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เศรษฐโสด

คำ�อธิบายทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยความเป็นโสด

จรัมพร โห้ลำ�ยอง

charamporn.hol@mahidol.ac.th

“ทำ�ไมน้องไม่แต่งงาน
จะอยู่อีกนานเท่าไหร่
จะครองโสดความสาวให้หนาวใจ ไว้คอยใครเล่าหนา”
ที่มา: เพลงชวนน้องแต่งงาน

จากปรากฏการณ์ ค นยุ ค ใหม่ ไ ม่ นิ ย มแต่ ง งานที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ครอบครัวไทยในปัจจุบัน นักเศรษฐศาสตร์ประชากร มีคำ�อธิบาย
สนุกๆ มาเสนอให้ชวนขบคิดในคอลัมน์นี้
การแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคนที่ตกลงปลงใจที่จะใช้
ชีวิตร่วมกัน แต่ผลของการตัดสินใจที่จะแต่งหรือไม่นั้น ส่งผลใน
วงกว้างไปยังสังคมรอบตัว ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน เรื่อยไป
จนถึงระดับประเทศ ผลพวงทีเ่ ห็นชัดเจนคือ ความไม่นยิ มแต่งงาน
ของคนรุ่นใหม่ จะไปส่งผลต่อภาวะการเกิดของประชากรไทยให้
ลดน้อยลง และโครงสร้างของประชากรผิดรูปผิดร่างไป เป็นการ
ส่งสัญญาณต่อความมั่นคงของประเทศในหลากหลายมิติ ดังนั้น
การครองโสดของหนุม่ สาวสมัยนี้ ดูจะไม่เป็นเรื่องธรรมดาเสียแล้ว
แค่เพียงผูเ้ ขียนหันซ้ายมองขวาในสังคมใกล้ตวั ก็เห็นได้เลยว่าเป็น
ประเด็นที่น่ากังวลจริงๆ แค่เฉพาะคนทำ�งานในภาคการศึกษาที่
เรียกว่าเป็นส่วนมันสมองของประเทศ ก็เป็นโสดกันสูงถึงร้อยละ
60 ของคนทำ�งานในวัยเจริญพันธุ์ (แผนภาพที่ 1)

‘ความโสด’ อธิบายทางเศรษฐศาสตร์ ได้อย่างไร คำ�ตอบคือ
อธิบายได้ต้ังแต่มนุษย์เริ่มคิดที่จะครองโสดเลยทีเดียว เพราะ
เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
จำ�กัดภายใต้ความต้องการที่ ไม่มีที่สิ้นสุด และคนเราก็มีกันแค่
ชีวติ เดียว มีคแู่ ต่งงานได้ทลี ะคนเสียด้วย (ไม่นบั รวมกิก๊ ) ดังนัน้ การ
ตัดสินแต่งงาน ก็เป็นเรื่องการจัดสรรทรัพยากรที่ต้องคิดกันหนัก
การเลือกทีจ่ ะโสด จากตรรกะหลักทางเศรษฐศาสตร์บนฐานคิด
ของต้นทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) อธิบายได้ว่า ไม่ว่า
เราจะทำ�อะไร ล้วนมีต้นทุนค่าเสียโอกาสเกิดขึ้นทั้งสิ้น คนที่เลือก
ครองโสดได้มองเห็นแล้วว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสของการแต่งงาน
มี สู ง ดู จ ะไม่ คุ้ ม ที่ จ ะสละโสดเอาเสี ย เลย ก็ เ ลยเลื อ กที่ จ ะไม่
แต่งงาน ผู้เขียนได้ ไปขอให้นักวิจัยสาวสวยท่านหนึ่งที่ดูทีท่าว่าจะ
ไม่ยอมสละโสดง่ายๆ ให้ช่วยยกตัวอย่างต้นทุนค่าเสียโอกาสของ
การแต่งงาน ได้ตวั อย่างมามากมาย เช่น อิสระในการเทีย่ วหายไป  
เวลาที่จะได้เจอเพื่อนฝูงน้อยลง ต้นทุนในการปรับตัวและปรับวิถี
การดำ�เนินชีวิต ค่าใช้จ่ายจากการแต่งงานที่สูง ต้องซื้อบ้านใหม่
อยู่หอใกล้ที่ทำ�งานไม่ได้แล้ว หมดโอกาสที่จะนำ�เงินเดือนไปใช้
อย่างอื่น เป็นต้น
คนโสดบางคนอาจจะบอกว่า  ไม่ได้เลือกที่จะโสดเลยสักนิด
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ก็อธิบายได้อีกเช่นกันว่า  ทำ�ไมคนที่ ไม่อยาก
โสดแต่ยังโสดจึงมีแนวโน้มมากขึ้น อธิบายได้ โดยทฤษฎีมือที่มอง
ไม่เห็น (invisible hand) ของ Adam Smith ซึ่งเป็นทฤษฎีที่
ปล่อยให้กลไกตลาดเข้ามาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั ตลาดสินค้า 
แต่ “ตลาดความรัก” มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลา 
รูปแบบตลาดเดิมๆ ที่มีแม่สื่อมาคอยเป็นผู้สานสัมพันธ์ หรือ
แผนภาพที่ 1 สถานภาพสมรสของคนทำ�งานในมหาวิทยาลัย การไปพบปะกันของหนุ่มสาวที่งานวัดหรืองานบุญต่างๆ ได้หาย
ไปแล้ว ตลาดความรักยุคใหม่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ (16-45 ปี)1

ทำ�ให้เชื่อใจได้ว่าจะได้เจอคู่ที่ดี เช่น ตามผับ บาร์ หรือเว็บหาคู่
เป็นต้น ทำ�ให้เรายังไม่เจอเนื้อคู่ หรือเนื้อคู่ยังไม่เจอเรา จึงต้อง
เป็นโสดไปโดยปริยาย
สำ � หรั บ คนโสดที่ มี ป ระสบการณ์ ล้ ม เหลวในการค้ น หาคู่
เศรษฐศาสตร์ ยื น ยั น ได้ ว่ า ไม่ ใ ช่ ค วามผิ ด ของตั ว บุ ค คลเลย
สักนิด ให้ โทษ “ตลาด” ได้เต็มที่ ทั้งนี้คนที่ โสดสนิท (ไม่มีคู่รัก
ในสถานะใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีกิ๊ก ไม่มีคนที่คลิ๊กกันเลย) สังคมมักจะ
มองสาเหตุของความโสดสนิทแบบโทษตัวบุคคล เช่น ไม่สวย
ไม่หล่อ ไม่รวย หรือเป็นคนนิสัยประหลาด เป็นต้น แต่แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์กลับมองในมุมต่าง ที่เห็นว่ากลไกตลาดที่
ให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์เป็นที่มาสำ�คัญของภาวะ “โสดสนิท” โดย
นักเศรษฐศาสตร์ผู้ ได้รบั รางวัลโนเบลในปี ค.ศ. 2010 ได้แก่ Peter
Diamond, Dale Mortensen และ Christopher Pissarides
ได้ ให้ค�ำ อธิบายในทิศทางดังกล่าวไว้ ในแบบจำ�ลองการค้นหาและ
การจับคู2่ ไว้วา 
่ ความล้มเหลวในการจับคูเ่ กิดจากความไม่สมบูรณ์
(imperfection) ในตลาดเลือกคู่ ที่ทำ�ให้เกิดต้นทุนในการค้นหา
ข้อมูลของผู้ที่มองหาคู่ เรียกได้ว่าในโลกนี้มีคนที่ต้องการเราอยู่
แต่ด้วยความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล เช่น ระยะทางที่หา่ งไกลกัน
ความสัมพันธ์ที่ ไม่เชื่อมถึงกัน คาบเวลาที่ทำ�ให้คลาดกัน ทำ�ให้คู่
ของเราไม่ทราบว่าเราอยู่ตรงนี้ ที่มีคุณสมบัติตามที่เขาต้องการ
(นิสยั รูปลักษณ์ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความสามารถ) ยืนรออยูท่ น่ี ่ี
ความไม่สมบูรณ์เหล่านี้ ทำ�ให้บคุ คลสองคนไม่เจอกัน ไม่ได้รกั กัน
และไม่ได้ ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
รู้ทฤษฎีที่ว่าด้วยความโสดแล้วดีอย่างไร ในระดับบุคคล
คำ�ตอบ คือ ช่วยสะท้อนข้อคิดในการตัดสินใจเลือกคูว่ า่ ความรัก
ไม่ ใช่เรื่องของอารมณ์เท่านั้น ถ้าบุคคลมองความรักแบบใช้
เหตุผล (rational agents) ก็จะทำ�ให้ ได้รับผลจากการตัดสินใจ
ที่น่าพึงพอใจสูงสุด (maximizing utility) และสำ�หรับคนที่ยัง
ไม่ประสบความสำ�เร็จในการหาคู่ อาจมองเห็นปัญหาหลักที่เป็น
อุปสรรคในการพบเจอคู่รัก เช่น การเข้าสู่ตลาดที่สะท้อนข้อมูล
ที่ดีไปยังคู่ที่รอเราอยู่ อาจจะไปเข้าวัดทำ�บุญ ซึ่งเป็นสัญญาณ
บอกคนโสดในพื้นที่ ให้รู้ว่าเราเป็นคนดี ใจบุญ ใจเย็น มีเมตตา 
เป็นต้น ในระดับมหภาค ก็เป็นประโยชน์ ในเชิงนโยบาย กล่าวคือ
หากภาครัฐอยากส่งเสริมให้คนหันมาแต่งงาน ก็อาจจะเริม่ ทีก่ าร
ลดต้นทุนในการใช้ชวี ติ คู่ หรือการสนับสนุนในเรื่องของตลาด เช่น
ในประเทศสิงคโปร์ที่ ได้เคยจัดทริปล่องเรือหาคู่ให้หนุ่มสาว และ
จัดโครงการบ้านราคาถูกให้กับคู่แต่งงาน เป็นต้น
1

ข้ อ มู ล จากโครงการนวั ต กรรมจั ด การสร้ า งสุ ข : บู ร ณาการมหาวิ ท ยาลั ย
แห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย (สำ�รวจปี 2558-2559 จาก
ฐานข้อมูล 10 มหาวิทยาลัยตัวอย่างทัว่ ประเทศ จำ�นวนคนทำ�งานอายุ 16-45 ปี
12,500 คน)
2
แบบจำ�ลองนี้ ได้อธิบายการจับคู่ ในตลาดแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
แต่สามารถนำ�มาปรับใช้กับการหาคู่รักได้เช่นกัน
aaaaaaaaa

งานอบรมระยะสั้น ปี 2560
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ขอเรียนเชิญทุกท่านสมัครเข้าอบรมในหลักสูตร
การวิจัยด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทั้งในหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดปฏิทินงานอบรมตลอดปี
สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าอบรมได้ที่:
http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/
E-mail: waiwingrob@gmail.com; warawan.tha@gmail.com
โทรศัพท์: 0 2441 0201- 4 ต่อ 301, 308 โทรสาร: 0 2441 9333

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 2
“ตามคำ�นิยามศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประชากร
กลางปี หมายถึง...”
เฉลย: จำ�นวนประชากรเฉลี่ยที่มีชีวิตอยู่ ในปีนั้น
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกและจับสลากได้รับรางวัล กรุงเทพฯ: วิไล
กุศลวิศิษฎ์กุล ชัยภูมิ: จรกฤตย์ ชำ�นาญศรี เชียงใหม่: อภิวัฒน์
ธีรวุฒิกุลรักษ์ นครราชสีมา: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์ นนทบุรี: ชุติมา 
โฉมปรางค์
รายชื่อผู้ที่ตอบถูก กรุงเทพฯ: ธเนศ กองประเสริฐ ปัตตานี:
นิรมล ศรีงาม
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ จันทบุรี: เพ็ญภักดิ์ สุขสิงห์
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 3
“ประชากรไทยเกิดในสมัยรัชกาลที่ 9 และยังมีชีวิตอยู่
มีประมาณกี่ล้านคน”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า  12
หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม
2560 (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณาส่งที่อยู่ของท่าน
มาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีทที่ า่ นได้รบั รางวัล) ประกาศ
รายชื่อผู้ตอบถูก และได้รับรางวัลในฉบับหน้า  “ประชากรและ
การพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 (เมษายน-พฤษภาคม 2560)

