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Abstract 
 At the present time, Thai Temples abroad have played an important role as a center or net-work 
for Buddhists and Thai laborers working in foreign countries. The temples are an anchor and meeting 
place of the Thai workers when performing Buddhist Ceremonies, including the propagation of Buddhism 
both theoretically and in practice. Thai temples are of great im-portance to Thai laborers as they also 
help maintain harmony in relationships and within the family. As mentioned, the Thai temples in Taiwan 
have also played a role in what is important for a good quality of life for Thai laborers in Taiwan in 3 
aspects: 1. It is a center of gathering of Thai people for the mental Spirit 2. It is a Community service 
center for cooperation be-tween Thai workers and government agencies. 3. It is a way of Maintaining the 
Thai identity, conserving Thai traditions, Thai cultures and the days of importance in Thailand. It is said 
that Thai Temples are a very important part of life for Thai workers working in Taiwan and can guide them 
to happiness of life both physically and mentally. 
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บทคัดย่อ 
 บทบาทวัดไทยในต่างประเทศเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนและแรงงานชาวไทย เป็นจุดยึดใจและรวมกลุ่ม
พบปะของแรงงานไทย วัดไทยในต่างประเทศมีบทบาท เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พุทธศาสนาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วัด
ไทยจึงเป็นแหล่งเช่ือมสังคมแรงงานไทย ความผูกพัน ความกลมเกลียวเป็นเหมือน ครอบครัว วัดจึงเป็นศูนย์รวมใจของกลุ่ม
แรงงานไทยท่ีท างานอยู่ในไต้หวัน บทบาทวัดจึงมีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในไต้หวัน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการ
ร่วมกลุ่มและเสริมแรงใจ คือ การร่วมกลุ่มของแรงงานไทยในไต้หวันและการเสริมพลังอ านาจเชิงบวกให้แก่แรงงานไทยใน
ไต้หวัน 2.ด้านการบริการสังคม คือ การสงเคราะห์ด้วยส่ิงของและประสานงานระหว่างแรงงานไทยกับหน่วยงานราชการ 3.
ด้านการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย คือ การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและวันส าคัญของไทย เสริมศักยภาพและทุนทาง
สังคมเชิงบวกให้แรงงานไทยในไต้หวัน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสิทธิ มีความเท่าเทียมและความเป็นธรรม บทบาทวัดจึงเป็นทุน
ทางสังคม ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวของแรงงานไทยในไต้หวัน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีด้วย กาย จิต สังคมและปัญญา 
จากทุนทางสังคมเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทยโดยเท่าเทียมกัน 
ค าส าคัญ: บทบาทวัดไทย, คุณภาพชีวิต, แรงงานไทยในไต้หวัน 
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บทน า 
 บทบาทวัดมีความส าคัญระหว่างคนในสังคมไทย ค าว่า “วัด” เป็นค าเรียกช่ือศาสนสถานแบบไทย โดยท่ีมาของค าว่า 
“วัด” ยังไม่มี ข้อยุติ ด้วยบางท่านอธิบายว่า มาจากค าว่า “วตฺวา” ในภาษาบาลี ซึ่งหมายถึงท่ีสนทนาธรรม บ้างก็ว่ามาจาก ค า
ว่า “วัตร” อันหมายถึง กิจปฏิบัติหรือหน้าท่ีของพระภิกษุท่ีพึงกระท า หรือแปลอีกอย่างว่า การจ าศีล หรือ วัด (วัตร) ตามนัยน้ี
จึงน่าจะหมายถึง สถานท่ีซึ่งพระภิกษุสงฆ์ใช้เป็นท่ีจ าศีลภาวนาหรือสถานท่ีท่ีพระภิกษุสงฆ์ใช้ ปฏิบัติภารกิจท่ีพึงกระท าน่ันเอง 
แต่ก็มีบางท่านให้ค าสันนิษฐานได้ว่าอาจมาจากค าว่า “วัดวา” อันหมายถึง การก าหนดขอบเขตของดินแดนท่ีสร้างเป็นอาคาร
ทางศาสนสถาน เพราะวัดกับวามีความหมายอย่างเดียวกัน คือ การวัดขนาดหรือปริมาณของส่ิงต่างๆ ซึ่งวัดในความหมาย
อย่างหลังน้ีจึงหมายถึง พื้นท่ีน่ันเอง (ประสิทธิ์ สระทอง, 2560) วัดจึงมีความหมายเป็นสถานท่ีทางศาสนาท่ีมีเสนาสนะและ
อาคารถาวรวัตถุ คือ อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิ เป็นท่ีพัก อาศัยศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัย ประกอบศาสนกิจของ
ภิกษุสงฆ์ตลอดจนเป็นท่ีบ าเพ็ญกุศลต่างๆ นอกจากน้ีวัด ยังเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและทางสังคม รวมท้ังเป็น
แหล่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีอีกด้วย (ภาสกร แสงสว่าง, 2557)  
 วัดมีบทบาทในสังคมท่ีเกี่ยวพันกับชาวไทยต้ังแต่เกิดจนกระท่ังเสียชีวิต เป็นศูนย์กลางทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวบ้านอย่างเห็นได้ชัด จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยพบว่าประเทศไทยเป็นส่วนหน่ึงของดินแดนท่ีเรียกว่า
สุวรรณภูมิ เป็นท่ีต้ังม่ันของพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนาน ค าสอนของพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปทุกภูมิภาคของ
ประเทศและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คน จนก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมอันเน่ือง
ด้วยพระพุทธศาสนา จนกลายมาเป็นสมบัติของชาติให้พุทธศาสนิกชนได้เกิดความภาคภูมิใจ  พระพุทธศาสนาจึงมี
ความสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วโดยปริยาย มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและกันมาอย่างแนบแน่นทุกยุคทุก
สมัย พระพุทธศาสนามีบทบาทในการอบรมส่ังสอนศีลธรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พัฒนากล่อมเกลาจิตใจ สร้างทัศนคติ
และค่านิยมท่ีดีต่อวัฒนธรรมไทยให้เกิดแก่ประชาชนพลเมืองด้วยดีตลอดมา มีหลักธรรมท่ีมุ่งเน้นสอนให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม
เป็นคนดี สามารถควบคุม กาย วาจา ใจ ได้อย่างดีงาม (พระไตรปิฎกภาษาไทย, 2539) ในทางประวัติศาสตร์ชาวไทยได้นับถือ
ศาสนาพุทธต่อเน่ืองตลอดมายาวนานต้ังแต่เป็นดินแดนท่ีได้ช่ือว่าสุวรรณภูมิ ในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยได้ผูกพัน
กลมกลืนกับหลักความเช่ือและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) มีบทบาทต่อวิถีชีวิต
จิตใจของคนไทยทุกด้าน เข้าถึงจิตใจของประชาชนอย่างแท้จริง ได้หล่อหลอมอุปนิสัยให้มีความรัก ความเมตตา ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน และความเคารพในความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทุกคนล้วนรักในชีวิตของตนมีสิทธิ 
