
	 ปจัจุบนัองคก์รหลายแห่งให้ความสำาคญักับการใสช่ดุยนิูฟอร์ม

ของพนักงาน	เนื่องจากชดุยนิูฟอรม์แสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณข์อง 

องค์กร	 สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร	 รวมทั้งช่วยทำาให้ 

คนทำางานมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร	 นอกจากน้ีการใส่ 

ชุดยูนิฟอร์มยังช่วยประหยัดเงินให้คนทำางานได้มากเพราะไม่ต้อง

เสียเงินซื้อเสื้อผ้าชุดทำางานที่หลากหลายตามแฟชั่น	ดังนั้นหลาย

องค์กรจึงมีนโยบายสนับสนุนชุดยูนิฟอร์มให้กับคนทำางาน	โดยจัด

เป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่ง

 “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง”	 เป็นสุภาษิตหน่ึง 

ที่คุ้นหู	 “เสื้อผ้า”	 จึงมีความสำาคัญเพราะสามารถช่วยเสริมสร้าง 

บุคลิกภาพและความม่ันใจให้กับผู้ใส่	 การสวมใส่เส้ือผ้าจึงมีผลต่อ 

“อารมณ์”	 และ	 ”จิตใจ”	 ของผู้ ใส่	 หากคนทำางานต้องใส่ชุด

ยูนิฟอร์มที่ไม่สวยงามหรือเหมาะสมกับตัวเอง	ก็คงจะทำางานด้วย

ความหงุดหงิด	ไม่สบายใจ	ไม่มีความสุข	ฯลฯ	ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

การทำางาน	ทำาให้ประสิทธิภาพการทำางานลดลง	

	 การใส่ชุดยูนิฟอร์มท่ีสวยงาม	เหมาะสม	มีความโดดเด่น	บ่งบอก 

ความเป็นตัวตน	 มีเอกลักษณ์	 รวมทั้งการมีรูปแบบการสวมใส่ 

ที่มีความหลากหลาย	 ไม่เป็น	 One	 fit	 for	 all	 จึงเป็นประเด็น 

ทีถู่กหยบิยกขึน้มาเปน็แนวทางการสรา้งสขุภายในองคก์ร	ภายใต	้ 

“แผนปฏิบัติการสร้างสุขในองค์กร”	 ที่มีชื่อที่เก๋ไก๋ว่า	 “ออกแบบ	 

แตไ่มแ่อบบอก	(Your	Design	Your	Style)”	ของกลุม่นักศกึษาจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(ดูภาพ	1)	ที่กำาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น 

ปทีี	่3	และปทีี	่4	เปน็ประชากรในรุน่	Gen	Z	ที่ใกลส้ำาเรจ็การศกึษา	 

และกำาลังจะก้าวเข้าสู่โหมดของการทำางาน
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ยูนิฟอร์มสร้างสุข สุภาณี ปลื้มเจริญ
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	 แผนปฏิบัติการฯ	ดังกล่าว	เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการฯ	ที่เกิด

จากโครงการ	องคก์ร 4G มสุีข: เขา้ใจ เตรยีมพร้อม และทลาย 

ช่องว่าง	 มีภาพกิจกรรมคือการเปิดโอกาสให้คนทำางานทุกฝ่าย	 

ทุก	 Generation	 มีส่วนร่วมในการออกแบบชุดยูนิฟอร์มของ

องค์กรผ่านเวทีการประกวด	 โดยมีแรงจูงใจเป็นเงินรางวัล	 และ

จุดมุ่งหมายคือนำาแบบที่ ได้รับการคัดเลือกไปใช้เป็นชุดยูนิฟอร์ม

จริงขององค์กร

	 แม้ว่ากิจกรรมน้ีเกิดข้ึนจากแนวคิดของนักศึกษาท่ีอยู่ใน	Gen	Z	 

แต่กิจกรรมน้ีก็ถือว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ 

คนทำางานได้ในทุก	Generation	เนื่องจากสอดคล้องกับผลการสำารวจ 

ขอ้มลูคนทำางาน	4	รุน่ประชากร	คอื	Baby	Boomer,	Generation	

X,	Y	และ	Z	จำานวน	433	คน	ในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน	

2564	 ของโครงการ	 องค์กร 4G มีสุข: เข้าใจ เตรียมพร้อม 

และทลายช่องว่าง	 ในประเด็นด้านมุมมองและความคาดหวังใน

การทำางาน	ที่พบว่าคนทำางานทุกรุ่นให้ความสำาคัญกับการคิดด้วย

ตนเองมากกว่าการปฏิบัติคำาสั่ง	(Pearson	Chi-Square=15.186;	

P-value=0.23)	โดยร้อยละ	89.9	ของ	Gen	Z	ร้อยละ	90.7	ของ 

Gen	 Y	 ร้อยละ	 88.7	 ของ	 Gen	 X	 และร้อยละ	 95.3	 ของ 

รุ่น	Baby	Boomer	ให้ความสำาคัญกับการคิดด้วยตนเองมากกว่า

การปฏิบัติตามคำาสั่งในระดับปานกลางถึงมากที่สุด	 (ดูภาพ	 2)	 

กล่าวได้ว่าคนส่วนใหญ่ในทุก	 Generation	 ต้องการที่จะคิด	 

และเลือกส่ิงต่างๆ	 ด้วยตนเอง	 โดยเฉพาะในเรื่องของการแต่งกาย 

แล้วน้ัน	 คนทำางานควรจะมีสิทธิเต็มที่ ในการร่วมออกแบบ 

ชุดยูนิฟอร์มด้วยตนเอง	 เพื่อให้การสวมใส่เสื้อผ้าช่วยเสริมสร้าง

ความสุขในทุกวันของการทำางานได้เป็นอย่างดี
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ภาพ 1: แผนปฏิบัติการสร้างสุขในองค์กรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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	 การเดินทางไปทวีปแอฟริกาครั้งน้ี	 นอกจากจะได้เก็บเก่ียว

ความรู้และได้เครือข่ายการทำางานจากการเข้าร่วมประชุม

วิชาการประจำาปีของ	 INDEPTH	 NETWORK	 แล้ว	 ผมยัง

โชคดีได้นั่งรถเข้าไปเที่ยวในตัวเมือง	ทำาให้ได้เห็นถึงวิถีชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงเก่าที่มีชื่อว่า	

ดาร์เอสซาลาม	(Dar	es	Salaam)	ซึ่งปัจจุบันเมืองนี้ยังคงเป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ	 เป็นเมืองท่าเรือชายฝ่ังที่

สำาคญัทีส่ดุในการขนสง่สนิคา้และสง่ตอ่สนิคา้ไปยงัประเทศอื่นๆ	

ในทวปีแอฟริกาตะวนัออก	เมอืงน้ีผู้คนอาศยัอยา่งหนาแน่น	ผู้คน

เดินขวักไขว่ท่ามกลางการจราจรที่แออัด	

	 ในระหว่างที่ผมนั่งในรถและมองไปรอบๆ	 สายตาผมก็สะดุด 

กับผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่แต่งตัวสีสันสดใส	 เดินถือไม้ยาวๆ	 

มีลักษณะคล้ายหอกอยู่ริมถนน	 รู้สึกดีใจและตื่นเต้นอย่างบอก 

ไม่ถูกที่ ได้มีโอกาสเห็นชนเผ่ามาไซตัวจริงๆ	 ด้วยตาของตัวเอง	

แต่แอบสงสัยว่าทำาไมชนเผ่ามาไซถึงมาเดินอยู่ในเมือง	 ทำาไม

ไม่อยู่ในที่ที่มีทุ่งหญ้าป่าเขาเหมือนกับที่เคยเห็นในสารคดี	 หรือ

น่ีคงเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดให้สามารถดำารงชีวิตร่วม

กับวิถีชีวิตคนเมืองท่ามกลางป่าคอนกรีต	 แต่ในใจก็แอบคิดว่า

ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเห็นวิถีชีวิตของชาวมาไซที่อาศัยที่ใช้ชีวิต

อยู่ตามธรรมชาติสักครั้ง

ทริปแห่งความโชคดี (ตอนที่ 2): สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
niphon.dar@mahidol.edu

ประชากรท่องโลก

	 สหสาธารณรัฐแทนซาเนียเกิดจากการรวมตัวกันของ	 2	

สาธารณรัฐ	 คือ	 สาธารณรัฐแทนกานยิกา	 (Tanganyika)	

ครอบคลุมพื้นที่แผ่นดินใหญ่ของประเทศ	 และสาธารณรัฐ

แซนซิบาร์	 (Zanzibar)	

ครอบคลุมพื้นที่หมู่เกาะ

ต่างๆ	 ประเทศน้ีมีสถาน

ที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ที่ ส ว ย ง า ม แ ล ะ อุ ด ม

สมบูรณ์อย่างมาก	 ไม่ว่า

จะเป็นการท่องเที่ยวแบบ

ซาฟารี	 (Safari)	 เดินป่า 

แคมป้ิงข้ึนภูเขาคิลิมันจาโร 

(Kilimanjaro)	 ภูเขาที่มี

ยอดเขาสูงที่สุดในทวีป 

แอฟริ ก า 	 หรื อแหล่ ง 

ทอ่งเทีย่วทางทะเล	เพราะ

มีหมู่เกาะต่างๆ	 มากมาย	

ที่ยังรอให้นักท่องเที่ยว 

จ ากทั่ ว ทุ ก มุ ม โ ล กม า 

เยี่ยมชม
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รูป:	เตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางไป 

	 สำารวจเมืองดาร์เอสซาลาม

ถ่ายภาพโดย:	นิพนธ์	ดาราวุฒิมาประกรณ์

ท่ีมา:	แผนปฏิบัติการ	“องค์กร	4G	แห่งความสุข”	โดย	นางสาวธัญกัลย์ เลิศสัฒนนนท์, 

 นายรฌากร ปุรณะศิริ นางสาวชนิสรา แสงสุข และนางสาวภัทราพร กระจายศรี   

	 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	 ที่ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประเภทดีเลิศ	 

	 จากโครงการ	 “องค์กร	 4G	 มีสุข:	 เข้าใจเตรียมพร้อม	 และทลายช่องว่าง”	 

	 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 และการประกวดและมอบรางวัลแผนปฏิบัติการ 

	 “องค์กร	 4G	 แห่งความสุข”	 วันที่ 18-19 และ 26 ธันวาคม 2564	 จัดโดย 

	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ด้วยการสนับสนุนจาก 

	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)		

ภาพ 2: ร้อยละของผู้ที่ให้ความสำาคัญกับการคิดด้วยตนเองมากกว่า 

 การปฏิบัติตามคำาส่ังในระดับปานกลางถึงมากที่สุด จำาแนก 

 ตามรุ่นประชากร

Z Y X BB

89.9%
90.7%

88.4%

95.3%

ให้ความสำาคัญกับการคิด
ด้วยตนเองมากกว่า
การปฏิบัติตามคำาสั่ง

ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด



 พ่นหรือขว้างปาสีบนกำาแพง

	 บริการประเภทน้ีมแีฟนคลบัสว่นใหญเ่ปน็ผู้หญงิวยัรุ่น	เพราะสนุก

กับการละเลงสีบนพื้นที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้ ให้เลือกอย่างหลากหลาย 

