
	 ปัจจุบัน	 หลายประเทศต่างผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ระยะยาว	 รวมทั้งธุรกิจที่เก่ียวข้อง	 อาทิ	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	

(medical	tourism)	การทอ่งเทีย่วเชงิชอ้ปปิง้	(shopping	tourism)	และ

ธุรกิจบริการอื่นๆ	เช่น	ร้านอาหาร	(hospitality	business)	โดยให้วีซ่า

ระยะยาวเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายต่างๆ	 เช่น	ผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติ	

(foreign	retiree)	ผู้ยา้ยถ่ินเพื่อยกระดบัคณุภาพชวีติ	(lifestyle	migrant)	

นักทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ	(medical	tourist)	และชาวตา่งชาตทิีม่ทีกัษะสงู	

(foreign	talent)	เป็นต้น

	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคหน่ึงที่เป็นที่นิยมของ 

ผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติ	 และนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 โดยประเทศ 

เปา้หมายหลกัคอื	ไทย	มาเลเซยีและฟลิปิปนิส	์ทัง้สามประเทศมีโครงการ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวระยะยาว	 และมีการทำางานเชิงรุกเพื่อมุ่งดึงดูดกลุ่ม

เป้าหมายจากญี่ปุ่น	จีน	เกาหลีใต้	ยุโรป	และสหรัฐฯ	ซึ่งมีผู้เกษียณอายุ

จำานวนมาก	และมีเงินบำานาญในระดับสูง	อย่างไรก็ตาม	ข้อกำาหนดเรื่อง

คณุสมบตั	ิและเงื่อนไขของการเขา้ถึงสถานะการเปน็ผู้พำานักระยะยาวใน

ประเทศทั้งสาม	มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน	สรุปได้ดังนี้

 ฟิลิปปินส์

	 ฟลิปิปนิสเ์ปน็ประเทศหน่ึงที่ไดร้บัความนิยมจากชาวเอเชยีตะวนัออก	

สหรัฐ	 และยุโรป	 โดยในช่วงปี	 1985-2016	 มีชาวต่างชาติได้รับสถานะ 

ผู้พำานักระยะยาวในฟิลิปปินส์รวม	 48,071	 คน	 โดยหน่ึงในสามเป็น 

ชาวจีน	หน่ึงในห้าเปน็ชาวเกาหลีใต	้ตามด้วยไตห้วนั	อนิเดยี	ญีปุ่่น	สหรฐัฯ	

ตามลำาดับ
1
	 โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ	 อากาศอบอุ่น	

ชายหาดสวยงาม	 ค่าครองชีพถูก	 และมีวีซ่าระยะยาวที่จัดว่าเปิดกว้าง

ที่สุดในอาเซียน	โดยเป็นวีซ่าไม่จำากัดระยะเวลา	(indefinite)	อีกนัยหนึ่ง

เป็นวีซ่าที่ยาวนานตลอดชีวิต

	 ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ไ ด้ อ อก

วีซ่าประเภท	 Special	

Resident	 Retiree’s	

Visa	(SRRV)	โดยจัดตั้ง

หน่วยงาน	 Philippine	

Retirement	Authority	ข้ึน 

ผู้สมัครอาจเป็นชาวต่าง

ชาติหรือชาวฟิลิปปินส์ที่

ถือสัญชาติอื่น	 โดยแบ่ง

เป็น	3	กลุ่ม	กลุ่มแรกคือ

ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปและ

มบีำานาญ	ต้องฝากเงินใน

ธนาคารของฟลิปิปินสจ์ำานวน	10,000	ดอลลาร์สหรฐัฯ	และมเีงินบำานาญ

เดอืนละไมต่่ำากวา่	800	ดอลลาร์	กลุม่ทีส่อง เปน็ผู้ที่ไมมี่บำานาญ	หากอาย	ุ

35-49	ปี	ต้องมีเงินฝาก	50,000	ดอลลาร์	หากอายุ	50	ปีขึ้นไป	ต้องมี

เงินฝาก	 20,000	 ดอลลาร์	 หากเป็นชาวฟิลิปปินส์ที่แปลงสัญชาติต้องมี
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วีซ่าระยะยาวของไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

ใครแจ่ม ใครแจ๋ว? สักกรินทร์ นิยมศิลป์
sakkarin.niy@mahidol.ac.th

เงินฝาก	 15,000	 ดอลลาร์	 และกลุ่มที่สามเป็นสมาชิกในครอบครัวของ  

2 กลุม่แรก	ให้วซีา่ผู้ตดิตามจำานวน	2	คน	ทัง้น้ีผู้ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ	SRRV	

จะได้รับวีซ่าตลอดชีวิตโดยไม่ต้องต่ออายุแต่อย่างใด	แต่ข้อเสียคือชาวต่างชาติ 

ไม่สามารถถือครองที่ดินในฟิลิปปินส์ได้
2

 มาเลเซีย

	 มาเลเซียเป็นประเทศปลายทางที่สำ าคัญของผู้เกษียณอายุ 

ชาวต่างชาติ	เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ที่ยอดเยี่ยม	 ปลอดภัย	 อากาศอบอุ่น	 ประชากรพูดได้หลายภาษา	 และ

ค่าครองชีพถูก	 ในช่วงปี	

2002-2016	 มาเลเซียมี

ผู้พำานักระยะยาวจำานวน	

32,737	 คน	 โดยหน่ึงใน

สี่เป็นชาวจีน	 ตามด้วย

ญีปุ่่น	บังกลาเทศ	องักฤษ	

อิหร่าน	สิงคโปร์	 ไต้หวัน	

เกาหลีใต	้ปากีสถาน	และ

อินเดียตามลำาดับ
3
	 ทั้งนี้	

มาเลเซียเป็นที่นิยมของ

ชาวมุสลิมจากภูมิภาค 

เ อ เ ชี ย ใ ต้ แล ะ เ อ เ ชี ย 

ตะวันตก

	 ในอดีต	 มาเลเซียได้จัดทำาโครงการ	 Silver	 Hair	 Program	 (SHP)	 

เมื่อปี	 1987	 แต่ในช่วงแรกประสบความสำาเร็จไม่มากนัก	 เนื่องจากมี 

ขอ้จำากัดคอ่นขา้งมาก	เชน่	ผู้สมคัรตอ้งมอีาย	ุ55	ปขีึน้ไปและห้ามทำางาน
4
 

แต่ในปี	2002	ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่	โดยมาเลเซียได้ปรับ	SHP	

เป็น	 Malaysia	 My	 Second	 Home	 Program	 (MM2H)	 โดยแบ่ง 

กลุ่มเป้าหมายเป็น	 2	 กลุ่ม	 กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้เกษียณอายุ 50 ปีข้ึนไป 

สามารถทำางานได้สัปดาห์ละไม่เกิน	 20	 ชั่วโมง	 แต่ต้องมีเงินฝากใน

มาเลเซีย	 40,000	 ดอลลาร์	 มีรายได้เดือนละ	 3,000	 ดอลลาร์ขึ้นไป	 

กลุ่มที่สอง ช่วงอายุ 18-49 ป ี	เป็นคนหนุ่มสาวที่ยังทำางาน	ต้องมีเงินฝาก	

40,000	ดอลลาร์	มีรายได้เดือนละ	10,000	ดอลลาร์ขึ้นไป	โดยผู้เข้าร่วม

โครงการ	MM2H	จะได้วซีา่อาย	ุ10	ปี	ต่ออายไุด้อกี	10	ปี
5	
สมาชกิสามารถ

ซื้อบ้านพร้อมที่ดินในมาเลเซียได้	นับว่าโครงการ	MM2H	ประสบความ

สำาเร็จ	โดยกว่าร้อยละ	40	เป็นกลุ่มคนวัยทำางาน	

	 อยา่งไรก็ตาม	ภายหลงัการแพร่ระบาดของโควดิ-19	มาเลเซยีไดป้รับ

โครงการ	MM2H	ใหม่	เพื่อมุ่งกลุ่มคนที่มีรายได้สูงเป็นหลัก	โดยกำาหนด

รายได้ขั้นต่ำาต่อเดือนเป็น	 40,000	 ริงกิต	 เพิ่มเงินฝากในธนาคารเป็น	 

1	ล้านริงกิต	และเพิ่มอายุผู้สมัครกลุ่มที่สองจาก	18-49	ปี	เป็น	35-49	ปี	

นอกจากนี้	ได้ลดอายุวีซ่า	จาก	10	ปี	เป็น	5	ปี	เท่านั้น	แต่สามารถต่ออายุ

ไดอ้กี	5	ป	ีโดยเร่ิมบงัคบัใชร้ะเบยีบใหมเ่มื่อเดอืนตลุาคม	2021	เปน็ตน้มา
6
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 ประเทศไทย

	 ประเทศไทยได้เริ่มโครงการส่งเสริมธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพระยะ

ยาว	(Long-stay	and	Health	Care	Project)	ขึ้นตั้งแต่ปี	1998	ต่อมา

ไดอ้อกวซีา่เกษียณอายขุึน้	โดยมรีะยะเวลา	1	ป	ี(O-A)	สามารถต่ออายุ

ไดค้ราวละ	1	ป	ีโดยผู้สมคัรตอ้งมีอาย	ุ50	ปขีึน้ไป	มีบญัชเีงินฝากในไทย	

800,000	บาท	เงินเกษียณอาย/ุรายไดเ้ดือนละไม่น้อยกวา่	65,000	บาท	

ต่อมา	ไทยได้ออกวีซ่าระยะเวลา	5	ปี	ต่ออายุได้อีก	5	ปี	รวมเป็นเวลา	

10	ปี	(O-X)	แต่สงวนให้กับผู้เกษียณอายุ	50	ปีขึ้นไปจากบางประเทศ

ในยุโรป	ญี่ปุ่น	และสหรัฐฯ	เท่านั้น	โดยผู้สมัครต้องมีเงินฝากไม่ต่ำากว่า	

3	ลา้นบาท	มรีายได้ต่อป	ี1.2	ลา้นบาทขึน้ไป	ทีผ่่านมา	ไทยประสบความ

สำาเร็จพอสมควรในการดึงดูดผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติ	โดยในปี	2018	

มีชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าเกษียณอายุของไทยจำานวน	72,969	คน
7
 

	 นอกจากวีซ่าเกษียณอายุแล้ว	 ไทยยังมีวีซ่าประเภทอื่นๆ	 สำาหรับ 

ผู้พำานักระยะยาวด้วย	ที่สำาคัญคือ	Thailand	Elite	Visa	ซึ่งเริ่มขึ้นในปี	

2003	โดยจับกลุ่มผู้มีรายได้สูง	วีซ่ามีอายุ	5	ปี	10	ปี	และ	20	ปี	มีหลากหลาย 

โปรแกรมให้เลือก	 โดยมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่	 600,000-2,000,000	 บาท
8 

ซ่ึงปัจจุบัน	มีสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการประมาณ	10,000	คน	กลุ่มเป้าหมาย 

เป็นชาวจีน	ญี่ปุ่น	ยุโรปและสหรัฐฯ	

	 ในอนาคต	 ไทยมี

แผนท่ีจะออกวีซ่าระยะ

ยาวประเภทใหม่	สำาหรับ

กลุ่มเป้าหมาย	 4	 กลุ่ม	

เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ใ ห้ ฟ้ื น ตั ว ภ า ย ห ลั ง 

การแพร่ระบาดของ

โควิด-19	 ได้แก่	 กลุ่ม

ประชากร ผู้มี ความ

มั่งคั่งสูง	กลุ่มผูเ้กษียณ
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	 เมื่อปี	2551	ผมได้รับแจ้งข่าวดีจากผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

ประชากรและสงัคม	ผมคอื	1	ใน	4	ของผู้ โชคดีจากการจับฉลาก

ทั้งหมด	 45	 คน	 ที่ถูกเสนอรายชื่อเพื่อร่วมเป็นตัวแทนจากกว่า	

30	ประเทศ	ในภูมิภาคเอเชีย	โอเชียเนีย	และแอฟริกา	ตอนนั้น

รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากที่ครั้งหน่ึงในชีวิตจะได้เดินทางไปทวีป

แอฟริกา	ดินแดนที่ผมรู้จักผ่านสารคดีเท่านั้น	ความโชคดีทำาให้

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำาปีครั้งที่	8	ของ 

INDEPTH	NETWORK	ณ	โรงแรมไวท์แซน	เมืองดาเอสซาราม 

ประเทศแทนซาเนีย	 ในฐานะตัวแทนผู้คุมงานภาคสนามจาก

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรี	 การเข้าร่วมประชุมทำาให้ผมได้

