทีหัว
แตกก็มี พ่อเมาไง กินเหล้า เมามาเลย โวยวาย ตีแบบแรง ตีไม่นับเลยอ่ะ โอ้โห ไปไหนก็ไม่ห่วงพี่หรอก ทิ้งพี่ให้ อยู่คนเดียวที่
บ้าน ทิ้งคนพิการให้อยู่ที่บ้าน (เล่าด้วยเสียงสั่นเครือ) พี่อยู่คนเดียวพี่อดข้าวด้วยนะ ไม่มีข้าวกิน พี่อดข้าว พ่อก็หุงข้าวไว้ มีแต่
ข้าว ก็คลุกด้วยน้ าปลากิน มีแต่ข้าว  กว่าจะกลับโน่นตอนเย็น บางวันก็ตี 1-2 กลับบ้าน พี่มีแม่เลี้ยงๆก็ไม่ได้ชอบพี่หรอก 
(ร้องไห้) ต่อมาแม่เลี้ยงก็มีน้อง 2 คน มีวันหนึ่งพ่อเมาเหล้ามาก มาตีพี่ พ่ีถามว่าพ่อตีหนูท าไม พ่อจะตีหนูให้ตายเลยหรอ เขาก็
หยุด ฟาดเข้าหน้า ตีหนูท าไม แม่เขาไปเอง พ่อก็ไปตามสิ พ่อตีหนูท าไม หนูท าไรผิด ก็หยุด พ่อร้องไห้ พ่อขอโทษ พ่อไม่ได้รัก
หนูๆ ก็รู้ รักแต่แม่นั่นแหระ พ่อก็หยุด แกเมามากไง แกกินแต่เหล้าไง พี่ก็เข้าใจ เราตายพ่อก็ติดคุก มีนะเอาพี่ไปลอยน้ าก็มี ที่
บ้านจะมีคลองน้ าไหล เอาพ่ีใส่ถุงปุ๋ยอ่ะ จะเอาพี่ไปลอยน้ า นั่นคือพ่อๆแท้ๆเลยนะ พี่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่อยากเกิดมาเป็นคนพิการ
หรอกนะ แล้วพ่อก็เอาพี่ขึ้นมาใหม่ เอาพี่ขึ้นมา พ่อเอาหนูขึ้นมาท าไม ปล่อยให้หนูจมน้ าตายก็หมดเรื่อง พี่ไม่อยากอยู่กับพ่อ 
(ร้องไห้).....มีสิ่งที่พี่ไม่ได้ท าอย่างหนึ่ง คือพี่อยากเจอหน้าเขา บอกว่าพี่ท าได้แล้ว จริงๆพี่อยากเจอพ่อนะ เจอสักครั้ง พี่อยาก
เจอพ่อ แล้วบอกเขาว่า พี่ท าได้แล้วนะครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ก้อยมีความเข้มแข็ง พยายามที่จะพึ่งตนเองไม่
เป็นภาระของคนอ่ืน ด้วยการขายของในสถานสงเคราะห์ฯ และช่วยพัฒนาพัฒนาการของคนพิการในอาคารพัก 
 จากเรื่องราวชีวิตของก้อยและเอ จะเห็นว่าครอบครัวเป็นส่วนที่หล่อหลอม ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม และ
เป็นแรงผลักดันท าให้ท้ัง 2 ต้องการมีงานท า มีรายได้ และสามารถดูแลตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งพิงคนอ่ืน   

 คนพิการที่อยู่ภายใต้การอุปการะของสถานสงเคราะห์ฯคือ บี ซี และดี เป็นคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่ง
โรงพยาบาลได้ส่งคนพิการทั้ง 3 คนไปอุปการะตามสถานสงเคราะห์ฯที่เหมาะกับวัย การที่ไม่มีครอบครัวคอยเลี้ยงดูของทั้ง 3 
คน ท าให้แต่ละคนมีความคิดและ ความรู้สึกท่ีหลากหลาย คือ บี มองว่าสถานสงเคราะห์ฯสาสามารถเติมเต็มค าว่าครอบครัวได้ 
เจ้าหน้าท่ีในสถานสงเคราะห์ฯ คือ พ่อ แม่ คนพิการในสถานสงเคราะห์จะเรียกเจ้าหน้าที่ว่าพ่อและแม่กันทุกคน แต่พ่อแม่ที่บี
เรียกเจ้าหน้าที่ฯนั้นไม่ได้เรียกเพราะ เขาให้เรียก หรือเรียกตามเพื่อน แต่พ่อแม่ในความหมายของบีนั้น เป็นค าที่มีความหมาย
ไม่ใช่เป็นแค่สรรพนามที่มีไว้เรียกกัน แต่บีเรียกเพราะเข้าใจความหมายของสรรนามเหล่านั้น เรียกเพราะให้ความเคารพรัก 
และยอมรับกับใครๆว่าพ่อแม่ของตนคือเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ฯ นอกจากนี้ บีพยายามท าความเข้าใจความเป็น
ครอบครัวใน กรณีที่ท้ิงลูกของพ่อแม่ เพราะเขาคือหนึ่งในนั้น บีเรียนรู้ชีวิตของเพื่อนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯที่เขามีครอบครัว 
แต่ต้องมาอยู่ในสถานสงเคราะห์เช่นเดียวกัน บีพยายามเข้าใจมุมมองของคนเป็นพ่อแม่ผู้ให้ก าเนิด ด้วยการคิดเหตุผลใน
มุมมองของคนเป็นพ่อแม่ ความไม่พร้อม คือค าตอบที่สามารถอธิบายได้หลายหลายมุม และเป็นค าตอบที่บีใช้ตอบโจทย์ชีวิต
ของตัวเองเช่นกัน เมื่อได้ค าตอบท่ีสามารถตอบโจทย์ท่ีค้างคาใจบีได้ จึงได้ครอบครัวในมุมมองใหม่ บีเล่าถึงบทบาทของพ่อแม่
ในสถานสงเคราะห์ฯ ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มชีวิต เมื่อสถานสงเคราะห์ฯเข้ามาเติมเต็มความรักให้กับคนพิการ บีจึงไม่ได้มอง
ตนเองรู้สึกด้อยกว่าคนท่ัวไป ไม่ได้รู้สึกแปลกแยกจากคนอื่น จึงสามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนรอบข้างได้ ซึ่งส่งผลในการปรับตัว
เข้ากับเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน 
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 ซีถูกทอดทิ้งที่โรงพยาบาลตั้งแต่เกิด จากนั้นซีถูกส่งตัวมาอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กที่ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู ใน
จังหวัดนนทบุรี ซีเล่าชีวิตตอนอยู่สถานสงเคราะห์เด็กที่ไม่มีผู้อุปการะ อยู่สถานสงเคราะห์ฯตั้งแต่เกิด ขณะที่อยู่สถาน
สงเคราะห์ฯแห่งหนึ่ง ซีถูกลงโทษที่ซีรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม คือ  ขณะนั่งดูทีวีกับเพื่อนๆมีเจ้าหน้าที่เข้ามาบอกให้ซีไปนอน 
ซึ่งซีเห็นว่าท าไมเพื่อนอยู่ดูทีวี ได้แต่ตนเองถึงดูไม่ได้นอกจากนี้ตอนอายุ 9 ขวบ ซีมีอาการป่วยจึงถูกส่งไปรักษาตัวที่
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้น ไม่มีเจ้าหน้าจากสถานสงเคราะห์อยู่ด้วย ต้องอยู่คนเดียว ถึงแม้ว่าห้องพักที่
พักจะมีลักษณะที่คนไข้พักรวมกันหลายคน แต่ไม่สามารถสร้างความอบอุ่นใจให้กับซีได้เลย “เกิดมาพ่อแม่ทิ้งแล้วเนี้ยยังจะถูก
ทิ้งอีก” ขณะที่อยู่โรงพยาบาลนั้น มีป้าคนหนึ่งมาชวนซีไปซื้อของ ซึ่งป้าคนนี้มาเฝ้าหลานท่ีป่วย ในห้องเดียวกับเขา แต่ซีได้พูด
ปฏิเสธ เพราะนึกถึงค าพูดของ เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ได้บอกว่า “ห้ามไปกับคนแปลกหน้า เดี๋ยวเขาจะจับขึ้นรถตู้ขาย” ท า
ให้ซีรู้สึกกลัว หวาดกลัวหวาดระแวง และต้องระวังตัวตลอดเวลา ซีเปรียบเทียบตัวตนของตัวเองว่ามีพฤติกรรมคล้ายหมาว่า 
“เหมือนหมา มันมาดมกลิ่นก่อน ถ้าไม่คุ้นเขาจะเดินห่าง แต่ถ้าคุ้นเขาจะให้จับ ให้ลูบหัว เหมือนกัน ถ้าไม่คุ้นผมก็เฉยไม่เข้า
ใกล้ใครหรอก นอกจากจะเข้ามาถามเอง คนไม่คุ้นจะให้ไปคุยด้วยไม่เอา” ขณะที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ ซีได้
สมัครใจไปอยู่ในการดูแลของมูลนิธิหนึ่ง แต่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่ ซีจึงถูกส่งตัวกลับมายังสถานสงเคราะห์ฯการเติบโตมา
ท่ามกลางความรู้สึกท่ีคิดว่าตนเองถูกทิ้ง ไม่มีคุณค่า ก่อให้เกิดความกลัว ความหวาดระแวง และการรู้สึกถึงการถูกปฎิบัติที่ไม่
เป็นธรรม ส่งผลต่อการมีฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ซีไม่มีเพื่อนสนิทในสถานสงเคราะห์ฯ บ่อยครั้งที่ซีนั่งจมอยู่กับความคิดของ
ตนเองเพียงล าพัง ซึ่งสิ่งที่ซีเผชิญเหล่านี้ส่งผลในการท างาน การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ 

