
“อยู่คนเดียว แสนจะเปลี่ยวใจ โบราณว่าไว้ แสนสบายแต่ไม่สนุก

อยู่สองคน มีแต่ความทุกข์ แสนสนุก แต่ไม่สบาย

ไตร่ตรองดู สองอย่างต่างกัน อันความดีนั้นเห็นต่างกัน ชนิดละฝ่าย

อยู่คนเดียว เที่ยวกินใช้ คราเจ็บไข้ ไม่มีใครรักษาเรา....”

	 ใครท่ีเกิดทันในช่วงก่อนปี	2500	คงคุ้นหูกับเพลงน้ีดี	“มีคู่เสียเถิด 

คุณขา”	 ของคุณดารารัตน์	 เกียรติเกิดสุข	 ไม่น่าเชื่อเลยว่า	 แม้

เพลงนี้จะเป็นเพลงดังข้ามยุคในอดีตเมื่อ	 60	กว่าปีก่อน	แต่ก็ยัง

สะทอ้นภาพการอยูค่นเดยีวและการมคีู่ในปัจจุบันไดอ้ยา่งน่าสนใจ

	 ทกุวนัน้ีแนวโน้มการอยูค่นเดียวของผูส้งูอายกุำาลงัเพิม่ขึน้อยา่ง 

ต่อเนื่อง	 และเร่ิมส่งสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นในเรื่องการไม่มีผู้ดูแล 

ในบั้นปลายชีวิต	 สังคมไทยในปัจจุบันเร่ิมกลายเป็นสังคมไร้ 

ลูกหลาน	 ค่านิยมเรื่องการมีคู่เปลี่ยนไป	 คนหนุ่มสาวเลือกที่จะ

อยู่เป็นโสดมากขึ้น	แต่งงานกันช้าลง	ต้องการมีบุตรน้อยลง	หรือ 

เลือกที่จะไม่มีบุตรเลย	 ข่าวต่างๆ	 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และ 

สื่อสาธารณะได้นำาเสนอภาพความยากลำาบากและความไม่ปลอดภัย 

ในการใชช้วีติเพยีงลำาพงัของผู้สงูอาย	ุอนัเนื่องมาจากปัญหาท้ังทาง

ด้านสุขภาพ	จิตใจ	เศรษฐกิจ	การอยู่อาศัย	รวมไปถึงความเหลื่อมล้ำา 

ในการเข้าไม่ถึงบริการทางสังคม	 ประเด็นดังกล่าวน้ีได้ชวนขบคิด 

ในเร่ืองการเตรียมความพร้อม	 หรือการเตรียมตัวที่จะรองรับ

จำานวนผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลำาพังคนเดียวซ่ึงจะมีจำานวนมากข้ึน 

ในอนาคต	นำาไปสูค่ำาถามทีว่า่	เมื่อตอ้งอยูค่นเดยีวในบัน้ปลายชวีติ 

ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะอยู่กันอย่างไร	ใครจะเป็นผู้ดูแล?	
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แล้วใครจะดูแลเราเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ?
ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

 สถานการณ์การอยู่ตามลำาพังคนเดียวของผู้สูงอายุ

	 ในปี	 2563	 ประมาณครึ่งหน่ึงของครัวเรือนไทยทั้งหมดที่มี 

ผู้สงูอายอุาศยัอยู	่ครวัเรือนทีม่ผู้ีสงูอายอุยูต่ามลำาพงัคนเดยีวและ 

ที่สามีภรรยาอยู่กันตามลำาพัง	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 

ในช่วงปี	 2533-2563	 ครัวเรือนท้ังสองรูปแบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เกือบ	6	เท่าตัวเลยทีเดียว	(ดูแผนภูมิ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เนื้อเพลงสะท้อนภาพการอยู่คนเดียว

 “อยู่คนเดียว แสนจะเปล่ียวใจ”	สะท้อนความรู้สึกเหงา	โดดเด่ียว 

เศร้าใจ	 ที่ต้องอยู่คนเดียว	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำารวจ 

อนามยัและและสวสัดกิาร	พ.ศ.	2562	ของสำานักงานสถิตแิห่งชาต	ิ 

พบว่า	 ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ตามลำาพังคนเดียวรู้สึกกังวลและ 

ซึมเศร้ามากกวา่ผู้สงูอายทุีอ่าศยัอยูร่ว่มกับคนอื่น	ยิง่มอีายมุากขึน้ 

ยิ่งมีความรู้สึกกังวลและซึมเศร้าเพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะผู้สูงอายุหญิง

ที่มีความรู้สึกกังวลและซึมเศร้ามากกว่าผู้สูงอายุชาย	เหตุผลหนึ่ง

มาจากการเสียชีวิตของคู่สมรส	และการอยู่เป็นโสด	งานวิจัยของ

สถาบนัฯ
1
	สะทอ้นสภาพจิตใจของผู้สงูอายทุีอ่ยูต่ามลำาพงัคนเดยีว	

ซึ่งมีจำานวนไม่น้อยที่มีความรู้สึก	 “กังวลกับการอยู่คนเดียว และ 

กลัวตายคนเดียว”	 พวกเขาอยากให้มีคนแวะเวียนมาหาบ้าง	 

การมีคนมาพูดคุยด้วยจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความเปราะบาง

ทางด้านจิตใจ
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ที่มา:	https://www.poppad.com	สืบค้นเมื่อ	14	กันยายน	2565

รูป:	ความอบอุ่นที่ผู้สูงอายุได้รับ

แผนภูมิ:	สัดส่วนครัวเรือนผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำาพังคนเดียว	 และที่อยู่กับ 

	 สามีภรรยาเท่านั้น	ปี	2533-2563

ที่มา:	 วเิคราะห์ขอ้มลูจากสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรอืน	พ.ศ.	2533	2543 

	 2553	และ	2563,	สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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	 อย่าเพิ่งรีบปฏิเสธหากจะชวนไปเดินเล่นในสวนที่มีพื้นที่กว่า	

300	ไร่	ของพระราชวงั	Hellbrunn	ทีเ่มอืงซาลซบู์รก์	(Salzburg)	

ประเทศออสเตรีย	 เพราะหากได้เดินเข้าไปในสวนสวยแห่งน้ีแล้ว	

เชื่อว่าจะต้องเดินกลับออกมาด้วยรอยยิ้มและความรู้สึกสนุก

อย่างแน่นอน	 เพราะสวนสวยแห่งน้ีมีน้ำาพุกลซ่อนอยู่ตามจุดที่

เราเดิน	 ตามชื่อที่ถูกเรียกน้ำาพุในสวนแห่งน้ีว่า	 “น้ำาพุแสนกล”	

(trick	fountains)

	 ความสนุกเริม่ต้ังแตเ่ดนิเขา้ไปในสวนระหวา่งทีย่นืแหงนหน้า

มองรูปปั้นบนเสาได้ไม่นาน	 ก็โดนน้ำาพุเล่นกลอย่างจัง	 มีน้ำาพุ่ง

ออกมาจากรูปปั้นปะทะกับใบหน้าอย่างจัง	 จากความรู้สึกตกใจ

ในครั้งแรก	ก็เริ่มรู้สึกสนุกปนไปกับความกลัวเล็กน้อยว่าจะหลบ

ทนัน้ำาพกุลทีซ่อ่นอยูต่ลอดทางไดห้รอืไม	่จนเมื่อสมาชกิร่วมทริป 

เดินกันจนเมื่อยก็ต้องหยุดพักน่ังกลางลานหินกว้างกลางสวน	 

น่ังได้ไม่ทันไรก็ปรากฏว่ามีน้ำาพุ่งออกมารอบที่น่ังของแต่ละคน	

ชา่งเปน็ความขีเ้ลน่ของคนในยคุก่อน	โดยเฉพาะในชว่งศตวรรษ

ที่	 17	 ที่จะมีการสร้างน้ำาพุแสนกลตามจุดต่างๆ	 ของสวนใน

พระราชวงั	เปน็ความบนัเทงิทีส่ร้างสรรคข์องคนในยคุก่อนทำาให้

รู้สึกเหมือนว่ากำาลังเดินอยู่ในสวนมายากล	

	 ความสามารถของวิศวกรช่างประดิษฐ์ยังไม่หมดแค่น้ำาพุแสนกล 

แต่ยังมีการสร้าง	“โรงละครหุ่นยนต์”	(mechanical	theater)	ที่

เปน็โรงละครหินขนาดจำาลอง	ประกอบดว้ยหุ่นละครหินมากกวา่ 

100	 ตัว	 กำาลังขยับเขยื้อนท่วงท่าต่างๆ	 ด้วยพลังน้ำา	 เช่น	 

ชวนไปดูสวนน้ำาพุมายากลเมื่อ 400 ปีก่อน

สุภรต์ จรัสสิทธิ์
suporn.jar@mahidol.edu

ประชากรท่องโลก

หุ่นนักดนตรีกำาลังเล่นดนตรี	 ทหารกำาลังเดินรักษาการรอบ 

ประตูเมือง	คณะละครสัตว์กำาลังฝึกซ้อม	เป็นการแสดงเรื่องราว

วิถีชีวิตของคนในยุคก่อนได้อย่างน่าเพลิดเพลิน	

	 ซาลซ์บูร์กเป็นเมืองหลวงของรัฐซาลซ์บูร์ก	 ที่เพิ่งมีจำานวน 

ประชากรเกิน	150,000	คน	 เมื่อปี	 2019	นี้เอง	รัฐนี้มีสถานที่

ท่องเที่ยวหลายแห่ง	เมื่อมาเที่ยวเมืองซาลซ์บูร์กแล้ว	ก็อย่าลืม

แวะมาเดินเล่นในสวนสนุกแห่งนี้	 เพื่อชื่นชมกับน้ำาพุแสนกลและ	

โรงละครหุ่นยนต์ก็แล้วกันนะคะ

aaaaaaaaa

รูป:	 โรงละครหุ่นยนต์

 “อยู่คนเดียว เที่ยวกินใช้ คราเจ็บไข้ ไม่มีใครรักษาเรา”  

สะท้อนเรื่องการใช้ชีวิตคนเดียว	 อยากทำาอะไรก็ทำาได้	 แต่ก็ยัง 

ทิ้งท้ายไว้ว่า	 หากเจ็บป่วยไม่สบายจะไม่มีใครช่วยดูแลรักษา	 

ผู้สูงอายุหากไม่มีการเตรียมตัวในเรื่องการออมเงินมาก่อนหน้า	

เมื่อเจ็บป่วย	ไม่สบาย	ยามชรา	อาจไม่มีเงินไปรักษา	รวมถึงเมื่อ 

ต้องอยู่ตามลำาพังคนเดียว	 หากมีความจำาเป็นต้องเดินทางไป 

โรงพยาบาลแล้ว	จะไปได้อย่างไร	ข้อมูลจากการสำารวจอนามัย 

และสวัสดิการ	พ.ศ.	2562	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ	แสดงให้เห็นว่า 

ร้อยละ	26	ของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ตามลำาพังคนเดียว	“ไม่มีผู้พาไป 

รับการรักษา”	 ซึ่งถือเป็นปัญหาสำาคัญสำาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ 

ตวัคนเดียวโดยไม่มลีกูหลานดแูล	ทำาให้มคีวามยากลำาบากในการ

เข้าถึงบริการทางสุขภาพ

 การเตรียมความพร้อมที่นำาไปสู่การสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

	 การเตรียมความพร้อมอย่างหน่ึงที่นำาไปสู่การสูงวัยอย่างมี

คณุภาพ	คอื	การจดับรกิารทางสงัคมอยา่งทัว่ถึง	และครอบคลมุ

ให้กับคนทุกกลุ่มวัย	หมายถึงว่าผู้สงูอายทุกุคนควรได้รับดูแล	ดงัน้ัน

การมรีะบบการดแูลโดยชมุชน	(community	based	services)	

อาจเป็นคำาตอบที่เหมาะสม	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควร
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รูปโดย:	สุภรต์	จรัสสิทธิ์	

เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน	

ร่วมกับภาคประชาสังคม	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 วัด	 โรงเรียน	 

โรงพยาบาล	นอกจากนีแ้ล้ว	การจัดบริการทางสังคมควรเป็นใน 

ลักษณะสามารถเคลื่อนเข้าไปหาผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัย	 สำาหรับ 

ผู้ที่ไมส่ามารถออกมารบับริการไดด้ว้ยตนเอง	และควรสนับสนุน 

การมี	 “ระบบช่วยเหลือการเข้าถึงบริการแบบครบวงจร”  

(รับทีบ่า้น-ไปยงัจุดหมายปลายทาง-สง่กลบับา้น)	ในรปูแบบอาสา

สมัคร	หรือธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย	(social	enterprise)	

	 ต่อไปน้ีการจัดบริการทางสังคมเพื่อผู้สูงอายุควรให้ความสำาคัญ 

มากข้ึนกับกลุม่ผู้สงูอายทุีอ่ยูต่ามลำาพงัคนเดยีว	โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่อยูค่นเดยีวแบบไร้ญาตขิาดมติร	สขุภาพไมด่/ีตดิเตยีง	เพราะ

เปน็ผู้สงูอายกุลุม่เปราะบาง	ควรจำาเปน็จะตอ้งเฝ้าระวงัและดแูล

ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นพิเศษ

1 
ศุทธิดา	ชวนวัน,	กาญจนา	เทียนลาย,	ปัณณวัฒน์	เถื่อนกลิ่น,	สิทธิชาติ	สมตา,	และ 

	 วชิาญ	ชรูตัน์.	(2565).	โครงการการเขา้ถึงบรกิารทางสงัคมของประชากรในครวัเรือน 

 ก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกัน เพื่อนำาไปสู่แนวทางการ 

 สนับสนุนการบริการที่เหมาะสม. นครปฐม:	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

	 มหาวิทยาลัยมหิดล.



	 การจัดระเบียบโลกด้วยแนวทางภูมิรัฐศาสตร์	 เพื่อให้ส่งผล

ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสันติภาพโลก	 ในบางกรณีอาจ

สร้างผลในทางตรงกันขา้มไดเ้ชน่กัน	ทัง้น้ีขึน้อยูกั่บผลประโยชน์

ที่จะถึงมือใคร	สถานการณ์โลกตั้งแต่ต้นปี	2565	ส่งผลต่อภาวะ 

เงินเฟ้อ	 ราคาอาหาร	 ค่าใช้จ่ายครัวเรือนสำาหรับพลังงาน 

ความร้อน	ซึง่เพิม่ขึน้จากเดมิหลายเทา่	เมื่อผู้นำารสัเซยีแขง็กรา้ว

ต่อมติกลุ่มสมาชิกอียู	 (EU)	 ที่ต้องการคว่ำาบาตรรัสเซียจาก 

สาเหตุท่ียูเครนถูกถล่มอย่างต่อเนื่องต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์	 2565	 

แต้มต่อจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีปูตินที่สั่งปิดท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติ	Nord	Stream	1	ที่ขายให้ยุโรปอย่างไม่มีกำาหนด

โดยอา้งเหตุผลวา่ทอ่สง่ชำารดุ	มผีลตอ่การเลอืกขา้งของประเทศ

สมาชิกอียู	 (ที่มีสมาชิกรวม	 28	 ประเทศ)	 เช่น	 โปแลนด์	 ตุรกี	 

ฮังการี	 ที่เอาใจออกห่างมติอียู	 เพราะไม่ต้องการให้ประเทศ 

ได้รับผลกระทบจากการขาดพลังงานธรรมชาติโดยเฉพาะ 

ในฤดูหนาวที่ใกล้เข้ามา

	 สำาหรับประเทศที่ยังยืนหยัดต่อมติเดิม	 เช่น	 เยอรมนี	

ฝร่ังเศส	 ต้องเปลี่ยนแผนการนำาพลังงานเท่าที่มีอยู่ในประเทศ 

มาใชท้ดแทนการนำาเขา้เทา่ทีจ่ะทำาได	้อยา่งน้อยเพื่อการควบคมุ 

ราคาสินค้า	ค่าใช้จ่ายการบริโภคพลังงาน	ซ่ึงครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อย 

ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น	 คนรายได้น้อยต้องเข้าแถว 

นานหลายชั่วโมงหรือนอนค้างคืนเพื่อรอเข้าแถวซื้อถ่านหินเพื่อ

ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ราคาเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว

	 สงครามภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลกเป็นกลอุบายหลักของ

ประเทศมหาอำานาจระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียท่ีต่างต้องการ 

รักษาผลประโยชน์และอำานาจด้านเศรษฐกิจและการเมือง

	 การคว่ำาบาตรดังกลา่วน้ัน	กลุม่ประเทศสมาชกิอยี	ูหวงัผลวา่

จะสรา้งผลกระทบต่อการสง่ออกพลงังานธรรมชาตขิองรสัเซยีสู่

ประเทศคูค่า้ให้ลดน้อยลงถึง	90%	เพื่อให้บรรลเุปา้หมายรฐับาล

ของประเทศกลุม่อยี	ูจำาเปน็ตอ้งประกาศมาตรการลดการบรโิภค

ก๊าซ	15%	ช่วงวันที่	1	สิงหาคม	2565-31	มีนาคม	2566	โดย

รัฐบาลจะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้บริโภคในอัตราส่วนที่เหมาะสม

เพื่อการดำารงชพีที่ไมข่าดแคลนจนเกินไป	มาตรการดงักลา่วตอ้ง

เข้มข้นโดยรัฐบาลต้องติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการ

บริหารทุก	2	 เดือน	นอกจากนั้นสหรัฐอเมริกาต้องการเปิดการ

เจรจากับประเทศอาเซอร์ ไบจาน	 และกาตาร์เพื่อทำาสัญญา

การนำาเข้าก๊าซธรรมชาติสำาหรับยุโรป

	 มาตรการกลุ่ม	 7	 ประเทศ	 (The	 Group	 of	 Seven-G7)	 

ซึ่งประกอบด้วย	 สหรัฐอเมริกา	 แคนาดา	 ฝร่ังเศส	 เยอรมนี	

อิตาลี	ญ่ีปุ่น	และอังกฤษ	เป็นการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ

และมีการประชุมปีละครั้งเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์

เศรษฐกิจโลกและประเด็นอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์โลก	

ไดจั้ดประชมุเรง่ดว่นเมื่อวนัที	่28	มถุินายนทีผ่่านมา	โดยเยอรมนี

เป็นเจ้าภาพ	 เพื่อให้สมาชิกกำาหนดมาตรการกดดันเพดานราคา

น้ำามันรวมทั้งพลังงานอื่นๆ	 ที่นำาเข้าจากรัสเซีย	 สร้างแนวทาง

ควบคุมราคาอาหาร	 รวมทั้งการแก้ไขวิกฤตเงินเฟ้อ	 อย่างไร

ก็ตามมาตรการหลังการประชุมดังกล่าวอาจไม่สำาเร็จเพราะ

รัสเซียมีตลาดที่มีกำาลังซื้อ	เช่น	อินเดีย	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	และจีน	

ที่ต้องการสั่งซื้อพลังงานจำานวนมากและระยะยาว	โดยที่รัสเซีย

เสนอเงื่อนไขล่อใจที่ไม่ธรรมดา	เช่น	สามารถจ่ายเป็นเงินรูเบิล

หรือสกุลเงินประจำาชาติของผู้สั่งนำาเข้า

	 เยอรมนีได้รับผลกระทบมากที่สุดเมื่อรัสเซียปิดท่อส่งก๊าซ		

Nord	 Stream	 1	 ที่ส่งขายให้ยุโรปโดยไม่มีกำาหนด	 อ้างเหตุว่า 

ระบบท่อส่งมีปัญหาด้านเทคนิค	แต่นัยคือเพื่อตอบโต้การคว่ำาบาตร 

ของกลุ่มประเทศสมาชิกอียู

	 กรณีที่รัสเซียบุกรุกยูเครน	 เยอรมนีได้รับผลกระทบเพราะ

ต้องนำาเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียมากถึง	 58%	 ของการ

บริโภคพลังงานต่อปีทั้งประเทศ	 หลังจากเกิดวิกฤตรัฐบาล 

เยอรมนีจำาเป็นต้องประกาศมาตรการประหยัดพลังงานใน 

ครวัเรอืนและภาคธุรกิจ	เชน่	กำาหนดเวลาเปดิ/ปดิไฟฟา้	กำาหนด

อณุหภูมเิครื่องทำาความรอ้นในครัวเรือนให้เปน็มาตรฐานเดียวกัน 

ใช้พลังงานหุงต้มอาหารจากถ่านหิน	ธุรกิจโรงแรม	สถานประกอบการ 

อื่นๆ	เช่น	อาบ	อบ	นวด	ห้ามใช้พลังงานสำาหรับการทำาความร้อน 

รวมทั้งรัฐบาลเร่งสำารวจหลุมก๊าซธรรมชาติที่เคยขุดเจาะไว้ ใน 

อดีตว่ายังมีสภาพนำากลับมาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไร	 

ผลที่ไดร้บัคอืประชาชนเดนิขบวนเรียกรอ้งให้รฐับาลยตุนิโยบาย

ประหยดัพลงังานดงักลา่ว	เลกิการคว่ำาบาตรรสัเซยี	เพื่อแลกกับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนที่จำาเป็นต้องพึ่งพลังงานนำาเข้า

	 กลุ่มประเทศอาเซียนต้องเตรียมรับสถานการณ์วิกฤต

เศรษฐกิจโลกครั้งนี้อย่างรอบด้านเพื่อความอยู่รอด

ประชากรต่างแดน

เศรษฐกิจโลกป่วน: พลเมืองรากหญ้าอยู่ยาก
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amara.soo@mahidol.ac.th

3/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 v ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

aaaaaaaaa

รูป:	วิกฤตพลังงานธรรมชาติในยุโรป	 ผลจากการคว่ำาบาตรรัสเซียของ 

	 กลุ่มอียูจากสาเหตุสงครามในยูเครน

ที่มา:	 https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world- 

	 economic-situation-and-prospects-june-2022-briefing-no-161/	Retrieved 

	 8	September	2022



4/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 v ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

ประเด็นทางประชากรและสังคม สิรินทร์ยา พูลเกิด
sirinya.phu@mahidol.ac.th

aaaaaaaaa

การกินผักและผลไม้ของผู้สูงอายุไทย

ผลจากการจำากัดให้ประชาชนอยู่ในที่พักในช่วงการแพร่ระบาด 

โควิด-19	ที่ทำาให้สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุมีโอกาสทำากิจกรรม 

ร่วมกัน	กินข้าวหรือทำาอาหารร่วมกัน	และผู้สูงอายุได้รับการเอาใจใส่ 

ดูแลจากสมาชิกในครัวเรือนมากขึ้น	ส่งผลต่อการเพิ่มความอยาก 

อาหาร	 รวมถึงการกินผักและผลไม้ของผู้สูงอายุกลุ่มน้ี ได้	 จาก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการฯ	ในปี	2562	พบว่า	ผู้สูงอายุ

ที่ ไม่ได้อาศัยอยู่คนเดียว	 เช่น	 อยู่กับคู่สมรส	 ลูก	 หลาน	 พี่น้อง	 

มีโอกาสกินผักและผลไม้เพียงพอมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียว
3

 สถานการณ์ที่น่ากังวล คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยในกรุงเทพฯ  

มสัีดส่วนกินผักและผลไมเ้พยีงพอต่ำากวา่ผู้สูงอายใุนภูมภิาคอื่น 

กว่าสองเท่า	 ในปี	 2564	 พบผู้สูงอายุที่อาศัยในกรุงเทพฯ	 เพียง 

ร้อยละ	20	กินผักและผลไม้เพียงพอ	(ดูแผนภูมิ	2)	ส่วนหน่ึงอาจเป็น 

ผลจากมาตรการล็อกดาวน์ที่ทำาให้ร้านค้าขายอาหารต่างๆ	 ต้อง 

ปิดบริการชั่วคราว	 ซึ่งเป็นแหล่งซื้อหาสินค้าอาหารหลักของ 

คนกรุงเทพฯ	 ประกอบกับกรุงเทพฯ	 เป็นพื้นที่เมืองทำาให้ยากต่อ 

การมีพื้นที่ปลูกผักและผลไม้กินเอง	 ส่งผลต่อการเข้าถึงผักและ 

ผลไม้	และการกินที่อาจลดลงตามไปด้วย

 สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุเริ่มที่บ้าน บ้านที่

มีสมาชิกคอยดูแลเรื่องอาหารการกิน สร้างบรรยากาศการอยู่

ร่วมกันของคนในครอบครัว บ้านและชุมชนมีพื้นที่ให้ ได้ปลูก

หรือหาผักและผลไม้ปลอดภัยกินเองได้ จะช่วยเพิ่มการกินผัก

และผลไม้ของผู้สูงอายุได้ดี ทั้งในยามวิกฤตและภาวะปกติ 

	 สุขภาพคนเราเส่ือมไปตามวัย	 การกินอาหารท่ีดี	 หลากหลาย 

และในสดัสว่นทีเ่หมาะสมตามวยั	มคีวามสำาคญัทีจ่ะชว่ยให้ผู้สงูอายุ

ดำาเนินชวีติทีเ่หลอือยา่งมพีฤฒิพลงั	หรือสงูวยัแบบกระฉบักระเฉง

	 ผักและผลไม้เป็นหน่ึงในกลุ่มอาหารที่กรมอนามัย	 กระทรวง 

สาธารณสุข	 แนะนำาให้ประชากรไทยทุกกลุ่มวัยกินให้เพียงพอ 

ในแตล่ะวนั	องคก์ารอนามยัโลกไดแ้นะนำาให้ประชากรวยัผู้ ใหญ ่ 

กินผักและผลไม้รวมกันให้ ได้เฉล่ียอย่างน้อย 400 กรัม/วัน
1
  

เพื่อช่วยป้องกันความเส่ียงของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 

โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั	เชน่	โรคหัวใจ	โรคเบาหวาน	โรคมะเรง็บางชนิด

 สถานการณ์การกินผักและผลไม้ของผู้สูงอายุไทยน่าเป็นห่วง 

สัดส่วนผู้สูงอายกิุนผักและผลไมเ้พยีงพอตามคำาแนะนำามีไม่ถึง

ร้อยละ 40 และมีแนวโน้มลดลงอีก	จากผลการศึกษาโครงการ

ศึกษาสถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของคนไทย	 ของ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 สนับสนุน 

โดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2
	 พบว่า	 ในปี	

2564	ผู้สูงอายุกินผักและผลไม้เฉลี่ย	367.6	กรัม/วัน	ลดลงจากปี	

2562	ที่กินได้	372.9	กรัม/วัน	และสัดส่วนผู้สูงอายุที่กินเพียงพอ

ลดลงจากร้อยละ	38.7	ในปี	2562	เหลือร้อยละ	37.7	ในปี	2564	

(ดูแผนภูมิ	1)

 

 

 

 ในป ี2564 ผูสู้งอายชุายมสัีดส่วนการกินผักและผลไม้เพยีง

พอมากกวา่ผู้สูงอายหุญงิ และยงักินเพิม่ขึน้จากป ี2562 ขณะที่

ผู้สูงอายุหญิงมีสัดส่วนการกินเพียงพอลดลง	เหตุผลสำาคัญอาจ

เกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19	 ที่ภาครัฐ

ออกมาตรการจำากัดการเดินทาง	 และปิดหรือจำากัดการใช้สถานที่

สาธารณะ	ทำาให้คนตอ้งทำางานทีบ่า้นมากขึน้	ผู้ชายจึงมีโอกาสดแูล

อาหารการกินของตนเองมากขึน้	บางครอบครวัอาจมคีนทำาอาหาร

ให้กิน	ในทางกลบักัน	ผู้หญงิสว่นใหญม่หีน้าทีห่ลกัดูแลความเปน็อยู่

ของคนในครอบครัว	ทำาให้มภีาระเพิม่ขึน้ในการดแูลอาหารการกิน

ของสมาชกิทีอ่ยูบ้่าน	จึงทำาให้มเีวลาดแูลการกินของตวัเองลดลงได้

 แมว้า่กลุ่มผู้สูงอายวุยัปลายอาย ุ80 ปขีึน้ไป มสัีดส่วนการกิน

ผักและผลไม้เพียงพอต่ำาสุด เมื่อเทียบกับวัยอื่น แต่ในปี 2564 

พบว่า ผู้สูงอายุวัยนี้กินเพียงพอเพิ่มขึ้นจากปี 2562	ซึ่งอาจเป็น

1
	WHO.	(2004).	Fruit	and	vegetables	for	health:	report	of	a	Joint	FAO/WHO 

	 Workshop.	World	Health	Organization.	https://apps.who.int/iris/bitstream/ 

	 handle/10665/43143/9241592818_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2
	สิรินทร์ยา	 พูลเกิด	 และคณะ.	 (2565).	 รายงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณ์การ 

 บริโภคผักและผลไม้ของคนไทย (ระดับประเทศ).	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

	 มหาวิทยาลัยมหิดล	และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
3
	Phulkerd	et	al.	(2020).	The	influence	of	co-residential	and	non-co-residential 

	 living	 arrangements	 on	 sufficient	 fruit	 and	 vegetable	 consumption	 in 

	 the	aging	population	in	Thailand.	BMC Geriatrics, 20(1),	476.	https://doi. 

	 org/10.1186/s12877-020-01884-2

แผนภูมิ	1:	ร้อยละการกินผักและผลไมเ้พยีงพอของผู้สงูอาย	ุในป	ี2562	และ 

	 2564	จำาแนกตามเพศและกลุ่มอายุ	(วัยต้น	คือ	อายุ	60-69	ปี	 

	 วัยกลาง	 คือ	 อายุ	 70-79	 ปี	 และวัยปลาย	 คือ	 อายุตั้งแต่	 

	 80	ปีขึ้นไป)

แผนภูมิ	2:	ร้อยละการกินผักและผลไมเ้พยีงพอของผูส้งูอาย	ุในป	ี2562	และ 

	 2564	จำาแนกตามภาค
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

บริการการดูแลทางสังคมสำาหรับผู้สูงอายุ

ณปภัช สัจนวกุล
napaphat.sat@mahidol.ac.th

	 ขณะที่สังคมไทยกำาลังเผชิญหน้ากับการสูงวัยของประชากร 

อย่างรวดเร็ว	 คำาถามที่คนทุกรุ่นวัย	 ไม่เฉพาะคนที่เข้าใกล้วัย 

สูงอายุอาจคิดกังวลอยู่	คือเมื่อแก่ตัวแล้วจะไปอยู่ท่ีไหน	อยู่กับใคร 

หรืออยูกั่นอยา่งไร	โดยเฉพาะยิง่เมื่อคนรุน่หลงัมแีนวโน้มจะตอ้ง

ดำารงชีวิตอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นกว่าที่เป็นมา

	 ปัจจุบันกระแสการสูงวัยในถิ่นที่อยู่	(ageing	in	place)	เป็น

แนวทางทีน่านาประเทศตา่งสนับสนุนให้เกิดขึน้เพื่อทดแทนหรอื

ชะลอการเพิ่มขึ้นของการดูแลเชิงสถาบัน	(institutional	care) 

เพราะนอกจากจะเป็นแนวคิดที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถ 

ยังคงอยู่ในบ้านและชุมชนเดิมของตนเอง	 ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ 

และได้รับบริการดูแลท่ีจำาเป็นเพื่อคงคุณภาพชีวิตท่ีดีได้แล้ว	 ยังมี 

ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการอยู่อาศัยในบ้านพักคนชรา

	 ผู้เขียนเชื่อว่าเมื่อแก่ตัวลง	 หากเลือกได้	 พวกเราส่วนใหญ่	

(ไม่ใชเ่ฉพาะคนไทย)	ก็คงอยากอาศยัอยู่ในบ้านของเรา	มากกวา่

ที่จะพาตัวเองย้ายไปอยู่ในบ้านพักคนชราหรือสถานอื่นใดที่มี

ลักษณะใกล้เคียง	แต่หลายคนก็อาจตั้งคำาถามว่า	แล้วเราจะอยู่

ในบ้านเดิมของเราเองได้จริงหรือ	 โดยเฉพาะเมื่อไม่มีใครคอย

ดแูลเมื่อยามทีเ่ราไมส่ามารถดแูลตวัเองไดด้เีหมอืนเดมิ	หรอืไมม่ี

บริการที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตในพื้นที่ชุมชนที่เราอาศัยอยู่	

	 ด้วยเหตุนี้	เราจึงต้องมีการจัดระบบ	“บริการการดูแลทาง

สังคมสำาหรับผู้สูงอายุ”	(aged	care	services)	ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง 

องค์ประกอบสำาคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถสูงวัย 

ในถิ่นที่อยู่ได้จริงในทางปฏิบัติ
1
 

	 ขอบเขตของบริการการดแูลทางสงัคมอาจครอบคลมุบรกิาร

มากมาย	ไม่ว่าจะเป็น	(1)	การดูแลส่วนบุคคล	(personal	care) 

เช่น	 การช่วยอาบน้ำาแต่งตัว	 (2)	 ความช่วยเหลือในชีวิตประจำาวัน 

(daily-living	 assistance)	 เช่น	 บริการอาหาร	 การทำาความ

สะอาด	 การทำาสวน	 การจ่ายบิล	 และ	 (3)	 การดูแลทางสังคม	

(social	care)	เช่น	การพาไปทำาธุระ	ไปหาหมอ	การช่วยซื้อของ	

แต่บริการการดูแลทางสังคมน้ีจำาเป็นต้อง	 “เชื่อมต่อ”	 เข้ากับ

บริการทางสุขภาพอย่างไร้รอยต่อด้วยเช่นกัน

	 ปัจจุบัน	 การดูแลทางสังคมส่วนใหญ่ในสังคมไทยมีการ 

จัดบริการทั้งโดยภาครัฐและภาคเอกชน	 แต่ส่วนใหญ่ยัง 

กระจัดกระจายและไม่มีการดำาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเชื่อมต่อ 

เข้ากับบริการทางสุขภาพ	 จากผลการศึกษาในโครงการวิจัย
2 

ท่ีได้รวบรวมข้อมูลอุปทานของการจัดบริการดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า	 

การจัดบริการการดูแลทางสังคมที่มีการดำาเนินการอยู่ ใน

ประเทศไทย	มีลักษณะที่สำาคัญ	3	ประการ	ดังนี้

 (1) ประเภทองค์กรที่จัดบริการ – ทั้งภาครัฐและเอกชน

ต่างมีศักยภาพและมีหน้างานที่หลากหลาย	 แต่กลับไม่พบความ

รว่มมอืระหวา่งรฐัและเอกชนในการร่วมจัดบริการดงักลา่วอยา่ง

เป็นรูปธรรม	 ประสบการณ์ในต่างประเทศชี้ ให้เห็นว่า	 ท้องถ่ิน

ควรรับบทบาทเป็นเพียงนายหน้า	 (broker)	 หรือผู้สร้างภาคี	

(matchmaker)	 ของการจัดบริการ	 แต่ไม่จำาเป็นต้องรับหน้าที่ 

เป็นผู้ ให้บริการ	 (provider)	 โดยตรง	 ภาคเอกชนควรได้รับ 

การส่งเสริมให้ทำาหน้าที่เป็นผู้ ให้บริการ	 ภายใต้การกำากับดูแล

และกำาหนดมาตรฐานรวมถึงราคาโดยภาครัฐ

 (2) ลักษณะบริการ –	บริการที่พบส่วนใหญ่ยังเน้นการดูแล

และฟื้นฟูกลุ่มผู้สูงอายุในศูนย์ดูแล	 (1,148	 แห่ง)	 รองลงมาคือ

บริการที่บ้าน	(664	แห่ง)	นอกจากนี้ยังพบบริการรูปแบบใหม่ๆ	

แต่ในจำานวนที่ค่อนข้างน้อย	(35	แห่ง)	เช่น	ธุรกิจพาหนะรับส่ง	 

ธุรกิจจัดหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ	แต่บริการเหล่าน้ียังมีราคาท่ีค่อนข้างสูง 

เพราะมุ่งตอบโจทย์วิถีชีวิตของชนชั้นกลางและเน้นการเข้าถึง

บริการผ่านโซเชียลมีเดีย

 (3) พื้นที่การจัดบริการ –	บริการโดยภาคเอกชนส่วนใหญ่ 

กระจายตัวอยู่ในพื้นที่เขตเมืองมากกว่าเขตชนบท	 แต่ในพื้นที่ 

ที่ไม่ปรากฏบริการของภาคเอกชน	กลับพบว่ามีบริการที่จัดโดย

ภาครัฐ	โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	

(ศพอส.)	 เข้าไปดำาเนินการในพื้นที่	 ดังนั้น	ศพอส.	 จึงเป็นกลไก

สำาคัญที่มีศักยภาพในการช่วยเติมเต็มบริการสำาหรับผู้สูงอายุ	

โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย	ซึ่งไม่มีกำาลังมากพอที่จะ 

เข้าถึงบริการจากภาคเอกชน	แต่ขณะเดียวกัน	 ศพอส.	 จำาเป็นต้อง 

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการขยายเครือข่ายความร่วมมือ 

และเพิ่มขีดความสามารถในการระดมทุนและทรัพยากรต่างๆ 

เพื่อทำาให้	ศพอส.	เป็นศูนย์กลางการจัดบริการและสามารถเข้าถึง 

ผู้สูงอายุในระดับชุมชนได้อย่างทั่วถึง

	 หากสังคมไทยเร่ิมตื่นตัวและลงทุนกับการสร้างระบบบริการ 

การดูแลทางสังคมกันอย่างจริงจังต้ังแต่วันน้ี	ในอนาคตคนรุ่นหลัง 

อาจไม่ต้องกังวลและต้ังคำาถามกันอีกต่อไปว่า	 เราจะอยู่กัน

ที่ ไหนหรืออย่างไรเมื่อแก่ตัวลง	 เพราะเราจะมีบ้านที่อยู่ได้ 

อย่างสะดวกสบาย	 และมีบริการท่ีทำาให้เราใช้ชีวิตอย่างอิสรเสรี 

จนชั่วชีวิตของเรา

aaaaaaaaa

1
	ณปภัช	สัจนวกุล,	ณัฐนี	สัจนวกุล,	นุชราภรณ์	เลี้ยงรื่นรมย์,	ปัณณวัฒน์	เถื่อนกลิ่น, 

	 ณัฐณิชา	 ลอยฟ้า,	 สุรีย์พร	 พันพึ่ง,	 และ	 ปราโมทย์	 ประสาทกุล.	 (2565).	 เอกสาร 

	 สรุปการวิจัย	เรื่อง	การสูงวัยในถ่ินท่ีอยู่:	ข้อเสนอตัวแบบนโยบายจากบทเรียนต่างประเทศ.	 

	 https://ipsr.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/Research-Brief- 

	 Ageing_in_Place_Research_Brief.pdf
2
	ณปภัช	สัจนวกุล,	กัญญาพัชร	สุทธิเกษม,	ปาริฉัตร	นาครักษา,	และ	ปราโมทย์	ประสาทกุล.	 

	 (2565).	 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	 เรื่อง	 โอกาสและความท้าทายในการสร้างระบบ 

	 บริการการดูแลทางสังคมที่จำาเป็นสำาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย	ระยะที่	1.

ที่มา:	 https://www.familyhappiness.co/family-care/talking-with-elderly- 

	 person/	สืบค้นเมื่อ	21	กันยายน	2565

รูป:	การดูแลผู้สูงอายุุในครอบครัว
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นานาสาระประชากร ปราโมทย์ ประสาทกุล
pramote.pra@mahidol.ac.th

 จะเปน็ด้วยเหตใุดหนอ...	ทีท่ำาให้เดีย๋วน้ีวนัเวลาชา่งผ่านไปไว

เสยีเหลอืเกิน	จะเปน็เพราะเรามอีายมุากขึน้	จนมเีวลาชวีติเหลอื

อยู่น้อยลงทุกที	จึงทำาให้เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วขนาดนี้	หรือ

จะเป็นเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ที่

ทำาให้อะไรต่ออะไรรวดเร็วไปหมด	หรือจะเป็นเพราะโลกของเรา 

หมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อน	 จึงทำาให้กลางวันกลางคืน 

สั้นลง	หรือจะเป็นเพราะเหตุใดหนอ

	 เวลาผา่นไปเรว็ขนาดไหน	ก็ดูได้จากสถานการณ์ของโควดิ-19 

ท่ีแพร่ระบาดอยู่ท่ัวโลก	รวมท้ังในประเทศไทยมานาน	2	ปีกว่าแล้ว 

เร่ิมตัง้แต่ปลาย	ค.ศ.	2019	ซึง่ทำาให้เลข	19	ถูกใชเ้ปน็เลขตอ่ทา้ย 

คำาว่าโควิด	 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการระบาดของไวรัสโคโรนา

ในครั้งนี้	โควิด-19	แพร่ระบาดมากว่าสองปีแล้ว

	 การระบาดของโควดิ-19	มผีลกระทบตอ่ภาวะเศรษฐกิจ	และ 

สังคมของคนทั้งโลก	 ในประเทศไทย	 โควิด-19	 ทำาให้ชีวิตของ 

คนไทยเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก	โควดิ-19	มผีลกระทบตอ่ระบบ 

การศึกษาของเด็กและเยาวชนในทุกระดับการศึกษา	 ตั้งแต่ 

ชั้นเรียนก่อนอนุบาลของเด็กเล็ก	สูงขึ้นไปถึงระดับบัณฑิตศึกษา

ขัน้สงูสดุ	ต้องเปลีย่นรปูแบบการเรยีนการสอนเป็นแบบออนไลน์	 

เด็กเล็ก	นักเรียน	นักศึกษา	ไม่มีโอกาสร่วมชั้นเรียน	ไม่เห็นหน้า 

เห็นตา	ไมไ่ด้พบปะปฏิสมัพนัธ์กัน	คนทำางานจำานวนมากตอ้งตกงาน 

เพราะอาชพีการงานหลายประเภทตอ้งหยดุเลกิไป	อตุสาหกรรม 

การท่องเที่ยวที่เคยเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศต้อง 

หยุดชะงักลง	เพราะประเทศต่างๆ	มีมาตรการป้องกันการติดเช้ือ 

โควิด-19	 ทำาให้การเดินทางระหว่างประเทศลดลงจนเหลือ 

น้อยมาก

 สถานการณ์โควดิ-19 เกิดขึน้ในประเทศไทยมากวา่สองปแีลว้

จริงๆ วันเวลาช่างผ่านไปเร็วเสียเหลือเกิน

	 ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19	 ประชากรไทย

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

 ขณะทีผ่มเขยีนบทความน้ี เปน็ตน้เดอืนกันยายน ของป ี2565

	 ปกต	ิเดอืนกันยายน	เปน็เดอืนทีม่เีดก็เกิดมากทีส่ดุมาแตไ่หน 

แต่ไร	 เพื่อนเรียนมหาวิทยาลัยเรียนรุ่นเดียวกับผม	 เคยมีการ 

ตั้งกลุ่มย่อยเฉพาะคนเกิดเดือนกันยายน	 โดยเห็นว่าเดือนน้ี 

มีเพื่อนในรุ่นเกิดเป็นจำานวนมากที่สุด

	 ผมเคยเอาสถิติการเกิดรายเดือนของปีต่างๆ	มาดู	แล้วคิดเป็น 

อัตราเกิดรายเดือน	 ก็เห็นได้ชัดเจนว่าอัตราเด็กเกิดรายเดือน 

ของเดือนกันยายนสูงที่สุด	 รองลงมาคือเดือนสิงหาคม	 เคย 

พยายามหาสาเหตุว่าทำาไมจึงเป็นเช่นน้ัน	จำาได้ว่ามีข้อสรุปง่ายๆ	ว่า 

ถ้านับย้อนจากเดือนสิงหาคม-กันยายน	ไป	9	เดือน	เป็นระยะเวลา 

ที่ตัวอ่อนและทารกอยู่ในครรภ์มารดา	 ดังน้ัน	 เด็กที่เกิดเดือน

สิงหาคม-กันยายน	ได้ปฏิสนธิในเดือนธันวาคม-มกราคม

	 เดือนธันวาคม-มกราคม	 เป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย 

อากาศเยน็กำาลงัพอด	ีไมเ่ยน็จัดจนเปน็น้ำาแขง็เหมอืนในประเทศ 

ที่อยู่ส่วนเหนือของโลก	 นับเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะพอดีที่จะ

มีการปฏิสนธิ	 แล้วอยู่ในครรภ์มารดาเป็นเวลา	 9	 เดือน	 จนไป

คลอดเอาเดือนสิงหาคม-กันยายน

	 พอพูดเรื่องการเกิด	 ผมก็อยากย้ำาเหตุการณสำาคัญใน 

ประวัติศาสตร์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีกลายนี้

 “ปี 2564 เป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ที่มี

จำานวนเด็กเกิดน้อยกว่าจำานวนคนตาย”

	 เมื่อคนเกิดน้อยกวา่คนตาย	จึงทำาให้ประชากรไทยมอีตัราเพิม่

ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปีที่ผ่านมา

	 พอพูดว่าเป็น	 “ปีแรก”	 ที่อัตราเพิ่มประชากรติดลบ	 ก็เกิด

คำาถามว่า	แล้วจะมีปีท่ีสอง	ท่ีสาม	และปีต่อๆ	ไปตามมาอีกหรือไม่

	 เมื่อปี	2564	มีเด็กเกิดท่ีมาจดทะเบียนเพียง	5	แสน	4	หมื่นคน	 

น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของจำานวนเกิดเมื่อ	50	ปีก่อน	ในปี	2514	มีเด็กเกิด 

มากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ไทย	คือเกิดมากถึง	1	ล้าน	2	แสนคน

	 ท่านผู้อ่านคงจำาได้นะครับ	 “ประชากรรุ่นเกิดล้าน”	 หรือ	 

“สึนามิประชากร”	 ที่ผมพูดถึงบ่อยๆ	 คือคนไทยที่เกิดในช่วงปี	

2506-2526	ที่มีจำานวนมากกว่าล้านคนในแต่ละปี

เด็กเกิดน้อยลง ครอบครัวไทยก็เล็กลง

วาดโดย:	นิธิพัฒน์	ประสาทกุล

์
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	 อย่าลืมนะครับ	ปีหน้า	2566	คนรุ่นเกิดล้าน	ที่เกิดในปี	2506	

ก็จะก้าวสู่วัยสูงอายุ	คืออายุ	60	ปี	แล้วหลังจากนั้นจะมีคนไทย

เข้าสู่วัย	60	ปี	ปีละประมาณ	1	ล้านคน	ต่อไปเรื่อยๆ	อีก	20	ปี

	 ผมเชื่อว่าปี	 2565	 เด็กจะเกิดน้อยลงไปอีก	 จำานวนเกิดอาจ 

จะต่ำาจนแตะหลัก	 5	 แสนคนก็ได้	 และผมก็เชื่อว่าจำานวนคนตาย 

จะเพิ่มสูงขึ้นอีก	 จะทำาให้อัตราเพิ่มประชากรของปี	 2565	 น้ี	

ติดลบมากขึ้น

 ทำาไมจำานวนเกิดจึงได้ลดลงมากมายขนาดนี้

	 อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า	เมื่อปี	2514	มีเด็กเกิดมากถึง	1	ล้าน	

2	แสนคน	ในขณะที่ประเทศไทยในขณะนั้นมีประชากรประมาณ	

35	 ล้านคน	 คิดเป็นอัตราเท่ากับเกิด	 3%	 ต่อประชากรทั้งหมด	

ปีกลาย	2564	ประเทศไทยมีประชากร	66	ล้านคน	แต่เกิดเพียง	

5	แสน	4	หมื่นคน	เท่ากับเกิดเพียง	0.8%	ต่อประชากรทั้งหมด

เท่านั้น

	 เราจะได้ยินเหตุผลต่างๆ	นานา	ที่ใช้อธิบายว่าทำาไมเด็กไทย

จึงเกิดน้อยลง

	 ผู้หญิงรุ่นใหม่อยู่เป็นโสดกันมากขึ้น	 คนรุ่นใหม่แต่งงานกัน

น้อยลง	 ผู้หญิงหลายคนยืนยันว่าหาผู้ชายที่จะมาแต่งงานด้วย 

ยากในสมัยน้ี	 ค่านิยมเก่ียวกับ	 “การมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง” 

“มีลูกหลานไว้สืบสกุล” ได้เปลี่ยนไปแล้ว	 คนรุ่นใหม่ไม่ต้องการ 

มีภาระในการเลี้ยงลูก	 การมีลูกในสังคมไทยสมัยน้ีมีค่าใช้จ่าย 

สูงมาก	 บางคนรวมทั้งผมสรุปง่ายๆ	 ว่าเป็นเพราะวิถีชีวิต

ของคนไทยได้เปลี่ยนไปแล้ว	 สารพัดเหตุผลที่จะมาใช้อธิบาย

ปรากฏการณ์ที่คนไทยมีลูกน้อยลง	แล้วแต่ใครจะคิด

 การเกิดในประเทศไทยจะลดลงในปีต่อๆ	ไปอีกหรือไม่

	 ตัวเลขจำานวนเด็กเกิดท่ีน้อยลงกว่าจำานวนคนตายเมื่อปี	 2564 

หลายคนตีความว่าเป็นเพราะการระบาดของโควิด-19	 ที่

ทำาให้เด็กเกิดน้อยลงและคนตายเพิ่มมาก	 สำาหรับผม	 เชื่อว่า

สถานการณ์โควิด-19	 เป็น	 “ตัวเร่ง”	ที่ทำาให้การเกิดลดลงและ

การตายเพิ่มเร็วขึ้น	แต่โควิด-19	ไม่ใช่	“ตัวหลัก”

	 เหตุผลที่แท้จริงคือนอกจากวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไป	 

ทำาให้คนมีลูกกันน้อยแล้ว	 ยังมีปัจจัยสำาคัญอีกประการหน่ึง 

ที่ไม่คอ่ยมีการพดูถึงกัน	คอื	สตรไีทยวยัเจรญิพนัธ์ุมจีำานวนลดลง 

อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการเกิดที่ลดลงเมื่อ	 20-30	 ปีก่อน	 

พูดอีกอย่างหน่ึงคือ	 “โรงงานผลิตลูก” ของประเทศไทยได้ 

ลดขนาดและกำาลังการผลิตลงอย่างมากแล้ว

	 ส่วนการตายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักที่สำาคัญคือ	 โครงสร้าง

อายขุองประชากรไทยทีมี่ผู้สงูอายเุปน็จำานวนและสดัสว่นทีส่งูขึน้	

เมื่อมคีนแก่มาก	ก็ตอ้งมคีนตายมากเป็นธรรมดา	เด๋ียวน้ี	70-80% 

ของคนตายเป็นคนมีอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 ซึ่งไม่แปลกที่ประชากร 

ยิ่งมีอายุสูงขึ้น	อัตราตายก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

aaaaaaaaa

 เด็กเกิดน้อย	ทำาให้ครอบครัวไทยเล็กลง

	 ผมขอนำา	“ขนาดครอบครัว”	ของผู้สูงอายุวัยกลาง	(70-79	ปี)	 

ในประสบการณ์ใกล้ตัวมาเป็นตัวอย่าง	เพื่อให้พวกเราได้จินตนาการ 

ภาพของครอบครัวไทยที่เล็กลงในยุคที่เด็กเกิดน้อย

	 พ่อแม่ของผมเมื่อเป็นผู้สูงอายุวัยกลาง	มีลูก	4	คน	แต่งงาน

แล้วทั้งหมด	4	คน	มีหลาน	10	คน

	 ครอบครัวของผมมีลูก	4	คน	แต่งงานแล้ว	2	คน	มีหลาน	2	คน

	 ครอบครัวเพื่อนคนหน่ึงมีลูก	2	คน	แต่งงานแล้ว	1	คน	ไม่มีหลาน

	 ครอบครัวเพื่อนคนหนึ่งมีลูก	2	คน	ไม่แต่งงานเลย

	 ครอบครัวเพื่อนคนหนึ่งมีลูก	1	คน	แต่งงานแล้ว	ไม่มีหลาน

	 ครอบครัวเพื่อนคนหนึ่งมีลูก	1	คน	ไม่แต่งงาน

	 ครอบครัวเพื่อนคนหนึ่ง	ไม่มีลูก

	 เพื่อนคนหนึ่งไม่มีครอบครัว	ยังครองโสด	โดยไม่แต่งงาน

	 คนรุ่นเดียวกับผมซึ่งเป็นผู้สูงอายุวัยกลางมีหลานน้อยมาก

 แลว้ครอบครัวของทา่นละ่ครับ เปน็อยา่งไรบา้ง ทา่นแตง่งาน

แลว้หรือยงั ถ้าแตง่งานแลว้ ทา่นมลีกูก่ีคน ลกูๆ ของทา่นมหีลาน

ให้ท่านกี่คน...ครอบครัวไทยเล็กลงจริงๆ ขอบอก



	 เครื่องบินกระดาษ	 (paper	 airplane)	 เป็นเครื่องบินของเล่น 

ท่ีทำาจากกระดาษ	ด้วยการพับแผ่นกระดาษในรูปแบบท่ีทำาให้สามารถ 

ร่อนไดเ้หมอืนนก	เครื่องบนิกระดาษถูกใช้ ในการทดสอบการสร้าง

เครื่องบินจริง	แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นงานอดิเรกและงานฝีมือ

	 เครื่องบินกระดาษเกิดขึ้นราว	 500	 ปีก่อนคริสตศักราช	 ใน

ประเทศจีนโบราณที่สามารถผลิตกระดาษได้	และในประเทศญี่ปุ่น

ในช่วงเวลาต่อมาที่พัฒนามาจากศิลปะการพับกระดาษของญี่ปุ่น	

(origami)

	 การแข่งขันเครื่องบินกระดาษมี	3	ประเภทคือ	ระยะทาง	เวลา

ร่อนอยู่ในอากาศ	 และบินฉวัดเฉวียน	 เครื่องบินกระดาษสามารถ 

ร่อนได้ด้วยหลักอากาศพลศาสตร์	ได้แก่	1.	แรงพุ่ง	ท่ีส่งให้เครื่องบิน 

แล่นไปข้างหน้า	 2.	 แรงยกของอากาศ	 ที่ ไหลผ่านพื้นผิวราบ 

จะยกเครื่องบินในลอยขึ้น	3.	แรงดึงดูด	ที่ต่อต้านแรงยกและดึงให้

เครื่องบินต่ำาลง	 และ	 4.	 การต้านของอากาศ	ที่ต้านแรงพุ่งทำาให้

เครื่องบินช้าลง

	 การพับเครื่องบินกระดาษที่สามารถเพิ่มข้อ	 1	 กับ	 2	 และลด 

ข้อ	 3	 กับ	 4	 ย่อมทำาให้เครื่องบินน้ันร่อนได้ตามความประสงค์	 

ผู้สนใจสามารถสืบค้นวิธีพับเครื่องบินกระดาษได้จากเว็บ	 โดยใช้ 

คำาค้น	“paper	airplane”

	 การปาเครื่องบนิกระดาษเปน็พธีิกรรมหน่ึงของการมอบรางวลั

อีกโนเบลประจำาปี	 โดยในปีน้ียังคงจัดแบบทางไกลอยู่	 กิจกรรม 

ปาเครื่องบินกระดาษจึงเป็นการอัดวิดิโอล่วงหน้า	 (ดูรูป)	 โดยพิธี

มอบรางวลัอกีโนเบลครัง้น้ีเปน็ครัง้ที	่32	ได้จดัขึน้ในวนัพฤหัสบดทีี	่

15	กันยายน	2565	ทาง	webcast	(ดูพิธีมอบรางวัลได้ที่	https://

improbable.com/ig/2022-ceremony/)

 รางวัลอีกโนเบลประจำาปี	2565	ในสาขาต่างๆ	มี	10	รางวัล	

ได้แก่

 สาขาโรคหัวใจประยุกต์	มอบให้กับนักวิจัย	5	คน	จากสาธารณรัฐ 

เช็ก	เนเธอร์แลนด์	สหราชอาณาจักร	สวีเดน	และอารูบา	(Eliska	

Prochazkova,	 Elio	 Sjak-Shie,	 Friederike	Behrens,	Daniel	

Lindh	และ	Mariska	Kret)	ที่ร่วมมือกันศึกษาและพบว่า	ครั้งแรก

ทีคู่ร่กัใหมไ่ดรู้้จักกันและถูกใจกันน้ัน	หัวใจของทัง้คูจ่ะเตน้พร้อมกัน
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รางวัลอีกโนเบล วรชัย ทองไทย
varachai.tho@mahidol.ac.th

เครื่องบินกระดาษ

รางวัลอีกโนเบล:	รางวัลที่ทำาให้หัวเราะก่อนคิด

 สาขาวรรณคด ี	มอบให้แก่นักวิจัยจากแคนาดา	สหรัฐอเมริกา	

และสหราชอาณาจักร	 (Eric	Martinez,	Francis	Mollica	และ	

Edward	Gibson)	ที่ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ว่า	อะไรทำาให้เอกสาร

ทางกฎหมายเข้าใจยากโดยไม่จำาเป็น

 สาขาชีววิทยา	 มอบให้กับนักวิจัยจากบราซิลและโคลอมเบีย 

(Solimary	Garcia-Hernandez	กับ	Glauco	Machado)	ท่ีร่วมกัน 

ศึกษาว่า	การที่แมงป่องท้องผูก	จะส่งผลต่อการหาคู่อย่างไร

 สาขาการแพทย ์ 	 มอบให้กับนักวิจัยโปแลนด์	 (Marcin	

Jasinski,	Martyna	Maciejewska,	Anna	Brodziak,	Michat	

Gorka,	 Kamila	 Skwierawska,	 Wiestaw	 Jedrzejczak,	

Agnieszka	 Tomaszewska,	Grzegorz	 Basak	 และ	 Emilian 

Snarski)	ที่แสดงให้เห็นว่า	คนไข้ที่เข้ารับการรักษาโรคมะเร็งด้วย

วิธีเคมีบำาบัดที่มีสารพิษ	จะมีผลข้างเคียงน้อยลง	ถ้าได้นำาไอศกรีม

ไปแทนที่วิธีบำาบัดที่ใช้ตามปกติวิธีใดวิธีหนึ่ง

 สาขาวิศวกรรม	 นักวิจัยญี่ปุ่น	 (Gen	 Matsuzaki,	 Kazuo	

Ohuchi,	Masaru	Uehara,	Yoshiyuki	Ueno	และ	Goro	Imura)	

ท่ีได้ร่วมมือกันค้นหาวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด	ท่ีคนเราจะใช้น้ิวหมุนปุ่ม

 สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ	 มอบให้นักวิจัยจากเนเธอร์แลนด์

และกัวเตมาลา	 (Peter	 de	 Smet	 กับ	 Nicholas	 Hellmuth)	 

ทีร่่วมกันศกึษา	ภาพวาดพธีิกรรมบนเครื่องปัน้ดนิเผามายาโบราณ 

ด้วยการใช้ศาสตร์หลายแขนง

 สาขาฟิสิกส ์	 เป็นรางวัลร่วมของนักวิจัย	 2	 กลุ่ม	 จากจีน	 

สหราชอาณาจักร	ตรุกี	และสหรัฐอเมรกิา	(Frank	Fish,	Zhi-Ming	

Yuan,	Minglu	Chen,	Laibing	Jia,	Chunyan	Ji	และ	Atilla	

Incecik)	 ที่พยายามทำาความเข้าใจว่า	 ทำาไมเป็ดสามารถว่ายน้ำา

เป็นรูปแบบได้

 สาขาสันติภาพ	 มอบให้นักวิจัยจากจีน	 ฮังการี	 แคนาดา 

เนเธอรแ์ลนด	์สหราชอาณาจักร	อติาล	ีออสเตรเลยี	สวสิเซอรแ์ลนด	์ 

และสหรัฐอเมริกา	 (Junhui	 Wu,	 Szabolcs	 Szamado,	 

Pat	Barclay,	Bianca	Beersma,	Terence	Dores	Cruz,	Sergio	

Lo	Iacono,	Annika	Nieper,	Kim	Peters,	Wojtek	Przepiorka, 

Leo	Tiokhin	และ	Paul	Van	Lange)	ที่ร่วมกันพัฒนา	“ขั้นตอน

วิธี”	(algorithm)	เพื่อช่วยให้คนชอบนินทาตระหนักว่า	เมื่อไรควร

พูดความจริงและเมื่อไรควรพูดโกหก

 สาขาเศรษฐศาสตร	์มอบให้กับนักวจัิยจากอติาล	ี(Alessandro	

Pluchino,	Alessio	Emanuele	Biondo	และ	Andrea	Rapisarda)	 

ท่ีอธิบายด้วยแบบจำาลองคณิตศาสตร์ว่า	ทำาไมการประสบความสำาเร็จ 

สูงสุดไม่ได้ตกอยู่กับคนที่มีความสามารถมากที่สุด	 แต่กลับกลาย

เป็นคนที่โชคดีที่สุดต่างหาก

 สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย	 มอบให้นักวิจัยจากสวีเดน	

(Magnus	 Gens)	 ที่ ได้พัฒนาหุ่นจำาลองกวางมูส	 เพื่อใช้ ในการ

ทดสอบการชน

รูป:	กิจกรรมปาเครื่องบินกระดาษ

ที่มา:	 https://improbable.com/ig/2022-ceremony/สืบค้นเมื่อ	21	กันยายน	2565
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ มนสิการ กาญจนะจิตรา
manasigan.kan@mahidol.edu

The Great Resignation - ปรากฏการณ์ลาออกระลอกใหญ่ - เกิดอะไรขึ้นกับคนทำางาน?

	 จากการลาออกจำานวนมากของพนักงานทำาให้บริษัทต่างๆ	

ต้องปรับตัวเพื่อรักษาบุคลากรไว้กับองค์กรให้นานท่ีสุด	ในปี	2564	 

บริษัทท่ีมีอัตราการลาออกสูง	 เช่น	McDonalds	 ได้ปรับค่าแรงข้ึน	

10%	 สำาหรับพนักงานที่ยังคงทำางานอยู่	 และเพิ่มค่าจ้างของ 

พนักงานท่ีเข้าใหม่เป็น	11–17	เหรียญ	และยังเพ่ิมสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

เช่น	การดูแลเด็กฉุกเฉิน	การลาโดยได้รับค่าจ้าง	การจ่ายค่าเล่าเรียนให้	 

จากการปรับเพิ่มรายได้และสิทธิประโยชน์ดังกล่าว	ทำาให้บริษัท 

สามารถเพิ่มจำานวนบุคลากรได้มากขึ้นจากต้นปี
5
	 โดยแรงงาน 

กลุ่มน้ีท่ีได้รับค่าแรงต่ำามักจะไม่ได้ออกจากตลาดแรงงาน	แต่เป็นการ 

“ปรับเปลี่ยนงาน”	 เพื่อยกระดับรายได้ ให้ดีขึ้น	 การที่บริษัท 

ปรบัเพิม่คา่จ้างจึงตอบสนองตอ่ความตอ้งการของแรงงานกลุม่น้ี	 

แต่ในแรงงานกลุ่มอื่น	 โดยเฉพาะที่เป็นแรงงานทักษะสูง	 ความ

ต้องการมีความสลับซับซ้อนมากกว่าน้ัน	 นโยบายการทำางาน

ในอนาคตอาจจะต้องมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของบุคลากรที่แตกต่างกัน	องค์กรที่ให้ โอกาสบุคลากร

ได้เติบโต	มีนโยบายการทำางานที่หลากหลาย	และมีสิ่งแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการทำางาน	 จะทำาให้รักษาบุคลากรที่มีค่าไว้กับองค์กร

ได้อย่างยั่งยืน

	 ต้ังแต่ต้นปี	2563	ท่ีโควิด-19	ได้เข้ามามีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน 

ของโลก	ทั้งด้านสุขภาพ	เศรษฐกิจ	การทำางาน	และการใช้ชีวิต	

แต่หลังจากสถานการณ์โควิด-19	เริ่มคลี่คลายและคนส่วนใหญ่

กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้มากขึ้น	 ในด้านการทำางานกลับมีคน

จำานวนมากที่ต้องการลาออกจากงานที่ทำาอยู่	 ปรากฏการณ์น้ี 

เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก	 จนเรียกปรากฏการณ์น้ีว่า	 

“The	 great	 resignation”	 หรือ	 “การลาออกระลอกใหญ่”	

ทำาไมคนทีมี่งานทำากลบัตอ้งการลาออก	กลุม่ไหนตดัสนิใจทิง้งาน

มากกว่ากัน	และหน่วยงานต่างๆ	จะต้องปรับตัวอย่างไร

	 ข้อมูลจากการสำารวจของ	 Bureau	 of	 Labor	 Statistics	 

ของสหรัฐอเมริกา	 พบว่า	 อัตราการลาออกโดยสมัครใจของ 

คนทำางานเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยเดือนละ	 3.5	 ล้านคนในปี	 2562	 

เป็นเฉลี่ย	4	ล้านคนต่อเดือนในปี	2564	หรือเพิ่มขึ้น	14%	เมื่อ

เทียบกับก่อนที่จะมีโควิด
1

	 นอกจากคนที่ลาออกมีมากขึ้นแล้ว	 คนที่ยังทำางานอยู่เป็น 

จำานวนไม่น้อย	 ก็คิดที่จะลาออกเช่นกัน	 งานวิจัยของ	 Gloat	 

ที่เก็บข้อมูลในปี	 2564	 พบว่าเกือบครึ่งของคนที่ทำางานอยู่	

(48.1%)	 ตอบว่ากำาลังหางานใหม่	 หรือมีแผนจะหางานใหม่ใน	 

90	วัน
2
	และที่น่าสนใจคือ	ผู้หญิงลาออกมากกว่าผู้ชาย	

	 งานวิจัยของ	Gusto	ซึ่งเก็บข้อมูลธุรกิจขนาดเล็กและขนาด

กลาง	ตัง้แตต่น้ป	ี2563	จนถึงปลายปี	2564	พบวา่	เดอืนสงิหาคม	

2564	เป็นเดือนที่มีการลาออกมากที่สุด	โดยมีอัตราการลาออก

ของผู้ชายอยูท่ีร้่อยละ	4.4	ในขณะทีผู้่หญงิลาออกถึงรอ้ยละ	5.5
3
 

	 ทำาไมคนทำางานจำานวนมากถึงลาออก	คำาตอบคือ	ภาวะหมดไฟ 

และความเครียดจากการทำางาน	 เม่ือต้องทำางานท่ีบ้านในขณะท่ี 

ต้องดูแลครอบครัวและต้อง	“พร้อมตลอดเวลา”	เพื่อการทำางาน	 

ซ่ึงคนเป็นแม่จะแบกรับภาระมากกว่าพ่อเป็นอย่างมาก	คำาสัมภาษณ์ 

ผู้หญิงท่ีเป็นแม่ของลูก	2	คน	อายุ	7	และ	11	ขวบท่ีต้องรับผิดชอบ 

ทั้งหน้าที่การงาน	 ขณะเดียวกันต้องรับผิดชอบครอบครัวด้วย	

สะท้อนปัญหาและความกดดันที่ผู้หญิงต้องแบกรับ	 ซึ่งนำามาสู่

ความคิดที่จะเปลี่ยนงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น	 ทั้งในแง่เวลา	

และการประเมินผลงาน

 “ฉันรู้สึกล้มเหลวในทุกๆ อย่างที่ทำา ล้มเหลวในงาน ล้มเหลว 

ในการทำาหน้าท่ีแม่ เพราะฉันคิดว่าฉันทำาในส่ิงท่ีเกือบจะเป็นไปไม่ได้  

ต้องทำางานให้ ได้ผลงานดี ในขณะเดียวกันต้องเป็นครูตอน 

ลูกเรียนออนไลน์ ต้องดูแลลูก ในขณะเดียวกันต้องพร้อมเสมอ 

กับหน้าจอ ถ้าหากมีข้อความส่งมา หรือมีโทรศัพท์เข้ามาแล้ว 

ไม่ตอบทันที ฉันจะถูกประเมินผลงานต่ำามั้ย.....”
4

	 จากภาระที่ต้องแบกรับดังกล่าว	 ผู้หญิงจึงต้องการลดเวลา

งานลง	หรือออกจากงานมากกว่าผู้ชาย aaaaaaaaa
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แผนภูมิ:	 ร้อยละของคนทำางานที่ตัดสินใจปรับเปลี่ยนการทำางานเพราะ 

	 สถานการณ์โควิด-19	เทียบชายหญิง
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ประชากรประชุมกัน

	 เมื่อวันที่	 11	 สิงหาคม	 2565	 คณะกรรมการจริยธรรม 

การวิจัย	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 

จัดกิจกรรม	 IRB	Talk	 คร้ังท่ี	 3	 ในหัวข้อ	 “ศาสตร์และศิลป์การใช้ 

ประโยชน์ผลงานวิชาการของคนอื่นโดยไม่ให้ละเมิดจริยธรรม” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้	แลกเปลี่ยนประสบการณ์	และ

รว่มพดูคยุกับผู้เขา้ฟงัเก่ียวกับการนำาผลงานทางวชิาการไปใช้ได้

อย่างถูกต้อง	เหมาะสม	และไม่ละเมิดจริยธรรม	กิจกรรมครั้งนี้

ได้รับเกียรติจากวิทยากร	2	ท่าน	คือ	รองศาสตราจารย์	ดร.ชาย	

โพธิสิตา	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สิรินทร์ยา	พูลเกิด	ดำาเนิน

รายการโดย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.จรัมพร	 โห้ลำายอง	 โดยจัด

กิจกรรมผ่านรูปแบบออนไลน์ทางโปรแกรม	 ZOOM	meeting		

และ	Facebook	Live	มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า	90	คน

	 สามารถรับชมกิจกรรมย้อนหลังได้ท่ี	 https://www.facebook. 

com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY/videos/2888406358130161

เสวนาใต้ชายคาประชากร

aaaaaaaaa aaaaaaaaa

นานาสาระจากห้องสมุด
แนะนำาหนังสือ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการยุติ

การตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม

	 อ ง ค์ ก า ร อ น า มัย โ ล ก	

(World	Health	Organization:	 

WHO)	 ให้ความสำาคัญต่อ

ปัญหาการยุติการตั้งครรภ์ที่

ไม่ปลอดภัยเพราะเป็นหน่ึง

ในสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ผู้หญิง

ตั้งครรภ์ทั่วโลกต้องเสียชีวิต 

การยุติ การตั้ งครร ภ์แบบ 

องค์รวม	 เป็นบริการสุขภาพ

ด้ านห น่ึงแต่แตกต่ างจาก

บรกิารสขุภาพทัว่ไป	เนื่องจาก

มีความละเอียดอ่อนต่อตัว

บุคคลและสังคมรอบข้าง

	 หนังสือคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	เพื่อการยุติการต้ังครรภ์ 

ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม	 (Standard	 of	 Practice	 for	

Comprehensive	Safe	Abortion	Care)	โดยกรมอนามัยร่วม

กับเครือขา่ยสนับสนุนทางเลอืกของผู้หญงิทีท่อ้งไมพ่ร้อม	ใชเ้ปน็

แนวทางจัดบริการในสถานบริการที่ได้มาตรฐาน	ให้บริการแบบ

องค์รวมให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้รับบริการ	 เรียบเรียง

สาระสำาคัญทางวิชาการจาก	 (1)	 แนวทาง	 Comprehensive	

Abortion	Care	จัดทำาโดยองคก์ารอนามัยโลก	(2)	International	

Planned	Parenthood	Federation	(IPPF)	และ	(3)	แนวปฏิบัติ

จริงจากเครือข่ายอาสาส่งต่อเพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย	

(Referral	System	for	Safe	Abortion:	RSA)	ประกอบกันเพื่อ

สังเคราะห์เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานสำาหรับประเทศไทย

	 เน้ือหาของคู่มือเล่มน้ี	 (1) บทนำา: การยุติการตั้งครรภ์ที่

ปลอดภัยแบบองคร์วม	ทีม่า	กระบวนการและสิง่จำาเปน็สำาหรบั

การให้บริการยุติการตั้งครรภ์แบบองค์รวม	 (2) แนวทางการ 

ปรึกษาทางเลือกและการประเมินข้อบ่งช้ี	 การประเมินข้อบ่งช้ี 

การต้ังครรภ์ตามกฎหมายเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการส่งต่อ 

หน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์	 (3) แนวทางการปฏิบัติก่อน 

การให้บรกิารยตุกิารต้ังครรภ์	ปรกึษา	ซกัประวตั	ิตรวจรา่งกาย

ทางห้องปฏิบัติการ	 (4) แนวทางการปฏิบัติระหว่างและหลัง 

ยุติการต้ังครรภ์ เทคนิค	วิธีการ	การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ 

การดูแลก่อนกลับบ้าน	 (5) แนวทางการดูแลและติดตามผล

หลังยุติการตั้งครรภ์	 การดูแลภาวะแทรกซ้อน	 การคุมกำาเนิด 

และขอ้พงึระวงัตอ่การตตีราผู้ยตุกิารตัง้ครรภ์ซ้ำา	(6) การบรหิาร 

จัดการการใช้ยาเพื่อยุติการต้ังครรภ์	การเบิกจ่ายยาและรายงาน 

การใช้ยา	 คู่มือเล่มน้ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ 

ที่ให้การดแูลสขุภาพสตรีทีต่ัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมและตดัสนิใจยตุกิาร

ตั้งครรภ์	ได้รับบริการที่ปราศจากอคติ	มีศักดิ์ศรี	และปลอดภัย

อย่างเป็นองค์รวม

ที่มา:	เรืองกิตติ์	 ศิริกาญจนกูล.	 (2562).	 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการยุติการ 

	 ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม	(พิมพ์ครั้งที่	2).	กรุงเทพฯ:	เฌอมาศ.

จัดเป็นประจำาทุกวันพุธ	 เวลา	 12.30-13.30	 น.	 ณ	 สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม	 สนใจกำาหนดการเสวนาแต่ละเดือน	 สามารถดูราย

ละเอียดได้ที่	 ipsr.mahidol.ac.th	 และรับชมย้อนหลังได้ที่	 Facebook:	

IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

ครั้งที่ 1181	 “Socioeconomic	 inequalities	 in	 health	 outcomes	

among	the	older	population	in	the	era	of	Thailand’s	Universal	

Health	Coverage”	Sirinya Kaikeaw,	17	ส.ค.	65

ครั้งที่ 1182	 “Epidemiological	modelling”	Professor Dr. Lennert 

Veerman and Dr. Leopold Aminde, 24 ส.ค. 65

ครั้งที่ 1183	 “Determinants	 of	 non-utilization	 of	 maternal	

healthcare	 services:	 the	 role	 of	 individual,	 household,	 and	

community	factors”	Mr. Abubakar Yakubu Abbani,	31	ส.ค.	65

ครั้งที่ 1184	 “Immigration	detention	&	alternatives	in	Thailand”	

Chawaratt Chawarangkul,	31	ส.ค.	65

ครั้งที่ 1185	 “Civil	Society	Organizations	(CSOs),	born	in	Thailand,	

active	 in	 Burma:	 transborder	 activities	 by	 Burma’s	 ethnic	

minorities	before	 the	 coup	 (2011-2021)”	Dr. Hideyuki Okano,  

7	ก.ย.	65

ครั้งที่ 1186	 “Discrimination	during	COVID-19:	assessing	migrant	

fishers’	vulnerability	to	forced	labor	in	Thailand”	Johanna Lee,  

14	ก.ย.	65

ครั้งที่ 1187	 “Pro	Environmental	Behavior	[PEB]	among	various	

demographic	 composition	 of	 Bhutanese	 population”	 Pema 

Yangchen Dazer,	19	ก.ย.	65

ครั้งที่ 1188	 “ปจัจัยทีม่อีทิธิพลตอ่การไดร้บัการรบัรองจรยิธรรมการวจัิย

ในมนุษย์ของแต่ละคณะและสถาบัน”	ดวงวิไล ไทยแท้,	21	ก.ย.	65

ครั้งที่ 1189	 “The	long-term	impact	of	diverse	parental	migration	

experiences	on	transition	to	adolescent:	a	case	study	of	Thailand”	

Assoc. Prof. Dr. Aree Jampaklay and Assoc. Prof. Dr. Jordan, 

Lucy Porter,	21	ก.ย.	65

ครั้งที่ 1190	 “The	global	parenting	initiative:	innovating	delivery	

of	parenting	and	psychosocial	support	to	families	living	on	the	

Thailand-Myanmar	border”	Dr. Amanda Sim,	28	ก.ย.	65

ดวงวิไล ไทยแท้
duangwilai.tha@mahidol.ac.th

นงเยาว์ บุญเจริญ
nongyao.bun@mahidol.ac.th

กิจกรรม IRB Talk ครั้งที่ 3



	 ในปี	 2022	 มีงานวิจัยจากสถาบันวิจัยสุขภาพ	 (Health	

Research	Institute	(INCLIVA))	มหาวทิยาลยัวาเลนเซยี	ประเทศ

สเปน	 ได้ศึกษาพันธุกรรม

ของศตวรรษิกชนว่ามีผลต่อ 

ความเปราะบางของบุตรหลาน

หรือไม่	งานวิจัยนี้เก็บรวบรวม

พลาสมาและนิวเคลียร์เดี่ยว 

ในเลือดจากศตวรรษิกชน	63	คน 

และบุตรหลานของคนร้อยปี 

และไม่ใช่คนร้อยปีกลุ่มละ	88	คน	 

ผลการศึกษายืนยันว่า	พันธุกรรม 

มีผลต่อความเจ็บป่วยและ

ความเปราะบางของบุตรหลาน	 โดยบุตรหลานของคนร้อยปี 

จะมีพันธุกรรมหรือยีนส์เฉพาะที่เรียกว่า	 miRNA	 and	 mRNA	

ซึ่งเป็นมรดกจากพันธุกรรมของพ่อแม่	 ที่ทำาให้เกิดภาวะเจ็บป่วย

และเปราะบางน้อยกว่าบุตรหลานของผู้ที่ไม่ได้เป็นศตวรรษิกชน
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ชวนอ่าน

สถิติน่ารู้

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

เพราะมีพันธุกรรมดี จึงทำาให้เป็นศตวรรษิกชน

 กาญจนา เทียนลาย
kanchana.tha@mahidol.ac.th

การเกิดในประเทศไทยในยุคหลังวิกฤตโควิด-19

	 ในอดตีประเทศไทยเคยมจีำานวนเดก็เกิดเกินปลีะกวา่หน่ึงลา้นคน 

เรียกการเกิดในช่วงน้ันว่า	 “เด็กรุ่นเกิดล้าน”	 (เกิดปี	 2506-2526)	 

จากน้ันจำานวนเด็กเกิดได้ต่ำากว่าปีละหน่ึงล้านคนมาโดยตลอด	ในปี	2564 

จำานวนเกิดลดต่ำามากจนเหลือเพียง	5	แสน	4	หมื่นคนเท่าน้ัน	เรียกได้ว่า	 

“จำานวนเกิดต่ำากว่าจำานวนตายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์”	 

(ตาย	5	แสน	6	หมื่นคน)	การเกิดท่ีลดลงเช่นน้ีเป็นผลมาจากหลากหลาย 

ปัจจัย	เช่น	การคุมกำาเนิด	การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและ

สังคม	การเปลี่ยนบทบาทชายหญิง

ศุทธิดา ชวนวัน
sutthida.chu@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน

ที่มา:	สำานักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย

ที่มา:	 Ingles,	 M.,	 Belenguer-Varea,	 A.,	 Serna,	 E.,	 Mas-Bargues,	 C.,	 

	 Tarazona-Santabalbina,	 F.	 J.,	 Borras,	 C.,	 PhD,	 &	 Vina,	 J.	 (2022). 

	 Functional	Transcriptomic	Analysis	of	Centenarians’	Offspring	Reveals 

	 a	Specific	Genetic	Footprint	That	May	Explain	That	They	Are	Less	Frail	 

	 Than	 Age-Matched	 Noncentenarians’	 Offspring.	 The Journals of  

 Gerontology: Series A.	doi:10.1093/gerona/glac119

ที่มา:	 https://www.freepik.com/

	 สืบค้นเมื่อ	14	กันยายน	2565

รูป:	การวิจัยเกี่ยวกับยีนต์

	 การเกิดที่ลดลง	 ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประชากร	

อาทิ	การลดลงของวัยแรงงาน	จำานวนคลื่นประชากรท่ีเกิดในรุ่นเกิดล้าน 

และกำาลังทยอยเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ	จำานวนผู้มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้น 

และต้องการผู้ดูแล	 รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้ม 

อยู่คนเดียวตามลำาพังมากข้ึน	รวมท้ังการอยู่อาศัยในแบบครอบครัวเด่ียว 

ที่มีแต่พ่อแม่ลูกเท่านั้น

	 ขอปิดท้ายด้วยการเชิญชวนท่านผู้อ่านลองมาทายกันเล่นๆ	 ว่า	 

ในปี	2565	จำานวนเด็กเกิดในประเทศไทยจะสูงขึ้นจากปี	2564	หรือ

ว่าจะลดต่ำาลงไปอีก	



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 จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ปราโมทย์ ประสาทกุล ศุทธิดา ชวนวัน กองบรรณาธิการ กฤติญา สำาอางกิจ 
กัญญา อภิพรชัยสกุล กาญจนา เทียนลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ เกียรตินิยม ขันตี จรัมพร โห้ลำายอง เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ณปภัช สัจนวกุล พอตา บุนยตีรณะ นงเยาว์ บุญเจริญ นนทวัชร์  
แสงลออ นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ภาสกร บุญคุ้ม มนสิการ กาญจนะจิตรา วิภาพร จารุเรืองไพศาล โยธิน แสวงดี วรชัย ทองไทย ศิรินันท์  
กิตติสุขสถิต สักกรินทร์ นิยมศิลป์ สิรินทร์ยา พูลเกิดสุชาดา ทวีสิทธ์ิ สุภรต์ จรัสสิทธ์ิ สุภาณี ปล้ืมเจริญ สุรีย์พร พันพ่ึง 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 18	ก.ค.	65	คณะจัดทำารายงานสุขภาพคนไทย	เสนอข้อมูลในเวที	รายงานสุขภาพคนไทย	ปี	2565:	ชวนกันปักหมุดจุด	Focus	 
เร่งสร้าง	ร่วมเสริม	ณ	อาคาร	สสส.	c 21	ก.ค.	65	รศ.ดร.อารี จำาปากลาย	ผู้อำานวยการ	ต้อนรับ	Dr. Reiko Hayashi,	APA 

President	และ	Ms. Akiko Yokoyama,	Project	Coordinator	of	JICA	Thailand	ร่วมหารือการบริหารจัดการสมาคมฯ	c 21-22	
ก.ค.	65	อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย	์และคณะ	จัดอบรม	“การพัฒนาทักษะนักศึกษาต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข:	HappyU	

Digital	Upskill”	ให้กับนักศึกษา	7	มหาวิทยาลัย	ณ	โรงแรมโนโวเทล	กรุงเทพ	c 21	ก.ค.	65	รศ.ดร.กฤตยาอาชวนิจกุล	ดำาเนิน 

การประชุม	 “สถานการณ์การเข้าถึงบริการยุติการต้ังครรภ์หลังการแก้กฎหมายการทำาแท้ง”	 เพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ 

ท้องไม่พร้อมครั้งที่	54	ออนไลน์	c 25-26	ก.ค.	65	สถาบันฯ	จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน	ครั้งที่	32	
ณ	โรงแรมเซ็นทรา	บาย	เซ็นทารา	ชะอำา	บีช	รีสอร์ท	หัวหิน	c 26	ก.ค.	65	รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา	บรรยายหัวข้อ	What	are	the	

challenges	for	graduate	student	researchers	and	human	rights	academics,	who	want	to	work	on	sensitive	child-related	

issues?	ในการประชุมวิชาการ	Children’s	Rights	Research	Ethics	Forum	2	c 7	ก.ค.	65	สถาบันฯ	ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	70	พรรษา	ณ	หน้าอาคารสำานักงาน

อธิการบดี	ม.มหิดล	c 1	ส.ค.	65	กลุ่มพัฒนากิจกรรม	Healthy	Workplace	จัดกิจกรรม	“ปาร์ตี้สายเขียว”	ครั้งที่	1	ณ	สถาบันฯ	
c 2-4	ส.ค.	65	รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ร่วมประชุมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตร์การดำาเนินงานปัจจัยสังคมกำาหนด

สุขภาพ	ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ณ	ประเทศอินเดีย	c 3	ส.ค.	65	ต้อนรับนักศกึษาใหม่ในงานปฐมนิเทศประจำาปีการศึกษา 
2565	 และแสดงความยินดีบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 หลักสูตรนานาชาติ	 ประจำาปีการศึกษา	 2564	c 4	 ส.ค.	 65	 
รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์	ร่วมงานเปิดอาคาร	Training	and	Rehabilitation	Center	for	Thai	and	Migrant	Labour		(L-TRec)	

ณ	บ้าน	LPN	จ.ปทุมธานี	c 8	ส.ค.	65	รศ.ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ	

ม.มหิดล	และคณะ	เยีย่มชมสว่นงานเพื่อรับฟงัและหาแนวทางความร่วมมือด้าน	Social	Engagement	กับ	Policy	Advocacy	(MUSEF	

Executive	Visit)	c 10	ส.ค.	65	อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล	ร่วมพูดคุยหัวข้อ		“Social	protection	coverage	of	vulnerable	group	

after	post-pandemic”	ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำาหรับผู้สูงอายุร่วมกับประเทศสมาชิก

อาเซียนและอาเซียนบวกสาม	ณ	โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	กรุงเทพฯ	c 11	ส.ค.	65	คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	จัดกิจกรรม	
IRB	TALK	ครั้งที่	3	หัวข้อ	“ศาสตร์และศิลป์การใช้ประโยชน์ผลงานวิชาการของคนอื่นโดยไม่ให้ละเมิดจริยธรรม”	c 12	ส.ค.	65	
สถาบันฯ	ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผ่านระบบออนไลน์	เรื่อง	“โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการระดับพื้นที่	เพื่อสร้างเสริมสุข 

ภาวะเด็กปฐมวัย	 พื้นที่ต้นแบบ	 อ.สองพี่น้อง	 จ.สุพรรณบุรี”	 โดย	 ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ	 และคณะ	c 13-17	 ส.ค.	 65	 
รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์	 จัดอบรม	 “การสร้างแนวปฏิบัติองค์กรที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศแบบมีส่วนร่วม”	 ให้กับมูลนิธิเอ็มพลัส	

ที่องค์กร	FHI	360	c 19	ส.ค.	65	สถาบันฯ	มอบคอมพิวเตอร์เก่าให้แก่	โรงเรียนบ้านวังน้ำามอก	ต.พระพุทธบาท	อ.ศรีเชียงใหม่	
จ.หนองคาย	c 20	ส.ค.	65	รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา	ร่วมพูดคุยหัวข้อ	“สุขภาพกาย-จิต	ตั้งแต่โควิด-19	บุกโลก”	ในการเสวนา 

วิชาการ	“The	Post-COVID	World:	Life	after	the	pandemic:	โลกหลังยุคโควิด:	วิถีชีวิตภายหลังการแพร่ระบาด”	ออนไลน์	 

c 22-26	ส.ค.	65	รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร ์	เข้าร่วมประชุมสรุปปิดโครงการวิจัย	Thai	Coast	Project:	Coastal	Vulnerability,	

Resilience,	and	Adaptation	in	Thailand	ณ	University	of	Sussex,	UK	c 24	ส.ค.	65	Prof. Dr. Lennert Veerman	และ	

Dr. Leopold Aminde	จาก	Griffith	University	ออสเตรเลีย	ร่วมบรรยายหัวข้อ	Health	in	All	Policies:	Valuing	the	health	

benefits	of	active	transport	และ	Modelling	the	health	and	cost	impacts	of	excess	dietary	sodium	intake	in	selected	

low-	and	middle-income	countries	c 25	ส.ค.	65	อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน	และ	รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ 

ร่วมพูดคุยหัวข้อ	“เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน	เพื่อการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ”	ในงานเวทีเปิดคลังความรู้	มส.ผส.	2565	ออนไลน์	 

รูป	1 c 26	ส.ค.	65	รศ.ดร.อารี จำาปากลาย รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา	และ	รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค	์ เข้าร่วมการเสวนา 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล	MU:	The	Way	Forward	2022	ณ	ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร	รูป	2	c 26	ส.ค.	65	รศ.ดร.ปิยวัฒน์  

เกตุวงศา	 ร่วมพูดคุยกับ	คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ	 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 ในสัมมนาพิเศษ	MUSEF	Webinar	 เรื่อง	 

เพิม่ศกัยภาพเดก็ไทยดว้ย	“โรงเรยีนฉลาดเลน่”	ออนไลน์	c 29	ส.ค.	65	รศ.ดร.ศรินัินท ์กิตตสิขุสถิต	และคณะ	จัดงานเวทเีสวนา	More	

Than	Happiness:	ม.แดนแห่งความสุขณ	โรงแรมแกรนด์	ริชมอนด์	นนทบุรี	ออนไลน์	c 30	ส.ค.	65	ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์  

ประสาทกุล กล่าวต้อนรับและเปิดประเด็นข้อท้าทายท่ีสำาคัญเก่ียวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุของสังคมไทย	 ในงานเวทีเปิดคลังความรู้	 

มส.ผส.	 2565	ณ	 โรงแรมอัศวิน	 แกรนด์	 คอนเวนชัน	 กรุงเทพฯ	 รูป	 3	c 30	 ส.ค.	 65	 รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร	 นำาเสนอผล 

การวิจัยโครงการ	Strengthening	Mental	Health	and	Psycho-Social	Support	Systems	and	Services	for	Children	and	

Adolescents	in	East	Asia	and	Pacific	Region	ณ	รพ.ศรีธัญญา	c 2	ก.ย.	65	รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์	ต้อนรับ	Dr. Takehito  

Kamata	 จาก	 Sophia	University	 ประเทศญ่ีปุ่น	 สัมภาษณ์เก่ียวกับการสร้างความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทยและในมหาวิทยาลัยไทย 

c 5	ก.ย.	65	อ.ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์	และคณะ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล

การเคลื่อนไหวด้วยแบบสอบถาม	 ภายใต้ โครงการ	 “การพัฒนาเครื่องมือและหลักฐานเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบ 

และตัดสินใจเชิงนโยบาย	ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ”	ณ	สถาบันฯ	c 5-6	ก.ย.	65	 
รศ.ดร.อารี จำาปากลาย	 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx)	ประจำาปี	2565	พร้อมร่วมรับฟังผลตรวจประเมินจากคณะกรรมการ	ณ	สถาบันฯ	ออนไลน์	c 5	ก.ย.	65	รศ.ดร.รศรินทร์ 

เกรย ์รศ.ดร.กาญจนา ตัง้ชลทพิย	์และ	รศ.ดร.อมุาภรณ ์ภัทรวาณชิย	์นำาเสนอผลการศกึษาโครงการวจัิยการพฒันาตวัชีว้ดัมาตรฐาน 

ครอบครัวเข้มแข็ง	 จัดโดย	 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออนไลน์	 

c 6	ก.ย.	65	รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์	ต้อนรับ	Ms. Tatiana Castillo Betancourt	นักศึกษาปริญญาเอก	และนักวิจัย	จาก	the	

University	of	Liege	ประเทศเบลเยี่ยม	สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างความเท่าเทียมทางเพศ	c 7	ก.ย.	 65	
รศ.ดร. Hideyuki Okano	จาก	Faculty	of	Applied	Sociology	Kindai	University	ประเทศญี่ปุ่น	บรรยายเรื่อง	Civil	Society	

Organizations	(CSOs),	Born	in	Thailand,	Active	in	Burma:	Transborder	Activities	by	Burma’s	Ethnic	Minorities	

before	the	Coup	(2011-2021)	c 7	ก.ย.	65	รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำายอง	จัดอบรม	“การบริหารจัดการ

องค์ความรู้สู่ความสุขในการทำางาน:	Routine	to	Happiness	(R2H)”	ณ	ม.สุโขทัยธรรมาธิราช	c 9	ก.ย.	65	สถาบันฯ	จัดอบรม	 
“การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	ประจำาปีงบประมาณ	2565”	c 12	ก.ย.	65	รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รศ.ดร.จรัมพร  

โห้ลำายอง รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป	์และ	นายนนทวัชร์ แสงลออ	ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ

การดำาเนินการวิจัยด้านแรงงานระหว่างกองเศรษฐกิจการแรงงาน	สำานักงานปลัดกระทรวงแรงงานc 12	ก.ย.	65	รศ.ดร.ศุทธิดา 

ชวนวัน	บรรยายหัวข้อ	“สถานการณ์	ความท้าทาย	และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย”	ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป

บทเรียนและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุแบบบูรณาการ	ณ	โรงแรม	42C	เดอะชิคโฮเทล	จ.นครสวรรค์	c 14	ก.ย.	65	
รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ	์ต้อนรับ	Johanna Lee,	Visiting	Researcher	ของสถาบันฯ	บรรยายเรื่อง	Discrimination	During 

Covid-19:	Assessing	Migrant	Fishers’	Vulnerability	to	Forced	Labor	in	Thailand	c 14	ก.ย.	65	รศ.ดร.อารี จำาปากลาย  

พร้อมด้วย	 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมลงนามการจัดทำาข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน	

Performance	Agreement	(PA)	ประจำาปีงบประมาณ	2566	ณ	สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ออนไลน์	รูป	4


