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“สิทธิและความเสมอภาค: ความท้าทายของสังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนผ่าน” 
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 รองศาสตราจารย์วรรณวดี พลูพอกสิน 
 นางสาวสุวรี ปิ่นเจริญ 
 นายณัฐพล จันทรเ์หล็ก 
 นางสาวอรอนงค์ บุษราคมั 

คณะกรรมการประเมินบทความ (Peer Reviewers) 
 ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 ศาสตราจารย์ระพีพรรณ ค าหอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 ศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ ์สามัคคีธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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 รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 รองศาสตราจารย์ภาวนา พฒันศร ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภชุงค์ เสนานุช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสร ีวรพงษ์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสริิพงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาดี ลิม่สกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 อาจารย์ ดร.มาล ีจริวัฒนานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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ค าน า 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 65 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ การจัดสัมมนาในปีนี้ประกอบไปด้วย
การเสวนาในภาคเช้า ภายใต้หัวข้อที่มีความส าคัญยิ่งในสังคมปัจจุบัน คือ “สิทธิและความ
เสมอภาค: ความท้าทายของสังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนผ่าน” โดยวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการน าเสนอผลงานวิชาการในห้องย่อยซึ่งมีประเด็นและ
เนื้อหาท่ีสอดคล้องกับเรื่องสิทธิและความเสมอภาคในมิติต่างๆ 
 หนังสือรวมบทคัดย่อ (Book of Abstracts) นี้ ได้รวบรวมบทคัดย่อทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษของผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ร่วมน าเสนอ มีจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 15 ผลงาน ซึ่งแบ่งการน าเสนอเป็น 3 ห้องย่อย ในประเด็นต่อไปนี้ ห้องย่อยที่ 1: วิธี
วิทยาเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาค ห้องย่อยที่ : 2 บทเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานสวัสดิการ
สังคมไทย และห้องย่อยที่ 3: บทสะท้อนความหลากหลายของความรุนแรงในกระแสการ
เปลี่ยนผ่าน โดยบทความฉบับสมบูรณ์ของผลงานที่น าเสนอจะมีการเผยแพร่ในรายงาน
สืบเนื่องหลังการสัมมนาฯ ในรูปแบบของ Proceedings ต่อไป 
 คณะกรรมการจัดงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ใน
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมอง การน าไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ นโยบายสังคม การ
พัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชนต่อไป 
 
 
 
 ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม 
 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
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ก าหนดการ 
งานสถาปนาคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 65 ป ี

หัวข้อเรื่อง “สิทธิและความเสมอภาค: ความท้าทายของสังคมไทยในกระแสการเปลีย่นผ่าน” 
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  

------------------------------------------------------  
ภาคเชา้ ณ หอ้ง สค.102 ชั้น 1 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 7.30 – 8.15 น. บวงสรวงพระภูมิ  
 8.15 – 9.00 น. ถวายสังฆทานพระสงฆ ์9 รูป 

ภาคเชา้ ณ หอ้งประชุมประกอบ หุตะสงิห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 8.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ (ภาคเช้า) 
 9.00 – 10.00 น. พิธีเปิดการสัมมนาฯ 
 - ผศ.ดร. ภุชงค์ เสนานุช รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิชาการ กล่าวรายงาน 

- ศ.ดร.โกวิทย ์พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กล่าวเปิดงาน 
- พธิีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น รางวัลนักวิจยัดีเด่น รางวัลศิษย์เกา่ดีเด่น 
 รางวัลศิษย์ปัจจบุันดีเด่น และรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2561 

 10.00-12.00 น.  เสวนาหัวข้อ “สิทธิและความเสมอภาค: ความทา้ทายของสังคมไทยในกระแส 
การเปลีย่นผ่าน” โดย  

 - ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อ านวยการวจิัย ดา้นการพัฒนาอยา่งทั่วถึง  
สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 - รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 - นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 
 - ศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย ์ศาสตราจารย์ประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. 
 - ศ.ดร.โกวิทย ์พวงงาม  คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ภาคบ่าย ณ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
 13.00-13.30 น. ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงานวิชาการ (ภาคบา่ย) 
 13.30-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการในห้องย่อย  

ห้องย่อยที ่1: ณ ห้อง สค.205 วธิีวิทยาเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาค 
ห้องย่อยที ่2: ณ ห้อง สค.206 บทเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย 
ห้องย่อยที ่3: ณ ห้อง สค.207 บทสะทอ้นความหลากหลายของความรุนแรงในกระแสการเปลีย่นผ่าน 

 16.00-16.30 น. พิธีมอบประกาศนยีบตัรส าหรับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ  
*** พิธีกรภาคเช้า : ผู้ช่วยศาสตราจารยช์านนท์ โกมลมาลย์ และ อาจารย์ปรียานชุ โชคธนวณิชย์ *** 
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สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า 2 
ก าหนดการ 3 
ห้องย่อยที่ 1: วิธีวิทยาเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาค  (ห้อง สค.205) 
 1. แนวคิดความมั่นคงทางภววิทยา: จุดก าเนิดและการประยุกต์ใช้ 7 
 กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย ์
 2. การเสรมิสร้างพลังเครือข่ายจิตอาสาที่เท่าเทียม ด้วยแนวคิดทุนทางสังคม: 9 
 กรณีศึกษา บทบาทข้าราชการทหารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 
 ฐิตินันท์ ตันยุวรรธนะ และจิรพรรณ นฤภัทร 
 3. ตัวช้ีวัดความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมของแรงงานต่างด้าวไรฝ้ีมือ 11 
 ในประเทศไทยผ่านมุมมองกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทย 
 วรรณวดี พูลพอกสิน 
 4. รูปแบบ กลไก และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 13 
 เพื่อเสรมิสร้างสุขภาวะ 
 รณรงค์ จันใด 
 5. บทบาทของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามแผนการฟื้นฟู 15 
 รายบุคคล: กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองน าร่อง 5 แห่ง 
 ปวรวรรณ เผือกผาสุข 
 
ห้องย่อยที่ 2: บทเรียนรู้เพ่ือการพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย  (ห้อง สค.206) 
 1. แรงงานรับงานไปท าที่บ้านกับการเป็นผูสู้งวัยท่ีมีพฤฒพลัง 21 
 นฤมล นิราทร 
 2. พฤฒพลังด้านสุขภาพของผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และไทย 23 
 ศรอุษา ฉิมเพ็ชร, นาถ พันธุมนาวิน และชัยรัตน์ วงศ์กจิรุ่งเรือง 
 3. การรับรู้ตราประทับและการเลอืกปฏิบัติของผู้ป่วยจติเภท 25 
 อมรรัตน์ ศรีภา 
 4. บทบาทวัดกับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในไต้หวัน 28 
 วิวัฒนะ เขตร์นัทธี และจิรพรรณ นฤภัทร 
 5. สวัสดิการการท างาน: ค าตอบส าหรับประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน 30 
 นวลปราง อรุณจิต 
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  หน้า 
 
ห้องย่อยที ่3: บทสะท้อนความหลากหลายของความรุนแรงในกระแสเปลี่ยนผ่าน  
        (ห้อง สค.207) 
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แนวคิดความมั่นคงทางภววิทยา: จุดก าเนิดและการประยุกต์ใช ้
Ontological Security: An Origin and the Applications 

 

ศาสตราจารย ์ดร.กิติพัฒน ์นนทปัทมะดุลย1์ 

Professor Kitipat Nontapattamadul, Ph.D.2 

 

Abstract 
 Ontological security has had its origin in psychiatry then a famous 
sociological theorist reinterpreted and has been increasingly used in the areas 
of international relations, world politics, peace and security studies.  It also 
related closely to human security, social policy and social welfare. In the 1960s, 
R.D. Laing, Scottish psychiatrist influenced by Existentialists, such as Kierkegaard, 
Nietzsche, Heidegger, particularly, Jean Paul Sartre, led the famous movement 
called “ anti- psychiatry. ”  The ontological security is one of the fundamental 
concept underpinning anti- psychiatry movement.  The movement brought a 
new humanistic approach replacing traditional ways of treating people with 
mental health illness. In the 1980s, Anthony Giddens used the term ‘ontological 
security’  in his books.  The term different from its origin and interpreted in 
according to his theory of structuration as well as the Third Way or the New 
Left for social welfare world.  In the 2000s, Brent J.  Steele and Jennifer Mitzen 
were the first two scholars who used ontological concept in the study of 
international relations, world politics, peace and security studies.  The concept 
is also popular among scholars in the areas of human security, social work, 
social development, social policy, and social welfare. 
Keywords: Anti-psychiatry, International Relations, Social Policy 
  

