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ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 981/2559)

เรื่อง จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

สำานักงานอธิการบดี
	 ดว้ยสมควรให้จัดตัง้สถาบนัวจัิยเพือ่พฒันาสงัคม	

สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พื่อทำาหน้าที่
ในการสร้างและบูรณาการองค์ความรู้	เพื่อการแก้ปัญหา

พฒันาชมุชนและสงัคมของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือและ
ประเทศ	สูก่ารกำาหนดเปน็ขอ้เสนอเชงินโยบายสาธารณะ
	 อาศัยอำานาจในมาตรา	 73(1)	 แห่งพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน่	พ.ศ.2558		และตามความ
ในข้อ	24	ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ว่าด้วยการจัดตั้ง	การรวม	และการยุบเลิกส่วนงาน	
และการแบ่งหน่วยงาน	หน่วยงานย่อยของส่วนงาน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.2559	กอปรกับ	
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในการประชุมครั้งที่	6/2559	เมื่อวันที่	20	
มิถุนายน	2559	จึงออกประกาศดังนี้

	 ข้อ	1	ประกาศนี้เรียกว่า	“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น	(ฉบับที่	918/2559)	เรื่อง	“จัด
ตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	สำานักงานอธิการบดี”

	 ข้อ	2	ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.2559
	 ข้อ	3	ให้จัดตั้ง	“สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม”	เป็นหน่วยงานภายในสำานักงานอธิการบดี

  
	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	29	มิถุนายน	พ.ศ.2559

001 ประกาศ “จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม”
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002 มข. รว่มขบัเคลือ่นแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบ จดัต้ัง “ศูนย์วิชาการ
แรงงานนอกระบบ” สร้างองค์ความรู้และพัฒนาผู้นำา
	 มข.	ลงนามบนัทกึขอ้ตกลง	(MOU)	
กับ	กระทรวงแรงงาน	ร่วมกับผู้แทนสถาบัน
อุดมศึกษาทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการขับ

เคลื่อน	 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ	 พ.ศ.2560-2564	 เพื่อ

พฒันาคณุภาพชวีติแรงงานนอกระบบกวา่	21	
ล้านคน	ทั่วประเทศ
	 เมื่อวันที่	4-5	เมษายน	2560	ที่ผ่านมา	กระทรวงแรงงาน	ร่วมกับ	สำานักงานสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	และมูลนิธินิคม	จันทรวิทุร	ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“การขับ
เคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ	พ.ศ.2560-2564	สู่การปฏิบัติ”	ขึ้น	ณ	

ห้องประชุมโรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค	ดินแดง	กรุงเทพฯ	โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก	สมิติ	ปลัดกระทรวง
แรงงาน	เป็นประธานเปิดการสัมมนา	ซึ่งได้กล่าวเปิดว่า	แม้ปัจจุบันแรงงานนอกระบบจะมีจำานวน
ถึง	 21.3	 ล้านคน	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 55.6	 ของผู้มีงานทำาทั้งหมด	 38.3	 ล้านคน	 แต่แรงงาน

นอกระบบที่อยู่ในหลากหลายสาขาอาชีพ	 ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร	 รับจ้าง	 ค้าขาย	 ตลอดจนอาชีพ																				
อสิระอืน่ๆ	ประสบปญัหาหลายประการ	อาท	ิยงัเขา้ไมถึ่งหลกัประกันทางสงัคมเทา่ทีค่วร	มคีวามไม่

มัน่คงในการประกอบอาชพี	คา่ตอบแทนจากการทำางานต่ำา	สภาพการทำางานมคีวามเสีย่งตอ่สขุภาพ	
เป็นต้น	การคุ้มครองดูแลแรงงานนอกระบบ	จึงอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน	รวมทั้ง
ปัจจุบันภาคประชาสังคม	และตัวแรงงานนอกระบบเอง	มีความตื่นตัวในการสร้างเครือข่ายขึ้นเพื่อ

ดูแลกันเองมากขึ้นตามลำาดับ	จึงเป็นที่มาของความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ	กับกระทรวงแรงงาน	จัด
ทำา	แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบขึน้	เพือ่เปน็กรอบแนวทางการในการดแูล