มีโอกาสเรียนรู้และตระหนักถึงความสำาคัญของการเก็บข้อมูล

ภาคสนามมากขึ้น	การเก็บข้อมูลที่ดีและถูกต้องตามระเบียบวิธี

วิจัยน้ัน	 สามารถใช้เป็นตัวแทนกลุ่มประชากรได้	 ทำาให้ข้อมูลมี

ความน่าเชื่อถือมากข้ึน	 และท่ีสำาคัญผลการวิจัยสามารถนำาไปใช้ 

ประโยชน์และแก้ปัญหาต่างๆ	ได้อย่างแท้จริง	สำาหรับการเดินทาง 

ไปแอฟริกาคร้ังแรกของผมน้ัน	จำาเปน็ตอ้งฉดีวคัซนีโรคไขเ้หลอืง 

(Yellow	 fever	 vaccine)	 และมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน	 

เพื่อให้เจ้าหน้าทีด่า่นตรวจคนเขา้เมืองตรวจสอบก่อนเขา้ประเทศ

แทนซาเนีย	เพราะเป็นกฎสาธารณสุขระหว่างประเทศ	

	 ใครจะคิดว่าปี	 2564	 การเดินทางไปต่างประเทศของทุกคน

บนโลกใบน้ีจำาเป็นจะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ต	 เพื่อยืนยันว่าได้รับ

วัคซีนโควิด-19	ครบถ้วนแล้ว	หลายประเทศได้เริ่มเปิดประเทศ

ทริปแห่งความโชคดี : ครั้งแรกกับการใช้วัคซีนพาสปอร์ตเดินทางไปยังทวีปแอฟริกา (ตอนที่ 1)

นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
niphon.dar@mahidol.edu

ประชากรท่องโลก

รูป:	ผู้ โชคดีทั้ง	4	ท่าน	ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภาคสนาม

ภาพโดย:	นิพนธ์	ดาราวุฒิมาประกรณ์

อายุ	กลุ่มที่ต้องการทำางานในประเทศไทย	และกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญ

พิเศษ	ทั้งสี่กลุ่มนี้จะได้รับอนุญาตให้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินในไทยได้	โดยจะ

จัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นเรียกว่าศูนย์บริการผู้พำานักระยะยาว	 (LTR	

Service	 Center)	 ขึ้นเพื่อดูแลโครงการน้ี	 โดยตั้งเป้าดึงดูดผู้ย้ายถ่ิน

จำานวน	1	ล้านคนในช่วงปี	2022-2026
9
 

 สรุป

	 ฟิลิปปินส์	 มาเลเซียและไทย	 เป็นเป้าหมายของผู้เกษียณอายุ

ต่างชาติ	 และผู้พำานักระยะยาวกลุ่มต่างๆ	 อย่างไรก็ตาม	 ดูเหมือน

ประเทศไทยจะมแีตม้ตอ่	เนื่องจากมวีซีา่ระยะยาวหลายประเภทให้เลอืก	

และกำาลังจะขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มคนวัยทำางาน	 รวมทั้งจัดต้ัง

หน่วยงานเฉพาะเพื่ออำานวยความสะดวกในเรื่องนี้ด้วย

ให้นักทอ่งเทีย่วกลบัมาเทีย่วกันไดอ้กีครัง้	แตนั่กทอ่งเทีย่วจะตอ้ง

มวีคัซนีพาสปอร์ตก่อนออกเดนิทางไปตา่งประเทศ	ผมขอแนะนำา 

ให้เตรียมยื่นขอเอกสารวัคซีนพาสปอร์ตไว้แต่เน่ินๆ	 เพราะ 

สายการบินน่าจะมีต๋ัวโปรโมช่ันราคาถูกมากระตุ้นการเดินทาง 

อย่างแน่นอน	 โดยสามารถขอเอกสารรับรองผ่านแอพพลิเคช่ัน 

หมอพร้อม	 หรือเดินทางไปขอเอกสารวัคซีนพาสปอร์ตได้ด้วย

ตนเองตามหน่วยงานที่กรมควบคุมโรคกำาหนดไว้

“ดแูลสขุภาพดว้ยนะ เราไมไ่ดเ้ปน็หมอหรอก แตว่า่เราเปน็ห่วง” 

aaaaaaaaa
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 การตอบโต้เพื่อลดการแบ่ง

แยกที่ ไม่เป็นธรรม 

	 หนุ่มลูกคร่ึงญี่ปุ่น-อเมริกัน	

รายหน่ึงยังจดจำาเหตุการณ์เมื่อ

เขาถูกเพื่อนนักเรียนรังแกบ่อย

ครั้งในวัยเด็ก	 เขาไม่เข้าใจว่า

ตนเองแตกต่างอย่างไร	 ทั้งๆ	 ที่มี

ความเป็นอยู่เหมือนเด็กอื่นๆ	 กิน

ข้าวสวย	 ซดซุปมิโซะที่แม่เตรียม

ให้ทุกวัน	 เขาสู้กลับและป้องกัน

ตัวด้วยด้ามร่ม	 หลังจากโตเป็น

หนุ่มเขากลายเป็นนักเต้นจังหวะ

แร็บแนวหน้า	 มีแฟนในสื่อสังคม

ติดตามจำานวนมาก	

	 ลูกครึ่งที่มีพ่อหรือแม่เชื้อชาติ

เอเซียหรืออัฟริกัน	 ต้องปรับตัว

เรื่องการใช้ชีวิตมากกว่าเชื้อชาติ

อื่นๆ	จากยุโรป	เพราะสีผิวและรูปลักษณ์	และมีคำาเรียกเฉพาะ

ในกลุ่มชาวญี่ปุ่นว่า	zanen	หรือ	ลูกครึ่งขี้เหร	่ประสบการณ์ของ 

หนุ่มที่พ่อมาจากประเทศกานา	 ยังจำาได้ดีว่าเขาพยายามขอเช่า

ห้องชุดแต่ถูกปฏิเสธ	 เพราะเจ้าของกิจการเกรงว่าผู้เช่ารายอื่นๆ	

อาจไม่พอใจที่ต้องอยู่รวมกับ	 ลูกครึ่งขี้เหร่	 ความไม่เท่าเทียม

ทางสังคมกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หนุ่มน้อยรายน้ีสร้างมูลนิธิ

เพื่อส่งเสริมการศึกษาและความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและกานา	

ด้วยความหวังว่าการปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องเชื้อชาติเป็นสิ่ง

จำาเป็นเพื่อให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงแม้จะใช้เวลานานเพียงไร

ดีกว่าไม่มีการเร่ิมต้น	 เช่นเดียวกับที่กลุ่มเยาวชนอื่นๆ	 ช่วยกัน

จัดตั้งกิจกรรม	“HafuTalk”	เพื่อเชิญชวนให้ผู้ปกครอง	นักเรียน 

และครู	 สร้างบทเรียนร่วมกันเพื่อเสริมทักษะด้านต่างๆ	 ของ	 

ลูกคร่ึง	เพื่อการปรับเปล่ียนอคติในกลุ่มเพื่อนๆ	หรือสังคมรอบข้าง	 

โดยมีเป้าหมายว่าทุกคนมีความเป็นมนุษย์เสมอภาคกัน

	 เมื่อสงัคมโลกเปลีย่นผ่านอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะการสื่อสาร

ผ่านสื่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อรสนิยมคนรุ่นใหม่	เช่น	การแต่งกาย	

บันเทิงหรือสันทนาการ	ลูกครึ่ง	กำาลังกลายเป็นค่านิยมใหม่ที่มา

แรงสำาหรบัวยัรุน่ในญีปุ่น่	ไมว่า่จะเปน็นางแบบ	นักรอ้ง	นักแสดง

หรือแม้แต่นักกีฬา	 ความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะตัว	 ได้สร้าง

พืน้ทีส่งัคมเพื่อลดการดแูคลนแมว้า่จะเปน็เพยีงการเปลีย่นแปลง

ที่ต้องอาศัยเวลาและความมุ่งมั่นเพื่อทลายกำาแพงความเป็น

สังคมอนุรักษ์นิยมในประเทศญี่ปุ่น

	 สังคมญี่ปุ่นยังรีรอที่จะยอมรับ	ลูกครึ่ง	ว่าเป็นพลเมืองญี่ปุ่น

อย่างสนิทใจ	 และจะมีคำาเรียกเฉพาะในภาษาญี่ปุ่นคือ	 Hafu		

เป็นคำาเลียนเสียงภาษาอังกฤษ	 half	 หมายถึงผู้ที่มีพ่อหรือแม่

เป็นบุคคลเช้ือชาติอื่นๆ	เทียบเคียงกับภาษาไทยท่ีใช้คำาว่า	ลูกคร่ึง  

การยอมรับ	 ลูกคร่ึง	 ในสังคมญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่แล้วยังมีข้อ

ยกเว้น	หรือยังทำาใจยอมรับแบบเต็มร้อยได้ยากนักและเหมารวมว่า 

เป็นชาวต่างชาติ	 แม้ว่าบุคคลน้ันจะอาศัยอยู่ในประเทศเป็น 

เวลานาน	 พูดภาษาญี่ปุ่นหรือสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้เท่ากับ 

ผู้ที่มีสายเลือดญี่ปุ่นเต็มตัว	

	 จำานวนประชากร	 ลูกครึ่ง	 ยังมีอัตราส่วนน้อยในกลุ่ม

ประชากรรวมของประเทศ	อย่างไรก็ตาม	ยังไม่มีข้อมูลที่แสดง

จำานวนที่แท้จริง	 เนื่องจากไม่มีคำาถามเรื่องเชื้อชาติของพ่อหรือ

แม่ในแบบสำารวจสำามะโนประชากร	มีเพียงข้อมูลจากกระทรวง

สาธารณสุข	รายงานจำานวนเด็กเกิดรายปีจากพ่อหรือแม่ที่ไม่ใช่

เชื้อชาติญี่ปุ่น	ประมาณ	36,000	คน	ต่อปี	หรือประมาณ	ร้อยละ 

3	ของจำานวนการเกิดทั้งหมดต่อปี	หรือ	จำานวนการเกิดของเด็ก

ลูกครึ่ง	มีประมาณ	5,000	ราย	ต่อปี

(https://japaninsider.com/growing-up-as-hafu-in-japan/)

	 มีกรณีศึกษามากมายที่	 ลูกครึ่ง	 ในญี่ปุ่นเผชิญปัญหาจาก

การที่สังคมมีอคติ	เช่น	กรณีที่สาวลูกครึ่งชนะการประกวดและ

ครองตำาแหน่ง	Miss	 Universe	 Japan	 2015	 และได้รับการ

เสนอชื่อเป็นตัวแทนของประเทศไปประกวด	Miss	 Universe	

แม้ว่าจะชนะใจกรรมการแต่ค้านสายตาผู้ชม	 มีการแสดงความ

คิดเห็นผ่านสื่อสังคมต่อต้านผลการประกวดด้วยเหตุผลที่ผู้คว้า 

ตำาแหน่งอันดับหน่ึงมีแม่เชื้อชาติญี่ ปุ่นแต่พ่อเป็นทหารเรือ 

เชื้อชาติ	African-American

	 Miss	Universe	Japan	2015	ผ่านประสบการณ์ในวัยเด็ก 

ที่ไมน่่าจดจำาเทา่ไร	พอ่แม่แยกทางกันเมื่อเธอยงัเป็นเด็ก	ถูกเพื่อน

ในโรงเรียนแกลง้	เชน่	ไล่ให้ไปใชส้ระวา่ยน้ำาทีอ่ื่น	หรอืในบางคร้ัง

ถูกทำาร้าย	ถูกเพื่อนขว้างขยะใส่	การแสดงอาการรังเกียจต่างๆ 

เหล่าน้ันเธอไม่เคยเล่าให้แม่รับรู้	 ในทางตรงข้าม	 ปัญหาต่างๆ	 

น้ันกลับเป็นแรงบันดาลใจท่ีช่วยเธอให้ก้าวข้ามและเข้มแข็งมากข้ึน 

และพร้อมสู้ชีวิต	

ประชากรต่างแดน

ญี่ปุ่นและการอนุรักษ์นิยมเรื่องเชื้อชาติ

อมรา สุนทรธาดา
amara.soo@mahidol.ac.th
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เพศหลากหลาย Happy SDG กับ ภาพจำา ที่เปลี่ยนผ่าน?

