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กลัวการเปลี่ยนแปลงไปทำ�ไม……… ถ้า…………
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การทำ � ครอบครั ว ให้ อ บอุ่ น ยากไหม เชื่ อ ว่ า คำ � ตอบคื อ ยาก
ถึง ยากมาก เพราะ สังคม สิง่ แวดล้อม ความเจริญทางด้านวัตถุ ความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรง และ
ตลอดเวลา ทุกคนต้อง “ปรับตัว” และต้อง “อยูร่ อด” ให้ ได้ สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ แน่นอนต้องส่งผลต่อความอ่อนแอและ
เปราะบางของ “สมาชิกครอบครัว” และ “ครอบครัว” มากขึ้นเรื่อยๆ
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ทำ�ให้สมั พันธภาพและการสื่อสารของสมาชิก
ในครอบครัวลดน้อยลง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน “ครอบครัว”
เกิดความสับสน ทำ�ให้ความรับผิดชอบในครอบครัวไม่ชดั เจน สมาชิกใน
ครอบครัวเหินห่างกันมากขึน้ ต่างคนต่างทำ�งาน พ่อแม่ให้เวลาดูแลลูก
ลดน้ อ ยลง การช่ ว ยเหลื อ พึ่ ง พากั น ในครอบครั ว เป็ น เรื่ อ งยุ่ ง ยาก
ตัวใครตัวมัน ยิ่งไปกว่านั้น สภาพแวดล้อมการทำ�งานปัจจุบันที่เต็มไป
ด้วยการแข่งขัน การไขว่คว้าความก้าวหน้าในงาน ค่านิยมการสร้าง
ครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบและทันสมัย
สร้างความกดดันให้กับสมาชิกครอบครัวทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คนวัยทำ�งานที่ต้องรับภาระดูแลสมาชิกที่เป็นรุ่นลูกหลาน และสมาชิก
ที่เป็นรุ่นพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายอีกด้วย
จากการสำ�รวจ “ครอบครัวอบอุน่ คนทำ�งาน” จำ�นวน 4,881 คน
ที่กำ�ลังทำ�งานอยู่ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และ วิสาหกิจชุมชน จำ�นวน 100 องค์กร
ในประเทศไทย เมื่อปี 2561 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ โดยศึกษาใน 3 องค์ประกอบ คือ “ความอบอุ่น”
วั ด จากสั ม พั น ธภาพและบทบาทหน้ า ที่ “ความเข้ ม แข็ ง ” วั ด จาก
การพึ่งพาตนเองและความเข้มแข็งทางสังคม และ “ความสงบสุข”
วัดจาก ระดับความรุนแรงในครอบครัว พบว่า ภาพรวม “ครอบครัว
อบอุ่น”ของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 71.9 คะแนน เมื่อจำ�แนก
เป็นรายองค์ประกอบพบว่า
“ความสงบสุข” มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ 78.9 คะแนน ตัวชีว้ ดั
ของ “ความสงบสุ ข ”
เช่น การใช้ความรุนแรง
ในครอบครั ว ด้ า นกาย
จิ ต ใจ พฤติ ก รรมการ
ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เล่น
การพนัน การใช้เหตุผล
ในการแก้ปัญหาร่วมกัน
และการปฏิ บั ติ ต ามคำ �
สอนทางศาสนา
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ค่าคะแนนเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ “ความอบอุ่น” คือ 75.6 คะแนน
ตัวชี้วัด เป็นเรื่องเกี่ยวกับ สัมพันธภาพและบทบาทหน้าที่ในครอบครัว
ด้านสัมพันธภาพ เช่น การสื่อสารพูดคุย การใช้เวลาร่วมกัน ความไว้เนือ้
เชื่อใจ ความเคารพต่อความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่วนบทบาทหน้าที่
เช่น การทำ�หน้าที่ตามความเหมาะสม สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีการใช้คุณธรรมในการดำ�เนินชีวิต
ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ที่ ไ ด้ ค ะแนนน้ อ ยที่ สุ ด ในการสำ � รวจ ได้ แ ก่
“ความเข้ ม แข็ ง ” คื อ 61.1 คะแนน ตั ว ชี้ วั ด เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
การพึง่ พาตนเองและความเข้มแข็งทางสังคม เช่น ครอบครัวมีเงินเก็บ
ที่สามารถใช้ ในการแก้ปัญหาเมื่อยามฉุกเฉิน สมาชิกสามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพที่จำ�เป็น การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ครอบครัว
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน ได้รับและสามารถให้ความช่วยเหลือ
ต่อเพื่อนบ้านเมื่อเผชิญภาวะวิกฤติ
นอกจากนี้ ผลจากการสำ�รวจ “ครอบครัวอบอุ่น” พบประเด็นน่า
สนใจ ได้แก่
v การอาศั ย อยู่ ร่ ว มกั น ทุ ก วั น หรื อ เกื อ บทุ ก วั น และการมี เ วลา
อยู่กับครอบครัวที่เพียงพอมี ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกต่อค่าคะแนน
ครอบครัวอบอุ่น
c ครอบครัวคนทำ�งานที่แต่งงานและอยู่ร่วมกันมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ครอบครัวอบอุ่น สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ครอบครัวกลุ่มที่เป็นโสด
ส่วนครอบครัวกลุม่ คนทำ�งานทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันโดยไม่ได้แต่งงานมีคา่ คะแนน
เฉลีย่ ครอบครัวอบอุน่ ต่�ำ กว่าครอบครัวคนทำ�งานกลุม่ สถานภาพสมรส
อื่น
c ครอบครั ว คนทำ � งานที่ มี ส มาชิ ก เป็ น ผู้ สู ง อายุ มี ค่ า คะแนน
ครอบครัวอบอุน่ สูงกว่าครอบครัวคนทำ�งานที่ไม่มสี มาชิกเป็นผูส้ งู อายุ
ผลการสำ�รวจนี้ สะท้อนว่า ครอบครัวไทยยังเป็นครอบครัวขยาย
ทีส่ มาชิกหลากหลายรุน่ ยังอยูร่ ว่ มกันในครอบครัว สมาชิกครอบครัวยัง
ต้องการเวลาทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน และคุณค่าของผูส้ งู อายุในครอบครัวก็ยงั คงอยู่
แม้วา่ “ครอบครัวเรา” ตกในสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ราไม่
สามารถต้านทานได้และต้องอยูร่ อดให้ ได้ หากเราต้องการให้ ครอบครัว
เราอบอุ่น เราต้องทำ�ให้ครอบครัวเรารักใคร่กันอยู่ด้วยกันอย่างสันติ
สมาชิกในครอบครัวหาเวลาทำ�กิจกรรมกันเองในครอบครัวอย่างง่ายๆ
สนุกๆ ใช้เวลาไม่มาก และได้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การทำ�อาหาร
ร่วมกันในครอบครัว ตั้งแต่การร่วมกันคิดเมนู การซื้อส่วนประกอบ
การคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆ การปรุงการชิมร่วมกัน จนออกมาเป็น
เมนูรสเด็ดประจำ�ครอบครัว การร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวในบ้าน
หรือ การประยุกต์ ใช้ 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ
สร้างนิสัย) มาให้สมาชิกในครอบครัวร่วมกันทำ� เช่น การคัดแยกขยะ

เพื่ อ นำ� ไปขายเป็ น มู ล ค่ า เพิ่ ม
สร้างรายได้ ให้กับครอบครัว
แบบง่ายๆ ทั้งยังเป็นกิจกรรม
ที่ ส ร้ า งนิ สั ย เสริ ม วิ นั ย และ
ทั ก ษะชี วิ ต ให้ กั บ เด็ ก ตั้ ง แต่
ในบ้าน ทั้งยังเป็นการคลาย
เหงาให้กับผู้สูงอายุที่ ใช้เวลา
ให้เป็นประโยชน์และสนุกกับ
การคัดแยกขยะเพิ่มรายได้ ให้
กั บ ครอบครั ว ยั ง มี กิ จ กรรม
ในครอบครัวอีกมากมายที่หา
ได้ ทำ�ได้อย่างง่าย ทำ�ได้ทันที
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กิ จ กรรมครอบครั ว อบอุ่น อยู่
ล้อมรอบครอบครัวเรา และ
ค้นเจอด้วยตัวเรากับสมาชิกครอบครัวเรานั่นเอง
ครอบครัวอบอุ่น จึงไม่ใช่เรื่องยากที่สมาชิกในครอบครัวจะร่วม
กันทำ�  ยิ่งพื้นฐานครอบครัวจากการสำ�รวจที่มีความสงบสุขและ
ความอบอุ่นเป็นต้นทุนที่แข็งแกร่งเป็นฐานรากที่แน่นเหนียว เราเพิ่ม
ความเข้มแข็งที่เป็นกิจกรรมการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวที่ทำ�กัน
อยู่แล้วให้กลายเป็นกิจกรรมชีวิตประจำ�วัน การเปลี่ยนแปลงใดๆ
ก็ตามแม้จะรวดเร็วและรุนแรงแค่ไหน ครอบครัวเราก็ ไม่หวั่นไหว….
เป็นครอบครัวอบอุ่นตลอดไป
อ้างอิง:
เฉลิมพล แจ่มจันทร์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่น
ไปสู่ครอบครัวสุขภาวะของคนทำ�งานองค์กรในประเทศไทย (รหัสโครงการ
60-00-0685), 2561.
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. (2559). นโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560–2564). กรุงเทพฯ: กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
Wollny, I., Apps, J., and Henricson, C. 2010. Family wellbeing:
Can government measure family wellbeing?A literature review.
London: Family and Parenting Institute.
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คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
“จังหวัดอะไรมีประชากรแฝงมากที่สุด และมีร้อยละเท่าไร”
เฉลย : สมุทรสาคร ร้อยละ 50.6
รายชื่อผูท้ ่ไี ด้รบั รางวัลพิเศษ กรุงเทพฯ: ประภาพร ภูรปิ ญ
ั ญาคุณ
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกและจับสลากได้รับรางวัล กาญจนบุรี:
กฤษณา ดุลสุวรรณ; พูลศักดิ์ ดุลยสุวรรณ์ กรุงเทพฯ: วิไล
กุศลวิศิษฎ์กุล; รัตนาภรณ์ พุ่มสุวรรณ นครราชสีมา: ไพบูลย์
ถิระเรืองรัตน์
รายชื่อผู้ที่ตอบถูก กรุงเทพฯ: มานิตย์ พุทธโยธา
ท่ า นที่ ได้ รั บ รางวั ล โปรดรอรั บ ของรางวั ล จากกอง
บรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 3
“บอกชื่อประเทศ 10 อันดับแรกของคนต่างด้าวทีข่ ออยูต่ อ่
ในราชอาณาจักรไทยด้วยเหตุผล เพราะขอใช้ชวี ติ บัน้ ปลายใน
ประเทศไทย ช่วงปี 2556-2560 (เลือกตอบมา 5 ประเทศ)”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า
12 หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่
15 มีนาคม 2562 (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณา
ส่งที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีที่ท่าน
ได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ต อบคำ � ถามถู ก และได้ รั บ รางวั ล ใน
“ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 (เมษายน-พฤษภาคม
2562)

