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“ประชากรกลางปี” คำ�ง่ายๆ ที่คนส่วนใหญ่ ไม่ปัทเมาข้ว่าาพัฒใจนวงศ์
patama.vap@mahidol.ac.th

ผูเ้ ขียนใช้เวลาคิดอยูน่ านว่า จะให้คอลัมน์แรกของจดหมายข่าว
ประชากรและการพัฒนาปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
อะไรดี จนกระทัง่ ได้รบั เชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร เรื่องความรูเ้ กีย่ วกับประชากรศาสตร์และมาตรวัด
พื้ น ฐานที่ สำ � คั ญ ให้ กั บ บุ ค ลากรของสำ � นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา จากการบรรยายอยู่ 2 วันเต็ม
มีคำ�ถามมากมายซึ่งรวมถึงเรื่องประชากรกลางปีนี้ด้วย จึงทำ�ให้
ได้ความคิดว่า “ประชากรกลางปี” นี่แหละ เป็นเรื่องที่น่าจะ
นำ�มาเขียนขยายความ
ประชากรกลางปี เป็ น คำ � ที่ นั ก ประชากรศาสตร์ รวมทั้ ง
นักระบาดวิทยา หรือผูท้ ร่ี �ำ่ เรียนมาทาง 2 ศาสตร์นย้ี อ่ มคุน้ เคยกันดี
เพราะเป็นแนวคิดพืน้ ฐานแรกๆ ทีต่ อ้ งทำ�ความเข้าใจก่อนจะศึกษา
ต่อในเรื่องของมาตรวัดต่างๆ แต่ส�ำ หรับบุคคลทัว่ ๆ ไปหรือผูท้ อี่ าจ
ต้องนำ�คำ�นี้ ไปใช้ทงั้ โดยตรงหรือโดยอ้อมแล้ว ส่วนใหญ่คงไม่เข้าใจ
ความหมายที่แท้จริงของคำ�นี้เท่าใดนัก
ประชากรกลางปี ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว่ า Mid-year
population ตามนิยามศัพท์จากศัพทานุกรมการวิจยั ทางประชากร
และสังคม* ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล ประชากรกลางปีหมายถึงจำ�นวนประชากรเฉลีย่ ทีม่ ชี วี ติ อยู่
ในปีนั้น ขอเน้น ประชากรเฉลี่ย และ ที่มีชีวิตอยู่   ผู้อ่านหลาย
ท่านเมื่อเห็นคำ�ว่าเฉลี่ย พอจะนึกออกว่า ไม่ ใช่การนับจำ�นวน
ประชากร ณ จุดเวลาเดียวแน่ๆ คงมีการนับหลายครัง้ เมื่อเอาค่าทีน่ บั
เหล่านัน้ มารวมกันแล้วหารด้วยจำ�นวนครั้งที่นับ ก็ ได้เป็นค่าเฉลี่ย
ดังนัน้ ประชากรกลางปีจงึ เป็นประชากรทีเ่ กิดขึน้ จากการคำ�นวณ
ซึ่งเป็นการเฉลี่ยจำ�นวนประชากรที่มีชีวิตอยู่ 2 จุดของเวลา
คือ เมื่อตอนต้นปี กับเมื่อตอนปลายปี ซึ่งเท่ากับเป็นประมาณ
ประชากร (เฉลี่ย) ที่กึ่งกลางของช่วงเวลา 1 ปี โดยสมมุติให้
เหตุการณ์ชีพ คือเรื่องของการเกิดซึ่งทำ�ให้ประชากรเพิ่ม และ
การตายซึ่งทำ�ให้ประชากรลด มีกระจายเท่าๆ กันตลอดทั้งปี
ประโยชน์ของ ‘ประชากรกลางปี’ คืออะไร? หรือ เรานำ� 
‘ประชากรกลางปี’ ไปใช้ทำ�อะไร? เหล่านี้อาจเป็นคำ�ถามที่ผู้อ่าน
หลายท่านแอบคิดอยู่ ในใจ ในทางประชากรศาสตร์ หรือระบาด
*

ศัพทานุกรมการวิจยั ทางประชากรและสังคม เป็นผลผลิตของ “โครงการนิยามศัพท์ทางประชากร
และสังคม” ของสถาบันฯ ซึ่งมีทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์ คือ หนังสือ และยังสามารถสืบค้นหาคำ�อธิบาย
ศัพท์ทางประชากรและสังคมผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อีกช่องทาง โดยมี URL เป็น http://www.
popterms.mahidol.ac.th/Popterms/ หรือสืบค้นผ่าน Search engines เช่น Google search

วิทยา เราใช้ประชากรกลางปีเพื่อเป็นตัวหารสำ�หรับการคำ�นวณ
อัตราต่างๆ เช่น อัตราเกิด อัตราตาย อัตราป่วย ฯลฯ เพราะหลักการ
ของอัตราคือการหาว่ามีเหตุการณ์ทสี่ นใจเกิดขึน้ ในปีหนึง่ มากน้อย
เท่าไรเมื่อเทียบกับคนที่เสี่ยงหรือคนที่มี โอกาสเกิดเหตุการณ์นั้น
ทั้งหมดในปีเดียวกัน ประชากรกลางปีก็คือตัวแทนของคนที่เสี่ยง
หรือคนที่มี โอกาสเกิดเหตุการณ์นั้น นั่นเอง
สำ�หรับการ (คำ�นวณ) หาประชากรกลางปีนนั้ ไม่ยากเลย เพียง
แต่ขอให้มีจำ�นวนประชากรเมื่อต้นปีและปลายปี ในบ้านเรานั้น
มีตัวเลขประชากรที่เป็นทางการ คือ ‘ประกาศจำ�นวนประชากร
ของประเทศ ณ วั น สิ้ น ปี ’ ของสำ � นั ก บริ ห ารการทะเบี ย น
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศทีว่ า่ นีแ้ สดงจำ�นวน
ประชากร (ที่มีชีวิต) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี กรณี
เช่นนี้ ตัวเลขประชากรเมื่อปลายปี (31 ธ.ค.) หนึ่งก็พอๆ กับ
ตัวเลขประชากรเมื่อต้นปี (1 ม.ค.) ของปีถัดไป ตัวอย่างการหา
ประกาศจำ�นวนประชากร ณ วันสิ้นปี พ.ศ. 2547-2558
และประชากรกลางปี 2548-2558

ประชากรกลางปี 2558 จะเท่ากับ ประชากรเมื่อปลายปี 2557
จำ�นวน 65,124,716 คน บวกกับประชากรเมื่อปลายปี 2558
จำ�นวน 65,729,098 คน แล้วหารด้วย 2 ดังนัน้ ประชากรกลาง
ปี 2558 = (65,124,716 + 65,729,098)/2 = 65,426,907 คน
จากตัวอย่างข้างต้น เนื่องจากเรามีประกาศจำ�นวนประชากร
ณ วันสิ้นปี หรือรอบปีหนึ่งนับจาก 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
ประชากรกลางปี จึ ง ดู เ หมื อ นว่ า เป็ น ประชากรเมื่ อ วั น ที่ 1
กรกฎาคม เพราะวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันที่อยู่กึ่งกลางพอดี
ของรอบปีปฏิทิน ตรงนี้สร้างความเข้าใจผิดให้กับหลายคน
มาแล้ว  เพราะเมื่อต้องการประชากรกลางปี ก็ขอให้ส�ำ นักบริหาร
การทะเบียนดึงข้อมูลประชากรจากฐานทะเบียนราษฎรของ
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อนำ�มาใช้ กรณีเช่นนี้ ตัวเลขที่ ได้ ไม่ใช่
ประชากรกลางปี แต่เป็นจำ�นวนประชากรตามทะเบียน ณ วันที่
1 กรกฎาคม เท่านั้น อีกครึ่งปีหลังของปีนั้น ก็ยังมีเหตุการณ์ชีพ
คือ การเกิด และการตาย เกิดขึ้นอีก จำ�นวนประชากรที่ดึงมาใช้
จึงยังไม่ ใช่ประชากรทั้งหมดที่เสี่ยง หรือมี โอกาสเกิดเหตุการณ์
นั้นทั้งหมดในรอบปี
จึงขอย้ำ�อีกครั้งว่า ประชากรกลางปีต้องเป็นประชากรเฉลี่ย
ของเมื่อต้นปีกับปลายปี (หรือปลายปี 2 ปีติดกัน) เสมอ และ
ณ ขณะนี้ เรายังไม่สามารถหาประชากรกลางปี 2559 จาก
ข้อมูลทะเบียนราษฎรได้ แม้วา่ เวลาจะล่วงเลยวันที่ 1 กรกฎาคม
มาแล้วก็ตาม เพราะปีนี้ยังไม่สิ้นสุด เรายังไม่ทราบจำ�นวน
ประชากรเมื่อสิ้นปี 2559 อย่างไรก็ตาม เราก็สามารถหาได้ โดย
วิธีคาดประมาณแบบอื่น
นอกจากนี้ ประชากรเมื่อต้นปีและเมื่อปลายปี ไม่จำ�เป็นต้อง
เป็น 1 มกราคม และ 31 ธันวาคม เสมอไป รอบปีหนึ่งอาจเริ่ม
จากวันที่ใดๆ ก็ ได้ เช่น อาจเริ่มเมื่อ 1 เมษายน และไปครบรอบ
ปีเมื่อวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป หรือเริ่มวันที่ 1 กันยายน
และไปครบรอบปีเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมของปีถัดไป ‘การสำ�รวจ
การเปลีย่ นแปลงของประชากร’ ทีส่ �ำ นักงานสถิตแิ ห่งชาติด�ำ เนิน
การสำ�รวจ ก็มีช่วงเวลาของการติดตามว่าประชากรเมื่อเริ่มต้น
สำ�รวจ มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการเกิด การตาย และ
การย้ายถิน่ มากน้อยเท่าใดในรอบ 1 ปี รอบปีของการสำ�รวจฯ นี้
เริ่มเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม และไปสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
ของปีถดั ไป และไม่วา่ รอบปีจะเริม่ วันที่ใดๆ ก็ตาม ประชากรกลางปี
ก็ยังคงเป็นประชากรเฉลี่ยเมื่อกลางช่วงของรอบปีนั้นๆ เสมอ

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง
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คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 36 ฉบับที่ 6
“ผู้สูงอายุมีแหล่งรายได้หลักมาจากที่ ไหน”
เฉลย : บุตร
รายชื่อผูท้ ตี่ อบถูกและจับสลากได้รบั รางวัล กรุงเทพฯ: วิไล กุศล
วิศษิ ฎ์กลุ ; ธเนศ กองประเสริฐ; พฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง นครปฐม:
สุจิตรา ชีระพันธุ์ สมุทรสาคร: ปาณิก เสนาฤทธิไกร
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ, พะเยา: ถวิล ใจนันตา
รายชื่อผู้ที่ตอบถูก นครปฐม: ศศิธร นาคเทศ; วิมาลา ชีระพันธุ์
นครราชสีมา: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 1
“ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม แรงงานไทยไปเก็บ
เบอร์รี่ที่ประเทศอะไร”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า
12 หรืออีเมล Jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2559 (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณา
ส่งที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีที่ท่าน
ได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ต อบถู ก และได้ รั บ รางวั ล ในฉบั บ หน้ า
“ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2559มกราคม 2560)

