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“…ถงึแมการเกดิขึน้ของระบบเศรษฐกจิดิจทิลัจะทำใหการรเิริม่สรางธุรกจิ
เกิดขึ้นไดงาย แตหากผูประกอบธุรกิจไมมีทักษะความรูที่ดีพอจะทำให
อัตราการลมตายของธุรกิจเกิดใหมสูงขึ้น นอกจากนี้ความเหล่ือมล้ํา
ในดานศักยภาพการแขงขันมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น 
เพราะผูประกอบธุรกิจที่มีทักษะดานดิจิทัลที่สูงจะสามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางสำเร็จ ในขณะที่ผูประกอบธุรกิจที่ไมสามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเปนรูปธรรมจะมีผลการดำเนินงาน
ทางธุรกิจที่ตํ่าและไมยั่งยืนในระยะยาว…”

ผศ.ดร.รุง่เกียรติ 
รตันบานชืน่

รายงานวจิยั 
"ทําความเขา้ใจศักยภาพในการแขง่ขนั
ของ SMEs ในระบบเศรษฐกิจดิจทัิล 
ผ่านการชีว้ดัทักษะด้าน ดิจทัิล และการพัฒนา 
SME digitization index (ระยะท่ี 1)"



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 
ด้านสังคม คนไทย 4.0

1 วนัขึ้นปใีหม่
2 ชดเชยวนัขึ้นปใีหม่
14 วนัเด็กแห่งชาติ
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ปฏ ิท ินพ ุทธศ ักราช

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

มกราคม 1



“…หนึง่ในหนาทีข่องเงนิในปจจบุนัคอื การเกบ็ขอมลูทางเศรษฐกจิ 
เพื่อทำใหระบบการเงินสามารถประสานงานจัดสรรทรัพยากร
ทั้งระหวางกันในปจุบัน และระหวางปจจุบันและอนาคตอยางมี
ประสิทธิภาพ และบริหารจัดการผูมีสวนรวมในระบบเศรษฐกิจ
เพื่อใหโอกาสตางๆ ในการขยายผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจ
ใหเติบโตไดรับเงินทุนในตนทุนที่เหมาะสม…”

รศ.ดร.คณิสร ์แสงโชติ

หนังสือ 
"เงนิ: อดีต ปัจจบุัน และอนาคต"



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 
ด้านสังคม คนไทย 4.0
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ปฏ ิท ินพ ุทธศ ักราช

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

กุมภาพันธ 2



“…การจดัทำรางกฎหมายนี…้สงผลใหการรวมตวัเปนคณะบคุคลทกุลกัษณะ
ทีไ่มมีวัตถุประสงคในการแสวงหากำไรตองมาจดแจงตามกฎหมายท้ังหมด 
โดยมิไดคำนึงถึงผลกระทบตอองคกรหรือการรวมตัวเปนคณะบุคคล
อกีมากมายมหาศาลทีด่ำเนนิกิจกรรมเพือ่สงัคมและเพือ่ประโยชนสาธารณะ 
หากมีการออกกฎหมายลักษณะเชนนี้ก็รังแตจะสรางความขัดแยงและ
บั่นทอนพลังของภาคประชาสังคมในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศ…”

รศ.ดร.กอบกลุ 
รายะนาคร

บทความ 
"การควบคมุองคก์รท่ีไม่แสวงหารายได้
หรอืกําไรมาแบ่งปันกัน"



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 
ด้านสังคม คนไทย 4.0
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ปฏ ิท ินพ ุทธศ ักราช

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

มีนาคม 3

6 วนัมาฆบูชา



“…อาชีวศึกษานั้นไมไดเรียนงายและไมไดดอยกวา
สายสามัญหากแตอาชีวศึกษาคือสถานท่ีท่ีนักเรียน
จำนวนมากไดพัฒนาตัวเองในหลากหลายทักษะที่นา
ชืน่ชม อาชวีศกึษา คอื การเรยีนในสิง่ทีใ่ชไดจริง อีกท้ัง
การเรียนจบอาชีวศึกษาก็สามารถเปนผูประกอบการ
หรือเติบโตในเสนทางอาชีพของตนเองได…”

รศ.ดร.จลุนี เทียนไทย ดร.กลุกนิษฐ ์สุธรรมชยั

รายงานวจิยั 
"การพัฒนาศักยภาพและเอกลักษณแ์รงงานอาชวีศึกษาไทย
ใน 3 อตุสาหกรรมหลัก: การวเิคราะห ์ผ่านแผนท่ีเส้นทางการก้าวเขา้สู่
แรงงานอาชวีศึกษาไทย ภายใต้แนวคิดความปกติใหม่"

