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“Inclusive Society” หรือในที่นี้ขอเรียกวา “สังคมสําหรับทุกคน”
เปนคําที่คุนหูมากขึ้นในทศวรรษที่ผานมาจากความพยายามลดความเหลื่อมล้ํา
ระหวางบุคคลทุกเพศทุกวัย ไมวาจะเปนวัยเด็กและเยาวชน วัยแรงงาน และ
ผูสูงอายุ ทุกเชื้อชาติ ทั้งคนไทยและกลุมชาติพันธุตางๆ ทุกศาสนา ใหเปนสังคม
2
ที่ทุกคนอยูดีมีสุข มุงความเปนปกแผนสมานฉันทในสังคม (social cohesion)
ทุกคนมีสิทธิไดรับการคุมครองทางสังคม (social protection) อยางเทาเทียม
ทั้งนี้ ในโลกของการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 เอง ก็ใหความสําคัญอยางมากกับ
ปจเจกชน (individual) วาพึงไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานและการเคารพสิทธิความเปน
มนุษยอยางเทาเทียมกัน รวมไปถึงการเขาถึงทรัพยากร การใชประโยชนจาก
สภาพแวดลอมในมิติตางๆ ไดอยางแทจริง เพราะถือวาทุกคนเปนสวนหนึ่งและ
มีสวนชวยในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศ ดังนั้น วารสารวิจัยสังคมฉบับ
1/2559 นี้ จึงไดรวบรวมประเด็นปญหาจากหลายมิติและหลากหลายกลุมคน
เพื่อแสดงใหเห็นถึงการคิดคํานึงถึงกลุมคนเล็กคนนอยรวมไปถึงการคํานึงถึงสิทธิ
ที่บุคคลทุกกลุมพึงไดรับอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดการพัฒนากลุมคนเหลานั้น
อยางสมบูรณ
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บทความในวารสารวิจัยเลมนี้ ขอเริ่มตนดวยการสรางสังคมสําหรับทุก
คน (Inclusive Society) จากการมองเพศสภาวะ (gender) การใหคุณคาเพศ
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หญิงในฐานะที่ตองแบกรับภาระและเผชิญกับสภาวะความตึงเครียดจากการ
ทํางานและบทบาทหนาที่ความเปนแมในเวลาเดียวกัน ซึ่งสงผลอัตลักษณความ
เปนแมในยุคปจจุบัน “บนเสนทางสายน้ํานมแม: อัตลักษณของแมทํางานยุค
ใหมกับความยากลําบากในความเปนแม” โดยภัทรพรรณ ทําดี กลาวถึง
การศึกษาเงื่อนไขและอุปสรรคในการเลี้ยงลูกดวยนมแมของแมที่ตองทํางานไป
ดว ยและเลี้ ยงลูก ดว ยน้ํ า นมแม ไปดว ย ในพื้น ที่ก รุ งเทพมหานครและจั งหวั ด
เชียงใหม ผานการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) แบบรายกรณี
(case study) ชี้ใหเห็นถึงสภาวะคุกคาม “อัตลักษณ” ความเปนแมที่ตอง
ทํางานพรอมกันกับเลี้ยงลูก จากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ภายใต
โครงสร า งสั ง คมสมั ย ใหม โดยนํ า ทฤษฎี ข อง Giddens มาอภิ ป รายในงานนี้
ที่ชี้ใหเห็นบทบาทเพิ่มขึ้น นอกจากภาระความเปนแม ยังตองเผชิญกับภาระใน
เชิงเศรษฐกิจ ซึ่งกําลังเบียดบังอัตลักษณของความเปนแมมากขึ้นเรื่อยๆ และ
กอใหเกิดอุปสรรคในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ทวาก็มีความพยายามในการเลี้ยง
ลูกดวยนมแมใหนานที่สุดเพื่อสุขภาพและการเจริญเติบโตที่สมบูรณที่สุดของลูก
บทความตอมานําเสนอกลุมบุคคลที่ทํางานดูแลกลุมเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิดคดียาบา ซึ่งกลุมเด็กและเยาวชนเหลานี้ในแงหนึ่งถือเปนอนาคตของ
ประเทศที่สามารถขับเคลื่อนประเทศตอไปไดหากไดรับโอกาสอยางเทาเทียม
การมีบุคคลที่ชวยสรางความเขาใจในชุมชน จะชวยสรางสัมพันธภาพระหวาง
เด็กและชุมชนมากยิ่งขึ้น “ปญหา อุปสรรคและขอจํากัดของการติดตาม ดูแล
ชวยเหลือสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดคดียาบาหลังไดรับการปลอย
ตัวกลับสูชุมชน” ของบังอร ศิริโรจน, ศิรเศรษฐ เนตรงาม, กลิ่นสุคนธ กันธา
นอย, อัมพวา ทิมแปน และกมลระวี ศรีจันทร แสดงใหเห็นถึงกลไกการทํางาน
ของผูที่เกี่ยวของตอการติดตามดูแล ไดแก กลุมของผูปกครอง กลุมผูนําชุมชน
และกลุมของเจาหนาที่คุมประพฤติหรืออาสาคุมประพฤติ ในจังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดลําพูน ผานการสัมภาษณเชิงลึกและทําการวิเคราะหขอมูลจากบท
สัมภาษณดวยโปรแกรม Atlas.ti ตามแนวคิดการดูแลแบบไรรอยตอ (Through
