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ใน “ประชากรและการพัฒนา” ฉบับเดือนสิงหาคม–กันยายน
2562 ผู้ เ ขี ย นได้ เ ขี ย นเรื่ อ ง “ความมั่ น คงทางประชากร”ของ
ประเทศไทย และในตอนสุดท้ายได้กล่าวถึงนโยบายการนำ�เข้า
ประชากรและแรงงานจากต่างประเทศ ตามแนวทางทีส่ หประชาชาติ
ได้รณรงค์สง่ เสริมให้ประเทศทีม่ สี ดั ส่วนประชากรสูงอายุมากจนเข้า
ขั้นวิกฤตจนเกิดการลดลงของประชากรอย่างต่อเนื่อง หันมาใช้วิธี
การที่เรียกว่า Replacement Migration ซึ่งเริ่มแนะนำ�ให้ ใช้กันมา
ตั้งแต่ปี 2001 แล้ว (United Nations Secretariat, 2001)
ประจวบกับเมื่อปีท่ีแล้วสหประชาชาติ ได้ทำ�การคาดประมาณ
ประชากรของประเทศต่าง ๆ ไปจนสิน้ สุดศตวรรษที่ 21 คืออีก 80 ปี
ข้างหน้า พบว่าประชากรประเทศไทย จะลดจำ�นวนลงไปมากถึง
กว่ า หนึ่ ง ในสาม ถื อ เป็ น ประเทศที่ ป ระชากรจะลดลงมากที่ สุ ด
ในโลก รองจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประชากรจะลดลงไปประมาณ
40% (United Nations, 2019) แม้แต่ประเทศเกาหลี ใต้หรือ
ประเทศเยอรมนี ก็ จ ะมี ป ระชากรลดลงเพี ย งประมาณสิ บ กว่ า
เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ถ้าอิงตัวเลขตามการคาดประมาณประชากรของ
สหประชาชาตินี้ ประเทศไทยเมื่อสิน้ สุดศตวรรษที่ 21 จะมีประชากร
เหลือเพียง 44 ล้านคน การคาดประมาณนี้ ได้ ใช้อตั ราเจริญพันธุร์ วม
(TFR) ระดับปานกลาง แต่จากการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่าใน
สังคมไทยการมีบุตรเป็นสิ่งที่ยากลำ�บากยิ่งขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน
ประกอบกับขณะนีก้ ารระบาดของโควิด-19 กระทบความเป็นอยูข่ อง
ประชากร ทัศนคติและพฤติกรรมการมีบตุ รจึงเป็นสิง่ ทีป่ รากฏออกมา
เชิงลบมากขึ้นเรื่อย ๆ และจากการคาดประมาณประชากรโดยใช้
อัตราเจริญพันธุ์รวมที่คาดว่าจะลดต่ำ�ลงไปอีก พบว่าปลายศตวรรษนี้
ประชากรไทยจะมีไม่ถงึ 30 หรือ 40 ล้านคนเสียด้วยซ้ำ�ไป
ในขณะเดียวกันสหประชาชาติคาดประมาณว่าประชากรโลก
เมื่อสิ้นศตวรรษ 21 จะเพิ่มมากขึ้นเป็นประมาณ 11,000 ล้านคน
ดังนั้น การทะลักของประชากรโลกจำ�นวนมากเข้าสู่ประเทศไทย
ทางใดทางหนึง่ จึงเป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ดังนัน้ เราจึงควรวางแผน
จัดการการย้ายถิน่ เข้าประเทศให้ดี และเตรียมมาตรการรองรับอย่าง
เป็นระบบไว้แต่เนิ่น ๆ

ภาพโดย: https://www.tcijthai.com/news/2020/4/scoop/10070

นโยบาย Replacement Migration ของเราก็ คื อ การตั้ ง
เป้าหมายที่ชัดเจนว่าภายในศตวรรษนี้ เราจะทดแทนประชากรที่
กำ�ลังจะลดลงหรือไม่ และเมื่อสิน้ ศตวรรษที่ 21 เราควรจะมีประชากร
สักเท่าไรจึงจะเหมาะสม เราควรจะนำ�ประชากรต่างชาติเข้าประเทศ
ในรูปแบบใดบ้าง และจำ�นวนเท่าไร การให้วซี า่ ระยะยาวในลักษณะต่าง ๆ
ควรมีเท่าไร การให้สัญชาติไทยแก่ชาวต่างชาติให้กว้างขวางขึ้น
จะตั้งเป้าอย่างไร เมื่อไร จำ�นวนปีละเท่าไร และคุณสมบัติของ
ชาวต่างชาติเหล่านั้นต้องเป็นอย่างไร การให้สัญชาติกับผู้ที่เกิดใน
ประเทศควรทำ�หรือไม่ การยอมรับ dual citizenship เป็นไปได้ ไหม
ตลอดจนวิธกี ารและการออกกฎหมายเกีย่ วกับอำ�นาจการตัดสินการ
ให้สัญชาติ ควรจะมีกระบวนการทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
เป็นอย่างไร (มิใช่ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว) และที่สำ�คัญยิ่ง
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทางทั ศ นคติ แ ละเพื่ อ สร้ า งนโยบาย
สาธารณะที่ถูกต้อง การให้สัญชาติไทยควรจะเป็นกระบวนการทาง
ประชาธิปไตยหรือไม่ เช่น โดยผ่านระบบรัฐสภา และการกระจาย
อำ�นาจ การมีส่วนร่วมของประชาชนและท้องถิ่นในการคัดสรร
ผูเ้ ข้ามารับสัญชาติไทยควรเป็นอย่างไร เช่น ใช้ตวั อย่างจากประเทศ
แคนาดา ให้สัญชาติปีละประมาณ 300,000 คน โดยใช้ระบบ
ลูกขุนและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการคัดเลือก ออสเตรเลีย
ให้สัญชาติปีละเกือบ 200,000 คน โดยใช้ระบบการให้คะแนน
คุณลักษณะที่เหมาะสมที่กำ�หนดร่วมกันโดยใช้ระบบรัฐสภา หรือ
สิงคโปร์ที่ใช้ระบบใส่ใจกับผู้ย้ายถิ่น โดยยึดหลักสร้าง hope, heart,
home ให้แก่ผู้ย้ายถิ่น เพื่อดึงดูดใจผู้ย้ายถิ่นคุณภาพ ถึงเวลาแล้วที่
เราต้องคิดว่าจะทำ�สิ่งเหล่านี้อย่างไร การจะได้คนดี ๆ เข้ามาอยู่ใน
ประเทศ เราจำ�เป็นต้องมีการให้ที่ดีด้วยหรือไม่
การระบาดของโควิด–19 ยังทำ�ให้การย้ายถิ่นของโลกแทบจะ
สิ้นสุดลงด้วย ศูนย์การย้ายถิ่นของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในปีนี้
ได้กล่าวว่า “ยุคของการเคลื่อนย้ายประชากร” (age of migration)
ในโลก ซึ่งเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาจนปัจจุบัน และ
ขยายใหญ่ขนึ้ เรื่อย ๆ นัน้ ในทีส่ ดุ ก็อาจจะต้องจบลงด้วยการระบาดของ
โควิด-19 ครัง้ นี้ (Gamlen, 2020) โดยเฉพาะในประเทศทีม่ คี วามเป็น
ชาตินิยมสูง หรือประเทศที่ ไม่ชอบความหลากหลายของประชากร
และพหุ วั ฒ นธรรมอยู่ ก่ อ นแล้ ว การสร้ า งและตอกย้ำ � กำ � แพง
กั้ น เขตแดนระหว่ า งสหรั ฐ อเมริ ก าและเม็ ก ซิ โ ก และการยั บ ยั้ ง
การอพยพเข้าเมือง และยุติการให้สัญชาติทั้งหมดแก่ชาวต่างชาติ
เป็นตัวอย่างของการประณามการย้ายถิน่ ให้เป็นแพะรับบาปของโควิด-19
หน่วยงานสหประชาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก และประชาสังคม
ระดับนานาชาติ เช่น Lancet Migration ได้ออกมาแจ้งมาตรการ
การดูแลสุขภาพผู้ย้ายถิ่นแบบไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ชูประเด็นสิทธิ
มนุษยชน และความมัน่ คงด้านสุขภาพโลก (global health security)
อย่างจริงจัง เพื่อต่อสู้ ในเรื่องนี้

