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ในทางกายภาพ ด้วยสุขภาพทีเ่ สื่อมถอยตามวัย เมื่อถึงระยะหนึง่
ผูส้ งู อายุตอ้ งพึง่ พิงผูอ้ นื่ ในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วัน เช่น กินอาหาร
แต่งตัว อาบน้ำ�  ขับถ่าย หรือออกจากบ้าน ผู้ดูแลของผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในสังคมตะวันตก หรือประเทศไทย คือ คนใน
ครอบครัว ซึ่งอาจจะเป็น คู่สมรส ลูกสาว ลูกชาย หลาน เขย สะใภ้
เพื่อน หรือผู้ดูแลที่ ได้รับค่าจ้าง
การดูแลผูส้ งู อายุทอ่ี ยู่ในภาวะพึง่ พิงโดยคนในครอบครัวเป็นงานหนัก
ใช้เวลาและพลังงานมาก และโดยปกติไม่ได้รบั ค่าตอบแทน หรือเรียกว่า
ผู้ดูแลอย่างไม่เป็นทางการ บางครั้งผู้ดูแลมีหลายบทบาท เช่น
นอกจากดูแลผู้สูงอายุแล้ว ยังต้องดูแลคนอื่นๆ ในครอบครัวตนเอง
หรือทำ�งานนอกบ้านเพื่อหารายได้ด้วย จึงก่อให้เกิดความเครียด
สุขภาพที่ ไม่ดี และเสี่ยงต่อการตายมากกว่าผู้ที่ ไม่ได้เป็นผู้ดูแล
อย่างไรก็ตาม การดูแลผูส้ งู อายุไม่ได้กอ่ ให้เกิดความเครียดอย่างเดียว
แต่ยังก่อให้เกิดความสุข หรือความพึงพอใจในชีวิตด้วย แต่งานวิจัย
ผลกระทบในทางบวกมีนอ้ ยกว่าการศึกษาทางด้านลบ อาจเนื่องจาก
แนวคิดเชิงบวกเกิดขึ้นภายหลัง

“เราคิดว่าตอนนี้เราทำ�แบบนี้ อีกหน่อยลูกชายเราก็คงจะมี
ลูกสะใภ้มาดูแลเราบ้าง เหมือนเราทำ�เผื่อไว้ก่อน เวรกรรม
มันมีจริงนะ คิดแบบนี้ก็สบายใจขึ้น เพราะเราไม่มีลูกสาวเลย
ก็คิดว่าลูกสะใภ้จะทำ�ให้เรายามแก่”
(อายุ 31 ปี อาชีพ เกษตรกร ดูแลพ่อสามีอายุ 83 ปี)
การได้เห็นผู้ที่ ได้รับการดูแลมีสุขภาพดีขึ้น ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันมาแต่เดิมของผูด้ แู ลและผู้ได้รบั การดูแลก่อนทีจ่ ะอยู่ในภาวะพึง่ พิง
มี ค วามสำ � คั ญ มากต่ อ ความสุ ข ของผู้ ดู แ ล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา นอกจากนี้ ผู้ดูแลต้องการได้รับ
การยกย่องชมเชยจากผูอ้ นื่ ไม่ตอ้ งการให้ผอู้ นื่ คิดว่าเป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ ง
ดูแลตามบรรทัดฐานของสังคมทีม่ มี าแต่เดิม หรือแสดงความสงสาร
อีกทัง้ การแสดงความรักของผูส้ งู อายุตอ่ ผูด้ แู ล มีผลต่อความสุขของ
ผูด้ แู ล ปัจจัยหลังนีน้ บั ว่าสำ�คัญ เพราะผูส้ งู อายุไทยและในแถบเอเชีย
จำ�นวนมากมักไม่แสดงออกถึงความรักต่อบุตรหลาน

ความเครียดของผูด้ แู ลอาจก่อให้เกิดการละเลย หรือความรุนแรง
ต่อผู้สูงอายุ ในขณะที่ประสบการณ์ทางบวกจากการดูแลส่งผล
ให้คณ
ุ ภาพการดูแลดีขน้ึ ดังนัน้ การลดความเครียดหรือเพิม่ ความสุข
จากการดู แ ลจึ ง มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การกำ � หนดโครงการในการ
สร้างเสริมพลังให้ผดู้ แู ล เพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ขี องทัง้ ผูด้ แู ล ผูท้ ี่ ได้รบั
การดูแล และคนรอบข้าง
งานวิจยั ในประเทศไทย1,2 พบว่า ผูด้ แู ลหลักของผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่
คือ ลูก รองลงมาคือ คู่สมรส และญาติอื่นๆ เช่น หลาน สะใภ้ เขย  
พี่ น้อง และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลกระทบในทางลบต่อผู้ดูแล
ได้แก่ ความเหนื่อยล้าทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ การไม่มเี วลาพักผ่อน
หรือไม่มีเวลาส่วนตัวเพียงพอ ต้องทำ�งานหารายได้ การไม่มีผู้ช่วย ความสุขของผู้ดูแลขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีก่อนหน้าที่จะอยู่ในภาวะพึ่งพิง
ดูแล (อย่างจริงจัง) การขาดความรู้ ในการดูแล และโรคทีผ่ สู้ งู อายุเป็น
(ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพแล้ว)
ตลอดจนสุขภาพที่ ไม่ดีของผู้ดูแล ซึ่งผู้ดูแลบางคนก็มีอายุมากหรือ
เป็นผู้สูงอายุเช่นกัน ปัจจัยเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อความเครียด
ควรมีกจิ กรรมทีส่ ง่ เสริมให้ผดู้ แู ลมีทศั นคติทางบวก หรือมีความสุข
ส่วนความสุขทีเ่ กิดขึน้ จากการดูแลเป็นความเข้มแข็งจากภายใน จากการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลที่เป็นคนในครอบครัวเป็นทรัพยากร
หรือการจัดการกับความเครียด ผูด้ แู ลใช้หลักคำ�สอนของศาสนาพุทธ ที่สำ�คัญอย่างยิ่งต่อการสูงวัยในที่เดิม (การที่ผ้สู ูงอายุอาศัยอยู่ใน
(งานวิจยั นีศ้ กึ ษาเฉพาะผูน้ บั ถือศาสนาพุทธ) ซึง่ ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทย ที่เดิมของตนเอง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตนเองคุ้นเคยไปตลอดชีวิต
ในด้านความกตัญญูรู้คุณ การตอบแทนผู้มีพระคุณ และความเชื่อ และยังคงได้รบั บริการทางสังคมและสุขภาพอย่างเหมาะสม) ซึ่งเป็น
เรื่องกรรม การกระทำ�ความดี ย่อมได้รับผลดีตอบแทน คาดหวังว่า นโยบายสำ�คัญในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั่วโลกในปัจจุบัน
เมื่ออายุมากขึ้น ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก็คงจะมีผู้ดูแลใน
ในต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร หรือฟินแลนด์ มีการจ่าย
อนาคตเช่นที่ตนเองได้ทำ�มาก่อน
ค่าตอบแทนเป็นตัวเงินให้กบั ผูด้ แู ลทีเ่ ป็นคนในครอบครัว โดยเชื่อมโยง

กับระบบการคุ้มครองทางสังคมเพื่อเป็นการ
แสดงถึงคุณค่าของการเป็นผู้ดูแล ในประเทศ
เยอรมนี และฝรั่งเศส ผู้ดูแลสามารถลางาน
ลดเวลาการทำ�งานเพื่อไปดูแลญาติในระยะ
ท้ายของชีวิต
สำ�หรับประเทศไทย ผู้ที่อยู่ ในวัยทำ�งาน
จำ � นวนมากต้ อ งดู แ ลพ่ อ แม่ หรื อ ญาติ ใ น
วัยสูงอายุทอี่ ยู่ในภาวะพึง่ พิงด้วย ประเทศไทย
จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ระบบสวั ส ดิ ก ารของ
ผู้ดูแลที่เป็นคนในครอบครัว ซึ่งอาจเรียนรู้ ได้
จากประเทศทีม่ ที รัพยากรมากซึง่ ได้เปลีย่ นรูปแบบ
จากการดูแลในรูปสถาบัน มามุง่ เน้นการดูแลที่
บ้านเนื่องจากจำ�นวนผูส้ งู อายุทเ่ี พิม่ ขึน้ อย่างมาก
และรวดเร็ว และทรัพยากรทีม่ จี �ำ กัด แต่ประเทศ
เหล่านัน้ ยังคงรักษาระบบการดูแลสุขภาพและ
สั ง คมอย่ า งเป็ น ทางการซึ่ง เป็ น ที่พ อใจของ
ผูส้ งู อายุ และผูด้ แู ลทีเ่ ป็นคนในครอบครัว
1

Gray, RS & Pattaravanich, U. (2020).  Internal
and external resources, tiredness and the
subjective well-being of family caregivers of
older adults: a case study from western
Thailand, Southeast Asia, European Journal of
Ageing, 17(3), 349-359.
2
Gray, RS, Hahn, L, Thapsuwan, S. &
Thongcharoenchupong, N. (2016). Strength
and stress: positive and negative impacts
on caregiversfor older adults in Thailand,
Australasian Journal on Ageing, 35(2): E7-E12.
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หนังสือน่าอ่านด้านประชากร

นงเยาว์ บุญเจริญ

nongyao.bun@mahidol.ac.th

แนะนำ�หนังสือ “ยากันลืม”

หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
ให้ผู้อ่านได้ทบทวนและทำ�ความรู้จักกับภาวะสมองเสื่อม
ลักษณะของอาการที่แสดงออกในแต่ละระยะ เพื่อตรวจ
สอบตัวเองและคนใกล้ตัวว่า เป็นภาวะสมองเสื่อมหรือ
เพียงแค่เ กิดจากภาวะหลงลืม ชั่ว ขณะ หรือที่ เ รี ย กว่ า
สมองเสื่อมเทียม ภาวะสมองเสื่อมมักเกิดในกลุม่ ผูส้ งู อายุ
เนื่องจากความเสื่อมสภาพของเซลล์สมองตามอายุทเ่ี พิม่ ขึน้
ทำ � ให้ ผู้ สู ง อายุ มี ค วามเสี่ ย งในการใช้ ชี วิ ต ประจำ � วั น
เนื่องจากความผิดปกติในเรื่องความจำ�และประสิทธิภาพ
ทางสมองทีล่ ดลง ภาวะดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
ตัวผูท้ มี่ อี าการแล้วยังส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัว
อีกด้วย ผู้ดูแลต้องมีความเข้าใจถึงอาการของผู้ที่มีภาวะ
สมองเสื่อม พร้อมให้การดูแลด้วยความรัก เห็นอกเห็นใจ ใส่ใจ เข้าใจ พร้อมให้การช่วยเหลือ
ในกิจวัตรประจำ�วัน และอดทน
ผูอ้ า่ นทีอ่ ยากจะห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมควรหมัน่ ดูแลลับสมองด้วยการใช้ความคิด
ไปในทิ ศ ทางที่ ส่ ง เสริ ม สมองอยู่ เ ป็ น ประจำ �  หมั่ น เข้ า สั ง คมเพื่ อ การเจรจาพู ด คุ ย
ทำ�กิจกรรมที่ใช้ความคิด ฝึกสมาธิ ที่ ไม่ยากเกินไปจนเกิดเป็นความเครียดหรือมีกจิ กรรม
เพื่อความผ่อนคลาย เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำ�สะอาดให้มากและ
หมั่นออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอ
ทีม่ า: ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี (บรรณาธิการ). (2563). ยากันลืม : คูม่ อื ป้องกันในผูส้ งู อายุ. กรุงเทพฯ:
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
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ประชากรท่องโลก
รีนา ต๊ะดี
reena.tad@mahidol.ac.th
ไป “พักผ่อน หย่อนใจ” ได้ ใกล้ๆ ที่ปีนัง

ปีนงั เป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมาเลเซีย อยูไ่ ม่
ห่างจากประเทศไทยนัก สามารถนัง่ รถประจำ�ทางข้ามพรมแดนไปได้
หรือจะนั่งเครื่องบินไปก็ ใช้เวลาเดินทางไม่นาน ฉันจำ�ได้ว่าเมื่อ
2 ปีก่อน ฉันมีเงินเก็บอยู่ไม่กี่พันบาทจากการเก็บออมธนบัตร
ใบละ 50 บาท เมื่อจิตใจเรียกร้องให้เดินทาง ฉันจึงตัดสินใจเลือก
ปีนงั เพราะสามารถเดินทางไปท่องเทีย่ วได้ดว้ ยงบประมาณทีจ่ �ำ กัด
ฉันเดินทางโดยสายการบินแบบประหยัด และพักที่โฮสเทล ใจกลางเมือง
George Town เมืองหลวงของปีนัง

บนกำ�แพงตามลายแทงที่ ได้จากโฮสเทล เมื่อเหนื่อยล้า ฉันแวะพัก
หาขนมและเครื่องดื่มเย็นๆ ในร้านคาเฟ่ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
มีหลายร้านให้เลือก

ฉันชอบการเดินทางครั้งนี้ ได้ ไปสูดอากาศบริสุทธิ์บน Penang
Hill ได้เดินเล่น ถ่ายรูปกับศิลปะบนกำ�แพงอย่างสนุกสนาน ได้กิน
อาหารอร่อยๆ สำ�รวจคาเฟ่สวยๆ เป็นการเดินทางสั้นๆ แต่ได้
พักผ่อนใจและเติมพลังให้ตัวเองอย่างเต็มเปี่ยม อย่างนี้สินะที่
เรียกว่า “พักผ่อน หย่อนใจ”
ในการเดินทาง 3 วัน 2 คืน ฉันได้ ไป Penang Hill ซึ่งเป็น
รัฐปีนังมีประชากร 1.767 ล้านคน
อุทยาน อยู่สูงกว่าระดับน้ำ�ทะเล 833 เมตร และอยู่ไม่ไกลจาก
(ข้อมูลปี 2018 จาก Department of Statistics Malaysia)
George Town มากนัก สามารถนั่งรถประจำ�ทางจากในเมือง
และต่อรถกระเช้าขึ้นไปได้ ที่นี่อากาศเย็นสบาย สามารถเดินชม
ไม้นานาพันธุ์และดูวิวของปีนังได้ โดยรอบ ได้ ใกล้ชิดธรรมชาติ
และได้ถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลิน ฉันได้เดินสำ�รวจบริเวณรอบๆ
George Town ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าและได้รับการรับรองจาก
UNESCO เป็นเมืองมรดกโลก ตั้งแต่ปี 2008  ที่นี่เป็นที่ผสมผสาน
ของวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้งจีน มาเลย์ และอินเดีย ซึ่งสะท้อน
ออกมาชัดเจน เห็นได้จากอาหารพื้นเมืองและสถาปัตยกรรมของ
อาคารเก่าที่ผสานความเป็นเอเชียกับโคโลเนียลเข้าด้วยกันอย่าง
ลงตัว รวมถึงวัฒนธรรมสมัยใหม่ สะท้อนผ่านภาพศิลปะบนกำ�แพง
วิวของปีนังที่เห็นได้จาก Penang Hill
ที่ซ่อนอยู่ตามซอกซอยเล็กๆ ของเมือง ฉันได้ตามล่าหาภาพศิลปะ
ถ่ายโดย: รีนา ต๊ะดี
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

สึนามิจากฟากฟ้าที่ภูฏาน

ประเทศภูฏานมีพื้นที่ 38,394 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
771,608 คน1 (ตัวเลขคาดการณ์ ปี 2563) เป็นประเทศแรก
ที่ เ ริ่ ม ใช้ ดั ช นี วั ด ความสุ ข มวลรวมประชาชาติ (Gross
National Happiness Index - GNH) เมื่อปี 2553 เพื่อ
ชีว้ ดั คุณภาพชีวติ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ การศึกษา
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ชุมชนเข้มแข็ง การใช้เวลา สุขภาพจิต
ธรรมาภิบาล คุณภาพชีวิต และหลักการพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็น
แนวคิดที่สมเด็จพระราชาธิบดี Jigme Singye Wangchuck
พระบิดาของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มเมื่อปี 2522
ประเทศภูฏานอยูส่ งู กว่าระดับน้�ำ ทะเล 7,218 ฟุต ร้อยละ 70
ของพืน้ ทีอ่ ยูบ่ นเชิงผาสูงชันตามแนวเทือกเขาหิมาลัย อุณหภูมใิ น
ฤดูหนาว - 4  ถงึ -16 องศาเซลเซียส มีทะเลสาบทีเ่ กิดจากธารน้�ำ แข็ง
ถึง 2,674 แห่ง และในจำ�นวนดังกล่าว มี 17 แห่ง ทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง
สูงสุดเนื่องจากระดับน้�ำ ในฤดูรอ้ นมีปริมาณสูงมาก อย่างไรก็ตาม
ทะเลสาบต่างๆ ที่รับน้ำ�จากธารน้ำ�แข็งสะสมในช่วงฤดูร้อนทาง
ภาคเหนือของประเทศ เป็นแหล่งน้�ำ ธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบไฮโดรเพาเวอร์เทคโนโลยี เพื่อขาย
ให้ประเทศอินเดีย ซึง่ เป็นรายได้หลักของประเทศนอกจากรายได้
จากภาคเกษตรกรรมทีม่ พี อเพียงสำ�หรับการครองชีพในประเทศ
เท่านั้น

ภาคเหนือของประเทศภูฏานมีธารน้ำ�แข็งแผ่คลุมเกือบตลอดปี
ที่มา: https://www.channelnewsasia.com/news/videos/exclusivebhutan-under-constant-threat-from-climate-changepm-12984292 สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2564

รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำ�หลากในช่วงฤดูร้อนโดยการสร้างเขื่อน
ขนาดใหญ่ แต่ ในบางปีเขื่อนมีขนาดไม่สมดุลกับปริมาณน้ำ�ไหล
บ่าจากยอดเขาซึ่งเป็นปัญหาที่สำ�คัญและต้องป้องกัน เช่น มี
เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลาเพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงระดับ
น้ำ�ในทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการวัดระดับความสั่นสะเทือนและ
วัดอุณหภูมิบริเวณทะเลสาบที่เป็นจุดเสี่ยงกว่าบริเวณอื่นๆ มี
แผนรองรับและย้ายประชาชนออกนอกพื้นที่เสี่ยงได้ ในเวลา
เพียง 30 นาที ในกรณีที่เกิดน้ำ�ไหลบ่าอย่างรวดเร็ว
ปั ญ หาโลกร้ อ นมี ผ ลต่ อ การละลายของธารน้ำ � แข็ ง อย่ า ง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยเฉพาะบางปีในช่วงฤดูรอ้ นทำ�ให้มปี ริมาณน้�ำ
ที่ละลายจากธารน้ำ�แข็งมากเกินไปและเกิดอุทกภัย เป็น สึนามิ
จากฟากฟ้ า (สึ น ามิ เ กิ ด จากลอยเลื่ อ นและการยุ บ ตั ว อย่ า ง
รวดเร็วของผิวโลก เกิดคลื่นยักษ์พัดเข้าชายฝั่งอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง) ที่สร้างมหันตภัยให้กับชาวภูฏาน ซึ่งร้อยละ 70
ตั้ ง บ้ า นเรื อนอยู่ ริม ทางน้ำ�ที่ ไหลผ่านซอกหลืบ ของหุบเขาใน
ช่ ว งฤดู ร้ อ น การเปลี่ ย นแปลงของปริ ม าณน้ำ � ในทะเลสาบ

ที่มา: https://www.channelnewsasia.com/news/videos/exclusivebhutan-under-constant-threat-from-climate-change-pm-12984292
สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2564