ตามมากินต่อที่โฮจิมินห์ซิตี้

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th

มุมอาเซียนฉบับนีข้ อเล่าเรื่องอาหารเวียดนามต่อ แต่ขอย้าย
เมืองไปที่ โฮจิมินห์ซิตี้บ้าง ผู้เขียนได้มี โอกาสเดินทางไปโฮจิมินห์
ซิตี้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาพร้อมกับเพื่อนร่วมทางวัยหลังเกษียณ
ท่านเดิม ทริปนี้เพื่อนร่วมทางรีเควสอยากรับประทาน “เฝอ”
(pho) หรือก๋วยเตี๋ยวเวียดนาม คนขับรถชาวเวียดนามจึงพา
มาร้านแนะนำ� เราสั่งเฝอเนื้อ หรือ pho bo (เฝอบอ บอ
แปลว่าเนื้อวัว) คนละชาม พนักงานนำ�ผักกองโตมาไว้ ให้เติม
ในเฝอ คล้ายๆ เวลาเรากินขนมจีนแล้วเติมผักฟรีที่บ้านเรา 
มีสารพัดผัก ทั้งถั่วงอก ใบโหระพา  ผักชีฝรั่ง เป็นต้น พร้อม
เครื่องปรุงรสคือมะนาวและพริกสด รสชาติของเฝอบอคล้ายๆ
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเรา
แต่เส้นมีความนิ่มกว่า
เนือ้ วัวเปื่อย ละลายใน
ปาก รับประทานคู่กับ
ผั ก สดที่ เ ติ ม ได้ ไ ม่ อั้ น
เข้ากันกับน้ำ�ซุปร้อนๆ
เป็ น อย่ า งดี มะนาว
และพริ ก สดช่ ว ยแก้
เลี่ ย น ผู้ เ ขี ย นและ
เพื่อนร่วมทางก้มหน้าก้มตารับประทานเฝอบอ เงยหน้ามาอีกที
ก็เกลี้ยงชามทั้งคู่ ถือว่าการมาเยือนโฮจิมินห์ซิตี้คราวนี้สมบูรณ์
แล้วเมื่อได้มารับประทานเฝอบอ       aaaaaaaaa
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

วิถีชาวนา

ประชากรโลกประมาณครึ่งหนึ่งบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก
เฉพาะในทวีปเอเชีย มีประชากรราว 2 พันล้านคน บริโภคข้าว
หรือ 60-70% ของการบริโภคอาหารต่อวันได้จากการบริโภคข้าว
ทั่วโลกมีสายพันธุ์ข้าวถึง 120,000 ชนิด มีคุณสมบัติและรสชาติ
แตกต่างกัน และแน่นอนหมายถึงราคาที่แตกต่างกันไปตาม
ความนิยมของผู้บริโภค ที่สำ�คัญคือชาวนารายย่อยเป็นผู้ผลิต
(แต่กำ�หนดราคาไม่ได้) ถ้าพูดถึงชาวนาในฐานะเกษตรกรที่มี
ส่วนในการสร้างความมัน่ คงทางอาหารรวมถึงปัญหาการตลาดนัน้
เรารับรู้เรื่องราวจากสื่อทั่วไปมามากแล้ว บทความนี้ขอเล่าสู่
กันฟังในแง่มุม ‘วิถีชาวนา’ ในสังคมต่างๆ โดยหวังว่าอาจจะมี
อรรถรสที่แปลกไปจากเดิมบ้าง
ช่วงปี พ.ศ. 2533-2544 ความนิยมเรื่อง ‘เจ้าสาวไปรษณีย์’
สำ�หรับชาวนาในญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ หรือไต้หวัน เคยเป็นข่าวดังมาก
เจ้าสาวไปรษณีย์ยอดนิยมจะสั่งตรงจากศรีลังกา  ฟิลิปปินส์
จีน รวมทั้งไทยด้วย ทำ�ไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นได้ คำ�ตอบ
ง่ายๆ คือ การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจากสังคมเกษตรกรรม
สู่อุตสาหกรรมและการบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผลต่อ
การไหลถ่ายเทแรงงานโดยเฉพาะแรงงานหนุ่มสาวย้ายถิ่นเข้า
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการบริการ ชีวิตในภาคเกษตรกรรม
นั้ น หนั ก หนาสาหั ส เกิ น ไปสำ � หรั บ การดำ � รงชี วิ ต โดยเฉพาะ
หญิงสาวในญี่ปุ่นที่ถูกคาดหวังจากมาตรฐานวัฒนธรรมดั้งเดิม
ให้ดแู ลสมาชิกครอบครัวและบริหารจัดการทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่าง
จำ�กัดเพื่อความอยูร่ อด ซึง่ หมายถึงเวลาทำ�งานทีย่ าวนานมากขึน้
ความเป็นส่วนตัวน้อยลง และที่สำ�คัญคือไม่ได้รับการยอมรับ
ว่าได้ทำ�หน้าที่หัวหน้าครอบครัว เมื่อเป็นเช่นนั้นสาวโสดญี่ปุ่น
จึงโบกมืออำ�ลาหันหน้าเข้าเมืองหลวงไปเป็นสาวโรงงานดีกว่า 
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น คำ�ตอบคือ หนุ่มหาเจ้าสาวไม่ได้
และซ้ำ�ร้ายที่เหลือครองโสดอยู่นั้นไม่อายุมากก็ร่างกายพิการ
ส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ตอ้ งสงสัยแล้วใช่ไหมว่าทำ�ไมหนุม่ ชาวนาต้อง
หันมาเรียกใช้บริการ ‘เจ้าสาวไปรษณีย์’
‘วิถีชาวนา’ ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระบบการทำ�นา
แบบขัน้ บันไดทีส่ วยงามจับใจนักท่องเทีย่ ว วิถชี วี ติ ชาวนาทีบ่ าหลี
อยู่ ใกล้ชิดธรรมชาติที่ ไม่ธรรมดา  เพราะภูมิปัญญาการสร้าง
สมดุลอาหารที่น่าทึ่งมาก ในพื้นที่นานอกจากจะปลูกข้าวแล้ว
ยังเป็นที่เลี้ยงสัตว์หลายประเภทสำ�หรับการบริโภค เช่น การ
เพาะพันธุ์ปลาในบ่ออนุบาลให้มีขนาดพอเหมาะเพื่อนำ�ไปปล่อย
ให้เติบโตในร่องน้ำ�ในบริเวณพื้นที่ปลูกข้าว สัตว์ประเภทอื่นๆ
ที่ใช้บริโภคและใช้กำ�จัดแมลงศัตรูพืช   เช่น ปลาไหล หอยโข่ง
แต่ไม่มีกล่าวถึงหนูนา  อาจไม่นิยมบริโภคเหมือนชาวนาไทย
ชาวนาที่บาหลีนิยมปลูกข้าวไร้สารเช่นกัน ให้ผลผลิตมากกว่า 
15% เทียบกับการปลูกแบบใช้สารเคมีหรือนาหว่าน
‘วิถีชาวนา’ ประเทศโตโกในทวีปแอฟริกา หนึ่งในประเทศที่
ยากจนที่สุดมีประชากร 7.2 ล้านคน มีชายแดนติดต่อกับกาน่า
และเบนิน พืชเศรษฐกิจที่ปลูก เช่น มันฝรั่ง โกโก้ และข้าวสาลี
มี ‘เถียงนา’ เหมือนบ้านเรา วัตถุประสงค์กค็ งไม่ตา่ งกันคือใช้พกั
หลบแดดชั่วคราว ได้พบกับหญิงชาวนานั่งพักเหนื่อยกับลูกน้อย
มีภาชนะใส่น้ำ�ดื่มทำ�จากผลน้ำ�เต้าขนาดยักษ์วางไว้ ใกล้ๆ

ชาวนาในเปรูทำ�นา  2 ครั้งต่อปีและผลิตข้าวได้มากเป็น
อันดับสองรองจากบราซิล มีปริมาณการบริโภคภายในประเทศ
50 กิโลกรัม/คน/ปี ชาวนาทีเ่ มืองกุสโก้ (Cuzco) อดีตเมืองหลวง
ของเปรูทส่ี งู กว่าระดับน้�ำ ทะเลราว 4,000 เมตร เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ทีน่ กั ท่องเทีย่ วทุกมุมโลกไปชม ทีต่ งั้ อาณาจักรโบราณของชนเผ่า
อินคาที่สร้างเมืองไว้เชิงยอดเขามาชูปิคชู (Machu Picchu)
สูงกว่าระดับน้�ำ ทะเล ราว 7,000 เมตร หญิงชาวนาชนเผ่าอินเดียน
สวมกระโปรงสีสดสวยไปทำ�นาพร้อมแบกลูกใส่เป้สะพายไว้
บนหลังเดินขึ้นลงเขาเพื่อไปทำ�นา  ชาวนายังหารายได้พิเศษ
เมื่อว่างจากอาชีพหลัก เช่น ขายของที่ระลึกนักท่องเที่ยว โดย
เฉพาะภาพวาดเมืองโบราณมาชูปคิ ชู ขายดีมากเป็นทีน่ ยิ มในกลุม่
นักท่องเที่ยวที่มีเวลาน้อยต้องรีบซื้อ และแยกไม่ออกว่าเป็นงาน
ศิลปินเดี่ยวที่เป็นชาวนาในพื้นที่หรือนักฉวยโอกาสจากต่างถิ่น
ประเทศภูฏานยังต้องนำ�เข้าข้าวจากอินเดียเพื่อให้พอเพียงกับ
การบริโภคของประชากรราว 700,000 คน เนื่องจากภูมปิ ระเทศ
เป็นที่สูงชันและมีที่ราบเพียงเล็กน้อย ชาวนาจำ�เป็นต้องปรับ
การดำ�รงชีพโดยการทำ�เกษตรกรรม 3 รูปแบบ คือ การปลูกพืช
ในพื้นที่หุบเขาสูงชัน การปลูกพืชแบบขั้นบันได และการทำ�ไร่
เลื่อนลอย มีระบบเกษตรกรรมรักษาความเป็นธรรมชาติโดย
ไม่ ใช้สารเคมี การทำ�ไร่ทำ�นาเพียงเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
เป็นหลัก รัฐบาลมีนโยบายว่าภายในปี 2563 ระบบเกษตรกรรม
จะเป็ น เกษตรอิ น ทรี ย์ 100% ชาวนามี ชี วิ ต สมถะเรี ย บง่ า ย
อารมณ์ดี ได้พบเห็นชาวนาใช้อุปกรณ์การทำ�นาพื้นฐานมากๆ
ตามเส้นทางหลวงทีร่ ถยนต์วงิ่ ลัดเลาะไปตามหลืบเขาทีส่ งู ชันและ
แคบ เช่น การปักดำ� การเก็บเกีย่ ว หรือแม้แต่การนวดข้าว ใช้วธิ ี
ฟาดกับพืน้ ให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวง ส่วนทีย่ งั เหลืออยู่ใช้ตะแกรง
ไม้ ไผ่โรยเพื่ออาศัยแรงลมแยกฟางข้าวออกไป

