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“ประชากร” สำ�คัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2560 ผู้เขียนมี โอกาสเข้าร่วม
สังเกตการณ์การประชุมกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 50 (Commission on Population
and Development – CPD1 - Fiftieth session) ณ สำ�นักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในสมัยการประชุม
ครัง้ นี้ มีคณะผูแ้ ทนถาวรกาตาร์ประจำ�สหประชาชาติเป็นประธาน
การประชุม หัวข้อหลักของการประชุม คือ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Changing population
age structures and sustainable development)
แม้ ผู้ เ ขี ย นจะคุ้ น เคยกั บ ความสำ � คั ญ ของประชากรต่ อ
การพั ฒ นาประเทศเป็ น อย่ า งดี แต่ ก ารได้ ไ ปสั ง เกตการณ์
การประชุมครั้งนี้เป็นเหมือนกับการปลุกเชื้อไฟความสำ�คัญของ
ประเด็นประชากรต่อการพัฒนา การกำ�หนดจังหวะก้าวเดินของ
ประเทศหนึ่งๆ ไม่อาจมองข้ามโครงสร้างประชากรได้
โลกเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนทางประชากรที่ผู้คนมีชีวิตอยู่
ยาวนานขึ้น มีความเป็นเมืองมากขึ้น ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์และ
การมีส่วนร่วมในแรงงานของผู้หญิงดีขึ้น การเพิ่มขึ้นของจำ�นวน
ประชากรช้าลง เราถกเถียงกันเรื่องประชากรสูงอายุและการลดลง
ของประชากร เรื่องทีผ่ คู้ นมีลกู น้อยเกินกว่าจะมาทดแทนตัวเองได้
และเรื่องการย้ายถิ่นข้ามเขตแดนของประเทศ

แต่ความท้าทายเดิมๆ ของโลกก็ยงั คงอยู่ให้ตอ้ งบริหารจัดการ
กันต่อไป ยังมีเด็กผู้หญิงอีกมากในประเทศยากจนที่ต้องแต่งงาน
ตั้งแต่อายุยังน้อย (ประมาณหนึ่งในสามของเด็กหญิงแต่งงาน
ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 18 ปี) การทำ�แท้งที่ ไม่ปลอดภัย การตั้งท้อง
ในวัยรุ่น หลายๆ ประเทศพูดถึงการตายที่ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุ
ที่ป้องกันได้
สำ�หรับผู้เขียน ไฮไลท์ของการประชุมครั้งนี้คือ การได้ฟัง
ผู้แทนแต่ละประเทศกล่าวถ้อยแถลงในนามของประเทศตนเอง
(Country Statement) ตามคิวทีถ่ กู จัดไว้กอ่ นแล้ว2 เพื่อแสดงท่าที
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำ�เนินงานของประเทศของตน
ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ผู้เข้าร่วม
การประชุมครั้งนี้เป็นผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
จำ�นวน 118 ประเทศ3 และประเทศที่ ไม่ใช่สมาชิกอีก 2 ประเทศ
(Holy See และ State of Palestine) การประชุมมีการแปลภาษา
ถึง 6 ภาษา คือ อังกฤษ อาหรับ จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน  
ความหลากหลายของสมาชิกโลกที่มารวมกันครั้งนี้ ไม่เพียงแต่
สะท้อนความต่างกันในระดับของการพัฒนาประเทศที่สามารถ
แบ่ ง เป็ น ประเทศร่ำ � รวย อย่ า งสหรั ฐ อเมริ ก าและประเทศใน
แถบยุโรปตะวันตกทั้งหลาย ประเทศกลางๆ อย่างไทย เวียดนาม
จนถึ ง ประเทศยากจนอย่ า งหลายๆ ประเทศในทวี ป แอฟริ ก า
การรวมตัวกันในการประชุมครั้งนี้ของประเทศต่างๆ ยังสะท้อน
ภาพการเปลี่ยนผ่านทางประชากร (Demographic transition)
ในระยะต่างๆ กันอย่างน่าสนใจ
ในด้านหนึ่ง ประเทศร่ำ�รวยมีการเปลี่ยนผ่านทางประชากร
มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นสังคมสูงอายุอย่างเต็มตัว ญี่ปุ่นมีประชากร
สูงอายุในสัดส่วนที่สูงที่สุดในโลก คือ ร้อยละ 27 ของประชากร
มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ประเทศจากยุโรป เช่น เดนมาร์ก ฟินแลนด์
สวีเดน เยอรมนี ก็มีผู้สูงอายุอายุ 65 ปีขึ้นไป มากถึงประมาณ
1 ใน 5 (ร้อยละ 19-21) ในทางกลับกัน ประเทศเหล่านีม้ ปี ระชากร
เด็กไม่มาก จะเพราะผูค้ นไม่นยิ มมีลกู หลายคน หรือการมีลกู คนหนึง่
หมายถึงค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วก็แล้วแต่ แต่ที่แน่ๆ ผู้หญิงของประเทศ
เหล่านี้มีลูกกันไม่ถึงสองคน4 ปิระมิดประชากรของประเทศเหล่านี้
จึงมีฐานแคบแต่ป่องปลาย

สิ่งที่ประเทศสูงอายุในปัจจุบันกังวล คือ ความยั่งยืนของ
ระบบการคุ้มครองทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างคนข้ามรุ่น
ความมั่นคงของรายได้ การเรียนรู้ชั่วชีวิต การสูงอายุอย่างมี
สุขภาวะ รวมทัง้ การสร้างความสมดุลระหว่างหน้าทีต่ อ่ ครอบครัว
และหน้าทีก่ ารงาน (Balancing work-family obligations) และ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ในการประชุ ม เดี ย วกั น ก็ มี ที่ สุ ด ของอี ก ด้ า น คื อ ภาพ
ประชากรวัยเยาว์ (Youthful population) ของหลายๆ ประเทศ
จากทวี ป แอฟริ ก า ที่ ผู้ ห ญิ ง ยั ง มี ลู ก กั น หลายคน โครงสร้ า ง
ประชากรมีวัยเด็กและวัยแรงงานสูง ขณะที่มีผู้สูงอายุน้อย
ประเทศเหล่ า นี้ ส่ ว นใหญ่ ถู ก จั ด ให้ เ ป็ น ประเทศกำ � ลั ง พั ฒ นา
ที่น่าสนใจคือ องค์ปาฐกคนหนึ่งของการประชุมชี้ว่า ประเทศที่มี
ประชากรวัยแรงงานสูงมีศกั ยภาพทีจ่ ะได้ประโยชน์จากโครงสร้าง
ประชากรแบบนี้ ได้ ทีเ่ รียกว่า Demographic dividend หรือ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดจากการมีประชากรวัยทำ�งาน
(15-64 ปี) ในสัดส่วนสูงกว่าวัยพึ่งพิง (อายุน้อยกว่า 15 หรือ
65 ปี ขึ้ น ไป) เป็ น ภาวะที่ ก ารเกิ ด น้ อ ยลง ขณะที่ ป ระชากร
วัยทำ�งานที่มีกำ�ลังในการผลิตเพิ่มขึ้น
แต่เพื่อจะไปให้ถึงศักยภาพของ Demographic dividend
ประเทศรุน่ เยาว์เหล่านี้ ต้องก้าวผ่านความท้าทายหลายประการ
เพื่อให้ ได้คนหนุ่มสาวที่เป็นกำ�ลังการผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งการ
ตัง้ ท้องในวัยรุน่ อนามัยแม่และเด็ก เพศวิถแี ละอนามัยเจริญพันธุ์
การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ความเท่าเทียมทางเพศ และกลไก
สนับสนุนการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพของคนหนุ่มสาว

ตอบดีๆ มีรางวัล
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คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 4
“ข้าราชการผู้ชายไทย มีสิทธิ์ลาช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรได้
กี่วัน”
เฉลย: 15 วันทำ�การ
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกและจับสลากได้รับรางวัล เชียงใหม่: อภิวัฒน์
ธีรวุฒิกุลรักษ์ นครปฐม: เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล; สมปอง อ้นเดช
ศรีสะเกษ: นฤภัค พิชญะธนกร สมุทรปราการ: อัสนี ทองนิรมล
รายชื่อผู้ที่ตอบถูก พะเยา: ถวิล ใจนันตา แพร่: จันจิรา คำ�แก้ว
สมุทรสาคร: ปาณิก เสนาฤทธิไกร
รายชื่อผูท้ ่ีได้รบั รางวัลพิเศษ นครราชสีมา: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 5
“ครอบครัวทีม่ รี นุ่ ปูย่ า่ ตายายและรุน่ หลานอยูด่ ว้ ยกันโดยไม่มี
พ่อแม่เรียกว่าครอบครัวประเภทไหน”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า 12
หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
2560 (ท่านผูต้ อบคำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณาส่งทีอ่ ยูข่ องท่านมา
ด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่อผูต้ อบถูก และได้รบั รางวัลในฉบับหน้า “ประชากร
และการพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 6 (สิงหาคม-กันยายน 2560)