ตลอดแนวเทือกเขาหิมาลัยเป็นสิ่งที่คาดการณ์ ได้ยาก และ
ส่งผลกระทบทีป่ ระเมินค่าความเสียหายไม่ได้ ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
ซึ่ ง เป็ น เส้ น เลื อ ดใหญ่ ข องประชากร พื้ น ที่ ป่ า ไม้ แ ละสถานที่
ก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะศาสนสถานซึง่ เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณ
ของประชาชนภูฏาน รวมทั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังน้ำ�
จากธารน้ำ�แข็งก็ ได้รับผลกระทบเช่นกัน
National Center for Hydrology & Meteorology (NCHM)
ประเทศภูฏาน สนับสนุนมาตรการเอาชนะธรรมชาติโดยการ
สร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อกักน้ำ�ในปริมาณที่เพียงพอสำ�หรับการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า แม้ว่าจะไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะ
ต้องแลกกับความไม่แน่นอนด้านผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
อากาศหรือภาวะโลกร้อน แต่ทางเลือกมีจ�ำ กัด รัฐบาลจำ�เป็นต้อง
เลือกมาตรการที่ให้จุดคุ้มทุนมากที่สุด
ฯพณฯ Lotay Tshering นายกรัฐมนตรีภูฏานให้ความเห็นที่
น่าสนใจว่า ธารน้�ำ แข็งไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป เพราะเป็นแหล่ง
การดำ�รงอยู่ของวงจรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต ทำ�ให้เกิดแหล่งน้ำ�
ในทะเลสาบน้อยใหญ่เพื่อหล่อเลี้ยงมนุษย์ แต่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้
คือ ภาวะโลกร้อน ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดจากน้ำ�มือมนุษย์ทั้งสิ้น แม้
ชาวภูฏานยังไม่ลมื วิกฤตและความสูญเสียจากน้�ำ ท่วมเมื่อปี 2537
ที่คร่าชีวิตผู้เคราะห์ร้าย 21 ราย รวมถึงสร้างความเสียหายกับ
พื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร
ขนาดใหญ่ในแม่น� 
ำ้ เช่น ปลาน้�ำ จืดทีพ่ ลัดหายไปในกระแสน้�ำ หลาก
ที่ยังอยู่ ในความทรงจำ�ของพลเมืองภูฏานจนทุกวันนี้ แต่ธาร
น้ำ � แข็ ง และเทื อ กเขาหิ ม าลั ย เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง จิ ต วิ ญ ญาณ
วัฒนธรรม และศรัทธาของชาวภูฏาน ไม่มธี ารน้�ำ แข็งย่อมหมายถึง
ไม่มีวัฏจักรชีวิตสืบต่อในอนาคตสำ�หรับคนรุ่นต่อไป และย่อม
หมายถึงหายนะแห่งมนุษยชาติที่แท้จริง

Himalayan Blue Poppy ดอกไม้ประจำ�ชาติประเทศภูฏาน

ที่มา: https://www.bing.com/images/search?q=Himalaya%20Blue%20
poppy%20bhutan&qs สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2564
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

สุภาณี ปลื้มเจริญ
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คำ�ขวัญวันเด็ก

วันเสาร์ที่สองในเดือนมกราคมของทุกปี ตรงกับวันสำ�คัญ
วันหนึ่งคือ “วันเด็กแห่งชาติ” โดยในแต่ละปีนายกรัฐมนตรี
จะมอบ “คำ�ขวัญวันเด็ก” ให้กบั เด็กๆ เนื่องในวันสำ�คัญนี้ ปัจจุบนั นี้
ประเทศไทยมีคำ�ขวัญวันเด็กมาแล้ว 63 คำ�ขวัญ เริ่มตั้งแต่สมัย
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี 2499 เป็นต้นมาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน

ความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด” (ปี 2539) และ “รู้คุณค่า
วัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด” (ปี 2540)

ช่วงปี 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำ�กุง้
ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคมไทย ทำ�ให้ปี 2541-2542
มีคำ�ขวัญวันเด็กที่เน้นย้ำ�เรื่อง ความขยัน ความประหยัด ความ
ซื่อสัตย์ และมีวินัย ดังคำ�ขวัญที่ตรงตัวว่า “ขยัน ประหยัด
คำ�ขวัญวันเด็กนอกจากบอกถึงภาพความหวังทีม่ ตี อ่ เด็กแล้ว ซื่อสัตย์ มีวินัย” (ปี 2541-2542)
ยังสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของประเทศขณะนั้นอีกด้วย   
หากย้อนกลับไปคำ�ขวัญวันเด็กชุดแรกๆ ทีม่ าจากนายกรัฐมนตรี
ปี 2545-2549 สมัยของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ที่เป็นทหาร คำ�ขวัญมักเน้นย้ำ�ในเรื่องของชาติ ความมีวินัย   มีคำ�แปลกใหม่ไปจากเดิมในคำ�ขวัญวันเด็ก เช่น เรียนให้สนุก
หน้าที่ การทำ�ความดี ฯลฯ กระทั่งเกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เล่ น ให้ มี ค วามรู้ เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต คิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์
ทางการเมือง 14 ตุลาคม 2516 ทำ�ให้ ในปี 2517 เป็นครั้งแรกที่ กล้าคิด กล้าพูด ฯลฯ รวมทั้งมีคำ�ว่า “เทคโนโลยี” ในคำ�ขวัญ
ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีท่ีไม่ใช่ทหารคือ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ วันเด็กเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2546 อีกด้วย
ด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้นเราจึงมีคำ�ขวัญวันเด็กสั้นๆ และไม่ได้ระบุ
เฉพาะเจาะจงไปที่เด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่หมายถึง คนไทย
หลั ง เหตุ ก ารณ์ “สี เ สื้ อ ” ประเทศไทยหวนกลั บ คื น สู่
ทั้งหมดว่า “สามัคคีคือพลัง” ต่อมาปี 2519 เกิดเหตุการณ์ นายกรั ฐ มนตรี ที่ ม าจากทหารอี ก ครั้ ง ภายใต้ ก ารนำ � ของ
การเมืองอีกครั้ง ครั้งนี้ คอมมิวนิสต์ ถูกนำ�มาเป็นประเด็นหลัก พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ซึ่งคำ�ขวัญวันเด็กในช่วงแรก
ในการปราบปรามผู้ชุมนุม ปี 2520 จึงมีคำ�ขวัญที่เน้นย้ำ�ชัดเจน เน้นย้�ำ ในเรื่องเดิมคือ ความดี ความขยันหมัน่ เพียร การศึกษา
ว่า “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย” เช่น “ความรู้ คู่คุณธรรม นำ�สู่อนาคต” (ปี 2558) และ
“เด็กไทย ใส่ ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” (ปี 2560) ปีที่ 4 และ
คำ � สำ � คั ญ คุ ณ ธรรม เริ่ ม ปรากฎอยู่ ใ นคำ � ขวั ญ ครั้ ง แรก ปีที่ 5 มีคำ�สำ�คัญคือ เทคโนโลยี และ จิตอาสา ภายใต้คำ�ขวัญว่า
เมื่อปี 2524 ในสมัยของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ด้วยคำ�ขวัญ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” (ปี 2561) และ
ว่า “เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม” “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” (ปี 2562)
และคำ�ว่า คุณธรรม นี้ก็อยู่ในคำ�ขวัญวันเด็กมาเกือบตลอด 8 ปี
ของการเป็นนายกรัฐมนตรี
ขณะนี้ประเทศไทยมีคำ�ขวัญวันเด็กจาก พลเอกประยุทธ์
จันทร์ โอชา มาแล้ว 6 ปี แม้ ในปี 2564 ท่ามกลางสถานการณ์
คำ�สำ�คัญใหม่ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม ประชาธิปไตย เริ่มพบ การชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่กลุ่มผู้ชุมนุมเป็นเด็กนักเรียนและ
ในคำ�ขวัญวันเด็กครั้งแรกเมื่อปี 2536 ในสมัยของ นายชวน เยาวชน แต่ก็ยังคงมีคำ�ขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีเป็นปีที่ 7
หลีกภัย เช่น “ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษา ใน ปี 2564 ว่า “เด็กไทยวิถี ใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดี
สิ่งแวดล้อม” (ปี 2536) ต่อมาในปี 2539-2540 ท่ามกลาง มีคุณธรรม”
สถานการณ์ ยาบ้า ที่แพร่ระบาดรุนแรง จึงมีคำ�ว่า ยาเสพติด
ในคำ�ขวัญวันเด็กถึง 2 ปี คือ คำ�ขวัญว่า “มุ่งหาความรู้ เชิดชู
ถ้ า ปี 2567 ประเทศไทยยั ง คงมี น ายกรั ฐ มนตรี ท่ี ชื่ อ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา อยู่ สถิติการมอบคำ�ขวัญวันเด็ก
มากทีส่ ดุ ถึง 9 ครัง้ ของ พลเอกถนอม กิตติขจร ก็จะถูกทำ�ลายลง
ด้วยนายกรัฐมนตรีที่มอบคำ�ขวัญวันเด็กมากที่สุดคือ 10 ครั้ง
จากนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
ที่มา: จาก https://www.sanook.com/campus/1393585/สื บ ค้ น เมื่ อ
1 มกราคม 2564
aaaaaaaaa

ที่มา: https://www.winnews.tv/news/21608 สืบค้นเมื่อ 27 มกราคม 2564
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ชุติมา อยู่สมบูรณ์ และปัญญา ชูเลิศ

piyawat.kat@mahidol.edu, pupe1596@gmail.com, pchoolres@gmail.com

การผลักดันผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทางนโยบาย:
ข้อท้าทายของคนทำ�วิจัยในยุคปัจจุบัน