                                                           
1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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แนวคิดความมั่นคงทางภววิทยา: จุดก าเนิดและการประยุกต์ใช ้
Ontological Security: An Origin and the Applications 

 

ศาสตราจารย ์ดร.กิติพัฒน ์นนทปัทมะดุลย์1 

Professor Kitipat Nontapattamadul, Ph.D.2 

 

บทคัดย่อ 
 แนวคิดความมั่นคงทางภววิทยาเกิดขึ้นครั้งแรกในวงการจิตเวช ต่อมานักทฤษฎีสังคม
วิทยาน ามาตีความใหม่ และข้ามไปสู่วงการการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมือง
ระดับโลก สันติภาพและความมั่นคงศึกษา นอกจากน้ันยังพบแนวคิดนี้ในการศึกษาด้านความ
มั่นคงของมนุษย์ นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม ในทศวรรษที่ 1960 อาร์ ดี แลง 
จิตแพทย์ชาวสก๊อต เป็นผู้น าขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านจิตเวชศาสตร์แนวดั้งเดิม โดยใช้
แนวคิดความมั่นคงทางภววิทยาที่ได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาอัตถิภวนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
จากนักปรัชญาฝรั่งเศสช่ือ ฌอง พอล ซาร์ต ขบวนการต่อต้านจิตเวชแนวดั้งเดิมถือว่าได้
เปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีต่อคนไข้สุขภาพจิตให้มีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น ต่อมา ทศวรรษที่ 
1980 แอนโทนี กิดเด้นส์ นักทฤษฎีสังคมวิทยาท่ีโดดเด่น ได้น าแนวคิดภววิทยามาตีความใหม่
และน ามาประกอบในทฤษฎีการสร้างโครงสร้างของเขา ต่อมาในทศวรรษที่ 2000 เบรนท์ เจ 
สตีล และเจนนิเฟอร์ มิทเซ่น น าแนวคิดความมั่นคงทางภววิทยามาใช้ในการศึกษาด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองระดับโลก สันติภาพและความมั่นคงศึกษา ต่อมามี
ความนิยมเพิ่มเติมไปในหลายวงการ เช่น ความมั่นคงของมนุษย์ นโยบายสังคม การพัฒนา
สังคม สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม เป็นต้น 
ค าส าคัญ: กลุ่มต่อต้านจิตเวชดั้งเดิม, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, นโยบายสังคม 
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การเสริมสร้างพลังเครือข่ายจิตอาสาที่เท่าเทียม ด้วยแนวคิดทุนทางสังคม: 
กรณีศึกษา บทบาทข้าราชการทหารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 

Empowering Volunteer Network through Social Capital: Case Study 
on the Role of the Officials from the National Civil Affairs Department 

 

ฐิตินันท์ ตันยวุรรธนะ1 และ ดร.จิรพรรณ นฤภัทร2

Thitinan Tanyuwattana3 and Jiraphan Naruepatr, Ph.D.4 

 

Abstract 
 This paper describes the role of the officials from the National Civil Affairs 
Department in empowering the volunteer networks through social capital. The 
objective of the said volunteer network is to perform tasks that would benefit 
the society in order to meet with His Majesty the King’ s doctrine.  Most 
importantly, it will encourage the community to perform volunteer works for 
the benefits of the nation. 
 The official from the National Civil Affairs Department has played an 
important role in supporting the empowerment of the volunteer network which 
benefits the society as a whole. The most important factor is to establish close 
and cordial relations among military personnel civil servants and the general 
public with a view to promoting civic engagement and enhancing social equity 
through the volunteer networks. 
Keywords: Empowerment, Network, Volunteer, Equity, Social Capital 
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3 Master's student, Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand 
4 Lecturer, Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand 
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การเสริมสร้างพลังเครือข่ายจิตอาสาที่เท่าเทียม ด้วยแนวคิดทุนทางสังคม: 
กรณีศึกษา บทบาทข้าราชการทหารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 

Empowering Volunteer Network through Social Capital: Case Study 
on the Role of the Officials from the National Civil Affairs Department 

 

ฐิตินันท์ ตันยวุรรธนะ1 และ ดร.จิรพรรณ นฤภัทร2

Thitinan Tanyuwattana3 and Jiraphan Naruepatr, Ph.D.4 

 

บทคัดย่อ 
 บทบาทข้าราชการทหารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือในการเสริมสร้างพลังเครือข่าย
จิตอาสาที่เท่าเทียมด้วยทุนทางสังคม มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างข้าราชการทหาร องค์กรภาค
พลเรือน และประชาชน คือ การท าประโยชน์และความดีงามต่อสังคมเพื่อสนองพระบรม    
ราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และที่ส าคัญ คือ การเป็นจุดเริ่มต้นให้คนในชาติเห็น
ความส าคัญของการเป็นจิตอาสาเพื่อร่วมกันท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และหันมาสนใจ
ที่จะท าเพื่อคนอ่ืนและเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นผลส าเร็จในมิติด้านจิตใจของประชาชน คือ ผู้ที่มา
เป็นจิตอาสานั้นจะได้รับความสุข รวมถึงเกิดแรงจูงใจในการท างานจิตอาสา และได้เรียนรู้ใน
การเป็นทั้ง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” โดยข้าราชการทหารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะ
ของผู้ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวม เป็นทั้งผู้ปฏิบัติและผู้สนับสนุนการปฏิบัติ 
มีบทบาทในการเป็นแม่ข่ายในการท างานรวมถึงบทบาทของการเป็นผู้เสริมพลังอ านาจของ
เครือข่ายงานจิตอาสา ซึ่งในบทบาทดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นทั้ง
ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม และสิ่งส าคัญนั้นเริ่มจากการสร้าง
สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างข้าราชการทหาร องค์กรภาคพลเรือน และประชาชน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือผ่านการท างานจิตอาสาด้วยทุนทางสังคม สร้างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและยังสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมภายใต้บทบาทของการเป็นจิตอาสา
อีกด้วย 
ค าส าคัญ: เสริมสร้างพลัง, เครือข่าย, จิตอาสา, เท่าเทียม, ทุนทางสังคม 
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ตัวชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในประเทศไทย 
ผ่านมุมมองกฎหมายสิทธมินุษยชนของไทย 

Social Well-being Indicators of Unskilled Migrant Workers in Thailand 
Through the View of Thailand’s Legislation on Human Rights1 

รองศาสตราจารย์วรรณวด ีพูลพอกสิน2 

Associate Professor Wanwadee Poonpoksin3 

Abstract 
 Social well- being is an ultimate goal for every human being's life including 
migrant workers in the destination country. For unskilled migrant workers in Thailand 
from neighbouring countries, the involved issues are not only increasing in its number, 
but also growing more complicated.  Although their quality of life would be in 
accordance with the Universal Declaration of Human Rights, as well as Thailand’ laws 
and policies, but their well- being in reality are conceivably low.  This study takes 
empirical data using systematic approach to research in exploring and clarifying the 
well- being situation and indicators of those unskilled migrant workers.  However, the 
preliminary issues that need to be addressed relate to the objective of this study, 
which is to develop social well- being indicators that appropriate for these migrants 
under the Thailand’ s legislation on human rights and related data.  The study begins 
with a qualitative research of stakeholders including 14 semi- structured interviews 
with unskilled Myanmar migrant workers, their employers, and relevant parties 
involved both from NGOs and government sectors by using qualitative inductive 
analysis. The concepts obtained from the results led to the conceptualization of the 
keywords, and then integrated into the literature review process.  The keywords on 
well- being situations constructed as a guideline for specific indicators development 
consist of five dimensions: dignity and quality of working life, health status and health 
safety, warmth and stability of the family, language and social relationships, and safety 
and personal security. These well-being dimensions and its indicators may be used as 

                                                           
1 ส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “Social Well-being Situations of Unskilled Myanmar Migrant Workers in Thailand: A 
Data Driven Study of Bangkok Metropolitan Region”  ณ  Asian Research Institute for International Social Work, 
Shukutoku University, Chiba, Japan 
2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3 Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand 
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a guide to assess the well-being of unskilled migrant workers in Thailand, to lead the 
way to improve their quality of life, and as a starting point for future study or as a 
database for other interested researchers to develop more suitable indicators for 
these unskilled workers and other migrant groups in Thailand. 
Keywords:  Social Well- being, Indicators, Unskilled Migrant Workers in Thailand, 
Thailand’s Legislation on Human Rights 
 

