หนังสือรวมบทคัดยอ (Book of Abstracts)
การสัมมนาวิชาการเนือ่ งในโอกาสสถาปนาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบ 61 ป

สังคมสงเคราะหศาสตร : ศาสตรแหงการบูรณาการเพื่อการปฏิรูปสังคม

จัดทําโดย
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันที่ 23 มกราคม 2558
ณ อาคารคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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คํานํา
ดวยเปนสถาบันทางการศึกษาดานสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม ชั้นนําของประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
พัฒนาความรวมมือทางวิชาการรวมกับภาคีทางวิชาการ อาทิ หนวยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และ
องคกรระหวางประเทศ โดยการสั มมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสั งคมสงเคราะห ศาสตร
ครบรอบ 61 ป ในครั้งนี้ กําหนดหัวขอหลัก เรื่อง "สังคมสงเคราะหศาสตร : ศาสตรแหงการบูรณาการเพื่อการ
ปฏิรูปสังคม" เพื่อเนนย้ําความสําคัญของการบูรณาการองคความรูดานสังคมสงเคราะหศาสตรกับศาสตรแขนง
อื่นๆ เพื่อการพัฒนาพัฒนามนุษยและสังคมอยางครอบคลุม ลุมลึก และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
สัมมนาวิชาการฯ ปนี้ ไดรับการตอบรับเปนอยางดี จากนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และนักวิชาชีพ
จากหลากหลายสถาบัน ดังจะเห็นไดจากจํานวนบทความวิชาการที่สงเขามาเพื่อนําเสนอในการสัมมนาวิชาการ
จํานวนมากกวาปที่ผานมา กลาวคือมีบทความที่ผานการประเมินคุณภาพทางวิชาการมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 34
เรื่อง ซึ่งมีเนื่อหาครอบคลุมการปฏิรูปสังคม และการพัฒนามนุษยและสังคม ในระดับนโยบายและระดับการ
ปฏิบัติงาน หนังสือรวมบทคัดยอ ฉบับนี้ รวบรวมบทคัดยอของบทความที่ผ านการพิจารณาคุณภาพโดย
ผูทรงคุณวุฒิใหนําเสนอในการสัมมนาวิชาการฯ โดยบทความฉบับเต็มจะไดรับการเผยแพรในรายงานสืบเนื่อง
หลังการสัมมนาฯ (Proceedings) ในลําดับถัดไป
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหวังเปนยางยิ่งวาการสัมมนาวิชาการฯ ในปนี้
จะนําประโยชนไปสูการพัฒนาองคความรูและการปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะหศาสตร และสวัสดิการสังคม
ตอไป

อาจารย ดร.วิไลภรณ โคตรบึงแก
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
ประธานคณะกรรมการจัดงานฝายวิชาการฯ
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กําหนดการ
งานสถาปนาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบ 61 ป
เรื่อง “สังคมสงเคราะหศาสตร : ศาสตรแหงการบูรณาการเพื่อการปฏิรูปสังคม”
วันศุกรที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558
-----------------------------------------------------ภาคเชา ณ หอง สค.103 ชั้น 1 อาคารคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มธ.ทาพระจันทร
8.00 - 8.30 น.
บวงสรวงพระภูมิ
8.30 - 9.00 น.
ถวายสังฆทานพระสงฆ 9 รูป
9.00 - 9.30 น.
พิธมี อบทุนการศึกษา
ภาคเชา ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
9.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ
10.00 – 10.15 น. พิธีเปดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบ 61 ป
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั คณะสังคมสงเคราะหศาสตร กลาวรายงาน
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร กลาวเปดงาน
10.15 – 10.30 น. พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2556
10.30 – 12.00 น. เสวนาเรื่อง “สังคมสงเคราะหศาสตร : ศาสตรแหงการบูรณาการเพือ่ การปฏิรูปสังคม”
- ศาสตราจารย ดร.สุรพล ปธานวนิช คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มธ.
- รองศาสตราจารย ดร.ณรงค เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลีย้ ง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มธ.
- คุณพงศา ชูแนม หัวหนาหนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- รองศาสตราจารย ดร.กิติพัฒน นนทปทมะดุลย คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มธ. (ผูดําเนินการอภิปราย)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
* พิธกี รภาคเชา : อาจารยปรียานุช โชคธนวณิชย และ อาจารยชานนท โกมลมาลย
ภาคบาย ณ อาคารคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มธ. ทาพระจันทร
13.00 – 16.30 น. สัมมนาวิชาการหองยอย
หองยอยที่ 1 : ณ หอง สค. 209 ผูดําเนินการอภิปราย : รศ.อภิญญา เวชยชัย และคุณชินชัย ชี้เจริญ
หองยอยที่ 2 : ณ หอง สค. 210 ผูดําเนินการอภิปราย : รศ. ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ และ ผศ. ดร.จาตุรงค บุญยรัตนสุนทร
หองยอยที่ 3 : ณ หอง สค. 310 ผูดําเนินการอภิปราย : รศ.กิตติยา นรามาศ และ รศ. ดร.ขัตติยา กรรณสูตร
หองยอยที่ 4 : ณ หอง สค. 311 ผูดําเนินการอภิปราย : รศ. ดร.สุวัจฉรา เปยมญาติ และ อ. ดร.พระมหาสุทิตย อาภากโร
หองยอยที่ 5 : ณ หอง สค. 208 ผูดําเนินการอภิปราย : รศ. ดร.นฤมล นิราทร และ ผศ. ดร.พงษเทพ สันติกุล
16.30 – 16.45 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรสําหรับผูน ําเสนอผลงานวิชาการ
------------------------------------------------------
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สารบัญ
หนา
ค
ง

คํานํา
กําหนดการ
บทความวิชาการ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห : บทบาทและการพัฒนา (หอง สค. 209)
1. วิชาชีพสังคมสงเคราะหกับการปฏิรูปสังคม : ความทาทายแหงยุค
กิติพัฒน นนทปทมะดุลย
2. สังคมสงเคราะหศาสตรกับการบูรณาการระหวางศาสตร
เสาวธาร โพธิ์กลัด
3. บทบาทงานสวัสดิการสังคมกับการปฏิรูปสังคม
ปนหทัย หนูนวล
4. การนิเทศงานสังคมสงเคราะหในยุคการบังคับใชพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2546
นันทภรณ เอี่ยมวนานนทชัย
5. นักสังคมสงเคราะห : ภาวะการหมดไฟในการทํางานและการดูแลตนเอง
ปรียานุช โชคธนวณิชย
6. การเสริมสรางศักยภาพผูสูงอายุในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนผูสูงอายุ
ณัฏฐพัชร สโรบล
7. โอกาส ความทาทาย ความพรอม และทิศทางการพัฒนางานดานคนพิการ
กับการเขาสูประชาคมอาเซียน
วิไลภรณ โคตรบึงแก
ทุนทางสังคม ชุมชน และการพัฒนา (หอง สค. 210)
1. ความซับซอนและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโครงการพัฒนา
วีรบูรณ วิสารทสกุล
2. การเมืองภาคพลเมืองผานคณะทํางานเครือขายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด
ธัญญาภรณ จันทรเวช
3. การจัดการชุมชนชาติพันธุในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
ทามกลางกระแสนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยว
ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ
4. “ชุมชนที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ” กรอบคิดทางทฤษฎีและการประยุกต
สูชุมชนชนบทไทย
รุงนภา เทพภาพ
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10 - 11
12
13
14
15
16
17

19
20
21
22

5. การพัฒนาการปฏิบัติงานสหวิชาชีพของแกนนําชุมชนนํารองคุมครอง
สวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัว มูลนิธิหญิงชายกาวไกล
ปุณิกา อภิรักษไกรศรี
6. ชีวิตและบทบาทผูหญิงในการสรางกลุมในชุมชน : กรณีศึกษากลุมผูหญิง
บานโคกออก ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง
เคท ครั้งพิบูลย
7. อิทธิพลของทุนทางสังคมตอการสืบทอดอาชีพชาวนาในตําบลบางเตย
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สุพัตรา นาคประเสริฐ
สุขภาพและการดูแลทางสังคม (หอง สค. 310)
1. นโยบายสุขภาพลายพราง : เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไป ภายใตรัฐบาล
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) พ.ศ. 2557
วรรณวดี พูนพอกสิน
2. ทุนทางสังคมกับวัฒนธรรมการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพสาธารณะ :
บทบาทจากโรงพยาบาลบานแผว (องคการมหาชน) อ.บานแผว จ.สมุทรสาคร
จิรพรรณ นฤภัทร
3. โอกาสและขอจํากัดในการทํางานของผูปวยโรคลมชัก
วรลักษณ เจริญศรี และสุกัญญา มีสกุลทอง
4. รูปแบบการทํางานกับผูสูงอายุแบบองครวมตามแนวทางสถาบัน
สุขภาวะผูสูงอายุ Journey’s Way
ชานนท โกมลมาลย
5. ศูนยปฏิบัติการสังคมสงเคราะหคลองจั่นกับบทบาทการจัดบริการวิชาการแกสังคม
เล็ก สมบัติ
6. อาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุน : พลังเสริมเพื่อการเยียวยา
สิริพรรณ ศรีมีชัย และวีรมลล จันทรดี
7. บทบาทเครือขายทางสังคมของผูปกครองที่มีบุตรออทิสติก
ในศูนยสงเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดตรัง
วิภาดา ตันติเอกรัตน
การพัฒนา และการคุมครองเด็ก (หอง สค. 311)
1. จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ : ศาสตรและศิลปแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห
ในกระบวนการคุมครองเด็ก
ยศวดี อยูสุข
2. แนวทางพัฒนาการดูแลเด็กในสถานรองรับเด็กผานการทํางานกับพี่เลี้ยง
มาดี ลิ่มสกุล
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หนา
23
24
25

27
28
29
30
31 - 32
33
34

36
37

3. เด็กเคลื่อนยาย มุมมองใหมในการทํางานปกปอง คุมครองเด็ก
ปนหทัย หนูนวล
4. รูปแบบ Move World Together : ความทาทายของการพัฒนาเยาวชน
“คนพันธุใหม”
ชานนท โกมลมาลย ปณิตา รัตนศิริโชค และมัญชีรัตน เอกศักดิ์สิริ
5. โอกาสทางการศึกษาของเด็กตางดาวผานประสบการณการทํางาน
สังคมสงเคราะหในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ปริญญา หวันเหล็ม
6. การศึกษากระบวนการเสริมพลังของแมเลี้ยงเดี่ยวสูการเปนจิตอาสา
ณัชลียา ถาวร
การบริหารสังคม และนโยบายสวัสดิการแรงงาน (หอง สค. 208)
1. การบริหารสังคมเพื่อความเปนธรรมทางสังคมดานการศึกษา
สุขุมา อรุณจิต
2. ทุนทางสังคมของผูปกครองบุคคลสมาธิสั้น :
กรณีชมรมผูปกครองบุคคลสมาธิสั้นแหงประเทศไทย
จิตติ วิสัยพรม
3. ทัศนะของแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตตอความมั่นคงในการทํางาน
ภายใตประชาคมอาเซียน
พัทธธิดา วัตตธรรม
4. ความมั่นคงในการประกอบอาชีพอิสระของเจนเนอเรชั่นวาย
พิชญา สวัสดี
5. ความตองการของอาชีพมอเตอรไซครับจางในเขตจตุจักรตอการเปนผูประกันตน
ของประกันสังคมมาตรา 40
รัมภา นวลปาน
6. การับรูวัฒนธรรมองคการและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคคลกร
ระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย
สัณหฐิตา จันทรสวาง
7. เรื่องเลาการปรับตัวในการทํางานของคนพิการที่อยูในความดูแล
ของสถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
ธนิดา รัตนสุวรรณ
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หนา
38
39
40
41

44
45
46
47 - 48
49 - 50
51
52 - 53

วิชาชีพสังคมสงเคราะห : บทบาทและการพัฒนา
Social Work Profession: Roles and Development
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วิชาชีพสังคมสงเคราะหกับการปฏิรูปสังคม : ความทาทายแหงยุคสมัย
Social Work Profession and Social Reform : The Age of a Challenging
รองศาสตราจารย ดร.กิติพัฒน นนทปทมะดุลย1
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 patronclient 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 patronclient 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.