“งานวิจัยขึ้นหิ้ง” คล้ายกับเป็นคำ�แสลงที่คนทำ�วิจัยทุกคน
ต่างไม่ตอ้ งการให้เกิดขึน้ กับงานวิจยั ของตนเอง ทว่าในความเป็น
จริงมีงานวิจัยจำ�นวนหนึ่ง เมื่อทำ�เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ถูกนำ�ไป
ขึ้นไว้บนหิ้งอย่างไม่มีทางเลือก
ในช่วงหลังๆ (โดยเฉพาะหลังจากมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
หนึ่งในเป้าหมายสำ�คัญของการทำ�งานวิจัย ที่ถูกคาดหวังโดย
แหล่งทุนวิจัย มักผูกโยงกับการนำ�ผลจากการวิจัยไปใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตั้งแต่การตีพิมพ์ผลการวิจัยใน
วารสารวิชาการ ผลผลิตจากการวิจยั ทีเ่ ป็นรูปธรรมประเภทต่างๆ
การคิดค้นโมเดลเชิงนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดัน
ผลการวิจัยสู่นโยบาย ซึ่งจะว่าไปแล้วในประเด็นหลังนี้ ดูเหมือน
จะไม่ใช่สง่ิ ทีก่ ลุม่ นักวิจยั ส่วนใหญ่ของประเทศมีความถนัดเท่าใดนัก
เพราะวิถขี องนักวิจยั ส่วนใหญ่จะขลุกอยูก่ บั การนำ�องค์ความรูม้ า
ออกแบบการวิจยั เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล เสนอให้ผทู้ ม่ี ี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจทางนโยบาย นำ�ความรูเ้ หล่านัน้ ไปใช้
ประโยชน์ตามทีเ่ หมาะทีค่ วร แต่ในปัจจุบนั หน้าทีด่ งั กล่าวถูกคาดหวัง
ให้รวมอยูท่ น่ี กั วิจยั ด้วยในลักษณะ all in one เบ็ดเสร็จในคนๆ เดียว
ผู้ เ ขี ย นโชคดี ที่ ไ ด้ มี โ อกาสเข้ า รั บ การอบรมในหลั ก สู ต รที่
เกี่ยวข้องกับการนำ�ผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
ครั้งแรกในปี 2557 เกี่ยวกับแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบาย
(policy advocacy) จั ด โดยแผนงานเครื อ ข่ า ยควบคุ ม
โรคไม่ติดต่อ และอีกครั้งในปี 2559 เรื่องการสื่อสารนโยบาย
(policy communication) จัดโดยกลุม่ ภารกิจสุขภาพโลกมหิดล
ซึง่ การอบรมทัง้ สองครัง้ สร้างแรงบันดาลใจ แนวคิด เทคนิควิธกี าร
และที่สำ�คัญคือนำ�ผู้เขียนออกจากเขต comfort zone มารู้จัก
และเข้าใจถึงประโยชน์ของการนำ�ผลของการวิจัย สู่การสร้าง
ประโยชน์ ให้สังคมผ่านช่องทางการผลักดันนโยบายจนถึงวันนี้
ผู้เขียนพยายามพัฒนาทักษะในเรื่องนี้ ให้เกิดผลเชิงประจักษ์
เพราะเชื่อมั่นว่า “นโยบาย” คือ “หนึ่งในเครื่องมือสำ�คัญที่จะ
สร้างการเปลีย่ นแปลง ลดความเหลื่อมล้�ำ และเพิม่ โอกาสให้
กับประชาชนผู้รับประโยชน์ทางนโยบายได้อย่างถ้วนหน้า”
ในปี 2555 ผู้เขียนและคณะนักวิจัย “โครงการพัฒนาระบบ
เฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามพฤติ ก รรมด้ า นกิ จ กรรมทางกายของ
ประชากรไทย” พบว่า เด็กและเยาวชนไทยมากกว่าครึ่งมีการ
เคลื่อนไหวร่างกายไม่เพียงพอ ที่จะสนับสนุนพัฒนาการทาง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เนื่องจากข้อมูล
ที่พบในทุกๆ ปียืนยันเช่นนั้น1 ด้วยเหตุนี้ ในปี 2559 เราจึงคิดว่า
จำ�เป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายให้กับเด็กและเยาวชนไทยขึ้นมา เพื่อให้นำ�ไป
สู่การใช้และจัดการปัญหาที่เราค้นพบ จึงได้เกิด “โครงการวิจัย
โรงเรียนฉลาดเล่น”2 ที่มุ่งจัดการและสร้างการเปลี่ยนแปลง
เชิงระบบในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน ตั้งแต่
นโยบายของโรงเรียน ตัวครูและนักเรียน ไปจนถึง บริบท
แวดล้อมของโรงเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมี โรงเรียน
ต้นแบบเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 17 แห่ง

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา คณะวิจัยของเราได้ติดตาม
ทดสอบประสิ ท ธิ ผ ลของโมเดลต้ น แบบสำ � หรั บ การส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ได้ข้อยืนยันว่า ต้นแบบ
ดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงบวกต่อพฤติกรรม
ของนักเรียน ขณะเดียวกันยังยืนยันโดยผู้บริหารโรงเรียนและ
คุณครูผู้ ใช้ว่า เป็นแนวคิดที่สามารถปรับประยุกต์และบูรณาการ
เข้ากับกิจกรรมเชิงนโยบายและการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ได้อย่างไม่ตดิ ขัด
คณะวิจยั มีความเชื่อว่า การส่งเสริมให้เด็กๆ ทุกคนในประเทศไทย
มีโอกาส “เล่น-เรียน-รู”้ อย่างมีความสุข สนุกสนาน พร้อมๆ กับ
การเรียนรู้ จะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง ทีจ่ ะส่งเสริมพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามช่วงวัยอย่างรอบด้าน เกิดสมรรถนะหลักและ
กระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ
อย่างไรก็ดี แม้ผลจากการวิจยั จะยืนยันให้เห็นถึงประสิทธิผล
จากรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ถูกพัฒนาขึ้น ทว่า
โจทย์ ท้ า ทายถั ด ไปที่ ย ากยิ่ ง กว่ า คื อ การนำ � ผลของการวิ จั ย
ดังกล่าว ไปผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ ในวงกว้าง ทีต่ อ้ งอาศัย
กระบวนการเชิงนโยบายร่วมด้วย กระบวนการคิดออกแบบ และ
มองหาแนวหนุนและแนวร่วม ทีจ่ ะช่วยทำ�ให้กระบวนการผลักดัน
ทางนโยบายดังกล่าวนี้ ประสบความสำ�เร็จเป็นสิง่ ทีพ่ วกเรากำ�ลัง
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง และรอคอยวันทีจ่ ะเห็นความสำ�เร็จของมัน

(ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพแล้ว)
1

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊กของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
กิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2
ภายใต้การสนับสนุนของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
aaaaaaaaa

ท่านสามารถสแกนและดาวน์ โหลดเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ
โรงเรียนฉลาดเล่นได้ที่นี่

QR code
Policy Brief
โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในประเทศไทย

QR code
QR code
คู่มือแนวทางโรงเรียนส่งเสริม
แผ่นพับ
กิจกรรมทางกาย
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ในประเทศไทย
ในโรงเรียน
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ปราโมทย์ ประสาทกุล
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สังคมสูงวัยเปลี่ยน (ป่วน) โลก

หลายวันมานี้ ผมรูส้ กึ อยากเขียนเรื่องเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ แล้ว ก้าวกระโดดในช่วงเวลา 2-3 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา การติดต่อกันด้วย
ทำ�ให้ โลกปั่นป่วน 3 เหตุการณ์
ระบบออนไลน์ท่เี ป็นไปได้อย่างสะดวกง่ายดายทุกวันนี้ก็เพราะ
มี “เทคโนโลยีป่วนโลก” (disruptive technology) กิจกรรม
โควิด 19 ป่วนโลก
ออนไลน์ทั้งหลายที่เป็นไปได้อย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะ
เหตุการณ์แรก คือ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึง่ ก่อให้ ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต ทุกวันนี้ เราได้เห็นยาน
เกิดโรค “โควิด 19” ที่สร้างความปั่นป่วนให้กับชาวโลกตั้งแต่ เคลื่อนที่ ไปโดยไม่ต้องมีคนขับ เราได้เห็นเครื่องจักรกล และ
ปลายปี 2562 มาจนถึงทุกวันนี้ วันที่ผมเขียนบทความนี้เมื่อ หุ่นยนต์ที่มีความสามารถเทียบเท่า (หรืออาจเหนือกว่า) มนุษย์
ต้นเดือนมกราคม ปี 2564 มีผตู้ ดิ เชือ้ ทัว่ โลกไปแล้วถึง 90 ล้านคน
ในเรื่ อ งเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร ผมนึ ก ถึ ง สมั ย เมื่ อ ยั ง เป็ น
และมีผู้เสียชีวิตด้วยพิษของไวรัสตัวนี้ ไปแล้วเกือบ 2 ล้านคน
เด็ ก อยู่ บ้ า นนอกที่ ห่ า งไกลจากอนุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ เ พี ย ง
เจ้าไวรัสวายร้ายจอมอำ�มหิตชนิดนี้ทำ�เอางานต้อนรับปีใหม่ 60 กิโลเมตร ทั้งหมู่บ้านไม่มี โทรศัพท์เลยสักเครื่อง เมื่อโตขึ้น
2564 ส่งท้ายปีเก่า 2563 ทั่วทั้งโลกกร่อยไปถนัด ที่เมืองไทย เข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ ได้รู้จักเครื่องมหัศจรรย์ที่ ใช้ส่งเสียง
งานฉลองปี ใหม่ปีนี้ต้องเงียบเหงา ไม่รื่นเริงสนุกสนานเหมือน ติดต่อกันทางไกล คือโทรศัพท์ (ตั้งโต๊ะและโยงสาย) ผมได้รับรู้
ปีก่อนๆ ผมจึงขอเรียกมันว่า “เจ้าโควิดป่วนโลก” (disruptive ว่าเพื่อนๆ หลายคนที่บ้านอยู่ ในกรุงเทพฯ ก็ยังไม่มี โทรศัพท์ ใช้
ต่อมาก็ ได้รับรู้ถึงความยากลำ�บากในการที่จะได้หมายเลขและ
covid)
โทรศัพท์สักเครื่องมาใช้ที่บ้าน ต้องทำ�เรื่องขอหมายเลขจาก
ตลอดปี 2563 จนถึงวันนี้ โควิด 19 แสดงบทบาทตัวร้าย องค์การโทรศัพท์ ต้องวางเงินประกัน และต้องรอคอยเป็นเวลา
ทำ�ลายความสุขของชาวโลกไม่เลิก สำ�หรับคนไทย วิถีชีวิต นานนับเดือน
ปกติของพวกเราต้องเปลี่ยนไป พวกเราต้องใส่หน้ากากปิดบัง
เดี๋ยวนี้ โทรศัพท์ ไม่ต้องใช้สายแล้ว (แม้ว่าเราจะยังเห็น
ใบหน้าเข้าหากัน ต้องพยายามอยู่ห่างๆ กันไว้ ต้องเก็บตัว
อยู่กับบ้าน บางคนหวาดระแวงเมื่อเห็นคนแปลกหน้าเหมือนคน สายโทรศัพท์พาดรุงรังไปตามเสาไฟฟ้าเป็นอนุสรณ์) โทรศัพท์
สมัยใหม่ตดิ ต่อถึงกันโดยอาศัยสัญญานคลื่นวิทยุ โทรศัพท์สมัยนี้
เป็นโรคประสาท
มีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือและน้ำ�หนักเบาจนสามารถถือได้ด้วยมือ
วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยเปลี่ ย นไปเพราะโควิ ด คนทำ � งาน ข้างเดียว คนไทยจึงเรียกมันสั้นๆ ว่า “มือถือ” มือถือมีรูปร่าง
บางอาชีพเปลี่ยนสถานที่ทำ�งานจากสำ�นักงาน มาเป็นทำ�งาน หน้าตาเปลี่ยนไปจากโทรศัพท์แบบเดิมจนเด็กรุ่นใหม่คงจะนึก
จากบ้ า น หลายกิ จ กรรมใช้ ก ารติ ด ต่ อ กั น ทางออนไลน์ เ พื่ อ ไม่ออก โทรศัพท์ที่เคยเป็นของใช้ประจำ� (บาง) บ้านได้กลายเป็น
หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากัน เดี๋ยวนี้ การประชุมปรึกษาหารือกัน เครื่องใช้ประจำ�ตัวของแต่ละคนไปเสียแล้ว
การซือ้ ของ สัง่ สินค้า หรือชอบปิงและอะไรต่อมิอะไรอีกหลายอย่าง
เมื่อยังเป็นเด็กวัยรุ่น ผมจำ�ได้ว่าเคยคุยกับเพื่อนๆ ว่า ถ้ามี
ก็กระทำ�ด้วยวิธีออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด
โทรศัพท์ที่คุยกันแล้วเห็นหน้าเห็นตากันได้ก็จะเป็นเครื่องวิเศษ
ที่ทำ�ให้เรามีความสุขกันมากๆ แล้วเป็นอย่างไรเล่าครับ...มือถือ
เทคโนโลยีป่วนโลก
สมัยนี้ คุยกันเห็นหน้ากันนั้นเป็นเรื่องธรรมดา สามารถคุยกัน
ให้เป็นการบังเอิญว่าเมื่อโควิดแพร่ระบาดจนต้องหลีกเลี่ยง ด้ ว ยเสี ย ง เขี ย นเป็ น ตั ว หนั ง สื อ ส่ ง รู ป ภาพทั้ ง ภาพนิ่ ง และ
การติดต่อใกล้ชิด เทคโนโลยีบนโลกของเราก็ ได้ก้าวหน้าไปแบบ ภาพเคลื่อนไหว ทั้งยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก
ยิ่งคิด ยิ่งมองเห็นความมหัศจรรย์ของโทรศัพท์มือถือที่มี
ขนาดเท่าฝ่ามือซึง่ กลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ทร่ี วบรวมสรรพสิง่
ไว้ด้วยกัน เป็นสมุดจดเบอร์ โทรศัพท์ เป็นสมุดบันทึกวันเวลา
นัดหมาย เป็นวิทยุ เป็นโทรทัศน์ เป็นนาวิเกเตอร์ผู้บอกทาง
เป็นสนามเล่นเกม เป็นโรงภาพยนตร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เป็นที่ปรึกษาผู้รอบรู้ที่ช่วยตอบคำ�ถามและข้อสงสัยต่างๆ เช่น
“กูเกิ้ล” หรือที่บางคนเรียกว่า “อากู๋” รู้มากจนเราเรียกว่า “กูรู”
ได้เต็มปาก หลายปีก่อน (2556) ผมแต่งกลอนยกย่องกูเกิ้ลไว้ว่า
“อยากรู้เรื่องอะไรเป็นได้รู้ อยากดูเรื่องใดเป็นได้เห็น บอกเรื่อง
ราวสารพัดได้ชัดเจน อากู๋เป็นคลังปัญญามหาชน”
ที่มา: https://th.hrnote.asia/tips/190613-aging-society-working/
สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2564
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สังคมสูงวัยเปลี่ยนโลก
อี ก เหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ซึ่ ง ทำ � ให้ โลกป่ ว นไปไม่ น้ อ ย คื อ การที่
ประชากรมีอายุสงู ขึน้ อย่างมากในชัว่ เวลา 2-3 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา
โลกของเราซึ่งเคยเป็นสังคมเยาว์วัยที่มีเด็กมาก ก็กลายเป็น
สังคมสูงวัยที่มีคนแก่มาก เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยสาเหตุสำ�คัญ
สองประการ คือ อัตราเกิดของผู้คนในประเทศต่างๆ ลดต่ำ�ลง
และผู้คนในโลกนี้มีอายุยืนยาวขึ้น โครงสร้างอายุของประชากร
โลกได้เปลี่ยนไปอย่างที่เรียกได้ว่า ทำ�ลายล้างโครงสร้างเดิม
พีระมิดประชากรที่เคยมีฐานกว้างเพราะมีเด็กมากที่ฐานและ
มียอดแหลมเพราะมีคนแก่น้อย ได้กลับหัวกลับหางกลายเป็น
ประชากรที่มีผู้สูงอายุมาก แต่มีเด็กน้อย

