บรรณาธิการแถลง
“วารสารพัฒนาสังคม” ปีนี้ถือว่ามีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่เริ่มผลิตออกสู่ชุมชนวิชาการ
ฉบับแรกในปี 2541 และหลังจากนั้นได้มีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง พร้อม ๆ กับมีการพัฒนาความ
เข้มข้นทางวิชาการจนได้รับการรับรองคุณภาพอยู่ในฐาน “TCI กลุ่ม 1” ในปี พ.ศ.2558 โดยมีคะแนน
Citation เพิ่มขึ้นเป็นประจาทุกปีอย่างน่าพอใจ จนกระทั่งในปีนี้วารสารพัฒนาสังคมได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ACI (ASEAN Citation Index) กระนั้นก็ตามในอนาคตจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพต่อไปอย่าง
ไม่หยุดยั้งเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลเต็มรูปแบบ
วารสารพั ฒ นาสั ง คมฉบั บ ที่ ท่ า นก าลั ง อ่ า นอยู่ ใ นขณะนี้ (ฉบั บ ที่ 1 ปี ที่ 20 พ.ศ. 2560)
ประกอบด้วยบทความอันแตกต่างหลากหลายและน่าสนใจในแง่มุ มต่าง ๆ จานวน 8 บทความ บทความ
แรก เกี่ยวข้องกับแนวคิด “ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ” ซึ่งนิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ ได้ใช้เป็นกรอบใน
การศึ กษาถึงการจัด การความขัด แย้ งในชุมชนภาคใต้ ที่ เน้ น การมี ส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน
กระบวนการค้นหาความจริง เพื่อนาไปสู่ความสานึกผิด ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย การให้อภัย และการให้
คามั่นสัญญาที่จะปรับปรุงตัวและไม่ทาผิดซ้าอีก โดยชุมชนไม่ผลักไสผู้กระทาผิดให้กลายเป็นคนนอก
ระบบดั งกล่าววางอยู่บนหลักจารีตของชุมชนในการจั ดการความขัดแย้ งให้ ลุล่ว งโดยไม่ ใช้กลไกทาง
กฎหมาย (เว้นแต่กรณีที่จาเป็น)
บทความต่อมาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับเด็กเล็กของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งรัฐบาลไทยได้
กาหนดนโยบาย โดยยึดถือหลักสากลของสหประชาชาติที่มีเนื้อหาก้าวหน้า แต่ในทางปฏิบัติยังประสบ
ปัญหาหลายด้าน ผู้เขียนคือ บูชิตา สังข์แก้ว และพันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ได้ค้นพบว่าการจัดการศึกษาแก่เด็ก
กลุ่มชาติพันธุ์ใน อ.แม่สอด จ.ตาก ประสบปัญหาหลายอย่าง อาทิ เด็กที่เป็นลูกหลานของแรงงานต่างด้าว
มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทรัพยากรทางการศึกษาในพื้นที่ไม่เพียงพอ ผู้ปกครองชาวไทยบางส่วนไม่
ยอมรับจนต้องพาลูกย้ายหนีไปเรียนที่อื่น ปัญหาโรคติดต่อ หลักสูตรไม่สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ใน
ท้องถิ่น และปัญหาด้านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาอันเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาเรียน ด้วยเหตุนี้จึงมี
ความจาเป็นที่ท้องถิ่นจะต้องปรับปรุงนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้า และหาทางจัดการศึกษาที่เหมาะสม
กับบริบทของท้องถิ่นแต่ละแห่งต่อไป
บทความที่สาม เกี่ยวข้องกับการดาเนินนโยบายสาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐได้บริหารจัดการ
โดยอาศัยกลไกราชการที่รวมศูนย์อานาจ และรัฐเป็นผู้ดาเนินงานเองทั้งหมด โดยประชาชนเป็นเพียง
ผู้รับบริการเท่านั้น แต่ในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมานี้ภาครัฐได้หันมาเน้นการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น การมี
ส่ ว นร่ ว ม และด าเนิ น งานร่ ว มกั บ ภาคประชาสั ง คมในรู ป ของภาคี เ ครื อ ข่ า ยมากขึ้ น หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
“การจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่” (new public governance) เจ้าของบทความคือ สมศักดิ์ สามัคคี

ธรรม ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาทาการศึกษาในกรณีของการจัดการป่าชุมชนภาคตะวันออก เพื่อค้นหาตัว
แบบที่เหมาะสมสาหรับการจัดการป่าชุมชนที่ประกอบด้วยชาวบ้านเป็นภาคีหลัก ส่วนภาคีสนับสนุน
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ เอ็นจีโอ วัด โรงเรียน ภาคธุรกิจ และชมรม/เครือข่ายต่าง ๆ กระนั้นก็ตาม
ความรับผิดชอบในการจัดการป่าในภาพรวมก็ยังคงเป็นของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยผ่านการกากับติดตาม
ทางอ้อมมากกว่าการเข้าไปควบคุมทางตรง
บทความที่สี่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ตามโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ซึ่งเป็นโครงการของ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตใจของสมาชิกในชุมชนให้มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานสาคัญ
อันจะเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านต่าง ๆ ในภาพรวม ผู้เขียนคือ ไพโรจน์
ภัทรนรากุล และแพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์ ได้ศึกษาหมู่บ้านช่อสะอาดที่ได้รับรางวัลและเป็นหมู่บ้าน
ตัวอย่างของการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวจานวน 2 แห่งในภาคอีสานกับภาคตะวันออก เพื่อแสดงถึ ง
หลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาตามกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะที่เป็นรากฐาน
ของการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
บทความต่อมาเกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ เนื่องจากคนพิการที่มีความสามารถในการ