1
2

กลุมชํานาญการสังคมสงเคราะหสุขภาพ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Health Social Work, Faculty of Social Administration, Thammasat University.
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วิชาชีพสังคมสงเคราะหกับการปฏิรูปสังคม : ความทาทายแหงยุคสมัย
Social Work Profession and Social Reform : The Age of a Challenging
รองศาสตราจารย ดร.กิติพัฒน นนทปทมะดุลย1
Associate Professor Dr.Kitipat Nontapattamadul2

บทคัดยอ
การปฏิรูปสังคมมีหลากหลายความหมาย วิชาชีพสังคมสงเคราะหในเชิงประวัติศาสตร สะทอนเรื่องราวของความ
ขัดแยงระหวางการบําบัดรักษาหรือใหความชวยเหลือบุคคลกับการทํางานที่เนนการปฏิรูปสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ซึ่งการถกเถียงระหวางสองขั้วความขัดแยงนี้ มีมาตั้งแตสมัยแมรี่ ริชมอนดกับเจน แอดดัมส และยังคงถกเถียงกันอยูแม
เวลาผานมานานเกินหนึ่งรอยปแลว
วิ ช าชี พ สั ง คมสงเคราะห ไ ทยอยู ใ นบริ บ ทของสั งคมวั ฒ นธรรมไทย ที่ มี ร ะบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ หรื อ
ความสัมพันธแนวดิ่ง ที่เปนอํานาจครอบงําหลักในสังคม ทวา ปรัชญาและวิธีคิดของวิชาชีพนี้คือปรัชญามนุษยนิยม การเคารพ
ในคุณคาความเปนมนุษย และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซึ่งตีความไดวา เปนการปฏิบัติการทางสังคมที่นําเสนอความสัมพันธ
แนวราบ-เพื่อขับเคี่ยว ตานทานและปฏิเสธกับความสัมพันธแนวดิ่ง หรือความสัมพันธเชิงอุปถัมภ การปฏิบัติการทางสังคมของ
วิชาชีพสังคมสงเคราะหที่ขับเคี่ยวกับระบบอุปถัมภอยางคอยเปนคอยไป จึงมีทศิ ทางและสาระสําคัญของการปฏิรูปสังคม หรือ
อาจจะถือวาเปนมิติหนึ่งของการปฏิรูปสังคม
นักสังคมสงเคราะหผูปฏิบัติงาน ตลอดจน นักการศึกษาผูทําหนาที่ผลิตซ้ําอุดมการณของวิชาชีพทั้งมวล จึงตอง
ตระหนักวา วิชาชีพจะไมดําเนินการจนเปนผลใหเปนการยัดเยียด ดึงรั้งหรือผลักดันใหประชาชนจมดิ่งอยูภายใตระบบอุปถัมภ
แตจะตองดําเนินการเพื่อที่จะสรางสังคมที่ใหคุณคากับความเปนมนุษย เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเปลี่ยนแปลง
สังคมใหมีความเปนธรรม
คําสําคัญ : ปฏิรูปสังคม วิชาชีพสังคมสงเคราะห ระบบอุปถัมภ ปรัชญามนุษยนิยม คุณคาความเปนมนุษย
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย.

1
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กลุมชํานาญการสังคมสงเคราะหสุขภาพ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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สังคมสงเคราะหศาสตร : บูรณาการของ“ศาสตร”
Social work : An Integration of Sciences
เสาวธาร โพธิ์กลัด1
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
บทคัดยอ
จากจุดเริ่มตนของการสรางองคความรูในมิติตางๆ ทั้งการศึกษาจากขอเท็จจริง การอาศัยวิธีวิทยา หรือแมแตกระทั่ง
การอาศัยขอมูลเชิงประจักษที่เก็บรวบรวมสั่งสมจนกระทั่งกลายเปนอัตลักษณทางความรูเฉพาะ และใหคุณคาผานคํานิยาม
แหงองคความรูนั้นวาเปน “ศาสตร” ที่สามารถทําใหเกิดการขับเคลื่อนความคิด วิถีชีวิต ขับเคลื่อนและแกไขปญหาสังคม
นานาประการภายใตพลวัตที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา วิทยาศาสตรนับวาเปนจุดเริ่มตนแหงศาสตรซึ่งแตกแขนงออกเปนศาสตรอีก
3 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตรชีวภาพ (Biological Science) วิทยาศาสตรกายภาพ (Physical Science) รวมเรียกวา
วิทยาศาสตรธรรมชาติ (Natural Science) และวิทยาศาสตรกับสังคม (Social Science) สังคมสงเคราะหศาสตรไดจัดใหเปน
ศาสตรหนึ่งในสาขาวิทยาศาสตรสังคมที่มีจุดมุงหมายศึกษาพฤติกรรมระหวางมนุษยกับมนุษยหรือปรากฏการณเกี่ยวกับการ
อยูรวมกันของมนุษยเปนสําคัญ ในอดีตมีขอโตเถียงกันมากมายระหวางศาสตรทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งศาสตรดานสังคม
สงเคราะหกับศาสตรกลุมวิทยาศาสตรธรรมชาติอื่นๆ วาสังคมสงเคราะหใชศาสตรหรือไม แตปจจุบันการหาขอสรุปดังกลาว
อาจจะไมใชประเด็นสําคัญในการถกเถียงของนักวิชาการอีกตอไป มุมมองของการพัฒนาองคความรูและการรังสรรคคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของมนุษยชาติกลับกลายเปนความพยายามเกื้อกูลชวยเหลือกันระหวางองคความรูในสาขาวิชาตางๆ ฐานคิดของ
ศาสตรสังคมสงเคราะหไดรับการนํามาบูรณาการกับศาสตรในสาขาวิชาอื่นๆ อีกมากมายทั้งนี้เพื่อยังประโยชนสูงสุดใหกับผูที่
รับผลผลิตจากองคความรูนั้นๆ บทความฉบับนี้ไดแสดงใหเห็นสังเขปความสัมพันธระหวางแนวคิดของศาสตรสาขาต างๆ กับ
สังคมสงเคราะหศาสตร โดยยกตัวอยางความสัมพันธผานผลิตผลทางวิชาการหรือผลิตผลที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ตามอัตลักษณและการคิดคนของสาขาวิชา
คําสําคัญ : สังคมสงเคราะหศาสตร, ศาสตร, การบูรณาการ
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อาจารยประจําคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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บทบาทงานสังคมสงเคราะหกบั การปฏิรูปสังคม
The Role of Social Work in Social Reform
ปนหทัย 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
บทคัดยอ
บทความนี้ ผูเ ขี ยนในฐานะนั ก การศึ กษาสั งคมสงเคราะหมี เ ป าหมายในการอธิ บ ายและอภิ ป ราย บทบาทและ
ความสําคัญของงานสังคมสงเคราะหกับการปฏิรูปสังคม โดยแบงเนื้อหาเปน 3 สวน เริ่มตนดวยการอภิปรายการพัฒนากับ
ผลกระทบที่เกิดตอมนุษยและสังคม และเหตุอันควรปฏิรปู สังคม สวนที่สองจะเปนการอธิบายบทบาทงานสังคมสงเคราะหดวย
มุมมองเชิงทฤษฏีทางสังคมวิทยา 2 กลุม คือทฤษฎีโครงสรางการหนาที่ และทฤษฎีของมารกซิส เพื่อทําความเขาใจรากฐานใน
เรื่องแนวคิดการพัฒนาที่มามีผลตอบทบาทงานสังคมสงเคราะหที่ดํารงอยูในสังคม ตอนทายของบทความจะเปนการนําเสนอ
บทบาทงานสังคมสงเคราะหกับการปฏิรูปสังคม ซึ่งเชื่อวาเปนหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของนักสังคมสงเคราะห
คําสําคัญ : งานสังคมสงเคราะห, การปฏิรูปสังคม, การพัฒนาสังคม

1
2

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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การนิเทศงานสังคมสงเคราะห ในยุคการบังคับใชพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556
Social Work Supervision in the Era of Professionalism through
the Enactment of Social Work Profession Act 2013
นันทภรณ เอี่ยมวนานนทชัย

1

บทคัดยอ
บทความนีไ้ ดทบทวนองคความรูที่มีอยูเกี่ยวกับการนิเทศงานดานสังคมสงเคราะห ในระดับสากล ซึ่งไดมีการพัฒนา
ไปอยางมากในชวง 20 ปที่ผานมา ทั้งในดานรูปแบบและแนวปฏิบัติ เพื่อเชื่อมโยงกับการนิเทศงานทางสังคมสงเคราะหใน
ประเทศไทย ซึ่งมีการดําเนินงานทั้งในสวนของการนิเทศงานนักศึกษาสังคมสงเคราะหในการฝกภาคปฏิบัติ และการนิเทศงาน
ผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในหนวยงานโดยไดนําเสนอทิศทางสําหรับการพัฒนาการนิเทศงานทางสัง คมสงเคราะหของ
ประเทศไทยในยุคของการขับเคลื่อนวิชาชีพสังคมสงเคราะห ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ.2556 ทั้งใน
ดา นการพัฒ นาและส งเสริม งานศึ กษาวิ จัย เพื่ อเพิ่ มพู นองค ความรูที่ จะเปน ประโยชนใ นการตอยอดการนิ เทศงานสัง คม
สงเคราะหบนฐานบริบทวัฒนธรรมไทยในอนาคตการสรางมาตรฐานการนิเทศงานโดยกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน
ทางวิชาชีพและดําเนินการผานทางการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาและการจัดการศึกษาในลักษณะตอยอดสําหรับ
ผูปฏิบัติงานการยกระดับการนิเทศงานนักศึกษาสังคมสงเคราะห ในการฝกภาคปฏิบัติผานการจัดรูปแบบการดําเนินการที่จะ
สงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู และการพัฒนาแนวทางการนิเทศงานผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหใน
หนวยงานตั้งแตระดับนโยบายจนถึงขั้นปฏิบัติการ

1

อาจารยประจําภาควิชาสังคมสงเคราะห คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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นักสังคมสงเคราะห : ภาวะการหมดไฟในการทํางานและการดูแลตนเอง
Social Workers : Burnout and Self-Care
ปรียานุช โชคธนวณิชย1

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.
บทคัดยอ
ภาวะการหมดไฟในการทํางานของนักสังคมสงเคราะหมีความสําคัญอยางยิ่งตอการตัดสินใจเลือก “ทํางานตอ”หรือ
“ลาออกจากงาน” หากนักสังคมสงเคราะหเลือกที่จะทํางานตอโดยที่ภาวะการหมดไฟยังคงปรากฏอยูในตัวนักสังคมสงเคราะห
แนนอนวายอมจะสงผลกระทบเชิงลบทั้ งตอตัวของนักสังคมสงเคราะห ผูใชบริการและสังคมโดยรวม ปจจุบันการศึกษา
เกี่ยวกับภาวะการหมดไฟในการทํางานของนักสังคมสงเคราะหมีการศึกษาอยางแพรหลายในตางประเทศ แตพบวายังไมมี
การศึกษาในประเด็นดังกลาวในประเทศไทยที่เผยแพรในเชิงประจักษ โดยบทความนี้มีจุดมุงหมายในการทบทวนองคความรูที่
ครอบคลุมตั้งแตความเปนมา นิยาม บอเกิดและผลกระทบของการเกิดภาวะหมดไฟ รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเองของ
นักสังคมสงเคราะห เพื่อใหนักสังคมสงเคราะหและผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการทํางานบนฐานการให
ความสําคัญของผูใชบริการตอไป
คําสําคัญ : การหมดไฟในการทํางาน, การดูแลตนเอง, นักสังคมสงเคราะห
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การเสริมสรางศักยภาพผูสูงอายุในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูส งู อายุ
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
บทคัดยอ
กองทุนผูสูงอายุ เปนกองทุนที่มีการพูดถึงกันในกลุมชมรมผูสูงอายุวามีกระบวนการการกลั่นกรองและพิจารณา
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนที่เขมขน การที่ชมรมหรือองคกรที่ทํางานดานผูสูงอายุจะเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
เงินอุดหนุนนั้นเปนเรื่องที่ทําไดยาก บทความวิชาการเรื่อง “การเสริมสรางศักยภาพผูสูงอายุในการเขียนโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ” จึงมีความสําคัญและเขียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอความสําคัญวาเหตุใดผูสูงอายุจึ ง
ตองเขียนโครงการดวยตนเอง ปญหาอุปสรรคในการเขียนโครงการและแนวทางในการเสริมสรางศักยภาพในการเขียน
โครงการ โดยบทความสะทอนประสบการณและมุมมองที่ไดจากการเปนวิทยากรอบรมการเขียนโครงการ โดยนําเสนอทฤษฎี
กิจกรรมที่สอดคลองกับภารกิจหลักของชมรมผูสูงอายุ การที่ผูสู งอายุไดเขียนโครงการจะมีสวนชวยใหเกิดกิจกรรมที่พัฒนา
ศักยภาพของกลุมและชมรม แตปญหาอุปสรรคสําคัญของการเขียนโครงการคือ 1) การขาดขอมูลและสถานการณของปญหา
ในพื้นที่จริง 2) การขาดความรูและประสบการณในการเขียนโครงการ และ 3) การขาดความสามารถในการใชภาษาเชิง
วิชาการ ซึ่งแนวทางการเสริมสรางศักยภาพผูสูงอายุสามารถทําไดใน 2 ระดับคือ ระดับบุคคลและระดับกลุม ทั้งนี้ การ
เสริมสรางศักยภาพจึงมีความจําเปนเพราะสามารถนําความรูและทักษะไปปรับใชเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนอื่นไดอีก
ดวย
คําสําคัญ : การเสริมสรางศักยภาพ, การเขียนโครงการ, กองทุนผูสงู อายุ

