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ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คำ�ว่า การทำ�สำ�มะโนประชากรเท่านั้น และประชากรแฝงที่สนใจก็
“แฝง” เป็นได้ทง้ั คำ�กริยา และคำ�วิเศษณ์ เมื่อเป็นคำ�กริยาจะหมายถึง มักเป็นของกรุงเทพมหานคร (กทม.) หรือหัวเมืองใหญ่ๆ ที่เป็น
หลบ แอบ ซ่อน เร้น โดยอาศัยสิ่งกำ�บัง หากเป็นคำ�วิเศษณ์ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ถ้ามองเฉพาะเมืองสำ�คัญๆ เหล่านี้
จะหมายถึง เคลือบคลุม ที่ซ่อนเร้น เช่น ความร้อนแฝง ดังนั้น แน่นอน จำ�นวนประชากรทีน่ บั ได้จากสำ�มะโนฯ ย่อมสูงกว่าจำ�นวน
ผู้เขียนจึงคิดว่า เมื่อนำ�  “แฝง” มาต่อท้าย “ประชากร” เป็น ประชากรตามทะเบียนราษฎร อยู่มาก เช่น ในปี 2553 ประชากร
“ประชากรแฝง” ก็ควรมีความหมายตรงๆ ว่า คือ ประชากร ของกทม. ตามทะเบียนราษฎร เท่ากับ 5.7 ล้านคน แต่นับได้ตาม
สำ�มะโนฯ ถึง 8.3 ล้านคน ตามการประมาณก็จะได้ว่าประชากร
ที่ซ่อนเร้น
แฝงของกทม. มีอยู่ประมาณ 2.6 ล้านคน หรือราวร้อยละ 46
ลักษณะที่ โดดเด่นของประชากรแฝง คือ ยากต่อการนับว่า (เกือบครึ่ง) ของประชากรตามทะเบียนราษฎร
มีจ�ำ นวนมากน้อยเท่าใด นักประชากรจึงมักถูกร้องขอให้ประมาณ
ตามทั ศ นะของผู้ เ ขี ย น การประมาณตามวิ ธี ดั ง กล่ า วเป็ น
จำ�นวนประชากรแฝงอยู่บ่อยๆ จากผู้ดำ�เนินการวางและจัดทำ�
ผังเมืองรวมของพื้นที่ต่างๆ ในฐานะที่ผู้เขียนซึ่งเป็นนักประชากร การมองเพียงด้านเดียว ขอยกกรณีของกทม. อีกครั้ง เพราะอันที่
คนหนึ่ง จึงอยากนำ�คำ�ง่ายๆ คำ�นี้มาขยายความตามทัศนะของ จริงแล้ว คน กทม. ตามทะเบียนราษฎรจำ�นวนหนึ่งได้ ไปอยู่ที่อื่น
โดยไม่ได้ยา้ ยทะเบียนบ้านตามไปก็มี พูดง่ายๆ ก็คอื มีคนจากทีอ่ นื่
ผู้เขียน
แฝงเข้ามาอยู่ใน กทม. และคน กทม. ไปแฝงอยู่ที่อื่นด้วยเช่นกัน
นักประชากรมองประชากรแฝงว่าเป็นผู้คนที่เข้ามาอยู่อาศัย การเปรียบเทียบจำ�นวนประชากรจากสำ�มะโนฯ กับประชากรตาม
ในพืน้ ทีห่ นึง่ โดยทีผ่ นู้ น้ั มีหลักฐานการอยูอ่ าศัย ซึง่ ก็คอื ทะเบียนบ้าน ทะเบียนราษฎร เช่นที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีตนั้น จึงเสมือนหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่อื่น เมื่อมองอย่างนี้แล้ว ประชากรแฝงจึงรวมทั้งผู้คน ไม่มีประชากรตามทะเบียนราษฎรที่ย้ายออกไปอยู่ท่อี ื่น ซึ่งตรงนี้
ที่อาศัยอยู่อย่างเปิดเผย คือย้ายที่อยู่แต่ไม่ย้ายทะเบียนบ้านตาม ก็ คื อ ความจำ � กั ด ของข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ใ นอดี ต ว่ า เรามี อ ยู่ แ ค่ นั้ น
กับผู้คนที่เข้ามาอยู่อย่างหลบซ่อนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และนักประชากรก็ต้องพยายามหาวิธีประมาณเพื่อตอบโจทย์
ประชากรแฝงแบบคนกลุ่มหลังนี้นับว่ายากต่อการนับมากกว่า ให้กับผู้ที่ต้องการได้ตัวเลขประชากรแฝง
คนกลุ่มแรกมาก ตัวประชากรแฝงเอง ยังแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ประชากรแฝงกลางวัน และประชากรแฝง
10 ลำ�ดับจังหวัดที่มีร้อยละประชากรแฝงสูงสุด เมื่อ พ.ศ. 2553
กลางคืน ประเภทแรกเป็นกลุ่มที่เข้ามาใน
เวลากลางวันเพื่อเรียนหนังสือหรือทำ�งาน
เป็นผู้เดินทางไป-กลับ (commuter) ส่วน
ประเภทหลั ง เป็ น กลุ่ ม ที่ เ ข้ า มากิ น อยู่
หลับนอนอย่างถาวรซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้เขียน
จะกล่าวต่อไป
ผูเ้ ขียนเคยได้รบั คำ�บอกเล่าจากอาจารย์
ของผูเ้ ขียนว่า ในอดีต เมื่อต้องการประมาณ
จำ�นวนประชากรแฝง ก็จะดูจากค่าความ
แตกต่ า งระหว่ า งข้ อ มู ล ประชากรตาม
ที่ ป รากฏในทะเบี ย นราษฎร กั บ ข้ อ มู ล
ประชากรที่ นั บ ได้ จ ากการทำ � สำ � มะโน
ประชากร การประมาณประชากรแฝง
ที่มา: รายงานประชากรแฝง พ.ศ. 2553, สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
แบบนี้ จะทำ�ได้ทุกๆ 10 ปี ตามรอบของ

ในปี 2553 เมื่ อ สำ � นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ทำ � สำ � มะโน
ประชากรครั้งล่าสุดนั้น นับเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มข้อคำ�ถาม
เกีย่ วกับเรื่องการมีชอื่ อยู่ในทะเบียนบ้าน ดังนี้ “......(ชื่อ)..... มีชอื่
ในทะเบียนบ้านนี้หรือไม่” และตัวเลือกของคำ�ตอบมีอยู่ 5 แบบ
คือ 1) มีอยูท่ บ่ี า้ นนี้ 2) มีอยูท่ อ่ี นื่ แต่จงั หวัดนี้ 3) มีอยูท่ จ่ี งั หวัดอื่น
4) ไม่มีในประเทศไทย แต่มีในประเทศอื่น และ 5) ไม่มที ่ีใดเลย
ซึ่งคำ�ถามนี้จะบอกเราได้ว่ามีคนอยู่มากน้อยเพียงใดที่ ไม่ได้มีชื่อ
อยู่ ในทะเบียนบ้านของพื้นที่จังหวัดหนึ่งๆ โดยคำ�ตอบข้อ 3)
ถึงข้อ 5) เท่านัน้ ทีน่ บั เป็นประชากรแฝง และจากสำ�มะโนฯ 2553 นี้
ประชากรแฝงได้รวมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไว้แล้ว อย่างไร
ก็ตาม คำ�ถามเรื่องการมีชื่อในทะเบียนบ้านในการทำ�สำ�มะโนฯ
2553 ยังคงขาดการถามต่อสำ�หรับคนทีม่ ชี อื่ ตามทะเบียนบ้านแต่
อยูจ่ งั หวัดอื่น ว่าเป็นจังหวัดใด ก็เลยทำ�ให้ ไม่สามารถตอบคำ�ถาม
เช่น แล้วคน กทม. ไปแฝงอยู่ในจังหวัดอื่นมากน้อยเท่าไรได้
นับจากการทำ�สำ�มะโนประชากร พ.ศ. 2553 สำ�นักงานสถิติ
แห่งชาติได้ปรับปรุงการถามเรื่องการมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้าน
โดยเพิ่มสิ่งที่ขาดหายไป คือ ให้มีการระบุจังหวัดในกรณีที่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านแต่อยูท่ จ่ี งั หวัดอื่น และนำ�ไปใช้กบั การสำ�รวจต่างๆ
ของสำ�นักงานสถิติ ขณะนี้ ผู้เขียนก็กำ�ลังรออย่างใจจดใจจ่อที่
จะเห็นตัวเลขประชากรแฝงอีกครัง้ ในสำ�มะโนประชากรครัง้ หน้า
ที่จะเกิดขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า หรือ พ.ศ. 2563 เพราะคงได้เห็น
ตัวเลขของทั้งคนที่แฝงเข้ามาอยู่ ในจังหวัดหนึ่งๆ และคนจาก
จังหวัดนั้นๆ ไปแฝงอยู่ในจังหวัดอื่นอย่างแน่นอน

ภาพจาก https://www.matichon.co.th/local/news_3715

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 6
“จิตอาสาแห่งมนุษยชาติที่เข้ามาร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัย
และปฏิบัติการช่วยเหลือค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต
มีทั้งหมดกี่ประเทศ ได้แก่ประเทศอะไรบ้าง”
เฉลย: 22 ประเทศ คือ 1. ไทย 2. ลาว 3. อังกฤษ
4. สหรัฐอเมริกา 5. ออสเตรเลีย 6. เมียนมา 7. จีน 8. ญี่ปุ่น
9. เยอรมนี 10. เนเธอร์แลนด์ 11. เบลเยี่ยม 12. เกาหลี ใต้
13. ฟินแลนด์ 14. ยูเครน 15. ฝรั่งเศส 16. เช็กเกีย
17. รั ส เซี ย 18. อิ ส ราเอล 19. อิ ต าลี 20. ฟิ ลิ ป ปิ น ส์
21. สวีเดน 22. เดนมาร์ก
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกและจับสลากได้รับรางวัล กรุ ง เทพฯ:
ประภาพร ภูริปัญญาคุณ กาญจนบุรี: กฤษณา ดุลสุวรรณ
นครราชสีมา: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์ ระนอง: ทรงพล คำ�กล้า
รายชื่อผู้ที่ตอบถูก กรุงเทพฯ: พฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง,
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล เชียงใหม่: วิชัย ทิพย์ทา
รายชื่อผูท้ ี่ ได้รบั รางวัลพิเศษ กรุงเทพฯ: ทัดทรวง ปุญญทลังค์
ท่านที่ได้รบั รางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 1
“องค์การสหประชาชาติกำ�หนดให้วันที่เท่าไร เป็นวัน
ครอบครัวสากล”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามทีอ่ ยูห่ น้า 12
หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15
มกราคม 2562 (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทางอีเมล ขอความกรุณาส่ง
ที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีท่ีท่านได้
รับรางวัล)
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ต อบถู ก และได้ รั บ รางวั ล ในฉบั บ หน้ า
“ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2561มกราคม 2562)
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เสียมเรียบ สามรอบ (ตอนที่ 3)