การที่ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นอย่างมากและรวดเร็วเช่นนี้
มีผลต่อการใช้ชีวิตของคนไทยอย่างมหาศาล สังคมทั้งหมด
ก็เหมือนคนๆ หนึ่ง จากที่เคยเป็นเด็ก ก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ ใหญ่
เป็นคนวัยทำ�งาน และในช่วงสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่วัยชรา เมื่อมี
อายุ ม ากขึ้ น สั ง ขารทั้ ง หลายย่ อ มเสื่ อ มโทรมลง จากที่ เ คย
กระฉับกระเฉง ก็เชื่องช้าลง ภูมคิ มุ้ กันของร่างกายผูท้ ม่ี อี ายุสงู ๆ
ก็ย่อมน้อยลงเป็นธรรมดา ความเสี่ยงของการเป็นโรค และการ
เข้าสู่ภาวะต้องพึ่งพิงคนอื่นก็ย่อมจะมีสูงขึ้น เมื่อประเทศไทย
กลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และต่อไปจะกลายเป็นสังคม
สูงวัยระดับสุดยอด ภาระของครอบครัว ชุมชน และรัฐ ทีจ่ ะต้อง
ดูแลผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาล

แล้วอย่างนี้ จะไม่ให้ผมเรียกเหตุการณ์ทางประชากรนีว้ า่ เป็น
คนทัว่ โลก ซึง่ รวมทัง้ คนไทยด้วย ในอดีตเมื่อครึง่ ศตวรรษก่อน “สังคมสูงวัยเปลี่ยน (ป่วน) โลก” (disruptive aged society)
เคยมีลกู กันมาก จนต้องมีนโยบายชะลออัตราเพิม่ ประชากร ด้วย ได้อย่างไร
การรณรงค์ ให้คสู่ มรสวางแผนครอบครัวกัน เดีย๋ วนี้ คนสมัยใหม่
ทัง้ 3 เหตุการณ์ปว่ นโลก โครงสร้างประชากรของสังคมสูงวัย
แต่งงานยังไม่อยากจะแต่ง แต่งงานกันแล้วก็ ไม่อยากมีลูกมาก
มี กั น แค่ ค นสองคน บางคู่ แ ม้ แ ต่ มี ลู ก สั ก คนยั ง ไม่ อ ยากจะมี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แล้วมาเจอโควิด 19 ป่วนโลก
ในสังคมไทยสมัยนี้ ผูห้ ญิงไทยมีสถานภาพสูงขึน้ มาก มีการศึกษา เข้าอีก ชีวิตคนไทยสมัยนี้ต้องปั่นป่วนเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน
สูงกว่าผู้ชาย ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ นักศึกษาที่เป็นหญิงจะมี วิถีชีวิตของคนหนุ่มคนสาวสมัยนี้แตกต่างไปจากเมื่อผมยังเป็น
มากกว่านักศึกษาชาย แทบทุกคณะและทุกมหาวิทยาลัย สมัยนี้ หนุ่มอย่างมาก วันนี้ ผมคิดคำ�นึงถึงอดีต และกำ�ลังจินตนาการ
ผู้หญิงไทยทำ�งานนอกบ้านกันมาก จะให้หญิงไทยเป็นแม่บ้าน ภาพคนไทยในอนาคต อีก 20 ปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร
อยูก่ บั เหย้าเฝ้ากับเรือนนัน้ คงหาได้ยากขึน้ ทุกวัน และมีเรื่องแปลก (ถ้าผมจะยังมีชีวิตอยู่และสมองยังไม่เสื่อมสภาพ)
ที่สมัยนี้คนที่อยากมีลูกกลับมีไม่ได้ บางคู่ต้องไปเที่ยวแสวงหา
aaaaaaaaa
เจ้าแม่เจ้าพ่อ ต้องไปอธิษฐาน บนบาน ขอท่านบันดาลให้
“เด็กดี” มาเกิดในครรภ์
นึกถึงอดีตเมื่อ 40 กว่าปีก่อน ผมเรียนจบกลับมาทำ�งาน
ที่สถาบันวิจัยประชากรฯ ได้รับรู้ถึงความเอาจริงเอาจังของ
โครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2514 คู่
สมรสชาวไทยสมัยนัน้ พากันมารับบริการคุมกำ�เนิดกันมาก วิธคี มุ
กำ�เนิดมีหลากหลายทั้งวิธีชั่วคราว เช่น ถุงยางอนามัย ยาเม็ด
คุมกำ�เนิด วิธีกึ่งถาวร เช่น ห่วงอนามัย ยาฉีดคุมกำ�เนิด และ
วิธีถาวร เช่น การทำ�หมันหญิง หมันชาย ช่วงนั้น ผู้หญิงไทย
คนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยมากกว่า 5 คน
ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อ 50 ปีก่อน เด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยปีละ
ล้านกว่าคน แต่ในปีสองปีที่ผ่านมา เด็กเกิดในประเทศไทยปีละ
6 แสนกว่าคนเท่านัน้ ผมกำ�ลังรอลุน้ ตัวเลขว่าในปี 2563 ทีผ่ า่ นมา
จำ�นวนเด็กเกิดจะต่ำ�กว่า 6 แสนคนแล้วหรือยัง (ทันทีที่ผมเขียน
บทความนี้จบ ก็มีคนมารายงานผมว่าจำ�นวนเกิดในประเทศไทย
เมื่อปีกลายลดต่�ำ ลงกว่าหลัก 6 แสนแล้วครับ ปี 2563 มีเด็กเกิด
587,368 คน)
โครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปทำ�ให้ลักษณะของ
ครอบครัวไทยเปลี่ยนไปด้วย แต่ก่อนครอบครัวมีขนาดใหญ่
เพราะมีพ่อแม่และลูกๆ อีกหลายคน เดี๋ยวนี้ ครอบครัวไทย
มีขนาดเล็กลง เหลือเพียง 3 คนโดยเฉลี่ยเท่านั้น เดี๋ยวนี้มีคน
อยู่ตัวคนเดียวมากขึ้น ซึ่งถ้าถือตามนิยามแล้ว คนที่อยู่คนเดียว
ก็ ไม่เรียกว่าเป็นครอบครัว แต่ก่อน ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำ�พัง
คนเดียวหรืออยู่กันตามลำ�พังสองคนตายายไม่น่าจะมีมากนัก
เพราะผู้สูงอายุจะมีลูกหลานอาศัยอยู่ด้วย แต่เดี๋ยวนี้ มีผู้สูงอายุ
ที่อยู่คนเดียว หรืออยู่ลำ�พังกับผู้สูงอายุด้วยกันเพิ่มมากขึ้น