เสรีภาพและความเสมอภาพของตน ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, 2547)  
 วัดไทยในต่างประเทศได้กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ท่ัวโลกเน่ืองจากจ านวนพุทธศาสนิกชนท่ีเพิ่มมากข้ึนและคน
ไทยท่ีเดินทางไปท าอาชีพต่างๆ ท่ัวโลก วัดไทยในต่างแดนจึงเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นจุดยึดและรวมกลุ่ม
พบปะสังสรรค์ของคนไทย โดยอาศัยวัดเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างชาวพุทธไทยในต่างประเทศและบรรดาแรงงานไทย วัดไทยใน
ต่างประเทศจึงมีภารกิจท่ีส าคัญหลายบทบาท เช่น ด้านเผยแผ่พุทธศาสนา วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พุทธศาสนาท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2539) ด้านทฤษฎีน้ัน เปิดให้มีการเรียนการสอนหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนา เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านพุทธศาสนา และภาคปฏิบัติ เป็นศูนย์กลาง
ส าหรับน าพาพุทธศาสนิกชน สร้างความดีด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การตักบาตร ฟังเทศน์ รับศีล น าพาให้บริจาคส่ิงของเพื่อเป็น
ประโชน์แก่ผู้อ่ืนมากหรือน้อยตามก าลังของแต่ละคน ให้ค าปรึกษารับฟังปัญหาของผู้ประสบทุ กข์และการสร้างก าลังใจ 
(Empowerment) เพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตของเขาเหล่าน้ันอย่างมีคุณภาพ 
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วัดในฐานะทุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงาน 
 วัดในฐานะทุนทางสังคม “ทุนทางสังคม” (Social capital) ในเชิงวิชาการโดยรวมหมายถึงชุดของ ระบบในเชิง
คุณค่า ปทัสถานตลอดจนความสัมพันธในเชิงสรางสรรคอันมี ส านึกของความไววางใจ (Sense of trust) คุณคาของการแบง 
ปัน (Shared values) และเปนกิจกรรมทางสังคมในลักษณะรวมกัน (mutual) ระหวาง หนวยในชุมชนหรือสังคม อันหมายถึง
การเช่ือมสัมพันธ Bridges) การมีพันธะ (Bonds) ตอกัน ตลอดจนสายสัมพันธท่ีผูกโยง (Ties) ซึ่งมีอยูจริงในสังคม ในระดับท่ี
แตกตางกัน แตสามารถสรางหรือพัฒนาข้ึนไดอีกท้ัง ผลลัพธหรือพลังท่ีเกิดข้ึนจากทุนทางสังคมสามารถสรางประโยชน์ได
(เอนก นาคะบุตร, 2545; ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, 2542; ประเวศ วะสี, 2542; อัมมาร สยามวาลา, 2544; อมรา พงศาพิชญ
2543 ; Coleman 1995 ; Fukuyama 1995 ; World Bank 1999 อางใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ ซึ่งปรากฏในรูป
กิจกรรมรวมกัน เชน ความเอ้ืออาทร ชวยเหลือ เกื้อกูล ความไวเน้ือเช่ือใจ ในท านองเดียวกับมุมมองในทางสังคมวิทยาคือ 
ความเปนชุมชน (วัด) (Community) อันหมายถึงชุมชนแหงความผูกพันหรือเป็นวัฒนธรรมพลเมือง (Civic culture) อย่างไร
ก็ตามขนาดพื้นท่ีรวมท้ังจ านวนสมาชิกท่ีจะน ามาซึ่งขีดความสามารถใน การน าพา (Carrying capacity) การจัดการและการ
ติดตอส่ือสารเพื่อสรางความม่ันคง ความปรองดอง คุณภาพชีวิต (Quality of life) และการมีสมรรถนะของชุมชน/สังคม 
(Social capability) ท้ังในฐานะของวัดซึ่งเป็นองค์กรทางสังคม (Social organization) หรือองค์ประกอบโดยรวมของบทบาท
วัด ท่ีสามารถท าหน้าท่ีไดอย่างมีประสิทธิภาพ อันหมายถึงคุณประโยชนของวัดท้ังในเชิงการป้องกันและแกไขปัญหา ตลอดจน
สร้างความเข้มแข็ง คือสามารถสร้างดุลยภาพและรักษาความสัมพันธ์ ท้ังภายในและภายนอก ( Internal/External 
equilibrium)  
 วัดจึงมีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตแรงงานเป็นทุนทางสังคม (Social capital) หมายถึง วัดหรือเครือข่ายภายนอกมี
ความสัมพันธ์กับวัด ร่วมกันสร้างสรรค์ข้ึน ซึ่งเกิดจากการ ร่วมคิด ร่วมท า กับแรงงานไทย โดยค านึง ถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
สิทธิความเสมอภาค ความเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ความเป็นธรรมในสังคมและการบ าเพ็ญประโยชน์ให้เกิดข้ึนต่อ
ส่วนรวม วัดจึงมีบทบาทเป็น ทุนทางสังคม (Social capital) ทุนมนุษย์ เกิดจากพระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชนและแรงงานไทย 
ท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ สติปัญญาและทักษะ คุณธรรม และความรับผิดชอบคนส่วนใหญ่ เป็นทุนมนุษย์ท่ีมีคุณค่า เป็นทุน
สถาบัน หมายถึง กลุ่มสังคมท่ีเกิด จากการรวมตัวกันเป็นสถาบัน ในท่ีน้ีหมายถึง สถาบันศาสนา ซึ่งมีบทบาทส าคัญมากในการ
สนับสนุนให้แรงงานเกิดการรวม 3 อย่าง“รวมตัว ร่วมคิด ร่วมท า” ให้โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน (จ านง ทองประเสริฐ, 2514) 
กล่าววา สถาบันศาสนาเปนสถาบันหน่ึงท่ีมีบทบาทและความส าคัญตอวิถีชีวิตของคนไทย เป็นทุนทางภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม หมายถึง การรักษาพื้นฐาน ความรู้ ท่ีเป็นภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครอบคลุมถึง ทุนทางจิตวิญญาณ 
(Spiritual Capital) ระบบคุณค่า (Value) คุณธรรม วินัย จิตส านึกสาธารณะ วัฒนธรรมไทย และภูมปัญญาท้องถ่ิน (Local 
Wisdom) ทุนทางสังคมท้ังสามลักษณะ คือ ทุนมนุษย์ ทุนทางสถาบัน และทุนทางจิตวิญญาณ เป็นองค์ประกอบส าคัญของ
การด ารงชีวิตของคนมนุษย์ในลักษณะของการปรับเปล่ียนตัวเอง ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างฉลาดด้วยการใช้ทุนความรู้อย่างสมานสามัคคีร่วมด้วยช่วยกันระหว่างคนไทย โดยใช้ทุนสังคมอย่างมุ่งม่ัน
ผูกพันท่ีจะอยู่ร่วมกันในสังคมต่างแดน บทบาทวัดจึงสร้างให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีด้วย กาย จิต สังคมและปัญญา ด้วยทุน
ทางสังคมท่ีแตกต่างกัน ท าให้เกิดพลัง เกิดประโยชน์หลากหลายจากทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 
 คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ของบุคคลใน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ความคิดและจิตใจ คุณภาพชีวิต
ก็คือ ชีวิตท่ีดีมีความสุขท้ัง ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ตามควรแก่อัตภาพและสภาวะ เป็นความคิดรวบยอดท่ี
เกี่ยวข้องกับ ปริมาณและคุณภาพของความต้องการพื้นฐาน ท้ังทางร่างกาย จิตใจและสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องท้ัง ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม จิตวิทยาและสภาพแวดล้อมในการด ารงชีพ ท้ังท่ีเป็นธรรมชาติและ มนุษย์สร้างข้ึนมา คุณภาพชีวิต
มีความกว้างขวางมากในช่วงแรก นักวิจัยส่วนใหญ่ได้ใช้ทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการของมาสโลว์เป็น พื้นฐานในการวิจัย 
สังเกตได้จากงานวิจัยส่วนใหญ่ท่ีด าเนินการในช่วงปี พ.ศ.2513-2522 เช่น งานวิจัยของฮาร์แลนด์ (Harland, 1972) ในปี พ.ศ.



