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ความปรารถนาให้ วารสารวิจัยสังคม ฉบับนี้ ไม่ติดยึดกับ
วัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใดอย่างเจาะจงหรือนาเสนอศาสตร์สังคม
เฉพาะสาขา ตลอดจนให้เห็นมุมมอง คิดต่าง ในสังคมหลากหลาย
ด้า น สะท้ อนผ่ า นงานเขี ย น 7 บทความ เบื้ อ งต้ น ประเมิ น ได้ ว่ า
ประสบความสาเร็จ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของ
บทความและผู้เกี่ยวข้อง นาเสนอ “ปรากฏภาพสารสังคม”ได้อย่าง
มีคุณภาพ เพียงพอต่อความเชื่อมั่น“สาร”นาไปสู่ การแลกเปลี่ยน
และสร้างความเข้าอกเข้าใจซึ่ งกันและกัน อันเป็นต้นทุนส าคัญสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป
บทความแรก: เรียนรู้ร่วมกันต่อระบบการเลือกตั้ง การ
เลื อ กตั้ ง ที่ ดี น่ า จะมาจากระบบการเลื อ กตั้ ง ที่ ทุ ก คนยอมรั บ ซึ่ ง
หมายถึง การเลือกตั้งที่สามารถทาให้ผู้เลือกตั้งและผู้รับการเลือกตั้ง
รับ รู้ และสั มผั ส ได้ถึงความโปร่ งใส บริ สุ ทธิ์และยุติธ รรม และนั้น
เท่ากับว่ายอมรับผลการเลือกตั้งโดยปราศจากข้อกังขาและถือเป็น
ที่สุด บทความของ พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ เรื่อง “ระบบเลือกตั้ง
กับการคาดคะเนชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง” ได้มี
ส่วนสนับสนุนหรือชี้ชวนให้เห็นถึงระบบการเลือกตั้งที่มีผลต่อความ
ได้ เ ปรี ย บเสี ย เปรี ย บ โดยเปรี ย บเที ย บระบบการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ในประเทศไทยปี พ.ศ.2550 และ 2554
วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2558) หน้า i-vi.
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ทั้งนี้มุ่งวิเคราะห์สาคัญอยู่ที่ผลการตัด สินใจเลือกของประชาชนกับ
ระบบการเลือกตั้งที่ใช้ ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง
ในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของประชาชนมาจากอานาจ
ของประชาชนอย่างแท้จริง หรือเป็นผลมาจากระบบเลือกตั้งที่ถูก
นามาใช้ในขณะนั้น บทความนี้เป็นจุดเริ่มชวนต่อยอดความคิดกับ
ระบบการเลื อ กตั้ ง ที่ ผ่ า นมาและใช้ เ ป็ น บทเรี ย นรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์การเมืองที่ถามถึง “ใครได้ใครเสีย” กับการเลือกตั้งที่
กาลังจะเกิดขึ้นตามโรดแมพของรัฐบาล
บทความที่สอง: เรียนรู้ร่วมกันต่ออานาจที่สร้างขึ้น “การ
ดารงอยู่ ของชีวิตบนเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ย่อมเกิดสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน” อาจเป็นอีกข้อสรุปที่ได้จากบทความเรื่อง “เงื่อนไขที่
ทาให้เกิดปฏิบัติการสร้างอานาจโดยการใช้ปืนเถื่อนของกลุ่มคนใน
ท้องถิ่นหนึ่งบริเวณเชิงเขาบรรทัด” ของ ณัฐกานต์ อัพภาสกิจ ซึ่ง
นาเสนอวิถีสังคมคนภาคใต้ (เชิงเขาบรรทัด) ในช่วงเวลาที่ “ปืน
เถื่อน” กลายเป็น เครื่องมือป้องกันภัยอันตรายที่มาจากสัตว์ร้าย
และหรือคนด้วยกันเอง แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนผ่าน “ปืนเถื่อน” กลับมี
อานุภาพและให้อานาจมากกว่า คือ เครื่องมือสร้างโอกาสเข้าถึง
เพื่ อ ความได้ เ ปรี ย บเชิ ง อ านาจในการยึ ด ช่ ว งผลประโยชน์ แ ละ
ทรัพยากรภายในท้องถิ่นเหนือคนอื่นๆ และวันนี้ “ปืนเถื่อน” ยังคง
เป็นเครื่องมือที่หลายคนต้องการและพร้อมที่จะใช้สืบทอด “เกิดขึ้น
มีอยู่” ของอานาจเก่าและใหม่ในสังคมคนเชิงเขาบรรทัด แม้วิถีการ
ดาเนินชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงก็ตาม
บทความที่สาม: เรียนรู้ร่วมกันต่อวัยวิถี “คุณภาพชีวิตที่