1
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1

โอกาส ความทาทาย ความพรอม และทิศทางการพัฒนางานดานคนพิการกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
Opportunities, Challenges, Readiness, and Future Directions of Disability Development
for Entering ASEAN Community

ดร.วิไลภรณ โคตรบึงแก2
Wilaiporn Kotbungkair, Ph.D3

Abstract
The advanced empowerment of persons with disability of Thailand is evidenced by the
enactments of the major disability-specific and right-based laws, the Empowerment of Persons with
Disability Act of B.E. 2007 and 2013, along with Thailand’s vital roles in the development of ASEAN
Strategic Framework on Social Welfare and Development (Disability Priorities) 2011-2015 and the
proclamation of the ASEAN Decade of Persons with Disability 2011-2020. As the establishment of ASEAN
community in 2015 is accelerated, the present study is aimed to explore perspectives of disability experts
concerning opportunities, challenges, readiness, and future directions of empowerment of persons with
disabilities and Disabled Persons Organizations (DPOs) of Thailand for entering the ASEAN Community in
2015. The present study employed Delphi technique which 11 disability experts were interviewed and
surveyed. The results reveal the expert’ degree of agreement on issues related to knowledge on ASEAN
of persons with disabilities or DPOs, opportunities, challenges, and readiness of persons with disabilities
when becoming ASEAN community ; and also the degree of consensus among the experts regarding their
perspectives on those related issues.
Keywords : Disability Development, ASEAN, Delphi Technique
บทคัดยอ
การดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการของประเทศไทย มีความกาวหนาเปนที่ประจักษ ดังจะ
เห็นไดจากการพัฒนากฎหมายที่สําคัญอันไดแก พระราชบัญญัติสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และ
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556อีกทั้งในการขับเคลื่อนใหมีการบรรจุประเด็น
ดานคนพิการลงในแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานสวั สดิการสังคมและการพัฒนาระยะ พ.ศ.2554-2558 รวมทั้งไดผลักดันให
อาเซียนประกาศทศวรรษคนพิการแหงอาเซียนระยะ พ.ศ. 2554-2563 เกี่ยวเนื่องกับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.
2558 การศึกษาเรื่อง “โอกาส ความทาทาย ความพรอม และทิศทางการพัฒนางานดานคนพิการกับการเขาสูประชาคม
อาเซียน” นี้ จึงจัดทําขึ้นโดยมีความมุงหมายหลัก เพื่อสํารวจความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิดานคนพิการเพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาส ความทาทาย ความพรอม และทิศทางการพัฒนางานดานคนพิการกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการพัฒนางานดานคนพิการใหสอดรับกับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 การศึกษาครั้งนี้ใช
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เก็บขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิฯ จํานวน 11 ทาน โดยผลการศึกษาจะชี้ใหเห็นถึงระดับ
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอประเด็นดานความรูเกี่ยวกับอาเซียน โอกาส ความทาทาย ความพรอม และทิศทางการพัฒนา
งานดานคนพิการและองคกรดานคนพิการกับการเขาสูประชาคมอาเซียน และความสอดคลองกันของความเห็นของกลุม
ผูเชีย่ วชาญตอประเด็นดังกลาว
คําสําคัญ : การพัฒนางานดานคนพิการ, อาเซียน, เทคนิคเดลฟาย
1

บทความวิจัย จากการศึกษาเรื่อง โอกาส ความทาทาย ความพรอม และทิศทางการพัฒนางานดานคนพิการ กับการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
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ความซับซอนและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโครงการพัฒนา
Complexity and Theory of Change in Development Project
วีรบูรณ วิสารทสกุล1

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 pathway in order to better understand the
project development phase and implementation phrase. The first section of this article points out that
the failure of the social development projects due to lack of concern of social practitioners on social
problem complexity and dynamicity. Furthermore they always are not illustrate the theories of change
that they applied in their projects. So when the projects end, they cannot explain how changes happen
(or not happen) and why? For retrospect and improve those theories. Finally the 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.
บทคัดยอ
ความซับซอนและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนั้น ถือเปนกรอบคิดและกรอบการทํางานพื้นฐานที่โครงการพัฒนาทุกๆ
โครงการตองมี เนื่องจากจะเปนหลักประกันวาการใชเงินสาธารณะเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนานั้น ไดผานการวิเคราะหและ
การใชความรูเพื่อการทํางานอยางเขมขนมาแลว แตโดยขอเท็จจริงกลับพบวา โครงการพัฒนาดานสังคมจํานวนมาก (ซึ่งหมาย
รวมถึงผูปฏิบัติงานทางสังคมดวย) ยังขาดความตระหนักที่จะคํานึงถึงเรื่องความซับซอนและความเปนพลวัตรของสถานการณ
ปญหา ความหลากหลายของผูมีสวนเกี่ยวของ และรวมถึงตัวโครงการเอง อีกทั้งยังไมไดตระหนักตอการนําความรูในทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงมาใชในการออกแบบโครงการพัฒนาหรือนํามาใชเพื่อการอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่โครงการมีสวนทําให
เกิดขึ้น ซึ่งทําใหมีขอจํากัดที่จะยกระดับความรูจากการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสําหรับ
สังคมไทยอยูมาก ซึ่งในบทความไดชี้ใหเห็นถึงปญหาดังกลาวและไดเสนอตัวแบบความรูเรื่องความซับซอนและทฤษ ฎีการ
เปลี่ยนแปลงและตัวอยางเพื่อประยุกตใชในโครงการพัฒนา

1

ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- 19 -

การบูรณาการกลไกเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปสังคมผานคณะทํางานเครือขายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด1
Policy integration for social reform through working groups of civil
society network of province
ธัญญาภรณ จันทรเวช2
Thanyaporn Chantaravech

บทคัดยอ
การขับเคลื่อนใหเกิดสังคมประชาธิปไตยที่เหมาะกับสังคมไทยเปนความพยายามอยางยิ่งของหลายฝายในสังคม การ
ออกแบบกลไกทางสังคมที่เชื่อมโยงจากหลักการแนวคิดเปนนโยบายไปสูรูปธรรมเปนประเด็นการเรียนรูทางวิชาการที่สําคัญ
ผูเขียนนําประสบการณจากการศึกษาวิจัยคณะทํางานเครือขายภาคประชาสังคม ระดับจังหวัด (คปจ.) ซึ่งเปนกลไกในพื้นที่
ของสภาพัฒนาการเมือง (สพม.) มาวิเคราะหและขยายตอยอดทางความคิด พบวา โครงสรางที่สภาพัฒนาการเมืองเจตนาให
เปนเครือขายการรวมตัวของภาคประชาสั งคมนั้น ยังไมสมบูรณโดยเฉพาะความไมสอดคลองจากเงื่อนไขสภาพบริบทและ
วัฒนธรรมการทํางานแบบประชาสังคมในพื้นที่กับลักษณะที่ถูกกําหนดและควบคุมจากสภาพัฒนาการเมือง หากสภาพที่
เกิดขึ้นกลับเอื้อใหเกิดการออกแบบโครงสรางการทํางานเครือขายประชาสังคมลักษณะใหมที่ไมมีแบบแผนตายตัวขึ้นอยูกับทุน
ทางสังคมของแตละจังหวัด กลไกโครงสรางที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ เปนสวนผสมระหวางความไมเปนทางการของภาคประชาสังคม
กับความเปนทางการของวัฒนธรรมแบบรัฐ หรือที่เรียกวา “รัฐรวมราษฎร” กลไกในลักษณะนี้ ไมอาจเรียกวาเปนภาคประชา
สังคมหรือรัฐประชาชาติตามหลักการโดยตรงได แตมีความใกลเคียงกับแนวคิด “ประชารัฐ” ขอคนพบเบื้องตนดังกลาว
จําเปนตองมีการขยายตอยอดทางความรูเพื่อใหสังคมไทยมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยอยางลงตัวกับธรรมชาติของตนไดแทจริง
คําสําคัญ : การเมืองภาคพลเมือง, ภาคประชาสังคม, ประชารัฐ

1

บทความนี้ เปนสวนขยายความคิดตอยอดจากโครงการศึกษาวิจัยเพื่อวัดความเขมแข็งการเมืองภาคพลเมืองในคณะทํางานเครือขายภาคประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) ภายใตการ
สนับสนุนของสภาพัฒนาการเมือง (สพม.) โดย รศ. ดร.โกวิทย พวงงาม หัวหนาโครงการฯ
2
อาจารยประจําคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนักวิจัยโครงการฯ
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การจัดการตนเองของชุมชนชาติพันธุในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
ทามกลางกระแสธารการทองเที่ยว
Self-Management of Ethnic Communities in Kanlayaniwatthana District
Chiang Mai Province to Encounter the Current of Tourism
ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ1
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 selfmanagement 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.
บทคัดยอ
ชุมชนชาติพันธุที่อาศัยอยูในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม อําเภอใหมลาสุดของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีความ
อุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม กําลังเผชิญกับนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวจากภาครัฐ
การลงทุนจากกลุมทุนภายนอก และกลุมทุนหนาใหม โดยไมไดคํานึงถึงความแตกตางหลากหลายในวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม การ
บริหารจัดการทรัพยากรอยางมีสวนรวม ดวยเหตุนี้ กลุมชนชาติพันธุจึง พยายามจัดการตนเองเพื่อความเขมแข็งของชุมชน
ไดแก การกอตั้งสภาประชาชน การขับเคลื่อนนโยบายผานการสรางขบวนการรวมกลุมทางสังคมวัฒนธรรมและศาสนา การ
จัดการชุมชนเพื่อวางระบบระเบียบในการจัดการทรัพยากร การสรางเครือขายชุมชนและการสรางปฏิสัมพันธกับ องคกรอื่นๆ
ในสังคม การจัดการชุมชนโดยการใชการสื่อสารมวลชน การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงมีขบวนการขับเคลื่อนโดย
การสรางพลังกลุมเพื่อ การตอบโต ตอรอง ทัดทาน กับอํานาจใหม ภาครัฐ กลุมทุนจากภายนอก และ กลุมทุนภายใน ที่ สวน
ใหญจะเปนผูไดรับผลประโยชนจากการประกอบกิจการทองเที่ยวการจัดการธุรกิจทองเทียว การนําเที่ยว การพัฒนาสิ่งอํานวย
สะดวกเพื่อการทองเที่ยว การปรับแปลงทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการทองเที่ยว ซึ่งการจัดการตนเองของ
ชุมชนนี้เปนกรณีศึกษาตัวอยางที่สําคัญที่ทําใหภาครัฐและกลุมทุน ตลอดจนนักทองเที่ยวตองตระหนักถึงคุณคา การเคารพ
ในอัตลักษณและความเปนเจาของทรัพยากรของชุมชนชาติพันธุดั้งเดิม และเปนตนแบบของการแสดงความสามารถในการ
จัดการตนเองอยางมีสวนรวมเปนเครือขายที่เขมแข็ง ใหแกชุมชนอื่นๆตอไป
คําสําคัญ : การจัดการตนเอง, ชุมชนชาติพันธุ, กระแสธารการทองเทีย่ ว
1
2

