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“รู้ทั้งรู้ทั่วกันว่าวันหนึ่ง
อกสะท้อนอ่อนระทวยด้วยอาลัย
โอ้..ธ คืนสรวงสวรรคาลัยแล้ว
คือเทพไท้คุ้มครองป้องแผ่นดิน

แต่เมื่อถึงวันนั้นกลับหวั่นไหว
สุดห้ามใจโหยหาจอมราชินทร์
ณ ดวงแก้วไวกูณฐ์มิสูญสิ้น
ขอปูชะพระภูมินทร์ตราบสิ้นชนม์”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล ประพันธ์

Though known in all minds the certainty of the day,
Yet, when it comes all minds stray,
Trembling and weary are our longing heart
For the people’s King whom departs,
O to the celestial place Thou return,
To the precious, timeless throne we discern,
Our guardian God of our beloved country,
To our dying day, we worship Thee.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร แปล

กษัตริย์นักวิจัยและพัจงจิฒตต์นา
ฤทธิรงค์ และ อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์
jongjit.rit@mahidol.ac.th; aphichat.cha@mahidol.ac.th

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพัฒนา
มากถึง 4,447 โครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มคี วามเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
พระองค์ทรงเคยตอบนักข่าวต่างชาติที่ถามว่า มีแผนการ
ทำ�งานอย่างไร พระองค์ทรงตอบสั้นๆ ว่า “ไม่มีแผน เพียงแต่
ลงมือทำ� เพราะคิดว่าจะเป็นประโยชน์” คำ�ตอบนี้แสดงถึงพระ
ปณิธานอันแน่วแน่ โดยมิได้หมายความว่าพระองค์ทรงงานอย่าง
ไม่เป็นระบบ แต่เป็นเพราะพระองค์ทา่ นประจักษ์ถงึ ความทุกข์ยาก
ของประชาชนอยู่เสมอ และความทุกข์ยากนั้นอาจเกิดขึ้นอย่าง
ฉับพลันจากภัยพิบัติ ที่มิอาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้
หนังสือ “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
ทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ โดยสำ�นักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (สำ�นัก กปร.) แสดงหลักการทรงงาน
ของพระองค์ ในหลายแง่มุมของ มิใช่เพียงด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นการ “วิจัยและพัฒนา” ทางสังคมด้วย
บทความนี้ขอน้อมนำ�หลักการทำ�งาน ซึ่งเป็นลักษณะของนักวิจัย
ที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับงานวิจัยทางสังคมทั้งหลาย

“…การพั ฒ นาจะต้ อ งเป็ น ไปตามภู มิ ป ระเทศ
ทางภูมศิ าสตร์ และภูมปิ ระเทศทางสังคมศาสตร์
ในสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไป
บังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนำ�
เราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้
แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการ
อะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการ
ของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง....”
พระราชดำ�รัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” ก่อนทีพ่ ระองค์จะพระราชทาน
โครงการใดๆ พระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและ
เป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น เอกสาร แผนที่ สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่และนักวิชาการ พระองค์ยังทรงเดินทางไปพบราษฎร
ในพื้ น ที่ และสอบถามให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนด้ ว ยพระองค์ เ อง

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ตรงตามความต้องการของประชาชน
“ภูมสิ งั คม” นอกจากศึกษาข้อมูลทางภูมปิ ระเทศของบริเวณ
ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแล้ว พระองค์ยังทรงคำ�นึงถึง
หลักทางสังคมวิทยา เกี่ยวกับนิสัยใจคอของคน และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน พระองค์จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึง
ค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก ไม่ใช่นำ�เอาความเจริญหรือบุคคล
จากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มี โอกาส
เตรียมตัวหรือตั้งตัว
“ไม่ติดตำ�รา” การพัฒนาตามแนวพระราชดำ�ริมีลักษณะ
ที่ยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับหลักวิชาการ โครงการที่เกิดขึ้นจึงใช้
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพความเป็ น อยู่ ที่ แ ท้ จ ริ ง และ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสภาพสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน
“ขาดทุนคือกำ�ไร” การเสีย คือ การได้เป็นประโยคทีอ่ ธิบาย
แนวคิดที่ต้องยอมเสียสละหรือขาดทุนเพื่อผลประโยชน์ท่ีจะ
เกิดขึ้น และทำ�ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ซึ่งไม่อาจจะประเมิน
มูลค่าเป็นเงินได้ พระองค์ทรงบรรยายเกี่ยวกับโครงการแก้ม
ลิง แนวคิดและวิธีการสร้าง ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ให้แก่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
และข้าราชบริพารที่มาเข้าเฝ้าในวันนั้น รวมทั้งประชาชนทั่วไป
ทีร่ บั ชมพระราชดำ�รัสผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ได้เข้าใจและ
ร่วมกันสร้างเพื่อแก้ปัญหาน้ำ�ท่วมที่เกิดซ้ำ�ทุกปี สิ่งที่ทรงเน้นย้ำ�
คือ ต้องไม่ทำ�ให้ประชาชนเดือดร้อน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็น
ต้นแบบของนักวิจัยและพัฒนา หากนักวิจัยทุกคนได้น้อมนำ�
หลักการทรงงานที่ต้องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ คำ�นึงถึง
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยไม่ยึดติดกับตำ�รา และถือประโยชน์
ของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้ว จึงจะถือได้ว่าการวิจัยนั้น ได้สร้าง
ประโยชน์และเป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์และยั่งยืน หลักการทรง
งานนี้จะเป็นแนวทางให้ “นักวิจัยและพัฒนา” ได้ยึดถือปฏิบัติ
เพื่อดำ�เนินตามรอยพระบาทและทำ�ประโยชน์ ให้แก่ประชาชน
และประเทศชาติต่อไปตามพระราชปณิธาน
ที่มา: สำ�นักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ� ริ
(สำ�นัก กปร.) “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 1
“ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ถึงตุลาคม แรงงานไทยไปเก็บเบอร์ร่ี
ที่ประเทศอะไร”
เฉลย : ประเทศสวีเดน และฟินแลนด์
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกและจับสลากได้รับรางวัล กรุงเทพฯ: นิตยา
โชคทวีพาณิชย์; สุดาวรรณ ศิรจิ ารุพงษะ นครปฐม: ศศิธร นาคเทศ;
สุจิตรา ชีระพันธุ์ สงขลา: สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
รายชื่อผู้ที่ตอบถูก กรุงเทพฯ: กิตติโชค กุศลวิศิษฎ์กุล; ธเนศ  
กองประเสริฐ เชียงใหม่: ประเทือง  ดวงประทีป นครปฐม: วิมาลา  
ชีระพันธุ์; สราญจิตต์ สงวนสัตย์ พระนครศรีอยุธยา: สายฝน
เทียนงาม สมุทรปราการ: อัสนี ทองนิรมล สมุทรสาคร: ปาณิก
เสนาฤทธิไกร
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ ยะลา: กฤษณา เฉลียวศักดิ์
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 2
“ตามคำ � นิ ย ามศั พ ทานุ ก รมการวิ จั ย ทางประชากรและ
สังคม ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชากรกลางปี หมายถึงอะไร”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า 12
หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15 มกราคม
2560 (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณาส่งที่อยู่ของท่าน
มาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล)

ของกินริมถนนฮานอย

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th

มุมอาซียนฉบับนี้ขอพามาสัมผัสบรรยากาศเมืองฮานอย
ของเวียดนามผ่านเรื่องเล่าจากการตระเวนกินของอร่อยริม
ถนนในเขตเมืองเก่าของฮานอย เมื่อไปเยือนฮานอยครั้งแรก
ผู้เขียนได้มี โอกาสลิ้มลองอาหารเวียดนามหลายอย่าง เมนูที่
ประทับใจมากคือ โซย (Xoi) คนเวียดนามนิยมกินเป็นอาหารเช้า
เป็นข้าวเหนียวหน้าต่างๆ เลือกได้ตามใจชอบ มีทง้ั ไก่ หมู ไข่ปง้ิ ฯลฯ
โรยหน้ า ด้ ว ยหอมเจี ย วกรอบๆ เวลากิ น อาหารข้ า งทางใน
เวียดนามต้องนั่งเก้าอี้ตัวเล็กสูงจากพื้นไม่มาก เหมือนเก้าอี้ที่
เอาไว้นั่งซักผ้าบ้านเรา คราวนั้นประทับใจ กินโซยถึง 2 ชามจน
เดินต่อไม่ไหว พอตกบ่ายไปเจอกับร้านก๋วยเตีย๋ ว น้�ำ ซุปหอมน่ากิน
จึงแวะไปลองชิม ที่แท้ ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยว แต่เป็น บุ๋นจ่า (Bun cha)
เป็นเส้นขนมจีน กินกับน้ำ�ซุปใสรสหวาน เนื้อหมูย่างและผักสด
โดยทุกอย่างจะเสิรฟ์ แยกกันเวลารับประทานก็น�ำ มาผสมกันเอง
เมื่อปลายปีที่แล้วผู้เขียนได้มี โอกาสเดินทางไปเมืองฮานอย
อีกครั้งจึงได้มี โอกาสสัมผัสบรรยากาศเก่าๆ เพื่อนร่วมทาง
วัยหลังเกษียณ เห็นคนเวียดนามนั่งกินปลาหมึกย่างริมถนน
อย่างเอร็ดอร่อยจึงชวนกันไปลองชิมบ้าง สอบถามได้ความ
ว่าชาวเวียดนามก็เรียกปลาหมึกว่า “หมึก” (Muc) เช่นกัน
เพื่อนร่วมทางวัยหลังเกษียณ เล่าว่าคนลาวและคนกัมพูชา
ก็เรียกว่าหมึกเหมือนกัน เป็นทีน่ า่ สนใจทีน่ อกจากวัฒนธรรมของ
อาเซียนจะมีความคล้ายคลึงกันแล้ว ภาษาก็ยงั มีความคล้ายคลึง
กันอีกด้วย
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