สำ�หรับประเทศไทย ขออย่าให้พวกเราหลงประเด็น อย่าได้ ใช้
“ชาตินิยม” มาทำ�ให้เราเสียโอกาสสร้างความมั่นคงทางประชากร
ของเราในระยะยาว จากการมองเชิงบวกกับเหตุการณ์ที่ผกผัน
ของโลกในตอนนี้ ประเทศไทยได้รับการยกย่องการจัดการกับ
โควิด–19 จากระบบสาธารณสุขและการแพทย์ที่ดีและครอบคลุม
เรามีความร่วมมือของสาธารณชน เรียกได้ว่าประเทศไทยมีทุน
ทางสังคมและภูมิศาสตร์ที่ดี นอกจากนี้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่พัฒนาการดูแลแรงงานย้ายถิ่นได้ดีมากระดับหนึ่ง คำ�ถามก็คือ
เราจะสามารถดำ�เนินการตามนโยบาย Replacement Migration
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กบั ประเทศได้มากทีส่ ดุ ต่อไป
ได้หรือไม่ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด–19 นี้ คำ�ตอบ
ของผูเ้ ขียนก็คอื เราทำ�ได้ถา้ มีการจัดการทีด่ ี และมีการสร้างทัศนคติ
ที่ดีเสียแต่เนิ่น ๆ และที่สำ�คัญคือเราต้องมีข้อมูลทางประชากร
ที่ถูกต้อง ระบบสุขภาพของประเทศไทยทำ�ให้เราเป็นประเทศ
“หล่อเลือกได้” เราสามารถดำ�เนินการคัดสรรผู้ย้ายถิ่นอย่างเช่น
ประเทศต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วได้เช่นกัน อย่าปล่อยให้ประชากร
ทะลักเข้ามาด้วยตัวของมันเอง หรือผ่านระบบที่ ไร้ธรรมาภิบาล
หรือรูรั่วเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ปัจจุบันโควิด–19 สอน
ให้เรามีระเบียบวินัยมากขึ้น ซึ่งสามารถจะนำ�ไปใช้กับการจัดการ
การย้ายถิน่ เข้าออกประเทศได้เป็นอย่างดี เราควรพัฒนาและดำ�รง
ระบบการดูแลและคัดกรองผู้ย้ายถิ่นอย่างเป็น “นิวนอร์มอล”
จนถึงทีส่ ดุ สามารถจัดการกระบวนการและทัศนคติเพื่อคัดสรร
แรงงานและประชากรชาวต่างชาติทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ภายใต้นโยบาย
Replacement Migration เพื่อความมัน่ คงทางประชากรของ
ประเทศในศตวรรษที่ 21 นี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์
อ้างอิง
Gamlen, A. (2020). Migration and Mobility after the 2020 Pandemic: The End of an
Age? WP-20-146, Centre on Migration, Policy and Society, University of
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คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 40 ฉบับที่ 5
“กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(โควิด-19) มากที่สุดเป็นกลุ่มใด และเพราะเหตุผลใด”
เฉลย : กลุม่ ผูส้ งู อายุ และกลุม่ ประชากรทีม่ ี โรคประจำ�ตัว
เพราะผู้สูงอายุและคนที่มี โรคประจำ�ตัวจะมีพื้นฐานของปอด
ค่อนข้างแย่กว่าคนปกติ
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ ราชบุรี: ขวัญฤดี โพธเดชขจร
รายชื่อผูท้ ต่ี อบถูกได้รบั รางวัล กรุงเทพฯ: วิไล กุศลวิศษิ ฎ์กลุ ;
ประภาพร ภูริปัญญาคุณ นครปฐม: ชนิตา งามคุณธรรม
ท่ า นที่ ได้ รั บ รางวั ล โปรดรอรั บ ของรางวั ล จากกอง
บรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 40 ฉบับที่ 6
“ในวันประชากรโลกปีนี้ (11 ก.ค. 2563) ประชากรโลก
มีจำ�นวนเท่าไร และมีผ้เู สียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกจำ�นวน
กี่ราย”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามทีอ่ ยูห่ น้า 12
หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th และ ผ่าน Facebook:
IPSRMAHIDOLUNIVERSITY ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
ไม่เกินเวลา 16.00 น. (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทางอีเมลขอความ
กรุณาส่งที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณี
ที่ท่านได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ต อบคำ � ถามถู ก และได้ รั บ รางวั ล ใน
“ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-พฤศจิกายน
2563)
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ประชากรท่องโลก
รีนา ต๊ะดี
reena.tad@mahidol.ac.th
เคปทาวน์ ตอนที่ 2 จากบ้านสีลูกกวาดสู่ความคึกคักที่ท่าเรือ

ก่ อ นเดิ น ทางถึ ง เคปทาวน์ ฉั น ได้ ห าข้ อ มู ล และวางแผน
การสำ�รวจเมืองให้ลงตัวกับตารางการประชุมมาแล้วคร่าว ๆ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในตัวเมืองอยูไ่ ม่ไกลจากหอประชุมมีอยูห่ ลายแห่ง
ฉันเลือกหนึง่ แห่งก่อนทีส่ ามารถเดินเท้าไปถึงได้ นัน่ คือ Bo-Kaap
หากมองดูผิวเผิน ย่านนี้ดึงดูดสายตาด้วยสีสันสดใสของอาคาร
บ้านเรือน ทั้งสีเขียว สีชมพู สีเหลือง สีส้ม ฯลฯ บนถนนที่ปูด้วย
อิฐนั้น แท้จริงแล้วในอดีตบ้านเรือนเหล่านี้เคยเป็นบ้านเช่าของ
แรงงานทาสที่ถูกนำ�มาจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศ
อื่น ๆ ในแอฟริกา เพื่อมาทำ�งานที่เคปทาวน์เมื่อสมัยปี 1760
โดยมีกฎให้ทาสีขาวได้เพียงสีเดียวเท่านั้น หลังจากมีการยกเลิก
กฎและมีการอนุญาตให้แรงงานทาสสามารถซือ้ และครอบครอง
บ้านเรือนได้ เจ้าของบ้านจึงเลือกทาบ้านด้วยสีสันสดใสเพื่อ
ฉลองอิสรภาพ หลายครอบครัวตั้งรกรากและอาศัยอยู่ย่านนี้มา
หลายรุ่นแล้ว และย่านนี้ยังมีความสำ�คัญเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย
เนื่องจากมีมสั ยิดมุสลิมแห่งแรกในแอฟริกาใต้ ฉันและเพื่อนเดิน
ถ่ายรูปอาคารสีสนั ฉูดฉาดเหมือนลูกกวาดตัดกับท้องฟ้าสีน�้ำ เงิน
อย่างเพลิดเพลิน
หลังจากถ่ายรูปจนพอใจและเริ่มหิวแล้วเราได้เดินทางต่อไป
ที่ Victoria & Alfred Waterfront ซึ่งเป็นย่านร้านอาหารและ

ศูนย์การค้าริมท่าเรือเพื่อหาของกิน นอกจากร้านอาหารแล้ว
ยังมีสวนสาธารณะ และชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ The Cape
Wheel  ซึ่งสามารถขึ้นไปชมวิวแบบ 360 องศาได้ ย่านนี้ผู้คน
พลุกพล่านทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ทั้งนักท่องเที่ยวและ
ชาวเคปทาวน์ ต่างมาเดินเล่นชมวิวกันอย่างคึกคัก วิวด้านตะวันออก
เป็นท่าจอดเรือและทะเล ด้านตะวันตกเป็นภูเขาโต๊ะ ฉันตัดสินใจ
ตอนนั้ น ว่ า ฉั น คงได้ ม าเยื อ นที่ นี่ บ่ อ ยเป็ น แน่ ร ะหว่ า งอยู่ ที่
เคปทาวน์ ร้านอาหารมากมายคงเป็นที่ที่ฉันฝากท้องไว้ ได้ตลอด
ทริปนี้ จะได้กินข้าวดูวิวสวย ๆ และบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาจาก
ผู้คนที่มารวมตัวกัน ทริปนี้ฉันคงไม่เหงาแน่นอน

บ้านสีลูกกวดย่าน Bo-Kaap และ V&A Waterfront
ภาพโดย: ผู้เขียน
aaaaaaaaa
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หน้ากากอนามัยกลายเป็นงานศิลปะร่วมสมัย

เมื่อบรรดาศิลปินสร้างจินตนาการเพื่อรังสรรค์ผลงาน ไม่มี
อะไรหยุดจินตนาการเหนือจริงของศิลปินได้ ลองดูกันว่าผู้อ่าน
คิ ด อย่ า งไรกั บ ผลงานศิลปินร่ว มสมัย จากนานาประเทศจาก
แรงบันดาลใจมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด-19 สื่อ
สังคมหลายสำ�นักรวมทั้งการแสดงผลงานศิลปะในที่สาธารณะ
ในหลายประเทศสร้างความสุขให้เราได้อย่างเหลือเชื่อ ใครจะคิด
ได้บรรเจิดเหมือน Hayati Evren ศิลปินจากไซปรัส ที่เปลี่ยน
ภาพลักษณ์ โมนาลิซาที่กระหายเบียร์แต่หน้ากากอนามัยเป็น
อุปสรรคจึงต้องซดเบียร์อย่างที่เห็นในภาพ
ใครบ้ า งไม่ ยิ้ ม
ก ว้ า ง เ มื่ อ เ ห็ น
โ ม น า ลิ ซ า ถื อ
ข ว ด เ บี ย ร์ ยี่ ห้ อ
COVID และ
ดื่ ม ผ่ า นหน้ า กาก
อนามัย เลโอนาร์ โด
ดา วิ น ชี ศิ ล ปิ น
ก้องโลกผูว้ าดภาพ
นีเ้ พื่อให้ โมนาลิซา
มองมุมไหนก็สวย
อมตะ คงไม่ปลื้ม
ที่ ศิ ล ปิ น รุ่ น ใหม่
ที่มาภาพ: https://www.bbc.com/culture/
article/20200512-how-masks-have-appeared- เปลี่ยนอารมณ์คน
ดูภาพแบบสุดฮา
in-art
ผลงานที่ถูกใจของแฟนคลับสายฮาโดยไม่ต้องมีคำ�อธิบาย
ประกอบ น่าจะเป็นภาพด้านล่างทัง้ 3 ภาพ เป็นผลงานของศิลปิน
อารมณ์ดี Max Siedentopf จากนามีเบีย

ที่มาภาพ:
http://maxsiedentopf.com/how-to-survive-a-deadly-global-virus

ในความกล้าสวนกระแสประชดวิกฤตสังคมในสถานการณ์
การระบาดของโควิด–19 ย่อมมีทั้งดอกไม้และก้อนหิ นจาก
ประชาคมโลก ที่กำ�ลังปรับตัวกับชีวิตประจำ�วันไม่ว่าจะเป็นการ
ตกงานอย่างไม่รู้ตัวจากมาตรการปิดเมืองปิดประเทศ หรือ
ติดตามข่าว จำ�นวนผู้เสียชีวิตชนิดเตรียมที่ฝังศพไม่ทัน อย่างไร
ก็ตามศิลปินผู้สร้างผลงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสื่อสังคมมี
จุดมุ่งหมายและความห่วงใยสังคม กลุ่มศิลปินหลากกลุ่มรวมตัว
กันในแต่ละประเทศ เพื่อแสดงผลงานและรับการบริจาคเพื่อนำ�
รายได้ชว่ ยเหลือองค์กรไม่แสวงผลประโยชน์ รวมทัง้ การนำ�ภาพ
ศิลปะต่าง ๆ มาดัดแปลงเป็นภาพพิมพ์ลงในสินค้าหลากประเภท
เพื่อจำ�หน่าย เช่น ถ้วยแก้ว ย่ามสะพาย เสื้อยืด รายได้ทั้งหมด
เพื่อช่วยเหลือผู้ ได้รบั ผลกระทบทุกรูปแบบ เพื่อผ่อนหนักเป็นเบา
ในช่วงวิกฤต
ศิลปินไทยยังซุ่มเงียบ หรือกำ�ลังรังสรรค์งานเช่นเดียวกัน
aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูรายละเอียด
ได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th และรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook:
IPSRMAHIDOLUNIVERSITY
ครัง้ ที่ 1085 “การปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมในอดีต” รศ.ดร.
รัศมีชูทรงเดช, คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 3 มิ.ย. 63
ครั้งที่ 1086 “The Effects of Quality of Family Planning Care
on Family Planning Utilization” Nur Jaeni, Ph.D. Student,
10 มิ.ย. 63
ครั้งที่ 1087 “มนุ ษ ย์ ต่ า งวั ย : สื่ อ กั บ การลดช่ อ งว่ า งระหว่ า งวั ย ”
ประสาน อิงคนันท์, บริษัทบุญมีฤทธิ์, 17 มิ.ย. 63
ครั้งที่ 1088 “The Impact of Universal Health Coverage on
Health Expectancy among Older People in Thailand” Sirinya
Kaikeaw, Ph.D. Student, 24 มิ.ย. 63
ครัง้ ที่ 1089 “Accessibility to Health Services and Health
Seeking Behavior among Different Ethnic Groups of Migrants
from Myanmar in Thailand” Hnin Oo Mon, Ph.D. Student,
24 มิ.ย. 63
ครั้งที่ 1090 “เกิ ด อะไรขึ้ น กั บ ครอบครั ว ของแรงงานไทย เมื่ อ
COVID-19 มาเยือน” รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย, 1 ก.ค. 63
ครั้งที่ 1091 “การเบรกนั่งนานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ช่วย
ลดความเสี่ยงโรค NCDs และ MSDs” รศ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ,
คณะกายภาพบำ�บัด มหาวิทยาลัยมหิดล, 8 ก.ค. 63
ครั้งที่ 1092 “ข้ อ แนะนำ � การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย การลด
พฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ” นายแพทย์ฐิติกร โตโพธิ์ ไทย,
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 15 ก.ค. 63
ครั้งที่ 1093 “Household Mobile Phone Access and Elderly
Healthcare Nexus in Rural Bangladesh: A Policy Scope for
Geriatric E-health” Nadim Reza, Ph.D. Student, 22 ก.ค. 63
ครัง้ ที่ 1094 “มองประชากรศึกษาผ่านกรอบเควียร์” อาจารย์ตณ
ิ ณภพจ์
สินสมบูรณ์ทอง, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 29 ก.ค. 63           aaaaaaaaa
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ผู้หญิงในสถานการณ์ โควิด-19