ฟาสต์ฟู้ดสัญชาติฟิลิปปินส์

รีนา ต๊ะดี
สิ่งที่ยังคงลอยนวลอยู่อย่างโดดเด่นบนโลกใบนี้คือ ความไม่
reena.tad@mahidol.ac.th
เท่าเทียมของผู้คนที่อยู่ ในภูมิภาคต่างๆ ทั้งประเทศร่ำ�รวยและ
แม้จะมีเพื่อนสนิทเป็นคนฟิลิปปินส์มาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี
ยากจน ต่างมีเรื่องท้าทายให้ต้องกังวลและจัดการ แม้จะเป็น แต่ ผู้ เ ขี ย นไม่ มี โ อกาสได้ เ ดิ น ทางไปประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ ลย
ความกังวลคนละเรื่อง คนละมุม ด้วยเดินทางผ่านชีวิตบนโลกนี้ จนกระทัง่ ช่วงสงกรานต์ทผี่ า่ นมา เพื่อนชาวฟิลปิ ปินส์ตนื่ เต้นใหญ่
ด้วย “วัย” ที่แตกต่าง
ส่งรายการอาหารและสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่นา่ สนใจมายาวเหยียด
แต่เมื่อไปถึงประเทศฟิลปิ ปินส์จริงๆ กลับหาอาหารฟิลปิ ปินส์แท้ๆ
ผู้เขียนรับรู้ ได้จากการประชุมครั้งนี้ว่า ไม่ว่าจะเป็น Aging ได้ยากมาก อาจจะเป็นเพราะผู้เขียนเลือกพักในย่านเมืองที่เป็น
หรือ Youthful population ทุกประเทศดูเหมือนจะมีจุดยืน ย่านธุรกิจ จึงไม่มีโอกาสได้รบั ประทานอาหารฟิลปิ ปินส์แท้ๆ สักมือ้
เดียวกัน คือ ให้ความสำ�คัญกับโครงสร้างประชากรเป็นพื้นฐาน เพียงแต่ได้มี โอกาสไปรับประทานไก่ทอดที่ร้าน JolliBee ซึ่งเป็น
เหมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของฟิลิปปินส์และมีความผูกพันกับ
ในการกำ�หนดจังหวะก้าวต่อไปของประเทศ
คนฟิลิปปินส์มาก เพื่อนชาวฟิลิปปินส์เล่าว่า เวลามี โอกาสพิเศษ
1
ิ ปินส์จะไปฉลองกันทีร่ า้ น JolliBee ร้านนีเ้ ป็น
CPD เป็นเวที ในการติดตาม ทบทวน ประเมินผล และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ ในครอบครัว คนฟิลป
การดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประชากร ร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ ขายไก่ทอด (ภาษาตากาล็อกเรียก pritong
และการพัฒนา (Program of Action of the International Conference manok โดย pritong แปลว่าทอด ส่วน manok แปลว่า ไก่) และ
on Population and Development – POA of ICPD) ทั้งในระดับประเทศ
ภูมภิ าค และระดับโลก การประชุมปีนมี้ กี ารแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นเรื่องแนวโน้ม เบอเกอร์ คล้ายๆ กับร้านฟาสต์ฟู้ดฝรั่ง แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างอายุประชากรของโลกและนโยบายของรัฐบาล โดย ตัวที่น้ำ�จิ้มไก่ ที่มีลักษณะข้น สีน้ำ�ตาล รสชาติออกเค็ม คล้ายๆ
เฉพาะด้านสาธารณสุข การศึกษา การจ้างงาน และการประกันสังคม
น้ำ�เกรวี่ แต่เข้มข้นกว่า และเมนูส่วนใหญ่จะเสิร์ฟพร้อมข้าว
2
ถ้อยแถลงของประเทศไทยอ่านโดย เอกอัคราชทูตจุฬามณี ชาติสุวรรณ ซึ่งจะ หรือสปาเกตตี ซอสสปาเกตตีมรี สชาติหวานอมเปรีย้ ว สืบดูภาย
ได้นำ�เสนอเนื้อหาสาระในโอกาสต่อไป
3
อ้ า งจากรายชื่ อ ผู้ แ ทนที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม    http://www.un.org/en/ หลังพบว่าเป็นซอสมะเขือเทศผสมกล้วยจึงทำ�ให้ซอสมีรสหวาน
development/desa/population/commission/pdf/50/E_CN9_2017_ ไปฟิลิปปินส์คราวนี้ ไม่มี โอกาสได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองแท้ๆ
INF1.pdf ในจำ�นวนนี้มี 46 ประเทศที่เป็นกรรมาธิการ CPD ส่วนประเทศไทย ถือว่ายังไปไม่ถึง ผู้เขียนคงต้องกลับไปอีกครั้งอย่างแน่นอน
ไม่ได้เป็นกรรมาธิการ
4

2016 World Population Data Sheet

aaaaaaaaa
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

วัยรุ่น...วุ่นได้ดังใจ

ข่าวสะเทือนสังคมไทยที่สื่อเสนอเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับคดี โจ๋มีดแฉลบ ปาดคอเพื่อแย่งมือถือ หรือ โจ๋ไขควง
เสี ย บหั ว วั ย รุ่ น ผู้ เ คราะห์ ร้ า ยเพื่ อ ล้ า งแค้ น แทนเพื่ อ น ทำ � ให้
ทุกภาคส่วนต้องฉุกคิดอย่างรอบด้านในทุกประเด็น ตลอดจน
ทำ�ความเข้าใจปัญหาวัยรุน่ ทีห่ ยัง่ รากลึกและเกิดขึน้ ซ้�ำ แล้วซ้�ำ เล่า

พฤติ ก รรมความรุ น แรงในวั ย รุ่ น ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สถานการณ์ที่มีการรวมกลุ่มกัน หรือเรียกว่าพฤติกรรมกลุ่ม
อาจเป็นกลุ่มที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบหรือการรวมตัวกัน
แบบหลวมๆ แล้วแต่สถานการณ์จะพาไป เช่น การเที่ยวเตร่
กลางคืนเพื่อดื่มสุราหรืออาจมีการเสพยารวมอยู่ด้วย การรวม
กลุ่มประลองความเร็วบนทางหลวง เป็นต้น เมื่อรวมตัวเป็น
กลุม่ เป็นแก๊งค์แล้วความรุนแรงอาจเกิดขึน้ ได้หลายรูปแบบ เช่น
การโต้เถียง การกลัน่ แกล้ง เยาะเย้ย หรือท้าทายทีม่ ผี ลต่อภาวะ
อารมณ์และจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ และการทำ�ร้ายด้วย
อาวุธจนถึงขั้นเสียชีวิต อิทธิพลจากสื่อรวมทั้งสื่อสังคมที่อาจใช้
ภาษาไม่เหมาะสม นับเป็นแรงผลักให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรง
นอกจากนี้ วัยรุ่นที่มาจากครอบครัวที่มีการกระทำ�รุนแรงต่อกัน
ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมนอกบ้าน
พฤติ ก รรมความรุ น แรงไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธุ ก รรม
แต่เป็นผลจากการเรียนรู้ หรือการซึมซับจากครอบครัวและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวของเยาวชน ครอบครัวที่มีการกระทำ�
รุ น แรงต่ อ กั น จะส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมของสมาชิ ก ครอบครั ว
อิทธิพลจากสื่อต่างๆ ก็มีผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงเช่นกัน
วัยรุ่นในประเทศแอฟริกาใต้บ่มเพาะพฤติกรรมความรุนแรง
จากการที่ประเทศเป็นศูนย์กลางการย้ายถิ่นเพื่อหางานทำ�จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ผลทีต่ ามมา คือ ความเกลียดชังคนต่างเชือ้
ชาติ แ ละสี ผิ ว เพราะมี ทั ศ นคติ ว่ า มาแย่ ง งานทำ �  ปั ญ หาการ
ทำ�ร้ายร่างกายรุนแรงจนถึงขั้นอาชญากรรมกลายเป็นเรื่อง
ปกติและเป็นทีย่ อมรับของสังคม เพราะในหลายกรณีจะมีผู้ ใหญ่
เข้าร่วมวงด้วย เช่นเดียวกับสังคมที่การล่วงละเมิดทางเพศเป็น
เรื่องน่าอับอายสำ�หรับผู้หญิง เมื่อตกเป็นเหยื่อความรุนแรง
ทางเพศจะไม่กล้าลุกขึ้นมาปกป้องตนเองหรือบอกให้สังคมรับ
รู้เพราะเป็นเรื่องน่าอับอายทั้งตนเองและครอบครัว เงื่อนไข
เชิงสังคมเช่นนี้ทำ�ให้การแก้ ไขปัญหาเป็นเรื่องยาก

การดื่มหรือเที่ยวเตร่เป็นปัจจัยเสี่ยงประการหนึ่ง
สำ�หรับพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น
ภาพ: www.123rf.com/stock-photo/alcohol_abuse.html

ปัญหาเชิงโครงสร้างด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น โอกาส
ด้านการศึกษา การย้ายถิน่ เข้าสูเ่ มืองใหญ่เพื่อหางานทำ�  ส่วนใหญ่
วัยรุ่นจะว่างงาน เมื่องานสุจริตหายาก ทางเลือกที่เหลืออยู่
คือการก่ออาชญากรรม เช่น ลักทรัพย์ หลุดเข้าไปในวงจร
ยาเสพติด และรับจ้าง ‘เดินยา’ ความเหลื่อมล้�ำ ในชีวติ ความเป็น
อยู่เป็นแรงกระตุ้นสำ�หรับปัญหาอาชญากรรมที่เยาวชนเป็น
ผู้กระทำ�หรือกลายเป็นเหยื่อได้เช่นกัน เยาวชนก็พร้อมที่จะ
กระโจนเข้าไปมีส่วนร่วมได้ทุกเวลา ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด คือ
เครือข่ายยาเสพติด ทีเ่ ยาวชนกลายเป็นทัง้ ผูค้ า้ และผูเ้ สพ ปัญหานี้
เกิดขึ้นในหลายประเทศ เพราะสังคมมีช่องว่างทางเศรษฐกิจ
เกิดแก๊งค์อาชญากรรมมากมาย เยาวชนกลายเป็นเหยื่อ ทั้งที่
ตัง้ ตนเป็นหัวหน้าแก๊งค์เองหรือเป็นบริวารเพราะหาเงินง่ายและ
มีผู้คุ้มครอง
ปัจจัยหนุนนำ�พฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่นนอกเหนือจาก
สิ่งเสพติดแล้ว การพกพาอาวุธในที่สาธารณะเนื่องจากอาวุธ
เข้าถึงง่าย หาซื้อได้ง่าย เช่น ปืน เป็นปัจจัยชี้นำ�พฤติกรรม
ความรุ น แรงในกลุ่ ม วั ย รุ่ น ที่ สำ � คั ญ ประการหนึ่ ง เหตุ ส ลดที่
วัยรุ่นกราดยิงในโรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะในอเมริกาและ
มี ผู้ รั บ เคราะห์ จำ � นวนมากเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ชั ด เจนแสดงถึ ง
พฤติกรรมรุนแรงทีม่ กั จบลงด้วยมือปืนยิงตัวตาย หรือถูกวิสามัญ
โดยตำ�รวจ

บทความเรื่อง Youth violence: what we know and what
สังคมมีทางออกหรือไม่สำ�หรับปัญหาความรุนแรงของ
we need to know ตีพมิ พ์ ในวารสาร American Psychologist วัยรุ่น?
ปี 2016 Vol. 71. No. 1, p 17-39. เสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ
ว่าด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยหนุนนำ�พฤติกรรมความรุนแรงของ
เรามีทางออกอย่างแน่นอน ลองจับมือกันทุกภาคส่วน
วัยรุ่น เช่น วัยรุ่นต้องการการยอมรับจากครอบครัวเพื่อนและ แล้ ว ชู ป้ า ย 3 ทางเลื อ ก ดั ง นี้ โอกาสด้ า นการศึ ก ษา
สังคม อาจมีภาวะหดหู่ หรือความรู้สึกไม่ปลอดภัย รวมทั้ง ความร่วมมือจากชุมชน และกระบวนการยุติธรรม
ผลจากการเสพยาและการดื่มสุรา ล้วนเป็นแรงกดดันให้วัยรุ่น
aaaaaaaaa
มีพฤติกรรมเสี่ยง
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

