
	 การลดการผลิตและการกินอาหารแปรรูปสูง	 เป็นแนวทาง

สำาคัญในการช่วยลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบของ

ประชากรโลก

	 อาหารแปรรูปสูง	 (ultra-processed	 foods:	 UPF)	 เป็นชื่อ

กลุ่มอาหารที่ถูกจำาแนกด้วยเกณฑ์แบ่งตามระดับการแปรรูปอาหาร	

(NOVA	food	classification)*	เป็นอาหารที่ต้องผ่านกระบวนการ

อตุสาหกรรมหลายขัน้ตอน	(เชน่	การไฮโดรไลซสิ	ไฮโดรจีเนชัน่	หรือ

วิธีทางเคมีอื่นๆ)	นอกจากใส่พวกน้ำาตาล	ไขมัน	โซเดียม	และ/หรือ

ไฟเบอร์แล้ว	 ยังใส่สารเติมแต่งเพิ่มเข้าไปด้วย	 (เช่น	 สีผสมอาหาร	

สารแต่งกลิ่น	 และอิมัลซิฟายเออร์)	 เพื่อเพิ่มความน่ารับประทาน 

หรืออาจทำาให้รู้สึกอร่อยจนยากที่จะหยุดกินได้	 และอาจใส่สาร 

ยืดอายุและคงสภาพคุณสมบัติดั้งเดิมของอาหารไว้	 เพื่อป้องกัน 

การเพิ่มของจุลินทรีย์ ในอาหาร
1

	 ตัวอย่าง	UPF	เช่น	เครื่องดื่มท่ีมีรสหวานประเภทอัดลม	ขนมขบเค้ียว 

ช็อกโกแลต	ลูกอม	ลูกกวาด	ไอศกรีม	ขนมปัง	อาหารฟาสต์ฟู้ดตะวันตก 

บะหมี่	ขนมหวาน	และซุปแบบกึ่งสำาเร็จรูป

 UPF	กับสุขภาพประชากร

	 หลักฐานงานวิจัยจำานวนมากแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง	UPF	

กับความเสี่ยงทางสุขภาพ	มีข้อมูลระบุชัดเจนถึงความสัมพันธ์อย่าง

มีนัยสำาคัญระหว่างพฤติกรรมการกินที่เน้น	UPF	กับผลลัพธ์เชิงลบ 

ทางสุขภาพ	เช่น	การเกิดภาวะเร่ิมอ้วนและโรคอ้วน	ความดันโลหิตสูง 

โรคมะเร็งบางชนิด	 โรคลำาไส้แปรปรวน	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	

ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ	และโรคซึมเศร้า
2

	 ยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงระดับการกิน	 UPF	 ที่ปลอดภัย 

ต่อสุขภาพ	ผลงานวิจัยที่ผ่านมาระบุเพียงว่า	ยิ่งกิน	UPF	มากเท่าไร	

ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นเท่านั้น

	 ขอ้มลูเหลา่น้ีนำาไปสูก่ารสรา้งกฎทองของขอ้ปฏิบตักิารกินอาหาร 

ของประชากรโดยรัฐบาลประเทศบราซิล	 ที่กำาหนดให้หลีกเลี่ยง 

การกิน	UPF	และในข้อปฏิบัติการกินอาหารสำาหรับเด็กอายุต่ำากว่า	

2	ปี	กำาหนดห้ามให้อาหารประเภทนี้กับเด็ก
3

 UPF	ในทศวรรษขับเคลื่อนโภชนาการของสหประชาชาติ

	 สหประชาชาติต้ังให้ปี	2559-2568	เป็นทศวรรษแห่งการขับเคลื่อน 

งานดา้นโภชนาการของโลกอยา่งจรงิจัง	เพื่อสนับสนุนการขบัเคลื่อน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	 ภายใต้การนำาของ

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 องค์การ
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อาหารแปรรูปสูง เป้าหมายต่อไปของสุขภาพโลก
สิรินทร์ยา พูลเกิด

sirinya.phu@mahidol.ac.th

อนามัยโลก	 (WHO)	 และหน่วยงานอื่นภายใต้สหประชาชาติ	 และ

ร่วมมือและสนับสนุนจากภาคประชาสังคมและเอกชน

	 ความสำาคัญในการจัดการกับ	 UPF	 ถูกกล่าวถึงทั้งในเวทีระดับ

นานาชาติและโลกอย่างต่อเนื่อง	ผ่านการขับเคลื่อนโดยนักวิชาการ	

ภาคประชาสังคม	 และองค์กรระหว่างประเทศ	 เช่น	 ในปี	 2559	

Global	Panel	on	Agriculture	and	Food	Systems	for	Nutrition 

จัดทำา	”Foresight”	report	มีการระบุถึงการผลิตและการกิน	UPF	ว่า 

เป็นหน่ึงในสาเหตุสำาคัญของการเพ่ิมข้ึนของโรคอ้วนในประชากรโลก 

โดยพบปริมาณการขายอาหารประเภทน้ีในประเทศรายได้ต่ำาและ

ปานกลางสูงกว่าในประเทศรายได้สูงกว่าครึ่ง

	 ในปี	2562	FAO	จัดทำารายงาน	“Ultra-processed	foods,	diet	

quality,	and	health	using	the	NOVA	classification	system”	

ด้วยเห็นถึงช่องว่างการทำางานส่งเสริมด้านอาหารและโภชนาการ

ของประเทศสมาชิกที่ยังให้ความสำาคัญน้อยกับผลกระทบของ

กระบวนการแปรรูปต่อธรรมชาติและคุณภาพของอาหาร

	 ในป	ี2564	ใน	UN	Food	Systems	Summit	ประเด็นการจัดการ 

UPF	 เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพและคุณภาพของประชากรและ 

สิง่แวดลอ้มของโลก	ถูกอภิปรายอยา่งกวา้งขวางทัง้ก่อนและระหวา่ง 

การประชุมในรูปแบบเวทีสนทนาระหว่างกลุ่มนักวิชาการ	ภาคประชาสังคม 

และตวัแทนภาครฐั	รวมถึงการเขยีนขา่วและตพีมิพบ์ทความวชิาการ

นานาชาตหิลายชิน้	เพื่อกระตุน้ผูน้ำาประเทศสมาชกิในเวทน้ีีให้จรงิจัง

กับการจัดการ	UPF	

	 ในปี	 2565	 European	 Commission	 on	 Agriculture	 ได้

ประชุมประเด็น	Transforming	 food	systems	 in	Europe	and	

Central	Asia	for	improved	nutritional	outcomes	และนำามาซึ่ง 

ข้อสรุปการดำาเนินงานเพื่อจัดการปัญหาทุพโภชนาการทุกรูปแบบ 

ของประชากรในภูมิภาค	หน่ึงในข้อเสนอแนะ	คือ	การห้ามมีไขมันทรานส์ 

ใน	UPF	และปรับสูตร	UPF	โดยเฉพาะการลดปริมาณน้ำาตาล	เกลือ	

และไขมันอิ่มตัว

 UPF	ในประเทศไทย

	 ตลาด	UPF	ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง	จาก

ข้อมูล	Euromonitor	Passport	Database	ในปี	2555-2564	และ 

การคาดการณ์ถึงปี	2569	พบว่า	การเติบโตของ	UPF	เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 

(ข้อมูลรวมเฉพาะอาหารกลุ่มลูกอม	 ลูกกวาด	 อมย้ิม	 และหมากฝร่ัง 

กลุ่มขนมอบชนิดหวาน	กลุ่มขนมปังและขนมอบชนิดไม่หวาน	กลุ่มขนม 

ขบเค้ียว	กลุ่มเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์	และกลุ่มขนมหวานแช่แข็ง 
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	 เที่ยวไต้หวันคร้ังที่แล้ว	 (ประชากรและการพัฒนา	 ปีที่	 42	 

ฉบับท่ี	 3)	 ได้พาผู้อ่านไปเดินเขาชมธรรมชาติด้วยกัน	 วันถัดมา 

เราเข้ามาเดินเล่นในเขตเมือง	 จำาได้ว่าระหว่างเดินไปตามถนน 

ได้ยินเสียงดนตรีดังลั่นถนนจนทำาให้ต้องเหลียวไปมองถนน 

ฝั่งตรงข้าม	และภาพที่เห็น	คือ	คนไต้หวันจำานวนมากถือถุงขยะ 

อยู่เต็มสองมือยืนอยู่ริมทาง	 และเมื่อพยายามมองหาที่มาของ

เสียงเพลงก็ได้เห็นว่า	 เพลงน้ันดังมาจากรถเก็บขยะที่กำาลังขับ 

มาจอด	ช่วงเวลาท่ีจอดนานพอท่ีจะให้คนตามซอยในชุมชนเดินมา 

ท้ิงขยะได้ทันเวลาก่อนรถออก	เพื่อนไต้หวันเล่าว่า	รถขยะเปิดเพลง 

เสียงดังเพื่อให้คนในพื้นที่รู้ว่ารถเก็บขยะกำาลังมาแล้ว	และเพลง 

ที่ ได้ยินวันน้ันเป็นเพลง	 Fur	 Elise	 ของ	 Beethoven	 ที่มัก 

ได้ยินจากกล่องดนตรีอยู่บ่อยๆ	 เพื่อนไต้หวันบอกว่า	 รถขยะที่

ไต้หวันเปิดเพลงเพราะเป็นส่วนใหญ่	 ตัวเค้าเองชอบฟังเสียง

ดนตรีที่เปิด

	 เพื่อนเล่าว่า	รถเก็บขยะเปิดเพลงมีทุกเมืองในไต้หวัน	นอกจาก 

เสียงเพลงจะบอกเวลารถขยะมาแล้ว	 ยังสามารถดูเวลาที่ 

รถเก็บขยะจะมาได้จากแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ	 รถขยะ 

วันที่ได้เห็น	เป็นรถเก็บขยะ	2	คัน	คันแรกสีเหลือง	จะให้ทิ้งขยะ 

ท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้	และอีกคันท่ีขับตามกันมา	จะเป็นรถสีขาว 

สำาหรับทิ้งขยะรีไซเคิล

รถขยะร้องเพลงที่ ไต้หวัน

สุภรต์ จรัสสิทธิ์
suporn.jar@mahidol.edu

ประชากรท่องโลก

	 เอาจรงิๆ	ที่ไตห้วนัหาถังขยะยากอยูเ่หมอืนกัน	เพราะระหวา่ง

เดินทางแทบไม่เจอถัง	 กว่าจะเจอถังขยะสาธารณะได้ก็มีขยะ 

แทบจะเต็มกระเป๋าไปแล้ว

	 ไม่น่าเชื่อว่า	เมืองที่เคยถูกเรียกว่าเป็น	“เกาะขยะ”	ในอดีต	

ปัจจุบันจะมีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว	 มีการ

บริหารจัดการและสร้างจิตสำานึกให้ประชาชนรู้จักเคารพกฎกตกิา

รว่มกันในการแยกขยะ	ตามเปา้หมายป	ี2573	ไตห้วนัจะไมส่ร้าง 

ขยะพลาสติก	แม้จะฟังดูเป็นไปได้ยาก	แต่จาก	“เกาะขยะ”	มาเป็น 

เมอืงทีม่กีารจดัการปญัหาขยะได้ ในระดบัดไีด้น้ี	เปา้หมายทีต้ั่งไว้

ก็อาจจะเป็นเรื่องท้าทายที่เป็นไปได้ก็ได้

aaaaaaaaa

ภาพ:	รถเก็บขยะที่ประเทศไต้หวัน

ที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลักและไอศกรีมหวานเย็น)	 (แผนภูมิ	 1)	 