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th

การไปเยือนเสียมเรียบครั้งที่ 3 ของผู้เขียนเป็นการเดินทาง
ไปทำ�งาน การเดินทางครั้งนี้ทิ้งช่วงจากครั้งที่ 2 เป็นเวลาเกือบ
2 ปี จึงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเสียมเรียบอย่างเป็นที่
สังเกตได้ ร้านรวงตามถนนคนเดินมีความหลากหลายมากขึ้น
มีร้านอาหารฝรั่งมากขึ้น แต่รถตุ๊กๆ สไตล์เสียมเรียบ และรถ
เข็นขายโรตีก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นของที่นี่ เนื่องจาก
เพื่อนร่วมทางของผู้เขียนและตัวผู้เขียนเองได้มี โอกาสไปเยือน
นครวัดกันหลายครั้งแล้ว เมื่อจบการทำ�งานเราจึงสอบถาม
โรงแรมว่ามีสถานที่
อื่ น ที่ น่ า สนใจอี ก
หรือไม่ พนักงานที่
โรงแรมแนะนำ�ให้
เราไปชมปราสาท
เกาะแกร์ และ
ปราสาทเบ็งมาเลีย
ซึ่ ง อยู่ ห่ า งออกไป
ปราสาทเบ็งมาเลีย ภาพ: รีนา ต๊ะดี

จากใจกลางเสี ย มเรี ย บประมาณ
1 ชั่วโมง เกาะแกร์เป็นปราสาทที่มี
รูปทรงเหมือนพีรี ะมิด มีทง้ั หมด 7 ชัน้
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า ในบริเวณใกล้เคียง
ยั ง มี โ บราณสถานอี ก จำ � นวนมาก
ที่ยังไม่ถูกค้นพบ เชื่อกันว่าปราสาท
เกาะแกร์นี้ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่
10 ส่ ว นปราสาทเบ็ ง มาเลี ย ที่ มี
ความหมายว่าสระบัว เชื่อว่าถูกสร้าง
ขึน้ ในศตวรรษที่ 12 มีความแปลกตา
เมื่อเทียบกับปราสาทอื่นๆ ในเสียมเรียบ
พีระมิดเกาะแกร์
ปราสาททั้ง 2 แห่งนี้มีนักท่องเที่ยว
ภาพ: รีนา ต๊ะดี
เข้ า มาเยี่ ย มชมไม่ ม ากนั ก เหมาะ
สำ�หรับผูท้ ตี่ อ้ งการหลีกเลีย่ งความวุน่ วายในการเยีย่ มชมโบราณ
สถานในเสียมเรียบ
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

เด็กน้อยอัจฉริยะ

คาร์ลอส ไดแอซ วัย 12 ปี กำ�ลังเตรียมตัวเป็นนักศึกษาใหม่
ที่ Mexico’s National Autonomous University มหาวิทยาลัย
ชั้ น นำ � ของเม็ ก ซิ โ ก คาร์ ล อสสนใจอ่ า นหนั ง สื อ ทุ ก ประเภท
เล่นวิดิโอเกม เล่นกีฬาโปรดคือ ฟุตบอล แต่ที่เขาเหนือกว่า
เพื่อนในวัยเดียวกันคือ สามารถสอบผ่านการคัดเลือกระดับ
อุดมศึกษาได้คะแนนดีกว่าผู้สมัครอื่นๆ ชนิดที่ ใครก็หยุดเขาไม่
อยู่ หนุ่มน้อยสุดหล่อตั้งเป้าหมายจะเลือกลงทะเบียนเรียนวิชา
เคมีวิเคราะห์ จุลชีวะ และชีววิทยาการแพทย์ เพราะเชื่อว่า
ความรูจ้ ากวิชาเหล่านัน้ จะเป็นวิธเี อาชนะและกำ�จัดโรคร้ายต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ “ผมใฝ่ฝนั ทีจ่ ะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนี้
ถ้าเขาห้ามเข้าทางประตู ผมจะปีนหน้าต่างเข้าไปเรียน”

เจเรมี ชูลเลอร์ พร้อมพ่อแม่ ในวันจบการศึกษาระดับมัธยมปลายด้วยวัย 11 ปี
ภาพจาก: Texas Tech, University

เนื่ อ งจากเขายั ง เป็ น เด็ ก เกิ น ไปที่ จ ะใช้ ชี วิ ต ในหอพั ก ของ
มหาวิทยาลัยตามลำ�พังได้ พ่อแม่จึงต้องย้ายตามเพื่อไปดูแลลูก
ความไร้เดียงสาของเด็กวัย 12 ปี ที่รู้ว่าจะเป็นนักศึกษาและ
ตื่นเต้นกับสถานะและสิ่งแวดล้อมใหม่ ต้องเตรียมตัวหลายเรื่อง
เพราะตลอดชีวติ ทีผ่ า่ นมาเคยเรียนหนังสืออยูท่ บี่ า้ นกับแม่เท่านัน้
ไม่เคยมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนและนึกภาพไม่ออกว่าการเรียนหรือ
สถานที่เรียนในโลกภายนอกบ้านจะเป็นเช่นไร เจเรมีจะเป็น
บัณฑิตใหม่ในปี 2020 เมื่ออายุเพียง 16 ปีเท่านั้น
การเป็นเด็กอัจฉริยะมิได้หมายความว่าจะสามารถใช้ชีวิต
อย่างเป็นปกติเหมือนเด็กทั่วไป จากผลงานวิจัย* หลายเรื่องมี
ข้อสรุปว่าเด็กอัจฉริยะมี โลกส่วนตัวสูง มักเบื่อหน่ายสิง่ แวดล้อม
ยั ง มี เ ด็ ก อั จ ฉริ ย ะที่ น่ า สนใจได้ รั บ การอบรมเลี้ ย งดู อ ย่ า ง รอบตัว เช่น เบื่อชั้นเรียน เพื่อน เนื้อหาและวิธีการเรียน
ใกล้ชิดจากพ่อแม่เพื่อให้ลูกสามารถปรับตัวให้เติบโตตามวัย การสอน และในที่สุดคือการไม่อยากไปโรงเรียน แม้ว่าระบบ
และพัฒนาการด้านสติปัญญา มาทำ�ความรู้จักเจเรมี ชูลเลอร์ การศึกษาในยุคปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบก็ตาม
วัย 12 ปี อีกคนหนึ่ง
ความแตกต่างด้านการปรับตัวของเด็กอัจฉริยะชายและหญิง
เจเรมี ชูลเลอร์ เด็กอัจฉริยะแห่งรัฐเท็กซัส เริ่มพูดได้เมื่อ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและละเอี ย ดอ่ อ น โดยเฉพาะอั จ ฉริ ย ะหญิ ง
วัยเพียง 6 เดือน และเมื่ออายุครบขวบครึ่งก็สามารถสื่อสาร เมื่อถูกเปรียบเทียบกับอัจฉริยะชายในด้านความสามารถหรือ
ได้ 2 ภาษา คือ อังกฤษ และเกาหลี เพราะพ่อเป็นวิศวกร ความเป็นเลิศในกลุม่ วิชา STEM** นอกเหนือจากปัญหาอื่นๆ เช่น
ชาวอเมริกันส่วนแม่เป็นวิศวกรสัญชาติเกาหลี เจเรมีเรียน การเข้ากลุ่มเพื่อน อคติจากกลุ่มเพื่อน ความคับข้องใจด้าน
หนังสืออยู่ที่บ้านเพราะสนใจอ่านหนังสือด้วยตนเองจนแม่ต้อง ภาพลักษณ์ที่ ไม่มีเพื่อนต่างเพศให้ความสนใจเหมือนเพื่อนหญิง
ออกจากงานมาสอนหนังสือลูกทีบ่ า้ น สอนจนหมดภูมไิ ม่รจู้ ะสอน อื่นๆ ความกังวล หรือถึงขั้นหวาดกลัวที่จะไร้เพื่อน รวมทั้ง
อะไรใหม่ๆ จึงเปลี่ยนความตั้งใจให้ลูกเข้าเรียนในระบบด้วยการ จิตใต้สำ�นึกที่คิดว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นด้านสติปัญญา ดังนั้น
สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย แต่ต้องสอบเทียบหลักสูตรระดับ ปัญหาการปรับตัวจากสาเหตุดังกล่าวต้องอาศัยผู้ ใกล้ชิด เช่น
มัธยมปลายเมื่ออายุ 11 ปี เพื่อให้มีคุณสมบัติครบในการสอบ ผูป้ กครอง ครู เพื่อน เพื่อเสริมภูมคิ ุ้มกันหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติ
คัดเลือกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา และเจเรมีก็ทำ�ได้ เขาสอบ เช่น เน้นกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อสร้างความเข้าใจ
เข้ า เรี ย นที่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย คอร์ แ นล ให้คุณค่า หรือชมเชยความเป็นอัจฉริยะเพื่อลดความแปลกแยก
เมื่ออายุเพียง 12 ปี เป็นคณะเดียวกับที่พ่อเรียนจบ เจเรมี และการมี โลกส่วนตัว เป็นต้น
วางแผนเลือกลงวิชาทีเ่ ขาสนใจเป็นพิเศษคือ คณิตศาสตร์ขนั้ สูง _______________________________________
*อ่านผลงานวิจัยเพิ่มเติมที่ www.DavidsonGifted.org.
กลศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิชาสัทศาสตร์และภาษาละติน **หมายถึง วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering) คณิตศาสตร์ (Mathematic)
และตั้งใจเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมยานอวกาศเหมือนพ่อแม่
คาร์ลอส ไดแอซ
ภาพจาก: สำ�นักข่าว AFP
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

