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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน 2560

การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจและสังคมของคนวัยแรงงาน 

เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย

ธนะจักร เย็นบำ�รุง 

เครือข่ายวิจัยและพัฒนาสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ตลอดชว่งทศวรรษทีผ่่าน (พ.ศ.2550-2559) สงัคมไทยไดม้กีระแสความเคลือ่นไหวตอ่
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ สังคมสูงวัย (Ageing Society) อันเนื่องมาจากประเทศไทยมี
สดัสว่นผู้สงูอายเุพิม่ขึน้มากกวา่ทศวรรษทีผ่่านๆ มา โดยในป ีพ.ศ.2553 มปีระชากรทัง้ประเทศ
ประมาณ 67 ล้านคน ในจำานวนนี้ เป็นผู้สูงอายุประมาณ ร้อยละ 11.7 หรือประมาณ 7.8 
ล้านคน ทั้งนี้จากการคาดการณ์ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ในปี 2563 ประชากรของประเทศจะมีจำานวนประมาณ 70 ล้านคน  ในขณะที่ผู้สูงอายุ 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 16.8 หรือประมาณ 11.7 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น ร้อย
ละ 20  หรือประมาณ 15 ล้านคน (จากฐานประชากร 70 ล้านคน) ในปี พ.ศ.2568 ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) จากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ
ดังที่กล่าวมานี้ ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบที่ตามมาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ 
มีการจุดประกายเพื่อประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้หันมาให้ความสำาคัญต่อการ
พัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่
ได้จากการศึกษาวิจัยมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าว 
 ในสว่นของมหาวทิยาลยัขอนแก่น คณาจารยใ์นสาขาวชิาตา่งๆ ไดต้ระหนักถึงปญัหา
และผลกระทบของคณุภาพชวีติของประชากรชาวอสีานในการเขา้สูส่งัคมสงูวยัดงักลา่ว จึงมี
การศึกษาวิจัย และโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภูมิภาค หลากหลายมิติ 
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ทั้งด้านสุขภาวะ ที่ประกอบด้วยความรู้ด้านพฤติกรรมการบริโภค การดูแล ป้องกัน รักษา
โรค การออกกำาลัง การสร้างความมั่นคงทางจิตใจ ด้านสังคม ประกอบด้วยการศึกษาการ
รวมกลุม่ผู้สงูอายทุำากิจกรรมตา่งๆ ในรูปแบบทัง้การถ่ายทอดภูมปิญัญาทางหัตถกรรมทอ้งถ่ิน 
การสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีภารกิจส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุด้านสังคม รวมทั้ง
การศึกษารูปแบบที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในครัวเรือนผู้สูงอายุ
 อย่างไรก็ตาม  จากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม และการจัดเวทีประชุม สัมมนา 
เก่ียวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย  ของเครือข่ายวิจัยและพัฒนา
สงัคมสงูวยั ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึง่ดำาเนินการโดย สถาบนัวจัิย
เพื่อพัฒนาสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ได้นำามาสู่การประเมินสถานภาพเบื้องต้นของการวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 1) งานศึกษาวิจัย
ด้านผู้สูงอายุที่มากที่สุด คือ การวิจัยในมิติสุขภาวะ ที่มีคณะ สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพดำาเนินการ โดยเฉพาะ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการ
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แพทย ์และคณะทนัตแพทยศาสตร ์รองลงมาคอื การวจัิยดา้นสงัคม ในประเดน็ของกิจกรรม
ทางสงัคมของผู้สงูอาย ุประกอบดว้ย กลุม่/ชมรม/ศนูยผู้์สงูอาย ุบทบาทองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ินกับการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุและ การวจัิยดา้นทีอ่ยูอ่าศยัและสภาวะแวดลอ้ม
ของสังคมสูงวัย ซึ่งคณาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เริ่มมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการมากขึ้นเรื่อยๆ
 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมในเวทีต่างๆ ที่เครือข่ายฯ จัดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2559-2560 
ซึง่มนัีกวชิาการจากสาขาวชิาตา่งๆ ทัง้ในมหาวทิยาลยัขอนแก่น และสถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ 
ในภูมภิาคอสีาน ตลอดจนหน่วยงานราชการ และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน เขา้รว่มไมน้่อย
กว่า 300 คน ต่างเห็นพ้องร่วมกันว่า งานวิจัยและพัฒนาสังคมสูงวัยในทศวรรษต่อไป (พ.ศ.
2560-2569) ควรจะเป็นโครงการวิจยัและพัฒนาเชิงบูรณาการในหัวข้อหรือประเด็นการวิจัย
ที่ทำาร่วมกันระหว่างสาขาวิชาต่างๆ และเปิดกว้างให้ภาคีความร่วมมือที่หลากหลายมาเชื่อม
ประสานเพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบทางในเชิงพื้นที่และการขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย เช่น ประเด็น “ความสุขของผู้สูงอายุในสังคมสูงวัยภาคอีสาน” เป็นต้น ซึ่งตั้งแต่
เดอืนมกราคม 2560 เปน็ตน้มา เครอืขา่ยวจัิยและพฒันาสงัคมสงูวยั ไดด้ำาเนินการรว่มพฒันา
ขอ้เสนอโครงการกันอยา่งตอ่เน่ือง คาดวา่ในปงีบประมาณ 2561-2562 เราจะไดเ้ห็นโครงการ
วิจัยเชิงบูรณาการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
 นอกจากนั้น เครือข่ายฯ พบว่า ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำาคัญเร่ง
ด่วนการสร้างองค์ความรู้ อาทิ ประเด็นสวัสดิการ การออม และการมีงานทำาของผู้สูงอายุ 
มีการศึกษาวิจัยกันน้อยมากในภาคอีสาน ทั้งที่เป็นประเด็นปัญหาที่สำาคัญและมีแนวโน้มที่จะ
สร้างผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมอีสานในทศวรรษหน้าอย่างรุนแรง และกว้างขวาง          
 ทั้งน้ีจากข้อมูลสำานักงานสถิติแห่งชาติ1 รายงานผลสำารวจประชากรผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2557 พบว่า มีผู้สูงอายุที่อยู่ในกำาลังแรงงานร้อยละ 39.5 ของผู้สูง
อายุทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 10 ล้านคนเศษ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของจำานวนประชากร

1 สำานักงานสถิติแห่งชาติ สำานักนายกรัฐมนตรี, 2557
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ทั้งประเทศ และในข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งขาติ ปี พ.ศ.2557 ยังพบอีกว่า ในจำานวนนี้
ร้อยละ 31.9 เป็นผู้สูงวัยในภาคอีสานที่ทำางานเป็นแรงงานนอกระบบ นอกจากนั้นข้อมูลเชิง
ประจักษ์จากการสำารวจผู้สูงวัยเมื่อปี พ.ศ.2554 ได้แสดงว่ามีผู้สูงวัยประมาณหนึ่งในสาม มี
รายได้ต่ำากว่าเส้นความยากจน โดยแหล่งรายได้สำาคัญที่สุดของผู้สูงวัยไทย คือเงินช่วยเหลือ
จากบุตรหลาน แต่ผลการสำารวจพบว่าแหล่งรายได้นี้ลดลงจากร้อยละ 52 ในปี พ.ศ.2550 
เหลือเพียงร้อยละ 40 ในปี พ.ศ.2554 สำาหรับในภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ประชากรทัง้สิน้ 21.8 ลา้นคน เปน็ประชากรทีม่อีายมุากกวา่ 60 ปหีรอื เปน็ผู้สงูวยัประมาณ 
3.1 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 ของประชากรในภูมิภาคทุกช่วงวัย2 เป็นสังคมที่ก้าวสู่ 
“สังคมสูงวัย (Aging Society)” ในอัตราที่ใกล้เคียงกับสัดส่วนของประเทศ และแน่นอนว่า
หากอัตราเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยยังไต่ระดับขึ้นไปใกล้เคียงกับอัตราของประเทศ สังคม
อีสาน ก็จะเป็นสังคมผู้สูงวัยในอัตราที่ไม่แตกต่างไปจากสังคมประเทศ พบเช่นกันว่า แหล่ง
รายได้ที่สำาคัญของผู้สูงวัย คือ เงินช่วยเหลือจากบุตรหลาน ยังมีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 58.7 
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้สูงอายุไทย โดยเฉพาะในภาคอีสานยังเป็นกลุ่มคนตามช่วงวัย
ที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ และมีความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเห็นได้ชัด ไม่
ว่าระหว่างผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการจากงานในระบบในรูปแบบของบำาเหน็จ บำานาญ กับผู้
สูงอายุที่ทำางานอยู่ในภาคเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป หรือที่เรียกว่าเป็นแรงงานนอกระบบ  
แม้ปัจจุบันรัฐบาลจะมีการสนับสนุนเบี้ยยังชีพรายเดือนแก่ผู้สูงอายุให้ประชากรที่มีอายุ 60 
ปี ขึ้นไปทุกคน แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำาที่เกิดขึ้นได้ 
ภาครัฐจึงมีแนวคิดที่จะให้ผู้สูงอายุยังคงอยู่ในตลาดแรงงานให้ยาวนานที่สุด โดยมีแนวทาง
ขับเคลื่อน 2 แนวทาง คือ การขยายอายุการทำางานและการจ้างงานของแรงงานในระบบ 
และการส่งเสริมการมีงานทำาของผู้สูงวัยของแรงงานนอกระบบ เป็นแนวทางทุกภาคส่วนที่
เก่ียวขอ้งกำาลงัให้ความสนใจผลกัดนัสูน่โยบาย ยทุธศาสตร ์และมาตรการทีเ่ปน็รูปธรรม เพือ่