นักวเิคราะห์คาดการณว์า่	กลุม่เครื่องดื่มและกลุม่ขนมขบเคีย้วจะม ี

การเติบโตแบบก้าวกระโดดในอีก	5	ปีข้างหน้า	(แผนภูมิ	2)	นอกจากน้ี	 

ผลการสำารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร	พ.ศ.	2560 

ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ	พบว่า	เครื่องดื่มที่มีรสหวาน	อาหาร

ก่ึงสำาเร็จรูป	 และขนมขบเคี้ยว	 เป็นกลุ่มอาหารที่ประชากรไทย

นิยมกินมากที่สุด

แผนภูมิ	1	ปริมาณการขายเฉลี่ยต่อปีโดยรวมของ	UPF	ในประเทศไทย

	 (ปี	2555-2569)

แผนภูมิ	2	 ร้อยละการเติบโตท่ีเกิดข้ึนจริงและคาดการณ์ของปริมาณการขาย

	 UPF	ในประเทศไทย	(ปี	2560-2569)	จำาแนกตามกลุ่มอาหาร
aaaaaaaaa
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*	ระบบ	NOVA	ถูกพัฒนาในปี	2552	โดย	Center	for	Epidemiological	Research 

	 in	Nutrition	and	Health	ของมหาวิทยาลัยเซาเปาโล	ประเทศบราซิล	มีแนวคิดจาก 

	 สถานการณ์ปญัหาการเจ็บปว่ยและเสยีชวีติจากโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รังทีเ่พิม่ขึน้ในประเทศ 

	 บราซิลและอีกหลายประเทศ	 ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับการเข้ามาแทนที่อาหาร 

	 พ้ืนถ่ินแบบทำากินเองท่ีบ้าน	โดยอาหารพร้อมรับประทาน	เช่น	อาหารแบบใส่บรรจุภัณฑ์	 

	 อาหารแชแ่ขง็	และอาหารฟาสตฟ์ูด้	แนวคดิน้ีมุง่ศกึษาทกุขัน้ตอนในกระบวนการที่ใสส่ว่น 

	 ประกอบอาหาร	ก่อนที่อาหารจะถึงมือผู้บริโภค
3

ถ่ายโดย:	Rupi	Chang

	 ขณะทีร่ะดบัโลกกำาลังขบัเคลื่อนประเดน็	UPF	อยา่งจรงิจัง	

คงตอ้งกลับมาดวูา่	ประเทศไทยจะขานรับการจัดการประเดน็น้ี 

อย่างไร	 ประกอบกับการมุ่งเน้นนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ	 

เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	ภายใน 

ปี	 2580	 เช่น	 การส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมที่ 

ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม	 ซึ่งอาจรวมถึงอาหาร	 UPF	 

ที่ ใช้เทคโนโลยีระดับสูงเช่นกัน	 ดังน้ันการสร้างสมดุลของ

นโยบายส่งเสริมสุขภาพประชากรไทยกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ 

จึงมีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยกลายเป็น 

ประเทศพัฒนาแล้วได้เร็วยิ่งขึ้น



	 แม้ว่ารัสเซียและยูเครนจะสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษเดียวกัน	

นับถือศาสนาครสิตนิ์กาย	Byzantine	Orthodoxy	เมื่อสหภาพโซเวยีต

ลม่สลายในป	ี2534	มปีระเทศเกิดใหมท่ีแ่ยกตวัออกมาหลายประเทศ	

เชน่	มอนโดวา	เบลารสุ	และยเูครน	ความสมัพนัธ์ระหวา่งรสัเซยีและ

ยูเครนเปราะบางมาก	 มีเหตุการณ์ทางการเมืองที่รัสเซียพยายาม

แทรกแซง	 เช่น	 กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครน	ความขัดแย้งช่วงปี	

2557	เมื่อรสัเซยีให้การสนับสนุนขบวนการแบง่แยกดนิแดนในยเูครน	

2	กลุ่ม	คือ	Donetsk	People’s	Republic	และ	Luhansk	People’s	

Republic	ที่ต้องการแยกเป็นประเทศใหม่	 โดยรัฐบาลรัสเซียให้การ

สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง	ความขัดแย้งดังกล่าวระหว่าง	ปี	2557-2563	

มีผู้เสียชีวิตราว	13,000	คน

	 ผู้นำายเูครนตอ้งการถ่วงดลุอำานาจโดยการพยายามขอเปน็สมาชกิ

ประชาคมยโุรป	(EU)	ในขณะเดยีวกันยงัคงความสมัพนัธ์ทีด่กัีบรัสเซยี	

	 ในช่วงปี	2564-2565	เริ่มมีความขัดแย้งเกิดขึ้นและการต่อต้าน

ถึงขัน้การทำาสงคราม	เมื่อกองทพัรสัเซยีเปดิการสูร้บในหลายเมอืงใน

ยูเครน	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2565	รัฐบาลยูเครนตอบโต้ด้วยการ

ทบุทำาลายสิง่ก่อสรา้งเชงิสญัลกัษณ์รวมทัง้การปลดชื่อถนนหลายสาย

ที่เป็นภาษารัสเซีย	

	 ประธานาธิบดปีตูนิสง่กองกำาลงัทัง้ภาคพืน้ดนิและอากาศ	ทำาลาย

เมืองสำาคัญหลายแห่งด้านตะวันออกของยูเครนที่มีชายแดนติดต่อ

กับรัสเซีย	เพื่อกระทบอเมริกาและประเทศพันธมิตรอื่นๆ	ทำานองส่ง

สัญญาณว่า	ถ้าให้ความช่วยเหลือหรือแทรกแซง	ให้เตรียมรับมือกับ

สงครามนิวเคลียร์

	 ปูตินหวั่นการถูกลอยแพจากประเทศที่เคยเป็นพันธมิตรพึ่งพา

เชิงเศรษฐกิจ	 เช่น	 จีน	 ที่รีรอแสดงท่าทีให้ชัดเจนว่าจะเลือกข้าง

ไหน	 ส่งผลต่อการรุกคืบในสนามรบฝ่ายรัสเซียด้วยการเพิ่มกอง

กำาลังพลและอาวุธที่มีสมรรถภาพทำาลายล้าง	 เข้าโจมตีในเมือง

สำาคัญด้านตะวันออกของยูเครน	 แม้ยูเครนจะต้ังรับอย่างเข้มข้น 

ด้วยอาวุธที่ ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาและกลุ่มสหภาพยุโรป 

ปัญหาทางยุทธศาสตร์คือการเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนออกจาก 

เป้าหมายให้เร็วที่สุด	รัสเซียจะอ้างว่า	สามารถยึดเมืองที่มั่นที่สำาคัญ

ไว้ได	้แต่ในทางยทุธศาสตรก์ำาลงัพลรสัเซยีหมดใจสูร้บและขดัขนืวนัิย	 

เช่น	 การดื่มสุราเพื่อย้อมใจยิงรถถังและอุปกรณ์อื่นๆ	 ให้เสียหาย	 

เพื่อไม่ต้องรับคำาสั่งหรือถ่วงเวลาเข้าจู่โจมเป้าหมาย

	 โปแลนด์และประเทศพันธมิตรอื่นๆ	 ที่ต้องแบกรับจำานวนผู้ลี้ภัย	

รว่มกันจัดตัง้องคก์รฉกุเฉนิ	ชื่อ	Inter-agency	Regional	Refugee	

Response	Plan	(RRP)	เมื่อ	1	มีนาคม	2565	เพื่อปฏิบัติงานจนถึง	

ธันวาคม	 2565	 โดยมีหน่วยงานมากกว่า	 100	 องค์กร	 ร่วมปฏิบัติ

ภารกิจด้านมนุษยธรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน	 และประเทศต่างๆ	 

ในยโุรป	โดยเฉพาะประเทศปลายทางรบัผู้ลีภั้ยจากยเูครน	เชน่	ฮงัการ	ี 

มอนโดวา	โรมาเนีย	สโลวาเกีย	 เบลารุส	 บัลกาเรีย	และสาธารณรัฐเช็ก 

สร้างแผนปฏิบัติการช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 รวม	 3	

มาตรการ

 u จัดหาความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อการดำารงชีพ

 u คุ้มครองความปลอดภัยจากการถูกเอาเปรียบ	

 u เพิม่ศกัยภาพเชงิเศรษฐกิจ	เชน่	สง่เสรมิอาชพีเพื่อการจ้างงาน

	 การสู้รบในยูเครน	 สงครามตัวแทน	 ที่รัสเซียต้องการท้าทาย

อเมรกิาที่ให้ความชว่ยเหลอืดา้นอาวธุทีม่ปีระสทิธิภาพ	เปน็เพยีงการ

เริม่ตน้การเผชญิหน้าระหวา่งสองขัว้อำานาจ	มผีลอยา่งยิง่ตอ่สนัตภิาพ

โลก	 ประชาคมโลกกำาลังหาทางรอดกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยจาก

หลายสาเหตุ	รวมทั้งวิกฤตโควิด-19	หลักมนุษยธรรมอาจกลายเป็น

เหรียญสองดา้นหรือเครื่องมอืของประเทศมหาอำานาจเพื่อจัดระเบยีบ

โลกหรือไม่

ประชากรต่างแดน

สันติภาพในยูเครน

อมรา สุนทรธาดา
amara.soo@mahidol.ac.th
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	 รายงานจากสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	

(UNHCR)	 ระบุว่า	 นับต้ังแต่เกิดสงครามในยูเครน	 เมื่อวันที่	 24	

กุมภาพันธ์	 2565	 ถึงวันที่	 27	 เมษายน	 2565	 มีผู้ลี้ภัยจากยูเครน	

5,317,219	 คน	 (จำานวนผู้ลี้ภัยจากยูเครนในประเทศปลายทาง	 

ดูตาราง	1)	 โดยผู้ลี้ภัยราวร้อยละ	90	 เป็นผู้หญิงและเด็กเนื่องจาก

ชายชาวยเูครนอาย	ุ18-60	ป	ีไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได	้ 

เนื่องจากต้องเตรียมพร้อมเพื่อเป็นกองกำาลังสำารองของกองทัพ	 

มีผู้พลัดถิ่นฐานภายในประเทศประมาณ	7	ล้านคน

ตาราง	1	จำานวนผู้ลี้ภัยจากยูเครนในประเทศปลายทาง
1

	 ประเทศ	 แหล่งข้อมูล	 จำานวน	 วันที่

	 โปแลนด์	 รัฐบาล	 3,234,036	 9	พฤษภาคม	2565

	 โรมาเนีย	 รัฐบาล	 883,655	 9	พฤษภาคม	2565

	 รัสเซีย	 รัฐบาล	 739,418	 6	พฤษภาคม	2565

	 ฮังการี	 รัฐบาล	 572,760	 9	พฤษภาคม	2565

	 สาธารณรัฐมอนโดวา	 รัฐบาล	 457,066	 9	พฤษภาคม	2565

	 สโลวาเกีย	 รัฐบาล	 404,463	 9	พฤษภาคม	2565

	 เบลารุส	 รัฐบาล	 26,983	 9	พฤษภาคม	2565

ภาพ:	พ่อโบกมือส่งกำาลังใจลูกก่อนจากกันเพื่อความปลอดภัยในที่อยู่ใหม่
3
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ออมเพื่อเก็บ และ ออมเพื่อลงทุน