 ดี เติบโตมากับดูแลของโรงพยาบาล เนื่องจากร่างกายที่ผิดปกติของดีท าให้ดีต้องอยู่ใกล้ชิดโรงพยาบาล ดี
ผูกพันกับแม่บ้านคนหนึ่งที่เจอกับดีขณะที่ท าความสะอาดในโรงพยาบาล ดีผูกพันกับแม่บ้านคนดังกล่าวเหมือนแม่ ดีเล่าว่า 
“อยากได้อะไรเขาก็จะซื้อมาให้  เหมือนลูกเขาคนนึงเลยอ่ะ อยากได้อะไรเขาก็ให้ทุกอย่าง ให้อย่างเดียว เขาดูแลตั้งแต่เล็ก 
ตั้งแต่เกิดมาเลย เขาเก็บมาเลี้ยงดีๆทุกอย่าง แม่อยู่ศิริราช เคยไปบ้านแม่ที่สมุทรสาคร ตอนนี้ยังติดต่อกันอยู่  ตั้งแต่เกิดถึง 9 
ขวบเลย รู้จุกคนท่ัวโรงบาล เขาท างานก็มาดู เขาท างานตึกเด็ก เขาซื้อขอมาให้ ลูกเขาอยู่บ้านนอก เขาไม่กลับเลย เวรหยุดเขา
ก็มาอยู่กับแก้ว ลูกบ้านเขาก็มีแต่เขามาอยู่กับแก้ว ลูกบ้านเขามี 2 คน หยุด 3-4 วัน ไม่กลับเขาดูแก้ว พูดง่ายๆคือบ้านเขามี
เขาก็ไม่กลับ ลูกแท้ๆเขามี เขายังไม่ไปดูเลย เขาเป็นแม่บุญธรรม” ดีได้รับการเติมเต็มความรักจากแม่บุญธรรม เป็นความ
เข้มแข็งทางจิตใจ ส่งผลในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน 

 จะเห็นได้ว่าคนพิการที่เติบโตภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ ซึ่งแต่ละคนเผชิญกับเรื่องราวชีวิตที่
แตกต่างกัน  ท าให้ความคิด ความเช่ือ ย่อมแตกต่างกัน แม้บางรายไม่มีพ่อ แม่หรือผู้อุปการะเลี้ยงดูเยี่ยงคนในครอบครัว แต่
คนรอบข้าง หรือผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มคนเหล่านี้สามารถส่งผ่านความรักไปถึงคนท่ีไม่มีครอบครัวแต่ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอยู่ที่
ตัวคนพิการว่าจะเปิดรับได้มากน้อยเพียงไร  

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการหล่อหลอมของคนพิการทั้งที่มีครอบครัวและได้รับการดูแลจากสถานสงเคราะห์ฯ การ
ได้รับความรัก การถ่ายทอดความคิด ความเช่ือ ผ่านการเลี้ยงดู เป็นปัจจัยส าคัญในการปรับตัวของคนพิการเมื่อท างาน  

 2) การศึกษากับการปรับตัวในการท างาน  
 โรงเรียนนอกจากจะเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ทางวิชาการยังเป็นแหล่งเสริมสร้างทักษะทางสังคม จาก
การศึกษาคนพิการทั้ง 5 ได้รับการศึกษา 2 รูปแบบคือ การศึกษาจากการเรียนในระบบ และเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 - การศึกษาในระบบ เอ บี ซี และดี ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งแบ่งโรงเรียนเป็น 2 แบบคือ โรงเรียนที่
การเรียนร่วมกับคนทั่วไป และโรงเรียนส าหรับคนพิการ จากการศึกษาพบว่าโรงเรียนมีส่วนส าคัญในการบ่มเพาะทักษะทาง
สังคมที่มีความส าคัญ ท าให้คนพิการมีความมั่นใจในตนเอง เป็นพื้นที่ได้แสดงศักยภาพ และบุคลากรก็เป็นเป็นคนเกื้อหนุนให้
คนพิการได้แสดงศักยภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนเรียนร่วม ซึ่งท าให้คนพิการสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับบุค คลทั่วไป 
และสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ 
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 โรงเรียนเรียนร่วม เอกับบีได้เข้าเรียนร่วม เนื่องจากการพิจารณาของสหวิชาชีพเห็นควรให้เรียนร่วมกับเด็ก
ทั่วไป เอซึ่งเรียนร่วมกับคนท่ัวไปมาตั้งแต่อนุบาล ส่วนบีเข้ามาเรียนร่วมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งในระยะแรกมีความ
กังวลเรื่องการปรับตัวเข้ากับเพื่อนในโรงเรียน แต่ทั้ง 2 คนมี ครูที่คอยให้ก าลังใจ ให้โอกาส ชักชวนให้ทั้ง 2 คน ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนคนอ่ืน นอกจากนี้กิจกรรมในโรงเรียนมีส่วนส าคัญในการปรับตัวของคนพิการและเพื่อ ทั้ง ในครั้งแรก ทั้ง 2 คน 
ไม่มั่นใจว่าสามารถตัวให้เข้ากับเพื่อนได้ แต่กิจกรรมกลุ่มท าให้ทั้งคนพิการและคนทั่วไปได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่เปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงความสามารถ ส าหรับคนพิการจึงเกิดความมั่นใจในตัวเอง คนรอบข้างให้การยอมรับและ
มองข้ามความพิการของคนพิการ 
 โรงเรียนส าหรับคนพิการ ซึ่งจะเน้นไปที่พัฒนาศักยภาพทางร่างกายไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
บี ซี และดี ได้เรียนรู้ทักษะทางวิชาการ ติดตัวไปใช้ในการเรียนข้ันต่อไป และสามารถเป็นความรู้เบื้องต้นในการสมัครงาน  

 - การเรียนรู้ด้วยตนเอง ก้อยไม่ได้เข้าเรียนในระบบโรงเรียน เนื่องจากก้อยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ก้อย
จึงได้เรียนรู้วิชาความรู้จากคนรอบข้าง และครูที่เขามาสอนเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพ ที่นอกจากสอนเร่องการท าเทียนเจล 
เป็นองค์ความรู้ที่ท าให้ก้อยน ามาหารายได้ในเวลาต่อ ครูมองความในความพิการของก้อย ให้ก าลังใจก้อย ท าให้ก้อยรู้ สึกมี
ความมั่นใจในการท าเทียนเจลแม้ร่างกายไม่เอื้ออ านวย แต่ก้อยเต็มไปด้วยความพยายาม นอกจากนี้ก้อยยังเรียนรู้ผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแขกที่มาเยี่ยมหรือลุกค้าที่มาซื้อสินค้าที่ก้อยขาย ลุกค้าบางคนให้ค าแนะน าในการผลิตผลงานของก้อยให้
น่าซื้อยิ่งขึ้น ก้อยเปิดรับการเรียนรู้จากคนรอบข้างเสมอ 