หรืออาจเลือกไปที่ห้องสำาหรับพ่นหรือทาสีใส่กำาแพงหรือผืนผ้าใบที่

เจ้าของสถานที่จัดเตรียมไว้	 แบบไม่ต้องยั้งมือ	 ค่าบริการประมาณ	

850	 บาท	 ต่อชั่วโมง	 กิจกรรมนี้คงคล้ายภาพวาดศิลปินเดี่ยวไร้เวที

บ้านเราที่ชอบพ่นสีตามกำาแพงในที่สาธารณะ	 ต่างกันตรงที่ ไม่ต้อง

เสียค่าบริการเท่านั้นเอง	แต่ต้องแอบทำาเพราะอาจถูกตำารวจรวบตัว

ฐานทำาลาย	หรือทำาให้สถานที่สาธารณะสกปรก	

 ยิงปืนเป้าล่อ

	 การระบายความเครียดวิธีน้ี	 คือใช้สนามยิงปืนที่มีเป้าน่ิงเป็น 

นกพิราบปั้นจากดินเหนียว	 รวมทั้งมีการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ผู้ ใช้ 

บริการรู้สึกเหมือนการเที่ยวป่าล่าสัตว์เพื่อเพิ่มความสนุกสนานจน 

หายเครียด	อัตราค่าบริการ	3,500	บาท	ต่อครั้ง	โดยมีค่าธรรมเนียม

การฝึกใช้ปืน	 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 อีก	 5,500	 บาท	 (จ่ายคร้ังเดียว)	 

มีส่วนลดพิเศษสำาหรับผู้สมัครเป็นสมาชิกรายปี	จ่ายคร้ังเดียว	25,000	บาท 

กรณีที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน	3	เดือน

 สวนสนุกกลางแจ้ง

	 มีกิจกรรมออกกำาลังกายเฉพาะบุคคลหรือเป็นกลุ่ม	ให้เลือกตาม

ความสนใจและเหมาะกับเพศและวัย	 เช่น	 การวิ่งบนพื้นล้อเลื่อน	

กระโดดสูง	โหนบาร์เดี่ยว	บาร์คู่	กิจกรรมออกกำาลังกายทุกประเภท 

มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุครบ	 เช่น	 เบาะยางสูบลมกันกระแทก	 

การออกกำาลังกายดังกล่าวช่วยกระตุ้นการทำางานของหัวใจ	 

ช่วยระบบการหายใจ	 ช่วยให้ผ่อนคลาย	 มีราคาให้เลือกเริ่มต้นที่	

7,475	บาท	

 น่าสนใจทุกวิธีคลายเครียดเพราะไม่ทำาให้ ใครเดือดร้อน 

ยกเว้นค่าใช้จ่ายถ้าเครียดบ่อยเกินไป

	 ข้อมูล	ณ	เดือนมิถุนายน	ปี	2564	ประเทศสิงคโปร์มีประชากร

ทั้งสิ้น	5.69	ล้านคน
1
	พลเมืองของสิงคโปร์ประกอบด้วย	3	เชื้อชาติ

หลักๆ	คือ	จีน	ร้อยละ	75.9	มาเลย์	ร้อยละ	15.0	อินเดีย	ร้อยละ	7.5	

และเชื้อชาติอื่นๆ	ร้อยละ	1.6
2
	สิงคโปร์ล้ำาหน้าด้านเทคโนโลยีสูงสุด	

การทำางานต้องแข่งขันสูง	 ต้องปรับตัวให้ทันต่อการใช้เทคโนโลยี	 

แม้ว่าสวัสดิการภาครัฐอยู่ในระดับเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้าน	แต่ปัญหา 

ด้านความสุขทางใจที่มีผลต่อสุขภาพจิตนั้นกลับมีสูง

	 จากรายงานการสำารวจสภาวะสขุภาพจติ	ระหวา่งป	ี2016-2018 

สัมภาษณ์	ประชากรตัวอย่าง	รวม	6,126	ราย	อายุ	18	ปี	ข้ึนไป	พบว่า	 

ร้อยละ	 13.9	 เคยมีภาวะเครียด	 กังวล	 รวมทั้งการดื่มสุราเพื่อ 

ลดความเครียด	 อย่างน้อย	 1	 ครั้ง	 ในช่วงชีวิต
3
	 สำาหรับการเข้าถึง

บริการภาครัฐเพื่อรักษาอาการเครียดน้ัน	 ยังไม่เป็นที่ยอมรับเพราะ 

ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่าตนมีปัญหาสุขภาพจิต	 โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงาน 

และผู้บังคับบัญชา	 เพราะจะถูกประเมินว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหา 

ในทางที่เหมาะสม	 ค่านิยมและบรรทัดฐานในสังคมสิงคโปร์คือ 

การแข่งขันด้านการศึกษา	 การมีหน้าที่การงานที่เหมาะสมกับระดับ

การศึกษา	 ดังน้ันการเข้าถึงบริการสุขภาพเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ 

จิตในภาครัฐเพื่อการรักษาจึงไม่ใช่ทางเลือกท่ีน่าสนใจ	 เพราะไม่ต้องการ 

ให้ ใครรู้ว่ากำาลังมีภาวะเครียด	 ปัญหาน้ีทำาให้รัฐต้องหาวิธีการแก้ไข

อย่างรอบคอบ

	 ภาคเอกชนออกตวัไดเ้รว็กวา่ภาครฐั	เพราะประเมนิความต้องการ 

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำา	 มีสถานบริการภาคเอกชนเสนอ 

ทางเลือกสำาหรับกลุ่มเป้าหมาย	โดยใช้กลยุทธ์การตลาดที่จูงใจ	เช่น	

ค่าใช้จ่าย	 ความเป็นส่วนตัว	 กิจกรรมที่สนุกสนานมีให้เลือกได้ตาม

อายุ	เพศ	รายได้	ทำาให้กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกมากขึ้น	สามารถหา

ข้อมูลได้จากสื่อสังคม	

	 ตัวอย่างของภาคธุรกิจเอกชนในสิงคโปร์	 ที่เสนอกิจกรรม 

คลายเครียด	ดังนี้

 ทุบไม่ยั้ง 

	 เลือกทุบทำาลายทุกอย่างที่สถานบริการจัดเตรียมไว้ ในห้อง	 

ระบายเครียด	ราคาเร่ิมต้นท่ี	950	บาท	ต่อ	30	นาที	ผู้ใช้บริการจองคิว 

ได้ทางออนไลน์หรือแวะไปใช้บริการได้ทุกเวลา

 เหวี่ยงขวานคลายเครียด

	 บริการประเภทน้ีคือการเหวี่ยงขวานใส่ภาพจำาลองผู้ที่ตน 

เกลยีดชงั	หรอืภาพอะไรก็ไดท้ีเ่ปน็สาเหตขุองความเครยีด	คา่บริการ	

750	บาท	ตอ่ชัว่โมง	บรกิารประเภทน้ีเปน็ทีส่นใจสำาหรับเยาวชนชาย	

ที่มักชวนเพื่อนๆ	ไปร่วมสนุกด้วย

ประชากรต่างแดน

ความเครียดหลีกไป.......ลองเลียนแบบชาวสิงคโปร์

อมรา สุนทรธาดา
amara.soo@mahidol.ac.th
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ท่ีมา:	 https://girlstyle.com/sg/article/45752/5-places-to-vent-your-frustrations- 

	 in-singapore	สืบค้นเมื่อ	5	มีนาคม	2565

ที่มา:	https://www.klook.com/en-SG/activity/48638-the-fragment-room-rage- 

	 room-experience-in-singapore/	สืบค้นเมื่อ	5	มีนาคม	2565	

1	
ประกอบดว้ย	พลเมอืงของสงิคโปร์	(citizen)	3.5	ลา้น	กลุม่อยูอ่าศยัถาวร	(permanent 

	 residents)	0.5	ล้าน	และกลุ่มอยู่อาศัยหรือทำางานในสิงคโปร์น้อยกว่า	183	วันในป ี

	 ภาษี	(tax	year)	1.6	ล้านคน
2 
Population	in	Brief	(2020).	A	joint	publication	by	National	Population	and 

	 Talent	 Division,	 Strategy	 Group,	 Prime	 Minister’s	 Office	 Singapore 

	 Department	 of	 Statistics	 Ministry	 of	 Home	 Affairs	 Immigration	 & 

	 Checkpoints	Authority	Ministry	of	Manpower,	September	2020.
3	
Subramaniam	M	et	 al	 (2019).	 Tracking	 the	mental	 health	 of	 a	 nation:	 

	 prevalence	and	correlates	of	mental	disorders	 in	the	second	Singapore	 

	 mental	 health	 study.	 Epidemiology	 and	 Psychiatric	 Sciences,	 29,	 E29. 

	 doi:	10.1017/S2045796019000179.
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ประเด็นทางประชากรและสังคม จรัมพร โห้ลำายอง
charamporn.hol@mahidol.ac.th

aaaaaaaaa

คนทำางานเจนแซด (Gen Z) คาดหวังอะไรในที่ทำางาน

	 ผลสำารวจยังชี้ ให้เห็นว่า	 หากเลือกได้คนทำางาน	 Gen	 Z	 

อยากร่วมงานกับองค์กรที่มีคุณลักษณะคือ	 มีความมั่นคง 

ในองค์กร	 ให้เงินเดือนสูง	 เปิดโอกาสให้คนทำางานได้แสดง 

ความสามารถ	 และให้ โอกาสทุกคนในการเติบโตก้าวหน้า 

ในหน้าทีก่ารงาน	ซึง่สะทอ้นให้เห็นวา่	คนทำางานรุ่นน้ี ไมไ่ดมุ้ง่หวงั

ที่จะมากอบโกยรายได้กลับบ้านไปเท่าน้ัน	 แต่เขามุ่งหวังที่จะโต 

ไปกับองค์กร	และมั่นคงไปกับองค์กรร่วมด้วย

1
	Montana,	P.	J.,	&	Petit,	F.	(2008).	Motivating	Generation	X	and	Y	on	the 

	 job	and	preparing	Z.	Global	Journal	of	Business	Research,	2(2),	139-148.	
2
	คำานวณจากตวัเลขประชากรของสำานักทะเบยีนราษฎร	https://stat.bora.dopa.go.th/ 

	 stat/statnew/statPMOC/#/

	 Generation	Z	(Gen	Z)	เป็นกลุม่ประชากรรุน่น้องกลุม่ลา่สดุ 

ที่กำาลังจบการศึกษา	และก้าวเข้าสู่ภาคการทำางานคนกลุ่มน้ีเกิด 

ในช่วงปี	พ.ศ.	2539-2553
1
	ปัจจุบันมีอายุ	12-26	ปี	คดิเปน็จำานวน 

ประชากรทั้งสิ้น	 12,582,771	 คน
2
	 ถ้าพิจารณาสัดส่วนเฉพาะ 

กลุ่มท่ีเข้าทำางานแล้ว	พบว่า	Gen	Z	ยังเป็นส่วนน้อยในที่ทำางาน 

แต่ในอีกเพียง	3	ปีข้างหน้า	คนกลุ่มน้ีจะกลายเป็นประชากรร้อยละ	

14.7	ของกำาลงัแรงงานในประเทศไทย	ทีจ่ะไมส่ำาคญัเพยีงเพราะ

ปริมาณ	แตเ่ขาจะมคีวามสำาคญัมากดว้ยศกัยภาพของเขา	เพราะ

น้องคนเล็กในที่ทำางานกลุ่มน้ีมีศักยภาพการทำางานสูง	 มีระดับ

การศกึษาสงู	คุน้เคยกับเทคโนโลย	ีและมทีกัษะในการปรบัตวัทีด่ี

	 น้องๆ	Gen	Z	กำาลังจะเข้าไปร่วมงานกับคนในองค์กร	ซ่ึงนายจ้าง 

ทีช่าญฉลาดในหลายๆ	แห่งก็กำาลงัคดิคน้กลยทุธ์	และเตรยีมปรับ 

วัฒนธรรมองค์กร	 ให้สามารถดึงดูดและรักษาน้องๆ	 ให้คงอยู่	

และทำางานร่วมกับทุกคนให้ได้

	 โครงการ	4G มีสุข: เข้าใจ เตรียมพร้อม และทลายช่องว่าง  

ได้เก็บข้อมูลคนทำางาน	 4	 รุ่นประชากร	 ประกอบด้วย	 Baby	

Boomer,	Gen	X,	Gen	Y	และ	Gen	Z	จำานวน	433	คน	ใน

ช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน	 2564	 ในประเด็นด้านมุมมอง 