จงจิตต์ ฤทธิรงค์
jongjit.rit@mahidol.edu

พรจากพระเจ้า

“พรจากพระเจ้า” ที่จะกล่าวในบทความนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาใด แต่ต้องการหมายถึงของขวัญอันประเสริฐตลอดช่วง
ชีวิตของคนๆ หนึ่งที่จะมีได้เสมือนการได้รับพร ใครที่เป็นคุณพ่อ
หรือคุณแม่คงจะคิดไม่ต่างกันว่า “บุตรคือของขวัญที่ดีที่สุดใน
ชีวติ ” แต่หากใครจะคิดต่างก็คงไม่แปลกเพราะการมีบตุ รนัน้ เกิด
ขึ้นพร้อมกับคำ�ว่าความรับผิดชอบซึ่งบางคนอาจจะยังไม่พร้อม

งานวิจัยเรื่องโครงสร้างและนโยบายประชากรของสิงคโปร์
ทำ�ให้ผู้เขียนได้มี โอกาสทำ�ความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของ
ไทยที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก และกำ�ลังเผชิญปัญหาด้าน
โครงสร้างประชากร อัตราเจริญพันธุ์รวม1 ที่ลดต่ำ�ลงจนเท่ากับ
1.16 ในปี 2017 และดูเหมือนว่าจะยังไม่ถึงจุดต่ำ�สุด ทำ�ให้
สัดส่วนประชากรวัยเยาว์ลดลง และประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น
จนเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน ปัจจุบันสิงคโปร์มีประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไปร้อยละ 19.5 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ
ร้อยละ 24 ในปี 2030 อาจกล่าวได้วา่ อีกประมาณ 12 ปี 1 ใน 4
ของประชากรสิงคโปร์ (ไม่นับรวมผู้ย้ายถิ่น) จะเป็นผู้สูงอายุ
อัตราเจริญพันธุร์ วมของสิงคโปร์ทลี่ ดลงต่�ำ กว่าระดับทดแทน2
ต่อเนื่องยาวนานนับตัง้ แต่ปี 1977 ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงาน
มีสัดส่วนน้อยลงเช่นกัน คาดว่าประชากรอายุ 20-24 ปีที่เรียน
จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและเข้าสู่ตลาดแรงงานจะน้อย
กว่าประชากรวัยแรงงานที่เกษียณอายุออกจากตลาดแรงงาน
ในปีเดียวกันมากกว่า 1 แสนคน

การเปลี่ยนเงื่อนไขทางสังคมที่หลากหลายด้วยนโยบายที่
ซับซ้อนไม่อาจเปลี่ยนอัตราเจริญพันธุ์รวมให้เพิ่มขึ้นได้ ถ้าไม่
เปลี่ยนความคิดของคนในสังคม ประเทศไทยกำ�ลังมีนโยบาย
ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคณ
ุ ภาพด้วยการให้วติ ามินและเบบี้ โบนัส
ที่ใช้งบประมาณมาก บทความนีจ้ งึ ชวนคิดให้ลองเปลีย่ นความคิด
(mindset) ของพลเมือง เผื่อจะช่วยทำ�ให้อัตราเจริญพันธุ์ของ
ไทยไม่วิกฤตไปกว่าที่เป็น

ภาพ: จงจิตต์ ฤทธิรงค์
1

อัตราเจริญพันธุ์รวม (Total fertility rate-TFR): จำ�นวนบุตรเฉลี่ยต่อผู้หญิง
คนหนึ่งตลอดวัยมีบุตรของตน
2
อัตราเจริญพันธุ์รวมต่ำ�กว่าระดับทดแทน: จำ�นวนบุตรเฉลี่ยต่อผู้หญิงคนหนึ่ง
น้อยกว่า 2 คน ซึ่งไม่เพียงพอที่จะทดแทนพ่อและแม่
aaaaaaaaa

ต้นตอของปัญหาโครงสร้างประชากรนั้นอยู่ที่พลเมืองไม่มี
บุตร รัฐบาลสิงคโปร์มคี วามพยายามอย่างมากเพื่อสร้างนโยบาย
ส่งเสริมการเกิดโดยสร้างแรงจูงใจให้พลเมืองมีบุตรมากขึ้น
เช่น เบบี้ โบนัสหรือเงินสมทบเพื่อดูแลบุตร มาตรการทางภาษีที่
ลดหย่อนให้แก่มารดาที่มีบุตร การเพิ่มวันหยุดและปรับเวลา
ทำ�งานให้ยืดหยุ่นเพื่อให้แม่ที่มีบุตรได้ทำ�งาน รวมทั้งการให้
วันหยุดแก่พ่อเพื่อให้ผู้ชายมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรมากขึ้น
สิงคโปร์มีนโยบายที่เป็นประโยชน์มากมาย แม้กระนั้นแนวโน้ม
อัตราเจริญพันธุ์รวมดูเหมือนจะไม่มีทางที่จะกลับขึ้นมาที่ระดับ
ทดแทนได้เลย
ผูเ้ ขียนได้พดู คุยกับคนสิงคโปร์ทง้ั ชายและหญิงอายุ 20-35 ปี
หลายคน ส่วนมากไม่ได้ ให้ความสำ�คัญกับการมีบตุ รเพราะความ
คาดหวังและเป้าหมายในชีวิตที่ต้องการเวลามาก จนไม่อาจ
จัดสรรเพื่อการสร้างครอบครัวและมีบุตร จนกระทั่งผู้เขียนได้
พบกับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งที่มีต้นทุนทางสังคมไม่แตกต่างไป
จากคนอื่นๆ เขากำ�ลังเริ่มชีวิตการทำ�งานและวางแผนจะมีบุตร
เหตุผลเพราะ “การมีบุตรคือพรจากพระเจ้า” ประโยคนี้คือ
กุญแจไขปริศนาที่ ไม่มี ใครในประเทศนี้ทำ�ได้สำ�เร็จ

QR code
สำ�หรับเข้าเว็บไซต์
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เผยแพร่ความรู้ผ่าน
บทความวิชาการ
ด้านประชากรและสังคม
ที่เข้าใจง่าย อ่านสนุก
www.ThePrachakorn.com

เวทีวิจัยประชากรและสังคม

สิรินทร์ยา พูลเกิด
sirinya.phu@mahidol.edu

กินผักผลไม้สดเพิ่มระดับความสุข

งานวิจัยต่างประเทศชี้ กินผักและผลไม้ ‘สด’ ช่วยลด
ภาวะซึมเศร้า ทำ�ให้อารมณ์ดขี นึ้ และมีความพึงพอใจในชีวติ
มากขึ้น

“You are what you eat” “คุณกินอะไรไป คุณก็ ได้อย่าง
นัน้ ” นับวันภาษิตนีจ้ ะได้รบั ความน่าเชื่อถือเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ เห็นได้
จากตัวอย่างหลักฐานงานวิจัยหลายชิ้นที่นำ�เสนอผลการกินผัก
และผลไม้ท่ีดีต่อระบบการทำ�งานของร่างกายและจิตใจออกมา
อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีที่ผ่านมา มีข้อมูลงานวิจัยหลายชิ้นชี้ ให้
เห็นว่า คนที่กินผักและผลไม้มากมีภาวะอาการทางจิต รวมถึง
ภาวะซึมเศร้า ความเครียด และอารมณ์เสีย น้อยกว่าคนทีก่ นิ ผัก
และผลไม้นอ้ ย นอกจากนีย้ งั เป็นไปได้สงู ว่าคนทีก่ นิ ผักและผลไม้
ภาพจาก Pixabay.com
มากมีความสุข อารมณ์เชิงบวก (เช่น รู้สึกยินดี พอใจ) ความ
พึงพอใจในชีวิต และการเจริญเติบโตเบ่งบานทางอารมณ์และ
แนะกินผักและผลไม้สด 7 สี ในแต่ละวัน การกินผักและ
สังคมมากกว่าคนที่กินผักและผลไม้น้อย
ผลไม้สดควรทำ�ควบคูก่ บั การกินผักและผลไม้ทห่ี ลากหลายเพื่อให้
ได้คุณค่าสารอาหารที่ครบถ้วน ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตให้ดี
ยิ่งขึ้น ผักและผลไม้ต่างๆ มีสารสีที่เรียกว่า “สารพฤกษเคมี”
ที่ ให้ประโยชน์ต่างกันไป ทั้งส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน ต้านการ
อักเสบ และ/หรือมีฤทธิ์ยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง ผัก
และผลไม้สามารถถูกจำ�แนกตามสารสีได้ 7 สี2 ได้แก่ สารสีเขียว
(พบในผักใบเขียวทั่วไป) สารสีส้ม-เหลือง (พบในพืชตระกูลส้ม)
สารสีแดง (พบในพืชสีแดง เช่น มะเขือเทศ องุ่นแดง บีทรูท)
สารสีน้ำ�เงิน-ม่วง (พบในกะหล่ำ�ปลีสีม่วง องุ่นม่วง และเบอร์รี
ต่างๆ) และสารสีขาว-น้ำ�ตาล (พบในพืชตระกูลหอม กระเทียม
กุ้ยช่าย ฯลฯ) จากการศึกษาของ Brookie และคณะได้แนะนำ� 
10 อั น ดั บ ผั ก และผลไม้ ส ดที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ได้ แ ก่
แครอท กล้วย แอปเปิล้ ผักใบเขียวเข้ม (เช่น ผักโขม) เกรปฟรุต
ผักกาดหอม ผลไม้ตระกูลส้ม ลูกเบอร์รี แตงกวา และกีวี
ภาพ: Pablo Merchan Montes จาก Unsplash

