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คานา
เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาคณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จึงได้จัดงานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 60 ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โดยในวันที่ 25 มกราคม 2557 คณะได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเป็นประธานใน
พิธีเปิดงานสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงประทานพระดารัส “งานสังคมสงเคราะห์กับการพัฒนาสังคมไทย”
ส่ ว นกิ จ กรรมทางวิ ช าการอื่ น ๆที่ ค ณะฯได้ ด าเนิ น การในวั น ที่ 24 และ 25 มกราคม 2557 นั้ น
ประกอบด้ ว ยเวที เ สวนา “เวที เ ล่ า ขานต านานสั ง คมสงเคราะห์ ร าลึ ก 60 ปี ” โดยศิ ษ ย์ เ ก่ า ของคณะฯ
ในแต่ ล ะยุ คในช่ ว งระยะเวลา 60 ปี นอกจากนี้ ไ ด้ มีกิ จกรรมการน าเสนอหลั ก สู ต รใหม่ข องคณะฯ ได้ แ ก่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรแรกของ
คณะฯ เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม ฉลองเนื่ อ งในโอกาสของการพั ฒ นาการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของคณะฯตลอด
ระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ มีเวทีการนาเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง
นักศึกษาในประเด็นทางสังคมที่หลากหลาย ภายใต้หัวข้อ “60 ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : คุณค่าของ
วิชาชีพและพลังสู่การพัฒนาสังคม” โดยมีผลงานเข้าร่วมนาเสนอทั้งสิ้น จานวน 25 เรื่อง
กระผมหวังว่ากิจกรรมทางวิชาการที่คณะได้ดาเนินการต่อเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการ
สถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในครั้งนี้ และผลงานวิชาการอันทรงคุณค่าในการพัฒนาศาสตร์ทางสังคม
สงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และการพัฒนาชุมชน สะท้อนถึงบทบาทของคณะฯ และการพัฒนาทางวิชาการ
และวิชาชีพทางด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมและชุมชนที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
60 ปี และจะยั่งยืนตลอดไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60

คากล่าวรายงานการจัดสัมมนาวิชาการ
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ครบรอบ 60 ปี
หัวข้อ “60ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์:คุณค่าของวิชาชีพและพลังสู่การพัฒนาสังคม”
โดย
อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
วันศุกรที่ 24 มกราคม 2557 ณ สค. 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
*************************************
กราบเรียนคณบดี คณาจารย์ และผู้ท่านเกียรติทุกท่าน
ในวาระครบรอบ การสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 60 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีการ
และกิจกรรมเนื่องในโอกาสสาคัญ ในปีนี้ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนแรก พิธีการและกิจกรรมใน วันศุกร์ที่ 24
มกราคม 2557 ซึ่งจะประกอบด้วยพิธีการทางศาสนาและการสัมนาเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
เพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และการพัฒนาสังคม ระหว่าง
คณาจารย์ นักวิชาการ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และในส่วนที่สอง ได้แก่ พิธีการและกิจกรรมในวันที่ 25 มกราคม 2557 ซึ่ง
ในปีนี้ถือเป็นวาระสาคัญยิ่ง ที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎ ราชกุมาร จะเสด็จ มาทรงประธานในพิธี เปิ ดงานสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศ าสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ครบรอบ 60 ปี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมนี้ ยั งมีการเปิดตัวหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีการออกแบบหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็นสากล
ในวาระครบรอบการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 60 ในหัวข้อ “60 ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ :
คุณค่าของวิชาชีพและพลังสู่การพัฒนาสังคม” นี้ คณะกรรมการอานวยการจัดงานฯ เป็นพ้องต้องกันว่า หัวข้อหลักควรจะ
เน้นย้าถึงพัฒนาการอันยาวนานและมั่นคงของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สู่การพัฒนาจนเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ และ
เป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยในงานสัมมนาวิชาการฯ ในภาคเช้าวันนี้ จะเป็นการเปิดเวทีเสวนา เรื่อง
“เวทีเล่าขานตานานสังคมสงเคราะห์ ราลึก 60 ปี” โดยศิษย์เก่าคณะของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จาก 4 รุ่น ซึ่งจะร่วม
บอกเล่าเรื่องราวและแลกเปลี่ยนถึงประวัติศาสตร์พัฒนาการที่สาคัญของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา
สาหรับในภาคบ่ายจะเป็นการสัมมนาวิชาการกลุ่มย่อย จานวน 5 ห้องย่อย ได้แก่
ห้องย่อยที่ 1: การดูแลทางสังคมสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
ห้องย่อยที่ 2: การความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจสังคมและสวัสดิการสังคม
ห้องย่อยที่ 3: การพัฒนาสังคมและชุมชน
ห้องย่อยที่ 4: วิชาชีพสังคมสงเคราะห์: อัตลักษณ์และบทบาท และ
ห้องย่อยที่ 5: การประเด็นเฉพาะในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
โดยปีนี้ มีผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกให้นาเสนอจานวนทั้งสิ้น 25 เรื่อง จากทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จากทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีผลงานวิชาการอันเกี่ยวข้องกั บงานสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการ
สังคม และการพัฒนาสังคม
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญ ท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ ให้เกียรติ
กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “60 ปี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์: การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ด้วย ขอกราบเรียน
เชิญ…
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คากล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ
เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ครบรอบ 60 ปี
หัวข้อ “60 ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์:คุณค่าของวิชาชีพและพลังสู่การพัฒนาสังคม”
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วันศุกรที่ 24 มกราคม 2557 ณ สค. 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
*************************************
เรียน ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีนี้ กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง
และถือว่าเป็นโอกาสพิเศษกว่าทุกปี ในฐานะการครบรอบ 60 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนด้าน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งถือสถาบันแรกทีเ่ ปิดการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในประเทศ
ไทย และหากเปรียบเทียบ ก็คงเปรียบได้กับต้นไม้ที่เติบใหญ่ ยืนต้นอย่างสง่างามมาเป็นระยะเวลา 60 ปี แผ่ร่มเงาขยายไปยัง
กลุ่มเป้าหมายของงานสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม โดยในปีนี้ คณะฯ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะ
จัดให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง 2 วัน เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมแสดงความยินดีในประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แห่งนี้
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ใน 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันครบรอบการสถาปนาคณะฯ ปีที่
59 และเป็นวันที่ พรบ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันเราได้มีตั้งสภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกาลังเดินหน้าสู่การพัฒนาความเป็นวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ในส่วนของ
การศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และนโยบายสังคม สถาบันเครือข่ายฯ ได้มีการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (หรือ
มคอ.1) ร่วมกัน เพือ่ ให้หลักสูตรการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และนโยบายสังคมในสถาบันต่าง ๆ มีมาตรฐาน
และสามารถเทียบเคียงได้กับสากล
สาหรับการสัมมนาวิชาการฯ ในวันนี้ ผมเชื่อว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และได้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่จะ
นาไปสู่ข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์ต่องานสังคมสงเคราะห์ ขอขอบพระคุณคณะศิษย์เก่าในเวทีเสวนา “เวทีเล่าขานตานาน
สังคมสงเคราะห์ ราลึก 60 ปี” ที่จะร่วมบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และขอขอบพระคุณ
ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะนักวิจัย ที่ได้รวบรวมประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ใน
60 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลงานอันทรงคุณค่ายิ่งของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในฐานะตัวแทนของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติและ
หน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุน จนทาให้การจัดการสัมมนาครั้งนี้บังเกิดขึ้นได้ และในโอกาสนี้ ผมขอเรียนเชิญทุกท่านอีก
ครั้งในวันพรุ่งนี้ เพื่อเข้าร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และร่วมน้อมฟังพระดารัส “งาน
สัง คมสงเคราะห์ กับ การพัฒนาสั ง คมไทย” และร่ว มฟั ง เวที เสวนา “การศึ กษาด้ า นนโยบายสั งคมและการพั ฒนา:
ความสาคัญ และทิศทางสู่อาเซียน” พร้อมการเปิดตัวหลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา
(หลักสูตรนานาชาติ) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แห่งนี้
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “60 ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์:คุณค่าของ
วิชาชีพและพลังสู่การพัฒนาสังคม” ณ บัดนี้
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กาหนดการ
งานสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี
เรื่อง "60 ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : คุณค่าของวิชาชีพและพลังสู่การพัฒนาสังคม”
24-25 มกราคม พ.ศ. 2557
--------------------------------------วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557
ภาคเช้า ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
07.30 – 08.00 น.
บวงสรวงพระภูมิ
08.00 – 08.30 น.
ถวายสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูป
08.30 – 09.00 น.
พิธีมอบทุนการศึกษา
ภาคเช้า ณ ห้อง สค.103 ชั้น 1 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
09.00 – 09.30 น.
ลงทะเบียนงานสัมมนาวิชาการ
09.30 – 10.00 น. พิธีเปิดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มธ.
ครบรอบ 60 ปีและมอบโลห์เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนกองทุนวิจัยค่าธรรมเนียมคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
10.00 – 12.00 น.
เวทีเสวนา “เวทีเล่าขานตานานสังคมสงเคราะห์ ราลึก 60 ปี”
- คุณสุนันท์ ไทยลา กรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
- คุณภาวิณี อามาตย์ทัศน์ ข้าราชการบานาญ
- คุณวีรมลล์ จันทรดี ผู้ชานาญการพิเศษ นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
- อาจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์ อาจารย์ประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- ศาสตราจารย์ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ผู้ดาเนินรายการ
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย ณ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
13.00 – 16.00 น.
สัมมนาวิชาการห้องย่อย
ห้องย่อยที่ 1:การดูแลทางสังคมสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ณ.ห้อง สค.209
ห้องย่อยที่ 2:การความเหลื่อมล่าทางเศรษฐกิจสังคม และสวัสดิการสังคม ณ.ห้อง สค.210
ห้องย่อยที่ 3 : การพัฒนาสังคมและชุมชน ณ.ห้อง สค 208
ห้องย่อยที่ 4 :วิชาชีพสังคมสงเคราะห์: อัตลักษณ์และบทบาท ณ.ห้อง สค.310
ห้องย่อยที่ 5 :การประเด็นเฉพาะในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ณ.ห้อง สค.311
16.00 – 16.30 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตรสาหรับผู้นาเสนอผลงานวิชาการ
* พิธีกร ภาคเช้า : อาจารย์ ณัฏฐพัชร สโรบล และ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกุล
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วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557
ภาคเช้า ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
08.00 – 09.30 น.
ลงทะเบียน
09.30 น.
ผู้เข้าร่วมพร้อมในหอประชุมศรีบูรพา
10.30 น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ประธานในพิธีเสด็จฯ ถึงหอประชุมศรีบูรพา
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบทูลถวายรายงานการจัดงาน
- ทรงประทานพระดารัส “งานสังคมสงเคราะห์กับการพัฒนาสังคมไทย”
- เสด็จกลับ
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย ณ หอประชุมวรรณไวทยากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
13.00 – 15. 30 น.
- เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตร
นานาชาติ) เวทีเสวนา “การศึกษาด้านนโยบายสังคมและการพัฒนา : ความสาคัญและ
ทิศทางสู่อาเซียน (Social Policy and : (Social Policy and Development Studies :
Future Direction towards ASEAN) โดย
-คุณสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน
-ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ
-คุณปิญาภรณ์ มัณฑะจิตร์ ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล และคุณขวัญพัฒน์ สุทธิ
ธรรมกิจ
-คณบดี ผู้ดาเนินรายงาน
-ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรฯร่วมดาเนินรายการ
16.00 น
พิธีปิด
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การดูแลทางสังคม
สาหรับกลุ่มเปาาหมายที่หลากหลาย
Social Care for Diverse Population
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การประชุมครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
Family Conference/Family Meeting in End-of-life Care
ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์1
Dr.Kitipat Nontapattamadul2

Abstract
Family conference or family meeting is an essential tool for end-of-life care. Team of the end-oflife care often tells bad news to the family, or changing from therapeutic goal to palliative care which
requires consensus from the family. The opportunity opens for family’s involvement in decision-making as
well as preparation family to cope with the coming situation. All of these reasons support the importance
of family conference. Social work is not the sole profession taking care of family conference. However, a
social worker is trained to understand very well about the significance if the family, strategies in working
with family and frameworks coverage on family-based approaches therefore social work is increasing the
role in end-of-life care. For the family conference, there are many processes and skills related. The
essential skills include using circular questions, strategic questions, reflexive questions and summarizing
the family’s concerns. Principles for arranging family conference are set-up of the meeting, co-facilitation,
cultural sensitivity, understanding the family’s strengths and vulnerabilities, and deliver resources as
appropriate.
Keywords : Family conference, End-of-life care, and Social work roles in end-of-life care
บทคัดย่อ
การประชุมครอบครัวเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทีมที่ดูแลรักษาต้องบอกข่าวร้ายกับ
ครอบครัว หรือการเปลี่ยนเป้าหมายการบาบัดรักษาให้หาย มาเป็นการดูแลรักษาแบบประคับประคอง ทาให้ทีมผู้ดูแลรักษา
ต้องการความเห็นพ้องจากครอบครัวผู้ป่วย การเปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัด สินใจ การเตรียมครอบครัวให้
รับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เหล่านี้ทาให้การประชุมครอบครัวมีความสาคัญยิ่งขึ้น การจัดประชุมครอบครัวไม่ได้ผูกขาดไว้กับ
บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์แต่ลาพังวิชาชีพเดียว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพที่ได้รับการ
ฝึกอบรมให้มีความเข้าใจในความสาคัญของครอบครัว กลยุทธ์การทางานกับครอบครัวและมีกรอบแนวความคิดที่ครอบคลุม
การทางานกับครอบครัวเป็นสาคัญ-นั้น สังคมสงเคราะห์จึงเป็นวิชาชีพที่มีความจาเป็นมากยิ่งขึ้นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย การประชุมครอบครัวมีขั้นตอนและทักษะที่เกี่ยวข้องมากมาย ทักษะที่สาคัญ มีอาทิ การใช้คาถามเวียนถามไปยังคนใน
ครอบครัว การตั้งคาถามในเชิงกลยุทธ์ การตั้งคาถามให้สะท้อนกลับ และการสรุปสิ่งที่ครอบครัวเป็นกังวล ส่วนหลักการสาคัญ
ในการจัดประชุมครอบครัว ได้แก่ การจัดให้มีการประชุมครอบครัว การร่วมอานวยการประชุม การฉับไวต่อการรับรู้เชิง
วัฒนธรรม การทาความเข้าใจกับจุดแข็งและความเปราะบางของครอบครัว และการจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสม.
คาสาคัญ : การประชุมครอบครัว, การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และ, บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย.

1

รองศาสตราจารย์ กลุ่มชานาญการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
Associate Professor, Medical Social Work, Faculty of Social Administration, Thammasat University.
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ความนา
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (End-of-life Care) กาลังเป็นที่สนใจของวงการแพทย์และวิชาชีพอื่น ในทีมสหวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เจริญก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว ทาให้มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติในหลายด้าน รวมทั้งการยืดชีวิตคนเจ็บป่วยและผู้สูงอายุ จนทาให้แพทย์
บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป คาดหวังและตั้งความหวังไว้ว่า ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับการรักษาเยียวยาแล้ว
จะต้องหายหรืออย่างน้อยจะต้องยืดให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ยิ่งไปกว่านั้น แพทย์ส่วนหนึ่งเกิดคติที่ว่า ถือเป็นความล้มเหลว
ถ้าผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลเสียชีวิตลง บุคคลทั่วไปก็ตั้งความหวังไว้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ไว้สงู มาก เมื่อญาติหรือ
ตนเองเจ็บป่วยก็หวังว่าต้องหายหรืออย่างน้อยต้องไม่ตาย เมื่อไม่เป็นไปตามความคาดหมายก็เกิดความผิดหวังอย่างรุนแรง
หลายคนถึงกับตั้งคาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งนาไปสู่การฟ้องร้อง ดังนั้น
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต่างพยายามยืดชีวิตผู้ป่วยให้อยู่ได้นานที่สุด ไม่ว่าด้วยการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพียงใด หรือผู้ป่วยจะอยู่
ด้วยคุณภาพชีวิตอย่างไร (สุมาลี นิมมานนิตย์, 2547) อย่างไรก็ตาม การยืดชีวิตผู้ป่วยด้วยการรักษาพยาบาลใดๆ ที่เพิ่มความ
เจ็บปวดและความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่สามารถทาให้ผู้ป่วยหายหรือดีขึ้นจากโรคจนสามารถช่วยตนเองได้ ย่อมเป็น
การทรมานมากกว่าการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้ง ยังถือเป็นการเบียดเบียนประโยชน์จากผู้ป่วยอื่นๆ และสังคมอีกด้วย
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้กลายมาเป็นความต้องการทางสังคมที่ปราศจาก
การตอบสนองที่ถูกต้องมาเป็นเวลานาน เนื่องมาจากสถานการณ์ทางสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลงไป ผนวกกับ
ทัศนคติของนักวิชาชีพ ประชาชน ตลอดจนญาติของผู้ป่วยที่ทาให้เกิดความกดดันและเป็นความต้องการทางสังคมที่ต้องการ
การจัดการแก้ไขให้ถูกวิธีและให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจึงเพิ่ม
ความสาคัญมากยิ่งขึน้ ในปัจจุบัน
ในขณะเดียวกัน ท่ามกลางความตื่นตัวในเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาองค์ความรู้และ
วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ การประชุมครอบครัว (Family conference/Family-team conference/Family Meeting) กาลัง
เป็นพัฒนาการที่มีความสาคัญมากยิ่งขึ้นในการทางานกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายและญาติในโรงพยาบาล
สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งสหรัฐอเมริกายังได้ตีพิมพ์มาตรฐานการทางานด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของนักสังคมสงเคราะห์ (NASW Standards for Palliative and End of Life Care) ทั้งนี้
NASW ได้ ก าหนดให้ ม าตรฐานของนั ก สั งคมสงเคราะห์ ข้ อ ที่ 4 ว่ า ด้ ว ย มาตรฐานด้ า นการด าเนิ น การและการวางแผน
(Standard 4: Intervention and Treatment Planning) มีการดาเนินการด้านการประชุมทีมงานกับครอบครัว (family team conferencing) (NASW, 2008, p. 21)
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากการประชุมครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีเนื้อหาที่มีคาศัพท์เฉพาะด้านที่จาเป็นต้องอภิปราย
ให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อน ดังต่อไปนี้
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ความหมายของ “ผู้ป่วยระยะสุดท้าย” ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้ (ก) ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
หมายถึง ผู้ป่วยที่หมดหวัง ที่ป่วยด้วยโรคทางกายและ หรือทางใจที่ไม่มีโอกาสจะพ้นความทุกข์ทรมานและไม่สามารถใช้เวลาที่
เหลือในชีวิตของตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้ (สันต์ หัตถีรัตน์, 2543) (ข) ผู้ป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่
สามารถรักษาให้หายได้และมีชีวิตอยู่ได้ภายใน 6 เดือน (ห้องสิน ตระกูลทิวากร, 2553) และ (ค) ผู้ป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง
ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ทาได้เพียงการดูแลแบบประคับประคอง ในเรื่องของการเจ็บปวด และ
อาการอื่นๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ผู้ป่วยจะมีอาการทรุดลงไปเรื่อยๆ และจะเสียชีวิตในที่สุด (สุว
คนธ์ กุรัตน์, พัชรี ภาระโข และสุวิริยา สุวรรณโคตร, 2556)

- 13 -

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) คือ รูปแบบการดูแลสุขภาพในผู้ที่ต้องทุกข์ทรมานด้วยโรคที่
คุกคามต่อชีวิต โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยและครอบครัว สามารถเผชิญความเจ็บป่วยที่มีอยู่ได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะ
กระทาได้ ซึ่งประกอบด้วยการป้องกันและลดภาวะทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด และมีปัญหาด้านอื่นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
และจิตวิญญาณ (WHO, 2005 อ้างถึงในศรีเวียง ไพโรจน์กุล, 2553) การดูแลแบบประคับประคอง เริ่มต้นตั้งแต่รู้ผลการ
วินิจฉัยโรคจากแพทย์
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (End-of-life Care) เป็นการดูแลผู้ป่วยที่รู้ว่ามีระยะเวลาเหลือจากัด ส่วนใหญ่จะนับ
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือนก่อนเสียชีวิต การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีความหมายถึง การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในวาระ
สุดท้ายของชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ ยังไม่มีคาจากัดความสากลว่าเมื่อใดจึงจะเรียกว่า “วาระสุดท้ายของชีวิต” แน่นอน
อย่างไรก็ตาม การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีความสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้น ทา
ให้ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมีจานวนมากขึ้น เนื่องจากการศึกษาที่พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ว่าจะมีต้นตอของการเจ็บป่วยมาจากสาเหตุ
ใดก็ตาม ล้วนมีความต้องการการดูแลคล้ายคลึงกัน ได้แก่ (ก) ต้องการการดูแลมิให้มีความเจ็บปวดเกิดขึ้น (ข)ไม่ต้องการให้มี
การยืดชีวิตอย่างไม่สมเหตุสมผล (ค) ต้องการปลดเปลื้องภาระทางกายและทางใจที่ยังค้างอยู่ (ง) ต้องการความรักและ
สัมพันธภาพอันดีจากคนใกล้ชิด และ (จ) ต้องการเสียชีวิตที่ดี (Good death) (ห้องสิน ตระกูลทิวากร, มปพ)
การประชุมครอบครัว หรือการประชุมระหว่างครอบครัวผู้ป่วยและทีมที่ดูแล (Family conference หรือบางแห่ง
ใช้ Family-team conferencing และบางแห่งใช้ Family meeting) หมายถึง การเปิดโอกาสให้มีการติดต่อสื่อสารที่ดี
ระหว่างผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วยและทีมที่ดูแลสุขภาพของผู้ป่วย ทั้งนี้ การประชุมครอบครัวช่วยให้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายของการดูแลรักษา การตัดสินใจในเรื่องการดูแลรักษาที่อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
ได้ซักถามและชี้แจงข้อสงสัย เกี่ยวกับการดูแลรักษา ตลอดจนร่วมกันวางแผนการดูแลรักษา หรือร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาที่เห็นว่าเหมาะสม (กิติพล นาควิโรจน์, มปป.; Christ, & Blacker, 2009; Curtis, et al., 2001; DeLisser, 2010).
แนวโน้มความสาคัญในการทางานกับครอบครัว
แนวโน้มที่แสดงให้เห็นพัฒนาการในการทางานด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่สาคัญมีสองประการ ได้แก่ (ก) การ
ขยายตัวและการเติบโตของบริการดูแลรักษาแบบประคับประคองในโรงพยาบาลต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย และ (ข) การ
ตื่นตัวและแพร่กระจายของรูปแบบการทางานที่ให้ความสาคัญกับการดูแลครอบครัว (family-centered care) ทั้งในด้าน
กุมารเวชศาสตร์ (pediatrics) ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ คาถามที่ตามมา คือ นักวิชาชีพที่ให้ บริการด้านการ
ดูแลรักษา – แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และวิชาชีพอื่นๆ จะสร้างการมีส่วนร่วมอย่างไร ระหว่างภาคีนักวิชาชีพที่ให้
การดูแลอย่างเป็นทางการกับเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ-ครอบครัวและญาติมิตรของผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแล
รักษาผู้ ป่วยระยะสุดท้ าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นัก สังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ได้ รับการฝึกอบรมให้มีค วามเข้ าใจใน
ความสาคัญของครอบครัว กลยุทธ์การทางานกับครอบครัวและมีกรอบแนวความคิดที่ครอบคลุมการทางานกับครอบครัวเป็น
สาคัญนั้น สังคมสงเคราะห์จึงเป็นวิชาชีพที่มีความจาเป็นมากยิ่ งขึ้นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Kovacs, Bellin, &
Fauri, 2006, pp. 14-15).
ภูมิหลังของการประชุมครอบครัว
การประชุมครอบครัวในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้กลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางในหน่วยผู้ป่วยใน ที่ผู้ป่วยมี
ภาวะของโรคเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในขั้ นของการดูแลแบบประคับประคอง การสนับสนุนของครอบครัวผู้ป่วยจึงมีความสาคัญ
อย่างมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการการวางแผนการดูแลรักษาและการดูแลรักษาต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การประชุม
ครอบครัวอาจมีความจาเป็นไม่มากสาหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะแรกๆ ยกเว้นแต่การประชุมครอบครัวในกรณีผู้ป่วยเด็กหรือผู้ป่วย
ที่มีปัญหาด้านพันธุกรรม ทั้ งนี้ การประชุมครอบครัว เป็นรูปแบบการดาเนินงานที่ร่วมกันจัด ให้เกิดขึ้นระหว่าง แพทย์ ที่
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เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา (Oncologist) หรือแพทย์ทั่วไป (physician) กับนักสังคมสงเคราะห์ หรือจิตแพทย์ (Kissane,
etal, 2007, p.1)
การประชุมครอบครัวถือได้ว่าเป็นสือ่ กลางที่สาคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่สุจริตเที่ยงธรรมและการ
ติดต่อสื่อสารที่เป็นระบบเปิด ที่มุ่งระดมทรัพยากรของผู้ป่วย ครอบครัวและทีมที่ดูแลรักษา เพื่อทาให้เกิดการเห็นพ้องกันใน
แผนการดาเนินการ ที่มีเป้าหมายในการดูแลรักษาที่ชัดเจน (Loscalzo, 2008, p.481)
ปัญหาและความจาเป็นที่เป็นเหตุผล ทาให้การประชุมครอบครัวจาเป็นต้องเข้ามามีบทบาทอย่างสาคัญ ได้แก่
ปัญหาท้าทาย 10 ประการ คือ
(1) ความคาดหวังของผู้ป่วยและครอบครัวที่ไม่ตรงกับสภาพความจริง
(2) ผู้ป่วยไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
(3) ทีมบุคลากรขาดการฝึกอบรมด้านการติดต่อสื่อสารอย่างพอเพียง
(4) แพทย์ถูกเรียกร้องอย่างมาก
(5) การขาดทิศทางการดูแลรักษาที่ก้าวหน้า
(6) การไม่เห็นพ้องกันในครอบครัวผู้ป่วย
(7) การขาดการสื่อสารระหว่างทีมการดูแลรักษาและครอบครัวที่เหมาะสมพอเพียง
(8) การเกรงกลัวด้านการชดใช้ความเสียหายตามกฎหมาย
(9) ความคาดหวังของแพทย์และผู้ดูแลรักษาที่ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง และ
(10) ปัญหาพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการประชุมครอบครัว (Nelson, et al., 2006 cited in Loscalzo, 2008, pp.
481-482)
การประชุมครอบครัวเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของการวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทั้งนี้ เป็นที่ชัดเจน
ว่า การสื่อสารที่มีประสิทธิผลระหว่างผู้ป่วย ครอบครัวและทีมที่ดูแลรักษาจะช่วยสนับสนุนให้การดูแลรักษาเป็นไปได้ด้วยดี
และผู้ป่วยมีความพึงพอใจ ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้น มีความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามความสามารถในการสื่อสารของแพทย์และทีมที่ดูแล
รักษา การประชุมครอบครัวเป็นประโยชน์มากในการนามาใช้พูดคุยหารือถึงสภาวะของผู้ป่วยและเป้าหมายการดูแลรักษา เมื่อ
มีการจัดการประชุมครอบครัวในแบบเชิงรุก และเมื่อไม่ได้ครอบคลุมเพียงประเด็นข้ อเท็จจริงทางการแพทย์ ทว่า รวมไปถึง
การรับฟังทรรศนะของผู้ป่วยต่อความเจ็บป่วยของเขาหรือเธอ และการร่วมกันพัฒนาแผนการดูแลรักษา การประชุมครอบครัว
สามารถลดระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องอยู่ใน ICU อย่างชัดเจน การประชุมครอบครัว ยังส่งผลให้ทีมการดูแลรักษาสามารถยุติการ
ใช้เทคโนโลยีการประคับประคองได้ในระยะแรกๆ โดยไม่เพิ่มอัตราการเสียชีวิต ตลอดจนช่วยให้ผู้ป่วยที่กาลังจะเสียชีวิตได้
เข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคองได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ (Joshi, 2013, p.637)
การที่ทีมดูแลรักษาต้องบอกข่าวร้าย หรือต้องจัดการประชุมครอบครัวที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่มีความ
ยุ่งยากสลับซับซ้อนนั้น เป็นสิ่งที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก ความท้าทายบางครั้งเกิดจากการที่แพทย์ขาดการฝึกอบรมใน
เรื่องการสื่อสารข่าวร้าย ความกลัวในความไม่แน่นอน การขาดความรู้เกี่ยวกับทางเลือกในการจัดการ ความกลัวการตอบสนอง
ทางอารมณ์ความรู้สึกที่จะได้รับ และการรู้สึกไม่สบายใจที่จะแสดงความอารมณ์รู้สึกของตนต่อผู้ป่วยและครอบครัว บางที
แพทย์ไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เพียงพอในการพูดคุยประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากปรัชญาการบาบัดรักษาให้หาย มา
เป็นการดูแลระยะสุดท้ายที่มุ่งการดูแลให้สบายกายสบายใจ (comfort-based end-of-life care) ของผู้ป่วยและครอบครัว
(Joshi, 2013, p. 637)
เหตุผลที่ครอบครัวต้องเข้าร่วมในการตัดสินใจ
ทีมที่ดูแลรักษาจาเป็นต้องเข้าใจเหตุผลที่ครอบครัวของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ต้องเข้าร่วมในการพูดคุยเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย สืบเนื่องมาจากข้อเท็จจริง อย่างน้อยสี่ประการ คือ
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(ก) ครอบครัวผู้ป่วยเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่า อะไรคือสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการ
(ข) ครอบครัวผู้ป่วยเป็นผู้ที่ใส่ใจดูแลในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยมากกว่าใครๆ
(ค) ผู้ป่วยต้องการให้ครอบครัวเป็นผู้ตัดสินใจและไว้วางใจในวิจารณญาณของครอบครัว และ
(ง) ครอบครัวจะอยู่กับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจอย่างชัดเจนมากกว่าผู้ใด
ผลการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญที่สุดสาหรับครอบครัว ก็คือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่
คนที่ครอบครัวรัก (หมายถึงผู้ป่วย) นั้นได้รับการดูแลรักษาอย่างไรและทาไม ความต้องการข้อมูลข่าวสารนี้มีความสลับซับซ้อน
เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ครอบครัวตกอยู่ในภาวะความตึงเครียดอย่างมาก ยิ่งทาให้การเก็บงาข้อมูลข่าวสารไม่บอกแก่
ครอบครัว ยิ่งเป็นไปได้ยาก ความตึงเครียดที่เกิดกับครอบครัวนี้มักจะส่งผลต่อพลวัตของครอบครัวทั้งในด้านจุดแข็งและด้าน
ความอ่อนแอของครอบครัวผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม คาว่า “ครอบครัว” ในที่นี้ นักวิชาการบางท่าน ให้ความหมายอย่างกว้างขวาง
โดยมองว่า ครอบครัวหมายถึง บุคคลใดก็ตามที่มีความสาคัญต่อชีวิตของผู้ป่วยที่สามารถเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อการดูแล
รักษาผู้ป่วยได้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ป่วยหรือไม่ก็ตาม (Chaitin, & Arnold, 2013).
บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในทีมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
เพื่อที่จะให้ภาพพื้นฐานการทางานของนักสังคมสงเคราะห์ในการประชุมครอบครัว จาเป็นต้องกล่าวถึงบทบาทของ
นักสังคมสงเคราะห์ในทีมดูแลผูป้ ่วยระยะสุดท้าย อย่างไรก็ตาม นักสังคมสงเคราะห์ไม่ได้ผูกขาดหน้าที่ในการประชุมครอบครัว
ไว้เพียงวิชาชีพเดียว ทว่า การประชุมครอบครัวเป็นภาระงานของทีมสหวิชาชีพที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ที่มีนักวิชาการสังคมสงเคราะห์พยายามชี้แจงบทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ในการ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยเน้นให้เห็นอัตลักษณ์ของวิชาชีพที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่นๆ กล่าวคือ มีบทความที่นักวิชาการสังคม
สงเคราะห์ท่านหนึ่งในสหราชอาณาจักร เขียนเพื่อบอกกับวิชาชีพพยาบาลถึงบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ (Payne, 2007,
p. 69) ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย ศาสตราจารย์มัลคอล์ม เพนย์ (Malcolm Payne, 2007, p. 69) ได้กล่าวว่า นัก
สังคมสงเคราะห์นั้นแตกต่างจากวิชาชีพแพทย์และพยาบาลในประเด็นที่ นักสังคมสงเคราะห์มีเป้าหมายของการปฏิบัติงาน คือ
การบูรณาการความเป็นธรรมทางสังคม (social justice) กับการแก้ไขปัญหาทางสังคมในการให้ความช่วยเหลือบุคคล เพื่อ
นาไปสู่การเสริมพลังอานาจ (empower) ให้กับบุคคล และรวมถึงการส่งเสริมให้บุคคลมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี (enhance
their wellbeing) นักสังคมสงเคราะห์ไม่ควรเป็นได้เพียงผู้ให้การปรึกษา นาเด็กไปอยู่ในความดูแล หรือเพียงการคัดสรรบุคคล
ที่ควรได้รับบริการความมั่นคงทางสังคม หรือทาแต่เพียงการจาหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน นักสังคมสงเคราะห์ทางานหลากหลาย
ประการในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
สิ่งที่แตกต่างมากที่สุดระหว่างสังคมสงเคราะห์กับวิชาชีพอื่นในการดูแลรักษาคือ การที่นักสังคมสงเคราะห์รวมศูนย์
การทางานไปที่การปรับปรุงสัมพันธภาพทางสังคม (improving social relationships) ในขณะที่ วิชาชีพอื่นไม่ได้สนใจ
ประเด็นสัมพันธภาพทางสังคมมากนัก วิชาชีพการดูแลรักษานั้นเน้ นการปรับปรุงสุขภาพของบุคคลและสุขภาวะของสังคม
โดยทั่วไป สังคมสงเคราะห์สนับสนุนเป้าหมายนี้ได้และขณะเดียวกัน นักสังคมสงเคราะห์ที่ทางานเกี่ยวข้องกับสุขภาพจะ
พยายามให้ความช่วยเหลือบุคคลให้เผชิญกับปัญหาสังคมและปัญหาด้านสัมพันธภาพที่อุบัติขึ้นเมื่อมีใครสักคนเจ็บป่ว ยหรือ
ป่วยถึงขั้นกาลังจะเสียชีวิต การทางานของนักสังคมสงเคราะห์ช่วยให้ทีมการดูแลรักษาบรรลุผลสาเร็จ แต่ในท้ายที่สุด ก็มี
เป้าหมายสุดท้ายที่เป็นการปรับปรุงสังคม และพัฒนาความเข้มแข็งของโครงสร้างสังคม อาทิ ครอบครัวและชุมชน ให้สามารถ
เผชิญกับความทุกข์ยากเดือดร้อนต่างๆ ได้ดี
ในกรณีของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย นักสังคมสงเคราะห์ช่วยครอบครัวของผู้ป่วยที่กาลังจะจากไปในการแยกแยะ
สัมพันธภาพ ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน จัดการด้านการเงิน และวางแผนการดูแลเด็กในอนาคต นักสังคมสงเคราะห์มีความ
คาดหวังว่า ตนจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว จนครอบครัวมีพลังในการจัดการกับความทุกข์ยากเดือดร้อนใน
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อนาคตได้ และช่วยให้บุคคลมีความมั่นใจว่า เขาหรือเธอสามารถเผชิญกับความตายของผู้ที่เป็นที่รักได้ ซึ่งถือได้ว่า นี่เป็นการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับให้กับสัมพันธภาพทางสังคม (Payne, 2007, p. 72)
สิ่งที่เป็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากที่สุด ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์กับนักวิชาชีพอื่นในทีมดูแลรักษาอีกประการ
หนึ่ง คือ นักสังคมสงเคราะห์ ได้รั บการฝึกอบรมมาจากฐานความรู้ด้ านสังคมศาสตร์ มากกว่า ความรู้ด้า นชีวะการแพทย์
(biomedical knowledge) อย่างไรก็ตาม นักสังคมสงเคราะห์มักจะได้รับการฝึกอบรมพื้นฐานในด้านชีวะการแพทย์ในบาง
ด้าน เช่น ความรู้เ รื่องภาวะความพิก าร หรื อความรู้ด้านสุขภาพจิต นั กสังคมสงเคราะห์ โดยทั่ วไป ทางานเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของบุคคลและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งมีผลมาจากการเจ็บป่วย โดยทางานกับบุคคล ครอ บครัวและ
เครื อ ข่ า ยทางสั งคม ตลอดจนชุ ม ชน งานของนั ก สั งคมสงเคราะห์ ทั่ ว ไปอาจจะไม่ไ ด้ ร วมศู นย์ ไ ปที่ ก ารเจ็ บ ป่ วยและการ
บาบัดรักษา ยกเว้น แต่นักสังคมสงเคราะห์ที่อยู่ในตาแหน่งที่ต้องใช้ความชานาญพิเศษ อาจจะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้มี
ข้อมูลความรู้ด้านชีวะการแพทย์เพิ่มเติมตามที่ต้องการ (Payne, 2007, p. 72)
ในขณะที่ วิชาชีพในทีมดูแลรักษามักจะมองครอบครัวและชุมชนเสมือนเป็นบริบท ที่ครอบคลุมการดูแลรักษาที่
เกิดขึ้น ครอบครัวและชุมชนจึงมักถูกมองว่าเป็นอุปสรรคขัดขวาง หรือเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทว่า
นักสังคมสงเคราะห์ จะมองว่าการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นเสมือนหน่วยหรือพื้นที่ (settings) ที่นัก
สังคมสงเคราะห์ต้องดาเนินงานให้ลลุ ่วงซึ่งวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความเป็นเอกภาพในสังคม (social cohesion) โดยการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้สามารถจัดการกับเหตุการณ์ที่สาคัญในชีวิตให้ได้ การทางานของ
นักสังคมสงเคราะห์เป็นการช่วยพยาบาลและนักวิชาชีพอื่นในทีมดูแลรักษา ในการขจัดอุปสรรคในชีวิตของผู้ป่วย ทาให้
พยาบาลและนักวิชาชีพอื่นในทีมดูแลรักษา สามารถดาเนินการดูแลรักษาได้บรรลุผลตามที่ต้องการ
พยาบาลและนักวิชาชีพในทีมดูแลรักษามักจะเรียกหานักสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้มาดาเนินงานในลักษณะของชุด
การดูแลรักษา หรือมาช่วยคัดกรองการดาเนินการจาหน่ายผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม นักสังคมสงเคราะห์มักจะช่วยผู้ป่วยและ
ครอบครัวให้ได้คิดถึงว่า ทีมที่ดูแลรักษาจะมีวิธีการอย่างไรที่จะจัดการกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดขึ้น เมื่อผู้ป่วยด้วยโรค
ร้ายแรงนั้นกาลังเข้าสู่การดูแลระยะสุดท้าย การเดินทางกลับไปอยู่ที่บ้าน และความต้องการการดูแลที่เพิ่มขึ้น นักสังคม
สงเคราะห์จะช่วยให้บุคคลได้คิดถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้ น อาทิ ความจาเป็นที่ต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพัก
(nursing home) เพราะว่า คู่ครองอาจจะหมดหนทางที่จะจัดการดูแลผูป้ ่วยได้อีกต่อไป และผลที่ตามมาจากความรู้สึกสูญเสีย
และความเศร้าโศกที่จะต้องบังเกิดขึ้น นักสังคมสงเคราะห์นั้นถูกกาหนดให้มีคุณลักษณะพิเศษ โดยการผสมผ สานระหว่าง
ความสามารถในการจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและการจัดการกับความรู้สึก ในขณะเดียวกันก็ทางานเคียงข้างไปกับประชาชน
ขณะที่ประชาชนกาลังเดินไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระบวนการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยคนใดคนหนึ่ง (Payne, 2007, p.
73)
การจัดประชุมครอบครัวด้วยรูปแบบ SPIKES
การจัดประชุมครอบครัว หรือการบอกข่าวร้ายให้กับผู้ป่วยและครอบครัวนั้น มีผู้เรียบเรียงหลักการและขั้นตอนต่างๆ
ไว้อย่างมากมาย หลักการและขั้นตอนเหล่านี้ล้วนมีความคล้ายคลึงกัน อาทิ การจัดหาสถานที่ที่มีความสงบเงียบ และการอุทิศ
เวลาให้กับ การพูดคุยที่ ไม่ขัดจังหวะ การค้น หาความจริงจากผู้ป่ว ยและครอบครัวว่า ผู้ ป่วยและครอบครัวมีค วามเข้าใจ
สถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร ผู้ป่วยและครอบครัวต้องการข้อมูลข่าวสารใดเพิ่มเติม การให้ข้อมูลข่าวสาร การตระหนักรู้ใน
อารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อผู้ป่วยและครอบครัว และการกาหนดให้มีแผนการติดตามผล สาหรับ ในที่นี้ ขอนาเสนอหลักการที่
เรียกว่า SPIKES protocol โดยคาว่า SPIKES ย่อมาจากขั้นตอนต่างๆ หกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ดังภาพประกอบที่ 1
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ภาพประกอบที่ 1
รูปแบบ SPIKES: ขั้นตอนการจัดประชุมครอบครัว เมื่อต้องมีการตัดสินใจที่ยากลาบาก
S
Setting of the interview. การเตรียมการสัมภาษณ์.
P
Assessment of the patient’s or family’s perception of the situation. การประเมินการรับรู้
สถานการณ์ของผู้ป่วย หรือครอบครัว.
I
Invitation to share knowledge. การเชิญชวนให้ร่วมแบ่งปันความรู้.
K
Knowledge (or information) sharing. การแบ่งปันความรู้หรือข้อมูลข่าวสาร.
E
Emotions addressed with Empathy. อารมณ์ความรู้สึกและการเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึก.
S
Summarize or Strategize. การสรุป หรือการกาหนดกลวิธีการจัดการ.
(ที่มา: The SPIKES Protocol: A 6-step guide for holding family meetings in which difficult decisions need to
be made. in Buckman, 1992, p. 15 cited in Joshi, 2013, p.638).
รูป แบบ SPIKES นั้น ประกอบด้ว ยหกขั้น ตอน ที่ ค รอบคลุ มองค์ ป ระกอบในส่ วนของการเตรีย มการ ขั้ นการ
ติดต่อสื่อสาร และการวางแผนติดตามผล เครื่องมือนี้สามารถนาไปใช้เป็นกรอบแนวคิดสาหรับการประชุมครอบครัว ที่อยู่ใน
สถานการณ์การตัดสินใจที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การพูดคุยถึงการเปลี่ยนผ่านจากการ
บาบัดรักษาให้หายอย่างเฉียบพลัน มาเป็นการดูแลรักษาตามอาการแบบประคับประคอง นอกจากนั้น การแสดงการรู้จักผู้ป่วย
ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลและการทาความเข้าใจต่อความคาดหวัง ความหวังและความหวาดกลัวของเขาหรือเธอ -เป็นสิ่ง
สาคัญเช่นกัน ทักษะที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ความสามารถในการคาดเดาถึงปัญหาความท้าทาย หรือความขัดแย้ง
เกี่ยวกับเป้าหมายของการดูแลรักษา-ได้ลว่ งหน้า ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารในประเด็นที่ยากลาบาก-ทาได้ง่ายขึ้น โดยเราสามารถ
เชื่อมโยงเป้าหมายของการดูแลรักษาและกลวิธีในการจัดการให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการ
ผู้ป่วยและครอบครัวอาจจะรู้สึกว่า ถูกกดดันหรือถูกข่มขู่จากทีมบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมี
การตัดสินใจที่ยากลาบาก เราจาเป็นต้องให้เวลาและพื้นที่ สาหรับผู้ป่วยและครอบครัวที่จะคิด ผู้ป่วยและครอบครัวมักจะ
ตัดสินใจ ในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการดูแลรักษาของตน และตัดสินใจอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงของ
ตน
ทักษะการสื่อสารที่สาคัญในการจัดประชุมครอบครัว
การจัดประชุมครอบครัวที่ได้ผลสาเร็จ จาเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสารอย่างสูง ในที่นี้ นาเสนอทักษะการสื่อสารที่
คิสซาเน่ และคณะ (Kissane, et al., 2007, pp. 4-5) ได้รวบรวมไว้ ได้แก่ (ก) ทักษะการใช้คาถามเวียนถามไปยังคนใน
ครอบครัว (circular questions) (ข) ทักษะการตั้งคาถามในเชิงกลยุทธ์ (strategic questions) (ค) ทักษะการตั้งคาถามให้
สะท้อนกลับ (reflexive questions) และ (ง) ทักษะการสรุปสิ่งที่ครอบครัวเป็นกังวล (summary of family-focused
concerns) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ทักษะการใช้คาถามเวียนถามคนในครอบครัว
การตั้งคาถามเวียนไปยังคนในครอบครัวเป็นการค้นหาแบบแผนของการหน้าที่ในครอบครัว โดยเป็นการใช้คาถามที่
ถามไปยังสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน ให้แต่ละคนแสดงความเห็นต่อสมาชิกคนอื่น ทาให้เกิดความอยากรู้และการสะท้อน
ภาพรวมของครอบครัวในองค์รวม
ตัวอย่างของคาถาม เช่น “คุณแม่และพี่สาวของคุณรับมือกับอาการป่วยของคุณพ่อคุณอย่างไร?” “ใครเป็นคนใน
ครอบครัวที่รู้สึกแย่ที่สุด ในทรรศนะของคุณ?”

- 18 -
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การใช้คาถามเวียนไปยังสมาชิกครอบครัวเช่นนี้ เป็นทักษะการสื่อสารที่ทาให้นักสังคมสงเคราะห์และผู้จัดประชุม
ครอบครัวรักษาความเป็นกลางได้ดี พร้อมๆ กับส่งเสริมให้ครอบครัวได้แสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาจากสมาชิกในครอบครัว
ด้วยกันได้ การใช้คาถามเวียนเช่นนี้ สมาชิกครอบครัวทุกคนได้รับการเชื้อเชิญให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ การ
หน้าที่ สุขภาพ หรือท่าทีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว ดังเช่นการตั้งคาถามว่า “ใครเป็นผู้พูดอะไร เกี่ยวกับการ
เจ็บป่วยของผู้ป่วย-กับใคร? “ใครในครอบครัวที่มีความกดดันที่สุด?” และ “ครอบครัวจะรับมือกับเรื่อง (ปัญหา) นี้อย่างไร?”
(Kissane, et al., 2007, pp.4-5)
ทักษะการตังคาถามเชิงกลยุทธ์
การตั้ งค าถามเชิ งกลยุท ธ์ เป็ น การตั้งค าถาม โดยมี จุด ประสงค์ เ ป็น การกระตุ้ นให้ มีก ารเปลี่ย นแปลงเกิ ดขึ้ น ใน
ครอบครัว คาถามเชิงกลยุทธ์มีลักษณะเป็นคาถามที่รวบรวมถ้อยคาที่เป็นคาถามเชิงแนะแนวสาหรับครอบครัว ให้ไปในทิศทาง
ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นทิศทางที่พึงประสงค์ ตัวอย่างเช่น
“อาการของคุณพ่อที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? จึงจะทาให้คุณตระหนักว่า การเข้าไปเป็นผู้ป่วยในของ hospice
นั้นเป็นสิ่งที่จาเป็น”
เราจะเห็นว่า คาถามนี้ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้จัดประชุมครอบครัวได้ใส่ถ้อยคาที่เป็นหนทางแก้ไขปัญหาเข้าไปใน
ประโยคคาถามด้วย นี่ถือเป็นกลยุทธ์และเป็นทักษะการสื่อสารอย่างหนึ่ง
“เป็นไปได้หรือไม่? ว่าการแบ่งปันความรู้สึกด้วยกันจะช่วยให้คุณรู้สึกว่า คุณใกล้ชิดมากขึ้น”
การตั้งคาถามเชิงกลยุทธ์ยังช่วยในการควบคุมทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น
“อะไร? จะช่วยเป็นแรงจูงใจให้ลูกชายเลิกสูบบุหรี่ได้” (Kissane, et al., 2007, pp. 4-5)
ทักษะการตังคาถามให้สะท้อนกลับ
การตั้งคาถามให้สะท้อนกลับเป็นการเชิญชวนครอบครัวให้สะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อความเป็นไปได้ ข้อสมมุติฐาน
และผลลัพธ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อกระตุ้นพลังความพยายามจากภายใน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงชีวิตครอบครัว ตัวอย่างเช่น
“จะมีประโยชน์อะไรบ้าง? ที่จะได้จากการดูแลคุณพ่อที่บ้าน”
“สิ่งนี้ทาให้คุณในฐานะสมาชิกครอบครัวคนหนึ่ง รู้สึกลาบากใจอย่างไรบ้าง หรือไม่?”
คาถามในเชิงการสะท้อนกลับ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจครอบครัวที่ดีขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ช่วยให้ เกิดการ
กระตุ้นการหน้าที่ของครอบครัว การที่ครอบครัวในฐานะกลุ่มสามารถแก้ไขปัญหาของครอบครัวได้ย่อมเป็นผลดีต่อครอบครัว
มากกว่าการที่นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้จัดประชุมครอบครัวเป็นผู้จัดการแก้ไขปัญหาให้ (Kissane, et al., 2007, pp. 4-5)
ทักษะการสรุปสิ่งที่ครอบครัวเป็นกังวล
ทักษะการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกในครอบครัว คือการที่นัก
สังคมสงเคราะห์หรือผู้จัดประชุมครอบครัวให้การสรุป ที่สะท้อนความกดดันระหว่างทรรศนะที่แตกต่างกันสองทรรศนะ หรือ
มากกว่าในหมู่สมาชิกครอบครัว ความเห็นของครอบครัวที่ถูกสะท้อนกลับทาให้ย้าเน้นระดับความตึงเครียดหรือความไม่ลงรอย
กันในสมาชิกครอบครัว ในขณะที่นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้จัดประชุมครอบครัวสามารถรักษาความเป็นกลาง (neutrality)
เอาไว้ได้ พร้อมๆ กับเชื้อเชิญให้ครอบครัวเข้ามาแก้ไขปัญหาต่อไป ตัวอย่างเช่น
“ในฐานะครอบครัว คุณรู้ดีว่า คุณพ่อของคุณต้องการกลับมาเสียชีวิตที่บ้าน คุณแม่ของคุณรู้สึกเป็นพันธะที่จะต้อง
ตอบสนองความปรารถนาของท่าน และสิ่งที่คุณกังวลคือ ความสับสนของคุณพ่อจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจัดการ
ให้ได้ และนั่นกาลังจะกลายเป็นภาระให้กับคุณแม่ของคุณ ตอนนี้คาตอบต่อปัญหานี้ มันไม่ง่ายเลย ไม่ว่าทางออก
ของปัญหาจะเป็นอย่างไร ไม่ว่า คุณจะยอมใช้ทางไหน แต่ละทางแก้ มันเรียกร้องให้คุณแต่ละคน ใช้เวลากับมัน”
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การสรุปแบบนี้ของนักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้จัดประชุมครอบครัว ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเสนอทางออกของปัญหา
ทว่าเป็นเพียงการชี้ให้สมาชิกในครอบครัวได้เห็นอย่างชัดเจนว่า ทางเลือกแต่ละทางมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ในขณะที่ การ
ตัดสินใจเลือกทางใดเป็นการตัดสินใจของครอบครัวอย่างชัดเจน การแก้ไขปัญหาต่อไปและการสร้างความเห็นพ้องต้องกันจึง
เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นจากครอบครัว ในสภาวการณ์ที่ เกี่ยวกับการเสนอแนะในเชิงการบาบัดรักษาในอนาคต หรือการหลีกเลี่ยง
การดูแลรักษาที่ไร้ประโยชน์ แพทย์หรือนักบาบัดอาจประสงค์ให้มีการยืนยันการชี้แนะ การหน่วงเหนี่ยวเวลาการจัดบริการให้
ห่างออกไปสักหน่อย ในขณะที่ ค่อยๆ ค้นหาทรรศนะของครอบครัว บางทีช่วยให้ครอบครัวกลั บไปอยู่ในตาแหน่งพร้อมที่จะ
ยอมรับข้อแนะนาของแพทย์ ได้มากกว่าการที่แพทย์เร่งยัดเยียดข้อชี้แนะ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของครอบครัวอย่าง
สิ้นเชิง (Kissane, et al., 2007, pp. 4-5)
หลักการสาคัญในการจัดประชุมครอบครัว
หลักการสาคัญในการดาเนินการจัดประชุมครอบครัว เป็นชุดการกระทาที่พึงปฏิบัติอีกชุดหนึ่ง ที่นักสังคมสงเคราะห์
หรือผู้จัดประชุมครอบครัวควรจะใช้เป็นข้อพิจารณาในการจัดประชุมครอบครัว หลักการนี้ประกอบด้วยเนื้องานที่สาคัญ 5
ประการได้แก่
(1) การจัดให้มีการประชุมครอบครัว (set-up of the meeting)
(2) การร่วมอานวยการประชุม (co-facilitation)
(3) การฉับไวต่อการรับรู้เชิงวัฒนธรรม (cultural sensitivity)
(4) การทาความเข้าใจกับจุดแข็งและความเปราะบางของครอบครัว (understanding the family’s strengths
and vulnerabilities) และ
(5) การจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสม (deliver resources as appropriate) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การจัดให้มีการประชุมครอบครัว
การจัดให้มีการประชุมครอบครัว เริ่มตั้งแต่การคัดกรองว่า ใครเป็นญาติที่มีความสาคัญต่อผู้ป่วย ที่จาเป็นต้องเข้า
มาร่วมประชุม และใครเป็นญาติที่มีอิทธิพล ที่มีภูมิปัญญาความสามารถและมีคุณค่าต่อการประชุมครอบครัว ผู้ป่วยจะมีส่วน
เป็นประโยชน์ต่อการประชุมครอบครัว หรือไม่ ผู้ป่วยมีความสาคัญเพียงพอต่อการเข้าร่วมการประชุมหรือไม่ อะไร? เป็นข้อ
อุปสรรคขัดขวางการประชุมครอบครัว อะไร? เป็นประเด็นที่ทีมผู้ดูแลรักษาต้องนามาพูดคุย ประเด็นการแพทย์ พยาบาล จิต
สังคม หรือประเด็นจิตวิญญาณ?
การร่วมอานวยการประชุม
การร่วมอานวยการประชุม พึงพิจารณาว่า มีวาระด้านการแพทย์สาคัญ ที่แตกต่างจากความต้องการด้านจิตสังคม
หรือ ไม่ และควรที่ จะแยกวาระนี้อ อกจากการประชุ มครั้ งนี้ ไปก่ อน หรื อไม่ ? ผู้ที่ร่ วมเป็น ผู้อานวยการประชุ มค รอบครั ว
จาเป็นต้องพูดคุยถึงบทบาทเฉพาะของตนและลาดับขั้นการดาเนินการประชุม ก่อนที่การประชุมครอบครัวจะเริ่มขึ้น ประเด็น
การแพทย์นั้น มักจะทาให้การประชุมครอบครัวย้าเน้นไปเป็นการให้การศึกษา การวางแผนและการสร้างความกระจ่างชัด
ในขณะที่ประเด็นด้านจิตสังคม จะทาให้รวมศูนย์ไปที่การฟัง การใช้ทักษะการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น (empathic
skills) และการสนับสนุน แนวโน้มของการประชุมครอบครัวอาจเกิดขึ้นในบรรยากาศที่แตกต่างกัน ดังนั้น การอานวยการ
ประชุมจึงต้องใช้ภูมิความรู้ในการจัดโครงสร้างการประชุม เพื่อให้บรรลุผลในขอบเขตของประเด็นปัญหาหนึ่งก่อน แล้วจึง
เคลื่อนย้ายไปสู่การค้นหาประเด็นอื่นๆ ในการประชุมครั้งต่อไป
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การฉับไวต่อการรับรู้เชิงวัฒนธรรม
นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้จัดประชุมครอบครัวต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดของการเจ็บป่วยและการบาบัดรักษา
ของครอบครัวอย่างชัดเจน เข้าใจในพั ฒนาการของโรคและความร้ายแรง ค่านิยมของครอบครัว ความเชื่อทางศาสนา และ
เป้าหมายการรักษาที่เหมาะสมกับขั้นตอนของความเจ็บป่วย การระบุได้อย่างชัดเจนถึงความเห็นพ้องต้องกันและความเห็นที่
ขัดแย้งกัน
การทาความเข้าใจกับจุดแข็งและความเปราะบางของครอบครัว
ประเพณีของครอบครัว บรรทัดฐาน และค่านิยมสามารถนามาใช้กาหนดทิศทางในการประชุมครอบครัวได้อย่างดี
หากนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้จัดประชุมครอบครัวมองเห็นว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นจุดแข็งของครอบครัว และจุดแข็งเหล่านี้นามา
พิจารณาความสมดุลกับสิ่งที่ครอบครัวมีความวิตกกังวลหรือห่วงใย
การทาความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสาคัญต่อการวางแผนครอบครัวที่เป็นจริงในอนาคต
การจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสม
การประชุมครอบครัวหลายครั้ง จาเป็นต้องมีทรัพยากรที่เหมาะสม อาทิ วัสดุอุปกรณ์ด้านการให้ความรู้ DVD หรือ
แหล่งข้อมูลจากเว็บไซด์ การส่งต่อจากพยาบาลเยี่ยมบ้าน แหล่งข้อมูลสารสนเทศ ผู้ช่วยดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การประเมินกิจกรรม
ในชีวิตประจาวันของผู้ป่วย ผู้ช่วยด้านอาชีวบาบัด อาสาสมัครชุมชน บริการจิตสังคม บริการอนุศาสนาจารย์ – เหล่านี้อาจ
เป็นทรัพยากรที่จาเป็น
การประชุมครอบครัวที่ประสบผลสาเร็จ
การจัดการประชุมครอบครัวเป็นภารกิจที่มีความสลับซับซ้อน และการดาเนินการให้การประชุมครอบครัวนาไปสู่
ผลสาเร็จที่ทีมดูแลรักษาต้องการนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งนี้ โดยธรรมชาติของปัญหาที่ท้าทาย เราจะพบความคิดเห็นและความ
คาดหวังที่ไม่ตรงกันอย่างมากมาย อย่างไรก็ตาม เดอลิสแซร์ (DeLisser, 2010) ได้รวบรวมประสบการณ์ในการประชุม
ครอบครัวที่บรรลุผลสาเร็จ ที่มีขั้นตอนการดาเนินการ 8 ประการ ได้แก่
(1) ขั้นเริ่มต้น (introductions)
(2) ขั้นนาความกลัว ความกังวลและเป้าหมายของครอบครัวออกมาแบ่งปัน (elicit fears, concerns, and goals)
(3) ขั้นให้ครอบครัวได้พูดถึงผู้ป่วย (have the family talk about the patient)
(4) ขั้นชี้แจงให้ครอบครัวเข้าใจข้อเท็จจริงทางการแพทย์อย่างกระจ่างชัด (determine/clarify the family’s
understanding of the medical facts)
(5) ขั้นเสนอข้อแนะนาและสร้างความเห็นพ้ องต้องกันในทิศทางการดูแลรักษา (present recommendations
and achieve a consensus on the direction of care)
(6) ขั้นเตรียมครอบครัวสาหรับสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้น (prepare the family for what will occur)
(7) ขั้นการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น (Don’t be afraid to experience the emotions of the moment)
และ
(8) ขั้นจบการประชุมด้วยข้อความที่ดี (end on positive note) (DeLisser, 2010, pp. 1650-1653).
ขันการเริ่มต้น
การประชุมครอบครัวควรเริ่มต้นด้วยการแนะนาสั้นๆ ถึงจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการประชุม การขอบคุณ
ครอบครัวที่กรุณาสละเวลาและพยายามเข้าร่วมประชุม ในการประชุมครอบครัวนั้น บ่อยครั้งที่บุคคลที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้
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รู้จักกับทีมการแพทย์มาก่อน จึงควรที่จะให้ทุกคนได้บอกชื่อและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย บางครั้งจานวนสมาชิก
ครอบครัวที่เข้าร่วมประชุมมีจานวนมาก นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้จัดประชุมครอบครัวจะใช้การจดชื่อ และกล่าวถึงชื่อของ
สมาชิกแต่ละคน เมื่อมีโอกาส
ขันนาความกลัว ความกังวลและเปาาหมายของครอบครัวออกมาแบ่งปัน
หลังจากขั้นเริ่มต้น แนะนาตัวแล้ว นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้จัดประชุมครอบครัวเริ่มต้นการสนทนา โดยการถาม
ครอบครั วให้แ บ่งปั นความกลัว ความกังวล หรือ ความรู้ สึก เป็ นภาระที่ห นัก ใจ หรือ สิ่ งใดที่ มีค วามส าคัญ ที่สุ ดของคนใน
ครอบครัว การถามเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากด้วยเหตุผล 5 ประการ คือ
(ก) เป็นการให้ครอบครัวได้เป็น “ฝ่ายเริ่มต้นพูด” ซึ่งมีนัยยะถึงการแสดงความเคารพนับถือสมาชิกในครอบครัวโดย
ไม่ต้องเอ่ยปากตรงๆ
(ข) เป็นการเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้แสดงอารมณ์และความรู้สึกในเชิงการบาบัดรักษา (เช่น ความกลัว ความรู้สึก
ผิด ความโศกเศร้า ความรู้สึกสูญเสีย ความผิดหวัง เป็นต้น) อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ได้ถูกเก็บกดมานาน ควรจะต้องได้รับการ
ปลดปล่อยออกมา
(ค) เป็นการตอบสนองครอบครัวที่นาไปสู่โอกาสในการแสดงความรู้สึกในอารมณ์ของผู้อื่น (empathy) ที่ทีมดูแล
รักษา/ทีมการแพทย์สามารถสร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับครอบครัวได้ดีขึ้น
(ง) เป็นการได้รับข้อมูลข่าวสารจากครอบครัว ซึ่งข้อมูลข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้
จัดประชุมครอบครัว นาไปเป็นกรอบความคิดสาหรับการให้ข้อเสนอแนะ ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ครอบครัวให้ความสาคัญอย่าง
ที่สุด และ
(จ) เป็นการเปิดโอกาสให้นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้จัดประชุมครอบครัวได้รับรู้ความโกรธเคือง ที่ครอบครัวอาจจะ
ไม่ได้พูดออกมาให้ทราบมาก่อน ครอบครัวและผู้ป่วยอาจจะรู้สึกว่าได้รับการดูถูกดูแคลน การสบประมาท การไม่เคารพนับถือ
หรือความผิดพลาดในการดูแลรักษาที่เกิดขึ้นจริง เมื่อครอบครัวได้แสดงออกมา จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะความโกรธ
เคืองเหล่านี้อาจจะมีผลทาให้ครอบครัวปิดรับข้อเสนอแนะทางการแพทย์ที่น่าจะเป็นผลดีต่อผู้ป่วยและครอบครัว หากจะให้
ได้รับความชัดเจนยิ่งขึ้น นักสังคมสงเคราะห์และทีมที่ดูแลรักษาอาจจะถามง่ายๆ ว่า ครอบครัวรู้สึกพึงพอใจกับการดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่ได้รับ หรือไม่ เพียงใด
ขันให้ครอบครัวได้พูดถึงผู้ป่วย
ในระหว่ า งที่ ผู้ป่ ว ยประสบปัญ หาความเจ็บ ป่ ว ย ครอบครั ว มั กจะรวมศู น ย์ ความสนใจไปที่ ป ระเด็ น ปั ญหาทาง
การแพทย์ จนลืมไปว่าคนที่ครอบครัวรักและกาลังป่วยอยู่นั้นเป็นใคร ซึ่งการสนใจที่ผู้ป่วยเป็นสิ่งที่สาคัญและมีความหมาย
อย่างยิ่งต่อผู้ป่วย การขาดการให้ความสาคัญกับผู้ป่วยอาจจะส่งผลเสียต่อการตัดสินใจ ทาให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างบิดเบือน
ดังนั้น จึงชอบด้วยเหตุผล ที่นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้จัดประชุมครอบครัวจะทาให้ครอบครัวรวมศูนย์ความสนใจไปที่ผู้ป่วยอีก
ครั้ง โดยการขอให้ครอบครัวได้พูดถึงผู้ป่วย โดยให้เน้นความสนใจไปที่สิ่งที่มีความสาคัญต่อผู้ป่วย สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ เป็น
ความพิเศษ หรือเป็นความแตกต่างของผู้ป่วยที่ครอบครัวให้ความรัก เมื่อครอบครัวพูดถึงผู้ป่วยเช่นนี้ ทีมการแพทย์ก็จะได้รับ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ เนื่ อ งเพราะการพู ด ถึ ง ผู้ ป่ ว ยอย่ า งมี ค วามหมาย เสมื อ นเป็ น การท าให้ ผู้ ป่ ว ยเป็ น มนุ ษ ย์
(humanize the patient) ในสายตาของแพทย์ พยาบาลและทีมดูแลรักษา ซึ่งพื้นฐานการมองเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์จะ
ช่วยให้ผู้ป่วย ครอบครัวและทีมแพทย์เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การที่นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้จัดประชุม
ครอบครัวได้เรียนรู้ถึงค่านิยม เป้าหมาย และทางเลือกในชีวิตของผู้ป่วยมักจะเป็นประโยชน์ในการนาเสนอข้อเสนอแนะของ
ทีมแพทย์ ที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมักจะสะท้อนครอบครัวได้เป็นอย่างดี
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ขันชีแจงให้ครอบครัวเข้าใจข้อเท็จจริงทางการแพทย์อย่างกระจ่างชัด
แม้ว่า ในระหว่างการบาบัดรักษาจะได้มีความพยายามอย่างจริงใจ ที่จะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ครอบครัวถึงสภาวะทาง
การแพทย์ของผู้ป่วย ทว่า ครอบครัวอาจจะไม่ได้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยหรือสถานะทางคลินิกของ
ผู้ป่วยนั้น จริงๆ แล้วเป็นอย่างไร นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้จัดประชุมครอบครัวจึงควรขอให้สมาชิกครอบครัว คนที่มีอานาจใน
การตัดสินใจหลักหรือคนที่อยู่ข้างเตียงผู้ป่วยที่สดุ อธิบายความเข้าใจของเขาหรือเธอที่มีต่อสภาพทางการแพทย์ของผู้ป่วย การ
ถามนี้ทาให้นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้จัดประชุมครอบครัวมีโอกาสในการสร้างความกระจ่างชัดและขจัดความเข้าใจผิดต่างๆ ที่
ครอบครัวอาจจะมีต่อสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วย
ขันเสนอข้อแนะนาและสร้างความเห็นพ้องต้องกันในทิศทางการดูแลรักษา
จากการที่ให้โอกาสครอบครัวได้พูดให้นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้จัดประชุมครอบครัวได้ทราบข้อมูลข่าวสารในส่วน
ของครอบครัวแล้ว ต่อไปก็เป็นทีมผู้ดูแลรักษาที่จะต้องเสนอข้อแนะนาของทีมให้ครอบครัวได้ทราบ ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารที่ได้
จากการสนทนาในขั้นตอนแรกๆ จะเป็นประโยชน์ในการนามาปรับปรุงข้อเสนอแนะที่จะให้แก่ครอบครัว ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้
ช่วยให้ทีมผู้ดูแลสามารถนามากาหนดเป็นทางเลือกต่างๆ ที่มีความหมายและสอดคล้องต่อสภาพความเป็นจริงของครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อทางเลือกที่เป็นการดูแลเพื่อความสบายกายสบายใจ – เป็นทางเลือกเดียวที่เหมาะสม
หากข้อเสนอแนะมีหลายทางเลือก ควรจะได้มีการจัดลาดับทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดไปหาทางเลือกที่ มีความ
เหมาะสมน้อยที่สุด ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าการยับยัง้ -ไม่บอกข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์โรคจะเป็นหนทางที่เหมาะสม
ดังนั้น แพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงไม่ควรหลบเลี่ยง ที่จะพูดอย่างเปิดเผยและจริงใจถึงการพยากรณ์โรคของผู้ป่วย หาก
เป็นไปได้ การเสนอแนะเรื่องการทา “หนังสือแสดงเจตนาในการไม่รับบริการสาธารณสุขในวาระสุดท้ายของชีวิต ” (living
will) อาจจะพิจารณาให้มีการพูดคุยในระยะเวลานี้ได้
การพูดคุยในขั้นตอนนี้ นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้จัดประชุมอาจแนะให้ครอบครัวตัดสินใจโดยพิจารณาเป้าหมาย/
ค่านิยม หรือผลประโยชน์สูงสุดที่จะตกอยู่กับผู้ป่วย (best interest of the patient) เป็นสาคัญ ยิ่งไปกว่านั้น การตัดสินใจที่
เกิดขึ้นจากการเสนอแนะของนักสังคมสงเคราะห์หรือทีมดูแลรักษา ควรจะเป็นการนาเสนอด้วยท่าทีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
มากกว่าเป็นการโยนภาระไปให้กับครอบครัวโดยลาพัง หากครอบครัวในระยะแรก มีท่าทีต่อต้านแข็งขืนกับข้อเสนอแนะของ
ทีมแพทย์ ควรจะมีการใช้ความพยายามใหม่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างอดทน โดยปราศจากการแสดงความคับข้องใจของ
ทีมแพทย์ พยายามทาความเข้าใจครอบครัวและตอบสนองต่อความวิตกกังวลของครอบครัว
เมื่อครอบครัวยังคงมีการต่อต้านคัดค้านอย่างไม่ลดละ เป้าหมายของการพูดคุยควรจะเปลี่ยนไป เป็นการเจรจาตกลง
(negotiate) เพื่อนาไปสู่การประนีประนอม โดยที่ครอบครัวไม่รู้สึกว่าต้องกลายเป็นคนชายขอบ หรือถูกมองข้ามความสาคัญ
และหากว่า ความเห็นพ้องต้องกันไม่อาจจะบรรลุได้ นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้จัดประชุมครอบครัวพึงพิจารณาถึงการประชุม
ครั้งต่อไป หรืออาจจะต้องมีกระบวนการในการจัดการกับความขัดแย้ง (conflict resolution) ของสถาบันต่อไป
ขันเตรียมครอบครัวสาหรับสิ่งที่กาลังจะเกิดขึน
เมื่ อ ครอบครั ว ยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงในทิ ศ ทางของการดู แ ลรั ก ษาแล้ ว ครอบครั ว ควรจะ ได้ รั บ การอธิ บ าย
รายละเอียดที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายถึงความหมายของสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้น การอธิบายควรจะย้าเน้นตลอดกระบวนการของ
การดูแลเพื่อให้สบายกายสบายใจ ที่จะเป็นเป้าหมายหลักของการดูแลรักษา และทีมงานจะตอบสนองโดยทันทีต่อสัญญาณ
ของความยากลาบากที่จะเกิดขึ้น เมื่อแพทย์ทาการบางอย่าง อาทิ เลิกใช้เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกรองของเสียออกจากเลือด
หรือยุติการให้สารอาหาร ยุติการให้น้า ครอบครัวจะถามอย่างแน่นอนว่า คนที่เขาหรือเธอรักนั้นจะต้องจากไปอีกนานเท่าใด
การตอบคาถามนี้ควรจะเป็นการตอบอย่างซื่อสัตย์จริงใจ ใช้ประมาณการที่ มีเหตุผล ในขณะเดียวกันก็ต้องชี้แจงถึงความไม่
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แน่นอนของการพยากรณ์เช่นนี้ด้วย ดังนั้น แพทย์หรือทีมที่ดูแลรักษาควรจะตอบไปในทานอง “จากนาทีไปสู่ชั่วโมง” หรือ
“จากชั่วโมงไปเป็นวัน” มากกว่าการระบุเวลาเฉพาะเจาะจง
ประการที่สาคัญ จงระลึกเสมอว่า ครอบครัวนั้นกลัวการถู กทอดทิ้งจากทีมแพทย์ผู้ดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นการ
ทอดทิ้งทางกายภาพหรือทางอารมณ์ความรู้สึก ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องย้าเน้นกับครอบครัวว่า พันธะความรับผิดชอบและ
การให้ความใส่ใจของแพทย์และพยาบาลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวและผู้ป่วยจะไม่เพียงแค่สืบเนื่องต่อไปเท่านั้น ทว่า
ยังให้การดูแลใส่ใจเพิ่มขึ้นด้วย
ขันการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึน
การประชุมครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมักพบกับความเศร้าโศกและความเสียใจบ่อยครั้งมาก นักสังคม
สงเคราะห์หรือผู้จัดประชุมครอบครัวต้องพบกับความเจ็บปวดและการหลั่ งน้าตาของครอบครัวอย่างแน่นอน แพทย์มือใหม่ๆ
มักจะรู้สึกไม่สบายใจ และอาจจะควบคุมตนเองไว้ไม่ได้ แพทย์หรือบุคลากรมือใหม่บางครั้งตอบสนองต่อความอึดอัดไม่สบาย
ใจของตนด้วยการเปลี่ยนเรื่องคุย หรือรีบจบการประชุม เพื่อว่าจะได้ไม่หลุดไปตามอารมณ์ของครอบครัว ในสถานการณ์ ที่เต็ม
ไปด้วยอารมณ์โศกเศร้าเช่นนี้ สิ่งที่ทาได้คือการรับมืออย่างสงบนิ่ง ไม่จาเป็นต้องพูดอะไร หรือเพียงแต่ปล่อยให้ความเศร้าโศก
ได้ท่วมท้นไปทั้งห้อง การให้ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบสักระยะหนึ่ง น่าจะเป็นสิ่งที่ดี หรือนักสังคมสงเคราะห์และผู้จัดประชุม
ครอบครัว จะมีน้าตาไหลออกมา-ก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใด
ในอีกด้านหนึ่ง ถือว่าเป็นประโยชน์ ที่ทั้งครอบครัวและนักสังคมสงเคราะห์หรือทีมที่ดูแลได้แสดงอารมณ์และ
ความรู้สึกออกมาอย่างชัดแจ้ง และเป็นการสื่อสารในเชิงการสนับสนุนครอบครัวด้วยเช่นกัน อันที่จริง แพทย์มักพลาดโอกาส
ในการแสดงความรู้สึกเห็นใจผู้อื่น (empathy) อยู่บ่อยครั้งในระหว่างการประชุมครอบครัว ทั้งๆ ที่ครอบครัวเปิดรับการแสดง
อารมณ์ของแพทย์ได้เสมอและยังเป็นประโยชน์กับครอบครัวผู้ป่วยอีกด้วย
ขันจบการประชุมด้วยข้อความที่ดี
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนสาคัญ ที่การจบการประชุมครอบครัวไปในทางที่ดีหรือมีความหวังมากขึ้น ในขั้นตอน
สุดท้าย นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้จดั ประชุมครอบครัวมักจะขอให้ครอบครัวแบ่งปันความประทับใจ ความทรงจา ความขบขัน
ความแปลก ความพิเศษส่วนตัวของผู้ป่วย จากนั้นก็กระตุ้นให้ครอบครัวสะท้อนด้านมุมต่างๆ ของผู้ป่วย ยิ่งไปกว่านั้น บาง
ครอบครั ว อาจให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสวดอธิ ษ ฐาน นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ห รื อ ผู้ จั ด ประชุ ม อาจขอให้ ค รอบครั ว หรื อ
อนุศาสนาจารย์ได้นาการสวดอธิษฐาน หรือสวดมนตร์ หรือสวดตามความเชื่อของศาสนาของครอบครัวและผู้ป่วย หากเป็นไป
ได้ เมื่อการประชุมครอบครัวจบลง ให้กล่าวถึงความยากลาบากของสถานการณ์และการตัดสินใจที่เกิดขึ้น ขอบคุณครอบครัวที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม นอกจากนั้น การแจกเอกสารเล็กๆ/แผ่นพับเกี่ยวกับดูแลภายหลังการสูญเสีย ในตอนท้ายของ
การประชุมจะช่วยลดความหนักใจและภาระทางอารมณ์ความรู้สึกของครอบครัวได้
สรุป
การประชุมครอบครัวเป็นเครื่องมือสาคัญในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งกาลังเป็นที่นิยมในการทางานกับผู้ป่วย
และครอบครัว การประชุมครอบครัวเป็นบทบาทของนักวิชาชีพที่อยู่ในทีมที่ดูแลรักษา ไม่ได้ผูกขาดกับวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม นักสังคมสงเคราะห์เป็นบุคลากรในทีมดูแลรักษาที่มีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์และมีการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ
การทางานกับครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง นักสังคมสงเคราะห์จึงมีบทบาทสาคัญในการประชุมครอบครัวและดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย การประชุมครอบครัวเป็นการเปิดโอกาสให้มีการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างทีมที่ดูแลรักษากับครอบครัวและผู้ป่วย เป็น
การใช้ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
สภาพการป่วยและการเปลี่ยนความคาดหวังจากการบาบัดรักษาเพื่อให้หาย มาเป็นการรักษาแบบประคับประคอง ให้ผู้ป่วยมี
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ความสบายกายสบายใจ และจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กระบวนการประชุมครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มีโอกาส
ประสบความสาเร็จ ขึ้นอยู่กับทักษะการสื่อสารและการเปิดโอกาสให้การสื่อสารพูดคุยเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล.
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ครอบครัวทดแทนสาหรับเด็กต่างชาติที่พลัดพรากจากครอบครัว
Foster Care for Separated Non-Thai Children
ปิ่นหทัย หนูนวล1
Pinhathai Nunuan2

Abstract
This article is a part of the research on the formats of cares provided for the separated non-Thai
children using the family and community as the base and supported by the Save the Children
International Organization. It aims to investigate the formats and guidance of the cares provided for the
separated non-Thai children using the family and community as the base in the areas of Tak Province.
The methodologies used in this study consists the in-depth interviews, home visits and observation on
the ten contexts. The study results indicate that the foster care is a mechanism that can enhance the life
stability of the separated non-Thai children. With the foster care, the separated non-Thai children can
learn and understand the responsibility, meanings and roles of the family. The recruitment of volunteers
ready to take care of children even in the short period can promote and develop the cares provided for
the separated non-Thai children in accord with the minimal standards established by the United Nations
(UN) stating that all nations must realize the roles and achieve the child protection. It is finally expected
that the alternative care services can be further considered as the policy by the Thai government.
Keywords : Foster Care, non-Thai Children, and Separated Children
บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการดูแลเด็กต่างชาติที่พลัดพรากจากครอบครัว
โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน สนับสนุนโดย องค์การช่วยเหลือเด็กนานาชาติ (Save the Children International) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ แนวทางการดูแลเด็กต่างชาติที่พลัดพรากจากครอบครัวโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานใน
พื้นที่ จ. ตาก ระเบียบวิธีการศึกษาประกอบด้วย การสัม ภาษณ์เชิงลึก การเยี่ยมบ้าน และการสังเกตการณ์บริบทของ
กรณีศึกษาจานวน 10 กรณี ผลการศึกษา พบว่า โครงการครอบครัวทดแทนเพื่อการดูแลเด็กต่างชาติที่พลัดพรากจาก
ครอบครัวเป็นกลไกที่หนุนเสริมความมั่นคงในชีวิตสาหรับเด็กกลุ่มนี้ เมื่อครอบครัวทดแทนสาหรับเด็กไร้ครอบครัว หมายถึง
การที่เด็กกลุ่มนี้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของครอบครัว ได้เรียนรู้ เข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบในครอบครัวที่ขาด
หายที่ไม่เคยได้รับเพราะพวกเขาไร้ครอบครัว การค้นหาอาสาสมัครครอบครัวทดแทนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมสาหรับ
การเลี้ยงดูเด็กแม้ในระยะเวลาที่สั้นกลายเป็นรูปแบบ แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลเด็กต่างชาติให้เป็นไปได้
ตามมาตรฐานขั้นต่าในการดูแลเด็กทางเลือกที่กาหนดโดยองค์กรสหประชาชาติให้ประเทศต่าง ๆ ต้องตระหนักในบทบาทการ
ปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายแห่งการปกป้อง คุ้มครองเด็กทุกคนในโลก โดยคาดหวังว่าจะสามารถผลักดันระบบการดูแลเด็ก
ต่างชาติไร้ครอบครัวในครอบครัวทดแทน ให้เข้าสู่การกาหนดนโยบายของรัฐไทยต่อไป
คาสาคัญ : ครอบครัวทดแทน, เด็กต่างชาติ, และ เด็กที่พลัดพรากจากครอบครัว
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คานา
สิทธิเด็กเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนแต่เด็กเป็นกลุ่มชนที่ต้องการการปกป้องคุ้มครองมากกว่าคนทั่วไปเนื่องจาก
ความสามารถของสภาวะทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กเองที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่จึงต้องได้รับการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อให้พัฒนาการและเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม อนุสัญญาฯ ว่าด้วยสิทธิเด็กมีหลักการ
สาคัญสองประการ คือ 1. สิทธิของเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องที่รัฐหรือใครให้กับเด็ก แต่เป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด
ซึ่งอนุสัญญาใช้คาว่า “สิทธิติดตัว” (inherent rights) ดังนั้น เด็กจึงเป็นผู้มีสิทธิที่ไม่มีผู้ใดสามารถไปตัดทอนหรือจากัดการใช้
สิทธิอันชอบธรรมของเด็กหรือละเมิดสิทธิของเด็กได้ และ 2. ในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก จะต้องคานึงถึงสิทธิเด็ก
และที่สาคัญที่สุดคือต้องยึดถือ หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก (the best interest of the child) เป็นข้อพิจารณาในการ
ดาเนินการ
การรับประกันว่า เด็กทุกคนที่อยู่ในเขตอานาจของรัฐนั้นจะได้มีอัตราการอยู่รอดที่สูง ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจในระดับที่เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถและมีสุขภาพกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี เด็กต้องไม่
ถูกนาไปใช้แรงงานก่อนวัยอันควร ซึ่งขัดขวางการพัฒนาการทางด้านการศึกษาของเด็กและต้องไม่ถูกนาไปใช้ประโยชน์โดยมิ
ชอบไม่ว่าในการค้าประเวณี ในการใช้ประโยชน์ทางเพศหรือทางด้านอื่นๆ อันเป็นการทาลายชีวิตและอนาคตของเด็กโดยตรง
และให้เด็กได้มีส่วนร่วมตามระดับความสามารถซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป เนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศในอนาคตการพัฒนาเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของประเทศให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความสามารถ เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าและทาประโยชน์ให้ต่อประเทศชาติทั้ งทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นสิ่งสาคัญและจาเป้นอย่างยิ่งต่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศนั้น ๆ และจาเป็นอย่างยิ่งต่อการแข่งขันกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในสังคมโลกทุกวันนี้ที่
ประชากรทุกคนในประเทศต้องมีส่วนในการร่วมกันพัฒนาและรับผิดชอบในการแข่งขันด้วยการทาหน้า ที่ของแต่ละคนให้ดี
ที่สุด หากเด็กไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานที่ดีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เด็กจะเติบโตขึ้นมาอย่างไร้คุณภาพแทนที่จะ
เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้กาหนดว่ารัฐภาคีสมาชิกต้องเคารพและคุ้มครองสิทธิเด็กทุก คนที่อยู่ภายในเขตอานาจ
ของตนไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติของประเทศนั้นหรือไม่ ที่อยู่ภายในเขตอานาจของตนโดยไม่เลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ โดยไม่
คานึงถึงเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นกาเนิดทางชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน
ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอื่น ๆ ของเด็ก หรือ บิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (ข้อ 2) การไม่เลือกปฏิบัติ
นั้นไม่ได้หมายความว่ารัฐจะต้องปฏิบัติต่อเด็กทุกคนเหมือนกันหมด หากเด็กกลุ่มใดไม่สามารถใช้สิทธิเช่นเดียวกับเด็กอื่น
เพราะสภาวะทางร่างกาย จิตใจ หรือสังคม เช่น เด็กพิการทางร่างกายหรือทางสมอง เด็กเร่ร่อน ยากจน เป็นต้น รัฐอาจ
จัด บริ ก ารให้ เ ด็ก เหล่ านี้ เป็ น กรณี พิเ ศษ เพื่ อช่ ว ยให้เ ด็ กกลุ่ มนี้ ได้ ใ ช้สิ ทธิ เ ท่า เที ย มกั บเด็ กอื่ น ๆ หลั กการนี้ ได้ มีบั ญ ญัติ ไ ว้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 มาตรา 30 วรรคสาม ซึ่งกาหนดว่า “มาตรการที่รัฐกาหนดขั้นเพื่อขจัดอุปสรรค
หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม…”
อนุสัญญาฯ ยังได้กาหนดว่าในการกระทาทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก…ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึงเป็นลาดับแรก
“In all actions concerning children,… the best interests of the Child shall be a primary consideration” (ข้อ
3 วรรคแรก)
เด็กต่างชาติที่พลัดพรากจากครอบครัว
การจั ด สวั ส ดิ ก ารส าหรับ เด็ ก ต่ างชาติ ที่ต้ อ งพลัด พรากจากครอบครั ว พบว่ า ภาครั ฐ ให้ ค วามส าคั ญ กับ การจั ด
การศึกษาแก่เด็กกลุ่มไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ปรากฏในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ซึ่งยึดหลัก Education for
all และนาไปสู่การจัดทา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ. 2548” เพื่อเป็นตัวบทกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติในประเทศไทย
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สาหรับด้านสุขภาพ ปัจจุบันพบว่ามีการประชุมเรื่อง “การสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบ
ประกันสุขภาพภาครัฐ” ประเด็นหนึ่งที่ครอบคลุมสิทธิคนต่างด้าวคือ สิทธิด้านแรงงาน 4 ด้าน ได้แก่ การฝากครรภ์ คลินิก
สุขภาพเด็กดี ศูนย์เด็กปฐมวัย และศูนย์พึ่งได้ จัดทาบัตรสุขภาพ (Health Card) ให้เด็กไทยและเด็กต่างด้าว อายุ 0-6 ปี มีเลข
ประจ าตั ว 13 หลั ก พร้ อ มที่ อ ยู่ ชื่ อ บิ ด า มารดา และมี วั น หมดอายุ เพื่ อ บั น ทึ ก สุ ข ภาพของเด็ ก ตลอดจนการรั บ วั ค ซี น
(www.mcot.net)
จากนโยบายภาครัฐส่งผลให้การจัดบริการด้านการศึกษาสาหรับเด็กกลุ่มนี้มีความชัดเจนมากขึ้น ผู้ปกครอง สามารถ
พาเด็กเหล่านี้ไปสมัครเข้ารับการศึกษาจากสถานศึกษาของไทยได้ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนก็ตาม
อาศัยความตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
ข้อ5 ระบุไว้ว่า “ให้สถานศึกษาถือเป็นหน้าที่ ในการที่จะรับเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
เข้าเรียนในสถานศึกษา”สาหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎรอะไรก็ได้ ให้นาหลักฐานนั้นไปใช้สมัคร
เข้ารับการศึกษา ส่วนเด็กที่ไม่มีหลักฐานทาง ทะเบียนราษฎร ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชน ทาบันทึกแจ้ง
ประวัติบุคคล ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศจะมีแบบฟอร์มไว้ให้ เพื่อนาไปใช้เป็นหลักฐานทางการศึกษาต่อไป
ปัจจุบันยังมีเด็กต่างด้าวอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ หรือญาติ และมีชีวิตอยู่ตามลาพัง มีความจาเป็นต้อง
ได้รับการดูแลปกป้องและเติบโตในบรรยากาศของครอบครัวที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ดังข้อกาหนดในอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กซึ่งรัฐไทยในฐานะรัฐภาคีให้การยอมรับว่า เพื่อให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างกลมกลืนและเต็มที่ เด็กควรเติบโตใน
สิ่งแวดล้อมของครอบครัว ในบรรยากาศแห่ง ความผาสุก ความรัก และความเข้าใจ บทบาทท้าทายของภาครัฐ ดังนั้นการ
จัดบริการที่อยู่อาศัยจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับเด็กกลุ่มนี้
การดูแลเด็กต่างชาติที่พลัดพรากจากครอบครัวโดยครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน
รูปแบบการดูแลทางเลือกสาหรับเด็กต่างชาติไร้ครอบครัว ปรากฏในข้อตกลงของ ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติปรากฏ ใน UN Guideline for the Alternative Care of Children ระบุแนวทางว่าด้วยการดูแลทางเลือก
สาหรับเด็ก ปรากฏชัดในวัตถุประสงค์ว่าเพื่อเป็นแนวทางว่าด้วยการดูแลทางเลือกที่จะใช้เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
การคุ้มครองและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กซึ่งไม่มีผู้ปกครองดูแล หรือเด็กที่ตกอยู่ในความเสี่ยง โดยคาดหวังให้มี
การเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กซึ่งไม่มีผู้ปกครองดูแล เพื่อสนับสนุนการทางาน
เพื่อการช่วยเหลือเด็กหรือส่งเด็กกลับ ภายใต้การดูแลของครอบครัวหรือหากไม่สามารถทาได้ ก็อาจหาแนวทางการดูแลอื่นๆ
ที่เหมาะสม เช่น การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยเป็นไปตามหลักการผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ที่ต้องมีการระบุทางเลือก
และการให้ บ ริ การที่ เหมาะสมที่ สุด ในขณะนั้ น ภายใต้เ งื่อ นไขว่า เด็ กจะต้ องได้ รับ การพั ฒนาที่ สมบูร ณ์แ ละกลมกลืน กั บ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โ ดยคานึงถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมของแต่ละรั ฐ สู่ ข้อเสนอในระดับนโยบาย เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการของเด็ก ทั้งในส่วนภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม
หลักการด้านเด็กและครอบครัวกับทางเลือกในการดูแลเด็ก
ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมและโดยธรรมชาติแล้วเป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการส่งเสริมการ
เจริญเติบโต ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก รวมถึงช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ต้องพยายามให้เด็ก
ได้อยู่กับครอบครัวหรือกลับสู่การดูแลของพ่อแม่ หรือของสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด โดยรัฐจะต้องรับประกันว่าครอบครัว
จะสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือรูปแบบต่างๆที่จะช่วยให้ทาหน้าที่ในการดูแลเด็กได้
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ขณะที่ เด็กและเยาวชนทุกคนควรต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ช่วยปกป้อง ดูแล และสนับสนุนให้เขาได้เติบโต
เต็มที่ตามศักยภาพที่มีอยู่ เด็กที่ไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลหรือไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอนั้นมีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อการถูกกีด
กันจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หากครอบครัวของเด็กไม่สามารถแม้แต่จะให้การสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อที่จะให้การดูแล
ที่เพียงพอสาหรับเด็ก หรือทอดทิ้ง ละทิ้งเด็ก รัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทาหน้าที่คุ้มครองสิทธิเด็กหรือรับประกันว่าเด็ก
จะได้รับการดูแลภายใต้ทางเลือกอื่นๆ ผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานทางสังคมที่ได้รับมอบหมาย เป็นหน้าที่ของรัฐและ
พนักงานของรัฐที่จะรับประกันว่าเด็กจะได้รับการช่วยเหลือดูแลให้ ปลอดภัย มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และได้รับการพัฒนา
ทั้งนี้การเข้าไปตรวจสอบความเหมาะสมในการให้บริการกับเด็กควรจะต้องจัดเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น การตัดสิน ใจ ริเริ่ มดาเนิน การ หรื อกาหนดวิธีการทุ กอย่างที่ อยู่ในขอบเขตของแนวทางนี้ต้องได้รับการ
พิจารณาเป็นรายกรณี โดยการคานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก และต้องอยู่บนพื้นฐานหลักการผลประโยชน์สูงสุดและสิทธิของ
เด็กที่เกี่ยวข้อง ต้องสอดคล้องกับหลักการไม่เลือกปฏิบัติและคานึงถึงมุมมองทางเรื่องเพศ ผู้ที่เกี่ยวข้องควรต้องหารือและรับ
ฟังความคิดเห็นของเด็ก ตระหนักถึงศักยภาพที่เด็กมี และต้องรับประกันว่าเด็กจะต้องเข้าถึงข้ อมูลที่จาเป็น การดาเนินการ
ช่วยเหลือใดๆจะต้องมีการหารือร่วมกันและการจัดเตรียมข้อมูลในภาษาที่เด็กต้องการ
การกาหนดเป้าหมายแห่งการดาเนินการในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จาเป็นต้องค้นหารูปแบบการปฏิบัติตามแนว
ทางการดูแลเด็กทางเลือก ที่ต้องมีการหารือกันเกี่ยวกับแนวทางการตัดสินว่าสิ่งใดคือผลประโยชน์สูงสุดสาหรับเด็กเพื่อหาทาง
ช่วยเหลือดูแลเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลหรือเสี่ยงต่อสภาวะดังกล่าว ซึ่งการช่วยเหลือนั้นจะต้องตอบสนองต่อความต้องการและ
สิทธิของเด็ก คานึงถึงสิทธิทางสถานะและโอกาสในการพัฒนาตัวบุคคลกับครอบครัวของตน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในระยะสั้นระหว่างที่กาลังตัดสินใจและในระยะยาว กระบวนการหารือและกาหนดแนวทางที่
เหมาะสมให้แก่เด็ก ทั้งนี้ต้องตระหนักถึงสิทธิของเด็กที่จะแสดงความคิดเห็นและความคิดเห็นเหล่านั้นต้องได้รับการเอาใจใส่
และนาไปปฏิบัติตามความเหมาะสมของอายุและวุฒิภาวะของเด็กเอง
ภาครัฐต้องควรพัฒนาและนาเอานโยบายรอบด้านที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและการคุ้มครองเด็กไปปฏิบัติ ภายใต้
กรอบนโยบายการพัฒนามนุษย์และสังคม เพื่อให้เกิดการปรับปรุงบริการเกี่ยวกับการดูแลเด็กทางเลือก เพื่อเป็น ส่วนหนึ่งใน
การดาเนินการป้องกันไม่ให้เด็กพลัดพรากจากผู้ปกครอง
ข้อกาหนดด้านนโยบายในการจัดการดูแลทางเลือก
หน้าที่รับผิดชอบของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะทาให้เกิดการพัฒนานโยบายและการนาเอานโยบายไป
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อช่วยเหลือเด็ กที่ไม่มีพ่อแม่ดูแล นโยบายดังกล่าวควรพิจารณา
ข้อมูล ตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้อง รัฐควรกาหนดหรือแต่งตั้งบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเด็ก โดยคานึงถึงบทบาทของพ่อแม่เด็ก
หรือผู้ดูแลหลักในการปกป้องคุ้มครอง ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักต่ อการดูแลเด็ก (หากไม่
ปรากฏว่ามีผู้อื่น) โดยสมมุติฐานแล้วคือพ่อแม่ของเด็ก หรือผู้ที่ดูแลหลักที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อหรือให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ไม่มีพ่อแม่ดูแล และองค์กรภาคประชาสังคม
ควรต้องรับเอานโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ ไปการปฏิบัติ รวมถึงต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานระหว่างเครือข่าย
องค์กรและบุคคลเพื่อทาให้การดูแล การติดตามประเมินผล และการคุ้มครองเด็กดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐยังต้อง
กาหนดหรือแต่งตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการดูแลเด็กทางเลือกเพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการ
รับการบริการอย่างทั่วถึงและมากที่สุดเท่าที่จะทาได้
การเน้นความสาคัญเกี่ยวกับคุณภาพของการดูแลเด็กทางเลือก ทั้งในบ้านพัก สถานดูแลเด็กและที่อยู่กับครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทักษะของผู้ปฏิบัติงาน การคัดเลือก การอบรมและการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ดูแลเด็ก
บทบาทหน้าที่ของบุคคลเหล่านี้ต้องถูกกาหนดอย่างชัดเจนและต้องชี้แจงให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กให้
รับทราบ โดยในแต่ละประเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ควรจะร่างเอกสารหรือแนวทางเกี่ยวกับสิทธิเด็กที่เข้าสู่การดูแลทางเลือกซึ่ ง
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สอดคล้องกับแนวทางฉบับนี้ เด็กที่อยู่ในการดูแลทางเลือกควรต้องได้รับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ในการ
เข้ารับการดูแลทางเลือก รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขา
Save the children องค์กรเอกชนไม่แสวงหากาไร ได้ตระหนักถึงความสาคัญของเด็กต่างชาติที่ต้องพลัดพรากจาก
ครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนครอบครัว ชุมชนในการดูแลเด็กไร้สัญชาติไร้ครอบครัว โดยการจัดการ
ครอบครัวทดแทนในการดูแลเด็กกลุ่มนี้ โดยทดลองดาเนินการในพื้นที่จังหวัดตาก มีครอบครัวเข้าร่วมการดาเนินการใน
ช่วงแรกประมาณ 10 ครอบครัว การศึกษารูปแบบ แนวทางการดูแลเด็กต่างชาติที่พลัดพรากจากครอบครัวโดยใช้ครอบครัว
และชุมชนเป็นฐานในพื้นที่ จ. ตาก จะเป็นฐานสาหรับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ สามารถนาความรู้
ดังกล่าวไปปรับใช้กับการดูแลเด็กต่างชาติไร้ครอบครัวต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบ แนวทางการดูแลเด็กต่างชาติที่พลัดพรากจากครอบครัวโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานใน
พื้นที่ จ.ตาก
วิธีการศึกษา
การศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบ แนวทางการดูแลเด็กต่างชาติที่พลัดพรากจากครอบครัวโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็น
ฐานในพื้นที่ จ. ตาก เป็นการศึกษารูปแบบ แนวทางการและเป้าหมายการดาเนินการขององค์กร (SAVE) ในการช่วยเหลือเด็ก
ต่างชาติไร้ครอบครัว โดยศึกษาจากรายงานผลการดาเนินการของนักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดตาก และการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาสาสมัครขององค์กรช่วยไร้พรมแดน (Help without frontier) ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ในโครงการครอบครัวทดแทนสาหรับเด็กต่างชาติไร้ครอบครัว
การศึกษาปัญหา ความต้องการของเด็กต่างชาติไร้ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครอบครัวทดแทน จานวน 5
ครอบครัว เด็กไร้ครอบครัว 10 คนจากการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเด็กต่างชาติไร้ครอบครัวในระบบครอบครัวทดแทน
และผลที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการศึกษาเรื่องเล่า (Narrative Approach) เป็นวิธีการศึกษาที่ให้ผู้เป็นเจ้าของประสบการณ์ ในที่นี้
หมายถึง เด็กต่างชาติที่ได้รับการดูแลในครอบครัวทดแทน และครอบครัวทดแทนทั้ง 5 ครอบครัว วิธีการศึกษานี้จะช่วยให้ผู้
เล่าเรื่องได้เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจาวัน ปัญหา ความต้องการ
ความปรารถนา ความวิตกกังวล กาลังใจที่ได้รับ การปรับตัวและกระบวนการสร้าง (Construct) ครอบครัวที่มีเด็กต่างชาติไร้
ครอบครัวเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งของสมาชิกครอบครัว เพื่อเป็นฐานสาหรับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ
สามารถนาความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้กับรูปแบบการดูแลเด็กต่างชาติไร้ครอบครัวต่อไป
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการดูแลเด็กต่างชาติที่พลัดพรากจากครอบครัวโดยใช้ครอบครัวและชุมชน แบ่ งการนาเสนอเป็น 2
ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 รูปแบบการดูแลเด็กต่างชาติที่พลัดพรากจากครอบครัวโดยใช้ครอบครัวและชุมชน ในพื้นที่จังหวัด
ตาก จากรายงานผลการดาเนินการของนักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดตาก และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ อาสาสมัครขององค์กรช่วยไร้พรมแดน (Help without frontier) ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการในโครงการครอบครัว
ทดแทนสาหรับเด็กต่างชาติไร้ครอบครัว และ ส่วนที่ 2 ประสบการณ์ชีวิตในครอบครัวทดแทน เป็นการศึกษาจากเด็กต่างชาติ
ที่พลัดพรากจากครอบครัวที่เข้าร่วมในโครงการครอบครัวทดแทนทั้งหมดและสมาชิกครอบครัวอาสาสมัครในฐานะครอบครัว
ทดแทนที่ทาหน้าดูแลเด็กในช่วงระยะเวลาที่โครงการกาหนด แบ่งการนาเสนอออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก ประสบการณ์
ชีวิตก่อนเข้าสู่โครงการครอบครัวทดแทน ส่วนที่สอง ประสบการณ์ชีวิตในช่วงที่เข้าสู่ครอบครัวทดแทน และส่วนที่สามเป็ น
ประสบการณ์ชีวิตหลังอออกมาจากครอบครัวทดแทน
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ประสบการณ์ชีวิตทั้งสามช่วงเวลาจะเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในประเด็นปัญหา ความต้องการ ความปรารถนา ความ
วิตกกังวล กาลังใจที่ได้รับ การปรับตัวและกระบวนการสร้าง (Construct) ครอบครัวใหม่ที่มีเด็กต่างชาติไร้ครอบครัวเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกครอบครัว
การเกิดขึนของโครงการครอบครัวทดแทนสาหรับเด็กต่างชาติที่พลัดพรากจากครอบครัว
การเริ่มต้นของโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ (Foster family) ในการดูแลเพื่อแก้ปัญหาสาหรับเด็กกลุ่มนี้เลือก
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดตาก ด้วยการทางานร่วมกับอาสาสมัครที่มีการทางานในองค์กรความร่วมมือในพื้น (HWF) ที่เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของการทาหน้าที่ครอบครัวทดแทนสาหรับเด็กต่างชาติไร้ครอบครัวในช่วงปิดภาคเรียน ด้วยปรากฏการณ์ที่พบว่า
ช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่เด็ก ๆ ส่วนใหญ่เดินทางกลับสู่ครอบครัวของตนเอง แต่ยังพบเด็กอีก กลุ่มที่ไม่มีโอกาสเพราะไร้
ครอบครัว
“เมื่อก่อนนี้หอพักเขาก็ไม่เคยรับเด็กกาพร้า แต่ว่าเวลานี้ผู้ปกครองก็เสียชีวิต เด็กไม่มีที่ไป ส่วนใหญ่หอพักสาหรับ
เด็กที่อยู่ไกลเข้ามาพัก แต่หลังจากนั้นไม่รับเด็กกาพร้าก็ไม่ได้ เด็กไม่มีที่อยู่เขาก็เลยรับไว้” (ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์การเรียนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดตาก)
โครงการนาร่องครอบครัวทดแทนสาหรับเด็กไร้ครอบครัว (Substitute Family Care)
ข้อมูลจากการทางานในพื้นที่ของ Save the Children International พบว่า มีเด็กต่างชาติที่เข้าพักในหอพักของ
ศูนย์การเรียนส่วนหนึ่งที่ไร้ครอบครัว ด้วยหลายสาเหตุ เช่น พ่อและแม่เสียชีวิต และไร้ผู้ดูแล เด็กบางคนแม้จะมีพ่อ แม่ แต่ถูก
ทอดทิ้งไว้ในหอพักของศูนย์การเรียนและขาดการติดต่อ ทาให้เด็กกลุ่มนี้อยู่ในความดูแลของศูนย์การเรียน จากการสารวจ
ข้อมูลการทางานในพื้นที่พบว่า สถิติเด็กไร้ครอบครัวมีจานวนมากขึ้น ปัจจุบันในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย พบเด็กกลุ่มนี้
ประมาณ 8,000 คนและยังไม่มีกระบวนการทางานที่ชัดเจนสาหรับการดูแลเด็กกลุ่มนี้
โครงการนาร่องการแสวงหาครอบครัวทดแทนจึงเกิดขึ้นเพื่อค้นหารูปแบบ แนวทางการทางานกับเด็ก ผู้ดูแล รวมทั้ง
ครอบครัวที่อาสาเข้ามาทาหน้าที่รับดูแลเด็กไร้ครอบครัวในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 1 สัปดาห์ ในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้
โดยคาดหวังว่าจะเป็นแนวทางในการปกป้อง คุ้มครองเด็กไร้ครอบครัวได้อย่างเหมาะสมสาหรับเด็กกลุ่มนี้ต่อไป
โครงการครอบครัวทดแทน (Foster care) เป็นโครงการนาร่องเพื่อค้นหารูปแบบ แนวทางการดูแลเด็กในระบบ
หอพักที่ไร้ครอบครัวเป็นการทางานร่วมกันของ Save the Children International และมูลนิธิไร้พรมแดน (HWF) รูปแบบ
การดาเนินการของโครงการดังกล่าว เริ่มต้นจากการค้นหาครอบครัวที่เหมาะสมในการดูแลเด็กไร้ครอบครัวกลุ่มนี้ โดยการ
เริ่มต้นจากการสารวจเด็ก ในศูนย์การเรียนทั้ง 7 แห่งที่ไร้ผู้ดูแล อายุระหว่าง 5- 12 ปี พบว่า ปัจจุบันมีเด็กที่มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว จานวน 10 คน เพื่อจัดเตรียมการเข้ารับการดูแลในครอบครัวอาสาสมัคร รวมทั้งสิ้น 5 ครอบครัว
การคัดเลือกครอบครัวอาสาสมัครที่จะเข้ามาทาหน้าที่ครอบครัวทดแทนสาหรับการดูแลเด็กกลุ่มนี้ ประกอบด้วย
ครอบครัวคนไทยจานวน 3 ครอบครัว ลักษณะครอบครัว มีทั้งครอบครัวขยายที่มีจานวนครอบครัวมากกว่า 1 ครอบครัวใน
บ้านเดียวกัน ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวคนพม่า 1 ครอบครัว และครอบครัวคนกะเหรี่ยง 1 ครอบครัว โดยสมาชิกของ
ครอบครัวอาสาสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help without frontier)
การเตรียมความพร้อมสาหรับเด็กและครอบครัวในโครงการครอบครัวทดแทน
กระบวนการทางานของโครงการครอบครัวทดแทน ดาเนินการใน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม
สาหรับเด็กและครอบครัวก่อนการเข้ าร่วมโครงการ ระยะที่ 2 การติดตาม ประเมินเด็กและครอบครัวในขณะที่เด็กอยู่ใน
ครอบครัว และระยะที่ 3 การประเมินการรับเด็กออกจากครอบครัวเพื่อกลับเข้าสู่การดูแลในระบบหอพัก
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การดาเนินการทั้ง 3 ระยะดังกล่าวได้ดาเนินการกับเด็ก ครอบครัวอาสาสมัครและครูผู้ดูแลในศูนย์การเรียน เป็นการ
ทางานผ่านความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน โดยมีแกนนาเยาวชนในโครงการ ROY เป็นผู้ประสานการทางาน
กับเด็ก ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ของโครงการ นอกจากนี้โครงการครอบครัวทดแทนจะมีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือสาหรับ
ครอบครัวในการดูแลเด็ก โดยกาหนดแนวทางในการใช้จ่ายสาหรับครอบครัวไว้ ประกอบด้วย ค่าอาหาร วันละ 100 บาท
สาหรับอาหาร 3 มื้อ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาหรับเด็ ก 250 บาท การสนับสนุนของใช้ทั่วไป 250 บาท และมี
งบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกไม่จากัดตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น ทั้ง นี้ครอบครัวสามารถขอเบิก
เพิ่มเติมได้พร้อมเหตุผลประกอบ
บ้านสาหรับเด็กต่างชาติไร้ครอบครัว
ข้อมูลจากบันทึกการเยี่ยมบ้านของนักสังคมสงเคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการ พบประเด็นที่นาเสนอประกอบด้วย
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพ่อ แม่ที่ทาหน้าที่พ่อ แม่สาหรับเด็กกาพร้าที่ถูกส่ งเข้าสู่ครอบครัวทดแทน ประกอบด้วย ข้อมูลด้านอายุ
พบว่า พ่อ แม่ในครอบครัวทดแทนมีอายุระหว่าง 36-58 ปี ทั้งที่มีครอบครัวและยังไม่มีครอบครัวของตนเอง ส่วนใหญ่คือผู้ที่มี
ครอบครัวและมีลูก สัญชาติไทย กะเหรี่ยง พม่า องค์ประกอบของแต่ละครอบครัวแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่มี สมาชิกคนอื่น ๆ
อยู่ร่วมด้วย มีเพียง 1 รายที่ยังไม่มีครอบครัว ครอบครัวทดแทนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งแรกทางานกับองค์กรช่วยไร้พรมแดน
(HWF) ขณะที่ครอบครัวทดแทนในโครงการปีที่ 2 ขยายไปยังกลุ่ม Peer parent ที่เคยเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในการปกป้อง
คุ้มครองเด็กกับองค์กร SAVE
ข้อมูลจากบันทึกการเยี่ยมครอบครัว (Home Visit to Foster Family) โดยนักสังคมสงเคราะห์ผู้รับผิดชอบ
โครงการและเจ้ าหน้า ที่ โครงการ วันที่ 11 เมษายน 2556 พบว่ า มีก ารกาหนดประเด็นการประเมินเด็กและครอบครั ว
ประกอบด้วย สภาพทั่วไปของครอบครัว เช่น สภาพห้องพั ก สภาพบ้าน ลักษณะความสัมพันธ์ของครอบครัวกับเพื่อนบ้าน
และความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยพิจารณาจาก การมีกิจกรรมร่วมกันของเด็กและสมาชิกในครอบครัว ความรู้สึกของเด็กที่มี
ต่อพ่อ แม่และสมาชิกในบ้าน รวมทั้งใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กก่อน หลังเข้ามาอยู่ในครอบครัวจากการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ โดยการสังเกตจากความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า การพูด การแสดงออก โดยมีการบันทึกในบันทึกการเยี่ยมบ้านที่
ดาเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่องค์กรร่วมในฐานะผู้ช่วยงานที่ได้รับการอบรมความรู้เรื่องการปกป้อง
คุ้มครองเด็ก
การติดตาม เฝาาระวังและร่วมแก้ปัญหาเด็กในครอบครัว
ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน เกิดขึ้นหลังครอบครัวแจ้งมายังเจ้าหน้าที่เพื่อขอคาแนะนาสาหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ครอบครัวนี้รับเด็กหญิงอายุ 9 ปี ครอบครัวต้องการคาปรึกษาสาหรับพฤติกรรมของเด็กที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อพบว่า เด็ก
ทานข้าวน้อยลง เงียบ และไม่ร่วมกิจกรรมประจาวัน เมื่อครอบครัวสอบถามจากเด็ก พบว่าเด็กมีความเครียด สีหน้าดูวิตก
กังวล จึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โครงการ
กระบวนการทางานเริ่มต้นจากการลงเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่ การให้คาแนะนาสาหรับครอบครัวในการค้ นหา
ข้อเท็จจริงจากเด็ก เพราะเชื่อว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนย่อมมีสาเหตุ โดยเสนอให้แสวงหาบุคคลที่เด็กไว้วางใจในการเข้าไปพูดคุย
เพื่อลดความวิตกกังวล สร้างความรู้สึกปลอดภัยและคลายความเครียดที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนหลังจากนั้น นักสังคมสงเคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการได้ให้คาแนะนาเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรช่วยไร้
พรมแดนเพื่อร่วมค้นหาข้อเท็จจริงที่ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของเด็กโดยพยายามสืบเสาะไปยังจุดเริ่มต้นที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ด้วยการร่วมสังเกตและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ที่มีความสัมพันธ์กับเด็ก เช่น ญาติ ครูผู้ดูแลหอพัก หรือผู้ที่ใกล้ชิด
อื่น ๆ ค้นหาบุคคลที่เด็กไว้วางใจ โดยเจ้าหน้าที่จะต้องคอยสังเกตทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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ประสบการณ์ชีวิตในครอบครัวทดแทน
ผลการศึกษาประสบการณ์ชีวิตในครอบครัวทดแทน ประสบการณ์ชีวิตทั้งสามช่วงเวลาจะเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นใน
ประเด็ น ปั ญ หา ความต้ อ งการ ความปรารถนา ความวิ ต กกั ง วล ก าลั ง ใจที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ตั ว และกระบวนการสร้ า ง
(Construct) ครอบครัวใหม่ที่มีเด็กต่างชาติไร้ครอบครัวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกครอบครัว โดยนาเสนอตามลาดับ คือ
1. ประสบการณ์ชีวิตก่อนเข้าสู่โครงการครอบครัวทดแทน 2. ประสบการณ์ชีวิตในช่วงที่เข้าสู่ครอบครัวทดแทน และ
3. ประสบการณ์ชีวิตหลังอออกมาจากครอบครัวทดแทน
ก่อนเข้าสู่โครงการครอบครัวทดแทน
ความกลัวในครอบครัวอื่น
เด็กชายจากประเทศพม่า ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ปัจจุบันเรียนในศูนย์การเรียนแห่งหนึ่ง บอกว่าตนเองยังมี
แม่แต่ไม่สามารถติดต่อไป เพื่อน ๆ ของแม่ที่เคยเจอเมื่อนานมาแล้วบอกว่าแม่ของเด็กเดินทางกลับพม่าไปแล้ว และเด็กไม่
สามารถติดต่อกับแม่ได้
“แม่ยังอยู่แต่อยู่ทไี่ หนไม่รู้ คิดแม่อยู่เมืองไทย ผมจาเบอร์แม่ได้ ผมโทรหาแม่ดู ติดต่อไม่ได้ เพื่อนแม่ก็พูดกับผมว่าแม่
กลับพม่าไปแล้ว”
ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเขาไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวพม่าที่มีลูกของตนเอง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นก่อนเข้าไปอยู่ใน
ครอบครัว คือ วิตก กังวล ไม่แน่ใจว่าตนเองจะได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวคนอื่นอย่างไร
“ไม่อยากอยู่ เพราะครอบครัวอื่นเขายังมีลูกเขา เขารักแต่ลูกเขา เขาไม่ได้รักเรา”
ครอบครัวทดแทนในมุมมองของเด็ก
ครอบครัวที่พร้อมดูแลเด็กกาพร้าในมุมมองของเด็กกลุ่มนี้ คือ ครอบครัวที่ไม่มีลูกของตนเอง ครอบครัวที่มีผู้ใหญ่อยู่
ด้วยกันหลาย ๆ คน เพราะคิดว่าหากมีเด็กในครอบครัว อาจจะเกิดการทะเลาะกันได้
“บ้านที่ มีปู่ย่าตายาย พ่อแม่ ไม่มีเด็ก ถ้ามีเด็กจะทะเลาะกัน”
ครูกับการเตรียมเด็ก
การสื่อสารรายละเอียดของโครงการครอบครัวทดแทนนั้น ครูในศูนย์การเรียนถูกมอบหมายให้ทาหน้าที่พูดคุยกับ
เด็ก ๆ ก่อนเข้าสูค่ รอบครัวอาสาสมัคร เด็กบางคนรับรู้ว่าตนเองจะได้ออกจากศูนย์การเรียนเพื่อไปเทีย่ วในช่วงวันหยุด
“เขาบอกว่าแค่ไปเที่ยว”
การตระหนักถึงครอบครัวเดิม
เด็กกาพร้าบางคนไม่ได้อยู่ลาพังแต่ยังมีสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัวหลงเหลืออยู่ บางรายยังมีพี่น้องร่วมบิดา มารดา
เดี ย วกั น การส่ ง เด็ ก ไปยั งครอบครั ว ทดแทนมี ป ระเด็ น องค์ ป ระกอบของความเป็ น พี่ น้ อ งในครอบครั ว ต่ า ง ๆ ที่ ต้ อ งให้
ความสาคัญก่อนการคัดเลือกเด็กยังครอบครัว
“ถ้าพี่น้องไปด้วยกัน เขาก็จะไป และจะมาเรียนอยู่ที่นี่นะ ถ้าเป็นพี่นอ้ งสี่คนไปด้วยกัน”
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ประสบการณ์ชีวิตในช่วงที่เข้าสูค่ รอบครัวทดแทน
ชีวิตในบ้าน
เมื่อเข้าสู่ครอบครัว เด็ก ๆ มีกิจกรรมร่ วมกับสมาชิกในครอบครัว การช่วยงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
“กวาดบ้าน ถูบ้าน เช็ดกระจก เช็ดเก้าอี้โซฟา”
ชีวิตในบ้านที่มีอิสระมากกว่าในหอพั กของศูนย์การเรียน บางครั้งเด็ก ๆ จะมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมนอกบ้านกับ
ครอบครัว
“แม่พาไปเที่ยวสวนดอกไม้ พาไปตลาดไปซื้อเสื้อด้วยกัน”
สมาชิกใหม่ในครอบครัว
กิจกรรมในชีวิตประจาวันที่มีร่วมกันทุกช่วงเวลา เช้า ยัน เย็น
“ตอนเย็นทุกคืนเลย ให้ไหว้พระ รวมกัน 3 – 4 คน น้องชายอีกคนด้วย”
การเลี้ยงดูของครอบครัวไม่แยกจากการดูแลสมาชิกคนอื่นๆ
“แม่นอนกับน้องผู้หญิง ผู้ชายสองคน ไปนอนกับพ่อ พ่อก็มีลูกผู้ชาย ก็คุยกันไปคุยกันมา”
สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวมาร่วมรับผิดชอบดูแลเด็กด้วย
“น้องดื้อ หนูก็จะสั่งสอนเหมือนน้องชายหนู”
ครอบครัวกับความสนุกสนานในชีวิต
สาหรับเด็กเล็ก ๆ การมีผู้คนจานวนมากในครอบครัว การมีกิจกรรมนอกบ้าน และการมีเงินจับจ่ายซื้อของส่วนตัวคือ
ความสุขในชีวิต
“เขาอยากสนุกกัน เขาอยากได้ของเล่น คุยนะ ว่าอยากจะไปซื้อของเล่น”
เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายด้วยความรักจากครอบครัว
ทัศนะของผู้รับเลี้ยงบางคนมองการมอบความรักให้กับเด็กที่ขาดรักมีความจาเป็นและสาคัญ ความสงสาร เห็นใจเป็น
อีกหนึง่ ในเหตุผลของการรับอุปการะเด็กในครอบครัว
“ตอนที่เด็กจะมา พ่อก็คุยกับน้องชาย เด็กใหม่มาเราต้องรักมากกว่าลูก เพราะถ้าเราดูแลไม่ดี คนข้างนอกเขาก็จะ
บอกว่า เอาลูกคนอื่นดูแลไม่ดี ลูกเราก็เป็นลูกเราแล้ว แม่ก็รองรับอยูแ่ ล้ว แต่ลูกทีไ่ ม่มีพ่อมีแม่ต้องรักมากกว่าลูกเราเพราะว่า
เขาไม่มีพ่อไม่มีแม่ เราอยากให้เขารู้ว่าเราเหมือนพ่อเหมือนแม่เขาไม่ต้องแทนแม่ของเขานะ เราต้องรักมากกว่าลูกของเรา”
อายุเด็กกับเหตุผลของ การรับเลียง
หลายครอบครัวมองว่า เด็กเล็กดูแลง่ายกว่าเด็กโต
“พ่อเขาบอกว่า พ่ออยากได้เด็กอายุประมาณ 8 – 9 ปี แค่นี้ เพราะสอนได้ บางทีวัยรุ่นชอบเถียงและจะผูกพัน
มากกว่าเด็กโต”
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ประสบการณ์ชีวิตหลังอออกมาจากครอบครัวทดแทน
ความทรงจาในครอบครัว
ช่วงเวลาที่โครงการสิ้นสุดและเด็กต้องกลับเข้าศูนย์การเรียนเพื่อเรียนหนังสือในช่วงเปิดภาคและพักในหอพักของ
ศูนย์การเรียนอีกครั้ง
“คิดถึงบ้านหลังนั้น คิดถึงตลอดเลย”
เด็กเล็กหลายคนยังคงจดจาประสบการณ์ในครอบครัวที่ตนเองได้เข้าไปร่วมเป็นสมาชิกในช่วงหนึ่งของชีวิต
“กลับมาบอกพี่ชายว่า บ้านหลังนีใ้ จดี ทาไมพี่ชายไม่ไปด้วย”
ครอบครัวคือความผูกพันที่ไม่สินสุด
ขณะที่พ่อ แม่และสมาชิกในครอบครัวทดแทนหลายคนยังคงมีการติดต่อกับเด็กที่ตนเองรับมาดูแลแม้เด็กจะกลับเข้า
หอพักแล้วก็ตาม
“เขาอยากมา แต่ไม่มีใครมาส่ง เจอน้องที่ศูนย์การเรียนตลอดเลย เข้ามาหวัดดีครับ ถามแม่สบายดีไหม”
เด็กเล็ก ๆ ที่เคยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในครอบครัวยังคงต้องการกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวอีกครั้ง
“อยากได้รับความอบอุ่น อยากใกล้ชิดพ่อแม่ คนตัวเล็กเขาอยากมาหา”
ขณะที่เด็กที่อายุมากขึ้น การปรับตัวกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อน ๆ และครูที่ศูนย์การเรียนจะต่างไป
จากเด็กเล็ก
“เด็กคนนั้นเขาอายุ 12 ขึ้นไป เขาโตแล้ว ไม่ค่อยคิดสนใจเรื่องพ่อแม่เท่าไหร่ เพราะว่าอยู่กับยาย เขาไม่ค่อยมีปัญหา
เรื่องพ่อแม่”
ครอบครัวเดี่ยว หรือ ครอบครัวขยาย
เวลาของครอบครัวเป็นอีกประเด็นที่ครอบครัวอาสาสมัครนาเสนอประกอบการเตรียมความพร้อมของครอบครัวใน
การรับเลี้ยงเด็ก พบว่า ครอบครัวอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการในครั้งที่ 1 ขอถอนตัวในโครงการครั้งที่ 2 ด้วยสาเหตุเรื่องเวลา
ในการดูแลเด็ก และพบว่าทั้งสองครอบครัวกาลังจะมีสมาชิกใหม่ และประเมินว่าครอบครัวตนเองไม่พร้อมดูแลเด็ก
“ครอบครัวเดี่ยวที่มีกันแค่สองคนและต้องทางานด้วย อาจจะลาบาก เพราะอาจจะทาให้เด็กอยู่คนเดียว หรือว่าเด็ก
อยู่ลาพังเด็ก ๆกัน การเลือกครอบครัวขยายก็อาจจะจาเหมาะสมกว่า เพราะมีหลายคนช่วยกันดูแลเด็ก”
ขณะเดียวกัน พบมีอาสาสมัครที่ไม่มีครอบครัวอาสารับเด็กไปดูแล ให้ข้อมูลว่า หากมีเวลาก็พร้อมสาหรับการดูแล
เด็กอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันหากมีเวลาว่างก็ยังคงแวะเวียนไปเยี่ยมเด็กที่เคยดูแลที่ศูนย์การเรียน และยังระลึกถึงช่วงเวลาที่เคย
ได้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดตลอดช่วง 2 สัปดาห์ แม้ตนเองจะไม่มีประสบการณ์การเป็นแม่ แต่เชื่อว่าสามารถมอบความรักให้กับ
เด็กได้เช่นเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงที่ครูยากจะรับมือ
เมื่อเด็กออกจากครอบครัวทดแทนและกลับสู่หอพักอีกครั้งในช่วงเปิดเทอม ครูผู้ดูแลเด็กเป็นคนอีกกลุ่มที่พบว่าเจอ
ปัญหาต่าง ๆ ที่ตนเองยากจะแก้ไขได้ โดยครูอธิบาย เด็กบางคนซึมเศร้า บางคนก้าวร้าว ซึ่งครูมองว่าตนเองยังขาดทักษะใน
การจัดการกับอารมณ์ของเด็กที่เปลี่ยนไป
“โครงการ Foster care เป็นโครงการที่ดี แต่ถา้ ทาได้ระยะยาวมันจะดีกว่า ตอนนี้มันระยะสั้น แล้วกลับมาครูจัดการ
ยาก เพราะเด็กจะไม่เหมือนเดิม เด็กไปแล้วไปอยู่บ้านดี ๆ มีคนดูแลได้กินดี ๆ ได้อยู่ดี ๆ แต่กลับมาที่นี่แล้วอยู่หอพัก คุณครู
ดูแลก็ดูแลไม่เท่าเทียมเหมือนอยู่กับครอบครัว อนาคตนี่ทาเป็นระยะยาวมันจะดีกว่า ไม่ใช่ว่าไปแล้วกลับมาต้องแก้อีก”
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การเตรียมความพร้อมสาหรับผู้เกี่ยวข้องกับเด็กในทุกช่วงเวลา ทั้งก่อนการเข้าสู่ครอบครัว ช่วงเวลาที่เด็กอยู่ร่วมใน
ครอบครัว และหลังจากเด็กกลับสู่หอพักอีกครั้ง จึงมีความจาเป็นและสาคัญที่ต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
สรุปและอภิปรายผล
ฐานคิดเรื่องเด็กต่างชาติ
ทัศนะเรื่องเด็กต่างชาติกับการดารง คงอยู่ในประเทศไทย พบว่า วิธีคิดที่มีต่อเด็กกลุ่มนี้มักมองผ่านหลักหลักฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร การคิด ตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับเด็กกลุ่มนี้ ทั้งสิทธิ โอกาส และหน้าที่ หากเด็กไม่มี
หลักฐานทางกฎหมาย ความยากลาบากในการเข้าถึง สิทธิและได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของรัฐและส่วนแบ่งทางสังคมอื่น
ย่อมลดน้อยไปกว่าเด็กกลุ่มอื่น ๆ
ปฏิบัติการที่เกิดขึน
แม้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจะระบุว่า เด็กแต่ละคนจะต้องปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยไม่คานึงถึงเชื้ อชาติ สีผิว
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นกาเนิดจากชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิด
หรือสถานะอื่นๆ ของเด็กหรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
จะเห็นได้ว่าภาครัฐได้มีการจัดการดูแลเด็กในรูปของสถาบันที่หลากหลายแบ่งประเภทตามลักษณะของเด็ก เช่น
บริการเพื่อคุ้มครอง ช่วยเหลือ ฟื้นฟูเด็กในหลายด้าน เช่น การจัดบ้านนนทภูมิ สาหรับเด็กพิการ สถานสงเคราะห์บ้านเด็ก
อ่อนพญาไท สาหรับเด็กแรกเกิดที่ขาดครอบครัวดูแล ทั้งนี้ พบว่า การจัดบริการต่างๆ มักไม่ครอบคลุมถึงเด็กต่างชาติ ซึ่งเป็น
กลุ่มเด็กไร้สัญชาติที่ไม่มีหลักฐานแสดงสัญชาติทั้งจากประเทศต้นทางและปลายทางอีกทั้งในเชิงพื้นที่ยังจัดว่าอยู่ในพื้นที่ชาย
ขอบห่างไกลศูนย์กลางของสังคม การมีชีวิตในฐานะเด็กชายขอบซ้อนทับกับความเป็นชายขอบเชิงพื้นที่ด้วยแล้วทาให้เด็กกลุ่ม
นี้มักจะถูกมองข้ามจากหน่วยงานภาครัฐ และสังคม
สถาบั น ครอบครั ว จั ด ได้ ว่ า เป็ น หน่ ว ยพื้ น ฐานทางสั ง คมที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการขั ด เกลางทางสั งคมให้ กั บ เด็ ก เพื่ อ
เตรียมพร้อมให้เด็กมีความมั่นคงทั้งทางจิตใจ ร่างกาย และสังคมในการอยู่ร่วมกับคนในสังคมต่อไป สาหรับเด็กต่างชาติ การ
ขาดครอบครัวดูแลเป็นมิติที่มีความซั บซ้อนเพราะนอกจากไม่ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวแล้วยังขาดการดูแลจาก
หน่วยงานของภาครัฐโดยสิ้นเชิงอีกด้วย
แม้จะพบว่า โดยหลักสิทธิมนุษยชนและหลักกฎหมายครอบครัว เด็กกลุ่มนี้จะได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างชัดเจน ดัง
ปรากฏภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชน ที่ระบุให้มนุษย์ทุกคนมีสิทธิมนุษยชนที่จะก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมาย ทั้งนี้ ดังปรากฏ
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948/พ.ศ.2491 ซึ่งข้อ 16 (1) บัญญัติว่า “ชายและหญิงเมื่อเจริญวัยบริบูรณ์แล้ว
มีสิทธิที่จะสมรสและที่จะสร้างครอบครัวโดยไม่มีการจากัดใด ๆ เนื่องจาก เชื้อชาติ , สัญชาติ, หรือศาสนา” และข้อ 16 (3)
บัญญัติว่า “ครอบครัวคือ กลุ่มซึ่งเป็นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐานของสังคมและชอบที่จะได้รับการคุ้มครองโดยสังคมและรัฐ ”
ครอบครัวตามกฎหมายเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ กล่าวคือ (1) การก่อตั้งครอบครัวตามธรรมชาติ และ (2) การก่อตั้งครอบครัวบุญ
ธรรม ดังนั้น สิทธิการก่อตั้งครอบครัวทดแทนนั้นสิทธิดังกล่าวมีอยู่โดยไม่คานึงถึงสัญชาติหรือลักษณะการเข้าเมืองไทยของ
บิดามารดาของเด็ก
การดูแลทางเลือกสาหรับเด็กต่างชาติไร้ครอบครัว
แนวทางว่ าด้ ว ยการดู แลทางเลือ กของคณะมนตรี สิท ธิ มนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติมี เ ป้า หมายในการ ส่ งเสริ ม
สนับสนุนการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อการคุ้มครองและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กซึ่งไม่มีผู้ปกครองดูแล
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หลักการทั่วไปและมุมมองเกี่ยวกับทางเลือกในการดูแลเด็ก คือ
1.ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมและโดยธรรมชาติแล้วเป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการส่งเสริมการ
เจริญเติบโต ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก รวมถึงช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ต้องพยายามให้เด็ก
ได้อยู่กับครอบครัวหรือกลับสู่การดูแลของพ่อแม่ หรือของสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด โดยรัฐจะต้องรับประกันว่าครอบครัว
จะสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือรูปแบบต่างๆที่จะช่วยให้ทาหน้าที่ในการดูแลเด็กได้
2.หากครอบครัวของเด็กไม่สามารถแม้แต่จะให้การสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อที่จะให้การดูแลที่เพียงพอสาหรับเด็ก
หรือทอดทิ้ง ละทิ้งเด็ก รัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทาหน้าที่คุ้มครองสิทธิเด็กหรือ รับประกันว่าเด็กจะได้รับการดูแล
ภายใต้ทางเลือกอื่นๆ
3.การตัดสินใจ ริเริ่มดาเนินการ หรือกาหนดวิธีการทุกอย่างที่อยู่ในขอบเขตของแนวทางนี้ต้องได้รับการพิจารณาเป็น
รายกรณี โดยการคานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก และต้องอยู่บนพื้นฐานหลักการผลประโยชน์สูงสุดและสิทธิของเด็ก ที่
เกี่ยวข้อง ต้องสอดคล้องกับหลักการไม่เลือกปฏิบัติและคานึงถึงมุมมองทางเรื่องเพศ ผู้ที่เกี่ยวข้องควรต้องหารือและรับฟัง
ความคิดเห็นของเด็ก ตระหนักถึงศักยภาพที่เด็กมี และต้องรับประกันว่าเด็กจะต้องเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็น การดาเนินการ
ช่วยเหลือใดๆจะต้องมีการหารือร่วมกันและการจัดเตรียมข้อมูลในภาษาที่เด็กต้องการ
4.การตัดสินใจใดที่เกี่ยวกับการแสวงหาการดูแลทางเลือกต้องกระทาตามหลักที่ว่าเด็กจะต้องอยู่ใกล้สถานที่ที่เด็ก
คุ้นเคยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อสะดวกในการติดต่อกับครอบครัวและการส่งกลับคืนสู่ครอบครัว ทั้งนี้จ ะยังจะเป็นการ
ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการหยุดเรียนกลางคัน หรือปัญหาการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมอื่นๆ
5.เด็กที่ไม่มีพ่อแม่ดูแล หมายถึง เด็กทุกคนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลหรืออยู่อาศัยร่วมกับพ่อแม่ (พ่อหรือแม่ คนใด
คนหนึ่งก็ได้) ด้วยเหตุผลหรือสถานการณ์ใดก็ตาม เด็กที่ไม่มีพ่อแม่ดูแลซึ่งอาศัยอยู่ภายนอกประเทศหรือนอกถิ่นฐานบ้านเกิด
ภูมิลาเนาของตน หรือเด็กที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
6.การดูแลทางเลือกอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น การดูแลแบบไม่เป็นทางการ หมายถึง การจัดการดูแลให้เด็ก
ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัวเพื่อช่วยเหลือและดูแลเด็กในแต่ละวันหรือโดยไม่มีกาหนดเวลา ซึ่งอาจเป็นการจัดการ
โดยญาติหรือเพื่อน คนรู้จัก คนสนิท(เป็นสายสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ)หรือ โดยบุคคลอื่นที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเด็ก พ่อหรือแม่ของเด็ก หรือคนอื่น ๆ
7.เมื่อต้องพิจารณาความสาคัญของสภาวะแวดล้อมที่เด็กอยู่อาศัยในขณะนั้น การดูแลทางเลือกอาจหมายถึง การ
ดูแลโดยครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นการดูแลที่รัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการ คัดเลือก ประเมินตรวจสอบ อนุญาตและ
ช่วยให้เด็กได้เข้าไปอยู่อาศัยกับครอบครัวอื่นๆที่ไม่ใช่ครอบครัวของเด็กเอง ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมแบบครอบครัว โดยทางเลือกอื่น ๆ
8.กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการให้การดูแลเด็ก (Framework of Care Provision) เพื่อการตอบสองต่อความต้องการ
ทางจิตใจ อารมณ์ สังคม และความต้องการอื่น ๆ ของเด็กที่ไม่ได้รับการดู แลจากพ่อแม่ รัฐควรใช้มาตรการทุกอย่างเพื่อ
รับประกันว่ากฎหมาย นโยบายและเงื่อนไขด้านงบประมาณที่มีอยู่นั้นจะต้องช่วยให้มีรูปแบบเกี่ยวกับการดูแลเด็กทางเลือกที่
เพียงพอ โดยเน้นไปที่การให้ครอบครัวและชุมชนเป็นผู้ดูแลพื้นฐาน รัฐต้องรับประกันว่ารูปแบบการดูแลเด็กทางเลือกหลายๆ
รูปแบบ โดยให้สอดคล้องกับหลักการโดยทั่วไปของแนวทางนี้ สาหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และสถานการณ์ในระยะสั้นและ
ระยะยาว
โครงการครอบครัวทดแทนกับการร่วมสร้างประสบการณ์ชีวิตในครอบครัวสาหรับเด็กต่างชาติ
แนวคิดในการดาเนินโครงการครอบครัวทดแทนสาหรับเด็กต่างชาติที่ พลัดพรากจากครอบครัวให้ความสาคัญกับ
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กในสถาบันพื้นฐานของชีวิตที่มนุษย์ทั้งหลายล้วนต้องเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ด้วยอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง
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เพราะมนุษย์มีความต้องการการตอบสนองทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยตัวเอง แต่เกิดขึ้นได้จากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
ทั้งนี้ โดยคาดหวังว่าเด็กกาพร้าในครอบครัวทดแทนจะเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบในครอบครัว และหากใน
อนาคตเด็กกลุ่มนี้จะมีครอบครัวของตัวเองก็จะสามารถรับรู้และเข้าใจบทบาทในการรับผิดชอบ และการดูแลครอบครัวของ
ตัวเองได้ ซึ่งเชื่อว่าจะแนวทางที่ดีในการป้องกันและแก้ปัญหาครอบครัวที่จะเกิดขึ้นได้ เมื่อเด็กได้รับการปกป้อง คุ้มครองโดย
ครอบครัว ความมั่นคงด้านจิตใจเมื่อได้รับการยอมรับให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในที่นี้ คือ สมาชิกของ
ครอบครัว ชุมชน
ข้อเสนอแนะ
กระบวนการเรียนรู้ ของเด็กและครอบครัวที่มีร่วมกันในครอบครัวทดแทน นามาซึ่งข้อเสนอสาหรับการดาเนิน
โครงการขององค์กรในอนาคต ดังนี้
1.การเตรียมความพร้อมสาหรับเด็กและครอบครัวต้องให้ความสาคัญทั้ง 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนรับเด็ก-ก่อนเด็กเข้าสู่
ครอบครัว ระยะที่เด็กอยู่ในครอบครัว และระยะที่เด็กออจากครอบครัว โดยการจัดอบรมการจัดการอารมณ์ให้กับครอบครัว
ทดแทนและเด็ก การยุติความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว จะทาให้เด็กรู้สึกว่าตนเองขาด หรือโดนพรากจากคนที่ปกป้อง
คุ้มครองอีกครั้งหนึ่ง กิจกรรมพบปะเด็กหลังส่งคืนหอพัก ลาจากครอบครัว ควรมีการกาหนดรูปแบบ แนวทางที่มีความ
หลากหลาย และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมค่ายครอบครัวทดแทนพบปะ แลกเปลี่ยนกันในช่วงเวลาต่าง ๆ
2.การเตรียมความพร้อมสาหรับเด็กและครอบครัวโดยคานึงถึงพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก เพศสภาพที่แตกต่าง
กัน รวมทั้งความพร้อมของครอบครัวในการดูแลเด็กอย่ างต่อเนื่อง อาทิ สมาชิกทุกคนของครอบครัวกับการตระหนักใน
บทบาท หน้าที่การดูแลสมาชิกใหม่
3.การจัดอบรมให้กับครูศูนย์ในการเรียน ครูผู้ดูแลหอพัก รวมทั้งกลุ่ม Peer parent ในการเตรียมเด็ก และรับคืน
เด็ก จากครอบครัวทดแทน ทั้งนี้อาจเป็นการทางานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย คื อ ครอบครัวและศูนย์การเรียนโดยมีกลุ่ม Peer
parent สนับสนุน ช่วยเหลือ ร่วมแลกเปลี่ยน
4.การติดตาม ประเมินผลเด็ก และครอบครัวทดแทนหลั งการคืนเด็กกลับศูนย์การเรียน เพื่อการดาเนินการที่
เหมาะสมสอดคล้องกับเด็กและครอบครัวในลักษณะที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้ น อาทิ ความผูกพันที่เกิดขึ้นและ
ไม่อาจหาทางออกได้ด้วยตนเอง ภาวะความเครียด วิตกกังวลหลังการแยกจาก ความรู้สึกถูกทอดทิ้ง เป็นต้น
5.การพัฒนาระบบการให้คาปรึกษาครอบครัว โดยสร้างบุคลากรดังกล่าวในพื้นที่ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ
จัดวางบุคลากรให้อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของศูนย์การเรียน ชุมชน โดยให้มีรูปแบบ/ช่วงเวลาการบริการที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนใน ชุมชนต่าง ๆ พร้อมพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครครอบครัวทดแทนในชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ดูแลเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาเด็กพลัดพรากจากครอบครัว
6.บทบาทผู้ประสานงานโครงการทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่ในการเฝ้าติดตาม ดูแลเด็กในครอบครัวทดแทนที่
มีความต่ อเนื่อง ใกล้ชิด เพื่อ การเอื้อ อานวยให้เ กิด การดูแ ลเด็ กที่มี ความแตกต่ างกันในมิ ติเพสสภาพ ช่ว งวัย เพื่อน ามา
ประกอบการเตรียมชุดความรู้ในการเสริมศักยภาพผู้ประสานงานในพื้นที่และครอบครัวทดแทนในครั้งต่อไป
7.การขยายเครือข่ายการทางานกับศูนย์การเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายการทางาน ร่วมกับผู้ปกครองและคน
ในชุมชน และการมีแผนการทางานเรื่องครอบครัวทดแทนระยะยาว
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บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์กับการปรับตัวของผู้ปกครองที่มีเด็กสมาธิสันในครอบครัว1
Role of Social Worker to Parent Adjustment of Children with ADHD in Their Family
ภัทราพร เพ็ชรนิล2
Phattaraporn Phetnin

Abstract
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is the most common disorder that was found in
psychiatry child and teenage clinic. Children who were the ADHD got the effect by themselves, their
society especially their parent. So, the parent should play an importance role to adjustment. However,
the adjustment relates to many reinforcing factors. Moreover, the important way was the counseling, the
recommendation from the health care workers, especially the social worker who work in the child clinic
that play a direct role to recommend and counseling. In this journal, the writer want to present the role
of social worker that relate to parent adjustment of children with ADHD in their family. Finally, the
purpose for the appropriate care of children with ADHD and the development of the children latency to
be well and happy in their family.
Keywords : Role of Social Worker, parent adjustment, and children with ADHD
บทคัดย่อ
โรคสมาธิสั้นเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น การที่เด็กป่วยด้วยโรคนี้จะส่งเสียต่อทั้งต่อตนเอง
สังคม โดยเฉพาะผลกระทบต่อผู้ปกครอง ดังนั้นผู้ปกครองเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญจาเป็นต้องมีการปรับตัว แต่การปรับตัว
ก็ย่อมต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการปรับตัวตลอดจนการได้รับการปรึกษา แนะนาจากบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานด้านจิตเวชเด็กที่มีบทบาทโดยตรงในการให้คาแนะนา ปรึกษา ในบทความนี้ผู้เขียน
ต้องการที่จะเสนอประเด็นบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์กับการปรับตัวของผู้ปกครองที่มีเด็กสมาธิสั้นในครอบครัว ทั้งนี้
เพื่อให้การดูแลเด็กสมาธิสั้นได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถเผชิญปัญหาเกิดความสงบสุขใน
ครอบครัว
คาสาคัญ : บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์, การปรับตัวของผู้ปกครอง, และ เด็กสมาธิสั้น

1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การปรับตัวของผู้ปกครองในการดูแลเด็กสมาธิสั้น” หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
นักศึกษาปริญญาโท หมวดสังคมสงเคราะห์คลินิก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บทนา
สมาธิสั้น เป็นโรคที่มีปัญหาต่อการเรียนในโรงเรียนและเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเรียนรู้ การที่เด็กเป็นโรคนี้จะ
ส่งผลเสี ยในเรื่อ งการเรีย น สัม พั นธภาพของเด็ กต่ อ ผู้ป กครอง พ่อ แม่แ ละครู หากเด็ ก สมาธิ สั้น ไม่ ได้ รั บการรัก ษาอาจมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่งผลกระทบทั้งต่อตัวเด็ก ครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อผู้ปกครอง พบ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวไม่แนบแน่นเหมือนครอบครัวที่สมาชิกปกติทั่วไปเพราะสาเหตุต้องมีภาระเพิ่มในการดูแล
ลูกที่มีภาวะสมาธิสั้น โดยการพาลูกไปพบแพทย์ พาไปโรงเรียนตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ต้องอยู่ในความดูแลตลอดจะส่งผลถึง
ความสัมพันธ์และพัฒนาการต่อลูก ผู้ปกครองมักกล่าวโทษซึ่งกันและกันว่าเป็นความผิดของอีกฝ่าย ยากที่จะทาใจให้ยอมรับได้
ตลอดจนความรู้สึกอับอายที่มีลูกอาการสมาธิสั้น บางกรณีผู้ปกครองต้องเลิกร้างกัน เกิดการว่างงาน การลดลงของรายได้ เป็น
ต้น (รุ้งวิภา เจริญราษฎร์ , 2546) ซึ่งผู้ปกครองมักจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
เศรษฐกิจ อันเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา และพ่อ-แม่-ลูก และยังส่งผลกระทบย้อนกลับ
ไปยังตัวบุคคลที่เป็นโรคจิตเวชในด้านอารมณ์ จิตใจได้ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อผู้ปกครองที่มีเด็กสมาธิสั้นในครอบครัว
ประสบกับปัญหาต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับตัว แต่บางครอบครัวไม่สามารถที่จะปรับตัวจัดการกับปัญหาเพื่อให้สามารถดูแลเด็ก
สมาธิสั้นได้ จาต้องได้รับความช่วยเหลือ คาแนะนาจากทีมสหวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุ ข ซึ่งวิชาชีพสังคมสังเคราะห์ หรือ
นักสังคมสงเคราะห์ เป็นอีกหนึ่งในวิชาชีพที่มีบทบาทในการทางานกับเด็กสมาธิสั้นและครอบครัวโดยตรงโดยมีบทบาทในการ
ให้การปรึกษาแนะนา ให้ความรู้ทั้งรายบุคคล บิดามารดา คู่สมรส ครอบครัวและกลุ่มบิดามารดา ทั้งนี้ก็ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มี
แนวทางในการปรับตัวสามารถที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การปรับตัวของผู้ปกครองในการดูแลเด็กสมาธิสั้น ” ที่เป็นการศึกษา
ถึงการดูแลเด็กสมาธิสั้นของผู้ปกครอง โดยเฉพาะการปรับตัวเพื่อให้สามารถดูแลเด็กสมาธิสั้นได้ โดยผู้เขียนได้ทบทวนงานวิจัย
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนเรื่องดังกล่าว พบว่า การที่ผู้ปกครองจะสามารถดูแลเด็กสมาธิสั้นให้มีพัฒนาการทางสังคมได้
อย่างเหมาะสมนั้น ผู้ปกครองจะต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน โดยผ่านการได้รับการปรึกษา คาแนะนาจากบุคลากร
สาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสังคมสงเคราะห์ที่มีบทบาทสาคัญในการให้คาปรึกษา คาแนะนา เพื่อให้ผู้ปกครองมีแนวทาง
ในการปรั บตั ว ดูแ ลเด็ กสมาธิ สั้น ได้ ทั้งนี้ จุด มุ่งหมายสาคัญ ของบทความนี้ผู้ เขี ย นจะเสนอประเด็ น บทบาทของนั ก สังคม
สงเคราะห์กับการปรับตัวของผู้ปกครองที่มีเด็กสมาธิสั้นในครอบครัว ว่านักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทใดที่จะส่งผลให้ผู้ปกครอง
สามารถปรับตัวได้ ผู้ปกครองต้องมีการปรับตัวในด้านใดบ้าง แล้วมีปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของผู้ปกครองตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่อผู้ปกครองที่มีเด็กสมาธิสั้นในครอบครัว โดยเนื้อหาของบทความนี้ส่วนใหญ่ มาจากผลงานที่ผ่านการทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ “โรคสมาธิสัน”
นิยามโรคสมาธิสัน
ผู้เขียนสรุปได้ว่า โรคสมาธิสั้น ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) คือ ความผิดปกติทาง
พฤติกรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในเด็ก โดยแสดงอาการอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนทาให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันและ
การเรียน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุและระดับพัฒนาการ ความผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนอายุ 7 ปี มีอาการ
ประกอบด้วย สมาธิสั้น อยู่ไม่นิ่ง และ หุนหันพลันแล่น
สาเหตุของการเกิดโรค
ในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า อะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงคงเพียงแต่ใช้การพิจาณาจากงานวิจัยทางวิชาการ
หรือเชื่อกันว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากสิ่งเหล่านี้ (นภัทร พุกกะณะสุต,2553,น.28-29) พบว่า
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1. พันธุกรรมเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้มีสมาธิสั้น เปรียบเทียบพี่น้องคนละพ่ อคนละแม่กับพี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่
เดียวกันที่เป็นสมาธิสั้น เด็กที่เกิดจากพ่อแม่คนเดียวกันจะมีสมาธิสั้นในอัตราที่สูงกว่าเด็กที่เกิดจากคนละพ่อคนละแม่ จึงเชื่อ
ว่าประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์มาจากพันธุกรรม
2. สารสื่อประสาท ความไม่สมดุลของสารเคมีที่สาคัญในสมองบางตัว เช่น โดพามีน โนรีไพพรีน และซี่โรโทนีน เป็น
อีกหนึ่งสาเหตุสาคัญที่ทาให้มีสมาธิสั้น
3. สมองส่วนหน้าทางานผิดปกติ สมองส่วนนี้ทาหน้าที่ในการควบคุมสมาธิ อารมณ์ การจัดระเบียบ การคิดและ
การกระทาที่มีเป้าหมายสมเหตุสมผล เมื่อสมองส่วนนี้มีปัญหาไม่ทางานตามปกติจึงทาให้มีสมาธิสั้น
4. สมองที่เสียหายหรือได้รับการกระทบกระเทือน ในขณะตั้งครรภ์ ในขณะคลอด หลังคลอด การติดเชื้อระหว่าง
ตั้งครรภ์ การขาดออกซิเจนในขณะคลอด สมองหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบหลังคลอด อาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ
5. การไหลเวียนของโลหิตในสมองผิดปกติ โดยเฉพาะในบริเวณที่ควบคุมสมาธิ
6. คลื่นไฟฟ้าในสมองผิดปกติ หรือไม่สมดุล อาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุได้
7. ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่และเด็กที่มีปัญหาต่อมไทรอยด์ มีอาการเหมือนเด็กสมาธิสั้น
แต่เมื่อได้รับการรักษาและรับประทานยา อาการจะดีขึ้นหรือหายได้
8. สารเสพติดทุกประเภท การที่พ่อแม่ใช้สารเสพติด สูบบุหรี่ ดื่มสุราเป็นประจา ทั้งก่อนตั้งครรภ์หรือขณะตั้งครรภ์
ลูกที่เกิดมาอาจความผิดปกติหรือมีสมาธิสั้นได้
9. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นพิษ ไม่ว่าอากาศ อาหาร น้าล้วนแล้วแต่มีสารเคมีปนเปื้อนทั้งสิน ซึ่ง มีอิทธิพลต่อ
การเกิดของเด็ก เด็กบางคนอาจไม่มีปัญหาเมื่อเกิด แต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่สะสมสารเคมีไว้ในตัวมากโดยเฉพาะสารตะกั่ว อาจมี
ปัญหาสมาธิสั้นได้ทั้งในวัยรุ่นหรือในวัยผู้ใหญ่ ทั้งนี้พบว่าพันธุกรรมเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้มีสมาธิสั้นประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์
อาการของโรค
สมาธิสั้นมีอาการหลักตามธรรมชาติของโรค 3 แบบ คือ
1. สมาธิสั้น (Attention Deficit) ให้ความสนใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ไม่นานเท่าคนทั่วไป วอกแวก ถูกรบกวน
จากอาการภายในของตนเองหรือจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ง่าย ทาให้ไม่มีความรับผิดชอบในกิจวัตรประจาวัน การเรียนหรือ
การงาน
2. ซุก ซนอยู่ ไม่ นิ่ง (Hyperactivity) อยู่นิ่ งได้ไ ม่น าน ต้ องเปลี่ยนอิริ ยาบถหรื อขยับ มือ เท้า ถ้ าเป็น เด็ กจะซุ กซน
เคลื่อนไหวเกือบตลอดเวลา ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ไม่รู้จักกรอบเวลา ทาให้ผู้อยู่ใกล้ชิดรู้สึกเหนื่อยมากถูกรบกวนมากเกินกว่าคน
ทั่วไป
3. หุนหันพลันแล่น (Impulsivity) ไม่รู้จักการยั้งคิด หยุดตนเองไม่ได้ ไม่คิดก่อนพูดหรือก่ อนทา ชอบพูดโพล่ ง
ควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบไม่ได้ หงุดหงิด ขี้โมโหง่ายเมื่อไม่ได้ดังใจ คนปกติทั่วไปจะไม่มีอาการมากเช่นนี้
อาการทั้งสามแบบนี้ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิด พบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง มักพบในช่วงอายุ 7 ขวบ จะ
สังเกตเห็นอาการซุกซนอยู่ไม่นิ่งตั้งแต่อยู่ในวัยอนุบาลหรือ 3-4 ขวบ ซึ่งเป็นวัยที่เด็กจะซุกซนอยู่ไม่นิ่งอยู่แล้ว จึงเพียงแต่ตั้ ง
เป็นข้อสังเกตและคอยระมัดระวัง (นภัทร พุกกะณะสุต,2553,น.27)
จะเห็นได้ว่า โรคสมาธิสั้นเป็นโรคที่เกี่ยวกับปัญหาทางด้านพฤติกรรม มีอาการสมาธิสั้น อยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่น ซึ่ง
มักพบในช่วงอายุ 7 ขวบ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะปรากฏในที่ต่าง ๆ เช่น บ้าน โรงเรียน ที่ทางานและการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ผู้อื่น ซึ่งเมื่อครอบครัวใดที่พบกับภาวะที่บุตรของตนเองป่วยด้วยโรคนี้ย่อมส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ซึ่ง
เมื่อเกิดผลกระทบขึ้นก็ย่อมต้องนาไปสู่แนวทางในการเผชิญปัญหาเพื่อให้ครอบครัวสามารถปรับตัวได้ในการดูแลเด็กสมาธิสั้น
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กที่ดีต่อไป
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ปัญหาและผลกระทบต่อผู้ปกครองที่มีเด็กสมาธิสันในครอบครัว
เมื่อสมาชิกในครอบครัวป่วยด้วยโรคสมาธิสั้นย่อมกระทบต่อผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี้ต้องประสบกับปัญหาและ
ผลกระทบด้านต่าง ๆ จากการดูแลเด็กสมาธิสั้น (รุ้งวิภา เจริญราษฎร์, 2546, มัทนา บุญสิงห์,2554) ดังนี้
1. ด้านอารมณ์ จิตใจ ทั้งบิดาและมารดาต่างมีความเครียด มีความวิตกกังวล บางรายมีภาวะอารมณ์ไม่คงที่ และบาง
รายไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ถึงขั้นทาร้ายเด็ก
2. ด้านการดาเนินชีวิตส่วนตัว ทั้งบิดาและมารดาเกิดความกดดันเนื่องจากต้องพยายามทาหน้าที่ตามบทบาทต่างๆ
อย่างเหมาะสมและสมดุล ได้แก่ บทบาทในการดูแลบุตรพร้อมกันหลายคน บทบาทในการประกอบอาชีพ
3. ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับมารดา มีความขัดแย้งกันเนื่องจากบิดาไม่เข้าใจและ
ไม่สามารถยอมรับบุตรได้ ความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตรคนอื่น มารดามักทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลบุตรสมาธิสั้น ทาให้
การจัดแบ่งเวลาสาหรับการทาหน้าที่อื่นๆน้อยลงรวมถึงการให้เวลาแก่บุตรที่ปกติคนอื่นๆด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับ
สมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว เนื่องจากญาติพี่น้องไม่มีความรู้ความเข้าใจโรคสมาธิสั้น และในวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลเด็ก
จึงเกิดขัดแย้งขึ้นระหว่างมารดาและญาติพี่น้อง ซึ่งเป็นการสร้างความอึดอัดใจให้แก่มารดาบางราย
4. ด้านเศรษฐกิจ การมีบุตรเป็นสมาธิสั้นก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อบิดามารดาบางรายใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น มีภาระเพิ่มขึ้น ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสูง เป็นต้ น ซึ่งปัญหาด้านเศรษฐกิจยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับ
บริการบางอย่างที่ให้การช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นอีกด้วย
5. ด้านสังคม การที่มีบุตรเป็นสมาธิสั้นจะก่อปัญหาและผลกระทบด้ านสังคมแก่บิดามารดาหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ
ความรุ น แรงของลั ก ษณะอาการ และพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมของบุ ต ร รวมถึ งการยอมรั บ ในตั ว บุ ต รข องบิ ด า มารดา
นอกจากนั้นในบางครอบครัว การที่บุตรสมาธิสั้นมีอาการรุนแรง ไม่รับรู้ ไม่เข้าใจเรื่องกาลเทศะได้ส่งผลกระทบต่ออารมณ์
จิตใจของมารดา โดยทาให้มารดารู้สึกอึดอัดใจกับสายตาของสังคมรอบข้างเมื่อต้องพาบุตรออกจากบ้านและมีความเครียด
อย่างมากอีกด้วย
6. ด้านการเลี้ยงดู มารดาทุกรายพบปัญหาการเลี้ยงดูบุตร โดยมารดาบางรายคิดว่าบุคลิกลักษณะส่วนตัวของตนไม่
สอดคล้องกับความต้องการของบุตร เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทาให้บุตรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ จึงพยายามปรับตัว และพบ
อีกว่ามารดาบางรายเกิดความขัดแย้งในตนเองสูงและมีความเครียด
หลากหลายปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ งผลกระทบทั้ งต่ อ ครอบครั ว และเด็ ก สมาธิ สั้ น ในหลายๆด้ า นดั งนี้ 1) ด้ า นสั งคม
เนื่องจากเด็กสมาธิสั้นมีอาการหุนหันพลันแล่น มักพูดแทรก รอคอยอะไรนานไม่ได้ นามาซึ่งการผิดกฎระเบียบของสังคมต่างๆ
เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกับสังคม ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความยากลาบากในการดูแลเด็ก 2) ด้านเวลา จากพฤติกรรมซน ยุกยิก
อยู่ไม่สุข และนั่งนิ่ง ๆ ไม่ค่อยได้ต้องลุกขยับตัวไปมา ทางานที่ได้รับมอบหมายหรือทาการบ้านไม่สาเร็จ ปีนป่าย เล่นเสียงดัง
เล่นผาดโผนหรือทากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย มักประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งจากความซนเหล่านี้ ทาให้ผู้ปกครองต้อง
เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ ต้องคอยกากับเรียกเด็กให้มีสมาธิ ส่งผลให้ผู้ปกครองเสียเวลาไปกับการ
ดูแลเด็กค่อนข้างมากกว่าผู้อื่น เนื่องจากเขาจะขาดทักษะหลายประการที่เด็กอื่น ๆ มี เช่น การควบคุมตนเอง การคิดก่อนทา
การยับยั้งชั่งใจตนเอง ความรับผิดชอบ การบริหารเวลาและวินัย 3) ด้านจิตใจ ผู้ปกครองมักเกิดความเครียดในการดูแลเด็ก
สมาธิ สั้น เนื่ องจากพฤติ ก รรมที่ ไม่ พึงประสงค์ข องเด็ก ครอบครั วจึ งเป็น แหล่ งสนับ สนุ นทางสั งคมที่ สาคั ญที่ ช่ว ยให้ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือทางลบ ส่งผลให้เกิดความเครียดขึ้น (พัชราวดี สารวุฒิพันธ์
,2555,น.21-22) และพบว่าครอบครัวของบุคคลสมาธิสั้นต้องประสบปัญหาซึ่งมักก่อให้เกิดความเครียดอย่างต่อเนื่องคือ
ปัญหาในครอบครัว บางครอบครัวผู้ปกครองไม่สามารถพูดคุยระบายความทุกข์กับสมาชิกครอบครัวได้มักขัดแย้งกับสมาชิกใน
ครอบครัวหรือคู่สมรส ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความยากลาบากในการดูแลเด็กสมาธิสั้น ดังนั้นผู้ปกครอง
จะต้องมีการปรับตัวให้สามารถดูแลเด็กสมาธิสั้นให้ได้เพื่อให้เด็กสมาธิสั้นเกิดการพัฒนาตนเองสามารถใช้ชี วิตอยู่ในสังคมได้
ต่อไป ตลอดจนเพื่อความสงบสุขของครอบครัว
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นิยามการปรับตัวของผู้ปกครอง
การปรับตัว เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งบุคคลพยายามกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและบรรลุถึงเป้าหมายของตนเอง ในขณะเดียวกันบุคคลนั้นจะอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสิ่งแวดล้ อมให้ประพฤติไป
ในทางที่ถูกต้อง การปรับตัวจึงมีความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Arkoff, A. ,1968,p.4)
การปรับตัว เป็นกระบวนการที่บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเผชิญกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นในชีวิต
และคงไว้ ซึ่งภาวะสมดุลร่างกาย (Roy 1999,p.266) และการปรับตัวเป็นพฤติกรรมการตอบสนองของบุคคลเมื่อเผชิญกับ
สถานการณ์ที่คุกคามภาวะปกติสุข แสดงถึงความสามารถของบุคคลในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อลดความตึงเครียดและรักษาดุลยภาพของร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมไว้
ซึ่งทาให้บุคคลสามารถดารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์นั้นได้ (พเยาว์ ประเสริฐศรี,2545,น.22)
ผู้เขียนสรุปได้ว่า การปรับตัว คือ พฤติกรรมการตอบสนองของบุคคลเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่คุกคาม ที่มีสมาชิกใน
ครอบครัวป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น ผู้ปกครองจึงต้องมีการปรับตัวด้านร่างกาย จิตใจและสังคม เพื่อลดความตึงเครียดและ
ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม
บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ที่มีต่อการปรับตัวของผู้ปกครองที่มีเด็กสมาธิสันในครอบครัว
การที่ผู้ปกครองจะสามารถปรับตัวในการดูแลเด็กสมาธิสั้นได้นั้นย่อมต้องอาศัยความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กมีบทบาทสาคัญใน
การที่จะทาให้บิดามารดา ผู้ปกครองได้เข้าใจ เรียนรู้ วิธีการนาไปปรับใช้กับตนเองเพื่อ พัฒนาลูก ในงานของเด็กสมาธิสั้นนัก
สังคมสงเคราะห์มีบทบาทสาคัญในการให้คาปรึกษาแนะนาแก้ปัญหาพฤติกรรม การปรับพฤติกรรมและพัฒนาเด็กสมาธิสั้นแก่
บิดามารดาเด็กสมาธิสั้น
กล่าวถึงบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในการช่วยเหลือบิดามารดา ผู้ปกครองที่มีบุตรสมาธิสั้น นักสังคมสงเคราะห์
มีบทบาทสาคัญในการให้ความรู้และการให้การปรึกษาแนะนาแก่บิดามารดาของเด็กสมาธิสั้น มีดังต่อไปนี้
1. การให้การปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling) เป็นการให้บริการแก่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
โดยตรงโดยใช้ขบวนการให้การปรึกษาผสมผสานกับการให้ความรู้
2. การให้การปรึกษาแก่บิดามารดา (Supportive Parent) เป็นการให้บริการทั้งบิดามารดาพร้อมๆกัน โดยใช้
ขบวนการให้การปรึกษาเป็นพื้นฐาน โดยนักสังคมสงเคราะห์จะต้องรับฟังทั้งบิดามารดา
3. การให้การปรึกษาแก่คู่สมรส (Marital Counseling) เป็นการให้การปรึกษาครอบครัวของเด็กสมาธิสั้นที่บิดา
มารดามีปัญหาสัมพันธภาพระหว่างกันไม่ราบรื่น และในการเลี้ยงดูเด็กสมาธิสั้นนั้นเป็นภาระยากลาบากสาหรับบิดามารดา
ทั่วไปอยู่แล้ว ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาไม่ดีในครอบครัวจะยิง่ ส่งผลกระทบต่อเด็กเป็นปัจจัยเสริม ให้มีปฏิกิริยาสมาธิ
สั้นมากขึ้น ซึ่งถือว่าครอบครัวเป็นปัจจัยที่ทาให้อาการสมาธิสั้นของเด็กดีขึ้นหรือเลวไป ดังนั้น ต้องแก้ที่สัมพันธภาพและ
บทบาทของการเป็นบิดามารดาก่อนที่จะไปช่วยเหลือหรือปรับพฤติกรรมเด็ก
4. การให้การปรึกษาครอบครัว (Family Counseling) เป็นการให้คาปรึกษาในกรณีครอบครัวที่มีบุตรหลายคนหรือ
เป็นลักษณะครอบครัวขยายจาเป็นที่สมาชิกครอบครัวต้องเข้าใจและช่วยเหลือเด็กร่วมกันไปในทางเดียวกัน เช่น เด็กสมาธิสั้น
อยู่ในครอบครัวขยายที่มีปู่ย่าที่อายุไม่มากนัก และมีอิทธิพลต่อเด็กเท่าๆกับบิดามารดาจะดุว่าทาโทษเด็กรุ นแรง ในกรณีเช่นนี้
ปู่ย่าและบิดามารดาต้องมาหาข้อยุติร่วมกันในการดูแลเด็ก ครอบครัวที่มีบุตรหลายคน พี่หรือน้องของเด็กสมาธิสั้นจะช่วยกัน
ดูแลเด็กสมาธิสั้นอย่างไร มีตัวอย่างในหลายๆครอบครัวที่สมาชิกครอบครัวชอบเย้าแหย่ให้เด็กสมาธิสั้นเกิดอารมณ์และเมื่อ
เกิดอารมณ์กันและกันแล้วจะมีการกระทาที่รุนแรงต่อกันในสุดท้ายจะมีการลงโทษเด็กด้วยความรุนแรง
5. การให้คาปรึกษาแบบกลุ่มบิดามารดา (Parents Group Counseling) เป็นเทคนิคและวิธีการหนึ่งที่ใช้วิชาการ
และกลวิธีหลายๆแขนงมาผสมผสานในการให้บริการ ผู้นากลุ่มจะใช้ทักษะของการเป็น ผู้นากลุ่ม ผู้ให้ความรู้ ผู้ประสานงาน
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และเป็นผู้ให้การปรึกษาโดยผ่านขบวนการกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือแบบกลุ่มขึ้นอยู่กับนักวิชาชีพกาหนด
แต่ที่สาคัญบิดามารดาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาร่วมกันและเป็นการ Support ทางจิตใจร่วมกัน ในการให้
คาปรึกษาแบบกลุ่มนักสังคมสงเคราะห์จะมีบทบาทในเรื่องของการวางแผน จัดทาโปรแกรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ จัดการให้
เกิดกิจกรรม เป็นผู้ให้ความรู้ เป็นผู้ให้กลุ่มเสนอปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกัน และมีบทบาทเป็นผู้ประเมินผลและจัดการให้เกิด
รูปแบบของการวิจัย โดยที่บทบาทเหล่านี้นับเป็นบทบาทที่ใช้ทักษะ (Skill) และความเชี่ยวชาญอย่างสูงและต้องสามารถรู้จัก
นากลวิธีที่จะให้ความรู้แก่บิดามารดาของเด็กสมาธิสั้นได้โดยให้บิดามารดามีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ (ศิริพร สุวรรณทศ
และจันทร์ชนก โยธินชัชวาล,2547,น.18-19)
บทบาทของนัก สั งคมสงเคราะห์ ใ นการให้ ค าแนะน า ปรึ ก ษา จึ งเป็ น บทบาทที่ มี ค วามส าคั ญ เพื่ อช่ ว ยเหลื อ ให้
ผู้ปกครองสามารถที่จะมีแนวทาง ผ่านการแลกเปลี่ยน พูดคุยกับนักสังคมสงเคราะห์จนกระทั่งสามารถเห็นแนวทางในการ
ปรับตัวได้ในที่สุด
พฤติกรรมในการปรับตัว
การปรับตัวของบุคคลย่อมต้องมีความแตกต่างกัน เมื่อมนุษย์ประสบกับปัญหา สถานการณ์ เหตุการณ์ที่วิกฤติ
ส่งผลทาให้ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถเผชิญปัญหาต่างๆ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ (ภัทรานี
ไพบูลย์ ,2537,น.39-41) กล่าวว่าพฤติกรรมในการปรับตัวมีดังนี้
1. พฤติกรรมการปรับตัวด้านสรีร ะวิทยา (Physiological need) หมายถึงพฤติกรรมที่มีพื้นฐานจากความต้องการ
การตอบสนองความมั่นคงด้านร่างกาย ได้แก่ การออกกาลัง การพักผ่อน การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การได้รับน้า
และเกลือแร่ การได้รับออกซิเจน การไหลเวียนของโลหิต การทางานของระบบประสาท และการควบคุมสภาวะสมดุลของ
ร่างกาย
2. พฤติกรรมการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ (Self concept) หมายถึง พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อตอบสนองความ
ต้องการความมั่นคงทางด้านจิตใจ ซึ่งเกิดจากความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง อันเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้
ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจ
ความสานึกที่บุคคลมีอยู่หากบุคคลมีความมั่นคงทางด้านจิตใจ มีความเชื่อมั่นและมองเห็นคุณค่าแห่งตน การปรับตัวต่อภาวะ
ความกดดันต่างๆจะเป็นไปด้วยดีกว่าบุคคลที่มีความรู้สึกต่อตนเองในด้านลบและรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า
3. พฤติกรรมการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ (Role function) หมายถึง พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อตอบสนองตาม
ความต้องการและคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางสังคมหรือการยอมรับของบุคคลอื่น หากบุคคลไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ตามบทบาท
ของตนได้ บุคคลนั้นจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้การแสดงบทบาทของตนเป็นไปตามปกติ และหากสาเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของบุคคลนั้น และ
4. พฤติกรรมการปรับตัวด้านความสัมพันธ์พึ่งพาระหว่างกัน(Interdependence) หมายถึง พฤติกรรมความต้องการ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลในอันที่จะคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางสังคมเป็นการพึ่งพาอาศัยตนเองและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ระหว่างผู้ป่วยกับบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆและการให้ผู้อื่นได้พึ่งพามีส่วนช่วยให้เกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจและ
สังคม โดยปกติบุคคลจะพยายามคงไว้ซึ่งความเป็นตัวของตัวเองและการยอมพึ่งพาอาศัยผู้อื่นในขอบเขตที่ตนเองและสังคม
ยอมรับ ซึ่งถือเป็นการปรับตัวตามปกติ และจากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การปรับตัว พบงานของสุมนมาลย์ พิพัฒนบวร (2547), มนัสวี จาปาเทศ (2546), พเยาว์ ประเสริฐศรี (2545) และก้านจิต ศรี
นนท์ (2541) พบว่าการปรับตัวเพื่อให้สามารถเผชิญกับปัญหาได้นั้นมีดังนี้
การปรับตัวทางด้านร่างกาย พบว่า สมาชิกครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตส่วนใหญ่มีการปรับตัวอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีการปรับตัวด้านร่างกายดีกว่าด้านจิตใจและด้านสังคม ซึ่งการปรับตัวด้านร่างกายที่ดีที่สุดเป็นการปรับตัวเกี่ยวกับ
การขับถ่ายเป็นปกติไม่มีอาการท้องผูกหรือท้องเสีย และการปรับตัวของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
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โดยรวมและรายด้านคือด้านร่างกาย ด้านอัตมโนทัศน์และด้านการพึ่งพาอาศัยซึ่ง กันและกันอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยการ
ปรับตัวด้านร่างกายอยู่ในระดับค่อนข้างดี ถึงระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน
การปรับตัวทางด้านจิตใจ พบว่า การปรับตัวของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ดีโดยมีการปรับตัวทางด้านจิตใจดีที่สุด รองลงมาคือการปรับตัวด้านร่างกาย ส่วนการปรับตัวด้านสังคมมีการปรับตัวในระดับ
ปานกลาง และการปรับตัวของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย สาหรับการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์มีการ
ปรับตัวค่อนข้างดี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกตนเองมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อบุตรที่เจ็บป่วย รู้สึกภูมิใจที่สามารถดูแล
ผู้ป่วยได้
การปรับตัวทางด้านสังคม ซึ่งรวมถึงการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่และและด้านการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน พบว่า
มารดามีผลลัพธ์การปรับตัวโดยเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยพบว่าด้านการดารงบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ สูงสุด และมีการปรับตัว
ด้านขวัญกาลังใจต่าสุด และสมาชิกครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตมีส่วนการปรับตัวด้านสังคมที่ปรับตัวได้น้อยที่สุดเป็นการ
ปรับตัวเกี่ยวกับการที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับผู้อื่นได้ นอกจากนี้การปรับตัวของมารดาในการดูแลบุ ตรที่ป่วย
ด้วยโรคธาลัสซีเมีย การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ พบว่าการปรับตัวในระดับค่อนข้างดี สามารถปรับตัวได้ดีในเรื่องการปรับ
เวลาในการทางานเพื่อดูแลบุตร การได้ช่วยเหลือครอบครัวเต็มที่ ส่วนการปรับตัวในระดับค่อนข้างไม่ดีเกี่ยวกับความรู้สึก
ท้อแท้ใจที่ต้องดูแลบุตรและทางานอื่นด้วย ซึ่งเป็นการปรับตัวที่เหมาะสมและด้านการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กลุ่มตัวอย่าง
ปรับ ตัวด้ านนี้ ในระดั บค่อ นข้า งดี ในเรื่อ งความพยายามทากิ จกรรมต่ าง ๆ ด้วยตนเองในการดู แลบุ ตร และรู้สึ กยิน ดีใ ห้
คาปรึกษาแนะนาแก่มารดาคนอื่นที่มีบุตรเป็นโรคเดียวกัน ส่ วนการปรับตัวระดับค่อนข้างไม่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกลาบากใจที่
จะต้องพึ่งพาคนอื่น แม้เรื่องที่จาเป็น เช่น ไม่กล้าขอความช่วยเหลือผู้อื่นมารับผิดชอบแทนเมื่อมารดาเจ็บป่วยหรือมีธุระ
พบว่าการที่บิดามารดา ผู้ปกครอง สมาชิกครอบครัว จะสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมจะต้ องมีการปรับตัวทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ในการดูแลเด็กสมาธิสั้นก็เช่นกันผู้ปกครองจาต้องมีการปรับตัวทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและ
สังคม
ผู้ปกครองต้องปรับตัวอย่างไรในครอบครัวทีมีเด็กสมาธิสัน
เมื่อมี สมาชิกครอบครัวป่ว ยด้ว ยโรคสมาธิสั้นผู้ ปกครองย่ อมประสบกับปั ญหาที่ ส่งผลกระทบทั้ งต่อตั วเด็ กและ
ผู้ปกครอง การที่จะดูแลเด็กสมาธิสั้นได้อย่างเหมาะสมผู้ปกครองจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้
สามารถเผชิญปัญหาต่างๆปรับตัวให้พร้อมที่จะดูแลเด็กสมาธิสั้น โดยผู้เขียนสรุปการปรับตัวด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านร่างกาย ผู้ปกครองจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัวในการดูแลกิจวัตรประจาวันของตนเอง ทั้ง การออกกาลังกาย
การพักผ่อน การรับประทานอาหาร และการขับถ่าย
2. ด้านจิตใจ ผู้ปกครองจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัว ต่อความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจ การยอมรับต่อการเจ็บป่วยของ
เด็กสมาธิสั้นและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ปกครอง
3. ด้านสังคม ผู้ปกครองจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัวเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ต้องปรับเปลี่ยนในการดูแลเด็กสมาธิสั้น
การช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การขอคาแนะนาและความช่วยเหลือจากสังคม
ผู้ปกครองที่สามารถปรับตัวในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ก็ย่อมจะส่งผลต่อการดูแลเด็กสมาธิสั้นอย่างเหมาะสม
ตามมา
ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัว
การปรับ ตัวของบุ คคลมีปั จจัยสาคั ญที่จะส่งผลต่อความสามารถในการปรับ ตัวโดย Moos and Schaefer
(1984,pp.19-22 อ้างถึงในบุศรา ลิขิตเจริญวานิช,2538,น.57-59) ระบุว่าการที่บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการปรับตัว มี
กลวิธีหรือพฤติกรรมการเผชิญปัญหาต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรืออิทธิพลที่สาคัญ 3 ประการ คือ
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1. ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ฐานะเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะครอบครัว สถานภาพ
สมรส ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา ประสบการณ์เผชิญความเครียดจากการเจ็บป่วยครั้งก่อนๆซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการ
ประเมินความรุนแรงของการเจ็บป่วยและการปรับตัวของแต่ละคน
2. ปัจจัยด้านลักษณะความเจ็บป่วย ซึ่งได้แก่ อาการ และความรุนแรงของโรค ตาแหน่ง หรืออวัยวะการเจ็บป่วย สิ่ง
เหล่านี้ทาให้เกิดความเครียดด้านร่างกายและจิตใจต่างกัน ทาให้เผชิญปัญหาต่างกัน
3. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยกับสมาชิกครอบครัวและการ
สนับสนุนทางสังคม ซึ่งพบว่าปัจจัยดังกล่าวโดยเฉพาะการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ เพื่อน จะทาให้บุคคลมี
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดและปรับตัวได้ดีขึ้น
ทั้งนี้ปัจจัยทั้ง 3 ประการจะมีส่วนที่จะทาให้ผู้ปกครองได้รับรู้และสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวในการ
ดูแลเด็กสมาธิสั้นได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะต่อผู้ปกครองที่มีเด็กสมาธิสันในครอบครัว
1. ผู้ปกครองต้องเข้าใจก่อนว่าโรคสมาธิสั้นเป็นความผิดปกติของการทางานของสมอง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหา
ของเด็กไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะก่อกวนให้เกิดปัญหา แต่เกิดขึ้นเนื่องจากเด็กไม่สามารถควบคุมตนเองได้
2. ผู้ปกครองและบุคคลอื่ นในบ้าน ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ ไม่ตวาดตาหนิเด็ก หรือลงโทษทางกายอย่าง
รุนแรง เมื่อเด็กกระทาผิด ควรมีการตั้งกฎเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าว่า เมื่อเด็กทาผิดจะมีการลงโทษอย่างไรบ้าง หากเด็กทาผิด
ผู้ปกครองควรเด็ดขาด เอาจริง คาไหนคานั้น ลงโทษเด็กตามที่ได้ตกลงกันไว้โดยไม่ใจอ่อน มีความคงเส้นคงวาในการปรับ
พฤติกรรม การใช้ความรุนแรงกับเด็กสมาธิสั้นมี โอกาสทาให้เด็กสมาธิสั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ก้าวร้าว และใช้ความรุนแรง
ในการแก้ไขปัญหา การลงโทษควรใช้วิธีจากัดสิทธิต่างๆ เช่น งดดูทีวี งดเล่นเกม งดเที่ยวนอกบ้าน งดขี่จักรยาน หักค่า
ขนม เป็นต้น ผู้ปกครองควรให้คาชม รางวัลเล็กๆ น้อยๆ เวลาที่เด็กทาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เด็กทาพฤติกรรมที่ดี
3. ผู้ปกครองควรปรับจากการว่ากล่าวเป็นการสอนให้เด็กคิดก่อนทา เช่นให้เด็ก “นับ 1 ถึง 5” ก่อนที่จะทาอะไรลง
ไป “หยุด....คิดก่อนทานะจ๊ะ...” พูดให้เด็กรู้ตัว รู้จักคิดถึงผลที่จะตามมาจากการกระทาต่าง ๆ ของเด็ก สอนให้เด็กรู้จักเอาใจ
เขามาใส่ใจเราก่อนที่จะทาอะไรลงไป
4. หากเด็กมีพฤติกรรมดื้อไม่เชื่อฟัง ผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการบังคับหรือออกคาสั่งตรงๆ กับเด็ก แต่ใช้วิธีบอกกับเด็ก
ว่า เขามีทางเลือกอะไรบ้าง โดยทางเลือกทั้งสองทางนั้นเป็น ทางเลือกที่ผู้ปกครองกาหนดขึ้น เช่น หากต้องการให้เด็กเริ่มต้น
ทาการบ้าน แทนที่จะสั่งให้เด็กทาการบ้านตรง ๆ อาจพูดว่า “เอาละ ได้เวลาทาการบ้านแล้ว....หนูจะทาภาษาไทยก่อน หรือ
ว่าจะทาเลขก่อนดีจ๊ะ”
5. เวลาสั่งให้เด็กทางานอะไร ผู้ปกครองควรให้เด็กพูดทวนคาสั่งที่พ่อแม่เพิ่งสั่งไปทันที เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กได้ฟัง
คาสั่งและเข้าใจว่าพ่อแม่ต้องการให้ เขาทาอะไร พยายามสั่งทีละคาสั่ง ทีละขั้นตอนใช้คาสั่งที่สั้น กระชับและตรงไปตรงมา
ไม่ควรบ่นจู้จี้จุกจิก ถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กในอดีต
6. ผู้ปกครองควรมีการจัดทาตารางเวลาให้ชัดเจนว่ากิจกรรมในแต่ละวันที่เด็กต้องทามีอะไรบ้าง ตั้งแต่ตื่นนอน
จนกระทั่งเข้านอน
7. ผู้ปกครองควรจัดหาสถานที่ที่เด็กสามารถใช้ทางาน ทาการบ้าน อ่านหนังสือ โดยไม่มีใครรบกวน และไม่มีสิ่งที่
จะมาท าให้ เ ด็ ก เสี ย สมาธิ เช่ น ที วี วี ดี โ อเกม หรื อ ของเล่ น อยู่ ใ กล้ ๆ ลดเวลาของเด็ ก ในการดู ที วี เล่ น วิ ดี โ อเกม เกม
คอมพิวเตอร์ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ เด็กที่ดูทีวี หรือเล่นเกมมากเกินไปจะทาให้สมาธิสั้นมากยิ่งขึ้น และไม่สนใจการ
เรียน
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8. ผู้ ปกครองควรส่งเสริ ม ให้ เ ด็ก เล่ นกี ฬา หรื อท ากิ จกรรมกลางแจ้ งเพื่ อให้เ ด็ก ใช้ พ ลังงานที่ มีเ หลือ เฟื อในทาง
สร้างสรรค์เพื่อช่วยให้เด็กรู้สึกดีต่อตนเอง เกิดความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นการผ่อนคลายความเครียดของเด็ก
กลุ่มนี้ที่มักจะมีต่อการเรียน
9. ผู้ปกครองต้องกาหนดช่วงเวลาในแต่ละวันที่จะฝึกให้เด็กทาอะไรเงียบๆ ที่ตัวเองชอบ อย่าง “จดจ่อ”และมี
สมาธิ” โดยผู้ปกครองต้องหาห้องหรือมุมใดมุมหนึ่งในบ้านที่สงบ ไม่มีสิ่งเร้ามากนัก ให้เด็กได้เข้าไปทางานหรือทากิจกรรมที่
ต้องใช้สมาธิคนเดียวเงียบๆ โดยในวันแรกอาจจะ เริ่ม ที่ 15 นาทีก่อน แล้วจึงเพิ่มเวลาให้นานขึ้นเรื่อยๆ ให้คาชม และรางวัล
เมื่อเด็กทาได้สาเร็จ ถ้าเด็กวอกแวกง่ายมากหรือหมดสมาธิง่าย ผู้ปกครองควรนั่งประกบอยู่ด้วยระหว่างทางาน หรือทา
การบ้าน เพื่อคอยกระตุ้นหรือเตือนให้เด็กทางานได้อย่างต่อเนื่องจนเสร็จ
10. ผู้ ป กครองท าตั ว เองให้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี แ ก่ เ ด็ ก เช่ น ความมี ร ะเบี ย บ รู้ จั ก รอคอย ความสุ ภ าพ รู้ จั ก
กาลเทศะ หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงต่างๆ เป็นต้นและพยายามมองหาข้อดี ปมเด่นของเด็ก และพูดย้าให้เด็กเห็นข้อดีของ
ตัวเองเพื่อให้เด็กเกิดกาลังใจที่จะประพฤติตัวดี และเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง (ชาญวิทย์ พรนภดล,2556)
บทสรุป
นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานด้านจิตเวชเด็กทีมีบทบาทสาคัญในการให้คาปรึกษา แนะนา ให้ความช่วยเหลือเด็ก
สมาธิสั้น ครอบครัวและผู้ปกครองให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถที่จะปรับตัวในการดูแลเด็กสมาธิสั้นใน
ครอบครัวได้ ทั้งการปรับตัวทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในการ
ให้การคาแนะนา ปรึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองที่มีเด็กสมาธิสั้นในครอบครัว จึงเป็นบทบาทที่มีความสาคัญและ
เป็นวิชาชีพหนึ่งที่พร้อมให้ความช่วยเหลือให้ผู้ปกครองสามารถที่จะดูแลเด็กสมาธิสั้นให้มีพัฒนาการทางสังคมและมีศักยภาพ
ในตนเองที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้
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“การใช้ศิลปะบาบัดในงานสังคมสงเคราะห์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง”
“Art Therapy in Social Work for Rehabilitation Child Abused”