ดี” เป็นความปรารถนาที่ต้องแลกด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะทุก
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ภาคส่วนในสังคมมีส่วนเสริมเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งกันและกัน
บทความของ วิ ภ านั น ท์ ม่ ว งสกุ ล เรื่ อ ง “การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังด้วยแนวคิดพฤฒพลัง ” เป็นตัวอย่าง
ของการสื่อสารการเรียนรู้ว่าด้วยเรื่อง “สังคมคนละวัยเดียวกัน ”
โดยพบว่า สาระสาคัญที่ทุกฝ่ายทั้งปัจเจกวัย องค์กรภาครัฐ ชุมชน
ท้องถิ่น พึงกระทาหรือดาเนินการสร้างพลังหรือเสริมศักยภาพของ
ผู้สูงอายุใน 3 ด้าน ได้แก่ การมีสุขภาพที่ดี การมีความมั่นคงหรือ
หลักประกันในชีวิต และการมีส่วนร่วมในสังคม เหล่านี้เป็นแนวโน้ม
ที่ดีสู่ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่จ ะเพี ย งพอต่อ รับมือกับ การเข้า สู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์หรือไม่ ทุกคนยังคงต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
บทความที่ สี่ : เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ต่ อ อนาคตวั ย ผู้ เ ขี ย น
นเรนท์ ตุนทกิจ นาเอาเรื่องราวของ “วัย/เยาวชน” ที่กาลังส่งผล
ต่ออนาคตผ่านบทความเรื่อง “การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่ม
เสี่ ย งนอกสถานศึ ก ษา: กรณี ศึ ก ษาโครงการเยาวชนอาสาพลั ง
แผ่ น ดิน ตาบลตะพง อ.เมือง จ.ระยอง” โดยพยายามชี้ชวนและ
สนับ สนุ นคาตอบกับแนวทางแก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่ ม
เสี่ ย งนอกสถานศึ ก ษาอย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้ ก ารน าแนวคิ ด เรื่ อ ง
“เครื่องแบบ”และ “การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม” มาเป็น
แนวทางการดาเนิ นงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการแพร่ระบาด
ยาเสพติดในชุมชนของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา ผลครั้งนี้
เป็นที่พอใจ เยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เข้าร่ว ม
กิจกรรมในชุมชนอย่างภาคภูมิใจ แต่อย่างไรก็ตามยังคงทิ้งคาถาม
ถึง“เครื่องแบบ”และ“การมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม” องค์กรรัฐ
เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน หรือใครจะช่วยให้ยั่งยืนได้
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บทความที่ห้าและหก: เรียนรู้ร่วมกันต่อวิถีเกษตรกร การ
ปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน ต่อรอง ตลอดจนการเข้าถึง
ทรัพยากรที่มีอยู่จากัด เพื่อการได้มาซึ่งการอยู่ดีกินดีของตนเองและ
ครอบครัว “กลุ่มเกษตรกร” หรือ “กลุ่มแรงงานภาคเกษตร” ถือได้
ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์หนักหนาและยังดารงอยู่ใน
ปั จ จุ บั น ดั ง เรื่ อ งราวของเกษตรกรกลุ่ ม หนึ่ ง ผ่ า นบทความของ
ชัชรินทร์ ชัยดี ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ และสมชัย ภัทรธนานันท์ เรื่อง
“กลยุทธ์การต่อรองของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อภายใต้ระบบเกษตร
พันธสัญญา: กรณีชุมชนท้ายตลาด จังหวัดลพบุรี ” โดยนาเสนอให้
เห็นถึงแบบของการปรับตัวของกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่ ที่เรียกว่า กล
ยุ ท ธ์ เพื่ อลดความเสี ย เปรี ย บ สร้ า งความได้เ ปรี ยบหรื อสมดุ ล ย์
เพียงพอที่พึงรับได้ เพื่อตนเองและอนาคตของลูกหลาน ในขณะที่