และความคาดหวังในการทำางาน	 และพบว่า	 สิ่งที่คนทำางาน	 

Gen	Z	ต้องการและคาดหวังจากองค์กร	มีดังนี้

 1) ความมั่นคงทางการเงิน

	 ใครๆ	 ก็คาดหวังค่าตอบแทนเมื่อมาทำางานทั้งน้ัน	 รวมถึง 

คนทำางาน	 Gen	 Z	 ที่จะต้องตั้งหลักในชีวิตเพื่อสร้างฐานะ	 

สร้างความมัน่คงให้กับตนเอง	เรื่องคา่ตอบแทน	และความมัน่คง

ทางการเงิน	จึงเป็นเรื่องสำาคัญของคนรุ่นนี้	ดังนั้น	ร้อยละ	71.8	

ของคนทำางานรุ่นนี้	จึงรายงานว่าความร่ำารวย	และความมั่นคง 

ทางการเงิน	เป็นเป้าหมายสำาคัญในการทำางาน	ซ่ึงคนท่ีให้ความสำาคัญ 

กับความมั่นคงทางการเงินของกลุ่ม	Gen	Z	มีสัดส่วนที่สูงกว่า

คนทำางานรุ่นอื่นๆ

 2) การได้ทำางานที่รัก

	 หน่ึงในสี่	 (ร้อยละ	 24.4)	 ของคนทำางาน	 Gen	 Z	 มองว่า 

การได้ทำางานที่รักเป็นเป้าหมายสำาคัญที่สุดในการทำางาน	 ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับรุ่นพี่กลุ่ม	 Gen	 X	 ซึ่งเป็นอีกกลุ่มหน่ึงที่ให้

ความสำาคัญกับการทำางานที่รักเช่นกัน	(ร้อยละ	27.1)	

 3) การได้ทำางานที่สร้างสมดุลให้กับชีวิต

	 ร้อยละ	 3.8	 ของคนทำางาน	 Gen	 Z	 มองว่าการได้ทำางาน

ที่สร้างสมดุลให้กับชีวิตเป็นเป้าหมายสำาคัญที่สุดในการทำางาน 

ถึงแม้ว่าสัดส่วน	 Gen	 Z	 ที่เลือกเป้าหมายน้ี	 จะต่ำากว่ากลุ่ม 

รุ่นประชากรอื่น	แต่คนทำางาน	Gen	Z	มีความชัดเจนในเป้าหมาย 

ของตนเองมาก	 การได้ทำางานที่สร้างสมดุลให้กับชีวิตถูกเลือก

เป็นหน่ึงในสามเป้าหมายของการทำางานของคนกลุ่มน้ี	 ในขณะ 

ท่ีรุ่นประชากรอื่นมีความหลากหลายมากกว่าในการเลือกเป้าหมาย 

การทำางาน

เป้าหมายสำาคัญในการทำางานจำาแนกตามรุ่นประชากร (n=433)

คุณลักษณะองค์กรที่คนทำางาน Gen Z อยากร่วมงานด้วย (n=433)

  เป้าหมาย Z Y X BB

	 มั่นคงทางการเงิน	 71.8%	 64.6%	 46.5%	 59.4%

	 ทำางานที่รัก	 24.4%	 17.4%	 27.1%	 18.8%

	 สร้างสมดุลชีวิต	 3.8%	 14.3%	 19.4%	 17.2%

	 ทำางานท้าทาย	 -	 1.9%	 4.7%	 1.6%

	 สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม	 -	 1.2%	 2.3%	 1.6%

	 ผู้เชี่ยวชาญในงาน	 -	 0.6%	 -	 1.6%

  รวม 100.0 100.0 100.0 100.0
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

ผู้ลี้ภัยในเมือง กับความคุ้มครองในสังคมไทย

สุรีย์พร พันพึ่ง
sureeporn.pun@mahidol.ac.th

 “ผู้ลี้ภัย (Refugee)”	หมายถึงบุคคลที่จำาเป็นต้องอพยพไป 

ยังประเทศอื่น	 มีสาเหตุจากความขัดแย้งทางการเมือง	 ศาสนา	

เชื้อชาติ	สัญชาติ	กลุ่มทางสังคม	โดยผู้ลี้ภัยส่วนมากไม่สามารถ 

เดินทางกลับประเทศต้นทางเนื่องมาจากความหวาดกลัวต่อการถูก 

จับกุมหรือการถูกคุกคามต่อชีวิต
1
	ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยแบ่งเป็น

สองกลุ่ม

	 กลุ่มแรกคือ	“ผู้ลี้ภัย”	อาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวหรือค่าย

ผู้ลี้ภัยที่รัฐบาลไทยจัดหาให้	และมีสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย

แห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	High	Commissioner	for	

Refugees:	UNHCR)
2
	ดูแลเรื่องการอุปโภค-บริโภค	การศึกษา

และการต้ังถ่ินฐานใหม่ในประเทศที่สาม	 ปัจจุบันประเทศไทยมี 

ผู้ล้ีภัยใน	9	ค่าย	ผู้ล้ีภัยชายแดนไทย-เมียนมา	91,363	คน
3
	มาจาก 

ประเทศเมียนมา	ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง	กะเหรี่ยงแดงและ 

พม่า	บางคนเขา้มาต้ังแตก่ลางทศวรรษ	1980	หลงัจากเกิดความ

ขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุในเมียนมา	 ผู้ลี้ภัยไม่ได้รับ

อนุญาตให้เดินทางออกจากค่ายผู้ลี้ภัย	และไม่สามารถทำางาน	

	 กลุม่ทีส่องคอื	“ผูล้ี้ภัยในเมอืง (Urban refugee)”	เดนิทาง

คนเดียวหรือกับครอบครัว	หาที่พักในเขตเมืองด้วยตนเอง	ตั้งใจ

เข้ามาขอสถานะ	 “ผู้ขอลี้ภัย (Asylum seeker)”	 เพื่อไปตั้ง

รกรากในประเทศที่สาม	โดยมี	UNHCR	ช่วยดำาเนินการ	ขณะนี้

มีผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในเมือง	จำานวน	5,155	คน	จากประมาณ	

40	ประเทศ	ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและเขตเมืองโดยรอบ
4

	 ประเทศไทยไม่ได้ลงนามเป็นภาคีสมาชิกกับอนุสัญญาว่า 

ด้วยสถานภาพผู้ล้ีภัย	พ.ศ.	2494	และพิธีสาร	พ.ศ.	2510	อีกท้ัง 

ยังไม่มีกรอบกฎหมายระดับชาติสำาหรับการคุ้มครองเฉพาะ 

สำาหรับ	“ผู้ล้ีภัย”	ดังน้ันผู้ล้ีภัยจึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคนเข้าเมือง 

เช่นเดียวกับชาวต่างชาติอื่นๆ	นอกจากนี้เอกสารรับรองสถานะ

ผู้ลี้ภัยที่ออกโดย	 UNHCR	 น้ันไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐไทย 

ส่งผลให้ผู้ลี้ภัยที่เข้าเมืองไม่ถูกกฎหมาย	 หรือทำางานโดยไม่มี 

ใบอนุญาตทำางาน	มีความเส่ียงท่ีจะถูกจับกุม	กักกัน	และถูกส่งกลับไป 

ประเทศต้นทาง	

	 ข้อมูลเบ้ืองต้นจากการวิจัยเก่ียวกับผู้ลี้ภัยในเมือง
5
	 ทำาการ

สัมภาษณ์ระดับลึกจาก	ผู้ลี้ภัยในเมืองที่มาจากประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต	้เอเชยีใต	้ตะวนัออกกลาง	และแอฟรกิา	อาศยั

ในกรุงเทพฯและเขตเมืองของจังหวัดปริมณฑล	 พบว่าเกือบ

ทัง้หมดหนีมาจากการถูกจบักุมหรอืถูกคกุคามตอ่ชวีติโดยรัฐบาล 

ส่วนหน่ึงไม่สามารถนำาเอกสารแสดงตนหรือพาสปอร์ตติดตัวมา 

ในขณะที่มีบางส่วนที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายแต่กลายเป็น 

ผิดกฎหมายเพราะอยู่เกินอายุวีซ่าเนื่องจากกระบวนการอนุมัติ

สถานะผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยนั้นต้องใช้เวลา	โดยเฉพาะช่วง	2	ปี

ทีผ่า่นมาทีม่กีารแพร่ระบาดของโควดิ-19	มผู้ีลีภั้ยในเมอืงบางคน

รอผลตอบรับจากประเทศที่สาม	นานกว่า	10	ปี	

	 ถึงแม้ว่า	 ผู้ลี้ภัยในเมืองที่ ได้การรับรองสถานะผู้ลี้ภัยจาก	

UNHCR	จะได้รับเงินช่วยเหลือด้านที่พัก	และทราบว่าไม่มีสิทธิ

ทำางานในประเทศไทย	 แต่ผู้ลี้ภัยในเมืองก็จำาเป็นต้องหางานทำา 

เพราะเงินช่วยเหลือหรือเงินเก็บท่ีมีน้ันไม่เพียงพอต่อการดำารงชีพ	 

การศกึษาน้ีพบวา่ผู้ขอลีภั้ยเกือบทกุคนมปีระสบการณ์ถูกตำารวจ

เรียกตรวจหรือถูกจับกุม	 นอกจากน้ียังมีประเด็นการเข้าถึง 

บริการด้านสาธารณสุข	 และการศึกษาของเด็กที่มีปัญหาใน 

ด้านค่าใช้จ่าย	และการสื่อสารในโรงเรียน

	 ขณะนี้	รัฐบาลไทยกำาลังจัดทำากลไกคัดกรองระดับชาติ	และ 

การบริหารจัดการผู้ล้ีภัย	 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

UNHCR	 และพันธมิตร	 ซึ่งคาดว่าผู้ลี้ภัยจะได้การดูแลและ

คุ้มครอง	 ที่สอดคล้องกับ	 “หลักมนุษยธรรมและการดูแลกลุ่ม 

ผู้เข้าเมืองอย่างผิดปกติที่หลากหลาย”	ตามข้อตกลงโลกว่าด้วย	

“การโยกยา้ยถ่ินฐาน	ทีป่ลอดภัย	เปน็ระเบยีบ	และปกต”ิ	(Global	

Compact	for	Safe,	Orderly	and	Regular	Migration–GCM)	

เช่น	ไม่ให้ถูกบังคับส่งกลับ	และไม่ให้มีการจับกุมและควบคุมตัว

โดยพลการ

1
	https://www.unhcr.org/th/the-1951-refugee-convention	สืบค้นเมื่อ	8	มีนาคม	 

 2565
2
	UNHCR	 มีหน้าที่	 ให้ความคุ้มครอง	 และหาทางออกที่ยั่งยืนแก่ผู้ลี้ภัยมีหลักการ 