โปสเตอร ์
"Vocational Labor 

Journey Map"



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 
ด้านสังคม คนไทย 4.0

6 วนัจกัรี
13-15 วนัสงกรานต์
17 ชดเชยวนัสงกรานต์
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ปฏ ิท ินพ ุทธศ ักราช

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

เมษายน 4



“…ความเหลื่อมลํ้าเชิงพื้นที่ของประเทศไทยไมนาจะดีขึ้นในอนาคต 
เนือ่งจากจำนวนและมลูคาการลงทนุของนติิบคุคลมกับงชีถ้งึโอกาสและ
ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของแตละพื้นท่ี การท่ี
ความเหลือ่มลํ้าในดานนีไ้มลดลง แสดงวาโอกาสยิง่นอยลงทีเ่มอืงเลก็
เมืองรองและเมืองทรงเมืองหดจะกลับมาแขงขันและเติบโตได…”

รศ.ดร.อภิวฒัน ์
รตันวราหะ

รายงานวจิยั 
"คนเมืองภมูิภาค 4.0: อนาคตชวีติเมือง
ในภมูิภาคของประเทศไทย"



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 
ด้านสังคม คนไทย 4.0

1 วนัแรงงานแห่งชาติ
4 วนัฉัตรมงคล
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ปฏ ิท ินพ ุทธศ ักราช

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

พฤษภาคม 5



“…ระบบและวธิคีดิแบบเกาไมสามารถตอบโจทยใหมๆ  ไดในยคุสมยั 
'การเปลี่ยนผานครั้งใหญ' สังคมไทยตองการความรู ทักษะ 
พลังสรางสรรค และนโยบายสาธารณะแบบใหม อยางไรก็ตาม 
สิง่เหลานีไ้มไดเกดิขึน้มาอยางลอยๆ หากแตตองอาศยัการตัง้หลกั 
คิดทบทวนอยางเขมขนและลึกซ้ึง โดยอยูบนพื้นฐานความรูและ
ประสบการณจริง…”

หนังสือ 
"Thailand: The Great Reset 
ตัง้หลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต"



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 
ด้านสังคม คนไทย 4.0

3 วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา 
 พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนีิ
 และวนัวสิาขบูชา
5 ชดเชยวนัเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
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ปฏ ิท ินพ ุทธศ ักราช

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

มิถุนายน 6



“…‘ความซื่อสัตย’ ไมใชความคิดที่แยกออกมาโดดๆ ได 
‘ความซ่ือสัตย’ ผูกโยงกับ ‘ระบบเกียรติยศ’ ของสังคม 
ความปรารถนาที่จะทำอะไร หรือ ความตองการหลีกเล่ียง
ไมทำอะไร ยอมสมัพนัธกบัการไดรบัการยอมรบัหรอืการไดรบั
ความรังเกียจเดียดฉันท...”

“…เราไมไดขาดแคลนความคิดเรื่องการ
ปฏิรูป หากแตขาดสภาพแวดลอมทาง
การเมอืงทีต่องการและยอมรับความแตกตาง
ของทกุกลุมและกลไกทีไ่มถกูบงการควบคมุ
โดยรัฐไดในการทำหนาทีขั่บเคล่ือนการปฏิรปู
อยางเปนรูปธรรม…”

“…ความขัดแยงทางอดุมการณเกีย่วกับครอบครัว
และความยอนแยงระหวางอดุมการณกบัชวิีตจรงิ
เปนสาเหตุที่ทำใหความสัมพันธในครอบครัว
ชนชั้นกลางเปราะบาง…”

“…นโยบาย 'ความมั่นคง' ก็มิใชเปน
ความคิดตกคางมาเทานั้น แตเปน
ฐานคิดของการเติบใหญขององคกร
ที่ประดิษฐสรางนโยบายนี้ขึ้น…”

“…คนไทยในอนาคตจะตองมบีทบาทเก่ียวของกบัการ
เพ่ิมขีดความสามารถและผสานมนุษยกับเคร่ืองจักร 
ซึ่งแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในปจจุบัน
กำลังช้ีไปวาการพัฒนาดังกลาวน้ีจะเกิดขึ้นจริง
อยางแพรหลายทั่วไปในเวลาอีกไมกี่สิบปขางหนา…”