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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“ชุมชนที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ” กรอบคิดทางทฤษฎีและการประยุกตสูชุมชนชนบทไทย
Theoretical Perspective on Age-friendly Community and the Implementation
in Thai Rural Communities
ผศ.รุงนภา เทพภาพ1
Assistant Professor Rungnapa Thepparp2

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
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคการศึกษา 2 ประการ คือ เพื่อศึกษามุมมองเชิงทฤษฎีของแนวคิดว าดวยชุมชนที่เปนมิตร
กับผูสูงอายุ และเพื่อวิเคราะหถึงการประยุกตแนวคิดนี้ในการศึกษาและพัฒนาชุมชนที่เปนมิตรในสังคมไทย วิธีการศึกษาเนน
วิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพอาทิ การศึกษาเอกสาร, การสัมภาษณ, การประชุมกลุมยอย, การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบวา แนวคิดชุมชนที่เปนมิตรกับผูสูงอายุชี้ใหเห็นแนวทางเชิงบวกในการรับมือกับสังคมสูงอายุ โดย
ในการศึกษาครั้งนี้นิยามชุมชนที่เปนมิตรกับผูสูงอายุซึ่งเนนมิติการมีสวนรวมของผูสูงอายุวาหมายถึง โอกาสในการมีสวนรวม
ทางสังคมของผูสูงอายุ โอกาสดังกลาวนําไปสูการเชื่อมโยงทางสังคมระหวางผูสูงอายุกับคนวัยอื่นในชุมชน และการมีชีวิตที่มี
ความหมายในชวงบั้นปลายของชีวิต สําหรับการประยุกตแนวคิดในการศึกษาและพัฒนาชุมชนที่เปนมิตรกับผูสูงอายุในชนบท
ไทยนั้น การศึกษาจํา เปนตองคํานึงถึง “ความเหมาะสมที่สุด ” (best-fit) ระหวางความหลากหลายของผู สูงอายุและทุนทาง
สังคมที่ชุมชนมีใหความเคารพตอคุณคาของการมีสวนรวมทางสังคมในรูปแบบตางๆ ของผูสูงอายุ ตระหนักถึงการเชื่อมโยง
ทางสังคมระหวางผูสูงอายุที่โดดเดี่ยวกับชุมชน และพิจารณาถึงกระบวนการ
คําสําคัญ : ชุมชนที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ, สังคมผูสูงอายุ, สวัสดิการสังคมโดยใชชุมชนเปนฐาน

1

ผูชวยศาสตราจารยประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนักศึกษาปริญญาเอก Japan College of Social Work
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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บทเรียนรูจากการพัฒนาแกนนําชุมชนนํารองคุมครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
มูลนิธิหญิงชายกาวไกล ในการปฏิบัติงานรวมกับทีมสหวิชาชีพ
Lessons learned from a pilot scheme to develop community leaders for individual
protection in family welfare of Women and Men Progressive Movement Foundation
with multidisciplinary team.
ปุณิกา อภิรักษไกรศรี1
Punika Apirukkraisri2

บทคัดยอ
โครงการพัฒนารูปแบบการทํางานของชุมชนนํารองรวมกับทีมสหวิชาชีพในการคุมครองสวัสดิภาพของบุคคลใน
ครอบครัว มูลนิธิหญิงชายกาวไกล ปพ.ศ.2557 มุงเนนพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนนํารองคุมครองสวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครั ว และพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านร วมกั บ ที ม สหวิ ชาชี พ ในพื้ น ที่ข องชุ ม ชนนํ าร อ ง ซึ่ ง บทเรี ย นรู จ ากการติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการ พบวา แกนนําชุมชนมีศักยภาพในการใหความชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว และ
สามารถปฏิบัติงานรวมกับทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ชุมชนได ตลอดจนสามารถสรางและพัฒนาระบบในการปฏิบัติงานรวมกัน
อย า งต อ เนื่ อ ง โดยมี ข อ เสนอแนะ ได แ ก (1) พั ฒ นาทั ก ษะแกนนํ า ชุ ม ชนนํ า ร อ งในการให ค วามช ว ยเหลื อ และ คุ ม ครอง
กลุมเปาหมายที่มีภาวะวิกฤติ (2) พัฒนาระบบการใหบริการแกกลุมผูไดรับการคุ มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว (3)
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานรวมกันระหวางแกนนําชุมชนนํารองและสหวิชาชีพในพื้นที่ชุมชนใหมีความทีมมากขึ้น และ (4)
ผลักดันใหกลไกการปฏิบัติเชิงสหวิชาชีพเปนกลไกการปฏิบัติงานเชิงรุก สําหรับการปองกัน เฝาระวัง และคุมครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัว
คําสําคัญ : แกนนําชุมชนนํารอง, การคุม ครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว, การปฏิบัติงานรวมกับทีมสหวิชาชีพ
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ชีวิตและบทบาทผูหญิงในการสรางกลุมผูหญิงในชุมชน : กรณีศึกษากลุมผูหญิงบานโคกออก
ตําบลหาดสําราญ อําเภอหาดสําราญ 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 ครั้งพิบูลย1
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-ingroup 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.
บทคัดยอ
บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อนําเสนอการรวมกลุมของผูหญิงในชุมชนบานโคกออก อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง ผาน
ประสบการณการลงพื้นที่และใช แนวคิดสังคมสงเคราะหสตรีนิยมและการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยการนําเอาการวิเคราะห
ระดับปจเจกกับผูหญิงจํานวน 6 คน กลุมและชุมชนผานมุมมองของผูหญิง พบวา การกอรางสรางกลุมถือเปนเรื่องทาทายใน
สถานะทางเพศที่รวมกลุมเฉพาะผูหญิงผานกระบวนการกลุมที่อาศัยวิถีชีวิตเปนการเรียนรู การมีสวนรวมในชุมชน ทั้งนี้สิ่งที่จะ
ทําใหเกิดการยอมรับในการรวมกลุมผูหญิงตองอาศัยการสรางบทบาทในชุมชน ทั้งในระดับผูนํา แกนนํา ผูมีสวนรวมและ
ผูสนับสนุน ภาพสะทอนที่นาสนใจของผูหญิงในชุมชนคือ การมีบทบาทหลักในครอบครัว พบวา ผูหญิงมีภาระหลักในการจุน
เจือครอบครัวและการรักษาความอยูรอดของครอบครัว การนําตนเองจากภาระครอบครัวไปสูภ าระรวมในระดับชุมชนจึงเปนที่
นาสนใจในการฉายภาพสถานภาพของผูหญิงในชุมชน ซึ่งการรวมกลุมกันในฐานะกลุมผูหญิงอาจเปนบทบาทที่จะชวยทําให
ผูหญิงไดเรียนรูเรื่องความเทาเทียมระหวางเพศ และการพึ่งพาเพื่อสรางสวัสดิการชุมชนผานฐานทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรบุคคลในฐานะผูหญิงเพื่อชุมชน
คําสําคัญ : ผูหญิง, ชุมชน, บทบาท
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อิทธิพลของทุนทางสังคมตอการสืบทอดอาชีพชาวนา ในตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
The influence of social capital on the inheritance of peasant occupation in Bang Toei
Subdistrict, Mueang District, Chachoengsao Province
สุพตั รา 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
บทคัดยอ
ปรากฏการณที่กําลังเกิดขึ้นของประเทศไทยในปจจุบัน โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตชนบทที่มีการหลั่งไหลของคนวัย
แรงงานเขาสูเมืองใหญ ลูกหลานชาวนาสวนใหญไมสนใจสืบทอดอาชีพชาวนาตอจากบิดามารดา เปนสาเหตุใหอาชีพชาวนา
มีแนวโนมที่จะลดลงอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ ตามยังมีกลุมคนที่เลือกสืบทอดอาชีพชาวนาดวยอิทธิพลของทุนทางสังคม
การศึกษานี้จึงมุงประเด็นเพื่อศึกษาระดับทัศนะของทุนทางสังคม ในดานทุนทรัพยากรมนุษย ทุนสถาบัน และทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นตอการสืบทอดอาชีพชาวนา โดยการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งเปนการศึกษา
เฉพาะเจาะจงรายกรณี ซึ่งผลการศึกษาพบวาระดับของทัศนะดานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นตอการสืบทอด
อาชีพชาวนามีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สะทอนวาการสืบทอดอาชีพชาวนานั้น เปนเสมือนการสืบทอดทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น และเปนแบบแผนในการดําเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบตอกันมา การทํานาที่ไดรับการถายทอดมีคานิยมและระบบความเชื่อ
ที่ฝงรากลึก จึงอาจเรียกไดวาเปนวัฒนธรรมการทํานา ที่ไดสอดแทรกเอาระบบความเชื่อที่เปนตัวเชื่อมประสานใหคนในสังคม
ไดมีระบบของคุณคา โดยผานทางประเพณีและพิธีกรรมตางๆ หรือภูมิป ญญาที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพและวิถีการดําเนินชีวิต จึง
เปรียบเสมือนการมี “ทุนทางสังคม” อยูในชุมชนที่สงผลใหในพื้นที่ตําบลบางเตย ยังคงมีผูสืบทอดอาชีพชาวนาเปนอันดับตนๆ
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
คําสําคัญ : ทุนทางสังคม, การสืบทอดอาชีพชาวนา, และทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
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นโยบายสุขภาพลายพราง : เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไป
ภายใตรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ (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
ผศ.วรรณวดี พูนพอกสิน1
Assistant Professor Wanwadee Poonpoksin

Abstract
Over 10 years of Thai society, rather completely agree that, political factors cause changes in
health policy. Especially, a policy that starts from the election and was accepted by the citizens when
those came be government and can be driven that policy. 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 on it, under the administration of the health personnel who involved in every
organization. Although, there is the change from government administrator many times, but do not affect
to this policy. Ruling of National Council for Peace and Order (NCPO) still supports operation, 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 do not approve adjusted per capita
of population in UC in the year 2015.In addition, foster solidarity among health personnel who still have a
conflict of ideas. However, remain support Ministry of Public Health to do other policies that offered to
NCPO. In conclusion, health policy under NCPO did not have anything new. Implementation of health
according to health situation of the country, style as usual.
Keywords : Military health policy, National Council for Peace and Order (NCPO)
บทคัดยอ
ในชวง 10 กวาปที่ผานมาของสังคมไทย ตองยอมรับวา ปจจัยทางการเมืองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
สุขภาพ โดยเฉพาะนโยบายที่เริ่มตนจากการหาเสียงและไดรบั การยอมรับจากภาคประชาชนมากขึ้น เมื่อเขามาเปนรัฐบาลและ
ขับเคลื่อนนโยบายนั้นๆ ไดจริง เชน นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา ที่ไดรับการพัฒนาผานรัฐบาลหลายสมัยจนถึง
ปจจุบัน ไดสนองตอบความตองการของภาคประชาชนผูมีสิทธิมากขึ้นเรื่อยๆ ภายใตการดําเนินการของบุคลากรสุขภาพในทุก
องคกรที่เกี่ยวของ แมวาจะมีการเปลี่ยนผูบริหารประเทศแตไมสงผลตอความตอเนื่องของนโยบายนี้ การปกครองประเทศของ
คสช. สนับสนุนการดําเนินงานดานสุขภาพตามที่ กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตบริการ
สุขภาพ แมจะมีเสียงคัดคานอยางแข็งขันจากบุคลากรสุขภาพบางสวนก็ตาม ใหความสําคัญกับการลดความเหลื่อมล้ําระหวาง
หลักประกันสุขภาพของรัฐ แตไมอนุมัติในการปรับการขึ้ นคารายหัวของประชากรระบบหลักประกั นสุขภาพในป 2558
นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหเกิดความปรองดองในกลุมบุคลากรสุขภาพที่มีความขัดแยงเชิงความคิด อยางไรก็ตาม ยังคงสนับสนุน
ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินนโยบายสุขภาพดานอื่นๆ ตามที่เสนอตอหัวหนาฝายสังคมจิตวิทยา ของ คสช.ซึ่งโดยภาพรวม
แลว นโยบายสุขภาพภายใตการปกครองประเทศในชวงนี้ ไมไดมีอะไรแปลกใหม การดําเนินงานดานสุขภาพเพื่อการสรางเสริม
ปองกัน รักษาพยาบาล และฟ นฟูสมรรถภาพ เปนไปตามข อมูลสถานการณสุขภาพของประเทศเหมือนเชนที่กระทรวง
สาธารณสุขเคยปฏิบัติมากอนหนานี้
คําสําคัญ : นโยบายสุขภาพลายพราง, คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
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ทุนทางสังคมกับนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพสาธารณะ :
บทเรียนจากโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร
The Social Capital with the Management Innovation of Public Health Service
System : A Lesson from Ban Phaeo Hospital (Public Organization),
Ban Phaeo District, Samutsakorn Province
ดร.จิรพรรณ นฤภัทร1
Dr.Jiraphan Naruepatr2