วิกฤตการณ์ โควิด-19 (COVID-19) ทำ�ให้เห็นถึงบทบาทของ
ผู้หญิงและผลกระทบด้านการทำ�งานที่ผู้หญิงได้รับอย่างชัดเจน
โดยพบว่า ผู้หญิงจำ�นวนมากตกงานในช่วงโควิด-19 ผู้หญิง
ใช้เวลาทำ�งานบ้าน ดูแลลูกหรือผู้สูงอายุในครอบครัวมากขึ้น
โดยไม่มรี ายได้ และต้องเผชิญความเครียดและได้ผลกระทบจาก
ความรุนแรงในครอบครัว
นักวิจยั จากกลุม่ ให้ค�ำ ปรึกษาในบอสตัน สำ�รวจประชากรกว่า
3,000 คน ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป พบว่า ในช่วงโควิดผู้หญิง
ทำ�งานใช้เวลาเฉลีย่ มากกว่า 15 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ในการทำ�งาน
อยู่บ้านโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ในออสเตรเลีย ผลการศึกษา
เชิงประจักษ์จากการสำ�รวจโดยมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ชี้ว่า
ในครัวเรือนทีม่ เี ด็ก พ่อแม่จะต้องใช้เวลามากกว่า 6 ชัว่ โมงต่อวัน
ในการดูแลลูก โดยผู้หญิงใช้เวลามากกว่า 2 ใน 3 ของเวลาที่
นอกเหนือจากการทำ�งาน (Savage, 2020)
แม้จะมีการปลดล็อคการผ่อนปรนทั่วโลก แต่นักวิชาการ
หลายคนเชื่ อ ว่ า จะมี ผ ลกระทบระยะยาวต่ อ การทำ � งานของ
ผูห้ ญิงและชีวติ ในบ้านอันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19
การศึกษาล่าสุดของสหประชาชาติเตือนแม้กระทัง่ ว่าการระบาดใหญ่
อาจทำ�ให้ความก้าวหน้าในเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศลดลงไป
หลายสิบปี ระบบครอบครัวกำ�ลังถดถอยจากบรรทัดฐานดั้งเดิม
มากขึน้ เนื่องจากการปิดโรงเรียนและศูนย์ดแู ลเด็กในช่วงกลางวัน
รวมทัง้ ค่ายฤดูรอ้ นต่าง ๆ ทำ�ให้วถิ กี ารหารายได้ ในครอบครัวของ
ชายและหญิงต้องเปลีย่ นไปเนื่องจากไม่มคี นดูแลลูก และจะต้อง
เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สูญเสียรายได้เพื่อออกมาดูแลลูก ในช่วง
โควิด-19 พบว่า ผู้หญิงต้องตกงาน ทำ�ให้สูญเสียความมั่นคง
ด้านรายได้ ภาคธุรกิจที่มีผู้หญิงทำ�งานจำ�นวนมากได้แก่ ธุรกิจ
บริการและต้อนรับ ธุรกิจค้าปลีก การท่องเทีย่ ว เมื่อธุรกิจเหล่านี้
รับผลกระทบจากโควิด ผู้หญิงจึงมีอัตราตกงานสูงกว่าผู้ชาย
(Savage, 2020)
ข้ อ ค้ น พบจากงานวิ จั ย ที่ ไ ม่ ไ ด้ ตี พิ ม พ์ ข องนั ก วิ ช าการใน
มหาวิทยาลัยของแคนาดา สะท้อนว่า ผูช้ ายมีเวลาในการทำ�งาน
บ้านมากขึ้นในช่วงกักตัวจากสถานการณ์ โควิด-19 ครอบครัว

ส่วนใหญ่มกี ารเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับบทบาทและการแบ่งงานในบ้าน
โดยพบว่าผูช้ ายมากกว่า 40% กล่าวว่าพวกเขาทำ�อาหารมากขึน้
ในขณะทีป่ ระมาณ 30% บอกว่าพวกเขาเพิม่ เวลาในการซักเสือ้ ผ้า
และทำ�ความสะอาดบ้าน การศึกษาเชิงวิชาการจากเนเธอร์แลนด์
สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีเสนอข้อค้นพบที่คล้ายกัน ในขณะที่
บริษทั สำ�รวจ Pulse พบว่าผูช้ ายเกือบสองในสามต้องการทำ�งาน
ทีบ่ า้ นด้วยเหตุผลเพื่อจะได้มเี วลากับครอบครัวเพิม่ ขึน้ (Savage,
2020)
ผลกระทบของโควิด-19 ต่อผู้หญิง
ผู้หญิงมีความเสี่ยงจากผลกระทบของวิกฤติโควิด เนื่องจาก
พบว่า 1) มีปญ
ั หาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทาง
เพศเพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตและภัยพิบัติ เมื่อปี 2014-2016 ที่มีการ
ระบาดของโรคอีโบลาและไข้ซกิ า้ ปี 2015-2016 และในช่วงของ
การระบาดของโควิด-19 ผูห้ ญิงได้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง
ในครอบครัวเมื่อต้องกักตัวอยูบ่ า้ น โดยผูห้ ญิงและเด็กทีอ่ าศัยอยู่
ในครอบครัวที่ควบคุมโดยผู้ชายมี โอกาสสูงที่จะได้รับอันตราย
จากความรุนแรง 2) ผู้หญิงเป็นกลุ่มแถวหน้าที่ ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะร้อยละ 70 ของคนที่
ทำ�งานด้านสุขภาพและบริการสังคมทั้งหมดทั่วโลกเป็นผู้หญิง
ดังนั้น ความจำ�เป็นเร่งด่วนจึงต้องเพิ่มขีดความสามารถให้กับ
ผู้หญิงโดยเริ่มจากการจัดหาทรัพยากรให้กับผู้ที่รับภาระหน้าที่
หลักให้เพียงพอ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวที่ติดเชื้อซึ่งจะทำ�ให้ผู้หญิงเหล่านี้มีความเสี่ยงมากขึ้น
นอกจากนี้ ผู้หญิงส่วนมากเป็นประชากรสูงอายุ โดยเฉพาะ
ผู้ที่มีอายุมากกว่า 80 ปีและเป็นผู้ป่วย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเข้าถึง
บริการสุขภาพได้น้อยกว่าผู้ชาย จากประสบการณ์ ในหลาย ๆ
ประเทศทีเ่ คยเกิดโรคระบาดมาก่อน พบว่า การให้บริการทางเพศ
และอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงการดูแลสุขภาพมารดาก่อนคลอด
และการเข้าถึงการคุมกำ�เนิด ตลอดจนการทำ�แท้งอย่างปลอดภัย
ลดลงทันทีเนื่องจากทรัพยากรด้านการแพทย์จ�ำ เป็นต้องใช้เพื่อ
รับมือกับวิกฤตโรคระบาด การสูญเสียดังกล่าวมีผลกระทบ
ร้ายแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กผูห้ ญิงและต้องได้รบั การป้องกันในทุก
กรณี 3) ผู้หญิงมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความมัน่ คงทางการเงินของผูห้ ญิงมีสภาพอ่อนแอกว่าผูช้ ายมาก
นอกจากนี้ สถานะของผู้หญิงในตลาดแรงงานมีความปลอดภัย
น้อยกว่าผู้ชาย และผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่จะ
ได้รับผลกระทบมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ�ที่มีแนวโน้มต่อ
เนื่องหลายปี (Linde & Laya, 2020)
Linde, Ann., Laya Gonzalez Arancha. (2020). What the COVID-19 pandemic tells us
about gender equality. World Economic Forum. Retrieved from https://www
weforum.org/agenda/2020/05/what-the-covid-19-pandemic-tells-us-aboutgender- equality/
Savage, M. (2020). How Covid-19 is changing women’s lives. Retrieved from https://
www.bbc.com/worklife/article/20200630-how-covid-19-is-changing-womenslives
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จริยธรรมการทำ�วิจัยในคน สิ่งที่ควรคำ�นึง

กระบวนการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ จำ � เป็ น ต้ อ งมี ค วาม
เกี่ยวข้องกับบุคคล ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ โดยเฉพาะ
กับตัวบุคคล เรียกว่า การทำ�วิจัยในคน ซึ่งเมื่อต้องเกี่ยวพัน
กั บ บุ ค คล ผู้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง จริ ย ธรรมในการวิ จั ย
เพื่อให้ ได้องค์ความรู้ ใหม่ที่เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ก่อให้เกิด
ผลร้ายแก่ผู้ ใด
ผูว้ จิ ยั ทีท่ �ำ การวิจยั ในคนนัน้ ต้องคำ�นึงถึงเสมอว่ากำ�ลังทำ�งาน
ร่วมกับคน จึงต้องให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(respect for human dignity) ความเป็นส่วนตัว ผลที่จะตาม
มาทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงในมิติอื่น ๆ ไม่เพียงเฉพาะ
ขณะที่ทำ�การวิจัย แต่ยังต้องมองถึงผลที่อาจตามมาในภาย
ภาคหน้า ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากบุคคลไม่ว่าจะมาจาการสัมภาษณ์
การสังเกตพฤติกรรม สภาพแวดล้อม ฯลฯ มีความละเอียดอ่อน
เป็นอย่างมาก บุคคลที่ถูกศึกษาวิจัยต้องยินยอมร่วมการวิจัย
อย่างอิสระ ไม่ถูกบังคับขู่เข็ญหรือเข้าร่วมด้วยความเกรงใจ
ต้องได้รับข้อมูลเบื้องต้นอย่างเพียงพอก่อนจะเข้าร่วมโครงการ
วิจยั และผูว้ จิ ยั เองก็ตอ้ งรักษาสิทธิของผูร้ ว่ มวิจยั อย่างเคร่งครัด
เหล่านี้คือ จริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งเป็นหลักประพฤติปฏิบัติ
ที่ดีที่นักวิจัยควรยึดถือเป็นแนวทางในการทำ�วิจัย
จริยธรรมการวิจัยในคนส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับการ
วิจัยทางชีวเวชศาสตร์ (biomedical research) และการวิจัย
ทางระบาดวิทยา (epidemiological research) แต่การวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์ (social science research) ซึง่ หมายถึงการวิจยั ใน
สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มีความเกีย่ วข้องกับพฤติกรรม
ของคน หรือมิติต่าง ๆ ในชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของคน
ที่แม้จะมีความเสี่ยงต่ำ�ต่อร่างกายของผู้ร่วมวิจัย แต่อาจส่งผล
กระทบในมิติอื่น ๆ ดังนั้นการวิจัยทางสังคมศาสตร์จึงมีความ
จำ�เป็นต้องยึดหลักเกณฑ์จริยธรรมการทำ�วิจัยในคนด้วยเช่นกัน
การวิจัยทางสังคมศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ข้อมูล
ที่ ได้สว่ นหนึง่ จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีผ่ ู้ ให้ขอ้ มูลอาจไม่ตอ้ งการ
ให้เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผู้วิจัยจึงมิควรละเลยต่อการให้ความ
สำ�คัญในการสอบถามความสมัครใจจากผู้ ให้ข้อมูล โดยเฉพาะ
กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการปกปิดเป็นความลับ เพราะหาก
รั่วไหลออกไปอาจส่งผลเสียหายแก่ผู้ ให้ข้อมูล เช่น ทางร่างกาย

สภาวะจิตใจ ผลทางด้านกฎหมาย ผลต่ออาชีพ ชื่อเสียง และรายได้
เป็นต้น ซึ่งหลักจริยธรรมการวิจัยในคนมีข้อควรคำ�นึงถึงอยู่ 3
ประเด็นหลัก คือ 1) การเคารพในบุคคล 2) มุ่งผลประโยชน์และ
ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 3) หลักความยุติธรรม โดยในสามประเด็น
หลักนี้ยังมีรายละเอียดแยกย่อยลงไปอีก
หลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
เช่น กฎนูเรมเบิรก์ (Nuremberg Code of Ethic) เป็นหลักเกณฑ์
จริ ย ธรรมสำ � หรั บ การวิ จั ย ในคน โดยเฉพาะการวิ จั ย ทาง
ชี ว เวชศาสตร์ ซึ่ ง ใช้ ม นุ ษ ย์ เ ป็ น อาสาสมั ค ร ประเด็ น หลั ก คื อ
มุ่งเน้นสิทธิเสรีภาพ ความปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจของ
ผู้ร่วมการทดลองหรือวิจัยเป็นสำ�คัญ แต่ยังขาดแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน จึงเกิดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมมาเป็นระยะ อาทิ ปฏิญญา
เฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ซึ่งมีการแยกระหว่าง
การวิจัยที่เกี่ยวกับการรักษาและที่ ไม่เกี่ยวกับการรักษา
นอกจากหลั ก เกณฑ์ ส ากลเหล่ า นี้ แ ล้ ว สำ � หรั บ นั ก วิ จั ย ใน
ประเทศไทยยังต้องคำ�นึงถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับบุคคล ล่าสุดมีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 นั ก วิ จั ย จึ ง ต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล
ก่ อ นดำ � เนิ น การทำ � วิ จั ย เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ การละเมิ ด
พระราชบัญญัติดังกล่าว
สำ�หรับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีก ารแพร่ร ะบาดของไวรั ส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่สร้างความเสียหายและมีผลกระ
ทบต่อโลกเป็นอย่างมาก มีประเด็นเร่งด่วนที่จะดำ�เนินการวิจัย
อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการหาสาเหตุ แนวทางรักษา การลด
การแพร่ระบาด ผลกระทบที่มีต่อการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการขอจริยธรรม
ก่อนการวิจัยในสถานการณ์เช่นนี้ก็มีความสำ�คัญเช่นเดียวกับ
การวิจัยในสถานการณ์ปกติ แต่ที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นก็คือความ
รวดเร็วในกระบวนการขอจริยธรรมการวิจัย เพื่อให้การวิจัยมี
คุณภาพ ดำ�เนินไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม ทันกับเวลา
และภาวการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น มีการกำ�หนดจัดประชุม
วาระเร่งด่วนเพื่อพิจารณาโครงการทีป่ ระสงค์จะดำ�เนินการวิจยั
อันมีผล มาจากไวรัสโคโรน่า 2019 ให้สามารถดำ�เนินการวิจยั ได้
ทันเวลา และถูกต้องตามหลักจริยธรรม
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เมื่อโควิด-19 กำ�ลังจะผ่านไป

5 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา)
เมื่อล่วงมาถึงวันนี้ ย่อมเท่ากับว่าผมรอดตายจากการติดเชือ้
“โควิด-19” แล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงมิถุนายน คนไทย
ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้กับโควิด-19 อย่างเข้มแข็ง ล็อคดาวน์
ตัวเองอยู่ในบ้าน ทำ�งานจากบ้าน ประชุมออนไลน์ ใส่หน้ากาก
อนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และปรับพฤติกรรมการกินการ
อยู่อีกหลายอย่าง เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ และเพื่อไม่ให้
ตัวเองเป็นผู้แพร่เชื้อไปยังคนอื่น ๆ
ผมต้ อ งขอแสดงความชื่ น ชมต่ อ รั ฐ บาลที่ จั ด การกั บ เชื้ อ
โควิด-19 เสียจน “อยู่หมัด” และชื่นชมคนไทยที่รักษา “การ์ด
ไม่ให้ตก”  ตลอดระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมา พวกเรากำ�ลัง
จะประกาศชัยชนะเหนือ “โควิด-19 จอมอำ�มหิต” ได้แล้ว
ภาพความโหดร้ายของโควิด-19 ยังติดตา
การแพร่ ร ะบาดครั้ ง นี้ น่ า กลั ว จริ ง ๆ เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19
สามารถติดต่อกันโดยการสัมผัส การป่วยด้วยไวรัสสายพันธุ์นี้
เกีย่ วข้องกับระบบทางเดินหายใจซึง่ รุนแรงถึงขัน้ สามารถเข้าไป
ทำ�ลายปอด ในหลายประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและป่วยด้วยโควิด-19
พร้อมกันคราวละมาก ๆ บุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่มีอยู่จึงมักไม่เพียงพอที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีจำ�นวนมากและ
เพิ่มขึ้นรวดเร็วเหมือนน้�ำ ที่ล้นทะลักจากเขื่อนที่ท�ำ นบแตก
ผมมี เ พื่ อ นที่ ล งหลั ก ปั ก ฐานอย่ า งถาวรในรั ฐ นิ ว เจอร์ ซี ย์
สหรัฐอเมริกา ในช่วงการระบาดของโควิด-19 นี้ ผมได้คยุ กับเขา
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ โควิด-19 เป็นประจำ�
เพื่ อ นเล่ า ว่ า การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 ในมหานคร
นิวยอร์กน่ากลัวมาก คนตายวันละนับสิบนับร้อยศพ โดยเฉพาะ
ผูส้ งู อายุทอี่ ยูร่ วม ๆ กันในสถานบริบาล การสร้างบ้านพักสำ�หรับ
ผูส้ งู อายุเป็นธุรกิจทีม่ กี ารลงทุนทำ�กันมากในสหรัฐอเมริกา ผูเ้ ข้า
อยูอ่ าศัยไม่ใช่คนจน หากต้องเป็นคนทีม่ สี นิ ทรัพย์มากพอสมควร
เมื่อสองเดือนที่ผ่านมา ผู้สูงอายุในสถานบริบาลเหล่านี้ติดเชื้อ
และป่วยตายด้วยโควิด-19 เป็นว่าเล่น เพราะมาตรการในการ
ป้องกันการติดเชื้อไม่เคร่งครัดรัดกุมพอ