2 ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ. รายงานผลเบื้องต้นสำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557. 2557
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นำาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงและมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนั้นแรงงานนอกระบบและผู้สูง
อายใุนภาคอสีานทีเ่คยหวงัพึง่พงิสวสัดกิารจากภาครัฐ หันมาดำาเนินการจัดตัง้กลุม่ออมทรัพย์

ชุมชน รวมทั้งจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายที่เน้นการพึ่งตนเอง ตลอดจนช่วย
เหลือเกื้อกูลกันระหว่างชาวบ้าน ขณะที่ภาครัฐเองก็ออกมาตรการการส่งเสริมการออมและ
การจัดสวัสดิการกลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่น มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ แต่คนในชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุยังไม่สามารถเข้า
ถึงการบรกิารของรัฐดังกลา่วไดอ้ยา่งทัว่ถึง ขณะทีจ่ำานวนประชากรผู้สงูวยักำาลงัเพิม่ขึน้อยา่ง
รวดเร็วและถ้าผู้สงูวยัออกจากกำาลงัแรงงานโดยไมม่รีายไดจ้ากการทำางานการวางแผนและหา
มาตรการสร้างหลกัประกันความมัน่คงด้านรายไดเ้พือ่การยงัชพีของผู้สงูวยัจึงเปน็เรือ่งรบีดว่น
ที่รัฐต้องดำาเนินการ3   

3สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2556. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
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 จากเหตุผลและความจำาเป็นดงักลา่ว รฐับาลไดจั้ดทำาแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี ใน
ประเดน็การบรูณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมสงูวยั  ไดก้ำาหนดทศิทางดา้นการ
พฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพ และดา้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทยีมกันทาง
สังคม ซึ่งนำามาแปลงเป็นแผนฯ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ซึ่งมีเป้าหมายของแผนบูรณาการหลักประการหนึ่ง คือ การสร้างความมั่นคงและ
ลดความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและสังคม 
 เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เครือข่ายฯ เห็นว่า การ
ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และและบูรณาการความรู้ใน 3 ประเด็นหลัก คือ การ
ทำางานของผู้สูงอายุ การออม และการจัดสวัสดิการ เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาการออม 
และระบบสวัสดิการของคนวัยแรงงานที่กำาลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุ (อายุ 50 ปี ขึ้นไป) เพื่อ
รองรบัการเขา้สูส่งัคมสงูวยัทีส่อดคลอ้งกับบรบิทในพืน้ที ่ตลอดจนการสง่เสรมิการมงีานทำาใน
กลุ่มผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ออกจากวัยแรงงานเข้าสู่ผู้สูวัย จึงเป็นความจำาเป็นในการ
ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดมาตรการการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นจริง นำาไปสู่การสร้างความมั่นคงและ
การลดความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในอนาคตต่อไป
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1. ลาวดี  มีแต่ไห้  ส่วนนางไอ  ผัดไปนา
เรวตะ ตามหางัว  อั้วนาง กะคางฮ้อง
คูลูปอง  หมายหมั่น  อั้วนาง  มาเป็นคู่
ผาแดง  ฮู้เรื่องเข้า  กะเลยฟ้าว  แลนนำา

