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The Twenty-First Century: การกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 ของโลก
ในป จ จุ บั น หมายถึ ง การที่ เรากํ า ลั ง ก า วเข า สู ความเปลี่ ย นผ านของช ว งเวลา
จากศตวรรษที่ 20 กาวเขาสู ศตวรรษที่ 21 นั้น จะเห็นวามีปรากฏการณที่เกิดขึ้น
มากมายนับตั้งแตการเกิดรัฐชาติแบบใหม เกิดการขยายพรมแดนที่เปดกวางกวา
แคพรมแดนทางภูมิศาสตร เกิดการผนวกรวมและแบงแยกดินแดนแหงรัฐชาติหรือ
รัฐอธิปไตยอยางกวางขวาง เกิดการปรับเปลี่ยนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
กาวกระโดด โดยเฉพาะความก าวหนาทางการแพทย เกิ ดการข ามของศาสตร
ที่พรมแดนความรูกําลังไมถูกปดกั้น มนุษยกาวขามพรมแดนแบบเดิมๆ และกําลัง
ทํ าให ความเหลื่ อมล้ํ าเกิ ดมากขึ้ นไปด วย การก าวไปแบบกระโดดของศาสตร
บางสวนก็ทิ้งบางสวนที่ดูไมคุมคาตอการดูแลและลงทุน ดูเหมือนศีลธรรมและ
ความเอื้ออาทรกําลังสูญหายไปทามกลางความเปนเหตุและผลทางวิทยาศาสตร
การเปลี่ยนแปลงของโลกในรูปของการพัฒนาสงผลกระทบตอรัฐชาติ
และกลุมเชื้อชาติหลากรูปแบบ และผลกระทบของการพัฒนาไดกอใหเกิดทั้ง
ผลดีและผลเสียมากมาย สําหรับประเทศไทยที่ผานมา เรากําลังเผชิญหนากับ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาอยางรุนแรง แมวาเราได
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พยายามลดผลกระทบจากการพัฒนากันอยางเขมขนมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
ปญหาความยากจน และปญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน งานพัฒนาของไทย
เดินอยูบนความยากลําบากของกระแสทุนนิยมและอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง
ระดับโลกที่ถาโถมมาตลอดเวลา การกาวเขาสูศตวรรษใหมนี้จึงเปนนิมิตรหมาย
ที่ดีที่เรากําลังตองเตรียมพรอมที่จะรับมือกับปญหาใหมๆ และพรอมที่จะแก
เงื่อนของปญหาเดิมๆ โดยเปดรับแนวทางใหมๆ ในการแกปญหา เชน การกาว
ใหขามพรมแดนของความรูแตละศาสตร
บทความในวารสารวิจัยสังคมเลมนี้ไดรับความสนใจจากนักวิชาการ
หลากหลายประเด็นประกอบดวย บทความพิเศษ 1 บทความ บทความวิจัย 6
บทความ และปริทัศนหนังสืออีก 1 เลม ในภาพรวมงานทั้ง 8 ชิ้นนี้ เปนเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในระดับตางๆ ที่แสดงใหเห็นภาพของผูคนกลุมตางๆ ที่กําลัง
รวมกันเพื่อกาวไปสูอีก 100 ปขางหนารวมกันภายใตความลําบาก และโอกาสที่จะ
เดินไปดวยกันของงานพัฒนา งานหลายชิ้นใหภาพของการแกปญหาเพื่อพยายาม
ลดชองวางของผูคน งานบางชิ้นก็ทําใหเห็นวาชองวางตางๆ ที่เกิดขึ้นก็ยังคงอยู
อาจจะยิ่งถางกวางออกไป และยากที่จะทําใหชองวางเหลานั้นหายไป ดังนั้นหนึ่ง
ในบทบาทหลั กของวารสารวิ จั ยสั งคม คื อ การเผยแพร ความรู ทางวิ ชาการให
กว างขวางและสามารถนํ าไปสู การถกเถี ยงและการต อยอดงานให นํ าไปสู การ
แกปญหาไดอยางยั่งยืนและอยางแทจริง
โครงการหลวง: รอยตอของรัฐกับภาคประชาสังคม (The Royal
Project: Interface between Government and Public Sector)
บทความพิเศษโดย อมรา พงศาพิชญ ไดเลาเรื่องราวของโครงการหลวงในฐานะ
