
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59-12 รักษาการผู้อ านวยการ RSDI กับบทบาทใหม่ของ “สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม”

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  และรักษาการผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคม ให้สัมภาษณใ์นรายการรอบรั้ว มข. ด าเนินรายการโดยคุณเบญจมาภรณ์ มา
มุข ทางสถานีวิทยุสถาบัน FM.103 Mhz. 10.10 – 11.00 น.   

เรื่องการปรับเปลี่ยน ทิศทางการวิจัยหลักซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ
มหาวิทยาลัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ปรับเปลี่ยนบทบาทและเปลี่ยนชื่อ
เป็น "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม : RSDI"  

 
 

การปรบัเปลีย่นพันธกิจขององค์กรส าคัญ 
ที่มีบทบาทที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสูภ่าคสังคมและประชาสังคม 

ค าถาม : ท าไมถึงเปลี่ยน? 
สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ rdi จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2522 มีภารกิจการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและท างานวิจัยควบคู่

ไปด้วย เมื่อเวลาผ่านไปงานวิจัยก็มีหลากหลายและมีความส าคัญมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้แยกงานบริหารงานวิจัยออกมาเป็นกอง
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สถา บันวิจ ัยและพ ัฒนา 
คือ 

สถา บันวิจัยเพ ื่อพัฒนาส ังคม 
Research for Social Development Institute : RSDI 

๒๐๑๗ 
สวัส ดีปีให ม่ 

ขออ าน าจค ุณพระศ รีรัตนตร ัยดลบ ันด าลให้ท ุกท่าน 

มีส ุขภาพใ จท ี่ดี ส ุขภาพก ายแ ข ็งแรง 

เป ็นก า ลังเพ ื่อพัฒนาส ังค มร่ว มกัน ต่อไป 

สถาบัน วิจัยเพื่อพ ัฒนาสังคม  ม หาวิทยาลัยข อนแ ก่น 



 

บริหารงานวิจัยสังกัดฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภารกิจด้านงานบริหารงานวิจัยของ rdi จึงหมดไป สอดคล้องกับในปี 
พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปลี่ยนสถานไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ จึงมีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดรับกับ
ภารกิจให้มากขึ้น 

จุดแข็งที่ส าคัญของ rdi ที่ผ่านมาคือ มีนักวิจัยทางด้านสังคมที่เข้มแข็ง มีเครือข่ายค่อนข้างมาก ซึ่งท าให้เป็นที่รู้จักในชุมชนหรือ
ในสังคมอีสานหากพูดถึง “rdi” จุดแข็งนี้จึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยน สถาบันวิจัยและพัฒนา rdi มาเป็น “สถาบันวิจัยเพื่อ
พัฒนาสังคม : rsdi (Research for Social Development Institute)” มีภารกิจเน้นการท าวิจัยเฉพาะด้านมากขึ้น  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดระดับของการวิจัยเป็น กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย และสถาบันวิจัย  กลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยจะท างานเฉพาะ
ด้านในเชิงลึก เช่น ความปรองดอง สันติศึกษา การท่องเที่ยว ชุมชน อยู่ดีมีสุขหรือความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ที่ยังขาดอยู่
คือ “การบูรณาการงานวิจัย” เป็นไปได้ยากที่งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งเป็นความถนัด
เฉพาะด้านจะถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนหรือสังคมได้ จะท าอย่างไรที่เราจะบูรณาการงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าและดึงภาคส่วน
ต่างๆ เข้ามาร่วมกันได้ ดังนั้น ภารกิจส าคัญหนึ่งของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม คือ “บูรณาการงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม”   

 
ค าถาม : กับการปรับโครงสร้าง 
rdi เดิมมีสถานะเทียบเท่าคณะ เมื่อปรับเปลี่ยนเป็น rsdi ซึ่งมีความเฉพาะด้าน จึงท าใหโ้ครงสร้างเล็กลง ยืดหยุ่น ไม่แข็งตัว แต่