2

อัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม
3
Adcharaporn Thongchalaem

Abstract
Social work Practice is an interdisciplinary field that incorporates theoretical bases for the best
interest of client. This article was review and edited from many handbooks, research and etc. Including
using Qualitative Methodology interviewed worker who Rehabilitation Child Abused by Art Therapy in The
Center for the Protection of Children’s Right of Children Foundation (CPCR).The important factor is my
Field Work Practicum Experience at CPCR and volunteer at CPCR. I found my issues about Process of Art
Therapy in Social Work Practice for Rehabilitation Child Abused can help clients for example reduce their
stress ,depression, isolation ,PTDSD (Post-Traumatic Stress Disorder ), empower self-esteem and selfconfident ,Process of Art therapy and Social Work Practice focus on the client (This article means Child
Abused) and client background .The interesting challenge Art Therapy with individual client and Social
Case Work are similar and Working with groups in art therapy and Social Group work are similar too so
why art therapy in social work in importance.
Keywords : Art therapy, Child abused and Social Work
บทคัดย่อ
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการบูรณการ การประยุกต์องค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ บทความดังกล่าวถูกเรียบเรียงและปรับปรุงจากการศึกษา ค้นคว้า ความรู้
ความจริงจากตาราต่างๆมากมาย ตลอดจนการใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใช้เครื่องมือสัมภาษณ์พูดคุยกับ
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ศิลปะบาบัดที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ความจริง
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว สิ่งสาคัญคือบทความดังกล่าวได้ถูกเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ที่ตัวของผู้เขียนได้มีโอกาสได้
สะสมประสบการณ์ นับตั้งแต่การฝึกภาคปฏิบัติตามหลักสูตรของสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต และการเป็นอาสาสมัคร
ในการเป็นผู้ช่วย ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ศิลปะบาบัดที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ในการปฏิบัติงานโดยใช้ศิลปะบาบัด ซึ่งผู้เขียนเอง
ได้ค้นพบประเด็นเกี่ยวกับศิลปะบาบัดในงานสังคมสงเคราะห์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงว่ามีความสาคัญ
ที่กระบวนการศิลปะบาบัดและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ต่างมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ความสาคัญกับเด็กที่ถูกกระทา
ความรุนแรงโดยการให้เด็กเป็นศูนย์กลางของกระบวนการและการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากภูมิหลังของเด็กที่ถูกกระทา
ความรุนแรง มุ่งเน้นการฟื้นฟู และพัฒนาเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง โดยการสามารถจัดการกับประสบการณ์ข องการถูก
กระทาความรุนแรง ตลอดจนข้อค้นพบที่น่าสนใจในรูปแบบของกระบวนการศิลปะบาบัดในระดับปัจเจกบุคคลที่มีความ
คล้ายคลึงกับวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย และรูปแบบของกระบวนการศิลปะบาบัดระดับกลุ่มที่มีความ
คล้ายคลึงกับวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่านศิลปะบาบัดในงานสังคมสงเคราะห์เพื่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงมีความสาคัญอย่างไร
คาสาคัญ : ศิลปะบาบัด เด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง และสังคมสงเคราะห์

1

เป็นบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้ศิลปะบาบัดในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงของทีมสห
วิชาชีพ” หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
นักศึกษาปริญญาโทคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
Student in the Master of Social Work Program of Thammasat University
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1. บทนา : เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องนาศิลปะบาบัดมาใช้กับเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง
เด็กควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ชุมชนและสังคมในปัจจุบันเด็กประสบปัญหาการถูกกระทาความ
รุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กมากมายทั้งทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ สังคม ปัญญา รวมถึงพัฒนาการตามวัย พัฒนาการ
ทางการเรียน ในรายที่ถูกกระทาความรุนแรงทางร่างกายจนได้รับความบาดเจ็บ ความรุนแรงทางด้านร่างกาย อย่างร้ายแรง
อาจส่งผลกระทบถึงการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ นอกจากนี้เด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงยังอาจได้รับผล ทาให้เด็กมีพฤติกรรม
การแสดงออกก้าวร้าว รุนแรง ไม่สามารถควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์ของตนเองได้ ขาดทักษะในการจัดการกับอารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเอง จนนามาซึ่งการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขาดทักษะทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับ
สังคม และการต่อต้านสังคม นอกจากนี้เด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง ยังคงประสบภาวะความเครียดที่ต่อเนื่องยาวนาน
ปัญหาการกระทาความรุนแรงในเด็ กที่สาคัญคือเรื่องจิตใจและอารมณ์ทั้งนี้แผลทางด้านร่างกายยังสามารถเห็นได้
ด้วยตาและรักษาให้หายได้ตรงจุดของความเสียหาย แต่ผลกระทบทางด้านจิตใจอย่างอารมณ์และความรู้สึก ยากที่จะมองเห็น
หากไม่ได้รับการแก้ไขตรงจุด และไม่ได้รับการรักษา การดูแลอย่างถูกต้องเหมาะนั้น สามารถส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิต
อารมณ์ จิตใจและบุคลิกภาพในระยะยาวเช่นภาวะความวิตกกังวล ความมั่นคง ปัญหาที่รุนแรงคือเด็กอาจจะมีอาการที่
เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์ ในรูปของ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder ) ไม่ว่าจะเป็นการเห็นภาพหลอน ภาวะ
ซึมเศร้า (Depression) หรือการแยกตัว (Isolation) การมีปฏิกิริยาถดถอย ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับใครได้ เด็กที่ถูกกระทา
ความรุ น แรงจะมองเห็น คุณ ค่า ในตนเองลดลง (Low self - esteem) ขาดพลังในการด ารงชี วิ ต รู้สึ กมี ตราบาป
(Stigmatization) จากการถูกกระทาความรุนแรงและรู้สึกว่าตนเองถูกทรยศหักหลัง ภายหลังจากการถูกกระทาความรุนแรง
การลดภาวะความตึงเครียด ลดอาการซึมเศร้า สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย สร้างความมั่นคงให้กับจิตใจของเด็กที่ถูก
กระทาความรุนแรง ตลอดจนมีพัฒนาการทางอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ไปในทิศทางที่เหมาะสม รู้เท่าทันอารมณ์
ของตนเองสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ ปลดปล่อยปมความรู้สกึ ภายในใจ และทักษะการสร้างสัมพันธภาพ มีทักษะ
ทางสังคม จึงได้มีการบาบัดฟื้นฟูทางด้านจิตใจแก่เด็กที่ถู กกระทาความรุนแรงขึ้นมาอาทิเช่น การทาจิตบาบัด (Psycho
Therapy) การบาบัดแบบซาเทียร์ การทาครอบครัวบาบัด (Family Therapy) การทากิจกรรมกลุ่มบาบัด (Group Therapy)
การเล่นบาบัด (Play Therapy) การเล่นทรายบาบัด (Sand Therapy) เป็นต้น โดยผู้ที่จะทาการบาบัดเด็กที่ถูกกระทาความ
รุนแรงนั้นจะต้องเป็นสหวิชาชีพ ที่ต้องมีทักษะ ความรู้ โดยสามารถเป็นได้ทั้งจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือ
นักบาบัด เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการใช้ศิลปะบาบัดมาเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการบาบัดช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง ที่สห
วิชาชีพได้นามาใช้ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ เนื่องจากว่าศิลปะ
บาบัดเป็นประเภทของการบาบัดรักษาทางจิตวิทยาที่ใช้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อสะท้อนอารมณ์และความรู้สึก ที่
ซ้อนเร้นอยู่ภายในส่วนลึกของจิตใจ โดยที่สิ่งต่างๆที่แสดงออกในระหว่างการทาศิลปะบาบัดไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ สี ชนิด
ของสี ลักษณะของภาพวาด กระบวนการที่สร้างสรรค์งานศิลปะนั้น ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ให้ความหมาย และถ่ายทอดเรื่องเล่า
ของตนเองผ่านผลงานศิลปะ หัวใจสาคัญของศิลปะบาบัดคือการใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการแสดงออก และปลดปล่อย
อารมณ์ความรู้สึก ความขัดแย้ง ความต้องการ และปมต่าง ๆ ซึ่งสามารถนาไปสู่หนทางของการค้นหาตนเอง ศิล ปะบาบัด
มุ่งเน้นไปที่กระบวนการของศิลปะบาบัด มากกว่าการมุ่งเน้นไปที่ความสวยงามของผลงาน
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2. คาบอกเล่าเกี่ยวกับ เด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง ศิลปะบาบัดและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในเด็กที่ถูกกระทา
ความรุนแรง จากตารา
2.1 เด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง
หมายถึงผู้ที่อายุนั บ ตั้งแต่แรกเกิ ดจนถึ งอายุไม่เกิน 18 ปีบ ริบูรณ์ และยังไม่บ รรลุนิติภาวะด้วยการสมรส และเป็ น
ผู้ถูกกระทาความรุนแรงทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านทางเพศ และการปล่อยปละละเลย ซึ่งการกระทาความรุนแรงต่อ
เด็กส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ ความรู้สึก และการดารงชีวิต
ความรุนแรงต่อเด็กจาแนกได้เป็น 4 ประเภทได้แก่
1. ความรุนแรงต่อเด็กทางด้านร่างกายหมายถึงการกระทาที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านร่างกายต่อ
เด็กโดยเจตนา ไม่ว่าจะเป็นการเฆี่ยน การตี การเตะ การกัด น้าร้อนลวก การใช้บุหรี่จี้ หรือวิธีใดๆที่ ทาให้เด็ก
ได้รับบาดเจ็บ
2. ความรุนแรงต่อเด็กทางด้านจิตใจหมายถึงการกระทาให้เด็กทุกข์ทรมานความรู้สึกอับอาย เสียใจแสดงออกด้วย
วาจา ถ้อยคา ซึ่งอาจจะเป็นคาประชดประชัน ตะคอก ตวาด การพูดจาข่มขู่ การทาให้อับอาย การแสดงท่าที
การเฉยเมย การทาให้เด็กรู้สึกโดดเดี่ยว รู้สึกด้อยค่า บั่นทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตัวเด็กเป็นต้น
3. ความรุนแรงต่อเด็กทางด้านเพศหมายถึงการกระทาที่ผู้กระทาความรุนแรงแสดงพฤติกรรมทางเพศต่อเด็ก
อย่างไม่เหมาะสมตามวัยของเด็ก เด็กถูกทาให้เป็นเครื่องมือการตอบสนองความต้องการทางเพศของผู้กระทา
ความรุนแรง ซึ่งผู้ถูกกระทาความรุนแรงจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตาม รวมถึงการกระทาการขมขู่ ล่อลวง
หลอกล่อโดยใช้สิ่งตอบแทน หรือให้ขายบริการทางเพศ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตาม
4. ความรุนแรงต่อเด็กทางด้านการปล่อยปละละเลย หมายถึง การที่เด็กไม่ได้รับการดูแลเอาใส่ใส่จากผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลและตอบสนองต่อพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญาให้เหมาะสมตาม
ช่วงวัยและบริบทของเด็ก ซึ่งอาจหมายรวมถึงเด็กถูกละเลยทอดทิ้งให้อยู่ตามลาพัง หรือในที่สาธารณะ หรือ
สถานที่อันซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพทางสังคม และสุขภาพทางสติปญ
ั ญาหรือการ
พัฒนาตนเองเป็นต้น
2.2 ศิลปะบาบัด
การบาบัด คือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง จากสภาวะการที่ไม่ปกติ ให้ก ลับคืนสู่ภาวะปกติ หรือการแก้ไข หรือพัฒนาให้อยู่ใน
ภาวการณ์ที่ควรจะเป็น นับตั้งแต่การบาบัด โดยการใช้ยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงมีการบาบัด โดย
การใช้ยา เพื่ออาการความผิด ปกติ หรือผลกระทบที่ ได้รับจากการถูกกระทาความรุนแรง หรือผลกระทบทางด้านจิตใจ เป็น
ต้น แต่อย่างไรก็ตาม การบาบัดรักษาแบบทางเลือกถูกนามาใช้กับกลุ่มเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงมากขึ้น
การบาบัดทางเลือก คือ การบาบัดรักษาที่ไม่ได้ใช้อ ย่างเป็นประจาในการบาบัดของแพทย์แผนปัจจุบันเป็นการบาบัดที่
มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้เกิดความสมดุล อันจะประกอบไปด้วยการบาบัดด้วย
สัตว์, การเต้นบาบัด, วารีบาบัด, การใช้ดนตรีบาบัด, การเล่นบาบัด ,การนวดบาบัดเป็นต้น
“ศิลปะบาบัด”ภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Art Therapy” มีผู้ให้นิยามและให้ความหมายไว้ดังนี้
สมาคมศิลปะบาบัดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Art Therapy Association หรือ AATA: 1969) ได้ให้
นิยามคาว่า “ศิลปะบาบัด” ไว้ว่าศิลปะบาบัดคือการบาบัดโดยการใช้กระบวนการทางศิลปะร่วมกับความสัมพันธ์ของวิชาชีพ
ของผู้ปฏิบัติและผู้เข้ารับการบาบัดที่มีประสบการณ์ความเจ็บป่วย ความทุกข์ทรมาน ชอกซ้าทางจิตใจ หรือประสบการณ์ใน
การดารงชีวิตที่ท้าทาย รวมไปถึงบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองผ่านการสร้างสรรค์และการสะท้อนออกมาโดยการใช้ผลงาน
ทางศิลปะและกระบวนการทางศิลปะ ท าให้ บุค คลสามารถเพิ่ม การตระหนั กรู้ใ นตนเองและผู้อื่ น การจัด การกับภาวะ
ความเครียดและประสบการณ์การชอกช้าทางจิตใจ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในความสามารถทางปัญญา และความเพลิดเพลิน
ในการสร้างความสุขในชีวิตในกระบวนการทางศิลปะ
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สมาคมศิลปะบาบัดแห่งประเทศอังกฤษ (British Association of Art Therapists หรือ BAAT) ระบุว่าศิลปะบาบัดเป็น
รูปแบบหนึ่งของจิตบาบัดที่มีการใช้สื่อทางศิลปะมาเป็นวิธีเบื้องต้นของการสื่อสาร ผู้ใช้บริการที่จะเข้ารับบริการโดยศิลปะ
บาบัดไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์ทางศิลปะ หรือทักษะทางด้านศิลปะมาก่อน และผู้ปฏิบัติงานโดยการใช้ศิลปะบาบัดจะไม่
ยึดติดหรือให้คุณค่ากับความงดงามของผลงาน หรือประเมินวินิจฉัยจากภาพของผู้ใช้บริการ เป้าหมายโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน
คือเพื่อที่จะสามารถช่วยผู้ใช้บริการ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและการเจริญเติบโตในระดับบุคคล โดยผ่ านการ
ใช้ส่วนประกอบทางศิลปะในสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัยและเอื้ออานวย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัดและ
ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางที่มีความสาคัญ แต่ว่าศิลปะบาบัดก็มีความแตกต่างจากจิตบาบัดตรงที่ว่ากระบวนของศิลปะบาบัด
จะเชื่อมโยงทั้งสามสิ่งคือ ผู้ใช้บริก าร ผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัด และภาพหรือสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นต้องมีความสัมพันธ์ร่วมกัน
ส่งผลต่อการแสดงออกและการสื่อสารที่สามารถมีส่วนช่วยในบุคคลที่ยากต่อการแสดงออกทางความคิดและความรู้สึกแสดง
ออกมาได้
ดังนั้น การประยุกต์ใช้กระบวนการทางศิลปะเข้ามาช่วยในการทาจิตบาบัด จึงเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ ที่สามารถทา
ได้อย่างไม่จากัดทั้งเพศ สถานะ บทบาท ตลอดจนสามารถดาเนินการได้ทั้งรูปแบบรายบุคคล ครอบครัว คู่สมรส และแบบกลุ่ม
โดยผู้ใช้บริการที่จะเข้าร่วมกระบวนการศิลปะบาบัด ไม่จาเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือมีความรู้ทางด้านศิลปะมาก่อนได้เนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัดจะไม่เน้นที่ความสวยงาม หรือคุณภาพของผลงาน หรือผลผลิตที่ได้จากงานศิลปะบาบัดแต่หัวใจสาคัญ
ของศิลปะบาบัด คือการที่ผู้ใช้บริการเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒนาตนเอง เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง การลดความตึง
เครียด เข้าใจอารมณ์ เข้าใจความคิดของตนเองผ่านสารมายังผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ใช้บริการที่เป็น
บุคคล หรือกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ บางครั้งไม่สามารถถ่ายทอดและแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ของตนออกมาได้ศิลปะ
บาบัดจะเป็นช่องทางที่ทาให้ผู้ใช้บริการได้แสดงออกและปลดปล่อยได้
รูปแบบของศิลปะบาบัด (Caroline Case and Tessa Dalley ,1993) สามารถจาแนกได้เป็น 2 รูปแบบคือรูปแบบ
ศิลปะบาบัดระดับปัจเจกบุคคล (Art therapy with individual client) และรูปแบบศิลปะบาบัดระดับกลุ่ม (Working with
groups in art therapy) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. รูปแบบศิลปะบาบัดระดับปัจเจกบุคคล (Art therapy with individual client)
รูปแบบนี้มุ่งเน้นระดับความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one relationship) คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานศิลปะ
บาบัดจานวนหนึ่ง คน ต่อผู้ใช้บริการจานวนหนึ่งคน เพื่อก่อให้เกิด การเข้าถึงผู้ใช้บริการอย่างลึกซึ้ง ละเอียด ครอบคลุม
เนื่องจากผู้ใช้บริการมีความหลากหลาย และเหตุผลที่ผู้ใช้บริการมีความจาเป็นต้อง เข้ารับบริการศิลปะบาบัดว่ามี ความ
เหมาะสมมากกว่าการบาบัดรูปแบบอื่นเนื่องมาจากว่าผู้ใช้บริการนั้นมีความซับซ้อน ตัวอย่างเช่นโปรแกรมการแก้ไขพฤติกรรม
ที่หลากหลาย ที่มีความเหมาะสมกับปัญหาที่มีความเฉพาะเจาะจง (specific problems) และโรคหวาดกลัว (Phobias)
ปัญหาที่ต้องการการมองปัญหามากว่าช่วงเวลาที่ปัญหานั้น ๆ เกิดขึ้น และการการตัดสินใจยุติปัญหา และยังมีความแตกต่าง
ของความเป็นไปได้ในโปรแกรมการบาบัดในการปฏิบัติงานทางคลินิกจานวนมากที่ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาซึ่งได้มีการอธิบาย
เกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนการทางานกับผู้ใช้บริการ โดยใช้ศิลปะบาบัดซึ่งถูกกล่าวถึงเกี่ยวกับความสามารถในการเข้ า
ใจความหลากหลายของผู้ใช้บริการ และรูปแบบที่หลากหลายของวิธีการที่ผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัด ใช้ในการตั้งค่าการทางาน
ทางคลินิกผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัดจานวนมากใช้กรอบแนวคิดทางจิตวิเคราะห์ ซึ่งหมายถึงการเข้าใจการเปลี่ ยนแปลงของ
กระบวนการในแต่ละครั้ง (session)
Kalmanowitzและ Kasabova (2004 อ้างถึงในภารดี กาภู ณ อยุธยา ,2550) ได้ให้ความเห็นว่าศิลปะบาบัดระดับ
ปัจเจกบุคคลนั้นเป็นการบาบัดที่เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัด กับผู้ใช้บริการเท่านั้น มีความ
เหมาะสมสาหรับผู้ใช้บริการที่ไม่มีความพร้อมที่จะเข้ารับการบาบัดแบบกลุ่ม และบุคคลที่ต้องการความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด
เช่นบุคคลที่มีปัญหาการเรียนรู้ มีปัญหาทางพฤติกรรม มีความก้าวร้าวที่อาจเป็นปัญหากับผู้อื่นได้ หรือบุคคลที่ต้องการความ
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เป็นส่วนตัวในการบาบัด เช่นบุคคลที่ประสบการณ์ในการสูญเสียคนที่รัก บุคคลที่มีประสบการณ์โดยทาร้ายซึ่งพิจารณาความ
เหมาะสมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
กล่าวโดยสรุปได้ว่าศิลปะบาบัดในระดับปัจเจกบุคคล มุ่งให้ความสาคัญกับกลุ่มผู้ใช้บริการ ที่ประสบปัญหาและต้องการ
การเปลี่ยนแปลงสาหรับ ผู้ใช้บริการที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะเผชิญ หน้าในการใช้ศิลปะบาบัดแบบกลุ่ม ผู้ใช้บริการที่ต้องการ
สร้างความมั่นใจ ตลอดจนการตระหนักรู้ในตนเองอย่างมาก กระบวนการศิลปะบาบัดในระดับปัจเจกบุคคลจะช่วยสะท้อน
ตัวตน อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และเรื่องราวภายในใจ ให้แสดงออกมา พร้อมทั้งช่วยในการกระตุ้นและพัฒนาตนเองไปด้วย
และในระหว่างกระบวนการศิลปะบาบัด ผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัดจะต้องคอยสังเกตและคอยใส่ใจผู้ใ ช้บริการที่อยู่ในระหว่าง
กระบวนการใช้ศิลปะบาบัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนามาปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการที่อยู่ในช่วงวัยเด็ก
2. รูปแบบศิลปะบาบัดระดับกลุ่ม (Working with groups in art therapy)
รูปแบบนี้สร้างขึ้นบนฐานความเชื่อที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีการเข้ ากลุ่ม การปฏิสัมพันธ์ การดารงชีวิตยู่ใน
ครอบครัว และกลุ่มทางสังคมเป็นต้น รูปแบบดังกล่าวจะเป็นรูปแบบที่มุ่งก็ให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่ม เปรียบเสมือนกับส่วนย่อ
ขนาดของสังคม การจัดให้สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมศิลปะบาบัด ต้องคานึงถึงผู้ใช้บริการที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ทั้งช่วงอายุ สภาพ
ปัญหา พยาธิสภาพของโรค เป็นต้น จุดมุ่งหมายและหัวใจสาคัญคือก่อให้เกิดการเรียนรู้จากสมาชิกร่วมกัน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัด กับผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช่เป็นไปในระดับความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง( one-to-one
relationship) คือการไม่มุ่งเป้าหรือเฉพาะเจาะจงเข้าไปในเพียงบุคคลใด บุคคลหนึ่งในกลุ่มของผู้ใช้บริการ แต่จะต้องเป็นการ
กระจายความสัมพันธ์ไปให้ครบทุกคนในสมาชิกกลุ่ม แต่ ตัวของผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัด มีความจาเป็นคอยสังเกตและคอย
กระตุ้น เนื่องจากในบางครั้งในระหว่างกระบวนการอาจจะมีสมาชิกบางรายประสบปัญหา เช่น การแสดงอวัจนภาษา ที่บ่ง
บอกไม่อยากดาเนินการตามกระบวนการ หรือต้องการแปลกแยกออกจากกลุ่ม ผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัดมีความจาเป็นจะ
ต้องการปฏิบัติงานหรือดาเนินการกับสมาชิกคนดังกล่าวโดยหัวใจสาคัญ คือ การปฏิบัติงานโดยที่ไม่ให้สมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ
หรือ ตัว สมาชิก คนดั งกล่า วรู้สึ กว่ าผู้ป ฏิบั ติงานศิ ลปะบาบัด มุ่งสนใจเขาเพีย งคนเดี ยว ซึ่งต้อ งอาศัย ความชานาญ ในการ
ดาเนินการ และรูปแบบดังกล่าวจะมุ่งเน้นการให้อิสระแต่มีขอบเขต และมีกติกากลุ่มที่สมาชิกเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกาหนด
ขึ้นมาเป็นต้น สิ่งสาคัญที่สุดคือผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัด จะต้องเข้าใจบริบทของกลุ่มด้วยเช่นกัน
ดังนี้รูปแบบศิลปะบาบัดในระดับกลุ่ม จึงมุ่งเน้นการก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากกระบวนการกลุ่ม โดยที่
หัวใจสาคัญคือการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกลุ่มในศิลปะบาบัดแบบกลุ่มที่จะต้องมีบริบทที่ใกล้เคียงกัน ให้มีความเหมือนและ
คล้ายกันมากที่สุดในทุกๆด้าน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกแปลกแยก และสิ่งสาคัญที่สุดคือผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัด จะต้อง
กระจายความสัมพันธ์และความสนใจไปยังสมาชิกในกลุ่มและคอยสังเกตพฤติกรรม
2.3 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบการให้ความสาคัญกับบุคคลในสภาพแวดล้อม(Person
in situation) เป็นการปฏิบัติงานที่มีการปฏิบัติงานแบบองค์รวม ไม่มีการแยกส่วนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในเด็กที่ถูก
กระทาความรุนแรงเช่นกัน ในทุกกระบวนการของการให้ความช่วยเหลือนับตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง จะต้องมีการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความเข้าใจทั้งในเรื่องของ
พัฒนาการของเด็กและความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่แท้จริงจากการถูกกระทาความรุ นแรง ทาให้ต้องอาศัยการปฏิบัติงานที่
ละเอียดรัดกุม มากขึ้นกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง ประกอบไปด้วย 5 กระบวนการ
ดังต่อไปนี้การแสวงหาข้อเท็จจริง (Fact Finding), การประเมินปัญหา (Assessment), การประเมินปัญหา (Assessment),
การดาเนินงานให้ความช่วยเหลือ และกระบวนการสุดท้ายคือการประเมินผลและติดตาม (Follow up and Evaluation)
สาหรับในบทความนี้จะกล่าวถึงเพียงกระบวนการการดาเนินงานให้ความช่วยเหลือ จะกล่าวถึงเพียงแค่ในประเด็นของ
การบาบัดฟื้นฟูเพียงเท่านั้น ซึ่งแนวทางในการบาบัดฟื้นฟู จะเกิดขึ้ นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการวินิจฉัย ประเมินร่วมกันของทีม
สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ว่าเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงในแต่ละบุคคลมีประเด็นใดบ้าง ที่เป็นประเด็นเร่งด่วน การบาบัดฟื้นฟู
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และการออกแบบกิจกรรมสาหรับการทาการบาบัดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกับเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง จะต้องมีการค้นหา
สภาพปัญหาที่แท้จริงที่ต้องการได้รับการบาบัด และบนพื้นฐานของตัวเด็กที่เป็นผู้ถูกกระทาความรุนแรงเช่นพฤติกรรม
อารมณ์ กระบวนการคิด พัฒนาการที่ผิดปกติไป หรือพยาธิสภาพของโรคที่เด็กเป็น
การบาบัดฟื้นฟูว่ายังสามารถบาบัดฟื้นฟูโดยการใช้กิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มสามารถเชื่อโยงได้กับวิธีการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์นิยมใช้กัน ใช้กันมาตั้งแต่อ ดีต
จนถึงปัจจุบันมีหลากหลายวิธี การจาแนกวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์อาจจะแบ่งได้ตามกิจกรรม คือการสังคมสงเคราะห์
เฉพาะราย (Social Case Work)เป็นการทางานกับผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลแต่ละรายโดยตรงที่ประสบปัญหาต่อมาการ
ทางานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายได้มีจุดมุ่งหมายเพิ่มเติมคือการทางานร่วมกับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ๆผู้ใช้บริการ
และสังคมสงเคราะห์กลุ่ม (Social Group Work)เป็นวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ถือแนวคิดที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม
มนุษย์มีความจาเป็นที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มถือได้ว่าอาศัยพลังกลุ่มมาตัวนาไปสู่
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาในระดับต่อไปอีกทั้งมีทฤษฏีที่นามาใช้ในการปฏิบัติงาน
3. การย่างก้าวจากความอยากสู่การเป็นส่วนหนึ่ง:เมื่อสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนาศิลปะบาบัดมาใช้
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) เป็นแนวทางในการค้นหาความรู้และความจริง อาจกล่าวได้ว่า
เป็นการทาการศึกษาสถานการณ์ เหตุการณ์ ที่มีความเป็นธรรมชาติโดยใช้วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย
และเครื่องมือที่สาคัญ คือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักตรรกะแบบอุปนัย คือ ผู้วิจัยจะไม่สามารถที่ตั้งสมมติฐานการวิจัยก่อนที่
จะเริ่มลงมือเก็บข้อมูลในภาคสนาม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ าการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นสามารถที่จะวิเคราะห์และ เก็บรวบรวม
ข้อมูลไปพร้อมกันได้ในสนาม เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้และความจริงในสภาพที่เป็นอยู่อย่างธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการ
มองภาพรวมอย่างครบถ้วน ทุกแง่มุม ผ่านการวิเคราะห์ และตีความหมายแบบอุปนัยหรืออุปมาน (Inductive analysis)
เพื่อให้เข้าใจบริบท หรือมิติความเป็นจริงของบุคคลในสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมขณะนั้น การที่จะเข้าถึงความรู้และความจริง
นั้นจึงมิอาจจะสามารถปฏิเสธความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ระหว่างผู้ศึกษาวิจัย เนื่องจากว่าวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ มีความ
เชื่อและจุดยืน คือนักวิจัยเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม หรือวิธีการอื่นที่เปิด
โอกาสให้นักวิจัย ใช้ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ข้อมูลเชิงลึก และวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพจึงมี
ความยืดหยุ่นสูง หรืออาจจะกล่าวได้ว่าผู้ศึกษาวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนแผนการ รูปแบบ วิธีการในการดาเนินการศึกษาวิจัยได้
อยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับบริบทของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
เครื่องมือที่สาคัญคือการสัมภาษณ์ การพูดคุย ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนเน้นการนาเสนอการสังเกต ซึ่งถือได้ว่าเป็น
วิธกี ารแสวงหาความรู้ที่เป็นพื้นฐาน และการแสวงหาความรู้ ความจริง คือการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม คือการที่เขียนเข้า
ไปใช้ชีวิต คลุกคลี สัมผัส ร่วมกับกลุ่มคนที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยที่ผู้เขียนได้ทาการศึกษา มีการทากิจกรรมร่วมกัน
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้า ใจ เข้าถึง ถึงรูปแบบ และกระบวนการ การใช้ศิลปะบาบัดในการปฏิบัติงานให้ความ
ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงโดยการเข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ศิลปะบาบัดของ
ผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัด ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง
ประเด็นเกี่ยวกับ “การใช้ศิลปะบาบัดในเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง” มีคาถามมากมายเกิดขึ้นในใจของผู้เขียน สิ่ง
เดียวที่จะทาให้ผู้เขียนได้คลายความสงสัยไปได้คือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะบาบัด
แต่การศึกษาเหล่านั้นก็เป็นเพียงกรอบที่ทาให้ผู้เขียน ได้เห็นหนทางในการก้าวเดินไปหาจุดหมาย สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการลงมือ
ปฏิบัติ หรือการได้มีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านั้น หรือเรียกได้ว่าเป็นการเปิดกว้างให้เห็นภาพได้ชัดเจน สาหรับผู้เขียนแล้วการที่
ผู้เขียนเป็นนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศึกษาในหมวดวิจัยทางสังคมสงเคราะห์กลุ่มชานาญการบริหารงานใน
กระบวนการยุติธรรม หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทาให้ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ของ
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4

ปีการศึกษา 2555 ประกอบกับประสบการณ์การมีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติตามหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิ ต
5
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งเป็นองค์กรที่มีกลุ่มเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานให้ความช่วยเหลือเป็นเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง
และมีการปฏิบัติงานโดยการใช้ศิลปะบาบัด มาอีกทางเลือกหนึ่งในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทาความ
รุนแรง การเข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับศิลปะบาบัด ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ความ
ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงซึ่งจะผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้จะคอยสังเกตและให้คาแนะนาตลอดการปฏิบัติงาน คือการ
ที่ผู้เขียนมีโอกาสเป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ในการเป็นผู้ช่วยบุคลากรของมูลนิธิในการดาเนินกิจกรรมศิลปะ
บาบัด ซึ่งเป็นตัวช่วยในการบ่มเพาะประสบการณ์ให้กับผู้เขียน ความเข้าใจ และทัศนะเกี่ยวกับการใช้ศิลปะบาบัดในปฏิบัตงิ าน
ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง
สาหรับบทความนี้ถูกรวบรวมเรียบเรียงจากส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้ศิลปะบาบัดในการปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงของทีมสหวิชาชีพ” ซึ่งผู้เขียนในฐานะผู้วิจัยมีโอกาสเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ พูดคุย จากทีมสหวิชาชีพที่ใช้ศิ ลปะบาบัดในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
เด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงจานวน 5 ท่านอันประกอบไปด้วยนักศิลปะบาบัด นักกิจกรรม นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา
และจิตแพทย์ ที่ปฏิบัติงานโดยใช้ศิลปะบาบัดของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และการใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมศิลปะบาบัดของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
4. ข้อค้นพบเกี่ยวกับศิลปะบาบัดที่ได้จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
เรามักจะเข้าใจว่าศิลปะ (Art) คือ หนทางแห่งการปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกความคิดตามความต้องการของแต่ละ
บุคคล ซึ่งความต้องการดังกล่าวสามารถแสดง และไม่สามารถแสดงได้ในชีวิตจริงแต่สาหรับ ศิลปะบาบัด (Art Therapy) เป็น
การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก จากภายในตัวตนของแต่ละบุคคลผ่านกระบวนการ โครงสร้าง รูปแบบ โดยแสดงออก
มาบนสื่อ หรืออุปกรณ์ตามกิจกรรมศิลปะบาบัดนั้น ๆ เช่นผ่านกระดาษ ดิน เป็นต้นโดยที่ศิลปะบาบั ดยังมีนัยยะที่เป็น
ประโยชน์แก่เด็กในเรื่องของการพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกายนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยกระตุ้นการสื่อสารและเสริมสร้างทักษะ
สังคมอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาศิลปะบาบัดมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นเด็กที่ต้องการสิทธิ เสรีภาพในการแสดงออกอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม กิจกรรม และตัวตนที่แท้จริงที่อยากให้
บุคคลอื่นรับรู้ ล้วนแล้วแต่ปรารถนาพื้นที่เล็ก ๆ หรือโอกาสเพียงสักเสี้ยวเวลาให้ตนเองได้แสดงออก
บางคนอาจคิดว่าศิลปะบาบัด คือ การแสดงออกที่อยู่ภายในของตัวบุคคลนั้น ๆ ที่แสดงออกมาบนผลงาน อาจจะ
กล่าวได้ว่าศิลปะ คือกิจกรรมง่ายๆที่ทุกเพศทุกวัยมีความเข้าใจ หรือ อีกนัยยะหนึ่งศิลปะเป็นสิ่งไม่มีพรมแดน ดังนั้นการทา
ให้จากศิลปะธรรมดา ๆ มาเป็นการทาศิลปะโดยมุ่งเน้นบาบัด ก็จะยิ่งให้เด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงเข้าใจมากขึ้น รู้สึกว่าการ
บาบัดไม่ใช่การบาบัดต่อไป แต่การบาบัดคือสิ่งที่ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด และสิ่งที่สาคัญที่สุด สาหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ศิลปะบาบัดสามารถนามาซึ่งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตัวผู้ปฏิบัติงาน และตัวเด็กที่ใช้ศิลปะบาบัด เนื่องจากทุก ๆ
ขั้นตอนในทุกกระบวนการ จะมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ด้วย การพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงผลงานก็จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี พร้อม
4

การฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สู ต รสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต ของนั ก ศึ ก ษา ปริ ญ ญาโทคณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ผู้ศึกษาได้ทาการฝึกภาคปฏิบัติเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน (ตั้งแต่มิถุนายน
2555 ถึง สิงหาคม 2555)
5
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเริ่มพัฒนาจากศิลปะกับเด็ก มาสู่ศิลปะบาบัดเพื่อเด็กตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549 เมื่อคุณ Lucille Proulx ผู้อานวยการ
สมาคมนักศิลปะบาบัด ประเทศแคนนาดาจะมาเป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ในการสอนและให้ความรู้เรื่องศิลปะบาบัด ต่อยอดการ
ทาศิลปะกับเด็กในแบบกลุ่ม ให้เป็นศิลปะบาบัดแบบเปิดและได้สอนศิลปะบาบัดแบบปิดจะมุ่งเน้นในเรื่องของการทางานเชิงลึกมากขึ้นเพื่อที่จะมี
ส่วนช่วยในการทางานบาบัด ฟื้นฟูอย่างแท้จริง โดยการสอน และให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะบาบัดทั้งหมด มาจากการลงมือทาของบุคคลากรของ
มูลนิธิฯ
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ทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการความไว้วางใจ ซึ่งอาจจะดีกว่าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานจะมานั่งสัมภาษณ์ หรือการให้คาปรึกษา เป็นต้น ที่จะมา
ซึ่งการก้าวเข้าสู่ขั้นต่อไปของการบาบัดโดยใช้ศิลปะอีกด้วย ประกอบการประยุกต์ใช้ศิลปะบาบัดภายในเด็กก็จะมีประโยชน์
และมีส่วนช่วยต่อการเสริมสร้าง และกระตุ้นพัฒนาการของเด็กอีกด้วย เช่นการระบายสี ปั้นดินเหนียวก็จะพัฒนากล้ามเนื้อมัด
เล็กมัดใหญ่ของเด็ก การฝึกการใช้สายตามองประสานไปยังระหว่างผลงาน สร้างสมาธิ เป็นต้น
สาหรับผู้เขียนแล้วในระหว่างการทาศิลปะบาบัด เปรียบเสมือนการสร้างภาพความทรงจาที่ดี ในพื้นที่ความจาของ
เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงส่วนใหญ่จะมีภาพของความทรงจาอันเลวร้ายในชีวิตมากกว่าภาพแห่ง
ความสุข ดังนั้นในช่วงการทาศิลปะบาบัดแล้วมีคนคอยมาพูดคุยคอยรับฟังซักถาม จึงเสมือนรับรู้ถึงความรู้สึกห่วงใย เอื้ออาทร
ยิ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจแก่ตัวเด็ก ศิล ปะบาบัดยังทาให้เด็กเกิดความสุข ผ่อนคลาย เสมือนได้เล่น ได้ปลดปล่อยตนเอง
อย่างมีอิสระเป็นต้น
รูปแบบของศิลปะบาบัดผู้เขียนได้พบที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กมี 2 รูปแบบคือ แบบรายบุคคล (Clinic) และแบบ
กลุ่ม (Open Art Studio)
4.1 ศิลปะบาบัดรูปแบบรายบุคคล
มีลักษณะการดาเนินกิจกรรมศิลปะบาบัดในสถานที่ปิด มิดชิด มีความเป็นส่วนตัวและหลายคนมักจะเข้าใจว่าคือการ
ทาศิลปะบาบัดแบบรายบุคคลจะเน้นการทากับเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงเพียงแค่ 1 คน แต่ตามความเป็นจริงแล้วการทา
ศิลปะบาบัดแบบรายบุคคล สามารถนามาทากับเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงได้มากกว่า 1 คน อาจจะมีได้มากถึง 4 คน โดยที่
กลุ่มเด็ กที่ถูกกระทาความรุน แรงจะต้องมี สัม พันธภาพที่ดี ต่อกัน ในระดั บหนึ่ง เช่น การทาแบบปิด ใน ระหว่างพี่ กับน้อ ง
เพื่อที่จะสงเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งแน่นแฟ้นมากขึ้นกว่าเดิม การทาแบบรายบุคคลกับกลุ่มเด็กที่มีถูกกระทาความ
รุนแรง ที่มีความคล้ายคลึงกันยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเด็กที่มีสภาพปัญหาคล้ายกัน ปัญหาเรื่องของพยาธิสภาพของโรคที่ใกล้เคียง
กัน หรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงในส่วนที่จาเป็นต้องได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ การส่งเสริมพัฒนาการที่
ใกล้เคียงกัน หรือส่งเสริมแก้ไขปัญหา ทักษะทางสังคม กระบวนการในการทาศิลปะบาบัดก็จะเน้นในเรื่องของการผ่อนคลาย
แต่ที่จะต้องมีการทาแบบรายบุคคลเนื่องมาจากว่า เด็กที่ทาแบบรายบุคคล อาจจะยังไม่มีความมั่นใจในตนเอง หรือต้องการ
เพิ่มในด้านการตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง ผลงานจากการทาศิลปะบาบัดในแบบรายบุคคลของเด็กก็จะถูกเก็บรักษาไว้โดย
ผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัดอย่างเป็นความลับ หากมีความจาเป็นต้องใช้ผลงานของเด็กสาหรับการเผยแพร่ ก็จะมีเพียงเพื่อการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบประชุมทีมสหวิชาชีพคือการทางานร่วมกับแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย ก็ต้องมี
การบอกกล่าว ขออนุญาตจากเด็กพร้อมทั้งต้องชี้แจงเหตุและผล เช่นในกรณีให้แพทย์ หรือนักจิตวิทยา ก็เพื่อประโยชน์ต่อการ
บาบัด ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก หรือนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา นักกฎหมาย อาจจะนาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เนื่องจากในบางครั้งเมื่อเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงมีความไว้ใจในตัวผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ศิลปะบาบัดกับตัวเด็ก เด็กอาจจะบาง
กล่าวเรื่องราวของการถูกกระทาความรุนแรง ซึ่งผลงานในส่วนดังกล่าวสามารถเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินคดีกับผู้กระทา
ความรุนแรงกับเด็กได้เป็นต้น
การทาศิลปะบาบัดรูปแบบนี้ เป็นกระบวนการการบาบัดที่เน้นการทาให้เกิดความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่งเนื่องจากว่า
จะต้องมีการปฏิบัติที่เจาะลึก ลึกซึ้ง ซึ่งในบางกรณีที่ปฏิบัติกับเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง ซึ่งการเจาะลงไปลึก ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเด็ก อาจจะเป็นเสมือนการทบทวนเรื่องราวที่เป็นผลกระทบกับจิตใจ และการดารงชีวิต จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความเป็นส่วนตัว เนื่องจากเรื่องราวบางเรื่องราว เหตุการณ์บางเหตุการณ์ อาจจะเป็นเรื่องที่
เด็กมองว่าเป็นเรื่องน่าอับอาย รู้สึกยอมรับไม่ได้ ไม่กล้าเปิดเผย และต้องการบรรยากาศ ความปลอดภัย ความไว้วางใจ ความ
เป็นส่วนตัว ต้องการเวลาและความพร้อมโดยระยะเวลาในการจัด กิจกรรมต้องสอดคล้องตามพัฒนาการ และตามข้อจากัด
ของเด็กในแต่ละบุคคลไปตามความเหมาะสม นอกจากนี้การทาศิลปะบาบัดในรูปแบบรายบุคคลจะต้องมีสถานที่ในการจัดทา
ที่ผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัด สาหรับเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง ซึ่งต้องการความเป็นส่วนตัว ความเงียบ ผลงานจากการ
ดาเนินกิจกรรมจะต้องเป็นความลับไม่สามารถนาไปเผยแพร่ได้ หรือแม้กระทั่งการที่ผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัดจะมีการนาผลงาน
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ของเด็ก ไปใช้ในการประชุ มในทีมสหวิชาชีพ ยังจะต้อ งมีก ารบอกกล่ าวถึ งเหตุและผลว่ าดาเนิน การไปว่า ดาเนิ นไปเพื่ อ
วัตถุประสงค์อะไร ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อเป็นกระบวนการที่ให้เด็กได้เรียนรู้ในการที่จะรู้และเข้าถึ งสิทธิและพิทักษ์
สิทธิของตนเอง แม้อาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็สร้างการเรียนรู้และการขัดเกลาให้แก่เด็กได้
สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่ งในการทาศิ ลปะบาบัดไม่ ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบรายบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัดเองจะต้องเป็นผู้ที่ต้องมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เนื่องจากว่าหากตัวผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัดไม่
มีความแน่นอน ก็อาจจะทาให้เด็ก ผู้ซึ่งเข้ารับการบาบัดเกิดความสับสนบทบาทที่แสดงโดยเฉพาะในรูปแบบรายบุคคลจะต้อง
ไม่ ส อน ไม่ ชี้แนะหรือ ชี้ นา เนื่ อ งจากว่า ตั วของเด็ ก ที่เ ข้ ากระบวนการศิล ปะบ าบัด คื อ ศูน ย์ กลางของการดาเนิน กิ จกรรม
เนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดพัฒนาการ การเชื่อมโยง เปรียบเสมือนให้เด็กได้นึกย้อนถึงห้วงเวลาที่ผ่านพ้ นมา ตัว
ผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัดมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กาลังใจ และทาให้เด็กอยู่กับปัจจุบัน (Here and Now)
ในช่วงที่ทากิจกรรมกับผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัด เนื่องจากเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงจะมีความทุกข์ทรมาน การจดจา
เหตุการณ์ความรุนแรง ซึ่งหากเด็กนึกย้อนก็อาจจะนามาซึ่งผลกระทบทางด้านจิตใจได้
ข้อค้นพบที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ รูปแบบของการทาศิลปะบาบัดแบบรายบุคคลมีความคล้ายถึงกับวิธีการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย (Social Case Work) เป็นอย่างมากเนื่องจากงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย เป็นการ
ดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจิตใจ สังคมและพฤติกรรมต่างๆของผู้ใช้บริการ เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จิตใจ
บุคลิกภาพของผู้ใช้บริการให้มีการปรับตัวพร้อมการเผชิญหน้ากับสภาพปัญหา หรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สาหรับการ
แก้ไขปัญหาก็ยังคงต้องใช้ผู้ใช้บริการเป็นศูน ย์กลาง เพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการมีแรงจูงใจ (Motivation) สมรรถนะ (Capacity)
และโอกาส (Opportunity) อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการด้วยตนเอง การปรับพฤติกรรมที่มีทั้งทางบวกและลบ
เช่นเดียวกับการใช้ศิลปะบาบัด ในการปฏิบัติงานกับเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงเนื่องจากเด็กส่วนใหญ่จะประสบภาวะปัญหา
ในเรื่องของการมองคุณค่าในตนเองต่า การใช้ศิลปะบาบัดเปรียบเสมือนการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการเห็นศักยภาพของ
ตนเอง พร้อมทั้งกล้าที่จะมีโอกาสเผชิญกับปัญหาของตน หรือในบางรายที่มีการแสดงออกของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ใ ช้
การปรับพฤติกรรมแบบมีเงื่อนไข ทาผิดก็ให้แรงเสริมทางลบ ทาดีก็ชื่นชมเพื่อเป็นแรงเสริมทางบวก เป็นต้น
4.2 ศิลปะบาบัดแบบกลุ่ม
สาหรับรูปแบบนี้ผู้เข้าร่วมทากิจกรรมจะมีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องของเพศ อายุ ช่วงวัย โดยจุดประสงค์ในการ
จัดทากิจกรรมรูปแบบนี้ก็เพื่อการผ่อนคลายทางอารมณ์ ความรู้สึก พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้น เสริมสร้างในเรื่องของทักษะ
สังคม (Social Skills)การเรียนรู้ที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย พร้อมทั้งการอยู่ร่วมกับ
สิ่งที่ตนเองปรารถนาและไม่ปรารถนาในสังคม สถานที่ที่เหมาะสมสาหรับการจัดกิจกรรมจะเน้นการผ่อนคลายสบายๆ เป็น
สถานที่เปิดโล่ง เพื่อที่จะทาให้ได้รับรู้ ถึงความรู้สึกผ่อนคลาย กิจกรรมที่ทาก็จะไม่มีความซับซ้อนลงลึกมากเท่ากับการทาแบบ
ปิด
นอกจากความหลากหลายของผู้เข้ารับการบาบัดแล้ว กระบวนการในการดาเนินกิจกรรมเน้นที่การเรียนรู้ทักษะทาง
สังคม การฝึกกระบวนการในการทางานกลุ่ม ระยะเวลาการดาเนินกิจกรรมเน้นความสามารถยืดหยุ่นที่ปรับเปลี่ยนไปตามเวลา
สถานที่ กิจกรรม และตัวเด็ก ผู้เข้ารับการบาบัด แม้จะสามารถยืดหยุ่นได้ แต่เด็กทุกคนล้วนแล้วแต่ทราบถึงผลงานของเด็ก ที่
เข้ารับการบาบัดโดยใช้ศิลปะบาบัดแบบกลุ่ม นอกจากจะเน้นการผ่อนคลายแล้วผลงานยังมีความหลากหลาย สามารถนาไป
เผยแพร่ได้ หากเปรียบเทียบกับแบบรายบุคคลที่ผลงานจะมีความเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้ เรียกได้ว่าผลงานใน
รูปแบบกลุ่มจะมีความหลากหลายมากกว่าทั้งนี้เนื่องมาจากตัวเด็กที่สร้างสรรค์ มีจานวนมากจึงมีความหลากหลาย
การทาศิลปะบาบัดแบบกลุ่ม ผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัดมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเปรียบเสมือนการเป็นกระจกที่ช่วย
สะท้อนให้เด็กได้รับรู้ถึงการดาเนินการไป การเคลื่อนไหวของกิจกรรมกลุ่ม พร้อม ๆ กันนั้นต้องคอยสังเกตเด็กที่เข้าร่วมให้
ครอบคลุม เนื่องจากจะต้องคอยเป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านผลงานศิลปะ ทางด้านอารมณ์ และทางด้านจิตใจซึ่งบทบาท
ของ ผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัดหรือผู้ดาเนินการกระบวนการศิลปะบาบัดจะต้องคอยกระตุ้น คอยพูดคุย ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบ
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รายบุคคลที่จะให้ผู้เข้าร่วมการบาบัดได้ทบทวนด้วยตนเองมากกว่าแบบกลุ่มที่ผู้บาบัดจะต้องคอยพูดกระตุ้นเนื่องจากรูปแบบ
กิจกรรมและสถานที่อาจจะเอื้อต่อการเบี่ยงเบนความสนใจ หัวใจที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ ในทุกๆขั้นตอนจะมีนัยยะที่
สะท้อนให้เห็นการเสริมสร้าง และการเรียนรู้ทักษะทางสังคมของเด็ก รวมถึงการดาเนินกิจกรรมซึ่งผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัดมี
หน้าที่ต้องสังเกตปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม การเคลื่อนไหวของพลังกลุ่ม การกระตุ้น การดาเนินไปของกลุ่ม ชี้แนะเมื่อ
เด็กต้องการความช่วยเหลือ หรือคลายความสงสัย บุคลิกของผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัดในแบบกลุ่มจะเป็นไปในทิศทางของ
ความไม่เงียบ คอยพูด แต่ไม่ใช่การพูดแบบย้าคิดย้าทา หากเพียงเพื่อไม่ให้เกิดความเงียบของกลุ่ม
สาหรับผู้เขียนแล้วมีความเห็นว่ ารูปแบบของการทาศิลปะบาบัดกลุ่ม กับวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่ม
(Social Group Work) คล้ายคลึงกันเนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า "มนุษย์เป็นสัตว์สังคม" ทุกคนต้องการที่จะอยู่ร่วมกลุ่มกับ
ผู้อื่น การให้ความช่วยเหลือโดยใช้กระบวนการกลุ่มจึงเป็นการทาให้บุคคลได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงศักยภาพด้วย
กิจกรรมและอิทธิพลของกลุ่มซึ่งจะมีกระบวนการฟื้นฟู แต่จะไม่ลงลึกเท่ากับรูปแบบของการทาศิลปะบาบั ดแบบรายบุคคล
และวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย เนื่องจากคานึงถึงภูมิหลังที่เป็นปัญหาของผู้ใช้บริการ เน้นการเรียนรู้โดยการ
อาศัยการขับเคลื่อนของพลังกลุ่ม เน้นการสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นโดยกลุ่ ม เป็นการเสริมพลังแบบกลุ่ม ดังเช่นใน
กระบวนการในส่วนรูปแบบของการทาศิลปะบาบัดแบบกลุ่ม จะเน้นให้สมาชิกในกลุ่มมีการทางานร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นการ
เรียนรู้ทางสังคม กลุ่มเปรียบเสมือนสนามทดลองให้เด็กได้เรียนรู้ สภาพสังคมในโลกกว้าง ว่ามีทั้งสิ่งที่ตนเองชอบและไม่ชอบ
ความคิด เห็ นที่ แ ตกต่ า ง ค าติ ชมหรื อค าต าหนิ ซึ่งเป็ นการให้ เ ด็ กได้ เ รีย นรู้ ที่จ ะปรับ ตั ว พร้ อ มรั บ มื อกั บ การแก้ ไขปั ญ หา
เนื่องจากว่าเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงส่วนใหญ่ มันจะมีปัญหาในเรื่องการแสดงออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลภายนอก
สภาพแวดล้อมเดิมของตนเอง เช่นครอบครัว เป็นต้น
อย่างไรก็ตามจากสิ่งที่ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วข้ างต้นจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานศิลปะบาบัดทั้งแบบรายบุคคลและ
แบบกลุ่ม ล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เป้าประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามอาจสรุปได้ดังต่อตารางแสดง
ประเด็นที่แตกต่างกันของศิลปะบาบัดรูปแบบรายบุคคล และรูปแบบกลุ่ม ที่ผู้เขียนได้ทาการจาแนกไว้ดังนี้
ตารางแสดงประเด็นที่แตกต่างกันของศิลปะบาบัดรูปแบบรายบุคคล และรูปแบบกลุม่ 3
รูปแบบ
แบบรายบุคคล
แบบกลุ่ม
ประเด็น
(Clinic)
(Open Art Studio)
การบาบัดเชิงลึก มีโครงสร้ างเอื้อให้เกิดการ หั ว ใจส าคั ญ อยู่ ที่ มี ก ารเปิ ด กว้ า งในรู ป แบบของ
แนวคิดในการทา
แก้ ไ ข ฟื้ น ฟู ในสภาพปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ น กิจ กรรมที่ ทามี ค วามยื ดหยุ่ น ได้ ปรับ เปลี่ ย นได้
ลงรายละเอียดของเด็กได้ มีความเป็นส่วนตัว ตามความเหมาะสม
(Concept)
เฉพาะราย
เพื่อการบาบัด ฟื้นฟูเด็ก พัฒนาสัมพันธภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง สร้างสุขผ่อนคลาย
เปาาหมายในการทา และค้นหาข้อเท็จจริง สภาพปัญหาที่แท้จริงที่ เน้ น การท ากิ จ กรรมกลุ่ ม ปฏิ สั ม พั น ธ์ ก ลุ่ ม ที่ จ ะ
มี ผ ล ก ร ะ ท บ กั บ จิ ต ใ จ พ ฤ ติ ก ร ร ม นาไปสู่ ทักษะทางสังคม ความรั บผิดชอบ และ
(Goal)
การดารงชีวิต
หน้าที่จากการทากิจกรรมกลุ่ม
สถานที่ แ บบปิ ด มิ ต รชิ ด มี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว สถานที่เปิด โล่งกว้างสามรถเป็นได้ทั้งภายในอาคาร
สถานที่ในการทา
เงียบ มีการจัดการโครงสร้างสถานที่ อุปกรณ์ และนอกอาคาร มีการจัดโครงสร้างสถานที่ อุปกรณ์
รูปแบบกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิ ดความรู้ การรับรู้
(Place)
รูปแบบกิจกรรมที่มีความเป็นส่วนตัว
3

ตารางแสดงประเด็นที่แตกต่างกันของศิลปะบาบัดรูปแบบรายบุคคล และรูปแบบกลุ่มซึ่งเกิดจากการสรุปตามความเข้าใจและประสบการณ์ของ
ผู้เขียน
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และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

ผลงาน
(Product)

ระเวลา
(Time)

ผู้ปฏิบตั ิงานศิลปะบาบัด

ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากว่าผลงานเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง ลึกซึ้ง สาคัญต่อ เด็ก
อารมณ์ ความรู้สึก จากผลกระทบจาการถูก
กระทาความรุนแรง (เป็นความลับ)ใช้ได้เฉพาะ
การประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของเด็ก แต่ต้องขออนุญาตจากเด็กก่อน
ปกติ 50 นาที แต่ ป รั บ ตามลั ก ษณะอายุ
พัฒนาการตามช่วงวัย พยาธิส ภาพของโรค
ของผู้เข้ารับการบาบัดเป็นต้น
ไม่กระตุ้นไม่ชี้แนะให้การสนับสนุนโดยใช้ทั้ง
วัจนภาษาและอวัจนภาษา

(Therapist)

สามารถน าไปเผยแพร่ จั ด ท าเป็ น นิ ท รรศการ
พร้อมทั้งจัดจาหน่ายผลงาน เพื่อสร้างรายได้ให้
ตนเอง เช่ น ภาพวาดต่ า ง ๆ เพ้ น ท์ ผ้ า บาติ ก
ผ้ามัดย้อม ป้ายผ้า ปั้นดิน กระปุกออมสิน (เป
เปอร์มาเช่) เป็นต้น
ประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถยืดหยุ่นได้ เป็นไป
ตามกิ จ กรรม พั ฒ นาการช่ ว งวั ย และสถานที่
ปรับได้ตามความเหมาะสม ออกจากกิจกรรมก่อน
เวลากาหนดได้
กระตุ้นความช่วยเหลือ กระจายความสนใจเด็ก
ในกลุ่มใหญ่ สถานที่ และกิจกรรมที่ยืดหยุ่นเปิด
กว้าง สามารถเบี่ยงเบนความสนใจเด็กได้

ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าศิลปะบาบัดแบบที่จะใช้จะเป็นรูปแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มแต่สิ่งที่ สาคัญที่สุดที่คือโครงสร้าง
กระบวนการในการทาศิลปะบาบัด ที่เอื้อให้เกิดความสาเร็จซึ่งเกิดจากตัวเด็ก ผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัด สถานที่ รูปแบบ
กิจกรรมที่ต้องคานึงความเป็นมิตร ความเข้าใจ ความอบอุ่นความมั่นคง ความปลอดภัย ความไว้วางใจ ความต่อเนื่องสม่าเสมอ
สามารถคาดเดาได้ และมีขอบเขตที่เหมาะสมในทุกๆขั้นตอน โดยเฉพาะมีการสร้างความมั่นคง ความสามารถคาดคะเนว่าสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในลาดับต่อไปคือสิ่งใด เพราะเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงส่วนใหญ่จะตกอยู่ในสภาวะของการขาดความมั่นคง
ความไม่แน่นอนในชีวิต จึงต้องมีการตกลง บอกกล่าวถึงวันเวลาสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมให้แก่เด็ก แม้กระทั่งการทา
ศิลปะบาบัดในสถานที่เดิม ๆ เวลาเดิม ๆ ผู้ปฏิบัติงานศิลปะบาบัดคนเดิมก็เป็นการสร้างความมั่นคงในแก่เด็ก พร้อมทั้งเป็น
การให้เด็กได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ใหม่ในชีวิต ที่เป็นสิ่งที่สามารถคาดเดาได้ มีความมั่นคงและจัดกิจกรรมที่เอื้อให้เกิด
ประสบการณ์ในการประสบความสาเร็จในแต่ละครั้งของกิจกรรม ทาให้เด็กรู้สึกดี ภาคภูมิใจในตัวเองและค่อย ๆ เรียนรู้ที่จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นตามลาลับ
5. ศิลปะบาบัดในงานสังคมสงเคราะห์กับเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง
สิ่งที่สาคัญที่สุดจะเห็นได้ว่าศิลปะบาบัดไม่ ใช้การตีความผลงานศิลปะทั้งหมด และไม่ใช่วิธีการวินิจนิจฉัยโรคต่างๆผ่าน
งานศิลปะทั้งหมด หากแต่กระบวนการและขั้นตอนในการบาบัดโดยใช้ศิลปะบาบัดทั้งในเรื่องของการการค้นหาข้อเท็จจริง
การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง การวางแผนในการบาบัด ตลอดจนการประเมินผลการบาบัด ล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการที่จะ
สามารถให้ผู้เข้ารับการบาบัดอย่างเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกระทาความรุนแรงเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้สาหรับการทาศิลปะบาบัดโดยเฉพาะในเรื่องของการปลดปล่อยอารมณ์และความรู้สึก ไปจนถึงการสร้าง คุณค่าใน
ตนเอง ด้วยตัวของเด็กเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสังคมสงเคราะห์สามารถนาศิลปะบาบัดมาประยุกต์ในการเป็นเทคนิคหนึ่งใน
การสร้างสัมพันธภาพ ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์ กับเด็กที่ถูกที่กระทาความรุนแรงกล่าวคือนักสังคมสงเคราะห์ เรียกได้ว่า
เป็นวิชาชีพแรกๆ ที่ต้องมีการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง เพื่อการดาเนินการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งการ
สัมพันธภาพเรามักจะคุ้นชินโดยการสัมภาษณ์ พูดคุย หากนักสังคมสงเคราะห์ประยุกต์ใช้ศิลปะบาบัด เข้ามาช่วยในการสร้าง
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สัมพันธภาพจะทาให้เด็กเกิดความรู้สึกไว้วางใจศิลปะบาบัดยังสามารถสร้างความรู้สึกไม่เป็นทางการจนเกินไปเมื่อเปรียบเทียบ
กับการสัมภาษณ์ เช่นในกิจกรรมศิลปะบาบัดแบบรายบุคคล จะมีการพูดคุย บอกเล่าเรื่อง จากตัวเด็กบอกว่าถึงตัวตน สิ่งที่
ชอบและไม่ชอบ โดยอาจจะใช้สื่อจากอุปกรณ์ในกิจกรรมศิลปะบาบัด นอกจากนี้ในศิลปะบาบัดถูกนาที่ใช้เพื่ อช่วยค้นหา
ข้อเท็จจริง ในงานสังคมสงเคราะห์คือการค้นหาปัญหาที่แท้จริงของเด็กเช่นการใช้ศิลปะบาบัดที่อาจจะเป็นสื่อการในการบอก
เล่าความรู้สึกนึกคิดของเด็ก อารมณ์ ความรู้สึก ภาวการณ์อัดอั้นตันใจ ที่เป็นผลกระทบจากการถูกกระทาความรุนแรงในเด็ก
และในบางครั้งศิลปะบาบัดที่สามารถเจาะลึ กลงไป เด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง เด็กอาจะมีการบอกกล่าวถึงถึงเรื่องราว
เหตุการณ์ของการถูกกระทาความรุนแรง ตลอดจนผู้กระทาความรุนแรงต่อเด็ก ซึ่งก็จะสามารถนาไปใช้เป็นประโยชน์ใน
กระบวนการยุติธรรม เพื่อดาเนินคดีกับผู้กระทาความรุนแรงต่อเด็กได้ และท้ายที่สุดศิลปะบาบัด ถูกนามาใช้เป็นอีกตัวเลือก
หนึ่งในการปฏิบัติงานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง ซึ่งมีความสาคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักสังคม
สงเคราะห์ที่ทางานในส่วนของฟื้นฟูและพัฒนา เนื่องจากศิลปะบาบัดไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลงานหรือความสวยงานของผลงานทาง
ศิลปะ มุ่งเน้นที่กระบวนการของศิลปะบาบัด ที่จะค่อยๆฟื้นฟูและพัฒนาเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ที
ละขั้นทีละตอนของกระบวนการ พร้อมทั้งเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงที่เข้าร่วมกระบวนการบาบัดก็ไม่จาเป็นต้องมีพื้นฐาน
ทางศิลปะมาก่อน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างการตระหนักรู้ในตนเอง การมองเห็นคุณค่าในตนเอง การลดความขัดแย้ง
ในใจ อันเกิดจากผลกระทบจากการถูกกระทาความรุนแรง
6. บทสรุปส่งท้าย
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการบูรณการ การประยุกต์องค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ
ปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ประโยชน์ สู งสุ ด ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร จากบทความดั ง กล่ า วถู ก เรี ย บเรี ย งและปรั บ ปรุ งจากการศึ ก ษาและ
ประสบการณ์ของผู้เขียนที่พยายามถ่ายทอดให้เห็นภาพรวมของการประยุกต์ใช้ศิลปะบาบัดในงานสังคมสงเคราะห์กับเด็กที่ถูก
กระทาความรุนแรง พร้อมทั้งในกระบวนการศิลปะบาบัด ซึ่งยังคงเน้นการให้คุณค่าแก่เด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง โดยการให้
เด็กเป็นศูนย์กลางของกระบวนการศิลปะบาบัด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบศิลปะบาบัด แบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม ที่ถูกออกแบบ
คัดเลือกมาจากการวางแผน โดยพิจารณาจากภูมิหลัง เพื่อให้เด็กจะได้ไม่รู้สึกลดคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของเด็ก
พร้อมทั้งสิ่งสาคัญคือสอดคล้องกับปรัชญาพื้นฐานในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ว่า “Help them to help
themselves”คือการช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ ทาให้เด็กได้จัดการกับประสบการณ์อันเลวร้าย จากการถูกกระทาความ
รุนแรงของตนเองได้ศิลปะบาบัดถูกนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้เด็กได้รับการฟืนฟูและพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
และสังคม ทาให้เด็กสามารถดาเนินชีวิตที่ปกติได้ และปรัชญาอีกประการหนึ่งคือ “ Work with not work for ” คือการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ มุ่งเน้นการทางานร่วมกันระหว่างนักสังคมสงเคราะห์กับผู้ใช้บริการ โดยให้เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมระหว่างกันและกัน จะต้องเป็นการปฏิบัติงานโดยคานึงถึงภูมิหลังและความต้องการของผู้ใช้บริการ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้
เห็นว่ากระบวนศิลปะบาบัดสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ กับเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงได้
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพราะท้ายที่สุดแล้วเมื่ออยู่ในสนามของการ
ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ยึดติดที่ เครื่องมือ เทคนิค เพราะความสาเร็จของการปฏิบัติงานไม่ได้อยู่ว่าเราใช้ เครื่องมือ
เทคนิค ถูกต้องตามทฤษฏีหากแต่ว่าสิ่งสาคัญที่สุดคือประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ
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ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลียงดู สัมพันธภาพในครอบครัว กับพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน
1
ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา
The Relationships between Child Rearing, Family Relationships, and Misbehaviors of Juvenile
Delinquents in the Juvenile Training Center Area 9, Songkhla Province
2

จุรี จันตุด
Juree Jantud

Abstract
The purposes of this research were to study (1) the patterns of child rearing and family
relationships of juvenile delinquents; (2) the relationships between patterns of child rearing and
misbehaviors of juvenile delinquents; and (3) the relationships between family relationships and
misbehaviors of juvenile delinquents. This study was a quantitative research. The research sample
consisted of 202 juveniles receiving training in the Juvenile Training Center Area 9 in Songkhla province
obtained by stratified random sampling. The data collecting instrument was a questionnaire. Statistics for
data analysis were the frequency, percentage, mean, standard deviation, and chi-square test. Research
findings showed that (1) the overall pattern of child rearing and relationship in the family were rated at
the moderate level; (2) the child rearing patterns of loving and supporting, of reasoning usage, of mental
or physical punishment, of control, and of immediate self- reliance did not have significant relationship
with juvenile misbehaviors concerning narcotic usage, life, sex, property; and (3) relationships in the family
between the father and the mother, between the offspring and the mother, between the offspring and
the father, between the siblings, and between family members had significant relationships with juvenile
misbehaviors concerning narcotic usage, life, sex, property, and other matters at the .01 level.
Keywords : Child Rearing, Family Relationship, and Misbehavior
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ใน 3ประเด็นได้แก่ (1)รูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดู และสัมพันธภาพในครอบครัวของเด็กและเยาวชน (2) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับ
พฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน (3) ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการกระทาผิด
ของเด็กและเยาวชน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกศาลตัดสินว่ากระทาความผิด
และได้รับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา 202 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไค-สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า (1)การอบรม
เลี้ยงดูและสัมพันธภาพในครอบครัวโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2 )รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน แบบใช้
เหตุผล แบบการลงโทษทางจิตหรือทางกาย แบบควบคุม และแบบพึ่งตนเองเร็ว ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทา
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ชีวิต เพศ ทรัพย์( 3) สัมพันธภาพในครอบครัว ระหว่างบิดากับมารดา ระหว่างบุตรกับมารดา ระหว่าง
บุตรกับบิดา ระหว่างพี่น้อง และระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีค วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ชีวิตฯ เพศ ทรัพย์และอื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : การอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพในครอบครัว และพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน
1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556
2
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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1. บทนา
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒ นาเด็กให้เจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ (อัจฉรา สุขารมณ์
2544: 35) สติปัญญา อารมณ์ และสังคม บุคคลจะมีความผูกพันกับครอบครัวตั้งแต่แรกเกิด ดังนั้นวิธีการอบรมเลี้ยงดูจาก
บุคคลในครอบครัวจึงเป็นสิ่งสาคัญ (กสส, อ้างในบุญสม สอน ยะเสรี 2547: 2) ว่าจะเลี้ยงดูในรูปแบบใด ผลของการอบรม
เลี้ยงดูและขัดเกลาทางสังคมของบิดา มารดาและผู้สูงอายุในครอบครัวเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญมากที่สุด (สราวุธ สอนสนาม
2548: 1 อ้างในอัจฉรา ทองคัน 2536: 1) สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว กระทบต่อวัฒนธรรมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้ องมีการต่อสู้ดิ้นรนในการ ครองชีพมากขึ้น สมาชิกในครอบครัวมีเวลาให้กันน้อยลง มีความ
ใกล้ชิดผูกพันน้อยลง ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ลูก ลดน้อยลงสูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นเหตุให้วัยรุ่นมีพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาต่อสังคม (ปานจิต สุขีศิลป์ 2546 : 1) ลักขโมย ทาร้ายร่างกายผู้อื่น โสเภณีเด็ก เสพสิ่งเสพติด ปัญหาเหล่านี้มีผล
ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยตรงแล้วยังมีผลต่อการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของประเทศ
(วาทินี จันทร์เจริญ 2544: 2 อ้างถึงในสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ) ในทางอาชญาวิทยา
กลุ่มของ Life-course theory ถือว่าช่วงอายุที่มีปัญหามากกว่ากลุ่มอื่น ๆ มีอายุระหว่าง 13-18 ปี เป็นช่วงที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจและช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการกระทาผิดมากที่สุดหรือสูงที่สุด (ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี
และอุนิสา เลิศโตมรสกุล (2553: 2)
ปัจจุบันการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนยังคงมีการกระทาผิดเรื่ อย ๆ ไม่มีท่าทีจะหมดไปจากสังคม เด็กและ
เยาวชน จานวนไม่น้อยต้องผ่านการดาเนินคดีจะถูกส่งมาที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา เด็กและ
เยาวชน เหล่านี้เป็นผลิตผลมาจากครอบครัวที่มี การอบรมเลี้ยงดูหลากหลายรูปแบบ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
อบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อครอบครัว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดแนวทางการลดการกระทาผิดของเด็กในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา ใน 3 ประเด็น ได้แก่
1) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู และสัมพันธภาพในครอบครัวของเด็กและ เยาวชน
2) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน
3) ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน
3. สมมติฐานที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ประการ ดังนี
3.1. การอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา
3.2. สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา
4. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพในครอบครัว โดยใช้แนวคิดของ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) การอบรมเลี้ยงดู 5 รูปแบบ (2) สัมพันธภาพใน
ครอบครัว 5 รูปแบบ ส่วนตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการกระทาผิด
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5. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจานวน 202 คน ได้แก่เด็กและเยาวชน อายุ 13 – 19 ปี ขึ้นไปที่ถูกศาลตัดสินว่า
กระทาความผิด และได้รับการฝึกในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา ในช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
และใช้ตัวแปรอิสระ มี 2 ตัว ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดู 5 รูปแบบ ได้แก่แบบรักสนับสนุน แบบใช้เหตุผล แบบการลงโทษทางจิต
หรือทางกาย แบบควบคุมและแบบพึ่งตนเองเร็ว ส่วนสัมพันธภาพในครอบครัว 5 รูปแบบได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างบิดา
มารดา สัมพันธภาพระหว่างบุตรกับมารดา สัมพันธภาพระหว่างบุตรกั บบิดา สัมพันธภาพระหว่างพี่น้อง และสัมพันธภาพ
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ส่วนตัวแปรตามคือพฤติกรรมการกระทาความผิดตามกฎหมายของเด็กและเยาวชน
6. ตัวแปรที่ใช้ศึกษา
6.1 ตัวแปรอิสระ มี 2 ตัว ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดู 5 รูปแบบได้แก่ แบบรักสนับสนุน แบบใช้เหตุผล แบบการลงโทษ
ทางจิตหรือทางกาย แบบควบคุม และแบบพึ่งตนเองเร็ว ส่วนสัมพันธภาพในครอบครัว 5 รูปแบบได้แก่ สัมพันธภาพระหว่าง
บิดามารดา สัมพันธภาพระหว่างบุตรกับมารดา สัมพันธภาพระหว่างบุตรกับบิดา สัมพันธภาพระหว่างพี่น้อง และสัมพันธภาพ
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
6.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการกระทาความผิดตามกฎหมายของเด็กและเยาวชน
7. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามฉบับเดียว แบ่ง 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 แบบการอบรมเลี้ยงดู 5 รูปแบบ
ตอนที่ 3 แบบสัมพันธภาพในครอบครัว
8. การเก็บรวบรวมข้อมูล
8.1 ผู้วิจัยได้ทาหนังสือจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนเพื่อเก็บข้อมูล
8.2 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
9. การวิเคราะห์ข้อมูล
9.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามทุกฉบับ บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปและจัดทาคูม่ ือลงรหัสตามแบบสอบถาม
9.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
9.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง คือค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) เพื่อ
บรรยายข้อมูลทั่วไปของประชากร
9.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบรรยายการอบรมเลี้ยงดูและสัมพันธภาพในครอบครัวคือค่าเฉลี่ย
(̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
9.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน คือใช้ค่าความถี่และร้อยละ
9.6 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือไค-สแควร์(Chi-square Test) ใช้ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
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เขต 9 จังหวัดสงขลา และสัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา
10. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการอบรมเลี้ยงดูโดยภาพรวม
การอบรมเลียงดู
แบบรักสนับสนุน
แบบใช้เหตุผล
แบบการลงโทษทางจิตหรือทางกาย
แบบควบคุม
แบบพึ่งตนเองเร็ว
รวม

̅
3.51
3.32
3.18
2.93
2.34
2.98

S.D.

ความหมาย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

0.73
0.59
0.45
0.42
0.88
0.61

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวม
สัมพันธภาพในครอบครัว
สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา
สัมพันธภาพระหว่างบุตรกับมารดา
สัมพันธภาพระหว่างบุตรกับบิดา
สัมพันธภาพระหว่างพี่นอ้ ง
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว
รวม

̅
3.32
3.15
3.10
3.02
2.99
3.11
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S.D.
0.73
0.65
0.68
0.71
0.74
0.70

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการกระทาผิด

การอบรมเลียงดู
มาก

น้อย

รวม

จานวน (ร้อยละ)
พฤติกรรมการกระทาผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์และ
ยาเสพติด
ชีวิตฯ
เพศ
อื่นๆ
26
22
25
73
25.30
27.40
24.60
68.70
(17.80)
(15.10) ( 17.10)
(50.00)
9
16 10.50
9
22
9.70
(28.60)
9.40
26.30
(16.10)
(16.10)
(39.20)
35
38
34
95
35.0
38.0
34.0
95.0
(17.40)
(18.80)
(16.80)
(47.00)

5.008

Df

Sig

3

.171

Df

Sig

3

.001

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการกระทาผิด

สัมพันธภาพในครอบครัว
มาก

น้อย

รวม

จานวน (ร้อยละ)
พฤติกรรมการกระทาผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์และ
ยาเสพติด
ชีวิตฯ
เพศ
อื่นๆ
17
16
26
68
22.00
23.90
21.40
59.70
(13.40)
(12.60) ( 20.50)
(53.50)
18
22 14.10
8
27
13.00
(29.30)
12.60
35.30
(24.00)
(10.70)
(36.00)
35
38
34
95
35.0
38.0
34.0
95.0
(17.40)
(18.80)
(16.80)
(47.00)

**Sig < .01
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11. สรุปผลการวิจัย
จากงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพในครอบครัว กับพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็ก
และเยาวชน ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1) การอบรมเลี้ยงดู และสัมพันธภาพในครอบครัวของเด็กและเยาวชนใน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และ เยาวชนเขต
9 จังหวัดสงขลา
ผลการวิจัย พบว่า การอบรมเลี้ยงดูโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะจากผลการศึกษาการอบรมเลี้ยงดู
ผู้ปกครองส่วนหนึ่งใช้วิธีการลงโทษ ทางจิตและกายและแบบควบคุม จึงทาให้เด็กและเยาวชนไม่กล้าปรึกษา
หารือหรือใกล้ชิด อีกทั้งถูกควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน การเที่ยวเตร่ นอกจากนี้เด็กและเยาวชนผู้กระทาผิดมีความรู้สึกว่า
พวกเขาได้รับการเลี้ยงดูแบบควบคุมไม่มากนักเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( ̅= 2.93)
ส่วนสัมพันธภาพในครอบครัวของเด็กและเยาวชนใน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สัมพันธภาพในครอบครัวด้านสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา สัมพันธภาพระหว่างบุตรกับ
มารดา สัมพันธภาพระหว่างบุตรกับบิดา สัมพันธภาพระหว่ างพี่น้อง สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวโดยรวมอยู่ใน
ระดับปฏิบัติปานกลางทุกด้าน
2) ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการกระทาผิด
ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน ในศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา ไม่มีความสัมพันธ์กัน
3) ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการกระทาผิด
ผลการวิจัยพบว่า สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา บุตรกับมารดา บุตรกับบิดา ในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการกระทาผิดที่ระดับนัยสาคัญ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
12. อภิปรายผลการวิจัย
1. การอบรมเลียงดู และสัมพันธภาพในครอบครัวของเด็กและเยาวชนใน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และ เยาวชน
เขต 9 จังหวัดสงขลา
ผลการวิจัยพบว่าการอบรมเลี้ยงดูโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะจากผลการศึกษาการอบรมเลี้ยงดู
ผู้ปกครองส่วนหนึ่งใช้วิธีการลงโทษ ทางจิตและกายและแบบควบคุม จึงทาให้เด็กและเยาวชนไม่กล้าปรึกษาหารือหรือใกล้ชิด
อีกทั้งถูกควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน การเที่ยวเตร่ นอกจากนี้เด็กและเยาวชนผู้กระทาผิดมีความรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการ
เลี้ยงดูแบบควบคุมไม่มากนักเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( ̅= 2.93) แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้อาจได้รับการอบรม
เลี้ยงดูจากพ่อแม่ผู้ปกครองแบบให้อิสระในการคิดการตัดสินใจด้วยตนเอง เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย
กอรปกับมัวแต่ประกอบอาชีพ จึงไม่มีเวลาควบคุมดูแลอบรมสั่งสอน อาจส่งผลให้เด็กยึดเพื่อนเป็นที่พึ่งเพราะลักษณะของเด็ก
วัยรุ่นจะพึ่งพาและติดเพื่อน
ผลการวิจัยเป็นที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบพึ่งตนเองเร็วมีค่าเฉลี่ยต่าสุดและอยู่ในระดับน้อย
แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนผูก้ ระทาผิดได้รบั การปฏิบัติจากผูป้ กครองให้พวกเขาพึ่งตนเองได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น การอบรม
เลี้ยงดูแบบนี้เปรียบเสมือน ไข่ในหิน พ่อแม่กลัวลูกได้รับความยากลาบาก จึงจัดการดูแลทั้งหมด ทาให้เด็กขาดทักษะในการ
ช่วยเหลือตนเองหรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ขาดทักษะการคิด การตัดสินใจ วิตกกังวล หวาดกลัว และกั งวลกับเหตุการณ์
ต่างๆ เกินกว่าเหตุ จนขาดความสุข และมีความมั่นใจในตนเองน้อยต้องพึ่งพิงผู้อื่น ซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทาผิดได้
เนื่องจากเด็ก และเยาวชนต้องพึ่งพาผู้อื่ นนานกว่าปกติซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงต่อการกระทาผิดได้ ซึ่งการศึกษาของ บอมริน ด์
(Baumrind 1976,1980, 1989 อ้างในงามตา วนินทานนท์ และคณะ2545:59) พบว่าการเลี้ยงดูที่พ่อแม่ไม่ค่อยเรียกร้องให้
เด็กรับผิดชอบหรือมีระเบียบส่งผลให้เด็กพึ่งพิงและเกาะผู้ใหญ่ จะทาให้เด็กเห็นแก่ตัว
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สัมพันธภาพในครอบครัวของเด็กและเยาวชนใน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สัมพันธภาพในครอบครัวด้านสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา สัมพันธภาพระหว่างบุตรกับ
มารดา สัมพันธภาพระหว่างบุตรกับบิดา สัมพันธภาพระหว่างพี่น้อง สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวโดยรวมอยู่ใน
ระดับปฏิบัติปานกลางทุกด้าน จากการสารวจแสดงให้เห็นว่า พ่อแม่ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
ประกอบอาชีพรับจ้างหาเลี้ยงครอบครัวจากภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้พ่อแม่ต้องออกไปประกอบอาชีพ
ครอบครัวจึงไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากันขาดการให้เวลาแก่กัน ผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีสมาชิกใน
ครอบครัวตั้งแต่ 5-8 คน ซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่จึงขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพร นรเศรษฐวิวัฒน์
(2548 : บทคัดย่อ) พบว่าปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องโดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง เด็กและเยาวชนมักมีปัญหากับพี่ ส่วนเด็กและเยาวชนหญิงมักมีปัญหากับน้อง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลียงดูกับพฤติกรรมการกระทาผิด
ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา ไม่มีความสัมพันธ์กัน ข้อค้นพบดังกล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ว่า
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต9 จังหวัดสงขลาแต่ผลการศึกษานี้การอบรมเลี้ยงดูโดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลางแสดงว่าการอบรมเลี้ยงดูการหล่อหลอม
ขัดเกลาอบรมของพ่อแม่ยังไม่เพียงพอที่จะทาให้เด็กและเยาวชนรู้ผิดชอบชั่วดี จึงทาให้เด็กเกิดการกระทาผิดได้โดยเฉพาะการ
เลี้ยงดูแบบควบคุมหรือใช้เหตุผลอาจส่งผลให้กระทาผิดได้ถ้าให้การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม และเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูแบบไม่ควบคุม
มากนัก การคบเพื่อไม่ดี ส่งผลให้เด็กกระทาผิดได้ ซึ่งการศึกษาของเพียงตะวัน อ่อนกาบัง (2553 : บทคัดย่อ) พบว่าการ
อบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเสพยาบ้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับการอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.51) ทั้งนี้เพราะผู้ปกครองต้องการแสดงความรักให้เด็กและเยาวชนรู้ว่า
ผู้ปกครองรักมาก แต่เด็กและเยาวชนยังคงกระทาผิดอยู่อาจเนื่องจากสังคมรอบๆตัวเด็กและเยาวชนเอง เช่น มีการคบหา
สมาคมกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมการกระทาผิดเป็นเวลานาน หรือความต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่
สมควรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พ่อแม่ผู้ปกครองขาดการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ณัฐนันท์ พิทักษ์ษา( 2548:
บทคัดย่อ) พบว่าเด็กที่ก่อคดีอุกฉกรรจ์ ทาไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทาไปด้วยความคึกคะนอง ทาตามเพื่อน และพฤติกรรม
หรือมาตรการที่ไม่เด็ดขาดของครอบครัว สอดคล้องกับ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2553:23) พบว่าพ่อแม่ที่ให้ความรักลูก
มากมายเกินไป มักตามใจลูกทุกอย่าง พ่อแม่ประเภทนี้อาจไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนหรืออาจอบรมสั่งสอนไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เด็ก
ไม่รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด และสิ่งใดไม่ควรเนื่องจากพ่อแม่ตามใจทุกอย่าง พ่อแม่ประเภทนี้อาจไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนหรืออาจ
อบรมสั่งสอนไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เด็กไม่รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด และสิ่งใดไม่ควรเนื่องจากพ่อแม่ตามใจทุกอย่าง ผลของการเลี้ยง
ดูแบบนี้จะเป็นผลเสียเมื่อลูกเข้าสู่สังคมนอกบ้าน อันนาไปสู่สาเหตุการเกิดปัญหาอื่นตามมา
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการกระทาผิด ผลการวิจัยพบว่า สัมพันธภาพใน
ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทาความผิดที่ระดับนัยสาคัญ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วรพร นรเศรษฐวิวัฒน์ (2548 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัวต่อการกระทาผิดของ
เด็กและเยาวชน ประชากรเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในสังกัด
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จานวน 3 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา บ้านมุทิตา และ
บ้านปรานี แบ่งเป็นชาย 5 คน หญิง 5 คน กลุ่มที่ 2 บิดามารดา หรือผู้ปกครองของกลุ่มประชากร 10 คน กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่
ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นครูที่ปรึกษา จานวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน จากการศึกษาพบว่ากลุ่มประชากรใน
การศึกษาทุกคนล้วนมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าบิดามารดา หรือพี่น้อง ทุกครอบครัวจะมีปัญหา 1
คู่ และยังพบว่าบิดามารดามีปัญหาความสัมพันธ์ทุกครอบครัว โดยส่วนใหญ่เลิกร้างกัน และส่วนใหญ่คู่ที่เลิกร้างกันจะมีคู่สมรส
ใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาจะส่งผลต่อจิตใจของเด็กและเยาวชนมากที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง พบว่าเด็ก
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และเยาวชนชายมักมีปัญหากับพี่ ส่วนเด็กและเยาวชนหญิงมักมีปัญหากับน้อง ลักษณะสัมพันธภาพในครอบครัวพบว่า มี
ปัญหาขาดความสมดุลในเรื่องการให้ความรักความเอาใจใส่ การให้อิสรภาพแก่สมาชิกและขอบเขตความสัมพันธ์ในการ
ยืดหยุ่นให้สมาชิกเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ที่มีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ครอบครัวไม่มีเวลาอยู่ร่วมกัน มีความห่างเหินไม่แสดงออก
ถึงความรู้สึกขาดความเป็นกันเองเปิดเผย สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจเรื่ องของกันและกัน ไม่มี
การร่วมกิจกรรมแม้ในวันหยุดพักผ่อน สอดคล้องกับนพพร ศรีผลัด (2548 : บทคัดย่อ) ศึกษากระบวนการตัดสินใจเสพยาบ้า
และเงื่อนไขสถานการณ์ที่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมเสพยาบ้าของเยาวชนหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเขต
ภาคเหนือตอนบน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Research) ประชากรศึกษา คือ เยาวชนหญิง ใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเขตภาคเหนือตอนบน ที่มีประวัติเคยใช้หรือทดลองเสพยาบ้าจานวน 32 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการใช้การสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการตัดสินใจเสพยาบ้าของเยาวชนหญิง มีลักษณะอยู่
ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์หลายๆอย่างโยงใยกันคือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
นาซีร์และคณะ(Nasir Rohany, Zamanj Zainah Ahmad, Khairudin Rozaainee and W.S. Wan Shahrazad, 2011 :
155 - 156) ศึกษาการทาหน้าที่สัมพันธภาพของครอบครัว ความภาคภูมิใจในตนเองอัตมโนทัศน์และการกระทาผิดของเด็ก
และเยาวชน กลุ่มตัวอย่าง 316 คน เพศชาย 164 คน และเพศหญิง 152 คน จากกรมราชทัณฑ์และการฟี้นฟูสมรรถภาพ ใน
ประเทศมาเลเซีย อายุระหว่าง 12 – 18 ปี ซึ่งมีความผิดทางเพศ อาวุธ ยาเสพติดโดยใช้แบบสอบถาม กรณีผู้ตอบ
แบบสอบถามอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้จะมีผู้ช่วยผู้วิจัยเป็นผู้อ่านให้ฟัง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและ
ความสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่ามากกว่า 30 เปอร์เซนต์ของกลุ่มตัวอย่างมีการกระทาความผิดอย่างรุนแรงซึ่งมีผลมา
จากสัมพันธภาพครอบครัว
13. ข้อเสนอแนะ
1. ระดับครอบครัว พ่อแม่และผู้ปกครองให้การอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบรักสนับสนุนโดยการแสดงความรัก ความเอา
ใจใส่ทุกข์สุขของลูก เป็นรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ดี จึงควรนารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนไปขยายผล และ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มอื่นๆ เพื่อช่วยในการดูแลแก้ไขปัญหาการกระทาผิด และสัมพันธภาพใน
ครอบครัว สมาชิกควรที่จะเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันให้มากขึ้น ส่งเสริมให้มีสัมพันธภาพที่ดีด้วยการใช้เวลาว่างการอยู่ร่วมกัน
ทากิจกรรมต่างๆ ในครอบครัวด้วยกัน และพ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องแสดงให้บุตรได้รับรู้ถึงความรักที่มีต่อบุตรและรับฟังปัญหา
ของสมาชิกในครอบครัวร่วมกัน ครอบครัวที่พ่อแม่ลูกมีความรัก ความผูกพันต่อกันย่อมร่วมมือกันปกครองลูกได้ การสร้าง
ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวและสัมพันธภาพที่ดีจะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนได้
2. ระดับหน่วยงาน ควรส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ปกครองได้รับความรู้ด้านการอบรมเลี้ยงดูบุตรทั้ง 5 รูปแบบ
โดยเฉพาะรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม และแบบพึ่งตนเองเร็ว อย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการจัด
อบรมสัมมนา จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิ ทยาการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่น หรือจัดให้พ่อแม่และผู้ปกครองได้ชมวีดีทัศน์
เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูและสัมพันธภาพในครอบครัว และเชิญผู้ปกครองที่ประสบความสาเร็จในการอบรมเลี้ยงดูบุตรมา
พูดคุยให้ความรู้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครอง
3. ระดับสังคม รัฐควรเห็นความสาคัญของครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยการส่งเสริมให้ทุกครอบครัวได้ใช้
วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกต้องทั้ง 5 รูปแบบ โดยเฉพาะรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม และแบบพึ่งตนเองเร็ว โดย
ให้ความสาคัญอย่างจริงจังต่อเนื่อง ให้การพัฒนาในทุกมิติส่งเสริมรณรงค์ สัมพันธภาพในครอบครัว ให้บิดามารดา บุตร พี่น้อง
และสมาชิกในครอบครัวได้มีความรักความเข้าใจในรูปแบบต่างๆ เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง อบอุ่น เช่นภาพโปสเตอร์ แผ่นพับ
บทความ หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และจัดตั้งชมรม เพื่อทากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบร ม
เลี้ยงดูบุตรและสัมพันธภาพในครอบครัวเพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว
เอกสารอ้างอิง
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“สวัสดิการก้าวหน้า” : แนวคิดเพื่อการบริหารและนโยบายสังคมร่วมสมัยของรัฐไทย
“Progressive Welfare”: Concept for Contemporary Thai Social Administration and Policy
1

ศรัณย์ สุดใจ
2
Saran Sudjai

Abstract
The purpose of this academic study is aimedto explore the common core principles of
“Progressive Welfare” concept,and to study the status of these principles in Thai’ social administration
plan andpolicy. Methods of study base by Interpretive synthesizefrom the academicliterature as well as
thedocuments from the Government ofThailand’ contemporarysocial administration plans and policy
report. The main conceptual framework synthesize from Gilbert and Terrell’s Dimensions of social
welfare policyanalysis and Chambers’s method. The result shows thatthe common core principles of
“Progressive Welfarism” concept support thegovernment'sleading roleto investbudgetfor enhance the
social,human andcommunity capabilitiesfor developtheir economicandsocialpotentialand opportunity
with 3 P welfare principal : Positive ,Proactive and Productive welfare along with Protective/ Preventive
welfare toprotectand remedy the risk and disadvantagedgroups, for realize and develop all individual
become to active citizenship who self-reliance andfinally develop their own both social and economic
producticityfor the community and social responsibility.The last result comparatively shows thatthe
contemporary Thai’social plan and policy of thepolitical partis more explicit consistentwith this policy
principles than the bureaucracy part which attain on Protective / Preventive welfare concept.
Particularly,the establish andpromote ofvary social funds which invest to enhance human
andcommunitycapabilities.
Keywords : social policy, progressivewelfare, and Thai government
บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการร่วมของชุดแนวคิด “สวัสดิการก้าวหน้า” และเพื่อศึกษาบท
บาทของแนวคิดดังกล่าวในแผนบริหารสังคมและนโยบายทางสังคมร่วมสมัยของรัฐไทย ด้วยการสารวจ ปริทัศน์และตีความ
สังเคราะห์ตัวบทจากเอกสารวิชาการจากต่าง ประเทศเป็นหลักร่วมกับแผนการบริหารและนโยบายทางสังคมที่สาคัญของ
รัฐบาลไทย โดยใช้กรอบการวิเคราะห์นโยบายสวัสดิการสังคมของ Gilbert และTerrell เป็นกรอบวิจัยหลัก พบว่า แนวคิดนี้
สนับสนุนให้ภาครัฐมีบทบาทนาในการใช้งบประมาณเพื่อการลงทุนทางสังคมไปยังปั จเจก กลุ่มและชุมชนต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันและพัฒนาตนเองทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักสวัสดิการเชิงรุกที่พัฒนาผลิตภาพ
ของประชาชน หรือหลักสวัสดิการ 3 P คือ Positive, Proactive และ Productive welfare ควบคู่ไปกับสวัสดิการเชิง
ปกป้อง คุ้มครองทางสังคมต่อกลุ่มเสี่ยงกลุ่มด้อยโอกาส (Protective/Preventive welfare) โดยเชื่อว่าแนวนโยบายนี้จะ
พัฒนาปัจเจกชนที่มีความตื่นรู้ เป็นปัจเจกชนพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาศักยภาพและผลิตภาพทั้งทางสังคมและ
เศรษฐกิจของตนเอง พึ่งตนเองได้ และมีความรับผิดชอบต่ อชุมชนและสังคมได้ในที่สุด จากหลักการร่วมดังกล่าว พบว่านโย
บายสังคมของฝ่ายการเมือง(รัฐบาล)มีความสอดคล้องกับหลักการ “สวัสดิการนิยมก้าวหน้า” ตามหลักสวัสดิการเชิงรุกที่
พัฒนาผลิตภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนกว่าแผนการบริหารและนโยบายสังคมของระบบราชการที่ยั งคงเน้น
สวัสดิการเชิงปกป้องคุ้มครองทางสังคมต่อกลุ่มเสี่ยง กลุ่มด้อยโอกาส โดยเฉพาะการดาเนินนโยบายผ่านกลไก “กองทุนทาง
สังคม” ต่าง ๆ
คาสาคัญ : นโยบายสังคม, สวัสดิการก้าวหน้า, และ รัฐบาลไทย
1
2
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คานา
เมื่อ พ.ศ. 2550 สานักงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอังกฤษ(Quality Assurance Agency for
Higher Education , 2007, 2) ได้ระบุในรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาการบริหารและนโยบายสังคม (Social Policy
and Administration) ว่าวิชาการบริหารและนโยบายสังคมเป็นสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลักการ รูปแบบ
วิธีการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากร(ระบบสวัสดิการสังคม) เพื่อตอบสนองสวัสดิการและคุ้มครองสวัสดิภาพในฐานะ
ความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนในสังคมที่จะช่วยส่งเสริมให้แต่ละปัจเจกบุคคลสามารถดารงชีวิตพึ่งตนเองอยู่ได้อย่าง
อิสระ และได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างเท่าเทียม ไม่กีดกันและเลือกปฏิบัติ อีกด้วย
เป็นที่รับรู้และพบการอ้างอิงโดยทั่วไปในวงวิชาการนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมว่าการเรียนการสอนสาขาวิชา
การบริหารและนโยบายสังคมในสหราชอาณาจักรและอังกฤษว่า วิชาการด้านโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมนั้น เป็นองค์
ความรู้เชิงวิชาการที่สถาปนาขึ้นมาสืบเนื่องเป็นผลมาจากบริบทของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของยุโรปและสหรัฐฯ นับแต่
ภาวะเศรษฐกิจตกต่าครั้งใหญ่ และสงครามโลกทั้งสองครั้ง ซึ่งส่งผลต่อสภาพความยากลาบากในความเป็นอยู่ของประชาชน
ส่วนใหญ่ในสังคมตะวันตกเป็นอย่างมากในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะปัญหาการว่างงาน ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล และการ
ศึกษา ฯลฯ (Brown,1985,11-19; Heisler,1977,1-30; Hewitt, 1992 ,19-34; Titmuss, 1968, 13-30)
ที่อังกฤษ ขบวนการ“ปฎิรูปสังคม”โดยปัญญาชนชั้นกลางกลุ่มสังคมนิยมเฟเบียน (Fabian Social Reformism)
ซึ่งต้ อ งการแก้ไ ขปั ญ หาสวั ส ดิก ารและสวั สดิ ภ าพดังกล่ า ว ได้ ผ ลัก ดั น และพั ฒ นาส านั กคิ ด “การบริ หารสั งคม” (Social
Administration) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักครอบคลุมวิชาการสามรายวิชาคือสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และนโยบาย
สังคม เพื่อแก้ปัญ หาที่ เกิด ขึ้น กับกรรมกรผู้ ใช้แ รงงานซึ่ งเป็นมวลชนกลุ่ มใหญ่ในสัง คมอั งกฤษที่ป ระสบภาวะปั ญหาการ
ดารงชีวิตอยู่อย่างยากลาบากในโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่เป็นสาเหตุของ
ปัญหาการกดขี่เอารัดเอาเปรียบ การกีดกันและการเลือกปฏิบัติ ความไม่เป็นธรรม ความไม่เท่าเทียมทางสังคม แต่กลุ่มสังคม
นิยมเฟเบียนไม่ปฏิเสธและยอมรับความจาเป็นในการดารงอยู่ของระบบเสรีทุนนิยมในระดับหนึ่ง ขบวนการสังคมนิยมปฎิรูป
กลุ่มสังคมนิยมเฟเบียนต้องการเปลี่ยนผ่านสังคมทุนนิยมไปสู่รัฐสวัสดิการอย่างเป็นขั้นตอนค่อยเป็นค่อยไป โดยสนับสนุนให้รัฐ
มีบทบาทในการเข้าแทรกแซงกิจการสาธารณะด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างจากัดพอประมาณเท่าที่จาเป็นผ่านแผนและ
นโยบายสาธารณะทางสังคมและสวัสดิการสังคมในฐานะเครื่องมือและกลไกที่สาคัญในการบริหารสังคมทุนนิยมให้บรรลุ
เป้าหมายตามอุดมการณ์ของขบวนการปฎิรูปสังคมกลุ่มสังคมนิยมเฟเบียน ที่ต้องการสร้างสรรค์สังคมทุนนิยมที่มี ความเป็น
ธรรม เป็นสังคมทุนนิยมที่มี“ความบูรณาการสมานฉันท์ทางสังคม”ที่จะช่วยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลได้รับการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดารงชีวิตพึ่งตนเองอยู่ได้อย่าง
อิสระ ได้รับการยอมรับจากสังคม โดย ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดต้องถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกเลือกปฏิบัติ กีดกันจนต้องมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน สร้างปัญหาให้กับสังคม อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าอุดมการณ์ของสานักคิด “การบริหารสังคม” (Social
Administration) โดยขบวนการ “ปฎิรูปสังคม” นั้น ให้ความสาคัญเป็นอย่างมากกับ “นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม” ใน
ฐานะที่เป็นเครื่องมือและกลไกที่สาคัญของรัฐในการบริหารจัดการสังคมทุนนิยมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยใช้บทบาทกฎเกณฑ์ของระบบสวัสดิการในการส่งเสริมการบูรณาการสมานฉันท์ ลดความแปลกแยกขัดแย้ง ลด
ความเหลื่อมล้าไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและชดเชยการถูกเอารัดเอาเปรียบ บรรเทาความขัดสนขาดแคลน เป้าหมายคือ
ความยุติธรรมทางสังคมและความสมานฉัน ท์ของสังคมส่วนรวมและมวลชน (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ , 2543, 1-14;
กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2545, 1-14, 59-71 )
ในห้วงเวลาใกล้เคียงกันในบริบทสังคมตะวันตกยุคหลังภาวะเศรษฐกิจตกต่าครั้งใหญ่และสงครามโลก ที่สหรัฐ
นับจากที่ประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt ได้ประกาศคาแถลงนโยบาย(State of the Union Address)ในปี พ.ศ.
2483 ว่าจะผลักดันกฏหมายส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม(second "bill of rights") ที่จะให้หลักประกันทางสวัสดิการ
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ด้านต่างๆให้กับชาวอเมริกันทุกเชื้อชาติและชนชั้น อาทิ การจ้างงานด้วยค่าแรงที่เหมาะสม ที่อยู่อาศัย การรั กษาพยาบาล
และการศึกษา (Lowi ,1972, 302-309 ; Barnett and Sunstein,2005, 205-211)
ที่ส หรั ฐ ฯ นั้ น การศึ ก ษานโยบายสังคมและสวั ส ดิ การสั งคมได้ ถู ก จั ดอยู่ ใ นบริ บ ทของวงวิ ชาการรั ฐ ศาสตร์ รั ฐ
ประศาสนศาสตร์ในฐานะนโยบายสาธารณะอย่างชัดเจนกว่าที่สหราชอาณาจักรและยุโรปตะวันตกซึ่งจัดนโยบายสังคมและ
สวัสดิการสังคมในฐานะสาขาวิชาหนึ่งของสังคมศาสตร์ประยุกต์ (Quality Assurance Agency for Higher Education ,
2007, 1) ปรากฏชัดใน Comparative Politics Today ของ Almond และ Powell นายกสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกาท่าน
ปัจจุบัน (1980, 133-141 อ้างถึงในพฤทธิสาน ชุมพล, 2544, 222-238 ; Almond and Powell, 2004,1-5) ได้สรุปไว้
อย่างชัดเจนว่านโยบายสาธารณะคือผลผลิตของระบบการเมืองนั้นมีหน้าที่มุ่งไปสู่เป้าหมายของรัฐ(ระบบการเมือง)ที่สาคัญสอง
ประการคือสวัสดิการและสวัสดิภาพของประชาชนในสังคม ซึ่งเป้าหมายทั้งสองประการนี้ถือเป็นตัวชี้วัดสมรรถนะหรือ
ศักยภาพของรัฐหรือระบบการเมืองเลยทีเดียว คือ ศักยภาพด้านการจัดสรรทรัพยากร ( distributive capability)ผ่าน
นโยบายสาธารณะด้านการจัดสรรทรัพยากร (Distributive Policy) และศักยภาพด้านการกากับควบคุมพฤติกรรม
(Regulative capability)ผ่านนโยบายสาธารณะด้านการกากับควบคุมพฤติกรรม (Regulative policy) ขณะที่ใน Four
Systems of Policy, Politics, and Choice ผลงานของ Theodore Lowi (1972, 298-310) ได้แบ่งประเภทของนโยบาย
สาธารณะในมิติทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ออกเป็นนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรใหม่ (Redistributive
Policy) และนโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ (Regulative Policy) เพื่อโยกย้ายถ่ายโอนทรัพยากรส่วนเกินจากคน
กลุ่มหนึ่งไปจัดสรรให้คนอีกกลุ่มหนึ่ง ในรูปแบบของบริการทางสวัสดิการระหว่างกลุ่มและชนชั้นในสังคมเพื่อสร้างความเป็น
ธรรมทางสังคมในการพัฒนาสู่สังคมอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันอย่างเสรี ไม่ต่างจากหลักการของสานักคิด “การบริหารและ
นโยบายสังคม” ของขบวนการ “ปฎิรูปสังคมทุนนิยม” ที่สหราชอาณาจักร ที่อาจสรุปได้ว่านโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม
คื อ นโยบายสาธารณะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ กั บ ประชาชนในสั ง คมในลั ก ษณะการจั ด สรรทรั พ ยากรใหม่
(redistributive public policy) เสมือนเครื่องมือและกลไกบริหารสังคมทุนนิยมให้เกิดความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม ของนักสังคมนิยมปฏิรูป (นักบริหารสังคม)
หลักการ รูปแบบ การบริหารและนโยบายสังคมของรัฐไทย ยุครัฐทีม่ ุ่งมั่นในการพัฒนารอบแรก
ที่รัฐไทย ด้วยผลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504 และบริบทความ
ขัดแย้งทางการเมืองของโลกยุคสงครามเย็น รัฐไทยได้ขับเคลื่อนเข้าสู่วิถีของรัฐที่มุ่งมั่นในการพัฒนา(the developmental
state) รอบแรก มุ่งมั่นพัฒนาจากเศรษฐกิจสังคมเกษตร ไปสูประเทศกึ่งอุตสาหกรรม ที่เน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า
ภายใต้การควบคุมทิศทาง การพัฒนาด้วยรัฐอานาจนิยมทหารซึ่งมุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาภายใต้ความมั่นคงทางการ
ทหารโดยไม่สนใจการมีส่วนร่วมของประชาสังคม ระบอบทุนนิยมราชการ (Bureaucratic Capitalism) โดยรัฐอานาจนิยมที่
มุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเสรีนิยมอุตสาหกรรม อาศัยความสามารถของเทคโนแครต สหการอานาจทาง
เศรษฐกิจและอานาจทางการเมืองเข้าด้วยกันภายใต้การชี้นาควบคุมของรัฐข้าราชการที่คอยให้ความอุปถัมภ์อานวยความ
สะดวกให้กับบรรดาทุนอภิสิทธ์กลุ่มต่างๆที่เข้ามามีส่วนสัมพันธ์กับรัฐ ในฐานะภาคเอกชนที่มีบทบาทเป็นพลัง ขับเคลื่อน การ
ขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ส่ ว นมิ ติ ท างด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั งคมนั้ น รั ฐ อ านาจนิ ย มสหการไทยที่ มุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาทุ น นิ ย ม
อุตสาหกรรมนั้นหวังตามแนวคิด Trickle Down Effect ว่าผลได้จากความจาเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะไหลรินล้นจากผู้มี
รายได้มากไปสู่ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาเศรษฐกิจจะทาให้ประชาชนทุกส่วนได้รับประโยชน์ไปถึงคนในระดับฐานรากโดยถ้วน
หน้ากัน เนื่องจากจะเกิดกระจายรายได้จนทาให้ความยากจนลดลงไปได้เองในที่สุด ดังนั้นภายใต้บริบทแห่งค่านิยมอุดมการณ์
ทางเศรษฐกิจและการเมืองดังกล่าว หลักการ รูปแบบ วิธีการการบริหารและนโยบายสังคม/สวัสดิการสังคมของรัฐไทย ยุครัฐที่
มุ่งมั่นในการพัฒนาในรอบแรกนี้ จึงมีลักษณะและรูปแบบที่เน้นการบรรเทาทุกข์ หรือการสังคมสงเคราะห์ชั่วครั้ งคราว
ช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือ “สวัสดิการแบบประคับประคอง” หรือ “สวัสดิการแบบเก็บตก
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ส่วนที่เหลือ” (The residual welfare model of social policy)ช่วยเหลือทางสังคม(Social Assistance)เฉพาะรายผู้ตก
หล่นทางสังคมจากครอบครัวและภาคเอกชนเท่าที่จาเป็น โดยเน้นบทบาทขององค์การการกุศลเป็นพิเศษควบคู่กับบทบาทของ
ภาครัฐที่สาคัญอย่างกรมประชาสงเคราะห์และกรมการพัฒนาชุมชน
หลักการ รูปแบบ การบริหารและนโยบายสังคมของรัฐไทย ยุครัฐทีม่ ุ่งมั่นในการพัฒนา รอบสอง
รั ฐ อ านาจนิ ย มไทยที่ มุ่ งมั่ น ในการพั ฒ นารอบแรก ถู ก คั่ น เวลาด้ ว ยพลั งทางสั งคมของประชาคมเสรี ชนในช่ ว ง
พ.ศ.2516-2520 ที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างและความสัมพันธ์ทางอานาจในสังคม ภายหลังความขัดแย้ง และต่อเนื่องด้วยการ
ประนีประนอมทางอุดมการณ์ ระหว่างฝ่ายชนชั้นนาอนุรักษ์อานาจนิยมกับสังคมนิยมของปัญญาชน นิสิตนักศึกษา รัฐไทย
ภายใต้รัฐสหการนิยมระบอบเปรม ประชาธิปไตยครึ่งใบ และบริ บททางการเมืองของโลกยุคโลกาภิวั ตน์ การจัดระเบียบโลก
ใหม่หลังสิ้นสุดสงครามเย็น ก็หวนกลับคืนเข้าสู่วิถีแห่งรัฐที่มุ่งมั่นในการพัฒนาอีกครั้งเป็นรอบที่สอง เป้าหมายคือขยับฐานะ
จากประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่เน้นการผลิ ตเพื่อทดแทนการนาเข้า ไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออก สานต่อ
ภายใต้การนาของรัฐบาลทุนท้องถิ่นนิยมพรรคชาติไทย ผ่านนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าทางฝั่งอินโดจีน และ
นโยบายเกี่ยวพันเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Engagement) ทางด้านพม่า ในช่วงดังกล่าวประเทศไทย มีอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอยู่ที่กว่าร้อยละ10 ต่อปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ถึง 2539 อย่างไรก็ตาม รัฐที่มุ่งมั่นในการพัฒนารอบนี้ ไม่สามารถ
ควบคุมทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเบ็ดเสร็จเหมือนยุคก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ ต้องสนใจให้พื้นที่ของ
ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดังนั้นภายใต้บริบทแห่งค่านิยมอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองดังกล่าว
หลักการ รูปแบบ วิธีการการบริหารและนโยบายสังคม/สวัสดิการสังคมของรัฐไทย ยุครัฐที่มุ่งมั่นในการพัฒนาในรอบสองนี้ จึง
มีลักษณะและรูปแบบที่เน้นระบบการประกันสังคม หรือสวัสดิการที่ผูกพันกับผลงานหรือการทางาน ตามแนวความคิด
Workfare หรือ industrial achievement performance/Handmaiden model of social policy ควบคู่ไปกับ
“สวัสดิการแบบป้องกันประคับประคอง” หรือ “สวัสดิการแบบเก็บตก” ช่วยเหลือทางสังคม เห็นได้ชัดจากการเกิดขึ้นของ
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพพระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติเงินทดแทน รวมไปถึงระบบบัตรประกัน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หลักการ รูปแบบ การบริหารและนโยบายสังคมของรัฐไทย ยุคหลังวิกฤติเศรษฐกิจทุนนิยม
หลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 เกิดผลกระทบทางสังคม พนักงานจานวนมากถูกปลดออกจาก
งาน คนว่างงานเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ล้านคน ปัญหาภาระหนี้สิน ความไม่เชื่อมั่นในระบบตลาดภาคธุรกิ จเอกชนในบทบาท
จัดสรรสวัสดิการ ขณะเดียวกับงบประมาณของภาครัฐที่จะนามาจัดสรรเพื่อสวัสดิการทางสังคมก็ลดน้อยลง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤตนั้น มีข้อเสนอแนวทางหลักการ รูปแบบการบริหารและนโยบายสังคมตามหลักปรัช ญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) นากระแสโดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติได้นาไปใช้เป็น
ปรัชญาฐานของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 ควบคู่ไปกับชุดแนวคิดของหลักการเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง เกิดโครงการและกิจกรรม
ทางสังคมต่างๆ ที่มีหน่วยราชการต่างๆ เป็นเจ้าภาพนาโดยกรมการพัฒนาชุมชนและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ อาทิ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง โครงการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน กล่าวได้ว่าในยุควิกฤติเศรษฐกิจทุนนิยมนั้น หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นกระแสนิยมหลักในการกาหนด
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของระบบราชการไทยแทบทุกกระทรวง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกันในแวดวงวิชาการด้าน
นโยบายสังคม/สวัสดิการสังคมก็เกิดกระแสนิยมในหลักการ รูปแบบ วิธีการการบริหารและนโยบายสังคมที่เรียกว่า “แนวคิด
โครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) แนวคิดนี้กลายเป็นกระแสนิยมในกลุ่มนักวิชาการสวัสดิการสังคม
เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB) และ
ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปนุ่ /JBIC (เงินกู้มิยาซาว่า) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ให้รัฐบาลไทยกู้เงินมาแก้ไขปัญหาทาง
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
เศรษฐกิจ ในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมทางสังคมอาทิ โครงการลงทุนเพื่อสังคม (SIP) หรือกองทุนเพื่อการลงทุนทาง
สังคม (Social Investment Fund : SIF) กองทุนพัฒนาเมืองเทศบาลในภูมิภาค มีเป้าหมายเพื่ อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม ส่งเสริมประชาชนหรือชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน สร้างทุนทางสังคม มุ่งช่วยเหลือ
กลุ่มคนว่างงาน กลุ่มคนยากจนและด้อยโอกาส เสริมสร้างการพึ่งตนเองและความเข้มแข็งแก่ชุมชน รองรับประชาชนที่
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มผู้ถูกเลิกจ้างงาน รวมถึงประชาชนที่เข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการสังคมของภาครัฐ โดยเฉพาะ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และยากจน เพื่อ ให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระหรือเลือกที่จะหันไปก่อปัญหา
ต่อสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ในเชิงวิชาการด้านนโยบายสังคม/สวัสดิการสังคมนั้น กระบวนทัศน์
แนวคิดระบบหรือโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) เป็นระบบสวัสดิการที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือ
เปรียบเสมือนเป็นตาข่ายชั้นสุดท้ายที่คอยรองรับให้ความช่วยเหลือ สวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่ ประชาชนที่ประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจให้มีความเดือดร้อนน้อยที่สุด หากทั้งสถาบันครอบครัวและระบบตลาดซึ่งเปรียบเสมือนตาข่ายรองรับชั้นที่สองและ
ชั้นแรก ไม่สามารถรองรับได้ ก็จะมีภาครัฐตาข่ายชั้นสุดท้ายที่รองรับ จะให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในลักษณะของ การ
ช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance) (ณรงค์ เพชรประเสริฐและคณะ, 2542, 20-32; ณรงค์ เพชรประเสริฐและคณะ,
2543)
หลักการ รูปแบบ วิธีการการบริหารและนโยบายสังคมของรัฐไทย ยุคประชานิยม
กระทั่ง พ.ศ. 2544 รัฐบาลพรรคไทยรักไทยนาโดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ดาเนินนโยบายบริหารการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจยุทธศาสตร์การพัฒนาทวิวิถี (Dual Track Development Model) ซึ่งมีมิติด้านนโยบายสังคม
และสวัสดิการสังคมที่สาคัญภายใต้คารณรงค์แห่งยุคที่ว่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส โดยรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
ดาเนินนโยบายด้านการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมตอบสนองความจาเป็นพื้นฐาน เพื่อความมั่นคงของมนุษย์และลดความ
เสี่ยงของคนในสังคมในลักษณะการช่วยเหลือ การบริการ และการประกันสังคมที่สาคัญ อาทิ โครงการประกันสุขภาพถ้วน
หน้าหรือ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการบ้านเอื้ออาทร ออกระเบียบการประกันสังคมกรณีว่างงาน ควบคู่ไปกับนโยบายด้าน
การพัฒนาศักยภาพและโอกาส อาทิ โครงการพักชาระหนี้เกษตรกร โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมือง โครงการ
ธนาคารประชาชน โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการ ศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ กรอ.
ให้ทุนการศึกษาต่อขั้นสูงทั้งในและต่างประเทศ(หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน) กองทุนวิสาหกิจชุมชน จัดตั้งธนาคารวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม นโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โครงการทะเบียนคนจน เป็นต้น
อย่างไรก็ตามแม้นโยบายแก้ปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิ จระบบทุนนิยมควบคู่ไป
กั บ การพั ฒ นา การกระจายได้ ท างสั งคมซึ่ ง เป็ น นโยบายสั งคมหลั ก ของยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทวิ วิ ถี (Dual Track
Development Model) นี้จะได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากประชาชน แต่สาหรับนักวิชาการภายในประเทศแล้วส่วนใหญ่
จะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายสวัสดิการสังคมแนวลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสของพรรคไทยรักไทยในด้านลบ
โดยเฉพาะ นักเศรษฐศาสตร์สานักสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย นาโดย ศ.ดร. อัมมาร สยามวาลา ที่เรียกชุดนโยบาย
สังคมของพรรคไทยรักไทยว่ามีลักษณะเป็น “ทุนนิยมแบบประชานิยม (Populist Capitalism)” (อัมมาร สยามวาลา อ้างถึง
ใน เกษียร,2550) สอดคล้องกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ของนักรัฐศาสตร์แนวหน้าอย่าง รศ. ดร. อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2549) โดย
สรุปผู้ศึกษาได้แบ่งข้อวิพากษ์ วิจารณ์ที่นักวิชาการทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มีต่อนโยบายสวัสดิการสังคมแนวประชา
นิยม ซึ่งส่วนตัวผู้ศึกษาเรียกว่า “ประชานิยมเพื่อบริโภคนิยม” หรือ “ประชานิยมบริโภค” ของพรรคไทยรักไทยใน 3 มิติ ดังนี้
มิติทางการเมือง นโยบายประชานิยมสวัสดิการของพรรคไทยรักไทยเป็นการทาการตลาดทางการเมือง สร้างคะแนน
นิยมแสวงหาแรงสนับสนุนทางการเมืองอย่างสุดขั้วทั้งเพื่อชนะการเลือกตั้งและการรักษาอานาจเอาไว้ให้ได้นานที่สุด เพื่อการ
สะสมทุนผ่านการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายโดยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยมีผลประโยชน์ทับซ้อนในบางนโยบาย จนเป็นเหตุผล
ข้ออ้างให้การทารัฐประหาร ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในที่สุด
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มิติทางเศรษฐกิจการคลัง นโยบายประชานิยมสวัสดิการทาให้เกิดปัญหาภาระงบประมาณ ปัญหาวินัยการคลัง บาง
นโยบายเป็นการแทรกแซงกลไกตลาด เพิ่มต้นทุนแก่ภาคธุรกิจเอกชนและส่งผลกระทบต่ อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในที่สุด
แต่ที่น่าเป็นห่วงกว่าปัญหาเชิงมหภาคหรือเชิงโครงสร้างคือปัญหาในมิติ ทางสังคมวัฒนธรรม นโยบายประชานิยม
สวัสดิการเป็นการปลูกฝังกล่อมเกลา วัฒนธรรมบริโภคนิยม เกิดหนี้ภาคปัจเจกและครัวเรือน ทาให้ผู้ได้รับสวัสดิการขาด
แรงจูงใจในการทางาน อันสืบเนื่องมาจากค่านิยม “การพึ่งพาสวัสดิการ” (Welfare dependency) และภาวะ“สวัสดิการเชิง
อุปถัมภ์” (welfare patronage/welfare paternalism) ที่ประชาชนและสังคมต้องติดกับดักประชานิยมหวังพึ่งแต่สวัสดิการ
จากนักการเมือง พรรคการเมืองและรัฐ จนยากที่จะหลุดพ้นเป็นเสรีชนพลเมืองที่พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
“สวัสดิการนิยมก้าวหน้า” ข้อเสนอ ทางออกจากปัญหาของการบริหารและนโยบายสังคมแบบทุนนิยมประชานิยม
แม้ว่านักวิชาการทั้งทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่
ประชาสังคมไทยจะหลุดออกจากกับดักประชานิยม จนกระทั่งในปลายยุครัฐบาลประชานิยมพรรคไทยรักไทยกลางปี 2549
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีนักวิชาการทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ได้เสนอแนวทางการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
ที่เชื่อว่าจะสามารถเป็นทางออกและทางเลือกให้กับสังคมไทยในการที่จะจัดการกับการบริหารและนโยบายสังคมแบบประชา
นิยมเพื่อทุนนิยมหรือประชานิยมเพื่อบริโภคนิยมนี้ได้ ที่สาคัญเริ่มจากงานวิจัยที่เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า ของ รศ.ดร.
อเนก เหล่าธรรมทัศน์ในกลางปี พ.ศ. 2549 เรื่อง “ทักษิณา-ประชานิยม:ความหมาย ปัญหา และทางออก” รศ. ดร.อเนก
(2549, 123-126) เสนอให้ใช้“สวัสดิการก้าวหน้า” (Progressive Welfare)ตามแนว “สวัสดิการแบบสังคมประชาธิปไตย”
(Social Democratic Welfare) ของAnthony Giddens มาใช้เป็นหลักในการกาหนดนโยบายสังคม/สวัสดิการสังคมแทน
นโยบายประชานิยม “สวัสดิการก้าวหน้า” สามารถลดปัญหา “วัฒนธรรมการพึ่งพาสวัสดิการ” (Welfare dependency)
และภาวะ“สวัสดิการเชิงอุปถัมภ์” ที่ประชาชนและสังคมไม่พึ่งตนเอง คอยหวังพึ่งรอรับแต่การสงเคราะห์สวัสดิการจากผู้มี
อานาจทางการเมือง(รัฐ) ให้มาแก้ปัญหาหยิบยื่นสวัสดิการและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
รศ. ดร.อเนก(2549, 123-126) เชื่อว่า “สวัสดิการก้าวหน้า” ตามแนวคิดของ Anthony Giddens สามารถพัฒนา
ชนชั้นล่างให้เป็นปัจเจกบุคคลที่ก้าวหน้ามีความเป็นตัวของตัวเองสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นพัฒนาตนขึ้นมาเป็นคนชั้นกลาง
เพื่อออกจากความสัมพันธ์เชิง อุปถัมภ์ได้ในที่สุ ด กระนั้นก็ตาม ข้อเสนอหลักการแนวคิด “สวัสดิการก้าวหน้า ” ของ
รศ. ดร.อเนก ไม่สอดคล้องอย่างยิ่งกับข้อเสนอของใจ อึ๊งภากรณ์และ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ (2549,1-2) ที่ยังคงยืนยันว่ารัฐ
สวัสดิการแบบดั้งเดิม ที่เน้นบทบาทของรัฐในการจัดให้บริการสวัสดิการขั้นพื้นฐานแบบเหมาเข่งครอบคลุม ถ้วนหน้าสาหรับ
ประชาชนทุกคนเท่านั้นคือทางเลือกที่ดีที่สุด ขณะที่ข้อเสนอของ รศ. ดร.เกษีย ร เตชะพีร ะ (2553,180) เมื่อ ปลายปี
พ.ศ.2553 รศ.ดร. เกษียร เสนอว่าทางออกหรือทางแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องให้เกิดการ
ประนีป ระนอมทางชนชั้น ระหว่างคนชั้น กลางชาวเมืองกับ คนชั้นล่า งกับ ชั้นกลางในชนบทนั้น สังคมไทยจาเป็น ต้อ งใช้
นโยบายรัฐสวัสดิการตามแนวทางสังคมประชาธิปไตย (social democracy) ด้านนักวิชาการด้านสวัสดิการสังคมตัวจริง
อย่าง รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกด้านการ
บริหารสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552,36) ระบุชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศไทยจะใช้
ระบบรัฐสวัสดิการแนวดั้งเดิมซึ่งทั้งในปัจจุบันเห็นพ้องกันถือได้ว่าแนวคิดนี้ล้าสมัยและไร้ประสิทธิ ภาพ รศ. ดร.กิติพัฒน์
(2552,37) เสนอว่ารูปแบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะ สมกับสังคมไทยน่าจะสอดคล้องกับแนวคิด “สวัสดิการเชิงบวก”
(Positive welfare) ของ Anthony Giddens เนื่องจาก “สวัสดิการเชิงบวก” หรือที่ผู้วิจัยใช้เลือกใช้คาว่า “สวัสดิการ
เชิงรุก” นีมีหลักการพืนฐานและเปาาหมายการดาเนินการอยู่ที่การส่งเสริมพลังอานาจให้ปัจเจกบุคคลสามารถดารงชีวิตใน
สังคมอยู่ได้อย่างเป็นอิสระ และดาเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากแนวคิดนีแล้ว รศ. ดร.กิติพัฒน์ยังระบุ
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ว่ารูปแบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับสังคมไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบ Social Development Model หรือที่ผู้วิจัย
ใช้เลือกใช้คาว่า แนวคิด “สวัสดิการที่มุ่งมั่นในการพัฒนา”(developmental welfare)
ด้าน ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (2553,18-21) ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้กล่าว
ปาฐกถา 14 ตุลา ประจาปี พ.ศ. 2553 ในหัวข้อ “ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย” ระบุว่าการพัฒนา
ประชาธิปไตยในสังคมไทยจะมีความยั่งยืนขึ้นอยู่กับการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านระบบสวัสดิการที่มี
ความพอดีสมดุลควบคู่ไปกับการปฏิรูปเศรษฐกิจให้มีความเป็นธรรมด้วยนโยบายสวัสดิการและการกระจายรายได้อย่าง
รอบคอบ เป็นนโยบายสวัสดิการสังคมที่แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเสี่ยงให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง สุดท้ายเมื่อ
ปลายปี พ.ศ. 2555 ในส่วนหนึ่งของปาฐกถา “อนาคตเศรษฐกิจและแรงงานไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน” เนื่องใน
“วันนิคม จันทรวิทุร” ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้สรุปย้าว่าในกระแสและบริบทการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ใช้ยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลชุดปัจจุบัน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555) ในมิติของนโยบายสวัสดิการสังคม รัฐบาลไม่ควรนาระบบรัฐสวัสดิการแบบดั้งเดิมมาใช้แทนนโยบายประชา
นิยม เนื่องจากระบบรัฐสวัสดิการแบบดั้งเดิมจะทาให้เกิดภาระทางการคลังและหนี้สาธารณะจานวนมาก เนื่องจากในปัจจุบัน
โครงสร้างประชากรซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สาคัญเปลี่ยนไปมาก นอกจากที่จะส่งผลให้รัฐต้องใช้งบประมาณ
จานวนมากในการจัดสวัสดิการแล้วยังจะส่งผลทาให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงอีกด้วย ดร.อนุสรณ์ (2555) เสนอให้ใช้
นโยบายทางสังคมในกรอบของแนวคิด “ระบบสวัสดิการที่มีผลิตภาพและมีความยั่งยืน ” (sustainable and productive
welfare system) จะเป็นกลไกที่จะผลักดันการพัฒนาประเทศส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ดีขึ้น และในที่สุดปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองก็จะลดลงตามไปด้วย (อนุสรณ์ ธรรมใจ, 2555)
ปัญหาของการวิจัย (Statement of the Problem)
ตามที่มีผลการศึกษาของนักวิชาการอาวุโสทางรัฐศาสตร์ได้ทาการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาผลกระทบของการบริหาร
และนโยบายสังคมแบบประชานิยมที่มีต่อทั้งมิติทางการเมืองทางเศรษฐกิจการคลัง และที่สาคัญคือด้านสังคมวัฒนธรรม
นโยบายสวัสดิการสังคมแบบประชานิยมนั้นส่งเสริม “วัฒนธรรมการพึ่งพาสวัสดิการ” และสวัสดิการอุปถัมภ์ ดังที่ได้กล่าวไว้
แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่า จะมีนักวิชาการหลายท่านจะได้นาเสนอหลักการ แนวคิด รูปแบบ วิธี การที่อาจกล่าวได้ว่าเป็น
นวัตกรรมเชิงนโยบายสาธารณะด้านสังคมและสวัสดิการสังคมอย่างหลากหลาย ที่สาคัญไม่ว่าจะเป็น แนวคิด “สวัสดิการ
ก้าวหน้า” (Progressive Welfare) แนวคิด“สวัสดิการเชิงบวก” (Positive welfare) แนวคิด “สวัสดิการที่มุ่งมั่นในการ
พัฒนา”(developmental welfare) และแนวคิด “สวัสดิการที่มีผลิตภาพและมีความยั่งยืน ” (Sustainable and
Productive Welfare System) ก็ตาม แต่ผู้วิจัยในฐานะนักสวัสดิการนิยมยังไม่พบว่าได้มีการศึกษาวิจัย เพื่อศึกษาถึง
สถานภาพองค์ความรู้และหลักการ ตลอดจนคุณลักษณะหรือองค์ประกอบหลักร่วมของกลุ่มชุดแนวคิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย
สังคมที่รวมเรียกว่า “สวัสดิการก้าวหน้า” (Progressive Welfare) นี้ เผยแพร่ในวงวิชาการด้านการบริหารและนโยบายสังคม
อย่ า งจริ งจั งเท่ า ที่ ค วรเลย ผู้ วิ จั ย เห็ น ความส าคั ญ ว่ า ผลการศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ แ ละหลั ก การ ตลอดจนคุ ณ ลั ก ษณะหรื อ
องค์ประกอบหลักร่วมของกลุ่มชุดแนวคิดนวัตกรรมเชิงนโยบายสังคมที่รวมเรียกว่า “สวัสดิการก้าวหน้า” อยากจริงจังจะ
สามารถนามาเป็นหลักการพื้นฐานประยุกต์ใช้ในการกาหนดหรือพัฒนาแนวทางการบริหารสังคม และนโยบายสังคมร่วมสมัย
ของรัฐไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิงในกระแสและบริบท ยุครัฐที่มุ่งมั่นในการพัฒนารอบใหม่ ที่รัฐบาล
ปัจจุบันวางยุทธศาสตร์ที่จะผลักการพัฒนาประเทศให้ประเทศไทยขยับจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางไปสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูงภายในในปี พ.ศ.2561 ด้วยสองยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(Growth & Competitiveness) และยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) นอกจากนี้ในมิติทางสังคม
การเมือง เนื่องจากในปัจจุบันโครงสร้างทางประชากรของสังคมไทยเปลี่ยนไปมาก สังคมไทยมีคนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากภาคการเกษตรในชนบทมีสัดส่วนสดลง ปัจจุบันมีประชากรที่ทางานภาคเกษตรกาลังขยับชนชั้นมาเป็นคนชั้นกลาง
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ระดับล่างในเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มวลชนชั้นกลางใหม่เหล่านี้ นอกจากจะเป็นมวลชนที่เป็นฐานเสียงให้แก่การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองแล้ว ประชากรกลุ่มนี้ย่อมต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายสังคมและ
สวัสดิการสังคมในฐานะนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนในสังคมทุนนิยม ให้เกิดความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงหลักการร่วมของชุดแนวคิด “สวัสดิการนิยมก้าวหน้า”
2. เพื่อศึกษาบทบาทของแนวคิด “สวัสดิการก้าวหน้าโดยรัฐที่มุ่งมั่นในการลงทุนทางสังคม” ในแผนบริหาร
สังคมและนโยบายทางสังคมร่วมสมัยของรัฐไทย
2. เครือ่ งมือและวิธีการศึกษา
ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการสารวจ ตีความ ปริทัศน์ และสังเคราะห์ตีความตัวบทจากเอกสารเชิง
วิชาการจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกับชุดแนวคิด “สวัสดิการนิยมก้าวหน้า” ของทั้งสามสานักที่ปริทัศน์จากการทบทวน
วรรณกรรมเบื้องต้น ประกอบด้วยสานัก“สวัสดิการเชิงรุก” (Positive/Proactive welfare) นาโดย Anthony Giddens
สานัก “สวัสดิการที่มุ่งมั่นในการพัฒนา” (developmental welfare) นาโดย James Midgley และ สานัก“สวัสดิการที่มี
ผลิตภาพ” (Productive Welfare) ของกลุ่มนักสวัสดิการนิยมที่สนใจตั วแบบสวัสดิการของกลุ่มประเทศ รัฐที่มุ่ งมั่นในการ
พัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อย่าง Ian Holliday และ Paul Wilding เป็นหลักในการตอบวัตถุประสงค์ประการแรก
ส่วนวัตถุ ประสงค์ประการที่สองศึกษาจากเอกสารเชิงแผนการบริหารและนโยบายทางสังคมของรัฐบาลไทยที่สาคัญ ที่สาคัญ
อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนแผนการบริหารราชการแผ่นดินและยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน สาหรับ
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้ศึกษาใช้กรอบการ วิเคราะห์นโยบายสวัสดิการสังคม “Dimensions of social
welfare policy”ของ Gilbert Spect และTerrell (1993, 59-84) เป็นกรอบการวิจัยหลักเสริมด้วยกรอบการวิเคราะห์
นโยบายสังคม/สวัสดิการสังคมของ Chambers (2000)
3. ผลการศึกษา
ก่อนที่จะนาเสนอผลการศึกษาหลักการร่ วมของชุดแนวคิด“สวัสดิการนิยมก้าวหน้า” นั้น ผู้ศึกษาขอแสดงผลการ
สารวจพรมแดนความรู้เบื้องต้นของชุดแนวคิด “สวัสดิการนิยมก้าวหน้า ” ก่อนผู้ศึกษาพบ ร่องรอยความรู้ ของชุดแนวคิด
“สวัสดิการก้าวหน้า” ปรากฏอยู่ใน 3 วงอภิปราย (สานัก) ที่สาคัญประกอบด้วย
1. วงอภิปรายในกลุ่มนักวิชาการสวัสดิการนิยมของสหภาพยุโรป กลุ่มนี้ ได้รับอิทธิพลทางความคิดสืบเนื่องมาตั้งแต่
แนวคิด“ทุนนิยมสวัสดิการ” (“Welfare capitalism”) ของ Gosta Esping-Andersen จนมาลงหลักปักฐานที่แนวคิดหลัก
ร่วมสมัยอย่างแนวคิด “สวัสดิการเชิงบวกหรือสวัสดิการเชิงรุก ” (“Positive/Proactive welfare”) ของ Anthony
Giddens(Giddens, 1998, 99-128 ; Giddens, 2004; Hale Leggett and Martell , 2004; Hudson and Kühner,
2009, 2011)
Giddens เสนอ “สวัสดิการเชิงบวกหรือสวัสดิการเชิงรุก” (“Positive/Proactive welfare”)ในฐานะรูปแบบ
หนึ่งของการบริหารและการกาหนดนโยบายสังคม/สวัสดิการสังคม หลักของอุดมการณ์ทางการเมืองแบบทางสายที่สาม
(The Third Way Politic) เป็นรูปแบบของการบริหารและการกาหนดนโยบายสังคม/สวัสดิการสังคมที่พยายามเบียดขับ
เพื่อหลุดพ้นไปจากวาทกรรมการบริหารและการกาหนดนโยบายสังคม/สวัสดิการสังคมแบบคลาสสิ กดั้งเดิมที่มีรากฐานมา
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ตั้งแต่การแบ่งรูปแบบ(model)การกาหนดนโยบายสังคมของ Titmuss (1974) สืบทอดมาถึงการแบ่งประเภทการจัด
สวัสดิการสังคมตามแนวคิด “ทุนนิยมสวัสดิการ” (“Welfare capitalism”) ของ Gosta Esping-Andersen (1990)
การแบ่งประเภทการบริหารและการกาหนดนโยบายสังคม/สวัสดิการสังคมตัวแบบดั้งเดิมทั้งของ Titmuss และ
Esping-Andersen นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและได้รับอิทธิพลของข้อขัดแย้งถกเถียงแบบคู่ตรงข้ามคลาสสิกของสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองของสหราชอาณาจักร และกลุ่มประเทศภาคพืนยุโ รปตะวันตกระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองเสรีนิยมซึ่งเน้นใช้
กลไกตลาดมากกว่าการใช้กลไกรัฐหรือระบบราชการในการจัดสวัสดิการ มุ่งตัดลดงบประมาณและบริการทางสวัสดิการ
สังคมของรัฐ เพื่อนาทรัพยากรและงบประมานไปกระตุ้นการขยายตัวให้กับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ปล่อยให้กลไกคลาด
ทาหน้าที่ในการจัดสรรสวัสดิการให้กับประชาชน มีระดับการทาให้แรงงานกลายเป็นสินค้า (Commodification of
labour) สูง จัดสวัสดิการในลักษณะและรูปแบบที่เน้นการบรรเทาทุกข์ หรือการช่วยเหลือสังคมชั่วครั้งคราวช่วยเหลือและ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า เฉพาะรายเท่าที่จาเป็นที่ผ่านเงื่อนไขและการทดสอบพิสูจน์สิทธิ์ก่อนว่าเป็นผู้ที่ตก
หล่ น ทางสั ง คมจากครอบครั ว ภาคเอกชน และองค์ ก ารการกุ ศ ลสะท้ อ นได้ จ ากตั ว แบบ “สวั ส ดิ ก ารแบบป้ อ งกั น
ประคับประคอง” หรือ “สวัสดิการแบบเก็บตกส่วนที่เหลือ” (The residual welfare model) ของ Titmuss (1974) หรือ
รูปแบบรัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยม (Liberal welfare state) ของ Esping-Andersen(1990)
ส่ ว นด้ า นการบริ ห ารและการก าหนดนโยบายสั งคม/สวั ส ดิ ก ารสั งคมตามอุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งสั ง คมนิ ย ม
ประชาธิปไตยนั้นเน้นกลไกรัฐและระบบราชการมากกว่าระบบกลไกตลาดหรือกลไกทางสังคม ใช้งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ
ในสัดส่วนจานวนมาก ซึ่งรัฐจะจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า แล้วนามาจัดสรรสวัสดการขันพืนฐานให้กับประชาชนส่วน
ใหญ่ อย่างครอบคลุมทั่วถึงถ้วนหน้า เป็นการจัดสวัสดิการแบบกระจายซาทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ไม่
ทาให้แรงงานกลายเป็นสินค้า (Decommodification of labour ) การจัดสวัสดิการรูปแบบนีสะท้อนได้จากตัวแบบ
“สวัสดิการแบบสถาบันทาหน้าที่กระจายซ้าทรัพยากร” (the institutional-redistributitive model of social policy and
welfare provision ) ของ Titmuss หรือรูปแบบรัฐสวัสดิการแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social Democratic welfare
state) ของ Esping-Andersen ซึ่งก็คือระบบรัฐสวัสดิการดั้งเดิมนั่นเอง แต่การบริหารและการกาหนดนโยบายสังคม/
สวัสดิการตามแนวคิด“สวัสดิการเชิงรุก” (“Positive/Proactive welfare”) ที่Giddens เสนอนั้น ไม่ไว้ใจทั้งรัฐและระบบ
ราชการของฝ่ายซ้ายที่ไร้ประสิทธิภาพในการบริหาร/บริการ และกลไกตลาดของฝ่ายขวาที่สร้างปัญหาความเหลื่อมลาไม่เท่า
เทียมเป็นธรรมทางสังคมให้เพิ่มมากขึน Giddens (1998, 2004) เห็นว่าทังรัฐและตลาดล้มเหลวในการบริหารจัดการ
สวัสดิการสังคม ปัจเจกบุคคลไม่สามารถมีและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระภายใต้โอกาสที่ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันแท้จริง
โดยเฉพาะระบบรัฐสวัสดการดังเดิมของฝ่ายสังคมนิยมประชาธิปไตยเองนันมีลักษณะที่เรียกว่า “สวัสดิการเชิงรับ ”
(reactive welfare) สร้างค่านิยมวัฒนธรรมพึ่งพิงพาสวัสดิการให้กับปัจเจกที่รอรับการบริการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ
ขาดแรงกระตุ้นจูงใจไม่กระตือ รือล้นที่จะพัฒนาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม ดังนันภายใต้อุดมการณ์ทางการเมืองแบบ
ทางสายที่สาม (The Third Way Politic) Giddens จึงเสนอ “Positive welfare หรือ Proactive welfare” (สวัสดิการ
เชิงรุก) ที่เน้นกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการทางานให้กับปัจเจกชนและชุมชนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิด ชอบต่อ
สังคม สร้างผลิตภาพต่อสังคมและชุมชน
2. วงอภิปรายในกลุ่มนักวิชาการสวัสดิการนิยมของสหรัฐ ซึ่งนาและได้รับอิทธิพลจากแนวคิด “ สวัสดิการที่มุ่งมั่นใน
การพัฒนา” (developmental welfare) ของ James Midgley และ Michael Sherraden (1995 , 1999, 2000 )
แนวคิดนี้ในสังคมวิชาการนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมของสหรัฐฯไม่ได้มีหลักการพื้นฐานที่พัฒนาหรือเบียดแทรกออกมา
จากข้อขัดแย้งถกเถี ยงแบบคู่ตรงข้ามระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองขวา-ซ้า ยเหมือนอย่างแนวคิ ด “สวัสดิการเชิ งรุก ”
(“Positive/Proactive welfare”) ภายใต้อุดมการณ์ทางการเมืองแบบทางสายที่สาม ที่เป็นลักษณะ เฉพาะในสหราช
อาณาจักร และกลุ่มประเทศภาคพืนยุโ รปตะวันตก ที่สหรัฐ แนวคิดนี้พัฒนาขึ้นนับตั้งแต่วาทกรรม “ฉันทามติวอชิงตัน ”
(Washington Consensus) มีอานาจนาเป็นวาทกรรมที่ลงหลักปักฐานที่สหรัฐในปี1990 โดยถือว่าการพัฒนาเจริญเติบโต
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ทางเศรษฐกิจภายใต้วินัยทางการคลังที่เคร่งครัดเป็นนโยบายและเป้าหมายหลักทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐที่
สาคัญที่สุดตามหลักการของเสรีนิยมใหม่ ซึ่งต่อมา Midgley และ Sherraden (1995,1999, 2000 )ได้เสนอแนวคิดพื้นฐาน
ในการกาหนดนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสอดคล้องกับ การพัฒนาเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายใต้
หลักการ“สวัสดิการที่มุ่งมั่นในการพัฒนา” (developmental welfare) ในฐานะแนวทางกาหนดนโยบายสังคมและ
สวัสดิการสังคมที่สามารถใช้ควบคู่เสริมสร้างสนับสนุนการพัฒนาเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และที่สาคัญระบบสวัสดิการของ
รัฐต้องไม่เป็นอุปสรรค (ถ่วง) ต่อการพัฒนาขยายตัวทางเศรษฐกิจเหมือนอย่างระบบรัฐสวัสดิการดั้งเดิมในยุโรปหรือแม่แต่
นโยบายทางสังคมบางนโยบายในสหรัฐเองที่รัฐบาลกลางโดยเฉพาะรัฐบาลพรรคเดโมแครตที่มักใช้ งบประมาณจานวนมากไป
อุดหนุน(Subsidy)ประชากรบางกลุ่มที่ไร้ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายของรัฐที่เข้าไปแทรกแซงบิดเบือนกลไก
ตลาด ส่งผลกระทบต่อภาคเอกชน
กล่าวโดยสรุปหลักการสาคัญของ “สวัสดิการที่มุ่งมั่นในการพัฒนา” คือต้องการสนธิพลัง (synergy) ระหว่างการ
พัฒนาสวัสดิการสังคมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน โดยรัฐบาลควรให้ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณที่มีผล
ต่อการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันให้กับประชาชน โดยเฉพาะในระดับปัจเจกบุคคลและชุมชนนั้น รัฐควรให้การเรียนรู้
กล่อมเกล่าค่านิยมและวัฒนธรรม“ผู้ประกอบการเชิงวิสาหกิ จ”(enterprise entrepreneurship) ในชุมชนที่ยังขาดการ
พัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงรัฐควรลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) บางลักษณะที่จะสามารถส่งผล
เกื้อกูลต่อทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมไปด้วยพร้อมกัน จนแทบจะแยกกันไม่ออกระหว่างนโยบายเศรษฐกิจกับ
นโยบายสังคม
3. วงอภิปรายในกลุ่มนักวิชาการสวัสดิการนิยมที่ศึกษาลักษณะ เฉพาะของตัวแบบหรือระบบสวัสดิการสังคมของรัฐ
ทีม่ ุ่งมั่นในการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งพยายามสถาปนาวาทกรรมระบบสวัสดิการภาคพื้นเอเซียตะวันออก The
East Asian Welfare Model ที่ Ian Holliday and Paul Wilding (2003, 1-15) เรียกว่า “พัฒนานิยมสวัสดิการ”
welfare developmentalism บนหลักการของ สวัสดิการที่มีผลิตภาพ(productive welfare) ที่ถือเป็นแนวคิดหลักใน
การกาหนดนโยบายทางสังคมของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ กรุ่นแรกอย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ไต้หวัน สิงคโปร์ รวมถึงฮ่องกง สืบทอดมาถึงประเทศ อุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialised Countries/NICs) รุ่นสอง
ในกลุ่มสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นแกนนา ความสาเร็จอย่าง
รวดเร็วในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สามารถยกระดับสถานภาพของตนขึ้นสู่การเป็นกลุม่ ประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกรุ่นแรกในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960-1970 และรุ่นสองในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980-1990 ดังกล่าวของรัฐที่มุ่งมั่น
ในการพัฒนา(the developmental state) เหล่านี้มีลักษณะเงื่อนไขเฉพาะต่างจากการพัฒนาอุตสาหกรรมของตะวันตกใน
ยุโรป กล่าวคือ ในช่วงแรกของการพัฒนา มักต้องอาศัยหรือใช้รูปแบบการเมืองที่มีลักษณะ‘อานาจนิยมแบบอ่อน’ (‘soft
authoritarian’) ต้องอาศัยบทบาทของรัฐที่เข็มแข็ง(Strong/Activist state)ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ ใน
ลักษณะสหการนิยมโดยรัฐ(state corporatism) ในการควบคุมและชี้นาทุกส่วนในสังคมโดยเฉพาะด้านการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ผ่านความสามารถของเทคโนแครต ในการเจรจาต่อรองกับตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ทั้งทางภาคธุ รกิจเอกชนและ
ภาคประชาสังคมนาโดยองค์กรหรือสหภาพกรรมกรผู้ใช้แรงงาน (เชษฐา พวงหัตถ์, 2552 ,134-138 )
โดยในช่วงแรกของการพัฒนา(หลังสิ้นสุดสงครามโลกยุคต้นสงครามเย็น)นั้นอานาจต่อรองของภาคธุ รกิจเอกชนยังมี
เหนือ กว่า ภาคประชาสั งคม และบนโยบายพั ฒนาของรัฐ ที่ ต้อ งอาศั ยภาคธุ ร กิจ เอกชนเป็น ก าลั งหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น
พัฒนาการทางเศรษฐกิจภายใต้อิทธิพลของมหาอานาจฝ่ายเสรีทุนนิยม ส่งผลให้การกาหนดนโยบายทางสังคมและสวัสดิการ
สังคมในช่วงแรกของการพัฒนานั้น มักใช้รูปแบบบรรเทาทุกข์หรือสงเคราะห์ เฉพาะรายที่รัฐจาเป็นต้องเข้าไปแทรกแซง
ช่วยเหลือเท่าที่จาเป็นในลักษณะของ “สวัสดิการแบบป้องกันประคับประคอง” หรือ “สวัสดิการแบบเก็บตกส่วนที่เหลือ ”
(The residual welfare model of social policy) ปล่อยให้การจัดสรรทรัพยากรสวัสดิการสังคมเป็นหน้าที่ของกลไกตลาด
(เสรีนิยม) และสถาบันทางสังคมอย่างครอบครัวหรือองค์กรการกุศล อย่างไรก็ตาม ด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้ภาคประชา
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สังคมในรัฐสหการอานาจนิยมที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเหล่านี้มีความทันสมัยทางการเมืองกล่าวคือมีค่านิยมและวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น พลังทางสังคมนาโดยองค์กรหรือสหภาพกรรมกรผู้ใช้แรงงานในฐานะฐานเสียงสาคัญทางการเมือง
จึงมีอานาจต่อรองกับเทคโนแครตและกลุม่ ผลประโยชน์ภาคธุรกิจเอกชนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การกาหนดนโยบายทางสังคมและ
สวัสดิการสังคมในสถานการณ์นี้รัฐต้องเลือกใช้หลักการประกันสังคม(workfare/industrial achievement performance
model หรือ handmaiden model)ผ่านกลไกอย่างกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน หรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
มากขึ้นควบคู่ไปกับรูปแบบการช่วยเหลือเยียวยาทางสังคม(The residual welfare model) แต่อย่างไรก็ตามรัฐที่มุ่งมั่นใน
การพัฒนาเหล่านี้ก้อคงปฏิเสธระบบรัฐสวัสดิการดั้งเดิมที่ใช้จ่ายงบประมาณของรัฐจานวนมากไปในการให้บริการสวัสดิการ
สังคมแก่ประชาชนอย่างครอบคลุมถ้วนหน้า(universal coverage) เนื่องจากเห็นบทเรียนจากปัญหาวิกฤตงบประมาณของรัฐ
สวัสดิการในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นสูงในตะวันตก
ท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับภายในภูมิภาคด้วยกันเองที่มีความเข้มข้นมากขึ้นหลัง
จากทีร่ ัฐที่มุ่งมั่นในการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกประสบและผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจทุนนิยมฟองสบู่ในช่วงปลายคริสต์
ทศวรรษที่ 1990 ก็มาถึงทางแยกที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารและนโยบายสังคม/สวัสดิการสังคม ว่าจะกลับไป
พึ่งพิงสถาบันทางสังคมอย่างครอบครัวและชุมชนอย่างพอเพียงตามแนวทางอนุรักษ์นิยมสวัสดิการ(welfare conservatism)
หรือจะเดินหน้าเข้าสู่สนามการพัฒนาทางเศรษฐกิจตามแนวทางเสรีทุนนิยมที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นด้วยแนวทาง
“พัฒนานิยมสวัสดิการ”(welfare developmentalism) ที่นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมต้องตอบโจทย์และรองรับสนับ
สนุน ในฐานะกลไกหนึ่งของการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แน่นอนในที่สุดแล้วทุกประเทศเอเชียตะวันออกก็
เลือกที่จะเดินหน้าไปในทิศทางที่จะกลับเข้าสู่สนามแข่งขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมตามแนวทาง
“พัฒนานิยมสวัสดิการ” (welfare developmentalism) ที่ต้องการประชากรที่มีศักยภาพสูงในการแข่งขัน โดย เฉพาะ
ประชากรที่เป็นพลังทางการผลิต (labor force) ทั้งที่เป็นกาลังแรงงานในระบบภาคการผลิตที่เป็นทางการที่ต้องได้รับการ
กระตุ้นศักยภาพหรือผลิตภาพในการทางานด้วยระบบค่าจ้าง ระบบประกันสังคมและระบบบาเหน็จบานาญสารองเลี้ยงชีพเมื่อ
ต้องออกจากงานที่จูงใจมากขึ้น รวมถึงกาลังแรงงานนอกระบบที่อยู่ในภาคการผลิตที่ไม่เป็นทางการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
การประกันราคาสินค้าทางการเกษตรสาหรับเกษตรกร ตลอดจนการส่งเสริมประชากรให้ที่มีทักษะที่จะเป็นผู้ประกอบการ
ทางเศรษฐกิจ (entrepreneurship) รายย่อยใหม่ๆให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะร่วมกันทาหน้าที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และที่สาคัญภาพลักษณ์ของสังคมที่มีกาลังแรงงานที่มีศักยภาพและผลิตภาพจานวนมากนี้เอง
ย่อมจะสร้างแรงดึงดูดการลงทุนจากภายนอกได้ในที่สุด
กลุ่มนักวิชาการสวัสดิการนิยมตะวันตกที่ศึกษาลักษณะเฉพาะของระบบสวัสดิการสังคมของรัฐที่มุ่งมั่นในการพัฒนา
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแถวหน้าอย่าง Ian Holliday และ Paul Wilding (2003) เรียกระบบสวัสดิการสังคมนี้ว่า
“สวัสดิการที่มีผลิตภาพ”(productive welfare) ที่นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมทาหน้าที่มีบทบาทในฐานะกลไกหนึ่ง
ของการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งต่างจากระบบสวัสดิการในยุโรปที่ยังคงดาเนินนโยบายสวัสดิการสังคมที่
สมดุลควบคู่กันทั้ง “สวัสดิการเชิงรุก” และ “สวัสดิการเชิงรับป้องกันความเสี่ยง” (Protective Welfare) ทั้งยังต่างจาก
แนวคิด “สวัสดิการที่มุ่งมั่นในการพัฒนา”ของนักวิชาการสวัสดิการนิยมสหรัฐ ที่มีหลักการดาเนินนโยบายสวัสดิการสังคมใน
ลักษณะของการสนธิพลัง (synergy) ระหว่างการพัฒนาสวัสดิการสังคมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อย่างมีส่วนร่วมสมดุล
ควบคู่เท่าเทียมกัน (Inclusive Development หรือ Inclusive Growth) เป็นแนวคิดการพัฒนาที่บูรณาการประสิทธิภาพ
(efficiency)ของกลไกตลาดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเข้ากับ “ความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรรม” (equality) ซึ่งเป็น
เป้าหมายสูงสุดของนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมเสริมเข้าด้วยกัน ให้เป็นการพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกกลุ่ม รวมถึง
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงตลาดและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพื่อร่วมขับเคลื่อนและร่วมรับประโยชน์จากการพัฒนา
นั้นอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคในที่สุด
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หลักการร่วมของชุดแนวคิด “สวัสดิการนิยมก้าวหน้า”
จากผลการศึกษาหลักการของชุดแนวคิด “สวัสดิการนิยมก้าวหน้า” ที่จะสามารถนามาเป็นหลักการพื้นฐานในการ
กาหนดหรือพัฒนาแนวทางการบริหารสังคม และนโยบายสังคมร่วมสมัยของรัฐไทยนั้น มิติหรือองค์ประกอบหลักตามกรอบ
การวิเคราะห์นโยบายสังคม/สวัสดิการสังคม “Dimensions of social welfare policy” ของ Gilbert Specht และTerrell
และกรอบของ Chambers (อ้างแล้ว) ผลการศึกษาพบว่า ชุดแนวคิด “สวัสดิการนิยมก้าวหน้า”มีหลักการร่วมในมิติหรือ
องค์ประกอบเชิงนโยบายที่สาคัญดังนี้
เป้าหมายหรือผลลัพธ์สูงสุดของชุดแนวคิด “สวัสดิการนิยมก้าวหน้า” (Ultimate Goals)
ชุดแนวคิด “สวัสดิการนิยมก้าวหน้า” ต้องการให้ทุกคนในสังคมเป็นปัจเจกชนที่มีความตื่นรู้ตระหนักตน (autotelic
self) เป็ นปัจเจกชนที่ดาเนิน ชีวิตได้อย่ างอิสระจากอานาจรัฐและทุน พ้นจากสภาวะ“การพึ่งพิงสวั สดิการ”(Welfare
dependency) ที่ทาให้ชีวิตของปัจเจกเต็มไปด้วยความเสี่ยงและไม่แน่นอน ปัจเจกชนที่มี “autotelic self” เป็นปัจเจกชน
พลเมืองที่มแี รงกระตุ้นจูงใจ กระตือรือร้นที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองพึ่งคนเองได้และที่สาคัญเป็นที่พึ่งและมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม นอกจากปัจเจกชนพลเมืองที่มีผลิตภาพทางสังคม (social productivity) สูงแล้ว ชุดแนวคิด “สวัสดิการ
นิยมก้าวหน้า” ยังต้องการปัจเจกชนพลเมืองที่มีผลิตภาพทางเศรษฐกิจ (economic productivity) ที่สามารถร่วมขับเคลื่อน
“รัฐที่มุ่งมั่นในการแข่งขันพัฒนา” อีกด้วย
หลักการ และค่านิยมพื้นฐานในการกาหนดนโยบาย (Value and Premise )
ในการกาหนดและบริหารนโยบายสังคมการจัด สวัสดิการทางสังคมเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาปัจเจกชนให้เป็นปัจเจก
ชนที่มี “autotelic self” นั้น ชุดแนวคิด“สวัสดิการนิยมก้าวหน้า”มีหลักการ และค่านิยมร่วมพื้นฐานในการกาหนดและ
บริหารนโยบายสังคมการจัดสวัสดิการทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการร่วมที่มีต่อบทบาทการจัดสวัสดิการทางสังคม
นั้นดูเหมือนชุดแนวคิด“สวัสดิการนิยมก้าวหน้า ”ทั้งสามสานักจะเห็นพ้องต้องกันว่าต้องเป็น “รัฐที่มุ่งมั่นในการลงทุนทาง
สังคม” (Social Investment State )เท่านั้น ไม่ใช่รัฐสวัสดิการ ( Welfare State )แบบดั้งเดิมที่รัฐต้องใช้งบประมาณรายจ่าย
ภาครัฐจานวนมากที่ได้มาจากการเก็บภาษีจากประชาชนที่มีศักยภาพและผลิตภาพในอัตราก้าวหน้า เพื่อนามาจัดสรร
สวัสดิการขันพืนฐานให้กับประชาชนส่วนใหญ่ อย่างครอบคลุมทั่วถึงถ้วนหน้า ทั้งนี้ “รัฐที่มุ่งมั่นในการลงทุนทางสังคม”
(Social Investment State) ในชุดแนวคิด “สวัสดิการนิยมก้าวหน้า” นั้น รัฐจะมีบทบาทร่วมกับภาคส่วนอื่นในสังคมใน
ลักษณะของ “สังคมสวัสดิการพหุลักษณ์” ( Welfare Pluralism) ดาเนินการตามหลักสวัสดิการเชิงรุกที่พัฒนาผลิตภาพของ
ประชาชน หรือหลักสวัสดิการ 3 P คือ Positive , Proactive และ Productive welfare โดยใช้กลไกและงบประมาณของ
รัฐเพื่อการลงทุนทางสังคม ไปยังประชากร และชุมชนกลุ่มต่างๆ เพื่อกระตุ้นจูงใจทุกคนได้มีได้รับโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพ
และโอกาสทั้งในระดับปัจเจกที่จะพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นไปจากภาวะความเสี่ยงทั้งทางเศรษฐกิจและในระดับสังคม เป็น
ปัจเจกที่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในบทบาทของแรงขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในบริบทของรัฐที่มุ่งมั่นใน
การพัฒนาได้อย่างมีผลิตภาพ แต่อย่างไรก็ตาม“รัฐที่มุ่งมั่นในการลงทุนทางสังคม” นั้นยังคงจาเป็นต้องดาเนินการจัดสวัสดิการ
แนวปกป้องคุ้มครองทางสังคม (Protective/Preventive Welfare) ตามหลักการช่วยเหลือและบริการสังคม (Social service
and assistance) สาหรับประชาชนในสภาวะเสี่ยงและด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและทางสังคม อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพล
ภาพสิ้นเชิงที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับหลักสวัสดิการ 3 P ด้วย ไม่สามารถปล่อยให้คนกลุ่มนี้จะต้องเผชิญปัญหา
ความขาดแคลนความต้องการจาเป็นขั้นพื้นฐานไปตามยถากรรม
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กลุ่มเป้าหมายหลักที่จะได้รับการบริการหรือการจัดสรรสวัสดิการ (Bases of Social Allocation)
จากข้อค้นพบในหัวข้อที่ผ่านมาว่า ชุดแนวคิด “สวัสดิการนิยมก้าวหน้า ” เปลี่ยนบทบาทการบริหารสังคมของรัฐจากรัฐ
สวัสดิการดั้งเดิมมาเป็นรัฐ ที่มุ่งมั่นในการลงทุนทางสังคมนั้น รัฐจะมีบทบาทร่วมกับภาคส่วนอื่นในสังคมในลักษณะ ของ
“สังคมสวัสดิการพหุลักษณ์”( Welfare Pluralism) ดาเนินการตามหลักสวัสดิการ 3 P คือ Positive , Proactive และ
Productive welfare ควบคู่ไปกับProtective/Preventive Welfare ดังนั้น ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการบริการ
หรือการจัดสรรทรัพยากรสวัสดิการตามหลักการของแนวคิด“สวัสดิการนิยมก้าวหน้า” อาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่มเงื่อนไขหลัก
คือ กลุ่มแรก คือกลุ่มที่พึงตนเองได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องการ “การพัฒนาศักยภาพและผลิตภาพ” จากรัฐและสังคม
กลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในตลาดแรงงาน ในระบบการจ้างงานเป็น พลังงานภาคการผลิต (labour force) ทาหน้าที่เพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขันขับเคลื่อนการพัฒนาให้กับเศรษฐกิจและสังคม ในอีกด้านหนึ่งควบคู่กับฐานะผู้ผลิต คนกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภค เป็นพลเมืองกลุ่มที่ต้องรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมด้วยการเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า คนกลุ่มนี้ต้องการสิ่งกระตุ้นที่
จะทาให้มีแรงจูงใจให้โอกาสพวกเขาใช้ศักยภาพในการเพิ่มผลิตภาพให้มากขึ้น ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่สองของชุ ดแนวคิด
“สวัสดิการนิยมก้าวหน้า” คือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวงจรความยากจน ยังด้อยโอกาสขาดศักยภาพที่จะเข้าถึงสวัสดิการที่เป็นความ
จาเป็นขั้นพื้นฐาน อาทิ การรักษาพยาบาล และการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังถูกกีดกันทางสังคมให้อยู่นอกภาค
การผลิต(การจ้างงาน) กลุ่มนี้ยังคงต้องการการความคุ้มครองและป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคม จากรัฐและสังคม
ควบคู่ไปกับ“การพัฒนาศักยภาพและผลิตภาพ” พัฒนาจากกลุ่มเสี่ยงไปเป็นกลุ่มที่พึ่งตนเองได้ในที่สุด
ลักษณะหรือรูปแบบของทรัพยากรสวัสดิการที่จะได้รับการจัดสรรหรือบริการ (Nature of Social Provisions)
สาหรับกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มที่พึงตนเองได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องการ “การพัฒนาศักยภาพและผลิตภาพ”
จากรัฐและสังคม กลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในตลาดแรงงาน ในระบบการจ้างงานเป็นพลังงานภาคการผลิต (labour force) ทาหน้าที่
เพิ่มศัก ยภาพทางการแข่งขันขับเคลื่อนการพัฒ นาให้ กับเศรษฐกิจ และสั งคมชุด แนวคิ ด “สวัส ดิการนิยมก้า วหน้า ”ที่เน้ น
“สวัสดิการเชิงรุกเพื่อสร้างศักยภาพและผลิตภาพ” นั้น รัฐบาลจะจัดสรรทรัพยากรในรูปตัวเงินหรือสินเชื่อรายย่อยที่
สอดคล้องต่อสภาพปัญหาความต้องการที่หลากหลายกันไปตามแต่ละชุมชนหรือหน่วยงานนาไปหมุนเวียนพัฒนาต่อยอด
ศักยภาพของสมาชิก ควบคู่ไปกับการให้บริการจัดการศึกษาฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจผ่านสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านพัฒนาแรงงาน
ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวงจรความยากจน ยังด้อยโอกาสขาดศักยภาพที่จะเข้าถึงสวัสดิการที่เป็น
ความจาเป็นขั้นพื้นฐาน ซึ่งยังคงต้องการการความคุ้มครองและป้อ งกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคมจากรัฐและสังคม
ควบคู่ไปกับ“การพัฒนาศักยภาพและผลิตภาพ” นั้น ยังคมจาเป็นที่จะได้รับจัดสรรในรูปแบบของ “การให้บริการ”ทาง
สวัสดิการสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในรายหรือกลุ่มที่ พึ่งตนเองไม่ได้อย่างสิ้นเชิง รวมถึงการจัดสรรอุดหนุน (subsidy) สินเชื่อ
หรือสินทรัพย์ (asset) ที่จาเป็นในการสร้างฐานะพึ่งตนเองในลักษณะของการให้เปล่า เช่น เงินยังชีพ ทุนประเดิม วัตถุดิบ และ
ที่ดินทากิน ฯลฯ สาหรับรายหรือกลุ่มที่ยังสามารถ มีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพในการสร้างผลิตภาพได้ โดยมีเงื่อนไขตาม
หลักการว่าขนาดและระยะเวลาในการจัดสรรอุดหนุนสินเชื่อหรือสินทรัพย์ที่จาเป็นนั้นผูกพันและขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การนาสินเชื่อหรือสินทรัพย์ที่ได้รับการอุดหนุนไปก่อนหน้านั้นไปสร้างความมั่นคงทางรายได้(เศรษฐกิจ)ได้อย่างชัดเจนเชิง
ประจักษ์
รูปแบบและวิธีการการดาเนินการ
ชุดแนวคิด“สวัสดิการก้าวหน้า”เสนอให้ใช้แนวคิด/ระบบ“สวัสดิการพหุลักษณ์(Welfare Pluralism)แทนระบบรัฐ
สวัสดิการดั้งเดิม(Classical Welfare Statism) โดยรัฐจะส่งเสริมกระตุ้นจูงใจให้ทุกภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคท้องถิ่น ชุมชน เข้ามาร่วมรับผิดชอบในการส่งเสริมโอกาสให้กับกลุ่มปัจเจกที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น หรือ
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จัดบริการสวัสดิการที่จาเป็นให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในสังคมร่วมกับรัฐ(ระบบราชการ) ไม่ว่าจะเป็นการร่วมด้านการเงินหรือ
ด้านการบริหารจัดการ ผ่าน “กองทุนทางสังคม” ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่อยู่ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน อาทิกองทุน
สหกรณ์สวัสดิการต่างๆ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น อาทิสถาบันการเงินชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน
วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ให้กองทุนเหล่านี้สามารถบริหารจัดการเองได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการที่หลากหลาย
กันไปตามแต่ละชุมชนหรือหน่วยงานนาไปหมุนเวียนพัฒนาต่อยอดศักยภาพของสมาชิก นอกจากนี้ “รัฐที่มุ่งมั่นในการลงทุน
ทางสังคม” (Social Investment State ) ยังให้ความสาคัญที่จะลงทุนทางสังคมหรือสนับสนุนผ่านกลไกทางภาคองค์กรธุรกิจ
เอกชนที่มีความรับผิดชอบหรือมีเป้าหมายทางสังคมมากกว่าการสะสมทุนและกาไร(Social Return on Investment) ใน
ระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในบริษัทที่มีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (socially responsible investment)
หรือในกิจการทางสังคม (social enterprise investment) และในกิจกรรมทางสังคมโดยตรง (social impact investment)
จากคุณลักษณะหลักการร่วมของชุดแนวคิด “สวัสดิการก้าวหน้า ” ดังกล่าว เมื่อนามาวิเคราะห์ตีความแผนการ
บริหาร และนโยบายสังคมร่วมสมัยของรัฐบาลไทยแล้ว พบว่า ทั้งแผนบริหารและนโยบายสังคมในส่วนของระบบราชการที่
สาคัญ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนแผนบริหารและนโยบายสังคมของฝ่ายการเมืองคือแผนการบริหารราช การ
แผ่นดินและยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบันนั้น ต่างก็เริ่มปรากฏนวัตกรรมเชิงนโยบายทางสังคม/สวัสดิการ ที่ใช้
กากับทิศทางการกาหนดและดาเนินนโยบายสังคม/สวัสดิการสังคม ภายใต้หลักการยุทธศาสตร์สวัสดิการสองขาของแนวคิด
“สวัสดิการนิยมก้าวหน้า”คือ รุกด้วยหลักสวัสดิการ 3 P คือ Positive , Proactive และ Productive welfare โดยใช้กลไก
และงบประมาณของรัฐเพื่อการลงทุนทางสังคม ไปยังประชากร และชุมชนกลุ่มต่างๆ เพื่อกระตุ้นจูงใจทุกคนได้มีได้รับโอภาสที่
จะพัฒนาศักยภาพและโอกาสทั้งในระดับปัจเจกที่จะพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นไปจากภาวะความเสี่ยงทั้งทางเศรษฐกิจและใน
ระดับสังคม เป็นปัจเจกที่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในบทบาทของแรงขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในบริบทของ
รัฐที่มุ่งมั่นในการพัฒนาได้อย่างมีผลิตภาพ ควบคู่ไปกับ “สวัสดิการแนวปกป้องคุ้มครองความเสี่ยงทางสังคม”
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่านวัตกรรมเชิงนโยบายทางสังคม/สวัสดิการในส่วนของฝ่ายการเมืองคือ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558 และยุทธศาสตร์ประเทศไทย ปี พ.ศ.2557ของรัฐบาลที่ชุดปัจจุบัน จะมีมิติ
ของสวัสดิการเชิงรุกที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมกว่าแผนบริหารและนโยบายสังคมในส่วนของระบบราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ได้ดาเนินการไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้
มีรายได้น้อย โครงการประกันค่าจ้างและค่าแรงขั้นต่า การประกันราคาสินค้าเกษตร การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน อาทิการเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนให้เป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนที่มีมาตรฐาน โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการลงทุนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการสร้างงานและรายได้ การพิทักษ์สิทธิ สวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรี ตลอดจนนวัตกรรมนโยบาย
ล่าสุดคือโครงการกองทุนตังตัวได้ที่จะใช้วงเงินงบประมานถึงสี่หมื่นล้านบาทในสี่ปี ให้สถาบันการอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ที่ร่ วมโครงการใช้ห มุ นเวีย นให้ กู้ยื ม แก่ นัก ศึ กษาที่ มี ศัก ยภาพเป็ นผู้ ประกอบการใช้ล งทุน ในการเริ่ ม ต้น /หรื อขยายธุร กิ จ
นอกจากนี้ในยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะผลักการพัฒนาประเทศให้ประเทศไทยขยับจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางไปสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูงภายในในปี พ.ศ.2561 ด้วยสองยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (Growth & Competitiveness) และยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) พบการนาหลักการ
ของแนวคิด“สวัสดิการนิยมก้าวหน้า”คือ รุกด้วยหลักสวัสดิการ 3 P อาทิ การเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการรายย่อย
(SME) และวิสาหกิจชุมชนในการเข้าสู่ตลาดการแข่งขันในระดับสากลผ่านกลไกของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น
ขณะทีน่ วัตกรรมเชิงนโยบายทางสังคม/สวัสดิการในส่วนของฝ่ายการเมืองคือแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ
ยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาลที่ชุดปัจจุบัน จะมีมิติของสวัสดิการเชิงรุกที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม แต่แผนบริหารและนโยบาย
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สังคมในส่วนของระบบราชการ โดยเฉพาะ แผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ นั้น ยังคงเน้นหนักให้ความสาคัญไปในทิศทางและรูปแบบของ“สวัสดิการแนวปกป้องคุ้มครองความเสี่ยง”
(Protective/Preventive Welfare) ต่อกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวงจรความยากจน ยังด้อยโอกาสขาดศักยภาพที่จะเข้าถึง
สวัสดิการที่เป็นความจาเป็นขั้นพื้นฐานมากกว่า
4, การอภิปรายผล
ในเชิงนวัต กรรมนโยบาย แม้จะพบว่าในขณะที่ฝ่ายการเมืองคือ รัฐบาลชุดปั จจุบันกาหนดและดาเนินนโยบาย
สวัสดิการสังคมก้าวหน้าเชิงรุกเพื่อส่งเสริมศักยภาพและผลิตภาพ( Positive , Proactive และ Productive welfare) ให้กับ
ประชาชนจานวนมากอย่างค่อนข้างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวนมาก แต่ในขณะเดียวกันฝ่ายระบบราชการก็
ยังคงมุ่งมั่ น สวมบทบาทเน้ นสวั ส ดิก ารสั งคมเชิงรั บ ในรู ป แบบของ“สวั ส ดิก ารแนวปกป้อ งคุ้ ม ครองเยี ย วยาความเสี่ ย ง”
(Protective/Preventive Welfare)ต่อกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวงจรความขาดแคลน ยังด้อยโอกาสขาดศักยภาพต่อไป ดังนั้น
ผู้วิจัยยังเห็นปัญหาที่ว่า หากปล่อยให้รัฐบาลผูกขาดดาเนินนวัตกรรมนโยบายทางสังคม/สวัสดิการสังคมที่ถึงแม้ว่าจะสอด
คล้องกับหลักการและแนวคิดสวัสดิการสังคมก้าวหน้าเชิงรุกเพื่อส่งเสริมศักยภาพและผลิตภาพให้กับประชาชนในบริบทของรัฐ
ที่มุ่งมั่นในการพัฒนา โดยไม่มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลนโยบายเหล่านี้อย่างจริงจังตั้งแต่แรกแล้ว นโยบายสวัสดิการ
สังคมก้าวหน้าเชิงรุกเหล่านี้ก้ออาจจะสร้างปัญหาทั้งในมิติทางสังคมวัฒนธรรม มิติทางเศรษฐกิจ และปัญหาความขัดแย้ง
การเมืองตามอย่างชุดนโยบายประชานิยมในที่สุด ทั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอว่า ควรมีการวิจัยติดตามประเมินผลนโยบายเหล่านี้อย่าง
จริงจัง โดยกาหนดให้ใช้ตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายสาคัญสูงสุดของชุดแนวคิดสวัสดิการสังคมก้าวหน้า คือการพัฒนาให้เกิดปัจเจก
ชนที่มีความตื่นรู้ตระหนักตน (autotelic self) เป็นปัจเจกชนที่สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างอิสระจากอานาจรัฐและอานาจ
ตลาดและทุนที่ทาให้รู้สึกกลัวและขาดแคลน (freedom from fear and freedom from want) อิสระจากรัฐที่สร้างสภาวะ
“การพึ่งพิงสวัสดิการ” (Welfare dependency) และภาวะ“สวัสดิการเชิงอุปถัมภ์” (welfare parternalism) อิสระจาก
ตลาดและทุนที่ทาให้ชีวิตของปัจเจกเต็มไปด้วยความเสี่ยงและไม่แน่นอน เป็นปัจเจกชนพลเมืองที่มีแรงกระตุ้นจูงใจ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองพึ่งคนเองได้และที่สาคัญเป็นที่พึ่งและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
5. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ พบว่าหลักการร่วมของชุดแนวคิด“สวัสดิการนิยมก้าวหน้า” คือการสนับสนุนให้ภาครัฐมีบทบาทนา
ในการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อการลงทุนทางสังคมไปยังประชากร และชุมชนกลุ่มต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและโอภาสใน
การแข่งขันและพัฒนาตนเองทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักสวัสดิการเชิงรุกที่พัฒนาส่งเสริมศักยภาพและผลิตภาพ
ของประชาชน (หลักสวัสดิการ 3 P คือ Positive, Proactive และ Productive welfare)เป็นหลักมากกว่าที่จะทุ่มใช้งบประ
มานของรัฐไปในการปกป้องคุ้มครอง เยียวยากลุ่มเสี่ยง กลุ่มด้อยโอกาส ตามหลักสังคมสงเคราะห์ หรือการใช้งบประมาน
สวัสดิการแบบครอบคลุมถ้วนหน้าตามหลัก “รัฐสวัสดิการ” ดั้งเดิม ทั้งนี้ยังพบว่าในแผนบริหารสังคมและนโยบายทางสังคม
ร่วมสมัยของรัฐไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะแผนและนโยบายของฝ่ายการเมืองได้ปรากฏทิศทางมีการนาหลักการสาคัญของ
แนวคิด“สวัสดิการนิยมก้าวหน้า”ดังกล่าวไปใช้ ในลักษณะของการตั้งกองทุนทางสังคมต่างๆอย่างหลากหลาย ในขณะที่แผน
และนโยบายของฝ่ า ยราชการนั้ น จะยั ง คงเน้ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารตามหลั ก กา ร“ปกป้ อ งคุ้ ม ครองเยี ย วยา ”
(Protective/Preventive Welfare) มากกว่า
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ระบบประกันสังคมของประเทศไทยเพื่อการรองรับสังคมผู้สูงอายุอาเซียน
Thailand’s Social Security System for ASEAN Aging Society
วิไลลักษณ์ อยู่สาราญ1
WilailakYoosamran2