และพฒันาคณุภาพชวีติแรงงานนอกระบบ	โดยฉบบัปจัจุบนัเปน็ฉบบัที	่2	ระยะเวลาของแผน	ตัง้แต	่
พ.ศ.2560	ถึง	พ.ศ.2564	และเพือ่ให้แผนดงักลา่วมกีารขบัเคลือ่นอยา่งบรูณาการระหวา่งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	กระทรวงแรงงานจึงได้ร่วมกับ	สสส.	จึงจัดการสัมมนา
ครั้งนี้ขึ้น	โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ	กว่า	200	คน

	 ในวันแรกของการสัมมนา	 นอกจากพิธีเปิดและปาฐกถาจากปลัดกระทรวงแรงงานดัง
กล่าวแล้ว	 ยังมีการบรรยาย	 และอภิปรายบทเรียน	 องค์ความรู้และกลยุทธ์	 และการขับเคลื่อน
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จากประสบการณ์การทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยราชการ	ภาคประชาสังคม	และองค์กรวิชาการ

มากกว่า	10	ปี	สู่การปฏิบัติในพื้นที่	โดยมอบหมายให้นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	เป็น
องค์กรหลักในการประสานงานระดับพื้นที่	ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง	มหาวทิยาลยัพะเยา	มหาวทิยาลยัมหิดล	มหาวทิยาลยัราชมงคลสวุรรณภูม	ิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	
	 สำาหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	(RSDI)	สำานักงานอธิการบดี	
ได้จัดตั้ง	“ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”	เพื่อรองรับภารกิจในการขับ

เคลือ่นการพฒันาแรงงานนอกระบบในภาคอสีาน	โดยม	ีดร.จรัญญา	วงษ์พรหม	นักวจัิยชำานาญการ

พิเศษ	เป็นประธานคณะทำางานศูนย์ฯ	ในปี	2560-2561	มีพื้นที่ปฏิบัติการในจังหวัดขอนแก่น	และ	
อุดรธานี	ซึ่งในพิธีลงนาม	บันทึกข้อตกลง	 (MOU)	กับ	กระทรวงแรงงาน	ร่วมกับผู้แทนสถาบัน
อุดมศึกษาทั่วประเทศ	ที่จัดขึ้นในวันที่	5	เมษายน	2560	นายภูมิภักด์	พิทักษ์เขื่อนขันธ์	รักษาการ

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	 เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีลง

นาม	 โดยจะเริ่มดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนเมษายน	 2560	
เป็นต้นไป

ข่าวและภาพประกอบ: ธนะจักร เย็นบำารุง (RSDI)
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ก้าวต่อไปของ... 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

…บทนำา
	 กว่า	35	ปี	ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำาเนินกิจกรรมด้านการวิจัย
และพฒันาชมุชน	และสงัคม	รวมถึงการสนับสนุนงานดา้นการวจัิยเชงิคณุภาพ
แก่คณาจารยม์หาวทิยาลยัขอนแก่น	รวมถึงการบูรณาการดา้นการวจัิยระหวา่ง
องค์กร	 หน่วยด้านการพัฒนากับมหาวิทยาลัย	 องค์ความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนาได้ถูกนำาไปสื่อสารผ่านทั้งกระบวนการอบรม	การพัฒนา	การสนับสนุน
ในด้านต่างๆ	และการเผยแพร่เป็นหนังสือเล่มอย่างมากมาย...
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	 ปัจจุบัน	สถานการณ์ทางสังคม	ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป	งานวิจัยและพัฒนาด้าน

ชมุชนและสงัคมจึงมคีวามซับซอ้นมากยิง่ขึน้	การนำาองคค์วามรู้ดา้นการวจิยัและพฒันาเดมิมา
ต่อยอดเพื่อนำาไปสู่การสร้าง	และแก้ปัญหาชุมชน	สังคมโดยมองถึงปัจจัย	และมูลฐานเดิมที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน	 ในยุคที่สังคมไทยกำาลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย
อย่างเต็มตัว	 (2562)	 ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ก้าวผ่านมาจากยุคของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้	 และ
กว่า	70%	เป็นผู้ที่มีความรู้	ความสามารถเฉพาะด้าน	และหลากหลาย	แต่ยังคงมีปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ	ด้านสุขภาพ	จะทำาอย่างไรที่จะสามารถนำาเอาศักยภาพของคนกลุ่มนี้มาใช้ได้อย่าง
สร้างสรรค์	และเกิดคุณค่า
	 ในขณะทีก่ารเปลีย่นแปลงของสภาวะภูมอิากาศโลก	(Climate	Change)	เปน็ปราก
ฎการณ์หนึ่งที่ทั้งโลกกำาลังเผชิญ	ในขณะที่สังคมไทยในความเป็นจริง	เรามีการปรับตัวมาโดย
ตลอด	โดยเฉพาะในชมุชนชนบทไทย	ทีมี่การปรับตัวในการทำามาหากิน	ทัง้ดา้นการเกษตร	การ