ประเทศภูฏานมีเป้าหมายสู่เกษตรอินทรีย์ภายในปี 2563
ภาพ: thomaskellyphotos.com

เรื่องราวของชาวนาไทยที่ทั้งโลกรับรู้ว่าปลูกข้าวหอมมะลิ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ ในโลก เคียงบ่าเคียงไหล่มากับข้าวบัสมาติของ
อินเดีย ต่างกันประการเดียว คือเราต่อสูก้ บั บริษทั ยักษ์ ใหญ่ Rice
Tech ของอเมริกาทีแ่ อบงุบงิบจดลิขสิทธิข์ า้ วหอมมะลิเมื่อ พ.ศ.
2536 โดยอ้างว่าเป็นสายพันธุ์ตัดต่อใหม่ที่ปลูกได้ที่เมืองเท็กซัส
‘วิถีชีวิต’ ชาวนาไทยยังต้องผ่านร้อนผ่านหนาวไปอีกนาน ไม่ว่า
จะเป็นอุปสรรคจากธรรมชาติที่ทำ�ให้ผลผลิตต่ำ�กว่าเป้าหมาย
ระบบการตลาดจากประเทศคู่ค้านำ�เข้าข้าวหอมมะลิรายใหญ่
เช่นจีน ที่เปลี่ยนจากการเป็นผู้สั่งนำ�เข้ามาลงทุนร่วมกันเพื่อ
การผลิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดา้ นพันธุว์ ศิ วกรรมศาสตร์
เพื่อตัดต่อข้าวสายพันธุ์ ใหม่ ล้วนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้อง
แก้ ไขเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน  aaaaaaaaa
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

chalermpol.cha@mahidol.ac.th

กลับบ้าน...ไม่ถึงบ้าน

ต้อนรับศักราชใหม่ช่วงหยุดยาวทุกครั้ง บ้านเราจะต้องมีทั้ง
เรื่องเฉลิมฉลอง และข่าวเศร้าตามหน้าจอทีวี หรือหนังสือพิมพ์
ให้สะเทือนใจไปพร้อมๆ กัน ในทุกปี กราฟสถิติหนึ่งที่คนไทย
อยากจะเห็นหัวลูกศรของมันทิ่มลงเรื่อยๆ คือ กราฟรายงาน
จำ�นวนอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บและการตายบนท้องถนนของคนไทย
ทีเ่ ดินทางกลับบ้าน หรือพาครอบครัวไปท่องเทีย่ วในช่วง 7 วัน
อั น ตรายของเทศกาล ปั จ จุ บั น กลายเป็ น ประเพณี ห ลั ง หมด
ช่วงเทศกาลรื่นเริงปี ใหม่ที่ทุกสำ�นักข่าวจะต้องรายงานหรือ
พูดถึง ...แต่ “สิง่ ทีเ่ ป็น” มักไม่ใช่ “สิง่ ทีฝ่ นั ”... ช่วง 3 ปีทผ่ี า่ นมา 
ตัวเลขการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย
ของเราเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดตัวเลขปีใหม่ 2560 มีการบาดเจ็บ
ถึง 4,128 ราย และตาย 478 ราย เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อน
ทีบ่ าดเจ็บ 3,505 ราย และตาย 380 ราย (หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ก็กระโดดเพิ่มถึง 18% และ 26% ตามลำ�ดับ) อุบัติเหตุส่วนใหญ่
เกิดกับผูข้ บั ขีจ่ กั รยานยนต์ (ถึงกว่า 4 ใน 5) และมีสาเหตุหลักจาก
การดื่มแอลกอฮอล์และการขับรถเร็วเกินกำ�หนด ซึ่งเป็นข้อมูล
ทีเ่ ข้าใจได้จากตัวเลขการสำ�รวจปี 2558 (แต่ท�ำ ใจยอมรับไม่ได้)
ที่พบว่ามีผู้ขี่จักรยานยนต์ และขับรถยนต์ถึง 14.4 และ 8%
ทีย่ อมรับว่าเคยขับขี่ในช่วงทีม่ อี าการมึนเมาหรือดื่มแอลกอฮอล์
มาใน 1 ชั่วโมงi
ทีผ่ า่ นมาประเทศเรามีแคมเปญมากมายออกมาทีต่ อ้ งการให้
คนขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย มีน้ำ�ใจและเคารพกฎกติกา
บนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ด้วยเชื่อว่าสาเหตุหลักของ
ยอดอุบัติเหตุที่ ไม่ลดลง (แต่เพิ่มขึ้น) มาจาก “ปัญหาพฤติกรรม
ของคนใช้รถใช้ถนน” ซึ่งก็คงไม่ผิด เพราะจากรายงานข่าวก็
เห็ น กั น อยู่ แ ล้ ว ว่ า ส่ ว นใหญ่ ข องอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ส าเหตุ
มาจากพฤติกรรมและความไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยของ
คนไทยเราจริ ง ๆ แต่ ใ นฐานะของคนที่ ต้ อ งเดิ น ทางบ่ อ ยๆ
เนื่องจากภูมิลำ�เนาของครอบครัวอยู่ที่ต่างจังหวัด ก็คิดว่า  หาก
คนไทยเรามีทางเลือกของระบบขนส่งเพื่อการเดินทางทีป่ ลอดภัย
(กว่าระบบขนส่งด้วยยานยนต์บนท้องถนน) ขณะเดียวกัน สะดวก
สบายระดับหนึง่ ในราคาทีเ่ อือ้ มถึง คนส่วนใหญ่กค็ งเลือกเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งนั้น ซึ่งระบบที่ว่าก็คงไม่พ้น การขนส่ง (คน)
ทางรางหรือรถไฟ และทางเครื่องบิน ซึ่งเป็นวิธีการเดินทาง
ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันชัดเจนอยู่แล้วว่าปลอดภัยกว่า
การขนส่ง (คน) ทางถนนหลายสิบเท่า
สำ�หรับเครื่องบิน แม้ว่า  ปัจจุบัน “ใครๆ ก็บินได้” แต่ความ
สามารถในการรองรับปริมาณผู้ โดยสารก็ยงั ค่อนข้างจำ�กัด อีกทัง้
ราคาค่าโดยสารในช่วงเทศกาลก็ปรับขึ้นตามดีมานด์ของตลาด
ที่หลายคนก็เอื้อมไม่ถึง แล้ว “รถไฟ” ล่ะ?? จะทำ�ยังไงได้บ้าง
ที่จะให้สามารถเป็นทางเลือกในการเดินทางหลักของคนไทยได้
จากวิกิพีเดีย พบว่า  บ้านเรามีความครอบคลุมการเดินทาง
โดยรางที่ ต่ำ � กว่ า ประเทศอื่ น โดยเฉพาะประเทศพั ฒ นาแล้ ว
อย่างมาก (รวมถึงหลายประเทศที่มีรายได้ปานกลาง) ขอลอง

เทียบง่ายๆ กับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีทางรถไฟยาว 1 กิโลเมตร
เทียบต่อประชากรอยู่ที่ประมาณ 5,400 คน ขณะที่ทางรถไฟ
1 กิโลเมตรของเราเทียบต่อประชากรแล้วมากถึง 16,000
คนii ซึ่งนั่นก็แสดงว่า  ความครอบคลุมของระบบการขนส่งทาง
รางของเรานั้นจำ�กัดกว่าเค้ามาก สะท้อนออกมาที่พฤติกรรม
การเดินทางของคนไทย ที่จากการสำ�รวจของสำ�นักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า ในกลุ่มผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ภายใน
ประเทศทั้งหมดในปี 2558 นั้น มีเพียง 3.6% เท่านั้นที่เดินทาง
ด้วยรถไฟหรือเครื่องบิน ที่เหลือเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์
รถขนส่งทางถนนทั้งสิ้น ขณะที่คนญี่ปุ่น สถิติการเดินทางในปี
2557 ชีว้ า 
่ มากกว่า  70% เป็นการเดินทางโดยรถไฟหรือทางราง
และการเดินทางบนถนนเพียง 13% เท่านั้นiii
ย้ อ นกลั บ มาดู ที่ ส ถิ ติ ก ารตายจากอุ บั ติ เ หตุ ข องคนไทย
เทียบกับคนญีป่ นุ่ เค้าอยูท่ ี่ 4.7 ราย (ปี 2556) เราอยูท่ ี่ 36.2 ราย
(ปี 2555) ต่อแสนประชากรiv ต่างกันถึงเกือบ 8 เท่า  ผมก็ยิ่ง
เชื่อว่า หากบ้านเราพัฒนาระบบการขนส่งทางรางได้ครอบคลุม
กว่าที่เป็นอยู่ สะอาด ตรงเวลา และราคาเอื้อมถึง (เอื้อมหน่อย
ก็ได้...อาจไม่ตอ้ งถูกจนเกินไป สำ�หรับผู้ โดยสารทีพ่ อจ่ายได้) คนไทย
ก็ จ ะมี ท างเลื อ กในการเดิ น ทางที่ ป ลอดภั ย มากกว่ า ที่ เ ป็ น อยู่
ในทุกเทศกาลเราก็คงได้เห็นตัวเลขอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ การตาย
ที่ ลดลง คนที่อยากกลับบ้านไปพบญาติมิตรในช่วงเวลาแห่ง
ความสุข ก็คงได้เดินทางกลับถึงบ้านจริงๆ...ไม่ใช่ถึงบ้าน(เก่า)...

i

รายงานการสำ�รวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2558
(ระดับเขตสุขภาพ), สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ii
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_rail_transport_
network_size
iii
http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/66nenkan/1431-13.htm
iv
WHO 2015 “Global status report on road safety 2015”
v
http://www.accident.or.th/datacenter/index.php/2015-10-13-04-5929/133-2551-2559; http://www.dailynews.co.th/regional/546884
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

อารี จำ�ปากลาย

aree.ude@mahidol.ac.th

การไปทำ�งานที่อื่นของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้
เกี
ย
่
วข้
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งกั
บ
ความไม่
ส
งบหรื
อ
ไม่
ผู้เขียนและทีมวิจัย ตั้งคำ�ถามนี้เป็นเวลา  4-5 ปี มาแล้ว การใช้ชีวิตในมาเลเซีย) ดูเหมือนว่า  คนในสามจังหวัดภาคใต้
1