 3) ประสบการณ์ในสถานสงเคราะห์ฯกับการปรับตัวในการท างาน 
 บริบทของสถานสงเคราะห์ฯ ซึ่งมีผู้คนหลากหลาย ท้ังจ านวนและตัวตนของเพื่อนร่วมสถานสงเคราะห์ฯ ดังนั้น 
การปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้ในสถานสงเคราะห์ฯได้ก็เป็นเรื่องที่คนพิการต้องเรียนรู้ เพื่อที่จะได้มีเพื่อน ซึ่งลักษณะการปรับตัวของ
คนพิการทั้ง 4 คน คือ เอ บี ดี และก้อย ไม่มีปัญหาในการปรับตัวคือสามารถเข้ากับเพื่อนในสถานสงเคราะห์ฯได้ วิธีการเข้าหา
คนของทั้ง 4 คนมีความแตกต่างกัน เช่น เอ เนื่องจากเอเป็นชาวม้ง“ภาษา” เป็นสิ่งที่เอพยายามเรียนรู้ เพื่อที่จะได้สื่อสารและ
มีเพื่อน ซึ่งเอเล่าถึงวิธีการมีเพื่อน ว่า “ถ้าอยู่ในสังคมที่ใช้ภาษามากกว่าท าให้เรา ได้ฟัง ได้ฝึก และได้คุยกับเขาเรื่อยๆ หัดฟัง 
หัดพูดให้ได้ แล้วมันก็กดดันเรา พูดไม่ได้ เดี๋ยวไม่ได้กินข้าว เดี๋ยวไม่ได้กินน้ า ไม่ได้ไปเที่ยว ไม่ได้มีเพื่อน ก็เลยฝึก...คือไปอยู่กับ
เขาบ่อยๆ ก็กลมกลืน ไปอยู่กับเขาบ่อยๆเราก็พูดได้เองแหระ ฟังเขาพูด ต้องปรับตัวต้องออยู่ในสังคม ต้องปรับตัวให้ได้” การ
เข้าได้อยู่กับเพื่อน ฟังเพื่อนพูด คือวิธีการของเอ ส่วนบี ซึ่งเป็นคนที่มีความร่าเริง สัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างจึงไม่มีปัญหา
ในการเข้ากับเพื่อนเฉกเช่นเดียวกับซี ส่วนก้อยนั้น ด้วยความที่เป็นคนจิตอาสา จึงช่วยเหลือคนอื่นเสมอ ท าให้ก้อยสามารถ
ช่วยเหลือและท าความรู้จักกับเพื่อนคนอ่ืนๆในสถานสงเคราะห์  
 ซี ชีวิตที่ผ่านสถานสงเคราะห์มาแล้ว 3 แห่ง ถูกทอดทิ้งที่โรงพยาบาลตั้งแต่เกิด จากนั้นซีถูกส่งตัวมาอยู่ท่ีสถาน
สงเคราะห์เด็กที่ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู ในจังหวัดนนทบุรี ซีเล่าชีวิตตอนอยู่สถานสงเคราะห์เด็กที่ไม่มีผู้อุปการะว่า ตอนอายุ  9 
ขวบ ซีมีอาการป่วยจึงถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้น ไม่มีเจ้าหน้าจากสถานสงเคราะห์
อยู่ด้วย ต้องอยู่คนเดียว ถึงแม้ว่าห้องพักที่พักจะมีลักษณะที่คนไข้พักรวมกันหลายคน แต่ไม่สามารถสร้างความอบอุ่นใจให้กับ
ซีได้เลย ซีเล่าว่า  “เกิดมาพ่อแม่ทิ้งแล้วเนี่ยยังจะถูกทิ้งอีก” ขณะที่อยู่โรงพยาบาลนั้น มีป้าคนหนึ่งมาชวนซีไปซื้อของ ซึ่งป้าคน
นี้มาเฝ้าหลานท่ีป่วย ในห้องเดียวกับเขา แต่ซีได้พูดปฏิเสธ เพราะนึกถึงค าพูดของ เหน้าท่ีสถานสงเคราะห์ได้ได้ว่า “ห้ามไปกับ
คนแปลกหน้า เดี๋ยวเขาจะจับขึ้นรถตู้ขาย” นอกจากน้ี  ซียังเล่าว่า “แต่ก่อน เวลาโดนตีมา เวลาครูถามก็ให้บอกว่าโดนเตียงกุด
มา เมื่อก่อนผมโดนตีบ่อยจะตายจะผิดหรือถูก ตอนเด็กผมซน แหม่ใครเกิดมาไม่ซนไม่รู้จะว่าไง บางครั้งโดนหยิกบ้างไรบ้าง...
เขาดูแลเอาใจใส่เป็นห่วง ท่ีเขาท าเขาอยากให้จ ามากกว่า กรณีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม แต่ส่วนมากจะเป็นกรณีไม่ได้เจตนา
มากกว่า อ่าว บางครั้งไม่ได้แกล้งเพื่อนนั่งดูหนังอยู่ ไม้มาจากไหนก็ไม่รู้...บางครั้งก็งงๆ ตอนนั้นร้องไห้ คนเราถ้าตีก็ต้องมี
สาเหตุ เป็นรอยเป็นจ้ า ขา แขน บางคนไม่ใช้ไม้ใช้มือ เฮ้อ โดนมาสารพัด ชินโดนไม้ก็ชาเลย ถึงบอกไงอยู่ที่โน่นเป็นเด็กก้าวร้าว
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ด่าคนโน้น คนนี้ คนเราถ้ามันเก็บกดจริงๆ นะ” ชีวิตทั่วไปซีมักชอบอยู่คนเดียว ไม่เล่นกับเพื่อนคนอื่นๆ แต่ก็นั่งมองเพื่อนเล่น
กัน ไม่ไว้ใจใคร ซีจึงไม่ค่อยมีเพื่อน เมื่อซีไม่เข้าหาเพื่อน และไม่มีเพื่อนเข้าหาซี 
 จะเห็นได้ว่าสถานสงเคราะห์ฯ เป็นพื้นที่ให้คนพิการได้เรียนรู้ทักษะทางสังคม เสมือนเป็นครอบครัวของคน
พิการที่เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ ที่มีเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ฯที่รับบทบาทเป็นพ่อแม่ ที่ให้ความรัก 
ความอบอุ่น ซึ่งเจ้าหน้าท่ีฯแต่ละคนมีวิธีการเลี้ยงดูคนพิการแตกต่างกัน ซึ่งวีการเลี้ยงดูของเจ้าหน้าที่ฯซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่
ของคนพิการในสถานสงเคราะห์ฯ ได้ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึกของคนพิการแต่ละคน ซึ่งหล่อหลอมกลายเป็นตัวตนของคน
พิการนั้นๆ และทักษะทางสังคมที่คนพิการได้เรียนรู้จากสถานสงเคราะห์ฯเป็นสิ่งท่ีส าคัญในการปรับตัวในการใช้ชีวิต และการ
ท างานของคนพิการเช่นกัน  

 2.2.2 การปรับตัวในการท างานของคนพิการ 
 1) การปรับตัวให้เข้ากับลักษณะงานท่ีท า โดยพิจารณาจากความสามารถของบุคคลในการที่จะเผชิญกับปัญหา

หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการท างาน เพื่อให้งานประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมาย มีความรู้สึกพึงพอใจในงาน 
เข้าใจลักษณะงานท่ีท า มีความทุ่มเทเอาใจใส่กับงานที่ท าให้ส าเร็จ ยอมรับตนเอง เช่ือมั่นในความสามารถของตนเองเกี่ยวกับ
งานที่ท าพบว่า มีคนพิการทั้ง 5 คน สามารถปรับตัวเข้ากับลักษณะงานที่ท าได้ โดยที่ เอ ไม่มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับ
ลักษณะงานท่ีท า เนื่องจากเอมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพ หรือมีรายได้ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นแรงผลักให้เอสามารถปรับเปลี่ยน
ตัวเอเข้ากับงานที่ท าได้ไม่ยาก บี การปรับตัวกับงานในงานแรกของบีที่ท างานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แม้บีจะจบมา
ทางคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่ระดับความรู้ที่บีมีกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกัน บีจึงเลือกที่จะลาออกจากงานที่ท า 
ต่อมาเมื่อได้ท างานเป็นพนักงานรับโทรศัพท์ บีก็สามารถท างานได้เป็นอย่างดี เพราะตรงกับบุคลิกของบี คือเป็นคนชอบสื่อสาร 
การท างานจึงกลายเป็นเรื่องสนุกเมื่อเจอสถานการณ์ที่เจอลูกค้าหลากหลายรูปแบบที่บีต้องรับมือ หรือปรับตัวให้งานด าเนิน
ต่อไปได้โดยไม่สะดุด ซีลักษณะงานเป็นการพับกระดาษซึ่งซีสามารถท าได้ แต่ก่อนหน้านี้ซีลองท างานเกี่ยวกับติดบาร์โค้ด แต่
ไม่สามารถท าได้ เพราะซีมีปัญหาทางสายตา ซึ่งลักษณะงานติดบาร์โค้ด ต้องใช้สายตาเป็นส าคัญ บริษัทจึงเปลี่ยนงานเพื่อให้
เหมาะสมกับศักยภาพของซี ส่วนดีนั้น เปลี่ยนงานมาหลายหลายรูปแบบ ด้วยเพราะงานไม่ตรงกับความสามารถที่ตนมี ส่วน
ก้อยนั้น ไม่มีปัญหาในหารท างาน เพราะงานที่ท านั้น เป็นงานสรรสร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง นั่นคือ การขายของ ลงทุน และขาย
ด้วยตัวเอง จึงไม่มีปัญหาในการท างาน จะเห็นได้ว่าลักษณะงานกับคนพิการมีความส าคัญต่อกัน ในการเลือกงานของคนพิการ 
ต้องเป็นงานท่ีตรงตามความสามารถ ศักยภาพที่คนพิการมี  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้คนพิการท างานได้ 

