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ผู้อำ�นวยการคนที่ 7 ของสถาบันฯ

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ได้รบั การแต่งตัง้ จากสภามหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ผู้ อำ � นวยการสถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
ตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สืบต่อจากผู้อำ�นวยการคนที่ 6
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง

ซิก้า…..ไวรัสพันธุ์ โหด
อุบตั กิ ารณ์ของโรคระบาดไข้ ไวรัสซิกา้ อย่างรวดเร็วเมื่อปลายปี
ที่แล้วในกลุ่มประเทศทวีปอเมริกา พบผู้ป่วยราว 5 ล้านราย ใน
ประเทศพื้นที่เสี่ยงมากกว่า 30 ประเทศ บราซิลเป็นประเทศที่
ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็น
สถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปีนี้ เพื่อให้รัฐบาลใน
ประเทศพื้นที่เสี่ยงมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับโรคระบาด
ดังกล่าว
มีการพบเชื้อไวรัสซิก้าครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2490 ในน้ำ�เหลือง
ลิงพันธุ์รีสัส ซึ่งอยู่ในป่าซิก้า ประเทศยูกันดา และพบในคนเมื่อ
พ.ศ. 2495 ในยูกันดาและแทนซาเนีย โรคไข้ ไวรัสซิก้ามียุงลาย
เป็นพาหะนำ�โรค ความรุนแรงของโรคที่ทั่วโลกให้ความสนใจ
คือ การติดเชื้อในสตรีตั้งครรภ์ เพราะมีผลกระทบต่อทารกใน
ครรภ์ ที่ ค ลอดจากมารดาที่ ติ ด เชื้ อ ซึ่ ง จะมี ศี ร ษะเล็ ก กว่ า ปกติ
(Microcephaly) ระบบการเติบโตของสมองถูกทำ�ลายอย่าง
รุนแรง อัตราการตายในทารกสูง ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน
หรือวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง ทางเลือกเพื่อลดความเสี่ยง
คือ ป้องกันไม่ให้ยงุ ลายกัด กำ�จัดแหล่งเพาะพันธุย์ งุ และหลีกเลีย่ ง
การเดินทางหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงของโรคนี้
เฉพาะในบราซิล พบว่ามีผตู้ ดิ เชือ้ ประมาณ 1.5 ล้านราย และใน
กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ทั่วไป ระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง มกราคม
พ.ศ. 2559 คลอดทารกศีรษะเล็กกว่ามาตรฐาน 4,180 ราย เปรียบ
เทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาดที่พบเพียง 150 ราย ซึ่งเป็น
ข้อยืนยันในระดับหนึ่งว่าไวรัสซิก้าสามารถติดต่อจากแม่ติดเชื้อสู่
ทารกในครรภ์ได้ โดยเชือ้ ไวรัสผ่านทางรกและสายสะดือ การตรวจ
สอบความผิดปกติด้วยวิธีอัลตราซาวด์และการตรวจด้วยคลื่นแม่
เหล็กในขณะสตรีตงั้ ครรภ์สปั ดาห์ที่ 20 อาจบ่งชีส้ ภาวะหรือขนาด
ศีรษะของทารกและการพัฒนาของสมองได้ จากรายงานของ
The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
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กรณีของรัฐเท็กซัสที่เฝ้าระวังสตรีตั้งครรภ์ 9 ราย ที่เดินทางไป
ประเทศพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้ ไวรัสซิก้า จากผลการติดตาม
มี 2 รายพบความผิดปกติขั้นรุนแรงของทารกในครรภ์และทารก
ตายคลอด อีก 2 ราย สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการทำ�แท้ง มีเพียง
1 รายที่ศีรษะเล็กกว่าปกติ และอีก 2 ราย คลอดทารกภาวะปกติ
อีก 2 รายยังไม่ครบกำ�หนดคลอด แม้ว่าพบทารกที่คลอดมาแล้ว
ศีรษะเล็กกว่าปกติเพียง 1 ราย จากจำ�นวนผูป้ ว่ ย 9 ราย มีผลทันที
ต่อการเฝ้าระวังผูป้ ว่ ยรายใหม่เพื่อยืนยันผล

ทารกแรกคลอดจากแม่ติดเชื้อไวรัสซิกา มีศีรษะขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน
ภาพ: หนังสือพิมพ์ The Guardian วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็นที่กำ�ลังถกเถียงกันนอกเหนือจากหลักฐานบ่งชี้ว่า
ไวรัสซิกา้ เป็นมหันตภัยสำ�หรับสตรีตงั้ ครรภ์และทารก คือประเด็น
ว่าด้วยการเข้าถึงการทำ�แท้งในกรณีที่สตรีสงสัยว่าจะมีความ
เสี่ยงต่อการคลอดทารกศีรษะเล็กกว่าปกติและขอทำ�แท้ง เพราะ
เป็นกรณีละเอียดอ่อน และควรจะมีมาตรการที่เหมาะสมอย่างไร

การร้องขอหรือเข้าถึงการบริการเพื่อสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์
และที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด คื อทารกแรกเกิด นั้นควรอยู่ ในความดูแล
หรือได้รับการวินิจฉัยอย่างไร ถ้าการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
และการบริการสาธารณสุขสำ�หรับประเด็นนี้ ไม่เป็นไปเพื่อระงับ
ความรุนแรงของโรคระบาดที่มีผลต่อประชากรทั่วโลก เพราะ
โลกปัจจุบันมีการติดต่อไปมาหาสู่กันทั่วทุกมุมโลก ย่อมหมายถึง
โอกาสการเข้าสู่พื้นที่เสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยเอื้ออีกประการหนึ่ง
การทำ�แท้งที่ ไม่ปลอดภัยอาจเป็นทางเลือกที่สตรีตั้งครรภ์จำ�ใจ
ต้องเลือก
นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานที่ต้องมีการวิจัยอย่างเข้มข้น
อี ก ว่ า ไข้ ไ วรั ส ซิ ก้ า อาจติ ด ต่ อ กั น ได้ ท างเพศสั ม พั น ธ์ โดย
The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
ของอเมริกา เพิ่มมาตรการให้ประชาชนในประเทศที่เป็นพื้นที่
เสี่ ย งให้ ต ระหนั ก รู้ ด้ า นการป้ อ งกั น การแพร่ เ ชื้ อ คื อ การมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยด้วยการใช้ถุงยางอนามัยในกรณีที่ชาย
หรือหญิงมีอาการต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสซิก้า ได้มีการ
รณรงค์ ในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นในประเทศบราซิล ด้วยการจัด
กำ�ลังทหารหลายพันนายแจกเอกสารคำ�แนะนำ�เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุด
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คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 36 ฉบับที่ 3
“พรรคคอมมิวนิสต์จนี ได้ประกาศยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวเมื่อ
เดือนอะไร และอนุญาตให้คู่สมรสมีลูกได้กี่คน”
เฉลย : เดือนตุลาคม และมีลูกได้ 2 คน
รายชื่อผูท้ ตี่ อบถูกและจับสลากได้รบั รางวัล กรุงเทพฯ: ธเนศ  
กองประเสริฐ ปัตตานี: นิรมล ศรีราม พระนครศรีอยุธยา: สายฝน  
เทียนงาม สมุทรปราการ: อัสนี ทองนิรมล
รายชื่อผูท้ ต่ี อบถูก กรุงเทพฯ: พฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง; สรินยา
ปันโยยศ; ญาญี หทัยพิชติ ชัย; สุธดิ า จรรยาประเสริฐ; วารุณี สารส
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ สงขลา: สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 36 ฉบับที่ 4
“นายอำ�เภอที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทยมีชื่อว่าอะไร
และอยู่จังหวัดไหน”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า
12 หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15
พฤษภาคม 2559 (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณาแจ้งที่
อยูข่ องท่านด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีทที่ า่ นได้รบั รางวัล)
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ต อบถู ก และได้ รั บ รางวั ล ในฉบั บ หน้ า
“ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 36 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม
2559)

ประเทศกลุ่มอาเซียนฉลองปีใหม่ วันไหนกันแน่?

รีนา ต๊ะดี
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สตรีตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแล
ภาพ: สำ�นักข่าวรอยเตอร์ 28 มกราคม 2559

สำ � หรั บ สถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส ซิ ก้ า ในประเทศไทย
ช่วงพ.ศ. 2555-2558 พบรายงานผู้ป่วย 2-5 ราย ไม่มีผู้ป่วย
รายใดเสียชีวิต ขณะนี้ ไม่พบรายงานผู้ป่วยซึ่งทำ�ให้มั่นใจได้ ใน
ระดับหนึ่งว่าประเทศไทยไม่ ใช่เขตโรคระบาดดังกล่าว อย่างไร
ก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการคุมเข้ม โดยต้องแจ้งเหตุ
ถ้าพบผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการเข้าข่ายโรคติดเชือ้ ไวรัสซิกา้ เช่น มีไข้ต�ำ่ ๆ
ประมาณ 38 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ มีผนื่ แดงขึน้ ตามผิวหนัง
อาการปวดข้อ
ไวรัสซิกา้ จะอยูห่ รือจะไปขึน้ อยูก่ บั การทำ�งานแข่งกับเวลา
ของนักวิทยาศาสตร์
aaaaaaaaa