“กลุ่มแรงงานภาคเกษตร” อีกหนึ่งได้อาศัยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและ
เข้มแข็งของชาติพันธุ์ “กูย”หรือ “กวย” มาเป็นกลยุทธ์เพื่อต่อสู้กับ
สิ่งที่เรียกว่า “วิบากกรรม” บนท่ามกลางบริบททุนในอุตสาหกรรม
อ้อยและน้าตาลได้อย่างไร อุบล สวัสดิ์ผล ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
และชูพักตร์ สุทธิสา ได้นาเสนอบทความเรื่อง “กลุ่มชาติพันธ์กูย :
วิถีการดารงชีวิตของแรงงานอพยพตัดอ้อยภายใต้อุตสาหกรรมอ้อย
และน้าตาลไทย” ไว้อย่างน่าสนใจและเปิดโลกทัศน์ให้เห็นความ
เป็นจริงทีจ่ ะละเลยเรียนรู้ไปด้วยกันไม่ได้
บทความที่เ จ็ด : เรี ยนรู้ ร่วมกัน ต่ อวาทกรรมต่า งคนคิด
การรับรู้และความเข้าใจวาทกรรม “การพัฒนา” ที่ไม่ตรงกัน อาจ
เป็นอีกหนึ่งเหตุผลของการช่วงชิงความได้เปรียบเพื่อกาหนด “วาท
กรรมฝ่ายตนเอง” ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการได้ เช่นเดียวกับ
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บทความ “การต่ อ สู้ ข องขบวนการเคลื่ อ นไหวคัด ค้ า นโครงการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือผ่านวาทกรรมการพัฒนา ต.กลาย อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช” โดย กรองกาญจน์ การเนตร และสุรางค์รัตน์
จ าเนี ย รพล ซึ่ ง น าเสนอความเข้ า ใจและอธิ บ ายถึ ง ขบวนการ
เคลื่อนไหวเพื่อลดทอนความชอบธรรมในโครงการพัฒ นาของรัฐ
เพื่อเป้าหมายของขบวนการคือ หยุด “โครงการพัฒนา” โดยนาเอา
แนวคิดเรื่องวาทกรรมและสร้างวาทกรรมมาต่อสู้ ต่อรองบนความ
ได้เปรียบเชิงพื้นที่ ทรัพยากร พันธมิตร และความชอบธรรม จน
นาไปสู่ “วาทกรรมชุมชน” ที่มีพลังนาไปสู่การทบทวน ปรับเปลี่ยน
ทิศทางและแนวทางการพัฒนากระแสหลักได้ บทความชิ้นนี้ทาให้
ได้สติและตั้งคาถามที่ชวนให้คิด จินตนาการต่อไปคือ จะเกิดอะไร
ขึ้นกับ “วาทกรรมชุมชน” เมื่อภาครัฐมีวาทกรรม “ประชารัฐ” การ
พัฒ นาจะไปในทิ ศ ทางไหน หรื อ นั้ น คื อ วาทกรรมใหม่ ที่ รั ฐ และ
ประชาชนต้อง “ร่วมกาหนด”และเรียนรู้ร่วมกัน
บทปริ ทั ศ น์ ห นั ง สื อท้ า ยเล่ม แบ๊ ง ค์ งามอรุณ โชติ หยิ บ
หนั ง สื อ “Exodus: How Migration is Changing Our World”
ของ Paul Collier ซึ่งเป็นการนาเสนอว่าด้วยเรื่องแรงงานข้ามชาติ
การย้ายถิ่นแรงงาน ที่ชี้ให้เห็นถึงมิติศักยภาพและสัมพันธ์ภาพของ
แรงงาน โดย Collier ชี้ว่า แรงงานข้ามชาติ เป็นการตัดสินใจบน
สมมุติฐ านของครอบครัว ความสั มพัน ธ์ทางสายเลื อดและระบบ
ความสามารถทางการศึกษา และเหล่านั้นจะเป็นเหตุให้เกิดการไหล
ออกของทุนมนุษย์ต่อไปหรือไม่ และจะเป็นปัญหาต่อรั ฐ หรือภาคี
มากน้อยแค่ไหน เป็นเรื่องที่ชวนขบคิดและชวนติดตาม โดยมีการ
แสดงให้เห็นผ่านแบบจาลองในประเด็นสาคัญๆ ที่จะเกิดขึ้น และ
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แน่นอนว่าประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสนใจยิ่งเพื่อ
การเรียนรู้ในการเข้าสู่กรอบข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ
ระหว่างสมาชิกอาเซียน (MRA) ที่ไทยจาเป็นต้องมีแผนรองรับเพื่อ
อนาคตแรงงาน
7 บทความกับ 1 เล่ มหนั งสื อ มุ่งการแลกเปลี่ ยนถึงการ
ปรับตัวและการเรียนรู้ภายใต้ศักยภาพทั้งในปัจเจกและหรือกลุ่ม
เพื่อขยับหรือปรับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม ไม่มีเจตนาชี้
ใครต้องรับผิดชอบ นอกจากเชิญชวนให้ ร่วมเรียนรู้ปรากฏการณ์
“ดารงอยู่และผลิตซ้า”ในสั งคม เพื่อรู้อย่ างเท่าทันและรับกับทุก
สถานการณ์ได้อย่างปกติ สู่ต้นทุนสังคมปรองดองและเป็นสุขอย่าง
แท้จริง