โชคดีที่ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2557
ให้เรามี โอกาสหาคำ�ตอบนี้ด้วยการทำ�วิจัยเรื่อง การย้ายถิ่น
ของมุสลิมกับความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ เราช่วยกัน
คิดว่าจะถามคำ�ถามอะไรบ้างเพื่อให้ ได้คำ�ตอบนี้ โดยตัดสินใจ
เลือกพื้นที่ด้วยการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของ
ผู้คนทั้งในเขตเมืองและชนบทของจังหวัดปัตตานี ยะลา  และ
นราธิวาส ช่วงกลางปี 2557 เราเก็บข้อมูลบ้านที่เป็นตัวอย่าง
ทั้ ง หมดพั น กว่ า ครั ว เรื อ น โดยน้ อ งๆ ที่ จ บปริ ญ ญาตรี จ าก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วทิ ยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัย
ฟาฏอนี ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ที่พูดภาษามลายูท้องถิ่นได้
สิ่งที่ทีมวิจัยได้ข้อสรุปคือ สถานการณ์ความไม่สงบมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจออกจากบ้านไปทำ�งานในพื้นที่อื่นของ
ผูค้ นในสามจังหวัดใต้สดุ ของไทย ซึง่ หลักฐานสนับสนุนข้อสรุปนี้
มีสองประการด้วยกัน
หนึ่ ง พบว่ า  ครอบครั ว ในหมู่ บ้ า นที่ เ คยเกิ ด เหตุ ก ารณ์
ความรุนแรงอย่างใดอย่างหนึง่ ในรอบปีกอ่ นทีเ่ ราจะลงไปสำ�รวจนัน้
มีแนวโน้มทีส่ มาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 1 คน จะออกจากบ้าน
ไปทำ�งานทีอ่ นื่ สูงกว่าครอบครัวในหมูบ่ า้ นที่ ไม่เคยเกิดเหตุการณ์
ความรุนแรงในรอบปีก่อนการสำ�รวจ
สอง พบว่า  ครอบครัวที่รายงานว่า เหตุการณ์ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิตของสมาชิกครอบครัว
ในระดับมากนัน้ มีแนวโน้มทีส่ มาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 1 คน
จะไปทำ�งานที่อื่น สูงกว่าครอบครัวที่ตอบว่า  เหตุการณ์ความ
รุนแรงไม่มผี ลกระทบต่อการดำ�เนินชีวติ ของสมาชิกครอบครัวเลย
หรือกระทบแต่ในระดับเล็กน้อยหรือปานกลาง
หลังจากวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสองประเด็นนี้ ร่วมกับ
ลักษณะอื่นๆ เช่น ขนาดและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ทำ�ให้พบว่า  ไม่วา่ จะเป็นครัวเรือนเล็กหรือครัวเรือนใหญ่
ยากจนหรือร่ำ�รวย สถานะทางสังคมดีหรือด้อย หากเหตุการณ์
ความไม่สงบได้คุกคามความเป็นปกติในการใช้ชีวิตจนถึงระดับ
ที่ พ วกเขารู้ สึ ก ว่ า มากเมื่ อ ไรแล้ ว นั่ น จะกลายเป็ น แรงผลั ก
อย่างหนึ่งที่ทำ�ให้ผู้คนต้องออกจากพื้นที่ ไปทำ�งานที่อื่น
ผูเ้ ขียนยังพบว่า เหตุการณ์ความไม่สงบทีม่ คี วามสัมพันธ์อย่าง
ชัดเจนกับการย้ายไปทำ�งานนอกประเทศมากกว่าไปจังหวัดอื่นๆ
ในประเทศไทย อย่างที่ทราบกันว่า ผู้คนในพื้นที่นี้นิยมไปทำ�งาน
ที่มาเลเซีย โดยส่วนใหญ่เป็นงานที่ ไม่ต้องใช้ทักษะมากนัก เช่น
ลูกจ้างร้านต้มยำ� สิ่งที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนว่า การย้ายถิ่นไปทำ�งาน
ที่อื่นในประเทศไทยมี “ต้นทุน” (cost) ที่ต้องจ่ายมากกว่าการไป
ทำ�งานทีม่ าเลเซีย ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงิน (เช่น ค่าเดินทาง ค่าครองชีพ)
และที่ไม่ใช่ตวั เงิน (เช่น การต้องปรับตัวปรับใจจากความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรมและสังคม โดยเฉพาะภาษา เมื่อเปรียบเทียบกับ

ที่เลือกไปทำ�งานที่จังหวัดอื่นแทนที่จะไปมาเลเซีย อาจต้องมี
แรงผลัก แรงจูงใจ หรือ “ทุน” (capital) ทีม่ ากกว่า ซึง่ เราก็พบว่า 
คนสามจังหวัดที่ ไปทำ�งานที่จังหวัดอื่นๆ ของไทยมี “ทุนมนุษย์”
(วัดด้วยระดับการศึกษา) สูงกว่าคนที่ ไปทำ�งานที่มาเลเซีย
การไปทำ�งานที่มาเลเซียของคนพื้นที่นี้เป็นปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นมายาวนาน นอกเหนือจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและ
สังคมและเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์กับการย้ายถิ่นออกเป็น
ทุนเดิมแล้ว สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นอีกตัวเร่งหนึ่งที่ทำ�ให้ผู้คนย้ายถิ่นออกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ความไม่สงบจะเป็นแรงผลักให้เกิดการย้ายถิ่นได้
ก็ต่อเมื่อความรุนแรงนั้นมากถึงระดับที่ผู้คนยอมแลกกับต้นทุน
หรือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อการย้ายถิ่น ไม่เช่นนั้นคนก็จะเลือกที่จะ
อยู่ในพื้นที่เดิมมากกว่า
ในพื้นที่ที่คุกรุ่นด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นอยู่ ในระดับที่เหนือไปจาก
การย้ายถิน่ ปกติทมี่ สี าเหตุพนื้ ฐานมาจากข้อจำ�กัดด้านเศรษฐกิจ
สังคม และประชากร เหตุการณ์ความรุนแรงทำ�ให้สถานการณ์
ที่ยากลำ�บากอยู่แล้วยิ่งยุ่งยากมากขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้นอกจาก
จะชี้ว่าความไม่สงบส่งผลโดยตรงต่อการย้ายถิ่นแล้ว ยังสะท้อน
ถึ ง ผลอั น ซั บ ซ้ อ นของทุ น มนุ ษ ย์ ที่ เ ป็ น สาเหตุ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
การย้ายถิ่นด้วย
ติดตามงานวิจยั ระยะยาวเรื่องนีจ้ ากการเก็บข้อมูลรอบทีส่ อง
ของผู้เขียนและทีมวิจัยได้ ในโอกาสต่อไป

1

ภาพระหว่างการเก็บข้อมูลในพื้นที่
ศ.ดร.อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ ศ.ดร.แคธี่ ฟอร์ด อาจารย์อาซิส ประสิทธิหิมะ
และนางสาวชาริต้า ประสิทธิหิมะ
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นานาสาระประชากร

ปราโมทย์ ประสาทกุล

pramote.pra@mahidol.ac.th

แก่...ก็ดีเหมือนกันนะ

พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2559
เหลืออีกไม่ถึง 3 วันก็จะขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2560 แล้ว
ผมขอรําพันด้วยข้อความเดิมๆ ว่า “เวลาช่างผ่านไปเร็วจัง เผลอ
แพล้บเดียว หมดไปอีกปีหนึง่ แล้ว” คิดถึงชีวติ ทีผ่ า่ นไป เหมือนกับว่า
เราเป็นเด็กมาเมื่อไม่นานมานี้เอง ผ่านชีวิตวัยรุ่น วัยหนุ่ม จนมา
ถึงวันนี้ผมเป็นผู้สูงอายุเต็มตัว ถ้าผมจะพยายามหายใจเข้าออก
ไว้ตอ่ ไปอีกเพียง 31 ปี ก็จะได้ชอื่ ว่าเป็น “ศตวรรษิกชน” กับเขาบ้าง
แต่เท่าที่มีอายุยืนอยู่ได้ถึงขนาดนี้ โดยมีสุขภาพพอใช้ ได้ ไม่ มี
โรคประจําตัว หูตายังดี สมองยังเสื่อมไม่มาก เพียงมีอาการ
หลงลืมไปบ้างเล็กน้อย ยังเดินไปไหนมาไหนได้ โดยไม่ต้องใช้
ไม้เท้า  ยังขับรถได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน สภาพอย่างที่ี
เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็นับว่าผมมีบุญมากแล้ว
ในปีทกี่ ําลังจะล่วงไปนี้ กรมกิจการผูส้ งู อายุ กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) ได้ ให้เกียรติผมอย่างมาก
ด้วยการสนับสนุนให้ผมเขียนหนังสือเกี่ยวกับการสูงวัยของ
ประชากรในประเทศไทย ผมให้ชอื่ หนังสือทีผ่ี มเขียนให้กระทรวง
พม. เล่มนี้ว่า “แก่...ก็ดีเหมือนกันนะ”
ชื่ือหนังสือน่าจะสะดุดใจคนหลายคน มีบางคนพอเห็นชื่อ
หนังสือก็ถามทันทีว่า  “แก่แล้วมันจะดีตรงไหน” มีพี่คนหนึ่งให้
ความเห็นตั้งแต่แรกเมื่่ือเห็นชื่ือและยังไม่ได้อ่านเนื้อใน “แก่แล้ว
ไม่เห็นจะมีอะไรดี ผิวหนังก็เหี่ยวย่น อะไรๆ ก็หย่อนยาน เว้นแต่
หูเท่านั้นที่ีตึง ผมก็หงอก บางคนผมร่วง ตาก็ฝ้าฟาง ฟันก็หัก
เหงือกก็ร่น ปวดข้อปวดกระดูก จะลุกจะนั่งก็ปวดหลัง ปวดเอว
เดินเหินก็ ไม่คล่องแคล่ว แก่แล้ว...ไม่เห็นจะดีอะไรสักอย่าง”
ที่ีจริงก็เป็นอย่างที่พี่เขาว่า  คนเราเมื่ออายุมากขึ้น สังขารก็
เสื่ือมโทรมลง แต่ผมก็แก้ตัวว่า  ถ้าเรามองคนแก่ ในทางบวก
เราก็จะเห็นว่าที่ีจริง “แก่...ก็ดีเหมือนกันนะ”
มีคนทักว่าทําไมผมใช้คําว่า “แก่” ในเมื่อคํานีเ้ ป็นคําทีแ่ี สลงใจ
คนที่ีมีอายุมากบางคน แล้วก็มีคําอื่นอีกหลายคํา  ทําไมไม่ ใช้
เฒ่า  ชรา  สูงวัย สูงอายุ เราไม่ ใช้คําว่าคนแก่กันแล้ว เราใช้
คําว่าผูส้ งู อายุ หรือผูส้ งู วัย ผมก็อธิบายว่า ผมใช้คําว่าแก่ เฉพาะ
ตรงชื่อของหนังสือ เนือ้ หาในเล่มผมไม่ใช้คําว่าแก่หรือคนแก่เลย
สาบานได้
ในพจนานุกรม คําว่า “แก่” หมายถึง “มีอายุมาก” เช่น เด็กคนนี้
แก่กว่าเด็กคนนัน้ เด็กคนโน้นแก่ทสี่ ดุ “แก่” อาจจะหมายความว่า 
“อยู่ในวัยชรา” เช่น คนแก่ ชายแก่ คําว่า  “แก่” มีความหมาย
เหมือนกับคําว่า  “เฒ่า” และมีความหมายใกล้เคียงกับคําว่า 
“ชรา” ซึ่งหมายความว่าแก่ด้วยอายุ
คําว่า  “แก่” อาจแตกต่างจากคําอื่นเล็กน้อยตรงที่ีไม่จําเป็น
ต้องเป็นผู้สูงอายุเสมอไป เด็กๆ ก็แก่ได้อย่างเมื่อตอนผมยัง
เป็นเด็ก เพื่ือนบางคนก็แก่ ทั้งหน้าตาและอายุ เพื่อนๆ ตั้งฉายา
ให้คนทีห่ี น้าตาดูแก่วา 
่ “ไอ้แก่” เดีย๋ วนีเ้ ราก็ยงั พูดกันว่าเพื่อื นบาง
คนหน้าแก่มาตั้งแต่เด็ก แล้วก็แก่คงที่ีมาจนเป็นผู้สูงอายุหรือ
คนแก่จริงๆ ในปัจจุบัน

