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ผู้อำ�นวยการคนที่ 8 ของสถาบันฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำ � ปากลาย ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
สภามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ผู้ อำ � นวยการสถาบั น
วิจยั ประชากรและสังคม ตัง้ แต่วนั ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สืบต่อจาก
ผู้อำ�นวยการคนที่ 7 รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำ�ปากลาย

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์

All Gen – Enjoy กับสุขภาพแค่ ไหน สุภาณี ปลื้มเจริญ
supanee.vej@mahidol.ac.th

“ขอให้มีสุขภาพดี” เป็นหนึ่งในคำ�อวยพรยอดฮิต เพราะใคร ๆ การออกกำ�ลังกาย/การกินอาหารเช้า (ต่อสัปดาห์)
ก็อยากมีสุขภาพดี ไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยกันทั้งนั้น
		
ไม่ได้ทำ� 1-2 วัน 3-4 วัน 5-6 วัน ทุกวัน
การสำ�รวจความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ปี 2561** ด้วย การออกกำ�ลังกาย
แบบสำ�รวจความสุขด้วยตนเอง(HAPPINOMETER) เฉพาะมิติ BB
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สุขภาพกายดี พบว่าคนทำ�งานมีคะแนนความสุขในมิตินี้ เท่ากับ Gen X
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59.5 คะแนน (จาก 100 คะแนน) อยู่ในระดับ “HAPPY” หาก Gen Y
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ดูตาม Generation พบว่า Gen BB มีค่าคะแนนความสุขสูงสุด การกินอาหาร
รองลงมาคือ Gen X และ Y
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คะแนนเฉลี่ย
Gen Y
4.0
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สุขภาพกายดี
การดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ของคนทำ�งาน การสำ�รวจพบว่า
Baby Boom - BB (56 ปีขึ้นไป) 		
62.7
คนทำ�งานส่วนมากเป็นผู้ที่เคยดื่มแต่ปัจจุบันเลิกดื่มแล้ว เฉพาะ
Generation - Gen X (37-55 ปี)		
60.3
กลุ่มที่ปัจจุบันยังคงดื่มอยู่นั้น ทั้ง Gen X และ Y มีพฤติกรรม
Generation - Gen Y (ไม่เกิน 36 ปี)		
58.3
การดื่มแบบนาน ๆ ครั้ง คือดื่มในช่วงที่มีเทศกาล หรืองานสังสรรค์
ต่าง ๆ (29.6% และ 35.5% ตามลำ�ดับ) มากกว่า Gen BB กลุ่มที่
ปัจจัยหนึง่ ทีส่ �ำ คัญสำ�หรับการมีสขุ ภาพดีกค็ อื การออกกำ�ลังกาย ดื่มบ่อยครั้งพบใน Gen X และ Y พอ ๆ กัน ซึ่งสูงกว่า Gen BB
แต่การสำ�รวจพบว่า ในหนึง่ สัปดาห์คนทำ�งานทุก Gen มากกว่าครึง่ สำ�หรับการดื่มเป็นประจำ�ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนัน้
ไม่ได้ออกกำ�ลังกายเลย โดย Gen X เป็นกลุม่ ที่ไม่ได้ออกำ�ลังกายเลย พบว่า Gen BB ดื่มเป็นประจำ�มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ Gen X และ Y
สูงสุด (55.2 %) รองลงมาคือ Gen Y และ BB ในขณะที่ Gen BB
มีสัดส่วนของผู้ออกกำ�ลังกายตั้งแต่ 3-7 วันต่อสัปดาห์สูงกว่า
เรื่องการสูบบุหรี่ การสำ�รวจพบผลในทำ�นองเดียวกับการดื่ม
Gen X และ Y แต่ในทางตรงกันข้าม Gen Y เป็นกลุม่ ทีอ่ อกกำ�ลังกาย คือคนทำ�งานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยสูบบุหรี่แต่ปัจจุบันเลิกสูบแล้ว
1-2 วันต่อสัปดาห์มากทีส่ ดุ (35.8%) รองลงมา คือ Gen BB และ X เฉพาะกลุ่มที่ปัจจุบันยังสูบบุหรี่อยู่นั้น Gen Y มีพฤติกรรมสูบบุหรี่
นาน ๆ ครั้ง (30.5%) สูงกว่า Gen X และ BB คนที่สูบบุหรี่
อาหารทุกมือ้ ล้วนมีความสำ�คัญต่อร่างกาย แต่อาหารเช้าเป็นมือ้ บ่อยครั้งพบใน Gen BB มากกว่า Gen X และ Y เช่นเดียวกับ
ที่สำ�คัญเนื่องจากร่างกายต้องการอาหารเพื่อทดแทนพลังงานที่ คนทีส่ บู บุหรีเ่ ป็นประจำ�ที่ Gen BB สูบเป็นประจำ�มากทีส่ ดุ รองลงมา
เสียไปในช่วงที่นอนหลับ การสำ�รวจพบว่าส่วนใหญ่แล้วคนทำ�งาน คือ Gen X และ Y
ทุก Gen ยังให้ความสำ�คัญกับการกินอาหารเช้า Gen BB
มีสัดส่วนของคนที่กินอาหารเช้าทุกวันมากที่สุด (62.4%) รองลงมา
คือ Gen X และ Y ส่วนคนที่ ไม่ได้กินอาหารเช้าเลยพบในกลุ่มของ
Gen Y มากกว่า Gen X และ BB

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ /การสูบบุหรี่
		 ประจำ� บ่อยครั้ง นานๆครั้ง เคยดื่ม/สูบ ไม่เคย
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ในองค์กรประกอบด้วยคนทำ�งาน 3 Generation การสำ�รวจ
พบว่าคนทำ�งาน Gen BB มีสัดส่วนของคนที่ ได้ออกกำ�ลังกาย
ทุกวันสูงทีส่ ดุ ในขณะที่ Gen X และ Y มีการออกกำ�ลังกาย 1-2 วัน
ต่อสัปดาห์มากกว่า BB และGen BB กินอาหารเช้าทุกวันมากกว่า
Gen X และ Y ในขณะทีก่ ลุม่ คนทำ�งานทัง้ Gen X และ Y มีสดั ส่วน
ของคนที่ดื่ม/หรือสูบบุหรี่ นาน ๆ ครั้ง สูงกว่า Gen BB
แม้ว่าคนทำ�งานทุก Gen มีคะแนนสุขภาพกายดีอยู่ ในระดับ
HAPPY แล้วก็ตาม (Gen BB = 62.7), (Gen X = 60.3) และ
(Gen Y = 58.3) แต่องค์กรก็ควรส่งเสริมและพัฒนาความสุขใน
มิตสิ ขุ ภาพกายของคนทำ�งานให้สงู ขึน้ กว่าเดิม เพราะหากคนทำ�งาน
ไม่ มี ค วามสุ ข ในมิ ติ สุ ข ภาพกายแล้ ว ก็ ค งไม่ มี พ ลั ง ที่ จ ะทำ � งาน
เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้
aaaaaaaaa

** ดำ�เนินการโดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำ�งานแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 40 ฉบับที่ 3
“ปี 2561 ผู้ สู ง อายุ ไ ทยใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ทำ � กิ จ กรรมอะไร
มากที่สุด”
เฉลย : โซเชียลเน็ตเวิร์ก
รายชื่อผูท้ ่ไี ด้รบั รางวัลพิเศษ นครราชสีมา: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์
รายชื่อผู้ท่ีตอบถูกได้รับรางวัล กรุงเทพฯ: พฤทธานันต์
ศรีว งศ์เลียง; วิไล กุศลวิศษิ ฎ์กลุ กาญจนบุร:ี กฤษณา ดุลสุวรรณ
นครศรีธรรมราช: วจินี จงจิตร นนทบุรี: นฤมล เหล่าโกสิน
ยโสธร: กานต์ธิดา แสงกล้า
ท่ า นที่ ได้ รั บ รางวั ล โปรดรอรั บ ของรางวั ล จากกอง
บรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 40 ฉบับที่ 4
“อาการของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ควร
พบแพทย์ทันทีคืออาการอะไรบ้าง”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า
12 หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่
15 พฤษภาคม 2563 ไม่เกินเวลา 16.00 น. (ท่านผู้ตอบคำ�ถาม
ทางอีเมลขอความกรุณาส่งที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่ง
ของรางวัลในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ต อบคำ � ถามถู ก และได้ รั บ รางวั ล ใน
“ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 40 ฉบับที่ 5 (มิถนุ ายน-กรกฎาคม
2563)

ประชากรท่องโลก
รีนา ต๊ะดี
reena.tad@mahidol.ac.th
สุชิตาพาไปขึ้นเขา (Part II Bromo)

หลังจากเราพิชติ ภูเขาไฟคาวาอีเจีย้ นกันแล้ว เราเดินทางไปภูเขา
ไฟโบรโม่ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองสุราบายาเมืองหลวงของจังหวัดจาวา
ตะวันออกซึ่งมีประชากรประมาณ 37.5 ล้านคน (ข้อมูลจากการทำ�
สำ�มะโนประชากรและเคหะปี 2553) มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์
ทั้งเชื้อสายชวา มาดูเรส และ จีน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
น่าเสียดายที่ช่วงนั้นเกิดการปะทุของภูเขาไฟโบรโม่ จึงปิดไม่ ให้
นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไป หมู่บ้านที่เราไปพักอยู่บนภูเขาสูง อากาศ
เย็นสบาย พอพระอาทิตย์ลับฟ้าแล้วก็มีหมอกลงบาง ๆ เราพักผ่อน
กินข้าวเย็นและพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน จากนั้นไกด์ก็พาเราไป
ดูดาว แม้จะมีหมอกนิดหน่อยแต่เราก็ ได้เห็นดาวกระพริบระยิบระยับ
เต็มท้องฟ้า
เช้ า วั น รุ่ ง ขึ้ น ไกด์ ป ลุ ก เราตั้ ง แต่ ตี สี่ เ พื่ อ เดิ น ทางไปจุ ด ชมวิ ว
พระอาทิตย์ขึ้น เราต้องเดินเท้าต่อไปอีกเกือบ ๆ 3 กิโลเมตร แต่
หากใครไม่อยากเดิน ก็มีม้าไว้คอยบริการ สุชิตาไม่ชอบเดิน เราจึง
ตกลงจ่ายเงินเช่าม้ากัน เราเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรก ๆ ที่ ไปถึงจึง
ได้จับจองจุดที่จะได้เห็นวิวสวย ๆ ที่นั่นมีอาหารและเครื่องดื่มขาย
เราซื้อบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปแบบถ้วย เติมน้ำ�ร้อน นั่งกินบะหมี่อุ่น ๆ รอ
ชมพระอาทิตย์ขึ้นกัน และแล้วแสงแรกก็เริ่มสาดมากระทบขอบฟ้า
เป็นประกายสีสม้ เข้มตัดกับสีด�ำ มืดของท้องฟ้า ทุกคนตื่นเต้นประทับใจกับ