	 “ไมผ่ลกัดนักลบั”	ไปยงัประเทศทีผู้่ลีภั้ยตอ้งเผชญิกับภัยรา้ยแรงตอ่ชวีติหรอือสิรภาพ
3
	https://www.unhcr.org/th/wpcontent/uploads/sites/91/2022/03/Thailand_ 

	 Myanmar_Border_Refugee_Population_Overview_February2022.pdf	 

	 สืบค้นเมื่อ	8	มีนาคม	2565
4
	https://www.unhcr.org/th/wp-content/uploads/sites/91/2022/01/DRAFT_ 

	 MCO-Factsheet_31-December-2021-4.pdf	สืบค้นเมื่อ	8	มีนาคม	2565
5
	โครงการ	 “The	 Transitional	 Lives	 of	 Bangkok’s	 Urban	 Refugees”	 ดำาเนินงาน 

	 โดยนักวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และสถาบัน 

	 เทคโนโลยีแห่งเอเชีย	เก็บข้อมูลระหว่าง	ตุลาคม-ธันวาคม	2564

aaaaaaaaa

ที่มา:	จับภาพนิ่ง:	มาจาก	https://vimeo.com/173200530	สืบค้นเมื่อ	8	มีนาคม	2565

รูป:	ผู้อพยพในเมือง:	แมเ้ปน็การรอคอยที่ไรพ้ลงัและสิน้หวงัจากซอกหลบื 

	 ของสังคม	ขอเพียงโอกาสในชีวิตอีกครั้ง
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นานาสาระประชากร ปราโมทย์ ประสาทกุล
pramote.pra@mahidol.ac.th

	 ถ้าไม่นับอากาศที่ร้อนและพื้นดินที่ดูเหมือนจะแห้งแล้งที่สุด		

เมษายนก็นับเปน็เดือนทีม่คีวามหมายและสำาคญัมากอยู่ในลำาดบั

ต้นๆ	เมื่อเทียบกับเดือนอื่นๆ	ในแต่ละปี

	 เดือนเมษายนมีวันจักรี	 วันสงกรานต์	 วันครอบครัว	 และ 

วันผู้สูงอายุ	

	 โดยเฉพาะวันสงกรานต์	 ซึ่งตรงกับวันที่	 13-15	 เมษายน	 

ที่เราถือกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย	 ปีไทยนับตาม 

ปีนักษัตรเป็นรอบ	12	ปี	เราท่องจำากันมาตั้งแต่เด็ก	ชวดหนู	ฉลู

วัว	ขาลเสือ	เถาะกระต่าย	มะโรงงูใหญ่	มะเส็งงูเล็ก	มะเมียม้า	

มะแมแพะ	ระกาไก่	วอกลิง	จอสุนัข	กุนสุกร	(เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่

คงไม่ท่องจำาปีชื่อสัตว์เหล่านี้กันแล้ว)

	 อย่างปี	 2565	 น้ีเดือนมกราคมไปจนถึงวันสงกรานต์	 

(14	เมษายน)	ก็จะยงัเป็นปีฉล	ู(ววั)	พอมกีารเคลื่อนยา้ยจักรราศ	ี

จากราศีมีนไปเป็นราศีเมษ	ก็จะ	“ลาทีปีฉลู”	“แล้วก็จะขึ้นปีใหม่	

“สวัสดีปีขาล”	 กัน	 จากน้ันเราก็อยู่กับปีขาลเสือน้ีต่อไปจนถึง 

วันสงกรานต์กลางเดือนเมษายนปี	2566	

	 การนับปนัีกษัตรตามประเพณีไทยทีท่บัซอ้นกับศกัราชนับตาม

สากลนิยมทำาให้เกิดความสบัสนอยูบ่า้ง	เรามกัจะเหมารวมเรียก

ปสีากลตัง้แต	่1	มกราคมจนถึง	31	ธันวาคมเปน็ปนัีกษัตรปเีดยีว	

เช่นเรียกปี	2565	ทั้งปีว่าเป็นปีขาล	ทั้งๆ	ที่ปีนี้มีปีฉลูรวมอยู่ด้วย

นานถึง	3	เดือนครึ่ง

	 ผมขอยกกรณีของผมเป็นตัวอย่าง	 ผมเกิดต้นเดือนมีนาคม	

พ.ศ.	 2491	 จึงควรนับว่าผมเกิดปลายปีกุน	 เพราะเกิดก่อนวัน

สงกรานต์ที่จะเปลี่ยนจักรราศีจากปีกุนเป็นปีชวด	 แต่พอบอก

ใครๆ	 ว่าผมเกิด	 พ.ศ.	 2491	 หลายคนก็จะบอกทันทีว่า	 “อ้อ...

เปน็คนปชีวด”	(ซึง่ก็ดเีหมอืนกันทำาให้เรามอีายนุ้อยไปอกีปหีน่ึง) 

 วันที่ 1 เมษายนตั้งต้นปีใหม่

	 เรื่องการนับวันข้ึนปีใหม่ของคนไทยน่าจะเป็นเรื่องยาว	 ในท่ีน้ี

ผมจะขอคุยเรื่องนี้อย่างคร่าวๆ	ก่อนก็แล้วกันนะครับ

	 ในอดีตเราใช้ปฏิทินจันทรคติ	 ถือเอาแรม	 1	 ค่ำา	 เดือนอ้าย

เป็นวันขึ้นปีใหม่	 ดังน้ันวันสุดท้ายของปีเก่า	 ในสมัยก่อนก็จะ

เป็นวันขึ้น	15	ค่ำา	 เดือน	12	นึกภาพวันเพ็ญเดือนสิบสองออก 

นะครับพระจันทร์เต็มดวง	 ค่ำาคืนน้ันน้ำาจะนองเต็มตลิ่ง	 ส่วน	 

“เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริง”	 แล้วชวนกันไปลอยกระทง

หรือไม่อย่างไรนั้น	เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

	 เราเร่ิมใช้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลตามปฏิทินเกรกอเรียนใน

สมัยรัชกาลที่	5	ตั้งแต่ปี	2432	โดยถือเอาวันที่	1	เมษายนเป็น 

วันข้ึนปีใหม่	และใช้รัตนโกสินทร์ศก	 (ร.ศ.)	จนถึงสมัยรัชกาลท่ี	6	 

ได้มีกฎหมายให้เปลี่ยนมาใช้พุทธศักราช	 (พ.ศ.)	 ตั้งแต่ปี	 2454	

และให้ถือเอาวันที่	1	เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่เรื่อยมา	

	 รัฐบาลสมัยจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 

มมีตใิห้เปลีย่นวนัขึน้ปีใหมจ่าก	1	เมษายนมาเปน็วนัที	่1	มกราคม

ตามสากลนิยมตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	ป	ี2484	เปน็ต้นไป	ดงัน้ันป	ี

2483	จึงมเีพยีง	9	เดอืน	คอืตัง้แต	่1	เมษายน-31	ธันวาคม	2484	

	 พูดถึงวันขึ้นปีใหม่ก่อนปี	 2484	 แล้ว	 ผมก็คิดถึงคุณพิชัย	 

วาศนาส่ง	 เมื่อครั้งผมเป็นกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัว

แห่งประเทศไทย	(สวท.)	อยู่กับท่าน	พอถึงวันงาน	“อำาลาปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่”	 คุณพิชัยจะร้องเพลง	 “เถลิงศก”	 (เวอร์ชั่นเดิม 

คำาร้อง: ขุนวิจิตรมาตรา ทำานอง: พระเจนดุริยางค์)	ให้พวกเรา

ได้ฟังกันชัดๆ	ด้วยเสียงก้องดังกังวานอันเป็นเอกลักษณ์

	 เดี๋ยวนี้	 เราจะได้ยินเพลง	 “เถลิงศก” (เวอร์ชั่นใหม่ คำาร้อง

และทำานอง: สุนทราภรณ์)	ในวันที่	1	มกราคมของทุกปี	

ขึ้นปีใหม่ไทยในเดือนเมษายน

วาดภาพโดย:	ปราโมทย์	ประสาทกุล

 “วนัทีห่น่ึง เมษายน ตัง้ตน้ปีใหม ่แสงตะวนั พราวพราย ใสสว่าง

แจ่มจ้า เสียงระฆัง หง่างเหง่งก้อง ร้องทักทายมา ไตรรงคร์า่ ระเรงิ

ปลิว พริ้วเล่นลม (สร้อย) ยิ้มเถิดยิ้มเถิดนะยิ้ม ยิ้มแย้มแจ่มใส  

สุขสราญบานใจขอให้สวัสดี (ซ้ำา) มองทางไหน ทั้งชีวิต มีจิตใจ

ทั้งนั้น ต้อนรับวัน ปีใหม่เริ่ม ประเดิมปฐม มาเถิดหนา พวกเรา

มา ปล่อยอารมณ์ มาชื่นชม ยินดี ปีใหม่แล้ว (สร้อย) สิ่งใดแล้ว  

ให้แล้วไป ไม่ต้องนำาพา สิ่งผิดมาให้อภัย ให้ ใจผ่องแผ้ว  

สิ่งร้าวราน ประสานใหม่ ให้หายเป็นแนว สิ่งสอดแคล้ว มา 

สอดคล้อง ให้ต้องตามกัน (สร้อย) มาจับมือ แสดงยินดี ในวันปี

ใหม่ มาทำาใจ ให้ชื่นบาน ร่วมสมานฉันท์ มาเล่นหัว ให้เบิกบาน 

สำาราญใจครัน มารับขวัญ ปีใหม่ไทย อวยชัยชโย

 “วันน้ีวันดีปีใหม่ ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์ ยิ้มให้กันใน 

วนัปีใหม ่โกรธเคอืงเรื่องใดจงอภัยให้กัน หมดสิน้กันทปีเีก่า เรื่อง

ทุกข์เรื่องเศร้าอย่าเขลาคิดมัน ตั้งต้นชีวิตกันใหม่ ให้มันสดใสสุก

ใหม่ทั่วกัน…….. ฯลฯ ……..”
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 ย้อนกลับมาถึงเดือนเมษายนกันอีกครั้ง

	 วันตรุษสงกรานต์ในเดือนเมษายนเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม ่

ของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เช่น	 ชาวไทย	 

ลาว	 พม่า	 เขมร	 งานวันสงกรานต์จะจัดขึ้นเป็นเวลาหลายวัน 

ต่อเนื่องกันในช่วงเวลากลางเดือนเมษายน	บรรยากาศงานสงกรานต์ 

ของไทยบรรยายไว้ ในเพลงสุนทราภรณ์จนเห็นภาพได้ชัดเจน

 “วันน้ีเป็นวันสงกรานต์ หนุ่มสาวชาวบ้านเบิกบานจิตใจ 

จรงิเอย ตอนเชา้ทำาบญุ ทำาบุญตกับาตร ทำาบุญร่วมชาตติกับาตร

ร่วมขันกันเอย เข้าวัดแต่งตัว แต่งตัวสวยสะ ไปสรงน้ำาพระ  

ณ วันสงกรานต์กันเอย ตอนบ่ายเราเริงกีฬา เล่นมอญซ่อนผ้า 

เล่นสะบ้ากันเอย ทำาบุญทำาทานสนุกสนานกันแล้ว ขอเชิญ 

น้องแก้วรำาวงกันเอย”