ระดับความสดของผักและผลไม้ส่งผลต่อสุขภาพจิต วิธีการ
เตรียมผักและผลไม้ (เช่น การเตรียมแบบสด ปรุงสุก หรือ
แปรรูป) มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมสุขภาพจิต จาก
การศึกษาของ Brookie และคณะ (2561)1 พบว่า คนที่กินผัก
และผลไม้สดมีสขุ ภาพจิตทีด่ กี ว่าคนทีก่ นิ ผักและผลไม้แบบปรุงสุก
หรือแปรรูป ซึ่งเหตุผลสำ�คัญอาจมาจากกระบวนการปรุงสุก
และแปรรูปผักและผลไม้ที่ ไปทำ�ลายสารอาหารสำ�คัญในผักและ
ผลไม้ ทำ � ให้ ส ารอาหารบางตัว ที่สำ�คัญ ต่อระบบทำ�งานทาง
อารมณ์ของคนมีจำ�นวนลดลง ส่งผลต่อพัฒนาการหรือการ
ควบคุมทางอารมณ์ที่ลดลง และจากการเปรียบเทียบผลลัพธ์
ทางสุขภาพจิตของคนที่กินผักและผลไม้สดเปรียบเทียบกับคนที่
กินผักและผลไม้แบบปรุงสุกหรือแปรรูป พบว่า คนที่กินผักและ
ผลไม้สดมีภาวะซึมเศร้าน้อยกว่า และมีอารมณ์เชิงบวก ความ
พึ ง พอใจในชี วิ ต และการเจริ ญ เติ บ โตเบ่ ง บานทางอารมณ์
มากกว่าคนที่กินผักและผลไม้แบบปรุงสุกหรือแปรรูป

การสร้างความสุข ส่งเสริมสุขภาพจิต เป็นเรื่องใกล้ตัว
เริ่ ม ต้ น ง่ า ยๆ ด้ ว ยการขยั บ ตั ว เข้ า ใกล้ ธ รรมชาติ อี ก นิ ด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เน้นผักและผลไม้ที่สดและ
หลากหลายให้มากขึ้น เท่านี้จะช่วยเพิ่มสมดุลของร่างกาย
และจิตใจของตัวเราให้ดียิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
1
Brookie KL, Best GI, Conner TS. (2018). Intake of raw fruits and
vegetables is associated with better mental health than intake of
processed fruits and vegetables. Frontiers in Psychology. 9(487).
2
พรวิภา ดาวดวง และใจรัก ลอยสงเคราะห์. (2558). ผัก ผลไม้สีรุ้ง. นนทบุรี:
สำ�นักโภชนาการ กรมอนามัย.
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อยากให้คนไทยเจริญวัยอย่างมีพลัง

กระแสผู้สูงอายุเต็มเมืองมาแรง

ทุกวันนี้ พวกเราคงเห็นแล้วว่าสังคมไทยมีอายุสูงขึ้นจริงๆ
ไปที่ ไหนเราก็จะเห็นแต่คนอายุมากๆ (เขาขอให้หลีกเลี่ยงคำ�ว่า
“คนแก่” “คนชรา”) อยู่ทั่วไปหมด ไม่ว่าจะเป็นตามถนนหนทาง
ศูนย์การค้า หรือตามงานต่างๆ หันซ้าย หันขวา เหลียวหน้า แลหลัง
ก็ต้องเจอผู้สูงอายุเข้าจนได้

เกณฑ์เป็น “ผูส้ งู อายุวยั กลาง” (อายุ 70–79 ปี) แล้ว แต่หลายคน
ก็ยังคึก ร้องรำ�ทำ�เพลงกันสนุกสนาน เรียกได้ว่าเพื่อนๆ รุ่น
เดียวกับผมที่มางานชุมนุมรุ่นในวันนั้น เป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง คือ
มีสุขภาพดี มีความมั่นคงในชีวิต และพร้อมที่จะออกมาร่วมงาน
ในสังคม ตอนผมยังเป็นหนุ่มเมื่อ 40-50 ปีก่อน ผมไม่เคยเห็น
และไม่เคยได้ยนิ ว่าคนอายุกว่า 70 ปีจะมาร่วมชุมนุมกันมากมาย
และมีพฤติกรรมสนุกสนานเฮฮากันเหมือนงานชุมนุมของรุ่นผม
ในวันนั้น

วันก่อนขับรถไปตามถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ เหลือบไปเห็น
ป้ายชี้ทางไปยังบ้าน “รับดูแลผู้สูงอายุ” อ้าว! เมื่อก่อนเป็นป้าย
เมื่อเดือนก่อนอีกเช่นกัน ผมมี โอกาสไปร่วมงานชุมนุมของ
ที่เขียนว่า “รับดูแลเด็กเล็ก” นี่นา เปลี่ยนเป้าหมายของกิจการ รุน่ น้องรัฐศาสตร์หลังผมสองรุน่ งานนีม้ คี นมาร่วมงานร้อยกว่าคน
จากดูแลเด็กเป็นดูแลผู้สูงอายุไปเสียแล้ว
อายุเฉลี่ยของน้องรุ่นนี้ก็คงใกล้หลักเจ็ดสิบเช่นเดียวกัน แต่ลีลา
การแสดงทุ ก ชุ ด ของน้ อ งๆ ทั้ ง การเดิ น แฟชั่ น โชว์ การเต้ น
เมื่ อ วั น ก่ อ นอี ก เช่ น กั น ผ่ า นไปทาง “ศู น ย์ เ ยาวชน การร้องเพลง ก็สดใส สนุกสนาน และมีพลัง (ไม่แพ้ และไม่ชนะ
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีป่ นุ่ ) ดินแดง” อ้าว ! เห็นป้ายชื่อเปลีย่ น รุน่ ผม) ผมชอบรายการที่ “เสือ” อนุชา โมกขะเวส (อดีตผูบ้ ริหาร
ไปเป็น “ศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร ดินแดง” เสียแล้ว   ระดับสูงของมหาดไทย) ขึน้ ไปร้องเพลง “เจ็ดสิบยังแจ๋ว” ซึง่ เป็น
ผมสงสัยว่าศูนย์เยาวชน กทม.เปลีย่ นไปเป็นศูนย์รวมทุกวัยตัง้ แต่ เนื้อแปลมาจากเพลง “สามสิบยังแจ๋ว”
เมื่อไร ค้นหาข้อมูลเรื่องนี้จากกูเกิ้ล จึงได้รู้ว่าท่านผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร อัศวิน ขวัญเมือง ได้ยกระดับศูนย์เยาวชน
“... พอทราบอายุขวัญตา น้องเอยพี่มานั่งทำ�ตาปริบๆ
ของ กทม.ให้บริการประชาชนทุกวัยไม่วา่ จะเป็นเด็กเยาวชน หรือ 		 เพื่อนอายุเจ็ดสิบ เจ็ดสิบทำ�ไมยังสวย ...
ผู้ ใหญ่วัยต่างๆ แต่ที่เจาะจงเป็นพิเศษคือต้องการให้ครอบคลุม
“... โถใครจะเชื่อ ว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว
ผู้สูงอายุซึ่งมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์สร้าง 		 เจ็ดสิบยังแจ๋ว แจ๋วเสียจนน่าจีบ ...”
สุขทุกวัย” แทน “ศูนย์เยาวชน” ตัง้ แต่เดือนเมษายนปีนเี้ อง เป็น
“... โอ้แม่มะพร้าวเนื้อตัน น้องเอยมามันเอาเมื่อตอนเจ็ดสิบ
ไปตามกระแสการมีอายุสูงขึ้นของประชากร กทม. ... ก็ทันสมัย 		 โถแม่แก้มสองหยิบ เจ็ดสิบดูซิยังสวย ...”
ดีเหมือนกันนะครับ
ที่จริงน้องๆ ผู้หญิงที่มาในงานชุมนุมรุ่นในวันนั้น ทั้งสวยและ
เจ็ดสิบยังแจ๋ว
น่ารักกันทุกคน แม้จะอายุเหยียบหลักเจ็ดสิบแล้ว อายุเจ็ดสิบ
ยังแจ๋วจริงๆ อย่างในเนื้อเพลงนั่นทีเดียว
เมื่อเดือนก่อน เพื่อนเข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมกัน
(เมื่อปี 2509) จัดงานชุมนุมรุ่น ตอนนี้เพื่อนรุ่นเดียวกับผมก็
อายุ “เจ็ดสิบ” สมัยนี้ยังไม่แก่
มีอายุผ่านหลัก 70 กันหมดแล้ว งานชุมนุมรุ่นปีนี้และปีกลาย
มีเพื่อนมาร่วมพบปะสังสรรค์กันเกือบร้อยคน เท่ากับประมาณ
ไม่รู้ผมจะเข้าข้างตัวเองเกินไปหรือเปล่า ผมและเพื่อนๆ รุ่น
ครึ่งหนึ่งของจำ�นวนเพื่อนๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่ พวกเรามีอายุเข้า เดียวกัน และคนไทยทีม่ อี ายุหลักเจ็ดสิบขึน้ ไปอีกเป็นจำ�นวนมาก  
แน่ใจว่าอายุเจ็ดสิบต้นๆ นี่ กาลเวลายังไม่สามารถทำ�ร้ายสังขาร
และจิตใจของพวกเรามากนัก อายุเจ็ดสิบเรียกได้ว่าอายุสูงมาก
แล้วก็จริง แต่พวกเราส่วนใหญ่ก็ยังแข็งแรง อวัยวะต่างๆ ของ
ร่างกายยังคงทำ�งานได้ดี แม้ตาจะสั้นจะยาวไปบ้าง แต่ก็ยังพอ
มองเห็นและแว่นตาก็ยังพอเป็นอุปกรณ์ช่วยสายตาได้ แม้หูจะ
ตึงไปนิด แต่ก็ยังไม่ถึงกับดับสนิท แม้ฟันจะหลุดไปบ้าง แต่ก็ยัง
ใส่ฟันปลอมเสริมได้

ภาพจาก http://www.thaihealth.or.th/Content/36740สร้างสรรค์นวัตกรรมยุค%204.0%20อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ.html

