SDG 8: Decent Work and Economic Growth

งานวิจัย/การสารวจ/ผลการศึกษา
หัวข้อ
ชื่อบทความวิจัย:
ชื่องานวิจัย:
ชื่อผู้วิจัย:
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสาคัญ:

รายละเอียด
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้สูงอายุในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิศษ เพื่อ
ลดความเหลี่อมลาทางสังคม: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
แนวทางการพัฒนาประเทศไทยของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็น
หลัก ทาให้มีปัจจุบัน พบว่า มีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศออกมาจากรัฐบาลหลายนโยบาย อาทิ นโยบายการส่งเสริมการลงทุนในเขตนิคม
อุตสาหกรรม นโยบายรถคันแรก การกาหนดพืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC: Eastern
Economic Corridor) หรือแม้แต่การกาหนดพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ: Special
Economic Zones) เป็นต้น แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเหล่านีล้วนส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ของการใช้แรงงานมากขึนในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจานวนแรงงานนอกระบบและ
แรงงานนอกระบบผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึน ซึ่งมีลักษณะที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่
เศรษฐกิจนอกระบบเติบโตสูงขึนเช่นเดียวกับจานวนแรงงานสูงอายุอันเนื่องมาจากการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกาลังพัฒนาที่มีอัตราการเพิ่มขึนของผู้สูงอายุเร็วที่สุด (UN
Department of Economics and social affairs ,2017) จากการคาดการณ์ในปี 2030 เมื่อ
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วจะยังไม่เป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง แต่มี
สัดส่วนผู้สูงอายุในระดับสูงกว่าประเทศอื่นในอาเซียน (ยกเว้นประเทศสิงคโปร์) ซึ่งเป็นข้อจากัดใน
การพัฒนาเศรษฐกิจที่สาคัญการเพิ่มขึนของประชากรวัยสูงอายุจะก่อให้เกิดความต้องการ
สวัสดิการสังคมมากขึน เช่น การรักษาพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ ระบบบานาญ เป็นต้น ขณะที่
ระดับรายได้ต่อหัว/การออมของประชาชนยังอยู่ในระดับ้า
ต่ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ,2558)ส่งผลให้
แรงงานนอกระบบผู้สูงอายุที่เพิ่มขาดหลักประกันและสวัสดิการที่เหมาะสมการศึกษาจานวนมาก
พบปัญหาความเหลื่อมลาทางสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุ อาทิ ปัญหาการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพ
โดยเฉพาะระบบประกันสังคมซึ่งมีข้อจากัดเกี่ยวกับอายุของผู้ประกันตนรวมถึงระบบประกัน
สุขภาพอื่น ๆ อีก (ภุชงค์ เสนานุชและธนาชัย สุนทรอนันตชัย, 2561; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย,กมล
ทิพย์ ขลังธรรมเนียมและนพนัฐ จาปาเทศ, 2561; มะลิวรรณ ปรินแคน และพัฒน์ศิณ สาเริงรัมย์,
2559) และปัญหาความเหลื่อมลาอื่น ๆ อีก โดยแนวทางการแก้ปัญหาต้องนาความร่วมมือจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือทางสังคมประกอบกับการบูรณาการ
เข้ากับทุนทางสังคม ทางทางวัฒนธรรม และทรัพยากรชุมชนที่มีอยู่ด้วย (Amornsiriphong and
Nomnian, 2018)