รกัษาพนัธุกรรมขา้ว	การปลกูพชืแบบผสมผสาน	กระทัง่การนำาแนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีงของ
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ในหลวงรัชกาลที	่9	มาใช	้การปรับตวัในภาวะการณ์ทีไ่มไ่ดอ้งิตอ่สถานการณเ์ปลีย่นแปลงของ
สภาวะภูมอิากาศโลก	แตเ่ปน็การปรบัตวัในภาวะการอยูร่อด	การใชภู้มปิญัญาของบรรพบรุษุ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง	การจัดการน้ำา	การกลับมาใช้พันธุกรรมพืชพื้นบ้าน	ต่างๆ	 เหล่านี้	 จะทำา
อย่างไรให้สิ่งเหล่านี้ได้ถูกยกระดับ	และนำาไปสู่การถ่ายทอดเพื่อสร้างทางเลือก	และทางออก
แก่ชุมชน
	 หากย้อนกลับไปเมื่อกว่า	 30	 ปีที่ผ่านมา	 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการทำางาน
ร่วมกับชุมชนในชนบทภาคอีสาน	ทั้งในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	การพัฒนาด้าน
วิสาหกิจชุมชน	การเกษตรแบบผสมผสาน	(เกษตรสำามะปิ)	และอีกหลายๆ	โครงการ	รวมถึง
ธนาคารข้าว	ธนาคารโค-กระบือ	เหล่านี้	มีปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	มี
ทั้งที่ล้มเหลว	มีทั้งที่สำาเร็จ	สิ่งเหล่านี้คือต้นทุนที่ชุมชนสามารถนำามาใช้ในการแก้วิกฤตที่เกิด
ขึ้นได้ตลอดเวลา	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	“ความเข้มแข็งของชุมชน”	ที่เกิดจากชุมชนมีความรัก
ใคร่	ความสามคัค	ีความเสยีสละกับคนในชมุชนดว้ยกัน	ทำาอยา่งไรเราจะใช	้“องคค์วามรู้จาก
การวิจัยและพัฒนา”	มาสร้างให้	“ชุมชนมีความเข้มแข็ง”	ในทุกพื้นที่	ทำาอย่างไร?	

สู่… ปัจจุบัน
	 มหาวทิยาลยัขอนแก่นไดม้กีารปรบัการบรหิารงานขององคก์ร	โดยเปน็มหาวทิยาลยั
ในกำากับ	มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารทั้งระดับคณะ	สถาบัน	หน่วยงานต่างๆ	รวมถึง
ด้านการเรียน	การสอน	การวิจัย	และด้านการบริการชุมชนและสังคม
	 สถาบนัวจัิยและพฒันา	ไดป้รบัโครงสร้างการทำางาน	และเปา้หมายเพือ่ให้สอดคลอ้ง
กับเปา้หมายหลกั	และยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัขอนแก่นดา้นการพฒันาชมุชนอสีาน	(พ.ศ.
2559-2562)	ทัง้น้ี	ได้มีการปรบัเปลีย่นชือ่จากสถาบนัวจัิยและพฒันาเปน็	“สถาบนัเพือ่พฒันา
สังคม”	เพื่อให้ภารกิจของสถาบันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	และทั้งนี้	เพื่อนำาองค์ความรู้	และ
ผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมา	มาต่อยอดงานด้านวิจัยและพัฒนา	รวมถึงการเป็น
สถาบันในการบูรณาการงานด้านการวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัย	
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…สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
	 “สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม”	 มีปณิธานคือ	 “เป็นองค์กรการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนและสังคม”	โดยมีพันธกิจเพื่อให้บรรลุตามปณิธาน	3	
ข้อ
	 1)	 วิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาตามบริบทและสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม
	 2)	 ประสานความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาชุมชนและสังคม
แบบบูรณาการ
	 3)	 ถ่ายทอดและขยายผลการวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม	 และนำาไปสู่การ
กำาหนดเป็นนโยบายสาธารณะ
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	 ทั้งนี้	สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมได้ตั้งเป้าหมายการทำางานไว้	3	ข้อ	ดังนี้
	 1)	ผลติงานวจัิยและพฒันาเพือ่แก้ปัญหาและพฒันาตามบริบทและสถานการณค์วาม
เปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม
	 2)	 ผลิตงานวิจัยเชิงนโยบายตามประเด็นสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนและสังคม
	 3)		จัดทำาหลกัสตูรและพฒันาศกัยภาพนักวจัิยและนักพฒันา	เพือ่การแก้ปญัหาและ
การพัฒนาชุมชนและสังคม