ถวายอาลัย ..... จากแดนไกล

13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เป็นวันแห่งความวิปโยค
และสูญเสียของปวงชนชาวไทย อันเนื่องจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชเสด็ จ สวรรคต จนถึ ง วั น นี้
ทวยราษฎร์ยังคงถวายอาลัยอย่างเนืองแน่น พระเกียรติคุณ
ในพระองค์ยงั เป็นทีป่ ระจักษ์แก่นานาประเทศโดยมีผนู้ �ำ ในหลาย
ประเทศส่งพระราชสาส์นและสาส์นถวายอาลัย พสกนิกรไทย
ได้มี โอกาสชมภาพผ่านการถ่ายทอดสด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
ตรงกับเวลาในประเทศไทย 21.00 น. ในการประชุมสมาชิกสามัญ
องค์การสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยมี
ผู้แทนจากทุกภูมิภาคขึ้นกล่าวถวายสดุดีและการยืนถวายอาลัย
เป็นเวลา 1 นาที แม้ว่าบรรยากาศในการประชุมดูจะวุ่นวาย
ในช่วงแรกเนื่องจากมีสมาชิกเดินเข้าออก แต่ภาพสุดท้ายที่เรา
ได้เห็นคือการยืนสงบนิ่งเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุด

นายบั น คี มุ น เลขาธิ ก ารองค์ ก ารสหประชาชาติ ก ล่ า ว
ถวายสดุดีิมี ใจความว่า ในปี 2549 องค์การสหประชาชาติ
ได้ทูลเกล้าถวายรางวัล Human Development Lifetime
Achievement Award เพื่ อ ยกย่ อ งพระองค์ ใ นฐานะ
ที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพสกนิกร
ชาวไทย ทั้งยังเป็นประโยชน์สำ�หรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรในอีกหลายประเทศ ในจำ�นวนผู้แทนที่กล่าวถวาย
สดุ ดี ทั้ ง หมดดู เ หมื อ นที่ น่ า ประทั บ ใจมากที่ สุ ด ที่ ต้ อ งเล่ า สู่ กั น
ฟัง คือเอกอัครราชทูตซาแมนธา พาวเวอร์ ในฐานะผู้แทน
ถาวรของอเมริกาประจำ�องค์การสหประชาชาติ เตรียมข้อมูล
ที่มีรายละเอียดและถ้อยคำ�ที่ลึกซึ้ง ขออ้างถึงคำ�กล่าวถวาย
สดุ ดี บ างตอนดั ง นี้ ประเทศไทยและอเมริ ก ามี ป ระวั ติ ค วาม
สัมพันธ์อันดีมายาวนานและที่เป็นกรณีพิเศษคือพระบรมชนก
และชนนี ใ นพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ เ คยประทั บ ที่ เ มื อ ง
เคมบริดจ์ รัฐแม็ทซาชูเซ็ทส์ ขณะทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด และยังเป็นสถานที่พระราชสมภพในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่ เอกอัครราชทูตผู้นี้เคยทำ�งานอยู่ที่มหาวิทยาลัย
แห่งนี้ กล่าวว่าได้พบกับคนไทยมากมายที่แวะเวียนไปถวาย
พวงมาลาหรื อ การเขี ย นข้ อ ความถวายพระพรที่ พ ระแท่ น
ประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อ ณ ‘จตุรัสพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล’
(King Bhumibol Square) ในบริเวณมหาวิทยาลัย
เอกอัครราชทูตซาแมนธา พาวเวอร์กล่าวถึงหลักการทรงงาน
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงใช้ ในการพัฒนาคือการเสด็จ
ไปในท้องถิน่ ทัว่ ประเทศเพื่อเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง มีโครงการ
พระราชดำ�รินับพันโครงการ ที่เป็นประโยชน์สำ�หรับประชาชน
ทุกอาชีพ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า แม้นักเรียนชั้นปฐมวัย ทรงมี
พระราชวิ นิ จ ฉั ย ที่ มี ส ายพระเนตรยาวไกลและเข้ า ถึ ง ปั ญ หา
อย่ า งแท้ จ ริ ง ตลอดพระชนม์ ชี พ ทรงมี ผ ลงานที่ ไ ด้ รั บ การ
จดสิทธิบัตรถึง 40 ผลงาน และผลงานเหล่านั้นเกิดจากพระ
วิริยะอุตสาหะและพระราชวินิจฉัยที่ทรงมุ่งแก้ ไขปัญหาให้ ได้ผล

การถวายอาลัยระหว่างการประชุมสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
ภาพ: UN Photo/Evan Schneider.

อย่างจริงจัง พระราชดำ�ริลว้ นแสดงถึงพระอัจฉริยภาพทีท่ รงเน้น
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนามนุษย์ นับเป็น
พระวิสยั ทัศน์ทล่ี �ำ้ สมัย เช่น โครงการแก้มลิง (Monkey’s cheeks)
เพื่อป้องกันน้�ำ ท่วมในเขตชัน้ ในของกรุงเทพฯที่ ได้ผลและนำ�ไปใช้
ในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ในตอนจบคำ�กล่าวถวายสดุดีมีข้อความ
ที่ลึกซึ้งดังนี้ “คนไทยโชคดีที่มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเห็นคุณค่า
พสกนิ ก รทุ ก คนเสมื อ นเป็ น คนในครอบครั ว ของพระองค์
และเป็นความโชคดีของเราทั้งหลายอีกด้วยที่ ได้เรียนรู้ว่า มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ที่ ท รงมี พ ระจริ ย าวั ต รที่ พ ระองค์ ท รงใช้ ใน
การดำ�เนินพระชนม์ชีพ”
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
aaaaaaaaa

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ส่งบทความวิชาการ
ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
“ประชากรและสังคม 2560”
หัวข้อเรื่อง

“สุขภาวะทางเพศ
และความเป็นธรรมทางอนามัยเจริญพันธุ์:
ความท้าทายที่ ไม่สิ้นสุด
(Sexual & Reproductive Health and Justice: The Unfinished Challenges)”

วันที่ 30 มิ.ย. 2560
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2559
และประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 6 ม.ค. 2560
สามารถดูหัวข้อย่อยเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์
www.ipsr.mahidol.ac.th/AnnualConference
ส่งผลงานและติดต่ออสอบถามข้อมูลได้ที่ : คุณวราวรรณ ฐาปนธรรมชัย
โทร. 02 441 0201-4 ต่อ 308 Email: warawan.tha@gmail.com
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

ปัญญา ชูเลิศ และ ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

pchoolres@gmail.com; piyawat.kat@mahidol.ac.th

“โรงเรียนฉลาดเล่น” (Active School)

โครงการวิจัยที่เชื่อว่า “การเล่น” เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

โรงเรียนฉลาดเล่น คืออะไร
“โรงเรียนฉลาดเล่น” (Active School) เป็นแนวคิด
ส่งเสริมการเรียนรู้ ในเด็กนักเรียนที่ทางสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโรงเรียนประถมศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นโรงเรียนนำ�ร่องจำ�นวน 14
แห่งทั่วประเทศ ริเริ่มให้มีการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนอย่างสมวัย โดยเน้นที่การกระตุ้น
ให้นักเรียนได้มีการเคลื่อนไหว การมีกิจกรรมทางกายอย่าง
เหมาะสมและเพี ย งพอ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น บั น ไดในการก้ า วสู่ ก าร
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ แนวคิดดังกล่าวจะเน้นการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนและคุณครูเป็นกลไกสำ�คัญในการส่งเสริมและ
จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน อาทิ การจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning โดยปรับห้องเรียนให้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้
และวิง่ เล่น การเพิม่ ชัว่ โมงกิจกรรมและนันทนาการให้กบั นักเรียน
ทุกวัน รวมทั้งให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
นันทนาการในช่วงพักกลางวัน
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการปรับโครงสร้างพื้นฐานและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะกับการมีกิจกรรมทางกาย
ของนักเรียน เช่น เปลี่ยนทางเท้าและถนนในโรงเรียนให้มีสีสัน
ด้วยการทาสีพน้ื ถนนให้เป็นบันไดงู วาดเป็นเส้นสีซกิ แซ็กหรือเป็น
ตาราง สำ�หรับให้นักเรียนได้วิ่ง กระโดด หรือเคลื่อนไหวร่างกาย
ในท่าทางต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงสวน และดูแลสนามเด็กเล่น
ให้ ส ะอาดสวยงามพร้ อ มใช้ ง านอยู่ เ สมอ กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
ข้างต้น นอกจากเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางกายให้กับเด็กๆ แล้ว
ยังช่วยลดการใช้เวลาอยู่กับหน้าจออุปกรณ์ส่ือสารของเด็กๆ
ซึ่งสังคมไทยกำ�ลังเผชิญปัญหาอยู่ในขณะนี้ด้วย