บทคัดยอ
นวัตกรรมการบริหารจัดการดานสุขภาพของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร ใช
ทุนทางสังคมเปนเครื่องมือ “ทุนทางสังคม” เปนคุณภาพความสัมพันธที่ดี มีทั้งที่เห็น สังเกตได และที่เปนระบบคิด จิตใจ การ
เรียนรู มีลักษณะเฉพาะยิ่งใช ยิ่งมีมากทั้งปริมาณและคุณภาพ เปนสิ่งมีอยูแลวในสังคมไทย บนฐานความผูกพัน ความไววางใจ
ความเอื้ออาทร การตางตอบแทน เกิดขึ้นเมื่อเห็นคุณคาและประโยชนรวม มีความคาดหวังและเปาหมาย มีวัฒนธรรมและ
ค า นิ ย มร ว ม เกิ ด ความเป น องค ก รเดี ย วกั น มี ค วามสามั ค คี ความรู สึ ก เป น เจ า ของ เป น กลไกสร า งความร ว มมื อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพ มีศักยภาพพัฒนาใหเกิดประโยชน โรงพยาบาลบานแพวเปนโรงพยาบาลระดับ ทุติยภูมิ บุกเบิกการบริหารงาน
“องคกรมหาชน” ของประเทศ มีกิจกรรมสาธารณสุขทางสังคม สงผลสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค พัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน สรางเครือขายความสัมพันธ รักษาสัมพันธภาพยั่งยืนในชุมชน เกิดจากกระบวนการเรียนรู เปนความเขาใจ ความ
ไววางใจ มองเห็นคุณคาและเกิดการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพรวมกัน สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
เชื่อมกับหลักการกระจายอํานาจ เปน ตัวแบบการปฏิรูประบบบริการสุขภาพสาธารณะไปสูมุมมอง “บูรณาการ” เพิ่ ม
ความสามารถการแขงขันกลยุทธ “ทุนทางสังคม” ใชทุนต่ํากวาเปนปจจัยกําหนดผลสําเร็จโรงพยาบาลเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูใชบริการ บุคลากรโรงพยาบาล และสังคม
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โอกาสและขอจํากัดในการทํางานของผูปวยโรคลมชัก
Job Opportunities and Work Constraints of Patients with Epilepsy
วรลักษณ เจริญศรี และสุกัญญา มีสกุลทอง1
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
บทคัดยอ
โรคลมชักเปนโรคเจ็บปวยเรื้อรังซึ่งอาการชักสงผลตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของผูปวย รวบรวม
ขอมูลจากการปฎิบัติงานรวมกับผูปวยและครอบครัวผู ปวยที่เขารับการรักษาโรคลมชักของคณะผูเขียน วิเคราะห และ
เปรียบเทียบขอมูลจากการปฏิบัติงานกับการทบทวนวรรณกรรม กฏหมาย และสถิติที่เกี่ยวของ มีวัตถุประสงคเพื่อสะทอนให
สังคมตระหนักถึงโอกาสและขอจํากัด ในการทํ างานของผูปวยโรคลมชัก ผลการศึ กษาพบวา อาการชักแล ะอิ ทธิพลของ
ครอบครั วมี ผ ลตอ การตั ด สิน ใจเลื อกอาชีพ คนในสังคมยั งไมเ ข าใจโรคลมชั ก และตี ตราผูป ว ยว า ถู กไสยศาสตร ค รอบงํ า
และถูกเลือกปฏิบัติในการทํางาน ดังนั้น ผูปวยบางคนจึงจําเปนตองทํางานในภาคนอกระบบ อยางไรก็ตาม ผูปวยโรคลมชัก
สามารถเขาถึงสิทธิการรักษาพยาบาลซึ่งครอบคลุมคารักษาพยาบาลและยาบางชนิด ขอคนพบที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ
ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายคุมครองหรือสงเสริมการทํางานของผูปวยโรคลมชักที่ชัดเจน ขอเสนอแนะ คือ นักสังคมสงเคราะห
ควรมีบทบาทใหการปรึกษาแกผูปวย เพื่อใหผูปวยคนหาศักยภาพและความตองการในการประกอบอาชีพ ของตนเอง รวมถึง
การใหการปรึกษาแกครอบครัว เพื่อใหครอบครัวปรับทัศนคติตอผูปวย เปดโอกาสใหผูปวยแสดงความสามารถ และสนับสนุน
ใหผูปวยประกอบอาชีพตามความตองการ การสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคลมชักใหแกสังคม นายจ าง และ
เพื่อนรวมงานของผูปวยโรคลมชัก และสงเสริมความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางชวยเหลือดานการประกอบอาชีพที่เหมาะสําหรับผูปวยโรคลมชัก
คําสําคัญ : โอกาสและขอจํากัดในการทํางาน, ผูปวยโรคลมชัก, แรงงานนอกระบบ
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รูปแบบการทํางานกับผูสูงอายุแบบองครวมตามแนวทางสถาบันสุขภาวะผูสูงอายุ Journey’s Way1
The Holistic Model Working with Older Adult Utilizes Journey’s
Way Older Adult Health Institution's Approach
ชานนท โกมลมาลย2

“การทํางานกับผูสูงอายุนั้นไมควรตั้งประเด็นที่เปนดานลบ หรือ มองเห็นความสูญเสีย ในทางกลับกันควรจะใช
หัวขอการทํางานที่เปนเชิงบวกมีลกั ษณะทาทายมากกวา”
Misa Romasco, LCSW.
Abstract
The older adult 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
บทคัดยอ
สังคมผูสูงอายุเปนสถานการณที่ทั่วโลกกําลังเผชิญและไดรับผลกระทบรวมกัน สิ่งที่ตามมาหลังจากการเพิ่มสูงขึ้น
ของประชากรผูสูงอายุคือการจัดบริการสวัสดิการสังคมใหผูสูงอายุ สถาบันสุขภาวะผูสูงอายุ Journey’s Way ตั้งอยูในเมืองฟ
ลาเดลเฟย มลรัฐเพ็นซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนองคกรหนึ่งที่มีรูปแบบในการดูแลสุขภาวะของผูสูงอายุโดยเนนไปที่
การปองกันปญหาที่เกี่ยวของกับสุขภาพและสังคมของผูสูงอายุ บริการมีทั้งศูนยบริการสังคมผูสูงอายุ ศูนยดูแลผูสูงอายุ และ
บริการใหการปรึกษาผูสูงอายุ เอกสารฉบับนี้นําเสนอขอมูลพื้นฐานของสถาบันสุขภาวะผูสูงอายุ Journey’s Way บริการ
ตางๆ ที่จัดขึ้นเพื่อผูสูงอายุ และ บทเรียนของผูเขียนจากการฝกภาคปฏิบัติในสถาบันดังกลาว
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บทความวิชาการฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกภาคปฏิบัติขั้นสูงดานสุขภาพจิตผูสูงอายุที่มหาวิทยาลัยไวดเนอร ( Widener University) เมืองเชสเตอร รัฐเพ็นซิลเวเนีย
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ระหว า งวั น ที่ 22 พฤษภาคม–30 มิ ถุ น ายน 2557 โดยการสนั บ สนุ น ทุ น การเข า ร ว มโครงการของกองทุ น เพิ่ ม พู น ความรู ใ นต า งประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การฝกภาคปฏิบัติครั้งนี้ผูเขียนไดรับการนิเทศงานจากอาจารยนิเทศงานภายใน คือ รองศาสตราจารย ดร.โรบิ้น โกลดเบิรก -เกลน (Assoc.Prof.Robin
Goldberg-Glen, Ph.D) ผูอํานวยการศูนยเพศวิถีกับผูสูงอายุ ศูนยการศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยไวดเนอร และอาจารยนิเทศงานภาคสนาม คือ คุณซินเดียร
วิชนคอฟสกี้ (Cynthia Wishkovsky. MSSA, LSW) รองประธานองคกร Intercommunity Action ผูบริหารสูงสุดดูแลโครงการดานการบริการผูสูงอายุ
2
อาจารยประจํากลุมชํานาญการสังคมสงเคราะหทางการแพทย คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ศูนยปฏิบัติการสังคมสงเคราะหคลองจั่นกับบทบาทการจัดบริการวิชาการแกสังคม
Klongchan Social Work Laboratory and Academic Service for Social Community
รองศาสตราจารยเล็ก สมบัติ1
Assoc Prof.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
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ศูนยปฏิบัติการสังคมสงเคราะหคลองจั่นกับบทบาทการจัดบริการวิชาการแกสังคม
Klongchan Social Work Laboratory and Academic Service for Social Community
รองศาสตราจารยเล็ก สมบัติ1
Assoc Prof.Lek sombat2

บทคัดยอ
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ไดจัดบริการวิชาการแกสังคมผานศูนยปฏิบัติการสังคมสงเคราะหคลองจั่น มาเปน
ระยะเวลากวา 46 ป โดยไดกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินงาน ไดแก 1. สงเสริมใหผูปกครองเด็กของศูนยฯ ไดเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงานของศูนยฯ และจัดบริการสวัสดิการสังคมในชุมชนคลองจั่นและบริเวณใกลเคียง 2. เพื่อใชเปนศูนยสาธิต
ใหแกองคการเอกชนหรือรัฐบาล 3. เพื่อสงเสริมการประสานงานอันดีระหวางหนวยงานตางๆ ที่ใหบริการสวัสดิการสังคม
และ 4. เพื่อใชเปนสถานที่ฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การบริหารงานศูนยฯ
มีก ลไกการดํา เนิ น งานของศู น ย ฯ ประกอบด ว ย 1. คณะกรรมการบริ หารศู น ย ป ฏิ บัติ ก ารสั ง คมสงเคราะหค ลองจั่ น 2.
คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและเด็กชุมชนคลองจั่น 3. ผูอํานวยการศูนยฯ (โดยคณะสังคมสังเคราะหศาสตร สนับสนุน
อัตรากําลัง) ที่มีบทบาทเชื่อมโยงทางวิชาการสูการปฏิบัติในสังคม ทั้งนี้ เมื่อระยะเวลาผานมาบทบาทดังกลาวไดถูกลดลง จน
เหลือเพียงการจัดโครงการพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ใหบริการรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนเวลากลางวัน ซึ่งถือวาเปนการจัดบริการ
สังคมประเภทหนึ่ง สวนบทบาทการเปนสถานที่ฝกภาคปฏิบัติใหกับนักศึกษา ดานกลไกการทํางานรูปแบบคณะกรรมการก็
ขาดการปฏิบัติอยางตอเนื่อง และ“ระเบียบวาดวยการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการสังคมสงเคราะหคลองจั่น ” และ
“ขอบังคับคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและเด็กชุมชนคลองจั่น ” ที่เปนแนวปฏิบัติสําหรับนั้น ไมมีการปรับปรุงตั้งแตเริ่ม
กอตั้งศูนยฯ สวนแนวโนมทิศทางการจัดบริการของศูนยฯ ในอนาคต เปนไปได 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ควรพัฒนาเปน
ศูนยการฝกอบรมดานการดูแลเด็กเล็ก แนวทางที่ 2 ควรพัฒนาเปนศูนยการฝกอบรมดานการดูแลผูสูงอายุ เปนศูนยอบรม
ผูดูแลผูสูงอายุ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาศูนยฯ ไดแก การสํารวจทัศนคติของประชาชนในชุมชนคลองจั่นที่มีตอศูนยฯ การสราง
ภาคีเครือขายในการดําเนินงานในชุมชน ในระดับนโยบาย คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปฏิรูป
องคกร โดยกําหนดโครงสรางของศูนยฯ ใหม มีการจัดทํายุทธศาสตรของศูนยฯ และถายทอด ตลอดจนปรับปรุงระเบียบและ
ขอบังคับที่มีอยูใหใหมีความทันสมัยตอสถานการณปจจุบัน
คําสําคัญ : ศูนยปฏิบัติการคลองจั่น, สมาคมผูปกครองและเด็กคลองจั่น
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อาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุน : พลังเสริมเพื่อการเยียวยา
Volunteer and Paraprofessional: Supportive Power for Palliation
ผศ.สิริพรรณ ศรีมีชัย และวีรมลลจันทรดี1
Assist.Prof.Siripan Srimeechai and Veeramol Chantaradee2