เนื่องจากจดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับของเดือน เมษายนพฤษภาคม ช่วงนี้มีวันหยุดยาว “วันสงกรานต์” 13-15 เมษายน
หรือ “ปีใหม่ไทย” แต่รู้หรือไม่ว่าไม่ ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
ที่มีวันปี ใหม่ ในช่วงเวลานี้ ประเทศเพื่อนบ้านก็มีวันปี ใหม่ ในช่วง
เวลาใกล้เคียงกับไทย วันปีใหม่พม่าเรียกว่า Thingyan ตรงกับ
วันที่ 13-15 เมษายนเหมือนของไทย ประเทศลาวเรียกวันปีใหม่
ลาวว่าสงกรานต์เช่นเดียวกับไทย แต่ตรงกับวันที่ 14-16 เมษายน
ส่วนกัมพูชาเรียกวันปีใหม่ของตนว่า Choul Chnam Thmey ตรง
กับวันที่ 13-16 เมษายน นอกจากนี้ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลาม ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ยัง
เฉลิมฉลองวันปีใหม่ที่ เรียกว่าวัน Hijri New Year ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั
ปฏิทนิ ของอิสลามว่าจะตรงกับวันทีเ่ ท่าไรในแต่ละปี สำ�หรับปีนี้ตรงกับ
วันที่ 2 ตุลาคม สำ�หรับประเทศที่มีประชากรเชื้อสายจีนจำ�นวน
มาก เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฉลองวันปีใหม่จีนหรือตรุษจีนซึ่งขึ้น
อยูก่ บั ปฏิทนิ จันทรคติ ปีนตี้ รงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวียดนามฉลอง
วันปี ใหม่เวียดนามในช่วงเวลาเดียวกับวันตรุษจีน แต่เรียกว่า
วัน Tet โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์
จะเห็นได้ว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม นอกจากทำ�ให้
ประเทศกลุม่ อาเซียนเฉลิมฉลองวันปีใหม่สากลคือวันที่ 1 มกราคม
แล้ว ยังเฉลิมฉลองวันปีใหม่ตามวัฒนธรรมของตนเองอีกด้วย
ที่ ม า: http://www.asean.org/storage/2015/12/ASEAN-NationalHolidays-2016.pdf
**แก้ ไขคำ�ผิดฉบับ กุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 ประเทศฟิลปิ ปินส์เรียกก๋วยเตีย๋ วว่า
“มีกี” มิใช่ประเทศบรูไน ขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

2/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 v เมษายน- พฤษภาคม 2559 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

ผู้ยากไร้บนโลกใบนี้

จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าอุตสาหกรรมการผลิต ตาราง 1 จำ�นวนประชากรและร้อยละของประชากรที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ขนาดใหญ่ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้ง
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติขนาด
ใหญ่ ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายหลีกเลี่ยงการ
จ่ายภาษี ให้รัฐ รายงานจาก Oxfam ระบุ
ว่าทรัพย์สินราว 7.6 หมื่นล้านดอลลาร์ของ
อภิมหาเศรษฐี โลก หมุนเวียนอยู่ ในระบบ
การเงินของโลกนอกประเทศเพื่อหลีกเลี่ยง
ภาษี การหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติ
ที่มองหาประเทศสำ�หรับเป็นฐานการผลิตที่มี
ทั้งวัตถุดิบและแรงงานราคาถูกสำ�หรับผลิต ที่มา: ปรับจาก FAO The State of Food Insecurity in the world 2015 p. 8
สินค้าเพื่อจำ�หน่ายให้ผู้บริโภคทั่วโลก มีผลต่อ
ประเทศด้อยพัฒนาที่เป็นฐานการผลิตที่ต้องเสียผลประโยชน์ ดอลล่าร์/วัน (ประมาณ 65 บาท) UNFAO แสดงสถิติประชากร
อย่างน้อยแสนล้านดอลลาร์/ปี จำ�นวนเงินมหาศาลดังกล่าว โลกที่เข้าข่ายทุพโภชนาการ แบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ แสดง
ไว้ ในตาราง 1
ถ้าเล่นกันตามกติกาคงจะถึงมือคนยากจนบ้างไม่มากก็น้อย
ความยากจนหรือความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นในประเทศกำ�ลัง
การพั ฒ นาที่ ห ลงลื ม คนรากหญ้ า และการแบ่ ง ปั น
พัฒนานั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการประกอบกัน นอกเหนือ
ทรัพยากรที่ขาดสมดุล
จากโครงสร้างและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่ต่างแย่งชิง
การใช้ พ ลั ง งานเพื่ อ การพั ฒ นานั้ น มี ส่ ว นทำ � ให้ โ ลกร้ อ น ผลประโยชน์และทรัพยากร อาทิ ความขัดแย้งทางการเมือง
เนื่องจากมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ปัญหาสังคมที่ผลักใสให้คนยากจน จนลงเรื่อยๆ ตัวอย่าง ความ
ประมาณ 36,000 ล้ า นตั น /ปี ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ ขัดแย้งทางการเมืองในประเทศปากีส ถานมีประชากรได้ รับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เมื่อโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ผลที่ตาม ผลกระทบพลัดทีน่ า คาทีอ่ ยูถ่ งึ 28 ล้านคน เช่นเดียวกับประเทศ
มามีมากมาย เช่น ผลิตผลภาคเกษตรกรรมไม่แน่นอน พลังงาน ไนจีเรีย ทีป่ ระชากร 19 ล้านคน ต้องเผชิญชะตากรรมคล้ายๆ กัน
ที่มีความจำ�เป็นสำ�หรับชีวิตประจำ�วัน เช่น ไฟฟ้า มีจำ�นวนจำ�กัด
เพราะถูกใช้ ไปในเรื่องเกินความจำ�เป็น แทนทีจ่ ะแบ่งปันกันอย่าง
พอเพียงเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา และสาธารณสุข สำ�หรับ
ประชากรในถิ่นทุรกันดาร
ประชากรโลกราว ร้อยละ 18 หรือ 1,300 ล้านคน ไม่มไี ฟฟ้าใช้
ในจำ�นวนนี้ 1 พันล้านคน อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกา และ 300
ล้านคน อยู่ในประเทศอินเดีย
ผลกระทบจากการใช้พลังงานที่ขาดสมดุลมีผลต่อปริมาณ
อ า ห า ร ที่ ผ ลิ ต ไ ด้
เมื่ อ ผลผลิ ต น้ อ ยลง
ราคาก็ ต้ อ งสู ง ขึ้ น
ความอยู่รอดจากกองขยะของผู้ยากไร้
ตามปริ ม าณความ
ภาพ: Masaru Goto ธนาคารโลก 2008 Photo ID mgo-00476
ต้องการ ผู้มีรายได้
ประชากรโลกปัจจุบันมีราวๆ 7 พันล้านคน และจะเพิ่ม
น้อยเดือดร้อนกลาย
เป็
น
9 พันล้านคน ในพ.ศ. 2593 และจะแย่งกันกินแย่งกัน
เป็นเรื่องปกติ สถิติ
ข อ ง ธ น า ค า ร โ ล ก อยูอ่ ย่างไม่ต้องสงสัย
พ.ศ. 2555 ระบุว่า
aaaaaaaaa
ประชากรโลก ราว
เด็กในประเทศแทนซาเนียต้องหาความรู้
702 ล้านคน มีราย
ใต้แสงเทียน
ได้ เ ฉลี่ ย เพี ย ง 1.9
ภาพ: Gates Note 2016
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อารีย์ พรหมโม้
ประเด็นทางประชากรและสังคม
aree.prohmmo@gmail.com
เมื่อองค์การยูนิเซฟรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงในเด็ก
ท่านผู้อ่านเคยเห็น หรือเคยได้ยินข้อความดังต่อไปนี้บ้าง
หรือไม่ ‘ความรุนแรงสร้างความห่างเหินในใจเด็ก’ หรือ ‘เลีย้ งลูก
อย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง’ หรือ ‘ห่างเหิน (Distance) หยุด
ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ถ้าไม่อยากให้สง่ิ นีเ้ กิดขึน้ กับครอบครัวคุณ’
ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อความในโครงการรณรงค์
เพื่ อ ยุ ติ ค วามรุ น แรงต่ อ เด็ ก ที่ อ งค์ ก ารกองทุ น เพื่ อ เด็ ก แห่ ง
สหประชาชาติ หรือ ‘องค์การยูนิเซฟ’ ร่วมกับกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อเด็ก ด้วยแนวคิด เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักที่มุ่งเน้นให้พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ตลอดจน
ประชาชนทัว่ ไป ได้ตระหนักถึงผลกระทบของความรุนแรงทีม่ ตี อ่
เด็ก ปรับเปลีย่ นทัศนคติและพฤติกรรม และหยุดใช้ความรุนแรง
ต่อเด็กทุกรูปแบบ นอกจากนัน้ แล้วยังมีการส่งเสริมวิธเี ลีย้ งดูเด็ก
แบบถูกวิธีด้วยการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก ได้แก่ ให้ความมั่นใจ
(Confidence) ให้ความเข้าใจ (Understanding) ให้ความไว้ ใจ
(Trust) และ ให้ความเห็นใจ (Empathy) หรือ CUTE
การรณรงค์ครั้งนี้มีสื่อเป็นภาพยนตร์ความยาว 15 และ 30
วินาที ออกเผยแพร่ทางโทรทัศน์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ
ด้านจิตใจที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งผู้ ใหญ่อาจคาดไม่ถึง โดยเน้น
ข้อความ ‘ความรุนแรงสร้างความห่างเหินในใจเด็ก’ ออก
อากาศตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2558 นอกจาก
การเผยแพร่ทางโทรทัศน์แล้วก็ยงั มีการรณรงค์ผา่ นสื่อต่างๆ ทัง้
เว็บไซต์ www.endviolencethailand.org และทางโซเชียลมีเดีย
พร้อมแฮชแทก #ENDviolence ตลอดจนโปสเตอร์ แผ่นพับ และ
จัดกิจกรรมโรดโชว์ ให้ความรูแ้ ก่พอ่ แม่และผูด้ แู ลเด็กทัว่ ประเทศ
อะไรคื อ ความรุ น แรงต่ อ เด็ ก ความรุ น แรงที่ ส ามารถ
สร้างผลกระทบต่อเด็กๆ ทั้งทางร่างกาย และทางจิตใจ มีอยู่
4 รูปแบบด้วยกัน คือ 1) ความรุนแรงทางร่างกาย 2) ความรุนแรง
ทางอารมณ์และจิตใจ 3) ความรุนแรงทางเพศ และ 4) การทอดทิง้
ละเลย
u ความรุนแรงทางร่างกาย หมายถึง การกระทำ� หรือละเลย
ที่จะกระทำ�ของพ่อแม่ หรือผู้ดูแลเด็กที่อยู่ ในฐานะรับผิดชอบ
เด็ก หรือผู้มีอำ�นาจเหนือเด็ก ผู้ที่เด็กไว้วางใจ ที่ทำ�ให้เกิดการ
บาดเจ็บ อันตราย หรือทำ�ให้เสี่ยงที่จะเกิดอันตราย ต่อร่างกาย
ของเด็ก อาจเกิดขึ้นครั้งเดียวหรือเกิดขึ้นซ้ำ�ๆ เช่น การชก ตบ
ตีด้วยวัตถุ เช่นไม้เรียว จับตัวเขย่าหรือโยน บีบคอ
u ความรุนแรงทางอารมณ์และจิตใจ หมายถึง การตอบ
สนองต่ออารมณ์ของเด็กอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งมีผลทำ�ให้เกิด
ผลเสียร้ายแรงและต่อเนื่องต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก
เช่น การกระทำ�หรือพูดข่มขู่ ให้เด็กกลัว ทำ�ให้เด็กรู้สึกว่าไม่มี
คุณค่า ไม่มีคนรัก รู้สึกอับอาย การถูกเลือกปฏิบัติ ลำ�เอียงต่อ
เด็ก หรือการคาดหวังที่เกินความสามารถของเด็ก