	 โครงการวิจัย	 “ความคาดหวัง	 การวางแผนและการเตรียมตัว 

ของประชากรวัยทำางานต่างรุ่นอายุและรูปแบบการอยู่อาศัย

ต่อชีวิตในวัยสูงอายุ”	 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	

มหาวทิยาลยัมหิดล	ไดท้ำาการสำารวจออนไลน์กับกลุม่ประชากรไทย

วัยทำางานจำานวน	1,734	คน	ในปี	2564	พบว่า	รูปแบบการออม

ของคนวัยทำางานไทยส่วนใหญ่	ยังเป็นลักษณะ	“ออมเพื่อเก็บหรือ

สะสม”	มากกว่า	“ออมเพื่อลงทุน”	

	 ในภาพรวม	(แผนภูมิ	3)	กว่า	3	ใน	5	ของกลุ่มตัวอย่าง	(ร้อยละ	61.9) 

มกีารออมแบบเก็บสะสมเพยีงอยา่งเดยีว	(ทัง้การเก็บสะสมระยะสัน้ 

ที่มีสภาพคล่องสูง	 เช่น	 เก็บเป็นเงินสด	 หรือฝากธนาคาร	 และ

การเก็บสะสมระยะยาวที่มีสภาพคล่องต่ำากว่า	เช่น	การทำาประกัน

ชีวิตแบบออมหรือ	เงินบำานาญ	กองทุนรวมเพื่อการออมระยะยาว	

พันธบตัรรฐับาล	หรอืกองทุนชุมชน	เปน็ตน้)	ขณะที	่มเีพียงรอ้ยละ	

38.1	 ที่มีการออมทั้งแบบเก็บสะสมและออมแบบลงทุนควบคู่กัน	

(เชน่	ลงทนุในตลาดหลกัทรพัย	์อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหาริมทรัพย	์ 

ทำากิจการ	 รวมถึง	 บิตคอยน์)	 โดยกลุ่มประชากรเจเนอเรชัน	 Y	 

มสีดัสว่นทีอ่อมแบบเก็บสะสมและออมแบบลงทนุควบคูกั่น	รวมถึง

ออมแบบลงทุนเพียงอย่างเดียว	สูงกว่าเจเนอเรชันอื่น

	 การวิเคราะห์ทางสถิติ	 เก่ียวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการออมน้ี	 ให้ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจว่า	 

ในการส่งเสริมให้คนไทยวัยทำางานมีพฤติกรรมการออมเพื่อลงทุน 

ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าและสามารถสร้างความม่ันคงทางรายได้ 

ในวัยสูงอายุได้ดีกว่าการออมแบบเก็บสะสมเพียงอย่างเดียวน้ัน 

แม้ว่าต้องครอบคลุมให้ความสำาคัญกับคนวัยทำางานทุกคน	 

แต่ก็อาจมุ่งเน้นเป็นพิเศษในกลุ่มคนวัยทำางานเพศหญิง	ผู้ที่จบการ

ศกึษาระดบัต่ำากวา่ปริญญาตรี	ผู้ทีป่ระกอบอาชพีในสถานภาพการ

ทำางานที่นอกเหนือไปจากการประกอบธุรกิจส่วนตัว	 (ซึ่งในกลุ่มน้ี	 

มักเป็นกลุ่มที่มีการลงทุนเพื่อทำากิจการใดประกอบเป็นอาชีพ 

อยู่แล้ว)	 เช่น	 ลูกจ้างและพนักงาน	 ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	

รวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่	และประชากรวัยทำางาน

ที่อาศัยอยู่นอกเขตเมือง

	 การเตรียมตัวสำาหรับชีวิตในวัยสูงอายุเป็นเรื่องที่ทุกคนต้อง

ตระหนัก	วางแผน	และเตรียมการต้ังแต่ในชว่งวยัทำางานโดยเฉพาะ 

ด้านการเงิน	 เพื่อการมีหลักประกันความม่ันคงทางรายได้ท่ีเพียงพอ 

ให้กับตัวเอง	 ในช่วงวัยที่ความสามารถในการทำางานเริ่มถดถอย	

และการคาดหวังความช่วยเหลือสนับสนุนจากครอบครัว	 รวมถึง	

สวัสดิการรัฐอาจเป็นไปได้น้อยลง	

	 การสนับสนุนให้คนไทยวัยทำางาน	 มีพฤติกรรม	 “การออม”	

เพื่อชีวิตในวัยสูงอายุ	หรือหลังเกษียณจึงเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ	

อย่างไรก็ตาม	 การให้ออมเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ	 แต่ควรต้อง

สนับสนุนไปพร้อมกับการให้ความรู้และทักษะการวางแผนทางการเงิน	

รวมถึงการลงทุนเพื่อให้เงินออมที่เก็บไว้	 สามารถก่อให้เกิดรายได้ 

และผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวด้วยเช่นกัน	 การลงทุนในทุก

ลกัษณะยอ่มมคีวามเสีย่ง	ไมว่า่จะเปน็การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย	์

อสงัหาริมทรพัย	์หรอืสงัหารมิทรัพย	์หรือแมแ้ตก่ารลงทนุทำากิจการ 

ส่วนตัว	 แต่ความเสี่ยงน้ันก็มาพร้อมกับผลตอบแทนที่สูงกว่า 

เมื่อเทียบกับการออมเป็นเงินสด	 หรือการฝากธนาคารไว้เฉยๆ	 

ซึ่งหากผู้ลงทุนมีความรู้และทักษะที่เพียงพอ	 รวมถึงสามารถ

ประเมินและจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ได้อย่างเหมาะสม	 

ความเสี่ยงจากการลงทุนที่ล้มเหลว	หรือขาดทุนก็ย่อมลดลง	

	 ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (SET)	 อัตรา

เงินปันผลตอบแทนของตลาดเฉลี่ยในปี	 2564	 อยู่ที่ร้อยละ	 2.1	

ลดลงจากร้อยละ	 3	 กว่าๆ	 ในปีก่อนหน้า	 ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจาก

สถานการณ์ โควิด-19	 แต่อัตราผลตอบแทนน้ีก็ยังสูงกว่าอัตรา

ดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัยถึ์ง	8	เทา่	หรอื	ดอกเบีย้เงินฝากประจำา

ที่ธนาคารพาณิชย์ถึง	4-5	เท่า	(แผนภูมิ	1	และ	2)

ที่มา:	 (1)	 สถิติภาพรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายปี	 (https://www.set. 

	 or.th/static/mktstat/Market_Statistics_th_TH.xls;)	 (2)	 อัตราดอกเบี้ยเงิน 

	 ฝากสำาหรับบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์	(กรุงไทย	กสิกรไทย	ไทยพาณิชย์	 

	 และกรุงศรีอยุธยา)	วันที่	29	ธันวาคม	2564,	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา:	 จงจิตต์	ฤทธิรงค์	เฉลิมพล	แจ่มจันทร์	พิมลพรรณ	นิตย์นรา	และณัฐณิชาลอยฟ้า. 

	 (2565).	 ความคาดหวัง การวางแผนและการเตรียมตัวของประชากรวัยทำางาน 

 ตา่งรุน่อาย ุและรูปแบบการอยูอ่าศยัตอ่ชวีติในวยัสงูอาย.ุ	นครปฐม:	สถาบนัวจัิย 

	 ประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	

แผนภูมิ	1	อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาด	SET	(ร้อยละ)

แผนภูมิ	2	อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	ธนาคารพาณิชย์	(ธ.ค.	2564)

แผนภูมิ	3	รูปแบบการออมของคนวัยทำางาน	(อายุ	18-59	ปี)

	 จำาแนกตามเจเนอเรชัน



5/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 v มิถุนายน - กรกฎาคม 2565 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

เวทีวิจัยประชากรและสังคม

ที่อยู่อาศัยและกับใครที่คาดหวังจะอยู่ด้วย ในวัยสูงอายุ

จงจิตต์ ฤทธิรงค์
jongjit.rit@mahidol.edu

	 ประชากรวัยแรงงานจำานวนมากในประเทศไทย	ย้ายถิ่นเพื่อ

หาโอกาสทางเศรษฐกิจ	ทัง้เพื่อการศกึษาและการประกอบอาชพี	

หลายคนยา้ยถ่ินจากครอบครวัมาทำางานคนเดยีวในถ่ินปลายทาง	

บางคนสร้างครอบครัวในถิ่นที่อยู่ใหม่	บางคนมีเป้าหมายเพื่อหา

รายได้สง่กลบัไปยงัครอบครวัในถ่ินเดมิทีม่พีอ่แมแ่ละญาตพิีน้่อง 

อาศัยอยู่	 แต่บางคน	 (น่าจะ)	 โชคดีที่ได้ทำางานใกล้กับที่อยู่เดิม 

จึงไม่ต้องย้ายไปทำางานไกลบ้าน	 เมื่อผ่านช่วงวัยแรงงานจนเข้าสู่ 

วัยเกษียณอายุ	พวกเขาจึงต้องเตรียมตัวด้านที่อยู่อาศัย	คนวัย

แรงงานส่วนมากมีเป้าหมายชัดเจน	และความหวังจะเป็นจริงได้	

จึงต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า

	 โครงการวิจัยเรื่อง	“ความคาดหวัง	การวางแผน	และการเตรียมตัว 

ของประชากรวัยทำางานต่างรุ่นอายุ	 และรูปแบบการอยู่อาศัย

ต่อชีวิตในวัยสูงอายุ”	 โดย	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้สำารวจความต้องการถึงที่อยู่อาศัย 

ทีค่าดหวงัเมื่อเขา้สูว่ยัสงูอาย	ุในป	ี2564	พบวา่	ผู้ตอบแบบสอบถาม

จำานวน	1,734	คน	ส่วนมากต้องการอยู่อาศัยในที่เดิม	(ร้อยละ	

56.1)	รองลงมา	คือ	ที่อยู่อาศัยใหม่ของตนเองหรือของสมาชิก 

ในครอบครัว	 (ร้อยละ	 19.4)	 และย้ายถ่ินกลับภูมิลำาเนาเดิม

หรือบ้านเกิด	 (ร้อยละ	 13.8)	 น่าสนใจที่คนวัยแรงงานบางส่วน 

คาดหวังจะไปอยู่ท่ีพักอาศัยหรือชุมชนท่ีสร้างข้ึนสำาหรับผู้สูงอายุ	 

หรือสถานสงเคราะห์	สัดส่วนรวมกันประมาณ	ร้อยละ	7	(แผนภูมิ	1) 