กรกนก พงษ์ประดิษฐ์, ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

kornkanok.p09@gmail.com, prpkws@gmail.com

พฤติกรรมหน้าจอ...กับคุณภาพของเด็กไทย

สังคมไทยกำ�ลังเผชิญกับภาวะเด็กเกิดน้อย รัฐบาลพยายาม
หาแนวทางต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีลกู มากขึน้ เพื่อบรรเทา
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและชะลอความเร็วในการเป็น
สังคมสูงอายุ อย่างไรก็ดีจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้จาก
ประเทศต่างๆ พบว่า การส่งเสริมการมีบุตรและการเพิ่มจำ�นวน
ประชากรไม่ ใช่เรื่องง่ายนัก ดังนั้น ในช่วงหลังแนวคิดเรื่อง
การเพิ่มคุณภาพของประชากรวัยเด็กจึงถูกพูดถึงมากขึ้นแทนที่
จะเป็นการมองไปที่เรื่องการเพิ่มจำ�นวนแต่เพียงอย่างเดียว
แล้วพฤติกรรมหน้าจอ...เกีย่ วข้องอย่างไรกับเรื่องคุณภาพ
ประชากร
เพราะดูเหมือนว่า ปัจจุบนั นีพ้ ฤติกรรมหน้าจอเป็นสิง่ ทีเ่ คยชิน
คุ้นตาที่ ใครๆ ก็ทำ�กันเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำ�งาน
ห้องประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ป้ายรอรถเมล์ สถานี
รถไฟฟ้า หรือสวนสาธารณะ ผู้คนต่างใช้เวลาอยู่กับหน้าจอ
สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตตลอดเวลา เรียกได้วา่ อยูต่ ดิ กับหน้าจอ
ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอนกันเลยก็ว่าได้
จะว่าไปแล้วการมีพฤติกรรมหน้าจอไม่ว่าจะใช้เพื่อความ
บันเทิง หรือเพื่อการทำ�งานและการเรียนรู้ หากลองสังเกตจาก
ตัวเราเองเวลาที่มีพฤติกรรมหน้าจอ จะพบว่า ในระหว่างที่เรา
มีพฤติกรรมดังกล่าว ร่างกายจะมีการเคลื่อนไหวไปมาน้อยมาก
ส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมประเภทที่นั่งนิ่งๆ หรือนอนอยู่กับที่ หรือ
ที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า “พฤติกรรมเนือยนิ่ง” (Sedentary
Behavior) ซึ่งเจ้าพฤติกรรมที่ว่านี้ หากมีมากเกินความจำ�เป็น
(คำ�แนะนำ�  คือ ติดต่อกันไม่เกิน 2 ชัว่ โมง/ครัง้ และสะสมรวมกัน
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง/วัน) นอกจากจะส่งผลต่ออัตราการเผาผลาญ
พลั ง งานของร่ า งกายที่ น้ อ ยลงกว่ า ปกติ แ ล้ ว ยั ง มี ห ลั ก ฐาน
ทางการวิจัยที่ยืนยันว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็น 1 ใน 4 สาเหตุ
หลักที่นำ�ไปสู่การตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรโลก
อีกด้วย1
สำ�หรับเด็ก พฤติกรรมหน้าจอแค่ ไหนถึงจะเหมาะสม
สถาบั น กุ ม ารเวชศาสตร์ แ ห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า2 ได้ กำ � หนด
คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการใช้หน้าจอที่เหมาะสมสำ�หรับเด็กช่วงวัย
ต่างๆ ไว้ดังนี้

เด็กไทยในปัจจุบันมีพฤติกรรมหน้าจอ มากน้อยเพียงใด
ข้อมูลการสำ�รวจพฤติกรรมหน้าจอของเด็กไทยล่าสุดในปี
25593 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
พบว่า เด็กอายุระหว่าง 6-17 ปี ส่วนใหญ่มคี า่ เฉลีย่ การใช้หน้าจอ
เพื่อความบันเทิง นานถึง 3 ชั่วโมงต่อวัน ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือ
จำ�นวนชัว่ โมงทีเ่ ด็กใช้หน้าจอต่อครัง้ สูงทีส่ ดุ ถึง 7 ชัว่ โมงติดต่อกัน
ขณะทีช่ ว่ งเวลาที่ใช้สว่ นใหญ่จะเป็นช่วง 17.00–21.00 น. ข้อมูล
ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า เด็กไทยมีจำ�นวนชั่วโมงพฤติกรรม
หน้าจอเกินกว่าคำ�แนะนำ�มากถึง 1 ชั่วโมง/วัน ในทางกลับกัน
เด็กไทยก็มกี จิ กรรมทางกายอยูท่ ว่ี นั ละ 42 นาทีเท่านัน้ ซึง่ น้อยกว่า
คำ�แนะนำ� 18 นาทีต่อวัน

ภาพ: ร้อยละการมีพฤติกรรมหน้าจอของเด็กไทย จำ�แนกรายชั่วโมง

ข้อค้นพบดังกล่าว คล้ายเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ปกครอง
หันมาตระหนักและให้ความเอาใจใส่ถึงความสำ�คัญในเรื่องนี้
เพราะการที่ ผู้ ป กครองหยิ บ ยื่ น อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้
บุตรหลาน เพียงเพื่อหวังให้พวกเขาอยูน่ งิ่ ๆ ไม่ดอื้ ไม่ซน ให้อปุ กรณ์
เหล่านี้เลี้ยงบุตรหลานแทนตน หรือปล่อยให้ ใช้ โดยปราศจาก
การควบคุมและกติกา รวมถึงความเชื่อที่ ไม่ถูกต้องว่าการที่
บุตรหลานสามารถเล่นสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตได้ด้วยตนเอง
เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ ความคิดความเชื่อเช่นนี้อาจเปรียบ
เสมือน “ดาบสองคม” ที่ทำ�ร้ายบุตรหลานของตนโดยไม่รู้ตัว
ที1 ่มา:
World Health Organization, 2017. Global Strategy on Diet, Physical Activity and
Health. [online] Available http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/
2
American Academy of Pediatrics. 2016. American Academy of Pediatrics Announces
New Recommendations for Children’s Media Use. [online] Available https://
www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/pages/american-academy-ofpediatrics-announces-new-recommendations-for-childrens-media-use.aspx
3
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 2559. รายงานผลการวิจัยโครงการ
ติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย พ.ศ. 2559. นครปฐม:
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
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ครัวเรือนข้ามรุ่น รูปแบบครอบครัวที่กำ�ลังมาแรงในสังคมไทย
“พ่อแม่ ไม่อยู่ อยู่กับตายาย อยู่กับปู่ย่าเน้อ”

ครัวเรือนข้ามรุ่น หรือครัวเรือนแหว่งกลางเป็นอย่างไร

คือ ครัวเรือน หรือบ้านที่มีเพียงคน 2 รุ่น คือ คนรุ่นปู่ย่า
ตายาย กับคนรุ่นหลาน อาศัยเพียงลำ�พังอยู่ ในบ้าน ไม่มีคน
รุ่ น พ่ อ แม่ อ าศั ย อยู่ ด้ ว ย ทำ � ให้ ค รั ว เรื อ นกลายเป็ น ครั ว เรื อ น
แหว่งกลางที่ขาดคนรุ่นพ่อแม่ไป
แล้วคนรุ่นพ่อ-แม่หายไปไหน? เขาไปไหนกัน?

คนรุน่ พ่อแม่ทยี่ า้ ยถิน่ ความสัมพันธ์ระหว่างปูย่ า่ ตายายกับหลาน
ที่ อ ยู่ ใ นบ้ า นเดี ย วกั น เพื่ อ ดู ว่ า เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ที่ แ น่ น แฟ้ น
กลมเกลี ย ว หรื อ ขั ด แย้ ง กั น มี ปั จ จั ย อะไรบ้ า งที่ มี ผ ลต่ อ
ความสัมพันธ์นั้น ทั้งนี้เพราะความสัมพันธ์ ในครอบครัวมีผล
ต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกผู้อยู่อาศัย การศึกษานี้ เป็นความ
ร่วมมือระหว่างนักวิชาการจาก University of Michigan
ประเทศสหรัฐอเมริกา2 กับนักวิชาการของสถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล3 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพที่
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนรุน่ ปูย่ า่ ตายาย ในครัวเรือนข้ามรุน่
ใน 3 จังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง จำ�นวน 48 คน