ความรุนแรงทางเพศ หมายถึง การกระทำ�ทางเพศซึง่ เด็ก
ไม่สามารถเข้าใจว่าเป็นการล่วงละเมิด หรือเด็กอยู่ในฐานะที่ยัง
ไม่พร้อมทางด้านพัฒนาการที่จะให้คำ�ยินยอมได้ หรือเป็นการ
กระทำ�ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย หรือความเชื่อในสังคม การทารุณกรรม
ทางเพศ เป็นการกระทำ�ที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กและผู้ ใหญ่ หรือ
ระหว่างเด็กด้วยกัน ซึ่งเด็กผู้กระทำ�มีอายุมากกว่าหรืออยู่ ใน
สถานะมีความรับผิดชอบ มีอำ�นาจเหนือเด็ก หรือได้รับความ
ไว้วางใจจากเด็กผู้ถูกกระทำ�  เช่น ข่มขืน สำ�เร็จความใคร่
การชักนำ�ให้เด็กได้รับรู้สิ่งไม่เหมาะสมเรื่องเพศ รวมทั้งการให้
เด็กดูหรือร่วมผลิตสื่อทางเพศ
u การทอดทิ้ ง ละเลย หมายถึ ง ความบกพร่ อ งในการ
จัดหาสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ด้าน เช่น
อาหาร สุขภาพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา พัฒนาการทางอารมณ์
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ในบริบทที่ครอบครัวหรือผู้ดูแลมี
ความสามารถที่จะจัดหาได้ตามสมควร รวมถึงความบกพร่องใน
การดูแลและปกป้องเด็กจากภยันตรายต่างๆ
ความรุนแรงต่อเด็กทัง้ หลายนัน้ สร้างความทุกข์ทรมานให้กบั
เด็ก มีผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพเด็ก ส่งผลให้ครอบครัว
ต้องแบกรับภาระที่ยาวนาน ทั้งการรักษาพยาบาล การบำ�บัด
ฟื้นฟูทั้งผู้กระทำ�และผู้ถูกกระทำ�  รวมถึงสมาชิกในครอบครัว
ทำ�ให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำ�นวนมากในการแก้ ไขปัญหา
ดังกล่าว
การรณรงค์ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะสร้างความตระหนัก
ให้สงั คมได้รบั รูถ้ งึ ปัญหาเกีย่ วกับความรุนแรงต่อเด็ก แต่การทีจ่ ะ
ให้บรรลุถงึ เป้าหมายสูงสุดของการรณรงค์นนั้ คงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมในการปรับเปลีย่ นทัศนคติ เพื่อ
ลดหรือขจัดความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ ส่งเสริมพ่อแม่เพื่อ
การเลีย้ งดูลกู และการสร้างวินยั เชิงบวกที่ ไม่ใช้วธิ กี ารรุนแรงเลย
u
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กมลชนก ขำ�สุวรรณ
เวทีวิจัยประชากรและสังคม
kamolchanok.khu@mahidol.ac.th
การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของผู้สูงอายุไทย: ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด
ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุตามความเข้าใจทั่วๆ ไป คือ ผู้ที่มี
หลังโกง ผมสีขาว หูตึง ตามองไม่ชัด ฟันหลุด เคลื่อนไหวช้า
ขี้ห ลงขี้ลืม มี โ รคประจำ � ตั ว ไร้ ส มรรถนะ ดู แ ลตั ว เองไม่ ไ ด้
การวาดภาพผู้ สู ง อายุ ใ ห้ มี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วเป็ น วยาคติ
หรื อ ทั ศ นคติ เ ชิ ง ลบ ที่ ทำ � ให้ ผู้ สู ง อายุ ก ลายเป็ น ภาระของ
ครอบครัวและสังคม และเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ ให้ผู้สูงอายุ
มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง เนื่องจากเป็นการสะท้อน
ความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าว
คลีค่ ลายลง เพราะประชากรสูงอายุของประเทศไทยจะยังคงเพิม่
ขึ้นต่อไปทั้งสัดส่วนและจำ�นวน จำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ
เชิงลบที่สังคมมีต่อผู้สูงอายุให้หมดสิ้นไป
การปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบที่สังคมมีต่อผู้สูงอายุวิธีหนึ่ง
คือ การสร้างการปรับเปลี่ยนผ่านชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ
จังหวัด ซึ่งกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ดำ�เนินการให้มีขึ้นทุกจังหวัด เพื่อใช้เป็นเวทีถ่ายทอด ส่งเสริม
อนุรกั ษ์ พัฒนา และฟืน้ ฟูความรู/้ ภูมปิ ญ
ั ญาของผูส้ งู อายุรว่ มกับ
คนวัยอื่นๆ สำ�หรับนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
ผลการศึกษาเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนงานคลังปัญญา
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ” ดำ�เนินการโดยสถาบันวิจัยประชากร
และสังคมในช่วง พ.ศ. 2557-2558 ได้สร้างมาตรฐานชมรม
คลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด สำ�หรับใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ เ ชิ ง บวกของผู้ สู ง อายุ ใ ห้ เ ป็ น รู ป ธรรม
มากขึ้น โดยกำ�หนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ ในการติดตามประเมินผล
การดำ�เนินงานที่ชัดเจน ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านบริหารจัดการ ด้านการขับเคลื่อนงาน ด้านการส่งเสริม
การจัดกิจกรรม และด้านความสำ�เร็จขององค์กร
ในปีแรก (พ.ศ. 2559) มีตวั ชีว้ ดั จำ�นวน 45 ตัวชีว้ ดั เพื่อใช้
เป็นแนวทางดำ�เนินงานสู่ความมีมาตรฐานสำ�หรับชมรมคลัง
ปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดที่ยังไม่พัฒนา ส่วนจังหวัดที่มีผลการ
ดำ�เนินงานสู่ความมีมาตรฐานแล้ว จะดำ�เนินการขยายผลไปยัง

ระดับอำ�เภอ เพื่อนำ�ร่องให้กับจังหวัดอื่นๆ โดยจะมีการปรับปรุง
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ ไปสู่เกณฑ์การประเมินที่สูงขึ้นในปีต่อๆ ไปใน
ลักษณะขัน้ บันได เพื่อให้ทกุ จังหวัดสามารถขับเคลื่อนการดำ�เนิน
งานด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุได้ สำ�หรับเป้าหมาย
สุดท้ายก็คือ ทุกจังหวัดสามารถดำ�เนินการจดทะเบียนชมรม
คลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เพื่อให้มี
ความพร้อมในการจัดกิจกรรมของชมรมฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ยัง่ ยืน
และตกทอดถึงลูกหลาน
ผลผลิตและผลลัพธ์ ของการดำ�เนินงานตามมาตรฐานฯ
วัดได้จากตัวชี้วัดความสำ�เร็จ 3 ระดับ คือ 1) ระดับองค์กร
หรือชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด จะมีจำ�นวนองค์ความรู้
ด้านภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนกรมกิจการ
ผูส้ งู อายุ จะมีฐานข้อมูลกลางด้านผูส้ งู อายุทมี่ ภี าพลักษณ์เชิงบวก
ในภาพรวมของประเทศ 2) ระดับชุมชน จะทำ�ให้คนในชุมชนรับรู้
ถึงผลงานของผูส้ งู อายุ ยอมรับผูส้ งู อายุ และปรับเปลีย่ นทัศนคติ
ที่มีต่อผู้สูงอายุไปในทิศทางบวกมากขึ้น 3) ระดับบุคคล จะทำ�ให้
ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้ รู้สึกมีความสุข พึงพอใจในชีวิต
และมีความภาคภูมิใจที่สามารถทำ�ประโยชน์แก่ส่วนรวม ส่งผล
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ส่วนกลาง ได้ดำ�เนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับ
เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
ที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัด (เจ้าหน้าที่พมจ.) คณะกรรมการบริหาร
ชมรมคลังปัญญาผูส้ งู อายุทว่ั ประเทศ และภาคีเครือข่ายทีด่ �ำ เนิน
การเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำ�เครื่องมือ
ไปปฏิบัติ โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่พมจ.
ทั่วประเทศ ต้องนำ�เสนอผลการนำ�มาตรฐานฯ ไปปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการประเมินผลมาตรฐานของส่วนกลาง
การดำ�เนินการเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามช่วย
กันสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในหลากหลายมิติ ให้กับผู้สูงอายุ
ในชมรมคลังปัญญาฯ อย่างไรก็ตามยังมีผู้สูงอายุนอกชมรม
คลังปัญญาอีกจำ�นวนมาก การทำ�อย่างไรให้ผู้สูงอายุเหล่านั้น
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ จึงเป็นความท้าทายสำ� หรับ
นักวิจยั นักวิชาการ และผูส้ นใจ ทีจ่ �ำ เป็นต้องช่วยกันพัฒนาโจทย์
วิจัย กระบวนทรรศน์ ในการศึกษา ทฤษฎีที่นำ�มาอธิบาย และวิธี
วิทยาการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อช่วยกันสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก
ของผู้สูงอายุทั้งในและนอกชมรมคลังปัญญาฯ ให้มากขึ้นกว่า
ทีผ่ า่ นมา เพื่อให้สงั คมไทยทีป่ ระกอบไปด้วยผูส้ งู อายุจ�ำ นวนมาก
เต็มไปด้วยความหวังและมีศักยภาพ
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ตายอย่างมีคุณภาพ