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีท่ี 65 
 
 

133 

2515 ท่ีให้นิยามคุณภาพชีวิตว่า เป็นความต้องการในด้านอาหาร การได้รับการบริการ ฐานะ ความอยากมีอยากได้ ซึ่งเป็น
ความต้องการ ข้ันพื้นฐานของมนุษย์ เช่นเดียวกับงานวิจัยของลุย (Lui, 1975) ในปี พ.ศ.2517 ท่ีแบ่งคุณภาพชีวิตออกเป็นใน
ด้านกายภาพและในด้าน จิตใจ ลุยอธิบายว่าปัจจัยป้อนเข้า (Input) ทางด้านกายภาพ ได้แก่ อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
การบริการท่ีดี ส่ิงของเครื่องใช้ท่ีมี คุณภาพ และความร่ ารวย ส่วนปัจจัยป้อนเข้า (Input) ทางด้านจิตใจท่ี วัดไม่ได้จะเป็นเรื่อง
ของจิตวิญญาณท่ีเกี่ยวข้องกับความรัก ความนับถือ และความเป็นตัวตน แมคคอล (McCall, 1975) ได้ขยายประเด็นล าดับข้ัน
ความต้องการของมาสโลว์ออกไปในเรื่องของประสบการณ์ชีวิต แมคคอล เสนอเกณฑ์การวัดคุณภาพชีวิตเป็นมิติต่างๆ ตาม
ประสบการณ์ชีวิต ของคนท้ังในแง่ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ รวมถึงความชอบและ ความเจ็บปวด ความสุขและความทุกข์ 
นิยามอ่ืนๆ อีกในเรื่องของความ ผาสุก ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจในชีวิต หรือความสุขและความ ทุกข์ (อ้างใน McCall, 
1975) แมคคอลยังได้ช้ีให้เห็นว่า รากฐานของ คุณภาพชีวิต คือ ความผาสุกท่ีเกี่ยวกับสุขภาพและความสุข เซอร์กี (1976) ได้
ศึกษาทฤษฎีคุณภาพชีวิตท่ีพัฒนาต่อจากมาสโลว์ โดยให้ ความส าคัญในมิติทางวัฒนธรรมและช้ีให้เห็นว่าล าดับข้ันความ
ต้องการ ของมาสโลว์น้ันได้ให้จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์เพื่อค้นหาประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต แนวคิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย Conceptual Framework of “Quality of Life” (วัลลภา เชยบัวแก้ว. 2558) 1.คุณภาพชีวิต
ด้านการท างาน 2.คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว 3.คุณภาพชีวิตด้านส่ิงแวดล้อม 4.คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความเครียด 5.
คุณภาพชีวิตด้านชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวัน 
 ต้ังแต่ปี ค.ศ.1970 เป็นต้นมาคุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงานไทย ได้รับความสนใจมากข้ึน และในปี ค.ศ.
1974 ก็ได้มีการก่อต้ังสมาพันธ์ The National Center for Productivity and Quality of Working Life เป็นองค์การท่ีให้
การสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรม เพื่อการปรับปรุงผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานโดยตรง (ทิพวรรณ       
ศิริคูณ , 2542) โดยเกิดข้ึนครั้งแรกในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก และในปัจจุบันได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วเข้าไปในทวีป
อเมริกาเหนือ ไต้หวัน ญ่ีปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย ความสนใจในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ได้รับความสนใจท้ังองค์การ
บริหารเอกชนและองค์กรภาครัฐบาล อย่างกว้างขวาง และในท่ีสุดได้กลายเป็นมิติใหม่อีกอย่างหน่ึงส าหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ซึ่งนักบริหารจะมองข้ามไม่ได้ (เช่ียวชาญ อาศวัฒนกูล, 2530) ด้วยสภาวะทางสังคมของไทยมีวัด
เป็นรากฐาน คุณภาพชีวิตของแรงงานไทยวัดจึงมีความส าคัญเป็นทุนทางสังคมในรูปแบบของทุนสถาบัน ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตแรงงานในด้านกาย จิต สังคมและปัญญา ซึ่งสังคมไทยปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้การ
ด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์เปล่ียนแปลงไป ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ันเข้ามามีอิทธิพลในบทบาทหน้าท่ีการ
งานและคุณภาพชีวิตข้ึน เพราะชีวิตน้ันก็จักมีคุณค่าและมีความสุข การท่ีคนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพหรือมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีน้ัน ต้องเป็นผู้ท่ีมีชีวิตการท างานท่ีดีด้วย ซึ่งคุณภาพชีวิตการท างานนับได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งเสริมเก้ือหนุนให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซึ่งวัดเป็นทุนทางสังคมในรูปแบบสถาบันทางศาสนาท่ีมีความส าคัญต่อสังคมไทยเป็นรากเหง้าของ
สังคมไทย วัดจึงมีความส าคัญทางสังคมท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของแรงงานไทยให้ได้รับความสุขทางกายและใจได้ ซึ่งแรงงานเม่ือเข้าสู่ระบบการท างานต้องท างานเพื่อให้ชีวิตด ารงอยู่ได้
และตอบสนองความต้องการพื้นฐานเม่ือคนต้องท างาน ในท่ีท างานเป็นส่วนใหญ่จึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสมท าให้เกิดความสุข
ท้ังร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกม่ันคงท้ังสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณและสุขภาวะทาง
สังคม วัดจึงเป็นสถานท่ีส าหรับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตมีผลต่อการท างานมากท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ท าใ ห้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่องาน และท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร ก่อให้เกิดคุณภาพเน้ืองานท่ีมีประสิทธิภาพ บทบาทวัดในฐานะทุน
ทางสังคมจึงมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ในด้านกาย จิต สังคมและปัญญา 
 วัดในฐานะทุนทางสังคมของสังคมไทยจึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิต แนวคิดทุนทางสังคมจึงมีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิต
แรงงานไทย ซึ่งวิถีชีวิตของคนไทยมีกระบวนการท่ีเกิดจากการสืบทอด ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมในสังคมไทยซึ่ง
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พระพุทธศาสนาได้ฝ่ังรากลึก ถึงประเพณี วิถีชีวิต ความเช่ือและการปฏิบัติตัวของคนไทย ดังน้ัน บรรดาคนไทยท่ีสร้าง
ครอบครัวอาศัยอยู่ในไต้หวันและแรงงานท่ีเข้ามาท างานในไต้หวันเพราะแรงงานไทยส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน, 2554) ซึ่งส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในข้ันมัธยมศึกษา (กองวิจัยตลาดแรงงาน 
กรมการจัดหางาน, 2554) จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยัง เหนียวแน่นกับวัด เป็นลักษณะสังคม
ชนบท (ภัทรพร สิริกาญจน, 2540) คนไทยเม่ือเข้ามาในต่างประเทศหลายคนเหมือนโดดเด่ียวขาดท่ีพึ่ง เพราะอยู่ประเทศไทย
ยังคงมีบิดา มารดา เป็นท่ีพึ่งเป็นครอบครัวคอยให้ค าปรึกษาให้ก าลังใจในยามทุกข์เศร้า แต่เม่ืออยู่ในต่างแดนความโดดเด่ียว
และขาดท่ีพึ่งเพราะแรงงานไทยท่ีท างานน้ันต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของบริษัท เข้าออกเป็นเวลาบางบริษัทแรงงานไทย
น้อยย่ิงท าให้ขาดท่ีพึ่งนอกจากงานท่ีต้องท าเป็นประจ า กิจกรรมส่วนอ่ืนๆ ก็น้อยลงตาม แต่ด้วยวิถีชีวิตของสังคมไทยท่ีผูกพัน
กับวัด เป็นเหมือนเสาร์หลักทางจิตใจเม่ือมีเวลาว่างก็จะเข้าวัด แสวงหาส่ิงยึดเหน่ียวและเสริมก าลังใจ (Empowerment) 
 วัดไทยจึงเป็นทางเลือกท่ีส าคัญต่อแรงงานไทยเพราะวัดไทยมีพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยุตโต). 2539) มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและแรงงานไทยท่ีอยู่ในบริษัทต่างกัน ได้พบเจอ พูดคุยสร้างก าลังใจ 
(Empowerment) ได้มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลาง แรงงานไทยท่ีท างานในต่างประเทศเป็นท่ีขัด
เกลาจิตใจ เม่ือเข้ามาวัดจะรู้สึกได้ถึงความกลมเกลียว ความเป็นกันเอง ความอุ่น และมีความเป็นครอบครัว เน่ืองจากการพูด
ภาษาเดียวกัน ความเข้าใจในวัฒนธรรมเดียวกัน ย่อมท าให้เข้าถึงและเป็นกันเอง แรงงานบางคนอาจจะมาจากถ่ินอาศัย
เดียวกัน จังหวัดหรือหมู่บ้านเดียวกันโดยบังเอิญ ได้ท าความรู้จักและช่วยเหลือกันเม่ือมีโอกาส ส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมาจึงเป็นแรง
ผลัดดัน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเกิดก าลังใจ (Empowerment) แก่แรงงานไทยในการต่อสู่กับงานเพื่อคนท่ีอยู่เบ้ืองหลัง บทบาท
วัดจึงมีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของแรงงาน เพราะเม่ือมีแรงใจท่ีจะต่อสู้ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ยุ่งท างานได้อย่าง
เต็มท่ีมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตแรงงานไทยในไต้หวันย่อมเกิดประโยชน์ในเชิงบวก 
บทบาทวัดไทยจึงมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในไต้หวัน  
 