ศ.ดร.อรรถจกัร ์
สัตยานุรกัษ์

รศ.ดร.ไชยันต ์รชัชกลู 

ศ.ดร.โสรจัจ ์
หงศล์ดารมภ์

ศ.ดร.ธเนศ
อาภรณสุ์วรรณ

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ 
สายชล สัตยานุรกัษ์

บทความ 
"การเพ่ิมขดีความสามารถทางปัญญา
ของมนุษย ์การผสานมนุษยกั์บเครือ่งจกัร 
และการนําไปสู่ “คนไทย4.0”"

บทความ 
"การเติบใหญ่ของรฐั
กับการปฏิรปูราชการไทย
ไปสู่ราชการ 4.0"

บทความ 
"ความเปล่ียนแปลงของ

ครอบครวัชนชัน้กลางไทย 
ทศวรรษ 2500-2540"

บทความ 
"วเิคราะหแ์นวคิดมโนทัศน์

การปฏิรปูระเทศไทย"

บทความ 
"ความเปล่ียนแปลง
ความคิด/ความรูสึ้ก

เรือ่ง “ความซือ่สัตย”์ 
ในสังคมไทย"



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 
ด้านสังคม คนไทย 4.0

2 5 6 6
ปฏ ิท ินพ ุทธศ ักราช กรกฏาคม 7
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อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

28 วนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว



“…กระบวนการเปลีย่นแปลงของไทยในระดับเกษตรอุตสาหกรรม
อยูในภาวะชะงกังนั ดวยปจจัยสำคญัทางดานนโยบายและสถาบนั 
เชน นโยบายการอุดหนุนท่ีดิน นโยบายการกำหนดราคาน้ํา 
นโยบายการอุดหนุนภาคเกษตรแบบประชานิยม ซึ่งทำลายแรง
จูงใจการปรับตัวของเกษตรกร…”

รศ.ดร.นิพนธ ์พัวพงศกร

รายงานวจิยั 
"อนาคตชาวนา-ชาวสวนรายเล็ก"



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 
ด้านสังคม คนไทย 4.0

1 วนัอาสาฬหบูชา
2 วนัเขา้พรรษา
12 วนัแม่แห่งชาติ 
  วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิต์ิ
 พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง 
14 ชดเชยวนัแม่แห่งชาติ
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ปฏ ิท ินพ ุทธศ ักราช

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

สิงหาคม 8



“…ผลการศึกษาตนทนุและราคาเงาพบวา การจัดการอยางรบัผดิชอบชวยลดตนทนุการดำเนนิงาน
ใหกับผูประกอบการโรงแรมประเภทบูติกโฮเทล…และชวยสรางผลประโยชนเชิงคุณคาในระยะยาว
ในเชิงของภาพลักษณของการเปนโรงแรมสีเขียวหรือโรงแรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิง่แวดลอมซ่ึงสามารถนำมาสรางมลูคาไดในอนาคต สำหรบัชุมชนไดรับประโยชนจากการเช่ือมโยง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจลงสูชุมชนในรูปแบบตางๆ เชน โอกาสทางธุรกิจ การจางงาน เปนตน 
ขณะทีค่นทองถิน่ทีม่สีวนรวม เปนบคุคลท่ีมีคณุภาพชีวิตดขีึน้ สวนผูเยีย่มเยอืนไดความพงึพอใจ
เพิ่มขึ้น โดยยินดีใชจายเพิ่มขึ้นใหกับความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจกรรมดังกลาว…”

ดร.อคัรพงศ ์อัน้ทอง 
ดร.กันตสิ์นี กันทะวงศว์าร

ผศ.ดร.กลุดา เพ็ชรวรณุ
รายงานวจิยั 

"ผลของการจดัการการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ
ต่อธรุกิจ ชมุชน และผู้เยีย่มเยือน 

กรณีศึกษาย่านเมืองเก่า จงัหวดัภเูก็ต"

รายงานวจิยั
"ผลของการจดัการการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ 
ต่อธรุกิจ ชมุชน และผู้เยีย่มเยือน"



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 
ด้านสังคม คนไทย 4.0
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ปฏ ิท ินพ ุทธศ ักราช