aaaaaaaaa

ท่องใต้ทะเลที่อะนิเลา
หลั ง จากเที่ ย วมะนิ ล าไปแล้ ว ผู้ เ ขี ย นได้ เ ดิ น ทางต่ อ ไปยั ง
อะนิ เ ลา (Anilao) ตั้ ง อยู่ เ มื อ งมาบิ นี (Mabini) จั ง หวั ด
บาตั ง กั ส (Batangas) ทางตอนใต้ ข องประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์
จุดหมายปลายทางคือรีสอร์ทริมชายฝั่งทะเล ชมความงาม
ใต้ทะเลและดำ�น้ำ�แบบสกูบา (Scuba) ผู้เขียนตื่นเต้นมากเพราะ
เป็นการดำ�น้ำ�แบบสกูบาในต่างประเทศครั้งแรก เพราะเกรงว่า
จะคุยกับปลาไม่รู้เรื่อง แต่ก็รู้สึกมั่นใจเพราะได้ยินมาว่าอะนิเลา
เป็นสถานทีท่ เี่ หมาะกับนักดำ�น้�ำ มือใหม่ เพราะจุดดำ�น้�ำ อยูไ่ ม่ไกล
จากชายฝั่งและกระแสน้ำ�ไม่แรง
ผู้เขียนต้องตกตะลึงกับความงามใต้ท้องทะเลของอะนิเลาที่
แตกต่างจากไทย มีสัตว์ทะเลแปลกๆ เช่น ทากเปลือยทะเล หรือ
ที่นักดำ�น้ำ�เรียกกันสั้นๆ ว่า นูดี้ (นูดี้บรานช์ หรือ Nudibranch)
ปลากบ (Frog fish) ซึ่งมีตัวโตกว่าที่พบเห็นในประเทศไทย
มีหลากหลายสายพันธุ์ สีสันสดใสสวยงามน่ารัก ม้าน้ำ�ปิ๊กมี่
(Pygmy seahorse) ซึ่งเป็นม้าน้ำ�ขนาดจิ๋ว ที่เป็นไฮไลท์ของ
จุดดำ�น้ำ�ที่นี่ หอยกาบดิสโก้ (Electric disco clam) ที่มีแสง
วิบวับสะท้อนออกมาจากตัว และปลาสตาร์เกเซอร์ (Stargazer)
ซึ่งมีหน้าตาประหลาด ชอบฝังตัวอยู่ในทราย เผยให้เห็นเฉพาะ
ตาทีแ่ หงนมองด้านบนโผล่พน้ พืน้ ทรายขึน้ มา นอกจากนีเ้ รือทีพ่ า

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th

ไปยังจุดดำ�น้ำ�ต่างๆ ก็แปลกไม่แพ้กัน เพราะต้องนั่งเรือแมงมุม
ซึ่งเป็นเรือไม้ที่มีขาเหมือนขาแมงมุมยื่นออกไปทั้งสองด้านเพื่อ
การรักษาสมดุลของเรือ เป็นภูมิปัญญาของชาวฟิลิปปินส์ตั้งแต่
สมัยก่อน
วิวพระอาทิตย์ตกที่อะนิเลาก็สวยไม่เหมือนใครเพราะมีเงา
ของเรือแมงมุมอยู่ด้านหน้าตัดกับแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ท่ี
จวนจะลับขอบฟ้า         aaaaaaaaa
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

ชีวิตเฉียดตายของ นาเดีย

ผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี 2018

ความขัดแย้งทางการเมืองและความต่างในลัทธิแห่งความ
เชื่อเป็นภัยคุกคามสันติภาพโลกที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ การ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะความเห็นต่างกลายเป็นอาวุธสำ�คัญสำ�หรับ
การทำ�สงครามในประเทศ โดยมีผู้หญิง เด็ก เป็นผู้รับผลกระทบ
โดยตรง การตัดสินรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี 2018 นับเป็น
เรื่องที่ โลกต้องจดจำ�  เพราะเป็นการมอบรางวัลสำ�หรับผู้กล้าทั้ง
สองที่มีบทบาทเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กจากการสู้รบ
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก คือ ศัลยแพทย์เดนิส มูเควกี
(Denis Mukwege) ผู้อุทิศตนทำ�งานวันละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง
เพื่อรักษาชีวิตผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดโดยกองกำ�ลังติดอาวุธ และ
นาเดีย มูราด (Nadia Murad) หญิงแกร่งอายุเพียง 23 ปี ชนกลุม่ น้อย
ยาซิดี (Yazidis) ในสาธารณรัฐอิรัก ที่ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มไอซิส
(Islamic State of Iraq and Syria: ISIS) ถึง 3 ครั้ง ถูกล่วงละเมิด
และการทรมานที่ โหดร้ายแต่รอดชีวิตมาได้ราวปาฏิหาริย์ ปัจจุบัน
มีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

มากไปอาศัยชั่วคราวในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ตุรกี และบางส่วน
เดินทางกลับแผ่นดินแม่เพื่อทวงคืนสิทธิ์ ในดินแดนของบรรพบุรุษ  
ความรุนแรงจากสงครามมีอย่างต่อเนื่องเกินกำ�ลังของรัฐบาล
กลางที่จะร่วมหาทางออกเพื่อสันติภาพ องค์การสหประชาชาติ
จำ�เป็นต้องส่งกำ�ลังทหารเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านอาหาร
และเวชภัณฑ์ รวมทัง้ การอพยพลีภ้ ยั ของประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจาก
กลุ่มยาซิดี จำ�เป็นต้องต่อสู้แม้ความสามารถจะด้อยกว่ากองกำ�ลัง
ติดอาวุธไอเอส ผูห้ ญิงและเด็กจึงกลายเป็นเหยื่อของสงครามอย่าง
น่าสะพรึง ถูกจับกุมและถูกล่วงละเมิด และเสียชีวติ นับจำ�นวนหมื่น
มีเพียงส่วนน้อยที่รอดตายและหลบหนีจากค่ายกักกันได้
นาเดียย้อนเหตุการณ์สุดโหดในค่ายกักกันเรื่องการกระทำ�
ของกองกำ�ลังติดอาวุธ เช่น การทุบตี การจี้ด้วยบุหรี่และการล่วง
ละเมิดทางเพศ ค่ายกักกันนั้นเป็นนรกสำ�หรับผู้หญิงเพราะเหมือน
สถานทีค่ า้ ประเวณี ทุกครัง้ ทีก่ องกำ�ลังติดอาวุธปรากฏตัวจะมีเสียง
ร้องระงมของผู้หญิงและวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอด และเมื่อถูกจับได้
ผู้หญิงจะถูกตรวจสอบเรื่องความสะอาด เช่น ผม ปาก ฟัน และ
ตะโกนถามเสมอว่าอายุเท่าไร ยังเป็นสาวบริสุทธิ์ใช่ไหม หญิงสาว
หน้าตาดีจะตกเป็นเป้าหมายแรกโดยไม่สนใจเสียงร้องขอความ
เห็นใจ

นาเดีย มูราด และนายแพทย์เดนีส มูเควกี
กับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี 2018

ภาพ: https://www.theguardian.com/world/nadia-murad 10 Dec. 2018

นาเดีย เคยถูกลักพาตัวจากบ้านเกิดคือ หมู่บ้านโคโช (Kocho)
จังหวัดซินจาร์ (Sinjar) ทางตอนเหนือของอิรกั โดยกลุม่ นักรบไอซิส
เมื่อปี 2014 นาเดียถูกลักพาตัวถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่ออายุ 19
เธอยั ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ช่ ว งเวลาดั งกล่ า วที่ ก ลุ่ม
กองกำ�ลังติดอาวุธยึดพืน้ ที่ ไว้นานถึง 1 ปี 3 เดือน นาเดียถูกจับรวม
กับเพื่อนบ้านอื่นๆอีก 600 คน ซึ่งมีผู้ถูกจับกุมก่อนหน้านี้แล้วถึง
6,700 คน นาเดียถูกบังคับให้กลายเป็น “ซาบายา” (Sabaya) หรือ
ทาสกามารมณ์ ให้กบั สมาชิกของกลุม่ นักรบไอเอส (Islamic State: IS
ชื่อนี้เปลี่ยนจาก ISIS เป็น IS เมื่อเดือนมิถุนายน 2014) ที่เมือง
โมซุล หนึ่งในฐานที่มั่นสำ�คัญในอิรัก เมื่อหนีออกมาจากค่ายกักกัน
ก็ ได้รับข่าวร้ายว่าพี่น้อง 6 ชีวิต และแม่ถูกสังหารแล้ว
ปัจจุบันนาเดียเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีและเป็นผู้ก่อตั้ง
กลุม่ Nadia Initiative เพื่อเป็นตัวแทนช่วยเหลือสตรีและเด็กทีร่ อด
ชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของคนชาติเดียวกันเพียงต่างความ
เชื่อลัทธิศาสนา ระหว่างกลุ่มเชื้อสายยาซิดี (Yazidis) ที่อาศัยใน
ภาคเหนือของอิรกั สูร้ บกับกลุม่ มุสลิมนิกายสุหนี่ เป็นเวลาต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2007 และหนักสุดในช่วง ปี 2014 มีผู้อพยพลี้ภัยจำ�นวน