ผมนึกไม่ออกว่าเมื่อ 50 ปีก่อน สมัยผมยังเป็นวัยรุ่น คนอายุ
70 ปีสมัยนัน้ จะยังคิดว่าตัวเองยังไม่แก่เหมือนอย่างพวกเราอายุ
70 ปีสมัยนี้หรือเปล่า ผมคิดว่าไม่มีคนอายุ 70 ปีสมัยนั้นจัดงาน
ชุมนุมร้องรำ�ทำ�เพลงสนุกสนานเหมือนพวกเราทีอ่ ายุ 70 ปีสมัยนี้
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สมัยนัน้ คนอายุ 70 ปีนา่ จะเรียกได้วา่ เป็นผูม้ อี ายุสงู มากๆ เพราะ ก็ยิ่งจะเปราะบางมากขึ้น ภูมิคุ้มกันโรคภัยต่างๆ จะลดน้อยลง
ประเทศไทยยังเป็นสังคมเยาว์วยั ทีป่ ระชากรมีอายุเฉลีย่ ไม่สงู นัก เมื่อคนเรามีอายุสูงขึ้นถึงวัยหนึ่งก็ต้องออกจากกำ�ลังแรงงาน
เมื่อ 50 ปีก่อน ครึ่งหนึ่งของประชากรมีอายุต่ำ�กว่า 20 ปี
ไม่สามารถเป็นผู้ผลิตที่ทำ�รายได้ ให้กับตนเองและครอบครัวอีก
ต่อไป ถ้าหากไม่มีเงินเก็บ หรือเงินออม หรือไม่มีแหล่งรายได้
สังคมไทยมีอายุสูงขึ้น
จากลูกหลาน หรือรายได้จากบำ�เหน็จบำ�นาญหรือสวัสดิการ
ของรัฐ หรือรายได้จากแหล่งต่างๆ เหล่านี้ มีไม่เพียงพอยังชีพ
เมื่อ 50 ปีก่อน ประเทศไทยมีประชากรไทยราว 30 ล้านคน ผู้สูงอายุเหล่านั้นก็จะต้องตกอยู่ ในสภาวะทุกข์ยาก เมื่อมอง
ในจำ�นวนนี้ เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพียง 1 ล้าน 5 แสนคน ในแง่นี้ จำ�นวนผูส้ งู อายุทจี่ ะเพิม่ ขึน้ ก็จะกลายเป็นภาระอันยิง่ ใหญ่
และคนที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปก็น่าจะมีไม่เกิน 5 แสนคนเท่านั้น
ของตัวผู้สูงอายุเอง ครอบครัว สังคม และรัฐ
เปรี ย บเที ย บประชากรไทยเมื่ อ 50 ปี ก่ อ นกั บ ปั จ จุ บั น นี้
คาดประมาณว่าประชากรไทย (ไม่รวมแรงงานข้ามชาติ) ในปี
2561 นีม้ ี 66 ล้านคน เป็นผูส้ งู อายุหรือคนทีม่ อี ายุ 60 ปีขน้ึ ไป
11 ล้าน 7 แสนคน หรือเท่ากับ 18% ของประชากรทั้งหมด
คนทีม่ อี ายุ 70 ปีขนึ้ ไป (ซึง่ มีผมรวมอยูด่ ว้ ย) มีประมาณ 5 ล้านคน
เดี๋ยวนี้กลุ่มคนไทยที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปอย่างผมมีเป็นจำ�นวน
มากพอสมควร มากกว่าเมื่อ 50 ปีก่อนถึง 10 เท่าตัว และใน
อนาคต อีก 20 ปีขา้ งหน้า ประชากรไทยจะมีอายุสงู ขึน้ อีกอย่างมาก
จำ�นวนคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (หรือผู้สูงอายุ) จะเพิ่มมากขึ้น
ถึง 20 ล้านคน และคนที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้น
ถึงเกือบ 11 ล้านคน
การสูงวัยอย่างมีพลัง

แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง หากผู้สูงอายุที่เพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่าง
มาก เป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง มีสุขภาพดี ยังคงอยู่ในกำ�ลังแรงงาน
ต่อไป ยังคงมีคุณค่าในครอบครัวและสังคม เก็บออมมาตั้งแต่
ยั ง เป็ น หนุ่ ม สาวจนมี ร ายได้ เ พี ย งพอต่ อ การยั ง ชี พ ยามชรา
ผู้สูงอายุเหล่านี้ก็จะไม่เป็นภาระ หากแต่จะเป็นทรัพย์สินหรือ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าในสังคม
ยิ่งไปกว่านั้น ผู้สูงอายุในวันนี้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยต้น
(อายุ 60-69 ปี ) และผู้ สู ง อายุ วั ย กลาง (70-79 ปี ) และ
คนวัยกลางคนที่จะเป็นผู้สูงอายุต่อไปในอนาคตจำ�นวนไม่น้อย
ที่มีเงินออม หรือมีรายได้จากแหล่งต่างๆ ถ้าหากมีวิธีการที่จะ
ทำ�ให้ผสู้ งู อายุเหล่านีน้ �ำ เงินออมและรายได้ของตนออกมาใช้จา่ ย
ก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตขึ้นได้

คิดบวกอย่างนีก้ ส็ บายใจดี สังคมไทยทีก่ �ำ ลังมีอายุสงู ขึน้ และ
เมื่อดูตัวเลขแนวโน้มจำ�นวนประชากรสูงอายุที่จะเพิ่มมาก มีผู้สูงอายุเป็นจำ�นวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ก็จะนับเป็นโอกาสทอง
ขึ้นในอนาคตแล้ว ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกัน ประชากรอายุ 60 ปี ของประเทศไทย ที่จะใช้ภูมิปัญญาและศักยภาพของผู้สูงอายุ
ขึ้นไป จะเพิ่มจากเกือบ 12 ล้านคนในปัจจุบันเป็น 20 ล้านคน ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
ผู้สูงอายุวัยปลายหรือคนที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป จะเพิ่มจาก 1 ล้าน
6 แสนคนในปัจจุบันเป็น 3 ล้าน 5 แสนคนในอีก 20 ปีข้างหน้า
ส่วนผมขอเป็นผู้สูงอายุที่มีพลังและมีคุณค่าต่อไปอีกสัก
10 ปี หลังจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันใหม่นะครับ
โดยธรรมชาติ คนเราเมื่อมีอายุมากขึน้ สมรรถภาพการทำ�งาน
aaaaaaaaa
ของอวัยวะต่างๆ ก็จะถดถอยลง ร่างกายของคนที่มีอายุมาก

ภาพจาก http://www.click.senate.go.th/wp-content/uploads/2015/07/กำ�ลังกาย.jpg
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย
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ยกทรง

ยกทรง (brassiere; bra) เป็นเครื่องนุ่งห่มชั้นในของสตรี
ที่สวมใส่เพื่อปกปิดและพยุงเต้านม ยกทรงมีมาตั้งแต่สมัยกรีก
โบราณ โดยสตรี ในยุคนั้นจะสวมยกทรงในเวลาเล่นกีฬา ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแถบทำ�ด้วยขนสัตว์หรือฝ้าย แต่ปัจจุบันยกทรงถือ
เป็นเสื้อชั้นในปรกติที่สตรีสามารถสวมใส่ได้ทุกเวลา

ยกทรงกีฬา (sports bra) มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเจ็บปวด
และความอึดอัดหน้าอก อันเนื่องมาจากการแกว่งตัวของเต้านม
ในระหว่ า งการออกกำ � ลั ง กาย ยกทรงกี ฬ ามี รู ป ร่ า งเหมื อ น
เสือ้ กล้ามทีส่ นั้ แค่หน้าอก ทำ�ให้ยกทรงกีฬาบางยีห่ อ้ ถูกออกแบบ
เพื่อให้ ใช้เป็นเสื้อผ้าชั้นนอกได้อีกด้วย

ยกทรงในรูปแบบปัจจุบัน ถูกจดสิทธิบัตรเป็นครั้งแรกใน
ยกทรงกีฬาแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดที่ห่อหุ้มเต้านม และ
ค.ศ. 1899 ที่ประเทศเยอรมัน และเป็นครั้งแรกที่ประเทศ ชนิดทีก่ ดรัดเต้านม ถึงแม้วา่ ยกทรงชนิดห่อหุม้ จะมีประสิทธิภาพ
สหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1914 ในการออกแบบและผลิตยกทรงนัน้ มากกว่า แต่สตรีบางคนยังคงนิยมใช้ชนิดกดรัด
สตรีจะมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก โดยครึ่งหนึ่งของผู้จดสิทธิบัตร
นั ก วิ่ ง ชายบางคนอาจใส่ ย กทรงกี ฬ าเป็ น เสื้ อ ชั้ น ใน เพื่ อ
เป็นสตรี
ป้องกันหัวนมถลอก อันเกิดจากการเสียดสีของหัวนมกับเสื้อที่
การผลิตขนานใหญ่ ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ทำ�ให้บริษัท เปียก แต่สำ�หรับชายที่มีเต้านมใหญ่ เพราะเป็นโรคอ้วนหรือโรค
ผูผ้ ลิตพยายามสร้างมาตรฐานของขนาดยกทรงขึน้ แต่กย็ งั ตกลง gynecomastia ก็อาจเลือกที่จะใส่ “บราผู้ชาย” (male bra) ซึ่ง
กันไม่ได้จนถึงปัจจุบนั สำ�หรับทีต่ กลงใช้รว่ มกันคือ การบอกขนาด จะทำ�ให้เต้านมดูเล็กลง
ยกทรงด้วยตัวเลขและตัวอักษร โดยตัวเลขบอกความยาวรอบอก
ใน ค.ศ.2007 Elena N. Bodnar นักวิทยาศาสตร์ชาว
และตัวอักษร (A B C D E F) บอกขนาดของคัพ (cup) หรือ
ขนาดของเต้านม เช่น ยกทรงขนาด 34B หมายถึง ยกทรงที่มี ยูเครน ได้จดสิทธิบัตร “ยกทรงฉุกเฉิน” ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
ความยาวรอบอกวัดที่ฐานนมเท่ากับ 34 นิ้ว และขนาดของ อีก 2 คน คือ Raphael C. Lee กับ Sandra Marijan ที่ประเทศ
คัพเท่ากับ B โดยค่าของคัพคำ�นวณจากความแตกต่างระหว่าง สหรัฐอเมริกา โดย “ยกทรงฉุกเฉิน” สามารถเปลีย่ นเป็นหน้ากาก
ความยาวรอบอกที่วัดผ่านหัวนมกับความยาวรอบอกที่วัดที่ ป้องกันแก๊สพิษ อันเกิดจากระเบิดสารเคมี สารพิษชีวภาพ
ฐานนม ค่าของคัพเริ่มจากน้อยไปหามาก กล่าวคือ A น้อยที่สุด และสารพิษอื่นๆ ได้ ซึ่งความคิดที่จะประดิษฐ์หน้ากากฉุกเฉินนี้
F มากที่สุด (สำ�หรับประเทศที่ใช้ระบบเมตริก ตัวเลขความยาว เกิ ด มาจากประสบการณ์ ที่ ไ ด้ เ ห็ น การระเบิ ด ของโรงไฟฟ้ า
พลังงานนิวเคลียร์เชียร์ โนบีล (Chernobyl nuclear disaster)
รอบอกจะใช้เซนติเมตรแทนนิ้ว)
ในประเทศยูเครนเมื่อ ค.ศ. 1986
ขนาดของคัพมีความสัมพันธ์กบั ความยาวรอบอก ทัง้ นีเ้ พราะ
ใน ค.ศ. 2009 รางวัลอีกโนเบล สาขาสาธารณสุข จึงได้
ขนาดของเต้านมสตรีจะเปลี่ยนไปตามขนาดของหน้าอก ดังนั้น
คัพ B บนหน้าอก 34 นิ้ว จะไม่เท่ากับคัพ B บนหน้าอก 36 นิ้ว มอบให้กับนักประดิษฐ์ทั้งสาม โดยผู้ที่ ไปรับรางวัลคือ Elena N.
ซึง่ ความแตกต่างนีท้ �ำ ให้ยกทรงแต่ละแบบมีขนาดให้เลือกถึง 36 Bodnar
ขนาด นอกจากนีข้ นาดยกทรงของแต่ละยีห่ อ้ ก็ยงั แตกต่างกันไป
อีกด้วย
การใส่ยกทรงที่ ไม่พอดีตวั อาจทำ�ให้ปวดหลังและคอได้ ผู้ ใส่จงึ
ควรที่จะทดลองใส่ก่อนซื้อทุกครั้งที่เปลี่ยนยี่ห้อ หรือเมื่อน้ำ�หนัก
ตัวเปลี่ยนไปก็ควรทดลองใส่ก่อนซื้ออีกเช่นกัน จึงไม่น่าแปลกที่
สตรีประมาณร้อยละ 80-85 ใส่ยกทรงผิดขนาด เพราะยังคงซื้อ
ยกทรงตามขนาดเดิมที่ใช้อยู่
ยกทรงเป็นสินค้าแฟชั่นที่ผลิตขึ้นเพื่อความสวยงามมากกว่า
เพื่อประโยชน์ ใช้สอย แต่ก็ยังมียกทรงที่ผลิตขึ้นเพื่อส่งเสริม
สุขภาพด้วย ได้แก่
ยกทรงให้นม (nursing bra) เป็นยกทรงที่สตรี ใช้ ในช่วงให้
นมลูก ซึ่งสามารถให้นมบุตรได้ โดยไม่ต้องถอดยกทรง ด้วยการ
ออกแบบให้ส่วนที่ประคองเต้านมสามารถเปิดและปิดได้ด้วยมือ
เพียงข้างเดียว