เสียงสะท้อนจากผูอ้ า่ น

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

“ดิ ฉั น เป็ น ผู้ อ่ า นหน้ า ใหม่ ที่ เ พิ่ ง รู้ จั ก จดหมายข่ า ว
“ประชากรและการพัฒนา” หลังจากเข้าใช้บริการห้องสมุด
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จึงได้หยิบติดมือออกมา
แล้ ว นำ � มาอ่ า นต่ อ ที่ ห้ อ งทำ � งาน พบว่ า เนื้ อ หาทั น สมั ย
ทันเหตุการณ์ และมีความหลากหลาย เช่น เรื่องผู้สูงวัย
เด็ก ผู้หญิง โรคระบาด การอพยพ เป็นต้น โดยผู้เขียนเป็น
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายศาสตร์ ส่วนรูปแบบนำ�เสนอ
เป็นแบบผสมสาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่า ประสบการณ์ ข่าว
เหตุการณ์ ผลการวิจัย และตัวเลขสถิติต่างๆ ทำ�ให้อ่านได้
อย่างเพลิดเพลินและได้สาระอย่างเต็มเปี่ยม
หลั ง จากนั้ น ไม่ น านก็ เ ข้ า ไปที่ ห ยิ บ จดหมายข่ า วฉบั บ
ย้อนหลังทัง้ หมดทีม่ วี างอยูอ่ กี ครัง้ คว้าแล้วรีบเปิดดูวา่ มีหวั ข้อ
อะไรน่าสนใจอีกบ้าง ไม่ผิดหวังเลยเพราะเรื่องราวเข้มข้น
เพิม่ เติมคือพบว่ามีเรื่องราวจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
อ่านเล่มเดียวเสมือนได้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้
จากรอบมุมโลก ได้มองเห็นแง่คิดและมุมมองใหม่ๆ มากมาย
ที่ชวนขบคิดและพิจารณา
หากยังมีเล่มต่อไปก็จะเข้าไปหยิบแล้วนำ�มาอ่านเช่นเคย
รวมถึงการติดตามจดหมายข่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ที่สนใจทุกคนจะได้เข้าถึงข้อมูล
ได้ง่ายขึ้น”
ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 มกราคม 2564
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รางวัลอีกโนเบล
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เวลา

เวลาคือความคืบหน้าที่ ไม่มีวันจบสิ้นของการดํารงอยู่และ
ส่วนนาฬิกาในสมัยแรกคือ นาฬิกาแดดที่ใช้เงาของแสงแดด
เหตุการณ์ เวลาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอดีต สู่ปัจจุบัน และ วัดเวลาในตอนกลางวัน และนาฬิกาน้ำ�ที่ใช้การไหลของน้ำ� เพื่อ
อนาคต โดยไม่มีวันที่จะหวนกลับได้
บอกเวลาในตอนกลางคืน ต่อมาจึงมีนาฬิกาที่ใช้เพื่อการเดินเรือ
คือ นาฬิกาทราย (hourglass) ที่ใช้การไหลของทรายวัดเวลา
หน่ ว ยของเวลาได้ ม าจากเหตุ ก ารณ์ แ ละการเคลื่ อ นที่ ซึ่ ง (ดังรูป)
เกิดขึ้นเป็นระยะ เช่น การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า
ข้างขึ้นและข้างแรมของดวงจันทร์ การแกว่งตัวของลูกตุ้ม และ
การเต้นของหัวใจ
ตัวอย่างของหน่วยทีว่ ดั จากเหตุการณ์คอื วัน เป็นช่วงเวลาที่
โลกหมุนรอบตัวเองได้หนึง่ รอบ ปี เป็นระยะเวลาเมื่อโลกหมุนรอบ
ดวงอาทิตย์ และฤดู เป็นสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ตามลำ�ดับในแต่ละปี
ส่วนหน่วยที่วัดจากการเคลื่อนที่คือ ชั่วโมง นาที และวินาที
ซึ่งวัดด้วยนาฬิกาลูกตุ้ม
หน่วยของเวลา
- 1 สหัสวรรษ (millennium) = 10 ศตวรรษ = 100 ทศวรรษ
= 1,000 ปี
- 1 ศตวรรษ (century) = 10 ทศวรรษ = 100 ปี
- 1 ทศวรรษ  (decade) = 10 ปี
- 1 ปี = 12 เดือน = 52 สัปดาห์ = 365 วัน
(366 วัน ในปีอธิกสุรทิน – leap year)
- 1 ไตรมาส = 3 เดือน
- 1 เดือน = 4 สัปดาห์ = 2 ปักษ์ = 28 ถึง 31 วัน
- 1 ปักษ์ (fortnight) = 2 สัปดาห์ = 14 วัน
- สัปดาห์ = 7 วัน
- 1 วัน = 24 ชั่วโมง
- 1 ชั่วโมง = 60 นาที
- 1 นาที = 60 วินาที
- 1 วินาที เป็นหน่วยมาตรฐานของระบบหน่วยวัดสากล หรือ
ระบบเอสไอ (International System of Units)
- 1 มิลิวินาที (millisecond) = 1/1,000 วินาที
- 1 ไมโครวินาที (microsecond) = 1/1,000,000 วินาที
- 1 นาโนวินาที (nanosecond) = 1/1,000,000,000 วินาที

นาฬิกาทราย
ที่มา: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2949887
สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม 2564

เวลาเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่ ของมนุษย์ เด็กเล็กจะเริม่ รูเ้ วลา
เมื่ออายุ 2-3 ขวบ โดยรูจ้ กั คำ�ว่า “ปัจจุบนั ” และ “ไม่ใช่ปจั จุบนั ”
เมื่ออายุได้ 5-6 ขวบ ก็จะรู้จักความหมายของอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต เมื่อโตขึ้นอายุราว 7-10 ขวบ ก็จะรู้จักใช้นาฬิกา
และปฏิทิน
เนื่องจากเวลามีจำ�นวนคงที่ในแต่ละวัน และมีจำ�กัดในแต่ละ
ช่วงชีวิต ทำ�ให้เวลามีความสำ�คัญในทางสังคมและมีค่าในทาง
เศรษฐศาสตร์ ส่งผลให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเวลาในแง่มุม
ต่างๆ เช่น การบริหารเวลา (time management) การใช้เวลา
(time-use) วินยั ของเวลา (time discipline) การรับรูเ้ วลา (time
perception) ฯลฯ

สำ�หรับรางวัลอีกโนเบลที่ ได้มอบให้กับนักวิจัยที่ศึกษาเรื่อง
สำ�หรับวิธีวัดเวลา เราใช้เครื่องมือ 2 ชนิดคือ ปฏิทินและ
นาฬิกา โดยที่ปฏิทินเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ ใช้สำ�หรับ เวลาคือ
การจัดการช่วงเวลาที่ยาวกว่าหนึ่งวัน และนาฬิกาเป็นเครื่องกล
ปี 2544 สาขาเศรษฐศาสตร์ มอบให้กับนักวิจัยชาวอเมริกัน
ทางฟิสกิ ส์ ในการนับเวลาทีน่ อ้ ยกว่าหนึง่ วัน โดยเราจะใช้นาฬิกา 2 คน
(Joel Slemrod และ Wojciech Kopczuk) ที่ได้ผลสรุปว่า
เพื่อดูเวลาและใช้ปฏิทินบริหารจัดการเวลา
คนเราจะหาหนทางที่จะเลื่อนเวลาตายออกไป เพื่อให้เสียภาษี
ปฏิทินสมัยแรกเป็นปฏิทินทางจันทรคติ โดยในแต่ละปีจะมี มรดกน้อยที่สุด
12 หรือ 13 เดือน (354 หรือ 384 วัน) ต่อมาจึงเกิดปฏิทินทาง
ปี 2548 สาขาเศรษฐศาสตร์ มอบให้กับนักวิจัยชาวอเมริกัน
สุริยคติในสมัยโรมัน เรียกว่า ปฏิทินจูเลียน (Julian calendar) (Gauri
Nanda) ที่ ได้คิดประดิษฐ์นาฬิกาปลุกที่จะวิ่งหนีไปซ่อน
ซึ่งคลาดเคลื่อนราว 11 นาทีต่อปี ในปี 1582 สมเด็จพระสันตะ เพื่อให้คนที
่ถูกปลุกต้องลุกขึ้นจากเตียงไปตามหา อันจะมีผลให้
ปาปาเกรโกรีที่ 13 ได้สงั่ แก้ ไขให้ถกู ต้องตรงตามฤดูกาลจริง โดย ชั่วโมงการผลิ
ตเพิ่มขึ้นในทางทฤษฎี
ลดจำ�นวนวันต่อปีลงจาก 365.25 วัน เป็น 365.2425 วัน อันมีผล
ให้ปฏิทินถูกเรียกว่า ปฏิทินเกรกอเรียน (Gregorian calendar)
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ขบขันแต่ชวนให้คิด
ซึ่งยังคงใช้อยู่ถึงปัจจุบัน
aaaaaaaaa
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การสอบ O-NET ควรไปต่อหรือพอแค่นี้?