แผ่นป้ายรณรงค์ยุติความรุนแรงที่บ้านเกิด
ภาพ: https://en.wikipedia.org/wiki/
File:NadiaMuradPlakatLalish300916.JPG

นาเดียไม่เคยหยุดการเคลื่อนไหวเพื่อบอกเล่าให้ โลกรู้ว่าทุก
องค์กรที่เกี่ยวข้องต้องช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กโดยเฉพาะความ
ทุกข์ยากและการกระทำ�ที่ไร้มนุษยธรรมที่ประชาชนเชื้อสายยาซิดี
ที่บ้านเกิดของเธอยังถูกจับกุมโดยกองกำ�ลังติดอาวุธ การออก
มาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและวิงวอนให้ โลกสนใจปัญหาการค้า
มนุษย์และการช่วยเหลือผูพ้ ลัดถิน่ ผูล้ ภี้ ยั จากสงครามล้างเผ่าพันธุ์
โดยเฉพาะความไม่ปลอดภัยของผู้หญิงในบ้านเกิดของเธอ ทำ�ให้
เธอได้รับการยกย่องให้เป็น Goodwill Ambassador และรางวัล
แห่งชีวิตล่าสุดคือ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี 2018
โปรดติดตามผลงานเพื่อสันติภาพโลกของสองผู้กล้า
aaaaaaaaa
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

กุลภา วจนสาระ
kulapa.vaj@mahidol.ac.th

ปรับเปลี่ยน ‘คุก’ ไทยให้เป็น ‘เรือนจำ�สุขภาวะ’:
ว่าด้วยความป่วยไข้และสาธารณสุขมูลฐาน

กำ � แพงสู ง และรั้ ว ลวดหนามที่ กั้ น รอบขอบชิ ด ของ ‘คุ ก ’
สร้างระยะห่างชัดเจนระหว่างผู้คนที่มีชีวิตอยู่ ในเรือนจำ�และ
ทัณฑสถานกับสังคมภายนอก ทัง้ ไม่อาจรับรูค้ วามเป็นอยูภ่ ายใน
และลืมไปได้ โดยง่ายว่า ‘ผู้ต้องขัง’ หรือ ‘พวกเขา’ ที่อยู่ในนั้น
ต่างก็เป็นมนุษย์และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยเช่นเดียวกัน
กว่าหนึ่งทศวรรษที่มีการทำ�งานวิจัยเชิงนโยบายและนำ�เสนอ
ชีวติ อันซับซ้อนของผูต้ อ้ งขังหญิงในเรือนจำ�ไทยออกสูส่ าธารณะ
สังคมไทยจึงค่อยรับรู้เรื่องราวหลังกำ�แพงนั้นว่ากำ�ลังอยู่ ใน
สถานการณ์ผตู้ อ้ งขังล้นคุกเพียงใด ยิง่ จำ�นวนคนล้นคุก ก็ยงิ่ ยาก
ที่จะมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีได้
แต่ขอ้ เสนอจากงานวิจยั เชิงนโยบายทีท่ า้ ทายสังคมไทยใน
ยามนี้ก็คือ การขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยน ‘คุกไทย’ จากสถาบัน
แห่งการลงโทษ ไปสู่ ‘เรือนจำ�สุขภาวะ’

ข้ อ เสนอดั ง กล่ า วเป็ น การทำ � งานร่ ว มกั น จากทั้ ง การวิ จั ย
เชิงนโยบาย การวิจัยเชิงพัฒนาเรือนจำ�ต้นแบบ และการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาวะของผู้ต้อง
ขังหญิง ในช่วง พ.ศ. 2555–2559 รวมทัง้ การพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพสำ�หรับผู้ต้องขัง พ.ศ. 2560-2562
ซึ่งได้เน้นย้ำ�อีกครั้งในการประชุม “การเดินทางของเรือนจำ�
สุขภาวะ” เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่าการทำ�งานด้านสุขภาพใน
เรือนจำ�เป็นทั้งความท้าทายและวาระสำ�คัญของยุทธศาสตร์
ระดับชาติด้านสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ต้องขังซึ่งส่วนใหญ่มีความ
เปราะบางด้านสุขภาพอยู่แล้วนั้นสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ
ได้ตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้รับ ไม่ว่าจะมีสถานะทางกฎหมาย
และทางสังคมอย่างไรก็ตาม

โดยแนวทางการปรับเปลี่ยนที่สำ�คัญได้แก่ การคำ�นึงถึง
เงื่อนไขปัจจัยต่างๆ ที่กำ�หนดสุขภาพของผู้ต้องขัง และสร้าง
ระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการในเรือนจำ�1 การสนับสนุน
วิ ถี ก ารดำ � รงชี วิ ต ที่ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพองค์ ร วมของผู้ ต้ อ งขั ง
ภายใต้แนวคิดศูนย์กลางชีวิตมนุษย์ คือ สุขภาพ ด้วยหัวใจของ
สาธารณสุ ข มู ล ฐาน คื อ การปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพเพื่ อ สร้ า ง
ความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ำ � ทางสั ง คม2 รวมทั้ ง
บูรณาการกระบวนการฟื้นฟูผู้ต้องขังเข้าไปในวิถีการดำ�รงชีวิต
ตลอด 24 ชั่วโมงในเรือนจำ� ด้วยการสร้างสภาวะปกติให้ชีวิตใน
เรือนจำ�แตกต่างจากชีวติ ในสังคมทัว่ ไปให้นอ้ ยทีส่ ดุ เพื่อไม่ตอ้ งมี
กระบวนการกลับคืนสู่สังคมอีก3
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3
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

จงจิตต์ ฤทธิรงค์
jongjit.rit@mahidol.edu

ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุไร้ญาติ:
ข้อเสนอที่รอคอยเสียงตอบรับ

ทรัพย์สินของผู้สูงอายุมักตกทอดเป็นมรดกให้แก่ “ทายาท
โดยธรรม” หากคูส่ มรสทีจ่ ดทะเบียนกับเจ้าของมรดกยังมีชวี ติ อยู่
จะเป็นผู้รับมรดก ถ้าไม่มีคู่สมรส ทายาทโดยธรรมอันดับต่อมา
ที่จะได้รับมรดก คือ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรนอกกฎหมาย
ที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรม ถัดมา ได้แก่ บิดามารดา
ที่ ชอบด้ ว ยกฎหมาย พี่น้องร่ว มบิดามารดาเดีย วกัน พี่น้อง
ต่างบิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ตามลำ�ดับ การรับมรดก
จึงไม่น่าเป็นเรื่องยากที่จะมีคนมาช่วยดูแลผู้สูงอายุด้านการเงิน
แต่หากผู้สูงอายุไม่มีบุตรหรือญาติคอยดูแลและตัวผู้สูงอายุ
อยู่ ในภาวะที่ดำ�เนินธุรกรรมด้วยตนเองไม่ได้ ผู้สูงอายุดังกล่าว
จึงต้องการผู้บริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นบุคคลอื่นที่ ไม่ ใช่ญาติ
ในการนำ�เงินหรือแปรสภาพทรัพย์สนิ มาเป็นค่าใช้จา่ ยประจำ�วัน
และค่ารักษาพยาบาล อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีกลไก
เฉพาะเจาะจงเพื่อดูแลผู้สูงอายุในกรณีเช่นนี้
ศาลสามารถมีค�ำ สัง่ แต่งตัง้ ให้มี “ผูอ้ นุบาล” ซึง่ เป็นผูป้ กครอง
ดูแลคนไร้ความสามารถ แต่ผสู้ งู อายุไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลไร้ความ
สามารถ บุคคลไร้ความสามารถ หมายถึง “คนวิกลจริตที่ ไม่มที าง
ดูแลตัวเองหรือผลประโยชน์ของตัวเองได้” ดังนั้นคู่สมรสหรือ
บุตรเป็นทางเลือกทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการดูแลและบริหารจัดการ
เงินและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ แต่หากผู้สูงอายุไม่มีคู่สมรสหรือ
บุตร ใครจะเป็นคนที่ผู้สูงอายุสามารถไว้วางใจให้บริหารจัดการ
ทรัพย์สินจนกระทั่งเสียชีวิต และจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ผู้สูงอายุ
จะไม่ถูกเอาเปรียบหรือฉ้อโกง ในบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย
และญี่ปุ่น ได้พัฒนา “ระบบพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ” ซึ่งมี
บทบาทในการช่วยผูส้ ูงอายุบริหารจัดการทรัพย์สินเมื่อผูส้ ูงอายุ
ไม่อยู่ในภาวะที่สามารถดำ�เนินการได้ด้วยตนเอง และเพื่อรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้สูงอายุ
“การศึ ก ษาปั ญ หาและความเสี่ ย งในการถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ
และประเมินสถานการณ์เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ” โดย
สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
พบเหตุการณ์ผสู้ งู อายุตดิ เตียงทีม่ ภี าวะสมองเสื่อมถูกละเมิดสิทธิ
และฉ้อโกงทรัพย์สินโดยผู้ดูแลที่ ไม่ ใช่ญาติ การเก็บข้อมูลกรณี
ศึกษารายหนึง่ เป็นข้าราชการบำ�นาญทีส่ ญ
ู เสียสามี ไม่มบี ตุ รและ
ญาติ ปัจจุบนั นอนติดเตียงที่ โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึง่ ไม่สามารถ
ทำ�ธุรกรรมด้วยตนเองเพื่อถอนเงินจากธนาคาร จึงต้องขอให้คน
รู้จักช่วยถอนเงินผ่านเอทีเอ็มจนหมดบัญชี โดยที่ผู้สูงอายุไม่เคย
ขอดูเอกสารเลย เพราะเกรงว่าจะเป็นการแสดงความไม่เชื่อใจ
ผู้ สู ง อายุ ท่ า นนี้ มี บ้ า นและที่ ดิ น หลายไร่ แ ต่ ไ ม่ ส ามารถขาย
ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ นำ � เงิ น มาเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาล
จนกลายเป็นผู้ป่วยรอการสงเคราะห์ เพราะการรักษาที่ต้อง
ได้รับนั้นไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้จากกรมบัญชีกลาง หากมี