“ปีใหม่ ใช่จะมีชีวิตใหม่
เพียงชีพเก่าหมดไปอีกปีหนึ่ง
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้คำ�นึง เพียงเข้าถึงปรมัตถ์สัจธรรม
ให้เวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเถิด กาลบังเกิดใหม่เก่าทุกเช้าค่ำ�
ครองสติสัมปชัญญะเป็นประจำ� เก่าไฉน ใหม่ฉนำ� ไม่สำ�คัญ”

ผมแต่งกลอนบทนีข้ ณะขับรถคนเดียวจากบางปะกงกลับบ้าน
ศาลายาในค่ำ�คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คืนนั้นเป็นคืนสุดท้าย
ของปี อีก 3-4 ชั่วโมงก็จะขึ้นปีใหม่ 2559 คนไทยจำ�นวนหนึ่ง
กำ�ลังเตรียมนับถอยหลังเพื่อโห่ร้องต้อนรับวินาทีแรกของปีใหม่
คนไทยอีกจำ�นวนไม่น้อยเข้าวัดเตรียมร่วมกิจกรรมสวดมนต์
ข้ามปี และคงมีคนไทยจำ�นวนมากไม่ยินดียินร้ายกับคืนสุดท้าย
ของปี โดยยังคงทำ�กิจวัตรของตนไปตามปกติ
หลายปีมาแล้วที่ผมไม่ ให้ความสำ�คัญมากนักกับวันส่งท้าย
ปีเก่าและต้อนรับปี ใหม่ บางทีก็สงสัยตัวเองว่าเป็นเพราะอายุ
มากขึ้นหรืออย่างไร ความรู้สึกต่อวันปีใหม่จึงเปลี่ยนไป คิดถึง
เมื่อตอนเป็นเด็กวัยรุ่น ผมเคยตื่นเต้นสนุกสนานในคืนวันขึ้น
ปีใหม่ ปีหนึ่ง เพื่อนร่วมชั้นเรียนที่เทพศิรินทร์ชวนผมซื้อตั๋วเพื่อ
เข้าดูภาพยนต์ข้ามปีที่เฉลิมกรุง ตั๋วสำ�หรับที่นั่งสองแถวหน้า
ใกล้ชิดดาราบนจอราคาเพียง 5 บาท ปีหนึ่ง เพื่อนชวนไปเดิน
ลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สนามหลวง ยังเป็นเด็กเล็กก็เพลิดเพลิน
กับการดูหนุ่มสาวกระเซ้าหยอกเอินกัน เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน
มีการจุดพลุ ต่างเปล่งเสียงไชโยโห่ร้องรับปี ใหม่กันอึงคะนึง
เมื่ อ เป็ น หนุ่ ม ทั้ ง หนุ่ ม น้ อ ยและหนุ่ ม ใหญ่ บ่ อ ยครั้ ง ที่ ผ มกั บ
ผองเพื่อนตัง้ วงเหล้าสนุกสนานเฮฮากันข้ามปี ในวงเหล้า พวกเรา
คุยกันอย่างออกรส ต่อปากต่อคำ�กันอย่างแหลมคม เราร้องเพลง
กันโดยไม่ต้องมีเครื่องดนตรีประเภทเป่า ดีด สี มีแต่มือ ตะเกียบ
ช้อนเคาะโต๊ะ เคาะจาน หรือตีแก้ว เมื่อถึงเที่ยงคืน เราก็ร้อง
ต้อนรับปีใหม่ได้อย่างเริงรื่นเช่นกัน
ปี ใหม่ ใช่จะมีชีวิตใหม่....
เมื่อหลายๆ ปีก่อน สมัยเมื่ออายุยังน้อย (กว่านี้) ผมเคยถือ
เอาวันปี ใหม่เป็นเส้นแบ่งกาลเวลาที่สำ�คัญ ผมมักจะรอปี ใหม่
เพื่อตั้งใจที่จะเริ่มหรือเลิกพฤติกรรมบางอย่าง เช่น ปีใหม่จะเริ่ม
ทำ�งานนัน้ งานนี้ให้ส�ำ เร็จ ปีใหม่ จะลืมเรื่องทีร่ บกวนจิตใจเรื่องนัน้ ๆ
ที่มีอยู่ ในปีเก่าให้หมดไป แต่ส่วนมาก เมื่อถึงปี ใหม่เข้าจริงๆ
ก็มกั ทำ�ไม่ได้อย่างทีต่ ง้ั ใจ จนปีทเ่ี รียกว่าใหม่คอ่ ยๆ เก่าลงเรื่อยๆ
ในที่สุดปีนั้นก็กลายเป็นปีเก่าที่ต้องอำ�ลากันเพื่อต้อนรับปีใหม่ปี
ต่อไป โดยที่เกือบไม่ได้ทำ�ในสิ่งที่ตั้งใจไว้เลย

สติว่า ขึ้นปีใหม่เท่ากับตัวเลขอายุของเราเพิ่มขึ้นอีกปีหนึ่ง หรือ
เท่ากับว่าชีวิตของเราหมดไปอีกหนึ่งปีแล้ว
ผมเคยตัง้ เป้าหมายไว้วา่ อยากจะมีอายุยนื ถึง 80 ปี ไม่ได้หวัง
สูงถึงขัน้ อยากจะมีชวี ติ อยูถ่ งึ 100 ปีจนได้ชอื่ ว่าเป็นศตวรรษิกชน
ถ้าหากผมจะหยัง่ รูอ้ นาคตว่าชีวติ ผมจะสิน้ ลงทีอ่ ายุ 80 ปีตามทีต่ ง้ั
เป้าไว้จริง ก็แทบไม่นา่ เชื่อว่า เมื่อถึงวันนี้ หมุดหมายอายุ 80 ปี
ก็อยู่ ใกล้เข้ามามากแล้ว ผมจะมี โอกาสได้ชื่นชมท้องฟ้าที่ฉาบ
ด้วยสีส้มแดงยามตะวันจะลาลับจากเหลี่ยมเขา ทิวไม้ ทุ่งนาไร่
ฝั่งชายน้ำ�  หรือสุดขอบฟ้ามหาสมุทร อีกเพียงประมาณสี่พันห้า
ร้อยครั้งเท่านั้นเอง
แต่จริงๆ แล้ว ไม่มี ใครกำ�หนดอายุของตนเองได้ แน่นอนว่า
ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย อายุขัยของคนเราก็ประมาณ 100
ปีเท่านั้น และอย่างมากสุดก็ ไม่เกิน 120 ปี แต่เรากำ�หนดล่วง
หน้าไม่ได้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ พระท่านจึงบอกให้เรา
ตัง้ ตนอยูด่ ว้ ยความไม่ประมาท วันนีย้ งั เห็นกันอยู่ พรุง่ นีก้ ล็ าโลกไป
เสียแล้ว
ความจริง เป้าหมายอายุ 80 ปีของผมนั้น ก็มีสถิติข้อมูล
เกี่ยวกับอายุของคนไทยมาเป็นฐานรองรับอยู่พอควร พวกเรา
นักประชากรศาสตร์ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้คาด
ประมาณว่า ปี 2559 นี้ อายุคาดเฉลี่ยตั้งแต่เกิดจะอยู่ที่ราว
75 ปี โดยที่ผู้หญิงจะมีอายุคาดเฉลี่ย 79 ปี และผู้ชายมีอายุ
คาดเฉลี่ยตั้งแต่เกิด 71 ปี ที่น่าสนใจคือ เมื่อเราผ่านความเสี่ยง
ของชีวิตในวัยทารก วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยกลางคน มาจนอายุ
60 ปีแล้ว ผู้หญิงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกโดยเฉลี่ย 23 ปี และผู้ชาย
จะมีชีวิตเหลืออยู่อีก 20 ปี หากเรามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกจนถึงอายุ
65 ปี ผู้หญิงจะอยู่ต่อไปได้อีกเฉลี่ย 19 ปี และผู้ชายจะอยู่ได้อีก
16 ปี ตัวเลขจำ�นวนปีที่เหลืออยู่สำ�หรับคนอายุรุ่นเดียวกับผม
ก็จะอยู่ในราวๆ นี้ คือเฉลี่ยประมาณ 13-14 ปี
แม้ ผ มจะยอมรั บ สั จ ธรรมที่ ว่ า ตั ว เองอาจตายเมื่ อ ไรก็ ไ ด้
ก่อนอายุ 80 ปีตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่ก็คิดอยู่เสมอว่าผมมี
โอกาสมากทีเดียวที่จะมีชีวิตอยู่เกิน 80 ปี และมี โอกาสไม่น้อย
ที่จะอยู่ยาวไปจนอายุเกินหลักเก้าสิบ ผมเคยลองคำ�นวณดู
เมื่อ 50 ปีก่อน คนเกิดปีเดียวกันจะมีชีวิตรอดอยู่จนถึงอายุ
90 ปีมเี พียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ แต่เดีย๋ วนี้ คนเกิดปีเดียวกับผม
100 คน อย่างน้อย 10 คนจะมีอายุยืนยาวถึง 90 ปี และอีก
20-30 ปีขา้ งหน้า คนไทยทีเ่ กิดปีเดียวกัน 100 คนจะมีราว 40 คน
ที่อายุถึง 90 ปี