	 กิจกรรมหลักของคนไทยในวันสงกรานต์ ในอดีต	 คือการ 

ไปทำาบุญที่วัด	 ฟังพระสวด	 เลี้ยงพระ	 แล้วก็มีการสรงน้ำาพระ	 

พระในที่นี้เป็นได้ทั้งพระสงฆ์และพระพุทธรูป	 เดี๋ยวนี้คนในเมือง

ไม่สะดวกที่จะไปทำาบุญและสรงน้ำาพระที่วัด	 จึงเปลี่ยนมาใช้

วิธีสรงน้ำาพระพุทธรูปที่บ้าน	 หรือที่ทำางาน	 หรือแม้กระทั่งตาม 

ห้างสรรพสินค้าบางแห่งก็จัดให้มีพระพุทธรูปตั้งไว้บริการ

	 ผมจำาได้ว่าเคยตามแม่ไปวัดในวันสงกรานต์เมื่อยังเป็นเด็ก 

ตวัน้อยๆ	ไปน่ังฟงัพระสวดและไดม้ปีระสบการณเ์อาน้ำาไปรดมอื

พระสงฆ์	เดี๋ยวนี้พอถึงวันสงกรานต์ก็ได้แต่เอาพระบูชาองค์เล็ก

องคน้์อย	เหรยีญหลวงพอ่ขนาดตา่งๆ	มาเชด็ขดัทำาความสะอาด

เป็นงานประจำาปี

	 ปัจจุบันกิจกรรมหลักในวันสงกรานต์อีกอย่างหน่ึงที่ขาดเสีย

มิได้คือการเล่นสาดน้ำากัน	 ถ้าไม่นับรวมการรดน้ำาขอพรผู้ ใหญ่	

ซึ่งจัดกันในบางครอบครัว	 และในสถานที่ทำางานหลายแห่งแล้ว 

ในช่วงเวลา	 10-20	 ปีท่ีผ่านมาก่อนมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 

(ต้ังแต่ปี	 2563)	 การเล่นสาดน้ำาของคนไทยในเทศกาลตรุษ

สงกรานต์ได้กลายเป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ตื่นตาตื่นใจที่ผู้คนตั้ง

ตารอคอย

	 การเลน่สาดน้ำาทีถ่นนขา้วสาร	บางลำาภู	สนุกสนานมชีวีติชวีา

จนกลายเป็นงานมหกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

ให้เข้ามาร่วมฉลองวันสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นจำานวนมาก 

ในแต่ละปี	 ชื่อ	 “ถนนข้าวสาร”	 โด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องการ

เล่นสาดน้ำาในวันสงกรานต์	 จังหวัดอื่นๆ	 ในประเทศไทยก็สร้าง

ประเพณีสาดน้ำาที่ยิ่งใหญ่ในถนน	“ข้าว”	สารพัดชนิด	เช่น	ถนน

ข้าวปุ้น	ข้าวหลาม	ข้าวเหนียว	ข้าวยำา	ข้าวฮาง	ข้าวหอมมะลิ	

	 การเล่นสาดน้ำาในเขตเมือง	 ชานเมือง	 และหมู่บ้านชนบท

เป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคักกันมากในระยะหลังๆ	 น้ี	 (ก่อน 

โควิด-19)	 ในอดีตวันสงกรานต์ที่อยู่ในเดือนเมษายนซ่ึงเป็นฤดู

แล้ง	 บางพื้นที่ต้องประสบภาวะขาดแคลนน้ำาดื่มน้ำาใช้ ในช่วง

เดือนน้ี	 ในระยะหลังการประปาส่วนภูมิภาคได้จัดสรรน้ำาไปยัง

พื้นที่ต่างๆ	 เกือบทั่วประเทศ	 ทำาให้คนไทยมีน้ำาให้เล่นสาดกัน

อย่างสนุกสนาน	 เราคงเคยเห็นภาพเด็กๆ	 วัยรุ่น	 และหนุ่มสาว 

ใช้รถกระบะเป็นพาหนะ	 บรรทุกถังน้ำา	 พร้อมอาวุธครบมือ	 

(ปนืฉดีน้ำา	ขนั	ถัง)	ขบัตระเวนฉดีและสาดน้ำากันอยา่งสนุกสนาน	

	 พวกที่ไม่มีพาหนะทีจ่ะขบัตระเวนไปเลน่สาดน้ำาตามทีต่า่งๆ	ก็

ใชว้ธีิต้ังฐานทีม่ั่นคอยดกัสาดรถทีผ่่านไปผ่านมา	ผมเคยโดนสาด

น้ำาดว้ยยทุธวธีิน้ีมาบอ่ยๆ	ตอ้งใชก้ลวธีิปอ้งกันดว้ยการทำาใจโดย

คิดเสียว่า	เด็กๆ	เขาช่วยล้างรถให้เราในวันสงกรานต์	

 วันขึ้นปีใหม่ไทยในสถานการณ์ โควิด-19 

	 ก่อนปี	 2563	 ที่โควิด-19	 เริ่มแพร่ระบาดหนัก	 เมื่อใกล้ถึง

วันสงกรานต์ในแต่ละปี	 คนกรุงอย่างพวกเราก็มักจะถามกันว่า	

“สงกรานต์นี้จะไปเที่ยวไหน” 

	 เทศกาลสงกรานตจ์ะมวีนัหยดุยาว	ปกตจิะมวีนัหยดุนานเปน็

อาทติย	์ผู้คนในเมอืงจะถือโอกาสเดนิทางทอ่งเทีย่วกัน	คนทีม่เีงิน

ก็จะไปเที่ยวต่างประเทศ	หรือไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับ	

คนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำางานในกรุงเทพฯ	 และตามหัวเมืองอื่น	

ก็จะเดินทางกลับไปถิ่นฐานบ้านเดิมของตน	

	 กรุงเทพมหานครในช่วงสงกรานต์จึงว่างลงอย่างเห็นได้ชัด	

การจราจรคลอ่งตวั	จะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบาย	ผู้คนไมแ่ออดั

ยัดเยียดกันเหมือนอย่างในช่วงเวลาปกติ	 ผมจึงตอบคำาถามว่า	

“สงกรานตน้ี์จะไปเทีย่วไหน”	ในเกือบทกุปวีา่	“สงกรานตน้ี์ผมจะ

ไปเที่ยวกรุงเทพฯ”	ผมขอยืนยันว่า	กรุงเทพฯ	ในช่วงสงกรานต์

น่าอยู่น่าเที่ยวจริงๆ	

	 ตั้งแต่ปี	2563	เมื่อโควิด-19	แพร่ระบาดหนักไปทั่วโลก	พิษ

ของเชื้อไวรัสร้ายนี้ทำาให้ธุรกิจต่างๆ	ต้องปิดกิจการลง	ผู้คนต้อง

ตกงานเปน็จำานวนมาก	คนทีม่าจากตา่งจังหวดัต้องกลบัไปถ่ินเดมิ

ของตนโดยไม่ต้องรอวันสงกรานต์	ปี	2563	ผ่านไปแล้ว	ปี	2564 

ผ่านไปแล้ว	 โควิด-โอไมครอน	 สายพันธ์ุ ใหม่ยังระบาดไม่เลิก	 

พวกที่หนีโควิดกลับไปอยู่ต่างจังหวัดจำานวนมากยังคืนกลับ 

กรุงเทพฯ	 ไม่ได้	 เพราะไม่มีงานรองรับ	 อย่างไรก็ตาม	 โควิด-19	 

ก็มีมุมบวก	 คนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ ในเมืองใหญ่จำานวนหน่ึงได้

ประสบการณ์	 ความรู้	 และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่	 กลับไป 

สร้างอาชีพการงานในถ่ินเกิดของตน	 หลายคนประสบความ

สำาเร็จอย่างน่าชื่นชม	

	 ปีฉลู	“วัว”	หรือ	ปี	“โค”	ได้จากพวกเราไปแล้ว	พร้อมๆ	กับ	

“โควิด”	

 สวัสดีปีเสือครับ

	 ดิฉันและครอบครัวซึ่งมีทั้งหมด	 5	 คน	 ชอบอ่านจดหมายข่าวฯ	 

กันทัง้บา้น	เพราะให้ความรู	้แง่คดิและมมุมองของสงัคมทีด่มีาก	สามารถ

นำาไปปรบัใชกั้บการดำาเนินชวีติในสงัคมปจัจุบนั	ขอขอบพระคณุทมีงาน

ผู้จัดทำาจดหมายข่าวฯ	 ทุกท่าน	 ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง	 แคล้วคลาด

จาก	Covid-19

สุภาวดี ภู่พัทธยากร (ข้าราชการครูบำานาญ)

	 กระผมเป็นสมาชิกในจำานวน	 500	 ท่าน	 ที่ ได้รับแบบฉบับพิมพ์ 

ที่ถือว่ามีเสน่ห์	และเป็นผลดีต่อสมาชิกผู้สูงวัย	เห็นทีไรต้องหยิบจับขึ้น

มาอ่าน	 จดหมายข่าวฯ	 มีการนำาเสนอในแต่ละคอลัมน์มีความสดใหม่

ทันต่อโลกปัจจุบัน	 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะกรรมการ 

ผู้ทำางานจดหมายข่าวฯ	 ทุกท่านให้มีความสุข	 ความเจริญในหน้าที่ 

การงานไปตลอดปี	2565

ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์ (สมาชิกพันธุ์แท้จดหมายข่าวฯ)

	 ถูกใจประชากรและการพัฒนามากค่ะ	ติดตามกันมาหลายสิบปีแล้วค่ะ	

ภาวนา พัฒนศรี (ข้าราชการบำานาญ)

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

เสียงสะท้อนจากผู้อ่าน

aaaaaaaaa



	 คำาว่า	 “แรด”	จากพจนานุกรม	ฉบับราชบัณฑิตสถาน	พ.ศ.	

2554	 มี	 3	 ความหมายคือ	 ความหมายแรกเป็นคำานามหมายถึง 

“ชื่อสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม	 ในวงศ์	 Rhinocerotidae	 เป็นสัตว์กีบค่ี 

ขนาดใหญ่แต่ละขามี	 3	 น้ิว	 ขาสั้น	 ตาเล็ก	 สายตาไม่ดี	 หูตั้ง	 

ประสาทรับฟังเสียงและดมกลิ่นดีมาก	 หนังหนา	 มีทั้งชนิด 

นอเดียวและ	 2	 นอ	 กินพืช	 มักนอนในปลัก	 ในประเทศไทยมี	

2	 ชนิด	 ชนิดที่มีนอเดียว	 เรียกว่า	 แรดนอเดียวหรือแรดชวา 

(Rhinoceros sondaicus	Desmarest)	และชนิดท่ีมี	2	นอ	เรียกว่า	

กระซู่	[Dicerorhinus sumatrensis	(Fischer)]”

	 ความหมายที่	 2	 เป็นคำานามหมายถึง	 “ชื่อปลานำ้าจืดชนิด	

Osphronemus gouramy	Lacepede	ในวงศ	์Osphronemidae	

ลำาตัวแบน	 ข้างหนา	 ปากเชิด	 ปลายครีบท้องยื่นยาวเป็นเส้น	 

มีลายแถบสีเข้มพาดขวางลำาตัวเห็นได้ชัด	 โดยเฉพาะปลาขนาดเล็ก	 

ปลาตวัผูข้นาดใหญ่มีโหนกที่สันหวัคล้ายนอและมสีีส้ม	พื้นลำาตวั

และครีบสีนำ้าตาล	ขนาดยาวได้ถึง	70	เซนติเมตร”

	 ส่วนความหมายที่	3	เป็นคำากริยาหมายถึง	“ดัดจริต”