63%

ของเด็กไทย
มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
ข้อมูลล่าสุดจากผลการสำ�รวจของโครงการฯ เกี่ยวกับการ
มีกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ระหว่างปี 2557-2558
พบว่า ในปี 2558 เด็กไทยเพียงร้อยละ 37.0 มีกิจกรรมเพียงพอ
ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 พบว่า ลดลงประมาณ
ร้อยละ 0.7
คำ�ถามคือ “ทำ�ไมเด็กไทยถึงมีกจิ กรรมทางกายน้อย และ
ไม่เพียงพอ?”
“พฤติกรรมเนือยนิ่ง” (Sedentary Behavior) หมายถึง
พฤติกรรมทีน่ ง่ั นิง่ ๆ เคลื่อนไหวน้อยๆ ซึง่ รวมถึงการทำ�กิจกรรมอยูก่ บั
หน้าจออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ไม่วา่ จะเป็นโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ผลจากการสำ�รวจ พบว่าปัจจุบนั เด็กไทย
ใช้เวลามากถึง 13 ชั่วโมง 35 นาทีต่อวัน กับการมีพฤติกรรม
เนื อ ยนิ่ ง (ไม่ ร วมการนอนหลั บ ) ขณะเดี ย วกั น ยั ง พบว่ า
อีกประมาณร้อยละ 41 ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอทีวีเฉลี่ย 6 ชั่วโมง
ต่อวัน และใช้อยู่กับหน้าจอสูงสุดนานถึง 7 ชั่วโมงติดต่อกัน..!!!
สถานการณ์ดงั กล่าวแสดงถึงปัญหา และความจำ�เป็นเร่งด่วน
ในการหารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและ
เพียงพอให้กับเด็กไทย เมื่อพิจารณาบริบทรอบๆ ตัวเด็กแล้ว
โรงเรียนนับว่าเป็นสถานที่ที่เด็กนักเรียนใช้เวลาในการดำ�เนิน
ชีวิตประมาณ 1 ใน 3 ของวัน
ด้วยเหตุนี้ โครงการวิจัยฯ จึงพยายามอย่างยิ่งในการพัฒนา
ต้นแบบโรงเรียนฉลาดเล่นขึ้น เพื่อนำ�ไปสู่องค์ความรู้ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายทางเลือก ให้สำ�นักงานการประถมศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน (สพฐ.) สามารถนำ � ไปใช้ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข อง
เด็กนักเรียนไทยให้มคี วามสามารถด้านวิชาการ ควบคูไ่ ปกับการ
มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจที่สมวัย
พร้อมที่จะเป็นผู้ ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ดังนั้น “ขอให้หนูๆ
ได้วิ่งเล่นอย่างน้อย 60 นาทีทุกวัน” นะครับ..!!!

ทีม่ า: http://202.143.173.42/e-networkpl2/Newsdetails.php?Details=860

สำ�คัญอย่างไร...ทำ�ไมจึงต้องทำ�
องค์การอนามัยโลกแนะนำ�ว่าประชากรวัยเด็กจำ�เป็นต้อง
มี เ วลาสำ � หรั บ กิ จ กรรมทางกายมากที่ สุ ด เด็ ก และเยาวชน
(อายุ 5-17 ปี) ควรมีเวลาในการทำ�กิจกรรมเคลื่อนไหวออกแรง
ระดับปานกลางถึงระดับหนักอย่างน้อย 60 นาทีทุกวัน เพื่อให้
มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย แต่เมื่อย้อนกลับมาดู
การมีกิจกรรมทางกายของเด็กไทยกลับพบว่า “มีเด็กไทยไม่ถึง
ครึ่งที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว”

กิจกรรมนันทนาการระหว่างชั่วโมงเรียน
ของโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ โครงการเด็กไทยไม่เฉื่อย

4/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 v ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

เวทีวิจัยประชากรและสังคม

สุชาดา ทวีสิทธิ์

suchada.tha@mahidol.ac.th

เมื่อวัฒนธรรมสร้างทุกข์แก่สตรี

สิทธิด้านวัฒนธรรม หรือ Cultural Right เป็นส่วนหนึ่งของ
สิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติย้ำ�ว่า รัฐต้องให้สิทธิและ
เสรีภาพแก่ประชาชนในการดำ�รงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ภายในรัฐ ประเทศไทยเป็น
ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาติที่รับรองปฏิญญาสากลด้าน
สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดของไทย จึงระบุ
ให้รัฐต้องคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมของชนทุกกลุ่ม
วัฒนธรรม ไม่ได้หมายถึงแค่วถิ กี ารกินอยู่ เสือ้ ผ้า ภาษา หรือ
การสร้างสรรค์งานศิลป์ แต่หมายรวมถึงหลักศาสนา กฏจารีต
และกฎหมาย ที่ ใช้ควบคุมแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคม
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เรามักมองข้ามก็คือ วัฒนธรรม
ไม่ได้สร้างความสุขแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม แต่เป็นต้นเหตุแห่ง
การแบ่งแยก กีดกัน และเลือกปฏิบัติด้วย ในสังคมที่ส่งเสริม
เรื่องสิทธิทางวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว อาจทำ�ให้การละเมิด
สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงกลายเป็นความชอบธรรมไปก็ ได้ ซึ่งไม่
ควรเป็นเช่นนั้น
สังคมโลกยังมีวัฒนธรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิง (Harmful
Cultural Practices) ปฏิบัติกันอยู่ โดยเฉพาะในสังคมที่ผู้ชาย
มีบทบาทเป็นผู้ควบคุมความรู้เกี่ยวกับจารีตประเพณี ศาสนา
ความเชื่อ พิธีกรรม และการเมือง ขอยกตัวอย่างวัฒนธรรมที่
เป็นอันตรายต่อผู้หญิงบางอย่าง เช่น การตัดหรือขลิบอวัยวะ
เพศของผู้หญิง การฆ่าหรือลงโทษผู้หญิงที่ถูกข่มขืนเพื่อปกป้อง
ศักดิศ์ รีของพ่อ การมีเพศสัมพันธ์กบั เด็กหญิง การห้ามคุมกำ�เนิด
รวมทั้งการให้คุณค่าแก่ลูกชายเหนือกว่าลูกสาวซึ่งนำ�ไปสู่การ
ทำ�แท้ง การฆ่า หรือการทำ�ร้ายทารกเพศหญิง
องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้รฐั สมาชิกต้องสร้างความ
เชื่อมั่นต่อพลเมืองและประชาคมโลกว่า รัฐจะไม่นำ�เอาทัศนคติ
ด้านจารีตประเพณี ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมที่
ปฏิบตั กิ นั ในสังคม มาเป็นข้ออ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กบั
การกระทำ�ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรี เครื่องมือสำ�คัญของ
องค์การสหประชาชาติที่ ใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบเรื่องนี้คือ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ในทุกรูปแบบ
หรือ The Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women (CEDAW) เรียกสั้นๆ ว่า
“ซีดอว์”
สั ง คมไทยมี บ รรทั ด ฐานและความเชื่ อ ทางวั ฒ นธรรม
ที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิงดำ�รงอยู่เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ความเชื่อ
ว่าการทำ�แท้งเป็นบาป ซึ่งทำ�ให้ผู้หญิงและผู้ที่ให้บริการทำ�แท้ง
กลายเป็นอาชญากร ส่งผลให้มกี ารปฏิเสธทีจ่ ะจัดบริการทำ�แท้ง
ปลอดภัยให้ผหู้ ญิง เพราะสังคมมีอคติตอ่ ผูห้ ญิงทีต่ อ้ งการทำ�แท้ง
ทำ�ให้ผู้หญิงจำ�นวนหนึ่งเสียชีวิตหรือพิการเพราะว่าไปใช้วิธี
ทำ�แท้งไม่ปลอดภัย
นอกจากนัน้ ในชุมชนชาติพนั ธุบ์ างกลุม่ มีอคติตอ่ การหย่าร้าง
ความต้ อ งการที่ จ ะหย่ า ร้ า งของผู้ ห ญิ ง มั ก ถู ก ปฏิ เ สธหรื อ ถู ก
เพิ ก เฉยจากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น พ่ อ แม่ ผู้ นำ � ศาสนา ผู้ นำ �
จิ ต วิ ญ ญาณ งานวิ จั ย โดยผู้ เ ขี ย นเองเกี่ ย วกั บ การเข้ า ถึ ง
ความยุติธรรมในระบบกฎหมายพหุลักษณ์ของผู้หญิงชาติพันธุ์

ในประเทศไทย กรณีผู้หญิงม้งและผู้หญิงมาเลย์-มุสลิม ที่มี
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และ UN Women สนับสนุน
ทุนวิจัย มีข้อค้นพบว่า ความทุกข์หนึ่งของหญิงมีสามี ในทั้งสอง
กลุ่มชาติพันธุ์ มาจากการไม่สามารถหย่าหรือเลิกร้างจากสามีที่
ทำ�ร้ายร่างกายและจิตใจได้ง่ายนัก ส่งผลให้หญิงมีสามีเหล่านั้น
ต้องเผชิญกับการถูกทำ�ร้ายยาวนานและซ้ำ�ซาก