แต่เมื่อหลายๆ ปีมานี้ ผมรูส้ กึ ว่าวันปีใหม่ไม่ใช่เส้นแบ่งเวลาที่
สำ�คัญอะไรนัก ในชีวติ ของคนเรา จะมีเวลาเก่า-ใหม่ เช่น ชัว่ โมง
อยากให้อายุยืนอย่างมีคุณภาพ
วัน เดือน และปีเก่า-ใหม่ เกิดขึ้นตลอดเวลา “เก่าไฉน ใหม่ฉนำ�
ดูเหมือนเราจะยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าประเทศไทยได้กลาย
ไม่ส�ำ คัญ” ขึน้ ปีใหม่กเ็ ป็นเพียงเลขปีศกั ราชเพิม่ ขึน้ อีกหน่วยหนึง่
ปีใหม่ทเี่ พิง่ ผ่านมานี้ เลขพุทธศักราชได้เพิม่ จาก 2558 เป็น 2559 เป็นสังคมสูงวัยอย่างชัดเจนแล้ว เดี๋ยวนี้คนไทยอายุยืนยาว
เมื่อเอาตัวเลขปีทเี่ พิม่ ขึน้ มาผูกโยงเข้ากับชีวติ ของตัวเอง ผมก็ได้ ขึ้นมาก คนไทยโดยทั่วไปมีสุขภาพดีขึ้น เราจะเห็นผู้สูงอายุ
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จำ�นวนมากขึ้นในสถานที่สาธารณะต่างๆ ภาพสังคมสูงวัยที่เรา
เห็นกันอยูท่ กุ วันนีท้ �ำ ให้คนรุน่ ต่อๆ มา ทัง้ ทีเ่ ป็นผูส้ งู อายุแล้วและ
ยังไม่เป็น ได้มองเห็นภาพของตนเองในอนาคต คนรุ่นหลังต่อๆ
มาจะมองเห็นชัดเจนว่าตนเองมี โอกาสสูงที่จะมีอายุยืนจนถึง
80-90 ปี แต่ก็ ใช่ว่าภาพสังคมสูงวัยจะสวยงามไปเสียทั้งหมด
ภาพผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
หรือเจ็บป่วยจนต้องนอนติดเตียงช่วยตัวเองไม่ได้ ภาพผู้สูงอายุ
ที่สมองเสื่อม เป็นโรคอัลไซเมอร์ ฯลฯ ภาพเหล่านี้ย่อมทำ�ให้
คนรุ่นหลังกังวลใจอยู่ไม่น้อย

เดี๋ยวนี้ ปีใหม่ไม่มีความสำ�คัญสำ�หรับผม ไม่ว่าจะขึ้นปีใหม่
แบบสากลที่เริ่มต้นในเดือนมกราคม หรือจะเป็นปีใหม่ไทยที่เริ่ม
ในวันสงกรานต์กลางเดือนเมษายน ต่างก็มีค่าเท่ากับชีวิตเก่า
ของผมหมดไปอีกปีหนึ่ง วันนี้ ผมได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้าย
ของชีวิตแล้ว ผมเหลือเวลาอีกราว 4,500 วัน หรืออาจจะอยู่
ต่อไปได้อีกนานถึงหมื่นวัน หรืออาจผลุนผลันจากไปในวันพรุ่งนี้
มะรืนนี้ แต่ไม่ว่าจะเมื่อไร ผมก็ ไม่อยากให้มีช่วงเวลาวิกฤติที่
ต้องนำ� “พินยั กรรมชีวติ ” ทีผ่ มทำ�ไว้มาตีความ ผมอยากให้ตวั เอง
จากไปอย่างสุขสงบและมีศักดิ์ศรี ไม่ทุกข์ทรมานก่อนตาย เช่น
นอนหลับแล้วหลับไปเลย หรืออยูด่ ๆี ชีวติ ก็วบู ดับไป ... ผมเชื่อว่า
ผมเคยคุยกับเพื่อนๆ เรื่องชีวิตยามชรา ทุกคนเห็นพ้องกัน คนเราถ้ายังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็คงคิดคล้ายๆ กัน ที่อยาก
ว่าถ้าตนเองมีอายุยืนยาวไปจนถึง 90-100 ปี แต่อยู่ ในสภาพ ให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นเช่นนี้
ที่นอนเป็นผักอยู่ในเตียง อย่างนั้นก็ขอตายเสียดีกว่า คนเราไม่
ว่าจะมีอายุสงู สักเท่าไร แต่ถา้ สมองยังทำ�งานและสติสมั ปชัญญะ
จะประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรดีล่ะ เพื่อให้ตัวเองตายอย่างมี
ยังดีอยู่ การต้องเป็นภาระของคนอื่น จะขับถ่าย เข้าห้องน้� 
ำ หรือ คุณภาพ สุขสงบ และมีศกั ดิศ์ รี...ผมถามตัวเอง และอยากให้พวก
กินข้าว ดื่มน้�ำ เองไม่ได้ ย่อมทำ�ให้รสู้ กึ เสียศักดิศ์ รีและไม่สบายใจ เราทุกคนถามตัวเองด้วยเช่นกัน.
ทุกคนเห็นตรงกันว่า อายุยืนอย่างมีสุขภาพสำ�คัญที่สุด และเมื่อ
aaaaaaaaa
ถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต ก็ขอให้จากไปโดยไม่ต้องผ่านช่วงเวลา
มีปญ
ั หาเรื่องศัพท์ทเี่ กีย่ วข้องกับ “การวิจยั ” ทาง “ประชากร”
ที่ต้องทนทุกข์ทรมาน
และ “สังคม” ให้เว็บไซต์ศพั ทานุกรมการวิจยั ทางประชากร
ผมเชื่ อ ว่ า ไม่ มี ใ ครอยากเผชิ ญ สภาพที่ ต้ อ งนอนติ ด เตี ย ง และสังคม (www.popterms.mahidol.ac.th) ช่วยคุณค้นหา
ช่วยตัวเองไม่ได้ ในบั้นปลายของชีวิต ความจริง สภาพเช่นนี้ ความหมายได้
บางครัง้ ไม่ได้บงั เกิดขึน้ โดยธรรมชาติ หากแต่ถกู “บังคับ” ให้เป็น
ไปเช่นนั้น ช่วงสุดท้ายชีวิตของหลายคนถูกยื้อไว้ด้วยเทคโนโลยี
และเครื่องมือเวชภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สายระโยง
ระยาง เช่น ท่อส่งอาหารเข้าร่างกาย ท่อระบายของเสีย สายท่อ
ช่วยหายใจ ช่วยประคองลมหายใจมิให้หมดไปทัง้ ๆ ทีเ่ ขาอาจหมด
ความรู้สึก หรือจิตวิญญาณอาจจากร่างไปแล้ว
ชาวธิเบตมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ ความตายเป็นเรื่อง
ไม่น่ากลัว ความตายเป็นการเปลี่ยนผ่านของจิตวิญญาณจาก
ร่างกายหนึง่ ไปกำ�เนิดเป็นอีกร่างกายหนึง่ พวกเขาเชื่อว่าร่างกาย
ของคนเราเปรียบเสมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ เมื่อเสื้อผ้าอาภรณ์หมด
สภาพจนใช้การไม่ได้ จิตวิญญาณก็จากไป การตายจึงเป็นเหมือน
กับการเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้น

ด้วยรักและอาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.กุศล สุนทรธาดา

รูปจาก www.blog.eduzones.com

ผมกำ�ลังคิดจะทำ�  “พินัยกรรมชีวิต” ไว้สักฉบับ เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ของตนเองว่า ผมไม่ต้องการถูกบังคับให้ชีวิตยืนยาว
ออกไปอย่างผิดธรรมชาติ เมื่อถึงเวลาวิกฤติในช่วงสุดท้ายของ
ชีวิต ผมจะเขียนไว้ ในพินัยกรรมชีวิตระบุเจตนาให้ผู้เกี่ยวข้อง
ใกล้ชิดทั้งหลายตัดสินใจปล่อยร่างกายของผมให้หมดสภาพไป
จิตวิญญาณของผมจะได้ ไปแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ชุดใหม่

คิดถึงอาจารย์กุศลนะครับ
คว้าง คว้าง ลอยพริ้ว ละลิ่วหล่น
เอื่อย เอื่อย สายชล ระรินไหล
ดั่งสายลมโชยหายมลายไป
เพลงหัวใจแผ่วแผ่วแล้วจากลา
สงบนิ่งสงัดเงียบในความว่าง
สุกไสวใสสว่างกลางเวหา
ละลิ่วล่องแดนสวรรค์ ในมรรคา
ขอวิญญาสุขสงบทุกภพเทอญ
รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา
06.15 น. 23 กพ. 59
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