Abstract
Volunteer and Paraprofessional in 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 which they 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 workteaching 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
บทคัดยอ
อาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุน มีบทบาทในการทํางานทางสังคมสงเคราะหรวมกับทีมสหวิชาชีพในหนวยงาน
และองคกรตางๆที่หลากหลาย ซึ่งในบทความนี้ เนนบทบาทอยางสําคัญในการเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ
สุขภาพโดยการสรางความรวมมือแบบเครือขายวิชาชีพดานสุขภาพเพื่อใหสามารถตอบสนองและสนับสนุนทางดานจิตใจ
อารมณและสิ่งจําเปนในการดําเนินชีวิตและทางสังคมไดอยางครอบคลุมและสอดคลองกับการรั กษาทางชีววิทยาการแพทย
ทั้งนี้ กวาจะมาปฏิบัติงานรวมในทีมสุขภาพไดจึงตองผานกระบวนการคัดกรอง อบรมบมเพาะ ฝกปฏิบัติและแลกเปลีย่ นเรียนรู
เพื่อการปรับปรุง รวมถึงพัฒนาใหการทํางานเปนไปอยางยั่งยืนใน 3 ระบบคือ ระบบฐานขอมูล ระบบบริหารจัดการ และ
ระบบนโยบาย จึงเห็นไดวา สถาบันการศึกษาทางสังคมสงเคราะหศาสตร สามารถมีบทบาทสําคัญในเชิงวิชาการโดยจัดการ
อบรม ฝกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหอาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุนดําเนินงานไดตามหลักการ กระบวนการ
ทํางานแบบสหวิชาชีพอยางยั่งยืน เพื่อเปาหมายเดียวกัน คือ สิทธิของผูปวยในการมีชีวิตในฐานะมนุษยคนหนึ่ง
คําสําคัญ อาสาสมัครและนักวิชาชีพสนับสนุน ระบบการฝกอบรม ทีมสหวิชาชีพ ทักษะและการฝกปฏิบัติ

1
2

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
Faculty of Social Administration, Thammasat University and Chulalongkorn Hospital

- 33 -

บทบาทเครือขายทางสังคมของผูปกครองที่มีบุตรออทิสติกในศูนยสงเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ.ตรัง
Role of social network for autistic's parent in Autistic life Skill Center
วิภาดา ตันติเอกรัตน1
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.
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทเครือขายทางสังคมของผูปกครองที่มีบุตรออทิสติกในศูนยสงเสริมทักษะชีวิตบุคคล
ออทิสติก จังหวัดตรัง” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเกิดเครือขายทางสังคมและบทบาทของเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนในการแสดงบทบาท ทีมทํา ทีมนําและทีมหนุน ในการพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาครั้งนี้ไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ
คัดเลือกกลุมตัวอยางที่เจาะจง จํานวน 21 ราย และการบันทึกตามกระบวนการวิจัย
ผลการศึกษาพบวาการเกิดเครือขายเกิดจากปญหาการบําบัด ความรูสึกสงสาร การเห็นความสําคัญของเครือขาย
โดยบทบาททีมทําที่เนนการบําบัดการใหความรูและสรางเครือขาย เพื่อสรางระบบการใหบริการแบบมีสวนรวม บทบาททีมนํา
เปนการสงเสริม ประสานงานใหเครือขายมีสวนรวมดานงบประมาณ ความรู การสรางเครือขายระดับพื้นที่ยอย สวนทีมหนุน
เปนการสงเสริมกระบวนการพัฒนาเครือขายตามพระราชบัญญัติคนพิการ/การศึกษาและนโยบายของหนวยงาน
คําสําคัญ : บทบาทเครือขายทางสังคม, ผูปกครองที่มีบุตรออทิสติก, ศูนยสงเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ.ตรัง
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การพัฒนา และการคุมครองเด็ก
Child Development and Protection
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บูรณาการความรู สูการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในกระบวนการคุมครองเด็ก
Knowledge Integration to Social work Practice in Child Protection Process
1

ยศวดี อยูสขุ
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
บทคัดยอ
บทความนี้ มี วั ต ถุป ระสงค เ พื่ อ นํ าเสนอถึง การบูร ณาการความรูที่ จ ะนํ าไปสู ก ารปฏิ บั ติ งานสั ง คมสงเคราะห ใ น
กระบวนการคุมครองเด็ก โดยนําเสนอผานมุมมองความคิดและประสบการณตรงในการปฏิบัติงานของผูเขียน และมุ งเนนให
เห็นถึงบทบาทของนักสังคมสงเคราะหในกระบวนการคุมครองเด็ก ที่มีความทาทายอยางยิ่ง กลาวคือนักสังคมสงเคราะห
ผูปฏิบัติงานตองเปนผูที่มีความความรูความเขาใจในหลักการและแนวทฤษฎีพื้นฐานที่มีความเกี่ยวของ อีกทั้งตองสามารถ
ผสมผสานและบูรณาการความรูและหลักการตางๆ มาปรับประยุกตใชในการใหบริการแกกลุมเปาหมายอันไดแกเด็กและ
ครอบครัว โดยอาศัยทักษะ เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพ ทั้งนี้ผูปฏิบัติงานตองเปนผูที่มีทัศนคติที่ดี
ตองาน มีความใสใจตระหนักถึงปญหา การใชวิจารณญาณทางวิชาชีพใหสอดคลองกับกระบวนการการใหความชวยเหลือแก
เด็กที่ถูกกระทําทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง โดยคํานึงถึงบริบทแหงปญหาอยางเปนองครวม และคํานึงถึงผลกระทบทั้งตอเด็ก
และครอบครัว ซึ่งหลักสําคัญของกระบวนการทํางานคุมครองเด็ก ไดแกการดําเนินการโดยทีมสหวิชาชีพ ที่ตองอาศั ยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของแตละวิชาชีพในการประเมินและวิเคราะหปญหา ซึ่งในมิติทางสังคม นักสังคมสงเคราะหมีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งที่จะบูรณาการความรูสูการปฏิบัติงานในการประเมินและวินิจฉัยปญหาทางสังคม เพื่อนําไปสูการวางแผนใหการ
ชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมปญหา บนพื้นฐานที่คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ
คําสําคัญ : การบูรณาการความรู, กระบวนการคุมครองเด็ก, เด็กถูกกระทําทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง
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แนวทางพัฒนาการดูแลเด็กในสถานรองรับเด็กผานการทํางานกับพี่เลี้ยง
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
บทคัดยอ
พี่เลี้ยงถือเปนผูปฎิบัติงานที่มีความสําคัญในสถานรองรับเด็ก เพราะพี่เลี้ยงเปนบุคคลที่อยูใกลชิดและใชเวลากับเด็ก
มากที่สุด อีกทั้งยังเปนบุคคลหลักในการอบรมขัดเกลาทั้งทางตรงและทางออมแกเด็กเสมือนพอแมในครอบครัว พี่เลี้ยงจึงมี
อิทธิพลกับเด็กตั้งแตการวางรากฐานสราง “ตนทุนชีวิต” ใหกับเด็กเล็ก และมีอิทธิพลตอการสราง “ตัวตน” ของวัยเด็กไป
จนถึงวัยรุน รวมทั้งมีบทบาทเปน “พอแม” ผูเยียวยาดานอารมณ จิตใจ และพฤติกรรมใหกับเด็กที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ
ดวย ดังนั้น การมีพี่เลี้ยงที่มีศักยภาพก็จะสามารถสรางเด็กที่มีคุณภาพใหกับสังคมไดในอนาคต ดวยเหตุนี้ การสนับสนุนเชิง
นโยบายและเชิงปฎิบัติการของสถานรองรับเด็กใหพี่เลี้ยงไดรับการเพิ่มพูนความรู มีทัศนคติที่ดี พัฒนาทักษะ และดํารงไวซึ่ง
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน จึงมีสวนสําคัญตอการพัฒนาเด็กทั้งทางดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญา อีกทั้ง
ยังมีสวนสําคัญตอการพัฒนาตัวพี่เลี้ยงเองใหมีความสุขในการทํางานดวย
คําสําคัญ : พี่เลี้ยง, สถานรองรับเด็ก
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เด็กเคลื่อนยาย มุมมองใหมในการทํางานคุมครองเด็ก
Children on the Move: New Perspective on Child Protection
ปนหทัย หนูนวล1
Pinhathai Nunuan2

Abstract
Children on the Move are 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
บทคัดยอ
เด็กเคลื่อนยายเปนมุมมองใหมในการทํางานคุมครองเด็ก ยังไมมีคํานิยามที่ชัดเจนทั้งในระดับสากลและประเทศไทย
บทความนี้จะนําเสนอ 3 ประเด็นหลักที่คาดวาจะชวยสรางการรับรูและความเขาใจของสังคมไทยตอประเด็นเด็กเคลื่อนยาย
รวมทั้ ง ใช เ ป น กรอบการทํ า งานสํ า หรั บ องค ก ร หน ว ยงานและภาคส ว นต า งๆ ที่ ทํ า งาน คุ ม ครองเด็ ก เริ่ ม จากคํ า นิ ย าม
ความหมายของเด็กเคลื่อนยายที่มีการนําเสนอจากภาคสวนตางๆ ในประเทศไทย ตามดวยมิติขอจํากัดทางกฎหมายในการ
คุมครองเด็กเคลื่อนยาย และการตั้งขอสังเกตกับการประดิษฐสรางคํา “เด็กเคลื่อนยาย” ในฐานะเครื่องมือที่นํามาสูการปรับ
มุมในการมองการทํางานคุมครองเด็กใหมที่ครอบคลุ มเด็กทุกกลุม ดวยการปรับวิธีการมอง “ปญหา” ใหมองในมุมของ
“ภาพรวม” ที่ยังผลสูการวางแผนและการดําเนินการเพื่อการคุมครองเด็กเคลื่อนยายอยางเปนระบบ
คําสําคัญ : เด็กเคลื่อนยาย, การคุมครองเด็ก, ภาพรวม

1
2

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Faculty of Social Administration Thammasat University

- 38 -

รูปแบบ Move World Together : ความทาทายของการพัฒนาเยาวชน “คนพันธุใหม”1
Move World Together Model: The Challenge of New Youth Development Approach
ชานนท โกมลมาลย2, ปณิตา รัตนศิริโชค3, และมัญชีรรัตน เอกศักดิ์สิร4ิ
Chanon Komonmarn, Panita Rattanasirichoke and Mancheerarat Eksaksiri

บทคัดยอ
การพัฒนาเยาวชนมีแนวทางหลากหลายหนึ่งในวิธีการเหลานั้น คือ การพัฒนาทักษะความคิดใหกับเยาวชนเพื่อให
ความคิดเปนตนทุนที่ติดตัวเยาวชนไปตลอด การพัฒนาทักษะความคิดจึงเปนแนวทางที่สําคัญมากในการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนเพื่อใหเยาวชนมีความสามารถในการรับมือกับปญหาสังคมและปญหาดานพลังงานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในชุมชนของ
เยาวชนเอง โครงการ Move World Together ตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนใหจึงเนนหลักการ
พัฒนาเยาวชนดวยการพัฒนาทักษะความคิดใหเยาวชนเรียนรูจากปญหาในทองถิ่นและแกไขปญหานั้นๆ ดวยวิธีการทาง
สังคมศาสตร หรือสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค โครงการฯมีภารกิจสําคัญ คือ การอบรม
เยาวชนผานกระบวนการคายอบรมจํานวน 2 คาย คือ (1) คายอบรมผูนําเยาวชนทั่วประเทศเพื่อโลกที่ยั่งยืน หรือ คาย 1
(2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาตอยอด “นวัตกรรมของเยาวชน” หรือ คาย 2 และ (3) เวทีถอดบทเรียนการพัฒนา
โครงงานสรางสรรคดานพลังงานและสิ่งแวดลอม หรือคาย 3 พรอมกับออกแบบระบบสนับสนุนใหเยาวชนสามารถพัฒนา
ศักยภาพไปในระดับขั้นสูงสุดที่จะเปนไดเพื่อสรางคนพันธุใหมของประเทศไทยและโลก