บทคัดย่อ 
 ความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมเป็นเป้าหมายส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน รวมถึง
แรงงานต่างด้าวในประเทศปลายทางด้วย ส าหรับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านใน
ไทย ประเด็นท่ีท้าทายไม่ใช่เพียงจ านวนท่ีเพิ่มมากขึ้น แต่รวมไปถึงการเติบโตของแรงงานต่างด้าวท่ีมี
ความซับซ้อนมากขึ้นด้วย แม้คุณภาพชีวิตของแรงงานควรจะเป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงกฎหมายและนโยบายของประเทศไทย แต่ในความเป็นจริง สถานการณ์ความ
เป็นอยู่ของแรงงานอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างต่ า การศึกษาน้ีจึงสนใจข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้วิธี
การศึกษาท่ีเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อท่ีจะอธิบายสถานการณ์ความเป็นอยู่ท่ีดีท่ีแท้จริงของ
แรงงานเหล่าน้ัน อย่างไรก็ตามประเด็นเบื้องต้นท่ีต้องการชี้ชัดท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาครั้งน้ี คือ การพัฒนาตัวชี้วัดความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมซ่ึงมีความเหมาะสมกับแรงงาน
ภายใต้ฐานคิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทยและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง การศึกษาเริ่มต้นด้วยการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในผู้เกี่ยวข้องจ านวน 14 คน จ าแนกเป็น แรงงานต่าง
ด้าวไร้ฝีมือจากพม่า นายจ้างของแรงงานพม่า และผู้เกี่ยวข้องของไทยครอบคลุม ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ โดยแนวคิดท่ีได้รับจากผลการศึกษาน าไปสู่การ
ก าหนดค าส าคัญ แล้วผนวกร่วมกับกระบวนการทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
ค าส าคัญด้านสถานการณ์ความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมถูกรวบรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนา
ตัวชี้วัดท่ีมีความเฉพาะจ านวน 5 มิติ ได้แก่ มิติศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตการท างาน มิติสถานะสุขภาพ
และความปลอดภัยทางสุขภาพ มิติความอบอุ่นและความมั่นคงของครอบครัว มิติภาษาและ
สัมพันธภาพทางสังคม และมิติความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคล ท้ังน้ีมิติและตัวชี้วัดเหล่าน้ี
สามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคมของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือใน
ประเทศไทย เพื่อน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นใน
การศึกษาต่อหรือใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับนักวิจัยท่ีมีความสนใจท่ีจะพัฒนาพัฒนาตั วชี้วัดส าหรับ
แรงงานต่างด้าวกลุ่มน้ีและกลุ่มอื่นๆ ในประเทศไทยให้มีความเหมาะสมมากขึ้นต่อไป 
ค าส าคัญ: ความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคม, ตัวชี้วัด, แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในประเทศไทย,  
    กฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทย 
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รูปแบบ กลไก และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ 
The Pattern, Mechanism, and Process of the Protection of  

Helpless Person for Well-being Promotion 
 

รณรงค์ จันใด1 

Ronnarong Jundai2 

 

Abstract 
 The objectives of this research are to study and extract the success of 12 
protection of helpless person institutes, protection of helpless person centers, 
and protection of helpless person local communities.  The findings will 
ultimately be used to formulate a synthetic approach to the pattern, 
mechanism and process of the protection of helpless person for well- being 
promotion as well as formulate a policy recommendation and implementation 
recommendation on a local and government agency level.  This research is a 
qualitative research. 
 The studies have found out that the protection of helpless person in 
Thailand has various patterns, mechanisms and processes both on government 
agency level and community level, all of which promotes participation and 
cooperation.  Studies have also found that good regulations for the protection 
of helpless person include:  1)  promote proactive social welfare process in the 
community in order to protect helpless people; 2)  empower helpless people 
in helpless person centers and institutes; 3)  develop a 4- dimension support 
system ( physical, mental, social, and spiritual)  for the protection of helpless 
person; and 4)  protection of helpless person based on sustainable principles 
with the aim to “be supported, be self-dependable, helpful to others.” 
Keywords: Helpless Person, Protection of Helpless Person, Well-being 
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รูปแบบ กลไก และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ 
The Pattern, Mechanism, and Process of the Protection of  

Helpless Person for Well-being Promotion 
 

รณรงค์ จันใด1 

Ronnarong Jundai2 

 

บทคัดย่อ 
 รูปแบบ กลไก และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อเสริมสร้างสุ ขภาวะมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและถอดบทเรียนความส าเร็จในการด าเนินงานของสถานคุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในชุมชน จ านวน 12 แห่ง เพื่อ
น าไปสู่การสังเคราะห์รูปแบบ กลไก และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้มีสุขภาวะที่ดี และ
จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงปฏิบัติทั้งในระดับพื้นท่ีและระดับองค์กรหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผลการศึกษา พบว่า การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในประเทศไทยมีรูปแบบ กลไก และ
กระบวนการที่หลากหลาย ท้ังในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและในส่วนของชุมชน ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นกระบวนการที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและการสร้างความร่วมมือ จาก
การศึกษาพบว่าแนวปฏิบัติที่ดี ส าหรับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ได้แก่ 1) การส่งเสริม
กระบวนการสวัสดิการสังคมเชิงรุกในชุมชนเพื่อคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 2) การเสริมพลังอ านาจ
ให้แก่คนไร้ที่พึ่งในสถาน/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 3) การพัฒนาระบบสนับสนุนการคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง 4 มิติด้วยกัน คือ ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ และ 4) การ
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงตามหลักความยั่งยืน ภายใต้เจตนารมณ์ “มีที่พ่ึง พึ่งตนเองได้ เป็นท่ีพึ่งของ
ผู้อื่น” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกระดับควรพัฒนาระบบ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่มีความเช่ือมโยงระหว่างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในชุมชน ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งจังหวัด และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อป้องกันและคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้มีสุข
ภาวะที่ดีในทุกมิติ 
ค าส าคัญ: คนไร้ที่พึ่ง, การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง, สุขภาวะ 
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บทบาทของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล: 
กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองน าร่อง 5 แห่ง 

Roles of Multidisciplinary Team in Destitute Protection under Individualized 
Rehabilitation Plan: Case Study the Five Pilot Self-Help Land Settlement 

 

ปวรวรรณ เผือกผาสุข1 
Pawornwan Phuakphasuk2 

 

Abstract 
 The objectives of this study were to investigate the role of a multidisciplinary 
team in protecting destitutes according to individual rehabilitation plans (IRP), to study 
the problems and obstacles in the implementation of individual rehabilitation plans 
of a multidisciplinary team, and to study clients’ satisfaction with individual 
rehabilitation plans in the new life project for beggars, vagrants, and destitutes ( Ban 
Noi Nai Nikhom) in five pilot self-help land settlements. This study was a quantitative 
research.  The population of this study was 50 clients in the project, 134 officers in 
self-help land settlement and a multidisciplinary team, classified by 81 professionals 
and 53 supporting officers.  Total number of the population was 184.  Data were 
collected from a questionnaire.  Data were then analyzed with statistics including 
percentage, mean, and standard deviation.  The results were presented through 
descriptive study. 
 The results of this study indicated that from the clients’ opinions, the service 
met the protection criteria at a high level (�̅�= 4.12). Overall clients’ satisfaction with 
the IRP- based service was at a high level ( �̅�=4.02) .  When individual aspects were 
considered, professional rehabilitation ( �̅�=4.04) , medical rehabilitation ( �̅�=  4.11) , 
educational rehabilitation ( �̅�=4.04) , and social rehabilitation ( �̅�=3.95)  were at high 
level.  A multidisciplinary team in the Project plays an important role in protecting 
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destitutes using individual rehabilitation plans through an integrative process of 
planning in a multidisciplinary team, consisting of professionals, supporting officers, 
and network partners. The performance of a multidisciplinary team was at a moderate 
level (�̅�=3.35). There were the problems and obstacles of IRP-based implementation, 
namely the lack of knowledge and understanding of work nature was at a moderate 
level (�̅�= 2.80), the problem of policy formulation was at a low level (�̅�= 2.40), and 
the budget problem was at a moderate level (�̅�= 2.85).  
 The suggestions of this study could be summarized as follows:   for policy 
suggestions, written policy should be formulated to enable personnel at the 
operational level to play a role in policy planning and implementation direction. The 
IRP- based multidisciplinary practice training should be organized for protecting 
destitutes under the personnel development plan. For management suggestions, the 
suitability of the budget should be monitored to meet the demand.  For practical 
suggestions, workshop training should be comprehensively promoted with a concept 
of protecting destitutes.  Lessons learned should be studied and analyzed between 
officers and clients in the Project in order to determine the strengths and weaknesses 
of the operations and the clients’  needs.  Suitable innovation or teaching model 
should be created for educational rehabilitation for the clients to be applied to their 
work and to improve the quality of work. 
Keywords: The Protection of Destitute, Multidisciplinary Team, Individual Rehabilitation Plans 
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บทบาทของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล: 
กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองน าร่อง 5 แห่ง 