ความงามตรงหน้า เมื่อท้องฟ้าเริม่ สว่างมากขึน้ เราก็ได้เห็นภาพโบรโม่
กำ�ลังพ่นควัน สวยงามจริง ๆ เราถ่ายรูปกันเยอะมาก ไม่ว่าจะถ่าย
จากจุดไหนวิวก็สวยไปหมด เมื่อเริ่มสายเราตัดสินใจเดินทางกลับ
โดยมีคนเลี้ยงม้ารอรับเรา ก่อนเดินทางออกจากหมู่บ้าน ไกด์ ได้พา
เราไปเดินเล่น ดูวิถีชีวิตและซื้อของในร้านขายของชำ�ของชาวบ้าน
ทีน่ น่ั นึกอิจฉาทีพ่ วกเขาได้อยู่ในทีอ่ ากาศดี ๆ วิวสวย ๆ แบบนัน้ ทุกวัน
ฉันชอบที่นั่นมาก และอยากจะกลับไปอีกครั้งถ้ามี โอกาส ครั้งหน้า
จะต้องไปขึน้ ภูเขาไฟโบรโม่ที่ ไม่พน่ ควันให้ ได้ aaaaaaaaa

(จากขวาไปซ้าย) สุชิตา ฉัน และเพื่อน ๆ ร่วมทริปกำ�ลังนั่งชมโบรโม่พ่นควัน
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

คนจนในสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชากรโดยคาดประมาณ ณ วันที่
1 กรกฎาคม 2562 จำ�นวน 328 ล้านคน พบว่ามีคนยากจนร้อยละ
13.4 หรือ 43 ล้านคน โดยวัดจากรายได้ต่อปีของประชากร เช่น
u ผู้ที่มีสถานภาพโสด อายุต่ำ�กว่า 65 ปี มีรายได้ต่อปี
		 ต่ำ�กว่า 374,580 บาท
u ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มีบุตร มีรายได้ต่อปีตำ่�กว่า
		 435,210 บาท
u ผู้ที่มีบุตร 2 คนอายุต่ำ�กว่า 18 ปี มีรายได้ต่อปีต่ำ�กว่า
		 730,170 บาท
แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์แบ่งความยากจนเป็น 2 ประเภท
คือ ยากจนจริง (absolute poverty) หมายถึง ผู้ที่มีน้อยกว่าที่
จําเป็นจะต้องมี จนไม่สามารถมีความมั่นคงในการเสาะหาสินค้า
หรือบริการที่พอเพียงสำ�หรับความจําเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ดํารงชีพ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย น้ำ�สะอาด
เพื่อการบริโภค การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ความยากจน
ประเภทที่สองคือ ยากจนเชิงเปรียบเทียบ (relative poverty)
หมายถึง คนทีม่ รี ายได้นอ้ ยกว่าคนอื่น ๆ ในสังคมโดยเปรียบเทียบ
จากการมี สิ่ ง อำ � นวยความสะดวก เช่ น เครื่ อ งปรั บ อากาศ
คอมพิวเตอร์ ระบบดาวเทียม รถยนต์ ซึง่ สิง่ อำ�นวยความสะดวก
เหล่านี้ ไม่ถือว่าเป็นความจำ�เป็นขั้นพื้นฐานในการดำ�รงชีวิต

คนจนแม้แต่ที่หลับนอนก็ต้องอาศัยพื้นที่สาธารณะ ไม่เว้นแม้แต่ โถงสวดมนต์
ภาพจาก: Spencer Platt/Getty Images
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/15/extreme-povertyamerica-un-special-monitor-report

ใครบ้างที่ยากจน
ประชากรในชนบทกลุ่มอายุ 0-5 ปี ร้อยละ 27 อยู่ ใน
ครอบครัวฐานะยากจน เปรียบเทียบกับกลุม่ อายุ 6-11 ปี ร้อยละ
24 หรือ 4.9 ล้านคน และกลุ่มอายุ 12-17 ปี ร้อยละ 20 หรือ
ประมาณ 4.2 ล้านคน
ภาระการดูแลบุตรมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง
พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว เด็กจำ�นวน 2.1 ล้านคน อยู่ในความดูแล
ของพ่อเลี้ยงเดี่ยว เปรียบเทียบกับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลบุตร
ถึง 8 ล้านคน ซึ่งเป็นจำ�นวนที่มากกว่าถึง 4 เท่า
ครัวเรือนพ่อเลีย้ งเดีย่ ว มีความยากจน ร้อยละ 12.7 เปรียบเทียบ
กับครัวเรือนแม่เลี้ยงเดี่ยว มีร้อยละ 24.9 ตัวเลขนี้มีนัยยะว่า

ผู้หญิงเมื่อต้องหย่าร้างมีความเสี่ยงต่อความยากจนมากกว่า
ผู้ชาย และถ้าแบ่งตามเพศและเชื้อชาติพันธุ์ พบว่าเพศหญิง
(ร้อยละ 12.9) มีความยากจนมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 10.6)
และประชากรอเมริกนั เชือ้ สายอินเดียน มีความยากจนมากทีส่ ดุ
(ร้อยละ 25.4) รองลงมาคือ เชื้อสายแอฟริกัน (ร้อยละ 20.8)
ระดับการศึกษามีผลต่อความยากจนเช่นกัน ประชากรอายุ
ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
มีเพียงร้อยละ 4.4 ที่ยากจน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ เช่น
ระดับการศึกษาต่ำ�กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีถึงร้อยละ 25.9
ในขณะที่ระดับอาชีวะศึกษา มีร้อยละ 12.7
ความมั่นคงทางอาหาร
การสำ�รวจในปี 2561 พบว่าคนยากจนประมาณ 37 ล้านคน
อาศัยใน 14 ล้านครัวเรือน ร้อยละ 11 ไม่มอี าหารพอเพียงสำ�หรับ
การบริโภค ในจำ�นวนนี้เป็นเด็ก 6 ล้านคนที่กินไม่อิ่ม ผู้หญิงที่
อยู่กับบุตรร้อยละ 27.8 มีอาหารไม่พอเพียงสำ�หรับการบริโภค
กินไม่อิ่มท้องในแต่ละมื้อยังรวมถึงเยาวชนที่กำ�ลังเล่าเรียน
ในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย เช่น รัฐอิลลินอยส์ นักศึกษาผิวสี
กินไม่อิ่มท้องมากกว่านักศึกษาเชื้อชาติอื่น ๆ เช่นเดียวกับที่
มหาวิทยาลัยฮาวาย นักศึกษาที่มาจากเกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทร
แปซิฟิค และจากฟิลิปปินส์ มีอาหารบริโภคในแต่ละมื้อน้อยกว่า
นักศึกษาจากญี่ปุ่น
สถานการณ์ กิ น ไม่ อิ่ ม หรื อ อดมื้ อ กิ น มื้ อ ของนั ก ศึ ก ษาใน
26 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา มีถึงร้อยละ 11-38 ที่ต้อง
อดบ้ า งบางมื้ อ เพราะไม่ มี เ งิ น ปรากฏการณ์ เ ช่ น นี้ เ ป็ น เรื่ อ ง
เหลือเชื่อสำ�หรับชาวอเมริกัน จึงทำ�ให้เกิดโครงการอาหารฟรี
จากรัฐบาลสำ�หรับมหาวิทยาลัยที่เผชิญปัญหาดังกล่าว เช่น
รัฐแคลิฟอร์เนีย
ผู้สูงอายุุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงทางอาหาร คาดว่าในปี 2593 จะมีผู้สูงอายุ
ประมาณ 8 ล้านคนที่ขาดแคลนอาหาร รวมทั้งจะมีภาวะยาก
ลำ�บากมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคจาก
การมีรายได้ที่จำ�กัด ปัญหาความไม่คล่องตัวในการหาซื้ออาหาร
หรือการช่วยเหลือตนเอง และความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่น
ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า
... ผู้ยากไร้ ในประเทศไทยก็มี โอกาสที่จะเสี่ยงต่อความ
ไม่มั่นคงนี้เช่นกัน...
aaaaaaaaa

แหล่งข้อมูล: 1) U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2018 and 2019 Annual
Social and Economic Supplements (CPS ASEC).
2) https://blog.savethechildren.org/2018/06/poverty-in-america.html#fn4
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ประชากรไทยในยุโรป: ทำ�ไมผู้หญิงจึงเยอะกว่าผู้ชาย

เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า ประชากรไทยย้ า ยถิ่ น ไปต่ า ง ในการอาศัยอยูต่ า่ งประเทศก็มหี ลายข้อเช่นกัน เช่น การปรับตัว
ประเทศเป็นจำ�นวนมากในแต่ละปี ซึ่งนอกจากประชากรไทยจะ การขาดเครือข่ายทางสังคม ค่าครองชีพสูง และความรุนแรง
ย้ายถิน่ เพื่อโอกาสการทำ�งานทีด่ กี ว่า ก็ยงั มีประชากรจำ�นวนมาก ในครอบครัว
ที่ย้ายถิ่นเพื่อการแต่งงานและสร้างครอบครัวในต่างประเทศ
มีข้อสันนิษฐานจากงานวิชาการหลายฉบับว่า กลุ่มหญิงไทย
ซี่งประชากรที่ย้ายถิ่นในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
ที่ ย้ า ยถิ่ น มากที่ สุ ด น่ า จะมาจากภาคอี ส าน อย่ า งไรก็ ต าม
ผู้ เ ขี ย นได้ ทำ � การวิจัย เกี่ย วกับ ความเป็นอยู่ข องหญิงไทย การศึกษานี้รวบรวมข้อมูลจากหญิงไทยที่มาจากหลากหลาย
ในประเทศสหราชอาณาจักร และพบว่าลักษณะของการย้ายถิ่น พื้นที่ มีประวัติการศึกษาและการทำ�งานที่แตกต่างกันไป ซึ่งใน
ของประชากรไทยในยุ โ รปนั้ น ไม่ ส มดุ ล ในแง่ ข องเพศและ จุดนีเ้ องทำ�ให้พบว่า ผูท้ มี่ าจากพืน้ เพต่างกันมีความคาดหวังและ
มีลักษณะเป็น “แนวโน้มการย้ายถิ่นของผู้หญิง” (feminization ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตอยู่ ในต่างประเทศต่างกันด้วย เช่น
ผู้หญิงที่มีระดับการศึกษาและรายได้ ไม่สูงนัก มักจะมีความ
of migration)
พึงพอใจมากกว่าเมื่อได้ยา้ ยมาใช้ชวี ติ อยู่ในยุโรป ในขณะทีผ่ หู้ ญิง
จากงานวิจัยหลายงานพบว่า ประมาณร้อยละ 80 ของ ที่มีระดับการศึกษาและรายได้ปานกลางหรือสูง มักรู้สึกว่าการ
ประชากรไทยในเยอรมนี1 ออสเตรีย2 เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์3 ใช้ชวี ติ ในต่างประเทศนัน้ คือความท้าทาย เนื่องจากตลาดแรงงาน
และประมาณร้อยละ 70 ของประชากรไทยในสวีเดนนั้นเป็น ในยุโรปไม่รองรับวุฒกิ ารศึกษาจากประเทศไทย และต้องทำ�งาน
เพศหญิง4 โดยส่วนใหญ่เข้าประเทศโดยการแต่งงานหรือเหตุผล ที่มีคุณสมบัติต่ำ�กว่าระดับการศึกษา มีผลให้ต้องปรับตัวและมี
ด้ า นครอบครั ว ช่ องทางการเข้าเมืองของหญิงไทยในยุโรป ผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้หญิงหลาย ๆ คน
มีไม่มากนัก ซึง่ การย้ายถิน่ โดยการแต่งงานเป็นช่องทางหลักทีจ่ ะ
ย้ายแล้วจะกลับไหม?
ทำ�ให้ผู้หญิงสามารถเข้าไปใช้ชีวิตในทวีปยุโรปได้
หญิงไทยในสหราชอาณาจักร

ผู้เขียนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดอยากกลับ
ประเทศไทยในช่วงบั้นปลายชีวิตหรือหลังเกษียณอายุ เพราะ
มองว่าช่วงวัยทำ�งานตนยังสามารถหางานทำ�ในประเทศอังกฤษได้
บางคนทีห่ า่ งบ้านมานานแล้วกล่าวว่า การกลับบ้านตอนนีอ้ าจจะ
ทำ�ให้ปรับตัวไม่ได้ และตลาดแรงงานของไทยไม่เปิดกว้างให้
ผู้หญิงอายุเกิน 40 ปีขึ้นไปได้สมัครงาน ซึ่งต่างจากอังกฤษ
ที่มีการระบุในกฎหมายแรงงานของสหราชอาณาจักรว่าห้าม
นายจ้างจำ�กัดอายุของผู้สมัครงาน ในขณะที่ประเทศไทยไม่มี
กฎหมายนี้

จากตัวเลขของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ณ ปี 2560 พบว่ า ประชากรไทยในสหราชอาณาจั ก รนั้ น
มีประมาณ 71,000 คน ซึ่งถือเป็นชุมชนคนไทยที่ ใหญ่ท่ีสุดใน
ยุโรป ถึงจะไม่มีสถิติแบบแบ่งแยกเพศ แต่ตัวแทนของสถาน
เอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอนให้ความเห็นว่าประชากรไทย
ส่ ว นใหญ่ ใ นสหราชอาณาจั ก รเป็ น เพศหญิ ง อย่ า งไรก็ ต าม
ผู้เขียนพบว่าตั้งแต่ปี 2556 จำ�นวนการให้วีซ่าคู่สมรสในสหราช
อาณาจักรนั้นมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากรัฐบาลออก กฎเกณฑ์
แม้ ว่ า สถานการณ์ ก ารแต่ ง งานย้ า ยถิ่ น จะไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งใหม่
ที่เข้มงวดมากขึ้น จึงทำ�ให้จำ�นวนหญิงไทยที่ ได้วีซ่าดังกล่าวมี
แต่เราก็ยังไม่รู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงเหล่านี้มากนัก
จำ�นวนลดลงตามไปด้วย
หลายคนคาดหวังว่าการย้ายถิ่นจะทำ�ให้พวกเธอมีชีวิตที่ดีขึ้น
ความพึงพอใจของการแต่งงานย้ายถิ่น
แต่แท้จริงแล้วชีวิตในต่างประเทศก็ ไม่ได้ โรยด้วยกลีบกุหลาบ
จากการศึกษาแรงจูงใจในการแต่งงานย้ายถิ่นคือโอกาสใน เสมอไป
การเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของหญิงไทย ซึ่งรวมถึงครอบครัว
aaaaaaaaa
ในประเทศไทยด้วย การย้ายถิ่นทำ�ให้พวกเธอมี โอกาสในการ
ทำ�งานทีด่ ขี นึ้ ได้อยู่ในสังคมทีเ่ ปิดกว้างมากกว่า ได้รบั สวัสดิการ
หรือคุณภาพการศึกษาของลูกทีด่ ขี นึ้ อย่างไรก็ตาม ความท้าทาย
1

Ruenkaew, P. (2009). Female Transnational Migration from Thailand: Like Thirty
Years
Before? Pacific News, (32), 22–24.
2
Trupp, A., & Butraratana, K. (2016). Cross–Border Marriages and Socioeconomic
Mobility
of Thai Migrants in Austria. IPSR 12th Annual Conference, 91–104.
3
Suksomboon, P. (2008). Remittances and ‘Social Remittances’: Their Impact on
Livelihoods of Thai Women in The Netherlands and Non-Migrants in Thailand.
Gender,
Technology and Development, 12(3), 461–482.
4
Chuenglertsiri, P. (2012). Women’s Transnational Identities and Belonging: The
Case of Thai Female Immigrants in Sweden. Lund University.

ภาพจาก: https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_833336
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โมเดลธนาคารเวลาแห่งเมืองนานกิง

ผู้เขียนขอนำ�เรื่องราวของธนาคารเวลา (Time Bank) เพื่อ
การดูแลผูส้ งู อายุแห่งเมืองนานกิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มาแบ่งปันให้ผ้อู ่าน ธนาคารเวลาเป็นนวัตกรรมสังคมที่เกิดขึ้น
เมื่อราวปี 1973 ในประเทศญี่ปุ่น ผู้คิดคือ คุณเทรุโกะ มิซุชิม
แห่งเมืองโอซาก้าทีี่ต้องการกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลผูส้ งู อายุ หลักการสำ�คัญของธนาคารเวลาก็คือ
การใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้คนในชุมชนดูแลกันและกัน
มีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ่ กัน เป็นทัง้ ผู้ ให้และผูร้ บั ผ่านการแลกเปลีย่ น
เวลา โดยเราสามารถสะสมเวลาทีเ่ ราเคยไปดูแลให้ความช่วยเหลือ
คนอื่นไว้กบั ธนาคาร และในอนาคตเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ
ก็สามารถนำ�เวลาทีส่ ะสมไว้ ไปแลกเวลาของสมาชิกคนอื่นเพื่อให้
เขามาให้บริการดูแลเรา หรืออาจนำ�ไปแลกกับบริการอื่น ๆ ได้
ภายใต้กติกาที่เรามีส่วนร่วมกำ�หนดขึ้น โดยมีการจัดการระบบ
บัญชีการฝาก-ถอนเวลา คล้ายคลึงกับระบบของธนาคารทั่วไป
เมืองนานกิงมีประชากรสูงอายุมากถึง 1.34 ล้านคน มีผสู้ งู อายุ
ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มากกว่าสองแสนคน เมืองนานกิงจึง
เป็นเมืองหนึ่งที่ประสบปัญหาผู้สูงอายุไม่มีคนดูแล ในปี 2013
รัฐบาลจีนมีนโยบายให้ท้องถิ่นดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยการ
จัดงบประมาณสนับสนุน โดยมีสำ�นักงานเทศบาลนครนานกิง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ช่วงแรกของการพัฒนาธนาคารเวลา
ได้มีการวางเป้าหมายไว้เพียงแค่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ยังมี
ร่างกายแข็งแรงเป็นจิตอาสาไปช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้
ปัจจุบันนี้ ธนาคารเวลาแห่งเมืองนานกิงมีการบริหารและ
โครงสร้างที่ชัดเจน กำ�หนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนเวลา
ระบบเดียวกัน และนำ�แอปพลิเคชั่นมาใช้ลงทะเบียนเพื่อรับ
สมัครสมาชิกจิตอาสา และอาสาสมัคร ผู้สูงอายุที่ ใช้บริการ
สามารถเลือกประเภทบริการที่หลากหลายได้ ตั้งแต่เป็นเพื่อน
พูดคุย ตัดผม ตัดเล็บ อาบน้ำ� ทำ�ความสะอาดห้อง ปรุงอาหาร