Elena N. Bodnar กำ�ลังสาธิตการเปลี่ยน “ยกทรงฉุกเฉิน”
ให้เป็นหน้ากากป้องกันสารพิษ ในงานประกาศรางวัลอีกโนเบล
ที่มา: https://www.improbable.com/ig/winners/

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำ�ให้ขำ� แล้วจึงได้คิด
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.ac.th

สื่อสังคมออนไลน์
แหล่งข้อมูลสำ�คัญที่สะท้อนปัญหาครอบครัวยุคใหม่

ปัจจุบนั อินเทอร์เน็ตมีบทบาทในแทบทุกมิตขิ องชีวติ คนสมัยนี้
ตัง้ แต่การรับข่าวสารต่างๆ การติดต่อกับสังคมเพื่อน การซือ้ ของ
หรือการค้นคว้าหาข้อมูล นอกจากนั้น อินเทอร์เน็ตยังมีบทบาท
สำ�คัญอีกประการหนึ่งในชีวิตของคนยุคนี้ คือ เป็นที่พึ่งในการ
ปรึกษาปัญหาชีวติ หลายคนเลือกทีจ่ ะนำ�ปัญหาส่วนตัวมาปรึกษา
กับชุมชนออนไลน์มากกว่าปรึกษากันครอบครัวหรือคนใกล้ตัว
อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นแหล่งข้อมูลสำ�คัญ ในการสร้าง
ความเข้ า ใจประเด็ น ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทย
ยกตัวอย่างเช่น ในพันทิป ซึง่ เป็นเว็บบอร์ดที่ ได้รบั ความนิยมทีส่ ดุ
ในประเทศ จะพบว่าเป็นแหล่งที่คนทุกเพศทุกวัยจำ�นวนมาก
เลือกใช้ปรึกษาปัญหาส่วนตัว อาจเป็นเพราะการปรึกษาปัญหา
ส่วนตัวในชุมชนออนไลน์เช่นนี้ ไม่จ�ำ เป็นต้องเปิดเผยตัวตน ทำ�ให้
คนกล้าเล่าปัญหาของตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ สังคมออนไลน์
นั้ น เปิ ด กว้ า งให้ ค นสามารถเข้ า มาช่ ว ยแสดงความคิ ด เห็ น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้หลากหลาย ทำ�ให้ ได้รับคำ�แนะนำ�
จากที่ปรึกษาจำ�นวนมาก
จากมุมมองคนทำ�วิจยั จึงมองว่าการดึงข้อมูลทีม่ อี ยู่ในสังคม
สื่อออนไลน์มาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง จึงได้ทำ�งานวิจัยที่สำ�รวจข้อมูลจาก
สื่อสังคมออนไลน์สองแหล่ง คือ พันทิป และเฟซบุก๊ โดยประเด็น
ทีผ่ เู้ ขียนสนใจ คือ เรื่องผลกระทบของการมีลกู ต่อชีวติ การทำ�งาน
ของคนในครอบครัว เนื่องจากการมีลูกมักส่งผลต่อการจัดการ
เวลาระหว่างชีวิตการทำ�งานและการเลี้ยงลูก
โดยทั่วไปแล้ว การวิจัยในประเด็นลักษณะนี้มักใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพ ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสนทนากลุ่ม
ซึง่ ทำ�ให้ ได้ความคิดเห็นทีเ่ ป็นระดับลึกแต่จากจำ�นวนคนไม่มากนัก
การใช้ขอ้ มูลจากสื่อสังคมออนไลน์จงึ มีขอ้ ดีคอื สามารถได้ขอ้ มูล
ที่เป็นเชิงคุณภาพจากคนจำ�นวนมากกว่าที่นักวิจัยสามารถไป
สัมภาษณ์เองได้ อย่างในประเด็นเรื่องผลกระทบของการมีลูก

ภาพจาก https://news.mthai.com/webmaster-talk/
news-focus/623978.html

ต่อชีวิตการทำ�งาน พบว่า ภายในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา
มีแม่ๆ (และพ่อๆ ด้วย แต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่า) มาเขียนปรึกษา
ปัญหาเรื่องการมีลกู และชีวติ การทำ�งานประมาณกว่า 300 กระทู้
ในพันทิป และมีคนเขียนโพสต์แบ่งปันประสบการณ์ของตนเอง
ในเพจสาธารณะเฟซบุ๊กอีกราว 300 โพสต์ (ในเฟซบุ๊ก มีความ
ยากในการเข้าถึงข้อมูลมากกว่าพันทิป เพราะการโพสต์ โดยมาก
เป็นการโพสต์ส่วนตัว งานวิจัยนี้จึงเลือกเฉพาะข้อความในเพจ
สาธารณะของเฟซบุ๊ก)
ผูท้ มี่ าปรึกษาปัญหาเกีย่ วกับชีวติ การทำ�งานหลังมีลกู ในสังคม
ออนไลน์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ คนที่ ได้ลาออก
จากงานเพื่อมาเป็นแม่เต็มเวลา (หรือพ่อเต็มเวลา) และคนที่ยัง
คงทำ�งานอยู่ โดยแต่ละกลุ่มต่างมีประเด็นความทุกข์ ใจแตกต่าง
กันไป เนื่องจากข้อมูลที่ ได้จากทัง้ พันทิปและเฟซบุก๊ มีจ�ำ นวนมาก
จึงสามารถนำ�มาวิเคราะห์ประเด็นโดยใช้เทคนิคต่างๆ ได้หลาย
รูปแบบ เช่น การหาความสัมพันธ์ของคำ�  คือ การนำ�ข้อความ
ทั้งหมดมาประมวลว่า เมื่อผูต้ งั้ กระทู้/โพสต์ข้อความใช้คำ�ๆ หนึง่
มักมีคำ�อะไรปรากฏใกล้ๆ บ้าง
การนำ�คำ�ทั้งหลายมาหาความสัมพันธ์ของคำ�กัน ก็สามารถ
สะท้อนภาพปัญหาที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนที่ออกจากงาน
และคนที่ ยั ง คงทำ � งานอยู่ เช่ น สำ � หรั บ คนที่ อ อกจากงาน
เมื่อพูดคำ�ว่า “เลี้ยงลูก” คำ�ที่มักปรากฏอยู่ ใกล้เคียงมีคำ�ว่า
“เบื่อ” “เหงา” “ลำ�บาก” และ “น้อยใจ” ในขณะที่สำ�หรับคนที่
ยังคงทำ�งานอยู่ เมื่อพูดคำ�ว่า “เลี้ยงลูก” คำ�ที่มักปรากฏอยู่ใกล้
เคียง จะมีคำ�ว่า “ขอโทษ” “เสียใจ” และ “คิดถึง” ซึ่งเป็นภาพที่
สะท้อนให้เห็นประเด็นปัญหาทีร่ บกวนจิตใจทีแ่ ตกต่างกันระหว่าง
คนสองกลุ่มนี้เป็นอย่างดี
การนำ�ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์มาใช้จำ�เป็นต้องเข้าใจ
ถึ ง ข้ อ จำ � กั ด ของข้ อ มู ล ประเภทนี้ ด้ ว ย ประเด็ น หนึ่ ง ที่ สำ � คั ญ
อย่างยิ่ง คือ การตระหนักว่าข้อมูลที่ ได้จากออนไลน์นี้ ไม่ได้
สะท้อนปัญหาของคนทั้งประเทศ ประการแรก คนที่มาโพสต์
ข้อความเพื่อตั้งกระทู้ คือ คนที่มีปัญหา ส่วนคนที่ ไม่มีปัญหาก็
ไม่ได้มาตั้งกระทู้ ดังนั้นปัญหาที่พบในโลกออนไลน์จึงอาจจะดู
รุนแรงกว่าในโลกความเป็นจริง ประการที่สอง คนที่มาโพสต์
ข้อความออนไลน์ จะเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงสื่อสังคมเหล่านี้
ดังนัน้ จึงอาจสะท้อนภาพของเพียงบางกลุม่ คนเท่านัน้ การเลือก
ประเด็นที่จะนำ�มาวิจัยจึงต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะของ
ผู้ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูล
จากสื่อสังคมออนไลน์มขี นาดใหญ่มาก และมีศกั ยภาพอย่างมาก
ในการสร้างความเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
ทุกวันนี้ จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่นักวิจัยทั้งหลายไม่ควรมองข้าม
aaaaaaaaa
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