ในยุคที่เด็กเกิดน้อยลงทุกวัน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง อาจมีแนวโน้มยกเลิกการสอบ O-NET
ให้กับประชากรอย่างทั่วถึงเป็นหนึ่งในรากฐานสำ�คัญในการ อย่างถาวรไม่ใช่ชั่วคราว
ขับเคลื่อนประเทศต่อไป
ผู้ เ ขี ย นตั้ ง ข้ อ สั ง เกตในเรื่ อ งหลั ก การของการจั ด ทดสอบ
ทุกวันนี้ การศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึงเด็กไทยอย่างทั่วถึงแล้ว ระดับชาติที่ใช้ขอ้ สอบกลางจัดสอบเหมือนกันทัว่ ประเทศ เกิดขึน้
แต่ในเรื่องคุณภาพการศึกษายังคงเป็นความท้าทายสำ�คัญ การวัด โดยมีสาเหตุที่สำ�คัญประการหนึ่งคือการวัดความรู้ของนักเรียน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอนมีความ ว่าได้มาตรฐานตรงกับที่หลักวิชาและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สำ�คัญอย่างยิง่ ในการสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา การสอบ ตรงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติหรือไม่ โดยที่ ไม่ได้เป็น
O-NET (Ordinary National Educational Test) ซึ่งเป็นการ การรับฟังข้อมูลจากสถานศึกษาที่เป็นคนจัดการศึกษาเองเพียง
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่จัดขึ้นโดยสถาบัน ฝ่ายเดียว (เชื่อว่าสถานศึกษาทำ�หน้าที่ ได้ดี แต่ ในเชิงหลักการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีวตั ถุประสงค์ ควรมีคนนอกมาช่วยเป็นกระจกสะท้อนผลการดำ�เนินงานของ
เพื่อทดสอบ วัดความรูแ้ ละความคิดของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ตัวเอง ประกอบกับการทดสอบของสถานศึกษาด้วย เพื่อช่วยให้
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมิน ผลสะท้อนใกล้เคียงความจริงมากที่สุด)
ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สำ�คัญในการ
การสอบ O-NET จึงเป็นโอกาสที่เราจะรับรู้ถึงสถานการณ์
สะท้อนระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนจากหน่วยงานที่เป็นอิสระ ที่เรา
คาดหวังว่าจะทำ�งานอย่างตรงไปตรงมา แน่นอนว่ามาตรฐานการ
จากการดำ�เนินการมากว่า 14 ปี ตั้งแต่ดำ�เนินการสอบ ทดสอบ O-NET ยังมีปญ
ั หาอยูพ่ อสมควร และมีเรื่องทีต่ อ้ งพัฒนา
ครัง้ แรกเมื่อปี 2549 (ปีการศึกษา 2548) ผลคะแนนจากการสอบ ต่อยอดอีกหลายประเด็นเพื่อให้การสอบ O-NET มีมาตรฐาน
O-NET ของนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา ตามความคาดหวังได้ แต่ถึงอย่างไรก่อนที่เราจะพิจารณาว่า
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในเกณฑ์ต่ำ�กว่าร้อยละ 50 การสอบ O-NET ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ ก็ควรตั้งหลักไว้ ให้มั่น
เกือบทัง้ สิน้ ถือว่านักเรียนไทยสอบตกกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะ ว่า หากปัญหาเป็นเพียงมาตรฐานการทดสอบ เราก็แก้ปัญหา
วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่คะแนนอยู่ ในจุดนี้ ให้สำ�เร็จ ไม่ใช่ยกเลิกการสอบ O-NET ทั้งหมด และถ้า
ในระดับต่ำ�มาก
ยกเลิกไปจริงๆ ควรมีการทดสอบอย่างอื่นเข้ามาทดแทนและ
มีประสิทธิภาพเหนือกว่าหรือไม่ หรือเราไม่อยากรู้ว่าหลังจาก
คะแนนสอบ O-NET ยังสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำ�ใน ใช้จา่ ยงบประมาณ ลงแรงลงใจกับการพัฒนาการศึกษาไปอย่าง
การศึกษาอีกด้วย เพราะคะแนน O-NET มีลักษณะเกาะเป็น มากมาย ผลที่ ได้ผ่านตัววัดที่คุณภาพผู้เรียนเป็นอย่างไรบ้าง
กลุ่มตามระดับฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียนอย่างชัดเจน คงน่าเสียดายที่เราอุตส่าห์ลงหลักปักฐานในเรื่องนี้มากว่าสิบปี
นั่นคือ โรงเรียนที่มีนักเรียนร่ำ�รวยกว่ามีคะแนนเฉลี่ย O-NET แล้ว กองเชียร์ O-NET และกลุม่ ไม่เห็นด้วยกับการสอบ O-NET
สูงกว่ากลุ่มโรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนกว่าอย่างมาก
คงต้องจับตาดูถึงสถานการณ์ ในเรื่องนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา O-NET ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์
อย่างหนักจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
มาตรฐานของแบบทดสอบ ที่มีความกำ�กวม เกินกว่าหลักสูตร
กำ�หนด และข้อสอบผิดเป็นจำ�นวนมาก จึงเกิดคำ�ถามว่า O-NET
สามารถวัดคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริงหรือไม่
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในปีที่ผ่านมา
ทำ�ให้การจัดการเรียนการสอนไม่สามารถดำ�เนินการไปอย่างปกติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ลงนามในหนังสือ
เรื่อง การยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
ปีการศึกษา 2563 ซึง่ เป็นการยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ฉกุ เฉินนี้
เท่านั้น แต่มีแนวโน้มว่า หากได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากสังคม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียน
และสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้มี

ที่มา: https://www.pngegg.com/en/png-bqzhr สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม
2564
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เกาะติดสถานการณ์ประชากร

จงจิตต์ ฤทธิรงค์

jongjit.rit@mahidol.edu

ประเทศในเอเชียครองแชมป์มีลูกน้อยที่สุดในโลก
หากจัดอันดับประเทศทีส่ ตรีมบี ตุ รน้อยทีส่ ดุ ตลอดวัยเจริญพันธุ์
15-49 ปี ปัจจุบันจะพบ 4 ประเทศในเอเชียติดอันดับ 1 ใน 20
ที่ครองแชมป์มีลูกน้อยที่สุดในโลก ได้แก่ เกาหลี ใต้ สิงคโปร์
ญี่ปุ่น และไทย
อัตราเจริญพันธุ์รวม มักเป็นตัวชี้วัดที่ ใช้เปรียบเทียบว่า
ผูห้ ญิงชาติใดมีบตุ รจำ�นวนมากหรือน้อยต่างกันอย่างไร เกาหลีใต้
มีอัตราเกิดต่ำ�ที่สุดในเอเชียและต่ำ�ที่สุดในโลก สหประชาชาติ1
คาดว่า ระหว่างปี 2020-2025 สตรีชาวเกาหลี ใต้คนหนึ่งจะมี
บุตรเฉลี่ย 1.08 คนเท่านั้น อันดับสองในเอเชียคือสิงคโปร์
(1.24 คน) อันดับสามคือ ญี่ปุ่น (1.37 คน) ส่วนประเทศไทย
เป็ น อั น ดั บ สี่ ใ นเอเชี ย สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล คาดประมาณไว้ว่าผู้หญิงไทยคนหนึ่งจะมี
บุตรเฉลี่ย 1.53 คนตลอดวัยเจริญพันธุ์2
การที่ประเทศหนึ่งมีเด็กเกิดน้อยลงอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ทำ�ให้จำ�นวนเด็กลดลงอย่างมาก นโยบายการควบรวมโรงเรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนึ่งในผลกระทบอันเนื่องมาจาก
มีเด็กวัยเรียนลดลงอย่างมาก ประเทศไทยเคยมีเด็กเกิดใหม่
ปีละมากกว่า 1 ล้านคนในช่วง พ.ศ. 2506-2526 แต่ปัจจุบัน
มีเด็กเกิดใหม่เพียงปีละกว่า 6 แสนคนเท่านั้น ในอนาคตเรา
อาจไม่เห็นโรงเรียนตั้งอยู่ ในชุมชน ครูในโรงเรียนหรืออาจารย์
ในมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะไม่มีเด็กนักเรียนให้สอนหนังสือ
กันอีกต่อไปแล้ว
ป ร ะ ช า ก ร เ ป็ น
ทรั พ ยากรที่ สำ � คั ญ ใน
การพัฒนาประเทศทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
การศึ ก ษา งานวิ จั ย
และรวมถึ ง การกี ฬ า
ด้ ว ย คงจะดี ไ ม่ น้ อ ย
หากมีประชากรจำ�นวน
มากและหลากหลาย
เพื่อเพิ่มโอกาสคัดสรร
เด็กทีม่ รี า่ งกายแข็งแรง
เพื่ อ ฝึ ก ฝนให้ เ ป็ น นั ก
กีฬาเก่งๆ แต่หากมีเด็ก Hubo หุ่นยนต์วิ่งคบเพลิงโอลิมปิกแทน
เกิดน้อย จนประชากร มนุษย์ ในพย็องซัง ประเทศเกาหลี ใต้
มีจำ�กัด ผู้เขียนคิดว่า.. (PyeongChang 2018 Olympic
Winter Games)
ในอนาคตเราอาจจะ
ได้ช่วยกันโบกธงเชียร์ ที่มา: https://twitter.com/DennisHongRobot/
สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2563
กองทัพนักกีฬาหุ่นยนต์
ที่ ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแทนมนุษย์ก็เป็นได้.... “ไทยแลนด์สู้ ๆ”
1

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population
Division. (2019). “World Population Prospects 2019”.
2
สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล. (2563). สารประชากร
มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. สืบค้นเมื่อ
17 ธันวาคม 2563 จาก http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/Gazette.
aspx