ความเจ็บปวด

ความเจ็บปวด (pain) เป็นความรู้สึกไม่ดี ที่ถูกส่งจากเซลล์
รางวัลอีกโนเบลได้เคยมอบรางวัลให้กบั ผลงานวิจยั เกีย่ วกับ
ประสาทไปสู่สมอง เพื่อบอกว่าร่างกายได้รับบาดเจ็บหรือกำ�ลัง ความเจ็บปวด คือ
จะได้รับบาดเจ็บ ความรู้สึกเจ็บปวดซึ่งรวมทั้งทางร่างกายและ
จิตใจนี้ จะขึ้นอยู่กับอาการและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
พ.ศ. 2540 สาขาสันติภาพ มอบให้กับ นักวิจัยชาวอังกฤษ
(Harold Hillman) ที่ ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง “ความเจ็บปวด
ความเจ็บปวดไม่ได้อยู่แค่ความรู้สึกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ เมื่อถูกประหารชีวิตในแต่ละวิธี”
รับรูถ้ งึ ความรูส้ กึ เจ็บปวดด้วย การรับรูจ้ ะเป็นตัวบอกถึงบริเวณที่
เจ็บปวด ระดับของความเจ็บปวด และบางครัง้ ก็จะบอกถึงสาเหตุ
พ.ศ. 2553 สาขาสันติภาพ มอบให้กับนักวิจัยจากสหราช
อาณาจักร (Richard Stephens, John Atkins และ Andrew
ความเจ็บปวดเกิดจากหลายสาเหตุ ที่สำ�คัญที่สุดคือการ Kingston) ที่ ได้ยืนยันความเชื่อที่ว่า การสบถช่วยลดความ
บาดเจ็บ แต่ความเจ็บปวดอาจเกิดจากการป่วยไข้ก็ ได้ รวมทั้ง เจ็บปวด
อาจมีสาเหตุมาจากสภาวะจิต เช่น ความโศกเศร้า หรือจาก
สาเหตุที่ ไม่สามารถชี้ ได้อย่างชัดเจน
พ.ศ. 2557 สาขาศิลปะ มอบให้แก่นกั วิจยั ชาวอิตาลี (Marina
de Tommaso, Michele Sardaro และ Paolo Livrea) ทีร่ ว่ มกัน
ผู้หญิงมีความรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าผู้ชาย ทั้งนี้เพราะผู้หญิง ศึกษา ความเจ็บสัมพัทธ์ของคนทีถ่ กู ยิงด้วยลำ�แสงเลเซอร์บนมือ
มีเส้นประสาทรับความรู้สึกมากกว่าผู้ชาย เช่น ผู้หญิงมีเส้น ในขณะที่ดูภาพเขียนน่าเกลียด กับขณะที่ดูภาพเขียนสวยงาม
ประสาทบนผิวหน้าถึง 34 เส้น
ต่อตารางเซนติเมตร ในขณะที่
สำ�หรับครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2558) มีถึง 2 รางวัล คือ ในสาขา
ผูช้ ายมีเพียง 17 เส้นเท่านัน้ ยิง่
เวชศาสตร์ชันสูตร (Diagnostic Medicine) มอบให้แก่นัก
กว่านั้นผู้หญิงยังรู้สึกเจ็บปวด
วิจัยจากประเทศคานาดา นิวซีแลนด์ บาเรนท์ จีน ซีเรีย และ
ตามส่ ว นต่ า งๆ ของร่ า งกาย
สหราชอาณาจักร (Diallah Karim, Anthony Harnden, Nigel
มากกว่ า ผู้ ช าย และในระยะ
D’Souza, Andrew Huang, Abdel Kader Allouni, Helen
เวลาที่ยาวนานกว่าด้วย
Ashdown, Richard J. Stevens และ Simon Kreckler)
ที่ พ บว่ า ความเจ็ บ ปวดของคนไข้ เ มื่ อ ขั บ รถผ่ า นเครื่ อ งชลอ
ความเจ็บปวดรุนแรงส่วน
ความเร็วบนถนน (speed bump) สามารถบอกระดับความ
มากเกิดจากการที่เนื้อเยื่อถูก
อักเสบของไส้ติ่งได้
ทำ�ลาย เช่น ผิวหนังไหม้ กระดูกหัก
หรืออาจเป็นเพราะปวดหัวหรือ
กับในสาขาสรีรศาสตร์และกีฏวิทยา ซึ่งเป็นรางวัลที่ ได้รับ
กล้ามเนื้อเป็นตะคริวก็ ได้ ซึ่ง
ร่วมกันของนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 คน คือ Justin
ความเจ็บปวดรุนแรงนี้จะหาย
Schmidt ผู้สร้าง “ดัชนีความเจ็บปวดเมื่อถูกแมลงต่อย” กับ
ไป เมื่อสาเหตุหรือบาดแผลหาย
Michael L. Smith ผู้นำ�ดัชนีนี้ ไปใช้กับตนเอง โดยให้ผึ้งต่อย
ตามร่างกายทุกวัน ๆ ละ 5 ครั้ง เป็นเวลา 38 วัน และพบว่า
ความเจ็บปวดรุนแรงเป็นการส่งสัญญาณของร่างกายว่า ที่เจ็บปวดมากที่สุดคือ ที่รูจมูก ริมฝีปากบน และจู๋
ต้องการให้ ได้รบั การดูแลอย่างเร่งด่วน ส่วนความเจ็บปวดเรือ้ รัง
เป็นความเจ็บปวดทีต่ อ่ เนื่องยาวนาน อาจเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลสำ�หรับงานวิจัย “ที่ทำ�ให้หัวเราะ
หรือเป็นปี
ก่อนคิด”
aaaaaaaaa

การรั ก ษาความเจ็ บ ปวดที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การรั ก ษาที่ ส าเหตุ
ความเจ็บปวดจะหายไป เมื่อสาเหตุได้รบั การแก้ ไข อย่างไรก็ตาม
การให้ยาบรรเทาปวดกลับเป็นวิธีรักษาที่แพร่หลายที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีวิธีที่สามารถรักษาความเจ็บปวดทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจได้ คือ การนวด การฝังเข็ม การจับกระดูก
สันหลัง การทำ�โยคะ การสะกดจิต การทำ�สมาธิ การรักษาด้วย
สมุนไพร รวมถึงการรับประทานอาหาร และออกกำ�ลังกายด้วย
ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.ac.th

เลี้ยงลูกให้เก่ง...ความกดดันของพ่อแม่ยุคปัจจุบัน

บทความในฉบับที่แล้วได้พูดถึงสาเหตุที่คนรุ่นใหม่ไม่อยาก คนอื่น จึงไม่ ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นเด็กเรียนพิเศษกันตั้งแต่ยัง
มีลูก ซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำ�คัญคือความรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้เลี้ยงยาก ไม่เข้าเรียนชั้นอนุบาล
ในบทความฉบับนี้ จะมาเจาะลึกว่า ทำ�ไมเด็กสมัยนี้จึงเลี้ยงยาก
การเน้นความเป็นเลิศเช่นนี้สร้างความกดดันให้กับพ่อแม่
กว่าสมัยก่อน
ยุคใหม่อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนที่เห็นด้วยกับ
หากมองกันอย่างผิวเผิน พ่อแม่สมัยนีน้ า่ จะสบายกว่าแต่กอ่ น แนวทางนี้ หลายคนเห็นการแข่งขันของเด็กสมัยนีก้ อ็ ดสงสารเด็ก
ฐานะของครอบครัวดีขนึ้ การแพทย์พฒ
ั นาไปมาก เมื่อลูกเจ็บป่วย ไม่ได้ เลยตัง้ ใจว่าจะไม่กดดันลูกตัวเองมากจนเกินไป ขอเพียงให้
ั นาการทีส่ มวัยก็พอใจแล้ว แต่สงั คมรอบตัวนัน้
ก็สามารถวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงที ความรู้เรื่องการเลี้ยงดู ลูกมีความสุข มีพฒ
เด็กมีแพร่หลายมากขึน้ โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตทีม่ ขี อ้ มูลตอบ มีอิทธิพลมากกว่าที่เราคิด
พ่อแม่ได้ทกุ ข้อสงสัย มีเครื่องอำ�นวยความสะดวกและเทคโนโลยี
จากการสัมภาษณ์ มีพ่อแม่คู่หนึ่งที่ตั้งใจว่าจะไม่ส่งลูกสาว
มากมาย ที่เป็นตัวช่วยในการเลี้ยงลูก แต่จากการสัมภาษณ์พ่อ
แม่จำ�นวนหนึ่งในงานวิจัยประเด็นการสร้างครอบครัว พบว่า วัย 7 ขวบไปเรียนพิเศษ เพราะอยากให้ลูกได้ ใช้เวลาว่างเล่น
ปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้คนสมัยนี้มองว่าการเลี้ยงลูกเป็นเรื่องยาก คือ ตามประสาเด็กมากกว่า เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน ลูกสาวเริ่ม
การทีส่ งั คมให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ กับความ “เก่ง” “ฉลาด” และ ไม่ชอบเรียนหนังสือเพราะรู้สึกตัวเองเก่งสู้เพื่อนในห้องเรียน
เดียวกันไม่ได้ เพื่อนๆ คนอื่นตอบคำ�ถามคุณครูได้เพราะได้ ไป
“เป็นเลิศ” ของเด็กในทุกๆ ด้าน
เรียนเสริมมา แต่ตนเองกลับตอบไม่ได้อยู่คนเดียว ลูกสาวเริ่ม
ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ปัจจุบันมีพ่อแม่ หมดความเชื่อมั่นในตัวเอง มองตัวเองเป็นเด็กเรียนไม่เก่ง และ
จำ�นวนน้อยลงที่มีลูกไว้เพื่อช่วยทำ�งาน ดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่ได้จาก หมดสนุกกับการเรียน ในที่สุดพ่อแม่คู่นี้จึงตัดสินใจส่งลูกไป
การมีลกู ในปัจจุบนั จึงไม่ใช่เรื่องกำ�ลังแรงงาน หากแต่เป็นคุณค่า เรียนพิเศษเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ เพื่อให้ลูกเรียนทันเพื่อน และ
ทางด้านจิตใจมากขึ้น ลูกเป็นสิ่งที่มาช่วยเติมเต็มความฝันของ มีกำ�ลังใจขึ้น จะเห็นว่า แม้พ่อแม่คู่นี้ ไม่เห็นด้วยกับค่านิยมของ
พ่อแม่ ลูกจึงเปรียบเสมือน “ถ้วยรางวัล” เพื่อความภาคภูมิใจ สังคม แต่ในที่สุดก็หนีไม่พ้นค่านิยมนี้
สำ�หรับพ่อแม่
จากการพูดคุยกับพ่อแม่ทมี่ พี นื้ ฐานครอบครัวต่างๆ กัน พบว่า
เมื่อพูดถึง “ความเก่ง” สังคมไทยมีค่านิยมเรื่องความเก่ง ยิ่งพ่อแม่ที่มีหน้าที่การงานดี มีฐานะดี ยิ่งมีความคาดหวังต่อลูก
ด้าน “วิชาการ” เป็นหลัก เด็กเล็กๆ ที่นับเลขได้ บวกเลขหลาย สูง สิ่งที่พบคือพ่อแม่มักใช้ตัวเองเป็นเกณฑ์ คืออย่างน้อยที่สุดก็
หลักได้ ฟังและพูดได้หลายภาษา อ่านและเขียนหนังสือได้ตั้งแต่ คาดหวังให้ลูกต้องเก่งไม่น้อยไปกว่าตัวเอง ความหวังจึงไม่ ใช่
ก่อนชัน้ อนุบาล เป็นสิง่ ทีจ่ ะได้ยนิ พ่อแม่ในสังคมไทยกล่าวถึงเป็น เพียงให้ลกู ได้ ใบปริญญา แต่ตอ้ งเป็นใบปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ประจำ� และเมื่อลูกอยู่ในวัยเรียน ความมุง่ หวังของพ่อแม่คอื ให้ลกู ชั้นนำ�  จบมาด้วยเกียรตินิยม ในสาขาที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่
มีผลการเรียนดีเยี่ยม เพื่อปูทางไปสู่การเข้ามหาวิทยาลัย และ ต้องการของสังคม
ใบปริญญาที่จะเบิกทางสู่อนาคตอันสดใสต่อไป
เมื่อค่านิยมของสังคมไทยมุ่งเน้นความเป็นเลิศของเด็กเช่น
แต่จะเลีย้ งลูกให้เก่ง ไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่เรื่องทีจ่ ะปล่อย นี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่คู่สามีภรรยาหลายคู่ถอดใจ ขอไม่มีลูกเลย
ให้เป็นไปตามธรรมชาติ พ่อแม่ตอ้ งเป็นผูส้ รรหากิจกรรมทีส่ ง่ เสริม เสียดีกว่า จะได้ ไม่ตอ้ งส่งลูกลงสนามแข่ง จะได้ตดั ความกังวลว่า
การเรียนรู้เพื่อผลักดันให้ลูกมีพัฒนาการไม่น้อยหน้าไปกว่าลูก ลูกตัวเองจะสู้คนอื่นไม่ได้ ไม่ต้องทุกข์ ใจทั้งตนเองและลูก
ดังนั้น คนในสังคมไทยต้องตั้งคำ�ถามแล้วว่า ทำ�ไมเราจึงให้
ความสำ�คัญกับ “ความเก่ง” มากถึงเพียงนี้ คุณค่าความเป็น
คนไม่ควรจะวัดกันทีค่ วามเก่ง สังคมทีด่ ไี ม่ได้เกิดจากการสร้างคนเก่ง
เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรมุ่งเน้น
ในเรื่องความเก่ง แต่จะทำ�อย่างไรให้สังคมให้คุณค่าในด้านอื่นๆ
มากขึ้น เช่น การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี มีความสุข ไม่เห็นแก่ตัว
มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะ เป็นต้น เพื่อนำ�ไปสู่
สังคมไทยทีม่ ี “คุณภาพ” ซึง่ นอกจากจะเป็นผลดีตอ่ ทัง้ พ่อแม่และ
ตัวเด็กเองแล้ว จะช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
aaaaaaaaa
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