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

กันยายน 9



“…อกีจดุเปล่ียนสำคญัในประวัตศิาสตรของหมอลำ คือ หมอลำ
กาวสูพื้นที่ออนไลนอยางเต็มรูปแบบ ภายใตการดิ้นรนเพื่อ
ความอยูรอดและเพือ่ปากทองของคนหลายรอยชวีติในแตละวง 
ก็เกิดนวัตกรรมบนพื้นที่เสมือน (virtual) ขึ้น ซึ่งถือวาเปน
ขอไดเปรยีบของหมอลำที่มีการเตรียมตัวและปรับตัวในรูปแบบ
ออนไลนมากอนหนาการแพรระบาดของโควิด 19…”

ผศ.ดร.ศิวาพร ฟองทอง

รายงานวจิยั 
"[เล่ม 1] หมอลํากับเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพของคนอสีาน"

รายงานวจิยั 
"[เล่ม 2] หมอลํากับเศรษฐกิจ สังคม 

และสุขภาพของคนอสีาน"



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 
ด้านสังคม คนไทย 4.0

13  วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 
 มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23    วนัปยิมหาราช
  29 วนัออกพรรษา
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ปฏ ิท ินพ ุทธศ ักราช

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

ตุลาคม 10



“…คนรุนใหมปฏเิสธหนาทีข่อง 'พลเมอืง' ทีย่ดัเยยีดโดยรฐั 
แตยอมรับพลเมืองในความหมายของการเปลี่ยนแปลง
และไมทอดทิ้งใครไวขางหลัง…”

“…ถึงแมขบวนการเยาวชนในปจจุบันอยูในลักษณะตั้งรับเปนหลัก 
แตการเคล่ือนไหวของพวกเขาไมไดขาดหาย เพราะประกอบดวยคน
หลายชวงวัยเคลื่อนไหวหนุนเสริมกันอยางตอเนื่อง อีกทั้งการ
เคลื่อนไหวของพวกเขาที่ผานมากอใหเกิดผลกระทบและความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมอยางลึกซึ้งกวางขวาง จึงมีโอกาสและความ
เปนไปไดท่ีขบวนการเยาวชนไทยท่ีประกอบดวยคนหลายชวงวัย
จะสามารถบรรลุปณิธานที่ตั้งไวใน “รุน” ของพวกเขา…”

อ.พรรณราย โอสถาภิรตัน์
ผศ.ดร.ทิพยน์ภา หวนสุรยิา
วรพจน ์วงศกิ์จรุง่เรอืง

รศ.ดร.อนุสรณ ์อณุโณ

บทคัดย่อ
"การมีส่วนรว่มของ

พลเมืองในยุคดิจทัิล: 
การเคล่ือนไหว

ทางการเมืองของ
เยาวชนไทย

ใน พ.ศ. 2563"

บทคัดย่อ
"ให้มันจบท่ีรุน่เรา: 

ขบวนการเยาวชนไทย
ในบรบิทสังคมและ

การเมืองรว่มสมัย"



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 
ด้านสังคม คนไทย 4.0

2 5 6 6
ปฏ ิท ินพ ุทธศ ักราช พฤศจิกายน 11
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อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

27 วนัลอยกระทง



“…ผลของการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา การโนมนาวรายบุคคลโดยการ
สื่อสารดานศีลธรรม (moral persuasion) ที่มีความหมายภายใน 
(intrinsic message) เปนรปูแบบหน่ึงทีส่ามารถชวยลดปญหาการ
ทุจริตไดดี…”

“…มาตรการการควบคุมการจับสัตวนํ้าเปรียบเสมือนเปนการเปล่ียน
ทรัพยากรรวมใหเปนสินคาเอกชน ดวยการเปลี่ยนคุณสมบัติของ
ทรัพยากรรวมจากลักษณะการเขาถึงโดยเสรี ใหกลายเปนกรรมสิทธ์ิ
เอกชนทีส่ามารถกดีกนัผูอืน่ใหบรโิภคได โดยการเปล่ียนคณุสมบตัริวม
ดังกลาวเปนการสรางแรงจูงใจของผูท่ีไดรบัโควตาใหมีการใชทรพัยากร
อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น…”

ผศ.ดร.ตรนุีช 
ไพชยนตว์จิติร

ผศ.ดร.เรวดี 
จรงุรตันาพงศ์

รายงานวจิยั 
"การศึกษาความสําคัญ
ของการส่ือสารต่อการ
ตัดสินใจทุจรติ: 
การทดลองทาง
เศรษฐศาสตร"์

รายงานวจิยั 
"การจดัการทรพัยากรประมง

อย่างมีประสิทธภิาพและยัง่ยืน: 
การจดัสรรทรพัยากรกันเองหรอื

การกํากับด้วยกฎระเบียบ?"