Roles of Multidisciplinary Team in Destitute Protection under Individualized 
Rehabilitation Plan: Case Study the Five Pilot Self-Help Land Settlement 

 

ปวรวรรณ เผือกผาสุข1 
Pawornwan Phuakphasuk2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “บทบาทของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามแผนฟื้นฟู
รายบุคคล (Individual Rehabilitation Plans: IRP) กรณีศึกษา: โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คน
ขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง (บ้านน้อยในนิคม) ในนิคมสร้างตนเองน าร่อง 5 แห่ง” มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบทบาทของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามแผนฟ้ืนฟูรายบุคคล  ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฟื้นฟูรายบุคคลของทีมสหวิชาชีพ และศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อแผนฟื้นฟูรายบุคคลในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน 
คนไร้ที่พึ่ง (บ้านน้อยในนิคม) ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากร คือ ผู้ใช้บริการในโครงการ 
จ านวน 50 ราย เจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองและทีมสหวิชาชีพ จ านวน 134 ราย จ าแนกเป็นนัก
วิชาชีพ จ านวน 81 ราย และฝ่ายสนับสนุน จ านวน 53 ราย รวมทั้งสิ้น 184 ราย เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และน าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการได้รับบริการตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้ใช้บริการใน

ระดับมาก (�̅�= 4.12) และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการตามแผนฟื้นฟูรายบุคคลใน

ภาพรวมในระดับมาก (�̅�= 4.02) ได้แก่ การฟื้นฟูทางอาชีพในระดับมาก (�̅�= 4.04) การฟื้นฟูทาง

การแพทย์ในระดับมาก (�̅�= 4.11) การฟื้นฟูทางการศึกษาในระดับมาก (�̅�= 4.04) และการฟื้นฟู

ทางสังคมในระดับมาก (�̅�= 3.95) ทีมสหวิชาชีพในโครงการบ้านน้อยในนิคม มีบทบาทในการ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยใช้แผนฟื้นฟูรายบุคคลซึ่งผ่านกระบวนการบูรณาการการก าหนดแผน
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ร่วมกันในทีมสหวิชาชีพ อันประกอบไปด้วยนักวิชาชีพ สายงานสนับสนุนและภาคีเครือข่าย ซึ่ง

ทีมสหวิชาชีพสามารถปฏิบัติตามบทบาทได้ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.35) ในการด าเนินงาน
ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล  ได้แก่ การขาดความรู้

ความเข้าใจในลักษณะงานเป็นปัญหาระดับปานกลาง (�̅�= 2.80) ปัญหาจากการก าหนดนโยบาย

ในระดับน้อย (�̅�= 2.40) และปัญหาในด้านงบประมาณในระดับปานกลาง (�̅�= 2.85) 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ควรมี
ข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรในระดับการปฏิบัติงานเข้าไปมีบทบาทในการก าหนด
นโยบายและทิศทางการด าเนินงาน ควรจัดให้การอบรมการท างานในรูปแบบสหวิชาชีพ โดยใช้
แผนฟื้นฟูรายบุคคลในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ในเชิง
บริหาร ควรมีการส ารวจความเหมาะสมของงบประมาณในการจัดสรรเพื่อด าเนินโครงการที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ และในเชิงการปฏิบัติงาน ควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการรูปแบบการท างานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึงครบถ้วน ควรมีการ
ถอดบทเรียนการด าเนินโครงการบ้านน้อยในนิคมระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ เพื่อทราบถึง
จุดแข็ง จุดอ่อนของการด าเนินงาน และความต้องการของผู้ใช้บริการ และควรมีการสร้าง
นวัตกรรมหรือรูปแบบการสอนที่เหมาะสมส าหรับการฟื้นฟูทางการศึกษาให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อ
น าไปปรับใช้ในการท างานและยกระดับคุณภาพการท างานต่อไป 
ค าส าคัญ: การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง, ทีมสหวิชาชีพ, แผนฟ้ืนฟูรายบุคคล 
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บทเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานสวัสดกิารสังคมไทย 
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แรงงานรับงานไปท าท่ีบ้านกับการเป็นผู้สูงวัยที่มีพฤฒพลัง1 
Homeworkers and Active Ageing 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร2 

Associate Professor Narumol Nirathron, Ph.D.3 

 

Abstract 
 The research paper presents homeworkers’  path to active ageing.  The 
World Health Organization’ s concept of Active Ageing which comprises health, 
economic and social participation and security aspects and the International 
Labour Organization’ s Decent Work agenda are integrated as a conceptual 
framework. The founding principle of both concepts is human rights. Review of 
literature focuses on government measures for the preparation of active ageing. 
The field survey focuses on workers’  conditions of work, the components of 
decent work and active ageing, use of related services, current practices and 
perspectives on life after 60.  Samples of the study are 250 homeworkers in 5 
provinces who are 45 to 60 years of age.  Samples are selected by means of 
accidental sampling. Analysis of data employs descriptive statistics. Study finds 
that measures related to the preparation of active ageing for homeworkers 
haven’t been in place. Field data also reveal that workers receive services that 
promote health rather than economic participation whereas workers’ practices 
tend to focus on economic and social participation.  The paper recommends 
that there should be a clear policy on the preparation of homeworkers for 
active ageing.  Implementation of decent work agenda should be emphasized 
along with the promotion of group organization and that preparation for active 
ageing should be a joint responsibility of the workers and the government. 
Keywords: Homeworkers, Active Ageing, Decent Work 
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แรงงานรับงานไปท าท่ีบ้านกับการเป็นผู้สูงวัยที่มีพฤฒพลัง1 
Homeworkers and Active Ageing 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร2 

Associate Professor Narumol Nirathron, Ph.D.3 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้น าเสนอเส้นทางของแรงงานรับงานไปท าที่บ้านในการเป็นผู้สูงวัยที่
มีพฤฒพลัง กรอบแนวคิดการศึกษามาจากการบูรณาการแนวคิดพฤฒพลังขององค์การ
อนามัยโลก ซึ่งจ าแนกองค์ประกอบพฤฒพลังออกเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความมั่นคง 
และวาระงานท่ีมีคุณค่าขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ทั้งสองแนวคิดมีฐานจากแนวคิด
สิทธิมนุษยชน การศึกษาเอกสารให้ความส าคัญกับมาตรการในการเตรียมความพร้อมของรัฐ 
ส่วนการศึกษาภาคสนาม ให้ความส าคัญกับประเด็นงานท่ีมีคุณค่าและพฤฒพลัง กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ แรงงานรับงานไปท าที่บ้านอายุระหว่าง 45-60 ปี จ านวน 250 คน ใน 5 จังหวัดๆ ละ 
50 คน ซึ่งเลือกด้วยการสุ่มแบบบังเอิญ แบบสอบถามครอบคลุมมิติงานที่มีคุณค่าและพฤฒ
พลัง การรับบริการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนเพื่อเตรียมความพร้อม 
และภาพในอนาคตเมื่อเข้าสู่ภาวะสูงวัย การประมวลข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา
พบว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่มีมาตรการเตรียมความพร้อมที่ชัดเจน ส่วนข้อมูลจากภาคสนาม
ระบุว่าแรงงานได้รับบริการด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าด้านสุขภาพและความมั่นคง ในขณะที่การ
ปฏิบัติตนของแรงงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม ข้อเสนอหลักจาก
การศึกษาคือ ก าหนดนโยบายการเตรียมความพร้อมแรงงานนอกระบบให้ชัดเจน ให้
ความส าคัญต่อการบรรลุ “วาระงานที่มีคุณค่า” สนับสนุนให้แรงงานรวมกลุ่ม รณรงค์เพื่อให้
เกิดความตระหนักว่าการเตรียมการเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่กระปรี้กระเปร่าเป็นความรับผิดชอบ
ของทั้งตัวแรงงานเอง และภาครัฐ 
ค าส าคัญ: แรงงานรับงานไปท าที่บ้าน, พฤฒพลัง, งานท่ีมีคุณค่า 
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พฤฒพลังด้านสุขภาพของผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และไทย 
Health Active Aging of Elder in Japan, United States of America, and 

Thailand 
 

ศรอุษา ฉิมเพ็ชร1, รองศาสตราจารย์ ดร.นาถ พันธุมนาวิน2 
และ ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กจิรุ่งเรือง3 

Sornusa Chimphet4, Associate Professor Nath Bhanthumnavin, Ph.D.5 
and Chairat Wongkitrungruang, Ph.D.6 

 

