
	 ผา่นไปแลว้กับการประชมุความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในภูมภิาค 

เอเชยี-แปซฟิกิ	(Asia-Pacific	Economic	Cooperation:	APEC)	 

ภายใต้แนวคิด	 “Open,	 Connect	 and	 Balance”	 หรือ	 

“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์	 เชื่อมโยงกัน	 สู่สมดุล”	 ที่ประเทศไทย

เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่	18–19	พฤศจิกายน	2565	โดยมีผู้แทน

จากเขตเศรษฐกิจ	 21	 เขต	 เข้าร่วมประชุม	 การประชุมครั้งน้ี	

รัฐบาลไทยนำาเสนอโมเดลเศรษฐกิจ	BCG	(Bio-Circular-Green	

Economy	 Model)	 ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	

(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	

 โมเดลเศรษฐกิจ BCG คืออะไร

	 โมเดลเศรษฐกิจ	BCG	เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ที่มุ่งเน้นการพัฒนา	3	รูปแบบพร้อมกัน	ได้แก่	เศรษฐกิจชีวภาพ 

(bioeconomy)	 มุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมของทรัพยากรชีวภาพ	เชื่อมโยง 

กับเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy)	 คำานึงถึงการใช้ 

ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าหรือยาวนานที่สุด	 และเศรษฐกิจ 

สีเขียว (green economy)	ซึ่งคำานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม	 โมเดลน้ีเป็นแนวทางที่ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการ 

พัฒนาเศรษฐกิจเท่าน้ัน	แต่ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม	และการรักษา 

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	 ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน	 

โดยอาศัยจุดแข็งของประเทศที่มีความหลากหลายด้านชีวภาพ

และวัฒนธรรม	ผสมผสานกับกลไกวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และ

นวตักรรม	เพื่อผลติสนิคา้และบรกิารทีมี่มูลคา่สงู	และเปลีย่นระบบ 

เศรษฐกิจจาก	 “ทำามากแต่ได้น้อย”	 ไปสู่	 “ทำาน้อยแต่ได้มาก”  

ผ่านการผนึกพลังภายใต้ลักษณะจตุภาคี	 (quadruple	 helix)	
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โมเดลเศรษฐกิจ BCG ทางขรุขระที่จำาเป็นต้องเลือกเดิน
นนทวัชร์ แสงลออ

nontawatch.san@mahidol.ac.th

ระหว่างภาครัฐ	 เอกชน	 ชุมชน/สังคม	 และมหาวิทยาลัย/

สถาบันวิจัย	ทั้งในและต่างประเทศ
1

 จากแนวคิดสู่การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

	 ก่อนการนำาเสนอโมเดลเศรษฐกิจ	BCG	สูเ่วทเีอเปค	กระทรวง 

การอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจัิย	และนวตักรรม	(อว.)	ไดจั้ดทำาแผน 

ปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล 

เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570	ท่ีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 

ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2561-2580)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560–2564)	และแผนปฏิบัติราชการ 

ของหน่วยงานต่างๆ	 จนกระทั่งเป็นหน่ึงในหลักการและแนวคิด 

สำาคัญในการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 

ฉบับท่ี	13	(พ.ศ.	2566-2570)	ท่ีได้รับการประกาศใช้ก่อนการประชุม 

เอเปคเมื่อวันท่ี	24	ตุลาคม	2565	แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน 

การพัฒนาประเทศไทยฯ	 มีเป้าหมาย	 5	 ประการ	 คือ	 การปรับ 

โครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม	 

การพัฒนาคนสำาหรับยุคใหม่	 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและ 

ความเป็นธรรม	 การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความ 

ยั่งยืน	และการเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือ 

กับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่
2

 ความท้าทายของการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG 

	 จากแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ	

ปรากฏกลไก	7	ประการ	ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ของการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ	BCG	ประกอบด้วย 

1)	 การปรับบทบาทภาครัฐจากผู้ลงทุนหลักไปสู่ภาคเอกชน	 

โดยภาครัฐเป็นผู้ส่งเสริมด้วยการสร้างระบบนิเวศที่เก้ือหนุน 

ให้เอกชนลงทุนในการพัฒนาที่สูงกว่ารัฐ	 2)	 การปรับการใช้จ่าย 

ภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาไปสู่การลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาและ 

แก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ	 3)	 การปรับระบบการจัดงบประมาณ

จากรายปีไปสู่ระบบการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการเพื่อ

การลงทุนแบบผูกพันต่อเนื่อง	 4)	 การปรับการสนับสนุนทุนวิจัย

รายโครงการไปสู่การสนับสนุนทุนวิจัยครบวงจรทั้งวิจัย	 พัฒนา	

สู่การผลิตและจำาหน่าย	5)	การปรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยึดโยง 

อุตสาหกรรมเดิมไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ใหม่	 

6)	 การปรับการเติบโตของประเทศโดยการพึ่งพาปัจจัยจาก

ภายนอกประเทศไปสู่การเติบโตด้วยการสร้างความแข็งแกร่ง

จากภายใน	และเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก	และ	7)	การปรับจากการ

ทำางานแบบต่างคนต่างทำาไปสู่การเดินหน้าไปด้วยกันผลึกกำาลัง

จตุภาคี
2
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	 เมื่อจีนยกเลิกมาตรการกักตัวจากสถานการณ์ โควิด-19 

ทำาให้ผู้เขียนคิดถึงโอกาสที่จะได้เยี่ยมญาติที่เมืองเฉาโจว	 หรือ 

ที่คนไทยมักเรียกว่า	 เมืองแต้จ๋ิว	 หากพูดถึงคนไทยเชื้อสายจีน 

ในประเทศไทย	 หลายครอบครัวน่าจะมาจากเมืองเฉาโจว	 และ

เมืองซานโถว	 หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า	 เมืองซัวเถา	 เฉาโจว

และซานโถวเป็นเมืองที่อยู่ไม่ห่างกันมากนัก

	 ผู้เขียนจำาได้ว่าเมื่อครั้งเดินทางไปเมืองเฉาโจวครั้งแรก	มีทั้ง 

ความตื่นเต้นคละไปกับความประหลาดใจและความคุ้นเคย	ตื่นเต้น 

เพราะจะได้เห็นบ้านอาม่า	 ประหลาดใจ	 เพราะบรรยากาศของ 

เมอืงและวถีิชวีติมคีวามคลา้ยกับวา่ยงัอยูท่ีเ่มอืงไทย	ทัง้ลกัษณะ 

อาคารตึกแถว	 อาหารการกิน	 ภายในบ้าน	 หรือภาษาแต้จ๋ิวที่ 

คุยกันภายในร้านค้า	 แม้จะเพิ่งมาถึงเมืองน้ีแต่กลับรู้สึกคุ้นเคย

กับบรรยากาศใกล้เคียงกับที่ผู้เขียนเติบโตมา

	 นับวา่เปน็ความโชคดทีีท่างการจีนไดย้กทีด่นิในหมูบ่า้นเฟิง่ต่ง	 

เมืองเฉาโจวให้เป็นทรัพย์สินของเจ้าบ้านแล้ว	 ทำาให้บ้านอาม่า 

ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านน้ี	 ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ ให้ลูกหลานได้กลับมา

เยี่ยมชมวิถีชีวิตของบรรพบุรุษในอดีต	บ้านแต่ละหลังในหมู่บ้าน 

จะมีความคลา้ยกันคอื	หน้าบา้นมกีรงสงูไวส้ำาหรบัเลีย้งสตัว	์เชน่	

ไก่	หมู	ก่อนจะเปิดประตูเข้าสู่พื้นที่โล่งซึ่งเป็นพื้นที่ของครัวและ 

ห้องน้ำา	 ถัดไปเป็นตัวอาคารบ้านท่ีเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็จะพบกับ 

พื้นที่รับแขก	 และมีเตียงนอนที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ใกล้กัน	 หมู่บ้าน

เที่ยวบ้านอาม่าที่เมืองจีน

สุภรต์ จรัสสิทธิ์
suporn.jar@mahidol.edu

ประชากรท่องโลก

ลักษณะนี้ยังมีอยู่หลายแห่งในเมืองจีน	แต่จะแตกต่างกันไปตาม

วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่	

	 ที่น่าสนใจคือวัฒนธรรมการดื่มชาที่เห็นได้ทั่วไป	 สังเกตว่า

ผู้คนมักจะชวนดื่มน้ำาชาเมื่อเจอหน้ากัน	 แม้แต่ภายในบ้านก็จัด 

พื้นที่สำาหรับชงชา	 ในขณะพูดคุยกันเจ้าบ้านจะพยายามเติม 

น้ำาชาให้ผู้มาเยือนเต็มถ้วยอยู่เสมอ	 ในร้านอาหารบางแห่งยัง 

พบว่ามีห้องชงชาจัดรับรองให้กับลูกค้า	 ขณะที่วัฒนธรรมด้าน

ภาษาเริ่มเปลี่ยนแปลงไป	เด็กๆ	สื่อสารด้วยภาษาแต้จิ๋วน้อยลง	

หลายคนใชภ้าษาจีนกลางหรอืแมนดารนิเปน็ภาษาหลกั	ซึง่ก็เปน็

เรื่องน่าเสียดายหากมีการใช้ภาษาท้องถิ่นน้อยลง

รูป:	หมู่บ้านเฟิ่งต่งที่เมืองเฉาโจว	อาคารที่ตั้งบริเวณนี้มีอายุกว่า	100	ปี

 การศึกษาข้อจำากัดตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำาของแต่ละ

อตุสาหกรรมเพื่อนำาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ไปใชเ้ปน็ส่ิงจำาเปน็

อย่างยิ่ง

	 นอกเหนือจากกลไก	7	ประการดังกล่าว	ซึ่งเป็นปัจจัยระดับ

มหภาคในการขบัเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ	BCG	จำาเป็นตอ้งศกึษา

ภาพรวมของแต่ละอุตสาหกรรมที่มีบริบทแตกต่างกัน	

	 ผู้เขยีนขอยกตัวอยา่งงานวจัิยของสถาบนัวจัิยประชากรและ 

สังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เรื่องการสำารวจความรู้	 ทัศนคติ	 

การยอมรับชีวภัณฑ์ ในการกำาจัดศัตรูพืช	 และประสิทธิภาพ

ของการจัดการศัตรูพืชในรูปแบบเกษตรปลอดภัย/เกษตร

อินทรีย์:	 ระยะนำาร่อง	 ภายใต้ความร่วมมือกับสำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	ที่พบว่า	ในระดับ 

จุลภาค	 มีหลากหลายปัจจัยที่กระทบต่อการส่งเสริมเกษตรกร 

ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกพืชจากเดิมให้เป็นการปลูกพืช 

ตามแนวเกษตรอินทรีย์	 ทั้งด้านความรู้และทัศนคติของ

เกษตรกร โดยเฉพาะความรูท้ีเ่กิดจากประสบการณ์ตรงจากการ

ทดลองผลิต	 และการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้	 ตลอดจน

ความถูกต้องของความรูท้ี่ได้รบั	รวมทัง้ความเชื่อและหลกัคดิของ

เกษตรกรแต่ละคน	นอกจากนี้ยังมปีัจจัยการผลิต	เช่น	คุณภาพ

ของเมลด็พนัธ์ุ	การสรรหาชวีภัณฑก์ำาจัดศตัรพูชืทีส่ามารถกำาจัด

ศตัรูพชืได้อยา่งรวดเรว็	แต่ใช้ ในปรมิาณทีน้่อยกวา่หรอืทดัเทยีม

กับการใชส้ารเคม	ีความสะดวกในการเก็บรกัษา	ราคาทีเ่หมาะสม	

ความเสื่อมโทรมของสภาพดิน	 ความยากลำาบากในการป้องกัน aaaaaaaaa

รูปโดย:	สุภรต์	จรัสสิทธิ์	

การปนเป้ือนสารเคมีที่มาจากแปลงปลูกใกล้เคียง	 งบประมาณ	 

ปัจจัยด้านคู่แข่งขัน	 ที่ขาดการวางแผนการผลิตรวมในพืช 

บางชนิด	ทำาให้ปริมาณผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำา	ปัจจัย 