 2) การปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน  พิจารณาได้จาก
ความสามารถของบุคคลในการเข้าใจ และยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน สามารถท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ได้ สามารถท างานภายใต้สภาพแวดล้อมในที่ท างานได้คนพิการทั้ง 4 คน ไม่มีปัญหาในการปรับตัวกับ
กฎระเบียบของที่ท างาน ด้วยจากการเติบโตมาจากรูปแบบหรือกฎระเบียบทั้งสถานสงเคราะห์ฯ โรงเรียน สังคม จึงไม่มีปัญหา
ในการปรับตัว แต่มีซีเพียงคนเดียวที่มีปัญหาในการปรับตัว คือไม่สามารถท าตามกฎระเบียบที่ท างานได้ ลักษณะการท างาน
ของซีนั้น เป็นรูปแบบการรับงานมาท าในสถานสงเคราะห์ฯ การท างานภายใต้สถานสงเคราะห์ฯแต่สถานะของซีเป็นพนักงาน
บริษัท ซึ่งก็ต้องปฏิบัติตามกฎของบริษัทน่ันคือ การแต่งกาย การเข้าเลิกงานตามระเบียบบริษัท ซึ่งซีเลือกที่จะเข้างานเช้ากว่า
เพื่อร่วมงานคนอื่นๆ และเลิกงานเร็วกว่าเพื่อน และไม่สามารถท างานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทก าหนดไว้ และการแต่งกายที่
ต้องให้ใส่เสื้อของบริษัทก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากซี  

 2.2.3 การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา พิจารณาได้จากความสามารถของบุคคลในการ
ท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาได้ดี การเป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา สร้างสัมพันธภาพที่
ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาท้ังในด้านการท างานและส่วนตัวการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาของ 4 
คน ไม่มีปัญหา ซีคือคนที่มีปัญหา เนื่องจาการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของที่ท างาน ดังนั้น จึงมีปัญหากับเจ้าหน้าที่สถาน
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สงเคราะห์ฯ ที่ดูแลการท างานของซี และการปฏิบัติตัวของซีที่เข้า-ออกงานตามความต้องการของตนเองนั้น เกิดค าถามในใจ
กับเพื่อนร่วมงาน ซีใช้อภิสิทธ์ิอะไรที่เข้า-ออกตามความต้องการของตนเอง  
 
บทสรุป  
 การปรับตัวในการท างานของคนพิการนั้น การที่จะท าให้เขาสามารถมีที่ยืนในสังคม และยืนหยัดด้วยล าแข้งของ
ตนเอง ต้องสนับสนุนให้เขาช่วยเหลือตัวของเขาเองได้ โดยที่ผู้คนรอบข้างต้องมีส่วนในการประคับประคอง โดยเริ่มต้นตั้ งแต่
ครอบครัวที่เป็นแหล่งฟูมฟัก ให้ความอบอุ่นทั้งกายและใจ ส าหรับคนพิการหลายคนซึ่งไม่มีครอบครัวอุปการะ สถาน
สงเคราะห์ฯ คือ “บ้าน” ซึ่งมีพ่อแม่คือเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ฯ ซึ่งมีบทบาทในการท าหน้าที่ เป็นพ่อแม่ของคนพิการใน
สถานสงเคราะห์ฯ ซึ่งบ้านเป็นสิ่งท่ีหล่อหลอม ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมที่ส่งผลต่อความความคิดและความรู้สึกของคนพิการ 
นอกจากน้ี กระบวนการท างานของสถานสงเคราะห์มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนพิการเพื่อให้เติบใหญ่เป็นมนุษย์ที่มี
คุณภาพ โรงเรียนเป็นพื้นที่ ที่เปิดโอกาสให้คนพิการพัฒนาทักษะการเข้าสังคมในการปรับพื้นฐานให้คนพิการสามารถอยู่
ร่วมกับคนทั่วไปได้ ซึ่งจากการศึกษาในงานช้ินนี้ กระบวนการเรียนการสอนที่มีพื้นที่ส าหรับการท ากิจกรรมร่วมของนักเรียน
นั้น เป็นพื้นที่เปิดให้คนพิการหรือบุคคลทั่วไปได้แสดงศักยภาพ เป็นการสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง และเกิดการยอมรับทั้งตัว
เองและคนรอบข้าง เมื่อคนพิการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ภูมิหลังเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้มีการเรียนรู้ การ
ปรับปรุงและเป็นเปลี่ยนมาอย่างต่อเนื่องจากการเรียนรู้ที่ผ่านมา ดังนั้น สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการตีความของคนพิการนั้น สามารถ
เรียนรู้และปรับตัวกับการท างาน  
 สังคม มีส่วนในการหล่อหลอมบุคคลในสังคม ต่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการมีที่ยืนในสังคม สามารถยืนหยัดในสังคมได้
เหมือนคนทั่วไป การส่งเสริม การให้โอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพที่คนพิการมี ช่วยให้คนพิการรู้สึกมีความมั่นใจในตัว 
เพราะได้รับการยอมรับจากสังคม ท าให้คนพิการเห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่มองว่าตนเองเป็นภาระหรือคอยพึ่งพิงผู้อื่น เป็นเรื่องที่
คนในสังคมเปิดโอกาสให้คนพิการ นอกจากกระบวนการเรียนรู้ที่คนพิการได้รับจากสิ่งรอบข้างที่เป็นส่วนในการสนับสนุนให้คน
พิการปรับตัวในการท างาน กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโอกาสให้คนพิการมีพื้นที่ในสังคม 
การได้ท างาน เป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง การสร้างการยอมรับให้คนรอบข้ามมองเห็นศักยภาพคนพิการและมองข้าม
ความพิการ เมื่อมีกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ คนพิการมีโอกาสในการท างานมาขึ้น รวมทั้ งคนพิการในสถาน
สงเคราะห์ฯก็เช่นเดียวกันที่มีโอกาสได้ท างาน สร้างรายได้ให้กับตนเอง พึ่งพาตนเองได้ แต่การจ้างงานกับคนพิการจะต้อง
เป็นไปในลักษณะที่เป็นธรรม ไม่ได้เป็นช่องทางในการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ท้ังนายจ้างและลูกจ้าง เพราะเจตนารมณ์
ของกฎหมาย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการ เพราะฉะนั้น การท างานจริง การได้เรียนรู้กระบวนการท างาน การเข้าสังคม 
พึ่งตนเองได้ เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนายจ้างที่ได้ลูกจ้างที่จ้างมาเพื่อแบ่งเบาภาระการท างาน และคนพิการที่ท างาน 
เหล่านี้เป็นไปเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของกฎหมาย 
  
อภิปรายผล  
 การปรับตัวในการท างานของคนพิการที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 
ประกอบด้วย การส่งเสริมคนพิการในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองของสถานสงเคราะห์ฯ และการปรับตัวในการท างานผ่าน
มุมมองของคนพิการซึ่งการส่งเสริมคนพิการในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองของสถานสงเคราะห์ฯ ไม่ได้บัญญัติในนโยบาย
ของสถานสงเคราะห์โดยตรง ด าเนินการภายใต้ภาระกิจงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการสังคมอย่าง
มีมาตรฐานตามสิทธิขั้นพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการตามศักยภาพ แต่ทั้งนี้การด าเนินงานขึ้นอยู่ กับการมุมมอง
ของผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ในการผลักดันเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการให้คนพิการได้ท างาน 
เมื่อไม่มีนโยบายโดยตรง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในการท างาน เช่น งบประมาณในการบริหารจัดการ การจัดสรร
บุคคลากรในการด าเนินงานในส่งเสริมการจ้างงานของคนพิการ เป็นต้น การปรับตัวในการท างานผ่านมุมมองคนพิการ 
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ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งส าคัญของสังคมในการก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของ
สังคม บทบาทหน้าที่ของครอบครัว คือ ให้การเลี้ยงดู ดูแล เป็นแหล่งในการถ่ายทอดแบบแผนพฤติกรรมต่ างๆ ในการศึกษา
พบว่า สถานสงเคราะห์ฯมีบทบาทเป็นครอบครัวของคนพิการในสถานสงเคราะห์ฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เป็นเสมือนพ่อแม่ที่เป็นคอย
อบรมสั่งสอน ด้วยจ านวนคนพิการที่อยู่ภายใต้การดูแลที่มีสถานสงเคราะห์ฯเป็นครอบครัว ที่มีลูกจ านวนมากและมีความ
หลากหลาย การดูแลอาจไม่ทั่วถึง และเกิดความไม่เท่าเทียมกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการรับรู้ และความรู้สึกของคนพิการ 
การศึกษานี้จะเห็นว่าคนพิการที่มีครอบครัวอุปการะเลี้ยงดู เป็นผู้ที่ตระหนักรู้ในตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งส่งผลต่อการ
ปรับตัวในการท างาน แต่อย่างไรก็ตามคนพิการที่สถานสงเคราะห์ฯอุปการะตั้งแต่ก าเนิด บุคคลรอบข้างมีส่วนส าคัญในการเติม
ความรัก ให้การยอมรับ ให้โอกาส ท าให้คนพิการเห็นคุณค่าในตัวเองได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีนโยบายในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานสงเคราะห์ฯให้ชัดเจน เนื่องจากภารกิจหลักของสถาน
สงเคราะห์ฯ คือ ท่ีมีหน้าท่ีอุปการะคนพิการที่มีอายุ 7-18 ปี แต่ในการด าเนินการที่แท้จริง คนพิการที่อายุเกิน 18 ปียังคงอยู่
ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ เนื่องจากไม่สามารถส่งต่อไปหน่วยงานอื่นได้ เพราะข้อจ ากัดของหน่วยงานนั้นๆ 
สถานการณ์ที่สถานสงเคราะห์ฯต้องเผชิญในปัจจุบันคือ สถานสงเคราะห์ฯยังดูแลคนพิการที่อายุเกิน 18 ปีที่อยู่ในวัยแรงงาน 
ดังนั้น ควรปรับนโยบายของสถานสงเคราะห์ฯให้มีความชัดเจนสอดรับกับการด าเนินการท างานท่ีเป็นจริงของสถานสงเคราะห์
ฯ เพราะการด าเนินงานเรื่องการสนับสนุนการท างานของคนพิการ ได้ด าเนินงานภายใต้มุมมองของผู้ปกครอ งของสถาน
สงเคราะห์ฯ ซึ่งมีความเป็นปัจเจกบุคคล นอกจากนี้ระบบการท างานราชการต้องมีการโยกย้ายต าแหน่ง การด าเนินการเรื่อง
การส่งเสริมการท างานของคนพิการจึงมีอุปสรรคในการด าเนินการ 
 2. การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มคนพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวเพียงกลุ่มเ ดียว ซึ่งควรมี
การศึกษาในกลุ่มผู้พิการในประเภทอ่ืนต่อไป  
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ดัชนีรายชื่อผู้น าเสนอ 