Abstract 
 This article is aimed to study the Health Active Aging of Elder in Japan, 
United States of America and Thailand in order to study the elderly and guide 
the development of the elderly in health care.  In addition to enabling the 
elderly to live happily and have a good quality of life.  It also reduces the 
dependence of families and communities, as well as the cost of government. 
The study found similarity and difference that 1) Health Active Aging of Elder in 
Japan, USA and Thailand have the same focusing on their own health include: 
(1) Eating healthy foods; (2) Exercise regularly; (3) Good mood and good mental 
health; ( 4)  Outdoor living and tourism; ( 5)  Sufficient sleep; ( 6)  Participation 
activities in family, friends and community; ( 7)  Avoid drinking alcohol and 
smoking; and ( 8)  Adhering to the religion.  However, elder in this 3 countries 
have different health care detail depending on terrain, society and culture such 
as ( 1)  Eating healthy foods type; ( 2)  Regular exercise type; ( 3)  Participation 
activities of family, friends, and community type; and (4) Adhering to the religion 
type. 2) Factors that encourage the Health Active Aging of Elder in Japan, United 
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States of America and Thailand are: (1) Personal factors; (2) Social and cultural 
factors; and (3) Legal and policy factors. 3) Risk factors that effect on the Health 
Active Aging of Elder in Japan, United States of America and Thailand are: ( 1) 
Personal factors; (2) Economy factors; (3) Value factors; and (4) Environmental 
factors. 
Keywords: Active Aging, Health Active Aging, Elder 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้ มุ่งศึกษาพฤฒพลังด้านสุขภาพของผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
และไทยเพื่อน าไปใช้ศึกษาด้านผู้สูงอายุและเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลตนเองด้านสุขภาพ ซึ่งนอกจากท าให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิต อย่างมี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยังลดภาวะพึ่งพิงจากครอบครัวและชุมชน รวมถึงลดภาระ
ค่าใช้จ่ายจากภาครัฐอีกด้วย ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤฒพลังด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และไทยมีความเหมือนและความแตกต่างกัน ความเหมือนกัน 
คือ การให้ความส าคัญกับสุขภาพของตนเอง ได้แก่ (1) การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
(2) การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ (3) การมีอารมณ์ดีและสุขภาพจิตดี (4) การใช้ชีวิต
กลางแจ้งและท่องเที่ยว (5) การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ (6) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของครอบครัว เพื่อน ชุมชน และสังคม (7) หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ และ (8) 
การยึดมั่นในหลักศาสนา แต่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ประเทศก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของ
การดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของภูมิประเทศ สังคมและวัฒนธรรม อาทิ (1) 
ลักษณะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย (2) ลักษณะการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ (3) ลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว เพื่อน ชุมชน และสังคม และ 
(4) ลักษณะการยึดมั่นในหลักศาสนา  2) ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดพฤฒพลังด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และไทย คือ (1) ปัจจัยส่วนบุคคล (2) ปัจจัยทางสังคม
และวัฒนธรรม และ (3) ปัจจัยทางกฎหมายและนโยบาย 3) ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ
ต่อพฤฒพลังด้านสุขภาพของผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และไทย คือ (1) ปัจจัย
ส่วนบุคคล (2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (3) ปัจจัยทางค่านิยม และ (4) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 
ค าส าคัญ: พฤฒพลัง, พฤฒพลังด้านสุขภาพ, ผู้สูงอาย ุ
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การรับรู้ตราประทับและการเลือกปฏิบัติของผู้ป่วยจิตเภท 
Perceived Stigma and Discrimination of Patients with Schizophrenia 

 

อมรรัตน์ ศรีภา1 

Amornrat Sripa2 

 

Abstract 
 This survey research used a quantitative method.  The objective of this study 
was to investigate stigma and discrimination against schizophrenic patients.  The 
sample of this study was 30 patients diagnosed with schizophrenia according to ICD- 
10 Diagnostic Criteria of Schizophrenia.  They were the clients to receive inpatient 
treatment at NakhonPhanomRatchanakarin Psychiatric Hospital.  Data were collected 
through a questionnaire. Data were analyzed using frequency, percentage, mean and 
standard deviation. Scores were divided into three levels namely: 1.00 - 1.67 refers to 
never, 1.68 - 2.35 refers to occasionally, and 2.36 - 3.00 refers to frequently/regularly.  
 The results of studying perceived stigma of schizophrenic patients in three 
aspects showed that 1)  the patients had never perceived stigma of facial / visual 
expression with total mean score of 1.31; 2) the patients had never perceived stigma 
of gesture expression with total mean score of 1.07; and 3) the patients occasionally 
perceived stigma of verbal expression with total mean score of 1.95.   
 By studying the perceived discrimination in seven aspects, the results showed 
that 1)  the patients had never perceived discrimination in social and family 
participation with a mean score of 1.29; 2)  the patients had never perceived work 
discrimination with a mean score of 1. 07; 3)  the patients had never perceived 
discrimination in education with a mean score of 1; 4)  the patients had never 
perceived discrimination in family institution building with a mean score of 1.12; 5) 
the patients had never perceived discrimination in accessing and utilizing health 
services with a mean score of 1.03; 6) the patients had never perceived discrimination 
in accessing and utilizing public services with a mean score of 1.05; and 7) the patients 
had never perceived discrimination in justice process with a mean score of 1.50. 
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 The suggestions include that readiness or self- care planning for a long run 
should be promoted. In the future, the patients may live alone, have nobody to care 
for.  It is important to be ready to cope with perceived stigma and discrimination 
against patients.  Social workers should diagnose problems.  When the patients had 
perceived stigma and discrimination, advices should be provided to help, heal, and 
reinforce the patients to enhance their self- esteem as well as to heal the patient 
family member’ heart. Home visiting should be promoted before and after discharging 
the patients with the cooperation of the community network.  Cooperation with a 
multidisciplinary team should be encouraged in educating the methods of 
appropriately caring for these patients. 
Keywords: Schizophrenic Patients, Stigma, Discrimination 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง การรับรู้ตราประทับและการเลือกปฏิบัติของผู้ป่วยจิตเภท เป็นการศึกษาเชิง
ส ารวจโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาการรับรู้ตราประทับและการถูกเลือกปฏิบัติในผู้ป่วย
จิตเภท กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคจิตเภทตามเกณฑ์ ICD -10 
โดยเป็นผู้ป่วยจิตเภทรายเก่าท่ีกลับเข้ามารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม
ราชนครินทร์ รวมท้ังสิ้น 30 ราย เก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลน ามาแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
1.00 – 1.67 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับไม่เคยเลย ช่วงคะแนน 1.68 – 2.35 คะแนน หมายถึง 
อยู่ในระดับบางครั้ง ช่วงคะแนน 2.36 – 3.00 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับบ่อยครั้ง/เป็นประจ า 
 ผลการศึกษาการรับรู้ตราประทับของผู้ป่วยจิตเภทใน 3 ด้าน พบว่า 1) ผู้ป่วยไม่เคยรับรู้ตรา
ประทับด้านการแสดงออกทางสีหน้า/สายตา ค่าเฉลี่ย 1.31 คะแนน; 2) ผู้ป่วยไม่เคยรับรู้ตราประทับ
ด้านการแสดงออกทางท่าทางอยู่ ค่าเฉลี่ย 1.07 คะแนน ; และ 3) ผู้ป่วยรับรู้ตราประทับด้านการ
แสดงออกทางค าพูดเป็นบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 1.95 คะแนน 
 ผลการศึกษาการรับรู้การเลือกปฏิบัติ ใน 7 ด้าน พบว่า 1) ผู้ป่วยไม่เคยรับรู้การเลือกปฏิบัติ
ด้านการมีส่วนร่วมในสังคมและครอบครัว ค่าเฉลี่ย 1.29 คะแนน ; 2) ผู้ป่วยไม่เคยรับรู้การเลือก
ปฏิบัติด้านการท างาน ค่าเฉลี่ย 1.07 คะแนน ; 3) ผู้ป่วยไม่เคยรับรู้การเลือกปฏิบัติด้านการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 1 คะแนน; 4) ผู้ป่วยไม่เคยรับรู้การเลือกปฏิบัติด้านการสร้างสถาบันครอบครั ว ค่าเฉลี่ย 
1.12; 5) ผู้ป่วยไม่เคยรับรู้การเลือกปฏิบัติด้านการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์บริการสุขภาพ ค่าเฉลี่ย 
1.03; 6) ผู้ป่วยไม่เคยรับรู้การเลือกปฏิบัติด้านการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์บริการสาธารณะ 
ค่าเฉลี่ย 1.05; 7)ผู้ป่วยไม่เคยรับรู้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ค่าเฉลี่ย 1.50  