	 การเปล่ียนผ่าน	“ภาพจำา”	ของววิฒันาการ	“เพศหลากหลาย”  

	 ทีน่่าสงัเกต	การนำาเสนอสถานการณ	์การเปลีย่นผ่าน	ววิฒันาการ	

“เพศหลากหลาย”	 บนความเสมอภาคทางเพศ	 ที่นอกจากมุ่งเน้น

ประเด็น	คุณภาพชีวิตและความสุขที่ยั่งยืนตามแนวคิดของ		Happy	

SDG	ที่	“เพศหลากหลาย”	เป็นส่วนหนึ่งของคนทุกเพศทุกวัยในพื้นที่

สังคมและวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกัน	อย่างไรก็ตาม	การรับรู้	วิธีคิด	และ

กฎหมาย	ท่ีส่งต่อไปยัง	วิถีปฏิบัติต่อกลุ่ม	“เพศหลากหลาย”	ยังพบว่า 

เป็น	“ภาพจำา”	“ประสบการณ์”	และ	“ชุดคิด”	ที่สอดแทรกไปกับวิถี

การเปลี่ยนผ่านบนพื้นที่นั้นๆ	ร่วมกันอย่างท้าทาย

	 ความเขา้ใจ	การสมัผัสจากประสบการณเ์ดมิหรือจากบรบิททีล่อ้ม

รอบของคนในสังคมและวัฒนธรรม	โดยทั่วไป		มักประทับ	“ภาพจำา”	

ว่า	“เพศ”	ในสงัคมไทย	มเีพียง	“เพศชาย”	และ	“เพศหญงิ”	การรบัรู ้

และเรียนรู้เช่นนี้	เสมือนด้อยค่า	“ความเสมอภาคทางเพศ”	ส่งผลถึง

วิธีคิดต่อ	“เพศหลากหลาย”	ให้ยากที่จะมีที่ยืน	

	 แม้ว่า	 กฎหมายในปัจจุบันที่รัฐบัญญัติขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

ทำาให้	 ที่ยืนของ	 “เพศหลากหลาย”	 มีแนวโน้มได้รับการตอบรับที่ดี	

แตว่ถีิปฏิบตั	ิทีย่งัคงบรรทดัฐานกำาหนดให้คนในสงัคมประพฤตปิฏิบตัิ

อยา่งเขม้งวด	มกีารควบคมุทีร่นุแรงเพื่อปอ้งกันการฝ่าฝืน	หากคนใน 

สังคมปฏิบัติตามจะถูกนับว่า	 เป็นสิ่งดีงาม	 หากฝ่าฝืนหรือละเมิดจะ

นับเป็น	“คนผิด”	“คนไม่ดี”		

	 ท่ียืนของ	“เพศหลากหลาย”	น้ี	จึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีต้องเล่นกับ	การรับรู้	 

วิธีคิด	 และ	 ความรู้สึกของจารีต	 ศีลธรรม	 ประเพณี	 ที่มีรากเหง้า 

มาจากมโนสำานึกว่า	

	 “เพศหลากหลาย	เป็นเรื่องผิดปกติ	เป็นเรื่องเสื่อมเสียท่ีต้องปกปิด”	

	 ความละเอียดอ่อนซับซ้อนและลึกซึ้งของบรรทัดฐานทางสังคม 

ดงักลา่ว	สง่ผลกระทบตอ่การดำาเนินวถีิปฏิบตัติอ่	“เพศหลากหลาย” 

กับ	 “ภาพจำา”	 ที่เปล่ียนผ่านหรือไม่?	 อย่างไร?	 คำาตอบเหล่าน้ี	 

อยู่ที่ ไหน?	อยู่กับใคร?	เป็นเรื่องท้าทายที่ต้องไปให้ถึง
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ร้อยละเพศหลากหลายจำาแนกตามเจเนอเรชั่น

และประเภทองค์กรแห่งความสุข

  Happy Workplace 2563 Happy University 2562

 	 จำานวน	 ร้อยละ	 จำานวน	 ร้อยละ

	 Gen	Y	(18-33)	 145	 68.4	 102	 48.6

	 Gen	X	(34-53)	 53	 25.0	 97	 46.2

	 Gen	BB	(54+)	 1	 0.5	 6	 2.9

	 ไม่ระบุ	 13	 6.1	 5	 2.4

  รวม	 212	 100	 210	 100

Generation 

	 สุขภาวะทางเพศเป็นองค์ประกอบคุณภาพชีวิตทุกคนในทุก

สังคมทั่วโลก

	 การรณรงค์ส่งเสริม	“ความเสมอภาคทางเพศ”	ให้มีความเสมอภาค 

ของคณุภาพชวีติและความสขุ	สง่ผลให้พืน้ทีข่อง	“เพศหลากหลาย” 

กว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรมและ 

สิง่แวดลอ้มเพิม่มากยิง่ขึน้	อาท	ิการประกาศเปน็วาระแห่งชาตวิา่ดว้ย	

“สทิธิมนุษยชนรว่มขบัเคลื่อนไทยแลนด	์4.0	เพื่อการพฒันาทีย่ัง่ยนื”		

มหาวทิยาลยัหลายแห่งประกาศให้สทิธินักศกึษาสามารถแตง่กายตาม

อัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีได้

 “เพศหลากหลาย”	กับ	SDG

	 ใน	 17	 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (the	 Sustainable	

Development	Goals:	SDG)	เป้าหมายที่	3	 (Good	Health	and	

Well-being)	และ	4	 (Quality	Education)	มุ่งเน้นสร้างเสริมให ้

คนทุกเพศวัยในประเทศมีสุขภาพดี	อยู่ดี	กินดี	มีความสุข	เคารพ

สิทธิมนุษยชน	 ความเสมอภาคระหว่างเพศ	 รวมถึง	 ส่งเสริม

วัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง	 ซึ่งได้รับ

การขานตอบจากภาคเอกชนหลากหลายสาขาร่วมกันลงนามในข้อ

ตกลง	 SDG	 กับองค์การสหประชาชาติ	 สนับสนุนและส่งเสริมสิทธิ

และเสรีภาพอย่างเท่าเทียม	 การมีส่วนร่วม	 การให้เกียรติ	 และการ

ไม่เลือกปฏิบัติ	สำาหรับกลุ่ม	“เพศหลากหลาย”

 องค์กรแห่งความสุข	กับ	ความหลากหลายทางเพศ 

	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ทำาการ

สำารวจรายปี	 คุณภาพชีวิตและความสุขคนทำางาน	 ด้วยเครื่องมือ	

HAPPINOMETER	แบบสำารวจตนเองทั้งระบบ	paper-based	และ 

online-based	 ผลสำารวจ	 “องค์กรแห่งความสุข”	 ปี	 2563	 จาก 

กลุม่ตวัอยา่งจำานวน	25,955	ราย		ซึง่กำาลงัทำางานอยู่ใน	436	องคก์ร

ทั่วประเทศ	 มีผู้ระบุว่าเป็น	 “เพศหลากหลาย”	 จำานวน	 212	 คน	 

คิดเป็นสัดส่วน	 0.8%	 เป็นคน	Gen	Y	 (อายุ	 18–33	ปี)	 มากที่สุด	

จำานวน	 145	 คน	 ขณะที่	 การสำารวจ	 “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”	

ปี	2562	ด้วย	HAPPINOMETER	ชุดเดียวกัน	จากบุคลากรที่กำาลัง

ปฏิบัติงาน	จำานวน	30,240	ราย	ใน	25	มหาวิทยาลัย	มีผู้ระบุว่าเป็น

เพศหลากหลาย	 จำานวน	 210	 คน	คิดเป็นสัดส่วน	 ประมาณ	 0.7%	

เป็นคนทำางาน	Gen	Y	(อายุ	18–33	ปี)	มากที่สุด	จำานวน	102	คน

	 “เพศหลากหลาย”	ในสังคมทั่วโลก

	 สิง่ทีน่่าจับตาคอืจำานวน	“เพศหลากหลาย”	เร่ิมเห็นชดัขึน้ในแตล่ะ 

สังคม	 มีบริษัทท่ีปรึกษาด้านการเงินท่ีให้บริการกับกลุ่มเพศหลากหลาย 

(LGBT	Capital)	รายงานข้อมูลปี	2563	พบ	จำานวนที่เปิดเผยของ

กลุ่มเพศหลากหลาย	ประมาณ	483	ล้านคน	จากประชากรโลก	7.4	

พนัลา้นคน	ในจำานวนน้ี	288	ลา้นคนอยู่ในภูมภิาคเอเชยี	โดยเปน็คนใน

ประเทศจีนประมาณ	85	ล้านคน	อินเดีย	80	ล้านคน	ญ่ีปุ่น	8	ล้านคน 

และ	ไทย	4	ล้านคน	(หรือประมาณ	0.83%)	
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นอนกี่ชั่วโมงคือเพียงพอ

นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์
nucharapon.lia@mahidol.ac.th

	 คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าจำานวนชั่วโมงของการนอนหลับ 

มีผลต่ออารมณ์	 ความรู้สึก	 และประสิทธิภาพในการทำางาน	 

การเรียน	และการทำากิจวัตรประจำาวันของคุณ	 เช่น	ถ้าวันไหน 

คุณนอนน้อยกว่าปกติ	 วันรุ่งขึ้นคุณจะรู้สึกไม่สดชื่น	 ง่วงนอน 

ระหว่างวัน	 และไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเวลาทำากิจกรรม

ต่างๆ	 คุณภาพและปริมาณการนอนหลับมีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพในการดำาเนินชีวิตในแต่ละวันของคนเรา	 เพราะ

การนอนหลับมีประโยชน์ต่อร่างกาย	 ช่วยซ่อมแซมกล้ามเน้ือ

ส่วนต่างๆ	 ที่สึกหรอจากการใช้งานระหว่างวัน	 ช่วยฟื้นฟูระบบ

ภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 การนอนหลับให้เพียงพอจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน 

ในการดูแลสุขภาพร่างกาย	 โดยเฉพาะในวัยเด็กที่กำาลังเจริญ

เตบิโต	การนอนหลบัให้เพยีงพอสง่ผลโดยตรงต่อการเจรญิเตบิโต

ของร่างกายและพัฒนาการต่างๆ	 นอกจากน้ี	 เมื่อระบบต่างๆ	

ของรา่งกายได้รบัการดแูลฟืน้ฟอูยา่งเพยีงพอเหมาะสม	อารมณ	์

ความคิด	และสุขภาพจิตก็ได้รับการดูแลอย่างสมดุลด้วยเช่นกัน

	 แล้วเราควรนอนวันละกี่ชั่วโมงถึงจะเพียงพอ?	การนอนเป็น

ภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	 ทุกคนจะนอนหลับเป็นระยะเวลา

ตามความจำาเป็นของร่างกายในแต่ละช่วงวัย	 ซึ่งประเทศไทย

ภายใต้การนำาของกรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 ได้จัดทำา 

ข้อแนะนำาการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	การลดพฤติกรรมเนือยน่ิง 

และการนอนหลับในกลุ่มประชากรต่างๆ	 เมื่อปี	 2560	 โดยได้

พัฒนาข้อแนะนำาการนอนหลับตามแนวทางของสมาคมส่งเสรมิ

การนอนหลับระดับชาติ	 (National	Sleep	Foundation)	แบ่ง

ตามกลุ่มวัยได้ดังนี้

 u 	เด็กแรกเกิด–3	เดือนแรก	ควรนอนวันละ	14–17	ชั่วโมง

 u เด็กอายุ	4	เดือน–ต่ำากว่า	1	ปี	ควรนอนวันละ	12–15	ช่ัวโมง

 u เด็กอายุ	1–2	ปี	ควรนอนวันละ	11–14	ชั่วโมง

 u เด็กอายุ	3–5	ปี	ควรนอนวันละ	10–13	ชั่วโมงต่อวัน

 u เด็กวัยเรียนอายุ	6–14	ปี	ควรนอนวันละ	9–11	ชั่วโมง

 u วัยรุ่น	15–17	ปี	ควรนอนวันละ	8–10	ชั่วโมง

 u ผู้ ใหญ่อายุ	18–59	ปี	ควรนอนวันละ	7–9	ชั่วโมง

 u ผู้สูงอายุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป	ควรนอนวันละ	7–8	ชั่วโมง

	 นอกจากระยะเวลาในการนอนหลับแล้ว	 เวลาที่ทำาให้การ

นอนหลบัมคีณุภาพสำาหรับทัง้เดก็วยัเรยีน	วยัรุน่	และผู้ ใหญท่ัง้ที ่

สูงอายุและไม่สูงอายุ	คือ	ก่อนเวลา	22	นาฬิกา	เพื่อให้ฮอร์ โมน

การเจริญเติบโต	 (growth	 hormone)	 หลั่งเต็มที่	 สร้างการ 

เจริญเติบโตและฟื้นฟูร่างกายที่สึกหรอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับจากสถาบัน	 American	