ที่มา: http://www.pakistanlaw.net

คนชาติพันธุ์ม้งมีการสืบสายสกุลฝ่ายผู้ชาย จึงไม่นับให้
ลูกสาวเป็นสมาชิกคนหนึง่ ของตระกูล มีกฎจารีตไม่ให้รบั ลูกสาว
ที่ออกเรือนไปแล้วกลับมาอยู่ร่วมชายคากับพ่อแม่ โดยสร้าง
ความเชื่อเรื่องผีมากำ�กับ หากพ่อแม่รับกลับเข้ามาอยู่ร่วมบ้าน
ถือว่าเป็นการทำ�ผิดต่อผีบรรพบุรษุ จะนำ�โชคร้ายและความเจ็บป่วย
มาสู่สมาชิกในบ้าน หญิงม้งที่เลิกร้างกับสามีถูกมองว่าเป็น
“ตัวซวย” แม้ว่าถูกสามีทุบตีทำ�ร้ายร่างกายและจิตใจ ผู้หญิงม้ง
เหล่านั้นก็ ไม่กล้าขอแยกทางกับสามี เพราะว่ากลัวไม่มีบ้าน
อยู่/ไม่มี ใครปกป้อง แต่อีกแง่มุมหนึ่งที่ทำ�ให้ผู้หญิงม้งกลัวมาก
ที่สุด คือ กลัวไม่มีผู้ชายจัดพิธีศพให้หลังเสียชีวิต เนื่องจากใน
สังคมม้งยอมรับให้ผู้ชายเท่านั้นทำ�พิธีกรรม หรือไปขอให้หมอผี
ทำ�พิธีกรรมต่างๆ รวมทั้งพิธีกรรมให้คนตาย
ในชุมชนมาเลย์-มุสลิม ซึ่งมีการใช้กฎหมายอิสลาม หรือ
ชะรีอะฮ์ (Shari’ah) มาตัดสินข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและ
การหย่ า ร้ า ง แม้ ว่ า หลั ก ชะรี อ ะฮ์ ร ะบุ ก ารอนุ ญ าตให้ ผู้ ห ญิ ง
มาเลย์-มุสลิมขอหย่าจากสามีได้ ถ้าหากสามีละเมิดเงื่อนไขทีร่ ะบุ
ไว้ ในสัญญาการแต่งงาน (นิกะห์) เช่น สามีไม่เลี้ยงดู แต่ในทาง
ปฏิบัติและการตีความชะรีอะฮ์ โดยผู้ชาย พบว่า ถึงแม้ ในกรณี
หญิงที่ขอหย่าขาดจากสามีประสบปัญหาถูกสามีทำ�ร้าย หรือ
สามีรบั ภรรยาใหม่และไม่รบั เลีย้ งดูภรรยาเดิม ผูห้ ญิงคนนัน้ ก็มกั
ไม่ได้รับอนุญาตให้หย่าได้ ถ้าหากพ่อแม่ไม่เห็นชอบ หรือถ้าหาก
สามีไม่เปล่งวาจาขอหย่าก่อน
คำ�ถามที่ต้องการคำ�ตอบคือเราจะรักษาสมดุลระหว่างการ
ปกป้องสิทธิด้านวัฒนธรรมและการปกป้องสิทธิมนุษยชนของ
สตรีได้อย่างไร บ่อยครั้งที่พบว่าความต้องการที่จะปกป้องสิทธิ
มนุษยชนของผู้หญิงไปปะทะ/ขัดแย้งกับการเรียกร้องสิทธิทาง
วัฒนธรรมในภาพรวมของสังคม ซึ่งสังคมก็มักเอาเหตุผลเรื่อง
การรักษาอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชนมากล่าวอ้าง
เพื่อโน้มน้าวและเรียกร้องให้ผหู้ ญิงเสียสละสิทธิของตนเพื่อส่วน
รวม ผู้เขียนเห็นว่า ตราบใดที่การรณรงค์เพื่อปกป้องอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน ยังเพิกเฉยต่อความทุกข์ของผู้หญิง
ที่มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติตามความเชื่อและจารีตประเพณีที่
ทำ�ร้ายผู้หญิง สังคมนั้นย่อมก้าวไปสู่สังคมที่มีสุขภาวะได้ยาก
aaaaaaaaa
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ประชากรเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จสู่
สวรรคาลัย เมื่อเวลา 15.52 นาฬิกาของวันพฤหัสที่ 13 ตุลาคม  
พุทธศักราช 2559 ยังความโศกเศร้าในหมู่พสกนิกรชาวไทย ทั้ง
แผ่นดินอย่างหาที่สุดมิได้
ใจของคนไทยคงเปี่ยมไปด้วยความเศร้าหมองไปอีกนาน
แม้ทุกคนจะตระหนักล่วงหน้ามาก่อนแล้วว่าเหตุการณ์เช่นนี้
จะต้องบังเกิดขึน้ ในวันหนึง่ อย่างไม่มหี นทางหลีกเลีย่ งได้ แต่เมื่อ
ถึงวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆ ก็ยากที่ใครผู้ ใดจะทำ�ใจ
ไม่อาลัยอาวรณ์พระองค์ท่านได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ 9
แห่งราชวงศ์จกั รี ทรงครองราชย์อยูเ่ ป็นเวลานานถึง 70 ปี นับเป็น
พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติ
ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 9
คนไทยที่เกิดตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 จนถึงวันที่ 13
ตุลาคม 2559 นับว่าเป็นคนที่เกิดในแผ่นดินพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร์มหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 นับถึงวันทีเ่ สด็จ
สวรรคต (13 ตุลาคม 2559) จะมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ
สูงสุดคือ 70 ปี 4 เดือน 3 วัน จำ�นวนคนเกิดในสมัยรัชกาลที่ 9
ประมาณว่ามีไม่น้อยกว่า 70 ล้านคน แต่ที่ยังมีชีวิตอยู่มีจำ�นวน
ประมาณ 60 ล้าน 7 แสนคน

ในปี 2559 นี้ คาดประมาณว่าประเทศไทยมีประชากรอาศัย
อยู่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 68 ล้านคน แต่ที่เป็นประชากรสัญชาติ
ไทยและที่ ไม่ ใช่สัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ ในระบบทะเบียนมีอยู่
ประมาณ 65.4 ล้านคน นอกนัน้ เป็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศ
เพื่อนบ้านของเราอีกไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน
ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559
ประชากรไทย
65.4 ล้านคน
เกิดในสมัยรัชกาลที่ 9 60.7 ล้านคน
		 ประชากรไทยร้อยละ 93 เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9
มีคนไทยอีกเพียงร้อยละ 7 หรือคิดเป็นจำ�นวนประมาณ
4 ล้าน 6 แสนคนเท่านั้นที่มีอายุเกิน 70 ปี ซึ่งหมายถึงเป็นคนที่
เกิดรัชกาลก่อนๆ ดังนี้
ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 8
เกิดระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2477 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2489
ขณะนี้มีอายุ 70 ถึง 82 ปี ยังมีชีวิตอยู่อีกประมาณ 3 ล้าน
7 แสนคน (ประมาณร้อยละ 6 ของประชากรทั้งหมด)
ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 7
เกิดระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2468 ถึงวันที่ 3 มีนาคม
2477 ขณะนี้มีอายุ 82 ถึง 91 ปี ยังมีชีวิตอยู่อีกประมาณ 8 แสน
คน (ประมาณร้อยละ 1 ของประชากรทั้งหมด) ถึงวันนี้ จะเรียก
คนรุ่นนี้ว่าเป็น “คนสี่แผ่นดิน” ก็ ได้แล้ว
ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 6
เกิดระหว่างวันที่ 243 ตุลาคม 2453 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน
2468 ขณะนี้มีอายุ 91 ถึง 106 ปี ยังมีชีวิตอยู่อีกประมาณ
1 แสนคน จะเรียกคนรุ่นนี้ว่าเป็น “คนห้าแผ่นดิน” ก็ ได้ คือเกิด
ในแผ่นดินรัชกาลที่ 6 มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 8
และอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 9 อีกนานถึง 70 ปี แล้ววันนี้มีชีวิตอยู่
มาถึงรัชกาลที่ 10 แล้ว
ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 5
เกิดตัง้ แต่วนั ที่ 23 ตุลาคม 2453 และก่อนหน้านัน้ ขณะนี้
มีอายุ 106 ปีขึ้นไป ถ้ามีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ ก็เรียกได้ว่าเป็น
“คนหกแผ่นดิน” แล้ว คนที่มีชีวิตอยู่ยาวนานขนาดผ่านมาถึง
6 รัชกาลน่าจะมีเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้ว ถ้านับกันจริงๆ คือ
นั บ เฉพาะคนที่ มี ห ลั ก ฐานวั น เดื อ นปี เ กิ ด ในทะเบี ย นถู ก ต้ อ ง
ตรงกับความเป็นจริง ทัว่ ทัง้ ประเทศไทยก็นา่ จะมีอยูไ่ ม่เกิน 20 คน
ตั้งแต่นี้ต่อไป จะไม่มี ใครเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 อีกแล้ว
คนหกแผ่นดินที่เกิดตั้งแต่สมัยสมเด็จพระปิยมหาราชก็กำ�ลังจะ
หมดไป...
วั น นี้ ผมนั่ ง เขี ย นบทความเรื่ อ ง “ประชากรเกิ ด ใน
แผ่นดินรัชกาลที่ 9” จนเย็น ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนคงตกในไม่ช้า
เสี ย งพระพิ ธี ธ รรมสวดพระอภิ ธ รรมเบื้ อ งหน้ า พระบรมโกศ
ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ฟังวังเวง
“อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2559”
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วันผู้สูงอายุสากล 2016: ร่วมกันต่อต้านวยาคติ
วันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันผู้สูงอายุสากล (International Day
of Older Persons)
องค์การสหประชาชาติ ในการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 1990 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ได้มีมติให้วันที่ 1 ตุลาคม
ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากล
วันที่ 1 ตุลาคม 1991 เป็นวันผู้สูงอายุสากล ครั้งแรก
วันที่ 1 ตุลาคม 2016 วันผูส้ งู อายุสากลประจำ�ปีน้ี มีค�ำ ขวัญว่า
“ร่วมกันต่อต้านวยาคติ” (Take a Stand Against Ageism)
วยาคติ มาจากคำ�ว่า วย (วัย หรือ อายุ) สนธิกับคำ�ว่า อคติ
(ความลำ�เอียง)
คำ�ว่า วยาคติ อ่านว่า วะ-ยา-คะ-ติ เป็นศัพท์ที่เพิ่งบัญญัติ
ขึ้นมาใหม่เพื่อสนองต่อสถานการณ์ที่ประชากรไทยกำ�ลังสูงวัย
ขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ในปี 2559 นี้ ประเทศไทยมีประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไปมากถึง 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากร
ทั้งหมด จำ�นวนประชากรสูงอายุกำ�ลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก
ด้วยอัตราประมาณร้อยละ 5 ต่อปี ในขณะที่ประชากรรวมของ
ประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ด้วยอัตราทีช่ า้ ลงเรื่อยๆ ปัจจุบนั ประชากรไทย
มีอัตราเพิ่มเพียงประมาณร้อยละ 0.5 ต่อปีเท่านั้น
อีกเพียง 5 ปีข้างหน้า หนึ่งในห้าของประเทศไทยก็จะเป็น
ผู้สูงอายุตามนิยามที่กำ�หนดไว้ ใน พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
คือ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ทำ�อย่างไรจึงจะทำ�ให้คนต่างเพศต่างวัยต่างเชื้อชาติศาสนา
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่างสันติสุข วิธีการที่สำ�คัญคือ ทำ�ให้
คนต่างคุณลักษณะเหล่านั้นอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมเสมอภาค
ไม่ มี อ คติ ต่ อ กั น ไม่ ดู ถู ก เหยี ย ดหยามหรื อ กี ด กั น คนต่ า งเพศ
ต่างเชื้อชาติ ศาสนา และที่สำ�คัญในสังคมไทยที่กำ�ลังสูงวัย
คือ ไม่มีอคติหรือเลือกปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยเหตุแห่งวัยของเขา
โดยเฉพาะต่ อ ผู้ สู ง อายุ สั ง คมควรต้ อ งมองความประพฤติ
หรื อ ความสามารถเป็ น ของส่ ว นตั ว บุ ค คล มิ ใ ช่ เ หมารวมว่ า
ความประพฤติที่ ไม่ดีงามบางอย่างหรือความไร้ความสามารถ
บางประการเป็นเพราะ “ความสูงอายุ”
การลดวยาคติต่อผู้สูงอายุจะช่วยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุดำ�รง
ชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี อีกทั้งยังจะช่วยให้ผู้สูงอายุ
คงอยู่ในกำ�ลังแรงงานยาวนานยิ่งขึ้น