Abstract
Academic article is intended to present the changes that affect Thailand 's social security system
and the problems of the social security system to support ASEAN aging society. Finally, the suggestions of
policy for social security system in Thailand to support the elderly ASEAN. Thailand’s social security
system consists of two funds, including Workmen's Compensation Fund and Social Security Fund. There
are several reasons that affect the Thailand’s social security system, including 1) the changes in
population structure and pace into an aging society 2) the changes in the structure and relationships
within the family 3) mobility of workers and 4) the presence of people who have illegitimate status. For
the problems of the social security system for ASEAN aging society, there are several parts of the country,
both in itself and ASEAN countries. The policy suggestions in developing Thailand's social security system ,
including 1) the preparation the public for the elderly quality 2) the promoting and developing the
benefits of the social security system for the elderly 3) the management for the development of social
security system for the elderly and 4) research and development to strengthen Thailand's social security
system for ASEAN aging society
Keywords : Social Security System, Aging Society, and ASEAN
บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ ส่งผลต่อระบบประกันสังคมของ
ประเทศไทย ตลอดจนสภาพปัญหาของระบบประกันสังคมในการรองรับสังคมผูส้ ูงอายุอาเซียน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาระบบประกันสังคมของประเทศไทยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอาเซียน โดยระบบประกันสังคมของประเทศไทย
ประกอบด้วย 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเงินทดแทน และ กองทุนประกันสังคม สาหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
ระบบประกันสังคมของประเทศไทย ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 2) การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และ 3) การเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวและการปรากฏขึ้น
ของบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางกฎหมาย สาหรับสภาพปัญหาของระบบประกันสังคมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุอาเซียนนั้น
มีอยู่หลายประการทั้งในส่วนของประเทศไทยเองและประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
ระบบประกันสังคมของประเทศไทยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอาเซียนจึงประกอบด้วย 1) การเตรียมความพร้อมของ
ประชาชนเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2) การส่งเสริมและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสังคมสาหรับสังคมผู้สูงอายุ
3) การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบประกันสังคมสาหรับสังคมผู้สูงอายุอย่างบูรณาการและ 4) การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างระบบประกันสังคมของประเทศไทยสาหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุอาเซียน
คาสาคัญ : ระบบประกันสังคม, สังคมผู้สูงอายุ, และ อาเซียน
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บทนา
หากนับเวลาจากปัจจุบันจนถึงปี พ.ศ. 2558 จะเหลือเวลาอีกเพียง 2 ปีเท่านั้นที่ความเป็นประชาคมอาเซียนอันเกิด
จากการรวมตัวของรัฐสมาชิก 10 ประเทศจะเกิดขึ้น โดยประชาคมอาเซียนมีข้อตกลงที่สาคัญ 3 เสาหลัก คือ 1) ด้าน
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community : APSC) 2) ด้านประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC และ 3) ด้านประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Social
Cultural Community : ASCC) ทั้ง 3 เสาหลักนี้มีความจาเป็นต้องดาเนินการไปด้วยกันอย่างสอดคล้องและสมดุล เพื่อทาให้
ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องตระหนักและให้ความสาคัญก็คือ การเปิดเสรีอาเซียนไม่เพียง
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมาด้วย ดังนั้น
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงไม่ควรจากัดอยู่แต่เพียงเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ความสาคัญ
กับการเตรียมการและรับ มือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยเช่นกัน จากรายงานการวิจัยเรื่อง ‘Moving Towards
ASEAN Single Community: Human Face Nexus of Regional Economic Development’ (สืบค้นใน
http://www.tdri.or.th, เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556) ดร.สมชัย จิตสุชน ได้นาเสนอมิติทางสังคมของประชาคมอาเซียน
ที่จาเป็นต่อการวางแผนเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของสังคมอาเซียนในอนาคตไว้ 4
มิติ ได้แก่ 1) ด้านสถิติประชากร 2) ด้านสุขภาพ การศึกษาและความสามารถในการอ่านเขียน 3) ด้านการจ้างงาน ความ
ยากจนและความเหลื่อมล้า และ 4) ด้านสังคมอื่น ๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและสถาบันทางการเมือง
มิติด้านสถิติประชากร (population demographic) สะท้อนให้เห็นว่าประชาคมอาเซียนกาลังเริม่ เข้าสูส่ ังคมสูงอายุ
ซึ่งจะกระทบต่อการพัฒนาสังคมและมนุษย์ต่อไปในอนาคต จากงานวิจัย พบว่า ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์และไทยได้ก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุแล้ว ส่วนประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และพม่ากาลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในขณะที่มีเพียง 4 ประเทศในอาเซียนเท่านั้นที่มีจานวนอัตราประชากรวัยทางานสูงเมื่อเทียบกับประชากรสูงอายุ คือ บรูไน
กัมพูชา ลาวและฟิลิปปินส์ การมีจานวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตรวมของประเทศที่ลดลงตามจานวนแรงงานหากไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตได้ ขณะที่แรงงานต้องรับภาระเลีย้ งดูผู้สงู อายุมากขึ้น ทาให้ระดับการออมลดลง กระทบต่อแหล่งเงินทุนภายในประเทศซึ่ง
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และหากรัฐบาลต้องเข้ามาโอบอุ้มผู้สูงอายุที่มีจานวนมากขึ้นโดยการจัดสวัสดิการ
ในรูปแบบของการสงเคราะห์หรือการให้เปล่าเป็นส่วนใหญ่ก็ยิ่งเป็นการสร้างภาระทางการคลัง ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก
หากรัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเพียงพอแล้วก็คงจะไม่พ้นที่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่าย ดังเช่นที่เกิดปัญหาหนี้
สาธารณะขึ้นในหลายประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาก่อน เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม
หากรัฐบาลไม่จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและเพียงพอก็จะนาไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าและส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตในที่สุด
ทั้งนี้ ประเทศในอาเซียนยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของความพร้อมในระบบสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ อันประกอบด้วย การให้บริการสังคม ระบบประกันสังคม ระบบการช่วยเหลือทางสังคม และการส่งเสริมสนับสนุน
หุ้นส่วนทางสังคม เช่น กลุ่มประเทศ CLMV (ยกเว้นเวียดนาม) ยังไม่มีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเทศกัมพูชายังไม่มี
เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ และมีเพียงไทยและเวียดนามที่มีการประกันการว่างงาน เป็นต้น (สมชัย จิตสุชน, 2555 : 20) จาก
ข้อเท็จจริงข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่าระบบสวัสดิการสาหรับรองรับสังคมผู้สงู อายุของประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากกว่าหลาย
ประเทศในอาเซียน
การพัฒนาสวัสดิการสังคมถือเป็นหัวใจสาคัญประการหนึ่งของเสาหลักด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ซึ่งประเทศไทยได้ดาเนินการโดยกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแนวนโยบายแห่งรัฐ อีกทั้งรัฐบาลได้มอบหมายให้
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนาไปดาเนินการ อย่างไรก็ตาม ขอบข่ายของสวัสดิการสังคมมีอยู่อย่างกว้างขวาง จากการ
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ทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสวั สดิการสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศไทย พบว่า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมและการประกันความเสี่ยง และมีสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัย
นั้น สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและ
นอกระบบตามกฎหมายอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่สาคัญ คือ ลูกจ้างประกันตนที่เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบ
ประกันสังคม จานวน 11 ล้านคน ในปี 2561 และแรงงานนอกระบบเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคม จานวน 2.5
ล้านคนในปี 2661 ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อระบบประกันสังคม
ของประเทศไทย ตลอดจนสภาพปัญหาของระบบประกันสังคมในการรองรับสั งคมผู้สูงอายุอาเซียน และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนาระบบประกันสังคมของประเทศไทยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอาเซียน อันเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับระบบประกันสังคมของประเทศไทย
ระบบประกันสังคม : การเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ของสังคมไทย
การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดารงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบเข้าร่วม
โครงการ โดยรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่
สมาชิกให้สามารถดารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เนื่องจากการประกันสังคมเป็นการจัดสวัสดิการระยะยาวอีกระบบหนึ่ง
ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ดาเนินการจัดขึ้น ด้วยการให้ผู้มีรายได้แต่ละบุคคลได้มีส่วนช่วยเหลือตนเองหรือครอบครัว เสมือนเป็นหุ้นส่วน
ร่วมเสี่ยงภัยและร่วมแบ่งเบาบาบัดความเดือดร้อนทุกข์ยากแก่กันระหว่างผู้มีรายได้ในสังคม โดยมีนายจ้าง ลูกจ้าง และในบาง
ประเทศมีรัฐบาลร่วมออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วย โดยกองทุนจะจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ส่งเงินสมทบเมื่อประสบความ
เดือดร้อน
สานั ก งานประกั น สั งคม เป็ น หน่ ว ยงานราชการในสังกั ด กระทรวงแรงงานซึ่ งจั ด ตั้ งขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 โดยหลักการที่สานักงานประกันสังคมได้ยึดถือในการดาเนินงาน คือ
1) ให้ความคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนทั้งในส่วนของลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระ
2) การเข้าสู่ระบบประกันสังคม มีทั้งลักษณะของการบังคับและการสมัครใจ
3) การจัดตั้งกองทุน เพื่อนาไปจ่ายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตน ตามเงื่อนไขที่กาหนดและส่วนหนึ่งของเงิน
สมทบจะนาไปลงทุน เพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพ และมีสินทรัพย์มากขึ้น
4) สิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน เกิดจากการจ่ายเงินสมทบ ที่เป็นไปตามเงื่อนไข
5) อัตราเงินสมทบ และประโยชน์ทดแทนมีความสัมพันธ์กับอัตราค่าจ้างรายเดือนของผู้ประกันตน
ระบบประกันสังคมของประเทศไทยประกอบด้วย 2 กองทุน ได้แก่
1. กองทุนเงินทดแทน
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 กาหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างอย่างน้อยหนึ่งคนในธุรกิจประเภทใดก็ตาม
ยกเว้นนายจ้างบางกลุ่ม ได้แก่ 1) การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่น 2) พนักงาน
รัฐวิสาหกิจภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 3) นายจ้างที่ดาเนินธุรกิจโรงเรียนเอกชนภายใต้กฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูหรือครูใหญ่เป็นการเฉพาะ 4) นายจ้างที่ดาเนินการกิจกรรมที่ไม่แสวงกาไร
และ 5) นายจ้างอื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน
กองทุนนี้มุ่งครอบคลุมพนักงานและลูกจ้างของภาคเอกชนในระบบและแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้องตาม
กฎหมาย ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีการบาดเจ็บอันเกิดจาการทางานหรือกรณีเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
กรณีสูญหายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ (สืบค้นใน http://www.sso.go.th/sites/default/files/
compendund2537.pdf, เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556)
2. กองทุนประกันสังคม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 จัดตั้งระบบประกันสังคมซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานและลูกจ้างใน
ระบบ ซึ่งทางานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป อายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย (ตามมาตรา 33) โดยในปี พ.ศ. 2555-2556 ได้มีการลดอัตราการ
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน กล่าวคือ ให้จัดเก็บเงินสมทบทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ 4 (โดยลดใน
ส่วนของ 4 กรณีแรก ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากเดิมจ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ 1.5 เหลือ
ฝ่ายละร้อยละ 0.5) ส่วนเงินสมทบกรณีชราภาพ สงเคราะห์บุตร และกรณีว่างงาน จัดเก็บเงินสมทบในอัตราเดิมคือฝ่ายละ
ร้อยละ 3.5 ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐบาลยังคงจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75 (สืบค้นใน http://www.1111.go.th/
Admin/Upload/File_Manager/sso_ 2556psc.pdf, สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556) ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ
สิทธิประโยชน์ 7 ประเภท คือ 1) สิทธิประโยชน์กรณีการดูแลสุขภาพ การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันมิได้เนื่องมาจากการ
ทางาน 2) การคลอดบุตร 3) ทุพพลภาพ 4) เสียชีวิต 5) ว่างงาน 6) ชราภาพ และ 7) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร
(เงินสงเคราะห์บุตร)
นอกจากนี้แล้วในมาตรา 39 มุ่งครอบคลุมพนักงานและลูกจ้างที่เคยทางานอยู่ในสถานประกอบการ จ่ายเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ต้องสมัครภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้น
สภาพการเป็นลูกจ้างหรือพนักงาน โดยเงินที่ใช้เป็นฐานในการคานวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน คิด
จากอัตราเงินสมทบ 9% (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน) (สืบค้นใน http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?
lang=th& cat=875, เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556) ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมีสิทธิรับสิทธิประโยชน์ 6 ประเภท ได้แก่ 1) สิทธิ
ประโยชน์กรณีการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันมิได้เนื่องมาจากการทางาน 2) การคลอดบุตร 3) ทุพพลภาพ 4) เสียชีวิต
5) ชราภาพ 6) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร (เงินสงเคราะห์บุตร)
ขณะที่มาตรา 40 มุ่งครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ซึ่งก็คือ ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุ 15-60 ปี
บริ บู ร ณ์ ผู้ ป ระกั น ตนมี ท างเลื อ กในชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ดั ง นี้ (สื บ ค้ น ใน http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?
lang=th&cat=876&id=3694, เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556)
1) ทางเลือกที่ 1 (จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน) สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีประสบ
อันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย
2) ทางเลือกที่ 2 (จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน) สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้ม ครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบ
อันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ (เงินบาเหน็จ)
3) ทางเลือกที่ 3 มี 3 ทางเลือก ดังนี้
3.1) ทางเลือกที่ 3 สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 1 กรณี คือ กรณีชราภาพ (เงินบานาญ)
3.2) ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 3 (1+3) สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบ
อันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ (เงินบานาญ)
3.3) ทางเลือกที่ 2 และทางเลือก 3 (2+3) สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบ
อันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ (เงินบาเหน็จ) กรณีชราภาพ (เงินบานาญ)
วัตถุประสงค์หลักของกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม คือ เพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันความมั่นคง
ในการดารงชีวิต ตั้งแต่เริ่มทางานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ผู้ประกันตนจะได้รับการคุ้มครองเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบเหตุที่
ทาให้เดือดร้อน ซึ่งจะได้รับในรูปตัวเงิน (in cash) และบริการทางการแพทย์ (in kind) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ระบบ
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ประกันสังคม เป็นหนึ่งในบริการด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งช่วยปกป้องคุ้มครองแรงงานมิให้ได้รับความเดือดร้อนในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน และเมื่อต้องสูญเสียรายได้บางส่วนหรือทั้งหมดไป หรือแม้แต่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพก็ตาม
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อระบบประกันสังคมของประเทศไทยนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประการ ในที่นี้จะ
กล่า วถึ งเฉพาะการเปลี่ย นแปลงโครงสร้า งประชากรและการก้ าวเข้า สู่สังคมผู้ สูงอายุ การเปลี่ย นแปลงโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวและการปรากฏขึ้นของบุคคลที่มีปัญหาสถานะทาง
กฎหมาย ซึ่งสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นส่งผลต่อสังคมผู้สูงอายุอาเซียนโดยตรง
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
จากรายงานการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
ประชากรสูงอายุของประเทศไทยมีถึงประมาณ 7 ล้านคน คิดเป็นเกือบร้อยละ 11 ของประชากรทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณ
65.6 ล้านคน ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นชัดว่าสังคมไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว แม้ว่าสัดส่วนประชากรสูงอายุของประเทศ
ไทยยังไม่มากเท่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งในปัจจุบันมีถึงประมาณ 1 ใน 4 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด แต่การ
เปลี่ยนเป็นประชากรสูงวัยของประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นกว่ามาก กล่าวคือการเพิ่มของประชากรอายุ 65 ปีขึ้น
ไป จากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 14 ใช้เวลาเพียงประมาณ 22 ปี ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา หรือ
ประเทศในยุโรป ใช้เวลากว่าครึ่งศตวรรษหรือเป็นศตวรรษ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ย่อมหมายความว่าประเทศไทยจะมี
เวลาสั้นมากที่จะเตรียมการ ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเตรียมการในด้านสวัสดิการ การบริการ
และการสร้างหลักประกันต่างๆ เพื่อรองรับประชากรสูงอายุ
คาดกันว่าภายใน 15-20 ปีข้างหน้าจานวนประชากรผู้สูงอายุไทยจะเพิ่มกว่าเท่าตัวของจานวนประชากร
สูงอายุในปัจจุบัน และสัดส่วนของประชากรสูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มเป็นเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด และในช่วง
เดียวกันนั้นคาดว่าจานวนประชากรสูงอายุจะเริ่มมีมากกว่าจานวนประชากรวัยเด็ก (United Nations, 2010)
นอกจากนี้ ทั้งแนวโน้มการลดลงของประชากรวัยแรงงานที่จะเป็นกาลังในฐานะผู้ผลิตผู้สร้างรายได้ หรือ
ผู้จ่ายภาษี รวมทั้งผู้ให้การดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอายุก็ลดลงเป็นลาดับเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนศักยภาพเกื้อหนุน
กล่าวคือลดจากจานวนประชากรวัยแรงงานประมาณ 10 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คนในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงแรกของ
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เหลือเพียงประมาณ 6 คนในปี พ.ศ. 2563 หรือในช่วงปลายของแผนผู้สูงอายุ ยิ่งไปกว่านั้น
กลุ่มประชากรที่เคยเกิดมามากกว่า 1 ล้านคนต่อปีซึ่งอยู่ในช่วงอายุประมาณ 26-46 ปี ในปี พ.ศ. 2522 ก็จะเริ่มทยอยเข้าสู่วัย
สูงอายุในช่วง 14-15 ปีข้างหน้า หรือในช่วงสิ้นสุดแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 จึงกลายเป็นเสมือนคลื่นสึนามิลูกใหญ่ที่
กาลังถาโถมเข้ามาสู่สังคมไทย (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2550)
2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของอาเซียน
ผู้สูงอายุในประเทศที่กาลังพัฒนาของภูมิภาคอาเซียนมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศที่
พัฒนาแล้วในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา กล่าวคือ การที่สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ส่งผลให้ประเทศไทย
ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีผู้สูงอายุประมาณ
ร้อยละ 12 ประชากรผู้สูงอายุ ส่วนประเทศบรูไนคาดว่าจะมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 5 ในปี 2007 เป็นร้อยละ
20 ภายในปี 2050 และสาหรับประเทศอินโดนีเซียคาดว่ามีจานวนผู้สงู อายุเพิ่มขึ้นและมีจานวนผู้สงู อายุที่อายุยืนขึ้นมากพร้อม
กับมีภาวการณ์สูญเสียความสามารถของสมองเล็กน้อยก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้จานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะเป็นสตรีมากกว่า
บุรุษ (สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
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มนุษย์, 2554 : 35) อนึ่ง ความเร็วในการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุในอาเซียนสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับรวดเร็ว
คือ ไทย และ สิงคโปร์ ระดับปานกลาง คือ มาเลเซีย พม่า อินโดนีเชีย เวี ยดนาม บรูไน ระดับช้า คือ ลาว กัมพูชา และ
ฟิลิปปินส์ (กุศล สุนทรธาดา, 2555)
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของประเทศไทย
โครงสร้างครอบครัวได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งเคยมีอยู่เพียง 2 ลักษณะที่ชัดเจน คือ ครอบครัว
ขยายที่นอกจากมีพ่อแม่ลูกแล้ว อาจมีปู่ย่าตายายหรือเครือญาติอาศัยรวมอยู่ด้วย และครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
แต่ในปัจจุบันครอบครัวเดี่ยวมีหลายลักษณะ เช่น ครอบครัวที่พ่อหรือแม่เลี้ยงลูกตามลาพัง ครอบครัวที่อยู่คนเดียว ครอบครัว
ที่เกิดจากการแต่งงานของเพศเดียวกัน รวมทั้งคู่สมรสที่อยู่ด้วยกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรสก็มีมากขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้รูปแบบ
และความสัมพันธ์ของระบบครอบครัวไทย มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น ผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ครอบครัวและผลจากการที่สังคมไม่ ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันครอบครัว ทาให้สมาชิกในครอบครัวขาดการเรียนรู้
และใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ สถานการณ์ดังกล่าวได้มีส่วนทาให้สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสโดยรวมถดถอย ขาดจิต
วิญญาณของความเป็นครอบครัว และได้นาไปสู่การแตกแยกของครอบครัวมากขึ้น ขณะเดียวกันยังมีส่วนก่อให้เกิดปัญหา
ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวเพิ่มขึ้น (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2554 : 18)
2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของอาเซียน
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งและความสั ม พั น ธ์ ภ ายใน
ครอบครัวของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนเช่นเดียวกับประเทศไทย กล่าวคือ อัตราการแต่งงานและการเจริญพันธุ์ลดลง มี
อัตราการหย่าร้างเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งโครงสร้างของครอบครัวมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นครอบครัวพ่อแม่
เลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น การทางานเข้ามามีผลต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก กล่าวคือ
กว่า 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุต้องอยู่เพียงลาพัง หรืออยู่กับคู่ของตัวเองโดยไม่มีลูกหลาน ครอบครัวมีบทบาทในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ
ลดลง และความต้องการต่อบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพสูงที่เพิ่มขึ้นตลอดจนการดูแลสุขภาพจนถึงการดูแลทางสังคม
ส่งผลต่อต้นทุนการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น (กุศล สุนทรธาดา, 2555)
3. การเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว
อดีต การเคลื่อนย้ายผู้คนข้ามพรมแดนในเอเชียเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการและไม่มีระบบแบบแผน รัฐบาลประเทศ
ต่างๆ โดยเฉพาะประเทศปลายทางมักจะพยายามควบคุมการย้ายถิ่นดังกล่าว การย้ายถิ่นฐานแรงงานในภูมิภาคนี้ได้ผันมาอยู่
ภายใต้การจัดการของเอกชนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสานักงานจัดหางาน ซึ่งสานักงานจัดหางานส่วนใหญ่มักเป็น
สานักงานขนาดเล็กและไม่ได้จดทะเบียน
แนวโน้มเมื่อเร็ว ๆ นี้บ่งบอกว่ามีแรงงานเอเชียจานวนมากขึ้นได้ย้ายถิ่นไปหางานทายังประเทศอื่นภายในทวีปเอเชีย
ด้วยกัน แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่แรงงานเอเชียมักจะเดินทางไปทางานในตะวันออกกลางในสอง
ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบัน จากจานวนแรงงานข้ามชาติ 25 ล้านคนในเอเชีย มีจานวนมากที่ทางานอยู่ในประเทศเพื่อน
บ้านของตน เช่น แรงงานอินโดนีเซียไปทางานในมาเลเซีย แรงงานกัมพูชา ลาว และแรงงานชนชาติพม่า รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์
และชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในเมียนมาร์มาทางานในประเทศไทย เป็นต้น
การย้ายถิ่นฐานแรงงานเกือบทั้งหมดในเอเชียเป็นการย้ายแบบชั่วคราว แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่จะไปทางานตาม
สัญญาจ้างที่กาหนดเวลาหนึ่งหรือสองปี แรงงานที่ย้ายถิ่นฐานส่วนใหญ่เป็นแรงงานฝีมือต่าและแรงงานกึ่งฝีมื อ เช่น คนงาน
ก่อสร้าง ผู้ทางานรับใช้ในบ้าน ผู้ทางานในภาคบันเทิง และผู้ทางานภาคการผลิต (สานักงานแรงงานระหว่างประเทศฯ, 2550 :
3-4)
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ภายใต้แผนงานสู่การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีจะ
ครอบคลุมเฉพาะแรงงานวิชาชีพที่มี ทักษะเท่านั้น โดยผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ได้กาหนดให้จัดทาข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้านคุณสมบัติใน
สาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชีย่ วชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของ
อาเซียนได้อย่างเสรี ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักเพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ แรงงานเชี่ยวชาญ
หรือผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรีข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไปทางานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10
ประเทศ ได้อย่างเสรี โดยกาหนดครอบคลุม 7 วิชาชีพ ได้แก่ วิศวกร (Engineering Services) พยาบาล (Nursing Services)
สถาปนิก (Architectural Services) การสารวจ (Surveying Qualifications) นักบัญชี (Accountancy Services) ทันต
แพทย์ Dental Practitioners) และแพทย์ (Medical Practitioners)
อย่างไรก็ตาม สภาพข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่ง ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานที่เกิดขึ้นในไทย ส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้ามาทางานในไทย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ AEC แต่ประการใด ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2553 แรงงานจากอาเซียนที่เข้ามาทางานใน
ประเทศไทยมีจานวนสูงถึง 1.18 ล้านคน (ร้อยละ 87 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานในประเทศไทยทั้งหมด) โดย
ในจานวนนี้แรงงานจากเมียนมาร์มีสัดส่วนสูงที่สุด ร้อยละ 80 ของแรงงานจากอาเซียนที่ได้รับอนุญาต รองลงมาคือ กัมพูชา
ร้อยละ 10 และลาว ร้อยละ 9 อย่างไรก็ตาม เชื่อกันว่า แรงงานต่างด้าวในความเป็นจริงมีจานวนสูงกว่าตัวเลขของทางการ
ดังกล่าวหลายเท่า (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2555 : 25)
ข้อเท็จจริงดังกล่าวส่งผลต่อสังคมผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากในกรณีของแรงงานฝีมือหรือแรงงานที่
เข้ามาทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทยที่กาลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ
จานวนคนในวัยทางานกาลังลดลงอย่างมีนัยสาคัญ นาไปสู่การขาดแคลนแรงงานในอนาคต หากประเทศไทยไม่มีระบบ
ประกันสังคม รวมทั้งระบบสวัสดิการสังคมอื่น ๆ ที่ดีเพียงพอ ก็อาจส่งผลให้แรงงานวิชาชีพหรือแรงงานฝีมือเลือกที่จะ
เคลื่อนย้ายไปทางานในประเทศที่มีสวัสดิการที่ดีกว่า ขณะที่ในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือนั้น สวัสดิการแรงงานเพื่อ รองรับคนกลุ่มนี้
ของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย นยั งมี มาตรฐานที่ ไ ม่ เ ท่ ากั น รวมทั้ งมี ปั ญหาในการเข้ า ถึ งสวั ส ดิ ก ารด้ ว ย ในอี ก ด้ า นหนึ่ งการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในลักษณะนี้ ตัวแรงงานเองมักไม่มีหลักประกันทางสังคมในระยะยาวไว้คอยรองรับ
4. การปรากฏขึนของบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางกฎหมาย
บุคคลที่มีปัญหาสถานะทางกฎหมาย เช่น กลุ่มคนไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนพลัดถิ่น แรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย เป็นต้น ข้อท้าทายของคนกลุ่มนี้คือ การตีความทางกฎหมายในมิติความมั่นคงของประเทศที่ผูกติดกับดินแดนแต่
ไม่ได้คานึงถึงความมั่นคงของมนุษย์ที่อาศั ยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้การแก้ไขปัญหาจึงมีความละเอียดอ่อนเพราะต้อง
คานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากลร่วมด้วย การเจรจาเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่อการดูแลคนกลุ่มดังกล่าวที่
ไม่ชัดเจนในสถานะบุคคลและครอบครัว การขาดการรับรองความเป็นพลเมือง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้คือ การขาด
หลักฐานที่แสดงสถานะบุคคล การไม่มีใบสูติบัตร การไม่มีหลักฐานใบทะเบียนบ้าน จึงส่งผลต่อการไม่ได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษา การประกอบอาชีพ การได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและเจ้าหน้าที่ข องรัฐได้
ง่าย การไม่สามารถแสดงสถานะและตัวตนได้ต่อสังคมและกลายเป็นคนชายขอบทางสังคม การขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการ
ขั้นพื้นฐานของรัฐในทุกด้าน (คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ, 2555) สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวต่อบุคคลกลุ่มดังกล่าว
กล่าวได้ว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อระบบประกันสังคมของประเทศไทยนั้นมีหลายประการ ไม่ว่าจะ
เป็นการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สงู อายุ การเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัว การเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว และการปรากฏ
ขึ้นของบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางกฎหมาย สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อสังคมผู้สูงอายุอาเซียนโดยตรง
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สภาพปัญหา
สภาพปัญหาของระบบประกันสังคมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุอาเซียนมีอยู่หลายประการ ได้แก่
1. กรณีประเทศไทย
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552 : 35-52) พบสภาพปัญหา
ช่องว่างของการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้สูงอายุไทย ได้แก่
1) การส่งเสริมการมีงานทายังขาดนโยบายที่ที่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ
2) การส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันยามชราภาพยังไม่ครอบคลุมคนไทยทุกกลุ่ม ทั้งนี้พบว่าพฤติกรรมการ
ออมของคนไทยยังไม่เอื้อต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งคนไทยเป็นจานวนมากยังขาดหลักประกันที่มั่นคงทางรายได้ยาม
ชราภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ แม้ว่ากองทุนประกันสังคมจะเปิดโอกาส
ให้แรงงานเหล่านี้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้ แต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนเท่าที่ควร ในส่วนของกองทุน
สวัสดิการชุมชนก็ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้ว ระบบหลักประกันด้านรายได้ที่มีอยู่
ก็ไม่ยั่งยืน และสิทธิประโยชน์ที่ให้ก็ยังไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิตหลังเกษียณ อีกทั้งค่าใช้จ่ายภาครัฐในการสร้างหลักประกัน
ทางรายได้และสวัสดิการต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อภาระทางการคลังของรัฐบาลในอนาคต
3) การพัฒนาความรู้และการเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศยังไม่สอดคล้องกับปริมาณและความ
ต้องการของผู้สูงอายุ
4) การจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นบริการที่รัฐจัดให้ ซึ่งยังไม่เพียงพอและไม่ สอดคล้องกับความ
ต้องการในอนาคต ทั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุที่ยากจน ด้อยโอกาส และขาดที่พึ่งยังเข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐได้
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม นอกจากนี้แล้ว ความต้องการการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งการดูแลโดย
ครอบครัว ชุมชน และสถาบัน ขณะที่การให้บริการยังมีขีดจากัดทั้งในด้านสถานบริการ บุคลากรและมาตรฐานการดูแล
5) การสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุยังไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
6) การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุยังขาดความตระหนักในด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งอานวยความสะดวกที่
เหมาะสม
7) การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุยังขาดระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ส่งผลให้มี
การนาไปใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย โดยพบว่า การจัดทาฐานข้อมูลผู้สูงอายุยังไม่เป็นระบบและไม่สามารถนาไปใช้ร่วมกันได้
อีกทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีเป็นจานวนมาก แต่ยังไม่มีการผลักดันในการนาไปใช้กาหนดนโยบาย
8) การบริหารจัดการขับเคลื่อนการดาเนิน งานด้านผู้สูงอายุในหลายเรื่องยังขาดการเชื่อมโยงการทางานร่วมกัน
พบว่า การบริหารจัดการในระดับประเทศยังมีการใช้กลไกต่าง ๆ ของภาครัฐในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุได้ไม่
เต็มศักยภาพ และขาดการประสานเชื่อมโยงกัน รวมทั้งกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านผู้ สูงอายุในพื้นที่ยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงนโยบายและแผนที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้
อนึ่ง นอกเหนือจากผู้สูงอายุไทยแล้ว ในปัจจุบันรัฐไทยยังประสบปัญหาในด้านการพัฒนาระบบประกันสังคมให้กับ
แรงงานต่างด้า วด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องหลักประกั นความมั่ นคงด้า นรายได้ในยามชราภาพของแรงงานต่างด้า ว
3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวกลุ่มใหญ่ในประเทศไทย รวมทั้งแรงงานไร้สัญชาติในประเทศ
ไทยด้วย ทั้งนี้เนื่องจากแรงงานเหล่านี้เมื่อได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะเข้าสู่ระบบประกันสังคม แต่เนื่องจากข้อตกลงความ
ร่วมมือที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลทั้ง 3 ประเทศในการผ่อนผันให้แรงงานเหล่านี้เข้ามาทางานมีลักษณะชั่วคราว ดังนั้น จึง
ส่งผลต่อการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมที่ไม่สามารถทาได้อย่างต่อเนื่องในทางปฏิบัติ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว แรงงานเหล่านี้จึ ง
ไม่มีหลักรับประกันด้านรายได้เมื่อยามชรา ทั้งนี้ยังไม่นับรวมแรงงานที่กาลัง อยู่ระหว่างการรอพิสูจน์สัญชาติ และแรงงานที่
หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายที่ยังไม่มาขึ้นทะเบียน ซึ่งกลุ่มแรงงานเหล่านี้จะไม่มีหลักประกันด้านรายได้ในยามชราภาพ
เลย
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จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าแม้ประเทศไทยจะได้รับการยอมรับว่ามีความก้าวหน้าในงานด้านการประกันสังคม
สาหรับผู้สูงอายุมากกว่าหลายประเทศในอาเซียน แต่ก็ยังพบสภาพปัญหาในการพัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุของไทยอยู่หลายประการ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ในมิติองค์ประกอบด้านสวัสดิการสังคมแล้วจะเห็นว่า ผู้สูงอายุไทยยังคง
ประสบปัญหาทั้งในด้านการบริการสังคม การประกันสังคม และการช่วยเหลือทางสังคม อนึ่ง นอกจากนี้ผู้สูงอายุไทยแล้ว
กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้สูงอายุหรือกาลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุในอนาคตก็ประสบปัญหาในด้านหลั กประกันด้าน
รายได้เช่นกัน โดยเป็นผลมาจากกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ยังไม่เอื้ออานวย ซึ่งปัญหาที่พบในประเทศไทยสามารถ
สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาของประเทศในอาเซียนได้เป็นอย่างดี
2. กรณีกลุ่มประเทศอาเซียน
ระบบประกันสังคมเป็นที่นิยมในประเทศสมาชิกประเทศประชาคมอาเซียน โดย 8 ใน 10 ประเทศ (ยกเว้นบรูไน
และสิงคโปร์) ใช้การประกันสังคมเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงาน อย่างไรก็ตาม ข้อจากัดของเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมภายใต้ระบบประกันสังคมในแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนนั้นมีหลายประการ ได้แก่
(Tamagno, 2008 : 31-40 และ http://homenetthailand.org, เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556)
1) ข้อจากัดของขอบข่ายความคุ้มครองที่ขึ้นอยู่กับสัญชาติ และ/หรือที่อยู่อาศัย บางประเทศจากัดการให้ความ
คุ้มครองเฉพาะแรงงานที่พานักอาศัยถาวรในประเทศนั้น ๆ (มีสัญชาติหรือเป็นคนชาตินั้น ๆ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นข้อจากัดในเรื่อง
สัญชาติ อันเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิของแรงงานต่างด้าว เนื่องจากแรงงานต่างด้าวไม่สามารถพานักอาศัยอยู่ตลอดไป
หรืออยู่ได้เป็นระยะเวลายาวนานเพียงพอที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้พานักอาศัยถาวร เช่น แรงงานต่างด้าวในมาเลเซีย
จะไม่ได้รับการคุ้มครองประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในอุปการะ เป็นต้น
2) ข้อจากัดของขอบข่ายความคุ้มครองที่ขึ้นอยู่กับประเภทของแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ (Informal
Workers) ที่แม้จะเป็นแรงงานชาติก็มักไม่ได้รับการคุ้มครองหรือได้รับการคุ้มครองทางด้านแรงงานและหลักประกันทางสังคม
ต่ากว่าแรงงานในระบบ (Formal Workers) ขณะที่หากเป็นแรงงานนอกระบบและเป็นแรงงานต่างด้าวด้วยก็จะยิ่งไม่ได้รับ
การคุ้มครองจากระบบประกันสังคมเลย เช่น ไทย ให้ประโยชน์ทดแทนแก่แรงงานนอกระบบที่เป็นแรงงานสัญชาติไทยเท่านั้น
และแรงงานนอกระบบสัญชาติไทยก็ได้รับประโยชน์ทดแทนน้อยกว่าแรงงานในระบบที่มีสัญชาติไทย รวมทั้งแรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมายด้วย เป็นต้น
3) ข้อจากัดในการส่งออกประโยชน์ทดแทน ทุกประเทศที่มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สมาชิกที่ย้ายถิ่นออกจาก
ประเทศอย่างถาวรได้รับอนุญาตให้ถอนเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีกองทุนสารองเลี้ยงชีพในขณะที่มีการย้ายถิ่นโดยไม่คานึงถึง
อายุของสมาชิก ขณะที่ประเทศที่ใช้ระบบประกันสังคมนั้น พบว่า มีเพียงฟิลิปปินส์ประเทศเดียวที่อนุญาตให้ส่งออกประโยชน์
ทดแทนในกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในอุปการะ โดยไม่มีข้อจากัด ขณะที่อีกหลายประเทศ เช่น ไทย เป็นต้น
กฎหมายไม่อนุญาตให้ส่งออกประโยชน์ทดแทนได้
4) ข้อจากัดของระยะเวลาการเกิดสิทธิขั้นต่า กองทุนสารองเลี้ยงชีพไม่มีระยะเวลาการเกิดสิทธิขั้นต่าสาหรับการรับ
ประโยชน์ทดแทน ในทางตรงกันข้ามการประกันสังคม มีระยะเวลาการเกิดสิทธิ ขั้นต่า เช่น ลาว ระยะเวลาในการเกิดสิทธิขั้น
ต่าของการชราภาพ ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในอุปการะเริ่มตัง้ แต่ 5 ปี ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งการกาหนดระยะเวลาการเกิดสิทธิขั้นต่า
แม้ว่าในด้านหนึ่งจะทาให้กองทุนประกันสังคมเกิดความมั่นคง แต่ในอีกด้านหนึ่ง เป็นการจากัดสิทธิในการเข้าถึงประโยชน์
ทดแทนของแรงงานทั้งแรงงานชาติและแรงงานต่างด้าว
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมภายใต้ระบบประกันสังคมของประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนข้างต้นสะท้อนให้เห็นข้อจากัด ตลอดจนสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่แรงงานต้องประสบได้เป็นอย่างดี ประกอบกับเมื่อ
พิจารณาความท้าทายที่ประชาคมอาเซียนกาลังเผชิญหรือต้องเผชิญข้างหน้าจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้การจ้างงานใหม่จานวน
มากในอาเซียนที่ช่วยเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจนั้นอยู่ในภาคเศรษฐกิจไม่เป็นทางการ แรงงานเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ
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เนื่องจากไม่สามารถหางานทาหรือริเริ่มธุรกิจของตนเองได้ภายใต้กรอบของภาคในระบบ นอกจากนั้นแรงงานยังคิดว่าการเข้า
ทากิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคนอกระบบหรือออกจากระบบง่ายกว่าภาคเศรษฐกิจในระบบและยังมีต้นทุนสาหรับการลงทุน
ต่า ด้วยเหตุนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศจึงมีการจ้างงานนอกระบบถึง 60 เปอร์เซ็นต์ และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงาน
ที่ไม่มีปากมีเสียงและด้อยโอกาสหรือเสียเปรียบ อีกทั้งยังทางานที่ขาดผลิตภาพเพราะขาดทักษะฝีมือ นอกจากนั้นยังยากต่อ
การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารและการประกั น สั ง คม (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/asia/ro-bangkok/
documents/publication/wcms_098257.pdf)
ในอีกด้านหนึ่ง การประชุมผู้นาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Summit) ซึ่งจัดขึ้น ณ
เมืองเชบู ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนมกราคม 2550 ผู้นาประเทศและรัฐบาลจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้
รับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (Declation on the Protect and
Promotion of the Rights of Migrant Workers) ซึ่งเน้นพันธะสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะต้องมีมาตรการ
ในการปกป้องสิทธิของแรงงานต่างด้าว แต่ก็ยัง ปรากฏว่าแรงงานต่างด้าวประสบกับข้อ เสียเปรียบนานาประการทั้งในด้าน
กฎหมายและการบริหารจัดการ ซึ่งทาให้แรงงานต่างด้าวไม่สามารถเข้าถึงโครงการประกันสังคมของประเทศเจ้าบ้าน การ
ประเมินที่ผ่านมาของระบบการคุ้มครองด้านประกันสังคมในประเทศสมาชิกอาเซียนสรุปได้ว่า “โดยปกติแรงงานต่างด้าวข้าม
พรมแดนจะเข้าถึงบริการทางสังคมขั้นพื้นฐานและการคุ้มครองทางสังคมที่จัดขึ้นได้อย่างทั่วถึงน้อยกว่าแรงงานของประเทศ
เจ้าบ้าน” (Cuddy et al, 2006 : 17 quoted in Edward Tamagno, 2008 : 1)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสภาพปัญหาของระบบประกันสังคมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุอาเซี ยนนั้นมีอยู่
หลายประการทั้งในส่วนของประเทศไทยเองและประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนาระบบประกันสังคมของประเทศไทยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอาเซียน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบประกันสังคมของประเทศไทยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอาเซียน
การพัฒนาระบบประกันสังคมของประเทศไทยเพื่อ รองรับสั งคมผู้สูงอายุอาเซียนนั้น จาเป็น อย่างยิ่งที่ผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้องต้องตระหนักว่าการเตรียมความพร้อมดังกล่าวต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยแรงงาน มิใช่มุ่งไปที่ผู้สูงอายุเป็นหลักแต่เพียง
ประการเดียว เนื่องจากหากรากฐานในวัยแรงงานมีความเข้มแข็งก็จะส่งผลต่อสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนาระบบประกันสังคมของประเทศไทยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอาเซียนมีดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
โดยการสร้างหลักประกันความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิรูประบบสวัสดิการ
และการออมของประชากร รวมทั้งส่งเสริมการออมของประชากรในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยแรงงานผ่านระบบ
ประกันสังคม ตลอดจนการขยายหลักประกันชราภาพให้ครอบคลุมถ้วนหน้า
2. การส่งเสริมและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสังคมสาหรับสังคมผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย
1) การทบทวนมาตรฐานสิทธิประโยชน์ในแต่ละด้านให้ได้มาตรฐานสากล (เมื่อยังไม่มีการจัดทา
มาตรฐานประกันสังคมอาเซียน) รวมทั้งการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานอาเซียนอย่างเท่าเทียมกัน
2) การจัดทามาตรฐานประกันสังคมอาเซียน สืบเนื่องจากในปี ค.ศ. 1952 องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labour Organization : ILO) ได้รับรองอนุสัญญาฉบับที่ 102 ว่าด้วยความมั่นคงทางสังคม ซึ่งเป็น
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน (ขั้นต่า) กาหนดหลักการทางด้านความมั่นคงทางสังคมที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศสามารถเข้าถึงได้
แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า ประเทศสมาชิ กส่วนใหญ่ ทั้ งนี้ หมายรวมถึงประเทศในอาเซี ยนด้วย ไม่ได้ ให้สัตยาบันกั บ
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อนุสัญญาฉบับนี้ เพราะ เห็นว่าเป็นมาตรฐานที่สูงจนเกินไป ดังนั้น เมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจึงเป็นโอกาสอันดี
ในการสร้างมาตรฐานประกันสังคมอาเซียนร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและชัดเจน
3) การพัฒนาสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสังคม เพื่อดึงดูดแรงงานฝีมือไม่ให้ไปทางานต่างประเทศ
และดึงดูดแรงงานฝีมือต่างด้าวให้เข้ามาทางานในประเทศไทย เช่น การขยายความคุ้มครองการประกันสังคมไปสู่คู่สมรสและ
บุตร การลดเงื่อนไขในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสังคม เป็นต้น
4) การส่งเสริมการขยายอายุเกษียณของระบบประกันสังคม จาก 55 ปี เป็น 60 ปี โดยอาจใช้การจูงใจ
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น วิธีการได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
5) การขยายโอกาสการมีงานทาสาหรับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ โดยการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กับผู้ประกันตน ตลอดจนการใช้มาตรการทางภาษีกับสถานประกอบการที่จ้างแรงงานสูงอายุ
3. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบประกันสังคมสาหรับสังคมผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ
ประกอบด้วย
1) การพัฒนาบริการประกันสังคม เพื่อพร้อมต่อการดูแล คุ้มครองแรงงานอาเซียน ให้สามารถเข้าถึง
บริการของประกันสังคมได้ เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับแรงงานกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น
2) การพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านภาษา และด้านทักษะความรู้ให้แก่บุคลากร เพื่อก่อให้เกิดความล่องตัวใน
การประสานการทางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) การปรับปรุงกฎหมายประกันสังคม ให้ความทันสมัย สอดคล้อง และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น
กฎหมายที่เอื้อหรือเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพอิสระสามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมได้ เป็นต้น
4) การพั ฒนาระบบฐานข้ อ มู ลเพื่ อ การวางแผนและการตั ดสิ น ใจด้ า นการประกั น สัง คม ทั้ งใน
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน
5) การพัฒนาระบบประกันสังคมของประเทศไทยให้เข้มแข็ง และผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าเป็น
สมาชิกของระบบประกันสังคมมากขึน
6) การส่งเสริมให้หน่วยงานโดยเฉพาะในระดับพืนที่มีแนวทางการให้บริการและสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นระบบ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันสังคมร่วมกัน
7) การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงทางสั ง คมส าหรั บ แรงงานต่ า งด้ า วและแรงงานไทยที่ ไปท างาน
ต่างประเทศด้วยการทาความตกลงด้านการประกันสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ
การประกันสังคมในกลุ่มแรงงานและผู้สูงอายุ
8) การจัดตังกองทุนประกันสังคมแรงงานอาเซียน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพื่อให้แรงงานได้รับสิทธิ
ประโยชน์ มีกลไกและระบบการดาเนินการให้กับแรงงานข้ามชาติที่จะสามารถรับเงินและติดต่อตามกระบวนการได้
4. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างระบบประกันสังคมของประเทศไทยสาหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุอาเซียน
เป็นการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ
1) การสร้างระบบการประกันสุขภาพที่เป็นเอกภาพ มีคุณภาพและมีความยั่งยืนทางการเงิน ตลอดจน
การสร้างนวัตกรรมการให้บริการ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากระบบการประกันสุขภาพดังกล่าว
2) การสร้างระบบบานาญที่เป็นเอกภาพสาหรับผู้สูงอายุ และเป็นระบบที่มีความยั่งยืนทางการเงิน
3) การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการประกันชราภาพ
ที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
4) การปรับปรุงเงื่อนไขหลักเกณฑ์การเข้าถึงหลักประกันสังคมของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
5) การศึกษาวิจัยด้านกฎหมายประกันสังคม เช่น การวิจัยผลของการใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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สวัสดิการผู้สูงอายุ การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และหลักประกันทางสังคม
ของผู้สูงอายุ เป็นต้น
บทสรุป
ประเด็นเรื่องสังคมผู้ สูงอายุกาลังกลายเป็น ปรากฏการณ์ ที่ทั่วโลกตระหนักและให้ความสาคัญ การรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนนอกจากจะให้ความสาคัญกับมิติด้านเศรษฐกิจและการเมืองแล้ว มิติด้านสังคมก็ละเลยไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
ในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือ “การก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอาเซียน” ดังนั้น บทความนี้จึงได้ทบทวนสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อระบบประกันสังคมของ
ประเทศไทย ตลอดจนสภาพปัญหาของระบบประกันสังคมในการรองรับสังคมผูส้ ูงอายุอาเซียน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาระบบประกันสังคมของประเทศไทยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอาเซียน
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เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมลาด้านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม
Strengthen Equity Reduce Inequality and Social Security Benefits
อารี ผสานสินธุวงศ์1
Aree Phasansinthuwong2

ABTRACT
This article aims to analyze the guidelines for strengthening equity, reducing inequality on social
security benefits by studying about 1. situations, policies, and tactics affecting increase in social security
benefits; 2. problems and obstacles in increasing social securitybenefits; and 3. policy recommendations
in promoting and developing social securitybenefits as appropriate and fair to reduce inequality for the
insured persons, based upon 1) Social Welfare Concept, 2) Social Protection Concept, 3)Theory of Justice,
4.International Labor OrganizationConvention No. 102 A.D.1952 as emphasizing the Social Insurance and
the Social Security, and 5) Social Guarantee, coupled with study of problem and obstacle study and
analysis of the Social Security Office in increasing social securitybenefits as guidelines for tangible
development and efficient implementation further.
Keywords : Social Security Benefits, Streng thening Equity, and Reducing Inequality
บทคัดย่อ
บทความวิ ชาการมี วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ วิเ คราะห์แ นวทางเสริม สร้ างความเป็ นธรรม ลดความเหลื่อ มล้ าด้ านสิท ธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคม โดยศึกษาเกี่ยวกับ 1. สถานการณ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคม 2. ปัญหา อุปสรรคในการเพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม และ 3. เสนอแนะเชิงนโยบายในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมที่เหมาะสม เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าสาหรับผู้ประกันตน ซึ่ง
อาศัยแนวคิด 1) แนวคิดสวัสดิการสังคม (Social Welfare) 2) แนวคิดการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) 3) ทฤษฎี
ความยุติธรรม (Theory of Justice) 4) อนุสัญญาฉบับที่ 102 ค.ศ.1952 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ(International
Labor Organization) ที่เน้นเรื่องการประกันสังคม (Social Insurance) และ ความมั่นคงทางสังคม (Social Security) และ
5) หลักประกันสังคม (Social Guarantee) รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานของสานักงานประกันสังคมในการ
เพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต
คาสาคัญ : สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม, เสริมสร้างความเป็นธรรม, และ ลดความเหลื่อมล้า
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1. บทนา
การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดารงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับผิดชอบใน
การเฉลี่ยความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ ที่ไม่ใช่จากการทางาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ
และการว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนปัจจุบันประเทศไทยมีหลักประกันดูแลด้านแรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานประกันสังคม 2
กองทุน คือ 1) กองทุนเงินทดแทนเป็นกองทุนที่นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินสมทบฝ่ายเดียวโดยลูกจ้างจะได้เงินทดแทนเนื่องจากโรค
ที่เกิดจากการทางานทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะบางส่วน และ 2) กองทุนประกันสังคมเก็บเงินสมทบจาก 3 ฝ่ายนายจ้าง
ฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐบาลจ่ายเงินเข้ากองทุนในแต่ละเดือนโดยลูกจ้างจะได้เงิน ทดแทน 7 ประเภทได้แก่กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพกรณีตายกรณีสงเคราะห์บุตรกรณีชราภาพและ กรณีว่างงานอันเป็นเหตุที่มิได้
เนื่องมาจากการทางาน กองทุนประกันสังคมก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยในช่วงแรกให้ความคุ้มครองลูกจ้างสาหรับ
ประโยชน์ทดแทน 4 กรณีได้แก่การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพและตาย ต่อมาในปี 2541 จึงให้ความ
คุ้มครองเพิ่มอีก 2 กรณี ได้แก่สงเคราะห์บุตรและชราภาพและในปี 2547 ได้ขยายความคุ้มครองถึงกรณีว่างงานการให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างนั้น สานักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปต่อมา
ในปี 2536 ได้ขยายความคุ้มครองสู่สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปและในปี 2545 ได้ขยายความคุ้มครองให้
ครอบคลุมสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี สานักงานประกันสังคมทุ่มเทและพัฒนาให้การดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
นายจ้างลูกจ้างและผู้ประกันตนโดยความเป็นธรรมและเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533 เพื่อให้นายจ้าง
ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับบริการที่ดีที่สุดและได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบประกันสังคมซึ่ งจะนาไปสู่การยกระดับพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศมิเพียงให้ความสาคัญในการเพิ่มสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น กรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้ารักษาตัวสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิสามารถเข้ารักษาตัวได้และสามารถเบิก
ได้โดยไม่จากัดจานวนครั้ง กรณีคลอดบุตร ปรับเพิ่มค่าคลอดบุตรจากเดิม 12,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 13,000 บาท กรณี
สงเคราะห์บุตร ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์จากเดิม 350 บาทปรับเพิ่มเป็น 400 บาท เป็นต้น แต่ยังพิจารณาในมิติของรูปแบบการ
ให้สิทธิประโยชน์ช่องทางการได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน การเข้าถึงบริการ และเสถียรภาพกองทุน ถึงแม้ว่าสานักงาน
ประกันสังคมจะได้ตระหนักและมีการพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการเพิ่มสิทธิประโยชน์สาหรับผู้ประกันตนมากขึ้นก็ตาม แต่
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของบริทบทด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเช่น การกาลั งเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2553-2557) สานักงานประกันสังคม, 2554, น. 8-9)
กอปรกับ“ปัญหาความไม่เป็นธรรมด้านสิทธิประโยชน์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ” เช่นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบแต่
ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์กรณีข้อเรียกร้องของทางชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตนได้มีความเห็นว่า สถิติที่ผู้ประกันตนได้ใช้สิทธิ
เฉลี่ยเพียง 0.5 ครั้งต่อปี หรือเพียงครึ่งครั้งต่อหนึ่งคนในหนึ่งปีเท่านั้น และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรมถ้าหากใช้
หลักประกันสังคมคือ กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยไม่เนื่องจากการทางาน และกรณีคลอดบุตรซึ่งชมรมพิทักษ์สิทธิ
ผู้ประกันตน อยากให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแทนใน 2 กรณีดังกล่าวซึ่งใน 2 กรณีนี้คิดเป็น 1
เปอร์เซ็นต์จากเงินที่ถูกหัก 5 เปอร์เซ็นต์ กล่าวคือ อยากให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเพียง 4 เปอร์เซ็นต์จาก 5 เปอร์เซ็นต์ที่
ถูกหัก(สืบค้นจาก : http://hilight.kapook.com/view/5682 สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557) นอกจากนี้ยังมีปัญหา
“ความเหลื่อมล้าในบริการทางการแพทย์ และปัญหามาตรฐานการบริการที่ต่าในการรักษาพยาบาลสาหรับผู้ประกันตน กับ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ” ซึ่งในการรักษาทางการแพทย์ฟรีโดยมีรัฐบาลเป็น
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ผู้รับผิดชอบเรื่องงบประมาณ ในขณะที่ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน กลับได้รับการบริหารที่ไม่เป็นธรรม (เอื้อมพร
พิชัยสนิธ, 2554) รวมถึง “ความแตกต่างในอัตราการการจ่ายที่เหลื่อมล้ากัน 3 กองทุน” ซึ่งจะเห็นถึงความแตกต่างของรูป
แบบการจ่าย ซึ่งกองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการมีระบบการจ่ายตามปริมาณการใช้บริการหรือแบบปลายเปิด
ขณะที่กองทุนประกันสังคมและกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นการจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว ส่งผลให้อัตราการจ่าย
มีความแตกต่างกันมาก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีงบเหมาจ่ายรายหัว 2,755.60
บาทต่อคนต่อปี กองทุนประกันสังคม มีงบเหมาจ่ายรายหัวอยู่ที่ 2,500 บาทต่อคนต่อปี ส่วนกองทุนสิทธิสวัสดิการข้าราชการ
มีงบประมาณกว่า 60,000 ล้านบาทเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัวประมาณ 15,000 บาท ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับอีกสองกองทุน (จุล
สาร HSRI, 2555, น. 4)จากปัญหาข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จึงนามาสู่คาถามที่สาคัญของบทความนี้ที่ว่า ข้อเสนอแนะในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าที่เป็นอยู่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมสาหรับ
ประชาชนทุกกลุ่มให้มากยิ่งขึ้นเป็นอย่างไร
2. วัตถุประสงค์
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์สถานการณ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคม รวมทั้งสภาพปัญหาอุปสรรคในการเพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมตลอดจนข้อเสนอแนะในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าที่เป็นอยู่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมสาหรับ
ประชาชนทุกกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น
3. เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมลาด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
การนาเสนอแนวทางการเสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าด้านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมใน
โดยแบ่งแนวคิดทีส่ าคัญ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปดังนี้
3.1 แนวคิดสวัสดิการสังคม (Social Welfare)
“สวัสดิการสังคม”หมายถึงระบบการให้บริการทางสังคมการประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม อันเกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการแก้ไขการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมตอบสนองความจาเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและพึ่งตนเองได้ทั่วถึงเหมาะสมเป็นธรรมตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยที่อยู่อาศัยการ
ทางานและการมีรายได้นันทนาการกระบวนการยุติธรรมและบริการทางสังคมทั่วไปโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิที่
ประชาชนจะต้องได้รับและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
โดยทั่วไปองค์ประกอบของระบบสวัสดิการประกอบด้วย(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554, น. 4)
 การให้บริการสังคม (social service) หมายถึง การที่รัฐให้บริการขั้นพื้นฐานกับประชาชนทุกคน เช่น การ
ให้การศึกษาฟรีการให้ประกันสุขภาพกับทุกคน เป็นต้น
 ระบบประกันสังคม (social security หรือ safety net) หมายถึง ระบบที่ช่วยดูแลประชาชนในกรณีที่
ประสบปัญหาเป็นครั้งคราวเช่น ตกงานราคาพืชผลตกต่า เป็นต้น สิทธิประโยชน์แบบนี้มีลักษณะชั่วคราวแต่อาจมีบาง
โครงการที่มีลักษณะถาวร เช่น สิทธิประโยชน์จากการว่างงานในระบบประกันสังคมจะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อ ผู้ประกันตน
ว่างงานแต่สิทธิ์ในการได้รับการประกันมีลักษณะถาวรตราบเท่าที่ผู้ประกันตนยังอยู่ในระบบ เป็นต้น
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 ระบบการช่วยเหลือทางสังคม (social assistance) หมายถึง ระบบที่มุ่งดูแลผู้ด้อยโอกาสสิทธิ ประโยชน์ใน
ระบบนี้มีลักษณะกึ่งชั่วคราวกึ่งถาวรเนื่องจากผู้มีสิทธิ์มักมีลักษณะถาวรเช่น พิการป่วย เป็นต้น
 ระบบการส่งเสริมสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคมเป็นการบริหารจัดการเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบสวัสดิการสังคม
ทางานได้ดียิ่งขึ้น เช่น การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการมีชีวิต เป็นต้น
3.2 แนวคิดการคุ้มครองทางสังคม(Social Protection)
การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) มีความหมายเกี่ยวข้องกับการป้องกันการจัดการและการต่อสู้ให้
หลุดพ้นจากสภาพการณ์ที่สง่ ผลทางลบต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (UNRISD, 2010) ในการดาเนินการคุ้มครองทางสังคม
ประกอบด้วยนโยบายและโครงการที่ ออกแบบเพื่อลดปัญหาความยากจน (Poverty) และความเปราะบาง (Vulnerability)
ของประชากรโดยมีเป้าหมายเบื้องต้นเพื่อการคุ้มครองทางสังคมขั้นต่าก่อนแล้วค่อยปรับระดับการคุ้มครองทางสังคมไปสู่ขั้นสูง
ต่อไป
หลักการเรื่องการคุ้มครองทางสังคมขั้นต่าประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 2 ส่วนคือ การเข้าถึงบริการที่
จาเป็นและเข้าถึงสวัสดิการสังคมรูปแบบต่าง ๆโดยในส่วนแรกหมายถึง การที่รัฐบาลจะต้องจัดหาบริการสาธารณะที่จาเป็น
และการช่วยเหลือสิ่งที่จาเป็นต่อการดารงชีพระดับครอบครัวรวมทั้งดาเนินการให้เกิดความต่อเนื่องของบริการและจัดการให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในส่วนหลังคือ การเข้าถึงสวัสดิการที่รัฐจัดโอนให้ถึงแก่ประชาชนโดยตรงซึ่งรัฐบาลจะต้อง
จัดการให้มีระบบสวัสดิการทั้งในรูปตัวเงินและสินค้าหรือบริการแก่ผู้ยากจนและกลุ่มคนด้อยโอกาสเพื่อสร้างหลักประกันด้าน
ความมั่นคงในการดารงชีพแก่คนเหล่านี้ อย่างไรก็ตามการจัดสวัสดิการสังคมในรูปของตัวเงินนับวันจะมีความสาคัญมากขึ้น
และถือเป็นการกระจายรายได้ที่สาคัญรูปแบบหนึ่งตามกระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายที่สาคัญของการพัฒนาของรัฐควบคู่กับการลงทุนด้านโครงสร้างและบริการพื้นฐานที่ไม่อาจจะแยกส่วน
หรือจัดเป็นการพัฒนาทางเลือกอีกต่อไป ในหลายประเทศในโลกโดยเฉพาะประเทศที่ประสบผลสาเร็จในการสร้างความ
เติบโตทางเศรษฐกิจพอสมควรซึ่งมักจะประสบปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคมสูงไปด้วย (เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร, 2554)
การคุ้มครองทางสังคมเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงในการดารงชีวิตโดยเฉพาะในกระแส
เศรษฐกิจโลกจาเป็นต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายทางสังคมเพื่อรองรับปัญหาการว่างงานแรงงานผิดกฎหมาย การย้ายถิ่นจาก
ชนบทสู่เมือง การรองรับสังคมผู้สูงอายุ นโยบายการคุ้มครองสังคมที่รองรับประชาชนในภาพรวมการจัดบริการทางสังคมที่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ทั่วถึง การประกันสุขภาพการสร้างหลักประกันเมื่อเกษียณอายุต่างเป็นสิ่งสาคัญเร่งด่วนที่
ต้องดาเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.3 แนวคิดความยุติธรรม( A theory of justice)
จอห์น รอลส์ (1999) เสนอทฤษฎีความยุติธรรม (A theory of Justice)ที่แสดงให้เห็นถึงการประนีประนอมโดยใช้
หลักการระหว่างเสรีภาพ (liberty) กับความเสมอภาค (equality) โดยมองความยุติธรรมเหมือนกับการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็น
ธรรม (justice as fairness) โดยแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาสาคัญอย่างหนึ่งคือ “การกระจายความยุติธรรม”(Distributive
Justice) และหลักการที่จะทาให้เกิดความยุติธรรม ประกอบด้วย (1) การยึดหลักการพื้นฐานในเสรีภาพที่เสมอภาคและเท่า
เทียมกัน (A principle of equal basic liberties) ที่ทุกคนในสังคมต้องได้รับสิทธิเสรีภาพพื้นฐานอย่ างเท่าเทียมกับคนอื่นๆ
และ (2) หลักเรื่องความแตกต่าง ดังนั้น คนที่ด้อยโอกาสในสังคมควรจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม เพราะความเท่าเทียมช่วย
ส่งเสริมให้คนด้อยโอกาสได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
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3.4 อนุสัญญาฉบับที่ 102 ค.ศ. 1952 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization)
อนุสัญญาและข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ยุค ได้แก่ ยุคแรก นับตั้งแต่ปี
1919-1936 เน้นเรื่องการประกันสังคม (Social Insurance) ส่วนยุคที่สอง นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1944 เป็นต้นมาเน้นในเรื่องความ
มั่นคงทางสังคม (Social Security) (นิคม จันทรวิทุร, 2531, น. 80)
ยุคแรก อนุสัญญาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองลูกจ้างในกรณีของการเสี่ยงภัยในลักษณะต่าง ๆ เช่น
อนุสัญญาฉบับที่ 2 ปี ค.ศ. 1919 ว่าด้วยการว่างงาน อนุสัญญาว่าด้วยค่าทดแทนในการประสบอุบัติเหตุ และโรคอันเกิดจาก
การทางานฉบับที่ 17, 18 และ 19 ปี ค.ศ. 1925 ต่อมาในปี ค.ศ. 1927 ได้มีอนุสัญญากาหนดมาตรฐานให้มีการคุ้มครอง
ความเสี่ยงภัยแต่ละประเภทแยกออกจากกัน เช่น การเจ็บป่วย ชราภาพ ทุพพลภาพ และการคุ้มครองผู้ยังคงมีชีวิตอยู่ในส่วน
ของอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ปี ค.ศ. 1934 มีการรับรองอนุสัญญาฉบับที่ 44 กาหนดผลประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ว่างงาน
ปี ค.ศ. 1936 ได้มีการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องค่าทดแทนในกรณีการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกะลาสีเรือ เป็นต้น
สาหรับยุคที่สองนั้น มาตรฐานแรงงานถูกกาหนดโดยเน้นเรื่องความมั่น คงทางสังคมมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะให้
รายได้พื้นฐานแก่คนทุกคนที่ต้องการความคุ้มครอง รวมทั้งการให้การดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ แนวทางใหม่นี้ขึ้นกับ
หลักการให้กับทุกคนทั่วไปและเน้นหลักการประกันทางด้านความมั่นคงทางสังคม ซึ่งหลักการนี้มาจากการยืนยันของคา
ประกาศฟิลาเดลเฟียในปี ค.ศ. 1944 และติดตามด้วยข้อแนะ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 67 และ 69
ในปี ค.ศ. 1952 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้รับรองอนุสัญญาฉบับที่ 102 ว่า
ด้วยความมั่นคงทางสังคม ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐาน กาหนดหลักการทางด้านความมั่น คงทางสังคมที่ประเทศสมาชิกแต่ละ
ประเทศสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ โดยไม่คานึงถึงสภาวการณ์หรือระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศว่าจะรองรับได้
หรือไม่อนุสัญญาฉบับที่ 102 ความมั่นคงทางสังคม ค.ศ. 1952 (International Labour Organization, 1982: 533) ซึ่งเป็น
อนุสัญญาที่กาหนดมาตรฐานขั้นต่า โดยมีขอบเขตครอบคลุม 9 ประเภท ได้แก่
1) การรักษาพยาบาล (medical care)
2) การให้ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย (sickness benefit)
3) การให้ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (unemployment benefit)
4) การให้ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (old-age benefit)
5) การให้ประโยชน์ทดแทนกรณีอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทางาน (employment injury benefit)
6) การให้ประโยชน์ทดแทนแก่ครอบครัว (family benefit)
7) การให้ประโยชน์ทดแทนในการเป็นมารดาหรือการมีบุตร (maternity benefit)
8) การให้ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ (invalidity benefit)
9) การให้ประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ยังมีชีวิตที่ขาดผู้อุปการะ (survivors’ benefit)
ผลสืบเนื่องจากอนุสัญญาดังกล่าว ทาให้ระบบประกันสังคมเป็นมาตรการหนึ่งที่ประเทศต่างๆใช้เป็นเครือ่ งมือหลักใน
การจัดสวัสดิการทางสังคมหรือการให้หลักประกันความมั่นคงทางสังคม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากความไม่แน่นอน
ของชีวิตในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อรายได้ โดยรัฐนาความเสี่ยงของทุกคนมาบริหารจัดการร่วมกันด้วยการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนกลางเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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3.5 หลักการประกันสังคม(Social Guarantee)
ระบบประกันสังคม เกิดขั้นครั้งแรกในประเทศเยอรมันในช่วง ค.ศ. 1883-1889 โดยเริ่มจากการจัดตั้งกองทุน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อนาไปดาเนินการกรณีเจ็บป่วย ต่อมามีการประกันกรณีเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ซึ่งดาเนินการ
โดยสมาคมนายจ้าง ส่วนการประกันทุพพลภาพและการประกันกรณีชราภาพบริหารจัดการโดยส่วนภูมิภาค ด้วยการมีส่วน
ร่วมจาก 3 ฝ่าย คือ ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล มีการบริหารเงินโดยใช้วิธีการจัดเก็บจากเงินสมทบ และเป็นระบบบังคับ
สาหรับผู้ที่มีรายได้ ซึ่งมีการรับประกันผลประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ที่อยู่ ในโครงการ ต่อมาได้แพร่หลายในประเทศแถบยุโรป
ลาตินอเมริกา สหรัฐอเมริกา ทวีปแอฟริกา เอเชีย และกลุ่มประเทศคาริบเบียน (เสกศักดิ์ จาเริญวงศ์, 2550, น. 66)
หลั ก การของการประกั น สั ง คมอั น เป็ น หลั ก สากลหรื อ หลั ก ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ กั น โดยทั่ ว ไปในนานาอารยประเทศ
ประกอบด้วย(บัณฑิต บูรณบัณฑิต, 2522, น. 9-11)
1) หลักแห่งการคุ้มครอง (Coverage)
ในการให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่ ป ระชาชน ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครองตามหลั ก การของการประกั น สั งคม คื อ
ผู้ประกันตนหรือสมาชิกของโครงการ ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบอาชีพทุกสาขา อาจกล่าวได้ว่าบุคคลที่อยู่ภายใต้การ คุ้มครอง
ของการประกันสังคมนั้น มีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้
(1) ผู้ทางานจ้างหรือลูกจ้าง (Employed Person) ได้แก่ บุคคลซึ่งตกลงทางานให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง
(Employer) เพื่อรับค่าจ้าง
(2) ผู้ทางานส่วนตัว (Self- Employed Person) ได้แก่ บุคคลซึ่งทางานในกิจการอันเป็นอิสระแก่ตนเอง
โดยไม่ได้ทางานจ้างกับผู้ว่าจ้างโดยเฉพาะ
(3) ผู้ไม่ได้ทางาน (Non- Employed Person) ได้แก่ บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นผู้ทางานจ้างและผู้ทางานส่วนตัว
สาหรับบุคคลในข้อ (1) ต้องดาเนินการประกันสังคม โดยอาศัยโครงการประกันสังคมแบบบังคับ (Compulsory
Scheme of Social Insurance) จึงจะบังเกิดผลดีแก่โครงการ เพราะโดยปกติแล้วมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้อง
ตาย และต้องเสี่ยงภัยพิบัติ (Risks) นานาประการ ที่จะกระทาให้ตนเองต้องได้รับความเดือดร้อน ทุกข์ยาก หรือขาดเงินรายได้
อันเป็นหลักประกันในการดารงชีวติ ลงเมื่อใดก็ได้ แต่ละคนก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการมีหลักประกันอันมั่นคงในการดารงชีวิต
ด้วยการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ความช่วยเหลือในเคราะห์กรรมหรือภัยพิบัติตามระบบประกันสังคม ครั้นเมื่อเกิด แก่ เจ็บ
ตาย หรือภัยพิบัตินั้นมาถึงตนเมื่อใด เมื่อนั้นก็จะมีความระลึกนึกถึงคุณค่าของกดารมีหลักประกัน ฉะนั้น โดยอาศัยเหตุผลและ
ความจาเป็นที่กล่าวมาแล้ว ทุกประเทศจึงยอมรับในหลักการที่จะทาให้การดาเนินงานประกันสังคมในแบบบังคับ
ส่วนบุคคลในข้อ (2) และ (3) นั้น เป็นบุคคลที่แตกต่างจากบุคคลในประเภทแรกอยู่ 2 ประการ กล่าวคือ มีรายได้ไม่
แน่นอน และไม่มีผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างรับผิดชอบในด้านสวัสดิการ จึงไม่อาจใช้โครงการการประกันสังคมแบบบังคับกับบุคคล
เหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม รัฐก็ไม่สามารถปล่อยปละละเลยบุคคลทั้ง 2 ประเภทนี้ไห้ผจญกับความเดือดร้อนทุกข์ยากไปโดย
ลาพังได้ จึงกาหนดโครงการประกันสังคมแบบสมัครใจ (Voluntary Scheme of Social Insurance) เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ
ได้เข้าร่วมในโครงการประกันสังคมโดยทั่วหน้ากัน
ดังนั้น ในเรื่องของการคุ้มครอง โดยหลักการที่จะคุ้มครองบุคคลที่มีรายได้พอเลี้ยงตัวและครอบครัวอยู่แล้ว ไม่ ได้
แปรสภาพกลายเป็นบุคคลที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ เมื่อต้องประสบกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง พิการ ชราภาพ หรือว่างงาน อัน
เป็นเหตุให้ต้องเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น หรือขาดรายได้ประจาลงอย่างกะทันหัน
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2) หลักแห่งการกาหนดอัตราเงินสมทบ (Contribution)
หัวใจสาคัญของการดาเนินงานประกันสังคมอยู่ที่ “เงิน” และการที่จะได้เงินมาดาเนินการนั้น ทางที่สาคัญที่สุด คือ
เงิ น สมทบ ซึ่ ง จะต้ อ งร่ ว มกั น ออกระหว่ า งนายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง และรั ฐ บาล ในอั ต ราที่ ไ ม่ ก ระท าให้ ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ต้ อ ง
กระทบกระเทือน หรือเป็นภาระมากนัก ฉะนั้น การกาหนดอัตราเงินสมทบ จึงจาเป็นที่จะต้องกาหนดให้เหมาะสม รั ดกุม มี
ขั้นตอน การบังคับ และบทลงโทษที่แน่นอนกากับไว้ด้วย ส่วนโครงการประกันสังคมแบบสมัครใจ ซึ่งมีผู้ออกเงินสมทบเฉพาะ
ฝ่ายผู้ทางานส่วนตัว หรือผู้ไม่ได้ทางานร่วมกับรัฐบาล ก็ต้องมีเงื่อนไขกาหนดเพิ่มขึ้นจากขั้นตอน การบังคับ และบทลงโทษ
จากโครงการประกันสังคมแบบบังคับด้วย
3) หลักแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน (Qualifying Condition)
บุคคลทุกคนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของการประกันสังคม เรียกว่า “ผู้ประกันตน” (Insured Person) ย่อมมีประสิทธิ
ในอันที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนจากเงินสมทบที่ทางราชการสะสมไว้เป็นกองทุนประกันสังคม (Social Insurance Fund)
ซึ่งแบ่งลักษณะการจ่ายออกเป็น 3 ประการ ด้วยกัน คือ
(1) เป็นเงิน (In Cash) ได้แก่ เงินชดเชยค่าจ้างในระหว่างหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาล การคลอดบุตร
การว่างงาน และอื่น ๆ เงินบานาญเพื่อความพิการหรือทุพพลภาพ การชราภาพ และบานาญตกทอดแก่คู่ สมรส บุตร หรือผู้มี
อุปการะ เงินทดแทนการตายเพื่อเป็นค่าจัดการศพ และเงินทดแทนครอบครัวใหญ่ที่มีผู้อยู่ในอุปการะมาก
(2) เป็นสิ่งของ (In Kinds) ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้สาหรับทารก แขน ขาเทียม เครื่องพยุง
กาย เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ และสิ่งของอื่น ๆ อันเป็นสิ่งจาเป็นแก่การดารงชีวิต
(3) เป็นบริการ (Service) ได้แก่ บริการทางการแพทย์ บริการสังคมสงเคราะห์ และบริการอื่น ๆ อัน
จาเป็นแก่การดารงชีวิต
ประโยชน์ทดแทนทั้งสามประการนี้ อาจให้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง หรือทั้งสามอย่างเลยก็ได้ สุดแต่ความ
จาเป็นของการประกันในแต่ละประเภท
4) หลักแห่งการบริหาร (Administrative)
การบริหารงานประกันสังคมจะดาเนินการโดยรัฐ ฉะนั้น การกาหนดรูปแบบองค์การบริหารงานประกันสังคมจึงอาจ
กาหนดได้เป็น 2 รูปแบบเท่านั้น คือ กระทรวง ทบวง กรม และ องค์การของรัฐหรือรัฐ วิสาหกิจ ส่วนการแบ่งส่วนการ
บริหารงานภายในองค์การนั้นก็จะต้องพิจารณาถึงความสาคัญของหลักการที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคมเป็นบรรทัดฐาน
และอาศัยวิทยาการแผนใหม่มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กันไป
สิ่งสาคัญที่สุดในหลักแห่งการบริหารงานประกันสังคม คือ คณะกรรมการประกันสังคม อันประกอบด้วยผู้แทนฝ่าย
นายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ซึ่งควรจะกาหนดให้มีฝ่ายละเท่า ๆ กัน หรือให้ฝ่ายรัฐบาลมีจานวนเท่ากับ
ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายนายจ้างรวมกัน คณะกรรมการประกันสังคมมีหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายประกันสังคมโดยเฉพาะ และควบคุม
การบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เท่าที่ปฎิบัติกันอยู่ทั่วไปในต่างประเทศมีคระกรรมการอยู่ 2 แบบ คือ
แบบริหาร (Executive Board) และ แบบที่ปรึกษา (Advisory Board)
5) หลักแห่งสิทธิในการอุทธรณ์ (Right of Appeal)
การประกันสังคมกาหนดสิทธิและหน้าที่หลายประการให้แก่ลูกจ้างและนายจ้าง ฉะนั้น ในการใช้สิทธิก็ดี หรือการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ก็ดี อาจมีการขัดกันหรือพิพาทกันในปัญหาข้อเท็จจริงและระเบียบข้อบังคับในหลักการของการประกันสังคม
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จึงให้สิทธิ์แก่ลูกจ้างและนายจ้างอุทธรณ์ได้ภายในขอบเขตที่กาหนด ซึ่งอาจดาเนินการในรู ปของคณะกรรมการอุทธรณ์ แต่ไม่
ตัดสิทธิที่จะดาเนินการฟ้องร้องในทางศาลสถิตยุติธรรม หรืออาจจัดตั้งเป็นศาลประกันสังคมขึ้นโดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็
ได้
4.ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
สานักงานประกันสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารกองทุนประกันสังคม ซึ่งบทบาทหนึ่งที่สาคัญ คือ
จะต้องมีการนาเสนอนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการประกันสังคมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ อนึ่งผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กองทุนประกันสังคมมีเงินกองทุนรวมทั้งหมด 991,837 ล้านบาท โดย
เงินจานวนนี้มาจากเงินสมทบจาก 3 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้างจ่ายเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละ 5 และ
ฝ่ายรัฐบาลจ่ายร้อยละ 2.75 ของเงินเดือนรวมทั้งหมด 716,435 ล้านบาทและผลตอบแทนจากการนาเงินไปลงทุน 275,402
ล้านบาทหากจาแนกลงลึกไปถึงเงินสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมแบ่งได้เป็น 4 กองทุนย่อยได้แก่ 1.กองทุนกรณี
สงเคราะห์บุตรและชราภาพ 862,055 ล้านบาท 2.กองทุนกรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ คลอดบุตร 58,326 ล้านบาท 3.
กองทุนกรณีว่างงาน 70,189 ล้านบาท และ4.กองทุนมาตรา 40 จานวน 1,267 ล้านบาท
จานวนผู้ประกันตนที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมทั้งสิ้น 12,066,761 คน ณ เดือนมิถุนายน 2556
จาแนกเป็นผู้ประกันตนภาคบังคับ (ผู้ประกันตนตามมาตรา33) จานวน 9,600,371 คน ณ เดือนมิถุนายน 2556และ
ผู้ประกันตนภาคสมัครใจได้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 : ผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการมาก่อนจานวน 1,028,324
คน ณ เดือนมิถุนายน 2556 และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 : ผู้ที่ไม่ใช่ลูกจ้างตามสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายการบังคับใช้
พระราชบัญญัติประกันสังคมที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 จานวน 1,438,066 คน ณ เดือนมิถุนายน
2556 (http://www.sso.go.th, สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557)
สานักงานประกันสังคมดาเนินนโยบายภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลมาเป็นกรอบในการกาหนดยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานของสานักงานประกันสังคมเพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สานักงานประกันสังคมจึงได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)
ซึ่งพัฒ นาตามกรอบแนวคิ ด ของการพั ฒนาการบนความสมดุ ล ระหว่า ง สิ ทธิ ประโยชน์ (และเงิ นสมทบ) กองทุ น (และ
ผลตอบแทนของกองทุน) และการให้บริการ (การนาส่งสิทธิประโยชน์และการบริการด้านอื่นๆ) โดยอาศัยการบูรณาการปัจจัย
สาคัญ 3 ประการ คือ ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล: HR ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล : IT และปัจจัยการให้
ข้อมูล สื่อสาร ประชาสัมพันธ์: PR สรุปดังนี้
วิสัยทัศน์ “ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้างหลักประกันสังคมของประเทศอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมี
ธรรมาภิบาล”
พันธกิจ “การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมี
หลักประกันการดารงชีวิตที่มั่นคง”
ค่านิยม “SSO TEAM”“สปส. ทีม”
S=Smart & Smile

ส=สง่างามและเป็นมิตร

S=Service with Excellent Quality

ป=ประสิทธิภาพการบริการที่เป็นเลิศ
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O=Obviously Dedicate

ส=เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตน

Team=Teamwork

ทีม=ทีมงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนา การให้บริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
เปาาประสงค์:
1) สร้างความพึงพอใจและความประทับใจในงานบริการประกันสังคมให้แก่ผู้ใช้บริการประกันสังคมทุกฝ่าย
2) สร้างความรู้ความเข้าใจของการประกันสังคมแก่สาธารณชน ควบคู่ไปกับการสร้างความน่าเชื่อถือและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาสิทธิประโยชน์ควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพกองทุนอย่างสมดุล เหมาะสมและเป็นธรรม
เปาาประสงค์:
1) พัฒนารูปแบบสิทธิประโยชน์และขยายความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
แรงงาน โดยตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของเงินสมทบที่สมดุล(โดยขยายความคุ้มครองให้กับคู่สมรสและบุตรของ
ผู้ประกันตน และแรงงานนอกระบบ)
2) กองทุนมีเสถียรภาพพร้อมเป็นหลักประกันของผู้ประกันตนปัจจุบัน และรองรับการขยายความคุ้มครองและ
สิทธิประโยชน์ในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ
เปาาประสงค์:
1) โครงสร้าง ระบบงาน และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และโปร่งใส สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที
2) ผู้บริหารมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ และมีภาวะผู้นาในการนาพาองค์กรอย่างมืออาชีพ
3) บุคลากร ที่มีความรู้ ทักษะ และขวัญกาลังใจพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ระบบ IT ที่ทันสมัย เชื่อมโยง และครอบคลุมควบคู่ไปกับฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
จากการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานประกันสังคมให้ความสาคัญกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการกาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับความเป็นจริง และความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียให้มากที่สุดรวมถึงสานักงานประกันสังคมมีการประเมินแผนยุทธศาสตร์เป็นระยะ ๆ หรือ เป็นประจาทุกปี เพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุง พัฒนา การดาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หรือ อาจนาไปสู่การปรับเปลี่ยนยุทธศาส ตร์เพื่อ
ก่อให้เกิดความเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามการกาหนดยุทธศาสตร์มุ่งเพื่อรองรับและตอบสนองการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมากกว่าเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างแท้จริง ส่งผลให้ยุทธศาสตร์อาจจะไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่เป็นจริง นอกจากนี้นโยบายการวางแผนกาลังคนขาด
ความเหมาะสมบุ คลากรมีความหลากหลายและขาดระบบคุณธรรมในการบริห ารทรั พยากรมนุษ ย์ ถึ งแม้ว่ าสานั กงาน
ประกันสังคมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรเพื่อสู่ความเป็นเลิศในการตอบสนองและส่งเสริมการบริห ารและการพัฒนา
กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนแต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างรวดเร็ว
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รวมถึงนโยบายของรั ฐบาลที่ มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ จากกองทุน ประกัน สังคมส่งผลต่ อไม่ สมดุลระหว่างเงิ นสมทบและ
เสถียรภาพของกองทุน ผู้เขียนเห็นว่า การเพิ่มหรือการขยายสิทธิประโยชน์ไม่ได้พิจารณาในมิติด้านตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่
การเพิ่มหรือการขยายสิทธิประโยชน์มีความหมายกว้างไปถึงการขยายกลุ่มเป้าหมายในการเข้ามาอยู่ในกองทุนประกันสังคม
เช่น การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (long term care) เป็นต้น รวมถึง การเพิ่มหรือขยายสิทธิประโยชน์ควรให้ความสาคัญกับ
ผู้ประกันตนเป็นสาคัญ และการสร้างความถ่วงดุลและธรรมาภิบาลระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการเพื่อส่งเสริมต่อการ
พัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
5.ปัญหา อุปสรรคด้านความเหลื่อมลาและสร้างความเป็นธรรม
จากสถานการณ์ความเหลื่อมล้าในด้านระบบประกันสุขภาพระดับชาติ มาตรฐานการบริการที่แตกต่างนโยบาย
รัฐบาล ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมสามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค สรุปได้ดังนี้
1. ปัญหาความเหลื่อมลา 3 กองทุน
จากปัญหาประสิทธิภาพและความเหลื่อมล้าในการรับบริการทางการแพทย์ใน 3 กองทุนปัจจุบันที่เกิดขึ้น (จุลสาร
HSRI Forum, 2555,น. 8)
กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่อยู่ในระบบ ‘กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ’ ที่รัฐจัดให้เพื่อเป็นสวัสดิการ
แก่ข้าราชการและบุคคลในครอบครัวครอบคลุมสิทธิการใช้ บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสามารถเลือกใช้บริการในสถาน
บริการของรัฐทุกแห่งเป็นการจ่ายตามปริมาณการใช้บริการหรือแบบปลายเปิดและใช้ระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยไม่ต้องสารอง
จ่ายล่วงหน้ามีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเป็นผู้รบั ผิดชอบโดยมีแหล่งเงินจากภาษีครอบคลุมข้าราชการลูกจ้างของรัฐและ
บุคคลในครอบครัวประมาณ 4.9 ล้านคน
กลุ่มที่สองลูกจ้างภาคเอกชนจะอยู่ในระบบ ‘กองทุนประกันสังคม’ เกิดจากหลักคิดเพื่อสร้างความมั่นคง
ด้านสังคมให้แก่ลูกจ้างเป็นระบบที่ครอบคลุมเฉพาะตัวลูกจ้างไม่รวมคู่สมรสและบุตรมีแหล่งเงินจากการสมทบ 3 ฝ่ายคือ
นายจ้าง 5% ลูกจ้าง 5% และรัฐบาล 2.5% ใช้การจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวโดยไม่มีการปรับอัตราเหมาจ่ายตามความเสี่ยง
และให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกโรงพยาบาลคู่สัญญาหลักได้อย่างเสรีครอบคลุมผู้เอาประกันตนที่เป็นลูกจ้างและพนักงานบริษัท
เอกชนประมาณ 9.9 ล้านคนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสานักงานประกันสังคม (สปส.)
กลุ่มที่สามอยู่ในระบบ ‘กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า’ ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักการรักษาพยาบาลเป็น
สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ ป ระชาชนทุ ก คนจะได้ รั บ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ถื อ เป็ น กลุ่ ม ที่ มี พั ฒ นาการค่ อ นข้ า งมากก่ อ นหน้ า นี้ รั ฐ สั่ งสม
ประสบการณ์มาจากการให้ความช่วยเหลือบางกลุ่ม เช่น ผู้มีรายได้น้อย ทหารผ่านศึก ผู้สูงอายุ เด็กและผู้มีบัตรสุขภาพ
เรื่อยมากระทั่งเมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงสามารถดาเนินการและขับเคลื่อนไปได้จนเป็น
บทเรียนและเป็นที่ศึกษาดูงานของต่างประเทศสาหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ภายใต้การดูแลของสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีแหล่งที่มาของเงินค่ารักษาพยาบาลจากภาษีไม่ต้องจ่ายเมื่อเข้ารับบริการครอบคลุม
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อ ย่ า งรอบด้ า นและให้ ค วามส าคั ญ กั บ ระบบบริ ก ารปฐมภู มิ แ ละบริ ก ารส่ งเสริ ม ป้ อ งกั น โรคโดยใช้ ร ะบบ
งบประมาณและการจ่ายค่าบริการแบบปลายปิดเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้วยวิธีการเหมาจ่ายแบบรายหัวเช่นเดียวกับกองทุน
ประกันสังคมครอบคลุมประชากรราว 48 ล้านคน
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จากความแตกต่างของรูปแบบการจ่ายโดยกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีระบบการจ่ายตามปริมาณ
การใช้บริการหรือแบบปลายเปิดขณะที่กองทุนประกันสังคมและกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นการจ่ายแบบเหมา
จ่ายรายหัวส่งผลให้อัตราการจ่ายมีความแตกต่างกันมากโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามี
งบเหมาจ่ายรายหัว 2,755.60 บาท ต่อคนต่อปี กองทุนประกันสังคมมีงบเหมาจ่ายรายหัวอยู่ที่ 2,500 บาท ต่อคนต่อปี
ส่วนกองทุนสิทธิสวัสดิการข้าราชการมีงบประมาณกว่า 60,000 ล้านบาท เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัวประมาณ 15,000 บาทถือว่า
สูงมากเมื่อเทียบกับอีกสองกองทุน จากปัญหาความเหลื่อมล้า 3 กองทุนดังกล่าวข้างต้น พบว่า ปัญหาการบริหารจัดการที่มี
ลักษณะแยกส่วนทาให้การบริหารมีต้นทุนสูงเกินควร เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ซ้าซ้อน นอกจากนี้ยังทาให้สิทธิ
ประโยชน์ของผู้ป่วยภายใต้แต่ละกองทุนแตกต่างกัน ทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างสิทธิประโยชน์ของแต่ละกองทุน
2.การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง
เนื่องจากการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานประกันสังคมอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดและนโยบายของฝ่ายรัฐบาล
จนทาให้ฝ่ายการเมืองแทรกแซงเชิงนโยบายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สาหรับตน ทาให้การบริหารจัดการขาดความเป็นอิสระ
ในการดาเนินงานที่ควรต้องมุ่งตอบสนองต่อความต้องการแก่ผู้ประกันตน นายจ้างและส่ วนที่เกี่ยวข้องมากกว่าการที่จะต้อง
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลเป็นสาคัญ ดังเช่น กรณีการนโยบายการเพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมโดยมี
ผลประโยชน์แอบแฝง การปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบ ที่ส่งผลต่อการสร้างความไม่สมดุลย์ระหว่างเงินสมทบกับสิทธิ
ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น หรือแม้แต่การนาเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุน
3.โครงสร้างอานาจหน้าที่ภายใต้ระบบราชการ
เนื่องจากกองทุนประกันสังคมอยู่ภายใต้ระบบราชการ การออกระเบียบการรับเงิน หรือจ่ายเงิน การลงทุนต่างๆ เมื่อ
บอร์ดมีมติออกระเบียบใดๆ ต้องรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็ นการบริหารโดยระบบราชการอย่างเบ็ดเสร็จ
ซึ่งก็เกิดปัญหาการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ เช่น การอนุมัติซื้อตึกวัฏจักรมูลค่า 2,800 ล้านบาท หรือการที่จะนางบประมาณ
กองทุนประกันสังคมไปสร้างศูนย์ข้อมูลสารสนเทศคอมพิวเตอร์กระทรวงแรงงาน เป็นต้น
4. ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ขัดแย้งกับนโยบายการปรับลดข้าราชการ
เนื่องจากภารงานในสานักงานประกันสังคมมีจานวนมากจานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
บุคลากรขาดขวัญกาลังใจ นอกจากนี้นโยบายการปฏิรูประบบราชการที่ให้มีการปรับลดอัตรากาลังคนในระบบราชการให้ลด
น้อยลงในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งสวนทางและขัดแย้งกับภาระงานและขนาดขอบข่ายความรับผิดชอบของสานักงานประกันสังคม
รวมถึงระบบการกลั่นกรองเพื่อการก้าวไปสู่ตาแหน่งในระดับสูงจะคานึงถึงระบบอุปถัมภ์และอัตราส่วนที่จากัด มากกว่าที่
คานึงถึงผลงาน ความดีงาม คุณธรรมและจริยธรรม
5. ปัญหาอัตราเงินสมทบและสิทธิประโยชน์
เอื้อมพร พิชัยสนิธ (2554) ทาการศึกษาถึงความไม่เป็นธรรมในระบบประกันสังคมไทย ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นถึง
ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกันตนในรูปของ
1 “สัดส่วนสิทธิประโยชน์ต่อเงินสมทบที่ต้องจ่าย” โดยพบว่ามีโอกาสเหลื่อมล้ากันได้สูงสุดถึง 16 เท่า
2 “ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกันตนแต่ละช่วงอายุ ” โดยพบว่าผู้ประกันตนรุ่นหลังจะมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะ
ไม่ได้รับผลประโยชน์บานาญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและตรงตามเวลา สาหรับสาเหตุความเหลื่อมล้า ส่วนหนึ่งเกิดจาก
กฎเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ กล่าวคือ ผู้ประกันตนบางรายถูกลิดรอนสิทธิในการรับการรักษาพยาบาล (ไม่ได้ใช้บริการ)
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เนื่องจากมีประกันกับบริษัทเอกชน งานวิจัยจึงเสนอให้มีการปรับกฎเกณฑ์เพื่อเอื้ออานวยต่อผู้ประกันตนให้สามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์ได้ทั้งหมด ทั้งของที่ทางาน (ประกันเอกชน) และในระบบประกันสังคม ทั้งนี้เพื่อลดส่วนต่างระหว่างผู้ประกันและ
สร้างความเป็นธรรมให้มากขึ้นได้
อีกสาเหตุเนื่องจากผู้ประกันตนบางกลุ่มไม่เคยใช้สิทธิประโยชน์ด้านสงเคราะห์บุตร แต่กลับถูกเก็บเงินสมทบไปใช้ใน
กองทุนบานาญชราภาพ งานวิจัยจึงเสนอว่า “ควรแยกการสงเคราะห์บุตรออกจากกองทุนบานาญและกาหนดอัตราเงินสมทบเงินบานาญให้ถูกต้องตามทฤษฎีและสภาวะสังคมเศรษฐกิจที่เป็นจริง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเงินสะสมที่จะเตรียมไว้เป็น
เงินบานาญอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์จริง" นอกจากนี้งานวิจัยยังช่วยยกประเด็นความเหลื่อมล้าระหว่าง
ผู้ ป ระกั น ตนที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ร ะบบประกั น สั ง คมกั บ แรงงานนอกระบบ หากพิ จ ารณาในแง่ ข องรายได้ สถิ ติ จ ากส านั ก งาน
ประกันสังคม (สปส.) แสดงให้เห็นว่าเกินครึ่งหนึ่งของผู้ประกันตนมีรายได้ต่ากว่ารายได้เฉลี่ยของชาวนา (ประมาณ 5 หมื่น
บาท ต่อคนต่อปี) จึงถือว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย แต่แรงงานในระบบกลับต้องจ่ายเงินสมทบเพื่อได้รับบริการด้านสุขภาพ ขณะที่
ชาวนาสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลฟรี หากพิจารณาความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้น บนปรัชญาแห่งการสังคมสงเคราะห์การอ้าง
เหตุผลที่ต้องช่วยเหลือคนจนก่อนยังไม่สมเหตุสมผลพอ เพราะคนจนที่อยู่ในประกันสังคมกลับถูกเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในประเทศไทยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งไม่ใช่เป็นความบกพร่องของสานักงาน
ประกันสังคม ที่ทางานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่ที่ถูกกาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลค่าใช้จ่ายสวัสดิการพื้นฐานของ
ประชาชนที่ มี ร ายได้ น้ อ ยกลุ่ ม หนึ่ งด้ ว ยการใช้ ง บประมาณแผ่ น ดิ น ประชาชนที่ มี ร ายได้ น้ อ ยกลุ่ ม อื่ น ๆ ก็ ค วรจะใช้ เ งิ น
งบประมาณแผ่นดินเช่นเดียวกัน จากผลการศึกษาความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จึงเห็นสมควรให้มี
การทบทวนในขยายการครอบคลุมสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ของประเทศในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน และต้องมี
ความเป็นธรรมระหว่างประชาชนทุกกลุ่ม
6. ข้อเสนอแนะ
จากความสาคัญของการประกันสังคม (Social Insurance) ในการสร้างหลักประกันในการดารงชีวิตในกลุ่มของ
สมาชิกที่มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบเข้าร่วมโครงการ โดยรับผิดชอบในการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ของสมาชิก ตลอดจนการเฉลี่ย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด รวมถึงการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนแก่สมาชิกให้สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุข กอปรกับบริบทความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่งผลต่อการดาเนินงานของ
สานักงานประกันสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากปัญหา อุปสรรคดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่ท้าทายให้สานักงานประกันสังคม
ภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องให้ความสาคัญอย่างละเลยไม่ได้ ผู้เขียนในฐานะผู้ประกันตนย่อมมีความประสงค์ในการ
ส่งเสริมให้กองทุนประกันสังคมมีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นธรรมกับผู้ประกั นตน โดยขอเสนอแนะแนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมที่เหมาะสม เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าสาหรับผู้ประกันตน ที่
คาดหวังว่าจะก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสานักงานประกันสังคมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสาคัญและสร้างแรงจูงใจสาหรับ
แรงงานในการเข้ า สู่ ร ะบบประกั น สั ง คมในอนาคตต่ อ ไป โดยผู้ เ ขี ย นได้ น าเสนอข้ อ เสนอแนะแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ สรุปดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ศึกษาวิจัยความเหมาะสมการบูรณาการ 3 กองทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้าในการ
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1.2 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสาคัญ ด้านสวัสดิการสังคม ในรูปแบบของการประกันสังคม
บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนพิจารณาระบุในกฎหมายแรงงานเพื่อให้องค์กรต่างๆ ในการ
ปฐมนิเทศให้พนักงานทุกคนได้รับรู้และเข้าใจ ซึ่ งเป็นการสร้างช่องทางการรับรู้ด้านการประกันสังคมที่จะยิ่งมีความสาคัญใน
อนาคต
1.3 การศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสานักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ การจัดตั้งสานักงาน
ประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระไม่อยู่ภายใต้ระบบราชการ เพื่อป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง คณะกรรมการบริหาร
จัดหาเลือกตั้งจากนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของนายจ้าง
ลูกจ้าง ในการบริหารจัดการ โดยให้ภาครัฐเป็นเพียงที่คณะกรรมการที่ปรึกษาในบริหารงาน
2. ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ
2.1 ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของสปส. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างเหมาะสม
อาทิเช่น ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของแรงงานในการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
2.2 ศึกการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบ การพิจารณาจัดเก็บอัตราเงินสมทบแบบขั้นบันไดเก็บเงินสมทบตาม
รายได้มากกว่าเงินเดือนสมทบ เช่น กรณีอายุ 45 ปีขึ้นไป เป็นช่วงที่ผู้หญิงไม่อาจจะมีบุตรได้ ดังนั้น จึงอาจจะนาเงินสมทบ
ส่วนที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์บุตรมาบวกเพิ่มให้กรณีชราภาพ เป็นต้น
2.3 ศึกษาการพิจารณาแยกกลุ่มกรณีสิทธิประโยชน์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ เช่น การแยก
กองทุนชราภาพออกมาบริหารจัดการเฉพาะ เพื่อส่งเสริมช่องทางการลงทุนในการเพิ่มรายได้สาหรับการสร้างเสถียรภาพของ
กองทุน
2.4 ศึกษาแนวคิดที่ผู้ประกันตนสามารถเลือกสวัสดิการได้ตมความเหมาะสมของแต่ละบุคคล (Cafeteria
Approach หรือ Flexible Benefit Programs
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การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิกับการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพ
The Development Primary Health care system to Social Health Protection
เจษฎา เนตะวงศ์1
Jesada Netawong2

บทคัดย่อ
การเปลี่ ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สัง คม ในปัจ จุบั นได้ ส่งผลต่อ วิถีก ารด าเนิ นชีวิ ตของผู้ค น ซึ่ งนามาสู่ การ
เปลี่ยนแปลงของปัญหาสุขภาพที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น และผู้ป่วยเรื้อรังเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ต้องได้รับการดูแ ล
ระยะยาว (long-term care) เพราะการเจ็บป่วยเรื้อรังจาเป็นต้องอาศัยการดูแลอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ดังนั้นการ
ให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยเรื้อรังจึงไม่ได้มุ่งเฉพาะการบาบัดรักษาด้วยยาหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว แต่ต้อง
คานึงถึงการให้บริการที่ครอบคลุมในทุกมิติของชีวิตทั้งในด้านอาชีพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย ฯลฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ก่อให้เกิดการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพ
จากสภาพปัญหาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพ พบว่า รัฐธรรมนูญ
ได้ ก าหนดให้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น การคุ้ ม ครองสุ ข ภาพของประชาชนในมาตรา 51และมาตรา 80(2) ซึ่ ง เป็ น
หลักประกันในด้านกฎหมายที่จะนาไปสู่การดาเนินงานการให้บริการและคุ้มครองสุขภาพ โดยกาหนดเป็นนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้แม้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะเป็นระบบที่ให้การคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพครอบคลุมมากที่สุด
หากแต่ยังมีช่องว่างของการให้บริการที่ต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่งถึงและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเป็นระบบบริการสุขภาพที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด และด้วยรูปแบบของการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีความสอดคล้องกับลักษณะสภาพปัญหาสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลง การศึกษาและพัฒนารูปแบบของการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิกับการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพจึงเป็นส่วน
สาคัญที่จะเติมเต็มระบบบริการสุขภาพแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้ อรังที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว (long-term care)
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและได้รับการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
คาสาคัญ : การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังระยะยาว, และ การคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพ การบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ความนา
ปัญหาการเจ็บป่วยถือเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยย่อมนามาซึ่งความไม่สบาย
กาย ไม่สบายใจ ทั้งต่อตัวของผู้ป่วยและครอบครัว การเข้าสู่บริการสุขภาพภายใต้ทางเลือกต่างๆ จึงเป็นหนทางที่ทุกคนต้อง
ดิ้นรน แสวงหาเพื่อบาบัดรักษาอาการเจ็บป่วยเหล่านั้น แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่า
เทียม เพราะมีผู้ป่วยจานวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่วยเพียงลาพัง ดังเช่นข่าวพาดข่าวดังต่อไปนี้
“น่าเวทนา! แม่เฒ่าวัย 70 นอนอัมพาต 7 ปี ไร้คนดูแล
3
ทับอุจจาระปัสสาวะกลิ่นคลุ้ง ผงะหนอนไชก้น”
1

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand
พาดหัวข่าวจากมติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 แหล่งที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=13812249
65&grpid=00&catid=&subcatid=
3
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ข่าวพาดหัวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาของผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งต้องได้รับ การดูแลระยะยาว
(Long-term care) เป็นปรากฏการณ์ปัญหาสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรณีที่นาเสนอเป็นข่าวเป็นครั้งนี้เป็น
เพียงส่วนเล็กๆ ของปัญหาผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ ทรมานทั้งหมดในสังคมไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นความอ่อนแอ
สถาบันครอบครัว ชุมชน และระบบบริการสุขภาพ ที่ไม่สามารถดูแล คุ้มครองสวัสดิภาพและให้ความมั่นคงด้านสุขภาพได้
อย่างเพียงพอ รวมถึงการสะท้อนให้เห็นช่องว่างของรูปแบบการบริ การสุขภาพที่ยังไม่สอดคล้องกับบริบทปัญหา สภาพการ
เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันได้
การนาเสนอบทความในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอให้เห็นว่าสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในบริบทสังคมไทย
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ดาเนินการอยู่เป็นการคุ้มครองสุขภาพคนไทยอย่างไร
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ทั้งนี้ในการนาเสนอบทความยังต้องการที่จะนาเสนอรูปธรรม
ของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเป็นระบบบริการสุขภาพที่ก่อให้เกิดการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพ
ดังนั้นเนื้อหาส่วนหนึ่งของบทความจึงเป็นการนาเสนอให้เห็นรูปธรรมของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
โดยนาเสนอผ่านกรณีศึกษาทีมไม้เลื้อย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์4 ซึ่งเป็นบุคลากร
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานออกให้บริการสุขภาพกับผู้ป่วยในชุมชนครอบคลุมพื้นที่อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพ (Social Health Protection) ต่อผู้ป่วยและครอบครัว
เนื่องจากผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว (long-term care) มีเงื่อนไขต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่แตกต่างหลากหลาย
การให้บริการสุขภาพของ ทีมไม้เลื้อยจึงเป็นส่วนสาคัญในการเติมเต็มช่องว่างของระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้ป่วยให้มีช่องทางในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่หลากหลายมายิ่งขึ้น
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพในบริบทที่เปลี่ยนแปลง
จากข้อมูลสถานการณ์และขนาดปัญหาโรคเรื้อรังในประเทศไทยพบว่า ปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ร้อยละ 60 เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็งปีละกว่า 97,900 คน โดยมีจานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 2
เท่า ภายใน 5 ปี และยังพบว่าคนไทยกินยาสูงถึงปีละ 47,000 ล้านเม็ด เฉลี่ยวันละ 128 ล้านเม็ด5 สอดคล้องกับการนาเสนอ
รายงานสอดคล้องกับรายงานเฝ้าระวังโรคไม่ติดเรื้อรัง ปี พ.ศ. 2554 (อมรา ทองหงษ์, กมลชนก เทพสิทธา และภาคภูมิ จง
พิริยะอนันต์. 2556) พบว่าในปี 2554 มีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรครายใหม่จานวนรวม 626,073 ราย โรคความดันโลหิต
สูง พบสูงสุดจานวน 379,551 ราย อัตราป่วย 591.38 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคเบาหวาน จานวน 179,597 ราย
อัตราป่วย 279.83 ต่อประชากรแสนคน โรคเรื้อรังทางเดินหายใจส่วนล่าง จานวน 26,514 ราย อัตราป่วย 41.31 ต่อ
ประชากรแสนคน โรคหัวใจขาดเลือด จานวน 21,782 ราย อัตราป่วย 33.94 ต่อประชากรแสนคน และโรคหลอดเลือดสมอง
จานวน 18,629 ราย อัตราป่วย 29.03 ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ.2554 อัตราป่วยโรคเบาหวานลดลงกว่าปี พ.ศ.2553
เล็กน้อย โรคอื่นๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่หากพิจารณาแนวโน้มทุกโรค ปี พ.ศ.2550-2554 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (รูปที่ 1)

4

เป็นการนาเสนอส่วนหนึ่งของผลการศึกษาที่ผู้ศึกษาได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “รูปแบบการให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิกับผู้ป่วยเรื้อรัง กรณีศึกษา ทีมไม้เลื้อย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ” ซึ่งดาเนินการศึกษาภายใต้
หลักสูตรปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
ที่มา: จากการกล่าวรายงานสถานการณ์ (นายวิทยา บูรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ในประชุมวิชาการมหกรรมเผยแพร่ความรู้
“สังคมไทย ไร้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยพระบารมีปกเกล้า ” ในโครงการสนองน้าพระราชหฤทัยในหลวง ของกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 25 มีนาคม 2555
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รูปที่ 1 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรครายใหม่6 ปี พ.ศ.2549-25547
ผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรคสะสม (รายใหม่และเก่า) ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554 จานวนรวม 3,260,962
ราย โรคความดันโลหิตสูง พบผู้ป่วยสูงสุด 1,997,700 ราย อัตราความชุก 3,112.60 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ
โรคเบาหวาน 1,025,337 ราย อัตราความชุก 1,597.57 ต่อประชากรแสนคน โรคเรื้อรังทางเดินหายใจส่วนล่าง 105,908 ราย
(166.01) โรคหัวใจขาดเลือด 72,527 ราย (113.00) และโรคหลอดเลือดสมอง 59,490 ราย (92.69) แนวโน้มระหว่างปี พ.ศ.
2549-2554 พบว่าในปี พ.ศ.2554 โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีอัตราความชุกของผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้น ส่วนโรคเรื้อรัง
ทางเดินหายใจส่วนล่าง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 อัตราความชุกต่อประชากรแสนคนของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรคสะสม ปี พ.ศ.2549-2554

6

อักษรย่อแทนชื่อเรียกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค DM: Diabetes mellitus (โรคเบาหวาน), HT: Hypertension (โรคความดันโลหิตสูง), IHD:
Ischemic heart disease (โรคหัวใจขาดเลือด), CVD: cardiovascular disease (โรคหลอดเลือดสมอง), CLRD: Chronic Lower Respiratory
Disease (โรคเรื้อรังทางเดินหายใจส่วนล่าง)
7
ที่มา: รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจาสัปดาห์ 2556; 44: 146 - 147
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นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, (2550 หน้า 30) ได้อธิบายให้เห็นถึงปรากฏการณ์และสาเหตุของปัญหาสุขภาพ
ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันว่าเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้สาเหตุของการ
เสียชีวิตของประชาชนเกิดจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรังที่มีแนวโน้มสูงขึ้น สถานการณ์ปัญหาโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับสุขภาพ
คนไทยจึงต้องการวิธีคิดในการแก้ปัญหาใหม่ที่แตกต่างไปจากระบบโรงพยาบาลที่ตั้งรับและจัดการได้เฉพาะมิติทางกายภาพ
เพราะปัญหาสุขภาพใหม่ๆ เกี่ยวข้องกับมิติทางพฤติกรรม สังคมวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิต การแก้ไขปัญหาจึงต้องการ
ทัศนะแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงมิติต่างๆ ของสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริบทครอบครัว ชุมชน การประกอบอาชีพ การคุ้มครอง
สิทธิในด้านต่างๆ รวมทั้งต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิต เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดารงอยู่ได้
อย่างมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของปัญหาสุขภาพที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นนั้น ยังส่งผลต่อปัญหาภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะต้ องดาเนินการรักษาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน การมีระบบบริการสุขภาพที่เอื้อต่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรังเหล่านั้นจึงจาเป็นต้องมีความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก
ทั่วถึง มากยิ่งขึ้น
ความหมายและความสาคัญของบริการสุขภาพปฐมภูมกิ ับการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพ
จากการศึกษาเอกสารแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2550-2554 มีการอธิบายไว้ว่า
บริการด้านสุขภาพเริ่มมีการแบ่งเป็นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในช่วงทศวรรษที่ 1920 โดยแบ่งตามคุณภาพและ
สมรรถนะของการให้บริการจากน้อยไปมาก บนพื้นฐานของกระบวนทัศน์ฯ (Paradigm) ที่เป็นความเชื่อและความคาดหวังใน
ขณะนั้นว่าบริการที่ดี คือ โรงพยาบาลและเทคโนโลยี โดยให้ความหมายของการให้บริการปฐมภูมิว่า เป็นการให้บริการใน
ชุมชนโดยผู้ให้บริการที่อยู่ในสถานพยาบาล ในขณะที่การให้บริการทุติยภูมิและตติยภูมิคือการให้บริการในโรงพยาบาล (The
Dawson Report 1920)
การให้บริการในชุมชนจึงเป็นกรอบพื้นฐานของการบริการปฐมภูมิ ซึ่งมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในสังคมตะวันตก และเริ่มมีศักดิ์ศรีทั้งในเชิงคุณภาพบริการและสมรรถนะของการให้บริการไม่น้อยกว่าการให้บริการใน
โรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1950 (Ballnt 1964) โดยแสดงให้เห็นถึงความจาเพาะที่แตกต่าง กล่าวคือการให้บริการใน
ระดับปฐมภูมิเน้นองค์ความรู้เชิงกว้าง ให้ความสาคัญกับการทาความเข้าใจและแก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์อัน
ซับซ้อนของร่า งกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ส่ วนการให้บริการที่โรงพยาบาลเน้นองค์ความรู้แบบลึกด้านชีววิทยา
การแพทย์ (Yahn 1979)
บริการปฐมภูมิได้รับความสนใจและมีการให้ความสาคัญไปทั่วโลก หลังจากมีประกาศขององค์การอนามัยโลกในปี
ค.ศ. 1978 ที่คาดหวังให้เกิด “Health for All by the year 2000” หรือสุขภาพดีถ้วนหน้าปี พ.ศ.2543 โดยให้ความสาคัญ
อย่างมากกับประเทศที่กาลังพัฒนา และถือเป็นอุดมการณ์ใหม่ของโลกในขณะนั้นหลังยุคปลดปล่อยอาณานิคมที่ต้องการ
ส่งเสริมความเป็นธรรมการเข้าถึงบริการการดูแลตนเอง การพึ่งตนเอง การมีส่วนร่วม และที่สาคัญคือการทาให้มีความเป็นตัว
ของตัวเอง ทั้งในระดับประเทศ ชุมชน ครอบครัว และรายบุคคล ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นให้ความสาคัญกับการมีบริการปฐมภูมิที่
เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน อันมีส่วนสาคัญที่ทาให้ในหลายประเทศมีอาสาสมัครสาธารณสุข โดยที่บริการปฐมภูมิ
ลักษณะนี้ เน้นให้มีบริการปฐมภูมิอยู่ที่สถานบริการที่ตั้งอยู่ในชุมชน ในลักษณะของสถานีอนามัย (Health centre) (ปัจจุบัน
ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล) เนื่องจากเป็นสถานบริการที่กล่าวได้ว่า เป็นจุดที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบ
บริการกับชุมชน รวมทั้งให้ความสาคัญกับการได้รับการสนับสนุนจากระบบบริการสาธารณสุขในระดับอาเภอ ซึ่งเป็นเงื่อนไข
สาคัญที่จะทาให้อุดมการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นจริง บริการปฐมภูมิลักษณะนี้ มักรู้จักกันในชื่อของ “Primary Health Care”
(ในประเทศไทยใช้คาว่า การสาธารณสุขมูลฐาน)
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ความหมายของบริการสุขภาพปฐมภูมิ
จากการศึกษาและทบทวนความหมายของระบบบริการปฐมภูมิ (องค์กรอนามัยโลก (WHO, 1978), Starfield
(1993 อ้างถึงใน สุพัตรา ศรีวิณิชชากร, ), อุทัยวรรณ สุกิมานิล (2548), สุพัตรา ศรีวิณิชชากร และคณะ (2550), กระทรวง
สาธารณสุข (2553,)) พบว่า การให้ความหมายและนิยามนั้นมีความคล้ายคลึงกันในลักษณะของการส่งต่อแนวคิดและผลิตซ้า
ความหมายของระบบบริการปฐมภูมิที่อธิบายให้เห็นว่า แนวคิดของการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นการใช้แนวคิดแบบองค์
รวม ให้การดูแลรักษา ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ของบุคคล รวมถึงการให้บริการที่ครอบคลุมในระดับครอบครัว ชุมชน
ของผู้ป่วย องค์ความรู้ที่ใช้ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมินั้นจะเป็นการบูรณาการความรู้ที่หลากหลายจากวิชาชีพ เนื่องจาก
แนวคิดพื้นฐานของบริการปฐมภูมินั้นเน้นการผสมผสานของแนวทางให้บริการ ซึ่งบริการสุขภาพปฐมภูมินั้นจะให้บริการทั้งใน
มิติของการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู
ทั้งนี้ในมิติของการบริการสุขภาพนั้น บริการสุขภาพปฐมภูมิจะให้น้าหนักเกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกันมากกว่าใน
ระดับอื่น ๆ ความสาคัญในมิติดังกล่าวจึงทาให้บริการสุขภาพปฐมภูมินั้นต้องมีความใกล้ชิดกับชุมชน เป็นบริการด่านแรกที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวก หัวใจสาคัญของการบริการสุขภาพปฐมภูมิจึงเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน เพราะการดาเนินงานบริการสุขภาพปฐมภูมินั้นต้องอาศัยความต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะทาให้
บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชนเกิ ด การพึ่ ง พาตนเองได้ กระบวนการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ นั้ น ยั งเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการ
ประสานงาน เชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพในระดับอื่น ๆ รวมถึงการประสานการทางานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นในการ
จัดบริการทางสังคมที่จะช่วยสนับสนุนการดูแลรักษา และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถดูแลตนเองและร่วม
รับผิดชอบต่อการให้บริการสุขภาพ
ดังนั้นจากการให้ความหมายและนิยามระบบบริการปฐมภูมิ ผู้ศึกษาจึงสรุปความหมายได้ว่า บริการสุขภาพปฐมภูมิ
หมายถึงการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนภายใต้แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ
สังคมของผู้ป่วย รวมถึงการใส่ใจดูแลในบริบทแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ของผู้ป่วย โดยมีการ
ประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้บริการสุขภาพที่เกิดขึ้นมีความคลุมในทุกมิติทั้งในด้าน
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งบริการสุขภาพปฐมภูมินั้นจะมี ความใกล้ชิดระหว่างผู้ใช้บริการ ครอบครัวและ
ชุมชน ถือเป็นด่านแรกของระบบบริการสุขภาพที่จะเชื่อมโยงไปสู่ระบบบริการสุขภาพในระดับอื่นๆ รวมถึงการเป็นส่วนสาคัญ
ที่จะช่วยประสานทรัพยากร ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ อย่าง
ยั่งยืน
แนวคิดและความสาคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิสู่การคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพ
จุดเริ่มต้นของการนาเสนอพาดหัวข่าวผู้ป่วยอัมพาต ซึ่งเป็นกรณีหนึ่งในการสะท้อนให้เห็นปัญหาผู้ป่วยที่ต้องได้รับ
การดูแลระยะยาว (Long-term care) ท่ามกลางการเผชิญกับอาการเจ็บป่วย และมีความซับซ้อนของสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชนและระบบบริการสุขภาพที่ยังไม่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับตัวเลข
จานวนผู้ป่วยเรื้อรังที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาและความต้องการต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ให้สามารถรองรับกับโรค ความเจ็บป่วยและภัยสุขภาพที่นับวันก็มีความซับซ้อนและความรุนแรงมากขึ้น บริการสุขภาพปฐม
ภูมิซึ่งมีเป้าหมายที่ครอบคลุมมากกว่าการบาบัดรักษา จึงจาเป็นต้องได้รับการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการสุขภาพกับ
ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว (long-term care) เพราะบริการสุขภาพปฐมภูมินั้นมีขอบเขตและเป้าหมายการ
ให้บริการที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน มีความเข้าใจในบริบทสภาพแวดล้อมที่จะนาไปสูก่ ารให้บริการสุขภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
ปัญหาสุขภาพ และสิ่งสาคัญที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เอื้อต่อผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว
(long-term care) คือ การดูแลแบบเป็นองค์รวม ผสมผสาน โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นจากการศึกษาและทบทวน
เอกสาร จึงสามารถสรุปแนวคิดหลักและลักษณะเชิงโครงสร้างของบริการสุขภาพปฐมภูมิ ได้ดังต่อไปนี้
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1. บริการสุขภาพปฐมภูมิยึดผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (Patient and family centered
approach) การให้ บริ การสุข ภาพปฐมภู มินั้ น เป็ นลั ก ษณะของการให้ บ ริก ารที่ มุ่งเข้ า ถึงผู้ป่ วยและครอบครัว ของผู้ป่ ว ย
เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่มิติของการบาบัดรักษาตามอาการเจ็บป่วย แต่หมายถึงการ
ดูแลชีวิตทั้งในเรื่องของการประกอบอาชีพ การมีรายได้ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ การจัดการศึกษา สวัสดิการอื่นๆ ซึ่งเป็น
การดาเนินการเพื่อคุ้มครองสุขภาพในเชิงสังคม เพราะมิติเหล่านี้เป็นองค์ประกอบชีวิตที่เชื่อมโยงและส่งผลต่ออาการเจ็บป่วย
ที่เกิดขึ้น การบริการสุขภาพปฐมภูมิจึงดาเนินไปภายใต้แนวคิดสุขภาพแบบองค์รวม ที่ไม่ได้แยกส่วนหรือลดทอนคุณค่าของ
ผู้ป่วยเหลือเพียงแค่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากอาการผิดปกติของร่างกาย
การบริการสุขภาพที่ยึดเอาผู้ป่วยและความทุกข์เป็นศูนย์กลางจึงทาให้บริการสุขภาพปฐมภูมิมีความครอบคลุมในทุก
มิติ เพราะศูนย์กลางของผู้ป่วยนั้นไม่ได้มีเฉพาะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น แต่มีองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะมีผลต่อการรักษา ทั้งนี้ปัต
พงษ์ เกษสมบูรณ์ (2554) ได้เสนอแนะแนวทางที่จะทาให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตอบสนองความต้องการและเป้าหมายของ
การบริการได้อย่างแท้จริง โดยมองว่าบริการสุขภาพปฐมภูมินั้นต้องมีแนวทางในการศึกษาคนและชุมชนที่จะต้องให้บริการ
อย่างลึกซึ้งในทุกๆ ด้าน การมองทั้งครอบครัวเป็นหน่วยเป้าหมายของการให้บริการ การมีแฟ้มครอบครัว การจัดทาและการใช้
ผังเครือญาติ การมีเวลาให้บริการอย่างเพียงพอ การรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและชุมชนเสมอ การจัดระบบนัดหมาย
และระบบประเมินผลการจัดการบริการ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจาเป็นมากต่อการตอบสนองแนวคิดนี้ สอดคล้องกับโกมาตร
จึงเสถียรทรัพย์ (2550) ที่นาเสนอว่าการบริการปฐมภูมินั้นมี พื้นที่พื้นที่รับผิดชอบที่แน่นอนและชัดเจน ซึ่งหมายถึงการมี
ครอบครัวและชุมชนในความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจง โดยผู้ให้การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิจะรู้จักบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนเป้าหมายที่ตนเองต้องรับผิดชอบ ในขณะเดียวกัน บุคคลครอบครัวและชุมชนก็รู้จักหน่วยบริการสุข ภาพปฐมภูมิที่จะให้
การดูแลตนอย่างต่อเนื่อง การมีพื้นที่ ครอบครัวและชุมชนที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนทาให้สามารถสร้างความคุ้นเคยใกล้ชิด
ระหว่างเจ้าหน้าที่สุขภาพปฐมภูมิกับครอบครัวและชุมชนได้ ซึ่งจะนาไปสู่การทางานร่วมกันในการให้การดูแลและคุ้มครอง
สุขภาพในเชิงสังคมพืน้ ฐานความสัมพันธ์ที่ดี
ดังนั้นแนวคิดของบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ยึดผู้ป่วยและความทุกข์เป็นศูนย์กลางนั้น จึงเป็นแนวคิดพื้นฐานที่จะทาให้
การปฏิบัติงานให้บริการสุขภาพนั้นมีความสอดคล้องกับผู้ป่วยซึ่งเป็นตัวบุคคล และใส่ใจต่อบริบทครอบครัว ชุมชน ที่ผู้ป่วย
ดารงอยู่ ทั้งนี้ในมิติของพื้นที่และขอบเขตการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งมีความชัดเจนและแน่นอนอยู่แล้ว จึงทาให้บริการ
สุขภาพที่เกิดขึ้นมีความต่อเนื่อง เกิดความใกล้ชิด และเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่สุขภาพปฐมภูมิกับผู้ป่วย/ ชุมชน
เป็นรูปธรรมที่สะท้อนให้เห็นการยึดเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ ส่งผลต่อการจัดบริการสุขภาพที่ครอบคลุม และ
เข้าถึงง่าย และก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพได้อย่างแท้จริง
2. การบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นการให้บริการที่ผสมผสาน เป็นองค์รวมและต่อเนื่อง (Integrated, Holistic
and Continuous care) เพราะบริการสุขภาพปฐมนั้นเกิดขึ้นมีแนวคิดสุขภาพองค์รวมเป็นพื้นฐานในมองปัญหาสุขภาพ ทา
ให้การดูแลสุขภาพนั้นไม่ได้มีเฉพาะมิติของรักษา การบริการสุขภาพปฐมภูมินั้นได้ดูแลครอบคลุมทั้งการให้การส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯลฯ บริการเหล่านี้ถือเป็นให้การบริการด้านสุขภาพ ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและ
ผสมผสานองค์ความรู้ จากหลายๆ วิชาชีพ ซึ่งเป็นความรู้ที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วย/ ครอบครัว/ ชุมชน มีความสุขภาพที่ดี
สามารถพึ่งพาตนเองได้ บริการสุขภาพปฐมภูมิจึงมีลักษณะของความสลับซั บซ้อน บุคลากรที่ปฏิบัติงานจึงไม่ได้มีองค์ความรู้
เฉพาะด้านหรือเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ มีความเข้าใจต่อปรากฏการณ์และมอง
ผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมได้ เช่น การให้บริการด้านการพยาบาล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้ ขอบเขตการ
ให้บริการตามองค์ความรู้ที่ตนมีนั้น พยาบาลต้องสามารถทาหน้าที่ให้คาปรึกษา การแนะนาความรู้อื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้ เป็นต้น
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ลักษณะของการปฏิบัติงานการบริการสุขภาพปฐมภูมิจึงเป็นการให้บริการที่ผสมผสาน ทั้งการให้บริการด้ าน
สุขภาพและบริการทางสังคม โครงสร้างของบริการสุขภาพปฐมภูมิในด้านบุคลากรจึงอาจประกอบด้วยบุคลากรหลายประเภท
แตกต่างกันไปตามจาเป็นและความเป็นไปได้ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยการทางานเป็นทีมทั้งจากแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว
พยาบาลเวชปฏิบัติ นักกายภาพบาบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร ฯลฯ บุลการสาธารณสุขเหล่านี้ล้วนมีจุดแข็ง
และศักยภาพตามบทบาทหน้าที่ของตน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ลักษณะของการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวจึงมีความเป็นสหวิชาชีพที่ต้องร่วมกันปฏิบัติงาน อย่างเป็นเอกภาพ หมายถึงการมีสานึกที่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันว่า การให้บริการสุขภาพที่ดาเนินการนั้นนั้นมีเป้าหมายร่วมกัน และการแบ่งหน้าที่นั้นก็เพื่อการทางานที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เป็นการแย่งบทบาทกัน เกี่ยงกันทางาน ผลักภาระให้พ้นตนเอง หรือกล่าวโทษกันเมื่อเกิ ดปัญหา
แต่ทุกคนต้องมีจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกันคือสุขภาพของประชาชน (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. 2550, หน้า
41)
ดังนั้นการบริการที่ผสมผสาน เป็นองค์รวม และต่อเนื่องจึงสะท้อนให้เห็นลักษณะของการบริการสุขภาพปฐมภูมิที่
ชัดเจนในมิติของกระบวนการให้ บริการที่เน้นการผสมผสานงานส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู โดยทาควบคู่กับการบริหาร
จัดการบุคลากรซึ่งมีความหลากหลายจากต่างวิชาชีพรวมถึงองค์กรและกลไกอื่นๆ ในพื้นที่ที่จะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ครอบครัว รวมถึงชุ มชนซึ่งเป็นบริบทแวดล้อมและองค์ประกอบของชีวิต
ซึ่งจะเป็นการสร้างหลักประกันด้านความเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้
3. บริการปฐมภูมิเป็นบริการที่มีลักษณะเป็นเครือข่าย (Network of care) การบริการปฐมภูมินั้นถือเป็นบริการ
ด่านแรกของระบบสุขภาพที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ชุมชน ซึ่งลักษณะของการให้บริการดังกล่าวนั้นต้องรองรับกับความ
หลากหลายของสภาพปัญหาที่เกิดจากการอาการเจ็บป่วยที่อาจจะเป็นอาการที่ไม่รุนแรงหรือมีความซับซ้อนขึ้นอยู่กับการเข้า
มารับบริการหรือผู้ปฏิบัติงานพบเห็น รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการเจ็บป่วย การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิจึง
เป็นเสมือนด่านแรกของการคัดกรองและวิเคราะห์สภาพปัญหา ทั้งในด้านสุขภาพและด้านสังคม เมื่อทราบถึงสภาพปัญหาก็
สามารถให้บริการตามศักยภาพที่ตนมี หรือหากมีความซับซ้อนเกินขอบเขตก็จะทาการส่งต่อไปยั งระบบบริการสุขภาพใน
ระดับที่สูงขึ้นไป ลักษณะของการบริการสุขภาพปฐมภูมิจึงเป็นการทางานที่ต้องบริหารจัดการในด้านเครือข่าย และทรัพยากร
อื่น ๆ เพื่อตอบสนองต่อสภาพปัญหา และความจาเป็นของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน
เครือข่ายในระบบบริการปฐมภูมินั้น เป็นสิ่งที่สะท้อนที่ ให้เห็นการบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งนอกจากการให้บริการ
ด้านสุขภาพแล้ว ยังมีบทบาทในการบริหารจัดการ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งทรัพยากร ที่ต้องเชื่อมโยงประสานกัน
ทั้งระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิที่เกี่ยวข้องกัน หน่วยงานด้านสาธารณสุขอื่นๆ หน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ หน่วยงาน
ด้านสวัสดิการสังคม โรงพยาบาล วัด โรงเรียน ซึ่งต้องทางานร่วมกันในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาความ
เจ็บป่วย และการฟื้นฟูสุขภาพ และด้วยลักษณะของการให้การบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ไม่ได้เสร็จสิ้นสุดหรือจบลงภายใน
หน่วยบริการ แต่เป็นการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิจึงมีมิติของการประสานงานและสร้างเครือข่ายการทางาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนได้เข้าถึง
บริการทางสังคมได้อย่างหลากหลายและสามารถตอบสนองความจาเป็นได้ อย่างแท้จริง ดังนั้นสิ่งสาคัญที่จะทาให้การบริการ
ปฐมภูมิขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการปฐมภูมิจึงต้องมีการติดตามและมีฐานข้อมูลของบริการอื่นๆ ในสังคมที่จะ
เข้ามาช่วยตอบสนองความจาเป็นของผู้มารับบริการได้อย่างเต็มศักยภาพ (ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ . 2554, หน้า 6)
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การคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพ (Social Health Protection)
การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection)8 หมายถึง การดาเนินงานเพื่อให้ความคุ้มครอง หรือให้หลักประกัน
ทางสังคมในด้านต่างๆ อาทิ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ระบบประกันสังคม และบริการสังคม โดยให้ ความสาคัญแก่กลุ่ม
ประชากรที่ยากจน และด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับสิทธิทางสังคม ในฐานะที่เป็นมนุษย์ อันเป็นความร่วมมือในการดาเนินงาน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งนี้หากพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพพบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กร
ไทย พ.ศ.2550 หมวดที่ 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 52 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญ ญัติการบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดย
จะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะกระทาได้ ” และในหมวดที่ 5 ว่าด้วย
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 80(2) บัญญัติไว้ว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริม
สุขภาพอันนาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข
โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย”
ดังนั้นการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพจึงหมายถึง การดาเนินงานที่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
หลักประกันขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในการได้รับบริ การสุขภาพ อันจะนาไปสู่ การคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพ โดย
เป็นไปเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระบบคุ้มครองสุขภาพประชาชนคนไทยนั้น พบว่า หลักประกันสุขภาพคนไทยนั้นมีอยู่ 3
ลักษณะใหญ่ ๆ คือ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทองหรือ 30 บาทรักษาทุกโรค) ซึ่งสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติรับผิดชอบ ระบบประกันสังคมที่สานักงานประกันสังคมรับผิดชอบ และระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ข้าราชการซึ่งกรมบัญชีกลางรับผิดชอบ ซึ่งสามารถนาเสนอให้เห็นจานวนผู้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพระบบต่างๆ พ.ศ.2555
ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางแสดงจานวนผูม้ ีสิทธิในหลักประกันสุขภาพระบบต่างๆ พ.ศ.2555
สิทธิ
จานวนผู้มสี ิทธิ
ร้อยละ
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)
48,620,104
สิทธิประกันสังคม
10,327,129
สิทธิข้าราชการ/ สิทธิรัฐวิสาหกิจ
4,967,575
สิทธิอื่นๆ
610,444
สิทธิว่าง
65,113
รวม
64,590,365
ที่มา: สานักบริหารสารสนเทศการประกัน สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

75.27
15.99
7.69
0.95
0.1
100

จากจานวนผู้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพระบบต่างๆ นั้นจะเห็นได้ว่า สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) ถือ
เป็นระบบที่ให้บริการและคุ้มครองสิทธิสุขภาพของประชาชนคนไทยครอบคลุมมากที่สุด ดังนั้นกรอบของหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าจึงเป็นระบบคุ้มครองสุขภาพในเชิงสังคมที่ต้องได้รับการพิจารณา เพื่อสะท้อนให้เห็นสิทธิประโยชน์ ช่องว่างที่ต้อง
8

การให้ความหมายจากแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์แห่งชาติ
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ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ส อดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในบริบทที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสิทธิประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า การนาเสนอบทความในครั้งนี้จึงได้สรุปและเรียบเรียงข้อมูลดังต่อไปนี้