ผูนํางานพัฒนาเพื่อสังคมที่เปนเสมือนรอยตอที่เชื่อมงานพัฒนาในรูปแบบของ
รัฐกับรูปแบบเอกชนใหเกิดประโยชนกับคนในสังคมไทย ความตอเชื่อมแบบ
โครงการหลวงที่เปนโครงการตามพระราชดําริเปนตัวอยางที่ทําใหเห็นวาในงาน
ดานการพัฒนาแลว เราตองกาวขามใหผานขอจํากัดของหนวยงาน เพื่อใหงาน
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พั ฒ นาสามารถทํ า ให เกิ ด ความกิ น ดี อ ยู สุ ข เกิ ด ขึ้ น อย า งแท จ ริ ง ในประชากร
โดยเฉพาะในกลุมผูยากไรและเปราะบาง
ในกลุมประชากรเฉพาะ อยางแมที่ตองทํางานเปนอีกกลุมประชากรที่
เราตองใหความสําคัญที่วา แม ในฐานะผูสรางคุณภาพกับประชากรรุนใหมคน
แรกกําลังถูกทําใหการกลายเปนแมเปนปญหากับการดํารงชีวิต โดยเฉพาะในวิถี
การทํางาน ดังนั้นบทความ เรื่อง “ใหคุณคา” “สนับสนุน” แตอยา “ตีตรา”:
หนทางสู ก ารสร า งสั ง คมที่ เ อื้ อ ต อ “ความเป น แม ”
(“Valuing”,
“Supporting”, not “Labeling”: The Way to Mother-friendly
Society) ของ ภัทรพรรณ ทําดี พยายามที่จะชี้วา บทบาทความเปนแมในสังคม
กําลังถูกทําใหดอยคา และไรราคา ทั้งที่คุณคาของความเปนแม หรือการเลือกที่
จะเปน แมข องผูหญิ งทํ า งานควรไดรับ การยอมรั บ และสนั บ สนุ น เพื่ อให เกิ ด
ประชากรที่มีคุณคาตอไปในการพัฒนาของสังคมแบบใหมที่เรากําลังเผชิญ
บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการ
ปลูกผักเศรษฐกิจ (Integrated Geographic Information System for
Vegetable Production) ของ ธี รเวทย ลิ ม โกมลวิ ล าศ เป น งานที่เน น
เครื่องมือกับกระบวนการทางภูมิศาสตรสารสนเทศเพื่อใหเขาใจวาการปลูกพืช
ที่เหมาะสมจะชวยใหเกษตรกรสามารถแกปญหาความยากจนหรือปญหาที่เกิด
จากการเพาะปลูกไดหรือไม บทความไดแสดงใหเห็นวา การปรับเปลี่ยนการ
เพาะปลู ก พื ช ให เ หมาะกั บ ความลาดชั น หรื อ ข อ จํ า กั ด ของพื้ น ที่ จ ะช ว ยลด
คาใชจายของเกษตรกร ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มรายไดและกอใหเกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของเกษตรกรได
กลุมคนอีกกลุมที่อยูที่ชายทะเลอันดามัน ก็เปนอีกกลุมที่กําลังประสบ
ป ญ หา ในงาน อั น ดามั น : ความรู ท อ งถิ่ น ด า นสิ่ ง แวดล อมเชิ ง วั ฒ นธรรม
การเมื อ งเรื่ อ งความรู และความเป น ธรรมทางสั ง คมด า นสุ ข ภาวะ
(The Andaman: Traditional Ecological Knowledge, Politics of
Knowledge, and Social Justice and Healthy Society) ของ ไชยณรงค
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เศรษฐเชื้อ ไดใชแนวทางสุขภาพเพื่ออธิบายถึงความไมเปนธรรมที่เกิดจากการ
พัฒนาโครงการขนาดใหญของรัฐตอชุมชนขนาดเล็กที่ชายฝงทะเลอันดามันของ
ไทย วาบางครั้งในทางเลือกของการพัฒนาที่ตองแลกความตองการของคนกลุม
ใหญกับชีวิตของคนกลุมเล็กยังคงเกิดอยูเสมอๆ ภายใตความไมเทาของอํานาจ
ความรูและการตอรอง งานไดฉายภาพของความไมเปนธรรมทางสุขภาวะที่เกิด
จากการใชคํานิยามแบบเกาๆ กับบริบทสังคมและทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไป
การจะสร า งความเป น ธรรมให เ กิ ด จึ ง ไม ใช แ ค เ รื่ องของการมองเพี ย งความ