สถานการณ์คุณภาพชีวิตแรงงานไทยในไต้หวัน  
 ปัจจุบันมีแรงงานไทยกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของโลกซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ (ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงานไทย, 2560) ภูมิภาคเอเชียเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีมีแรงงานไทยเลือกท่ีจะเดินทางไปสร้างรายได้ เช่น ประเทศไต้หวัน 
จะเห็นได้จากอัตราการเดินทางของแรงงานไทยท่ีเข้าสู่ประเทศไต้หวันเน่ืองจากความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
หนัก อุตสาหกรรมเบา อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไต้หวัน และความเจริญทางเศรษฐกิจ ย่ิงท าให้ต้องการ
แรงงานอย่างมากโดยเฉพาะแรงงานไทยย่ิงเป็นท่ีต้องการของระบบอุตสาหกรรมไต้หวัน ด้วยแรงงานไทยเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือ 
มีความรับผิดชอบต่องานและเอาใจใส่ต่อการท างาน แรงงานไทยจึงเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานไต้หวัน (ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ ์
และคณะ, 2552) 
 ไต้หวันเป็นตลาดแรงงานไทยท่ีส าคัญ ปัจจุบันจ านวนแรงงานไทยท่ีอยู่ในไต้หวัน มีจ านวนประมาณ 32,685 คน โดย
เป็นแรงงานต่างชาติท่ีมากท่ีสุดในไต้หวัน เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค (ส านักงานแรงงานไทย กรุงไทเป. 2561) ส่วนใหญ่มาจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา (กองวิจัยตลาดแรงงาน, 2554) ประเทศไต้หวันจึงเป็นประเทศท่ีมี
แรงงานไทยเดินทางไปท างานเป็นจ านวนมาก หากนับต้ังแต่ปี พ.ศ.2528 ซึ่งไต้หวันเริ่มรับแรงงานไทยเข้าไป โดยรัฐบาลได้
ออกกฎหมายเพื่อให้นายจ้างไต้หวันสามารถจ้างงานแรงงานต่างชาติได้ ในแต่ละปีจะมีแรงงานไทยเดินทางเข้าไปท างานใน
ไต้หวันไปเป็นจ านวนมาก ปีหน่ึงๆ มีจ านวนหลายพันคน โดยส่วนใหญ่จะเดินทางผ่านบริษัทจัดหางานท่ีมีการติดต่อระหว่าง
บริษัทจัดหางานด้วยกันท้ังของไทยและไต้หวัน เน่ืองจากไทยและไต้หวันไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน จึงไม่มีความ
ร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ ฉะน้ันความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหางานหรือจัดส่งแรงงานจึงเป็นเรื่องของบริษัทเอกชนตลอด
เรื่อยมา สาเหตุท่ีต้องน าแรงงานไทยและชาติอ่ืนเข้าไปมากมายเช่นน้ี ก็เน่ืองจากไต้หวันต้องก ารจะพัฒนาประเทศให้
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เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ี ปุ่น เป็นต้น ดังน้ันจึงจ าเป็นต้อง เร่งเสริมสร้าง
ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ท าให้ต้องการแรงงานจ านวนมาก กอปรกับมีงานบางประเภทท่ีแรงงานท้องถ่ิน ไม่ต้องการท า เน่ืองจาก
เป็นงานหนัก ยากล าบาก เส่ียงอันตราย ซ้ าซากและได้ค่าจ้างต่ า นอกจากน้ันก็เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้วยเพราะแรงงานไทย
เสียค่าจ้างต่ ากว่าแรงงานท้องถ่ินกว่าสองเท่าตัว ส าหรับแรงงานต่างชาติท่ีได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานท่ีประเทศไต้หวันน้ัน 
แรงงานไทยเป็นแรงงานต่างชาติกลุ่มใหญ่ท่ีสุดในไต้หวัน รองลงมาคือ แรงงานจากประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
และมาเลเชีย ท้ังน้ีคนงานไทยส่วนใหญ่จะท างานในอุตสาหกรรมการผลิต (ส านักงานแรงงานไทย กรุงไทเป , 2561) ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรและผลิตช้ินส่วน ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ เคมี เหล็กกล้า โลหะ อิเลคทรอนิคส์ เซมิคอนดักเตอร์ ฯลฯ 
รองลงมาคือ งานก่อสร้าง เช่น การก่อสร้าง ท่าเรือ และผู้อนุบาล และ งานเกษตร/แม่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีเล็กท่ีสุด (ส านัก
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2560) จนถึงปัจจุบัน มีแรงงานไทยเดินทางไปท างานท่ีไต้หวันอย่างมาก แรงงาน
เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จของอุตสาหกรรมการผลิต ไต้หวันจึงมีความต้องการแรงงานจากต่างชาติอย่างมาก 
 ไต้หวันนับเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีมีบทบาทส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกและนับวันย่ิงจะมีความส าคัญเพิ่ม
มากข้ึนจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม ท าให้ประชากรส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตการท างาน
แบบใหม่ต้องเผชิญกับสภาพการท างานท่ีมีการแข่งขันสูง และพบสภาวะแวดล้อมการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม (สุภางค์ จัน
ทวานิช, 2544) การใช้ชีวิตประจ าท่ีเร่งรีบ การท างานแข่งกับเวลา สภาพการณ์ดังกล่าวได้คุกคามความผาสุกในชีวิต (อัจฉรา  
ปุราคม, 2540) สภาพการณ์เช่นน้ีจะท าให้เกิดภาวะการณ์ขาดงาน (Absenteeism) การท างานล่าช้า (Tardiness) การ
ลาออกจากงาน (Turnover) การหยุดงาน (Workstoppages) การเรียกร้องแรงงาน (Grievances) การประท้วง (Strikes) 
อุบัติเหตุและภาวะความเจ็บป่วย (Accidents And Work-Related) (ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ และคณะ, 2552) แรงงานไทยท่ี
ท างานในไต้หวันบางกลุ่มไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิแรงงานอันพึงมีพึงได้ จนก่อให้เกิดปัญหาต่อตัวแรงงานเอง ตัวอย่างเช่น 
การท่ีแรงงานไทยในจังหวัดเกาสง (KAOHSIUNG) ก่อความไม่สงบข้ึนในบริเวณแคมป์ท่ีพัก ท าร้ายร่างกาย ท าลายทรัพย์สิน 
จุดไฟเผาอาคาร ลักทรัพย์ของนายจ้างและขัดขวางการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งเกิดข้ึนเน่ืองจาก แรงงานไทยต้องการ
เรียกร้องให้ทางบริษัทรถไฟฟ้าเกาสง (Kaohsiung Rapid Transit Corporation - KRTC) ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน
โดยรวดเร็ว ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน ไม่ใช่สภาพเหมือนเรือนจ าแออัดยัดเยียดอย่างท่ีเป็นอยู่ ท่ี
แรงงานไทยต้องนอนเรียงติดกันเป็นแถวและขาดการถ่ายเทอากาศ นอกจากน้ี แรงงานไทยขอให้พนักงานของบริษัทท่ีดูแล 
ปฏิบัติต่อแรงงานไทยอย่างเหมาะสมโดยยกเลิกการเรียกเก็บเงินประกันซ้ าซ้อน ยกเลิกการบังคับให้ซื้อคูปองซื้ออาหาร รวมท้ัง
การให้เสรีภาพในการติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์ ฯลฯ (อุทัย อาทิเวช, 2554) ปัญหาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีต่ ากว่า