ไปจนถึงเป็นวิทยากรอบรมทักษะ หรือความรู้แก่ผู้สูงอายุ ฯลฯ
การเลือกให้บริการ หรือรับบริการสามารถทำ�ได้ง่าย โดยผ่าน
แอปพลิเคชั่นหรือ walk in ซึ่งมีธนาคารหลายสาขาคอยให้
บริการตั้งแต่ระดับเมือง ไปจนถึงระดับตำ�บล
สมาชิกจิตอาสาจะเบิกถอนเวลามาใช้ ได้กต็ อ่ เมื่อมีเวลาสะสม
อยูต่ งั้ แต่ 20 หน่วยชัว่ โมงขึน้ ไป อาจนำ�ไปแลกเป็นการรับบริการ
การดูแลตามความจำ�เป็นของตน หรืออาจถอนเวลามาเปลี่ยน
เป็นเงินหรืออาหาร สามารถโอนเวลาสะสมของตนไปให้กับ
สมาชิกในครอบครัวได้ โดยจำ�กัดเวลาทีส่ ะสมได้วา่ ต้องไม่เกินวันละ
4 ชัว่ โมง และทัง้ หมดจะต้องสะสมได้ ไม่เกิน 1,500 ชัว่ โมงต่อคน
ร้อยละ 70 ของเวลาที่สะสมกำ�หนดให้นำ�มาใช้แลกบริการ
จิตอาสาเท่านัน้ และถ้าหากจะแลกเป็นสิง่ ของต้องไม่เกินร้อยละ
20 และใช้แลกเป็นเงินสดได้ ไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งอัตราการแลก
1 ชั่วโมงเท่ากับ 12 หยวน
การคิดอัตราการแลกเปลี่ยนเวลาไม่ได้คิดในอัตราที่เท่ากัน
แต่จะคิดตามความยากและความชำ�นาญเฉพาะของงานที่อาสา
สมัครไปให้บริการ เช่น ถ้าไปเป็นจิตอาสาช่วยตัดผม ตัดเล็บ
เป็นเพื่อนคุย ทำ�ความสะอาดห้อง หรือปรุงอาหาร ฯลฯ ก็จะ
เก็บเวลาสะสมได้น้อยกว่าการไปเป็นวิทยากรจัดอบรมให้กับ
ผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น ซึ่งระบบการคิดเทียบหน่วยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเวลานี้ ผ่านกระบวนการทดลองและการมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชน รวมทั้ ง มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญมาร่ ว มช่ ว ยคิ ด สู ต รอั ต รา
การแลกเปลี่ยนให้ด้วย

ปัจจุบนั นีน้ านกิงมีธนาคารเวลาเปิดดำ�เนินการแล้ว 38 สาขา
มีอาสาสมัครมากกว่า 15,000 คน มีผสู้ งู อายุที่ใช้บริการมากกว่า
30,000 คน มีเวลาของอาสาสมัครที่สะสมอยู่ ในธนาคารกว่า
500,000 ชั่วโมง มีอาสาสมัครเบิกเวลาของตนมาใช้แล้วกว่า
ร้อยละ 80 หรือมากกว่า 400,000 ชั่วโมง
เพื่อกระตุ้นให้คนหนุ่มสาววัยทำ�งานเข้ามาเป็นจิตอาสาดูแล
ผู้สูงอายุกันมากขึ้น มหาวิทยาลัยแห่งเมืองนานกิงได้เข้ามามี
ส่วนร่วมโดยอนุญาตให้นักศึกษาที่ช่วยงานจิตอาสาสามารถ
นำ�เวลาทีส่ ะสมไว้ ไปแลกเป็นคะแนนในวิชาเรียนได้ และเทศบาล
เมืองนานกิงเอง ก็มีการมอบรางวัลพลเมืองดีของเมืองนานกิง
แก่คนรุ่นใหม่ที่ทำ�งานจิตอาสาในธนาคารเวลาอีกด้วย
aaaaaaaaa

ถ่ายภาพโดย สุชาดา ทวีสิทธิ์
หมายเหตุ: ได้รับอนุญาตจากธนาคารเวลาเมืองนานกิิงให้เผยแพร่ภาพได้
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บ้านคนแก่ของเพื่อนเก่า

“มี เ รื่ อ งแปลกแต่ จ ริ ง จะบอกเพื่ อ น ๆ หมู่ บ้ า น ป.ปลา
ทุกวันนี้ การใช้ โซเชียลมีเดียหรือการติดต่อสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต แพร่หลายอย่างมากในหมู่คนไทยทุกเพศทุกวัย (ชื่อสมมุต)ิ ทีผ่ ม (เปลีย่ นสรรพนามให้สภุ าพ) อยูม่ า 30 กว่าปี บัดนี้
ได้กลายเป็นหมู่บ้านคนแก่ไปแล้ว ผมมาซื้อบ้านนี้เมื่อปี 2532
ซึ่งแน่นอนว่ารวมทั้งในหมู่ผู้สูงอายุด้วย
เผลอแพล็บเดียว อยู่มา 31 ปีแล้ว รอบบ้านผม ทั้งซ้าย-ขวาผู้สูงอายุรุ่นผมจำ�นวนมากใช้ชีวิตประจำ�วันเป็นเวลานานอยู่ หน้า-หลัง และที่ติดถัดไปอีก ตายเรียบ ผมเลยเป็นไข่แดงอยู่
กับโซเชียลมีเดีย ตัวผมเองใช้เวลานับชั่วโมงในแต่ละวันอ่าน ตรงกลาง ไม่รจู้ ะซีม้ อ่ งเซ็กตามเขาไปเมื่อไหร่ ทีจ่ ริง เราก็รตู้ วั เอง
ข้อความและดูคลิปต่าง ๆ ในไลน์และเฟซบุ๊กที่ส่งเข้าโทรศัพท์ มานานแล้วว่าจะอยู่ดูโลกไปได้อีกสักกี่ปี อีกไม่นานก็ต้องตายไป
มือถือ ผมอ่านข่าวและเรื่องราวต่าง ๆ ที่เพื่อน ๆ โพสต์บน เหมือนกัน ตายแล้วไปเกิดใหม่ ใช้เวรใช้กรรมกันต่อไป”
เฟซบุ๊ก ผมเล่นไลน์ติดต่อกับผู้คน ผมมีไลน์กลุ่มมากกว่าสิบกลุ่ม
อ่านแล้ว ผมก็เข้าใจความรูส้ กึ ของเพื่อน เห็นเพื่อนบ้านรอบ ๆ
เช่น กลุม่ ญาติพนี่ อ้ ง กลุม่ เพื่อนโรงเรียนมัธยม กลุม่ เพื่อนร่วมรุน่
มหาวิทยาลัย กลุ่มคนในที่ทำ�งานเดียวกัน กลุ่มคณะทำ�งานหรือ ตัวเองตายเรียบอย่างนี้ ใจเพื่อนก็คงหวัน่ ไหวไปบ้างเป็นธรรมดา
คณะกรรมการชุดเดียวกัน
ผมได้ ไลน์ ไ ปขอคำ � อธิ บายเกี่ ย วกั บ หมู่ บ้า นคนแก่ ที่ เ พื่ อ น
การใช้อินเทอร์เน็ตมีผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุอย่างผมอย่าง เอ่ยถึง เพื่อนยืนยันว่าหมูบ่ า้ นทีอ่ าศัยอยูท่ กุ วันนีเ้ รียกได้อย่างเต็ม
มาก เราได้ทราบข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ผ่านช่องทางนี้ ไม่รู้อะไร ปากว่าเป็นหมู่บ้านคนแก่จริง ๆ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรเก่า
ก็ถาม “อากู”๋ หรือกูเกิล้ ผมเคยเขียนกลอนไว้บทหนึง่ เมื่อหลายปี เปิดโครงการขายบ้านมาตัง้ แต่ปี 2515 คือเมื่อเกือบ 50 ปีมาแล้ว
มาแล้วว่า “อยากรู้เรื่องอะไรเป็นได้รู้ อยากดูเรื่องใดเป็นได้เห็น คนที่มาซื้อบ้านรุ่นแรก ๆ ตอนนั้นก็มีอายุราว 40 ปีขึ้นไป มาถึง
ตอนนี้ คนที่มาอยู่รุ่นแรก ๆ ก็กลายเป็นคนแก่กนั หมดแล้ว น่าจะ
บอกเรื่องราวสารพัดได้ชัดเจน อากู๋เป็นคลังปัญญามหาชน”
มีอายุ 70-80 ปีขน้ึ ไป ลูก ๆ ของคนรุน่ นีก้ จ็ ะมีอายุราว 40-50 ปี
เพื่อนผมคนหนึ่ง เธอเป็นผู้สูงอายุวัยกลาง ไม่ทำ�งานแล้ว คนรุ่นหลัง ๆ จำ�นวนมากย้ายออกจากหมู่บ้านนี้ ไปหาที่อยู่ ใหม่
ตั้งแต่ปีกลาย เธอเลือกที่จะใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการปลูกผัก หมู่บ้านที่เพื่อนอยู่จึงมีแต่คนแก่อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่
สวนครัว มาถึงวันนี้ เธอปลูกพืชผักมากกว่า 50 ชนิดไว้ ในพื้นที่
เพื่ อ นยั ง เล่ า เรื่ อ งน่ า สลดใจของเพื่ อ นบ้ า นให้ พ วกเราฟั ง
ริมขอบรั้วบ้าน เธอเข้ากลุ่มเฟซบุ๊กเฉพาะคนที่สนใจทำ�สวนครัว
ในพื้นที่จำ�กัดด้วยกัน สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้และ หลายราย
ประสบการณ์ ทั้งในเรื่องการปลูกผักชนิดต่าง ๆ การบำ�รุงดิน
บ้านหลังหนึง่ สามีตาย ต่อมาบ้านถูกธนาคารยึด ภรรยาหาย
การทำ�ปุ๋ยธรรมชาติ ฯลฯ สมาชิกกลุ่มบางคนใจดี นอกจากจะ
ถ่ายทอดความรู้ ให้เพื่อน ๆ แล้วยังส่งเมล็ดพันธุ์ผักมาให้กันทาง สาบสูญไม่รู้ ไปอยู่ที่ ไหน บ้านเลยกลายเป็นบ้านร้าง
ไปรษณีย์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกด้วย
บ้านหลังหนึง่ ทีอ่ ยูต่ ดิ กันกับบ้านเพื่อน เคยมีสามีภรรยาอยูก่ นั
สองคน ไม่มลี กู ทัง้ สองมีอาชีพการงานทีด่ ี เป็นเพื่อนบ้านทีส่ ภุ าพ
“หมู่บ้านคนแก่” ของเพื่อน
มาก ต่อมา ภรรยาเป็นมะเร็ง แต่สามารถมีชีวิตอยู่มาได้นานถึง
เมื่อ 2-3 วันก่อน เพื่อนในไลน์กลุ่มนักเรียนรุ่นเดียวกันคน 10 ปี แต่ในที่สุดก็หนีความตายไม่พ้น พอภรรยาตาย สามีก็ยิง
ตัวเองตายตาม...ทิ้งบ้านร้างอีกหลังหนึ่งให้ตำ�ตาคาใจอยู่ข้าง ๆ
หนึ่งส่งข้อความมาบอกกล่าวเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังดังต่อไปนี้
บ้านเพื่อน
หมู่บ้านคนแก่อื่น ๆ
ที่จริงบ้านของคนไทยโดยทั่วไปก็มีแนวโน้มที่จะมีแต่คนแก่
อาศัยอยู่ ทุกวันนี้ สังคมไทยกำ�ลังสูงวัยขึน้ อย่างรวดเร็ว สัดส่วน
ของประชากรวัยเด็กและวัยทำ�งานลดต่ำ�ลง ในขณะที่สัดส่วน
ของประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น