โกรธนะ ถ้าเด็กมาเห็นว่าเราแก่
ในสังคมไทย เรานิยมเรียกคนอื่นแบบนับญาติ เช่น พี่ น้า 
ลุง ป้า  ตา  ยาย รูปร่างหน้าตาของคนอื่ืนมีผลไปถึงสรรพนาม
ที่เราใช้เรียกคนนั้นด้วย เช่นคนที่ดูว่าจะมีอายุมากกว่าเรา เราก็
เรียกว่าพี่ คนที่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อแม่ของเรา ถ้าเป็น
ผูห้ ญิงก็เรียกว่า น้า หรือ ป้า ถ้าเป็นผูช้ ายก็เรียก อา หรือ ลุง การใช้
สรรพนามที่ ไ ม่ เ หมาะสมอาจทําร้ า ยจิ ต ใจของคนบางคนได้
ดังกรณีตัวอย่างที่จะยกมาเล่าให้ฟัง
เพื่ือนหญิงคนหนึ่งเล่าว่ากําลังจ่ายตลาดเลือกซื้ือผักปลา
เพื่ือมาทําครัว แม่ค้าวัยสาวเรียกเธอว่า  “ยาย” เท่านั้นแหละ
เธอโกรธจนเลือดขึน้ หน้า  เธอสะบัดหน้าเดินหนีจากร้านนัน้ ทันที
หมดอารมณ์ท่ีจะจ่ายตลาดต่อไป เพื่อนหญิงอีกคนหนึ่งเล่าว่า 
เธอขึ้ึนรถไฟฟ้าบีทีเอส ผู้ โดยสารค่อนข้างแน่น ไม่มีที่นั่งเหลือ
อีกแล้ว ขณะที่ีเธอยืนอยู่นั้น มีชายหนุ่มคนหนึ่งลุกขึ้นสละที่
นั่งให้ แล้วเชิญชวน “คุณยายนั่งสิครับ” คําว่ายายแทงใจเธอ
เช่นเดียวกับกรณีแรก เธอโกรธมาก เบือนหน้าหนีทําเป็นไม่ได้ยนิ
เธอเล่าว่า “ฉันเกือบจะสวนกลับไปว่า ฉันไม่ใช่ญาติคุณ อย่ามา
เรียกฉันว่ายาย...”
แต่แก่..ก็ดีนะ
ตั้งแต่ผมมีอายุเข้าเกณฑ์ชราภาพมานี้ผมว่าแก่ก็ดีเหมือนกัน
นะ ยิ่งเมื่ือผมทําท่ากระฉับกระเฉง ลุกนั่งยืนเดินได้แคล่วคล่อง
ผมก็มกั ได้ฟงั คําชมจากคนหนุม่ คนสาวในทํานองว่า  “อายุมากแล้ว
แต่ ก็ ยั ง แข็ ง แรงเหมื อ นคนหนุ่ ม ” คําชมอย่ า งนี้ ได้ ฟั ง เมื่ื อ ไร
ก็ชื่ืนใจเมื่อนั้น แล้วผมก็มีกําลังใจที่จะ “แก่” ยิ่งขึ้ึนต่อไป
เมื่ือเราเป็นผู้สูงอายุ เด็กๆ จะมองเราเป็นผู้อาวุโส เป็นผู้มี
ประสบการณ์ชีวิตมายาวนานกว่าเขา  ผมรู้สึกว่าได้รับเกียรติ
จากคนที่ีอายุน้อยกว่าอยู่เสมอ บางครั้ัง ยืนต่อแถวตักอาหาร
เด็กๆ ก็เสนอให้ผมตัดหน้าลัดคิวพวกเขาไปก่อน ซึ่งผมก็มัก
จะกล่าวขอบคุณเป็นมารยาทแล้วก็ขอเข้าคิวรอไปตามลําดับ
เพื่ือแสดงว่าตัวเองยังแข็งแรง ยืนรอได้เหมือนคนหนุ่มสาว
การได้รับความเคารพนับถือในฐานะผู้อาวุโสเช่นนี้ผมรู้สึกภูมิใจ
และบ่อยครั้งก็แอบกระหยิ่มว่า “เออ...แก่ ก็ดีเหมือนกันนะ”
คนไทยโชคดีเมื่อื อายุถงึ 60 ปี ก็จะได้รบั สิทธิพเิ ศษหลายอย่าง
พระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนด ให้ผสู้ งู อายุ
มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ ถึงสิบกว่าด้าน เป็นต้นว่าได้รับบริการทางการแพทย์
และการสาธารณสุขที่สะดวกและรวดเร็ว การช่วยเหลือด้าน
ค่าโดยสารยานพาหนะ การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่ืองนุ่งห่มให้ตามความจําเป็น
การสงเคราะห์เบี้ียยังชีพ กฎหมายฉบับนี้ก็เป็นเหตุอีกประการ
หนึ่งที่ีทําให้ผมคิดว่า เป็นคนไทยนี่แก่แล้ว..ก็ดีนะ
ผมเองเคยใช้สทิ ธิพเิ ศษของผูส้ งู อายุหลายอย่าง เมื่อ 5-6 ปีกอ่ น
เมื่ือเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลายเป็นแหล่งท่องเที่ียว
ยอดนิยม พวกเราผู้สูงอายุ 5 คนขับรถตามกระแสไปเที่ียวปาย
ในฤดูหนาว ขากลับเราแวะที่ีอุทยานแห่งชาติโป่งน้ําร้อนท่าปาย
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เจ้าหน้าทีท่ี ปี่ ระจําอยูท่ ป่ี ระตูทางเข้ามองหน้าพวกเราแล้วบอกว่า
ผู้สูงอายุไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ พวกเรา
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ีว่าทุกคนในรถมีอายุเกิน 60 ปีแล้ว พร้อมที่ีจะ
แสดงบัตรประจําตัวประชาชนเป็นหลักฐาน การได้รบั สิทธิพเิ ศษ
ครั้ังนั้นทําให้พวกเราตื่ืนเต้นกันมาก แต่พอคุยไปคุยมาเราก็ต้อง
สลดใจนิดๆ ว่า  “พวกเราหน้าแก่ขนาดนั้นเชียวหรือ เจ้าหน้าที่ี
จึงดูออกว่าพวกเราเป็นผูส้ งู อายุตงั้ แต่เห็นหน้ากันครัง้ แรก” เรื่อง
อย่างนี้เพื่ือนผู้หญิงหลายคนยากจะทนได้
ผมเคยใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ค่ า เข้ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แห่งชาติดว้ ย พาเพื่อื นชาวต่างประเทศเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ทวี่ งั หน้า
ถนนพระอาทิตย์ ชาวต่างประเทศต้องเสียค่าเข้าชม ผูส้ งู อายุไทย
อย่ า งผมได้ รั บ การยกเว้ น (แต่ ผ มก็ จ่ า ยค่ า เข้ า ชมให้ เ พื่ื อ น
ชาวต่างประเทศอยู่ดี) มี “พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย” บน
ถนนวิภาวดีรังสิต ของคุณบุญชัย เบญจรงคกุล อีกแห่งหนึ่ง
ซึง่ึ เป็นของเอกชนไม่เก็บค่าเข้าชม อัตราค่าเข้าชมของพิพธิ ภัณฑ์
แห่งนี้ ผู้ ใหญ่ 250 บาท นักเรียน นักศึกษา 100 บาท อาคาร
สถานที่ ใหญ่ โตโอ่ โถงเรียบร้อยสวยงาม เขาจัดแสดงผลงาน
ภาพเขี ย นและปฏิ ม ากรรมของศิ ล ปิ น มี ชื่ อ หลายท่ า นไว้ เ ป็ น
สัดส่วนอย่างมีศิลป์ ผมเข้าชมพิพิธภัณฑ์งานศิลป์แห่งนี้มาแล้ว
2 ครั้ง และทุกครั้งผมก็คิดอยู่ ในใจว่า  “แก่...ก็ดีเหมือนกันนะ
ได้เข้าชมสถานที่อันงดงามแห่งนี้ฟรี”
“เป็นคนแก่ก็ดีนะ ขึ้ึนรถเมล์ก็ ได้ลดค่าโดยสารครึ่ึงราคา”
เมื่อช่วงวิกฤติการณ์มหาอุทกภัย ปี 2554 ผมได้ ใช้บริการรถ
ประจําทางของ ขสมก. สาย 214 สะพานพระป่ินเกล้า-ศาลายา 
หลายครัง้ ได้ขอ้ มูลว่าผูส้ งู อายุได้รบั การลดค่าโดยสาร ครึง่ ราคา 
จาก 4 บาทเหลือเพียง 2 บาท พนักงานบริการประจํารถหรือ
ทีเ่ รียกว่า  “กระเป๋ารถ” บอกว่าถ้า  “โชว์บตั ร” ก็ลดราคาให้แล้ว
ผมถามว่า  “บัตรอะไร ต้องทําบัตรอะไรด้วยหรือ” เธออธิบาย
อย่างเต็มใจว่า “บัตรประจาํ ตัวประชาชนสิคะ หยิบบัตรประชาชน
ให้ ดู ก็ รู้ แ ล้ ว ว่ า เป็ น ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ต้ อ งดู วั น เดื อ นปี เ กิ ด ด้ ว ยซํ้ า ”
ไม่เฉพาะรถประจําทางธรรมดานะครับที่ี โชว์บัตรแล้วลดครึ่ง
ราคา  รถประจําทางปรับอากาศก็ลดครึ่งราคาให้ผู้สูงอายุด้วย
ผมใช้บริการรถประจําทางปรับอากาศสาย 515 (อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ-ศาลายา) หลายครั้ง จากหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลถึง
อนุสาวรีย์ชัยฯ อัตราค่าโดยสาร 23 บาท แต่ถ้า “โชว์บัตร” ก็จะ
ลดราคาลงเหลือเพียง 12 บาท ผมเคยแสดงบัตรประชาชนเพื่อ
ขอลดราคาอยูค่ รัง้ั เดียว ไม่อยากใช้สทิ ธิพเิ ศษนีเ้ พราะไม่อยากจะ
ไปลดรายได้ของเขา อีกอย่างหนึง่ เราก็ยงั รูส้ กึ ว่ายังไม่เป็นคนแก่
ทีข่ี ดั สนจนต้องขอลดราคาค่าโดยสารรถประจําทางเพียงไม่กบี่ าท
รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ทีก็ ให้สิทธิลดราคา
ค่าโดยสารให้ผู้สูงอายุด้วย ผม
ใช้บริการรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินและ
ลอยฟ้ามาแล้ว สําหรับรถใต้ดนิ
เราแจ้งพนักงานขายชิพว่าเป็น
ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ จําเป็ น ต้ อ งแสดง
บัตรประชาชน เขาเชื่ือว่าเรา
ไม่หลอกเขา  (โดยดูจากหน้า)
เขาจะลดครึ่งราคาให้เราทันที
ส่วนรถไฟฟ้าบีทีเอสนั้น เราจะ
ต้ อ งจ่ า ยค่ า โดยสารล่ ว งหน้ า
เป็ น เงิ น ก้ อ นโดยเขาจะออก
“บัตรกระต่ายอาวุโส” ให้เรา 
บั ต รนี้ ใช้ สําหรั บ บั น ทึ ก การ
เติ ม เงิ น และค่ า โดยสารที่ี เ รา