ด้านคนกลางทางการตลาด หรือผู้ซื้อที่นำาไปจัดจำาหน่ายต่อ 

ทั้งผู้ค้าส่ง	 ค้าปลีก	 ตัวแทน	 และนายหน้า	 ตลอดจนตลาดหรือ

แหล่งรับซื้อ	 ที่มีอำานาจการต่อรองสูงกว่าเกษตรกรมาก	ปัจจัย 

ด้านผู้บริโภค	แม้ว่าปัจจุบันผู้บริโภคมีความใส่ใจเรื่องสุขภาพสูงข้ึน	 

ก่อให้เกิดธุรกิจผลิต/จำาหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น	 แต่ก็ยัง

ขึ้นอยู่กับกำาลังซื้อของแต่ละพื้นที่โดยตรง
3

 

	 กรณีศึกษาดังกล่าว	สะท้อนว่า	ความสำาเร็จของการขับเคลื่อน 

โมเดลเศรษฐกิจ	 BCG	 ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยในแต่ละ

ประเภทธุรกิจ	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อสร้างความยั่งยืน	 ลดความ

เหลื่อมล้ำา	พัฒนาเศรษฐกิจ	และพึ่งตนเอง	ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงจำาเป็นต้องเดินทางบนเส้นทางแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ	BCG	

ที่ขรุขระสายนี้ต่อไป

1
	สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต.ิ	(2565).	BCG เปน็มาอยา่งไร?.  

	 https://www.bcg.in.th/background/.	สืบค้นเมื่อ	13	มกราคม	2566
2
	กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร	์วจัิยและนวตักรรม.	(2565).	แผนปฏิบติัการดา้น 

 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570.  
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	 256502-01.pdf.	สืบค้นเมื่อ	13	มกราคม	2566
3
	สุชาดา	ทวีสิทธิ์	และนนทวัชร์	แสงลออ.	(2565).	การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based) ในราชบุรี:  

 สารชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับศัตรูพืชแต่ละชนิด.	 รายงาน 

	 การวิจัย,	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,	มหาวิทยาลัยมหิดล.



 ภาวะวิกฤตที่มีผลต่อสันติภาพโลก เศรษฐกิจ และสังคม 

ตลอดช่วงปี 2565 จากเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19  

ภัยพิบัติจากธรรมชาติ และสงครามระหว่างยูเครน-รัสเซีย  

ยังส่งแรงกระเพื่อมต่อในปี 2566 

	 ตลอดช่วงปี	 2565	 เป็นภาวะยากลำาบาก	 ประชาคมโลก 

ผจญชะตากรรมร่วมกันจากหลายสาเหตุ	 เช่น	 ความขัดแย้ง 

ด้านเศรษฐกิจและการเมือง	ความแปรปรวนจากสภาพภูมิอากาศ 

และปัญหาโลกร้อน	มีการคาดประมาณว่า	ประชากรโลก	222	ล้านคน 

ใน	 53	 ประเทศ	 เผชิญภาวะขาดแคลนอาหาร	 และ	 45	 ล้านคน	 

ใน	37	ประเทศ	อดอยากขั้นรุนแรง

	 สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วง	8	ปีที่ผ่านมา	 

เช่น	 โลกมีอุณหภูมิสูงอย่างที่ ไม่เคยปรากฏและจะสูงมากขึ้น	 

ในจำานวน	 15	ประเทศที่เผชิญปัญหาอุณหภูมิสูง	 มี	 12	 ประเทศ 

ท่ีต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน	คาดประมาณว่า	คลื่นความร้อน 

ของโลกภายในศตวรรษน้ีจะมีความรุนแรงต่อมนุษย์เทียบเท่ากับ

การเสียชีวิตจากมะเร็งและโรคติดต่ออื่นๆ

	 จากรายงาน	The	Global	Humanitarian	Overview
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	โดย 

สำานักงานเพื่อการประสานงานดา้นมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ	 

(UN	Office	for	the	Coordination	of	Humanitarian	Affairs:	 

OCHA)	 ประเมินว่า	 จากประชากรที่ประสบความยากลำาบาก	 

ทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง	และการระบาดของโควิด-19 

จำานวน	 274	 ล้านคน	 ถ้าใช้งบประมาณ	 41,000	 ล้านดอลลาร์	 

จะสามารถบรรเทาสาธารณภัยให้ประชากรได้เพียง	182	ล้านคน 

เทา่น้ัน	เนื่องจากการระดมทนุที่ไดต้่ำากวา่เปา้หมาย	สหประชาชาติ 

จำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธี	 โดยทำางานร่วมกับอาสาสมัคร 

ในพื้นที่และอาสาสมัครจากประเทศต่างๆ	 เช่น	 อาสาสมัครสตรี 

จากองค์กรต่างๆ	 ในเอธิโอเปีย	 อิรัก	 เมียนมา	 ปาเลสไตน์	 ซีเรีย	

เยเมน	 ร่วมเป็นคณะทำางานแนวหน้าเพื่อกำาหนดแผนงานเชิงรุก 

ซ่ึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากน้ี	 

ภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนไหวจากภาวะเงินเฟ้อ	 การเติบโตทาง

เศรษฐกิจของโลกทีล่ดลงจากรอ้ยละ	6	เหลอืร้อยละ	3.2	ในป	ี2565	

และจะดิ่งลงไปที่	2.7	ในปี	2566	เกิดเป็นภาวะขาดความคล่องตัว

ทางเศรษฐกิจทีร่นุแรง	ซ้ำายงัมกีารระบาดของโควดิ-19	ในอเมริกา 

ยุโรป	 และจีน	 ในช่วงปี	 2563-2565	 ที่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะยุติ	

รวมทั้งสงครามในยูเครน

	 จากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ	 มีการคาดประมาณว่า	

ประชากรโลก	1	ใน	23	ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

และในปี	 2566	 ประชากร	 339	 ล้านคน	 เพิ่มจาก	 274	 ล้านคน	 

ของปี	 2565	 ต้องการความช่วยเหลือเพื่อการดำารงชีพ	 ในขณะท่ี 

ความสามารถในการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ทำาได้

เพียง	230	ล้านคน	ใน	69	ประเทศ	และต้องใช้งบประมาณสูงถึง	

51,500	ล้านดอลลาร์

 ประชากรประมาณ	 77	 ล้านคน	 ในกลุ่มประเทศทางตะวันออก 

และตอนใต้ของทวีปแอฟริกายังต้องการความช่วยเหลือ	 

เมื่อเปรียบเทียบกับงบดำาเนินการที่มีเพียง	 1,000	 ล้านดอลลาร์	

ต่อ	1	 โครงการ/แผนงาน	จึงจำาเป็นต้องจัดลำาดับความช่วยเหลือ

ในแต่ละประเทศ

 ยูเครนยังถูกจัดลำาดับเป็นประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ 

อย่างเร่งด่วน	 เนื่องจากสงครามเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้น	 

ในป	ี2565	ใชง้บประมาณ	17,000	ลา้นดอลลาร	์เพื่อดูแลประชากร	 

6.3	ล้านคน	สำาหรับปี	2566	คาดว่าต้องใช้งบช่วยเหลือประมาณ	

57,000	ล้านดอลลาร์	สำาหรับประชากร	13.6	ล้านคน	เนื่องจาก

สงครามเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้น	

 สาธารณรัฐคองโกเป็นอีกตัวอย่างหน่ึงที่รัฐบาลบริหาร

ประเทศล้มเหลว	 ต้องได้รับการช่วยเหลือ	 23,000	 ล้านดอลลาร์	

สำาหรับปีงบประมาณ	 2566	 เพิ่มจากปี	 2565	 ประมาณ	 20%	

เนื่องจากปัญหาราคาเชื้อเพลิงและอาหารเพิ่มขึ้น

 เมียนมามีความขัดแย้งระหว่างชนเผ่ากับรัฐบาลกลาง 

ประชากร	 4.5	 ล้านคน	 ต้องรักษาชีวิตรอดทั้งจากการสู้รบกับ 

กองกำาลังของรัฐบาล	 และความเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19	

แต่มีสัญญาณที่ดีในระดับหน่ึงที่การสู้รบเบาบางลง	 และคาดว่า

ในปี	 2566	 ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะถึงกลุ่มเป้าหมาย

ได้มากขึ้น

 ประชาคมโลกในแต่ละภูมิภาคได้ผ่านภาวะความยากลำาบาก

เพื่อความอยู่รอดจากสาเหตุต่างๆ ในรอบปี 2565 อย่างไร

ก็ตาม สถานการณ์ โลกในปี 2566 ซับซ้อนมากขึ้น	อเมริกาเข้า

แทรกแซงจีนจากนโยบายรวมจีนหนึ่งเดียวต่อไต้หวัน	 ที่กำาลังเป็น 

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมตลาดโลก	 ผลิตแผง	 microchip	 และ	 

semi-conductor	 ที่มีคุณภาพสูง	 และกลายเป็นคู่แข่งกับจีนที่ 

เปิดประเทศให้บริษัทผู้ผลิตต่างชาติเปิดโรงงานผลิตและจำาหน่าย 

ท่ัวโลก	 อเมริกาต้องใช้วิธีกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบเพื่อชิงตลาดโลก	 

ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตย้ายฐานการผลิตออกจากจีน	 จีนจำาเป็นต้อง 

เร่งเปิดประเทศเสรีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากปิดติดต่อมา	 3	 ปี	

เนื่องจากการระบาดของโควิด-19	 มีผลให้อเมริกาและประเทศ

พนัธมติรบางประเทศสง่สญัญาณเฝ้าระวงัผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

 ขอสันติสุขของประชากรโลก 8,000 ล้านคน เป็นของขวัญ

ปีใหม่ 2566 และตลอดไป

ประชากรต่างแดน

สถานการณ์ โลกปี 2566
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รูป:	โลโก้รณรงค์เพื่อยุติความหิวโหยของสำานักงานเพื่อการประสานงาน

ด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ

ที่มา:	https://twitter.com/UNOCHA/status/1610925845832400897/photo/1.	