	 สมาชกิทีอ่าศยัอยูด่ว้ยกัน	สำาคญัไมน้่อยกวา่ทีอ่ยูอ่าศยัซึง่เปน็

สิง่ปลกูสร้าง	เพราะจะเป็นบุคคลทีช่ว่ยเหลอืเก้ือกูลกันในทกุดา้น	

ทั้งการดูแลสุขภาพ	การเงิน	และจิตใจ	คนวัยแรงงานส่วนมาก	

คาดหวังจะอยู่กับครอบครัว	 ได้แก่	 คู่สมรส	 ลูก	 พ่อแม่	 พี่น้อง	

และหลาน	ประมาณ	1	ใน	5	ของผู้ตอบแบบสอบถามตอ้งการอยู่ 

คนเดียว	 และร้อยละ	 8.6	 ต้องการอยู่ในสถานสงเคราะห์หรือ

บ้านพักผู้สูงอายุ	(แผนภูมิ	2)

	 ผลการสำารวจ	 2	 ประเด็นน้ี	 ทำาให้เห็นว่า	 การสำารวจที่อยู่

อาศัยที่เป็นสิ่งปลูกสร้างพบว่า	 มีเพียงร้อยละ	 1	 เท่านั้นที่ตอบ

ว่าต้องการจะอาศัยในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอาย	ุ แต่เมื่อถามถึง 

บุคคลที่จะอาศัยอยู่ ด้วย	 กลับมีคำาตอบว่าต้องการอยู่ ใน 

สถานสงเคราะห์หรือบา้นพกัผู้สงูอาย	ุสงูกวา่ถึงเกือบรอ้ยละ	10	

เพื่อให้ได้มีคนดูแลเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

	 การอยูกั่บสมาชกิครอบครวัและอาศยัอยูท่ีเ่ดมิเปน็ทางเลอืก 

ส่วนใหญ่ของคนวัยแรงงาน	แต่ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะเลือกได้	ผู้ท่ีไม่ได้ม ี

คู่ชีวิต	ลูก	หรือสมาชิกครอบครัวที่สามารถพึ่งพาได้	จึงคาดหวัง

จะมีสถานสงเคราะห์ดูแลเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจนถึงวาระท้ายความ

ต้องการน้ีจะเพิ่มมากขึ้นในคนรุ่นใหม่ที่ ไม่แต่งงาน	 แผนภูมิ	 3 

แสดงให้เห็นว่า	 กลุ่มผู้ที่ต้องการอยู่ ในสถานสงเคราะห์หรือ 

บ้านพักผู้สูงอายุส่วนมากเป็นผู้ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป	

และสถานภาพโสด

	 ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว	

คือ	มีประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไป	มากกว่าร้อยละ	20	นอกจากนี้	 

คนวัยแรงงานมีแนวโน้มจะไม่มีลูกจากสาเหตุหลายประการ 

ท่ีผู้นำาและนักนโยบายควรทำาความเข้าใจ	พวกเขาจึงอาจขาดผู้ดูแล 

เมื่อเปน็ผู้สงูอายทุีร่่างกายเสื่อมถอยจนไมส่ามารถดแูลตนเองได	้ 

สถานสงเคราะห์สำาหรับผู้สูงอายุจึงกลายเป็นความหวังที่ 

คนวัยแรงงานกลุ่มน้ีต้องการพึ่งพิง	 รัฐจึงควรเตรียมการให้มี

สถานสงเคราะห์และผู้ดูแลอย่างเพียงพอ	 เข้าถึงได้	 ในอัตรา 

ที่จ่ายไหว	 เพื่อให้ประชากรทุกคนได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีตราบจน

วาระท้าย

aaaaaaaaa

แผนภูมิ	1	ที่อยู่อาศัยที่ประชากรวัยแรงงานคาดหวังเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ		

	 (ร้อยละ)

แผนภูมิ	2	บุคคลที่ประชากรวัยแรงงานคาดหวังจะอาศัยอยู่ด้วย	เมื่อเข้าสู่ 

	 วัยสูงอายุ	(ร้อยละ)

แผนภูมิ	3	 ผู้ที่คาดว่าจะอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์/บ้านพักผู้สูงอายุ	

	 จำาแนกตามรุ่นอายุและสถานภาพสมรส	(ร้อยละ)	

หมายเหตุ:	 เสนอเฉพาะการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป	 เนื่องจากเป็นส่วนใหญ่ของผู้ต้องการ 

	 อาศัยในสถานสงเคราะห์/บ้านพักคนชรา	(n=120	คน)
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นานาสาระประชากร ปราโมทย์ ประสาทกุล
pramote.pra@mahidol.ac.th

	 เมื่อสองสามวนัก่อน	มเีพื่อนในโซเชยีลมเีดยีสง่ขา่วในวงการ 

หนังสือมาให้ผมอ่าน	หัวข้อข่าวเขียนว่า	“นักเขียนลาลับไปอีกคน”

	 “จันทรรำาไพ”	 นักเขียนนวนิยายแนวโรแมนติกที่มีภาษา 

สละสลวย	 ไพเราะ	 อ่อนหวาน	 และตรงไปตรงมา	 ผมเคยอ่าน 

หนังสือของเธอบางเรื่องแล้วชื่นชอบมาก	 น่ันคงเป็นเหตุผล 

ที่เพื่อนส่งข่าวการจากไปของเธอมาให้	 เธอเขียนหนังสือนิยาย 

ไว้หลายเรื่อง	มีอาทิ	อมาญาส์	กาลาปาโก้ส	ฝากหัวใจไว้เอกวาดอร์	 

สาวไทยบุกเดี่ยวโคลอมเบียเมืองมาเฟียถิ่นละติน

	 จนัทรรำาไพ	เปน็คนรกัทีจ่ะใชช้วีติอสิระเสร	ีหลงัจากเรยีนจบ

จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว	

เธอก็ไปใช้ชีวิตในต่างแดน	โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาใต้

	 จนัทรรำาไพ	ลาลบัไปเมื่อสองสามเดอืนก่อน	ขณะทีเ่ธอมอีาย	ุ

81	ปี	เธอได้กำาหนดวัน	เวลา	และสถานที่	ที่จะออกเดินทางจาก 

โลกนี้ ไว้ล่วงหน้า	 เธอเลือกที่จะออกเดินทางจากคลินิกแห่งหนึ่ง 

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 วิธีการเดินทางของเธอเป็นการ	

“ดับลมหายใจอย่างสงบ”

 การลาโลกนี้ ไปอย่างสงบและมีศักดิ์ศรี

	 ผมได้ขอความรู้จากกูเก้ิลเก่ียวกับวิธีการท่ีจันทรรำาไพเลือกใช้ 

ในการเดินทางไกลที่ไม่มีวันหวนกลับ

	 ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า	“euthanasia”	พจนานุกรมฉบับกูเกิ้ล

แปลเป็นภาษาไทยว่า	“การุณยฆาต”	ผมคิดว่า	คำาน้ีน่าจะยังไม่ตรง 

กับความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษนัก	 ผมเคยดูภาพยนตร์ 

ฝร่ังเรื่องหน่ึงทีมี่คำาถามทีพ่ระเอกพดูกับนางเอกตอนใกลอ้วสาน

ของเรื่อง	“They	shoot	the	horse,	don’t	they?”	แปลเป็นไทยว่า	 

“เขายิงม้า	 (ให้ตาย)	 ไม่ใช่รึ”	 ซ่ึงมีความหมายว่า	 เมื่อม้าขาหัก	 

มันจะเจ็บปวดทรมาน	 เพราะม้ามีชีวิตอยู่ได้ด้วยการยืนทั้งสี่ขา 

ตลอดเวลา	 คนยิงม้าให้ตายก็เพื่อให้ม้าน้ันพ้นจากความทุกข์ทรมาน	 

ซ่ึงตรงกับคำาว่า	“mercy	killing”	หรือ	การุณยฆาต	คือ	ฆ่าให้ตาย 

เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ทรมานมากกว่า

	 คำาว่า	euthanasia	นี้	เป็นการทำาให้บุคคล	(ผมไม่ขอเรียกว่า

ผู้ป่วย)	ถึงแก่ความตาย	ที่ไม่ใช่เป็นการตั้งใจฆ่า	หรือฆาตกรรม	

อาจแบ่งได้เป็น	2	ประเภท	คือ	การทำาให้สิ้นใจเชิงรุก	 (active	

euthanasia)	คอื	การเรง่ให้บคุคลหมดลมหายใจ	และการปลอ่ย

ให้บุคคลหมดลมหายใจโดยตัดการรักษาเพื่อยื้อชีวิต	 (passive	

euthanasia)

	 พวกเราหลายคนคงคุ้นกับเรื่องของการทำาให้คนส้ินใจดว้ยการ 

ฉีดยาให้หลับไป	 (เช่น	 การประหารชีวิตนักโทษด้วยการใช้ 

ไฟฟ้าช็อต	การฉีดยาหรือสารเคมีใหค้นหมดลมหายใจ)	หรือการ

ถอดเครื่องช่วยหายใจ	ปัจจุบันนี้	 เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะ

ทำาให้บุคคลสิ้นใจเชิงรุกได้พัฒนาก้าวล้ำาไปไกลมาก	 มีการผลิต

แคปซูลขนาดใหญ่ให้คนที่ต้องการลาจากโลกน้ี ไปเข้าไปนอน

สบายๆ	โดยไม่ต้องใช้สารฉีดเข้าร่างกาย

	 ขอให้เราลองนึกภาพการทำางานของแคปซูลที่ทำาหน้าที่ 

เปน็ยานพาหนะในการเดนิทางไกลสดุโลก	เมื่อบคุคลทีต่อ้งการใช ้

บริการยานพาหนะน้ีเข้าประจำาที่และพร้อมที่จะออกเดินทาง	 

เขาจะเป็นผู้กดปุ่มสตาร์ทเครื่องด้วยตนเอง	 เครื่องยนต์จะเริ่ม

ปล่อยแก๊สไนโตรเจนออกมา	 ในระยะเวลา	 30	 วินาที	 ระดับ 

ออกซิเจนในยานจะลดลงอย่างรวดเร็วจนเหลือเพียง	ร้อยละ	1 

เท่าน้ัน	 บุคคลที่เป็นผู้ โดยสารยานน้ันจะเสียชีวิตภายในระยะ 

เวลาไม่เกิน	 10	 นาที	 จากการขาดออกซิเจน	 ความพิเศษ 

ของแคปซูลน้ี	 คือ	 จะทำาให้คนที่ ใช้บริการไม่มีอาการสำาลัก	 

และจากไปอย่างสงบ

	 แคปซูลน้ีสามารถเคลื่อนย้ายไปไว้ที่ ไหนก็ได้	 เพื่อให้วาระ 

สุดท้ายในชีวิตของผู้ ใช้บริการได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ตน

ปรารถนา

	 จันทรรำาไพ	 เลือกที่จะออกเดินทางไกลครั้งน้ีจากประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์	 ซึ่งเป็นประเทศหน่ึงในไม่ก่ีประเทศในโลกที่มี

กฎหมายอนุญาตให้มบีรกิารทำาให้บคุคลสิน้ใจเชงิรกุได	้ทีจ่รงิแลว้

การทำาให้บุคคลอื่นสิ้นใจไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด	ก็ยังผิดกฎหมาย 