ภาพโดย: https://www.banbangkhae.go.th

ผมนึกถึงผู้สูงอายุจำ�นวนสองร้อยกว่าคนที่พักอยู่ ในศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ไม่ปรากฏว่า
มีผสู้ งู อายุในสถานทีน่ ตี้ ดิ เชือ้ โควิด-19 เลยแม้แต่คนเดียว ต้องให้
เครดิตแก่ผอู้ �ำ นวยการศูนย์ฯ คุณอาภา รัตนพิทกั ษ์ และเจ้าหน้าที่
ทีช่ ว่ ยกันวางมาตรการป้องกันเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ไม่ให้กล้�ำ กราย
เข้ามาในบริเวณบ้านพักสำ�หรับผู้สูงอายุแห่งนี้ รวมทั้งผู้บริหาร
และเจ้าหน้าทีท่ ดี่ แู ลบ้านพักคนชราแห่งอื่น ๆ ในประเทศไทยด้วย
ที่ทำ�ให้ ไม่มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นจำ�นวนมาก ๆ ติดเชื้อ
โควิด-19 เลยแม้แต่คนเดียว
เพื่อนยังได้คุยให้ฟังอีกว่า “โควิดนี่มันน่ากลัวจริง ๆ ใครป่วย
ติดเชื้อจนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วละก็ โบกมือลาญาติพี่น้อง
ทุกคนได้เลย ไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันอีกแล้ว ไม่มที างได้ ไปเยีย่ ม
คนไข้ ในโรงพยาบาล แล้วก็ ไม่ต้องไปงานศพ...”
ผมได้ ดู ข่ า วเกี่ ย วกั บ คนที่ เ จ็ บ ป่ ว ยและตายเพราะติ ด เชื้ อ
โควิด-19 ในประเทศต่าง ๆ เห็นภาพผู้ป่วย (ในบางแห่ง) ที่ต้อง
นอนเรียงรายระเกะระกะทรมานโดยไม่มีใครดูแล เพราะบุคลากร
การแพทย์มีไม่เพียงพอ บุคลากรที่มีอยู่ก็ต้องทำ�งานหนักและ
เครียดเพราะพวกเขาต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อจากผู้ป่วย
ผมเห็นข่าวรถบรรทุก สิน ค้าที่นำ�มาใช้ขนศพคนตายด้ ว ย
โควิด-19 ที่มีคนขับมาจอดทิ้งไว้ ณ สถานที่ ไม่ ใช่ โบสถ์ ป่าช้า
หรือสถานที่เผาศพ
ผมได้เห็นภาพข่าวการขุดหลุมขนาดใหญ่เพื่อเตรียมฝังศพ
คนตายที่อยู่ ในโลงที่ทำ�ด้วยกระดาษแข็ง รวม ๆ กันหลุมละ
หลายสิบศพ
ภาพความน่ากลัวของการแพร่ระบาดครั้งนี้ ในบางประเทศ
ก็ทำ�ให้ โควิด-19 กลายเป็นปีศาจร้ายที่กำ�ลังหลอกหลอน และ
จ้องเอาชีวิตคนทั้งโลกรวมทั้งคนไทยอยู่ในขณะนี้
นิวนอร์มอลของคนไทยหลังโควิด-19
มาถึงวันนี้ ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยติดต่อกันมานานถึง
40 วันแล้ว ทีผ่ า่ นมา ไม่ปรากฏภาพน่ากลัวและน่าสังเวชเกีย่ วกับ
คนไข้และคนตายอันมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโควิด-19 ใน
ประเทศไทย บ้านเรามีแต่ภาพการทำ�งานอย่างแข็งขันของ
บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ภาพการทำ � งาน
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนของอาสาสมัครและจิตอาสา ภาพการ
แบ่งปันอาหารและสิ่งจำ�เป็นในการดำ�รงชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อย
นับเป็นภาพที่งดงามที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้าย
เราคงจะผ่านสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ไปได้ ในไม่ช้า ถ้า
เราไม่ประมาท คนไทยยัง “การ์ดไม่ตก” โดยยังคงมีพฤติกรรม
การใช้ชีวิตที่ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เหมือนที่ ได้เคย
ประพฤติปฏิบัติมาเป็นปกติในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
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2019 หรือ ศบค. และรัฐบาลคาดหวังว่าสิ่งที่คนไทยปฏิบัติมาใน
ช่วงของการต่อสู้กับโควิด-19 จะกลายเป็น “นิวนอร์มอล” หรือ
วิถีชีวิตใหม่ของคนไทย แม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19
จะคลี่คลายลงแล้ว
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมแบบใหม่ทคี่ นไทยจะประพฤติปฏิบตั ิ
จนกลายเป็นเรื่องปกติในสังคม (ที่เรียกว่า นิวนอร์มอล หรือ
ภาวะปกติใหม่ หรือวิถีชีวิตใหม่ หรือบรรทัดฐานใหม่) ก็ต้องมี
ความสมดุลกันระหว่างเหตุผลที่จะป้องกันการติดเชื้อหรือการ
แพร่เชื้อโรค และความเป็นไปได้ทจี่ ะปฏิบตั ไิ ด้จริงในชีวิตของคน
การล้างมือบ่อย ๆ การนำ�เรื่องสุขอนามัยเป็นหลักของ
พฤติกรรมการกินการอยู่นั้น เป็นเรื่องที่มีเหตุผลและปฏิบัติได้
จะเป็นนิวนอร์มอลได้ ไม่ยาก แต่มีนิวนอร์มอลบางอย่างที่น่าจะ
นำ�มาพูดคุยกันเพื่อกำ�หนดแนวทางให้ชัดเจน
หน้ากากอนามัย
แน่นอนว่าการใส่หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชือ้ โรคได้ ทัง้ ป้องกันไม่ให้ผู้ ใส่ตดิ เชือ้ จากคนอื่น และป้องกัน
การเผยแพร่เชื้อจากผู้ ใส่ไปสู่คนอื่น แต่คนเราควรใส่หน้ากาก
ในกาละและเทศะใดจึงจะเหมาะสม…? แม้ผมจะเชื่อว่าโอกาส
ที่ผมจะติดเชื้อและแพร่เชื้อโควิด-19 ผ่านทางลมหายใจนั้นมี
น้อ ยมาก ๆ แต่ผมก็ ใส่หน้า กากอนามัย ตามสังคม ที่ ไหนมี
ข้อกำ�หนดให้ ใส่ ผมก็ ใส่ ที่ ไหนคนเขาใส่หน้ากากอนามัยกัน
แทบทุกคน ผมก็ ใส่ตาม ๆ เขาไป แต่ถา้ ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา ผมก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นพฤติกรรมปกติ ถ้าเราอยู่
คนเดียวหรืออยูก่ บั คนใกล้ชดิ ในครอบครัว หรืออยูห่ า่ งจากคนอื่น ๆ
พอสมควร เราก็น่าจะปลดหน้ากากอนามัยออกเสียบ้าง ทุกคน
คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าการใส่หน้ากากอนามัยเป็นเวลานาน
ทำ�ให้อดึ อัดเพราะลมหายใจเข้าออกของตัวเราเองจะวนเวียนอยู่
ภายในหน้ากากนั้น พวกเราคงพอจะรู้ว่าการสูดลมหายใจออก
ซึ่งเป็นอากาศเสียเข้าไปในร่างกายของเราอีกซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่านั้น
น่าจะเป็นโทษ แต่จะทำ�อย่างไรให้การใส่หน้ากากอนามัยอย่าง
ถูกกาลเทศะเป็นนิวนอร์มอลในสังคมไทย
ผมเป็นห่วงเรื่องความพยายามที่จะทำ�ให้การใส่หน้ากาก
อนามัยเป็นนิวนอร์มอลของเด็กเล็ก ๆ ผมสลดใจเมือ่ เห็นเด็ก ๆ
ตามชนบทต้ อ งใส่ ห น้ า กากอนามั ย เดิ น ผ่ า นท้ อ งไร่ ทุ่ ง นาไป
โรงเรี ย น ถ้ า จะให้ ก ารใส่ ห น้ า กากอนามั ย เป็ น นิ ว นอร์ ม อล
ก็ขอให้เป็นนิวนอร์มอลเฉพาะพื้นที่เถิด ขออย่าเหมารวมว่าการ
ใส่หน้ากากอนามัยจะเป็นนิวนอร์มอลของ “สังคมไทย” ตลอดเวลา
และทุกพื้นที่เลย
การเว้นระยะห่างทางสังคม
“การเว้นระยะห่างทางสังคม” เป็นการปฏิบัติปกติของคนใน
สังคมไทยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  การเว้น
ระยะห่างทางกายภาพระหว่างตัวบุคคลนี้ นับว่าเป็นมาตรการ
สำ�คัญที่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่แพร่เชื้อได้ด้วย
การสัมผัส การที่ โควิด-19 ไม่แพร่ระบาดหนักในประเทศไทย
ก็นา่ จะเป็นเพราะคนไทยปฏิบตั กิ ารเว้นระยะห่างทางสังคมอย่าง
เคร่งครัด เราได้เห็นภาพคนไทยมีวินัย เว้นระยะห่างระหว่าง
กันในขณะทำ�กิจกรรมต่าง ๆ มีการเข้าแถว เรียงคิวอย่างเป็น
ระเบียบเพื่อรับบริการ แล้วเราก็หวังว่าการเว้นระยะห่างระหว่าง

กันเช่นนี้ จะกลายเป็นนิวนอร์มอลอีกอย่างหนึ่งเมื่อวิกฤติโควิด19 ผ่านพ้นไปแล้ว
ผมไม่ แ น่ ใ จว่ า การเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คมจะกลายเป็ น
นิวนอร์มอลได้มากน้อยระดับไหน ในระหว่างสถานการณ์ โควิด-19
เราคงได้ยนิ เรื่องทีช่ วนให้คดิ เกีย่ วกับการเว้นระยะห่างทางสังคม
มาบ้าง ผมได้เห็นกับตาตัวเองมาแล้ว ครอบครัวหนึ่งน่าจะเป็น
พ่อ แม่ ลูก เดินจูงมือกันเข้ามาในร้านอาหาร เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกติกาของร้าน ทั้งสามคนต้อง นั่งแยกจากกัน พ่อไปนั่งที่หนึ่ง
แม่นงั่ ทีห่ นึง่ และลูกไปนัง่ อีกทีห่ นึง่ เมื่อกินเสร็จแล้ว ทัง้ สามเดิน
ออกมารวมตัวกันหน้าร้าน แล้วเดินจูงมือกันกลับบ้าน
ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 กำ�ลังรุนแรง มีคำ�แนะนำ�จาก
ศบค. ว่า ลูกหลานไปเยี่ยมพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือผู้อาวุโส
ก็อย่าไปสัมผัสเนื้อตัวของท่าน ผู้สูงอายุเป็นเป้าของโควิด-19
ลูกหลานอาจนำ�เชื้อไปติดท่านได้
มีเรื่องเล่าเพื่อล้อนิวนอร์มอลนีว้ า่ คูส่ มรสจะมีเพศสัมพันธ์กนั
ก็จะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมกันพอสมควร
การเว้นระยะห่างทางสังคมมีข้อดีหลายประการ ทำ�ให้คน
ไม่แก่งแย่งชิงพื้นที่กัน สังคมดูมีระเบียบวินัยมากขึ้น แต่ผมก็ยัง
นึกไม่ออกว่าเรื่องนี้ถ้าจะเป็นนิวนอร์มอลจะปฏิบัติกันอย่างไร
ในพาหนะขนส่งมวลชน เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถเมล์ เครื่องบิน
และการดูกฬี าในสนามจะต้องลดจำ�นวนทีน่ งั่ ทีย่ นื อย่างนัน้ หรือ
นึกไม่ออก ๆ
ถ้าการเว้นระยะห่างทางสังคมจะกลายเป็นนิวนอร์มอลขึน้ มา
จริง ๆ ผมก็ภาวนาขอให้อย่าต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
ทุกประเภทเลย พ่อจะกอดลูก หลานจะกราบที่ตักคุณปู่คุณย่า
คุณตาคุณยาย พี่ ๆ น้อง ๆ จะเล่นกอดรัด ฟัดเหวี่ยงกันบ้าง
ครอบครัวกลุม่ เพื่อน จะไปกินข้าวร่วมโต๊ะเดียวกันในร้านอาหาร
ก็ขอให้เป็นโอลด์นอร์มอล หรือความปกติแบบเก่า ๆ เถิด
ผมเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์ โควิด-19 ผ่านพ้นไป คนไทยก็ต้อง
ปรับตัว และคงจะมีนิวนอร์มอลบางอย่างเกิดขึ้นในสังคมไทย
นิวนอร์มอลจะเกิดขึ้นได้น่าจะเป็นพฤติกรรมปกติที่ประพฤติ
ปฏิบัติได้ โดยไม่ขัดกับธรรมชาติของมนุษย์ และมีประสิทธิภาพ
แน่ชัดว่าพฤติกรรมใหม่นั้นมีประโยชน์อย่างไร ไม่ ใช่ ให้คนมี
นิวนอร์มอลเพื่อแสดงว่าเขาเป็นคนรักชาติเพียงเท่านั้น
ปราโมทย์
6/7/20 @ 00.37