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care) ซึ่งระบบการติดตามดูแล ชวยเหลือจากกลุมบุคคลเหลานี้มีความสําคัญ
อยางมากตอการยอมรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดของชุมชน ซึ่งก็ไดมีความ
พยายามอาศัยการสรางการมีสวนรวมของผูนําชุมชนและอาสาคุมประพฤติใน
ชุมชนเพื่อใหการติดตามดูแลและชวยเหลือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได
เขาใจและเขาถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน รวมถึงสมาชิกในชุมชน
เพื่อใหเกิดการเรียนรู ปรับตัวอยูรวมกันไดในสังคมตอไป
บทความในลํ าดั บ ที่ ส าม “กระบวนการและการมี สวนร วมในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัยของเครือขายสลัมสี่ภาค” ของ
ชนกาญจน พันธุเดิมวงศ ชี้ใหเห็นถึงกลุมคนที่อาศัยอยูในชุมชนแออัด หรือมัก
เรียกกันวา “สลัม” ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม
หรือการพัฒนาความเปนเมือง ทําใหเกิดการอพยพหลั่งไหลของผูคนจํานวนมาก
เขามาในเมือง และเกิดเปนพื้นที่อาศัยที่มีความแออัด (สลัม) ซึ่งถูกมองวาเปน
กลุมคนอีกชนชั้นหนึ่ง ถูกละเลยหรือไดรับการบริการสาธารณะจากภาครัฐอยาง
ไมเทาเทียมกับประชาชนกลุมอื่นๆ เชน สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตางๆ และ
มุมมองจากภาครัฐเองที่มีตอชุมชนแออัดเองก็เปนไปในทิศทางลบ แมมีความ
พยายามหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น แตก็พบวาไมสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนแออัด ซึ่งถือเปนฐานราก
สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเมื อ งได บทความนี้ จึ ง มุ ง เสนอการมี ส ว นร ว มและ
กระบวนการขับเคลื่อนของเครือขายสลัมสี่ภาค เปนมุมมองและความพยายามที่
สวนกลับจากแบบเดิมที่มีลักษณะของการกําหนดนโยบายสาธารณะจากรัฐลงสู
ชุ ม ชน หรื อ แบบ Top-down ให ก ลายเป น แบบ bottom-up หรื อ การ
สนั บ สนุ น ให ก ลุ ม เครื อ ข า ยเกิ ด ความร ว มมื อ และกลายเป น ตั ว แสดงหลั ก
(actor/change agent) ในการขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะดานที่อยูอาศัย
จากการถูกไลรื้อที่อยูอาศัย เชนเดียวกันกับบทความเรื่อง “การวิเคราะห
เครื อ ข า ยทางสั ง คมในการรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ แ ผ น ดิ น ไหวของจั ง หวั ด
เชียงรายในป 2557” โดย ศิรินันต สุวรรณโมลี แสดงใหเห็นความรวมมือของ
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หนว ยงานที่เกี่ย วข องในการรับ มือกับ เหตุแ ผน ดิน ไหว ซึ่ งในป 2557 ได เกิ ด
แผนดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร และ aftershock ในจังหวัดเชียงราย
กอใหเกิดความเสียหายอยางมากกับชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบ กระบวนการจัด การและรับมือในพื้นที่มีการประสานความ
รวมมือกับหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ และเปนไปในลักษณะกระจายอํานาจ
จากสวนกลาง (decentralize) ลักษณะจากบนลงลาง (top-down) แตบางครั้ง
อุปกรณและเครื่องมือก็ยังกระจุกอยูที่จังหวัด ซึ่งหนวยงานยอยภายในองคการ
บริหารสวนจังหวัดจําเปนตองติดตอขอใชเอง อีกทั้งยังประสบกับปญหาการขาด
กําลังพล งบประมาณ และระยะเวลาที่ทําใหการชวยเหลือลาชา ดังนั้น การให
ความสําคัญกับชุมชน ตามความสัมพันธแบบลางขึ้นบน (bottom-up) ในการ
ชวยเหลือและเตรียมความพรอมจากทองถิ่นเอง จะตอบสนองกับความตองการใน
การแกไขปญหามากกวา รวมถึงการแกไขกระบวนการทํางานที่ลดความทับซอน
นาจะเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหกระบวนการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การเป น สั ง คมที่มี ค วามเป น อัน หนึ่ ง อั น เดี ยว เป น สั ง คม
สําหรับทุกคน ไมเฉพาะเพียงคนไทยหรือคนเมืองหรือคนชนบทเทานั้น แตยังตอง
คิดคํานึงถึงกลุมคนที่อาศัยอยูในบริเวณแนวเขตแดนไทย ในฐานะกลุมคนเล็กคน