ระบบการพิทกั ษ์สทิ ธิของผูส้ งู อายุในการจัดการทรัพย์สนิ จะช่วย
ให้ผู้สูงอายุท่านนี้ ได้ ใช้ชีวิตในช่วงท้ายได้ตามเศรษฐานะอย่าง
สมศักดิ์ศรี
การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องผู้ สู ง
อายุอาจจำ�เป็นเมื่อมีเหตุการณ์
เป็ น “จุ ด เปลี่ ย นของชี วิ ต
(transition in life course)”
ได้แก่ 1) ผูส้ งู อายุสญ
ู เสียสมาชิก
ในครอบครั ว ผู้ เ ป็ น ที่ พึ่ ง พิ ง
2) ผู้ สู ง อายุ เ จ็ บ ป่ ว ยจนทำ � ให้
เกิ ด ภาวะทุ พ พลภาพและนอน
Icon made by Freepik
ติดเตียง และ 3) ผูส้ งู อายุมภี าวะ
from www.flaticon.com
สมองเสื่อม แม้ว่าบุตรและญาติ
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการดูแลผู้สูงอายุ แต่เมื่อไม่มีญาติดูแล
ผู้สูงอายุจะตกอยู่ ในความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิจากบุคคล
แวดล้อม
รายงานสถานการณ์ผสู้ งู อายุไทย พ.ศ. 2559 คาดประมาณว่า
ประเทศไทยมีผู้สูงอายุสมองเสื่อมประมาณ 6 แสนคน และ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประมาณ 4 แสนคน และคาดว่าในอีก
20 ปีข้างหน้า จำ�นวนผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นถึง
1.4 ล้านคนและจำ�นวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจะเพิ่มขึ้นเป็น
1.3 ล้านคน จำ�นวนผูส้ งู อายุทมี่ คี วามเสีย่ งต่อการถูกละเมิดสิทธิ
และต้องการความช่วยเหลือเพื่อบริหารจัดการทรัพ ย์ สิ นซึ่ ง
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและเป็นสัญญาณเตือนให้สังคมไทย
ต้องเตรียม “ระบบการพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ” เพื่อรองรับ
ปัญหาที่ไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ แม้ “ระบบการพิทกั ษ์สทิ ธิของผูส้ งู อายุ”
จะมีความจำ�เป็นในการคุม้ ครองและดูแลผูส้ งู อายุ แต่ไม่ควรมอง
ข้ามสิง่ ทีท่ า้ ทายทีส่ ดุ คือจะทำ�อย่างไรให้ระบบพิทกั ษ์สทิ ธิไม่ถกู ใช้
เป็นเครื่องมือเพื่อละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุเสียเอง

สมองเสื่อม 6 แสนคน

Icon made by Freepik from www.flaticon.com
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นานาสาระประชากร

ปราโมทย์ ประสาทกุล

pramote.pra@mahidol.ac.th

โลกเราเปลี่ยนไปตามวัย

หลายครัง้ ทีผ่ มเขียนขึน้ ต้นบทความด้วยวลีวา่ “เวลาช่างผ่าน
ไปเร็วเหลือเกิน” หรือที่ฝรั่งพูดว่า “เวลาโบยบิน” (Time flies)
ตอนนีผ้ มชักเบื่อวลีนเี้ สียแล้ว อาจเป็นเพราะว่ามันเป็นความจริง
เกินไป เราได้ยินคนพูดทำ�นองนี้บ่อยมาก โดยเฉพาะในเทศกาล
ปีใหม่ ซึ่งก็เป็นความจริงที่วันเวลาผ่านไปเร็วมาก เพิ่งขึ้นปีใหม่
2561 เมื่อไม่นานมานี้เอง ปี 2561 ยังไม่ทันเก่าก็ขึ้นปีใหม่ 2562
อีกแล้ว

มาตั้งแต่เกิด คนรุ่นผมส่วนใหญ่เพิ่งมาหัดเรียนการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ดิจิทัลเหล่านี้เมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง

เมื่ อ ผมยั ง เป็ น เด็ ก ผู้ สู ง อายุ ใ นสั ง คมไทยยั ง มี ไ ม่ ม ากนั ก
คนอายุ 60 ปีขึ้นไปมีอยู่เพียง 2-3% ของประชากรทั้งหมด
คนอายุมากๆ เช่น 80–90 ปีขึ้นไป หาได้ ไม่ง่ายนัก ยิ่งคน
อายุ 100 ปีก็แทบจะหาไม่ได้เลย สมัยนั้นคุณตาคุณยายที่อายุ
ถึง 70 ปี ก็นับว่า “แก่” มาก จนเรียกได้ว่าเป็นผู้เฒ่าได้อย่าง
ผมเคยแปลเพลง Sunrise, Sunset จากภาพยนตร์เรื่อง เต็มปากเต็มคำ�   จะเรียกคนอายุ 60–70 ปีว่าคุณตาคุณยาย
Fiddler on the Roof ไว้เมื่อหลายปีก่อน “อาทิตย์ขึ้น อาทิตย์ ก็ ไม่กระดากปากผู้เรียกและผู้ถูกเรียกก็ ไม่รู้สึกเขินอายหรือ
ตก ........” เวลาล่วงผ่านไปตามเส้นทางโคจรของดวงอาทิตย์   ไม่สบอารมณ์เหมือนสมัยนี้
จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี จากปีเป็นหลายๆ ปี เด็กที่เรา
แต่ภาพของผูค้ นในสมัยนี้ ได้เปลีย่ นไปอย่างมาก เด็กๆ สมัยนี้
เคยอุ้ม เคยจูง เด็กที่เราเคยเห็นวิ่งเล่นกันอยู่ตามประสาเด็ก ...  
อาทิตย์ขึ้น อาทิตย์ตก ... ก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้ว มองเห็นผู้สูงอายุอยู่ทั่วไป ทั้งในครอบครัว ตามถนนหนทาง
และตามสถานที่สาธารณะต่างๆ คนอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากถึง
ด้วยอาชีพอาจารย์ นักศึกษาที่เคยนั่งอยู่ ในห้องเรียนที่เรา เกือบ 1 ใน 5 ของประชากรทัง้ หมด แถมคนอายุมากๆ สมัยนี้
สอน ... อาทิตย์ขึ้น อาทิตย์ตก ... มาถึงวันนี้ พวกเขามีอาชีพ ส่วนใหญ่ยังมีรูปร่างท่าทางที่ดูไม่ออกว่าเป็นผู้สูงอายุแล้ว เด็กๆ
การงาน เป็นผู้ ใหญ่ในวัยกลางคน และหลายคนเป็นผูส้ งู อายุแล้ว สมั ย นี้ จ ะคุ้ น เคยกั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี พ ฤติ ก รรมไม่ แ ตกต่ า งจาก
คนหนุ่มสาว คนอายุ 70–80 ปีจำ�นวนมากที่ยังคล่องแคล่ว
กระฉับกระเฉง ทำ�งาน ร้องเล่นเต้นรำ�กระปรี้กระเปร่าเหมือน
โลกของเด็กรุ่นใหม่
กับหนุ่มๆ สาวๆ
ผมเห็นเด็กๆ รุ่นหลาน แล้วก็คิดถึงตัวเองเมื่อยังเป็นเด็ก
เด็กๆ ในวันนี้คือผู้สูงอายุในวันหน้า
น้อยในวัยนี้ วันนี้ผมเห็นเด็กๆ อายุ 3–4 ขวบรู้จักกดปุ่มรี โมท
เปิด ปิด เปลี่ยนช่องทีวี รู้จักการใช้ โทรศัพท์มือถือที่เรียกว่า
“เด็กวันนี้ คือผู้ ใหญ่ในวันหน้า” เป็นคำ�ขวัญวันเด็กในปีหนึ่ง
สมาร์ทโฟน รู้จักใช้น้วิ เลื่อนจอภาพหาแอปพลิเคชันที่ตนอยากดู
รู้จักใช้ โทรศัพท์ที่มองเห็นภาพคู่สนทนา บางครั้ง ผมเผลอ เมื่อนานมาแล้ว พูดอีกก็ถูกอีก เด็กๆ วันนี้ต้องเจริญวัยเป็นหนุ่ม
คิดไปว่าเด็กตัวน้อยๆ เหล่านี้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และ เป็นสาว เข้าสูว่ ยั กลางคน และกลายเป็นผูส้ งู อายุในวันหน้า เด็กๆ
รุน่ ใหม่เหล่านีจ้ ะมีอายุยนื ยาวขึน้ อย่างแน่นอน การพัฒนาสังคม
อินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีจะช่วยขจัดสาเหตุการตายของ
พยายามนึกถึงตัวเองเมื่อ 60 กว่าปีก่อนตอนที่ยังเป็นเด็ก คนรุ่นใหม่ ให้น้อยลง ถ้าเราเชื่อมั่นในสติปัญญา และความ
น้อยอายุประมาณนี้ มันช่างแตกต่างกันเหมือนอย่างอยูค่ นละโลก สามารถของมนุษย์ โรคสำ�คัญหลายโรคทั้งที่เป็นโรคติดต่อและ
เลยนะครับ ผมเชื่อว่าเด็กๆ ในวันนี้มองโลกต่างจากเด็กๆ รุ่นผม   โรคไม่ตดิ ต่อ จะมีทางป้องกันและรักษาได้ คนรุน่ ใหม่จะปรับเปลีย่ น
สภาพเศรษฐกิจสังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างกัน พฤติ ก รรมการกิ น การอยู่ ข องตนเพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ จ ะเป็ น
อย่างลิบลับ ในขณะที่เด็กรุ่นนี้คุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คนพิการ พึ่งตัวเองไม่ได้เมื่อมีอายุสูงขึ้น
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เด็กๆ รุ่นใหม่ที่ผมพูดถึงอยู่นี้ เกิดมาในช่วงที่อัตราเกิดของ
ประชากรไทยลดต่ำ�ลงมากแล้ว ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมามีเด็กไทย
เกิดปีละ 7 แสนกว่าคนเท่านั้น แม้จะเกิดน้อย แต่เด็กๆ เหล่านี้
จะมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปอีกยาวนาน ผมได้เอาตารางชีพแบบจำ�ลองของ
สหประชาชาติมาดู แล้วก็ประมาณอย่างคร่าวๆ ว่าเด็กรุ่นใหม่ที่
ตอนนี้อายุต่ำ�กว่า 10 ปี ในจำ�นวน 100 คนที่เกิดมาในแต่ละปี  
จะมีคนทีอ่ ยูร่ อดไปจนอายุ 60 ปี ถึง 90 คน อยูร่ อดถึงอายุ 70 ปี
ถึง 85 คน อยู่ถึงอายุ 80 ปี 80 คน ถึง 90 ปี 70 คน และ
จะมีอายุยืนยาวถึง 100 ปีเป็นศตวรรษิกชนมากถึง 30 คน ยิ่งไป
กว่านั้น เด็กที่เกิดใหม่ในปีนี้ทุก 100 คน น่าจะมีคนที่อายุยืนยาว
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ถึง 110 ปี เป็น “อภิศตวรรษิกชน” สัก 2–3 คน และอาจจะมี
“คนไทยรุน่ เกิดล้าน” (เกิด พ.ศ. 2506-2526) ซึง่ ตอนนีม้ อี ายุ
สักคนหนึ่งอายุยืนยาวถึง 120 ปีก็ ได้
35–55 ปี เป็นกลุ่มที่น่ากังวลเพราะอีกเพียงไม่กี่ปีพวกเขาก็จะ
เป็นผู้สูงอายุแล้ว พวกเขาจะปรับพฤติกรรมการกิน การอยู่
เด็กๆ ในวันนี้ ในอีก 70 ปีข้างหน้า
การออกกำ�ลังกาย การออม และพฤติกรรมเสีย่ งอื่นๆ ทันหรือไม่
คนเราต้องมีพฤติกรรมทีด่ เี กีย่ วกับสุขภาพ และการออมมาตัง้ แต่
ผมลองนึกภาพเด็กๆ ในวันนี้ที่จะมีชีวิตผ่านกาลเวลา ... อายุยงั น้อย เพื่อทีจ่ ะเป็นผูส้ งู อายุทมี่ สี ขุ ภาพดี และมีความมัน่ คง
อาทิตย์ขึ้น อาทิตย์ตก ... เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีในวันหน้า   ในชีวิตในอนาคต คนรุ่นเกิดล้านซึ่งนับว่าเข้าสู่วัยกลางคนแล้ว
ในเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในอนาคตอันไกลถึงเกือบ ควรต้องเร่งปรับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของตัวเองให้ทันการณ์
100 ปีข้างหน้านั้นเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดา แต่ภาพอนาคต
ที่พอจะประมาณได้คือ ขนาดและโครงสร้างอายุของประชากร
แต่ไหนแต่ไรมาเราแบ่งชีวิตของคนออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
ในอีก 70 ปีข้างหน้า
ศึกษาเล่าเรียนในวัยเยาว์ ทำ�งานในวัยหนุม่ สาวถึงกลางคน และ
เกษียณจากการทำ�งานเพื่อพักผ่อนเมื่อสูงอายุ ต่อไปนี้ คนรุน่ ใหม่
ในปี 2630 เมื่ อ เด็ ก ๆ รุ่ น ใหม่ ใ นวั น นี้ มี อ ายุ 70–80 ปี อาจเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองมาเป็นการผสมผสานกั นของ
ถ้าไม่นับรวมคนต่างชาติที่ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ ในประเทศไทยแล้ว กิจกรรมชีวิตทั้ง 3 ขั้นตอน คนรุ่นใหม่อาจศึกษาเล่าเรียนโดย
การที่มีเด็กเกิดน้อยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาราวหนึ่งศตวรรษ ไม่จำ�กัดอยู่เฉพาะในช่วงแรกเท่านั้น หากแต่คนรุ่นใหม่จะมีการ
จะทำ�ให้จำ�นวนประชากรไทยในอีก 70 ปีข้างหน้าลดน้อยลง เรียนรูต้ ลอดชีวติ คนรุน่ ใหม่อาจทำ�งานไปเรื่อยๆ แม้จะมีอายุมาก
เหลือเพียงประมาณ 49 ล้านคนเท่านั้น ในจำ�นวนนี้จะเป็น แล้ว  เกษียณก็ตอ่ เมื่อถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวติ แต่การทำ�งานนัน้
เด็กอายุต่ำ�ว่า 15 ปี ประมาณ 7 ล้านคน หรือ 14% เป็นคน อาจจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ทำ�งานโดยใช้เวลา
ในวัยแรงงาน อายุ 15 – 64 ปี จำ�นวน 26 ล้านคน หรือ 53% น้อยลง หรือทำ�งานกับพักผ่อนสันทนาการไปพร้อมๆ กัน
และเป็นผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จำ�นวน 16 ล้านคน หรือ 33%
ขณะนีเ้ ด็กๆ รุน่ ใหม่คงพอจะเห็นภาพตัวเองในอนาคตได้บา้ ง
พีระมิดประชากรไทย พ.ศ. 2630
แล้ว พวกเขาจะเห็นว่าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกยาวนาน พวกเขา
จะได้รบั ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี
ที่จะทำ�ให้ชีวิตยืนยาวขึ้น การมีอายุยืนยาวถึง 80–90 ปี หรือ
แม้ ก ระทั่ ง อายุ เ กิ น ร้ อ ยปี จ ะกลายเป็ น เรื่ อ งธรรมดาสำ � หรั บ
พวกเขา ผมเชื่อว่า เด็กๆ รุน่ ใหม่ในวันนีจ้ ะปรับพฤติกรรมการกิน
การอยูข่ องตนเอง เพื่อให้ตวั เองเป็นผูส้ งู อายุทมี่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
ในอนาคต เป็นผู้สูงอายุที่ ไม่เป็นภาระของคนอื่น มีชีวิตอยู่ได้
โดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้ ใด และจากโลกนี้ ไปอย่างสงบไม่ทุกข์ทรมาน
เมื่ออายุประมาณ 100 ปี

“คนรุ่นเกิดล้าน” ต้องเร่งเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ
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ในขณะนี้ ประชากรไทยกำ � ลั ง มี อ ายุ สู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
ผมอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสัก 70 ปี เพื่อได้เห็นเด็กๆ ใน
เรากำ�ลังกังวลกันว่า ในอนาคตอันใกล้ อีก 20 ปีขา้ งหน้า คนไทย วันนี้เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุพอๆ กับผมในวันนี้
ในวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) จะลดจำ�นวนลงจาก 43 ล้านคน
aaaaaaaaa
ในปัจจุบัน เหลือเพียง 36 ล้านคน คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
จะมีมากขึ้นจาก 11 ล้านคนในปัจจุบันเป็น 20 ล้านคน เราจะทำ�
อย่างไรกับแรงงานที่ลดลง และเราจะทำ�อย่างไรกับผู้สูงอายุ
ที่เพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่างรวดเร็ว
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วรชัย ทองไทย
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นักการเมือง