นาซี โกเร็ง

รีนา ต๊ะดี
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ประเทศอินโดนีเซียมีความคล้ายคลึงกับประเทศมาเลเซีย
ทัง้ ในเรื่องของภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และอาหาร ผูเ้ ขียนมีโอกาส
ไปเยือนประเทศอินโดนีเซียครั้งแรกเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว
โดยในครัง้ นัน้ เดินทางไปพักผ่อนทีเ่ กาะบาหลี อาหารอินโดนีเซีย
มีความคล้ายคลึงกับอาหารมาเลเซียมาก เมื่อไปเยือนบาหลี
วันแรกจึงลองชิมข้าวผัด หรือ นาซี โกเร็ง (ซึ่งเรียกเหมือน
ภาษามาเลเซีย นาซี แปลว่า ข้าว และโกเร็ง แปลว่า ผัด) แต่
ที่แตกต่างจาก นาซี โกเร็ง ของมาเลเซียคือ นาซี โกเร็ง ของ
อินโดนีเซียมักจะเสริฟพร้อมไข่ดาวและข้าวเกรียบ และเมนูที่
ผู้เขียนได้ลิ้มลองและชอบมากคือ สลัดอินโดนีเซีย หรือกาโด
กาโด คล้ายกับสลัดแขก แต่แตกต่างตรงที่ใช้ผักต้มแทนผักสด
ผักที่นำ�มาต้ม เช่น มันฝรั่ง แครอท
กะหล่ำ�ปลี ถั่วงอก น้ำ�สลัดเป็นซอส
คล้ายๆ น้ำ�จิ้มสะเต๊ะ ทำ�จากกะทิ ถั่ว
ลิสง และสมุนไพรต่างๆ รับประทาน
พร้อมกับไข่ต้ม เต้าหู้ และข้าวเกรียบ
คำ�ว่า “กาโด” ในภาษาอินโดนีเซีย
แปลว่า ยำ� นั่นเอง

ภาพ: www.homeradio1.com
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา
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เมื่อ… เกม Pokemon Go ต้องห้ามในหลายประเทศ

การเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมาของเกม
บนมือถือ Pokemon Go เป็นข่าวดังไปทั่วโลก ด้วยนวัตกรรมโลก
แห่งจินตนาการสู่ โลกเสมือนจริง โปเกมอน โก เป็นเกมพกพาใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงระหว่างเกมออนไลน์และแอพพลิเคชั่น
จีพีเอสบรรจุแผนที่เพื่อกำ�หนดพิกัดตำ�แหน่งบนโลกและมีกล้อง
เป็นอุปกรณ์ร่วม มีบริษัทไนแอนทิคภายใต้บริษัทกูเกิล นินเท็นโด
และโปเกมอน ใช้เวลาเกือบ 20 ปี เพื่อพัฒนาโปรแกรม โดยมี
จอนห์ แฮงค์ เป็นต้นคิด ต้องยอมรับว่ากลุม่ ผูค้ ดิ ค้นสามารถเข้าถึง
จิตวิทยาของผูบ้ ริโภคได้อย่างล้�ำ ลึก เพียงการประกาศตัวแอพพลิเคชัน่
บนมือถือไม่ถงึ เดือน ก็ท�ำ ให้คนทุกเพศ วัย อายุ ออกอาการ ติดหนึบ
กับเกมบนมือถือนี้ เดินกดมือถือไล่จับตัวโปเกมอนให้ ได้มากที่สุด
ในเวลาที่รวดเร็วเพื่อแข่งกันทำ�สถิติจับโปเกมอนให้ครบ 142 ตัว
ไม่เว้นแม้แต่นักการเมืองหัวหน้าพรรคเสรีนิยมในนอร์เวย์ ที่แอบ
เล่นเกมขณะฟังการอภิปรายในสภาฯ และภาพจากวงจรปิดกลายเป็น
หลักฐานแบบดิ้นไม่หลุด จนต้องออกมาแถลงข่าวขอโทษพร้อม
แก้เก้อว่า เธอมีสมาธิยอดเยีย่ ม แยกออกระหว่างสาระการอภิปราย
และการเล่นเกม (ในสภาฯ บ้านเรามีหรือยัง)
สถิติการเล่นพุ่งทะลุเป้าเกินความคาดหมาย มียอดผู้ ใช้สูงสุด
กว่า 23 ล้านคนต่อวัน นำ�หน้าเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม
แบบไม่เห็นฝุ่น สร้างรายได้ ไปแล้ว ประมาณ 6,000 ล้านบาทนับ
แต่เปิดตัวเกม ความดังของเกมนี้ต้องให้เครดิตกับ จูนิชิ มัสสุดา
วิศวกรคอมพิวเตอร์นักออกแบบเกมตัวจริงผู้ชื่นชอบการประดิษฐ์
เกมออนไลน์ เมื่อสมัยยังเป็นเด็กน้อยเขาหลงใหลการเดินช้อนปลา
และจับแมลงรูปร่างแปลกๆ ตามแหล่งน้�ำ เอามาเลีย้ ง ใครจะไปคาด
เดาได้ว่า ความซุกซนอยากรู้อยากเห็นของหนูน้อย จะฝังใจเขาจน
เติบใหญ่แล้วพัฒนาตัวละครเป็นรูปสัตว์ตา่ งๆ ตามทีเ่ ขาจินตนาการ
ขึ้นมาประกอบเป็นเรื่องราวสำ�หรับเกมบนมือถือ

ภาพการไล่ล่าโปเกมอนกลางกรุงเม็กซิโก
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/pokemon_Go

อันตราย พื้นที่ควบคุมพิเศษเพื่อความมั่นคงทางทหาร สถานที่
สำ�คัญทางศาสนา การตอบโต้ที่เข้มข้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ใน
แต่ละประเทศ เช่น ให้บริษัทที่มีฐานใหญ่ ในอเมริกาลดระดับการ
ขยายพื้นที่การตามล่าโปเกมอนด้วยเทคนิคจีพีเอส ที่เชื่อมโยงกับ
แผนที่ของสถานที่สำ�คัญของประเทศ ลดการตั้งโปรแกรมออกล่า
โปเกมอนตอนกลางคืน เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ประธานาธิบดี
ปูตนิ ของรัสเซียออกกฎเหล็กทันทีหา้ มล่าโปเกมอนในโบสถ์ ถ้าฝ่าฝืน
ต้องนอนคุก 5 ปี และมีผ้แู หกกฎแล้วเป็นวัยรุ่นชายอายุ 16 ปี
ฝรั่งเศสออกกฎเข้มเช่นกันเพราะมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดจาก
ภั ย ผู้ ก่ อ การร้ า ย จี น ไม่ ย อมไฟเขี ย วแน่ น อนในฐานะประเทศ
มหาอำ�นาจของโลก รัฐบาลเกาหลีใต้ ไม่ตอ้ นรับเกมโปเกมอนเพราะ
มีกรณีบาดหมางเรื่องแนวตะเข็บชายแดนกับเกาหลีเหนือ ผู้นำ�
อิหร่าน อียิปต์ และคูเวต ถึงกับเรียกเกมดังกล่าวว่า เกมซาตาน
ส่วนดีทม่ี อี ยู่ (ตามคำ�โฆษณาสินค้าของบริษทั ผูผ้ ลิต) ทีอ่ า้ งว่า
การออกแบบเกมบนมือถือเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เช่น
การสร้างกลุม่ เพื่อวางแผนจับโปเกมอนนอกสถานที่ ไม่ใช่เป็นเพียง
การก้มหน้าใช้นิ้วเขี่ยจอเล่นเกมอยู่คนเดียว ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง
ข้อดีทสี่ องคือ ผูเ้ ล่นได้มี โอกาสรูจ้ กั สถานทีภ่ ายนอกมากขึน้ เพราะ
ต้องเดินหาโปเกมอนว่าแอบอยู่ที่ ไหนบ้าง และประการสุดท้ายที่
สำ�คัญ ผู้เล่นได้ออกกำ�ลังกายเนื่องจากการไล่จับโปเกมอนบาง
ตัว ต้องออกเดินล่าด้วยระยะทางหลายกิโลเมตร มีเรื่องเล่ากันว่า
ชายวัย 32 ปี ลูกสี่ ทีส่ ก็อตแลนด์ ใช้ความพยายามเดินเป็นระยะทาง
รวมกันถึง 227 กิโลเมตร เพื่อตามจับโปเกมอนจนครบ 142 ตัว
ผลพลอยได้จากการติดเกมแบบลืมกินลืมนอนคือลดน้ำ�หนักได้
12 กิโลกรัม แหล่งข่าวไม่ได้บอกว่าเดินตกท่อหรือเดินชนคนใน
ถนนกีค่ รัง้ ขณะทีจ่ อ้ งหน้าจอมือถือไล่จบั โปเกมอน อีกประเด็นหนึง่
ทีน่ า่ สนใจคือ เกิดอาชีพแท็กซีร่ บั จ้างสำ�หรับวิง่ ไล่จบั โปเกมอน เช่น
ในเม็กซิโก คิดราคาประมาณ 180 บาทต่อชัว่ โมง บ้านเรามีบา้ งหรือ
ยังไม่แน่ใจ ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือวินมอเตอร์ ไซค์
อนาคตโปเกมอน นักจิตวิทยาแบ่งเป็นสองขั้วตั้งวงวิเคราะห์
เรื่องนี้ กลุ่มขั้วบวกให้ความเห็นว่า ไม่ควรวิตกจริตมากเกินเหตุ
เพราะปรากฏการณ์เหล่านีเ้ ป็นเพียงวัฒนธรรมร่วมสมัย มาเร็วแล้ว
ก็ ไปเร็ว ขออย่างเดียวให้เล่นอย่างมีความรู้และมีข้อมูลรอบด้าน
ในขณะที่กลุ่มขั้วลบเห็นว่า ควรมีมาตรการควบคุมบ้างก็ดี เพราะ
สถิตอิ าชญากรรมเพิม่ ขึน้ และในหลายกรณี การสืบสวนหามูลเหตุ
จูงใจยังไม่ชัดเจนว่าเกมโปเกมอนอาจมีส่วน ตัวอย่างในอเมริกา
มีการเล่นกันอย่างควบคุมไม่อยู่ อุบัติเหตุจากการเล่นขณะขับรถ
วัยรุ่นยิงกันตายเพราะหากลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลจีพีเอส และ
ที่น่าตกใจคือ กรณีสาวท้องแก่อายุ 18 ถูกชาย 3 คนรุมทำ�ร้าย
ปางตายขณะเดินเล่นเกมบนถนน เธอถูกส่งตัวถึงมือแพทย์ทันที
เพื่อผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้อง โชคดีทที่ งั้ แม่และลูกปลอดภัย

เมื่ อ กลายเป็ น เกมยอดฮิ ต มาตรการความมั่ น คงภาครั ฐ
ต้องติดตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีว่าจะมีอะไรที่
เข้าแทรกแซงทันที ก่อนทีส่ ถานการณ์จะยากต่อการควบคุม เพราะ เหนือชั้นกว่าเกมโปเกมอน โก ที่กำ�ลังป่วนโลกอยู่ ในขณะนี้
แอพพลิเคชั่นการไล่ล่าตัวโปเกมอนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขยาย
aaaaaaaaa
พื้นที่การปรากฏตัวของโปเกมอนเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่เสี่ยง
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“เด็กไทย...ไม่เฉื่อย”
โครงการวิจัยเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุ่นไทย