สืบค้นเมื่อ	6	มกราคม	2566

1	
Global	 Humanitarian	 Overview	 (GHO).	 (2023).	 Global	 Humanitarian	 

	 Overview	 2023.	 https://humanitarianaction.info/gho2023.	 สืบค้นเมื่อ	 

	 6	มกราคม	2566



4/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 v กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

ประเด็นทางประชากรและสังคม ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
patama.vap@mahidol.ac.th

ความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุ: สองมุมมองที่ต่างกัน

	 จากแผนภูมิ	 1	 แสดงให้เห็นว่า	 ในช่วง	 พ.ศ.	 2550–2560	 

ความตอ้งการการดแูลของผู้สงูอายไุทยมคีวามแตกตา่งกันระหวา่ง

การประเมนิตามเกณฑ	์(จากการทำากิจวตัรพืน้ฐาน)	กับการประเมนิ 

ตามความรู้สึก	 (คำาถามโดยตรง)	 ร้อยละความต้องการฯ	 

เมื่อประเมินตามเกณฑ์น้ันอยู่ที่ราวร้อยละ	 3–5	 ขณะที่ร้อยละ 

ความต้องการฯ	 เมื่อประเมินจากคำาถามโดยตรงน้ันสูงถึงร้อยละ	

8–15	ความแตกต่างที่พบนี้นับว่าค่อนข้างมากทีเดียว

	 นอกจากนี้	 ผู้เขียนยังได้ทำาการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อแสดง 

ความไม่สอดคล้องของการประเมิน	กล่าวคือ	ไม่ว่าจะใช้การประเมิน 

แบบใด	 หากผลการประเมินจากวิธีหน่ึงบอกว่าไม่ต้องการการดูแล	

แต่ผลการประเมินจากอีกวิธีหน่ึงบอกว่าต้องการการดูแล	 ผลเช่นน้ี

เรียกว่ามีความไม่สอดคล้องกัน	 ซ่ึงพบว่า	 มีความไม่สอดคล้องของ

การประเมินความต้องการการดูแลในปี	2550	อยู่ท่ีร้อยละ	9	และ

ค่อยๆ	ลดลงจนเหลือร้อยละ	3	ในปี	2560	(ดูแผนภูมิ	2)

 กล่าวโดยสรุป ความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุเป็น

ความจำาเปน็ทีห่ลีกเล่ียงไม่ได้ แต่วธีิการประเมินความตอ้งการน้ี

สามารถทำาไดด้ว้ยวธีิการทีต่า่งกัน ซึง่ผลที่ ไดย้อ่มตา่งกันไมม่าก

ก็น้อย หากว่าเราสามารถพัฒนาเครื่องมือที่ ไม่ว่าจะประเมิน

ด้วยวิธีใดแล้วให้ผลตรงกัน คงเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุด

	 ในยุคสมัยที่ประเทศไทยกลายเป็นสังคมสูงวัย	งานด้านบริการ

ดแูลระยะยาว	(long	term	care:	LTC)	สำาหรบัผู้สงูอายจึุงเปน็เรื่อง

ปกตทิีห่น่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมุง่ให้ความสำาคญั	ทัง้น้ีเพราะ

เรามีทั้งจำานวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากการที่ความ

ยนืยาวของชวีติทีค่อ่ยๆ	สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง	ขณะทีอ่ายยุนืยาวขึน้	

ความสามารถในการดแูลชว่ยเหลอืตนเองของผู้สงูอายก็ุลดลงตาม

วัยที่สูงขึ้น	นี่คือสัจธรรม	

	 กระทรวงสาธารณสุข	ร่วมกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 

(สปสช.)	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ร่วมกันดำาเนินงาน 

โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำาหรับ 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	 ซึ่งหน่ึงในกระบวนการของการพัฒนา

ระบบดูแลระยะยาวน้ันจะต้องมีการคัดกรองผู้สูงอายุตามความ

สามารถในการทำากิจวตัรประจำาวนัใน	10	กิจกรรม	ตามแบบฟอร์ม 

ที่ประยุกต์จากดัชนีบาร์เธลเอดีแอล	 (Barthel’s	 ADLs	 index)	 

เพื่อระบุว่ามีภาวะพ่ึงพิงในระดับใด	สมควรจัดให้มีการดูแลช่วยเหลือ 

อะไรบ้าง	 เราจะเห็นได้ว่า	 ความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุ 

ตามวิธกีารนี	้เกดิจากฝา่ยผู้ ให้บรกิารประเมินสภาวะของผูสู้งอาย ุ

ตามเกณฑ์	 (ทางวิทยาศาสตร์)	 ท่ีกำาหนดข้ึนโดยผู้เช่ียวชาญ	 ดังน้ัน	 

หากจะเรียกความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุเช่นน้ีว่า	 เป็น 

ความตอ้งการตามบรรทดัฐาน	(normative	need)	ก็คงไมผิ่ดอะไร

	 ยังมีความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุที่ ไม่ได้ ใช้เกณฑ์อะไร

เข้าไปวัด	แต่เกิดจากการที่ผู้สูงอายุรับรู้	หรือรู้สึกว่าต้องการจริงๆ 

ซึ่งตามอนุกรมวิธานของความต้องการทางสังคม
1
	 เราเรียก 

ความต้องการเช่นนี้ว่า	ความต้องการตามความรู้สึก	(felt	need)	

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะธรรมชาติของทุกคนที่เมื่ออายุมากขึ้นย่อม 

ต้องการใครสักคนดูแลเอาใจใส่	 หรือบางคร้ังก็มีความรู้สึกที่ 

ไม่มั่นคงปลอดภัยเมื่อต้องทำากิจกรรมใดๆ	 โดยลำาพัง	 เพราะกลัว

การลื่นล้มเนื่องจากสายตาพร่ามัวหรือไม่แข็งแรงเท่ากับเมื่อคร้ัง

วัยหนุ่มสาว	 ยิ่งกลัวก็ยิ่งเกิด	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เคยมีประวัติ 

ลื่นล้มมาก่อนมีโอกาสเกิดซ้ำาๆ	 ได้อีก	 ปัจจัยเหล่านี้อาจทำาให้ 

ผู้สูงอายุกลัวจนไม่กล้าทำาอะไรด้วยตนเอง	 จึงต้องการใครสักคน

เป็นเพื่อนคอยดูแล	 สร้างความมั่นใจ	 ความอบอุ่นใจ	 ทั้งๆ	 ที่ยัง

สามารถทำากิจวัตรประจำาวันได้ด้วยตนเอง	

	 ผู้เขียนเคยนำาเสนองานศึกษาความต้องการการดูแลของ

ผู้สูงอายุจากการใช้นิยามที่แตกต่างกันในการประชุมวิชาการ

ประชากรศาสตร์แห่งชาติ	 2561	 เรื่องที่นำาเสนอคือ	 ‘การศึกษา

ความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุไทยเมื่อวัดจากความสามารถ

ในการปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานกับคำาถามโดยตรง’	 ซึ่งเป็นการศึกษา

จากข้อมูลการสำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	พ.ศ.	2550	 

2554	2557	และ	2560	โดยนิยามความต้องการการดูแลในสองลักษณะ	 

คือ	1)	การทำากิจวัตรพ้ืนฐานสามด้าน	คือ	กินอาหาร	ใส่เส้ือผ้า	(แต่งตัว)	 

อาบน้ำา/ล้างหน้า	 (รวมการใช้ห้องน้ำา)	 หากผู้สูงอายุทำาไม่ได้ด้วย

ตนเองเลย	หรือทำาไดแ้ตต่อ้งมคีน/อปุกรณช์ว่ย	แมเ้พยีงกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่ง	หมายถึงเป็นผู้ต้องการการดูแล	และ	2)	จากคำาถาม

ที่ถามว่า	 ต้องการผู้ดูแลปรนนิบัติการทำากิจวัตรประจำาวันหรือไม่	

หากตอบว่า	ต้องการ	หมายถึงเป็นผู้ที่ต้องการการดูแล

1
	Bradshaw	J.	(1972).	Taxonomy of social need	In:	McLachlan	G,	editor.	 

	 Problems	and	progress	in	medical	care:	essays	on	current	research,	7th	 

	 series.	London:	Oxford	University	Press;	pages	71–82.

แผนภูมิ	1:	ร้อยละความตอ้งการการดแูลของผู้สงูอายไุทย	จำาแนกตามวธีิ 

	 การประเมิน	และปีที่สำารวจ

แผนภูมิ	2:	 ความสอดคล้องของการประเมินความต้องการการดูแลของ 

	 ผู้สูงอายุไทยจากความสามารถในการทำากิจวัตรพื้นฐานกับ 

	 ประเมินจากคำาถามโดยตรง	จำาแนกตามปีที่สำารวจ
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	 หากให้นึกถึงผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัว	 โดยเฉพาะการดูแล 

ผู้ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	หรือเป็นผู้ท่ีต้องได้รับการช่วยเหลือ

ในด้านต่างๆ	บุคคลแรกที่เรานึกถึงน่าจะเป็น	“แม่”	คนต่อไปมัก

จะเปน็	“พอ่”	แลว้ลำาดบัถดัไปคงไมพ่น้	ปู-่ย่า-ตา-ยาย	หรอืญาติ

พี่น้อง	ซึ่งเป็นคนในครอบครัว	แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน	สภาวะ 

ทางเศรษฐกิจและสังคมผลักดันให้คนต้องทำางานนอกบ้าน	 

ไมส่ามารถดแูลคนในครอบครัวเองได	้เราจึงไมส่ามารถมองขา้ม 

ผู้ดูแลที่เป็นคนนอกครอบครัวได้เลย	

 ใครบ้างที่ต้องการการดูแล

	 ผู้ที่ต้องการการดูแล	 มีอยู่ทุกวัย	 ตั้งแต่ทารก	 เด็ก	 วัยรุ่น	 

ผู้สูงอายุ	(ทั้งที่ยังช่วยตนเองได้	หรือเจ็บป่วย	ติดเตียง)	รวมถึง

ผู้พิการ	 (ทางร่างกาย	 สมอง)	 และผู้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ	 ที่

ต้องการผู้ดูแล	ซึ่งแต่ละวัย	แต่ละกลุ่มมีความต้องการการดูแล

ที่แตกต่างกัน

 ทำาไมเราจึงต้องสนใจหรือให้ความสำาคัญกับผู้ดูแล 

	 การดูแลผู้อื่นเป็นภาระที่หนักหน่วง	 สามารถส่งผลกระทบ 

ต่อผู้ดูแลท้ังทางร่างกาย	 และจิตใจ	 ซ่ึงจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับ 

ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของแต่ละคน	 รวมถึงภาระ 

หน้าทีอ่ื่นของผู้ดแูลดว้ย	บ่อยครัง้ทีเ่ราให้ความสนใจและให้ความ

สำาคัญกับผู้ที่ได้รับการดูแล	จนลืมคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลไป

	 หากมองถึงผลกระทบต่อผู้ได้รับการดูแล	 ผู้ดูแลที่มีความ 

พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ	 รวมถึงมีทักษะความรู้ย่อมส่งผล 

ให้เกิดการดูแลที่ดี	 ในทางกลับกันผู้ดูแลที่มีคุณภาพชีวิตไม่ดีจะ

ส่งมอบการดูแลที่ดีได้อย่างไร	 คุณภาพของการดูแล	 จึงขึ้นอยู่

กับตัวผู้ดูแลเป็นสำาคัญ	 มีงานวิจัยที่พบความสัมพันธ์ของผู้ดูแล

กับผู้ที่ได้รับการดูแลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

 ผู้ดูแลและผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่นที่ ได้รับการดูแล

	 งานวิจัยหน่ึงของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 คือ

โครงการ	“ความอยูด่มีสีขุของลกู	และความอยูด่มีสีขุของผู้ดแูล

สงูวยั	กับการยา้ยถ่ินของพอ่แม่ในบรบิทของสามจังหวดัภาคใต”้	

มีผลการศึกษาเก่ียวกับผู้ดูแลที่น่าสนใจ	 การศึกษาน้ีเน้นผู้ดูแล

เด็กและวัยรุ่นในจังหวัดยะลา	ปัตตานี	และนราธิวาส	ที่พ่อ/แม่ 

หรือทั้งพ่อและแม่อยู่และไม่ได้อยู่บ้าน	 ซึ่งสาเหตุที่ ไม่อยู่บ้าน 

สว่นใหญเ่นื่องจากยา้ยถ่ินไปทำางานทีอ่ื่น	โดยในบรบิทการยา้ยถ่ิน

ในสามจังหวัดภาคใต้น้ันผู้ย้ายถ่ินส่วนใหญ่เป็นพ่อ	 ผู้ดูแลลูกจึง

มักเป็นแม่	มีบางส่วนที่เป็นปู่-ย่า-ตา-ยาย	เพราะแม่ต้องทำางาน	

หรือเป็นเพราะทั้งพ่อและแม่ย้ายถิ่นทั้งคู่	มีบ้างที่เป็นคนอื่นดูแล 

ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการที่ ไม่มีพ่อ	 หรือแม่	 หรือ 