ใช้ ไป เป็นบัตรสีชมพู
มี รู ป กระต่ า ยมี ห นวด
ถือร่ม ผมว่าระบบการ
ใช้บัตรกระต่ายอาวุโส
นี้คล่องตัวดี เมื่ือเข้า
ออกสถานี ก็เอาบัตร
ไปแตะที่ี ช่ อ งทางเข้ า
ออก เราก็ ไม่ต้องเสีย
เวลาไปแลกเหรียญ ไม่ต้องเอาเหรียญไปแลกบัตรตามอัตรา
ค่าโดยสารที่ีเขากําหนดไว้
ผมเป็นผู้สูงอายุวัยต้นอายุยังไม่ถึง 70 ปีที่ยังอยู่ ในสภาพ
ที่ี เ ดิ น ทางไปไหนมาไหนได้ ผมเคยเดิ น ทางจากศาลายาไป
สนามบินสุวรรณภูมิโดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทั้งหมด
ผมออกจากที่ีทํางาน เดินไปขึ้ึนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 515
ที่ีป้ายรถประจําทางหน้ามหาวิทยาลัย จ่ายไป 23 บาท ไปลง
รถเมล์สุดทางป้ายสุดท้ายทีี่หน้าโรงพยาบาลราชวิถี อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ เดินขึ้ึนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสใช้บัตรกระต่ายอาวุโส
แปะเพื่ือเปิดทางเข้าสู่ชานชาลา  ขึ้ึนรถไฟฟ้าสายแบริ่งไปอีก
สถานีเดียวลงที่พญาไท ไม่แน่ใจว่าบีทีเอสหักเงินค่าโดยสาร
สถานีเดีียวนี้ ไปเท่าไร แต่ราคาเต็มดูเหมือนจะ 15 บาท จาก
นัน้ ผมไปต่อรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ ซึ่ึงออกจากสถานีพญาไททุก
ครึ่งชั่วโมง ค่าโดยสาร 45 บาท รถไฟใช้เวลาวิ่งจากต้นทางถึง
สนามบินสุวรรณภูมิเพียง 30 นาที
ผมคิ ด ว่ า การเดิ น ทางด้ ว ยรถโดยสารสาธารณะใน
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลสะดวกพอสมควรสําหรั บ
ผู้สูง อายุ ท่ียัง มี สุข ภาพดี แ ละมี ทัศ นคติ ไ ม่ รัง เกี ย จการผจญภั ย
(เล็ ก น้ อ ย) ที่ จ ริ ง อุ ป สรรคในการเดิ น ทางด้ ว ยระบบขนส่ ง
สาธารณะของผู้สูงอายุก็มีอยู่มากพอสมควร การเดินทางจาก
จุดเริม่ ต้น เช่น ทีบ่ี า้ นไปยังป้ายรถประจําทาง หรือสถานีรถไฟฟ้า 
รถใต้ดนิ ใช่วา่ จะสะดวกง่ายดาย การเข้าไปยังชานชาลารถไฟฟ้า
ซึ่งจะยกระดับให้อยู่สูงขึ้นไปก็เป็นอุปสรรคสําคัญ ในขณะนี้
มีสถานีรถไฟฟ้าเพียงไม่กสี่ ถานีทมี่ ลี ฟิ ต์จากพืน้ื ล่างขึน้ ไปยังสถานี
ชั้ันบน สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ต้นทางที่ีพญาไทก็อยู่สูงมาก
ผมมักจะหยิ่ิงและไม่ยอมใช้ลิฟต์์เลยต้องเดินขึ้นบันไดไปหลาย
ชั้นโดยต้องหิ้วกระเป๋าเดินทางที่ีมีนํา้ หนักอย่างน้อยก็สามสี่ีกิโล
ขึ้ึนไปด้วย เล่นเอาเหนื่อยมากทีเดียว อุปสรรคสําหรับผู้สูงอายุ
ประการต่อมาคือความแออัดในยานพาหนะไม่วา่ จะเป็นบนรถเมล์
หรือรถไฟฟ้า  ในบางช่วงเวลาจะมีคนแน่นมากจนเหมือนต้อง
อัดกันเข้าไป รถไฟฟ้าระหว่างบางสถานีและในบางช่วงเวลาจะมี
ผู้ โดยสารแน่นมาก ถ้าคนไม่แน่นจนเกินไป เรามักจะเห็นคนหนุม่
คนสาวสมัยนีแ้ สดงน้ําใจเอือ้ เฟ้อื สละทีน่ งั่ ให้ผสู้ งู อายุ สําหรับผม
ต่อไปนีผ้ มจะไม่ทะนงตัวว่าตัวเองยังไม่แก่ ถ้ามีคนลุกให้นงั่ ผมจะ
ไม่ปฏิเสธ และจะขอบคุณในความกรุณาของเขา
ผมคิดว่า  อุปสรรคสําคัญในการเดินทางด้วยรถโดยสาร
สาธารณะของผู้ สู ง อายุ น่ า จะเป็ น ที่ สุ ข ภาพกายและใจของ
ผูส้ งู อายุเอง ถ้าเรายังมีสขุ ภาพดียงั เดินได้ไกลๆ ยังเดินขึน้ึ ลงบันได
ได้ สายตายังมองเห็นป้ายบอกทาง จิตใจยังพร้อมที่จะเดินทาง
ซึ่ึงบางครั้งต้องเบียดเสียดไปกับผู้คน พร้อมที่ีจะอดทนรอคอย
ไดัอย่างนี้ อุปสรรคทั้งหลายที่ีกล่าวมาข้างต้นก็แทบจะหมดไป
ถ้าเรายังเดินทางได้ ไม่ว่าจะโดยระบบขนส่งสาธารณะ หรือ
ขับรถส่วนตัวของเราเอง ผมก็จะพูดว่า “ถึงจะแก่...ก็ดเี หมือนกัน”
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โลกร้อน

ธรรมชาติ เ ป็ น ธรรม เป็นความจริงแท้ เพราะขึ้น อยู่กับ
เหตุปัจจัย กล่าวคือ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นไป
ตามเหตุปัจจัย เหตุคือต้นเหตุหรือสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดหรือเป็นไป
และปัจจัยคือสิ่งแวดล้อมทั้งหมด นอกจากนี้ ธรรมชาติยังเป็น
องค์รวมและมีความสมดุล นั่นคือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะมี
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ หมด ไม่แต่เฉพาะปัจจัยใดปัจจัยหนึง่
เท่านัน้ และผลกระทบจะเกิดขึน้ ต่อกันเรื่อยๆ เป็นลูกโช่ จนกระทัง่
กลับมาอยู่ในสภาพสมดุลอีกครั้ง
ความจริงแท้หรือธรรมชาติอีกข้อหนึ่งคือ ความเป็นอนิจจัง
ไม่คงที่ และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นั่นคือ สิ่งต่างๆ จะเกิดขึ้น
ตัง้ อยู่ และดับไป แต่ก็ไม่หายไปไหน เพราะเมื่อมีเหตุปจั จัย ก็ตอ้ ง
มีผลตามมา หมุนเวียนไปเรื่อยๆ เป็นวัฏจักร
โลกมีบรรยากาศทีป่ ระกอบด้วยไอน้�ำ และแก๊สกักความร้อนที่
ทำ�ให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์รอ้ ยละ
82 มีเทนร้อยละ 9 ไนตรัสออกไซด์รอ้ ยละ 5 และอื่นๆ ร้อยละ 4)
บรรยากาศของโลกทำ�ตัวเหมือนกระจก ที่ยอมให้ความร้อน
จากแสงอาทิตย์ส่องผ่านสู่ โลกได้ แต่จะกักความร้อนเอาไว้
ไม่ ใ ห้ ส ะท้ อ นออกไป เหมื อ นกั บ เรื อ นกระจกที่ ใ ช้ ป ลู ก ต้ น ไม้
ในเมื องหนาว ดั ง นั้น แก๊สกักความร้อนจึงมีชื่อเรียกอีก ชื่อ
หนึ่งว่า “แก๊สเรือนกระจก”
ปรากฏการณ์เรือนกระจกนี้ ทำ�ให้ โลกมีอุณหภูมิเหมาะสม
สำ � หรั บ การดำ � รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ สั ต ว์ และพื ช ต่ า งกั บ
ดาวเคราะห์ เ พื่ อนบ้ าน เช่น ดาวอัง คารและดาวศุก ร์ โดย
ดาวอังคารมีปรากฏการณ์เรือนกระจกน้อยมาก ทำ�ให้อากาศ
เย็นเกินไปสำ�หรับสิ่งมีชีวิต ในทางตรงกันข้ามดาวศุกร์กลับมี
ปรากฏการณ์เรือนกระจกสูงมาก ทำ�ให้อากาศร้อนเกินไปสำ�หรับ
สิ่งมีชีวิตเช่นกัน
ความสมดุลตามธรรมชาติของบรรยากาศโลกนี้เกิดขึ้นได้
เพราะมีการหมุนเวียนหรือนำ�กลับมาใช้ ใหม่ของ “น้ำ�” และ
“คาร์บอน” ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำ�คัญของสิ่งมีชีวิต
“วัฏจักรน้�ำ ” เป็นการหมุนเวียนของน้�ำ บนโลก เริม่ จากความร้อน
จากแสงอาทิตย์ทท่ี �ำ ให้น�ำ้ บนผิวโลกระเหยกลายเป็นไอ ลอยขึน้ ไป
บนอากาศ เมื่อไอน้�ำ กระทบความเย็นก็กลายเป็นละอองน้�ำ เล็กๆ
ที่เราเห็นเป็นเมฆ จากนั้นละอองน้ำ�จะรวมตัวเป็นหยดน้ำ� และ
ตกลงมาเป็นหิมะ ลูกเห็บ และฝน หิมะจะถูกสะสมไว้บนยอดเขาสูง
และบริเวณขัว้ โลก ซึง่ จะละลายเป็นน้�ำ ในฤดูรอ้ น ส่วนฝนเมื่อตก
ถึงพื้นโลกก็จะไหลไปรวมกันเป็นห้วย บึง คลอง แม่น้ำ� และ
มหาสมุทร จากนั้นก็จะระเหยอีกครั้งเป็นวัฏจักร
ส่วน “วัฏจักรคาร์บอน” คือการหมุนเวียนของคาร์บอนที่มี
การแลกเปลี่ยนระหว่างสิ่งมีชีวิต พื้นดิน น้ำ� และบรรยากาศ
ในโลก โดยเริ่มจากในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ถูกพืช
ดึ ง ออกมาสั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสงแดด เพื่ อ ใช้ เ ป็ น อาหารและ
บางส่วนเก็บสะสมไว้ ในรูปของคาร์ โบไฮเดรต และถูกถ่ายทอด
ไปตามห่วงโซ่อาหาร สุดท้ายจะถูกปล่อยกลับสู่บรรยากาศด้วย
การหายใจ หรือด้วยการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตที่ตายลง ในรูป
ของคาร์บอนไดออกไซด์หรือมีเทน
เนื่องจากแก๊สเรือนกระจกกว่า 8 ใน 10 เป็นคาร์บอนไดออกไซด์
วัฏจักรคาร์บอนจึงมีส่วนสำ�คัญในการควบคุมอุณหภูมิของโลก
แต่เพราะพลังงานส่วนใหญ่ในโลกมาจากเชือ้ เพลิงฟอสซิล (น้�ำ มัน
ปิโตรเลียม ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ) อันเกิดจากการทับถม
ของซากสัตว์และพืช ใต้พื้นโลกเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี ดังนั้น
เมื่อเชือ้ เพลิงฟอสซิลถูกเผาไหม้ คาร์บอนทีส่ ะสมอยู่ จะถูกปล่อย
ออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีมากกว่าที่ธรรมชาติ