“เฉื่อย” คำ�สัน้ ๆ ทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ การแสดงออกของพฤติกรรมทีเ่ ป็น
ไปในลักษณะเชื่องช้า อืดอาดยืดยาด เนือย ไม่กระฉับกระเฉง
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ขณะทีค่ �ำ ว่า “เนือย
หรือเนือยนิง่ (Sedentary behavior)” เป็นคำ�ที่ให้ความหมาย
ในเชิงสภาวะของพฤติกรรมบางช่วงเวลา บางวัน หรือบาง
พฤติกรรม องค์การอนามัยโลกได้ ให้ความหมายของพฤติกรรม
เนือยนิ่ง ว่าหมายถึง พฤติกรรมใดๆ ที่บุคคลปฏิบัติระหว่างช่วง
เวลาตื่นในช่วงวันซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีการเคลื่อนไหวไปมาของ
ร่างกายน้อย มีการใช้พลังงานของร่างกายน้อย (WHO, 2011)
พฤติกรรมเนือยนิ่งที่ว่านี้ เป็นพฤติกรรมในกลุ่มของการนั่งและ
นอนเล่นในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนั่งเรียน นั่งทำ�งาน นั่ง
ใช้คอมพิวเตอร์ นั่งอ่านหนังสือ นั่งประชุม นั่งเล่นเกม นั่งเล่น
นั่งคุย นอนดูโทรทัศน์ นั่งในรถโดยสารหรือเดินทาง รวมไป
ถึงที่พบมากในปัจจุบันคือ กลุ่มพฤติกรรมการใช้หน้าจอมือถือ
แท็บเล็ต นั่นเอง
ข้ อมู ล จากการสำ �รวจการมีกิจกรรมทางกายของคนไทย
ล่าสุดเมื่อปี 2558 ชี้ ให้เห็นว่า คนไทยใช้เวลาโดยเฉลี่ยวันละ 13
ชั่วโมง 54 นาที ไปกับพฤติกรรมเนือยนิ่ง ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจาก
3 ปีก่อนประมาณ 40 นาที (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,
2558) ในกลุ่มประชากรวัยเด็กและวัยรุ่นก็เช่นกัน ผลจากความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสื่อมัลติมีเดียที่มีบทบาทมาก
ขึ้นในชีวิต รวมทั้งราคาที่ถูกลง ทำ�ให้เด็กไทยจำ�นวนมากกลาย
เป็นเด็กติดจอ ติดเกม และติดเฟส ภาพที่เด็กไทยออกไปวิ่งเล่น
ซุกซน ดีดลูกแก้ว เป่ากบ กระโดดยาง ปั่นจักรยาน ปีนต้นไม้ จับ
แมลง ฯลฯ รวมถึงการทำ�กิจกรรมกลางแจ้งกับเพื่อนๆ ดูเหมือน
จะเลือนหายไปพร้อมกับอดีต ในทางกลับกันภาพเด็กนั่งเล่น
สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต เล่นเกมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการ
อยู่หน้าจอโทรทัศน์ เป็นเวลานานๆ กลับชัดเจน และเห็นจน
ชินตาในปัจจุบัน
สถานการณ์ ดั ง กล่ า วนี้ ส่ ง ผลทางลบต่ อ การเสริ ม สร้ า ง
พัฒนาการทางด้านความแข็งแรงของร่างกาย ก่อให้เกิดภาวะ
น้ำ�หนักตัวเกินและโรคอ้วน ภาวะสมาธิสั้น รวมถึงขาดโอกาสใน
การเรียนรู้ สร้างสรรค์จินตนาการ และการเข้าสังคมกับเพื่อนๆ
ตามบริบทแวดล้อมและธรรมชาติทอี่ ยูร่ อบตัว และหากเราปล่อย
ให้เด็กไทยสะสมพฤติกรรมเนือยนิง่ มากๆ อย่างต่อเนื่อง พวกเขา
ก็อาจเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ทเี่ ฉื่อย ขาดความกระตือรือร้น ขาดความ
ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ขาดปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างใน
อนาคต
ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล สำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
(สสส.) และโรงเรี ย นในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ เ ป็ น
โรงเรี ย นต้ น แบบ 12 โรงเรี ย น จึ ง ได้ ร่ ว มมื อ กั น ดำ � เนิ น
โครงการวิ จั ย เด็ ก ไทย...ไม่ เ ฉื่ อ ย (โครงการวิ จั ย พั ฒ นา
นวัตกรรมเชิงกระบวนการเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก
และวัยรุ่นไทย) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ที่มุ่งเน้นการศึกษา
ถึงประสิทธิผลของกิจกรรมสอดแทรกของโครงการ อันประกอบ

ด้ ว ยกระบวนการสร้ า งความเข้ า ใจและปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ
กิ จ กรรม ตลอดจนการปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อสุขภาวะในโรงเรียน (Healthy space) ที่มีความเหมาะสม
ตามบริบทของโรงเรียนที่นำ�มาใช้ เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของโครงการวิจัย
โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่การสร้างต้นแบบ และกระบวนการอย่าง
มีส่วนร่วมที่เหมาะสมในการปรับลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของ
นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การดำ � เนิ น โครงการเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการทำ � ความเข้ า ใจกั บ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ให้เล็งเห็นความสำ�คัญของการเคลื่อนไหวออกแรง
ที่จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ตระหนักถึงผลกระทบของ
การมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการใช้งานหน้าจอในแง่ที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อพฤติกรรม รวมถึงพัฒนาการด้านต่างๆ หลังจาก
นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู นักวิจัย และนักเรียนแกนนำ� 
ได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการ เช่น พื้นที่สุขภาวะ ตาราง 9 ช่อง
อุปกรณ์ยดื เหยียดกล้ามเนือ้ มาประยุกต์ ใช้ ในการออกแบบและ
สร้างพื้นที่สุขภาวะในโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันโครงการเด็กไทย...
ไม่เฉื่อย กำ�ลังอยูร่ ะหว่างการดำ�เนินการวิจยั ในโรงเรียนต้นแบบ
ทั้ง 12 โรงเรียน
ผลของการโครงการวิ จั ย จะถู ก นำ � มาสั ง เคราะห์ เ ป็ น ชุ ด
กิจกรรมและความรูเ้ ชิงกระบวนการในการลดพฤติกรรมเนือยนิง่
เพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการในการต่อยอดกิจกรรมในชั่วโมง
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบายของรัฐบาล ให้มีความ
หลากหลายและเหมาะสมกับพัฒนาการตามช่วงวัยของนักเรียน
แต่ละระดับ

ภาพพื้นที่สุขภาวะในโรงเรียนระดับประถม และมัธยมศึกษา
ที่มา:
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2558. รายงานผลการวิจัยโครงการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย พ.ศ.2558. นครปฐม:
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ราชบัณฑิตยสถาน.2556 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ: นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
World Health Organization. 2011. Global Physical Activity Questionnaire(GPAQ)
Analysis Guide. [Online]. Available: http://www.who.int/chp/steps/resources/
GPAQ_Analysis_Guide.pdf.
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

patama.vap@mahidol.ac.th

ประมาณว่า… มีคนร้อยปีราวหนึ่งพันเศษๆ ในประเทศไทย

สืบเนื่องจากคอลัมน์ เป็น อยู่ คือ คนร้อยปี ในประชากร
และการพั ฒ นาฉบั บ ที่ ผ่ า นมา ที่ ไ ด้ เ ล่ า ถึ ง การดำ � เนิ น งาน
“โครงการศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย” ว่าเป็นมา
อย่างไรและทำ�อะไรไปบ้าง ซึ่งในตอนท้ายได้บอกไว้ว่าโครงการ
ดำ�เนินมาเกินกว่าครึ่งทางแล้ว ครั้นเมื่อมาถึงวันนี้ (วันที่เขียน
ต้นฉบับ) โครงการได้เสร็จสิ้นพร้อมกับมีการเสนอผลการวิจัยให้
หน่วยงานผู้สนับสนุนงบประมาณรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ไปเมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ดังนั้นฉบับนี้ จะขอนำ�ผลการศึกษา
ในเรื่องของจำ�นวนคนร้อยปีในประเทศไทยมาเล่าสู่กันฟัง

ตัวเลขคนร้อยปีตามทะเบียนทีค่ าดว่ายังมีชวี ติ อยูท่ ป่ี ระมาณได้
เป็นเพียงตัวเลขขั้นต้น เพราะทีมวิจัยยังคงมีสมมุติฐานเรื่อง
ความคลาดเคลื่อนของอายุทรี่ ายงานอีกด้วย จึงได้ออกภาคสนาม
ใน 4 จังหวัดตัวอย่าง (ชัยนาท พะเยา ภูเก็ต และขอนแก่น)
ไปพบผู้ ที่ ห ลั ก ฐานทางทะเบี ย นระบุ ว่ า เป็ น คนร้ อ ยปี ใช้ วิ ธี
สอบถามเชิงลึกโดยการพูดคุยกับคนร้อยปีตามทะเบียนหรือ
ลูกหลาน เพื่อสอบถามในเรื่องปีเกิด อายุเมื่อแต่งงาน อายุลูกๆ
และเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต สำ�หรับแนวทางการประเมินอายุ
เป็นดังตัวอย่างต่อไปนี้

คนร้อยปีที่ทีมวิจัยทำ�การศึกษาคือ ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2458 หรือ
ก่อนหน้านั้น ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร ของสำ�นักบริหารการ
ทะเบียน ณ สิ้นปี 2558 มีคนร้อยปีทั้งสิ้น 29,092 คน เป็นชาย
14,399 คน และหญิง 14,693 คน (ที่ผ่านมาคนร้อยปีของไทย
มีจำ�นวนขึ้นๆ ลงๆ เคยขึ้นสูงสุดถึง 6 หมื่นกว่าคน เป็นการ
สะท้อนความไม่เป็นระเบียบของจำ�นวนคนร้อยปีตามหลักฐาน
การทะเบียน) ทีมนักวิจัยได้ทำ�การสอบสวนการมีชีวิตอยู่ของ
คนร้อยปีเหล่านี้ โดยโทรศัพท์ ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ต่างๆ ที่หลักฐานการทะเบียนระบุว่า มีคนร้อยปี 1,130
แห่ง กระจายอยู่ใน 28 จังหวัดทั่วประเทศ และ 7 สำ�นักงาน
เขตของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมคนร้อยปี 6,840 คน หรือ
ราวๆ ร้อยละ 24 ของคนร้อยปีตามทะเบียนทัง้ หมด ในช่วงเวลา
ตัง้ แต่มกราคม ถึง พฤษภาคม 2559 ทีมนักวิจยั โทรศัพท์สอบถาม
“ผู้รู้” ซึ่งมักเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการและสังคมของอปท.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ�โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ว่าคนร้อยปีเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ แล้วคำ�นวณหาสัดส่วน
คนร้อยปีตามทะเบียนที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อจำ�นวนคนร้อยปีตาม
ทะเบียนทั้งหมดในพื้นที่ตัวอย่าง จำ�แนกตามเพศ กลุ่มอายุ
และภาค สัดส่วนนีเ้ ป็น “ตัวคูณตัวแรก” เพื่อประมาณคนร้อยปี
ตามหลักฐานการทะเบียนทีค่ าดว่ายังมีชวี ติ อยูเ่ ป็นรายเพศ กลุม่
อายุ และจังหวัด สำ�หรับในภาพรวม ประมาณได้วา่ คนร้อยปีตาม
หลักฐานการทะเบียนทีค่ าดว่ายังมีชวี ติ มีอยูร่ าวร้อยละ 10 เท่านัน้