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 
ด้านสังคม คนไทย 4.0

 5  วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
 ชนกาธเิบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 วนัชาติ
 และวนัพ่อแห่งชาติ
10 วนัรฐัธรรมนูญ
11  ชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ
31 วนัส้ินปี

2 5 6 6
ปฏ ิท ินพ ุทธศ ักราช ธันวาคม 12
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อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์



“…ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทำนายการปฏิบัติการปองกันโรค
โควิด 19 ของกลุมตัวอยางตอบุคคลทั่วไปและบุคคลใกลชิด 
ประกอบดวย ความเขมแขง็ของชมุชน บริบทแวดลอม ประสิทธิภาพ
การสือ่สารของรฐับาล ความนาเชือ่ถอืของขอมลูขาวสาร การรบัรู
ขอมูลขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการไดรับวัคซีน 3 เข็ม…”

รศ.ดร.นงคค์ราญ
วเิศษกลุ

ศ.ดร.นงเยาว ์
เกษตรภิ์บาล 

รายงานวจิยั 
"การพัฒนารปูแบบการป้องกันและควบคมุ
การระบาดของโรคโควดิ-19 ชมุชนเมืองแออดั
 ในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชมุชน 
(ระยะท่ี 1)"

หนังสือ 
"งานวจิยัอา่นงา่ย เรือ่ง 
ปัจจยัทํานายการปฏิบัติ

ของประชาชนไทยต่อผู้ท่ีเคย
ติดเชือ้โควดิ 19 ฯ"



ปฏ ิท ินพ ุทธศ ักราช 2567
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อา จ อ พ พฤ ศ ส
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อา จ อ พ พฤ ศ ส

ก ุมภาพ ันธ 
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อา จ อ พ พฤ ศ ส

ม ีนาคม
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อา จ อ พ พฤ ศ ส

เมษายน
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อา จ อ พ พฤ ศ ส

พฤษภาคม
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อา จ อ พ พฤ ศ ส

ม ิถ ุนายน
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อา จ อ พ พฤ ศ ส

กรกฎาคม
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อา จ อ พ พฤ ศ ส

ส ิงหาคม
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อา จ อ พ พฤ ศ ส

ก ันยายน
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อา จ อ พ พฤ ศ ส

ต ุลาคม
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อา จ อ พ พฤ ศ ส

พฤจ ิกายน
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อา จ อ พ พฤ ศ ส

ธ ันวาคม



“…งานวิจัยนี้ตอกยํ้าความสำคัญของการขยายโอกาสและเพิ่มคุณภาพของการศึกษา
ในประเทศไทย โดยการศึกษาในระดบัอดุมศึกษาไมเพยีงแตจะชวยใหประชาชนมเีงนิออม
และเงนิลงทนุมากขึน้จนสามารถดแูลตนเองทางการเงนิในยามสงูวัยได แตยงัสนบัสนนุ
ใหเกิดการเตรียมตัวตาย อันครอบคลุมการจัดการรางกายและทรัพยสินในชวงใกล
และชวงหลังความตายซึ่งลวนแตเอื้อใหเกิดการวางแผนการใชชีวิตที่ดีขึ้น…”

“…ทกุปฏบิตักิารในการจดัการราง (ศพ) มกีลิน่อายของความเปนทนุนยิม และบรโิภคนยิม
เขามากำกบัรายละเอยีด ขัน้ตอน และความจำเปนของพธิกีรรมงานศพ พธิกีรรมงานศพ
ซึ่งเปนปฏิบัติการทางสังคมของการจัดการราง (ศพ) จึงตองถูกสรางและประกอบ
ความหมายขึ้นอยางซับซอนผานหลายองคประกอบ ไดแก การรวมตัวของผูคน 
ภายในเวลาและสถานที่ เพื่อแสดงออกทางสัญลักษณดวยวัตถุ โดยมีการปรากฏอยู
ของราง (ศพ) เปนศูนยกลาง…”

รศ.ดร.นพพล 
วทิยว์รพงศ ์ 

รศ.ดร.ภาวกิา ศรรีตันบัลล์
รายงานวจิยั 

"คนเมือง 4.0: 
การจดัการหลังความตายในวถีิเมือง – รา่ง(ศพ)

ความทรงจาํ บนความเหล่ือมล�า"

รายงานวจิยั
"ความคาดหวงัต่อความยืนยาวของชวีติ 
ความกังวลต่อความตาย และพฤติกรรมของผู้บรโิภค: 
กรณีศึกษาพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานคร"