ตองการของคนหมูมากเพียงอยางเดียวหรือการเลือกหยิบยกความหมาย ความรู
หรือนิยามอันเกิดมากอนอีกตอไป หากแตหมายความถึงการเขาใจในบริบทของ
แตละชวงเวลาเพื่อสรางความรู นิยามและโอกาสที่จะสรางความเปนธรรมใหกับ
ทุกคน
เชนเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุมแรงงานตางดาวชาวลาวที่มาทํางานรับ
ใชในบานบทความเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางาน: แรงงานตางดาวที่ทํางาน
รับใชในบาน (Quality of Work Life: Migrant Domestic Workers)
ของ กนกวรรณ จิตรโรจนรักษ และมณฑล สรไกรกิติกูล ที่พยายามอธิบายวา
คุณ ค าของแรงงานกั บ คุณ ภาพชี วิต ที่ ดีเกิ ดได อย า งไร เมื่ อพิ จ ารณาจากด า น
รายได ค า ตอบแทน สมดุ ล ของการทํ า งาน ความเป น อยู และอิ ส ระในการ
ติดตอสื่อสารกับภายนอก งานชิ้นนี้อธิบายวาความสัมพันธที่ดีระหวางนายจาง
และลูกจางเปนปจจัยหลักรวมกับทัศนคติของแรงงานเรื่องอาชีพรับใชในบาน
เปนอาชีพที่ดี อีกทั้งรายไดที่สูงกวาในประเทศลาว ลวนมีสวนในการผลักดันให
แรงงานตางดาวมีความพอใจกับคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นในฐานะแรงงานรับจาง
ซึ่งผลเชิงบวกที่เกิดขึ้นสงผลตอการลดการขาดแคลนแรงงานคนรับใชในบานได
อยางดี
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การพัฒนารู ปแบบการจัดการศึก ษาสําหรับ บุตรแรงงานตางดา ว
(The Development of an Educational Management Model for
Migrant Children) ของ รัตนา จักกะพาก และรัชฎาพร เกตานนท แนว
แหงธรรม เปนการอธิบายการบริหารจัดการรูปแบบการศึกษาสําหรับลูกคนงาน
ตางด าวในไทยที่ดูเหมือนจะได รับโอกาสในการเข ารับ การศึ กษาในระบบได
แตกลับพบวารูปแบบที่ดีประกอบดวยองคประกอบจํานวนมากที่ตองพิจารณา
ถึงความแตกตางของผูเรียนที่หลากหลาย ความตองการของผูเรียน และสุดทายคือ
การประยุกตใชนโยบายจริงในแตละพื้นที่ ที่ทําใหแนวโนมของโอกาสของการสราง
รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับลูกแรงงานตางดาวใหประสบความสําเร็จไดยาก
งานดานการศึก ษาอีกชิ้ นเรื่ อง ภูมิ หลั ง ภาพลั กษณและการนิ ยาม
ความหมายของนักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย ตําบลสะท อน อําเภอนาทวี จังหวั ด
สงขลา (Background, Images and Definitions of Informal Basic
Education Students: A Case Study of Na Thawi District Voluntary
Education Center, Tambon Sa-Thon, Na Thawi District, Songkhla
Province) ของ ปริยกร วิชัย เปนอีกงานวิจัยที่พยายามจะแสดงใหเห็นวาในการ
สรางกระบวนการพัฒนายอมมีรูปแบบของความหลากหลายและตองทําใหเกิด
การยอมรั บ ของสั ง คม ในการศึ ก ษาก็ เช น กั น ในระบบการศึ กษาที่ แ บ ง แยก
ออกเปน ในและนอกระบบอยางชัดเจนไดผ ลักนั กเรียนนักศึ กษาให ออกจาก
ความชอบธรรมของการอยูในระบบที่มีคุณคา ดังนั้นการศึกษานอกระบบขั้น
พื้นฐานจึงพยายามสรางคุณคาของความเปนนอกระบบดวยวิธีการตางๆ ใหลด
ความไมเทาเทียมในมุมมองของสังคม
งานชิ้นสุดทาย คือ ปริทัศนหนังสือ: The Blue Sweater: Bridging
the Gap Between Rich and Poor in an Interconnected World.