 - 27 -  

 ข้อเสนอแนะ ควรศึกษาการเตรียมความพร้อม หรือการวางแผนดูแลตนเองในระยะยาวของ
ผู้ป่วย ท้ังเรื่องอนาคตหากผู้ป่วยเหลือแต่ตนเองเพียงล าพัง ไม่ มีครอบครัวดูแล จะเตรียมการรับมือ
ต่อการรับรู้การเกิดตราประทับและการถูกเลือกปฏิบัติ อย่างไรนักสังคมสงเคราะห์ควรวินิจฉัยปัญหา 
เมื่อพบว่าผู้ป่วยมีการรับรู้ตราประทับและการเลือกปฏิบัติ ควรรีบด าเนินการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ 
เยียวยาจิตใจผู้ป่วย และเสริมแรงจูงใจให้ผู้ป่วยให้เห็นคุณค่าในตนเอง ซ่ึงอาจรวมไปถึงการเยียวยา
จิตใจครอบครัวของผู้ป่วย การลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้านก่อนหรือหลังการจ าหน่ายร่วมกับเครือข่ายชุมชน 
การร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการให้ความรู้เรื่องวิธีการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในทางที่เหมาะสม 
ค าส าคัญ: ผู้ป่วยจิตเภท, ตราประทับ, การเลือกปฏิบัติ 
  



 - 28 -  

บทบาทวัดกับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในไต้หวัน 
The Role of Buddhist Temple Towards Quality of Life of Thai Labours in 

Taiwan 
 

วิวัฒนะ เขตร์นัทธี1 และ ดร.จิรพรรณ นฤภัทร2 

Wiwatthana khetnattee3 and Jiraphan Naruepatr, Ph.D.4 

 

Abstract 
 At present time, Thai temples abroad have played an important role as 
a center or network for Buddhists and Thai labourers working in foreign 
countries.  The temples are an anchor and meeting place of the Thai workers 
when performing Buddhist ceremonies, including the propagation of Buddhism 
both theoretically and in practice. Thai temples are of great importance to Thai 
labourers as they also help maintain harmony in relationships and within the 
family.  As mentioned, the Thai temples in Taiwan have also played a role in 
what is important for a good quality of life for Thai labourers in Taiwan in 3 
aspects: 1) It is a center of gathering of Thai people for the mental Spirit. 2) It is 
a community service center for cooperation between Thai workers and 
government agencies. 3) It is a way of maintaining the Thai identity, conserving 
Thai traditions, Thai cultures and the days of importance in Thailand.  It is said 
that Thai temples are a very important part of life for Thai workers working in 
Taiwan and can guide them to happiness of life both physically and mentally. 
Keywords: The Role of Buddhist Temple, Quality of Life, Thai Labours in Taiwan 
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บทบาทวัดกับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในไต้หวัน 
The Role of Buddhist Temple Towards Quality of Life of Thai Labours in 

Taiwan 
 

วิวัฒนะ เขตร์นัทธี1 และ ดร.จิรพรรณ นฤภัทร2 

Wiwatthana khetnattee3 and Jiraphan Naruepatr, Ph.D.4 

 

บทคัดย่อ 
 บทบาทวัดไทยในต่างประเทศเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนและแรงงานชาวไทย 
เป็นจุดยึดใจและรวมกลุ่มพบปะของแรงงานไทย วัดไทยในต่างประเทศมีบทบาทเป็น
ศูนย์กลางในการเผยแผ่พุทธศาสนาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วัดไทยจึงเป็นแหล่งเชื่อมสังคม
แรงงานไทย ความผูกพัน ความกลมเกลียวเป็นเหมือน ครอบครัว วัดจึงเป็นศูนย์รวมใจของ
กลุ่มแรงงานไทยที่ท างานอยู่ในไต้หวัน บทบาทวัดจึงมีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทย
ในไต้หวัน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการร่วมกลุ่มและเสริมแรงใจ คือ การร่วมกลุ่มของแรงงาน
ไทยในไต้หวันและการเสริมพลังอ านาจเชิงบวกให้แก่แรงงานไทยในไต้หวัน 2) ด้านการบริการ
สังคม คือ การสงเคราะห์ด้วยสิ่งของและประสานงานระหว่างแรงงานไทยกับหน่วยงาน
ราชการ 3) ด้านการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย คือ การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและ
วันส าคัญของไทย เสริมศักยภาพและทุนทางสังคมเชิงบวกให้แรงงานไทยในไต้หวัน ให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีสิทธิ มีความเท่าเทียมและความเป็นธรรม บทบาทวัดจึงเป็นทุนทางสังคม 
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวของแรงงานไทยในไต้หวัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย กาย 
จิต สังคมและปัญญา จากทุนทางสังคมเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทย
โดยเท่าเทยีมกัน 
ค าส าคัญ: บทบาทวัดไทย, คุณภาพชีวิต, แรงงานไทยในไต้หวัน 
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สวัสดิการการท างาน: ค าตอบส าหรับประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน 
Workfare: The Answer for Thailand in the Transition Era 

 

นวลปราง อรุณจิต1 

Nualprang Aroonjit2 

 

Abstract 
This academic article offers “workfare” is a useful concept to be applied as an 
important guideline for social welfare in dealing with poverty in Thailand during 
the transitional period of overcoming the middle-income trap and the upcoming 
election. This article reviews the workfare concept and is used as a conceptual 
framework for analyzing the social welfare system under the National Council 
for Peace and Order ( NCPO)  led by Prime Minister Prayuth Chan- ocha.  The 
problems are: 1)  The poverty eradication policy has resulted in extensive 
debates as unsuitable, having targeting problems and exclusion errors. 2) 
Providing social assistance by granting financial aids alone cannot help poverty. 
3)  In addition to income inequality, social welfare disparities also have been 
found.  As the problems mentioned above, inequality and poverty still could 
not be solved.  
This article argues that problems mentioned above, inequality and poverty still 
could not be solved, thus, workfare is the answer to the Thai social welfare 
system development. The author, therefore, proposes welfare development by 
applying appropriate workfare concepts. 1) The government must create social 
assistance measures such as labor market interventions, specific welfare 
programs, promoting a system or work project in exchange for welfare benefits. 
2)  Establish true cooperation of the government, local organizations, private and 
public sectors in social welfare based on the concept of social roles and 
responsibilities. 3) Promoting workfare and professional development programs. 
Keywords: Workfare, Transition, Social Policy 
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Workfare: The Answer for Thailand in the Transition Era 
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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้เสนอว่า "Workfare” เป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เป็น
แนวทางส าคัญของสวัสดิการสังคมในการจัดการกับความยากจนในประเทศไทยในช่วง
ระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านของการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income 
Trap) และระยะเปลี่ยนผ่านในช่วงที่ประเทศไทยก าลังเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง บทความช้ินนี้ 
ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการการท างานและใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ระบบ
สวัสดิการสังคม ภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น าโดยนายกรัฐมนตรีประยุทธ 
จันทร์โอชา ปัญหาที่พบคือ 1) นโยบายการแก้ปัญหาความยากจน ส่งผลให้เกิดข้อถกเถียง
อย่างกว้างขวางถึงความไม่เหมาะสม ปัญหาการคัดเลือก และเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย 2) การ
ช่วยเหลือทางสังคม โดยการให้เงินสงเคราะห์เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ปัญหาความความ
ยากจนได้ และ 3) นอกจากความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ ยังพบปัญหาความเหลื่อมล้ าด้าน
สวัสดิการสังคม  
บทความช้ินนี้โต้แย้งว่าการแก้ปัญหาข้างต้นยังไม่สามารถแก้ความเหลื่อมล้ าและความยากจน
ได้ ดังนั้น Workfare เป็นค าตอบของการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทย ผู้เขียนจึงเสนอการ
พัฒนาสวัสดิการโดยปรับใช้แนวคิด workfare ให้เหมาะสมได้แก่ 1) รัฐต้องสร้างมาตรการ
เพื่อการช่วยเหลือสังคม เช่น การแทรกแซงตลาดแรงงาน จัดสวัสดิการอย่างจ าเพาะเจาะจง 
ผลักดันให้เกิดระบบหรือโครงการการท างานแลกสวัสดิการ 2) สร้างบทบาทความร่วมมือที่
แท้จริงของภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาชน ในการจัดสวัสดิการสังคม บนฐานคิดเรื่องหน้าท่ี
และความรับผิดชอบทางสังคม และ 3) ผลักดันการจัดสวัสดิการการท างาน สวัสดิการอาชีพ 
และส่งเสริมศักยภาพการท างาน 
ค าส าคัญ: สวัสดิการการท างาน, การเปลี่ยนผ่าน, นโยบายสังคม 
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ความรุนแรงทางเพศ: บทสะท้อนความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ 
Sexual Violence: The Reflection of Sexual Inequality 
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Abstract 