การลดวยาคติอาจทำ�ได้ด้วยการให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
เรื่องการสูงวัยของประชากรแก่คนทุกเพศทุกวัย ผ่านระบบการ
ศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน และผ่านการประชาสัมพันธ์ด้วย
สื่อสารมวลชนทุกช่องทาง
หลักการสำ�คัญของการขจัดวยาคติอยู่บนฐานแห่งความ
ยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน เช่นเดียวกับการขจัดทัศนคติ
เชิงลบและการเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนต่างเพศ เชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ หรือ
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
คนเราจะดีหรือชั่ว ฉลาดหรือโง่เขลา ขยันหรือเกียจคร้าน
มีฝมี อื หรือไร้ทกั ษะ น่านิยมยกย่องหรือน่ารังเกียจ สุภาพอ่อนน้อม
หรือก้าวร้าวหยาบกระด้าง ฯลฯ ย่อมอยูท่ ต่ี วั ของแต่ละคน มิใช่อยู่ที่
เพศ ชาติพันธุ์ ร่ำ�รวยหรือยากจน ชาติตระกูล หรือแม้กระทั่ง
อยู่ที่อายุหรือวัยของคนผู้นั้น

ในพจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ ให้นยิ ามคำ�ว่า “วยาคติ” ไว้ดงั นี้
“วยาคติ” (ageism) อคติและการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคล
หรือกลุม่ บุคคล ด้วยเหตุแห่งอายุหรือวัย อคติเช่นนีอ้ าจเกิด
จากความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม หรือบรรทัดฐานในทางลบ
ที่มีต่อคนบางกลุ่มอายุ ซึ่งนำ�ไปสู่ความลำ�เอียงหรือการ
เลือกปฏิบตั ิ เช่น การไม่รบั ฟังความคิดเห็นของวัยรุน่ เพราะ
เห็นว่าเด็กเกินไป หรือการไม่ยอมรับพฤติกรรมบางอย่าง
ของผู้สูงวัย เพราะมีทัศนคติว่าผู้สูงอายุไม่ควรทำ�อย่างนั้น
โดยทั่วไป คำ�ว่า วยาคติหมายถึง อคติหรือทัศนคติ
เชิงลบ หรือการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ เช่น การมองว่า
ผู้สูงอายุเป็นภาระของครอบครัวและสังคม ผู้สูงอายุเป็น
ผู้ต้องพึ่งพิงวัยแรงงาน ผู้สูงอายุมีภาพลักษณ์ของความ
ทรุดโทรมของสังขารจนไม่สามารถเป็นผู้ผลิตอีกต่อไป
ในปัจจุบนั สังคมไทยได้กลายเป็นสังคมสูงอายุและกำ�ลัง
มีอายุเพิม่ สูงขึน้ เรื่อยๆ จึงจำ�เป็นต้องลดวยาคติตอ่ ผูส้ งู อายุ
ให้เหลืออยู่น้อยที่สุด”

ตัวอย่างการมี “วยาคติ” ต่อผู้สูงอายุ
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

รางวัลอีกโนเบลประจำ�ปี พ.ศ. 2559

พิธีประกาศรางวัลอีกโนเบลประจำ�ปี พ.ศ. 2559 นี้ นับเป็น
ครั้งที่ 26 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559
ณ โรงละคอนแซนเดอร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เช่นเคย โดย
มีรายการต่างๆ เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา ได้แก่ การปาเป้าด้วย
เครื่่องบินกระดาษ สุนทรพจน์เปิดและปิด ปาฐกถายี่สิบสี่เจ็ด
การแสดงละครร้องสัน้ การเดินขึน้ ไปนัง่ บนเวทีของผู้ ไดัรบั รางวัล
อีกโนเบลในปีนี้ และการประกาศรางวัลอีกโนเบล 10 รางวัล
เมื่ อ รางวั ล อี ก โนเบลได้ ถู ก ประกาศ ผู้ ได้ รั บ รางวั ล ก็ จ ะ
ออกไปรั บ รางวั ล และประกาศนี ย บั ต รจากมื อ ของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
รางวัลโนเบลจริง พร้อมกับกล่าวสุนทรพจน์ ในเวลาที่เหมาะ
สม โดยในปี นี้ ได้ ใช้ น าฬิ ก าคนออกไปส่ ง เสี ย งกริ๊ ง กร๊ อยู่ ที่
อายุหรือวัยของคนผู้นั้น าง เพื่อบอกว่าหมดเวลาแล้ว แทนที่
จะเป็ น เด็ ก หญิ ง พู ผู้ น่ า รั ก (Miss Sweetie Poo) ดั ง เช่ น
ปีก่อนๆ
เด็กหญิงพูผนู้ า่ รัก เป็นเด็กผูห้ ญิงอายุ 8 ปี ทีน่ งั่ ฟังสุนทรพจน์
อย่างสงบอยู่บนเวที แต่เมื่อเธอรู้สึกเบื่อเพราะองค์ปาฐกพูด
นานเกินไป เธอก็จะเดินออกไปยืนข้างๆ องค์ปาฐกพร้อมกับพูด
ว่า “กรุณาหยุดพูด ฉันเบื่อแล้ว” ซ้ำ�ๆ กันจนกระทั่งองค์ปาฐก
ต้องรีบจบ (ดูตัวอย่างการปฏิบัติการของเด็กหญิงพูผู้น่ารักได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=xAnVNXaa5oA)
ซึ่งการประชุมต่างๆ น่าจะนำ�ตัวอย่างนี้ ไปใช้ ถ้าต้องการให้การ
ประชุมจบตามเวลาที่กำ�หนด
สำ�หรับรางวัลอีกโนเบลในปีนี้ ได้แก่
สาขาสืบทอดพันธุ์ (Reproduction) มอบให้กับนักวิจัย
ชาวอี ยิ ป ต์ ผู้ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว
(Ahmed Shafik) ที่ ได้ศึกษา
ทดลองเกี่ยวกับ ผลกระทบ
ของหนู ตั ว ผู้ ที่ ใส่ ก างเกง
ใยสังเคราะห์ กางเกงฝ้าย
หรื อ กางเกงขนสั ต ว์ ต่ อ
กิ จ กรรมทางเพศ และได้
รูป 1 หนูใส่กางเกง
ศึ ก ษาทดลองเช่ น เดี ย วกั น
นี้กับมนุษย์เพศชาย (รูป 1)
สาขาเศรษฐศาสตร์ มอบให้กับนักวิจัยชาวนิวซีแลนด์และ
สหราชอาณาจักร (Mark Avis, Sarah Forbes และ Shelagh
Ferguson) ที่ ได้ทำ�การประเมินความหมายรู้ ในบุคลิกภาพของ
ก้อนหิน จากมุมมองของการขายและการตลาด
สาขาฟิสิกส์ มอบให้กับนักวิจัยชาวฮังการี สเปน สวีเดน
และสวิส (Gabor Horvath, Miklos Blaho, Gyorgy Kriska,
Ramon Hegedus, Balazs Gerics, Robert Farkas, Susanne
Akesson, Peter Malik และ Hansruedi Wildermuth) ที่ ได้
ค้นพบว่า เหตุใดเหลือบไม่ชอบตอมม้าสีขาว และเหตุใดแมงปอ
ชอบตอมศิลาหน้าหลุมศพสีดำ�
สาขาเคมี มอบให้กับบริษัทผลิตรถโฟล์ค (Volkswagen)
ที่ ได้แก้ปัญหาการปล่อยสารสกปรกของรถยนต์ ด้วยการสร้าง
กลไกอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติท่ีลดการปล่อยสารสกปรก เฉพาะ
ในเวลาที่ถูกทดสอบมลพิษอยู่