Academy	 of	 Sleep	Medicine	 และเครือข่ายงานวิจัยด้าน 

การนอนหลบั	(Sleep	Research	Society)	ยงัไดย้้ำาอกีวา่	ปริมาณ

การนอนไมค่วรให้ต่ำากวา่จำานวนชัว่โมงทีก่ำาหนด	หรือเรียกวา่เปน็	

Sweet	spot	เช่น	สำาหรับผู้ ใหญ่	Sweet	spot	จะอยู่ที่	7–7.5 

ชั่วโมง	 เพราะจากการศึกษาพบว่าถ้าปริมาณการนอนหลับ 

ลดลงไปอยู่ท่ี	6.5	ช่ัวโมง	ความเส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆ	จะเพ่ิมข้ึน 

โดยการนอนหลับไม่เพียงพอเป็นระยะเวลานาน	นอกจากจะส่งผล 

ให้ประสิทธิภาพในการทำากิจกรรมประจำาวันของเราแย่ลงแล้ว	

ยังทำาให้ระบบต่างๆ	ของร่างกาย	เช่น	ระบบย่อยอาหาร	ระบบ 

ภูมิคุ้มกันโรค	ทำางานผิดปกติ	และยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคต่างๆ	เช่น	โรคอ้วน	ความดันเลือดสูง	น้ำาตาลในเลือดสูง 

ระบบหลอดเลือดหัวใจและสมอง

	 จากการศึกษาการนอนหลับของประชากรไทยวัยผู้ ใหญ่ 

พบว่า	 ระหว่างปี	 2544–2558	 คนไทยนอนหลับเพียงพอ 

ตามข้อแนะนำาฯ	 ไม่ถึงร้อยละ	 60	 (ร้อยละ	 53.7	 ในปี	 2544	 

ร้อยละ	56.1	ในปี	2547	ร้อยละ	57.8	ในปี	2552	และร้อยละ	

56.4	 ในปี	 2558)	 แม้ว่าแนวโน้มการนอนหลับเพียงพอจะดีขึ้น	 

แต่การส่งเสริมการนอนหลับให้เพียงพอยังคงมีความจำาเป็น 

อย่างย่ิง	เพราะสังคมปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์แทบจะ 

ในทกุแพลตฟอร์มสำาหรบัทกุกลุม่วยั	ระยะเวลาการนอนหลบัของ

เราจึงอาจถูกแลกไปกับกิจกรรมหน้าจอต่างๆ	โดยไม่รู้ตัว

ที่มา:	 https://www.runnersworld.com/uk/health/a773935/the- 

	 importance-of-pre-race-sleep/

อ้างอิง:

สขุภาพการนอน.	(2021).	NK	Sleepcare.	https://www.nksleepcenter.com/ 

	 category/sleeping/
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อาทิตย์ที่	7	พฤศจิกายน	2564	

	 เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน	เข้าเดือนที่	11	ของปี	2564	แล้ว	

อีกไม่นานก็จะขึ้นปีใหม่	 2565	 เลขปีพุทธศักราชที่ผมไม่เคย 

คิดฝัน	ว่าจะได้มีชีวิตอยู่จริงเมื่อยังเป็นเด็ก 

	 เมื่อยังเป็นเด็ก	 ผมเป็น	 “เด็กบ้านนอก”	 เพราะบ้านผมอยู่

นอกกรุงเทพฯ	 เมืองหลวงของประเทศไทย	 หมู่บ้านที่ผมอยู่ถือ

เป็น	 “เขตชนบท”	 เพราะแม้จะเป็นชุมชนที่เป็นตลาดแต่ก็ยัง 

เป็นเพียงเขตสุขาภิบาล	ไม่ได้เป็นเขตเทศบาล	ที่จะเรียกว่าเป็น	

“เขตเมือง”	ตามคำาจำากัดความของเขตเมอืงและเขตชนบททีเ่รา

ใช้กันอยู่ทุกวันนี้	

	 แม้เวลาจะผ่านไปเนิน่นาน	บรรยากาศของ	“บ้านนอก”	และ	

“ชนบท”	เมื่อยังเป็นเด็กก็ยังประทับใจผมอยู่จนทุกวันนี้

	 ยามเช้าตรู่ใกล้รุ่งสาง	ผมได้ยินเสียงไก่ขันประชันกันเจ้ือยแจ้ว 

เหมือนเป็นนาฬิกาที่บอกเวลาให้รู้ว่าวันใหม่กำาลังเริ่มขึ้นแล้ว	 

ถึงเดอืนพฤศจิกายนอยา่งน้ี	ผมคดิถึงเสยีงแผ่วๆ	และสมัผัสของ

ลมหนาว	 บางคร้ังลมแรงพัดพาความหนาวเย็นมาสัมผัสกาย 

จนเราสั่นสะท้าน	 ผมจำาภาพท้องทุ่งนาที่กว้างไกลสุดสายตา	 

ผมหลับตามองเห็นผืนทุ่งทองที่ปูด้วยรวงข้าวสุกปลั่งรอการ 

เก็บเกี่ยว

	 บ้านผมอยู่ริมแม่น้ำาบางปะกง	เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนอย่างน้ี	

น้ำาในแม่น้ำาจะขึ้นสูงเป็นพิเศษ	พวกเราเด็กๆ	รู้ว่าขึ้น	15	ค่ำาของ

เดือนนี้	จะเป็นวันลอยกระทง	ที่	“วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำาก็นอง

เต็มตลิ่ง ...”	ตอนบ่ายเย็นของวันนั้น	พวกเรา	เด็กๆ	จะเตรียม

กระทงไปลอยในแม่น้ำากัน	 แถวบ้านผมสมัยน้ันไม่มีการจัดงาน

ให้เอิกเกริก	ไม่มีการจุดพลุจุดประทัด	ไม่มีเสียงเพลงรำาวงสร้าง

บรรยากาศให้ครึกครืน้ทัง้วนั	กระทงของผมทำาดว้ยกาบมะพรา้ว	

มีดอกเข็ม	 ดอกพุด	 ธูปและเทียนปักไว้	 เราไม่เคยนึกถึงความ

สวยงามหรือศลิปะของการจดักระทงดอกไม	้พอถึงเวลาค่ำาๆ	เรา

ก็จะเอากระทงไปลอยสนุกสนานกันตามประสาเดก็	ไมไ่ดข้อขมา

ลาโทษพระแม่คงคา	 ไม่ได้อธิษฐานขอพรจากท่าน	 (หรืออาจจะ 

ขอขมา	ขอพรบ้าง	ตามคำาแนะนำาของพี่ๆ	แต่สำาหรับผมจำาได้ว่า	

ยึดเอาความสนุกเล็กๆ	น้อยๆ	เป็นหลัก)

 ต้นเดือนพฤศจิกายน	2564

	 เดี๋ยวน้ีผมไม่เหลือความเป็นคนบ้านนอกอีกต่อไปแล้ว	 ผม

อยู่ในเมืองกรุงมานานกว่า	 60	 ปี	 แม้ตอนน้ีจะย้ายบ้านมาอยู่

นอกกรุงเทพฯ	 แต่ก็ยังเป็นเขตชานเมืองหรือเขตปริมณฑลของ 

กรุงเทพฯ	 ชุมชนบ้านเกิดที่ท่าสะอ้านของผมที่เคยเป็นชนบท 

เดี๋ยวนีก้็ยกสถานะจากสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลตำาบล	ซึ่งเรียก

ได้ว่าได้กลายเป็นเมืองไปแล้ว	

	 ต้นเดือนพฤศจิกายนปีน้ี	 ผมยังไม่ได้สัมผัสกับลมหนาว	 ทั้ง

เสียงลมและไอเย็น	แม้จะมีประกาศจากทางการว่าประเทศไทย

ก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วต้ังแต่อาทิตย์ก่อน	 แต่สองสามวันก่อนที่ 

ศาลายายังมีฝนกระหน่ำาหนักไม่เว้นวัน	ฝนตกท้ังกลางวัน	กลางคืน	 

เช้ามืดตื่นขึ้นมาแทนที่จะได้ยินเสียงไก่ขันกลับได้ยินเสียงฝน 

อยู่เซ็งแซ่	ปีนี้คนไทยในหลายพื้นที่	ในทุกภาคของประเทศยังคง

ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำาบาก	เพราะภัยน้ำาท่วม

	 ต้นเดือนพฤศจิกายนปีน้ี	รัฐบาลประกาศเปิดประเทศ	หลังจาก 

ที่ปิดประเทศมาเป็นเวลาเกือบ	 2	 ปี	 เชื่อว่าคนส่วนใหญ่โล่งใจ 

ที่กฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่รัฐกำาหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติตามในช่วง

สถานการณ์โควดิ-19	ไดผ่้อนคลายลง	เมื่อเปดิประเทศก็แสดงวา่	

บัดนี้ชาวต่างประเทศสามารถเข้าประเทศไทยได้	ถ้าอยู่ในเกณฑ์

และเงื่อนไขตามที่รัฐบาลกำาหนด	เช่น	ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกัน

การติดเชื้อมาแล้วอย่างน้อย	2	เข็ม	ต้องตรวจไม่พบการติดเชื้อ

ทั้งก่อนออกเดินทางและเมื่อมาถึงสนามบินในไทย	

	 การเปิดประเทศครั้งน้ีกลายเป็นความหวังใหม่ของคนไทย	

ที่เราหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาจับจ่าย 

ใช้สอยในประเทศของเรา	ธุรกิจต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว	

และผู้คนในอาชีพต่างๆ	จะได้ลืมตาอ้าปากกันอีกครั้ง	

 เกือบสองปีภายใต้สถานการณ์ โควิด-19	

	 เกิดมาจนอายุปูนน้ี	 ผมยังไม่เคยเจอการระบาดของโรคที่ 

โหดร้ายรุนแรง	เหมือนกับสถานการณ์โควิด-19	ครั้งนี้เลย

	 เมื่อรัฐบาลสั่งเปิดประเทศ	ผมรู้สึกโล่งใจไปเปลาะหนึ่ง	 เคย

สงสารคนขบัรถแทก็ซีท่ีจ่อดรถรอรบัผู้ โดยสารทีป่ากซอย	พอ่คา้

แม่ค้าที่ต้ังร้านอาหารชั่วคราวตามริมถนนในช่วงเวลาเช้าหรือ

เย็น	พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด	หวังว่ากิจการของพวกเขาจะดีขึ้น

บ้างหลังจากวันนี้	

หวังว่าโควิด-19 จะผ่านไป

วาดภาพโดย:	ปราโมทย์	ประสาทกุล
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aaaaaaaaa

	 โควดิ-19	ทำาให้ญาตพิีน้่องตอ้งห่างเหินกันโดยตอ้ง	“เวน้ระยะ

ห่างทางสังคม”	 กันอยู่นาน	 ผมไม่ได้กลับไปเยี่ยมน้องสาวและ

หลานๆ	ที่บ้านท่าสะอ้านนานเป็นปี	ถ้าแม่ผมยังมีชีวิตอยู่	ผมคง

ทำาใจยากอยู่เหมือนกันที่จะต้องไปหาแม่เป็นประจำาทุกอาทิตย์	

แม่คงบอกผมว่า	 “ไม่ต้องมาหาแม่หรอก	 ลำาบากเปล่าๆ”	 ไม่ใช่

แม่กลัวจะติดเชื้อ	แต่แม่จะพูดอย่างนี้เพื่อไม่ให้ลูกลำาบากใจ	

	 ในหมู่ญาติพี่น้อง	ปกติ	พวกเราจะมีการชุมนุมลูกหลานของ

คณุตาปลีะคร้ัง	ปน้ีีงดการชมุนุม	พวกเราใชว้ธีิรว่มกันทำาบญุโดย

ใหต้วัแทนไปทำาพธิทีี่วัดและถ่ายรูปส่งมาในไลนก์ลุ่ม	“ครอบครัว

และญาติพี่น้อง”	 เพื่ออนุโมทนาสาธุร่วมกัน	 ...	 “ขอบคุณ

อนิเทอรเ์น็ตทีก้่าวหน้าไปจนทำาให้ความสมัพนัธ์ในหมูญ่าตพิีน้่อง

ของพวกเรายังคงอยู่” 

	 ในหมู่เพื่อน	 การชุมนุมเพื่อนร่วมรุ่นทั้งที่เรียนมหาวิทยาลัย	

และเรียนชั้นมัธยมปลายมาด้วยกันต้องงดไปทั้งในปีก่อนและ 

ปีน้ี	เพื่อนร่วมรุ่นท้ังสองระดับการศึกษามีไลน์กลุ่มท่ีเราใช้ติดต่อกัน	

สนทนา	และสง่ขา่วสารถึงกัน	...	“ขอบคณุอนิเทอรเ์น็ตทีก้่าวหน้า

ไปจนทำาให้ความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนของพวกเรายังคงอยู่”

	 พูดถึงเรื่องเพื่อนๆ	กับโควิด-19	ผมคิดถึง	“พี่แดง”	ผมต้อง

สญูเสยีเพื่อนรุ่นพีท่ีผ่มรักไปหน่ึงคน	เธอจากไปอยา่งรวดเรว็มาก	

เพียงชั่วเวลาไม่ถึง	10	วันหลังจากรู้ว่าติดเชื้อ...เธอก็จากไป

 ความสมดุลระหว่างการทำางานกับสุขภาพ

	 ผมพูดกับใครต่อใครอยู่เสมอ	ต้ังแต่เมื่อโควิด-19	เร่ิมระบาดว่า	

เราทุกคนต้องรักษาความสมดุลให้ได้	 ระหว่างการดูแลสุขภาพ	 

การทำางาน	 และสภาพจิตใจของเรา	 เราต้องปฏิบัติเคร่งครัด 

ตามคำาแนะนำาในเรื่องการเวน้ระยะห่างทางสงัคม	การใสห่น้ากาก

อนามัย	 การล้างมือบ่อยๆ	 แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรักษา

การทำางานของเราให้ดำาเนินต่อไปโดยไม่สะดุด	 และในขณะ

เดยีวกัน	เราจะต้องดแูลสขุภาพจิตของตวัเองไมต่ื่นตระหนกและ

ไม่หวาดระแวงจนเกินเหตุ	

	 ในเรื่องการทำางานของผม	 เหมือนโควิด-19	 ที่ให้	 “ทำางาน 

จากบา้น”	จะทำาให้ผมต้องทำางานหนักขึน้	โควดิ-19	ทำาให้ผมตอ้ง

ซื้อโน๊ตบุ๊คอีกเครื่องหนึ่ง	 เพื่อใช้ ในการประชุมออนไลน์	บางวัน 

ผมต้องประชุมถึง	 3	 ชุดติดต่อกัน	 ผมต้องบรรยายออนไลน์	

ปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงานออนไลน์	 ผมประเมินตัวเองว่า 

ในช่วงเวลาเกือบ	 2	 ปีที่ผ่านมา	 การทำางานของผมไม่สะดุด	 

ผมไม่ติดเชื้อโควิด	และผมสุขภาพสบายใจดี	ผมสอบผ่าน

	 ผมคิดว่าการทำางานออนไลน์ โดยเฉพาะแบบผสมระหว่าง

ออนไลน์กับออนไซต์จะเป็นวิถีใหม่ของการทำางานด้านวิชาการ

ต่อไปในอนาคต	

 14	พฤศจิกายน	2564	ครบ	50	ปีของสถาบันฯ	

	 อาทิตย์หน้าน้ีจะเป็นวันครบรอบ	 50	 ปีของสถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม	 สถาบันฯ	 จัดให้มีงานฉลอง	 50	 ปีแบบ

ออนไลน์ในวันศุกร์ที่	 12	 พฤศจิกายน	 เพราะวันที่	 14	 ตรงกับ 

วันอาทิตย์	 ผมกำาลังเตรียมจัดรายการพิเศษร่วมฉลอง	 50	 ปี

สถาบันฯ	 เป็นรายการแถลงข่าวที่ให้ชื่อว่า	“50	ปี:	ประชากร

ที่เปล่ียนไป	 50	 ปี	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม”	 โดย

ผมจะเป็นผู้รายงานสรุปสถานการณ์ประชากรของประเทศไทย 

ในรอบ	50	ปี	

	 50	 ปี	 หรือ	 คร่ึงศตวรรษเป็นระยะเวลาที่ชีวิตของผมได้

เข้ามาเก่ียวข้องกับสถาบันฯ	 แห่งน้ี	 ผมออกเดินทางไปศึกษาที่

สหรัฐอเมริกาเมื่อปลายเดือนสิงหาคม	2514	 โดยมีพันธสัญญา	

กับมลูนิธิร็อกก้ีเฟลเลอรผู้์ ให้ทนุวา่จะมาทำางานให้กับสถาบนัวจัิย

ประชากรและสังคม	ซึ่งกำาลังจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดล

	 ปี	 2514	 เป็นปีที่มีเด็กเกิดมากถึง	 1.22	 ล้านคน	 ซึ่งนับว่า

เปน็จำานวนเกิดตอ่ปทีีม่ากทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ชาตไิทย	ชว่งน้ัน	

ประชากรไทยเพิ่มเร็วมาก	มีอัตราเพิ่มสูงกว่า	3%	ต่อปี

	 ปี	 2514	 เป็นปีที่มีการจัดตั้ง	 “คณะกรรมการวางแผน

ครอบครัวแห่งชาติ”	 ให้เป็นกลไกผลักดันนโยบายส่งเสริมการ

คุมกำาเนิด	เพื่อชะลออัตราเพิ่มประชากร	

	 รายการแถลงข่าวน้ีจะจัดแบบออนไลน์โดยเร่ิมเวลา	11.00	น.	 

ของวันพฤหัสบดีที่	11	เดือน	11	พฤศจิกายนนี้

	 ผมขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้อ่านบทความน้ีอาจเข้าไปชมเทป

รายการยอ้นหลงัไดท้ีเ่พจเฟซบุก๊	IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

	 จดหมายข่าวฯ	 ยังเป็นเอกสารที่ประเทืองปัญญาของผม

ที่สุดในยุคที่อ่านแต่ดิจิทัลในวันนี้

ส ุริยนต์ 

นักข่าวสายสิ่งแวดล้อม 

ศิษย์เก่าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

	 จดหมายข่าวฯ	 ฉบับพิมพ์ยังมีเสน่ห์	 เพราะเป็นเอกสาร 

ที่จับต้องได้	 และเป็นแรงจูงใจในการอ่านอย่างมากสำาหรับ

ผู้สูงวัย	

 เยาวภา ประคองศิลป์

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

เสียงสะท้อนจากผู้อ่าน

uuuuuuuu uuuuuuuu



	 ในสมยักอ่นคนอ้วนท้วนสมบรูณแ์สดงว่าเปน็คนมฐีานะ	เพราะ

คนส่วนใหญ่อยู่ ในชนบท	 มีอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องใช้แรงงาน 

อยู่เสมอ	ทำาให้ไม่มีไขมันสะสมอยู่ในร่างกายมากพอท่ีจะทำาให้อ้วนได้	 

แต่ปัจจุบันความเป็นเมืองมีมากข้ึน	 ทำาให้คนอ้วนทวีจำานวนเพ่ิมมากข้ึน 

และความอ้วนก็ไม่ได้จำากัดอยู่แต่ในกลุ่มผู้มีอันจะกินอีกต่อไป

	 ความอว้นเกิดจากการบรโิภคอาหารทีม่แีปง้	น้ำาตาล	และไขมนั

มากเกินกวา่ทีร่า่งกายจะเผาผลาญไดท้นั	น่ันคอืรับประทานอาหาร

มาก	 แต่ทำากิจกรรมทางกายน้อย	 ทำาให้ร่างกายแปลงส่วนเกิน 

ให้เปน็ไขมนัแลว้สะสมไว้ ใตผิ้วหนัง	โดยเริม่สะสมแถวหน้าทอ้งและ

เอวก่อน	จากน้ันจงึลามไปยงัสว่นตา่งๆ	ของร่างกายรวมทัง้ใบหน้า	

จนทำาให้กลายเป็นคนอ้วนไป

	 ความอว้นไมถื่อวา่เปน็โรค	ถ้าอว้นทว้นพอประมาณ	แตถ้่าอว้น

จนเกินพอดีก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ	ได้	เช่น	เบาหวาน	ไขมัน 

ในเลือดผิดปกติ	 ความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจหลอดเลือด	 ดังน้ัน 

ความอ้วนที่เกินพอดีจึงกลายเป็น	 “โรคอ้วน”	 (obesity)	 ดังรูป 

ข้างล่างที่แสดงถึงเส้นรอบเอวที่สั้นกว่าของคนปกติด้านซ้ายมือ	

สว่นคนเร่ิมอว้นและคนเปน็โรคอว้น	เสน้รอบเอวจะขยายใหญข่ึน้ๆ

	 ทางการแพทย์ ใช้เส้น

รอบเอวเพื่อดูความเสี่ยง

ที่จะเป็นโรคของคนไข้	

โดยถือว่าผู้ชายที่มีเส้น

รอบเอวมากกว่า	94	ซม.	

(40	น้ิว)	และผู้หญงิทีม่เีส้น

รอบเอวมากกว่า	 80	 ซม.	

(35	นิ้ว)	มีความเสี่ยงที่จะ

เป็นโรคมากขึ้น

	 คนอ้วนย่อมมีน้ำาหนัก

มาก	 แต่คนมีน้ำาหนักมาก

ยังไม่ถือว่าเป็นโรคอ้วน	

ถ้าน้ำาหนักน้ันเกิดจาก

กล้ามเน้ือหรือเป็นคนสูง	

แต่น้ำาหนักของคนส่วน

ใหญเ่กิดจากไขมนัทีส่ะสม

อยู่ในร่างกายมากเกิน	จน

กลายเป็นโรคอ้วน	 ดังนั้นโรคอ้วนจึงต้องดูที่ความสัมพันธ์ระหว่าง

น้ำาหนักกับความสูง

	 ดชันีมวลกาย	(body	mass	index:	BMI)	อนัเปน็คา่ของน้ำาหนัก

ตัวที่ปรับด้วยความสูงของร่างกาย	 จึงเป็นวิธีวัดโรคอ้วนสำาหรับ 

คนทัว่ไปทีอ่งคก์ารอนามยัโลกรบัรอง	โดยทีดั่ชนีมวลกายหรือ	BMI	

คำานวณด้วยการใช้น้ำาหนัก	(เป็นกิโลกรัม)	หารด้วยความสูง	(เป็นเมตร)	 

ยกกำาลังสอง	ดังสูตร

	 	 BMI	=	น้ำาหนัก	/	(สูง)
2

	 คนมีน้ำาหนักปกติจะมีค่า	BMI	อยู่ระหว่าง	18.5	ถึง	24.9	ถ้า

ค่า	BMI	น้อยกว่า	18.5	จะถือว่าเป็นคนมีน้ำาหนักน้อย	ส่วนคนที่มี

ค่า	BMI		ตั้งแต่	25ขึ้นไป	ถือว่าเป็นคนน้ำาหนักเกิน	(overweight)	

และเริ่มที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคแล้ว	แต่ถ้ามีค่า	BMI	ตั้งแต่	30	

ขึ้นไป	ก็ถือได้ว่าเป็นโรคอ้วน
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รางวัลอีกโนเบล วรชัย ทองไทย
varachai.tho@mahidol.ac.th

โรคอ้วน

รางวัลอีกโนเบล:  รางวัลที่ทำาให้ขำาก่อนคิด

	 โรคอ้วนเป็นโรคสมัยใหม่ที่มาพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ทุนนิยมที่สนับสนุนการบริโภค	 เนื่องจากการบริโภคมากจะก่อให้

เกิดการผลติสนิคา้และบรกิารมากขึน้	สง่ผลให้มวลรวมประชาชาติ

สูงขึ้น	อันเป็นตัวชี้วัดถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

	 การที่ถือว่าจุดหมายปลายทางของการพัฒนาอยู่ที่การบริโภค

มากหรือบริโภคนิยม	 เพราะเชื่อว่าคนบริโภคมากจะมีความสุข

มากกวา่คนบริโภคน้อย	ได้ก่อให้เกิดการสนับสนุนการบริโภครวมทัง้

การบริโภคอาหารด้วย	การบริโภคอาหารที่เกินกว่าความต้องการ

ของร่างกายเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ โรคอ้วนเพิ่มขึ้น

	 โรคอ้วนมีมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 (ต้นแบบของเศรษฐกิจทุนนิยมและลัทธิ

บริโภคนิยม)	 ที่มีสัดส่วนคนเป็นโรคอ้วนมากที่สุดในโลก	 อย่างไร

ก็ตามประเทศจีนที่ได้อ้าแขนรับเศรษฐกิจทุนนิยมและลัทธิบริโภค

นิยม	 ก็เร่ิมมีปัญหาโรคอ้วนแล้ว	 นอกจากน้ีประเทศกำาลังพัฒนา

หลายประเทศที่ใชร้ะบอบเศรษฐกิจทนุนิยม	ก็เผชญิปญัหาโรคอว้น

เช่นกัน	รวมทั้งประเทศไทย

	 นอกจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารมากและออกกำาลังกาย

น้อย	 อันเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคอ้วนแล้ว	 กรรมพันธ์ุก็มีส่วน

ทำาให้เป็นโรคอ้วนเช่นกัน	รวมถึงสภาพแวดล้อมและสังคม

	 สภาพแวดล้อมที่ทำาให้ โรคอ้วนเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 ผลผลิตด้าน