รายชื่อผู้น าเสนอ                หน้า 

ก  

กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย ์ 10 

ค  

เคท ครั้งพิบูลย ์ 182 

จ  

จิตติ วิสัยพรม 374 

จิรพรรณ นฤภัทร 224 

ช  

ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ ์ 130 

ชานนท์ โกมลมาลย ์ 248 

ชานน โกมลมาลย์และคณะ 333 

ณ  

ณัฏฐพัชร สโรบล 72 

ณัชลียา ถาวร 355 

ธ  

ธนิดา รัตนสุวรรณ 426 

ธัญญาภรณ์ จันทรเวช 115 

น  

นันทภรณ์ เอีย่มวนานนทชัย 47 

ป  

ปริญญา หวันเหลม็ 345 
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รายชื่อผู้น าเสนอ หน้า 

ป  

ปุณิกา อภิรักษไ์กรศร ี 168 

ปิ่นหทัย  หนูนวล 39 

ปิ่นหทัย  หนูนวล 325 

ปรียานุช โชคธนวณิชย ์ 60 

พ  

พัทธ์ธิดา วัตตธรรม 385 

พิชญา สวัสด ี 397 

ม  

มาดี  ลิ่มสกุล 313 

ย  

ยศวดี อยู่สุข 300 

ร  

รัมภา นวลปาน 408 

รุ่งนภา เทพภาพ 151 

ล  

เล็ก  สมบตั ิ 259 

ว  

วรรณวดี พูนพอกสิน 211 

วรลักษณ์ เจรญิศรี  234 

วิภาดา ตันนิเอกรัตน ์ 283 

วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 83 

วีรบูรณ์ วิสารทสกุล 99 
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รายชื่อผู้น าเสนอ หน้า 

ส  

สุขุมา อรณุจิต 367 

สุพัตรา นาคประเสริฐ 198 

สัณห์ฐติา จันทรส์ว่าง 417 

สิริพรรณ ศรีมีชัย และวีรมลล์ จันทรดี 271 

เสาวธาร  โพธิ์กลัด 24 

 

หมายเหตุ: ดัชนีรายชื่อผู้น าเสนอ เรียงตามล าดับชื่อแรกที่ปรากฏในบทคัดย่อ 
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ภาคผนวก 
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รายงานการประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจ 
ต่อการเข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ ครบรอบ 61 ปี 

เรื่อง “สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการบูรณาการเพ่ือการปฏิรูปสังคม” 
วันที่ศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์

 สัมมนาวิชาการเนื่องในกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดขึ้นเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้การ
จัดการสัมมนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักวิชาการ นักปฏิบัติ และนักเรียนนักศึกษา จากทั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันอื่นๆ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ จึงด าเนินการส ารวจเพื่อประเมินประสิทธิผลของการจัดงานและความพึงพอใจต่ อการเข้าร่วมงานครบรอบการ
สถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานจ านวนกว่า 500 คน โดยมีจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 162 คน  ผลการประเมิน ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2 ประสิทธิผลวัตถุประสงค์การสัมมนา
และความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสมัมนา  จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

45 
117 

27.8 
72.2 

รวม 162 100 

 จากตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา จ าแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 
72.2 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 27.8 เป็นเพศชาย 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสมัมนา  จ าแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ จ านวน  ร้อยละ 
ช่วงอายุตั้งแต่ 16 ปี - 25 ปี 
ช่วงอายุตั้งแต่ 26 ปี – 35 ปี 
ช่วงอายุตั้งแต่ 36 ปี – 45 ปี 
ช่วงอายุตั้งแต่ 46 ปี ข้ึนไป 

95 
35 
13 
19 

58.6 
21.6 
8.0 
11.7 

รวม 162 100 

 จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา  จ าแนกตามช่วงอายุ พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.6  มีช่วง
อายุตั้งแต่ 16 ปี – 25 ปี รองลงมาร้อยละ 21.6 มีช่วงอายุตั้งแต่ 26 ปี – 35 ปี ร้อยละ 11.7 มีช่วงอายุตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไป  
และร้อยละ 8.0  มีช่วงอายุตั้งแต่ 36 ปี – 45 ปีน้อยที่สุดตามล าดับ 

 



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 61 

 

- 447 - 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสมัมนา  จ าแนกตามสถานะ 

สถานะของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ จ านวน  ร้อยละ 
นักศึกษาปัจจุบัน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
บุคลากร (อาจารย์, บุคลากรสายสนับสนุน) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์  
บุคลากรภายนอก  

86 
16 
33 
27 

53.1 
9.9 
20.4 
16.7 

รวม 162 100 

 จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา จ าแนกตามสถานะของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิ ชาการ พบว่า 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.1 เป็นนักศึกษาปัจจุบันของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รองลงมา คือ ศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ร้อยละ 20.4 โดยศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้สังกัดหน่วยงานดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุขส านักงานอนามัย กทม. เรือนจ า ส านักงานเขต กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรม
สุขภาพจิต กรมการจัดหางาน โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บุคลากร
ภายนอก ร้อยละ 16.7 โดยบุคลากรภายนอกที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้มีศูนย์บริการสาธารณสุขส านักงานอนามัย กทม. 
ส านักงานเขต จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสหวิทยาการ 
โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ และร้อยละ 9.9 คือบุคลากร (อาจารย์ หรือบุคลากรสายสนับสนุน) คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสมัมนา   
จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสดุของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 

ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ จ านวน  ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

59 
67 
29 
6 

36.6 
41.6 
18.0 
3.7 

รวม 161 100 
หมายเหตุ : มีผู้ไม่ค าถามในข้อน้ีตอบ 1 คน  

 จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา  จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของผู้เข้าร่วมสั มมนา
วิชาการ พบว่า ร้อยละ 41.6 มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 36.6 มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 18.0 มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท และร้อยละ 3.7 มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญา
เอก ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสมัมนา 
จ าแนกตามการน าเสนอผลงานวชิาการในการสัมมนาวิชาการ 

การน าเสนอผลงานวิชาการในการสัมมนาวิชาการ จ านวน  ร้อยละ 
ร่วมการน าเสนอผลงานวิชาการ 
ไม่ได้ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ 

24 
138 

14.8 
85.2 

รวม 162 100 

 จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา  จ าแนกตามการน าเสนอผลงานวิชาการในการสัมมนา
วิชาการ พบว่า ร้อยละ 85.2 ไม่ได้ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ และร้อยละ 14.8 ร่วมการน าเสนอผลงานวิชาการในครั้งน้ี 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสมัมนา 
จ าแนกตามแหล่งข้อมลูที่ได้รับทราบข่าวการสัมมนาในครั้งนี้  