1

บทความนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาตามโครงการMove World Together : เคลื่อนโลกไปดวยกันโดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา เปน
ผูอํานวยการโครงการฯ การศึกษาและพัฒนาตามแนวทางของโครงการฯดําเนินมา 3 ปมีกระบวนการสรางการเรียนรูและมีบทเรียนที่สามารถเปนแบบอยางใหองคกร/หนวยงาน
ดานการพัฒนาเยาวชนได
2
ผูจัดการโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปดวยกัน และอาจารยประจําคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3
เจาหนาที่วิชาการ โครงการ Move World together : เคลื่อนโลกไปดวยกัน
4
เจาหนาที่ประชาสัมพันธและสื่อสารโครงการ โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปดวยกัน
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โอกาสและสิทธิทางการศึกษาของเด็กตางดาว ผานประสบการณการทํางานสังคมสงเคราะห
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
The Right and Educational Opportunity of Childs migrant
Through the Experience of Working in Social Work in Area of Samut Sakorn province.
ปริญญา หวันเหล็ม1
Parinya Wanlem

Abstract
This article is the result of years of experience in social work through practical training and work
experience as an officer in the child protection, Foundation for Child Development In the project of
education Social protection and Safe operation of working children and children at risk. Seafood
processing area in Samut Sakorn province. The goal is to propose that the problem has been studied. And
opportunities, as well as the rights of children to be educated workers. In the village of Ban Auer Arthon
Tha Chin. The government and the private sector to participate in pushing the opportunity and the right
to have their children educated workers. The children have the opportunity to study better. As a result of
the work of many organizations in both the public and private sector such that recognizes the importance
of child workers. Makes it possible to reduce the noise and child exploitation of workers. By entering into
the environment and education system.
Keywords : Migrant children, Educational Opportunity, Children Right
บทคัดยอ
บทความนี้เปนผลจากประสบการณการทํางานดานสังคมสงเคราะหผานประสบการณการฝกภาคปฏิบัติและการ
ทํางานในฐานะเจาหนาที่กลุมงานคุมครองเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ในโครงการสงเสริมการศึกษา การคุมครองทางสังคม
และการทํางานที่ปลอดภัย ของแรงงานเด็กและเด็กกลุมเสี่ยง ในกิจการแปรรูปอาหารทะเลพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดย
เปาหมายเพื่อนําเสนอใหเห็นถึงปญหาในการไดรับการศึกษา และโอกาสตลอดจนสิทธิในการไดรับการศึกษาของเด็กตางดาว
ในพื้นที่หมูบานเอื้ออาทร ทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการผลักดัน
โอกาสและสิทธิในการไดรับการศึกษาของเด็กตางดาว ทําใหเด็กมีโอกาสในการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่งเปนผลจากการทํางานของ
หลายหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังกลาวที่เล็งเห็นถึ งความสําคัญของเด็กตางดาว ทําใหสามารถลดปญหาเด็กกลุม
เสี่ยงและการถูกเอารัดเอาเปรียบของเด็กตางดาว โดยการเขาสูสิ่งแวดลอมและระบบการศึกษา
คําสําคัญ : เด็กตางดาว, โอกาสทางการศึกษา, สิทธิเด็ก
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นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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การศึกษากระบวนการเสริมพลังของแมเลี้ยงเดี่ยวสูการเปนจิตอาสา
A Study of Empowerment Process from Single mothers to be Volunteers
ณัชลียา ถาวร 1
Natchaleeya Tavorn2

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 use herself to reach and understand
the subject by using technique as sharing experiences with the subject. The result 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

1

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษากระบวนการของแมเลี้ยงเดี่ยวสูการเปนจิตอาสา”
หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2
นักศึกษาปริญญาโท หมวดการวิจัยทางสังคมสงเคราะหคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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การศึกษากระบวนการเสริมพลังของแมเลี้ยงเดี่ยวสูการเปนจิตอาสา
A Study of Empowerment Process from Single mothers to be Volunteers1
ณัชลียา ถาวร2
Natchaleeya Tavorn

บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง “กระบวนการเสริมพลังของแมเลี้ยงเดี่ยวสูการเปนจิตอาสา” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) ศึกษาเสนทาง
ชีวิตของแมเลี้ยงเดี่ยว 2.)ศึกษากระบวนการเสริมพลัง 3.) ศึกษาการเปลี่ยนภายสูการเปนจิตอาสา ศึกษาจากกลุมตัวอยาง2
กลุม คือ กลุมที่หนึ่งเจาหนาที่ผูใหบริการจํานวน 5 คนกลุมที่สอง แมเลี้ยงเดี่ยวจํานวน 6 คน ใชระเบียบศึกษาเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณและผูวิจัยใชตนเองเปนเครื่องมือในการเขาถึงและทําความเขาใจผานการสัมภาษณ
เชิงลึกโดยใชเทคนิคเรื่องเลากับผูมีสวนรวมในการวิจัยผลการศึกษา สาเหตุของการเปนแมเลี้ยงเดี่ยวเกิดมาจากการหยาราง
และการสูญเสียชีวิตของคูครอง ปญหาที่แมเลี้ยงเดี่ยวตองเผชิญคือ ปญหาดานเศรษฐกิจ ป ญหาในการเลี้ยงดูบุตร ปญหาดาน
สังคม ปญหาดานจิตใจ สงผลใหแมเลี้ยงเดี่ยวตัดสินใจเขารับบริการในมูลนิธิเครือขายครอบครัวและเครือขายครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยวจังหวัดสุรินทร โดยผานกระบวนการเสริมพลังโดยใชกิจกรรมหองเรียนพอแม การใหคําปรึกษา และคายครอบครัว เปน
ตน ซึ่งแมเลี้ยงเดี่ยวที่ผานกระบวนการเสริมพลังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งรางกายและจิตใจ มีความเขมแข็ง ความมั่นใจใน
ตนเอง และสามารถที่ จ ะจั ด การป ญ หาที่เ กิ ด ขึ้ น ได โ ดยอาศั ยการเรี ย นรู จ ากคํ าแนะนํ า ของผู เ ชี่ ย วชาญ การเรี ย นรู ผ า น
ประสบการณชีวิตของแมเลี้ยงเดี่ยวรายอื่น การชวยเหลือกันและกันภายในกลุมทําใหแมเลี้ยงเดี่ยวมีเพื่อนที่คอยชวยเหลือกัน
และกัน นําไปสูการอุทิศตนเปนจิตอาสาทํางานในเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ทําใหแมเลี้ยงเดี่ยวเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองที่สามารถใชประสบการณชีวิตและความรูที่ดีรับชวยเหลือแมเลี้ยงเดี่ยวที่กําลังประสบปญหาได
คําสําคัญ : แมเลี้ยงเดี่ยว, กระบวนการเสริมพลัง, เครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว, จิตอาสา.

1

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษากระบวนการของแมเลี้ยงเดี่ยวสูการเปนจิตอาสา”
หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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การบริหารสังคมและนโยบายสวัสดิการแรงงาน
Social Administration
and Labour Welfare and Policies
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การบริหารสังคมเพื่อความเปนธรรมทางสังคมดานการศึกษา
Social Administration for Social Justice in Education
ดร.สุขุมา อรุณจิต1
Dr.Sukhuma Aroonjit2

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
บทคัดยอ
การบริหารสังคม เปนกระบวนการบริหารจัดการกับปญหาสังคม โดยวิชาชีพสังคมสงเคราะหเปนวิชาชีพหนึ่งที่เขา
มามีบทบาทสําคัญในจัดการกับสภาพสังคมที่ไมเปนธรรมอันสงผลกระทบกับประชาชนในสังคม สถานการณดานการศึกษา
ปจจุบันสะทอนถึงปญหาความไมเปนธรรม อาทิ นักเรียนฐานะดีมีโอกาสไดเรียนโรงเรียนดีกวานักเรียนฐานะยากจน เด็กที่ตอง
ออกจากระบบการศึกษากลางคันเนื่องจากฐานะยากจน ฯลฯ นํามาสูขอคําถามวาจะทําอยางไรที่จะจัดการบริหารสังคมไปสู
ความยุติธรรม ผูเขียนจึงประสงคที่จะนําแสดงแนวทางการบริหารสังคม เพื่อสงเสริมความเปนธรรมทางสังคม โดยแสดงใหเห็น
ถึงหลักคิดพื้นฐานการบริหารสังคมรวมทั้งแนวทางการบริหารสังคมเพื่อความเปนธรรมทางสังคมดานการศึกษาแบงออกเปน 3
ประเด็นหลัก คือ 1) การวางแผนนโยบายและมาตรการ โดยมีกระบวนการ คือ การคนควาหาขอเท็จจริง การทําประเด็น
ปญหาใหเปนนโยบาย การผลักดันการจัดตั้งองคกรเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม สงเสริมองคกรภาคประชาชนหรือ
องคกรประชาสังคม รวมทั้งคํานึงถึงหลักการมีสวนรวม (Participation) การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) และการบูร
ณาการ (Integrate) องคความรู 2) การบริหารจัดการสวัสดิการสังคม อาศัยหลักการสรางความสัมพันธเชิงหุนสวน การมีสวน
รวมของภาคประชาสังคม การสรางสวัสดิการเชิงบวก การปฏิรูปการศึกษา และ3) การสังคมสงเคราะหดานการศึกษา สงเสริม
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
คําสําคัญ : การบริหารสังคม, ความเปนธรรมทางสังคม, การศึกษา
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ทุนทางสังคมของผูปกครองบุคคลสมาธิสั้น : กรณีชมรมผูปกครองบุคคลสมาธิสั้นแหงประเทศไทย1
Social Capital of Parents of ADHD: The parents’ Club of the ADHD of Thailand
จิตติ วิสัยพรม2
Jitti Wisaiprom

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.
Keyword : Social capital, The Parents 'Club of the ADHD of Thailand, and Parents of person with ADHD
บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง “การสรางทุนทางสังคมของชมรมผูปกครองบุคคลสมาธิสั้นแหงประเทศไทย” มีวัตถุประสงคใน
การศึกษาเพื่อ 1. ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของชมรมผู ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแหงประเทศไทย และ 2. เพื่อศึกษา
การสรางทุนทางสังคมของชมรมผูปกครองบุคคลสมาธิสั้นแหงประเทศไทยในการสนับสนุนชวยเหลือผูปกครองบุคคลสมาธิสั้น
ใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ผลการศึกษาพบวา ชมรมผูปกครองบุคคลสมาธิ
สั้นแหงประเทศไทยกอ ตั้งมาตั้ งแตป พ.ศ.2542 โดยมีจุดประสงคเ พื่อ สรา งความรูความเขาใจ และสนั บสนุนช วยเหลื อ
ผูปกครองบุคคลสมาธิสั้นที่ ประสบปญหาการดูแลบุคคลสมาธิสั้น ชมรมฯ เปนหนึ่งในหนวยงานที่เปนทุนทางสังคมของ
ผูปกครองและบุตรหลานที่เปนโรคสมาธิสั้นโดยมีบริการไดแก การใหคําปรึกษา กลุมแลกเปลี่ยนประสบการณในการดูแลบุตร
และการใหความรูความเขาใจแกบุคคลที่สนใจ ในบทความนีผ้ ูศึกษาตองการที่จะเสนอประเด็นความเปนมาและพัฒนาการของ
ชมรมฯ การสนับสนุนชวยเหลือของชมรมฯ ที่สมาชิกไดรับ และขอจํากัดของชมรมฯ ในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการมีทุนทางสังคมในการสนับสนุนและชวยเหลือผูปกครองและบุคคลสมาธิสั้นใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
ปกติ
คําสําคัญ : ทุนทางสังคม, ชมรมผูปกครองบุคคลสมาธิสั้นแหงประเทศไทย, ผูปกครองบุคคลสมาธิสั้น
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ทัศนะของแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตตอความมั่นคงในการทํางานภายใตประชาคมอาเซียน
The Viewpoint of the Industrial Labors toward Working Stability under the ASEAN Community
1