…บทสรุป
	 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	 เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการทำางานเพื่อชุมชนและสังคม	
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.2559-2562	
ทีมุ่ง่ให้ความสำาคญัตอ่การวจัิยเพือ่การแก้ปัญหาให้กับทอ้งถ่ินและสงัคมจะพบประเดน็สำาคญัที่
ถูกกำาหนดให้เปน็วาระสำาคญัเรง่ดว่นในการพฒันา	และเพือ่ให้การวจัิยและพฒันาเปน็ไปอยา่ง
ครอบคลุมและรอบด้าน	 สถาบันจึงจักทำาหน้าที่บูรณาการทั้งคณะ	 หน่วยงานภายใน	 และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น	เพื่อนำาไปสู่การแก้ปัญหาในระดับชุมชนและสังคมภาคอีสาน	
รวมถึงการผลักดันสู่ระดับนโยบาย	ต่อไป
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1. ฟ้าฮุ่งแจ้ง  มื้อใหม่  มายาม 
ความดีงาม  ให้หลั่งมา  โฮมเต้า
ความโศกเศร้า  ให้หนีไกล  ไลห่าง

ให้มา  ซอยกันสร้าง  อีสานกว้าง ให้ฮุ่งเฮือง

2. บัดนี้  หันมาจา  เข้าเรื่อง  อีสานเฮา  ยุคเก่าก่อน
ลมซุ่น  ใบไผ่อ่อน  เสียงแคนดัง จ่าวๆ ซุ้มเจ้า ให้ค่อยฟัง

เริ่มขึ้นครั้ง  อีสานเฮา บ่ทันฮุ่ง  
ซุ้มพ่อลุง  แม่ป้า  หลานหลา  ได้อยู่ดี

3. สามัคคี  คือที่ตั้ง  เป็นพลัง  อันยิ่งใหญ่
บ้านคุ้มเหนือ  คุ้มใต้  กะคือด้าม  ดั่งกัน
ปันเอาสวน  นาถ้าง  งัวควาย  บ่ได่ว่า
ปันเอาปลา  เอาซ้าง  บ่เห็นเว้า  ว่ากัน

4. บัดว่าซู่มื้อ  นี้นั่น   ปันปลา  กะขึ้นตาซั่ง
ได่จักโลแล้วเฒ่า  ราคาพร้อม  ว่าจังได่

โตได่ใหญ่  คัดออกไว้  เอาไปขาย   ให้อีแม่
โตใดหลอด  ปอดป้อง  เอาไว้  หทาเอือบเกลือ

“ทักทายคอลัมน์”

9
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5. เหลือจากหั่น  เอาไปส่ง  ตลาดแลง                                          
แบ่งไว้แกง  แต่พอเฮา  เจ้าหัว  เลย-อดซ้ำา
ฮีตคองธรรม  นำาคนกล้า เถิงเวลา ขอผัดผ่อน
โลกเฮาย้อน  ย่อมย้อ  ง้อก้อม  จังหมากขาม

6.  หญิง-ชายทราม  บ่กลัวโทษ  บาปบุญ  บ่คิดห่ำา
ปีนคองธรรม  ฮีตเค้า  ลืมคำาเฒ่า  ผู้กล่าวสอน
ประเดิมพร  ประถมต้น  ส.ยานนท์  ขอไขซื่อ
มข.คือ  บ่อนบ้าน  หม่องเนายั้ง  ได้เพิ่งพิง