มาจากหลายๆ เหตุผล บางครอบครัว เป็นเพราะคนรุ่น
พ่อแม่ตอ้ งออกจากบ้านไปทำ�งานทีอ่ นื่ ที่ไกลออกไป บางครอบครัว
พ่อแม่เสียชีวิตด้วยสาเหตุต่างๆ จากอุบัติเหตุบ้าง จากโรคภัย
ไข้เจ็บบ้าง บางครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างกันแล้วแยกกันอยู่
พบอะไรในความสัมพันธ์ ในครัวเรือนข้ามรุ่นบ้าง
เอาลูกที่เป็นหลานมาให้ปู่ย่าหรือตายายเลี้ยง แต่ดูเหมือนว่า
การออกจากบ้านไปทำ�งานทีอ่ นื่ เป็นเหตุผลของการออกจากบ้าน
เสียงจากปูย่ า่ ตายายสะท้อนว่า การได้เลีย้ งหลาน ดูแลหลาน
ของคนรุ่นพ่อแม่ที่ยังเป็นวัยทำ�งานมากกว่าสาเหตุอื่น
เป็นทั้งความสุขและความทุกข์ สุขที่มีหลานอยู่พูดคุยด้วย ทำ�ให้
ไม่เหงา สุขที่มีหลานคอยหยิบโน่นหยิบนี่ ไปซื้อของ ช่วยทำ�งาน
ทำ�ไมครัวเรือนข้ามรุ่นจึงกำ�ลังมาแรง
บ้านให้ ขณะเดียวกันก็มคี วามเป็นทุกข์หว่ งหลานว่าจะไม่มอี ะไรกิน
จะไม่ได้เรียนหนังสือ เพราะพ่อแม่ของหลานบางคนส่งเงินมา
1
จากสถิติ พบว่า ในปี 2557 ประเทศไทยมีครัวเรือนข้ามรุ่น ให้บ้าง ไม่ส่งมาบ้าง ทุกข์ทั้งเวลาหลานป่วย หรือตัวเองป่วย
ถึง 15% หมายความว่า ใน 100 ครอบครัว มี 15 ครอบครัว ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความรู้สึก ต่อความสัมพันธ์ของสมาชิก
ที่เป็นครอบครัวข้ามรุ่นที่มีเพียงปู่ย่าตายาย อยู่ลำ�พังกับหลาน ของครัวเรือนข้ามรุ่น ทั้งในด้านความรู้สึกแน่นแฟ้น กลมเกลียว
ในสัดส่วนค่อนข้างสูง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการย้ายถิ่นไป หรือความขัดแย้ง ระหว่างคนที่อยู่บ้านเดียวกัน (ปู่ย่าตายาย
ทำ�งานของพ่อแม่ การศึกษาที่ผ่านมามักเน้นศึกษาถึงพ่อแม่ กั บ หลาน) และระหว่ า งคนที่ อ ยู่ บ้ า นกั บ คนที่ ไม่ อ ยู่ บ้ า น
ที่ย้ายถิ่น ขณะที่สมาชิกครัวเรือนที่อยู่กันตามลำ�พังข้างหลัง (ปู่ย่าตายาย กับพ่อแม่ของหลานที่ ไปทำ�งานที่อื่น) คำ�อธิบาย
ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักวิชาการมากนัก
ความสัมพันธ์มีทั้งเหตุผลทางเศรษฐกิจ (เงินส่งกลับจากลูก)
สายสัมพันธ์ที่ยังคงอยู่จากการกลับมาเยี่ยมบ้าน การได้พูดคุย
โครงการวิจยั “ครอบครัวข้ามรุน่ ในประเทศไทย” มีจดุ มุง่ หมาย ทางโทรศัพท์กัน และยังมีเรื่องของความคิดความเชื่อในบริบท
เพื่อศึกษาถึงสมาชิกครัวเรือน (ปู่ย่า ตายาย และหลาน) ที่อยู่ สั ง คมไทย ความกตั ญ ญู ความเคารพผู้ ใหญ่ โ ดยเฉพาะกั บ
ข้ า งหลั ง เน้ น ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนรุ่ น ต่ า งๆ ใน พ่ อ แม่ ความเชื่ อ เรื่ อ งกฎแห่ ง กรรม ที่ ส่ ง ผลต่ อ ลั ก ษณะ
ครัวเรือนข้ามรุน่ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคนรุน่ ปูย่ า่ ตายายกับ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ครัวเรือนข้ามรุ่นที่มีปู่ย่าตายายเลี้ยงดูหลานตามลำ�พังมี
แนวโน้มมากขึ้นตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป จึงมี
คำ�ถามทีน่ า่ สนใจว่า ควรมีกลไกอย่างไรทีจ่ ะช่วยประคับประคอง
ความสัมพันธ์ ให้ยังคงแน่นแฟ้น และมีความขัดแย้งน้อยที่สุด
ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกทุกคนในครอบครัวนั่นเอง
1

2
3

ภาพประกอบจาก Vectorpage.com

Knodel et al. 2015. The Situation of Thailand’s Older Population:
An Update Based on the 2014 Survey of Older Persons in Thailand.
Population Studies Center Research Report, pp. 15-847.
Professor Berit Ingersoll Dayton
สุรีย์พร พันพึ่ง กาญจนา ตั้งชลทิพย์ กาญจนา เทียนลาย และวรรณี
หุตะแพทย์
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“ไม่ ได้ ไปไหน ในวันสงกรานต์ปีนี้!”

วันพุธที่ 12 เมษายน 2560
พรุง่ นีก้ จ็ ะเริม่ หยุดวันสงกรานต์กนั แล้ว หยุดยาวนานถึง 5 วัน
ไปเริ่มทำ�งานกันใหม่วันอังคารที่ 18 เมษายน วันนี้ บรรยากาศ
ที่ทำ�งานของผมจึงค่อนข้างเงียบ คงเป็นเพราะเพื่อนร่วมงาน
หลายคนหยุดทำ�งานล่วงหน้ากันไปก่อนแล้ว หลายคนคงคำ�นวณ
แล้วว่าเป็นโอกาสอันดี ถ้าลาหยุดงาน 3 วันคือวันจันทร์ อังคาร
และพุธ ก็จะได้วันหยุดยาวถึง 10 วัน แต่บางคน ที่ทำ�งานเป็น
ลูกจ้างหรือหาเลี้ยงชีพด้วยการหารายได้เป็นรายวัน วันที่ ไม่ได้
ทำ�งานหมายถึงวันที่ขาดรายได้ ไป
วันสุกดิบก่อนวันหยุดสงกรานต์อย่างวันนี้ คำ�ทักทายระหว่าง
เพื่อนร่วมงานและคนรู้จักที่ ใช้กันมากที่สุดน่าจะเป็นประโยค
คำ�ถามในแนวว่า “วันหยุดสงกรานต์นี้ (มีแผน) จะไปไหน”
ผมได้รับคำ�ถามนี้ตลอดเช้า และก็จะถามกลับผู้ถามด้วยคำ�ถาม
เดียวกัน
สงกรานต์นี้ ผมจะไม่ ไปไหน
คำ�ตอบของผมรูส้ กึ ว่าจะซ้�ำ ซาก เหมือนๆ กับเมื่อปีกอ่ นๆ นับ
สิบปี คือไม่คิดจะไปเที่ยวไหนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
หรือบางครั้ง ก็จะตอบไปว่าจะไปเที่ยวกรุงเทพฯ และบางครั้ง
ก็จะตอบว่าไปเที่ยวบางปะกง เพื่อไปหาแม่ (ปรกติ การไปหาแม่
เป็นกิจวัตรที่ผมทำ�เป็นประจำ�ทุกอาทิตย์อยู่แล้ว)
ผมตอบคำ�ถามในแนวนี้อย่างจริงใจ ไม่เคยคิดที่จะไปเที่ยว
ที่ ไหนในวันสงกรานต์ ไม่อยากไปเบียดเสียดกับผู้คน จะไปเล่น
สาดน้ำ�กับหนุ่มๆ สาวๆ ก็นึกภาพไม่ออกเสียแล้วว่าจะสนุก
ตรงไหน ผมอาจเลยวัยทีจ่ ะเล่นสาดน้�ำ แล้วก็ได้ ผมไม่อยากเผชิญ
ความยากลำ�บากในการเดินทางโดยรถยนต์ ในช่วงวันหยุดยาว
อย่างเช่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือขึ้นปีใหม่ แค่นั่งดูข่าว
ผู้คนไปแออัดหาทางขึ้นรถเมล์ตามสถานีขนส่ง หรือการจราจร
ที่คับคั่งติดขัด รถติดบนไฮเวย์ยาวเป็นสิบกิโลเมตร แค่นี้ก็รู้สึก
สยองอย่างยิ่ง ยิ่งถ้าคิดถึงอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายน
จะไปเดินเที่ยวกลางแจ้งที่ ไหนให้เพลิดเพลินท่ามกลางอากาศที่
ร้อนระอุ อุณหภูมกิ ลางแจ้งสูงพอๆ กับความร้อนในร่างกายของ
เราคือประมาณ 37 องศา ถ้าจะไปเที่ยว ผมก็คิดว่ากรุงเทพฯ