ภาพจาก: https://www.proverbthai.com

ครั ว เรื อ นไทยมี ข นาดเล็ ก ลงอย่ า งมาก เมื่ อ 50 ปี ก่ อ น
ครัวเรือนของคนไทยมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 5-6 คน แต่เดี๋ยวนี้
ครัวเรือนไทยมีขนาดเฉลี่ยเพียง 3 คนเท่านั้น
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สำ�นักงานสถิติแห่งชาติได้ทำ�การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนและพบว่า ในปี 2560 ร้อยละ 41 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 22 ล้านครัวเรือนมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ร้อยละ
12 ของครัวเรือนทัง้ หมดมีเฉพาะผูส้ งู อายุอาศัยอยู่ และประมาณ
ร้อยละ 6 เป็นครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่ลำ�พังคนเดียว
ผมเคยเล่าให้นอ้ ง ๆ ในทีท่ �ำ งานฟังว่า เมื่อ 40 ปีกอ่ น ผมลงไป
เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ตวั อย่างตามหมูบ่ า้ นต่าง ๆ
จำ�ได้ว่า ในแต่ละหมู่บ้าน เราจะเห็นเด็ก ๆ วิ่งเล่นอยู่ทั่วไป บ่อย
ครั้งที่ ได้ยินเสียงทารกร้องไห้จากบ้านนั้นบ้างบ้านนี้บ้าง ต่างกับ
เดี๋ยวนี้ เมื่อเข้าไปตามหมู่บ้าน จะไม่ค่อยเห็นเด็ก ๆ กลับเห็นแต่
ผู้สูงอายุอยู่ทั่วไป
เมื่อเดือนที่แล้ว ผมมี โอกาสได้ ไปกราบคารวะผู้ ใหญ่ที่นับถือ
ท่านหนึ่งที่บ้านของท่าน ท่านมีอายุ 89 ปีแล้วแต่ยังแข็งแรง
ทัง้ สภาพร่างกาย สมอง และจิตใจ ในบ้านของท่านอาศัยอยูด่ ว้ ยกัน
สามคน คือตัวท่าน ภรรยาของท่านที่ป่วยนอนติดเตียง ต้องให้
อาหารและขับถ่ายทางสายยาง นอนหลับตา ไม่พดู แล้ว แต่รบั รู้ได้
โดยผ่านการสัมผัส อีกคนที่อยู่ด้วยกันในบ้านเป็นผู้หญิงอายุ
ไม่เกิน 30 ปี ทำ�หน้าที่ดูแลภรรยาของท่าน เธอมาจากศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุเอกชนโดยได้รับค่าจ้าง 2 หมื่นกว่าบาท ไม่รวม
ค่าอาหารในแต่ละวัน ผู้ ใหญ่ที่ผมนับถือท่านนี้มีลูกสาว 3 คน
ทุกคนแต่งงานมีครอบครัวแล้ว และแยกไปอาศัยอยู่ที่อื่น ลูก ๆ
จะผลัดเปลี่ยนกันมาเยี่ยมพ่อแม่บ้างในวันหยุด
ท่านเล่าว่าท่านใช้เวลาส่วนมากในแต่ละวันนั่งอยู่ข้างเตียง
ใกล้ ๆ ภรรยาของท่าน ช่วยบีบมือ นวดเท้าให้ อ่านหนังสือให้ฟัง
สวดมนต์ ให้ฟงั ท่านดูแลภรรยาของท่านด้วยความรัก ท่านบอกว่า
“สงสารเขา เราอยู่ด้วยกันมา 60 กว่าปีแล้ว”
ท่านยังเล่าอีกว่า เพื่อนร่วมรุน่ ทีเ่ รียน (มหาวิทยาลัย) มาด้วย
กันประมาณ 50 คน เดี๋ยวนี้ก็เหลือที่ยังมีชีวิตอยู่เพียง 12 คน
และคนที่ยังเหลืออยู่ก็มีสภาพที่พิการ บ้างสมองเสื่อมจำ�อะไร
ไม่ได้ บ้างมีสภาพเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง กันหมดแล้ว
ย้อนกลับมาดูเรื่องเพื่อนของผมที่เขียนมาเล่าว่าเพื่อนบ้าน
โดยรอบตายเรียบ และหมู่บ้านที่อยู่กลายเป็น “หมู่บ้านคนแก่”
ไปแล้ว ผมเชื่อว่าเพื่อนคงรู้สึกเหงา ๆ อยู่เหมือนกัน ข้อความ
หลังสุดที่ผมได้รับจากเพื่อนคนนี้แสดงว่าเพื่อนได้ปลงตกแล้ว
“แม่สอนผม (เปลี่ยนสรรพนามให้สุภาพ) ไว้ว่า คนเราเกิดมา
มีแต่รูปและนาม แถมไม่เที่ยง ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง
เอาติดตัวไปได้ก็แต่กรรม สลัดกรรมได้คือสิ้นอยากทั้งปวง .....”
ป.ล. เพื่อนผมคนนี้อายุ 75 ปี ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเพื่อนกำ�ลัง
ศึกษาธรรมะอย่างเอาจริงเอาจังอยู่ในขณะนี้
aaaaaaaaa

ถ้อยแถลง จากคณะผู้จัดทำ�
จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ
“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำ�พาความเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”
เวลาผ่ า นไปอย่ า งรวดเร็ ว จนในที่ สุ ด วั น นี้ ก็ ม าถึ ง ...
จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ ที่ท่านกำ�ลังถืออ่าน
อยูน่ ี้ มีการดำ�เนินการจัดทำ�และพิมพ์เป็นรูปเล่มมาเป็นเวลา
40 ปีแล้ว (ปีที่ 40 ฉบับที่ 4) ซึ่งหากเปรียบก็เหมือนกับคน
ที่กำ�ลังเข้าสู่วัยกลางคน กำ�ลังสร้างรากฐานให้เป็นปึกแผ่น
มั่นคง
การจัดพิมพ์จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ ไม่
อาจยืนหยัดต้านกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ ทางคณะ
ผู้ จั ด ทำ � ฯ จึ ง เห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ว่ า การจั ด ทำ � จดหมายข่ า ว
ประชากรและการพัฒนาฯ ควรได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การนำ � เสนอในรู ป โฉมใหม่ โดยนำ � เสนอบนเว็ บ ไซด์ ชื่ อ
“The Prachakorn” ซึ่งขณะนี้ ได้พัฒนาเว็บไซด์ดังกล่าวได้
ก้าวหน้าแล้วในระดับหนึ่ง โดยท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่
www.Theprachakorn.com
นอกจากจะนำ�เสนอบทความ เกร็ดความรู้ สาระเกีย่ วกับ
ประชากรและการพัฒนาบนเว็บไซด์แล้ว คณะผู้จัดทำ�ฯ
ยังประกอบไปด้วยคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่อีกเป็นจำ�นวนมาก
ที่พร้อมจะมาสืบต่อและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในยุค
ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะนี้
เมื่อสมควรแก่เวลาแล้ว จดหมายข่าวประชากรและ
การพัฒนาฯ ที่เป็นกระดาษก็จะหมดไป แต่จะมีรูปแบบของ
www.Theprachakorn.com แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
คณะผู้จัดทำ�ฯ จึงขอแถลงให้ผู้อ่านทราบถึงการเปลี่ยน
ผ่านในครั้งนี้
จากใจของคณะทำ�งานจดหมายข่าวฯ

ธ์

ัมพัน
ส
า
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ะ
ปร

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก
ประจำ�ปีการศึกษา 2563 4 สาขา ดังนี้
u
u
u
u

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 		
(หลักสูตรไทย)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศ
และอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 		
(หลักสูตรไทย)

ตัง้ แต่วนั นี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
สนใจสอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา
ติดต่อที่งานบัณฑิตศึกษา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
โทรศัพท์ 0 2441 0201–4
ต่อ 303, 306, 308 ,311

สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตรของสถาบันฯ ได้ที่
http://www.grad.mahidol.ac.th

7/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 v เมษายน- พฤษภาคม 2563 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

มะเร็ง

มะเร็ง (cancer) ไม่ ใช่ โรคสมัยใหม่ แต่เป็นโรคเก่าแก่ของ
มนุษย์ ทีถ่ กู บันทึกไว้บนกระดาษพาไพรัสของอียปิ ต์ เมื่อ 1,600 ปี
ก่อนคริสตกาล โดยมะเร็งที่ถูกกล่าวถึงคือ มะเร็งเต้านม