ทั้งพ่อและแม่อยู่บ้าน	พบว่า	เด็กเล็กๆ	(อายุ	7-12	เดือน)	ที่แม ่

ไม่ได้อยู่ด้วยมีความเสี่ยงที่จะมีพัฒนาการล่าช้าในด้านความ 

เข้าใจภาษา	 และยังพบว่า	 การมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ 

ของเด็กมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเคลื่อนไหว	การใช้กล้ามเน้ือ 

มดัเลก็	สตปิญัญา	และการใชภ้าษาของเดก็	ผู้ดแูลทีส่นับสนุนให้

เด็กมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการจึงมีความสำาคัญ	ในส่วนของ 

เด็กวัยรุ่น	 พบว่า	 ผู้ที่ ไม่มีแม่อยู่ด้วยมีโอกาสมีผลการเรียนที่ดี 

น้อยกวา่เพื่อนๆ	ทีอ่ยูกั่บแม	่การมแีมอ่ยูด่ว้ยซึง่มนัียวา่	มแีมเ่ปน็ 

ผู้ดูแล	 จึงมีความสำาคัญต่อความอยู่ดีมีสุขของทั้งเด็กเล็กและ

วัยรุ่น

 แล้วตัวผู้ดูแลมีความอยู่ดีมีสุขอย่างไรบ้าง 

	 ผลการศึกษาเดียวกัน	 พบว่า	 การอยู่ในครอบครัวที่ให้การ

สนับสนุนที่ดี	 มีสถานะทางเศรษฐกิจดี	 รวมถึงผู้ดูแลมีสุขภาพดี	

มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกตอ่การมสีภาวะทางจิตใจทีด่แีละคณุภาพ

ชีวิตที่ดีของผู้ดูแล	 ในขณะที่การได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

ความไมส่งบในพืน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์เชงิลบตอ่ผู้ดแูลทัง้ดา้นจิตใจ

และคุณภาพชีวิต	ดังนั้น	การสนับสนุนความอยู่ดีมีสุขของผู้ดูแล

จึงตอ้งคำานึงถึงบทบาทของครอบครวั	ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ	 

ตลอดจนการส่งเสริมความเข้มแข็งทางสุขภาพของผู้ดูแล	 

ขณะเดียวกันการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยสงบสุขก็เป็น

สิ่งจำาเป็นเช่นกัน

	 การศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงความสำาคัญของผู้ดูแลทั้ง 

ต่อพัฒนาการของเด็กและการศึกษาของวัยรุ่น	 หากผู้ดูแล 

ถูกมองขา้ม	ถูกละเลยให้มสีภาวะจิตใจที่ไมด่	ีมคีณุภาพชวีติทีต่่ำา	

ก็จะสง่ผลตอ่คณุภาพของเดก็ทีจ่ะเตบิโตตอ่ไป	เราจึงควรให้การ

ดแูลผู้ดแูลทีเ่สยีสละดแูลสมาชกิครอบครวัของเรา	เพื่อคณุภาพ

ชวีติทีด่ทีัง้ของตวัผู้ดแูลเอง	และลกูหลานของเราอนัเปน็ผลจาก

การดูแลของผู้ดูแลต่อไป		

aaaaaaaaa

ถ่ายภาพโดย:	พนักงานสัมภาษณ์	ในการเก็บข้อมูลรอบสาม	เมื่อปี	2564

รูป:	พนักงานสัมภาษณ์กำาลังสอบถามข้อมูลจากผู้ดูแลเด็กในครอบครัว
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นานาสาระประชากร ปราโมทย์ ประสาทกุล
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	 ผมชอบท่ีจะเร่ิมต้นข้อคิด	ข้อเขียนของผมด้วยวลีรำาพึงรำาพันว่า 

“เวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน ... เดี๋ยววัน เดี๋ยวเดือน เดี๋ยวปี”  

วันน้ีข้ึนปีใหม่อีกแล้ว	ผมอ่านกลอนท่ีแต่งไว้เมื่อ	7	ปีก่อน	ท่ีข้ึนต้นว่า	 

“ปีใหม่ใช่จะมีชีวิตใหม่ เพียงชีพเก่าสั้นไปอีกปีหน่ึง”	 มันคงเป็น

เช่นนั้นจริงๆ	ชีวิตผมสั้นไปอีกปีหนึ่งแล้ว

	 ผมมีอายุสูงขึ้น	ปีใหม่	2566	นี้	ผมจัดอยู่ในกลุ่ม	“ผู้สูงอายุ

วัยกลาง”	อย่างเต็มตัว	แต่ผมก็ยังดีใจที่สามารถจัดตัวเองให้อยู่

ในประเภท	“ผู้สูงวัยที่มีพลัง”	ได้อย่างเต็มภาคภูมิ	ผมยังทำางาน

อยู่อย่างเข้มแข็ง	และงานที่ทำาเป็นงานประจำา	ไม่ใช่งานอดิเรก

	 ผมใส่ใจติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย 

และของโลกอย่างสม่ำาเสมอ	 สำานักบริหารการทะเบียน	 

กรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 ให้ข้อมูลประชากรของ

ประเทศไทยเป็นรายเดือน	 สหประชาชาติให้ข้อมูลประชากร 

ของประเทศต่างๆ	 ในโลกทั้งข้อมูลในอดีต	 ปัจจุบัน	 และ 

คาดประมาณประชากรในอนาคต	ข้อเสียของผมคือ	เก็บข้อมูล 

ทั้งที่เป็นสถิติตัวเลข	 และบทความข้อเขียนเก่ียวกับประชากร 

ไว้ไม่เป็นท่ีเป็นทาง	ไม่เป็นระบบ	ผมมักจะให้เพื่อนร่วมงานรุ่นน้อง 

ช่วยรวบรวมไว้

	 ผมชอบเอาเรื่องเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงประชากรของ

ประเทศไทยและของโลกมาคยุกับเพื่อนรว่มงานรุน่ทีอ่อ่นวยักวา่	

ผมประพฤติอย่างนี้ตั้งแต่นานมาแล้ว

 เริ่มตั้งแต่ “50 ล้านประชากรกับการพัฒนา”

	 ย้อนหลังไปเมื่อ	38	ปีก่อน	พวกเราที่สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	ประกาศสู่สาธารณะให้ทราบว่า	

ในปี 2527 ประเทศไทยมีประชากรครบ 50 ล้านคนแล้ว	ตัวเลข

ห้าสิบล้านเป็นจำานวนที่มีเสน่ห์	อย่างน้อยเลข	5	ก็เป็นเลขที่อยู่

ตรงกลางระหว่าง	1	ถึง	10	จำานวน	50	เท่ากับคร่ึงหน่ึงของ	100	

“ห้าสิบล้าน”	เป็นตัวเลขกลมๆ	ท่ีน่าจะดึงดูดความสนใจของผู้คนได้

	 เราจัดให้มีการประกวดเรียงความเรื่อง	 “50 ล้านกับการ

พัฒนาประชากร”	มีผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดจากทั่วประเทศ

มากกว่า	 100	 ราย	 เราจัดให้มีรายการสนทนาเรื่อง	 “50	 ล้าน 

ประชากรกับการพัฒนา”	 โดยมีวิทยากรคือ	 ม.ร.ว.ถนัดศรี	 

สวสัดวิตัน์	คณุวาณชิ	จรงุกิจอนันต	์(นักเขยีน)	และศาสตราจารย	์ 

นพ.เทพพนม	 เมืองแมน	 ถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ของกรมประชาสัมพันธ์	 (ซึ่งสมัยน้ันตั้งอยู่ที่ เชิงสะพาน

สมเด็จพระปิ่นเกล้า	 ฝ่ังพระนคร)	 วัตถุประสงค์หลักของงานน้ี 

คอื	เพื่อกระตุน้ให้คนไทยตระหนักถึงความสำาคญัของการเพิม่ขึน้ 

อย่างรวดเร็วของประชากร	 การทำาสำามะโนประชากรทั่ว 

ราชอาณาจักรคร้ังแรกเมื่อป	ี2453	นับจำานวนประชากรไดเ้พยีง	

8	ล้านคน	ในปี	2503	สำามะโนประชากรครั้งแรกของสำานักงาน 

สถิติแห่งชาติ	 นับประชากรในประเทศไทยได้	 26	 ล้านคน	 

ต่อจากน้ันอีก	24	ปี	ประชากรไทยได้เพ่ิมอีกเท่าตัวเป็น	50	ล้านคน 

ในปี	2527

	 การเพิ่มขึ้นของประชากรได้กลายเป็นประเด็นสำาคัญไป 

ทั่วโลก	 หลังจากประเทศไทยประกาศ	 “50	 ล้านประชากรกับ

การพัฒนา”	 อีก	 3	 ปีต่อมา	 สหประชาชาติได้ประกาศว่า	 โลก

มีประชากรครบ 5,000 ล้านคน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2530

	 สหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่	 11	 กรกฎาคม	 ของทุกปี

เป็น	 “วันประชากรโลก”	 (World	Population	Day)	หลังจาก

นั้นเป็นต้นมา

 ประชากรไทยก้าวไม่ถึง 70 ล้าน

	 ประชากรโลกยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 สหประชาชาติได้คำานวณ

จำานวนประชากรโลกไว้ดังนี้
1

	 ครบ	5,000	ล้านคน		 เมื่อ	11	กรกฎาคม	2530

	 ครบ	6,000	ล้านคน		 เมื่อ	12	ตุลาคม	2542

	 ครบ	7,000	ล้านคน	 เมื่อ	31	ตุลาคม	2554

	 ครบ	8,000	ล้านคน	 เมื่อ	15	พฤศจิกายน	2565

	 ครบ	9,000	ล้านคน	 ในปี	2580

	 ครบ	10,000	ล้านคน	 ในปี	2601

	 หลังจากท่ีโลกมีประชากรครบ	5,000	ล้านคนแล้ว	ก็ยังเพ่ิมข้ึน 

เรื่อยๆ	จนอีก	35	ปีต่อมา	ประชากรโลกมีจำานวนครบ	8,000	ล้านคน	 

เมื่อปลายปีกลายน้ี	เท่ากับว่าประชากรโลกเพ่ิมเฉล่ียปีละประมาณ 

เกือบร้อยล้านคน

	 หลังจากที่ประเทศไทยมีประชากรครบ	 50	 ล้านคนแล้ว	

ประชากรกลบัเพิม่ชา้ลง	สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม	รว่มกับ 

กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	 ได้ประกาศว่า	ประเทศไทย 

มีจำานวนประชากรครบ	60	ล้าน	ในวันที่	2	พฤศจิกายน	2539 

และได้จัดรายการฉลองเด็กเกิดคนที่	 60	 ล้าน	 ถ่ายทอดสดใน

สถานีโทรทัศน์กองทัพบก	ช่อง	5

ประชากรไทยเริ่มลดลงแล้ว

ที่มา:	https://www.dailynews.co.th/articles/1229350/	

สืบค้นเมื่อ	17	มกราคม	2566

รูป:	ประชาสัมพันธ์วันประชากรโลก
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	 ในรายการน้ีมีการอภิปรายเรื่อง	 60	 ล้านประชากร	 โดยมี 