2. ท้าวกาดำา ฟ้าวคอดเอา ดอกห่อผ้า  เอิ้นสั่งย่าจำาสวน
บ่คู่ควร  นางรุณ คอบว่าบุญ แต่ปางกี้

ศรีทนหนี บุกม่น  ตามหานาง  ฮอดกลางป่า

มโนราห์  พ่วมสิลง  เล่นน้ำา  ได้บินเจ่ย เจิดหนี

“วรรณกรรมกับ

บัตรทองของข่อย”

7
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3. ยืนงวกพุ้น  งวกพี่   จอมน้ำาลี่  จั บปลาบืน
ตกกลางคืน  นอนนำาโพน  ง่าโดน  โพณค้อ
กระยางรอ  บุญสร้าง  อานิสงค์  เกิดซาติใหม่

สุดซาดา  แก่นไท  เพียรสร้าง  ห่มศีล

4. ฟังแล้ววิน  ปานพี่น้อง ไซ้บัตรทอง  เป็นทางผ่าน
เข้าโรงบาล  ยามล้มเจ็บ  ป่วยไข้  พอได้ใช้  ค่ารักษา 

สุขภาพดี  ถ้วนหน้า  สร้างคุณค่า  ว่าบัตรทอง
ตามครรลอง  ของคนจน  รักษาคน  แม่นดีได่

5. ดีปานได  บ่อาจต้าน  รัฐบาล  ดอกยุคใหม่
เฮ็ดแนวได  บ่เคยถามพี่น้อง ว่าขัดข้อง  อยู่บ่อนได
เลิกบัตรทอง  บ่ให้บ่ให้ใซ่  หาแนวใหม่ มารักษา
ปวงประชา  ผู้จ่อยจน  แลน-วน  หายืมแบ็งค์

6.  ของกินแพง  มาแซงซำา ทนระกำา  บ่เว้นหว่าง
หลายชีวิต  พ่วมอับปาง  เหมิดหนทาง  หว่างดั้น

มันแสนกั้น  อังมโน...นั่นแหล่ว

ความหมาย : สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาที่รัฐเคยจัดสรรให้กับภาคประชากรของประเทศ และ
พวกเขาก้ไดพ้ึง่พาสวสัดกิารอนัน้ีมาจนทำาให้คณุภาพชวีติดา้นสขุภาวะของเขาดขีึน้มาเปน็ลำาดบั เปน็

ทีพ่ึง่ดา้นการรักษาพยาบาลของผู้มรีายไดน้้อย พอมาวนัหน่ึงรฐัไดเ้ปลีย่นนโยบายทีจ่ะปรับปลีย่นระบ

บการให้สวัสดิการด้านนี้ใหม่ ทำาให้ประชากรเกิดความทุกข์ วิตกกังวน.. อุปมาเหมือนตัวละครใน
วรรณกรรมอีสาน ที่ต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวยากรู้เรื่องว่าผู้กำาหนดชตากรรมของบ้านเมืองกำาลังจะ

ทำาอะไรกับประชาชนของพวกเขา ขณะที่สถานะการณ์ความเป็นอยู่ของประชนในปัจจุบันยังลำาบาก
กับปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข...