อาหารที่เพิ่มมากขึ้น	 ราคาอาหารที่ถูกลง	 การขยายตลาดบริโภค

อาหารจานด่วน	 การโฆษณาขนมและของขบเคี้ยวแก่เด็ก	 ทำาให้

เกิดการบริโภคเกินความต้องการ	 ส่วนกิจกรรมทางกายที่ลดน้อย

ลงนั้น	เกิดจากวิถีการดำาเนินชีวิตและการทำางานที่เปลี่ยนไป	จาก

การทำางานด้วยกำาลังกายกลางแจ้ง	เป็นการน่ังโต๊ะและใช้เครื่องทุ่นแรง 

เช่น	เครื่องจักรกลและคอมพิวเตอร์	การเดินทางที่ใช้รถยนต์และ

ขนส่งสาธารณะ	ก็ส่งผลให้คนขี่จักรยานหรือเดินน้อยลงด้วย

	 คนเป็นโรคอ้วนนอกจากจะมีมีปัญหาทางสุขภาพแล้ว	 ยังมี

ปัญหาทางเศรษฐกิจอีกคือ	 รายได้ที่ลดลง	 เนื่องจากเวลาทำางาน 

ที่ลดลงเพราะปัญหาสุขภาพและค่าใช้จ่ายด้านการรักษา	 ส่วน

ปัญหาทางสังคมคือ	 ถูกเลือกปฏิบัติ	 (discriminate)	 เพราะอ้วน	

อันมีผลให้คุณภาพชีวิตลดลงและเกิดภาวะซึมเศร้า

	 สำาหรับผลเสียทางเศรษฐกิจในระดับประเทศคือ	 โรคอ้วน

ทำาให้ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น	 เพราะต้องดูแลรักษาโรค

ทีเ่กิดจากโรคอว้น	ปริมาณคนอว้นทีเ่พิม่ขึน้ทำาให้ประสทิธิภาพของ

แรงงานลดลง	ส่งผลให้การผลิตลดลง		

	 เนื่องจากโรคอ้วนเป็นโรคท่ีสามารถป้องกันได้ด้วยการเปล่ียนแปลง 

พฤติกรรมของประชากร	เราจึงสามารถทำาให้แนวโน้มของโรคอว้น

ลดลงไดด้ว้ยนโยบายและแนวปฏิบติัสาธารณะ	ไดแ้ก่	เพิม่ทางเลอืก

ดา้นอาหารให้มากขึน้	และสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อสขุภาพเพิม่ขึน้

	 ในปี	 2564	 รางวัลอีกโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์	 มอบให้กับ 

นักวิจัยจากประเทศฝรั่งเศส	 (Pavlo	 Blavatskyy)	 ที่ได้ค้นพบว่า	

โรคอ้วนของนักการเมืองในประเทศหนึ่งๆ	อาจเป็นตัวชี้วัดที่ดีของ

การฉ้อราษฎร์บังหลวงของประเทศนั้นๆ		

aaaaaaaaa

ท่ีมา:	 Renee	 Gordon	 (FDA),	 Victovoi-	 

	 Own	work,	Public	Domain,	https:// 

	 commons.wikimedia.org/w/index. 

	 php?curid=9857499	 สืบค้นเมื่อ	 20	 

	 ตุลาคม	2564

รูป:	แสดงภาพเงาและเส้นรอบเอว

ของคนปกติ	คนเริ่มอ้วน	

และคนเป็นโรคอ้วน
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ มนสิการ กาญจนะจิตรา
manasigan.kan@mahidol.edu
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มาทำาความรู้จักกับความเหงา...

ผลพวงโรคระบาดที่ ไม่ควรมองข้าม
	 แน่นอนโควดิ-19	ทำาให้ โอกาสการมปีฏิสมัพนัธ์กับเพื่อนฝูง	เพื่อน

ร่วมงาน	 แม้กระทั่งกับครอบครัวลดลง	 ส่งผลให้จำานวนคนเหงา

ทะยานสูงขึ้นตั้งแต่แรกเริ่มของการระบาดเป็นต้นมา	 การสำารวจ

ระดับประเทศในสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนตุลาคม	 2563	 โดยทีม

วิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม	 36%	 มี

อาการเหงาอยา่งรนุแรง	(คอืรูส้กึเหงาบอ่ยครัง้	หรือเกือบตลอดเวลา) 

ในช่วงระยะเวลา	 4	 สัปดาห์ก่อนการตอบแบบสอบถาม	 โดยกลุ่ม

ที่มีความเสี่ยงต่อความเหงาสูงสุด	 คือ	 กลุ่มเยาวชนอายุ	 18-25	 ปี	 

ที่กว่า	61%	รายงานว่ามีอาการเหงาอย่างรุนแรง	(43%	ของเยาวชน

รายงานว่ารู้สึกเหงามากขึ้นตั้งแต่มีโรคระบาด)	 และกลุ่มแม่ลูกอ่อน	

51%	 ที่รายงานว่ามีอาการเหงาอย่างรุนแรง	 (47%	 ของแม่ลูกอ่อน

รายงานว่ารู้สึกเหงามากขึ้นตั้งแต่มีโรคระบาด) 

	 การสำารวจในประเทศอังกฤษพบผลที่คล้ายคลึงกัน	 คือ	 กลุ่ม

เยาวชน	 และกลุ่มพ่อหรือแม่เลี้ยงเด่ียว	 มีระดับความเหงาสูงกว่า

กลุม่อื่นๆ	เชน่เดยีวกับการสำารวจในประเทศญีปุ่น่	แตส่ำาหรับประเทศ

ญี่ปุ่นพบว่า	ถึงแม้ โดยรวมกลุ่มเยาวชนมีสัดส่วนคนเหงาสูงกว่า	แต่

โควิด-19	เพิ่มสัดส่วนคนเหงาในกลุ่มผู้สูงอายุสูงที่สุด

	 สำาหรับแนวทางในการช่วยจัดการความเหงาในประชากร	มีการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ได้เสนอแนวทางไว้	3	ข้อ	ดังนี้	

	 1.	ให้ความรู้ ในการจัดการกับความเหงา	 รวมถึงความคิดและ

พฤติกรรมที่บั่นทอนตนเองที่อาจนำาไปสู่ความเหงามากขึ้น	 เพราะ

ความเหงามักนำาไปสู่ความรู้สึกไม่ดีกับตนเอง	 ความรู้สึกว่าคนอื่น 

ไม่ใส่ใจ	 ทำาให้ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	 หรือมีปฏิสัมพันธ์

กับผู้อื่น	ซึ่งนำาไปสู่ความเหงาที่เพิ่มขึ้น	

	 2.	สนับสนุนโครงสรา้งทางสงัคมให้มกีารเชื่อมโยงระหวา่งกันมาก

ขึ้น	 เช่น	 ในโรงเรียนควรมีการสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงนักเรียน

หรือผู้ปกครองเข้าหากัน	ที่ทำางานควรมีการพูดคุยเพื่อประเมินระดับ

ความเหงาของพนักงาน

	 3.	ฟื้นฟูวิถีสังคมในการดูแลเอาใจใส่คนรอบข้าง	ดังที่ได้เกริ่นไป

ในตอนตน้	วา่สงัคมทีม่คีวามเปน็ปจัเจกสงูมกัมจีำานวนคนเหงาสงูตาม

ไปด้วย	ดังนั้น	การมีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งที่คอยดูแลถามไถ่

ความเป็นอยู่ของกันและกัน	จะนำาไปสู่สังคมที่คนจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยว

อีกต่อไป	

	 นับต้ังแต่การระบาดของโควิด-19	 โลกได้พบกับความท้าทาย

มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการควบคุมการระบาดของ

โรคผ่านมาตรการตา่งๆ	การเรง่พฒันาวคัซนีและยาตา่งๆ	การบริหาร

จัดการทรพัยากรสาธารณสขุทีม่อียา่งจำากัด	และการประคบัประคอง

เศรษฐกิจให้ยังคงเดินหน้าต่อไป	

	 ทา่มกลางความวุน่วายโกลาหลเหลา่น้ี	หลายครัง้ทำาให้ผลกระทบ

ของโควดิ-19	ตอ่สภาพจิตใจถูกมองขา้มไป	แตค่วามบาดเจ็บทางจิตใจ 

จากวิกฤติโรคระบาดน้ัน	 ได้เร่ิมสั่งสมในสังคมต้ังแต่แรกเร่ิมของ 

การระบาด	และจะเปน็สิง่ทีย่งัคงเหลอืตอ่ไปแมจ้ะควบคมุการระบาด

ได้แล้วก็ตาม	

	 ผลกระทบทางจิตใจที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีจากการระบาดของ 

โควิด-19	ได้แก่	ความเครียด	ความกังวล	และความเหนื่อยล้า	แต่มี

อีกผลกระทบหนึ่งที่สำาคัญไม่แพ้กัน	นั่นคือ	ความเหงา

	 ความเหงา	 คือ	 ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ทางสังคม

ที่บุคคลหน่ึงมี ในขณะน้ันอยู่ ในระดับต่ำากว่าที่บุคคลน้ันต้องการ	

หมายความว่า	ความเหงาจะเกิดขึ้นเมื่อคนๆ	หนึ่งรู้สึกว่าปฏิสัมพันธ ์

ที่ตนเองมีกับผู้อื่น	 “ยังน้อยเกินไป”	 เมื่อเทียบกับความต้องการ	 

ซึ่งหมายความว่า	 คนที่อยู่คนเดียวไม่ได้จำาเป็นต้องเหงาเสมอไป	 

หากคนน้ันพอใจในระดับความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีมี	และในทางกลับกัน 

คนที่อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย	ก็อาจรู้สึกเหงาได้เช่นกัน

	 ความเหงาส่งผลต่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจมากกว่าที่คิด	 

การศึกษาจำานวนมากชี้ ให้เห็นว่าความเหงามีความเก่ียวข้องกับ 

โรคซึมเศร้า	 โรควิตกกังวล	 โรคหัวใจ	 การใช้แอลกอฮอล์และสาร 

เสพติด	ความรุนแรงในครอบครัว	และการฆ่าตัวตาย	

	 ตั้งแต่ก่อนการระบาดของโควิด-19	ได้มีการสำารวจความเหงาใน

ระดบัโลกในป	ี2561	โดยมผู้ีเขา้รว่มการสำารวจน้ีมากกวา่	55,000	คน	

จากมากกว่า	237	ประเทศ	งานศึกษานี้พบว่า	ประเทศที่มีวัฒนธรรม

ความเป็นปัจเจกสูง	เช่น	ในสังคมตะวันตก	มีระดับความเหงาสูงกว่า

ประเทศที่มีความพึ่งพาอาศัยกันสูงกว่า	เช่น	ในสังคมตะวันออก

	 งานวิจัยน้ียังพบว่า	 กลุ่มที่มีโอกาสเหงาสูงสุด	 คือกลุ่มเยาวชน

อายุ	16-24	ปี	ซึ่งขัดกับความเข้าใจของหลายคนที่คิดว่าผู้สูงอายุน่า

จะมคีวามเหงาสงูสดุ	แตแ่ทท้ีจ่รงิแลว้	กลุม่คนหนุ่มสาวเปน็กลุม่คนที่

มคีวามคาดหวงัดา้นความสมัพนัธ์สงูเมื่อเทยีบกับคนทีม่อีายมุากกวา่	

ทำาให้เยาวชนจำานวนมากยงัรู้สกึไมเ่ตมิเตม็ดา้นความสมัพนัธ์กับผู้อื่น

อ้างอิง:	

16-24	year	olds	are	the	loneliest	age	group	according	to	new	BBC	 

	 Radio	4	survey.	(2018,	October	1).	BBC.	https://www.bbc.co.uk/ 

	 mediacentre/latestnews/2018/loneliest-age-group-radio-4

Weissbourd,	 R.	 et	 al.	 (2021).	 Loneliness	 in	 America	 How	 the 

	 Pandemic	 Has	 Deepened	 an	 Epidemic	 of	 Loneliness	 and 

	 What	 We	 Can	 Do	 About	 It.	 https://static1.squarespace. 

	 com/static/5b7c56e255b02c683659fe43/t/6021776bdd04957c455 

	 7c212/1612805995893/Loneliness+in+America+2021_02_08_ 

	 FINAL.pdf

Khan	&	Kadoya.	(2021).	Loneliness	during	the	COVID-19	Pandemic:	 