ผู้ร่วมอภิปราย	3	คน	คือ	อธิบดีกรมอนามัย	ผู้อำานวยการสำานัก

บริหารการทะเบียน	 และผม	 ปราโมทย์	 ประสาทกุล	 ในฐานะ 

ตัวแทนของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	รายการในเช้าวันน้ัน 

มีการถ่ายทอดสดเด็กที่คลอดเมื่อเวลาประมาณ	 9.00	 น.	 จาก 

โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีต่างๆ	 ท่ัวประเทศ	 เด็กท่ีเกิดในช่วงเวลาน้ัน 

ประมาณ	 10	 คน	 ได้รับรางวัลและของขวัญจากกระทรวง

สาธารณสุข

	 เมื่อปี	2551	ผมเขียนไว้ ในหนังสือเรื่อง	“ประเทศไทยควรมี 

พลเมืองเท่าไรจึงจะดี”
2
	 ว่าประเทศไทยคงมีจำานวนประชากรไม่ถึง	 

70	ล้าน	และจะมีประชากรจำานวนสูงสุดอยู่ท่ีประมาณ	66.5	ล้านคน 

ในอีกประมาณ	20	ปีหลังจากที่ผมเขียนหนังสือเล่มนั้น

	 เหตกุารณจ์รงิทีเ่กิดขึน้	คอื	เมื่อปี	2563	ประชากรสญัชาตไิทย 

และมีชื่ออยู่ในทะเบียนมีจำานวนประมาณ	66.5	ล้านคน	ถ้านับรวม 

แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านอีกราวอย่างน้อย	3	ล้านคน 

ก็จะมปีระชากรอยู่ในประเทศไทยในปน้ัีนประมาณ	69.5	ลา้นคน	

(หรือพูดตัวเลขคร่าวๆ	ว่าประมาณ	70	ล้านคน)

 ประชากรไทยเริ่มลดลงแล้ว

	 เด๋ียวน้ี	สำานักบริหารการทะเบยีนฯ	ทำางานมีประสทิธิภาพมาก	

ยงัไมท่นัพน้อาทติยห์ลงัจากวนัขึน้ปีใหม	่2566	กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย	 ก็ได้ประกาศข้อมูลจำานวนประชากรเป็น 

รายอายุ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2565	รวมถึงจำานวนเด็กเกิดและ	

จำานวนคนตายในปี	 2565	 เป็นสถิติตัวเลขประชากรและข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ	 ที่เป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ของกรมการปกครอง	

(https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/

newStat/home.php)	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร	

โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต	 และความคิดริเริ่มของสำานักบริหาร

การทะเบียนฯ	 (โดยเฉพาะคุณสุรชัย	 ศรีสารคาม)	 ที่ปรับระบบ

การทะเบียนราษฎรของประเทศไทยให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์	 

สอดคล้องกับทิศทางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลก	 ดังน้ัน 

เพียงวันที่	 3	 หรือ	 4	 ของเดือนมกราคม	พวกเราก็ได้รับทราบ 

ข้อมูลประชากรในทะเบียนราษฎร	 จากเว็บไซต์ของกรม 

การปกครอง	กระทรวงมหาดไทยแล้ว

	 สำานักบริหารการทะเบียนฯ	 ได้ประกาศว่า	 เมื่อสิ้นปี	 2565	 

มีราษฎรท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียน	66	ล้านคน	และท่ีน่าสนใจอย่างย่ิง 

คือ	 ในปี	 2565	 มีเด็กเกิด	 502,107	 คน	 น้อยกว่าเด็กเกิดในปี	

2564	ถึง	4	หมื่นคน	มีคนตายในปี	2565	มากถึง	595,965	คน	

มากกว่าคนตายในปี	2564	ถึง	3	หมื่นคน

	 ตัวเลขจำานวนคนเกิด	และคนตายในปี	2565	ทำาให้พวกเราที่

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	ตื่นเต้น	เหมือนกับที่เคยตื่นเต้น

มาแลว้เมื่อชว่งอาทติยแ์รกของปีใหมป่ก่ีอน	ความจรงิพวกเราได้

ติดตามจำานวนคนเกิดและคนตายที่สำานักบริหารการทะเบียนฯ	

รายงานเป็นรายเดือนมาตลอดทั้งปี	 จำานวนเกิดภายในปี	 2565 

ต่ำากว่าของปี	 2564	 เกือบทุกเดือน	 (ยกเว้นเดือนมกราคม)	 

ในขณะที่จำานวนคนตายรายเดือนในปี	2565	สูงกว่าของปี	2564	

มาโดยตลอด

aaaaaaaaa

	 ประชากรท่ีมีคนตายมากกว่าคนเกิดในแต่ละปี	 ย่อมหมายถึง 

ประชากรน้ันจะลดจำานวนลง	 ถ้าไม่นับรวมการย้ายถ่ินจาก

ภายนอกเข้ามาอยู่ในประชากรกลุ่มนั้น

	 ปี	 2565	 ที่ผ่านมา	 นับเป็นปีที่	 2	 ที่คนตายมากกว่าคนเกิด 

เป็นการยืนยันว่า	ประชากรไทยได้เร่ิมลดจำานวนลงแล้ว	เราม่ันใจว่า	 

นับแต่น้ีต่อไปอัตราตายของประชากรไทยจะเพ่ิมสูงข้ึน	และจำานวน 

คนตายจะเพ่ิมมากข้ึนเลยหลัก	6	แสน	และน่าจะถึงหลัก	7	แสนคน 

ในไม่ช้า	 สาเหตุสำาคัญคือ	 ผู้สูงอายุที่เป็นคนรุ่นเบบี้บูมมีจำานวน

มากขึ้น	

	 ปี	 2566	 น้ี	 คลื่นของประชากรรุ่นเกิดล้านได้เริ่มเคลื่อนตัว 

กลายเปน็ผู้สงูอายแุลว้	ในขณะเดียวกัน	จำานวนเดก็เกิดจะลดลง 

ไปอีกจนต่ำากว่าหลัก	 5	 แสนคน	 เพราะผู้หญิงในวัยเจริญพันธ์ุ 

มจีำานวนน้อยลง	และวถีิชวีติของคนรุ่นใหมไ่มเ่อือ้ตอ่การมลีกูมาก

 ประชากรไทยเริ่มลดลงเป็นที่แน่นอนแล้ว และจะลดลง

ไปเรื่อยๆ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1
	United	 Nations.	 (2022) .	 World Populat ion Prospects 2022. 

 https://population.un.org/dataportal/home.	สืบค้นเมื่อ	6	มกราคม	2566
2
	ปราโมทย์	ประสาทกุล.	(2552).	ประเทศไทยควรมีพลเมืองเท่าไรจึงจะดี.	กรุงเทพฯ:	 

	 แปลน	พริ้นติ้ง.



	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนเราโดยบังเอิญ	 อย่างไม่คาดฝัน	 และ 

ไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้น	เราเรียกว่า	“โชค”

	 ในทางวิทยาศาสตร์	 โชคอาจเกิดขึ้นได้เมื่อไรก็ได้	 ไม่ว่าจะเป็น 

ในทางดีหรือไม่ดี	 โดยเหตุการณ์ที่ ไม่คาดฝันน้ี	 อาจเกิดขึ้นเองตาม 

กระบวนการทางธรรมชาติหรือมนุษย์ทำาข้ึนก็ได้	สำาหรับคำาว่า	“โชคดี” 

หรือ	“โชคร้าย”	ก็เป็นเพียงคำาท่ีบอกถึงเหตุการณ์ท่ีไม่น่าจะเป็นไปได้น้ี	 

ในเชิงบวกหรือเชิงลบเท่านั้น

	 แต่ในสังคมมนุษย์เรื่องโชคลาภ	 ยังเก่ียวข้องกับความเชื่อเหนือ 

ธรรมชาติอยู่ด้วย	โดยแต่ละสังคมจะมีวิธีการท่ีจะทำาให้ได้รับโชคแตกต่าง 

กันไป	เช่น	การเซ่นสังเวย	การทำาพิธีกรรม	การสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้า 

การพกเครื่องรางของขลัง	การครอบครองสิ่งนำาโชค	(ดังรูป)

	 จากงานวิจัยพบว่า	ความเชื่อในเรื่องโชคอาจทำาหน้าที่เหมือนยา

หลอก	(placebo)	คอืทำาให้เกิดความคดิเชงิบวกและชว่ยให้ตอบสนอง

ตอ่เหตกุารณต์า่งๆ	ดขีึน้	นอกจากน้ีความโชคดแีละอารมณดี์มกัจะเกิด

ขึ้นพร้อมกัน

	 ในทางจิตวิทยา	 เราสามารถแบ่งคนตามความเชื่อในเรื่องโชค 

ออกได้เป็น	4	กลุ่ม	ด้วยคำาถามมาตรฐาน	BIGL	scale	(Belief	 in 

Good	Luck	Scale)	คือ	1)	กลุ่มเชื่อโชค	2)	กลุ่มปฏิเสธโชค	3)	กลุ่มเชื่อว่า 

ตนโชคดี	 4)	 กลุ่มเชื่อว่าตนโชคร้าย	 สำาหรับกลุ่มคนที่เชื่อว่าตัวเอง

โชคดี	มักจะมีความสุขโดยเปรียบเทียบและมองโลกในแง่ดี	ในขณะที่

กลุม่คนทีเ่ชื่อวา่ตวัเองโชครา้ยจะรูส้กึคอ่นขา้งวติกกังวลและซมึเศร้า

	 วิทยาศาสตร์ไม่สามารถบอกได้ว่า	 โชคเกิดขึ้นได้อย่างไร	 และมี 

อะไรเปน็สาเหต	ุเพยีงแคบ่อกวา่โชคเกิดขึน้โดยบงัเอญิ	และกลา่วถึง 

อิทธิพลของโชคที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์เท่านั้น

	 ศาสนาพุทธไม่เชื่อในเรื่องความบังเอิญ	 ไม่เชื่อในเรื่อง	 “โชค”	 

แตเ่ชื่อในเรื่อง	“กรรม”	เชื่อในกฎธรรมชาติ	(นิยาม)	ทีว่า่	ทกุสิง่ทกุอยา่ง 

ในโลกทั้งหมดเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย	 โดยกฎธรรมชาติ

แบ่งออกได้ตามลักษณะอาการจำาเพาะ	5	อย่างคือ

	 1)	อุตุนิยาม	เป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฝ่ายวัตถุ

	 2)	พีชนิยาม	เป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์

	 3)	จิตตนิยาม	เป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำางานของจิต	เช่น	

เมื่ออารมณ์	 (สิ่งเร้า)	 กระทบประสาท	 จะมีการรับรู้เกิดขึ้น	 จิตจะ

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

โชคหรือกรรม

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำาให้หัวเราะก่อนได้คิด

	 4)	กรรมนิยาม	 เป็นกฎธรรมชาติเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์	

คือกระบวนการกระทำาและผลของการกระทำา	ซึ่งก็คือ	กระบวนการ 

แห่งเจตจำานง	หรือความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ต่างๆ	พร้อมทั้งผลที่ 

สืบเนื่องออกไป	เช่น	ทำากรรมดีมีผลดี	ทำากรรมชั่วมีผลชั่ว

	 5)	ธรรมนิยาม	เปน็กฎธรรมชาตเิก่ียวกับความสมัพนัธ์และอาการ 

ท่ีเป็นเหตุเป็นผลแก่กันของส่ิงท้ังหลาย	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีเรียกกันว่า 