 The purpose of this article aims to study the sexual violence from social 
factors by using social structural theories to describe sexual violence problems. 
It is found that the characteristic of Thai society is; male-dominated society, and 
the social structure which causes sexual inequality can be described with 3 
following issues: 1)  sexual double standards; 2)  sexual inequality in power 
relations; and 3)  social purification in social systems.  Some values, beliefs, 
cultures, and norms have raised sexual violence problems. Ignorance to sexual 
violence situation means to neglect providing assistance to the victims and to 
allow the offenders to commit sexual violence easily and repeatedly.  In Thai 
society, women often encounter structural violence.  Sexual violence is what 
reflects social disorders, i.e.  the inequality between men and women in social 
structure.  However, the suggested solution to solve sexual violence problems 
to the point is to solve at social structure by changing some values, beliefs, and 
cultures reinforcing sexual violence problems, and such action must be 
supported by all sectors in the society. 
Keywords: Sexual Violence, Sexual Inequality, Social Structure 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาการเกิดความรุนแรงทางเพศจากปัจจัยทางด้าน
สังคม โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมมาอธิบายปัญหาความรุนแรงทางเพศ พบว่า 
สังคมไทยมีลักษณะสังคมแบบชายเป็นใหญ่ โครงสร้างทางสังคมที่สร้างความไม่เสมอภาค
ระหว่างเพศอธิบายด้วย 3 ประเด็น ประเด็นแรกคือ มาตรฐานเชิงซ้อนในวัฒนธรรมทางเพศ
ประเด็นที่สองคือ สัมพันธภาพเชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศและประเด็นที่สามคือ 
กระบวนการขัดเกลาทางเพศ ในระบบสังคม ค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรม บรรทัดฐาน
บางอย่างได้บ่มเพาะปัญหาความรุนแรงทางเพศ การนิ่งเงียบเพิกเฉยกับสถานการณ์ความ
รุนแรงทางเพศเท่ากับเป็นการปิดโอกาสในการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท า และเป็นการเปดิ
โอกาสให้ผู้กระท าผิดได้กระท าความรุนแรงทางเพศในลักษณะที่ผิดซ้ าซ้อนได้ง่าย ใน
สังคมไทยผู้หญิงจึงมักเผชิญความรุนแรงเชิงโครงสร้างเพียงฝ่ายเดียว ความรุนแรงทางเพศจึง
เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติของสังคมคือ ความไม่เสมอภาคระหว่างผู้ชายและผูห้ญงิ
ในโครงสร้างทางสังคม ส่วนข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาความรุนแรงทางเพศให้ตรงจุดนั่นคอื 
การแก้ที่โครงสร้างทางสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรมบางอย่างที่
หนุนเสริมให้เกิดปัญหาความรุนแรงทางเพศ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
สังคม 
ค าส าคัญ: ความรุนแรงทางเพศ, ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ, โครงสร้างทางสังคม 
  

                                                           
1 อาจารย์ประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
2 Lecturer, Faculty of Social Administration, Thammasat University, Lampang Campus, Thailand 



 - 35 -  

ครอบครัวบ าบัดแนวซาเทียร์กับการศึกษาความในใจของผู้ปกครอง 
เพ่ือลดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก 

Satir Family Therapy with Parent’s Mental Process Study to  
Reduce Violence Against Children 

สุทธิชัย เพ็ชรศร1ี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สริิพรรณ ศรีมีชัย2 
และ ฉันทนา เลอ มูแอลลิค3 

Suttichai Phetsri4, Assistant Professor Siripan Srimeechai5 
and Chanthana Le Mouellic6 

Abstract 
 This study using Social Program which designed on one group pretest-posttest design. 
There are two article’ s objectives.  First of all, article is aimed to study mental process or 
covert behavior of a caretaker who behaves violence against children.  And the second is 
aimed to apply Satir Family Therapy for reduce violent behavior against children.  Study 
participant was a caretaker from one violent family and behaved violence against child. The 
instruments were Satir family therapy program for parent behave violence against children, 
Family Readiness Assessment or F.R.A, Mental Health Self Care Assessment or M.H. S.C.A, 
Stress Test, and Automatic Blood Pressure.  Study’  consequences show that Satir Family 
Therapy Program presented the human value in parent’ s self which appeared by mental 
processes or covert behaviors, fondness, good expectation, and compassion for children. 
However, either social learning or social changing; therefore, caretaker faces stress, worry, 
anxious, and low- self confidence.  And violence behaviors against children have been 
appeared by that reasons. Nevertheless, this article has worth for social workers to separate 
Parent’s self and their violence behavior. And It is social worker’s responsibility to find parent 
inner resource for solve and develop their self- esteem, making decision, and behave with 
respect on Child Rights and Equality in their family. 
Keywords: Satir Family Therapy, Mental Processes or Covert Behavior,  
      Violence Against Children  
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ครอบครัวบ าบัดแนวซาเทียร์กับการศึกษาความในใจของผู้ปกครอง 
เพ่ือลดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก 

Satir Family Therapy with Parent’s Mental Process Study to  
Reduce Violence Against Children 

สุทธิชัย เพ็ชรศร1ี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สริิพรรณ ศรีมีชัย2 
และ ฉันทนา เลอ มูแอลลิค3 

Suttichai Phetsri4, Assistant Professor Siripan Srimeechai5 
and Chanthana Le Mouellic6 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผ่านโปรแกรมบ าบัดทางสังคมรูปแบบกลุ่มเดียว โดยวัดผลการทดลอง
ในลักษณะก่อนและหลังการบ าบัด (One Group Pretest-Posttest Design) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
ในใจหรือพฤติกรรมภายในของผู้ปกครองที่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อเด็ก และเพื่อใช้ครอบครัวบ าบัดแนว
ซาเทียร์เป็นเครื่องมือปฏิบัติการทางสังคมในการลดพฤติกรรมของผู้ปกครองที่ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก กลุ่ม
ตัวอย่างคือผู้ปกครองจาก 1 ครอบครัวที่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อเด็ก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วยโปรแกรมครอบครัวบ าบัดแนวซาเทียร์ส าหรับผู้ปกครองที่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อเด็ก 
เครื่องมือประเมินความพร้อมของครอบครัว เครื่องมือประเมินการดูแลสุขภาพจิตตนเอง แบบประเมินและ
วิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง และเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมครอบครัว
บ าบัดแนวซาเทียร์เผยให้เห็นแก่นแท้แห่งความเป็นมนุษย์ของผู้ปกครองอันประกอบด้วยความรัก ความหวังดี
และความเห็นอกเห็นใจต่อเด็ก ซ่ึงปรากฏในรูปแบบของความในใจหรือพฤติกรรมภายใน แต่เพราะปัจจัยจาก
การเรียนรู้ทางสังคมในอดีตประกอบการปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเครียด 
วิตก กังวล ขาดความมั่นใจ และส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอกคือพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก เหนือสิ่ง
อื่นใด คุณค่าของการศึกษาชิ้นนี้ช่วยให้นักสังคมสงเคราะห์มองความรุนแรงที่เกิดขึ้นในมุมมิติที่แยกส่วน
ระหว่างตัวตนของผู้กระท าความรุนแรงกับพฤติกรรมความรุนแรงออกจากกัน เพราะความรุนแรงเป็นเรื่อง
พฤติกรรม แต่ในเนื้อแท้ของความเป็นมนุษย์นั้นถือเป็นหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องค้นหาขุมทรัพย์
แห่งความดีและมีคุณค่า อันจะมีส่วนแก้ไขและพัฒนาไปสู่แนวทางการสร้างโอกาสให้ผู้ปกครองที่มีพฤติกรรม
รุนแรงได้เข้าใจตนเองและผู้อื่น เห็นในศักยภาพแห่งตน มีอ านาจตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมบน
ฐานของการเคารพสิทธิและความเสมอภาคของเด็กและสมาชิกในครอบครัว 
ค าส าคัญ: ครอบครัวบ าบัดแนวซาเทียร์, ความในใจของผู้ปกครอง, พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก 
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ข้อท้าทายงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า 

The Challenge of Social Work in Juvenile Justice System for Prevention 
and Solution of Recidivism in Juvenile 

 
อารีรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์1 

Arreerat Adisaidachcharin2 
 

Abstract 
 The purpose of this issue was presentation social work in juvenile justice 
system for prevention and solution of recidivism in juvenile.  The data were 
collected via the ideas and direct experience of the author who has been 
working as a social work in juvenile justice system both in Juvenile Observation 
and Protection Center (Remand Home) and Juvenile Vocational Training Center. 
The issue has shown the situation of recidivism in juvenile, the national policy 
for reduce recidivism in juvenile and social work in prevention and solution of 
recidivism in juvenile.  After all the issue of challenge in social work in juvenile 
justice system and presentation in development mechanism in social work in 
juvenile justice system for prevention and solution of recidivism in juvenile, can 
be lead to further develop for social work to be successful. 
Keywords: Social Work, Juvenile Justice System, Recidivism in Juvenile 
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ข้อท้าทายงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า 