เป็นแดนสวรรค์จริงๆ ในช่วงเวลานี้ ถนนทุกสายโล่ง จะมีเวลา
อื่นเมื่อไรบ้างที่เราจะขับรถกลางกรุงด้วยอัตราความเร็วเกิน
60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หากเที่ยวอยู่ในกรุงเทพฯ ถ้าอากาศ
นอกบ้านร้อนจนไม่อยากเดินเที่ยวอยู่กลางแจ้ง เราก็อาจเข้าไป
เดินเที่ยวรับแอร์ตามศูนย์การค้าได้ เดี๋ยวนี้ศูนย์สรรพสินค้า
มีกระจายอยูห่ ลายพืน้ ที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปนัง่
ฟังเขาร้องเพลงก็ได้ ทีศ่ นู ย์การค้าแห่งหนึง่ ย่านลาดพร้าว ในพืน้ ที่
ที่จัดเป็นศูนย์อาหาร เขามีเวที ให้คนขึ้นไปร้องเพลง มีนักดนตรี
เล่นอิเลคโทนคนหนึ่ง มีผู้จัดการคิวของผู้ที่จะขึ้นไปร้องคนหนึ่ง
อัตราค่าร้องเพลง เพลงละ 20 บาท ร้องได้คราวละไม่เกิน 2 เพลง
ผมไปสั ง เกตการณ์ ม าแล้ ว คนที่ ขึ้ น ไปร้ อ งเกื อ บทุ ก คนเป็ น
ผู้สูงอายุ เพลงที่ร้องกันเป็นเพลงไทยที่คนรุ่นผมคุ้นเคยและ
พอจะฟังออก ผมสังเกตดูแล้ว คนที่มาร้องเพลงที่นั่นน่าจะเป็น
ขาประจำ�  จึงรู้จักกันจนอาจเรียกได้ว่าเป็นชมรมคนรักเพลง
ผมเคยถามตัวเองว่าสักวันหนึ่ง เมื่อฝึกฝนวิทยายุทธ์ศิลปะ
การร้องเพลงจนแก่กล้าถูกจังหวะและไม่ผิดคีย์
เราจะเป็นขาจรขึน้ ไปร้องเพลงบนเวทีนสี้ กั ครัง้ ดีไหม คำ�ตอบ
ที่ให้กับตัวเอง คือ สงสัยว่าต้องรอชาติหน้า
คนหายไปจากกรุงเทพฯ นับล้านในช่วงสงกรานต์
คนในกรุงเทพฯ หลายแสนคนหรืออาจจะถึงล้านคนที่เดิน
ทางออกจากเมืองหลวงแห่งนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนหนึง่
ที่น่าจะเป็นส่วนใหญ่ของคนที่ออกไปคือ คนต่างจังหวัดที่เข้ามา
ทำ�งานในกรุงเทพฯ
แล้วเดินทางกลับภูมิลำ�เนาของตนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
อีกส่วนหนึง่ คือ คนทีอ่ อกจากกรุงเทพฯ ไปเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจ
ในที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ (ช่วงสงกรานต์ กลางเดือน
เมษายน ตรงกับฤดูใบไม้ผลิของประเทศทีอ่ ยูท่ างเหนือๆ ของโลก
เช่น ญี่ปุ่น คนไทยนิยมไปเที่ยวชมดอกซากุระบานกันมาก)
ผมสนใจคนต่างจังหวัดทีก่ ลับไปเยีย่ มบ้านเกิดในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ คนต่ า งจั ง หวั ด เข้ า มาทำ � งานในกรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑลมากมายจริงๆ ที่จริงผู้คนจากหมู่บ้านชนบทจำ�นวน
มาก เข้ า มาทำ � มาหากิ น ในเมื อ งนานแล้ ว ชาวบ้ า นจำ � นวน
มากเข้ามาตั้งรกรากอยู่ ในเมือง บางคนมีลูกก็ส่งลูกไปให้ปู่ย่า
ตายายเลี้ยง เดี๋ยวนี้นักวิชาการพูดกันมากเรื่อง “ครอบครัว
ข้ามรุ่น” ในชนบท ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หรือคนรุ่นปู่ย่าตายาย
อยู่ลำ�พังกับเด็กๆ คือหลานๆ ของตนที่พ่อแม่ย้ายถิ่นไปทำ�งาน
ที่อื่นแล้วส่งลูกมาให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง พ่อแม่ก็ส่งเงินมาให้ปู่ย่า
ตายายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกของตน ปู่ย่าตายายซึ่ง
ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เหมือนยังมีงานทำ�คือ การรับจ้าง
เลี้ยงดูหลาน ผมเคยได้ยินเสียงรำ�พันจากผู้สูงอายุบางคนว่า
พ่อแม่เด็กไม่ส่งเงินมาให้ตามที่ตกลงกันไว้ พ่อแม่บางรายก็อาจ
มีปัญหาในการประกอบอาชีพจนไม่สามารถส่งเงินมาให้ปู่ย่า
ตายายได้
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สำ�หรับพ่อแม่ที่เอาลูกมาฝากให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง ผมลอง
นึกถึงภาพวันสงกรานต์ทพ่ี อ่ แม่ของเด็กจะกลับมาเยีย่ มลูกของตน
เด็กๆ คงตั้งตาคอย...นั่น พ่อมาแล้ว นั่น แม่มาแล้ว
สำ�หรับพ่อแม่ท่มี ีลูกวัยทำ�งานออกจากหมู่บ้านไปทำ�งานที่อื่น
วันสงกรานต์ลูกๆ ก็จะได้กลับมาหาพ่อแม่พี่น้อง ผมเห็นภาพ
ความสุขของคนในครอบครัวที่ ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันใน
วันสงกรานต์
ภาพหมู่บ้านใ่่นช่วงวันสงกรานต์ดูคึกคักมีชีวิตชีวา คนรุ่น
หนุ่มสาวที่แยกย้ายกันไปทำ�งานในถิ่นอื่นได้เดินทางกลับมาพบ
ปะกัน ที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันก็คุยเรื่องที่ตนได้ประสบมา ลูกๆ
ได้กลับมาพบพ่อแม่ พี่ป้าน้าอา สมาชิกครอบครัวและชุมชน
ทีแ่ ยกย้ายกันไปทำ�หน้าทีข่ องแต่ละคนในถิน่ อื่น ไม่วา่ จะไปศึกษา
เล่าเรียน หรือไปทำ�งาน ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในเทศกาล
สงกรานต์นี้
เมื่อวาดภาพครอบครัวไทยในวันสงกรานต์แล้ว ผมก็เชื่อว่า
โดยรวมแล้ว ครอบครัวไทยยังแข็งแรงพอทีจ่ ะช่วยดูแลผูส้ งู อายุ
ที่ต้องการการดูแลโดยเฉพาะในชนบท เราพอจะมองภาพใน
อนาคตออกว่าจะมีผู้สูงอายุเป็นจำ�นวนมากขึ้น อย่างเช่นในอีก
เพียง 5 ปีข้างหน้า 1 ใน 5 ของคนไทยจะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ
60 ปีขน้ึ ไป จะมีครัวเรือนทีอ่ ยูก่ นั เฉพาะผูส้ งู อายุเป็นจำ�นวนมากขึน้
แต่ระบบครอบครัวของคนไทยน่าจะช่วยจัดสรรลูกหลานให้มา
ช่วยดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะช่วยตัวเองไม่ได้ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ที่ดีที่สุดคือ คนในครอบครัว แต่บางครั้ง ปัญหาของการดูแล
ผู้สูงอายุโดยคนในครอบครัวก็เกิดขึ้นได้บ้างเหมือนกัน เช่น
ความรุนแรงที่กระทำ�ต่อผู้สูงอายุ หรือการที่คนในครอบครัว
หมดความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป ในกรณีเช่นนั้น
ชุมชนและรัฐอาจต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือ
นั่งรถปิ๊กอัพกลับบ้าน
“แล้วเธอล่ะ สงกรานต์นจี้ ะไปไหน” ผมถามกลับ เมื่อผมตอบ
ไปแล้วว่าผมจะไม่ไปไหน ผมได้คำ�ตอบเพียง 2 ประเภทใหญ่ๆ
เท่านั้น คือ หนึ่งไม่ไปไหนเหมือนกับผม และสองกลับบ้านเกิดที่
ต่างจังหวัด คนทีท่ �ำ งานผม ไม่มีใครบอกว่าสงกรานต์นจ้ี ะไปเทีย่ ว
(หรือคนที่ไปเทีย่ ว หยุดงาน เดินทางไปก่อนแล้วก็ไม่ร)ู้ คนทีต่ อบว่า
จะไม่ไปไหน มีความคิดอย่างเดียวกับผมว่าอยู่บ้านสบายกว่า
ไม่อยากไปเบียดเสียดแย่งที่กินที่นอนกับใคร

สำ�หรับพนักงานทำ�ความสะอาดที่เป็นลูกจ้างรายวันสองคน
ที่ผมคุยด้วย บอกว่าจะไปหาพ่อแม่ที่บ้านเกิด คนหนึ่งอยู่จังหวัด
บุ รี รั ม ย์ อี ก คนหนึ่ ง อยู่ สุ ริ น ทร์ เขาว่ า จะเดิ น ทางไปด้ ว ยกั น
โดยรถปิ๊กอัพแค็บ ผมถามให้แน่ใจว่าไม่มี ใครต้องนั่งกระบะท้าย
ไปนะ เขายืนยันว่าไม่ทำ�ผิด ม.44 ของท่านนายกรัฐมนตรีแน่
เพราะไปกัน 4 คน นั่งหน้าสองคนและนั่งในแค็บหลังคนขับอีก
สองคน
สงกรานต์ปีนี้ คงจะกร่อยไปมากถ้า คสช. ไม่ผ่อนปรน ม.44
เรื่องการห้ามคนนั่งกระบะท้ายรถปิ๊กอัพ เพราะท่านเป็นห่วงใย
ว่าจะเกิดอันตรายแก่ผนู้ งั่ กระบะท้าย กรมการขนส่งทางบกชีแ้ จง
ว่าที่จริงแล้วรถปิ๊กอัพจดทะเบียนเป็นประเภทรถบรรทุก ไม่ ใช่
รถโดยสาร ถ้าให้คนนั่งกระบะท้ายก็เท่ากับกระทำ�ผิดกฎหมาย
ตรงที่ใช้รถผิดประเภท หมดสงกรานต์ ถ้าท่านจะกวดขันเอาจริง
เอาจังเรื่องการใช้รถปิ๊กอัพให้ถูกประเภทขึ้นมา กระบะท้ายรถ
ต้องใช้บรรทุกสินค้าสิง่ ของเท่านัน้ ห้ามบรรทุกคน ชาวบ้านก็คงจะ
เดือดร้อนเหมือนกัน
แน่นอนว่ารถปิก๊ อัพใช้งานได้ดีในการบรรทุกสิง่ ของ ขนสินค้า
การเกษตร พืชผักผลไม้ ต้นไม้ ท่อนไม้ ภาชนะ โอ่ง อ่าง กระถาง
ถ้วยโถโอชาม โดยไม่เกีย่ งน้�ำ หนักและขนาด สมกับทีเ่ รียกว่าเป็น
รถบรรทุก แต่ที่นอกเหนือจากนั้น คือ คนไทยได้ ใช้รถปิ๊กอัพเพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างอื่นด้วย
ผมเห็นภาพรถปิ๊กอัพขนคนงานจำ�นวนนับสิบคนไปส่งยัง
ไซต์งานก่อสร้าง แล้วขนคนงานกลับทีพ่ กั เมื่อเลิกงาน มีคนเล่าว่า
ชาวสวนยางใช้รถปิ๊กอัพขนคนงานไปกรีดยางโดยให้นั่งรวมกัน
ไปในกระบะท้าย ผมเคยเห็นนักเรียนเกิน 6 คนนั่งกระบะท้าย
รถปิ๊กอัพออกจากหมู่บ้านในตอนเช้าและนั่งกลับเข้าหมู่บ้าน
ในตอนเย็น ผมเคยเห็นชาวเขาหลายคนนั่งมาในกระบะท้ายรถ
ลงมาจากดอยเพื่ อ มาทำ � ธุ ร ะที่ พื้ น ราบเพราะทั้ ง หมู่ บ้ า นมี
รถปิ๊กอัพคันนั้นอยู่คันเดียว (รถราคาไม่แพงนักที่มีสมรรถนะวิ่ง
ขึน้ ลงบนทางวิบากตามดงดอยเช่นนัน้ ได้กม็ แี ต่รถปิก๊ อัพนีแ่ หละ)
ผมได้ยินอยู่บ่อยๆ เรื่องชาวเขาชาวดอยใช้รถปิ๊กอัพนำ�คนเจ็บ
คนท้องส่งโรงพยาบาลโดยให้นั่งนอนมาในกระบะท้ายพร้อม
ญาติพี่น้องอีกหลายคน ...อย่างนี้แล้ว ผมจะเรียกรถปิ๊กอัพว่า
เป็นรถ “ประเภทอเนกประสงค์” จะได้ ไหม
ที่ผมยกเอาเรื่องรถปิ๊กอัพขึ้นมาพูดในวันนี้ ก็เพราะอยากให้
หมู่ บ้ า นในประเทศไทยมี ร ถอเนกประสงค์ ป ระจำ � หมู่ บ้ า น
อย่างน้อยหมู่บ้านละคัน รถอเนกประสงค์คันนี้นอกจากใช้ ใน
การบรรทุกสิ่งของเครื่องใช้ตามความเหมาะสมกับลักษณะของ
รถแล้ว ยังควรจะใช้ ในการขนส่งผูป้ ว่ ย คนพิการ และผูส้ งู อายุ
เพื่ อ มารั บ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย อี ก ด้ ว ย รถปิ๊ ก อั พ ที่ มี
สมรรถนะวิ่งได้บนทางลำ�บากและมีราคาไม่แพงนัก เมื่อนำ�มา
ดัดแปลงกระบะท้ายให้ปลอดภัยขึ้นสำ�หรับคนโดยสารก็อาจ
เหมาะทีจ่ ะเป็นรถอเนกประสงค์ประจำ�หมูบ่ า้ นทีม่ รี ายได้ไม่มากนัก
ผมไม่แน่ ใจว่าเมื่อถึงเดือนมิถุนายน 2560 (กำ�หนดพิมพ์
เผยแพร่ “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 5 ที่มี
บทความนี)้ กฏเกณฑ์การบังคับใช้กฎหมายห้ามคนนัง่ กระบะท้าย
รถปิ๊กอัพจะเป็นเช่นไร
aaaaaaaaa
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สัญญา (Perception)