ความเป็นไปตามธรรมดา	เช่น	สิง่ทัง้หลายมีความเกดิขึ้น	ตั้งอยู่	และ

ดับไป	 เป็นธรรมดา	คนย่อมมีความเกิด	 แก่	 เจ็บ	 ตายเป็นธรรมดา	 

ธรรมดาของส่ิงท้ังหลายเป็นสภาพไม่เท่ียง	ถูกปัจจัยบีบค้ัน	และไม่เป็น 

อัตตา

	 จะเห็นได้ว่า	กรรมนิยามเป็นเรื่องของมนุษย์ โดยตรง	มนุษย์เป็น

ผู้ปรุงแต่งกรรม	และกรรมก็เปน็เครื่องปรงุแตง่วถีิชวีติโชคชะตาของ

มนุษย์

	 กรรมจึงเปน็การกระทำาทีป่ระกอบดว้ยเจตนา	หรือเปน็การกระทำา

ด้วยความจงใจ	อันนำาไปสู่ผลในอนาคต	แต่ถ้าไม่เป็นการกระทำาด้วย

เจตนาก็ไม่เรียกว่า	กรรม

	 กรรม	 จำาแนกตามคุณภาพแบ่งได้เป็น	 2	 อย่างคือ	 กรรมดีและ

กรรมชั่ว	 โดยที่กรรมดี	 (กุศลกรรม)	 หมายถึงการกระทำาที่เกิดจาก

กุศลมูล	คือ	จาคะ	เมตตา	หรือปัญญา	ส่วนกรรมชั่ว	(อกุศลกรรม)	

หมายถึงการกระทำาที่เกิดจากอกุศลมูล	คือ	โลภะ	โทสะ	หรือโมหะ

	 กรรม	จำาแนกตามทางที่ทำากรรมแบ่งเป็น	3	อย่างคือ	กายกรรม	

(กรรมทำาด้วยกาย)	 วจีกรรม	 (กรรมทำาด้วยวาจา)	 และมโนกรรม	

(กรรมทำาด้วยใจ)

	 ถ้าจำาแนกกรรมตามหลักสองข้อข้างต้น	 ก็จะมีกรรมรวมทั้งหมด	 

6	อยา่งคอื	กายกรรม	วจกีรรม	และมโนกรรมทีเ่ปน็กุศล	กับกายกรรม	

วจีกรรม	และมโนกรรมที่เป็นอกุศล

	 ในสังคมมนุษย์ยังมีกฎที่มนุษย์กำาหนดวางกันขึ้นเป็นข้อตกลง	 

เพื่อคมุความประพฤตใินหมูม่นุษยด์ว้ยกันเอง	ให้อยูร่ว่มกันโดยผาสกุ	

เช่น	ระเบียบ	ข้อบังคับ	กติกา	กฎหมาย	จารีต	ประเพณี	วินัยบัญญัติ	

(เรียกว่า	กฎของสังคม)

	 ดังนั้น	 ตาม	 “กฎแห่งกรรม”	 มนุษย์จะรับผิดชอบต่อการกระทำา 

ของตน	ตามกระบวนการของธรรมชาติ	ในขณะเดียวกัน	“กฎของสังคม”	 

ก็ทำาให้มนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำาของตน	ตามกระบวนการ

ที่จัดวางขึ้นของมนุษย์อีกด้วย

	 การที่คนเราต้องรับผลของกรรมตามกฎทั้งสอง	 ที่มีมุมมอง 

แตกตา่งกันน้ี	อาจทำาให้เรามองไมเ่ห็นถึงผลของกรรมทีว่า่	“ทำากรรม

ดีมีผลดี	 ทำากรรมชั่วมีผลชั่ว”	 ได้อย่างชัดเจน	 (ผู้สนใจที่ต้องการรู้

เรื่องกรรมโดยละเอียด	สามารถดาวน์โหลดหนังสือของพระเทพเวที	

(ประยุทธ์	ปยุตฺโต)	เรื่อง	กรรม	ตามนัยแห่งพุทธธรรม	ได้ที่	https://

www.watnyanaves.net/th/book_detail/14)

 รางวัลอีกโนเบลประจำาปี	 2565	 สาขาเศรษฐศาสตร์	 มอบให้

กับนักวิจัยจากประเทศอิตาลี	 (Alessandro	 Pluchino,	 Alessio	

Emanuele	Biondo	และ	Andrea	Rapisarda)	ที่อธิบายด้วยแบบ 

จำาลองคณิตศาสตร์ว่า	ทำาไมการประสบความสำาเร็จสูงสุดถึงไม่ได้ตกอยู่ 

กับคนทีม่คีวามสามารถมากทีส่ดุ	แตก่ลบัเปน็คนที่โชคดทีีส่ดุตา่งหาก

รูป:	แมวกวักญี่ปุ่น	ที่เชื่อกันว่าทำาให้คนมาหาหรือลูกค้าเข้าร้าน

ที่มา:	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/

PD-Maneki_Neko.JPG	สืบค้นเมื่อ	7	ธันวาคม	2565
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ มนสิการ กาญจนะจิตรา
manasigan.kan@mahidol.edu

ยุคหลังโควิด-19 = ยุคปั่นป่วนของการทำางาน?

 คนทำางานในยุคปัจจุบันต้องการอะไร?

	 Josh	 Bersin
2
	 ระบุว่าหลังยุคโควิด-19	 สิ่งที่จำาเป็นมาก 

สำาหรับพนักงานในองค์กรคือ	 “ประสบการณ์ของพนักงาน”	 

เป็นส่ิงท่ีองค์กรสร้างให้กับคนทำางานและการใช้ชีวิต	 ซ่ึงรวมถึง 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำางาน	 ความยืดหยุ่นใน 

การทำางาน	 ความเป็นอยู่	 สุขภาพ	 และทุกๆ	 อย่างที่เก่ียวกับ 

ประสบการณ์ชีวิตการทำางานของพนักงาน	 นอกจากน้ี	 ข้อมูล 

การสำารวจของเขา	 ใน	 982	 องค์กรพบว่า	 ปัจจัยที่สำาคัญที่สุด 

ที่ทำาให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรมี	 4	 ปัจจัย	 ได้แก่	 

ความเชื่อมั่นในองค์กร	 (trust)	 ความโปร่งใส	 (transparency)	

ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง	 (inclusion)	 และความใส่ใจ	 (caring)	 

ซ่ึงต้องการการสื่อสารอย่างสม่ำาเสมอและโปร่งใสจากผู้นำาองค์กร 

การแสดงความใส่ใจในพนักงาน	 การให้ความสำาคัญกับความ 

ซื่อสัตย์และความเห็นอกเห็นใจ	 การมีพันธกิจที่ชัดเจน	 และ

วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างให้พนักงานทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ขององค์กร

	 ในขณะท่ี	Lina	Vyas
3
	ระบุว่า	หลังโควิด-19	ระบบการทำางาน 

แบบไฮบริด	 และการมีความสมดุลชีวิตกับงาน	 (work-life	

balance)	กลายเปน็สิง่ทีพ่นักงานคาดหวงัมากยิง่ขึน้	ซึง่ขอ้เสนอ 

ที่น่าสนใจคือ	 การสร้างให้เกิด	 “สิทธิไม่ติดต่อ”	 ในช่วงเวลา 

นอกการทำางาน	 หมายถึง	 พนักงานมีสิทธิที่จะยังไม่ตอบสนอง

เรื่องงานในช่วงเวลานอกการทำางานได้	 เพื่อเป็นการแบ่งเส้น

ระหว่างเวลาทำางานกับเวลาเลิกงานให้ชัดเจน	 ขณะเดียวกัน	 

พนักงานจำาเป็นต้องมีวินัยในการทำางานในช่วงเวลางานด้วย

เช่นกัน	

	 วัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับและเคารพความแตกต่างของ

แตล่ะบคุคลเปน็รากฐานทีส่ำาคญั	ในขณะทีป่จัจุบนั	ความตอ้งการ 

ของบุคลากรมีความหลากหลาย	 วัฒนธรรมองค์กรจึงควร 

ปรับเปล่ียนจากการสร้างแบบแผนของคนในองค์กรให้เหมือนกัน	 

ทำาตามกฎเกณฑ์ขององค์กร	 มาเป็นการยอมรับในความแตกต่าง	 

โดยให้แนวทางหรือมาตรฐานของผลงานเป็นตัววัด	 แต่วิธีการ

ทำางานมีความยืดหยุ่นให้มีความเป็นตัวของตัวเองได้	 ในขณะ 

เดียวกัน	 ต้องมีการลงทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เติบโตและ 

เรียนรู้	 การมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ	 การได้เติบโต	 และการได้

ทำางานที่หลากหลาย	 มีความสำาคัญในการดึงดูดพนักงานให้อยู่

กับองค์กรได้อย่างมีความสุข

	 หลังจากที่โควิด-19	 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน 

พฤติกรรม	 สังคม	 และเศรษฐกิจให้กับทุกประเทศทั่วโลก	 

ความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดอีกอย่างคือ	 รูปแบบและวิธีคิดของ

คนทำางาน	ตั้งแต่ปี	 2564	 เป็นต้นมา	 เกิดปรากฏการณ์ลาออก

ระลอกใหญ่ในหลายประเทศทัว่โลกและตอ่เนื่องมาจนถึงป	ี2565	

เมื่อมีคนลาออกจำานวนมาก	ทำาให้บริษัทจำาเป็นต้องหาพนักงาน

ใหม่มาทดแทน	 แต่สิ่งที่ข้อมูลจากการสำารวจตลาดแรงงาน 

หลายแหล่งพบว่า	คนท่ีลาออกถึง	1	ใน	4	กลับรู้สึกเสียใจท่ีลาออก 

เหตุผลหลักคือ	งานใหม่หายากกว่าที่คิด	(40%)	งานใหม่ไม่ได้ดี

อย่างที่คาดหวัง	 (17%)	 และคิดถึงเพื่อนๆ	 ที่ทำางานเก่า	 (22%) 

แต่ถึงเสียใจที่ลาออก	 เมื่อถามว่าจะกลับไปที่เดิมอีกหรือไม่	 

ส่วนใหญ่	 (59%)
1
	 ไม่อยากกลับไปทำางานที่เดิม	 เพราะไม่อยาก

อยู่กับบรรยากาศเครียดจากงานแบบเดิม	 หรือหากบางบริษัท

มีเงื่อนไขให้กลับไปทำางาน	ก็อยากให้มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสม

กับวิถีชีวิตมากขึ้น	

	 ในยุคน้ีเกิดปรากฏการณ์ที่มีคำาเรียกหลากหลาย	 เช่น	 

การลาออกระลอกใหญ่	 (the	 Great	 Resignation	 หรือ	 

Big	 Quit)	 การเสียใจครั้งใหญ่	 (the	 Great	 Regret	 หรือ	

Remorse	 Resignation)	 ลูกจ้างที่ลาออกแล้วกลับไปทำางาน 

ที่เดิมใหม่	(Boomerang	Employees)	การสลับปรับเปลี่ยนงาน

ครั้งใหญ่	(the	Great	Reshuffle)	

	 ไม่ว่าจะเป็นคำาเรียกใด	แต่ส่ิงหน่ึงท่ีองค์กรต่างประสบเหมือนกัน 

คือ	 การต้องสูญเสียบุคลากร	 ที่ทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใน 

การรับพนักงานใหม่เข้ามา	 ทั้งกระบวนการคัดเลือก	 และ 

การอบรมงาน	 ดังน้ัน	 ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อองค์กร 

อย่างมาก	และสิ่งที่องค์กรต่างๆ	ต้องการคือ	การรักษาบุคลากร

ที่มีคุณภาพไว้ ให้ได้	 ซึ่งการจะรักษาบุคลากรไว้ได้	 จำาเป็นต้อง

เข้าใจความต้องการของบุคลากรให้มากที่สุด

aaaaaaaaa

1	
Bryan	Robinson.	5	Reasons	for	‘Boomerang	Employees’	and	‘The	Great	Regret’ 

	 in	Employment.	https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2022/12/01/5-reasons- 

	 for-boomerang-employees-and-the-great-regret-in-employment/?sh=3160d3556092 

	 สืบค้นเมื่อ	4	มกราคม	2566
2	
Josh	Bersin.	Secrets	to	Employee	Experience:	The	Definitive	Guide	2021.	https:// 

	 joshbersin.com/2021/07/secrets-to-employee-experience-the-definitive-guide- 

	 launches-today/.	สืบค้นเมื่อ	7	มกราคม	2566
3	
Vyas	L.	(2022).	“New	normal”	at	Work	in	a	Post-COVID	World:	Work–life	Balance 

	 and	Labor	Markets.	Policy and Society,	41(1):155-67.	doi:	10.1093/polsoc/puab011.