ก็ยังคงท างานมุ่งเป้าเฉพาะด้านมากขึ้น ทรัพยากรต่างๆ ก็จะได้รับการจัดสรรลงไปตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เช่น ภายในหน่วยงานจะประกอบด้วยกลุ่มภารกิจงาน ด าเนินงานหรือปฏิบัติงานตามภารกิจเด่นๆ ที่มีผลกระทบชัดเจน เมื่อ
ประสบผลแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปท าโครงการอื่นๆ ต่อไป “ยืดหยุ่น ปรบัตามสภาพ” 

 
ค าถาม : การเชื่อมโยงงานวิจัยกับนโยบายรัฐ 

โครงการหลัก ได้มีการหารือโดยยึดความเข้มแข้งของนักวิจัยเป็นหลัก 
ในช่วงของการเริ่มต้น rsdi หากจะมีโครงการที่เป็นเรือธง Flagship ที่เป็น
ประโยชน์ต่อภาคตะวันออกเฉพียงเหนือ สอดคล้องกับความเข้มแข้งนักวิจัย
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 โครงการ 

1. สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ภาคอีสานจะมี
ความต่างคือ มีการอพยพย้ายถิ่น โดยคนหนุ่มสาวจะไปท างานที่อื่น เหลือคน
สูงอายุอยู่บ้าน จะมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งคนเหลือนี้ก็อยู่ในภาคเกษตรกรรม 
จึงเป็นประเด็นที่ว่าจะท าอย่างไรให้คนเหล่านี้อยู่ในภาคเกษตรกรรมได้อย่างมี
ความสุข มีประสิทธิภาพ เป็นเกษตรกรผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพและมี
ความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางด้านวิทยาศาสตร์มักมองในเรื่อง
ท าไมอุณหภูมิเปลี่ยน สภาพภูมิอากาศเปลี่ยน แต่ในมุมทางสังคมเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น ในภาคอีสานหากเรามองด้านเกษตรกรรม เมื่อสภาพอากาศ
เปลี่ยนฤดูกาลเปลี่ยนผลผลิตด้านเกษตรกรรมก็จะพบปัญหา หรือเรื่องหมอก
ควัน การเผาตอฟางข้าว การเผาไร่อ้อย เราจะแก้ปัญหาที่เป็นผลกระทบได้
อย่างไร? เราจะบอกให้ชาวบ้านเลิกเผาได้อย่างไร?  

3. ความมั่นคงของชุมชน จะท าอย่างไรให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับการที่ชุมชนมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและยังอยู่ในภาค
เกษตรกรรม ท าอย่างไรให้สังคมอีสานจะพึ่งตนเองได้โดยลดการพึ่งพานโยบาย
รัฐให้น้อยลง  

ซึ่งเป็น 3 แนวทางส าคัญที่คาดว่า rsdi และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะ
ช่วยขับเคลื่อนประเด็นเพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบในเชิงบวกให้มากขึ้น 
โดยใช้อาศัยจุดแข็งของ rsdi ใช้กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน หน่วยงานต่างๆ ภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน  3 
ยุทธศาสตร์หลักนี้  

ค าถาม : เงื่อนไขการขับเคลื่อน 
ในระยะแรกนี้ เริ่มด้วยความชัดเจนเรื่องวิธีการ road map ว่ามีใครบ้าง? จะท าอะไร? อย่างไร? มีเครือข่ายที่สนใจมากน้อย

เท่าใด? โดยเริ่มจากการระดมความคิดเห็น หลังจากนั้นจะไปสู่การสร้างให้เห็นความส าคัญในสิ่งที่ rsdi จะท าเพื่อหาผู้ร่วมทุน ซึ่ง
ทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ เพื่อผลักดันให้เกิดผลกระทบไปสู่สังคมรวมถึงนโยบายด้วย และทั้ง 3 ประเด็นหากเมื่อมี
ความพร้อมถึงที่สุดแล้วเราจะเดินทางตาม road map ที่ก าหนดไว้ไปพร้อมกัน ซึ่งผลของการด าเนินงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่
ขับเคลื่อนโดย rsdi และ มหาวิทยาลัยจะคู่ขนานและสอดรับกันไปกับกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐต่อไป 