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คำ�ว่า
“สัญญา” มี 2 ความหมาย ความหมายแรกที่เราใช้กันทั่วไป
อย่างแพร่หลาย หมายถึง ข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายหรือ
หลายฝ่ า ยว่ า จะกระทํ า การหรื อ งดเว้ น กระทํา การอย่ า งใด
อย่างหนึง่ เช่น เขาให้สญ
ั ญาว่าจะมาหาพรุง่ นี้ หรือแม่สญ
ั ญากับ
ลูกว่าถ้าสอบได้ที่ 1 จะให้รางวัล เป็นต้น
ส่วนอีกความหมายหนึ่งที่เรามักจะไม่ค่อยใช้กัน “สัญญา”
จะหมายถึง “ความจํา” อันเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ 5 (รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ) เป็นคำ�ศัพท์ที่ใช้ ในศาสนาพุทธ และ
จะใช้ ในบทความนี้
เหตุที่ต้องใช้ “สัญญา” ในความหมายที่สอง เนื่องมาจาก
รางวัลอีกโนเบลปีล่าสุดที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559) ได้มอบให้กับ
นักวิจัยชาวญี่ปุ่น 2 คน (Atsuki Higashiyama และ Kohei
Adachi) ที่วิจัยว่า สิ่งที่เรามองเห็นจะแตกต่างไปจากเดิมหรือ
ไม่ขณะที่ โก้งโค้งลงแล้วมองลอดระหว่างขา ส่วนชื่อรางวัลเป็น
สาขาที่ตั้งใหม่ คือ สาขาสัญญา (Perception Prize)
จากพจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร์ ฉบั บ ประมวลธรรม ของ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้แปล “สัญญา” เป็นภาษา
อังกฤษว่า Perception สำ�หรับ “ศัพท์บญ
ั ญัตริ าชบัณฑิตยสถาน”
บัญญัติ Perception ว่า หมายถึง ความรูส้ กึ การรับรู้ การกำ�หนดรู้
ส่วนตำ�ราจิตวิทยาภาษาไทยได้แปล perception ว่า การรับรู้
การรับรู้ เป็นกระบวนการนำ�ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกมาจัด
ระเบียบ คัดเลือก และแปลความหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในสิ่งต่างๆ รอบตัว
ข้อมูลเกีย่ วกับความรูส้ กึ นี้ ถูกส่งมาจากอวัยวะรับสัมผัสทัง้ 5
คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย การรับรู้จึงแบ่งออกได้ตามอวัยวะ
รับสัมผัส ได้แก่ การรับรู้จากการเห็น (ตา) การรับรู้จากการ
ได้ยิน (หู) การรับรู้จากการได้กลิ่น (จมูก) การรับรู้จากการรู้รส
(ลิ้น) และการรับรู้จากการสัมผัส (กาย) นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบ
ของการรับรูอ้ นื่ อีก เช่น การรับรูท้ างสังคม (Social perception)
การรับรูท้ างการพูด (Speech perception) และการรับรูท้ างหน้า
(Face perception)

เนื่ อ งจากแต่ ล ะบุุ ค คลมี ป ระสบการณ์ การเรี ย นรู้ และ
สิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน ทำ�ให้การรับรูข้ องแต่ละบุคคลแตกต่างกัน
ดังตัวอย่างรูป 3 รูป ที่มองเห็นได้แตกต่างกันไป ตามการรับรู้
ของแต่ละบุคคล
สัญญา คือ ความกำ�หนดได้หมายรู้ หรือความหมายรู้ เป็น
กระบวนการเรียกเก็บ รวบรวม และสั่งสมข้อมูลของการเรียนรู้
และวัตถุดิบสำ�หรับความคิด
สัญญาแบ่งออกตามทางแห่งการรับรู้ (ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ)
คือ สัญญาเกี่ยวกับรูป (ตา) สัญญาเกี่ยวกับเสียง (หู) สัญญา
เกี่ยวกับกลิ่น (จมูก) สัญญาเกี่ยวกับรส (ลิ้น) สัญญาเกี่ยวกับ
สิ่งต้องกาย (กาย) และสัญญาเกี่ยวกับเรื่องในใจหรือสิ่งที่ ใจรู้
และนึกคิด (ใจ)
สัญญายังแบ่งได้ออกเป็น 2 ระดับ คือ สัญญาชั้นต้น ได้แก่
ความหมายรู้ลักษณะอาการตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ โดยตรง
เช่น หมายรู้ว่า สีเขียว ขาว แข็ง อ่อน รสเปรี้ยว หวาน
เป็นต้น และสัญญาซ้อนเสริม ได้แก่ ความหมายรู้ตามนิยมของ
สังคม ประเพณี เช่น อย่างนี้สุภาพ อย่างนั้นสวยงาม อย่างนี้
ถูกธรรมเนียม เป็นต้น ความหมายรูต้ ามนิยมและปรุงแต่งจำ�เพาะ
ตน เช่น อย่างนี้น่าชม อย่างนี้น่าหมั่นไส้ เป็นต้น ความหมายรู้
แบบสัญลักษณ์ เช่น สีเขียวแดงหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
เสียงระฆังสองครั้งหมายถึงได้เวลาการกินอาหาร เป็นต้น หรือ
ความหมายรู้ตามการศึกษาในทางธรรม เช่น หมายรู้ ในภาวะ
ที่ ไม่เที่ยง หมายรู้ ในภาวะที่เป็นอนัตตา เป็นต้น
ถ้าแยกย่อยออกไปอีก สัญญาซ้อนเสริมก็แบ่งได้เป็น 2 พวก
คือ กิเลสสัญญา ซึง่ เป็นสัญญาทีป่ ระกอบด้วยกิเลส (โลภะ โทสะ
โมหะ) และกุศลสัญญา ซึ่งเป็นสัญญาที่ช่วยส่งเสริมความเจริญ
ปัญญาและความงอกงามแห่งกุศลธรรม
เพราะมนุษย์จะยึดติดตามสัญญา สัญญาจึงมีอิทธิพลยิ่งต่อ
การรับรู้ การมองเห็น การเข้าใจโลกรอบตัว และการที่จะสร้าง
ความรู้อย่างอื่นต่อๆ ไป
ในอดีต รางวัลอีกโนเบล เคยมอบรางวัลให้กับงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับสัญญาเช่นกัน แต่ ได้ ให้ ในชื่อสาขาอื่น คือ เมื่อปี
พ.ศ. 2555 ในสาขากายวิภาคศาสตร์ (Anatomy Prize) ได้มอบให้
กับนักวิจัยชาวเนเธอร์แลนด์และชาวอเมริกัน (Frans de Waal
และ Jennifer Pokorny) ที่ค้นพบว่า ลิงชิมแปนซีสามารถ
ชี้ตัวลิมแปนซีตัวอื่นได้ จากรูปถ่ายของก้น
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำ�ให้ขำ� แล้วจึงได้คิด
aaaaaaaaaa

รูป 1 สมองหรือหน้าคน รูป 2 แจกันหรือคน 2 คน รูป 3 คนเป่าแซกโซโฟน
หันหน้าเข้าหากัน
หรือหญิงสาว
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เด็กปฐมวัย...โอกาสทองสร้างคน