จะดึ ง กลั บ ออกไปได้ จึ ง ส่ ง ผลให้ อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย บนผิ ว โลก
สูงขึ้นเรื่อยๆ เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า  “โลกร้อน” (global
warming)
ปรากฏการณ์ โ ลกร้ อ นจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ อันมีผลกระทบต่อมนุษย์ ได้แก่ ลมฟ้าอากาศ
แปรปรวนและรุ น แรง ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด พายุ ห มุ น และลมงวงช้ า ง
ซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บา้ นเรือนและชีวติ คลื่นอากาศร้อน
ที่ทำ�ให้เกิดไฟป่า  ฝนและหิมะไม่ตกตามฤดูกาล อันส่งผลให้เกิด
น้ำ�ท่วมหรือภัยแล้ง หิมะตกน้อยลงบนยอดเขาทำ�ให้ระดับน้ำ�ใน
แม่น�ำ้ คู คลองน้อยลง และมีผลกระทบต่อการเกษตร ธารน้�ำ แข็ง
ละลายทำ�ให้ระดับน้ำ�ทะเลสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำ�ท่วมในบริเวณ
ชายฝั่งทะเล มหาสมุทรร้อนขึ้นและมีสภาพเป็นกรดมากขึ้น
อันมีผลต่อปลาและสัตว์น้ำ� ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์
นักวิทยาศาสตร์สว่ นใหญ่เชื่อว่า  ปรากฏการณ์ โลกร้อนเกิดจาก
การกระทำ�ของมนุษย์ เราจึงสามารถป้องกันไม่ ให้ โลกร้อนได้
ด้วยการลดการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล และหันไปใช้พลังงานสะอาด
ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงแดด พลังงานน้�ำ พลังงานชีวมวล
พลังงานไฮโดรเจน และแก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊ส
การใช้ พ ลั ง งานน้ อ ยลง หรื อ ใช้ อ ย่ า งประหยั ด และ
มีประสิทธิภาพ เป็นอีกทางหนึ่งที่จะลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก
เช่นเดียวกับ การลดปริมาณไอเสียจากรถยนต์ ซึ่งนอกจากจะมี
ผลต่อแก๊สเรือนกระจกแล้ว ยังมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้คน
ในเมืองด้วย ดังจะเห็นได้จากภาพกรุงปักกิ่งที่ถูกปกคลุมด้วย
หมอกควัน ที่ส่วนหนึ่งมาจากไอเสียรถยนต์

รูป ทางด่วนในกรุงปักกิ่งที่ปกคลุมด้วยหมอกควัน
โดยส่วนหนึ่งมาจากไอเสียรถยนต์

ในปี พ.ศ. 2559 รางวัลอีกโนเบล สาขาเคมี จึงได้มอบให้
บริษัทผลิตรถยนต์ โฟล์คสวาเก้น ที่แก้ปัญหาการปล่อยสาร
มลพิษของรถยนต์ได้ ด้วยการติดตัง้ กลไกอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติ
ที่ทำ�ให้รถยนต์ปล่อยสารมลพิษน้อยลง เฉพาะในเวลาที่ถูก
ตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดปริมาณไอเสียเท่านั้น
ทีน่ า่ สนใจคือ โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump: ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ) กลับมีความเห็นว่า ปรากฏการณ์ โลกร้อนเป็นเรื่องทีถ่ กู
กุขน้ึ และไม่เชื่อในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์วา 
่ โลกร้อนเป็นเรื่อง
จริง ทรัมป์ จึงอาจจะเป็นผู้ ได้รับรางวัลอีกโนเบล สาขาพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในปีหน้าก็ ได้
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลสำ�หรับงานวิจัย “ที่ทำ�ให้หัวเราะ
ก่อนคิด”
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ
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ทำ�ไมคุณพ่อต้องลาคลอด

ในบทความครั้งก่อนได้พูดถึงการลาคลอดของผู้หญิงไปแล้ว
ครัง้ นีจ้ ะมาพูดถึงการลาของผูช้ ายเพื่อมาเลีย้ งลูกบ้าง เรื่องการ
ลาเลี้ยงลูกของผู้ชายยังเป็นเรื่องใหม่และยังไม่ได้เป็นที่ปฏิบัติ
อย่างแพร่หลายมากนักในสังคมไทย เนื่องจากโดยทั่วไป คน
ยังเชื่อว่าหน้าที่การเลี้ยงลูกเป็นของผู้หญิงเป็นหลัก ดังนั้นการ
ให้ผู้ชายลางานเพื่อมาช่วยภรรยาที่เพิ่งคลอดลูก จึงเป็นสิทธิที่
ถูกมองข้ามไปเพราะคิดว่าไม่จำ�เป็น ฟังแล้วน่าเห็นใจบรรดา
คุณพ่อลูกอ่อนจริงๆ
แต่ ในความเป็นจริง การให้ผู้ชายลางานเพื่อมาเลี้ยงลูก
มีประโยชน์มากกว่าที่หลายคนคิด จากการทบทวนงานวิจัย
หลายชิ้ น จากต่ า งประเทศ พบว่ า การที่ ผู้ ช ายลางานมาเพื่ อ
ช่วยเลี้ยงลูกส่งผลดีต่อครอบครัวหลายประการ เช่น
ทำ�ให้ผชู้ ายได้พฒ
ั นาทักษะการเป็นพ่อ นำ�ไปสูก่ ารมีสว่ นร่วม
ในการเลี้ยงลูกในอนาคตมากขึ้น1
v ช่ ว ยลดความขั ด แย้ ง ในบ้ า น โดยเฉพาะเรื่ อ งงานบ้ า น
งานศึกษาในนอร์เวย์พบว่าเมื่อผูช้ ายใช้สทิ ธิในการลาเพื่อเลีย้ งดู
บุตร ผู้ชายจะมีแนวโน้มช่วยงานบ้านมากขึ้นด้วย2
v ส่ ง ผลให้ ผ ลการเรี ย นของลู ก ดี ขึ้ น โดยเฉพาะหากพ่ อ
มีระดับการศึกษาสูงกว่าแม่3
v เพิ่มโอกาสการมีลูกอีกคน งานศึกษาทั้งในสวีเ ดนและ
นอร์เวย์พบว่าหากพ่อใช้สิทธิการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ครอบครัว
ที่มบี ตุ รอยู่แล้วหนึง่ หรือสองคน มีแนวโน้มในการมีบตุ รคนต่อไป
มากขึ้น4
จะเห็ น ได้ ว่ า การลาเลี้ ย งลู ก ของพ่ อ ส่ ง ผลดี ต่ อ สถาบั น
ครอบครัว และที่สำ�คัญยังช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
อีกด้วย ด้วยเหตุนี้หลายประเทศจึงส่งเสริมให้พ่อได้ลางาน
เพื่อมาช่วยเลี้ยงลูก โดยหลักการในการให้สิทธิวันลาแก่พ่อมักมี
สองลักษณะ คือ กำ�หนดตายตัวเลยว่าพ่อมีสิทธิลาได้กี่วัน หรือ
ให้เป็นวันลาสำ�หรับพ่อและแม่รวมกัน แล้วให้ ไปจัดสรรแบ่ง
วันลากันเอง โดยกำ�หนดวันลาขั้นต่ำ�สำ�หรับพ่อเอาไว้ เพื่อให้
v

มัน่ ใจว่าทัง้ พ่อและแม่ได้มสี ว่ นร่วมในการเลีย้ งดูลกู ทัง้ คู่ ตัวอย่าง
เช่นประเทศไอซ์แลนด์ ที่ให้พ่อและแม่ลารวมกันได้ถึง 9 เดือน
โดยแบ่งเป็นวันลาของแม่ 3 เดือน วันลาของพ่อ 3 เดือน ส่วน
วันลาที่เหลืออีก 3 เดือนให้ ไปตกลงจัดสรรกันเอง
สำ�หรับประเทศไทย ข้าราชการผู้ชายมีสิทธิลาไปช่วยเหลือ
ภรรยาทีค่ ลอดบุตรได้ 15 วัน (ทำ�การ) ซึง่ ถือว่าเป็นจุดเริม่ ต้น
ที่ดี ในการส่งเสริมให้ผู้ชายมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกมากขึ้น
สำ�หรับตัวผู้เขียนเองก็ ได้รับประโยชน์จากสิทธินี้เนื่องจากสามี
รับราชการ จึงได้ลองไปถามสามีว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่ ได้
ลางานมาช่วยเลี้ยงลูก 15 วัน สามีตอบว่าการได้หยุดงานมี
ประโยชน์มาก เพราะช่วงนัน้ เป็นช่วงทีค่ รอบครัวเราต้องปรับตัว
กับการมีสมาชิกใหม่อย่างมาก การได้ลางานเปิดโอกาสให้ ได้
มาคลุกคลีกับการเลี้ยงลูกอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการช่วยปรับตัว
เข้าสู่โหมดการเป็นพ่อได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ช่วงที่ภรรยา
เพิ่งคลอด ร่างกายยังไม่แข็งแรงเต็มที่และอารมณ์ยังไม่ค่อย
คงที่ (สามีวา่ อย่างนัน้ ) การลางานจึงทำ�ให้มีโอกาสได้ดแู ลภรรยา
ไปในตัวด้วย
จากประสบการณ์ส่วนตัวก็เห็นด้วยว่าการลางานของสามี
ช่วยทำ�ให้การเลี้ยงลูกในช่วงแรกเหนื่อยน้อยลง เพราะช่วยกัน
ผลัดเปลี่ยนการดูแลลูกได้ ลูกกินนมเสร็จ สามีก็ช่วยจับลูกเรอ
และกล่อมนอน ทำ�ให้มีเวลาได้พักบ้าง ส่วนช่วงกลางคืนที่ลูก
ไม่ยอมนอน ก็ผลัดกัน อุ้ม มีบางคืน ที่ส ามีเอาลูก ไปนอนกั น
สองคนในอีกห้องหนึ่ง เพื่อให้ภรรยาได้มีเวลานอนเพิ่มขึ้นบ้าง
ถ้าหากสามีต้องตื่นเช้าไปทำ�งาน ก็คงไม่สามารถช่วยอย่างนี้ ได้
ถึงแม้ว่าปัจจุบันผู้ชายจะมีสิทธิลาได้เพียง 15 วัน แต่ โดย
ส่วนตัวเชื่อว่าเพียงเท่านั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
ในระยะยาวได้ อย่างน้อยผู้ชายก็มี โอกาสได้มีส่วนร่วมในการ
เลี้ยงลูกตั้งแต่ต้น ซึ่งน่าจะนำ�ไปสู่การมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูก
มากขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย หน้าที่การเลี้ยงลูกจะได้ ไม่เป็นของ
ผู้หญิงแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้หญิงจะได้มีเวลาสำ�หรับหน้าที่ภาระ
อื่นๆ อย่างเช่นวันนี้ ที่สามีกำ�ลังช่วยกล่อมลูกให้นอนกลางวัน
ทำ�ให้ผู้เขียนได้มีเวลาเขียนบทความนี้จนจบ
1
2