นักการเมือง คือ ผู้ที่ฝักใฝ่ในทางการเมือง หรือผู้ทำ�หน้าที่
ทางการเมือง ซึ่งอาจได้มาด้วยการเลือกตั้ง แต่งตั้ง สืบทอด
ตำ�แหน่ง ติดสินบน กบฏ ปฏิวัติ หรือรัฐประหาร ตำ�แหน่งทาง
การเมืองมีทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ
นักการเมืองมักจะเป็นผู้มีวาทศิลป์ดี รู้จักใช้ถ้อยคำ�สำ�นวน
ในปาฐกถาหรือการรณรงค์ สามารถสร้างเรื่องราวหรือสื่อให้
ผู้ออกเสียงลงคะแนนเข้าใจได้ และมักจะมีความเชี่ยวชาญใน
การใช้สื่อสารมวลชน
สื่ อ มวลชนในคริ ส ศตวรรษที่ 19 เป็ น สิ่ ง พิ ม พ์ ได้ แ ก่
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ หรือใบปิดประกาศ ในคริส
ศตวรรษที่ 20 ได้เพิม่ สื่อทางวิทยุและโทรทัศน์ ทีเ่ ข้าถึงมวลชนได้
มากกว่า ปัจจุบนั มีสอื่ ทางอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ทีส่ ามารถ
เข้ า ถึ ง ประชาชนเฉพาะกลุ่มได้ด้ว ย นักการเมืองที่ส ามารถ
ปรับตัวได้กับการใช้สื่อ จะได้เปรียบกว่าฝ่ายตรงข้าม
ข่าวลือมีความสำ�คัญในการเมือง โดยเฉพาะข่าวลือด้านลบ
ของฝ่ายตรงข้าม จะมีน้ำ�หนักมากกว่าข่าวลือด้านดีของฝ่าย
ตนเอง ประชาชนจึงต้องฉลาดในการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง
นั ก การเมื อ งชอบใช้ คำ � พู ด ที่ เ ป็ น ทางการ เล่ น ลิ้ น และ
สละสลวย อันก่อให้เกิดความสับสน คลุมเครือ และเข้าใจผิด
จึ งมั กถู กมองว่ า เป็นพวกหลุดโลก ไม่เข้าใจความรู้สึกและ
โลกทัศน์ของคนทั่วไป ประกอบกับข่าวลือด้านลบ ทำ�ให้คน
ส่วนใหญ่เห็นว่า นักการเมืองเป็นคนที่ ไม่ร้อู ะไรเลย เห็นแก่ตัว
ไร้สมรรถภาพ ขาดความสามารถ และทุจริต คอยแต่จะรับ
สินบนมากกว่าทีจ่ ะทำ�งานเพื่อสาธารณะ ในหลายประเทศเห็นว่า
นักการเมืองเป็นอาชีพที่มีคนเกลียดมากที่สุด
นั ก การเมื อ งอาจแบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภทคื อ รั ฐ บุ รุ ษ
(statesman) นักการเมือง (politician) และนักกวนเมือง
(demagogue)
รั ฐ บุ รุ ษ คื อ ผู้ ที่ น่ า เคารพนั บ ถื อ มี ค วามเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์ ใ นการเป็ น ผู้ นำ � ทางการเมื อ ง รั ฐ บุ รุ ษ จะตรง
กันข้ามกับนักการเมือง กล่าวคือ นักการเมือง คือ คนที่จะพูด
หรือทำ�ทุกอย่างเพื่อให้ ได้รบั เลือกตัง้ หรือเข้ามามีอ�ำ นาจ จึงสนใจ
แต่นโยบายที่ให้ผลดีในระยะสัน้ หรือเฉพาะกลุม่ ทีอ่ าจมีผลเสียใน
ระยะยาวหรือต่อคนส่วนใหญ่ได้
แต่รัฐบุรุษ คือ คนที่ต้องการทำ�ประโยชน์ ให้แก่คนทุกกลุ่ม
ในระยะยาว จึงมีนโยบายแก้ ไขปัญหาที่เป็นองค์รวมและยั่งยืน
โดยไม่สนใจว่าจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ ดังนั้น การที่จะเรียกใคร
ว่าเป็นรัฐบุรุษ จึงเป็นการยกย่องว่าผู้นั้นมีความซื่อสัตย์สุจริต
แต่จะเรียกคนที่ ไม่น่ายกย่องว่าเป็นนักการเมือง
ส่วนนักกวนเมืองคือ นักการเมืองที่ ใช้จุดอ่อนในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่ตัดสินด้วยเสียงส่วนใหญ่ ด้วยการแสร้งทำ�ตัว

เป็นผู้แทนของสามัญชน และสร้างนโยบายที่เอาใจผู้ลงคะแนน
เสี ย ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน์ แ ละสนองความใฝ่ สู ง ของตนเอง
นักกวนเมืองจะกระตุ้นกิเลสตัณหาของฝูงชน จะไม่คำ�นึงถึง
เหตุผลหรือกฎเกณฑ์ จะใช้นโยบายรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติ
ของชาติ และโจมตีผู้คัดค้านว่าอ่อนแอหรือไม่รักชาติ
ยุทธวิธีของนักกวนเมือง ได้แก่ แสร้งทำ�ตัวเป็นชาวบ้าน ให้
สั ญ ญาในสิ่ ง ที่ เ ป็ น ไปไม่ ไ ด้ พู ด โกหก ใช้ ว าทศิ ล ป์ ทำ � ให้ ผู้ ฟั ง
หลงเชื่อ คิดง่ายๆ ในการแก้ ไขปัญหา สร้างความกลัว หาแพะ
รับบาป หยาบคายและมีพฤติกรรมเกะกะระราน ใช้ความรุนแรง
และการข่มขู่ด้วยกำ�ลัง ดูหมิ่นและเยาะเย้ยฝ่ายตรงข้าม ใส่ร้าย
ป้ายสีฝ่ายตรงข้ามว่าอ่อนแอหรือไม่ภักดี และโจมตีสื่อมวลชน
อย่างไรก็ตาม นักการเมืองส่วนใหญ่อยากได้ชื่อว่า เป็น
รัฐบุรุษมากกว่าเป็นนักกวนเมือง แต่อาจใช้ยุทธวิธีของนักกวน
เมืองบ้างเป็นครัง้ คราว  ในระบอบประชาธิปไตยทีป่ ระชาชนเป็น
ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คุณภาพของนักการเมืองจะขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของประชาชนด้วย ดังนัน้ ประชาชนจึงต้องเข้ามามีสว่ น
ร่วมในทางการเมือง และใช้ปญ
ั ญาในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้นักกวนเมืองเข้ามาบริหารประเทศได้
ในปี 2538 รางวัลอีกโนเบล สาขาสันติภาพ มอบให้ กั บ
รั ฐ สภาไต้ ห วั น ที่ ไ ด้ ส าธิ ต ให้ เ ห็ น ว่ า การชกต่ อ ยกั น ของ
นักการเมืองมีประโยชน์กว่าการคิดก่อสงครามกับเพื่อนบ้าน

ภาพการชกต่อยในรัฐสภาไต้หวันเมื่อพ.ศ. 2556
ที่มา: https://www.dailymail.co.uk/news/article-2383620/Mass-fightTaiwanese-parliament-debate-nuclear-power.html

ในปี 2546 รางวัลอีกโนเบล สาขาจิตวิทยา ได้มอบให้
กับนักวิจัย 3 คน (Gian Vittorio Caprara กับ Claudio
Barbaranelli จาก University of Rome และ Philip Zimbardo
จาก Stanford University) สำ�หรับรายงานวิจัยเรื่อง “บุคลิกที่
เซ่อซ่าไม่เหมือนใครของนักการเมือง (Politicians’ Uniquely
Simple Personalities)”
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำ�ให้ขำ�ก่อนคิด
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

กรกนก พงษ์ประดิษฐ์ และปิยวัฒน์ เกตุวงศา
kornkanok.p09@gmail.com, piyawat.kat@mahidol.ac.th

การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

การประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ด้า นการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
ทางกาย International Society for Physical Activity
and Health (ISPAH) ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2559
มีนกั วิชาการทีท่ �ำ งานในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องให้ความสนใจเข้าร่วม
อย่างกว้างขวาง และล่าสุดในปี 2561 งานประชุม ISPAH ได้ถกู
จัดขึน้ อีกครัง้ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีนกั วิชาการ
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 4,000 คน
การประชุม ISPAH ครั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้ชูประเด็น
ด้านการขาดกิจกรรมทางกาย (Physical activity) ซึ่งถูกบรรจุ
อยู่ใน Global action plan ในฐานะที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำ�คัญ
ที่นำ�ไปสู่การตายก่อนวัยอันควรของประชากรโลก นอกจากนี้
ยังมีการพูดถึงประเด็นด้านความเท่าเทียมในสิทธิและโอกาส
ในการมี กิจ กรรมทางกายของกลุ่มสตรี และกลุ่มประชากร
ด้อยโอกาสและผูพ้ กิ าร ทีน่ า่ สนใจอีกประการคือ เป็นการรำ�ลึกถึง
การครบรอบ 65 ปีของงานวิจัยชิ้นแรกของโลกที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางกายและสุขภาพ เก็บข้อมูลเฉพาะในกรุงลอนดอน
เรื่อง Coronary heart disease and physical activity of
work โดย Prof. Jerry Morris ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร
The Lancet ในปี 1953
การวิจัยดังกล่าว เป็นการศึกษาเปรียบเทียบสุขภาพของ
คนทำ�งานที่แม้จะอยู่ในบริบทเดียวกัน แต่ถ้ามีกิจกรรมทางกาย
ต่างกัน ก็ทำ�ให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจต่าง
กันได้ ซึง่ บริบทในทีน่ คี้ อื รถเมล์สองชัน้ สีแดง (Routemaster bus)
ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานขับ
รถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร จากผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
เก็บค่าโดยสารมี โอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยกว่า
พนักงานขับรถ เหตุเพราะว่าพนักงานเก็บค่าโดยสารต้องเดิน
ขึ้นและลงรถเมล์ตลอดเวลาเพื่อเก็บเงินจากผู้ โดยสาร ต่างจาก
พนั ก งานขั บ รถเมล์ ที่ นั่ ง อยู่ กั บ ที่ เ ป็ น เวลานานหลายชั่ ว โมง
ข้อสรุปที่เข้าใจได้ง่ายแต่แฝงไปด้วยคุณค่าจากงานวิจัยชิ้นนี้
คือ วิถชี วี ติ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายของเราเป็นตัวกำ�หนด
ภาวะการเจ็บป่วยที่สำ�คัญ ดังนั้นหากเราสามารถปรับวิถีชีวิต
ของเราให้มีความกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดทั้งวัน โอกาสในการ
เจ็บป่วยก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย

การประชุมครั้งนี้ ยังมีการนำ�เสนอผลการศึกษาที่เป็นเรื่อง
ที่ ใกล้ตัวพวกเรา โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำ�งานในออฟฟิซ นั้นก็
คือ เรื่องเกี่ยวกับการนั่งและการยืน โดยผลจากการทดลอง
ติดเซนเซอร์วัดการเปลี่ยนแปลงของท่าทางและความเจ็บปวด
เมื่ อ ยล้ า ของกล้ า มเนื้ อ พบว่ า หากเรายื น ทำ � งานอยู่ นิ่ ง ๆ
เคลื่อนไหวไปมาน้อยๆ ติดต่อเป็นเวลานานเกินกว่า 42 นาที
ขึ้นไป1 หรือนั่งทำ�งานติดต่อกันเกินกว่า 60 นาที2 กล้ามเนื้อ
บริเวณต้นคอและหลังจะเริ่มมีอาการตึงและเมื่อยล้า สาเหตุ
ก็เพราะลักษณะท่ายืนและนั่งจะเริ่มอยู่ในท่าทางที่ผิดรูป ดังนั้น
ทางที่ดีเมื่อถึงเวลาดังกล่าวก็ควรลุกหรือเดินขยับท่าทางและ
ร่างกายไปมาก็จะช่วยได้อย่างมาก
การประชุม ISPAH ครั้งนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อค้นพบ
จากการวิจัยในมิติต่างๆ เกี่ยวกับการมีและการขาดกิจกรรม
ทางกาย พฤติกรรมเนือยนิง่ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ทีเ่ ข้ามา
มี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม การมี กิ จ กรรมทางกายเพื่ อ สุ ข ภาพ
ของประชากรอย่างหลากหลาย ซึ่งในโอกาสนี้ คณะวิจัยจาก
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ม.มหิดล ได้มีโอกาสเข้าร่วมและ
นำ�เสนอผลงานวิชาการในการประชุมดังกล่าวด้วย จำ�นวนทัง้ สิน้
6 เรื่อง ซึง่ ในโอกาสหน้าจะนำ�ผลการศึกษาเหล่านีม้ าเล่าสูก่ นั ฟัง
ถึงแม้กิจกรรมทางกายดูจะเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย แต่ใน
ระดับนานาชาตินั้นประเด็นด้านกิจกรรมทางกายถูกพูดถึงมา
เป็นเวลานาน และไม่ได้พูดถึงผลกระทบแค่ ในมิติด้านสุขภาพ
เพียงเท่านั้น แต่ยังมีด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความเป็น
เมืองก็มผี ลกระทบโดยตรงด้วยเช่นกัน อย่างเรื่องฝุน่ ละออง PM
2.5 ที่กำ�ลังเป็นปัญหาอยู่ ในไทยตอนนี้ ทำ�ให้เราไม่สามารถ
ออกไปมีกิจกรรมทางกาย อย่างการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน การ
ออกกำ�ลังกาย เล่นกีฬา หรือทำ�กิจกรรมกลางแจ้งได้ ประเด็นนีก้ ็
เป็นประเด็นทีป่ ระเทศอื่นๆ ประสบอยูเ่ ช่นกันและมีการอภิปราย
อย่ า งกว้ า งขวางในการประชุ ม ดั ง กล่ า วด้ ว ย และทั้ ง หมดนี้
เป็นประเด็นที่เก็บมาฝากผู้อ่านทุกๆ ท่านจากลอนดอน เมืองที่
เป็นต้นกำ�เนิดของ “งานวิจัยด้านกิจกรรมทางกาย”
1

Pieter Coenen, Sharon Parry, Lisa Willenberg, Joyce W. Shi, Lorena
Romero, Diana M. Blackwood, Genevieve N. Healy, David W. Dunstan,
Leon M. Straker Gait Posture. Associations of prolonged standing
with musculoskeletal symptoms-A systematic review of laboratory
studies. 2017 Aug 24; 58: 310–318. Published online 2017 Aug 24.
doi: 10.1016/j.gaitpost.2017.08.024
2
Hadgraft, Nyssa; Winkler, Elisabeth; Climie, Rachel; Grace, Megan;
Romero, Lorena; Dunstan, David; Owen, Neville; Healy, Genevieve;
Dempsey, Paddy. Effects of reducing sitting time on adiposity measures
in adults: A meta-analysis of intervention studies. 7th International
Society for Physical Activity and Health Congress (ISPAH 2018),
London, United Kingdom, 15-17 October 2018, Vol. 15, no. 10 Suppl
1, pp. S1-S249
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บริหารจิต คิดบวก พิชิตความสุข

ภาพจาก https://pixabay.com

ประชากรประชุมกัน

ปรียา พลอยระย้า

phloiraya@gmail.com

ครอบครัวมีสุขของคนทำ�งานองค์กรในประเทศไทย

โครงการการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคน
ทำ�งานองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้จัดถอดบทเรียน 20 องค์กรมีสุขต้นแบบ ประจำ�ปี
2561 และประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อสำ�รวจ “ครอบครัว
มีสุข” ของคนทำ�งานองค์กรในประเทศไทย รอบปี 2562 ใน
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องประชุม
กิง่ ทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการฯ และ คุณณัฐยา
บุญภักดี ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ร่ ว มกั น ดำ � เนิ น การถอดบทเรี ย น และการประชุ ม ดั ง กล่ า ว
มีผบู้ ริหารและเจ้าของผูป้ ระกอบการจาก 23 องค์กร ในภาคกลาง
ทั้งจาก ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และ วิส าหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กันอย่างเข้มข้น

การบริหารจิตและคิดบวกอย่างไร ที่จะทำ�ให้มีความสุข คน
เราจะมีสขุ ภาพกายและใจทีแ่ ข็งแรงและแจ่มใสนัน้ ไม่เพียงออก
กำ�ลังกายทางร่างกายอย่างเดียว การบริหารจิตก็มีผลต่อการ
พัฒนาสมองด้วยการกระตุ้นให้เกิดการงอกใหม่ และปรับวงจร
ของเซลล์สมอง เป็นการพัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์ เพื่ออารมณ์ที่
สดใสและสมองที่ปลอดโปร่ง การบริหารจิตทำ�ได้หลากหลายวิธี  
คือ การออกกำ�ลังกาย การนอนหลับให้เพียงพอ ประมาณ 6-8
ชัว่ โมง การบริโภคอาหารสุขภาพตามหลักโภชนาการ หมัน่ เรียน
รู้สิ่งใหม่ๆ ฝึกสมาธิเจริญสติ-รู้ตัวกับอิริยาบถและกิจกรรมต่างๆ
ผลจากการถอดบทเรียนและประชุมในครั้งนี้ ภาคีเครือข่าย
ฝึกคิดดี พูดดี ทำ�ดี ให้เป็นนิสัย
ครอบครัวมีสุข ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเข้าร่วมสำ�รวจ
“ครอบครัวมีสุข” ประจำ�ปี 2562 ตลอดจนเข้าร่วมกระบวนการ
การบริหารจิต ทุกคนสามารถทำ�ได้ด้วยตนเอง เพราะทุกคน สร้างเสริมครอบครัวอบอุน่ ไปสูค่ รอบครัวมีสขุ ต้นแบบ นอกจากนี้
ล้วนมีความคิด และการกระทำ�ที่แตกต่างกัน สิ่งหนึ่งที่จะทำ�ให้ ผลการถอดบทเรียน เกิดเป็น มาตรฐาน “ระบบพีเ่ ลีย้ งครอบครัว
เราเป็นคนดี ไม่เครียด และใช้ชวี ติ อย่างมีความสุขได้ อีกประการ มีสขุ ต้นแบบ” และ “คูม่ อื การสร้างเสริมครอบครัวมีสขุ ต้นแบบ”
หนึง่ คือ การเป็นคนคิดบวก เพราะการคิดบวกเป็นการสร้างนิสยั เพื่อใช้ขยายผลภาคีเครือข่ายต่อไป การถอดบทเรียนและประชุม
ในด้านที่ดี ขจัดความคิดด้านร้ายๆ ออกไป ทุกคนสามารถสร้าง ครั้งนี้ สนับสนุนโดย สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
พลังบวกให้เกิดขึ้นได้ ในหลายวิธี ได้แก่ ให้มองไปข้างหน้า อย่า ครอบครัว สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มองย้อนหลัง รู้จักให้อภัยตนเองและผู้อื่น มองหาบุคคลต้นแบบ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ รูจ้ กั บริหารเวลา อยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่   ี
aaaaaaaaa
มองโลกในแง่ดี ให้คำ�มั่นสัญญากับตัวเองและเตือนตัวเองบ่อยๆ
คนที่มองโลกในแง่ดีมักมีสุขภาพกายและใจดีตามไปด้วย
เพราะพวกเขามีเคล็ดลับอยู่เพียงสิ่งเดียวคือ การทำ�ตัวเองให้มี
ความสุขด้วยการหากิจกรรมทำ�ไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ว่างๆ สิ่ง
เหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเมื่อ
สุขภาพจิตดี ร่างกายก็แข็งแรงตามไปด้วย ไม่เจ็บป่วยง่าย และ
ไม่ต้องกินยาใดๆ ดังนั้นการบริหารจิตและคิดบวก ทำ�ได้ ไม่ยาก
แค่เราลองเปิดใจให้กว้างใส่ใจกับสิ่งรอบตัวมากขึ้น เท่านี้เราก็มี
ความสุขในทุกๆ วันแล้ว
ที่มา:
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. “10 วิธีบริหารจิต เพื่อคุณภาพที่ยอดเยี่ยม”. [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งที่มา https://health.kapook.com/view120089.html (14
ธันวาคม 2561)
บ้านมหา ดอทคอม. “12 วิธีการสร้างนิสัย ฝึกจิตคิดบวก ใช้ชีวิตอย่างมีความ
สุขในทุกวัน”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า https://www.postsod.com/habitthought (17 ธันวาคม 2561)

aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร

จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.ipsr.
mahidol.ac.th
ครั้งที่ 1030 “Modernity and the Timing of First Marriage, and First
Childbearing in Myanmar: A Case Study of Demographic Health
Survey 2015-16” Mr. Nyein Chan, Ph.D. Student, 15 ธ.ค. 61
ครั้งที่ 1031 “เปิ ด ประสบการณ์ Erasmus+ Teaching Mobility
Fellowship ณ มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมนี” อ.ดร.สิรินทร์ยา
พูลเกิด, 9 ม.ค. 62
ครั้งที่ 1032 “The Thais in North America” Mr. Alongkorn Pekalee
and Miss Benjamas Penboon, Ph.D. Students, 16 ม.ค. 62
ครั้งที่ 1033 “Sexual and Reproductive Health: Experiences from
Chaing Mai and Chaing Rai” IPSR M.A. students, 23 ม.ค. 62
ครั้งที่ 1034 Lesson Learnt from Workshop of Demographic Analysis
with Applications to Aging Societies” Mr. Nurjaeni, Ph.D. Student,
30 ม.ค. 62
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2560