รายหนึง่ เป็นหญิง อายุ 101 ปีตามทะเบียน แต่ได้พดู ว่า “แต่งงาน
ตอนอายุ 15 แต่งแล้วมีลูกเลย” คือมีลูกตอนอายุ 16 ซึ่งเมื่อ
ทีมวิจัยได้ดูรูปงานศพของลูกสาว ซึ่งระบุปีเกิดของลูกสาวไว้ว่า
เกิดเมื่อปี 2484 ทำ�ให้ประมาณอายุของคุณยายท่านนี้ ได้ว่า ณ
ปัจจุบนั คุณยายจะมีอายุอยูท่ ี่ 90 ปีเท่านัน้ ซึง่ ก็จะตรงกับปี 2468

(หมายเหตุ: ทีมนักวิจัยประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำ�ยอง
ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ฤทธิชยั สุทธิเสริม กาญจนา เทียนลาย และ สรินยา ไข่เขียว)

อีกรายหนึ่ง มีอายุ 104 ปีตามทะเบียน ซึ่งจากการพูดคุย
ได้ความว่า “แต่งงานตอนอายุ 15 ปี แฟนแก่กว่า 5 ปี หลัง
จากนั้นอีก 3 ปีถึงจะมีลูก ตอนนี้ลูกชายคนโตอายุ 76 ปีแล้ว”
ซึ่งเมื่อทีมวิจัยได้คำ�นวณอายุของคุณยาย จากคำ�บอกเล่าที่ว่ามี
ลูกตอนอายุ 18 ปี และปัจจุบันลูกชาย คนโตอายุ 76 ปี ก็ทำ�ให้
ประมาณอายุของคุณยายได้ว่า ณ ปัจจุบัน คุณยายมีอายุ 94 ปี
เท่านั้น โดยจะตรงกับปี 2464

ทีมวิจยั ใช้การสอบถามในทำ�นองเดียวกับตัวอย่างข้างต้นกับ
ผูท้ เี่ ราได้รบั อนุญาตให้เข้าไปพูดคุยด้วย 45 คน เป็นชาย 7 คน และ
หญิง 38 คน พบว่า ผูท้ เี่ ชื่อได้วา่ อายุถงึ ร้อยปีจริงมีอยู่ 20 คน (ชาย
2 คน หญิง 18 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 44.4 (ชาย ร้อยละ 29 หญิง
ร้อยละ 47) ร้อยละที่ได้ตรงนีเ้ ป็น “ตัวคูณตัวทีส่ อง” ทีน่ �ำ ไปคูณ
กับค่าประมาณคนร้อยปีตามหลักฐานการทะเบียนที่คาดว่ายังมี
ชีวติ อยู่ เป็นรายเพศ กลุม่ อายุ และจังหวัด ได้เป็นค่าประมาณคน
ทีเ่ ชื่อว่าอายุถงึ 100 จริงและยังมีชวี ติ อยู่ ซึง่ มีอยูร่ าวหนึง่ พัน
เศษๆ เท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของคนร้อยปีตามหลักฐาน
การทะเบียนทั้งหมด โดยเป็นหญิงมากกว่าชายประมาณ 4 เท่า
จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และพบว่าอายุจริงนั้นไม่ถึง
ร้อยปีตามทะเบียน ทีมวิจัยได้ข้อสรุปดังนี้ 1) ประชาชนจะ
ยึดถือเอาหลักฐานวันเดือนปีเกิดของบุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
หรือในบัตรประจําตัวประชาชนเป็นข้อมูลที่แท้จริง 2) ผู้สูงอายุ
วัยปลายและคนร้อยปี มักจะจำ�อายุตนเองจากบุคคลสำ�คัญๆ เช่น
พระเจ้าแผ่นดิน พระสงฆ์ทตี่ นนับถือ เพื่อนบ้านทีเ่ คยเทีย่ วเล่นกัน
มาแต่เล็ก 3) ความผิดพลาดของอายุคนร้อยปี อาจเกิดขึ้นจาก
การแจ้งชื่อโดยผูน้ �ำ ชุมชนในช่วงทีจ่ ะนำ�ชื่อของคนในชุมชนไปใส่
ในทะเบียนบ้าน จึงทำ�ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการรายงาน
วันเดือนปีเกิด และ 4) เมื่ออายุไม่ได้มผี ลต่อการดำ�เนินชีวติ และ
เมื่อเคยแจ้งแก้ ไขอายุให้ถูกต้องแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ ไข
จึงปล่อยเลยตามเลย
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5/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 v ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

นานาสาระประชากร
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2559

ปราโมทย์ ประสาทกุล

pramote.pra@mahidol.ac.th

ความหน้า และความหลัง

พวกเราได้พว่ งคำ�ถามเกีย่ วกับความรักของคนร้อยปีแถมเข้าไปอีก
คำ�ถามพ่วงจะถามกับเจ้าตัวคนร้อยปีทยี่ งั พูดคุยกันรูเ้ รื่อง และให้
ผมพลิกแผ่นปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะหน้าเดือนสิงหาคม ให้พบั ไปเพื่อเปิด คนร้อยปีตอบด้วยตนเอง ไม่ให้คนอื่นตอบแทน
หน้าเดือนกันยายน หมดไปอีกเดือนหนึง่ แล้ว เวลาผ่านไปไวจริงๆ
เหลืออีกเพียง 4 เดือนก็จะสวัสดีปีใหม่กันอีกแล้ว ขึ้นปี 2560
คำ�ถามความรักชุดแรก รองศาสตราจารย์ ดร. ปังปอนด์
ผมนึกถึงสมุดพกนักเรียนสีน้ำ�ตาลของตัวเองเมื่ออยู่ช้ันประถม รักอำ�นวยกิจ แห่งวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ฝากให้
ปีที่ 4 โรงเรียนมารดานฤมล ปี 2499 ที่ยังเก็บไว้ จากวันที่อยู่ ผมถาม เธออยากจะรูว้ า่ คนร้อยปีทม่ี ลี กู หลายคนแบ่งปันความรักให้
ป. 4 ถึงวันนี้ เป็นเวลา 60 ปีแล้วจริงๆ หรือ
แก่ลูกแต่ละคนอย่างไร รักลูกคนนั้นมากกว่าลูกคนนี้เพราะอะไร
ผมก็ ไปถามคนร้อยปีหลายคนให้นะครับ...
พู ด กั น ว่ า คนแก่ . ..อ๊ ะ ..ขอโทษ เขาให้ ห ลี ก เลี่ ย งคำ � ว่ า
“คนแก่” เพราะฟังดูแล้วมีความหมายในทางลบ แก่เฉยๆ แก่งั่ก
ข้อมูลการแบ่งปันความรักให้ลูกๆ ที่ผมได้รับจากปากของ
แก่หง่อม ก็ฟงั ไม่เพราะหูทงั้ นัน้ ... ถ้าอย่างนัน้ ผมขอเริม่ ประโยค คนร้อยปีอย่างน้อยก็ 5-6 คน อาจทำ�ให้ผู้ฝากคำ�ถามผิดหวัง
ใหม่... พูดกันว่า “ผูส้ งู อายุ” ชอบเล่าความหลัง ผูส้ งู อายุหลายคน บ้าง แต่ก็เป็นคำ� ตอบที่ ไม่น่าแปลกใจ คนร้อยปีทุกคนตอบ
ถูกนินทาว่าหมกมุ่นอยู่กับความหลัง ซึ่งก็น่าจะจริงและไม่น่าจะ เหมือนกันหมดครับ “รักลูกทุกๆ คนเท่าๆ กัน...รักเหมือนๆ กัน”
เป็นเรื่องแปลก ผูส้ งู อายุผา่ นชีวติ มายาวนาน ได้เห็นอะไรต่ออะไร ทีแรกผมก็คิดว่าคำ�ตอบที่ ไปในทิศทางเดียวกันเช่นนี้เป็นเพราะ
มามาก ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่สมองยังทำ�งานได้ดี ไม่เสื่อมสภาพจน คนร้อยปีทุกคนมีประสบการณ์ชีวิตมายาวนาน จึงรู้วิธีที่จะตอบ
หลงลืมจนจำ�อะไรไม่ได้ ความหลังในอดีตก็จะยังคงอยู่ ในความ คำ�ถามโดยไม่ไปทำ�ร้ายจิตใจใคร ตอบว่ารักลูกทุกคนเท่าๆ กัน
ทรงจำ� แต่ละคนย่อมเคยประสบกับเหตุการณ์ทั้งที่สนุก ตื่นเต้น นั้นปลอดภัยที่สุด แต่เมื่อใคร่ครวญดูให้ดีแล้ว ผมก็เชื่อว่าท่าน
มีความสุข หรือทุกข์ระทมมาแล้ว กว่าทีแ่ ต่ละคนจะกลายมาเป็น เหล่านั้นคิดเช่นนั้นจริงๆ พ่อแม่ทุกคนจะรักลูกทุกคนเท่าๆ กัน
ผูส้ งู อายุ ย่อมผ่านประสบการณ์เมื่อครัง้ ยังเป็นเด็กตัวน้อยๆ แล้ว (อาจมีพ่อแม่บางคนเป็นข้อยกเว้นบ้าง แต่ผมเชื่อว่ามีอยู่น้อย
โตขึน้ เป็นวัยรุน่ เคยสบตากับเพศตรงข้ามแล้วรูส้ กึ วาบหวิว เคย เต็มที) ตอนหลังๆ ผมเลิกถามคำ�ถามพ่วงนี้ เพราะคิดว่าถามไป
เป็นหนุ่มเป็นสาวที่มีความรัก บางคนมีรักครั้งแรกและครั้งเดียว ก็ ได้คำ�ตอบอย่างเดียวกัน
บางคนมีรกั ครัง้ ต่อๆ มา มีสมหวังและผิดหวัง เมื่อเจริญวัยจนเป็น
ผู้ ใหญ่ เข้าสู่วัยฉกรรจ์ วัยกลางคน จนมาถึงวัยสูงอายุ ได้ผ่าน
คำ�ถามพ่วงอีกชุดหนึ่งจะเกี่ยวกับการแต่งงานหรือการมี
ชีวิตของตัวเอง และได้เห็นชีวิตของคนอื่นๆ ได้เห็นความงดงาม คูค่ รองของคนร้อยปี ทีจ่ ริงคำ�ถามนีก้ ็ไม่เชิงเป็นคำ�ถามพ่วงเพราะ
และความชัว่ ร้ายของพฤติกรรมมนุษย์ ได้ชนื่ ชมกับธรรมชาติและ คำ�ตอบที่ ได้เราจะนำ�ไปใช้ตรวจสอบความถูกต้องของอายุตาม
ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย เหล่านีล้ ว้ นเป็นความหลัง ทะเบียนราษฎร เราจะเริ่มด้วยคำ�ถามเกี่ยวกับอายุเมื่อแต่งงาน
ที่บันทึกอยู่ในความทรงจำ�ของผู้สูงอายุแต่ละคน
เพื่ อ จะนำ � ไปสู่ คำ � ถามเกี่ ย วกั บ เวลาที่ มี ลู ก คนแรก “คุ ณ ยาย
(คุณตา) แต่งงานเมื่ออายุเท่าไรคะ” ไม่น่าเชื่อว่าคนร้อยปีที่ยังมี
ความรัก-ความหลังของศตวรรษิกชน
สุขภาพดีทุกคน จะจำ�อายุเมื่อแต่งงานได้อย่างแม่นยำ�  แต่งกัน
เมื่อตัวเองอายุเท่าไร คู่ครองอายุเท่าไร คำ�ถามต่อไปคือ “คนที่
เมื่อทำ�โครงการศึกษาศตวรรษิกชน-คนร้อยปีในประเทศไทย แต่งงานด้วยเป็นคนที่ ไหน พบรักกันได้อย่างไร” คำ�ตอบที่ ได้ก็มี
ผมได้มี โอกาสออกไปทำ�งานภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ หลากหลาย ส่วนใหญ่แต่งกับคนในหมูบ่ า้ นใกล้เคียงกัน หลายราย
อายุที่น่าจะเป็นจริงและสถานะสุขภาพของคนร้อยปี นอกจาก เป็นการจับคู่ด้วยการจัดการของผู้ ใหญ่ มีการใช้แม่สื่อแม่ชัก
คำ�ถามเพื่อตอบวัถถุประสงค์ของโครงการศึกษาโดยตรงแล้ว มีอยู่ 2-3 รายที่ฝ่ายชายมาจากจังหวัดไกลๆ
มีคณ
ุ ยายท่านหนึง่ อยู่ในจังหวัดภาคกลางเล่าให้ฟงั ว่า “ถูกฉุด
มาจากบ้านหนอง.... อยู่ไกลคนละจังหวัดกับที่นี่ เขา (คุณตา)
เป็นคนบ้านนี้ เขากับพวก 4-5 คนพากันเดินไปตาม (หมู่) บ้าน
ต่างๆ ไปหาผู้หญิง ไปเจอยายที่บ้านหนอง... ยายไปเที่ยวงานวัด
เขาก็ฉุดมา พาเดินกลับมาที่นี่ ค้างแรมกลางทางตั้ง 2-3 คืน
ยายร้องไห้มาตลอดทาง ต้องจำ�ใจยอมเขา ทีน่ ี่ เขาเป็นคนมีฐานะ
ยายก็อยู่กับเขา พอมีลูก ก็พากันไปขอขมาพ่อแม่ที่ โน่น เอาลูก
ไปให้ตายายรับขวัญ” ปัจจุบนั คุณตาผูเ้ ป็นคนฉุดคุณยายมาเมื่อ
80 ปีกอ่ นเสียชีวติ ไปแล้ว เหลืออยูแ่ ต่ลกู หลานเหลนหลายสิบคน
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คนร้อยปีทุกคนที่พวกเราได้ ไปคุยจะสดชื่นขึ้นทันทีเมื่อเรา
ผมเชื่ อ เรื่ อ งจิ ต วิ ญ ญาณ ร่ า งกายเป็ น เพี ย งอาภรณ์ ที่
ถามถึงเรื่องความรัก ผมจะสรุปได้ ไหมว่าความรักเป็นความหลัง จิตวิญญาณอาศัยอยู่ ผมเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับความเชื่อของ
ที่ประทับอยู่ในใจของผู้สูงอายุทุกคน (ที่เคยมีความรัก)
ชาวทิเบต ได้ความรู้ว่าชาวทิเบตเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
เชื่อเรื่องจิตวิญญาณ การตายในชาตินี้เป็นเพียงจิตวิญญาณ
ความหน้าของผู้สูงอายุ
สละร่ า งกายซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นเสื้ อ ผ้ า อาภรณ์ ชุ ด เก่ า เพื่ อ ไป
สวมใส่เสือ้ ผ้าชุดใหม่ในชาติหน้า การตายจึงไม่นา่ กลัว ชาวทิเิ บต
ที่จริงแล้ว ความหน้าหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลา เมื่อตายแล้วก็ปล่อยทิ้งศพให้แร้งกินเป็นกายทาน
ที่เหลืออยู่ข้างหน้าของผู้สูงอายุน่าจะน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
ความหลังอันยาวนาน อย่างตัวผม ระยะเวลาข้างหน้าอย่างนาน
แล้วจิตวิญญาณเดินทางไปสู่ภพอื่นได้อย่างไร ถ้าภพอื่นหรือ
ที่สุดก็ ไม่น่าจะถึง 40 ปี อยู่ต่อไปได้อีกสัก 30 ปีก็เก่งมากแล้ว ชาติอนื่ อยูค่ นละจักรวาลห่างไกลกันขนาดนัน้ แต่กอ่ นผมก็คดิ ว่า
มีเหตุการณ์ข้างหน้าที่ชัดเจนอยู่อย่างเดียวว่าจะเกิดขึ้นอย่าง ไม่มีทางเป็นไปได้ ที่จิตวิญญาณจะไปผุดเกิดในภพหรือดาวอื่นที่
แน่นอน นั่นคือการลาจากโลกนี้ ไป ถ้าเราถือว่ามนุษย์มีอายุขัย อยูห่ า่ งไกล แต่เมื่อสังเกตจากการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
อยูท่ ี่ 100 ปี ผูส้ งู อายุแต่ละคนก็จะถึงวันลาโลกไปในอีกประมาณ ทุกวันนี้ เราอยู่กันคนละซีกโลก ส่งข้อความถึงกันโดยผ่านทาง
อายุไม่เกิน 100 ปี แต่เหตุการณ์ที่นำ�ไปสู่ความตายจะเป็นความ อีเมล์ เฟซบุ๊ค หรือไลน์ เพียงคลิกที่เครื่องหมายส่ง ข้อความนั้น
หน้าที่งดงามหรือน่าเวทนาอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรม ก็จะไปถึงผูร้ บั ทันที จนบางครัง้ ผมรูส้ กึ ว่าสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
และกรรมเวรของแต่ละคน
เดินทางโดยไม่มีมิติของกาลเวลา
เดี๋ยวนี้ ไม่่ ใช่ว่าผู้สูงอายุจะชอบเล่าแต่เรื่องความหลังอย่าง
เดียว ความหน้าก็เป็นประเด็นที่พวกเราชาว ส.ว. สูงวัยหยิบยก
มาคุยกันอยูบ่ อ่ ยๆ ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราอยากลาจากโลก
นี้ ไปอย่างสงบ ไม่อยากทนทุกข์ทรมานก่อนสิ้นใจ ไม่มี ใครอยาก
นอนเป็นผักอยู่ในเตียง ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องเป็นภาระของคนอื่น
ร่างกายมีสายระโยงระยางเต็มไปหมด ทั้งสายเพื่อช่วยหายใจ
ช่วยส่งอาหารเข้าร่างกาย ท่อระบายถ่ายเทของเสีย ถ้าเป็นอย่าง
นัน้ หลายคนบอกขอตายเสียดีกว่า แต่...ถ้าใครเป็นอย่างนัน้ จริงๆ
ก็จะอยู่ในสภาพอยากตายก็ตายไม่ได้ อยากอยูก่ อ็ ยูไ่ ม่ได้ พวกเรา
เห็นเหมือนกันว่าคนทีน่ อนหลับแล้วหมดลมหายใจไปเลยเป็นคน
มีบุญ หลายคนแสดงความจำ�นงว่าอยากตายอย่างนั้นบ้าง