ทิศ 6 : ทางพระพุทธศาสนา
ทิศ 6 ในทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมเทศนา เรื่อง ทิศ 6 ไว้ ในสิงคาลก
สูตร ในพรรษาที่ 16  แล้วใช้เป็นยุทธศาสตร์ ในการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนา ทิศ 6 เป็นหน่วยของสังคมที่เล็ก สำ�คัญ และทรงอานุภาพ
ที่สุด หากบุคคลในแต่ละทิศปฏิบัติตามหน้าที่ ได้สมบูรณ์ ทำ�ให้สังคม
เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม  พระพุทธเจ้าได้แบ่งบุคคลที่
อยู่รอบตัวเราเสมือนทิศทั้ง 6 ประกอบด้วย
1. ปุ รั ต ถิ ม ทิ ส ทิ ศ เบื้ อ งหน้ า หรื อ ทิ ศ ตะวั น ออก หมายถึ ง
การปฏิบตั ติ อ่ กันระหว่างบุตรและบิดา-มารดา คือ บุตรมีหน้าทีเ่ ลีย้ งดู
บิดา-มารดาเมื่อท่านแก่ชรา ทำ�กิจการงาน ดำ�รงวงศ์สกุล ประพฤติ
ตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท เมื่อท่านล่วงลับก็ทำ�บุญอุทิศ
ให้ท่าน ส่วนบิดา-มารดา พึงสั่งสอนบุตรให้ตั้งอยู่ในความดี ให้การ
ศึกษาเล่าเรียน หาคู่ครองที่เหมาะสม มอบทรัพย์มรดกให้
2. ทักขิณทิส ทิศเบื้องขวา หรือ ทิศใต้ หมายถึง การปฏิบัติ
ต่อกันระหว่างศิษย์และอาจารย์ คือ ศิษย์พึงเคารพเชื่อฟังคำ�สั่งสอน
อุปฐากปรนนิบัติ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ครู อาจารย์ พึงให้คำ�แนะนำ�
ที่ดี บอกวิชาความรู้แก่ศิษย์ โดยไม่ปิดบัง ยกย่องศิษย์ ให้ปรากฏ
แก่เพื่อนฝูง ปกป้องศิษย์จากอันตราย
3. ปัจฉิมทิส ทิศเบื้องหลัง หรือ ทิศตะวันตก หมายถึง การปฏิบัติ
ต่อกันระหว่างสามี ภรรยา คือ สามีพึงยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา
ไม่ดูหมิ่น ไม่ประพฤตินอกใจ มอบความเป็นใหญ่ ให้เครื่องแต่งตัว
ภรรยาพึงจัดการงานให้ดี (ดูแลบ้าน) สงเคราะห์ญาติของสามี
ไม่ประพฤตินอกใจสามี รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ ไม่เกียจคร้านใน
การงาน
4. อุตตรทิส ทิศเบื้องซ้าย หรือ ทิศเหนือ หมายถึง การปฏิบัติ
ต่อกันระหว่างเพื่อน คือ เผื่อแผ่แบ่งปัน พูดจาไพเราะ มีน�ำ้ ใจ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วย ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน
5. อุปริมทิส ทิศเบื้องบน หมายถึง การปฏิบัติต่อกันระหว่าง
ฆราวาส สมณหรือนักบวช คือ ฆราวาสทำ�สิ่งใดด้วยความเมตตา
ต้อนรับด้วยความเต็มใจ (ไม่ปิดประตูเรือน) อุปัฏฐากบำ�รุงท่านด้วย
ปัจจัย 4  สมณหรือนักบวช พึงสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี อนุเคราะห์
ด้วยน้ำ�ใจอันงาม ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง (รู้ธรรมะอะไรที่ยังไม่เคยฟัง
ก็เล่าให้ฟัง) ทำ�สิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง (อธิบายธรรมะที่เคยฟัง
แล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง) บอกหนทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์
6. เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องล่าง หมายถึง การปฏิบัติต่อกันระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชา คือ
นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาพึงจัดการงานให้ทำ�ตามสมควรแก่ความ
สามารถ ให้ค่าจ้าง และให้รางวัล รักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย
ได้ของพิเศษๆ มาก็แบ่งปันให้ ให้หยุดในวันหยุดอื่นตามสมควร ลูกจ้าง
หรือผู้ ใต้บงั คับบัญชา พึงทำ�งานก่อนและเลิกงานทีหลังนาย ถือเอาแต่
สิง่ ของทีน่ ายให้เท่านัน้ ทำ�งานให้ดขี นึ้ เรื่อยๆ นำ�คุณธรรมความดีของ
นายไปสรรเสริญ
ที่มา:
แววมยุรี ประสานเนตร. “ทิศทั้ง 6 ตามหลักพระพุทธศาสนา” [ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา
http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi- bin/mcp/main_php/print_informed.
php?id_count_inform=12387 (4 มีนาคม 2559)
ธัมมโชติ, ผู้รวบรวม. “ทิศ 6 : ข้อควรปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆ” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.geocities.ws/tmchote/Thumma/General/gn053.htm (4 มีนาคม 2559)

ประชากรประชุมกัน

นิภาภรณ์ ฮวบเจริญ

nipapornh@gmail.com

การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2559

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
มหิดล และองค์กรสุขภาพระดับโลก อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO)
ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ (JICA) มูลนิธริ อ็ กกีเ้ ฟลเลอร์ และ
หน่วยงานระดับนานาชาติตา่ งๆ ได้รว่ มกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
ประจำ�ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2559 ขึ้นภายใต้หัวข้อ
ภายใต้หัวข้อ “Priority Setting for Universal Health Coverage หรือ
จัดลำ�ดับความสำ�คัญ เพื่อประกันสุขภาพดีถ้วนหน้า” ระหว่างวันที่ 29-31
มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ในการนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมฯ พระองค์
ได้ทรงกล่าวเปิดการประชุมความตอนหนึ่งว่า “....การจัดลำ�ดับความ
สำ�คัญเป็นเครื่องมือที่ช่วยรับประกันว่าทรัพยากรด้านสุขภาพจะถูกนำ�ไป
ใช้อย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถจัดหาชุดบริการ
ด้านสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูงให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน...”
และยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์มอร์ตัน เอ็ม มาวเวอร์
(Morton M. Mower) เซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต (Sir Micheal Gideon
Marmot) นายมิเชล ซิดิเบ (Michel Sidib) และนางสาวมิไร แชทเทอร์จี
(Mirai Chatterjee) เป็นผู้กล่าวปาฐกถานำ�
การประชุมฯ ได้จัดให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และ
ข้อคิดเห็นในประเด็นสำ�คัญต่างๆ หลายด้านจากผู้เชี่ยวชาญในระดับโลก
เพื่อให้ประเทศต่างๆ สามารถสร้างระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ส�ำ เร็จ
และยั่งยืน
aaaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.
ipsr.mahidol.ac.th
“LIVE and LEARN: Some Experiences from London UK” โดย
น.ส. อักษราภัค หลักทอง, 10 ก.พ. 59
“Emotional Clashes Over Female Public Nudity in Thailand’s
21st Century” โดย ผศ.ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์, 24 ก.พ. 59
“Survival and Determinants of Mortality in Adult HIV/AIDS
Patients in Myanmar: A Registry Based Retrospective Cohort
Study 2005-2015” โดย Mr. Aung Tin Kyaw, 2 มี.ค. 59
“Early Childbearing and Its Consequences on Fertility Behavior
and Socioeconomic Characteristics: A Longitudinal Analysis of
Indonesian Demographic and Health Survey 2002, 2007 and
2012” โดย Ms. Dyah Anantalia Widyastari, 9 มี.ค. 59
“ใกล้เกลือกินด่าง” โดย รศ.ดร.วรชัย ทองไทย, 9 มี.ค. 59
“ระบบการจองเสวนาใต้ชายคา” โดย น.ส. พอตา บุนยตีรณะ, 16 มี.ค. 59
“การส่งเสริมการมีบุตร ผ่านการสร้างสมดุลในการทำ�งานและการ
สร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ” โดย ผศ.ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา,
น.ส. กัญญาพัชร สุทธิเกษม, น.ส. รีนา ต๊ะดี, 23 มี.ค. 59
“การให้บริการของศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล” โดย อ.ดร. จงจิตต์ ฤทธิรงค์, น.ส. สุภรต์ จรัสสิทธิ์,
อ.ดร. ธีรนงค์ สกุลศรี, 30 มี.ค. 59