ประชากรประชุมกัน

ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ

pattraporn.chu@mahidol.edu

เนื่องในโอกาสทีส่ ถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล กำ � ลั ง จะก้ า วสู่ ปี ที่ 50 ในปี 2564 จึ ง ได้ กำ � หนดจั ด
Prachakorn Forum ภายใต้หัวข้อ “ทบทวน ขบคิด มองอนาคต
หลังการมาเยือนของ COVID-19” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้
ที่ ได้จากงานวิจัยของสถาบันฯ ไปสู่สาธารณชน และเสนอแนะ
นโยบายเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ต่อกลุ่มประชากรต่างๆ โดยนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ของสถาบันฯ ในรูปแบบคลิปวิดี โอ
นอกจากนั้ น ทางสถาบั น ฯ ยั ง ได้ จั ด การเสวนาโต๊ ะ กลม
(roundtable talk) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา
10.00-11.00 น. ณ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อสังเคราะห์เนื้อหา บทสรุป รวมถึงข้อเสนอแนะ
เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
จากนักวิชาการของสถาบันฯ ที่ ได้น�ำ เสนอผลงานใน Prachakorn
Forum ไปแล้ว ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิ จ กุ ล รศ.ดร.ศิ ริ นั น ท์ กิ ต ติ สุ ข สถิ ต
รศ.ดร.สุรยี พ์ ร พันพึง่ และ รศ.ดร.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทกั ษ์
ดำ�เนินรายการโดย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ผู้ที่สนใจสามารถ
ติ ด ตามคลิ ป วิ ดี โ อเผยแพร่ ค วามรู้ แ ละการเสวนาโต๊ ะ กลม
ย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook Fanpage: The Prachakorn
(https://www.facebook.com/ThePrachakorn)
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
ครั้งที่ 1111 “การนำ�เสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Power BI
Desktop” นายวิชาญ ชูรัตน์, 2 ธ.ค. 63
ครั้งที่ 1112 “Growth Mindset” รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ,
9 ธ.ค. 63
ครั้งที่ 1113 “Disparity in access to healthcare services among
the community elderly in Mandalay Region, Myanmar: a crosssectional study” Dr. Yadanar Aung, 16 ธ.ค. 63
ครั้งที่ 1114 “พลวั ต รและวิ ถี ชี วิ ต คนญี่ ปุ่ น สู ง วั ย ในประเทศไทย”
อ.ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว, 23 ธ.ค. 63
ครั้งที่ 1115 “ภู มิ ทั ศ น์ ท่ี เ ปลี่ ย นไปในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ และ
องค์กรพัฒนาเอกชนไทยหลังทศวรรษ 1990” อ.ดร.ธีรพัฒน์ อังศุชวาล,
6 ม.ค. 64
ครั้งที่ 1116 “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม” รศ.ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์, 13 ม.ค. 64
ครัง้ ที่ 1117 “อาหารกับการแก้ปญ
ั หาสังคม” อ.ดร.จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร,
20 ม.ค. 64
ครัง้ ที่ 1118 “พฤติกรรม Dark Side ในทีท่ �ำ งาน” อ.ดร.ธนากร มูลพงศ์,
27 ม.ค. 64
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.edu

แชมป์หลายปีซ้อน...
คุณยายทวดชาวญี่ปุ่นที่มีอายุยืนยาว
ที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิต

ในปี 2564 นี้ แชมป์ของบุคคลทีม่ อี ายุยนื ยาวทีส่ ดุ ในโลกทีย่ งั มีชวี ติ อยู่
ยังเป็นของ คุณยายทวดคาเนะ ทานากะ (Kane Tanaka) ชาวญี่ปุ่น ซึ่งได้
ฉลองวันเกิดในวัย 118 ปี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
คุณยายทวดคาเนะ ในวัย 118 ปี ยังคงอาศัยอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ทีเ่ มืองฟูกโู อกะ และมักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการออกกำ�ลังกาย การคำ�นวณ
และการเล่นเกมหมากกระดานโอเทลโล่ นอกจากนี้ คุณยายทวดยังเป็น
คนกินเก่ง แถมยังชอบช็อกโกแลต
และน้ำ�อัดลมอย่างโค้กอีกด้วย
เมื่อถามถึงเคล็ดลับอายุยนื ยาว
ของคุณยายทวดคาเนะ ท่านตอบว่า
“กินอาหารอร่อยๆ และเรียนหนังสือ”
ซึ่ ง คุ ณ ยายทวดมี เ ป้ า หมายว่ า จะ
มีอายุยืนยาวไปจนถึง 120 ปี
ในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดของ
โควิด 19 ทำ�ให้คุณยายทวดแทบจะไม่มี โอกาสได้พบกับลูกหลานเหลนเลย
พวกเราหวังว่าคุณยายทวดคงได้มี โอกาสพบกับลูกหลานเหลนในเร็ววันนี้
ที่มาของเรื่องและภาพ: https://www.japantimes.co.jp/news/2021/01/02/
national/worlds-oldest-person-marks-118th-birthday-fukuoka/
สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564
aaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

ปี 2563 เป็นปีแรกที่มีเด็กเกิดในประเทศไทยต่ำ�กว่า 6 แสนคน

หลายประเทศประสบปัญหาการเกิดของประชากรลดลง
ประเทศไทยก็เช่นกัน ในช่วงปี 2506-2526 เป็นช่วงที่มีเด็กเกิด
เป็นจำ�นวนมากคือ ปีละกว่า 1 ล้านคน เรียกคนทีเ่ กิดในช่วงนัน้ ว่า
“ประชากรรุ่นเกิดล้าน” หลังจากนั้นประชากรก็ลดลงจนเหลือ
ไม่ถึง 6 แสนคนในปัจจุบัน

จำ�นวนการจดทะเบียนการเกิด พ.ศ. 2525-2563
ข้อมูล: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2525-2563

ข้ อ มู ล การจดทะเบี ย นการเกิ ด ของกรมการปกครอง
ส่ ง สั ญ ญาณเตื อ นว่ า การเกิ ด ของเด็ ก ไทยมี แ นวโน้ ม ลดลง
จากราว 1 ล้านคน ในปี 2525 เหลือเพียงราว 5 แสน 8 หมื่นคน
เท่ า นั้ น ในปี 2563 ประกอบกั บ การสู ง วั ย ของประชากร
การมีอายุทยี่ นื ยาว ทำ�ให้ โครงสร้างประชากรในอนาคต มีจ�ำ นวน
“ประชากรวัยเด็กลดลง” และ “ผูส้ งู อายุเพิม่ มากขึน้ ”
ทำ�ให้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะมี
สัดส่วนเด็ก (อายุต่ำ�กว่า 15 ปี) น้อยกว่าผู้สูงอายุ
เป็นครั้งแรกและมีแนวโน้มเช่นนี้ต่อไปในอนาคต
ขณะนี้ ประเทศไทยกำ � ลั ง เปลี่ ย นนโยบาย
สนับสนุนให้คนไทยมีลูกกันมากขึ้น แต่ดูเหมือนว่า
การเพิ่ ม จำ � นวนการเกิ ด จะเป็ น ไปได้ ย าก หรื อ
ประเทศไทยจะลองเปลี่ยนโจทย์ โดยมาให้ความ
สำ�คัญและส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การเกิด
ที่พร้อม รวมทั้งการเติบโตอย่างมีคุณภาพของ
เด็กไทยอย่างจริงจัง
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ข่าวสถาบันฯ
16 พ.ย. 63 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
จัดอบรมประเด็นจริยธรรมการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 7 c 25 พ.ย. 63 ผศ.ดร.ภูเบศร์
สมุทรจักร นำ�เสนอผลการวิจัยเรื่อง ทุนทางสังคม และการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดของ
ประชาชนจากสถานการณ์ โควิด 19 c 25 พ.ย. 63 อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด บรรยายเรื่อง
สถานะและความสำ�คัญของการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย c 25 พ.ย. 63 สถาบันฯ มอบ
อุปกรณ์ส�ำ นักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าสภาพพร้อมใช้งานให้แก่มลู นิธพิ ฒ
ั นาศักยภาพ
คนพิการ c 26 พ.ย. 63 ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำ�ยอง นำ�บุคลากรสถาบันฯ กล่าวคำ�อวยพร
และถวายมาลัยเพื่อสักการะพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ในพิธีอัญเชิญ “พระพุทธ
มหิดลมงคลปัญญาญาณ” ประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ c 27 พ.ย.
63 สถาบันฯ เป็นเจ้าภาพ “ทำ�บุญเดือนเกิด” เดือนพฤศจิกายน c 28-30 พ.ย. 63
รศ.ดร.สุชาดา ทวีสทิ ธิ์ จัดอบรมพนักงานสัมภาษณ์ โครงการสำ�รวจความรุนแรงในครอบครัว
จังหวัดชายแดนใต้ c 2 ธ.ค. 63 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา รายงานความก้าวหน้าโครงการ
โรงเรียนฉลาดเล่น โดยทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำ�สังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล c 3 ธ.ค. 63 อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด นำ�เสนอผลการวิจัยโครงการพัฒนางานวิจัย
เชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย c 4 ธ.ค. 63 น.ส.พลอยชมพู
สุคัสถิตย์ ต้อนรับคณะจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ศึกษาดูงานด้านระบบงานสารบรรณ:
โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ c 4 ธ.ค. 63 ผศ.ดร.จรัมพร โห้ล�ำ ยอง ร่วมพิธที �ำ บุญตักบาตร
ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร c 4 ธ.ค. 63 รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ จัดอบรม Public
Health Evaluation (Part I) c 7 ธ.ค. 63 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย มอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียน และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่ โรงเรียน ในเขตอำ�เภอพุทธมณฑล จำ�นวน
7 โรงเรียน เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม c 10-11 ธ.ค. 63
ศ.เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เป็นวิทยากรอบรมการเขียน Policy Brief
ให้กับโครงการเชิงนโยบายเพื่อลดภาวะน้ำ�หนักเกินและโรคอ้วนของคนไทย c 14 ธ.ค. 63
รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย แสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาศ เป็นบุญ ศิษย์เก่าหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาสังคมวิทยา
จาก วช. c 16 ธ.ค. 63 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย ต้อนรับผู้แทนจากสมาคมคนพิการทาง
การเคลื่อนไหวสากล รับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ ไฟฟ้า และอุปกรณ์สำ�นักงาน
รูป 1 c 17 ธ.ค. 63 รศ.ดร.ศิรินันท์กิตติสุขสถิตและโครงการการสร้างเสริมครอบครัว
มีสุขเพื่อคนทำ�งานองค์กร จัดประชุมกลยุทธ์การเขียนบทความ  c 18 ธ.ค. 63 สถาบันฯ
จัดเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 1 “ก้าวสู่ปีที่ 50” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (Prachakorn
Forum) หัวข้อ “ทบทวน ขบคิด มองอนาคต หลังการมาเยือนของ COVID-19” รูป 2
c 21 ธ.ค. 63 ว่าทีร่ อ
้ ยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒมิ าประกรณ์ ผศ.ดร.ดุสติ า พึง่ สำ�ราญ จัดกิจกรรม
จัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงเพศสภาพของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ c 21 ธ.ค. 63
รศ.ดร.ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต จัดงาน “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสขุ ” ประจำ�ปี 2563 มอบโล่
รางวัลให้กบั องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสขุ รูป 3 c 22 ธ.ค. 63 รศ.ดร.ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต
เข้าพบ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชเู พชร ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม c 23-24 ธ.ค. 63 อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด จัดประชุมถอดบทเรียน
การดำ�เนินงานของโครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำ�งาน รูป 4 c 8 ม.ค. 64
สถาบันฯ ต้อนรับฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัทไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) เข้ารับ
บราเก่าเสื่อมสภาพที่ ได้รับจากการบริจาคภายใต้แนวคิด Zero Waste
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