ในประเทศน้ี	แต่การให้เครื่องมือหรือบริการท่ีจะให้บุคคลฆ่าตัวตาย 

เป็นเรื่องที่ ไม่ผิดกฎหมาย	 ปัจจุบันประเทศที่มีกฎหมายรองรับ

บริการดับลมหายใจด้วยตนเองน้ี	 ได้แก่	 สวิตเซอร์แลนด์	

เนเธอร์แลนด์	 เบลเยียม	 ลักเซมเบิร์ก	 ออสเตรเลีย	 แคนาดา	

โคลอมเบีย	เยอรมนี	ญี่ปุ่น	อินเดีย	และสหรัฐอเมริกา	(บางรัฐ)

 เรามีสิทธิเป็นเจ้าของชีวิตของเราหรือไม ่

	 เรื่องสิทธิการเป็นเจ้าของชีวิตของแต่ละคนเป็นเรื่องท่ีอ่อนไหว 

และซบัซอ้น	สทิธิในการเปน็เจ้าของร่างกายและชวีติอาจมองได้

หลายแง่หลายมุม	ทั้งมุมมองด้านกฎหมาย	ศีลธรรม	ความเชื่อ	

ทัศนคติส่วนบุคคล	และหลักคำาสอนทางศาสนา

	 ประเดน็สทิธิในการเปน็เจ้าของชวีติ	เริม่ตัง้แตค่ำาถามวา่	ชวีติ 

ของคนได้เร่ิมต้นขึ้นเมื่อใด	 ตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนในครรภ์

มารดา	หรือคำาถามว่า	 ตั้งแต่ตัวอ่อนในครรภ์มีอายุเท่าใด	 และ

ใครควรมีสิทธิเป็นเจ้าของและจัดการกับชีวิตนั้น	เมื่อคลอดจาก

ครรภ์เปน็การเกิดมชีพีแลว้	ยอ่มชดัเจนวา่	บคุคลอื่นไมว่า่จะเปน็

พอ่	แม	่หรอืใครก็ตาม	จะไมส่ามารถกระทำาการใดๆ	เพื่อให้สภาพ

ชีวิตนั้นดับสิ้นลง

	 ถ้าคนเรามีสิทธิเป็นเจ้าของร่างกายและชีวิตของตนแล้ว	 

เราย่อมมีสิทธิตัดสินใจที่จะจัดการชีวิตของตน	 การฆ่าตัวตาย 

จึงเป็นการใช้สิทธิน้ัน	 และไม่ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมาย	

เธอกำาหนดชีวิตของเธอเอง
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แต่ผู้ที่มองในด้านศีลธรรมอาจแย้งว่าการฆ่าตัวตายไม่ถูกต้อง	

เพราะเป็นการฆ่าชีวิตหนึ่ง	แม้จะเป็นชีวิตของตัวเองก็ตาม	และ

บางศาสนาอาจถือว่าบุคคลไม่มีสิทธิฆ่าชีวิตที่เป็นของพระเจ้า

	 ผมเคยได้ฟังเรื่องเล่าเก่ียวกับวิธีการของบางสังคมในอดีต 

ทีจ่ะจัดการจบชวีติของผูส้งูอายโุดยความสมคัรใจ	ผมไดย้นิมาวา่

บางพ้ืนท่ีของสังคมญ่ีปุ่นโบราณ	ลูกชายจะเอาพ่อแม่ท่ีชรามากแล้ว 

ใส่ตะกร้าสะพายหลังแบกขึ้นเขา	 ไปปล่อยทิ้งไว้ ให้ตายไป 

ตามยถากรรม	พ่อแม่ผู้ชราก็ยอมรับสภาพที่จะไม่เป็นภาระของ

ลูกๆ	ต่อไป	ผมยังเคยได้ยินเรื่องเล่าว่า	คนอินเดียนแดงบางเผ่า

เมื่อตวัเองชรามากแลว้	ไมต่อ้งการเป็นภาระให้ครอบครัว	ก็เลอืก

ที่จะเดินเข้าป่าตามลำาพังเพื่อไปหาที่ตายของตนเอง

 มรณานุสติ

	 ใครๆ	 ก็รู้ว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตาย	 เหมือนข้อความ 

ที่เขียนไว้หน้าตาลปัตร	 4	 ด้ามเรียงกัน	 พระ	 (บางวัด)	 4	 รูป	 

ใช้บังหน้าเวลาสวดอภิธรรมในงานศพ	 “ไปไม่กลับ	 หลับไม่ตื่น	

ฟื้นไม่มี	หนีไม่พ้น”

	 เมื่อความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้ว	คนเรา

ก็ไม่สมควรที่จะไปเกรงกลัวความตาย

	 ผมเคยอ่านเรื่องคติความเชื่อเก่ียวกับความตายของชาวทิเบต 

ที่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด	 คนเราเกิดมาในชาติน้ีก็ต้อง 

ตายไป	แล้วก็ไปเกิดใหม่ในชาติหน้า	ชาวทิเบตเชื่อว่า	การตาย

เป็นเพียงการละทิ้งสังขารร่างกายที่เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่สวมใส่

อยู่ในชาติน้ี	เพื่อไปสวมใส่เส้ือผ้าเครื่องแต่งกายชุดใหม่ในชาติหน้า

	 ผมชอบแนวคิดในเรื่องความตายของชาวทิเบต	 ความตาย 

ไม่น่ากลัว	 เมื่อร่างกายหรือเสื้อผ้าชุดที่เราสวมใส่หมดสภาพลง	

เราก็ตายเพื่อจะได้ไปสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ในชาติหน้า

	 ผมสงัเกตวา่	เพื่อนรุน่เดยีวกันกับผมทีม่อีายผุ่านหลกัเจ็ดสบิ

มา	4-5	ปีแล้ว	เริ่มพูดถึงการเตรียมตัวตายกันมากขึ้น	ดูเหมือน

ทุกคนจะมีสติรู้ว่า	 เวลาที่จะมีชีวิตอยู่สั้นลงทุกทีแล้ว	 หลายคน 

เริ่มพูดถึงการเตรียมตัวตาย	 คนรุ่นผมมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกถึง	

7,000	วัน	ก็เก่งแล้ว	โอกาสท่ีจะเห็นพระอาทิตย์ข้ึน	พระอาทิตย์ตก 

น้อยลงทุกที

	 ผมได้อ่านบทความของ	ดร.สุดปรารถนา	ดวงแก้ว	(สถาบัน

เอเชีีียศึกษา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	 เรื่อง	 “ชูคัทสึ:	 การ 

เตรียมตัวก่อนวาระสุดท้ายของคนญี่ปุ่น”	 ที่เขียนถึงศัพท์ 

คำาวา่	“ชคูทัสึ”	หมายถึงการให้คนญีปุ่น่เตรียมตวัตายใน	4	เรื่อง	 

คือ	 (1)	 การเตรียมด้านทรัพย์สิน	 (2)	 การรักษาพยาบาลและ 

การดูแล	 (3)	การจัดการงานศพ	และ	 (4)	การจัดการเกี่ยวกับ

สิ่งของที่ระลึกต่างๆ

 สำาหรับผมกำาลังจะทำา “ชีวเจตนา” หรือ “เอกสารแสดง

เจตนารมณว์า่เมื่อผมอยู่ในขัน้ตอนสดุทา้ยของชวีติ และไมอ่ยู่ใน

สภาพที่จะตัดสินใจใดๆ แล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล

และบคุคลรอบขา้ง ปลอ่ยให้ผมเสยีชวีติไปตามธรรมชาต ิไมต่อ้ง

ใช้ความพยายามเป็นพิเศษใดๆ ที่จะยื้อชีวิตของผมไว้”

	 (เอกสารน้ีจะได้รับการรับรองจากพระราชบัญญัติสุขภาพ 

แห่งชาติ	พ.ศ.	2550	มาตรา	12)

 บทความน้ีเร่ิมจากการตายอยา่งมศีกัดิศ์รขีองจันทรรำาไพ มา

จบลงที่การเตรียมตัวตายอย่างเรียบง่ายของผู้เขียน

aaaaaaaaa
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ภาพ:	แคปซูลรุ่นใหม่ที่ใช้เป็นยานเดินทางไกลสู่สัมปรายภพ



	 ศีลธรรม	 (morality)	 หมายถึงความประพฤติที่ดีที่ชอบ	 อันเป็น

พื้นฐานของการดำารงชีวิตในสังคม	กล่าวคือ	สังคมจะอยู่เย็นเป็นสุข	

ดำารงอยู	่และเจริญรุ่งเรืองได	้ก็ตอ่เมื่อคนในสงัคมมศีลีธรรม	ถ้าสงัคม

ใดทีค่นในสงัคมขาดศลีธรรม	สงัคมน้ันก็จะระส่ำาระสายและลม่สลาย

ในที่สุด

	 ศีลธรรมมี	 2	 แบบ	 คือ	 ศีลธรรมที่เป็นวัตถุวิสัย	 (objective)	 

อันเป็นศีลธรรมที่กำาหนดลงมาโดยพระเจ้า	(หรือคำาสอนของศาสนา)	

และศีลธรรมที่เป็นจิตวิสัย	 (subjective)	 อันเป็นศีลธรรมเฉพาะตัว	 

ที่ได้มาจากความเห็นร่วมกันในสังคม

	 คนในสังคมรู้จักและเรียนรู้ศีลธรรมจากพ่อแม่	 เพื่อน	 โรงเรียน	

ศาสนา	ขนบธรรมเนียนประเพณีในสังคมของตน	คนในแต่ละสังคม

จะมีแนวคิดทางศีลธรรมที่แตกต่างกันไป

	 สังคมไทยมีรากฐานจากศาสนาพุทธ	ศีลธรรมของคนไทยจึงมาจาก 

ศาสนาพุทธ	ดังจะเห็นได้จากรากศัพท์ของ	“ศีลธรรม”

	 ศีลธรรมเป็นลูกคำาของ	 “ศีล”	 อันหมายถึง	 การรักษากายวาจา

ให้เรยีบร้อย	หรอืขอ้บญัญตัทิางศาสนาพทุธ	ทีก่ำาหนดการปฏิบตัทิาง

กายและวาจา	เช่น	ศีล	5	ศีล	8

	 ศีลธรรมจึงหมายถึงความประพฤติที่ดีที่ชอบ	 หรือศีลและธรรม	 

ดงัน้ัน	คนมศีลีธรรมจึงหมายถึง	คนมเีบญจศลีเบญจธรรม	(ศลี	5	และ

ธรรม	5)	หรืออัฏฐศีลอัฏฐธรรม	(ศีล	8	และธรรม	8)

	 เบญจศีลเบญจธรรมเป็นข้อกำาหนดของการประพฤติชอบทาง

กายและวาจา	5	คู่	ที่สนับสนุนกัน	แบ่งเป็นสิ่งที่ห้ามทำา	5	ประการ	

(เบญจศีล)	และสิ่งที่ควรทำา	5	ประการ	(เบญจธรรม)

	 เบญจศีล	หรือศีล	5		 เบญจธรรม	หรือธรรม	5

	 1.	 ห้ามฆ่าสัตว์	(รวมทั้งมนุษย์)	 1.	ควรมีเมตตากรุณา

	 2.	 ห้ามลักทรัพย์	 2.	ควรหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต

	 3.	 ห้ามประพฤติผิดในกาม	 3.	ควรยับยั้งควบคุมทางกาม

	 4.	 ห้ามพูดเท็จ	 4.	ควรมีความซื่อสัตย์

	 5.	 ห้ามดื่มน้ำาเมา	(และสิ่งเสพติด)	 5.	ควรมีสติสัมปชัญญะ

	 เราจึงถือว่า	 คนมีศีลธรรม	 คือ	 คนที่ถือศีล	 5	 (และธรรม	 5)	 