แหล่งข้อมลูที่ได้รับทราบข่าวการสัมมนาในครั้งนี้  จ านวน ร้อยละ 
ทราบว่าเป็นวาระประจ าปีของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์อยู่แล้ว 
หนังสือราชการแจ้งจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
เว็บไซต์ของคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
อินเตอร์เนต็ (Facebook หรือ Social media อื่นๆ) 
การแจ้งข่าวจากเพื่อนหรือคนรู้จัก 
อื่นๆ 

63 
54 
21 
24 
57 
23 

38.9 
33.3 
13.0 
14.8 
35.2 
14.2 

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา จ าแนกตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับทราบข่าวการสัมมนาในครั้ง
นี้ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) พบว่า ร้อยละ 38.9 ทราบว่าเป็นวาระประจ าปีของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์อยู่แล้วมาก
ที่สุด  รองลงมาคือร้อยละ 35.2 ทราบการแจ้งข่าวจากเพื่อนหรือคนรู้จัก ร้อยละ 33.3 ทราบจากหนังสือราชการแจ้งจากคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร้อยละ 14.8 ทราบจากอินเตอร์เน็ต (Facebook หรือ Social media อื่นๆ) ร้อยละ 14.2 ทราบจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ทราบจากป้ายประชาสัมพันธ์และได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
น้อยที่สุดร้อยละ 13.0 ทราบจากเว็บไซต์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ตามล าดับ 
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ตารางที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสมัมนา 
จ าแนกตามช่วงเวลาที่เข้าร่วมงานสถาปนาฯ 

ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงานสถาปนาฯ จ านวน  ร้อยละ 
ภาคเช้า 
ภาคบ่าย 
ตลอดทั้งวัน 

42 
31 
89 

25.9 
19.1 
54.9 

รวม 162 100 
 
 จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา  จ าแนกตามช่วงเวลาที่เข้าร่วมงานสถาปนาในครั้งนี้ พบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.9 เข้าร่วมงานสถาปนาตลอดทั้งวัน รองลงมาร้อยละ 25.9 เข้าร่วมงานสถาปนาเฉพาะภาคเช้า และร้อย
ละ 19.1 เข้าร่วมงานสถาปนาเฉพาะภาคบ่าย ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 8 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสมัมนา 
จ าแนกตามห้องสมัมนาย่อยที่ได้เข้าร่วม (ช่วงบ่าย) 

ห้องสัมมนาย่อยท่ีได้เข้าร่วมในช่วงบ่าย จ านวน ร้อยละ 
ห้องย่อยที่ 1 วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ : บทบาทและการพัฒนา 
ห้องย่อยที่ 2 ทุนทางสังคม ชุมชน และการพัฒนา 
ห้องย่อยที่ 3 สุขภาพและการดูแลทางสังคม 
ห้องย่อยที่ 4 การพัฒนา และการคุ้มครองเด็ก 
ห้องย่อยที่ 5 การบริหารสังคม และนโยบายสวัสดิการแรงงาน 

30 
20 
34 
36 
21 

18.5 
12.3 
21.0 
22.2 
13.0 

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา  จ าแนกตามห้องสัมมนาย่อยที่ได้เข้าร่วมในช่วงบ่าย 
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.4  เข้าร่วมห้องย่อยที่ 4 หัวข้อ “วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ : อัต
ลักษณ์และบทบาท” รองลงมาคือร้อยละ 24.3  เข้าร่วมห้องย่อยที่ 2 “ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคมและสวัสดิการ”  
ร้อยละ 18.6  เข้าร่วมห้องย่อยที่ 3 “การพัฒนาสังคมและชุมชน”  ร้อยละ 17.1  เข้าร่วมห้องย่อยที่ 1 “การดูแลทางสังคม
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย”  และร้อยละ 15.7  เข้าร่วมห้องย่อยที่ 5 “ประเด็นเฉพาะในงานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม” 
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ส่วนที่ 2  ประสิทธิผลวัตถุประสงค์การสัมมนาและความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ 

โดยจ าแนกเป็นรายด้าน3 ด้าน  ได้แก่  1. ประโยชน์ในทางวิชาการ  2. การมีส่วนร่วม  3. ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
การสัมมนาวิชาการ 
 

ตารางที่ 9 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และค่าเบนเบี่ยงมาตรฐาน 

ของผู้เข้าร่วมสัมมนา จ าแนกตามระดับความคิดเห็นด้านประโยชน์ในทางวิชาการ 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปรผล เห็นด้วย
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ประโยชน์ในทางวิชาการ 
1. การสัมมนาช่วยเพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการให้กับท่าน 58 87 14   4.27 .615 มาก 

2. การสัมมนาช่วยส่งเสริมความรู้เชิงการปฏิบัติงานให้กับท่าน 39 85 35   4.02 .683 มาก 

3. ความรู้จากการสัมมนาเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนางาน
ปัจจุบัน 49 83 26   4.14 .675 มาก 

4. ความรู้ที่ได้รับช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ 65 80 14   4.32 .629 มาก 

5. ความรู้ที่ได้รับช่วยส่งเสริมให้ท่านศึกษาค้นคว้าต่อเนื่อง 46 79 32 1  4.07 .718 มาก 

รวม 257 414 121 1  4.16 .549 มาก 

 ในด้านประโยชน์ทางวิชาการ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับความคิดเห็นมากทุกรายประเด็นการประเมิน

เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ (  =4.32) การสัมมนาช่วยเพิ่มพูน

ความรู้เชิงวิชาการให้กับท่าน (  =4.27) ความรู้จากการสัมมนาเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนางานปัจจุบัน (  =4.14) ความรู้

ที่ได้รับช่วยส่งเสริมให้ท่านศึกษาค้นคว้าต่อเนื่อง (  =4.07) และการสัมมนาช่วยเพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงานให้กับท่าน 

(  =4.02) โดยมีระดับความคิดเห็นต่อประโยชน์ทางวิชาการรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.16 

 

ตารางที่ 10 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และค่าเบนเบี่ยงมาตรฐาน 

ของผู้เข้าร่วมสัมมนา จ าแนกตามระดับความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วม 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปรผล เห็นด้วย
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
การมีส่วนร่วม 
6. การสัมมนาเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น
อย่างเหมาะสม 38 83 38   4.00 .693 มาก 

7. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นช่วยให้เข้าใจประเด็นการ
สัมมนามากข้ึน 42 79 34 1  4.03 .717 มาก 

8. บรรยากาศของการสัมมนาช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 34 79 41  2 3.91 .770 มาก 

9. การสัมมนาช่วยสร้างเครือข่ายในการท างานของท่าน 33 63 53 5 2 3.76 .863 มาก 

รวม 193 350 212 6 4 3.94 .613 มาก 
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ในด้านการมีส่วนร่วม พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับความคิดเห็นมากทุกรายประเด็นการประเมินเรียงล าดับ

จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นช่วยให้เข้าใจประเด็นการสัมมนามากขึ้น (  =4.03) การ

สัมมนาเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม (  =4.00) บรรยากาศของการสัมมนาช่วยให้เกิด

การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น (  =3.91) และการสัมมนาช่วยสร้างเครือข่ายในการท างานของท่าน (  =3.76) โดยมี
ระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.94 

 ในด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการสัมมนาวิชาการพบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมากทุกรายประเด็นการ

ประเมินเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  ได้แก่  ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดสัมมนาวิชาการ  (  =3.98)  การ

อ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่  (  =3.90)  ระยะเวลาของการจัดสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสม (  =3.85)  ความ

เหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อท่ีใช้ในการจัดสัมมนา (  =3.84)  การบริการอาหารกลางวัน (  =3.82)  ความเหมาะสมของการ

จัดสถานท่ีจัดสัมมนาวิชาการ (  =3.74)  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสัมมนาวิชาการ (  =3.68)  และความเหมาะสมของ

เอกสารประกอบการสัมมนา (  =3.60)   
 
ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
ข้อมูลที่ไดร้ับจากค าถามปลายเปดิซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบคุวามคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ มีดังนี้ 

1. สถานท่ีจัดสัมมนาควรมีขนาดใหญม่ากกว่าน้ี 
2. ควรจะเพิม่ห้องในการบรรยายและเพิ่มเอกสารประกอบการบรรยาย 
3. หัวข้อในการสัมมนามีมากเกินไป ท าให้รายละเอียดมีไม่ค่อยมาก และสรุปเนื้อหาสั้น เน้นทฤษฎีมาก 
4. เดินทางมาไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากการเดินทางมาติดม็อบ ท าให้การจราจรตดิขัด 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
 

 
 

คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า 
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นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
 

 
 

กิจกรรมการเสวนาวิชาการภาคเช้า ณ หอประชุมศรีบูรพา 
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บรรยาการการร่วมสัมมนาวิชาการในภาคบ่าย 
 

 
 

การมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 
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ค ำสั่ง คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ 

ที่  383  / 2557 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดงำนวันสถำปนำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ครบรอบ 61 ปี 

__________________________ 

 