มะเร็งเป็นโรคทีเ่ กิดจากความผิดปกติของเซลล์ ทีเ่ จริญเติบโต
อย่างไม่มีการควบคุม โดยแบ่งตัวและรุกรานเนื้อเยื่อข้างเคียง
และห่างไกล สำ�หรับคนปกติ เซลล์จะแบ่งตัวโดยการทำ�สำ�เนา
ตัวเองเป็นเซลล์ ใหม่อกี ตัวหนึง่ แต่ในคนทีเ่ ป็นมะเร็ง เซลล์ตวั ใหม่
จะกลายพันธุ์ (mutation) เป็นเซลล์ผดิ ปกติตา่ งไปจากสำ�เนาเดิม
ซึ่งเซลล์ผิดปกติเหล่านี้จะแบ่งตัวเป็นเซลล์ผิดปกติต่อไปอีก
แต่ถา้ เซลล์ทผี่ ดิ ปกติไม่รกุ รานเนือ้ เยื่อข้างเคียง เพียงแต่แบ่ง
แพทย์กำ�ลังส่องกล้องตรวจลำ�ไส้ (colonoscopy)
ตัวเป็นก้อนเนือ้ อยู่ในทีเ่ ดิม เราจะไม่เรียกว่า “มะเร็ง” แต่จะเรียกว่า ที่มา: http://ppcorn.com/us/colonoscopy-15-interesting-facts-youshould-know//สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2563
“เนื้องอก (tumor)” โดยทั่วไปเนื้องอกจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต
เพราะสามารถทำ�การผ่าตัดเอาออกได้ แต่ถ้าเนื้องอกเกิดขึ้น
วิธกี ารรักษามะเร็ง ได้แก่ ผ่าตัด เคมีบ�ำ บัด (chemotherapy)
ในที่ ๆ ยากต่อการผ่าตัด ก็อาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวติ เช่น เนือ้ งอก รังสีบำ�บัด (radiation therapy) ฮอร์ โมนบำ�บัด (hormonal
ในสมอง
therapy) การรักษาแบบมุ่งเป้า (targeted therapy) และการ
บริบาลบรรเทา (palliative care)
เซลล์มะเร็งจะเริ่มต้นจากก้อนเนื้อก่อน แล้วจึงรุกรานไปสู่
เนื้อเยื่อข้างเคียง หรือแพร่กระจายไปยังอวัยวะข้างเคียงหรือ
รางวัลอีกโนเบลที่เกี่ยวกับมะเร็งมีถึง 3 รางวัล คือ
ส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย โดยผ่านทางระบบเลือด หรือระบบทาง
ในปีล่าสุด (พ.ศ. 2562) สาขาแพทยศาสตร์ ได้มอบแก่ ให้
เดินน้ำ�เหลือง สัญญาณและอาการของมะเร็ง ได้แก่ เป็นปุ่ม
มีเลือดออกผิดปกติ ไอเรื้อรัง น้ำ�หนักลดลงโดยไม่มีสาเหตุ และ นักวิจัยชาวอิตาลี (Silvano Gallus) ที่ ได้เก็บรวบรวมหลักฐาน
เพื่อจะบอกว่า พิซซ่าอาจป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้
มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
ถ้าเป็นพิซซ่าที่ผลิตและบริโภคในประเทศอิตาลี
มะเร็งเกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัย อย่างไรก็ตามเมื่อคนเรา
ส่วนอีก 2 รางวัลเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็ง
มีอายุมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดมะเร็งก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย แต่
ก็มีมะเร็งชนิดหนึ่งที่มักจะเกิดกับผู้ชายอายุน้อยมากกว่าผู้ชาย ลำ�ไส้ ได้แก่
อายุมาก คือ มะเร็งอัณฑะ มะเร็งที่พบบ่อยคือ มะเร็งปอด
พ.ศ. 2561 สาขาแพทยศาสตร์ศึกษา มอบให้กับนักวิจัย
มะเร็งเต้านม มะเร็งลำ�ไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งผิวหนัง
ชาวญีป่ นุ่ (Akira Horiuchi) ที่ได้เขียนรายงานวิจยั เรื่อง “การส่อง
สาเหตุของการเกิดมะเร็ง ได้แก่ ยาสูบ (ทั้งสูบและไม่สูบ) กล้องตรวจลำ�ไส้ ในท่านั่ง: บทเรียนจากการทำ�ด้วยตนเอง”
รังสี (แสงแดด เอ็กซ์เรย์ สารกัมมันตภาพรังสี) สารเคมีและวัสดุ
พ.ศ. 2555 สาขาแพทยศาสตร์ มอบให้กบั นักวิจยั ชาวฝรัง่ เศส
ที่ใช้ ในการก่อสร้างและการผลิต (แร่ใยหิน (asbestos) เบนซิน)
อากาศและน้�ำ เสีย โรคอ้วน ขาดสารอาหาร ขาดการออกกำ�ลังกาย 2 คน (Emmanuel Ben-Soussan และMichel Antonietti)
สำ�หรับคำ�แนะนำ�แก่คุณหมอที่จะส่องกล้องตรวจลำ�ไส้ว่า ควร
ดื่มสุรา โรคเพศสัมพันธ์ และกรรมพันธุ์
ทำ�อย่างไรจึงจะไม่ให้ท้องคนไข้ระเบิด
มะเร็งสามารถพบได้จากการสังเกตสัญญาณและอาการของ
aaaaaaaaa
มะเร็ง หรือจากการคัดกรอง (screening) ซึ่งก็จะเป็นเพียงขั้น
ตอนแรกเท่านัน้ เพราะเราไม่สามารถรู้ ได้อย่างแน่ชดั จนกว่าจะ
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่เรียกเสียงหัวเราะก่อน
ได้น�ำ ชิน้ เนือ้ ทีส่ งสัยว่าเป็นมะเร็งไปตรวจทางพยาธิวทิ ยาเสียก่อน
แล้วจึงได้คิด
การคัดกรอง ได้แก่ การตรวจร่างกาย การตรวจเลือดและ
ปัสสาวะ เอ็กซ์เรย์ ซีทีสแกน (CT scan) และการส่องกล้อง
(endoscopy)
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.edu

เลี้ยงลูกในยุคโรคระบาด

พรุ่งนี้มีนัดต้องพาลูกคนเล็กไปหาหมอเพื่อฉีดวัคซีน ในขณะ
ที่ โรคโควิด-19 ยังคงระบาด ลูกก็ยังเล็ก สอนให้ดูแลตัวเองก็ยัง
ไม่ได้ อุ้มตลอดก็ ไม่ไหว จับวางก็คงวิ่งเล่นพร้อมจับผิวสัมผัสทุก
สิง่ อย่างทัว่ โรงพยาบาล และลงท้ายด้วยการเอามือเข้าปาก เป็นวัย
ที่พร้อมทำ�ลายทุกมาตรการความปลอดภัย แล้วแม่จะตัดสินใจ
อย่างไรดี เมื่อฉีดวัคซีนก็ส�ำ คัญ แต่ไปโรงพยาบาลก็รสู้ กึ ว่าเสีย่ ง?

ไม่รวู้ า่ พ่อแม่คนอื่นเจอปัญหาหนักใจอย่างนีก้ นั บ้างหรือเปล่า
ส่วนหนึ่งที่ โควิด-19 มันน่ากลัว เพราะเป็นโรคที่เกิดใหม่ และ
ยังไม่รู้ว่าจะระบาดมากน้อยแค่ไหน แล้วความร้ายแรงจะมาก
เพียงใด โดยเฉพาะกับเด็กเล็ก
ถึงแม้ตอนนี้งานวิจัยเกี่ยวกับเจ้าโควิด-19 นี้ยังมีไม่มาก
แต่จากข้อมูลการติดเชื้อเท่าที่มี อาจพอทำ�ให้พ่อแม่เบาใจขึ้น
ได้เล็กน้อย เพราะพบเคสที่เป็นเด็กน้อยมาก นักวิจัยทั้งใน
สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน นำ�ข้อมูลการติดเชือ้
และการเสียชีวิตจากโควิด-19 มาวิเคราะห์ พบว่าจากผู้ป่วยที่
ติดเชือ้ กว่า 72,000 รายในจีน (ข้อมูลจากกลางเดือนกุมภาพันธ์)
เป็นเด็กอายุต่ำ�กว่า 10 ขวบไม่ถึงร้อยละ 1 และถ้าดูจำ�นวน
คนตายจากการติดเชื้อกว่า 1,000 ราย ไม่พบว่าเป็นเด็กเลย
แม้แต่คนเดียว

ค่อนข้างสมบูรณ์ ต่างกับปอดของผู้สูงอายุที่ผ่านควัน มลพิษ
ควันบุหรี่ ฝุ่น PM 2.5 มามากกว่า ทำ�ให้ปอดอยู่ ในสภาพที่
ไม่สมบูรณ์ ทำ�ให้ปอดเกิดการบาดเจ็บจากการติดเชือ้ และระบบ
ภูมิต้านทานที่มาตอบสนองกับเชื้อโรคที่ลงปอดมากกว่า
สรุปคือ เด็กมีโอกาสติดโควิด-19 ได้ ไม่ตา่ งกับผู้ ใหญ่ เพียงแต่
เด็ก มีอ าการไม่รุน แรง (ยกเว้น เด็ก ที่เ ป็น โรคเกี่ย วกั บระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด หรือเด็กคลอดก่อนกำ�หนด
ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ควรระวังเป็นพิเศษ) ได้ยินอย่างนี้ ส่วนหนึ่ง
ก็เบาใจขึ้นเล็กน้อย ถ้าลูกเราเกิดติดขึ้นมา ก็คงไม่เป็นอะไรมาก
อย่างที่กังวล แต่ก็เกิดความกังวลขึ้นมาใหม่...อย่างนี้แปลว่า
เด็กเนี่ยแหละ ที่จะกลายเป็นคนแพร่เชื้อที่สำ�คัญเลย เพราะถึง
ไม่แสดงอาการก็สามารถแพร่เชื้อได้