อันเป็นคำาสอนของพระพุทธเจ้าที่คนในสังคมควรปฏิบัติเป็นประจำา	

เพื่อความสงบสุขของสังคม

	 สำาหรับสังคมตะวันตกที่มีรากฐานมาจากศาสนาคริสต์	 คนมี 

ศลีธรรมจึงเปน็คนทีป่ฏิบตัติามบญัญตั	ิ10	ประการ	ทีพ่ระเจ้ากำาหนด

ลงมาให้มนุษย์ถือปฏิบัติ

	 บัญญัติ	10	ประการ	ประกอบด้วย

  1.	 ต้องนมัสการพระยะโฮวาพระองค์เดียว

	 	 2.	 อย่าไหว้รูปเคารพ

	 	 3.	 อย่าเอาชื่อพระเจ้าไปใช้ผิดๆ

	 	 4.	 ให้ถือวันสะบาโต

	 	 5.	 ให้นับถือพ่อแม่

	 	 6.	 อย่าฆ่าคน

	 	 7.	 อย่าผิดประเวณี

	 	 8.	 อย่าขโมย

	 	 9.	 อย่าเป็นพยานเท็จ

	 	10.	 อย่าโลภ
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รางวัลอีกโนเบล วรชัย ทองไทย
varachai.tho@mahidol.ac.th

ศีลธรรม

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำาให้ขำาก่อนคิด

	 จะเห็นว่า	 ศีลธรรมวัตถุวิสัยมีข้อปฏิบัติสำาคัญที่คล้ายกัน	 ได้แก่	

ห้ามฆ่าคน	ห้ามขโมย	ห้ามผิดประเวณี	และห้ามพูดเท็จ	อันเป็นหลัก

สำาคัญของความสงบสุขในสังคม	 เพราะข้อปฏิบัติเหล่าน้ีย่อมทำาให้ 

ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสบายใจ	ไม่หวาดระแวงซึ่งกันและกัน

	 แตข่อ้ห้ามพดูเทจ็ในสงัคมตะวนัตกจะหมายเฉพาะห้ามเปน็พยาน

เทจ็เทา่น้ัน	ไมไ่ดห้้ามพดูเทจ็ในกรณอีื่น	และยงัยนิยอมให้นักการเมอืง

พดูเทจ็ไดอ้ยา่งเสรี	ยิง่กวา่น้ัน	การพดูเสมอืนจรงิ	(white	lie)	พดูจรงิ 

คร่ึงเดียว	 พูดเกินจริง	 พูดบิดเบือน	 หรือโฆษณาชวนเชื่อ	 ก็ยังเป็น 

ที่ยอมรับของสังคมอีกด้วย

	 คนทีนั่บถือศาสนาจึงมศีลีธรรมวตัถุวสิยั	สว่นคนที่ไมนั่บถือศาสนา

หรือคนที่นับถือศาสนาแต่ในนามอาจจะมีศีลธรรมจิตวิสัย	 อันเป็น

ศีลธรรมเฉพาะตัว	ที่เรียกว่า	คุณธรรม	(virtue)	จริยธรรม	(ethic)	

เป็นต้น	ก็ได้	เช่น	ความอ่อนน้อมถ่อมตัว	ความเอ้ืออาทร	ความเห็นอก 

เห็นใจ	ความซื่อสตัย	์ความรับผิดชอบ	ความไมเ่ห็นแก่ตวั	ความจงรัก

ภักดี	เสรีภาพ	เสมอภาค	ภราดรภาพ	ฯลฯ

	 ศีลธรรมจิตวิสัยมีหลายระดับ	แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม	และ

ไม่เป็นสากล	โดยเฉพาะขั้นจริยธรรม	เช่น	ความจงรักภักดี	เสรีภาพ	

เสมอภาค	 และภราดรภาพ	 ที่อาจเลือกปฏิบัติเฉพาะในกลุ่มย่อย	 

อันเป็นผลดีในกลุ่มของตน	แต่สร้างความแตกแยกในสังคมวงกว้าง

	 ศีลธรรมจิตวิสัยเป็นที่นิยมกว้างขวางในกลุ่มคนรุ่นใหม่	 ที่โตขึ้น

มาในยุคโลกาภิวัตน์และรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคม	 ประกอบกับ

การแพร่ขยายของลัทธิทุนนิยม	 บริโภคนิยม	 และปัจเจกบุคคลนิยม	

ยิ่งทำาให้จำานวนผู้ถือศีลธรรมจิตวิสัยมีจำานวนมากยิ่งขึ้น	 นอกจากน้ี	

ยังมีผู้ที่ไม่มีทิศทางในการใช้ชีวิตด้วย	 โดยปล่อยชีวิตให้เลื่อนไหลไป

ตามกระแสสังคม

	 	 แนวโน้มเช่นน้ีย่อมมีผลร้ายต่อสังคม	 เพราะสังคมจะมีความ 

สงบสขุได	้ก็ตอ่เมื่อคนในสงัคมมหิีรโิอตตปัปะ	คอื	มคีวามละอายและ

เกรงกลัวต่อบาป

 รางวัลอีกโนเบลของปี	 2537	 สาขาคณิตศาสตร์	 ได้มอบให้กับ	

Southern	Baptist	Church	of	Alabama	ที่ได้วัดความมีศีลธรรม

ของพลเมืองรัฐแอละแบมาว่า	 จะมีสักก่ีคนที่ต้องตกนรก	 ถ้าไม่ไป

สารภาพบาป

ที่มา:	 https://th.wikipedia.org/wiki/บัญญัติ_10_ประการ	

	 สืบค้นเมื่อ	8	พฤษภาคม	2565

ภาพ:	บัญญัติ	10	ประการ
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ มนสิการ กาญจนะจิตรา
manasigan.kan@mahidol.edu

นโยบายสร้างที่ทำางานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว: บทเรียนจากต่างประเทศ

ผลักดันนโยบายเหล่าน้ีในสถานประกอบการมากข้ึน	 ควรพิจารณา 

ให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบหลักในด้านค่าใช้จ่าย	 ไม่ควรผลักภาระไปยัง 

สถานประกอบการ	เพราะหากผู้วา่จ้างเปน็ผู้ตอ้งรับผิดชอบหลกั 

ในด้านค่าใช้จ่าย	 เช่น	 ในกรณีของประเทศชิลี	 สิ่งที่จะเกิดขึ้น	 

คอื	ผู้วา่จ้างจะผลกัภาระคา่ใชจ่้ายไปยงัพนักงาน	ในรปูแบบของ

การลดค่าจ้าง

	 นอกจากน้ี	 การผลักดันนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว 

ควรอยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะ	เช่น	การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรควรมี

ระยะเวลาที่ไม่สั้นเกินไป	และไม่นานเกินไป	เพื่อให้พ่อแม่มีเวลา

ในการปรับตัวอย่างเพียงพอ	 แต่ไม่นานเกินจนกลายเป็นต้นทุน 

สำาหรับสถานประกอบการ	ซ่ึงข้อเสนอแนะอยู่ระหว่าง	3–9	เดือน
5
 

	 สุดท้าย	 ควรผลักดันนโยบายที่ เป็นมิตรต่อครอบครัว 

ที่เปิดกว้างให้ทั้งพ่อและแม่	ไม่เฉพาะเจาะจงไปยังผู้หญิงเท่านั้น	

เชน่	การลาเพื่อเลีย้งดบูตุร	ควรเปน็สวสัดกิารสำาหรบัทัง้พอ่และ

แมอ่ยา่งเทา่เทยีมกันมากขึน้	เพื่อลดทศันคตเิชงิลบตอ่การวา่จ้าง

พนักงานหญิง

	 การผลักดันนโยบายท่ีเป็นมิตรต่อครอบครัวในสถานประกอบการ	 

เป็นแนวทางที่สามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของครอบครัวได้	

และเป็นนโยบายสำาคัญในยุคที่เด็กเกิดน้อยและขนาดของกำาลัง

แรงงานลดลง	เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยแรงงาน 

และประชากรรุ่นต่อๆ	 ไป	 แต่การผลักดันนโยบายควรเป็นไป 

อย่างรอบคอบ	เพื่อสร้างสังคมท่ีเป็นมิตรต่อครอบครัวอย่างแท้จริง

	 การสร้างความสมดุลระหว่างความรับผิดชอบในหน้าที่ 

การงานและครอบครัว	 เป็นโจทย์สำาคัญสำาหรับหลายคน	 

โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีลูก	หากที่ทำางานมีนโยบายที่เป็นมิตร 

ต่อครอบครัว	 จะมีส่วนช่วยลดความตึงเครียดในประชากร 

วัยทำางานได้อย่างดี

	 แนวทางของภาคธุรกิจที่จะมีบทบาทในการสร้างที่ทำางาน

ที่เป็นมิตรต่อครอบครัว	 มีได้หลากหลายวิธี	 ไม่ว่าจะเป็นการ

สนับสนุนสิทธิในการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรแบบได้รับค่าจ้างสำาหรับ

ทั้งพ่อและแม่	 การส่งเสริมระบบการทำางานที่ยืดหยุ่น	 ทั้งใน

ดา้นเวลาและสถานที	่การสนับสนุนการให้นมบตุรอยา่งตอ่เนื่อง	 

การส่งเสริมการเข้าถึงบริการดูแลเด็กที่มีคุณภาพ	 และการ

สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร
1

	 นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของคนทำางานและของครอบครัว	 แต่ในบางครั้ง	

นโยบายเหลา่น้ี	อาจสง่ผลอนัไมพ่งึประสงค์ได้เชน่กัน	โดยเฉพาะ

ในดา้นการทำางานของผู้หญงิ	การผลกัดนันโยบายเหลา่น้ี	จึงควร

เป็นไปอย่างรอบคอบ	 โดยควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	

ดังบทเรียนจากนานาประเทศต่อไปนี้

	 1.	 นโยบายทีเ่ปน็มิตรตอ่ครอบครวั	อาจส่งผลเสียตอ่โอกาส

การถูกจ้างงานของผู้หญิงได้	ในประเทศสเปน	กฎหมายปกป้อง 

การจ้างงานที่อนุญาตให้ผู้ที่มีบุตรอายุต่ำากว่า	6	ปี	เลือกทำางาน 

ในลกัษณะบางชว่งเวลา	(part-time)	ได	้เพื่อสง่เสรมิความยดืหยุน่ 

ในการทำางาน	ส่งผลให้ผู้ว่าจ้างมีแนวโน้มจ้างผู้หญิงในวัยเจริญพันธ์ุ 

ลดลง	ร้อยละ	49	และโอกาสท่ีผู้หญิงในวัยเจริญพันธ์ุไม่ถูกจ้างงาน 

เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20
2

	 2.	 นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว	 อาจส่งผลเสียต่อระดับ

ค่าจ้างของผู้หญิง	 ในประเทศชิลี	 กฎหมายบังคับให้ผู้ว่าจ้างที่มี

พนักงานผู้หญิง	20	คนขึ้นไป	จ่ายค่าสถานดูแลเด็กให้กับผู้หญิง

ที่มีลูก	 เพื่อช่วยเหลือให้ผู้หญิงสามารถกลับมาทำางานได้ง่ายขึ้น 

อย่างไรก็ตาม	 งานวิจัยพบว่า	 ข้อบังคับน้ีกลับส่งผลให้ค่าจ้าง 

เร่ิมต้นของผู้หญิงลดลง	ร้อยละ	9-20
3
	เพื่อชดเชยกับภาระค่าใช้จ่าย 

ที่เพิ่มขึ้นของสถานประกอบการ

	 3.	 นโยบายเหล่าน้ี	 อาจขัดขวางความก้าวหน้าทางการงาน

ของผู้หญิง	 หลายประเทศในยุโรปมีสวัสดิการการลาเพื่อเลี้ยง

ดูบุตรที่ยาวนานเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งพบว่า	

ในภาพรวมผู้หญิงในยุโรปมีแนวโน้มที่จะอยู่ ในกำาลังแรงงาน

มากกว่าผู้หญิงในสหรัฐอเมริกา	อย่างไรก็ตาม	หากเปรียบเทียบ

ในกลุ่มผู้หญิงที่อยู่ในกำาลังแรงงานด้วยกันแล้ว	จะพบว่า	ผู้หญิง

ทำางานในยุโรปมีแนวโน้มการทำางานแบบบางช่วงเวลามากกว่า	

และอยู่ในตำาแหน่งทีต่่ำากวา่	เมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้หญงิทำางานใน

สหรฐัอเมรกิา	ทีม่แีนวโน้มทำางานในตำาแหน่งบรหิารสงูกวา่	และ

มีงานที่มั่นคงกว่า
4

	 ดังน้ัน	 การผลักดันนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในสถาน

ประกอบการ	จึงต้องผ่านการคิดไตร่ตรองอย่างดี	เพื่อลดโอกาส

เกิดผลเสียได้	 จากบทเรียนดังกล่าว	 หากประเทศไทยต้องการ aaaaaaaaa

1
	 https://www.unicef.org/indonesia/media/13016/file/Family-Friendly%20 

	 Policies%20Handbook%20for%20Business.pdf
2
	 Fernandez-Kranz,	D.,	&	Rodriguez-Planas,	N.	(2021).	Too	family	friendly? 

	 The	consequences	of	parent	part-time	working	rights.	Journal of Public 

 Economics, 197,	104407.
3
	 Prada,	M.	F.,	Rucci,	G.,	&	Urzua,	S.	S.	(2015).	The effect of mandated child  

 care on female wages in Chile	(No.	w21080).	National	Bureau	of	Economic 

	 Research.
4
	 Blau,	F.	D.,	&	Kahn,	L.	M.	(2013).	Female	labor	supply:	Why	is	the	United 

	 States	falling	behind?.	American Economic Review, 103(3),	251-56.
5
 Ruhm, C. J., & Teague, J. L. (1995). Parental leave policies in Europe and 

 North America.  https://www.nber.org/system/files/working_papers/w5065/ 

 w5065.pdf

ท่ีมา:	 https://www.abc.net.au/news/2018-07-11/pregnant-at-work-how-	

	 colleagues-and-boss-can-help/9962956

ภาพ:	คุณแม่ตั้งครรภ์	ยังคงทำางานอย่างแข็งขันในโรงงานอุตสาหกรรม
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ประชากรประชุมกัน
	 สมาคมนักประชากรไทย	 ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและ

สงัคม	มหาวทิยาลยัมหิดล	จัด	“ประชมุวชิาการประชากรศาสตร์

แห่งชาติ 2565”	 แบบออนไลน์	 ผ่านโปรแกรม	 Webex	 

เมื่อวนัพฤหัสบดทีี	่28	เมษายน	2565	โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเปน็

เวทีให้สมาชกิ	และผู้ทีส่นใจเก่ียวกับการศกึษาทางดา้นประชากร

ไดม้ีโอกาสพบปะ	แลกเปลีย่นความคดิเห็น	ความรู	้ประสบการณ์

และเทคนิคต่างๆ	 ที่ ได้รับจากการศึกษาวิจัยทางประชากร 

ที่ทำากันในรอบปีที่ ผ่านมา	 การประชุมครั้งน้ีประกอบด้วย

กิจกรรมหลัก	3	กิจกรรมด้วยกัน	คือ	(1)	ปาฐกถาศาสตราจารย์	 

ดร.วิศิษฐ์	 ประจวบเหมาะ	 หัวข้อ	 “ทิศทางนโยบายในยุค 

เกิดน้อยกวา่ตาย”	ทีท่า้ยสดุของนโยบายคอืตอ้งทำาให้เกิดสงัคม

ที่เอื้อต่อการมีบุตร	(fertility	friendly	society)	(2)	การเสวนา

วิชาการในประเด็น	 “เมื่อเด็กเกิดน้อยกว่าคนตาย นโยบาย 

จะไปทางไหน นักประชากรจะมีบทบาทอย่างไร”	สาระสำาคัญ

ประการหน่ึง	 คือ	 สถานการณ์เช่นน้ีเป็นเรื่องปกติ	 แต่เกิดขึ้น 

เร็วกว่าที่คาดกันไว้	 และ	 (3)	 การนำาเสนอบทความวิจัยจำานวน 

ทั้งสิ้น	22	บทความ	เป็นงานศึกษาเชิงปริมาณ	9	บทความ	และ

เชิงคุณภาพ	13	บทความ	

	 การประชมุวชิาการฯ	ครัง้น้ี	มนิีสติ	นักศกึษา	คณาจารย	์และ

นักวิจัยจากสถานศึกษา/หน่วยงานต่างๆ	 เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	

105	คน

เสวนาใต้ชายคาประชากร

aaaaaaaaa
aaaaaaaaa

นานาสาระจากห้องสมุด
แนะนำาหนังสือ

“ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ 

คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์”

	 	“ศาสตรแ์ละศลิปก์ารวจัิย

เชิงคุณภาพฯ”	 โดยผู้เขียน	

รศ.ดร.ชาย	 โพธิสิตา	 เป็น

หนังสือขายดีที่มีการตีพิมพ์

หลายครั้ง	 ล่าสุดในปี	 2564	 

ตีพิมพ์เป็นคร้ังที่	 9	 หนังสือ 

เล่มน้ีเกิดข้ึนจากแรงบันดาลใจ 

ท่ีจะเติมเต็มช่องว่างในการเรียน 

การสอนเ ก่ียวกับการวิจัย 

เชงิคณุภาพ	ดว้ยการผลติตำารา

ภาษาไทยที่ ได้มาตรฐาน	 มี 

ส่วนร่วมในการสร้างเสริม 

ความสามารถและทักษะด้าน

ระเบียบวิธีของนักวิจัยไทยให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ

	 หนังสือเล่มนี้	 ผู้เขียนใช้วิธีการเขียนอธิบายลักษณะเหมือน 

เล่าเรื่อง	 ด้วยภาษาที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย	 นำาเสนอข้อมูล 

ที่จำาเป็นสำาหรับการทำาวิจัยเชิงคุณภาพ	 ไม่เพียงความรู้	 ทฤษฎี	

“ศาสตร์”	 แต่ต้องอาศัย	 “ศิลป์”	 อันจะช่วยให้นักวิจัยประสบ

ความสำาเร็จ

	 เน้ือหาประกอบดว้ย	(1)	โหมโรง	วา่ดว้ยการวจัิยเชงิคณุภาพ

ในสังคมศาสตร์ร่วมสมัย	ภายในเล่มแบ่งออกเป็น	4	ภาค	คือ	ภาค	1	 

การวิจัยเชิงคุณภาพ	 กระบวนทัศน์	 และการออกแบบ  

(2)	การวิจัยเชิงคุณภาพ	ลักษณะสำาคัญของการนำาไปใช้	ผู้เขียน

เล่าปูพื้นให้เห็นถึงความสำาคัญ	 เมื่อไรควรใช้หรือไม่ควรใช้	 และ

การวิจัยแบบนี้มีข้อได้เปรียบและข้อจำากัดอย่างไร	(3)	กระบวน

ทัศน์การวิจัย	 (4)	 การออกแบบการวิจัย	 ภาค	 2	 แนวทาง 

การวจัิยเชงิคณุภาพทีส่ำาคญั	(5)	การวจัิยแบบชาติพนัธ์ุวรรณนา	 

(6)	 การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา	 (7)	 การวิจัยแบบสร้าง

ทฤษฎีจากข้อมูล	 ภาค	 3	 เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	 

(8)	การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ	(9)	การอภิปรายกลุ่ม	(10)	การสังเกต 

แบบมสีว่นรว่ม	ภาค	4	การวเิคราะห์ขอ้มลู	การเขยีนรายงาน	

และจริยธรรมการวิจัย	 (11)	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(12)	ซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	(13)	การเขียน 

รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (14)	 จริยธรรมในการวิจัย 

เชิงคุณภาพ	 นอกจากน้ีมีภาคผนวกเก่ียวกับวิวัฒนาการของ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ	 อภิธานศัพท์	 (glossary)	 และปิดท้าย 

ด้วยดัชนีค้นเรื่อง	(subject	index)		นับว่าเป็นหนังสือที่อัดแน่น

ด้วยคุณภาพ	 เหมาะสำาหรับนักศึกษา	 นักวิจัยทุกระดับที่ไม่ควร

พลาด

ที่มา:	 ชาย	โพธิสิตา.	(2564).	ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ คู่มือนักศึกษาและ 

 นักวิจัยสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่	9).	กรุงเทพฯ:	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

จัดเป็นประจำาทุกวันพุธ	เวลา	12.30-13.30	น.	ณ	สถาบันวิจัย

ประชากรและสงัคม	สนใจกำาหนดการเสวนาแตล่ะเดอืน	สามารถ

ดูรายละเอียดได้ที่	 www.ipsr.mahidol.ac.th	 และรับชม 

ย้อนหลังได้ที่	Facebook:	IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

ครัง้ที	่1171	“New	Chinese	Migrants	in	Thailand”	Aranya 

Siriphon (SEA Junction),	27	เม.ย.	65

ครั้งที่	1172	“Are	Deep	Tubewells	Safe	and	Equitable?	