“การลงทุ น ในมนุ ษ ย์ ที่ คุ้ ม ค่ า ที่ สุ ด คื อ การลงทุ น ในเด็ ก
ปฐมวัย” –เจมส์ เฮ็กแมน
นั ก เศรษฐศาสตร์ ร างวั ล โนเบล เจมส์ เฮ็ ก แมน ค้ น พบ
ความสำ�คัญของการลงทุนในเด็กปฐมวัย โดยกล่าวว่า การลงทุน
ในเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในทางเศรษฐศาสตร์
เนื่ อ งจากจะได้ รั บ ผลตอบแทนจากการลงทุ น สู ง ที่ สุ ด เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ การลงทุ น ในคนช่ ว งวั ย อื่ น ๆ งานวิ จั ย ของ
เฮ็กแมนพบว่า การลงทุนในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต จะก่อให้เกิด
ผลตอบแทนจากการลงทุนถึงร้อยละ 7-10 ต่อปี
การลงทุนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนั้น ยิ่งเริ่มเร็ว
เท่าไรยิ่งดีเท่านั้น ในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต เป็นช่วงที่สมอง
เติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ ช่วงปฐมวัยจึงเปรียบเสมือน
ช่วงการสร้างฐานรากที่สำ�คัญของชีวิต เด็กที่มีพัฒนาการดี ใน
วันนี้ ย่อมมีแนวโน้มที่จะต่อยอดและมีพัฒนาการดีขึ้นไปเรื่อยๆ
ในวันข้างหน้า ต่างจากเด็กที่ ไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
อย่างเหมาะสม เมื่อฐานไม่มั่นคงแข็งแรง การพัฒนาต่อยอด
จะเป็ น ไปได้ ย าก นายแพทย์ ป ระเสริ ฐ ผลิ ต ผลการพิ ม พ์
จิ ต แพทย์ และผู้ ใ ห้ คำ � แนะนำ � ชื่ อ ดั ง ในด้ า นการเลี้ ย งดู เ ด็ ก
เปรียบช่วงปีแรกเสมือนการสร้างฐานแรกของปิรามิด ซึ่งเป็น
ส่วนที่สำ�คัญที่สุด การที่ปิรามิดมีฐานที่แน่น มั่นคง แข็งแรง
จะสามารถรองรับชีวิตทั้งหมดที่เหลือได้เป็นอย่างดี
เฮ็กแมนยังกล่าวย้�ำ อีกว่า ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงทีค่ วรเสริมสร้าง
พืน้ ฐานในด้านต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะทักษะด้านปัญญา (Cognitive
skills) เท่านั้น แต่ต้องให้ความสำ�คัญกับทักษะด้านพฤติกรรม
(Non-cognitive skills) ด้วย เช่น ความอดทน การควบคุม
อารมณ์ ความรับผิดชอบ ความใฝ่รู้ ความตั้งใจ และความมีวินัย
ซึง่ ทักษะด้านพฤติกรรมเหล่านีม้ คี วามสำ�คัญไม่นอ้ ยไปกว่าทักษะ
ด้านปัญญา ทักษะเหล่านีจ้ ะเป็นรากฐานสำ�คัญสำ�หรับการศึกษา
การงาน สุขภาพ และพฤติกรรมต่างๆ ในอนาคต การลงทุนใน
เด็ ก ปฐมวั ย จึ ง มี ค วามสำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ คุ ณ ภาพของคน
ตลอดชีวิต
สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยในปัจจุบันยังถือว่า
น่าเป็นห่วง จากการเก็บข้อมูล ในช่วงปี 2557-2558 โดย
กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่ า เด็ ก ปฐมวั ย ไทย
มากกว่า 1 ใน 4 มีระดับพัฒนาการโดยรวมสงสัยล่าช้า โดยกลุม่
เด็กปฐมวัยที่มีความเสี่ยง ได้แก่ เด็กที่มาจากครอบครัวยากจน
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กลุม่ แรงงานย้ายถิน่ อพยพ และเด็กที่ ไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่ งานวิจยั
“ผลกระทบของการย้ายถิ่นภายในประเทศที่มีต่อสุขภาวะและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า เด็กที่ทั้งพ่อและแม่ย้ายถิ่นมีระดับ
พัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กทีอ่ ยูก่ บั พ่อแม่อย่างเห็นได้ชดั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการด้านภาษา
ปัจจุบนั เด็กปฐมวัยไทยจึงยังมีความเหลื่อมล้�ำ ด้านพัฒนาการสูง
เด็กที่มาจากครอบครัวยากจนขาดโอกาสและทรัพยากรในการ
พัฒนาฐานรากของชีวิตมากกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวมีฐานะ
หรือที่มีพ่อแม่อยู่กันพร้อมหน้า เมื่อฐานเริ่มต้นไม่เท่ากันแล้ว
เมื่อโตขึ้นความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มนี้จะยิ่งเห็นชัดมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ เฮ็ ก แมนจึ ง ให้ ค วามสำ � คั ญ อย่ า งมากกั บ
การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยในครอบครัวด้อยโอกาส เพื่อเป็นการ
ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม
หลักการในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัย
โดยเฉพาะในขวบปีแรก ต้องเริ่มต้นจากการมีสุขภาพกายที่ดี
การได้ รั บ สารอาหารครบถ้ ว นเป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานสำ � หรั บ
ความแข็งแรงของร่างกาย ซึง่ นมแม่เป็นแหล่งอาหารทีเ่ หมาะสม
ที่สุดสำ�หรับเด็กทารก โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกที่ทารก
ควรได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียว นอกจากปัจจัยด้านโภชนาการ
แล้ว การอุม้ กอด พูดคุย และมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กอย่างสม่�ำ เสมอ
เป็นการกระตุ้นพัฒนาการในขวบปีแรกของเด็กได้ดีที่สุด การที่
เด็กได้รบั การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เป็นการสร้างความมัน่ คง
ทางอารมณ์และจิตใจ ทำ�ให้เด็กรู้สึกปลอดภัย และพร้อมต่อ
การเติบโต เรียนรู้และพัฒนาต่อไป
อย่ า งไรก็ ต าม นโยบายของประเทศในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่
เอือ้ อำ�นวยต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเต็มที่ พ่อแม่หลายคน
จำ�เป็นต้องทำ�งาน ทำ�ให้ ไม่มีเวลาในการดูแลลูกเท่าที่ต้องการ
ในบางกรณีจ�ำ เป็นต้องส่งลูกให้ปยู่ า่ ตายายช่วยเลีย้ ง และทางเลือก
ในสถานเลี้ ย งเด็ ก เล็ ก ที่ มี คุ ณ ภาพยั ง มี อ ยู่ จำ � กั ด ด้ ว ยเหตุ นี้
ประเทศไทยจึงควรทบทวนนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายเกีย่ วกับ
การลาคลอดที่ ใ นปั จ จุ บั น อนุ ญ าตให้ แ ม่ ล าคลอดได้ 90 วั น
การขยายวันลาคลอดเป็นการเปิดโอกาสให้แม่สามารถได้ดูแล
ลูกในช่วงขวบปีแรกอย่างเต็มที่ ถือว่าเป็นการลงทุนที่จะทำ�ให้
ประชากรรุ่ น ใหม่ ข องประเทศได้ รั บ การพั ฒ นาฐานที่ มั่ น คง
เพื่อจะกลายเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไม่ได้ ให้ความสำ�คัญกับการลงทุน
ในเด็กปฐมวัยเท่าที่ควร ข้อมูลจากสำ�นักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพเยาวชน เผยให้เห็นว่า ประเทศไทย
ลงทุนในเด็กปฐมวัยในสัดส่วนทีน่ อ้ ย คือราวร้อยละ 12 (กว่าครึง่
ของเงินไปลงที่ระดับประถมศึกษา) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
กลุ่ม OECD ที่ลงทุนในเด็กปฐมวัยร้อยละ 24
อย่ า งที่ ท ราบกั น ดี ว่ า ในแต่ ล ะปี จำ � นวนเด็ ก เกิ ด ใหม่ ใ น
ประเทศไทยลดน้อยลงเรื่อยๆ แต่หากเราให้ความใส่ ใจและ
ให้ความสำ�คัญกับการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กในช่วง 5 ปีแรกเป็น
อย่างดี ถึงแม้จ�ำ นวนประชากรจะลดลง แต่เราจะได้ประชากรทีม่ ี
คุณภาพ ทีจ่ ะช่วยนำ�พาประเทศไทยให้พฒ
ั นาต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน
aaaaaaaaa
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

“ธรรมชาติบำ�บัด” เทรนด์ดูแลสุขภาพ ปี 2560

การดู แ ลสุ ข ภาพแต่ ล ะคนแตกต่ า งกั น ในช่ ว งปี 2560
เทรนด์ ในการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยกลับมาสู่เรื่องของ
“ธรรมชาติบำ�บัด (Naturopathy)” มากขึ้น สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มี 5 เทรนด์ธรรมชาติ
บำ�บัดที่นิยมกัน ดังนี้
1. สมุนไพรไทย (Thai Herbs) รัฐบาลสนับสนุน และมี
นโยบายให้ ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในการดูแล
รักษาสุขภาพของคนไทย ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค และ
การรักษาพยาบาล เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ให้สูญหาย
และพัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ดีขึ้น
2. ทานอาหารตามแนวธรรมชาติ (Clean Food) การนำ�
สมุนไพรมาประกอบอาหารเพื่อรับประทาน เพราะมีสรรพคุณ
ที่พิเศษตามแต่ละท้องถิ่น หากรับประทานอาหารที่สดสะอาด
ปลอดสารพิษ ลดหวานมันเค็ม กินรสจืด เน้นผักผลไม้ และ
รับประทานแบบหมุนเวียนเปลีย่ นไปเรื่อยๆ ก็จะเป็นประโยชน์ตอ่
ร่างกาย ปัจจุบนั คนไทยหันมานิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
มากขึ้น เชื่อว่าจะช่วยให้มีสุขภาพดี หลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บได้
ตามแนวคิดที่ว่ากินอาหารให้เป็นยา
3. ธาราบำ�บัด (Hydrotherapy) การดูแลสุขภาพและ
ฟื้นฟูร่างกายด้วยน้ำ�อุ่น และความร้อนของน้ำ�ในการช่วยฟื้นฟู
ร่างกายช่วยให้หลอดเลือดขยายการไหลเวียนของเลือด และ
กล้ามเนื้อดีขึ้น ช่วยในเรื่องการฟื้นฟูร่างกายควบคู่ไปกับการทำ�
กายภาพบำ�บัด เหมาะสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีปัญหา ข้อเข่าเสื่อม
และมีภาวะอ้วน การใช้มวลน้ำ�อุ้มน้ำ�หนักตัวแทน และใช้ความ
อุ่นของน้ำ�สร้างความสุขสบาย โดยใช้น้ำ�อุ่น อุณหภูมิความร้อน
30-34 องศาเซลเซียส
4. สวดมนต์ บำ � บั ด หรื อ สมาธิ บำ � บั ด (Meditation
Healing) การสวดมนต์บ�ำ บัด คือ หลักการหนึง่ ของ Vibrational
Therapy คื อ การใช้ คุ ณ สมบั ติ ข องคลื่ น บางคลื่ น มาบำ � บั ด
ความเจ็บป่วย การทำ�สมาธิจะทำ�ให้สมองหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน
(Endorphin) ซึ่งเป็นสารแห่งความสุข ช่วยให้ร่างกายสดชื่น
มีภูมิต้านทานโรค การสวดมนต์ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายและ
ความศรั ท ธาช่ ว ยในการดู แ ลสุ ข ภาพกายและจิ ต ของตั ว เอง
ให้ดีขึ้น
5. การจัดสิง่ แวดล้อม (Environmental Management)
การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสดชื่น มีผลต่อการรักษา
ฟื้นฟูจิตใจเป็นอย่างมาก เพราะสุขภาพจิตนั้นเป็นเรื่องราวของ
ความคิด ความรูส้ กึ และอารมณ์ ในปัจจุบนั นี้ สถานทีต่ า่ งๆ เริม่ มี
การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
ที่มา:
สุเทพ วัช รปิยานันทน์. “ธรรมชาติ บำ � บั ด” เทรนด์ ดูแลสุ ขภาพ ปี 2017
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.facebook.com/Sookcenter/
posts/1800450293541695:0 (8 พฤษภาคม 2560)
Patcharee Bonkham. “ธรรมชาติบ�ำ บัด” เทรนด์ฮติ ดูแลสุขภาพ ปี 2560 [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งทีม่ า http://www.thaihealth.or.th/users/Patcharee%20
Bonkham.html (11 พฤษภาคม 2560)    aaaaaaaaa