aaaaaaaaa

10/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 v เมษายน- พฤษภาคม 2559 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

aaaaaaaaa

ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ฉบับนี้ชวนอ่านขอแนะนำ�  รายงาน
วิจยั เรื่อง ผลกระทบจากนโยบายควบคุม
การบริโภคยาสูบในประเทศไทย กลุ่ม
วัยรุ่น รอบที่ 6 โดย ทวิมา ศิริรัศมี
และคณะฯ
รายงานฉบั บ นี้ นำ � เสนอผลการ
สำ�รวจในรอบที่ 6 (พ.ศ. 2555) ซึ่ง
สะท้ อ นทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น ของผลการ
รณรงค์ ต่ อ ต้ า นการสู บ บุ ห รี่ ขณะ
เดียวกันก็สะท้อนทิศทางที่น่ากังวล
ของการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายภายใต้
นโยบายและมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  
คณะนักวิจัยได้เสนอผลการศึกษาที่ชี้ ให้เห็นถึงพฤติกรรม และ
ปัจจัยเสีย่ งของการสูบบุหรี่ การรับรูเ้ กีย่ วกับการรณรงค์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับการสูบบุหรี่ ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงวิจัย
รวมถึงการประเมินผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ
ของรัฐบาล
ท่านใดสนใจติดต่อขอรับหนังสือได้ท:ี่ โครงการเผยแพร่ขา่ วสาร
และการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100   หรือ download ทางเว็บไซต์:
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.
aspx
aaaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

คู่รักมาราธอนคนร้อยปี
ต้อนรับเดือนแห่งความ
รั ก ด้ ว ยคู่ รั ก มาราธอนที่
ครองรักกันมายาวนานกว่า
75 ปี ครอบครั ว คิ ม เมล
(Kimmel) เป็ น คู่ รั ก ชาว
อเมริกนั โดยคุณตาทวดชื่อ
วอลเทอร์ ( Walter) และ
คุณยายทวดชื่อ ลิเซ็ทท์ (Lisette) คู่รักคู่นี้แต่งงานเมื่อพ.ศ. 2483
ในขณะที่ทั้งคู่มีอายุ 22 ปี ซึ่งทั้งสองพบรักกันที่ โบสถ์เอ็มมานูเอล
ลูเทอแรน (Emmanuel Lutheran) ในบัลติมอร์ ซึง่ เป็นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดในรัฐแมริแลนด์ มีลูกชายเป็นพยานรักด้วยกัน 2 คน
คู่รักศตวรรษิกชนคู่นี้ ได้จัดงานฉลองครบรอบแต่งงาน พร้อม
กับฉลองอายุครบ 100 ปีไปพร้อมๆ กันเมื่อปีทผี่ า่ นมา (พ.ศ. 2558)
โดยงานเลี้ยงฉลองได้จัดขึ้นในช่วงเวลาบ่ายสองโมง ซึ่งเป็นเวลา
เดียวกับที่ทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อ 75 ปีที่แล้ว
ในช่วงเทศกาลแห่งความรักนี้ ขอยกย่องคูร่ กั ครอบครัวคิมเมล
ว่าเป็นคู่รักตัวอย่างที่ครองรักยาวนานที่สุด
ข้ อ มู ล จาก: http://www.usatoday.com/story/news/nationnow/2015/08/19/centenarian-couple-celebrates-75th-weddinganniversary/31979271/
aaaaaaaaaa

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

ไข้เลือดออก โรคติดต่อที่ ไม่ควรมองข้าม

ข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงรายหนึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วย
อาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เป็นการปลุกให้คนในสังคมให้ความ
สนใจโรคไข้เลือดออกกันมากขึน้ ทำ�ไมเพียงแค่เป็นไข้เลือดออกจึงคร่า
ชีวิตนักแสดงหนุ่มคนนี้
ไข้เลือดออกทีพ่ บในบ้านเราเกิดจากไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) มี
ยุงลายเป็นพาหะนำ�โรค พบได้ทงั้ ในเด็กและผู้ ใหญ่ ส่วนการรักษานัน้
ไม่มีการรักษาเฉพาะสำ�หรับโรคไข้เลือดออก แต่จะรักษาตามอาการ
ซึ่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้เลือดออกอาจจะไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียง
เล็กน้อย หรืออาจจะเกิดอาการรุนแรงจนเสียชีวิตเลยก็เป็นได้ ไวรัส
เดงกี่มี 4 สายพันธุ์ คือ เดงกี่ 1, 2, 3 และ 4 มีความรุนแรงไม่ต่าง
กันมากนัก การระบาดในบ้านเราจะพบทั้ง 4 สายพันธุ์ โดยอาจจะ
วนเวียนกันไป ดังนัน้ คนหนึง่ คนจะสามารถเป็นไข้เลือดออกได้ 4 ครัง้
แต่จะไม่ได้เกิดจากสายพันธุ์เดิม เนื่องจากร่างกายจะมีภูมิต้านทาน
ไวรัสเดงกี่สายพันธุ์นั้นๆ แล้ว ทั้งนี้การป่วยไข้เลือดออกครั้งแรกจะ
ไม่ค่อยรุนแรงมาก แต่หากเป็นครั้งที่ 2 จะเกิดความรุนแรงมากขึ้น

* อัตราป่วยตาย หมายถึง จำ�นวนผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคใดโรคหนึ่งต่อผู้ที่ป่วยด้วยโรคนั้น
ข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำ�นักระบาดวิทยา ณ วันที่ 5 มกราคม 2559

อาการเฉพาะของโรคไข้เลือดออก 4 ลำ�ดับอาการ คือ 1) มีไข้
สูงลอย 2-7 วัน 2) มีอาการเลือดออก จุดแดงเล็กๆ ตามตัว หรือ
ไข้เลือดออกนัน้ เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของไทยมาโดยตลอด อาจมีเลือดกำ�เดาไหลหรือเลือดออกตามไรฟัน 3) มีอาการตับโต
มักมีการระบาดเป็นระยะทุก 2-3 ปีช่วงฤดูฝนเพราะมียุงลายชุกชุม 4) ภาวะช็อก ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก แต่สิ่งที่
โดยในแต่ละปีมีผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกเป็นจำ�นวนมาก   พอจะป้องกันได้คอื ระวังไม่ให้ถกู ยุงกัด ทำ�ลายแหล่งเพาะพันธุล์ กู น้�ำ
สถานการณ์ โรคไข้เลือดออกปี 2558 พบว่ามีอัตราป่วย 219.5 ราย ยุงลาย หลีกเลี่ยงที่มืดและอับชื้น รวมทั้งหากมีอาการที่สงสัยว่า
ต่อประชากรแสนราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.10
ตนเองจะเป็นไข้เลือดออกควรรีบไปพบแพทย์ทนั ที   aaaaaa
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ข่าวสถาบันฯ
16-18 ม.ค. 59 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำ�นวยการฯ และคณะ ให้การต้อนรับ
และร่วมประชุมกับ APA Council Committee Members (2016-2018) รูป 1
c 19-20 ม.ค. 59 โครงการวิจัยประเมินผลการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชน
การเคหะแห่งชาติ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดการประชุมสัมมนา
ถอดบทเรียนรู้ ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ�  จ.เพชรบุรี c 23-24 ม.ค. 59 รศ.ดร.สุรยี พ์ ร
พันพึง่ ผูอ้ �ำ นวยการฯ เข้าร่วมประชุม “Integration of Migrants and Social Policy
Issues: Reflections from Japan, Korea and Thailand Towards Creation of
Inclusive Society” ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น c 28 ม.ค. 59 รศ.ดร.ชื่นฤทัย
กาญจนะจิตรา และคณะ ร่วมพิธีมอบรางวัล PMAC 2016 World Art Contest
หัวข้อ “How to Choose for Better Health” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ
รูป 2 c 28 ม.ค. 59 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ จัดประชุม “เครือข่าย
สนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 38” และ งาน “Pro-Voice
ครัง้ ที่ 2” ณ ห้องประชุม ชัน้ 5 ร้านอาหารเพื่อนรัก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ c 29 ม.ค. 59
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประจำ�ปี
“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2559” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ
c 12-13 ก.พ. 59 สถาบันฯ จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 36 “กรีนไปไหน...
ชั่งหัวมัน (IPSR Going Green)” แนวคิด “เรียนรู้ อยู่กับธรรมชาติ อย่างกลมกลืน”
ณ หรรษา แคชัวรินา่ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี รูป 3 c 23 ก.พ. 59 สถาบันฯ เป็นเจ้าภาพ
งานสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา อาจารย์ประจำ�สถาบันฯ ณ
วัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพฯ และเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่
28 ก.พ. 59 c 24 ก.พ. – 3 มี.ค. 59 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ ผศ.ดร.เฉลิมพล
แจ่มจันทร์ เข้าร่วมประชุม “Japan-ASEAN Collaborative Research Program on
Innovative Humanosphere in Southeast Asia: In search of Wisdom toward
Compatibility Growth and Community in the World” เพื่อพัฒนาความร่วมมือ
ทางการศึกษาวิจัย ณ Department of Public Health, Kyoto University ประเทศ
ญีป่ นุ่ c 1 มี.ค. 59 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผูอ้ �ำ นวยการฯ พร้อมทีมบริหารชุดใหม่ ร่วม
สักการะศาลพ่อขุนทุง่ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิอ์ นั เป็นทีเ่ คารพนับถือของชาวมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา c 2 มี.ค. 59 ชาวสถาบันฯ ร่วมพิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลา
ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี “วันพระราช
ทานนามมหิดล” และ 128 ปี แห่งการก่อตัง้ มหาวิทยาลัย ณ ตึกสำ�นักงานอธิการบดี
พร้อมทั้งร่วมรับฟังปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 9 เรื่อง
“มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21” โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ รูป 4

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c

ช่วยกันประหยัด

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