มาตรฐาน ประกอบกับการท่ีแรงงานต้องท างานหนักมากจนเกินไปจนขาดการพักผ่อนท่ีเพียงพอ ท าให้แรงงานไทยมีสุขภาพท่ี
ทรุดโทรม และเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เสียชีวิตด้วยโรคไหล ดังท่ีมีคนงานไทยในเขตเกาสง เสียชีวิตด้วยโรคน้ีมากถึง 4 ราย ใน
ระยะเวลาเพียงหน่ึงเดือนเศษ 
 นอกเหนือจากการได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในการท างาน และปัญหาด้านสุขภาพ ยังพบปัญหาของความ
เปราะบางในการได้รับการคุ้มครองทางด้านสวัสดิภาพของแรงงานไทย ตัวอย่างเช่น การหายตัวไปอย่างลึกลับของนาย
ประสิทธิ์ สมอินทร์ (ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์  และคณะ, 2552) แรงงานไทยท่ีเดินทางไปท างานยังประเทศไต้หวันท่ีก าลังป่วยด้วย
โรคซึมเศร้า ขาดสติสัมปชัญญะในการรับรู้ท่ีเดินพลัดหลงหายไปโดยไม่มีเอกสารหรือทรัพย์สินใดๆ ติดตัวไปด้วย ซึ่งการหายตัว
ของแรงงานไทยในการติดตามหาตัว แรงงานไทยรายน้ีไม่ให้ความส าคัญเท่าท่ีควรนัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้
แรงงานท่ีไม่ดี ซึ่งอาจจะน าไปสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจและเลิกจ้างงานซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ด้านความม่ันคงและ
ปลอดภัยในชีวิตโดยตรง ด้วยสถานการณ์ปัญหาเหล่าน้ี จึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแรงงานในไต้หวันโดยตรง คุณภาพชีวิต
แรงงานไทยซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทต่างๆ ท่ีมีแรงงานไทยปฏิบัติงานอยู่และเน่ืองจากลักษณะงาน เป็นงานท่ีหนัก แรงงาน
ปฏิบัติหน้าท่ีในการท างานอย่างหลากหลายหน้าท่ี เช่น งานขนย้ายวัสดุก่อสร้างประกอบน่ังร้านท างาน และงานเช่ือมโครง
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เหล็ก ปัญหาจากสภาพการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในลักษณะแรงงานไร้ฝีมือ (ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์  และ
คณะ, 2552) ท่ีมีความเส่ียงในการท างานและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทยท่ีเปราะบาง สุ่มเส่ียง และปัญหาอ่ืนๆ 
ของแรงงานไทยเหล่าน้ีจึงขาดการดูแลอย่างเป็นธรรมและถูกต้อง คุณภาพชีวิตแรงงานของไทย ไม่ได้หมายความแค่เพียงการมี
รายได้มากข้ึน คุณภาพชีวิตแรงงานน้ันมีความหมายกว้างกว่าเงินท าให้เห็นว่ายังมีช่องว่างเรื่องคุณภาพชีวิตแรงงานไทยท่ีต้อง
ปรับปรุงอีกมาก รวมท้ังเรื่องความปลอดภัยในการท างาน การดูแลสุขภาพคนงาน สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีจะต้องมี
ความสะอาดและถูกสุขอนามัย ตามประเภทของอุตสาหกรรม ไม่ท าให้เกิดโรคภัยต่างๆ นอกจากน้ียังพบว่ามีข่าวนายจ้างเอา
เปรียบลูกจ้างอยู่เป็นนิตย์และแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บขณะท างาน สะท้อนให้เห็นว่าการดูแลความปลอดภัยต่างๆ ของ
แรงงานยังไม่ดีพอ จึงต้องมีระบบเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงจะ
รับผิดชอบได้เพียงล าพัง ต้องอาศัยการท างานร่วมมือกันกับหลายภาคส่วนในลักษณะเครือข่าย เพื่อท่ีจะได้ประสานกันและ
ท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานแรงงานไทย ไทเปและเกาสง ส านักงานเศรษฐกิจการค้าไทย ไทเป 
รัฐบาลไต้หวัน และหน่วยงานภายนอกท่ีมีส่วนส าคัญ เช่น วัด สมาคมคนไทยในไต้หวัน สมาคมไทยพุทธ เป็นต้น เพื่อร่วมกัน
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในหลายๆ เพื่อสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรมของแรงงานไทย คุณภาพชีวิตแรงงานของไทย 
ไม่ได้หมายความแค่เพียงการมีรายได้มากข้ึน แรงงานไทยเหล่าน้ีจึงต้องได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและวัด ซึ่งวัด
จึงมีบทบาท ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมนอกเหนือจากความรับผิดชอบหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คือ วัดให้การสงเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐาน เสริมสร้างแรงใจ ส่งเสริมคุณ ธรรมความรู้ เพื่อน าไปสู่สุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตท่ีดีของแรงงานไทยในไต้หวันได้ 
จากประสบการณ์ผู้เขียนซึ่งได้ศึกษาวัดไทยในไต้หวันและเดินทางไปอยู่เป็นนิตย์ ได้ทราบว่าในแต่ละวันจะมีพุทธศาสนิกชนชาว
ไทยท่ีแต่ง งานมีครอบครัวกับชาวไต้หวันและแรงงานไทยในเขตต่างๆ ของประเทศจะเดินทางมาท่ีวัดเป็นประจ าทุกวัน โดยจะ
น าอาหารหวานคาวร่วมถวายพระสงฆ์ ในแต่ละวันเวลา 11.00 น. (เวลาท้องถ่ินซึ่งเร็วกว่าไทย ราว 1 ชม.) จะมีพระสงฆ์มารับ
ภัตตาหารจากคณะศรัทธาและจะมีการแสดงพระธรรมเทศนา ให้ศีล ให้อนุโมทนาเป็นภาษาไทยและภาษาบาลี ก่อนท่ี
พระสงฆ์จะฉันภัตตาหารในบาตร โดยหลังจากน้ันชาวไทยและแรงงานไทยจะร่วมกันรับประทานอาหารจากอาหารหวานคาวท่ี
น ามารวมกัน ภายหลังจากการฉันของพระสงฆ์และคณะศรัทธารับประทานอาหารเสร็จ ถ้าแรงงานไทยมีปัญหาส่วนตัว ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาการใช้ชีวิต ปัญหาเชิงนามธรรม เช่น ผีหลอก ฝันร้าย มีสภาวะวิตกกังวลจากส่ิงล้ีลับ หรืออ่ืนๆ ทางพระสงฆ์
จะท าพิธีสร้างขวัญก าลังใจ (Empowerment) ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การสวดมนต์ ให้ถวายสังฆทานอุทิศบุญ สะเดาะเคราะ ห์ 
ท านายทายทัก หรือการให้ค าปรึกษา นอกจากน้ันทางแรงงานท่ีมาท าบุญจะได้เจอกับคนไทยท่ีมีอาวุโสท่ีใช้ชีวิตอยู่ไต้หวันมา
นานเป็นพลเมืองสัญชาติไต้หวัน ก็จะให้ค าปรึกษาเรื่องต่างๆ และรวมกลุ่มท ากิจกรรมกัน เช่น การท าอาหารไทย ขนมไทย 
เครื่องหุ่งห่มแบบไทย ท้ังน้ีทางวัดยังมีการจัดกิจกรรมาตาม ประเพณี วันส าคัญต่างๆ ของไทย เพื่ออนุรักษ์ความเป็น
เอกลักษณ์ของไทยและให้ความช่วยเหลือส าหรับแรงงานไทยในไต้หวันท่ีต้องการติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ คุณภาพชีวิต
มีบทบาทส าคัญในแง่ความผาสุกของมนุษย์ ซึ่ง คุณภาพชีวิตเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการมนุษย์และความสุข (Oliver et al, 
1996; The Pursuit of Happi-ness, 2009) ซึ่งท่ีกล่าวมาน้ัน จึงเห็นว่าวัดมีส่วนส าคัญต่อการช่วยเหลือแรงงานไทยในไต้หวัน
ให้ได้รับคุณภาพชีวิตท่ีดีได้ เพื่อสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม ทางสังคมของแรงงานไทยในไต้หวัน  
 