ช่วงนี้เด็ก ๆ หลายบ้านคงปิดเทอมกันแล้ว จึงเป็นเรื่องดี
เพราะน่าจะช่วยลดการแพร่ระบาดได้บ้าง ตอนนี้ถ้าไม่จำ�เป็นก็
ไม่ควรพาเด็ก ๆ ออกไปข้างนอก โดยเฉพาะในทีท่ คี่ นอยูก่ นั แออัด
เยอะ ๆ นาน ๆ ถือโอกาสพาลูก ๆ ไปเที่ยวสถานที่กลางแจ้งบ้าง
เช่น สวนสาธารณะ (ดีทชี่ ว่ งนีฝ้ นุ่ เริม่ เบา ๆ ลงบ้าง) และทีส่ �ำ คัญ
คือ ล้างมือ ล้างมือ และล้างมือ เพราะเป็นการลดโอกาสการติด
เชื้อที่ดีที่สุด ถ้าเป็นเด็กเล็กมาก ๆ พ่อแม่ก็ต้องคอยหมั่นล้างมือ
ให้จนเป็นนิสยั ส่วนเรื่องหน้ากากอนามัย ยังคงถกเถียงกันอยูว่ า่
น่าแปลกใจ ทำ�ไมจำ�นวนเด็กติดเชื้อถึงได้น้อยนัก?
ถ้าหากไม่ป่วยและไม่ได้ ใกล้ชิดผู้ป่วยจำ�เป็นต้องใส่หรือไม่ จึงไม่
ทราบว่าควรปฏิบตั ติ นอย่างไร แต่ทแี่ น่ ๆ คือ ถ้ามีอาการไอ จาม
เพื่อหาคำ�ตอบ นักวิจยั ของประเทศจีนจึงได้ตดิ ตามคนใกล้ชดิ มีน้ำ�มูก ควรต้องใส่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อคอยติดตามว่าคนเหล่านี้จะติดเชื้อหรือ
ไม่ โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะ ถึงแม้คน ๆ นั้นจะไม่มีอาการ
สุดท้ายแล้ว ครอบครัวเราตัดสินใจว่าจะพาลูกไปฉีดวัคซีน
ป่วยก็ตาม ซึ่งนักวิจัยก็พบว่าเด็ก ๆ มี โอกาสติดราว ๆ ร้อยละ ตามปกติ แต่จะเพิม่ ความระมัดระวัง โดยระหว่างรอหมอจะเลือก
7-8 ซึ่งไม่ต่างกับผู้ ใหญ่เลย แต่สิ่งที่แตกต่างคือเด็กมักมีอาการ ไปอยูบ่ ริเวณทีค่ นน้อยหน่อย มีอากาศถ่ายเท และพกแอลกอฮอล์
ไม่รนุ แรงเท่ากับผู้ ใหญ่ เช่น มีอาการไอเพียงเล็กน้อย และหลายคน สารพัดชนิดไปด้วย ตอนนี้ ในกระเป๋ามีแอลกอฮอล์ทั้งแบบพ่น
ไม่แสดงอาการป่วยเลยด้วยซ้ำ�
แบบเจล และแบบผ้าเปียก พร้อมทุกสถานการณ์จริง ๆ แต่ถึง
พ่นแอลกอฮอล์อย่างไร ก็จะต้องไม่ลืมพาเจ้าตัวเล็กไปล้างมือ
สาเหตุที่เด็กอาการไม่รุนแรง ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นเพราะอะไร อยู่ดี
แต่ข้อสันนิษฐานหนึ่ง คือ สภาพปอดของเด็กยังอยู่ ในสภาพที่
คงต้ อ งติ ด ตามกั น ต่ อ ไป ว่ า สถานการณ์ โควิ ด -19 ใน
ประเทศไทยและทั่วโลกจะไปต่อในทิศทางใด แต่เชื่อว่าถึงแม้
โควิด-19 จะทุเลาลงไปแล้ว การฝึกให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพและ
ป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ห่างจากโรคภัยถือเป็นอุปนิสัยพื้นฐาน
สำ�คัญที่จะสู้ทุกโรคภัยในอนาคต ในวิกฤตครั้งนี้กลับมี โอกาส
ฝึกลูกให้ตระหนักจากสถานการณ์จริง
aaaaaaaaa
ที่มา: Wu, Z., & McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and important lessons
from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a
report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and
Prevention. Jama.

ภาพจาก: https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1791323
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แนะนำ�หนังสือ “Big Data ดัดจริต”

(Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet
Can Tell Us About Who We Really Are)

ห นั ง สื อ เ ล่ ม นี้ เ ขี ย น โ ด ย
เซท สตี เ ฟนส์ - เดวิ โ ดวิ ต ซ์ และ
แปลโดย ธนกร นำ�รับพร กล่าวถึง
เรื่ อ ง “การศึกษา จิตใจของมนุษย์
รูปแบบใหม่ โดยใช้ Big Data ทีร่ วบรวม
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ที่ ไ ด้ ข้ อ มู ล
จากการค้นหา (Search) บนอินเทอร์เน็ต
และการตอบแบบสอบถามออนไลน์
ผู้ แ ต่ ง หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ได้ แ สดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ธี ในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ธรรมดาเหล่านี้เจาะเข้าไปดูจิตใจของผู้คนได้อย่างที่ ไม่เคยมี
ใครทำ�ได้มาก่อน ถึงแม้ว่าเครื่องมือนี้จะไม่ได้แม่นยำ�ในระดับ
ที่สามารถอ่านจิตใจของมนุษย์ ได้ก็ตาม แต่ก็มีคำ�ตอบที่มนุษย์
ทุ ก คนมั ก จะปกปิ ด เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ และมั ก จะไม่ ต อบตาม
ความเป็นจริง มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่มนุษย์ยอมบอกความจริง
ทุกเรื่องถึงแม้จะไม่มี ใครถาม แต่เป็นเพราะว่าเราอยากจะบอก
เพื่อต้องการคำ�ตอบจากสิ่งนั้น ซึ่งก็คือกูเกิ้ล (Google) นั่นเอง
มนุษย์ ไม่เคยปิดบังความจริงกับกูเกิ้ลเลย และข้อมูลทั้งหมด
ที่บอกผ่านช่องค้นหาบนเว็บไซด์ต่าง ๆ ก็ถูกรวบรวมเอามาตีแผ่
พฤติกรรมอีกด้านของมนุษย์ที่เราคาดไม่ถึง โดยเฉพาะในเรื่อง
รสนิยมทางเพศที่ถูกเอามาแฉผ่าน Big Data และอีกหลาย ๆ
เรื่องที่ ไม่คดิ ว่ามนุษย์จะถาม ได้มกี ารรวบรวมคำ�ถาม และผูแ้ ต่ง
ได้ทำ�การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
Big Data เกิดขึน้ มาเพื่อกำ�จัดอุปสรรคเดิม ๆ ของมนุษยชาติ
นั่นก็คือ “ความเชื่อ” แต่ความเชื่อในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงความ
เชื่อในด้านศาสนา แต่เป็นความเชื่อที่มาจากข้อมูลที่เกิดจาก
ประสบการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ของเราเอง ถ้าทุกคนเล่นเฟซบุก๊ เป็น
โพสต์รูปภาพต่าง ๆ ได้ เดินทางท่องเที่ยวไปไหนก็เปิด Google
Maps เพื่อนำ�ทาง ทุกคนก็จะสามารถสนุกกับหนังสือเล่มนี้
“ดัดจริต Big Data” ได้ ไม่ยาก เพราะยังมีอะไรอีกมากให้เรา
ได้รู้ เราจะได้รู้ความลับของมนุษยชาติที่ ไม่เคยบอกใคร แต่
ทุกคนก็เต็มใจที่จะบอกกับกูเกิ้ลอย่างไม่อายใคร
เนื้ อ หาของหนั ง สื อ ประกอบด้ ว ย 3 ภาคใหญ่ ๆ คื อ
ภาค 1- ข้อมูลใหญ่และ ข้อมูลเล็ก ภาค 2- พลังของ Big Data
และ ภาค 3- การจัดการ Big Data อย่างระมัดระวัง ยิง่ ไปกว่านัน้
หนังสือนี้ยังให้ข้อคิด เกร็ดความรู้ สมเป็นหนังสือขายดีของ
New York Times อีกด้วย
aaaaaaaaa
ที่มา: เซท สตีเฟนส์-เดวิโดวิตซ์. (2562). Big data ดัดจริต. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด
ยูเคชั่น.
หมายเหตุ: ติ ด ตามอ่ า นตั ว เล่ ม ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ ได้ ที่ ห้ อ งสมุ ด
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

ประชากรประชุมกัน

กฤติญา สำ�อางกิจ

krittaya.sam@mahidol.ac.th

ประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล
หวังกระตุ้นนานาชาติเร่งขับเคลื่อน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

มู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหิ ด ล กระทรวงสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การ
อนามั ย โลกธนาคารโลก องค์ ก รความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
แห่งญีป่ นุ่ มูลนิธริ อ็ กกีเ้ ฟลเลอร์ ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2563 หัวข้อ “เร่งยกระดับความ
ก้าวหน้าเพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” (Accelerating
Progress Towards Universal Health Coverage) เมื่อ 28 มกราคม2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
การประชุมได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น
ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทรงฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ที่
ได้รบั รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2562 ได้แก่ ศาสตราจารย์
ราล์ฟ เอฟ ดับเบิ้ลยู บาร์เทนชลากเกอร์ มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศาสตราจารย์นายแพทย์เดวิด เมบี
มหาวิ ท ยาลั ย ลอนดอน สหราชอาณาจั ก ร นายบั น คี มู น
อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ และเจ้าหญิงดีนา มิเรด แห่งราชอาณาจักร
ฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,160 คน
จาก 74 ประเทศทั่วโลก
aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจยั ประชากร
และสั ง คม สนใจกำ � หนดการเสวนาแต่ ล ะเดื อ น สามารถดู ไ ด้ จ าก
www.ipsr.mahidol.ac.th
ครัง้ ที่ 1075 “การพัฒนาต้นแบบปราชญ์หตั ถศิลป์พน้ื เมือง (ประเกือม)
เพื่ออนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย” สุริยา คลังฤทธิ์,
5 ก.พ. 63
ครั้งที่ 1076 “การถูกทอดทิ้งและการทอดทิ้งผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย”
รัตนาวดี แก้วเทพ และ “การรู้เนื้อหาสุขภาพในสื่อมีผลต่อพฤติกรรรม
การดำ�เนินชีวติ และดัชนีมวลกายของเด็กไทย” นงนุช ใจชื่น, 12 ก.พ. 63
ครั้งที่ 1077 “ไต้หวัน เท่าที่เห็น อย่างที่เจอ” กาญจนา เทียนลาย
ศุทธิดา ชวนวัน กัญญา อภิพรชัยสกุล และภัทราภรณ์ ตาสิงห์,
19 ก.พ. 63
ครั้งที่ 1078 “Quality of life and ageing, enhancing factors over
70 years old” Anna Pauline Lancelin, 19 ก.พ. 63
ครั้งที่ 1079 “Too much, too little – the art of balancing
workload and personal life – community health workers in
rural India an ethnographic study” Sunita Singh, 4 มี.ค. 63
ครั้งที่ 1080 “ครอบครัวเปราะบาง ความเหลื่อมล้�ำ ทางสังคม สุขภาวะ
ทางเพศของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย” พงษ์ศกั ดิ์ สกุลทักษิณ และ
จิราวรรณ เผื่อแผ่, 11 มี.ค. 63
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