	 สำาหรับบทความน้ีจะกล่าวถึง	 “แรด”	 ในความหมายแรก

คือ	 สัตว์บกอันเป็นสัตว์สงวน	 ที่อยู่ ในบัญชีสัตว์ป่าสงวน

ในประเทศไทย	 และปกป้องภายใต้อนุสัญญากรุงวอชิงตัน	

(Washington	Convention)	หรือไซเตส	(Cites:	Convention	

on	International	Trade	in	Endangered	Species	of	Wild	

Fauna	and	Flora)

	 แรดเป็นสัตว์ โบราณที่อาศัยอยู่บนโลกหลายพันปีมาแล้ว	 

ดังจะเห็นได้จากภาพวาดฝูงแรดในผนังถ้ำา	 Chauvet	 cave	 

ประเทศฝร่ังเศส	 เมื่อ	 30,000-32,000	 ปีก่อน	 (ดูรูป)	 แรดเคยมีอยู่

เกือบ	 100	 ชนิด	 แต่ปัจจุบันเหลือเพียง	 5	 ชนิดคือ	 แรดขาว	

(White	rhinoceros)	แรดดำา	(Black	rhinoceros)	แรดอินเดีย	

(Indian	rhinoceros)	แรดชวา	(Javan	rhinoceros)	และกระซู่

หรือแรดสุมาตรา	 (Sumatran	 rhinoceros)	 โดยแรด	 2	 ชนิด 

แรกอาศัยอยู่ในแอฟริกา	 และอีก	 3	 ชนิดหลังอาศัยอยู่ในเอเชียใต้	 

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 แรดเปน็สตัวบ์กที่ใหญเ่ปน็ทีส่องรองจากชา้ง	แรดที่ใหญท่ีส่ดุ

คือแรดขาว	ที่อาจมีน้ำาหนักมากถึง	 2,500	 กิโลกรัม	 และสูงถึง	

1.8	เมตร	แรดมีสีเทา	ดำา	หรือน้ำาตาล	(แม้แต่แรดขาวก็มีสีเทา)	

แรดแอฟริกาจะมีตัวใหญ่กว่าแรดเอเชีย
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รางวัลอีกโนเบล วรชัย ทองไทย
varachai.tho@mahidol.ac.th

แรด

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำาให้ขำาก่อนคิด

	 แรดมีลักษณะเด่นคือ	มีนอขนาดใหญ่บนจมูก	บางชนิดอาจ 

มี	2	นอ	นอแรดไม่มีกระดูก	แต่ประกอบด้วยเคราติน	(Keratin)	

อันเป็นโปรตีนโครงสร้างเส้นใย	 ที่เป็นองค์ประกอบหลักของ

เส้นผม	เล็บ	ขนนก	เขาสัตว์	และกีบเท้า

	 เมื่อแรกเกิดแรดยงัไมม่นีอจนกระทัง่อาย	ุ2	เดอืน	นอแรดจึง

ค่อยปรากฏขึ้น	และจะเติบโตไปจนตลอดชีวิต

	 แรดเป็นสัตว์ โดดเดี่ยว	 ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะมีเขตแดน 

ของตนเอง	 แรดใช้นอเพื่อป้องกันเขตแดนหรือคู่ครอง	 รวมทั้ง

ป้องกันตัวจากศัตรู	เช่น	สิงโต	เสือ	หมาใน	

	 แรดจะแยกกันอยู่หลังจากผสมพันธ์ุ	 โดยตัวเมียตั้งท้องราว	

14-18	เดอืน	ออกลกูครัง้ละ	1	ตวั	ลกูแรดจะดดูนมแมจ่นถึงอาย	ุ

1	ขวบ	และออกจากแม่ไปเมื่ออายุ	3	ปี	ตัวเมียเว้นระยะตั้งท้อง	

2-5	ปี	แรดมีอายุเฉลี่ย	40-45	ปี

	 ที่อยู่อาศัยของแรดแตกต่างกันไปตามชนิด	 ได้แก่	 สะวันนา	

ทุง่หญา้	พืน้ทีชุ่ม่น้ำา	และปา่ทบึในเขตร้อน	แรดกินพชืเปน็อาหาร	

เช่น	หญ้า	หน่อไม้	ใบไม้	ผลไม้	ลูกไม้	ใบอ่อน

	 ปากของแรดมีวิวัฒนาการแตกต่างกันตามแหล่งอาหาร	 

เช่น	 แรดขาวที่หากินตามทุ่งหญ้า	 จะมีปากที่กว้างและแบน 

เหมาะสำาหรับแทะเล็มหญ้าจากพื้นดิน	ในขณะที่แรดดำาจะมีปาก

ยาวและแหลม	เหมาะสำาหรับกินอาหารตามพุ่มไม้

	 แรดมผิีวหนังหนาแตรู้่สกึไว	เพราะมหีลอดเลอืดชดิใตผิ้วหนัง	

อันมีผลให้เกิดแผลง่าย	 แรดจึงชอบแช่ตัวในโคลนและคลุกฝุ่น	

เพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกแดดเผาและแมลงกัดต่อย

	 นอกจากแรดจะถูกล่าเพื่อเอานอไปทำายาจีนแผนโบราณ	ด้ามกฤช 

(“กฤช”	เปน็คำาโบราณของ	“กรชิ”	โดยเมื่อเขยีนวา่	“กฤช”	แลว้ 

จะขลังและศักดิ์สิทธ์ิกว่า	 “กริช”	 อันมีผลทำาให้ด้ามของกฤช 

ต้องทำาด้วย	“นอแรด”	แต่ถ้าเขียนว่า	“กริช”	ด้ามจะทำาด้วยไม้

หรือพลาสติกก็ได้)	หรือของตกแต่ง	จนทำาให้เกือบสูญพันธุ์แล้ว	

แรดยังถูกคุกคามจากการขยายถ่ินฐานของมนุษย์ที่บุกรุกเข้าไป

ในเขตที่อยู่อาศัยของแรดอีกด้วย	 ดังน้ันมาตรการสงวนพันธ์ุ

แรดคือ	 การออกกฎหมายห้ามตัดไม้ ในเขตที่อยู่อาศัยของแรด	

และลักลอบล่าสัตว์

 รางวัลอีกโนเบล	 สาขาขนส่ง	 ในปี	 2564	 ได้มอบให้กับ 

นักวิจัย	13	คน	จากประเทศนามิเบีย	แอฟริกาใต้	แทนซาเนีย 

ซิมบับเว	บราซิล	สหราชอาณาจักร	และสหรัฐอเมริกา	(Robin	

Radcliffe,	Mark	Jago,	Peter	Morkel,	Estelle	Morkel,	Pierre	

du	Preez,	Piet	Beytell,	Birgit	Kotting,	Bakker	Manuel,	

Jan	Hendrik	 du	 Preez,	Michele	Miller,	 Julia	 Felippe,	

Stephen	 Parry	 และ	 Robin	 Gleed)	 ที่ ได้ทำาการทดลอง 

เพื่อกำาหนดว่าในการขนส่งแรดทางอากาศน้ัน	 ถ้าให้แรดนอน 

กลับหัวลงจะปลอดภัยกว่าไหม

ที่มา:	 https://en.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros	สืบค้นเมื่อ	4	กุมภาพันธ์	2565

ภาพวาดฝูงแรดในผนังถ้ำา	Chauvet	cave	ประเทศฝรั่งเศส
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ มนสิการ กาญจนะจิตรา
manasigan.kan@mahidol.edu

ราคาของการมีลูก: คนที่สองต้องไม่แพงเท่าคนแรก

อยา่งใกลช้ดิ	ดงัน้ันการมลีกูคนแรกจึงเปน็การตัดสนิใจคร้ังสำาคญั

สำาหรบัคูส่ามภีรรยา	เพราะจะเปน็การผูกมดัระยะยาวตลอดชวีติ	

นี่เป็นราคาที่ไม่สามารถคำานวณเป็นเงินได้	แต่ก็เป็นราคาสำาคัญ

ที่ทำาให้หลายครอบครัวเลือกที่จะไม่มีลูกเลย

	 แต่สำาหรับคู่สามีภรรยาท่ีมีลูกแล้ว	พวกเขาได้ผ่านการปรับเปล่ียน 

วิถีชีวิตจากการมีลูกคนแรกไปแล้ว	 เหมือนได้เข้าโหมดการเล้ียง

ลูกไปแลว้	โดยทัว่ไปการมลีกูคนตอ่ไปจึงไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลง 

คร้ังใหญ่เหมือนตอนมีลูกคนแรกแล้ว	หากมีใครต้องปรับเปล่ียนงาน	 

ก็ปรับเปล่ียนไปเรียบร้อยแล้ว	 ดังน้ันค่าเสียโอกาสท่ีเพ่ิมเติม	 

จึงมีไม่มากนัก

	 อย่างไรก็ตามค่าเสียโอกาสเป็นเพียงส่วนหน่ึงของราคา

ของการมีลูก	 เพราะค่าใช้จ่ายส่วนที่หนักหน่วงสำาหรับพ่อแม่ 

ในยุคปัจจุบันคือราคาท่ีเป็นตัวเงิน	 และการมีลูกคนท่ีสองไม่ได้มี	 

economies	of	scale	เท่าท่ีควร	ลูกคนท่ีสองอาจใช้ของบางอย่าง 

ต่อจากคนแรกได้	เช่น	เสื้อผ้า	เตียง	และของเล่น	แต่ข้าวของ 

เครื่องใช้เหล่าน้ีเป็นค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย	 เมื่อเทียบกับค่า 

ใชจ่้ายหลกั		เชน่	คา่เลา่เรียน	เพราะฉะน้ัน	การมลีกูคนทีส่องน้ัน

หมายถึงค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นเดียวกัน

	 ดงัน้ัน	ราคาของการมลีกูในสว่นทีเ่ปน็ตวัเงิน	จึงเปน็อปุสรรค

หลกัทีท่ำาให้หลายครอบครัวไมอ่ยากมลีกูคนทีส่อง	ถึงแมว้า่ราคา

ในส่วนที่ ไม่ใช่ตัวเงินอาจจะลดลง	 หลายครอบครัวกลัวว่าหาก

มีลูกเพิ่มอีกคน	 อาจจำาเป็นต้องเลือกโรงเรียนที่มีค่าเล่าเรียน 

ที่ถูกลงเพราะสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหว	 ซึ่งเมื่อชั่งน้ำาหนักดูแล้วหลาย

ครอบครัวเลือกที่จะมีลูกเพียงคนเดียวดีกว่า	 เพื่อจะได้มอบสิ่ง 

ที่ดีที่สุดให้กับลูกได้	 เพราะคุณภาพเป็นสิ่งที่สำาคัญมากกว่า

ปริมาณสำาหรับครอบครัวในยุคนี้	

	 หากรัฐสามารถช่วยให้ครอบครัวไทยไม่ต้องเลือกระหว่าง

ปริมาณกับคุณภาพ	 อาจจะโน้มน้าวให้ครอบครัวตัดสินใจมี 

ลูกคนที่สองได้ง่ายขึ้น	 ในระยะสั้นรัฐอาจมีนโยบายสนับสนุน

ค่าเล่าเรียนของลูกคนที่สอง	 เพื่อลดค่าใช้จ่ายของการมีลูกเพิ่ม

อย่างมีนัยสำาคัญ	 ส่วนในระยะยาว	 สิ่งสำาคัญที่ต้องพัฒนาคือ 

การเพ่ิมระดับคุณภาพของการศึกษาให้เท่าเทียมมากข้ึน	ให้ทุกคน

สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง	 พ่อแม่จะได้

ไม่ต้องจ่ายเงินราคาแพงเพื่อให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดี	 เมื่อถึง 