กรอบกฎหมาย

กลุ่มเปาาหมาย
ชุดสิทธิประโยชน์

การเลือกผู้ให้บริการ

กลไกการจ่าย

การจัดงบประมาณ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า9
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ได้จัดตั้งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(UCS) และเสริมสาระสาคัญในมาตรา 51 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้
สมบูรณ์ ซึ่งมาตรา 51 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่
เหมาะสม และได้ ม าตรฐาน และผู้ ย ากไร้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาพยาบาลจากสถานบริ ก าร
สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”
หลักประกั นสุขภาพถ้ วนหน้ามุ่งให้การดูแ ลสุขภาพแก่บุคคลที่ไ ม่ได้รับการคุ้มครองตามระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันสังคม หรือโครงการอื่นที่รัฐบาลเป็นผู้จัดให้
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ชุดสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมกว้างขวาง สิทธิประโยชน์รวมถึง
บริการการรักษา บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการฟื้นฟูสุขภาพและบริการที่มีมูลฐาน
จากการแพทย์แผนไทยหรือการปฏิบัติด้านการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ โครงการนี้ยังได้ให้บริการ
ป้องกันรายบุคคลและบริการส่งเสริมสุขภาพแก่พลเมืองไทยทุกคน โดยให้สิทธิประโยชน์ดูแลผู้ป่วย
โรคเอดส์ด้วยการให้ยาต้านไวรัสเอดส์สูตรยาสามชนิด (ART) นอกจากนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ผู้รับ
สิทธิประโยชน์ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถเข้าถึงบริการฟอกโลหิตด้วยเครื่อง
ล้าง
ไตเทียม (chronic chaemodialysis) การล้างไตทางช่องท้องแบบการดูแลผู้ป่วยนอกรายบุคคล
ต่อเนื่อง และการปลูกถ่ายไต
โครงการนี้ออกแบบให้มีประสิทธิภาพโดยการใช้การดูแลปฐมภูมิเป็นประตูด่านแรกและจัดตัง้ ระบบ
การส่งต่อผู้ป่วยสาหรับกรณีที่ซับซ้อน ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการดูแลแบบผู้ป่วยใน สถานพยาบาล ขึ้น
ทะเบียนสาหรับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หน่วยที่ให้การดูแลทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิเป็น
จุดติดต่อจุดแรกสาหรับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปสถานพยาบาลระดับทุติย
ภูมิหรื อตติ ยภูมิโ ดยตรง ไม่มีก ารส่งตัวไปจากหน่ว ยที่ให้ การดูแลทางการแพทย์ร ะดับปฐมภู มิ
ยกเว้นกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงหรือกรณีฉุกเฉินด้านสุขภาพประการอื่นๆ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใช้กลไกการจ่ายเงินแบบวิธีการรายหัวประชากรลงทะเบียน/ เหมา
จ่ า ยรายหั ว ตามจ านวนประชากรที่ ล งทะเบี ย นส าหรั บ การดู แ ลผู้ ป่ ว ยนอกและการจั ด สรร
งบประมาณร่วมบวกกับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมผู้ป่วยในสาหรับผู้ป่วยใน
โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากภาษีทั่วไป ทั้งนี้โอนรายจ่ายหลักประกันสาธารณสุขถ้วนหน้าจาก
งบรัฐบาลให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ซื้อบริการสุขภาพ

ทั้งนี้แม้หลักประกันสุขภาพถ้วนจะเป็นการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพที่ครอบคลุมประชาชนคนไทยมากที่สุด
แต่จากรายงานของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา (2554) พบว่าในภาพรวมของการดาเนินการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า เรื่องความครอบคลุม (coverage) ในแง่ปริมาณครอบคลุมดีแล้ว แต่ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพในด้านการเข้าถึงบริการ
(Access) รวมถึงในด้านคุณภาพบริการ (Quality) ยังมีปัญหาอย่างมาก สอดคล้องรายงานการประเมินการคุ้มครองทางสังคม
9

อ้างถึงใน รายงานการประเมินการคุ้มครองทางสังคมจากการปรึกษาหารือระดับชาติเพื่อก้าวสู่ฐานการคุ้มครองทางสังคมภายใต้บริบทสังคมไทย
หน้า 31-32 (2556)
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จากการปรึกษาหารือระดับชาติเพื่อก้าวสู่ฐานการคุ้มครองทางสังคมภายใต้บริบทสังคมไทย (2556) ที่ชี้ให้เห็นความไม่เป็น
ธรรมและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเฉพาะในเรื่องของสถานพยาบาลและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการรักษากระจายไม่เท่าเทียมกันระหว่างเขตชนบทและเขตเมือง และในภูมิภาคต่างๆ กระทบต่อการเข้าถึงการดูแล
รักษาของประชาชน และในรายงานสุขภาพคนไทย 2556 ยังได้นาเสนอให้เห็นปัญหาการกระจายตัวของทรัพยากรสาธารณสุข
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลที่ดูเหมือนจะมีการกระจายไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น แต่จริงๆ แล้วยังคงกระจุกตัวอยู่ใน
เขตเมืองของกรุงเทพฯ และภาคกลางในสัดส่วนที่สูง10
การคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพจึงยังเป็นช่องว่างระหว่างนโยบายและการปฏิบัติการ ซึ่งสะท้อนให้ปัญหาของ
ความไม่เท่าเทียมในการเข้า บริการและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการระบุสิทธิประโยชน์จากการดูแ ล
คุ้มครองสุขภาพตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ออกแบบให้บริการปฐมภูมิเป็น ด่านหน้าของการให้บริการ แม้จะเป็น
แนวคิ ด ที่ ดี เ นื่ อ งจากบริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ เ ป็ น บริ ก ารที่ อ ยู่ ใกล้ บ้ า น ใกล้ ใ จ หากแต่ ปั ญ หาในการกระจายทรั พ ยากร
สาธารณสุขและบริบทปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจาเป็นต้องได้รับบริการสุขภาพที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อให้
สอดคล้องกับการให้บริการแก่ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการบริการสุขภาพทั้งในระยะกลาง รวมถึงระยะยาวสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
หรือผู้มีภาวะทุพพลภาพหรือพิการ ซึ่งจากข้อมูลในปัจจุบันยังพบว่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายชั่วคราวและถาวรเกือบ
ทั้งหมดจากัดอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จึงเป็นข้อจากัดในการเข้าถึงบริการสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้มีภาวะทุพพลภาพ
หรือพิการที่อยู่ในชนบท
จากการนาเสนอให้เห็นระบบคุ้มครองสุขภาพคนไทย ซึ่งถูกบัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็นระบบที่ให้การคุ้มครองครอบคลุมประชาชนคนไทยมากที่สุดนั้น แม้จะมีปัญหาและช่องว่าง
ที่ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง แต่อย่างน้อยการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติ
ให้ประชาชนมีสิทธิเสมอภาคในการรับบริการสาธารณสุข รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
ทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพนั้นถือเป็นกลไกด้านกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพในเชิงสังคม ทั้งใน
มิติของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบาบัดรักษา ฟื้นฟู ตามระบบประกันสุขภาพที่เหมาะสมในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพในเชิงสังคมแก่ประชาชนไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยการ
เสริมสร้างระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานในทุกระดับ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพในทุก กลุ่มเป้าหมาย และพัฒนา
ระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ โดยได้กาหนดกลวิธีและมาตรการที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิคือ การเพิ่มขีด
ความสามารถของบริการปฐมภูมิให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับปัญหาของชุมชน มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เช่น
การดูแลระยะยาว (Long-term care) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับบริการสุขภาพที่
ต่อเนื่องและยาวนานมากขึ้น สอดคล้องกับการกาหนดกลวิธีในการพัฒนาระบบบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ให้สามารถ
เข้าถึงบริการบริการได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น
การกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติตามที่
ได้นาเสนอนั้น จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นการให้ความสาคัญต่อการพัฒนาและแก้ไขช่องว่างระบบบริการที่ยังเป็นปัญหาอยู่
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ภายใต้การ
ให้บริการที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการให้ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งถือเป็น
กลไกในการดาเนินงานให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนที่จะได้รับการดูแลอย่างสอดคล้องและเหมาะสมตามสภาพปัญหาและ
บริบทชีวิต

10

ดูเพิ่มเติมในรายงานสุขภาพคนไทย 2556
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ดังนั้นจากสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ป่วยเหล่านั้นต้องได้รับการดูแล
ระยะยาวมีแนวโน้มเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการให้บริการที่ยึดเอาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษา
ด้วยยา และเทคโนโลยี รวมถึงการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพผ่านชุดสิทธิประโยชน์ตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่
ออกแบบให้บ ริการสุข ภาพปฐมภูมิเ ป็นด่ านหน้าในการเข้ าถึงบริก าร จึงจ าเป็ นต้อ งมีก ารพั ฒนารูปแบบการให้บริ การที่
หลากหลาย เพราะการเจ็บป่วยเรื้อรังต้องใช้ระยะเวลาและความต่อเนื่องในการบาบั ดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ อีกทั้งปัจจัย
สาคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดาเนินอยู่ได้คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สภาพแวดล้อมในการดาเนินชีวิต ดังนั้นผู้ป่วยเรื้อรังที่
ต้องได้รับการดูแลระยะยาว (Long-term care) ซึ่งมีความซับซ้อนของอาการเจ็บป่วยทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม
รูปแบบการให้บริการจึงต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทชีวิต สังคม วัฒนธรรมที่ดารงอยู่ แนวคิดการบริการ
สุขภาพปฐมภูมิซึ่งให้บริการเชิงรุก ให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จึงเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการ
ดูแลระยะยาว (Long-term care) เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง และเกิดการคุ้มครองสุขภาพในเชิง
สังคมได้อย่างแท้จริง
รูปธรรมของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิกับการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นรูปแบบการจัดบริการสังคมที่มี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รวมถึงการบาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โดยเป็นการให้บริการที่ผู้ป่วย
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สอดคล้องกับกับบริบทชีวิต สิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย เป็นรูปแบบการให้บริการที่มีความต่อเนื่อง โดยยึดเอา
ผู้ป่วยและชุมชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ จากการศึกษาเอกสารรายงานวิจัยพบว่าได้มีการศึกษาในหัวข้อการ บูรณา
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในสถานบริการปฐมภูมิ : บทเรียนจากประเทศไทย (รัชนี สรรเสริญ และ
คณะ. 2553) พบว่า หน่วยบริการระดับปฐมภูมิพื้นที่ต้นแบบส่วนใหญ่พยายามจัดระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามแนว
ทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งผู้บริหารมีส่วนสาคัญ ในการสนับสนุนและผลักดันให้งานด้านคน
พิการเด่นชัดเป็นรูปธรรม โดยเป้าหมายการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ “มองคนพิการเป็นจุดศูนย์กลางการ
พัฒนา” โดยลักษณะการดาเนินงานฟื้นฟูจะบูรณาการงานเข้ากับงานประจาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง
จากโรงพยาบาลชุมชน โดยจะมีการจัดตั้งทีมสุขภาพเป็นสหสาขาวิชาชีพและสามารถทางานได้จริง (จานวนและสาขาวิชาชีพ
ขึ้นกับผู้บริหารและวัฒนธรรมองค์กร) การออกแบบบริการส่วนใหญ่ยึดหลัก “การดูแลแบบองค์รวม” เน้นบริการเชิงรุก โดย
พยายามให้คนพิการแต่ละราย และครอบครัวมีส่วนร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพสูงสุด (Mutual goal) เพื่อ
ตอบสนองปัญหาและความต้องการของคนพิการและครอบครัวอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ในการดาเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในพื้นที่ต้นแบบนั้นยังพบอีกว่าทีมสุขภาพเชิงรุกซึ่งเป็นบุคลากรทาง
สุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขถือเป็นบุคคลที่ขับเคลื่อนและผลักดันการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในนามทีมสุขภาพเชิงรุก ใน
พื้นที่ต้นแบบพยายามผลักดันให้ทีมสุขภาพเป็นสหสาขาวิชาชีพ ทีมสุขภาพเชิงรุกทุกคนถูกกระตุ้นเตือนให้มีจติ บริการ โดยเน้น
แบบองค์รวม เพื่อให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่ทีมสุขภาพคนพิการ จะได้รับการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบ เช่น การส่งบุคลากรไปอบรมจากผู้ชานาญการ กลับมาอบรมบุคลากรในหน่วยบริการลูก
ข่ายและอาสาสมัครในพื้นที่ เป็นต้น
การศึกษาในหัวข้อดังกล่าวสะท้อนให้เห็นรูปธรรมของการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างชัดเจน โดยยึดเอาผู้พิการ
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ กลไกในการขับเคลื่อนงานบริการปฐมภูมินั้นเป็นการดาเนินงานโดยทีมสุขภาพเชิงรุก ซึ่ง
ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะของสหสาขาอาชีพที่ได้รับการกระตุ้นและพัฒนาแนวคิดการมองปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งนี้
ยังได้สร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมของผู้พิการ และครอบครัวให้สามารถกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อ
ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ยึดหลักผู้ป่วยและครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา

- 129 -
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วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี, วิฑูรย์ โล่สุนทร (2551) ได้นาเสนอปัญหาอุปสรรคของการให้บริการปฐมภูมิที่น่าสนใจผ่าน
การนาเสนอบทปริทัศน์วารสารวิจัยระบบสาธารณสุขในหัวข้อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยนาเสนอ
ให้เห็นว่าอุปสรรคของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งปัจจัยด้านผู้ป่วยที่มีสภาพปัญหาสุขภาพซับซ้อน เป็น
อุปสรรคในการควบคุมโรเบาหวาน เช่น การมีปัญหาสุขภาพเฉียบพลันซ้าเติม ความจาเป็นในการต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การ
ต้องมีกิจกรรมประจาวันบางอย่างเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลตนเอง จะเป็นสิ่งท้าทายการปฏิบัติตามแผนการรักษาของผู้ป่วยอย่างมาก
นอกจากนี้ ก ารที่ ไ ม่ มี อ าการใดในระยะแรกของโรคอาจท าให้ ผู้ ป่ ว ยไม่ เ ห็ น ความส าคั ญ ที่ จ ะต้ อ งดู แ ลรั ก ษาโรค ทั้ ง
ภาวะแทรกซ้อนจากระดับน้าตาลในเลือดเฉียบพลัน ประกอบกับการไม่ได้รับความรู้อย่างเพียงพอยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการรักษา
ตนเองขึ้นไปอีก และในส่วนของปัจจัยด้านผู้ให้บริการดูแลรักษานั้น ก็พบว่าหน่วยบริการปฐมภูมิเผชิญอุปสรรคหลายประการ
ในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน เนื่องจากการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด และการกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็น
งานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลาและแรงงานมาก ธรรมชาติของโรคและวิธีการรักษามีความสลับซับซ้อน และความไม่ยุติ
เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาที่เหมาะสม นอกจากนี้โครงสร้างองค์กรในหน่วยบริการปฐมภูมิอาจเป็นอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วย
เนื่องจากไม่มีบริการสนับสนุนด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
อุปสรรคในการบริการสุขภาพปฐมภูมิจึงเกิดขึ้นทั้งจากตัวบุคคล ที่มีอาการเจ็บป่วยของโรคที่ซับซ้อน ต้องอาศัย
ความต่อเนื่องและการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผูป้ ่วยโรคเรื้อรังที่มีอาการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากบุคลากร
สาธารณสุขไม่เข้าถึง หรือไม่เข้าใจอาการเจ็บป่วยและบริบทแวดล้อมของผู้ป่วยก็จะทาให้การติดตามให้บริการสุขภาพนั้นไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลให้อาการเจ็บป่วยเรื้อรังมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการเรียนรู้รูปแบบการ
บริการสุขภาพปฐมภูมิกับผู้ป่วยเรื้อรั งที่หลากหลาย เพราะในแต่ละบริบทพื้นที่ล้วนมีความแตกต่างของทรัพยากร สังคม
วัฒนธรรม หากมีการทาความเข้าใจ เรียนรู้รูปแบบการบริการสุขภาพปฐมภูมิหลากหลายและแตกต่างมากยิ่งขึ้น ก็จะช่วย
สะท้อนให้เห็นคุณค่าการบริการสุขภาพปฐมภูมิที่สามารถสร้างผลลัพธ์สุขภาพที่ดีได้ เพราะมีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
มาตรการยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในหน่วยบริการปฐมภูมิในประเทศที่พัฒนาแล้วทาให้กระบวนการดูแลรักษาผลลัพธ์
การรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นจริง (วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี, วิฑูรย์ โล่สุนทร. 2551, กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์และบาร์บาร่า
สตาร์ฟิลด์. 2552, สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์, วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย และคณะ. 2555.)
ทีมไม้เลือย : รูปธรรมของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิกับการคุ้มครองสุขภาพในเชิงสังคม
ทีม ไม้ เ ลื้ อ ย เป็ น การปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั น ของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ร าชกุ ฉิ น ารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเริ่มจากกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูของโรงพยาบาล ที่ตระหนักเห็นปัญหาของการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
ผู้ป่วย ผู้พิการที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล จึงได้ริเริ่มจัดตั้งทีมสุขภาพออกเยี่ยมบ้าน โดยในตอนเช้าของทุกวัน ทีมไม้เลื้อยจะมา
ประชุมร่วมกันว่า ในแต่ละวันมีพื้นที่ไหนบ้างที่มีคนป่วยที่จะต้องลงไปดูแล ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีชุดออกปฏิบัติงาน
เพื่อเยี่ยมเยียน รักษา ดูแลอาการเจ็บป่วย แบ่งออกเป็น 4 ทีม ทางานกัน 7 วัน ครอบคลุม 12 ตาบล ในพื้นที่อาเภอกุฉิ
นารายณ์ หลักการการทางานของทีมไม้เลื้อยนั้นจะ ไม่ใช่การลงไปดูแลความทุกข์จากโรคภัยทางกายเท่านั้น แต่จะดูแลรวมไป
ถึงความเจ็บป่วย ความทุกข์ ที่เกิดขึ้นทางใจของผู้ป่วย เป็นการปฏิบัติงานเป็นทีม โดยยึดเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งในปัจจุบัน
มีบุคลากรจากวิชาชีพต่างๆ เข้ามาร่วมในการออกปฏิบัติงานให้บริการสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ทั้งนี้การออก
ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นจะมีพยาบาลประจาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึง
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน ออกเยี่ยมบ้าน ทาให้รูปแบบการปฏิบัติงานของที มไม้เลื้อยมี
ลักษณะของการเป็นเครือข่ายที่สอดคล้องตามบริบทพื้นที่และสภาพปัญหาของผู้ป่วยร่วมด้วย
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
กรณีศึกษารูปธรรมของการบริการสุขภาพปฐมภูมกิ ับการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพ11
ลุงพิทักษ์ ผู้ป่วยวัณโรคเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกดุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ไม่มีญาติดูแล ตัว
ของผู้ป่วยเองมีอาการซึมเศร้า ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เมื่อทีมทราบข้อมูลผู้ป่วยจึงได้สืบค้นข้อมูล จึงทาให้ทราบว่าเดิม
ลุงพิทักษ์ทาอาชีพถีบสามล้ออยู่ที่จังหวัดสกลนคร ตอนที่ยังแข็งแรงดีมีรายได้วันละประมาณ 300 บาท ซึ่งเพียงพอต่อค่าเช่า
บ้านได้ หลังจากตัวเองป่วยทาให้ไม่ค่อยมีแรงถีบสามล้อ แต่ก็ยังเช่าสามล้อถีบอยู่ได้วันละประมาณ 30-50 บาท ต้องจ่ายค่า
เช่าสามล้อวันละ 25 บาท ที่เหลือก็ซื้อข้าวกิน วันไหนที่ไม่ได้เลยก็ขอข้าววัดกิน แต่พอกินบ่อยเข้าเด็กวัดก็เริ่มมีคาพูดประชด
ประชันว่าไม่ทางานช่วยแต่มากินข้าววัด เลยทาให้ตนไม่ค่อยอยากไปอาศัยกินข้าวที่วัดเท่าไหร่ ทนถีบสามล้อไปเลื่อยๆ จน
อาการก าเริ บหนัก เพื่ อนๆจึงนาส่งโรงพยาบาลสกลนครแล้ว ก็ถู ก ส่งต่อ มาที่โ รงพยาบาลสมเด็ จพระยุพ ราชกุฉิ นารายณ์
เนื่องจากลุงพิทักษ์มีภูมิลาเนาอยู่ในอาเภอแห่งนี้
จากสอบถามพูดคุย พบว่าผู้ป่วยไม่มีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างลุงพิทักษ์กับญาติที่
เหลืออยู่นั้นไม่ค่อยจะดีนัก ผู้ป่วยจึงไม่อยากที่จะไปรบกวนหรือขอความช่วยเหลือ
นักสังคมสงเคราะห์ :
ลุงเสถียรถ้าไม่อยากอยู่บ้านญาติแล้วลุงสบายใจที่จะอยู่ที่ไหน
ลุงพิทักษ์ :
คิดบ่ออกครับหมอ มันบ่มีหม่องอยู่ (มันไม่มีที่อยู่)
นักสังคมสงเคราะห์ :
ถ้าให้อยู่วัดลุงเสถียรอยู่ได้ไหม?? เพราะต้องมีการฉีดยาด้วยหนูอยากให้ลุงอยู่ในพื้นที่ๆ
ตามดูแลได้
ลุงพิทักษ์ :
แล้วแต่หมอสิให้อยู่ไส (แล้วแต่ว่าหมอจะให้พักอยู่ที่ไหน)
กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นจึงสะท้อนให้เห็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับตัวของผู้ป่วยเอง รวมถึงปัญหาทางสังคมที่ผู้ป่วยไม่มี
ญาติหรือผู้ดูแล ดังนั้นการให้บริการสุขภาพในกรณีดังกล่าวจึงต้องดาเนินการทั้งในด้านของการบาบัดรักษา การแสวงหา
เครือข่ายเพื่อให้ที่พักพิงและช่วยดูแลผู้ป่วย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ สะท้อนให้เห็นการให้
ความสาคัญกับการคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพ
การดาเนินการของทีมไม้เลื้อยจึงได้แสวงหาเครือข่ายทางสังคมที่จะสามารถให้ที่พักพิงแก่ลุงพิทักษ์ได้ โดยเริ่มจาก
การเข้าไปปรึกษากับเครือข่าย รพ.สต. เครือข่าย อปท. และผู้นาชุมชนในพื้นที่ เพื่อขอความช่วยเหลือและแสวงหาแนว
ทางการช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งได้คาตอบว่าจะให้ลุงพิทักษ์ไปพักอาศัยอยู่ในวัดป่าซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมของลุงพิทักษ์ โดยใน
ตอนแรกเจ้าอาวาสก็อนุญาตให้ลุงพิทักษ์เข้ามาอาศัยอยู่ได้ เมื่อ ได้ทางออกของปัญหาในเรื่องของที่อยู่ ซึ่งทุกคน ก็พร้อมที่จะ
ระดมทุน ทรัพยากรต่างๆ มาช่วยในการสร้างที่พักให้แก่ลุงพิทักษ์ แต่เมื่อถึงวันที่ต้องลงมือก่อสร้างที่พักจริงๆ กลับพบว่ามี
ชาวบ้านบางส่วน ซึ่งเป็นญาติโยมที่มาทาบุญที่วักชดเป็นประจากลับคัดค้านและไม่เห็นด้ วยที่จะให้ลุงพิทักษ์มาพักอยู่ในวัด
ด้วยเหตุผลที่ว่ากลัวจะแพร่เชื้อให้กับพระและญาติโยมที่มาวัด
“ถ้าหลวงพ่อกับหมอเอาบักพิทักษ์มาอยู่วัด แม่ออกกะสิบ่มาวัดถ้าเบิ่งโลด.....” เป็นถ้อยคาที่ญาติโยมแสดงให้เห็น
การต่อต้านและคัดค้านที่จะให้ลุงพิทักษ์มาอยู่ที่วัด เมื่อเจอปัญหาดังกล่าว ทีมไม้เลื้อย เครือข่าย รพ.สต. เครือข่าย อปท. และ
ผู้นาชุมชนในพื้นที่จึงกลับมาปรึกษา พูดคุยเพื่อแสวงหาทางออกของปัญหาอีกรอบ โดยครั้งนี้ทุกคนเห็นว่าต้องกลับไปขอความ
ช่วยเหลือจากญาติของลุงพิทักษ์ ซึ่งปฏิเสธที่จะให้ลุงพิทักษ์มาอยู่โดยตลอด
พยาบาล :
สวัสดีค่ะ...หมอจากโรงพยาบาลมาเยี่ยม และประสานเรื่องขอที่พักให้คุณพิทักษ์ค่ะ
หญิงวัยกลางคน: สวัสดีจ้า ….เป็นหยังจ้า (สวัสดีค่ะ ...ทาไมค่ะ)
พยาบาล :
คือเราอยากจะขอให้คุณพิทักษ์ มาอาศัยพักฟื้นรับยาที่บ้านญาติพอจะเป็นได้ไหม
11

เรียบเรียงจากการเอกสารบันทึกเรื่องเล่าของนักสังคมสงเคราะห์ (พิกุล โพธิ์ศรี) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ซึ่งเป็นการนาเสนอ
ให้เห็นกรณีตัวอย่างผ่านกระบวนการปฏิบัติงานของทีมไม้เลื้อย ที่สะท้อนให้เห็นการบริการสุขภาพปฐมภูมิที่นาไปสู่การคุ้มครองทางสังคม ในเชิง
สุขภาพได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ในการนาเสนอได้มีการเปลี่ยนชื่อผู้ป่วยเพื่อเป็นการรักษาความลับและพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ค่ะ??
หญิงวัยกลางคน: ถามอีแมพู้น แล้ว...ข่อยบ่แม่นเจ้าของเฮือน...ข่อยเป็นลูกใภ้เผิ่นสื่อๆ (ต้องถามแม่ดู ฉันไม่ใช่
เจ้าของบ้าน ฉันเป็นแค่ลูกสะใภ้เขา)
พยาบาล :
เผิ่นอยู่บ่จ้า แล้วจะพ้อเผิ่นได้จังได๋ (แม่อยู่ไหมค่ะ จะพบแม่ได้ยังไง)
หญิงวัยกลางคน: ลาวบ่อยู่ไปนาแต่มื้อเช้าแล้ว มากะค่าๆ (แม่ไปนาตั้งแต่เช้า จะกลับก็ค่าๆ)
พยาบาล :
ถ้าอย่างนั้นฝากบอกแม่ด้วยนะคะ ว่าหมอที่โรงพยาบาลมาหาเรื่องของคุณพิทักษ์ รบกวนแม่
หน่อยอาทิตย์หน้าจะมาอีกครั้ง......
การดาเนินการประสานและพูดคุยกับญาติลุงพิทักษ์เริ่มต้นขึ้น โดยครั้งนี้ทุกคนเห็นร่วมกันว่าการปฏิเสธของญาติ
ผู้ป่วยนั้นเกิดจากการไม่มีความรู้เรื่องโรค ทาให้เกิดความกลัว วิตกกังวลที่จะรับผู้ป่วยเข้ามาอยู่ด้วย หากมีการสื่อสารพูดคุย
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอย่างแท้จริงก็น่าจะช่วยให้เห็นทางออกของปัญหาได้ ดังนั้นการให้ความรู้เรื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญ
สะท้อนให้เห็นการให้บริการที่ครอบคลุมเรือ่ งของการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคแก่ครอบครัว ชุมชน ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว นัก
สังคมสงเคราะห์จึงได้นัดทา Family meeting เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวญาติ และตัวลุงพิทักษ์ พร้อมทั้งให้
ความรู้เรื่องวัณโรค โดยทีมได้ไปรับญาติลุงพิทักษ์เข้ามาที่โรงพยาบาล เพื่อพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, พยาบาลคลินิกวัณโรค, และ
เภสัชกร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับญาติๆ จนทุกคนสบายใจและเริ่มมีรอยยิ้ม
หลังจากการพูดคุย สร้างความเข้าใจระหว่างญาติกับผู้ป่วยแล้ว ทางออกของปัญหาก็ปรากฏ โดยคุณแม่บอกว่า
“พักที่ครัวไม้หลังเดิมนั้นแหละหมอ....” ทีมจึงขออนุญาตแม่เจ้าของบ้านเพื่อเข้าทาความสะอาด โดยได้รับความร่วมมือจากทุก
คน ซึ่งก็ช่วยให้การจัดแต่งที่อยู่ของลุงพิทักษ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และในท้ายที่สุดลุงพิทักษ์ก็มีที่อยู่และมีผู้ดูแลทั้งในเรื่องของ
อาหาร การให้ยาอย่างต่อเนื่อง จนหายกลับมาเป็นปกติ
บทเรียนสาคัญที่เกิดจากการให้บริการสุขภาพสาหรับกรณีดังกล่าวจึงเป็นส่วนสาคัญที่แสดงให้เห็นว่าระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิเป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะการเข้าถึงบริการสุขภาพใน
โรงพยาบาล แต่หมายรวมถึงการแสวงหาบริการอื่นๆ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจให้หายกลับสู่
ภาวะปกติ โดยการให้บริการที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ต้องดาเนินไปโดยยึดเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เมื่อเอาปัญหาของผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลางจะทาให้การแสวงหาแนวทางการช่วยเหลือเป็นอย่างครอบคลุม และนาไปสู่การคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพได้
อย่างแท้จริง ดังเช่นกรณีตัวอย่างที่ได้นาเสนอนั้น ปัญหาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนั้นมีเพียงวัณโรค ซึ่งการให้การรักษานั้นมียาที่
สามารถให้การรักษาแก่ผู้ป่วยได้ แต่เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาโดยยึดเอาผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลางทาให้พบว่า ปัญหาของผู้ป่วยมี
มากกว่าการบาบัดรักษาอาการจากวัณโรค การให้บริการสุขภาพจึงต้องดาเนินการให้ครอบคลุมในเรื่องอื่นๆ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการมีที่พักพิง และผู้ดูแล ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้การบาบัดรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ดังนั้นการ
แสวงหาข้อมูล เครือข่ายการให้บริการเพื่อระดมทุน ทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน ท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะนาไปสู่การ
คุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพได้
ดังนั้นบริการสุขภาพปฐมภูมิจึงเป็นการให้บริการที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน รูปแบบของการจัดบริการที่
เกิดขึ้นจึงต้องยึดเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการระยะยาว (long term care)
ผลจากการศึกษาของงานวิจัยและกรณีศึกษาจากทีมไม้เลื้อยจึงเป็นอีกหนึ่งรูปธรรมที่สะท้อนให้เห็นการคุ้มครองทางสังคมใน
เชิงสุขภาพที่เกิดขึ้นในบริบทสังคมไทย หากแต่ รูปธรรมของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเหล่านั้นยังเป็นการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้นในบริบทเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง สิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นระบบที่ก่อให้เกิด
การคุ้มครองทางสังคมในเชิงสุขภาพได้อย่างแท้ จริงจึงต้องอาศัยการเรียนรู้ การตระหนักและเห็นความสาคัญของปัญหา
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงสู่การเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจาเป็นต้องพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่หลากหลาย โดยคานึงถึง
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ช่องทางในการเข้าบริการสุขภาพที่ทั่วถึงและเป็นธรรม มากกว่าการพัฒนาเฉพาะเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ยึดโยงอยู่
เฉพาะโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สะท้อนให้เห็นการกระจายบริการสุขภาพที่จะนาไปสู่การคุ้มครองทาง
สังคมในเชิงสุขภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้อย่างแท้จริง
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงสาธารณสุข. (2553). คู่มือบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล. นนทบุรี : สานักนโยบายและยุทธศาสตร์.
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ประชาธิป กะทา. (2550). สุขภาพปฐมภูม:ิ จากปรัชญาสู่ปฏิบตั ิการสุขภาพมิติใหม่. กรุงเทพฯ: มีดี
กราฟฟิค จากัด.
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. (2550). สาธารณสุขมูลฐาน บริการปฐมภูมิ กับสุขภาพชุมชน : บทเรียน ความท้าทายและบริบท
ใหม่ของงานสุขภาพภาคประชาชน. เอกสารอัดสาเนา
คณะทางานร่วมระหว่างองค์การสหประชาชาติและรัฐบาลไทยด้านการคุ้มครองทางสังคม. (2556). การประเมินการคุ้มครอง
ทางสังคมจากการปรึกษาหารือระดับชาติเพื่อก้าวสู่ฐานการคุ้มครองทางสังคมภายใต้บริบทประเทศไทย. กรุงเทพฯ
พานทิพย์ แสงประเสริฐ. (2554). การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคเรื้อรัง : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ.กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิกุล โพธิ์ศรี. (2556). เอกสารบันทึกเรื่องเล่าเคส. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
ศรีเวียง ไพโรจน์กุล และคณะ. (2547). คู่มือปฏิบัติงานสหวิชาชีพในกระบวนการคุม้ ครองเด็ก. กรุงเทพฯ:มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก
สานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย. (2552). ปัญหาสุขภาพคนไทยและระบบบริการสุขภาพ. สืบค้นเมื่อ
เดือนมิถุนายน 2555จาก http://www.hisro.or.th/main/?name=knowledge&file=readknowledge&id=
อุทัยวรรณ สุกิมานิล. (2548). การบริการปฐมภูมิ. กรุงเทพฯ: บริษัทสร้างสื่อ จากัด
WHO. (1978). World health statistic quarterly. World Health Organization.
รายงานการวิจัย
รัชนี สรรเสริญ และคณะ. (2553). การบูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในสถานบริการปฐมภูมิ :
บทเรียนจากประเทศไทย
สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ. (2550). รายงานผลการศึกษาในโครงการสรุปบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เชิง
ประสบการณ์การทางานสร้างเสริมสุขภาพ กรณีป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและการสร้างพลังชุมชนในการ
จัดการสุขภาพตนเอง. รายงานวิจยั .
กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์และบาร์บาร่า สตาร์ฟลิ ด์. (2552). บริการปฐมภูมิกับระบบสุขภาพ
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์, วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย และคณะ. (2555). ระบบบริการปฐมภูมเิ ขตเมือง 14 ประเทศ. วารสารระบบ
สาธารณสุข, 6, 114-155
วิทยานิพนธ์
ชลการ ทรงศรี. (2555). การพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมโิ ดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศึกษาหน่วยบริการปฐมภูมิศรีสว่าง อาเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

- 133 -

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
สารนิพนธ์
สุทชิราลักษณ์ โศจิรัตน์. (2549). แนวทางการพัฒนาการประสานงานของทีมสหวิชาชีพในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของ
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สาขาการบริหาร นโยบายและสวัสดิการสังคม.
วารสาร
วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี, วิฑูรย์ โล่สนุ ทร. (2551). การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ

- 134 -

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60

การละเมิดสิทธิเด็กในครอบครัวนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสมุทรปราการ
Child Abuse in the Families of Lower Secondary School Students in SamutPrakan Province
ฉันทนา คุณาวุฒ1ิ
Chantana Kunawut2

Abstract
The purposes of this research were to study the child abuse experiences as committed by family
members of lower secondary school students, the methods for managing the problems after being
abused as employed by the abused students, and the impacts on the students after being abused. The
research sample consisted of 151 purposively selected MathayomSuksa 1 - 3 students in SamutPrakan
province. The employed data collecting instrument was a questionnaire. Statistics employed for data
analysis were the frequency distribution, and percentage. Research findings, the most prevalent abuse
being committed was the mental abuse, to be followed by the physical abuse. The majority of the
research sample employed the post-abused management methods of keeping the secret of being abused
or thinking of escaping from their homes. The police station is the agency that the abused students went
to ask for help. The helping method employed by the agency was to assist in taking legal actions on the
cases. The most prevalent impact on the students after being abused was the mental impact including
the miserable feeling, sadness, anger, hatred, being depressed, and the thought of committing suicide.
Other impacts were those on their school learning and on their family.
Keywords : Child, Family, and Child abuse
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การถูกละเมิดสิทธิโดยบุคคลในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น วิธีการจัดการปัญหาของเด็กนักเรียนที่ถูกละเมิดสิทธิ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากถูกละเมิดสิทธิ กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ถูกละเมิดสิทธิ จานวน 151 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถูกละเมิดสิทธิด้านจิตใจมาก
ที่สุด รองลงมาคือด้านร่างกาย หลังถูกละเมิดสิทธิส่วนใหญ่จัดการกับปัญหาโดยการปิดเรื่องเป็นความลับหรือคิดหนีออกจาก
บ้านสถานีตารวจเป็นหน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่างไปขอความช่วยเหลือมากที่สุดเพื่อแจ้งความดาเนินคดี ผลกระทบที่เกิดกับกลุ่ม
ตัวอย่างหลังการถูกละเมิดสิทธิมากที่สุดคือ ผลกระทบด้านจิตใจที่มีความรู้สึกเสียใจ โกรธเกลียด ชิงชัง ซึมเศร้า คิดฆ่าตัวตาย
ผลกระทบอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการเรียนและด้านครอบครัว
คาสาคัญ : เด็ก ครอบครัว และการละเมิดสิทธิเด็ก

1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556
2
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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1. บทนา
ครอบครัวถือเป็นสถาบันพื้นฐานอันดับแรกที่มีความสาคัญและใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนในสังคมแต่แต่แรกเกิดจนกระทั่ง
สิ้นชีวิต ครอบครัวมีหน้าที่ในการถ่ายทอด ปลูกฝังความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ วิธีการประพฤติปฏิบัติตนบนรากฐาน
ของความรัก ความเข้าใจ และความเอื้ออาทรต่อกัน เพื่อดาเนินบทบาทหน้าที่ในการสร้างสรรทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ใน
การจรรโลงสังคม ดังนั้นความสุขสงบในครอบครัวเป็นรากฐานที่สาคัญที่จะส่งเสริมเด็กให้เติบโตขึ้นด้วยความสมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมอันนาไปสู่การดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและซับซ้อน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สถาบันครอบครัวทั้งความสัมพันธ์ ค่านิยม ความคิด พฤติกรรม และวิถีชีวิตของบุคคลในครอบครัว รวมถึงโครงสร้างและ
รูปแบบของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย แนวโน้มของลักษณะครอบครัวเดี่ยว หรือครอบครัวที่มีเพียงมารดาหรือบิดา
คนเดียวมีมากขึ้น การหย่าร้างหรือทิ้งร้างระหว่างคู่สมรสมีแนวโน้มสูงขึ้นยังผลให้มีการสมรสใหม่ มีครอบครัวใหม่และบุคคล
แปลกหน้าเข้ามาสู่ครอบครัว ความเสี่ยงของเด็กที่จะถูกละเมิดสิทธิโดยสมาชิกใหม่ของครอบครัวย่อมสูงตามไปด้วย หรือการ
ถูกละเมิดสิทธิจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวของเด็กเอง เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบโดยตรงคือเด็กที่ถูกกระทา กระทบต่อคนในครอบครัว คนใกล้ชิดและกระทบถึง
ชุมชน และสังคม จังหวัดสมุทรปราการเป็นจั งหวัดหนึ่งที่มีข่าวเกี่ยวกับการการละเมิดสิทธิเด็กและครอบครัวออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงผู้วิจัยได้เห็นการละเมิดสิทธิเด็กอย่างเป็นที่ประจักษ์ อันเป็นแรงจูงใจในการศึกษา เพื่อให้ทราบลักษณะของ
ปัญหา การจัดการกับปัญหา จะได้นามาหาแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหา รวมถึง
หาวิธีการเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเช่นเดิม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสบการณ์การถูกละเมิดสิทธิเด็กโดยบุคคลในครอบครัวของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัง หวัดสมุทรปราการ
2. เพื่ อศึก ษาวิ ธีการจัดการปั ญหาของเด็กนั กเรี ยนชั้ นมัธยมศึก ษาตอนต้ น จังหวัด สมุท รปราการ ที่ถู กบุค คลใน
ครอบครัวละเมิดสิทธิ
3. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากการถูกละเมิด
สิทธิ
แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การนิยามเกี่ยวกับครอบครัวที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของผู้นิยามแต่สรุปได้ว่า ครอบครัวหมายถึง
กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน โดยมีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิตหรือทางกฎหมาย และมีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
โดยการให้ความรัก ความอบอุ่น การดูแลและความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เป็นต้น ส่วนรูปแบบครอบครัวนั้น หลายปีที่ผ่านมา
มีการเปลี่ยนแปลงไปทาให้มีรูปแบบการอยู่อาศัยที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงในปัจจุบันมีการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ๆ
เกิดขึ้นมาก จึงนามาสรุปได้ 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้คือ
1. ครอบครัวเดี่ยว ซึ่งประกอบด้วย พ่อแม่และลูกเท่านั้น
2. ครอบครัวขยาย ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และปู่ ย่า ตา ยาย หรือลุง ป้า น้า อาหรือเครือญาติอาศัยอยู่รวมกัน
3. ครอบครัวอื่นๆ เช่น ครอบครัวไม่มีบุตร ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ ยว และครอบครัวที่เกิดจากการแต่งงานของ
เพศเดียวกัน
รูปแบบการละเมิดสิทธิเด็ก ผู้วิจัยได้สรุปไว้ดังนี้
1. การละเมิดทางร่างกาย หมายถึง การถูกทาร้ายโดยใช้กาลังหรือการใช้อุปกรณ์ใด ๆ เป็นอาวุธในการทาร้ายร่างกาย
โดยการตั้งใจ มิใช่อุบัติเหตุ เช่น การทุบตี เตะต่อย การใช้อาวุธหรือของแข็งทาร้าย การเอาบุหรี่จี้ การใช้น้าร้อนลวกหรือเตา
รีดร้อน ๆ นาบ การโยนจากที่สูง และการถูกกระทาต่อร่างกายในรูปแบบอื่น ๆ จนทาให้เด็กเกิดอันตรายตั้งแต่บาดเจ็บ
เล็กน้อย จนถึงบาดเจ็บสาหัสหรือรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต
2. การละเมิดทางจิตใจ หมายถึง การถูกทาร้ายที่มีผลให้ได้รับการกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจหรือทาให้สูญเสีย
สิทธิและเสรีภาพ เช่น การดุด่าด้วยถ้อยคาหยาบคาย การตวาด การขู่ตะคอก การดูถูกเหยียดหยาม การแสดงท่าทางจะทา
ร้ายหรือทาให้หวาดกกลัว รวมทั้งการแสดงออกในลักษณะของการปฏิเสธ ท่าทีเฉยเมย การกักขัง การไม่สนใจใยดี ทาให้รู้สึก
โดดเดี่ยว หรือการใช้คาสั่งอย่างไม่มีเหตุผล หรือสั่งในสิ่งที่เกินความสามารถของเด็ก จนทาให้เด็กมีอาการหรือพฤติกรรม เช่น
การเติบโตไม่สมวัย เซื่องซึม เก็บตัว ขาดความเชื่อมั่น ไม่กล้าติดต่อกับสังคมหรือไม่ชอบอยู่กับบ้าน
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3. การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การถูกกระทาที่มีผลให้ได้รับการกระทบกระเทือนหรือเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เพศ โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยการบังคับ การหลอกล่อ ติดสินบน เช่น การใช้คาพูดลามกหรือใช้คาพูดที่ไม่เหมาะสม
เกี่ยวกับร่างกาย การให้ดูภาพหรือวีดีโอเปลือย หรือ ให้เห็นกิจกรรมทางเพศเพื่อให้เกิดความรู้สึกทางเพศ การลวนลาม ทา
อนาจารเพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเพศ เช่นการกอด จูบ ลูบ คลา ตลอดจนถึงการข่มขืน และการบังคับให้ค้าประเวณี
4. การถูกละเลยทอดทิ้ง หมายถึง การไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ การไม่ได้รับสิ่งจาเป็นในการดารงชีวิต หรือการ
คุ้มครองอย่างเหมาะสมเพียงพอ เช่น การจัดหาอาหาร จัดที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย การไม่ให้ความรัก ความ
อบอุ่น การอบรมสั่งสอน การทิ้งให้อยู่ตามลาพังหรือดูแลให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการนาไปปล่อยทิ้งไว้ในที่สาธารณะต่าง ๆ การ
ไม่ดูแลสุขภาพอนามัย เจ็บป่วยไม่พาไปรักษา อันเป็นสาเหตุทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต รวมถึงการไม่ให้
การศึกษา อันเป็นผลให้เด็กมีปัญหาต่อการเรียนรู้
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดกับเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ ผู้วิจยั ได้สรุปไว้ 3 ลักษณะดังนี้
1. ผลกระทบทางร่างกาย เช่น อาการหวาดผวา ปรากฎบาดแผลตามร่างกายและผิวหนัง มีอาการเจ็บปวดหรือความ
พิการทางร่างกาย เจริญเติบโตช้า เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือตั้งครรค์โดยไม่พึงประสงค์กรณีถูกกระทาทางเพศ
2. ผลกระทบทางจิตใจ เช่น ซึม เฉยเมย ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม เก็บตัว เก็บกด วิตกกังวล หวาดระแวง รู้สึกคั บข้องใจ
หงุดหงิด ฉุนเฉียว ก้าวร้าว ดื้อรั้น รู้สึกด้อยคุณค่าในตนเอง มีปัญหาในการปรับตัว ไม่เป็นมิตรกับคนรอบข้าง รู้สึกขาดความรัก
เกลียดชังบิดามารดา
3. ปัญหาทางพฤติกรรมระยะยาว เด็กจะสะสมและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยความรุนแรง ใช้กาลังใน
การตั ด สิ น ปั ญ หาแทนการใช้เ หตุ ผ ล บางคนมี พ ฤติ ก รรมก้ า วร้ าว ต่ อ ต้า นสั งคม ท าให้ มี ก ารกระท าผิ ด กฎหมายหรื อ ก่ อ
อาชญากรรม หรือมีพฤติกรรมทาร้ายตนเอง เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่และยาเสพติด การสาส่อนทางเพศ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นงนภัส รู้คงประเสริฐ, นฤมล ศรีกุญชร, พัชรินทร์ ฉัตรคาฟั่น (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษารายกรณีแบบบูรณาการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมในจังหวัดพิจิตร ผลการศึกษาสรุปได้สาระสาคัญคือ กรณีศึกษาถูกทารุณกรรมทาง
เพศ โดยการข่มขืน จานวน 4 ใน 5 กรณี และมีจานวน 3 กรณีที่ถูกบุคคลในครอบครัวเป็นผู้กระทาคือ บิด าโดยสืบสันดาน
จานวน 2 กรณี บิดาเลี้ยง จานวน 1 กรณี ซึ่งการกระทาโดยบุคคลในครอบครัว ได้ข่มขืนในช่วงเวลากลางคืนที่ทุกคนใน
ครอบครัวนอนรวมกัน กรณีถูกบุคคลภายนอกครอบครัวข่มขืน ผู้กระทาเป็นคนรู้จักคุ้นเคย อาศัยอยู่ใกล้เคียงกัน หลอกล่อให้
ออกไปข้างนอกซึ่งเป็นที่ลับตาคน และใช้เป็นที่ข่มขืน กรณีศึกษาถูกกระทามาเป็นระยะเวลานานกว่าปี เพราะไม่กล้าขอความ
ช่วยเหลือจากคนอื่น เนื่องจากถูกข่มขู่ว่าจะฆ่า ในลักษณะการล่วงละเมิดทางเพศทั้ง 4 กรณี ผู้กระทามีสติสัมปชัญญะ จานวน
2 กรณี และไม่มีสติสัมปชัญญะจากการเมาสุรา จานวน 2 กรณี และทั้ ง 4 กรณี ครูเป็นผู้สังเกตพบจากพฤติกรรมเหม่อลอย
แยกตัว หวาดกลัว หลบหน้า
นันทพันธ์ ชินล้าประเสริฐ (2546) กลุ่มวัยรุ่นและผู้หญิงที่ฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีมูลเหตุมาจาก
ความเครียดที่เกิดจากปัญหาครอบครัว ขาดทักษะในการจัดการกับปัญหาและความเครียด ตลอดจนปัญหาการเข้าถึงแหล่งให้
ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพเมื่อประสบปัญหาวิกฤต ปัญหาการฆ่าตัวตายยังไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจัง
ดังนั้น งานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการและทักษะในการเผชิญปัญหาจึงเป็นสิ่งจาเป็น การวิจัยเกี่ยวกับทารุณกรรมเด็ก
พบว่า เด็กเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว ถูกเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสม และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เห็นการใช้ความรุนแรง
จะพัฒนาเป็นผู้กระทาความรุนแรงต่อไป ปัญหาการทารุณกรรมเด็กในสังคมไทยยังไม่ได้รับความสนใจและตระหนักมาก
เท่าที่ควรการศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่า ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง จึงควรผลักดันด้านกฏหมาย ให้เด็กได้รับ
การคุ้มครองจากการทารุณกรรมโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และควรมีระบบและมาตรการที่เป็นรูปธรรมในเรื่องการปกป้องสิทธิเด็ก
วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุลและคณะ (2546) ศึกษาเรื่องการประเมินกระบวนการยุติธรรมในการคุม้ ครองสวัสดิภาพบุคคลที่
ได้รับความรุนแรงในครอบครัว ได้สรุปผลกระทบที่เด็กได้รับจากการถูกละเมิดสิทธิคือ เด็กที่ประสบเหตุการณ์บ่อย ๆ เด็กจะ
ซึมซับพฤติกรรมความรุนแรงและเมื่อเติบโตขึ้นจะแก้ปญ
ั หาด้วยวิธรี นุ แรงทั้งในครอบครัวและนอกครอบครัวเสมอ ส่วน
เด็กผู้หญิงที่เห็นมารดาถูกทาร้ายทุบตีบ่อย เด็กจะเรียนรู้และยอมรับสภาพความรุนแรงของชีวิตสมรส เมื่อเติบโตมีคู่สมรสก็จะ
ยอมให้คู่ครองทาร้ายทุบตี
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สุพัตรา มีมาก (2549) ศึกษาเรื่องผลการอบรมการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศที่มีต่อความรู้และความตั้งใจมี
พฤติกรรมป้องกันตนเองในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีเด็กที่มีผู้ปกครองคือพ่อหรือแม่คนเดียว
เด็กที่อยู่กับปู่ย่า และเด็กที่มีพ่อหรือแม่คนเดียว เด็กเหล่านี้ได้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่ ไม่มี
หรือไม่แน่ใจว่ามีบุคคลในครอบครัวที่สามารถจะบอกเล่าเรื่องราวหรือปรึกษาได้เมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศ ข้อมูลเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นว่ามีเด็กที่อยู่ในความดูแลของผู้อื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ หรือมีพ่อหรือแม่คนเดียวเป็นผู้ดูแล ต้องเผชิญปั ญหาต่างๆ
เพียงลาพัง โดยขาดผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่เด็กสามารถไว้วางใจ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวหรือปรึกษาปัญหาต่างๆ ดังนั้นเด็กกลุ่มนี้มี
ความเสี่ยงสูงที่จะถูกละเมิดสิทธิในด้านต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังระบุว่า สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเลี้ยงดูให้มีการ
เจริญเติบโตตามวัยและพัฒนาการของเด็ก มีผลต่อร่างกาย จิตใจ และบุคลิกภาพของเด็กเป็นอย่างมากและมีผลสืบเนื่องและ
ยาวนานจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเด็กที่ถูกปล่อยปละละเลย จะมีความทรงจาที่ฝังใจและถือได้ว่า เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ที่เลวร้ายและขมขื่นตลอดไป อันส่งผลให้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะเลี้ยงดูเด็ กในลักษณะที่ตนเองได้รับหรือ
ประสบมา
2. เครื่องมือและวิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กนักเรียนหญิงและนักเรียนชายที่มีอายุระหว่าง
12-16 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสมุทรปราการ
ประกอบด้วยนักเรียนชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 29,973คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ที่เคยถูกละเมิดสิทธิ จานวน 151 คน โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนและครอบครัว ตอนที่ 2
ประสบการณ์ของนักเรียนในการถูกละเมิดสิทธิ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านเพศและการถูกละเลยทอดทิ้ง ตอนที่
3 วิ ธี ก ารจั ดการปั ญ หาการถู ก ละเมิด ตอนที่ 4 ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น หลังจากนั ก เรีย นถู ก ละเมิด สิ ท ธิ โดยเนื้ อ หาของ
แบบสอบถามประกอบด้วย 50 ข้อคาถาม ลักษณะของคาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยคาตอบมี 5
ระดับคือ 4หมายถึง ถูกกระทาสม่าเสมอ 3 หมายถึง ถูกกระทาบ่อยครั้ง 2 หมายถึง ถูกกระทาบางครั้ง 1 หมายถึง ถูกกระทา
นานนานครั้ง 0 หมายถึง ไม่เคยถูกกระทาเลย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
3. ผลการศึกษา
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลและครอบครัว
จานวนนักเรียนมีทั้งหมด 151 คน เป็นเพศชาย จานวน74 คน (49.01%) และเพศหญิง จานวน 77 คน (50.99%)
อายุ นักเรียนส่วนใหญ่ อายุ 13 ปี จานวน 54 คน (35.76%) ระดับชั้นเรียน ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 71 คน (47.02%) ลาดับบุตร ส่วนใหญ่เป็นบุตรคนที่ 1 จานวน 62 คน (41.06%) จานวนพี่น้อง โดยส่วนใหญ่มีพี่น้อง
2 คน จานวน 72 คน (47.68%) สถานภาพการสมรสของบิดามารดา โดยส่วนใหญ่ยังอยู่ด้วยกัน จานวน 86 คน (56.95%) ผู้
ที่ดูแลหลัก ส่วนใหญ่ได้แก่ บิดามารดา จานวน 70 คน (46.36%) สมาชิกในครอบครัว โดยส่วนใหญ่มีเพียงพ่อแม่และลูก
จานวน 64 คน (42.38%) การศึกษาสูงสุดของบิดา ส่วนใหญ่ศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 48 คน (31.79%) การศึกษา
สูงสุดของมารดา ส่วนใหญ่ศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 61 คน (40.40%) สัมพันธภาพของนักเรียนกับบิดามารดาและ
คนอื่นในครอบครัว ส่วนใหญ่มีความสนิทสนมใกล้ชิดดี จานวน 69 คน (45.70%) ฐานะของครอบครัว ส่วนใหญ่พอมีพอกิน
จานวน 142 คน (94.04%) ลักษณะที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่เป็นบ้านเช่า จานวน 43 คน (28.48%) การแบ่งห้องนอนในบ้าน
ส่วนใหญ่มีการแบ่งห้องนอนเป็นสัดส่วน จานวน 102 คน (67.55%) การดื่มสุราของบิดา มารดาและบุคคลในครอบครัว ส่วน
ใหญ่ มีการดื่มสุรา จานวน 81 คน (53.64%) การทะเลาะกันของบิดา มารดาและบุคคลในครอบครัว มีการทะเลาะกัน จานวน
54 คน (35.76%) การทาร้ายร่างกายของบิดา มารดาและบุคคลในครอบครัว ไม่มีทาร้ายร่างกายกัน จานวน 49 คน
(32.45%) และมีการทาร้ายร่างกายกัน จานวน 11 คน (7.28%) การใช้ยาเสพติดของบิดา มารดาและบุคคลในครอบครัว ไม่มี
การใช้การใช้ยาเสพติด จานวน 48 คน (31.79%) ประวัติการถูกละเมิดสิทธิของบิดามารดา ส่วนใหญ่ ไม่มีประวัติการถูก
ละเมิดสิทธิของบิดามารดา จานวน 99 คน (65.56%)
2. ประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างในการถูกละเมิดสิทธิ
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จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การถูกละเมิดสิทธิ 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านเพศและ
การถูกละเลยทอดทิ้ง โดยเรียงลาดับจากการถูกละเมิดมากที่สุดไปน้อยที่สุดในแต่ละด้าน คือนักเรียนมี ประสบการณ์การถูก
ละเมิดสิทธิทางด้านจิตใจมากที่สุด รองลงมา ด้านร่างกาย การถูกละเลยทอดทิ้งและด้านเพศ ตามลาดับ รายละเอียดปรากฎ
ในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงประสบการณ์การถูกละเมิดสิทธิ 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านเพศและการถูกละเลยทอดทิ้ง
ลักษณะการถูกละเมิด
ด้านจิตใจ
1. ใช้น้าเสียงหรือคาพูดอันหยาบคายที่แสดงถึงการประชดประชัน
หรือพูดดูถูกเหยียดหยาม เช่นตวาด ตะคอก ดุด่า ดูถูก หรือพูด
สกิดจุดด้อย
2. พูดข่มขู่เพื่อแสดงให้หวาดกลัวหรือแสดงว่าไม่รัก ไม่สนใจ ไม่เลี้ยงดู
3. ห้ามไม่ให้ออกจากบ้าน กักบริเวณ หรือห้ามไม่ให้เข้าบ้าน ไล่ออก
จากบ้าน
หรือห้ามไม่ให้คบเพื่อน
4. พบเห็นบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวทะเลาะ ตบตี
หรือการทาร้ายร่างกายกัน
5. บังคับให้รับผิดชอบงานที่เกินกาลังหรือเกินวัยหรือบังคับให้ทางาน
ผิดกฎหมาย
เช่น ขายยาเสพติด ขายของบนผิวจราจร เสริฟอาหารในเวลา
กลางคืน เป็นต้น
ด้านร่างกาย
1. ใช้มือและเท้าทาร้ายอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทาให้มีรอยฟก
ช้าหรือ
มีบาดแผลเล็กน้อยเช่น ดึงผม กัด ผลัก เหวี่ยง กระชาก หยิก ข่วน
ตบหน้า
บีบคอ รัดคอ
2. ใช้อาวุธหรือของมีคมทาร้ายอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น
เฆี่ยนตีด้วยไม้ เข็มขัด ไม้แขวนเสื้อ ไม้กวาด สายไฟ หรือของมีคม
3. ใช้มือและเท้าทาร้ายอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทาให้มีอาการ
บาดเจ็บ
เล็กน้อยถึงขั้นรุนแรงเช่น เตะ ต่อย กระทืบ จับหัวโขกหรือ
จับกระแทกกับของแข็งหรือขว้างปาสิ่งของใส่
4. นาบหรือจีด้ ้วยของร้อน เช่น ใช้บุหรี่จี้ น้าร้อนลวก เตารีดนาบ
การถูกละเลยทอดทิง
1. ได้รับอาหารไม่ครบทุกมื้อหรือไม่ให้เงินใช้
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จานวนผู้ถูก

ความถี่ในการ

ละเมิดสิทธิ (%)

ถูกละเมิดสิทธิ

46.36

นาน ๆ ครั้ง

39.07

นาน ๆ ครั้ง

25.83

นาน ๆ ครั้ง

15.23

นาน ๆ ครั้ง

10.60

นาน ๆ ครั้ง

29.14

นาน ๆ ครั้ง

25.17

นาน ๆ ครั้ง

15.23

นาน ๆ ครั้ง

3.97

นาน ๆ ครั้ง

17.88

นาน ๆ ครั้ง

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
2. บ้านที่อยู่อาศัยมีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือไม่ถูก
สุขลักษณะ
เช่น มีหลุมลึก ท่อไม่มฝี าปิด สกปรก เป็นแหล่งผลิตเชื้อโรค เป็นต้น
3. ไม่ดูแลเอาใจใส่ในการเลี้ยงดู และอบรมสั่งสอน หรือไม่ให้ความรัก
ความอบอุ่น
4. ทอดทิ้งให้อยู่บ้านตามลาพัง ถูกนาไปทิ้งไว้ที่อื่น เช่น บ้านญาติ บ้าน
คนรู้จัก หรือสถานสงเคราะห์ เป็นต้น
5. ไม่ดูแลหรือไม่พาไปหาหมอเวลาบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
6. ไม่ส่งเรียนหนังสือ
7. ไม่มีเสื้อผ้าที่เหมาะสมและเพียงพอกับอากาศให้สวมใส่
ด้านเพศ
1. พูดลามก ลวนลาม
2. ล่อลวงหรือบังคับหรือมอมเมาด้วยยาหรือสุรา ให้จับต้องอวัยวะส่วน
ต่างๆ
ของร่างกายรวมถึงบังคับให้ร่วมเพศ
3. ถ่ายรูปภาพ วีดีโอ หรือคลิปโป้ ขณะร่วมเพศแล้วนามาข่มขู่เอาเงิน
หรือสิ่งของ
หรือนาไปขาย
4. ให้ดูรูปภาพโป๊ วีดโี อลามก โชว์อวัยวะเพศให้ดู
5. แอบดูเวลาอาบน้า แอบถ่ายรูปภาพ วีดีโอหรือคลิปโป้
6. ล่อลวงหรือบังคับให้ขายบริการทางเพศ
7. ถูกจับต้อง กอดจูบ ลูบคลาร่างกายและอวัยวะเพศ

11.92

นาน ๆ ครั้ง

10.60

นาน ๆ ครั้ง

9.93
5.96
3.31
3.31

นาน ๆ ครั้ง
นาน ๆ ครั้ง
นาน ๆ ครั้ง
นาน ๆ ครั้ง

5.30

นาน ๆ ครั้ง

2.65

นาน ๆ ครั้ง

1.99

นาน ๆ ครั้ง

1.32
1.32
1.32
0.66

นาน ๆ ครั้ง
นาน ๆ ครั้ง
นาน ๆ ครั้ง
นาน ๆ ครั้ง

3. วิธีการจัดการปัญหาของเด็กนักเรียนภายหลังการถูกละเมิดสิทธิ
หลังจากที่ถูกละเมิดสิทธิกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการจัดการปัญหาโดยการปิดบังเหตุการณ์เป็นความลับ ร้อยละ 36.42
เล่าเหตุการณ์ให้กับบุคคลในครอบครัวและนอกครอบครัวได้รับทราบ หรือแจ้งความเพื่อดาเนินคดี รายละเอียดปรากฎใน
ตารางที่ 2 ดังนี้
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของวิธีการจัดการปัญหาของเด็กนักเรียนภายหลังการถูกละเมิดสิทธิ
วิธีการจัดการปัญหาของเด็กภายหลังถูกละเมิดสิทธิ
มีผู้อื่นรับทราบหรือพบเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บุคคลในครอบครัวที่นักเรียนเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บุคคลภายนอกครอบครัวที่นักเรียนเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
พฤติกรรมหลังการถูกละเมิดสิทธิ
มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ปัญหา
หน่วยงานที่ขอความช่วยเหลือหลังจากถูกละเมิดสิทธิ

วิธีการของบุคคลหรือหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ

รายละเอียด
ไม่มี
ไม่ทราบ
บิดา
มารดา
เพื่อนสนิท
ครู, อาจารย์
ปิดเป็นความลับ
เคยคิดหนีออกจากบ้าน
มี
ไม่มี
สถานีตารวจ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ
พาไปแจ้งความดาเนินคดี
ให้ปิดเป็นความลับกับผู้กระทาการละเมิด
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ร้อยละ
58.28
25.83
40.40
31.13
59.60
13.91
36.42
19.21
74.70
4.64
37.09
5.96
25.83
15.89

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
4. ผลกระทบที่เกิดขึนหลังจากที่นกั เรียนถูกละเมิดสิทธิ
หลังจากที่ถูกละเมิดสิทธิกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบต่อตัวเองในด้านจิตใจ คือ ร้อยละ 45.70 นอก
จากนั้นยังเกิดผลกระทบต่อครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง ผลกระทบต่อการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดปรากฎในตารางที่
3 ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่นักเรียนถูกละเมิดสิทธิ
ผลกระทบต่อ
ตัวนักเรียน

ครอบครัวนักเรียน

การเรียนของนักเรียน

ปฎิกิริยาที่ชุมชนหรือสังคมมีต่อนักเรียน

ความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

ผลกระทบที่เกิดขึนหลังจากทีน่ ักเรียนถูกละเมิดสิทธิ
ทางจิตใจ เช่น เศร้า เสียใจ โกรธเกลียดและชิงชัง
ซึมเศร้าหรือคิดฆ่าตัวตาย เป็นต้น
ทางร่างกาย เช่น มีรอยฟกช้า เป็นแผล ปวดหัวปวดท้อง
แขนขาหักหรือตั้งครรภ์ เป็นต้น
ทางพฤติกรรมและการดาเนินชีวิต เช่น มีอารมณ์เกรี้ยวกราด
เก็บตัวหรือชอบพูดจาหยาบคาย ก้าวร้าว มองโลกในแง่ร้าย
นอนหลับยาก ฝันร้าย ต้องพบจิตแพทย์ หรือต้องทาแท้ง เป็น
ต้น
ขาดความรักและความไว้วางใจกัน
เกิดการโต้เถียงและทะเลาะวิวาท
พ่อแม่หย่าร้างทาให้ครอบครัวแตกแยก
ไม่มสี มาธิในการเรียนและผลการเรียนตกต่า
ไม่คบค้าสมาคมกับเพื่อน
มีปัญหาทะเลาะวิวาทในโรงเรียน
เป็นปกติ
แสดงความหวาดระแวงหรือไม่ไว้วางใจ
เป็นข้อคิดและคติเตือนใจต่อสังคม
ได้
ไม่แน่ใจ
ไม่ได้

ร้อยละ
45.70
21.19
19.87

31.79
24.50
19.87
52.98
15.23
8.61
46.36
21.19
9.93
56.29
11.26
7.28

4. การอภิปรายผลการศึกษา
ประสบการณ์การถูกละเมิดสิทธิเด็กโดยบุคคลในครอบครัวของเด็กนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อยตามลาดับดังนี้ กลุ่มตัวอย่างถูกละเมิดสิทธิด้านจิตใจมากที่สุดคือ การถูกใช้น้าเสียง
หรือคาพูดอันหยาบคายที่แสดงถึงการประชดประชันหรือพูดดูถูกเหยียดหยาม เช่น ตวาด ตะคอก ดุด่า ดูถูก สกิดจุดด้อย เป็น
ต้น รองลงมากลุ่มตัวอย่างถูกละเมิดสิทธิด้านร่างกายคือ ส่วนใหญ่ถูกใช้มือและเท้าทาร้ายอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทาให้
มีรอยฟกช้าหรือมีบาดแผลเล็กน้อย เช่น ดึงผม กัด ผลัก เหวี่ยง กระชาก หยิก ข่วน ตบหน้า บีบคอ รัดคอ เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างถูกละเมิดสิทธิในลักษณะการถูกละเลยทอดทิ้งคือ ส่วนใหญ่ได้รับอาหารไม่ครบทุกมื้อหรือไม่ให้เงินใช้ และที่พบน้อยที่สุด
คือกลุ่มตัวอย่างถูกละเมิดสิทธิด้านเพศ คือ ถูกล่อลวงหรือบังคับหรือมอมเมาด้วยยาหรือสุรา ให้จับต้องอวัยวะส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายรวมถึงบังคับให้ร่วมเพศ ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรีสุดาวัลย์ ฉันภัทรางกูล (2546 : 186) พบว่า
การถูกกระทารุนแรงของเด็กวัยรุ่นในครอบครัว ที่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม
ถูกกระทารุนแรงทางด้านจิตใจมากที่สุด มีถึงร้อยละ 64.7 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการถูกกระทาของเด็กวัยรุ่นมี ปัจจัย
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปกครองหลัก ได้แก่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งตรงกับผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การมี
พฤติกรรมด้านลบของบุคคลในครอบครัว ของกลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดื่มสุรา สูงถึงร้อยละ 53.64 หรือจานวน
81 คน จากจานวน 151 คน ซึ่งถือได้ว่าเกินครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ข้อมูลดังกล่าวน่าจะเป็นมูลเหตุส่วนหนึ่งที่ กลุ่ม
ตัวอย่างถูกละเมิดสิทธิจากการดื่มสุราของผู้กระทาการละเมิดได้ อีกทั้งตรงกับผลการศึกษาของ อังคณา ช่วยค้าชู (2555: 7)
ที่ระบุว่า จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงของประเทศไทย พบว่ามีปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทาความรุนแรงใน
ครอบครัวดังนี้ คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้ขาดสติสัมปชัญญะและเกิดการทาร้าย รองลงมาคือปัญหาการพนัน
ปัญหาหนี้สินจนก่อให้เกิด ความเครียด และปัจจัยเกี่ยวกับสื่อที่สะท้อนเร้าอารมณ์ให้เกิดการกระทาความรุนแรง และปัจจัย
เรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นปัจจัยที่พบมากที่สุด ทั้งนี้จากการสังเคราะห์งานวิจัยอื่นๆ พบว่า เด็กถูกละเมิดสิทธิ
ทางร่างกายเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือทางจิตใจ ทางเพศ และการปล่อยปละละเลย ตามลาดับ (สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม , 2552) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ราตรี อร่ามศิลป์ (2544 : 15) ที่พบว่า เด็กถูกทารุณกรรมทางกายมากที่สุด
เช่นเดียวกันกับประเทศในทวีปเอเชีย เช่น เกาหลี ที่ยังมีการใช้ความรุนแรงด้วยการตี ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและคิดว่าเป็น
วิธีการที่ได้ผลในการควบคุมหรือแก้ไขพฤติกรรมของเด็ก ผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีความรุนแรงจะมีความคิดและทัศนคติ
เกี่ยวกับความรุนแรงในด้านที่ต่างจากผู้ที่มาจากครอบครัวที่ไม่มีความรุนแรง เช่น ผู้ที่ เติบโตในครอบครัวที่มีความรุนแรงจะ
รับรู้ถึงการใช้อานาจ และรับรู้ถึงความรักที่บางครั้งย่อมมาพร้อมความเจ็บปวด เป็นต้น เด็กที่ถูกกระทารุนแรงมีแนวโน้มจะ
กระทารุนแรงเมื่อเขาเติบโตขึ้น (สถาบันวิจัยประชากรศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2552 : 218)
วิธีการจัดการปัญหาของเด็กนักเรียนที่ถูกบุคคลในครอบครัวละเมิดสิทธิ
จากการศึกษาวิธีการจัดการปัญหาของเด็กนักเรียนที่ถูกบุคคลในครอบครัวละเมิดสิทธิ พบว่าพฤติกรรมหลังการถูก
ละเมิดสิทธิ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปกปิดเรื่องเป็นความลับ ร้อยละ 36.42 เคยคิดหนีออกจากบ้าน ร้อยละ 19.21 เคยหนีออก
จากบ้าน ร้อยละ 1.99 และทาร้ายตนเองหรือพยายามฆ่าตัวตาย ร้อยละ 1.99 กลุ่มตัวอย่างที่เคยขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เลือกที่จะขอความช่วยเหลือจาก สถานีตารวจมากที่สุด ร้อยละ 37.09 รองลงมาคือ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ และวิธีการของบุคคลหรือหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือคือ พาไปแจ้งความดาเนินคดีมากที่สุด
ร้อยละ 25.83 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ พฤติกรรมหลังการถูกละเมิดสิทธิ กลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะปิดเป็นความลับ มี
ตัวเลขสูงถึง ร้อยละ 36.42 หรือ 55 คน จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 151 คน เด็กเหล่านี้บางรายคิดว่าตนเองเป็นคนทา
ผิดจึงต้องถูกลงโทษ บางรายอาจรู้สึกกลัว และอาย จึงไม่กล้าขอความช่วยเหลือ โดยเฉพาะหากเด็กถูกข่มขู่ ยิ่งทาให้เรื่อง
เหล่านี้ถูกซุกซ่อน จึงทาให้ตัวเลขของเด็กที่ถูกกระทาถูกซ่อนเร้นเอาไว้ อันแสดงให้เห็นว่าเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ มีตัวเลขใน
ความเป็นจริง สูงกว่าสถิติของสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีออกมาอีกมากมายนัก นอกจากนี้ข้อมูลยังสะท้อนให้เห็นว่า มี
เด็กที่อยู่ในความดูแลของผู้อื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ หรือมีพ่อหรือแม่คนเดียวเป็นผู้ดูแล ต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ เพียงลาพัง โดยขาดผู้
ที่อยู่ในครอบครัวที่เด็กสามารถไว้วางใจ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวหรือปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นเด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะ
ถูกละเมิดสิทธิในด้านต่างๆ ได้ (สุพัตรา มีมาก, 2549: 49) นอกจากนี้ ผลการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ถูกละเมิด
สิทธิ เลือกที่ จะขอความช่วยเหลือจากสถานีตารวจ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ นั่นหมายถึง
สถาบันทั้ง 2 แห่ง ยังคงเป็นสถาบันหลักที่สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือเด็กได้ ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของนงนภัส รู้คง
ประเสริฐ, นฤมล ศรีกุญชร, พัชรินทร์ ฉัตรคาฟั่น (2550: 1 - 2) กรณีศึกษา เด็กนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นระยะ
เวลานานกว่าปี เพราะไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากคนอื่น เนื่องจากถูกข่มขู่ว่าจะทาร้ายหรือทาให้เสียชีวิต แต่กรณีดังกล่าว
ครูเป็นผู้สังเกตพบจากพฤติกรรมที่เหม่อลอย แยกตัว หวาดกลัว หลบหน้าของนักเรียน ครูจึงได้สอบถามจึงรับทราบถึงการถูก
ละเมิดดังกล่าว
ผลกระทบที่เกิดขึนหลังจากการถูกละเมิดสิทธิ
จากการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการถูกละเมิดสิทธิ พบว่า เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
ด้านจิตใจ เช่นเศร้า เสียใจ โกรธเกลียดและชิงชัง ซึมเศร้า คิดฆ่าตัวตาย รองลงมามีผลกระทบด้านร่างกาย เช่น มีรอยฟกช้า
เป็นแผล ปวดหัวปวดท้อง แขนขาหัก ตั้งครรภ์ และผลกระทบทางพฤติกรรมและการดาเนินชีวิต เช่น มีอารมณ์เกรี้ยวกราด
เก็บตัว ชอบพูดจาหยาบคาย และก้าวร้าว มองโลกในแง่ร้าย นอนหลับยาก ฝันร้าย ต้องพบจิตแพทย์ ต้องทาแท้ง ตามลาดับ
ซึ่งสอดคล้องกับ ผลของการศึกษามากมายที่สนับสนุนว่า สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเลี้ยงดูให้มีการเจริญเติบโตตาม
วัยและพัฒนาการของเด็ก มีผลต่อร่างกาย จิตใจ และบุคลิกภาพของเด็กเป็นอย่างมากและมีผลสืบเนื่องและยาวนานจนเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเด็กที่ถูกปล่อยปละละเลย จะมีความทรงจาที่ฝังใจและถือได้ว่า เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่
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เลวร้ า ยและขมขื่ น ตลอดไป อั น ส่ งผลให้ เ มื่ อ เติ บ โตเป็ น ผู้ ใ หญ่ ก็ จ ะเลี้ ย งดู เ ด็ ก ในลั ก ษณะที่ ต นเองได้ รั บ หรื อ ประสบมา
เช่นเดียวกัน (สุพัตรา มีมาก,2549: 49) หรือวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญู สกุลและคณะ (2546) ได้สรุปผลกระทบที่เด็กถูกละเมิด
สิทธิคือ เด็กที่ได้รับหรือประสบเหตุการณ์บ่อย ๆ เด็กจะซึมซับพฤติกรรมความรุนแรงและเมื่อเติบโตขึ้นจะแก้ปัญหาด้วยวิธี
รุนแรงทั้งในครอบครัวและนอกครอบครัวเสมอ ส่วนเด็กผู้หญิงที่เห็นมารดาถูกทาร้ายทุบตีบ่อย เด็กจะเรีย นรู้และยอมรับ
สภาพความรุนแรงของชีวิตสมรส เมื่อเติบโตมีคู่สมรสก็จะยอมให้คู่ครองทาร้ายทุบตี นอกจากนี้ผลการศึกษายังระบุว่า ส่วน
ใหญ่นักเรียนจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แต่ทั้งนี้ตัวเลขของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ มี
จานวนถึง 12 คน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่าง พยายามฆ่าตัวตาย เคยคิดฆ่าตัวตาย นอนหลับยาก ตื่นกลางดึก ฝันร้าย อยู่เป็น
ประจา ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปในทางเดียวกันกับ นันทพันธ์ ชินล้าประเสริฐ (2546: 44 - 45) ชี้ให้เห็นว่า อัตราการฆ่า
ตัวตายมีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น และการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีมูลเหตุมาจากความเครียดที่เกิดจากปัญหาครอบครัว ขาด
ทักษะในการจัดการกับปัญหาและความเครียด ตลอดจนปัญหาการเข้าถึงแหล่งให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพเมื่อประสบ
ปัญหาวิกฤต ปัญหาการฆ่าตัวตายยังไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังตรงกับข้อเสนอแนะที่ระบุว่า ควร
มีการป้องกันความเครียดที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์รุนแรง (Post Traumatic Stress Disorder) การป้องกันภาวะซึมเศร้า การ
ประเมินความเสี่ยงของการฆ่าตัวตาย หลังจากที่เด็กถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว (นันทิกา สวัสดิพานิช, 2555: 106 107)
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะคือ เด็กส่วนใหญ่ที่ถูกละเมิดสิทธิ เลือกที่จะปิด
เรื่องราวเป็นความลับ ไม่กล้าที่จะบอกเล่าเรื่องราว ปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ แม้แต่คนในครอบครัวของตนเอง ดังนั้น
ผู้วิจัยขอสรุปดังนี้
1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์พึ่งได้ (OSCC) ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
ไว้วางใจให้เด็ก มีความกล้าขอคาปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากทางศูนย์ต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่อยู่ใกล้
ที่สุดเมื่อยามฉุกเฉินหรือจาเป็น
2.นอกจากนี้ควรผลักดันนโยบาย ในการให้ความรู้ และพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะการป้องกันตนเอง
หรือทักษะที่จาเป็นต่างๆ เพื่อถ่ายทอดให้เด็กได้ตระหนัก และเรียนรู้ที่จะปกป้องตนเอง อันเป็นพื้นฐานของการป้องกันปัญหา
อย่างถาวร
3.จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนาผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะ
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ครูและอาจารย์ นาข้อมูลไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานที่ รวมทั้งผลที่ได้ยังเป็น
แนวทางในการศึกษาค้นคว้า สาหรับนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กต่อไป
5. สรุป
การ การละเมิดสิทธิเด็กเป็นปัญหาที่มีความละเอียดและซับซ้อน โดยเฉพาะต้องเกี่ยวพันกับพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือบุคคล
ใกล้ชิดในครอบครัว รูปแบบของการถูกละเมิดไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านเพศหรือการถูกละเลยทอดทิ้ง เด็ก
ที่ถูกกระทาย่อมได้รับผลกระทบต่างๆ มากมายที่มีต่อตัวเด็กโดยตรง ทางด้านร่างกาย จะพบรอยฟกช้าดาเขียว เป็นแผล มี
อาการปวดหัวปวดท้องเป็นประจา แขนขาหักหรือเกิดการตั้งครรภ์ เด็กที่ถูกละเมิดด้านจิตใจ เศร้า เสียใจ โกรธเกลียดและ
ชิงชัง ซึมเศร้าหรือคิดฆ่าตัวตาย ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและการดาเนินชีวิต ของเด็ก เช่น มีอารมณ์เกรี้ยวกราด เก็บตัวหรือ
ชอบพูดจาหยาบคาย ก้าวร้าว มองโลกในแง่ร้าย ไม่มีสมาธิในการเรียนและผลการเรียนตกต่า นอนหลับยาก ฝันร้าย ต้อง
พบจิตแพทย์ หรือต้องทาแท้ง นอกจากนี้ยังส่งผลต่อโครงสร้างและความมั่นคงของครอบครัว เช่น ขาดความรักและความ
ไว้วางใจกัน เกิดการโต้เถียงและทะเลาะวิวาท พ่อแม่หย่าร้างทาให้ครอบครัวแตกแยก ซึ่งสรุปได้ว่า การละเมิดสิทธิเด็ก
ยังคงเป็นปัญหาที่ที่ซ่อนเร้นอยูในครอบครัวทั่ว ๆ ไป ที่คนในสังคมอาจมองเห็นเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ และเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัว แต่สาหรับตัวเด็กแล้วการที่ถูกละเมิดสิทธิไม่ว่าจะด้านใดก็ตามย่อมเป็น
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ประสบการณ์ด้านลบและเลวร้ายต่อเด็กเสมอ และที่ผ่านมาหลายส่วนงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เห็นถึงปัญหาและ
ช่วยกันแก้ไ ข แต่ดูเ หมื อนว่ าความรุนแรงของปัญหานี้ยั งคงมีอ ยู่อย่ างต่อเนื่อง คงถึงเวลาแล้วที่ ต้องตระหนั กถึงการ
แก้ปัญหานี้อย่างจริงจังมากขึ้น ผลของการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่า เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิจานวนไม่น้อยไม่สามารถจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือ จึงต้องปกปิดเรื่องราวของการถูกละเมิดไว้เป็นความลับ อนึ่งการเข้า
ไปช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิไปแล้วนั้น คงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเยี่ยวยาเด็ก แต่ก็เปรียบเสมือน
“วัวหายแล้วล้อมคอก” ดังนั้น วิธีป้องกันปัญหาที่ดีที่สุด คือจาเป็นต้องให้เด็กเหล่านี้มีความเข้าใจในสิทธิของตน ตระหนัก
ถึงสิทธิส่วนบุคคล สิทธิเด็ก เมื่อเด็กรู้และเข้าใจก็สามารถปกป้องสิทธิของตนได้ รวมถึงควรปลูกฝัง และให้ความรู้ในการ
รู้จักการป้องกันตัว รู้จักและรู้เท่าทันคน แม้จะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด ส่วนทีมสหวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ควร
ให้ความสาคัญกับการเฝ้าระวังเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ครูอาจารย์ที่มีความใกล้ชิดกับเด็กรองมาจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง คอย
สังเกตุพฤติกรรมของเด็ก หากผิดสังเกตุควรซักถามและสร้างความไว้วางใจให้เด็กกล้าที่จะพูดหรือเล่าเรื่องราวที่มีเกิดขึ้น
กล้าเปิดเผยเรื่องราวของตนเอง เพื่อปรึกษาและหาทางออกร่วมกัน ดีกว่าให้เด็กคิดทาในสิ่งที่ไม่ดีหรือให้โทษต่อตนเอง ทั้ง
การประชดชีวิต คิดหนีออกจากบ้านหรือการคิดฆ่าตัวตาย ให้เด็กรู้จักแสวงหาทางออกในการปัญหา และมีความสามารถ
ในการจัดการกับปัญหา รู้สึกถึงการมีคุณค่าในตนเอง จนสามารถกลับไปมีชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
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การติดตามประเมินผลแบบมีสว่ นร่วมพืนที่ต้นแบบงานผู้สูงอายุ
The Participatory Evaluation of Elderly Prototyping Areas
1

เล็ก สมบัติ
Lek Sombat

ABSTRACT
The Participatory Evaluation of Elderly Prototyping Areas is the part of the plan on the
development of elderly quality of life in Singburi Province and NakhonRangsit Municipality, Pathumthani
Province. The project’s objectives are as follows; 1) to monitor the project’s operation in line with plans;
2)to reflect performance to officers and provide advices; 3) to study direct and indirect operating results
at certain periods of time; 4) to support monitoring team establishment. The operation covered 5 aspects
1) elderly’ database development; 2) middle-term and long-term care for dependent elderly; 3) job and
income for the elderly; 4) learning and preparation; and 5) elderly-friendly places.
The study method was the participatory evaluation. Under the concept of CIPP Model, the
monitoring emphasized on evaluating key performance indicators of plans, both quantitative and
qualitative. The monitoring and evaluation results are summarized as follows. The evaluation results on
environmental conditions of all model areas were at the satisfactory level. The elderly work was
supported by local management. There were many volunteer-spirit officers so, with support on working
tools, they were able to develop and set new activities/ projects. Regarding input or basic factors, all of
the model areas had resources i.e. social capital, human capital and financial capital. Hence, they were
ready to drive operating plans for the quality of life development appropriately. In term of operating
process, the model areas for the plan’s objectives were selected properly. Plans for the development of
elderly quality of life were determined by the mode areas. Working mechanisms were set. Knowledge
and capability of officers were enhanced by study visit and academic knowledge. Knowledge exchange
forums were valuable activities. For the operating performance of the model areas, a total of 5 aspects,
most of the model areas achieved 2 operating goals i.e. the elderly’ database development and middleterm and long-term care for dependent elderly. However, they did not achieve 3 goals regarding job and
income, learning and preparation, and elderly-friendly environment due to some new key performance
indicators and inconsistence with operation.
From the research, the recommendations are that local leaders should have visions. Policies
focusing on the development of elderly quality of life should be established. Budget for activities should
be allocated. Working teams and leaders at the organization level and the community level should be
set. Operation should be based on information. Operating process should be communicated
comprehensively and systematically. Information on costs of local areas should be studied to ensure
proper and benefiting operation. Stakeholder participation should be emphasized to ensure the project’s
sustainability. To ensure activity’s benefit, resources of external supporting sources should be integrated.
The project should provide an opportunity on knowledge exchange, both inside and outside the model
areas, to develop visions on new activities for the areas.
Keywords : Evaluation, Elderly Prototyping Area, and Participation
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บทคัดย่อ
โครงการการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ต้นแบบงานผู้สูงอายุ เป็นโครงการในแผนงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรีและเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อติดตาม
กากับการดาเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด 2. เพื่อสะท้อนการดาเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน และให้
คาปรึกษา 3. เพื่อศึกษาผลโดยตรงและผลกระทบ ที่เกิดจากการดาเนินงานโครงการในแต่ละช่วงเวลา และ 4. เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดทีมติดตามและประเมินผลในพื้นที่ เป็นการดาเนินงานใน 5 มิติงานคือ 1) การพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุเพื่องานผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ 2) การดูแลระยะกลางและระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 3) การสร้างงาน อาชีพ รายได้ให้กับผู้สูงอายุ 4)
การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้ อมก่อนวัยผู้สูงอายุ 5) การจัดปรับอาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุวิธีการศึกษาใช้วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม การติดตามผลการดาเนินงานเน้นประเมินผลตามตัวชี้วัดผลสาเร็จของแผนงานทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยประยุกต์ใช้ CIPP Model มาเป็นกรอบแนวคิดหลักในการประเมิน สรุปผลการติดตามและประเมิน
ได้ดังนี้
ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมทุกพื้นที่ต้นแบบมีความเหมาะสม งานผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับท้องถิ่น ในพื้นที่มีผู้ปฏิบัติงานที่มีจิตอาสาจานวนมาก เมื่อ ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือในการทางานด้านผู้ สูงอายุ จึง
สามารถพัฒนาความคิดในการจัดกิจกรรม/โครงการใหม่ๆ ได้ ปัจจัยนาเข้าหรือปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ทุกพื้นที่ต้นแบบมี
ทรัพยากร ทั้งทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ และเงินทุน ที่พร้อมจะดาเนินการขับเคลื่อนให้เกิดแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม กระบวนการดาเนินงาน มีการเลือกพื้นที่ต้นแบบที่มีความเหมาะกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน
พื้นที่มีการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่น มีการจัดตั้งกลไกทางานในพื้นที่ มีกระบวนการ
เสริ มความรู้ และศั กยภาพของผู้ ปฏิ บัติ งานในพื้น ที่ใ นรู ปแบบการศึก ษาดูงานการเสริม ความรู้ด้ านวิชาการ การจัด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมาก ผลผลิตการดาเนินงานของพื้นที่ต้นแบบทั้ง 5 มิติงานพบว่าพื้นที่ส่วน
ใหญ่มีการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในมิติการจัดทาฐานข้อมูลและมิติการดูแลระยะกลางและระยะยาวสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงส่วนมิติการงานอาชีพและรายได้ มิติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุมิติการปรับสิ่งแวดล้อมที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดาเนินให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดเนื่องจากตัวบ่งชี้บางตัวเป็นเรื่องใหม่
และไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยพื้นที่ดาเนินงาน ควรมีผู้นาท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ มีนโยบายที่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณรองรับกิจกรรมที่ดาเนินงานตามแผนงานมีคณะทางาน มีแกนนา
ทั้ งในระดั บ หน่ ว ยงานและในระดั บ ชุ ม ชนควรมี ก ารใช้ ข้ อ มู ล เป็ น พื้ น ฐานในการด าเนิ น งานมี ก ารสื่ อ สารข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
กระบวนการดาเนินงานอย่างครบถ้วนและเป็นระบบมีการศึกษาข้อมูลในพื้นที่เพื่อนาต้นทุนในพื้นที่เข้ามาใช้ในการดาเนินงาน
ตามแผนงานอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ย วข้องเพื่อความยั่งยืนของแผนงานโครงการการบูร
ณาการทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุนภายนอกพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมโครงการการสร้างโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในพื้นที่และระหว่างพื้นที่เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจกรรมใหม่ในพื้นที่
คาสาคัญ : การประเมินผล, พื้นที่ต้นแบบงานผู้สูงอายุ, และการมีสว่ นร่วม
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1. บทนา
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดาเนินกิจกรรมทางวิชาการอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย ได้จัดทา “แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: พัฒนาต้นแบบและปัจจัย
สาคัญ” มีวัตถุประสงค์ของแผนงาน คือ 1. การพัฒนาและทดสอบพื้นที่ต้นแบบการปฏิบัติการจัดระบบจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุสาหรับการขยายผลต่อไป 2. การสร้างและจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและการพัฒนา
นโยบายระดับท้องถิ่นตลอดจนระดับประเทศ แผนงานฯ ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตาบล/ เทศบาล) หน่วยบริการ
สาธารณสุข และภาคีผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต้นแบบ อันประกอบด้วย เทศบาลนครรังสิต เทศบาลตาบลทับยา เทศบาลตาบลถอน
สมอ อบต.ท่างาม อบต.บางกระบือ อบต.บ้านแป้ ง และอบต.โพประจักษ์ และอบต.บ้านจ่า ทดลองจัดระบบงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างระเบียบ ข้อปฏิบัติ และการพัฒนานโยบายระดับท้องถิ่นให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ภายใต้กรอบที่พื้นที่ต้นแบบต้องดาเนินการในระยะเวลา 3 ปี ครอบคลุมมิติพัฒนาผู้สูงอายุ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การ
พัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุเพื่องานผู้สูงอายุในพื้นที่ 2) การดูแลระยะกลางและระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 3) การ
สร้างงาน อาชีพ รายได้ให้กับผู้สูงอายุ 4) การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ 5) การจัดปรับอาคารสถานที่ ที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ มส.ผส. ให้พื้นที่ต้นแบบจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นแผนงาน
ท้องถิ่นประจาปีหรือเป็นแผนงานที่สอดคล้อง/หนุนเสริมกับแผนงานท้องถิ่นด้านงานผู้สูงอายุได้ โดย มส.ผส. จะสนับสนุน
วิชาการและองค์ความรู้ให้พื้นที่สามารถทางาน ส่วนรูปแบบกิจกรรมในพื้นที่นั้น ให้แต่ละชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด
กิจกรรมอื่นๆในพื้นที่และยืดหยุ่นได้ตามบริบทของท้องถิ่นที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระดับตาบล และระดับจังหวัด การจัดประชุมวงเดือนลาดวนซึ่งเป็นเวทีการประชุมขับเคลื่อนงานเพื่อ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ คณะท างานจะได้ ม าพบปะพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ออกแบบ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เป็นกลไกและเครื่องมือสาคัญในการบริหารและพัฒนาแผนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น มส.ผส. จึงมอบหมายให้คณะผู้วิจัย เป็นทีมวิชาการ มีบทบาท
ติดตามและประเมินผล และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนท้องถิ่นดาเนินการในรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Evaluation Research) ซึ่งจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งหน่วยงานเจ้าของโครงการ
หน่วยงานผู้ดาเนินโครงการ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในที มระหว่างผู้ปฏิบัติงานและทีมประเมินผล นอกจากนี้ ผลที่ได้
จากการติดตามใช้เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงโครงการได้อย่างทันท่วงที เกิดความชัดเจนในการดาเนินงาน
และมีกระบวนการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมาย หรือวัต ถุประสงค์ที่วางไว้ ระหว่างการ
ดาเนินงาน และเสนอข้อคิดเห็นที่นาไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานแก่แผนงานฯ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. ติดตามกากับการดาเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
2. สะท้อนการดาเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษา
3. เพื่อศึกษาผลโดยตรงและผลกระทบ ที่เกิดจากการดาเนินงานโครงการในแต่ละช่วงเวลา
4. เพื่อสนับสนุนให้เกิดทีมติดตามและประเมินผลในพื้นที่
3. ระยะเวลาการดาเนินงาน
กุมภาพันธ์ 2554 - ธันวาคม 2555
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4. ขอบเขตของการติดตามประเมินผล
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ ป ฏิบัติงานพั ฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ ต้นแบบ ประกอบด้ว ย
หน่วยงานด้านผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม และถอดบทเรียน ทั้งกระบวนการทางาน และผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นของพื้นที่ (รูปธรรมความสาเร็จ/ล้มเหลว ปัญหาและวิธีการแก้ไข ปัจจัยแห่งความสาเร็จ) ใช้กรอบการประเมินผล
โครงการ CIPP MODEL ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam D.L,1997,pp. 261-265) มากาหนดขอบเขตการติดตามและ
ประเมิน ดังนี้
1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context: C) ที่บ่งชี้ถงึ ความจาเป็นของพื้นที่ต้นแบบในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ แบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ประเด็นคือ สภาพแวดล้อมทั่วไปของพื้นที่ นโยบายผู้นาท้องถิ่น
และการให้ความสาคัญของผู้นาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2. การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input : I) วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอยู่ภายในหน่วยงานและชุมชนมีความเหมาะสมและ
พอเพียงของพื้นที่ต้นแบบ สาหรับการดาเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่กาหนดไว้ ได้แก่ บุคลากรที่
เป็นแกนนาในการดาเนินงาน บริการผู้สูงอายุที่มีอยู่ในชุมชน แหล่งงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามแผนงาน
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เน้นวิเคราะห์กระบวนการเสริมศักยภาพให้กับพื้นที่
ต้นแบบ ของ มส.ผส
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นของพื้นที่ ต้นแบบ กับ
ผลลัพธ์ที่ต้องการในแต่ละมิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดของผลผลิตที่ต้องการและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ดังนี้

• มีแผนปฏิบัติการงานผู้สูงอายุระดับท้องถิ่น
2 จังหวัด
• เกิ ด 1 ฐานข้ อ มู ล กลางระดั บ พื้ น ที่ ที่ ทุ ก
องค์กรสามารถเข้าถึงและใช้งานร่วมกันได้
• มี ก ารปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
อย่างน้อย 4 ครั้ง

• พื้ น ที่ 2 จั งหวั ด ต้ น แบบ มี ก ารดู แ ลระยะ
กลางและระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ 10 พื้นที่
อาเภอ/ตาบลนาร่อง 1 จังหวัด

2. การดูแลระยะ
กลางและระยะยาว
ฯ

1. การจัดทาฐานข้อมูล

ผลผลิตที่ต้องการ
• เกิดแกนนา/กลไก คณะทางานระดับตาบล
และระดับจังหวัด 2 จังหวัด

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
แกนน า/กลไกคณะท างานระดั บ ต าบลแลพระดั บ จั งหวั ด ที่
สามารถขับเคลื่อนงานต่อได้ ขยายผลต่อจากการสนับสนุนของ
แผนงานฯ นี้ได้
เกิดนโยบายท้องถิ่นด้านผู้สูงอายุ
เกิดการนาฐานข้อมูลกลางนี้ ไปใช้ประโยชน์ และถูกนาไปใช้ใน
การจัดทาแผนงานผู้สูงอายุระดับท้องถิ่น
ผู้สูงอายุและชุมชน ได้เห็นข้อมูลของตนเอง สามารถวิเคราะห์
และวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้
เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยมีเจ้าภาพงานชัดเจน
มีหลายองค์กรทั้งที่เป็นเจ้าของข้อมูล องค์กรที่มีหน้าที่บริหาร
จัดการฐานข้อมู ล และองค์กรที่ไม่ ได้ร่ว มดาเนินการ แต่น า
ฐานข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ในการทางาน ตลอดจนพัฒนาต่อ
ยอด
เกิดต้นแบบระบบการดูแลระยะกลาง และระยะยาวสาหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชนที่สามารถผลักดันเชิงนโยบาย และขยายผล
เชิงพื้นที่ได้
สามารถบูรณาการกลไกลการบริการสุขภาพและบริการสังคมใน
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4. มิติการเตรียมความพร้อมฯ

3. มิติการงาน อาชีพและรายได้

ผลผลิตที่ต้องการ
• ผู้ดูแล 20 คน/ตาบล อย่างน้อย 100 คนต่อ
จังหวัด

• ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุทั้งหมดได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมสังคมและ
อาชีพ
• 10 ตาบลดาเนินกิจกรรมสร้างงาน/อาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ
• จานวนกิจกรรม/อาชีพที่ผู้สูงอายุ ทาได้
• จานวนเครือข่ายอาชีพของผู้สูงอายุ
• จานวนองค์ กร/หน่ วยงานที่ส นับสนุน การ
สร้างงานอาชีพและรายได้
• อปท.ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดหางาน
การจ้างงานผู้สูงอายุ โดย อปท.ดาเนินการเอง
หรือประสานหน่วยงานองค์กรต่างๆ ดาเนินการ

• หลักสูตรพร้อมคู่มือ 2 พืนที่จังหวัด โดย
เป็นหลักสูตรท้องถิ่นของการเรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
• เกิดวิทยากรอย่างน้อยจังหวัดละ 20 คน
• 10 ตาบลมีการจัดอบรมหลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมให้กับคนวัยทางานที่กาลังเข้าสู่วัย
สูงอายุ
• ร้อยละ 70 ของวัยทางาน (50-59 ปี) ในตาบล
เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 5 รุ่น

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ระบบการดูแลระยะกลางและระยะยาวได้
ผู้สูงอายุกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทางร่างกายสามารถเข้าถึงการ
บริการ ช่วยลดหรือชะลอพึ่งพิง สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมี
สุ ข ภาพดี อยู่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ หมาะสมและสั ง คมอบอุ่ น
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ผู้ดูแลมีความรู้ มีทักษะการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงและสามารถถ่ายทอดได้
มีระบบการสนับสนุนผู้ดูแลให้สามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่อง
ทั้งในรูปแบบงานอาสาสมัครหรือการจ้างงานอาชีพผู้ดูแลใน
ชุมชน
ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศัก ยภาพมี คุ ณค่ า ต่ อ สังคม จากการท างานอย่า งมี ความสุ ข
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของคนระหว่างวัยที่ช่วยสาน
สัมพันธ์ให้ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง ลดปัญหาความ
รุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน
เ กิ ด ท า ง เ ลื อ ก แ ล ะ โ อ ก า ส ใ น ก า ร ท า ง า น ทั้ ง ง า น
สาธารณประโยชน์และในรู ปแบบอาสาสมัคร และงานที่สร้าง
รายได้เสริมในรูปของแรงงานทั้งในและนอกบ้าน
ผู้สูงอายุมีศักยภาพและขีดความสามารถในการทางานหรือการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มโลกยุ ค เทคโนโลยี
ข้อมูลข่าวสาร สามารถปรับตัวเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมกับคนวัยต่างๆ ได้
องค์กรเอกชนเกิดความตื่นตัวในการเข้ามาส่งเสริม สนับสนุน
งานผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นความรับผดชอบต่อสังคม
เกิดเครือข่ายแรงงาน และอาชีพในระดับพื้นที่

เกิดกลไก ทรัพยากรในท้องถิ่น โดยท้องถิ่นสามารถจัดอบรม
เผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาชนทุกกลุ่ม
ในพื้นที่
ร้อยละ 60 ของคนวัยทางานที่เข้าร่วมอบรมทั้งในพื้นที่เขต
เมืองและชนบทมีความรู้เพิ่มขึ้น พร้อมที่จะนาไปปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิตโดยมีการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพชีวิ ตที่ดี จากกระบวนการเรียนรู้ข องคนวั ยท างานนี้
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5.มิติการจัดปรับอาคารสถานที่ฯ

ผลผลิตที่ต้องการ

• พื้นที่ 2 จังหวัด อย่างน้อยมี 10 พื้นทีใ่ น 1
จังหวัดที่มีการจัดปรับอาคารสถานที่ฯ ในพื้นที่
เขตเมืองและชนบท สามารถเป็นพื้นที่ตัวอย่าง
ได้

• จ านวนครอบครั ว ที่ ส นใจจั ด ปรั บ บ้ า น
เหมาะสมกั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง หรื อ ผู้
พิการสามารถใช้เป็นบ้านตัวอย่างได้

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
สามารถพัฒนา เชื่อมโยงไปสู่แรงงานผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมได้อย่างมีคุณค่า
เกิดเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อขยายผล
เกิดเป็นนโยบายท้องถิ่นสนับสนุนหลักสูตรท้องถิ่นนี้อย่าง
ต่อเนื่อง
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและบุคคลทั่วไปสามารถใช้สอยพื้นที่
สาธารณะ ออกไปทากิจกรรมนอกบ้านทั้งการดาเนินกิจวัต
ประจาวัน และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ได้ด้วยความ
สะดวกและปลอดภัย
เกิดการขยายผลพื้นที่ดาเนินการจัดปรับอาคารสถานที่ฯ และ
บ้ า น จากการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ดู ง านพื้ น ที่ ตั ว อย่ า งที่ อ ยู่
ใกล้เคียง
เกิดนโยบายท้องถิ่นว่าด้วยการจัดปรับอาคารสถานที่ที่ เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

5. วิธีการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการร่วมประชุมในเวทีวงเดือนลาดวนของพื้นที่ต้นแบบ การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เช่น ผู้นาชุมชน ผู้นาส่วนการปกครองท้องถิ่น แกนนาผู้สูงอายุ การสังเกตการณ์ในกิจกรรมที่
จัดขึ้นตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รวมทั้งจากเอกสารรายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บข้อมูล/ความ
คิดเห็นสาหรับประเมินความก้าวหน้าของแต่ละมิติงานพัฒนาผู้สูงอายุ
6. ผลการศึกษา
6.1 ผลการประเมิน โดยใช้กรอบ CIPP MODEL มีดังนี้
6.1.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่า ทุกพื้นที่ต้นแบบมีความเหมาะสม เพราะงานผู้สูงอายุได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับท้องถิ่นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง มีผู้ปฏิบัติงานที่มีจิตอาสาจานวนมาก เมื่อ มส.ผส.เข้ามา
สนับสนุนเครื่องมือในการทางานด้านผู้สูงอายุ จึงเป็นโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จะเห็นช่องทางในการคิดกิจกรรม/โครงการ
ใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนได้ และเป็นการลดภาระการพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อลูกหลานและชุมชน
6.1.2 การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ทุกพื้นที่ต้นแบบมีทรัพยากร ทั้งทุนทางสังคม ทุน
มนุษย์ และเงินทุน ที่พร้อมจะดาเนินการขับเคลื่อนให้เกิดแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม
6.1.3 การประเมินกระบวนการ พบว่า กระบวนการเสริมศักยภาพ ของ มส.ผส ตั้งแต่การเลือกพื้นที่ต้นแบบที่
มีการพิจารณาด้วยองค์ประกอบครอบคลุม มีการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่นเพื่อเป็น
แนวทางการดาเนินงานตามมิติต่าง ๆ การจัดตั้งกลไกทางานในพื้ นที่ การศึกษาดูงานเป็นการเสริมความรู้โดยการให้พื้นที่
ต้นแบบได้ไปศึกษาดูงานในองค์กร หน่วยงานที่ถือว่าเป็นแบบงานการดาเนินงานที่ดีของการพัฒนาผู้สูงอายุในแต่ละมิติงาน
การเสริมความรู้ด้านวิชาการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมาก และสร้างความประทับใจแก่ผู้
ที่เข้าร่วมเนื่องจากเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
6.1.4 การประเมินผลผลิต พบว่า
(1) มิติการจัดทาฐานข้อมูล ผลการดาเนินงานพื้นที่ต้นแบบส่วนใหญ่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ทั้งด้านการมีเจ้าภาพงานชัดเจน และมีแนวโน้มการเกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี มีหลายองค์กรร่วมเป็นเจ้าของข้อมูล โดย
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ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ทั้ง อบต. และเทศบาล รับเป็นเจ้าภาพงาน มีการบูรณาการข้อมูลเพื่อการจัดกิจกรรมและบริการที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ทั้งการใช้งานภายในหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น และการให้หน่วยงาน/องค์กรภายนอกสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผู้สูงอายุได้ ส่วนตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คือ ผู้สูงอายุและชุมชนเห็นข้อมูลของตนเองและวางแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้
(2) มิติการดูแลระยะกลางและระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต้นแบบส่วน
ใหญ่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดเกือบทุกตัวชี้วัด ทั้งด้านการบูรณาการกลไกการบริการสุขภาพและบริการสังคมในระบบการ
ดูแลระยะยาว ผู้สูงอายุกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเข้าถึงการบริการ และดาเนินชีวิตได้อย่างมีสขุ ภาพดี และผู้ดูแลมีความรู้มีทักษะ
การดูแลผู้สูงอายุและสามารถถ่ายทอดได้ ส่วนตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้คือ การมีต้นแบบการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผู้สูงอายุที่สามารถผลักดันเชิงนโยบายและขยายผลเชิงพื้นที่ได้ เนื่องจากบางพื้นที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นภารกิจต่อเนื่องของ
หน่วยบริการทีมีอยู่มาก่อนแล้ว และการดาเนินการตามสภาพบริบทของพื้นที่นั้นๆ
(3) มิติการงานอาชีพและรายได้ ผลการดาเนินงานในทุกพื้นที่ต้นแบบไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัด การเข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุทั้งหมด มาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมสังคมและอาชีพ เนื่องจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมสังคมหรือกิจกรรมอาชีพขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละบุคคล เมื่อใช้เกณฑ์ที่เป็นจานวนของผู้สูงอายุทั้งหมดจึง
เป็นการยากที่จะให้พื้นที่ต้นแบบสามารถดาเนินการได้ ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายคือ เกิดทางเลือกและโอกาสในการทางาน ทั้ง
งานสาธารณประโยชน์และในรูปแบบอาสาสมัคร และงานที่สร้างรายได้เสริมในรูปของแรงงานทั้งในและนอกบ้าน ซึ่ง อปท.
ต่างก็มีกิจกรรมให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดหางาน/การจ้างงานผู้สูงอายุอยู่ในบางพื้นที่
(4) มิติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ผลการดาเนินงานทุกพื้นที่ต้นแบบส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
(5) มิติการปรับสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ส่วนหนึ่งมาจากมีกิจกรรมปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นมิตรกับคนทุกวัยมาก่อนที่ มส.ผส.จะดาเนินการ ส่วนตัวบ่งชี้ที่วัดผลได้ว่า
บรรลุเป้าหมาย คือ การดาเนินการปรับอาคารสถานที่สามารถเป็นพื้นที่ตัวอย่างได้ของเทศบาลนครรังสิต โดยมีพื้นที่สาธารณะ
(วัดคลองหนึ่ง แก้วนิมิตร) ที่ได้รับรางวัลอาคารสถานที่ที่เป็นมิตรสาหรับผู้สูงอายุ ประเภทศาสนสถาน
6.2 ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
ส่วนในพื้นที่ที่การดาเนินงานใน 4 มิติเคลื่อนตัวช้า มีสาเหตุจากหลายปัจจัย ได้แก่
(1) ความร่วมมือในภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนมีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงาน อบต.ที่เป็นองค์กร
หลักในการสนับสนุนแหล่งงบประมาณที่สาคัญ
(2) แกนนาที่เป็นตัวผู้สูงอายุ มีศักยภาพในการทางานแตกต่างกัน จากการลงพื้นที่พบว่า แกนนาผู้ สูงอายุยัง
เป็นกลไกสาคัญในการผลักดัน สร้างการพัฒนาและการเคลื่อนงานต่างๆ ในพื้นที่ได้ ซึ่งพื้นที่โพประจักษ์ ท่างาม และบาง
กระบือ ถือเป็นพื้นที่มีคุณสมบัตินี้ จึงทาให้การเคลื่อนงานใน 4 มิติงาน มีความเป็นไปได้ แต่เมื่อทาการเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่
เหลือ คือ ทับยา ถอนสมอ บ้านจ่า และบ้านแป้ง ผู้สูงอายุยังมีบทบาทน้อย ยังขาดตัวแทนและทีมทางานที่แข็งแรง จึงทาให้
งานที่เป็นโจทย์ของ มส.ผส. เคลื่อนตัวช้าและบางพื้นที่ก็ไม่เคลื่อนตัวเลย
(3) ปัญหาด้านการสื่อสาร คณะทางานของ มส.ผส และคณะทางานขับเคลื่อนในพื้นที่ เกิดความสับ สนใน
กระบวนการดาเนินงานตามแผนงานของพื้นที่ต้นแบบ และเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุ ทาให้เกิดปัญหาการส่งต่อและการรับ
ข้อมูล แนวคิด แนวทาง วิธีการปฏิบัติ
(4) การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน ทั้งระดับแผนงานและระดับปฏิบัติการพื้นที่ เป็นอุปสรรคเรื่องความ
ต่อเนื่องของงาน
(5) ปัญหาจากภัยธรรมชาติ ได้เกิดกรณีปัญหาน้าท่วมใหญ่ในพื้นที่ต้นแบบ ระหว่างการดาเนินโครงการปีที่ 2
ทาให้ไม่สามารถดาเนินกิจกรรมตามแผนฯ ที่วางเอาได้
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7. อภิปรายและข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ สิ่งทีเป็นเป้าหมายสุดท้ายคือ พื้นที่ต้นแบบสามารถดาเนินงานพัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อไปได้
จากผลการศึกษาคณะผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการทาให้เกิดความต่อเนื่องและความยั่งยืนของการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในพื้นที่ มีประเด็นสาคัญอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ผู้นาท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทสาคัญ ทาให้การขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น บุคคลที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้
ความเข้าใจต่องานผู้สูงอายุ พร้อมให้การสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การกาหนดให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เป็นนโยบายท้องถิ่นหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลัก จัดสรรงบประมาณ เปิดรับการสนับสนุนจาก
องค์กรภายนอก เป็นต้น ดังเช่น กรณีของพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ที่ผู้นามีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการดาเนินงานการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว ได้วิเคราะห์ฐานข้อมูลที่ทางพื้นที่จัดทาขึ้น และให้การประชุมวงเดือนลาดวน เป็นการติดตาม ส่งเสริม
กระตุ้นคณะทางานให้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานตาม 4 ประเด็น พร้อมมีการขยายผลนามาวางแผนการดาเนินการต่อไป
2) ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เนื่องจากพื้นที่ๆ ถูกคัดเลือกขึ้นมาเป็นพื้นที่ต้นแบบนั้น มีทุนทางสังคมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทั้งทุนมนุษย์ ทุนสังคม งบประมาณ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคท้องถิ่นและชมรมผู้สูงอายุ จึงทาให้การเคลื่อนงานในแต่ละมิติมีความเป็นไปได้ เช่น
กรณี ของพื้น ที่ บางกระบือ ท่ างาม และโพประจัก ษ์ เป็น พื้น ที่ต้น แบบที่มี ปัจ จัยสนับ สนุน ที่ค่ อนข้ างเพีย บพร้อมต่ อการ
ดาเนินงานเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น มีกลไกการทางานของภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน กลุ่มอาสาสมัคร รพ.สต.และชมรมผู้สูงอายุ
ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี จึงทาให้การดาเนินการพัฒนา 4 มิติเพื่อเป็นตาบลต้นแบบขับเคลื่อนได้งานและรวดเร็ว
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ (2554) ที่เสนอว่า การคัดเลือกชุมชนในการทดลองบริการ ควร
พิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง หรืออย่างน้อยมีแกนนาในชุมชนที่มีวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาหรือการมี
คณะกรรมการทีเข้มแข็งจะทาให้การทดลองบริการในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประสบความสาเร็จ และสามารถเป็นพลัง
ขับเคลื่อนในชุมชนอื่นๆ ต่อไปได้เป็นอย่างดี
3) การจัดทาฐานข้อมูลและใช้ฐานข้อมูลเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ/กิจกรรมการบริการด้านผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นปัจจัย
สาคัญสนับสนุนการจัดบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสภาพผู้สู งอายุแต่ละกลุ่ม ดังเช่น เทศบาลนคร
รังสิต สามารถสร้างฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดบริการผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ (2552) ที่ระบุว่า การมีระบบฐานข้อมูลที่ดีสามารถนามาใช้ประกอบการตัดสินใจและกาหนด
แนวทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนได้
4) การนาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมาเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สูงอายุจานวนหนึ่งได้มีความสนใจ กระตือรือร้นมีส่วนร่วมต่อ
การจัดบริการ และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจนเสนอความต้องการของตนเองได้ อีกทั้งยังเป็นผู้สูงอายุที่มี
ความสามารถในการทากิจกรรมบริการหรือเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ (Productive Ageing) กล่าวคือ เป็นผู้สูงอายุที่
ทางานหรือกิจกรรมใดๆ ตามความชอบหรือความถนัดแล้วไม่ได้รับค่าตอบแทน ถือว่าเป็นการกระทาที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล
กลุ่ม และส่วนรวมเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุข ความสะดวก หรือความสบาย (เล็ก สมบัติ , ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และ ธนิกานต์
ศักดาพร, 2554) โดยผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นผู้สงู อายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing) ตามกรอบ 3 ประการ ขององค์การอนามัยโลก
(WHO, 2002) อันได้แก่ การมีสุขภาพกายแข็งแรง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการมีหลักประกันความมั่นคงใน
ชีวิต
5) การพัฒนากิจกรรมการงานอาชีพและรายได้ของผู้สูงอายุ ข้อค้นพบประการหนึ่งคือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการ
ทางานอยู่ที่บ้านมากกว่าออกไปนอกบ้าน เพราะยังมีภาระดูแลครอบครัวอยู่ และผู้สูงอายุบางรายไม่ได้ต้องการทางานเพื่อหา
รายได้ แต่ต้องการทากิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างความผ่อนคลายมากกว่าต้องการเงินตอบแทน ดังนั้น การพัฒนากิจกรรมการงาน
อาชีพ ควรพิจารณาจากฐานภูมิปัญญา ความรู้ และวิถีการดาเนินชีวิตดั้งเดิมของชุมชน โดยแรงจูงใจในการทากิจกรรม
ประเภทนี้ มาจากการมี ภูมิปัญญาทั้งด้านธุรกิจ วิชาการ และศิลปะอื่นๆ ต้องการที่จะคงไว้หรือต้องการถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น
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บางรายมีแรงจูงใจด้านต้องการแบ่งเบาภาระในครอบครัวของบุตรหลาน ต้องการช่วยลูกหลานลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และ
ทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว (เล็ก สมบัติ, ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และ ธนิกานต์ ศักดาพร, 2554)
6) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น
การออกกาลังกาย การตรวจสุขภาพ การให้ความรู้ด้านโภชนาการ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการออมทรัพย์
กิจกรรมทางสังคมโดยการส่งเสริมให้เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ พบว่า แต่ละครั้งก็จะมีกลุ่มเข้าร่วมแตกต่างกันไป การเตรียม
ความพร้อมฯ เป็นมิติหนึ่งที่แต่ละพื้นที่ไม่สามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากไม่สามารถประเมินได้ว่าผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแล้วจะมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการอบรมมากน้อยอย่างไร พร้อมที่จะนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพต่อไปในอนาคต ดังนั้น การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ควรวัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชน
มีการจัดกิจกรรมสม่าเสมอและทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง และมีความตระหนักเกิดขึ้น
7) การปรับสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เป็นมิติที่ต้องมีความพร้อมด้านงบประมาณเพียงพอที่ใช้สาหรับ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ควรมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพือ่ สร้างความตระหนักเห็นถึงความสาคัญของการปรับปรุงดังกล่าว ซึ่งจะลดอุบัติเหตุ และเป็นการสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถเอื้อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
7.2.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
(1) การพัฒนาการจัดทาฐานข้อมูล ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูล รวมถึง
การนาไปใช้ประโยชน์ ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้ชุมชนรับทราบ
(2) การพัฒนาการดูแลระยะกลางและระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ควรสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวให้กับผู้นาท้องถิ่น และผู้บริหารในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการนาไปกาหนดนโยบายท้องถิ่น รวมถึง
ควรแสวงหาวิธีการหรือรูปแบบการดูแลระยะยาวให้มีความสอดคล้องกับระบบค่านิยม วัฒนธรรมของพื้นที่หรือชุมชน
(3) การพัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้สูงอายุ ควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในเชิงสร้าง
คุณค่าของผู้สูงอายุ และควรสนับสนุนอาชีพที่มาจากความสามารถและความสนใจของผู้สูงอายุในพื้นที่นั้นๆ
(4) การพัฒนาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ควรกาหนดเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว
ให้ชัดเจน และควรบูรณาการกิจกรรมต่างๆ กับแกนนากลุ่มวัยอื่นๆ ในชุมชน เพื่อให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
(5) การพัฒนาปรับสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ควรมีการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ และความ
ตระหนักสู่ชุมชน และสนับสนุนงบประมาณให้มีการปฏิบัติได้และเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
7.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนงาน
พืนที่เขตเมือง
(1) ในพื้นที่ดาเนินงานควรมีผู้นาท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ มีนโยบายที่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุ ณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
(2) ผู้น าขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น ให้ ก ารสนั บ สนุน และจั ดสรรงบประมาณรองรั บ กิจ กรรมที่
ดาเนินงานตามแผน
(3) ในพื้นที่ควรมีคณะทางาน มีแกนนาทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับชุมชน
(4) การกาหนดกิจกรรม แผนปฏิบัติการในพื้นที่ควรมีการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการดาเนินงาน
(5) กระบวนการบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่ควรมีการดาเนินงานด้วยความรวดเร็ว ไม่มี
ขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน
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พืนที่เขตชนบท
(1) ในพื้นที่ดาเนินงานควรมีผู้นาท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ มีนโยบายที่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
(2) การขั บ เคลื่ อ นงานที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งแท้ จ ริ ง ต้ อ งมี ก ารสื่ อ สารข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
กระบวนการดาเนินงานอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ
(3) ในพื้นที่ชนบทมีต้นทุนทางสังคมมากมายควรมีการศึกษาข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดรอบด้านเพื่อนา
ต้นทุนในพื้นที่เข้ามาใช้ในการดาเนินงานตามแผนงานอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์
(4) ควรให้ความสาคัญกับทีมร่วมปฏิบัติงานทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ความยั่งยืนของแผนงานโครงการ
(5) การพัฒนาความสามารถในการบูรณาการทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุนภายนอกพื้นที่ เพื่อประโยชน์
ในการดาเนินกิจกรรมโครงการ
(6) การสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในพื้นที่และระหว่างพื้นที่เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนากิจกรรมใหม่ในพื้นที่
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เครือข่าย : ปัจจัยทุนทางสังคมต่อสุขภาวะชุมชนชนบทภาคอีสานของไทย
Networks : The Social Capital Factor for The Well-Beings of E-sarn Rural Communities of Thailand
1

จิรพรรณ นฤภัทร
2
Jiraphan Naruepatr

Abstract
Human and Social Development is well-being. Social network enables relationship value among
people, groups and organizations, having common values, missions and mutual benefits, having trust and
caring. Networking is the important element of social capital for Thai rural communities. Social capital is
from good wills and reciprocity, reducing relation gap among people, being as cultural resource, having
trust and bringing efficiency. The more using the social capital, the more quality and quantity it has. The
collective action in the form of networking creates the well-beings of rural communities. In E-sarn area,
the lack of public healthcare manpower is the most problem. The public is unable to access healthcare
services needed, which effects on the well-beings of the communities. The case of Nam Pong Hospital
Network at Nam Pong district, KhonKaen province is the utilizing of social capital model. Its “Community
Nurse Project” networking with the local administration (Or Bor Tor in Thai) and the primary healthcare
service units in Nam Pong district enhances the community’s well-being and has pro-active working
approach. The results are reducing hospital service demands, solving lack of manpower, continuously
improving of healthcare management system, having trust among network members, building satisfactory
from hospital facilitating in the community area (particularly the service for chronic patients), and reducing
administration and drug budgets. The local education and private partners joins the network to develop
“community nursing curriculum”, which selects the students from the community. As the result, the
nursing role changes as a “goodwill ambassador” between the hospital and the community. At present
(2013), the Network Project achieves long-term target of nursing manpower, there are “community
nurses”, working in every primary healthcare unit in Nam Pong district. The Project becomes the model
of the public healthcare policy in “community nursing development” at the provincial level.
Keywords:Network, Social Capital, and Well-Being
บทคัดย่อ
สุขภาวะคือการพัฒนามนุษย์และสังคม เครือข่ายคือคุณค่าความสัมพันธ์บุคคล กลุ่มคน องค์กร มีค่านิยม พันธกิจ
และผลประโยชน์ร่วม มีความไว้วางใจและเอื้ออาทร เครือข่ายเป็นองค์ประกอบสาคัญ ของทุนทางสังคมในชุมชนชนบทไทย
ทุนทางสังคมช่วยลดช่องว่างระหว่างบุคคล บนฐานทาดีร่วมกันและต่างตอบแทน เป็นทรัพยากรในรูปของวัฒนธรรม ความ
เชื่อ เกิดประสิทธิภาพ ยิ่งใช้ทุนทางสังคมยิ่งเพิ่มคุณภาพ ปริมาณ การรวมตัวและทางานร่วมกันในรูปเครือข่ายเป็นการสร้าง
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนชนบท ภาคอีสานมีปัญหาการขาดแคลนกาลังคนสุขภาพมากที่สุด ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการ ไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน กระทบต่อสุขภาวะของชุมชนกรณีเครือข่ายโรงพยาบาลน้าพอง อ.น้าพอง จ.ขอนแก่น
เป็นต้นแบบการใช้ทุนทางสังคมด้วยโครงการพยาบาลชุมชนเป็นเครือข่ายการทางานกับองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพอง และ
สถานีอนามัย สร้างสุขภาวะชุมชน ทางานเชิงรุก ลดความแออัดความต้องการบริการในโรงพยาบาล สามารถแก้ปัญหาขาด
แคลนกาลังคนอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนางานต่อเนื่อง จัดการ วางแผนสุขภาพ พัฒนาคน สมาชิกศรัทธาช่วยเหลือกัน สร้าง
ความพึ่ งพอใจของชาวบ้ า นจากการอ านวยความสะดวกให้ ผู้ ป่ ว ยเรื้อ รั ง ลดงบประมาณบริ ห ารจั ด การและยา พั ฒ นา
“พยาบาล” เป็นเสมือน “ทูตสันถวไมตรี” ระหว่างโรงพยาบาลฯและชุมชน ขยายเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจ
เอกชนในพื้นที่ ผลิตพยาบาลชุมชนเป็นหลักสูตรเฉพาะ คัดเลือกผู้ศึกษาจากชุมชน ปัจจุบัน (พ.ศ.2556) มีพยาบาลชุมชนไป
ปฏิบัติงานสถานีอนามัยทุกตาบลใน อ.น้าพอง สาเร็จตามเป้าหมายระยะยาว เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาวะชุมชน เป็น
ต้นแบบนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในการสร้างพยาบาลชุมชนระดับจังหวัด
คาสาคัญ: เครือข่าย ทุนทางสังคม และสุขภาวะ
1
2

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand
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ความนา
คาว่า “สุขภาวะ” ได้ถูกนามาใช้แทนคาว่า “สุขภาพ” โดยองค์การอนามัยโลกมาไม่น้อยกว่า 50 ปี เพื่อขยายมุมมอง
เรื่องสุขภาพที่แต่เดิมเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทางกายเป็นหลัก ให้กว้างขวางครอบคลุมทั้งเรื่องร่างกาย จิตใจ และสังคม
และต่อมาได้เพิ่มเรื่องสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual well-being) เข้ามาประกอบด้วย ซึ่งมีนัยยะสาคัญต่อการกาหนดทิศ
ทางการป้องกันหรือการสร้างเสริมสุขภาพของผู้คน การมองสุขภาพในลักษณะองค์รวม (Holistic) เช่นนี้เป็นการบูรณาการคา
ว่า “สุขภาวะ” ให้เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งหมด เรื่องของ “สุขภาวะ” จึงเป็นทั้งเรื่องของจิตใจ สังคม
วัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้การสร้างสุขภาวะที่ดีจึงเป็นเรื่องของทุกคนในสังคม
ไม่เฉพาะแต่เรื่องของแพทย์หรือบุคคลากรวิชาชีพสุขภาพในแขนงวิชาการต่างๆอีกต่อไป
มุมมองสุขภาพในทัศนะใหม่ช่วยเชื่อมโยงมิ ติทางสังคมที่เป็นการมองสุขภาพในเชิงลึกมากขึ้น เป็นแนวทางที่ช่วย
บูรณาการการแพทย์เข้ากับการเป็นมนุษย์ สร้างความอ่อนโยน ความเข้าใจต่อชีวิต มีความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีความ
ตั้งใจ (Willingness) และมีความระมัดระวังต่อการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม มีความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างบุคคลากร
ทางการแพทย์ ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ตลอดรวมไปถึงภาคส่วนอื่นๆในชุมชน มี ความเกื้อกูล ความผูกพัน (Ties) ความไว้
เนื้อเชื่อใจต่อกัน และมีความศรัทธาต่อเป้าหมายที่มีร่วมกัน (Common Purpose) เหล่านี้ล้วนเป็นการนาสิ่งที่มีอยู่แล้วใน
ชุมชนชนบทไทยมาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย (Networks) โดยอาศัย “ทุนทางสังคม (Social Capital)” ของชุมชน ที่มี
รากฐานความเชื่อเดิมในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ (เช่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผี วิญญาณ ฯลฯ) มีประเพณี พิธีกรรมซึ่งเป็นอิทธิพลของ
ศาสนาฮินดู (พราหมณ์) และหลักคาสอนในพุทธศาสนาที่เข้ามายังชุมชนชนบทไทยในภายหลัง รวมทั้งมีระบบความสัมพันธ์
สายเลือดเดียวกัน หรือ ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ คาว่า “ทุนทางสังคม” เป็น “ภาวะ (Situation)” ที่เกิดขึ้นจากระบบ
ความสัมพันธ์อันดีของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ภาวะของการมีทุนทางสังคม (Existing Situation of Social Capital)
สามารถพบได้ใน 2 มิติคือ มิติที่ปรากฏชัดแจ้ง (Explicit Situation of Social Capital) หมายถึง ทุนทางสังคมที่สามารถ
มองเห็น สังเกต รับรู้ได้จากพฤติกรรม การแสดงออกของบุคคลที่มีความเอื้ออาทร ความไว้วางใจ ความสมัครสมานสามัคคี
และความผูกพันเป็นกลุ่ม องค์กรเดียวกัน และมิติที่ซ่อนอยู่ภายใน (Tacit Situation of Social Capital) หมายถึง ทุนทาง
สังคมที่อยู่ในความคิด จิตใจของบุคคล ซึ่งปรากฏในรูปของระบบคิด ค่านิยม หรือ อุดมการณ์ในทางที่ดีงาม (เช่น ความคิดที่
จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น การคานึงถึงใจเขาใจเรา ฯลฯ) (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, ไม่ปรากฏปีพิมพ์, น.15-16) ดังนั้นการที่จะ
เข้ า ใจถึ งภาวะการมี อ ยู่ ข องทุ น ทางสั งคมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาในด้ า นต่ า ง ๆ ของชี วิ ต จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งให้
ความสาคัญต่อ “ภาวะ” ในทั้ง 2 มิติดังกล่าวแล้ว ด้วยเหตุนี้องค์ประกอบของทุนทางสังคมที่สานักงานกองทุนเพื่อสังคม
(2545) จาแนกไว้มี 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ สิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล (เช่น ความมีน้าใจ การมีจิตสาธารณะ ฯลฯ) สิ่งที่ได้รับ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ (เช่น ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ) และสิ่งที่เป็นศักยภาพในการพัฒนาชุมชน
(เช่น ผู้นา เครือข่าย ประชาสังคม ฯลฯ) กล่าวได้ว่า ทุนทางสังคมเป็นวิถีชีวิตทางสังคม (Social Life) ที่ปรากฎในรูปของ
การที่บุคคลมารวมตัวกัน (Collective) เป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายในชุมชน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่สมาชิกของชุมชนมองเห็น
คุณค่า ประโยชน์ที่มีร่วมกัน มีความไว้วางใจ (Trust) มีความคาดหวังและเป้าหมายร่วมกัน จึงร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ เกิดเป็นพลัง (Synergy) ในรูปของศักยภาพแฝง ซึ่งจะส่งผลดีต่อกิจกรรมที่ดาเนินการ
ร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจร่วมกัน
บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการนาแนวคิดทุนทางสังคมในเรื่องเครือข่ายที่สอดคล้องกับบริบท
สังคมตะวันออกเช่นสังคมไทยมาเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) เพื่อสร้างสรรค์ความอยู่เย็น
เป็นสุขให้กับสาธารณะโดยรวม ปรากฏการณ์ความสาเร็จของการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะของชุมชนชนบทภาคอีสาน อันเป็นผล
จากศักยภาพของความเป็นเครือข่าย (Networking) ได้กลายเป็น “ต้นแบบ” ของการกาหนดทิศทางสุขภาวะของคนใน
ท้องถิ่น กลายเป็น “นโยบายสาธารณะหรือ แผนแม่บทสุขภาพของท้องถิ่น” ที่เป็นของชุมชน ในแบบที่ชุมชนกาหนดความ
ต้องการได้เองและเพื่อประโยชน์ของชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการ “ขยับจากข้างล่าง” โดยใช้ฐานของสังคมคือ ชุมชน สร้าง
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ความตระหนักในการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันและกัน ทาให้ระบบชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยไม่ รอการ “ขยับจาก
ข้างบน” ที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นได้ง่ายกว่า และสิ่งสาคัญคือ ไม่สามารถตอบสนอง ไม่สอดคล้องกับความต้องการและ
วัฒนธรรมความเชื่อของคนในชุมชน เหล่านี้ล้วนมีนัยต่อองค์รวมของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
ในทุกมิติของชีวิต เนื่องจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของชาวบ้านเป็นมิติหนึ่งที่สาคัญในวิถีชีวิต มีเงื่อนไขเกี่ยวข้องทั้งทางสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่อาจมากกว่าวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมือง และโดยเฉพาะเงื่อนไขที่ชาวบ้านมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ไม่ดีนัก ทาให้ทางเลือกในการรักษาพยาบาลมีอยู่อย่างจากัดกว่า การนาเอาความสัมพันธ์แบบเครือข่ายที่เป็นค่านิยมของการ
รวมกลุ่มในการแก้ปัญหา ทั้งยังส่งผลดีต่อการประหยัดงบประมาณด้านการสาธารณสุขชนบทของภาครัฐ และเป็นบทเรียน
หนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กระจายอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในหมู่
ประชากร
เครือข่าย : ทุนทางสังคมของชุมชนชนบทไทย
ความหมายของคาว่า “เครือข่าย” หรือ “ความเป็นเครือข่าย” ที่ประมวลจากนักวิชาการชาวไทยที่สนใจงานพัฒนา
ชุมชน ดังปรากฏข้างล่างนี้ ได้แก่
กาญจนา แก้วเทพ (2538, น.60-61) ได้ให้คาจากัดความของคาว่า “เครือข่าย” หรือ “Network” ในภาษาอังกฤษ
ว่า “Net” หมายถึง ตาข่ายที่โยงใยถึงกันและพร้อมที่จะ “Work” เมื่อต้องการใช้งาน ดังนั้น “เครือข่าย” จึงหมายถึง
รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรหลายๆองค์กรที่ต่างก็มีทรัพยากรของตนเอง บุคคล กลุ่มหรือ
องค์กรเหล่านี้ได้เข้ามาประสานงานกันอย่างมีระยะเวลายาวนานพอสมควร แม้อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันสม่าเสมอก็ตาม
แต่ก็มีการวางรากฐานเอาไว้ (เปรียบเสมือนการมีสายโทรศัพท์ต่อเอาไว้ ) เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอความ
ช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอื่นๆเพื่อแก้ปัญหา ก็สามารถติดต่อได้
ประเวศ วะสี (พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ, 2541, น. 21 อ้างใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543, น. 304305) กล่าวว่า เครือข่ายทางสังคมจะคล้ายเครือข่ายในสมอง..โครงสร้างสมองจะทาให้เกิดการเรียนรู้สูงอันจาเป็นสาหรับการมี
ชีวิตรอด โครงสร้างทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือนโครงสร้างทางสมองมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมของสังคม จากสังคมใช้อานาจไปเป็นสังคมเรียนรู้ (Learning Society) การที่จะเกิดสังคมเรียนรู้นั้น โครงสร้าง
ทางสังคมต้องปรับเปลี่ยนจากโครงสร้างอานาจแนวดิ่งไปเป็นเครือข่ายสังคม เครือข่ายสังค มคือ สังคมกัลยาณมิตร หรือ
เครือข่ายสังคมเรียนรู้ (Learning Social Networks) สังคมต้องสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถปรับตัวให้อยู่
ในดุลยภาพได้
อนุชาติ พวงสาลี และคณะ (2542, น.9) สรุปความเป็นเครือข่ายตามแนวคิดประชาสังคมว่าหมายถึง ชุมชนแห่ง
สานึก (Conscious Community) ที่สมาชิกต่างเป็นส่วนหนึ่งของระบบโดยรวมซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่น อาจจะด้วย
พื้นฐานของระบบคุณค่าเก่า หรือ เป้าประสงค์ของการมาทางานร่วมกัน มีลักษณะเป็นพลวัตที่บุคคล
หรือกลุ่มคนต่างมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมที่สนใจร่วมกัน มี ความสัมพันธ์และการตัดสินใจร่วมกัน โดยมีพันธะเชื่อมโยง
ระบบใหญ่บนพื้นฐานแห่งความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกัน และมีการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เครือข่ายมีความ
ยั่งยืน
3
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2544, น.32-33) กล่าวถึงองค์ประกอบย่อยประการหนึ่งของ “ประชาสังคม” คือ
เครือข่ายประชาสังคม (Civic Network) ที่หมายถึง โครงสร้างและกระบวนการที่เชื่อมโยงองค์กรอิสระสาธารณประโยชน์และ
ปัจเจกชนอิสระเข้าด้วยกัน และทาให้เกิดการสื่อสารสนทนาระหว่างองค์กรเหล่านั้นกับปัจเจกและสาธารณชน ในเครือข่าย

3

องค์ประกอบย่อยของ “ประชาสังคม” อีก 2 ประการในทัศนะของโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ได้แก่ จิตสานึกประชาสังคม (Civic Consciousness)
และโครงสร้างองค์กรประชาสังคม (Civic Organizations)
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ประชาสังคม กระบวนการที่ ประสานและถ่ายเทความคิดเห็น ทัศนคติและประสบการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจะยกระดับ
จิตสานึกของปัจเจกบุคคลจากการเป็นฝ่ายถูกกระทามาเป็นฝ่ายกระทาต่อสังคม
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) (2548, น.34) กล่าวถึง ความหมายของเครือข่ายทางสังคมในมิติของการ
ปฏิสัมพันธ์ในสังคมของมนุษย์ทั้งที่เป็นกระบวนการ วิธีการ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนทางสังคม เป็นรูปแบบความสัมพันธ์
ภายใต้เงื่อนไขที่ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรและเครือข่ายมีต่อกัน และในมิติของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการ
และกิจกรรมในสังคม เช่น การติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประสานผลประโยชน์ ความไว้วางใจ ความเอื้อ
อาทร เป็นต้น ที่เป็นปัจจัยหลักให้สมาชิกหรือฝ่ายต่างๆผูกพันต่อกัน เสริมสร้างพลังในการแก้ไขปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลง
ในสิ่งต่าง ๆ
กล่าวได้ว่า เครือข่ายหรือความเป็นเครือข่ายมีนัยของเรื่องคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร ที่
มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มีความผูกพันแนบแน่นจากการมีค่านิยมร่วม (Shared Values) มีจิตสานึกร่วม มีพันธกิจหรือ
กิจกรรมและมีผลประโยชน์ต่อกัน เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีความไว้วางใจและมีความเอื้ออาทร ซึ่ งจาเป็นต้องมีการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาก่อนหน้าที่จะมารวมกันเป็นเครือข่าย ความเป็นเครือข่ายจึงมีเรื่องของเงื่อนเวลาความสัมพันธ์
เข้ามาเกี่ยวข้อง และจากการที่บุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม อย่างไรก็ดีบุคคล กลุ่ม องค์กรที่มาเข้าร่วมเครือข่ายต่างยังคงมีความเป็นอิสระ มีเอกลักษณ์ของตน ความสัมพันธ์
ทางสังคมในรูปเครือข่ายเป็นกลไกการประสานความร่วมมือที่ทรง “พลัง” มีศักยภาพต่อการขับเคลื่อนสังคม และสามารถ
แปรเปลี่ยนบทบาทของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรในเครือข่ายมาเป็นผู้กระทาการทางสังคม (Social Actor) เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย ให้สามารถปรับตัวอยู่รอดปลอดภัยในสังคม โดยมีเงื่อนไขของการมี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ที่จะเป็นหลักประกันการดารงอยู่อย่างสมดุลที่เป็นความ
ยั่งยืนของเครือข่าย ซึ่งในอีกนัยหนึ่งสะท้อนความเป็นพลวัตของเครือข่าย นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงเครือข่ายหรือความเป็น
เครือข่ายในระดับที่กว้างขึ้นซึ่งก็คือ ประชาสังคม
เครือข่ายถูกนามาใช้ในงานพัฒนาและภาคธุรกิจอย่างแพร่หลายในปั จจุบัน โดยเฉพาะในยุคความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูล โดยมีปัจจัยร่วมสาคัญคือ ความพยายามในการแสวงหารูปแบบขององค์กรที่ยืดหยุ่น มี
โครงสร้างแนวราบ (Flat Structure) เพื่อหลีกเลี่ยงสายการบังคับบัญชาที่เป็นชั้น ซึ่งจะสามารถตอบสนองการทางานในโลก
ปัจจุบนั ที่ปัญหามีความซับซ้อน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยการแข่งขัน (Birchall and Lyons, 1995 และ โร
บิน ชาร์ป, 2533 อ้างใน นฤมล นิราทร, 2543, น. 3) อย่างไรก็ดีเครือข่ายในงานพัฒนาสังคมจะเป็นกิจกรรมที่นาไปสู่การ
ยกระดับความคิด ปลุกจิตสานึกเพื่อส่วนรวม พัฒนาศักยภาพของชุมชนและสมาชิก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ ปัญหา
สังคมร่วมกัน ซึ่งนักพัฒนาพบว่า การใช้เครือข่ายเป็นเครื่องมือในการทางานพัฒนากับชาวบ้านในชนบทเป็นวิธีที่ชาวบ้าน
ยอมรับได้ง่ายที่สุด เนื่องจากแนวคิดและวิธีปฏิบัติเรื่องเครือข่ายเป็นสิง่ ที่มีอยู่ในวัฒนธรรมชุมชนของชาวบ้าน (กาญจนา แก้ว
เทพ, 2538, น.67) ดังที่กล่าวแล้ว ทั้งยังเป็นวิธีการหนึ่งที่ส่งผลต่อ “ความยั่งยืน” ของการพัฒนามนุษย์และชุมชนอีกด้วย
ปรากฎตัวอย่างเครือข่ายในงานพัฒนาสังคมในหลายลักษณะอันได้แก่ เครือข่ายตามกิจกรรม (เช่น กลุ่มสมุนไพร กลุ่ม
ธนาคารข้าว ฯลฯ) เครือข่ายองค์กรระหว่างชุมชน และเครือข่ายผลักดันเคลื่อนไหวในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง (เช่น
เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ฯลฯ)
สาหรับสังคมไทย คาว่า “เครือข่าย หรือ ความเป็นเครือข่าย” ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในวัฒนธรรม
ชุมชนชนบทไทย เป็นการรวมตัวช่วยเหลือกันของชาวบ้านทั้งในยามวิกฤตและยามปกติ ที่เกิดจากบริบทสังคมในอดีตซึ่ง
ชาวบ้านต้องอาศัยอยู่กับธรรมชาติ ทาให้ชาวบ้านต้องพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือกันเองในเรื่องต่างๆ เครือข่ายที่มีอยู่ในชุมชน
และหมู่บ้านใกล้เคียงจึงทาหน้าที่แตกต่างกันไปเช่น บางหมู่บ้านขาดเกลือ บางบ้านขาดปลา หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ฝนแล้ง ข้าว
ปลาอาหารเสียหายหมด ชาวบ้านก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายของตน เครือข่ายประชาชนในชนบทที่ชาวบ้าน
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ร่วมกันจัดตั้งขึ้นจึงเป็นการช่วยเหลือกันเองตามความถนัดความเชี่ยวชาญของแต่ละคนหรือชุมชนที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของกันและกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษากรณีการรวมตัวเป็นเครือข่ายของชาวบ้าน
ภาคอีสานในอดีต ของ สัมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ (2537, น.78-81 อ้างใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543, น. 319)
ที่พบความเชื่อมโยงของการเกิดเครือข่ายรูปแบบหนึ่งว่า มาจากสายสัมพันธ์ทางเครือญาติ จากการมีความเชื่ออย่างเดียวกัน
จากการเป็นครูเป็นศิษย์กัน หรือ จากที่เคยแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างกัน อย่างไรก็ดีร่องรอยของเครือข่ายเก่าตามธรรมชาติ
ในอดีตที่เป็นเครือข่ายแนวนอน (Horizontal Relationships) ค่อยๆสูญหายไปตามบริบทสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยที่เครือข่ายในวัฒนธรรมดั้งเดิมเหล่านั้นถูกแทนที่ด้วยสถาบันที่เกิดขึ้นใหม่ในชุมชนเช่น ตลาด โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ชาวบ้ านในชนบทจึงถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องพึ่งพิงสถาบันทางสังคมแบบใหม่ที่มี
บทบาทเป็นเครือข่ายแนวตั้ง (Vertical Relationships) มากขึ้นเช่น ขายข้าวกับพ่อค้าในตลาด ไปรักษาอาการเจ็บป่วยกับ
แพทย์ในโรงพยาบาล กู้เงินทานาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ
ความเป็นเครือข่ายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญต่อการสร้างทุนทางสังคมในชุมชนชนบทไทย การดารงอยู่ของ
“ภาวะ” ทุนทางสังคมช่วยลดช่องว่างระหว่างบุคคลหรือองค์กรเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
เจตจานงที่จะกระทาสิ่งดีร่วมกันสาหรับทุกคน เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะตอบโต้ระหว่างกันของคู่สัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนฐานของ
ความผูกพัน ความไว้วางใจ ความเอื้ออาทร และการต่างตอบแทนต่อกัน เป็นทรัพยากร (Resources) ในรูปของวัฒนธรรม
ความเชื่อ ค่านิยมที่มีร่วมกัน เกี่ยวข้องกับความร่วมมือร่วมใจ เป็นกลไกการประสานงานให้ เกิดประสิทธิภาพ และเป็น
ศักยภาพหรือความสามารถที่จะพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ได้ (Potential Benefits) โดยเฉพาะหากยิ่งใช้ ภาวะการมีอยู่ของ
ทุนทางสังคมจะยิ่งทวีเพิ่มขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ (เช่น ความหนาแน่นของเครือข่ายทางสังคมของชุมชน ภาวะสุขภาพจิตของ
คนในชุมชน ฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน ฯลฯ) และปริมาณ (เช่น อัตราการได้รับการศึกษาของคนในชุมชน
จานวนการเกิดอาชญากรรมในชุมชน ฯลฯ) ของทุนทางสังคม ที่มีนัยถึงความเข้มแข็งของความเป็นเครือข่าย หรือ หากไม่
ตระหนักและรักษาไว้ ทุนทางสังคมก็จะเสื่อมหายลงได้ ดังนั้นการเกิดความสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างสมาชิกในชุมชนเดียวกัน
ได้สร้างจิตสานึกร่วมระหว่างคนหรือองค์กรที่มีความแตกต่างกัน ส่งเสริมให้มีการประนีประนอมที่ช่วยลดความขัดแย้ง นา
ความสงบสุขมาสู่ชุมชน ซึ่งเป็นสานึกของการถ้อยทีถ้อยอาศัยหรือการพึ่งพาอาศัยต่อกันภายในชุมชน ที่ถูก ให้ความสาคัญ
มากกว่าการพึ่งพาจากภายนอก แนวคิดทุนทางสังคมที่มีที่มาจากแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง กับการ
พัฒนาเชิงพุทธ ซึ่งให้ความสาคัญต่อคุณค่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน จิตใจหรือจิตวิญญาณที่ดีและคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ ระบบคุณธรรม ศีลธรรม (Virtues) ค่านิยม (Values) บรรทัดฐาน จารีตประเพณี (Norms) ที่ดีซึ่งกากับพฤติกรรม
ของสมาชิกในสังคมชนบทไทย จะส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิก ให้มีความเป็นชุมชน ความเป็นกลุ่ม
เป็นเครือข่าย เกิดจิตสานึกผูกพัน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Belonging) มีความเอื้ออาทรและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
ซึ่งจะส่งผลในท้ายที่สุด ทาให้ชุมชนมีความรู้ความสามารถ เท่าทันต่อปัญหา มีความรักความสามัคคี เกิด “พลัง” ที่มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อน จัดการแก้ไขปัญหาที่มีร่วมกันได้ด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นการพึ่งตนเอง (จากการพึ่งพากันและ
กัน) ได้จริงในระยะยาว ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ทุนทางสังคมจึงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีการเชื่อมโยง
ระหว่างกันทั้งในแนวราบและแนวตั้ง โดยมี พื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual Respect) ความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน (Mutual Understanding) ความไว้วางใจระหว่างกัน มีการต่างตอบแทนกัน (Reciprocity) และมีศีลธรรม
กากับ เป็นทุนที่เปิดกว้างสาหรับทุกคน โดยเฉพาะความสัมพันธ์โดยธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับการมีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติ
หรือ ความสัมพันธ์ของคนที่มีวัฒนธรรม ความเชื่อเดียวกัน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แนวราบจะเอื้อให้เกิดทุนทางสังคมได้ง่ายและ
เหนี่ยวแน่นกว่า และผลจากการมีทุนทางสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงผลิตภาพหลากหลาย (Productive Benefits) อาทิ
เช่น ทุนมนุษย์ (Human Capital) หรือ ทุนสติปัญญา (Spiritual Capital) ทุนที่เป็นตัวเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
(Environmental Capital) เป็นต้น เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ปัญหาของชุมชนเอง ในอีกนัยหนึ่งทุนทาง
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สังคมจึงเป็นเสมือน “สะพาน” เชื่อม (Bridge) ความร่วมมือระหว่างสมาชิกชุมชนที่มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ (เช่น
อาชีพ รายได้ ฯลฯ) และสร้างความผูกพันแน่นแฟ้น (Bond) จากจุดรวมใจที่ทุกคนมีร่วมกัน
ปรากฏนักวิชาการไทยจานวนมากที่เห็นพ้องตรงกันว่า ทุนทางสังคมเป็นคุ ณค่าเดิมที่มีอยู่แล้วในสังคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นความมีน้าใจต่อกัน ความเอื้ออาทร การแบ่งปันซึ่งกันและกัน การเกาะเกี่ยวกันทางสังคม การรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรหรือ
เครือข่ายต่างๆเช่น กลุ่มออมทรัพย์ เครือข่ายผู้ติดยาเสพติด ฯลฯ และยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคม
กับทุนทางสังคมว่า “ประชาสังคม” ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การที่คนมาอยู่รวมกันเท่านั้น แต่คนเหล่านั้นต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
พูดจาสื่อสารในจุดมุ่งหมายที่ไปด้วยกัน จนเกิดคุณภาพใหม่ ยิ่งมีปฏิสัมพันธ์ดีเท่าใด ก็ยิ่งก่อให้เกิดคุณภาพสูงขึ้น จนทาให้
เกิดทุนทางปัญญา-ทุนทางสังคม ประชาสังคมที่ดีต้องก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ นาไปสู่การเกิดปัญญา และเกิดทุนทาง
สังคม (ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ,์ 2542 อ้างใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548, น.42) กล่าวได้ว่า “ประชาสังคม” เป็นเพียงแค่ “สื่อ”
หรือ “เครื่องมือ” แต่สาระสาคัญคือ ปัญญาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการมี “ทุนทางสังคม” นอกจากนี้ยังมีนัยบ่งบอกคุณภาพ
ของทุนทางสังคมที่สอดคล้องกับ คุณลักษณะพิเศษของทุนทางสังคมที่ แตกต่างจากทุนทางกายภาพ (Physical Capital)
ประเภทต่างๆที่หากยิ่งใช้ จะยิ่งมีปริมาณลดน้อยลง กล่าวคือ ทุนทางสังคมกลับยิ่งมีมากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
หากยิ่งใช้ และทุนทางสังคมจะลดหรือสูญหายลง หากไม่ได้ใช้ รวมทั้งคุณลักษณะของทุนทางสังคมที่ไม่อาจสร้างขึ้นได้ด้วย
ปัจจัยภายนอก (External Factor) แต่เพียงประการเดียว ด้วยเหตุนี้ความเป็นเครือข่ายหรือความเป็นประชาสังคมจึงเป็น
พลวัต สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายใน (Internal Factor) ที่สามารถต่อยอดจากสิ่งเดิมที่ชุมชนชนบทมีอยู่ เช่น
ศักยภาพของผู้นา ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ระบบการจัดการในด้านต่างๆของชุมชนที่มีพื้นฐานจากความเชื่อ ค่านิยม
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ฯลฯ และจากปัจจัยภายนอก เช่น การสนับสนุนทรัพยากรจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกชุมชนทั้ง
ในรูปเงินทุน ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมทั้ งยังอาจเสื่อมสลายลงหากไม่ “ใส่ใจรักษา” ในทางตรงข้ามหากเครือข่ายใด
สามารถขยายปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ทั้งแนบแน่นและกว้างขวาง ก็ยิ่งหมายถึงการสร้างและรักษาทุนทางสังคมไปพร้อมใน
เวลาเดียวกัน ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ (เช่น การที่มีเครือข่ายหลากหลายและกว้างขวาง
เท่ากับมีทุนทางสังคมเข้มข้น ฯลฯ) และยังบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายนั้นๆได้อีกด้วย
ความเป็นเครือข่ายยังเชื่อมโยงกับคาว่า “วัฒนธรรมประชาชน (Civic Culture)” ดังที่ Putnam (1993 อ้างใน วร
วุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548, น.49-50) อธิบายไว้ว่า เป็นองค์ประกอบสาคัญของทุนทางสังคม ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นชุมชนอย่าง
แท้จริง (Civic Community) เป็นกระบวนการสร้างพลังร่วมที่เกิดจากการค้นหาปัจจัยร่วมซึ่งทาให้ทุกฝ่ายมาร่วมมือกัน โดย
ที่ Putnum (2000) ยังได้สรุปประโยชน์ของทุนทางสังคมในรูปของเครือข่ ายไว้หลายประการ อาทิเช่น เพิ่มศักยภาพในการ
ทางานและลดต้นทุนในการทางาน เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ฉับไวในเครือข่าย เกิดความไว้วางใจ การพึ่งพาอาศัย
และการต่างตอบแทนกัน ที่อาจนาไปสู่การสร้างประโยชน์ในเรื่องต่างๆร่วมกันในอนาคต เป็นต้น สอดคล้องกับข้อได้ เปรียบ
ของการมีเครือข่ายที่ Thomyavit and Thaiarry และ โรบิน ชาร์ป (1998, 2533, อ้างใน นฤมล นิราทร, 2543, น.15-17)
กล่าวไว้ อย่างไรก็ตาม นฤมล ได้ให้ข้อพิจารณาที่สาคัญในการทางานเครือข่าย กล่าวคือ ข้อได้เปรียบของเครือข่ายจะเป็น
ประโยชน์ก็ต่อเมื่อเครือข่ายมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้การมีเครือข่ายอาจเป็นข้อเสียเปรียบได้ หาก
เกิดความแตกแยกจากความไม่ไว้วางใจในเครือข่าย มีการทางานที่ไม่ยึดหลักความเท่าเทียม รวมทั้งการมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจาก
การมีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย 1) ต้นทุนด้านทรัพยากรในการประสานงาน 2) ต้นทุนของการประนีประนอม (เช่น บาง
องค์กรต้องยอมลดบทบาท เพื่อให้องค์กรอื่นมีส่วนร่วมในการทางาน ฯลฯ) และ 3) ต้นทุนด้านความไม่ยืดหยุ่น (เช่น แทนที่
จะตอบสนองต่อปัญหาได้ทันที เครือข่ายต้องเคลื่อนไปพร้อมกัน ฯลฯ) กล่าวได้ว่า ความเป็นเครือข่ายที่มีเ งื่อนไขยึดโยงกับ
ผลประโยชน์ ข องบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม คนผู้ มี อ านาจส่ ว นน้ อ ย ย่ อ มส่ งผลต่ อ ระบบการบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ยให้ ป ราศจาก
ธรรมาภิบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาและเกิดประโยชน์แก่สาธารณะได้จริง ตรงข้ามกับเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมขับเคลื่อน และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนาไปสู่สิ่งที่
ดีกว่าแก่คนส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้ปัจจัยต่อความสาเร็จในการทางานแบบเครือข่ายที่ Scheuing (1994, อ้างใน นฤมล นิราทร,
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
2543, น.59) ระบุไว้จึงจาต้องครอบคลุมปัจจัยจาเป็นทั้ง 6 ประการอันได้แก่ 1) การมีพันธะสัญญาที่หนักแน่นระหว่างกัน
(Commitment) 2) การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา (Continuous Improvement) 3) การมีพันธกรณีระยะยาว (Long-term
Commitment) 4) การเสริมพลัง (Empowerment) 5) การสร้างค่านิยมร่วม (Shared Value) และ 6) ภาวะผู้นา
(Leadership) ของเครือข่าย
กล่าวโดยสรุป ความเป็นเครือข่ายในการทางานจึงเป็นกลไกที่ทั้งเอื้อต่อวิถีชีวิตและมีความจาเป็นต่อชุมชนชนบท
ไทย เป็นทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการสะสมทุนประเภทต่างๆที่จาเป็นต่อการพึ่งตนเองในระยะยาวของชาวบ้าน โดยเฉพาะทุน
สติปัญญาที่เกิดจากการแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร หรือ ความชานาญเฉพาะของแต่ละบุคคลหรือองค์กร
ระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะการมองสุขภาวะทางปัญญา หรือ ในเชิงจิตวิญญาณ และที่สาคัญยิ่งกว่าคือ ทุนที่เป็นเรื่อง
ของ “จิตใจ” หรือ สุขภาพทางจิต สภาพจิตใจที่ดี เป็นสุข หมายถึง การมีสุขภาวะที่ดีพร้อมที่สัมพันธ์แนบแน่นกับมิติสุขภาพ
สังคม (Social Health) เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ความเป็นเครือข่าย ในอีกนัยยะหนึ่งหมายถึง การมี
และการเรี ย นรู้ ที่จ ะด ารงชีวิ ตร่ ว มกั บเพื่อ นคนอื่น ๆ ที่ เ ป็น กระบวนการขั ด เกลาจิ ตใจและชี วิต (Psychological and
biological) ไปพร้อมกัน เปิดโอกาสต่อการปรับปรุงและพัฒนาชีวิตส่วนบุคคล เมื่อชุมชน สังคมเป็นสุข สงบ ปัจเจกบุคคลก็
ไม่มีความเครียดจากการมีวัฒนธรรมหรือแบบแผนการดาเนินชีวิตในลักษณะรวมกลุ่มเกิดขึ้นในชุมชน ที่สมาชิกมีความไว้ เนื้อ
เชื่อใจและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีศักยภาพขยายผลไปสู่ความสาเร็จในการทางานร่วมกันด้านอื่นๆ (เช่น การปกป้อง รักษา
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี ฯลฯ) เพื่อสาธารณะประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้ปัจเจกบุลคลในชุมชนก็ย่อมมีสุขภาพดี ปราศจาก
ทุกข์ อันเป็นปรากฏการณ์ท างใจที่แ สดงให้เ ห็นว่ าบุค คลป่ วย ด้ว ยเหตุนี้สุ ขภาวะที่ ดีจึงเป็น เรื่อ งของใจ ของชุม ชน ของ
ครอบครัวและของปัจเจกบุคคล ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมสร้าง “วัฒนธรรมของวิถีสุขภาวะที่ดี ” ให้เกิดขึ้นสอดคล้องกับบริบท
ในแต่ละชุมชน ซึ่งเป็นการสนับสนุนมุมมองสุขภาวะเชิงป้องกันและสร้างเสริมในแบบองค์รวมและมีความสมดุลกว่า
บทเรียนความสาเร็จของเครือข่ายสุขภาพในชุมชนชนบทภาคอีสาน
ด้วยเหตุที่ปัจจัยทางสังคมมีส่วนสาคัญต่อการกาหนดสุขภาวะของชุมชน การกระทาทางสังคมด้วยการรวมตัวและ
ทางานร่วมกันในรูปของเครือข่าย หรือ ประชาสังคม ในชุมชนชนบท ก็ย่อมเป็นการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในลักษณะที่มี
ดุลยภาพของชีวิตสมาชิกชุมชน เพราะไม่เพียงแต่การต้องลงแรงร่วมกัน แต่ยังได้เปลี่ยนวิธีคิดที่ถือว่าเป็นการพัฒนาสุขภาพ
ทางจิตวิญญาณ ให้เกิดวิธีคิดที่ถูกต้อง มีโอกาสได้ทบทวน สร้างความเข้าใจและตระหนักในเรื่องต่ างๆของชีวิต อันเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ณ “รากฐาน” ที่เป็นต้นตอของพฤติกรรมการแสดงออกของผู้คน การกลับมาทบทวนที่ “ฐานคิด” จึงมี
ความสาคัญยิ่ง โดยเฉพาะในกระแสโลกาภิวัตน์เช่นปัจจุบัน ตัวอย่างปรากฏการณ์เครือข่ายสุขภาพในชุมชนชนบทไทยภาค
อีสานข้างล่างนี้ ที่อาศัยโครงสร้างและเครื่องมือซึ่งมีอยู่ในชุมชนอาทิเช่น วัด สถานศึกษา สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นต้น เป็นการขับเคลื่อนของสังคมพหุลักษณ์ (Pluralistic Society) สามารถสร้างความสุข
ส่วนรวมจากความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคน ในขณะที่ความพยายามของบางกรณีทาให้สามารถจัดทานโยบายสาธารณะ
ท้องถิ่นที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “แผนแม่บทชุมชน” หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “แผนชีวิตชุมชน” ได้เป็นผลสาเร็จเชิง
รูปธรรม ซึ่งอาจนาไปสู่การเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงกฎกติกา นโยบายบางอย่างจาก “ข้างล่าง” ขึ้นสู่ “ข้างบน” ได้ใน
อนาคต
ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการขาดแคลนกาลังคนด้านสาธารณสุขสูงสุด จนทาให้ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นต่าสุด
(สานักงานวิจัยและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ, 2553, น.18) ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียม เป็นธรรมในการจัดสรรบุคคลากร
ทางการแพทย์ระหว่างชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทของไทยจึงยังคงดารงอยู่ นอกเหนือจากนี้ระบบการจัดการและกระจาย
กาลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและระบบบริการ
ในหลายจังหวัดของภาคอีสานได้ ทั้งนี้เป็นผลจากการรวมศูนย์การจัดการที่ส่วนกลาง โดยที่ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทเป็นเพียง
ผู้รับนโยบายเท่านั้น กระนั้นก็ดีศักยภาพของการเอาตัวรอดจากปัญหากาลังคนของชุมชนในพื้นที่ที่เกิดจากการรวมตัวกัน
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แก้ปัญหาในรูปของการทางานแบบ “เครือข่าย” ได้กลายเป็นต้นแบบเชิงประจักษ์ที่ถูกหยิบยกมาสู่การถอดบทเรียน เผยแพร่
เพื่อนาไปสู่การประยุกต์ใช้ในการสร้างสุขภาวะที่ดีของสังคมไทย
เครือข่ายโรงพยาบาลภาคอีสาน : ต้นทุนสุขภาพของชุมชนชนบท
นวัตกรรมความร่วมมือหลากหลายระหว่างภาคส่วนต่างๆในชุมชนคนอีสาน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการบริการสุขภาพที่ไม่ตอบสนองกับความต้องการและบริบทของชาวบ้านในพื้นที่และยังไม่
สามารถบริหารจัดการให้มีคุณภาพเพียงพอ ซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งจากปัญหาการขาดแคลนกาลังบุคคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาวะของชุมชนในท้องถิ่น อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการรวมตัวกันเพื่อ
ลดความต้องการบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของเครือข่ายโรงพยาบาลน้าพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งส่ง “พยาบาลชุมชน”
ไปทางานร่วมกับสถานีอนามัยตาบลในฐานะหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิที่เป็นองค์กรเครือข่าย จนสร้างความพึงพอใจ
ให้กับชาวบ้านและได้กลายเป็นต้นแบบของการสร้างแผนงานขับเคลื่อนการสร้างพยาบาลชุมชนของจังหวัด รวมทั้ง เครือข่าย
โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา ที่สร้าง “นักกายภาพชุมชน” เพื่อช่วยดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่
สะดวกในการเดินทางมารับบริการจากโรงพยาบาล หรือ นวัตกรรมการสร้างกาลังคนด้านสุ ขภาพจากภาคประชาชนของวัด
คาประมง จ.สกลนคร ที่สร้าง “นักจัดการสุขภาพชุมชน” จากแนวคิดที่ว่า “ทุกคนสามารถสร้างสุขภาพและเป็นกาลังคนด้าน
สุขภาพได้ด้วยตนเอง” ซึ่งเกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่าง พระสงฆ์ บุคคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และญาติ
ผู้ป่วย ในกรณีนี้ให้ บทสรุปที่สาคัญว่า การบริการสุขภาพไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้นภายใต้การดูแลของบุคคลากรด้านสุขภา พ
กระแสหลักในโรงพยาบาลเท่านั้น หรือ นวัตกรรมการผลิตกาลังคนโดยไม่รอโควต้าจากส่วนกลาง (กระทรวงสาธารณสุข) ของ
โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลอุบลราชธานี ที่สร้างการมีส่วนร่วมการผลิตกาลังคนร่วมกันกับโรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดเดียวกันซึ่งมีขนาดเล็กกว่า จากการเกื้อกูลงบประมาณบุคลากรของโรงพยาบาลจังหวัดที่มีมากกว่า ด้วยการส่งพยาบาล
อาวุโสในโรงพยาบาลจังหวัดไปเป็นอาจารย์ประจาที่วิทยาลัยพยาบาลจังหวัด (หนึ่งในองค์กรเครือข่าย) โดยมีกลยุทธ์การสร้าง
แรงจูงใจให้พยาบาลอาวุโสที่สมัครใจ ยังคงมีตาแหน่งและได้สิทธิสวัสดิการเหมือนที่เคยได้ดังเดิมทุกประการจากโรงพยาบาล
ต้นสังกัด และเมื่อจบโครงการ ก็สามารถย้ายกลับมาทางานที่โรงพยาบาลเดิมได้ การสนับสนุนของโรงพยาบาลจังหวัดที่มีต่อ
โรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายที่ประสบปัญหากาลังคนมากกว่าเช่นนี้ จะเป็นการช่วยบรรเทาความไม่เป็นธรรมในการสร้าง
กาลังคนจากการพิจารณาขนาดของโรงพยาบาลลงได้บ้าง เหล่านี้เป็นต้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยต่อความสาเร็จของตัวอย่าง
นวัตกรรมหลากหลายที่เกิดขึ้นในภาคอีสาน ล้วนเป็นผลจากความเข้มแข็งของความเป็นเครือข่ายอย่างมีนัยยะสาคัญ
เครือข่ายโรงพยาบาลน้าพอง : ต้นแบบการใช้ทุนทางสังคมสร้างสุขภาวะชุมขน
เครือข่ายโรงพยาบาลน้าพอง อ.น้าพอง จ.ขอนแก่น ถือเป็นต้นแบบของการทางานเชิงรุกเพื่อลดความแออัดของ
ความต้องการบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ทั้งนี้เนื่องจากในทางปฏิบัติ โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับความต้องการใช้
บริการที่มากเกินของสมาชิกในชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคเล็กน้อยที่สามารถดูแลตนเองได้ที่บ้าน หรือผู้ป่วยโรคซับซ้อน
ที่จาเป็นต้องถึงมือแพทย์ที่โรงพยาบาล การขยับตัวทางานในเชิงรุกด้วยการริเริ่มปรับวิธีคิด โดยการเข้าใจเงื่อนไขของการ
ทางานที่มีอยู่ เชื่อมโยงกับปัญหาที่โรงพยาบาลประสบ แล้วรุกไปยังเป้าหมายการทางานซึ่งก็คือ สุขภาวะที่ดีของชุมชนต่างๆ
ใน อ.น้าพอง ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนกาลังคนด้านสุขภาพ ในกรณีนี้ริเริ่มจากผู้อานวยการโรงพยาบาลน้าพองในฐานะ
ผู้นาเครือข่ายฯได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการทางานเชิงรับที่นั่งรอให้ผู้ป่วยเดินเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล ไปเป็นการส่ง
พยาบาลออกไปดูแลผู้ป่วยถึงในหมู่บ้าน โดยในระยะแรกเป็นไปเพียงเพื่อให้บริการคัดกรองเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่จะมารักษายัง
โรงพยาบาล โครงการพยาบาลชุมชนของโรงพยาบาลฯจึงเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นการทางานในรูปเครือข่ายระหว่าง
โรงพยาบาลฯ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพอง และสถานีอนามัยในตาบลต่างๆ ที่เป็นเสมือนเวทีสาหรับการปฏิบัติงานรวม
ในพื้นที่อันเกิดจากความตั้งใจในการบรรลุเป้าหมายที่มีรว่ มกัน โดยแต่ละองค์กรนาทรัพยากรที่ตนมีมาสนับสนุนการทางานซึ่ง
กันและกัน องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพองให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของพยาบาลชุมชนใน
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โครงการฯในแบบ “ท้องถิ่นให้เงิน โรงพยาบาลให้คน ชุมชนได้ประโยชน์ ” ในส่วนของสถานีอนามัย ผู้นาเครือข่ายฯได้
ประสานกับสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ทาข้อตกลงร่วมกันให้สถานีอนามัยประจาตาบลแบ่งปันงบประมาณส่วนหนึ่งของตน
(จานวนไม่มากนัก) จ่ายเป็น “โบนัส” ให้กับพยาบาลชุมชน อย่างไรก็ดีในระยะแรกของการดาเนินโครงการฯ กลับประสบ
ปัญหาเรื่องความไม่เต็มใจของสถานีอนามัยบางตาบลในการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว จากความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของ
ผู้นาที่มีความสามารถได้ลงไปพูดคุย สื่อสาร ทาความเข้าใจกับสถานีอนามัยที่มีปัญหาเหล่านั้นด้วยตนเอง เพื่อกาหนดบทบาท
หน้าที่ของพยาบาลชุมชนให้ชัดเจนที่ไม่ซ้าซ้อนกับภาระงานของสถานีอนามัย ซึ่งนอกเหนือจากหน้าที่การให้บริการผู้ป่วยใน
พื้นที่แล้ว พยาบาลชุมชนยังต้องทาความรู้จักชุมชน เรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน และต้อง
แบ่งปันข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมสัมพันธ์กับชาวบ้านดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้สถานีอนามัยนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่องานในความรับผิดชอบของตน ดังนั้นงานของพยาบาลชุมชนจึงเป็นงานชุมชนและงานจัดการ ในขณะที่สถานนี
อนามัยท้องที่รับผิดชอบงานด้านการดูแลรักษาโดยตรง ส่งผลให้งานให้บริการปฐมภูมิของสถานีอนามัยที่ประสบปัญหาเรื่อง
การขาดแคลนกาลังคน (เช่นกัน) ได้รับการแก้ไขและปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวได้ว่า ความ
พยายามในการทางานที่แสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง เพื่อให้เกิดการยอมรับจากองค์กรเครือข่ายและสร้างโอกาสต่อการ
ทางานสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมร่วมกัน ผลจากการ “พิสูจน์ใจ” ของการเป็นแนวร่วมในการทางานเป็นทีมที่ต้อ งการ “เวลา”
และการแสดงบทบาทของการเป็นทั้ง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ของแต่ละองค์กรเครือข่าย เกิดกระบวนการเรียนรู้ ขยายแนวคิด
ปรับเปลี่ยนมุมมอง และพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์แบบมิตร ความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) แห่งความสาเร็จ ที่ต้องการการ
พึ่งพาอาศัยต่อกัน งานของพยาบาลชุมชนจึงเป็นการทางานเสริม (Complimentary) สนับสนุนเติมเต็มงานของสถานีอนามัย
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระงานของสถานีอนามัยได้อีกด้วย
การทางานเครือข่ายฯได้เปิดโอกาสต่อทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กรในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล
ข่าวสารที่มีร่วมกัน ซึ่งเป็นโอกาสต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทาให้เกิดความไว้วางใจและความเคารพในความ
ต่างซึ่งกันและกัน กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการช่วยกันคิด ช่วยกันตัดสินใจ ช่วยกันตรวจสอบขัดเกลา ทาให้ได้ความรู้
ใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อนาไปสู่การจัดการเครือข่ายที่สร้างความยอมรับร่วมกัน อันเป็นรูปแบบของกระบวนการพัฒนา
ตนเองที่จะเป็นหลักประกันศักยภาพการทางานของเครือข่าย ที่แตกต่างจากการทางานลาพังโดยบุคคลหรือองค์กรเดียว
ตลอดระยะเวลาการทางานในโครงการพยาบาลชุมชน ผู้นาเครือข่ายฯและทีมงานได้มีการประชุมหารือกันทั้งอย่างเป็น
ทางการ (เดือนละ 1 ครั้ง) และไม่เป็นทางการ (การพบปะกันในงานต่างๆของชุมชนเช่น งานประกวดสุขภาพแม่และบุตรใน
งานวันแม่แห่งชาติ งานรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกใน อ.น้าพอง ฯลฯ) ที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น กรอบ
ความคิดในการทางานที่รับฟังความเห็นรอบด้านผ่านกระบวนการประชาธิปไตย ที่ช่วยลดโอกาสต่อการที่องค์กรใดองค์กร
หนึ่งแสดงอานาจเหนือเครือข่าย ได้นาไปสู่การพัฒนางานโครงการพยาบาลชุมชนของเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น การที่
พยาบาลชุมชนต้องมี “แผนที่โครงสร้างหลักของตาบล” เพื่อนาไปสู่แผนงานกิจกรรมตาบลสะอาด ที่องค์กรเครือข่ายได้
นาไปใช้ในการต่อยอด จัดการวางแผนดูแลสุขภาพของชาวบ้านตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานองค์กรตน หรือ การ
ที่พยาบาลชุมชนทุกคนต้องมี “แผนที่เดินดิน” ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ต้องมีเพื่อใช้ติดตัวสาหรับทางานในหมู่บ้าน เป็นต้น สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ล้วนค่อยๆพัฒนาให้เกิดขึ้นภายหลังจากการเรียนถูกเรียนผิดและความเข้าใจเงื่อนไขปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกันของ
องค์กรเครือข่าย จากการถอดบทเรียนอยู่เป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องในที่ประชุมคณะทางานเครือข่ายฯที่มีตัวแทนจากแต่ละ
องค์กรเครือข่ายและพยาบาลชุมชนผู้ปฏิบัติงานภาคสนามที่จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ที่เป็นบรรยากาศของการสนับสนุนสมาชิกและ
ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาตน สร้างศรัทธาให้เกิดในมวลหมู่สมาชิกเครือข่ายฯต่อความสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ยืนยันความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทางานที่เครือข่ายฯจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน โดยมีเข็มทิศนาทางที่เป็นเอกฉันท์ร่วมกันต่อ
ความสาเร็จคือ “ชุมชนคือคาตอบต่อปัญหาสุขภาวะที่ดีของชาวบ้าน” รวมทั้งการรับฟังข้อมูลจากพยาบาลชุมชนผู้ปฏิบัติงาน
ภาคสนามที่เป็นประโยชน์ต่อแผนงานเชิงรุกเพื่อประโยชน์ของสุขภาวะชุมชนในประเด็นที่ว่า ชุมชนที่มีทุนทางสังคมต่า (เช่น
ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งจานวนมาก ปัญหายาเสพติด ฯลฯ) จะมีต้นทุนทางสุขภาพต่าด้วย เท่ากับเป็นการไม่ละเลยคุณค่า
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ความรู้ที่มีอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่สะท้อนค่านิยมการทางานเป็นทีมของเครือข่ายโรงพยาบาลน้าพอง คณะทาง าน
เครือข่ายฯจึงได้แปรผลข้อมูลไปสู่การปฏิบัติด้วยการสร้างความยืดหยุ่นต่อข้อกาหนดในการปฏิบัติงานของพยาบาลชุมชนจาก
ที่เคยบัญญัติไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการทางานในท้องที่ที่มีความแตกต่างกัน ที่จะเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จใน
การทางานเพื่อสุขภาวะของชุมชน เช่น จากที่เคยกาหนดให้พยาบาล 1 คน ดูแล 2 หมู่บ้าน ทางาน 4 วันใน 1 สัปดาห์ ส่วน
อีก 1 วันที่เหลือให้กลับมาบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลฯ แต่เมื่อพยาบาลชุมชนพบว่า ชุมชนใดที่มีทุนทางสังคมต่า ก็จะให้
ความสาคัญกับชุมชนดังกล่าว ด้วยการมีพยาบาลชุมชนผลัดเปลี่ยนกันเข้าไปปฏิบัติงานในชุมชนนั้นๆถึง 2 คน ส่งผลช่วยลด
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นความแปลกแยกระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาลลง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ คนชรา ได้รับการดูแล
ใกล้ชิดและได้รับยาตรงเวลา มีการประสานเพื่อจัดนักกายภาพบาบัดเข้าไปให้บริการในชุมชนที่มีความต้องการด้านการฟื้นฟู
สุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการเสริมพลัง (Empower) จากการส่งเสริมให้มี “นักสุขภาพชุมชน” ที่เป็นความ
พยายามในการเปลี่ยนวิธีคิดของชาวบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาสุขภาพทางจิตได้ด้วยเช่นกัน เหล่านี้เป็นต้น
เพียง 1 ปีหลังจากการดาเนินโครงการพยาบาลชุมชนที่ได้ส่งพยาบาลชุมชนไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานีอนามัยต้นแบบ
(Pilot Project) จานวน 2 แห่ง ผลลัพธ์จากการประเมินของคณะทางานเครือข่ายฯในรอบปี พบความพึ่งพอใจของชาวบ้าน
จากการอานวยความสะดวกในรูปแบบของการ “ส่งออก” พยาบาลชุมชนลงในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อาจมีปัญหา
4
ในการเดินทางเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาล นอกเหนือจากผลพลอยได้จากการลดปัญหาความแออัดของผู้มาใช้บริการที่
โรงพยาบาลฯลง ที่เป็นการลดงบประมาณการบริหารจัดการและโดยเฉพาะงบประมาณด้านยา ทั้งยังช่วยเรื่องการพัฒนา
บุคคลากรของโรงพยาบาลฯที่ปรับเปลี่ยนจากการเป็นเพียง “พยาบาล” ไปเป็นเสมือน “ทูตสันถวไมตรี” ที่ผูกสัมพันธ์ระหว่าง
โรงพยาบาลฯและชุม ชน ด้ว ยการเห็น พ้ องตรงกั น จากความตระหนั ก ต่อ ความเข้ ม แข็งและความยั่งยื น ของโครงการฯ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลน้าพองและทีมเครือข่ายฯจึงตัดสินใจร่วมกันในการขยายเครือข่ายการทางานต่อไปกับสถาบัน การ
ศึกษา (ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยสาธารณสุขขอนแก่น ) และภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่
(เช่น โรงงานกระดาษ โรงงานน้าตาล ฯลฯ) ในปี พ.ศ. 2545 โดยหน้าที่ในการผลิตพยาบาลชุมชนที่เป็นหลักสูตรเฉพาะซึ่ง
มิใช่การผลิตพยาบาลวิชาชีพแล้วมาฝึกเป็นพยาบาลชุมชนเหมือนอย่างที่เป็นมาในระยะแรกของการดาเนินโครงการฯเป็นของ
สถานศึกษาในพื้นที่ ในขณะที่ภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษานอกเหนือจากที่ได้รบั จากองค์การบริหารส่วนตาบล
น้าพอง ที่เป็นเช่นนี้ เพราะในแผนระยะยาวของคณะทางานเครือข่ายฯที่ได้วางเป้าหมายการผลิตพยาบาลชุมชนให้ครอบคลุม
สถานีอนามัยทุกพื้นที่ใน อ.น้าพองที่มีอยู่จานวน 12 แห่ง การชักชวนภาคส่วนอื่นๆในสังคมด้วยการสื่อสารทางตรงเรื่อง “การ
ร่วมสะสมทุน (พยาบาลชุมชน)” ที่เป็นของชุมชนเอง นัยยะต่อการสื่อบ่งบอกถึงโอกาสต่อการร่วมรับผิดชอบและพัฒนา
จิตสานึกของการเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน เป็นการระดมสรรพกาลัง ด้วยการแบ่งงานตามกาลังความสามารถเพื่อปฏิบัติ
กิจกรรมของเครือข่ายให้บรรลุผลสาเร็จ ในเป้าประสงค์ที่มีร่วมกัน และยังเป็นโอกาสที่จะบรรลุผลสาเร็จได้มากขึ้นจากการ
ผลักดันแนวคิดของเครือข่ายฯไปสู่หุ้นส่วนทางสังคมที่หลากหลาย เมื่อตระหนักถึงคุณค่าต่อการร่วมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ก้าวหน้าต่อชุมชน องค์กรสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดก็ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ศึกษาจาก
ฐานคิดที่ว่า “คนดีเรียนได้” รวมทั้งที่ว่า “คนที่ทางานในชุมชน ต้องมาจากชุมชน มีความรัก ความรู้และความเข้าใจชุมชน”
ดังนั้นเกณฑ์การคัดเลือกผู้ศึกษาต้องเป็นลูกหลานของคนในชุมชนที่เมื่อศึกษาจบหลักสูตรก็ต้องไปเป็นพยาบาลชุมชนในบ้าน
เกิด ซึ่งเท่ากับเป็นการ “นาเข้า” คนจากหมู่บ้านเข้าสู่โรงพยาบาลที่ต่างจากการดาเนินโครงการฯในระยะแรก วัตถุประสงค์
โครงการฯจึงเป็นการสร้างทุนมนุษย์ ที่เป็นผลจากการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในวัฒนธรรมเดียวกันในรูปของความเป็น
เครือข่าย อันเป็นทุนทางสังคมที่มีศักยภาพในการจัดการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับการทา
ความดี นอกจากนี้หลักสูตรยังถูกออกแบบให้มีระบบ “พยาบาลพี่เลี้ยง” ที่หมายถึง พยาบาลชุมชนรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์คอย
4