8
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002 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ลงพื้นที่ ติดตามและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ
จากนักวิชาการ และภาคเอกชน
 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีวงการกระทรวง
แรงงาน เปน็ประธานประชมุตดิตามผลการดำาเนินงานดา้นแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พรอ้ม
รับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากนัก
วิชาการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วม
กับปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการและอธิบดีทุก
กรม ของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชี้
น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดยกล่าวว่า การประชุมในวันน้ีเพื่อติดตาม
และผลักดันงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล และ
กระทรวงแรงงานให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม ซึ่งรัฐบาลได้
วางรากฐานของประเทศโดยไดก้ำาหนดยทุธศาสตรข์าตใินระยะ 20 ป ีกระทรวงแรงงานจึงได้
ดำาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระยะ 20 ปีและแผนแม่บทการ
พฒันาแรงงานไทยให้สอดคลอ้งกับนโยบายของรฐับาล โดยให้ความสำาคญักับการปรบับทบาท
ของกระทรวงแรงงาน ให้สอดคล้องกับวาระปฏิรูปด้านแรงงาน ในหลายๆ ด้าน อาทิ การ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อรองรับ Thailand 4.0 มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำา และ
การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
 หลังจากน้ัน รมว.แรงงานได้มีการตอบข้อซักถามของนักวิชาการและภาคเอกชน 

โดยนักวิชาการด้านแรงงานจากศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.จรัญญา วงษ์พรหม ได้ตั้ง
ประเด็นคำาถามด้านนโยบายในสองประเด็นดังนี้
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 1. กระทรวงแรงงานมีนโยบาย/แนวทางในการสนับสนุนให้เกิดศูนย์ประสานงาน
แรงงานนอกระบบภาคประชาชนในระดับจังหวัดอย่างไร
 2. นโยบายสร้างหลกัประกันทางสงัคมถ้วนหน้า โดยเฉพาะ ประกันสงัคมมาตรา 40 
แก่แรงงานนอกระบบจะผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างไร
เพื่อความชัดเจนและตรงประเด็น รมว.แรงงาน ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงแรงงานและ
เลขาธิการประกันสังคม ตอบคำาถาม สรุปได้ดังนี้
 ปลัดกระทรวงแรงงานตอบคำาถามในขอ้ที ่1 วา่ ในชว่งเดอืนกรกฎาคมน้ี กระทรวง
จะมกีารจัดสมัชชาแรงงานนอกระบบ ซึง่จะเชญิแรงงานนอกระบบหลากหลายอาชพี ซึง่คาด
หวังว่า จะเกิดเครือข่ายแรงงานนอกระบบในทุกระดับ และแนวคิดศูนย์ประสานงานแรงงาน
นอกระบบภาคประชาชนน่าจะเกิดขึ้นได้ 
 นายสุรเดช วลีสิทธิกุล เลขาธิการประกันสังคมตอบคำาถามในข้อที่ 2 ว่า  การ
สร้างหลกัประกันถ้วนหน้าปจัจุบันไดบ้รรจุไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานแลว้ โดย
ในปีนี้มีการตั้งเป้าไว้ที่ 3 ล้านคน มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้แรงงานนอกระบบ
ทุกกลุ่มเข้าเป็นสมาชิก
 ทัง้น้ี รมว.แรงงานไดส้ำาทบัเพิม่เตมิวา่ “ทกุประเดน็ทีเ่ปน็ขอ้เสนอแนะตอ่ผู้บริหาร
กระทรวงแรงงานแล้วหายไป จะไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้”

003 เวทีสาธารณะ “ถอดรหัสน้ำาท่วมซ้ำาซาก...สู่ทางออกด้วยงานวิจัย”
 จากสถานการณ์ฝนตกหนัก จนเกิดน้ำาไหลหลาก และเกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่
ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงใน 8 จังหวัด เป็นพื้นที่
ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบกว่า 2 ล้านไร่ (ข้อมูล 10 สิงหาคม 2560) มีความจำาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน และยั่งยืน
 ทางสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหา “ปัญหาน้ำาท่วม น้ำาแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำา” อย่างต่อเนื่องทุกระดับ ทำาให้เห็น