ภาพโดย: Annalise Batista จาก Pixabay
aaaaaaaaa
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

คณิตศาสตร์

คณิ ต ศาสตร์ คื อ วิ ช าว่ า ด้ ว ยการคำ � นวณ มนุ ษ ย์ เ ราได้ นำ �
คณิตศาสตร์มาใช้ ในชีวิตประจำ�วันตั้งแต่สมัยที่ ได้มีการบันทึก
ด้วยตัวอักษรแล้ว (3,200 ปีก่อนสากลศักราช) ในอีก 200 ปีต่อมา
ชาวบาบิโลเนียและอียปิ ต์กเ็ ริม่ ใช้เลขคณิต พีชคณิต และเรขาคณิต
ในการคำ�นวณเกีย่ วกับการเงิน ภาษี การก่อสร้าง และดาราศาสตร์
สำ�หรับเลขฮินดู-อาหรับ (Hindu-Arabic number) ที่ใช้กัน
อย่ า งแพร่ ห ลายในปั จ จุ บั น นี้ นั ก คณิ ต ศาสตร์ ช าวอิ น เดี ย เป็ น
ผูค้ ดิ ค้นขึน้ ในระหว่างศตวรรษที่ 1–4 และแพร่หลายสู่โลกตะวันตก
โดยผ่านทางหนังสือคณิตศาสตร์ของชาวอาหรับ
ปั จ จุ บั น คณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ของคนทั่ ว ไป โดยเฉพาะ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น + (บวก) – (ลบ) X (คูณ) ÷ (หาร)
= (เท่ากับ) อันทำ�ให้สญ
ั ลักษณ์เหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของภาษาสากล
ดังรูปข้างล่างที่ต้องการสื่อให้คนทุกเพศภาวะหันมาสนใจศึกษา
คณิตศาสตร์

ภาพแสดงความหลากหลายทางเพศของประชากรโลก
ที่มา: https://www.ebsco.com/blog/article/an-exploration-of-theunderrepresented-groups-working-in-mathematics-today
สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563

คณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ จำ � นวน รู ป ร่ า ง และ
แบบแผน นักคณิตศาสตร์จะเริ่มต้นศึกษาวิจัยด้วยแสวงหาและ
ใช้แบบแผนเพื่อสร้าง “ข้อความคาดการณ์ (conjecture)” คือ
ข้อความทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกเสนอขึ้นเพื่อพิสูจน์ ซึ่งคล้ายกับ
นักวิทยาศาสตร์ที่เริ่มต้นศึกษาวิจัยด้วยการสังเกตปรากฏการณ์
ธรรมชาติ เพื่อตั้ง “สมมุติฐาน (hypothesis)” คือข้อคิดเห็นหรือ
ถ้อยแถลงเพื่อพิสูจน์
นักคณิตศาสตร์พสิ จู น์ โดยใช้การอนุมานแบบนิรนัย (deductive
inference) คือ วิธีการใช้เหตุผลที่ดำ�เนินจากส่วนรวมไปหาส่วน
ย่อย เช่น มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย ตาสีเป็นมนุษย์ ดังนั้น
ตาสีก็ต้องตาย วิธีการนี้ ไม่ต้องใช้การสังเกต กล่าวคือไม่ต้องรอให้
ตาสีตายเสียก่อน จึงจะได้ข้อสรุป
แต่นกั วิทยาศาสตร์พสิ จู น์ดว้ ยการทดลองที่ใช้ประสบการณ์หรือ
การวิจัยเชิงประจักษ์ (empirical research) ที่ต้องใช้การสังเกต
โดยการสังเกตหมายถึงการได้สัมผัสสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ
ด้วยอวัยวะสัมผัสคือ ตา หู จมูก ลิ้น หรือผิวหนัง ซึ่งเป็นการบอก
ว่าสิ่งของหรือเหตุการณ์นั้นเป็นข้อเท็จจริง (fact) โดยการสังเกต
หรือสัมผัสนี้ต้องสามารถทำ�ซ้ำ�  และคนอื่นก็สามารถสังเกตหรือ
สัมผัสได้ดว้ ย สมมุตฐิ านทีผ่ า่ นการพิสจู น์ดว้ ยการทดลองซ้�ำ หลาย ๆ ครัง้

จะกลายเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ (scientific theory) อันถือว่า
เป็นความจริงเชิงประจักษ์
ส่วนคณิตศาสตร์ตั้งต้นด้วยข้อความคาดการณ์ จากนั้นจึง
ทำ�การพิสูจน์อย่างเคร่งครัด (rigorous proof) โดยเริ่มต้นจาก
ข้อความที่จริง แล้วก้าวไปทีละขั้น ๆ จนได้บทสรุป ด้วยการอ้าง
เหตุผลแบบนิรนัย (deductive argument) บทสรุปนี้เรียกว่า
“ทฤษฎีบท (theorem)” อันเป็นข้อความที่พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
แล้วว่า “จริง (true)”
โดยสรุป ทฤษฎีบทคือ ข้อความที่ถูกพิสูจน์ (ทางคณิตศาสตร์)
ว่าจริง ส่วนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คือ ข้อความที่เป็นความจริง
เชิงประจักษ์
เพราะคณิตศาสตร์เป็นการค้นหาความรู้ โดยไม่ต้องใช้การ
สังเกต ทำ�ให้บางคนไม่ถอื ว่า คณิตศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ อย่างไร
ก็ตามคณิตศาสตร์มี 2 ประเภทคือ คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ และ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะใช้คณิตศาสตร์
ประยุกต์เป็นพื้นฐาน
สาขาของคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาในโลกของความเป็นจริงมีดังนี้ สถิติ ความน่าจะเป็น
ทฤษฎีเกม (game theory) การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (numerical
analysis) ฯลฯ
ถึงแม้จะไม่มีรางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์ แต่ก็มีรางวัล
ทางคณิตศาสตร์ที่เทียบเท่ากับรางวัลโนเบลคือ Abel Prize และ
Fields Medal สำ�หรับรางวัลอีกโนเบล สาขาคณิตศาสตร์กม็ ผี ู้ ได้
รับรางวัลหลายราย เช่น
ปี 2537 มอบให้กับ The Southern Baptist Church of
Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ ใช้คณิตศาสตร์เพื่อคำ�นวณว่า
ในแต่ละเขตปกครองของรัฐอาลาบามา จะมีพลเมืองกีค่ นทีต่ กนรก
เพราะไม่ได้ ไปไถ่บาป
ปี 2549 มอบให้กับ Nick Svenson และ Piers Barnes
จากองค์การวิทยาศาสตร์และวิจัยออสเตรเลีย ที่ ได้คำ�นวณว่า
ช่างภาพจะต้องถ่ายรูปกีค่ รัง้ เพื่อให้ ได้ภาพที่ ไม่มีใครสักคนหลับตา
ปี 2554 มอบให้กับหมอดู “โลกแตก” ชาวอเมริกัน (Dorothy
Martin, Pat Robertson, Elizabeth Clare และ Prophet
Harold Camping) ชาวเกาหลี (Lee Jang Rim) และชาวอูกนั ดา
(Credonia Mwerinde) ที่ ได้พยากรณ์ตั้งแต่ปี 2497-2554 ว่า
โลกจะถึงกาลอวสาน อันเป็นการสอนคนทัง้ โลกให้รวู้ า่ ควรใช้ความ
ระมัดระวังในการตั้งข้อสมมุติและคำ�นวณทางคณิตศาสตร์
ปี 2558 มอบให้ แ ก่ นั ก วิ จั ย ชาวออสเตรี ย และเยอรมั น
(Elisabeth Oberzaucher และ Karl Grammer) ที่ ใช้เทคนิค
วิธีทางคณิตศาสตร์เพื่อตอบว่า สุลต่านอิสมาส์บินชาลิฟ แห่ง
โมร็อกโก ทำ�อย่างไรจึงได้มี โอรสและธิดาถึง 888 คน โดยใช้เวลา
เพียง 31 ปี
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่เรียกเสียงหัวเราะก่อน
แล้วจึงได้คิด
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์

nucharapon.lia@mahidol.ac.th

ความท้าทายของ “วิถีปกติใหม่” ต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวในประชากร

จากความร่วมแรงร่วมใจร่วมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการ
ทำ�งานจากที่บ้าน การเว้นระยะห่างทางสังคม การใส่หน้ากากเมื่อ
อยู่ในทีช่ มุ ชน และการใช้เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือให้บอ่ ยครัง้ เป็นต้น
ทำ�ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย
ดูจะบรรเทาเบาบางลง มีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์มากขึน้
อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่การคิดค้นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังไม่
ประสบผลสำ�เร็จ รูปแบบการดำ�เนินชีวติ ของผูค้ นคงยังกลับไปเป็น
ปกติเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้ ดังนั้น ในระหว่างที่ชีวิตของพวกเรา
ยังคาบเกีย่ วอยูก่ บั ความเสีย่ งของโควิด-19 เราจึงต้องปรับชีวติ รับ
“วิถีปกติใหม่” หรือ “New normal” กันต่อไป
ทว่า “วิถีปกติใหม่” ที่ช่วยป้องกันเราจากโรคติดต่อโควิด-19
อาจสร้างพฤติกรรมทางสุขภาพที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไม่ติดต่อได้ เนื่องจากการรักษาระยะห่างทางกายภาพเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ ดังนั้น การ
ดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมาจำ�เป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านหน้าจอแทนการพบปะในระยะประชิด ไม่ว่าจะ
เป็นการเรียนออนไลน์ การประชุมออนไลน์ การสั่ง-ซื้อ-ขายสินค้า
อุปโภคบริโภคออนไลน์ หรือการพบปะสังสรรค์ออนไลน์ และด้วย
“วิถปี กติใหม่” เหล่านีน้ เี่ องทีท่ �ำ ให้การสื่อสารผ่านหน้าจอกลายเป็น
ส่วนสำ�คัญในชีวิตของใครหลาย ๆ คน เกิดเป็นความสุ่มเสี่ยงต่อ
พฤติกรรมติดจอ ซึ่งนอกจากจะลดโอกาสการมีกิจกรรมทางกาย
ให้เพียงพอในแต่ละวันแล้ว พฤติกรรมการติดจอยังส่งผลเสียต่อ
สุขภาพโดยตรงอีกด้วย
จากที่ทราบกันดีว่าการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและใน
ระดับที่เหมาะสมเป็นเสมือนยาขนานเอกที่ช่วยดูแลรักษาร่างกาย
ของคนเราให้แข็งแรงมีสขุ ภาพดี แต่ถา้ เรามีพฤติกรรมเนือยนิง่ หรือ
การนั่งนิ่ง ๆ เป็นระยะเวลานาน ๆ เช่น นั่งดูทีวี นั่งเล่นโทรศัพท์
มือถือ ใช้คอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกรวม ๆ ว่า พฤติกรรมหน้าจอ
พฤติกรรมเหล่านี้ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยเช่นกัน งานวิจัย
หลายชิ้นพบว่าการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากทำ�ให้เสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตและการเกิดโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด
เบาหวาน และมะเร็ง เป็นต้น (Biswas et al., 2015; Dunstan,
Howard, Healy, & Owen, 2012; Owen, Healy, Matthews,
& Dunstan, 2010; Wilmot et al., 2012) ปัจจุบัน หลายประเทศ
ทัว่ โลก อาทิ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ แอฟริกาใต้
และประเทศไทย รวมไปถึงองค์การอนามัยโลก ได้พฒ
ั นาข้อแนะนำ�
หรือไกด์ ไลน์การมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมในหนึ่งวัน
สำ�หรับกลุ่มวัยต่าง ๆ โดยรวมคำ�แนะนำ�สำ�หรับกิจกรรมทางกาย
พฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ เข้าไว้ ในไกด์ ไลน์เดียวกัน
ซึ่ ง ไกด์ ไ ลน์ ข องประเทศไทยแนะนำ� ว่ า เด็ ก และวั ย รุ่ น ไม่ ค วรใช้
เวลาอยู่หน้าจอนานเกินวันละ 2 ชั่วโมง ส่วนผู้ ใหญ่ควรให้เบรค
พฤติกรรมเนือยนิง่ ทุก ๆ 2 ชัว่ โมง และทุก ๆ 1-2 ชัว่ โมงในผูส้ งู อายุ
(Khamput et al., 2017)
เมื่อพิจารณาตัวอย่างคำ�แนะนำ�ข้างต้น ต้องยอมรับว่าเป็น
คำ�แนะนำ�ที่ท้าทายมาก เพราะเดิมทีก่อนการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ประชากรไทยมีพฤติกรรมเนือยนิง่ นานถึงประมาณวันละ

13 ชั่วโมง (Institute for Population and Social Research,
2016) และเมื่อเกิดวิกฤติการระบาดของโควิด-19 ทุกคนต้องช่วยกัน
หยุดอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติ หยุดกิจกรรมการพบปะผู้คน
นอกเคหะสถาน ที่อาจส่งผลต่อการแพร่กระจายของโควิด-19
เกิดวิถีชีวิตติดจอต้องพึ่งพิงระบบออนไลน์หนักขึ้น ทำ�ให้ โอกาส
การมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูงขึ้นไปอีก และเมื่อพฤติกรรมเนือยนิ่ง
เพิ่มสูงขึ้น โอกาสการมีกิจกรรมทางกายย่อมลดลงตามไปด้วย
ซึง่ สถานการณ์การมีกจิ กรรมทางกายไม่เพียงพอของประชากรทัว่ โลก
ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่แล้ว มากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรอายุ
18 ปีขึ้นไป จาก 168 ประเทศ มีกิจกรรมทางกายไม่ถึงเกณฑ์
ตามที่องค์การอนามัยโลกกำ�หนด (Guthold, Stevens, Riley, &
Bull, 2018)
การแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจยุติเมื่อมีการค้นพบวัคซีน
ป้องกัน แต่พฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่น้อยเกินไปยังคงส่งผล
สะสมต่อเนื่องเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อในภายหลัง
ซึง่ ความรุนแรงของการมีกจิ กรรมทางกายไม่เพียงพอน่ากลัวไม่แพ้
โควิด-19 เลยทีเดียว เพราะการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
คร่าชีวิตผู้คน 5.3 ล้านคนต่อปี และเป็นสาเหตุอันดับ 4 ของการ
เสียชีวิตทั่วโลก (Lee et al., 2012) นี่จึงเป็นอีกหนึ่งข้อพึงระวังที่
พ่วงมากับวิกฤตโควิด-19 ทีเ่ ราต้องร่วมด้วยช่วยกันไม่ให้ “วิถปี กติใหม่”
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อจากการมีพฤติกรรมเนือย
นิ่งมากขึ้นและกิจกรรมทางกายน้อยลง แต่เราจะต้องสร้าง “วิถี
ปกติใหม่ที่กระฉับกระเฉง” ที่แม้จะต้องรักษาระยะห่างจากกัน
แต่เราก็จะหมั่นขยับร่างกาย ออกกำ�ลัง และไม่นั่งอยู่กับที่นาน ๆ

ภาพโดย: https://www.coolemancourt.com.au/whats-on/inspiration/
5-ways-to-keep-your-kids-active-at-home
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

แนะนำ�หนังสือ:
“COVID-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ”
วิ ก ฤติ ค รั้ง ใหญ่
ทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์
ของมนุษยชาติ จาก
การแพร่ระบาดของ
โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส
โคโรนา 2019 หรือ
ที่เรียกกันแพร่หลาย
ว่า “โรคโควิด-19” ซึง่
มีการแพร่ระบาดไป
ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว  
ภายในระยะเวลาไม่กี่
เดือนมีผตู้ ดิ เชือ้ และ
เสียชีวิตจำ�นวนมาก
สร้างความเสียหาย
แก่ ม วลมนุ ษ ยชาติ
อย่างมาก ทั้งด้าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ
สั ง คม และการ
ดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศมีการประกาศ
ใช้มาตรการการป้องกันโดยให้ประชาชนทุกคนอยู่บ้าน หลีกเลี่ยง
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และหลีกเลีย่ งการเดินทางไปยังที่
ที่มีคนชุมนุมจำ�นวนมาก มีการรณรงค์ ให้เว้นระยะห่างทางสังคม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 วิกฤติครัง้ นี้
ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันของประชาชน หลายคน
เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต มีความหวาดระแวง และวิตกกังวล
ต่อการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว
หนังสือ “COVID-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ” โดย ดร.นำ�ชัย
ชี ว วิ ว รรธน์ เป็ น หนั ง สื อ ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล ประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
โรคระบาดในอดี ต ที่ ผ่ า นมา มี ก ารสรุ ป สถานการณ์ ข องโรค
โควิด-19 จากจุดเริ่มต้นที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน จนกระทั่งลุกลาม
ไปทั่วโลก ทั้งยังชี้ ให้เห็นถึงผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต และยังมีการคาดการณ์
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย นอกจากนี้ ยังเขียนถึงวิธีการรับมือ
ในระดับสาธารณสุขของรัฐ การดูแลป้องกันตัวเองระดับบุคคล
และรวบรวมแหล่ ง ข้ อ มู ล สำ � คั ญ สำ � หรั บ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม
อีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงถือเป็นคู่มือโรคระบาด และสรุปเรื่องราว
โรคโควิด-19 ไว้อย่างรอบด้าน
เนือ้ หาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 โควิด-19
มาจากไหน ตอนที่ 2 การรุกคืบของโควิด-19 ตอนที่ 3 ผลกระทบ
ด้านต่างๆ จากโควิด-19 ตอนที่ 4: การรับมือโควิด-19 ตอนที่ 5
แหล่งข้อมูลสำ�คัญ
หมายเหตุ: สามารถยืมตัวเล่ม ได้ที่ ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม ม.มหิดล ผ่านทาง Mahidol Book Delivery
Service

ประชากรประชุมกัน

กัญญาพัชร สุทธิเกษม

kanyapat.sut@mahidol.edu

HAPPY FAMILY TALK

เมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2563 โครงการการสร้างเสริมครอบครัว
อบอุน่ และมีสขุ เพื่อคนทำ�งาน สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
จัดกิจกรรม HAPPY FAMILY TALK โดยถ่ายทอดสดผ่าน
ทาง Facebook live: HAPPY FAMILY PROJECT
การเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้ 1) คุณณัฐยา
บุญภักดี 2) รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำ�ปากลาย 3) คุณภูวนาท
คุนผลิน 4) ศาสตราจารย์ ดร. ปังปอนด์ รักอำ�นวยกิจ 5) คุณปราณี
งอกงาม 6) คุณอลิสรา ศิวยาธร 7) คุณพงศ์ปณต ดีคง และ
8) รองศาสตราจารย์ ดร. ศิ ริ นั น ท์ กิ ต ติ สุ ข สถิ ต โดยมี
คุณศศิธร วัฒนกุล (ลอร่า) เป็นผู้ดำ�เนินรายการ การเสวนา
ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อเชื่อมให้เห็นถึงการจัดการของครอบครัว
ต่อสถานการณ์ปัญหาโควิด-19 ผ่านมุมมองและความคิดเห็น
ของผู้แทนครอบครัว ภาคธุรกิจ นักวิชาการ องค์กรอิสระ และ
วิสาหกิจชุมชน ภายใต้ชื่อเรื่องว่า “ครอบครัวมีสุข คนทำ�งาน
มั่นคง องค์กรมั่งคั่ง สู้วิกฤตโควิด-19”
วิทยากรทุกท่านมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ในช่วงที่
ครอบครัวคนทำ�งานองค์กรต้องเผชิญปัญหาโควิด-19 สมาชิกจะ
ต้องสื่อสารกันและดูแลเอาใจใส่กนั และกันทัง้ สุขภาพกายและใจ
โดยจะต้องมี สติ และการตระหนักรู้ ถึงปัญหาที่เผชิญอยู่
จากนั้น ต้องร่วมกันหาทางออก โดยการปรับตัวและยืดหยุ่น
ในระดับองค์ก รก็ต้องมีก ารสื่อสารกัน มีความเข้าอกเข้ า ใจ
ร่วมมือร่วมใจ ประเด็นที่อาจจะต้องขบคิดเพิ่มเติม คือ ความ
เหลื่อมล้ำ�ของครอบครัวไทย ซึ่งทำ�ให้แต่ละครอบครัวได้รับ
ผลกระทบไม่เท่ากัน และมีความสามารถในการปรับตัวในภาวะ
วิกฤตต่างกัน อีกทั้งผลกระทบจากวิถีปกติใหม่ (New normal)
ที่อาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์ ในครอบครัวได้ ซึ่งต้องร่วมกันหา
ทางออกต่อไป ติดตามชมคลิปได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.
com/885475428453289/videos/3968347339906734
นอกจากนี้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 โครงการฯ จะเผยแพร่
ผลสำ�รวจเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ต่อ
ครอบครัวคนทำ�งานในองค์กร ผ่านบทความ 4 ตอน ได้แก่
ครอบครัวเข้มแข็งอย่างไรเมื่อเจอโควิด-19: การรับมือ
		 ครอบครัวอบอุ่น กลุ่มคนทำ�งานองค์กร
u มีลูก ไม่มีลูก ครอบครัววิถี ใหม่พร้อมหรือไม่ เมื่อเจอ
		 โควิด-19
u เรื่องเงินและสุขภาพ: ปัญหาใหญ่ของทุกเจเนอเรชั่น
u รู้และรับเมือ (โควิด-19)
u

ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามผ่านเว็บไซต์ (The Prachakorn)
www.theprachakorn.com

ที่มา: นำ�ชัย ชีววิวรรธน์. (2563). COVID-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ. กรุงเทพฯ: มติชน.
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.edu

77 ปีที่ ไม่เคยหยุดทำ�งานของคนร้อยปีในแคลิฟอร์เนีย

การทำ�งานของผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นดัชนีหนึ่งที่แสดงถึงการ
เป็นผู้สูงวัยที่มีพลัง คุณย่าทวดลี (May Lee) ศตวรรษิกชน
ทีอ่ ยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นผูส้ งู อายุที่ยังไม่หยุด
ทำ�งานแม้จะมีอายุเกินร้อยปีแล้วก็ตาม คุณย่าทวดลีทำ�งาน
ด้านการเงินและบัญชีซง่ึ ได้ผา่ นการใช้เครื่องมือคิดเลขแบบต่าง ๆ
ที่วิวัฒนาการมาตั้งแต่ลูกคิด เครื่องคิดเลข จนถึงคอมพิวเตอร์
เป็นระยะเวลามากกว่า 8 ทศวรรษแล้ว เมื่อคุณย่าถูกถามว่าทำ�ไม
ยังคงทำ�งาน คุณย่าได้ ให้ค�ำ ตอบว่า “ชอบในสิง่ ทีท่ �ำ เพราะทำ�ให้
สมองไม่หยุดคิด” พร้อมให้ค�ำ แนะนำ�เด็กรุ่นใหม่ ๆ ในที่ทำ�งานว่า
“ไม่มี ใครแก่เกินเรียน (ทำ�งาน)”

ที่มา: https://fox40.com/news/local-news/centenarian-reflects-on-77year-career-working-for-california/
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สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

ผู้สูงอายุไทยหัวใจติดเน็ต

ในยุค 5G ใคร ๆ ก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและใช้
โซเชียลมีเดียกันอย่างแพร่หลาย ผู้สูงอายุก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่ ใช้ โซเชียลมีเดียในชีวิตประจำ�วันกันมากขึ้น ยิ่งการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตง่ายกว่าแต่ก่อนเพีงแค่มี สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต
ตัวเล็ก ๆ ก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แล้ว โดยผลจาก
การสำ�รวจ1 พบว่าผู้สูงอายุไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจาก 1%

ในปี 2551 เป็น 12% ในปี 2561 ทั้งนี้กิจกรรมหลักของการใช้
อินเทอร์เน็ตก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย
ปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในผู้สูงอายุนั้นช่วยให้การ
ติดต่อสื่อสารกับลูกหลานได้ง่ายขึ้น ผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น
เฟซบุก๊ หรือไลน์ หรือสามารถค้นหาเพลงทีอ่ ยากฟังผ่านยูทบู ได้
นอกจากนี้แล้วผู้สูงอายุบางท่านก็ผันตัวเอง
ไปเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนติดตามจำ�นวนมาก
เช่น ศิลปินพื้นบ้านจากภาคเหนือที่ทำ�คลิป
เพลงภาษาเหนือลงในยูทูบในนาม “ลุงใจกับ
อ้ายแซม” หรือป้าปอมปอม ที่ถ่ายทำ�คลิป
การทำ�อาหารด้วยตนเองและแชร์ ในเฟซบุ๊ก
ชื่อ “เพจมนุษย์ป้า” เป็นต้น
1

การสำ�รวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2551 และ 2561
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ข่าวสถาบันฯ

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับโลก
ทีส่ รรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c 20 พ.ค. 63 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK)

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “เปิดเมือง ปลอดภัย” และจัดทำ�ข้อมูลองค์ความรู้
เพื่อรณรงค์และสื่อสารสำ�หรับสวนสาธารณะ พื้นที่สุขภาวะสำ�หรับการมีกิจกรรมทางกาย และสถานประกอบการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 รูป 1 c 4 มิ.ย. 63 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำ�งานแห่งประเทศไทย (TCHS) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และคณะ
ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำ�รวจตระเวน
ชายแดนและโรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการสำ�รวจความสุขของบุคลากรสังกัด
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ และประชุมกับผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชัน่ เพื่อหารือ
แนวทางความร่วมมือในอนาคต ณ สถาบันฯ c 7 มิ.ย. 63 สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ร่วมกับ สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาออนไลน์ Happy Family Talks ครอบครัวมีสุข คนทำ�งานมั่นคง
องค์กรมัง่ คัง่ สูว้ กิ ฤตโควิด-19 เรื่อง “สถานการณ์ครอบครัวอบอุน่ กับ New normal วิถชี วี ติ ใหม่หลังโควิด-19” โดย
มีผรู้ ว่ มเสวนาในมุมมองทีห่ ลากหลาย และแขกรับเชิญทีเ่ ป็นตัวแทนจากครอบครัว คนทำ�งาน และองค์กร ณ สถาบันฯ
c 12 มิ.ย. 63 ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการเปิดเมือง ปลอดภัย จัดงานสัมมนาออนไลน์ “ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 รับมือ
มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3” โดยมี รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันฯ และ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
หัวหน้าศูนย์ฯ TPAK ร่วมเป็นวิทยากร ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย c 12 มิ.ย. 63 โครงการจัดทำ�รายงาน
สุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จัดการประชุมออนไลน์ “รายงานสุขภาพคนไทย 2563 (Thai Health Report 2020 Forum)” โดยมีคณาจารย์
สถาบันฯ และผู้แทนฯ จาก สสส. ร่วมเป็นวิทยากร c 16 มิ.ย. 63 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย และคณะ ต้อนรับ
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ม.มหิดล ในฐานะประธาน พร้อม
ด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ประจำ�ปี 2563 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการนำ�เสนอข้อมูลภาพรวมของสถาบันฯ และพิจารณาผลการตรวจประเมินฯ
ณ สถาบันฯ c 16 มิ.ย. 63 ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์ฯ TPAK และนายปัญญา ชูเลิศ หัวหน้ากลุม่ งาน
วิจัยและพัฒนา TPAK ร่วมแถลงข่าวและเสวนาออนไลน์ “New normal for Thai Children ชีวิตวิถี ใหม่
ของเด็กไทย” พร้อมเปิดตัว “ชุดคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้ 3 มิติ เล่น-เรียน-รู้ Learning Form Home” เพื่อช่วยให้
ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมให้กับเด็กในช่วงอยู่ที่บ้าน ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. c 22 มิ.ย. 63
ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นักวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (ผู้ชำ�นาญการพิเศษ) จัดกิจกรรม
Research club อบรมเรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google forms” ณ สถาบันฯ c 24 และ 26
มิ.ย. 63 สถาบันฯ ต้อนรับ รศ.ดร.ยิง่ ยศ เจียรวุฑฒิ วิทยาลัยนานาชาติ ในฐานะประธาน และ ผศ.ดร.นัฐพล ตัง้ สุภมู ิ
สถาบันโภชนาการ ในฐานะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร (MU AUN-QA ASSESSMENT 3.0)
ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตร
นานาชาติ) แบบออนไลน์ ดำ�เนินการโดย กองพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล c 25 มิ.ย. 63 ม.มหิดล สสส. และภาคีเครือข่าย
เปิดตัวศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (Thailand Physical Activity Knowledge
Development Centre : TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมจัดเสวนา “ความสำ�คัญของกิจกรรม
ทางกายกับคนไทยบนชีวติ วิถีใหม่” จากทีมนักบริหารนโยบาย นักวิชาการและผูเ้ ชีย่ วชาญระดับประเทศ ณ สถาบันฯ
รูป 2 c 1 ก.ค. 63 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์
ผูบ้ งั คับการกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย และ
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำ�นวยการศูนย์ฯ TCHS ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสำ�รวจคุณภาพ
ชีวิตความสุขและความผูกพันในองค์กรของผู้ปฏิบัติงานกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำ�รวจ
ตระเวนชายแดนด้วยเครื่องมือสำ�รวจความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER) ผ่านระบบออนไลน์ ณ สถาบันฯ
รูป 3 c 13 ก.ค. 63 อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ เป็นวิทยากรบรรยาย “การทบทวนวรรณกรรมเพื่อพัฒนาการ
บริหารงานประจำ�สู่งานวิจัย” จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานประจำ�สู่งานวิจัย (R2R: Routine to
Research) ประจำ�สถาบันฯ ณ สถาบันฯ c 14 ก.ค. 63 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย ผศ.ดร.นพ.ภูดทิ เตชาติวฒ
ั น์ ผูอ้ �ำ นวยการ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล และ ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครัง้ ที่ 11”
(The 11th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences)
โดยมีนักศึกษาสถาบันฯ จำ�นวน 10 ท่าน ร่วมนำ�เสนอผลงานในครั้งนี้ รูป 4 c 14 ก.ค. 63 นักศึกษาสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมนำ�เสนอ
ผลงานโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำ�ปีงบประมาณ 2563 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ได้แก่
Miss Dyah Anantalia Widyastari และ นายนรา ขำ�คม
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