สาขาการแพทย์ มอบให้กบั นักวิจยั ชาวเยอรมัน (Christoph
Helmchen, Carina Palzer, Thomas Munte, Silke Anders
และ Andreas Sprenger) ที่ ได้ร่วมกันค้นพบว่า คนเราสามารถ
ลดอาการคันที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายซีกหนึ่งได้ ด้วยการ
ส่องกระจกพร้อมกับเกาส่วนที่คันของร่างกายซีกตรงข้าม
สาขาจิตวิทยา มอบให้กบั นักวิจยั ชาวเบลเยีย่ ม เนเธอร์แลนด์
เยอรมัน แคนนาด และอเมริกนั (Evelyne Debey, Maarten De
Schryver, Gordon Logan, Kristina Suchotzki และ Bruno
Verschuere) ที่ ได้ร่วมกันทำ�งานวิจัยที่ต้องสอบถามคนโกหก
1,000 คน ในเรื่อง ความบ่อยครั้งของการพูดโกหก และต้องมา
ตัดสินใจเอาว่า ควรจะเชื่อคำ�ตอบที่ ได้รับหรือไม่
สาขาสันติภาพ มอบให้กบั นักวิจยั ชาวแคนนาดาและอเมริกนั
(Gordon Pennycook, James Allan Cheyne, Nathaniel
Barr, Derek Koehler และ Jonathan Fugelsang) สำ�หรับ
ผลงานการศึกษาเรื่อง การรับรู้และตีความคำ�คมที่ดูดีแบบ
จอมปลอม
สาขาชีววิทยา มีผู้ ได้รับรางวัล 2 คน คือ Charles Foster
จากสหราชอาณจักร ที่ ได้ ใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ได้แก่
หมาหริง่ (Badger) นาก กวาง สุนขั จิง้ จอก และนก กับ Thomas
Thwaites จากสหราชอาณจักรเช่นกัน ที่ ได้ผันตัวเองให้เดิน
เหมือนแพะ ด้วยการใส่ขาและแขนปลอม เพื่อจะได้ ใช้ชีวิตร่วม
กับแพะในท้องทุ่ง (รูป 2)

รูป 2 Thomas Thwaites กับฝูงแพะในทุ่ง

สาขาวรรณคดี มอบให้กับนักวิจัยชาวสวีเดน (Fredrik
Sjoberg) ที่ ได้เขียนหนังสืออัตชีวประวัตถิ งึ 3เล่ม ซึง่ บรรยายถึง
ความสุขที่ ได้รับจากการเก็บสะสมแมลงวันทั้งที่ตายแล้ว และที่
ยังไม่ตาย
สาขาสัญญา (perception: ความกำ�หนดได้หมายรู้) มอบให้
กับนักวิจัยชาวญี่ปุ่น 2 คน (Atsuki Higashiyama และ Kohei
Adachi) ที่ร่วมกันทำ�วิจัยเพื่อหาคำ�ตอบว่า การมองเห็นจะ
เปลี่ยนไปไหม ถ้าเราโก้งโค้งลงและมองลอดระหว่างขา
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลสำ�หรับงานวิจัย “ที่ทำ�ให้หัวเราะ
ก่อนคิด”
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.ac.th

สามเดือน...ยังไม่พอ

เมื่อได้มีประสบการณ์เองโดยตรง ทำ�ให้ยิ่งเชื่อมั่นว่าสามเดือนนี้
น้อยเกินไปจริงๆ การได้อยู่บ้านเลี้ยงลูกมีข้อดีอย่างหนึ่งคือการ
ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งการกินนมแม่มีประโยชน์ต่อลูกในด้าน
พัฒนาการทั้งร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ จึงตั้งใจอยาก
ให้ลูกได้กินนมแม่ ให้นานที่สุด อย่างน้อยที่สุดคือ 6 เดือนตาม
คำ�แนะนำ�ขององค์การอนามัยโลก การกลับไปทำ�งานทำ�ให้การ
ก่อนคลอด...
กินนมแม่ยงุ่ ยากมากขึน้ โชคดีทสี่ �ำ หรับตัวเองทีท่ �ำ งานเปิดกว้าง
ช่วงก่อนคลอดเป็นช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้น เป็นช่วงที่ ได้ การมาปัม๊ นมทีท่ �ำ งานจึงไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่นกึ ถึงคุณแม่ทา่ นอื่นๆ
ตระเตรียมชีวิตเพื่อต้อนรับสมาชิกคนใหม่ ทุกคนในครอบครัว หากที่ทำ�งานไม่สนับสนุน คนที่ทำ�งานไม่เข้าใจ หรือสถานที่ ไม่
สนุกกับการเลือกซือ้ ของใช้เด็กอ่อน การอ่านหนังสือเกีย่ วกับการ อำ�นวย แม้แต่จะปั๊มนมเก็บไปให้ลูกกินก็เป็นเรื่องยาก การกลับ
ไปทำ�งานจึงหมายความว่าเด็กหลายคนจะต้องหยุดกินนมแม่ไป
เลี้ยงลูก และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพ่อแม่คนอื่นๆ
อย่างน่าเสียดาย
ด้วยความตื่นเต้น จึงมักนั่งจินตนาการอยู่เสมอว่าชีวิตหลัง
เมื่อถึงเวลาต้องกลับไปทำ�งาน คำ�ถามหนึ่งที่ตามมาในทันที
มีลูกจะเป็นอย่างไร พร้อมกับวางแผนคร่าวๆ ไว้ ในหัว ว่าจะ
คื
อ
จะให้ ใครเลี้ยง ก็ต้องมานั่งพิจารณาทางเลือกต่างๆ เช่น
จัดการกับชีวิตตัวเองอย่างไร ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงาน
ความตั้งใจคือจะเลี้ยงเองเป็นหลัก โดยให้สามี คุณแม่ และน้อง ฝากให้ปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยง ให้สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กช่วยดูแล
สาวมาช่วยเป็นลูกมือ ในแต่ละวันวางแผนเอาไว้ว่าช่วงกลางวัน หรือจ้างพีเ่ ลีย้ ง ทางเลือกแรกโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะดีสดุ แต่ตดิ
ระหว่างทีล่ กู นอน ก็จะจัดการกับธุระส่วนตัว สะสางงานเล็กน้อย ทีว่ า่ ปู่กับย่าอยู่ต่างจังหวัด ส่วนตากับยายยังคงทำ�งานกันทั้งคู่
ตอนเย็นก็จะพาลูกออกไปเดินเล่น พอตกกลางคืนเอาลูกเข้านอน ส่วนจะฝากไว้กับสถานรับเลี้ยงเด็กก็เป็นห่วง เพราะรู้สึกว่าอายุ
แล้วก็ค่อยมานั่งพักผ่อน ดูโทรทัศน์ พูดคุยกับครอบครัว ก่อนจะ เพียง 3 เดือนยังเล็กเกินไป ท้ายที่สุดจึงลงเอยที่จ้างพี่เลี้ยง
เข้านอน
จากประสบการณ์ ส่ ว นตั ว จึ ง เห็ น
ว่
า
การลาคลอดเพี
ยง 90 วันนั้นน้อยเกิน
ช่วงลาคลอด...
ไป หลายคนจึ ง จำ � เป็ น ต้ อ งเลื อ กว่ า อยาก
จะมีความก้าวหน้าทางการงานหรืออยาก
เมื่ อ ลู ก เกิ ด แล้ ว แน่ น อนว่ า แผนที่ เ คย
จะสร้ า งครอบครั ว เพราะสถานการณ์
จินตนาการไว้ล้มเหลวไม่เป็นท่า ถึงจะมีคน
หลายๆ อย่างไม่อำ�นวยให้สามารถทำ�งาน
ช่วยเลี้ยงตั้งเยอะ แต่เวลาในการดูแลเจ้า
พร้อมๆ ไปกับการเลี้ยงลูกได้ จึงไม่น่าแปลก
มนุษย์ตวั จิว๋ ในแต่ละวันก็รสู้ กึ ยังไม่พอ ลูกยอม
ใจที่คนสมัยนี้หลายคนเลือกที่จะไม่มีลูก
นอนบนเตียงตัวเองอย่างดีเพียงสัปดาห์แรก
หลังจากนั้นก็เริ่มติดคน ชอบที่จะได้อยู่ ใกล้
หากประเทศไทยต้องการสนับสนุน
ชิดคน เด็กน้อยจะยอมนอนต่อเมื่อมีคนอุ้ม
การเกิ ด อย่ า งมี คุ ณ ภาพ จำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง
หรือนอนอยู่บนตัวคน เพราะฉะนั้นนอกจาก
ที่ จ ะต้ อ งมี ม าตรการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พ่ อ แม่
จะต้องคอยให้นมทุกสองถึงสามชั่วโมงแล้ว
สามารถมี ลู ก ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งเสี ย สละเรื่ อ ง
ยั ง ต้ อ งเป็ น เตี ย งให้ ลู ก อี ก ด้ ว ย เวลาที่ จ ะ
ความก้าวหน้าทางการงาน การขยายเวลา
สะสางงานไม่ต้องพูดถึง แค่ได้เข้าห้องน้ำ�
การลาคลอดเป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ ค วรต้ อ ง
ก็ดีใจแล้ว ส่วนกลางคืนก็ไม่ตา่ งอะไรกับกลางวัน
ผลักดัน รวมถึงการสนับสนุนให้พ่อได้ลาเพื่อ
เพราะเด็กแรกเกิดเขาไม่สามารถแยกกลางวัน
มาช่วยเลี้ยงลูก การให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และกลางคืนได้ วันเสาร์อาทิตย์ก็ตื่นตั้งแต่
ภาพคุณแม่มือใหม่
และเอกชนสร้างความยืดหยุ่นในการทำ�งาน
เช้าตรู่ เจ้าเด็กน้อย ทำ�ไมไม่มีความเกรงใจ
สำ�หรับพ่อแม่ที่มีลูก และการจัดบริการศูนย์
กันบ้างเลย แม่ก็อยากนอนตื่นสายๆ บ้างนะ
ดูแลเด็กเล็กที่ ได้คุณภาพ
กลับไปทำ�งาน...
สำ�หรับตัวเอง คงจะดีไม่นอ้ ยถ้าได้เวลาดูแลลูกมากกว่า 3 เดือน
พอครบสามเดือน การเลี้ยงลูกเริ่มลงตัวมากขึ้นเยอะ ทั้งเรา ให้ ได้สร้างสายสัมพันธ์กับลูกและได้ดูแลลูกอย่างเต็มที่ ถ้าเป็น
และลูกเริม่ ปรับตัวกันได้ แต่กถ็ งึ เวลาต้องกลับไปทำ�งาน จากเดิม อย่างนั้นได้ ครอบครัวเราคงได้ต้อนรับสมาชิกใหม่อีกสักคน
ที่เคยเชื่ออยู่แล้วว่าการลาคลอดสามเดือนนั้นน้อยเกินไป ตอนนี้
aaaaaaaaa
ตอนนี้ดิฉันได้กลายเป็นคุณแม่มือใหม่แล้ว หลังจากได้ ให้
กำ�เนิดลูกชายคนแรกไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อน หลังได้ลาคลอดไป
90 วัน ขณะนี้ถึงเวลาต้องกลับมาทำ�งานแล้ว วันนี้จึงอยากจะ
มาแบ่งปันประสบการณ์ตอนลาคลอด และการเลี้ยงลูกเมื่อต้อง
กลับไปทำ�งาน
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