นี่ ข นาดสั ญ ญาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น นะครั บ
จิ ต วิ ญ ญาณน่ า จะไปไกลและไวกว่ า คลื่ น สั ญ ญาณที่ ม นุ ษ ย์
สร้างขึ้นเสียอีก จิตวิญญาณคงเดินทางไปอยู่ที่ ใดในโลกนี้หรือ
ในโลกที่เป็นดาวดวงอื่นได้อย่างไม่มีมิติของกาลเวลา และระยะ
ทางเลยทีเดียว

ความหน้าอีกเรื่องหนึง่ ทีเ่ พื่อนผูส้ งู อายุกลุม่ ผมพูดถึงกันบ่อย
ครั้ง คือตายแล้วไปไหน บางคนไม่สนใจว่าตายแล้วจะไปไหน
สวรรค์หรือนรก บางคนเชื่อว่าตายแล้วก็ ไปเกิดใหม่ คือมีชาตินี้
และชาติหน้า บางคนไม่เชื่อเรื่องชาติภพ สำ�หรับผม ผมเชื่อว่ามี
ชาติกอ่ น ชาติน้ี และชาติหน้า เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษในชาติน้ี
เพราะความสามารถนั้นติดตัวมาแต่ชาติก่อน

รู้สึกว่าวันนี้ผมจะคุยเรื่องความหน้ามากไปหน่อย อาจจะ
มากกว่าเล่าความหลังอย่างที่เคยทำ�เป็นประจำ�ด้วยซ้ำ�  อย่างนี้
แล้ว ใครจะว่าผู้สูงอายุชอบเล่าแต่ความหลังล่ะครับ ความหน้า
ก็ชอบครับ.

ถ้าเรารู้ว่า “ความหน้า” จะเป็นอย่างไร เราก็จะดำ�เนินชีวิต
ไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ จะไม่กลัวแม้กระทั่งความตาย ชีวิต
ของเราทุกวันนี้เป็นเพียงจิตวิญญาณที่อาศัยร่างกายของเรา
เป็นอาภรณ์ วันหนึ่งข้างหน้าอาภรณ์ชุดนี้ก็จะหมดสภาพลง
จิตวิญญาณของเราก็จะไปอยู่ ในเสื้อผ้าอาภรณ์ชุดใหม่ ความ
ตายเป็นเพียงการเปลีย่ นชุดแต่งกายใหม่เท่านัน้ เมื่อรูค้ วามหน้า
เพื่อนหลายคนคุยว่าได้ทำ�พินัยกรรมชีวิตไว้แล้วโดยระบุว่า เช่นนี้ ก็ ไม่เห็นความจำ�เป็นที่เราต้องไปยื้อเวลาของเสื้อผ้า
เมื่อตนเองเจ็บป่วยใกล้ตาย ไม่ตอ้ งมายือ้ ชีวติ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือ อาภรณ์ทชี่ �ำ รุดหนักจนหมดหนทางซ่อมแซม หรืออาภรณ์ทกี่ �ำ ลัง
หรือเทคนิควิธีใดๆ ขอให้ลกู หลานหรือญาติพนี่ อ้ งปล่อยให้ตนเอง จะสิน้ อายุขยั สูป้ ล่อยให้จติ วิญญาณของเราจากไปตามธรรมชาติ
จากไปตามธรรมชาติ
เพื่อไปสวมอาภรณ์ชุดใหม่จะดีกว่า

ผมเคยคุยให้เพื่อนผู้สูงอายุฟังว่าทำ�ไมผมจึงเชื่อเรื่องชาติ
นี้และชาติหน้า ผมเริ่มด้วยคำ�ถาม “เชื่อหรือไม่ว่าไม่ ใช่ โลก
ที่ เ ราอยู่ นี้ เ ป็ น ดาวดวงเดี ย วที่ มี ม นุ ษ ย์ อ ยู่ ? ” เมื่ อ มองขึ้ น ไป
บนฟ้า ไกลออกไปอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด มีจกั รวาลอื่นนับร้อยนับล้าน
นอกเหนือไปจากสุริยจักรวาล ดาวที่มีสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นมนุษย์
อาศัยอยู่ได้ก็ต้องมีอีกมากมายเช่นกัน ดาวอื่นๆ และโลกที่เรา
อยู่ทุกวันนี้นั่นแหละที่เราเรียกว่าภพหรือชาติ ความเชื่อที่เรา
เรียกว่า “สัมปรายภพ” “ภพหน้า” “ชาติหน้า” แท้ทจี่ ริงแล้วก็คอื โลก
ซึง่ อาจเป็นดวงดาวอื่นซึง่ อยู่ในจักรวาลอื่นหรือเป็นโลกเดิมทีเ่ รา
มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็ ได้