3
4
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ภาพจาก: www.postpartumprogress.com
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โซเชียลมีเดียกับการสื่อสารด้านสุขภาพ
ปัจจุบันคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากสถิติ
ปี 2559 พบว่ากลุ่มเจนวาย (เกิดปี พ.ศ. 2523 ถึง 2540)
ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ 54.2 ช.ม/สัปดาห์ (7.7 ช.ม/วัน)
เพิ่มขึ้นจาก 6 ช.ม/สัปดาห์ ในปี พ.ศ. 2544  ขณะที่กลุ่มเบบี้บูม
(เกิดปี พ.ศ. 2489 ถึง 2507) ใช้อนิ เทอร์เน็ตน้อยทีส่ ดุ เฉลีย่ อยูท่ ี่
32.5 ช.ม/สัปดาห์ (4.6 ช.ม/วัน) เกีย่ วกับการใช้งานโซเชียลมีเดีย
พบว่าคนไทยมากถึงร้อยละ 92.1, 85.1, 43.9 และ 21.0 ใช้บริการ
เฟซบุก๊ ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ตามลำ�ดับ กล่าวได้วา 
่ สื่อสังคม
ออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารของผู้คน ที่รวดเร็ว
เข้าถึงได้ง่าย มีบทบาทมากในสังคมไทย ณ ขณะนี้
แต่ละวัน ผู้ ใช้งานโซเชียลมีเดียจะได้รบั ข้อมูลหลายด้าน รวมถึง
ด้านสุขภาพ บางครัง้ มีการอ้างอิงบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงและน่าเชื่อถือ
ซึ่งทำ�ให้คนจำ�นวนมากเชื่อถือและปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม
ผศ.นพ.ธี ร ะ วรธนารั ต น์ ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานวิ จั ย และ
พัฒนาเพื่อการแปรงานวิจัยสุขภาพสู่การปฏิบัติ ได้ ให้ข้อคิดว่า 
“การรูเ้ ท่าทันด้านสุขภาพ” มีหลักการสำ�คัญ 4 ข้อ คือ เข้าถึง
ข้อมูล ค้นหาข้อมูล ประเมินและเข้าใจได้ถูกต้อง และนำ�ไป
ประยุกต์ได้ จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนทีจ่ ะเชื่อและ
ปฏิบตั ติ าม ผู้ ให้ขอ้ มูล คำ�แนะนำ�ทีเ่ ผยแพร่ ควรจะต้องถูกต้อง
เข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจ ไม่ใช้ศัพท์ทางการแพทย์
นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา  กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กล่าวว่า การบริหารจัดการและสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
สูส่ าธารณะ ควรต้องดำ�เนินการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน
เชื่อถือได้ เข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่เป็นผลลบ
ต่อสังคม ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งในเรื่องนี้ ทุกภาคส่วนควร
ให้ความสำ�คัญกับความรู้เท่าทันด้านสุขภาพ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ให้กับทุกคนในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมาจากหลายช่องทาง โดย
ควรมีกลไกคัดกรองความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและ
ระบบเฝ้าระวัง ที่ให้ความสำ�คัญกับการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค
มีระบบคุ้มครองการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ
ในยุคที่มีการแชร์ข้อมูลกันแบบสนั่นโซเชียลมีเดีย ข้อมูลที่
ไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ดังนั้น ทุกคน
ควรรู้เท่าทันข้อมูลก่อนตัดสินใจเชื่อ เพื่อจะไม่ตกเป็นเหยื่อ
จนสูญเสียสุขภาพได้
ที่มา:
ฐนิต วินิจจะกูล. “โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีกับการสื่อสารทางโภชนาการ”
[ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า http://sheacademy.in.th/?p=971 (5 มกราคม
2560)
แพรวพรรณ สุริวงศ์. “รู้เท่าทันข้อมูลสุขภาพ ยุคโซเชียล” [ระบบออนไลน์].
แหล่งทีม่ า http://www.thaihealth.or.th/Content/34757- รูเ้ ท่าทันข้อมูล
สุขภาพ%20ยุค‘โซเชียล’.html  (6 มกราคม 2560)
aaaaaaaaa

ประชากรประชุมกัน

วรรณี หุตะแพทย์

wannee.hut@mahidol.ac.th

สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำ�นัก
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำ�นักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สถาบันบรมราชชนก ได้ร่วมกันจัดประชุมระดับชาติ การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ ในระบบสุขภาพ ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 “National
Forum Human Resources for Health 2017 (HR4H Forum
2017)” ขึ้นภายใต้หัวข้อ “คุณค่าคน คุณค่างาน บันดาลสุข
(People Excellence)” ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559
ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ผศ.ดร.จรั ม พร โห้ ลำ � ยอง และนางวรรณี หุ ต ะแพทย์
จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้นำ�เสนอแนวความคิด
ที่นำ�ไปสู่การปฏิบัติในประเด็น “คุณค่าในคนกับองค์กรแห่ง
ความสุข”

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.
ipsr.mahidol.ac.th
ครั้งที่ 948 “ผู้ ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID)” นายกิตติ สุนทรรัตน์,
14 ธ.ค. 59
ครั้งที่ 949 “Experience with participation in the UN-EGM on the
methodology and lessons learned to evaluate the completeness
and quality of vital statistics data from civil registration” รศ.ดร.
ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 21 ธ.ค. 59
ครั้งที่ 950 “Parental Status and Psychological Distress Among
Older Thais” Nekehia T. Quashie, Postdoctoral Research Fellow
College of Population Studies, Chulalongkorn University, 4 ม.ค. 60
ครั้ ง ที่ 951 “Wellbeing and Mental Health: Intercultural
Perspectives” Professor Charles Watters, 11 ม.ค. 60
ครั้งที่ 952 “The Impact of Husband’s International Migration on
Their Left-Behind Wives’ Autonomy in Rural Area of Central
Myanmar” Mrs. Win Win Shwe, 18 ม.ค. 60
ครั้งที่ 953 “ประเด็นวิจัยทางประชากรของชุมชนเกย์หนุ่มใหญ่ ในโลก
ออนไลน์” นายวรธันย์ นนทะบุตร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย,
25 ม.ค. 60
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ประชากรและสังคม 2559:
ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ
และสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558

ท่ า นใดสนใจติ ด ต่ อ ได้ ที่ : โครงการเผยแพร่ ข่ า วสารและ
การศึ ก ษาด้ า นประชากร สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
โทร. 02 441 0201-4 ต่อ 100 หรือ 427 หรือ download
ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/
BookReport.aspx          aaaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

ทุบสถิติโลกคุณปู่นักปั่นอายุ 105 ปี

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา มีนักปั่นรุ่นคุณปู่ Robert
Marchand ในวัย 105 ปี (เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2454)
ชาวฝรั่งเศส สร้างสถิติใหม่นักปั่นที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป โดยทำ�การ
ปั่นจักรยานระยะทางไกลเป็นระยะทาง 22.5 กิโลเมตร ภายในเวลา 
1 ชั่วโมง
คุณปู่โรเบิร์ตยังมีสุขภาพดีและใส่ ใจในการออกกำ�ลังกายรวม
ถึงการรับประทานอาหาร คุณปู่ทานผักและผลไม้เป็นจำ�นวนมาก
จะทานเนื้อสัตว์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และจะดื่มกาแฟไม่มากเกินไป
รวมถึงจะฝึกปัน่ จักรยานในบ้านโดยใช้เวลาหนึง่ ชัว่ โมงในแต่ละวัน และ
ออกปั่นนอกบ้านในวันที่มีอากาศดี
คุณปูน่ กั ปัน่ ได้กล่าวไว้วา 
่ “ฉันไม่ได้มาทีน่ เี่ พื่อเป็นแชมเปีย้ น แต่ฉนั
มาที่นี่เพื่อต้องการพิสูจน์ ให้ทุกคนเห็นว่า คนอายุ 105 ปี ยังสามารถ
ปั่นจักรยานได้”

ที่มาของข้อมูล: http://www.bbc.com/news/world-europe-38510439

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th
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ข่าวสถาบันฯ
16-19 พ.ย. 59 อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา นายปัญญา ชูเลิศ และคณะนักวิจัย นำ�เสนอข้อมูลโครงการ
วิจยั กิจกรรมทางกายในเด็กแก่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพฒ
ั นาศัย รองนายกรัฐมนตรี เพื่อการผลักดันเชิงนโยบาย
และนำ�เสนอผลงานในการประชุม The International Congress on Physical Activity and Public
Health 2016 (ISPAH2016) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ์ิ c 16-20 พ.ย. 59 ผศ.ดร.กาญจนา ตัง้ ชลทิพย์
นำ�เสนอผลงาน เรื่อง Relationships between Grandparents and Grandchildren in Skipped
Generation Families in Thailand ในการประชุม The Gerontological Society of America’s 69th
Annual Scientific Meeting ณ สหรัฐอเมริกา  c 18 พ.ย. 59 สมาคมนักประชากรไทย จัดประชุม
วิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2559 ปาฐกถานำ� “ประชากรกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต”
โดย ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ รูป 1 c 23 พ.ย. 59 รศ.ดร.
รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ และ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ร่วมประชุม “แผนปฏิบัติการสำ�หรับแผนงาน
รอบที่ 11 (พ.ศ. 2560-2564)” ของกองทุนประชากรสหประชาชาติ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
c 30 พ.ย.-10 ธ.ค. 59 อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำ�ราญ และ ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ ร่วม
ประชุม The 4th Annual Conference: ‘Migration and Changing Societies: Research Agendas’
ณ ประเทศอังกฤษ c 2-3 ธ.ค. 59 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ ร่วมประชุม
The Temporary Migration between Asia and Europe Research Project (EURA-NET) และ
นำ�เสนอผลงาน “Temporary Migration in Thailand” ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม c 2-3 ธ.ค. 59 รศ.ดร.
รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ ร่วมประชุม Agenda 2030:
Improving Data on International Migration ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี c 5 ธ.ค. 59 รศ.ดร.
รศรินทร์ เกรย์ ผูอ้ �ำ นวยการ ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจยั กับ
GIGA: German Institute of Global and Area Studies ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี c 6-7 ธ.ค. 59
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ร่วมประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ ณ สมาพันธรัฐสวิส c 7-9 ธ.ค. 59
ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน นำ�เสนอผลงาน เรื่อง Verification of Reported Age and Estimating Number
of Centenarians in Thailand ในการประชุม Are Centenarians the Realisation of Successful
Ageing : Insights from a Global Study ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ c 12-20 ธ.ค. 59 ผศ.ดร.เฉลิมพล
แจ่มจันทร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “The Japan-ASEAN Collaborative Research Program on
Innovative Humanosphere in Southeast Asia” (BRAIN-ASEAN) ณ ประเทศญีป่ นุ่ c 13-17 ธ.ค. 59
อ.ดร.วากาโกะ ทาเคดะ นำ�เสนอบทความ “Soft drink Consumption Culture in Asia-Pacific” และ
“Drinking together: Socio-cultural determinants of consumption among urban Australian
and Japanese” ในงานประชุม Crossroads in Cultural Studies Conference in 2016 ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย c 14-17 ธ.ค. 59 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ และ อ.ดร.ปิยวัฒน์
เกตุวงศา ร่วมประชุม Conducting and Communicating Research with Public Policy Influence
the Mekong Development Research Group (MDRG) Workshop ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
c 17-18 ธ.ค. 59 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี นำ�เสนอผลงาน เรื่อง International Passive Migrants:
Unemployment Poverty and Accessibility to Health Care in Developing Countries ในการ
ประชุม “Population, Health, Environment and Sustainable Development (PHESD2016)” ณ
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ c 26 ธ.ค. 59 สถาบันฯ จัดงาน “ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2560” โดย
จัดการบรรยายธรรมหัวข้อ “จินตนกถาว่าด้วยความคิดกับการครองคน-ครองงาน” โดย พระมหาธงสวรรค์
วรเมธี (วัดสาลวัน) ณ สถาบันฯ รูป 2 c 6 ม.ค. 60 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง หัวหน้าโครงการ EURA-NET
และคณะ จัดประชุมระดมความคิดเห็น “ความท้าทายและนโยบายการย้ายถิ่นระหว่างประเทศไทยและ
ยุโรป” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ c 10 ม.ค. 60 ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ หัวหน้าโครงการ และ
ทีมวิจยั จัดประชุมเพื่อร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ ให้ขอ้ มูลเพื่อเป็นกรณีศกึ ษาในโครงการวิจยั “การศึกษาปัญหา
และความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิและประเมินสถานการณ์เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ” ณ สถาบันฯ
รูป 3 c 10 ม.ค. 60 ศูนย์การย้ายถิ่น มหิดล ร่วมกับ Migrating out of Poverty Research Consortium
(Global Studies), University of Sussex จัดอบรม “Undocumented cross-border migrants from
Cambodia to Thailand” ณ สถาบันฯ รูป 4 c 11 ม.ค. 60 Prof. Charles Watters จาก Sussex
Centre for Migration Research, University of Sussex ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “Wellbeing
and Mental Health: Intercultural Perspectives” ในเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ สถาบันฯ

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c

คำ�ขวัญวันเด็ก ปี 2560

เด็กไทย ใส่ ใจศึกษา
พาชาติมั่นคง

อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

รูป 1

รูป 2

รูป 3

รูป 4
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