 ด้วยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 61 ปี ซึ่งตรงกับวัน

อาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2557  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงก าหนดจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี วัน

ศุกร์ที่ 23 มกราคม 2557 โดยในงานจะมีพิธีทางศาสนา และการสัมมนาทางวิชาการ นั้น 

 เพื่อให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็น

คณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่าง ๆ  

 คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  

1. คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์    ประธานกรรมการ  
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา     กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 

5. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ    กรรมการ 

6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    กรรมการ 

7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 

8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาศูนย์ล าปาง    กรรมการ 

9. หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์   กรรมการ 

10.  หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน    กรรมการ 

11.  เลขานุการคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์    กรรมการ 

12.  นางกฤษณา พร้อมศรีทอง     กรรมการ 

13.  นางนติยา ทองสุขดี     กรรมการ 

14.  นางอภิสรา  รัตนศรทอง     กรรมการ 

15.  นางพักตร์พิมล ฤทธิ์สรไกร     กรรมการ 

16.  นางสาวสุวรี  ปิ่นเจริญ     กรรมการและเลขานุการ 

17.  นางสาวชีวภัทร  ธรรมเกษร     กรรมการและเลขานุการ 

18.  นางอุลัยพร โทบุตร       กรรมการและเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ดังน้ี 

1. ก าหนดรูปแบบการจัดงานและกิจกรรม 

2. วางแผนการจัดงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

3. ประสานงานหน่วยงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

4. ก ากับดูแลความเรียบร้อยของกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวม และสนับสนุนการท างานของฝ่ายต่าง ๆ  

5. ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น 

คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร  

1. อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก    ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  ปธานวนิช    กรรมการ 

3. ศาสตราจารย์สายันต์  ไพรชาญจิตร์    กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์   กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจฉรา  เปี่ยมญาติ   กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  นิราทร    กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์  นนทปัทมะดุลย์   กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ค าหอม    กรรมการ  
9. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย    กรรมการ 

10.  รองศาสตราจารย์อภิญญา  เวชยชัย    กรรมการ 

11.  รองศาสตราจารย์พเยาว์  ศรีแสงทอง    กรรมการ 

12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  ศิริพันธ์  พันธเสน   กรรมการ 

13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรรณ  ศรีมีชัย    กรรมการ 

14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี   บูรณกานนท ์  กรรมการ 

15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง   กรรมการ 

16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวดี  พูนพอกสิน   กรรมการ 

17.  อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์  วีระสมบัติ    กรรมการ 

18.  อาจารย์ ดร.มาลี  จิรวัฒนานนท ์   กรรมการ 

19.  อาจารย์ ดร.สร้อยมาศ  รุ่งมณี    กรรมการ 

20.  อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์  ติวยานนท์    กรรมการ 

21.  อาจารย์ ดร.สุขุมา  อรุณจิต     กรรมการ 

22.  อาจารย์ ดร.จิรพรรณ  นฤภัทร    กรรมการ 

23.  อาจารย์ปรียานุช  โชคธนวณิชย์    กรรมการ 

24.  อาจารย์ปิ่นหทัย  หนูนวล     กรรมการ 

25.  อาจารย์ปรินดา  ตาสี     กรรมการ 

26.  นางนิตยา ทองสุขดี     กรรมการ 

27.  นางสาวเบ็ญจวรรณ  เฉยกลิ่น    กรรมการ 

28.  นางสาวสุวรี  ปิ่นเจริญ     กรรมการ 

29.  นางสาวชีวภัทร  ธรรมเกษร       กรรมการและเลขานุการ 
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30.  นางสาววราภรณ์  วาสุเทพรักษ์    กรรมการและเลขานุการ 

31.  นางสาวปัญจพร  ดิษฐทิม     กรรมการและเลขานุการ 

32.  นางสาวอุษณีย์  น้อยอยู่นิตย์     กรรมการและเลขานุการ 

33.  นางสาวจริยาภรณ์  ตาปิน       กรรมการและเลขานุการ 

34.  นางสาวอรอนงค์ บุษราคัม       กรรมการและเลขานุการ 

35.  นายณัฐพล  จันทร์เหล็ก     กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้คณะกรรรมการฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้ 

1. ก าหนดหัวข้อการจัดงานและวางแผนการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย 

2. ประสานงานกับวิทยากรรับเชิญและเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการ 

3. จัดเตรียมทีมลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนา เพื่อท าฐานข้อมูลส าหรับปีต่อไป 

4. จัดเตรียมเอกสาร สถานท่ี และอุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

5. จัดเตรียมบุคลากรเพื่อบันทึกเทปและผลิตเอกสารวิชาการหลังงานแล้วเสร็จ 

6. ประสานงานในการจัดเตรียมของที่ระลึก หรือค่าสมนาคุณให้แก่ผู้เสนอบทความทางวิชาการ 

7. คณาจารย์ที่เป็นกรรมการ มีหน้าที่แนะน า ก ากับ แบ่งงาน ติดตามงานนักศึกษาที่ร่วมงานเป็น 

กรรมการในฝ่ายด้วย 

8. จักท ารายงานสืบเนื่องหลังการสัมมนาเพื่อเผยแพร่  

 

คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำรำยงำนประจ ำปี คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์  

1. รองศาสตราจารย์พงษ์กฤษณ์  มงคลสินธุ์    ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.มาดี  ลิ่มสกุล     กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.ศิรินทร์รัตน์  กาญจนกุญชร    กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.นราเขต  ยิ้มสุข     กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก    กรรมการ 

6. อาจารย์นันทภรณ์  เอี่ยมวนานนทชัย    กรรมการ 

7. อาจารย์ปานรัตน์  นิ่มตลุง     กรรมการ 

8. อาจารย์ชานนท์  โกมลมาลย์     กรรมการ 

9. อาจารย์ณัฏฐพัชร  สโรบล     กรรมการ 

10. อาจารย์เสาวธาร  โพธิ์กลัด     กรรมการ 

11. นางสาวขนิษฐา  จ านงค์อาษา    กรรมการ 

12. นางสาวพิชญา  พ่ึงทอง     กรรมการ 

13. นางยุพาพร  ศุกรินทร์     กรรมการ 

14. นางสาวปิยภัทร  คุณเจริญ     กรรมการ 

15. นางพรรณทวี  หนูแก้ว     กรรมการ 
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16. นางสาวอุษณีย์  น้อยอยู่นิตย์     กรรมการ 

17. นางสุนันทา  สาระบุตร     กรรมการ  

19. นางอุลัยพร  โทบุตร     กรรมการและเลขานุการ 

20. นางสาวจุฬารัฎ  เมืองโคตร     กรรมการและเลขานุการ 

21. นางสาวทองศิริ  ก่ าแดง     กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้คณะกรรรมการมีหน้าท่ี ดังนี้ 

1. จัดท าหนังสือรายงานประจ าปี  2557 

2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานประจ าปี 
3. จัดพิมพ์รายงานประจ าปีเพื่อมอบให้กับผู้ร่วมงานวันสถาปนาคณะฯ 

4. เผยแพร่รายงานประจ าปีให้กับหน่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและกองทุน 

1. อาจารย์ ดร.ศิรินทร์รัตน์  กาญจนกุญชร         ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์เล็ก  สมบัติ     กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม    กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธุ ์  กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์กิตติยา นรามาศ    กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ  สันติกุล   กรรมการ 

7. อาจารย์ ดร.เอกจิตรา  ค ามีศรีสุข    กรรมการ 

8. อาจารย์ ดร.นราเขต  ยิ้มสุข     กรรมการ 

9. อาจารย์ ชไมพร  รุ่งฤกษ์ฤทธ์ิ     กรรมการ 

10.  อาจารย์กรุณา  ใจใส     กรรมการ 

11.  อาจารย์ธัญญาภรณ์  จันทรเวช    กรรมการ 

12.  อาจารย์รณรงค์  จันใด     กรรมการ 

13.  นางกฤษณา  พร้อมศรีทอง     กรรมการ 

14.  นางสุภรณ์ ประทีปพงศ์     กรรมการ 

15.  นางสาววิลาวัณย์  ศรีจันดร     กรรมการ  
16.  นางอัญชลี  โหมดช้างใหญ ่    กรรมการและเลขานุการ    
17.  นางสาววิภาวี โพธิ์ทอง     กรรมการและเลขานุการ     
18.  นางจินดา  เพ่ิมพูน      กรรมการและเลขานุการ     
19.  นางสุวรรณา บรรดิสก์     กรรมการและเลขานุการ     
20.  นางวารี  ถาวรมั่นกิจการ     กรรมการและเลขานุการ 

21.  นางสาววราภรณ์  ภู่อ่อน     กรรมกรรและเลขานุการ 

22.  นางสาวภคพร  อินต๊ะสุข     กรรมการและเลขานุการ 
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ให้คณะกรรรมการฝ่ายการเงินและระดมทุน มีหน้าท่ีดังนี้ 