บทวิเคราะห์: บทบาทวัดกับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในไต้หวัน 
 บทบาทวัดกับคุณภาพชีวิตน้ัน สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมท่ีมีความประนีประนอมเรื่องความคิดอุดมไปด้วยภูมิ
ปัญญาท่ีสามารถปรับเปล่ียนประยุกต์ความคิดสากลเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมของตนได้ง่าย เกิดระบบการแลกเปล่ียน การพึ่งพิง
อิงกันทางเศรษฐกิจ ระบบความเช่ือทางศาสนาและพิธีกรรม ความส านึกในความเป็นเจ้าของร่วมกัน น าไปสู่ การสร้าง
กฎเกณฑ์และจารีต ประเพณีท่ีทุกคนต้องเคารพและประพฤติในการด ารงอยู่ร่วมกันของสังคมท้องถ่ิน นอกจากน้ัน กิจกรรมท่ี
มีร่วมกันในงานบุญประเพณีต่างๆ งานท าบุญยังเอ้ือให้ความสัมพันธ์ทางสังคมกระชับข้ึน ท้ังการเกี่ยวดองเป็นเครือญาติ เกิด
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การแลกเปล่ียนและรู้จักใช้ทรัพยากรร่วมกัน ด้วยระบบสัญลักษณ์ท่ีควบคุมโดยระบบความเช่ือ มีการแบ่งสรร และแจกแจง
พื้นท่ีส่วนตัวและพื้นท่ีส่วนรวม เช่น “วัด” ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีมี ความส าคัญอย่างย่ิงในการแสดงถึง “ทุนทางสังคม” ของสังคมน้ันๆ 
ถ้าวัดเป็นแกนกลางในการสร้างทุนทางสังคมได้ คนไทยจะสามารถน าทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ มาอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและต่อยอด
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม แล้วจะพัฒนาคนให้ได้รับคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุข (โกวิท พวงงาม , 2553) “การพัฒนาทุนทาง
สังคม” เกิดจากการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท า บนฐานของความไว้เน้ือเช่ือใจ สายใยความผูกพันและวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
สังคมไทยผ่านระบบความสัมพันธ์ภายใน เกิดจากการรวมตัว รวมคิด ร่วมท า ยึดโยงให้วัดเป็นศูนย์กลางส าหรับแรงงานไทย 
ให้มีท่ีพึ่งทาง กายและใจ ซึ่งก่อให้เกิดความสุขในการท า งานของคนในองค์กร เน่ืองจาก “คุณภาพชีวิตท่ีดี” ซึ่งหมายถึง 
คุณภาพของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับส่ิงแวดล้อมโดยส่วนรวม ในการท า งานของบุคคล และเน้นมิติเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ (Davis, 1997; Seashore, 1975; Royuela et al., 2007) ซึ่งบทบาทวัดมีส่วนส าคัญต่อคุณภาพ
ชีวิตแรงงานไทยในไต้หวัน ในการสร้างความสุขเชิงจิตวิญญาณ และเป็นท่ีพึงทางกายและใจ โดยจ าแนกบทบาทวัดเป็น 3 ด้าน 
คือ 1.บทบาทการรวมกลุ่มและเสริมแรงใจ 2.บทบาทด้านบริการสังคม 3.บทบาทการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย ท้ังน้ี
สามารถวิเคราะห์บทบาทวัดไทยในไต้หวันได้ 3 ด้าน ดังน้ี 
 1. บทบาทการร่วมกลุ่มและเสริมแรงใจ 
 การร่วมกลุ่มและเสริมก าลังใจ เป็นการพัฒนาจิตใจแรงงาน ให้สถาบันพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
จิตใจประชาชน โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร จัดการ การปกครองและการจัดศึกษาการศาสนาโดยเฉพาะการศึกษา
สงฆ์ จัดให้มีกลไกของรัฐเพื่อประสานงาน และสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงานของบ้าน วัด บริษัท และองค์กร ทางด้าน
ศีลธรรมต่างๆ ให้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการพัฒนาจิตใจแรงงานส่งเสริมการพัฒนาจิตใจ โดยเสริมสร้างการรวมกลุ่มของ
แรงงานในพื้นท่ีเพื่อด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาจิตใจ ให้เป็นพื้นฐานในการร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลกันในด้านการให้
ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พัฒนาส่ิงแวดล้อมทางสังคมให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาจิตใจและการสร้างค านิยม
ท่ีดีงาม ปรับปรุงการบริหารงานด้านการพัฒนาจิตใจและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้วัดเป็นองค์กรกลางท าหน้าท่ี
เป็นศูนย์ประสานงานพัฒนาจิตใจ และสามารถติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างใกล้ชิด มีการก าหนดให้สมาคม มูลนิธิ ชมรม
พุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ การพัฒนาจิตใจประชาชน เป็นการสร้างขวัญก าลังใจ (Empowerment) สามารถอธิบายได้ ดังน้ี 
1.วัดมีการเทศนาส่ังสอน การสะเดาะเคราะห์ การสวดมนต์ ให้ถวายสังฆทานอุทิศบุญ สะเดาะเคราะห์ ท านายทายทัก ให้
ประชาชนเข้าใจหลักธรรมและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินวิถีชีวิตในปัจจุบัน 2.วัดมีกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมส าหรับพุทธศาสนิกชนและแรงงานไทย เพื่อให้ความรู้และ อบรมปฏิบัติธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อเสริมแรงใจให้แก่แรงงาน 3.วัดมีการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญบุญ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านศีล สมาธิ 
ปัญญา และคุณงามความดีแก่ตนเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและการเห็นค่าในตนเอง 4.วัดมีการจัดกิจกร รมบ าเพ็ญ 
ความดี เน่ืองในวันส าคัญ ทางพระพุทธศาสนา เช่นวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น 5.วัดมี การจัดกิจกรรม
บ าเพ็ญความดี เน่ืองในวันส าคัญของชาติ เช่น วันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ การดูโชคชะตาราศี การประพรมน้ าพระพุทธ
มนต์ การให้ฤกษ์มีแรงงานไทยคนจ านวนไม่น้อยเล่ือมใสศรัทธาเป็นการเสริมก าลังใจ (Empowermemt) ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีท่ี
วัดจัดถือได้ว่าเป็นบทบาทท่ีส าคัญในการร่วมกลุ่มและเสริมแรงใจ ให้แก่แรงงานไทยให้ได้รับก าลังใจ (Empowermemt) 
คุณค่าของการแบ่งปัน (Shared values) และเป็นกิจกรรมทางสังคมในลักษณะร่วมกัน (Mutual) ระหวางวัดและแรงงานไทย 
เป็นสังคม อันหมายถึงการเช่ือมสัมพันธ Bridges) การร่วมกลุ่มและการสร้างแรงใจ เพื่อช่วยให้แรงงานเกิดความรู้สึกเป็น
กันเองเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันด้วยภาษาเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกัน ย่อมท าให้แรงงานเกิดความรู้สึกท่ีผ่อนคลายกังวลเพราะ
เม่ือมีปัญหาจะสามารถให้ค าปรึกษา (Counselling) ให้ค าปรึกษาแบบส่วนตัว วิกฤตการณ์ต่างๆในชีวิต การให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่ม ซึ่งการให้ค าปรึกษาจะช่วยให้แรงงานจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน การจัดการความ เครียด การสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
การแนะแนวทางชีวิตการท างาน วัดมีพระสงฆ์เป็นท่ีพึ่งทางใจ ท าให้แรงงานท่ีขาดท่ีพึ่งเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตเพราะความไว้
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ว่างใจผู้ให้ค าแนะน า (พระสงฆ์) เป็นการเสริมพลังอ านาจด้านจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด การเสริมสร้างพลังอ านาจของ
โทมัส และเวลเฮ้าส์ (Thomas & Velthouse,1990) ได้กล่าวถึงการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจ ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงจูงใจ
ภายในของบุคคลและความสัมพันธ์กับการรับรู้ในบทบาทของบุคคลน้ันๆ และสอดคล้องกับแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ของ สพรีสเซอร์ (Spreit-zer.1995) ได้แนวคิดการเสริมสร้างพ ลังอ านาจด้านจิตใจ ซึ่งผ่านการทดสอบการวิเคราะ ห์
องค์ประกอบแบบยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) พบว่าตรงตามท่ีโทมัสและเวลเฮ้าส์ (Thomas & Velthouse, 
1990) พลังอ านาจทางใจเป็นพลังท่ีจะขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยพลังใจ การเสริมพลังอ านาจ ทางใจจึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อมนุษย์ บทบาทจึงเป็นสถาบันท่ีเสริมพลังอ านาจทางใจ ให้แก่แรงงานไทยในไต้หวัน อีกท้ังภายในวัดยังมีการรวมกลุ่มกับ
บรรดาคนไทยด้วยกันซึ่งมีอายุงานมากกว่าประสบการณ์มากกว่าเป็นการเสริมแรงใจอีกทางหน่ึง เม่ือแรงงานเกิดก าลังใจท่ีดี
ย่อมส่งผลให้กายท่ีแข็มแข็งท่ีจะต่อสู้กับงานได้อย่างเต็มท่ีท าให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 พอสรุปได้ว่า บทบาทวัดด้านการร่วมกลุ่มและเสริมแรงใจ เป็นทุนทางสังคมท่ีเสริมสร้างให้แรงงานในไต้หวันได้เข้า
ร่วมกลุ่มคนไทยและสร้างแรงใจผ่านพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทางสังคมซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ว่าด้วย
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความเครียด เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของแรงงานไทยในไต้หวัน 
 2. บทบาทด้านบริการสังคม 
 วัดมีบทบาทเป็นสถาบันของพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นศูนย์กลางของสังคม เป็นปัจจัยส าคัญของ
แรงงานไทย การบริการสังคม เป็นหน้าท่ีส าคัญของวัดตามคติของพระพุทธศาสนา สามารถอธิบายได้ ดัง น้ี 1.การให้บริการ
สังคม ด้วยการสงเคราะห์ส่ิงของและการเยียวยาจิตใจ ได้แก่ การให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลแก่แรงงานไทยตาม
ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เช่น ในพิธีท าบุญเกี่ยวกับการเกิด ท าบุญอายุ พิธีศพ การช่วยประกอบศาสนพิธีในงานท าบุญบ าเพ็ญ
กุศล เช่น การแนะน าพิธีการ การจัดการเครื่องใช้และเครื่องประกอบพิธี การให้ศีลและสรณะ การเจริญพระพุทธมนต์ การ
สวดมนต์ การรับถวายทานต่างๆ การแสดงพระธรรมเทศนา การอนุโมทนา การให้ท่ีพักอาศัยแก่แรงงานไทยต่างท้องท่ีช่ัวคราว 
