บรรณาธิการแถลง
“วารสารพั ฒ นาสั ง คม” ฉบั บ ที่ 1 ปี ที่ 21 พ.ศ. 2562 ประกอบด้ ว ยบทความที่ น่ า สนใจ
หลากหลายประเด็นจานวน 10 บทความ เริ่มต้นด้วยบทความของ วรรณภา ทองแดง ที่ได้รวบรวม
บทความภายใต้กระบวนทัศ น์ “การพั ฒ นาที่ ยั่งยื น ” และได้ ทาการวิพ ากษ์เพื่อแสวงหาว่า นโยบาย
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นการปฏิบัติจริงหรือเป็นเพียงแค่วาทกรรม
บทความต่อมาเป็นบทความที่มุ่งศึกษาพลวัตและสาเหตุความขัดแย้งจากการดาเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่าน
หิน ซึ่งผู้เขียนคือ จิรวัฒน์ ศรีเรือง ได้ทาการศึกษาตามแนวทางวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งได้บทสรุปที่น่าสนใจ
บทความที่สาม เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาการกระจายรายได้ในประเทศไทย กรณีศึกษาค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคทางรายได้ของครัวเรือน พ.ศ 2552 - 2560 โดย อานนท์ เทพสาเริง โดยใช้
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ จากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของประเทศไทยระหว่างปี
พ.ศ 2552 - 2560
บทความที่สี่ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวข้ามรุ่น ซึ่งผู้เขียน กาญจนา เทียนลาย
และ วรรณี หุตะแพทย์ ได้นาเสนอมุมมองของปู่ย่าตายายในครอบครัวข้ามรุ่นว่ามีการติดต่อกับลูกผู้ย้าย
ถิ่นอย่างไร เพื่อที่จะคงความสัมพันธ์ระหว่างกัน ผ่านทางบทความเรื่อ คนไกลบ้าน: การสื่อสารของ
ครอบครัวข้ามรุ่น ผ่านวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การย้ายถิ่น
และครอบครัวข้ามรุ่นในประเทศไทย”
บทความถัดมา ภัทรพรรณ ทาดี ได้ศึกษาบริบทของงานที่เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของแม่ที่ต้องทางาน ผ่านบทความเรื่อง เมื่อแม่ต้องกลับไปทางาน: ภาวะยากลาบากสาหรับแม่ทางานใน
การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ด้ ว ยวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ร่ ว มกั บ การ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล
บทความที่หก เป็นบทความที่ศึกษาถึงประเภท กระบวนการสร้าง และผลที่เกิดจากเครือข่าย
ทางสั งคมของกลุ่ม นักวิ่ง มาราธอน โดย ทรงศักดิ์ รักพ่ ว ง ใช้ วิ ธิ วิ จัย เชิงคุ ณ ภาพ เพื่ อท าความเข้าใจ
เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน
บทความที่ เจ็ ด เป็ น ประเด็ น เกี่ย วกับ ความเสี่ ย งด้ า นสุ ขภาพของชุ ม ชนจากการตกค้ า งของ
สารเคมีทางการเกษตรในนาข้าว จังหวัดชัยนาท โดยผู้เขียน จินตนา อมรสงวนสิน ได้ทาการวิเคราะห์
ปริมาณการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรจากตัวอย่างน้าจากนาข้าว นามาวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณ
และชนิดของสารตกค้าง รวมถึงประเมินค่าความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี ตลอดจนจัดทาแผนที่พื้นที่ที่
มีความเสี่ยงจากสารเคมีตกค้าง

บทความที่แปด เป็นการนาเสนอภาพการเปลี่ยนผ่านสังคมเกษตรพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่
ในบทความเรื่อง การเปลี่ยนผ่านสังคมเกษตรพื้นที่สูงท่ามกลางการรุกของพืชพาณิชย์ : กรณีศึกษาการ
ปลูกมะเขือเทศเพื่อการค้าที่บ้านนาฟ่อนและบ้านแม่ต๋อมบน จังหวัดเชียงใหม่ ซึงผู้เขียน จิรวัฒน์ รักชาติ ใช้
วิธิวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก และได้ใช้แบบสารวจเกี่ยวกับวิถีการผลิตและการค้ามะเขือเทศ
ซึ่งทาให้เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตและการจัดการแรงงานภายใต้บริบทที่ศึกษา
บทความที่เก้า ผู้เขียน โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ ได้ทาการศึกษาการพัฒนาชุมชนเมืองและที่อยู่อาศัย
ในเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และการใช้ที่ดินสาหรับการวางแผน
บริหารจัดการพื้นที่ รวมถึงศึกษาแนวทาง รูปแบบ และกระบวนการของการพัฒนาเมืองในมิติของที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสม พร้อมนาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในภาพรวม
บทความสุดท้าย มุ่งศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของชนชั้นกลางใน
เมืองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดย โสวัตรี ณ ถลาง ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพผ่านมุมมอง
แบบชาติพันธุ์วรรณาแบบมหภาคและปรากฏการณ์นิยม ทาการศึกษาชนชั้นกลางในเมืองและการพัฒนา
คุณภาพชิวิต กรณีศึกษา พื้นที่ชานเมืองตอนเหนือและตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อ
หาแนวทางที่เรียกว่า “ความร่วมมือแบบเมือง” เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านและสมาชิกวารสารทุกท่านได้โปรดมีส่วนร่วมด้วยการให้คาแนะนาที่เป็น
ประโยชน์และส่งบทความมาร่วมตีพิมพ์ เพื่อจะได้ช่วยกันขับเคลื่อน “วารสารพัฒนาสังคม” ให้มีการ
พัฒนาในเชิงคุณภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
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