นอยที่อาศัยอยูบนแผนดินไทยดวย ดังในบทความเรื่อง “The Future of Food
Security in the Karen Ethnic Group in Thailand: Community
Challenges” ของศยามล เจริญรัตน ที่สนใจศึกษาสถานการณความมั่นคงทาง
อาหารของชาติ พั น ธุ ก ะเหรี่ ย งในประเทศไทย ท า มกลางสถานการณ ค วาม
เปราะบางที่เกิดขึ้นกับกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงจากการพัฒนาของโลกภายใตระบบ
ทุนนิยม ประเด็นความมั่นคงทางอาหารในระดับโลกและปจจัยทาทายตางๆ ที่เขา
มากระทบกับวิถีชีวิตแบบเดิมที่ผูกพันกับเกษตรกรรม ซึ่งเปนแหลงผลิตอาหาร
ในอดีต ความกดดันจากภาครัฐในการกําหนดนโยบาย กอใหเกิดความไมมั่นคง
ทั้งสิทธิในการผลิตอาหาร การเขาถึงแหลงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิต เชน
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ที่ดิ น แหลง น้ํา แหลง ดิน ป าไมที่ ถูก ทํ าลาย เปน ตน จึ ง กลายเป นภาวะทั้ ง ที่
ทาทายและการถูกกดทับที่ชาติพันธุกะเหรี่ยงตองตอสูเพื่อการดํารงชีวิตอยู
บทความสุ ด ท า ยเป น บทความที่ ชี้ ช วนให เ ห็ น ถึ ง อาชี พ ที่ ส ามารถ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได แตกลับถูกมองขามในสังคมไทย ในบทความ
“Decent Work for Domestic Workers: Thailand please makes it
real” ของขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล ไดกลาวถึงแรงงานนอกระบบหรืองานที่มัก
เรียกกันวา “งานบาน” ในที่นี้เรียกวา “ลูกจางทํางานบาน” (Domestic worker)
ซึ่งไมไดรับความคุมครองทางกฎหมายและถูกละเมิดสิทธิดานแรงงาน ถูกมองวา
เปนงานที่ไมกอใหเกิดผลิตภาพทางเศรษฐกิจ มุมมองที่มีตอแรงงานกลุมนี้กลับ
กลายเปนความเปราะบางที่เกิดขึ้นจากการถูกละเมิดสิทธิ และตองตกอยูในภาวะ
เสี่ยงจากการทํางาน ในบทความนี้ไดนําเสนอและวิพากษอนุสัญญาองคการ
แรงงานระหวางประเทศ หรือ ILO วาดวยแรงงานทํางานบาน เพื่อปรับมุมมอง
กระบวนการทํางานและดําเนินนโยบายในประเทศไทยตอไป
บทปริทัศนหนังสือในทายเลมเรื่อง The Great Divide: Unequal
Societies and What We Can Do About Them (Joseph E. Stiglitz,
2015) ไดหยิบยกสถานการณที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการดําเนินนโยบาย
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตั้งแตอดีต ทามกลางการครอบงําการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิ จ ด ว ยทุ น นิ ย มในศตวรรษที่ 21 แม จ ะมี ค วามพยายามมุ ง
ขับเคลื่อนประเทศใหเปนไปในลักษณะ American Dream แตในความเปนจริง
ก็มีมุมมองในมิติที่หลากหลายและซับซอนแตกตางออกไป ชี้ใหเห็นถึงความ
เชื่อมโยงในการดําเนินงานจากอดีต สงผลถึงความเหลื่อมล้ําในปจจุบัน และการ
มองไปขางหนาเพื่อกาวขามผานปญหาในอนาคต มีการนําเสนอบทเรียนจาก
ตางประเทศทั่วโลกที่ดําเนินนโยบายขับเคลื่อนใหประเทศที่คํานึงถึงความอยูดีมี
สุขของประชาชนเปนหลัก เปนนโยบายที่สรางความเทาเทียมใหกับบุคคลทุก
กลุมในการเขาถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ซึ่งสะทอนและเปนแงคิดตอการดําเนิน
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นโยบายของสหรั ฐ อเมริ ก าในอนาคต รวมถึ ง เป น บทเรี ย นให ป ระเทศไทย
ตระหนักถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากปราศจากภูมิคุมกันดวยเชนกัน
วารสารวิจัยสังคมเลมนี้ มุงเนนใหเห็นการมองสังคมในมุมตางๆ จาก
คนเล็กคนนอยทุกภาคสวน ใหทุกคนไดเห็นถึงความสําคัญของทุกภาคสวนใน
การร ว มพั ฒ นาขั บ เคลื่ อ นประเทศ และทํ า ให ม องเห็ น การพั ฒ นาในอดี ต
ที่กอใหเกิดชองวางทางสังคมในหลากหลายมิติ ทั้งที่กระทบในระดับจุลภาค
และมหภาค หากสั งคมตระหนักเห็นป ญหาแม เพียงชองโหวเพีย งเล็กๆ เห็ น
ความสําคัญของทุกคน ก็จะสามารถสรางสังคมที่อยูรวมกันไดอยางมีความสุข
ทุกคนรวมมือกัน เกิดความเขมแข็ง และเปนสังคมอันหนึ่งอันเดียวกันไดในภาย
ภาคหนา