รูป:	สตรีฟุบหลับคาโน้ตบุ๊ก

ที่มา:	https://www.freepik.com/free-photo/top-view-portrait-woman-lying-

desk-near-laptop_1281136.htm#&position=6&from_view=author

สืบค้นเมื่อ	7	มกราคม	2566



	 หนังสือเรื่อง	“ที่อยู่อาศัย 

เพื่ อผู มี ร าย ไดนอยใน 

ประเทศไทย: แนวคิด กลไก 

การพัฒนา และการอุดหนุน 

โดยรัฐ”	ของ	บุษรา	โพวาทอง	 

ผู้เขียนตั้งใจให้เห็นความ 

สำาคัญและนโยบายของ 

การพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อ 

ผู้มรีายไดน้้อยโดยภาครัฐใน

ประเทศไทยต้ังแต่อดีตถึง

ปัจจุบัน	 โดยเรียบเรียงจาก

งานวิจัย	 3	 เรื่องหลัก	 คือ	

(1)	 การอุดหนุนที่อยู่อาศัย

สำาหรับผู้มีรายได้น้อยโดย

ภาครัฐหลังวิกฤตเศรษฐกิจไทย	พ.ศ.	2540-2563	(2)	แนวทาง

การพัฒนาที่อยู่อาศัยไทยในรอบ	60	ปี:	 วาระการพัฒนาที่ระบุ

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1-12	 (พ.ศ.	

2504-2564)	และ	(3)	มาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ออกโดย

ภาครัฐหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทย	ระหว่าง	พ.ศ.	2540-2562	

	 หนังสือเล่มน้ีเหมาะสำาหรับนักศึกษา	 นักวิชาการ	 และ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน	 รวมถึงผู้ท่ีมีความสนใจ 

แนวคิด	 ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ

ประเทศไทยเชงินโยบายในมติติา่งๆ	เพื่อตอบโจทยปั์จจยัพืน้ฐาน

กับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

	 เน้ือหาแบง่เปน็	4	สว่นหลกั	คอื	(1) แนวคดิการพฒันาทีอ่ยู ่

อาศัยและการอุดหนุน	 รวบรวมแนวคิดภายใต้บริบทสากล 

ช่วงทศวรรษ	 1960-2010	 กรอบการพัฒนา	 ปัญหาที่อยู่อาศัย	

ค่าใช้จ่ายกับความสามารถในการจ่าย	 (2) พัฒนาการที่อยู่

อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยโดยภาครัฐในประเทศไทย	 อธิบาย 

พัฒนาการ	2	ช่วง	คือ	ก่อนและหลัง	พ.ศ.	2504	โดยแบ่งช่วง 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เพื่อให้เห็นการ 

เปลี่ยนแปลงตามบริบทเศรษฐกิจและสังคมที่กำาหนดใน 

แผนพฒันาของประเทศ	(3) การอดุหนุนทีอ่ยูอ่าศยัในโครงการ 

กรณีศึกษา	 แสดงการอุดหนุนผ่านการจัดอาคารสงเคราะห์	 

เช่น	 โครงการบ้านเอื้ออาทร	 โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	

การอุดหนุนผ่านการพัฒนาชุมชนผู้มีรายได้น้อย	เช่น	โครงการ

บ้านมั่นคง	 การอุดหนุนด้านการเงินที่อยู่อาศัย	 เช่น	 โครงการ 

บ้านประชารัฐ	 โครงการบ้านล้านหลัง	 และ	 (4) สรุปบทเรียน 

เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย บทส่งท้ายและ 

ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ

ที่มา:	บุษรา	โพวาทอง.	(2565).	ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยใน 

	 ประเทศไทย:	 แนวคิด	 กลไกการพัฒนา	 และการอุดหนุน 

	 โดยรัฐ.	กรุงเทพฯ:	สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ประชากรประชุมกัน

	 วันที่	 1-2	 ธันวาคม	 2565	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	

มหาวิทยาลัยมหิดล	โดยศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล	(Mahidol	 

Migration	 Center–MMC)	 จัดการประชุมวิชาการเร่ือง 

การย้ายถ่ินระดับภูมิภาค	 คร้ังที่	 6	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาวิจัยด้านการย้ายถิ่น	ซึ่งมีความ

เชื่อมโยงกับทั้งด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม	 สาธารณสุข 

และเสนอแนวทางในการพัฒนานโยบายด้านการย้ายถ่ิน	 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ย้ายถิ่น	 ทั้งในประเทศต้นทางและ

ปลายทาง

	 การประชุมน้ีเน้นการศึกษาภายใต้หัวข้อ	 “From New 

Normal to the Next Normal: Migration Research 

and Policy in the Changing World”	มีการนำาเสนอผล

การวิจัยจำานวน	29	เรื่อง	และการเสวนาโต๊ะกลม	(round	table	

discussion)	 อีก	 3	 หัวข้อ	 มีผู้เข้าร่วมประชุม	 116	 คน	 จาก	 

26	ประเทศ	

	 การจัดประชุมคร้ังน้ี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

3	หน่วยงานคือ	มหาวิทยาลัยมหิดล	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

และเครือข่ายวิจัยด้านการย้ายถิ่นในประเทศและต่างประเทศ

เสวนาใต้ชายคาประชากร

aaaaaaaaa
aaaaaaaaa

นานาสาระจากห้องสมุด
แนะนำาหนังสือ

ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย: 

แนวคิด กลไกการพัฒนา และการอุดหนุนโดยรัฐ

จัดเป็นประจำาทุกวันพุธ	 เวลา	 12.30-13.30	 น.	 ณ	 สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม	 สนใจกำาหนดการเสวนาแต่ละเดือน	 สามารถ

ดูรายละเอียดได้ที่	 ipsr.mahidol.ac.th	 และรับชมย้อนหลังได้ที่	

Facebook:	IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

ครั้งที่ 1198	 “Canada’s	 Northeastern	 Ontario	 non-profit	

sector’s	 response	 to	 COVID-19”	 Associate Professor  

Dr. Manuel Litalien, 7	ธ.ค.	65

ครั้งที่ 1199	 “Left	home	high	and	dry-reduced	migration	in	

response	to	repeated	droughts	in	Thailand	and	Vietnam”	

Assistant Professor Dr. Sabine Liebenehm, 14	ธ.ค.	65

ครั้งที่ 1200	 “Bayesian	probabilistic	population	projections 

and	 its	 applications	 in	 R”	Ms. Nitchakarn Kaewbuadee  

(Ph.D. student in Applied Demography and Social Research), 

21	ธ.ค.	65

ครั้งที่ 1201	 “SRH	 academic	 field	 trip”	Ms. Theingi Oo, 

Ms. Khin Hsu Hlaing, Ms. Tshewang Yeden, Ms. Diep The 

Hoang Tram และนางสาวสิริรัฐ รัฐเลิศกานต์ (MA. students in 

Population and Sexual and Reproductive Health), 18	ม.ค.	66

ครั้งที่ 1202	 “Climate	 change,	 compound	 risk,	 and	

demographic	intricacies:	exploring	differential	composition	 

of	risk,	extremes,	and	resilience	in	selected	Asian	countries”	

Mr. Atiq Kainan Ahmed (Ph.D. student in Applied 

Demography and Social Research), 25	ม.ค.	66

เสาวภาค สุขสินชัย
saowapak.suk@mahidol.edu

นงเยาว์ บุญเจริญ
nongyao.bun@mahidol.ac.th

้ ้ ้
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	 หลากหลายประเทศทั่วโลกกำาลังสูงวัยอย่างเร็วมาก	 การมีอายุ

ยืนยาวขึ้นของประชากร	 ทำาให้จำานวนศตวรรษิกชนคนร้อยปีในแต่ละ

ประเทศ	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

	 สหประชาชาติคาดประมาณว่า	 ในปี	 2023	 ศตวรรษิกชนของโลก 

ได้เพิ่มจำานวนสูงขึ้นจนเกือบแตะหลัก	 7	 แสนแล้ว	 โดยเป็นผู้หญิง 

มากกว่าผู้ชายถึง	 4	 เท่า	 ญี่ปุ่นทุบสถิติใหม่ครองแชมป์ประเทศที่มี

จำานวนคนร้อยปีมากที่สุดในโลก	คือ	มีจำานวนสูงถึง	1	แสน	4	หมื่นคน	

(0.114%	ของประชากรทั้งหมด)	รองลงมา	คือ	สหรัฐอเมริกา	ซึ่งเคย 

ครองแชมป์ในปีที่ผ่านมา	 มีจำานวนประมาณ	 1	 แสนคน	 (0.031%	 

ของประชากรทั้งหมด)	 และประเทศจีน	 มีจำานวน	 5	 หมื่น	 2	 พันคน	

(0.004%	ของประชากรทั้งหมด)

	 สำาหรับประเทศไทย	 มีจำานวนศตวรรษิกชนเพิ่มขึ้นมาก	 ข้อมูลจาก 

สำานักบริหารการทะเบียน	กระทรวงมหาดไทย	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2565 

รายงานว่า	มีจำานวนคนร้อยปีไทยอยู่ประมาณ	3	หมื่นคน	(0.045%	ของ

ประชากรทั้งหมด)	 ตัวเลขคน

ร้อยปีไทยน้ียังเป็นที่สงสัยว่า 

เกินจริงไปมาก	เพราะสัดส่วนใกล้ 

เคียงกับคนร้อยปีจีน	 ซึ่งเป็น

ประเทศที่มีจำานวนประชากร

มากเป็นอันดับสองของโลก	
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ชวนอ่าน

สถิติน่ารู้

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

จำานวนศตวรรษิกชนคนร้อยปีของโลกปี 2023

 กาญจนา เทียนลาย
kanchana.tha@mahidol.ac.th

จำานวนตายในประเทศไทยมากกว่าจำานวนเกิดเป็นปีที่สอง

	 การเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่สำาคัญอย่างหน่ึงของ

ประเทศไทย	คือ	เหตุการณ์ที่พบว่า	“ปี 2564 เป็นปีแรก

ทีค่นตายมจีำานวนมากกวา่คนเกิด”	(จำานวนตายมากกวา่

เกิด	 19,080	 คน)	 ส่งผลให้อัตราเจริญพันธ์ุรวม	 (TFR)	