ผลการสารวจของโรงพยาบาลฯก่อนเริ่มโครงการพยาบาลชุมชนฯ พบว่า ชาวบ้านที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะมี ปัญหาของการขาดยาหรือรับยาไม่
ตรงเวลา อันเป็นสาเหตุหลักจากการขาดผู้ดูแลที่จะพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามที่นัดหมาย และปัญหาจากการไม่มีเงินค่าเดินทางมารักษาตัวร่ วม
ด้วย
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ให้คาแนะนา ช่วยเหลือในการฝึกปฏิบัติภาคสนามของพยาบาลชุมชนรุ่นน้อง ที่เป็นการสร้าง “เครือข่ายพยาบาลชุมชน” ให้มี
การพึ่งพิงระหว่างกันที่อาจนาไปสู่การขยายผลกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนร่วมกัน จากสายสัมพันธ์แบบพี่แบบน้องที่
คล้องกันอย่างเหนี่ยวแน่น กลายเป็นทุนทางสังคมที่นาไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองในด้านต่างๆในระยะยาวได้ต่อไปใน
อนาคต
ปัจจุบัน (พศ.2556) เครือข่ายโรงพยาบาลน้าพองสามารถส่งนักเรียนทุนพยาบาลชุมชนในโครงการพยาบาลชุมชน
ไปปฏิบัติงานยังสถานีอนามัยในทุกตาบลเครือข่ายใน อ.น้าพองที่มีทั้งหมด 12 แห่ง ได้เป็นผลสาเร็จตามเป้าหมายระยะยาว
ของเครือข่ายฯ ผลสาริดจากนวัตกรรมการลดความต้องการบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ
สุขภาวะของชุมชนใน อ.น้าพอง ได้กลายเป็นต้นแบบต่อการขับเคลื่อนการสร้างพยาบาลชุมชนในระดับจังหวัด ที่เป็น
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพของท้องถิ่น โดย จ.ขอนแก่น ได้ตั้งเป้าหมายว่า จะสร้างพยาบาลชุมชนของจังหวัดเพิ่มขึ้น 200
คนในปัจจุบัน กล่าวได้ว่า การรวมพลังในครั้งนี้ของเครือข่ายโรงพยาบาลน้าพองได้สร้างคุณภาพชีวิตทางกายที่ดีขึ้น บรรเทา
ความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บลง สร้างความสุข ความอุ่นใจที่มีพยาบาลอยู่ใกล้ตัว ลดความกังวลจากปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆที่
ต้องใช้ในการเดินทางมารักษาตัวยังโรงพยาบาล สร้างแบบอย่างของความร่วมใจร่วมแรงและการเอื้ออานวยต่อกันให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน สร้างการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของผู้อื่นจากการทางานเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยเฉพาะประโยชน์ที่ ตก
กั บ กลุ่ ม คนที่ ด้ อ ยโอกาสกว่ า และสร้ า งมุ ม มองวิ ธี คิ ด แบบใหม่ ที่ ไ ปขั บ เคลื่ อ นวิ ธี ท าแบบใหม่ จึ งกล่ า วได้ ว่ า เครื อ ข่ า ย
โรงพยาบาลน้าพองได้ริเริ่มแนวทางการป้องกัน การสร้างเสริม และการดูแลรักษาสุขภาวะแบบบูรณาการให้เป็นทางเลือกใหม่
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนชนบทอีสานได้อย่างแท้จริง
บทสรุป
ปฏิบัติการทางสังคมของกลุ่มคนด้วยการรวมตัวกันเป็น เครือข่ายที่เป็นการใช้ทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการ
ทางาน ซึ่งเกิดจากการที่คนมารวมกันด้วยความตั้งใจที่จะทากิจกรรมทางสังคมที่ไม่เป็นทางการร่วมกับคนอื่นๆในชุมชน
เดียวกัน ในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของเครือข่าย ที่เป็นการใช้ทุนทางสังคมฐานวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมในชุมชนชนบท
สร้างความสัมพันธ์แนวราบที่ให้ความเคารพต่ อความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ปฏิสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน
ร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งข้อมูล ข่าวสาร งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลในเครือข่ายที่เป็นการใช้ทุน
ทางสังคมฐานทรัพยากรร่วมกัน และการเรียนรู้นี้ได้ช่วยสร้าง “รูปแบบของคุณค่า” และ “ลาดับความสาคัญของคุณค่า” ที่
เครือข่ายยึดมั่นร่วมกันอันได้แก่ ค่านิยมของความไว้วางใจ การพึ่งพาอาศัย และการต่างตอบแทนกัน ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่
เกิดขึ้นใหม่จากการทางานในลักษณะของความเป็นหุ้นส่วนที่ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มคน องค์กรต่างๆใน
ชุมชนอันเป็นการนาจุดแข็งขององค์กรทางสังคมในชุมชนซึ่งแต่ละฝ่ายมีข้อได้เปรียบของตนอยู่มาผนวกรวมกัน และยังสะท้อน
ความเป็นพลวัต โดยมีองค์ประกอบของศักยภาพของผู้นาเครือข่ายที่เป็นทั้งผู้สื่อให้ทิศทางการดาเนินงานของเครือข่าย
สอดคล้องไปในแนวเดียวกัน และผู้ประสานเพื่อปลุกจิตสานึก สร้างแนวร่วมเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
การเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มคนในเชิงบวกทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณเช่นนี้ จะยิ่งขยายศักยภาพของเครือข่ายให้สามารถจัดการ
ขยายขอบเขต และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง การรวมพลังความคิด พลั งความรู้ พลังสติปัญญา ที่เป็นพลังในการ
ยกระดับจิตวิญญาณของบุคคล เพื่อไปสร้างพลังในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสุขภาวะที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุก
คนในชุมชน ที่เป็นการสร้างทางเลือกอย่างมีเหตุผลในตอบสนองความต้องการแท้จริงของชุมชน ที่เป็นหัวใจของการนาไปสู่
การมีชีวิตที่ดีของบุคคลและชุมชนได้ในท้ายที่สุด
กล่าวถึงที่สุด ทุนทางสังคมที่ปรากฏในรูปแบบการทางานเครือข่ายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตนเองในฐานะเครื่องมือที่
สร้างผลกระทบที่หนักแน่นและยั่งยืน ความหนักแน่นของความสัมพันธ์ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ยังคงความเป็นอิ สระ มี
เสรีภาพและมีช่องทางในการสื่อสารความต้องการของแต่ละองค์กรเครือข่าย ของชุมชนผู้รับผลประโยชน์ และของผู้ปฏิบัติงาน
พยาบาลชุมชนภาคสนาม ความเป็นเครือข่ายที่สามารถจัดการตนเองที่สอดรับกับมิติเรื่องเวลาและสถานการณ์แวดล้อม
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เกี่ยวข้องกับความจาเป็นต่อความยืดหยุ่น เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง ที่เกิดจากกระบวนการอธิปรายสาธารณะ
ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนมุมมองและการคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญอย่างมีเหตุมีผล โดยมีนัยของการพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นฐาน
กลายเป็นแบบแผนใหม่ คุณภาพใหม่ของชีวิต เหล่านี้เป็นคุณค่าธรรมชาติพื้นฐานของการดารงอยู่อย่างยั่งยืนของสรรพชีวิต
เครือข่ายจึงอธิบายถึงระบบความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตทางสังคม ปรากฏการณ์สุขภาวะที่ดีขึ้นของชุมชนชนบทไทยภาคอีสาน
ซึ่งเป็นผลจากการมีเครือข่ายโรงพยาบาลที่ช่วยสร้างหลักประกันด้านสุขภาวะของชุมชน ได้กลายเป็นทุนอันมีค่า เป็น ทุนของ
ชุมชน (Community Capital) ที่ช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ:
ศึกษาเฉพาะกรณีของจังหวัดปทุมธานี
Involvement of Tambon Administrative Organizations in Assisting Released Convicts :
A Case Study of PathumThani Province
ชนิตา ศรีประดิษฐ์1
Chanita Sripradit2

Abstract
The objective of “Involvements of Tambon Administrative Organizations in Assisting Released
Convicts : A Case Study of PathumThani Province” is to study involvements of tambon administrative
organizations in assisting released convicts. This is a qualitative research. The content analysis is based on
the interviews with six presidents of Tambon Administrative Organizations, and six personnel of Tambon
Administrative Organizations.
The study yields the following findings. Opinions in Involvements of tambon administrative
organizations in assisting released convicts include four methods of assistance : (1) fact finding about
released convicts, (2) planning to meet their needs, (3) implementation, and (5) follow-up. In
involvements include two stages :(1) earliest stage, and (2)later stage.
The study recommends that tambon administrative organizations better prepare the family and
community by promoting a positive attitude toward and understanding of released convicts. At the
community level, people should adopt a positive attitude toward released, give them another chance to
serve the community and make them feel part of the community.
Keywords : Involvements, Assisting Released Convicts, and Methods of Assistance.
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ : ศึกษาเฉพาะกรณีของ
จังหวัดปทุมธานี” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมในการช่ วยเหลือผู้พ้นโทษของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตาบล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจานวน 6 คน และเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลจานวน 6 คน
ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานช่วยเหลือผู้พ้นโทษของทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมี 4 ลักษณะ ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและความต้องการ (2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ตัดสินใจ (3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและดาเนินการและ (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ซึ่งใน
ลักษณะการเข้ามามีสว่ นร่วมดังกล่าวจะแบ่งการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกของการพ้นโทษ และระยะ
หลังจากการพ้นโทษโดยระยะแรกของการพ้นโทษจะเข้าไปดาเนินการในเรื่องของการจัด หางานหรือให้การฝึกอาชีพแก่ผู้พ้น
โทษ ส่วนในระยะหลังจากการพ้นโทษจะเป็นเรื่องของการติดตามผลการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษ
ข้อเสนอแนะในระดับองค์การบริหารส่วนตาบล ควรมีการเตรียมความพร้อมของครอบครัวและชุมชน โดยการสร้าง
ทัศนคติและความเข้าใจที่ดีต่อผู้พ้นโทษ ส่ว นในระดับชุมชน ประชาชนในชุมชนควรร่วมมือร่วมใจปรับเปลี่ยนทัศนคติโดยมี
มุมมองที่ดีต่อผู้พ้นโทษ ควรยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษช่วยงานในชุมชน เพื่อให้ผู้พ้นโทษรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม, การให้ความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตาบล และกระบวนการดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
1

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand

- 170 -

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
บทนา
ในปัจจุบันสังคมไทยกาลังเผชิญกับปัญหาอาชญากรรม ซึ่งนับวันกาลังทวีจานวนและความรุนแรงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
แม้ว่ารัฐบาลจะได้พยายามจัดสรรและทุ่มงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรในการปราบปรามอาชญากรรมในแต่ละปีเป็นจานวน
มหาศาล แต่ก็ยังไม่สามารถกาจัดอาชญากรรมให้หมดไปจากสังคมได้ โดยจะเห็นได้จากสถิติการเกิดอาชญากรรมในช่วง 4 ปี
ที่ผ่านมาของกรมราชทัณฑ์ คือ ระหว่าง พ.ศ.2549 - พ.ศ.2552 มีการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 27.38 จากจานวน
152,770 รายในปี พ.ศ.2549 และเพิ่มขึ้นเป็น 210,362 ราย ในปี พ.ศ.2552 อีกทั้งยังปรากฏว่า สาเหตุของอาชญากรรมที่
เพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งนั้นมาจากการกระทาผิดซ้าของผู้ที่พ้นโทษ (Recidivism) หรือผู้ ซึ่งเคยกระทาผิดกฎหมายมาแล้ว จาก
ข้อมูลการกระทาผิดซ้า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (กองแผนงานกรมราชทัณฑ์, 2551) ได้รวบรวมสถิติการกระทาผิดซ้า ใน
คดีความผิด 6 ประเภท ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สินและยาเสพติด พบว่า ในบรรดาผู้ถูก
จับกุมในคดีทั้ง 6 ประเภทนี้เป็นผู้กระทาผิดซ้าถึงร้อยละ 16.62 ซึ่งจากตัวเลขที่แสดงถึงจานวนผู้กระทาผิดซ้านั้นสะท้อนให้
เห็นว่า ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากการกระทาผิดซ้ามีจานวนไม่น้อยเมื่อเทียบกับผู้กระทาผิดประเภทอื่นๆ ซึ่งหนึ่งใน
ผู้กระทาผิดซ้าเหล่านั้นอาจจะกระทาไปเพราะเกิดจากการบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ใช่เพราะนิสัยหรือสันดารในการ
เป็นอาชญากรของผู้กระทาผิดโดยตรง ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของนักวิชาการ พบว่า ภายหลังการปล่อยตัวผู้ตอ้ งขังที่ได้รับ
การปล่อยตัวมีความต้องการการยอมรับและความเข้าใจอันดีจากครอบครัว (ชาญคณิต ก สุริยะมณีและคณะ, 2530) แต่สิ่งที่
เป็นปัญหาที่ผู้ได้รับการปล่อยตัวต้องเผชิญภายหลัง คือ ปัญหาเรื่องการขาดที่พักอาศัย ปัญหาการถูกสัง คมตีตรา ปัญหาการ
ขาดการคบหาสมาคมและปัญหาการถูกจากัดสิทธิในด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิในการเข้าทางาน สิทธิในการประกอบอาชีพ และ
สิทธิทางการศึกษา (กิตติบดี ใยบูล, 2544) อีกทั้งยังเทียบเคียงได้จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่า ในประเทศออสเตรเลียมี
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ผู้พ้นโทษกลับไปกระทาผิดซ้า คือ การไร้ที่พักอาศัยหรือไม่สามารถหาที่พักอาศัยที่เหมาะสมได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้พ้นโทษหญิงที่มีเด็ก ผู้เจ็บป่วย และเยาวชนชายที่ต้องโทษจาคุกระยะสั้น เพราะเขาเหล่านั้นรู้สึกว่าตนไม่ได้รับโอกาส
จากคนในสังคม (ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล และระพีพรรณ คาหอม, 2549, น.99-104) นอกจากนี้การกระทาผิดซ้ายังอาจจะ
เกิดขึ้น เพราะสังคมเป็นผู้ประทับตราว่าเขามีพฤติกรรมเป็นอาชญากร เมื่อเคยกระทาความผิดแล้วมักไม่ได้รับการยอมรับจาก
สังคม ทาให้เขาหวนกลับไปมีพฤติกรรมเช่นเดิม การมีครอบครัวแตกแยก ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี รายได้ไม่เพียงพอ ก็
เป็นอีกสาเหตุให้มีการกระทาผิดซ้า (ภูมิพงษ์ ขุนฉนมฉ่า, 2547) ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า สาเหตุที่ผลักดัน
ให้มีการกระทาผิดซ้าเกิดขึ้น ส่วนใหญ่เนื่องมาจากความบีบคั้นทางด้านสังคมทั้งสิ้น คือ การไม่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก
ของสังคม สังคมไม่เปิดโอกาสให้กลับตัวกลับใจและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมถึงการอาจถูกตีตราหรือเหยียดหยามจาก
คนในสังคม นอกจากนั้นยังเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ คือ ผู้พ้นโทษมักจะถูกตัดโอกาสในการประกอบอาชีพสุจริต
เนื่ องจากระเบี ยบข้ อบั งคั บ ของหน่ ว ยราชการ รัฐ วิ สาหกิจ ต่ างก็ มีข้ อ ห้า มไม่ ให้ รั บบุ ค คลที่ เคยต้อ งโทษจ าคุก เข้า ท างาน
(พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518, 2518) ดังนั้นจะเห็นว่า การหวน
กลับไปกระทาผิดซ้าอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งล้วนมาจากปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน
เพื่อนบ้าน ชุมชน หรือแม้แต่สังคม โดยเฉพาะการไม่ได้รับโอกาสหรือสิทธิต่างๆจากคนในชุมชนหรือสังคมด้วยกันเอง รวมทั้ง
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจจึงเป็นอีกสาเหตุสาคัญหนึ่งที่อาจนาไปสู่การหวนกลับไปกระทาผิดซ้าได้อีก ซึ่งในที่นี้หากไม่มีภาคส่วน
หรือหน่วยงานใดให้ความสนใจกับปัญหาของบุคคลเหล่านี้ ตลอดจนหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไข หรือมองแต่เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะราชทัณฑ์เพียงอย่างเดียวแล้ว ก็จะเป็นการยากที่จะปราบปรามอาชญากรรมให้หมด
ไปจากสังคมได้ แม้ว่าจะทุ่มเทงบประมาณหรือบุคลากรมากเพียงใดก็ตาม เพราะฉะนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากการกระทาผิดซ้าให้หมดไปจาก
สังคม
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคสังคมต่างๆเข้ามามีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่ง
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายในสังคม และมีแนวโน้มจะทวี
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่การดาเนินงานของรัฐบาลถูกจากัดด้วยข้อจากัดทางงบประมาณและบุคลากร ดังนั้นการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในแก้ปัญหาอาชญากรรมจึงเท่ากับช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล และยังช่วย
ให้บริการต่างๆกระจายออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น สาหรับในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษหลังจาก
ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจานั้น ถือว่าเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอันเกิดจากการกระทาผิดซ้าที่มีประสิทธิภาพ
มากอีกวิธีหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลโดยตรงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมก็ตาม แต่ก็จาเป็น
อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคประชาชนในสั ง คม ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากปั ญ หา
อาชญากรรม คือ ปัญหาสังคมอย่างหนึ่ง ดังนั้นในการป้องกันและแก้ไขจึงต้องมาจากความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายใน
สังคม ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้นการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการป้ องกันปัญหาอาชญากรรมโดยการเข้ามาช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับตนเป็นคนดีไม่
หวนกลับไปกระทาความผิดอีกนั้น ถือว่าเป็นช่วยให้ผู้กระผิดเกิดความรู้สึกและสานึกที่ดีว่า สังคมไม่ได้รังเกียจ เหยียดหยาม
หรือทอดทิ้งตน และมีกาลังใจที่พยายามกลับตัวเป็นคนดีต่อไปได้ ซึ่งในปัจจุ บันรัฐบาลก็ได้เห็นถึงความสาคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และได้พยายามสนับสนุนให้มีการ
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเน้นหนักลงไปที่การให้ความสาคัญกับ
บทบาทการทางานในระดับชุมชนมากขึ้นกว่าเดิม นั่นก็คือ องค์การบริหารส่วนตาบลหรืออบต.
องค์การบริหารส่วนตาบลหรืออบต. จึงถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความสาคัญกับผู้พ้นโทษเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
มีความสาคัญโดยมีบทบาทเสริมอยู่ในระดับพื้นที่โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการผลักดันกระบวนการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ให้สามารถดาเนินการไปได้อย่างรวดเร็ วและเข้าถึงกลุ่มผู้พ้นโทษโดยตรง ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน สามารถรับรู้ และเข้าใจปัญหาได้ดีที่สุด จะเห็นได้จากผู้พ้นโทษจานวนหนึ่งเมื่อพ้นออก
มาแล้วก็จะต้องออกมาดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพในชุมชนในฐานะบุคคลหนึ่งในชุมชนที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ซึ่งผู้พ้นโทษเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ตามชุมชน ตามหมู่บ้าน ล้วนเป็นคนในปกครองขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทั้งสิ้ น อีกทั้ งเนื่ องจากองค์การบริ หารส่วนต าบลมีความยื ดหยุ่น และมีอิส ระในการจัดสรรงบประมาณ สามารถ
กาหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มเติมได้ตามอานาจของตนเอง โดยไม่ต้อง
ขึ้นอยู่กับอานาจหรือคาสั่งจากภาครัฐ ดังนั้นการนาองค์การบริหารส่วนตาบลเข้ามามีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ ทาให้
เกิดประโยชน์แก่สังคมทั้งในส่วนของผู้พ้นโทษ และคนในชุมชนเอง ในส่วนของผู้พ้นโทษก็จะได้รับความช่วยเหลือและได้รับ
การช่วยเหลือดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่หวนกลับไปกระทาผิดซ้าอีก และยังทาให้ประชาชนคนในชุมชนเข้าใจและเกิดการ
ยอมรับในตัวผู้ที่พ้นโทษออกมาอีกด้วย แต่เนื่องจากในปัจจุบันการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในการเข้ามา
ช่วยเหลือผู้พ้นโทษนั้น ยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือดาเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังเท่าที่ควร เพราะยังมองว่าการช่วยเหลือ
ผู้พ้นโทษนั้นจะเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลโดยตรง และไม่ ใช่หน้าที่หลักของตนเอง จะเห็นได้จากการศึกษาเรื่อง การมีส่วน
ร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ของกฤษฎา ตั้งวิทย์โมนัย พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลส่วนใหญ่ยังมี
ความคิดและความเข้าใจว่าการป้องกันอาชญากรรมไม่ใช่หน้าที่หรือต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่เข้าใจว่าเป็นบทบาทและหน้าที่
หลักของตารวจโดยตรง อีกทั้งอาจเป็นเพราะว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ทราบบทบาท
หน้าที่ของตนอย่างแท้จริง (น.105-106: 2548) ประกอบกับแม้ว่าจะมีการกาหนดบทบาท อานาจ หน้าที่ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลภายใต้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อ
ทาให้การถ่ายโอนงานปรากฏเป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่ก็ยังทาให้ทิศทางการกระจายอานาจให้องค์การบริหารส่วนตาบลยังเป็น
เพียงเริ่มต้นและอยู่ในวงจากัด เนื่องจากไม่มีอานาจที่ชัดเจน ส่งผลให้การดาเนินงานจึงอาจทาได้เพียงบางส่วนหรือแทบจะทา
อะไรไม่ได้เลย ทาให้การดาเนินงานในเรื่องการช่วยเหลือผู้พ้นโทษมีความล่าช้าและไม่ประสบผลสาเร็จ ดังจะเห็นได้จากใน
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้พ้นโทษอย่างแท้ จริง โดย
บทบาทการการช่วยเหลือของแต่ละตาบลยังขึ้นอยู่กับบทบาทของรัฐบาลเป็นหลัก แต่เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมและ
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นามาซึ่งความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในสังคม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประกอบไปด้วยความ
ร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั บตั้งแต่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นต้น การที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษนั้น นอกจากจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของ
ภาครัฐบาลยังสะท้อนถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในฐานะประชาชนคนหนึ่งในสังคมอีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือผู้
พ้นโทษบรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ สามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดี และไม่หวนกลับไปกระทาความผิดขึ้นอีก
อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นแกนกลางสาคัญในการเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว
บทความนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่อง การมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ : ศึกษาเฉพาะกรณีของจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาลักษณะ
การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูพ้ ้นโทษของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล โดยผลการศึกษาประกอบออกเป็น 5 ประเด็น
ดังนี้
สถานการณ์การดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ
เท่ า ที่ ผ่ า นมาการด าเนิ น งานช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์ ผู้ พ้ น โทษในประเทศไทยนั้ น ยั งไม่ มี ห น่ ว ย งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ดาเนินงานโดยตรง แต่จะเป็นการประสานงานระหว่างกรมราชทัณฑ์ กรมแรงงาน และกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งอาจทาให้การ
ดาเนินงานยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร และขาดการติดตามผลการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เนื่องจากแต่ละ
หน่วยงานต่างก็มีภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ประกอบกับรัฐบาลเองไม่ได้มีนโยบายที่แน่นอนในเรื่องนี้
จึงทาให้เท่าที่ผ่านมาหน่วยงานของภาครัฐบาลจะดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษเพียงแค่ตามหน้าที่ความรับผิด ชอบ
และนโยบายหลักของตนเท่านั้น จากการที่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับปัญ หาและอุปสรรคของภาครัฐบาลในการสงเคราะห์หลัง
ปล่อย ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ คือ (1) เนื่องจากแต่ละหน่วยงานต่างก็มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่หลักที่มีอยู่อย่าง
เต็มที่ จึงไม่สามารถดาเนินการสงเคราะห์หลังปล่อยได้เต็มที่นัก (2) ข้อจากัดเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกาหนด หรือกฎระเบียบของ
แต่ละหน่วยงาน ทาให้การดาเนินงานสงเคราะห์หลังปล่อยไม่สามารถเป็นไปได้อย่างเต็มที่นั ก (3) ปัญหาเรื่องข้อจากั ด
งบประมาณ และบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ (4) ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พ้นโทษได้ทราบ และเข้าใจใน
บริการของทางราชการ จึงปรากฏว่า มีผู้พ้นโทษเป็นจานวนมากที่ยังไม่ทราบว่าจะขอความช่วยเหลือได้จากที่ใด เมื่อพ้นโทษไป
แล้ว (5) ปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสังคม เนื่องจากเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้กระทาผิดเป็น
ภัยแก่สังคม ในขณะที่ยังมีสุจริตชนอีกเป็นจานวนมากที่มีปัญหาความเดือดร้อน และรอรับความช่วยเหลือนั้นเป็นการไม่
ยุติธรรม และ (6) การสงเคราะห์หลังปล่อยของภาครัฐบาล ไม่ได้รับความยอมรับจากผู้พ้นโทษ ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากความ
ล่าช้า หรือกฎระเบียบที่มากมายในการให้บริการ หรือความไม่ต้องการที่จะเกี่ยวข้องผูกพันกับทางราชการ เพราะความรู้สึกที่
เป็นปฏิปักษ์ด้านลบต่อหน่วยงานราชการ
ประกอบกับจากการศึกษาข้อมูลด้านการดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษในมิติต่างๆ ทั้งการประเมินผลการ
ดาเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งการประเมินสถานการณ์และประเด็นสาคัญที่เกี่ยวกับ การ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ สรุปได้ว่า การดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษของไทยมีการพัฒนาก้าวหน้าไปได้ใน
ระดับหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ก่อนที่จะมีการเริ่มกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้พ้นโทษที่เป็นไปตามนโยบายและแนวทางในการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทาผิดเพื่อเป็นการคืนคนดีสู่
สังคมอย่างต่อเนื่อง ผลที่เห็นชัดจากการส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษในภาครัฐ และการ
ตื่นตัวขององค์กรภาคสังคม และองค์กรท้องถิ่น ซึ่งผลจากการพัฒนาประการหนึ่ง คือ เกิดเป็นเครือข่ายสังคมในการให้ความ
ช่วยเหลือต่อผู้พ้นโทษที่ตอบสนองความต้องการของผู้พ้นโทษอย่างครอบคลุมมากขึ้น โดยมีการประสานความร่วมมือหรือ
สร้างเครือข่ายการบูรณาการภาคสังคมในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษในหลายระดับ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและส่วนกลาง ซึ่ง
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ต่างก็กาหนดและดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เอื้อสาหรับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายนี้ขึ้น หรือตามกลุ่มเป้าหมายที่หน่วยงาน
หรื อองค์ กรตนเองรั บผิ ดชอบ เช่น กระทรวงยุ ติธ รรม โดย (1) กรมราชทั ณฑ์ มีโ ครงการเตรีย มความพร้อ มก่ อนปล่ อ ย
ดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ (2) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ช่วยสงเคราะห์เด็กและเยาวชน โดยมี
คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสาหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัด (3) กรมคุมประพฤติ ช่วยสงเคราะห์ผู้ถูก
คุมประพฤติและดาเนินงานบ้านกึ่งวิถี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย (1) สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) ช่วยด้านการพัฒนามาตรการ กลไก และกาหนดมาตรฐาน
การพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่
ความรู้และสร้างความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส โดยมีสานัก
ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาสเป็นหน่วยงานสร้างองค์ความรู้ในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ (2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ให้บริการสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง เป็นต้น กระทรวงแรงงาน โดยให้กรมการจัดหางาน
ช่วยเหลือในด้านการจัดหาอาชีพ เป็นต้น และยังมีหน่วยงานเอกชน เช่น มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ ได้มีการให้การสงเคราะห์ทุน
ประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษ การสงเคราะห์ทุนการศึกษาแก่บุตรผู้ต้องขัง และมีบ้านสวัสดีเป็นที่พั กอาศัยชั่วคราวแก่ผู้พ้นโทษ
เป็นต้น (ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ,์ 2551, น.จ)
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงทศวรรษนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่น ทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
องค์การบริหารส่วนตาบล เริ่มให้ความสนใจเข้ามามีบทบาท และพัฒนากิจกรรมด้านการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษในพื้นที่
ที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งน่าจะเป็นผลพวงจากความพยายามในการส่งเสริมบทบาทของกรมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผลงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทางกรมราชทัณฑ์ที่รณรงค์ให้ความรู้ สร้าง
เครือข่ายภาคีการดาเนินงาน และกระตุ้นความสนใจจากผู้บริหารให้เข้าใจและจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้
พ้นโทษตามความจาเป็นในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในระยะหลังๆจะพบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสนใจและให้ความ
ร่วมมือในการทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเพิ่มมากขึ้นไปด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการดาเนินงานด้านการดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษจะก้าวหน้าไปได้ระดับหนึ่ง แต่
สถานการณ์ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อม และเงื่อนไขต่างๆมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ จาก การเพิ่มขึ้นของ
จานวนผู้กระทาผิดที่มากขึ้น ส่งผลให้จานวนของกลุ่มผู้พ้นโทษที่กลับคืนสู่สังคมนับวันจะมีจานวนที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
โดยจะเห็นได้จากสถิติการปล่อยตัวผู้พ้นโทษ ในปี 2551 มีผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัวจานวน 36,705 คน และในปี 2552 มี
จานวน 37,687 คน (กรมราชทัณฑ์, 2553: 4) ซึ่งผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้กระทาผิดในสังคมที่มากขึ้น ยังมี
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น แนวนโยบายจากภาครัฐที่เน้นกระบวนการลงโทษโดยหลีกเลี่ยงการ
เข้าสู่ระบบเรือนจา ความพยายามระบายนักโทษออกจากเรือนจาในวาระพิเศษต่างๆ ด้วยการอภัยโทษ เช่นวันเฉลิมพระชนม์
พรรษา เป็นต้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้วกลุ่มผู้พ้นโทษเหล่านี้ก็จะถูกผลักดันให้กลับเข้ามาอยู่ในสังคมเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป
ดังนั้นการให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์ หรือเยียวยาเพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถพึ่ง ตนเองได้ในระยะยาวและไม่หวน
กลับไปกระทาผิดซ้าอีก จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่สังคมพึงหันมาตระหนักและพร้อมที่จะเกื้อกูลและพิทักษ์สิทธิ์ให้ รวมทั้งการ“สร้าง
โอกาส” เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐดังเช่นผู้ด้อยโอกาสกลุ่มอื่น ๆ ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ
ในสังคม จึงถือเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดาเนินการ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น
ไม่ใช่จะหยุดลงที่การปลดปล่อยนักโทษเท่านั้น แต่กระบวนการต่อเนื่องที่ว่า การปลดปล่อยนักโทษนั้นปล่อยอย่างไรจึงจะทา
ให้นักโทษนั้นไม่กระทาผิดซ้า จึงเป็นเรื่องสาคัญที่สุดที่จะต้องนามาพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย ส่วนใน
อนาคตแนวโน้มในการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษต่อไปจะเป็นเช่นไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับแนวทางที่กาหนดไว้ใน
นโยบาย ความสนใจและความตั้งใจจริง ตลอดจนวิธีการดาเนินงานตามแผนฯที่กาหนดไว้ของผู้เกี่ยวข้องเป็นสาคัญ
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ความจาเป็นที่ต้องมีการดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ
อย่างที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า ปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้กระทาผิดที่มากขึ้น ส่งผลให้จานวนของกลุ่มผู้พ้น
โทษที่กลับคืนสู่สังคมนับวันจะมีจานวนที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับด้วยปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่ส่งผลให้ผู้พ้นโทษมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วกลุ่มผู้พ้นโทษเหล่านี้ก็จะถูกผลักดันให้กลับเข้ามาอยู่ในสังคม
เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป แต่ปัญหาในความเป็นจริงตามมาที่ทุกคนต้องยอมรั บคือ เมื่อผู้พ้นโทษออกมาแล้วมักจะถูกตีตรา
และไม่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมเป็นส่วนใหญ่ นั่นเพราะเคยมีประวัติทาความผิด ถึงแม้ว่าพวกเขาจะกลับตัวเป็นคนดี
แล้วก็ตาม เมื่อไปสมัครงานหรือกลับเข้าไปทางาน ผู้ประกอบการ เพื่อนร่วมงาน มักไม่ไว้วางใจใน พฤติกรรม สุดท้ายอาจจะ
ตกงาน เกิดเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจในครอบครัว นาไปสู่ปัญหาอื่นๆที่ซับซ้อนเชื่อมโยงถึงกันตามมามากมาย ซึ่งสภาวะเช่นนี้
ยังง่ายต่อการผลักดันให้ผู้พ้นโทษกลับไปกระทาผิดซ้าอีก ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเราจะทาอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เขากลับไปกระทา
ผิดอีก ดังนั้นจึงเกิดเป็นคาถามตามมาว่า เราจะทาอย่างไรเพื่อช่วยเหลือเขาให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น การเข้า
มาช่วยเหลือสงเคราะห์เขาเหล่านี้ จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ต้องนามาช่วยพิจารณากัน
จากผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ค วามคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ทั้งในระดั บผู้บริหารและระดับ ผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในกลุ่มเป้าหมาย ถึงความจาเป็นในการดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษในสังคมไทย พบว่า
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยเป็นอย่างมากกับเรื่องนี้ ซึ่งต่างก็ให้เหตุผลถึงความจาเป็นที่จะต้องมีอย่างสอดคล้องกันทั้งในระดับ
ผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงาน โดยเหตุผลหลักๆคือ ผู้พ้นโทษมักมีปัญหาในการปรับตัวและปรับสภาพจิตใจให้เข้ากับสังคม
เนื่องจากในขณะที่อยู่ในเรือนจานั้นมีสภาพที่แตกต่างจากภายนอกมาก ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยนั้น
จึงเป็นเรื่องจาเป็นต้องมีขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้พ้นโทษสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนั้นผู้พ้นโทษมักมีปัญหา
ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม สังคมปิดกั้นและไม่ให้โอกาส รวมถึงถูกตีตรา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังส่งผลให้ผู้พ้นโทษประสบปัญหา
ในการมีงานทาตามไปด้วย ซึ่งในเรื่องของการประสบปัญหาในการหางานทาผูใ้ ห้สัมภาษณ์ยงั เสนอว่า นอกจากรัฐจะต้องเข้ามา
ดาเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษแล้ว ยังต้องเข้ามาช่วยเหลือผู้พ้นโทษโดยต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการติด
ชะงักว่าเคยต้องโทษมาก่อนด้วย เพื่อไม่เป็นการตัดโอกาสผู้พ้นโทษในการหางานทาต่อไป แต่ก็มีผู้ให้สัมภาษณ์ บางส่วนแสดง
ถึงความไม่แน่ใจและไม่เห็นด้วยกับความจาเป็นในการดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษในสังคมไทย เนื่องจากมองว่าใน
สังคมไทยเรายังมีปัญหาอื่นๆที่ร้ายแรงและรอการแก้ไขเร่งด่วนกว่าปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากผู้พ้นโทษ ดังนั้นปัญหาของผู้
พ้นโทษยังไม่ใช่ปัญหาที่สาคัญที่สุดในตอนนี้ อีกทั้งมองว่าการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษจะเป็นภัยแก่สังคมในอนาคต
ข้างหน้า เพราะเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์คนกลุ่มนี้เท่ากับเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คนกระทาผิดซ้าขึ้น
อีก
ลักษณะการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษขององค์การบริหารส่วนตาบล
จากผลการศึกษาจะพบว่า ในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ตามความเป็นจริงแล้วทั้งตัวผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ านเองต่างมีความต้องการจะให้ความช่วยเหลือผู้
พ้นโทษอย่างจริงจัง แต่ติดปัญหาอยู่ที่เรื่องระเบียบในการรองรับในการช่วยเหลือพวกเขา อีกทั้งด้วยอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลยังไม่ค่อยเกี่ยวข้อง ทาให้ไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆที่จะดาเนินงานในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ
ได้เท่าที่ควร แต่ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลก็ยังคงมีการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษและครอบครัวของบุคคลเหล่านี้
อยู่ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการดาเนินการในลักษณะเดียวกับผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วๆไป หรือดูแลช่วยเหลือตาม
สิทธิที่แต่ละคนได้รับมากกว่า เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น เพราะมองว่าการเป็นผู้พ้นโทษเป็นเพียงสาเหตุ
ประการหนึ่งของความเดือดร้อนที่เขาต้องประสบอยู่เท่านั้น แต่หน้าที่หลักขององค์การบริหารส่วนตาบล คือ การเข้ามาให้
ความช่วยเหลือบรรเทาและขจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นจะได้สามารถช่วยตัวเองต่อไปได้ และไม่ตกเป็น
ภาระแก่สังคม ประกอบกับด้วยบทบาทหน้าที่ และภารกิจตามพระราชบัญญัติในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสมีมากอยู่แล้ว ซึ่ง
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องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล มีห น้ า ที่ ต้อ งดู แ ลทุ ก ข์ สุ ของประชาชนให้ เ ท่ า เที ย มกัน และทั่ว ถึ ง จึ งท าให้ ไม่ ส ามารถดู แ ล
เฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น รวมถึงเจ้าหน้าที่บางรายยังมีทัศนคติและความคิดในแง่ลบไม่เห็นด้วยกับการช่วยเหลือ
ผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษ โดยมองว่าผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษเป็นบุคคลที่เลวหรือชั่วร้าย ไม่ควรได้รับการช่วยเหลือใด ๆ ทาให้ขาด
การทุ่มเทในการดาเนินงาน ส่งผลให้การดาเนินงานไม่มีผลดาเนินงานในการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ หรือไม่มีการติดตาม
ผลการดาเนินงานเท่าที่ควร
นอกจากนั้นยังพบว่า ลักษณะในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ ยังสืบเนื่องมาจากการบริหาร
จัดการในบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร หรือตัวผู้รับผิดชอบงาน ผู้ประสานงานโครงการฯ ส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจ
ความสับสนในการดาเนินงานที่จะทาร่วมกัน บวกกับผู้บริหารคนใหม่บางรายไม่เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ หรือไม่มี
นโยบายส่งเสริมงานด้านนี้ ทาให้การดาเนินการประสานความร่วมมือต้องหยุดชะงักหรือดาเนินการไม่ต่อเนื่องราบรื่นเท่าที่ควร
ทั้งนี้ยังประสบปัญหาในเรื่องของปัญหาในการติดตามผูต้ ้องขังภายหลังการพ้นโทษเป็นไปได้ยาก เนื่องจากผู้ต้องขังภายหลังพ้น
โทษไปแล้วไม่กลับไปอยู่ในพื้นที่ หรือหากกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่แล้วได้กลับเข้าไปสู่สังคมเดิมๆ เพื่อนกลุ่มเดิมๆ ของผู้พ้นโทษ
โดยเฉพาะคดียาเสพติดนั้น มีความเสี่ยงต่อการกลับไปกระทาผิดซ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตามและควบคุมได้ยาก
ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือในลักษณะนี้จึงถือว่า เป็นเพียงงานปลีกย่อยขององค์การบริหารส่วนตาบลไม่ใช่งาน
หลักขององค์กร ซึ่งการดาเนินงานในด้านนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่ อเมื่อบุคลากรหรือผู้บริหารขององค์กรในขณะนั้นมีความเข้าใจ
สนใจในงานด้านนี้เท่านั้น จึงทาให้การดาเนินงานในเรื่องนี้ก็ได้ ขาดความต่อเนื่อง ซบเซาลงไปด้วย บางแห่งถึงกับหยุดชะงัก
หรือยกเลิกลงไปในที่สุด ซึ่งสภาพการณ์เช่นนี้ได้มีผลกระทบต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้น
โทษขององค์กรดังกล่าว
กระบวนการ/ขันตอน/แนวทางการดาเนินงานเข้าไปช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษขององค์การบริหารส่วนตาบล
จากผลการศึกษา พบว่า กระบวนการและขั้นตอนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้
พ้นโทษของทางองค์การบริหารส่วนตาบล ส่วนใหญ่จะทาได้ในลักษณะของการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น หรือการติดตามผล
หลังจากการที่ผู้พ้นโทษถูกปล่อยตัวจากเรือนจาแล้วเท่านั้น แต่หากจะให้องค์การบริหารส่วนตาบลเข้าไปช่วยในการป้องกัน
แก้ไขหรือแม้แต่การปราบปราม จะเป็นเรื่องที่ทาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจาก ด้วยอานาจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลจะทาหน้าที่อยู่ในฝ่ายบริหาร ซึ่งจะอยู่คนละส่วนกับฝ่ายป้องกัน อันได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้านและตารวจ ที่ทาหน้าที่ใน
การปราบปราม ดังนั้นการเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือก้าวก่ายในงานหรือความรับผิดชอบของอีกฝ่ายเป็นเรื่องที่ทาได้ยาก จะทาได้ก็แต่
การประสานงานขอความร่วมมือในบางเรื่อง เช่น การตั้งด่าน การตรวจค้น เป็นต้น แต่การทางานในลักษณะนี้ผู้ให้สัมภาษณ์
มองว่าเป็นเพียงการป้องปรามการกระทาความผิด ไม่ใช่การปราบปรามผู้กระทาความผิด ส่วนในเรื่องของการเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว จะทาได้แค่ในช่วงระยะเวลาของการพ้นโทษแล้วเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาของการพ้นโทษดังกล่าวจะ
แบ่งการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกของการพ้นโทษ และระยะหลังจากการพ้นโทษ
1. ระยะแรกของการพ้นโทษ ผลจากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลจะเข้าไปดาเนินการในเรื่องของการ
จัดหางานหรือให้การฝึกอาชีพเพิ่มเติมตามที่ผู้พ้นโทษได้แสดงความจานงไว้ ตลอดจนมีการจัดให้เจ้าหน้าที่ออกไปเยี่ยมเยียน
และดูแลให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือจนกว่าผู้พ้นโทษจะมีสภาพความเป็นอยู่และประกอบอาชีพเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่ผู้พ้นโทษได้รับการรังเกียจจากเพื่อนบ้าน หรือไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชน ทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแก้ไขปัญหาและทัศนคติดังกล่าว หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้รายงานให้กระทรวงพัฒนา
สังคมเพื่อหาทางดาเนินการแก้ไขต่อไป
2. ระยะหลังจากการพ้นโทษ ผลจากการศึกษาพบว่า ระยะนี้จะเป็นเรื่องของการติดตามผลการให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้พ้นโทษ กล่าวคือ เมื่อผู้พ้นโทษมีสภาพความเป็นอยู่และประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ออกไปเยี่ยมเยียน
เป็นครั้งคราวอีกระยะหนึ่ง หรือจนกว่าจะเชื่อถือได้ว่า ไม่มีปัญหาหรือแนวโน้มที่จะทาให้มีการกระทาผิดขึ้นอีก และในกรณีที่ผู้
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พ้นโทษมีแนวโน้มที่จะกระทาความผิดขึ้นอีกก็ให้รีบดาเนินการเข้าช่วยแก้ไขสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหานั้นโดยทันที หากมีความ
จาเป็นอาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขก็ได้
ซึ่ งในแต่ ล ะระยะเวลาของการช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม ผู้ พ้ น โทษดั งกล่ า ว จากการศึ ก ษา ยั ง พบว่ า จะประกอบไปด้ ว ย
กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงาน 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นตอนแรก เป็นขั้นตอนการสารวจข้อมูลผู้พ้นโทษ ซึ่งในขั้นตอนนี้ทาง
อาเภอจะดาเนินการส่งต่อมาให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลมีการสารวจรายชื่อผู้ที่จะพ้นโทษและออกมาอยู่ในพื้นที่ รวมถึงผู้
ที่พักโทษและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของพื้นที่นั้นๆ หลังจากนั้นทาการคัดแยกกลุ่มเป้าหมายพร้อมประวัติและหนังสือยินยอม
และนาข้อมูลประสานต่อองค์การบริหารส่วนตาบล ส่วนขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมผู้พ้นโทษ ครอบครัว
และชุมชน โดยในขั้นตอนนี้องค์การบริหารส่วนตาบลจะลงไปเยี่ยมเยียนพบปะผู้พ้นโทษและครอบครัว เพื่อสร้างความคุ้นเคย
และไว้วางใจ รวมถึงมีการสอบถามปัญหาและความต้องการหลังพ้นโทษออกมาเพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลรับทราบ
ข้อมูลและปัญหา เพื่อนาไปสู่การหาแนวทางช่วยเหลือผู้พ้นโทษ ส่วนขั้นตอนที่สามจะเป็นการดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษตาม
ความจาเป็นและสภาพปัญหา ซึ่งในขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเข้ามาช่วยเหลือในการประสานหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เช่น
การส่งเสริมนายจ้างและสถานประกอบการในพื้นที่ยอมรับและรับผู้ พ้นโทษเข้าทางานโดยการจัดคนเข้าทางาน หรือใน
กฎระเบียบไม่ห้ามผู้ที่เคยต้องโทษเข้าทางาน ให้บริการการจัดหางานในตลาดแรงงานตามความเหมาะสม การประสาน
ผู้ประกอบการต่าง ๆ การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการรวมกลุ่มอาชีพและส่งเสริมการฝึกอาชีพ เป็นต้น ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาชุมชนจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็น
ต้น และขั้นตอนสุดท้าย เป็นการติดตามผลผู้พ้นโทษ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นเรื่องของการประสานงานต่างๆ ในชุมชน การ
เยี่ยมเยียนให้กาลังใจเป็นระยะ ๆ รวมถึงการสอบถามปัญหาที่ยังมีและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษขององค์การบริหารส่วนตาบล
เท่าที่ผ่านมาในการดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษขององค์การบริหารส่วนตาบล ส่วนใหญ่ได้ประสบกับ
ปัญหาและอุปสรรคในหลายๆด้านด้วยกัน เช่น ปัญหาทางด้านงบประมาณ ปัญหาด้านบุคลากรที่ดาเนินงานด้านนี้ ปัญหา
ภายในองค์กรเอง ปัญหาไม่ได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ และปัญหาจากสังคม เป็นต้น ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถ
จะสรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้พ้นโทษขององค์การบริหารส่วนตาบลมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ คือ
(1) ปัญหาด้านงบประมาณ กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตาบลค่อนข้างจะขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินงาน
ด้านนี้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากยังไม่มีนโยบายที่แน่นอนในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้พ้นโทษโดยเฉพาะ
ดั งนั้ น งบประมาณหรื อ เงิ น อุ ด หนุ น ที่ ไ ด้ ม าจากรั ฐ บาลจะเน้ น ไปที่ ก ารน าไปใช้ พั ฒ นาหรื อ แก้ ปั ญ หากลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสประเภทอื่นๆมากกว่า
(2) ปัญ หาด้า นบุ ค ลากร ได้พ บว่า องค์ การบริ หารส่ วนต าบลโดยส่ว นใหญ่ป ระสบปั ญหาในด้ านบุ คลากร คื อ
บุคลากรมีจ านวนไม่เพี ยงพอกับงานด้านนี้ ขาดบุคลากรที่ มีใจรักหรือ มีความเข้า ใจต่อผู้พ้นโทษ และขาด
บุคลากรที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญโดยตรง เช่น ขาดนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งบางครั้งมี
ผลทาให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
(3) ปัญหาด้านการบริหาร ได้พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาในด้านการบริหาร คือ
คณะกรรมการผู้บริหารขององค์กรยังขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อการดาเนินงานในด้านนี้ รวมทั้งขาดใจรักและ
ความจริงใจต่อการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ ทาให้การดาเนินงานในด้านนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร
ซึ่งการที่ระดับผู้บริหารขาดความสนใจในงานด้านนี้ มีผลทาให้การดาเนินงานในด้านนี้ไม่ได้รับการผลักดันให้
เกิดขึ้นอย่างแท้จริงตามไปด้วย
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(4) ปัญหาจากหน่วยงานของภาครัฐ ได้พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาจากหน่วยงาน
ของภาครัฐ คือ ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
นี้ เช่น ในการติดต่อ ขอข้อมู ลเกี่ย วกับผู้ต้ องขังที่ กาลังจะพ้นโทษ เป็ นต้น นอกจากนี้ยังขาดการสนับสนุ น
ทางด้านงบประมาณ บุคลากร วิชาการ จากหน่วยงานของรัฐอีกด้วย
(5) ปัญหาจากตัวผู้พ้นโทษเอง กล่าวคือ นอกเหนือจากปัญหาและอุปสรรคที่มาจากภาครัฐแล้ว ปัญหาจากตัวของผู้
พ้นโทษเองก็ยังเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเองด้วย ซึ่งปัญหาดังกล่าวที่
พบ คือ ไม่ค่อยมีผู้พ้นโทษมาขอรับบริการเท่าที่ควร ทั้งที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้ว เนื่องจากไม่ประสงค์จะ
ให้ผู้อื่นทราบว่าตนเป็นผู้พ้นโทษ จึงไม่อยากมาขอรับบริการ อีกทั้งพบว่าผู้พ้นโทษบางรายไม่มีความอดทน ไม่สู้
งานนัก เมื่อทางองค์กรได้จัดหางานให้ทาแล้ว ปรากฏว่า ทางานได้ไม่นานก็ลาออก เนื่องจากอ้างว่าเงินเดือนต่า
อยากได้งานดี ซึ่งเงินเดือนมากแต่ไม่ยอมทางานหนัก เป็นต้น รวมถึงผู้พ้นโทษบางรายอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
มาเป็นเวลานาน หรือมีปัญหาทางครอบครัวมาก่อน จึงได้รับการปลูกฝังนิสัยที่ไม่ดี ทาให้ไม่สามารถที่จะแก้ไข
ฟื้นฟูเขาได้ เนื่องจากเป็นมานานแล้ว ซึ่งปัญหาเช่นนี้มาจากตัวผู้พ้นโทษเอง จึงเป็นเรื่องยากที่ทางองค์กรจะให้
ความช่วยเหลือหรือช่วยเปลี่ยนแปลงแก้ไขเขาได้
(6) ปัญหาจากสังคม กล่าวคือ สังคมไม่ให้การยอมรับบุคคลผู้พ้นโทษ ดังเช่นเมื่อพาผู้พ้นโทษกลับเข้าไปอยู่ในชุมชน
บางคนก็ถูกปฏิเสธ ซึ่งมีผลทางจิตใจต่อผู้พ้นโทษมาก อีกทั้งปัญหาที่ไม่สามารถไม่สามารถจัดหางานที่เหมาะสม
ให้ทาได้ ทัง้ ที่บางคนมีความรู้สูง เนื่องจากเจ้าของหน่วยงานไม่ยอมรับเข้าทางาน ทั้งที่ทางองค์กรได้ช่วยติดต่อ
รับรองความประพฤติให้แล้วก็ตาม
ซึ่งปัญหาเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อขวัญกาลังใจของผู้พ้น โทษที่ได้พยายามจะกลับตนเป็นคนดี โดยเฉพาะยิ่งปัญหาสังคม
ไม่ให้การยอมรับ เป็นปัญหาสุดวิสัยที่ทางองค์กรจะช่วยเหลือเขาได้ เนื่องจากเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก ปัญหาลักษณะนี้ต้อง
ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติของแต่ละตัวบุคคลว่าจะให้โอกาส หรือการยอมรับในตัวผู้พ้นโทษมากน้อยแค่ไหน จากปัญหา
ต่าง ๆ ดังกล่าวได้ส่งผลให้การดาเนินงานสงเคราะห์หลังปล่อยในประเทศไทยจึงไม่สามารถจะพัฒนาได้เท่าที่ควร
ความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลในการเข้ามาช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ
ความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษนั้น จาก
การศึกษาได้พบว่า องค์กรส่วนใหญ่เ ห็นว่าจะสามารถดาเนินการพัฒนาบทบาทขององค์กรในด้านนี้ได้ แต่ต้องได้รับ การ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากรัฐด้วย ซึ่งองค์กรเหล่านี้ต่างได้เสนอว่า ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้าน
งบประมาณ บุคลากร และที่สาคัญเสนอว่า ควรมีกฎหมายรองรับในการทางานและเบิ กจ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อนามาดาเนินการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ รองลงมาคือ ต้องการให้รัฐอานวยความสะดวกให้ในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเท่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับความสะดวกและความร่วมมือในด้านนี้เท่าที่ควร
นอกจากนี้องค์กรเหล่านี้ต่างได้เสนอกัน อีกว่า จะสามารถพัฒนาบทบาทโดยดาเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษใน
หลายๆด้านด้วยกันเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พ้น โทษในด้านให้คาปรึ กษาแนะนามากที่สุ ด
รองลงมา คือ ด้านอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม หรืออาจจะเป็นทุนในการประกอบอาชีพ เป็นต้น
จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถจะสรุปได้ว่า ความเป็นไปได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะพัฒนาบทบาทของ
องค์ก รในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการช่ว ยเหลือสงเคราะห์ผู้ พ้นโทษนั้น มีความเป็นไปได้ในลักษณะให้ ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษในลักษณะที่เป็นการสงเคราะห์เฉพาะหน้าหรือสงเคราะห์เฉพาะรายมากกว่า แต่หากจะเรียกร้องให้
พัฒนาบทบาทถึงขั้นขึ้นมาเป็นศูนย์กลางหรือแกนนาในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้น
โทษหลังปล่อยนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจากยังเป็นงานในระดั บค่อนข้างกว้าง เป็นเรื่องที่ใหญ่เกินไปต้องอาศัยความ
พร้อมขององค์กรในด้านต่าง ๆ หลายด้าน ในขณะที่องค์การบริหารส่วนตาบลโดยส่วนใหญ่นั้นขาดแคลนในด้านงบประมาณ
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บุคลากร และกฎหมายมารองรับในการปฏิบัติงาน ซึ่งทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีข้อจากัดในการดาเนินการพัฒนา
บทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสงเคราะห์ของผู้พ้นโทษ จากผลการศึกษาดังกล่าวทาให้ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ คือ
(1) รัฐควรกาหนดนโยบายในการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษให้ชัดเจนออกมา โดยอาจจะตราเป็น
กฎหมาย หรือพระราชบัญญัติให้มีการสงเคราะห์หลังปล่อย เพื่อให้มีการปฏิบัติช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างจริงจัง
และแท้จริง เพื่อเป็นผลดีแก่หน่วยงานที่ดาเนินงานด้านนี้ให้ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น
(2) รัฐควรมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนและอานวยความสะดวกแก่องค์กรส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินงานด้านนี้อยู่ และ
ถือว่าการช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยนั้นเป็นการสังคมสงเคราะห์ที่จาเป็นแก่กระบวนการยุติธรรม
(3) รัฐต้ องให้การช่ วยเหลือ สนับ สนุ นด้า นงบประมาณ บุ คลากร และเทคนิค วิชาการแก่ องค์ กรส่วนท้องถิ่น ที่
ดาเนินงานในด้านนี้โดยเฉพาะด้านงบประมาณ
(4) รัฐต้องมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในสังคมได้เ ข้าใจและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ลดความรังเกียจ
ต่อบุคคลผู้พ้นโทษ ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อย เพื่อให้งานด้านนี้ได้รับ
การยอมรับและร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติในการช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่เกิด
จากการกระทาผิดซ้าได้ทางหนึ่ง
(5) ควรมี ก ารประสานงานและแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ร ะหว่ า งหน่ว ยงานของรั ฐและองค์ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่
ดาเนินงานด้านนี้ เพื่อให้งานนี้มีการพัฒนาและก้าวหน้ายิ่งขึ้น
(6) สถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยควรมีบทบาทใน
การนาเสนอเคลื่อนไหวผลักดันในเรื่องนี้ โดยการจัดประชุมทางวิชาการขึ้นมา เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและ
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
(7) ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบล การดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์หลังปล่อยขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไม่ควรขึ้นอยู่กับตัวบุคคล มิฉะนั้นจะประสบปั ญหาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร การดาเนินงานก็จะ
สะดุดหยุดชะงักลงดังเช่นที่ผ่านมา แต่ควรเป็นการตระหนัก หรือสานึกขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้อง
เห็นถึงความสาคัญของการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ และมีจุดยืนที่จะดาเนินการด้านนี้ให้คงอยู่ตลอดไป
ผู้ศึกษาเชือ่ ว่า หากว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถจะดาเนินการในด้านต่างๆดังกล่าวแล้ว การที่จะพัฒนาบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษก็จะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ยากนัก
บทสรุป
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาในแต่ละประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น ได้พบว่า ปัจจุบันในสังคมไทยเรายังขาดความ
ตื่นตัว ขาดความสนใจ และไม่ได้มองเห็นถึงความจาเป็นในการเข้ามาดาเนินการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ
เท่าที่ควรจะเป็น จึงทาให้การเข้าไปดาเนินงานให้ความช่วยเหลือยังถูกจากัดอยู่ในวงแคบและไม่ได้รับการพัฒนาเมื่อเทียบกับ
ของต่างประเทศ ซึง่ เมื่อหากพิจารณาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคสังคมในต่างประเทศนั้น จะพบว่า
ต่างประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากมีรัฐบาลคอยให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านงบประมาณ ซึ่งแตกต่าง
จากของประเทศไทย จากเนื้อหาในบทความข้างต้นทาให้มีข้อพิจารณาถึงสองประเด็นหลัก ๆ คือ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
บุคลากร ซึ่งทาให้การดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษขององค์กรขาดความต่อเนื่องและหยุดชะงักลงนั้น สะท้อนให้
เห็นว่า การดาเนินงานด้านนี้อาจจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคล หรือนโยบายของผู้บริหารเป็น หลัก ดังนั้นจึงไม่ควรที่การดาเนินงาน
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษขององค์กรจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากเกินไป มิฉะนั้นจะประสบปัญหาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากร การดาเนินงานก็จะสะดุดหยุดชะงักลงดังเช่นที่ผ่านมา แต่ควรเป็นความตระหนักและสานึกขององค์กร มากกว่าที่
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จะต้องเล็งเห็นถึงความสาคัญของการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษและมีจุดยืนที่จะดาเนินการด้านนี้ให้ดาเนินการต่อไป แม้จะ
มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรไปแล้วก็ตาม
ส่วนประเด็นที่สอง ปัญหาที่ขาดการผลักดันส่งเสริมและขาดการประสานงานกันในระหว่างองค์กรทั้งของรัฐและ
องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ เป็ นสาเหตุ สาคั ญประการหนึ่ง ซึ่งทาให้การด าเนิ นงานขององค์ก รขาดความต่อเนื่องหรื อ
หยุดชะงักลงนั้น น่าจะเป็นแนวทางสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลที่ยังคงดาเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้พ้นโทษอยู่ใน
ปัจจุบันได้ตระหนักว่า การดาเนินงานด้านนี้ควรจะต้องมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการรวบรวม จับอบรม สัมมนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดาเนินงานด้านนี้กัน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นซึ่งกัน
และกัน สนับสนุนช่วยกันเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้งานด้านนี้มีการพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วย
เพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการดาเนินงานจะประสบผลสาเร็จลุล่วง และพัฒนาก้าวไปได้ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้การดาเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ
เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบในประเทศไทยมากกว่าที่เป็นอยู่ ดังนั้นเวลานี้จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องหันมาเอาจริงเอาจังกับการ
การดาเนินงานในด้านนี้แล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในก้าวต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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สวัสดิการชุมชนในรูปแบบสถาบันการเงินชุมชนกับการลดปัญหาหนีสินของเกษตรกรรายย่อยกรณีศึกษา
สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา ตาบลปะตง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
รัชนี โกศลจิตร1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาบริบทและพัฒนาการการจัดตั้งของสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา
และ เพื่อศึกษาการลดปัญหานี้สินของเกษตรกรรายย่อยในหมู่บ้านคลองกะทา โดยใช้วิธีการสั มภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักมีทั้ง
แบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการทาเกษตรในหมู่บ้านคลองกะทา เป็นวิกฤตปัญหาหนี้สินที่
เกิดขึ้น และเป็ นสาเหตุการกู้ หนี้สินนอกระบบ จากวิกฤตดังกล่าว ชุมชนเกิดการเรียนรู้แ ละเกิดการมีส่ วนร่วมในชุมชน
สามารถนาทุนทางสังคมที่มีอยู่มาเสริมสร้างขีดความสามารถ ให้ชุมชนมีความเอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการ
เชื่อมโยงกลุ่มองค์กรการเงินในชุมชนให้เป็นเครือข่ายพันธมิตรทางการเงินในชุมชน มีวิธีการบริหารจัดการเงินในชุมชนโดยการ
ระดมทุนในชุมชน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของเงินในชุมชน เกิดการดูแลกันของคนในชุมชน วัฒนธรรมชุมชนยังคงอยู่ และ
นาไปสู่ความสาเร็จในการลดปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรรายย่อยได้
คาสาคัญ : สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา, และการลดปัญหานี้สินของการเกษตรกรรายย่อย
บทนา
ท่ามกลางกระแสการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนากระแสหลักที่มุ่งให้ประเทศปรับเปลี่ยนเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม โดยเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมนั้น กระแสการพัฒนาดังกล่าวได้ละเลยการให้ความสาคัญกับ
ชุมชนชนบท ซึ่งชุมชนจานวนมากต้องเผชิญกั บปัญหานานัปการ (นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2550 น.3) เช่น ปัญหา
ความยากจน ปัญหาหนี้สิน ซึ่งเป็นปัญหาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
หมู่บ้านคลองกะทา ตาบลปะตง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากกระแสการ
พัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนากระแสหลัก ในอดีตหมู่บ้านคลองกะทามีสภาพพื้นที่เป็นเนินเขา มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
มีลาคลองไหลผ่าน สภาพพื้นที่เหมาะแก่การทาการเกษตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีอาชีพรับจ้างเพียงบางส่วน
และการทาเกษตรในอดีตของชาวบ้าน เป็น การทาการเกษตรแบบไม่พึ่งสารเคมี ฝนก็ตกตามฤดูกาล ผลผลิตก็เก็บเกี่ยวได้
นาไปขายก็ได้ราคาดี ต้นทุนในการผลิตก็ไม่สูง หักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ก็ยังมีเงินเหลือไว้สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ได้ตลอดทั้งปี ต่อมาเมื่อตลาดมีความต้องการผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านก็ เริ่มขยายกาลังการผลิต เช่น ขยายพื้นที่ในการ
ผลิต เพิ่มจานวนครั้งในการผลิต เมื่อชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเจริญและความทันสมัยเพิ่มขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
เข้ามาในหมู่บ้าน เป็นสาเหตุทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ เข้าสู่ระบบการแข่งขันกันทางด้านฐานะ นี่คือสาเหตุ
แรกของการมี ห นี้สิ น สาเหตุ ที่ส อง เป็น ต้น ทุ นในการผลิ ต เพิ่ ม มากขึ้น และต้น ทุน ดั งกล่ าวก็ เป็ น การไปกู้ เงิ น นอกระบบ
กลายเป็นวงจรการกู้เงิน และเป็นสาเหตุทาให้ชาวบ้านมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

1

นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ปัญหาที่วิจัย
สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทาลดปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรรายย่อยได้อย่างไร
เหตุผลของการทาวิจัย
สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เป็นสถาบันการเงินชุมชนหนึ่งที่เกิดมาจาก
นโยบายลดความยากจน มีความแตกต่างจากสถาบันการเงินชุมชน อื่นๆ คือ มีการบริหารจัดการ ในเรื่องการแก้ไขปัญหา
หนี้สินให้กับชุมชน มีแนวคิดให้ชุมชนลดปัญหาหนี้สินของตัวเอง เช่น การลดปัญหาหนี้สินจากการกู้เงินนอกระบบ ให้หันมากู้
แหล่งเงินทุนในหมู่บ้านคือสถาบันการเงินชุมชน เพื่อนาเงินไปใช้หนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง อีกทั้งให้ชาวบ้านมีหนี้สิน
ทางเดียว การแก้ปัญหาของชุมชน ในหมู่บ้านคลองกะทา มีแนวคิดเรื่องของการที่ชาวบ้านร่วมกันออม และต่อยอดจากการ
ออมเป็นการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ที่สาคัญทาให้ชาวบ้าน ได้รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเองให้ลดลง นอกจากนั้น
สามารถพัฒนาจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนหมู่บ้าน มาเป็นสถาบันการเงินชุมชน
การลดปัญหาหนีสินของเกษตรกรรายย่อยในหมู่บ้านคลองกะทา
ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยในหมู่บ้านคลองกะทา เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน ในการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็น
การศึกษาเพื่อนาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินของเกษตรกรต่อไป จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นเกษตรกรรายย่อยและสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 ราย
ข้อมูลที่สัมภาษณ์จะเป็นข้อมู ลสถานะทางการเงินย้อนหลังตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 -2555 เป็นระยะเวลา 7 ปี และจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบสาเหตุของการเป็นหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยซึ่งประกอบไปด้วย 2 สาเหตุ คือ
สาเหตุที่ 1 หนี้สินที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของคนในครอบครัว คือ เกษตรกรได้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใน
การทาเกษตรจากเดิมทาการเกษตรเพื่อการยังชีพเปลี่ยนเป็น การทาเกษตรเพื่อการค้าขาย เร่งผลิตผลผลิตให้ได้ทันต่อความ
ต้องการของตลาดเพื่อที่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
สาเหตุที่ 2 หนี้สินจากการลงทุนทางการเกษตร เป็นผลสืบเนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น
เพื่อนาเงินไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจาวัน และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นเหตุให้
ต้องเร่งผลผลิตให้มีปริมาณมากขึ้น เพื่อขายให้ได้ทันต่อความต้องการของตลาด และเริ่มมีวัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ในการทาเกษตร ทาให้เกิดการพึ่งพาระบบนายทุน ซึ่งระบบนายทุนจะทาหน้าที่ เป็ นนายทุนให้กับเกษตรกรในการทาเกษตร
ในเรื่อง ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง หรือเมล็ดพันธ์ต่างๆ หรือวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทาเกษตร แต่มีสัญญาต่อกัน
ว่า เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจะต้องนามาขายให้กับนายทุน และเมื่อนายทุนเป็นผู้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร นา ยทุนก็
สามารถเป็นผู้กาหนดราคารับซื้อผลผลิตของเกษตรกร เกษตรกรก็ประสบกับภาวะขาดทุน ทาให้เกษตรกรมีห นี้สินที่สะสม
เพิ่มขึ้นทุกปี การลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรปัจจุบัน มีวิธีการหมุนหนี้ของเกษตรกรยังคงใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน แต่สิ่งที่
แตกต่างจากอดีต คือ เกษตรกรมีจานวนเจ้าหนี้ลดลง อัตราการจ่ายดอกเบี้ย ลดลง เกษตรกรสามารถซื้อ วัสดุการเกษตร เช่น
ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ฯ มีราคาถูกลง สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2549 ได้มีการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา โดยมี
รูปแบบการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา เป็นรูปแบบของหมู่บ้านร่วมกับกลุ่มการเงินในชุมชนและกองทุน
หมู่บ้านร่วมกันจัดตั้ง และมีวิธีการบริหารจัดการแบบการบูรณาการองค์กรชุมชนที่เป็นกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน มาบริหาร
จัดการกองทุนร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางสังคม และเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และสร้ างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน กล่า วคื อ วิธีก ารบริ หารจั ดการดั งกล่า ว มีก ารขั บเคลื่ อนกระบวนการบริ หารจั ดการสถาบัน ฯ ด้ว ย
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ทั้งนี้ การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา ยังมีแนวทาง กระบวนการ และวิธีการใน
การสร้างความสาเร็จในการลดปัญหานี้สินให้กับเกษตรกรได้ สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา สามารถลดปัญหาหนี้สิน
ของเกษตรกรรายย่อยในหมู่บ้านได้ จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาหนี้สินและมีแนวทางวิธีการ ในการแก้ไขปัญหา
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หนี้สินให้ลดลงได้ โดยสัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆจากกลุ่มตัวอย่าง 5 ราย ได้แก่ 1) คุณแหน่ว ทองทับ 2) คุณเพ็ชรรุ่ง ระดาใส
3) คุณจันทร์เพ็ญ ระดาใส 4) คุณสุชาติ ศิวิไล 5) คุณละมูล ยาวญาติ มีแนวคิดในการพึ่งตนเอง และต้องหาวิธีในการลด
ต้นทุนในการทาเกษตร เพื่อจะนาไปสู่การลดปัญหาหนี้สินได้ ร้านค้าชุมชนบ้านคลองกะทา เป็นอีกกลุ่มองค์กรการเงินที่ มี
รูปแบบการบริหารจัดการเช่นเดียวกับสหกรณ์ กล่าวคือ มีทั้งสินค้าทางการเกษตร สินค้าอุปโภค – บริโภค จาหน่ายให้กับ
สมาชิก และมีการจัดสวัสดิการกลับคืนให้กับสมาชิกโดยวิธี สมาชิกสามารถใช้เครดิตในการนาสินค้าไปใช้ก่อนได้ โดยมีกาหนด
ชาระค่าสินค้า ภายในกาหนดระยะเวลา 6 เดือน หรือในช่วงที่ผลผลิตออกจาหน่ายได้ ไม่เกิน 1 ปี และเมื่อสิ้นปีมีคืนเงินปัน
ผลให้ กั บสมาชิ ก สมาชิก ถือ ว่ าเป็น สมาชิ กของกลุ่ม องค์ กรการเงิ น ชุม ชน ก็ส ามารถเครดิ ตสิ น ค้า วั ส ดุ – อุป กรณ์ ทาง
การเกษตรจากร้านค้าชุมชนบ้านคลองกะทาไปลงทุนก่อน เมื่อถึงกาหนดเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เกษตรกรมีรายได้ก็สามารถนาเงิน
มาชาระคืนให้กับร้านค้าชุมชน เมื่อเกษตรกรไม่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มเจ้าหนี้นอกระบบ ทาให้เกษตรกรมีเงินเหลือ
มากขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้ของเกษตรกรจะไม่เพิ่มขึ้น แต่เกษตรกรมีหนี้สินลดลง สืบเนื่องจากชุมชนได้รับบทเรียนจากการเป็นหนี้
ทาให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทาขึ้น และใช้สถาบันการเงินชุมชน
บ้านคลองกะทา เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ลดปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรรายย่อย โดยมีรูปแบบของการบริหารจัดการในรูปแบบ
หมู่บ้านร่วมกับกลุ่มการเงินในชุมชนและกองทุนหมู่บ้านร่วมกันจัดตั้ง และมีวิธีการบริหารจัดการแบบการสร้างเครือข่ายทาง
สังคม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทและพัฒนาการการจัดตั้งของสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา
2. เพื่อศึกษาการลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยในหมู่บ้านคลองกะทา
สมมติฐานการวิจัย
สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทาลดปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรรายย่อยได้อย่างไร
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษา สถาบันการเงินชุมชนกับการลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษา สถาบันการเงินชุมชนบ้าน
คลองกะทา เป็นการศึกษาถึง บริบทของชุมชน ศึกษาพัฒนาการการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษา
การพัฒนาจากการนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มาบริหารจัดการร่วมกันเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนบ้านคลองกะทา และศึ กษาสถาบันการเงินชุมชนนาไปสู่การแก้ปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกที่เป๋นกลุ่มเกษตรกร
รายย่อย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านพื้นที่ การวิ จัย ครั้งนี้ คือ สถาบัน การเงิน ชุมชนบานคลองกะทา ตาบลปะตง อ าเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
2. ขอบเขตด้านประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ประชากร แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
2.1 ประธานคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกระทา
2.2 คณะกรรมการบริหารสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกระทา
2.3 สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา ที่ประสบกับปัญหาภาระหนี้สิน
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3. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาบริบทของชุมชนและพัฒนาการการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษารูปแบบของการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน และศึกษาวิธีการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน
รวมทั้งศึกษาปัญหาหนี้สินของชุมชน และการลดปัญหาหนี้สินของชุมชน บ้านคลองกะทา ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบประกอบการสัมภาษณ์ แนวคาถามประกอบการสัมภาษณ์ เครื่อง
จดบันทึกการสัมภาษณ์ และเครื่องบันทึกเสียง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ศึกษาได้
เริ่มเก็บข้อมูลโดยการ เข้าไปหาผู้ให้ข้อมูลหลัก (key – Informants) เช่น ประธานคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน
คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา และผู้ให้ข้อมูลรอง หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง
เช่น ชาวบ้านทั่วไป ผู้นาชุมชน ซึ่งสามารถจาแนกวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ ดังนี้
1.สังเกต ( Observation) เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยเข้าไปร่วมในกิจกรรมของสถาบันการเงิน
ชุมชน สังเกตจากกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในการศึกษา
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth interviews) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับบุคลต่างๆ หรือ กลุ่ม
ต่างๆ ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน คณะกรรมการ ฯ สมาชิก และชาวบ้าน โดยเป็น
การสัม ภาษณ์ แบบไม่เ ป็ นทางการ และได้ด าเนิ น การขอความร่ ว มมื อ จากกลุ่ ม เป้ า หมาย เนื่ องจาก
แบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด และสามารถที่จะตั้งคาถามที่มี
ลักษณะเจาะลึกได้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ใช้ทั้งวิธีการบันทึกเสียงของผู้สัมภาษณ์ควบคู่ไปด้วย โดยขออนุญาต
จากผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อนามาใช้ในการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้อง
3. การจดบันทึก (Register) เป็นการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การ
สนทนากลุ่ม เพื่อนารายละเอียดจากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ เหล่านี้มาวิเคราะห์ผลการศึกษา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ โดยได้ดาเนินการรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่ งข้อมูลทั้งแหล่งข้อมูลของทางสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ แหล่งข้อมูลจากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับทุติยภูมิ อาทิ ข้อมูลจากเอกสาร
รายงานการศึกษาวิจัย และรายงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อนามาใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย วิเคราะห์และประมวลผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาจัดให้เป็นหมวดหมู่
ตามประเด็ น ของการศึ ก ษา โดยมี ร ายละเอี ย ดดั งนี้ ประวั ติ ค วามเป็ น มาของหมู่ บ้ า น สภาพแวดล้ อ มหรื อ บริ บ ทชุ ม ชน
พัฒนาการและการจัดตั้งของสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกระทา รูปแบบ วิธีการบริหารจัดการสถาบันการเงินฯ ปัญหา
หนี้สินของเกษตรกรรายย่อย การลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อย สถานะการเงินย้อนหลังตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 -2555
เป็นระยะเวลา 7 ปี และนาข้อมูลดังกล่าวมาจัดเรียงเป็น ตารางแสดงจานวนหนี้สินทั้งนอกระบบ และในระบบ สถาบันการเงิน
ชุมชนมีการดาเนินกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก ลักษณะของผู้นา ลักษณะของสมาชิก และลักษณะของ
คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน การนาข้อมูลในการศึกษาชุมชน และนาข้อมูลมาเปรียบเทียบการพัฒนาของหมู่บ้าน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งนาข้อมูลดังกล่าว มาเปรียบเทียบกับแนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า การเป็นหนี้สินชองเกษตรกร มีสาเหตุ ดังนี้ ประการที่ 1) มีสาเหตุมาจากแนวคิดในการทาเกษตร
แบบสมัยใหม่ มีการเร่งผลผลิตเพื่อให้ออกได้ทันต่อความต้องการของตลาด เช่น มีการใช้ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น
และการที่เกษตรกรใช้เครื่องจักรกลในการทาเกษตรซึ่งมีน้าหนักมาก จะทาให้ดินมีความหนาแน่น และจากการที่เกษตรกรใช้
ปุ๋ยเคมี สารเคมีจากปุ๋ย ย่าแมลง ยากาจัดวัชพืช ล้วนแต่เป็นการทาลายความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลกัน ระหว่างดินกับพืช เพราะ
สารเคมีจะฆ่าจุลนิ ทรีย์ในดิน การทาเกษตรแบบอุตสาหกรรมยังมีสว่ นทาให้ดินเสื่อม ในขณะที่ไร่นาหรือว่าสวนเล็กๆ เคยอาศัย
ต้นไม้ใหญ่ พุ่มไม้ ไม้แนวรั้ว จานวนมากในการรักษาดิน แต่การเกษตรแบบอุตสาหกรรมกลับเลือกที่จะตัดต้นไม้ให้หมด เพื่อ
เปิดทางเครื่องจักรกลทางานได้สะดวก เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ เศษซากฟางของพืชจะถูกขนออกจากแปลง ปล่อยให้หน้าดินถูกฝน
ชะล้างและแดดเผา เครื่องจักรกลการเกษตร มักทาดินแน่นมากขึ้นๆ ทาให้การดูดซึมน้าได้น้อยลง นอกจากนี้สารเคมี และ
การเกษตรเชิงเดี่ยว ยังทาให้สภาพของดินเสียไป ซึ่งล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ทาเกษตรกรมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จะแตกต่างจาก
การทาเกษตรแบบดั้งเดิม พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การทาเกษตรแบบดั้งเดิมจะปลูกพืชที่หลากหลาย
การบารุงและรักษาความสมบูรณ์ของดิน ย่อมทาได้หลายทาง เช่น การทาไร่หมุนเวียน หลังการเพาะปลูก โดยประมาณ 3-4
ปี เกษตรกรจะปล่อยให้ดินได้พัก เพื่อเป็นการฟื้นคืนสภาพธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังใช้วิธีเติมธาตุอาหารให้แก่ดิน โดยใช้เศษ
อาหาร เศษมูลสัตว์ ในมุมมองของเกษตรอินทรีย์ นั่นเอง แต่เมื่อสังคมได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ในการทาเกษตร วิถีการผลิตของชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยทาแบบพอเพียง ทาสาหรับการบริโภคกันเอง เหลือก็
นาไปขาย หรือแบ่งปันเพื่อนบ้าน ต่อมาภาครัฐเองก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้การทาเกษตรเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ
ภาครัฐเองก็มีการส่งเสริมการปลูกพืช ให้มีผลผลิตต่อไร่ให้มีปริมาณมากขึ้น โดยการใช้ปัจจัยในการทาเกษตรแบบสมัยใหม่ทา
ให้เกิดวิธีการผลิตแบบเกษตรอุตสาหกรรม เป็นการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ ทุน ทรัพยากรที่มีอยู่ การเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่
ตนเองจะได้รับที่เพิ่มขึ้น มีการใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง จานวนมากเพื่อเพิ่มผลผลิต อีกทั้งยังมีส่วนทาให้มีอาหารเพิ่มมากขึ้น
ทั้งชนิดและปริมาณ โดยอาศัยวิธีทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การกระทาดังกล่าว ทาให้พืชผักมีสารพิษตกค้าง เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการลงทุนทาการเกษตร ซึ่งสาเหตุของปัญหาคือ
เกิดจากการที่เกษตรกรต้องมีเงินลงทุนในผลิตพืชผลทางการเกษตรแต่ละครั้ง และต้นทุนในการผลิตก็ยังสูง ไม่ว่าจะเป็น
ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมง เป็นต้น เกษตรกรมุ่งเน้นแต่ให้ผลผลิตออกมาให้ทันกับความต้องการของตลาด พื้นที่ในการทาการเกษตร
ขาดการบารุงรักษาหน้าดิน ทาให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ระบบนิเวศเสื่อมโทรม และไม่เน้นที่จะใช้วิธีการทาเกษตรแบบ
ธรรมชาติ สภาพดินเสื่อมโทรม จะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตดีต้องอาศัยปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืชต่างๆ และเมื่อมีการเร่ง
ผลผลิตออกมา บางครั้งผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้เพื่อให้ทันต่อความต้องตลาดก็มากเกินไป ผลผลิตราคาตกต่า เกษตรกรประสบกับ
ภาวะขาดทุน และเมื่อจะต้องมีการลงทุนในการผลิตรอบใหม่ เงินลงทุ นไม่เพียงพอ สิ่งที่จะพึ่งได้คือ นายทุนหรือเฒ่าแก่ เป็น
การพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ นั่นเอง ทั้งๆที่เกษตรกรก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการกู้เงินนอกระบบมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง และเป็นการ
พึ่งพาระบบเงินกู้นอกระบบแบบมีพันธะสัญญา คือเกษตรกรบางรายอาจไม่ได้กู้เงินมาเป็นตัวเงิน แต่จะเป็นการเครดิต ปุ๋ยเคมี
ยาฆ่าแมลงวัสดุ- อุปกรณ์ ในการทาเกษตร จากระบบนายทุน มาก่อน และมีการสัญญาต่อกันว่า เมื่อขายผลผลิตได้ก็จะนาเงิน
มาชาระคืน หรือบางรายก็ทาสัญญาตกลงกันว่าจะขายผลผลิตให้กับนายทุน และเมื่อนายทุนเป็นผู้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร
ผู้รับซื้อก็จะเป็นผู้กาหนดราคารับซื้อผลผลิตเอง เกษตรกรเกิดความเสี่ยงในเรื่องของราคารับซื้อผลผลิตต่า
ประการที่ 2) ปัญหาหนี้สินเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งสาเหตุของปัญหาคือ เกิดจากความต้องการบริโภคที่
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามสภาพของสังคมเมือง มีการบริโภคสิ่งอานวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจาวัน เช่น การซื้อ
สินค้าอุปโภค-บริโภค ต่างๆ กู้เงินเพื่อนามาซื้อ สินค้าเป็นเงินสดหรือบางรายก็ซื้อเป็นเงินผ่อน แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มี
ความสามารถในการชาระหนี้เป็นรายงวด ส่วนใหญ่จะชาระหนี้เป็นงวดเดียวเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เป็นผลนามาซึ่งดอกเบี้ยที่
มีอัตราเพิ่มขึ้น
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
จากปัญหาหนี้สินดังกล่าว ทาให้เกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาภาระหนี้สินซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมของชุมชน คือ วิถีชีวิตที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรมีความจาเป็นต้องต้องหารายได้
เพิ่มขึ้นเพื่อนามาใช้จ่ายในการอุปโภค - บริโภค เพื่อการลงทุนในการทาเกษตร และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชาระหนี้สินที่ได้
กู้ยืมมา เกษตรกรขาดโอกาสและความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ความช่วยเหลือจากภาครัฐขณะนั้นมีเพียง ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.) และถ้าเกษตรกรรายใดที่สนใจจะใช้บริการ เกษตรกรรายนั้นต้องเตรียม
หลักทรัพย์ที่จะต้องค้าประกันต่างๆ ซึ่งสาหรับเกษตรกรรายย่อยแล้ว การกู้เงินจาก ธนาคาร (ธกส.) ก็ยังมีความลาบากอยู่
ตั้งแต่ อดีต จนถึง ปี พ.ศ. 2549 เกษตรกรในหมู่บ้านคลองกะทา วนเวียนอยู่กับการกู้เงินนอกระบบที่ทาให้เกษตรกรต้องถูก
เอารัดเอาเปรียบ แบบไม่มีทางเลือก แต่เมื่อปี พ.ศ. 2550 กลุ่มผู้นาในหมู่บ้านคลองกะทา ได้มีแนวคิดที่จะทาให้เกษตรกรเกิด
การพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกชุมชน และทาให้เกษตรกรลดภาระหนี้สินของตนเอง จากแนวคิดดังกล่าว ได้มีการ
จัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา ดั งนี้ 1) เป็น
แหล่งเก็บออมเงินที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม 2) เป็นแหล่งเงินทุน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
บรรเทาความเดือดร้อนทั้งในระดับ บุคคล ครัว เรือ น และชุ มชน 3) เสริ มสร้างสวัส ดิการและสวัสดิ ภาพของชุม ชน 4)
เสริมสร้างวินัยทางการเงิน และให้คาปรึกษาทางการเงินแก่ชุมชน 5) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน
การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา มีการบริหารจัดการโดยกลุ่มคณะกรรมการบริหารสถาบันการเงิน
ชุมชนบ้านคลองกะทา คณะกรรมการบริหารสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา ได้มีแนวคิดว่า กลุ่มองค์กรทางการเงินที่มี
อยู่ในหมู่บ้านคลองกะทา ถ้าหากนามารวมกันและมีการบริหารจัดการ การเงินในหมู่บ้านเป็นกลุ่มเดียวกัน ก็จะทาให้เกษตรกร
หรือชาวบ้านในหมู่บ้านสามารถลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกชุมชนได้ และเมื่อกลุ่มองค์กรทางการเงินมารวมเป็นกลุ่ มเดียวคือ
สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา ก็สามารถเป็นที่พึ่งให้กับเกษตรกรและเป็นการขยายโอกาสให้กับเกษตรที่ไม่มีโอกาส
เข้าถึงแหล่งเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกรในการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก และ
มีการจัดสวัสดิการต่างๆให้กับสมาชิก และจากการศึกษาสถาบันการเงินชุมชนกับการลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อย
พบว่า สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา สามารถลดปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรรายย่อย ได้ จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง 5 ราย ได้แก่ 1) คุณแหน่ว ทองทับ 2) คุณเพ็ชรรุ่ง ระดาใส 3)คุณจันทร์เพ็ญ ระดาใส 4) คุณสุชาติ ศิวิไล 5) คุณ
ละมูล ยาวญาติ พบว่า สถาบันการเงินชุมชนมีการบริหารจัดการที่สามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถลดปัญหาหนี้สินได้มี
แนวทาง ดังนี้
1) จาการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา สามารถทาให้ดอกเบี้ยเงินกู้
นอกระบบของเกษตรกรลดลง เนื่องจากเกษตรกรสามารถขอกู้เงินจากสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทาเพื่อนาไปเป็นทุน
ในการทาเกษตร แทนที่จะไปพึ่งระบบนายทุนหรือเฒ่าแก่ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินชุมชน หรือเรียกได้ว่าเป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับเกษตรกร ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่า
2) เป็นการลดต้นทุนในการลงทุนทาเกษตร คือ สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทามีกลุ่มร้านค้าชุมชนหมู่บ้าน
คลองกะทามีการบริหารจัดการการเงินร่วมกัน สมาชิกจากสถาบันการเงินชุมชนสามารถเครดิตสินค้าทางการเกษตรไปใช้ ใน
การทาเกษตรได้ก่อน เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตก็นาเงินมาชาระคืน
ผู้นาชุมชน มีความเสียละ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดพลังชุมชนและนาพาชุมชนไปสู่การแก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ ทั้งยังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ให้เกิดความรักสามัคคีกลับคืนมา นอกจากนี้ เกษตรกรหมู่บ้านคลองกะ
ทา มีกระบวนการเรียนรู้ที่ เกิดจากความต้องการคุณภาพชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปตามสังคมเมือง มีความเป็นอยู่ที่ สะดวกสบาย
และนาไปสู่ระบบทุนนิยม วิถีชีวิตของคนในชุมชนก็เปลี่ยนไป ทุนทางธรรมชาติถูกทาลาย ทุนทางสังคมถูกมองข้าม แต่จาก
ปัญหาของเกษตรที่เกิดขึ้น ส่งผลทาให้เกิดการรวมกลุ่มองค์กรทางการเงินในหมู่บ้านเพื่อเป็นการระดมทุน เพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน
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ให้กับเกษตรกร ความสาเร็จในการลดปัญหาหนี้สินโดยการขับเคลื่อนของผู้นาหมู่บ้าน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
จะเห็นผลได้โดยการ มีการวางเป้าหมายให้ชัดเจนและทาให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้แก่
1) ด้านเศรษฐกิจ
ผู้นาและเกษตรกร มีการดาเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจ ที่ไม่เป็นภาระเพิ่มเติมให้กับเกษตรกร เช่น การลงทุนใน
การทาเกษตรโดยมีการส่งเสริมให้เกษตรกร หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการพึ่งพาวัสดุในการทาการเกษตรภายนอกชุมชน การลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกนอกชุมชนไปซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการทาการเกษตร
2) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผู้นาสามารถทาให้เกิดความสาเร็จในการลดปัญหาหนี้สินจาการรวมกลุ่มภายในชุมชนสามารถสร้างความสัมพันธ์
ภายในชุมชน เชื่อมกลุ่มองค์กรการเงินในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดแนวคิดการบริหารจัด การเงินที่ร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์ และเพื่อการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ผู้ศึกษาพบว่า ผู้นามีการนาความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการด้านเกษตรให้กับเกษตรกร และจากการนาความรู้ด้านเศรษฐกิจพอพียงมาใช้
สามารถช่วยให้ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ทาการเกษตร ส่งผลดีต่อผลผลิตและคุณภาพชีวิตของเกษตรให้ดีขึ้น
อีกทั้งเกษตรกร ยังเห็นแล้วว่า การทาเกษตรกรรมแบบแผนใหม่ ส่งผลกระทบอย่างไรต่อเกษตรกร และเกษตรกรมีสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกระบวนการการทาเกษตรแบบแผนใหม่ด้วยวิถีการผลิตแบบมีทางเลือก ซึ่งยังเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้สิน
ได้ และสร้างความอยู่รอดให้กับเกษตรกรเอง และครอบครัวอีกด้วย
วิจารณ์
ในการวิจัย สถาบันการเงินชุมชนกับการลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษา สถาบันการเงินชุมชน
บ้านคลองกะทา ตาบลปะตง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาบริบทและพัฒนาการการ
จัดตั้งของสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา และเพื่อศึกษาการลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยในหมู่บ้านคลองกะ
ทา และจากคาถามวิจัย สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทาลดปัญหานี้สินให้กับเกษตรกรรายย่อยได้อย่างไร
ผลการวิจัยที่ได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และสามารถตอบคาถามวิจัยได้ว่า สถาบันการเงินชุมชนบ้าน
คลองกะทาลดปัญหานี้ สินให้กั บเกษตรกรรายย่อยได้อย่า งไร โดยผลการวิจัย ได้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการวิจั ย
กล่าวคือ ด้วยบริบทของชุมชนบ้านคลองกะทา เดิม ชาวบ้านในหมู่บ้านคลองกะทามีอาชีพเกษตรกรรม ต้องอาศัยการพึ่งพา
จากธรรมชาติ ต่อมาเมื่อตลาดมีความต้องการผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านก็เริ่มขยายกาลังการผลิต เช่นขยายพื้นที่ในการ
ผลิต เพิ่มจานวนครั้งในการ และจากกระแสการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนากระแสหลัก และเน้นการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ชาวบ้านจึงเน้นการผลิตผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้นและทันต่อความต้องการของตลาด การทาเกษตรแบบพึ่งพาจาก
ธรรมชาติ ความช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนในการเอาแรงกันลดน้อยลง โดยเริ่มมีการใช้สารเคมี และเริ่มมีการใช้เครื่องจักรมา
ช่วยในการทาการเกษตร เพื่ อให้ผลผลิตออกได้ทันต่อความต้องการของตลาด และชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น จากรายได้ที่
เพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุทาให้มีความเจริญ มีความทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาในหมู่บ้าน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ กล่าวคือ จากการที่ชาวบ้านมีความเป็นอยู่แบบเดิม ๆ ไม่เกิดการแข่งขันกันระว่างเพื่อนบ้าน ก็เข้าสู่ระบบการ
แข่งขันกันทางด้านฐานะ การลงทุนในการทาเกษตร เพื่อเร่งผลผลิตให้ออกในจานวนมากและมีคุณภาพของผลผลิตตรงตาม
ความต้องการของตลาด ชาวบ้านมีการใช้สารเคมี (ยาปราบวัชพืช ปุ๋ยเคมี ย่าฆ่าแมลง) และมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การผลิต (เครื่องจักร) เป็นเหตุทาให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มมากขึ้น และต้นทุนดังกล่าวก็เป็นการไปกู้เงินนอกระบบ เมื่อ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ ก็หักค่าใช้จ่ายไปใช้หนี้นอกระบบ แต่พอหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านเหลือเงินไม่เพียงพอสาหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายในการทาเกษตรในครั้งต่อไป และเมื่อถึงเวลาจะต้องลงทุนในการทาเกษตร ก็ต้องไปกู้เงินเฒ่าแก่อีก กลายเป็น
วงจรการกู้เงินนอกระบบ และเป็นสาเหตุให้ทาชาวบ้านมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จนกลายเป็นปัญหาหนี้สินในระดับครัวเรือน
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หนี้สินจากการลงทุนทางการเกษตร เป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการขาย
ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อนาเงินไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจาวัน และเพื่อการชาระหนี้สินจากการกู้เงินหรือ
การผ่อนสินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ การทาเกษตรดังกล่าวเป็นการทาเกษตรในรูปแบบพันธะสัญญา (Contract farming)
คือ เป็นการทาเกษตรแบบเกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดิน แต่เกษตรกรขาดเงินทุนที่จะสามารถนามาลงทุนในการทาเกษตร เช่น
ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ เป็นเหตุให้เกิดการพึ่งพาระบบนายทุน และระบบนายทุนก็ยังเป็นผู้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
ของเกษตรกรอีกด้วย จะสังเกตเห็นว่า เกษตรกรต้องแบกรับความเสี่ยง ความไม่แน่นอนของราคาผลผลิตทางการเกษตร และ
คุณภาพของผลผลิตที่ออกมาต้องได้ตามความต้องการของตลาด เกษตรกรจึงขาดอานาจต่อรองกับระบบนายทุน เมื่อราคา
ผลผลิตตกต่า เกษตรกรจะประสบกับปัญหาขาดทุน และในส่วนของหนี้สินที่กู้ยืมมาก็จะสะสมไว้ และหักออกในครั้งถัดไปเมื่อ
ขายผลผลิตได้ และบางรายเมื่อเกิดการสะสมหนี้ไว้ในจานวนมากขึ้น ระบบนายทุน หรือเฒ่าแก่ก็จะไม่ให้การกู้เงินอีกถ้ายังไม่
ชาระคืนหนี้จานวนเก่าก่อน เกษตรกรจึงต้องชาระหนี้โดยการให้นายทุน หรือเฒ่าแก่ยึดที่ดินทากินในที่สุด จากที่เคยมีที่ดินทา
กินเป็นของตนเอง เมื่อถูกยึดที่ดินก็ไม่มีที่ดินทากิน ต้องเปลี่ยนอาชีพไปเป็นอาชีพรับจ้างแทน
ผู้นากับการแก้ไขปัญหาหนีสิน
จากสาเหตุการเป็นหนี้สิน ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยของหมู่บ้านคลองกะทาเป็น
ปัญหาหนี้สินที่สะสมอยู่ในหมู่บ้านและยังไม่ได้รับการแก้ไข อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในระดับครัวเรือน และ
จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่ มต้นให้เกิดมีผู้นาในหมู่บ้าน อย่างเช่น กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา และผู้นาในหมู่บ้าน ได้มาพูดคุย
และวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน มีการประชุมร่วมกับชาวบ้านเพื่อพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีการระดมความคิดเห็น
ร่วมกันในการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหานี้สินกับชุมชน กับเกษตรกรรายย่อยในหมู่บ้าน จากการพูดคุยกันก็ได้มีแนวคิดร่วมกันว่า
ชาวบ้านไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนทาการเกษตร กลุ่มผู้นาดังกล่าวจึงได้ไปศึกษาดูงานในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต จากนั้นได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น โดยมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม เป็นเงิน 50,000.-บาท และมี
แนวคิด ให้ชาวบ้านได้เกิดการออมเงินร่วมกัน เพื่อนาเงินมาให้ชาวบ้านที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากธนาค ารพาณิชย์
ได้มาใช้สิทธิในการเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในการกู้ยืมเงินนาไปลงทุนในการทาการเกษตรได้ ต่อมาเมื่อปี
พ.ศ. 2544 หมู่บ้านคลองกะทา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นจานวน
เงิน 1 ล้านบาท และทางคณะกรรมการหมู่บ้านคลองกะทา ได้นางบประมาณ จานวน 1 ล้านบาท มาบริหารจัดการร่วมกับ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้เปลี่ยนวิธีการบริการจัดการใหม่ และต่อมาปี พ.ศ. 2545 ได้มี
การยกระดับกองทุนหมู่บ้านสู่ธนาคารชุมชน ซึ่งธนาคารออมสินได้ดาเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้คนจน
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยต่า เพื่อนาเงินทุนไปประกอบอาชีพ โดยการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน เป็นธนาคารชุมชน จากธนาคารออมสิน (สาขาสอยดาว) โดยยกระดับกองทุนหมู่บ้านคลองกะทา
เป็นสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา ดังนี้ 1. แหล่ง
เก็บออมเงินที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม 2. แหล่งเงินทุน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทา
ความเดือดร้อนทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน 3. เสริมสร้างสวัสดิการ และสวัสดิภาพของชุมชน 4. เสริมสร้างวินัยทาง
การเงิน และให้คาปรึกษาทางการเงินแก่ชุมชน 5. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
สถาบันการเงินกับการลดปัญหาหนีสินสินของเกษตรกร
หมู่บ้านคลองกะทา ตาบลปะตง อาเภอสอยดาว มีปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบขององค์กรการเงินในชุมชน
เช่น กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นต้น มีเงินรวมกันอยู่ในหมู่บ้านคลองกะทา
เป็นจานวนเงิน มากว่า 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์จานวนมากสาหรับหมู่บ้าน ซึ่งมีเพียงชาวบ้านที่ต้องบริหารจัดการเงิน
ดังกล่าวที่หมุนเวียนในอยู่ชุมชน โดยไม่อาจละเลยได้ ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้มองเห็นประเด็นที่กลุ่มองค์กรทางด้านการเงินดังกล่าวต้อง
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หันมาให้ความสนใจมากขึ้น กล่าวคือ กลุ่มองค์กรทางการเงินในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนหรือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ให้กับชาวบ้านได้หรือไม่ กลุ่มองค์กรทางการเงินในหมู่บ้านคลองกะทาได้มีแนวคิดในการนาเงินที่มีอยู่ในหมู่บ้านจากกลุ่ม
องค์กรทางการเงินในชุมชน มาบริหารจัดการการเงินในหมู่บ้านร่วมกันเป็นกลุ่มเดียวคือ บริหารจัดการโดยสถาบันการเงิน
ชุมชนบ้านคลองกะทา ทั้งนี้ การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา มีแนวคิด กระบวนการ และวิธีการในการสร้าง
ความสาเร็จในการลดปัญหานี้สินให้กับเกษตรกรได้ ซึ่งสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา สามารถลดปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกรรายย่อ ยในหมู่บ้ านได้ จากการสัมภาษณ์ ปัญหาหนี้ สิน ของสมาชิกสถาบันการเงินชุ มชนบ้านคลองกะทา โดย
สัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆจากกลุ่มตัวอย่าง 5 คน ได้แก่ คุณแหน่ว ทองทับ คุณเพ็ชรรุ่ง ระดาใส คุณจันทร์เพ็ญ ระดาใส คุณสุ
ชาติ ศิวิไล คุณละมูล ยาวญาติ พบว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนถ้าหากคนในชุมชนไม่ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
แล้วรอแต่ความช่วยเหลือจากผู้อื่น แล้วเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆได้ ปัจจุบันภาพของสถาบันการเงินชุมชนถูกให้
ความสาคัญในฐานะเป็นแหล่งเงินกู้ในระบบให้กับชาวบ้าน แต่หากพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่า สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะ
ทา มีสวัสดิการที่สามารถช่วยส่งเสริมและสนั บสนุนชาวบ้านได้หลายแนวทาง คือ การทาให้ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบของ
ชาวบ้านต่าลง เนื่องจาก ชาวบ้านสามารถขอกู้เงินจากสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทาเพื่อนาไปเป็นทุนในการทาเกษตร
แทนที่จะไปพึ่งระบบนายทุน หรือเฒ่าแก่ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินชุมชน (ถึงแม้จะเป็นการกู้เงินจากสถาบัน
การเงินเพียงบางส่วน) และเป็นการลดต้นทุนในการลงทุนทาเกษตร คือ มีกลุ่มร้านค้าชุมชนหมู่บ้านคลองกะทามีการบริหาร
จัดการการเงินร่วมกัน เป็นพันธมิตรกัน สมาชิกจากสถาบันการเงินชุมชนฯสามารถเครดิตของใช้เครื่องอุปโภค – บริโภค หรือ
จะเป็นวัสดุ – อุปกรณ์ เช่น ยาปราบศัตรูพืช สารโปแตสเซี่ยมสาหรับทาลาไยในช่วงฤดูทาลาไย ท่อ pvc สาหรับเดินเป็นท่อ
ส่งน้าในสวน ซึ่งจากเดิม ชาวบ้านต้องใช้เงินสดไปซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการลงทุนทาสวนที่ในตลาดในตัวอาเภอ หรือถ้าไม่มีเงิน
สดก็ต้องไปพึ่งพาระบบนายทุนหรือเฒ่าแก่ ซึง่ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเป็นระบบแบบพันธะสัญญา คือ เกษตรกรไม่ต้องใช้เงิน
สดมาซื้อ แต่สามารถนาวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะใช้ในการลงทุนไปก่อน เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะต้องมาขายให้กับนายทุน
หรือเฒ่าแก่ ผลที่ได้รับคือเกษตรกรประสบกับภาวะขาดทุนเนื่องจากผลผลิตถูกเพราะถูกกดราคาจากนายทุน แต่เกษตรกรไม่มี
ทางเลือกและ ที่สาคัญเมื่อขายผลผลิตได้ยังถูกหักค่าใช้จ่าย ร้านค้าชุมชนหมู่บ้านคลองกะทา สามารถเป็นที่พึ่งให้กับเกษตรกร
ที่ไม่มีเงินทุนในการทาเกษตร สามารถมาใช้บริการ โดยมีกาหนดระยะเวลาการชาระหนี้ เมื่อครบ 6 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ย
แต่เมื่อครบกาหนดแล้วเกษตรยังไม่สามารถมาชาระหนี้ได้ ก็สามารถมาขอผ่อนผันในการชาระหนี้ กับคณะกรรมการบริหาร
สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท/ปี ถือได้ว่าสถาบันการเงินชุมชน เป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยทาให้ต้นทุนในการลงทุนทาเกษตรที่ต่าลง เกษตรกรไม่ต้องไปพึ่งพาปัจจัยภายนอก ที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูง ถือได้ว่า
สถาบันการเงินชุมชนสามารถช่วยลดปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อยได้ส่วนหนึ่งและยังกล่าวได้ว่า การที่มีสถาบันการเงิน
ชุมชนบ้านคลองกะทาเป็นทางเลือกหนึ่ง ให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และทาให้ชาวบ้านลดการพึ่งพาจากปัจจัย
ภายนอก และที่สาคัญทาให้เกษตรกรสามารถลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้นั่นคือ ตัวของเกษตรกรเอง จากกลุ่มตัวอย่าง
5 ราย ได้แก่ คุณแหน่ว ทองทับ คุณเพ็ชรรุ่ง ระดาใส คุณจันทร์เพ็ญ ระดาใส คุณสุชาติ ศิวิไล คุณละมูล ยาวญาติ
เป็นผู้ที่สามารถลดปัญหาหนี้สินให้กับตัวเองได้ และกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ราย นั้น มีการเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ คือ เปลี่ยนแนวคิดใน
การทาการเกษตรเพื่อลดปัญหานี้สิน เป็นแนวคิดการพึ่งตนเอง แนวคิดการลดปัญหาหนี้สิน และพบว่าปัจจัยที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดการลดปัญหาหนี้สิน คือ อัตราดอกเบี้ยหนี้สินนอกระบบที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยหนี้สินในระบบ และต้นทุน
ในการลงทุนทาเกษตรมีราคาสูงทั้งนี้แรงจูงใจที่ทาให้เปลี่ยนแปลงแนวคิดการลดปัญหาหนี้สิน คือ มีสถาบันการเงินชุมชนบ้าน
คลองกะทา เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านที่ดอกเบี้ยต่า ร้านค้าชุมชนหมู่บ้านคลองกะทา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ไปซื้อของภายนอกชุมชน อีกทั้งยังมี แนวทาง วิธีการ กระบวนการ ในการลดปัญหาหนี้สิน คือ หาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่มี
อัตราดอกเบี้ยต่า และคนในครอบครัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงทุนทาเกษตร/ลดต้นทุนในการผลิต มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค สร้างนิสัยการออมให้กับตนเองและครอบครัวลดการพึ่งพาเทคโนโลยีที่ใช้ในการทาการเกษตร ลดการใช้
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สารเคมีในการทาการเกษตร สร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินในครอบครัว และสร้างความรู้ความเข้าใจในการทาเกษตรแบบไม่พึ่ง
สารเคมี
บทสรุป
จะเห็นได้ว่า เรื่องพฤติกรรมการบริโภคในส่วนที่เกินความจาเป็น การลงทุนในการทาเกษตรแบบใหม่ เป็นที่มาของ
การเกิดปัญหาหนี้สิน และเมื่อเกษตรกรประสบกับปัญหาดังกล่าว เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ว่า หนี้สินนอกระบบที่เกิดจากระบบ
นายทุนและมีอัตราดอกเบี้ยสูง และจากปัญหาดังกล่าว เกษตรกรสามารถเปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่า ต้องหาแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนมาลงทุนในการทาเกษตร และลดจานวนหนี้สินนอกระบบให้ลดลง อีกทั้งเกษตรกรเองก็ต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค ไม่ให้ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสบริโภคนิยม และเปลี่ยนแนวคิดในการทาเกษตรกรรมแบบไม่พึ่ งสารเคมี
เพื่อเป็นการพักฟื้นผืนดินและบารุงดินเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา เมื่อดินมีความอุดมสมบูรณ์ การใช้ปุ๋ยเคมี ยา
ปราบศัตรูพืช หรือยาฆ่าแมงก็ลดลง เมื่อลดการใช้สารเคมีในพื้นดิน ต้นทุนในการทาการเกษตรก็ลดลง สถาบันการเงินชุมชน
เป็นแรงจูงใจหรือเป็นปัจจัยที่สาคัญทาให้เกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการพึ่งตนเอง และแนวคิดในการลดต้นทุน
ในการผลิต อีกทั้งการมีสถาบันการเงินชุมชนที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในชุมชนนั้น ถือได้ว่าเป็นองค์กรการเงินฐานราก
ในชุมชน และเน้นให้ชาวบ้านเข้าถึงการบริการหรือสวัสดิการจากสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองกะทา และนอกจากสถาบัน
การเงินชุมนจะเป็นที่พึ่งในเรื่องแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน เป็นที่พึ่งในเรื่องการลดต้นทุนในการผลิตแล้ว ทั้งนี้ยังเป็นการ
สร้างความมั่นคงในเรื่องรายได้ และอาชีพ ให้แก่คนในหมู่บ้าน ซึ่งสถาบันการเงินชุมชนสามารถทาให้คนในชุมชนสามารถดูแล
ตัวเองและครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง
เอกสารอ้างอิง
นภาภรณ์ หะวานนท์. (2550) ดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน ความกลมกลืนระหว่างทฤษฏีฐานรากกับข้อมูลเชิงประจักษ์.
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) กรุงเทพฯ
อุดมศักดิ์ เดโชชัย และคณะ. (2553). องค์กรชุมชนกับการบริหารจัดการทุนแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
กรณีศึกษา : บ้านคีรีวง ตาบลกาโลน อาเภอลานสกาและบ้านดอนคา ตาบลทอนหงส์อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช.
ชิสา อู่สุวรรณ. (2552). การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนกรณีศึกษาสนาคารบางสระเก้า ตาบลบางสระ
เก้า อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
สัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์. (2552). ทุนทางสังคมในการพัฒนาของชุมชนบ้านหินกอง หมู่ที่ 8 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การยกระดับกองทุนหมู่บ้านสู่ธนาคารชุมชน. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553, จาก http://www.thairakthai.or.th
/article/bansat_bank.htm

- 190 -

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60

วิถีชีวิตชุมชนคนป่าจากกับการรุกคืบของโรงงานอุตสาหกรรมในพืนที่
ปากแม่นาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
พิมพ์ปวีณ์ พุ่มสุวรรณ1
Phimpawi Phumsuwan

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง วิ ถี ชีวิ ต ชุ ม ชนคนป่ า จากในพื้ น ที่ ป ากแม่ น้ าบางปะกง จั งหวั ด ฉะเชิ ง เทรา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
วัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาถึ งพั ฒ นาการความเป็ นมาของชุม ชนป่า จากในพื้ นที่ ปากแม่น้ าบางปะกงจังหวั ดฉะเชิงเทราเป็ น
การศึกษาเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาถึงกระบวนการปรับตัวของคนในชุมชนป่าจาก ที่มีผลให้สามารถอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
พึ่งตนเองได้ทางด้านเศรษฐกิจ มีหน่วยการวิเคราะห์ระดับชุมชนเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 28 คน ซึ่งทาการศึกษาทั้งจาก
เอกสารวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนใน
บริเวณป่าจาก ปากแม่น้าบางปะกง ได้แก่ ผู้อาวุโสในชุมชน สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกโดยมีแนวคาถามแบบเปิดประกอบการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่มเพื่อช่วยให้การ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น
ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการของชุมชนและกระบวนการปรับตัวของคนในชุมชนป่าจาก ที่มีผลให้สามารถอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพึ่งตนเองได้ทางด้านเศรษฐกิจสามารถจาแนกได้เป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1) ช่วงเวลาของการทาเกษตรกรรม
ธรรมชาติชุมชนป่าจากในพื้นที่ปากแม่น้าบางปะกงในอดีตมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย คนในชุมชนมีความรัก ความ
สามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ และในการศึกษายังทาให้ผู้ศึกษาได้ค้นพบเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชาวบ้าน
ทาร่วมกัน เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว จะเป็นการร่วมมือกันในการเก็บเกี่ยว โดยทาการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งจะมีวิธีการเริ่มจาก
การ ปลูกข้าว จนถึงการเก็บเกี่ยว การช่วยกันตัดใบจาก การมาทาหลังคาบ้าน ซึ่งคนในชุมชนป่าจากจะมีลักษณะทาแบบ
หมุนเวียนไปจนครบทุกครัวเรือน และเป็นรูปแบบการผลิตที่จะต้องช่วยเหลือและเกื้อกูลกัน ช่วงที่ 2) ช่วงเวลาของการทา
เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ชุมชนป่าจากในพื้นที่ปากแม่น้าบางปะกง ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ เรียบง่าย จากเดิมมีวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่เพื่อยังชีพ กลายมาเป็นการผลิตเพื่อค้าขาย โดยในปี พ.ศ. 2523 วิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้แปรเปลี่ยนอาชีพของคน
ในชุมชนป่าจากไปเป็นการทาเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ ที่เน้นวิธีการผลิตแบบค้าขายเป็นหลัก ทาให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ส่งผลกับกลุ่มคนทานา ทาจาก ต้องเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบการผลิตให้ได้จานวนมาก จากเดิมที่ใช้การผลิตแบบไม่ต้องลงทุน
ไม่เคยต้องใช้เงิน เพราะแรงงานก็ขอจากเพื่อนบ้าน จากคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น ญาติ และคนในละแวกบ้านโดยในการ
ปรับเปลี่ยนจากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ ายมาเป็นความเป็นอยู่ที่ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะแสวงหาความสุขให้กับครอบครัว
และการเย็บจากในช่วง พ.ศ. 2523– 2542 ยังพบว่า มีจานวนลดลง โดยผู้เย็บส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่จะเป็นผู้ที่สูงอายุ เนื่องจาก
ไม่สามารถออกไปทางานนอกบ้านได้ ช่วงที่ 3) ช่วงเวลาของยุคอุตสาหกรรมชุมชนป่าจากในพื้นที่ปากแม่น้าบางปะกงซึ่งความ
เจริญทางอุตสาหกรรมอย่างมาก ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ระบบการค้าแบบผูกขาด
ได้ยกเลิกไป ข้าวและน้าตาลจาก กลายเป็นสิ้นค้าที่สาคัญของชาวบางปะกง ในการผลิตที่ต้องพึ่ งพาเครื่องจักรมากกว่า
แรงงานคน ทาให้ชาวบางปะกงเห็นความสาคัญของอุตสาหกรรมควบคู่กับเกษตรกรรมอย่างใกล้ชิด เพราะพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์
เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สาคัญอย่างมาก จะเห็นได้จากคนที่เคยเลี้ยงกุ้งขาดทุนบางส่วนไปทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม และบางส่วนหันกลับมาทาป่าจากเหมือนเดิ ม ทาให้ชุมชนเริ่มเกิดเจริญมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2543 ภาวะการณ์
ลงทุนอุตสาหกรรมกาลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็มิได้ทาให้คนในชุมชนป่าจาก
หลงลืมความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านนั้นได้เลย
คาสาคัญ : วิถีชีวิตของชุมชน, และป่าจากปากแม่น้าบางปะกง
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นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บทนา
ธรรมชาติป่าไม้เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ทั้งประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรงของ
มนุษย์คือการนามาใช้เป็นปัจจัย 4 ได้แก่ อาหารเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้มีความสาคัญและเป็น
สิ่งจาเป็นพื้นฐานสาหรับชีวิตมนุษย์ในการดารงชีวิต สาหรับประโยชน์ทางอ้อมได้แก่ การป้องกันการพังทลายของดินตลอดจน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อภิชาต อนุกูลอาไพ, 2535) ดังนั้น ป่าไม้จึงก่อให้เกิดคุณค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่า
ทางด้านเศรษฐกิจอย่างประเมินค่ามิได้และยังมีประโยชน์ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมด้วยหากมีการทาลายทรัพยากรป่าไม้
ก็ย่อมจะเกิดผลกระทบเชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เอาไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ยืนยาว
จากกระแสการทาลายทรัพยากรธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทาให้ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ในสังคมไทย
หันมาให้ความสนใจกันมากขึ้นเพื่อเรียกร้องให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงความสมดุล
และลดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับวิถีชีวิตท้องถิ่นที่ต้องพึ่งพิง และผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด
ทาให้เกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์ของระบบนิเวศเป็นองค์รวม และเห็นถึงความเชื่อมโยงของปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างเป็น
ลูกโซ่ของระบบนิเวศ ที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งหนึ่ งแล้วไปเกิดผลกระทบต่อสิ่งอื่น และเชื่อมโยงไปสู่การเกิดผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์
ด้วยเหตุผ ลดั งกล่ าวข้า งต้ น ทาให้ผู้ ศึก ษาวิจั ยมองเห็น ถึงความส าคั ญของการอนุ รัก ษ์ธ รรมชาติแ ละการรั กษา
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริเวณปากแม่น้าบางประกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงเป็นแหล่งที่น่าศึกษาวิจัย เพราะบริเวณ
ปากแม่น้าบางปะกง ที่แยกมาจากแม่น้าบางปะกง ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ดารงชีวิตในพื้นที่ริมแม่น้ามีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ
ทั้งดิน น้า และป่า ซึ่งมีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตธรรมชาติ นาไปสู่ความร่มเย็น
เป็นสุขของผู้คนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนกับป่ามีพัฒนาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยผู้คนในชุมชนท้องถิ่นได้อาศัยป่าเป็น
แหล่งอาหารและรายได้ ใช้วัสดุธรรมชาติจากป่ามาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของ
ท้องถิ่น ผู้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบนิเวศ และยอมรับว่าป่าไม่ว่าจะเป็นป่าชนิดใด ถือเป็นทุนทางธรรมชาติ
ที่สาคัญของชุ มชนท้องถิ่น และของชาติ โดยมีคนในชุมชนเป็นผู้ สืบสานถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ รุ่นลูกรุ่นหลานมายาวนาน
กิจกรรมของชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในป่า ก่อให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์และความสัมพันธ์
กับธรรมชาติมายาวนาน แต่กระแสโลกาภิวัตน์และอุตสาหกรรมได้เข้าไปมีบทบาทสาคัญต่อวิถีชีวิตและทิศทางในการพัฒนา
ของชุมชน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนเห็นได้ชัดเจนในช่วงสี่ทศวรรษหลัง ซึ่งการผลิตที่เด่นชัดและสืบเนื่องกันมาอย่าง
ยาวนานประการหนึ่งของคนและชุมชน คือวัฒนธรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับต้นจาก คนและชุมชนในแถบนี้ใช้ทรัพยากรป่า
จากสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิต เช่น การทาอาหาร ทาที่อยู่อาศัย ทาเครื่องมือเครื่องใช้ ลักษณะการใช้ทรัพยากรป่า
จากเป็นการใช้ทดแทนของที่จาเป็นในการดารงชีวิตที่หาได้ยากในพื้นที่เนื่องจากการคมนาคมขนส่งในอดีต ต่อเมื่อผลผลิต
เหลือใช้จากในชีวิตประจาวันแล้วจึงนาไปแลกเปลี่ยนของที่ตนขาดแคลน
ด้วยความสาคัญของป่าจาก ในฐานะที่เป็นพืชเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชน ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนป่า
จากในพื้นที่ปากแม่น้าบางปะกงมายาวนาน จนอาจเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่พึ่งพาอาศัยกันอยู่ แต่ในปัจจุบันการใช้ประโยชน์
จากต้นจากหรือป่าจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสั่นคลอนวิถีชีวิตชุมชน ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการลดทอนระบบคุณค่าและภูมิปัญญาของชุมชนไปอย่างน่าวิตก ดังนั้น ผู้ศึก ษาจาเห็นความสาคัญของป่า
จาก โดยเฉพาะคนในชุมชนป่าจาก ว่ามีวิถีชีวิตการดารงอยู่อย่างไร ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาถึงพัฒนาการความ
เป็นมาของชุมชนป่าจากในพื้นที่ปากแม่น้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราและศึกษาถึงกระบวนการปรับตัวของคนในชุมชนป่า
จาก ที่มีผลให้สามารถอนุรักษ์ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและพึ่งตนเองได้ทางด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างความศรัทธาของคนที่มีอยู่ในชุมชน
ที่จะหวงแหนและรักในป่าจากของชุมชนต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการความเป็นมาของชุมชนป่าจากในพื้นที่ปากแม่น้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราและศึกษาถึง
กระบวนการปรับตัวของคนในชุมชนป่าจาก ที่มีผลให้สามารถอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพึ่งตนเองได้ทางด้านเศรษฐกิจ
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงวิธีการคิดและวิธีการปฏิบัติ ซึ่งจะต้องใช้วิธีการตีความหมายจากปรากฏการณ์ความ
เป็นจริงทางสังคม ด้วยวิธีการอธิบายเชื่อมโยงจากบริบทต่าง ๆ ตามช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึง
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และ
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
บรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Approach)
ผลการศึกษา
ชุมชนป่าจากในพืนที่ปากแม่นาบางปะกง ซึ่งคาว่า บางปะกงมีชื่อเรียกกันว่า “บางปลากง” เนื่องจากในแม่น้ามี
ปลา “อีกง” อยู่อย่างหนาแน่นชุกชุมและปลา “อีกง” นี้ไม่พบในแม่น้าสายอื่น ๆ นอกจากแม่น้าบางปะกงนี้เท่านั้นชาวจีนที่มา
ตั้งถิ่นฐานที่นี่ในภายหลังมักพูดออกเสียงเป็น “บางมังกง” ซึ่งก็คือ “บางปลากง” จึงกล่าวได้ว่า “บางปะกง” ชื่อนี้อาจเพี้ยน
มาจากคาว่าบางปลาอีกงก็เป็นได้เป็นคากล่าวของเจ้าอาวาสวัดคงคาราม สืบเนื่องจากบริเ วณแม่น้าบางปะกงแต่ก่อนมี “ปลา
อีกง” ชุกชุมมากลักษณะของปลาอีกงคล้ายๆกับปลาแขยงแต่ตัวเล็กกว่าและดากว่าท้องขาวเล็กน้อยมักจะออกหากินเป็นฝูง
ใหญ่ ๆเวลาน้าขึ้นปลาอีกงนี้พึ่งจะมาสูญหายไปจากแม่น้าบางปะกง
จะเห็นได้ว่า คาว่าบางปะกงมีที่มาตั้งแต่ในสมัยประวัติศาสตร์ เพราะเมื่อ 20 ปี ที่ผ่านมา บางปะกงจะเป็นแหล่งที่
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ๆ นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่าง ๆ หรือแม้แต่พื้นพันธ์ธรรมชาติก็เป็นแหล่งที่
อุดมสมบูรณ์ ซึ่งคาว่า "บางปะกง" อาจเพี้ยนมาจากคาว่า "บางมังกง" ซึ่งได้ชื่อมาจากปลามังกง หรือ ปลาอี กง ที่พบชุกชุมใน
ถิ่นนี้ บางตานานว่าชื่อบางปะกง อาจมาจากมีต้นโกงกางที่ป่าชายเลนเป็นจานวนมาก จึงเรียกว่า “บางปะกง”มาจนถึงปัจจุบัน
ช่วงเวลาของการทาเกษตรกรรมธรรมชาติ (พ.ศ.2485 - 2522) ชุมชนป่าจากในพื้นที่ปากแม่น้าบางปะกงมีวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย จะเป็นผมให้คนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้
และในการศึกษายังทาให้ผู้ศึกษาได้ค้นพบเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชาวบ้านทาร่วมกัน เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว จะเป็นการ
ร่วมมือกันในการเก็บเกี่ยว โดยทาการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งจะมีวิธีการเริ่มจากการ ปลูกข้าว จนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งคนในชุมชน
ป่าจากจะมีลักษณะทาแบบหมุนเวียนไปจนครบทุกครัวเรือน และเป็นรูปแบบการผลิตที่จะต้องช่วยเหลือและเกื้อกูลกัน เมื่อ
การดาเนินการเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้น เจ้าของที่นาก็จะทาการแลกเปลี่ยนผลิตผลซึ่งกันและกันในชุมชน
ช่วงเวลาของการทาเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ (พ.ศ. 2523 - 2542) ชุมชนป่าจากในพื้นที่ปากแม่น้าบางปะกง ได้
เปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย จากเดิมมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เพื่อยังชีพ กลายมาเป็นการผลิตเพื่อค้าขาย โดยในปี พ.ศ.
2523 วิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้แปรเปลี่ยนอาชีพของคนในชุมชนป่าจากไปเป็นการทาเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ ที่เน้นวิธีการผลิต
แบบค้าขายเป็นหลัก ทาให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลกับกลุ่มคนทานา ทาจาก ต้องเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบการผลิตให้ได้
จานวนมาก จากเดิมที่ใช้การผลิตแบบไม่ต้องลงทุน ไม่เคยต้องใช้เงิน เพราะแรงงานก็ขอจากเพื่อนบ้าน จากคนในครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็น ญาติ และคนในละแวกบ้านโดยในการปรับเปลี่ยนจากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมาเป็นความเป็นอยู่ที่
ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะแสวงหาความสุขให้กับครอบครัว และการเย็บจากในช่วง พ.ศ. 2523– 2542 ยังพบว่า มีจานวนลดลงมาก
โดยผู้เย็บส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่จะเป็นผู้ที่สูงอายุ เนื่องจากไม่สามารถออกไปทางานนอกบ้านได้
ช่วงเวลาของยุคอุตสาหกรรม(พ.ศ. 2543 - 2556) ชุมชนป่าจากในพื้นที่ปากแม่น้าบางปะกงซึ่งความเจริมทาง
อุตสาหกรรมอย่างมาก ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ระบบการค้าแบบผูกขาดได้ยกเลิก
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ไป ข้าวและน้าตาลจาก กลายเป็นสิ้นค้าที่สาคัญของชาวบางปะกง ในการผลิตที่ต้องพึงพาเครื่องจักรมากกว่าแรงงานคน ทาให้
ชาวบางปะกงเห็นความสาคัญของอุตสาหกรรมควบคู่กับเกษตรกรรมอย่างใกล้ชิด เพราะพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิต
พืชผลทางการเกษตรที่สาคัญอย่างมาก จะเห็นได้จากคนที่เคยเลี้ยงกุ้งขาดทุนบางส่วนไปทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ทาให้
ชุมชนเริ่มเกิดเจริญมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2543 ภาวการณ์ลงทุนอุตสาหกรรมกาลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็มิได้ทาให้คนในชุมชนป่าจากหลงลืมความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านนั้นได้เลย
กระบวนการปรับตัวของคนในชุมชนป่าจาก ที่มีผลให้สามารถอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพึ่งตนเองได้ทางด้าน
เศรษฐกิจโดยจะเห็นได้ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2545 ป่าจากในชุมชนปากแม่น้าบางปะกงถูกทาลาย โดยถูกขุดให้เป็นบ่อกุ้ง
คิดเป็นร้อยละ 40-50 ของพื้นที่เดิม โดยเฉพาะใน ตาบลบางปะกงตาบลท่าสะอ้านตาบลท่าข้าม และตาบลบางผึ้ง ส่วนใน
พื้นที่ตาบลอื่น ๆ ก็มีการขุดบ่อเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ริมลาคลอง บ่อกุ้งที่ขุดส่วนใหญ่เป็นป่าจากที่ชุมชนทาประโยชน์สร้างผลผลิตมา
ใช้ในครัวเรือนทั้งสิ้น ผลกระทบที่ตามมาภายหลังการเลี้ยงกุ้งกุลาดาจึงเกิดต่อชุมชนอย่างมากมาย และนี่อาจเป็นบาดแผลที่ฝัง
ลึกอยู่ในความทรงจาของชุมชน และถ้าจะกล่าวถึงกระบวนการปรับตัวให้สามารถดารงอยู่แบบพึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ
ชาวป่าจาก ปากแม่น้าบางปะกง ผู้ศึกษาได้ค้นพบกระบวนการในการปรับตัวของชาวป่าจาก ดังต่อไปนี้
1.ความรู้สู่ภูมิปัญญาการทาจาก
ภูมิปัญญาของชาวบ้านจะต้องอาศัยและผสมผสานกับความรู้ของชุมชน เป็นผลให้เกิดความคงอยู่ทางด้านอาชีพของ
การทาจาก ไม่ว่ายุคสมัยจะปรับเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเช่นไร แต่ชุมชนป่าจากปากแม่น้าบางประกง ก็ยัง คงอยู่ใน
อาชีพดังเดิมของชาวบ้านนั้นเองซึ่งจะเห็นได้จากคนในชุมชนสามารถปรับตัวได้ดังนี้
1) ความรู้คือทุนที่เสริมสร้างภูมิปัญญาของชาวป่าจาก
การที่ชุมชนป่าจากดารงอยู่ได้ จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการรักของชุมชนของตนเอง จากการที่รักและหวง
แหนชุมชนของตนเอง จะส่งผลให้เกิดภูมปิ ัญญาตามมา จะเห็นได้ว่า การผลิตจากจะต้องอาศัยในเรื่องของความรู้ แต่ความรู้จะ
ต่อยอดไปเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ทาให้ชาวบ้านรู้สึกว่าการทาจาก ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ทาให้ชาวป่าจาก ปากแม่น้าบางปะ
กง อยู่ในสังคมได้
2) ภูมิปัญญาของชาวป่าจาก เป็นกลไกในการดงอยู่ในปัจจุบัน
ชาวบ้านมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ความเป็นอยู่แบบพึ่งพึงธรรมชาติ มีวัฒนธรรม ประเพณี ที่ต้องสืบทอดกัน
เป็นรุ่น ๆ จากความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย จึงทาให้เกิดภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่ปฏิบัติกันมาหลายชั่วอายุคน ดังนั้น ภูมิปัญญา
ของชาวป่าจาก จึงเป็นกลไกในการดงอยู่ในปัจจุบัน เพราะได้สร้างความยังยืนและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจของชุมชนได้
และสามารถทาให้ชุมชนอยู่ได้ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม
2.การผลิตตับจากเป็นกิจกรรมที่ทากันในชุมชน
ในปัจจุบันการคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้นมีถนนลาดยางเข้าถึงชุมชนจึงมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อโดยการตลาดขาย
ส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งทาตามความต้องการของพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางจะเป็นผู้เข้ามารับซื้อจากคนที่เย็บจากเองเรียกว่า
ขายส่งและในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาความต้องการในการใช้ตับจากมีมากขึ้นทาให้มีการผลิตได้ประมาณ 800 ตับต่อสัปดาห์ต่อคน
หรือมีรายได้ประมาณ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ต่อคนในการผลิตทาได้มากกว่าเมื่อก่อนที่สามารถผลิตได้ประมาณ 500 ตับต่อ
คนต่อสัปดาห์มีการส่งไปขายแถวจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี อยุธยาเพราะมีการทาโรงเรือนเลี้ยงไก่โรงทาอิฐและร้านอาหาร
ส่วนที่ขายในชุมชนก็มีบา้ งประปรายเพราะในชุมชนมีการทาโรงเรือนเลี้ยงกุ้งเรียกว่าขายปลีกส่วนราคาในการขายส่ง
ตับละ 3.50 บาทราคาขายปลีกราคาตับละ 4.50 – 5 บาทการซื้อขายพ่อค้าคนกลางจะประกันราคาให้แต่ต้องขายในราคาที่
พ่อค้าคนกลางเป็นคนกาหนดส่วนราคาที่พ่อค้าคนกลางนาไปขายจะขายในราคาตับละ 5.50 – 6 บาท
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3.การสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบอาชีพเย็บจาก
ชาวบ้านมีกระบวนการเรียนรู้ที่จะนาภูมิปัญญาพื้นบ้านในเรื่องการจัดการและการใช้ประโยชน์ป่าจากมาใช้แก้ปัญหา
เศรษฐกิจของชุมชนด้วยการนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นคือต้นจากมาใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองทา
ให้ชาวบ้านมีอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนให้มีรายได้พออยู่พอกินคือ
1)การพอมีพอกินเลี้ยงตัวเองได้จะเห็นได้ว่า ชาวชุมชนป่าจากมีการดารงชีวิตที่เรียบง่าย ของกินก็หาจากแหล่ง
ธรรมชาติ เช่น แม่น้า ลาคลอง ส่วนการผลิต ก็ผลิตเพื่อใช้ในชุมชน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นภาพ ความเป็นอยู่ของชาวป่าจาก ปาก
แม่น้าบางปะกง
2)การอยู่ดีกินดี ชาวบ้า นมีการรวมกลุ่มในการผลิ ตเพื่อให้มีอานาจในการต่อ รองการซื้อขายผลผลิตของตนเอง
ชาวบ้านประสบปัญหาในการบริหารจัดการกลุ่มขาดความรู้ในด้านการทาบัญชีการตลาดถึงแม้จะได้รับการสนับ สนุนแหล่ง
เงินทุนจากองค์การบริหารส่วนตาบล ในการส่งเสริมอาชีพเนื่องจากผู้ที่มีอาชีพเย็บจากส่วนใหญ่จะอยู่เป็นผู้สูงอายุและอยู่ใน
วัยกลางคนการถ่ายทอดภูมิปัญญายังจากัดอยู่ในวงแคบๆคือครอบครัวของผู้ประกอบอาชีพเย็บจากเท่านั้นและทาให้ขาวป่า
จากอยู่ในชุมชนอย่าง มั่งมีศรีสุขการตลาดก็ยังต้องพึ่งพาตลาดจากภายนอกและยังไม่มีการเชื่อมโยงการตลาดกับแหล่งทุนอื่น
ได้
แต่ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าสังคมจะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนนั้นการอนุรักษ์รักษาป่าด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านจะมี
ส่วนช่วยอย่างสาคัญการนาภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการล่มสลาย
ของครอบครัวชุมชนโดยส่วนรวมในที่สุดและยังช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป
สรุปและวิจารณ์
จากการศึกษา ผู้ศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้จากแนวคิดการพัฒนาที่มีกระบวนการมุ่ งสู่ความเป็นทุนนิยมของ
ภาครัฐ ผลของการพัฒนาดังกล่าวไม่ได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศเท่านั้น เพราะในทางปฏิบัติ การพัฒนาได้ลงสู่
ชุมชน ชุมชนต้องเองต้องเป็นฝ่ายปรับทิศทางระบบสังคมให้สอดคล้องกับโครงสร้างสังคมใหม่จากผลการพัฒนาทั้งหมดนามา
ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและเงินตราในมิติทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้ต่อหัวสูงขึ้นมีอานาจชื้อและวิถีชีวิตที่
ทันสมัยสะดวกสบาย แต่ในทางกลับกันการที่มุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจ โดยละเลยมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ก่อให้เกิด
ผลกระทบโดยตรงกับมิติดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนามาซึ่งปัญหาต่างๆ ส่งผลให้การพึ่ งตนเองของคนในสังคมลดลง
สังคมชนบทเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง สังคมเกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรม มีประชากรเพิ่มมากขึ้น เมืองได้ขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว และบรรทัดฐานของสังคมเปลี่ยนไป และเนื่องจากทิศทางของการพัฒนาของการพัฒนาได้กระตุ้นให้เกิดการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่ทาให้ขาดความสมดุลและดุลยภาพระหว่างทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิด ปรากฏการณ์ การแย่งชิง
ทรัพยากรที่ทวีความรุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิของประชาชน ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐ
ซึ่งเป็นผลมาจากรัฐได้ผูกขาดอานาจการจัดการทรัพยากรในประเทศมาโดยตลอด ประเทศที่เจริญต้องมีทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะเอื้ออานวยให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถึงแม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่
มากมายแต่การใช้เป็นไปอย่างฟุ่มเฟือย อาจเกิดปัญหาความขาดแคลนได้ ปัจจุบันจานวนประชากรเพิ่มขึ้น แต่ พื้น ที่
เกษตรกรรมลดลง มีการบุกรุกทาลายป่า ทาให้เกิดผลกระทบต่อคู คลอง ทาให้พื้นที่ขาดความสมบูรณ์ ผลผลิตไม่เพียงพอ
ต่อการบริโภคของประชาชนป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลให้เอื้ออานวยต่อ
การเป็นแหล่งอาหาร และขยายพันธุ์สัตว์น้า ก่อให้เกิดคุณประโยชน์มหาศาลต่อการประกอบการประมงชายฝั่งทะเล การ
ป้องกันการพังทลายของชายฝั่งอันเนื่องมาจากคลื่นลมในฤดูม รสมที่กระหน่าชายฝั่งอย่างรุนแรงเป็นตะแกรงธรรมชาติคอย
กลั่นกรองสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่ปะปนมากับกระแสน้า โดยรากและลาต้นของต้นไม้ป่าชายเลนจะช่วยเก็บกักตะกอน ผลจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมทาให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่มีความต้องการใช้ที่ดินสูงขึ้น และส่งผลให้
ราคาที่ดินสูง จึงทาให้เกษตรกรที่มีที่ดินทากินนิยมขายที่ดิน ทาให้ป่าชายเลนลดลง ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะถูกเปลี่ยนไปเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ยังได้ถูกเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินมาเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ด้วย
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เหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้ศึกษามองเห็นถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อ มดังนั้นบริเวณ
ปากแม่น้าบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงเป็นแห่งที่น่าศึกษาเพราะบริเวณดังกล่าวยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่
ดารงชีวิตในพื้นที่ริมแม่น้า มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ ทั้งดิน น้าและป่า ซึ่งมีคุณค่าต่อต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคม
วัฒนธรรม ประเพณี และวี ถีชีวิต ธรรมชาติ น าไปสู่ ความร่ม เย็นเป็นสุ ข ยองผู้คนในท้อ งถิ่น อย่างยั่งยื น ชุม ชนกั บป่า มี
พัฒนาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยผู้คนในชุมชนท้องถิ่นได้อาศัยป่าเป็นแหล่งอาหารและรายได้ ใช้วัสดุจากป่ามาสร้าง
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของท้องถิ่น ผู้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบนิเวศ
และยอมรับว่าป่าไม่ว่าจะเป็นป่าชนิดใด ถือเป็นทุนทางธรรมชาติ ที่สาคัญของท้องถิ่น และของประเทศ โดยมีคนในชุมชน
เป็นผู้สืบสานถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่รุ่นลูก รุ่นหลานมายาวนาน กิจกรรมของชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพในป่า ก่อให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์และความสัมพันธ์กับธรรมชาติมายาวนาน แต่กระแสโลกาภิวัตน์และอุตสาหกรรม
ได้เข้าไปมีบทบาทสาคัญต่อวิถีชีวิตและทิศทางในการพัฒนาของชุมชน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนเห็นได้ชัดเจนในช่วง
สี่ทศวรรษหลัง ซึ่งการผลิตที่เด่นชัดและสืบเนื่องกันมายาวนานประการหนึ่งของชุมชนคือวัฒนธรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับต้น
จาก คนในชุมชนป่าจาก ปากแม่น้าบางปะกง ซึ่งส่วนมากแล้วคนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาอาศัยอยู่กับสภาพพื้นดิน
สภาพของอากาศเป็นหลัก จะสังเกตได้จากการทาเกษตรของชาวบ้าน ส่วนใหญ่จะรอฟ้ารอฝน แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดนั้นก็คือความ
รัก ความสามัคคีที่คนในชุมชนมีให้กัน จากสภาพเดิม ๆ ที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้น จึงทาให้คนในชุมชนป่าจากผูกพันกับธรรมชาติ
ประเพณี และวัฒนธรรม ล้วนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันและกัน ในส่วนของการตั้งบ้านเรือน ชุมชนป่าจากสร้างบ้านเรือน
แบบเรียบง่าย ติดแม่น้าลาคลอง ลักษณะบ้านจะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ส่วนชั้นบนจะเอาไว้เป็นที่พักผ่อน ส่วนด้านล่างจะเอาไว้
เก็บของที่จาเป็นต้องใช้ โดยกลุ่มคนที่อาศัยในชุมชนสมัยนั้นส่วนใหญ่มีเป็นเครือญาติกัน ไม่ว่าจะสืบเชื้อสายมาจากทางไหนก็
ตาม ส่วนบ้านเรือนจะสร้างกันเป็นกลุ่ม ๆ ตามเครือญาติ ทาให้ลักษณะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของชุมชนป่าจาก จึงเป็นไปใน
รูปแบบของความเป็นเครือญาติ ซึ่งมีความเป็นอยู่ในลักษณะของครอบครัวใหญ่ซึ่งจะอยู่รวมกันหลายคน โดยจะสังเกตได้ว่าใน
บ้านหลังหนึ่งจะมีคนอาศัยซึ่งจะประกอบไปด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก หลาน จนทาให้เกิดระบบของการช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน มีการแบ่งปันกัน และหากคนในชุมชนมีปัญหา ก็จะมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อาวุโสคอยว่ากล่าวตักเตือน ดังนั้นจึงกล่าวได้
ว่า จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย จะเป็นผลให้คนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขได้ และในการศึกษายังทาให้ผู้ศึกษาได้ค้นพบเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชาวบ้านทาร่วมกัน เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว
จะเป็นการร่วมมือกันในการเก็บเกี่ยว โดยทาการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งจะมีวิธีการเริ่มจากการ ปลูกข้าวจนถึงการเก็ บเกี่ยว โดย
คนในชุมชนป่าจากจะมีลักษณะทาแบบหมุนเวียนไปจนครบทุกครัวเรือน และเป็นรูปแบบการผลิตที่จะต้องช่วยเหลือและ
เกื้อกูลกัน เมื่อการดาเนินการเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้น เจ้าของที่นาก็จะทาการแลกเปลี่ยนผลิตผลซึ่งกันและกันในชุมชน และในการ
แลกเปลี่ยนนั้น จะเป็นผลให้ชาวบ้านเกิดความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งจะเห็นได้ยากกับในยุคสมัยปัจจุบัน และจากการ
เปลี่ยนแปลงมาเป็นช่วงของยุค อุตสาหกรรม พื้ นที่ปากแม่น้าบางปะกงมี ความเจริญทางอุตสาหกรรมอย่ างมาก ซึ่งเป็ น
แรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ระบบการค้าแบบผูกขาดได้ยกเลิกไป ข้าวและน้าตาลจาก
กลายเป็นสิ้นค้าที่สาคัญของชาวบางปะกง ในการผลิตที่ต้องพึ่งพาเครื่องจักรมากกว่าแรงงานคน ทาให้ชาวบางปะกงเห็น
ความสาคัญของอุตสาหกรรมควบคู่กับเกษตรกรรมอย่างใกล้ชิด เพราะพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร
ที่สาคัญอย่างมาก จะเห็นได้จากคนที่เคยเลี้ยงกุ้งขาดทุนบางส่วนไปทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ทาให้ชุมชนเริ่มเกิดความ
เจริญมากขึ้น ในปี พ.ศ.2543 ภาวการณ์ลงทุนอุตสาหกรรมกาลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับช่วงเลา 4-5 ปีที่
ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่นเน้นในการผลิตเพื่อที่จะส่งออก ซึ่งทาให้คนในชุมชนเกิดการตื่นตัว ทาให้วิถีชีวิตที่เก่า
ที่มีอยู่ได้ห่างหายไป ทาให้คนในชุมชนเกิดการแข่งขันกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ค่านิยม ความ
ต้ อ งการเครื่ อ งของใช้ สิ่ งอ านวยความสะดวกในด้ า นต่ า งๆท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอาชี พ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนและการ
เปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพเริ่มมีให้เห็นชัดเจนมากขึ้นทรัพยากรต้นจากเริ่มลดน้อยลงและเนื่องจากการเปลี่ยนเพราะ
สภาพทาง เศรษฐกิจและสังคม การประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตทาให้ฐานความคิดของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป คนส่วนใหญ่
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เห็นว่าการทาจากต้องใช้ระยะเวลานาน ประกอบกับเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย มีคนทาน้อย ประกอบกับพืชเศรษฐกิจที่ได้รับ
ความสนใจและสามารถขายได้ราคาดีในช่วงนั้นคือ การเลี้ยงกุ้ง ทาให้ชาวบ้านส่วนใหญ่พากันทาบ่อกุ้งกันมากขึ้น เนื่องจาก
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาเรื่องปากท้องของชาวบ้านเอง จากความเจริญที่แผ่ขยายเข้ามา ส่งผลให้ความ
หลากหลายทางอาชีพมีมากขึ้น การรวมกลุ่มจึงเกิดได้ยาก ความเจริญถือเป็นดาบสองคมที่นาทั้งสิ่งที่ดีมาให้ชาวบ้าน เงินเป็น
มาตรฐานในการตัดสินความเจริญของแต่ละคนทาให้เกิดการขาดความสามัคคีในหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านแบ่งเป็นพรรค
พวกไม่ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันซึ่งความทันสมัยได้เข้ามามีบทบาทต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็น การเริ่มมีการสร้างถนน การ
ขนส่ง คนในชุมชนมีการเริ่มเลี้ยงกุ้งกุลาดา ซึ่งความเจริญเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อชุมชนอย่างมาก ทาให้คนที่เคยมีอาชีพทานา
บางส่วนเริ่มหันไปเลี้ยงกุ้ง โดยดันทุ่งนาเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเริ่มมีการแปรเปลี่ยนไป
และการศึกษายังทาให้ทราบว่าลักษณะการพึ่งตนเองของชาวป่าจากนั้น เน้นความรู้เดิมที่มีอยู่ นามาพัฒนาสู่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการทาจากในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทาจาก การมุ่งจาก หรือแม้แต่การทาขนมจาก เป็นต้น และจาก
สถานการณ์พลิกผันประกอบกับอุตสาหกรรมได้เข้าเข้ามามีบทบาทต่อคนในชุมชนท้องถิ่น คนในชุมชนหันหน้าไปประกอบ
อาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ครอบครัวของตนเองอยู่รอด เช่น การเข้าไปทางานในโรงงาน การเข้าไปทางานในกรุงเทพ หรือแม่แต่มี
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพของคนในชุมชน ซึ่งทาให้สภาพการดารงอยู่ของคนในชุมชนได้เปลี่ยนไปตาม แต่การทา
จากของชุมชนก็ยังเป็นอาชีพที่พึ่งตนเองได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรก็ตาม จะเห็นได้จากชุมชนป่า
จากที่ยังยึดมั่นในการทาจากเหมือนอดีต เพราะการทาจากเป็นอาชีพที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนในชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่าง ๆ ไม่ได้ทาให้วิถีชีวิตของชาวป่าจากได้เปลี่ยนไปตาม เพราะคน
ทาจากสามารถอยู่ได้ และสามารถดูแลครอบครัวของตนเองได้ และยังสามารถรองรับคนในชุมชนที่ยังตกงานให้สร้างอาชีพ
ขึ้นในชุมชน ซึ่งจากความเป็นครอบครัวยังช่วยในเรื่องของจิตใจและการดารงอยู่ในชุมชนได้ และกล่าวได้ว่าความเป็นชุมชน
สามารถรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของคนในขุมชนนั้นเอง และในการใช้
ระบบนิเวศน์ต่าง ๆ ก็ยังสามารถรองรับผลกระทบต่อกระแสระบบทุนนิยมที่รุกเข้ามาในชุมชนอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี จะ
เห็นได้จาก ความรัก ความเอื้ออาทร ที่คนในชุมชนป่าจากมีให้กันและกัน
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาดังกล่าว ถึงแม้จะมีข้อจากัดจากขอบเขตการศึกษาที่ได้กาหนดเป็นประเด็นสาคัญไว้ ทาให้ผู้ศึกษามี
ความจาเป็นต้องบอกเล่าผลการศึกษา วิเคราะห์ทาความเข้าใจ และอธิบายความได้ในขอบเขตที่กาหนดไว้เท่านั้น จึงไม่
สามารถอธิบายขยายความหรือตอบในประเด็นที่นอกเหนือจากผลการศึกษาได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามการศึกษาในแนวทางนี้
ยังคงมีประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจควรที่จะทาการศึกษา ซึ่งผู้ศึกษาจะได้ทาการเสนอแนะ ดังนี้
1.ควรมีการสร้างองค์ความรู้ให้กับคนและธรรมชาติ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ แม้ว่าจะเกิดผลกระทบในชุมชนก็ตาม
แต่ป่าจากก็ยังคงเป็นวิถีชีวิตที่ชาวบ้านใช้ที่ดารงชีพ เพื่ออาศัยและทาเป็นอาชีพในปัจจุบัน และในมิติต่า ง ๆ นิเวศป่าจากก็ยัง
สามารถรองรับมิติเหล่านั้นได้ดี ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบธรรมชาติก็ตาม แต่การสร้างจิตสานึกให้กับคนในชุมชน
เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และระบบนิเวศก็ยังคงอยู่ในชุมชนต่อไป
2.ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนหรือสร้างทัศนคติให้กับคนในชุมชนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาในการดาเนินวิถีชีวิตของชาวบางปะกง ปากแม่น้าบางปะกง
3.ควรส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาในด้านศักยภาพและแผนการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการทาจาก ของชาวบางปะกง ปากแม่น้าบางปะกง
4.ชุมชนควรใช้ประโยชน์จากรูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมผลผลิตจากการทาจาก เพื่อการสร้างระบบการเรียนรู้
ในชุมชนให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและร่วมกันพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนา
ความเข้มแข็งของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริงในลักษณะที่เท่าเทียมกัน
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
1.ควรศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ ความ
เข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองได้ภายใต้ผลกระทบต่อทุนนิยมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
2.ควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทาจาก และการพึ่งตนเองของชุมชนในยุคปัจจุบัน
3. ควรศึกษาถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพการทาจาก
พื้นบ้าน
เอกสารอ้างอิง
อภิชาต อนุกูลอาไพ (2535) แนวทางการบริหารทรัพยากรน้า ดิน และป่าไม้.กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.
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วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ : อัตลักษณ์ และบทบาท
Social Work Profession : Identity and Roles
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คุณค่าวิชาชีพ : การเปลี่ยนแปลงของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Professional Values: Development of the Faculty of Social Administration
1