พัทธธิดา วัตตธรรม
Patthida Wattatham

2

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
บทคัดยอ
ประชาคมอาเซียนเปนประเด็นทางสังคมที่มีการกลาวถึงกันอยางกวางขวางไมวาจะเปนภาคสวนใดตางก็ตื่นตระหนก
ตอสถานการณดังกลาวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะสถานการณดานแรงงานที่มีการคาดการณถึงความมั่นคงในการทํางาน
เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงระดับการรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของแรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิต ทัศนะของแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวกับความมั่นคงในการทํางาน และ การเตรียมความพรอม
ในการทํางานภายใตประชาคมอาเซียน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยเลือกแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟา
ในเขตจังหวัดปทุมธานีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน ผลการวิจัยพบวา แรงงานกลุมตัวอยางยังขาดขอมูลความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ไมวาจะเปนขอมูลเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน สถานการณดานแรงงานของประเทศตางๆ
ในอาเซียน รวมทั้งทัศนะของแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตสะทอนใหเห็นวา กลุมแรงงานสวนใหญมีความเขาใจเกี่ยวกับ
การเคลื่อนยายของแรงงานที่คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง ดังนั้น ทุกภาคสวนจึงควรสงเสริมใหแรงงานมีความรูความเขาใจใน
การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใหมากขึ้นกวาในปจจุบัน รวมทั้งแรงงานจะตองมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทั้งดานความรู
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การใชภาษาตางประเทศ ตลอดจนความรู ความเขาใจในสภาพสังคม วัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีศักดิ์ศรี มี ประสิทธิภาพและมีความมั่นคงในการทํางาน
ภายใตประชาคมอาเซียน
คําสําคัญ : ประชาคมอาเซียน, ความมั่นคงในการทํางาน, การเตรียมความพรอม
1
2

คณะสังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand

- 46 -

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)
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ความมั่นคงในการประกอบอาชีพอิสระของเจนเนอเรชั่นวาย
Occupational Security of Freelance in Generation Y
พิชญา สวัสดี1
Pitchaya Sawaddee2

บทคัดยอ
การศึ กษาวิ จัย เรื่ องความมั่ นคงในการประกอบอาชีพ อิ สระของเจนเนอเรชั่น วายเกิ ดขึ้ นจากการตั้ งคํ าถามต อ
สถานการณรูปแบบการทํางานที่เปลีย่ นไปของสังคมไทยในปจจุบัน ที่จากอดีตจะเปนการทํางานในระบบ แตปจจุบันดวยความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การเขามาของกระแสโลกาภิวัฒน รูปแบบการทํางานของคนในแตละ Generation ทําใหลักษณะการจาง
งาน รูปแบบการทํางานจึงเปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 3 ประเด็นหลักคือ (1)แรงจูงใจใน
การเลือกประกอบอาชีพอิสระ (2) สถานการณความมั่นคงในการประกอบอาชีพอิสระ (3) การแกไขปญหาและแนวทางการ
สรางความมั่นคงของผูประกอบอาชีพอิสระ กรณีศึกษาครั้งนี้จึงเปนกลุมกรณีศึกษาที่เนนกลุมคนที่อยูในชวงอายุ Generation
ปเกิด 2523-2543 จากผูที่ประกอบอาชีพอิสระ 10 คน 10 อาชีพ เพื่อใหเกิดความหลากหลายของขอมูลศึกษา
วิธีการศึกษาครั้งนี้ ทําการเก็บขอมูลดวยการการสัมภาษณ ประเด็นสําคัญของการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงจู งใจของการ
เลือกประกอบอาชีพและประเด็นดานกรอบความมั่นคงทั้ง 6 ประการ อันประกอบดวย (1) ดานสุขภาพ (2) ดานการศึกษา (3)
ดานการมีงานทําและรายได (4) ดานครอบครัว (5) ดานชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม (6) ดานสิทธิและความเปนธรรม
สําหรับการเลือกประกอบอาชีพอิสระของกลุมกรณีศึกษานั้น สวนใหญทุกคนเริ่มตนอาชีพมาจากความชอบสวนตัว
ภายในตนเอง และจากสิ่ งเร าภายนอกที่ อยู รอบตั วทั้ งสถาบั นครอบครัว สถาบัน ศึก ษา และกลุม เพื่ อน เปน ตน ในด า น
สถานการณความมั่นคง มีสถานการณคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆดานของกรอบความมั่นคงทั้ง 6 ประการ ซึ่งสามารถวิเคราะห
ความมั่นคงที่เกิดขึ้น มาจากลักษณะการทํางานที่เปนแบบยืดหยุนทําใหสามารถออกแบบรูปแบบการทํางาน ลักษณะการ
ดําเนินชีวิตใหเกิดความสมดุลของแตละคนได ดานแนวทางการสรางความมั่นคงทําใหเห็นวาผูประกอบอาชีพสามารถสราง
ระบบความมั่นคงในชีวิตใหแกตนเองได เชน การทําประกันชีวิตใหตนเอง การสรางระบบความปลอดภัยในการทํางานผานการ
ทําสัญญากอนการจางงาน การใหความสําคัญกับการศึกษา การหมั่นแสวงหาความรูที่สอดคลองกับอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะ
ใหแกตนเองตลอดเวลา และมีวินัย มีระบบสื่อสารที่ดี เพราะงานประเภทนี้แมจะไมไดอยูในระบบสํานักงาน แตอาชีพอิสระ
กลับตองดูแลภารกิจจัดการเองในทุกตําแหนงดวยตนเองเชนกัน
คําสําคัญ: ความมั่นคงในชีวิต, แรงจูงใจ, เจนเนอเรชั่นวาย

1
2

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมสงเคราะหศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand

- 48 -

ความตองการของผูประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจางในเขตจตุจักร
ตอการเปนผูประกันตนของประกันสังคมมาตรา 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 as the statistic research tools 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, An applying to be

insured person of Social Insurance under Section 40
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ความตองการของผูประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจางในเขตจตุจักร
ตอการเปนผูประกันตนของประกันสังคมมาตรา 40
Demanding of Motorcycle Taxi Driver in Chatuchak on Applying to be Insured Person of
Social Insurance under Section 40
รัมภา นวลปาน1
Rumpa Nuanpan2

บทคัดยอ
การศึกษา เรื่องความตองการของอาชีพมอเตอรไซครับจางในเขตจตุจักรตอการเปนผูประกันตนของประกันสังคม
มาตรา 40 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู ความตองการ ความสนใจ ของกลุมมอเตอรไซครับจางตอการเปนผูประกันตนตาม
มาตรา 40 และเพื่อศึกษาสาเหตุในการไมเขาเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม โดยใชเครื่องมือ
วิจัยทางสิถิติ ดวยโปรแกรม SPSS กลุมตัวอยาง คือ กลุมผูประกอบอาชีพขับรถมอเตอรไซครับจางเขตจตุจักร จํานวน 60 คน
การศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความรูในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับประกันสังคมอยูในระดับสูง ความรูในเรื่องเงื่อนไขและการไดรับ
ประโยชนทดแทนอยูในระดับปานกลาง กลุมตัวอยางสนใจสิทธิประโยชนกรณีเจ็บปวย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และเงินบํานาญ
ชราภาพจายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท และมีความตองการสิทธิประโยชนในกรณีเสียชีวิตมากที่สุด และสาเหตุที่ไมเปน
ผูประกันตนเปนเพราะสิทธิประโยชนไมสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงได และนอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางไม
ทราบวาตนเองสามารถเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ได ดังนั้นขอเสนอแนะในครั้งนี้หนวยงานที่เกี่ยวของควรศึกษาความ
ตอ งการสิ ทธิ ป ระโยชน ข องกลุ ม ผูมี อ าชี พ ขั บรถมอเตอรไ ซค รั บ จ าง และขยายไปถึ งผู มีอ าชี พ ใกล เคี ย ง เผยแพร ค วามรู
ประกันสังคมมาตรา 40 ใหแรงงานนอกระบบไดรับรูมากขึ้น และตองสรางสิทธิประโยชนที่มีความจูงใจ และเห็นความสําคัญ
ของการมีหลักประกันคุมครองชีวิตในระยะยาว
คําสําคัญ : แรงงานนอกระบบ, ความตองการดานสิทธิประโยชนของกลุมมอเตอรไซครับจาง, การประกันตนแบบสมัครใจ
ตามมาตรา 40
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การรับรูวัฒนธรรมองคการ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับปฏิบัตกิ าร
โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย
The Perception of Organizational Culture and Effectiveness in Operation of Personnel at
Practitioner Level at Siriraj Piyamaharajkarun Hospital
สัณหฐิตา จันทรสวาง1
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
sampling method. 60 participants are picked 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 on 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
Keywords : Organizational culture, Effectiveness in operation, and Personnel at Practitioner Level.
บทคัดยอ
ภายใตสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ทําใหองคการตางตองปรับตัวและพัฒนา เพื่อใหองคการสามารถดํารงอยูได
วัฒนธรรมองคการเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหองคการพัฒนาศักยภาพได ดังนั้นองคการควรใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคการ
โดยเฉพาะบุคลากรจําเปนตองรับรูวัฒนธรรมองคการ เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และนําพา
องคการไปสูความสําเร็จ การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรูวัฒนธรรมองคการ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย” โดยดําเนินการศึกษาวิจัยแบบสํารวจ ใชการสุมตัวอยางอยางงาย ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 60 คน จากสํานักงานผูอํานวยการ และฝายการบริหาร และประมวลผลหารอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะห
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
ผลการศึกษาระดับการรับรูวัฒนธรรมองคการและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พบวากลุมตัวอยางมีระดับการรับรู
วัฒนธรรมองคการและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และหากพิจารณาความสัมพันธระหวางการรับ รูวัฒนธรรม
องคการกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พบวา การรับรูวัฒนธรรมองคการของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธทางบวก หรือมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
คําสําคัญ : วัฒนธรรมองคการ, ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน, และบุคลากรระดับปฏิบัติการ
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Abstract
Narrative Research on the Work Adjustment of people with disabilities in charge of Home for
Children with Disabilities at Pakkred has its’ objectives which are : 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. Among the
factors that result in an adjustment to the work of people with disabilities in regard to adapt to different
tasks. To adapt the work environment and the rules and regulations of the agency. And 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. The And adjusting themselves through their own views.
Keywords : TheWork Adjustment, People with disabilities and Home for Children with Disabilities at
Pakkred
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บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรื่อง “เรื่องเลาการปรับตัวในการทํางานของคนพิการที่อยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด”
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บทคัดยอ
เรื่องเลาการปรับตัวในการทํางานของคนพิการที่อยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปาก
เกร็ด ” มีวัตถุประสงค 1.เพื่อศึกษากระบวนการดานการสงเสริมคนพิการในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองของสถา น
สงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 2. เพื่อศึกษาการปรับตัวในการทํางานผานมุมมองคนพิการที่อยูในความดูแล
ของสถานสงเคราะหใชวิธีศึกษา คือ การใชเรื่องเลาและสัมภาษณเชิงลึกกับผูมีสวนรวมในการวิจัย ไดแก เจาหนาที่สถาน
สงเคราะห จํานวน 4 คน และคนพิการ จํานวน 5 คน ผลการศึกษา พบวา กระบวนการสงเสริมคนพิการในการประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองของสถานสงเคราะหฯ แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมความพรอมคนพิการ การสงเสริมคนพิการกอน
ทํางาน และการสงเสริมคนพิการระหวางทํางาน สําหรับการปรับตัวในการทํางานของคนพิการ เริ่มตั้งแตการเลี้ยงดู การศึกษา
และประสบการณการเรียนรูจากสถานสงเคราะห เปนปจจัยที่สงผลในการปรับตัวในการทํางานของคนพิการ ดานการปรับตัว
ให เ ข า สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน/กฎระเบี ย บข อ บั งคั บ ของหน ว ยงาน และการปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ เพื่ อ นร ว มงานและ
ผูบังคับบัญชา ดังนั้น การปรับตัวในการทํางานของคนพิการที่อยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด ประกอบดวย การสงเสริมคนพิการในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองของสถานสงเคราะหฯ และการปรับตัวของคน
พิการ
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