1/9/16 @23.41 pramote.
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

ตบมือหรือปรบมือ

ตบมือหรือปรบมือ (Clap) คือ การนำ�ฝ่ามือสองข้างมา
กระทบกัน เพื่อให้เกิดเสียงดัง ความดังของเสียงขึ้นอยู่กับ
ความแรงของการตบมื อ ถ้ า ตบมื อ แรงขึ้ น เสี ย งก็ จ ะดั ง ขึ้ น
แต่ถ้าตบมือค่อยลง เสียงก็จะเบาลง ลักษณะของฝ่ามือสองข้าง
ที่กระทบกัน ย่อมส่งผลให้เสียงตบมือแตกต่างกันไปด้วย
การตบมืออย่างเร็วและซ้ำ�ๆ กัน เป็นการแสดงความยินดี
ความชื่นชม การยอมรับหรือขอบคุณ ซึง่ เราเรียกว่า “ปรบมือให้”
(Applaud) ส่วนการตบมือเป็นจังหวะจะใช้ ในการเล่นดนตรี
เต้นรำ�  สวด และการละเล่น สำ�หรับดนตรีที่ ใช้การตบมือเป็น
ส่วนประกอบ ได้แก่ เพลงพระกิตติคุณ (Gospel music) หรือ
ดนตรีฟลาเมงโค (Flamenco) อันเป็นดนตรีพื้นเมืองของสเปน
การปรบมือให้ เป็นพฤติกรรมที่ต้องเรียนรู้ ซึ่งมักจะได้รับ
การสอนจากพ่อแม่โดยตรงหรืออ้อม โดยทั่วไปเด็กทารกจะรู้จัก
ตบมือตั้งแต่อายุยังไม่ถึงหนึ่งขวบ อันเป็นการตบมือที่ท�ำ ให้เกิด
เสียงเท่านั้น ซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญเมื่อใช้มือสองข้างตีกัน แต่ถ้า
ไม่ได้รับการสอนต่อจากพ่อแม่แล้ว เด็กก็จะลืมเลือนไป และจะ
ไม่รู้จักการตบมือเพื่อแสดงความชื่นชม
มีผู้รู้กล่าวว่า “การปรบมือให้” เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยมนุษย์รู้จัก
เข้าสังคม เช่น เมื่อมนุษย์นั่งล้อมกองไฟเพื่อฟังนิทาน หรือใน
งานเฉลิมฉลอง อันเป็นจุดกำ�เนิดของการตีกลอง การกระทืบเท้า
รวมทั้งการปรบมือให้
ผูช้ มจะปรบมือให้ ในขณะชมการแสดงต่างๆ เช่น การแข่งขัน
กีฬา ฟังปาฐกถา ชมการแสดงละครหรืออุปรากร (Opera) ผู้ชม
ดนตรีคอนเสิรต์ มักจะปรบมือให้ เพื่อต้อนรับเมื่อนักดนตรีขนึ้ เวที
และปรบมือให้อีกครั้ง เพื่อแสดงความชื่นชมเมื่อจบรายการ
ในการปรบมือให้นนั้ จำ�นวนครัง้ ทีแ่ ต่ละคนปรบมืออยูร่ ะหว่าง
2.5 ถึง 5 ครั้ง ต่อ 1 วินาที ส่วนความยาวของการปรบมือให้
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการแสดง ถ้าผู้ชมชอบการแสดงมาก
ก็อาจส่งเสียงตะโกนว่า “บราโว (Bravo)” พร้อมกันไปด้วย หรือ
ถ้าผูช้ มปรบมือให้ดว้ ยเสียงอันดังและยาวนาน รวมทัง้ ยืนขึน้ ด้วย
เราเรียกว่า โอเวชั่น (Ovation)

ผู้แสดงในสมัยกรีกและโรมันต้องการให้ผู้ชมมีส่วนร่วมใน
การแสดง จึงเปิดโอกาสให้แสดงความรู้สึกออกมาอย่างเสรี
เช่น ผู้ชมชาวกรีกแสดงความพอใจด้วยการส่งเสียง กระทืบเท้า
รวมทั้งปรบมือให้ ส่วนผู้ชมชาวโรมัน นอกจากจะปรบมือให้แล้ว
ยังใช้การดีดมือ โบกผ้า หรือโบกนิ้วหัวแม่มือด้วย ในทางตรง
กั น ข้ า ม ผู้ ช มชาวกรี ก จะปาก้ อ นหิ น หรื อ อาหาร ถ้ า ไม่ ช อบ
การแสดง ส่วนผู้ชมชาวโรมันจะส่งเสียงเย้ยหยันหรือปาสิ่งของ
การสนับสนุนให้ผ้ชู มแสดงความรู้สึกอย่างเต็มที่ ทำ�ให้เกิด
มี “หน้าม้าคอยเชียร์” (Claque) ซึ่งเป็นกลุ่มที่รับจ้างปรบมือ
ให้ หรือโห่ฮาป่าในโรงละครอุปรากร เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ชมอื่นๆ
ทำ�ตาม ส่งผลให้การแสดงอุปรากรประสบผลสำ�เร็จหรือล้มเหลว
ได้ อย่างไรก็ตาม หน้าม้าคอยเชียร์ ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น ในสมัยที่มี
การแสดงละครอุปรากร แต่ได้มีมาแต่สมัยโรมัน ตัวอย่างเช่น
จักรพรรดิเนโร (Emperor Nero) ผู้ต้องการได้รับเสียงปรบ
มือให้จากผู้ชม จึงสั่งให้ทหารกระจายอยู่ ในกลุ่มผู้ชม เพื่อคอย
ส่งเสียงเชียร์ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
การสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ช มปรบมื อ ให้ กั บ การแสดง เริ่ ม ลดลง
เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันผู้แสดงดนตรีคอนเสิร์ต
บัลเลต์ หรืออุปรากร ต้องการความเงียบ ทำ�ให้ผชู้ มก็ตอ้ งเรียนรูว้ า่
ควรปรบมือให้ ในช่วงไหนบ้าง ไม่เช่นนั้นจะถูกผู้เข้าชมด้วย
กันมองเอาได้ สิ่งตรงกันข้ามกับการปรบมือให้ คือ โห่ (Boo)
ซึง่ เป็นการส่งเสียงแสดงความไม่พอใจต่อผูแ้ สดงดนตรี อุปรากร
ละคร หรือผู้เล่นกีฬา รวมทั้งแสดงความไม่เห็นด้วยกับผู้แสดง
ปาฐกถา ปัจจุบันเรามักจะไม่ค่อยเห็นการโห่ ยกเว้นในการ
แข่งขันกีฬา เพราะถือกันว่าไม่สภุ าพ โดยผูช้ มที่ ไม่ชอบการแสดง
จะงดตบมือ หรือไม่ก็ตบมืออย่างช้าๆ แทน
การตบมือเป็นการประท้วงแบบอหิงสาแบบหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
สาธารณรัฐเบลารุส (Republic of Belarus) อันมี Alexander
Lukashenko เป็นประธานาธิบดีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 จนถึง
ปัจจุบนั โดยเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึง่ เป็นวันประกาศ
อิสรภาพ มีกลุ่มผู้ประท้วงประมาณ 3,000 คน ได้รวมตัวกันที่
จตุรสั หลักในเมืองหลวง และทำ�การประท้วงด้วยการตบมืออย่าง
พร้อมเพียงกัน แทนการตะโกนคำ�ขวัญโฆษณา (Slogan) หรือ
ชูป้ายโฆษณา อันมีผลให้ถูกตำ�รวจจับตัวไปหลายราย
ดังนั้น ในปี 2556 รางวัลอีกโนเบล สาขาสันติภาพ จึงถูก
มอบให้กบั ประธานาธิบดีของเบลารุส ผูป้ ระกาศให้การตบมือในที่
สาธารณะเป็นสิง่ ผิดกฎหมาย และตำ�รวจทีจ่ บั ชายแขนเดียวด้วย
ข้อหาดังกล่าว
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลสำ�หรับงานวิจัย “ที่ทำ�ให้หัวเราะ
ก่อนคิด”
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

จงจิตต์ ฤทธิรงค์

jongjit.rit@mahidol.ac.th

นักช้อปสูงวัย

การเตรียมตัวเข้าสูส่ งั คมสูงวัยทีม่ กั กล่าวถึง ในเรื่องการปรับตัว
ของสังคมเพื่อรองรับประชากรสูงอายุ ที่จะมีทั้งจำ�นวนและ
สั ด ส่ ว นที่ ม ากขึ้ น ส่ ว นมากมั ก เป็ น มุ ม มองที่ รั ฐ ควรให้ ค วาม
เกื้อหนุนโดยการสร้างสาธารณูป โภคเพื่อบริการแก่ผู้สูงอายุ
เช่ น โรงพยาบาลที่ มี แ พทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการรั ก ษาโรค
ในผู้สูงอายุ หรือ การสร้างและปรับปรุงอาคารและระบบขนส่ง
สาธารณะเพื่ออำ�นวยความสะดวกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความเสื่อมถอยของสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิต
และเดินทางด้วยตนเองอย่างไม่ยากลำ�บาก ในอีกมุมหนึ่งของ
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้า
ที่มีความต้องการเปลี่ยนไปตามวัยที่สูงขึ้น จึงจะทำ�ให้ธุรกิจ
สามารถดำ�เนินไปได้อย่างราบรื่น
พฤติกรรมการบริโภค หรือ การจับจ่ายใช้สอยของครอบครัว
สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวที่
มีเด็กเล็กมักต้องการนมผงสูตรที่เหมาะสมกับวัย เสื้อผ้า และ
ผ้ า อ้ อ มสำ � เร็ จ รู ป ขนาดตามวั ย เด็ ก ครอบครั ว ที่ มี ผู้ สู ง อายุ
ก็ต้องการอาหารและของใช้ส่วนตัวที่เหมาะสมกับวัยเช่นกัน
ปัจจุบันผ้าอ้อมสำ�เร็จรูปสำ�หรับผู้ ใหญ่เป็นส่วนแบ่งการตลาด
ที่ผู้ผลิตผ้าอ้อมสำ�เร็จรูปจะมองข้ามไปไม่ได้ จำ�นวนผู้สูงอายุที่
เพิม่ ขึน้ และรูปแบบการใช้ชวี ติ ต้องการความสะดวกสบาย กอปรกับ
เงินออมเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณและเบี้ยยังชีพ แม้จำ�นวนเงินไม่
มาก แต่ถอื เป็นรายได้ประจำ� ทำ�ให้กลุม่ ประชากรสูงวัยเป็นลูกค้า
กลุ่มสำ�คัญที่มีศักยภาพในการซื้อ
การสำ�รวจพฤติกรรมการบริโภคโดยการศึกษาจากสินค้าใน
ตะกร้าซื้อของของผู้สูงอายุ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำ�ความเข้าใจ
ความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยตรง จากการศึกษาพบว่า ใน
ตะกร้าสินค้าของคนไทยที่อาศัยอยู่ ในเมือง มีสินค้าบางประเภท

เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ข้าว อาหารสุนัขและแมว นม รังนก ซุปไก่
ผลิตภัณฑ์ซักผ้า แคปซูลโปรตีน เครื่องดื่มชูกำ�ลัง โลชั่นทาผิว
และน้ำ�ผลไม้ ส่วนสินค้าที่ซื้อน้อยลง ได้แก่ บุหรี่ ยาสีฟัน บะหมี่
กึ่งสำ�เร็จรูป น้ำ�มันพืช ไวน์ สบู่ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ผงชูรส
ไข่ และครีมเทียม (ดูรูป)
คำ�อธิบายจากผลการศึกษากล่าวว่า ความต้องการสินค้า
ของครอบครั ว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น สิ น ค้ า เพื่ อ สุ ข ภาพและอาหาร
เสริม นอกจากนี้ผู้สูงอายุมักเลี้ยงสุนัขและแมวเพื่อเป็นเพื่อน
คลายเหงา จึงทำ�ให้ตลาดอาหารสัตว์เติบโตมาก ในขณะที่
ความต้องการสินค้าลดลง เป็นกลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์ที่
บั่นทอนสุขภาพ เป็นที่น่าสนใจว่าผู้สูงอายุซื้อของใช้ประจำ�วัน
เช่น ยาสีฟัน สบู่ และน้�ำ ยาระงับกลิ่นกายน้อยลง อาจเป็นไป
ได้ว่า ความไม่สะดวกในการอาบน้ำ�และความจำ�เป็นที่ต้องทำ�
กิจกรรมนอกบ้านลดลง ทำ�ให้จ�ำ นวนครัง้ ในการอาบน้�ำ ต่อวันลด
ลง สุขภาพช่องปากทีว่ ดั โดยจำ�นวนฟันเพื่อบดเคีย้ วอาหารทีน่ อ้ ย
ลง อาจทำ�ให้ปริมาณยาสีฟันที่ใช้ลดลงตามไปด้วย
ผูเ้ ขียนตัง้ ข้อสังเกตว่า การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาจากตะกร้า
สินค้าของผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี และสามารถออกจากบ้าน
เพื่อซื้อของได้ ซึ่งยังไม่รวมถึงความต้องการสินค้าของผู้สูงอายุ
ที่มีความยากลำ�บากในการเดินทาง และหิว้ อาหารและของใช้หนักๆ
ได้ นั่นหมายความว่า ตลาดสำ�หรับผู้สูงอายุยังเหลืออีกไม่น้อย
ที่ผู้ประกอบการจะหาส่วนแบ่งการตลาดจากประชากรกลุ่มนี้
พฤติกรรมการบริโภคนี้สะท้อนคุณลักษณะของสังคมสูงวัย
ที่ ได้เริ่มขึ้นแล้ว ดังนั้นการเตรียมตัวและปรับตัวที่กล่าวถึงทั้ง
ภาครัฐและเอกชนไม่อาจจะรอช้าได้ เพราะพฤติกรรมการบริโภค
เป็ น ตั ว ชี้ นำ � ทรั พ ยากรที่ ค วรจั ด สรรให้ เ พี ย งพอและทั่ ว ถึ ง จึ ง
จะทำ � ให้ ทุ ก คนอยู่ ใ นสั ง คมสู ง วั ย
ได้อย่างมีความสุข
ที่มา: http://www.brandbuffet.in.th/2016/08/
aging-population-market-trends/

ที่มา: ปรับจาก Nielsen Homescan (Thailand Urban)
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ โดนใจผ่านช่องทาง Social Media
ปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนสื่อแบบเดิมๆ
มากขึน้ ในระยะเริม่ แรก มักใช้ระหว่างตนเองกับคนรูจ้ กั กัน ต่อมาก็ได้
รับการตอบรับจากผูค้ นอย่างกว้างขวาง และมีผนู้ ยิ มเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ
เนื่องจากการใช้งานที่ง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็ว มีการใช้สื่อที่
นำ�มาแบ่งปัน มีลักษณะหลากหลาย ผ่านเทคโนโลยีบนมือถือ
สมาร์ทโฟน และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ
พัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ทำ�ให้มแี นวโน้ม
ว่าสื่อสังคมออนไลน์ จะเป็นสื่อหลักของผู้คนในโลกอนาคตอย่าง
แท้จริง ดังนัน้ การติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ จะกระตุน้ ให้เกิดการรับรู้ การติดตามข้อมูล การคล้อยตาม
รวมทัง้ การใช้ชวี ติ ในรูปแบบต่างๆ ทีเ่ ชื่อมโยงทัง้ ในไทย และทัว่ โลก
ของผู้บริโภคในยุคนี้
ดั ง นั้ น การใช้ สื่ อ ออนไลน์ สำ � หรั บ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม
เป้ า หมายเพื่ อ ได้ ท ราบถึ ง จุ ด ประสงค์ ข องกิ จ กรรมอย่ า งทั่ ว ถึ ง
จึงได้แบ่งกลุม่ เป้าหมายโดยการนำ�สื่อดิจติ ลั เป็นตัววัดการรับทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ จากผลสำ�รวจรายงานการอ่านต่อสื่อดิจิตัล พบว่า
18% ของผู้ตัดสินใจทางการตลาด จะไม่สนใจการตลาดแบบเก่า
เพราะผลสำ�รวจเห็นได้ชัดว่า แนวโน้มของการรับข่าวสารดิจิตัล
นัน้ มีผลถึง 80% จาก Social networking 87% จาก Podcast และ
RSS และ 72% จาก Micro-blogging เหตุผลทีง่ านประชาสัมพันธ์
ต้องใช้ Social media เพราะว่ามีความเป็นตัวตนที่จะแสดงออก
ได้อย่างอิสระ ในด้านความคิดเห็นต่างๆ การมีส่วนร่วมต่อสังคม
หรือการรณรงค์ต่างๆ สามารถเข้าถึงความเป็นส่วนตัวของกลุ่ม
เป้าหมายต่างๆ ได้ การใช้สื่อ Social media มีลักษณะของการ
เล่าเรื่องราวต่างๆ ในระยะยาว ที่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และยัง
สามารถสร้างพลังทางสังคมให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้
สื่ อ Social Media ถื อ เป็ น การสร้ า งช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงเป้าหมาย เช่น การใช้วิธี SEO (Search
engine optimization) โดยนำ� Keyword ที่ต้องการมาใช้สำ�หรับ
การสืบค้นข้อมูลจาก Search Engine ต่างๆ และยังสามารถ
เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์เป็นอันดับ
แรกๆ ได้ด้วย
Social media เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์สำ�คัญ โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่จะทำ�ให้ดี ให้เด่น จำ�เป็นต้องอาศัยความ
ต่อเนื่องและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตั้งใจ ให้รู้สึกถึงการ
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างธรรมชาติ ไม่มุ่งเน้นการขายเพียง
อย่างเดียว
ที่มา:
พจน์ ใจชาญสุ ข กิ จ . “สู ต รสำ � เร็ จ ของการสื่ อ สารแบรนด์ ใ ห้ โ ดนใจผู้ บ ริ โ ภคผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์”[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มาhttp://www.drphot.com/talk/archives/2897
(25 สิงหาคม 2559)
พจน์ ใจชาญสุขกิจ. “ทำ�ไมถึงต้องใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์”[ระบออนไลน์].
แหล่งที่มา http://www.drphot.com/talk/archives/371(25 สิงหาคม 2559)
ฐิตพิ ร ธาราติกานนท์.“โซเชียล มีเดีย” ฐิตพิ ร ธาราติกานนท์” [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า http://
www2.feu.ac.th/acad/ba/articles_detail.php?id=252 (8 กันยายน 2559)
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ประชากรประชุมกัน

เสาวภาค สุขสินชัย

saowapak.suk@mahidol.ac.th

ศูนย์ศกึ ษาการย้ายถิน่ มหิดล (Mahidol Migration Center) ได้จดั การ
ประชุมวิชาการนานาชาติ   “the 4th MMC Regional Conference on
“In the Era of Transnational Migration” เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน
2559 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาวิจัยด้านการย้ายถิ่น
ข้ามชาติซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข
เพื่ อ ร่ ว มกั น หารื อ ในการนำ � ข้ อ ค้ น พบจากการศึ ก ษาวิ จั ย มานำ � เสนอ
เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายด้านการย้ายถิน่ ข้ามชาติ และการสร้าง
เครือข่ายองค์กรผู้ทำ�งานด้านการย้ายถิ่น
การประชุม ได้รับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากร
ที่ทำ�งานด้านการย้ายถิ่นและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากองค์กรในภูมิภาค
ต่างๆ จำ�นวน 110 คน จาก 18 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ เกาหลี ใต้ ญี่ปุ่น
ไต้หวัน ไทย เนเธอร์แลนด์ เนปาล บราซิล บังคลาเทศ มาเลเซีย
เมียนมา เยอรมนี รัสเซีย เวียดนาม สปป.ลาว สหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร ออสเตรีย และฮ่องกง โดยมี 31 งานวิจัยนำ�เสนอ ณ ที่ประชุม
ภายใต้ประเด็นหลักคือ Asian Perspectives, Emerging Issues in
Transnational Migration, Integration of Migrants and Social Policy
Issues, Migrants from Europe to Asia and Intra-Regional Migration
ดูรายละเอียดการประชุมเพิม่ เติมได้ที่ http://www.migrationcenter.
mahidol.ac.th/
aaaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.ipsr.
mahidol.ac.th
ครั้ ง ที่ 933 “Consequences of Demographic, Family and
Socio-economic Factors on Commuting Pattern in Bangkok
Metropolitan Region” Wichan Choorat, 3 ส.ค. 59
ครัง้ ที่ 934 “Assessment of Death Registration and Mortality Statistics
in the Vital Registration System in Myanmar (Part 1)” Myitzu Tin
Oung, 10 ส.ค. 59
ครั้งที่ 935 “HAPPINOMETER The Series ‘Generation Y in the
Workplace: Work-Life Balance and Intent to Leave’” ผศ.ดร.เฉลิมพล
แจ่มจันทร์, 24 ส.ค. 59
ครั้งที่ 936 “Exploring Evergreening: Estimating the Cost of Low
Patent Standards” Dr. Hazel V J Moir, Adjunct Associate Professor,
Centre for European Studies, Australian National University (ANU),
Australia, 30 ส.ค. 59
ครั้งที่ 937 “ครอบครัวไทยในจังหวะสำ�คัญต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน:
การพัฒนาปรับปรุงและนำ�โครงการครอบครัวสำ�คัญไปประยุกต์ ใช้ ในระดับ
ประเทศ” ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
อ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ ดร.อรทัย หรูเจริญพรพานิช, 7 ก.ย. 59
ครั้งที่ 938 “Survival and Sociodemographic Determinants of
Mortality in Adult HIV/AIDS Patients in Myanmar: A Registry Based
Retrospective Cohort Study 2005-2015” Aung Tin Kyaw, 14 ก.ย. 59
ครั้งที่ 939 “Current Death Registration Practice and Its Challenges
in Myanmar: A Qualitative Study in Two Selected Townships of
Mandalay Region” Myitzu Tin Oung, 21 ก.ย. 59
ครั้งที่ 940 “รู้จัก เข้าใจ...ชุมชนเกย์ออนไลน์ (Gay Community Online)”
โดย นายพงษ์ศกั ดิ์ สกุลทักษิณ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนานโยบาย (สวน.),
28 ก.ย. 59                 aaaaaaaaa
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

คนร้อยปีกินอะไรถึงมีอายุยืน?