หัวข้อ

รายละเอียด
การพัฒนาประเทศตามแนวทางของนโยบายการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ประเทศเข้ากับระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคมีความสาคัญอย่างยิ่งก่อให้เกิดนโยบายการกาหนด
พืนที่ตามแนวชายแดนที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบานให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบ
กับประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และแรงงานจานวนไม่น้อยที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุ และจัดอยู่
ในกลุ่มที่เป็นแรงงานนอกระบบในภาคของเกษตรกรรมและการบริการ แรงงานผู้สูงอายุนอกระบบ
เหล่านีในประเทศมีจานวนมากถึง 3,460,779 คิดเป็นเกือบร้อยละ 10 ของประชากรทั่งประเทศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เป็นพืนที่ที่จัดตังขึนเป็นการเฉพาะตามกฎหมาย
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และอานวยความสะดวก รวมทังให้สิทธิพิเศษบางประการ
ในการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการบริการ หรือกิจการ
อื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยประกาศคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2558 เรื่องกาหนดพืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กาหนดให้มีการจัดตังเขตเศรษฐกิจพิเศษขึนในพืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา และเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ลงวันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2558 เพิ่มเติมอีก 5 จังหวัด ได้แก่
เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายเขต
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม และเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี รวมเขตเศรษฐกิจพิเศษทังหมด 10
พืนที่จากการออกประกาศทังสองครัง
จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่ได้มีการประกาศให้เป็นพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่ม
ระยะแรก จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพืนที่ติดกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยมี
มูลค่าการค้าชายแดนในรอบปีที่ผ่านมา (2557) มากกว่า 70,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มมากขึนเรื่อย ๆ ด้วยศักยภาพด้านทาเลที่ตัง และสภาพภูมิประเทศที่เหมาะแก่การส่งเสริมใน
การเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งที่จะเชื่อมโยงภูมิภาคอินโดจีน รัฐบาลพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา โดยคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงกาหนดให้ท้องที่ตาบลท่าข้าม
ตาบลบานด่าน ตาบลป่าไร่ อาเภออรัญประเทศ และตาบลผักขะ อาเภอวัฒนานคร เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยทัง 4 ตาบลมีพืนที่รวมมากกว่า 200,000 ไร่ ซึ่งรัฐบาลได้กาหนด
เป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน จากการสารวจข้อมูลสถิติด้าน
แรงงาน พบว่า จังหวัดสระแก้วมีจานวนแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบนีอยู่จานวน 33,111 ราย ซึ่ง
กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหาด้านความเหลื่อมลา
ทางสังคม (สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ และรัฐศิรินทร์ วังกานนท์, 2560 ก) การขับเคลื่อนนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษเป็นประเด็นใหม่ที่ควรศึกษาว่าส่งผลกระทบและสร้างความเหลื่อมลาด้าน
สวัสดิการสังคมแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้สูงอายุอย่างไรบาง กลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็น
ผู้สูงอายุเข้าถึงสวัสดิการสังคมได้มากน้อยเพียงใด ระดับใด และยังมีความต้องการสวัสดิการสังคม
ใดอีกบาง ระดับใด รวมถึงช่องว่างระหว่างการเข้าถึงและความต้องการสวัสดิการสังคมมีมากน้อย
เพียงใด และจะมีรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบใดที่สามารถขับเคลื่อนภายใต้บริบทของการ

หัวข้อ

ขอบเขตพื้นที่การศึกษา:

รายละเอียด
พัฒนาในพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมลาทางสังคมสาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้
ELDERFARE Model เป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่
เป็นผู้สูงอายุในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมลาทางสังคมที่เกิดจากการสังเคราะห์
ผลการวิจัยและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนาไปประยุกต์ใช้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและนาไปทดลองปฏิบัติในพืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษตาบลป่าไร่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประกอบไปด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่
1) E (Elderly Centered) ผูส้ ูงอายุเป็นศูนย์กลางของระบบสวัสดิการสังคม 2) L (Local
Governemnt Organizations) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประสานและอานวยความ
สะดวกในการจัดระบบสวัสดิการสังคม 3) D (Doctorsand Public Health Care System)
การเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และระบบการดูแลด้านสาธารณสุขได้อย่างสะดวกทั่วถึงและ
รวดเร็ว 4) E (Enterprisesand InvestorsResponsibility) นายจางหรือผู้จางทางานและ
ผู้ประกอบการนักลงทุนในพืนที่ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับแรงงาน
ผู้สูงอายุนอกระบบ 5) R (Rights of Community) สิทธิชมุ ชนเพื่อการมีสิทธิในการครอบครอง
ที่ดินทาการเกษตรและอยู่อาศัย 6) F (Family Link) ระบบสวัสดิการต้องเชื่อมโยงกับครอบครัว
และญาติพี่น้องของผู้สูงอายุ 7) A (Agricultural Contribution) ระบบสวัสดิการต้องเอือต่ออาชีพ
การทาการเกษตรของผู้สูงอายุ 8) R (Rural Community Exploitation) ระบบสวัสดิการสังคม
ต้องธ้ารงรักษาความเป็นชุมชนชนบท ที่มีทุนทางสังคมเป็นพืนฐานอยู่มาก และเป็นรากฐานและ
รากเหง้าของสังคมไทย และ 9) E (Economic Concerned) ระบบสวัสดิการสังคมต้องสร้างความ
มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้แก่แรงงานผู้สูงอายุนอกระบบ (สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ และรัฐศิรินทร์ วัง
กานนท์, 2560 ก; สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์และอาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน,2560 ก) ซึ่งองค์ประกอบ
ดังกล่าวได้รับการพัฒนาและขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยแรงงานนอกระบบที่
เป็นผู้สูงอายุร่วมกันระดมความคิดเห็น ที่เรียกว่า “สภากาแฟตาบลป่าไร่”ซึ่งบทความนีต้องการ
สะท้อนผลการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม “ELDERFARE Model” ผ่าน “สภากาแฟ
ตาบลป่าไร่” เพื่อลดความเหลื่อมลาทางสังคมสาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้สูงอายุในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ที่เกิดขึนพร้อมทิศทางและแนวโน้มที่ควรจะเป็นเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้สูงอายุในเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต
ประชากรที่ศึกษา
1) การศึกษาเชิงปริมาณประชากรที่ศึกษาประกอบด้วยผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ในพืนที่ทดลองตาบลป่าไร่ อ้าเภออรัญประเทศ จ้านวน
ทังหมด 462 ราย (ข้อมูลจากเทศบาลตาบลป่าไร่) กลุ่มตัวอย่างที่สามารถเก็บข้อมูลได้จ้านวน 288
ราย คิดเป็นร้อยละ 62.34 ของประชากรที่ศึกษา
2) การศึกษาเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบในเขต
เศรษฐกิจพิเศษและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษตาบลป่าไร่ อ้าเภออรัญประเทศ รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง

หัวข้อ

วัตถุประสงค์:

แหล่งทุนสนับสนุน:
หน่วยงานที่ร่วมมือ:
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ต่อ:

รายละเอียด
ส่วนท้องถิ่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือบุคลากร
สุขภาพ รพ.สต.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ผู้น้าชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.)เป็นต้น
พืนที่การศึกษาพืนที่การศึกษา คือ พืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วโดยเลือก
ตาบล/พืนที่ทดลองจ้านวน 1 ตาบล/พืนที่ด้วยการประสานผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดสระแก้วให้ระบุ
ตาบลที่มีความเป็นไปได้ในการทดลองใช้แบบจ้าลองระบบสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่เป็น
แรงงานนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่น้าไปสู่การลดความเหลื่อมล้้าทางสังคมโดยพิจารณา
เลือกตาบล/พืนที่จากลักษณะของปัญหาความเหลื่อมล้้าทางสังคมที่ได้จากการศึกษาระยะที่ 1
และเป็นพืนที่ ๆ มีทุนทางสังคมอันจะน้ามาใช้ในการลดความเหลื่อมล้้าทางสังคมได้ ได้แก่ พืนที่
ตาบลป่าไร่ อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
1. เพื่อวิเคราะห์ความเหลื่อมล้้าทางสังคมจากช่องว่าง (Gap) ของการเข้าถึงสวัสดิการ
และความต้องการสวัสดิการสังคมของกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้สูงอายุในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อวิเคราะห์การขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมด้วย “ELDERFARE
Model” ผ่าน “สภากาแฟตาบลป่าไร่” เพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางสังคมสาหรับกลุ่มแรงงานนอก
ระบบที่เป็นผู้สูงอายุในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จังหวัดสระแก้ว
ภายในประเทศ
กิจกรรม “สภากาแฟตาบลป่าไร่” ถือเป็นสิ่งใหม่และเป็นกิจกรรมที่ดีที่สามารถลดความ
เหลื่อมล้้าทางสังคมได้ในปัญหาความเหลื่อมล้้าบางมิติ อาทิ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ เป็นต้น แต่การดาเนินกิจกรรมต้องใช้พลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ค่อนข้างมาก และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล และหน่วยงานราชการในพืนที่อื่น ๆ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ
เองที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม ถ้ากิจกรรมลักษณะนีได้รับการกาหนด
เป็นนโยบายและมีการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ผลประโยชน์ที่เกิดขึนย่อมตกกับกลุ่มผู้สูงอายุอย่าง
แน่นอก แต่จะทาอย่างไรให้การขับเคลื่อนกิจกรรมไม่เป็นภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง แต่ควรอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนโดยกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลัก
ภายใต้การอานวยความสะดวกและสนับสนุนของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพืนที่
ดังนัน ทิศทางการขับเคลื่อนนวัตกรรม“สภากาแฟตาบลป่าไร่” ควรได้รับการพัฒนาใน
รูปแบบของการจัดตังเป็น “ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ” หรือ “โรงเรียน
ผู้สูงอายุ” ภายใต้มาตรการของการพัฒนาแกนน้าผู้สูงอายุให้เป็น “นวัตกร” เพื่อให้เกิดการดาเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีการพบปะกัน รวมถึงการสร้างนวัตกรรม และมีนวัตกรที่เป็นทังกลุ่ม

หัวข้อ

Web link อางอิงการ
ดาเนินงาน:
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง:

รายละเอียด
ผู้สูงอายุและผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้สูงอายุในการทางานเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในพืนที่ของ
ตนเองสู่กลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเองเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องประสานความร่วมมือและอานวยความสะดวกร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพืนที่
และจากการขับเคลื่อนกิจกรรม “สภากาแฟตาบลป่าไร่” ที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พืนที่เห็นประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวและมีการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมเพื่อการดูแลคุณภาพ
ผู้สูงอายุตาบลป่าไร่โดยการกาหนดแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ในการดาเนินการจัดตังโรงเรียน
ผู้สูงอายุตาบลป่าไร่ ขึนโดยมีการออกแบบกิจกรรมพืนฐานหลัก ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตใจ กิจกรรรมทางศาสนา กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมการส่งเสริม
อาชีพ โดยกิจกรรมเหล่านีจะมีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับบริบทของพืนที่ตาบลป่าไร่ด้วยและ
ยังสามารถน้าไปขับเคลื่อนในพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ภายใต้มาตรการดังกล่าวได้เพื่อการจัด
สวัสดิการสังคมสาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้สูงอายุได้ต่อไป
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/172640/149863
8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิต
ภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
(Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and
productive employment and decent work for all)