ของแจ็คเกอลีน โนโวกราตซ (Jacqueline Novogratz) โดย จิตติพร ฉาย
แสงมงคล เปนงานกึ่งวิชาการทางเศรษฐศาสตสังคม ที่ผูเขียนไดนําเสนอผาน
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หนังสือกึ่งอัตชีวประวัติของผูเขียนที่อาจจะเรียกไดวาเปนนักเศรษฐศาสตรที่ผัน
ตัวมาเปนนักพัฒนา หนังสือไดเลาเรื่องของความสําเร็จในการทํางานขององคกร
เอกชนในการพัฒนาประเทศที่ยากจน เชน กานา เคนยา อินเดีย หรือแอฟริกา
ในหนังสือ แจ็คเกอลีนไดแสดงใหเห็นวา การลงทุนแบบ “ทุนนิยมอดทน”
(patient capitalism) ในระยะยาวที่ไมหวังผลกําไรเปนแนวทางที่จะสราง
ประโยชนตอสังคมได จุดกลางหรือความรวมมือระหวางแนวคิดทุนนิยมทาง
เศรษฐศาสตร กับการทํางานการกุศลแบบไมหวังผลกําไรหรือใหเปลาเพียงชั่วครู
ชั่วยาม อาจจะเปนแนวทางที่สรางนวัตกรรมใหมในการสรางสรรคสังคม ทั้งนี้
ขอขอบคุณเครือขายวิชาการเพื่อสังคมเปนธรรม (JuSNet) ที่ไดแนะนําหนังสือ
และผูปริทัศนใหกับวารสาร และหวังวาเครือขายเชิงวิชาการในลักษณะนี้จะ
ผลักดันใหงานวิชาการสามารถขยายวงกวางออกไป
ในหวงสองสามเดือนที่ผานมาประเทศไทยสูญเสียนักพัฒนาผูยิ่งใหญไป
แตเมื่อยอนกลับไปดูงานพัฒนาที่ทุมเทของทานยิ่งทําใหเราเห็นวางานพัฒนาที่จะ
สรางความกินดีอยูสุขของประชาชนไมใชเรื่องง าย ความลําบากของการสราง
โอกาสใหกับประชาชนทุกคนในประเทศเปนประเด็นสําคัญเพราะนั้นคือชีวิตผูคน
งานพัฒนาของ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9” ใน 70 ป ที่ผานมา
กําลังบอกเราอีกวา เราจะตองกาวเดินกันตอไปทามกลางพายุที่ถาโถมอีกมาก

แตเราตองเขาใจในบริบทของไทยยืนอยูบนฐานแบบไทยๆ และเปดรับเอา
แนวคิดใหมๆ เพื่อปรับใหการพัฒนาเปนการพัฒนาที่เกิดเปนความงอกงาม
ที่แทจริง มิใชการพัฒนาที่นํามาแตปญหา

ในนามของวารสารวิจัยสังคม ขาพระพุทธเจาขอนอมรําลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณในคุณูปการที่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช” ทรงไดริเริ่มหลักแหงการพัฒนาที่พอเพียงอยางยั่งยืนที่มุงให
ประชาชน หรื อคนสามารถพึ่ ง ตนเองได เ ป น หลั ก ซึ่ง ความเขมแข็งของ
มนุษยจะนําใหเราสามารถมีหลักในการเดินเขาสูศตวรรษที่ 21 ไดอยาง
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เขมแข็งตอไป และเราจะนอมนําพระปณิธานเปนหลักในการดําเนินงาน
ของวารสารที่มุงเผยแพรงานวิชาการอันเปนประโยชนตองานพัฒนา และ
สังคม ใหเกิดซึ่งการกินดีอยูสุขของประชาชนเชนที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จะยังเปนเรือธงใหกับสังคมมาโดยตลอดกวา 100 ป และจะยังมุงมันเพื่อเปนดั่ง
เสาหลักแหงแผนดิน (Pillar of the Kingdom) ในการกาวสูศตวรรษที่สองของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปพรอมกับสังคมไทยอยางเต็มภาคภูมิ
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