Update ตัวเลขศตวรรษิกชนไทยกันหน่อย

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ได้มอบหมายให้ มส.ผส.
ร่วมกับสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำ�รายงาน
สถานการณ์ผสู้ งู อายุไทยเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อรายงานสถานการณ์เกีย่ วกับ
การสูงวัยของสังคมไทยให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ รายงานฯ ประจำ�ปี
2560 มีอรรถบทเรื่อง “การสูงวัยอย่างมีพลัง”.
ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้าน
ประชากร สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100
download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/
FileUpload/PDF/Report-File-560.pdf

แหล่งข้อมูลขนาด โครงสร้างเพศและอายุของประชากรอายุ
100 ปีขนึ้ ไปในประเทศไทยมีอยูเ่ พียงแหล่งเดียว คือ ทะเบียนราษฎร
ของสาํ นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ปัจจุบันยังมีคําถามเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าข้อมูลจํานวนคนร้อยปีตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรจะถูกต้องเพียงไร และแท้ที่จริงแล้ว
ประชากรอายุร้อยปีขึ้นไปในประเทศไทยมีอยู่ประมาณเท่าไร
จำ�นวนคนร้อยปีในประเทศไทยตามรายงานของทะเบียนราษฎร
เมื่อ พ.ศ. 2538-2539 มีจ�ำ นวนมากกว่า 6 หมื่นคน หลังจากนัน้ จำ�นวน
คนร้อยปีขึ้นๆ ลงๆ อยู่ระหว่าง 2 หมื่น ถึง 4 หมื่นกว่าคน และได้
ลดลงแบบก้าวกระโดดจนเหลือไม่ถึง 2 หมื่นคนนับตั้งแต่ พ.ศ. 2552
เป็นต้นมา และเพิม่ ขึน้ อีกครัง้ ในปี 2558 เป็นจำ�นวน 26,000 คน ในปี
2559 จำ�นวนศตวรรษิกชนของประเทศไทยได้ลดลงอีกครัง้ เหลือเพียง
ประมาณ 12,000 คน จำ�นวนคนร้อยปีที่ลดลงนี้ ไม่ได้เป็นเพราะ
การตายที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น จำ � นวนมาก แต่ เ ป็ น เพราะการปรั บ ปรุ ง
ฐานข้อมูลคนร้อยปี โดยตรวจสอบคนร้อยปีที่มีตัวตนและนำ�คนที่
เสี ย ชี วิ ต ออกจากทะเบี ย น จึ ง ทำ � ให้ จำ � นวนคนร้ อ ยปี ใ นปี 2560
เหลือเพียง 15,000 คนเท่านั้น จากความร่วมมือระหว่างสถาบัน
วิจัยประชากรและสังคมกับสำ�นักบริหารการทะเบียน ในการร่วมทำ�
โครงการ “การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย” อาจเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดการปรับปรุงฐานข้อมูลคนร้อยปีให้เป็นปัจจุบัน
ก็เป็นได้
aaaaaaaaa
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สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ปี 2561
จากข้อมูลการสำ�รวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนของสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่า คนไทยมีแนวโน้ม
การใช้อนิ เทอร์เน็ตเพิม่ มากขึน้ จากร้อยละ 34.9 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 56.8 ในปี 2561 พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน
ระหว่างชายและหญิง คนกลุม่ อายุ 15-24 ปี มีการใช้มากทีส่ ดุ รองลงมาคือคนกลุม่ อายุ 25-34 ปี และแม้วา่ คนอายุ 50 ปีขน้ึ ไป
จะใช้น้อยที่สุดแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าคนที่มีอายุมากๆ มีแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
อุปกรณ์ ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (ร้อยละ 94.7) ซึง่ กิจกรรมหลักคือ โซเชียลเน็ตเวิร์ค
การดาวน์ โหลดต่างๆ และการอัพโหลดข้อมูล                 aaaaaaaaa
ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน

กิจกรรมหลักคือ
โซเชียลเน็ตเวิร์ค

95%

94%

คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป

ใช้อินเทอร์เน็ต
57%

คนกลุ่มอายุ 15-24 ปี
ใช้มากที่สุด

91%
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ข่าวสถาบันฯ

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c 15 พ.ย. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ และคณะ ต้อนรับ คณะจาก Nanjing Youdian University

สาธารณรัฐประชาชนจีน และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) กรุงเทพฯ ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาการทำ�งาน
วิจัย และการทำ�  student visit ณ สถาบันฯ c 16 พ.ย. 61 สมาคมนักประชากรไทย ร่วมกับเครือข่าย
จัดประชุมวิชาการประชากรศาสตร์ 2561 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ c 19-20 พ.ย. 61 รศ.ดร.ศิรินันท์
กิตติสขุ สถิต ผศ.ดร.จรัมพร โห้ล�ำ ยอง และทีม HAPPY UNIVERSITY จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การขับเคลื่อน
การบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขในการทำ�งานให้กับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ โรงแรม
โนโวเทลหัวหิน จ.เพชรบุรี c 19-23 พ.ย. 61 อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด เป็นวิทยากรบรรยาย และจัด
Workshop “qualitative research methods for policy decision making” ภายใต้ โครงการ Erasmus
ณ University of Bonn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี c 21 พ.ย. 61 ศูนย์วิจัยความสุขคนทำ�งานแห่ง
ประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ม.มหิดล กับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริษัทควอลิตี้พลัส เอสเทติค
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ณ สถาบันฯ รูป 1 c 22-23 พ.ย. 61 สถาบันฯ จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำ�นักงาน
ผูอ้ �ำ นวยการ ครัง้ ที่ 19 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ c 27 พ.ย. 61 โครงการสำ�รวจการมีกจิ กรรม
ทางกายของเด็กและเยาวชนไทย ปี พ.ศ. 2561 สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม สนับสนุนโดย สสส. แถลงผลการ
สำ�รวจร่วมกับอีก 48 ประเทศ ในงานประชุม Movement to Move ณ เมืองแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย
c 28 พ.ย. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผูอ้ �ำ นวยการ ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.อภิชาติ
จำ�รัสฤทธิรงค์ และคณาจารย์ ร่วมประชุมเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ ASEAN+3 Symposium on
Strengthening Demographic Policy Cooperation ของกลุม่ วิสยั ทัศน์เอเชียตะวันออก (East Asia Vision
Group-EAVG) ณ กระทรวงการต่างประเทศ c 28 พ.ย. 61 ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่
จาก National Population and Family Planning Board (BKKBN) จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมทั้ง
นักศึกษาทีก่ �ำ ลังศึกษาอยูท่ ส่ี ถาบันฯ และคณะอื่นๆ ในมหิดล เพื่อสร้างความร่วมมือ ณ สถาบันฯ c 29 พ.ย. 61
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ และคณะ มอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา พร้อมวุฒิบัตร ในวาระครบรอบ
47 ปี ให้กับ 7 โรงเรียนในอำ�เภอพุทธมณฑล c 3-5 ธ.ค. 61 ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เป็นวิทยากร
ในการอบรม Global Health Diplomacy ณ ประเทศญี่ปุ่น c 4-7 ธ.ค. 61 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย อบรม
The APMJ-CHAMPSEA Workshop ณ Asia Research Institute สาธารณรัฐสิงคโปร์ c 4 ธ.ค. 61–16
ม.ค. 62 รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสกิ ะวงศ์ ประชุมและนำ�เสนอผลงาน “Precarious Rights: trafficking in migrant
workers lives” และเขียนงานวิจยั กับ National Chiao Tung University ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) c 9-16
ธ.ค. 61 ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยของนักศึกษาโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ณ King’s College London สหราชอาณาจักร c 11-14 ธ.ค. 61 ผศ.ดร.เฉลิม
พล แจ่มจันทร์ เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือรัฐออสเตรเลีย ณ University of Sydney และ
Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย c 11-12 ธ.ค. 61 อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำ�ราญ เข้าร่วมการประชุม
X International Scientific and Practical Forum “Migration bridges in Eurasia: migration as a
resource of socioeconomic and demographic development” ณ MGIMO University สหพันธรัฐ
รัสเซีย c 12 ธ.ค. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ และคณะ ต้อนรับคณะจาก Islamic University
of Sunan Ampel Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจยั และวารสารวิชาการ ณ สถาบันฯ
c 17 ธ.ค. 61 ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และคณะ ศึกษาดูงานโครงการสำ�นักงานสีเขียว (Green Office)
ณ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล รูป 2 c 17-18 ธ.ค. 61 สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับ
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม สนับสนุนโดย สสส. จัดประชุมวิชาการเชิงนโยบายเรื่อง การเดินทางของ
เรือนจำ�สุขภาวะ (Healthy Prison Journey) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. c 18 ธ.ค. 61
โครงการ The Prachakorn จัดอบรม “การเขียนบทความออนไลน์” วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ สถาบันฯ รูป 3 c 25 ธ.ค. 61 สถาบันฯ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
“IPSR New Year Party 2019” และ กิจกรรม IPSR Sport Day ณ สถาบันฯ c10-11 ม.ค. 62 รศ.ดร.
สุรีย์พร พันพึ่ง ร่วมประชุมและนำ�เสนอผลงาน และ ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ เป็นผู้วิจารณ์บทความในการ
ประชุม ABACUS Closing Meeting and Phase 2 Planning ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ c 14 ม.ค. 62
น.ส.พอตา บุนยตีรณะ และคณะ ต้อนรับ อ.ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการนักศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล นำ�คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ห้องพิพธิ สาระประชากรและสังคม และ ห้องสมุด ณ สถาบันฯ c 16 ม.ค. 62 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผูอ้ �ำ นวยการ
และคณะ ต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (Asian Population Association-APA)
ในโอกาสเข้าร่วมประชุม APA Council Committee Meeting ณ สถาบันฯ รูป 4
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