วนัน้ัน	เราคงไดเ้ห็นครอบครวัไทยมลีกูเพิม่ขึน้...ทัง้ในดา้นจำานวน

และคุณภาพ

	 พ่อแม่สมัยน้ีคงทราบกันดีว่าการเลี้ยงลูกน้ันแพงแสนแพง	

ไหนจะค่าเล่าเรียน	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าของเล่น	หนังสือ	และ

ขา้วของเครื่องใชต่้างๆ	แตร่าคาของการมลีกูไมไ่ดม้เีทา่น้ี	เพราะ

การเลี้ยงลูกยังมีราคาด้านอื่นๆ	 ที่ไม่สามารถนับเป็นจำานวนเงิน

อีกด้วย	 ซึ่งราคาตรงน้ี	 มีความสำาคัญไม่แพ้จำานวนเงินที่พ่อแม่

ต้องจ่ายในการเลี้ยงดูลูกหนึ่งคน	

	 ราคาที่ไม่ใช่ตัวเงิน	มีส่วนสำาคัญที่ทำาให้หลายครอบครัวต้อง

คิดหนักในการจะมีลูกสักคน	 เช่น	 การต้องออกจากงานเพื่อมา

เลี้ยงดูลูก	 การต้องพับแผนการท่องเที่ยวหรือโครงการซื้อรถ 

คันใหม่เพื่อเก็บเงินเล้ียงลูก	 เหล่าน้ีเป็นต้นทุนท่ีอาจวัดเป็นตัวเงิน 

ไดย้าก	แตก็่เปน็ราคาทีค่รอบครวัตอ้งจ่าย	นักเศรษฐศาสตร์เรยีก 

ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนน้ีว่า	ค่าเสียโอกาส	คือ	โอกาสท่ีครอบครัวต้องเสียไป 

เมื่อมีลูก	 แทนที่จะได้ทำางานที่ชอบและตรงกับความสามารถ	 

ก็อาจต้องเปล่ียนเป็นงานอื่นท่ีไม่ชอบหรือไม่ตรงกับความสามารถ 

เพื่อแลกมาซ่ึงความยืดหยุ่นของงานเมื่อต้องใช้เวลาในการเล้ียงดู 

ลูกมากข้ึน	แทนท่ีจะได้ใช้เงินในการซ้ือส่ิงของท่ีอยากได้	ก็ต้องเก็บ

ออมเพื่อเตรียมสร้างครอบครัว

	 ไม่ว่าจะมีลูกคนแรก	 คนที่สอง	 หรือคนที่สาม	 ครอบครัว 

เกิดค่าเสียโอกาสเสมอ	 แต่ค่าเสียโอกาสน้ี	 อาจน้อยลงสำาหรับ

ลูกแต่ละคนที่เพิ่มขึ้นมา	หมายความว่า	การมีลูกเพิ่มจาก	1	คน 

ไปเป็น	 2	 คน	 อาจไม่ได้หมายถึงค่าเสียโอกาสที่เพิ่มขึ้นเป็น 

เท่าตัวตามไปด้วยเสมอไป

	 การมีลูกคนที่สอง	 อาจมีราคาที่ ไม่ใช่ตัวเงินลดลง	 เพราะ 

ค่าเสียโอกาสสำาคัญของการมีลูก	 คือการต้องปรับเปลี่ยนวิถี

ชีวิต	 ครอบครัวท่ีกำาลังจะมีลูกคนแรก	 ท่ีต้องเปล่ียนชีวิตโดยส้ิน

เชิงและทิ้งชีวิตแบบเดิมไว้ข้างหลัง	เพราะเมื่อตัดสินใจมีลูกแล้ว	 

คู่สามีภรรยาต้องวางแผนเรื่องที่อยู่อาศัยและเรื่องการเงินใหม่	

ต้องปรับวิถีชีวิตประจำาวันใหม่	 หรือกระทั่งบางคร้ังต้องปรับ

ชวีติการทำางานใหม่	อาจตอ้งมีใครออกจากงานเพื่อจะไดด้แูลลกู

aaaaaaaaa

ที่มา:	 https://วาดรูป.com/wp-contentuploads/2018/10/รูปครอบครัว-3	 

	 สืบค้นเมื่อ	21	มีนาคม	2565
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ประชากรประชุมกัน
	 โครงการ	 การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริม

มหาวทิยาลัยแห่งความสุขสู่องคก์รสุขภาวะทีย่ัง่ยนื	สนับสนุน	

โดย	สำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	สำานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ร่วมเฉลิมฉลอง	 “วันความสุข

สากล” (International Day of Happiness, 2022)	ดว้ยการ 

จัดกิจกรรม	 “ร่วมสร้างเสริมขีดความสามารถและยกระดับ

ทักษะนักสร้างสุข”	 ระหว่าง	 22	 ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 

แห่งความสุข	ในวันท่ี	11-12	มีนาคม	2565	ติดตามรายละเอียด

ได้ ใน	https://www.happythaiunivesity.com	และ	facebook.

com/happyuniversity

เสวนาใต้ชายคาประชากร

aaaaaaaaa

aaaaaaaaa

aaaaaaaaa

นานาสาระจากห้องสมุด
แนะนำาหนังสือ

สรุปข้อมูลสถิติที่สำาคัญ พ.ศ. 2564: 

ผลสำารวจ/สำามะโนของสำานักงานสถิติแห่งชาติ

 	 “สรุปข้อมูลสถิติที่สำาคัญ	

พ.ศ.	2564:	ผลสำารวจ/สำามะโน

ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ”	

โดย	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ	

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสั งคม	 เป็นหนังสือที่

รายงานสถิติที่สำาคัญ	 ด้าน

สังคมและเศรษฐกิจจาก	 26	

โครงการและจากการสำารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนใน

ช่วงปี	 2563-2564	 รวม	 11	

โครงการ

	 หนังสอืเลม่น้ี	นำาเสนอขอ้มลูยอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั	ตามรอบ

การนำาเสนอขอ้มลูในแตล่ะโครงการ	เพื่อสะทอ้นสถานการณแ์ละ

แนวโน้มการพฒันาประเทศไทย	โดยเสนอขอ้มลูในรปูแบบตาราง	

และแผนภูมิประกอบ	ซึ่งผู้ ใช้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว	เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	

 (1) การสำารวจความคิดเห็นของประชาชน	 เช่น	 การ

สำารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานของ

รัฐบาล	พ.ศ.	2563	(ครบ	6	เดือน/ครบ	1	ปี)	การมีส่วนร่วมตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ	 พ.ศ.	 2563	 ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการ

จากรัฐบาล	พ.ศ.	 2563-2564	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่

ความเร็วสูง	 (5G)	 พ.ศ.	 2563	 การป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด	พ.ศ.	2563	การใช้ชีวิตวิถีใหม่	(New	normal	life)	พ.ศ.	

2563	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	พ.ศ.	2563	

การรณรงค์รักษ์ โลก	พ.ศ.	2563	ความสุขและความเสี่ยง	พ.ศ.	

2563	

 (2) ตัวชี้วัดจำาแนกตามโครงการสำารวจ/สำามะโน	 เช่น	

สำารวจภาวะการทำางานของประชากร	 สำามะโนประชากรและ

เคหะ	 ประชากรแฝง	 สำามะโนอุตสาหกรรม	 ธุรกิจทางการค้า

และธุรกิจการบริการ	แรงงานนอกระบบ	ความต้องการพัฒนา

ขดีความสามารถของประชากร	การประกอบกิจการโรงแรมและ

เกสต์เฮาส์	การประกอบกิจการโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

เอกชน	 สุขภาพจิตคนไทย	 การเคลื่อนย้ายสินค้า	 การมีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนและสถาน

ประกอบการ	ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน	พฤติกรรมการออกกำาลัง

กาย	 กิจกรรมทางกาย	 อนามัยและสวัสดิการ	 พฤติกรรมการ

สูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร	และการอ่านหนังสือของ

ประชากร

ที่มา:	สำานักงานสถิติแห่งชาติ.	 (2564).	 สรุปข้อมูลสถิติที่สำาคัญ	 พ.ศ.	 2564:	 

	 ผลสำารวจ/สำามะโนของสำานักงานสถิติแห่งชาติ.	 กรุงเทพฯ:	 สำานักงานสถิติ 

	 แห่งชาติ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จัดเปน็ประจำาทกุวนัพธุ	เวลา	12.30-13.30	น.	ณ	สถาบนัวจัิยประชากร

และสังคม	 สนใจกำาหนดการเสวนาแต่ละเดือน	 สามารถดูรายละเอียด

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

IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

ครั้งที่ 1163	 “Domestic	 Violence	 in	 Indonesia	 During	 the	

Pandemic	COVID-19”	Muhammad Zamal Masution,	2	ก.พ.	65

คร้ังท่ี 1164	 “หลาก	Gen	ภาครัฐภาคเอกชนปรับตัวอย่างไร”	อารีย์พันธ์ 

เจรญิสขุ (รองเลขาธิการ สำานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ) 

และนิตยา พริิยะธรรมวงศ ์(ประธานกรรมการบริหาร บรษัิทชบับส์ามคัคี

ประกันภัย จำากัด มหาชน),	9	ก.พ.	65

ครั้งที่ 1165	“Vaccine	Hesitancy	in	Europe:	The	Concept	and	

Determinants	 During	 the	 COVID-19	 Pandemic”	Dr. Vesna 

Trifunovic,	16	ก.พ.	65

ครัง้ที ่1166	“Situation	on	Migrant	Workers	and	Border	Crossing	

During	the	COVID-19	Pandemic”	Sirada Khemanitthathai (SEA 

Junction),	23	ก.พ.	65

ครั้งที่ 1167	 “The	 Transitional	 Lives	 of	 Urban	 Refugees	 in	

Bangkok”	Dr. Mary Rose (Asian Institute of Technology (AIT)), 

2	มี.ค.	65

ครั้งที่ 1168	“What	are	Journal	Editors	Really	Scrutinizing	in	a	

Submitted	Manuscript?”	David D. Perrodin,	9	มี.ค.	65

ครั้งที่ 1169	“Meet	Mahidol	Migration	Scholars	 from	IHRPS,	

RILCA	and	IPSR”	Mahidol Migration scholars,	16	มี.ค.	65

ครัง้ที ่1170	“Using	U.S.	Laws	to	Hold	Corporations	Accountable 

for	 Forced	 Labor	 in	 Asia	 and	 the	 Pacific”	 Johanna Lee,  

30	มี.ค.	65

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
sirinan.kit@mahidol.ac.th

นงเยาว์ บุญเจริญ
nongyao.bun@mahidol.ac.th



	 หม่อมเจ้าภีศเดช	รัชนี	หรือท่านชายภี	พระราชโอรสในพระราช 

วรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	 เป็นศตวรรษิกชนที่มีอายุครบ	

100	 ปี	 ในปี	 2565	 ท่านชายภีเป็นผู้ถวายงานใกล้ชิดในหลวง

รัชกาลที่	9	มาทั้งชีวิต	และในปี	2554	ท่านชายภีได้รับยกย่องจาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ให้เป็น	 “ปราชญ์เกษตรของ 

แผ่นดิน”	สาขาปราชญ์เกษตร 

ผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการ

ต่อภาคการเกษตรไทย	

	 ท่านชายภี	 เป็นแบบอย่าง 

ในการใช้ชีวิตให้กับลูกหลาน	

หลานสาวของท่านชายภี	ได้ถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อคุณตา