ปัญหาด้านการจัดการน้ำาของประเทศ 3 ประเด็น คือ 
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 1. ปญัหาการขาดความตอ่เน่ืองของนโยบาย และไมม่แีผนบริหารจดัการน้ำาของชาติ
ที่แท้จริง 
 2. ปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำา 
 3. ปัญหาจากการกระทำาของมนุษย์ (Man Made) ทั้งการก่อสร้างบ้านเรือน      
สิ่งปลูกสร้าง โรงงาน ถนน สนามบิน ปิดขวางเส้นทางระบายน้ำาธรรมชาติ กระทั่งมีการ
ผลักดันข้อมูล ความรู้งานวิจัยของ สกว. ทั้งในระดับชุมชน พื้นที่ และประเทศ ประกอบ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.น้ำาในปัจจุบัน
 ทางสำานักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว.) จึงไดจั้ดเวทสีาธารณะ “ถอดรหัสน้ำา
ท่วมซ้ำาซาก...สู่ทางออกด้วยงานวิจัย” เมื่อ  วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 
ชัน้ 15 อาคาร SM Tower พญาไท กรงุเทพฯ 
โดยมี ดร.วิเชียร เกิดสุข นักวิจัยประจำา
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ได้ร่วมนำาเสนอ ถอดรหัสน้ำาท่วม 
จ.สกลนคร จ.นครพนม สู่แนวทางป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ้ำาซาก พร้อมด้วย ดร.อนิศรา         
เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นำาเสนอ 
ถอดรหัสน้ำาท่วม จ.พัทลุง สะท้อนต้นแบบการแก้ปัญหา ดร.จิระวัฒน์ กณะสุต นักวิจัย   
จาก ม.เกษตรศาสตร์ นำาเสนอ ถอดรหัสน้ำาท่วม จ.นครราชสีมา สู่นโยบายระดับจังหวัด 
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำาเสนอ                   
แนวโน้มสถานการณ์น้ำา และกลไกบริหารจัดการน้ำาของประเทศ และสุดท้าย ถอดรหัส
งานวิจัยสกว.กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ไม่ซ้ำาซาก โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์                                                          
จิตพิมลมาศ ผอ.สกว. และ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ.บูรณาการวิจัยและความร่วมมือเชิง
พื้นที่
 ท่านที่สนใจรายละเอียด สามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.
com/wipaporn.wuttanawit/videos/10203925272848913/
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 981/2559)

เรื่อง จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

สำานักงานอธิการบดี
 ด้วยสมควรให้จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น พื่อทำาหน้าที่ในการสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนและ
สังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ สู่การกำาหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ
 อาศยัอำานาจในมาตรา 73(1) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2558  และ

ตามความในข้อ 24 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม และการยุบ
เลกิสว่นงาน และการแบง่หน่วยงาน หน่วยงานยอ่ยของสว่นงาน มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2559 

กอปรกับ มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัขอนแก่น ในการประชมุครัง้ที ่6/2559 เมือ่
วันที่ 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
002 มข. รว่มขบัเคลือ่นแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบ จดัต้ัง “ศูนย์วิชาการ
แรงงานนอกระบบ” สร้างองค์ความรู้และพัฒนาผู้นำา
 มข. ลงนามบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) กับ กระทรวงแรงงาน รว่มกับผู้แทนสถาบนัอดุมศกึษา

ทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.

2560-2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบกว่า 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

 คนทุกคน ชุมชนทุกชุมชน องค์กรทุกองค์ มีทุนทางสังคมอยู่แล้ว ได้แก่ ภูมิปัญญา 
สติปัญญา ความคิด ความรู้ แรงงาน แรงกาย รวมถึงสิ่งที่ไม่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมหรือ
วัดเป็นมูลค่าได้ในชุมชน อาจเป็นสิ่งดีๆที่คนในชุมชนทำาร่วมกันก็ได้
 ทุนทางสังคมต้องเป็นความอยู่รอดร่วมกันภายไต้สิ่งแวดล้อมบริบทที่ปฏิสัมพันธ์กัน 
เชน่ ดนิ น้ำา ปา่ วถีิชวีติทีด่ำาเนินร่วมกันในแตล่ะปจัเจกบคุคลแตล่ะชมุชนตา่งก็มทีนุทางสงัคม
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อยูใ่นระดับใดระดบัหน่ึง แตก่ารนำาทนุทางสงัคมไปดำาเนินการให้เปน็ประโยชน์แก่สาธารณะได้
อย่างไรขึ้นอยู่กับแต่ละคนหรือชุมชน
ความหมาย
 สิ่งที่มีอยู่ในสังคม ชุมชน ของปัจเจกบุคคล กลุ่ม/องค์กร เป็นปัจจัยภายในที่อยู่ใน
วิถีชีวิตของคนในชุมชน สามารถนำามาใช้ในประบวนการพัฒนาได้
ตัวอย่าง
 < ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำา ป่าไม้ สัตว์ สมุนไพร 
 < ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ เช่น หมอพื้นบ้าน
 < คน แรงงาน แรงกาย
 < ทุนทางวัฒนธรรม เช่น ฮีต 12 คอง 14 การลงแขก