การรวบรวมส่ิงของ ตลอดจนเงินทองของผู้บริจาคแก่แรงงานผู้ขาดแคลนและสงเคราะห์ การให้ท่ีพักพิงแก่ประชาชนผู้ประสบ
สาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิทมัสส์ (Richard M. Titmuss) (Titmuss, 1974) บริการสังคม 
สอดคล้องกับนักวิชาการท่ีมีช่ือเสียงอีกหลายท่าน (นิคม จันทรวิฑุร , 2505; ระพีพรรณ ค าหอม, 2549; ศรีทับทิม พานิชพันธ์ 
และคณะ, 2534; สุรพล ปธานวนิช, 2547; Brown, 1985; Clegg, 1977; Wil-liam & Anderson, 1975) ท่ีให้ความหมาย
หรือความเห็นในเชิงให้ความหมายของค าว่า “บริการสังคม” ไว้ค่อนข้างสอดคล้องกัน เม่ือพิจารณาจากการให้ความหมาย 
และความเห็นในเชิงให้ความหมายของบรรดานักวิชาการท่ีมีช่ือเสียงดังกล่าวแล้ว ก็พอจะประมวลได้ว่า บริการสังคม คือ ส่ิงท่ี
จัดให้มีข้ึนเพื่อให้ผู้รับมีคุณภาพชีวิต ท่ีดีข้ึนหรือไม่ตกต่ าลงกว่าท่ีเป็นอยู่ นอกจากน้ี บริการสังคมยังมีความหมายครอบคลุม 
การด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีจัดให้ประกอบด้วย การน าส่งส่ิงท่ีจัดให้ไปยังกลุ่มเป้าหมายคือแรงงานไทยในไต้หวัน การท า
ให้กลุ่มแรงงานไทยในไต้หวัน ได้เข้าถึงส่ิงท่ีจัดให้เพื่อประโยชน์แก่แรงงานไทยในไต้หวัน 2.การให้บริการสังคมด้วยการติดต่อ
ประสานงานกับทางราชการไทยในไต้หวัน การใช้ศาลาการเปรียญเพื่อประชุมแรงงาน เจ้าหน้าท่ี เป็นหน่วยเลือกต้ัง ท า
กิจกรรมบริหารหรือสงเคราะห์ประชาชน จัดงานรื่นเริง จัดงานหารายได้เพื่อสาธารณกุศล การช่วยเหลือราชการเกี่ยวกับ
กิจการความม่ันคง เช่น ชักน าหรือเป็นศูนย์กลางให้ทางราชการ ส านักงานแรงงาน ส านักงานเศรษฐกิจและการค้าไทเป ซึ่ง
เป็นบรรดาสมาคมชาวไทยและหน่วยงานราชการไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายของวัด วัดจึงมีบทบาทในส่วนประสานงานกับองค์กร 
สมาคม และหน่วยงานราชการในให้บริการ แรงงาน ประสานงานขอความช่วยเหลือส าหรับแรงงานในส่วนท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือ ส าหรับแรงงานไทยท่ีประสบปัญหาต่างๆ ท่ีไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ หรือการถูกเอารัก เอาเปรียบด้วยกลวิธีต่าง ๆ  ให้
แรงงานไทยในไต้หวันได้เข้าถึงสิทธิและเสรีภาพ และความคุ้มครอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Panich, 1974) แสดงให้เห็น
ว่า การพิทักษ์สิทธิ์ เป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ เป็นการกระท าหรือกระบวนการปกป้อง หรือสนับสนุนในด้านความคิดเห็น 
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การโต้แย้งเหตุปัญหา และแก้ไข้ เพื่อให้แรงงานไทยในไต้หวันได้รับประโยชน์ บทบาทด้านบริการสังคมจึงเป็นอีกหน่ึงบทบาทท่ี
ส าคัญของวัดไทยในไต้หวัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดตามท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน 
 พอสรุปได้ว่า บทบาทวัดด้านการบริการสังคม เป็นทุนทางสังคมท่ีเสริมสร้างให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ให้ได้รับ
การบริการสังคมของวัดในหลายรูปแบบและความช่วยเหลือจากเครือข่าย ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลาง เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทย
ในไต้หวัน ได้รับสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมทางสังคม  
 3. บทบาทการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
 นอกจากน้ีบทบาทการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย เป็นภารกิจของวัดในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไทย เอกลักษณ์ในเชิงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี จิตวิญญาณ ระบบคุณค่า ส านึกท้องถ่ิน ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อถ่ินฐาน
บ้านเกิด รวมเรียกว่า Spirit Capital ส่ิงน้ีในสังคมไทยมีมาตลอดใน ความรู้สึกของคนท่ีรักบ้าน รักเมือง เสียสละ และการดูแล
สืบต่อ ซึ่งจิตวิญญาณและระบบคุณค่า เหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีสังคมไทยมีปรากฏอยู่อย่างชัดเจนท่ีเป็นเรื่องคุณค่า พิธีกรรม ความ
ภาคภูมิใจท่ีอยู่ในจิตใจของผู้คนในสังคมไทย เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีการตักบาตรเท โว 
ประเพณีทอดเทียนในพรรษา เป็นต้น โดยไม่ประยุกต์ให้มากเกินไป รักษาเอกลักษณ์ไว้ ให้มรดกศิลปวัฒนธรรม เป็นทุนทาง
สังคมท่ีส าคัญของสังคมไทยซึ่งเป็นการส่งต่อประเพณีวัฒนธรรมของไทย ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมน้ัน เป็นบทบาทท่ี
ส าคัญของวัดไทยในต่างประเทศน้ัน วัดมีการจัดโครงการและด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ค าปรึกษาให้ความรู้แก่
แรงงานและประชาชนพุทธศาสนิกชน เช่น การท าอาหารไทย ขนมไทย เครื่องนุ่งห่มแบบไทยซึ่ง  บรรดาคนไทยท่ีเป็นแรงงาน
ไทยส่วนใหญ่จะมีความรู้ท้องถ่ินอาหารประจ าภาค ภาษาประจ าภาค ซึ่งแรงงานไทยท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวัดจะได้รับ
การถ่ายทอดในลักษะการด าเนินชีวิตประจ าวัน หรือเป็นการรวมกลุ่มเฉพาะกิจ เช่น การรวมกลุ่มออกไปหาเก็บผักข้ีเหล็กซึ่ง
น ามาท าอาหารไทยเป็นแกงข้ีเหล็ก ลักษะแกงข้ีเหล็กของภาคกลางจะมีกะทิใส่ด้วย ส่วนของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ
ไม่ใส่ และจะน ามาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ก่อนท่ีจะแจกจ่ายให้แรงงานไทยหรือผู้มีจิตศรัทธาน าไปรับประทาน จะเห็นได้ว่าเพียง
แค่อาหารบางอย่างแม้จะอยู่ในประเทศเหมือนกันแต่ลักษะการกินก็แตกต่างกันออกไป ดังน้ัน การรักษาอัตลักษณ์ของไทยไว้
นอกและถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าเพราะบรรดาแรงงานไทยท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการท าอาหารก็ดี 
กิจกรรมประเพณีพื้นบ้านเองก็ดี ย่อมได้รับพลังในการเห็นคุณค่าตนเอง และส านึกท้องถ่ิน ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อถ่ินฐานบ้าน
เกิด รวมเรียกว่า Spirit Capital เพราะเขาเหล่าน้ันสนทนาภาษาเดียวกัน ทานอาหารรสชาติเดียวกัน มีประเพณีเดียวกัน ย่อม
มีความเป็นกันเองและมีลักษณะเป็นครอบครัว ท าให้คุณภาพชีวิตการอยู่ต่างประเทศไม่โดดเด่ียวสอดคล้องกับทฤษฎีการ
รวมกลุ่มของ เคริร์ท เลวิน (Kurt Lewin, 1951) ได้กล่าวถึงพลังกลุ่มไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมการท างานกลุ่ม พฤติกรรม
ของบุคคลเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม โครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจากการร่วมกลุ่มของบุคคลท่ีมีลักษณะ
เดียวกัน การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มในด้านการกระท า ความรู้สึกและความคิดสมาชิกกลุ่มจะมีการ
ปรับตัวเข้าหากัน และจะพยายามช่วยกันท างาน โดยอาศัยความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้
ตามเป้าหมายของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มในท่ีน้ีหมายถึงการรวมกลุ่มในสังคมวัฒนธรรมไทยเป็นสังคมวัฒนธรรมเดียวกัน การรวมกลุ่มจะ
ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในไต้หวันและสอดคล้องกับหลักสิทธิสากล (รีนา ต๊ะดี. 2559)  สิทธิด้าน
วัฒนธรรม สิทธิด้านวัฒนธรรม ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน อย่างอิสระ เพื่อให้รู้จักคุณค่าของ
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินอันดีงามของชาติไทย การจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อสืบทอดแก่อนุชนรุ่นหลัง ให้วัดเป็นแหล่งสนนับสนุนส่งเสริม เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม 
 พอสรุปได้ว่า บทบาทการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย เป็นทุนทางสังคมท่ีเสริมสร้างให้แรงงานมีคุณภาพชีวิต ด้าน
สังคมและวัฒนธรรมท่ีดี การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยจึงเป็นภารกิจท่ีมีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตแรงงานเพื่อ 
สิทธิเสรีภาพในการรักษารักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย  
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บทสรปุ 
 บทบาทวัดท่ีกล่าวมา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมและแรงงานไทยใน
ไต้หวัน นับว่าวิถีชีวิตของคนไทยได้ผูกพันอยู่กับวัดอย่างแน่นแฟ้น บทบาทด้านการร่วมกลุ่มและเสริมแรงใจ คือ การพัฒนา
จิตใจแรงงานไทยในไต้หวัน โดยการประพฤติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนมีกาย จิต และสังคม เป็นการ
เสริมแรงใจ (Empowerment) เพื่อเกิดพลังแห่งปัญญาท่ีจะใช้คิดวิเคราะห์ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตงาน ได้อย่างมีคุณภาพ 
บทบาทด้านบริการสังคม คือ การสงเคราะห์แรงงานไทยในไต้หวันในรูปแบบต่างๆ ด้วยส่ิงของและก าลังใจ แสดงออกถึงความ
เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน อันเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์ประสานงานส าหรับแรงงานไทยและหน่วยงานของ
รัฐ บทบาทด้านการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย คือ การส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางแห่งประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม เกิดจากการวมกลุ่มของแรงงานและกิจกรรมท่ีทางวัดให้การสนับสนุน ให้แรงงานไทย เพื่อความภูมิใจในความ
เป็นชาติมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง จากบทบาทท้ัง 3 ด้านน้ัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แรงงานไทยในไต้หวันให้มีความสุข มี
สิทธิ เสรีภาพ ความเป็นธรรมและความภาคภูมิใจในชาติ บทบาทวัดจึงเป็นทุนทางสังคมท่ีช่วยให้แรงงานไทยในไต้หวันได้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป 