ความหมาย	:	ขอสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่าน		

	 ในอดตีกาลพีน้่องไทอสีาน	ไดช้อืวา่เปน็กลุม่ชนทีอ่าศยัอยูบ่นดนิแดนทีร่าบสงู	ถ่ินแห่งความ

แห้งแล้งทุรกันดาร	ด้อยการพัฒนา	แต่คนอีสานก็พร้อมที่จะสละแบ่งปันน้ำาใจอันบริสุทธิ์	ให้กับคน

ทุกๆ	 คนทั้งในท้องถิ่นและผู้ที่เข้าไปแวะเวียนหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่	 ดินแดนอารยธรรมแห่งนี้	 เต็ม
ไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมของคนอีสานที่ได้สืบทอดมารุ่นต่อรุ่นเป็นระยะยาวนาน	จวบจนปัจจุบัน	

กระแสการเปลยีนแปลงของสงัคมโลกไดเ้ขา้มามอีทิธิพลทำาให้วถีิชวีติของชาวอสีารเร่ิมคอ่ยๆ	เปลีย่น
ไปตามกาลเวลา
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นโยบายการพัฒนาของประเทศสู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดร.หิรัญ	แสวงแก้ว	

นักวิจัยประจำาสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

	 ทิศทางของการพัฒนาประเทศไทย	ส่วนหนึ่งมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	 โดยมีสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติชื่อหน่วยงานในขณะน้ันปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	เป็น
ผู้รับผดิชอบและดำาเนินการวางแผนดา้นพฒันาสงัคมร่วมกับการวางแผนดา้นพฒันาเศรษฐกิจ
ให้สามารถดำาเนินการอย่างสอดคล้องซึ่งกันและกัน	 โดยเริ่มแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 1	 เริ่มใช้
ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2504	ปัจจุบันถึงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-พ.ศ.	2564)	สำาหรับ
พัฒนาการของแผนสามารถแบ่งออกได้เป็นช่วงๆ	ดังนี้	แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	1	ถึงฉบับที่	3	
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เน้นในเร่ืองของการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 และใน
ช่วงปลายของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 3	 ถึงฉบับที่	 4	 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการ
พัฒนาสังคม	สำาหรับแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	5	ถึงฉบับที่	7	จะเน้นในเรื่องของเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ	มุ่งพัฒนาชนบทและภูมิภาค	และแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	8	ถึงฉบับปัจจุบัน	เน้นใน
เร่ืองของการยดึคนเปน็ศนูยก์ลาง	เน้นการมสีว่นร่วม	ยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง	และสงัคม
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน	กระบวนการได้มาซึ่งแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	1	ถึงฉบับที่	6	มาจากการ
กำาหนดนโยบายหรือทิศทางการพัฒนามาจากส่วนกลางแล้วค่อยนำาไปสู่การแปลงแผนสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป	 แต่จากกระบวนการดังกล่าวพบว่าแผนพัฒนาบางส่วนไม่สามารถตอบ
สนองกับความต้องการหรือปัญหาของพื้นที่ได้	 จึงมีการปรับกระบวนการทำาแผนตั้งแต่แผน
พัฒนาฯ	ฉบับที่	 7	 เริ่มมีกระบวนวางแผนจากฐานความต้องการของท้องถิ่นขึ้นสู่การแปลง
เป็นแผนพัฒนาฯ	ของประเทศและมีการแปลงแผนปฏิบัติการลงสู่ภูมิภาค	
	 สำาหรับแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	ยึดหลัก	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	“การ
พฒันาทีย่ัง่ยนื”	และ	“คนเป็นศนูยก์ลางการพฒันา”	และยดึหลกัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ
ทีล่ดความเหลือ่มล้ำาและขบัเคลือ่นการเจริญเตบิโตจากการเพิม่ผลติภาพ	(productivity)	การ
ผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม	ซึ่งในการจัดทำาแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	ครั้งนี้	
ได้จัดทำาบนพื้นฐานของเปลี่ยนแปลงหลายประการ	ได้แก่	การกำาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ	
20	ปี	(พ.ศ.	2560–2579)	ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ	และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน	 (Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	การปรับโครงสร้างประเทศไทยไป
สู่ประเทศไทย	4.0	ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ	เพื่อมุ่งสู่	“ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และ
ยั่งยืน”การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 12	จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำาคัญในการ
เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาต	ิ 20	 ปี	 ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ	แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	ได้กำาหนดประเด็นการพัฒนา	พร้อม
ทั้งแผนงาน/โครงการสำาคัญที่ต้องดำาเนินการให้	เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง	5	ปีแรกของการ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต	ิเพือ่เตรียมความพรอ้มคน	สงัคม	และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกัน	ยัง
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ได้กำาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน	 เพื่อกำากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ	นำาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืน
ของสังคมไทย	