“สังคมยุคดิจิทัล”

ภาพจาก https://j7152.wordpress.com/

https://www.altushost.com/tag/tips-and-tricks/

สังคมยุคดิจิทัล เป็นสังคมที่สื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อ
การดำ�เนินชีวิต ช่วยให้ผู้คนในสังคมมีความสะดวกในการติดต่อ
สื่อสารและสืบค้นข้อมูล สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทกุ ที่ ทุกเวลา
ส่งผลต่อวิธีคิดของตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ คนร่วมสมัยใน
ยุคดิจิทัลจึงต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี ต้องพัฒนา
ความรู้และการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำ�สารสนเทศ
มาช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง การเรี ย นรู้ ส่ิ ง ใหม่
ไม่หยุดนิ่ง แล้วประยุกต์ ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำ�ให้การ
ทำ�งานในอนาคตย่อม work และ win แน่นอน แนวโน้มสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 6 ประการ คือ
1. ทำ�งานได้ทกุ ที่ ทุกเวลาบนสมาร์ทโฟน ผูค้ นจำ�นวนมาก
ใช้สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตในการทำ�งานมากขึ้น ทำ�ให้รูปแบบการ
ทำ�งานกำ�ลังเปลี่ยนไป
2. โลกาภิวัตน์เชื่อมต่อโลกแบบไม่มีขีดจำ�กัด โลกาภิวัตน์
เป็นยุคที่ผู้คนติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกันได้ง่าย
อย่างไร้ขีดจำ�กัด เทคโนโลยีจึงช่วยอำ�นวยความสะดวก ให้การ
ทำ�งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. “คลาวด์” (Cloud) ศูนย์รวมการทำ�งานร่วมกัน การ
ประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลลักษณะ “คลาวด์” เข้ามามี
บทบาทต่อการทำ�งานร่วมกัน ทำ�ให้การค้นหาและเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูลได้รวดเร็ว เพิม่ ศักยภาพในการประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
จำ�นวนมหาศาลได้แบบ Real-time
4. การทำ�งานร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะ การทำ�งานโดย
อาศัยเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) จะช่วยยกระดับ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น
5. ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล Big Data “Big Data”
เป็นข้อมูลดิบที่มีขนาดใหญ่ นำ�มาวิเคราะห์และบริหารจัดการ
ให้เป็นระบบได้ด้วยเทคโนโลยี สามารถดึงข้อมูลมาใช้ ได้ทุกครั้ง
ที่ต้องการ รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ ได้
6. ซอฟต์ แ วร์ เ พื่ อ การทำ � งานที่ ยื ด หยุ่ น และคล่ อ งตั ว
องค์กรยุคใหม่มคี วามยืดหยุน่ และคล่องตัวมากขึน้ มุง่ เน้นให้ทกุ คน
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวกในการ
ทำ�งานร่วมกันได้ ทำ�ให้เพิม่ ศักยภาพของคน และเพิม่ ประสิทธิผล
ความสำ�เร็จของงาน
ที่มา:
อาภาภัทร บุญรอด. “เข้าใจพฤติกรรม Connected Consumers ชาวไทย
ในยุ ค สั ง คมดิ จิ ทั ล ”. [ระบบออนไลน์ ] . แหล่ ง ที่ ม า http://www.
bangkokbiznews.com/blog/detail/641241 (30 สิงหาคม 2561)
จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย). “เรียนรู้ปรับตัว ก้าวทัน 6 เทรนด์ การทำ�งานในยุค
ดิจทิ ลั “. [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า https://th.jobsdb.com/th-th/articles/
(30 สิงหาคม 2561)
เสาวลักษณ์ พันธบุตร. “อยู่อย่างคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัล”. [ระบบออนไลน์].
แหล่งที่มา https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/
view/111551 (31 สิงหาคม 2561)
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ประชากรประชุมกัน

ธีรนงค์ สกุลศรี

teeranong.sak@mahidol.ac.th

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง
มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
เป็นประธานในพิธเี ปิดการประชุมนานาชาติเรื่อง การจดทะเบียนเกิด
ปัญหาสุขภาพและสังคมของผู้อพยพชาวเมียนมาในประเทศไทย
ทีจ่ ดั ขึน้ ทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม
2561 ภายใต้ โครงการทีส่ นับสนุนโดยสหภาพยุโรป และดำ�เนินงานโดย
มู ล นิ ธิ ศุ ภ นิ มิ ต แห่ ง ประเทศไทยและมู ล นิ ธิ เ พื่ อ เยาวชนชนบท
ร่วมกับโครงการการย้ายถิน่ อย่างปลอดภัย ทีส่ นับสนุนโดยกองทุน
Mekong – ROK Cooperation Fund ดำ�เนินงานโดยสถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม และร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน วิทยาลัย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า คณะสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ The Southeast Asia
Junction (SEA Junction) โดยมีผู้แทนเกือบ 200 คนจากภาค
วิชาการ ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน นักศึกษาไทยและนักศึกษา
ชาวเมียนมาในประเทศไทยได้มาร่วมการประชุมครั้งนี้
เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำ�ประเทศไทย นายเปียร์ก้า
ตาปิโอลา ได้ ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของ
สหภาพยุโรปในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ในกระบวนการธรรมาภิบาลและการพัฒนา” ในการประชุมครั้งนี้
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เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดู
ได้จาก www.ipsr.mahidol.ac.th
เสวนาครัง้ ทีี่ 1016 “มิตจิ ติ นิสยั ทีซ่ อ้ นเหลื่อมระหว่างชาย หญิง และ
เควียร์ ในประเทศไทย” Assistant Professor Dr. Bhubate
Samutachak Mr. Niphon Darawuttimapakrorn Mr.
Natthaphong Ruchirongnangkoon Mr. Khomkrit Tapienthong,
8 ส.ค. 61
เสวนาครั้งที่ 1017 “Precarity of Thai Migrant Workers and
Racialized Stratification” Associate Professor Dr. Sudarat
Musikawong, 15 ส.ค. 61
เสวนาครัง้ ที่ี 1018 “ลัดเลาะเมืองจีน : การนำ�เสนอบทความวิชาการ
ที่การประชุม APA” ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ ผศ.ดร.จงจิตต์
ฤทธิรงค์ กาญจนา เทียนลาย กัญญาพัชร สุทธิเกษม กัญญา
อภิพรชัยสกุล วรรณี หุตะแพทย์ นิพนธ์ ดาราวุฒมิ าประกรณ์ วิภาพร
จารุเรืองไพศาล จีรวรรณ หงษ์ทอง พอตา บุนยตีรณะ, 29 ส.ค. 61
เสวนาครั้งที่ี 1019 “HPV vaccination among adolescents in
a selected district of Bangladesh: Experience of process
documentation” Associate Professor Dr. Fariha Haseen,
29 ส.ค. 61
เสวนาครั้งที่ี 1020 “Erasmus+ experience sharing session”
Mr.Mongkon Thongchaithanawut and Mr.Pongpaiboon
Tularug, 5 ก.ย. 61
เสวนาครั้งที่ี 1021 “Skill Migration in Southeast Asia”
Assistant Professor Dr. Sakkarin Niyomsilpa, 19 ก.ย. 61
เสวนาครั้ ง ที่ 1022 “Thai Migrant Workers Abroad:
An Ethnographic Research in South Korea presented at
4th APA Conference in Shanghai” Ms. Reena Tadee, 26 ก.ย. 61
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

พิพิธสาระประชากรและสังคม สาระที่3:
ประชากรไทยในสมัยรัชกาลที่ 9

หนังสือพิพิธสาระประชากรและสังคม
เล่มนี้ ได้รวบรวมสาระทีเ่ กีย่ วกับประชากรที่
อยู่ในสมัยรัชกาลที่ 9 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปมาก ประชากรไทยเปลี่ยนผ่านจากที่
เคยมีอัตราเพิ่มต่ำ�เมื่อต้นรัชกาลไปสู่การ
ระเบิดของประชากรในช่วงกลางรัชกาล
และกลั บ มามี อั ต ราเพิ่ ม ต่ำ � อี ก ครั้ ง เมื่ อ
ปลายรัชกาล ประชากรมีอายุสงู ขึน้ อย่าง
รวดเร็วเมื่อปลายรัชกาล คนไทยที่เคย
อยู่ ในชนบทเป็นส่วนใหญ่เมื่อต้นรัชกาล
ได้เข้ามาอาศัยอยู่ ในเมืองมากกว่าครึ่ง
เมื่อปลายรัชกาล สัดส่วนของคนที่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรได้
ลดลงอย่างมาก คนไทยมีการศึกษาดีขึ้น สามารถอ่านออกเขียนได้
เมื่อปลายรัชกาล นับว่าประชากรและสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก ในช่วงเวลา 70 ปีในสมัยรัชกาลที่ 9
ท่านใดสนใจติดต่อได้ท:ี่ โครงการเผยแพร่ขา่ วสารและการศึกษา
ด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4
ต่อ 100 หรือ 427
download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/
ipsrbeta/th/BookReport.aspx
aaaaaaaaa