เท่ากับ	1.21	เท่านั้น
1
	(หมายถึง	ผู้หญิงไทยจะมีลูกตลอด

วัยมีบุตรโดยเฉลี่ยเพียง	 1.2	 คน)	 ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้

เคียงกับของญี่ปุ่น	สิงคโปร์	เกาหลีใต้	ฮ่องกง	และไต้หวัน	

ล่าสุด	สำานักบริหารการทะเบียน	ได้ออกประกาศสถิติทาง

ประชากรของป	ี2565	ผ่านทางเวบ็ไซต	์www.dopa.go.th	

ดังนี้	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีประชากรทั่วประเทศ 

66,090,475 คน เป็นสัญชาติไทย 65,106,481 คน และไม่ได้

สัญชาติไทย 983,994 คน
2
 นอกจากนี้ มีจำานวนเด็กเกิด 

502,107 คน จำานวนคนตาย 595,965 คน
3

	 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น	 ชี้ ให้เห็นว่า	 “จำานวนตายใน

ประเทศไทยมากกว่าจำานวนเกิดเป็นปีที่สอง”	ซึ่งมีจำานวน

คนตายมากกว่าเกิดถึงประมาณ	 9	 หมื่นคน	 (ในขณะที่ 

ปีที่แล้วมีจำานวนคนตายมากกว่าเกิดประมาณ	 2	 หมื่นคน 

เท่าน้ัน)	 ตัวเลขเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นว่าการเพ่ิมประชากรไทย 

ตามธรรมชาติเริ่มติดลบแล้ว	

ศุทธิดา ชวนวัน
sutthida.chu@mahidol.edu

มุมศตวรรษิกชน

ที่มา:	สำานักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย

1
	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล.	(ม.ป.ป.).	ประชากรของประเทศไทย	พ.ศ.2565,	 
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ตารางแสดงจำานวนเกิด	และจำานวนตายของประชากรไทย	ปี	2556-2565

	 ปี จำานวนเกิด (คน) จำานวนตาย (คน) จำานวนเกิด–จำานวนตาย (คน)

	 2556	 782,129	 438,648	 343,481

	 2557	 776,370	 448,601	 327,769

	 2558	 736,352	 456,391	 279,961

	 2559	 704,058	 480,434	 223,624

	 2560	 702,761	 468,911	 233,850

	 2561	 666,357	 473,541	 192,816

	 2562	 618,193	 506,211	 111,982

	 2563	 587,368	 501,438	 85,930

	 2564	 544,570	 563,650	 -19,080

	 2565	 502,107	 595,965	 -93,858
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ข่าวสถาบันฯ
วิสัยทัศน์:	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

	 เป็นสถาบันชั้นนำาในระดับโลก	

	 ท่ีสรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม		

	 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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c 18	 พ.ย.	 65	 ผู้อำานวยการสถาบันฯ	 ให้การต้อนรับ	 Prof. Dr. Chander Shekhar	 จาก	 

The	 International	 Institute	 for	 Population	 Sciences	 (IIPS),	 Mumbai	 ประเทศอินเดีย	 

c 22	พ.ย.	65	ผู้อำานวยการสถาบันฯ	และคณะ	ต้อนรับ	ผศ.ดร. น.ท.หญิง งามลมัย ผิวเหลือง 

คณบดคีณะสงัคมศาสตร	์ม.เกษตรศาสตร์	และคณะผูบ้รหิาร	เขา้ศกึษาดงูานเพื่อสรา้งความรว่มมอื

ในอนาคต	ณ	สถาบันฯ	รูป 1 c 25-26	พ.ย.	65	รศ.ดร.สุดารัตน์ มุกสิกะวงศ ์	และ	รศ.ดร.ธีรนงค์ 

สกุลศร	ีจัดประชมุเชงิปฏิบตักิารเพื่อขบัเคลื่อนนโยบายสำาหรับแรงงานในภาคเกษตรกรรม	รว่มกับ

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ	โครงการความร่วมมืออาเซียน–ออสเตรเลีย	เพื่อต่อต้าน 

การค้ามนุษย์	(ASEAN-ACT)	องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(ILO),	ม.เชียงใหม่	ณ	โรงแรม 

ไอบสิสไตล	์จ.เชยีงใหม	่c 30	พ.ย.-2	ธ.ค.	65	ผศ.ดร.สรินิทรย์า พลูเกิด	และคณะ	จัดอบรมพฒันา 

ศักยภาพภาคีของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะของสสส.	 คร้ังที่	 1	 ณ	 โรงแรมไมด้า	 จ.นนทบุรี	 

c 1-2	ธ.ค.	65	ศนูยศ์กึษาการยา้ยถ่ินมหิดล	(MMC)	จัดการประชมุวชิาการนานาชาตริะดบัภูมภิาค
ครั้งที่	6	หัวข้อ	“From	New	Normal	to	the	Next	Normal:	Migration	Research	and	Policy	

in	the	Changing	World”	ณ	สถาบันฯ	รูป 2 c 2	ธ.ค.	65	สถาบันฯ	ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล	 และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ในโอกาสวันคล้ายวัน 

พระบรมราชสมภพ	และวนัพอ่แห่งชาต	ิณ	สำานักงานอธิการบด	ีม.มหิดล	c 6-7	ธ.ค.	65	รศ.ดร.อาร ี

จำาปากลาย	เป็นผู้ร่วมอภิปราย	ในการประชุม	Strengthening	Policy	on	Migration	and	Rural	

Change	จัดโดย	Migration	Governance	&	Agricultural	and	Rural	Change	(AGRUMIG)	

และ	European	Commission	ณ	กรุงบรัสเซลส์	ราชอาณาจักรเบลเยียม	รูป 3 c 7	ธ.ค.	65	
รศ.ดร.สชุาดา ทวสีทิธ์ิ	และคณะ	ให้การตอ้นรับ	Tan	Zhai	Gen,	Research	Manager,	Maybank	 

ASEAN	Research	Center	of	the	Asia	School	of	Business	และคณะ	เข้าศึกษาดูงานเพื่อ 

สร้างความร่วมมือในอนาคต	ณ	สถาบันฯ	รูป 4 c 9	ธ.ค.	65	คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	 
ของสถาบันฯ	จัด	IRB	Talk	ครั้งที่	5	โดยมี	รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง	และ	รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์	

ร่วมพูดคุยออนไลน์ประเด็น	“ทำาวิจัยออนไลน์	ต้องขอความยินยอมด้วยหรือ”	และ	รศ.ดร.จรัมพร  

โห้ลำายอง เป็นผู้ดำาเนินรายการ	c 9	ธ.ค.	65	อ.ดร.นุชราภรณ์ เล้ียงรื่นรมย์ ผศ.ดร.มาร์ก เฟิลแคร์	 

และ	 อ.ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์	 จัดการอบรมหลักสูตร	 The	 Basics	 of	 R:	 Training	 

Workshop	 ให้แก่อาจารย์	 นักวิจัย	 และนักศึกษา	 ณ	 สถาบันฯ	 และออนไลน์	c 15	 ธ.ค.	 65	 
ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย	 (ทีแพค)	 รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ	 

“ดีเด่นด้านการพัฒนาเรื่องเล่นในเด็ก”	จากกระทรวงสาธารณสุข	ในงาน	“มหกรรม	Play	Day” 

ณ	 สวนวชิรเบญจทัศ	 (สวนรถไฟ)	 กรุงเทพฯ	c 19-20	 ธ.ค.	 65	 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต  

และคณะ	จัดอบรมหลกัสตูร	“ความก้าวหน้าการบรหิารจัดการองคค์วามรูสู้ค่วามสขุในการทำางาน: 

Advanced	 Routine	 to	 Happiness	 (AR2H)”	 สำาหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชปูถัมภ์	c 22	ธ.ค.	65	สถาบนัฯ	ให้การตอ้นรับ	ศ.นพ.บรรจง มไหสวรยิะ  

อธิการบดมีหาวทิยาลยัมหิดล	และคณะผู้บรหิาร	ในการรบัฟงัขอ้ตกลงการปฏิบตังิานของสว่นงาน 

(PA-Visit)	 ประจำาปีงบประมาณ	 2566	 ของสถาบันฯ	 ผ่านระบบออนไลน์	c 19-23	 ธ.ค.	 65	 
อ.ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์ อ.ดร.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ	 และคณะ	 นำานักศึกษาหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ุ	 (หลักสูตร

นานาชาติ)	ศึกษาดูงานประจำาปี	ณ	จ.ชลบุรี	จ.ระยอง	และออนไลน์	c 23	ธ.ค.	65	รศ.ดร.ปิยวัฒน์  

เกตุวงศา	 บรรยายในเสวนาวิชาการ	 “จับตา!	 ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อฯ	 คุกคามสุขภาพ:	 

การมีกิจกรรมทางกาย	ภาวะไขมัน	น้ำาตาล	ความดัน	การทำางานของไตบกพร่อง	และภาวะอ้วน” 

ณ	โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์	จ.นนทบุรี	และออนไลน์	c 26	ธ.ค.	65	สถาบันฯ	ลงนามความร่วมมือ	 
(MOU)	ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	สำาหรับหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 

ร่วมกับ	 4	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ 

แห่งประเทศไทย	และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ	ณ	กรมอนามัย	รูป 5 c 27	ธ.ค.	65	 
สถาบันฯ	จัดพธีิถวายพระพรชยัมงคล	สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจา้ฟา้พชัรกิตยิาภา นเรนทริาเทพยวด ี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา	พร้อมด้วยกิจกรรม	Healthy	Workplace	“กีฬามาหาสุข	 

IPSR	เต็มคาราเบล”	และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่	2566	ณ	สถาบันฯ	c 9-10	ม.ค.	66	
รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค	์และคณะ	จัดการอบรมหลักสูตร	“Writing	Self-Assessment	Report 

	(SAR)	for	Successful	AUN-QA	Programme	Assessment	(Version	4.0)”	ให้แก่คณาจารย์	 

ณ	 สถาบันฯ	c 13	 ม.ค.	 66	 ผศ.ดร.มาร์ก เฟิลแคร์	 และ	 รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์	 เข้ารับ

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์จาก	 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ	 อธิการบดี

มหาวทิยาลยัมหิดล	ณ	ศนูยป์ระชมุมหิดลสทิธาคาร	ม.มหิดล	c 16	ม.ค.	66	รศ.ดร.อารี จำาปากลาย 

ดำาเนินรายการและร่วมเสวนากับ	ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล	ประเด็น	“สถานการณ์ 

การลดลงของประชากรไทย	2565”ภายใต้กิจกรรม	Talk	with	the	Prachakorn	ในงานแถลงข่าว	 

“จำานวนเกิดในประเทศไทยด่ิงต่ำาลงจนน่าตกใจ”	 ผ่านระบบออนไลน์	c 19-20	ม.ค.	 66	รศ.ดร.จรัมพร  

โห้ลำายอง และ อ.ดร.นุชราภรณ์ เล้ียงรื่นรมย์	ตัวแทนคณะทำางานแผนงานย่อย	“มหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่”	 

นำาเสนอหัวข้อ	“MU	Healthy	University	Day:	Healthy	Mahidol	in	New	Normal	2021”	 

ในงานประชมุ	The	7
th
	International	Advisory	Committee	(IAC)	และประชมุวชิาการนานาชาต	ิ 

The	3
rd
	AUN	International	Health	Promotion	Conference	พร้อมจัดบูท	Happy	University	

ณ	 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์	จ.นนทบุรี	และออนไลน์	 (สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมสถาบันฯ 

ทั้งหมดได้ที่ https://ipsr.mahidol.ac.th/category/news-and-events/)