ในหลวงรัชกาลที่ ๙…ดวงใจของพสกนิกรชาวไทย

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช” พระผู้ ท รงเป็ น กษั ต ริ ย์
นักพัฒนาที่ทรงงานหนักมากในทุกด้านเพื่อพสกนิกรชาวไทย
แม้ แ ต่ น านาชาติ ต่ า งพากั น ยอมรั บ ว่ า พระองค์ คื อ กษั ต ริ ย์
นักพัฒนา พระราชกรณียกิจของพระองค์ โดยเฉพาะโครงการ
พระราชดำ�ริมีมากกว่า ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ ข้าพเจ้าขอน้อมนำ�
พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรมา
เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ และสิริมงคลแก่ชีวิต
ด้านการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทรงใช้ประสบการณ์และแนวพระราชดำ�ริโครงการต่างๆ ในการ
พัฒนาและวิจัย พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนำ�กลับมาพัฒนาประเทศ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข พระองค์ทรงถือว่าปัญหา
ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นปัญหาสำ�คัญที่ต้อง
ได้รับการแก้ ไข ดังพระราชดำ�รัสที่ว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพ
เสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรทีส่ �ำ คัญ
ของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง“
ด้านการเกษตร พระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชน และรับฟัง
ปัญหาจนเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำ�ริตา่ งๆ เช่น ทรัพยากรน้�ำ
น้ำ�เป็นปัจจัยที่สำ�คัญยิ่งต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
พระราชดำ�รัสที่ว่า “หลักสำ�คัญว่าต้องมีน้ำ�บริโภค น้ำ�ใช้ น้ำ�เพื่อ
การเพาะปลูก เพราะว่าชีวติ นัน้ อยูท่ น่ี �ำ้ ถ้ามีน�ำ้ คนอยูไ่ ด้ ถ้าไม่มนี �ำ้
คนอยู่ไม่ได้” เกษตรทฤษฎี ใหม่ เป็นแนวพระราชดำ�ริ เกี่ยวกับ
การจัดพืน้ ทีด่ นิ เพื่อการอยูอ่ าศัยและมีชวี ติ อย่างยัง่ ยืน เป็นหลักการ
ในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำ�  เพื่อการเกษตรในที่ดิน
ขนาดเล็ ก ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เป็นปรัชญาทีช่ แี้ นวทางการดำ�รงชีวติ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ ไข
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำ�รงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำ�นึก
ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ที่มา:
“ในหลวงของเรา: ผู้ นำ � ในดวงใจของคนไทยทั้ ง ชาติ ” [ระบบออนไลน์ ] .
แหล่งทีม่ า https://www.dek-d.com/board/view/1476503/ (28 ตุลาคม
2559)
“พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙” [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า http://
news.mthai.com/hot-news/webmaster-talk/403517.html
(7 พฤศจิกายน 2559)
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ประชากรประชุมกัน

จงจิตต์ ฤทธิรงค์

jongjit.rit@mahidol.ac.th

สมาคมนั ก ประชากรไทยโดยมี รศ.ดร. สุ รี ย์ พ ร พั น พึ่ ง
เป็นนายกสมาคมฯ ได้จดั ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ
2559 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ และมีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 170 คน
ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้จัดให้มีการนำ�เสนอบทความ
ใน 8 ประเด็น คือ ผู้สูงอายุ ประชากรและสุขภาพ ประชากร
ต่ า งวั ย ครอบครั ว ประชากรและการพั ฒ นา การย้ า ยถิ่ น
อนามัยเจริญพันธุ์/เอดส์ ข้อมูล เทคนิค ระเบียบวิธี และภาวะ
เจริญพันธุ/์ อนามัยแม่และเด็ก นอกจากนีส้ มาคมนักประชากรไทย
จัดให้มีปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ หัวข้อ
“ประชากรกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต” โดย ศ.ดร.
เทียนฉาย กีระนันทน์ และการเสวนาเรื่อง “เกิด ตาย ย้ายถิ่น
และสังคมสูงวัยในปี 2600” ซึ่งมี ศ.ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล
รศ.ดร. วิพรรณ ประจวบเหมาะ ผศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ และ
ผศ.ดร. อุษณีย์ พึ่งปาน เป็นผู้ร่วมเสวนา
aaaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.
ipsr.mahidol.ac.th
ครั้งที่ 941 “Innovative family behavior and attitudes in Japan:
cohort replacement or period differences?” Assoc. Prof. Martin
Piotrowski, The University of Oklahoma, 5 ต.ค. 59
ครัง้ ที่ี 942 “Burden among caregivers of dementia and nondementia
older persons” Ms.Ruttana Phetsitong, Ph.D. Student, 19 ต.ค. 59
ครัง้ ที่ี 943 “Intergenerational transmission of Buddhist values and
adolescents’ behaviors in Thai families” Mr. Sawatt Siriphadung,
Ph.D. Student, 26 ต.ค. 59
ครั้งที่ี 944 “ประเด็นวิจัยทางประชากรของชุมชนเกย์หนุ่มใหญ่ ในโลก
ออนไลน์” นายวรธันย์ นนทะบุตร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย
(สวน.), 9 พ.ย. 59
ครั้งที่ี 945 “โอฮะโย่โกไซมัสโกเบ” รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ วรรณี หุตะแพทย์
และกมลชนก ขำ�สุวรรณ, 16 พ.ย. 59
ครั้งพิเศษ “ถอดบทเรียนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น” คณะนักศึกษา
ปริญญาโท (หลักสูตรไทย) และปริญญาเอก, 10 พ.ย. 59
ครั้งที่ี 946 “The gender roles in remittances-sending behavior
and utilization: A quantitative and qualitative study among
migrant workers from Cambodia, Lao PDR and Myanmar living
in Thailand, and among remittances receivers in the migrants’
country of origin” Nara Khamkhom, Ph.D. Student, 23 พ.ย. 59
ครัง้ ที่ี 947 “Intergenerational transmission of Buddhist values and
adolescents’ behaviors in Thai families” Mr. Sawatt Siriphadung,
Ph.D. Student, 23 พ.ย. 59
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