ทางานส่วนใหญ่ยังไม่อาจหางานทาได้ ส่วนคนพิการที่ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ทางานส่วนตัว ในขณะที่
เป็นลูกจ้างภาคเอกชนและภาครัฐมีจานวนเล็กน้อยเท่านั้น เจ้าของบทความคือ นราเขต ยิ้มสุข และ
กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ ได้แสดงให้เห็น ว่าทั้ง หลั กการสากล (อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่ า ง
ประเทศ) และกฎหมายต่าง ๆ ภายในประเทศต่างส่งเสริมการมีงานทาของคนพิการทั้งสิ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติกลับพบว่านายจ้างยังคงหลีกเลี่ยงการจ้างงานคนพิการกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีทัศนคติเชิงลบ
และมองว่าคนพิการเป็นคนผิดปกติ โดยมิได้มองว่าความพิการเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งท่ามกลางความ
แตกต่างหลากหลายอันเป็นสภาวะปกติที่ดารงอยู่ในสังคม ปัญหาดังกล่าวนี้ควรได้รับการแก้ไขอย่าง
จริงจัง เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีงานทา มีรายได้ ลดการพึ่งพิงผู้อื่น อันเป็นพื้นฐานสาคัญของการดารงชีพ
อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในสังคม
บทความที่หก เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกของสังคมออนไลน์ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ
ผู้คนที่มีความสนใจร่วมกันจนก่อรูปเป็น “ชุมชนเสมือนจริง ” (virtual community) โดยสมาชิกต่างมี
ความผู กพั น ธ์ ต่ อกัน และเชื่ อมโยงเป็ นเครือข่า ย ชุ ม ชนบนโลกไซเบอร์จึ งมี ความส าคัญ และน่าสนใจ
เนื่องจากมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้คนจานวนมาก กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้ และอาแว มะแส
ได้ศึกษาถึงการปฏิสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กที่เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ อันก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
พร้อมๆ กับบ่มเพาะความไว้วางใจต่อกัน ซึ่งผลการศึกษาในกรณีของหญิงพบว่าพวกหล่อนสามารถจัดการ
ปัญหาความรักบนเฟซบุ๊กโดยผ่านการปรึกษาหารือบนสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ สังคมเสมือนจริงใน
รูปแบบดังกล่าวจึงควรได้รับการส่งเสริมเพื่อสร้างชุมชนที่ตอบสนองต่อความต้องการในสังคมสมัยใหม่ได้
อย่างสอดคล้อง

บทความที่เจ็ด สุวิชา เป้าอารีย์ ได้วิเคราะห์ผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่มี ต่อ
การดาเนินงานของกระทรวงยุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของประชาคมอาเซียนที่สามารถ
ท านายได้ ก็คื อ การเจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิจ จะเพิ่ ม ขึ้น อย่ า งรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภาคการ
ท่องเที่ยว การแปรรูปสินค้าเกษตร และภาคอุตสาหกรรม กระนั้นก็ตามประเทศไทยจะประสบปัญหาด้าน
ความเหลื่อมล้าในการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม การว่างงาน และความยากจน มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาหางานทาในประเทศไทยอันจะส่งผลให้เกิดความเป็น
พหุวัฒนธรรม และปัญหาอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายข้ามชาติอย่างซับซ้อนและมี ความ
รุนแรงมากขึ้น โดยปัญหาทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งในอนาคต
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อหาทางรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง
บทความสุดท้าย ได้นาเสนอประเด็นที่มีความสาคัญและน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งก็คือ การ
จัดการศึกษาของชาติในทุกระดับ นับตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงมหาวิทยาลัย
โดยเจ้าของบทความ หลี่ เหรินเหลียง และสุพรรณี ไชยอาพร ได้ทาการเปรียบเทียบนโยบายการจัด
การศึกษาของประเทศไทยและประเทศจีน ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างระบบ
การศึกษาของทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ยังจุดประกายให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ อันมีความสาคัญต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อจะได้ทาหน้าที่อันสาคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไปในอนาคต
แท้จริงแล้ว วารสารทุก ๆ ฉบับ มิได้เป็นเจ้าของโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง) แต่
ทุ ก ๆ คนในชุ ม ชนวิ ช าการต่ า งมี ส่ ว นเป็ น เจ้ า ของร่ ว มกั น ทั้ ง สิ้ น สมาชิ ก ทุ ก คนต่ า งมี สิ ท ธิ เ ข้ า ถึ ง
วิพากษ์วิจารณ์ นาไปอ้างอิง ส่งบทความมาร่วมตีพิมพ์ และให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ ผลิตผลของ
วารสารทางวิชาการฉบับหนึ่ง ๆ จึงเกิดจากกระบวนการปฏิสังสรรค์และจัดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกภายในชุมชนวิชาการนั้น ๆ ซึ่งวารสารพัฒนาสังคมก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่ได้รับการ
ยกเว้น สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านทุกท่านได้ตระหนักถึงการมีส่วนเป็นเจ้าของดังกล่าว พร้อม ๆ กับแสวงหา
หนทางในการมีส่วนร่วมตามที่ตนถนัด เพื่อจะได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือในการขับเคลื่อนวารสารพัฒนา
สังคมให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
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