	 A	Comparison	between	Older	and	Younger	People.	International	 

	 Journal	 of	 Environmental	 Research	 and	 Public	Health.	 https:// 

	 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8345648/

ที่มา:	https://www.th.depositphotos.com	สืบค้นเมื่อ	18	พฤศจิกายน	2564	
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ประชากรประชุมกัน
	 เนื่องในโอกาสทีส่ถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม	มหาวทิยาลยัมหิดล	

ได้ก่อตั้งและครบรอบการก่อตั้งครบรอบ	50	ปี	ในปี	2564	นี้	จึงได้จัด

กิจกรรม	Prachakorn	Forum	ภายใตหั้วขอ้	“ทบทวน ขบคดิ มองอนาคต  

หลังการมาเยือนของ COVID-19”	 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ ได้

จากงานวิจัยของสถาบันฯ	 ไปสู่สาธารณชน	 และเสนอแนะนโยบาย 

เก่ียวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	

ตอ่กลุม่ประชากรตา่งๆ	โดยนักวชิาการผู้เชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ของ

สถาบันฯ	ในรูปแบบคลิปวิดีโอ

	 นอกจากนั้น	ทางสถาบันฯ	ยังมีกำาหนดจัดเสวนาโต๊ะกลม	ครั้งที่	2	

(Roundtable	Talk)	หัวข้อ	“50 ปี IPSR มุ่งหน้ามองอนาคต”	ในวัน

ศุกร์ที่	12	พฤศจิกายน	2564	เวลา	11.00-15.30	น.	โดยมีการปาฐกถา

พเิศษ	หัวขอ้	“ประชากรไทยในภาวะวกิฤตโควดิ-19”	โดย	นายวรีะศกัดิ	์

วิจิตร์แสงศรี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	 ซึ่งมีประสบการณ์ในการ

รบัมอืกับโรคระบาดและภัยพบิตัใินพืน้ทีว่กิฤต	เขา้รว่ม	ตามด้วยการนำา

เสนอ	“รายงาน 50 ปี IPSR: ประชากรและสังคมในวัยครึ่งศตวรรษ” 

โดย	รศ.ดร.	กฤตยา	อาชวนิจกุล	และปิดท้ายด้วยการเสวนาโต๊ะกลม 

โดย	รศ.ดร.	อารี	จำาปากลาย	ผศ.ดร.	ปิยวัฒน์	เกษวงศา	และ	ผศ.ดร.	สิรินทร์ยา 

พูลเกิด	เข้าร่วม	ดำาเนินรายการโดย	รศ.ดร.กฤตยา	อาชวนิจกุล	เพื่อสนทนา

ถึงมมุมอง	โอกาส	และวสิยัทศัน์ทีจ่ะนำาสถาบนัไปสูอ่นาคต	และแนวทาง

เพื่อรับมอืกับความทา้ทายหรอืวกิฤตการณท์ีอ่าจเกิดขึน้ตอ่ไปในอนาคต	

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดรายการเสวนาโต๊ะกลมและ

ติดตามย้อนหลังได้ผ่านทาง	Facebook	Fanpage:	The	Prachakorn	

(https://www.facebook.com/ThePrachakorn)

เสวนาใต้ชายคาประชากร

ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ
pattraporn.chu@mahidol.edu
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นานาสาระจากห้องสมุด
แนะนำาหนังสือ

สรุปผลที่สำาคัญการสำารวจภาวะการทำางาน

ของประชากร พ.ศ. 2563

 “สรุปผลที่สำาคัญการสำารวจภาวะ

การทำางานของประชากร	พ.ศ.2563”	

โดย	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 เป็น

หนังสือที่นำาเสนอรายงานสรุปผล

การสำารวจภาวะการทำางานของ

ประชากร	 เป็นรายเดือนและราย

ไตรมาส	 เพื่อสะท้อนให้เห็นลักษณะ

การทำางาน	การว่างงาน	การทำางาน

ในแต่ละอาชีพ	 ชั่วโมงการทำางาน	

ระดับการศึกษาที่สำาเร็จ	 อย่างต่อ

เนื่องตลอดปี	2563

	 หนังสือเล่มน้ี	 นำาเสนอผลภาพรวมของปีในรูปอนุกรมเวลา 

เพื่อให้เห็นแนวโน้ม	ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานและ

การว่างงานของตลาดแรงงานไทย	 เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อ 

ผู้ตอ้งการใชข้อ้มลูเก่ียวกับการทำางานของประชากรในประเทศไทย

	 เน้ือหาภายในเล่มแสดงผลการสำารวจประกอบรูปภาพสี	

ตาราง	 กราฟ	 ช่วยให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้น	 และมีสรุปข้อมูล 

ที่สำาคัญ	เช่น	(1)	กำาลังแรงงาน	โครงสร้างกำาลังแรงงาน	ผู้อยู่ใน

กำาลังแรงงานตามกลุ่มอายุ	 และตามภาค	 (2)	 ภาวะการทำางาน	

ลักษณะการทำางานทางเศรษฐกิจที่สำาคัญ	 ลักษณะอาชีพ	 ระดับ

การศึกษาที่สำาเร็จ	 สถานภาพการทำางาน	 ชั่วโมงการทำางาน 

ต่อสัปดาห์	 ค่าจ้างเฉลี่ยของลูกจ้าง	 แรงงานนอกระบบ	 แรงงาน 

ที่ทำางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (ICT)	 

การย้ายถ่ินของประชากร	 และการทำางานในผู้สูงอายุ	 (3)	 ภาวะ

การว่างงาน	 การว่างงานตามภาค/กลุ่มอายุ	 ระดับการศึกษา 

ที่สำาเร็จ	ประสบการณ์การทำางาน	วิธีการหางานทำาหรือสมัครงาน	

และสาเหตขุองการออกจากงาน	(4)	ความตอ้งการพฒันาขดีความ

สามารถของแรงงาน	 หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา	 (5)	 ปัญหาใน 

การทำางาน	ปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและความไม่ปลอดภัย 

ในการทำางาน	 (6)	 การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำางาน	 

(7)	 การใช้และไม่ใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล	

(8)	ตัวชี้วัดแรงงานที่สำาคัญ	พ.ศ.2559-2563	อัตราการมีส่วนร่วม

ในกำาลังแรงงาน	 อัตราส่วนการมีงานทำาต่อประชากรวัยแรงงาน	

อตัราการวา่งงานวยัเยาวชน	อตัราการวา่งงานตามระดบัการศกึษา

ที่สำาเร็จ	 ผู้ทำางานที่ใช้ทักษะไม่เต็มที่	 (Skills	 underutilization)	

ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยผู้ทำางานตามสถานภาพ	อายุเฉลี่ยผู้ทำางาน

ตามอตุสาหกรรม	และจำานวนปกีารศกึษาเฉลีย่	รายงานปดิทา้ยเลม่

ด้วยแนวคิดและนิยามที่ได้ปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

สากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 (ILO)	 กับองค์การ

สหประชาชาติ	(UN)	

ที่มา:	สำานักงานสถิติแห่งชาติ.	 (2563).	 สรุปผลที่สำาคัญการสำารวจภาวะการ 

	 ทำางานของประชากร	พ.ศ.	2563.	กรุงเทพฯ:	สำานักงานสถิติแห่งชาติ

นงเยาว์ บุญเจริญ
nongyao.bun@mahidol.ac.th

จัดเปน็ประจำาทกุวนัพธุ	เวลา	12.30-13.30	น.	ณ	สถาบนัวจัิยประชากร

และสังคม	 สนใจกำาหนดการเสวนาแต่ละเดือน	 สามารถดูรายละเอียด

ได้ที่	 www.ipsr.mahidol.ac.th	 และรับชมย้อนหลังได้ที	่ Facebook:	

IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

ครั้งที่	1149	“การตดัสนิใจในระยะทา้ยของชวีติกับสงัคมไทย:	บทเรียน

จากประสบการณ์ของต่างประเทศ”	รศ.ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์,	6	ต.ค.	64

ครั้งที่	1150	“Subjectivity	and	Agency	in	Muslim	Family	Law:	

A	Case	Study	of	Violence	Against	Women	in	Three	Southern	

Border	Provinces	in	Thailand”	Kasina Limsamarnphun (Ph.D. 

student, Institute for Population and Social Research),	20	ต.ค.	64

ครั้งที่	1151	“การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในไต้หวัน”	

ทพ.ธนพล รีพ้ลมหา (Ph.D. candidate, National Taiwan University), 

27	ต.ค.	64

ครั้งที่	1152	“The	Pathways	of	How	Perceived	Social	Support	

Affect	Older	People’s	Subjective	Wellbeing	during	the	COVID-19	

Pandemic	in	Indonesia”	Mrs.Rina Gustiana,	3	พ.ย.	64

ครั้งที่	1153	“สร้างนโยบายและระบบสู่สังคมอายุยืน”	 นพ.สมศักดิ์ 

ชุณหรัศมิ์ (ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และอดีตรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข),	10	พ.ย.	64

ครั้งที่	1154	“ฟัน”และการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุชาวไทย	

อ.ดร.ทพญ.ปิยดา แก้วเขียว (ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล),	24	พ.ย.	64



		 สหรัฐอเมริกา	เป็นประเทศท่ีมีจำานวนศตวรรษิกชนมากท่ีสุดในโลก	

องค์การสหประชาชาติ	(2019)	ได้คาดประมาณว่า	ในปี	2020	มีคน

ร้อยปีอยู่ประมาณ	9.7	แสนคน	

	 วันศตวรรษิกชนแห่งชาติ	 (National	Centenarian	Day)	ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เกิดข้ึนคร้ังแรกในศตวรรษท่ี	 20	 โดยเร่ิมต้น 

จากการเฉลิมฉลองคนร้อยปีที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวิลเลียมสปอร์ต 

(Williamsport	nursing	home)	หลังจากน้ันศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทุกแห่ง 

จึงมีการเฉลิมฉลอง	 เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่หนึ่ง

ศตวรรษหรือนานกว่าน้ัน	 จนกลาย

มาเป็นวันศตวรรษิกชนแห่งชาติ	 ที่

กำาหนดขึ้นในวันที่	 22	 กันยายนของ

ทุกปี	

	 จากสถานการณ์ โรคโควิด-19	

ทำาให้เกิดความท้าทายในการปรับเปล่ียน 

การเฉลิมฉลองวันศตวรรษิกชน 

แห่งชาติ	 โดยในทุกรัฐ	 ศูนย์ดูแล 

ผู้สูงอายุเกือบทุกแห่งจะร่วมกันแบ่ง

ปันประสบการณ์ชีวิตคนร้อยปีผ่าน

เว็บไซต์ของศูนย์ฯ	ในเมืองบางแห่งในอเมริกา	เช่น	เมืองอเล็กซานเดรีย	 

ในรัฐเวอร์จิเนีย	 ได้มีการมอบประกาศนียบัตร	 และเหรียญที่ระลึก	 

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีอายุยืนยาวจนถึง	100	ปี	

ที่มา:	https://alextimes.com/2021/07/seniors-centenarians-day/

	 https://nationaltoday.com/national-centenarians-day/
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ชวนอ่าน

สถิติน่ารู้

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

วันศตวรรษิกชนแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา

 กาญจนา เทียนลาย
kanchana.tha@mahidol.ac.th
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การใช้ “โซเชียลมีเดีย” ของประชากรโลกปี 2564

	 Global	Digital	Report	ของ	We	Are	Social	

และ	 Hootsuite	 แพลตฟอร์มด้านการบริหาร

จัดการสื่อสังคมออนไลน์	 ได้ทำาการสำารวจข้อมูล

และพฤติกรรมการใช้งานดิจิทัลของผู้คนทั่วโลก 

ในเดือนกรกฎาคม	ปี	2564	พบตัวเลขท่ีน่าสนใจว่า	 

ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนเช่นน้ี	บวกกับการระบาด 

ของโควิด-19	 ส่งผลให้คนทั่วโลกต้องใช้	 โซเชียล 

มีเดียในชีวิตประจำาวันอย่างเลี่ยงไม่ได้	 ในตอนน้ี 

มี ผู้ ใช้อุปกรณ์พกพาทั่วโลกถึง	 67%	 ของ

ประชากรโลก	 และมี ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า	

61%	 ของประชากรโลก	 วันน้ีจะขอยกตัวอย่าง	 

“แอปพลิเคชัน”	 ยอดฮิต	 โดยจะนำาเสนอประเทศ 

ที่ใช้มากที่สุด	5	อันดับแรก	จากกว่า	230	ประเทศ	

เรยีงลำาดับจากร้อยละการเขา้ถึงของประชากรอาย	ุ

13	ปีขึ้นไปที่ใช้แอปพลิเคชันนั้นๆ ข้อมูล:	Digital	2021	July	Global	Statshot	Report,	Data	Reportal.