 
รายการอ้างอิง 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา 
ลาดพร้าว. 

กองวิจัยตลาดแรงงาน. (2554). รายงานผลการวิจัยตลาดแรงงาน ปี 2554 - 2555. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. 
โกวิทย์ พวงงาม. (2553). การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์. 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. (2547). สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์และคณะ. (2525). การคุ้มครองแรงงานไทยในไต้หวัน. โครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2552 จาก

สถาบันทรัพยากรมนุษย์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
เช่ียวชาญ อาศวัฒนกูล. (2530). มิตรใหม่ของการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาล. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิชย์. 
ทิพวรรณ ศิริคูณ. (2542). คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษาบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน

การเงิน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์.  

นิคม จันทรวิฑุร. (2505). บริการสังคม. พระนคร: กรมประชาสงเคราะห์. 
ประเวศ วะสี. (2542). วิสัยทัศนของกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วิชาการ, 2 (1), หนา 8 - 11.  
ประสิทธิ์ สระทอง. (2560). บทบาทของวัดที่มีต่อสังคมในการก้าวเดินในศตวรรษที่  21. วารสารฉบับภาษาไทย สาขา

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ. ปีท่ี 10 ฉบับ ท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2560.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). (2539). การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก. 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. (2547). ส านึกไทยที่พึงปรารถนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา. 
ภัทรพร สิริกาญจน. (2540). ความรูพ้ืนฐานทางศาสนา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ภาสกร แสงสว่าง. (2557). ผลกระทบที่มีบทบาทต่อความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประดับตกแต่งอาคารทางศาสนาในวัด. 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีท่ี 65 
 
 

141 

มูลนิธิกระจกเงา. (2561). แถลงการณ์กรมการจัดหางาน กรณีแรงงานไทยหายตัวในประเทศไต้หวัน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ศูนย์ข้อคนหายเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์. (2561). อินเตอร์เน็ต. https://www.doe.go.th/prd/ ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2561. 

ระพีพรรณ ค าหอมและคณะ.(2549). ทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์. 

รีนา ต๊ะดี. (2559). แรงงานไทยในเกาหลีใต้: ปัญหาและอุปสรรค ของการเข้าถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนของไทยและเกาหลีใต้. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. มหาวิทยาลัยมหิดล.  

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์. (2548). ทุนทางสังคม. กรุงเทพมหานคร: โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข. 
วัลลภา เชยบัวแก้ว. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยใน

โรงพยาบาลชุมชนภาคใต้. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2: 33-40  
ศรีทับทิม (รัตนโกศล) พาณิชพันธ์และคณะ. (2534). ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมสงเคราะห์. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ม.ป.ท. 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. (2560). สถิติแรงงานประจ าปี 2559 และ 2560. กระทรวงแรงงาน. 
ส านักงานแรงงานไทย กรุงไทเป. (2561). สถิติแรงงานประจ าปี 2561. อินเตอร์เน็ต. http://taipei.mol.go.th/ ลงวันท่ี 22 

มีนาคม 2561. 
ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ. (2550). สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ 

2550-2551. 
สุภางค์ จันทวานิช. (2544). เรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือคุ้มครองแรงงานไทย ไปท างานต่างประเทศ. การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนารูปแบบโดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. โครงการเมธี
วิจัยอาวุโส สกว. 

สุรพล ปธานวนิช. (2547). นโยบายสังคม : เส้นทางสู่รัฐสวัสดิการ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์  แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

อมรา พงศาพิชญ์. (2543). ธรรมรัฐกับประชาสังคม. กรุงเทพมหานคร: สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย. 
อัจฉรา ปุราคม. (2540). คุณภาพชีวิตในการทางานของผู้ ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์เขตนิค ม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ . คณะศึกษาศาสตร์ .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

อัมมาร สยามวาลา. (2544). ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 
อุทัย อาทเวชิ. (2554). รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส. กรุงเทพมหานคร : วี.เจ.พริ้นต้ิง. 
เอนก นาคะบตรุ. (2545). ทุนทางสังคมและประชาสังคมในเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจูรี่.  
Brown, M. (1985). Introduction to Social Administration in Britain. London, Essex: Anchor Brendon Ltd. 
Clegg, J. (1977). Dictionary of Social Services. Rendal: Tittmus Wilson and Son Ltd. 
Davis, L.E. (1997). Enhancing the quality of working life: developments in the United States. International 

Labour Review, 116: 53-65. 
Harland, D. (1 9 7 2 ). Social Indicators toward the Measurement of Quality of Life. Ottawa: Social and Human 

Analysis Branch, Department of Regional Economic Expansion. 
Lewin, K. (1 9 51 ). “ Field. Theory and Leaning” Ind. Cartwright Field theory in Social Science: Selected 

Theoretical. New York: Harper and Row. 



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีท่ี 65 
 
 

 142  

Liu, B.C. (1975). Quality of Life Indicators in U.S. Metropolitan Areas: A Statistical Analysis. New York: Praeger. 
McCall, S. (1975). Quality of life. Social Indicators Research, 2: 229-48. Nursing Administration, 23(1):18-23. 
Oliver, J.P.J. et al. (1996). Quality of Life and Mental Health Service. London: Routledge. 
Royuela, V., LÓpez-Tamayo, J., & Suriñach, J. (2007). The institutional V.S. the academic def-inition of the 

quality of work Life: what is the focus of the European Commission? Springer: 401-415. 
Scitovsky, T. (1 9 7 6 ) .  The Joyless Economy: An Inquiry into Human Satisfaction and Consumer 

Dissatisfaction. Toronto: Oxford University Press.  
Seashore, S.E. (1975). Defining and measuring the quality of working life, In Davis, L.E.& Cherns, A.B. (Eds), 

The Quality of Working Life, New York: The Free Press, pp.105-118. 
Spreitzer, G. M. (1 9 95 ). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions. measurement, and 

validation. Academy of Management Journal, 38 (5):1442-1465. 
Titmuss, R.M. (1974). Social Policy: An Introduction. London: George Alien & Unwin.  
William, A. & Anderson, R. (1975). Efficiency in the Social Services. Basil Blackwell. 