	 การดำาเนินการในแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	ดังกล่าวได้กำาหนดทิศทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาในแต่ละภูมิภาค	โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต้อง	“หลุดพ้นความยากจน
สู่การพึ่งตนเอง”	ได้กำาหนด	5	แนวทาง	ในการขับเคลื่อน	ได้แก่	1)	เพิ่มศักยภาพของการ
ผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย	 2)	 พัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	3)	ยกระดับการท่องเทียวสู่นานชาติ	 4)	 เพิ่ม
ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการน้ำาเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื	และ	5)	สดุทา้ยเน้นในเรือ่งการ
ฟืน้ฟปูา่ไมใ้ห้อดุมสมบรูณแ์ละรักษาความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีต่น้น้ำา	เปน็ตน้	ซึง่จาก
กรอบการขบัเคลือ่นจะสามารถดำาเนินการได้มากน้อยเพยีงใดขึน้กับกระบวนการมสีว่นของภาค
ประชาชน	แต่แนวทางในกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้นจะดำาเนินการอย่างไร
ภายใต้ฐานทรัพยากรที่จำากัด	 น่าจะเป็นโจทย์ต่อไปที่นักวิชาการต้องมาศึกษาหาแนวทางใน

การขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนที่วางไว้
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 หน่วยงานต่างๆ	 มักจัดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะการประชุม	 สัมมนา	 อบรม	
ศึกษาดูงาน	 โดยขาดการปฏิบัติจริงและการสรุปทบทวนอย่างเป็นระบบ	 ในความเป็นจริง
ต้องมีการเก็บและรวบรวมข้อมูล	มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ	มีการสรุป
ความคดิรวบยอดองคค์วามรูท้ีไ่ด	้นำาไปปฏบัิตจิริงและขยายผลสูบ่คุคลหรือพืน้ทีอ่ืน่ๆ	ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ
	 กระบวนการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่เชื่อมระหว่างความรู้ไปสู่การเรียนรู้เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง	ทัศนคติ	ทักษะ	และพฤติกรรมที่ดีขึ้นในเชิงสร้างสรรค์	
ความหมาย
	 การแสวงหาความรูอ้ยา่งเป็นระบบ	ขัน้ตอน	นับตัง้แตก่ารมขีอ้มลู	การจำาแนกขอ้มลู	
การสรุปองค์ความรู้	 การจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงให้กับผู้อื่น	 องค์ความรู้อื่นๆ	 และ
การสรุปบทเรียน	จนนำาไปสู่การจัดระบบเป็นชุดความรู้ในภาพรวม

กระบวนการเรียนรู้
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ตัวอย่าง
 < กระบวนการเรียนรู้ในวิถีการผลิตจากการปลูกพืชเชิงเดียวแล้วประสบภาวะ
ขาดทุน	 เกิดภาวะหนี้สิน	 เมื่อมีข้อมูลรายรับ	 รายจ่าย	 มีการจำาแนกค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น	 ไม่
จำาเป็น	 นำาไปสู่ข้อค้นพบเป็นองค์ความรู้ว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไม่คุ้มค่า	 จึงเกิดการสรุปบท
เรียนและนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชผสมผสาน	 ขยายไปสู่แนวคิดและทางเลือก
ใหม่
 < การคุ้มครองผู้บริโภคมีนักวิชาการสาธารณะสุขให้ความรู้เร่ืองสารบอแรกซ์					
ในอาหารแต่ไม่สนใจในระยะแรก	ภายหลังสังเกตว่าลูกกินลูกชิ้นทุกวันหลังกลับจากโรงเรียน
จึงสงสัยว่าลูกชิ้นที่ลูกกินมีสารบอแรกซ์หรือไม่	 จึงไปเรียนรู้เรื่องการตรวจสารบอแรกซ์และ
เร่ิมไปตรวจลกูชิน้ตามตลาด	พบวา่มสีารบอแรกซจ์ริง	จึงห้ามไมใ่ห้ลกูกินลกูชิน้อกีตอ่ไป	และ
นำาความรู้ไปถ่ายทอด	เผยแพร่	สร้างเครือข่ายผู้บริโภค