ชวนอ่ า นฉบั บ นี้ ข อแนะนำ � 
“สู บ ความสุ ข ...ดื่ ม ความสุ ข ?
สุขภาพจิตของผู้สูบบุหรี่และดื่ม
แอลกอฮอล์” เขียนโดย ภูเบศร์
สมุทรจักร และสาสินี เทพสุวรรณ์

ผู้ เ ขี ย นได้ มี โ อกาสไปสั ม ภาษณ์ ค นร้ อ ยปี ใ นโครงการ
“การศึกษาคนร้อยปีในประเทศไทย” คำ�ถามหนึง่ ทีพ่ วกเรามักจะ
ถามในเรื่องอาหารการกินกับคนร้อยปีทยี่ งั สามารถพูดคุยตอบโต้
ได้ ว่า “คุณยาย/คุณตากินอะไรถึงอายุยืน” คนร้อยปีส่วนใหญ่
จะยิ้ม และหัวเราะเมื่อได้ยินคำ�ถามนี้ และคำ�ตอบที่มักจะได้
หนังสือเล่มนีเ้ สนอผลในเรื่อง
จากคนร้อยปีคือ “เค้า (ลูกหลาน) ให้กินอะไรก็กินได้หมด กินได้
สภาพจิตใจของผูด้ มื่ แอลกอฮอล์
ทุกอย่าง ไม่เลือก” มีคนร้อยปีท่านหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
และผู้สูบบุหรี่ โดยการวัดด้วย
ตอบว่า “ชอบกินข้าวสวย กินได้ทุกอย่าง ไม่ชอบกินไก่กับหมู
แบบสอบถามสุขภาพจิต 15 ข้อ
5 ชอบกินปลา กินผัก” คนร้อยปีผู้ชายท่านหนึ่งในจังหวัดพะเยา
ได้ตอบว่า “ตาชอบกินกล้วยน้ำ�ว้า ชอบกินไข่พะโล้อีกด้วย”
มิ ติ จำ � แนกตามลั ก ษณะทาง
ข้อสรุปว่ากินอะไรแล้วถึงอายุยืน ผู้เขียนก็ยังไม่ได้คำ�ตอบที่
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการดื่ม/สูบ และ
ชัดเจน แต่สิ่งที่ ได้จากการไปเยี่ยมคนร้อยปีทุกคนจะพบว่ า
เหตุปัจจัยที่นำ�ไปสู่การเป็นผู้สูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์
คนร้อยปีมีครอบครัวดี ลูกหลานดี ก็เลยทำ�ให้มีการดูแลเอาใจ
ท่านใดสนใจติดต่อขอรับหนังสือได้ที่: โครงการเผยแพร่ ใส่ทั้งในเรื่องอาหารการกินและความเป็นอยู่อย่างดี เหตุผลนี้
ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจยั ประชากรและ น่าจะทำ�ให้คนร้อยปีมีกำ�ลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปกับลูกหลาน
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นานๆ
73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100
หรือ download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/
ipsrbeta/th/BookReport.aspx?Year=2016
aaaaaaaaaa

ภาพ : นายฤทธิชัย ฤทธิเสริม
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สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

ปรากฏการณ์ครอบครัวข้ามรุ่น

“ครอบครัวข้ามรุ่น” หรือครอบครัวแหว่งกลาง หมายถึง
ครอบครัวที่มีเฉพาะรุ่นปู่ย่า/ตายายกับรุ่นหลานอาศัยอยู่ร่วมกัน
เท่านัน้ (โดยไม่คำ�นึงว่าหลานจะอายุเท่าใด) และไม่มคี นรุน่ อื่น
อาศัยอยูด่ ว้ ย เกิดขึน้ เนื่องจาก คนวัยทำ�งานหรือคนรุน่ กลางย้ายถิน่
จากชนบทเข้าสูเ่ มืองเพื่อหางานทำ�  ครั้นเมื่อมีลูก ก็นำ�มาฝากไว้
กับปู่ย่า/ตายายเพื่อเลี้ยงดู แม้ว่าคนวัยทำ�งานจะไม่ได้ต้องการ
ทิ้งเด็กๆ ไว้กับปู่ย่า/ตายายก็ตาม
จากข้ อ มู ล การสำ � รวจสภาวะการทำ � งานของประชากร
ปี 2530–2556 พบว่ า จำ � นวนและร้ อ ยละของครอบครั ว
ตารางแสดงจำ�นวนและร้อยละของครอบครัวข้ามรุน่

ข้ามรุ่นเพิ่มขึ้น โดยในปี 2530 มีร้อยละ 0.95 ต่อมาอีก 26 ปี
มีครอบครัวข้ามรุน่ ร้อยละ 2.07 แม้ดเู หมือนว่าเปลีย่ นแปลงเพียง
เล็กน้อยแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าตัวเลข
คนวัยทำ�งานหรือพ่อแม่ย้ายถิ่นคิดว่าการให้ลูกอยู่กับปู่ย่า/
ตายายน่าจะเป็นผลดีและปลอดภัยกับลูกในระหว่างที่ตนเอง
ไปทำ�งานในเมือง แต่ ในขณะเดียวก็ส่งผลให้การใช้ชีวิตของคน
รุ่นปู่ย่า/ตายายมีความยากลำ�บากมากยิ่งขึ้น ด้วยปัญหาทาง
สุขภาพ การแบกรับภาระเลีย้ งดูหลาน รายจ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในขณะ
ทีห่ ากไม่ได้รบั เงินส่งกลับ หรือไม่ได้รบั การติดต่อจากลูกของตนก็
ยิ่งส่งผลให้มีความยากลำ�บากมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ยังมี
ผลกระทบทางด้านความผูกพันระหว่างพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นและลูก
ในถิ่นต้นทางที่อาจจะน้อยลงอีกด้วย
ครอบครั ว ข้ า มรุ่ น มิ ไ ด้ มี แ ต่ ผ ลกระทบทางด้ า นลบเท่ า นั้ น
ผลในด้านบวกก็มเี ช่น การทีป่ ยู่ า่ /ตายายได้อยูก่ บั เด็กๆ ก็จะรูส้ กึ
ไม่เหงา ดีกว่าไม่มเี ด็กๆ และเด็กได้กลายเป็นตัวเชื่อมทำ�ให้พอ่ แม่
ผู้ย้ายถิ่นติดต่อกลับมายังรุ่นปู่ย่า/ตายายเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ที่มา : สำ�นักงานสถิติแ ห่ง ชาติ , การสำ � รวจภาวะการทำ � งานของประชากรไตรมาสที่ 3
พ.ศ. 2530 – 2556
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ข่าวสถาบันฯ
15 ก.ค. 59 สถาบันฯ ร่วมงานทำ�บุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำ�ฝน เนื่องใน
เทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี จ.นครปฐม รูป 1 c 25 ก.ค. 59 Prof.
Hermann Waibel, University of Hannover, Germany บรรยายพิเศษ “Poverty
Dynamics and Sustainable Development: A Long Term Panel Project in
Thailand and Vietnam (2007-2024)” c 26-27 ก.ค. 59 อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ร่วมกับ
Mr. Harald Sterly, Bonn University, Germany จัดโครงการ International Summer
School Program หัวข้อ “Does Climate Change Move You: Understanding the
Linkages of Migration and Climate Change and the Concepts, Methods,
and Policies Behind Them” c 1 ส.ค. 59 ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี น.ส.สุภรต์
จรัสสิทธิ์ นักวิจัย พร้อมคณะ จัดอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์” c 1 ส.ค. 59 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการสถาบันฯ และในฐานะ
ประธานคณะกรรมการคัดเลือก “แม่ 100 ปี” พร้อมด้วย น.ส.กมลชนก ขำ�สุวรรณ
นักวิจยั ถวายรายงานประจำ�บอร์ดนิทรรศการหัวข้อ “พีเ่ ลีย้ งในสถานรองรับเด็ก คุณค่า
แห่งวิชาชีพ และคุณค่าแห่งความเป็นแม่” ในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำ�ปี 2559
ม.มหิดล (ศาลายา) c 8 ส.ค. 59 สถาบันฯ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการ
ศึกษา 2559 โดยมี ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ร่วมกล่าวต้อนรับ
c 18 ส.ค. 59 ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล พร้อมคณะ จัดประชุมนำ�เสนอ
ผลงานวิจัย “โครงการศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย” ณ โรงแรมเดอะ
สุโกศล กรุงเทพฯ c 21 ส.ค. 59 ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี บรรยาย “การเขียน
รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 จัดโดย วช.
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ c 22-26 ส.ค. 59 รศ.ดร.ชื่นฤทัย
กาญจนะจิตรา พร้อมคณะ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดอบรม “Policy Communication
Workshop” ครั้งที่ 3 ณ ห้องเจด โรงแรมสามพรานริเวอร์ ไซด์ จ.นครปฐม รูป 2
c 25 ส.ค. 59 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับ
คณะจากสถาบันคลังสมองของชาติ c 25-27 ส.ค. 59 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ น.ส.สุภรต์ จรัสสิทธิ์ นักวิจัย นำ�เสนอผลงานในการ
ประชุม 2016 ISQOLS Annual Conference ณ สาธารณรัฐเกาหลี c 29 ส.ค.2 ก.ย. 59 อ.ดร.ภก.ธีรธร ยูงทอง พร้อมคณะ จัดอบรม “การสร้างและประยุกต์ ใช้
แบบจำ�ลองการถดถอยสำ�หรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว” c 31 ส.ค. 59 รศ.ดร.
รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก
Nagoya University, Japan โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ให้การบรรยายพิเศษ
“Ageing Society and Health Issues in Thailand” c 31 ส.ค. 59 สถาบันฯ
จั ด งานแสดงความยิ น ดี แ ด่ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต ประจำ � ปี 2558 รู ป 3
c 31 ส.ค.-3 ก.ย. 59 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย นำ�เสนอผลงานในการประชุม European
Population Conference 2016 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี c 7 ก.ย. 59 รศ.ดร.
รศรินทร์ เกรย์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Chinese
Academy of Social Sciences, China c 7 ก.ย. 59 สถาบันฯ จัดอบรมการป้องกัน
ระงับอัคคีภยั และฝึกซ้อมการใช้อปุ กรณ์ดบั เพลิง ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 จากบริษทั
พี.เอ็ม.ซี อคาเดมิค กรุ๊ป รูป 4

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c

ช่วยกันประหยัด

กระดาษ น้ำ�และไฟ คือ
“วินัย” และ “น้ำ�ใจ” ที่ควรมี

ห้องพิพิธสาระประชากรและสังคม
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

รูป 1

รูป 2

รูป 3

รูป 4

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536
ปณจ.พุทธมณฑล

QR code สำ�หรับเข้าเว็บไซต์
จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา
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กองบรรณาธิการ กมลชนก ขำ�สุวรรณ กรกนก พงษ์ประดิษฐ์ กฤติญา สำ�อางกิจ กาญจนา เทียนลาย จงจิตต์ ฤทธิรงค์ จรัมพร โห้ล�ำ ยอง เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ณัฐดิ า ศรีทอง ดุสติ า พึง่ สำ�ราญ
ธีรธร ยูงทอง ธีระพงศ์ สันติภพ พอตา บุนยตีรณะ เพ็ญพิมล คงมนต์ ภาสกร บุญคุม้ มนสิการ กาญจนะจิตรา โยธิน แสวงดี รีนา ต๊ะดี วรชัย ทองไทย ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต สักกรินทร์ นิยมศิลป์
สุชาดา ทวีสทิ ธิ์ สุรยี พ์ ร พันพึง่ เสาวภาค สุขสินชัย อมรา สุนทรธาดา อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ อารี จำ�ปากลาย ฝ่ายศิลป์ สมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว จุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว ฝ่ายสมาชิก จีรวรรณ หงษ์ทอง
ติดต่อสอบถาม โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 100 หรือ 0-2441-9666
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