เด็กข้ามชาติ เกิด อยู่ โต อย่างไร
โดย เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และกัญญา อภิพรชัยสกุล

หนังสือเล่มนีว้ ิเคราะห์แบบแผน
การเลี้ ย งดู บุ ต รของครอบครั ว
แรงงานข้ามชาติ การเข้าถึงบริการ
สุขภาพ การเข้าถึงการศึกษาของ
เด็ก ๆ ลูกแรงงานข้ามชาติ และให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ
และบทบาทของรั ฐ ไทย ในการ
พั ฒ นาให้ เ ด็ ก ข้ า มชาติ ที่ จ ะอยู่ ใ น
ประเทศไทย เติบโตเป็นประชากรที่
มีคณ
ุ ภาพ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ ไป
ท่ า นใดสนใจติ ด ต่ อ ได้ ที่ : โครงการเผยแพร่ ข่ า วสารและ
การศึ ก ษาด้ า นประชากร สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
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-585.pdf
aaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.edu

ไม่สายเกินไปที่จะรัก:

บทพิสูจน์จากคู่รักศตวรรษิกชนในรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา มีชายหญิงคู่หนึ่งที่มีอายุเกิน 100 ปี
แล้ว ได้พบรักกันที่บ้านพักคนชราในเพนซิลวาเนีย รัฐโอไฮโอ
สหรัฐอเมริกา คุณตา John Cook ในวันนั้นมีอายุ 100 ปี และ
คุณยาย Phyllis Cook มีอายุ 103 ปี คุณตาคุณยายตกหลุมรัก
กันทันทีตงั้ แต่แรกพบ ทัง้ คูต่ ดั สินใจจดทะเบียนสมรสและแต่งงาน
กันในบ้านพักคนชรา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ในแต่ละวันคู่รักอายุร้อยปี
คู่น้ี ได้ ใช้เวลาทั้งวันร่วมกันใน
บ้านพักคนชรา อย่างไรก็ตาม
ทั้ ง คู่ ก็ ยั ง เปิ ด โอกาสให้ มี พื้ น ที่
ส่วนตัวของกันและกัน ห้องของ
คุ ณ ตาอยู่ ชั้ น บน ห้ อ งของ
คุ ณ ยายอยู่ ชั้ น ล่ า ง ถึ ง แม้ จ ะ
ที่มา: https://www.
ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ด้ ว ยกั น เหมื อ นคู่ รั ก wideopencountry.com/john-andphyllis-cook-newlyweds/
หนุ่มสาวทั่วไป แต่คู่รักร้อยปี
คูน่ ี้ ได้วางแผนทีจ่ ะใช้ชวี ติ อย่างมีความสุขร่วมกันจนถึงบัน้ ปลาย
ชีวิตในบ้านพักคนชราแห่งนี้
aaaaaaaaa

กาญจนา เทียนลาย, ศุทธิดา ชวนวัน และปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น

kanchana.tha@mahidol.ac.th, sutthida.chu@mahidol.edu, pannawatthuenklin@gmail.com

ครัวเรือนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยใน หมายถึงครัวเรือนทีม่ สี มาชิกทีม่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไปอาศัยในครัวเรือน
เขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะ อย่างน้อย 1 คน) จากร้อยละ 29.4 ในปี 2539 เป็น 42.6 ของ
สม ได้นำ�ข้อมูลสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ครัวเรือนทัง้ หมด 21.5 ล้านครัวเรือน ในปี 2561
(พ.ศ. 2561) มาวิเคราะห์เรื่องรูปแบบการอยู่อาศัย ในเบื้องต้น
ทั้งนี้มีครัวเรือนผู้สูงอายุเกือบ 2.8 ล้านครัวเรือน โดยเป็น
พบว่า ครัวเรือนผูส้ งู อายุมแี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ (ครัวเรือนผูส้ งู อายุ
ครัวเรือนผู้สูงอายุคนเดียว 1.41 ล้านครัวเรือน
และครัวเรือนทีม่ แี ต่ผสู้ งู อายุ 1.35 ล้านครัวเรือน
ตัวเลขเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทย
ได้กลายเป็นสังคมสูงวัยไปแล้ว และพอจะช่วย
สะท้อนให้สงั คมไทยย้อนกลับมามองว่า ผูส้ งู อายุ
จะอยู่ได้อย่างไรเพียงลำ�พังคนเดียว หรืออยู่กัน
เฉพาะผูส้ งู อายุ การสนับสนุนจากลูกหลาน ชุมชน
และภาครัฐที่มีอยู่ ในขณะนี้เพียงพอสำ�หรับการ
ใช้ชีวิตของผู้สูงอายุไทยแล้วหรือยัง
aaaaaaaaa
แหล่งข้อมูล: การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561
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ข่าวสถาบันฯ
22-26 ม.ค. 63 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา คุณปัญญา ชูเลิศ และคณะวิจัย นำ�เสนอผล
การดำ�เนินงานโครงการความร่วมมือ THAI-ACP ณ ประเทศญี่ปุ่น c 24-26 ม.ค. 63
ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ คุณอรวรรณ คำ�ดี คัดเลือกผูส้ มัครเรียนหลักสูตรปริญญาเอก
(นานาชาติ) ของสถาบันฯ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย c 28 ม.ค. 63 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์
ผู้อำ�นวยการและคณะ ประชุมร่วมกับ Assoc.Prof. Justice Nonvignon - University of
Ghana เรื่องความร่วมมือสมาชิกเครือข่าย GEMNet-Health c 30 ม.ค. 63 ศ.เกียรติคณ
ุ
ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ ร่วมพิธกี ารประกาศและมอบรางวัลโครงการ PMAC
2020 World Art Contest หัวข้อ “Universal Health Coverage” ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ กรุงเทพฯ รูป 1 c 2-5 ก.พ. 63 รศ.ดร. โยธิน แสวงดี และคณะ ร่วมประชุม The
2020 Active Living Conference และนำ�เสนอผลงานประเภท Poster ณ สหรัฐอเมริกา
c 6 ก.พ. 63 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ และ ผศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ประชุมร่วมกับ
Prof.Dr. Tae Yoon Park - Yonsei University, Korea และผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
ความร่วมมือในการวิจัยด้านประชากรและสิ่งแวดล้อม c 7 ก.พ. 63 ผศ.ดร.ภูเบศร์
สมุ ท รจั ก ร และงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมการแนะนำ � ข้ อ มู ล โครงการวิ จั ย ให้ แ ก่
นักศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการทำ�วิทยานิพนธ์ c 8 ก.พ. 63 ผศ.ดร.วากาโกะ ทาเคดะ
คัดเลือกผูส้ มัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทและเอก (นานาชาติ) ของสถาบันฯ ณ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่า c 13 ก.พ. 63 สถาบันฯ แสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.ปราโมทย์
ประสาทกุล ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม และเป็นภาคีสมาชิกสำ�นักธรรมศาสตร์และการเมืองแห่งราชบัณฑิตยสภา
c 14 ก.พ. 63 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย และ ผศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ประชุมร่วมกับ Dr. Harald
Sterly และ คุณโสภณ นฤชัยกุศล เรื่องความร่วมมือในการวิจยั โครงการ AGRUMIG Project
c 14 ก.พ. 63 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ร่วมหารือการทำ� Joint Research Collaboration
Centre for Physical Activity and Well-being กับ Prof.Tony O’Donnell - The
University of Western Australia รูป 2 c 25-26 ก.พ. 63 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์
ประชุม Scientific Committee (SAC) of UNESCO’s Intergovernmental Programme
for the Management of Social Transformations (MOST) ณ ประเทศฝรั่งเศส
c 27-29 ก.พ. 63 สถาบันฯ จัดงานสัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 39 “Step Forward
to the 50th IPSR’s Anniversary” ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ทฯ และทำ�กิจกรรม
รักษ์ชายหาดสะอาดตา ณ บ้านแสมสาร จ.ชลบุรี รูป 3 c 2 มี.ค. 63 ผศ.ดร.จรัมพร
โห้ล�ำ ยอง ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ และคณะ ร่วมพิธวี างพานพุม่ ถวายราชสักการะพระบรมรูป
สมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในงาน “51 ปีวันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
c 5 มี.ค. 63 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย ผู้อำ�นวยการ และ Prof.Aris Ananta นายกสมาคม
นักประชากรแห่งเอเชีย (APA) ประชุมร่วมกับผู้บริหารของ UNFPA ในการเตรียม
จัดประชุมวิชาการของสมาคมฯ ณ อาคารสหประชาชาติ รูป 4 c 4-9 มี.ค. 63 ผศ.ดร.
จงจิตต์ ฤทธิรงค์ จัดอบรม “Small Area Estimationwith R” โดยมี Dr. John Bryant
จาก Bayesian Demography Ltd, New Zealand เป็นวิทยากร c 5 มี.ค. 63 สถาบันฯ
ต้อนรับคณะจากฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล ในการ
ประชาสัมพันธ์งานด้านจดหมายเหตุ

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับโลก
ทีส่ รรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
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

บริเวณอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

QR code สำ�หรับเข้าเว็บไซต์
จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2441-0201 0-2441-9666 โทรสาร 0-2441-9333 E-mail: directpr@mahidol.ac.th
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