ว่า	“ท่านตาเป็น	somebody	ที่วางตัวเป็น	nobody	เสมอ	ท่านตา 

จึงมีความสุขกับส่ิงรอบตัว	พอใจในการกระทำาทุกอย่าง	มีความเด็ดขาด	

ในขณะเดียวกันก็ปลอ่ยวางไม่ยดึติดกับอะไรทัง้สิน้”	วธีิคลายเครียด

ทีท่า่นทำาเปน็ประจำา	และถือวา่เปน็เคลด็ลบัทีท่ำาให้มอีายยุนืยาวจน

เปน็ศตวรรษิกชน	คอื	การทีท่า่นชอบดูการ์ตูน	tom	and	jerry	และ

อ่านการ์ตูนตลกๆ	ใน	bangkokpost	

ที่มาของภาพและเรื่อง:	https://th.hellomagazine.com/celebrity/celebrity-news/ 

	 	 bhisadej-rajani-birthday-100th-year/
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ชวนอ่าน

สถิติน่ารู้

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ศตวรรษิกชนปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

 กาญจนา เทียนลาย
kanchana.tha@mahidol.ac.th

aaaaaaaaa

30 ปี ที่เปลี่ยนไปกับครัวเรือนผู้สูงอายุไทยที่เพิ่มขึ้น
	 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ	 ในปี	 2533	และ	 2563	ชี้ ให้

เหน็ว่า	ครวัเรอืนทีม่สีมาชกิทกุคนมอีาย ุ60 ปีขึน้ไป	โดยไมม่วีัยอื่น

อาศัยอยู่ด้วย	หรือท่ีเรียกว่า	“ครัวเรือนผู้สูงอายุ”	มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน 

จาก	3%	เป็น	16%	ทั้งนี้สัดส่วนครัวเรือนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว	และ

ครวัเรอืนผู้สงูอายสุามแีละภรรยาทีอ่ยูต่ามลำาพงัเพิม่ขึน้อย่างชดัเจน	

และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยอย่างน้อย	1	คน	ก็มีสัดส่วน

เพิ่มขึ้น	จาก	22.4%	เป็น	29.1%	เช่นเดียวกัน
1

	 สถิติเหล่าน้ี	 สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการ 

อยู่อาศัยของประชากรไทย	 จากเดิมที่ส่วนใหญ่จะมีลูกหลานอาศัย

อยู่ด้วยกันและคอยช่วยดูแลซึ่งกันและกัน	 กลับกลายเป็นผู้สูงอายุ

อาศัยอยู่ตามลำาพังเฉพาะผู้สูงอายุและอยู่คนเดียวมากขึ้น	 ประกอบ

กับขอ้มลูในป	ี2565	ทีป่ระเทศไทยจะเปน็	“สงัคมสงูวยัอยา่งสมบรูณ”์	

(complete	 aged	 society)	 ที่มีประชากรอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 20%	

ของประชากรทั้งหมด	 ทั้งน้ีภาครัฐควรจะมีมาตรการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงทางประชากรดังกล่าว	 และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย	

อาทิ	 การให้ความรู้เรื่องทัศนคติการสูงวัยแก่คนในสังคม	 การดูแล 

รักษาสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	 การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	 

รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจด้วย	

ศุทธิดา ชวนวัน
sutthida.chu@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน

ร้อยละของรูปแบบการอยู่อาศัยของครัวเรือนไทย 

พ.ศ. 2533 และ 2563

หมายเหตุ:	 ไม่ได้นำาเสนอรูปแบบการอยู่อาศัยที่มีร้อยละไม่ถึง	 0.1	 จึงทำาให้ผลรวม 

	 ต่ำากว่าร้อยละที่แสดง

ที่มา:	 วิเคราะห์ข้อมูลจากสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	 พ.ศ.	 2533 

	 และ	2563	

1
	รศ.ดร.ศุทธิดา	ชวนวัน	และคณะ.	(2565).	โครงการการเข้าถึงระบบบริการทางสังคม 

	 ของประชากรในครวัเรอืนก่อนวยัสงูอายแุละผูส้งูอาย	ุทีม่รีปูแบบการอยูอ่าศยัตา่งกัน 

	 เพื่อนำาไปสู่แนวทางการสนับสนุนการบริการที่เหมาะสม.	 นครปฐม:	 สถาบันวิจัย 

	 ประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล.



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 ท่ีปรึกษา อารี จำาปากลาย ผู้อำานวยการสถาบันฯ บรรณาธิการ จรัมพร โห้ลำายอง จีรวรรณ หงษ์ทอง สุภาณี ปลื้มเจริญ สุรีย์พร พันพึ่ง กองบรรณาธิการ  
กฤติญา สำาอางกิจ กัญญา อภิพรชัยสกุล กาญจนา เทียนลาย กาญจนา ต้ังชลทิพย์ เกียรตินิยม ขันตี จงจิตต์ ฤทธิรงค์ เฉลิมพล แจ่มจันทร์ นงเยาว์ บุญเจริญ นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์  
นุชราภรณ์ เล้ียงร่ืนรมย์ ณปภัช สัจนวกุล พอตา บุนยตีรณะ ปราโมทย์ ประสาทกุล ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ มนสิการ กาญจนะจิตรา โยธิน แสวงดี รศรินทร์ เกรย์ วรชัย ทองไทย 
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ศุทธิดา ชวนวัน สักกรินทร์ นิยมศิลป์ สิรินทร์ยา พูลเกิด สุชาดา ทวีสิทธิ์ สุภรต์ จรัสสิทธิ์ 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 13	ม.ค.	65	ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล	ร่วมพูดคุยประเด็น	

“โควิด-19	ทำาให้อัตราเพ่ิมประชากรติดลบเร็วเกินคาด”	ในเสวนาใต้ชายคาประชากร	c 18	ม.ค.	65	 
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำายอง และ อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์  

รว่มพดูคยุประเด็น	“การสร้างสขุภาพดวีถีิใหม่ในกลุม่นักศกึษา	เพื่อนำาไปสู	่Zero	tolerance	areas”	

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 การบริหารจัดการอยู่อย่างรอบรู้สุขภาวะดีในวิถีปกติใหม่:	 หลักสูตร

ผู้นำามหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่	c 18	ม.ค.	65	ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์	นายกสมาคมนักประชากรไทย	

กล่าวเปิดเสวนาออนไลน์	“โหมโรง:	ประชากรศาสตร์	ข้ามสายกลายพันธุ์”	โดยมี	รศ.ดร.เฉลิมพล 

แจ่มจันทร์ รศ.ดร.วิราภรณ์ โพธิศิริ รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์	เป็นวิทยากร	ดำาเนินรายการโดย	

รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และรศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน รูป 1 c 21	ม.ค.	65	คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย	จัด	IRB	TALK	คร้ังท่ี	1	โดยม	ีศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล	กล่าวเปิด	และ	

รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี	และคณะกรรมการฯ	ร่วมวงสนทนา	“แนวปฏิบัติการ 

อ้างอิงเอกสารและรูปภาพในงานวิจัย”	 ดำาเนินรายการโดย	 รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำายอง รูป 2  

c 25	ม.ค.	65	บคุลากรสถาบนัฯ	เขา้รว่มอบรมออนไลน์	เรื่องการจัดทำาแผนพฒันารายบคุคล	(IDP)	
หัวข้อ	“How	to	Create	Your	Own	Effective	IDP”	รุ่นที่	1	โดยมี	คุณเจติยา วรปัญญาสกุล  

บริษัท	 เอสซีจี	 เอชอาร์	 โซลูชั่นส์	 จำากัด	 เป็นผู้บรรยาย	c 2	ก.พ.	 65	ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย	 (TPAK)	 จัดประชุมการนำาความรู้สู่การใช้ประโยชน์	 ภายใต้ 

ความร่วมมือระหว่าง	TPAK	กับ	The	Center	for	Addiction	and	Mental	Health	(CAMH)	

ประเทศแคนนาดาและสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	c 2	 ก.พ.	 65 
รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และ	น.ส.วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย	เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ 

พระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก	งาน	“53	ปีวันพระราชทานนาม	134	ปี	มหาวิทยาลัยมหิดล” 

c 2	ก.พ.	65	ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา	ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้วิถีใหม่	 

เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ	Virtual	NCD	Forum	ภายใต้หัวข้อ	“วันอ้วนโลก:	ทุกคน 

ต้องลงมือแก้ไข”	c 11	ก.พ.	65	บุคลากรสถาบันฯ	เข้าร่วมฟังการให้ความรู้เก่ียวกับธรรมาภิบาล 
คุณธรรมและจริยธรรม	 รูปแบบออนไลน์	 หัวข้อ	 “แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลของส่วนงาน 

ในมหาวิทยาลัยมหิดล”	 โดยมี	 นายจักรกฤษณ์ พางาม	 กองกฎหมาย	 ม.มหิดล	 เป็นผู้บรรยาย	 

c 13	และ	23	ก.พ.	65	รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ จัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำาแผนปฏบิัต ิ

การแบบมีส่วนร่วม	ภายใต้	“โครงการพัฒนากลไกชุมชนเพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรุนแรง 

ในครอบครัวและความรนุแรงตอ่ผู้หญงิในจังหวดัชายแดนใต”้	c 14-21	ก.พ.	65	นักศกึษาหลกัสตูร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์	หัวข้อ	“Collaborative	research	and	

education	program	on	global	health-exploring	better	‘new’	normal	toward	sustainable	

healthy	 society	 after	 COVID-19”	 จัดโดย	Hokkaido	 University	 Graduate	 School	 of 

Medicine	c 26	 ก.พ.	 65	 โครงการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่ง 
ความสุขสู่องค์กรสุขภาวะท่ีย่ังยืน	นำาโดย	รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตตสิขุสถิต อ.ดร.นุชราภรณ ์เลีย้งรื่นรมย ์

จดัอบรมออนไลน	์“การพัฒนาทักษะนกัศึกษาต้นแบบ	New	Gen	Content	Creator	Workshop”	

c 4	มี.ค.	 65	สถาบันฯ	 จัดการบรรยายเรื่อง	Mahidol	University	 Professional	 Standard	
Framework	 (MUPSF)	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์	 MUPSF	 โดยมี	

รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย	 ผู้อำานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 ม.มหิดล	 เป็นผู้บรรยาย 

ดำาเนินรายการโดย	รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รูป 3 c 10	มี.ค.	65	รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์  

รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี น.ส.กัญญา อภิพรชัยสกุล และนายปัณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น	จัดการประชุม 

ออนไลน์เพื่อนำาเสนอ	“ผลการประเมินสถานการณ์เด็กข้ามชาติในประเทศไทยและผลกระทบจากโควิด-19”	 

ดำาเนินรายการโดย	นายพงษ์ศักด์ิ หมื่นศักดา c 10	มี.ค.	65	รศ.ดร.อารี จำาปากลาย	ผู้อำานวยการสถาบันฯ 

และคณะ	ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน	“ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์	(PA	online)”	

จากคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	ม.มหิดลรูปแบบออนไลน์	c 11-12	มี.ค.	65	รศ.ดร.ศิรินันท์ 

กิตติสุขสถิต รศ.ดร.จรัมพรโห้ลำายอง อ.ดร.นุชราภรณ ์เลีย้งรื่นรมย	์และวทิยากรจากหน่วยงานภาค

รฐัและเอกชน	เปน็วทิยากร	จัดอบรมเชงิปฏิบตักิาร	“ความก้าวหน้าการบรหิารจัดการองคค์วามรู้

สู่ความสุขในการทำางาน:	Advanced	Routine	to	Happiness	(AR2H)”	รูป 4
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