 
 



 

ค าถาม : ความท้าทายและผลกระทบ 
ทุกวันนี้งานวิจัยมีพลวัตอย่างมาก มกีารเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดังนั้น จึงต้องก าหนดแผนงานและสามารถยืดหยุ่นได้หากมี

การเปลี่ยนนโยบาย ดังนั้น หากมีปัญหาเรื่องเครือข่าย งบประมาณ หรือนโยบาย เป้าหมายที่ก าหนดไว้ยังต้องอยู่คงเดิม ต้องเดิน
ต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะพยายามสนับสนุนให้มากที่สุด หรือแม้ในอนาคตมีประเด็นอื่นๆ
เกิดขึ้นใหม่ ก็สามารถขยับเพ่ือเพ่ิมประเด็นได้อีกดว้ย 

โดยประเด็นสังคมสูงวัย ประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ประเด็นอื่นๆ ที่มีผลกระทบในวงกว้าง ประเด็นเหล่านี้ก็ยังคง
ด าเนินการอยู่และเดินไปด้วยด ี

 
ค าถาม : ผลงาน 30 ปีที่ผ่านมา 

หากพูดถึง rdi ในชุมชนในสังคมภาคอีสานจะรู้จัก ไม่ใช่จากชื่อของโครงการ แต่
เพราะการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความเหลือมล้ าทางสังคมในชุมชน ความใกล้ชิดกับ
ชุมชน การลงไปสัมผัสจริง การท างานที่ลงพ้ืนที่จริง การท างานที่เข้าใจบริบทสังคมภาค
อีสาน ท าเพ่ือภาคอีสานจริง เป็นจุดเด่นที่ท าให้โครงการต่างๆ ประสบความส าเร็จ 

ส่วนการบูรณาการภายในมหาวิทยาลัย เช่น ประเด็นผู้สูงวัยมีความร่วมมือจาก
นักวิจัยนักวิชาการจากในมหาวิทยาลัยหลากหลายคณะมาร่วม อีกส่วนหนึ่งที่ rdi ใน
อดีตท าได้ดีมากคือ “การพัฒนานักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรในเรื่องการฝึกอบรม
เพิ่มประสบการณ์ในการท างานกับชุมชน” ต้องมาเรียนรูก้ับ rdi 

 rsdi ก็ยังคงให้ความส าคัญกับเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้น ถือเป็นภารกิจส าคัญ การ
พัฒนานักวิจัยในมหาวิยาลัย นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก อีกทั้งบุคลากรทางการ

วิจัยจากหน่วยงานในต่างประเทศ ให้เข้าใจชุมชนและลงไปท างานวิจัยในชุมชนอย่างไร  สอดคล้องเป็นพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการผลิตบุคลากรไปรับใช้สังคมคือ ready to work พร้อมที่จะท างานและจะท างานอย่างไรที่จะเข้าใจ
สังคมท างานเป็นระบบมากขึ้น 

“ความท้าทายหนึ่งที่ส าคัญ ไม่ใช่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว แต่ความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศหรือสังคมโลกนี้มากขึ้น งานวิจยัจึงจะต้องปรับเปลี่ยนไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้” 

 

 
ท่านสามารถชมย้อนหลังได้จาก facebook live คุณเบญจมาภรณ์ มามุข 
https://www.facebook.com/benjamama/videos/1557033294323560/ 
ประสานงานข้อมูล : รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์  และ คุณภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ รักษาการรองผู้อ านวยการ 
ภาพ : ข่าว คุณจิตติ กิจพงษ์ประพันธ์ 
ภาพประกอบจาก internet 
 
 
 
 
 
 

 ติดตามข่าวสารหรือข้อมูลยอ้นหลังที ่http://rsdi.kku.ac.th 

https://www.facebook.com/benjamama/videos/1557033294323560/