1. ประสานงานสนับสนุน อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายและจัดท าบัญชีการเงินให้เป็นที่เรียบร้อย 

2. ประสานงานกับพันธมิตรกับภาคีพันธมิตรในงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน และการบัญชี 

 

คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ศำสนำและฝ่ำยสถำนที ่อำหำร 

1. นายสมชาย  ไมตรี           ประธานกรรมการ 

2. นางพักตร์พิมล  ฤทธิ์สรไกร     กรรมการ 

3. นางสาวอรวรรณ  วิชาชัย     กรรมการ 

4. นางอภิสรา  รัตนศรทอง     กรรมการ 

5. นางพรรณทวี  หนูแก้ว     กรรมการ 

6. นางจินดา  เพ่ิมพูน      กรรมการ 

7. นายกลิ่น  ทองอินทร์     กรรมการ 
8. นายประสงค์  สิงห์โต     กรรมการ 

9. นายพิชัย  ด้วงนิล      กรรมการ 

10.  นายจรัญ   อยู่เจริญ     กรรมการ 
11.  นายวิทยา  มาชมสมบูรณ์     กรรมการ 

12.  นางราตรี  สกุลเมตตาธรรม     กรรมการ 
13.  นางกอบกนก ทองอินทร์     กรรมการ 

14.  นางพันธ์พร  สมศรี     กรรมการ 

15.  นางสาวิตรี  มีสมบูรณ์                  กรรมการและเลขานุการ 

16.  นางสาวจุฑาทิพย์  บุญชอบ     กรรมการและเลขานุการ 

  

 ให้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ศาสนาและฝ่ายสถานท่ีและอาหาร มีหน้าที่ดังนี ้

1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับงานพิธีฯ 

2. จัดสถานท่ีให้เหมาะสมกับงาน 

3. ดูแลให้การประกอบพิธีทางศาสนาเป็นไปด้วยดี 

4. คณาจารย์ที่เป็นกรรมการ มีหน้าที่แนะน า ก ากับ แบ่งงาน ติดตามงานนักศึกษาที่ร่วมเป็นกรรมการในฝ่ายด้วย 

5. จัดเตรียมของที่ระลึกงานในพิธีและวันสถาปนาคณะฯส าหรับแขกท่ีมาแสดงความยินดี 

6. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ีประชุม ห้องประชุม ห้องสัมมนา และสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ร้านค้า ให้เป็นไป

ตามแผนที่ก าหนด  

7. อ านวยความสะดวกประสานงานสถานที่จอดรถผู้มาร่วมงานตลอดงาน 

8. ประสานงานเรื่องอาหารจัดอาหาร เครื่องดื่มส าหรับแขกและผู้เข้าร่วมสัมมนา  
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คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 

1. อาจารย์เสาวธาร  โพธิ์กลัด         ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.นราเขต  ยิ้มสุข     กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์  ติวยานนท์    กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.เอกจิตรา  ค ามีศรีสุข    กรรมการ 

5. อาจารย์ปุณิกา  อภิรักษ์ไกรศรี    กรรมการ 

6. อาจารย์ชลธิชา  พันธุ์พานิช     กรรมการ 

7. อาจารย์ปรินดา  ตาสี     กรรมการ 

8. อาจารย์วรลักษณ์  เจริญศรี     กรรมการ  
9. นางสาวพิชญา  พ่ึงทอง     กรรมการ 

10. นางยุพาพร  ศุกรินทร์     กรรมการ 

11.  นางพิชามญช์ุ  ขวัญเงิน     กรรมการ 

12.  นางสาววิลาวัลณย์  ศรีจันดร     กรรมการ 

13.  พิชามญช์ุ  ขวัญเงิน     กรรมการ 

14.  นางสาวกรรณิการ์  ค าเขื่อน     กรรมการ 

15.  นางสาวนุสรา  รินค า     กรรมการ 

16.  นางสาวทองศิริ  ก่ าแดง     กรรมการและเลขานุการ 

17.  นางสาวปิยภัทร  คุณเจริญ       กรรมการและเลขานุการ 

18.  นางสุวรรณา  บรรดิสก์     กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังน้ี 

1. ประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อทุกประเภท ประสานงานกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ 

2. ประสานงานสื่อมวลชนมาท าข่าวในวันงาน 

3. จัดทีมบันทึกภาพเหตุการณ์ที่ส าคัญในงาน เพื่อเผยแพร่ในโอกาสต่อไป 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

 

             สั่ง   ณ   วันท่ี  24  ตุลาคม พ.ศ.  2557 

 

 

 

                   (รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ) 

                        คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
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ค ำสั่ง  คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ 
ที ่380/2558 

เร่ือง แต่งต้ัง “คณะกรรมกำรกำรประเมินคุณภำพผลงำนวิชำกำร  กำรสัมมนำวิชำกำรเนื่องในโอกำส   

กำรสถำปนำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ครบรอบปีท่ี 61” 
__________________________ 

  ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีก าหนดจัดงานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 61 ปี ในวันที่ 23 มกราคม 
2558 โดยภายในงานมีการสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลภายในและบุคคลภายนอกสถาบันได้ส่งผลงานวิชาการ เพื่อ
เข้าร่วมน าเสนอภายในงานและจะมีการเผยแพร่ผลงานฉบับเต็ม (Full-paper) ในรายงานสืบเนื่องหลังการสัมมนา ในรูปแบบรูปเล่ม
และรูปแบบอิเล็กส์ทรอนิกส์ (E-Proceeding) นั้น 

  เพื่อให้การประเมินคุณภาพผลงานวิชาการมีมาตรฐานทางวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จึง ขอแต่งตั้ง
บุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส การสถาปนาคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบปีท่ี 61 ในวันท่ี 25 มกราคม 2558 ดังนี ้
 

 คณะกรรมกำรภำยในสถำบัน 

 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  ปธานวนิช ประธานกรรมการ 

 2. ศาสตราจารย์สายันต์  ไพรชาญจิตร์ กรรมการ  
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจฉรา  เปี่ยมญาติ กรรมการ 

 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  นิราทร กรรมการ 

 5. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์  นนทปัทมะดุล กรรมการ 

 6. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ ์ กรรมการ 

 7. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม กรรมการ 

 8. รองศาสตราจารย์เล็ก  สมบัติ กรรมการ 

 9. รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ค าหอม กรรมการ 

 10. รองศาสตราจารย์กิตติยา  นรามาศ กรรมการ 

 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  ศิริพันธ์ พันธเสน กรรมการ 

 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ  สันติกุล กรรมการ 

 13. อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์  วีระสมบัติ กรรมการ 

 14. อาจารย์ ดร.มาดี  ลิ่มสกุล กรรมการ 

 15. อาจารย์ ดร.มาลี  จิรวัฒนานนท ์ กรรมการ 

 16. อาจารย์ ดร.ศิรินทร์รัตน์  กาญจนกุญชร กรรมการ 

 17. อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์  ติวยานนท์ กรรมการ 

 18. อาจารย์ ดร.สร้อยมาส  รุ่งมณี กรรมการ 
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 19. อาจารย์ ดร.เอกจิตรา  ค ามีสรีสุข กรรมการ 

 20. อาจารย์ ดร.จิรพรรณ  นฤภัทร กรรมการ 

 21. อาจารย์ ดร.นราเขต  ยิ้มสุข กรรมการ 

 22. อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก กรรมการ 

 23. นางสาวสุวรี  ปิ่นเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

 24. นางสาวอรอนงค์  บุษราคัม กรรมการและเลขานุการ 

 25. นายณัฐพล  จันทร์เหล็ก กรรมการและเลขานุการ 
  
  คณะกรรมกำรจำกภำยนอกสถำบัน 

  1. ศาสตราจารยศ์ศิพัฒน์  ยอดเพชร    กรรมการ  
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ขัตติยา  กรรณสูตร   กรรมการ 

  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม   กรรมการ 

  4. รองศาสตราจารยส์ุรางรัตน์  วศินารมณ ์  กรรมการ 

  5. รองศาสตราจารยภ์าวนา  พัฒนศร ี   กรรมการ 

  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ ์ ศรีทอง   กรรมการ 

  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา   กรรมการ 

  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา  ภัทรานุกรม  กรรมการ 

  7. อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์  โพธิ์ถวิล    กรรมการ 

  8. อาจารย์ ดร.ปยิฉัตร  กลิ่นสุวรรณ    กรรมการ 

  9. อาจารย์ ดร.จตุรงค์  บุญยรัตนสุนทร    กรรมการ 

  10. อาจารย์ ดร.ภุชงค์  เสนานุช    กรรมการ 

  11. ดร.สดใส  คุ้มทรัพย์อนันต ์   กรรมการ 
   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
 

 สั่ง ณ วันที ่28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 
 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ)  
 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 
 
 
 
 