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

บล็อกเกอร์วัยเก๋าในวัยเกินร้อยปี

ไม่เพียงคนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสนใจกับสื่อโซเชียลมีเดียในยุค
4 จีเท่านั้น คุณยายทวดแด็กนีี ชาวสวีเดนก็เช่นเดียวกัน ที่ ไม่ยอม
อยู่เฉยๆ แต่ ให้ความสนใจกับการเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุ
99 ปี และได้กลายเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังที่มีอายุมากที่สุดในโลก
ตั้งแต่อายุ 100 ปี ในบล็อกที่ชื่อว่า “SimpleSite” ปัจจุบันคุณยาย
ทวดแด็กนีมี อี ายุ 106 ปี แล้ว (เกิดเมื่อ 8 พฤษภาคม 1912) ยังคง
รักในการเป็นบล็อกเกอร์ และมีแฟนเพจที่ติดตามเฟซบุ๊คมากกว่า
6 พันคน คุณยายทวดแด็กนีชอบเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเอง เช่น
ความทรงจำ�ในวัยเด็ก ขนมทีช่ อบทำ� รูปทีบ่ า้ น ประเพณีตา่ งๆ ของ
ประเทศสวีเดน เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผู้สูงอายุ และหวังว่าจะ
เป็นตัวแทนของผู้สูงวัยที่มีพลัง
คุณยายทวดแด็กนียังได้บอกว่า
ชีวติ ทีย่ นื ยาวของคุณยายเกิดจากสอง
องค์ประกอบหลักคือ การมียนี ส์ทดี่ แี ละ
ความอยากรู้ ถึงแม้คุณยายทวดจะ
สูงวัยแล้ว แต่ก็ไม่หยุดทีจ่ ะเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่
การเป็ น บล็ อ กเกอร์ ไ ม่ ใ ช่ สิ่ ง สุ ด ท้ า ย
ที่ จ ะทำ �  สิ่ ง ที่ ต อนนี้ กำ � ลั ง พยายาม
เรียนรู้อยู่คือ การเล่น Instagram
สมกับเป็นคุณยายทวดยุค 4 จีจริงๆ
แหล่งข้อมูล: https://blog.simplesite.com/2016/09/worlds-oldest-bloggeris-104-dagny-carlsson.html
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สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

ประชากรสูงอายุไทย ในปี 2561

ประชากรไทยมี อายุยืนยาวขึ้น เห็นได้จากอายุ
คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2507
ผู้ชายไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพียง 55.9 ปี
และขยับขึ้นเป็น 72.2 ปี ในปี 2561 ในขณะที่ผู้หญิง
มีอายุคาดเฉลี่ย 62 ปี ขยับขึ้นเป็น 78.9 ปี ปัจจุบัน
ในปี 2561 ประเทศไทยได้เข้าสูส่ งั คมสูงวัยแล้ว (Aged
society) โดยประชากรสูงอายุราว 18% ของประชากร
ทั้งหมด หรือมีจำ�นวน 11.8 ล้านคน จากประชากรไทย
66.2 ล้านคน

การทีป่ ระเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” เป็นปรากฏการณ์
ที่ ป ระเทศ และหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ต้องตระหนัก และเตรียมรับมือ ทัง้ ในด้านการสาธารณสุข
การเงินการคลัง แรงงาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ตัวปัจเจก ทีต่ อ้ งเตรียมพร้อมตนเองทัง้ ทางร่างกายและ
จิตใจให้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีพลัง

แหล่งข้อมูล : การสำ�รวจการเปลีย่ นแปลงของประชากร สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ พ.ศ. 2507
สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561
aaaaaaaaa
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ข่าวสถาบันฯ
17-18 ก.ค. 61 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำ�เนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) c 19-20 ก.ค. 61 สัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียน
การสอน ครั้งที่ 28 “LET’S MOVE TOGETHER (BIG CHANGE)” ณ ลำ�พวา อัมพวา รีสอร์ท
สมุทรสงคราม c 23-26 ก.ค. 61 ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี จัดอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ ครั้งที่ 2/2561” ณ สถาบันฯ รูป 1 c 23 ก.ค. 61 สถาบันฯ พิธีทำ�บุญตักบาตร และ
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาส
มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ณ สำ�นักงานอธิการบดี ม.มหิดล c 1 ส.ค. 61 ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวงาน “มหิดลวันแม่” ประจำ�ปี 2561 โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน
รางวัลแม่ 100 ปี กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัล ณ สถาบันฯ c 2 ส.ค. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์
ผู้อำ�นวยการ กราบทูลเบิกตัวผู้เข้ารับประทานรางวัล “แม่ 100 ปี” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ถวายรายงานประจำ�บอร์ดนิทรรศการ
“ความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวไทยฯ” และ นางสมปรารถนา นามขาน รับรางวัล “แม่ด-ี บุคลากรเด่น”
ในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำ�ปี 2561 ณ ม.มหิดล c 3-5 ส.ค. 61 สถาบันฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการ
งาน Thailand Social Expo 2018 โดยมี ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ จัดแสดง
โปสเตอร์งานวิจัยด้านผู้สูงอายุ ณ อิมแพค เมืองทองธานี c 6-8 ส.ค. 61 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย
ร่วมประชุม International Labour Migration in the Shifting World: New Insights and
Policy Challenges และบรรยายเรื่อง Cross Border Migration in SEA ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
c 7 ส.ค. 61 สถาบันฯ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ (EdPEx) ม.มหิดล ประจำ�ปี 2561 โดยมี
ผศ.พ.อ.นพ.ดุสิต สถาวร รองผู้อำ�นวยการ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เป็นประธานกรรมการ c 14 ส.ค. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผูอ้ �ำ นวยการ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
ต้ อ นรั บ คณะจากสำ � นั ก ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสุ ข ภาพจิ ต กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข
c 17-18 ส.ค. 61 สถาบันฯ จัดโครงการ IPSR-CSR ระยะที่ 3: ฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรี
ณ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี c 23-25 ส.ค. 61 สถาบันฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ The International Conference on Birth Registration, Health and Social
Issues of Myanmar Migrants in Thailand ณ สถาบันฯ รูป 2 c 24 ส.ค. 61 ผศ.ดร.ภูเบศร์
สมุทรจักร และคณะกรรมการ R2R จัดประชุมโครงการ R2R Forum ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ทบทวน R2R
เพื่อเดินหน้าพัฒนาผลงาน” ณ สถาบันฯ c 3-8 ก.ย. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ และ
รศ.ดร. อารี จำ�ปากลาย ร่วมประชุม Project Meeting at University of Vienna, ออสเตรีย และ
International Scientific Conference on “Adaptation in Motion-Linking Climate Change,
Migration and Resilience” เยอรมนี c 5-7 ก.ย. 61 น.ส.กุลภา วจนสาระ ผู้ชำ�นาญการพิเศษ
ร่วมประชุ
ม International Forum on Developing an Advocacy Agenda for Abortion in the
21st Century and Making Change Happen โปรตุเกส c 7 ก.ย. 61 โครงการ Happy University
จัดประชุมหัวหน้ายุทธศาสตร์ขบั เคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารขับเคลื่อน
ความสุขให้บคุ ลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ตอ่ การขับเคลื่อนแนวทางการสร้างสุขทีเ่ หมาะสมให้
กับองค์กรต่อไป ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ c 7-9 ก.ย. 61 โครงการ Happy
University จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “YOUNG HAPPINESS AGENTS: CREATING HAPPINESS
WORLD THROUGH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT” แก่กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4
ณ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ c 7 ก.ย. 61 สถาบันฯ จัดอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อม
การอพยพหนีไฟ ณ สถาบันฯ c 12 ก.ย. 61 รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่�ำ และคณะ ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้
เพื่อปวงชน (สรพ.) สนับสนุนโดย บริษัท ปตท. จำ�กัด(มหาชน) จัดประชุมนำ�เสนอผลการศึกษาวิจัย
และการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การจัดการศึกษาทางเลือกและผลทีเ่ กิดขึน้ ในบริบทของสถาบันการเรียนรู้
เพื่อปวงชน รูป 3 c 13 ก.ย. 61 คณะนักศึกษาสถาบันฯ ร่วมจัดพิธีไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2561
ณ สถาบันฯ c 14 ก.ย. 61 สถาบันฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำ�ปีงบประมาณ 2561 เพื่อแสดง
ความรักความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ รูป 4

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c

ช่วยกันประหยัด

รูป 1

รูป 2

รูป 3

รูป 4

“สำ�นักงานสมัยใหม่
รถ กระดาษ น้ำ� โทร ไฟ
ใช้ประหยัด”

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536
ปณจ.พุทธมณฑล

อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

QR code สำ�หรับเข้าเว็บไซต์
จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา

สถาบั นวิ จั ย ประชากรและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ต.ศาลายา อ.พุ ท ธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศั พ ท์ 0-2441-0201 0-2441-9666 โทรสาร 0-2441-9333
E-mail : directpr@mahidol.ac.th, Website: www.ipsr.mahidol.ac.th ทีป่ รึกษา รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันฯ บรรณาธิการ จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ปราโมทย์ ประสาทกุล ศุทธิดา ชวนวัน
กองบรรณาธิการ กมลชนก ขำ�สุวรรณ กฤติญา สำ�อางกิจ กาญจนา เทียนลาย กาญจนา ตัง้ ชลทิพย์ จรัมพร โห้ล�ำ ยอง เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ธีระพงศ์ สันติภพ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ พอตา บุนยตีรณะ
เพ็ญพิมล คงมนต์ ภาสกร บุญคุม้ มนสิการ กาญจนะจิตรา โยธิน แสวงดี รีนา ต๊ะดี วรชัย ทองไทย ศิรนิ ันท์ กิตติสุขสถิต สักกรินทร์ นิยมศิลป์ สิรนิ ทร์ยา พูลเกิด สุชาดา ทวีสทิ ธิ์ สุภาณี ปลืม้ เจริญ
สุรยี พ์ ร พันพึง่ เสาวภาค สุขสินชัย อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ อมรา สุนทรธาดา อารี จำ�ปากลาย ฝ่ายศิลป์ สมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว จุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว ฝ่ายสมาชิก จีรวรรณ หงษ์ทอง
ติดต่อสอบถาม โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 100 หรือ 0-2441-9666
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