5	อันดับประเทศที่ใช้มากที่สุด

ศุทธิดา ชวนวัน
sutthida.chu@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน



ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536

ปณจ.พุทธมณฑล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2441-0201 0-2441-9666 โทรสาร 0-2441-9333 E-mail: directpr@mahidol.ac.th 
Website: www.ipsr.mahidol.ac.th ที่ปรึกษา อารี จำาปากลาย ผู้อำานวยการสถาบันฯ บรรณาธิการ นุชราภรณ์ เล้ียงร่ืนรมย์ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สักกรินทร์ นิยมศิลป์ กองบรรณาธิการ กฤติญา 
สำาอางกิจ กัญญา อภิพรชัยสกุล กาญจนา เทียนลาย กาญจนา ต้ังชลทิพย์ เกียรตินิยม ขันตี จงจิตต์ ฤทธิรงค์ จรัมพร โห้ลำายอง เฉลิมพล แจ่มจันทร์ นงเยาว์ บุญเจริญ นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์  
ณปภัช สัจนวกุล พอตา บุนยตีรณะ ปราโมทย์ ประสาทกุล ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ มนสิการ กาญจนะจิตรา ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ โยธิน แสวงดี รศรินทร์ เกรย์ วรชัย ทองไทย ศุทธิดา ชวนวัน  
สิรินทร์ยา พูลเกิด สุชาดา ทวีสิทธิ์ สุภรต์ จรัสสิทธิ์ สุภาณี ปลื้มเจริญ สุรีย์พร พันพึ่ง อภิชาติ จำารัสฤทธิรงค์ อมรา สุนทรธาดา ฝ่ายศิลป์ จุทารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว สมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว  
ฝ่ายสมาชิก จีรวรรณ หงษ์ทอง ติดต่อสอบถาม โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 100 หรือ 0-2441-9666

ข่าวสถาบันฯ
วิสัยทัศน์:	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

	 เป็นสถาบันชั้นนำาในระดับโลก	

	 ท่ีสรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม		

	 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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บริเวณอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
QR	code	สำาหรับเข้าเว็บไซต์

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา

c 8	ก.ย.	64	ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย	(ทีแพค)	นำาโดย	ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา 

หัวหน้าศูนย์ฯ	คุณรุ่งรัตน์ พละไกร	และ	คุณดนุสรณ์ โพธารินทร์	ร่วมกับ	Centre	for	Addition	Mental	Health	

(CAMH)	ประเทศแคนาดา	และ	สสส.	จัดประชมุผู้เชีย่วชาญเพื่อพจิารณาความเหมาะสมของการวเิคราะห์ตน้ทนุ- 

ประสิทธิผลนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง	 (NCDs)	 ด้วยโปรแกรม	 OneHealth	 Tool	 

เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสำาหรับไทย	c 23	ก.ย.	64	รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธ์ิ	ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ	IN	

Focus	by	ต๊ะ	ในประเด็น	Sex	Creator	/	Sex	Worker	เรือนร่างใครทำาไมประเทศไทยถึงไม่ถูกกฎหมาย?	ติดตาม

ย้อนหลังได้ท่ี	Facebook	Nation	Online:	https://fb.watch/8l8zNC_fvR/	c 24	ก.ย.	64	รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำายอง  

และคณะ	ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ	พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	

พระบรมราชชนก	เนื่องในวันมหิดล	ประจำาปี	2564	ณ	ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ	ศูนย์การเรียนรู้มหิดล	ม.	มหิดล	

c 30	ก.ย.	64	อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล	ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสาธารณะออนไลน์	“ก้าวต่อไปของผู้สูงอายุไทย 

12	ล้านคน”	ประเด็น	“ผู้สูงอายุไทย	อยู่ส่วนไหนของโลก”	และ	“เช็กอาการ	X-Ray	เบ้ียยังชีพ	สู่บำานาญแห่งชาติ”	 

ติดตามย้อนหลังได้ที่	Facebook	Live	เพจสูงวัย:	https://fb.watch/8ldCYXE6s4/	c 1	ต.ค.	64	อ.ดร.ณปภัช 

สจันวกุล	รว่มเปน็วทิยากรในเวทกีลยทุธ์ออนไลน์	“การสงูวยัในทีเ่ดมิ	Ageing	in	Place:	ขอ้เสนอนโยบายเพื่อการ

รองรับสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์”	ติดตามย้อนหลังได้ท่ี	Facebook	Live	เพจสูงวัย:	https://fb.watch/8mbypjpyNW/	

c 8	ต.ค.	64	ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	เข้ารับฟังข้อตกลง 

การปฏิบัติงานของส่วนงาน	 (PA-Visit)	 ประจำาปีงบประมาณ	 2565	 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 โดยมี	 

รศ.ดร.อารี จำาปากลาย	 ผู้อำานวยการฯ	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ให้การต้อนรับและนำาเสนอผลการดำาเนินงานของ

สถาบันฯ	ในรูปแบบออนไลน์	c 11	ต.ค.	64	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาประชากรและสุขภาพ
ทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ุ	 (หลักสูตรนานาชาติ)	 จัดกิจกรรมการโต้วาที	 “POPULATION	 CONTROL	

IS	 NECESSARY	 FOR	 THE	 21
ST
	 CENTURY”	 ของนักศึกษาหลักสูตรฯ	 และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม	 (หลักสูตรนานาชาติ)	 ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง

ของรายวิชา	 PRPS	 550	 Substantive	 Demography	&	 PRPS	 555	Analytical	 Techniques	 ในรูปแบบ 

ออนไลน์	c 12-14	ต.ค.	64	คณะนักวิจัย	ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย	(ทีแพค)	ร่วมกับ	 
สสส.	 จำานวน	 9	 ท่าน	 ร่วมนำาเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านกิจกรรมทางกาย	 

“8
th
	ISPAH	Virtual	Congress	Vancouver	2021”	จัดโดย	International	Society	for	Physical	Activity 

and	Health	 (ISPAH)	ประเทศแคนาดา	ในรูปแบบออนไลน์	c 17	ต.ค.	64	รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา  

ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาออนไลน์	“จะตอบไงดี..	พ่อแม่ชอบถามว่า	เมื่อไรจะมีหลานให้อุ้มสักที	|	บุพการีท่ีเคารพ”	ติดตามย้อนหลังได้ท่ี	Facebook	Live	เพจมนุษย์ต่างวัย:	

https://fb.watch/8S8GjQP0ME/	c 26	ต.ค.	64	รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน	เป็นวิทยากรออนไลน์	“Aging	Population:	a	Cause	and	Effect”	ภายใต้กิจกรรม	Visiting	

Lecturer	จัดโดย	Department	of	Biostatistics	and	Population	Faculty	of	Public	Health,	Diponegoro	University	(UNDIP)	ประเทศอินโดนีเซีย	c 28	ต.ค.	64	
Sexual	Violence	Research	Initiatives	(SVRI)	และ	World	Bank	Group	จัด	Webinar	series:	Voices	from	the	South-	Contributing	to	the	production	of 

evidence	on	VAW	and	VAC	เพื่อสรุปผลการดำาเนินงานในประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก	ช่วงปี	2014-2020	โดยมี	ผศ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำาราญ	อภิปราย	เรื่อง	

Research	in	Asia	ในฐานะที่ได้รับทุนวิจัย	Trauma-informed,	community	engaged	violence	prevention	for	female	sex	workers	in	Thailand	เมื่อปี	2016-

2018	c 31	ต.ค.	64	รศ.ดร.สชุาดา ทวสีทิธ์ิ	ให้สมัภาษณ์เก่ียวกับการทำางานในโครงการการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชายแดนใต้	ผ่านทางรายการ

วิทยุ	“นับเราด้วยคน”	EP.22	ปัญหาการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงในพ้ืนท่ีภาคใต้	ติดตามย้อนหลังได้ท่ี	Facebook	นับเราด้วยคน:	https://fb.watch/94t-PtgPyW/	c 4	พ.ย.	64 
ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล	และ	อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล	 ร่วมเป็นวิทยากรออนไลน์	 “Policy	Responses	 to	Rapid	Population	Ageing	 in	Thailand”	 

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ	International	Conference	on	Population	Changes	and	Policy	Response	in	East	Asia	จัดโดย	Korea	Institute	for	Health	and	

Social	Affairs	(KIHASA)	สาธารณรัฐเกาหลี	c 8	พ.ย.	64	ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา	ร่วมเสวนาออนไลน์งาน	“20	ปี	ภาคีสร้างสุข	นวัตกรรมความสุขท่ีย่ังยืน”	พูดคุยหัวข้อ 

“การดูแลตนเองให้มีกิจกรรมทางกายสร้างภูมิคุ้มกัน	COVID-19”	ติดตามย้อนหลังได้ท่ีเว็บไซต์	https://20th.thaihealth.or.th	c 9-10	พ.ย.	64	ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์	และ	

ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาต ิ	 ได้รับรางวัล	The	Best	Paper	Award	จากบทความ	“Digital	Marketing	Effectiveness	Of	Community	Enterprises	In	Nakhon	

Pathom	Province,	 Thailand”	 ในการประชุมนานาชาติออนไลน์	 The	 4
th
	 International	 Conference	 on	Media	 Studies	 (ICMS’21)	 จัดโดย	Universiti	 Utara	

Malaysia,	Kedah,	Malaysia	c 10	พ.ย.	64	สถาบันฯ	เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย	โดยการสนับสนุนของ	United	Nations	Population	Fund	 
(UNFPA)	จัดงาน	Colloquium	on	Innovations	in	Teaching	and	Research	in	Demography	in	Asia	and	APA	General	Assembly	(Virtual	Mode)	ในรูปแบบออนไลน์	 

โดยมี	Professor Aris Ananta	ประธานสมาคมฯ	และ	Mr.Bjorn Andersson,	UNFPA	Asia	and	the	Pacific	Regional	Director	กล่าวเปิดงาน	และ	รศ.ดร.อารี จำาปากลาย 

หัวหน้าสำานักงานเลขาธิการของสมาคมฯ	 พร้อมด้วย	 รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์	 เหรัญญิกสมาคมฯนำาเสนอรายงาน	 ณ	 ที่ประชุมใหญ่สามัญของสมาคมฯ	 

c 11	พ.ย.	64	รศ.ดร.อารี จำาปากลาย	กล่าวเปิดงานแถลงข่าวเนื่องในวาระครบรอบ	50	ปี	สถาบันฯ	ในรูปแบบออนไลน์	โดยมี	ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล 

บรรยายพิเศษในหัวข้อ	“50	ปี:	ประชากรที่เปลี่ยนไป”	เพื่อนำาเสนอโครงสร้างประชากรจากประชากรเยาว์วัย	สู่ประชากรสูงวัย	รวมถึงนโยบายประชากรของประเทศไทย

ในรอบ	50	ปี	ติดตามย้อนหลังได้ที่	Facebook	Live	IPSRMAHIDOLUNIVERSITY:	https://fb.watch/9jf57nqLdb/	รูป 1 c 12	พ.ย.	64	สถาบันฯ	จัดเสวนาโต๊ะกลม	
“50	ปี	IPSR	มุ่งหน้ามองอนาคต”	เนื่องในโอกาสครบรอบ	50	ปี	วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ	โดยได้รับเกียรติจาก	นายวีระศักด์ิ วิจิตร์แสงศรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	 

กล่าวปาฐกถาพิเศษ	 “ประชากรไทยในภาวะวิกฤตโควิด-19”	 และ	 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล	 ฉายวีดิทัศน์	 “CONNECT:	 50	 ปี	 IPSR	 เชื่อมศาสตร์ประชากรสู่สังคม”	 

พร้อมนำาเสนอรายงาน	50	ปี	IPSR:	ประชากรและสังคมในวัยครึ่งศตวรรษ	และสนทนาเสวนาโต๊ะกลม	“50	ปี	IPSR	มุ่งหน้ามองอนาคต”	โดย	รศ.ดร.อารี จำาปากลาย 

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา	และ	ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด รูป 2 c 12	พ.ย.	64	รศ.ดร.อารี จำาปากลาย	และคณะ	ให้การต้อนรับ	ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ ์	รองอธิการบด ี

ฝ่ายการคลัง	 ผู้แทนอธิการบดี	พร้อมด้วยผู้อำานวยการ/คณบดี/ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ	 ในโอกาสร่วมงานครบรอบ	50	 ปี	สถาบันฯ	 ในรูปแบบออนไลน์	 โดยได้รับเกียรติจาก 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล	 เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย	 ณ	 วัดสาลวัน	 จ.นครปฐม	 นอกจากน้ี	 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน	 

พิธีมอบรางวัล	และเกียรติบัตร	พร้อมฉายวีดิทัศน์	“50	ปี	ท่ีผูกผัน	รักกันตลอดไป”
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