หญิงร้อยปีในแผ่นดินที่ห้า

ชวนอ่ า นฉบั บ นี้ ข อแนะนำ �  :
“สมดุลแห่งความสุขครู”เขียนโดย
อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, กิตติยาพรรณ
สุบิน และอมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์

คุณย่าแดง ชนม์ทวี อายุ 101 ปี เป็นหนึง่ ในคนร้อยปีทมี่ ชี วี ติ อยู่
ถึงห้าแผ่นดิน ท่านเป็นคนจังหวัดชุมพร ทีอ่ ยู่ใต้รม่ พระบรมโพธิสมภาร
มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงรัชกาลที่ 9 และกำ�ลังก้าวไปสู่รัชกาล
ที่ 10
คุ ณ ย่ า แดงเป็ น คนร้ อ ยปี
รายงานการวิจัยความสุขของ
ที
่
ย
ั
ง
มี สุ ข ภาพดี มี อ ารมณ์ ดี
ครูเล่มนี้ ได้ฉายภาพภายในจิตใจ
แม้
น
สายตาอาจจะมองไม่
เ ห็ น
วิถีชีวิต และจิตวิญญาณคุณครู  
แล้
ว
ก็
ต
าม
แต่
ก
็
ม
ี
ค
วามทรงจำ
�
รวมถึงเรื่องราวการก้าวมาเป็นครู
ที่ ดี ม าก สามารถท่ อ งสู ต รคู ณ
ครูที่แท้จริงทำ�งานเพื่อช่วยโลก
และท่อง ก.ไก่สมัยเก่าได้ สามารถ
และยกระดั บ ความเป็ น มนุ ษ ย์
จำ � ได้ ว่ า ตนเองเกิ ด ปี ม ะโรง
ของนักเรียน ไม่ได้ทำ�เพียงเพื่อ
วั น อาทิ ต ย์ แต่ จำ� วั น เกิ ด ไม่ ไ ด้
ให้ ได้รับเงินเดือน โชคดีที่ ได้เป็นครูจริงหรือไม่
แต่จ�ำ ได้วา่ เกิดในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2458 เพราะเป็ น ปี แ รก
ท่านใดสนใจติดต่อขอรับหนังสือได้ท:ี่ โครงการเผยแพร่ขา่ วสาร ที่ มี ก ารใช้ พุ ท ธศั ก ราชในสมั ย
และการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รั ช กาลที่ 6 คุ ณ ย่ า แดงได้
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170   เคยมี โ อกาสเข้ า เฝ้ า ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินีฯ
โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือ download ทางเว็บไซต์: เมื่อ พ.ศ.2502 ครั้งเสด็จมาเยี่ยมพสกนิกรภาคใต้ คุณย่าแดง
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/ รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่ง คุณย่าแดง กล่าวว่า
“จะขออยู่ใต้รม่ พระบรมโพธิสมภารของรัชกาลที่ 10 อย่างภาคภูมใิ จ
Report-File-529.pdf
และขอให้ยาวนานที่สุดต่อไป”
aaaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

ทีม่ าของข้อมูลและภาพ: http://social.news-lifestyle.com/contents/160316/
aaaaaaaaaa

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th
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ข่าวสถาบันฯ

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

21 ก.ย. 59 คณะทำ�งานวารสารประชากรและสังคม จัดอบรมโปรแกรมการบริหารจัดการ
วารสารออนไลน์ c 22 ก.ย. 59 พิธีไหว้ครู งานแสดงมุทิตาจิต และงานเลี้่ยงอำ�ลา แด่
รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา ผศ.ดร.ยุพิน วรสิริอมร ดร.แครี่ แอนด์ ริชเตอร์ ดร.ลีลาร์ วินเซอร์
และ นางสมหญิง สุวรรณวัฒน์ c 30 ก.ย. 59 งานแสดงความยินดี ให้ดุษฎีบัณฑิต และ
มหาบัณฑิต รูป 1 c 5 ต.ค. 59 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม “สถานี
ต่อไป IPSR สถานีแห่งความสุข” รูป 2 c 7-8 ต.ค. 59 กิจกรรมรับน้องภายใต้ “โครงการ
บำ�เพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์สี่หลักสูตร” ณ โรงเรียนวัดบางน้ำ�วน (รอดพิทยาคม)
จ.สมุทรสาคร และแจ่มจันทร์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี c 10 ต.ค. 59 ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ ต้อนรับคณะจาก Diponegoro University อินโดนีเซีย
ในโอกาสศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ c 13-14 ต.ค. 59 สัมมนาพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 18 “ประชากรร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม (Think Green
Live Green)” ณ โรงแรมบัญดารา ออนซี จ.ระยอง รูป 3 c 17 ต.ค. 59 สถาบันฯ
ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช c 15-19
ต.ค. 59 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี บรรยายในการประชุม International Conference on Public
Health for Tropical Coastal Development 2016 อินโดนีเซีย c 22-23 ต.ค. 59 รศ.ดร.
สุรีย์พร พันพึ่ง ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ นำ�เสนอผลงานและประชุม Research on the
Public Policies on Migration, Multiculturalization and Welfare for the Regeneration
of Communities in European, Asian and Japanese Societies และนำ�นักศึกษาดูงาน
ณ Center for South East Asia Studies, Kyoto University ญีป่ นุ่ c 25-31 ต.ค. 59
รศ.ดร.รศริ นทร์ เกรย์ อ.ดร.สั กกริ นทร์ นิ ยมศิ ล ป์ นำ � เสนอผลงานและประชุม ในงาน
The International Scientific-Practical Conference of the Project “Migration Bridges
in EURASIA” รศ.ดร.รศรินทร์ เป็นผู้สอนวิชา Research Methods ให้กับนักศึกษาปริญญา
เอกของ MGIMO
University สหพันธรัฐรัสเซีย c 26-28 ต.ค. 59 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
ประชุม The 1st Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region และ
นำ�เสนอผลงาน สาธารณรัฐเกาหลี c 31 ต.ค. 59 อบรมการเก็บข้อมูลประจำ�ปีของโครงการ
Connecting the Mekong Through Education and Training มีผู้เข้าร่วมจากกัมพูชา
เมียนมา ลาว และเวียดนาม c 3-4 พ.ย. 59 รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ นำ�เสนอผลงาน
และร่วมประชุม United Nations Expert Group Meeting on the Methodology and
Lessons Learned to Evaluate the Completeness and Quality of Vital Statistics
from Civil Registration สหรัฐอเมริกา c 3-4 พ.ย. 59 ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
เข้าร่วมประชุม และ ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ นำ�เสนอผลงานในงาน Migration Bridges
in EURASIA เวียดนาม c 3 พ.ย. 59 ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ รศ.ดร.สุรยี พ์ ร
พันพึ่ง และคณะ ต้อนรับ Dr.Luicy Pedroza และนักวิจัย จาก German Institute of Global
and Area Studies เยอรมนี เพื่อร่วมมือในการทำ�วิจัยด้านการย้ายถิ่นในภูมิภาคยุโรป ลาติน
อเมริกา และเอเชีย c 7-11 พ.ย. 59 รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา และคณะ จัดอบรม Monitoring
and Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs ให้แก่นักวิชาการ
ต่างประเทศ c 10-11 พ.ย. 59 ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ ประชุมและอภิปรายบทความ 2016
Joint Research on International Marriage and Labor Migrations in the Asia-Pacific
Region สาธารณรัฐเกาหลี c 10-11 พ.ย. 59 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ เดินทางศึกษาดูงาน
ร่วมกับคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ Entrepreneurship สิงคโปร์ c 14 พ.ย. 59
งานทำ�บุญ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบ 45 ปี สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม ม.มหิดล รูป 4
c

ช่วยกันประหยัด

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

อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

รูป 1

รูป 2

รูป 3

รูป 4

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536
ปณจ.พุทธมณฑล

QR code สำ�หรับเข้าเว็บไซต์
จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา

สถาบั นวิ จั ย ประชากรและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ต.ศาลายา อ.พุ ท ธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศั พ ท์ 0-2441-0201 0-2441-9666 โทรสาร 0-2441-9333
E-mail : directpr@mahidol.ac.th, Website: www.ipsr.mahidol.ac.th ทีป่ รึกษา รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันฯ บรรณาธิการ กาญจนา เทียนลาย จงจิตต์ ฤทธิรงค์ อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์
กองบรรณาธิการ กมลชนก ขำ�สุวรรณ กรกนก พงษ์ประดิษฐ์ กฤติญา สำ�อางกิจ จรัมพร โห้ล�ำ ยอง เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ณัฐดิ า ศรีทอง ดุสติ า พึง่ สำ�ราญ ธีรธร ยูงทอง ธีรนงค์ สกุลศรี ธีระพงศ์ สันติภพ
ปราโมทย์ ประสาทกุล ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ พอตา บุนยตีรณะ พิมลพรรณ อิศรภักดี เพ็ญพิมล คงมนต์ ภาสกร บุญคุม้ มนสิการ กาญจนะจิตรา โยธิน แสวงดี รีนา ต๊ะดี วรชัย ทองไทย ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต
ศุทธิดา ชวนวัน สักกรินทร์ นิยมศิลป์ สุชาดา ทวีสทิ ธิ์ สุรยี พ์ ร พันพึง่ สุภาณี ปลืม้ เจริญ เสาวภาค สุขสินชัย อมรา สุนทรธาดา 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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