การนำาไปประยุกต์ใช้
 < ทุนทางสังคม ไม่ได้ใช้เงินเป็นตัวตั้ง แต่สามารถนำามาเปลี่ยนเป็นทรัพย์ได้ หรือ 
เป็นทุนที่นำามาใช้ในการทำากิจกรรมต่างๆได้ ลักษณะนี้เป็นทุนทางคุณค่า
 < การนำาทุนทางสังคมไปใช้ ควรคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง ประโยชน์
ส่วนตนเป็นเรื่องรอง 
 < พจิารณากลุม่องคก์รตนเองวา่มทีนุทางเศรษฐกิจมากน้องเพยีงใด มทีนุสตปิญัญา 
ความรูห้รอืมแีรงงาน แรงการ มวีสัดอุปุกรณม์ากน้อยเพยีงใดในชมุชน แลว้จะใชท้นุดงักลา่ว
ไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะได้อย่างไร
 < การนำาทนุทางสงัคมมาใช ้ไมจ่ำาเปน็ตอ้งรอผลตอบแทน หากเปน็การนำามาใชเ้พือ่
ผลประโยชนข์องชุมชน ชาวบ้านสามารถนำาทุนทางสังคมมาใช้ โดยสามารถบรหิารจดัการได้

ข้อมูลจาก: หนังสือศัพท์พัฒนา เพื่อชุมชนและสังคม จัดพิมพ์และจำาหน่ายโดย: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มกราคม ปี 2558
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   คืบหน้าและขับเคลื่อนไปตามแผน สำาหรับการดำาเนนิ
ภารกิจของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ซึ่งในไตรมาส 3 คาบ
เกี่ยวกับไตรมาส 4 ของปี (เมษายน–สิงหาคม) ในส่วนของ

แผนงานวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ที่ได้แนวทางและประเด็นการวิจัยของชุด
โครงการภายใต้แผนงานฯ โดยความร่วมมอืของคณาจารยจ์ากคณะตา่งๆ ทีเ่ปน็เครือขา่ยวจัิย
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภายนอก 
ซึ่งกำาลังอยู่ในช่วงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเร็วๆ นี้ ส่วนแผนงานวิจัยและพัฒนาการเสริม
พลังอำานาจในการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน ก็กำาลังดำาเนินการเพื่อ
ให้ได้แนวทางและประเด็นการวิจัย รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัย ทั้งจากภายใน
มหาวทิยาลยัขอนแก่นและจากภายนอก สำาหรบัแผนงานวจัิยและพฒันาการปรับตวัของชมุชน
ภายใตค้วามเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ ไดเ้ครอืขา่ยการวจัิยและขอ้เสนอโครงการทีอ่ยู่
ระหว่างการพิจารณาสนับสนุน จากแหล่งทุนภายนอก คาดว่าในทุกแผนงานวิจัยและพัฒนา 
ที่สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นองค์กร
วิจัยและการประสานความร่วมมือให้เกิดการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณา การของทั้ง 3 แผน
งานวิจัย จะเริ่มขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา ได้อย่างเต็มสูบ ตามแผนงานฯ ภายในสิ้นปีนี้                        
ในขณะที่การบริหารจัดการองค์กร ก็อยู่ในช่วงของการทบทวนและจัดทำาแผนยุทธศาสตร์  
พ.ศ.2561–2565 แผนปฏิบัติการ และโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนฯ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการมุ่งสู่วิสัยทัศน์
ของสถาบันฯ กล่าวคือ “องค์การการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การแก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชนและสังคม” พบกันอีกครั้งในจดหมายข่าวฉบับต่อไป 

ภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์

รักษาการแทนรองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม


