
	 ดจิิทลัโนแมด	(Digital	Nomad)	เปน็ศพัทท์ีเ่กิดขึน้ตัง้แตป่	ี1997 

และแพร่หลายขึ้นอย่างรวดเร็วนับจากน้ัน	 เพื่อเรียกผู้ย้ายถ่ินที่มี 

วิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดิจิทัล	 และไม่ยึดติดกับสถานที่ 

แห่งใดแห่งหน่ึง	 (location-independent)	 โดยการทำางานของ 

กลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 เทคโนโลยี 

การประชุมทางไกล	และใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อส่งมอบบริการ 

ผ่านเครือข่ายการประมวลผลแบบคลาวด์	 (cloud	 computing)	 

ในระบบออนไลน์ไปยังผู้ว่าจ้าง	 โดยทั่วไปดิจิทัลโนแมดจะแตกต่าง

จากแรงงานข้ามชาติ	 (migrant	 workers)	 เนื่องจากไม่ได้ทำางาน

หารายได้ ในสถานที่ที่ตนอาศัยอยู่ในช่วงเวลาน้ันๆ	 แต่มีรายได้จาก

นายจ้างในต่างประเทศ	 โดยมีรูปแบบการทำางานทางไกล	 (remote	

work)	เช่น	การทำางานที่บ้าน	(work	from	home)	หรือการทำางาน

ในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	เป็นต้น	โดยอาจเป็นพนักงาน 

ขององค์กรใดองค์กรหน่ึง	 หรือประกอบอาชีพอิสระ	 (freelance)	 

ซึ่งรับงานจากผู้ว่าจ้างหลายรายก็ได้	 นอกจากน้ี	 ดิจิทัลโนแมด 

ยงัอาจเปน็ผูป้ระกอบการในลกัษณะธุรกิจสตารท์อพั	(Startup)	ก็ได	้

โดยดิจิทัลโนแมดมักเป็นคนหนุ่มสาวที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่าง

ประเทศควบคู่ไปกับการทำางานทางไกล	กลุ่มดิจิทัลโนแมดได้เติบโต

อย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา	 อันเป็นผลมาจากการ

ปฏิวตัอิตุสาหกรรมครัง้ที	่4	ทีเ่ทคโนโลยดีจิิทลั	อตุสาหกรรมหุ่นยนต	์

และปัญญาประดิษฐ์	(AI:	Artificial	Intelligence)	เข้ามาทดแทน

การผลติในรูปแบบเก่า	ทำาให้ธุรกิจในโลกยุคใหม่สามารถขับเคลื่อนได้

บนโลกออนไลน์	โดยเชื่อมโยงผู้ท่ีทำางานทางไกล	(remote	workers)	

จากท่ัวทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน	

	 เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19	ต้ังแต่ปลายปี	2562	เป็นต้นมา	 

ส่งผลให้องค์กรต่างๆ	 ทั่วโลก	 ต้องปรับรูปแบบการทำางานแบบ

ยืดหยุ่น	 โดยอนุญาตให้มีการทำางานที่บ้าน	 (work	 from	 home)	
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วีซ่าสำาหรับดิจิทัลโนแมด: แนวโน้มของโลกยุคหลังโควิด-19
สักกรินทร์ นิยมศิลป์

sakkarin.niy@mahidol.ac.th

และการทำางานทางไกล	 (remote	work)	 โดยผู้ที่ทำางานในลักษณะ

ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	7.9	ของผู้ที่มีงานทำาทั่วโลกในช่วงก่อน

โควิด-19	เป็นร้อยละ	17.4	ในช่วงไตรมาสสองของปี	2563
1
	ในบาง

ประเทศ	 เช่น	 สหรัฐฯ	 กลุ่มที่ทำางานทางไกลมีสัดส่วนกว่าครึ่งหน่ึง

ของแรงงานทั้งหมดในช่วงที่มีการระบาดรุนแรง	 แม้ว่าภายหลัง 

สถานการณ์ของโควิด-19	 จะคลี่คลายลง	 และแรงงานส่วนใหญ่ 

จะกลับไปทำางานตามปกติ	 แต่คนจำานวนมากก็ยังเลือกที่จะทำางาน

ทางไกลต่อไป	โดยองคก์รเอกชนจำานวนมากอนุญาตให้พนักงานของ

ตนทำางานแบบยดืหยุน่	โดยทำางานทางไกลได	้หรือทำางานในลกัษณะ 

ผสม	 (hybrid)	 ที่ต้องเข้าออฟฟิศในบางเวลา	 ด้วยเหตุน้ี	 แรงงาน 

ที่มีทักษะจำานวนมากได้ผันตนเองมาเป็นดิจิทัลโนแมดที่เดินทางไป

พกัอาศยัและทำางานในประเทศทีม่คีา่ครองชพีต่ำาและมคีณุภาพชวีติ

ที่ดีเป็นระยะๆ	

	 การเติบโตอย่างรวดเร็วของดิจิทัลโนแมดซึ่งเป็นแรงงานที่มี

ทักษะด้านเทคโนโลยี	อีกทั้งนิยมพักอาศัยในแต่ละประเทศเป็นเวลา

นานหลายเดอืน	ทำาให้เปน็กลุม่ผู้ยา้ยถ่ินที่ไดร้บัความสนใจจากหลาย

ประเทศ	ทัง้ในฐานะนักทอ่งเทีย่วระยะยาว	(long-stay	tourist)	และ

แรงงานทีม่ทีกัษะตา่งชาต	ิ(foreign	talent)	ทีจ่ะสร้างรายไดจ้ากการ

ท่องเที่ยวและอาจเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างเครือข่าย 

กับกลุ่มธุรกิจท้องถ่ิน	 ทำาให้บางประเทศออกวีซ่าพิเศษสำาหรับ 

กลุ่มดิจิทัลโนแมด	(specific	visas	for	digital	nomads:	DNVs)	 

เพื่อดึงดูดกลุ่มบุคคลดังกล่าว	 โดยเอสโตเนียริเริ่มวีซ่าดังกล่าวใน

เดอืนสงิหาคม	2563	ตามดว้ยคอสตาริกา	และกรกีในป	ี2564	ฮงัการี

ในป	ี2565	จากน้ัน	หลายประเทศก็ไดแ้ขง่กันออก	DNVs	จนถึงเดอืน

มิถุนายน	2565	ราว	25	ประเทศได้ริเริ่ม	DNVs	ของตนเอง	และ

เพิ่มขึ้นเป็น	49	ประเทศ/ดินแดน	ในเดือนตุลาคม	2565	ซึ่งรวมถึง

ประเทศในอาเซียน	 เช่น	 ไทย	มาเลเซีย	และอินโดนีเซีย	นอกจาก

นโยบายเรื่องวีซ่าแล้ว	 บางประเทศยังมีนโยบายสร้างชุมชนดิจิทัล

โนแมดในประเทศตน	ด้วยแรงจูงใจต่างๆ	เช่น	ที่พักอาศัยในราคาที่

เหมาะสม,	Coworking	office,	ผู้จัดการชุมชนมืออาชีพ,	กิจกรรม
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	 เมืองมะละกา	 (Malacca	 หรือ	 Melaka)	 ของประเทศ 

มาเลเซีย	 ได้รับยกย่องจากยูเนสโก้จัดให้เป็นเมืองมรดกโลก	 

ในอดีตเมืองมะละกาเคยเป็นเมืองท่าทางทะเลที่สำาคัญในการ

เดินทางติดต่อค้าขายระหว่างชาติตะวันตกและตะวันออก	ที่เรา

รู้จักในนามว่า	 “ช่องแคบมะละกา”	 เป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่าง

คาบสมุทรมลาย	ูประเทศมาเลเซยี	กับเกาะสมุาตราของประเทศ 

อินโดนีเซีย	เมืองมะละกาเคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก 

ทั้ง	 โปรตุเกส	 เนเธอร์แลนด์	 และอังกฤษ	 ทำาให้เมืองมะละกา 

มีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่หลากหลายผสมผสานระหว่าง

ชาติตะวันตกและตะวันออก	เป็นเมืองแห่งสายน้ำาที่มีมนต์เสน่ห์ 

ให้น่ามาเย่ียมเยียนสักคร้ัง	การมาเดินเล่นริมน้ำาแถวย่านเมืองเก่า	 

ก็จะพบกับความหลากหลายทางวฒันธรรมไมว่า่จะเป็นบา้นเรอืน 

สไตล์ชิโน-โปรตุกีส	 วัด	 มัสยิด	 โบสถ์	 ศาลเจ้า	 ที่อยู่ในละแวก 

ใกล้เคียงกัน	หรือสามารถเดินชิมรสอาหารที่มีความหลากหลาย

ทีส่บืทอดกันมาตัง้แตส่มยับรรพบรุษุ	เมอืงมะละกาเปน็เมอืงทีอ่ยู่

ร่วมกันอย่างผสมผสานกันอย่างลงตัว

	 มะละกอ	 เป็นผลไม้ท่ีคนไทยทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี	 

เพราะเป็นวัตถุดิบสำาคัญในการทำาส้มตำา	 อาหารรสชาติแซ่บซ๊ีด 

ถูกปากคนไทย	 แต่จะมีสักก่ีคนที่รู้ว่าแท้จริงแล้วมะละกอน้ัน	

ไม่ได้เป็นผลไม้ประจำาถ่ินของไทย	 มะละกอมีถ่ินกำาเนิดจาก

ทวีปอเมริกากลางในแถบประเทศเม็กซิโก	 คอสตาริกา	 แต่ชาว

โปรตุเกสที่เดินทางข้ามน้ำาข้ามทะเลมาค้าขายสินค้าผ่านทาง

ชอ่งแคบมะละกาจึงเอามะละกอติดเรือมาด้วย	และได้นำามะละกอ

เมืองมะละกา กับมะละกอ และก็มะขามป้อม เกี่ยวข้องกันอย่างไร

นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
niphon.dar@mahidol.ac.th

ประชากรท่องโลก

มาปลูก	 ณ	 เมืองมะละกา	 หลังจากน้ันจึงมีการนำาเข้ามะละกอ

จากเมืองมะละกาสู่ประเทศไทย	 เมืองมะละกาจึงกลายเป็น 

เมืองท่ีปลูกและแพร่ขยายมะละกอออกไปสู่ประเทศอื่นๆ	 ในแถบ 

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 นอกจากน้ีคำาว่ามะละกาใน 

ภาษามาเลเซีย น้ัน	 มีความหมายถึงพืชอีกชนิดหน่ึงคือ	 

ต้นมะละกา	 (Melaka	 tree)	 หรือที่เรารู้จักคือ	 ต้นมะขามป้อม	

นั่นเอง
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รูป:	จัตุรัสแดง	(Red	Square)	แห่งเมืองมะละกา

และการสัมมนาต่างๆ,	 ส่วนลดสำาหรับสินค้าและบริการจากธุรกิจ

ท้องถิ่น,	และโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยม	ดังเช่น	Zadar	Valley	

ในประเทศโครเอเชีย
2
	 จนได้รับฉายาว่าเป็นหมู่บ้านดิจิทัลโนแมด

แห่งแรกของโลก

	 อย่างไรก็ตาม	DNVs	 ข้างต้น	 มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันในเรื่อง	

คุณสมบัติของดิจิทัลโนแมด	 ระยะเวลาของวีซ่า	 และภาษีเงินได้	

เปน็ตน้	เชน่	ประเทศจอรเ์จีย	อนุญาตให้ประชาชนจาก	95	ประเทศ	 

สามารถทำางานทางไกลในจอร์เจียได้คร้ังละ	 1	 ปี	 โดยต้องมีรายได้ 

ขัน้ต่ำาเดอืนละ	2,000	ดอลลาร์	สว่นประเทศกรกี	อนุญาตให้ทำางาน 

ทางไกลในกรีกได้	 1	 ปีและขอต่ออายุได้เต็มที่	 3	 ปี	 โดยมีรายได้

ขั้นต่ำาเดือนละ	 3,500	 ยูโร
3
	 แต่สำาหรับประเทศไทยได้ออกวีซ่า

ระยะยาว	10	ปี	 (LTR	Visa)	สำาหรับคน	4	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มผู้มี

ความมัง่คัง่สงู	กลุม่ผู้เกษียณอายจุากตา่งประเทศ	กลุม่ผู้ทีต่อ้งการ

ทำางานจากประเทศไทย	(หรือ	remote	workers	นั่นเอง)	และผู้มี

ทกัษะเชีย่วชาญพเิศษ	แตไ่ดก้ำาหนดเงื่อนไขเรื่องคณุสมบตั	ิremote	

workers	ไว้สูงลิ่วกว่าประเทศอื่น	เช่น	ต้องมีรายได้ขั้นต่ำา	80,000	

เหรียญสหรัฐต่อปีในช่วงสองปีที่ผ่านมา	 นายจ้างต้องเป็นบริษัท 

ท่ีมีรายได้ไม่ต่ำากว่า	 150	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ในช่วง	 3	 ปีท่ีผ่านมา	 

เป็นต้น	 ซึ่งจะทำาให้ดิจิทัลโนแมดส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนหนุ่มสาว 

ทีเ่งินเดอืนยงัไมส่งูมากไมส่ามารถสมคัรได	้อกีทัง้ไทยไมอ่นุญาตให้

กลุ่มผู้ที่ทำางานอิสระขอวีซ่าดังกล่าว	LTR	Visa	ของไทยจึงยังไม่

สอดคล้องกับคุณลักษณะของดิจิทัลโนแมดโดยทั่วไป

aaaaaaaaa

รูปโดย:	นิพนธ์	ดาราวุฒิมาประกรณ์	

 สรุป

	 ดิจิทัลโนแมดเป็นแรงงานทักษะที่ย้ายถิ่นบ่อยครั้ง	 เพื่อหา 

ประสบการณ์ชีวิตและทำางานควบคู่กันไป	 กลุ่มคนดังกล่าวเป็น 

ผลพวงจากการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล	 และถูกเร่งให้เติบโต

อย่างรวดเร็วภายหลังการระบาดของโควิด-19	 ที่ทำาให้การ

ทำางานทางไกลเป็นวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน	 หลายประเทศได้

หันมาให้ความสนใจกับคนกลุ่มน้ีด้วยการออกวีซ่าเฉพาะ	 เพื่อดึงดูด 

กลุ่มแรงงานทักษะดังกล่าว	 อย่างไรก็ตาม	 นโยบายวีซ่าดังกล่าว 

เป็นเรื่องใหม่ที่ประเทศต่างๆ	 ต้องเรียนรู้และปรับปรุง	 เพื่อให้มี 

ประสิทธิภาพในการดึงดูดกลุ่มคนที่ตนต้องการ	 และจัดการ 

ความเสี่ยงจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	 เช่น	 ปัญหาอาชญากรรมทาง 

อิเล็กทรอนิกส์	 (cybercrime)	 จากการเข้ามาของกลุ่มมาเฟีย 

ข้ามชาติ	เป็นต้น
4

1
	Kate	Hooper	and	Meghan	Benton	 (2022).	The	Future	of	Remote	Work. 

	 Washington,	D.C.:	Migration	Policy	Institute
2
	สืบค้นจาก	 https://www.total-croatia-news.com/digital-nomads-in- 

	 croatia/56442-croatian-digital-nomad-village-zadar	วันที่	9	พฤศจิกายน	2565
3
	Kate	Hooper	and	Meghan	Benton	(2022)	(อ้างแล้ว)	
4	
สืบค้นจาก	 https://asq.in.th/th/thailand-ltr-long-term-resident-visa	 วันที่	 9 

	 พฤศจิกายน	2565



	 การสำารวจสำามะโนประชากรประเทศปากีสถาน	 ปี	 2560
1
  

มีประชากร	ประกอบด้วย	เพศชายประมาณ	106	ล้านคน	เพศหญิง

ประมาณ	101	ล้านคน	และเพศทางเลือกสองหมื่นกว่าคน

	 ประชากร	รอ้ยละ	59	สามารถอา่นออกเขยีนได	้ปจัจุบนัปากีสถาน 

มีประชากรรวม	 230,968,207	 คน	 และเป็นอันดับที่	 5	 ของโลก
2
 

รัฐบาลปากีสถานมีนโยบายหลากรูปแบบเพื่อพัฒนาประเทศและ

เพื่อยกระดบัประชาชนให้พน้จากความหิวโหยและความเหลื่อมล้ำาใน

สงัคม	เชน่	นโยบายสง่เสรมิภาคเกษตรกรรมรายยอ่ยระดบัครอบครัว

เพื่อผลิตอาหารให้เพียงพอในระดับครัวเรือน	อย่างไรก็ตาม	สภาวะ 

ทางเศรษฐกิจทรุดหนักอย่างต่อเนื่องและเป็นสาเหตุประการหน่ึง 

ที่ประชากรวัยแรงงานย้ายถิ่นไปทำางานต่างประเทศ

	 ขณะที่ความมั่นคงทางการเมืองขาดเสถียรภาพ	 การใช้ความ 

รนุแรงกับผู้นำาประเทศโดยการลอบสงัหาร	เชน่	เหตกุารณล์อบสงัหาร	

เบนาซ	ีบตุโต	อดตีนายกรัฐมนตรี	เมื่อป	ี2550	และเกิดขึน้อกีครัง้เมื่อ

ปี	 2551	 ในสมัยของอดีตนายกรัฐมนตรี	 ยูซาบ	 ราซา	แต่รอดชีวิต	

และเหตุการณ์ครั้งล่าสุดคือความพยายามลอบสังหารนายอิมรอน	

ข่าน	 อดีตนายกรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 3	 พฤศจิกายน	 ที่ผ่านมา	 ขณะ

ออกหาเสียงให้พรรคสำาหรับการเลือกตั้งคราวหน้า	แต่กระสุนพลาด

เป้าหมายและได้รับบาดเจ็บที่ขาจึงรอดตาย	 อย่างไรก็ตามผู้ติดตาม

รักษาความปลอดภัยเสียชีวิต	1	ราย	

	 ปากีสถานและอินเดียแม้เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันก็ไม่ได้หมายความ 

ว่าทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 มีความขัดแย้งที่คุกรุ่น 

มานานและตอ่เนื่อง	เชน่	การใชส้ทิธิครอบครองแควน้จมัม-ูแคชเมยีร์	 

ทางตอนเหนือของประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม	 ในที่สุด

มีข้อตกลงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศด้วยการแบ่ง

พื้นที่การปกครองแคว้นจัมมู-แคชเมียร์	 เป็นสองส่วน	 โดยไม่สนใจ

ความรู้สึกของประชาชน

	 แม้ว่าปัญหาปากท้องเป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับชีวิตประจำาวัน	 ยังมี 

เรื่องน่าอภิรมย์ ให้ประชาชนมีความหวังได้เช่นกัน	 ทราบหรือไม่ว่า

ปากีสถานทุบสถิติโลกด้วยการที่รัฐบาลติดตั้งตู้เอทีเอ็มเมื่อปี	 พ.ศ.	

2559	ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล	4,500	 เมตร	 โดยการใช้กระแส

ไฟฟ้าจากระบบ	 solar	 cell	 และพลังลม	 ใช้เวลาในการติดตั้งและ

ทดลองระบบ	 รวม	 4	 เดือน	 จากสถิติความถ่ีและจำานวนเงินที่ผ่าน

ระบบเอทีเอ็มที่เจ้าหน้าที่ธนาคารบันทึกไว้ โดยเฉลี่ยใน	15	วัน	มีผู้ ใช้

บริการจำานวนเงินผ่านระบบเอทเีอม็	ประมาณ	820,000	บาท	อยา่งไร

ก็ตาม	 การดูแลระบบการทำางานใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย	 เจ้าหน้าที่

ธนาคารสาขาที่ทำาหน้าที่ดูแลระบบ	 ที่อยู่ใกล้ที่สุดระยะทางราว	 90	

กิโลเมตร	ตอ้งตรวจสอบปญัหาตา่งๆ	เชน่	ใชเ้ครื่องมอืวดัระดบักระแส

ไฟฟ้าจากระบบ	solar	cell	กระแสลมพายุที่อาจแรงเกินไป	วัดแรง

สะเทอืนจากแผ่นดนิไหว	รวมทัง้ปญัหาบตัรกดเงินคา้งเครื่อง		เปน็ตน้

	 ตู้เอทีเอ็มเป็นผลจากเทคโนโลยีช่วยให้ชีวิตประจำาวันของ 

ประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ	 Khunjerab	 และ 

เจ้าหน้าที่หน่วยลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รอยต่อ 

ชายแดนระหว่างปากีสถานและจีนให้มีคุณภาพมากขึ้น	เช่น	การโอน

เงินเดอืนผ่านตูเ้อทเีอม็ให้ครอบครวัโดยไมต่อ้งเดนิทางขา้มภูเขาเปน็

ระยะทางไกล	เพื่อลงพื้นที่ราบในเขตเมืองที่มีบริการดังกล่าว	

	 ดอย	 Hunza	 ชุมชนที่มีระยะทางใกล้ที่สุดกับจุดผ่านชายแดน		

Khunjerab	 และตู้เอทีเอ็มดังกล่าว	 เมื่อแรกตั้ง	 อุทยานแห่งชาติ	

Khunjerab	ปี	2561	มีชุมชนใกล้เคียง	รวม	8	หมู่บ้าน	(หมายเหตุ:	

ไม่มีข้อมูลจำานวนประชากร)	 รัฐบาลขอความร่วมมือให้ชาวบ้าน

ทำางานร่วมกบัเจ้าหนา้ที่อุทยานแหง่ชาต	ิลดการล่าสัตว์ป่าในบรเิวณ

ที่กำาหนดไว้	รวมทั้งมีการจ้างแรงงานในพื้นที่	

	 ผลพลอยได้จากเรื่องน้ีคือ	 อุทยานแห่งชาติ	 Khunjerab	 กลายเป็น 

จุดขายสำาหรบัการทอ่งเทีย่วทีก่ำาลงัไดร้บัความนิยมจากนักทอ่งเทีย่ว 

จากแดนไกลมากขึ้น	 เช่น	 อัฟริกาใต้	 และไม่เว้นแม้กลุ่มนักเรียน 

ในประเทศเพื่อทศันศกึษาเชงินิเวศน์	ทีต่อ้งการไปสมัผัสตูเ้อทเีอม็และ 

ทดลองใช้บริการถอน-โอน	 หรือบริการอื่นๆ	 จะเป็นจริงตามเสียงเล่าลือ 

หรือไม่	รวมทั้งถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

	 ถ้าสนใจไปผจญภัยเพื่อมีประสบการณ์กดเงินผ่านตู้เอทีเอ็มท่ีความสูง 

ที่สุดในโลก	 สามารถหารายละเอียดผ่าน	 google	 เล่าสู่กันฟังบ้าง 

ถ้าไดล้องของจรงิ	ทา่นอาจจะลมืหมายเลขบตัรและกดเงินไมไ่ดเ้พราะ

อุณหภูมิหน้าร้อนประมาณ	ลบ	7	องศาเซลเซียส

ประชากรต่างแดน

รัฐบาลปากีสถานไม่ละเลยประชาชน....บริการตู้ ATM 

บนเทือกเขาสูงกว่าระดับน้ำาทะเล 4,500 เมตร

อมรา สุนทรธาดา
amara.soo@mahidol.ac.th
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รูป:	ตู้เอทีเอ็ม	ที่จุดผ่านชายแดน	Khunjerab	ประเทศปากีสถาน	

ที่มา:	https://www.bbc.com/travel/article/20221003-the-worlds-highest-

atm-pakistans-mountaintop-bank-machine	สืบค้นเมื่อ	9	พฤศจิกายน	2565

รูป:	เชิงดอย	Hunza	ชุมชนที่อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติ	Khunjerab	

ตอนเหนือสุดของประเทศปากีสถาน

ที่มา:	https://global-geography.org/af/Geography/Asia/Pakistan/Pictures/

Northern_Pakistan/Hunza_Valley	สืบค้นเมื่อ	9	พฤศจิกายน	2565

1	
https://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/population/2017/tables/pakistan/ 

	 Table01n.pdf	สืบค้นเมื่อ	9พฤศจิกายน	2565
2
	https://www.worldometers.info>world-population>paki.	 สืบค้นเมื่อ	 9 

	 พฤศจิกายน	2565
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มหาวิทยาลัยแบบไหนครองใจนักศึกษาไทย

สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ	ที่มีในมหาวิทยาลัย	(Spearman’s	rho 

=	0.416)
3

	 ปัจจัยทั้งสามข้อน้ี ไม่เพียงแต่มีความสัมพันธ์กับระดับความสุข

ของนักศึกษาเท่านั้น	แต่สภาพแวดล้อม	สวัสดิการ/สิ่งอำานวยความ

สะดวก	และความรู้สึกคุ้มค่ากับการลงทุน	ยังเป็น	 3	ปัจจัยแรกที่มี

ความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย

อีกด้วย	(Spearman’s	rho	=	0.606,	0.581	และ	0.580	ตามลำาดับ)
3

	 แม้จะเป็นความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง	 (Spearman’s	 rho 

=	0.40	ถึง	0.69)
4
	แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของนักศึกษา

ว่าสภาพแวดล้อม	 บรรยากาศ	 สิ่งอำานวยความสะดวกในการเรียน

การสอน	 และการดูแลสุข-ทุกข์ ให้กับนักศึกษาเป็นด่านแรกๆ	 ที่

ทำาให้นักศึกษามีความสุขกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้	 โดย

เฉพาะในปัจจุบันที่ทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างให้ความสำาคัญ 

กับการรับผิดชอบต่อสังคม-ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน	 มีการจัดแคมเปญจ์ 

มหาวิทยาลัยสีเขียวให้เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย	 และ

ทำาให้นักศึกษามีความสุขและภูมิใจที่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีสภาพ

แวดล้อมเป็นมิตรต่อโลก	 เช่นเดียวกันกับความคุ้มค่า	 ที่นักศึกษา

ให้ความสำาคัญว่าความรู้และการเรียนรู้ต่างๆ	 ที่พวกเขาได้รับจาก

มหาวิทยาลัยนั้นมีความเหมาะสมกับการลงทุน	ลงแรง	ลงเวลาของ

พวกเขาหรือไม่

	 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้	และไม่สามารถหยุดเรียนรู้ได้เช่นกัน 

มหาวิทยาลัยจะยังคงเดินหน้าพัฒนาเป็นแหล่งผลิตปัญญาของแผ่นดิน 

และเป็นสถานที่ฟูมฟักขัดเกลาให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มี

คุณภาพต่อไป

	 ช่วงน้ี	 หลายคนอาจได้เห็นนักเรียนมางานเปิดรั้ว	 หรือ	 OPEN	 

HOUSE	ของมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ท่ีเปิดโอกาสให้น้องๆ	 ท่ีกำาลังเตรียมตัว 

เข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้เห็นบรรยากาศและรูปแบบ 

การเรียนการสอนของคณะและมหาวิทยาลัยในฝันของตัวเองกันก่อน	 

เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและเพิ่มแรงขับเคลื่อนให้ฮึดสู้ไปสู่ความ

ฝันของตัวเองให้เต็มที่	 ซึ่งต้องบอกว่าปีน้ีงาน	 OPEN	 HOUSE	 

มีความคึกคักมากเป็นพิเศษ	 หลังจากที่เงียบเหงาในช่วงโควิด-19	 

มาสักระยะใหญ่	มีน้องๆ	นักเรียนจำานวนมากให้ความสนใจและร่วมงาน 

OPEN	 HOUSE	 กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง	 ทำาให้มหาวิทยาลัยกลับมา

มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น	 ซึ่งแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยต่างเตรียมตัวและ

พยายามแสดงศักยภาพกันอย่างเต็มที่เพื่อดึงดูดให้น้องๆ	 นักเรียน

เกิดความประทับใจและอยากฝากความฝันทางการศึกษาในอีก	4	ปี

ข้างหน้าไว้กับสถาบันของตนเอง

	 ซึ่งต้องยอมรับว่าการพัฒนาและการแข่งขันของมหาวิทยาลัย 

มีความเข้มข้นมากย่ิงข้ึนในทุกๆ	 ปี	 มีการเพ่ิมจำานวนสถาบันการศึกษา	 

การขยายวิทยาเขตและเปิดหลักสูตรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น	 

เพื่อตอ่สูกั้บจำานวนนักศกึษาทีม่แีนวโน้มลดน้อยลงอยา่งตอ่เนื่อง	โดย

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สภาพัฒน์) 

เปิดเผยจำานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อลดลงร้อยละ	 25.7	 ระหว่าง	 

ปี	2558-2562
1
	ซ่ึงสาเหตุหน่ึงมาจากโครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไป 

อัตราการเกิดลดลงอย่างมาก	 เมื่อเทียบอัตราการเกิดปี	 2564	 ที่มี 

เดก็เกิดใหมป่ระมาณ	5.4	แสนคน	ซึง่ลดลงมากกวา่คร่ึงจากประมาณ	

1.2	 ล้านคน	 ในปี	 2514
2
	 นอกจากน้ี	 ค่านิยมของการศึกษาต่อใน 

ระดับปริญญาของคนรุ่นใหม่ท่ีอาจให้ความสำาคัญกับใบปริญญาลดลง	 

เพราะสามารถเขา้ถึงอาชพีเกิดใหมท่ีม่รูีปแบบแตกตา่งและเปดิกวา้ง

มากขึ้น

	 มหาวทิยาลยัตา่งๆ	จึงตอ้งปรับตวัเพื่อให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ของผูเ้รยีนและสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็	ซึง่แน่นอนวา่	

ผู้เรียนล้วนแล้วแต่มีความคาดหวัง	 และต้องการมีช่วงเวลาวัยเรียน

ในรั้วมหาวิทยาลัยที่น่าจดจำา	 จึงเป็นคำาถามที่มหาวิทยาลัยพยายาม

หาคำาตอบว่าสิ่งที่ทำาให้ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมีความสุขคืออะไร 

และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยแบบไหนท่ีนักศึกษาอยู่แล้วมีความสุข	 

ซ่ึงโครงการ	“การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัย 

แห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน”	 หรือ	 Happy	 University	

โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้ทำาการ

สำารวจความผูกพัน	ความพึงพอใจ	และความสุขของนักศึกษา	ภาคี

มหาวทิยาลยัแห่งความสขุในป	ี2564-2565	โดยมนัีกศกึษาทีร่่วมตอบ

แบบสอบถามรวมทัง้สิน้	12,580	คน	จาก	21	มหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ	

(เพศชาย	3,360	คน	หญิง	8,866	คน	และเพศหลากหลาย	354	คน)	

อายุเฉลี่ย	21	ปี	(ระหว่าง	18-58	ปี)	พบว่า	ระดับความสุขเฉลี่ยของ 

ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยอยู่ที่	6.98	คะแนน	(จากคะแนนเต็ม	 

10)	 และเมื่อพิจารณาบริบทของมหาวิทยาลัยท่ีสัมพันธ์กับระดับความสุข 

โดยรวมของนักศึกษา	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติที่มีต่อการเรียน 

การสอน	โอกาสในการเรยีนรู	้การมสีว่นรว่มและความสามารถในการ

แสดงความคิดเห็น	สิทธิ	สภาพแวดล้อม	บริการและสวัสดิการต่างๆ	

เป็นตน้	พบวา่	สภาพแวดลอ้มโดยรวมของมหาวทิยาลยัมคีวามสำาคญั 

และส่งผลต่อระดับความสุขโดยรวมของชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย 

มากท่ีสุด	 (Spearman’s	 rho	=	0.418)	ตามมาด้วย	ความรู้สึกคุ้มค่า 

ของความรู้ที่ ได้กับการลงทุน	 ซึ่งหมายรวมถึงค่าเล่าเรียน	 เวลา	

และความทุ่มเทต่างๆ	(Spearman’s	rho	=	0.416)	และสวัสดิการ/ 

1
	Tinnakorn	C.	 (2563).	 สภาพัฒน์เตือน	 “มหาวิทยาลัยร้าง”	 วิกฤติอุดมศึกษาไทย.	 

	 สบืคน้เมื่อ	8	พฤศจกิายน	2565	จาก	https://www.blockdit.com/posts/5f3b315b7 

	 b54741b6b692b18
2
	สำานักข่าวอิศรา.	(2565).	เด็กไทยเกิดใหม่ปี	64	ต่ำาสุดในประวัติศาสตร์	เหตุโควิดทำา 

	 ยอดตายพุ่งแซง-คนไม่อยากมีลูก.	สืบค้นเมื่อ	8	พฤศจิกายน	2565	จาก	https://www. 

	 isranews.org/article/isranews-scoop/106341-isranews-news-29.html
3
	 โครงการ	“การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

	 สู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน	 (Wisdom	 Ecosystem	 Encouragement	 to	 promote 

	 Happy	University	to	Sustainable	Healthy	Workplace)”.	(2563).	สถาบันวิจัย 

	 ประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล
4
	 J.	 Fowler,	 L.	Cohen	 and	P.	 Jarvis.	 (2009).	 Practical	 Statistics	 for	 Field 

	 Biology.

ที่มา:	https://www.everypixel.com/free/vector/education/student
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HAPPINOMETER Happy Workplace Model คืออะไร? 

ทำ�แล้วได้ผลจริงหรือ? ทำ�แล้วยั่งยืนแค่ไหน? 

ม�ฟังเสียงสะท้อนกัน 

 HAPPINOMETER Happy Workplace Model คือ 

 รูปแบบก�รสร้�งเสริมองค์กรแห่งคว�มสุข	ท่ีพร้อมใช้	ประกอบด้วย

แนวคิดแนวปฏิบัติ	ระบบคุณภาพการขับเคลื่อน	เครื่องมือวัด	และติดตาม

ผลสำาเร็จรูป	 นำาเสนอผ่านตารางแสดงผลสำาเร็จที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

และความเปน็อยูท่ีดี่ของคนทำางานและองคก์รแห่งความสขุ	ตามเปา้หมาย

และระยะเวลาที่กำาหนด	รูปแบบฯ นี	้ ร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์โดย	

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำางานแห่งประเทศไทย	 สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม	 สำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ 

สร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 และภาคีเครือข่ายองค์กรแห่งความสุขทุก 

ภาคส่วน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	

 ใช้ HAPPINOMETER Happy Workplace Model แล้วได้ผล

จริงหรือไม่?

	 “ช่วยให้คนทำางานองค์กรมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน	 เนื่องจากความสุข 

เป็น	“นามธรรม”	HAPPINOMETER	สามารถวัดและสะท้อนผลความสุข 

บุคคลจนเกิดเป็น	 “รูปธรรมได้”	 และเป็นเครื่องมือสำาคัญในการกำาหนด

ทิศทางองค์กรว่า	 ควรจะสร้างสุขหรือปรับแก้ความสุขในมิติใด	 เกิด	

intervention	 แก้ปัญหาตรงจุด	 เราพบว่า	 บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นใน

มิติต่างๆ	ที่ส่งผลต่อการทำางาน”

(ผู้อำานวยการ	องค์กร	1,	2565)

	 “HAPPINOMETER	MODEL	 สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง	

ตอบวตัถุประสงคข์ององคก์รทีต่อ้งการหาเครื่องมอืที่ใชว้ดัจุดออ่น	จุดแขง็	

หรืออุปสรรค	ที่ทำาให้ประสิทธิภาพในการทำางานของกำาลังพลลดลงหรือมี

ความสุขน้อยลง	 HAPPINOMETER	 ที่ใช้สำารวจฯ	 มีความเป็นวิชาการ

และมีมาตรฐาน	 แสดงผลชี้ชัดว่าปัญหาเหล่าน้ี	 เกิดขึ้นจากส่วนใด	 และ

จุดที่ควรต้องจัดลำาดับความสำาคัญโดยมุ่งเป้าเพื่อพัฒนาเป็นการเร่งด่วน

เป็นเรื่องใด”

(รองผู้อำานวยการ	องค์กร	1,	2565)

	 “HAPPINOMETER	 เป็นเครื่องมือท่ีสะท้อนให้เห็นถึงมิติความสุขต่างๆ	

ของโรงพยาบาลได้อย่างดีเยี่ยม	 โดยเฉพาะมิติด้านการเงิน	 ในปี	 2563	

เกิดโครงการพิเศษ	 “รวมหน้ี”	 นำาเงินจากสหกรณ์ไปปิดหน้ี	 ผลลัพธ์ของ

โครงการเป็นไปในทิศทางที่ดีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน”

(ที่ปรึกษา	องค์กร	2	(อดีตนักสร้างสุข),	2565)

 HAPPINOMETER Happy Workplace Model ชว่ยให้คนทำ�ง�น

มีสุขภ�วะและคว�มเป็นอยู่ที่ดี จริงหรือ?

 ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นก�รทำ�ง�น: 

	 “บุคลากรได้มีโอกาสทำากิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกัน	 ทำาให้ได้รู้จักมีโอกาส

พูดคุยกัน	จากเดิมที่จะรวมกลุ่มอยู่เฉพาะวิชาชีพของตน	ทำาให้การติดต่อ

ประสานงานในเรื่องต่างๆ	ง่ายขึ้น	ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน”

(ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	องค์กร	1,	2565)

	 “การทำางานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ	 สุขภาพ	 และความสุขของ

คนในองค์กรเพิม่ขึ้นหลังจากทำากจิกรรม	มีสุขภาพที่แข็งแรงและเรื่องการ

เงินทีม่วีนัิยในการออม	ทำาให้ความเครียดและความกังวลลดลง	มคีวามสขุ

ในการทำางาน	และมีระเบียบวินัยมากขึ้น”

(ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	องค์กร	2,	2565)

 ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นคว�มสัมพันธ์และชีวิตครอบครัว: 

	 “ความสัมพันธ์ของกำาลังพลในองค์กรมีมากขึ้น	จากการจัดกิจกรรมมี

การสร้างช่องทางการติดต่อในแต่ละกิจกรรม	 เพื่อแชร์ข้อมูลให้กับผู้ร่วม 

กิจกรรม	 หลังจากจบโครงการแล้ว	 พบว่า	 ยังมีการติดต่อภายในกลุ่มต่างๆ	 

สนิทสนมมากขึ้น	ความเครียดต่อเรื่องอื่นๆ	ลดลง”

(ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	องค์กร	2,	2565)

	 “ภาระในการผ่อนชำาระหน้ีน้อยลงในจำานวนหน้ีเท่าเดิม	 และการมี 

รายได้เสริม	 บุคลากรสามารถจัดสรรเงินไปใช้ ในเร่ืองสาธารณูปโภค	 

การศึกษาบุตร	ส่งผลให้ความกังวลในเรื่องเงินลดน้อยลง	ทำางานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

(ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	องค์กร	1,	2565)

 ก�รตอบโจทย์ยุทธศ�สตร์องค์กร: 

	 “ดูได้จาก	การประเมินตัวช้ีวัดของกระทรวงสาธารณสุข	HAPPINOMETER 

ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและหน่วยงานในกำากับของโรงพยาบาล”

(ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	องค์กร	2,	2565)

	 “HAPPINOMETER	MODEL	ช่วยได้เยอะ	การเขียนโครงการ/แผน

ปฏิบัติการเป็นสิ่งที่ดีมาก	 ได้ ให้ความรู้กับกำาลังพลในการจัดทำาแผนสร้าง

ความสุขและคอยช่วยปรับปรุงแก้ไข	 จนส่งผลให้ โครงการประสบความ

สำาเร็จ”

(ผู้บริหารองค์กร	องค์กร	1,	2565)

 HAPPINOMETER Happy Workplace Model “มคีว�มยัง่ยนื” 

แค่ไหน?

	 “หลายกิจกรรมตอบโจทยก์ารเสรมิสร้างคณุภาพชวีติของกำาลงัพลตาม

ทีผู้่บรหิารไดว้าง	มเีสยีงตอบรบัในด้านทีด่	ีและมคีวามตอ้งการทีจ่ะเขา้ร่วม

กิจกรรมหากมกีารจัดขึน้อกีครัง้	มคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะขยายแนวทางในการ

ดำาเนินกิจกรรมสร้างสุข”

(นักสร้างสุข	องค์กร	1,	2565)

	 “ปจัจุบนัการสรา้งเสริมองคก์รแห่งความสขุ	ถือเปน็วฒันธรรมองคก์รที่

ด	ีใชห้ลกัพฤตกิรรมบรกิารทีเ่ปน็เลศิ	(ESB)	เขา้มาเสริมคณุภาพการบริการ

ผู้ป่วย	ทำาให้รู้สึกผูกพันกับองค์กร	พนักงานรู้สึกมีคุณค่า	ในอนาคตอาจจะ

ยังใช้เครื่องมือน้ีอยู่	 หรืออาจจะปรับเปลี่ยนเครื่องมือในชุดที่ดีกว่า	 ตาม

บริบทและความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน”

(ผู้อำานวยการ	องค์กร	2,	2565)

 วัฒนธรรมองค์กรแห่งคว�มสุข:

	 เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า	 HAPPINOMETER	 Happy	 Workplace	

Model	ไม่ใช่สร้างเสริมแค่เพียงตัวของบุคลากรและองค์กร	กระบวนการ	

HAPPINOMETER	 Happy	Workplace	 Model	 ได้สร้างวัฒนธรรม

องค์กรขึ้นมาใหม่	 ส่งผลให้บุคลากรและองค์กรเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น	 เป็น

วัฒนธรรมแห่งความสุขและความผูกพันที่หลอมละลาย	generation	และ

ทลายกำาแพงของความไม่เข้าใจกัน	จนกลายเป็นหนึ่งเดียว

aaaaaaaaa

อ้างอิง:	 การถอดบทเรียนองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ,	 โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรม 

	 สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร	 เพื่อนำาไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน, 

	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล,	กรกฎาคม	2565.
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นานาสาระประชากร ปราโมทย์ ประสาทกุล
pramote.pra@mahidol.ac.th

 ความหลังเมื่อยังเป็นเด็กน้อย

	 ผมรู้สกึวา่เมื่อตัวเองมอีายสุงูขึน้	ก็ยิง่คดิถึงอดตีมากขึน้	อดตี 

ของเรามีเวลายาวนานเท่าอายุ	 ในขณะที่อนาคตของเรากำาลัง 

สัน้ลงเรื่อยๆ	โดยไม่รูว้า่จะไปสิน้สดุลงเมื่อไร	อนาคตของเราอาจ 

จะส้ินสุดลงพรุ่งน้ี	มะรืนน้ี	เดือนหน้า	ปีหน้า	หรืออีกสิบปี	ย่ีสิบปี 

ข้างหน้าก็ได้	 ใครจะไปรู้	 แต่ที่รู้แน่ๆ	 คือชีวิตของเราจะต้อง 

จบสิ้นลงไม่วันใดก็วันหนึ่ง

	 วันน้ีผมขอคิดทบทวนชีวิตในอดีตอีกสักคร้ัง	อดีตของผมลากยาว 

ย้อนหลังไปนานกว่า	70	ปี	ผมคิดถึงบ้านท่ีเคยอยู่เมื่อคร้ังยังเป็นเด็ก	 

ก่อนวัย	 10	 ขวบ	 เมื่อเปิดหน้าต่างห้องชั้นสองมองออกไปทาง

ทิศตะวันตกยังเห็นท้องทุ่งนากว้างไกลสุดสายตา	 ที่บ้านและ

ในหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้	 จึงยังไม่มีตู้เย็น	 โทรทัศน์	 พัดลม 

ยังไม่มีน้ำาประปา	ต้องใช้น้ำาบ่อ	ดื่มน้ำาฝนท่ีใส่ตุ่มใส่โอ่งเก็บสำารองไว้

	 สลึงเดียวก็อิ่มได้

	 เมื่อผมยังเป็นเด็กอายุยังไม่ถึง	 10	ขวบ	แม่ให้สตางค์เพียง 

สลึงสองสลึง	 ผมก็ไปตลาดซื้อขนมกินได้เพียงพอแล้ว	 จำาได้ว่า 

ยายซิ้มแคะขนมครกขายอยู่กลางตลาด	 ขายขนมครกฝาละ	 

5	 สตางค์	 สลึงหน่ึงซื้อขนมครกใส่กระทงใบตองได้สองคู่กับอีก 

1	 ฝา	 เต้าหู้ทอดร้านที่หัวตลาดใช้เต้าหู้ก้อนสี่เหลี่ยมด้านเท่า 

ผา่ครึ่งเฉียงกลางแบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองชิ้น	ขายชิ้นละ

สลงึเดียว	คนขายใชม้ดีแหวกดา้นฐานของสามเหลีย่มให้เปน็รอ่ง	

แล้วหยอดน้ำาจิ้มซึ่งประกอบด้วยน้ำาเชื่อม	ถั่วลิสงตำา	และน้ำาส้ม

ปนพริกพอเปรี้ยวนิดๆ	 อร่อยนักหนา	 ผมจึงชอบเต้าหู้ทอดมา

ตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย	

	 ผมคุ้นกับเหรียญห้าสตางค์	สิบสตางค์	เหรียญสีดำาหนาและ 

มรีตูรงกลางเปน็เหรียญยีส่บิสตางค	์และเหรียญสลงึ	(25	สตางค)์	

สิ่งใช้แทนเงินที่สูงค่าขึ้นไปจากเหรียญก็เป็นธนบัตรที่เรียกว่า	

“แบงค์”	เริ่มตั้งแต่แบงค์บาท	แบงค์ห้า	แบงค์สิบ	และสูงสุดเป็น

แบงค์ร้อยมีสีแดง	(แบงค์ร้อยใบแดงๆ)

	 เมื่อยังเป็นเด็ก	ผมชอบฟังผู้ ใหญ่คุยกันถึงเรื่องในอดีต	เรื่อง 

ของการเดินทางที่ต้องใช้เรือเป็นหลัก	 ใช้แม่น้ำาลำาคลองเป็น 

เส้นทางคมนาคม	ผมชอบฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องค่าของเงินในสมัยก่อน 

เงินแคส่ตางคส์องสตางคก็์มคีา่มากมายอยา่งทีเ่ดก็ๆ	รุน่เรายาก

ที่จะจินตนาการ

	 ผมยังมีโอกาส	 ใช้	 เหรียญราคาหน่ึงสตางค์	 เป็นเหรียญ 

ทองแดง	 เส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ	 1.5	 เซนติเมตร	 

มีรูตรงกลาง	 พวกเราเด็กๆ	 ใช้	 เหรียญทองแดงหน่ึงสตางค์น้ี 

มาเป็น	“อีตัว”	ในการเล่นล้อต๊อก

 กระเป๋ามีเงิน	100	บาท	ก็นับว่าหนักโข

	 ผมจบการศึกษาชั้นมัธยมต้นหรือชั้นมัธยมปีที่	 3	 (หรือชั้น 

ประถมศึกษาปีที่	 7	 ในปัจจุบัน)	 จากโรงเรียนมารดานฤมล	 

แล้วเข้ามาเรียนต่อชั้นมัธยมปลาย	ซึ่งเริ่มตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่	 4	

(หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ในปัจจุบัน)	 ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์	

เดก็บา้นนอกคนหน่ึงไดเ้ปลีย่นสถานภาพเปน็เด็กเมอืงกรุง	ตัง้แต่

เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2503	เป็นต้นมา

	 ผมอาศัยอยู่กับคุณป้าที่ย่านประตูน้ำาค่อนมาทางมักกะสัน 

ปีแรกผมน่ังรถรางจากสะพานเฉลิมโลกเลี้ยวขวาที่สี่แยก 

ราชประสงค์ตรงไปสุดทางท่ีปลายสะพานกษัตริย์ศึก	ยศเส	รถราง 

มีโบก้ีเดียว	 แบ่งที่น่ังสำาหรับผู้ โดยสารออกเป็นสองส่วนเท่ากัน	

ส่วนครึ่งด้านหน้าเรียกว่าเป็นชั้นหน่ึง	 และส่วนที่เป็นด้านท้าย

เรียกว่าเป็นชั้นสอง	 ชั้นหน่ึงต่างจากชั้นสองตรงที่มีเบาะปูที่น่ัง 

ซึ่งเป็นแถวยาวไปตามด้านข้างของตัวรถ	 ราคาค่าโดยสาร 

รถรางสายนี้	ชั้นหนึ่งสองสลึง	และชั้นสองสลึงเดียว	เมื่อรถราง

วิง่ไปจนสดุทาง	ขากลบัพนักงานยา้ยเอาเบาะทีน่ั่งมาไวส้ว่นหน้า 

ที่น่ังชั้นหน่ึงเมื่อตอนขาไปก็กลายเป็นชั้นสองในชั่วเวลาไม่ถึง 

หน่ึงนาที	 ผมใช้บริการรถรางสายประตูน้ำา-ยศเส	 ได้ปีกว่าๆ	 

ราวปี	2505	รถรางสายนี้ก็เลิกไป

	 ผมใช้บริการรถเมล์ขาวของบริษัทนายเลิศอยู่เป็นประจำา 

เมื่อยงัเปน็นักเรยีนนุ่งกางเกงขาสัน้	คา่โดยสารรถเมลต์ลอดสาย 

50	สตางค์	หรือสองสลึงเท่านั้น	บริษัทนายเลิศยังให้สิทธิพิเศษ 

สำาหรับนักเรียนด้วยการขายคูปองนักเรียนคร่ึงราคา	 คือเพียง 

ใบละสลึงเดียวเท่าน้ัน	 เราไปซื้อคูปองนักเรียนรถเมล์ขาวได้ที่ 

สำานักงานซึ่งตั้งอยู่แถวๆ	 ตลาดเฉลิมโลก	 เล่มละ	 10	 บาท	 

ได้คูปอง	40	ใบ

	 ผมขอสารภาพบาปเก่ียวกับความประพฤติไม่ดีเมื่อยังเป็น

นักเรียน	(เรื่องหนึ่ง)	วันหนึ่งผมและเพื่อนอีก	2-3	คน	“โดดร่ม”	

(หนีโรงเรียน)	 โดยเดินข้ามสะพานนพวงศ์ไปขึ้นรถเมล์	 บขส.	

ประจำาทางสายหัวลำาโพง-รังสิต	 เราทุกคนอยู่ในชุดนักเรียน	

พนักงานเก็บสตางค์จึงลดค่าโดยสารให้ครึ่งราคา	จากหัวลำาโพง

ไปจนสุดทางที่รังสิต	 เราจ่ายเพียงคนละสลึงเดียว	 (ค่าโดยสาร

ถูกมากจนจำาตดิใจมาจนทกุวนัน้ี)	เพื่อนทีคุ่น้กับพืน้ทีพ่าเราไปกิน

ก๋วยเตี๋ยวเรือ	(น่าจะเป็น	“โกฮับ”)	ใต้สะพานรังสิต	ราคาชามละ	

50	สตางค์	จำาได้ว่าพวกเรากินไปคนละไม่ต่ำากว่า	5	ชาม

อายุมากขึ้นความหลังก็พรั่งพรู



7/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 v ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

 เมื่อวัยหนุ่ม	เพียงร้อยบาทก็ยังนับเป็นเศรษฐีได้

	 ผมเข้าเรียนที่คณะรัฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

เมื่อปี	 2509	 พอรู้ว่าเข้ามหาวิทยาลัยได้	 ผมก็เริ่มสูบบุหร่ี	 

ตอนน้ันการสบูบหุร่ียงัไมเ่ป็นพฤติกรรมทีน่่ารังเกียจ	วยัรุน่แสดง

ความเป็นหนุ่มด้วยการสูบบุหรี่	ใครๆ	ก็สูบบุหรี่กัน

	 ราคาบุหรี่ในสมัยนั้นมีหลายระดับ	บุหรี่จะบรรจุมาในซองละ 

20	มวน	เท่าท่ีจำาได้ราคาต่อซองของบุหร่ีตามลำาดับศักด์ิต่ำาสุดข้ึนไป 

รวงข้าว	6	สลึง	พระจันทร์	3	บาท	เกล็ดทอง	3.50	บาท	กรุงทอง	 

5	บาท	และต่อมามีบุหรี่ก้นกรองคือ	สายฝน	6	บาท	และกรุง

ทองติดก้นกรองกลายเป็น	กรองทิพย์	6	บาท

	 นอกจากขายเป็นซองแล้ว	ร้านค้าทั่วไปยังมีบริการขายปลีก

เป็นมวนให้พวก	“ขี้ยา”	ที่เบี้ยน้อยหอยน้อย	เช่น	กรุงทองขาย

มวนละสลึง	(โชคดีที่ผมเลิกสูบบุหรี่มานานแล้ว	ทราบว่าเดี๋ยวนี้

บุหรี่ไทยราคาซองละเกิน	100	บาท	!!)

	 วุฒิชัย	 เกรียงไกรเพ็ชร	 เพื่อนสิงห์ดำารุ่น	 19	 ของผมเขียน

ไว้ ในบทความเรื่อง	 “ความเบี่ยงเบนทางเศรษฐกิจในช่วงสอง

ทศวรรษครึ่ง:	 2509-2534”	 ลงพิมพ์ในหนังสือ	 “บทวิเคราะห์	

25	ปี	รัฐศาสตร์	จุฬาฯ	รุ่น	19”	ซึ่งพิมพ์เป็นอนุสรณ์งานชุมนุม 

นิสิตเก่า	 รุ่น	 19	 คณะรัฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2534	เกี่ยวกับค่าของเงินในช่วงเวลาที่พวก

เรายงัเปน็นิสติอยู	่เมื่อประมาณ	50	ปมีาแลว้	ผมขอคดับางตอน

ของบทความน้ันมานำาเสนอให้พวกเราได้เห็นภาพ	วฒิุชยัเลา่เรื่อง

ผ่านพฤติกรรมของเพื่อนที่สมมุติชื่อว่านายอดุน	(อะดุน)

	 “ถ้าแม้นว่าได้มาสักสิบหรือแม้แต่ห้าบาท	 เขา	 (นายอดุน)	 

จะกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาทันที	 แน่ละ	 เพราะห้าบาทในยุคน้ัน	

หมายถึงก๋วยเตีย๋วหน่ึงชาม	โอเลีย้งหน่ึงแก้ว	กรงุทองสัน้สองมวน	

และท้ายสุดค่ารถกลับบ้าน...ถ้าวันนั้นเขาคิดจะกลับ...”

	 เมื่อนายอดุนไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ	 ในตอนค่ำาที่ร้านอาหาร

แถวซอยหลังสวน	ถนนราชดำาริ

	 “เหล้าแม่โขงแบนละสิบเอ็ด	โซดาขวดละบาท...หม้อไฟสิบ...

ลาบสิบ...เน้ือเค็มห้า...ถ้าใครกินโซดาเกินแบนละสี่ขวดจะถูก

ถากถางว่าคออ่อนและหมู	แต่ลึกลงไปกว่านั้นคือเปลือง”

	 “ในสมัยนั้นความสัมพันธ์	(ของพวกเรา)	อาจจะเริ่มจากงาน 

เฟรชชี่ ไนท์...วังตะไคร้...เขาใหญ่...ล่องเรือ...	 สารพัดมีทติ้ง	 

จนสดุยอดถึงภูกระดงึ	คา่ใชจ่้ายก็ถูกเสยีจนไมน่่าเชื่อ	สามสบิถึง

ห้าสบิ	สำาหรับงานไนทท์ัง้หลายแหล.่..ถ้าเขาใหญก็่รอ้ยยีส่บิบาท	

ไปจนถึงสามร้อยสำาหรับภูกระดึง	ทุกงานทั้งเที่ยว	ทั้งกิน	ทั้งดื่ม

จนเพียบ...ท้ายสุดแม้แต่คนที่ไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียว	 ก็ยัง

สามารถไปได้	ใครทำามาแล้วคงรู้ตัวดี...”

 วันหน้า	เงินร้อยบาทคงซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ชามเดียว

	 เมื่อถึงวันน้ี	 วันที่ตัวเราได้ผ่านชีวิตมายาวนานกว่าเจ็ดสิบปี	 

ได้พบเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมามากพอสมควร	 

ได้เห็นตั้งแต่เมืองไทยมีถนนสองเลนสายหลักอยู่ไม่ก่ีสาย	 จนมี

ถนนแยกไปกลับ	4	เลน	8	เลน	และถนนลอยฟ้า	ได้เห็นโทรศัพท์

เครื่องใหญต่ามบา้น	จนกลายมาเปน็โทรศพัทข์นาดพกพาเฉพาะ

ส่วนบุคคลที่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต	 เคยทำางานส่งเสริมการ

aaaaaaaaa

วางแผนครอบครัวและคุมกำาเนิด	 จนมาถึงยุคที่ต้องมาวิตกกัน

วา่เดก็จะเกิดน้อยเกินไป	ยคุทีผู้่สงูอายมุแีตจ่ะเพิม่ขึน้และเพิม่ขึน้

	 ผมผ่านชีวิตมาจากยุคที่น้ำาอัดลมขวดละบาทมาเป็นขวดละ	

12	บาท	บุหรี่ซองละ	5	บาท	เมื่อผมเริ่มสูบบุหรี่	มาเป็นซองละ	

100	 กว่าบาท	 ผมเคยกินก๋วยเต๋ียวชามละบาทเมื่อยังเป็นเด็ก	

เดีย๋วน้ีก๋วยเตีย๋วชามละ	40	บาท	เปน็อยา่งต่ำา...สนิคา้และบริการ

ต่างๆ	มีราคาสูงขึ้นเป็นสิบและหลายสิบเท่าในช่วงชีวิตของผม

	 คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น	 มีคำาถามว่าคนหนุ่มสาววันนี้จะต้อง

ออมจนกระทั่งมีเงินสักเท่าไรจึงจะเพียงพอที่จะใช้จ่ายยามชรา	

เมื่อ	10	ปีก่อน	ผมได้ยินนักวิชาการบางคนเสนอว่าต้องมีอย่าง

น้อยสกั	4	ลา้นบาท	เมื่อไมน่านมาน้ี	นักวชิาการคนหน่ึงให้ตวัเลข

ทีส่งูขึน้ไป	คำานวณวา่อยา่งน้อยตอ้งม	ี7	ลา้น	ผมลมืดวูา่เงินออม

จำานวนน้ันเพื่อใชจ้า่ยตอ่คนหรอืตอ่ครอบครวั	และผมก็ลมืถามไป

วา่เงินทีค่นหนุ่มสาวจะออมไว้ ใชจ่้ายยามชราจำานวน	4-7	ลา้นน้ัน	

คิดถึงอัตราเงินเฟ้อด้วยหรือเปล่า

	 (ผมลองใช้เครื่องคิดเลขคิดดูอย่างง่ายๆ	 ถ้าอัตราเงินเฟ้อ

ของประเทศเท่ากับ	3%	ในแต่ละปี	เงิน	100	บาท	จะมีค่าเหลือ

ประมาณ	76	บาท	ในอีก	10	ปีข้างหน้า	หรือเหลือเพียง	56	บาท	

ในอีก	20	ปีข้างหน้า)

 คิดถึงชีวิตในอดีตที่ผ่�นม�ย�วน�น สบ�ยใจกว่�คิดถึง

อน�คตที่คงอยู่อีกไม่น�นนะครับ



	 ขั้นตอนวิธี	 (algorithm)	 คือชุดคำาสั่งสำาหรับการแก้ปัญหา 

เชงิตรรกะและคณิตศาสตร์	หรอืเพื่อให้การทำางานสำาเรจ็	ตวัอยา่ง 

ของขั้นตอนวิธีคือ	 ตำาราอาหารที่มีขั้นตอนบอกว่าต้องทำาอะไร

บา้งไปตามลำาดับ	ตัง้แตจั่ดหาเครื่องปรงุ	วธีิปรงุ	ไปจนถึงอาหาร

ที่เสร็จแล้ว

 ขั้นตอนวิธีมีมาแต่โบราณ	 เช่น	 ตำาราอาหาร	 พิธีกรรม	

เกษตรกรรม	สำาหรบัขัน้ตอนวธีิที่ใชแ้ก้ปญัหาคณติศาสตร์ไดเ้ริม่

ราว	1700–2000	ปีก่อนคริสตกาล	เมื่อชาวอียิปต์ โบราณได้คิด

ขั้นตอนวิธีการคูณเลข	2	ตัว	ต่อมาราว	1600	ปีก่อนคริสตกาล	

ชาวบาบโิลนโบราณก็ได้คดิขัน้ตอนวธีิการแยกตัวประกอบเพื่อหา

รากกำาลงัสอง	เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	โดยขัน้ตอนวธีิทีเ่รารัูจักกันดี

คือ	PageRank	ในปี	1998	BitTorrent	ในปี	2001	และ	Bitcoin	

ในปี	2009

	 ในการใช้ขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ	 โดยเฉพาะปัญหา 

ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนั้น	ขั้นตอนวิธ ีจะหมายถึง	ชุดของกฎ 

ทีต่อ้งทำาตามลำาดบัทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั	ขัน้ตอนวธิจีงึเขยีน

ด้วยรหัสเทียม	(pseudocode)	ผังงาน	(flow	chart)	หรือภาษา

โปรแกรม	(ดังรูป)

 ขั้นตอนวิธีที่ดีประกอบด้วย	 1)	 มีความถูกต้อง	 คือสามารถ

ทำาสิ่งที่ต้องการได้ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	2)	มีประสิทธิภาพ	คือมี

ขั้นตอนหรือคำาสั่งน้อยที่สุด	 และใช้เวลาในการคำานวณสั้นที่สุด	

และ	3)	เข้าใจง่าย	คือออกแบบให้คนอื่นเข้าใจได้ง่าย	สามารถ

ดัดแปลงแก้ไขเพื่อตอบปัญหาที่อาจมีเพิ่มใหม่ได้

	 ในประเทศพัฒนาแล้วที่กำาลังก้าวเข้าสู่ยุคหลังดิจิทัล	 (post-

digital	age)	นั้น	สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ	จะเป็นอัจฉริยะ	(smart)	

และมีใช้กันอย่างแพร่หลาย	 เช่น	 โทรศัพท์อัจฉริยะ	 (smart	

phone)	 รถยนต์อัจฉริยะ	 (smart	 car)	 บ้านอัจฉริยะ	 (smart	

home)	โดยสิ่งของอัจฉริยะเหล่านี้	จะเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่าย

คอมพวิเตอร์และอนิเทอรเ์น็ต	ทีค่รอบคลมุและพรอ้มใชง้านทกุที	่ 

ทำาให้เราสามารถควบคุมการทำางานได้จากระยะไกล	หรือท่ีเรียกว่า	

Internet	of	Things	(IoT)
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ขั้นตอนวิธี (algorithm)

ร�งวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำาให้หัวเราะก่อนได้คิด

	 ในยุคน้ี	 ขั้นตอนวิธีจะทำางานอยู่เบื้องหลังกิจกรรมทุกอย่าง

ในชีวิตประจำาวัน	 ต้ังแต่รหัสคอมพิวเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนวิธี	

สิ่งของอัจฉริยะต่างๆ	 รวมทั้งอินเทอร์เน็ตจะทำางานได้ก็ต้องใช้

ขั้นตอนวิธี	 เน้ือหาในสื่อสังคม	 (social	 media)	 ก็เป็นผลผลิต

ของขั้นตอนวิธี	รวมทั้งการค้นหาออนไลน์และธุรกรรมออนไลน์ 

ก็ต้องผ่านขั้นตอนวิธีทั้งสิ้น	 เช่น	 เว็บไซต์ร้านอาหาร	 เว็บไซต์ 

ท่องเที่ยว	เว็บไซต์หาคู่	เว็บไซต์ขายของ	เว็บไซต์ธนาคาร

	 เนื่องจากขั้นตอนวิธ ีได้กลายเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของ 

โลกดิจิทัลของเราไปแล้ว	 ทำาให้ขั้นตอนวิธีเป็นตัวกำาหนด

ประสบการณ์ออนไลน์ของเรามากกว่าที่เราคิด	 โดยในแต่ละวัน

เราจะพบขั้นตอนวิธ ีที่แนะนำาวิดีโอให้เรารับชมบน	 YouTube 

หรอืกรองผลการคน้หาขอ้มลูของเราใน	Google	หรอืกำาหนดวา่ 

ความคิดเห็นของเราจะถูกคนอื่นเห็นหรือไม่ใน	Twitter	หรือบอกว่า 

เราควรจะติดต่อกับใครใน	Facebook	เป็นต้น

	 เนื่องจากจุดหมายของแพลตฟอร์ม	(platform)	เหล่าน้ี	ต้องการ 

ให้เราใช้เวลาบนแพลตฟอร์มให้นานที่สุด	 ดังน้ัน	 ขั้นตอนวิธีจึง

ถูกสร้างขึน้เพื่อดงึดดูและกระตุน้ความสนใจของเราให้มากทีส่ดุ	

ดว้ยการเสนอสิง่ทีเ่ปน็ลบมากกวา่สิง่ทีเ่ปน็บวก	อนัเปน็ธรรมชาติ

ของมนุษย์ที่จะสนใจในข่าวร้ายมากกว่าข่าวดี	 สนใจในข่าวลือ 

มากกว่าข่าวจริง	และชอบทำาสิ่งที่ง่ายมากกว่าสิ่งที่ยาก

	 ถ้าเราใช้เวลาอยู่ ในแพลตฟอร์มเหล่าน้ีบ่อยๆ	 หรือนานๆ	

อาจทำาให้แนวคิดและพฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปได้ โดยไม่รู้ตัว	

ดังเช่น	 ประเทศสหรัฐอเมริกาที่คนจำานวนมากยังคงหลงเชื่อใน

ข่าวลือ	ข่าวปลอม	(fake	news)	ทฤษฎีสมคบคิด	(conspiracy	

theory)	และโกหกคำาโต	(big	lie)	ทีก่ลา่วหาโดยไมเ่ปน็ความจริง

จาก	Donald	J.	Trump	(อดีตประธานาธิบดี)	ว่า	เขาถูกโกงใน

การเลือกต้ังประธานาธิบดีที่ผ่านมา	 (2020)	 อันส่งผลให้สังคม

แตกแยก

	 สำาหรับประเทศไทยที่กำาลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลน้ัน	 เราจึงควรที่ 

จะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้	 และพัฒนาตัวเราเองให้

รู้จักและรู้เท่าทันกับขั้นตอนวิธี	 รวมทั้งคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ถึงผลกระทบของขัน้ตอนวธีิทีจ่ะมตีอ่ชวีติของเรา	ชมุชนของเรา	

และประชาธิปไตยของเรา

	 ในปน้ีี	(2022)	ร�งวลัอกีโนเบล	สาขาสนัตภิาพ	ไดม้อบให้กับ

นักวจัิยจากจีน	ฮงัการ	ีแคนาดา	เนเธอรแ์ลนด	์สหราชอาณาจักร	

อิตาลี	ออสเตรเลีย	สวิตเซอร์แลนด์	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)	ที่ร่วมกันพัฒนาขั้นตอนวิธ ีที่ช่วยให้คนชอบนินทา

ตัดสินใจได้ว่า	จะพูดจริงเมื่อไรและจะพูดเท็จเมื่อไร

รูป:	ภาษาโปรแกรม

ที่มา:	https://cdn.educba.com/academy/wp-content/uploads/2015/

12/programming-1009134_1280.jpg	สืบค้นเมื่อ	9	พฤศจิกายน	2565
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แม่ทำางาน จะใช้เวลาส่งเสริมลูกให้มีพัฒนาการสมวัยได้อย่างไร?

	 สำาหรับคุณแม่ที่ต้องทำางาน	งานวิจัยนี้	พบว่า	ถึงแม้จำานวน 

ชั่วโมงการทำางานที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้จำานวนชั่วโมงที่สามารถ 

ใช้กับลูกลดลง	แต่จำานวนชั่วโมงที่ลดลงนั้น	ส่วนมากเป็นเวลาที่

ใช้สำาหรับกิจกรรมที่ไม่มีโครงสร้าง	ไม่ใช่ชั่วโมงสำาหรับกิจกรรม

เพื่อการเรียนรู้	 หรือกิจกรรมที่มีโครงสร้าง	 น่ันหมายความว่า	

หากคณุแมม่เีวลาอยูกั่บลกูอยา่งจำากัด	คณุแมม่กัพยายามชดเชย	

“ปริมาณ”	 เวลาที่ลดลง	ด้วยเวลาที่มี	 “คุณภาพ”	จึงทำาให้งาน

วิจัยน้ีพบว่า	 การทำางานของแม่ไม่ส่งผลลบต่อพัฒนาการหรือ

พฤติกรรมของลูก

	 ช่วงเวลาที่ลูกอยู่ ในวัยเด็ก	 เป็นช่วงเวลาสำาคัญสำาหรับ

พฒันาการดา้นสตปิญัญาและพฤตกิรรม	การใชเ้วลาสำาหรับการ

ศึกษาสำาหรับเด็กอายุต่ำากว่า	6	ขวบ	จะส่งผลดีต่อทั้งพัฒนาการ

ดา้นภาษา	ความสามารถในการแก้ปญัหา	และพฤติกรรม	ในขณะ 

ที่สำาหรับเด็กที่อายุมากกว่า	 6	 ขวบ	 การใช้เวลาเพื่อการศึกษา 

มผีลตอ่พฒันาการดา้นภาษา	และทกัษะการแก้ปญัหา	แตไ่มม่ผีล

ต่อด้านพฤติกรรม	 ในขณะที่เวลาสำาหรับกิจกรรมที่มีโครงสร้าง	

เพิ่มพฤติกรรมที่ดีและลดพฤติกรรมที่ ไม่ดีของลูกอายุมากกว่า	

6	ขวบได้อย่างชัดเจน	

	 ดังน้ัน	 หากคุณแม่มีเวลาที่จำากัด	 ควรจัดสรรเวลาที่เน้น 

กิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้	 และกิจกรรมที่มี โครงสร้าง	 

มีเวลาอ่านหนังสือด้วยกัน	 ช่วยทำาการบ้าน	 ทำากิจกรรมต่างๆ	

ร่วมกัน	เช่น	ศิลปะ	ดนตรี	กีฬา	และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ	

จะทำาให้ลกูมพีฒันาการทีด่ทีัง้ดา้นสตปิญัญา	และดา้นพฤตกิรรม	

ในงานวิจัยชิ้นนี้	คุณแม่ทำางานใช้เวลาโดยเฉลี่ยเพียง	3	ชั่วโมง

คร่ึงต่อสัปดาห์ในการทำากิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้	 และ

ราว	2	ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการทำากิจกรรมที่มีโครงสร้าง	จะเห็น

ได้ว่า	 จำานวนชั่วโมงนั้นไม่ได้เยอะมากต่อสัปดาห์	 แต่ลูกยังคงมี

พัฒนาการทั้งด้านสติปัญญาและพฤติกรรมที่ดีได้

	 สำาหรับคุณแม่ทำางาน	 คุณพ่อมีบทบาทสำาคัญในการใช้เวลา

กับลูกไม่แพ้กัน	 งานวิจัยน้ีพบความสัมพันธ์ของลักษณะการใช้ 

เวลาของคุณพ่อกับลูกในทิศทางเดียวกันกับระหว่างคุณแม่กับลูก 

น่ันคือ	 เมื่อพ่อใช้เวลากับลูกสำาหรับกิจกรรมที่เสริมสร้างการ

เรียนรู้	 และกิจกรรมที่มีโครงสร้าง	 ลูกจะมีแนวโน้มมีผลลัพธ์

พัฒนาการในทุกด้านดีขึ้นเช่นกัน	ดังนั้น	หากคุณพ่อและคุณแม่

ร่วมกันวางแผนการใช้เวลากับลูกอย่างมีคุณภาพ	 การมีเวลาที่

จำากัด	จะไม่เป็นข้อจำากัดอีกต่อไป	

	 ผูห้ญงิไทยกวา่ครึง่ทำางานนอกบ้าน	ขอ้มลูจากสำานักงานสถิติ

แห่งชาติพบว่าในปี	 2564	 ร้อยละ	 58	 ของผู้หญิงทำางานอยู่ใน

ปจัจบุนั
1
	และหากแตง่งานและมลีกู	ผูห้ญิงหลายคนกต็อ้งรบับท

เป็นแม่ทำางาน	สิ่งที่คุณแม่หลายคนกังวลคือ	จะทำาหน้าที่ทั้งสอง 

อย่างน้ี ให้ดีที่สุดได้อย่างไร	 จะรับผิดชอบในงานที่ทำาอย่างไร 

ให้เตม็ที	่และในขณะเดยีวกัน	จะมเีวลาเพยีงพอในการเลีย้งลกูให้ด	ี 

ให้มพีฒันาการสมวยั	ไดอ้ยา่งไร	หากคณุแม่ตอ้งทำางาน	เวลาที่ใช้

กับลกูยอ่มมน้ีอยกวา่คณุแมท่ี่ไมต่อ้งทำางาน	ตรงน้ีคณุแมท่ำางาน

สบายใจได้	เพราะงานวิจัยพบว่า	เวลาที่มี	“คุณภาพ”	คือปัจจัย 

สำาคัญท่ีจะส่งผลต่อพัฒนาการของลูก	ถึงแม้	“ปริมาณ”	จะน้อยลง 

ก็ตาม	

	 งานวิจัยชิ้นหน่ึงที่เก่ียวกับการใช้เวลาของแม่ต่อพัฒนาการ

ของลกูในสหรัฐอเมรกิา	ไดแ้บง่การใชเ้วลาของคณุแมกั่บลกูเปน็	

3	ประเภทตามกิจกรรมที่ทำา
2
	ได้แก่	

	 1.	กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้	(education	time)	เช่น	การอ่าน

หนังสือด้วยกัน	การทำาการบ้าน	การสอนการบ้าน	หรือการทำา

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ

	 2.	กิจกรรมที่มีโครงสร้าง	 (structured	 activities)	 เช่น	 

การทำางานศิลปะ	การเล่นกีฬา	การเล่นดนตรี	หรือการเต้น	

	 3.	กิจกรรมที่ไม่มีโครงสร้าง	(unstructured	activities)	เชน่	

การดูทีวี	การฟังเพลง	หรือการใช้เวลาสำาหรับกิจวัตรประจำาวัน

	 การศึกษาน้ีพบว่าสองกิจกรรมแรกเท่าน้ัน	 ที่ส่งผลต่อ 

พัฒนาการของลูก	เวลาท่ีใช้เพื่อการเรียนรู้	มีผลต่อความสามารถ 

ด้านภาษา	 ทักษะการแก้ปัญหา	และการมีพฤติกรรมท่ีดีของเด็ก	 

ส่วนเวลาที่ ใช้สำาหรับกิจกรรมที่มี โครงสร้าง	 มีผลต่อการมี

พฤติกรรมที่ดี	 ในขณะที่เวลาที่ ใช้ ในการทำากิจกรรมที่ ไม่มี

โครงสร้าง	 ไม่ได้มีผลในการส่งเสริมพัฒนาการของลูก	 น่ันเป็น 

เพราะกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีมีโครงสร้าง	 มักจะเป็น 

กิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลและเด็กสูง	 มีการพูดคุย	 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 มี โอกาสการได้ประสบและแก้ไข

ปญัหา	จึงเปน็กิจกรรมทีเ่สรมิสรา้งทัง้ความสมัพนัธ์ในครอบครวั	

และทำาให้ลูกได้เรียนรู้คำาศัพท์ ใหม่ๆ	 ในขณะที่กิจกรรมที่ ไม่มี

โครงสร้าง	มักมีปฏิสัมพันธ์หรือการพูดคุยกันค่อนข้างน้อย

aaaaaaaaa

1	
สำานักงานสถิติแห่งชาติ.	การทำางานของสตรีในประเทศไทย	พ.ศ.2564

2	
Hsin	A,	Felfe	C.	When	does	time	matter?	maternal	employment,	children’s	time	 

	 with	 parents,	 and	 child	 development.	 Demography.	 2014;51(5):1867-94.	 Epub 

	 2014/10/05.	doi:	10.1007/s13524-014-0334-5.	PubMed	PMID:	25280840;	PubMed 

	 Central	PMCID:	PMCPMC4860719.

รูป:	กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของคุณแม่และลูก	(ครอบครัวขันตี)

รูปโดย:	เกียรตินิยม	ขันตี
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ประชากรประชุมกัน

	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	 สถาบันวิจัยประชากร 

และสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดกิจกรรม	 IRB	 Talk	 

คร้ังท่ี	 4	 หัวข้อ	 “ผิดหรือไม่…	 ถ้าใช้รูปจากเว็บไซต์”	 เมื่อวันท่ี	 

6	 ตุลาคม	 2565	 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม	 Zoom	

และ	 Facebook	 Live	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ศิรินันท์	 

กิตติสุขสถิต	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สักกรินทร์	 นิยมศิลป์	 

ให้เกียรติเป็นวิทยากร	 และ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.จรัมพร	 

โห้ลำายอง	 เป็นผู้ดำาเนินรายการ	 กิจกรรมคร้ังน้ี ได้รับความ

สนใจเป็นอย่างยิ่งจากอาจารย์	นักวิจัย	นักศึกษา	และบุคลากร 

ทั้งภายในและภายนอก	 ผู้สนใจสามารถติดตามย้อนหลัง 

ผ่านทาง	Facebook	IPSRMAHIDOLUNIVERSITY:	https://

fb.watch/f_doFzJ7-F/	และเวบ็ไซต	์https://irb-ipsr.mahidol.

ac.th/th/index.php

เสวนาใต้ชายคาประชากร

aaaaaaaaa aaaaaaaaa

นานาสาระจากห้องสมุด
แนะนำาหนังสือ

เมือง (ไม่) น่าอยู่สำาหรับทุกคน

	 หนังสือ	 “เมือง (ไม่) น่�

อยู่สำ�หรับทุกคน”	 เป็นฉบับ

ประชาชน	 มีเป้าหมายให้คน

ทั่วไป	มีโอกาสศึกษาเรื่องราว

ของเมืองต่างๆ	 ทั่วโลก	 ทั้ง

เมืองน่าอยู่และเมืองไม่น่าอยู่	

	 เน้ือหาของหนังสือแบ่ง

เป็นเมืองไม่น่�อยู่ (1) เมือง

ไม่น่�อยู่หรือน่�อยู่ ดูตรง

ไหน?	 The	 Economist	

Intelligence	 Unit	 (EIU)	

สร้างดัชนีความน่าอยู่ทั่วโลก	

2021	 จากปัจจัย	 6	 หมวด	

ได้แก่	 ความมั่นคงปลอดภัย	 สุขภาพ	 วัฒนธรรม	 สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน	 (2) 10 เมืองไม่น่�อยู่ที่สุด 

ในโลก	ได้แก่	กรุงแบกแดด	สาธารณรัฐอริกั	ปัญหาความขดัแยง้ 

ความรุนแรง	การจลาจลทำาให้ผู้คนต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก 

และล้มตาย	 อพยพย้ายถ่ิน	 (3) เมืองไม่น่�อยู่สำ�หรับทุกคน  

ค.ศ. 2021	การระบาดของโควิด-19	ส่งผลให้การจัดอับดับของ	 

The	Global	Livability	ผันผวน	สภาพความเป็นอยู่ยังคงเลวร้ายท่ีสุด 

ได้แก่	เมืองดามัสกัส	สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย	

	 สำาหรบัเมอืงน่�อยู ่(4) เมอืงทีน่่�อยูท่ีสุ่ด	สำารวจการจัดหา

น้ำาสะอาด	อากาศบริสุทธิ์	อาหารและที่พักพิงที่เพียงพอ	เมืองที่	

“น่าอยู	่(Livable)”	สรา้งความรูส้กึของชมุชนและสภาพแวดลอ้ม

ที่เป็นมิตรกับทุกคน	 (5) 10 เมืองน่�อยู่ สำ�หรับทุกคน ค.ศ. 

2021	เมอืงโอค๊แลนด	์ประเทศนิวซแีลนด	์จากความสำาเรจ็ในการ

จัดการโควิด-19	 (6) โควิด-19 กระทบเมืองน่�อยู่	ระบบการ

รักษาพยาบาล	 การศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลง	

(7) อนัดบัคว�มน่�อยูส่ำ�หรบัช�วต�่งช�ติในเอเชยีตะวนัออก 

สาธารณรฐัสงิคโปร	์เมอืงน่าอยูท่ีส่ดุ	(8) ก�รจัดอนัดบัคณุภ�พ

ก�รอยู่อ�ศัยของ คุณภาพชีวิตเมืองเป็นสิ่งสำาคัญที่ดึงดูดนัก

ธุรกิจ	(9) 10 ประเทศที่น่�อยู่ที่สุดในโลก ประจำ� ค.ศ. 2022 

คือ	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	(10) 10 อับดับประเทศที่เกษียณ

อ�ยุที่ดีที่สุดในโลก	ได้แก่	สาธารณรัฐปานามา	จากเกณฑ์ที่อยู่ 

อาศัย	สิทธิประโยชน์	วีซ่า	ภูมิอากาศ	การดูแลสุขภาพ	ธรรมาภิบาล 

และค่าครองชีพ	

	 สำาหรับประเทศไทย ถูกจัดอันดับที่ 11 ของประเทศที่ดี

ที่สุดสำ�หรับชีวิตเกษียณ	 จากสภาพอากาศ	 แหล่งท่องเที่ยว 

และวัฒนธรรมที่หลากหลาย	 ค่ารักษาพยาบาล	 ค่าที่พักและ 

คา่เดินทางภายในประเทศไมแ่พง	แตย่งัพบจุดด้อยเรื่องนโยบาย

ช่วยเหลือผู้สูงอายุ	การขอวีซ่าและสัญชาติไทย

อ้างอิง:	ไตรรัตน์	 จารุทัศน์	 และ	 สุจิตรา	 จิระวาณิชย์กุล.	 (2565).	 เมือง	 (ไม่)	 น่าอยู่ 

	 สำาหรับทุกคน.	กรุงเทพฯ:	สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จัดเป็นประจำาทุกวันพุธ	 เวลา	 12.30-13.30	 น.	 ณ	 สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม	 สนใจกำาหนดการเสวนาแต่ละเดือน	 สามารถ

ดูรายละเอียดได้ที่	 ipsr.mahidol.ac.th	 และรับชมย้อนหลังได้ที่	

Facebook:	IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

ครั้งที่ 1191	 “Measuring	social	determinants	of	health	and	

associated	health	factors	on	‘tuberculosis	in	diabetes’	among	

pre-older	to	older	adults”	Md.	Nadim	Reza,	5	ต.ค.	65

ครั้งที่ 1192	 “Determinants	 of	 disparity	 in	 access	 to	

healthcare	services	among	the	community	older	people	in 

Mandalay	 region,	 Myanmar:	 a	 cross-sectional	 study”	 

Mrs.	Yadanar	Aung,	12	ต.ค.	65

ครั้งที่ 1193	 “Climate	change	effects	on	women,	maternal	

and	 reproductive	health	outcomes:	unraveling	 the	health	

care	system	responses”	Dr.	Erlidia	 (Lee)	F.	Liamas-Clark,	

19	ต.ค.	65

ครั้งที่ 1194	 “Policy	 entrepreneurship	 and	 the	 making	 of	

Thailand’s	national	screening	mechanism”	Dr.	Bhanubhatra	

Jittiang,	26	ต.ค.	65

ครั้งที่ 1195	 “การศกึษารว่มหลายประเทศเพื่อทดสอบความเขา้ใจใน

เครื่องมือสำารวจประเมินพฤติกรรมทางเพศ	 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

กับสุขภาพ”	นฤมล	เจริญใจ	และ	อรรถกร	สมแวง,	9	พ.ย.	65

ครั้งที่ 1196	 “International	 migrat ion	 of	 Thai land”	 

Assist.	Prof.	Dr.	Sakkarin	Niyomsilpa,	23	พ.ย.	65

ครั้งที่ 1197	 “Global	mental	health:	family	and	community-

based	approaches	 for	 closing	 the	 treatment	gap	 in	 low- 

resource	settings”	Dr.	Eve	Puffer,	Duke	University,	30	พ.ย.	65

ดวงวิไล ไทยแท้
duangwilai.tha@mahidol.ac.th

นงเยาว์ บุญเจริญ
nongyao.bun@mahidol.ac.th



	 การมอีายยุนืยาวจนเปน็ศตวรรษิกชนคนรอ้ยป	ีไดเ้ปน็ทีส่นใจ

ในหลากหลายประเทศ	ประเทศสิงคโปร์	ภายใต้การดำาเนินงาน 

ของศูนย์วิจัยและการศึกษาผู้สูงอายุ	 (CARE)	 มหาวิทยาลัย 

แห่งชาติสิงคโปร์	(National	University	of	Singapore:	NUS)	 

ได้จัดนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์	เพื่อนำาเสนอภาพและเรื่องราว 

รวมถึงเคล็ดลับท่ีทำาให้มีอายุยืนยาวจนถึง	 100	 ปี	 นิทรรศการน้ี	 

จัดข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองและสร้างความรู้สึกการมีคุณค่าและมีศักด์ิศรี 

ให้กับคนร้อยปี	ท่านใดสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการได้ที่	
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ชวนอ่าน

สถิติน่ารู้

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

นิทรรศการศตวรรษิกชนในสิงคโปร์

 กาญจนา เทียนลาย
kanchana.tha@mahidol.ac.th

เมื่อแก่เฒ่าไป...จะอยู่กันอย่างไรนะ
	 เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนน้ีประเทศไทยมี ผู้สูงอายุ

มากกว่าเด็กแล้วซึ่งมีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ	 20	 ในปี	 2565	

จากรายงานวิจัย
1
	พบว่า	ผู้สูงอายุที่อยู่่ตามลำาพังคนเดียว 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	1.3	ในปี	2533	เป็นร้อยละ 

7.3	 ในปี	 2563	 ทั้งน้ีสอดคล้องกับการสำารวจ
2
	 ที่พบว่า	 

1	ใน	5	ของคนก่อนวัยสูงอายุคาดว่าจะอาศัยอยู่คนเดียว

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ	

	 ความคาดหวังของคนก่อนวัยสูงอายุต่อประเด็นการ 

อยู่อาศัยในอนาคตเมื่อเป็นผู้สูงอายุ	 มีความคาดหวังว่า

จะอยู่ในสถานสงเคราะห์เพียงร้อยละ	1	 เท่าน้ัน	 ย้ายกลับ 

ภูมิลำาเนาเดิมร้อยละ	14	และส่วนใหญ่กว่าร้อยละ	56	คาดว่า 

จะอาศัยในที่อยู่เดิม	ผลการศึกษาได้ชี้ ให้เห็นว่าปัจจัยการ

เลือกที่พักอาศัยนัน้	จะเลือกพักอาศัยในแหล่งชุมชนที่มีสิ่ง

อำานวยความสะดวก	(เชน่	ร้านคา้	การเดินทาง	โรงพยาบาล 

หรือสถานบริการด้านสุขภาพ)	 ในการใช้ชีวิตที่สามารถ 

จะใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุด	รองลงมาเลือกอยู่ใกล้

กับลูกหลาน	ญาติพี่น้อง	

	 วันเวลาไม่เคยรอใคร	 อายุ...ก็เช่นกัน	 แล้วคุณเล่า	

วางแผนในอนาคตของตัวเองอย่างไร

ศุทธิดา ชวนวัน
sutthida.chu@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน

ที่มา:	https://www.duke-nus.edu.sg/care/news-events/featurettes/

centenarian-e-exhibition	สืบค้นเมื่อ	8	พฤศจิกายน	2565
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รูป 1

รูป 2

รูป 3

รูป 4

c 17	ก.ย.	65	รศ.ดร.สุชาดา	ทวีสิทธิ์	ร่วมเสวนาในงาน	“อาจารย์คายส์	เดอะซีรี่ย์”	(ตอนที่	4): 
Cosmopolitan	 Villagers:	 ชาวบ้านอีสาน	 “ผู้รู้เก่ียวกับโลก”	ณ	 ม.ขอนแก่น	c 21	 ก.ย.	 65		 
รศ.ดร.อารี	 จำาปากลาย	ผู้อำานวยการ	นำาเสนอผลการศึกษาเรื่อง	The	 long-term	 impact	 of	

diverse	parental	migration	experiences	on	transition	to	adolescent:	A	case	study	of	

Thailand	ณ	สถาบันฯ	และออนไลน์	c 23	ก.ย.	65	รศ.ดร.ศิรินันท์	กิตติสุขสถิต	และคณะ	ต้อนรับ
คณะผู้บริหารจากสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย	 เพื่อหารือแนวทางในการสำารวจคุณภาพ 

ชีวิตความสุข	และความผูกพันองค์กรของคนทำางาน	(HAPPINOMETER)	ณ	สถาบันฯ	c 23	ก.ย.	65	 
สถาบันฯ	จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ	ประจำาปีงบประมาณ	2565	ณ	สถาบันฯ	และออนไลน์	รูป 1  

c 24	ก.ย.	65	รศ.ดร.มนสิการ	กาญจนะจิตรา	และคณะ	ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ	
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	เนื่องในวันมหิดล	

ประจำาปี	2565	ณ	ม.มหิดล	c 25	ก.ย.	65	สถาบันฯ	ร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล	MU	Charity	2022	
ณ	ม.มหิดล	c 26	ก.ย.	65	และระหว่างวันที่	31	ต.ค.–	1	พ.ย.	65	รศ.ดร.ศิรินันท์	กิตติสุขสถิต	และ
คณะ	จดัอบรม	“ความกา้วหนา้การบรหิารจดัการองคค์วามรูสู้ค่วามสขุในการทำางาน:	Advanced	

Routine	to	Happiness”	ให้กับนักสร้างสุข	ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	ณ	จ.อยุธยา	และ	

ม.ศิลปากร	ณ	จ.เพชรบุรี	c 27	ก.ย.	65	รศ.ดร.กาญจนา	ตั้งชลทิพย ์	ร่วมเสวนาหัวข้อ	Urban	
citizenship	for	inclusive	&	sustainable	cities:	เมืองสำาหรับทุกคน	ในงาน	“MUSEF	2022” 

ณ	ม.มหิดล	c 29	ก.ย.	65	ผศ.ดร.วากาโกะ	ทาเคดะ	และ	อ.ดร.Truc	Ngoc	Hoang	Dang	 
เป็นวิทยากรในการอบรมการใช้ โปรแกรม	 Canvas	 ณ	 สถาบันฯ	 และออนไลน์	c 6	 ต.ค.	 65	 
รศ.ดร.ศิรินันท์	 กิตติสุขสถิต	และ	ผศ.ดร.สักกรินทร์	 นิยมศิลป์	 เป็นวิทยากรในกิจกรรม	 IRB	Talk	 

คร้ังท่ี	4	เรื่อง	“ผดิหรอืไม่…	ถา้ใช้รปูจากเว็บไซต”์	ในรปูแบบออนไลน	์c 11	ต.ค.	65	สถาบนัฯ	รว่ม
พธีิทำาบญุตักบาตรอาหารแห้งแดพ่ระภิกษุสงฆแ์ละสามเณร	เพื่อบำาเพญ็กุศลถวายเปน็พระราชกุศล 

และพิธีถวายราชสดุดี	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 

บรมนาถบพติร	เนื่องในวนัคลา้ยวนัสวรรคต	13	ตลุาคม	ณ	ม.มหิดล	c 11-13	ต.ค.	65	ผศ.ดร.ดสุติา	 
พึง่สำาราญ	รว่มประชมุ	Regional	Meeting:	Sharing	Experiences	in	Multiple	Micronutrient 

Supplementation	(MMS)	Policy,	Advocacy	and	Implementation	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย	 

c 11	ต.ค.	65	รศ.ดร.อารี	จำาปากลาย	และคณะ	ประชมุออนไลน์กับทมีจาก	WHO	หารือการสรา้ง 
เครือข่ายสนับสนุนการใช้	Life-course	approach	เพื่อรองรับการวิจัยในสังคมสูงวัย	c 11	ต.ค.	65	 
ศูนย์ศึกษาการย้ายถ่ินมหิดล	 (MMC)	 จัดอบรมออนไลน์	 หัวข้อ	 “Online	Migration	Writing 

Workshop	(Part	1)”	โดยมี	Paul	Statham	และ	อ.ดร.ภัทราภรณ์	จึงเลิศศิริ	และ	ว่าท่ีร้อยตรี	นิพนธ์	 

ดาราวุฒิมาประกรณ์	 นำาเสนอหัวข้อบทความ	c 17	 ต.ค.	 65	 รศ.ดร.อารี	 จำาปากลาย	 และ	 
รศ.ดร.สุชาดา	 ทวีสิทธ์ิ	 นำาเสนอผลการศึกษา	 “โครงการวิจัยผลกระทบจากการระบาดของโรค 

โควิด-19	 ต่อแรงงานไทยมุสลิมเช้ือสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีย้ายถ่ินกลับมาตุภูมิ:	 

ความเปราะบางและการฟ้ืนตัวในมิติเศรษฐกิจของครัวเรือน”	 ณ	 จ.ปัตตานี	 และออนไลน์	 โดยการ 

สนับสนุนจาก	 บพค.c 18	 ต.ค.	 65	 ผศ.ดร.สิรินทร์ยา	 พูลเกิด	 รศ.ดร.ธีรนงค์	 สกุลศรี	 และ	 
น.ส.ณัฐจีรา	ทองเจริญชูพงศ์	ร่วมประชุมกับ	The	Center	of	Research	Excellence	in	Food	

Retail	Environments	for	Health	(RE-FRESH)	ณ	ประเทศออสเตรเลีย	c 19	ต.ค.	65	สถาบนัฯ	 
จัดงานแสดงความยนิดแีก่ดษุฎีบณัฑติ	และมหาบัณฑติประจำาปกีารศกึษา	2563	และปกีารศกึษา	2564 

ณ	สถาบันฯ	รูป 2 c 23	ต.ค.	65	รศ.ดร.ปิยวัฒน์	เกตุวงศา	อ.ดร.ดียะฮฺ	อนานตาเลีย	วิดิยาสตาริ  
และคณะ	ร่วมประชุมหารือกับเครือข่าย	Active	Healthy	Kid	Global	Alliance	57	ประเทศ	 

เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดตัว	Report	Card	for	Children	and	Youths	Global	Matrix	4.0	 

พร้อมน้ี	 รศ.ดร.โยธิน	 แสวงดี	 และคณะนักวิจัย	 ร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าและ 

แบบโปสเตอร์	ณ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	(UAE)	c 17-23	ต.ค.	65	ผศ.ดร.พจนา	หันจางสิทธ์ิ	 
รศ.ดร.ธีรนงค์	สกุลศรี	ผศ.ดร.สริินทรย์า	พลูเกิด	และคณะนักวจัิย	นำาเสนอผลงานวจัิยแบบปากเปลา่ 

และแบบโปสเตอร์	รวมทัง้	จัดประชมุเชงิปฏิบตักิารกับคณะผู้วจัิยของประเทศมาเลเซยี	อนิโดนีเซยี 

และฟิลิปปินส์	ในการประชุม	International	Congress	on	Obesity	(ICO)	2022	ณ	ประเทศ 

ออสเตรเลีย	c 25–27	 ต.ค.	 65	 รศ.ดร.จงจิตต์	 ฤทธิรงค์	 รศ.ดร.มนสิการ	 กาญจนะจิตรา	 
อ.ดร.สพญ.สรญัญา	สจุรติพงศ	์อ.ดร.ภัทราภรณ	์จึงเลศิศริ	ิและ	ผศ.ดร.สริินทร์ยา	พลูเกิด	จัดอบรม 

เชงิปฏิบตักิารการพฒันานโยบายการป้องกันและจัดการโรคอว้น	สำาหรบัผู้บรหิารภาครฐั	ณ	จ.นนทบรีุ	 

รูป 3 c 27	ต.ค.	65	รศ.ดร.จงจิตต์	ฤทธิรงค	์ร่วมเสวนาเรื่อง	“สามวัย:	เตรียม	พร้อม	เกษียณ”	 
ณ	วช.	c 31	ต.ค.	65	สถาบันฯ	จัดกิจกรรม	Healthy	workplace	x	Love	U	club	ภายใต้หัวข้อ 
“4	อ	The	series”	ณ	สถาบันฯ	c 2-4	พ.ย.	65	สถาบันฯ	จัดงานสัมมนาพัฒนาบุคลากร	2565 
(ครัง้ที	่40)	กิจกรรม	Happy	Work-life	“ปรบัสมดุลชวีติ	ดแูลสขุภาพจิต”	กิจกรรม	Happy	Relax	 

&	Engagement	 “การเข้าใจตนเองเพื่อการทำางานร่วมกันอย่างมีความสุข”	ณ	 สถาบัน	 รูป 4  

และกิจกรรมสานสมัพนัธ์	IPSR	ณ	จ.ปราจีนบรุ	ีc 3-5	พ.ย.	65	รศ.ดร.สดุารัตน์	มสุกิะวงศ	์รว่มประชมุ 
The	Global	Evaluation	and	Monitoring	Network	for	Health	(GEMNet-Health)	Planning 

Meeting	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 10	 ปี	 และเป็นตัวแทน	 รศ.ดร.อมรา	 สุนทรธาดา	 รับมอบ 

โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ	Founding	Member	ณ	สาธารณรัฐกานา	c 14	พ.ย.	65	สถาบันฯ 
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	ม.มหิดล	ครบรอบปีที่	51	มีพิธีทำาบุญ 

ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์	จำานวน	9	รูป	พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน	7	โรงเรียน 

ในอำาเภอพุทธมณฑล	และมอบรางวัลผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร	ณ	สถาบันฯ	รูป 5
รูป 5