ระพีพรรณ คาหอม
Rapeepun Kumhom

Abstract
The development of the Faculty of Social Administration is continuing. There are 3 phases of the
development: The Establishment (1954-1974), the Body of Knowledge (1975-1994) and the
Professionalization (1995-present). The overall position of the Faculty of Social Administration, which is
consistent with the original intention of Thammasat University, is to prepare all graduates to serve the
society. The major change of the Faculty is when a full level of Social Work degree: the Bachelor’s,
Master’s, and Doctoral, is offered. Importantly, at the Occasion of 60th Years Anniversary, the international
Bachelor of Art in Social Policy and development is newly launched, making a total of 11 programs is
offered at the Faculty of Social Administration. The role of the Faculty in providing social research cultural
services are driven by the key factors which are the role of the faculty members and students who play
an important roles in welfare organizations, the roles of social workers stipulated by laws and the
enactment of the Social Work Profession Legislation B.E. 2556. Apparently, values of the Faculty of Social
Administration are those of mankind, multidisciplinary, and professional strength. The coming challenge is
our new footstep of curriculum and professional development toward international standards.
Keywords : Social work, Profession, and Faculty of Social Administration
บทคัดย่อ
การเติบโตของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในสังคมไทยเป็นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อย โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ
ได้แก่ ระยะก่อตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์(พ.ศ. 2497 - 2517) ระยะสร้างองค์ความรู้วิชาชีพสังคมสงเคราะห์(พ.ศ.
2518 - 2537) และระยะเปลี่ ย นผ่ า นสู่ ค วามเป็ น วิ ชาชี พ และสากล (พ.ศ.2538 – 2557 ปั จ จุ บั น ) สถานภาพของ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์โดยรวม คือ การผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของคณะฯที่ชัดเจนคือ การเติบโตทางวิชาการโดยการเปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต การเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทสังคมสงเคราะห์
ศาสตรมหาบัณฑิตและระดับปริญญาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารสังคม ในการครบรอบ 60 ปี
(2557) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นโยบายสังคมและการพัฒนาจะเปิดตัวซึ่งทาให้คณะมีหลักสูตรที่
เปิดสอนเป็น 11 หลักสูตร บทบาทการบริการสังคม การวิจัย และการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม กลไกการเคลื่อนตัวสาคัญ
คือ บทบาทของคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าไปมีบทบาทการขับเคลื่อนสังคมในองค์การสวัสดิการสังคม การบังคับใช้กฎหมาย
ที่กาหนดบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ และการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 คุณค่าวิชาชีพกับ
การเปลี่ยนแปลงของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เชิงประจักษ์คื อ คุณค่าวิชาชีพต่อมวลมนุษยชาติ สหวิชาชีพบนพื้นที่ความ
หลากหลายทางสังคมและสังคมโลกบนความเข้มแข็งทางวิชาการของวิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงที่รอการพิสูจน์ของคณะฯ คือ
ก้าวใหม่บนเส้นทางการพัฒนาหลักสูตร ก้าวเดินข้างหน้าและก้าวไกลบนเส้นทางวิชาชีพสู่สากล
คาสาคัญ : สังคมสงเคราะห์, วิชาชีพ, และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

1

รองศาสตราจารย์ ประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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1. บทนา
บทความวิชาการชิ้นนี้จัดทาขึน้ เนื่องจากการครบรอบ 60 ปีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อนาเสนอมุมมองในฐานะนักวิชาการที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว – ปี
ปัจจุบัน (2557) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างช้าๆแบบค่อยเป็นค่อยไป หาก
เปรียบคณะสังคมสงเคราะห์ศ าสตร์กับวัฏจักรชีวิตคนก็ถือว่า คณะฯได้เข้าสู่วัยสูงอายุ (60 ปี ในปี 2557) คณะฯ ได้ผลิต
บัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณ ฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาอย่างต่อเนื่อง) เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ บริการสังคม และบริการมนุษย์ร่วมศาสตร์สาขาวิชาชีพอื่นๆเป็นจานวนมาก จนกล่าวได้ว่า
ปัจจุบันสู่อนาคตบัณฑิตจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่กระจายตัวทางานอยู่ใน
องค์กรสวัสดิการสังคม องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆเป็นจานวน
มาก สถานะและบทบาทวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยที่สาคัญคือ การประกาศใช้พระราชบัญญัติ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอ ากาศ การเกิดภัย
พิบัติในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม ปัจจัยภายนอกเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อบทบาทและ
หน้าที่ของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ของไทยจาเป็นต้องยกระดับการปฏิบัติงานจากระดับชาติไปสูร่ ะดับภูมภิ าคและระดับ
สากลเพิ่มขึ้น บริบทวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ที่เชื่อมโยงระหว่างระดับจุลภาค ระดับมัชฌิมภาค และระดับมหภาค บทบาทของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ใน
ฐานะเป็นปัจจัยนาเข้าของการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดั บให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
ภายในประเทศและระดับนานาชาติด้วย พลังการเคลื่อนไหวทางสังคมของคณะสังเคราะห์ศาสตร์จึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
แผนที่ทางเดินในประชาคมโลกของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จึงเป็นโจทย์ร่วมกันของคนในสังคมไทยที่จะต้องร่วมคิด ร่วม
สร้าง ร่วมพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จากระดับชาติสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 60 ปี
ผู้เขียนขอกล่าวถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง
ระยะเวลา ประกอบด้วย 1) ระยะก่อตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (พ.ศ. 2497 - 2517) 2) ระยะสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้สังคมสงเคราะห์ (พ.ศ.2518 - 2537) 3) ระยะเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นวิชาชีพและสากล (พ.ศ.2538 – 2557 ปัจจุบัน)
ซึ่งผู้เขียนขอกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดังนี้
1) ระยะก่อตังคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (พ.ศ.2497 - 2517)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.
2497 และได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.
2497 โดยเป็ นคณะวิ ชาที่ จัดตั้ งเป็นอั นดับ 5 ของมหาวิ ทยาลัย (www.th.wikidedia.org/wiki/คณะสั งคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์) โดยมีห ลัก การและเหตุ ผลว่า เพื่ อให้สอดคล้อ งกั บนโยบายของรั ฐอัน เกี่ ยวกับ การ
ประชาสงเคราะห์และการประกันสังคม และเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การประกันสังคม
และการประชาสัมพันธ์อันเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคมให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ระยะแรกของการก่อตั้งคณะจึง
แบ่งออกเป็น 2 แผนกวิชา คือ แผนกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และแผนกวารสารศาสตร์ และในปี 2508 ได้มีพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) เพิ่ มแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในปี 2513 แผนกวารสารศาสตร์ได้
แยกไปตั้ งเป็ น แผนกอิ ส ระวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน และในปี 2522 ยกฐานะเป็ น “คณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่อสารมวลชน” ขณะที่แผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาก็แยกเป็นแผนกอิสระในปี 2520 และในปี 2527 ยกฐานะเป็น
“คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา”
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ชื่อของคณะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน
คาถามนี้มักจะถูกถามบ่อยครั้งว่าทาไมชื่อภาษาไทยเรียก “คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” แต่ชื่อภาษาอังกฤษใช้เป็น
“Faculty of Social Administration” ซึ่งหากจะให้ตรงรูปตามนามที่ตั้งก็ควรจะเป็น “Faculty of Social Work” (คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) แต่ชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้ “Faculty of Social Administration (คณะบริหารสังคม)” ข้อถกเถียง
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเสมอ ๆ ทั้งในกลุ่มคณาจารย์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นักศึกษา และนักวิชาการอื่น ๆ ที่ทางาน
ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การเรียนการสอนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในช่วงระยะก่อตั้ง จานวนผู้เรียนมีประมาณ 10 – 25 คน และเปิด
โอกาสให้คณะรัฐศาสตร์ คณะอื่น ๆ สามารถมาเรียนร่วมกับนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ได้ ผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ในขณะนั้นจึงมีนโยบายสร้างบัณฑิตดังกล่าวมาเป็นอาจารย์ผู้สอนคณะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในระยะที่ 2 และ
ระยะที่ 3 ต่อมา ได้แก่ ศ. ยุพา วงศ์ไชย ศ. ศศิพัฒน์ ยอดเพชร รศ. สุรางครัตน์ วศินารมณ์ และรศ. ปาริชาติ วลัยเสถียร
เป็นต้น
ผลงานประจักษ์ต่อสังคม
งานวิจัยของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับและกล่าวขานในขณะนั้นคือ การสารวจวิจัยทางสังคม
สงเคราะห์บริเวณแหล่งเสื่อมโทรมท่าเรือคลองเตยจังหวัดพระนครโดย อ.จิรา สาครพันธ์ ในปี 2514 และส่งผลให้รัฐมีนโยบาย
การจัดที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในแหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สาขาวิชาที่โดดเด่นคือ สาขา
สังคมสงเคราะห์ ท างการแพทย์ การเรี ยนการสอนมีก ารเชิ ญ นายแพทย์ ผู้ เชี่ ย วชาญมาสอน การรั บ อาจารย์ ผู้ ส อนให้
ความสาคัญกับการมีประสบการณ์การทางานตรงกับกลุ่มเป้า หมาย ส่วนใหญ่จะเป็นการรับโอนจากหน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย (กรมแรงงาน กรมพัฒนาชุมชน กรมคุมประพฤติ)
ความเข้มข้นการฝึกภาคปฏิบัติ
การฝึกภาคปฏิบัติมี 3 ฝึก อาจารย์จะร่วมลงภาคสนามและใช้ชีวิตกับนักศึกษาหลายวัน ศิษย์กับอาจารย์จึงใกล้ชิด
สนิทสนมกันมาก เช่น นักศึกษาบางคนไม่รู้จักต้นข้าว อาจารย์ก็จะอธิบายจนนักศึกษาสิ้นสงสัย การฝึกภาคปฏิบัติมีการทา
ความตกลงร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย บทบาทการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะ
อยู่ ใ นหน่ ว ยงานภาครั ฐ เป็ น หลั ก โดยเฉพาะกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) แนวคิดการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่สาคัญคือ แนวคิดมนุษยนิยม
ความเชื่อว่า คนทุกคนมีความแตกต่างกัน การเคารพนับถือในตัวตนของผู้รับบริการ การยอมรับในความเป็นปัจเจกบุคคล การ
รักษาความลับ ฯลฯ รูปแบบการสังคมสงเคราะห์ขณะนั้นคือ การให้เงิน (cashes) การให้สิ่งของ (kinds) และการให้บริการ(
services) คนส่วนใหญ่ยังมองว่า งานสังคมสงเคราะห์เป็นเรื่องของคุณหญิง คุณนายทา การเอาของไปแจกจ่ายคนที่เดือดร้อน
คนยากจน การเข้าถึงแก่นแท้องค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ยังไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวางนัก การจัดการเรียนการสอนจึงมีที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งเดียว จนทาให้คณาจารย์ส่วนหนึ่งมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ไปสู่สังคมแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทย และถือเป็นทุนทางสังคมของคณะฯสืบเนื่องถึงการครบรอบ
60 ปีของคณะฯ
2) ระยะสร้างองค์ความรู้สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (พ.ศ. 2517 - 2537)
ช่วงนี้เป็นช่วงหลังเหตุการณ์ทางการเมืองสาคัญ คือ เหตุการณ์ต่อต้านอานาจทรราชย์ 14 ตุลาคม 2514 และ
6 ตุลาคม 2519 การเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ งในระบอบประชาธิปไตย การคืนอานาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยขบวนการองค์กรนักศึกษาทั่วประเทศ คณาจารย์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ส่วนหนึ่งได้มีบทบาทการทางานกับ
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์ความรู้สาคัญในช่วงเวลานี้คือ วิธีการสังคมสงเคราะห์ชุมชนให้ความสาคัญกับการจัดระเบียบชุมชน
และการพัฒนาชุมชน (Community Organization and Community Development) และเริ่มมีการนาแนวคิดการพัฒนา
สังคม (Social Development) มาสอดแทรกในหลั กสู ตรพัฒ นาชุม ชน ขณะเดี ยวกัน มีค ณาจารย์ ที่จ บการศึก ษาจาก
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ต่างประเทศหลายท่านได้พยายามนาองค์ความรู้สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มาใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยเฉพาะการกาหนดสาขาความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ออกเป็น 6 สาขาคือ 1. สาขาสังคมสงเคราะห์ทั่วไป 2. สาขาสังคม
สงเคราะห์การศึกษา 3. สาขาสังคมสงเคราะห์แรงงาน 4. สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (แยกเป็นสังคมสงเคราะห์
ฝ่ายกายและสังคมสงเคราะห์ฝ่ายจิตในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตภาคปกติ) 5. สาขาสังคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการยุติธรรม 6. สาขาพัฒนาชุมชน (ปัจจุบันคือภาควิชาการพัฒนาชุมชน) ซึ่งแต่ละสาขาจะมีการจัดการเรียนการสอน
เป็นวิชาโทในระดับปริญญาตรี และการจัดการเรียนการสอนแยกเป็น 5 วิชาในระดับปริญญาโทแต่จะมีวิชาบังคับที่กาหนดให้
ผู้เรียนในระดับปริญญาโทมาเรียนร่วมกันในภาคการศึกษาที่ 1 และแยกเรียนตามสาขาวิชาในภาคการศึกษาที่ 2 ปี 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 จะมีการเรียนร่วมกันหลังจากการฝึกภาคปฏิบัติของทุกสาขาวิชาใน
สัมมนา การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนช่วงเวลานี้คือ การจัดการเรียนการสอนตามวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
(Methodology) โดยแบ่งระดับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ใน 2 ระดับคือ 1.ระดับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์จุลภาค
(การสังคมสงเคราะห์เ ฉพาะราย การสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน) 2.ระดับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์มหภาค (การสังคม
สงเคราะห์ชุมชน การบริหารสังคมสงเคราะห์ และการวิจับทางสังคมสงเคราะห์) ข้อสังเกตของผู้เขียนคือ ระยะที่ 2 เป็นช่วง
ที่บ่มเพาะองค์ความรู้ พัฒนาองค์ความรู้สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ของคณาจารย์ ผู้เรียนในระดับปริญญาโท (สังคมสงเคราะห์
ศาสตรมหาบัณฑิต) จะกาหนดคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทางานมาก่อน แต่ละสาขาก็จะเปิดรับจานวนสาขาละ 10
– 15 คนรวมจานวนผู้รับทั้งหลักสูตรประมาณ 60 คน) บรรยากาศการเรียนการสอนในช่วงนี้จะมีกิจกรรมทางวิชาการในช่วง
เย็น ๆ มีรุ่นพี่ที่จบและทางานแล้วจะมาพบกับน้อง ๆ ที่ห้องกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีคือชั้นล่างที่เป็นห้องเรียน 103 และ
ห้องกิจกรรมนักศึกษาปริญญาโทคือ ห้องทางานคณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยาปัจจุบัน คณาจารย์ส่วนหนึ่งจะมีเวลาให้
นักศึกษาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คาแนะนาปรึกษาทั้งเรื่องการศึกษา วิพากษ์สังคมและสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึ กษา
แสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ โดยเฉพาะการให้มุมมอง หลักคิดการปฏิบัติต่องานสังคมสงเคราะห์ต่อนักศึกษาเป็นอย่าง
มากคือ ศาสตราจารย์ยุพา วงศ์ไชย ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกงานสั งคมสงเคราะห์ในองค์ กรพัฒนาเอกชน อาจารย์ศุทธินี สันตะบุตร
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ลั ก ขณา เสถี ยรสวั ส ดิ์ (เสี ย ชี วิต แล้ ว ) และรองศาสตราจารย์ ม าริส สา ภู่ เ พ็ ชร (เสี ย ชี วิ ต แล้ ว ) รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ศรีทับทิม พานิชพันธ์ (ริเริ่มงานสังคมสงเคราะห์มหภาคและช่วยงานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย เสียชีวิตแล้ว ) ผศ.ณัฐไชย สันติสุข (การให้การปรึกษาด้านครอบครัว) ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (การวิจัยทาง
สังคมสงเคราะห์) รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช (การสังคมสงเคราะห์ชุมชน) รองศาสตราจารย์วิจิตร ระวิ
วงศ์ (สังคมสงเคราะห์แรงงาน) เป็นต้น
ผลงานประจักษ์ต่อสังคม
คณาจารย์ในช่วงนี้จะมีการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สส.ม.) และมีการ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เน้นการบูรณาการศาสตร์หลายสาขาร่วมในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และยุคนี้ถือว่า
หลักสูตรสส.ม.มีความเข้มแข็ง จั ดการเรียนการสอนในภาคกลางวัน คุณสมบัติผู้เรียนคือ ต้องมีประสบการณ์การทางานมา
ก่อน ผู้เรียนจึงมีความหลากหลายทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ การเรียนการสอนประกอบด้วย 6 สาขาได้แก่ 1) สาขาสังคม
สงเคราะห์ทั่วไป 2) สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา 3) สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 4) สาขาสังคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการยุติธรรม 5) สาขาสังคมสงเคราะห์แรงงาน 6) สาขาพัฒนาชุมชน แต่ละสาขาจะรับประมาณ 10-15 คน เฉลี่ยรับ
ปีละประมาณ 60 คน อาจารย์ประมาณ 6-9 คน แต่ละสาขาจะมีการจัดประชุมวิชาการประจาปีเพื่อมุ่งสร้างพื้นที่ทางวิชาการ
กับสังคมภายนอก บรรยากาศในคณะฯมีความเอื้ออาทร อาจารย์ผู้ใหญ่ต่างทาหน้าที่อบรมสั่งสอนเตรี ยมอาจารย์รุ่นใหม่ด้าน
การวางตัว การแต่งกาย ระเบียบวินัย จรรยาบรรณอาจารย์ สิ่งที่ผู้เขียนจาได้เสมอคือ งานหลักอาจารย์ทุกคน คือ การสอน
งานรอง คืองานวิจัย งานบริการสังคม และงานอื่นๆที่อาจารย์ผู้ใหญ่ในคณะฯมอบหมายให้ช่วยทา อาจารย์เข้าใหม่หากมีอะไร
ไม่เข้าใจก็จะถามและเรียนรู้จากอาจารย์ผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ถูกหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมองค์กรความเป็นพี่ความเป็นน้อง
เนื่องจากอาจารย์ก็จะมาจากการเคยเป็นศิษย์เก่ามาก่อน
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บทบาทสาคัญของคณะฯอีกด้านหนึ่งคือ งานบริการแก่สังคม การเป็นวิทยากรภายนอก การอบรม การสัมมนา
ทางวิชาการ การทาวิจัยให้กับหน่วยงานภายนอก การมีโครงการบริการสังคม เช่น หลักสูตรอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์
หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับนักสังคมสงเคราะห์ในช่วงภาคฤดูร้อน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้าน
สังคมสงเคราะห์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และช่วง 5 ปีหลังคณะเริ่มมีการเตรียมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนปริญญาโทเป็นโครงการพิเศษเลี้ยงตัวเอง เนื่องจากข้อจากัดของงบประมาณการดาเนินงาน ทาให้ผู้บริหารคณะฯเริ่มมี
แผนจัดทาโครงการพิเศษเลี้ยงตัวเอง
ผลงานวิชาการสาคัญคือ การผลิตตาราเรื่อง ความรู้ทั่วไปสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม โดย รศ.วันทนีย์
วาสิกะสิน รศ.ดร. กิติพัฒน์ นนทะปัทมดุลย์ และ รศ.สุรางรัตน์ วศินารมณ์ เป็นต้น มีสถาบันการศึกษาที่สนใจจะเปิดการ
เรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เปิดสอนได้เพียง 1 รุ่นก็ปิดหลักสูตร
การเคลื่อนตัวของคณะฯแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจารย์หัวก้าวหน้าในขณะนั้นเริ่มมีแนวคิดว่า การเปลี่ยนแปลงคณะฯ จาก
ภายในเป็นเรื่องที่ทาได้ยากเพราะ วัฒนธรรมความเกรงใจอาจารย์ด้วยกันมีสูง คณาจารย์ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะมีจุดยืน
สถานะและตาแหน่งที่ของตนเองในสาขาฯ ก็ถือว่าเพียงพอและอยู่ในคณะฯได้อย่างดี ความคิดเห็นที่แตกต่างของอาจารย์เสียง
ส่วนน้อยไม่ค่อยได้รับความสนใจ จึงส่งผลให้อาจารย์ในคณะฯหลายท่านใช้วิธีการป่าล้อมเมืองคือ สร้างงานภายนอกเพื่อ
เปลี่ยนแปลงคณะฯ แต่ก็ไม่เกิดผลมากนัก และถือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ ต้องอ้างถึงคือ ศาสตราจารย์ยุพา วงศ์ไชย
(ขณะนั้นยังเป็นรศ.) ได้เสนอให้ประธานมูลนิธิปอเต็กตึ้งควรพัฒนาคน เพื่อสร้ างความยั่งยืนมากกว่าการแจกของ งานเท
กระจาดและในปี 2532 วิทยาลัยหัวเฉียว ยศเส ได้ขอความร่วมมือศ.ยุพา วงศ์ไชยให้ทาการศึกษา “ความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ” ผลงานวิจัยดังกล่าวทาให้ “คณะกรรมการบริหารมูลนิธิปอเต็กตึ๊งตัดสินใจเปิดการเรียน
การสอน” คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่วิทยาลัยหัวเฉียว (ปัจจุบันคือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) เหตุการณ์สาคัญที่ก่อรูปขึ้นคือ การเกิดแผนพัฒนาสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบับที่ 1
(พ.ศ.2530 - 2534) เพื่อใช้ในการกาเนิดทิ ศทางการพั ฒนาสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย โดยกรมประชาสงเคราะห์
กระทรวงมหาดไทย
ความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
บทบาทของคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในช่วงระยะเวลานี้ก่อรูป สร้างและพัฒนาองค์ความรู้สังคม
สงเคราะห์ร่วมกับองค์กรสวัสดิการสังคมภายนอกเป็นอย่างมาก คณาจารย์ได้รับความไว้วางใจเป็นที่ปรึกษาหน่วยงาน
ภายนอก เช่น มูลนิธอิ าสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิเด็ก สานักบัณฑิต
อาสาสมัคร สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวง กรม และกองต่าง ๆ ฯลฯ ความโดดเด่นของ
นักวิชาการวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของอาจารย์เป็นหลัก ตาราทางสังคมสงเคราะห์ที่ถือเป็น
หลักคือ ทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ของรศ.ยุพา วงศ์ไชย ทฤษฎีการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์หลักคือ ทฤษฎี
ระบบ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน ทฤษฎีการพัฒนาชุมชนเป็นต้น
3) ระยะเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นวิชาชีพและสากล (พ.ศ.2537 – 2557)
ระยะนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของคณะฯซึ่งมาจากปัจจัยภายนอกหลักคือ ตลาดงานต้องการนัก
สังคมสงเคราะห์จานวนมากแต่การผลิตบัณฑิตของคณะฯมีจานวนน้อย ไม่สามารถตอบสนองกับตลาดงาน ดังนันคณะฯจึง
มีการเพิ่มจานวนผู้เรียนในหลักสูตรปริญญาตรีจาก 150 คน เป็น 300 – 350 คน และมีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรีที่วิทยาเขตลาปาง (ปี 2541) โดยเริ่มรับจานวน 50 คน ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนมาแล้ว 16 ปี วัตถุประสงค์
เพื่อขยายโอกาสการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลให้กับให้กับผู้เรียนทางภาคเหนือที่ สนใจเรียนด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แต่ใน
ความเป็นจริงคือ ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในเขตเมืองมากกว่านักเรียนในพื้นที่ยากลาบาก เหตุผลสาคัญคือ คุณสมบัติ
ของการรับเข้าจะกาหนดเกรดไว้สูง จึงทาให้ผู้เรียนกลุ่มเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้จริง แต่กลับได้กลุ่ม

- 204 -

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
นักเรียนภาคเหนือที่สนใจเรียนสังคมสงเคราะห์เป็นหลัก ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตต่อการเข้าสู่วิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ระหว่างศูนย์รังสิตกับศูนย์ลาปางพบว่า ผู้เรียนศูนย์ลาปางเข้าสู่วิชาชีพมากกว่าผู้เรียนศูนย์รังสิต
- การเปิดโครงการบริการสังคม คือ การเปิดหลักสูตรเลี้ยงตัวเองภาคพิเศษปริญญาโทในปี 2540 – ปัจจุบันเปิด
หลักสูตรปริญญาโท 4 หลักสูตรคือ 1.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม) 2.หลักสูตรสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม-บส.) 3.หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ-รสม.) 4.
หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต-พชม.)
- การปรับหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สสม.)ภาคกลางวันในปี 2545 จากสาขา (Setting) มา
เป็นหมวดวิชา (Concentration) 4 หมวดวิชา ได้แก่ 1.สังคมสงเคราะห์คลินิก 2.การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ 3.นโยบาย
สังคมสงเคราะห์ 4.การวิจัย ต่อมาปี 2553 ปรับเหลือเป็น 3 หมวดวิชา ประกอบด้วย 1.หมวดวิชาสังคมสงเคราะห์คลินิก 2.
หมวดวิชาการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 3.หมวดวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม จานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต
- การเปิดหลักสูตรปริญญาเอก (ภาคปกติ) ได้แก่ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหาร
สังคม ปี 2546 และมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ปี 2553 จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต และได้มีการจัดทามคอ.2
จานวนผู้เรียนปีละประมาณ 7 คน
- การเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นโยบายสังคมและการพัฒนา ในปีการศึกษา 2557
จะเริ่มเปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
ข้อสังเกตของผู้เขียนพบว่า ปี 2540 – ปัจจุบันเป็นช่วงขยายการเปิดหลักสูตรทุกระดับตั้งแต่เปิดหลักสูตรสังคม
สงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตเพิ่ม 1 หลักสูตรที่วิทยาเขตลาปาง การเปิดหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตที่อุดรธานี
และนราธิวาส และหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตที่ชลบุรี (ต่อมาหลักสูตรดังกล่าวก็ต้องยุติเนื่องจากไม่ผ่านจุดคุ้มทุน)
ยกเว้นนราธิวาสที่มีปัจจัยด้านความเสี่ยงและการไม่ปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนและอาจารย์ โดยเฉลี่ย 3
หลักสูตรจะเปิดได้ประมาณ 3-5 รุ่นก็ต้องยุติการดาเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นการตอบสนองนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็น
หลัก แม้จะมีความเห็นที่แตกต่างของคณาจารย์ในคณะฯก็ตาม มุมมองของภายนอกต่อคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จึงถือว่า
เป็นคณะที่ตอบสนองกับนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างดีในลักษณะเด็กดี (Good boy)
ผลงานประจักษ์ต่อสังคม
ในช่วงระยะเวลาปี 2538 – ปัจจุบันถือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีการจัดการ
เรียนการสอนครบทุกระดับตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งเปิดสอนในระดับภูมิภาคต่างจังหวัด
จัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ (เรียนตอนกลางวัน) และภาคพิเศษ (เรียนตอนเย็น และเสาร์อาทิตย์) และจะเริ่มมีการเปิด
สอนหลักสูตรปริญญาตรีระดับนานาชาติในปี 2557 จานวนวิชาที่เปิดสอนมีจานวนมากเมื่อเทียบกับจานวนคณาจารย์ทั้งหมด
54 คน มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาทางานในคณะฯแต่ละปี กระแสการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของคณะฯ
ยังคงเป็นอิทธิพลแนวคิดและทฤษฎีทางตะวันตกมากกว่าการพัฒนาศาสตร์ความรูส้ ังคมสงเคราะห์แบบไทยๆ ผลงานประจักษ์
สาคัญคือ การปรับปรุงหลักสูตรสส.ม (ภาคปกติ) จากสาขาเป็นหมวดวิชา ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของคณะฯพบว่า
60 ปีของคณะฯๆ มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด 8 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2555 มีจานวนนักศึกษาทุกระดับ
ทั้งหมด 1,792 คน (ตารางที่ 1)จานวนอาจารย์ทั้งหมด 55 คน อาจารย์ลาศึกษาต่อจานวน 6 คน มีอาจารย์ปฏิบัติงานเต็ม
เวลาจานวน 49 คนคิดเป็นสัดส่วนการดูแลนักศึกษาทุกระดับเท่ากับอาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 37 คนซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ (ที่เน้นการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพจริง) ที่จะเฉลี่ยที่อาจารย์ 1 คนต่อ
นักศึกษา 5-15 คน (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,ตุลาคม 2556)
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ตารางที่ 1 จานวนนักศึกษาทังหมดปีการศึกษา 2555 จาแนกตามระดับ/สาขาที่เปิดสอนจาแนกตามชันปี
ปีที่ 4 ขึนไป
ที่
ระดับ/สาขา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
รวม
1
ปริญญาตรี
319
411
281
269
1,280
1.สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต
238
267
231
226
962
2.สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
81
144
50
43
318
2
ปริญญาโท ภาคปกติ
28
21
22
29
90
3. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
12
17
17
23
69
3
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
163
169
123
58
513
4. การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
45
44
55
24
168
ศูนย์ท่าพระจันทร์
5. การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
28
28
ศูนย์ลาปาง (เปิดปีแรก)
6. การบริหารงานยุติธรรม
38
52
49
7
146
7. พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
28
37
7
72
4
ปริญญาเอก
2
3
4
9
8. การบริหารสังคม
2
3
4
9
รวม
480
563
415
334
1,792
ที่มา : สานักทะเบียนและประมวลผล และภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มกราคม 2556
ปัจจัยภายนอกที่มีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนงานสังคมสงเคราะห์มากขึ้นคือ การผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพิ่มขึ้น
3.1 นโยบายรัฐตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มาตรา 80 กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการตามนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม รัฐต้อง
สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ให้มีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ มาตรา 87 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 52 เด็ก เยาวชน
สตรี และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม
ทั้งมี สิ ท ธิไ ด้ รั บ การบ าบัด ฟื้ น ฟู มาตรา 67 สิท ธิ ชุม ชน (http://pld.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=38 กลุ่ม พั ฒ นานโยบาย
อุดมศึกษา สนผ.สกอ.)
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้กาหนดแนวนโยบายของรัฐด้านสังคมสงเคราะห์กับ
กลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนและเป็นช่วงเวลาที่เอื้อให้เกิดกฎหมายด้านสังคมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกฎหมายดังกล่าวได้กาหนดให้ “นักสังคมสงเคราะห์” มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม
พัฒนา บาบัด ฟื้นฟู และเยียวยากลุ่มเป้าหมายผ่านกระบวนการทางานร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพที่มีการวางแผนรายกรณี
(Case Management) ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกันเพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ
3.2 กฎหมายแม่บทที่นาไปสู่พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
กฎหมายหลักที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.
2546 (แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2550) ถือเป็นกฎหมายแม่บทการจัดสวัสดิการสังคม และการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคม
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3.3 การสร้างหลักประกันคุณภาพบริการกับประชาชน
การบังคับใช้กฎหมายด้านสังคมหลายฉบับโดยเฉพาะ พระราชบัญญัติค่าตอบแทบผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพั ฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พระราชบัญ ญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญ ญัติ สุ ขภาพจิต พ.ศ. 2551 ฯลฯ กฎหมายได้ก าหนดระบบ กลไก มาตรการ แนวทางการปฏิบั ติงานสังคม
สงเคราะห์ที่มีความสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550
3.4 มาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาโดยจัดทา
มาตรฐานอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มี คุณภาพและ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานหลักสาคัญคือ สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมศ.) ทาหน้าที่การประเมินผล
การจั ดการศึกษาระดั บอุด มศึกษาและมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อ งมาตรฐานการอุดมศึกษา และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 กับสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการกาหนดกรรมการประจาหลักสูตร 5 ท่านและให้ชื่อคณะกรรมการ 3 ท่ านแรกเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นอกจากนี้ สมศ. ยังได้กาหนดแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
เชิงระบบ กลไกการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพื่อให้ระบบการศึกษาสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับสากล
บทวิเคราะห์คุณค่าวิชาชีพ:การเปลี่ยนแปลงของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1. คุณค่าวิชาชีพต่อมวลมนุษยชาติ: บทพิสูจน์นักสังคมสงเคราะห์
60 ปีของการผลิตบัณฑิตนักสังคมสงเคราะห์สู่ตลาดงาน พบว่า ปัจจุบันคณะยังผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดงานตรงด้าน
สังคมสงเคราะห์ไม่เพียงพอ แม้ว่าจานวนบัณฑิต จานวนหลักสูตรของคณะฯ มีจานวนมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยภายนอกทาง
สังคมที่กาหนดให้วิชาชีพนี้ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการทางานจากระดับจุลภาคสู่ระดับมัชฌิมภาค และระดับมหภาค การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ท้าทาย คือ การผลิตบัณฑิตที่พร้อมที่จะทางานแบบมืออาชีพในทุกพื้นที่ได้จริ ง การช่วยเหลือดูแลคน
ที่เปราะบางทางสังคมที่มีจานวนมากขึ้น กับสถานการณ์ปัญหาสั งคมที่ซับซ้อนในมิติชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้คนขาดความมั่นคงในชีวิต การบังคับใช้กฎหมายด้านสังคมที่กาหนดให้นักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทหน้าที่
โดยตรงในกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ต้องเชื่อมโยงทรัพยากรทางสังคม บทบาทการพิทักษ์สิทธิ
การเสริมพลังอานาจ การคุ้มครองสวัสดิภาพประชาชนจึงเป็ นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมาก คุณค่าของวิชาชีพต่อมวล
มนุษยชาติคือ การส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิและบริการการไม่ถูกกันออกจากระบบสังคม การได้รับบริการ
สังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิดสิทธิมนุษยชน ระบบการเรียนรู้ของนักศึกษาจากปัจจุบันถึงอนาคตจึง
ต้องรอบรู้ความรู้เชิงกว้างระดับสากลด้วย การจัดการเรียนการสอนจึงจาเป็นต้องออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้แบบทาอย่างไร
(how to ) เพื่อเตรียมนักสังคมสงเคราะห์สามารถไปร่วมปฏิบัติงานกับทีมงานของประเทศอื่นๆในภูมิภาคโลก
ข้อสังเกตของผู้เขียน พัฒนาการการเติบโตทางวิชาการของคณะฯ ระยะที่ 3 ระยะเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นวิชาชีพ
และสากล (พ.ศ.2537 – 2557) ถือเป็นยุคก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วของคณะฯกล่าวคือ ปัจจัยภายในของมหาวิทยาลัย
นโยบายของมหาวิทยาลัยกับการขยายวิทยาเขตระดับภูมิภาคที่ ลาปาง ชลบุรี คณะฯมีการเพิ่มหลักสูตรทุกระดับ จัดการเรียน
การสอนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ทั้ งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปัจจัยภายนอก ปัญหาสังคมที่มีระดับความรุนแรงมากขึ้น
นโยบายรัฐจึงตระหนักเห็นความสาคัญของการจัดการเชิงระบบ กลไก การสร้างมาตรทางทางกฎหมายและมาตรการทาง
สังคม การพัฒนาการทางานเชิงสหวิชาชีพเพื่อให้เกิดระบบการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนมากกว่าการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ สงเคราะห์เฉพาะหน้าอย่างเดียว การใช้องค์ความรู้ศาสตร์เชิงบูรณาการมาพัฒนาระบบทางสังคม และเป็นช่วง
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ภาวะการสุกงอมทางสังคมที่ผลักดันให้พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 มีการประกาศใช้เหตุผลการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ การปฏิบัติหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมหลายด้าน
ประกอบกับมีกฎหมายหลายฉบับได้กาหนดหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ประสบปัญหาในการดารงชีวิตให้สามารถกระทาหน้าที่ทางสังคมและดารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข จึงสมควรให้มีองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ เพื่อควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบวิช าชีพ
สังคมสงเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 130 ตอนที่ 8 ก,หน้า 17)
2. คุณค่าวิชาชีพต่อสหวิชาชีพ: พืนที่ความหลากหลายทางสังคม
ผู้เขียนให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นประเด็นเร่งด่วนของการ
ขับเคลื่อนวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความไม่แน่นอน/ความเสี่ยงสูงจาก
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ การสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยจึงเป็นสิ่งที่นักสังคมสงเคราะห์จะละเลยไม่ไ ด้ การวิจัยถือเป็น
เครื่องมือการทางานแบบมืออาชีพที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องพัฒนาเพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบบริการใหม่ ๆ การส่งเสริมให้
เกิดมาตรการทางสังคม นโยบายสวัสดิการสังคมที่เอื้อต่อระบบการดูแลระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวกับกลุ่มเป้าหมาย
ในสังคม ความชัดเจนในบทบาทวิชาชีพที่ใช้กระบวนการทางสัง คมสงเคราะห์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ การทางานท่ามกลาง
ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทั่วทุกภูมิภาคของโลก วิชาชีพถูกเคลื่อนเข้าสู่การดูแล
มวลมนุษยชาติที่เคลื่อนย้ายในโลกไร้พรมแดน จุดร่วมกันคือ การสร้างอุดมการณ์รว่ มเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการอยู่ร่วมกัน
ของมวลมนุษยชาติบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
3. คุณค่าวิชาชีพต่อสังคมโลก: ความเข้มแข็งทางวิชาการของวิชาชีพ
งานสั งคมสงเคราะห์ เ ป็ น วิ ชาชี พ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากล และสั ง คมไทยในปี 2556 การบั ง คั บ ใช้
พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 โดยได้กาหนดให้นักสังคมสงเคราะห์ที่รับอนุญาตต้องสอบใบวิชาชีพและมี
การพัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กาหนด การส่งเสริมให้นักสังคมสงเคราะห์ได้แสดงผลงาน
ประจักษ์ กับสั งคมผ่านพื้นที่ สาธารณะของสังคม การเกิ ดองค์ก รวิชาชีพ ด้านสังคมสงเคราะห์ การรวมตัว ของนักสั งคม
สงเคราะห์ในองค์การสวัสดิการสังคม การเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านนักสังคมสงเคราะห์ได้รับความ
สนใจจากนักสังคมสงเคราะห์ พลังการขับเคลื่อนคุณค่าความเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ยืนอยู่บนความหลากหลายทางสังคม
(Social Diversity) การเห็นคุณค่าของผู้ร่วมทางในเส้นทางการทางานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ งานสังคมสงเคราะห์ได้
พัฒนาและยกระดับสู่สากล ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ (CEDAW) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก (CRC) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของบุคคลที่มีต่อคนพิการ (CRPD) และตราสาร
ระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ประเทศสมาชิกลงนามไว้ การใช้กรอบมาตรฐานการทางานสากลเพื่อสร้างระบบการคุ้มครองทาง
สังคม
บทส่งท้าย
คาถามที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องทบทวนกับตนเองคือ ความแข็งแรง ความเข้มแข็งขององค์ความรู้วิชาการที่พร้อม
ก้าวไปสู่สากลอย่างสง่างามแบบมืออาชีพหรือไม่ คาถามที่รอการพิสูจน์ดังนี้
1) ก้าวใหม่บนเส้นทางการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาคณาจารย์ พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียน
การสอนสั งคมสงเคราะห์ที่ เปิดกว้างเพื่อ ก้าวข้ามผ่ านองค์ ความรู้ตะวันตกสู่อ งค์ค วามรู้ใหม่ ที่ผสมผสานระหว่ างศาสตร์
ตะวันออกแบบไทยและท้องถิ่นสู่ศาสตร์ตะวันตกร่วมกัน
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2) ก้าวเดินข้างหน้า การพัฒนาการทางานร่วมกันกับหุ้นส่วนภาคียุทธศาสตร์ที่มีความพร้อมเข้มแข็งทางวิชาการ
จะช่วยลดแรงเสียดทานทางสังคม การพัฒนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ให้
สามารถเป็นผู้นาทางความคิด
3) ก้าวไกลบนเส้นทางวิชาชีพสู่สากล การสร้างกลไกการมีพื้นที่ทางสังคมในเวทีสากล การส่งเสริมคนดี คนเก่ง
มีฝีมือมาร่วมทางาน ร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนาวิชาชีพร่วมกันเป็นกลยุทธ์ที่ต้องเร่งทาเช่นกัน การพัฒนานักสังคมสงเคราะห์สู่การ
เป็นมืออาชีพสากล
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สังคมสงเคราะห์สีเขียว : รูปแบบและบทบาทใหม่ของการสังคมสงเคราะห์ไทย
Green Social Work: The New Approach and Role of Thai Social Work
1

ชานนท์ โกมลมาลย์
Chanon Komonmarn

Abstract
Green social work is rarely known among Thai social work because most of Thai social workers
have to deal with target groups of social vulnerable people. The green social work is one of social work
concepts that emphasizes relationship between physical environment and human. Currently, the
environmental crisis is more severe and then poor people will be most affected by consequences of this
problem. For these reasons, western social workers have developed knowledge on the green social work
as a tool to deal with affected people. This paper aims to discuss fundamental issues regarding the green
social work and other related frameworks including human rights and environmental justice. It is very
helpful to deeper understand and realize the present situation of Thai social work. Therefore, the
environmental issue can be used as a mechanism to cope with, sustain and protect the poor people and
others affected by the environmental problems. The above mentioned responsibilities belong to every
social worker, don’t they?
Keywords : Green Social Work, Environmental Justice, and Human Rights
บทคัดย่อ
การสังคมสงเคราะห์ไ ทยรู้จักสังคมสงเคราะห์สีเขียวน้ อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์ไ ทยส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ตามกลุ่มเป้าหมายผู้เปราะบางทางสัง คม สังคมสงเคราะห์สีเขียวเป็นกลุ่มความคิดหนึ่งของ
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์มีจุดเน้นอยู่ที่ความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ซึ่งในปัจจุบันภาวะวิกฤต
ของสิ่งแวดล้อมยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ผลของความรุนแรงเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วคนจนก็เป็นผู้ที่ ได้รับผลกระทบมากกว่าคน
กลุ่มอื่นในสังคม ด้วยเหตุนักสังคมสงเคราะห์ตะวันตกจึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์สีเขียวเพื่อให้เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการทางานกับคนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดประเด็นพื้นฐานเรื่องสังคมสงเคราะห์สีเขียว
รวมถึงกรอบความคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวประกอบด้วยแนวคิดสิทธิมนุษยชน และ ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นและเพื่อสร้างความตระหนักให้วงการสังคมสงเคราะห์ไทย เมื่อมีความตระหนักแล้วย่อมนาเรื่องสิ่งแวดล้อม
ไปเป็นกลไกหนึ่งในการทางานกับคนจนและคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องการดูแล ปกป้อง คุ้มครองสิทธิ
ของตนเองซึ่งนี่คือบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์มิใช่หรือ ?
คาสาคัญ : สังคมสงเคราะห์สีเขียว, ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม, และสิทธิมนุษยชน

1

อาจารย์ประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน
“พัฒนาเยาวชนให้คิดนอกรอบ รับผิดชอบและสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”, อีเมล chanon77@gmail.com
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ความนา
วงการสังคมสงเคราะห์เคยได้รับการท้าทายต่อการปฏิบัติงานในทศวรรษที่ 1970 จากขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องสตรี
นิยม นักวิชาการสังคมสงเคราะห์หลายท่านได้ต่อยอดและขยายเรื่องสตรีนิยมไปอย่างกว้างขวางจนเป็นรูปแบบ/แนวทางหนึ่ง
ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ในยุคนี้ประเด็นเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นข้อท้าทายใหม่ต่อวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ที่จะต้องตระหนักถึงบทบาทต่อประเด็นดังกล่าว ที่จริงแวดวงสังคมสงเคราะห์ตะวันตกได้กล่าวขานถึงประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 แล้ว ทว่าศาสตราจารย์ ดร.ลีนา โดมิเนียลลี (Lena Dominelli, 2012) เป็นหนึ่งใน
นักวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์คนแรกๆของโลกที่ท้าทายนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
ศาสตราจารย์ ดร. ลีนาแห่งมหาวิทยาลัยเดอแฮม (Durham University) เป็นเจ้าของหนังสือเรื่อง Green Social Work:
From Environmental Crises to Environmental Justice ตีพิมพ์โดยสานักพิมพ์ Cambridge Polity Press ในปี พ.ศ.
2555 ช่วงเวลาเดียวกันนี้ คณะบรรณาธิการประกอบด้วย เมล์ เกรย์ จอห์น โคว์เตส และ เทียนี เฮีลท์ลิงตัน (Mel Gray,
John Coates and Tiani Hetherington, 2013) นักวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชาวออสเตรเลียได้ผลิตงานวิชาการเรื่อง
Environmental Social Work ตีพิมพ์โดยสานักพิมพ์ Routledge แหล่งข้อมูลจากนักวิชาการระดับโลกทั้งสองประเทศ
นับเป็นเครื่องยืนยันที่ดีว่าการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์สีเขียวมีความสาคัญขึ้นโดยลาดับ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
นาเสนอประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความท้าทายนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ไทยอย่างยิ่งในปัจจุบันโดยเฉพาะความเคลือ่ นไหว
ของประเด็นสิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติ สิทธิและความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในวงการสังคมสงเคราะห์โลก
วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่มาของสังคมสงเคราะห์สีเขียว
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ต่างๆ ทั่วโลกแสดงให้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนเกี่ยวกับโลกใบนี้ ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลกส่งผลทางตรงต่อมนุษย์ ชุมชน และสังคม ประเทศไทย
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2546 – 2556) เผชิญกับความรุนแรงและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเป็นจานวนมาก ผลการสารวจ
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553 พบว่า การประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้านมีประชาชนร้อยละ 70.4 ระบุ
ว่าตนเองประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน ในรอบปีที่ผ่านมา และร้อยละ 29.6 ไม่ประสบปัญหา โดยประชาชน
ในกลุ่มที่ประสบปัญหา ได้ระบุถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 5 อันดับแรก ดังนี้ การเกิดภาวะภัยแล้ง ร้อยละ 72.6 การเกิดภาวะ
น้าท่วม ร้อยละ 25.3 มลพิษทางอากาศ ร้อยละ 22.5 การทาลายป่าไม้ ร้อยละ19.8 และการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ร้อยละ 18.1 (ดูจากแผนภูมิที่ 1)
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามการประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมูบ่ ้านในรอบปีที่
ผ่านมา 5 อันดับแรก

ที่มา : สานักสถิติแห่งชาติ. สารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อนที่สาคัญๆ. กลุ่ม
สถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ 2 สานักสถิติสาธารณมติ สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, 2553.
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สถิติข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชุมชนกว่าร้อยละ 70 มีประสบการณ์การเผชิญกับภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภัย
แล้ง น้าท่วม มลพิษต่างๆ ฯลฯ ข้อมูลต่อไปนี้ผู้เขียนขอนาเสนอสถานการณ์เด่น ๆ ในประเทศไทยซึ่งส่งผลกระเทือนสังคมไทย
อย่างรุนแรงพร้อมบทวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในตอนท้ายซึ่งสถานการณ์ต่าง ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ปัญหานาท่วมมีความรุนแรง
ปี พ.ศ. 2554 เกิดปัญหาน้าท่วมอย่างรุนแรงในประเทศไทยจากสถิติพบว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประกาศเป็น
พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) มีทั้งสิ้น 64 จังหวัด 679 อาเภอ 4,885 ตาบล 43,344 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน 3,953,854 ครัวเรือน 13,190,721 คน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 11.20 ล้านไร่ (สาธิต วงศ์อนันต์
นนท์, 2554, น.3 – 4) นอกจากนี้ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ. 2555 ได้ตรวจสอบคุณภาพน้าช่วงที่เกิดสถานการณ์
อุทกภัยในเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2554 พบว่าแม่น้าหลายสายในพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้าภาคกลาง ได้แก่
แม่น้าเจ้าพระยา ท่าจีน บางปะกง ปราจีนบุรี ลพบุรี ป่าสัก น้อย สะแกกรัง และนครนายก เสื่อมโทรมลงมากกว่าร้อยละ 70
เนื่องจากมีการระบายน้าจากพื้นที่ท่วมขังในชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมลงแม่น้าและลาคลองสาขา ทาให้ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้าลดลง แต่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ขณะนี้คุณภาพน้าดีขึ้นตามลาดับจนกลับสู่ภาวะปกติเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการตรวจสอบคุณภาพน้าในพื้นที่ชุมชนที่ประสบอุทกภัย ได้ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้าในพื้นที่ 15 จังหวัด
74 อาเภอ และพบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม (ค่าออกซิเจนละลายน้าต่ากว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งได้
มีการใช้น้าจุลินทรีย์แก้ไขบรรเทาปัญหาในเบื้องต้นไปแล้ว (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
2555)
1.2 การตัดไม้ทาลายป่ายังคงรุนแรง
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช รายงานสถิติคดีเกี่ยวกับการป่าไม้ ในปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.
2555 - 30 ก.ย. 2556 มีผลคดีรวมทั้งสิ้น 5,207 คดี ผู้ต้องหารวม 2,874 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมทั้งหมดกว่า
1,864,089,562 บาท แบ่งเป็นคดีบุกรุก 1,900 คดี รวมพื้นที่ที่ตรวจยึดได้ จานวนกว่า 19,108 ไร่ คดีทาไม้และของป่า 2,665
คดี ในจานวนนี้เป็นคดีไม้พะยูง 1,432 คดี และคดีเกี่ยวกับสัตว์ ป่า 642 คดี เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองรวม 10,700 ตัว เช่น เสือ
จานวน 23 ตัว ช้าง 29 ตัว งาช้าง 31 กิ่ง งูชนิดต่างๆ 2,226 ตัว นกชนิดต่างๆ 7,329 ตัว เป็นต้น ทั้งนี้สาหรับสถิติกระทา
ความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ ในปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมานั้น มีผลคดีรวม 6,306 คดี ตรวจยึดพื้นที่รวมกว่า 28,199 ไร่ (กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพรรณพืช, 2556 เข้าถึงจาก http://www.dnp.go.th/Lawsuit/2556-30092556.pdf)
1.3 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศเพิ่มขึน
ข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รายงานว่าในปัจจุบันปี พ.ศ. 2556 มีการเพิ่มขึ้นของขย ะอิเล็กทรอนิกส์
ภายในประเทศ มีปริมาณสูงกว่า 20 ล้านเครื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือมีปริมาณสูง
ถึง 9.2 ล้านเครื่อง ซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียง 3.3 ล้านเครื่อง, โทรทัศน์ 2.5 ล้านเครื่อง,
คอมพิวเตอร์ 2 ล้านเครื่อง,เครื่องพิมพ์/โทรสาร 1.5 ล้านเครื่อง, กล้องถ่ายภาพ/วิดีโอ 7 แสนเครื่อง, เครื่องปรับอากาศ 7
แสนเครื่อง และตู้เย็น 8 แสนเครื่องโดยปัจจุบันโรงงานในประเทศที่มีกระบวนการคัดแยกและบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ยังมีจานวนน้อยและไม่เพียงพอกับปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ พบว่ายังมีการลักลอบขนขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยเป็นจานวนไม่น้อย ผู้ลักลอบได้
ส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไปยังชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านนาไปคัดแยก ถอดชิ้นส่วนแล้วนาโลหะไปขาย เศษที่เหลือของขยะ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะน าไปท าลายโดยการเผาหรื อ ฝั ง กลบ (นิ ต ยสาร Energy
Saving,
2556
เข้ า ถึ ง จาก
http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n= 54&show=45)
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1.4 ปัญหาภัยแล้งขยายพืนที่ในวงกว้าง
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การขาดแคลนน้าจึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนที่ประกอบอาชีพ
การเกษตร และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทาให้ฤดูฝนสั้นขึ้น ซึ่งหมายถึงว่า ฤดูแล้งจะยาวนานขึ้น
ประกอบกับพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยมีปริมาณฝนตกน้อยลง ส่งผลให้ปริมาณน้าในเขื่อนและอ่างเก็บน้าทั่วประเทศมี
ปริมาณไม่เพียงพอสาหรับประชาชนใช้อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน สิ่งที่จะเป็น
ปัญหาตามมา คือ ภาวะแห้งแล้งและการขาดแคลนน้า ทาให้ประชาชนต้องประสบกับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ ระหว่างปี
พ.ศ. 2549 – 2552 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุว่าในช่วงปีดังกล่าวมี 60 – 66 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งในขณะที่ปี พ.ศ. 2532 – 2533 มีเพียง 29 และ 48 จังหวัดเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในปี พ.ศ. 2549 –
2552 มีผู้ประสบภัยและมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบสูงสุด คือ ปี พ.ศ. 2552 มีจานวน 17,353,358 คน และ4,500,861
ครัวเรือน ในขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 578,753 ไร่, 1,350,118 ไร่, 524,999, 594,434 ไร่ตามลาดับ (ศูนย์
อานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2552)
1.5 ของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน
ปริมาณการใช้สารอันตรายในปี 2554 มีประมาณ 80 ล้านตัน เป็นสารอันตรายที่ผลิตในประเทศ 74.3 ล้านตัน มี
ผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารอันตรายรวม 1,934 ราย สารอันตรายทางการเกษตร 1,724 ราย ส่วนอีก 210 ราย ได้รับพิษจาก
สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม ข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมควบคุมมลพิษได้ กล่าวต่ออีกว่า ในปี 2554 เกิดอุบัติภัยจากสารเคมีใน
โรงงานอุตสาหกรรม 6 ครั้ง โกดังเก็บสารเคมี 3 ครั้ง เกิดจากการขนส่งสารเคมี 4 ครั้ง การลักลอบทิ้งกากของเสีย 19 ครั้ง
และอื่นๆ อีก 5 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 53 รายและเสียชีวิต 1 ราย มีการร้องเรียนเรื่องมลพิษมายังกรมฯ 431 เรื่องเพิ่มจากปี
2543 จานวน 18 เรื่อง เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 68 เป็นการร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศ และได้เข้าไปแก้ไขปัญหา
จนยุ ติ ไ ด้ จ านวน 196 เรื่ อ ง (ร้ อ ยละ 45) (นิ ต ยสาร Energy
Saving,
2556
เข้ า ถึ ง จาก http://www
.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=54&show=45)
1.6 ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมลง
การเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่งทะเลของไทย ที่มีการกัดเซาะ และการลดลงอย่างรวดเร็วของทรัพยากรชายฝั่งทะเล
เช่น ป่าชายเลน การลดลงของสัตว์น้า การสูญเสียสภาพของปะการังและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่เคยให้
ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารและการท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศ ทาให้หลายฝ่ายต้องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและ
ปัญหานี้ ต้องได้รับการแก้ไขป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดสาคัญที่สุด คือการสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอาหาร
สาคัญของพืชและสัตว์วัยอ่อน ป่าชายเลนที่เคยอุดมสมบูรณ์เมื่อเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เป็นที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยแหล่ง
รองรับน้าเสีย อุตสาหกรรมหรือพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งที่มีการบุกรุกอย่างต่อเนื่องทาให้พื้นที่สูญสภาพความสมบูรณ์และส่งผลสู่
ระบบนิเวศเฉพาะมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิ จของป่าชายเลนเพียงอย่างเดียว ถูกประเมินตัวเลขไว้ที่ประมาณ 12,000
ล้านบาท หรือ 300 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี นอกจากนี้พื้นที่ประมาณ 57 ตารางกิโลเมตร(หรือร้อยละ 37 ของพื้นที่แนว
ปะการังทั้งหมด) อยู่ในระดับเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก โดยมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการเสื่อมโทรมของแนว
ปะการังในแต่ละปีนั้นอยู่ที่ประมาณ 340 ล้านบาทหรือ 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปัญหาการเสื่อมโทรมของชายฝั่งทะเลไทย,
2556 เข้าถึงจาก http://www.energysavingmedia.com/news/ page.php?a=10&n=54&cno=3315)
1.7 นามันรั่วสร้างผลกระทบในพืนที่จังหวัดภาคตะวันออก
เหตุการณ์น้ามันรั่วลงทะเลในพื้นที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ในขณะที่เรือบรรทุกน้ามันกาลังขน
ถ่ายน้ามันดิบผ่านทุ่นรับน้ามันดิบมายังโรงกลั่นน้ามันของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) ได้เกิดเหตุท่อรับ
น้ามันดิบขนาด 16 นิ้ว รั่วที่บริเวณทุ่นรับน้ามันดิบ ประมาณ 50,000 ลิตร (หนึ่งรถบรรทุกน้ามัน) บริเวณที่มีปัญหาอยู่ห่าง
จากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร คราบน้ามันได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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และคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งในสาขาธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจประมง ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง และธุรกิจอื่นๆ มากกว่า 32,422 ราย (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, 2556 คอลัมน์
เศรษฐกิจ : คอลัมน์เด็ด และ สานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค, 2556 เข้าถึงจาก
http://www.riskcomddc.com/advice-about-disease-detail.php?id=19338)
หากจะวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้แล้วพบว่ามีคนจานวนมากเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
วิ ก ฤตการณ์ ท างธรรมชาติ เ หล่ า นี้ เมื่ อ เกิ ด ภาวะน้ าท่ ว มพื้ น ที่ ท างการเกษตรก็ ไ ด้ รั บความเสี ย หายมาก คนงานใน
ภาคอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทขาดทุน หลายโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมปิดโรงงานไปก็มี ส่วน
เรื่ อ งภัย แล้ งก็พ บว่ าพื้ น ที่ ท างการเกษตรกว่ า 5 แสนไร่ ไ ด้ รับ ผลกระทบที่รุ น แรง รวมถึ งปั ญหาการเผาและท าลายขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกสุขลักษณะย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และต่อสุขภาพของคนในชุมน เช่นเดียวกันกับ
ความไม่ปลอดภัยในการประกอบอาชีพของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือแม้แต่เหตุการณ์คราบน้ามันก็สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และคุณภาพชีวิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชนชาวประมงชายฝั่ง
ในทางกลับกันการที่คนเข้าไปทาลายสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ -สังคมของตนเอง หรือ เพื่อการ
สร้างความสะดวกสบายให้ตนเองล้วนแล้วแต่สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงด้วยเช่นกัน อาทิ การที่มนุษย์บุกรุกพื้นที่ป่า
2
สงวนเพื่อเข้าไปทาการเกษตร ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้าได้รับความเสียหาย หรือแม้แต่กรณีประมงขนาดใหญ่ใช้อวนลาก ซึ่งมี
การทาลายล้างทั้งสัตว์น้าและปะการังอย่างยิ่งเพราะสามารถเคลื่อนกวาดหน้าดินใต้ทะเลพร้อมกับอวนที่ถี่มากจนจับเอาสัตว์
น้าทั้งเล็กและใหญ่ทุกประเภทและทุกขนาดที่รวมถึงลูกปลาที่ยังไม่โตเต็มวัยเท่านั้นซ้าร้ายยังเป็นการทาลายแหล่งที่อยู่ของสัตว์
น้า ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้น้าทุกชนิดทั้งๆที่สัดส่วนของสัตว์น้าที่จับได้ที่ต้องการมีเพียงประมาณร้อยละ 33.3 เท่านั้น (กรีนพีช
,2557, http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/Ocean/bottom_trawler/)
ทั้งสองกรณีทั้งที่สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และ มนุษย์ไปทาลายสิ่งแวดล้อม ผลเสียและผลกระทบที่ตาม
เกิดขึ้นกับคนจน คนด้อยโอกาสทั้งในเมืองและในชุมชนมากที่สุด ผลกระทบมีทั้งทางเศรษฐกิจเพราะรายได้ของคนทางานภาค
เกษตรซึ่งพึ่งพิงสินค้าทางการเกษตรประเภทพืชผักผลไม้เมื่อเจอกับปัญหาน้าท่วม สินค้าการเกษตรก็ได้รับความเสียหาย ขาย
ไม่ได้ราคา เช่นเดียวกับ คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกเลิกจ้างเมื่อโรงงานขาดทุน คนงานต้องตกงาน ในด้านสุขภาพ คน
จนที่เก็บและคัดแยกขยะขายคนกลุม่ นี้ก็ได้รับผลกระทบจากการไปเก็บขยะซึ่งปนเปื้อนด้วยขยะที่มีพิษประกอบด้วยโลหะหนัก
ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สารหนู กามะถัน เป็นอาทิ รวมไปถึงกลุ่มคนงานที่เจ็บป่วยจากสารพิษที่เป็นส่วนประกอบใน
โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้กลุ่มชาวบ้านที่ทาธุรกิจประมงขนาดเล็กที่จับสัตว์น้าได้ยากขึ้นจากการที่ประมงขนาดใหญ่ใช้
อวนลาก พื้นที่ที่ถูกอวนลากทาลายยากต่อการฟื้นฟูส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารในชุมชนละแวกนั้นๆด้วย
ทั้งหมดนี้สามารถสรุปได้ว่า “คนจนกาลังเผชิญกับปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม”
สังคมสงเคราะห์สีเขียว/สังคมสงเคราะห์สิ่งแวดล้อม
คาว่า สี เขี ยว “Green” ในที่ นี้ไ ม่ ได้ ห มายความว่ าเป็น สี หนึ่ งในระบบสี แต่ คาว่ าสี เ ขีย วในที่นี้ ห มายความถึ ง
ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อ ม การปกป้ องโลก การตระหนัก ดีว่ า มนุ ษย์ ท าสิ่ งที่ มี ผลกระทบต่อ โลก และการอนุรั ก ษ์

2

อวนลากเป็นเครื่องมือที่ใช้จับสัตว์น้าชนิดที่อาศัยอยู่ที่บริเวณพื้นทะเล หรือเหนือ พื้นทะเล ซึ่งมีทั้งชนิดที่อยู่รวมกันเป็นฝูง หรือแพร่กระจาย
เป็นบริเวณกว้าง ขณะทาการประมงสัตว์น้าที่อยู่หน้าปากอวนจะถูก กวาดต้อนให้เข้าไปรวมกันที่ก้นถุง ซึ่งเป็นส่วนท้ายสุดของอวน ในการลากอวน
จาเป็นต้องมีอุปกรณ์ หรือวิธีการที่ช่วยให้ปาก อวนกางหรือถ่างออก (กรมประมง,2557 เข้าถึงจาก http://www.fisheries.go.th/marine
/KnowladgeCenter/knowledge/23_02_50/%E0%A4%C3%D7%E8%CD%A7%C1%D7%CD%BB%C3%D0%E0%C0%B7%CD%C7%
B9%C5%D2%A1%20%5BTrawl%20Nets%5D.pdf)
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ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้ความเข้าใจนี้ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของมนุษย์ทั่วๆไปคือการลดรอยเท้าคาร์บอน (carbon
footprint) การลดการทาลายสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเหตุหนึ่งในการทาลายโลก เป็นต้น (Emma T. Lucas-Darby, 2011, p.117)
ส่ว นค าว่ าสิ่ งแวดล้อ ม หรื อ สภาวะแวดล้อ ม (Environment) กั บมนุษ ย์นั้ นเป็น คาที่คุ้ นหู ของนั กวิ ชาชีพ สังคม
สงเคราะห์อย่างมากเพราะเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักในการทางาน บางกรณีก็เป็นวิชาหนึ่งในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท ดังนั้น “มนุษย์ในสภาวะแวดล้อม (Person-in-Environment - PIE)” จึงเป็นชุดของแนวคิดที่พยายามอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ พฤติกรรมการแสดงออกกับสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางสังคม อาทิ เด็กที่เติบโตมา
ในครอบครัวที่บิดามารดาใช้ความรุนแรงต่อกันเด็กคนนี้ก็มีโอกาสซึมซับความรุนแรงเหล่านั้นจนหลอมเข้าเป็นพฤติกรรมของ
ตนเอง ทั้งนี้เมื่อกล่าวถึงสภาวะแวดล้อมนี้นักสังคมสงเคราะห์เองก็เข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของวิชาชีพ โดมิโนว์ จาร์วิส
4
(Dominoe Jarvis, 2013, p.40) แสดงทัศนะไว้อย่างตรงไปตรงมาว่า หากจะกล่าวไปแล้ว แมรี่ ริชมอนด์ (Mary
Richmond) นี้เองที่เป็นต้นฉบับของนักสังคมสงเคราะห์ที่ให้ความสาคัญกับการเข้าไปเยี่ยมเยียนบ้านของผู้ใช้บริการซึ่งตรงนี้
เป็นการไปศึกษาสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการ ริชมอนด์ตระหนักดีว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีนัยยะสาคัญต่อผู้ใช้บริการแต่
ริชมอนด์มุ่งความสัมพันธ์ทั้งสองไปที่มิติเดียวคือไปเกี่ยวข้องกับความยากจน กล่าวได้ว่าการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ของ
ริชมอนด์ที่ไปเยี่ยมผู้ใช้บริการในสิ่งแวดล้อมที่บ้านเป็นรูปแบบแรกๆที่ใช้แนวคิดมนุษย์ในภาวะแวดล้อม (PIE) ต่อมาในปัจจุบัน
คาว่ามนุษย์ในสภาวะแวดล้อมนั้นหมายความถึงตัวมนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้กระทาในระบบแวดล้อมทางสังคม รอดก์ และ ค็อกซ์
(Rogge and Cox, 2001 cited in Terry V Shaw, 2011, p.4) และโดมิโนว์ จาร์วิส (Dominoe Jarvis, 2013, p.41)
นั ก วิ ช าการสั ง คมสงเคราะห์ ทั้ ง สามท่ า นให้ ค วามเห็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ว่ า การตี ค วามหมายค าว่ า สภาวะแวดล้ อ ม
นักสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่นิยมหมายความคับแคบว่าเป็นสภาวะแวดล้อมทางสังคมหรือนิเวศวิทยาสังคม (social ecology)
เพียงเท่านั้น อย่างไรก็ดีคาว่า “สิ่งแวดล้อม” ต้องทาความเข้าใจให้แจ่มชัดในความหมายกว้างด้วยเพราะนักสังคมสงเคราะห์
ทางานในมิติทั้งสภาวะแวดล้อมทางสังคม สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ และยังรวมไปถึงมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตของมนุษย์
เบอร์เกอร์ และ เคลลี่ย์ (Berger and Kelly, 1993) อธิบายต่อยอดในประเด็นเรื่องผลกระทบของมลภาวะต่อมนุษย์
ว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมซึ่งท้ายที่สุดปัญหาเหล่านี้ก็ย้อนมาทาร้ายมนุษย์และสรรพสิ่ง
บนโลกนี้โดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ผลที่ตามมาที่รุนแรงในที่นี้คือการ
เพิ่มขึ้นของประชากรโลกการใช้สารเคมี/สารสังเคราะห์ซึ่งก็จะมาสะสมในร่างกายของมนุษย์ผ่านอากาศ น้า และอาหารที่
บริโภคเข้าไปทุกๆวัน รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลกทั้งการสร้างเขื่อนและการทาลายป่าไม้การหาแหล่งพลังงานใหม่
การอพยพย้ายถิ่นของคนอันเป็นผลมาจากภาวะสงคราม ความยากจน โรคระบาดร้ายแรงในประเทศกาลังพัฒนา เป็นต้น
3

Carbon Footprint (CF: รอยเท้าคาร์บอน) หรือ carbon profile (ข้อมูลรวมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) คือ ปริมาณรวมของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และ ก๊าซเรือนกระจก อื่นๆ อาทิ ก๊าซมีเทน ก๊าซหัวเราะ เป็นต้น ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ตามข้อกาหนด
ISO 14040) ตลอดวัฏจักรชีวิต ทั้งนี้ แหล่งกาเนิดของก๊าซดังกล่าวมาจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ การใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล กระบวนการใน
ภาคอุตสาหกรรม กสิกรรม เป็นต้น รอยเท้าคาร์บอน เป็น การวัดผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริการจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเชิง
ปริมาณ โดยใช้ตัวบ่งชี้ โอกาสในการเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential, GWP) (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2556 เข้าถึง
จากhttp://www.mtec.or.th/ecodesign2012/index.php?option=com_content&view=article&id=9:carbon-footprint-cf-&catid=1:ecodesign&Itemid=5)
4
แมรี่ แอลลีน ริชมอนด์ (Mary Ellen Richmond, 1861-1928) นักสังคมสงเคราะห์ผู้มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาผู้ก่อร่างสร้างหลักการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แบบการให้บริการตรง แมรี่เคยปฏิบัติงานอยู่ที่องค์กร Charity Organization Society (COS) ในช่วงวัยเยาว์ริชมอนด์
เข้าร่วมกับ Baltimore Charity Organization Society ริชมอนด์ ได้รับอิทธิพลความคิดจากกลุ่ม Social Darwinists โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโจเซ
ฟิน ชอว์ โลเวล (Josephine Shaw Lowell) ซึ่งนักคิดกลุ่มนี้เชื่อว่า ปัญหาความยากจนเกิดจากบุคลิกลักษณะของคนจน การแก้ปัญหาความ
ยากจนต้องให้การศึกษาและฟื้นฟูสภาพของคนจน การให้หลั กประกันทางสังคมไม่ช่วยแก้ปัญหาคนจนเพราะจะทาให้คนจนเกียจคร้าน ไม่ยอม
ทางานและไม่ยอมพึ่งตนเอง แมรี่ ริชมอนด์แต่งตาราเรื่อง Friendly Visiting Among the Poor ปี ค.ศ.1899 ต่อมาปี ค.ศ. 1900 ริชมอนด์ได้รับ
ตาแหน่ง เลขานุการ Philadelphia Society for Organizing Charity ก่อตั้ง Pennsylvania Child Labor Committee, Public Charities
Association, juvenile court, and the Housing Association ปี ค.ศ.1917 ริชมอนด์พัฒนาตาราสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย ชื่อ Social
Diagnosis ซึ่งมีฐานมาจากการสอน-บรรยาย รวมถึงความรู้ด้านประวัติศาสตร์ กฎหมาย ตรรกะ สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จิตวิทยา และ จิต
เวชศาสตร์จากประสบการณ์ของเธอในองค์กร COS (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2553 น. ๒ – ๓ และ ชานนท์ โกมลมาลย์, 2556, น.๔)
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เบอร์เกอร์ และ เคลลี่ย์จึงเสนอว่าวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อยู่ในฐานะที่เหมาะสมที่สุดที่จะสร้างให้สังคมมีความตระหนักต่อ
ความจริงด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ นอกจากนี้นักสังคมสงเคราะห์ก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องพัฒนารูปแบบการทางานให้ไปถึงระดับฐาน
รากของสาเหตุของปัญหาดังกล่าวด้วย เช่นเดียวกับ ปาร์ค (Park, 1994, p.4) แสดงทัศนะในเชิงเห็นด้วยว่าการเรียนการสอน
สังคมสงเคราะห์มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนาประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (natural environment) มาเป็นสื่อ
การเรียนการสอน เช่น ประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์สีเขียว ฯลฯ สอดคล้องกับเกอร์เมน และ กิทท์
เตอร์แมน (Germain and Gitterman, 1987) ผู้ริเริ่มรูปแบบสังคมสงเคราะห์แนวนิเวศวิทยามาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990
รูปแบบนีเ้ รียกร้องให้มีมุมมองต่อมนุษย์และสภาวะแวดล้อม(ทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมทางสังคม) ว่าเป็น
ระบบเดียวกัน (Terry V Shaz, 2011, p.4 and Emma T. Lucas-Darby, 2011, p.117)
ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ดูราวกับว่างานสังคมสงเคราะห์สีเขียวน่าจะได้ รับการพัฒนาองค์ความรู้และการ
ปฏิบัติงานในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนี้ แต่ทว่า มาร์โรว์และแวน รูว์เย็น (Marrow and Van Rooyen, 2001) ได้
ทาการศึกษาเชิงสารวจโดยมีเป้าหมายประเด็นเกี่ยวกับการตระหนักของนักสังคมสงเคราะห์ต่อประเด็นการพัฒนารูปแบบการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (social work interventions)ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การศึกษาดังกล่าวมีนักสังคมสงเคราะห์ชาว
สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้เป็นกลุ่มตัวอย่าง นักสังคมสงเคราะห์ทั้งสองกลุ่มถูกสอบถามเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับความ
ตระหนัก ในประเด็ นสิ่งแวดล้อ มและการการนาประเด็น ดังกล่า วไปผสานเป็น วิธีห นึ่งในการปฏิบั ติงานสั งคมสงเคราะห์
การศึกษาในครั้งนี้พบว่า ร้อยละ 92.8 ของนักสังคมสงเคราะห์ผู้ตอบแสดงทัศนะว่าประเด็นสิง่ แวดล้อมมีความสาคัญ อย่างยิ่ง
มีเพียงร้อยละ 43.2 เท่านั้นที่นาเอาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมไปไว้ในการปฏิบัติงานของตนเอง การศึกษาดังกล่าวอาจอนุมานได้
ว่านักสังคมสงเคราะห์ทั้งสองกลุ่มมีความตระหนักอย่างมากต่อประเด็นสิ่งแวดล้อม แต่แนวโน้มของความสนใจกลับยังมีน้อย
อยู่และยังขาดการอบรมให้ความรู้ที่จะผสานประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ แต่ถ้ากล่าวถึงประเด็นด้าน
ความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมนั้นได้รับการผลักดันทางวิชาการมากกว่า (Dominoe Jarvis, 2013, p.40 – 41)
ความหวังใหม่ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นปี ค.ศ. 2012 องค์กรสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ (The
International Federation of Social Workers - IFSW, 2012) ระบุไว้ใน Policy statement on Globalization and
the Environment เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่า “...IFSW ตระหนักดีว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งธรรมชาติและไม่ใช่ธรรมชาติมี
ผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพมนุษย์ในส่วนที่จะนามาพัฒนาและมีความสาเร็จต่อการเสริมสร้างศักยภาพเหล่านั้น ทรัพยากร
บนโลกใบนี้ต้องได้รับการกระจายในทางที่เหมาะสม...” ในเอกสารฉบับเดียวกันได้กล่าวเฉพาะเจาะลงในประเด็นสิ่งแวดล้อม
อย่างน่าสนใจว่า มนุษย์ย่อมมีความต้องการและมีสิทธิในการได้รับทรัพยากรบนโลกนี้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้รวมไป
ถึงการใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็มีความท้าทายจากภัยคุกคามจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ประเด็นเหล่านี้ได้รับการจัดลาดับความสาคัญเป็นความร่วมมือ
อันดับต้นๆของโลก ทั้งนี้การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมมีสร้างผลกระทบไปยังศั กยภาพของมนุษย์ ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
และสิทธิมนุษยชนตามไปด้วย
เมื่อเป็นเช่นนี้นักสังคมสงเคราะห์ร่วมสมัยมีความจาเป็นต้องให้ความสาคัญยิ่งต่อประเด็นความไม่เป็นธรรมทาง
สิ่งแวดล้อมในกลุ่มประชากรในกลุ่มเปราะบาง (vulnerable populations) ดังนั้นนักสังคมสงเคราะห์ต้องนาประเด็นนี้ไปเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตนเองซึ่งจะนาไปสู่ความเข้าใจที่มากขึ้นของผลกระทบของความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อประชาชนกลุ่มน้อยและกลุ่มคนจน เมื่อเป็นเช่นนี้ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมของการตระหนักต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะ
สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ภาวะที่เข้ามาปะทะกัน(tensions)ของประเด็น
ด้ า นสี ผิ ว (racism) ชนชั้ น (classism) สิ่ ง แวดล้ อ ม (environmentalism) และ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ (economic
development) (Furman and Gruenwald, 2004, p.48 cited in Dominoe Jarvis, 2013, p.41) นักสังคมสงเคราะห์ผู้ที่
ต้องปฏิบัติงานกับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมต้องมีหลักการว่าด้วยความเป็นธรรมในสังคม การพิทักษ์สิทธิ์ การปกป้อง
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คุ้มครองคนจนและคนด้อยโอกาส นักสังคมสงเคราะห์คงไม่สามารถรอรับช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาที่ปลายน้าได้อีก แล้ว ถึง
เวลาแล้วที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ต้นน้า ต้นตอของปัญหาอย่างจริงจัง
แนวคิดที่นักสังคมสงเคราะห์สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อม
นักสังคมสงเคราะห์เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยกรอบแนวคิดอย่างน้อย 2 ประเด็น ได้แก่ สิทธิมนุษยชนยุ คที่สาม
และ ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังต่อไปนี้
สิทธิมนุษยชนยุคที่สาม
นักสังคมสงเคราะห์ตระหนักดีว่าแนวคิดสิทธิมนุษยชนเป็นกรอบทางอุดมการณ์ที่ตนเองโน้มนามาปฏิบัติ จิม ไอฟี
(Jim Ife, 2002) แบ่งเส้นประวัติศาสตร์สิทธิมนุษยชนออกเป็น 3 ยุคใหญ่ แนวคิดสิทธิมนุษยชนยุคที่สาม (ยุคปัจจุบัน) เป็น
แนวคิดที่มีความหมายก็ต่อเมื่อการให้ความหมายของแนวคิดนี้อยู่ในระดับคนหมู่มากหรือระดับมวลชน (collective level)
เท่านั้น เรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ผู้เป็นเจ้าของ ได้แก่ ชุมชน ประชากร สังคม หรือประเทศชาติ มากกว่าที่จะเป็ นความหมาย
ของปัจเจกบุคคล แม้ว่าบุคคลก็จะได้ประโยชน์จากแนวคิดสิทธิมนุษยชนระดับมวลชนนี้ด้วยเช่นกัน สิทธิมนุษยชนในยุคที่สาม
นี้ รวมไปถึงสิทธิในการที่จะได้รับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากการค้าในเวทีโลก สิทธิที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิทธิที่จะได้ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความสงบสุขและมีความผูกพันมั่นคง และสิทธิใน
ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ สิทธิที่จะได้หายใจอากาศบริสุทธิ์ที่ปราศจากมลภาวะ สิทธิที่จะได้รับน้าสะอาดในการบริโภค ตลอดจน
สิทธิที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณ์ แนวคิดยุคที่สามนี้เป็นยุคที่โลกกาลังเผชิญกับปัญหาท้าทายใหม่ๆ ซึ่ง
มากมายเกินไปกว่าปัญหาในการต่อสู้เชิงอุดมการณ์การเมืองเช่นในอดีต ทว่าเป็นปัญหาและวิกฤตที่เกิดจากทิศทางการพัฒนา
ที่ให้ความสาคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ บริโภคนิยมและเงินตรา ความโลภ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น
ปฏิปักษ์กับความยั่งยืน และศักยภาพทางเทคโนโลยีของมนุษย์ ทาให้เกิดความจาเป็นในการสร้างสันติภาพให้ปลอดจากมหา
ภัยอาวุธนิวเคลียร์ ยุคนี้จึงมีความพยายามที่จะเชื่อมโยงสิทธิมนุษยชนเข้ากับสิทธิแห่งการพัฒนาในฐานะกระบวนการสร้าง
สั น ติ ภ าพในสั ง คม ปั ญ หาที่ ก ระทบจากกระบวนการพั ฒ นา ไม่ ว่ า จะเป็ น การใช้ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ หรื อ การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมและเป็นธรรม แ น ว คิ ด ยุ ค ที่
สาม ในหลายภูมิภาคของโลกเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อสิทธิของประชาชนที่ถูกลัทธิล่าอาณานิคมครอบงา และเป็นการต่อสู้
เพื่อกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การนาแนวคิดสิทธิมนุษยชนในยุคที่สามหรือยุคปัจจุบันเข้าไปสู่การกาหนดเป็น
ข้อตกลง อนุสัญญา และปฏิญญาต่างๆ นั้น ยังเพิ่งเป็นการเริ่มต้นเท่านั้น (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2550, น. 5 – 6 )
ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม
สาหรับปรัชญาหรือแนวคิดเรื่องความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice หรือ Green Justice) นั้น
เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ โดยเฉพาะในประเด็ น เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หรื อ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Constitutional Environmental Rights) ที่อาจจะถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแบบใหม่ ที่รัฐธรรมนูญของหลายประเทศเริ่มให้
การรับรองไว้ ซึ่งหมายความว่าประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี (Clean and Healthy Environment) มี
การประกันความคุ้มครองการใช้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพราะเมื่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมถูกมองและถูกแปลงเป็นทรัพย์สินที่นาออกหาประโยชน์ได้ (Commodities) การเข้าใช้โดยไม่เป็นธรรมก็ย่อม
เกิดขึ้ นได้ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริก านั้น เคยเกิ ดปัญหาการกีด กันทางเชื้ อชาติที่เ กี่ยวข้องกั บเรื่ องสิ่ งแวดล้อ ม
(Environmental Racism) หรือเรื่องความไม่เสมอภาคทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Inequality) อย่างรุนแรงมาก
โดยเฉพาะกรณีคนผิวดาที่ยากจนถูกรังแกโดยมีการนามลพิษไปทิ้งในเขตพื้นที่ที่คนผิวดาอาศัยอยู่ ซึ่งก็อาจเปรียบเทียบกับ
ปัญหาการทิ้งมลพิษในชนบทไทยในหลายพื้นที่ได้ด้วย
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นอกเหนือจากประเด็นเรื่องความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมแล้ว ปรัชญาและแนวความคิดในเรื่องความยุติธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมยังมีการพัฒนาไปสู่เรื่องความยุติธรรมทางนิเวศ (Ecological Justice) ที่เน้นความสาคัญของระบบนิเวศทั้งระบบ
โดยมองระบบนิเวศทั้งปวงเป็นฐาน (Eco-Centric Approach) ทาให้มีการพัฒนาหลักกฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองต้นไม้
พันธุ์พืช หรือสัตว์ป่าได้ความชัดเจนขึ้น เช่น การให้สิทธิองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายเมื่อป่าโดนถูก
ทาลาย อุทยานแห่งชาติโดนบุกรุก หรือเมื่อพันธุ์พืชและสัตว์ ถูกทาลายจนใกล้สูญพันธุ์ เป็นต้น (สุนทรียา เหมือนพะวงศ์,
2549)
ความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมาจากความไม่เป็นธรรม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความ อยุติธรรมทาง
สิ่งแวดล้อม รูปธรรมของความไม่เป็นธรรมเหล่านี้คือการส่งเสริมการพัฒนาที่ขาดการพิจารณาอย่างรอบด้านถึ งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ ผลกระทบต่อมนุษย์ทาให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น นักสังคม
สงเคราะห์เองซึ่งทางานกับคนจนและคนยากลาบากต้องเข้าใจเรื่องความไม่เป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมให้มาก ในขณะเดียวกัน
หากเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งสามารถนามาเป็นกรอบแนวทางในการทางานก็น่าจะสามารถพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์
สีเขียวได้อย่างเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น
สังคมสงเคราะห์สีเขียวในสังคมไทยใกล้ - ไกลแค่ไหน?
เมื่อ ปี ค.ศ.2012 องค์กรด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสังคมขนาดใหญ่ 3 องค์กร ประกอบด้วย สมาพันธ์นัก
สังคมสงเคราะห์นานาชาติ (The International Federation of Social Workers – IFSW) ซึ่งมีสมาชิกนักสังคมสงเคราะห์
ทั้ง 90 ประเทศ จานวน 750,000 คน สมาคมการศึกษาสังคมสงเคราะห์นานาชาติ (The International Association of
Schools of Social Work - IASSW) ภายใต้จานวนโรงเรียนสังคมสงเคราะห์ 2,000 แห่งและนักศึกษาสังคมสงเคราะห์
จานวน 500,000 คน รวมถึงสภาการสวัสดิการสังคมนานาชาติ (International Council on Social Welfare - ICSW) ที่มี
องค์กรพัฒนาเอกชน และ องค์กรไม่แสวงหาผลกาไรกว่า 10,000 แห่ง ร่วมกันประกาศวาระโลก (The Global Agenda) เพื่อ
เป็นกรอบสาหรับการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม12
วาระโลกดังกล่าว ระบุว่าตั้งแต่ปี ค.ศ.2012 -2016 การปฏิบัติงานของทั้ง 3 องค์กรจะให้ความสาคัญกับ (1) ส่งเสริม
สังคมและเศรษฐกิจที่เ ป็นธรรม (2) ส่งเสริ มศักดิ์ศรี และคุณ ค่าความเป็นมนุ ษย์ (3) ทางานโดยค านึง ถึงความยั่ งยืนของ
สิ่งแวดล้อม (4) สร้างเสริมความตระหนักถึงความสาคัญของสัมพันธภาพของมนุษย์ เมื่อศึกษาเจาะลึกไปที่บทบาทเรื่องการ
ส่งเสริมความยั่งยืนของชุมชนและการพัฒนาที่คานึงถึงสภาวะแวดล้อม องค์กรทั้งสามแห่งร่วมกันประกาศว่า “เราจะส่งเสริม
การสร้างศักยภาพชุมชนที่สนองตอบต่อความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงภัยธรรมชาติที่เกิดจากฝีมือมนุษย์และภัยจาก
ธรรมชาติเอง อาทิ ภาวะน้าท่วม ปัญหาน้าเสีย และ ความไม่มั่นคงทางอาหาร เป็นต้น ในแง่องค์กร องค์กรทั้งสามแห่งจะ
ร่วมกันสร้างมาตรฐานการปฏิบัติและมาตรฐานทางวิชาการที่สนองตอบต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการป้องกัน
การบรรเทา และการตอบสนองต่อภัยธรรมชาติ นอกจากนี้องค์กรทั้งสามจะส่งเสริมงานวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
กับภัยธรรมชาติและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม” (http://www.cswe.org/File.aspx?id=60880)
วาระโลกดังกล่าวเป็นเสมือนกรอบแนวทางที่กาหนดให้องค์กรด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และพัฒนา
สังคม รวมไปถึงวงการนักวิชาการสังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ และนักพัฒนาสังคมต้องนาไปปฏิบัติเพื่อแสดงถึงการมี
เป้าหมายร่วมกันทั่วโลกในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคคลทั้งสามกลุ่ม
แม้ว่างานสังคมสงเคราะห์สีเขียวตามแนวคิดแบบตะวันตกซึ่งต้องใช้รูปแบบการทางานแบบการปฏิบัติการทางสังคม
(social action)จะมีไม่มากในสังคมไทย แต่ทว่ามีชุมชนและนักวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม นาเอาแนวคิดสังคม
สงเคราะห์สีเขียวมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติการอยู่บ้างแต่เป็นการแปลงโฉมเป็นแนวคิด “การพัฒนาแบบยั่งยืน” ซึ่งมีความใกล้เคียง
12

การประกาศวาระโลก 2012 เกิดขึ้นเนื่องจากองค์กรทั้ง 3 แห่งซึ่งเข้าร่วมประชุมในปี ค.ศ.2010 ที่ฮ่องกงในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วม 3,000 คน
(หนึ่งในนั้นรวมถึงผู้เขียนด้วย)
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กันเพราะการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่มีการคานึงถึงความเสียหายของสิ่งแวดล้อมมีการป้องกันปัญหาที่เกิดแก่
สิ่งแวดล้อมหรือถ้าจาเป็นจะต้องเกิดความเสียหายก็จะต้องทาในขอบเขตที่เสียหายน้อยที่สุด การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติทางด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนี้จึงเป็นรูปแบบการใช้ทรัพยากรที่มีการบารุงรักษาและมีอัตราการใช้ที่อยู่ในขอบเขตการอานวยให้
หรือศักยภาพที่ทรัพยากรนี้จะคืนสู่สภาพปกติได้ รูปธรรมของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นตัวอย่างในประเทศไทยซึ่งมีการรวมตัว
ของชุมชนทาให้เกิดทางเลือกในการดารงชีวิตอันหลากหลายพึ่งตนเองได้หลายรูปแบบจึงก่อให้เกิดความยั่งยืนโดยชาวบ้านมี
ทักษะในการพึ่งตนเองที่เกิดจากการผสมผสานความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้านเข้าด้วยกัน มีการดารงชีวิตอยู่บนฐานของ
ครอบครัวและเครือญาติมากขึ้น
ปัจจุบันพบว่ามีหลายชุมชนที่ดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ ชุมชนตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม ชุมชนตลาด
สามชุก 100 ปี จังหวัด สุพ รรณบุ รี ชุม ชนธนาคารปู ชุ มชนลุ่ มน้าสงคราม ชุ มชนเมื องเตา อาเภอพยั คฆภูมิ พิสั ย จังหวั ด
มหาสารคาม และอีกหลาย ๆ ชุมชนทีด่ ารงวิถีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน โดยชุมชนได้ใช้ระบบการพึ่งตนเองและระบบการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกันตามกระบวนการทางภูมิปัญญาในสังคมของชุมชนจากอดีต ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการด้านต่าง ๆ ขึ้นมา
(โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต, 2556, น.1 และ สิทธิชัย ตันศรีสกุล, 2553, น.56 – 57)
นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย คือ EHIA (Environmental and
Health Impact Assessment) มาจากตัวย่อของ EIA และ HIA ซึ่งเป็นการศึกษาถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมี
การดาเนินการประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทาง
ลบ รวมทั้งความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อธรรมชาติ ซึ่งบางครั้ง
อาจนาไปสู่ภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง (สานักวิชาการ, องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, 2552, น.2)
ในวงการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2549, น.92) ศาสตราจารย์ประจาคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุกล่าวไว้เกี่ยวกับแนวคิดกรีนนิสม์ไว้อย่างน่าสนใจว่า “...แนวคิดหลักของกลุ่มสีเขียว
ได้เสนอรูปแบบของสังคมอุดมคติ ได้แก่ (1) ให้ความสาคัญแก่งานในลักษณะขององค์รวม และ (2) เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน
แนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อความคิดของนักสวัสดิการสังคมของไทยเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากการดึงจุดเน้นและศักยภาพของ
ชุมชนมาใช้อย่างเต็มที่ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดการจัดการชุมชนด้วยตนเองและที่สาคัญแนวคิดการพึ่งตนเองโดย
พัฒนาปกป้องและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประโยชน์สูงสุด...” ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวงการสวัสดิการสังคมไทยได้เรียนรู้
แนวคิดกรีนนิสม์และนามาปฏิบัติในวงการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอยู่พอสมควร
ด้านการเรียนการสอน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุง หลักสูตรสังคม
สงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 ได้พยายามนาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรดังปรากฏหลักการเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้
“...เนื่องจากสถานการณ์ในกระแสที่เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยสถานการณ์หลักของการพัฒนา
เศรษฐกิจโลก มีการก้าวข้ามพรมแดนพื้นที่ ทั้งตลาดเงินทุน ตลาดสินค้า และตลาดแรงงาน ประกอบกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตแบบเดิม ๆ เกิดการพัฒนาที่ไม่สมดุล และขาดความมั่นคงในการพัฒนาคน
หลายกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากร สร้างความขัดแย้งเพื่อแย่งชิงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่ขาดธรรมาภิบาล ส่งผลต่อการกระจายทรัพยากรและบริการที่ไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรม รวมทั้ง
นโยบายและกลไกทางสังคมตอบสนองไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อน การ
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดภัยพิบัติ สิ่งเหล่านี้นามาสู่ความยากลาบากในการดาเนินชีวิต ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและ
รายได้ของประชาชน...” (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, ชานนท์ โกมลมาลย์ และเอกจิตรา คามีศรีสุข, 2557, น.169 - 170)
ผลจากการปรับปรุงหลักสูตรทาให้เกิดวิชาว่าด้วยภัยพิบัติและการจัดการปัญหาภัยพิบัติ แต่ก็ยังไม่มีรูปธรรมอื่น ๆ
มากนักในการประยุกต์เรื่องสังคมสงเคราะห์สีเขียวในหลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่านักวิชาการด้านพัฒนาชุมชน/สังคม สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ใช้แนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนซึ่งให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสังคมเพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาและลดผลกระทบที่
อาจจะเกิ ดกั บชุ มชนและประชาชน แต่ ทว่ าหากกล่ าวถึงสังคมสงเคราะห์ สีเ ขีย วตามแนวทางสังคมตะวัน ตกที่นั กสั งคม
สงเคราะห์ต้องปลุกให้ประชาชนลุกขึ้นมาจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงการพิทักษ์สิทธิ์หรือใช้รูปแบบการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ชุมชนรูปแบบการปฏิบัติการทางสังคม (Social Action) นั้นยังไม่ปรากฏมากนักในสังคมไทย ปัญหาสิ่งแวดล้อม
หากวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งแล้วผลกระทบเกิดขึ้นกับ “คนจน” ซึ่งเผชิญกับความอยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหานี้จึง
ไม่ใช่การอรับการดูแลช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะหน้าเมื่อปัญหาเหล่านั้นถูกนามาเสนอต่อสาธารณะผ่านสื่อ หรือ แก้ปัญหากั น
บนท้องถนน หรือแม้แต่มีผู้สูญเสียชีวิต ร่างกาย สุขภาพไปแล้วแก้ไขกันแบบปลายน้า ทั้งๆที่เรื่องนี้ต้องแก้ไขได้ในระดับชุมชน
ซึ่งเป็นต้นน้า
ด้วยเหตุนี้นักวิชาการสังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ไทยจาเป็นแล้วที่ต้อง
เริ่มต้นการศึกษาและการปฏิบัติการทางสังคมสงเคราะห์แนวสังคมสงเคราะห์สีเขียวเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือ
พิทักษ์สิทธิ์ คุ้มครอง ป้องกัน ผู้ได้รับผลกระทบจากความอยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตอันใกล้เพราะสิ่งนี้คือ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักสังคมสงเคราะห์
บทสรุป
บทความนี้มีความมุ่งหวังให้วงการสังคมสงเคราะห์ตระหนักในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เข้ามามีส่วนสาคัญในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เนื้อหาในบทความประกอบด้วย ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เด่น ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างสูง
พร้อมกันนี้ได้นาเสนอสาระสาคัญที่เป็นพื้นฐานความคิดเรื่องสังคมสงเคราะห์สีเขียว ในขณะเดียวกันได้เสนอว่านักสังคม
สงเคราะห์สามารถเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความเกี่ยวข้องทางแนวคิดที่เป็นกรอบในการทางาน 2
ประการ คือ ความยุติธรรมธรรมทางสิ่งแวดล้อม และ สิทธิมนุษยชน พร้อมกันนี้ได้ถ่ายทอดข้อมูล วาระโลกที่องค์กรใหญ่ด้าน
สังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และพัฒนาสังคมของโลก ประกอบด้วย สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ สมาคม
การศึกษาสังคมสงเคราะห์นานาชาติ สภาการสวัสดิการสังคมนานาชาติ ได้เสนอแนวทางในการทางานด้านสิ่งแวดล้อมไว้อย่าง
แยบคายเพื่อท้าทายนักสังคมสงเคราะห์ไทยในอนาคต อย่างไรก็ดีผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งจะมีนักวิชาการสังคมสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์ที่สนใจประเด็นสิ่งแวดล้อมขยายองค์ความรู้และนาเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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งานสังคมสงเคราะห์ : บทบาทในกระบวนการยุติธรรม
Social Work : Role in Criminal Justice
1

เสาวธาร โพธิ์กลัด
2
Saowathan Phoglad

Abstract
Because of seriously crimes in Thailand had been higher trend; crime’s results are not only
affected with victims but also with societies and criminals too. The affect happened include mind,
physical, property and living life in society. The investigation of the prisoners ratio in present from the
government‘s statistic shown the prisoners have 0.5 percentages of citizen. When criminal was happened
and had mind affect to person in social, victims or whom concern with victims had cured suddenly. On
the other hand, criminals were condemned and got the seriously punishment from everyone. By the way,
it is a question, higher punishment, is that right? or What is the right way to protect crimes and integrate
the respect human rights of prisoners? In this article, would like to present “the role of social worker in
Criminal Justice system” which can create the others choice to use in criminal justice for control and
protect crimes in societies. This choice integrated philosophy, concepts, theories, principles, methods, and
tools of criminal performing that was relate to universal and based on international criminal justice
model. The goals of this way were protect well-being, rights, and solving criminal problems. Moreover,
wished the criminals turn back to good persons when release from prison and controlled societies by
creating and keeping the social peace.
Keywords : Social Work in Criminal Justice, Human Rights, and Criminal
บทคัดย่อ
จากกระแสข่าวของการกระทาผิดในคดีอาญาที่เพิ่ มระดับความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผลจากการกระทาผิดที่
เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสังคมและผู้กระทาผิด ว่าจะเป็นผลกระทบต่อ
จิตใจ ร่างกาย ทรัพย์สิน ตลอดจนความรู้สึกไม่มั่นคงในการดารงชีวิตของผู้ที่อยู่ในสังคมนั้น ๆ เมื่อพิจารณาจานวนผู้ต้อง
ราชทัณฑ์พบว่ามีอัตราส่วนมากถึงร้อยละ 0.5 ของจานวนประชากรทั้งประเทศ ทุกครั้งเมื่อมีเหตุอาชญากรรมที่กระทบต่อ
ความรู้สึกร่วมของคนในสังคม ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมจะได้รับการเยียวยาทันที
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ฝ่ายที่เป็นผู้ก ระทาผิดจะได้รับการประณามอย่างรุน แรง บทลงโทษขั้นสู งสุดมักจะได้รับการ
เรียกร้องให้นากลับนามาใช้แก่ผู้กระทาผิดเพื่อตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนในสังคม แต่กระนั้นคาถามสืบเนื่องคือ
การลงโทษอย่างสูงสุดเป็นกลวิธีที่เหมาะสมแล้วหรือไม่สาหรับผู้กระทาผิด สามารถยับยั้งการกระทาผิดได้จริงหรือไม่ หรือยังมี
แนวคิดในกระบวนการยุติธรรมอื่นใด ที่สามารถนามาใช้เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามวิถีของการเคารพในสิทธิ
ศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่ผู้กระทาผิดเหล่านั้นพึงมี บทความเรื่องนี้ มุ่งเสนอแนะ “บทบาทของนักสังคมสมเคราะห์
ในกระบวนการยุติธรรม” ที่สามารถสร้างให้เกิ ดทางเลือกในระบบและกลไกของการควบคุมอาชญากรรม ป้องกัน และ
ปราบปรามการเกิดอาชญากรรมโดยคานึงถึงก็คือ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักการ วิธีการหรือเครื่องมือในการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิดที่เป็นสากลตามกระบวนการยุติธรรมที่เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ หรือเป็นรากฐานของกระบวนการ
ยุติธรรมที่ทุกสังคมจะต้องนาไปประยุกต์ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดนั้น จะสามารถ
ส่งผลต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพ สิทธิ ประโยชน์สูงสุด และสามารถแก้ไขปัญหาของผู้กระทาผิด ทาให้ผู้กระทาผิดเหล่านั้น
สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี ตลอดจนเป็นการควบคุมสังคมโดยการสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมให้เกิดขึ้น
คาสาคัญ : งานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมอาญา, สิทธิมนุษยชน, และอาชญากร
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บทนา
จากข่าวการกระทาผิดในคดีอาญาที่มีระดับความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งการกระทาผิดที่เกิดจากเด็กและเยาวชน
หรือผู้ใหญ่ผลของการกระทาผิดไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสังคมและผู้กระทาผิด
เองด้วยทั้งผลกระทบต่อจิตใจ ร่างกาย ทรัพย์สิน ตลอดจนความรู้สึกไม่มั่นคงในการดารงชีวิตของผู้ที่อยู่ในสังคมนั้น ๆ การ
กระทาผิดในคดีอาญาทั้ง 5 กลุ่ม (คดีอุจฉกรรจ์สะเทือนขวัญ คดีที่เป็นความผิดต่อชีวิต ร่างกายและเพศ คดีที่เป็นความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีที่น่าสนใจ และคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จากสถิติคดีอาญาของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ พบว่า มีจานวนรวมทั้งสิ้น 51,768 คดี (สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ประจาเดือนตุลาคม 2556, สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ) เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลผู้ต้องราชทัณฑ์ของกรมราทัณฑ์และสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่า
บุคคลที่เข้าสู่เส้นทางของกระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้ต้องสงสัยจนกระทั่งกลายเป็นผู้ต้ องโทษนั้นมีจานวนรวมประมาณ
292,743 คน (สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ประจาวันที่ 1 ธันวาคม 2556, กรมราชทัณฑ์)หรือมีจานวนผู้ต้องราชทัณฑ์
ประมาณร้อยละ 0.5 ของประชากรทั้งประเทศ (จานวนประชากรทั้งประเทศประมาณ64 ล้านคน) และทุกครั้งเมื่อมีเหตุ
อาชญากรรมที่กระทบต่อความรู้สึกร่วมของคนในสังคม ด้วยอาจจะเป็นการพัฒนาการของการสื่อสารที่สามารถ “เข้าถึง”
และความสามารถของการนาเสนอ “เหตุการณ์รุนแรง” นั้น ๆ ให้สังคมรับทราบ และเมื่อใดก็ตามที่ “อาชญากรรม” ถูกทาให้
กลายเป็นข่าวใหญ่ เกือบทุกครั้งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมจะได้รับการเยียวยาทันที
จากภาครัฐ นโยบายและกลไกต่าง ๆ สาหรับการป้องกันดูแลการเกิดเหตุอาชญากรรมจะได้รับการปัดฝุ่นนากลับมาใช้อย่าง
จริงจัง หรือปรับกลยุทธ์วิธีการป้องกันใหม่เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์อาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามห้วงเวลา ในขณะที่
ฝ่ายที่เป็นผู้กระทาผิดจะได้รับการประณามอย่างรุนแรง บทลงโทษขั้นสูงสุดมักจะได้รับการเรียกร้องให้นากลับนามาใช้ลงโทษ
ผู้กระทาผิ ดเพื่อตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนในสังคมทั้งนี้เมื่ อพิจารณาจากอานาจหน้าที่ข ององค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะของระบบงานยุติธรรม ซึ่งเป็นกลไกสาคัญของการพิจารณาและตัดสินโทษของผู้กระทาผิด ในปัจจุบันจะ
แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่เป็นระบบงานควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Establishment) และลักษณะ
ซึ่งถือว่าระบบงานยุติธรรมเป็นระบบย่อยของชุมชน (Criminal Justice as a Community Subsystem) ซึ่งรวมเอาระบบ
แรกเข้าไว้ด้วย (National Advisory Committee on Criminal Justice Standards and Goals, 1973)
บทความฉบับนี้มุ่งเน้นที่จะนาเสนอความสาคัญของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในมิติด้านกระบวนการยุติธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “บทบาท” และ “หน้าที”่ ของงานสังคมสงเคราะห์สาหรับบุคคลที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนผู้ได้ประโยชน์และผู้
เสียประโยชน์จากการดาเนินงานของระบบงานยุติธรรม ทั้งนี้ผู้เขียนจะอธิบายภาพของระบบงานยุติธรรมที่มีการปฏิบัติและ
บังคับใช้ในประเทศไทยทั้ง แนวคิด ความเป็นมา ปรัชญาที่เป็นแก่นของระบบงานยุติธรรมนั้น ๆ และจุดร่วมระหว่างปรัชญา
ของระบบงานยุติธรรมกับงานสังคมสงเคราะห์ที่ส่งผลให้เกิดแนวคิดการทางานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมขึ้น ซึ่ง
เนื้อหาในส่วนหลังแนวคิดการทางานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม จะเน้นหนักถึง “บทบาทและหน้าที่” ของนัก
สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม ตามหลักของ “แก่น” ที่เชื่อมร้อยวิถีปฏิบัติของระบบงานยุติธรรมและงานสังคม
สงเคราะห์ และในส่ ว นส่ งท้ า ยของบทความคื อ บทวิ เ คราะห์ ต่ อ แนวคิ ด และทิ ศ ทางการพั ฒ นางานสั งคมสงเคราะห์ ใ น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย
ระบบงานยุติธรรม
ระบบงานควบคุมอาชญากรรม ได้แก่ ระบบงานที่ว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายการฟ้องร้องดาเนินคดี การต่อสู้คดี
การพิจารณาพิพากษาคดี การลงโทษและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องโทษให้กลับตนเป็นพลเมืองดีงานต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ส่วนใหญ่
ที่สุดเป็นงานที่ดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งต่อการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐดังนั้น ระบบงาน
ควบคุมอาชญากรรมนี้พอจะแยกออกให้เห็นว่า (1) เป็นระบบงานที่ประกอบด้วยงานมากมายหลายอย่างที่จะต้องทา (2) งานต่าง
ๆ ดังกล่าวจะต้องดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับงานนั้นๆ เช่นการบังคับใช้กฎหมาย (สืบสวนสอบสวนและจับกุม) การ
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ฟ้องร้องดาเนินคดีและการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นต้น (3) การปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังกล่าวยกเว้นทนายความ จะต้องทาโดย
หน่วยงานของรัฐ (4) การปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการลงโทษเจ้าหน้าที่ของระบบงานต่าง ๆ
ดังกล่าวมานี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตารวจ พนักงานอัยการ ทนายความผู้พิพากษา พนักงานคุมประพฤติ
เจ้าหน้าที่ของเรือนจา และพนักงานพักการลงโทษ ระบบงานยุติธรรมที่เป็นระบบงานควบคุมอาชญากรรมนี้เป็นระบบงานที่
เห็ น ได้ ชัด และเป็ น ระบบงานที่ ป ฏิ บั ติห น้ า ที่ เ ป็ น ประจ าวั น ลั ก ษณะของระบบงานควบคุม อาชญากรรมที่ ส าคั ญ (Elmer
H.Johnson, 1978) มี 4 ประการ คือ
(1) การควบคุมอาชญากรรมหมายถึงการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและการต่อสู้กับอาชญา
กรในการดาเนินการดังกล่าวนี้ตารวจอัยการ ศาลคุมประพฤติและราชทัณฑ์เป็นเครื่องมือของการควบคุมอาชญากรรมอย่าง
เป็นทางการ
(2) การควบคุมอาชญากรรมโดยการใช้เทคนิคของการลงโทษ ปราบปรามและการควบคุมตัวผู้กระทา
ความผิดซึ่งโดยสามัญสานึกดูจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพทาได้โดยง่ายและตรงตามเป้าหมายนอกจากนี้ในกรณีเกิดความ
จาเป็นรีบด่วนมักจะมีผลทาให้ตารวจและศาลทางานอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ คือ ตามจับกุมผู้กระทาความผิดได้เกือบจะทันที
และศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีภายในสัปดาห์ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วจึงทาการลงโทษจาเลยตามบทบัญญัติแห่งความผิดนั้นๆ
(3) การจัดรูปงานไปตามโครงสร้างของระบบข้าราชการประจา คือ กิจกรรมของระบบงานยุติธรรมแต่ละ
ระบบจะดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาและประสานงานกันโดยแบ่งเขตอานาจและความรับผิดชอบของแต่ละระบบ
ด้วยระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหน่วยงานก็จะพยายามทางานให้ประสานกันเพื่อจุดหมายปลายทาง
ร่วมกัน
(4) ความห่างเหินจากชุมชนและประชาชนเป็นลักษณะของระบบงานยุติธรรม ระบบนี้โดยทั่วไปประชาชน
จะมองเห็นอาชญากรรมเป็นสิ่งที่ผิดปกติ และงานของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ มักจะได้รับการประเมินผลโดยเฉพาะจาก
งานที่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ดาเนินการกับอาชญากร ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะยิ่งอยู่ห่างออกไปจากชุมชนยิ่งขึ้นเพราะประชาชนรู้สึก
ไม่ไว้วางใจในการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ เพราะความเกรงกลัวต่ออานาจที่กฎหมายให้ไว้หรือเพราะความลับใน
ระบบงานราชการ
ระบบงานยุติธรรมที่เป็นระบบย่อยของชุมชน หมายความว่า การรวมกันของหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนทั้งภาครัฐ
และเอกชนรวมกับระบบงานควบคุมอาชญากรรม ซึ่งระบบงานยุติธรรมลักษณะนี้มุ่งหมายให้หน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของระบบงานยุติธรรมแบบควบคุมอาชญากรรม คือ การป้องกันอาชญากรรมและการลดอาชญากรรม
ยกตัวอย่างเช่นสภานิติบัญญัติ เมื่อพิจารณาออกกฎหมายถึงแม้กฎหมายนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับงานยุติธรรมโดยตรงก็จะมี
ผลกระทบต่อการบริหารงานยุติธรรมโดยทางอ้อมหน่วยงานทางบริหารอื่น ๆ เช่นการศึกษาการสังคมสงเคราะห์การบันเทิง
และการเยาวชนเป็นต้น มีส่วนสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานนี้วัตถุประสงค์ของระบบงานนี้ คือการสนับสนุนให้ทุก
คนปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองระบบงานนี้มีลักษณะสาคัญ 3 ประการด้วยกันคือ
(1) การยอมรับว่าการบริหารงานยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการทาหน้าที่ควบคุมสังคมของสถาบันต่าง ๆ
ในชุมชนทังหมด แนวความคิดนี้ตรงข้ามกับระบบงานยุติธรรมที่ทาหน้าที่ควบคุมอาชญากรรมที่แยกตัวออกมาเป็นเอกเทศ
ในแง่การมองระบบงานควบคุมอาชญากรรมเป็นส่วนสนับสนุนการควบคุมอย่างไม่เป็นทางการที่ทาโดยครอบครัว โรงเรียน
สถาบันทางศาสนาและทางสังคมอื่น ๆ ซึ่งเมื่อร่วมกับสถาบันทางกฎหมายต่าง ๆ แล้วก็จะประกอบเข้าเป็นโครงสร้างทาง
สังคมทั้ งหมดและในฐานะเป็ นระบบย่ อยหน่ ว ยงานยุ ติ ธ รรมต่ า ง ๆ จะร่ ว มกั นกั บ หน่ ว ยงานย่ อ ยอื่น ๆ ที่ ค วบคุ ม สั งคม
รับผิดชอบในการที่จะทาให้บุคคลทุกคนหันมาเอาใจใส่กับผลประโยชน์ของชุมชน
(2) เปาาหมายของระบบงานไม่เพียงแต่ใช้สาหรับการควบคุมอาชญากรรมอย่างเดียวแต่เป็นการส่งเสริมให้ทุก
คนปฏิบัติตามกฎหมาย ระบบงานนี้จะถือว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นหนทางสุดท้าย และใช้เฉพาะกับรูปแบบของพฤติกรรม
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ที่ไม่อาจควบคุมโดยการควบคุมอย่างไม่เป็นทางการได้นอกจากนี้แนวความคิดของระบบนี้ยังกล่าวว่าการบริหารงานยุติธรรม
อาจเป็น ส่ว นหนึ่ งของปั ญหาอาชญากรรมเมื่อ มาตรการควบคุม อาชญากรรมก่อ ให้ เ กิด ผลในทางตรงกั นข้ า มหรือ ขัด ต่ อ
อุดมการณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมเช่นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมประกอบอาชญากรรมเสียเอง
(3) การรับรู้ขอบเขตของการใช้อานาจบังคับตามกฎหมายและของเทคนิคที่ใช้ในการควบคุมอาชญากรรม
เป็นอีกลักษณะหนึ่งของระบบงานนี้ การบริหารงานยุติธรรมไม่อาจแก้ไขความยุ่งยากต่างๆ ที่ก่อขึ้นโดยพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทั้งหมดได้ในระยะยาวแนวความคิดของระบบนี้ คือ พยายามใช้การควบคุมทางกฎหมายให้น้อยที่สุด ในเมื่อการควบคุม
พฤติกรรมต่าง ๆ อย่างไม่เป็นทางการภายในชุมชนแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพพอ(National Advisory Committee on
Criminal Justice Standards and Goals, 1973)
จากระบบงานยุ ติ ธ รรมทั้ ง 2 ระบบพบว่ า ระบบงานยุ ติ ธ รรมของไทยในปั จ จุ บั น จั ด อยู่ ใ นระบบงานควบคุ ม
อาชญากรรมแต่ก็มีแนวโน้มจะก้าวเข้าไปสู่ระบบงานยุติธรรมรูปแบบงานยุติธรรมที่เป็นระบบย่อยของชุมชนมากขึ้นอนึ่งเมื่อ
ระบบงานยุติธรรมของไทยได้รับเอาแนวความคิดในการจัดทากฎหมายและนิติประเพณีในการดาเนินคดีและในการดาเนินการ
กับผู้กระทาความผิดทางอาญาจากประเทศตะวันตกเช่นอังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกามาประยุกต์ใช้การบริหารงานยุติธรรม
ตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนและจับกุมผู้ต้องหาจนถึงการปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิดตามคาพิพากษาของศาลจึงมีการนาปรัชญา
ที่มีใ ช้อ ยู่ในประเทศดั งกล่าวนั้น มาใช้ด้ วยปรั ชญาต่า ง ๆ นี้ สะท้อนให้ เห็น ถึงอุด มการณ์ ของเจ้ าหน้าที่ ที่ป ฏิบั ติงานอยู่ใ น
ระบบงานยุติธรรมทุกระบบซึ่งมีอยู่ 4 ปรัชญาที่สาคัญด้วยกันคือ (1) ปรัชญาที่มุ่งต่อการลงโทษ (2) ปรัชญาที่มุ่งต่อการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาความผิด (3) ปรัชญาที่มุ่งต่อการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและ(4) ปรัชญาที่มุ่งต่อการ
ป้องกันอาชญากรรม
ปัจจุบัน “ปรัชญา” สาคัญที่นามาใช้เป็น “แก่น” ในการปฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยซึ่งเป็น
ที่ยอมรับว่าเป็นปรัชญาที่ให้ความ“เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” และสามารถสนับสนุนกลไกการป้องกันการเกิด
อาชญากรรม คือ ปรัชญาที่มุ่ งต่อการแก้ไขฟื้ นฟูผู้ก ระทาความผิด และปรั ชญาที่มุ่งต่ อการให้ชุม ชนเข้ ามามี ส่วนร่ วมใน
กระบวนการยุติธรรม
ปรัชญาของระบบงานยุติธรรมที่สนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์
ปรัชญาทีม่ ุ่งต่อการแก้ไขฟื้นฟู
ปรัชญาที่มุ่งต่อการแก้ไขฟื้นฟูนี้เน้นการแก้ไขฟื้นฟูมากกว่าการลงโทษและสนับสนุนวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทา
ความผิดเป็นรายบุคคล ตลอดจนชี้ให้เห็นว่าอาชญากรรมเป็นผลของความบกพร่องที่มีมาแต่กาเนิดความไม่สมดุลทางอารมณ์
ความผิดปกติทางจิตแรงกดดันฝ่ายต่าความขัดแย้งระหว่างอีโกและซูเปอร์อีโกหรือผลของการให้การศึกษาอบรมในทางที่ผิด
ตามปรัชญานี้วิธีการแก้ไขที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์จะถูกนามาใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อลดอาชญากรรมในอนาคต
ปรัชญาของการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อลดอาชญากรรมในอนาคตแอนเซล (Marc Ancel) มีวิวัฒนาการมาจากความคิดมากมายหลาย
อย่างที่อยู่เลยระดับของการลงโทษเพื่อเป็นการลงโทษเท่านั้น คือ (1) การคุ้มครองสังคมจากอาชญากรจาต้องมีการกระทาที่
นอกเหนือไปจากการทาให้ผู้กระทาความผิดรู้สึกสานึกในความผิด (2) การลดพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของอาชญากรเป็นสิ่งที่
พึงปรารถนาและอาจทาได้โดยให้การศึกษาเสียใหม่ (3) ความคิดในทางมนุษยธรรมก่อให้เกิดแนวความคิดในการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาความผิดอย่างมีมนุษยธรรม(Marc Ancel, 1966)อย่างไรก็ตาม แท้จริงแล้วนั้น “ปรัชญาที่มุ่งต่อการแก้ไขฟื้นฟู”นี้เป็น
ปรัชญาของนักอาชญาวิทยาสานักโปซีติฟซึ่งเป็นสานักที่มุ่งเน้นการศึกษาที่ตัวอาชญากรโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มีซีซาร์
ลอมโบรโซ (Cesare Lombroso, 1836-1909) เป็นผู้นาตามแนวความคิดของสานักนี้การศึกษาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
เท่านั้นจะทาให้สามารถค้นพบว่าสาเหตุของอาชญากรรมได้ หลักการแก้ไขฟื้นฟูผู้ก ระทาความผิดของสานักนี้เป็นหลักการที่มี
พื้นฐานมาจากการศึกษาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ผู้กระทาความผิดเป็นรายบุคคลจะช่วยให้กาหนดได้ว่า
ผู้กระทาความผิดเป็นรายบุคคลจะช่วยให้กาหนดได้ว่าผู้กระทาความผิดคนนั้นกระทาความผิดด้วยสาเหตุอะไรและแก้ไขที่
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สาเหตุนั้น อนึ่งเนื่องจากสานักนี้เกิดขึ้นเมื่อวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีอิทธิพลต่อผู้มีการศึกษาในสมัยนั้นสานัก Positive จึงอาศัย
วิธีการและกระบวนการทางการแพทย์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดและเมื่อวิชาการทางการแพทย์ได้แยกออกเป็นสาขา
เฉพาะต่าง ๆ เพื่อบาบัดรักษาเฉพาะโรค การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดและผู้ที่มีปัญหาทางสังคมอื่นๆ ก็มีแนวโน้มที่จะแยก
ออกเป็นเฉพาะสาขาด้วยอย่างไรก็ดี ตามปรัชญาที่มุ่งต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดวิธีการแก้ไขแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ คือ (1) การแก้ไขเป็นรายบุคคลและ (2) การแก้ไขเป็นรายกลุ่ม
(1) การแก้ไขเป็นรายบุคคล วัตถุประสงค์ของการแก้ไขเป็นรายบุคคลก็คือ การทาให้ผู้รับการแก้ไขรับเอาการ
ควบคุมต่าง ๆ ของสังคมเพื่อนาไปเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ ความเชื่อ หรือแรงจูงใจต่างๆเพื่อว่าผู้รับการแก้ไขจะละเว้นจากการ
ประกอบอาชญากรรมโดยสมัครใจ (Seymour L. Halleck, 1967) พฤติกรรมของคนเกิดขึ้นจากการสนองตอบต่อสิ่งเร้าทาง
สิ่งแวดล้อม หรือภายในตนเองซึ่งทั้งสิ่งเร้าและการสนองตอบต่อสิ่งเร้านี้เชื่อกันว่าอาจควบคุมโรคต่าง ๆ การแก้ไขเป็น
รายบุคคลนี้ใช้กระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ร ะหว่างลูกศิษย์กับครู
หรือระหว่างนักจิตวิทยาคลินิกกับคนไข้ที่กาลังอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์หาสาเหตุ ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งที่ถูกนามา
ประยุกต์ใช้กับผู้กระทาความผิดในชุมชนหรือในทัณฑสถานบาบัดและเชื่อกันว่าผู้กระทาความผิดได้เตรียมพร้อมที่จะยอมรับ
เอาบริการต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาไปจนจบกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูวิธีการแก้ไขฟื้นฟูเป็นรายบุคคลที่
สาคัญ ได้แก่ วิธีการให้คาปรึกษาแนะนาทางจิต วิธีการให้คาปรึกษาแนะนาแบบนี้มีอยู่มากมายหลายอย่างที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ
อื่น ๆ นอกเหนือไปจากนักจิตวิทยาและจิตแพทย์เช่น ครูเป็นผู้ให้คาปรึกษาแนะนาทางจิตในโรงเรียนเพราะเหตุว่าโรงเรียน
จะต้องแก้ไขปัญหามากมายหลายชนิด เช่นอุบัติเหตุบนท้องถนน ครอบครัวแตกแยก ความผิดปกติทางเพศและความผิดปกติ
ทางสมองเป็นต้น หรือการอบรมศีลธรรมตามแนวทางของพุทธศาสนาเป็นวิธีการที่สาคัญในการอบรมจิตใจผู้ต้องโทษทั้งที่เป็น
เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ใหญ่ในสถานฝึกอบรมและเรือนจาต่างๆ ในประเทศไทยหรือการจัดให้มีการละเล่นเพื่อความ
บันเทิงเช่นการกีฬาก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นวิธีการแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระทาความผิดได้อีกอย่างหนึ่ง
สาหรับวิธีการให้คาปรึกษาแนะนาทางจิตที่ใช้โดยนักจิตวิทยาและจิตแพทย์เน้นความสามารถของผู้แก้ไขในการที่
จะแก้ไขปัญหาของผู้รับการแก้ไขซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายวิธีการโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับบทบาทของผู้แก้ไขบทบาทของผู้รับการ
แก้ไขและลักษณะของความสัมพันธ์ที่ประสงค์จะให้มีขึ้นระหว่างผู้แก้ไขกับผู้รับการแก้ ไขสาหรับบทบาทของผู้แก้ไขจาก
รายงานของผู้เชี่ยวชาญหลายคนมีทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจนมีทั้งให้ความอบอุ่นใจและการไม่ให้ความอบอุ่นใจแก่ผู้รับการแก้ไข
มีทั้งให้ผู้รับการแก้ไขระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาในอดีตและให้ผู้รับการแก้ไขค้นหาทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเน้น
ให้ผู้รับการแก้ไขเกิดสติปัญญามองเห็นปัญหาของเขาได้ นอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการสนับสนุนที่จะช่วยเหลือผู้รับการแก้ไขด้วย
วิธีการชักจูงใจให้คาแนะนาให้ผ่อนคลายความตึงเครียดและให้ความมั่นใจ วิธีการแก้ไขเหล่านี้มุ่งที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในบุคลิกภาพของผู้รับการแก้ไขอย่างถาวร
(2) การแก้ไขแบบกลุ่ม นักทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขแบบกลุ่มพิจารณาปัญหาอาชญากรรมว่าเป็นเรื่องที่
เกิดจากอิทธิพลของกลุ่ม การที่บุคคลจะประกอบอาชญากรรมไม่ใช่สืบเนื่องมาจากโครงสร้างทางบุคลิกภาพแต่อย่างเดียว แต่
เป็นผลของการที่บุคคลผูกพันอยู่กับกลุ่มต่าง ๆ ที่มีทัศนคติ ความเชื่อ และคุณค่าเกี่ยวกับอาชญากรรมด้วยเป็นที่ยอมรับกันว่า
บุคลิกภาพของคนโดยทั่วไปได้มาจากความสัมพันธ์ทางสังคมในแต่ละสังคมในทานองเดียวกันกลุม่ ก็มีสว่ นสร้างลักษณะอุปนิสัย
ให้แก่สมาชิกในกลุ่มไม่น้อยเช่น ในเรื่องการแสดงออกในทางก้าวร้าวหรือในการให้ความร่วมมือ อาชญากรรมก็อาจเกิดขึ้นได้
เมื่อบุคคลได้รับความพอใจจากการเข้าร่วมในกิจกรรมของกลุ่มที่มุ่งไปในทางนั้น และในทานองเดียวกันอิทธิพลของกลุ่มก็อาจ
ชักจูงบุคคลให้ออกห่างจากการประกอบอาชญากรรมได้ด้วยเช่นกันดังนั้นทฤษฎีการแก้ไขแบบกลุ่ มจึงมีอยู่ 2 ทฤษฎีด้วยกัน
(Darwin Cartwright, 1965) คือ
2.1 ทฤษฎีที่ใช้กลุ่มเป็นเครื่องมือวัตถุประสงค์ของวิธีการนี้ก็คือ การแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุน
พฤติกรรมที่ต้องการ โดย (1) บรรทัดฐานของกลุ่มและ (2) ความต้องการความช่วยเหลือจากกลุ่มของสมาชิกกลุ่ มแต่ละคน
เป้าหมายของวิธีการนี้ก็คือ ต้องการจะเปลี่ยนแปลงผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนให้กลายเป็นผู้มีพฤติกรรมไม่เบี่ยงเบน โดยรับเข้า
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เป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีพฤติกรรมที่ไม่ต่อต้านสังคม กลวิธีของวิธีการแบบกลุ่มนี้ต้องการความรู้สึกผูกพันต่อกลุ่มอย่างมั่นคง
ของสมาชิก การที่กลุ่มสามารถรักษาความจงรักภักดีของสมาชิก ความสาคัญของบรรทัดฐานและคุณค่าของกลุ่มที่มีต่อ
สมาชิกและผู้ที่รับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ การที่สมาชิกได้รับความพอใจและมีความนับถือตนเองจากการเป็นสมาชิก และการที่
กลุ่มสามารถลงโทษสมาชิกของกลุ่มที่ฝ่าฝืนระเบียบของกลุ่มได้เป็นผลให้แก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนของสมาชิกได้ดี
2.2 ทฤษฎีที่ใช้กลุ่มเป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ของวิธีการนี้ คือ เปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมย่อมของกลุ่มที่เชื่อกันว่าเป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมเบีย่ งเบนและนากลุ่มออกไปสูก่ ลุ่มที่ไม่ตอ่ ต้านสังคม เพราะเป็นที่
เชื่อกันว่า พฤติกรรมเบี่ยงเบนมีที่มาจากวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มและแบบของการเป็นผู้นา เป็นต้น วิธีการที่นามาใช้บางทีก็
เป็นการจูงใจให้ผู้รับการแก้ไขหันมารับความเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขา ในทางที่ตรงข้ามกับวัฒนธรรมย่อยของ
กลุ่มที่มีมาแต่เดิมเช่นกลุ่มของนักโทษอาจสร้างความเข้าใจดีกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของเรือนจาโดยการยอมรับฟังความเห็นของกัน
และกัน
ปรัชญาที่มุ่งต่อการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม
ปรัชญานี้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับรู้ว่าการที่บุคคลกระทาความผิดส่วนหนึ่งก็อาจเนื่องมาจากอิทธิพลของสภาพ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนและชุมชนนั้นเองก็เป็นสถานที่อดีตผู้ต้องโทษจะต้องกลับคืนไปหลังจากได้รับการแก้ไขฟื้นฟูแล้วถ้าชุมชน
ไม่ยอมต้อนรับอดีตผู้ต้องโทษ ตลอดจนไม่ให้โอกาสเขาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนโอกาสที่เขาจะกลับตนเป็น
พลเมืองดีของชุมชนก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นการที่ชุมชนยอมรับอดีตผู้ตอ้ งโทษกลับคืนสูช่ ุมชน และช่วยเหลือให้เขามี
งานทา ตลอดจนประกอบกิจกรรมอื่น ๆ จะทาให้เขาประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีอย่างรวดเร็วและถาวรในเรื่องปรัชญาที่
มุ่งต่อการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมนี้ Johnson (nd.) ได้แยกพิจารณาการมีส่วนร่วมของชุมชนออกเป็น
2 นัยยะ คือ (1) การยอมรับผู้กระทาความผิดกลับคืนสู่ชุมชนและ (2) ผู้กระทาความผิดเป็นผู้รับบริการ
(1) การยอมรับผู้กระทาความผิดกลับคืนสู่ชุมชน ผู้กระทาความผิดเมื่อพ้นโทษแล้ว หรือได้รับการแก้ไขฟื้นฟู
แล้ว ก็จะต้องกลับคืนไปสู่ชุมชนที่เขาเคยมีที่อยู่อาศัยการที่ชุมชนยินดีต้อนรับเขากลับคืนย่อมเป็นการให้โอกาสเขาได้เข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน เช่นเดียวกับสมาชิกของชุมชนคนอื่นๆ เพราะฉะนั้นปรัชญาที่มุ่งต่อการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมมีข้อแตกต่างจากปรัชญาที่มุ่งต่อการลงโทษและปรัชญาที่มุ่งต่อการแก้ไขฟื้นฟูที่ศึกษามาแล้ว2 ประการ คือ
1.1 ปรัชญานี้เน้นการคงไว้หรือการยอมรับผู้กระทาความผิดให้เข้ามาร่วมประกอบกิจกรรมในชุมชน
เช่น เดี ยวกับ สมาชิ กชุ มชนคนอื่น ๆ คื อถื อว่ าอดีต ผู้ต้ องโทษก็มี ภาระที่จ ะต้ องเคารพและปฏิบั ติต ามกฎหมายเพื่ อรั กษา
ประโยชน์ของตนและของชุมชนไว้ การที่อดีตผู้ต้องโทษเลิกละพฤติกรรมที่ผิดกฎหายได้จึงเป็นประโยชน์ต่อชุมชน อย่างไรก็ดี
ก็มีข้อสังเกตว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวขึ้นอยู่กับ (1) ความถูกต้องของกฎหมายและ (2) บรรทัดฐานทางกฎหมายเข้ากัน
ได้กับศีลธรรมและสังคมจิตวิทยาที่ผูกพันมวลสมาชิกของชุมชนเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าชุมชนไม่มีเจ้า
พนักงานตารวจเพียงพอที่จะคอยควบคุมสอดส่องดูแลอดีตผู้ต้องโทษได้อย่างใกล้ชิดและอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้อานาจ
บังคับอย่างเดียว เพราะฉะนั้นการยอมรับเอาอดีตผู้ต้องโทษเข้ามาอยู่ในชุมชนโดยให้โอกาสเขาประกอบกิจกรรมต่าง ๆ จะ
เป็นช่วยกระตุ้นให้อดีตผู้ต้องโทษยึดมั่นในบรรทัดฐานความประพฤติของชุมชนได้ดียิ่งกว่าการควบคุมสอดส่องดูแลของ
พนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานพักการลงโทษ
1.2 ปรัชญานี้มองเห็นว่างานยุติธรรมทางอาญาเป็นงานอย่างหนึ่งของชุมชนในฐานะเป็นสถาบันและ
ระบบงานที่ให้บริการดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้น ระบบงานยุติธรรมในฐานะเป็นระบบงานย่อยของชุมชนนี้จะต้องทางาน
ผสมผสานกับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชน อาทิสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการเมืองและสถาบัน
ศาสนา สถาบันต่างๆ เหล่านี้เป็นสถาบันที่ขัดเกลาหรืออบรมบ่มนิสัยคนในสังคมโดยวิธีการควบคุมแบบไม่เป็นทางการ การให้
อดีตผู้ต้องโทษมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเปิดโอกาสให้หน่วยงานยุติธรรมมีเหตุผลที่จะสอดแทรกงานของตนเข้าไปใน
เครือข่ายงานของสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนด้วย การที่หน่วยงานยุติ ธรรมมีเหตุผลที่จะสอดแทรกงานของตนเข้าไปในเครือข่าย
งานของสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนด้วย การที่หน่วยงานยุติธรรมขยายขอบเขตงานของตนออกไปจากกรควบคุมอาชญากรรม จะ
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ทาให้กิจกรมผสมผสานกับกิจกรรมของสถาบันอื่น ๆ ในสังคมที่มีขอบข่ายบริการกว้างขวาง การป้องกันอาชญากรรมก็ดี การ
ควบคุมอาชญากรรมก็ดี และการแก้ไขพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายก็ดี มีความจาเป็นต้องใช้บริการของสถาบันต่าง ๆ เหล่านั้น
ด้วยเช่นเดียวกัน
หน่วยงานต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะเป็นหน่วยงานแก้ไขปัญหาสังคมเฉพาะด้านหรือในการให้บริการเฉพาะอย่างแก่
ผู้รับบริการ อย่างไรก็ดีเป็นที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่า (1) ปัญหาสังคมต่าง ๆ มากมายเกิดขึ้นมาจากสภาวะอย่างเดียวกัน
(2) จุดอ่อนของปรัชญาที่มุ่งต่อการแก้ไขฟื้นฟูก็เป็นจุดอ่อนของการแก้ไขแบบอื่นด้วย และ (3) ค่าใช้จ่ายของบริการที่จาเป็น
แต่ซ้าซ้อนกันมีมากเกินกว่าทรัพยากรทางการเงินของชุมชนท้องถิ่นจะอานวยให้ ซึ่งปัญหานี้ได้กระตุ้นให้วงการที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับอาชญากรรมโดยตรง มีการประสานงานด้านบริการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น สาหรับองค์การที่เกี่ยวกับงานยุติธรรมเมื่อเข้าใจใน
เรื่องนี้ก็ทาให้มีโอกาสที่จะนาเอาหลักการของงานยุติธรรมในฐานะเป็นระบบงานย่อยของชุมชนมาบรรจุไว้ในนโยบายงาน
ยุติธรรมทางอาญามากยิ่งขึ้นในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมนี้ มีทฤษฎีที่นามาใช้อยู่ทฤษฎีหนึ่งคือ
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Interactive theory) การแพร่กระจายและการลดลงของอาชญากรรมในชุมชนก็อาจเกิดขึ้น
จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งหมดภายใต้ข้อบังคับและแบบแผนทางสังคมจิตวิทยาของชุมชน ทฤษฎีนี้เน้นกระบวนการ คือ
การที่บุคคลจะประกอบอาชญากรรมหรือมีพฤติกรรมแปลก ๆ อาจสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ การที่ผู้
ต้องโทษแต่ละคนมีชีวิตที่แปลกแตกต่างกันไป อาจทาให้การแก้ไขฟื้นฟูทาได้ยากแต่การรู้ปัญหาเช่นนั้นเป็นสิ่งสาคัญที่จะชักจูง
ให้อดีตผู้ต้องโทษเข้าใจว่าการควบคุมตนเองเป็นวิธีการที่จะทาให้คนอื่นหันมาช่วยเหลือพวกเขาให้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่
พวกเขาต้องการอย่างไรก็ดีการเป็นสมาชิกของชุมชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการยอมรับซึ่ง กันและกันการที่อดีตผู้ต้องโทษจะ
ได้รับการยอมรับจากชุมชนให้เป็นสมาชิกนั้น อาจได้มาจากการแก้ไขฟื้นฟูแต่วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกของ
ชุมชนตามปกติในชุมชนนั่นเองนอกจากนี้การแก้ไขฟื้นฟูแบบอาศัยซึ่งกันและกันจะเน้นหน้าที่ที่มีต่อกันและกันรวมถึงการ
เคารพนับถือกันระหว่างผู้แก้ไขฟื้นฟูแบบอาศัยซึ่งกันและกันจะเน้นหน้าที่ที่มีต่อกันและกัน รวมถึงการเคารพนับถือกัน
ระหว่างผู้แก้ไขกับผู้รับการแก้ไขตามปรัชญาที่มุ่งต่อการแก้ไขฟื้นฟู การอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นระหว่างบุคคล 2 คน คือ
ผู้แก้ไขและผู้รับการแก้ไขแต่ถ้าการอาศัยซึ่งกันและกันจะมีความหมายภายหลังจากที่ผู้กระทาความผิดกลับคืนสู่ชุมชน การ
กระทาดังกล่าวนั้นจะต้องขยายออกไปถึงชุมชนด้วยดังนั้นการอาศัยซึ่งกันและกันจึงขึ้นอยู่กับ (1) ความสามารถของผู้กระทา
ความผิดที่จะพัฒนาและรักษาความเป็นเพื่อนกับสมาชิกคนอื่นของชุมชน และ (2) ชุมชนที่รับตัวผู้กระทาความผิดจะต้องแสดง
ความจริงใจในการรับผู้กระทาความผิดเป็นสมาชิกของชุมชน
(2) ผู้กระทาความผิดเป็นผู้รับบริการนอกจากการยอมรับผู้กระทาความผิดกลับคืนสู่ชุมชนแล้ว ความหมาย
อีกประการหนึ่งของการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึงการให้บริการแก่ผู้กระทาความผิด ในความหมายนี้หน่วยงานยุติธรรม
ทางอาญาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการด้วยอย่างไรก็ดีอาชญากรรมและประเภทของอาชญากรรมตลอดจนปัญหาสังคม
อื่น ๆ เช่น สุขภาพจิตความยากจนความอ่อนด้อยทางการศึกษาและโอกาสทางเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสมอาจมีผลมาจากอิทธิพล
ของลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชน ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วย จะแก้ไขปัญหา
แต่ละปัญหาแยกจากกันซึ่งโดยแท้จริงแล้วปัญหาเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ และในทางปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งจะพบว่ าเจ้าหน้าที่ของอีกหน่วยงานหนึ่งก็พยายามแก้ไขปัญหาเดียวกันของผู้รับบริการคน
เดียวกันบทเรียนที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหาหนึ่งตามปกติมักจะก่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหาอีกปัญหาหนึ่งความคล้ายคลึง
กันนี้สะท้อนให้เห็นแบบของสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชนที่มีผลกระทบต่อขนาดของจานวนคดีชนิดของอุปนิสัยและ
ความต้องการของผู้รับบริการและอุดมการณ์ของหน่วยงาน โดยไม่คานึงถึงปัญหาเฉพาะอย่างที่กาลังดาเนินการแก้ไขอยู่ดังนั้น
จึงอาจชี้ชัดลงไปได้ว่าหน่วยงานยุติธรรมทางอาญาเป็นหน่วยงานหนึ่งในวงการให้บริการที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อโอกาสการ
ดารงชีวิตในสังคมขนาดใหญ่แทนที่จะคานึงถึงชุมชนทางสังคมจิตวิทยาว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะตายตัวทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันเสนอแนะการค้นหาอย่างต่อเนื่องซึ่งพื้นฐานสาหรับข้อตกลงร่วมกัน หน่วยงานยุติธรรมทางอาญากับหน่วยงาน
ให้บริการอื่น ๆ ก็ยังประสานงานกับเพื่อทบทวนนโยบายและกระบวนการพิจารณาต่างๆ อีกด้วย
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
“ปรัชญาที่มุ่งต่อการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนงานยุติธรรม” มีจุดเริ่มต้นจากแนวความคิดที่จะส่ง
มอบบริการแก่เด็กก่อนกระทาผิดเพื่อประโยชน์ของการป้องกันอาชญากรรมและแก่เด็กกระทาผิดตลอดจนอาชญากรที่
ต้อ งโทษแล้ วเพื่ อประโยชน์ ทางการลดอาชญากรรมในแต่ ล ะกรณีผู้ กระทาความผิด และอาชญากรที่ ต้อ งโทษถือ ว่ าเป็ น
ผู้รับบริการหรือผู้บริโภคบริการคาว่า “ผู้รับบริการ” สื่อความหมาย (1) บริการที่ให้จะต้องสมประโยชน์ของผู้รับบริการและ
(2)ผู้รับบริการแสวงหาบริการ ข้อแนะนาเหล่านี้ทาให้ผู้สนับสนุน ปรัชญาที่มุ่งต่อการลงโทษหวั่นไหวและทาให้ผู้ที่เชื่อถือ
ปรั ชญาที่ มุ่ งต่ อ การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ก ระอั ก กระอ่ ว นใจเพราะคาดหมายให้ ผู้ ต้ อ งโทษที่ ไ ม่ ส มั ค รใจแสวงหาบริ ก ารด้ ว ยความ
กระตือรือร้นบางหน่วยงานในฐานะหน่วยงานควบคุมอาชญากรรม หรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่ทาหน้าที่บาบัด ฟื้นฟู และแก้ไข
พฤติกรรมของผู้กระท าผิดต่า งก็มัก จะมองเห็นประชาชนที่ไม่ก ระทาผิ ดกฎหมายเป็น ผู้รับบริการอย่างไรก็ดีการที่พูดว่ า
ผู้รับบริการทั้งหมดนี้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเท่ากับไม่ยอมรับรู้ผลกระทบของฐานะทางสังคมชุมชนแออัดได้รับ
โรงเรียนได้รับบริการรักษาพยาบาลได้รับศูนย์นันทนาการและบริการอื่น ๆ จากรัฐบาลที่มีคุณภาพด้อยกว่าชุมชนอื่น ๆ
ตามปกติคนยากจนขาดทักษะในการติดต่อกับหน่วยงานให้บริการและประสบความยุ่งยากนานาประการในการที่จะได้บริการ
ที่น่าพึงพอใจ หน่วยงานสวัสดิภาพของเอกชนมีแนวโน้มที่จะแยกตัวออกจากผู้รับบริการที่เป็นคนชั้นต่าและปิดคดีแต่เนิ่น ๆ
โดยส่งผู้รับบริการไปยังหน่วยงานของรัฐ โดยให้เหตุผลว่าในฐานะเป็นหน่วยงานของชุมชนพวกเขาต้องบริการคนทั้งหมด
รวมทั้งคนชั้นกลางด้วย หน่วยงานสวัสดิการเอกชนชอบคนชั้นกลางมากกว่าเพราะมักจะร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพกับนัก
สังคมสงเคราะห์ที่เป็นคนชั้นกลางด้วยกัน ซึ่งปรัชญาที่มุ่งต่อการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมนี้เพิ่งปรากฏ
ขึ้นดูเหมือนจะมีใช้ในระบบงานคุมประพฤติและระบบงานราชทัณฑ์ เช่น การใช้อาสาสมัครในงานคุมประพฤติและในงานพัก
การลงโทษและมีที่มาจากทฤษฎีบริหารองค์การและลัทธิประชาธิปไตย (Organization Theory and Democracy)
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ตามลักษณะของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย จะเห็นได้ว่าต้นทางของ
กระบวนการยุติธรรมได้แก่ หน่วยงานตารวจซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ประกอบเข้าเป็นสานวนเพื่อนาส่งให้แก่อัยการและศาลเป็นผู้ตัดสินว่าจากสานวนที่นาส่งขึ้นมาตามขั้นตอนนั้นชี้ให้เห็นถึง
“ข้อมูล” “สภาวะแวดล้อม” และ “ประจักษ์พยานหลักฐาน” ของเหตุการณ์นั้น ๆ มีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสามารถ
ตัดสินให้ผู้ที่ตกเป็นจาเลยเปลี่ยนสถานะกลายเป็น “ผู้กระทาผิดจริง” และสมควรที่จะได้รับโทษตามที่ตนได้กระทาหรือไม่ ใน
อดีตกระบวนการรวบรวมหลักฐานและการพิจารณาคดี หากพิจารณาเฉพาะผู้กระทาผิดซึ่งจะเป็นผู้ที่ได้รับการปฏิเสธการมี
ตัวตนจากสังคมอย่างสิ้นเชิง ทว่าในปัจจุบันจากความพยายามที่จะปรับ ระบบงานยุติธรรมจากการควบคุมให้เป็นระบบงาน
ยุติธรรมที่เป็นระบบย่อยของชุมชน ให้เกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กอปรกับกฎหมายและอนุสัญญาต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยและสากลที่บั ญญัติขึ้ นเพื่อพิ ทักษ์สิ ทธิของความเป็นมนุษย์ ที่ แม้ผู้ก ระทาผิ ดเหล่ านั้นจะเป็นผู้ ที่สังคมตีตรา
พฤติกรรมว่าเป็นอันตรายและยากที่จะเปิดพื้นที่ในสังคมให้พวกเขาสามารถกลับมามีวิถีชีวิตเฉกเช่นบุคคลทั่วไป ตั้งแต่สถานะ
เริ่มแรกคือผู้ต้องสงสัยกระทั่งเปลี่ยนเป็นผู้ต้องโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้กระทาผิดนั้นเป็นเด็กและเยาวชนหรือเพศหญิง
เช่น พระราชบัญญัติจัดศาลเยาวชนและครอบครั ว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553, ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 และข้อกาหนดตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Rules)บทบัญญัติต่าง ๆ
เหล่านี้ทาให้เกิดระบบและกลไกการดาเนินงานที่มีการบูรณาการส่วนงานต่าง ๆ ทั้งส่วนงานยุติธรรมและส่ วนงานอื่น ๆ อีก
หลายส่วนเข้าสู่กระบวนการพิจาณาคดี ตัดสินโทษ การบาบัดฟื้นฟู การแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการติดตามดูแล
ผู้กระทาผิดหลังจากพ้นโทษเพื่อป้องกันการกลับมากระทาผิดซ้า จากการเปลี่ยนแปลงของระบบงานยุติธรรมและการนา
ปรัชญาที่อาศัยการผนวกรวมงานจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ โดยหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
ยุติธรรมอันนอกเหนือไปจากหน่วยงานดั้งเดิมตามสายงานยุติธรรม เช่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข (แพทย์ นักจิตวิทยา)
หน่วยงานด้านสังคม (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์) หน่วยงานด้านท้องถิ่น (ชุมชน
วัด โรงเรียน) เป็นต้น
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ทว่าจากปรัชญาที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมที่ประเทศไทยได้นามาใช้ในปัจจุบันในหลาย
ส่วนได้อ้างถึง “บทบาทและหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ ” วิชาชีพที่ซึ่งมีหลักการ ความเชื่อ และการตระหนักต่อคุณค่า
ศักดิ์ศรี และความเท่าเทียมของความเป็นมนุษย์ซึ่งนานาประเทศทั้งจากซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออกให้ความสาคัญ
ในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ที่นักโทษพึงได้รับและมีบทบาทสาคัญในกระบวนประเมิน การเยียวยา แก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ให้
ผู้กระทาผิดสามารถกลับเข้าสู่สังคมปกติได้อีกครั้ง
แนวคิดการทางานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม
Brenda Dubois และ Karla Krogsrud Miley (2002) กล่าวถึงงานนักสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานราชทัณฑ์ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานแรก ๆ ในกระบวนการยุติธรรมว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่งานสังคมสงเคราะห์ จะต้องถูกนามาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ในการบาบัดแก้ไขฟื้นฟูด้านสุขภาพจิต ด้านการใช้สารเสพติด ด้านการศึกษาและการฝึกวิชาชีพ รวมทั้งการใช้ทักษะ
การประสานงานเป็นรายบุคคล (Case coordination skill) ก็เป็นสิ่งสาคัญเนื่องจากสภาพปัญหาของผู้กระทาผิดมีความ
หลากหลายและความต้องการขอรับบริการก็มีมากเช่นเดียวกัน นักสังคมสงเคราะห์อาจจะต้องปฏิบัติกับผู้กระทาผิดเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุม่ เล็ก ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตใน
สถานที่ควบคุมซึ่งจะมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นภายในซึ่งจะอยู่คู่ขนานไปกับปัญหาเหล่านี้ เช่น การใช้ความรุนแรงการข่มขืนทาง
เพศ การตกเป็นเหยื่อทางด้านจิตใจ การคุ้มครองกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โฮโมเซกชวล (Homosexual) การทะเลาะวิวาท/
ความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและการพึ่งสารเคมี นักสังคมสงเคราะห์ควรจัดให้มีบริการในสาขาของการเป็นผู้สนับสนุนหรือแก้
ต่าง (advocacy) เป็นตัวแทนหรือนายหน้า (brokerage) และเป็นตัวเชื่อม (linkage) ระหว่างผู้กระทาผิดกับสถานควบคุมกับ
ชุมชนของเขา การให้บริการเครือข่ายเหล่านี้อาจจะมีประโยชน์ต่อผู้กระทาผิดและครอบครัว นอกเหนือจากนี้บริการที่จัดให้
ของนักสังคมสงเคราะห์อาจจะมีอิทธิพลต่อการตั ดสินใจของคณะกรรมการพิจารณาการพักการลงโทษและในระหว่างการ
พิจารณาคดีนอกจากนี้ ในส่วนของงานสังคมสงเคราะห์กับครอบครัวผู้กระทาผิดที่ถูกควบคุมตัว นักสังคมสงเคราะห์อาจจะ
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวของผู้ถูกควบคุมตัวในฐานะที่เป็นสมาชิกของครอบครัวที่ต้องจัดการกับผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ถูกจาคุก ครอบครัวของเขาอาจจะประสบปัญหาภาวะวิกฤตในขณะที่ถูกจับและถูกกล่าวหาซึ่งการแจ้งความอาจจะถูกทาให้
ล่าช้า ถูกห้ามเยี่ยม และกระบวนการต่าง ๆ ไม่ชัดเจน เมื่อมีการพิพากษาครอบครัวก็ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่ใกล้เข้า
มาสู่สถานที่ควบคุมและความจาเป็นเพื่อวางแผนในกรณีที่ผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวไม่อยู่ ในระหว่างที่ถูกจองจา
ครอบครัวจะต้องกาหนดบทบาทใหม่ให้กับสมาชิก และในเวลาเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับหน่วยงานที่เป็นสถานที่ควบคุม การ
ปลดปล่อยของสมาชิกในครอบครัวผลักดันให้ประสบภาวะวิกฤติ 1 ใน 4 ซึ่งหมายถึง จะทาอย่างไรกับผู้กระทาผิดที่ต้อง
กลับคืนสู่การดาเนินชีวิตประจาวันของครอบครัว นักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานการให้บริการแก่มนุษย์สามารถเข้าไปใช้
เครื่องมือในการแทรกแซงกับครอบครัวในช่วงวิกฤติตอนนี้ โดยการเสนอให้บริการทางบวกจัดให้มีบริการด้านข้อมู ลข่างสารที่
เป็นรูปธรรม
Armando T. Morales และ Bradford W. Sheafor (2002) ได้กล่าวว่าไว้อย่างน่าสนใจว่า ถึงแม้งานสังคม
สงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมอาญาเป็นงานเล็ก ๆ แต่มีความสาคัญในส่วนของการบาบัดแก้ไขผู้กระทาผิดและใน
กระบวนการยุติธรรม นักสังคมสงเคราะห์ด้านการบาบัดแก้ไขผู้กระทาผิดได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในศาล, พนักงานพักการ
ลงโทษ (Parole Officer), และเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ (Probation Officer) รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านการราชทัณฑ์
(Correctional Officer) บ่อยครั้งพบว่านักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานด้านบาบัดแก้ ไขผู้กระทาผิดมักจะมีความสับสน
เพราะว่าโครงสร้างของการบริการอยู่บนพื้นฐานของการลงโทษและการถูกควบคุมตัวของผู้กระทาผิด ซึ่งจะขัดแย้งในหลาย ๆ
ด้านกับค่านิยม (values) และหลักการทางด้านสังคมสงเคราะห์ เพราะว่าจากประสบการณ์ของนักวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านนี้
พบว่าปัญหามาจากพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่ทางสังคม (Social functioning) ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์ก็มีส่วนที่จะสนับสนุนให้
เกิดการสร้างคุณค่านี้ด้วย โดยงานในสาขาการบาบัดแก้ไขผู้กระทาผิดประกอบด้วยผู้กระทาผิดที่มาจากหลากหลายรูปแบบ
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ของสังคม เป็นเด็ก เยาวชน ผู้ ใหญ่ ชาย หญิง รวยและยากจน เป็ นสมาชิ กของกลุ่ มที่มี อิท ธิพ ลชนกลุ่มน้ อยและแม้แ ต่
นักการเมืองกลุ่มที่ได้มีการหยิบยกมากล่าวถึงบ่อยมากก็คือชนกลุ่มน้อยที่มีความยากจน“นักสังคมสงเคราะห์” ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะเริ่มต้นการทางานตั้งแต่มีการจับกุมและไปสิ้นสุดลงที่บุคคลนั้นได้รับการปล่อยตัว นัก
สังคมสงเคราะห์บางคนมีหน้าที่ให้บริการในฐานะหรือทางานกับเยาวชนที่กระทาความผิดในโปรแกรมการหันเหคดีออกจาก
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์จะต้องใช้วิธีการแทรกแซงในภาวะวิกฤต (Crisis Intervention) หรือการบริการ
ส่งต่อ (Referral Services) ในช่วงเวลา ณ ที่ถูกจับกุมโปรแกรมเหล่านี้จะช่วยนาคนออกไปจากกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาและนาไปสู่การจัดบริการด้านชุมชนที่มีความเหมะสมมากกว่า หรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางเลือก นักสังคม
สงเคราะห์ จะเป็ นผู้ จั ด เตรี ย มประวัติ ท างด้ า นสังคมและท าการประเมิน ผลเป็ น รายบุ ค คลด้ า นจิ ต สั งคม (Psychosocial
Assessment) ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเพื่อให้ศาลใช้ในการพิจารณาคดี หากนักสังคม
สงเคราะห์ผู้นั้นปฏิบัติงานในฐานะพนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห์ผู้นั้นก็จะต้องใช้วิธีการให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล
ครอบครัว หรือใช้กลุ่มในการให้คาปรึกษาแนะนา และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้พวกเขาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งเป็นลักษณะงานที่เหมาะสมในส่วนของการปฏิบัติงานด้านการคุมประพฤติและป้องกันการสะสมปัญหาจากการ
พัฒนานักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานในส่วนของราชทัณฑ์หรือในสถานที่มีการควบคุมตัว นักสังคมสงเคราะห์เหล่านี้ก็จะต้อง
จัดให้มีการให้คาปรึกษาและการให้บริการในส่วนของการติดต่อกับโลกภายนอก ซึ่งจะต้องครอบคลุมไปถึงครอบครัว การสร้าง
ศักยภาพของการเป็น ลูก จ้างให้กั บผู้ถู กควบคุม ตัว และการประสานงานบริการกับ เครื อ ข่า ยในชุม ชน ซึ่งจะจัด ให้มี การ
สนับสนุนช่วยเหลือแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อได้รับการปล่อยตัว ถ้าบุคคลเหล่านั้นได้รับการพักการลงโทษ นักสังคมสงเคราะห์
จะต้องเป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้านการพักการลงโทษหรือทางานในบ้านกึ่งวิถี (Half way house) ที่ซึ่งบุคคลเหล่านั้นอาจจะ
ต้องเข้าไปพักอาศัยก่อนเมื่อไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์เมื่อกลับคืนสู่ชุมชนการดาเนินการต่าง ๆ ของนักสังคม
สงเคราะห์ หากดาเนินการอย่างเต็มรูปแบบและเป็นไปตามกระบวนการที่ปรัชญาแห่งกระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่ได้วางแนว
ปฏิบัติไว้ อันจะทาให้กลไกการแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนของบุคคลที่ผ่านระบบงานยุติธรรมสัมฤทธิ์ผลสูงสุด
จะเห็นได้ว่า “บทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม” เป็น บทบาทของงานสังคม
สงเคราะห์ที่มีความสาคัญไม่ยิ่งย่อนกว่างานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานอื่น ๆ แม้ความกดดันที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานสั งคม
สงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมอาจจะมีมากกว่าผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านอื่น ๆ เนื่องด้วยข้อมูลส่วนหนึ่งจากการ
ประเมินของนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งในกระบวนการพิจารณาคดี การตัดสินโทษ ตลอดจนการนา
พวกเขากลับคืนเข้าสู่สังคมและไม่กลับมาสู่ว งจรของการกระทาผิดซ้าอีก ปัจจุบันแม้การขับเคลื่อนงานสังคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรมจากผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งต่ า งพยายามแสดงให้ เ ห็ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ว่ า เป็ น ส่ ว นงานทางสั ง คมที่ มี
“ความสาคัญ” และ “ความจาเป็น” ที่จะต้องเข้าร่วมปฏิบัติงานกับสหวิชาชีพดั้งเดิมในสายงานกระบวนการยุติธรรม แต่
กระนั้นประเด็นที่กลายเป็นข้อคาถามของคนในสังคมร่วมถึงผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมดั้งเดิมว่า งานสังคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการยุติธรรม ได้แสดงบทบาทและหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มศักยภาพและเหมาะสมกับที่ปรัชญาของกระบวนการ
ยุติธรรมสมัยใหม่ได้ให้ความสาคัญและคุณค่าแล้วหรือไม่
แนวคิดและทิศทางการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม
การเคลื่อนงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย หากพิจารณาตามสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมี
ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจานวนมาก (พิจารณาจากสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์) ทว่าจานวนของนักสังคมสงเคราะห์ในแต่ละ
เรือนจากลับมีเพียง 2 คน หรือในจานวนอย่างมากที่สุดก็ไม่เกิน 4 คน เทียบเท่าอัตราส่วนของนักสังคมสงเคราะห์ต่อผู้
ต้องโทษโดยประมาณคือนักสังคมสงเคราะห์หนึ่งคนต่อผู้ต้องโทษหนึ่งพันคนดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าภาระของปริมาณงาน
ทีค่ ่อนข้างมาก ทาให้นักสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในส่วนงานราชทัณฑ์
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของเนื้องานได้อย่างเต็มที่จากภาวะความกดดันของสังคมและวิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้ จาเป็น
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อย่างยิ่งที่นักสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งปฏิบัติงานกับผู้กระทาความผิดจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง
ไม่เพียงแต่เป็นผู้ตั้งรับอยู่ในเรือนจาเท่านั้น หากแต่มีความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงวิธีการทางานผสานเชื่อมโยงและบูรณาการ
“ปรัชญาของงานสังคมสงเคราะห์” และ “ปรัชญาของระบบงานยุติธรรม” เข้าด้วยกัน รวมทั้งต้องคานึงถึง หลักการ วิธีการ
หรือเครื่องมือในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดที่เป็นสากลหรือที่เป็นแม่แบบของกระบวนการยุติธรรมที่เป็นที่ยอมรับของนานา
อารยประเทศ อัน เป็ น “รากฐาน”ของกระบวนการยุติ ธรรมที่ ทุก สังคมจะต้อ งน าไปประยุก ต์ใ ช้ โดยมีวัต ถุป ระสงค์ หรื อ
จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดนั้น จะสามารถส่งผลต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพ สิทธิ ประโยชน์สูงสุด และสามารถ
แก้ไขปัญหาของผู้กระทาผิด ทาให้ผู้กระทาผิดเหล่านั้นสามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี ตลอดจนเป็นการควบคุมสังคม โดยมีผล
ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การลดปัญหาการกระทาผิดทั้งในแง่ของปริมาณ ความรุนแรงและเพื่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการในกระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
ในขณะที่สุดจิต เจนนพกาญจน์ (2544) ได้ให้ทัศนะและแนวทางในการการพัฒนาบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์
ซึ่งปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิสัยทัศน์ ต้องมองแบบองค์รวมทั้งในแนวกว้าง
และแนวลึกโดยมองให้ทะลุถึงปัญหาและองค์ประกอบของปัญหาที่ทาให้เด็กและเยาวชนกระทาความผิด มีเป้าหมายที่เด็กและ
เยาวชนอย่างแท้จริงโดยให้การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ในการปฏิบั ติงานของนักสังคมสงเคราะห์จาเป็นต้อง
ปรับปรุงระบบการทางานให้มีการผสมผสานวิธีการต่าง ๆ ทางด้านสังคมสงเคราะห์เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับ
เด็กและเยาวชน และทางานในเชิงสหวิชาชีพโดยร่วมมือกับวิชาชีพอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้จะต้องพัฒนาการทางาน
ในเชิงรุกคือการป้องกันและพัฒนาให้มากขึ้น ประกอบกับการทางานในเชิงตั้งรับในด้านการบาบัดแก้ไขฟื้นฟูให้เป็นระบบอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชนกระทาผิดควรมีบทบาทในด้านต่าง ๆ คือมี
ส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบาย เป็นนักบริหารจัดการ นักพัฒนาข้อมูล นักประชาสัมพันธ์
และเป็นนักพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน อันเป็นปรัชญาของระบบงานยุติธรรมด้านปรัชญาที่มุ่งต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทา
ความผิด และปรัชญาที่มุ่งต่อการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม อันเป็น ตามกลไกของระบบงานยุติธรรมที่
เป็นระบบย่อยของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ระบบงานยุติธรรมแบบควบคุมอาชญากรรม คือ การป้องกันอาชญากรรมและการลดอาชญากรรม
โดยสรุปแล้วจะเห็นว่า บทบาทและหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมมีความสาคัญอย่าง
ยิ่ งยวดทั้ งในแง่ ข องงานกระบวนการยุ ติ ธ รรม งานราชทั ณ ฑ์ และงานฟื้ น ฟู ซึ่ งมี เ ป้ า ประสงค์ เ พื่ อ กระบวนการควบคุ ม
อาชญากรรมของประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตได้อย่างสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งยังมีความสาคัญต่อการตอบสนอง
ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ หลักสิทธิมนุษยชน การเคารพในความแตกต่าง และความเชื่อมั่นต่อความสามารถใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ อันเป็นหลักการสาคัญและเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
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Abstract
This article presented an analysis of ASEAN social work and social welfare provision from a sociocultural perspective. ASEAN countries can be classified into two groups, first, in-land countries consist of
Cambodia, Thailand, Myanmar, Laos, and Vietnam; second, island countries consist of Brunei, Philippines,
Malaysia, Singapore, and Indonesia. Social work in ASEAN countries are mainly based on three religions
namely Islam, Buddhism, and Christianity. The internal factors that support the development of social
work and social welfare consist of religious norm, belief, culture, tradition, and the design of mechanisms
such as the financial administration for domestic resources distribution. The external factors consist of
the application of foreign concepts and principles, the colonization of the Western countries, and the
influence of international organizations in the development work and aids. Social work and social welfare
efforts in ASEAN have been focused on health, education and employment, with domestic political
problems as the main obstacle. In general, each country has its own social work/ social welfare pattern
and style that are unique to its particular culture and resources.
Keywords : Social Work, Social Welfare, and ASEAN
บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ วิเคราะห์งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในอาเซียน จากอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านมุมมอง
ด้านสังคมวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ มีประเทศที่เป็นภาคพื้นทวีป ได้แก่ กัมพูชา ไทย พม่า ลาว เวียดนาม และภาคสมุทร
ได้แก่ บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย พบว่างานสังคมสงเคราะห์เกิดขึ้นจากพื้นฐานด้านศาสนาเป็นสาคัญ อัน
ประกอบด้วย 3 ศาสนาหลัก ได้แก่ คริตส์ พุทธ อิสลาม นอกจากนี้มีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการสนับสนุนให้เกิด
งานสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม ปัจจัยภายใน ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอน ความเชื่อ วัฒนธรรม
ประเพณี การจัดระบบกลไกด้านการบริหาร เช่น ด้านเงินการคลังภายในประเทศเพื่อการกระจายทรัพยากร ปัจจัยภายนอก
ได้แก่ การรับแนวคิด หลักการมาจากต่างประเทศ การเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตก องค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือ งานสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมมุ่งเน้นด้านสุขภาพ การศึกษา และการมี
งานทา เป็นสาคัญ โดยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่องานสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม ได้แก่ ปัญหาการเมืองการ
ปกครองภายในประเทศ อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศยังคงมีรูปแบบและแนวทางด้านงานสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการ
สังคมที่เป็นแบบเฉพาะตามวัฒนธรรมและฐานทรัพยากรของตนเอง
คาสาคัญ : สังคมสงเคราะห์, สวัสดิการสังคม, และอาเซียน
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สังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นไปของแต่ละประเทศ หากมองภาพรวมของสังคมอาเซียนจะ
พบว่าเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี เพราะได้รับอิทธิพลจากทั้งอินเดีย จีน
และตะวันตก ประกอบกับการมีวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตนเองผสมผสานรวมเป็นสังคมอาเซียน การศึกษางานสังคมสงเคราะห์
และการจัดสวัสดิการสังคมในอาเซียนผ่านมุมมองด้านสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศจึงมีความสาคัญ เพื่อเข้าใจ
รากฐานทางสังคม ค่านิยม วิธีคิด และวิถีการปฏิบัติ ความต้องการและฐานทรัพยากร ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศที่ส่งผลต่อการดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการ ทั้งประเทศภาคพื้นทวีป ได้แก่ กัมพูชา ไทย พม่า
ลาว เวียดนาม และภาคสมุทร ได้แก่ บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ดังนั้นเพื่อการวิเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจ
ต้องมองแนวทางการดาเนินการที่ผ่านมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมทั้งความร่วมมือและการรวมกลุ่มประเทศเพื่อการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ อันจะเป็นกรอบแนวทางตามข้อตกลงที่กลุ่มประเทศอาเซี ยนต้องดาเนินการร่วมกัน การพัฒนาสังคมและการจัด
สวัสดิการสังคมในประเทศสมาชิกอาเซียน มีความเชื่อมโยงกับสามประชาคมย่อย อันประกอบด้วย
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC) มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง โดยสันติวิธี อาเซียนจึงได้จัดทาแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) โดยมีจุดมุ่งเน้น
ใน 3 ประการ คือ
1) มีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะร่วมกันทาเพื่อสร้างความเข้าใจใน
ระบบสังคมวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก ส่งเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น หลักการประชาธิปไตย การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคม การต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เป็นต้น
2) ส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคง สาหรับประชาชนที่ครอบคลุมทุก
ด้าน ด้านความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่ นคงในรูปแบบเดิม มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการระงับข้อ
พิพาทโดยสันติเพื่อป้องกันสงคราม และให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกันโดยสงบสุขและไม่มีความหวาดระแวง
ขยายความร่วมมือเพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติต่าง ๆ
ต่อต้านยาเสพย์ติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
3) มีปฏิสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมภิ าค เช่น กรอบอาเซียน+3 กับ
จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง
กับมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ โดยให้ความสาคัญในเรื่องความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมั่นคง การพัฒนาทางการเมือง ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การสร้างกลไก ป้องกัน และแก้ไข
ความขัดแย้ง
2. ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economics Community-AEC) คือ การรวมตัวของประเทศ สมาชิกเพื่อเกิด
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน มีอานาจต่อรองต่างกับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนาเข้าและส่งออกของชาติใน
สมาชิกอาเซียนจะเสรี ยกเว้น สินค้าบางชนิดที่ แต่ละประเทศอาจขอไม่ลดภาษี นาเข้า ประชาคมเศรษฐ กิจให้
ความสาคัญในเรื่องการทาให้เป็นตลาดเดียว และฐานการผลิตเดียว การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า เปิดเสรีด้านการค้า
ภาคบริการ เปิดเสรีการลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น และการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ แต่
ยังไม่เปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุน 100% ส่วนที่ยังเปิดเสรีไม่ได้ คือ แรงงาน จึงจากัดอยู่เฉพาะการเปิดเสรีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือเท่านั้น
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) อาเซียนได้ตั้งเป้าเป็น
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี 2558 โดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่
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เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN
Identity) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยได้จัดทาแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือใน 6
ด้าน ได้แก่
1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development)
2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
3) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
4) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity)
6) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
(ที่มา : http://www.castu.org/index.php?r=site/home เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 10 ก.พ.2556)
จากสาระสาคัญของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ทาให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ต้อง
ให้ความตระหนักและวางแนวทางการพัฒนามนุษย์ โดยครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ด้านสังคมแวดล้อม การคุ้มครองทางสังคมและ
สวัสดิการสังคม ตลอดจนสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม เพื่อลดช่องวางของการพัฒนา และสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
หากทบทวนแนวคิดการพัฒนาสังคมตามแนวทางการดาเนินงานของสหประชาชาติ (UN) ทั้งในส่วนของปฏิญญา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration) ที่เป็นกรอบกาหนดแนวคิดการพัฒนามีเป้าหมายที่ต้องดาเนินการให้ได้ภายในปี
พ.ศ.2558 (2015) ได้แก่ การขจัดความยากจนหิวโหย การให้การศึกษาแก่เด็กทุกคน ส่งเสริมความเท่าเทียม ลดอัตราการตาย
ของทารก สร้างเสริมสุขภาพสตรีมีครรภ์ การต่อสู้กับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ สร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการ
เป็นภาคีหุ้นส่วนของประเทศต่างๆ โดยทั้งหมดดาเนินไปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ บนพื้นฐานการเคารพหลักสิทธิ
มนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และการไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยการส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่มีเป้าหมายเช่นเดียวกันกับประชาคมอาเซียน นับเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และสร้าง
ความเข้มแข็งระดับภูมิภาค เชื่อมร้อยกับการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาคมโลก
 งานสังคมสงเคราะห์ของประเทศสมาชิกอาเซียน
งานสังคมสงเคราะห์ของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นอีกหนึ่งช่องทางสาคัญในการศึกษาและสร้างความเข้าใจการ
พัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมของแต่ละประเทศ เนื่องจากบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในการเป็นผู้ประสานและ
ผู้จัดบริการทางสังคม และมีส่วนร่วมสร้างระบบและกลไกการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสั งคม ดังเช่น ประเทศฟิลิปปินส์ มี
พัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ก้าวหน้าที่สุดในอาเซียน เได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศอาณานิคม โดย
เริ่มจากงานการกุศลแบบคริสเตียน จนพัฒนาแนวคิด วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความเป็นชุมชน และความเป็นพื้นถิ่น
มากขึ้น เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์,2556: หน้า19-21)
ในขณะที่งานสังคมสงเคราะห์ในประเทศสิงคโปร์ มีจุดเริ่มที่คล้ายกันในมิติของงานการกุศลและการทาประโยชน์
เพื่อสังคม โดยยุคเริ่มแรกของการจัดการศึกษาสังคมสงเคราะห์ เกิดขึ้นราวปี พ.ศ.2495 (1952) งานสังคมสงเคราะห์ของ
สิงคโปร์ในช่วงแรก ให้ความสาคัญอย่างมากกับงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ อันสะท้อนถึงความเชื่อมโยงกับสวัสดิการ
ด้านระบบการดูแลสุขภาพและงานด้านสาธารณสุข ช่วงเวลาถัดมาราว พ.ศ.2508 (1965) สิงคโปร์ได้มีการพัฒนางานสังคม
สงเคราะห์ในโรงเรียน นับเป็นความโดดเด่นอย่างยิ่งของงานด้านสังคมสงเคราะห์ของประเทศสิงคโปร์ และภูมิภาคอาเซียน
สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางนโยบายของประเทศ ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษา ของประชนชาวสิงคโปร์ มีการจัด
หน่วยงานที่เรียกว่า Student care service และบริการให้การปรึกษา (Counseling) (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2556: หน้า
25) ให้แก่นักเรียนและครอบครัว
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งานสั งคมสงเคราะห์ ใ นประเทศเวี ย ดนาม มี ค วามน่ า สนใจเนื่ อ งจากมี จุ ด พลิ ก ผั น หลายช่ ว งเวลาอั น เกิ ด จาก
สถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศ มีจุดเริ่มต้นจากศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก โดยมุ่ง เน้นงานด้านสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ แต่การดาเนินงานเป็นอันต้องชะงักงัน เนื่องจากภาวะสงครามในประเทศ (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ , 2556: หน้า
10) กลุ่มเป้าหมายที่จัดบริการทางสังคม ได้แก่ ผู้พิการและผู้ได้รับผลกระทบจากสงคราม เนื่องจากหลังภาวะสงคราม
ภายในประเทศ เวียดนามมีครอบครัวที่สมาชิกตาย ทุพลภาพ หรือทารกแรกเกิดพิการทางสมองและ/หรือร่างกาย จาก
อิทธิพลของฝนเหลือง ปัจจุบันเวียดนามให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม ลดจานวนผู้เปราะบางทาง
สังคม ได้แก่ เด็ก ผู้หญิง คนพิการ และผู้สูงอายุ มุ่งเน้นส่งเสริมบทบาทการทางานของนักสังคมสงเคราะห์และระบบการ
ทางานสังคมสงเคราะห์ โดยเชื่อว่าการสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคม (Social protection) ต้องมีวิชาชีพที่เข้มแข็งมา
ช่วยทางานให้ประชาชน
หลังจากการศึกษาการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมผ่านมุมมองการสังคมสงเคราะห์ของสามประเทศในอาเซียน
ที่มีจุดเริ่มคล้ายเคียงกัน จากการทางานด้านศาสนา โดยเฉพาะศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก ต่อไปเป็นการศึกษาในประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งประชาชนเป็นชาวมุสลิม นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก เริ่มแรกของงานสังคมสงเคราะห์ในอินโดนีเซีย
สะท้อนให้เห็นปัญหาสังคมของประเทศ ได้แก่ ปัญหาด้านความยากจน (อินโดนีเซียจัดเป็นประเทศที่มีจานวนประชากรมาก
เป็นลาดับที่ 4 ของโลก) งานสังคมสงเคราะห์เริ่มต้นจากงานอาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งในช่วงแรกการช่วยเหลือผู้
เปราะบางทางสังคม มีปลายทางที่การเข้าสู่สถานสงเคราะห์ แต่แนวทางการดาเนินงานในปัจจุบันมุ่งเน้นบริการที่ใช้ครอบครัว
เป็นฐาน มีการจัดบริการด้านการคุ้มครองเด็ก และปัจจุบันได้พัฒนา ปรับปรุงระบบบริการสังคมผ่านการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมแผนงานด้านการศึกษาให้กับชุมชน (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ , 2556: หน้า
34-35)
ประเทศมาเลเซีย เป็นอีกประเทศหนึ่งที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่จุดเริ่มต้นของงานสังคมสงเคราะห์มาจากคณะ
มิชชันนารีของศาสนาคริสต์ ที่เข้ามาดูแลด้านสุขภาพและการเจ็บป่วย ถือได้ว่ามีรากฐานการทางานจากงานการกุศลอีกเช่นกัน
ในช่วงทศวรรษ 1940 งานสังคมสงเคราะห์ของมาเลเซีย เน้นการทางานกับเด็กและเยาวชน และการจัดสวัสดิการภาคชนบท
และภาคอุสาหกรรม ปัจจุบันงานสังคมสงเคราะห์ในมาเลเซีย มุ่งเน้นที่งานสังคมสงเคราะห์คลินิก มากกว่างานด้านการพัฒนา
ชุมชนหรือการพิทักษ์สิทธิ์ (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2556: หน้า 37,40)
ประเทศบรูไน ดารุสซาราม ประเทศบรูไนให้ความสาคัญด้านบริการทางการแพทย์และระบบการดูแลสุขภาพ งาน
สังคมสงเคราะห์ในประเทศบรูไนปรากฏชัดเจนมาก ราวต้นทศวรรษที่ 1980 โดยเฉพาะงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ มี
การให้บริการทั้งในโรงพยาบาลและในหน่วยงานสุขภาพชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจัดบริ การดูแลทางสังคม (Social care) (กิ
ติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ , 2556: หน้า 52) แก่ผู้ป่วยและครอบครัว มีบริการอนามัยแม่และเด็ก บรูไนให้ความสาคัญกับ
สวัสดิการด้านครอบครัว การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กทั้งด้านร่างกายและอารมณ์
ในส่วนของการวิเคราะห์งานสังคมสงเคราะห์ของสามประเทศต่อไปนี้ ได้แก่ กัมพู ชา เมียนมาร์ (พม่า) และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล พบข้อมูลไม่มาก โดยในประเทศกัมพูชา เริ่มงานสังคม
สงเคราะห์ใน พ.ศ.2535 (1992) มีการจัดตั้งในรูปแบบหน่วยงานบริการสังคม (Social service) กัมพูชาได้รับการสนับสนุน
งานสังคมสงเคราะห์และการศึกษาสังคมสงเคราะห์จากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย เกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา
โดยกลุ่มเป้าหมายของการบริการทางสังคม ได้แก่ ผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ และผู้พิการ
ประเทศเมียนมาร์ (พม่า) พบข้อมูลด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ที่ให้บริการแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
การทางาน ได้แก่ เด็กที่มีความเปราะบางพิเศษ ถูกทาร้าย ทารุณกรรม เด็กที่ถูกแยกจากครอบครัว หรือไม่มีพ่อแม่ดูแล ดังนั้น
ทิศทางการทางานด้านการพัฒนาสังคมที่สาคัญของพม่าอีกประการ คือ ระบบการคุ้มครองเด็ก (Child protection)
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งานสังคมสงเคราะห์ในประเทศลาวไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ราวปี พ.ศ. 2547 (2004)
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จัดการฝึกอบรมทางสังคมสงเคราะห์ และรับนักศึกษาชาวลาว มาศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ในประเทศลาว ปัจจุบันลาวพยายามจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในภาควิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) โดย
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาสังคม และจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมของลาว ได้แก่ เด็ก เยาวชน และสตรี บนพื้นฐาน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต วิถีสังคมของประเทศลาว (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2556, อ้างแล้ว)
 การจัดสวัสดิการสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน
ASCC มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยลดความยากจนและส่งเสริมการคุ้มครอง
และสวัสดิการสังคม เน้นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าด้านสังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก รวมถึงการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG) ในการกาจัดความยากจนและความหิวโหย
ประชาชนอาเซี ย นทุ ก คนต้ อ งมี ค วามปลอดภั ย ด้ า นอาหาร เข้ า ถึ งบริ ก ารทางการแพทย์ ที่ เ พี ย งพอและราคาถู ก ปลอด
ยาเสพย์ติด และพร้อมรับภัยพิบัติเพื่อประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น (http://www.castu.org/index.php เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่
10 ก.พ.2556)
ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญ 6 ด้านดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การพั ฒ นามนุ ษ ย์ ด้ า นการศึ ก ษา การพั ฒ นามนุ ษ ย์ ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานที่ เ หมาะสม ส่ งเสริ ม เทคโนโลยี
สารสนเทศ เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพสาหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พัฒนาระบบราชการ
2. การคุ้มครองและจัดสวัสดิการสังคม ขจัดความยากจน สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม ส่งเสริมความ
มั่นคง และความปลอดภัยด้านอาหาร ส่งเสริมการดูแลสุข ภาพและคุณภาพชีวิ ต เพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่ อ
รับประกันอาเซียนปลอดยาเสพติด สร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3. ความยุติธรรมและสิทธิ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสาหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
คุ้มครองและส่งเสริมแรงงานย้ายถิ่นฐาน ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
4. ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก จัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมข้ามแดน ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการดารงชีวิตในเขตเมืองต่างๆ ของอาเซียนประสานเรื่องนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูลของอาเซียน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจัดการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้าจืด
ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การจัดการต่อผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความรู้สึกของการเป็นประชาคม
ส่งเสริมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน สร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม การมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ชุมชน
6. การลดช่องว่างทางการพัฒนา
(ที่มา : http://www.castu.org/index.php เข้าถึง ข้อมูลเมื่อ 10 ก.พ.2556)
หากพิจารณาสาระและประเด็นสาคัญของการพัฒนาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พบว่าอาเซียนให้
ความสาคัญกับการพัฒนามนุษย์เป็นลาดับแรก เนื่องจากการพัฒนาคนจะนาไปสู่การพัฒนาสังคมต่อไป โดยมีการจัดสวัสดิการ
สังคมผ่านระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือและวิธีการสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทบทวนงานสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมอาเซียนในอดีต
เป้าหมายสาคัญของงานสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการคือให้ประชาชนดาเนินชีวิตตามปกติสุข (Well-being)
สาหรับนโยบายสังคมของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว มียุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการ 4 ประเภท ได้แก่ 1) การผลิตทางเศรษฐกิจ
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(Economic production) 2) การกระจายความเป็นธรรม (Redistribution) 3) ความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นของสังคม
(Social security and solidarity) 4) และการรวมหมู่ (Collective approaches) โดยทิทมัสส์ เสนอว่า การกระจายความ
เป็นธรรมหรือประโยชน์แก่ประชาชนเป็นการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการ มี 3 ลักษณะ ได้แก่ สวัสดิการทางสังคม
, สวัสดิการทางการเงิน และสวัสดิการทางด้านอาชีพ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สวัสดิการครอบครัวและสังคม หน่วยที่
10-15, 2545) ส่วนการจัดสวัสดการสังคมของประเทศกาลังพัฒนาในแบบภูมิภาคอาเซียน ยังผูกพันเชื่อมโยงกับศาสนาเป็น
พื้นฐานสาคัญ ซึ่งมี 3 ศาสนา ได้แก่ อิสลาม คริสต์ และพุทธ
ศาสนาอิสลาม มีหลักคาสอนที่เชื่อมโยงกับการจัดสวัสดิการสังคมค่อนข้างชัดเจนในข้อที่ 3 จากทั้งหมด 5 ประการ
ได้แก่ ข้อแรกไม่นับถือพระเจ้าองค์อื่นนอกจากพระอัลเลาะห์ ข้อ 2 ต้องสวดมนต์สม่าเสมอวันละ 5 ครั้ง ข้อ 3 บริจาคทาน
หรือ ซะกาต ควรแบ่งปันช่วยเหลือคนที่มีน้อยกว่าตน นบีกาหนดให้เสียซะกาตร้อยละ 2.5 เป็นจุดประสงค์หนึ่งในการเก็บภาษี
เพื่อบารุงศาสนาและช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ข้อ 4 คือ การถือศีลอดในเดือนเราะห์มาฎอน และข้อที่ 5 คือการประกอบพิธีหัจญ์ที่
เมืองเมกกะครั้งหนึ่งในชีวิต นอกจากนี้ลักษณะเด่นอีกประการของศาสนาอิสลามคือการสืบทอดมรดกของครอบครัว ระบุให้มี
การแบ่งมรดกแก่ลูกทุกคนอย่างเสมอภาคทั้งชายและหญิง
ศาสนาคริ ส ต์ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ความรั ก และความเมตตาต่ อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ อุ ทิ ศ และเสี ย สละ ไม่ เ ห็ น แก่ ตั ว
คริสตศาสนิกชนรักและศรัทธาในพระเจ้า เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลก ดังนั้นจึงรักและหวงแหนธรรมชาติ ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ไม่
ก่อความรุนแรงและสงคราม ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม ในส่วนของพุทธศาสนา มีหลักการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน การทาบุญ ซึ่งบุญใน
พุทธศาสนานี้เองที่เป็นทุนทางสังคมที่สาคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการทาบุญตักบาตร การบริจาคสิ่งของ วัดถือเป็นศูนย์กลาง
การช่ ว ยเหลื อ และบริ ก ารสั ง คม ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ เป็ น ที่ ใ ห้ ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ในชี วิ ต ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย และจิ ต ใจ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สวัสดิการครอบครัวและสังคม หน่วยที่ 10-15, 2545)
การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคมในประเทศไทยและประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น นอกจากการศึ ก ษาทบทว นสภาพสั งคม
วัฒนธรรมและทุนทางสังคมของแต่ละประเทศแล้ว สถานการณ์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศสมาชิกไม่ว่าจะเป็น
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การเมือง เศรษฐกิจ ก็เป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการในแต่ละประเทศด้วย
หากมองย้ อนกลับไปราวหนึ่งทศวรรษก่ อนหน้านี้ ศูนย์ทรัพยากรเศรษฐกิจและการพัฒนา หน่วยงานในสังกั ด
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) มีรายงานผลการศึกษาผลกระทบทางสังคมอันเนื่องมาจาก
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ อันประกอบด้วย อินโดนีเซีย เกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย ฟิลิปปิน ส์
และไทย พบปัญหา ดังนี้ ด้านการจ้างงานและรายได้ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม ความเหลื่อม
ล้าด้านรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวย ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข มีการจัดสรรงบประมาณลดลง จากภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจทาให้ครอบครัวโดยเฉพาะสตรี ต้องรับภาระการเลี้ยงดูบุตรเพิ่มขึ้น กลุ่มเด็กและเยาวชนจานวนมากต้องออกจาก
โรงเรียนกลางคัน แรงงานภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างถูกเลิกจ้างงาน เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าว ทาให้ประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน จาเป็นต้องดาเนินนโยบายทางสังคม และจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สวัสดิการครอบครัวและสังคม หน่วยที่ 10-15, 2545)
การดาเนินงานสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมของอาเซียนปัจจุบัน
ปัจจุบันแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมยังคงไว้ซึ่งสามเสาหลัก ได้แก่ การบริการสังคม (Social service) การ
ประกันสังคม (Social insurance) และการสงเคราะห์ (Social assistance) อย่างไรก็ตามประเทศอาเซียนยังมีความแตกต่าง
ในการจัดบริการ รวมถึงความพร้อมด้านการให้บริการ ดังข้อมูล ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระบบคุ้มครองทางสังคมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระบบประกันสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระบบคุ้มครองทางสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศ
กลยุทธ
ประกัน
ประกันสุขภาพ
การช่วยเหลือสังคม
บริการ
ระดับชาติ สังคม
สังคม
ถ้วน ระดับ กอง เงิน เงิน เงิน อา จ้าง
หน้า ชุมชน ทุน โอ อุดหนุ ผู้สูง หาร งาน
สุขภ น
น
อายุ
โดยรัฐ
าพ
กัมพูชา
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ลาว
?
/
/
/
/
/
/
พม่า
?
/
/
/
/
/
/
เวียดนาม
/
/
/
/
/
/
/
/
อินโดนีเซีย
?
/
/
/
/
/
/
/
/
ฟิลิปปินส์
?
/
/
/
/
/
/
/
/
ไทย
?
/
/
/
/
/
(ที่มา : Jones and Maria Stavropoulou 2012 อ้างถึงใน สมชัย จิตสุชน, 2555)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระบบประกันสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศ

เจ็บป่วย

คลอด
บุตร

สูงอายุ

ทุพพล
ภาพ

สงเคราะห์
บุตร

เสียชีวิต

บาดเจ็บ
จาการ
ทางาน

ว่างงาน

กัมพูชา
ลาว
/
/
/
/
/
/
พม่า
/
/
จากัด
จากัด
จากัด
/
เวียดนาม
/
/
/
/
/
/
/
อินโดนีเซีย
In-kind
/
/
/
/
ฟิลิปปินส์
/
/
/
/
/
/
ไทย
/
/
/
/
/
/
/
/
(ที่มา : Jones and Maria Stavropoulou 2012 อ้างถึงใน สมชัย จิตสุชน, 2555)
ตัวอย่างการจัดสวัสดิการที่ดี : ประเทศสิงคโปร์ ปกครองด้วยระบบกฎหมาย Common law (กฎหมายจารีต
ประเพณี) ซึ่งลักษณะเฉพาะคือการปฏิเสธระบบรัฐสวัสดิการ แต่สิงคโปร์อาศัยภาคีหุ้นส่วน (องค์กรต่างๆ องค์กรอาสาสมัคร
ชุมชน ภาคธุรกิจ) มาร่วมจัดบริการสังคม (Social service) ซึ่งจะได้รับการลดหย่อนภาษี สิงคโปร์มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ของประชาชนโดยเฉพาะด้านการศึกษา รัฐบาลมุ่งเน้นให้ประชาชนพัฒนาตนเองอันจะนาไปสู่การพัฒนาสังคม โดยไม่รอความ
ช่วยเหลือจากรัฐฝ่ายเดียว ภาครัฐจัดบริการด้านการอุดหนุน (Subsidizations) บริการที่จาเป็น ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ
เป็นต้น ด้านกองทุนเลียงชีพ (Central provident fund) เป็นกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ เป็นการออมรูปแบบหนึ่ง และ
ด้านองค์กรอาสาสมัครสวัสดิการ (Voluntary welfare organizations) ได้แก่ องค์กรเอกชนที่จัดสวัสดิการให้ประชาชนและ
ชุมชนโดยตรง เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
สวัสดิการที่มุ่งเน้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนไร้ที่พึ่ง สวัสดิการด้านเด็ก เด็กในนิยาม
การทางานของสิงคโปร์ คือ บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 14 ปี เยาวชน คือบุคคลที่มีอายุ สูงกว่า 14 ปี แต่ต่ากว่า 16 ปี ระบบ
คุ้มครองเด็ก มีลักษณะเด่นคือ มีผู้คุ้มครองดูแลเฉพาะ มี 3 มาตรการหลัก คือ บริการส่งเสริม บริการสนับนุน และบริการ
ทดแทน ในส่วนของสวัสดิการด้านสตรีมุ่งเน้นความเท่าเทียมทางเพศ คุ้มครองความเท่าเทียมระหว่างสามีภรรยา มุ่งเน้นการ
จัดสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการทางานหารายได้ เน้นการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและด้านการเงิน
สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก รัฐบาลจึงให้ความสาคัญกับกลุ่มนี้ มี
กฎหมายบ้านพักผู้สูงอายุ (Home for the aged act) มีการจัดบริการทางการแพทย์เป็นพิเศษสาหรับผู้สูงอายุ มีบ้านพักดูแล
รักษา (Nursing home) สวัสดิการสาหรับผู้พิการ มีการจัดแผนสนับสนุนและพัฒนาบริการแก่คนพิการให้มีสิทธิเท่าเทียมกับ
คนทั่วไป ทั้งด้านการศึกษาและการทางาน และจัดบริการตามความต้องการของผู้พิการด้วย เช่น การจัดอบรมความรู้ให้คน
ทั่วไปเข้าใจความพิการ จัดที่พักอาศัย สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก จัดการคมนาคม และยกวันภาษีแก่องค์กรเอกชนที่
บริจาคเงินหรือทาประโยชน์แก่ผู้พิการ เป็นต้น (โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม ในการ
คุ้มครองสิทธิประชาชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล, 2551)
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ตัวอย่างการจัดสวัสดิการที่กาลังพัฒนา : ประเทศเมียนมาร์ (พม่า) เป็นประเทศที่ถูกปกครองโดยรัฐบาลทหาร
ตั้งแต่ พ.ศ.2531 (1988) รัฐบาลทหารพม่าได้ละเลยกับระบบการศึกษาของประชาชน ซึ่งถือเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็น
และสาคัญที่ประชาชนควรได้รับ สะท้อนให้เห็นวิกฤตการพัฒนาประเทศ และเป็นข้อจากัดด้านการพัฒนาสังคมและการจัด
สวัสดิการสังคมแก่ประชาชนตามไปด้วย งบประมาณกว่าร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (NDP) ถูกนาไปใช้
สาหรับกองทัพ และมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่ใช้ด้านการศึกษา นอกจากนี้ยังพบความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาและกองกาลัง
ทหารอย่างรุนแรงอีกด้วย เมื่อนักศึกษาและประชาชนไม่ได้รับการศึกษา จาเป็นต้องหางานทาแต่ก็เกิดปัญหาการว่างงาน เมื่อ
อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหายาเสพย์ติด การขายบริการทางเพศ การติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ และเพิ่ม
จานวนมากขึ้น (สหพันธ์นักศึกษาพม่า เอกสารการสัมมนาวิชาการด้านความมั่นคงของมนุษย์, 2545)
สรุปงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมผ่านมิติสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
จากการศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียนพบว่าแท้จริงแล้วมีหลายกลุ่มชาติพันธ์และมี
การผสมผสานระหว่างเชื้อชาติที่หลากหลายรวมถึงด้านวัฒนธรรมด้วย หรือที่เรียกว่าวัฒนธรรมผสม (Hybrid culture) จน
อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มประเทศอาเซียนไม่มีความบริสุทธิ์ทางเชื้อชาติเนื่องจากมีการผสามผสานเชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ระหว่างกัน
ด้ว ยความหลากหลายทางเชื้ อ ชาติ แ ละกลุ่ มชาติพั น ธุ์ นี้เ องถือ ได้ว่ า เป็น ปั จจั ย ส าคั ญ ล าดั บ ต้น ที่ ก ลุ่ม ประเทศอาเซีย นให้
ความสาคัญในการจัดสวัสดิการสั งคม และการเปิดโอกาสทางสังคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้าถึงการจัดสรรทรัพยการ ดัง
ตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และลาว
ประเทศสิงคโปร์ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ ดังนี้ จีน 76.8% รองลงมาคือมาเลย์ 13.9% อินเดีย 7.9% และ
อื่นๆ 1.4% ตามลาดับ (CIA: The World Fact book, 2012 อ้างถึงใน มรกตวงศ์ ภูมิพลับ,2556) ซึ่งสิงคโปร์เปิดกว้างทาง
วัฒนธรรมและพยามยามสร้างมาตรฐานทางสังคม ออกนโยบายสังคมที่เน้นประเด็นเชิงวัฒนธรรม ให้ความสาคัญเรื่องความ
เท่าเทียมระหว่างเชื้อชาติ ดังเห็นได้จากการทีส่ ิงคโปร์มีภาษาทางการถึง 4 ภาษา ได้แก่ จีนกลาง อังกฤษ มาเลย์ และทมิฬ
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมอันถือเป็นความสาเร็จของรัฐบาลสิงคโปร์ นอกจากนี้ประเทศลาวเป็นอีกหนึ่ง
ประเทศที่มีประชากรหลายกลุ่มชาติพันธ์แต่มีวัฒนธรรมความเชื่อเรือ่ ง ฮีต หรือจารีตอันเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับ
พระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า ฮีตสิบสอง หมายถึงประเพณีทั้งสิบสองเดือน สะท้อนวิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรจากความ
เป็นสังคมเกษตรกรรม การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างคน ครอบครัว เครือญาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระบบการสนับสนุนและการ
สร้างเครือข่ายทางสังคมของชาวลาวผ่านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และยังเป็นการใช้กระบวนการกลุ่มในการเสริมพลัง
(Empowerment) ให้แก่บุคคลและกลุม่ ด้วย ส่วนมาเลเซียมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งอินเดีย จีน ตะวันตกซึ่งในอดีต
เคยเกิดความขัดแย้งด้านเชื้อชาติแต่ปัจจุบันรัฐบาลสามารถดารงความเป็นพหุวัฒนธรรมได้ในขณะที่พม่าและอินโดนีเซียถึงแม้
จะมีความหลากหลายด้าน เชื้อชาติและกลุ่มชาติพันธุ์แต่ยังไม่มีลักษณะเด่นและความเข้มแข็งปรากฏชัดมากนัก
นอกจากนียังพบว่าการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินงานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคมของประเทศต่างๆ อาทิ เวียดนามที่รัฐบาลในความสาคัญอย่างมากด้านวัฒนธรรมแห่งชาติ ความเป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมจนนาไปสู่การให้ความสาคัญกับการสวัสดิการด้านการศึกษาของชาวเวียดนาม โดยมีรากฐานจาก
ครอบครัวที่ส่งเสริมให้ลูกหลานเรียนหนังสือจนถึงระดับการศึกษาสูงที่สุด ประกอบกับค่านิยมด้านการศึกษาสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสถานะทางสังคมได้ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการต่อสู้เมื่อครั้งสงครามเวียดนาม ที่แสดงถึงความอดทนมานะ
พยายามของชาวเวียดนามต่อการรุกรานจากประเทศมหาอานาจทั้งฝรั่งเศสและอเมริกา ทาให้ชาวเวียดนามลุกยืนหยัดต่อสู้
และพัฒนาศักยภาพของประชาชนจวบจนปัจจุบัน
บรูไนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความสาคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมาก โดยถือว่าขนบประเพณีกาหนดวิถี
ชีวิต จัดระเบียบสังคมและกฎหมาย ชาวบรูไนมีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียว เป็นมิตรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรักสงบเนื่องจาก
ประชากรส่วนใหญ่ปฏิบตั ิตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลามและยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีแบบชาวมลายูอย่างเคร่งครัด
(ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน, 2556.) เป็นประเทศมีระบบรัฐสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ รัฐบาลให้หลักประกันความมั่นคงด้านการศึกษา
การรักษาพยาบาล และด้านที่อยูอ่ าศัย
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หลังจากเปิด มุม มองการศึก ษาเพื่อสร้า งความเข้ า ใจการพั ฒนาสังคมและการจัดสวัส ดิการสังคมผ่านมิติสั งคม
วัฒนธรรม จุดร่วมอันเป็นฐานคิดสาคัญอีกประการหนึ่ งของการพัฒนาคื อ หลักและแนวคิ ดด้านสิท ธิมนุษยชน ปัจจุบั น
สหประชาชาติ แ ละทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคได้ ส นับ สนุ น ให้ แ ต่ ป ระเทศและนานาชาติ มุ่งเน้ น จั ด การส่ ง เสริ ม ทางสั ง คม (Social
promotion) เช่น การกาหนดมาตราฐานการศึกษา ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน การคุ้มครองทางสังคม (Social protection)
เช่น การคุ้มครองบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการปาองกันทางสังคม (Social prevention) เช่น การสร้างการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร การแนะนา เพื่อเข้าถึงการพัฒนา
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ได้พยายามส่งเสริมความยุติธรรม และสิทธิของประชาชน เน้นการปกป้อง
ผลประโยชน์ สิทธิ รวมทั้งส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนจึง
ควรให้ความสาคัญด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยควบคู่ไปด้วย แต่อาเซียนยังมีข้อจากัดเกี่ยวกับพัฒนาการประชาธิปไตย ทาให้
ความร่วมมือของอาเซียนในเรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ไม่พัฒนาเท่าที่ควร
 องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการในอาเซียน
องค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ
1. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
มนุษย์ สนับสนุนการรวมตัวกันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา และทุ่มเททรัพยากรเพื่อการพัฒนามนุษย์
2. กองทุนพัฒนาเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เป็นกลไกการช่วยเหลือเด็ก พิทักษ์สิทธิเด็กให้ได้รับการปกป้อง
คุ้มครอง พัฒนา สามารถตัดสินใจในการดาเนินชีวิต และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3. สานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยอันเกิดจากความขั ดแย้งทางเชื้อชาติ
ศาสนา การเมือง โดยดาเนินการปกป้องคุ้มครอง และช่วยเหลือ
4. องค์การกาชาดสากล มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้อยโอกาส ที่จาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เช่น ผู้
ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ประชาชนยากจน ผู้ลี้ภัย ผู้ประสบปัญหาโรคร้ายแรง เป็นต้น
5. ธนาคารโลก หรือ ธนาคารสากลเพื่อการฟื้นฟูพัฒนา (World Bank) สนับสนุนทุน หรือเงินกู้ สาหรับประเทศกาลัง
พัฒนา โดยผู้ถือหุ้น ร้อยละ 45 คือ ประเทศอุตสาหกรรม หรือ G7
6. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือปัญหาการเงินระหว่างประเทศ
7. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและสิทธิสากลของ
แรงงาน เช่น ความปลอดภัย การได้รับประกันสังคม เป็นต้น
องค์กรทั้งหลายเหล่านี้ มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาและส่งเสริมระบบสวัสดิการในภูมิภาคอาเซียน เช่น การเข้าไป
มีส่วนร่วมกาหนดนโยบายสังคม การกระจายความเป็นธรรมทางสังคม และรักษาสิทธิแก่ประชาชน ให้เข้าถึงและได้รับ
สวัสดิการพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สวัสดิการครอบครัวและสังคม หน่วยที่ 10-15,
2545) อย่างน้อยที่สุดเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้บรรลุกรอบแนวทางการพัฒนาร่วมกัน
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เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แรงผลักดันและการขับเคลื่อนศาสตร์สังคมสงเคราะห์เชิงวิชาการ
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Abstract
The article of “Chiang Mai and Chiang Mai University: The Impulsion and Social Work
Academically Movement” is part of the study “Social Work CMU.: The Research of Historical and
Current Status” funded by Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University. The aim is to explore the
social work historical context in Chiang Mai. Chiang Mai had been selected to set up the first University in
region. From this change, it has been effecting to the educational development, social development and
social critical view of people from the North, especially Chiang Mai people. The study found that the
American missionaries’ entering is the significant turning point and it been influencing to Chiang Mai in
various perspectives up to present such as the modern educational foundation, the modern medicine,
the western social work and these become identity and culture of Chiang Mai and also the idea of
locating University in Chiang Mai in 1964. For social work academic in Chiang Mai University officially
started in 1970. But before this, there were slightly mentions to social work from an American visiting
lecture at the beginning. The debating issue of this study highlights on whether or not Chiang Mai
socio-historical change and the establishment of Chiang Mai University are importantly driven to set up

social work academically education in northern?
Keywords : Chiang Mai, Chiang Mai University, and Social Work
บทคัดย่อ
บทความเรื่อง “เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: แรงผลักดันและการขับเคลื่อนศาสตร์สังคมสงเคราะห์เชิง
วิชาการ” เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าเรื่อง “สังคมสงเคราะห์ มช,: งานวิจัยเพื่อค้นหาประวัติศาสตร์และสถานะปัจจุบัน”
ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพือ่ ค้นหาประวัตศิ าสตร์สังคมสงเคราะห์ในจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ถูกคัดเลือกให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงนีส้ ่งผลกระทบต่อความตื่นตัวด้าน
พัฒนาการศึกษา, การพัฒนาสังคมและมุมมองการวิเคราะห์สังคมของประชาชนในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็น
อย่างมาก การศึกษาพบว่า การเข้ามาของกลุ่มมิชชันนารีชาวอเมริกนั คือจุดเปลีย่ นสาคัญและมีอิทธิพลต่อเมืองเชียงใหม่ใน
หลายด้านจนกระทั่งปัจจุบันนี้ เช่น การวางรากฐานระบบการศึกษาสมัยใหม่ การแพทย์สมัยใหม่ งานสังคมสงเคราะห์แบบ
ตะวันตก จนกลายเป็นเอกลักษณ์และเป็นวัฒนธรรมของเชียงใหม่ รวมถึงแนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ในปี พ.ศ.
2507 อีกด้วย ส่วนการศึกษาสังคมสงเคราะห์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริม่ ขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2513 แต่ก่อนหน้า
นั้นมีการกล่าวถึงงานสังคมสงเคราะห์บ้างเล็กน้อย โดยอาจารย์ชาวอเมริกันที่มาช่วยสอนในช่วงเริ่มต้น ประเด็นอภิปรายของ
การศึกษาคือ ทั้งประวัติศาสตร์สังคมเมืองเชียงใหม่และการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีส่วนผลักดันให้เกิดการศึกษาสังคม
สงเคราะห์เชิงวิชาการในภาคเหนือใช่หรือไม่
คาสาคัญ : จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และสังคมสงเคราะห์

1

อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ความนา
ศาสตร์วิชาการสังคมสงเคราะห์สาหรับประเทศไทย ยังนับว่าเป็นองค์ความรู้ที่ใหม่มาก เมื่อเทียบกับศาสตร์ในด้าน
อื่น ๆ แต่เมื่อพิจารณาในความเป็นวิธีการ หรือรูปแบบการดูแลให้ความช่วยเหลือ คงไม่เกินเลยนัก หากจะกล่า วว่ารากเหง้า
ของสังคมไทยก็มีการดูแลช่วยเหลือกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมมาแต่ดั้งเดิม
สิ่งที่น่าสนใจเมื่อมุ่งประเด็นศึกษาเรื่องการแพร่หลายของศาสตร์ทางวิชาการสังคมสงเคราะห์ในระยะเริ่มแรกจะ
กระจุกตัวอยู่ในส่วนกลาง เช่นเดียวกับศาสตร์อื่น ๆ ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่ขยายการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค ทว่า นับตั้งแต่
มีการตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญในบริบททาง
การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้สร้างประวัติศาสตร์และความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาสังคมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาท้องถิ่นและการธารงเอกลักษณ์พื้น
ถิ่นล้านนา
อาจกล่าวได้ว่า องค์ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ถือกาเนิดมาพร้อมๆ กับปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มุ่งมั่น
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองและพัฒนาท้องถิ่น โดยในระยะแรกเป็นกระบวนวิชาเกี่ยวกับการทาความเข้าใจปัญหา
สังคม ต่อมามีการบรรจุรายวิชาสังคมสงเคราะห์อย่างเป็นทางการเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2513 แต่ในระหว่างนั้นมีหลักฐาน
พบว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์มีการส่งผ่านรูปแบบการฝึกอบรมวิ ชาการขึ้นในภาคเหนือ ที่จัดหวัด
เชียงใหม่ จัดโดยกรมประชาสงเคราะห์ ในปีพ.ศ. 2512 ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่า งานสังคมสงเคราะห์ในภาคเหนือในช่วง
ระยะเวลานั้นมีความเฟื่องฟูและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
บทความชิ้นนี้ต้องการวิเคราะห์ต้นกาเนิดงานสังคมสงเคราะห์และการศึกษาสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดเชียงใหม่
โดยผู้เขียนวิเคราะห์ผ่านการรับอิทธิพลจากต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อครั้งแรกเริ่มเข้ามาเผยแผ่ศาสนาใน
เชียงใหม่ นอกจากนั้น การค้นหาประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาสังคมสงเคราะห์ผ่านเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นาข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงต้นกาเนิดศาสตร์สังคมสงเคราะห์เ ชิงวิชาการในมหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่ก็เ ป็นอีกมุมสะท้อนหนึ่ ง
พัฒนาการของศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
การนาเสนอเพื่อถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงอันกลายเป็นแรงผลักดันให้
เกิดศาสตร์สังคมสงเคราะห์เชิงวิชาการในภาคเหนือ ได้แก่ 1) การย้อนมองประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด
เชียงใหม่ในบริบทการเคลื่อนไหวภาคประชาชน รวมถึงอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส่งผลให้ประชาชนชาว
จังหวัดเชียงใหม่ตื่นตัวกับงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และ 2) มิติทางการศึกษาอย่างเป็นรูปแบบและเป็น
ทางการ ผ่านการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น เป็นแรงผลักดันอันสาคัญที่ทาให้ศาสตร์
เชิงวิชาการสังคมสงเคราะห์มีความเข้มแข็งและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย
สังคมสงเคราะห์ในมิติการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่
ในความเห็นของผู้เขียน การขยายตัวของศาสตร์การศึกษาสังคมสงเคราะห์หากวิเคราะห์โดยภาพกว้าง ๆ มีนัยยะ 2
ประการคือ 1) การให้ความยอมรับในฐานะเป็นองค์ความรู้ที่สามารถทาความเข้าใจและใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงสังคม 2)
สังคมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจนทาให้ต้องมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเยียวยา
สังคม สังคมสงเคราะห์ในมิติการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่ก็มีความผสมผสานทั้งสองนัยยะนั้น
การนาเสนอในหัวข้อนี้ ผู้เขียนหยิบยืมแนวคิดในการวิเคราะห์วิวัฒนาการสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยของจิรา
2
ลักษณ์ จงสถิตมั่น (อ้างถึงใน กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2556, น. 55-63) ที่ได้จาแนก

2

ผศ.จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น อดีตอาจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่งตาราวิชาการ
สังคมสงเคราะห์มากมาย อาทิเช่น สังคมสงเคราะห์กลุ่มชน (2549), พลวัตรความรู้สังคมสงเคราะห์กับสังคมสงเคราะห์ไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลง
(2547), การสังคมสงเคราะห์ชุมชน (2552),
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34

“การสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยออกเป็น 2 ยุค ได้แก่ สังคมสงเคราะห์ไทยยุคดั้งเดิม ,
และการสังคมสงเคราะห์ไทยสมัยใหม่ที่แบ่งย่อยออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ 1) ยุคสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 2)ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และ 3) ยุค
การพัฒนา ประมาณ พ.ศ. 2500” (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, เพิ่งอ้าง, น.58)

นอกจากนี้ผู้เขียนยังผนวกวิ วัฒนาการสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยข้างต้นกับชุดข้อมูลของ บงกช สุทัศน์ ณ
อยุ ธ ยา ในบทความเรื่ อ ง “สตรี ล้ า นนากั บ การศึ ก ษา โรงเรี ย นแห่ ง แรกของเมื อ งเชี ย งใหม่ ” (2542) ที่ เ ริ่ ม ต้ น ในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กล่าวโดยสรุป ในบทความชิ้นนี้ ผู้เขี ยนขอนาเสนอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมสงเคราะห์ในจังหวัดเชียงใหม่โดยออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ 1) ยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4,
ยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 2)
ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และ 3) ยุคการพัฒนา ประมาณ พ.ศ. 2500
ยุคที่ 1 ยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4, ยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
เผยแผ่ศาสนา, วางรากฐานทางการศึกษาและสาธารณสุข, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การให้การสงเคราะห์ทางการศึกษาผ่านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสถาบัน จัดว่าเป็นการวางรากฐานเชิง
อานาจอย่างแยบยลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่อย ๆ ส่งผ่านความคิดมายังประเทศไทย ในพ.ศ. 2402 พบว่า เป็นครั้งแรกที่
ประเทศไทยสนับสนุนให้คณะมิชชันนารีเข้ามาเผยแผ่ศาสนาได้ โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงต้องการ
เปิดรับศิลปะวิทยาการจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาประเทศ มิชชันนารีกลุ่มแรกที่มีบทบาทสาคัญคือ บิชอปปาเลกัวซ์ ชาว
ฝรั่งเศส ผู้ถวายการสอนภาษาละตินและสอนโหราศาสตร์ และดร.แดน นีช แบร็ด เลย์ หรือหมอบรัดเลย์ จนกระทั่ง พ.ศ.
2410 ดร.แดเนียล แมคกิลวารี และนางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี พร้อมลูก ๆ เดินทางมาตั้งรกรากและเผยแผ่ศาสนาใน
จังหวัดเชียงใหม่ มณฑลพายัพ ซึ่งทั้งสองท่านนี้ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่สร้างประวัติศาสตร์ด้านการสงเคราะห์ทางการศึกษาและ
การแพทย์ให้กับเมืองเชียงใหม่ในเวลาต่อมาเป็นอย่างมาก เมื่อแรกเริ่มทั้งสองพบว่า มีหญิงสาวล้านนาเพียงไม่กี่คน ที่สามารถ
อ่านและเขียนหนังสือได้ ซึ่งแตกต่างจากผู้ชายที่ได้รับการศึกษาจากการบวชเรียน จึงริเริ่มความคิดในการนาสตรีมาเข้ารีตและ
เรียนหนังสือ นอกจากนั้นยังสอนวิชาการเย็บปักถักร้อย เรียนเลข เรียนภาษาอังกฤษ เรียนร้องเพลง จนนามาสู่การจัดตั้ง
โรงเรียนสตรีแห่งแรกของภาคเหนืออย่างเป็นทางการ ในปีพ.ศ. 2421 โดยมีคณะมิชชันนารีจากพระนครขึ้นมาสมทบ ใน
ระยะแรกใช้ชื่อว่า โรงเรียนสตรี (Chiengmai Girl’s School – คัดลอกชื่อภาษาอังกฤษจากเวปไซต์ ประวัติโรงเรียนดารา
วิทยาลัย ปัจจุบันชื่อภาษาอังกฤษของจังหวัดเชียงใหม่ คือ Chiang Mai – ผู้เขียน) หรือที่คนเชียงใหม่รู้จักกันในนาม
“โรงเรียนสตรีสันป่าข่อย” (ตั้งอยู่ในย่านบ้านสันป่าข่อย-ผู้เขียน) จนกระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเสด็จเยี่ยมโรงเรียนเมื่อ
ครั้งเสด็จเยือนเชียงใหม่เป็นครั้งแรกหลังจากเสด็จไปประทับที่พระนคร ผู้บริหารโรงเรียนทูลขอพระราชทานชื่อโรงเรียนจาก
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระองค์จึงส่งโทรเลขไปทูลขอชื่อโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
3

ยึดถือเอาสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นจุดเริ่มต้น ต่อเนื่องไปถึงก่อนสมัยรัชการที่ 5 ที่ล้มเลิกระบบไพร่และทาส
4
สังคมสงเคราะห์ไทยยุคดั้งเดิม เป็นสังคมที่มีการแบ่งแยกชนชั้นออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1. ไพร่และทาส คือกลุ่มที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองหรือ
อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่ง 2. กลุ่มเจ้าขุนมูลนาย คือกลุ่มชนชั้นปกครอง ประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และ
ขุนนาง อาจารย์จิราลักษณ์วิเคราะห์ว่า ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย เป็นวิถีชีวิตปกติของผู้คน ซึ่งความไม่เท่าเทียมกันนี้เอง ได้ กลายเป็น
วัฒนธรรมของสังคมไทย และยังกลายเป็นชุดคาตอบในการอธิบายปรากฏการณ์ปัญหาสังคมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีระบบสวัสดิการสังคม (Social
Welfare) หรือวัฒนธรรมพื้นบ้ าน ที่เป็นวิถีแห่ งการช่วยเหลือกันในระหว่างสมาชิก ของสังคม เช่น ระบบเครือญาติ ระบบชุมชน และรวมถึ ง
ประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว (ดูเพิ่มเติมใน จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น, สังคมสงเคราะห์แบบไทย ทางเลือกใหม่ของ
ศาสตร์สังคมสงเคราะห์, 2532 และ กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, พัฒนาการสังคมสงเคราะห์อาเซียน, 2556)
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5 ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานชื่อ “โรงเรียนพระราชชายา” จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2466 ผู้จัดการโรงเรียนพระราชชายาได้ทา
เรื่องเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนดาราวิทยาลัย” (บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา, 2542)
ในช่วงรอยต่อระหว่างรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านศาสนา, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและด้านการศึกษาดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณ ปี
พ.ศ. 2430 มีการจัดตั้งโรงเรียนแบบตะวันตกสาหรับเด็กชายแห่งแรกในล้านนา คือ โรงเรียนชายวังสิงห์คา (ตั้งอยู่บริเวณวั ง
สิงห์คา – ผู้เขียน) ชื่อภาษาอังกฤษคือ Chiangmai Boy’s School รับเฉพาะนักเรียนชาย สอนภาษาล้านนาเป็นหลัก เป็นที่
น่าสังเกตว่า โรงเรียนชายวังสิงห์คานี้ มีครูชุดแรกเป็นทั้งชาวไทยและมิชชันนารีชาวอเมริกัน ซึ่งต่างจากโรงเรียนสตรีสนั ป่าข่อย
ที่มีเฉพาะคณะครูมิชชันนารีหญิงชาวอเมริกันเท่านั้น ส่วนชื่อโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย (The Prince Royal’s College)
ถูกตั้งแทนชื่อเดิมเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระสยามมกุฎราชกุมาร (ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย) จากนั้นจึงนามาสู่การขยายตัวทางการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลมากขึ้น เช่น การตั้งโรงเรียน
ประจามณฑลภาคพายัพ ในพ.ศ.2442 (ต่อมาคือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) เปิดเรียนแบบสหศึกษา คือเรียนทั้งชาย หญิง
พระภิกษุ สามเณร (หนังสือที่ระลึกงานทาบุญครบรอบ 85 ปี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, 2534 อ้างถึงในอนุ เนินหาด,
เชียงใหม่ พ.ศ.2496) การเข้ามาเผยแผ่ศาสนาของคณะมิชชันนารีชาวอเมริกันได้รับการขานรับที่ดีจากชาวเชียงใหม่ ดังจะเห็น
ได้จากมีการจัดตั้งโรงเรียนโดยมิชชันนารีชาวอเมริกันอีกหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนศึกษา ที่ช่วยเหลือ
นักเรียนคริสเตียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา มีการจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าของแต่ละโรงเรียน ซึ่งถือเป็นการรับเข้า
วัฒนธรรมและแนวคิดการจัดการศึกษาของสังคมตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบ การให้การสงเคราะห์ทางด้านการศึกษาของ
มิ ช ชั น นารี ช าวอเมริ กั น นี้ เ องเป็ น รากฐานของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประ เทศและเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการจั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นกัน ซึ่งผู้เขียนจะนาเสนอในลาดับถัดไป
วางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่, แนวคิดสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
อีกหนึ่งบริบทที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบาทอย่างมากต่อเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลานั้นคือ การให้บริการด้าน
สาธารณสุขและการสงเคราะห์ด้านการแพทย์ โดยความร่วมมือของคณะมิชชันนารีคริสต์ศาสนาอเมริกันเพรสไบทีเรียน
(American Presbyterian Missionary) ที่นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแล้ว ยังนาเอาการแพทย์
สมัยใหม่เข้ามาเผยแพร่ในเชียงใหม่ เช่น การตั้งโรงพยาบาลอเมริกันมิชชัน ในปี พ.ศ. 2431 เป็นโรงพยาบาลแห่งที่สองของ
ประเทศไทยและเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาค (มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 น. 46) และการสร้างสถาบันสงเคราะห์
ผู้ป่วยโรคเรื้อนแมคเคน ในปี พ.ศ. 2451 ซึ่งท้าทายต่อความเชื่อดั้งเดิมของไทยในขณะนั้นที่มองว่า โรคเรื้ อน (Leprosy) เป็น
โรคที่น่ารังเกียจและเป็นกรรมเก่าของผู้ป่วย ไม่มีทางรักษาให้หายได้ ไม่เพียงแต่การให้บริการสงเคราะห์ทางการแพทย์
สมัยใหม่เท่านั้น สถาบันสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อนแมคเคนยังครอบคลุมการให้บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพ
จิตใจของผู้ป่วย เช่น การให้กาลังใจผู้ป่วย การจัดบ้านพักให้ผู้ป่วย การฝึกอาชีพให้ผู้ป่วย แต่ผู้เขียนสันนิษฐานว่าเหตุผล
เบื้องหลังการให้บริการต่าง ๆ นั้น เป็นการแสดงความพยายามสร้างอาณานิคมทางศาสนาในภาคเหนือ ดังข้อความที่ปรากฏใน
ประวัติการก่อตั้งสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ “... แทนที่จะมีบรรยากาศซึ่งเต็มไปด้วยความขยะแขยง สถาบันฯ กลับ
กลายเป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยความผาสุขและความพึงพอใจ เพราะเหตุที่ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดเป็นคริสเตียน กล่าวได้ว่า
ศาสนาคริสเตียนเป็นกาลังใจ ให้แก่ผู้ป่วยเป็นอันมาก และผู้ป่วยได้เชื่อมั่นและยึดเอาพระกิตติคุณของพระเยซูเจ้าไว้ เป็นพลัง
ต่อสู่กับความทุกข์ทั้งปวงที่ตนได้รับอยู่ในชีวิต..” (ดรุณลักษณ์ บุญยวง, ม.ป.ป.)
ยุคที่ 2 ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
กระแสความต้องการมหาวิทยาลัยในเชียงใหม่, เชื่อผู้นา ชาติพ้นภัย
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในยุคนี้ เมื่อครั้งที่จอมพลป. พิบูลสงครามดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
ต้อ งการน าพาประเทศสู่ ค วามเป็น อารยะ เหตุ ก ารณ์ส าคั ญ ทางการศึ ก ษาในจั งหวั ด เชีย งใหม่ คื อ ความพยายามจั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค แต่ด้วยความไม่สงบของการสงคราม ทาให้ไม่สามารถตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิ ภาคได้สาเร็จ ทั้ง
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ๆ ที่มีการจัดงบประมาณในการจัดตั้งและสารวจพื้นที่ในการก่อสร้างแล้ว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ใน
แผนการจั ดตั้งด้วย จากประเด็ นดังกล่า วได้ กระตุ้นกระแสการเรี ยกร้ องให้มีส ถาบั นอุด มศึก ษาขึ้ นในจังหวัดที่ ถูกส ารวจ
(เชียงใหม่, สงขลาและอุบลราชธานี) ส่วนในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ภายหลังจากการสารวจที่ตั้งมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้จาง
ลงไป แต่ทว่า มีการปลุกกระแสการตื่นตัวขึ้นอีกครั้ง เมื่อสหรัฐอเมริกาโดยคณะมิชชันนารีที่ตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มี
ความพยายามจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยอเมริกันในจังหวัดเชียงใหม่ โดยขอบริจาคที่ดินจากนายกี นางกิมฮ้อ นิมมานเหมินท์ มหา
เศรษฐีแห่งเมืองเชียงใหม่ ทั้งสองก็ยินดียกที่ดินให้ ในขณะเดียวกันนั้นเองคณะมิชชันนารีในกรุงเทพฯ ก็ขอดาเนินการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงเทพ อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งมหาวิทยาลัยอเมริ กันในประเทศไทยทั้งสองแห่งนั้นนั้นไม่ประสบ
5
ความสาเร็จ ด้วยเหตุผลทางการเมืองที่กลัวการแทรกแซงจากรัสเซียและเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศ ทว่า ความ
ล้มเหลวครั้งนั้นกลับกลายเป็นประเด็นสาคัญเพื่อเรียกร้องให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ในเวลาต่อมา
จากกระแสความพยายามจัดตั้งมหาวิทยาลัยอเมริกันในเชียงใหม่ สร้างความตื่นตัวให้กับคนเชียงใหม่เป็นอย่างมาก
มีการรณรงค์เพื่อเรียกร้องให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยผ่านสื่อมวลชน ภายใต้แกนนาคนสาคัญคือ นายไกรศรี นิมมานเหมินท์
ในคอลัมน์ “ออกข่วง” ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชื่อ “คนเมือง” โดยให้เหตุผลของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคว่าเป็น
การลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ต้องส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือในพระนคร และเป็นการลดความแออัดในส่วนกลาง การ
ดาเนินการของหนังสือพิมพ์คนเมืองเพื่อการรณรงค์ เช่น การออกบัตรวงกลมสีแดง มีข้อความเขียนว่า “ในภาคเหนือเรา
ต้องการมหาวิทยาลัย” เป็นต้น ซึ่งการรณรงค์นี้ประสบความสาเร็จทาให้รัฐบาลไทยเอาจริงเอาจังกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยใน
เชียงใหม่ จนสามารถเปิดทาการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2507 (อนุ เนินหาด, 2550, น. 33 - 40)
จัดงานระดมทุน, ช่วยเหลืองานสาธารณกุศล
ส่วนความเคลื่อนไหวของภาคท้องถิ่นที่มีต่องานสังคมสงเคราะห์ มีข้อค้นพบว่า ในปีพ.ศ. 2474 จังหวัดเชียงใหม่ได้
จัดการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยการจัด “งานแสดงพืชผล” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “งานฤดูหนาวเชียงใหม่ ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาเงินบารุงการศึกษา, หาเงินเพื่อช่วยเหลือมารดาทารกสงเคราะห์ และหาเงินสนับสนุนการเพาะปลูก สัตว์
พาหนะ ปศุสัตว์ โดยการเก็บเงินค่าผ่านประตูคนละ 10 สตางค์ มีการเชิญชวนให้ชาวบ้านนาพืชสวน สัตว์พาหนะมาประกวด
รวมถึงมีการประกวดมารดาทารกด้วย โดยมอบหมายให้ครูและกลุ่มลูกเสือเป็นผู้เก็บเงินค่าผ่านประตู (อนุ เนินหาด, เพิ่งอ้าง,
น. 5 - 6)
3) ยุคการพัฒนา ประมาณ พ.ศ. 2500
เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนในการนาเสนอ ผู้เขียนได้แบ่งการนาเสนอในส่วนนี้ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ การ
พัฒนาและถ่ายเทองค์ความรู้สังคมสงเคราะห์เมืองเชียงใหม่ และการเริ่มต้นการศึกษาศาสตร์สังคมสงเคราะห์
การพัฒนาและถ่ายเทองค์ความรู้สังคมสงเคราะห์เมืองเชียงใหม่
ปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น, จัดตั้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกาพร้า, ผู้หญิงรวมตัวกันทางานสาธารณกุศล
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเมืองเชียงใหม่ยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุก ๆ ด้านของภาคเหนือ ผู้คนอพยพย้ายถิ่น
มาตามความเจริญที่ถูกสร้างขึ้น สิ่งที่เป็นอีกด้านของความเจริญของเมืองก็คือความเสื่อมโทรม นับตั้งแต่พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา
เมืองเชียงใหม่ประสบกับปัญหาสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขัดแย้งกับภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ปัญหาอาชญากรรม, ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง, ปัญหาเยาวชนและปัญหายาเสพติด มีการรายงานความรุนแรงของการ
แพร่หลายยาเสพติด ในขณะนั้นคือ ฝิ่นและเฮโรอีนที่ทาให้วัยรุ่นในเมืองเชียงใหม่อยากลองและบางคนไม่สามารถหลุดพ้น
กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขได้ (อนุ เนินหาด, เพิ่งอ้ าง, น. 145 - 159) รวมถึงปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาล

5

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สมโชติ อ๋องสกุลและไพรัช ตระการศิรินนท์, รายงานการวิจยั เรื่อง วิเคราะห์ผลการปฏิบัตงิ านตามภาระหน้าที่หลักของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วง พ.ศ. 2507 – 2539 น. 6-8
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
เป็นอีกประเด็นหนึ่งทางสังคมหนึ่งที่น่าสนใจและน่าค้นคว้าศึกษาต่อว่า เหตุใดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจึงมีเด็กถูกทอดทิ้งใน
โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจานวนมาก
สืบเนื่องจากปัญหาสังคมข้างต้น การก่อตั้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกาพร้าอนาถาเชียงใหม่ เพื่อมุ่งช่วยเหลือและจัดหา
สถานที่ให้เด็กกาพร้าได้พักอาศัยและให้การเลี้ยงดูรวมถึงการหาครอบครัวอุปการะ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความ
รุนแรงของปัญหาสังคมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2511 คุณกิ่งแก้ว วิบูลย์สันติ ได้มอบที่ดินและบริจาคงบประมาณใน
การก่อสร้าง “มูลนิธิเด็กกาพร้าและอนาถาเชียงใหม่ ” หรือ “บ้านกิ่งแก้ว” เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของเด็กกาพร้าอนาถา ตาม
คาแนะนาของคาแนะนาของนายแพทย์ระเบียบ ฤกษ์เกษม ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ (ในขณะนั้น) ด้วยเหตุผลที่
นางกิ่งแก้ว ต้องการทาบุญกุศลก่อนที่ตนเองจะเสียชีวิตด้วยโรงมะเร็งปอด โดยนายแพทย์ระเบียบแนะนาว่า ควรทาบุญกับเด็ก
กาพร้าจานวนมากที่ถูกทิ้งไว้ตามโรงพยาบาลและขาดสถานที่ดูแล (อนุ เนินหาด, 2545, น. 65-77)
ในขณะนั้น การพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงได้รับอิทธิพลจากประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอิทธิพลต่อการจัดตั้งองค์กรทางสังคมซึ่งรับเอาวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตกอย่างเห็นได้ชัด เช่น แนวความคิดใน
การรวมกลุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งคล้ายคลึงกับการจัดตั้งกาชาดสากลและสภาอุนาโลมแดงในประเทศไทย ที่
สาคัญคือแนวคิดนี้ได้ขยายมายังส่วนภูมิภาคคือหน่วยสตรีอาสาสมัครเชียงใหม่ ถูกจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2507 ตามบันทึกของคุณ
พูลสมัย ชัยนาม ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลากรทางการแพทย์ดว้ ยการใช้
เวลาว่างบาเพ็ญประโยชน์ในโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ โดยอาสาช่วยดูแลผู้ป่วยและช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ
มีการจัดอบรมวิชาการบริหารงานองค์การสังคมสงเคราะห์เอกชนในภาคเหนือเป็นครั้งแรก ณ จังหวัดเชียงใหม่
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นเอง มีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะทาให้ศาสตร์สังคมสงเคราะห์มีความ
เข้มแข็ง, แพร่หลายและขยายพื้นที่การทางานสังคมสงเคราะห์ในเขตภาคเหนือมากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดการฝึกอบรมวิชาการ
บริหารงานองค์การสังคมสงเคราะห์เอกชนในภาคเหนือ ครั้งที่ 1 จัดโดยสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กรมประชาสงเคราะห์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จานวนถึง 58 คน จากจังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ลาปางและแพร่ โดยเนื้อหาในการฝึกอบรมประกอบไปด้วยการปู
พื้นฐานความรู้สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์, แนวทางการจัดหาและบริการงานอาสาสมัคร, การติดต่อกับประชาชน,
การเงิน วัสดุและการบริหารงานขององค์การเอกชน, การประชุมปรึกษาหารือ, การเขียนรายงานและบริการขององค์การ
เอกชน เป็นที่น่าสังเกตว่า การอบรมในครั้งนั้นจัดอย่างเป็นทางการมาก โดยมีการเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงาน
ด้วย ส่วนวิทยากรเกือบทั้งหมดมาจากกรุงเทพมหานคร เช่น นายสุวรรณ รื่นยศ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ (ในขณะนั้น),
นางสาวนันทนีย์ ไชยสุต อาจารย์ประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายเสวก เศวตพิกุล ผู้จัดการ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและ นางชยศรี ชาลี ผู้ช่วยผู้อานวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นต้น การฝึกอบรม
ในครั้งนั้น มุ่งหวังเพื่อให้องค์กรสังคมสงเคราะห์เอกชนในภาคเหนือมีความรู้ด้านการบริหารงานองค์การสั งคมสงเคราะห์ เพื่อ
ช่วยให้การบริหารงานขององค์การอาสาสมัครเป็นไปได้ด้วยดี (สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป., น. 3) แต่
ไม่ปรากฏว่ามีการกล่าวถึงการเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากการฝึกอบรมดังกล่าว สามารถเชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเมืองเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงใน
เขตภาคเหนือในขณะนั้น โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านปัญหาสังคมที่นับวันจะซับซ้อนยิ่งขึ้น บทบาทขององค์การสังคม
สงเคราะห์เอกชนเป็นองค์การเพื่อเสริมให้การทางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงการ
เล็งเห็นความสาคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการทางานในส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างเครือข่ายบุคคลกรทางสังคมสงเคราะห์ในส่วนภูมิภาคอีกด้วย จากการฝึกอบรมในครั้งนั้น
สันนิษฐานได้ว่า มีส่วนกระตุ้ นให้การศาสตร์สังคมสงเคราะห์เชิงวิชาการที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการ
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
เคลื่อนไหวเป็นอย่างมาก โดยในปีถัดมา (พ.ศ. 2513) มีการจัดตั้งกลุ่มกระบวนวิชาที่เกี่ยวกับศาสตร์สังคมสงเคราะห์ขึ้นอย่าง
เป็นทางการในภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเริ่มต้นการศึกษาศาสตร์สังคมสงเคราะห์
จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของประเทศสหรัฐอเมริกา, บรรจุกระบวนวิชาสังคม
สงเคราะห์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร, ขาดแคลนบุคคลการทางการศึกษาสังคมสงเคราะห์
ในด้านการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค โดยในระยะ
เริ่ ม ต้ น (พ.ศ. 2507 ช่ ว งปลายแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1) มี ก ารเรี ย นการสอนใน 3 สาขาหลั ก คื อ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ในส่วนคณะสังคมศาสตร์นั้น มี การเรียนการสอนใน 2 ภาควิชาคือ
ภาควิชาภูมิศาสตร์และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ช่วงระยะเริ่มต้นของการดาเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงให้ความช่วยเหลือด้าน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งนักวิชาการผ่านองค์กรฟูลไบรท์ (FulBright) เช่น ดร.โดนัล โอ คาวกิล (Donald O.
Cowgill) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยา ซึ่งเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติรุ่นแรกของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ท่าน
เป็นอาจารย์สอนที่ภาควิชาฯ ในปีพ.ศ. 2507 (1964) นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกายังได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ
นักวิชาการชาวไทยไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา สาหรับคณาจารย์ชาวไทย เป็นคณาจารย์ที่มาจากกรุงเทพมหานคร
โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์ ผศ.ดร.นฤจร อิทธิจีระจรัส
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2556)
6
สาหรับการเรียนการสอนกระบวนวิชาสังคมสงเคราะห์นั้น จากการสัมภาษณ์ผศ.ดร.นฤจร อิทธิจีระจรัส พบว่าเมื่อ
ครั้งที่ท่านเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ประมาณปีพ.ศ. 2510 – ผู้เขียน) เริ่มมีการกล่าวถึงงานสังคมสงเคราะห์ผนวกกับองค์ความรู้
เกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น, มานุษยวิทยากายภาพ (Physical Anthropology) และปัญหาสังคม แต่
ในขณะนั้นยังไม่ได้มีการเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์อย่างเป็นทางการ แต่พบว่ามีคณาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นผู้ถ่ายทอด
ในประเด็นนี้ ส่วนการเริ่มต้นการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการและมีหลักฐานอ้างอิงเชิงประวัติศาสตร์นั้น เริ่มในปี พ.ศ.
2513 เมื่ อ ครั้ งที่ อาจารย์ อ มร อนั น ตชั ย ด ารงต าแหน่ ง เป็ น หั ว หน้ า ภาควิ ชาสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา ได้ เ ล็ ง เห็ น
ความสาคัญของงานสังคมสงเคราะห์ โดยรับการโอนย้ายผศ.อรุณ พฤกษะศรี จากกรมประชาสงเคราะห์ มาเป็นอาจารย์ชาว
ไทยคนแรกของภาควิชาฯ และดาเนินการจัดทาหลักสูตร แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มกระบวนวิชา ที่ให้นักศึกษามีสิทธิในการเลือก
เรียน ประกอบไปด้วย 1) การศึกษาเกี่ยวกับชาวเขา 2) การศึกษาเกี่ยวกับชนบท 3) การศึกษาทางด้านปัญหาสังคมโดยเฉพาะ
ในเมือง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ อาชญาวิทยา สังคมสงเคราะห์และปัญหาสังคม และ 4) ทฤษฎีและการวิจัย โดย
กระบวนวิชาสังคมสงเคราะห์ถูกจัดให้เป็นวิชาแนะนาในหลายกลุ่มกระบวนวิชาอีกด้วย สาหรับกระบวนวิชาสังคมสงเคราะห์
นั้น เป็นหนึ่งในวิชาเลือก (หนังสือปี ’13 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป., ไม่มีเลขหน้า) และยังไม่ได้
กาหนดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จนกระทั่งประมาณปีพ.ศ. 2532 – 2533 จึงได้กาหนดให้นักศึกษาลงฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานาความรู้ประยุกต์กับการปฏิบัติจริง (สัมภาษณ์ ผศ. จิราลักษณ์ จงสถิต
มั่น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556) เป็นที่น่าสังเกตว่ามีกระบวนวิชาสัง คมสงเคราะห์ถูกจัดวางตาแหน่งไว้ในบริบทการศึกษา
ปัญหาสังคมโดยเฉพาะในเมือง แต่ได้ถูกแยกออกจากการศึกษาเกี่ยวกับชนบท สะท้อนให้เห็นถึงการมองปัญหาแบบแยกส่วน
และไม่ได้เชื่อมโยงสังคมเชิงโครงสร้างเข้าด้วยกัน หรืออาจเป็นไปได้ว่าในขณะนั้น วิถีการมองงานสังคมสงเคราะห์ยังถู กจากัด
บริบทเป็นเพียงการช่วยเหลือที่ถูกขีดกรอบให้ออกจากงานพัฒนาก็เป็นได้

6

อดีตนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (รหัสนักศึกษา 07) และอดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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ในช่วงแรกของการเรียนการสอนนั้น เป็นช่วงเวลาแห่งการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา โดยในขณะนั้นที่
7
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยามีเพียงอาจารย์อรุณ พฤกษะศรี เพียงท่านเดียวเท่านั้น โดยท่านได้ รับประกาศนียบัตร
ด้านสังคมสงเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (Cert. In Social Work, Univ. of Sydney, Australia)
นอกจากนี้ มีหลักฐานปรากฏว่า มีคณาจารย์จากภาควิชาอื่น ๆ ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จบการศึกษา
ด้านสังคมสงเคราะห์ ทว่า ข้อจากัดด้านการสืบค้นข้อมูลบุคคลและหลักสูตร ทาให้ไม่สามารถสืบทราบได้ว่าคณาจารย์เหล่านั้น
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและร่วมผลักดันกลุ่มกระบวนวิชาที่เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในช่วงแรกหรือไม่ เช่น อาจารย์
ประดิษฐ วิชัยดิษฐ์ จากภาควิชารัฐศาสตร์ (DIP. In Social Work (Sydney Univ.), อาจารย์ประเจือ สถิรกุล และอาจารย์
ไพบูลย์ ช่วงชิด จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (B.A. (Social Administration) T.U.) (หนังสือปี’13 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อ้างแล้ว, ไม่มีเลขหน้า)
การเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์ดาเนินมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ศาสตร์สังคมสงเคราะห์ในภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีสถานะเป็นกลุ่มสาขาวิชา ร่วมกับกลุ่มสาขาวิชาอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มศาสตร์สาขา, กลุ่มอาณาบริเวณศึกษา, กลุ่ม
วิ ช าชี พ วิ จั ย สั ง คมและกลุ่ ม วิ ช าชี พ สั ง คมสงเคราะห์ (ภาควิ ช าสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป., น. 3-8) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ จุดเด่นของการเรียนการสอน
สังคมสงเคราะห์ที่ภาควิชาสังคมวิทยาคือความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสถาบันที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา เพื่อทาความเข้าในสังคมในมิติอื่ น ๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะสังคมสงเคราะห์เพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังเพิ่มมุมมองการ
เชื่อมโยงสังคมในระดับโครงสร้าง รวมถึงการใช้วิธีวิทยาทางสังคมสงเคราะห์ผนวกกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา จนทาให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไปมีความเข้มแข็งเชิงวิชาการเป็นอย่างมาก (สัมภาษณ์ ผศ.จิรา
ลักษณ์ จงสถิตมั่น, เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และสัมภาษณ์ ผศ. ดร.นฤจร อิทธิจีระจรัส เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2556)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน, ข้อเรียกร้องจาก
ชุมชน
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีบทบาทต่อทิศ
ทางการดาเนินงานด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างมาก เห็นได้ชัดเจนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ฉบับที่
4 เรื่ อ ยมา (พ.ศ. 2520 เป็ น ต้ น มา) อั น เนื่ อ งจากการบรรจุ ใ ห้ ส ถาบั น การศึ ก ษามี บ ทบาทต่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน ท าให้
สถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ที่มีแนวทางหลักในระยะเริ่มต้นด้วยการมุ่งให้มีสถาบันการศึกษามีบทบาทในการพัฒนาชนบทและผลิตบัณฑิตเพื่อ
ทดแทนสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาชุมชน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นแนวทางที่สาคัญในการขับเคลื่อน
บทบาททางวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่ มากไปกว่านั้ นคือ การผนวกเข้า กับปณิ ธานการจัดตั้ งมหาวิ ทยาลั ยเชียงใหม่ ที่
ก่อกาเนิดจากความต้องการให้เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและประชาชนในส่วน
ภูมิภาค สถาบันการศึกษาจึงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ในฐานะมีบทบาทในการรับใช้สังคมจึงถูกมอบหมายความคาดหวังให้
ผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคม ดังจะเห็นได้จากโครงการบริการสังคมของคณะต่าง ๆ ที่มุ่ งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิ ตของประชาชนภาคเหนือ เป็น หลัก เช่ น การจัด อบรมเจ้ าหน้ าที่ เ กษตร, การให้บ ริ การด้า นสุ ข ภาพในชุม ชน ในช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเริ่มการพัฒนาประเทศเชิงโครงสร้าง โดยมุ่งสร้างความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานให้กับ
ประชาชน การให้บริการสังคมสงเคราะห์จึงถูกเหมารวมและทดแทนด้วยบริบทงานพัฒนาชนบทและงานพัฒนาชุมชน ซึ่ง
สาเหตุอาจมาจากนโยบายการเร่งพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) ที่
มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท โดยมีจุดเน้นที่ให้งานพัฒนาชุมชนเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ
7

อดีตอาจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เริ่มรับราชการทีภ่ าควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2512
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ดังนั้น การพัฒนาชุมขนจึงเป็นคาที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากในช่วงเวลานั้น จนทาให้การสังคมสงเคราะห์มีภาพลักษณ์ในการ
ทางานด้วยการแจกและการให้ ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้ว งานสังคมสงเคราะห์, งานพัฒนาสังคมหรืองานพัฒนาชุมชนนั้น มีแก่น
แท้อย่างเดียวกันทัง้ สิ้น
สืบเนื่องจากการพัฒนาชุมชนภาคเหนือในช่วงเวลานั้น เป็นที่น่าสนใจว่าการทางานด้านการพัฒนาท้องถิ่นกลับได้รับ
เสียงตาหนิจากชุมชนเป็นอย่างมาก มีการเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบทบาทต่อการรับใช้สังคมให้มากกว่านี้ การ
ดาเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้เลย (สมโชติ อ๋องสกุลและชัยรัตน์ ตระการศิรินนท์, 2542 อ้างแล้ว น. 78 80) ทั้งด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม โดยในช่วงเวลาประมาณ ปีพ.ศ. 2523 หรือช่วงเวลาใกล้เคียง
กันนั้น มีการเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยใส่ใจชุมชนแวดล้อมมากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น การพัฒนาพื้นที่สูง ปัญหาที่เกิดจากชาวเขา
ทาลายป่า โดยแนะนาให้มหาวิทยาลัยฝึกและผลิตเจ้าหน้าที่และบัณฑิตที่มองเห็นความสาคัญของปัญหาบนที่สูง โดยมุ่งไปสู่
การพัฒนาชนบท หากมหาวิทยาลัยเพิกเฉยต่อการใส่ใจชุมชน ก็ไม่ต่างอะไรกับการนั่งอยู่บนหอคอยงาช้าง เช่นเดีย วกับ
การศึกษาในประเทศอังกฤษ ระหว่าง ค.ศ. 1950 – 1960 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523 น. 12 – 13, 18 - 20) ประเด็นข้อ
เรียกร้องเหล่านี้สอดคล้องกับจิราลักษณ์ จงสถิตมั่น (2547, อ้างแล้ว น. 126 - 127) ได้นาเสนอความอ่อนแอของของงาน
สังคมสงเคราะห์ภาครัฐ ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการทางานภาคชุมชนได้เป็นอย่างดี การให้ความช่วยเหลือยังคงใช้กระบวนการ
สังคมสงเคราะห์เฉพาะรายเป็นหลัก โดยกระบวนการสังคมสงเคราะห์ชุมชนขาดความเข้มแข็งเชิงวิชาการอยู่มาก จากประเด็น
เหล่านี้เอง ผู้เขียนมีความเห็นว่าบทบาทของงานการศึกษาสังคมสงเคราะห์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงประเด็นทางการศึกษากับประเด็นทางสังคมได้ ยังควรต้องเพิ่มเติมส่วนที่ขาดหายในมิติการทางานกับ
ชุมชนและจิตสานึกในการทางานเพื่อชุมชน
บทส่งท้าย
สถานการณ์เมืองเชียงใหม่, การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, แรงผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวศาสตร์สังคมสงเคราะห์เชิงวิชาการ
ถ้ามนุษย์เรามีความปรารถนาที่จะ “เรียนรู้อดีต เพื่อกาหนดอนาคต” ดังวาทะกรรมของขงจื้อ บทความในครั้งนี้คง
เป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหารากเหง้ าแห่งตน เพื่อการทาความเข้าใจและเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นอยู่และเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ผู้เขียน ในฐานะคนทางานด้านการศึกษาสังคมสงเคราะห์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่าน
เห็นการเปลี่ยนแปลงในงานสังคมสงเคราะห์และศาสตร์สังคมสงเคราะห์ในสองบริบทใหญ่ โดยใช้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
เมืองเชียงใหม่เป็นประเด็นในการวิเคราะห์และนาเสนอ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเมืองเชียงใหม่และการเกิดขึ้น
ของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ผู้ เ ขี ย นไม่ ไ ด้ มี จุ ด มุ่ ง หมายน าเสนอทิ ศ ทางความเป็ น ไปของศาสตร์ สั ง คมสงเคราะห์ ใ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต เพียงแต่ต้องการให้ผู้ได้ลาดับเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงเชิง
วิชาการที่มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนางานและศาสตร์สังคมสงเคราะห์
ลาดับการเกิดงานสังคมสงเคราะห์ในเมืองเชียงใหม่ เริ่มต้นจากการมีมิชชันนารีชาวอเมริกัน เข้ามาเผยแผ่ศาสนา
และได้นาแนวคิดการให้ความช่วยเหลือมาสู่สังคมล้านนา ทั้งด้านการศึกษา, การแพทย์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่ง
ถือได้ว่า กลุ่มมิชชันนารีชาวอเมริกัน เป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทอย่างมากต่อวงการสังคมสงเคราะห์ตามแบบอย่างตะวันตก
และกลายเป็นประเทศที่มีอิทธิพลสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเมืองเชียงใหม่และมณฑลล้านนา เหตุการณ์สาคัญ
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ นเมื อ งเชี ย งใหม่ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการจุ ด ประกายของกลุ่ ม มิ ช ชั น นารี ก ลุ่ ม นี้ เช่ น การจั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย
ด้านศาสตร์สังคมสงเคราะห์เชิงวิชาการในสถาบันการศึกษานั้น เริ่มมีการก่อร่างเมื่อครั้งก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งเป็นการรับเข้าองค์ความรู้จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาสังคมสงเคราะห์ ถึงแม้ใน
ระยะเริ่มต้น ยังไม่ปรากฏว่า มีการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ แต่มีข้อมูลว่า มีการกล่าวถึงงานสังคมสงเคราะห์อยู่ใน
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รายวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาด้วย จนกระทั่งมีอาจารย์ชาวไทยที่มีคุณวุฒิทางสังคมสงเคราะห์เข้ามาทางานในภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึง เป็นการกาเนิดอย่างเป็นทางการของศาสตร์สังคม
สงเคราะห์เชิงสถาบัน
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้น สถานการณ์ปัญหาทางสังคมเมืองเชียงใหม่ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เมือง
เชียงใหม่ เป็นสถานที่ที่พึงปรารถนาของใครหลายคน การสั่งสมความแออัดอันเนื่องจากการพัฒนาที่มุ่ งเน้นโครงสร้างทาง
สังคมเป็นหลัก ส่งผลให้สถาบันการศึกษาท้องถิ่นที่กาเนิดจากปณิธานเพื่อรับใช้สังคม ต้องเร่งพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม หลังจากการตั้งมหาวิทยาลัยสักระยะหนึ่ง เริ่มมีการทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการรับใช้
สังคม ถึงขั้นมีการเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการทาความเข้าใจปัญหาท้องถิ่นและผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจ
ท้องถิ่นให้มากขึ้น ในระยะเดียวกันนั้นเอง รูปแบบงานสังคมสงเคราะห์จะเน้นไปที่การพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์
กลุ่มชน มากกว่าการเน้นที่การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย อันเป็นผลจากแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเป็นหลัก
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ที่เป็นข้อสันนิษฐานที่รวบรวมขึ้นเพื่อการวิเคราะห์การกาเนิดและการธารงอยู่ของศาสตร์สังคม
สงเคราะห์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้เขียน หากมีข้อผิดพลาดประการ
ใด ผู้เขียนขอน้อมรับคาติเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคต
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งานวิจัยเพื่อคนพิการ : ทิศทางที่เป็นอยู่กับการพัฒนางานในอนาคต
Research for people with disabilities : the present direction and development in the future
กิตติยา นรามาศ และวรรณวดี พูลพอกสิน1
Kittiya Naramas and Wanwadee Poonpoksin

Abstract
This article is intended to reflect the performance characteristics and present direction of the
research study for people with disabilities. Summarized from 20 articles which through selected to
present at the national conference for the disabled in 2013. Using content analysis from articles i.e. 12
research articles, 6 routine to research articles, and 2 academic articles. It was found that most of those
researchs is still performed by personnel from universities, followed by working agencies for people with
disabilities. Samples used in the study are diverse whether it is a study of people with disabilities directly,
from documents, ACT, and physical space. Interesting information from the article is the innovation to the
disabled such as designing the packaging label, prospects of the impairment, information technology is
conducive to daily life. In addition, provides basic information of disabled people to benefit organizations
involved in adoption to improve the quality of life. Including what is to be developed further ; to
innovate and to focus on innovation as more artifacts, a system data collection, joint research between
institutions, agencies, and people with disabilities. Most importantly, the results of research should be
used / treated for people with disabilities seriously.
Keywords : people with disabilities, and innovation for people with disabilities
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะผลงาน และทิศทางของการศึกษาวิจัยเพื่อคนพิการที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน โดยสรุปจากผลงานจานวน 20 เรื่อง ที่ผ่านการคัดเลือกให้นาเสนอในงานสัมมนาวิชาการด้านคนพิการระดับชาติ
ครั้งที่ 5 ในปี 2556 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหาที่ปรากฏในรูปแบบของบทความวิจัย จานวน 12 เรื่อง บทความใน
ลักษณะของการถ่ายทอดงานประจาสู่งานวิจัย จานวน 6 เรื่อง และบทความวิชาการจานวน 2 เรื่อง ซึ่งพบว่า ผลงานส่วน
ใหญ่ยังคงดาเนินการโดยบุคลากรจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รองลงมา คือ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานกับคนพิการ
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาจากคนพิการโดยตรง จากเอกสาร กฎหมาย พื้นที่ทาง
กายภาพ ข้อมูลที่น่าสนใจจากบทความคือ มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อคนพิการ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบฉลากบรรจุ
ภัณฑ์ โอกาสการทางานของผู้บกพร่องทางสติปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ ยังมีข้อมูล
พื้นฐานต่างๆ ของคนพิการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องในการนาไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งที่ต้องพัฒนา
ต่อ คือ การคิดค้นและให้ความสาคัญกับนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์มากขึ้น การรวบรวมข้อมูลคนพิการให้เป็นระบบ การ
ศึกษาวิจัยร่วมระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และคนพิการ ที่สาคัญที่สุด คือ ผลการศึกษาจากงานวิจัยต่างๆ ควรได้มี
การนาไปใช้/ปฏิบัติต่อคนพิการอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม
คาสาคัญ : คนพิการ, และนวัตกรรมเพื่อคนพิการ

1

อาจารย์ประจากลุ่มชานาญการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บทนา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ให้ความสาคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพคนพิการเพื่อแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ในขณะที่เครื่องมือสาคัญที่จะนาไปสู่การได้รับโอกาสในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คือ การวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนพิการโดยตรง ผลงานวิจัยในกลุ่มคนเปราะบางเช่นนี้ถูก
ดาเนินการโดยผู้สนใจอย่างหลากหลายสาขาวิชาที่มีความถนัดในแต่ละด้าน การรวบรวมองค์ความรู้ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับคน
พิการ จึงเป็นความจาเป็นและมีความสาคัญยิ่งที่จะพัฒนาความเป็นองค์รวมของบุคคลได้อย่างรอบด้าน บทความนี้ได้รวบรวม
ผลงานวิจัยที่มีการนาเสนอในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2556 “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง
: โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการ” เพื่อศึกษาทิศทางที่เป็นอยู่ของงานวิจัยในปั จจุบันและทิศทางที่ควรจะต้อง
ดาเนินการต่อในอนาคต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดที่คนพิการในสังคมไทยต้องพึงได้รับ
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
(1) ศึกษาลักษณะที่เป็นอยู่ของผลงานวิชาการในคนพิการในทุกมิติ และ
(2) ประเมินทิศทาง แนวโน้มของผลงานวิชาการด้านคนพิการที่ควรจะพัฒนาต่อในอนาคต
วิธีการศึกษา
การสังเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมนาเสนอในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ จานวน
20 เรื่อง ถูกนามารวบรวมและสังเคราะห์เนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฎทั้งในส่วนที่เป็นรายงานวิจัย บทความวิชาการ และอื่นๆ มี
รายละเอียดที่น่าสนใจ โดยนาเสนอ จาแนกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สรุปสาระสาคัญด้านวิธีวิทยาที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็นต่างๆ
ส่วนที่ 2 ข้อค้นพบที่น่าสนใจจากผลงานวิชาการ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ส่วนที่ 4 ภาพสะท้อนของผลงานต่อการพัฒนางานวิชาการด้านคนพิการ
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการพัฒนางานวิชาการในอนาคต : จากบทเรียนการสัมมนาวิชาการ
ผลการศึกษา มีดังนี
ส่วนที่ 1 สรุปสาระสาคัญด้านวิธีวิทยาที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็นต่างๆ
ผลงานวิชาการด้านคนพิการที่นาเสนอ มีสาระสาคัญที่น่าสนใจและสะท้อนความหลากหลายในมิติต่างๆ ดังนี้
1. วิธีวิทยาที่ใช้ ผลงานวิชาการส่วนใหญ่นาเสนอผ่านบทความวิจัย ซึ่งใช้วิธีวิทยาหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการต่างประเทศ จานวน 2 เรื่อง ที่ให้ความสาคัญกับการศึกษาเอกสารในกลุ่ม
คนพิการเฉพาะ ได้ แก่ หญิงพิการ และการศึกษาการส่งต่อการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม ผลงานที่น่าสนใจและ
สะท้ อ นมาจากนั ก ปฏิ บั ติ /ผู้ ท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ คนพิ ก ารในหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ นั่ น คื อ นั ก สั งคม
สงเคราะห์ที่กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นการพัฒนางานวิจัยไปในตัวด้วย มีจานวน
6 เรื่อง ลักษณะการนาเสนอจึงมุ่งเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ตรงของตนเองที่ประสบความสาเร็จและมีข้อท้าทายให้
ดาเนินการต่อ แม้จะเป็นเพียงการศึกษาจากตัวอย่างเพียง 1 คน แต่ก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นการพัฒนางานที่ดี
2. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
การมีตัวอย่างที่หลากหลายในการศึกษา นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของ
ผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการทางานอย่างรอบด้านในประเด็นที่คนพิการมีโอกาสจะ
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เข้าไปเกี่ยวข้องได้ เหมือนการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีระบบของคนพิการ ในกรณีนี้ ขอจาแนกตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เป็น 4 กลุ่ม คือ
2.1 คนพิการ ในลักษณะความพิการทุกประเภท เป็นการศึกษาจากตัวอย่างที่เป็นคนพิการโดยตรง
2.1.1 คนพิการในสถาบัน ได้แก่ คนพิการที่อยู่หรือเข้าใช้บริการในหน่วยบริการสุขภาพ ได้แก่ คนพิการที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางการเคลื่อนไหว คนพิการทางจิต
บุคคลออทิสติก รวมถึง นักศึกษาพิการในสถาบันการศึกษา
2.1.2 คนพิการทั่วไป เช่น หญิงพิการ คนพิการที่อยู่อาศัยในชุมชน คนพิการทั่วไป เป็นต้น
2.2 เอกสาร กฎหมาย และข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ/วิถีชีวิตคนพิการ
2.3 บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ได้แก่ ผู้ปกครองและญาติ ผู้สอนบุคคลออทิสติก ผู้สูงอายุ บุคคลวัย
ทางาน บุคคลทั่วไป
2.4 ศึกษาจากพื้นที่ทางกายภาพของคนพิการ เช่น อาคารต่างๆ ที่คนพิการใช้ในชีวิตประจาวัน รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น
3. ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
3.1 นักวิชาการในสถาบันการศึกษา ผลงานวิชาการจานวน 8 ผลงานเป็นการดาเนินงานของอาจารย์ นักวิชาการใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมทั้งเรื่องของกฎหมาย นวัตกรรม ลักษณะทางกายภาพที่เอื้อต่อ
คนพิการ ฉลากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผลงานที่นาเสนอจากคณาจารย์ ไม่ใช่ผลงานที่เกี่ยวข้อ ง
โดยตรงกับการบาบัด การรักษาคนพิการ แต่เป็นผลงานที่เอื้อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ใกล้เคียงกับ
คนปกติ เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่ควรได้รับ
3.2 นักสังคมสงเคราะห์ในหน่วยบริการ ส่วนใหญ่ดาเนินการในลักษณะของการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย ถอด
บทเรียนสิ่งที่ได้ดาเนินการในองค์กรจนประสบผลสาเร็จ ถ่ายทอดความเป็นต้นแบบสู่ผู้อื่น ตัวชี้วัดที่สาคัญของ
การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ต่อคนพิการ คือ คนพิการสามารถดารงชีวิตได้โดยอิสระ มีการจ้างงาน
เรียนรู้ที่จะดูแลผู้อื่นได้ เป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นต้น
3.3 นักศึกษาในระดับบัณฑิ ตศึกษาและบุคคลทั่วไป มีทั้งที่เป็นการศึกษาวิจัยทั่วไป และการศึกษาจากเอกสาร
วิชาการในกลุ่มคนพิการเฉพาะ ซึ่งทาให้เห็นทิศทางการดาเนินงานต่อคนพิการในบริบทอื่นๆ นอกเหนือจาก
สังคมไทยอย่างไรก็ตาม ผลงานวิชาการที่มีรูปแบบการดาเนินงานที่ยังไม่แพร่หลาย แต่มีความสาคัญยิ่ งใน
กระแสของการพัฒนางานวิจัยเพื่อคนพิการในปัจจุบัน คือ ผลงานวิชาการที่เป็นความร่วมมือระหว่าง
3.4 หน่วยงานคนพิการ (ที่คนพิการ) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เป็นการผสมผสานความสามารถเฉพาะของผู้ร่วม
วิจัย นักวิชาการในสถาบันการศึกษาซึ่งมีองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และคน
พิการ ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรง มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัตงิ านและการเป็นผู้ใช้บริการ และท้ายที่สุด
นโยบายต่างๆ ที่ศึกษาก็ส่งผลต่อผู้ร่วมวิจยั ซึ่งเป็นคนพิการโดยตรง ความร่วมมือนี้เพื่อสร้างนโยบายที่ตรงตาม
ความต้องการได้อย่างแท้จริง
3.5 นักสังคมสงเคราะห์ร่วมมือกับคนพิการ นับเป็นนวัตกรรมที่นักสังคมสงเคราะห์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้คนพิการได้
มีโอกาสในการฝึกประสบการณ์ตรง เป็นนักปฏิบัติ ต่อคนพิการด้วยกันเอง ผู้ให้และผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นคนพิการ
เช่นเดียวกัน แม้จะมีจุดอ่อนที่ต้องระวัง แต่ก็ปฏิ เสธมิได้ว่า มีจุดแข็งที่น่าสนใจที่คนในจะดูแลกันเอง อย่างมี
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
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ส่วนที่ 2 ข้อค้นพบที่น่าสนใจจากผลงาน
1. เกิดนวัตกรรมที่สรรค์สร้างเพื่อคนพิการโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ โอกาสการ
ทางานของผู้บกพร่องทางสติปัญญา หรือแม้แต่การประเมินสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมสาหรับ
นักศึกษาพิการ
2. เทคโนโลยีที่คนปกติใช้ ตอบรับ/เป็นพื้นที่ความต้องการของคนพิการได้ เช่น Face book เป็นพื้นที่ของคนหู
หนวก ในการใช้สื่อสัญลักษณ์ เป็นต้น
3. มีข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของคนพิการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ของผู้ เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการดารงชีวิต
ความต้องการด้านอาชีพ การดารงชีวิตอิสระ การสร้างเจตคติและการเสริมสร้างพลังอานาจ การพัฒนา
ศักยภาพ
4. สหวิชาชีพทุกสาขามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการเติมเต็มที่สนองความต้องการของคนพิการเพื่อการมีสุขภาวะ
(กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ) สะท้อนได้จากผลงานที่นาเสนอมาจากผู้สร้างสรรค์ผลงานที่อยู่ในหลากหลาย
สาขา ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านสังคมสงเคราะห์/สวัสดิการสังคม ศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง การศึกษาผู้ใหญ่ เป็นต้น
5. Best practice ของบุคคล/หน่วยงาน/สถาบันที่เกี่ยวข้อง สะท้อนบทบาทโดดเด่นของหน่วยงานเพื่อคนพิการ
5.1 หน่วยงาน/หน่วยบริการสุขภาพทีใ่ กล้ชิดและปฏิบัติงานตรงต่อคนพิการ ซึ่งมีนักสังคมสงเคราะห์/นัก
สวัสดิการสังคม บุคลากรด้านสุขภาพ ปฏิบัติงานต่อคนพิการในลักษณะของ
o การเสริมสร้างทักษะพื้นฐานต่างๆ ให้คนพิการ
o หน่วยบริการปฐมภูมิ ยังคงต้องทาหน้าที่เชิงรุกในการคัดกรอง และเข้าถึงความต้องการของคน
พิการในชุมชนได้ดีกว่าระดับอื่น
o หน่วยบริการทุติยภูมิ ตติยภูมิ เป็นพื้นที่ในการฟื้นฟูทักษะ เชื่อมโยงเครือข่าย การดูแลที่ซับซ้อน
รวมถึงการฝึกทักษะก่อนส่งเข้าสูส่ ถานประกอบการ
o มีกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ชุมชน ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพราะท้ายที่สุดคนพิการ
ต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวและชุมชน
o ความชัดเจนของการพัฒนางานประจา (ที่ปฏิบัติ) สู่งานวิจัย รวมถึงสู่การสร้างนวตกรรมง่ายๆ
ตามความต้องการพื้นฐานของคนพิการ
o การสรรค์สร้างสวัสดิการสังคมนอกเหนือกฎหมาย ที่สนองตอบความต้องการของคนพิการใน
ชุมชน เช่น บริการตรวจการได้ยนิ เป็นต้น
5.2 สถาบันการศึกษา (ในระดับอุดมศึกษา) ที่มีการใช้องค์ความรู้และความถนัดเฉพาะทาง ช่วยพัฒนา
ข้อมูลของคนพิการในระดับนโยบาย
o ศึกษาข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของคนพิการ ด้วยวิธีวิทยาที่ถูกต้อง ทาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมี
ความน่าเชื่อถือ
o พัฒนา คิดค้น ประยุกต์ สืบค้น ประดิษฐ์นวตกรรมเพื่อคนพิการ ตามหลักวิชาการที่ควรจะเป็น
o ศึกษานโยบาย กฎหมาย ข้อมูลจากต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุงสวัสดิการให้มีความเหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย และสร้างพื้นที่การเข้าถึงสิทธิของคนพิการ
o เป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดสวัสดิการให้นักศึกษาพิการในสถาบันการศึกษา
5.3 บุคคลทั่วไปที่ใส่ใจและให้ความสาคัญต่อคนพิการ ให้มุมมองที่ต่างและกว้างขวางในบริบทการใช้ชีวิต
ของคนพิการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในอนาคต เช่น หญิงพิการกับการทางาน การส่งต่อเพื่อการจ้ าง
งาน การเสริมสร้างเจตคติต่อคนพิการ เป็นต้น
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โดยภาพรวมแล้วจะพบว่า ผู้นาเสนอผลงานวิชาการต่างใช้ความถนัดทางวิชาชีพของตนเองในการพัฒนางานเพื่อคน
พิการทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ก่อให้เกิดการเติมเต็มผลงานที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมและรอบด้าน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่สาคัญจากผลการศึกษา
ข้อเสนอแนะที่สะท้อนมาจากผลการศึกษา นาเสนอจาแนกตามประเด็นได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อเสนอแนะต่อรัฐและผู้เกี่ยวข้อง จาแนกตามประเด็นการนาเสนอ
ข้อเสนอแนะ
ประเด็น
ต่อรัฐ
ต่อนักสังคมสงเคราะห์และผู้เกีย่ วข้อง
ด้านโอกาสและพื้นที่ รัฐควรมีการสนับสนุนด้านนโยบายการทางาน การพัฒนาการฝึกทักษะให้เป็นต้นแบบและง่ายต่อ
ทางสังคม
ของผู้บกพร่องทางสติปัญญา
การนาไปใช้ของชุมชนอื่น
ต้องมีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจใน
ปฏิบัติงานให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพและตอบสนอง
กฎหมายด้านสิทธิคนพิการ
ความต้องการคนพิการ
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการวิจัย
ระหว่างองค์กร นักวิชาการ และคนพิการ
การจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและทั่วถึงให้กับคน
พิการ มีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ
จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งฝึกอาชีพ แหล่ง
งานที่รับคนพิการ
ด้านการเข้าถึงและ พัฒนาเครือข่ายการสื่อสารบรอดแบนด์
เปิดโอกาสให้คนพิการและคนปกติ ทากิจกรรม
เทคโนโลยีสาหรับคน ความเร็วสูง/โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีร่วมกัน
พิการ
การคานึงถึงความปลอดภัย ความเท่าเทียมในการ
ใช้งานต่อพื้นที่ทางกายภาพต่างๆ
ตัวอักษรในบรรจุภัณฑ์ต้องมีขนาดใหญ่กว่าปกติ
ด้านคนพิการและ
พัฒนารูปแบบการสนับสนุนการดารงชีวิตอิสระ ประยุกต์การดาเนินงานของหน่วยงานฟาวเธนส์
สุขภาวะ
ของผู้ป่วยจิตเวช
เฮาส์ในการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทาง
จิต
มีการนาวิถีชีวิตของชุมชนมาปรับใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยทางจิต
มีการใช้หลักพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าเป็นแนวทางแห่งความพ้นทุกข์
ด้านคนพิการ
รัฐต้องกาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม มีแผนในการทางาน และทางานเชิงบูรณาการ
เจตคติ และการ
คนพิการ
เพื่อให้นักศึกษาพิการสามารถเข้าถึง และมีส่วน
คุ้มครองสิทธิ
ร่วมในการจัดการศึกษา
รัฐเป็นแกนกลางในการสร้างนโยบายความ
จัดตั้งโครงการส่งต่อการจ้างงาน
มั่นคงทางอาชีพและรายได้ให้กับคนพิการ
มีการประชุมสัมมนาชี้แจงนโยบายการจัด
การศึกษาต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
ทบทวน พัฒนาการศึกษาวิจัยคุณภาพระบบ
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ประเด็น

ข้อเสนอแนะ
ต่อรัฐ

ต่อนักสังคมสงเคราะห์และผู้เกีย่ วข้อง

สวัสดิการสังคม
ปรับปรุงกฎหมายให้มีความชัดเจนขึ้น จัดทา
คู่มือกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ส่วนที่ 4 ภาพสะท้อนของผลงานวิชาการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
เมื่อพิจารณาผลงานวิชาการจานวน 20 ผลงาน ข้อสังเกตที่สาคัญจากผลงานวิชาการที่นาเสนอ ซึ่งสะท้อนบทบาท
ของผู้เกี่ยวข้องต่อคนพิการในแต่ละระดับได้เป็นอย่างดี และควรจะเป็นบทบาทที่มีการพัฒนาและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
คือ
1. คนพิก าร มีบ ทบาทของการเป็ นผู้ ใ ช้บ ริ การ ผู้ ให้ บ ริก าร ผู้ เ ป็น ตั วอย่ างในงานวิ จัย และผู้มี ส่ วนร่ วมใน
กระบวนการศึกษาวิจัยด้านคนพิการ
2. ครอบครัว ชุมชน ร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ร่วมจัดกิจกรรมคืนคนพิการสู่สังคม
3. หน่วยงาน สถานบริการสุขภาพ ช่วยฝึกทักษะทางสังคม ให้การบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ การประกอบอาชีพ
การจ้างงาน สวัสดิการทางสังคม
4. สถาบันการศึกษา มีบทบาทในการศึกษา สารวจข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของคนพิการ สร้างโอกาสในการทางาน
คิดค้นนวัตกรรม ออกแบบ ศึกษา สังเคราะห์ และวิพากษ์นโยบาย
5. รัฐ ร่วมพัฒนา และกาหนดนโยบาย สวัสดิการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างรอบด้าน และ
ครอบคลุม
อย่างไรก็ตาม แม้ผลงานวิชาการจะสะท้อนบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละระดับได้ชัดเจน ตรงตามศักยภาพและสิ่ง
ที่ควรจะเป็น แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลงานที่มีการนาเสนอ ซึ่งมีความจาเป็นที่ งานวิจัยเพื่อการพัฒนาจะต้องให้
ความสาคัญกับกระบวนการผลิตองค์ความรู้ สังเคราะห์นโยบาย หรือ คิดค้นนวั ตกรรม ให้อยู่บนวิถีที่น่าเชื่อถือต่อการนาไป
ปฏิบัติ มิใช่ให้ความสาคัญเพียงแต่ผลผลิต ผลลัพธ์ปลายทาง เท่านั้น การสังเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านการพิจารณารายละเอียด
ต่างๆ ที่ปรากฏในผลงาน ประเด็นที่นักวิจัยเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนต้องให้ความสาคัญ มีดังนี้
1. การใช้กระบวนการศึกษาวิจัยที่มีความถูกต้องและมีคุณภาพมากขึ้น จะนาไปสู่การได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ
เป็นที่ยอมรับเมื่อนาไปเผยแพร่
2. การเผยแพร่ในรูปแบบของการเขียนผ่า นเอกสารวิชาการต่างๆ อย่างง่ายต่อการเข้าใจและเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็น
บทความวิจัย บทความวิชาการ การถอดบทเรียน ต่างมีรูปแบบเฉพาะในการเขียน/สื่อสาร ให้บุคคลภายนอก
เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของผลงานได้ หรืออย่างน้อยเมื่อบริโภคผลงานวิชาการแล้ว เข้าใจได้ทันทีว่าผู้ผลิต
ผลงานกาลังสื่อสารผลลัพธ์ของงานได้อย่างน่าสนใจ
3. ตัวอย่างในการศึกษา ต้องมีขนาดที่พอเหมาะและมีความเป็นตัวแทนที่ดี แม้ในบางกรณีอาจไม่จาเป็นต้องมี
จานวนมาก แต่สามารถสะท้อนภาพต่อผู้อ่านได้อย่างชัดเจน
4. ข้อเสนอแนะต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อการนาไปใช้ของทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
ข้อเสนอแนะจึงนับว่าเป็นพื้นที่ที่จะนาสิ่งที่เป็นนามธรรมสู่ความเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนที่สุด และความถูกต้อง
สมบูรณ์ของการเขียนส่วนนี้เพื่อการนาไปใช้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมาจากผลการศึกษาในครั้งนั้นๆ
5. การให้ความสาคัญต่อจริยธรรมการวิจัยในคน คนพิการจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเปราะบางทางสังคม ดังนั้น
เมื่อมีการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มดังกล่าว การได้รับความยินยอมจึงเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักและให้ความสาคัญ
ในทางปฏิบัติ เช่น การมีหนังสือขอความยินยอมเป็นผู้ร่วมวิจัย เป็นอาสาสมัครในงานวิจัย หรืออื่นๆ ที่
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สะท้อนได้ว่า คนพิการเต็มใจและยินดีที่จะให้ข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องตัว อย่าง และยังส่งผลต่อความ
น่าเชือ่ ถือและการได้รับการยอมรับของงานวิจัยนั้นๆ อีกด้วย
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการพัฒนางานวิชาการที่ควรจะเป็นในอนาคต : จากบทเรียนการสัมมนาวิชาการ
ผลงานวิชาการที่นาเสนอ สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางที่ท้าทายต่อการเติมเต็ม/พัฒนางานวิชาการเพื่อคนพิการที่ควรจะ
เป็นในอนาคต ดังนี้
1. การให้ความสาคัญกับงานที่เป็นนวั ตกรรมเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการโดยตรงให้มากขึ้น มีการเพิ่ม
พื้นที่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ มากกว่านวัตกรรมที่เป็นเพียงฐานความรู้ ข้อมูลที่ค้นพบ แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคน
พิการ
2. ข้อมูลพื้นฐานด้านคนพิการเป็นบทความส่วนใหญ่ที่มีการนาเสนอ แต่มิได้ถูกรวบรวมให้เป็นระบบ /ฐานข้อมูลที่
เชื่อถือได้สาหรับการนาไปใช้ต่อของผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งมิไ ด้ถูกนามาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ /รูปธรรมต่อคนพิการ
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การรวบรวมฐานข้อมูลที่ดีของนักวิจัย/นักวิชาการ ช่วยลดความช้าในการตอบข้อถามซ้าๆ
ของอาสาสมัครคนพิการในการวิจัย
3. เพิ่ม/สร้างความตระหนักต่อความร่วมมือ /หุ้นส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ดูแลคนพิการโดยตรง ให้มีมากขึ้น เป็นการผสานระหว่างองค์ความรู้ทางวิชาการกับความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ของนักปฏิบัติ
4. คนพิการต้องได้รับ /เป็นผู้ขยายพื้นที่จากการเป็นตัวอย่าง/อาสาสมัครในการวิจัย สู่การเป็นผู้มีส่วนร่ วมในการ
สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อตนเอง
5. นวัตกรรมควรมีการกระจาย/เกิดขึ้นในพื้นที่ของคนพิการในทุกระดับอย่างครอบคลุม เช่น นักศึกษาพิการในระดับ
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงคนพิการที่มิได้เปิดเผยตัวต่อสาธารณะ เป็นต้น
6. จริยธรรมการวิจัยในกลุ่มคนพิการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวคนพิการ มิได้มีการกล่าวถึงเรื่องจริยธรรม การ
ขอความยินยอมในการให้ข้อมูลจากคนพิการแต่อย่างใด ทั้งๆที่เป็นกลุ่มคนเปราะบางและควรที่จะเป็นกลุ่มคนใน
ลาดับต้นๆ ที่งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ต้องตระหนักในจริยธรรมการวิจัย
สรุปได้ดังแผนภาพ

แผนภาพที่ 1 ประเด็นท้าทายต่อการพัฒนางานวิชาการเพื่อคนพิการ
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บทสรุป
การมีเวทีเพื่อการนาเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการด้านคนพิการ นับเป็นการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณชน ว่าได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ ในด้านนั้นๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านกระบวนการ
ศึกษาวิจัยในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสภาพพื้นที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ให้บริการ หรือวิถีชีวิตของคนพิการ กลุ่มคนพิการอาจ
เป็นเป้าหมายที่สาคัญนอกเหนือไปจากบุคคลทั่วไป แต่สิ่งที่นัก วิชาการต้องย้อนกลับมาถาม/เตือนตัวเองอย่างสม่าเสมอว่า
ความสาเร็จของงานวิจัย มิได้จบที่การได้นาเสนอในที่สาธารณะ การได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆ การได้รับรางวัล แต่อยู่ที่
งานวิจัยนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนพิการที่เราเรียกว่า กลุ่มเปราะบางในสังคม ได้อย่างแท้จริงหรือ ไม่ เขาเหล่านั้นเป็นเพียง
เป้าหมาย เป็นเพียงตัวอย่างที่น่าสนใจในการศึกษาวิจัยเท่านั้นหรือไม่ ผลการศึกษาได้ถูกนามาสังเคราะห์ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการในท้ายที่สุดหรือไม่ โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีตัวอย่างในการศึกษาเป็นคนพิการโดยตรง ความถี่ในการ
เป็น ตัวอย่ างที่จ ะต้อ งตอบแบบสอบถาม ที่ จะต้ องให้สั มภาษณ์ นับ เป็น การตอกย้าความรู้สึ กไม่ดีต่ อตัว อย่ างได้เช่ นกั น
นอกจากนี้ ในปัจจุบันจะพบได้ว่า กระแสสังคมโลกและสังคมไทยกาลังให้ความสาคัญกับเรื่องจริยธรรม อย่าให้เรื่องจริยธรรม
เป็นเพียงกระแสที่มาแล้วจากไป นักวิชาการต้องตระหนักและปฏิบัติให้ได้อย่างจริงจัง นั่นคือ การตระหนักและให้ความสาคัญ
กับ “จริยธรรมการวิจัยในคนต่อคนพิการ” ด้วย
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การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวในภาวะฉุกเฉินของจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี
A Comparative Study on Disaster Management in Nonthaburi and Pathumthani Province
1

ระพีพรรณ คาหอม เยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ และกมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
Rapeepan Khamhom Yowalak Thiarachow and Kamontip Jamkajang
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Abstract
Thailand experienced serious flooding in 2011, which created considerable challenges for the
government in meeting the immediate and medium term needs of the affected populations. The
provision of emergency shelters is a critical determinant, in disaster relief. Shelter plays an essential role
in reducing vulnerability and building communities’ resilience. This study examines the provision of
emergency shelters in Nonthaburi province and Prathumthani province following the floods in Thailand of
July-December 2013.This study is a part of the research project “A Comparative Study on Disaster
Management in Nonthaburi and Prathumthani province.One of the research objectives is to examine the
actions taken by the government and non-governmental actors to meet emergency shelter needs in both
provinces.The research covers qualitative study consisting of in-depth interview and focus group
discussion.The populations interviewed and discussed in the study were the high level of management in
charge of policy and planning on shelter management, shelter management team, flood victims, and
volunteers working in emergency shelters; 120 populations all together. it found that the available
National Prevention and Mitigation Plan was not compatible to the emergency crisis, the government
office took key roles in managing the flood and transfer government offices in flooded areas into
emergency shelters, the shelters set up were managed by top down policy (vertical), small shelters
,management standards applied in big shelters were very close to Sphere Project, Core Standards and
Minimum Standards were fairly met, Suggestion of Thailand in disaster management are how to develop
effective shelter management tool based on strategic mechanism and system, and how to enhance
people with knowledge and skills in professionally managing emergency shelters. This will ensure the
standards of Sphere Project are met. The development of information system is also needed to better
facilitate the flood protection planning.
Keywords : Shelter Management in Emergency, Lessons learned, and Sphere Project,
บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาเปรียบเทียบการตอบสนองความต้องการศูนย์พักพิงในภาวะฉุกเฉิน
ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการภัยพิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการด้านศูนย์
พักพิงชั่วคราวโดยองค์กรภาครัฐและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี วิธีการศึกษาเป็นการศึกษา
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เชิงคุณภาพ ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประชาชน และ
อาสาสมัค รศูน ย์ พัก พิ ง จ านวน 200 คน บทเรี ย นรู้ ส าคั ญ แผนยุท ธศาสตร์ ป้ องกั นและแก้ไ ขปัญ หาภั ย พิบั ติ น้าท่ วมไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์มหันตภัย กลไกหลักคือ หน่วยงานภาครัฐๆ มีการปรับเปลี่ยนภารกิจจากไม่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติมา
เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ฯเป็นแบบสั่งการจากบนลงล่าง แผนการบริหารจัด การศูนย์ฯ เป็น
แผนบูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ศูนย์ฯที่จัดตั้งส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็ก ศูนย์ฯ
ขนาดใหญ่และกลางมีการบริหารจัดการใกล้เคียงกับ Sphere Project คือ ได้มาตรฐานหลัก และมาตรฐานขั้นต่า แต่ศูนย์ฯ
ขนาดเล็กสามารถตอบสนองกับความต้องการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ข้อเสนอคือ ควรทบทวนแผนยุทธศาสตร์สา
ธารณภัยแห่งชาติ ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์ฯโดยการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
นาไปใช้วางระบบการป้องกันอุทกภัยในอนาคต ควรพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับท้องถิ่น ชุมชน
การพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการศูนย์ฯตามคู่มือฯ การนาบทเรียนรู้เชิงพื้นที่และประเด็นมากาหนดแผน
มาตรการการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต่อไป
คาสาคัญ : การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวในภาวะฉุกเฉิน, บทเรียนรู้, และ Sphere Project
1) ความสาคัญของปัญหา
สถานการณ์น้าท่วมครั้งใหญ่ปี 2554 สถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดปทุมธานีเกิดขึ้นก่อนจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ต้น
เดือนกันยายน – กลางเดือนธันวาคม 2554 ระดับความเสียหายถือว่ารุนแรงมากที่สุด เนื่องจากน้าท่วมเต็มพื้นที่ทั้ง 7 อาเภอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ 90 ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้ง 7 อาเภอ 60 ตาบล 522 หมู่บ้าน
รวม 307,560 ครัวเรือน จานวน 749,343 ราย มีผู้เสียชีวิต 14 ราย สถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดจังหวัดนนทบุรีมีจานวน
อาเภอที่ถูกน้าท่วมเต็มพื้นที่ ทุกอาเภอเช่นกันทั้งหมด 6 อาเภอ จานวนบ้านที่ถูกน้าท่วมเสียหายมีทั้งหมด 257,842 หลังคา
เรือน (คณิต ตะเภาพงษ์, 2555) นนทบุรีมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงทั้งหมด 172 ศูนย์ รับได้จริง 121 ศูนย์ฯ และเป็นศูนย์พักพิง
ขนาดเล็กจานวน 105 ศูนย์ฯแต่สามารถรับผู้ประสบภัยเข้าอยู่ ได้จริง เพียง 59 ศูนย์ฯ รองลงมาคือศูนย์พักพิงขนาดกลางที่
จัดตั้งขึ้นจานวน 42 ศูนย์ฯ แต่สามารถรับผู้ประสบภัยเข้าอยู่จริงได้เพียง 37 ศูนย์ฯ และมีการจัดตั้งศูนย์ฯขนาดใหญ่จานวน
27 ศูนย์ฯ และสามารถรับผู้ประสบภัยเข้าอยู่ได้จริงเพียง 23 ศูนย์ฯ เท่านั้น การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง 2
จังหวัดส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กที่กระจายตัวตามพื้นที่มี่มีน้าท่วมมาก ไม่สามารถติดต่อหรือขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกได้ การบริหารจัดการน้าท่วมของไทยได้รับความสนใจจากประเทศญี่ปุ่นเนื่องจาก รัฐสามารถรับมือกับ
สถานการณ์ดังกล่าวได้ดี จึงทาให้เกิดโจทย์การวิจัยเกิดขึ้น
2) วัตถุประสงค์การศึกษา
1.ศึกษาการจัดการภัยพิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการด้านศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยองค์กรภาครัฐ (government
shelters) และที่ไม่ใช่ภาครัฐ (non government shelters)ใน
2.ศึกษาปัญหาอุปสรรคต่อปฏิบัติการเพื่อตอบสนองความต้องการศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัด
ปทุมธานี
3) คาจากัดความ
3.1 ศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยองค์กรภาครัฐ (government shelters - GO)
หมายถึง ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายด้านสาธารณภัยในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เช่น จังหวัด
อาเภอ องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น และ ตาบล ศู นย์พักพิ งชั่วคราวแบ่งเป็น 3 ขนาดได้แก่ 1)ศูนย์ฯ ขนาดเล็ก ดูแ ล
ผู้ป ระสบภัย จ านวน 100 คน 2)ศู น ย์ฯ ขนาดกลางดูแ ลผู้ป ระสบภัย มากกว่ า 101-500 คน 3)ศู น ย์ ฯขนาดใหญ่ ดู แ ล
ผู้ประสบภัย 501-1,000 คนขึ้นไป
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3.2 ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ไม่ใช่ภาครัฐ (non government shelters - NGO)
หมายถึง ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ไม่ได้มีภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายด้านสาธารณภัยในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโดยตรง
แต่ได้รับมอบหมายหรือถูกจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย เช่น
สถาบันการศึกษา (โรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย) หน่วยงานราชการ (ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน วัด มัสยิด ศูนย์ชุมชน ฯลฯ)ศูนย์พักพิงชั่วคราวแบ่งเป็น 3 ขนาดเช่นเดียวกับข้อ 3.1
3.3 Sphere Project
หมายถึง มาตรฐานที่จัดทาขึ้นโดยองค์กรพัฒนาเอกชนร่วมกับสภากาชาดไทยในปี 1997 เพื่อพัฒนาเป็นมาตรฐาน
ขั้นต่าสากลในการตอบสนองความต้องการตามกฎบัตรมนุษยธรรมและการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนจากภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้น โดยประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ได้แก่
1. มาตรฐานหลัก (Core Standards) ให้ความสาคัญกับกฎบัตรมนุษยธรรม (Humanitarian Charter) เป็นสิทธิ
ที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี/สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างมีมนุษยธรรมและสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและความมั่นคง
ในชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น สตรีมีครรภ์ ทารก เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น
2. มาตรฐานขันต่า (Minimum Standards) ให้ความสาคัญกับการจัดการระบบน้า ระบบสุขาภิบาล สุขภาพ
อนามัย ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ที่พักอาศัย และสิ่งของจาเป็นระหว่างการพักพิง การตอบสนองด้านสุขภาพ
เป็นต้น (ดังกรอบแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านศูนย์พักพิง
4) กรอบแนวคิดการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวในภาวะฉุกเฉิน

5) ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ผู้บริหารระบบการจัดการศูนย์พักพิง
ระดับจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีจานวน 20 คน การสนทนากลุ่มย่อยผู้บริหารศูนย์แยกประเภทเป็น ศูนย์ของรัฐ และศูนย์ที่
ไม่ใช่ของรัฐ ครอบคลุมศูนย์ขนาด ใหญ่ กลาง และเล็ก 160 คน สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารศูนย์พักพิง2 จว.ๆละ 10 คน รวม
20 คน รวมประชากรที่ศึกษาทั้งหมด 200 คน
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3.2 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารศูนย์พักพิงระดับจังหวัดจานวน 20 คน ผู้บริหารศูนย์พักพิงที่เป็น
ภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐจานวน 40 คน และผู้บริหารศูนย์พักพิงที่เป็นภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐแยกตามขนาดศูนย์ฯใหญ่ กลาง
เล็กจังหวัดละ 80 คนรวม 160 คน สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารศูนย์พักพิง2 จว.ๆละ 10 คน รวม 20 คน
3.3

ภาพที่ 1 ขนาดตัวอย่างที่ศึกษา

n = 20: 160: 20
ปทุมธานี

นนทบุรี

10: 80: 10

10: 80: 10

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด

10

ศูนย์พกั พิง
ภาครัฐ
20

ไม่ใช่ภาครัฐ
20

ผู้บริหารศูนย์ 80

ผู้บริหารศูนย์ 80

6) ผลการศึกษา
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในภาวะฉุกเฉินของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี
พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีจานวนศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จัดตั้งทั้งหมด 200 แห่ง โดยแยกเป็นศูนย์ขนาดเล็กที่ดาเนินการจริง
163 ศูนย์ฯ รองลงมาเป็นศูนย์ฯขนาดกลางจานวน 27 แห่ง และเป็นศูนย์ฯขนาดใหญ่จานวน 10 แห่ง ขณะที่จังหวัดนนทบุรี
มีจานวนศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จัดตั้งทั้งหมด 172 แห่ง โดยแยกเป็นศูนย์ขนาดเล็กที่ดาเนินการจริง 59 ศูนย์ฯ รองลงมาเป็น
ศูนย์ฯขนาดกลางจานวน 37 แห่ง และเป็ นศูนย์ฯขนาดใหญ่จานวน 23 แห่ง ศูนย์ฯส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในแต่ละอาเภอ
ต่างๆ เป็นไปตามบริบทพื้นที่การประสบภัยดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนของศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี
อาเภอ/จังหวัด
ขนาดและจานวนของศูนย์พักพิง
จานวนศูนย์ที่จัดตัง/
จานวนศูนย์ฯที่รับได้จริง
รวม
ใหญ่
กลาง
เล็ก
(1,000 คนขึนไป) (500 – 999 คน)
(< 499 คน)
จานวน
ศูนย์ฯ
1.จังหวัดปทุมธานี
1.1 อาเภอเมือง
1.2 อาเภอสามโคก
1.3 อ า เ ภอล าด ห ลุ ม
แก้ว
1.4 อาเภอคลองหลวง
1.5 อาเภอธัญบุรี
1.6 อาเภอลาลูกกา
1.7 อาเภอหนองเสือ
รวม
2. จังหวัดนนทบุรี
2.1 อาเภอเมือง
2.2 อาเภอบางกรวย
2.3 อาเภอบางใหญ่
2.4 อาเภอบางบัวทอง
2.5 อาเภอไทรน้อย
2.6 อาเภอปากเกร็ด
รวม

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวนศูนย์
รับได้ ศูนย์ฯ รับได้ ศูนย์ฯ รับได้ ศูนย์จัดตัง ที่รับจริง

3
2
-

3
2
-

4
3

4
3

31
23
19

31
18
19

38
25
25

38
20
20

2
2
1
10

2
2
1
10

5
6
9
27

5
6
9
27

32
27
28
8
168

32
27
28
8
163

39
35
38
8
205

39
35
38
8
200

12
2
1
5
4
3
27

8
2
1
5
4
3
23

15
12
5
6
5
4
47

11
9
4
5
5
3
37

9
52
6
12
12
14
105

5
18
4
12
11
9
59

36
58
13
23
21
21
172

24
29
11
22
20
15
121

6.1 การจัดการระดับของศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยนาท่วม
6.1.1 ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยนาท่วมจังหวัดนนทบุรี
ความตระหนักของชุมชน
ผู้เข้าร่วมได้ชี้ให้เห็นการวิธีการต่างๆที่นามาใช้ในการจัดตั้งศูนย์ พักพิงฯ มี 3 ลักษณะคือ (1) ความคิดริเริ่มของ
ชุมชนโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า (2) การหารือและทางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในระดับสูง และ (3) ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที่มีความรับผิดชอบตรงในเรื่องนี้ โดยผ่านกลไกการทางานของจังหวัด
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ซึ่งในกรณีหลังนี้จะเกิดรูปแบบการทางานที่เป็นระบบ มีกฎระเบียบในการทางานที่ชัดเจน อย่างไรก็ดีการทางานตามรูปแบบนี้
เป็นเงื่อนไขที่ทาให้การมีส่วนร่วมของชุมชนมีจากัด
การวางแผน
แผนการจัดการน้าท่วมในระดับจังหวัดนนทบุรีพัฒนาขึ้นจากแผนและแนวทางการจัดการภัยพิบัติระดับประเทศ ที่
กาหนดให้มีการพัฒนาแผนในระดับอาเภอ หน่วยงานท้องถิ่น และระดับชุมชน ในแผนเหล่านี้ได้มีการบรรจุเรื่องการจัดตั้งศูนย์
พักพิงฯไว้ด้วย
แผนการจัดการรับมือน้าท่วมของจังหวัดนนทบุรีขึ้นอยู่กับการสั่งการเบื้องต้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นสาคั ญ
มาตรการรับมือเบื้องต้นคือการใช้ถุงทรายป้องกันน้าท่วมในพื้นที่เสี่ยง และการใช้ถุงทรายป้องกันน้าท่วมในพื้นที่ที่เคยมีน้า
ท่วมมาแล้ว ถ้ามีความเสี่ยงสูงขึ้น รวมทั้งการอาศัยความช่วยเหลือจากกองทัพที่ประจาอยู่ที่ปราจีนบุรีมาช่วย อย่างไรก็ดี
ความรุนแรงของน้าท่วมที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ ทาให้เกิดการตัดสินใจเฉพาะกิจที่อาศัยการเตรียมการเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น
การจัดการกาลังคน
การจั ดการกาลังคนขึ้น อยู่ กับ ประเภทและขนาดของศูน ย์พั กพิ งฯ ก าลั งคนของทีม จัด การบริห ารศูน ย์พั กพิ งฯ
ประกอบไปด้วยข้าราชการ ครู นักเรียน ผู้นาทางศาสนา อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครชุมชน และอาสาสมัครที่เป็น
ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงฯ
สาหรับศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้าท่วมของ GO องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดการ ในส่วน
ของศูนย์พักพิงฯของ NGO เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะเป็นคนรับหน้าที่เรื่องการจัดการ และสาหรับศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้า
ท่วมที่เริ่มโดยชุมชนเอง ผู้นาชุมชนก็เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดการ
การจัดการอาสาสมัคร
มีการจัดระบบการลงทะเบียนอาสาสมัคร รวมทั้งมีการจัดการและประสานกิจกรรมต่างๆที่อาสาสมัครรับผิดชอบ มี
การจัดระบบการสื่อสารต่างๆเพื่อใช้ภายในศูนย์พักพิงฯ รวมทั้งมีการวางระบบการลงทะเบียนคณะทางานและอาสาสมัครเพื่อ
ประเมินกาลังคนและภาระงานของแต่ละฝ่าย นอกเหนือจากอาสาสมัครที่ได้ถูกส่งไปทางานในศูนย์พักพิงฯ ที่ทาหน้าที่ฝ่าย
เทคนิคแล้ว ยังมีอาสาสมัครที่มีความคิดริเริ่มในการผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆและการจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จาเป็น
การจัดการระบบข้อมูล
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับจังหวัดได้ทาหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลและการประสานงานในการแจ้งไปยังประชาชนทั่วไป
และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงปัญหาความต้องการต่างๆ สื่อที่ใช้ประกอบด้วย โทรศัพท์สายด่วน วิทยุกระจายเสียง
การแถลงข่าว การใช้สื่อออนไลน์ และการประชุมประจาสัปดาห์
หน่วยงานที่ทางานด้านข้อมูลของจังหวัดทาหน้าที่รายงานสถานการณ์ล่าผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง และการแถลง
ข่าว สานักงานนี้ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ยังทาหน้าที่เป็นศูนย์บริการรับสาย (call
center) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุมชนมีส่วนช่วยเหลือได้โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในบริเวณชุมชนของตนเอง
การเผยแพร่ข้ อมูลเรื่ องที่ตั้ งและจ านวนศู นย์ที่เ ปิดรองรับผู้ประสบภั ย จังหวัดทาโดยผ่า นทางสายด่ วนและสื่ อ
ออนไลน์ สื่อทั้งสองประเภทนี้มีบทบาทสาคัญยิ่งที่รัฐใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารถึงสาธารณชนในระดับศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย
น้าท่วม มีการจัดระบบการลงทะเบียนของผู้ที่พักอาศัย อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา ใน
ส่วนของระบบการสื่อสารในระดับศูนย์พักพิงฯ การศึกษาพบว่า ศูนย์พักพิงฯใช้ระบบการสื่อสารที่ตนเองมีอยู่เช่น ระบบ
กระจายเสียงภายใน ระบบออนไลน์ โทรศัพท์ กระดานแจ้งข่าว การบอกต่อๆกัน เป็นต้น
การจัดการการเงิน
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พักพิงในส่วนค่าอาหารและน้าดื่มที่จาเป็น
รวมทั้งจัดหารเรือให้ด้วย อย่างไรก็ดี ศูนย์ที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้นที่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆคืน
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จากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นได้ งบประมาณในส่วนการจัดการภัยพิบัติของท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง โดยให้
ถือว่าเป็นงบประมาณที่จัดไว้เพื่อการสนับสนุนเท่านั้น ไม่ใช่งบประมาณหลัก ผลการศึกษาพบว่า มีหลายหน่วยงานและศูนย์
พักพิงฯหลายแห่งที่ต้องสารองจ่ายงบประมาณของตนเองในการบริหารจัดการศูนย์ นอกจากนี้ยังพบอีกว่ากาลังสาคัญที่ช่วยใน
การจัดการศูนย์พักพิงฯ คือเงินส่ว นตัว เงินที่ได้จากการบริจาค กาลังอาสาสมัคร กาลังทหาร การระดมทุนจากภาคเอกชน
และการช่วยเหลือจากครอบครัวที่ไม่ได้รับผลกระทบ
การจัดบริการในศูนย์พักพิง
การจัดการที่พักพิงส่วนใหญ่มาจากความช่วยเหลือของอาสาสมัคร อาสาสมัครเหล่านี้สมัครเข้ามาทางโรงเรียน
มัสยิด วัด และองค์กรการกุศลต่างๆ การส่งอาสาสมัครลงไปทางานมีรูปแบบกระจายตัวการลงไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ตามความต้องการความช่วยเหลือที่ได้แจ้งไว้ในศูนย์พักพิงฯบางแห่งไม่มีระบบการลงทะเบียนหรือมีแต่ไม่มีการดูแลที่เหมาะสม
ทาให้เกิดปัญหาในการจัดการที่พักพิง การขนส่ง และการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง
6.1.2 ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยนาท่วมจังหวัดปทุมธานี
ความตระหนักของชุมชน
การจัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้าท่วมในจังหวัดปทุมธานีน่าจะมีลักษณะคล้ายกันกับรูปแบบในจังหวัดนนทบุรี
ชุมชนขาดความตระหนักหรือไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งทาให้ความคิดริเริ่มของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์พักพิงฯมีความเปราะบาง
และถูกน้าท่วมหลังจากจัดตั้งเสร็จไม่นาน การจัดตั้งศูนย์พักพิงฯโดยหน่วยงานของรัฐประสบปัญหาเนื่องจากไม่สามารถ
จัดสรรกาลังในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงฯได้ จึงต้องทิ้งให้ชุมชนผู้ใหญ่บ้านและชุมชนเป็นผู้ ดูแลศูนย์ต่อไป นอกจากนี้
การศึกษายังพบว่าขอบเขตการทางานของหน่วยงานต่างๆ เช่น ภาครัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน ขาดความชัดเจน การตัดสินใจ
เลือกสถานที่ที่จะจัดตั้งศูนย์พักพิงฯของภาครัฐ เมื่อเริ่มขึ้นแล้วมาสามารถสานต่อได้ ต้องทิ้งให้เป็นภาระของชุมชนในการ
ดาเนินการต่อ ในทางกลับกัน ชุมชนต้องเป็นฝ่ายช่วยภาครัฐในเรื่องของการลาเลียงขนส่ง หรือศูนย์ที่จัดตั้งโดยชุมชน ต้อง
อาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐในการจัดระบบการจัดการ
การวางแผน
ข้อค้นพบจากการศึกษาพบว่าการจัดตั้งศูนย์พักพิงมี 3 ลักษณะเช่นกันคือ (1) การริเริ่มของชุมชนในการจัดตั้ ง
ศูนย์ฯ; (2) มีการหารือและการทางานร่วมกันระหว่างผู้นาชุมชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดตั้งศูนย์พักพิงฯ หรือ (3) มาจากคาสั่งของหน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่นภาครัฐ ในกรณีนี้ หน่วยงานรัฐได้กาหนด
ระเบียบและบทบาทสาหรับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การกาหนดของภาครัฐทาให้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนมีจากัด การทางานต่างๆที่ขับเคลื่อนจากความริเริ่มของชุมชนและผู้นาชุมชนเป็นการตอบรับตามธรรมชาติ ขณะที่
วิธีการคิดริเริ่มของรัฐบาลเป็นการทางานในเชิงรุกมากกว่า แต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตาม การจัดสรรตั้งศูนย์พักพิงฯแปรไป
ตามลักษณะของน้าท่วม การศึกษาพบว่าในบางกรณีต้องปิดศูนย์ฯเนื่องมาจากน้าท่วมศูนย์ฯ หรือ ต้องย้ายศูนย์ออกจากพื้นที่
น้าท่วม
การจัดบริการในศูนย์พักพิง
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กล่าวได้ว่าการจัดการศูนย์พักพิงส่วนใหญ่เป็นไปด้วยดี นอกเหนือจากทรัพยากรต่างๆที่จาเป็น
แล้ว (ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เงิน กาลังคน และอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ) การศึกษาพบว่าประเด็นสาคัญในด้าน
การจัดการศูนย์พักพิงคือ ความเป็นผู้นา การทางานเป็นทีม การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
การจัดการศูนย์พักพิงประสบผลสาเร็จ
6.2 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวในภาวะฉุกเฉินของจังหวัดนนทบุรีและจังหวัด
ปทุมธานีโดยใช้ Sphere Project
ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยด้านลักษณะขององค์กร ขนาดของศูนย์พักพิงเป็นประเด็นหลักที่ใช้ในการศึกษา โดยไม่
มีปัจจัยด้านลักษณะของผู้ให้ข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
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ข้อค้นพบของการศึกษาที่น่าสนใจ รูปแบบการจัดการศูนย์พักพิงฯที่จังหวัดนนทบุรีมีลักษณะสั่งตรงจากบนลงล่าง
ในขณะที่จังหวัดปทุมธานีการจัดตั้งศูนย์พักพิงฯ และการจัดการศูนย์พักพิงฯดาเนินการโดยหน่วยงานนอกภาครัฐและชุมชน
โดยหน่วยงานรัฐทาหน้าที่ประสานงานและให้การสนับสนุน ทาให้เห็นว่าที่จังหวัดนนทบุรีมีรูปแบบการทางานของภาครัฐที่เป็น
ระบบมากกว่า มีการประสานงานเตรียมการทางานกับอาสาสมัครมากกว่า ในขณะที่การจัดการศูนย์พักพิงที่จังหวัดปทุมธานีมี
ความสุ่มเสี่ยงต่อประเด็นเรื่องความโปร่งใส และขาดการทางานร่วมกับอาสาสมัครอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ประเด็นเรื่อง
การติดตามงานและการประเมินการทางานล้วนเป็นข้ออ่อนของการจัดการศูนย์พักพิงฯของทั้งสองจังหวัด ในส่วนประเด็นเรื่อง
ระบบสุขาภิบาล ความมั่นคงด้านอาหาร การจัดการด้านข้าวของเครื่ องใช้ การจัดตั้งศูนย์พักพิง การลาเลียงขนส่ง และ
มาตรการด้านสุขภาพ ทั้งสองจังหวัดมีปัญหาคล้ายคลึงกัน ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด หากนามาตรฐานหลัก (Core Standard)
ของ Sphere Project มีข้อค้นพบดังนี้
มาตรฐานหลัก 1: การจัดการด้านมนุษยธรรมแบบให้ประชนชนเป็นศูนย์กลาง
ที่จังหวัดนนทบุรี การจัดการระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทตรงในการกาหนดและจัดตั้ง
ศูนย์พักพิงฯที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยการใช้โรงเรียนและวัดเป็นที่จัดตั้งศูนย์พักพิงฯ เพราะทั้งวัดและโรงเรียนมีระบบ
สุขาภิบาลที่พอเพียง แต่การจัดตั้งศูนย์พักพิงฯที่มีขนาดเล็กนั้น เกิดจากความร่วมมือและความคิดริเริ่มของชุมชน อย่างไรก็ดี
ทั้งโรงเรียนและวัดต่างเป็ นสถานที่ที่ได้ รับการเลือกให้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์พั กพิงฯเนื่องมากจากเป็นสถานที่ที่มีระบบ
สุขาภิบาลพร้อม ในขณะที่จังหวัดปทุมธานีการตัดสินใจจัดตั้ งศูนย์พักพิงฯเป็นบทบาทของหน่วยงานนอกภาครัฐและชุมชน
เมื่อ GO ไม่มีกลไกที่เป็นทางการ NGO มักจะเป็นผู้ที่ริเริ่มจัดตั้งศูนย์พักพิงฯ การตัดสินใจดังกล่าวมักเกิดขึ้นเมื่อรัฐไม่มีกลไก
การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างชัดเจน หน่วยงานรัฐที่จังหวัดปทุมธานีให้การสนับสนุนการจัดการศูนย์พักพิงค่อนข้างจากัด
เป็นผลให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของศูนย์พักพิงของชุมชนอยู่ในระดับสูงและเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในระดับชุมชนในศูนย์พักพิงทุกขนาดเป็นผลดียิ่งต่อการจัดการศูนย์
มาตรฐานหลัก 2: การประสานงานและความร่วมมือ
ที่จังหวัดนนทบุรี การประสานงาน ความร่วมมือ และความสนับสนุนที่ศูนย์ขนาดใหญ่และขนาดกลางของทั้ง GO
and NGO ได้รับผ่านมาทางช่องทางการบริหารงานภาครัฐ แต่ศูนย์ขนาดเล็กของ GO and NGO ต่างมีปัญหาในการแสวงหา
ความร่วมมือ การประสานงาน และความสนับสนุนที่พอเพียงจากภาครัฐ ประเด็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของจังหวัด
ปทุมธานีคือ (1) หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับผิดชอบตรงให้การจัดตั้งและจัดการศูนย์พักพิงO (2) ศูนย์พักพิงฯส่วนใหญ่ได้รับการ
จัดตั้งและจัดการโดยเจ้าภาพที่เป็นเจ้าของสถานที่และมีความร่วมมืออย่างชัดแจนกับชุมชน และ (3) หน่ วยงานรัฐทาหน้าที่
สนับสนุนและประสานงานเท่านั้น
มาตรฐานหลัก 3: การประเมินการทางาน
การประเมินการทางานศูนย์พักพิงฯของทั้งสองจังหวัด พบว่าศูนย์ทุกประเภท ทุกขนาดให้ความสาคัญกับประเด็น
การติดามสถานการณ์น้าท่วมในบริเวณที่ตั้งศูนย์ โดยมีการติดตามสถานการณ์น้าทุกวันนอกเหนือจากข้อมูลที่ได้รับจาก
แหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ นอกจากนี้ระบบการประเมินที่พบบ่อยคือ การประเมินเรื่องความปลอดภัย กระแสไฟฟ้า น้าดื่ม น้า
ใช้ และการลาเลียงขนส่ง การประเมินเหล่านิ้ดาเนินการโดยคณะผู้บริหารศูนย์ฯ โดยไม่มีส่วนร่วมจากหน่วยงานของรัฐแต่
อย่างใด อย่างไรก็ตามการประเมินที่ค่อนข้างเป็นทางการมักเกิดขึ้นในศูนย์ที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลาง แต่ในศูนย์ขนาดเล็กมี
การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ
มาตรฐานหลัก 4: การออกแบบและการจัดการ
ผลการศึกษาของจังหวัดนนทบุรีพบว่า ศูนย์ขนาดใหญ่และศูนย์ขนาดกลางทั้งที่เป็นศูนย์ GO and NGO มักจะ
จัดการให้มีการจัดโซนที่พักแยกต่างหากให้ครอบครัว มีการจัดโซนที่พักแยกให้หญิงโสด และชายโสดเป็นสัดส่วน มีการจัดการ
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เรื่องการครัว และห้องปฐมพยาบาลให้กับแต่ละโซน แต่ศูนย์ขนาดเล็กทั้งที่เป็นศูนย์ภาครัฐและนอกภาครัฐจะจัดโซนที่พักเป็น
ครอบครัวเท่านั้น การจัดการที่ปทุมธานีไม่มีรูปแบบอะไรมากมาย และมักปรับเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้บริหารศูนย์
มาตรฐานหลัก5: การดาเนินงาน ความโปร่งใส และการเรียนรู้
จังหวัดนนทบุรี ศูนย์ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ทั้งที่เป็นศูนย์ GO and NGO มีระบบการจัดการอุปกรณ์ ข้าวของ
เครื่ องใช้ ในศูนย์ มีที มเจ้ าหน้ าที่ และอาสาสมั ครที่ จัดตั้ งขึ้น เพื่ อช่ว ยในการแจกจ่าย รวมทั้ งมีก ารส ารวจด้ว ยว่า ผู้ที่ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากน้าท่วมได้รับข้าวของเครื่องใช้ครบถ้วนหรือไม่ ในขณะที่ศูนย์ ขนาดเล็ ก ทั้ ง ที่ เ ป็ น ของภาครั ฐ และนอก
ภาครัฐมีระบบการแจกจ่ายแบบง่ายๆ และมักจะให้ผู้พักพิงแบ่งปันข้าวของเครื่องใช้กันเอง ที่จังหวัดปทุมธานี การศึกษาพบว่า
มีการกล่าวถึงประเด็นเรื่องความโปร่งใสในการบริหารศูนย์ และพบบ่อยว่าทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่บริหารจัดการศูนย์ฯ
ไม่ได้รับการอบรมมาก่อน นอกจากนี้การศึกษายังพบอีกว่าไม่มีความพยายามในการรวบรวมบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นด้วย
มาตรฐานหลัก 6: การทางานของเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์
ผลการศึกษาของจังหวัดนนทบุรีไม่พบว่ามีข้อมูลเรื่องการทางานของเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการภัยพิบัติ ในขณะที่
จังหวัดปทุมธานีพบว่ามีการอบรมอาสาสมัครด้านการจัดการภัยพิบัติ ด้านสุขภาพ การลาเลียงขนส่ง และการป้องกันน้าท่วม
อย่างไรก็ดีการศึกษายังพบอีกว่าไม่มีการอบรม ผู้จัดการศูนย์และเจ้าหน้าที่ที่บริหารศูนย์ ทาให้การบริหารจัดการศูนย์ขึ้นอยู่
กับอาสาสมัครจานวนมากที่ไม่ได้รับการอบรม เมื่อไม่มีการสนับสนุนและแนะนาอย่างเป็นระบบให้กับอาสาสมัครที่ไ ม่ได้รับ
การอบรมมาก่อนเหล่านี้ทาให้อาสาสมัครเหล่านี้ลาออกเป็นจานวนมาก
ผลการศึกษามาตรฐานขั้นพื้นฐาน (Mininum Standard) ประกอบด้วย 4 มาตรฐานขันพืนฐาน ของ Sphere
Project มีข้อค้นพบดังนี้
มาตรฐานขันพืนฐาน 1: ระบบนา สุขาภิบาลและสุขอนามัย (WASH)
การจัดการระบบน้า สุขาภิบาล และสุขอนามัยในศูนย์ของทั้งสองจังหวัด ทั้งที่เป็นศูนย์ GO and NGOอยู่ในการ
จัดการของทีมบริหารศูนย์ ระบบสุขอนามัยและเรื่องสุขภาพอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สามารถเดินทาง
ไปเยี่ยมศูนย์ได้อย่างสม่าเสมอ อย่างไรก็ดีการส่งเสริมให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขสุขอนามัย การแจกจ่ายอุปกรณ์ส่งเสริมสุขอนามัย
ไม่เป็นประเด็นสาคัญของศูนย์ขนาดเล็กส่วนใหญ่ ปัญหาและความเสี่ยงสาคัญที่ศูนย์ส่วนใหญ่เผชิญคือ การจัดการขยะ การ
จากัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปัญหาน้าปนเปื้อน ระบบสุขาภิบาลที่ไม่ได้มาตรฐาน ทาให้มีความเสี่ยงด้านการเกิดโรคระบาด
ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่ม และการไม่มีความคิดริเริ่มในการส่งเสริมระบบสุขอนามัยในการจัดการศูนย์
มาตรฐานขันพืนฐาน 2: ความมั่นคงด้านอาหารและภาวะโภชนาการ
ผลการศึกษาสองจังหวัดชี้ให้เห็นว่า มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงด้านอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศูนย์ขนาดเล็กและ
ศูนย์ขนาดกลาง ประเด็นเสี่ยงหลักที่พบคือระบบการลาเลียงที่ไม่สมบูรณ์ในการแจกจ่ายอาหาร ขาดการประเมินระบบการ
สนับสนุนของรัฐ มีปรากฏการส่วนเกินของอาหารทาให้เกิดขยะอาหาร เสียค่าใช้จ่ายสูงในการลาเลียงอาหาร การศึกษายังพบ
ด้วยว่าขาดแคลนนมผงสาหรับทารก และอาหารที่จาเป็นสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
มาตรฐานขันพืนฐาน 3: การจัดตังและอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่ไม่ใช่อาหาร
ผลการศึกษาสองจังหวัดพบว่าศูนย์ขนาดกลางทั้งของ GO and NGO มีบริการพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่พอเพียง มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ไม่ใช่อาหารที่พอเพียง ในจังหวัดนนทบุรีพบว่าศูนย์ขนาดกลางและขนาดเล็กมี
ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนเครื่องใช้ในศูนย์เนื่องจากปัญหาการเดินทาง ถนนถูกน้าท่วมเข้าไม่ถึงศูนย์ ทาให้มีค่าใช้จ่ายด้าน
น้ามันในการขนส่งสูง เป็นผลให้ศูนย์เหล่านี้ถูกตัดขาด ทาให้ผู้พักพิงต้องแก้ไขปัญหาและพึ่งพิงตนเองเป็นอย่างมาก ประเด็น
ชัดเจนที่พบในการศึกษาที่จังหวัดปทุมธานีคือการจัดการศูนย์พักพิงอิงรูปแบบครอบครัวมาก โดยทั่วไปหน่วยงานภาครัฐไม่ได้
มีส่วนในการบริหารศูนย์ การศึกษาพบว่ามีศูนย์จานวนหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาบริหารจัดการ แต่ไม่สาเร็จและต้องส่งต่อ
ให้หน่วยงาน NGO หรือชุมชนเป็นฝ่ายดาเนินการต่อ
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มาตรฐานขันพืนฐาน 4: สุขภาพ
แม้ว่าจะไม่พบข้อมูลที่กล่าวถึงประเด็นการจัดการศูนย์ด้านสุขภาพโดยตรงของจังหวัดนนทบุรี แต่การศึกษาอนุมาน
ได้ว่า แนวการทางานด้านสุขภาพของทั้งสองจังหวัดมีความคล้ายคลึงกัน โดยมีทีมสุขภาพระดับตาบลและอาเภอลงเยี่ยมศูนย์
โดยมีโรงพยาบาลชุมชนทาหน้าที่รับการส่งต่อคนไข้ ประเด็นที่มีนัยยะสาคัญที่ค้นพบคือ ศูนย์พักพิงส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ
การรักษาและบริหารด้านคลินิกมากกว่าการส่งเสริมด้านการป้องกัน ความคิดริเริ่มด้านการส่งเสริมสุขภาพ เช่นการส่งเสริม
สุขอนามัยส่วนตัวมีน้อยหรือไม่มีเลย ข้อสังเกตสาคัญของทั้งสองจังหวัดคือ ความจาเป็นของผู้พักพิงต่อบริการการรักษา
สุขภาพจิต ศูนย์ขนาดเล็กของภาครัฐและนอกภาครัฐที่จังหวัดนนทบุรีให้ข้อมูลว่า มีความจาเป็นที่ต้องให้ความสาคัญต่อ
สุขภาพจิตของผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิง ไม่ว่าจะเป็นบริการที่ให้โดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพ หรือด้วยแนวคิดริเริ่มของศูนย์เอง ที่จังหวัด
ปทุมธานี ศูนย์ขนาดใหญ่มีทรัพยากรคนมากพอในการจัดกิจกรรมลดความเครียด อย่างไรก็ดี การจัดการความเครียดเป็น
ประเด็นสาคัญในศูนย์ขนาดกลางบางแห่งของจังหวัดปทุมธานี
7) การอภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การจัดการศูนย์พักพิงในระดับจังหวัดมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน จังหวัดนนทบุรี
เจ้าหน้าที่ของจังหวัดได้นาแนวการทางานแบบตรงมาใช้ ในขณะที่จังหวัดปทุมธานีใช้แนวการทางานแบบประสานงานและทา
หน้าที่ให้การสนับสนุนมากกว่า แต่ในระดับการจัดการศูนย์ทั้งสองจังหวัดใช้รูปแบบการทางานที่ใกล้เคียงกัน คือจังหวัด
นนทบุรีมีการกาหนดรูปแบบการทางานที่ชัดเจนและมีการสั่งการจากบนลงล่างในการจัดการศูนย์พักพิง เปรียบเทียบกับ
จังหวัดปทุมธานีที่มีการกาหนดรูปแบบในการทางานที่ไม่ชัดเจนเท่านนทบุรี และมีการตัดสินใจจากระดับล่างและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนมากกว่า
ผลการศึกษาพบว่าจังหวัดนนทบุรีการจัดการศูนย์พักพิงฯดาเนินการโดยส่วนราชการมากกว่า และมีการทางานโดย
การสั่งการตรง เปรียบเทียบกับจังหวัดปทุมธานีที่การจัดการศูนย์พักพิงฯดาเนินการโดยหน่วยงานที่ ไม่ใช่รัฐและชุมชน โดย
หน่วยงานของรัฐทาหน้าที่ให้การสนับสนุนและประสานงาน เป็นผลให้การจัดการศูนย์พักพิงฯที่จังหวัดนนทบุรีมีรูปแบบที่เป็น
ระบบมากกว่า มีการเตรียมการวางแผนในการทางานกับอาสาสมัครชัดเจนกว่า ในขณะที่การจัดการศูนย์พักพิงฯที่จังหวัด
ปทุมธานีมีความสุ่ม เสี่ยงต่อประเด็นเรื่องความโปร่งใส และขาดการทางานร่วมกับอาสาสมัครอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้
ประเด็นเรื่องการติดตามงานและการประเมินการทางานล้วนเป็นข้ออ่อนของการจัดการศูนย์พักพิงของทั้งสองจังหวัด ในส่วน
ประเด็นเรื่องระบบสุขาภิบาล ความมั่นคงด้านอาหาร การจัดการด้านข้าวของเครื่องใช้ การจัดตั้งศูนย์พักพิง การลาเลียงขนส่ง
และมาตรการด้านสุขภาพ ทั้งสองจังหวัดมีปัญหาคล้ายคลึงกัน ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง
กั บ ของ ดร.รอยล จิ ต รดอน ผู้ อ านวยการสถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ าและการเกษตร (องค์ ก ารมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ในประเด็น บทเรียนที่ได้จากวิกฤตน้าคราวนี้ คือต้องมีการ “ทบทวนโครงสร้างในการ
แก้ปัญหาน้าท่วมกันใหม่” โดยระบุว่า “ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้ทฤษฎีฝรั่งแก้ปัญหาโดยไม่ได้ดูว่ามีความเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและสภาพพื้นที่ของประเทศไทย” และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการผู้อานวยการสานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ ต้องมีการเปลี่ยนมุมมองความคิด วิธีการ
รับมือน้าท่วมในทุกระดับ ตั้งแต่รัฐบาลไปจนถึงกลไกของรัฐ...” (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคนอื่นๆ.2554: น.44) เป็นต้น ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้สรุปบทเรียนรู้ของการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง 2 จังหวัดดังแผนภาพที่ 2
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สรุปบทเรียนรู้ของการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวดังแผนภาพที่ 2

8) ข้อเสนอแนะในการจัดตังศูนย์ครังต่อไป
1.การจัดการระบบฐานข้อมูล ควรมีการจัดตังระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศที่เป็นระบบ ให้สามารถเชื่อมต่อ
กับทางจังหวัดและประเทศ เพื่อลดขันตอนการสอบถามและให้ข้อมูล และหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลซาซ้อนในแต่ละวัน และ
การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพื่อการตัดสินใจอพยพเคลื่อนย้าย การระดมทรัพยากรอื่นๆ
2.การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ควรกาหนดบทบาทหน้าที่ ควรมีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องการจัดการ
ศูนย์พักพิงเข้ามาดูแล ควรมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน ควรกาหนดบทบาทและแจ้งให้ทุกฝ่ายรวมทั้งผู้พักพิงได้รับทราบ
รวมทั้งควรมีค่าใช้จ่าย /ตอบแทนให้คนทางานบริหารจัดการศูนย์ด้วย ซึ่งตอนแรกมีการเจรจากันว่าจะให้ แต่ตอนนี้เงียบ
หายไป
3. ก่อนเกิดภัยนาท่วม ควรมีการประเมินสภาพศูนย์ก่อนจัดจังศูนย์ ควรมีการประเมินสภาพความพร้อมของศูนย์
ก่อนเปิดดาเนินการ การประเมินต้องครอบคลุมสภาพของศูนย์ ความพร้อมเรื่องระบบสุขาภิบาล ข้าวของจาเป็นที่ต้องใช้ การ
คมนาคม งบประมาณที่มีอยู่ เมื่อมีการประเมินศูนย์แล้ว ควรจัดทาให้มีแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน ศูนย์ขนาดเล็กต้องการความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐอย่างมากในการประเมินสภาพศูนย์ เช่นระบบสุขอนามัย ห้องน้า การดู แลคนป่วย ผู้สูงอายุ ควร
เสริมสร้างความรู้ให้ผดู้ ูแลศูนย์ ผู้ที่ต้องเข้ามาดูและบริหารศูนย์ควรได้รับการอบรม เสริมสร้างความรู้ ก่อนเข้ามาบริหารจัดการ
ศูนย์ และควรมีการสร้างทีมทางานเรื่องการจัดการศูนย์ไว้ล่วงหน้า ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในครั้งต่อไป
- ระหว่างเกิดภัย เมื่อมีการประกาศเป็นศูนย์พักพิงต้องมีการโอนงบประมาณลงให้แต่ละศูนย์ตั้งแต่เริ่มแรก และควร
มีความชัดเจน รวดเร็ว และสะดวกต่อการบริหารจัดการศูนย์ ต้องหลีกเลี่ยงการขอให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ที่จัดให้เป็นศูนย์พัก
พิงสารองจ่าย หามาจ่าย และเมื่อเหตุการณ์น้าท่วมยุติแล้วควรเบิกจ่ายคืนครบตามจานวนที่ใช้ไป และต้องดาเนินการเบิกจ่าย
คืนอย่างรวดเร็ว เมื่อมีคาสั่งขอให้ใช้เงินสารองของหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นศูนย์ ต้องมีกฎระเบียบมารองรับการเบิกจ่ายคืน
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- หลังเกิดภัย นาลด รัฐควรเข้ามาจัดการปรับปรุง สถานที่ที่ขอให้ใช้เป็นศูนย์เพื่อให้ใช้งานได้เหมือนเดิม โดยอาศัย
งบประมาณส่วนกลาง ไม่ควรให้เป็นภาระของโรงเรียน - ควรมีการถอดบทเรียนการจัดการศูนย์พักพิง เพื่อการ
เรียนรู้ อบรมเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อการรับมือในครั้งต่อไป
4. หน่วยงานกลางในการจัดการนาท่วม ต้องมีศูนย์พาหนะกลางในการให้ความช่วยเหลือในการอพยพ ขนย้าย
ส่งต่อผู้ป่วย การกระจายอาหารและน้า หน่วยงานกลางที่เป็นหน่วยงานของรัฐต้องทาหน้าที่ให้ความสนับสนุนศูนย์ ก่อน
ระหว่าง และหลังจากปิดศูนย์ และควรมีหน่วยงานกลางในแต่ละเขตพื้นที่เป็นโซนด้วย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดการ
ต้องมีหน่วยงานกลางในการประสานการผลิตการจัดหาสิ่งจาเป็นต่างๆ และกระจายให้แต่ละศูนย์ เช่นส้วมลอยน้า เรือ
5.รัฐต้องมีหน่วยงานกลางที่ประมวลผลเรื่องสถานการณ์นาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์
เรื่องสถานการณ์นาอย่างชัดเจน สม่าเสมอ น่าเชื่อถือ เพื่อใช้ในการตัดสินใจวางแผน จัดการบริหารศูนย์ ควรมีการประเมิน
ระดับความรุนแรงของศูนย์แต่ละศูนย์ตากลาดับ เพื่อการจัดการ การระดมทรัพยากรอย่างรวดเร็ว ตรงกับสถานการณ์
6. อบต. เป็นหน่วยงานที่ลงมาจัดตัง บริหารจัดการศูนย์ฯ และประสานกับหน่วยอื่นๆ เรื่องการระดมทรัพยากร
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)ควรมีการตังงบประมาณเพื่อการรับมือภัยพิบัติฉุกเฉินทุกปี เมื่อไม่มีการใช้ควรเก็บสะสม
ไว้
7. ควรมีการประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์( พม.) อย่างเป็นระบบ เช่น การ
ประสานงานโดยตรงกับผู้ว่ าราชการจังหวัด นายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรหา
งบประมาณมาเสริมให้ทั่วถึง ในขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการกระจายงบมายังศูนย์ในขั้นต้น และควรมีระบบการ
ประสานงานระหว่างศูนย์พักพิงด้วยกัน ในเขตเดียวกัน หรือต่างเขต เพื่อรองรับการทางานร่วมกันในรูปแบบ การประสาน
ความช่วยเหลือ การกระจายทรัพยากร การกาหนดการคมนาคม การแบ่งงานกันทา เช่น การรับอาหาร น้า การแจกจ่าย
การประสานงานควรมีการประสานกับภาคเอกชนในการกระจายความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ วัตถุดิบ รวมทั้ง
ผลักดันให้ภาคเอกชนมีส่วนในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์การรับมือภัยพิบัติด้วย
8. การบริหารจัดการเชิงระบบ การจัดการน้าของรัฐบาลต้องมีความโปร่งใส ไม่กาหนดแนวทางน้า เพื่อเอื้อให้การ
จัดการมีประสิทธิภาพ คาดการณ์ได้ ควรมีการเพิ่มงบประมาณให้กองทัพในแต่ละภาคเพื่อเตรียมความพร้อม รับมือกับ ภัย
พิบัติ ระบบสาธารณสุขต้องมีความพร้อมมากขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลระดับอาเภอที่อยู่ในพื้นที่ แต่ละจังหวัดควรจัดตั้ง
ศูนย์ถาวรเพื่อการรับมือครั้งต่อไป และจัดตั้งเป็นศูนย์อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องบริหารศูนย์ หน่วยงานในพื้นที่ และ
ประชาชนทั่วไป ควรมีการจัดตั้งพื้นทีปลอดภัย (safe zone) ในกรณีที่น้าท่วมศูนย์และไม่รู้ว่าจะอพยพหรือจัดการอย่างไร
9. ควรจัดทาหลักสูตรบทเรียนเรื่องการรับมือจัดการภัยพิบัติให้กับสถานศึกษา ตังแต่ระดับประถมศึกษา อบรม
ทักษะชีวิต การว่ายนา การเตรียมตัวอยู่ในสถานการณ์นาท่วม และภัยพิบัติอื่นๆ โรงเรียนควรได้รับการสนับสนุนให้มีการ
เตรียมห้องน้า ห้องส้วม ระบบน้า ระบบขยะ การสารองน้า อื่นๆให้เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิง รวมทั้งควรมีการ
อบรม Spere Project กับองค์กรภาครัฐและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ เพื่อเตรียมการในการดาเนินงานด้านการจัด การศูนย์พักพิงให้
เป็นระบบที่ได้มาตรฐานในระยะต่อไป
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การจัดการการค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร: ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
Monitoring of Street Vending in Bangkok: Observation and Recommendations
2

ดร. นฤมล นิราทร
Narumol Nirathron

Abstract
The paper aims to present the observations and recommendations on the administration of
street vending in Bangkok. It is based on the research on street vending, including the 2005 research
conducted by the author, information from the Bank of People’s Project and data from field survey in
2013. The paper outlines the situation of street vending in Bangkok, characteristics of vendors and the
development of administration of street vending in Bangkok. It concludes with the observations and
recommendations taking into consideration the economic, social and political aspects of street vending,
its crucial roles in poverty reduction, entrepreneur development and the sustainability of street vending
in Bangkok.
Keywords : Poverty, Petty Enterprise, and Enterpreneurship
บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ น าเสนอข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจั ด การการค้ า หาบเร่ แ ผงลอยใน
กรุงเทพมหานคร โดยอ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการค้าหาบเร่แผงลอย การศึกษาของผู้เขียนในปี 2548 ข้อมูล
จากธนาคารประชาชนในปี 2556 และการศึกษาภาคสนามเพิ่มเติม บทความนาเสนอสถานการณ์การค้าหาบเร่แผงลอย
คุ ณ ลั ก ษณะบางประการของผู้ ค้ า พั ฒ นาการของการจั ด การหาบเร่ แ ผงลอยของกรุ งเทพมหานครและข้ อ สั งเกตและ
ข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการจัดการหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณามิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ทั้งนี้เพื่อการดารงไว้ซึ่งบทบาทสาคัญในด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างผู้ประกอบการ ตลอดจนความยั่งยืนของ
การค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ : ความยากจน, อาชีพอิสระขนาดเล็ก, และการประกอบการ
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บทนา
การค้าหาบเร่แผงลอยเป็นอาชีพอิสระประเภทหนึ่งที่คงอยู่มาเป็นเวลานานในกรุงเทพมหานคร การค้าส่วนใหญ่มี
ขนาดเล็กกว่าธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจขนาดย่อม บางครั้งเรียกว่า “ธุรกิจขนาดจิ๋ว” หรือ Micro-enterprise เป็นการค้า
ซึ่งใช้พื้นที่ข้างทาง เช่น ริมถนน ตรอก ซอย ทางเท้า เป็นพื้นที่ประกอบการค้า ในบางกรณีจึงเรียกว่า “การค้าข้างทาง” คาว่า
“หาบเร่แผงลอย” รวมการค้าสองลักษณะเข้าไว้ด้วยกัน คือ การค้าแบบเร่ขาย คือ เคลื่อนที่ได้และการค้าบนแผงซึ่งอยู่กับที่
แม้การค้าทั้งสองประเภทจะแตกต่างกัน แต่มักถูกเรียกรวม ๆ กันว่า “หาบเร่แผงลอย” สาหรับบทความนี้จะเรียกรวมๆกันว่า
“หาบเร่แผงลอย” เนื่องจากเนื้อหาของบทความเกี่ยวข้องกับการค้าข้างทาง ทั้งเคลื่อนที่และอยู่กับที่
บทบาททางเศรษฐกิจของหาบเร่แผงลอยมิได้จากัดอยู่ที่การสร้างงาน สร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และพยุงค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้น แต่มูลค่าการขายของหาบเร่แผงลอยซึ่งเป็น
การค้าภายในประเทศยังสร้างรายได้จานวนมากให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมและสนับสนุนการพึ่งตนเองของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย โดยบทบาทหลังนี้ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ในทางสังคม หาบเร่แผงลอยอาหารนอกจากจะมีบทบาทใน
การลดปัญหาสังคม อันเป็นผลจากการลดอัตราการว่างงานแล้ว ยังมีบทบาทสร้างทุนทางสังคมด้วย เพราะการประกอบอาชีพ
อิสระที่ประสบความสาเร็จ นอกจากจะเป็นการเสริมพลังทางเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการเมืองให้แก่ผู้ประกอบอาชีพนี้เป็น
รายบุคคลแล้ว ยังนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอัตลักษณ์ของพวกเขาและเป็นการสร้างทุนทางสังคมและสร้างประชาสังคมด้วย
การขยายตัวของหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเมือง
ต้องให้ความสาคัญต่อการจัดการการค้าหาบเร่แผงลอย มาตรการการจัดการหาบเร่แผงลอย ปรากฏในนโยบายของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบันทั้งนี้นโยบายที่เกี่ยวข้องโดยตรงส่วนใหญ่ให้ความสาคั ญกับความสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง จึงมีนัยของการ “จากัด” การประกอบอาชีพ แต่ในอีกด้านหนึ่ง กรุงเทพมหานครก็มี
นโยบายสนับสนุนการประกอบอาชีพขนาดเล็กเพื่อลดปัญหาความยากจนมาตั้งแต่ต้น นโยบายนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับรวมทั้งฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันด้วย
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมีฐานะทางเศรษฐกิจหลากหลาย งานศึกษาจานวนมาก (นภัส ศิริสัมพันธ์, 2537; นฤมล นิราทร
2538; Nirathron, 1996; นฤมล นิราทร,2548; ธนาคารออมสิน, 2556) ยืนยันว่ามีผู้ค้าจานวนไม่น้อยที่เป็นผู้มีรายได้น้อยแม้
ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าผู้ค้าที่ไม่ได้ยากจนจะมีจานวนมากขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายความเสมอไปว่าผู้ค้าที่เคยยากจนสามารถเลื่อนระดับ
ฐานะทางเศรษฐกิจได้ แต่หมายถึงการมีผู้ค้าที่เป็นชนชั้นกลางเข้ามาใน “สนามการค้า” มากขึ้น ดังตัวอย่างของ นายสิริวัฒน์
วรเวทย์วุฒิคุณ ซึ่งเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี 1997 และได้ผันตัวเองจากนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาสู่การเร่ขายแซนด์วิช
ข้างทาง(http://thaipublica.org/2012/11/series-15-year-crisis-siriwat-3/) และhttp://www.sirivatsandwich.com
/history/history_eng.asp) และคลิปวิดิทัศน์เกี่ยวกับผู้ค้าชนชั้นกลางที่มีการศึกษาสูง (http://www.rockefeller
foundation.org/blog/searching-bangkok) ปรากฏการณ์นี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การจ้างงาน
ดังจะได้กล่าวต่อไป และที่สาคัญยิ่งกว่านั้นยังมีแรงงานต่างด้าวจานวนไม่น้อยหันมาประกอบอาชีพการค้าข้างทางด้วย แม้จะ
ยังไม่มีตัวเลขยืนยันจานวนผู้ค้าที่มีอันจะกินและที่เป็นแรงงานต่างด้าว ปรากฏการณ์การขยายตัวของผู้ค้าสองกลุ่มนี้ได้รับการ
ยืนยันทั้งจากผู้ค้า ผู้ซื้อ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ เจ้าหน้าที่ของสานักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร และ
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการชัดเจนเกี่ยวกับผู้ค้าข้างทางที่เป็นแรงงานต่างด้าว
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ น าเสนอข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจั ด การการค้ า หาบเร่ แ ผงลอยใน
กรุงเทพมหานคร โดยอ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการค้าหาบเร่แผงลอย การศึกษาของผู้เขียนในปี 2548 ข้อมูล
จากธนาคารประชาชนในปี 2556 และการศึกษาภาคสนามเพิ่มเติม บทความเริ่มต้นจากการนาเสนอสถานการณ์การค้าหาบ
เร่แผงลอย คุณลักษณะบางประการของผู้ค้า พัฒนาการของการจัดการหาบเร่แผงลอยของกรุงเทพมหานครและข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการจัดการหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณามิติเศรษฐกิจ สังคม

- 281 -
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การเมือง ทั้งนี้เพื่อการดารงไว้ซึ่งบทบาทสาคัญในด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างผู้ประกอบการ ตลอดจนความ
ยั่งยืนของการค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร
การค้าข้างทางในกรุงเทพมหานคร : ทีม่ าและคาอธิบายทางทฤษฏี
ที่มา
การค้าข้างทางในกรุงเทพมหานครเป็นวิถีชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม คาอธิบายต่อการปรากฏตัวของ
การค้าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ก็คือการที่ผู้หญิงในฐานันดรไพร่ประกอบอาชีพค้าขายเพื่อหารายได้ ควบคู่ไปกับอาชีพทานา
สถานที่ขายเป็น “ตลาดน้า” หรือ “ตลาดเรือ” ลักษณะการค้ามีทั้งที่ขายอยู่กับที่และการพายเรือเร่ขายไปตามบ้านเรือนริม
แม่น้าลาคลอง ผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนื่องจากผู้ชายถูกเกณฑ์แรงงานในระบบศักดินาและเป็นการค้าในเศรษฐกิจแบบยังชีพ
ไม่เน้นการขยายการค้า
คาว่า “หาบเร่แผงลอย” เกิดขึ้นจากการที่การค้าขยับขึ้นจากการค้าทางน้ามาเป็นการค้าทางบก โดยการค้าแบบไม่
อยู่กับที่หรือหาบเร่นั้นปรากฏในรูปของการหาบสินค้าเร่ขาย ตามถนน ส่วนการค้าแบบอยู่กับที่มีปรากฏตาม “ตลาดบก” นอก
กาแพงพระนคร สินค้าที่ขายส่วนใหญ่คืออาหาร การค้าหาบเร่แผงลอยบนบกมีความสาคัญมากขึ้นเมื่อมีการสร้างถนนการ
คมนาคมหลักเปลี่ยนจากการคมนาคมทางน้ามาเป็นการคมนาคมทางบก ทั้งรัฐเองก็มีบทบาทสาคัญต่อการสนับสนุนการค้า
หาบเร่แผงลอย ด้วยการส่งเสริมให้มีตลาดนัดเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
ผู้ค้าข้างทางในสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีทั้งชาวจีนและชาวไทย ผู้ค้าที่เป็นชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ส่วนผู้ค้าที่เป็น
ชาวจีนเป็นผู้ชาย การที่ผู้หญิงไทยมีบทบาทในการค้าขายมากกว่าผู้ชายไทย มีคาอธิบายว่ามีสาเหตุจากการเกณฑ์แรงงานใน
ขนบไพร่ แต่แม้เมื่อเลิกระบบไพร่และทาส ชาวไทยก็หันมายึดอาชีพทานาเป็นหลัก ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น มีแรงงาน
ชาวจีนเข้ามาเป็นจานวนมาก อาชีพค้าขายในพระนครจึงเป็นของผู้ค้าชาวจีนเกือบหมด รวมทั้งมีมูลเหตุจูงใจที่ทาให้ชาวไทย
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะในช่วงเวลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงก่อนสงครามโลก ครั้งที่ 1 อาชีพทานาเป็นอาชีพที่
ทารายได้ดีเนื่องจากการขยายตัวของการส่งออกข้าวและราคาข้าวที่สูง ชายไทยยังมีค่านิยมรับราชการมากกว่า เนื่องจาก
อาชีพราชการทาให้เลื่อนฐานะทางสังคมได้
การค้าข้างทางของชาวไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ต่างจากกรณีของผู้ค้าชาวจีน ซึ่งการค้าข้างทางเป็นบันไดให้ก้าว
ไปสู่การเป็นชนชั้นนายทุน เส้นทางอาชีพของชาวจีนมักเริ่มต้นด้วยการเป็นแรงงานรับจ้าง เนื่องจากเป็นอาชีพที่ทาให้ได้ค่าจ้าง
เร็วเมื่อเทียบกับอาชีพในภาคเกษตรกรรม เนื่องจากชาวจีนต้องการส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวในประเทศของตน จากการเป็น
แรงงานรับจ้าง ชาวจีนจานวนหนึ่งขยับขึ้นสู่การประกอบอาชีพค้าข้างทาง และสะสมทุนจนเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขึ้น
สาหรับชาวจีนเหล่านี้ การค้าอาหารข้างทางจึงเป็นเสมือนจุดเชื่อมต่อทางชนชั้นระหว่างการเป็นชนชั้นชาวนาในประเทศจีน สู่
การเป็นชนชั้นแรงงานและชนชั้นนายทุนในประเทศไทย
ชาวไทยเข้ามาประกอบการค้าข้างทางในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งนี้ด้วยปัจจัยอย่างน้อย 3 ประการ ประการ
แรกคือ การเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ค้าชาวจีนสู่การประกอบการขนาดใหญ่ขึ้น ประการที่สอง คือการจากัดการ
ประกอบอาชีพของชาวจีนและสนับสนุนให้ชาวไทยประกอบอาชีพการค้าและอุตสาหกรรมมากขึ้น ตามนโยบายรัฐนิยมของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เช่นออกกฎห้ามผู้ค้าหาบเร่แผงลอยอาหารชาวจีนเข้าไปค้าขายในที่ทาการของกระทรวงธรรมการ
และโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่ง ประการที่สาม ภาวะความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นขึ้นของชาวนาไทย อันเป็นผลจากการที่ราคาข้าวใน
ตลาดโลกตกต่าและเศรษฐกิจที่ตกต่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นต้นมา ชาวนาที่ทานาอยู่บริเวณชานพระ
นคร เช่นบริเวณพระโขนง สุขุมวิท และชาวนาจากที่ราบภาคกลาง เช่นสมุทรปราการและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขายที่นา
เข้ามาเป็น แรงงานรับจ้างในกรุงเทพฯ เนื่องจากเริ่มมีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานฟอกหนังที่คลองเตย โรงงาน
ปูนที่บางซื่อ เป็นต้น
กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ประกอบกับรายได้ที่ตกต่าลงของเกษตรกร
เป็นผลให้แรงงาน ในภาคเกษตรกรรมอพยพเข้าสู่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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ฉบั บ ที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504 ซึ่ งส่ ว นหนึ่ งเป็ น ผลจากการคมนาคมที่ ส ะดวกขึ้ น จากการสร้ า งถนนเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
กรุงเทพมหานครกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย ตัวอย่างรูปธรรมของการอพยพเหล่านี้ก็คือ การเกิดชุมชนแออัดหลายแห่ง
ในกรุงเทพฯการเคลื่อนย้ายแรงงานทาให้เกิดอุปสงค์ต่อสินค้าและอาหารราคาถูก
การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการค้าข้างทางระบุว่า การที่อาชีพอิสระขยายตัวอย่างรวดเร็วนับแต่ปี พ.ศ.
2523 เป็นต้นมา เป็นผลจากสาเหตุ 2 ประการคือ นโยบายที่ม่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยละเลยภาคเกษตรกรรมเป็นผล
ให้แรงงานชนบทอพยพเข้าสู่กรุงเทพมหานครและประการที่สองคือการขยายตัวของอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และภาค
บริการอันเนื่องมาจากนโยบายที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกทาให้เกิดความต้องการแรงงานจานวนมากแรงงานเหล่านี้เป็น
ลูกค้าสาคัญของผู้ค้าข้างทาง
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมีทั้งที่เป็นชาวกรุงเทพมหานครและผูอ้ พยพจากต่างจังหวัด แต่สัดส่วนของผู้ประกอบอาชีพที่เป็น
ผู้อพยพจากต่างจังหวัดสูงขึ้น หากพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากงานศึกษาหลายชิ้นนับแต่งานศึกษาในปี พ.ศ. 2523 ของ
ประชุม สุวัตถี และคณะ (2523) ซึ่งนับเป็นงานศึกษาที่สาคัญเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร
และเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยกาลังพัฒนาเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่โดยเน้นการส่งออก งานศึกษาของประชุม
ระบุว่าผู้ค้า หาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครประมาณครึ่งหนึ่งเป็นชาวกรุงเทพมหานคร หลังจากงานศึกษาของประชุม สุ
วัตถี งานศึกษาวิทยานิพนธ์ 2 ชิ้น ในปี พ.ศ. 2526 และ 2534 ของกุสุมา โกเศยะโยธิน (2526) และเรณู สังข์ทองจีน
(2534) ตามลาดับ อธิบายการเข้าสู่อาชีพหาบเร่แผงลอยของผู้ประกอบอาชีพสตรีที่เป็นผู้อพยพจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วยสาเหตุของความยากแค้นในภาคเกษตรกรรมและปัญหาการกระจายรายได้อย่างไม่เป็นธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและ
ชนบท งานของกุสุมาแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ประเด็นการอพยพของชาวชนบทเริ่มเป็นที่ปรากฏชัดแล้ว ส่วนงาน
ของเรณูศึกษาผู้ค้าหาบเร่สตรีโดยเฉพาะ และเป็นการศึกษาที่ในช่วงเดียวกับที่นโยบายของรัฐในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ส่งเสริมการประกอบอาชีพส่วนตัวขนาดเล็กในเขตเมือง โดยเน้นที่กลุ่มผู้ค้าหาบ
เร่แผงลอยงานศึกษาทั้งสองชิ้นนี้สะท้อนถึงการปรับตัวของแรงงานอพยพจากภาคเกษตรในชนบทเข้าสู่อาชีพผู้ค้าหาบเร่แผง
ลอยในเมืองการค้าข้างทางซึ่งเป็นอาชีพที่ ทาให้ชาวจีนสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สามารถเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจได้ กลายเป็น
อาชีพที่ช่วยให้แรงงานย้ายถิ่นจากชนบทของไทย มีรายได้ และก้าวพ้นจากความยากจน และยิ่งไปกว่านั้น ในหลายกรณียัง
ช่วยให้ผู้ค้าเหล่านี้สามารถสะสมทุน ขยายการประกอบอาชีพ และเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจได้
คาอธิบายทางทฤษฏี
ตามกรอบแนวคิดเดิม การปรากฏตัวและคงอยู่ของการค้าข้างทางในกรุงเทพมหานครอธิบายได้ในสอง ระดับแรก
เป็นการอธิบายด้วยทฤษฎีระบบโลกที่เสนอว่า กิจกรรมการค้าข้างทางซึ่งเป็นกิจกรรมในเศรษฐกิจแบบชาวนา ขยายตัว
เนื่องจาก มีบทบาทในการ “ผลิตซ้า” ระบบทุนนิยม ด้วยการเสนอสินค้าและบริการราคาถูกให้แก่แรงงาน ทาให้ช่วยลดค่า
ครองชีพ แรงงานสามารถดารงชีวิตด้วยค่าจ้างแรงงานที่ต่า ทาให้นายทุนสามารถดึงเอามูลค่าส่วนเกินออกไปได้มากขึ้น ใน
ระดับที่สอง เป็นการอธิบายในระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่อ้างอิงกับทฤษฎีทวิลักษณ์ ซึ่งเสนอว่าการเข้าสู่อาชีพการค้าข้าง
ทางเป็นกลยุทธ์เพื่อการอยู่รอด ของกาลังแรงงานสารอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย การศึกษาต่า เนื่องจากแรงงานเหล่านี้
ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในเศรษฐกิจภาคทางการได้ แสดงนัยว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมเพื่อการอยู่รอด และเป็นอาชีพ
ชั่วคราวตราบเท่าที่ผู้ประกอบอาชีพไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในเศรษฐกิจภาคทางการ
อย่างไรก็ตามการคงอยู่ของการค้าหาบแผงลอย ตลอดจนสถิติจานวนผู้ค้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งตัวเลขจากการ
สารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติระหว่างปี 2539-2543 เป็นเครื่องยืนยันถึงการคงอยู่และขยายตัวของการค้าข้างทางใน
กรุงเทพมหานคร ภาวะเศรษฐกิจตกต่าในช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นผลให้เกิดการเลิกจ้างแรงงานเป็นจานวนมาก ทาให้มี
แรงงานเข้าสู่อาชีพการค้าข้างทาง กรอบคิดข้างต้นจึงมีข้อจากัดในการอธิบายการปรากฏตัวและคงอยู่ของการค้าขนาดเล็ก ใน
กรุงเทพมหานคร ทาให้จาเป็นต้องมีทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดชุดใหม่
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การอธิบายของกรอบคิดชุดใหม่คือ การปรับเปลี่ยนในกระบวนทัศน์การจ้างงานในระดับสากล อันสืบเนื่องมาจาก
การแข่งขันที่เข้มข้นในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม กระแสโลกาภิวัตน์ทาให้ความสามารถของแต่ละประเทศในการกากับ
ดูแ ลควบคุม ภาวะเศรษฐกิ จของตนลดน้อ ยลง ความไม่ แน่ น อนสูงขึ้น อั นเป็น ผลให้ “ความยื ดหยุ่ น ” ในการจ้ างงานมี
ความสาคัญ การประกอบอาชีพการค้าข้างทางมีบทบาทสาคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอันเป็นผลจากวิกฤตการณ์
การจ้างงาน ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนในการผลิตที่เป็นภาคทางการ อันเกิดจากการแข่งขันอย่างเข้มข้นก่อให้เกิด
ข้อจากัดในการทางานในฐานะแรงงานรับจ้าง ส่งผลให้การประกอบอาชีพอิสระมีความสาคัญมากขึ้น คาอธิบายชุดหลังนี้ได้รับ
การยืนยันจากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติที่พบว่าตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2555 สัดส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่ว
ประเทศเพิ่มขึ้นในกลุ่มแรงงานทุกระดับการศึกษาภาวะ(สศช., 2556)
การค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร
สถิติจากสานักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ในระหว่างปี 2539 ถึง 2543 “ผู้เร่ขาย ผู้ร้องขาย ผู้ขายหนังสือพิมพ์” ใน
กรุงเทพมหานคร มีจานวนมากกว่าสองแสนคนในแต่ละปี และบางปีเช่นในปี 2542 และ 2543 ซึ่งเป็นช่วงหลังเศรษฐกิจฟอง
สบู่แตกในปี 2540 มีผู้คา้ มากกว่าสามแสนคน ในขณะที่สถิติของกรุงเทพมหานครซึ่งจัดเก็บเฉพาะผูค้ ้าหาบเร่แผงลอยบนทาง
เท้าระบุว่ามีผู้ค้าประมาณสองหมืน่ คน หรือร้อยละ 10 ของตัวเลขสานักงานสถิติแห่งชาติกว่าสิบปีหลังจากนั้น คือในปี 2556
จานวนผู้ค้าที่ได้รับอนุญาตให้ค้าขายในจุดผ่อนผันมีจานวน 21,065 ราย เป็นผู้ค้านอกจุดผ่อนผัน18,790 ราย สถิติ “หาบเร่
แผงลอย” ในจุดผ่อนผันของกรุงเทพมหานครปรากฏในตารางที่ 1 (ส่วนสถิติของสานักงานสถิติแห่งชาติไม่สามารถสืบค้นได้
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบการรายงานข้อมูลของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ) สินค้าที่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยขายมี
หลากหลาย แม้ว่าในภาพรวมสินค้าประเภทอาหารจะมีสัดส่วนค่อนข้างสูง
ตารางที่ 1 ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร
จุดผ่อนผัน
ปี
จานวนจุด
ผู้ค้า
2540
284 16,937
2550
668 20,606
2551
667 17,329
2552
666 17,329
2553
666 20,275
2554
773 22,573
2555
726 21,065
2556
726 21,065
ที่มา : นฤมล นิราทร, 2548 และ สานักเทศกิจ (ออนไลน์)
สถิติผคู้ ้าหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพชั้นในเขตหนึ่งในปี 2553 ระบุว่ามีผู้ค้าทั้งในและนอกจุดผ่อนผันจานวน
2,648 ราย ผู้ค้าร้อยละ 16.9 เท่านั้นที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต นอกนั้นเป็นผู้ค้าที่มาจากเขตอื่นๆ หรือ จังหวัดอื่นๆ ผู้ค้าที่
ขายเครื่องประดับและของใช้ส่วนบุคคลมีจานวนสัดส่วนสูงสุดคือร้อยละ 35.42ผู้ค้าร้อยละ 26.82ขายอาหาร ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยอาหารในเขตกรุงเทพชั้นในเขตหนึ่ง พ.ศ. 2553
สินค้าที่ขาย
จานวนหาบเร่แผงลอย
จานวนผู้ค้า ร้อยละ
เครื่องประดับ ของใช้ส่วนบุคคล
938
938
35.42
อาหาร
710
710
26.82
เสื้อผ้า
130
130
4.90
ของใช้ในบ้าน
187
187
7.06
อื่นๆ
683
683
25.80
รวม
2,648
2,648
100.0
ที่มา : สานักงานเทศกิจ, 2553
แม้ความหลากหลายของสินค้าที่ขายย่อมสะท้อนถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ แต่สถิติผู้ค้าข้างต้นไม่ได้สะท้อน
จานวนผู้ค้าที่แท้จริงของข้างทางในเขต จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สานักเทศกิจทั้งในส่วนกลาง และ ระดับเขต รวมทั้งข้อมูล
จาก สื่อสังคม (Social Media)จานวนหนึ่ง ยืนยันว่าจานวนผู้ค้านอกจุดผ่อนผันมีจานวนมากขึ้น กรุงเทพมหานครต้อง
ด าเนิ น การจั ด ระเบี ย บการค้ า หาบเร่ แ ผงลอยในหลายพื้ น ที่ เช่ น อนุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ คลองหลอด โบ๊ เ บ๊ สยาม
ปากคลองตลาด เป็นต้น (http://www.youtube.com/watch?v=HSiQMGvZ6Qw) เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน
ปัญหาการกีดขวางการสัญจรของหาบเร่แผงลอยยังกลายเป็นประเด็นในสื่อสังคม เมื่อปรากฏว่ามีการตั้งกลุ่ม
Facebook โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่ แผงลอย(https://www.facebook.com/saynostall) ณ วันที่ 7 เดือน
มกราคม 2556 มีผู้ลงทะเบียนกด Likes จานวน 2,078 คน
ผู้ค้าเป็นใครมาจากไหน และมีคุณลักษณะอย่างไร
ข้อมูลจากเอกสารและงานศึกษาเกี่ยวกับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยจานวนหนึ่งระบุว่า ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยส่วนใหญ่ได้รับ
การศึกษาไม่เกิน 6 ปี แม้ว่าจะมีผู้ค้าบางส่วนได้รับการศึกษาในระดับปริญญา ผู้ค้าจานวนไม่น้อยเป็นผู้ค้าสูงอายุ คืออายุ
มากกว่า 60 ปี (เรณู สังข์ทองจีน 2534 ; Sirisamphand and Szanton, 1986; Nirathron 1996; นฤมล นิราทร 2538;
นฤมล นิราทร 2548; ธนาคารออมสิน 2556) จากงานเหล่านี้สามารถจาแนกผูค้ ้าออกได้เป็นสามระดับคือ ระดับยังชีพหรือต่า
กว่า ระดับมีเงินออม และ (ประสงค์) ขยายการประกอบอาชีพ การศึกษาในปี 2548 ระบุว่า สาหรับผู้ค้าระดับยังชีพหรือต่า
กว่า การมีรายได้ระดับเลี้ยงชีพหรือไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาสังคม เช่น
ปัญหาครอบครัว ความสูงอายุ ปัญหาหนี้สิน การตกเป็นเหยื่อของ “บริโภคนิยม” เป็นผลให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายใน
ครอบครัว ผู้ค้าบางคนเผชิญกับการรุกของการค้าทันสมัย ต้องกลายเป็นผู้ค้าแผงลอยที่มีรายได้ระดับเลีย้ งชีพ ผู้ค้าจานวนหนึ่ง
ประสบปัญหาไม่มีพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จที่สาคัญคือแหล่งวัตถุดิบราคาถูก
สาหรับผู้ค้าที่มีเงินออม การก้าวพ้นจากการเป็นผู้ค้าระดับยังชีพสู่การมีเงินออมเป็นผลจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งการ
สนับสนุนจากครอบครัว การอดออม การมีพื้นที่ที่เอื้ออานวยต่อการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยด้านเครือข่ายทาง
สังคมซึ่งในหลายกรณีเป็นที่มาของ“ความรู้” ที่จาเป็น เช่น ความรู้ด้านการเงิน และการผลิตส่วนผู้ค้าที่สามารถขยับขยายการ
ประกอบอาชีพ นอกจากจะเป็นผลจากความมุ่งมั่นแล้ว ยังได้ รับการสนับสนุนจากปัจจัยเอื้อต่าง ๆ เช่น การมีทุนของตนเอง
การสนับสนุนจากครอบครัว เครือข่ายทางสังคม และ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (นฤมล นิราทร 2548; นฤมล นิราทร อรศรี
งามวิทยาพงศ์ และ ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ 2550)
ประเด็นที่สาคัญก็คือ สาหรับผู้ค้าทุกระดับ ทาเลประกอบการค้ามีความมั่นคงและอยู่ใกล้ที่ชุมชน ถือเป็น “ปัจจัย
ความสาเร็จ” ที่มีความสาคัญ รองลงมาจากความมั่นใจในตนเองความรู้ โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนการค้าและการเงิน
ความรู้เหล่านี้ ในหลายส่วนมาจากเครือข่ายทางสังคมของผู้ค้า การมีมีทุนของตนเอง ก็มีความสาคัญเช่นกัน
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ความจ ากั ด ของพื้ น ที่ ใ นกรุ ง เทพมหานครท าให้ ผู้ ค้ า บางรายต้ อ งแสวงหาทางออกเพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ งพื้ น ที่
3
ประกอบการค้าในพื้นที่ที่ไม่ใช่จุดผ่อนผัน เช่น การใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับนักการเมืองท้องถิ่น ในอีกด้านหนึ่ง
ความจากัดในพื้นที่การค้าทาให้ผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ขาย ดังกรณีผู้ค้าในหมู่บ้านนักกีฬา ในเขต
สะพานสูงรวมตัวกันเป็น “สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา” ซึ่งแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาจากพื้นที่ของทาง
4
ราชการ แต่ก็เป็นกรณีศึกษาการรวมกลุ่มที่น่าสนใจ อัตราค่าปรับขั้นสูงสุดที่ผู้ค้าที่ประกอบการค้านอกจุดผ่อนผันต้องเสียคือ
2,000 บาท และแม้ว่าค่าปรับที่สานักงานเทศกิจจัดเก็บจากผู้ค้าที่ฝ่าฝืนมาตรา 20 ของ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดจะ
เป็นจานวนที่ค่อนข้างสูง (โปรดดูตารางที่ 3) แต่หากพิจารณาพัฒนาการของนโยบายและมาตรการต่างๆในตารางเดียวกัน ก็
อาจกล่าวได้ว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่ค่อนข้าง “ผ่อนปรน” กับผู้ค้า
นอกจากผู้ค้าชาวไทยแล้วพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังมีผู้ค้าที่เป็นแรงงานต่างด้าวด้วย แม้ในปัจจุบันยังไม่มีสถิติ
ชัดเจนว่าผู้ค้าเหล่านี้มีจานวนเท่าใด จัดการเรื่องพื้นที่ขายอย่างไร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เทศกิจ และ ผู้ค้าชาวไทย
ในเขตกรุงเทพชั้นในและชั้นกลางยืนยันว่า ผู้ค้าที่เป็นแรงงานเหล่านี้มีทั้งที่เป็นผู้รับจ้างขายโดยรับค่าจ้างและผู้ค้าที่ประกอบ
อาชีพอิสระการค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาชีพที่เคยช่วยให้ชาวจีนสมัยต้น รัตนโกสินทร์ และชาวชนบท
ของไทยในเวลาต่อมา มีรายได้เลี้ยงชีพ และ สะสมทุนได้ กลายเป็นอาชีพที่ช่วยให้แรงงานย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านที่มี
การพัฒนาเศรษฐกิจด้อยกว่า สามารถมีรายได้เลี้ยงชีพ และ สะสมทุนได้ ในเศรษฐกิจยุคไร้พรมแดน
นโยบายของรัฐ
ในด้านนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการค้าหาบเร่แผงลอย จะพบว่านโยบายระดับท้องถิ่นสะท้อนชัดเจนถึงท่าทีที่ก้ากึ่ง
ระหว่างการยอมรับและปฏิเสธการค้าหาบเร่แผงลอย ในขณะที่นโยบายระดับชาติซึ่งให้การสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ มีความชัดเจนมากขึ้นเป็นลาดับ มาตรการที่มีค วามสาคัญเช่นกั นคือ มาตรการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งสร้า ง
หลักประกันพื้นฐานในการดารงชีวิตให้แก่ผู้ค้า
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร แม้ว่าจะมีนโยบายอย่างชัดเจนในการจากัดการขยายตัวของการค้าหาบเร่แผงลอย แต่
ในทางปฏิบัติกรุงเทพมหานครก็ใช้นโยบายผ่อนปรนดังได้กล่าวแล้ว กรุงเทพมหานครยังสนั บสนุนในรูปเงินสงเคราะห์ให้
ประชาชนประกอบอาชีพการค้าขนาดเล็กเพื่อสร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน ตั้งแต่แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่
1 (พ.ศ.2520-2524) ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วงระยะที่ 2 ของแผน 12 ปี กรุงเทพมหานคร (2555-2559) แม้ว่า
ในทัศนะของกรุงเทพมหานคร หาบเร่แผงลอยเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ดังพบว่าใน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครบางฉบับมีการกาหนดนโยบาย”จากัด ” การประกอบอาชีพอย่างชัดเจน เช่นในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2530-2534) และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535- 2539) ซึ่งระบุปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองอันเกิดจากการค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าและทางสาธารณะ ทาให้มีการตั้งเป้าหมายจัดระเบียบหาบเร่
แผงลอยเพื่อควบคุมพื้นที่ทาการค้าและลดจานวนหาบเร่แผงลอย ซึ่งหลังจากนี้แล้ว ไม่ได้มีการระบุมาตรการที่ชัดเจนใน
3

ประเด็นนี้ได้รับการยืนยันจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในงานศึกษาตั้งแต่ปี 2548 และได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของสานักเทศกิจในปี 2556
ปรากฏการณ์นี้เป็นคาอธิบายหนึ่งต่อการที่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครมีจานวนมากขึ้น นอกเหนือไปจากคาอธิบายที่พาดพิงถึงการ
ปฏิบัติหน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่ของสานักเทศกิจ
4
สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บา้ นนักกีฬา จากัด เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ค้าบนลานเอนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา เป็นที่รู้จักกันในชื่ อ “ลาน
เศรษฐกิจ” ผู้ค้ากลุ่มนี้เริ่มเข้ามาขายสินค้าบนลานเศรษฐกิจของหมู่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 โดยการเคหะแห่งชาติได้ทาการตีเส้น แบ่งล็อคให้ผู้ค้า
และเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน ต่อมาการเคหะฯขับไล่กลุ่มผู้ค้าออกจากพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากผู้ค้าจากอาคารพาณิชย์ในบริเวณเดียวกั น ร้องต่อศาล
ปกครองว่าการเคหะแห่งชาตินาพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนมาหาผลประโยชน์ ผู้ค้าจึงได้ร่วมกันตั้งกลุ่มออมทรัพย์สะสมทุนเพื่อนาไปใช้ในการลงทุน
หาพื้นที่ทาการค้าขายในอนาคต หากถูกขับไล่ ปลายปี 2549 กลุ่มออมทรัพย์นไี้ ด้ยกฐานะเป็น “สหกรณ์” เป้าหมายหลักของการจัดตั้งสหกรณ์ คือ
การมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการพื้นที่ทาการค้าได้ ส่วนเป้าหมายรองคือต้องการช่วยจัดหาสินค้า และวัตถุดิบมาจาหน่ายให้
สมาชิกในราคาที่เป็นธรรม ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกจากนั้นยังมีเป้าหมายในเพื่อจัดหาทุน และแหล่งทุนให้กับสมาชิก เพื่อไม่ให้สมาชิกต้อง
ถูกเอาเปรียบเรื่องดอกเบีย้ จากเงินกู้นอกระบบ
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ลักษณะนี้อีก แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมีการกาหนดจุดผ่อนผันให้ค้าขายมากขึ้น (ดูตารางที่ 1 และ 3 ประกอบ)
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับต่อๆมา ยังคงระบุชัดเจนถึงความสาคัญของการประกอบอาชีพอิสระ ในฐานะเครื่องมือลด
ปัญหาความยากจน และ สนับสนุนการพึ่งตนเอง โดยมาตรการสนับสนุนปรากฏในรูปการให้เงินสงเคราะห์ และ ฝึกอาชีพ
นับตั้งแต่ปีที่สถาปนากรุงเทพมหานคร การจัดการเกี่ยวกับหาบเร่แผงลอยโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการ
พัฒนาเป็นลาดับ โดยเฉพาะในด้านการตรากฏหมายที่เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะ ตั้งแต่
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมผู้เร่ขาย และ เทศบัญญัติควบคุมแผงลอย ซึ่งตราในปีเดียวกัน คือ พ.ศ. 2519 มา
จนถึงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และพระราชบัญญัติสาธารณสุข ซึ่ง
ตราในปีเดียวกันเช่นกัน คือ พ.ศ. 2535 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และ
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้าที่ใช้ตั้งวางแผงลอย ซึ่งตราในปีเดียวกัน
คือ พ.ศ. 2545 กฏหมายเหล่านี้กาหนดให้กรุงเทพมหานคร กาหนดจุดผ่อนผันให้วางขาย และ ห้ามวางขาย รวมทั้งกาหนด
แนวทางปฏิบัติของผู้ค้าในการขายของในพื้นที่สาธารณะ เช่น ผู้ค้าต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบการค้า ต้องแสดงบัตรอนุญาต
สินค้าที่ขายจะต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกับที่ได้ขออนุญาตประกอบการค้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังกาหนดแนวทางปฏิบัติในการ
จาหน่ายสินค้าประเภทอาหารไว้เป็นการเฉพาะ เช่น การแต่งตัวของผู้ค้า การรักษาความสะอาดของร่างกาย การรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร เป็นต้น .....................................................................................................................
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ตารางที่ 3 พัฒนาการนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าหาบเร่แผงลอย
ปี
นโยบายและมาตรการ
มาตรการเชิงลบ
มาตรการเชิงบวก
2516-2520
2516 -ประสานกับตารวจจับกุมผูฝ้ ่าฝืน ซึ่งได้ผลในระยะ -ให้ผู้ค้าเข้าไปจาหน่ายในตลาดสดของราชการ
1.นายชานาญ
สั้น
เอกชน
ยุวบูรณ์
-กวดขันการรักษาความสะอาด มีการเชิญชวนบุคคลที่
-ผ่อนผันให้ขายในบางพื้นที่
2.นายอรรถ
เป็นที่รู้จักในสังคม ดารา มาร่วมรณรงค์ทาความสะอาด
วิสูตรโยธาภิบาล
ถนนย่านสาคัญ เช่น ประตูน้า สะพานควาย
3.นายศิริ สันตะบุตร ซึ่งได้ผลในระยะสั้น
4.นายสาย
-2516-2518 รณรงค์เช่นเดียวกับสมัยก่อนหน้า
หุตะเจริญ
-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมผู้เร่ขาย พ.ศ.
5.นายธรรมนูญ
2519 และเทศบัญญัติควบคุมแผงลอย พ.ศ. 2519 มีผล
เทียนเงิน
บังคับใช้
-กาหนดคาจากัดความ “ผู้เร่ขาย” และ “แผงลอย”
-การเร่ขาย และ ตั้งแผงลอยในที่สาธารณะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
-มีการรณรงค์และใช้มาตรการเด็ดขาดและจริงจัง ทาให้
ผู้ค้าเดินขบวนร้องเรียนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล
หาทางประนีประนอม
-การใช้มาตรการเด็ดขาดกระทาได้สาเร็จในบางจุด เช่น
บริเวณถนนสิบสามห้าง บางลาพู
2520-2522
นายชลอ ธรรมศิริ

-ใช้มาตรการเด็ดขาดและจริงจังเช่นเดียวกับสมัยก่อนหน้า
แก้ปัญหากลุม่ หาบเร่แผงลอยริมคลองมหานาค ซึ่งยึด
คลองมหานาคเป็นที่จอดเรือขนาดต่างๆ และ จอดประจา
ตลอดปี ประมาณ 400-500 ลา

-ขอความร่วมมือจากตลาดสดของราชการ เอกชน
ทุกแห่งให้ผู้ค้าเข้าไปจาหน่าย และได้รับความ
ร่วมมืออย่างดีจากเจ้าของตลาดโดยไม่เก็บค่าเช่าใน
ระยะต้น หลังจากนั้นจึงเรียกเก็บค่าเช่าในอัตราที่
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ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2515-2519 :
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
-สนับสนุนการมีงานทา

2520-2524 :
แผนพัฒนากรุงเทพฉบับที่ 1
สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็ก เพื่อลดปัญหา
ความยากจน โดยการให้ทุนสงเคราะห์เพื่อประกอบอาชีพ

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ปี

ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นโยบายและมาตรการ
มาตรการเชิงลบ
-แก้ปัญหาอุปสรรคการรณรงค์จัดระเบียบซึ่งเกิดจากความ
ขัดแย้งกับกรมตารวจด้วยการทดลองจัดตั้ง “ตารวจ
เทศกิจ” โดยความยินยอมของกรมตารวจและก.พ.
“ตารวจเทศกิจ” เป็นอัตรากาลังของกรมตารวจ โดย
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบเงินเดือนและงบค่าใช้จ่าย

มาตรการเชิงบวก
เป็นธรรม แต่ผู้คา้ ยังสมัครใจวางขายบนทางเท้า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4
-มีการดาเนินการจับกุมกลุ่มบุคคลผู้แสวงหา
สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ
ประโยชน์จากผู้ค้า ซึ่งอ้างตัวเป็นผูแ้ ทนไปเจรจากับ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และเรียกเก็บเงินประจาจากผู้ค้า
-ผ่อนผันให้ขายในบางพื้นที่

2522-2524
นายเชาวน์วัศ
สุดลาภา

มาตรการที่เคยใช้อ่อนลง

-ปี 2522-2524 ผ่อนผันมากขึ้น เนื่องจาก
วิกฤตการณ์น้ามัน

2524-2528
1. พลเรือเอกเทียม
มกรานนท์
2. นายอาษา
เมฆสวรรค์

-ยกเลิก“สานักตารวจเทศกิจ” ในปี 2525 เนื่องจาก กรม -ปี 2527 กาหนดจุดให้ขายได้ 164 จุดแต่หลังจาก
ตารวจต้องการกาลังเจ้าหน้าที่กลับไปปฏิบตั ิงาน
นั้นยกเลิก เนื่องจากกรุงเทพมหานครยังไม่มีอานาจ
-มีการดาเนินการอย่างจริงจัง และแม้ว่า ผู้ค้าเดินขบวนไป ในการกาหนดจุดให้ขาย
ยังกระทรวงมหาดไทยและทาเนียบรัฐบาล
กรุงเทพมหานครยังคงดาเนินการต่อเนื่อง
2524-2527 ดาเนินการอย่างเข้มงวด ผู้ค้าเดินขบวน
2527-2528 ดาเนินการอย่างเข้มงวดตามมติ ครม.
(12 เมษายน 2526) มีทั้งการประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือจากผู้ขายและผูซ้ ื้อและชี้แจง กวดขัน แต่ไม่ได้รับ
ความร่วมมือมากนักการปฏิบัติงานอย่างกวดขันทาให้เห็น
ผลในหลายเขต
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2525-2529 :
แผนพัฒนากรุงเทพฉบับที่ 2
สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็ก เพื่อลดปัญหา
ความยากจน โดยการให้ทุนสงเคราะห์เพื่อประกอบอาชีพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
-สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจน

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ปี

2528-2535
(2528-2532;
2532-2535)
พลตรีจาลอง
ศรีเมือง (สองวาระ)

นโยบายและมาตรการ
มาตรการเชิงลบ

มาตรการเชิงบวก

-ดาเนินการตามนโยบายในสมัยก่อนหน้า
-จัดตั้ง “สานักเทศกิจ” แทน “สานักตารวจเทศกิจ” ใน
ปี 2529
-กวดขันเพื่อความเป็นระเบียบ และมิได้ปล่อยให้มีการขาย
โดยเสรี โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ สะอาด ปลอดภัย
และเป็นระเบียบเรียบร้อย
-เริ่มจับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อที่ซื้อขายกีดขวางทางเท้า
-ให้หยุดขายวันพุธเพื่อทาความสะอาดพื้นที่ขาย ผู้ค้าให้
ความร่วมมือ
-ริเริ่มแก้กฏหมายเพื่อให้มีอานาจกาหนดจุดผ่อนผันและ
จับปรับ
-ให้สานักงานเขตสารวจและแบ่งพื้นที่ควบคุมออกเป็น 2
ประเภท คือ จุดกวดขันพิเศษ ห้ามขายเด็ดขาด เพื่อความ
ปลอดภัย และ จุดกวดขันทั่วไป ทีต่ ้องคอยควบคุมไม่ให้ตั้ง
วางขาย

-ผ่อนผันให้ขายในบางพื้นที่โดยยึดหลัก 3 ประการ
คือ สะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย
-กาหนดให้มีจุดจัดระเบียบ 500 จุด มีจานวนผูค้ ้า
23,594 ราย และกาหนดมาตรการบังคับในการทา
การค้าในจุดจัดระเบียบ 16 ข้อ เนื้อหาของ
มาตรการให้ความสาคัญต่อขนาดของแผงค้า ความ
ปลอดภัยของผูส้ ัญจรทั้งบนถนนและทางเท้า การ
รักษาความสะอาดทั้งระหว่างที่ทาการค้าและหลัง
เลิกทาการค้า ความปลอดภัยของต้นไม้ ห้ามใช้
เครื่องขยายเสียง และต้องไม่มีข้อพิพาทกับ
ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าและเจ้าของร้านค้า
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ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2530-2534 :
แผนพัฒนากรุงเทพฉบับที่ 3
สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็ก เพื่อลดปัญหา
ความยากจน โดยการให้ทุนสงเคราะห์เพื่อประกอบอาชีพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6
-สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจขนาดเล็ก
-ครั้งแรกที่มีการประกาศนโยบายสนับสนุนการประกอบ
อาชีพอิสระ นับตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
-การส่งเสริมปรากฏในมาตรการฝึกอบรมอาชีพ การ
ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม เช่น สาธารณสุขและที่อยู่
อาศัย การจัดตั้งองค์กรชุมชน และการให้เงินทุนทั้งใน
ลักษณะกูย้ ืมและให้เปล่า

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ปี
2535-2539
นายกฤษฎา
อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

นโยบายและมาตรการ
มาตรการเชิงลบ
-บังคับใช้พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และ พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
-รณรงค์จดั ระเบียบตาม พรบ. ข้างต้นโดย กาหนดจุดห้าม
วางขายจับและปรับผู้ทฝี่ ่าฝืนตามม.20 และ ม. 39 โดย
ม. 20 มีสาระสาคัญคือห้ามปรุงอาหาร ขาย หรือ
จาหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ; ห้ามใช้
รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือ
จาหน่ายให้แก่ประชาชน บนถนน หรือในสถานสาธารณะ;
ห้ามขายหรือจาหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์
รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนนหรือในสถาน
สาธารณะ (ข้อห้ามข้างต้น ยกเว้นการขายในบริเวณที่
ประกาศผ่อนผันให้กระทาได้ในระหว่าง วัน เวลา ที่
กาหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร)
ม. 39 มีสาระสาคัญคือห้ามติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่ง
ใดๆในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เว้นแต่เป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว
-ดาเนินการตามนโยบายก่อนหน้าจับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อที่
ซื้อขายกีดขวางทางเท้า
- ในปี 2539 ค่าปรับที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บจากผูฝ้ ่าฝืน
ม.20 ของพรบ.รักษาความสะอาดฯ เป็นเงิน 19.6 ล้าน
บาท มีการจับกุม 52,972 ครั้ง

มาตรการเชิงบวก
-รณรงค์จดั ระเบียบตามพระราชบัญญัตริ ักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยกาหนดจุดผ่อนผันให้
วางขายได้ด้วยความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร
-กาหนดจุดผ่อนผัน 286 จุด มีผู้คา้ 15,000 ราย
-สานักงานเขตติดป้ายกาหนดเขตจุดผ่อนผันและ
เวลาอนุญาตไว้อย่างชัดเจน
-ผู้ค้าต้องทาความสะอาดพื้นที่ขายเมืองเลิกค้าขาย
-ให้หยุดขายทุกวันพุธเพื่อทาความสะอาดพื้นที่ขาย
-จัดทาบัญชี พร้อมทะเบียนประวัติผู้ค้าในจุดผ่อนผัน
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ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2535-2539 :
แผนพัฒนากรุงเทพฉบับที่ 4
- ระบุปญ
ั หาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอัน
เกิดจากการค้าหาบเร่แผงลอย ซึ่งวางสิ่งของบนทางเท้าและ
ทางสาธารณะ
-ตั้งเป้าหมาย “การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเพื่อควบคุม
พื้นที่ทาการค้าและลดจานวนหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ 36
เขต”
-มาตรการแผนแก้ไขความยากจนในเมืองสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
-มีการจัดตั้งสานักงานพัฒนาชุมชนเมือง เพื่อสนับสนุน
ชาวชุมชนแออัดและผู้มรี ายได้น้อยในเขตเมือง ให้มี
ความสามารถในการเพิ่มรายได้ มีความมั่นคงในรายได้ มี
ชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งนี้โดยผ่าน
กระบวนการออมทรัพย์และสินเชือ่ การพัฒนาองค์กรชุมชน
การพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน
-ผู้ประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็กเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 6 กลุ่มที่รัฐต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ปี
2539-2543
นายพิจิตต รัตตกุล

2543-2547
นายสมัคร สุนทรเวช

2547-2552
(2547-2551;
2551)

นโยบายและมาตรการ
มาตรการเชิงลบ
-ดาเนินการตามกฏหมายและนโยบายก่อนหน้า จับทั้ง
ผู้ขายและผู้ซื้อที่ซื้อขายกีดขวางทางเท้า
- ในปี 2543 ค่าปรับที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บจากผู้
ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 20 ของพระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
2535 เป็นเงิน 20.7 ล้านบาท มีการจับกุม 68,049
ครั้ง

มาตรการเชิงบวก
-สารวจจานวนผู้ค้าหาบเร่แผงลอยใน
กรุงเทพมหานครทั้งหมด และจัดทาทะเบียนบัญชี
ทะเบียนผู้คา้ เพื่อเสนอขอจุดผ่อนผันเพิ่มเติม
-รณรงค์เรื่องสุขาภิบาลอาหาร กาหนดหลัก
สุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี 10 ประการ และมี
โครงการอบรมผูค้ ้าเกี่ยวกับความสะอาดของอาหาร
และมารยาทในการขาย
-ให้หยุดขายทุกวันพุธเพื่อทาความสะอาดพื้นที่ขาย

-ดาเนินการตามกฏหมาย จับทั้งผูข้ ายและผู้ซื้อที่ซื้อขาย
กีดขวางทางเท้า
-จัดเก็บค่าบริการรักษาความสะอาดตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการรักษาความ
สะอาดบริเวณทางเท้าที่ใช้ตั้งวางแผงลอย พ.ศ. 2545 ใน
อัตรา 150 บาทต่อพื้นที่ขาย 1 ตารางเมตร
- ในปี 2543 ค่าปรับที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บจากผู้
ผู้ฝ่าฝืน ม. 20ของพรบ.รักษาความสะอาดฯ เป็นเงิน
66.7 ล้านบาท มีการจับกุม 211,308 ครั้ง
-ดาเนินการตามกฏหมาย จับทั้งผูข้ ายและผู้ซื้อที่ซื้อขาย
กีดขวางทางเท้า
- ในปี 2551 ค่าปรับที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บจากผู้

-เสนอเพิ่มจุดผ่อนผัน 353 จุด จานวนผู้ค้า
11,438 ราย
-ให้มีการตีเส้นกาหนดขอบเขตการค้า การทา
ทะเบียนผู้คา้ (เพื่อป้องกันการโอนสิทธิพื้นที่การค้า)
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ณ เดือน มกราคม 2547 มีจุดผ่อนผัน 268 จุด
ผู้ค้า 15,289 ราย
-อนุญาตให้ขายวันพุธ
-กาหนดจุดผ่อนผันให้ทาการค้า
-ให้หยุดขายทุกวันจันทร์เพื่อทาความสะอาดพื้นที่
ขาย
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ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2540-2544 :
แผนพัฒนากรุงเทพฉบับที่ 5
-ให้ควบคุมผู้ค้าในจุดผ่อนผันทั้ง 286 จุด ให้ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยที่รุงเทพ มหา
นครกาหนด มิให้มีจานวนจุดผ่อนผันและผู้ค้าเพิ่มขึ้นและมิ
ให้มีการประกอบอาหารบริเวณทางเท้า
-ให้ความสาคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
-ให้ความสาคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว

2545-2549 :
แผนพัฒนากรุงเทพฉบับที่ 6
ไม่ปรากฏมาตรการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดระเบียบการค้า
หาบเร่แผงลอย
- ให้ความสาคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน
- ให้ความสาคัญต่อการฝึกทักษะอาชีพเพื่อสนับสนุนการ
พึ่งตนเอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
-สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและการประกอบการ
ขนาดเล็ก โดยฝึกอาชีพและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ปี

นโยบายและมาตรการ

มาตรการเชิงลบ
นายอภิรักษ์
ผู้ฝ่าฝืนม. 20ของพรบ.รักษาความสะอาดฯ เป็นเงิน 71.5
โกษะโยธิน (สองวาระ) ล้านบาท มีการจับกุม 187,154 ครั้ง
-ดาเนินการตามกฏหมาย จับทั้งผูข้ ายและผู้ซื้อที่ซื้อขาย
กีดขวางทางเท้า ผู้ค้าประท้วง
- ในปี 2555 ค่าปรับที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บจากผู้
ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 20 ของพระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
2535 เป็นเงิน 87.8 ล้านบาท มีการจับกุม 202,372
ครั้ง

2552-ปัจจุบัน
(2552-2555;
2556 ถึงปัจจุบัน)
ม.ร.ว. สุขมุ พันธ์
บริพัตร(สองวาระ)

-ดาเนินการตามกฏหมาย จับทั้งผูข้ ายและผู้ซื้อที่ซื้อขาย
กีดขวางทางเท้า ผู้ค้าประท้วง
- ในปี 2555 ค่าปรับที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บจากผู้
ผู้ฝ่าฝืนม. 20 ของ พรบ.รักษาความสะอาดฯ เป็นเงิน
87.8 ล้านบาท มีการจับกุม 202,372 ครั้ง

มาตรการเชิงบวก
-เน้นเรื่องความสะอาดของสภาพแวดล้อม
-ค่ารักษาความสะอาดลดลงเป็น 100 บาทต่อตาราง
เมตร
- จุดผ่อนผันเพิ่มจาก 494 จุดในปี 2547 เป็น 667
จุดในปี 2551
-ตระหนักถึงความสาคัญของมิติทางวัฒนธรรม
ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
-ลดวันหยุดเพื่อทาความสะอาดพืน้ ที่การค้าเหลือ
เดือนละ 2 วัน
- จุดผ่อนผันเพิ่มจาก 667 จุดในปี 2551 เป็น 726
จุดในปี 2556 จานวนผู้ค้า 21,065 คน

ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2550-2554 :
2552-2555 ระยะแรกของแผน 12 ปี กรุงเทพมหานคร
- ให้ความสาคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน
- ให้ความสาคัญต่อการฝึกทักษะอาชีพเพื่อสนับสนุนการ
พึ่งตนเอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและการประกอบการ
ขนาดเล็ก โดยฝึกอาชีพและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน
_______________________________
2555-2559 :
ระยะที่ 2 ของแผน 12 ปี กรุงเทพมหานคร
-สร้างโอกาสการสร้างรายได้
-สนับสนุนความเข้มแข็งของธุรกิจรากหญ้าและธุรกิจขนาด
เล็ก
-ตระหนักถึงความสาคัญของมิติทางวัฒนธรรม
- สนับสนุนการฝึกอาชีพ
ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
-ลดวันหยุดเพื่อทาความสะอาดพืน้ ที่การค้าเหลือ
-สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและการประกอบการ
เดือนละ 2 วัน
- จุดผ่อนผันเพิ่มจาก 667 จุดในปี 2551 เป็น 726 ขนาดเล็ก โดยฝึกอาชีพและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน
-สนับสนุนวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางวิสาหกิจชุมชน
จุดในปี 2556 จานวนผู้ค้า 21,065 คน

ที่มา :Kusakabe (2006); Nirathron (2006); พงศธร ศิริธรรม (2549); กรุงเทพมหานคร (ออนไลน์) และ สานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ออนไลน์)
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
กฎหมายข้างต้นนอกจากจะมีเพื่อการกากับดูแลการค้าหาบเร่แผงลอยแล้ว ยังมีนัยสาคัญของการ “ยอมรับ” การคง
อยู่ของการค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร แม้ในทางปฏิบั ติการบังคับใช้กฏหมาย “ไม่เคร่งครัด” เมื่อพิจารณา
เชื่อมโยงกับจานวนหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร และการปรากฏตัวของการค้าหาบเร่แผงลอยในบางพื้นที่ที่ไม่อนุญาต
ให้มีจุดผ่อนผันให้ค้า
ในด้านนโยบายของรัฐพบว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการมีงานทาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2515-2519) ส่วนนโยบายที่สะท้อนอย่างชัดเจนถึงการยอมรับประกอบอาชีพอิสระในฐานะเครื่องมือแก้ไข
ปัญหาความยากจน ปรากฏตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2520-2524) ประเด็นที่น่าสนใจ
ก็คือ ทัศนะของรัฐต่อการประกอบอาชีพการค้าหาบเร่แผงลอยขยายต่อยอดจากการเป็นกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ไปสู่การเป็นกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) การจัดตั้งโครงการธนาคารประชาชนเพื่อสนับสนุนการ
5
ประกอบอาชีพขนาดเล็กในปี 2544 เป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงบทบาทความสาคัญของการประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็กต่อ
การสร้างรายได้ ของประชาชน และท่าทีที่ชัดเจนของรัฐต่ออาชีพนี้ ข้อมูลจากธนาคารออมสินยืนยันว่าผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
จานวนหนึ่งสามารถเขยิบฐานะจากผู้ค้าระดับยังชีพ เป็นผู้ค้าที่มีเงินออม และ ขยายกิจการได้ (ธนาคารออมสิน 2556)
ในด้านการคุ้มครองทางสังคม ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยได้รับการคุ้มครองทางสังคมมากขึ้นเป็นลาดับทั้งในด้านสุขภาพ
(พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 และมีผล
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2552) และประกันสังคม (มาตรา 40 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2554 คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เสียชีวิต และ
ทุพพลภาพ)
นอกจากนโยบาย ข้างต้นซึ่งในหลายส่วนเกี่ยวข้องกับ “สิทธิ” ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยก็มี “หน้าที่”ต้องปฏิบัติตาม
กฏหมายด้ ว ยทั้ ง กฏหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบอาชี พ และภาษี เ งิ น ได้ ในกรณี ก ฏหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาชี พ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 เป็นกรอบกาหนดความรับผิดชอบของผู้ค้า ในเรื่องภาษีเงินได้ ผู้ค้าชาวไทยที่เป็นโสด มีเงินได้พึงประเมินเกิน
30,000 บาท หรือ ผู้ค้าที่มีคู่สมรส มีเงินได้พึงประเมินไม่ว่ าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายรวมกันเกิน 60,000 บาท ในปีภาษี มี
หน้าที่ตามกฏหมายต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90)มิฉะนั้นต้องเสียค่าปรับ200 บาท แม้ว่าในทางปฏิบัติ
ผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่ต้องชาระภาษี เนื่องจากรายได้สุทธิหลังคานวณค่าลดหย่อน และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ถึงระดับที่จะต้องเสียภาษี
ก็ตาม จากการสัมภาษณ์สมุห์สานักงานสรรพากรพื้นที่ในเขตกรุงเทพชั้นในเขตหนึ่ง พบว่าผู้ค้าจานวนมากไม่ได้ยื่นแบบภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา (สมุห์สานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาสัมพันธวงศ์, สัมภาษณ์)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลข้างต้น การจัดการการค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมประเด็นอย่างน้อยสามประเด็น
ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาความยากจน และ การประกอบการ มิติสังคม คือ การสร้างความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง มิติทางการเมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ นโยบายของรัฐ และการบังคับใช้กฎหมาย ศักยภาพของการค้าหาบเร่แผง
ลอยในการแก้ไขความยากจน เป็นสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยจานวนไม่น้อย แม้จะเป็นที่เข้าใจว่า ความสาเร็จมาจาก
ปัจจัยสาคัญหลายปัจจัย การก้าวพ้นจากความยากจนเป็นผลจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งการมีพื้นที่ที่เอื้ออานวยต่อการประกอบ
อาชีพ การสนับสนุนจากครอบครัว ทุนและ การอดออม การสนับสนุนผู้ค้าในระดับนี้ จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อปัจจัย
5

ธนาคารประชาชนเปิดดาเนินการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ผู้กู้ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีความประสงค์กู้เงินไปเป็นทุนประกอบ
อาชีพ เป้าหมายสาคัญคือ ส่งเสริมให้เกิดการออมต่อเนื่องขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน สร้างอาชีพและรายได้ ลดความเหลื่อมล้าทางสั งคม
และ สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน (ธนาคารออมสิน 2556, น. 33)
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ข้างต้น นอกจากนั้นจานวนผู้ค้าที่มากขึ้นย่อมมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ค้าที่มีรายได้น้อย ซึ่งมีข้อจากัดด้าน
“ทุน” ไม่ว่าจะเป็นทุนเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และ ทุนความรู้ การให้การสนับสนุนผู้ค้าเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
รวมทั้งการสนับสนุนให้เข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ในอีกด้านหนึ่งการ “ต่อยอด” ไปสู่การประกอบการในระดับที่ใหญ่ขึ้น เป็นประเด็นที่ต้องได้รับ ความสนใจมากขึ้น
ไม่เพียงแต่ด้วยเหตุผลของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจ้างงาน ซึ่งจะมีผลต่อโอกาสการมีงานทาเท่านั้น แต่ยังเป็นการ
สนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าด้วย ความสาเร็จของผู้ค้าจานวนมากในโครงการธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสิน เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ผู้ค้าจานวนไม่น้อยมีศักยภาพที่จะขยายการประกอบการได้ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และ
ระดับความสาเร็จของผู้ค้า ทั้งจากการศึกษาในปี 2548และ จากโครงการธนาคารประชาชน นอกจากจะแสดงถึง “ความรู้”
ในการประกอบการแล้ ว ยั งแสดงถึงศัก ยภาพของผู้ ค้า จ านวนหนึ่ งในการขยายการปร ะกอบอาชี พ และยังสะท้ อนถึ ง
ความสาคัญของอาชีพหาบเร่แผงลอยต่อการ “สร้าง” ผู้ประกอบการ “มืออาชีพ” ที่มีประสบการณ์ประกอบอาชีพใน
“สนาม” การประกอบอาชีพที่มีการแข่งขันสูงเช่นกรุงเทพมหานคร การให้การสนับสนุนในฐานะ “ผู้ประกอบการ” มี
ความหมายมากกว่าการให้ทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ แต่ต้องพิจารณาปัจจัยที่เอื้ออานวยต่อการประกอบอาชีพของผู้ค้า
กลุ่มนี้โดยรอบด้าน ทั้งพื้นที่ประกอบการค้า แหล่งวัตถุดิบ ประเด็นที่สาคัญไม่แพ้กันก็คือ บทบาทของเครือข่ายทางสังคมที่มี
ต่อความสาเร็จ การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของผู้ค้าจานวนไม่น้อย มาจากการเรียนรู้โดยผ่านเครือข่ายทางสังคม การให้
ความรู้ในอาชีพแก่ผู้ค้าอาจกระทาในรูปของการให้ความรู้โดยผ่านกลุ่มและเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในชุมชน การสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนและการสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ รวมทั้ง
อาจมีผลต่อเนื่องไปถึงการกากับดูแลผู้ค้า รวมถึงการแก้ปัญหาพื้นที่การค้าดังกรณีผู้ค้าในเขตสะพานสูง เป็นต้น การสร้างให้
เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งในชุมชนจึงเป็นวิธีการที่จาเป็นที่จะช่วยแก้ปัญหาในหลายมิติไปพร้อม ๆ กัน
ในมิติทางการเมือง นโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฏหมายมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนของการค้าหาบเร่
แผงลอยในกรุงเทพมหานคร การทบทวนนนโยบายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทาให้สรุปได้ว่า นโยบายทั้งสองระดับให้
การสนับสนุนการประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย ทั้งในทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตามภาวะการขยายตัวของผู้ค้า และ
ความไม่ พ อใจของผู้ ใ ช้ พื้ น ที่ ส าธารณะที่ ป รากฏทั้ ง ในรู ป แบบของการร้ อ งเรี ย น และการแสดงออกในสื่ อ สั ง คม ท าให้
กรุงเทพมหานครต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ค้า ผู้บริโภค และประชาชน
ผู้ใช้พื้นที่สาธารณะ รวมทั้งจัดหาพื้นที่เพื่อการประกอบอาชีพ รณรงค์ให้ผู้ค้าปฏิบัติตามกฏหมายทั้งที่เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพและการภาษี ในส่วนของผู้ค้าที่เป็นแรงงานต่างด้าว จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการทางกฏหมายที่ชัดเจนในการ
ดาเนินการกับผู้ค้ากลุ่มนี้
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Abstract
This article reflect on beauty discourse in television advertising have an affect on child and youth
as the media consumer and present the way to instruct the knowledge and skills of media literacy in
student service. Advertising on television not only persuade consumers to buy their products but also it
impacted on consumer’s social value. The message from advertising lead people believe in the
mainstream beauty discourse in society such as white skin, slim and look young. This three main thing
affected people believe that they will be perfected, more self confident, more sex appeal and more
opportunity from society. The beauty construct from consuming beauty products such as whiting cream,
supplementary food and the beauty clinic. Because of this, media literacy will be important to distinguish
and to interpret subtext in the message from Ads. Especially in child, and youth because they have less
experience and maturity than adult. School Social Work Service and Guidance Service are the student
services in school that are appropriate for communication channels to built media literacy process in
students, head of student, community, community leader, parents and other organization in community
in order to make students understand, improve knowledge and skill in information and media literacy.
Keywords : Beauty Discourse, Television Advertising, and Student Services
บทคัดย่อ
วาทกรรมความสวยในโฆษณาโทรทัศน์กับงานบริการบุคลากรนักเรียนเป็นบทความที่ต้องการสะท้อนให้เห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างวาทกรรมความสวยในสื่อโฆษณาโทรทัศน์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในฐานะผู้บริโภคสื่อ และนาเสนอ
แนวทางการปลูกฝังความรู้และทักษะการรู้เท่าทันแก่เด็กและเยาวชนผ่านงานบริการบุคลากรนักเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้เพราะ
โฆษณาโทรทัศน์มิได้นาเสนอเฉพาะข้อมูลที่เชิญชวนซื้อสินค้าและบริการเท่านั้นแต่ยังมิอิทธิพลต่อค่านิยมทางสังคมของ
ผู้บริโภค ข้อความในโฆษณาผลิตซ้าวาทกรรมความสวยกระแสหลักในสังคม ที่กาหนดให้ความสวยเท่ากับความผอม ความขาว
และความสาว และนาเสนอผลของความสวยสมบูรณ์แบบว่าจะนามาซึ่งความมั่นใจ โอกาสทางสังคม และสร้างแรงดึงดูดใจ
ให้กับเพศตรงข้าม โดยความสวยดังกล่าวสร้างได้ผ่านการบริโภคครีมบารุงผิว อาหารเสริม หรือการเข้ารับบริการในสถานเสริม
ความงามต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นแนวทางสาคัญในการคัดกรอง แยกแยะ และตีความ สารที่ซ่อนอยู่ในโฆษณา
ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีวุฒิภาวะและประสบการณ์น้อยกว่าผู้ใหญ่ ระบบบริการบุคลากรนักเรียนทั้งบริการ
สังคมสงเคราะห์ในโรงเรียนและบริการแนะแนว จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เหมาะสมสาหรับการสื่อสารเพื่อสร้างกระบวนการ
รู้เท่าทันสื่อทั้งในระดับนักเรียน แกนนานักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน แกนนาชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ในชุมชนในการเข้ามามี
ส่วนร่วมพัฒนาความรู้และทักษะด้านการรู้เท่าทันข้อมูลและสื่อให้กับนักเรียนได้
คาสาคัญ : วาทกรรมความสวย โฆษณาโทรทัศน์ และบริการบุคลากรนักเรียน
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คานา
บทความโทรทัศน์ (Television) ถือเป็นสื่อที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อของดารงชีวิตของมนุษย์ โดยโทรทัศน์ไม่ได้
ถ่ายทอดแค่สาระความรู้ ความบันเทิง หรือสร้างมิติทางความคิดหรือประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับมนุษย์เท่านั้น แต่โทรทัศน์ยัง
สะท้อนภาพของสังคมที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น สามารถเข้าถึงได้ในทุกหลังคาเรือน อย่างไรก็ดี นอกจากรายการต่าง ๆ ที่
ออกอากาศทางโทรทัศน์แล้ว โฆษณาเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ปรากฏตัวแทรกในรายการโทรทัศน์ได้อย่างอิสระ เพราะโฆษณาทาง
โทรทัศน์เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิผลสูงต่อการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการบริโภคของผู้รับสาร ด้วยการนาเสนอทั้งภาพ
เสียง และการเคลื่อนไหว จึงสามารถดึงดูดใจผู้บริโภคมากกว่าการโฆษณาผ่านสื่ออื่น ๆ นอกจากการชักชวนให้ผู้บริโภคคล้อย
ตามโดยไม่ตั้งคาถามหรือข้อสงสัยแล้ว โฆษณายังเป็นสื่อที่สามารถโน้มน้าวให้สาธารณะชนเกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน
กลุ่มก้อนเดียวกันได้อีกด้วย เพราะโฆษณาทางานคาบเกี่ยวระหว่างความจริงและความลวงที่สามารถปรากฏตัวได้บ่อยครั้ง ซ้า
ๆ เป็นประจา โดยไม่จากัดเวลา (สมสุข หินวิมาน, 2544) จากธรรมชาติของโฆษณาที่คาบเกี่ยวระหว่างความจริงและความลวง
นี้เองที่เราเรียกว่า “วาทกรรม” ซึ่งทาหน้าที่สร้างความหมายหรืออัตลักษณ์ให้กับสิ่งหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็ปิดกั้นความหมาย
อื่นในลักษณะเดียวกันให้กับสิ่งนั้น เช่น วาทกรรมความสวย ในสื่อโฆษณากระแสหลัก ได้กาหนดความสวยสมบูรณ์แบบของ
ผู้หญิงว่าจะต้องมีผิวขาว รูปร่างผอมบาง และมีผิวหน้าที่ดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงของตนเอง ดังปรากฏในโฆษณาผลิตภัณฑ์
บารุงผิวเพื่อปรับสีผิวให้ขาว ดูอ่อนเยาว์ หรือโฆษณาอาหารเสริม และสถานเสริมความงามต่าง ๆ ที่ช่วยให้รูปร่างผอมบาง หุ่น
ดี และนาเสนอผลของความสวยสมบูร ณ์แบบว่าจะนาความมั่นใจมาสู่ผู้หญิง และยังสร้างการยอมรับ โอกาสทางสังคม หรือ
สร้างแรงดึงดูดใจให้กับเพศตรงข้ามได้อีกด้วย นอกจากโฆษณาดังกล่าวจะประกอบสร้างความจริงที่ทาให้คนในสังคมเข้าใจว่า
เป็นเรื่องปกติแล้ว ยังสร้างความเป็นอื่นให้กับขั้วตรงข้ามของความจริงชุดดัง กล่าวด้วย นั่นคือ ความดา ความอ้วน และความ
แก่ เป็นสิ่งที่ไม่สวยและไม่มีใครต้องการ
เนื่องจากธรรมชาติของโฆษณาอีกประการหนึ่ง คือ การปรากฏตัวได้บ่อย ถี่ และทุกเวลา ทาให้ผู้รับสารทางโทรทัศน์
จึงไม่จากัดเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียว เด็กก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไ ด้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาโทรทัศน์เช่นกัน ทั้งนี้ข้อมูล
จากสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เด็กและเยาวชนทั่วประเทศใช้เวลาในการดูโทรทัศน์ 6 ชั่วโมงต่อวัน หรือประมาณ 2,236
ชั่วโมงต่อปี ในขณะที่เด็กและเยาวชนใช้เวลาในห้องเรียน เพียง 1,600 ชั่วโมงต่อปี เท่านั้น (เมสิริ ณ ขวัญใจ, 2551) ซึ่งตลอด
6 ชั่วโมงหน้าจอทีวีภายใน 1 วัน เด็กจะได้รับการสอดแทรกโฆษณาสินค้าและบริการต่าง ๆ มากมาย อันเป็นการเปิดพื้นที่การ
ผลิตซ้าและประกอบสร้างวาทกรรมต่าง ๆ ของสังคมให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งหมายรวมถึง “วาทกรรมความสวย” ด้วย
เช่นกัน นอกจากนี้จานวนชั่วโมงที่มากของการบริโภคสื่อโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชน ยังส่งผลต่อค่านิยม ทัศนคติ การใช้เวลา
การใช้เงิน รสนิยม อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในฐานะผู้รับสารหรือผู้บริโภค (สุวรรณา สว่างศรีสุทธิกุล,
2529) โดยเฉพาะการเป็นต้นแบบด้านพฤติกรรม ทั้งนี้เพราะวั ยและประสบการณ์ที่น้อยกว่าผู้ใหญ่ทาให้เด็กไม่อาจคัดกรอง
หรือแยกแยะสิ่งที่สื่อนาเสนอได้มีประสิทธิภาพเท่ากับผู้ใหญ่ การรู้เท่าทันสื่อ หรือ Media Literacy จึงเป็นข้อท้าทายสาคัญ
สาหรับคนทางานด้านสื่อสารมวลชนและคนทางานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ว่าจะส่งเสริมการสร้า งอาวุธทางปัญญา
สาหรับคัดกรอง แยกแยะ วิเคราะห์ และประเมินสารจากสื่อให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างไร
วาทกรรมความสวยในสื่อโฆษณาโทรทัศน์
หากเราพิจารณาสื่อในปัจจุบัน พบว่า ผู้รับสารสามารถเข้าถึงข้อมูลจากสื่อได้อย่างหลากหลายทั้งวิทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิ ตยสาร อินเทอร์เน็ต ตลอดจนมือถือ แต่สื่อที่ผู้คนในสังคมส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดใน
ปัจจุบัน คือ สื่อโทรทัศน์ เพราะโทรทัศน์เป็นสื่อราคาถูก ที่มีในทุกครัวเรือน ทาให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ทุกระดับ
การศึกษา สามารถเข้าถึงได้ง่าย ประกอบกับโทรทัศน์เป็นสื่อที่เล่าเรื่องด้วยภาพและเสียง ทาให้ผู้รับสารสามารถมองเห็นภาพ
และได้ยินเสียงจากสิ่งที่โทรทัศน์นาเสนอได้ทันที ประกอบกับการที่โทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทในลักษณะ 3B คือ (1) Blurring
คือ โทรทัศน์สามารถลบภาพหรือทาให้โลกของความเป็นจริงที่คนเคยมี (ซึ่งอาจมาจากประสบการณ์ตรงหรือเรียนรู้จากแหล่ง
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อื่น ๆ ที่มิใช่สื่อ) ให้จางหายไปได้ (2) Blending คือ โทรทัศน์สามารถผสมความเป็นจริงของคนเข้ากับกระแสหลักทาง
วัฒนธรรมที่อยู่ในโทรทัศน์ได้ และ (3) Bending คือ โทรทัศน์สามารถโน้มเอียงให้โลกของคนเป็นไปตามกระแสหลักที่
ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของโทรทัศน์เองได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2545) ด้วยเหตุนี้โทรทัศน์จึงเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลต่อ
ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนรูปแบบพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ให้กับคนในสังคม
นอกจากรายการโทรทัศน์โดยทั่วไปแล้ว โฆษณายังเป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ทุกประเภท โดยโฆษณา
เป็นเครื่องมือสาคัญในการชักชวนให้ผู้รับสารในฐานะผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือใช้บริการดังกล่าวภายใต้การประกอบสร้างความ
จริงชุดหนึ่งที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นความจริงหลักของสังคม ผ่านภาษาของโฆษณาหรือวิธีการสื่อสารแบบโฆษณาที่สามารถรื้อ
สร้างความหมาย (Deconstruct) บางอย่าง นาไปสู่การผลิตซ้าทางความคิดที่เปลี่ยนความหมายที่สังคมเคยรับรู้อย่างหนึ่ง ให้
รับรู้ความหมายอีกอย่างหนึ่งได้ ทั้งนี้เพราะโฆษณามิได้นาเสนอเพียงข้อเท็จจริงอันเป็นคุณสมบัติของสินค้าและบริการเท่านั้น
แต่โฆษณายังผลิตสร้างความจริงอีกชุดหนึ่งซ้อนทับข้อ เท็จจริงดังกล่าวด้วย โดยนาเสนอความจริงชุดดังกล่าวผ่านการวางมุม
กล้อง การตัดต่อภาพ การใช้สี การจัดแสง การกาหนดระยะห่าง และการเลือกวิธีการเล่าเรื่อง เพื่อประกอบสร้างความจริงใน
มุมมองผู้ผลิตสาร ซึ่งมีการโลดแล่นของวาทกรรมทางสังคมหลายชุดซ้อนทับอยู่กับความจริงชุดดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นวาทกรรม
ชนชั้น วาทกรรมความเป็นพลเมือง วาทกรรมความเป็นหญิงความเป็นชาย หรือแม้กระทั่งวาทกรรมความสวยก็ตาม
เมื่อความสวยสมบูรณ์แบบหรือสวยอย่างไร้ที่ติถูกสร้างเป็นวาทกรรมในสังคม โดยวาทกรรมกระแสหลักของความ
สวยสมบูรณ์แบบ ประกอบด้วย ความผอม ความขาว และความสาว ทาให้ผู้หญิงที่สวยสมบูรณ์ คือ คนที่มีรูปร่างผอมบาง
เพรียว มีผิวหน้าและผิวกายขาวใส ไร้จุดด่างดา และดูอ่อนกว่าวัย โดยความสวยสมบูรณ์แบบสามารถทาให้เกิดขึ้นได้กับคนทุก
วัย รวมถึงเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นวัยรุ่นตอนต้นและวัยรุ่นตอนปลาย เป็นวัยที่ต้องการการยอมรับ เลือกรับสิ่งที่เป็นกระแสหลัก
ได้ง่าย และเป็นวัยที่มีการแสวงหาต้นแบบในอุดมคติ โดยมีนักร้อง นักดนตรี และดาราเป็นตัวแบบที่มีอิทธิพลต่อความคิดและ
พฤติกรรม ด้วยเหตุนี้ โฆษณาผลิตภัณฑ์จานวนมากที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่นจึงเลือกใช้ดารา นักร้อง หรือคนที่ มี
ชื่อเสียงในวงสังคมมาเป็นผู้นาเสนอสินค้าและบริการ เพื่อดึงความสนใจของผู้บริโภค ดังคากล่าวที่ว่า
“...ติดตามโฆษณาของ AIS เพราะมีเจมส์ จิ หนูชอบเจมส์ จิ...” (จุ, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
“...จาโฆษณายายาหมูสับได้คะ เพราะบัวขาวเป็นพรีเซ็นเตอร์...” (ไหม, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อมูลที่ยืนยันว่าเด็กยิ่งโตจะยิ่งชอบดูโฆษณาน้อยลงก็ตาม แต่กลับพบว่าผู้รับสื่อก็มิอาจหลีกเลี่ยง
การรับสารจากโฆษณาได้ เพราะผู้ผลิตสื่อปรับกลยุทธ์การนาเสนอ และเพิ่มความน่าสนใจ จุดดึงดูด ตลอดจนซื้อเวลาการ
นาเสนอสินค้าและบริการมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าเราจะไม่สนใจดูโฆษณาจากโทรทัศน์อย่างจริงจังก็ตาม แต่เราก็สามารถจา
โฆษณาได้ดี ทั้งสโลแกน เพลงประกอบ หรือแม้แต่ผู้นาเสนอสินค้าและบริการในโฆษณา ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของโฆษณาที่
เน้นการนาเสนอซ้า ๆ และบ่อยครั้ง จึงทาให้ผู้รับสื่อได้รับสารจากโฆษณาโทรทัศน์โดยไม่ได้ตั้งใจ แต่กลับซื้อสินค้าและบริการ
มาใช้โดยตั้งใจ ดังคากล่าวที่ว่า
“หนูไ ม่ชอบดูโ ฆษณาคะ ส่ว นมากเวลาโฆษณามักจะไปเข้าห้ องน้ าหรื อเล่ นโทรศัพ ท์....จาโฆษณาพอนด์ ได้ค ะ
เพราะญาญ่าแสดง ชอบญาญ่า...อยากสวยเหมือนญาญ่า...เคยซื้อมาใช้ แต่แพ้...” (ก้อย, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภวรรณ ตันติเวชกุล (2543) ที่ค้นหาอิทธิพลของโฆษณาทางโทรทัศน์ไทยที่มีต่อ
เยาวชน อายุระหว่าง 12-18 ปี ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรม พบว่า ลักษณะการอบรมบ่มนิสัยทาง
วัฒนธรรมแบบกระแสหลักนั้น มีอิทธิพลต่อผู้ชมโฆษณาโทรทัศน์มาก (heavy users) โดยมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาและ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของเยาวชน
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เมื่อ “ความสวยสมบูรณ์แบบ” ถูกทาให้เป็นเรื่องธรรมดาของสังคม วาทกรรมความสวยก็เข้าไปมีบทบาทในเนื้อตัว
ร่างกายของผู้หญิง ผ่านภาคปฏิบัติการของวาทกรรมที่ผู้หญิงกระทาต่อตัวเองเพื่อให้ผอม ขาว และสาวตามวาทกรรมความ
สวยกระแสหลักของสังคม ด้วยเหตุนี้ วาทกรรมความสวยที่ปรากฏอยู่ในโฆษณาโทรทัศน์ที่ความสวยเท่ากับความผอม ความ
สวยเท่ากับความขาว และความสวยเท่ากับความสาว จึงมิได้สะท้อนเพียงความสัมพั นธ์ระหว่างรูปร่าง สีผิว และความอ่อน
เยาว์กับความงามเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง สีผิว และความอ่อนเยาว์กับเพศภาวะแห่งความเป็น
ผู้หญิงในสังคมด้วย ทั้ง ๆที่ “ความสวย” หรือ “ความงาม” เป็นเพียงมายาคติที่เป็นนามธรรม มิอาจจับต้องหรือให้ความหมาย
เป็นหนึ่งเดียวได้ แต่กลับมีอิทธิพลกาหนดวิถีชีวิตหรือรูปแบบการดาเนินชีวิตผ่านพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการของ
ผู้หญิงอย่างเกินจาเป็น ทาให้ผู้หญิงติดกับดักแห่งความสวยสมบูรณ์แบบอันเป็นมายาคติซึ่งท้ายที่สุดก็ไม่มีใครรอดพ้นสังขาร
ของร่างกายของตนเองได้
ทาไมต้องรู้เท่าทันสื่อ
การรู้เท่าทันสื่อ หรือ Media Literacy ได้รับการนิยามและให้ความหมายจากนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศใน
ลักษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือ การรู้เท่าทันสื่อเป็นทั้งความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) ที่ผู้รับสารสามารถวิเคราะห์
ประเมิน ตีความ แยกแยะ ตัดสินสื่อที่นาเสนอทั้งในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ รวมทั้งต้องตระหนักถึงผลกระทบ
ของสื่ อ ที่ มี ต่ อ บุค คลและสั งคม (รั ก จิ ต มั่น พลศรี , 2547, จิ น ตนา ตั น สุว รรณนนท์ , 2550 และ Wood, 2006) โดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญ คือ การก้าวข้ามการครอบงาจากสื่อของผู้รั บสาร โดยการรู้เท่าทันสื่อตามแนวคิดของพอตเตอร์ (Potter
James W., 2005) นั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 4 มิติ ได้แก่ (1) มิติทางด้านความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive
Dimension) เป็นความสามารถของบุคคลในการเข้าใจสัญลักษณ์ที่ง่ายไปจนถึงประเด็นที่มีความสลับซับซ้อน เช่น สารถูกผลิต
ขึ้นมาอย่างไร เหตุใดจึงถูกผลิตออกมาเช่นนั้น เป็นต้น (2) มิติทางด้านอารมณ์ (Emotional Dimension) เป็นความสามารถ
ของบุคคลในการจาแนกสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สื่อใช้ในการกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกแต่ละอย่างได้ โดยรู้ว่าผู้ผลิตสื่อต้องการ
กระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกอะไร รวมทั้งการที่ผู้รับสารสามารถใช้สื่อเพื่อปรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ตามความ
ปรารถนาอีกด้วย (3) มิติทางด้านสุนทรียะ (Aesthetic Dimension) เป็นความสามารถของบุคคลที่จะเสพความสุข เข้าถึง
หรือเล็งเห็นคุณค่ามุมมองทางศิลปะที่อยู่ในสารด้วย และ (4) มิติทางด้านจริยธรรม (Moral Dimension) เป็นความสามารถ
ของบุคคลที่จะล่วงรู้หรือตีความค่านิยมที่แฝงอยู่ในสารได้ นอกจากนี้ปัจจัยด้านอายุ เพศ ความพิการ สถานะภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม และการออกแบบเนื้อหา ก็มีผลต่อการสร้างความรู้และทักษะการรู้เท่าทันสื่อด้วยเช่นกัน (Buckingham,
D., Banaji, S., Carr, D., Cranmer, S.& Willett, R., 2005 และ Livingstone, S.,Van Couvering, E. & Thumim, N.,
2007) โดยเฉพาะปัจจัยด้านอายุ พบว่า เด็กที่มีอายุ 5 ขวบ สามารถแยกแยะได้ว่าช่วงไหนคือรายการโทรทัศน์ ช่วงไหนคือ
โฆษณา แต่ยังไม่รู้ความแตกต่างอย่างชัดเจน ต่อมาเมื่ออายุ 7-8 ปี สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของโฆษณาได้ว่าต้องการให้เรา
ซื้ออะไร และเมื่ออายุ 11-14 ปี จะเริ่มสงสัยว่าโฆษณานาเสนอสิ่งที่เป็นจริงตามคากล่าวอ้างหรือไม่ ทั้งนี้ผลการวิจัยสรุปว่าเด็ก
มีอายุมากขึ้น จะเกิดข้อสงสัยในโฆษณามากขึ้น (พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2546)
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเด็กและเยาวชนมิได้เป็นผู้รับสารที่เฉื่อยชาหรือนิ่งเฉยต่อสารที่ได้รับ แต่เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่
ก็ยังมีความรู้และทักษะการรู้เท่าทันสือ่ ไม่มากพอที่จะหลุดพ้นการครอบงาของวาทกรรมความสวยกระแสหลักในสังคมได้ โดย
กลุ่มเยาวชน (อายุ 16-18 ปี) มีความสามารถในการแยกแยะและตีความสารที่ได้รับได้ดีกว่ากลุ่มเด็ก (อายุ 12-15 ปี) ในขณะ
ที่กลุ่มเด็กจะสามารถตีความ แยกแยะ และวิเคราะห์ได้ดี แต่การประเมินความเหมาะสมของสินค้าและบริการยังคงได้รับ
อิทธิพลจากวาทกรรมความสวยกระแสหลักครอบงาอยู่ ในขณะที่เยาวชนมีความสามารถตีความ แยกแยะ วิเคราะห์ และ
ประเมินได้ดี สามารถเลือกใช้สินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองมากกว่าการเลือกซื้อตามกระแสหรือซื้อ
ตามโฆษณา หากพิจาณาองค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อ พบว่า เด็กและเยาวชนมีการรู้เท่าทันสื่อในมิติ ความรู้ความเข้าใจ
(สามารถเข้าใจสัญลักษณ์ง่าย ๆและสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนได้) มิติอารมณ์ (สามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกที่โฆษณาสื่อ) และมิติ
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สุนทรียะ (มองเห็นมุมมองเชิงศิลปะที่ปรากฏในโฆษณาได้) แต่มิติจริยธรรมที่ต้องวิเคราะห์ค่านิยมซ้อนที่ซ่อนอยู่ในสาร หรือ
Subtext นั้น พบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ยังคงให้ความหมายกับความสวยตามการประกอบสร้างความจริงของวาท
กรรมความสวยกระแสหลักที่ยึดโยงความสวยไว้กับความผอม ความขาว และความสาว ดังคากล่าวที่ว่า
“...คนสวยต้องเหมือนอั้ม พัชราภา ต้องสูง ขาว หุ่นดี...คนสวยในอุดมคติของหนูกับคนสวยในโฆษณาเหมือนกัน....”
(หยก, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
“...สาหรับแอมป์ก็จะชอบแบบผิวขาว เนียน ตาโต ดั้งโด่ง สูงๆ หุ่นไม่อ้วนจนเกินไป มีเอวนิดนึงอะไรอย่างนี้ นี่ก็คือ
ความสวยในความคิดของแอมป์...” (แอมป์, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
การที่วาทกรรมความสวยกระแสหลักยังคงให้คุณค่าผู้หญิงจากรูปหน้าและเรือนกายภายนอก มากกว่าความรู้
ความสามารถภายใน ทาให้วาทกรรมความสวยกระแสหลักไม่เพียงแต่รับใช้อุดมการณ์ทุนนิยมในระบบเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยัง
เกื้อกูลระบบชายเป็นใหญ่หรือระบบปิตาธิปไตย (Patriarchy) อีกด้วย หากตราบใดที่ผู้หญิงยังคงต้องการผอม ขาว และสาว
เพียงเพื่อตอบสนองต่อความมั่นใจของตัวเองและการจ้องมองหรือความดึงดูดใจของผู้ชาย ตราบนั้นระบบชายเป็นใหญ่ก็จะ
โลดแล่นและดารงอยู่ในสังคมไทยด้วยเช่นกัน
งานบริการบุคลากรนักเรียนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและการพัฒนาสังคม
ในหลายประเทศกาหนดให้การรู้เท่าทันสื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา และอีกหลายประเทศที่จัดเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่องค์กรเอกชนที่ทางานเกี่ยวกับสื่อและการศึกษาเป็นฝ่าย
ส่งเสริมและสนับสนุน โดยแนวทางการจัดหลักสูตรที่ดาเนินการในช่วงปี 1960-1985 จาแนกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ (1) แนว
การเสริมความคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน (Inoculation Approach) เป็นแนวที่ควบคุมระดับสื่อมวลชนมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมเด็กและเยาวชน โดยการคัดเลือกสื่อที่ผู้สอนเชื่อว่าไม่มีพิษภัยต่อความคิดและความเชื่อถื อทางศีลธรรมมาศึกษาใน
ห้องเรียน (2) แนวการสร้างความสามารถเชิงวิพากษ์ในตัวผู้อ่านหรือผู้รับสื่อ (Critical Reader/ View Approach) เป็นการ
สอนให้นักเรียนสามารถวิพากษ์วิจารณ์สื่อ โดยการสังเกตและตีความสาระในสื่อต่างๆ และรู้จักเลือกรับสาระของสื่อได้ (3)
แนวการสร้างความสามารถในการผลิตสื่อชุมชน (Production of Community Media) เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
สามารถผลิตสื่อที่ไม่ซับซ้อน เพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในชุมชน และ (4) แนวการ
วิเคราะห์ภาพลักษณ์และจิตสานึก (Images & Consciousness Approach) เป็นความเข้าใจในกระบวนการสร้างภาพลักษณ์
และจิตสานึกของสื่อมวลชน โดยการวิเคราะห์รูปแบบและสาระของสื่อทาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งด้านอุตสาหกรรมสื่อและใน
ส่วนตัวผู้รับสื่อเอง ซึ่งทั้ง 4 แนวทางนี้ปรากฏเป็นโครงการประเมินผลมาตรฐานด้านทักษะการคิดวิเคราะห์สื่อ ในประเทศ
ออสเตรเลีย ที่เน้นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Strand) และการวิเคราะห์บริบท (Context Strand) ในขณะที่แบบวัด
การรู้เท่าทันสื่อของประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นการวัดใน 2 ส่วนคือ ภาคปฏิบัติการ และภาคความรู้เข้าใจ ส่วนในสก็อตแลนด์
กาหนดไว้ในหลักสูตรโดยให้ครูส อดแทรกในวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา (นัทธ์หทัย อุบล, 2552)
สาหรับประเทศไทยมีการจัดทาแนวทางการวัดระดับการรู้เท่าทันสื่อผ่านงานวิจัยของนักวิชาการจานวนหลายท่าน และ
ปัจจุบันได้ดาเนินการจัดทา “หลักสูตรการเรียนรู้เท่าทันสื่อไอซีทีเพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้ไอซีทีเพื่อการพัฒนาและเพื่อการ
ปกป้องคุ้มครองเด็ก” โดยมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ถือเป็นหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อที่มีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้ง
โรงเรียน ครู นักเรียนแกนนา ชุมชน แกนนาชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรเอกชนในพื้นที่ และดาเนินการจัดกิจกรร มนอก
หลักสูตรรุกเข้าไปในพื้นที่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ
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อย่ างไรก็ ดี การรู้เ ท่า ทั นสื่ อเป็ นทั้ งความรู้แ ละทั กษะ จึ งจ าเป็ นอาศั ย การฝึ กซ้ า ๆในบริบ ทที่ ห ลากหลาย การ
ดาเนินการโดยองค์กรภาคเอกชนอย่างเดียวอาจไม่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสื่อและผู้เสพสื่ อ โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กและเยาวชน ด้วยเหตุนี้ งานบุคลากรนักเรียน (Student Services) อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน เพราะงานบริการบุคลากรนักเรียน คือ การจัดบริการต่างๆ ที่ช่วยเหลือนักเรียน
เป็นรายบุคคล ให้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถให้ได้มากที่สุด (Walter F. Johnson, Buford Stefflre & Roy A.
Edelfelt, 1961) ปัจจุบันหลายโรงเรียนในต่างประเทศมีการจัดบริการบุคลากรนักเรียนหลายรูปแบบเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่
ดีให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านสุขภาพ (Health Service) บริการด้านอาหาร (Food Service) บริการแนะแนว
(Guidance Service) บริการรถรับส่ง (Vehicle Service) บริการด้านจิตวิทยา (Psychological Service) บริการจัดวางตัว
บุคคล (Placement Service) และบริการสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน (School Social Work Service) ด้วยเหตุนี้ แนว
ทางการจัดการศึกษาเพื่อปลูกสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียนในโรงเรียน จึงไม่ควรจากัดเฉพาะการสอดแทรกเข้าไปใน
เนื้อหาวิชาหรือในหลักสูตรเท่านั้น แต่สามารถดาเนินการผ่านบริการบุคลากรนักเรียนในโรงเรียนได้ โดยเฉพาะบริการแนะแนว
ของโรงเรียน เพราะบริการแนะแนว ประกอบด้วย การแนะแนวด้านการศึกษา (Education Guidance) การแนะแนวด้าน
อาชีพ (Vocational Guidance) และการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance) (Wilma Guez
& John Allen, 2000) ด้วยเหตุนี้ บริการแนะแนวในโรงเรียนจึงไม่ควรให้เฉพาะข้อมูลหรือคาปรึก ษาด้านการศึกษาต่อหรือ
ด้านอาชีพเพียงอย่างเดียว แต่ควรให้ข้อมูลและแนวทางเกี่ยวกับทักษะชีวิตหรือทักษะทางสังคมด้านอื่นๆ ด้วย ซึ่งการรู้เท่าทัน
สื่อถือเป็นความรู้และทักษะชีวิตด้านหนึ่งที่สาคัญและจาเป็นในยุคการสื่อสารไร้พรหมแดนที่เด็กและเยาวชนในฐานะนักเรียน
ควรได้รับการปลูกฝังและฝึกทักษะให้เหมาะสมตามวัย
นอกจากนี้ควรดาเนินงานผ่านบริการสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน เพราะการดาเนินงานภายใต้บริการแนะแนวเพียง
อย่างเดียวจะทาได้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน และนักเรียนแกนนาเท่านั้น แต่การทางานกับกลุ่มผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้นาชุมชน และองค์กรเอกชนอื่นๆ ในพื้นที่ สามารถดาเนินงานได้ผ่านบริการสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียนที่สามารถเป็น
ตัวกลางหรือคนกลางในการเชื่อมประสานกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ในชุมชนได้ เพราะโดยทุนเดิมของการทางาน
สังคมสงเคราะห์ในโรงเรียนนั้น จะดาเนินงานในรูปแบบทีม สหวิชาชีพ ผ่านการทากิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร และจะ
ทางานกับนักเรียนและบริบทแวดล้อมของนักเรียน นั่นก็คือ ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ในพื้นที่ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้
การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนจึงควรดาเนินการในลักษณะเครือข่าย (Network) ที่ทางานทั้ง
บริบทนักเรียน โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพราะการดาเนินงานร่วมกันของเครือข่ายจะสร้างกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันของสมาชิก นั่นย่อมหมายถึงพ่อแม่และชุมชนจะได้เรียนถึงความรู้สึกนึกคิดและค่านิยมทางสังคมในด้านต่างๆ ของ
ลูกหลานของตนผ่านกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนก็จะได้เรียนรู้ถึงความห่วงใยและมุมมองของพ่อ
แม่ที่มีต่อเด็กและเยาวชนด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่างานบริการบุคลากรนักเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เพราะการพัฒนาสังคม
เป็นการกระทาที่มุ่งปรับปรุง ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่สังคม ทาให้ปัญหาสังคมลดลง และสามารถ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นแก่สังคม (http:dnfe5nfe.go.th) งานบุคลากรนักเรียน โดยเฉพาะบริการแนะแนวและบริการ
สังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน เป็นการทางานเพื่อพัฒนาคนในสังคม นั่ นก็คือ เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน ทาให้เด็กและ
เยาวชนสามารถเข้าถึง (Access) วิเคราะห์ (Analyze) ประเมินค่า (Evaluate) และสร้างสรรค์สื่อ (Create) ได้อย่างเหมาะสม
ตามช่วงวัย (Potter James W., 2005) และสามารถแยกแยะระหว่างความจริง และนัยยะแฝงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุ ดมการณ์
(Ideologies) ค่านิยม (Values) และบรรทัดฐานของสังคม (Social Norms) ที่สอดแทรกในสื่อทุกประเภทได้ ดังนั้น การ
จัดบริการบุคลากรนักเรียนถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาคน และการพัฒนาคนก็คือการพัฒนาสังคมด้วยเช่นกัน
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อาสาสมัครผู้สูงอายุ : การเห็นคุณค่าของตนเองในอาสาสมัครผู้สูงอายุ โรงพยาบาลของรัฐ
Aged volunteers : Self - esteem of aged volunteers in government hospitals
จุฑารัตน์ แสงทอง1
Jutarat Saengtong2

Abstract
The objective of “Aged volunteers : Self-esteem of aged volunteers in government
hospitals” is to study experiences and self-esteem of aged volunteers in government hospitals of
Bangkok and province hospitals. To study is Problem and obstacle in practices. And value that
aged volunteers and social receive. This is a qualitative research. The content analysis is based on
the interviews and record with eight aged volunteers.
The study yields the following findings. The most aged volunteers in government
hospitals consist of many factors is retirement, unencumbered, feel lonely and meeting their
friends . For different reasons in enter but everyone has the same goal is make happiness myself
by helping others, increase self-esteem and make benefit for social.
Keywords : volunteers, aged, and self-esteem.
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสบการณ์ชีวิตและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่ปฏิบัติงานอาสาสมัครใน
โรงพยาบาลของรัฐ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ชีวิตและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่ปฏิบัติงาน
อาสาสมัครในโรงพยาบาลของรัฐของเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่ อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอาสาสมัครของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ เพื่อศึกษาประโยชน์ที่ผู้สูงอายุและสังคมได้รับจากการ
ปฏิ บั ติ ง านอาสาสมั ค รของผู้ สู ง อายุ ก ารศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Methodology) ผู้ศึกษาใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) จากอาสาสมัครผู้สูงอายุจานวนทั้งหมด 8 ราย
และการบันทึกกระบวนการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เข้าสู่การเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาลรัฐนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกัน คือ
การเกษียณอายุราชการ การไม่มีภาระในการเลี้ยงดูบุตร และรับผิดชอบภาระอื่น ๆ เข้ามาเพราะความเหงา เนื่องด้วย
คู่ชีวิตเสียชีวิต บุตรหลานทางานต่างถิ่น และการต้องการพบปะเพื่อนฝูง ด้วยเหตุผลการเข้ามาที่แตกต่างกันแต่มี
เป้าหมายเหมือนกัน คือ การสร้างความสุขให้ตนเองด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น สร้างคุณค่าให้กับตนเอง และ เกิดเป็น
ความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนความเสียสละที่ได้กระทาเพื่อการสร้างประโยชน์ต่อสังคม
คาสาคัญ : อาสาสมัคร, ผู้สูงอายุ, และการเห็นคุณค่าในตนเอง

1

นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บทนา
สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความสาคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นอย่างมาก ในฐานะที่ครอบครัวเป็นสถาบันแรกและ
สถาบันสุดท้ายของสมาชิกทุกคน ครอบครัวจึงถือได้ว่าเป็นสถาบันพื้นฐานที่ได้ถ่ายทอดประเพณีและวัฒนธรรม พร้อมทั้ง
ขนบธรรมเนียมที่ดีงามให้แก่ลูกหลาน ผ่านผู้ที่มีความอาวุโสที่สุดในครอบครัว ทั้ง ปู่ย่า ตายาย ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นที่เคารพนับ
ถือของสมาชิกในครอบครัวในฐานะที่เป็นผู้ อาบน้าร้อนมาก่อน เป็นผู้มีพระคุณ มีประสบการณ์ชีวิตและเป็นผู้สืบทอดภูมิ
ปัญญาจากอดีตมาสู่ปัจจุบันให้ดารงอยู่สืบไป ผู้สูงอายุจึงเป็นปูชนียบุคคลที่สาคัญและควรค่าแก่การยกย่องจากครอบครัวและ
ชุมชนให้เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่อยู่คู่สังคมไทย ซึ่งบ่อยครั้งเรามักจะเห็นผู้สูงอายุมีความสาคัญกับพิธีกรรมต่าง ๆ ในชุมชน อาทิ
พิธีกรรมทางศาสนาของประเพณีการแต่งงาน ในพิธีกรรมจะต้องให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ผูกข้อมือให้แก่คู่บ่าว-สาว เพื่อเป็นการอวย
พรให้ทั้งคู่อยู่เย็นเป็นสุข หรือประเพณีการบวช การขึ้นบ้านใหม่ และการบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น พิธีกรรมเหล่านี้ล้วนแต่มี
ผู้สูงอายุเป็นเสาหลักทาหน้าที่เป็นผู้นาแทบทั้งสิ้น ผู้สูงอายุจึงเปรียบเสมือนคลังปัญญาที่มีคุณค่ายิ่งของชุมชน พร้อมทั้งยังเป็น
หลักชัย และร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย แต่เมื่อกาลเวลาที่ผ่านไปก่อให้สงั คมไทยเกิดการพัฒนาโดยการ
รับเอาค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติของชาวตะวันตกเข้ามาเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตทาให้ครอบครัวและสังคมมี
ลักษณะเป็นปัจเจกมากขึ้น บทบาทของผู้สูงอายุในชุมชนจึงถูกลดทอนคุณค่าและความสาคัญลง อนึ่งผู้สูงอายุยังถูกมองจาก
สังคมว่าเป็นภาระที่สังคมต้องดูแลและรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่ได้ใช้ศักยภาพและความสามารถที่มี
อยู่ในตัวตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างที่เคยเป็นมาตลอด
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขที่มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการส่งเสริมความก้าวหน้าในการรักษาโรคภัยต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้น ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้มีการวางแผนครอบครัว การพัฒนาเหล่านี้ทาให้โครงสร้างทาง
ประชากรของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ อัตราการเกิดลดต่าลง เพราะคนแต่งงานมีครอบครัวแต่กลับไม่มีลูก และ
ส่วนหนึ่งมักนิยมการครองตัวเป็นโสด ขณะเดียวกันนั้นอัตราการตายกลับลดน้อยลง ส่งผลให้ประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงาน
ลดน้อยลง แต่กลับมีจานวนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้ จากการศึกษาสถานการณ์ผู้สงู อายุไทย 2553 ทีพ่ บว่า
ประชากรสูงอายุมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2553 เป็นร้อยละ 11.9 และในอีก 20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2573) จะเพิ่มขึ้น
เป็นมากกว่า 2 เท่าตัว อยู่ที่ร้อยละ 75 ซึ่งถือว่าเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) อย่างเต็มตัว ซึ่งหมายความว่า
ประชากรสูงอายุในอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีอัตราผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวขึ้น โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง และวัยปลายเพิ่มขึ้นด้วย
ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการเกื้อหนุนดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2553,
2555)
โครงสร้างประชากรของวัยผู้สูงอายุ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเริ่ ม ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของผู้ สู ง อายุ ม ากขึ้ น จึ ง ได้ มี ก ารก าหนดนโยบายและแผนผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 2546 และยุทธศาสตร์และมาตรการของแผน โดยการระบุสิทธิที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับความช่วยเหลือ
ส่งเสริม และคุ้มครอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคตให้ดีขึ้น การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุนั้นจะต้องเริ่มจากตัวผูส้ ูงอายุที่มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุ ซึ่งก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ประกอบด้วยการส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วย และการดูแลตัวเองเบื้องต้นส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมด้านการทางานและหารายได้ของผู้สูงอายุ และสนับสนุนผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้นาศักยภาพที่มีในตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนั้นถือได้ว่าเป็นการเพิ่มคุณค่า
ในตัวเองของผู้สูงอายุด้วย ซึ่งอาจจะเป็นในลักษณะของการรวมกลุ่มทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน และสังคม หรือ
อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อาสาสมัคร” หรือ “จิตอาสา” การรวมกลุ่มเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบสโมสร หรือชมรม โดย
อาจจะยึดความพร้อมของผู้สูงอายุเป็นหลัก และใช้พื้นที่ชุมชน โรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุข
ศูนย์อเนกประสงค์ และศาลาร่วมใจ ฯลฯ เป็นสถานที่ตั้งหรือขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่ อสังคม เน้นระบบ
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เครือข่ายเป็นศูนย์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสมาชิกในชมรม ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่ม A และกลุ่ม B
กล่าวคือ กลุ่ม A ได้แก่ ผู้สูงอายุระยะต้น อายุตั้งแต่ 60 -69 ปี (ผู้สูงอายุที่มีพลัง) ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีพลังและมีศักยภาพที่
สามารถช่วยเหลือตนเอง บุคคลอื่น และสังคมได้เป็นอย่างดี ส่วนกลุ่ม B ได้แก่ ผู้สูงอายุระยะกลาง มีอายุตั้งแต่ 70 -79 ปี เป็น
กลุ่มที่มีพลังและศักยภาพที่จะสามารถช่วยเหลือตนเอง บุคคลอื่น และสังคมได้บ้างบางส่วน (ศรีประภา ลุนละวงค์. 2555)
ดังนั้นพลังและศักยภาพของผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ยังสามารถช่วยเหลือ
ชุมชนโดยผ่านการใช้ศักยภาพ และความสามารถที่มีอยู่ของตัวตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างสูงสุด ด้วยเหตุผลที่ว่ามานี้
ผู้สูงอายุจึงควรค่าแก่การนามาเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต และการเรียกร้องคุณค่าความเป็นผู้อาวุโสเมื่อครั้งอดีตให้
กลั บ คืน มามี คุ ณ ค่า มีเ กี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ศ รี กับ สั งคมอี กครั้ ง ดั งนั้น การส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ ผู้ สู งอายุไ ด้ มี บทบาทเป็ น
อาสาสมัครนั้นจึงเป็นการเพิ่มคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Action Aging) ถือว่าเป็นผู้สูงอายุรุ่นใหม่ในมุมมองของสังคมผู้สูงอายุปัจจุบัน การมอง
ผู้สูงอายุว่าเป็นบุคคลที่สามารถเป็นพลังสาคัญในสังคมได้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สังคมไทยนั้นควรแก่การยึดถือเป็นแนวคิดหลัก
เพราะปัจจุบันนั้นสังคมก็ถือได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว แต่ถ้านับเพิ่มไปอีก 10 ปีข้างหน้านั้นผู้สูงอายุก็จะมากขึ้น
เป็นเท่าตัว และถ้าขณะเวลานั้นผู้สูงอายุยังคงเป็นวัยที่ต้องรอคอยการช่วยเหลือ การพึ่งพา และการอุปถัมภ์ จากบุคคลอื่นอยู่
สิ่งที่จะส่งผลตามมานั้นจะเป็นอย่างไรต่อระบบต่าง ๆ ในสังคมไทย ดังนั้น การสนับสนุน และส่งเสริม “ผู้สูงอายุ” ให้กลายเป็น
กลุ่มคนที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือผูอ้ ื่นและสังคม ผ่านการใช้ประสบการณ์ชีวิต และองค์ความรู้ที่ได้สะสมมายาวนานมาปรับ
ใช้ให้เกิดเป็นพลังในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมไทยให้พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ถึงแม้ว่าโครงสร้างทางประชากร
ของกลุ่มวัยแรงงานจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม
เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
มนุษย์เกิดมาพร้อมกับมันสมองที่ชาญฉลาด มนุษย์พร้อมที่จะคิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา และมนุษย์ก็
พร้อมที่จะปรับตัวให้เท่าทั นกับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกรูปแบบ เมื่อสังคมเปลี่ยนความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็ต้องปรับเปลี่ยน
เช่นกัน มนุษย์อยู่กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมใหม่ก็เช่นกันย่อมมาพร้อมกับ
ความเจริญด้านต่าง ๆ ที่มนุษย์จะต้องปรับตัว ดังนั้น นวัตกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขก็นามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างประชากรในสังคม จนก่อให้เกิดเป็นสังคมใหม่ที่มนุษย์จะต้องปรับตัวและทาความเข้าใจกัน
อีกครั้ง ซึ่งก็ “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society)
“สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุก
ช่วงอายุในพื้นที่เดียวกันในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65ปีขึ้นไป ที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อ
ประชากรทุ ก ช่ ว งอายุ ใ นพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น ในอั ต ราเท่ า กั บ หรื อ มากกว่ า ร้ อ ยละ 7 ขึ้ น ไป (พระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู ง อายุ .
2546.http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=) การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวถือได้ว่าเป็นการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสังคมไทย โดยเฉพาะการปรับตัวทางด้านโครงสร้างประชากรที่เห็นได้ชัดเจนจากจานวนผู้สูงอายุที่
เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี จนส่งผลให้ภาครัฐเร่งมือปรับกลยุทธ์และนโยบายที่เอื้อต่อผู้สูงอายุในสังคมไทยมากขึ้น อาทิ ปฏิญญา
ผู้สูงอายุไทย (พ.ศ. 2542) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545– 2564) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.
2546 เป็นต้นการปรับกลยุทธ์และนโยบายให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุนี้เป็นเพียงการรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับต้น
เท่านั้น เนื่องจากสวัสดิการและการจัดบริการผู้สูงอายุข้างต้นไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่อยู่ปัจจุบัน
และบุคคลที่กาลังจะย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในอนาคตอัน ใกล้ได้ทุกคน เพราะผู้สูงอายุแต่ละคนมีปัญหาและความต้องการที่
แตกต่างกัน ฉะนั้น การที่จะปรับกลยุทธ์ให้รองรับสังคมผู้สูงอายุนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการปรับทัศนคติการมองตัวตนของ
ผู้สูงอายุก่อน การปรับกระบวนทัศน์เดิมจากที่เคยมองผู้สูงอายุเป็นภาระของสังคมที่สงั คมจะต้องดูแล มาเป็นผู้ใช้ประสบการณ์
ที่สะสมมายาวนานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
การปรับกระบวนทัศน์เช่นนี้จะทาให้สังคมพร้อมที่จะเปิดโอกาสและเปิดพื้นที่อิสระให้ผู้สูงอายุได้นาศักยภาพและ
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวตนออกมาทาประโยชน์เพื่อส่วนร่วมได้มากขึ้น การได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นผู้ที่มี
ความสามารถ มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือสังคม ไม่นั่งรอคอยความช่วยเหลือจากสังคมเพียงอย่างเดียว และไม่เป็นภาระของ
สังคม ถือเป็นการเรียกคืนความรู้สึกภูมใิ จ มีคุณค่า มีเกียรติ และมีศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุให้กลับคืนมาเป็นพลังที่จะก้าวเดินต่อไป
ดังคากล่าวของพล.อ.สายหยุด เกิดผล ที่กล่าวว่า “การที่เรารู้สึกว่าเรายังมีคุณค่า เป็นสิ่งที่บารุงจิตใจ ทาให้เรามีพลัง อย่า
พยายามให้เป็นคนแก่” ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุมักไม่ชอบที่จะถูกมองจากสังคมว่าตนเองเป็น “คนแก่ หรือคนชราภาพ” เพราะ
คาเหล่านี้เหมือนเป็นการตีตราให้ผู้สูงอายุจะต้องเป็นผู้ที่รอคอยการสงเคราะห์จากบุคคลอื่นเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ผู้ที่จะ
สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังต้องการที่จะทาตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
มากกว่าที่จะทาตัวเป็นภาระของผู้อื่น และสังคม
การได้สัมผัสกับผู้สูงอายุผ่านชมรมผู้สูงอายุภายใต้การควบคุมดูแลของศูนย์บริการสาธารสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง
ของผู้ศึกษาในช่วงระยะเวลา 2 เดือน ทาให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจในความเป็นตัวตนของผู้สูงอายุมากขึ้น เพราะผู้สูงอายุใน
ชมรมที่ผู้ศึกษาได้มาเรียนรู้ร่วมกันนั้นมีความหลากหลายมาก ทั้งผู้สูงอายุที่มาจากครอบครัวที่มีพร้อมทั้งฐานะ หน้าที่การงาน
และบุตรหลานที่คอยดูแลช่วยเหลือ ไปจนถึงผู้สูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ลาบาก ไม่มีบุตรหลานคอยดูแล เป็นต้น แต่
ผู้ สู ง อายุ ที่ ช มรมนี้ มี เ หมื อ นกั น ก็ คื อ “จิ ต อาสา” ที่ อ ยากจะช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล คนอื่ น และการมาร่ ว มเสริ ม พลั ง
(Empowerment) ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเองในชมรม ดังคาที่กล่าวว่า “วัยเดียวกันมักจะคุยกันเข้าใจ” ผู้สูงอายุที่เข้ามา
ทาหน้าที่เป็นอาสาสมัครในศูนย์บริการสาธารณสุขนี้สว่ นใหญ่นั้นมีจติ ใจที่พร้อมอยากจะทางานอาสาช่วยเหลือผู้อื่นจริง ๆ และ
ที่สาคัญผู้สูงอายุกลุ่มนี้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจุดตรงนี้นี่เองที่ผู้ศึกษามองว่าเป็นเสน่ห์ของผู้สูงอา ยุที่
ทางาน “อาสาสมัคร”
อาสาสมั ค รและจิ ต อาสาจึ งเป็ น ทางเลื อ กหนึ่ งที่ ผู้ สู งอายุ จ ะสามารถแสดงศั ก ยภาพของตนเองให้ ผู้ อื่ น ได้ รั บรู้
อาสาสมัครผู้สูงอายุเป็นการทางานที่ต้องใช้จิตใจที่เสียสละ และพร้อมที่จะใช้ศักยภาพในตัวตนเพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่น
และสังคม ประชาชนส่วนใหญ่นั้นจะมีความเข้าใจกันว่าผู้สูงอายุที่มาทางานเป็นอาสาสมัครนั้นมักจะเป็นบุคคลที่มีความมั่นคง
ทางฐานะ และเศรษฐกิจแล้ว จึงยอมที่จะใช้เวลาว่างมาช่วยเหลือผู้อื่น แต่ความเป็นจริงก็มีผู้สูงอายุอีกส่วนหนึ่งเช่นกันที่เข้ามา
ทาบทบาทนี้ด้วยใจรักที่จะทางานจริง ๆ และมักจะมีความสุขกับการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งการทาหน้าที่เป็นอาสาสมัครนั้นจะ
มีจิตใจที่อาสาเสียสละ และพร้อมที่จ ะใช้ความรู้และความสามารถที่มีในตัวเองออกมาช่วยเหลือสังคม ผู้สูงอายุจึงถือเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เปี่ยมล้นไปด้วยประสบการณ์ชีวิตและองค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญในการที่จะสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม
การที่ผู้ศึกษาได้ตระหนักในประเด็นของการศึกษากับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ(Action Aging) และผู้สูงอายุที่ยังมี
ประโยชน์ (Productive Aging) นั้นเป็นแสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการที่จะรอคอยเพื่อขอรับ
ความช่วยเหลือ หรือการสงเคราะห์จากบุคคลคนอื่นเหมือนดังที่สังคมเคยมองผู้สูงอายุ (เล็ก สมบัติและคณะ. 2554) แต่
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้อยากใช้ความสามารถที่ยังคงมีอยู่ในตัวตน ความพยายาม และความมุ่งมั่นที่ไม่เคยจางหายไปจากตัวเองออกมา
แสดงให้บุคคลอื่นได้รับรู้ถึงศักยภาพที่จะสามารถช่วยเหลือตนเอง ผู้อื่น และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านการทาหน้าที่
เป็น “อาสาสมัคร” ซึ่งสาหรับผู้สูงอายุแล้วการที่ไม่เคยหยุดที่จะใช้พลังและศักยภาพของตัวเองนั้นไม่ใช่เป็นการทาเพื่อผู้อื่น
และสังคมเพียงเท่านั้น แต่ยังทาเพื่อตนเองที่กลายเป็นช่วงวัยที่เริ่มถูกมองว่าเป็นภาระของสังคมให้กลับมารู้สึกเพิ่มคุณ ค่า และ
ศักดิ์ศรีในตัวตนเพิ่มมากขึ้นด้วย การที่ผู้สูงอายุทาหน้าที่เป็นอาสาสมัครเช่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเรียกพื้นที่ผู้สูงอายุให้ได้กลับคืน
มามีความสาคัญกับสังคมอีกครั้งเหมือนเมื่อครั้งอดีตที่เคยถูกลดทอนจากการพัฒนาในสังคมไทย ทว่าปัจจุบันนี้สังคมได้
กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้วก็ยิ่งเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุจะต้องใช้ศักยภาพที่มีในตัวตนออกมาเพื่อเป็นการสร้างกลุ่ม
ประชากรที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม ให้เกิดการพัฒนาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
กระบวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนื้อหาของอาสาสมัครผู้สูงอายุ ทั้งแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ บทความ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่น ๆ เพื่อการสร้างกรอบ
แนวความคิ ด ในการศึ ก ษาให้ ร อบด้ า น การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Methodology) เป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้และความจริงในสภาพที่เป็นอยู่อย่างธรรมชาติ เป็นการสืบค้นโดยมอง
ภาพรวมอย่างรอบคอบ ทุกแง่มุม ผ่านการวิเคราะห์ และตีความหมายแบบอุปนัยหรืออุปมาน (Inductive analysis) เพื่อให้ได้
เข้าใจ “โลก” หรือมิติความเป็นจริงของบุคคลในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมขณะนั้น (นิศา ชูโต. 2540,19 อ้างใน กิติพัฒน์
นนทปั ท มะดุ ล ย์ . 2554,41) ผู้ ศึ ก ษาเน้ น ตั ว ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในการถ่ า ยทอดเรื่ อ งราว ฐานคิ ด อุ ด มการณ์ และ
ประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจของผู้สูงอายุภายใต้บทบาทหน้าที่ของการเป็นอาสาสมัคร และจะเป็นการศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นของการทาหน้าที่เป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ผู้สูงอายุปฏิบัติงานอยู่ด้วย พร้อมทั้งการศึกษา
ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุและสังคมได้รับจากการทาหน้าที่เป็นอาสาสมัคร ซึ่งการศึกษาในครั้ งนี้จะเป็นการนาข้อมูลหรือ ผล
การศึกษาที่ได้มาเป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างและความเหมือนของทั้งสองพื้นที่ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงจุดเด่น และจุด
ร่วมที่เป็นแบบอย่างซึ่งกันและกันได้
การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษากลุ่มผู้สูงอายุที่ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครในสังกัดของโรงพยาบาลของภาครัฐในเฉพาะเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคใต้ โดยที่ผู้สูงอายุดังกล่าวจะต้องอยู่ในเกณฑ์การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนี้ (1) ผู้สูงอายุที่อยู่
กลุ่ม A ได้แก่ ผู้สูงอายุระยะต้น อายุตั้งแต่ 60 -69 ปี ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีพลังและศักยภาพที่สามารถช่วยเหลือตนเอง บุคคลอื่น
และสังคมได้เป็นอย่างดี (2) กลุ่ม B ได้แก่ ผู้สูงอายุระยะกลาง มีอายุตั้งแต่ 70 -79 ปี เป็นกลุ่มที่มีพลังและศักยภาพที่จะ
สามารถช่วยเหลือตนเอง บุคคลอื่น และสังคมได้บ้างบางส่วน ผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่มนี้จะต้องทางานเป็นอาสาสมัครอยู่ในชมรม
หรือสโมสรภายใต้สังกัดของโรงพยาบาลรั ฐที่กาหนดเป็นระยะเวลาอย่างน้ อย 3ปี การวิจัย ครั้งนี้ ผู้ศึก ษาใช้ การสุ่ มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive) จากอาสาสมัครผู้สูงอายุจานวนทั้งหมด 8 ราย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์ลุ่มลึก (Indepth Interviews) และการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided interviews) เป็นเครื่องมือหลักในการ
สนทนากับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์โดยที่กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้ผู้ศึกษายังตระหนักและให้ความสาคัญกับ
ประเด็นด้านจริยธรรมที่เรียกร้องสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ผู้ศึกษาได้ส่งโครงการวิจั ยเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาด้านจริยธรรมกับคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อเป็นการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุ
3

ประสบการณ์ชีวิตและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
การเห็นคุณค่าในตนเอง หรือการภาคภูมิใจในตนเองนั้นเป็นสิ่งสาคัญอย่างมากสาคั ญบุคคลทุกคน ไม่ว่าจะวัยเด็กที่
มักจะแสดงพฤติกรรมให้พ่อแม่มาเอาใจ และเมื่อพ่อแม่เข้ามาเอาใจก็จะมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ากับพ่อแม่ วัยรุ่นที่มักจะ
เรียกร้องความสนใจหรือการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูง และครอบครัว ซึ่งการได้รับคาชื่ นชม
จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้วัยรุ่นรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ในขณะที่วัยผู้ใหญ่ก็มักจะใช้การแสดงผลงานในการทางานเพื่อให้ได้รับ
การยอมรับจากเจ้านาย และเพื่อนร่วมงาน และถ้าผลงานเหล่านั้นได้รับรางวัลหรือมีคาชื่นชมออกมาก็จะยิ่งมีผลงานที่จะ
ผลิตผลงานชิ้นต่อไปได้เป็นอย่ างดี ส่วนวัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่จะต้องยิ่งให้ความสาคัญอย่างมากในประเด็นการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง เนื่องจากวัยนี้เป็นช่วงวัยที่เกิดการสูญเสียอะไรหลาย ๆ อย่างในชีวิต อาทิ สูญเสียการเป็นหัวหน้าครอบครัวมาเป็น
เพียงแค่ผู้อาศัย จากคนที่ในอดีตเคยมีอานาจและอิทธิพลต่อความครอบครัว กลับสูญสิ้นสิ่งเหล่านั้นไป การสูญเสียรายได้จาก
การทางาน และการสูญเสียพื้นที่สาธารณะหรือความอิสระ เป็นต้น การสูญเสียหรือการปรับเปลี่ยนเหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญ
3

ผลการศึกษาของบทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ประสบการณ์ชีวิตและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่ปฏิบัติงาน
อาสาสมัครในโรงพยาบาลของรัฐ” ที่เก็บรวบรวมข้อมูลยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ได้นาผลการศึกษาในบางส่วนที่เสร็จสิ้นประมาณ 70-80% มาเป็น
ข้อมูลในการเขียนบทความนี้
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อย่างยิ่งที่จะส่งผลให้ผู้สูงอายุหมดกาลังใจในการดาเนินชีวิตต่อไป จนเริ่มลดทอนคุณค่าที่มีในตนเองเริ่มรู้สึกตนเองเป็นภาระ
ครอบครัว ลาบากลูกหลาน กอปรกับผู้สูงอายุบางรายมีโรคประจาตัวต่าง ๆ มารุ่มเร่าก็จะยิ่งเป็นปัจจัยแห่งการลดทอนคุณค่า
ในตนเองได้อย่างชัดเจน จนอาจจะนาไปสู่การเกิดเป็นโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เกิดความเหงา ขาดความมั่นใจในตนเอง การไม่
กล้าเผชิญกับโลกแห่งความจริงดังนั้น การตระหนักให้ผู้สูงอายุเห็นถึงความสาคัญในตนเองจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่งซึ่งก็
สอดคล้องกับนักวิชาการในประเทศไทยทีได้กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นการประเมินตัวเองตามความรู้สึกของตนว่ามี
ความสาคัญ มีคุณค่า มีความหมาย มีความสามารถทาอะไรได้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น มีความคิด
เกี่ยวกับตนเองในด้านบวก มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเอง จะมองโลกตามความเป็นจริง มองโลกในแง่
ดี ก็จะทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับบุคคลอื่น ๆ ด้วย (ชณภัช ลิ่มสืบเชื้อ 2553: 14)การเข้าใจในธรรมชาติความจริงของโลกว่า
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องพบเจอ พร้อมยอมรับและอยู่กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่ยึดติดกับมโน
ภาพที่สร้างขึ้น เมื่อผู้สูงอายุยอมรับและเข้าใจในความเป็นจริงตรงนี้ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุมองเห็ นศักยภาพ และคุณค่าที่ยังมีใน
ตนเอง และพร้อมจะนาพลังเหล่านั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไปในรูปแบบ “อาสาสมัคร”
“อาสาสมัคร” และ “จิตอาสา” เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สาคัญของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ และยังเห็นคุณค่าใน
ตนเองใช้เป็นเป้าหมายในการแสดงความสามารถให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง ซึ่งจากการศึกษาผู้สูงอายุกลุ่ม A
อายุตั้งแต่ 60 -69 ปี และกลุ่ม B อายุตั้งแต่ 70 -79 ปี ผ่านการพูดคุยบอกเล่าถึงเหตุการณ์ย้อนหลังของผู้สูงอายุตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน และการทบทวนถึงเรื่องราวภายในครอบครั ว การอบรมสั่งสอนของบิดามารดาพร้อมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวเหล่านี้ล้วนเป็นมุมมอง และฐานคิดที่สาคัญของเส้นทางในการตัดสินใจเข้าสู่การเป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุในปัจจุบัน
กล่าวคือปัจจัยความสัมพันธ์ในอดีตของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการช่วยสร้างฐานคิดให้ผู้สูงอายุมีความรักที่
อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีฐานคิดในการช่วยเหลือมาจากการมองผ่านครอบครัวของตนเองตั้งแต่สมัย
วัยเด็กช่วงอายุ 7-15 ปี และบางรายได้มีโอกาสสัมผัสกับการให้ความช่วยเหลือเหล่านั้นจริง ๆ จึงทาให้เกิดเป็นความรู้สึกดีที่ได้
มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นที่กาลังเดือนร้อน ส่วนผู้สูงอายุบางรายก็ริเริ่มความคิดในการอยากจะทางานช่วยเหลือสังคมผ่านการถูก
ชักจูงจากเพื่อนฝูงซึ่งเมื่อได้ลงมือปฏิบัติตามหน้าที่จริง ๆ ก็เริ่มมีความรู้สึกชอบและสนุกที่ช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมทั้งมีความสุขใน
การปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้แต่บางรายก็เข้ามาเพราะความเหงาที่อาจสูญเสียคู่ครองไปในช่วงชีวิตบั้นปลาย บ้างก็ลูกหลานไปทางาน
ต่างถิ่นนาน ๆ ครั้งจะกลับ ต้องอาศัยเพียงลาพัง ฉะนั้น การเข้ามาสู่หน้าที่อาสาสมัครจึงเป็นทางออกในการเข้าสังคมที่มีกลุ่ม
วัยเดียวกัน สื่อสารภาษาเดียวกัน และเห็นคุณค่าในตนเองเหมือนกัน
การเข้าสู่บทบาทอาสาสมัครของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลของรัฐนั้นแต่ละคนก็จะมีพื้นฐานทางความคิดที่แตกต่างกัน
ออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมในช่วงขณะนั้น แต่เป้าหมายของกลุ่มผู้สูงอายุที่เหมือนกัน คือ การเห็นคุณคุณค่าในตนเอง
พร้อมที่จะใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อการช่วยเหลือผู้อื่นที่กาลังลาบากหรือขอความช่วยเหลืออย่างสุดกาลังที่สามารถช่วยเหลือ
ได้ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เลือกที่จะใช้บทบาทอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้รับรู้ถึง
ศักยภาพ และคุณค่าในตนเอง กล่าวคื อ อายุที่เปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือผู้อื่นได้ทราบเท่าที่
ร่างกายและจิตใจยังพร้อมก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ตลอดเวลา
ผู้สูงอายุที่เข้ามาทาหน้าที่อาสาสมัครนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้าราชการเกษียณที่เข้าสู่การปฏิบัติงานอาสาสมัค ร
ตั้งแต่ยังไม่เกษียณอายุการทางาน แต่เข้ามาช่วยเหลือเป็นครั้งคราว โดยการทาหน้าที่สนับสนุนหรือช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง
มากกว่าที่จะเน้นหนักไปในส่วนของการลงมือปฏิบัติจริงอย่างเติมตัว เช่น การเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (ชมรมจะรับบุคคลที่
อายุ 50 ปีขึ้นไป เพื่อได้เตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ) การเป็นประธานในชมรมอื่น ๆ ที่ช่วยเหลืองานสังคมเหมือนกัน แต่ละหน้าที่
ก็จะเป็นเครือข่ายกัน ซึ่งการทาหน้าที่อาสาสมัครอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังไม่ปลดเกษียณจึงเป็นเรื่องไม่ยากนักสาหรับในภายหลัง
การปลดเกษียณแล้วที่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะเข้ามาทาหน้าที่ได้อย่างเต็มตัว ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเข้ามาทาหน้าที่อย่างเติมตัวก็จะได้รับ
การไว้วางใจจากสมาชิกในชมรมให้เป็นประธานในการดาเนินงานในกลุ่มเป็นหลัก เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นเครื่อง
พิสูจน์ถึงการทางานต่าง ๆได้เป็นอย่างดี แต่ก็มีผู้สูงอายุบางส่วนที่เป็นแม่บ้าน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่จะใช้เวลาว่างหรือ
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แบ่งเวลาเพื่อการช่วยเหลือสังคมด้วยการทาหน้าที่เป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อการสร้างคุณค่าและประโยชน์
ในตนเองให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนลมหายใจสุดท้าย
การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครผู้สูงอายุ
พืนที่เขตเมือง
อาสาสมัครผู้สูงอายุในโรงพยาบาลของรัฐของพื้นที่เขตเมืองนั้นจะมีลักษณะของการทางาน คือ ฝ่ายการคัดกรอง
ผู้ป่วยหรือประชาสัมพันธ์ จะเป็นการแนะนาในการกรอกข้อความที่จะขอบัตร ผู้ป่วยบางคนสายตาไม่ดีอาสาสมัครก็ต้องช่วย
เขียนให้ เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนไม่ถูกต้อง อาสาสมัครก็จะเป็นผู้ชี้แนะให้ไปตามจุดต่าง ๆ บางครั้งก็ช่วยเจ้าหน้าที่ที่บริการไม่
ทันกับผู้ป่วยฝ่ายจัดคิวคนไข้หน้าห้องตรวจต่าง ๆ เช่น ห้องอายุรกรรม ห้องศัลยกรรม และอาคารรังสีเอ็กซเรย์ เป็นต้น
อาสาสมัครผู้สูงอายุจะต้องช่วยจัดลาดับคิวผู้ป่วยไม่ให้เกิดการแซงคิวกันในการพบแพทย์ในแต่ละห้อง การรอเข้าพบพยาบาล
หน้าห้องภายหลังการพบแพทย์ เพื่อรับใบสั่งยาหรือใบนัด พร้อมทั้งอาสาสมัครผู้สูงอายุจะต้องช่วยดูแลทรัพย์สินสิ่งของมีค่า
ของผู้ป่วยที่ไม่มีญาติ ฝ่ายนาประวัติผู้ป่วยไปให้ตามห้องตรวจต่าง ๆ เช่น ห้องตา ห้องฟัน ห้องหู คอ จมูก แนะนาญาติผู้ป่วยที่
มีปัญหา และฝ่ายบริการน้าดื่ม มีน้าดื่ม น้าหวาน ให้ญาติและผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาล
พืนที่เขตชุมชนชนบท
ส่วนใหญ่แล้วอาสาสมัครผู้สูงอายุที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่เขตเมืองก็จะมีลักษณะงานที่
จะต้ องช่ว ยเหลื อผู้ ป่ วยและญาติ พร้ อมทั้งการช่ วยแบ่งเบาภาระของบุ คลากรในโรงพยาบาล เนื่ องจากผู้ใ ช้บ ริก ารของ
โรงพยาบาลในพื้ นที่ เ ขตเมื อ งนั้ นจะมีม ากกว่า และมีห ลากหลายกว่า ซึ่งก็แ ตกต่ างกั บโรงพยาบาลในระดั บชุ มชนที่จ ะมี
ผู้ใช้บริการที่น้อยกว่าและอาจจะไม่เกิดความวุ่นวายมากเหมือนโรงพยาบาลในตัวจังหวัด ดังนั้น ปัจจัยนี้จึงเป็นเหตุผลสาคัญที่
ทาให้การปฏิบัติ งานของอาสาสมัค รในพื้นที่ ชนบทจะมีห น้า ที่รับ ผิดชอบที่แตกต่า งกั น กล่าวคือ อาสาสมัค รผู้สู งอายุใ น
โรงพยาบาลรัฐของเขตพื้นที่ชนบทนั้นก็จะมีลักษณะงานไปในอีกรูปแบบหนึ่ง อาทิ การช่วยเหลือในการทาสามะโนครัวเรือน
โดยที่อาสาสมัครผู้สูงอายุจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ออกไปสารวจชุมชนตามครัวเรือนที่ได้รับมอบหมาย บางครั้งก็จะไปตรวจลูกน้า
ยุงลายตามบ้านเรือน ช่วยแนะนาในเรื่องของการดูแลและป้องกันโรคไขเลือดออก การไปช่วยวัดความดันผู้สูงอายุในชุมชน
การวัดส่วนสูงและชั่งน้าหนักให้กับเด็ก หรือแม้กระทั่งการช่วยคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งหน้าที่เหล่านี้อาสาสมัคร
ผู้สูงอายุจะได้รับมอบหมายจากบุคลกรในโรงพยาบาล โดยที่จะเป็นลักษณะงานของการออกไปเก็บข้อมูลด้านนอกมากกว่าที่
จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาล
การสร้างคุณค่าในตนเองด้วยการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลของรัฐนั้นจะมีหน้าที่
รับผิดชอบที่แตกต่างกันตามแล้วแต่พื้นที่และระดับของโรงพยาบาล กล่าวคือ การศึกษาครั้งนี้มองถึงระดับของโรงพยาบาล
ของรัฐที่มีระดับการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกัน ดังนั้น ทาให้การที่ผู้สูงอายุปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลเหล่านั้นก็ย่อมมีความ
แตกต่างกัน จะเห็นได้จากผู้สูงอายุที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐของพื้นที่เขตเมืองหรือในตัวจังหวัดนั้นจะมีลักษณะของการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในเขตโรงพยาบาล โดยจะเป็นการช่วยเหลือในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ เนื่ องจากปัจจัยทางด้าน
ประชากรที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลในตัวเมืองหรือจังหวัดนั้นจะมีปริมาณที่มาก ดังนั้นอาสาสมัครผู้สูงอายุที่ปฏิบัติหน้าที่ก็
จะเป็นเหมือนผู้ช่วยมือขวาของบุคลากรในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การบริการของโรงพยาบาลไม่เกิดความวุ่นวาย
และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่ทราบขั้นตอนในการดาเนินการตรวจในโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยที่ไม่มีญาติ ขณะที่
อาสาสมัครผู้สูงอายุที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลรัฐของเขตพื้นที่ชนบทหรือโรงพยาบาลในตัวอาเภอ ชุมชน นั้นจะมีการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่แล้วภาระงานของอาสาสมัครผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่
นอกเขตบริเวณโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นลักษณะของการออกสารวจสามะโนครัวตามชุมชนที่ตนเองอาศัยและรับผิดชอบ การ
ตรวจ (เบื้องต้น) และการให้คาแนะนาเกี่ยวกับลูกน้ายุงลาย การคัดกรองโรคเบาหวานที่จะทากัน 1-2 เดือนต่อครั้ง ภาระงาน
เหล่านี้จะเป็นส่วนที่อาสาสมัครจะเป็นผู้ปฏิบัติภายนอกโรงพยาบาล ในแต่ละเดือนก็จะมีการนัดประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง ที่
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ห้องประชุ มโรงพยาบาล โดยปกติ แล้ วอาสาสมั ครที่โรงพยาบาลชุม ชนจะไม่มี หน้ าที่ คอยช่ว ยเหลือ หรื อให้บริ การผู้ ป่ว ย
เหมือนกับโรงพยาบาลในตั วเมือง เพราะว่าทางโรงพยาบาลจะประสบปัญหากับจานวนคนที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล
แตกต่างกันนั้นเอง จึงส่งผลให้ภาระงานของอาสาสมัครผู้สูงอายุทั้งสองแบบจึงมีลักษณะการปฏิบัติที่ต่างกัน
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึนจากการปฏิบัติงานอาสาสมัครของผู้สูงอายุ
กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะทาให้ร่างกายของคนเราก็จะทรุดโทรมไปด้วยตามกาลเวลา แม้กระทั้งบทบาทหน้าที่
ของคนเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ยังไรก็ตามผู้สูงอายุก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิต
และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ผู้สูงอายุจะต้องสูญ เสียสิ่งหนึ่งไปแล้วก็จะต้องหาสิ่งอื่น ๆ มาทดแทน อาทิ การสูญเสีย
บทบาทการทางานหารายได้ด้วยตนเอง มาเป็นการรอคอยหยิบยื่นให้จากลูกหลาน ดังนั้น ผู้สูงอายุบางคนก็จะพยายามค้นหา
หน้าที่ใหม่ ๆ เพื่อเป็นส่วนในการเข้ามาทดแทนในบทบาทเดิมที่สูญเสียไป เช่น การเป็นอาสาสมัคร การเป็นกรรมการวัด และ
การเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ ที่สนใจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ส่งผลให้คนเราก็จะต้องมีการรองรับหรือ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
การเปลี่ยนผ่านทางบทบาทของช่วงวัยในแต่ละช่วงก็อาจจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา วัย
ผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันเมื่อเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางบทบาทหน้าที่จากผู้ที่เคยเป็นหัวหน้าครอบครัวคลายมาเป็นสมาชิก
ที่คอยความช่วยเหลือเลือกจากครอบครัวย่อมจะต้องพบเจอกับปัญหาทางความรู้สึกที่เกิดความขัดแย้งต่อกัน ซึ่งจากการศึกษา
ในกลุ่มผู้สูงอายุที่เปลี่ยนผ่านทางด้านบทบาทมาแล้วนั้น ส่วนใหญ่แล้วก็จะผ่านความรู้สึกขัดแย้งทางจิตใจที่ต้องกลายเป็น
บุคคลที่ต้องพึ่งพาครอบครัวเป็นหลัก ดังนั้น ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงเลือกการมองข้ามความรู้สึกเหล่านั้นให้มาเป็นความรู้ที่มอง
ตนเองมีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อครอบครัว และสังคม ด้วยการหันเข้าสู่การทางานเพื่อสังคม เพราะผู้สูงอายุเหล่านี้มองว่า
อายุเป็นเพียงตัวเลขที่มักจะมีเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ก็ไม่ได้หมายความร่างกายและสภาพจิตใจของท่านจะลดลงด้วยเช่นกัน ดังนั้น
ผู้สูงอายุเหล่านี้ก็จะใช้การเป็นอาสาสมัครเป็นพื้นที่ในการแสดงออกถึงศักยภาพที่ตนเองมีออกให้สังคมได้รับรู้
ปัจจัยภายในทีก่ ่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
การเข้าสู่การเป็นอาสาสมัครของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะพบเจอปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างเมื่อช่วงแรกของการเริ่ม
ปฏิบัติงาน โดยจะเป็นในเรื่องด้านลักษณะของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพราะบางหน้าที่ผู้สูงอายุบางรายก็
ไม่เคยได้ปฏิบัติมาก่อน จึงจาเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ช่วงแรกของการปฏิบัติงานจึงอาจจะไม่มี
ความสุข และไม่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการจะทาหน้าที่ ช่วยเหลือสังคมและสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับตนเอง จึงทาให้มีความอดทนและพร้อมที่ก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคตรงนั้นไปได้อย่างสวยงามพร้อมที่จะเริ่มเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ ที่ตนเองอาจจะยังไม่เคยปฏิบัติ หรือไม่คุ้นชินกับหน้าที่ใหม่ที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นเหมื อนบทพิสูจน์สาคัญที่
จะทาให้ผู้สูงอายุสามารถก้าวผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ และยังคงดารงหน้าที่ตรงนี้มาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ไม่ ไ ด้ ม าจากภายในจิ ต ใจของผู้ สู ง อายุ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ยั ง มี ปั จ จั ย จาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มากระทบต่ออาสาสมัครผู้สูงอายุ คือ การขาดการยอมรับในศักยภาพของผู้สูงอายุที่มาทางานเป็น
อาสาสมัคร กล่าวคือ การปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครนั้นเป็นการเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรในโรงพยาบาล โดยช่วงแรก
ของการทางานนั้นทางบุคลากรบางส่วนยังขาดการยอมรับ ขาดการเชื่อใจ และไว้วางใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ผู้สูงอายุ เหมือนดังคาถ่ายทอดจากอาสาสมัครผู้สูงอายุรายหนึ่งว่า
“ข้าราชการเขามองเราเป็นส่วนเกินว่า ตานี่มายุ่งอะไร มาทาอะไร อยู่ ๆ ก็ตั้งโต๊ะเลี้ยงน้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ดับคิว
ช่วยเจ้าหน้าที่หน้าห้อง ตอนแรกเขามองเราเป็นส่วนเกิน ลุงก็เกือบจะท้อใจอยู่เหมือนกัน”
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จากการบอกเล่าของอาสาสมัครผู้สูงอายุข้างต้นแสดงให้เห็นว่าประชาชนในสังคมบางกลุ่มยังขาดความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของผู้สูงอายุ ขาดการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่อิสระในการแสดงความสามารถ ปัจจัยด้านนี้จึงเป็ นอีกอุปสรรค
หนึ่งของการปฏิบัติงานของผู้สูงอายุที่ต้องการทางานอาสาสมัครในโรงพยาบาลของรัฐ แต่การก้าวผ่านปัญหาด้านนี้ไปได้ต้องใช้
จิตใจที่เข้มแข็ง และความอดทนเป็นอย่างมากการต้องต่อสู้กับคนรอบข้างนั้นไม่ได้อยากลาบากเท่ากับการต่อสู้กับจิตใจของเรา
เอง ซึ่งการที่อาสาสมัครแต่ละท่านจะผ่านการอดทนและต่อสู้ให้บุคลากรเกิดการยอมรับและไว้วางใจในตัวพวกท่านมันเป็นสิ่ง
ที่ถ้าไม่ทาด้วยใจจริง ๆ ก็ไม่สามารถที่จะทาได้ ความเสียสละ และจิตใจที่มีแต่ความหวังดีให้กับผู้อื่นของอาสาสมัครผู้สูงอายุ
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ยืนยันให้พวกท่านสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่หวังสิ่งอื่นใดตอบแทน
ด้านสุขภาพเป็นอีกหนึ่งปัญหาและอุปสรรคที่ได้พบเจอในอาสาสมัครผู้สูงอายุ เพราะด้วยวัยที่เข้าสู่ภาวะการเสื่อม
ถอยของร่างกาย จึงทาให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมีโรคประจาตัวติดตามมาด้วย เช่น โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคข้อ
เข่าเสื่อม เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนแต่เกิดมาจากการดาเนินชีวิตที่ผ่านมาของผู้สูงอายุ ทั้งที่กระทาได้ด้วยความรู้เท่าทันโรค
และการรู้ไ ม่เ ท่า ทันโรคต่า ง ๆ นั้ นเอง ซึ่งปัญหาสุ ขภาพที่ เกิ ดขึ้น กับ ผู้สู งอายุบ างครั้งก็ก ลายเป็ น อุ ปสรรคในการดาเนิ น
ชีวิตประจาวันได้ อาสาสมัครผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วจะมีโรคประจาตัวอย่างน้อยรายละ 1-2 โรค และก็เป็นโรคที่จะต้องได้รับ
การรักษาหรือการกินยาอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ไม่เคยที่จะยอมให้ปัญหาสุขภาพเหล่านี้มาเป็นตัวยุติการทางาน
อาสาสมัครของตนเอง ผู้สูงอายุใช้ความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจทีรักอยากจะทา อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น อยากจะสร้าง
ความสุขให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ๆ ถึงแม้ว่ าการเป็น โรคภัยต่า ง ๆ ของผู้สูงอายุจ ะเป็นอุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่เคยที่จะทาให้
อาสาสมัครผู้สูงอายุเหล่านี้เลิกปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ลงได้เลยตราบใดที่ยังคงมีลมหายใจอยู่
ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุและสังคมได้รับจากการปฏิบัติงานอาสาสมัครของผู้สูงอายุ
ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับจากการเป็นอาสาสมัคร
การเข้าสู่บทบาทอาสาสมัครของผู้สูงอายุเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ตัวผู้สูงอายุ
เองที่จะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ทั้งทางด้านร่างกายกล่าวคือ การทางานอาสาสมัครของผู้สูงอายุเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ทั้งความรู้และใช้กาลังในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เมื่อวัยสูงอายุเป็นวัยที่เริ่มมีการเสื่อมถอยทางด้านร่างกาย
เช่น กระดูก เข่า ข้อ สายตา และอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ แต่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เลือกที่จะยังคง
ทางานด้วยความเติมใจ โดยที่ไม่เคยคิดหวังผลตอบแทนใด ๆ เลย ซึ่งการที่ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้ามาทางานอาสาสมัครนี้ย่อม
เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อตัวผู้สูงอายุเอง มากกว่าที่จะให้โทษ เพราะการปฏิบัติงานอาสาสมัครทาให้ผู้สูงอายุได้ออกกาลัง
กายไปในตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ จึงทาให้ร่างกายได้ขยับตลอดเวลาส่งผลให้ระยะเวลาในการเสื่อมของอวัยวะบางส่วนในร่างกาย
เกิดการเสื่อมถอยช้าลงและที่สาคัญการปฏิบัติง านที่ต้องใช้สมองในการคิดแก้ไขปัญหา พร้อมไปกับการปรับอารมณ์อยู่
ตลอดเวลา จะส่งผลให้ลดความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ได้ดี นอกจากการได้ประโยชน์ทางด้านร่างกายแล้วทางด้านจิตใจก็
เป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการเป็นอาสาสมัครด้วยเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อผู้สูงอายุได้มีโ อกาสมาพบปะผู้คน ทั้งในวัยเดียวกัน
ต่างวัยกัน ได้แลกเปลี่ยนหรือทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดภาวะความเครียด ความเหงา และความว้าเหว่ได้
พร้อมทั้งยังส่งผลให้สุขภาพจิตดีขึ้น เกิดความรู้สึกที่มีต่อตนเองที่เปลี่ยนไป จากการเมื่อก่อนที่เคยรู้สึกว่าตนเองหมดประโยชน์
ต่อสังคมแล้ว แต่เมื่อได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครก็จะสามารถเรียกคืนความภูมิใจ ความมีคุณค่าในตนเองนั้นให้กลับมาได้
ทั้งนี้ความรู้สึกเช่นนี้จะเป็นเหมือนพลังที่จะทาให้ผู้สูงอายุที่ปฏิบัติงานอาสาสมัครนี้พร้อมที่จะนาศักยภาพที่มีในตนออกมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้มากที่สุด และการปฏิบัติด้วยจิตใจที่มีความสุขด้วย
ประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมได้รับจากการเป็นอาสาสมัครของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาลรัฐส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะทางานตามโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้าน
เพื่อเป็นการสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ซึ่งการที่ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติงานอยู่ชุมชนและสังคมของตนเองนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่
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จะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชน และที่สาคัญชุมชนยังได้ประโยชน์ในส่วนของการลดภาระในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น แต่
กลับได้ในส่วนของกลุ่มคนที่ยังสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนได้ ผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่สาคัญกลุ่มหนึ่งของ
ชุมชน เพราะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความรู้ทางด้านภูมิปัญญา เรื่องสมุนไพร และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ และยังสามารถ
เป็นปราชญ์ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การที่ผู้สูงอายุกลุ่ มหนึ่งได้ใช้ศักยภาพหรือความสามารถของตนเองมาใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล ช่วยสร้างความเจริญก้าวมาสู่ชุมชน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีที่วัยผู้สูงอายุ
สามารถทาให้กับสังคมได้
บทสรุป
วัยสูงอายุเป็นช่วงของการก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายในชีวิตของคนคนหนึ่ง การที่ผู้สูงอายุมองการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของโลกไม่ได้ไปยึดติดกับสภาพแวดล้อมภายนอก แต่กลับเลือกทีจะมองถึงคุณงามความดีที่
จะติดตัวไปยามเมื่อหมดลมหายใจไว้ให้ลูกหลานได้กล่าวขานกันต่อไป การเลือกปฏิบัติหน้าที่ “อาสาสมัคร” หรือ “จิตอาสา”
ในโรงพยาบาลรัฐของผู้สูงอายุเพื่อเปิ ดพื้นที่ส าธารณะในการแสดงศั กยภาพ ความสามารถ ความรู้ ความมีน้าใจ ความ
ช่วยเหลือแบ่งปัน และความเสียสละ ทีผู้สูงอายุพร้อมที่จะพิสูจน์ในสังคมได้รับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ในตัวผู้สูงอายุที่ยังคงมี
อย่างต่อเนือ่ งถึงแม้จะกลายเป็นวัยทีสังคมอาจจะต้องดูแล แต่แท้ที่จริงแล้วผู้สูงอายุกลุ่มทีไม่ต้องการการดูแลหรือเอาใจใส่จาก
สังคม แต่แค่ต้องการโอกาสในการแสดงศักยภาพในตนเองออกมาเพื่อสร้างการยอมรับจากสังคมให้กลายจากวัยแห่งการพึงพา
เป็นวัยแห่งพลังและศักยภาพที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ความสามารถยังมีและลมหายใจสุดท้าย
การปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสูงอายุในสังคมไทยเสียใหม่ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ช่วยเปิดโอกาสสร้างพื้นที่ให้
ผู้สูงอายุได้ก้าวเข้าสู่การเป็นอาสาสมัครเพิ่มขึ้น ซึ่งการทาหน้าที่ตรงนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้มองตนเอง
เปลี่ยนไปด้วยเช่น กลับมองเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มมากขึ้น ใส่ใจตนเองไม่ปล่อยปละละเลย เพราะว่าตนเองยังมีคุณค่าและมี
ประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกมากมายสังคม ซึ่งการตระหนักถึงคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุยังก่อเป็นความภาคภูมิใจทีมีในตนเองด้วย
การเป็นอาสาสมัครของผู้สูงอายุนั้นนอกจากสามารถที่จะช่วยให้ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในด้านของสภาพร่างกายและจิตใจแล้ว
แต่ชุมชน สังคม และแม้กระทั่งครอบครัวก็ยังได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ดังทีกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามประโยชน์
ทั้งทางตัวของผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน และสังคม จะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขาดความร่วมมือที่จะช่วยเหลือ และ
เปิดโอกาสให้กันและกัน กล่าวคือ ผู้สูงอายุจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่การเป็นอาสาสมัครได้เลยถ้าครอบครัว ชุมชน และ
สังคมไม่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ แต่ในทางกลับกันถ้าครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้
แสดงศักยภาพอย่างเติมที่แต่ตัวผู้สูงอายุเองกลับไม่มีความพร้อม หรือไม่อยากที่จะรับโอกาสเหล่านั้นไว้ คุณค่าหรือประโยชน์
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นก็จะสูญเปล่า ดังนั้น สังคมควรมีการยอมรับ มีความเชื่อใจ และความเข้าใจ ในผู้สูงอายุ พร้อมทั้งการเปิด
โอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงศัก ยภาพ ขณะเดีย วกันผู้สูงอายุก็ ควรมองให้เห็ นคุณค่าทีมีในตนเอง และนาออกมาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้มากที่สุด
เอกสารอ้างอิง
กิติพัฒน์นนทปัทมะดุลย์. 2554. การวิจัยเชิงคุณภาพในสวัสดิการสังคม : แนวคิดและวิธีวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร
ชณภัช ลิ่มสืบเชื้อ. 2553. การศึกษาและพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิตวิทยาการ
แนะแนว.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศรีประภา ลุนละวงศ์. 2555.มองไปข้างหน้า...ถึงเวลาเตรียมพร้อมรับ..สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society). เอกสารเผยแพร่
ความรู้.ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 : มิถุนายน 2555. เพื่อนสุขภาพศูนย์อนามัย ที่ 5 จาก http://hpc5.anamai.moph.go.th
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มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูส้ ูงอายุไทย (มส.ผส). 2555.สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2553.รายงานประจาปี.ที คิว พี.
กรุงเทพมหานคร
เล็ก สมบัติ และคณะ. 2554. ภาวะสูงวัยอย่างมีคณ
ุ ประโยชน์กับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย.รายงานวิจัย.
คณะสังคมสงเคราะห์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ พ.ศ.2546.สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556. จาก
http://www.nesac.go.th/document/images
สานักงาน ก.พ.ร. (2554). บัตรพลเมืองอาวุโส “ศรีราชา” เพื่อประชากรเป็นสุขทุกเพศทุกวัย. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
2556 จาก http://www.m-culture.go.th/admin-develop/detail_page.php?sub_id=60

- 314 -

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60

ดัชนีรายชื่อผู้นาเสนอ
หน้า

รายชื่อผู้นาเสนอ
ก

12

กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
กิตติยา นรามาศ และวรรณวดี พูลพอกสิน

258

กุลธิดา ศรีวิเชียร

246

จ
จิรพรรณ นฤภัทร

158

จุฑารัตน์ แสงทอง

304
65

จุรี จันตุด

119

เจษฎา เนตะวงศ์
ฉ

135

ฉันทนา คุณาวุฒิ
ช
ชนิตา ศรีประดิษฐ์

170

ชานนท์ โกมลมาลย์

210

น
280

นฤมล นิราทร
ป
ปิ่นหทัย หนูนวล

28

ปานรัตน์ นิ่มตลุง

235

พ
191

พิมพ์ปวีณ์ พุ่มสุววรณ
ภ

42

ภัทราพร เพ็ชรนิล
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ม
297

มาดี นิ่มสกุล
ร
ระพีพรรณ คาหอม

200

ระพีพรรณ คาหอมและคณะ

267

รัชนี โกศลจิตร

181

ล
148

เล็ก สมบัติ
ว

92

วิไลลักษณ์ อยู่สาราญ
ศ

75

ศรัณย์ สุดใจ
ส

223

เสาวธาร โพธิ์กลัด
อ

52

อัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม

105

อารี ผสานสินธุวงศ์
หมายเหตุ: ดัชนีรายชื่อผู้นาเสนอ เรียงตามลาดับชื่อแรกที่ปรากฏในบทคัดย่อ
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ภาคผนวก

- 317 -

รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60

ผลการประเมินการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาครบรอบการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 60
วันที่ศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สัมมนาวิชาการเนื่องในกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดขึ้นเป็นประจาต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้การ
จัดการสัมมนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักวิชาการ นักปฏิบัติ และนักเรียนนักศึกษา จากทั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันอื่นๆ คณะสังคมสงเคราะห์จึง
ดาเนินการสารวจเพื่อประเมินประสิทธิผลของการจัดงานและความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมงานครบรอบการสถาปนาคณะ
สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ซึ่ ง ในปี นี้ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานจ านวนกว่ า 300 คน โดยมี จ านวนผู้ ต อบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 70 คน ผลการประเมิน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2 ประสิทธิผลวัตถุประสงค์การสัมมนาและ
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา จาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (N = 70)

ร้อยละ

ชาย

11

15.7

หญิง

59

84.3

รวม

70

100

จากตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา จาแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ
84.3 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 15.7 เป็นเพศชาย
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา จาแนกตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ

จานวน (N = 70)

ร้อยละ

ช่วงอายุตั้งแต่ 19 ปี - 29 ปี

58

82.9

ช่วงอายุตั้งแต่ 30 ปี – 39 ปี

5

7.1

ช่วงอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป

7

10.0

70

100

รวม

จากตารางแสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา จาแนกตามช่วงอายุ พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.9 มีช่วง
อายุตั้งแต่ 19 ปี – 29 ปี รองลงมาร้อยละ 10.0 มีช่วงอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป และร้อยละ7.1 มีช่วงอายุตั้งแต่ 30 ปี – 39 ปี
น้อยที่สุด ตามลาดับ โดยค่าเฉลี่ยของอายุผู้เข้าร่วมสัมมนา ( ̅ ) อยู่ที่ 25.54
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา จาแนกตามสถานะ
สถานะของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

จานวน (N = 70)

ร้อยละ

นักศึกษาปัจจุบัน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

58

82.9

บุคลากร (อาจารย์, บุคลากรสายสนับสนุน) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2

2.9

ศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

5

7.1

บุคลากรภายนอก

5

7.1

70

100

รวม

จากตารางแสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา จาแนกตามสถานะของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ พบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.9 เป็นนักศึกษาปัจจุบันของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รองลงมา คือ ศิษย์เก่าคณะสังคมสงเ คราะห์
ศาสตร์และบุคลากรภายนอก โดยมีจานวนเท่ากันคือร้อยละ 7.1 ศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมการสัมมนา
ในครั้งนี้สังกัดหน่วยงานดังต่อไปนี้ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขสานักงานอนามัย กทม. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ส่วนบุคลากรภายนอก
ที่ได้ เข้ าร่ วมการสั มมนาในครั้งนี้มี สานัก งานคุ มประพฤติป ระจ าศาลอาญา สานัก งานนายกรัฐ มนตรี และศู นย์ บริ การ
สาธารณสุ ขสานัก งานอนามั ย กทม. และร้อ ยละ 2.9 คือบุ คลากร (อาจารย์ หรื อ บุ คลากรสายสนับ สนุ น ) คณะสั งคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา
จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

จานวน (N = 70)

ร้อยละ

ต่ากว่าปริญญาตรี

29

41.4

ปริญญาตรี

30

42.9

ปริญญาโท

11

15.7

ปริญญาเอก

0

0

70

100

รวม

จากตารางแสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของผู้เข้าร่วมสัมมนา
วิชาการ พบว่า ร้อยละ 42.9 มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีรองลงมาร้อยละ 41.4 มีระดับการศึกษาสูงสุด ตา
กว่าปริญญาตรี และร้อยละ 15.7 มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา
จาแนกตามการนาเสนอผลงานวิชาการในการสัมมนาวิชาการ
การนาเสนอผลงานวิชาการในการสัมมนาวิชาการ

จานวน (N = 70)

ร้อยละ

ร่วมการนาเสนอผลงานวิชาการ

11

15.7

ไม่ได้ร่วมนาเสนอผลงานวิชาการ

59

84.3

70

100

รวม

จากตารางแสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา จาแนกตามการนาเสนอผลงานวิชาการในการสัมมนา
วิชาการ พบว่า ร้อยละ 84.3 ไม่ได้ร่วมนาเสนอผลงานวิชาการ และร้อยละ 15.7 ร่วมการนาเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา
จาแนกตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับทราบข่าวการสัมมนาในครังนี
แหล่งข้อมูลที่ได้รับทราบข่าวการสัมมนาในครังนี

จานวน

ร้อยละ

ทราบว่าเป็นวาระประจาปีของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์อยู่แล้ว

45

64.3

หนังสือราชการแจ้งจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

12

17.1

เว็บไซต์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

10

14.3

อินเตอร์เน็ต (Facebook หรือ Social media อื่นๆ)

13

18.6

การแจ้งข่าวจากเพื่อนหรือคนรู้จัก

34

48.6

อื่นๆ

10

14.3

หมายเหตุ: ผู้ตอบแบบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางแสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา จาแนกตามแหล่งข้อมูลที่ได้รบั ทราบข่าวการสัมมนาในครั้ง
นี้ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) พบว่า ร้อยละ 64.3 ทราบว่าเป็นวาระประจาปีของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์อยู่แล้ว
มากที่ สุด รองลงมาคื อร้ อยละ 48.6 ทราบการแจ้ งข่ าวจากเพื่อ นหรือ คนรู้จั ก ร้ อยละ 18.6 ทราบจากอิน เตอร์ เน็ ต
(Facebook หรือ Social media อื่นๆ) และมีร้อยละ 14.3 ที่เท่ากันได้แก่ เว็บไซต์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ทราบจากป้ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กให้เข้าร่วมและได้รับมอบหมายจากอาจารย์
ประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา
จาแนกตามช่วงเวลาที่เข้าร่วมงานสถาปนาฯ
ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงานสถาปนาฯ

จานวน (N = 70)

ร้อยละ

ภาคเช้า

10

14.3

ภาคบ่าย

28

40.0

ตลอดทั้งวัน

32

45.7

70

100

รวม

จากตารางแสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา จาแนกตามช่วงเวลาที่เข้าร่วมงานสถาปนาในครั้งนี้ พบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.7 เข้าร่วมงานสถาปนาตลอดทั้งวัน รองลงมาร้อยละ 40.0 เข้าร่วมงานสถาปนาเฉพาะภาคบ่าย และ
ร้อยละ 14.3 เข้าร่วมงานสถาปนาเฉพาะภาคเช้า
ตารางที่ 8 แสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา
จาแนกตามห้องสัมมนาย่อยที่ได้เข้าร่วม (ช่วงบ่าย)
ห้องสัมมนาย่อยทีไ่ ด้เข้าร่วมในช่วงบ่าย

จานวน

ร้อยละ

ห้องย่อยที่ 1 การดูแลทางสังคมสาหรับกลุม่ เป้าหมายที่หลากหลาย

12

17.1

ห้องย่อยที่ 2 ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ สังคมและสวัสดิการสังคม

17

24.3

ห้องย่อยที่ 3 การพัฒนาสังคมและชุมชน

13

18.6

ห้องย่อยที่ 4 วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ : อัตลักษณ์และบทบาท

22

31.4

ห้องย่อยที่ 5 ประเด็นเฉพาะในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

11

15.7

หมายเหตุ: ผู้ตอบแบบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางแสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนา จาแนกตามห้องสัมมนาย่อยที่ได้เข้าร่วมในช่วงบ่าย
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.4 เข้าร่วมห้องย่อยที่ 4 หัวข้อ “วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ : อัต
ลักษณ์และบทบาท” รองลงมาคือร้อยละ 24.3 เข้าร่วมห้องย่อยที่ 2 “ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ สังคมและสวัสดิการ”
ร้อยละ 18.6 เข้าร่วมห้องย่อยที่ 3 “การพัฒนาสังคมและชุมชน” ร้อยละ 17.1 เข้าร่วมห้องย่อยที่ 1 “การดูแลทางสังคม
สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย” และร้อยละ 15.7 เข้าร่วมห้องย่อยที่ 5 “ประเด็นเฉพาะในงานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม”
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60
ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลวัตถุประสงค์การสัมมนาและความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
โดยจาแนกเป็นรายด้าน3 ด้าน ได้แก่ 1. ประโยชน์ในทางวิชาการ 2. การมีส่วนร่วม 3. ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
การสัมมนาวิชาการ
ในด้านประโยชน์ทางวิชาการ พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมากทุกรายประเด็นการประเมินเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ การสัมมนาช่วยเพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการให้แก่ท่าน ( ̅ =3.97) ความรู้จากการสัมมนาเป็นประโยชน์
สาหรับการพัฒนางานปัจจุบัน ( ̅ =3.94) ความรู้ที่ได้รับช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ ( ̅ =3.90) การสัมมนาช่วยเพิ่มพูน
ความรู้เชิงปฎิบัติงานให้กับท่าน ( ̅ =3.88) และความรู้ที่ได้รับช่วยส่งเสริมให้ท่านศึกษาค้นคว้าต่อเนื่อง ( ̅ =3.78)
ในด้านการมีส่วนร่วม พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมากทุกรายประเด็นการประเมินเรียงลาดับจากค่ าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ได้แก่ การสัมมนาเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ช่วยให้เข้าใจประเด็นการสัมมนามากขึ้น บรรยากาศของการสัมมนาช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
การสัมมนาช่วยสร้างเครือข่ายในการทางานของท่าน มีค่าเฉลี่ยคือ 3.87 3.87 3.77 และ 3.70 ตามลาดับ
ในด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการสัมมนาวิชาการพบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมากทุกรายประเด็นการ
ประเมินเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดสัมมนาวิชาการ ( ̅ =3.98) การ
อานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ( ̅ =3.90) ระยะเวลาของการจัดสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสม ( ̅ =3.85) ความ
เหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการจัดสัมมนา ( ̅ =3.84) การบริการอาหารกลางวัน ( ̅ =3.82) ความเหมาะสมของการ
จัดสถานที่จัดสัมมนาวิชาการ ( ̅ =3.74) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสัมมนาวิชาการ ( ̅ =3.68) และความเหมาะสมของ
เอกสารประกอบการสัมมนา ( ̅ =3.60)
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
ข้อมูลที่ได้รับจากคาถามปลายเปิดซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบุความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ มีดังนี้
1.
2.
3.
4.

สถานที่จัดสัมมนาควรมีขนาดใหญ่มากกว่านี้
ควรจะเพิม่ ห้องในการบรรยายและเพิ่มเอกสารประกอบการบรรยาย
หัวข้อในการสัมมนามีมากเกินไป ทาให้รายละเอียดมีไม่ค่อยมาก และสรุปเนื้อหาสั้น เน้นทฤษฎีมาก
เดินทางมาไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากการเดินทางมาติดม็อบ ทาให้การจราจรติดขัด
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60

ประมวลภาพกิจกรรม
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60

พิธีบวงสรวงพระภูมิ

พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60

คณบดี คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติร่วมกันกรวดนา

คณาจารย์ร่วมฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60

ผู้แทนจากสานักทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบเงินร่วมทาบุญใน
งานสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์แก่คณบดี

คณบดีมอบของที่ระลึกแก่คุณมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์ เลขานุการสานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาลงทะเบียนและรับเอกสาร

บรรยากาศการสัมมนาห้องย่อยและการมอบประกาศนียบัตร
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รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 60

บรรยากาศการสัมมนาห้องย่อยและการมอบประกาศนียบัตร
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“สังคมสงเคราะห์ศาสตร์: การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร: 02-613-2500 โทรสาร: 02-224-9417