ประชากรประชุมกัน

กมลชนก ขำ�สุวรรณ

kamolchanok.khu@mahidol.ac.th

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ ได้จดั การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ
ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นเป็น
ประจำ�ทุกปี โดยในปีนี้สถาบันฯ ร่วมให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ดังนี้
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการสถาบันฯ ร่วมเป็นวิทยากร
ในการเสวนาหัวข้อ หลักประกันทางใจในครอบครัวตามช่วงวัย เรื่อง
Family comes first: หลักประกันของครอบครัว เพื่อสร้างประชากร
อย่างมีคุณภาพ โดยมี ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำ�เนินรายการ
นางสาวกมลชนก ขำ�สุวรรณ นักปฏิบัติการวิจัยชำ�นาญการพิเศษ
นางสาวกาญจนา เทียนลาย และนางวรรณี หุตแพทย์ นักปฏิบตั กิ ารวิจยั
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ให้การสนับสนุนบทความวิชาการเพื่อเป็นเอกสารประกอบการประชุม
พร้อมนี้ทีมคณาจารย์และนักวิจัย ได้ร่วมสรุปประเด็นข้อเสนอ
สมัชชาครอบครัวระดับชาติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) และเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
ใช้เป็นแนวทางในการกำ�หนดนโยบายบริหารหรือการแก้ ไขปรับปรุง
กฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติต่อไป
คณาจารย์ ประกอบด้วย รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา, ผศ.ดร.พิมลพรรณ
อิศรภักดี, ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน, อาจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี และ
อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ทีมนักปฏิบตั กิ ารวิจยั นางสาวรีนา ต๊ะดี,
นางสาวกมลชนก  ขำ�สุวรรณ, ทีมนักวิจัยโครงการ นางสาวสุริยาพร
จันทร์เจริญ, นายริฎวัน อุเด็น นายพงษ์ศกั ดิ์ หมื่นศักดา, นางสาวศศิชล
พงษ์ศรี, นางสาวรัตนา ด้วยดี, นางสาววราวรรณ ฐาปนธรรมชัย
aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.
ipsr.mahidol.ac.th
ครั้งที่ 961 “Gender Equality in Public Sphere: Work and Wives
in Contemporary Thailand” ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ 5 เม.ย. 60
ครั้งที่ 962 “School-Related Gender-Based Violence (SRGBV) in
Vietnam: Factors, Impacts and Strategies” Mrs. Don Thi Lan
Anh 12 เม.ย. 60
ครั้งที่ 963 “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา”
นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ชั้นปีที่ 1 19 เม.ย. 60
ครัง้ ที่ 964 “The Living Arrangements of Older Adults in Thailand:
Skipped Generation Households” Professor Berit Ingersoll-Dayton
and team 26 เม.ย. 60
ครั้งที่ 965 “The Impact of Parental Absence on Early Childhood
Development in the Context of Thailand” รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย
3 พ.ค. 60
ครัง้ ที่ 966 “The Sapporo Learned and Fun” Mr.Alongkorn Pekalee
and Mrs. Hnin Oo Mon 17 พ.ค. 60
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ผลกระทบของการย้ายถิ่นภายในประเทศ
ที่มีต่อสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โดย รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย และคณะ

ท่านใดสนใจสามารถดาวน์ โหลดได้ที่:
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/
Report-File-533.pdf
aaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

คุณยายทวดไวโอเล็ต บราวน์
ผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกคนใหม่
คุณยายทวด ไวโอเล็ต บราวน์ (Violet Brown) กลายเป็นคนอายุ
มากที่สุดในโลกที่มีหลักฐานยืนยันได้ ในวัย 117 ปี 39 วัน เมื่อวันที่
15 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา หลังจากที่คุณยายทวด เอ็มมา โมราโน
(Emma Morano) ได้เสียชีวิตไปเมื่อวันดังกล่าว ด้วยวัย 117 ปี กับ
อีก 137 วัน
คุณยายทวดบราวน์เป็นชาวจาเมกาคนแรกที่มีอายุยืนยาวที่สุด
ในโลก เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ.1900 ตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบัน
คุณยายทวดมักจะใช้ชวี ติ อยู่ในโบสถ์ ปัจจุบนั ท่านอาศัยอยูก่ บั ลูกชาย
ที่มีอายุ 97 ปี แล้ว คุณยายทวดเป็นคนร้อยปีที่ยังนั่งและเดินในระยะ
ใกล้ ได้ด้วยตนเอง แม้ว่าหูอาจจะไม่ค่อยได้ยิน แต่ท่านก็สามารถ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อมีคนถามถึงเรื่องชีวิตและครอบครัว
คุณยายทวดบอกเคล็ดลับที่ทำ�ให้ท่านมีอายุยืนยาวว่าคือ การ
ทำ�งานหนัก “ฉันเป็นเกษตรกร
ทำ�ไร่อ้อย ฉันทำ�งานทุกอย่าง
ด้วยตัวของฉันเอง” คุณยายทวด
บราวน์ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้
ที่ ม า: http://www.abc.net.au/
news/2017-04-18/at-117jamaican-woman-becomesworlds-oldest-person/8449110
aaaaaaaaa

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

กว่า 1 ใน 5 ของเด็กไทยไม่ ได้อยู่กับพ่อและแม่

เด็กเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม เด็กที่มีคุณภาพควรจะได้อยู่ ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่น้อยกว่าเด็กในภาคอื่นๆ (ร้อยละ 15.0)
และเติบโตในสภาพที่ครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจของ ขณะที่เด็กในภาคอีสานและภาคเหนือไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่
พ่ อ แม่ เพื่ อ จะได้ เ ติ บ โตเป็ น คนที่ มี คุ ณ ภาพของสั ง คมต่ อ ไป มากทีส่ ุด (ร้อยละ 33.2 และร้อยละ 25.8 ตามลำ�ดับ)
อย่างไรก็ตาม มีเด็กจำ�นวนไม่น้อยที่ ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อันเนื่อง
aaaaaaaaa
มาจากการเปลีย่ นแปลงทางประชากร
และสั ง คม โดยเฉพาะการย้ า ยถิ่ น
ไปทำ � งานที่ อื่ น ของพ่ อ แม่ จากการ
สำ�รวจของสถานการณ์เด็กและสตรี
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559
โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ
องค์ ก ารยู นิ เ ซฟ พบว่ า เด็ ก ไทยที่
อายุ 0-17 ปี อาศัยอยู่กับพ่อและ
แม่เพียงร้อยละ 56.7 เท่านัน้ ร้อยละ
16.1 อยู่ กั บ แม่ โ ดยไม่ มี พ่ อ อยู่ ด้ ว ย
และร้อยละ 4.0 อยู่กับพ่อโดยไม่มี
แม่อยู่ด้วย ในขณะที่อีกร้อยละ 22.7
ไม่ได้อยูก่ บั ทัง้ พ่อและแม่ ซึง่ หากไม่นบั
กรุงเทพฯ แล้วก็จะพบว่าเด็กในภาคใต้
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ข่าวสถาบันฯ
13-14 มี.ค. 60 อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ ร่วมประชุม The 2nd International Experts
Meeting, ASEAN-Korea Migration Network Project ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย c 13-16 มี.ค.
60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ เป็นวิทยากรการประชุม “International Workshop on Identifying
Priority Areas for Population and Health Research in the South-East Asia Region”
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย c 15 มี.ค. 60 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต จัดประชุมโครงการ
“การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำ�งานเพื่อความยั่งยืนโดยการดำ�เนินงานในรูปแบบศูนย์วิจัย
ความสุขคนทำ�งานแห่งประเทศไทย” พร้อมเปิด “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำ�งานแห่งประเทศไทย”
ณ สถาบันฯ รูป 1 c 18 มี.ค. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ อ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ และคณะ
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ Dr. Ko Ko Naing ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย
ม.มหิดล ประจำ�ปี 2559 ประเภทบริหาร ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ รูป 2 c 20-24 มี.ค.
60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ และผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ เข้าร่วมประชุม A World to Win
Conference และนำ�เสนอผลงาน “Happiness in Their Own Context: Workers in the
Formal and Informal Sectors” ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ c 20-24 มี.ค. 60 ผศ.ดร.
พิมลพรรณ อิศรภักดี ผศ.ดร.กาญจนา ตัง้ ชลทิพย์ และคณะ จัดอบรมเรื่อง “การวิจยั เชิงคุณภาพ”
ณ สถาบันฯ รูป 3 c 27-31 มี.ค. 60 ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะ จัดอบรมเรื่อง
“การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” ณ สถาบันฯ c 3-7 เม.ย. 60 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย
ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 50 “Changing Population
Age Structures and Sustainable Development” ณ สหรัฐอเมริกา c 4 เม.ย. 60 สถาบันฯ
ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จัดประชุมสมัชชาครอบครัวแห่งชาติและวันครอบครัวแห่งชาติ โดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์
เป็นวิทยากร ณ อิมแพ็ค ฟอรัม่ เมืองทองธานี c 10 เม.ย. 60 สถาบันฯ จัดงานสงกรานต์ ประจำ�ปี
2560 “สงกรานต์สราญสุข” ณ สถาบันฯ c 10-14 เม.ย. 60 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ร่วมประชุม
IUSSP Council Meeting ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส c 12 เม.ย. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์
รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา และคณะ ต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพร เกิดสว่าง สมาคมพัฒนา
อนามัยแห่งประเทศไทย และคณะแพทย์จาก National Population & Family Department
Board (NPFDB) ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ณ สถาบันฯ c 9 เม.ย. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และคณะ ต้อนรับ อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์สัมพันธ์
และการพัฒนา (CESD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ c 24-28 เม.ย. 60 ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี
และคณะ จัดอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 1)”
ณ สถาบันฯ c 24 เม.ย. 60 รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ อ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะ ร่วมกับ
สพฐ. สสส. และ 12 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “โรงเรียนฉลาดเล่น:
Active School” และลงนามบันทึกความร่วมมือ ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ c 24 เม.ย. 60
รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย และคณะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเลย์ สหรัฐอเมริกา
และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ จัดประชุมเพื่อนำ�เสนอผลการวิจัยเบื้องต้น
โครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ รูป 4 c 27 เม.ย.
60 ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และคณะ ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “Safety Day รณรงค์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” และรับมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหิดลสิทธาคาร c 27 เม.ย. 60 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ
จัดประชุมความสุขในสังคมไทย “คนทำ�งานมีความสุข องค์กรก้าวหน้า” โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์
เกรย์ นำ�เสนอบทความ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ c 2-4 พ.ค. 60 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
และ ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ เข้าร่วมประชุม “ABACUS Qualitative Analysis Workshop”
ณ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ c 7-12 พ.ค. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ และคณะ ร่วมประชุม
เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและการวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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“สำ�นักงานสมัยใหม่
รถ กระดาษ น้ำ� โทร ไฟ
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