An	Examination	of	Spatially	Heterogenous	Impacts	and	

Spillovers	from	Deep	Tubewell	Interventions	on	Provision	

of	Clean	Drinking-Water	and	Diarrheal	Diseases	in	Rural	

Bangladesh”	Michael Emch และ Varun Goel,	26	พ.ค.	65

ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
patama.vap@mahidol.ac.th

นงเยาว์ บุญเจริญ
nongyao.bun@mahidol.ac.th



	 คุณยายทวด	 Kane	 Tanaka	 ชาวญ่ีปุ่น	 ผู้ท่ีเคยถูกบันทึกว่า	 

“เป็นผู้ท่ีมีอายุยืนยาวท่ีสุดในโลก”	ได้เสียชีวิตลงด้วย	“วัย	119	ปี”	

เมื่อวันท่ี	19	เมษายน	2565	การเสียชีวิตของ	Kane	Tanaka	ได้

ทำาให้	Guinness	World	Records	ทำาการเฟ้นหาผู้ท่ีมีอายุยืนยาว

ท่ีสุดท่ียังมีชีวิตในปัจจุบัน	ตำาแหน่งท่ีว่างน้ีถูกส่งมอบให้กับ	Lucile	

Randon	 อภิศตวรรษิกชน	ชาวฝร่ังเศส	 ซ่ึงมีอายุ	 118	 ปี	 เกิด 

วันท่ี	 11	 กุมภาพันธ์	 2447	 Lucile	 Randon	 เป็นแม่ชีในศาสนา

คริสต์นิกายคาทอลิกเป็นท่ีรู้จักในนาม	 “Sister	 Andre”	 ถือได้ว่า	

Lucile	Randon	เป็นผู้ท่ีมีอายุยืนยาว

ท่ีสุดเป็นลำาดับท่ีสามของประเทศ

ฝร่ังเศส	 และเป็นลำาดับท่ีสามของ 

ผู้ท่ีมีอายุยืนท่ีสุดในยุโรปท่ีเคยมีการ

บันทึกไว้

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ศูนย์ศตวรรษิกชน

https://thaicentenarian.

mahidol.ac.th/th/

highlightDetailphp?id=90&g=0
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ชวนอ่าน

สถิติน่ารู้

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

สิ้นแล้วศตวรรษิกชนชาวญี่ปุ่น 

ผู้เคยครองตำาแหน่งผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก 

 กาญจนา เทียนลาย
kanchana.tha@mahidol.ac.th

ประชากรไทยในปี 2564
	 กรมการปกครอง	ได้ประกาศจำานวนประชากรไทย	ณ	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2564	มีประชากร	66.2	ล้านคน	มีบ้านจำานวน	27.7	ล้านหลัง	 

โดยประชากรไทยส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน	ที่น่าสนใจคือ	“ปี	2564	เป็นปีแรกที่จำานวนคนตายแซงหน้าเด็กเกิดใหม่”	ถึง	19,080	คน	ทั้งนี้

กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีจำานวนประชากรมากที่สุด	

ศูนย์ศตวรรษิกชน
sutthida.chu@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน

ข้อมูล:	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ณ	31	ธันวาคม	2564

ที่มา:	https://gerontology.fandom.com/wiki/Lucile_Randon



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 กาญจนา เทียนลาย เฉลิมพล แจ่มจันทร์ มนสิการ กาญจนะจิตรา สิรินทร์ยา พูลเกิด  
กองบรรณาธิการ กฤติญา สำาอางกิจ กัญญา อภิพรชัยสกุล กาญจนา ต้ังชลทิพย์ เกียรตินิยม ขันตี จงจิตต์ ฤทธิรงค์ จรัมพร โห้ลำายอง นงเยาว์ บุญเจริญ นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นุชราภรณ์  
เล้ียงร่ืนรมย์ ณปภัช สัจนวกุล ปราโมทย์ ประสาทกุล ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ พอตา บุนยตีรณะ ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ โยธิน แสวงดี รศรินทร์ เกรย์ วรชัย ทองไทย ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ศุทธิดา ชวนวัน 
สักกรินทร์ นิยมศิลป์ 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

รูป 1

รูป 2

รูป 3

รูป 4

c 16	มี.ค.	65	รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์	พร้อมด้วย	ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

และตัวแทนสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา	 ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย	 

ประเด็นการย้ายถ่ิน	ผ่านระบบออนไลน์	รูป 1 c 17	มี.ค.	65	รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต	นำาเสนอความสำาเร็จ 

กิจกรรม	MU-Healthy	Lifestyle	และ	อ.ดร.นุชราภรณ์ เลีย้งรื่มรมย	์นำาเสนอกิจกรรมรณรงค	์Zero	Tolerance 

Areas	ในกลุ่มนักศึกษา	ภายใต้กิจกรรมมหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่	ผ่านระบบออนไลน์	c 18	มี.ค.	65	รศ.ดร.จรัมพร 

โห้ลำายอง	ร่วมเสวนา	Show	&	Share	Journey	to	Happy	Organizations	โดยมี	อ.ดร.บุรเทพ โชคธนานุกูล 

และ	คณุสภุรต ์จรสัสทิธ์ิ	นำาเสนอผลการสำารวจความสขุคนทำางาน	ป	ี2564	ในงาน	Happy	Workplace	Forum 

2022:	the	Future	of	Workplace	Well-being	จัดโดย	สสส.	ผ่านระบบออนไลน์	c 26	มี.ค.	65	รศ.ดร.มนสิการ 

กาญจนะจิตรา	รว่มนำาเสนอหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา	และศนูยต์า่งๆ	ของสถาบนัฯ	ให้แก่นักศกึษาสาธารณรฐั

ประชาชนจีน	ในงาน	Open	House	ผ่านระบบออนไลน์	c 28-31	มี.ค.	65	รศ.ดร.อารี จำาปากลาย	กล่าวเปิด 

การอบรมระยะส้ัน	“การวิจัยเชิงคุณภาพ”	โดยมี	ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี	และ	รศ.ดร.กาญจนา ต้ังชลทิพย์  

เป็นผู้จัดการอบรม	ผ่านระบบออนไลน์	c 29	มี.ค.	65	คุณรุ่งรัตน์ พละไกร	ตัวแทนศูนย์	TPAK	นำาเสนอความก้าวหน้า 

โครงการการสังเคราะห์ระบบและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวจัิยและองคค์วามรู้ด้านกิจกรรมทางกาย 

ในประเทศไทย	 ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และวิจัยกิจกรรม 

ทางกาย	คร้ังท่ี	1/2565	ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง	TPAK	ร่วมกับ	สสส.	และ	สำานักเลขานุการกรม	CCS-NCD 

ผ่านระบบออนไลน์	รูป 2 c 30	มี.ค.	65	รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รศ.ดร.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ และ 

อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล	นำาเสนอผลการวิจัยโครงการ	 Implementing	Mental	Health	and	Psychosocial	

Support	Services	for	Children	and	Adolescents:	Thailand	ได้รับทุนสนับสนุนจาก	UNICEF	ผ่านระบบ

ออนไลน์	รูป 3 c 4	เม.ย.	65	รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน	ร่วมพูดคุยประเด็น	“อนาคตสังคมผู้สูงอายุไทย	ก้าวไป

อยา่งไรบนความทา้ทาย”	ในการอบรมพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายเุพื่อการสง่เสริมพฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค	์

จัดโดย	ศูนย์อนามัยที่	4	สระบุรี	กรมอนามัย	ผ่านระบบออนไลน์	c 5-6	เม.ย.	65	ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา 

Dr. Dyah Anantalia Widyastari	และคณะ	เขา้รว่มการประชมุ	SUNRISE	Annual	General	Meeting	2022 

เพื่อเตรียมความพร้อมความร่วมมอืโครงการวจัิย	“การสำารวจกิจกรรมทางกาย	พฤตกิรรมเนือยน่ิง	และการนอน 

สำาหรับเด็กอายุต่ำากว่า	 5	 ปี”	 ร่วมกับนักวิจัยอีก	 47	 ประเทศทั่วโลก	 ผ่านระบบออนไลน์	c 7	 เม.ย.	 65	 
ผศ.ดร.ปยิวฒัน์ เกตวุงศา รว่มอภิปรายในเวทเีสวนา	“ทำาไมตอ้งการจัดการศกึษาเชงิพืน้ทีเ่พื่อลดความเลื่อมล้ำา”	

ผ่านระบบออนไลน์	c 7	เม.ย.	65	รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ คุณเบญจมาศ รอดภัย	จัดเวทีสัมมนาพัฒนากลไก

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการทำาความรุนแรงในครอบครวัและความรนุแรงตอ่ผู้หญงิ	ณ	โรงแรม	ซ.ีเอส.	จ.ปตัตานี	

รปู 4 c 8	เม.ย.	65	นักศกึษาสถาบนัฯ	หลกัสตูรทัง้ไทยและนานาชาต	ิรว่มพดูคยุหัวขอ้	“Festival	of	Diversity”	 
ภายใต้กิจกรรม	 Love	 U	 Club	 ผ่านระบบออนไลน์	c 19	 เม.ย.	 65	ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา	 และคณะ	 

นำาเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการดำาเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาให้กับ 

หน่วยงานระดับจังหวัดท่ีสนใจ	ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาข้อเสนอโครงการระดับจังหวัด	ณ	โรงแรมอมารี	 

ดอนเมือง	แอร์พอร์ต	กรุงเทพฯ	c 22	เม.ย.	65	สถาบันฯ	จัดกิจกรรม	“การตรวจสุขภาพประจำาปี	2565”	
ณ	สถาบันฯ	c 25	เม.ย.	65	ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ	ร่วมเป็นวิทยากรในเสวนาวิชาการเอกอัครราชทูต

หัวข้อ	“Gender	Perspective	in	Sexual	Health,	Family	Planning	and	Reproductive	Health:	Sharing	

Experience	from	Thailand”	ภายใต้กิจกรรม	Friendly	Talk	With	Ambassador	จัดโดย	BKKBN	ร่วมกับ 

สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรไทย	 ณ	 กรุงจาการ์ตา	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	c 25-27	 เม.ย.	 65	 
รศ.ดร.อาร ีจำาปากลาย	กลา่วเปดิการอบรมระยะสัน้	“การวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิคณุภาพ”	โดยม	ีผศ.ดร.พมิลพรรณ 

อิศรภักดี	และ	รศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์	เป็นผู้จัดการอบรม	ผ่านระบบออนไลน์	c 28	เม.ย.	65	สถาบันฯ	
รว่มกับสมาคมนักประชากรไทย	และวทิยาลยัประชากรศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	จัดงานประชมุวชิาการ 

ประชากรศาสตร์แห่งชาติ	 2565	 โดย	ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ในฐานะนายกสมาคมฯ	กล่าวรายงาน	และ	

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย	อธิบดีกรมอนามัย	กล่าวปาฐกถาฯ	หัวข้อ	“ทิศทางนโยบายในยุคเกิดน้อย

กว่าตาย”	เสวนาวิชาการจาก	ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ รศ.ดร.วิราภรณ์ 

โพธิศริ ิคณุกวนิ ศริพิานิช	หัวขอ้	“เมื่อเดก็เกิดน้อยกวา่คนตาย	นโยบายจะไปทางไหน	นักประชากรจะมบีทบาท 

อย่างไร”	c 12	 พ.ค.	 65	 รศ.ดร.อารี จำาปากลาย	 และคณะ	 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบงานนโยบาย 

และแผน	ระบบงานคลงั	และการบรหิารโครงการวจัิย	บรกิารวชิาการ	จากโครงการจัดตัง้สถาบนัสทิธิมนุษยชน 

และสันติศึกษา	 ม.มหิดล	 ณ	 สถาบันฯ	c 12	 พ.ค.	 65	 รศ.ดร.อารี จำาปากลาย รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธ์ิ  

ผศ.ดร.กนกวรรณ ธาราวรรณ และ ผศ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำาราญ	 ต้อนรับ	Dr.Rebecca Lissman	 (Mahidol 

research	fellow)	จากคณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการทำางานวิจัยร่วมกัน 

ในอนาคต	และการพัฒนาบทความ	ณ	สถาบันฯ