The Challenge of Social Work in Juvenile Justice System for Prevention 
and Solution of Recidivism in Juvenile 

 
อารีรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์1 

Arreerat Adisaidachcharin2 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนองานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเดก็
และเยาวชน ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า โดยน าเสนอผ่าน
การรวบรวมข้อมูล มุมมองความคิดและประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในฐานะที่เคยปฏิบัติงาน
เป็นนักสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ทั้งในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน โดยบทความนี้ได้เสนอข้อมูล
สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า นโยบายของรัฐต่อการลดการกระผิดซ้ าใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน งานสังคมสงเคราะห์ในการท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนกระท าผิดซ้ าที่ผ่านมา ประเด็นข้อท้าทายในงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน และน าเสนอกลไกในการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ
ยุติธรรมเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า ที่
สามารถน าแนวทางดังกล่าวไปต่อยอดพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพต่อไปได้ 
ค าส าคัญ: งานสังคมสงเคราะห์, กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน , เด็กและเยาวชน
กระท าผิดซ้ า 
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แนวทางการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
Guidelines on the Development of Sex Offender Registration for Thailand 

สวธา สงเพชร1 

Sawatha Songpet 2 

Abstract 
 This research, “ Guidelines on the Development of Sex Offender 
Registration for Thailand” , has the objective to develop the Sex Offender 
Registration for Thailand as to prevent and reduce recidivism in sex offenses 
cases.  The research uses qualitative research methodology with documentary 
research, in-depth interview of 10 experts related to the development of justice 
policy prevention and supervision of sex offenders, social policy development, 
care and protection for victims of sexual abuse cases foundation executives, 
social sector organizations and criminology, together with quantitative research 
methods conducted in a sample group of 210 officers involved in the 
development of justice policy, prevention and supervision of offenders in sex 
cases  and those involved in social policy development caring and protecting 
victims in cases of Sexual abuse. 
 The study found that the components leading to the development Sex 
Offender Registration appropriate to the context of Thailand should consist of 
10 key elements:  1)  the range of sexual offenders in the registration of sex 
offenders; 2)  information provided collected from sex offenders; 3)  the scope 
of the period of follow- up of sex offenders after acquittal; 4)  the method of 
tracking/equipment for monitoring or sexual misconduct after being sentenced; 
5)  the level of access to information of the public; 6)  the disclosure of sex 
offenders to the public sector; 7)  the department responsible for keeping 
information, monitoring and receiving a report; 8)  legal issues specific to the 
registration of sex offender; 9)  Information system regarding sex offender 
registration; and 10) the expected outcome. And the impact on society 
Keywords: Sex Offender Registration, Sex Offender, Sex offenses 
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แนวทางการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
Guidelines on the Development of Sex Offender Registration for Thailand 

สวธา สงเพชร1 

Sawatha Songpet 2 

บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวทางการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย”นี้ มีวัตถุประสงค์พัฒนาแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศที่เหมาะสม
กับประเทศไทย ส าหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าผิดซ้ าในคดีการกระท าผิดทางเพศ 
โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary research) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม การป้องกันและการควบคุมดูแล
ผู้กระท าผิดในคดีทางเพศ การพัฒนานโยบายด้านสังคม การดูแลและให้ความคุ้มครองผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อในคดีล่วงละเมิดทางเพศ ผู้บริหารมูลนิธิองค์กรภาคสังคม และผู้เช่ียวชาญด้าน
อาชญาวิทยา จ านวน 10 ท่าน ประกอบกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม 
การป้องกัน และการควบคุมดูแลผู้กระท าผิดในคดีทางเพศ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนานโยบายด้านสังคม การดูแลและให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในคดี ล่วงละเมิด
ทางเพศ จ านวน 210 ตัวอย่าง  
 ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศที่
เหมาะสมกับประเทศไทยควรประกอบด้วย 10 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 1) ด้านช่วงการ
จัดเก็บข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศในการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ 2) ด้านข้อมูลที่
จัดเก็บจากผู้กระท าผิดทางเพศ 3) ด้านขอบเขตระยะเวลาของการติดตามผู้กระท าผิดทางเพศ
หลังพ้นโทษ 4) ด้านวิธีการติดตาม/อุปกรณ์ ส าหรับติดตามผิดทางเพศหลังพ้นโทษ 5) ด้าน
การก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 6) ด้านการเปิดเผยข้อมูลผู้กระท าผิดทาง
เพศสู่ภาคประชาชน 7) ด้านหน่วยงานรับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูล เฝ้าระวังติดตาม และรับ
รายงานตัว 8) ด้านกฎหมายเฉพาะในเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ 9) ด้านระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ และ 10) ด้านผลที่คาดว่าจะได้รับ
และผลกระทบ ท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม 
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สิทธิเพศหลากหลายในฐานะพลเมือง 
และความต้องการสวัสดิการสังคมในประเทศก าลังพัฒนา 

Sexual Diversity Rights as Citizenship and Social Welfare  
Inquiry in Developing Countries 

เคท ครั้งพิบูลย์1 
Kath Khangpiboon2 

Abstract 
 In this research study, I assess the social situation of Sexual Diversity, 
critiquing the development of society’ s perspectives that reflect the 
stigmatization and discrimination LGBTIQ face.  Based on this critique, I make 
recommendations for the further study of sexual diversity, using an analytic 
framework consisting of gender, sexuality, power and marginality. While I review 
prior studies in this study, I present the topic through document review 
methodologies. The findings show that the study of sexual diversity must lie on 
a basis of understanding in what being a LGBTIQ constitutes, in terms of our way 
of thinking, way of life, adjustment, abilities, and our spiritual side.  This 
understanding affects the extent to which researchers understand the diversity 
of LGBTIQ.  Issues that also need to be considered include cultural aspects of 
gender, the structure of oppression, societal power, violence and pressure. 
These things, together with lack of understanding in society, and consequent 
marginalization of sexual diversity.  The study of gender diversity must involve 
gaining access to LGBTIQ’  experiences and perspectives and understanding 
them, which will lead to understanding. The methodologies to be used should 
critique knowledge/ truths about sexual diversity.  As for increasing 
understanding, existing research is useful, addressing identities, agency and 
diversity among sexual diversity, as well as the impact of social class.  Using 
these methods will enable researchers to portray LGBTIQ in a positive light, 
contribute to social change, and promote the rights of social welfare. 
Keywords: Sexual Diversity Rights, Marginalization, Social Welfare 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาสถานการณ์ทางสังคมของเพศหลากหลาย วิเคราะห์แนวคิด
ทางสังคมที่สะท้อนต่อการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่น าไปสู่การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายตอ่
การสร้างมุมมองในการศึกษาเพศหลากหลาย โดยใช้แนวคิดเรื่องเพศภาวะ และเพศวิถี 
แนวคิดเรื่องอ านาจ และแนวคิดการเป็นชายขอบ เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวมรวบข้อมูลจากงานวิจัยและทบทวนเอกสาร จากการศึกษา 
พบว่า การศึกษาเรื่องเพศหลากหลายจะต้องมีความเข้าใจในอัตลักษณ์ทางเพศ โดยอาศัยทั้ง
ระบบคิด วิถีชีวิต การปรับตัว ศักยภาพ การให้คุณค่ากับสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งจิตวิญญาณของเพศ
หลากหลาย การท าความเข้าใจในความหมายของเพศหลากหลายที่มีนัยยะต่อการรับรู้ ความ
แตกต่างของเพศหลากหลายที่ส่งผลต่อการเลือกรับไปตามความคาดหวังของสังคม การสร้าง
ฐานคติหรือกรอบวิธีคิดที่อาศัยการทบทวนความรู้ความจริงของเพศหลากหลาย ผ่านเรื่อง
วัฒนธรรมความเป็นเพศ โครงสร้างการกดขี่และความรุนแรงของสังคม และอ านาจและแรง
กดทับจากสังคม ส่งผลให้เกิดการผลิตซ้ ามายาคติทางเพศจากบริบทของสังคมที่ปราศจาก
ความเข้าใจและน าไปสู่การเป็นกลุ่มคนชายขอบ การศึกษาเพศหลากหลายมาเป็นผลจากการ
สร้างการเข้าถึงและความเข้าใจที่น าไปสู่การสร้างการยอมรับโดยปฏิบัติการทางวิธีวิทยาที่
วิพากษ์ความรู้/ความจริงในเพศหลากหลาย อันน าไปสู่การพัฒนาเรื่องการคิดสวัสดิการ
ส าหรับกลุ่มเพศหลากหลายในสังคมไทยต่อไป 

ค าส าคัญ: สิทธิเพศหลากหลาย, คนชายขอบ, สวัสดิการสังคม 
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