การนำาไปประยุกต์ใช้
 < ต้องมีการฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มเติมจากการประชุม	ดูงาน	สัมมนา	อบรม
 < ขัน้ตอนการเรียนรูแ้ตล่ะคนไมจ่ำาเปน็จะตอ้งเหมอืนกันเสมอไป	คอื	เริม่จากความ
รู้ของผู้ปฏิบัติเอง
 < ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล	 ผลดี/ผลเสีย	 ของกิจกรรมทั้งระยะสั้น	 ระยะกลาง
และระยะยาว
 < ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้	ต้องยอมรับข้อแตกต่างของแต่ละคน
 < เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความชำานาญในกระบวนการด้านใดด้าน
หนึ่ง
 < มีแหล่งเรียนรู้	สำาหรับการเรียนรู้ต้องเป็นระบบ	ขั้นตอน
 < ผู้ที่เรียนรู้ต้องเรียนรู้ตามความสมัครใจ

ข้อมูลจาก:	หนังสือศัพท์พัฒนา	เพื่อชุมชนและสังคม	จัดพิมพ์และจำาหน่ายโดย:	สถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มกราคม	ปี	2558

15



16

	 สวัสดีทุกท่านครับ	ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่แวดวง
และความเคลื่อนไหวของสาระทางวิชาการเพื่อการพัฒนา	 ที่
ห่างหายไปนานสำาหรับจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนาที่
ปรับเปลี่ยนมาเป็นสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	 หรือ	 RSDI	

(Research	 for	Social	Develovement	 Institute)	จดหมายข่าวฉบับนี้	 จึงเป็นจดหมาย
ข่าวฉบับปฐมฤกษ์ของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	ที่ยังคงมุ่งสร้างและบูรณาการองค์ความ
รู้	 เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนและสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ	
สู่การกำาหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ	อันเป็นวิสัยทัศน์ที่เราชาว	RSDI	ต้องผนึก
กำาลังร่วมกับคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	และภาคีเครือข่ายการพัฒนา
ทัง้ภาครฐั	เอกชน	และองคก์รพฒันาเอกชน	ตลอดจนภาคประชาสงัคมและเครอืขา่ยสถาบนั
อดุมศกึษาและสถาบนัการศกึษาของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือและทัว่ประเทศ	เพือ่ขบัเคลือ่น
และสร้างตวัแบบการพฒันาภายใตฐ้านการวจัิยและสงัคมฐานความรู	้ตามบทบาทและพนัธกิจ
อันสำาคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มุ่งอุทิศเพื่อสังคม	(Social	Devotion)	รวมทั้งบทบาท
และภารกิจของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	 ซึ่งในระยะ	 4	 ปีแรกน้ี	 RSDI	 มุ่งสร้างและ
บูรณาการองค์ความรู้ใน	3	ด้านได้แก่	การพัฒนาสังคมสูงวัย	การเสริมพลังอำานาจในการพึ่ง
ตนเองและการจัดการตนเองของชมุชนทอ้งถ่ิน	และการพฒันาการปรบัตวัของชมุชนทอ้งถ่ิน
ภายใตส้ภาพความเปลีย่นแปลงทางภูมอิากาศ	และความเชีย่วชาญทีไ่ดร่้วมใชค้วามรู้จากการ
วิจัยในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ	ซึ่งมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นโดยสถาบนัวจัิยเพือ่พฒันาสงัคมและสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ	ไดร้ว่มลงนามใน
ข้อตกลงกับกระทรวงแรงงาน	เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศสาตร์การบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ	 มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบนำาร่องขึ้นจำานวน	 15	 จังหวัด	 โดย
ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น	รับผิดชอบโดยสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	
เป็นต้น	สำาหรับความคืบหน้าโปรดติดตามในฉบับต่อไป	

ภูมิภักด์	พิทักษ์เขื่อนขันธ์

รักษาการแทนรองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม


