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ในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมาอากาศใน
กรุงเทพมหานครมีฝนุ่ ละอองละเอียดขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน1
เพิ่มจำ�นวนสูงขึ้น
ฝุ่ น ละอองเป็ น อนุ ภ าคของแข็ ง และหยดละอองของเหลว
ที่แขวนลอยกระจายในอากาศ บางชนิดมีขนาดใหญ่และสีดำ�
จนมองเห็นเป็นเขม่าและควัน แต่บางชนิดมีขนาดเล็กมากจนมอง
ด้วยตาเปล่าไม่เห็น
โดยทั่วไปแล้วฝุ่นละอองที่แขวนลอยในบรรยากาศ มีขนาด
ตัง้ แต่ 100 ไมครอนลงมา มีทงั้ ฝุน่ ละอองขนาดใหญ่หรือฝุน่ ละออง
รวม2 ฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
กว่า 2.5 ไมครอน กรมควบคุมมลพิษได้ ให้ค�ำ แนะนำ�วิธกี ารสังเกต
ฝุ่นละอองเอาไว้ว่า หากเป็นหมอกจะมีสีขาว แต่หากมีฝุ่นละออง
ปนมาด้วยจะมีสีขาวปนน้ำ�ตาล
แล้วเจ้าฝุ่นละอองละเอียดขนาดเล็กมากๆ มันมีนัยสำ�คัญ
อย่างไร
ฝุ่นละอองก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ ก่อผลกระทบต่อสัตว์และพืช เกิดความเสียหายต่ออาคาร
บ้านเรือน ทำ�ให้เกิดความเดือดร้อนรำ�คาญ บดบังทัศนวิสัย โดย
เฉพาะประชาชนในเขตเมืองเกิดอุปสรรคต่อการคมนาคม
ที่สำ�คัญ ถ้าฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
มันจะเกาะตัวในส่วนต่างๆ ของระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองและทำ�ลายเนือ้ เยื่อของอวัยวะนัน้ ๆ เช่น เนือ้ เยื่อปอด
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ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/1197653

ซึง่ หากได้รบั ในปริมาณมากหรือเป็นเวลานาน จะสะสมในเนือ้ เยื่อปอด
เกิ ด เป็ น แผลขึ้ น ได้ และอาจทำ � ให้ ก ารทำ � งานของปอดเสื่ อ ม
ประสิทธิภาพลง ทำ�ให้หลอดลมอักเสบ เกิดหอบหืด ถุงลมโป่งพอง
และโอกาสเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากติดเชื้อเพิ่มขึ้น
เพราะอันตรายขนาดนี้ จึงมีการกำ�หนดมาตรฐานฝุน่ ละอองใน
บรรยากาศ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานทีท่ �ำ หน้าทีก่ �ำ หนด
มาตรฐานคือ United State Environmental Protection Agency
(USEPA) สำ�หรับประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้กำ�หนดมาตรฐานฝุ่นละอองในบรรยากาศเอาไว้
คือ ฝุ่นละอองรวม ต้องไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน
ต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, 5-7 และ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วย: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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แล้วบ้านเรามีปริมาณฝุ่นละอองละเอียดขนาดเล็กกว่า 2.5
ไมครอนมากแค่ไหนกัน
เห็นตัวเลขจากกรมควบคุมมลพิษในตารางแล้วชวนตกใจ
ไม่นอ้ ย เพราะช่วงระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 13-15
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานั้น ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กว่า 2.5 ไมครอน สูงกว่าค่ามาตรฐานทีก่ �ำ หนดไว้ (50 ไมโครกรัม
ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร) ในเกือบทุกพื้นที่ ยกเว้นบริเวณริมถนน
พญาไท เขตราชเทวี ที่มีปริมาณฝุ่นละอองไม่ถึง 50 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร แต่ก็มีเฉพาะวันที่ 13 กุมภาพันธ์เท่านั้นที่ดู
เหมือนจะปลอดภัย
แต่ก็น่าดี ใจที่พอหลังจากปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา
สถานการณ์ฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครได้เริ่มปรับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีการถ่ายเทดีขึ้น
จนกระทั่งต้นเดือนมีนาคม ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครพบว่าเหลือเพียงเท่ากับ
20-27 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกสถานี
ความจริงแล้วนี่ ไม่ ใช่ครั้งแรกที่มีการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละออง
ขนาดเล็กประเภทนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่เคยเกิดติดต่อ
กันมาแล้วในปี 2554-2559 เพียงแต่เป็นฝุ่นละอองในช่วงสั้นๆ
แค่ วัน เดี ย วเท่ า นั้ น ปกติ แ ล้ ว ฝุ่ น ละอองมั ก เกิ ด ในช่ ว งของ
การเปลี่ยนฤดูกาลโดยเฉพาะปลายปีและต้นปี แต่การเพิ่มขึ้น
ของฝุ่นละอองขนาดเล็กครั้งนี้เกิดขึ้นเร็ว และนานหลายวัน
กว่าปีที่ผ่านๆ มา เนื่องจากสภาพอากาศปิด มีหมอก ทำ�ให้
แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงพื้นผิวดิน ฝุ่นละอองจึงสะสมเพราะไม่มี
แรงผลักให้ลอยตัว
ช่ ว งที่ มี ปั ญ หาฝุ่ น ละออง ใครที่ มี ปั ญ หาโรคระบบทาง
เดินหายใจ หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด กรมควบคุมมลพิษ
แนะนำ�ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และหากมีอาการผิดปกติ
ควรรีบปรึกษาแพทย์ ส่วนเราๆ ทัว่ ไปทีห่ ลีกเลีย่ งการสัญจรไปมา
ไม่ได้ หรือต้องใช้รถประจำ�ทาง ก็ควรป้องกันตนเองโดยการใช้
หน้ากากอนามัยปิดจมูกปาก เพื่อป้องกันฝุน่ ละอองในบรรยากาศ
ฝุ่ น ละอองเป็ น ปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศอั บ ดั บ หนึ่ ง ของ
กรุงเทพมหานคร สาเหตุสำ�คัญมาจากการใช้รถใช้ถนนจำ�นวน
มากในกรุงเทพมหานคร มากถึงวันละ 8 ล้านคัน ตามที่สำ�นัก
การโยธา กรุงเทพมหานครประมาณไว้ นอกจากรถยนต์จำ�นวน
มหาศาลแล้ว กรุงเทพมหานครยังมี โรงงานและการผลิตทั้งภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมอยู่รายรอบ
ณ ตอนนี้เราอาจนิ่งนอนใจ เพราะสถานการณ์ฝุ่นละออง
ดีข้ึนแล้ว แต่เมื่อมีการเปลี่ยนฤดูกาลโดยเฉพาะปลายปีและ
ต้นปี เราก็คงต้องรณรงค์ ให้ประชาชนเตรียมพร้อมป้องกัน
ตนเองจากภยันตรายของฝุน่ ละอองขนาดเล็กนีก้ นั อีก เป็นเช่นนี้
เรื่อยไป ตราบใดทีต่ น้ เหตุของปัญหามลพิษฝุน่ ละอองนีย้ งั ไม่ได้รบั
การแก้ ไข
นี่ต่างหากที่เป็นเรื่องใหญ่ให้ยังต้องขบคิดกันต่อ

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 3
“คนเจนวาย ควรต้องเตรียมตัวอย่างไรในการเป็นผู้สูงอายุ”
เฉลย: ด้านสุขภาพและการเงิน
รายชื่ อ ผู้ ที่ ต อบถู ก และจั บ สลากได้ รั บ รางวั ล กรุ ง เทพฯ: ประภาพร
ภูรปิ ญ
ั ญาคุณ; วิไล กุศลวิศษิ ฏ์กลุ นครปฐม: ภัทรารัตน์ ชีระพันธุ;์ สุปรียา วงษชื่น
นครศรีธรรมราช: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์
รายชื่อผูท้ ต่ี อบถูก กาญจนบุร:ี กฤษณา ดุลสุวรรณ นครปฐม: วิมาลา ชีระพันธุ;์
สุจิตรา ชีระพันธุ์ สมุทรปราการ: อัสนี ทองนิรมล
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ กาญจนบุรี: พูลศักดิ์ ดุลยสุวรรณ์
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 4
“มาตรการภาษีสนับสนุนการมีบตุ ร สามารถลดหย่อนภาษีได้หวั ละ 60,000 บาท
และค่าฝากครรภ์ ทำ�คลอด ลดหย่อนได้ปลี ะ 60,000 บาท เริม่ ใช้มาตรการนี้
ตั้งแต่วันที่เท่าไร”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า 12 หรืออีเมล
jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (ท่านผู้ตอบ
คำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณาส่งที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัล
ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่อผู้ตอบถูก และได้รับรางวัลในฉบับหน้า “ประชากรและ
การพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2561)

เดินทางไปเสียมราฐแบบวิถีสโลว์ ไลฟ์

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th

ผู้เขียนได้มี โอกาสเยือนกัมพูชาครั้งแรกเมื่อ 4-5 ปีก่อน เป็นการ
เดินทางไปจังหวัดเสียมราฐ โดยรถโดยสารประจำ�ทาง จากสถานี
ขนส่งหมอชิตไปที่อรัญประเทศ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งถึง
5 ชั่วโมง เมื่อมาถึงก็เดินเท้าต่อไปอีกหน่อยเพื่อไปผ่านด่านตรวจ
คนเข้ า เมื อ งอรั ญ ประเทศ–ปอยเปต ใช้ เ วลาอี ก ราว 1 ชั่ ว โมง
ที่ตรงด่าน เมื่อผ่านด่านมาแล้วจะมีรถประจำ�ทางเพื่อเดินทางต่อไป
ยังเสียมราฐ นอกจากนี้ยังมีรถแท็กซี่เอกชนให้บริการด้วย แต่ต้อง
ตกลงราคากับคนขับเอง การเดินทางจากชายแดนไปยังเสียมราฐ
ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมงครึง่ ถึง 5 ชัว่ โมงเช่นกัน ระหว่างทางไม่คอ่ ย
มีรถเท่าไร แต่ถนนหนทางทีน่ เี่ มื่อก่อนนัน้ ยังไม่คอ่ ยสูด้ นี กั รถแล่นเร็ว
ไม่ได้ ทัศนียภาพ 2 ข้างทางส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาบ้าง ทุ่งหญ้าบ้าง
เป็นพืน้ ทีช่ นบท มีบา้ นคนเบาบาง แต่พอเข้าเขตเสียมราฐแล้ว สภาพ
ก็เป็นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง
หากใครสนใจอยากเดิ น ทางไปเสี ย มราฐอย่ า งวิ ถี ส โลว์ ไ ลฟ์
ไม่เร่งรีบ มีเวลาดื่มด่ำ�กับบรรยากาศระหว่างทาง การเดินทางโดย
รถโดยสารประจำ�ทางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

1

หรือเรียกว่า PM 2.5 โดย PM ย่อมาจาก Particulate Measure และ 10,000
ไมครอน เท่ากับ 1 เซนติเมตร
2
Total Suspended Particulate (TSP)
aaaaaaaaa

ภาพจาก https://chill.co.th/Cambodia/tour.php?pid=381
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

พลเมืองหลากภาษา (ราชการ)

หลายประเทศมี ภ าษาราชการมากกว่ า หนึ่ ง ภาษา บาง
ประเทศเป็นเพราะเคยเป็นประเทศอาณานิคมยาวนานหลาย
ทศวรรษ เมื่ อ ได้ รั บ เอกราช รั ฐ บาลไม่ มี ท างเลื อ กมากนั ก
กับนโยบายเลือกภาษาประจำ�ชาติเพราะต้องรักษาเสถียรภาพ
ของประเทศ อธิปไตยของประเทศจะถูกแบ่งแยกด้วยภาษา
ทันทีหากมีการเลือกปฏิบัติ ส่วนประเทศที่ ไม่เคยเป็นประเทศใน
อาณานิคม เหตุผลทางภูมริ ฐั ศาสตร์กม็ สี ว่ นทำ�ให้มภี าษาราชการ
หลายภาษาได้เช่นกัน
ขอยกตัวอย่างเพียงบางประเทศที่ ใช้ภาษาราชการมากกว่า
3 ภาษา
ลักเซมเบิร์กใช้ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และลักเซมบัวกิช
(Luxembourgish) บางสถานศึกษาของลักเซมเบิร์กเพิ่มภาษา
อิตาเลียนและสเปนอีกด้วย สวิตเซอร์แลนด์มีภาษาราชการ
4 ภาษา ได้แก่ อิตาเลียน ฝรั่งเศส เยอรมัน และโรแมนช์
(Romansh) ทั้งสองประเทศนี้พลเมืองพูดได้หลายภาษาเพราะ
ส่ ว นหนึ่ ง มี พ รมแดนติ ด ต่ อ ไปมาหาสู่ ไ ด้ ส ะดวกกั บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน สหพันธรัฐรัสเซียมี 20 รัฐและมีภาษาราชการ 18
ภาษา โดยมีภาษารัสเซียน (Russian) เป็นภาษาประจำ�ชาติ
ที่ทุกคนต้องใช้
สิงคโปร์ ใช้ภาษาราชการรวม 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ
จีนแมนดาริน มลายู และทมิฬ ประชากรสามารถสื่อสารได้
อย่างน้อย 2 ภาษา ป้ายประกาศต่างๆ ในที่สาธารณะรวมทั้ง
สถานทีร่ าชการ มี 4 ภาษา ชาวสิงคโปร์ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ในทุกภาคส่วนไม่วา่ จะเป็นการศึกษา การลงทุน รวมทัง้ อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ภาษาราชการทั้ง 4 ภาษาจึงเป็นแม่เหล็กอย่างดี
ที่ดึงดูดการลงทุนและการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
สำ�หรับอินเดีย ระบุในรัฐธรรมนูญว่ามีภาษาราชการรวม
22 ภาษา แต่กำ�หนดให้ฮินดีและอังกฤษเป็นภาษาราชการหลัก
เฉพาะภาษาอังกฤษมีผู้ ใช้ราว 90 ล้านคน ส่วนภาษาฮินดี
มีประชากร ร้อยละ 40 สื่อสารด้วยภาษานี้ ส่วนปาปัวนิวกินี
มีประชากรราว 7 ล้านคน มีภาษาถิน่ 850 ภาษา ใช้ภาษาราชการ
4 ภาษา คือ อังกฤษ ท็อกไพซิน (Tok Pisin) ฮิรโิ มตู (Hiri Motu)
และภาษาสัญลักษณ์ปาปัวนิวกินี (Papua New Guinean Sign
Language) ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี 2015
อารูบาประเทศขนาดเล็กทางตอนใต้ของหมูเ่ กาะแคริบเบียน
ที่มีประชากรเพียงหนึ่งแสนคน และเคยเป็นอาณานิคมของ
เนเธอร์ แ ลนด์ เป็ น สวรรค์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว โลกที่ นิ ย ม
ไปอาบแดดและผู้ที่ชื่นชอบตัวอีกัวนา (อย่าเข้าใจผิดว่าจะนำ�
ออกนอกประเทศได้ง่ายๆ เพราะมีการรณรงค์ Save Iguana
อย่างเข้มข้น) ประชากรพูดภาษาอังกฤษ สเปน ดัตช์ ได้คล่องแคล่ว
และเป็นภาษาที่ใช้ ในระบบการศึกษา รวมทัง้ ภาษาถิน่ ปาปิอาเมนโท
(Papiamento) ที่ใช้ ในชีวิตประจำ�วัน
แอฟริกาใต้ มีภาษาราชการ 11 ภาษา สำ�หรับประชากร
ทุกสีผิว มีประชากรราว 10 ล้านคน (จาก 56.5 ล้านคน)
พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักซึ่งส่วนใหญ่มีการศึกษาสูง เจ้าหน้าที่
ภาครัฐและนักธุรกิจ ภาษาแอฟริกานส์ (Afrikaans) เป็นภาษา
ประดิษฐ์ ผสมคำ�หรือยืมคำ�จากภาษาถิ่นและภาษาดัตช์ ตั้งแต่
ครัง้ การเข้าครอบครองดินแดนในปี 1652 มีจ�ำ นวนผู้ ใช้มากเป็น

ข้อความเตือนภัยนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด 3 ภาษา ที่ประเทศอารูบา
ภาพโดย Joe Mazzola https://flic.kr/p/dhokjw

ทีส่ องรองจากภาษาอังกฤษ เมื่ออังกฤษเข้าไปปกครองประเทศนี้
ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 และเมื่อสิ้นสุดสงครามเหยียดผิว
รัฐบาลประกาศใช้ภาษาราชการเพิ่มอีกดังนี้ เดเบเล (Ndebele)
นอร์ทเทิรน์ โซโท (Northern Sotho) โซโท (Sotho) สวาซิ (Swazi)
ซองกา (Tsonga) สวานา (Tswana) เวนดา (Venda) โฮซา
(Xhosa) และซูลู (Zulu)

ป้ายหน้าอาคารศาลรัฐธรรมนูญ 11 ภาษา
เขียนด้วยตัวอักษรละติน ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก
ภาพโดย Nagarjun Kandukuru https://flic/kr/p/esc4xc

ซิมบับเว ประเทศเพื่อนบ้านของแอฟริกาใต้มีภาษาราชการ
รวม 16 ภาษา นับเป็นอันดับ 3 ของโลกที่มีภาษาราชการ
หลากหลาย สาเหตุประการหนึง่ คือการย้ายถิน่ จากประเทศต่างๆ
ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา
เหตุที่ประเทศต่างๆ ต้องมีภาษาราชการหลายภาษา โดย
พื้นฐานคือเหตุผลทางการเมือง โดยเฉพาะประเทศที่มีความ
หลากหลายด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ รัฐบาลจำ�เป็นต้องให้ความ
สำ�คัญกับเรื่องนี้เพื่อรักษาความเป็นประเทศและความมั่นคง
ให้ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายโดยผ่านภาษาราชการให้มากที่สุดเท่าที่
จะทำ�ได้ เช่น การสื่อสารผ่านสื่อสังคมที่มีมากกว่าหนึ่งภาษา
ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น ระบบการศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว รวมทั้งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศ
ภาษาเป็นประตูสคู่ วามเข้าใจอย่างแท้จริง ยกเว้นนักท่องเทีย่ ว
ต่างแดนทีน่ ยิ มการพ่นสีสเปรย์หรือขีดเขียนตามสถานท่องเทีย่ ว
ในภาษาตนเอง
aaaaaaaaa
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

กาญจนา ตั้งชลทิพย์
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ตลาดกับเมือง

แม้วันนี้ข่าวคราวเรื่อง ป้าทุบรถ ค่อยๆ ลดความร้อนแรง
ลงแล้วในกระแสสื่อมวลชนและสื่อโซเชียล แต่ควันหลง (ที่ ไม่
อยากให้เป็นแค่ควันหลงที่จางหายไปอย่างรวดเร็ว) ที่สะกิดให้
สังคมคนเมืองได้ชว่ ยกันคิดและจัดการกันต่อเพื่อให้ทกุ คนอยูก่ นั ได้
อย่างสมดุล คือ ประเด็นเรื่อง “ตลาดกับเมือง”
ตลาด คือ สัญลักษณ์ของความเป็นเมือง เป็นสัญลักษณ์ของ
วิ ถี ชุ ม ชน 1 นั บ แต่ อ ดี ต จนปั จ จุ บั น ตลาดอยู่ คู่ กั บ เมื อ งและ
ความเป็นเมืองมาโดยตลอด ตัวชี้วัดหนึ่งที่สะท้อนถึงความ
เป็นเมือง คือ การมีตลาด2
แม้ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไป แต่บทบาทหน้าที่ของตลาด
ยังคงเดิม ตลาดเป็นแหล่งซือ้ ขายสินค้า เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ตลาดยังเป็นแหล่งทีค่ นในชุมชนมี โอกาสพบปะพูดจา
ปราศรัย แลกเปลีย่ น และรับรูข้ า่ วคราวของคนในชุมชน นอกจาก
บทบาทด้านเศรษฐกิจ ตลาดจึงมีบทบาทด้านสังคมอีกด้วย
ในอดีต ตลาดเป็นแหล่งแลกเปลีย่ นสินค้าเป็นส่วนใหญ่ เพราะ
ทุกครัวเรือนมีการผลิตอาหารและเครื่องใช้ ไม้สอยที่จำ�เป็นบาง
อย่างได้เอง จะมีการซื้อขายเฉพาะสินค้าที่ ไม่สามารถผลิตได้
ตลาดจึงเป็นแหล่งค้าขายหรือผลิตสินค้าโดยเฉพาะ เช่น ตะกั่ว
เหล็ก หรือเป็นแหล่งช่างฝีมือ เช่น บ้านช่างเงิน บ้านช่างเหล็ก
ในอดีต ตลาดมีทั้งตลาดน้ำ� และตลาดบก ตลาดน้ำ�เกิดขึ้น
ตามลักษณะการคมนาคมที่ ใช้คลองหรือแม่น้ำ�เป็นหลัก สินค้า
ถูกจัดวางไว้ ในเรือ และพายไปขายตามบ้านเรือนทีอ่ ยูต่ ามริมน้�ำ
หรือจัดวางสินค้าไว้หน้าบ้านและมีคนพายเรือมาซือ้ ส่วนตลาดบก
ตั้งขึ้นในเขตชุมชน เช่น ลานวัด ลานหมู่บ้าน
วันนี้ ตลาดมีหน้าตาหลากหลายมากขึ้น แม้ยังคงมีตลาดสด
หรือตลาดน้ำ� (ที่ยุคนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าแหล่ง
ซื้ อ ขายสิ น ค้ า ตามบทบาทหน้า ที่ดั้งเดิม) แต่มีตลาดรูปแบบ
ใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น ตลาดในห้างสรรพสินค้า หรือที่เรียกว่า
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทีก่ �ำ ลังมาแรงและผุดเพิม่ มากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
คือ ตลาดนัด ที่คนชั้นกลาง และคนหาเช้ากินค่ำ� จับจ่ายซื้อ
อาหารและของใช้ ภาพความคึกคักของทัง้ รถเก๋ง รถมอเตอร์ไซค์
รถกระบะ ที่รับ-ส่งคนทำ�งานมาแวะซื้ออาหารตามตลาดก่อน
กลับเข้าบ้าน ทัง้ ตลาดนัดทีเ่ ป็นตลาดแบบชัว่ คราว และตลาดสด
ที่ตั้งแบบถาวร สะท้อนความนิยมของผู้คนที่มีต่อ “ตลาด” ได้
เป็นอย่างดี

รายงานเรื่อง “ตลาดในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 25572558”3 ระบุว่า กรุงเทพมหานครในปี 2558 มีตลาดที่สร้างขึ้น
โดยมีการขออนุญาตจัดตั้งอย่างถูกต้องทั้งหมด 364 แห่ง
ประเด็นคือ กรุงเทพมหานครยังมีตลาดที่ ไม่ได้รับอนุญาต
อย่างถูกกฎหมายเกิดขึ้นตามชุมชนต่างๆ อีกจำ�นวนไม่น้อย
ตลาดดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของคนที่ต้องการข้าวปลาอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ที่จำ�เป็น
เริม่ ต้นอาจมีเพียงร้านค้าไม่กร่ี า้ น และเป็นการตัง้ ชัว่ คราว แต่เมื่อ
พบว่า ขายได้ ขายดี ทำ�ให้มีร้านมาตั้งเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็น
ตลาดแบบไม่เป็นทางการ เมื่อตลาดเป็นที่รู้จัก จากที่มีเพียง
ลูกค้าในละแวกนั้น ก็จะมีคนในละแวกอื่นมาจับจ่ายซื้อของด้วย
ตลาดชัว่ คราวจึงกลายเป็นตลาดถาวรไปโดยปริยาย การเกิดขึน้
ของตลาดโดยไม่มีการวางแผน จึงมักขาดระบบการจัดการที่ดี
แม้จะสนองตอบความต้องการของผูค้ น แต่กอ่ ให้เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมา ทั้งปัญหาสุขอนามัย สุขาภิบาล การจราจร ฯลฯ
ตลาดข้างบ้านของป้าทุบรถ ก็คงเริม่ ต้นในลักษณะนี้ จากพืน้ ที่
เดิมที่จัดสรรเพื่อเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย และเคยเป็นพื้นที่ๆ อยู่ห่าง
ไกลจากศูนย์กลางของเมือง ตามลักษณะของหมู่บ้านจัดสรรใน
ระยะเริ่มแรกซึ่งมักสร้างในพื้นที่ชานเมือง อาจด้วยราคาที่ดินที่
ไม่แพงนัก จึงได้บ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ใช้สอยและบริเวณ หรืออาจ
ด้วยความต้องการหลีกหนีความวุน่ วายของเมืองของคนชัน้ กลาง
และชั้นสูง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความเป็นเมืองได้ขยายรุกล้ำ�เข้า
มาในพืน้ ทีด่ งั กล่าว มีคนมาอยูม่ ากขึน้ ทัง้ จากการเพิม่ ขึน้ ของทีอ่ ยู่
อาศัย ตลอดจนร้านค้า โรงงาน สถานบริการต่างๆ ตามความ
ต้องการของผู้อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น
พื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นชานเมือง มีผู้คนเบาบาง วันนี้กลับ
กลายเป็นที่อยู่ของคนมากหน้าหลายตาและหนาแน่น ความ
ต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพื่อกิจกรรมที่ ให้ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจมากกว่าการอยูอ่ าศัยก็เพิม่ ขึน้ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
การเกิดขึ้นของตลาดในที่ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัย ปะทุเป็นความ
ขัดแย้งของผู้คนที่ต่างมีความจำ�เป็นต้องใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็น
ภาพสะท้ อ นถึ ง ความต้ อ งการและการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบ
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในพื้นที่เมือง การรุกขยาย
ขอบเขตของพื้นที่เมืองไปยังที่เคยเป็นชานเมือง หรือแม้แต่
ทีค่ รัง้ หนึง่ เคยถูกเรียกว่าชนบท ได้สง่ ผลกระทบต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยทัง้
ที่อยู่เดิม และผู้ที่เข้ามาใหม่ การขาดการควบคุมอย่างเคร่งครัด
และไม่มีระบบการจัดการที่ดี ก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้ที่อยู่อาศัยที่
อาจนำ�ไปสู่ความขัดแย้ง
วันนี้ เราจึงไม่อาจปล่อยให้เมืองเติบโตอย่างไร้ทิศทางได้อีก
ต่อไป
1

ภาพจาก http://www.1morenews.com/6047.html

Max Weber (2407-2463) เคยกล่าวว่า เมืองนั้นต้องประกอบด้วยตลาด
ตลาด คือสัญลักษณ์ของความเป็นเมือง เป็นสัญลักษณ์ของวิถีชุมชน
2
องค์ประกอบของ “เมือง” นอกจากจำ�นวนคน หรือความหนาแน่นแล้ว บางครัง้
ยังกำ�หนดการมีลักษณะของความเป็นเมือง เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
การคมนาคม ที่รวมถึงการมีตลาดด้วย
3
กองนโยบายและแผนงาน สำ�นักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. 2560. รายงาน
การศึกษา: ตลาดในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2557-2558.
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

อารี จำ�ปากลาย
aree.ude@mahidol.ac.th

โลกที่ปราศจากบุหรี่: ฝันที่จะ (ไม่มีวัน) เป็นจริง?

ช่วงระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ผู้เขียนมี โอกาสไปนำ�
เสนอผลงานวิจยั ในงานการประชุมโลกเรื่อง “ยาสูบหรือสุขภาพ”
(World Conference on Tobacco or Health–WCTOH 2018)
ซึ่งจัดขึ้นทุกสามปี ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 17 จัดที่เมือง
เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ภายใต้แก่นเรื่อง Uniting the
World for a Tobacco Free Generation – ร่วมมือกัน
เพื่อยุคปลอดบุหรี่ ชื่อการประชุมครัง้ นี้ บอกเป็นนัยว่า โลกต้อง
เลือกระหว่างยาสูบหรือสุขภาพ ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
มีหลักฐานว่า บุหรี่ฆ่าคนปีละกว่าหกล้านคนทั่วโลก แต่เชื่อ
ไหมว่ายังมีผู้ชายบนโลกนี้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป 942 ล้านคน และ
ผู้หญิงวัยเดียวกันอีก 175 ล้านคน สูบบุหรี่เป็นประจำ�
เพราะโลกควรต้องเลือกสุขภาพ ดังนั้นจึงต้องทำ�ทุกวิถีทาง
เพื่อให้ โลกปลอดจากบุหรี่ ให้เราได้อยู่ในยุคทีท่ กุ คนได้สดู อากาศ
บริสุทธิ์ อากาศที่ ไม่มีควันบุหรี่เจือปน
แม้ดเู หมือนว่า การเลือกสุขภาพเหนือบุหรีเ่ ป็นเรื่องทีถ่ กู ต้อง
และชัดเจน แต่ทางเลือกนี้ ไม่ได้ราบรื่นเลย ขวากหนามแหลมคม
ที่คอยขัดขวางไม่ ให้ความฝันที่จะมี โลกที่ปราศจากบุหรี่เป็นจริง
เป็นอุปสรรคใหญ่ทะมึนที่มีพลังมหาศาล นั่นคือ อุตสาหกรรม
ยาสูบ
“บริษัทยาสูบไม่เคยเป็นเพื่อนกับเรา ที่จริงแล้วบริษัท
ยาสูบไม่เคยเป็นเพื่อนกับมนุษยชาติ” คำ�กล่าวของ Dr. Aaron
Motsoaledi รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ประเทศแอฟริกาใต้
ในเช้าของวันที่ 7 มีนาคม 2561 ขณะกล่าวเปิดการประชุม
WCTOH 2018
โลกมีความพยายามร่วมกันมานานที่จะทำ�ให้คนที่สูบบุหรี่
เลิกสูบ คนที่ยังไม่สูบก็ ไม่ตกเป็นเหยื่อรายใหม่ และไม่ต้องสูด
ควั น พิ ษ ที่ ตั ว เองไม่ ไ ด้ ก่ อ ความพยายามอย่ า งหนึ่ ง คื อ การ
สร้างกรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบ หรือ Framework
Conventional for Tobacco Control (FCTC) โดยองค์การ
อนามัยโลก ที่กำ�หนดให้ประเทศที่เข้าร่วมสร้างมาตรการต่างๆ
เพื่อควบคุมยาสูบ เช่น ขึ้นภาษีบุหรี่ ห้ามโฆษณาบุหรี่ กำ�หนด
พื้นที่สูบบุหรี่ รวมถึงบังคับใช้กฎหมายให้ซองบุหรี่ต้องมีฉลาก
คำ�เตือนเป็นรูปภาพมีขนาดอย่างน้อยครึง่ หนึง่ ของพืน้ ทีซ่ องบุหรี่
ไทยลงนามในอนุสัญญานี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นประเทศที่
สี่ของโลกหลังแคนาดา บราซิล และสิงคโปร์ ซึ่งหมายความว่า
ไทยสัญญาจะทำ�ตามข้อตกลงต่างๆ ที่ FCTC กำ�หนดเพื่อต่อสู้
กับบุหรี่
เฉพาะเรื่องฉลากคำ�เตือนด้านสุขภาพบนซองบุหรีน่ น้ั อย่าคิดว่า
ไม่มีความสำ�คัญ มีงานวิจัยรองรับมากมายว่า คำ�เตือนที่เป็น
รูปภาพมีพลังมากกว่าข้อเขียนในการกระตุน้ ให้ผสู้ บู บุหรีพ่ ยายาม
เลิกสูบให้ ได้ งานวิจัยที่ผู้เขียนไปนำ�เสนอในการประชุมครั้งนี้

ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวจากการสำ�รวจพฤติกรรม
การสูบบุหรี่หกรอบของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ก็ ให้
ผลที่ตอกย้ำ�ว่า ฉลากคำ�เตือนที่เป็นรูปภาพบนซองบุหรี่มีผลให้
ผู้สูบบุหรี่พยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้ ได้
ไทยบังคับใช้กฎหมายให้มีฉลากคำ�เตือนบนซองบุหรี่เป็น
รูปภาพตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 โดยเริ่มที่ 6 ภาพ
บนพื้นที่ร้อยละ 50 ของซองบุหรี่ทั้งหน้าและหลัง และปรับเป็น
9 ภาพในปี 2550 เป็น 10 ภาพและกินพื้นที่ร้อยละ 55 ในปี
2553 ความก้าวหน้าล่าสุดเรื่องฉลากคำ�เตือนบนซองบุหรี่ของ
ไทย คือ การต่อสูข้ องฝ่ายทีเ่ ลือกสุขภาพให้ฉลากคำ�เตือนบนซอง
บุหรี่มีพื้นที่ร้อยละ 85 เป็นการต่อสู้ที่ ได้รับการต่อต้านสุดๆ
จากอุตสาหกรรมบุหรี่จนต้องให้ศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ตัดสิน
ในที่สุดฝ่ายที่เลือกสุขภาพชนะคดี ปัจจุบันไทยจึงมีกฎหมาย
บังคับให้บริษทั บุหรีต่ อ้ งพิมพ์ฉลากคำ�เตือนเรื่องอันตรายจากบุหรี่
เป็นรูปภาพ 4 สี จำ�นวน 10 ภาพสลับกัน และมีพื้นที่ร้อยละ 85
ของพื้นทีบ่ นซองบุหรีม่ าตัง้ แต่มถิ นุ ายน 2557 ไทยจึงกลายเป็น
ประเทศทีม่ รี ปู ภาพฉลากคำ�เตือนบนซองบุหรี่ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก
เป็นอันดับสองรองจากประเทศออสเตรเลียทีม่ รี ปู ภาพขนาด
ร้อยละ 87.5 ของพื้นที่บนซองบุหรี่
ตราบใดทีย่ งั มีมนุษย์ โลกอีกเป็นพันล้านคนติดอยู่ในวังวนของ
บุหรี่ ยังมีเยาวชนผู้บริสุทธิ์อีกหลายล้านคนที่มีความเสี่ยงเป็น
เป้าหมายของบริษัทบุหรี่ผู้มีเป้าหมายสูงสุดคือผลกำ�ไร และไม่
เคยเป็นมิตรกับมนุษยชาติ การต่อสู้ระหว่างยาสูบกับสุขภาพยัง
ต้องเดินต่อไป... จนกว่าฝันที่ โลกนี้จะปลอดจากบุหรี่จะเป็นจริง

อ้างอิง:
Drope, Jeffrey and Neil W. Schluger (Editors). (2018). The Tobacco
Atlas. Sixth edition. A Companion to the TobaccoAtlas.org Website.
Published by the American Cancer Society.
http://wctoh.org/ เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2561
aaaaaaaaa
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มาชะลอวัยกันเถอะ!

ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเรามีชีวิตอยู่มายาวนานจนอายุ
ขึ้นหลักเจ็ดสิบปีแล้ว เมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ผมเคยนึกกระหยิ่มว่า
แม้จะเป็นผูส้ งู อายุแล้ว แต่กย็ งั เป็นเด็กๆ ในกลุม่ ผูส้ งู อายุดว้ ยกัน
ตอนนั้น ผมเป็น “ผู้สูงอายุวัยต้น” อายุยังไ่ม่ถึงหลักเจ็ดสิบ
มาวันนี้ ตัวผมจะไม่นบั ว่าเป็นผูส้ งู อายุรนุ่ เยาว์อกี ต่อไป ผมจะถูก
จัดให้เป็น “ผูส้ งู อายุวยั กลาง” และอีกไม่นาน ก็จะเป็น “ผูส้ งู อายุ
วัยปลาย” (ถ้ายังไม่รีบตายเสียก่อน อย่างที่มีผู้เตือนอยู่เสมอว่า
ถ้ารักชีวิต ก็ต้องหมั่นหายใจไว้)

และก็ ไ ม่ อยากจะเชื่ออีกว่า ชีวิต ของเราจะมาได้ ไกลถึง
เพียงนี้ ย้อนอดีตไปเมื่อ 60 กว่าปีก่อน ภาพของตัวเราเมื่อเป็น
เด็กยังชัดเจนอยู่ ในความทรงจำ� เด็กตัวเล็กๆ ที่วิ่งเล่นอยู่ท้าย
ตลาด ขุดหลุมล่อกั้งอยู่ชายตลิ่งริมแม่น้ำ�บางปะกง ลุยโคลน
กระโดดน้�ำ ทีป่ ลายสะพานท่าน้�ำ ด้วยท่ามาตรฐาน ทัง้ ท่าพุง่ หลาว
และทิ้งลูกมะพร้าว ไม่อยากจะเชื่อว่าเด็กคนนั้นจะมานั่งเป็น
ผู้มีอายุสูงสุดอยู่ในสถาบันวิจัยประชากรฯ แห่งนี้
คนเราแก่ ไม่เท่าเทียมกัน

ธรรมชาติกำ�หนดว่าสมรรถภาพทางกายของคนเราจะเสื่อม
ถอยลงเมื่ออายุเข้าสู่วัยชรา แต่สังขารและสมรรถภาพทาง
กายของคนเราแต่ละคนเสื่อมถอยลงไม่เท่ากัน ในคนส่วนใหญ่
สภาพและการทำ�งานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเสื่อมโทรม
ไปมากกว่าที่ควรจะเป็น บางคนเสื่อมมาก บางคนโทรมน้อย
บางคนอายุมากจนเป็นผู้สูงอายุวัยปลายแล้ว แต่ยังแข็งแรง
หน้าตายังดูอ่อนวัย ท่าทางยังคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง
ถ้าจะถามว่าสังขารและสมรรถภาพทางกายของผมเสื่อมถอย
ไปมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับความเสื่อมถอยที่ควรเป็นตาม
ธรรมชาติ ผมก็อยากจะตอบแบบเข้าข้างตัวเองว่าสมรรถภาพ
ทางกายต่ำ�กว่าที่ควรจะเป็นไม่มากนัก หรือจะพูดว่ามันก็ควร
จะเป็นอย่างนี้แหละ อายุมากเท่านี้ สภาพร่างกายเป็นอย่างนี้
ก็ต้องนับว่าดีที่สุดแล้ว ประจักษ์พยานที่จะช่วยยืนยันข้อความ
ในประโยคก่อนหน้านี้ ได้แก่คำ�ชมที่ผมได้ยินอยู่บ่อยๆ “อาจารย์
ยังดูไม่แก่นะคะ (นะครับ)” “อาจารย์ยังแข็งแรงอยู่นะครับ
(นะคะ)” (บางครั้ง เราก็อยากจะสวนกลับไปว่า ก็ตัวฉันยังไม่
แก่...นี่หว่า)

ตอนนี้ เชื่อแล้วว่าเราโชคดีที่ยังมี โอกาสได้นั่งทำ�งานอย่าง
เป็นทางการอยู่ในสถาบันวิจยั ประชากรฯ แม้จะมีอายุมากจนเลย
อายุเกษียณมาหลายปีแล้วก็ตาม การทำ�งานทำ�ให้เรารู้สึกตัวว่า
มีคุณค่า เมื่อได้สร้างสรรค์ ริเริ่มงาน หรือให้คำ�ปรึกษาในเรื่องที่
เราถนัดกับเพื่อนร่วมงานรุน่ น้องๆ ใจเราก็เกิดปิตสิ ขุ การทำ�งาน
ทีส่ ถาบันวิจยั ประชากรฯ สนุกดี หลายครัง้ ทีน่ กึ กังวลว่า ถ้าไม่ได้
ทำ�งานแล้ว ก็คงจะเหงามาก แต่หลายครั้ง เราก็คิดปลอบใจ
ตัวเองว่า จะกลัวไปไย ถ้าไม่ได้ทำ�งานอย่างที่ทำ�อยู่ทุกวันนี้
เราก็หาเรื่องอย่างอื่นทำ�ให้ ไม่เหงาก็ ได้

เราลองคิดดู...ผู้สูงอายุในรุ่นใกล้ๆ กัน และรุ่นที่อายุมากกว่า
เราจะเห็นความแตกต่างหลากหลายของระดับสมรรถภาพทาง
กายของผู้สูงอายุได้ชัดเจน ในหมู่เพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันมา
บางครัง้ เราก็ตงั้ คำ�ถามกับตัวเองว่า “ทำ�ไมเพื่อนคนนีจ้ งึ ดูแก่นกั ”
“ทำ�ไมคนนั้นต้องเจ็บป่วยจนไม่สามารถมาร่วมงานชุมนุมรุ่น”
และในทางกลับกัน ผมก็อดชื่นชมผู้สูงอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน
บางคนไม่ได้ “เขาทำ�อย่างไรจึงรักษาสุขภาพได้ดีอย่างนั้น”
“พี่ผู้หญิงคนนั้นอายุแก่กว่าเราตั้ง 5-6 ปี แต่ทำ�ไมยังดูเป็นสาว
ยังกับอายุแค่ 30-40 ปี” บางครั้งที่เห็นเพื่อนบางคนที่หน้าตาดู
เยาว์วัยกว่าเรามาก ก็อดคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้ว่า “เพราะเธอ
การทำ�งานในสถาบันทางวิชาการมีข้อดีหลายอย่าง แต่ข้อดี เล่นย้อมผมนี่หว่า” (ผมที่ย้อมดำ�ช่วยให้หน้าตาดูอ่อนวัยลงอีก
อย่างหนึ่งก็คือ มีเรื่องสนุกๆ ให้เราได้คิด เมื่อสองวันก่อนได้มี 10 ปีเป็นอย่างน้อย ผมสรุปในใจ)
โอกาสไปนั่งสังเกตการณ์ ฟังศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกกำ�ลังกายจากมหาวิทยาลัยชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
สูงวัยอย่างเหมาะสมที่สุด
บรรยายเกีย่ วกับการออกกำ�ลังกายทีถ่ กู วิธขี องผูส้ งู อายุ หลายเรื่อง
เราก็รู้อยู่แล้ว แต่เมื่อมาฟังซ้ำ�ก็ ได้คิด
ลองมองดูผู้อาวุโสที่มีอายุมากๆ ในบ้านเมืองของเราบ้าง
บางคนก็ดูแก่มากๆ ตามวัย แต่หลายคน อายุเกิน 90 ปีหรือ
เมื่อคนเราเกิดมาแล้ว สมรรถภาพการทำ�งานของอวัยวะ บางคนอายุถึง 100 ปีแล้ว ก็ยังดูว่าสมรรถภาพทางกายไม่ได้
ต่างๆ ภายในร่างกายของคนเราก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ คนเราถ้า เสื่อมถอยต่ำ�ไปกว่าที่ควรจะเป็น หลายคนเป็นแบบอย่างของ
ไม่ตายไปเสียก่อน ร่างกายของคนเราก็จะเจริญวัยขึ้น จากเด็ก ผู้สูงอายุในอุดมคติทีเดียว
เติบโตเป็นหนุ่มสาว เป็นผู้ ใหญ่เต็มตัว ไปจนกระทั่งแก่ชราลง
และหมดอายุ ขั ย ไปในที่สุด สมรรถภาพทางกายของคนเรา
ประเทศไทยมีตวั อย่างผูส้ งู อายุทมี่ พี ลังทีเ่ ป็นบุคคลสาธารณะ
จะพัฒนาขึ้นถึงระดับสูงสุดเมื่อเป็นหนุ่มสาว เรื่อยมาจนถึง อยูเ่ ป็นจำ�นวนไม่นอ้ ย ผมเห็นท่านเหล่านีแ้ ล้วก็อดชื่นชมยินดีมไิ ด้
วัยกลางคนเมื่อถึงวัยชรา สมรรถภาพทางกายก็จะเริม่ เสื่อมถอยลง สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ท่านอายุ
ความเสื่อมถอยลงของสมรรถภาพทางกายเป็นเรื่องปกติ ไม่มีใคร 91 พรรษาแล้วนะครับ (เกิด 26 มิถนุ ายน 2470) ท่านยังแข็งแรง
ฝืนกฎธรรมชาติข้อนี้ ได้
ลุกนั่ง ยืน เดิน เทศนา ให้ศีลให้พร ได้อย่างสง่างาม
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นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอีกท่าน
หนึ่งที่ผมมี โอกาสทำ�งานกับท่าน ท่านอายุ 93 ปีแล้ว (เกิด 17
พฤษภาคม 2468) ท่านเป็นประธานมูลนิธสิ ถาบันพัฒนาการวิจยั
ผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ผมเห็นท่านทำ�หน้าที่เป็นประธานการ
ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านยังแข็งแรงทัง้ กายและใจ มีความ
เป็นตัวของตัวเอง และเป็นอิสระ ไม่อยู่ในภาวะต้องพึง่ พาใคร
ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และ
รัฐบุรุษ เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอีกท่านหนึ่งที่เห็นเมื่อไรก็อด
ชื่นชมในความสง่างามของท่านมิได้ ปีนี้ ท่านอายุย่าง 98 ปีแล้ว
(เกิด 26 สิงหาคม 2463) ท่านยังแข็งแรง สุขภาพของท่านน่าจะ
ดีกว่าสภาพเฉลี่ยของคนอายุเกือบร้อยปีทั่วไป
ผูส้ งู อายุอกี ท่านหนึง่ ซึง่ ผมเชื่อว่าสมรรถภาพทางกายและใจ
ของท่านเสื่อมถอยลงน้อยมาก ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
ณ นคร ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำ�ปี 2556 อายุ 100 ปีแล้ว
(เกิด 21 มีนาคม 2461) ท่านเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง” “ชะตาชีวิต” “แว่ว” “เกษตรศาสตร์”
ผมยังเห็นท่านไปทำ�งานประจำ�ที่ราชบัณฑิตยสภา เห็นกับตาว่า
ท่านยังเดินด้วยท่าทางแข็งแรง ไม่ต้องมีคนช่วยพยุง ผิดวิสัย
คนอายุร้อยปีที่ส่วนใหญ่ต้องอยู่ติดบ้านแล้ว

ศาสตราจารย์นากาโน พูดถึงท่ากายบริหารแห่งชาติของญีป่ นุ่
ทำ�ให้ผมต้องไปขอข้อมูลเพิ่มเติมหลังการอบรมในวันนั้น เรื่องนี้
น่าสนใจมาก ญี่ปุ่นมีท่ากายบริหารที่ทำ�เหมือนกันทั้งประเทศ
ท่าเดียวกันสำ�หรับคนทุกเพศ ทุกวัย เพลงประกอบท่ากายบริหาร
ก็เป็นเพลงเดียวกัน ใช้เวลาทั้งหมด 3 นาที 17 วินาที ทุกเช้า
เวลา 6.30 น. วิทยุจะเปิดเพลงนี้กระจายเสียงออกไปตามบ้าน
สวนสาธารณะ โรงเรียน และสถานที่ราชการต่างๆ ผู้คนก็จะมา
ออกกำ�ลังกายตามเพลงด้วยท่ากายบริหารทีเ่ ป็นมาตรฐานชุดนัน้
ออกกำ�ลังกายด้วยท่าเดียวกัน เพลงประกอบเดียวกัน ทั่วทั้ง
ประเทศ “ตั้งแต่เหนือสุด ที่ฮอกไกโด ถึงใต้สุด ที่ โอกินาวา
...ทำ�พร้อมกัน ด้วยท่าเดียวกัน”
ญี่ปุ่นใช้ท่ากายบริหารแห่งชาตินี้มานานถึง 90 ปีมาแล้ว
เขาปลู ก ฝั ง สั่ ง สอนท่ า กายบริ ห ารด้ ว ยท่ า มาตรฐานนี้ ตั้ ง แต่
ยังเป็นเด็ก ทั้งเด็กเล็ก พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ทุกคนในญี่ปุ่นรู้จัก
ท่ากายบริหารชุดนี้

ท่ากายบริหารแห่งชาติ...ของไทย ผุดขึ้นในจินตนาการของ
ผมทั น ที ประเทศไทยเราควรมี ท่ า กายบริ ห ารแห่ ง ชาติ บ้ า ง
ลอกเลียนท่าของญี่ปุ่นมาบ้างก็ ได้ หรือจะคิดท่าขึ้นใหม่ก็คง
ไม่ยากนัก ใช้ท่าเดียวกัน เพลงประกอบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
“ตัง้ แต่เหนือสุด ทีแ่ ม่สาย ลงมาถึงใต้สดุ ทีเ่ บตง” อาจจะแต่งเพลง
ท่ากายบริหารแห่งชาติ
ประกอบท่ากายบริหารขึน้ สักเพลง หรือจะเอาเพลง “กราวกีฬา”
มาใช้ก็ได้ เพลงกราวกีฬานี้ เจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี ประพันธ์
ศาสตราจารย์นากาโน กล่าวว่าสมรรถภาพทางกายของคน ไว้ตั้งแต่ปี 2477 (เพลงกราวกีฬาใช้ทำ�นองเพลงไทยเดิม คือ
ที่เสื่อมถอยไม่เท่ากันนั้นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละ เพลงกราวนอก) ท่ากายบริหารแห่งชาติ อาจช่วยกระตุ้นให้
คนในด้านการออกกำ�ลังกาย โภชนาการ และกิจกรรมทางสังคม คนไทยออกกำ�ลังกายกันมากขึ้น...ผมเชื่อเช่นนั้น
การออกกำ�ลังกายเพื่อช่วยให้คนสามารถประกอบกิจวัตร
“...พวกเรานักกีฬาใจกล้าหาญ เชีย่ วชาญชิงชัยไม่ยน่ ย่อ คราว
ประจำ�วันต่างๆ ด้วยตนเองมีความหมายต่อชีวิตของเรามาก ชนะรุกใหญ่ไม่รีรอ คราวแพ้ก็ ไม่ท้อ กัดฟันทน...ฮึม ฮึม ฮึม หึ่ม
โดยเฉพาะเมื่อเราเป็นผู้สูงอายุ สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำ�วัน ได้แก่ ฮึม...กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ทำ�ตนให้เป็นคน
การอาบน้ำ� แต่งตัว กินอาหาร เข้าส้วม และการเคลื่อนไหว ผลของการฝึกตน เล่นกีฬาสากล ตะละล้า.....”
ถ้าเราทำ�เองได้ดว้ ยตัวเอง เราก็จะมีความภูมใิ จในตัวเอง รูส้ กึ ว่า
ตัวเองมีศักดิ์ศรี ไม่ต้องพึ่งพา เป็นภาระของคนอื่น
aaaaaaaaa

แหล่งที่มา Japan broadcasting corporation (NHK). Rajio taiso dai ichi dai ni (Radio gymnastics no. 1
and 2). Retrieved from https://pid.nhk.or.jp/event/taisou/img/radioweb.pdf
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย
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เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีเป็นเครื่องมือทีส่ ร้างขึน้ หรือทีด่ ดั แปลง เพื่อทำ�ให้เกิด
เสียงดนตรี เครื่องดนตรีเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดขึ้นของวัฒนธรรม
มนุษย์ เริม่ แรกเครื่องดนตรีจะใช้ ในพิธกี รรม เช่น กลองใช้ ในพิธที าง
ศาสนา แตรใช้เป็นสัญญาณเพื่อบอกถึงความสำ�เร็จในการล่าสัตว์
ต่อมาจึงถูกนำ�มาใช้เพื่อการบันเทิง
เครื่องดนตรีมหี ลายรูปแบบ และทำ�จากวัสดุทกุ ชนิด เครื่องดนตรี
สมัยแรกทำ�จากวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย หรือจาก
ส่วนต่างๆ ของพืช จึงมีเพียงเสียงเดียว ต่อมาได้มีการดัดแปลงหรือ
สร้างขึ้นใหม่ ทำ�ให้สามารถเล่นได้หลายเสียง
แต่ ล ะวั ฒ นธรรมจะพั ฒ นาเครื่ อ งดนตรี ข องตนเองขึ้ น มา ที่มา: https://judebautista.files.wordpress.com/2015/08/thai-musicalinstruments.jpg
อย่ า งเป็ น เอกเทศ แต่ ก ารติ ด ต่ อ ค้ า ขายได้ ทำ � ให้ เ ครื่ อ งดนตรี
แพร่หลายข้ามวัฒนธรรม โดยผู้รับอาจจะนำ�เอาไปใช้เล่นโดยตรง
การเล่นดนตรีมีประโยชน์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
หรือดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมของตน การสร้างเครื่องดนตรี ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจ เพิ่มประสิทธิภาพ
เลี ย นแบบนั้ น ต้ อ งใช้ วั ส ดุ ห าได้ ในท้ อ งถิ่ น ทำ � ให้ มี ก ารพั ฒ นา ของภูมคิ มุ้ กัน คลายเครียด มีสมาธิ เพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งานของ
เครื่องดนตรีกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่สมัยกลาง จนถึงจุดสูงสุด จิตใจและหน่วยความจำ� เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานของ
ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 มีผลทำ�ให้เครื่องดนตรีหลายชนิด เช่น ไวโอลิน อวัยวะของร่างกาย เช่น มือกับตา พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน และ
การทำ�ความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่น พัฒนาทักษะการร่วมงานกลุ่ม
มีรูปทรงที่ยังคงใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน
เพิ่มทักษะการแสดงและกล้าแสดงออก ส่งเสริมความสุขของตัวเอง
ระหว่างปี ค.ศ. 1750 – 1900 อันเป็นยุคทองของวงดุริยางค์ และคนรอบข้าง เป็นต้น
(orchestra) และอุปรากร (opera) ได้มีการพัฒนาเครื่่องดนตรีขึ้น
งานวิจัยที่บอกว่า การเล่นดนตรีจะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
อีกหลายชนิด เพื่อให้สอดคล้องกับความประสงค์ของผู้ประพันธ์
เพลง และความต้องการของผู้ฟัง เช่น ไวโอลิน วิโอลา เซลโล ฮาร์ป ทางเดินหายใจนัน้ เป็นผลงานที่ ได้ตพี มิ พ์ ในวารสารการแพทย์สหราช
ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา แซกโซโฟน ฟลูต โอโบ คลาริเน็ต บาสซุูน อาณาจักร (British Medical Journal) เมื่อปี ค.ศ. 2005 ซึ่งพบว่า
การได้เล่นดิดเจอริดู (didgeridoo) อันเป็นเครื่องดนตรีลมไม้ของชาว
กีตาร์ กลองชุด ฯลฯ
พื้นเมืองออสเตรเลีย จะช่วยลดอาการนอนกรนและโรคหยุดหายใจ
การใช้ ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในศริสต์ศตวรรษที่ 20 ก่อให้เกิด เวลานอนหลับได้ ด้วยการทำ�ให้กล้ามเนื้อส่วนบนของระบบทางเดิน
เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์คือ กีตาร์ ไฟฟ้า และออร์แกนไฟฟ้า โดย หายใจแข็งแรงขึ้น ซึ่งจะมีผลทำ�ให้ช่องทางเดินหายใจเปิดอยู่ตลอด
ในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ก็มีการสร้างเครื่องซินธิไซเซอร์ เวลาในขณะนอนหลับ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มความแข็งแกร่งของ
(synthesizer) ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีอเิ ล็กทรอนิกส์ที่สร้างเสียงจำ�ลอง กล้ามเนื้อส่วนนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้เล่นได้เรียนรู้เทคนิคการเล่น
การจัดกลุ่มเครื่องดนตรีทำ�ได้หลายระบบ โดยอาจแบ่งตาม ที่เรียกว่า การหายใจหมุนเวียน (circular breathing) แล้วเท่านั้น
การหายใจหมุนเวียนเป็นการหายใจเข้าทางจมูก โดยลมบางส่วน
ลักษณะทางกายภาพ (รูปร่าง สี วัสดุที่ ใช้ ฯลฯ) ตามการเล่น
นำ
�
ไปเก็
บไว้ ในกระพุ้งแก้ม ในขณะเดียวกันก็จะเป่าลมที่เก็บไว้ ใน
ตามช่วงเสียง หรือตามกลุ่มในวงดุริยางค์ ซึ่งก็จะแตกต่างกันไป
กระพุ
้
ง
แก้
ม ออกทางริ ม ฝี ป าก พร้ อ มกั บ การหายใจออก ทำ � ให้
ในแต่ละภูมิศาสตร์หรือวัฒนธรรม แต่ที่ ใช้กันอย่างแพร่หลายจะ
การหายใจเข้
าออกเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ
แบ่งออกเป็น 5 ตระกูลคือ
		 เครื่องเป่าทองเหลือง เช่น ฮอร์น ทรอมโบน ทรัมเป็ต
เครื่องดนตรีไทยคือ ปีแ่ ละขลุย่ ก็มวี ธิ เี ป่าทีต่ ดิ ต่อกันยาวนานโดย
คอร์เนต ทูบา ฯลฯ
ไม่หยุดหายใจเช่นกัน ซึง่ จะทำ�ให้เสียงปีห่ รือขลุย่ ดังยาวนานติดต่อกัน
		 เครื่องสาย เช่น ไวโอลิน วิโอลา เซลโล ฮาร์ป กีตาร์ ลูท ตลอด โดยเรียกการเป่าเช่นนีว้ า่ “ระบายลม” ซึง่ เป็นการเป่าด้วยลม
แมนโดลิน แบนโจ ฯลฯ
จากกระพุ้งแก้ม
		 เครื่องเป่าลมไม้ เช่น ฟลูต ขลุ่ย รีคอร์เดอร์ โอโบ บาสซุูน
เนื่องจากดิดเจอริดู มีลักษณะเป็นท่อกลวงทึบไม่มีรู มีความยาว
คลาริเน็ต ฯลฯ
ระหว่
าง 1-3 เมตร ส่วนใหญ่จะยาวราว 1.2 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
		 เครื่องตี เช่น กลอง ทิมปานี ฉาบ ฆ้อง ระนาด ฯลฯ
ประมาณ
นติเมตร จึงสามารถทำ�ขึ้นใช้เองได้ โดยใช้ท่อพีวีซี
		 เครื่องคีย์บอร์ด เช่น แอคคอร์เดียน ฮาร์ปซิคอร์ด เปียโน (สามารถสืบ3 ค้เซ็
น
วิ
ธีทำ�และวิธีเล่น ได้จากอินเทอร์เน็ต) ดังนั้น ผู้ที่เป็น
ออร์แกน ฯลฯ
โรคนอนกรนหรือโรคหยุดหายใจเวลานอนหลับ จึงน่าที่จะหัดเล่น
สำ�หรับเครื่องดนตรีไทยจะแบ่งตามอากัปกิริยาของการบรรเลง ดิดเจอริดู เพื่อรักษาโรคดังกล่าว
(ดีด สี ตี และเป่า) โดยแบ่งออกเป็น 4 ตระกูลคือ
ในปีที่แล้ว รางวัลอีกโนเบล สาขาสันติภาพได้มอบให้กับนักวิจัย
		 เครื่องดีด เช่น จะเข้ กระจับปี่ ซึง พิณเพียะ พิณน้ำ�เต้า ชาวสวิส แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และอเมริกัน (Milo Puhan, Alex
ไหซอง ฯลฯ
Suarez, Christian Lo Cascio, Alfred Zahn, Markus Heitz และ
		 เครื่องสี เช่น ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย สะล้อ รือบับ ฯลฯ Otto Braendli) ที่ ได้สาธิตให้เห็นว่า การเล่นดิดเจอริดอู ย่างสม่�ำ เสมอ
		 เครื่องตี เช่น กลอง ฆ้อง ฉิ่ง ระนาด ตะโพน โปงลาง เป็นวิธีรักษาโรคหยุดหายใจเวลานอนหลับและโรคนอนกรนที่ ได้ผล
อังกะลุง กรับ บัณเฑาะว์ ฯลฯ
		 เครื่องเป่า เช่น ปี่นอก ปี่กลาง ปี่ใน ปี่ชวา ปี่มอญ ขลุ่ย
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำ�ให้ขำ� แล้วจึงได้คิด
แคน โหวด ฯลฯ
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ
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ผู้สูงอายุและความยากจน

สัดส่วนประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศในกลุ่ม OECD ที่ผู้สูงอายุ
ในหลายประเทศทัว่ โลก การเกิดทีล่ ดลงประกอบกับอายุทย่ี นื ยาวขึน้ มีความเสี่ยงต่อความยากจนมากกว่ากลุ่มประชากรโดยรวม
ส่งผลให้หลายประเทศเข้าสูก่ ารเป็นสังคมสูงอายุ ประเด็นท้าทาย เช่น สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ
สำ�คัญ คือ การดูแลประชากรสูงอายุเหล่านี้ ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ี เกาหลีใต้ ทีส่ ดั ส่วนผูส้ งู อายุยากจนสูงกว่าประชากรโดยรวมมาก
โดยเฉพาะในเรื่องรายได้ที่เพียงพอต่อการดำ�รงชีพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกาหลี ใต้ ที่สัดส่วนผู้สูงอายุยากจนมี
สูงเกือบครึง่ เปรียบเทียบกับร้อยละ 13.8 ของประชากรโดยรวม
ประชากรสู ง อายุ มี ค วามเปราะบางด้ า นรายได้ ม ากกว่ า เกาหลี ใต้ปัจจุบันนี้มีค่าใช้จ่ายสำ�หรับบำ�นาญผู้สูงอายุคิดเป็น
ประชากรในกลุ่มอายุอื่น เนื่องจากโอกาสและความสามารถ ร้อยละ 2.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ย
ในการทำ�งานโดยทั่วไปลดลงตามอายุท่ีเพิ่มขึ้น เมื่อรายได้จาก ของประเทศ OECD อื่นๆ อยูม่ าก จึงอาจเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า
การทำ�งานลดลง ผู้สูงอายุจำ�เป็นต้องพึ่งพารายได้จากแหล่งอื่น สวั ส ดิ ก ารจากรั ฐ ของเกาหลี ใ ต้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การดำ � รงชี พ
เช่น เงินช่วยเหลือจากรัฐ เงินออมส่วนตัว หรือลูกหลาน ดังนั้น ของผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุชาวเกาหลี ใต้ ไม่มีแหล่งรายได้อื่นๆ
สถานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ จึงขึ้นอยู่กับรายได้จากแหล่ง เช่น เงินออม หรือ ลูกหลาน ที่จะมาช่วยได้ จึงพบว่าสัดส่วน
เหล่านี้
ผู้สูงอายุเกาหลี ใต้ที่ยังทำ�งานอยู่มีสูงมาก โดยหลายคนเลือก
ผู้สูงอายุในประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและ ทำ�งานเล็กๆ น้อยๆ ให้พอมีรายได้ประทังชีพ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) โดยมากมีแหล่งรายได้หลัก
สำ � หรั บ ประเทศไทย รายงานสถานการณ์ ผู้ สู ง อายุ ไ ทย
จากรั ฐ เนื่ อ งจากประเทศเหล่ า นี้ รั ฐ มั ก มี ร ะบบสวั ส ดิ ก ารที่ พ.ศ. 2559 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
ครอบคลุมผู้สูงอายุในประเทศค่อนข้างดี จึงจะเห็นว่าหลาย
มหิ ด ล แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ประเทศผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ไ ด้
ถึงแม้สัดส่วนผู้สูงอายุที่มี
มี ค วามเปราะบางด้ า น
รายได้ต่ำ�กว่าเส้นยากจน
รายได้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บ
มีแนวโน้มลดลง จากเกือบ
กับประชากรโดยรวม จาก
ครึ่งในปี 2545 ลดเหลือ
กราฟที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ร้อยละ 34.3 ในปี 2558
สัดส่วนผู้สูงอายุที่ยากจน
หรือราว 1 ใน 3 แต่สดั ส่วน
(ความยากจนในทีน่ ้ี หมายถึง
นี้ ยั ง คงถื อ ว่ า สู ง อยู่ โดย
การมีรายได้ต�่ำ กว่าร้อยละ
เฉพาะหากเปรี ย บเที ย บ
25 ของรายได้ครัวเรือน
กับสัดส่วนของประชากร
ของประเทศ) ประเทศ
ทั้ ง ประเทศที่ ย ากจนราว
เดนมาร์ก ฝรัง่ เศส นอร์เวย์
ร้ อ ยละ 7 ผู้ สู ง อายุ ไ ทย
ฟินแลนด์ แคนาดา อิตาลี
จึ ง ยั ง ถื อ ว่ า เป็ น กลุ่ ม ที่ มี
และเยอรมั น สั ด ส่ ว น
ความเปราะบาง นอกจาก
ผู้ สู ง อายุ ที่ ย ากจนไม่ ไ ด้ มี ข้อมูลจาก : องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)
นี้ ประเด็นท้าทายสำ�คัญ
มากไปกว่ า สั ด ส่ ว นของ
สำ�หรับประเทศไทย คือบทบาทของลูกหลานในการจุนเจือรายได้
ประชากรโดยรวมของประเทศ หมายความว่า ในประเทศเหล่านี้ ผู้สูงอายุเริ่มลดลง จากปี 2550 ที่ผู้สูงอายุราวครึ่งหนึ่ง ที่มีบุตร
การเป็นผูส้ งู อายุไม่ได้มคี วามเสีย่ งต่อความยากจนมากขึน้ ซึง่ เมื่อ เป็นแหล่งรายได้หลัก ทุกวันนี้ลดลงเหลือเพียงราว 1 ใน 3
ลองดูรายละเอียดของประเทศเหล่านี้ จะพบว่าระบบสวัสดิการ ยิ่งทุกวันนี้คนเลือกที่จะมีลูกน้อยลง เมื่อคนเหล่านี้กลายเป็น
รัฐสำ�หรับผู้สูงอายุให้สิทธิประโยชน์ที่สูง เช่น ในฝรั่งเศสพบว่า ผูส้ งู อายุ รัฐจำ�เป็นต้องหาแนวทางเพื่อดูแลความเป็นอยูท่ ดี่ ขี อง
รายได้ของผูส้ งู อายุถงึ ร้อยละ 85 มาจากรัฐ ซึง่ มากกว่าค่าเฉลีย่ ผู้สูงอายุไทยต่อไปในอนาคต
ของประเทศสมาชิกของ OECD ที่ร้อยละ 61
aaaaaaaaa
การทีร่ ฐั ให้สวัสดิการรายได้ผสู้ งู อายุในระดับทีส่ งู ย่อมส่งผลดี
ข่าวดีเดือนมีนาคม
ต่อผู้สูงอายุ ทำ�ให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย แต่ในขณะ
เดียวกัน นั่นหมายถึงภาระที่สูงของรัฐในการจัดสวัสดิการให้กับ
Journal of Population and Social Studies (JPSS) ของ
ผู้สูงอายุเหล่านั้น ในประเทศฝรั่งเศส ค่าใช้จ่ายสำ�หรับบำ�นาญ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็น 1 ใน 10 วารสารที่ได้รับ
ผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 13.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ การตอบรับเข้าฐานข้อมูล Scopus ปี 2561
(ค่าเฉลี่ยประเทศสมาชิกของ OECD อยู่ที่ร้อยละ 8.2) ตรงนี้ถือ
นอกจากนี้ ศ.ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา (บรรณาธิการ)
เป็นข้อน่าวิตกสำ�หรับความยั่งยืนของระบบสวัสดิการดังกล่าว
ยั
ง
ได้
รบั รางวัลบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำ�ปี 2561 (2018
ว่าจะสามารถจัดหารายได้อย่างไรและจากแหล่งใดให้เพียงพอต่อ
Editor’s
Certificate) จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
การดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี
(สกว.)
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

ประชากรประชุมกัน

กฤติญา สำ�อางกิจ

krittaya.sam@mahidol.ac.th

มู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหิ ด ล กระทรวงสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรสุขภาพระดับโลก อาทิ องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศของสหรัฐฯ (USAID) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญีป่ นุ่ (JICA) มูลนิธริ อ็ กกีเ้ ฟลเลอร์ ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2561 ภายใต้หัวข้อ
“Making the World Safe from the Threats of Emerging
พายุฤดูรอ้ น (Thunderstorms) เป็นพายุฟา้ คะนองทีเ่ กิดขึน้ Infectious Diseases” : ร่วมสร้างโลกทีป่ ลอดภัยจากภัยคุกคามของ
ในฤดูร้อน ช่วงเดือนเมษายนหรือก่อนเริ่มต้นฤดูฝน โดยทั่วไป โรคติดต่ออุบัติใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม
พายุ นี้ มั ก เกิ ด ขึ้ น ในภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ในการนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตน
เนื่องจากการแผ่ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมาบริเวณนี้
ราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการ
ดั ง นั้ น ในขณะที่ ป ระเทศไทยตอนบนมี อ ากาศร้ อ นและชื้ น
ประชุ
ม
ฯ พร้อมทรงฟังการบรรยายในพิธีเปิด รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มีการยกตัวของมวลอากาศอยู่บ้างแล้ว เมื่อกระทบอากาศเย็น มหิดลประจำ
�ปี 2560 แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขาการแพทย์ และ
ก็ท�ำ ให้มวลอากาศร้อนยกตัวขึน้ อย่างรวดเร็วและเมฆคิวมูโลนิมบัส สาขาการสาธารณสุข ซึ่งผู้ ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
(Cumulonimbus) ทีก่ อ่ ตัวขึน้ ก็จะก่อตัวใหญ่ขนึ้ เรื่อยๆ จนกระทัง่ มหิดล ประจำ�ปี 2560 สาขาการแพทย์ ได้แก่ โครงการจี โนมมนุษย์
อุณหภูมิยอดเมฆต่ำ�กว่า -60 ถึง -80 องศาเซลเซียส จึงทำ�ให้ (The Human Genome Project) สาขาการสาธารณสุข ได้แก่
ศาสตราจารย์พอร์ทเตอร์ ดับเบิลยู แอนเดอร์สัน จูเนียร์ นายแพทย์
เกิดลูกเห็บตกได้
จอห์น บี รอบบินส์ แพทย์หญิงราเชล ชเนียสัน และศาสตราจารย์
ลักษณะอากาศก่อนเกิดพายุฤดูรอ้ น สังเกตได้วา่ มีอากาศร้อน นายแพทย์มธุราม ซานโตชาม

“พายุฤดูร้อน”

มาหลายวัน และในวันที่เกิดพายุฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าว
มากขึ้น ลมสงบ ท้องฟ้ามัว ทัศนวิสัยไม่ดี เมฆก่อตัวหนาแน่น
อย่างรวดเร็ว และมีฟ้าแลบ ฟ้าคะนองในระยะไกล ฝนตก ลม
เริ่มพัดแรง มีลักษณะเป็นลมกระโชกเป็นครั้งคราว
ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดพายุฤดูร้อน

1. ควรอยู่ใกล้อาคารบ้านเรือนที่แข็งแรง และปลอดภัยจาก
น้ำ�ท่วม และอยู่แต่ภายในอาคาร
2. การอยู่ในรถยนต์ จะเป็นวิธกี ารทีป่ ลอดภัยวิธหี นึง่ แต่ควร
จอดรถให้อยู่ห่างไกลจากบริเวณที่น้ำ�อาจท่วมได้
3. อยู่ ห่ า งจากบริ เ วณที่ เ ป็ น น้ำ � ออกห่ า งจากชายหาด
เมื่อปรากฏพายุฝนฟ้าคะนอง เพื่อหลีกเลีย่ งอันตรายจากน้�ำ ท่วม
และฟ้าผ่า
4. ในกรณีที่อยู่ในป่า ในทุ่งราบ หรือในที่ โล่ง ควรคุกเข่าและ
โน้มตัวไปข้างหน้า แต่ไม่ควรนอนราบกับพื้น เนื่องจากพื้นเปียก
เป็นสื่อไฟฟ้า และไม่ควรอยู่ในทีต่ �่ำ ซึง่ อาจเกิดน้�ำ ท่วมฉับพลันได้
ไม่ควรอยู่ในที่ โดดเดี่ยวหรืออยู่สูงกว่าสภาพสิ่งแวดล้อม
5. ออกให้หา่ งจากวัตถุทเี่ ป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิด รวมทัง้ ต้นไม้สงู
ต้นไม้ โดดเดี่ยวในที่แจ้ง
6. ไม่ควรใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และ
ควรงดใช้ โทรศัพท์ชั่วคราว นอกจากกรณีฉุกเฉิน
7. ไม่ควรใส่เครื่องประดับโลหะ เช่น ทองเหลือง ทองแดง
ในที่แจ้ง หรือ ถือวัตถุโลหะ เช่น ร่ม ในขณะปรากฏพายุฝนฟ้า
คะนอง
ที่มา: วีทติ วรรณเลิศลักษณ์. “พายุฤดูรอ้ น”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า. http://
www.scimath.org/lesson-physics/item/7304-thunderstorms
(7 มีนาคม 2561)
aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.
ipsr.mahidol.ac.th
ครั้งที่ 1000 “ประชากรและสั ง คม ในมุ ม มองภาคเอกชน” คุ ณ ธี ร ะ
วีรธรรมสาธิต คุณอลิสรา ศิวยาธร และคุณพีรนุช พุฒตาล, 7 ก.พ. 61
ครั้งที่ 1001 “Need for caregivers of older people and caregiver
burden at household level in Thailand” Ms. Ruttana Phetsitong,
14 ก.พ. 61
ครั้งที่ 1002 “Top 5 reasons you should attend the D3As
workshop” Ms. Ruttana Phetsitong & Mr. Alongkorn Pekalee,
21 ก.พ. 61
ครั้งที่ 1003 “การศึกษาด้านประชากรเพื่อการวางและจัดทำ�ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)” ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์,
7 มี.ค. 61
ครั้งที่ 1004 “Consequences of demographic, family and
community factors on commuting patterns in Bangkok
Metropolitan Region” Mr. Wichan Choorat, 14 มี.ค. 61
ครั้งที่ 1005 “Consumption patterns and financial security of
older persons in Thailand” Ms. Suchita Manachit, 14 มี.ค. 61
ครั้งที่ 1006 “วิ เ คราะห์ ถ อดบทเรี ย นความคุ้ ม ค่ า การใช้ ส ารบรรณ
อัจฉริยะ: กรณีศกึ ษาสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล”
นางกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล, 21 มี.ค. 61
aaaaaaaaa
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ฉบั บ นี้ ข อแนะนำ � ตำ � รา
ที่ จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ นั ก วิ จั ย ท า ง
สังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล
เชิ ง ปริ ม าณได้ อ ย่ า งมั่ น ใจ
เนือ้ หาของตำ�ราจะมีสองส่วน
คือ ส่วนที่ 1 เป็นสถิตเิ บือ้ งต้น
และส่วนที่ 2 เน้นการอธิบาย
การวิ เ คราะห์ ห ลายตั ว แปร
ทั้งการวิเคราะห์ตัวแปรตาม
มีการวัดแบบต่อเนื่อง (การ
วิ เ คราะห์ ถ ดถอยเชิ ง เส้ น )
และการวิ เ คราะห์ ที่ ตั ว แปร
ตามมีการวัดแบบกลุ่ม (แบบ
จำ � ลองโลจิ ต ที่ ตั ว แปรตาม
มีการวัดสองกลุ่ม มากกว่าสองกลุ่มและแบบอันดับ) ผู้เขียน
ยังได้เพิม่ เนือ้ หาเรื่องแบบจำ�ลองแบบไม่เพิม่ เข้า และแบบจำ�ลอง
ที่ ไม่เป็นเส้นตรง ตำ�รานี้เขียนโดย อารี จำ�ปากลาย
ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : โครงการเผยแพร่ข่าวสาร
และการศึกษาด้านประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100
หรือ 427 หรือทางเว็บไซต์: http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/
book_shop/
aaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

เมื่อต้องถูกจำ�คุกจนเป็น
ศตวรรษิกชนคนร้อยปี

คุณตาทวดจอห์น ฟรานซีส (John “Sonny” Franzese) เป็น
นักโทษในคดีปล้นธนาคาร และถูกตัดสินให้ต้องโทษจำ�คุกเป็น
เวลา 50 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1967 และได้พ้นโทษในปี 2017 ขณะ
ทีม่ อี ายุครบ 100 ปี (เกิด 6 กุมภาพันธ์ 1917) นับได้วา่ คุณตาทวด
ฟรานซีสเป็นนักโทษที่มีอายุมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา
ในช่ ว งเวลาที่ คุ ณ
ตาทวดถู ก คุ ม ขั ง ท่ า น
ได้ นำ � ความรู้ จ ากการ
เป็ น มาเฟี ย มาช่ ว ยงาน
ต่างๆ ในคุก และเมื่อปี
2003 ยังได้รับเลือกให้
เป็นผู้ช่วยในการควบคุม
การผลิตภาพยนตร์เรื่อง
“This Thing of Weurs” ซึ่งเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการปล้น
ที่ โด่งดังเรื่องหนึ่ง หลังจากพ้นโทษแล้ว คุณตาทวดฟรานซีส
ได้ ไปใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวที่เมืองบรุกลิน นครนิวยอร์ก
ที่มา: http://www.independent.co.uk/news/world/americas/oldestamerican-prisoner-released-john-franzese-a7805836.html
aaaaaaaaa

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

ความสุขคนทำ�งานในมิติผ่อนคลายดีมีแนวโน้มลดลง

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำ�งานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม ทำ�การสำ�รวจความสุขคนทำ�งานในองค์กร
ของประเทศไทยต่อเนื่องมาหลายปี ปรากฏว่าค่าเฉลีย่ ความสุข
ในมิติ “ผ่อนคลายดี” มีค่าต่ำ�สุด (จากทั้งหมด 8 มิติ) และ
มีแนวโน้มลดลงโดยตลอดในช่วง พ.ศ. 2555-2560 ซึ่งชี้ ให้
เห็นว่าคนทำ�งานได้ส่งสัญญาณว่า “ฉันเครียด” ให้กับนายจ้าง
ได้รับรู้จากผลการสำ�รวจฯ นี้
ทำ�ไมเราจึงให้ความสำ�คัญกับมิติผ่อนคลายดี?
เพราะ ... Happy Relax หรือ ผ่อนคลายดี หมายถึง การรูจ้ กั
ผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำ�เนินชีวิต เพราะเชื่อว่าการที่
คนทำ�งานหากไม่รจู้ กั สรรหาการผ่อนคลายให้กบั ตนเอง จะทำ�ให้
ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด อันส่งผลกระทบต่อหน้าที่
การทำ�งานนั่นเอง ในฐานะนายจ้างหรือเจ้าขององค์กรก็ควร
ลองทำ�ความเข้าใจ หาสาเหตุที่ทำ�ให้มิติผ่อนคลายดีมีค่าเฉลี่ย
น้อย และแก้ ไขปัญหานี้ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ การสร้าง
ความเข้าใจภายในองค์กร การช่วยจัดการปัญหาในชีวิต เป็นต้น
ซึง่ ผลของการทำ�ให้คนทำ�งานมีความผ่อนคลายดีแล้วก็จะส่งผล
ต่อองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขนั่นเอง
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ข่าวสถาบันฯ
14-19 ม.ค. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ และคณะ ร่วมประชุมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย รูป 1 c 23 ม.ค. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะ
วิจัยจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล ร่วมประชุมโครงการ Thai SelfSustained Movement Program กับคณะวิจยั จากกระทรวงสาธารณสุข และ JICA-HATACHI
ประเทศญี่ปุ่น ณ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข c 25-26 ม.ค. 61 คณะผู้บริหาร และ
ทีมสร้างสุของค์กร ม.มหิดล ร่วมกิจกรรม Walk & Run to Happy MU ภายใต้การอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำ�งาน ณ สถาบันฯ รูป 2
c 27-28 ม.ค. 61 อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และทีมวิจัยโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ “สารตั้งต้น Active School” ให้กับคณาจารย์ รร.ประชาอุปถัมภ์ จ.นนทบุรี
c 29 ม.ค. 61 สถาบันฯ ต้อนรับ Prof.Dr. Sergey V. Ryazantsev, Assoc.Prof. Dr. Marina
N. Khramova และคณะนักศึกษาจาก MGIMO University สหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสเยี่ยมชม
และฟังบรรยายเรื่อง “Thailand’s Migration Situations and Policies” โดย อ.ดร.สักกรินทร์
นิยมศิลป์ ณ สถาบันฯ c 31 ม.ค.–3 ก.พ. 61 ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ ร่วมพิธีการ
มอบรางวัลโครงการการประกวดศิลปกรรมนานาชาติ วันที่ 31 ม.ค. 61 และประชุมนานาชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2561 (Prince Mahidol Award Conference 2018)
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ รูป 3 c 31 ม.ค. 61 ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และน.ส.เสาวภาค
สุขสินชัย นำ�คณะจาก MGIMO University สหพันธรัฐรัสเซีย ศึกษาดูงาน ณ สำ�นักงานองค์การ
สหประชาชาติ, มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN), โรงเรียนหลวงแพทย์ โกศล
อุปถัมภ์ และองค์กรสะพานปลา จ.สมุทรสาคร c 16 ก.พ. 61 คณะผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษา
ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำ�ประเทศไทย ในการมอบทุนการศึกษาแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี Mr.Nyein Chan นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ) เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล c 21-23
ก.พ. 61 ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ ร่วมฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 6 ณ เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์
สปา จ.กาญจนบุรี c 21 ก.พ. 61 ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ นำ�เสนอ “ภาพรวมสถานการณ์
ผูส้ งู อายุไทยกับการถูกละเมิดสิทธิ” ในเวทีเสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง “สิทธิของผูส้ งู อายุไทยใน
สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ c 22-23 ก.พ. 61 ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน
อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี และคณะนักศึกษา ร่วมการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครัง้ ที่ 17 ณ ม.ขอนแก่น c 27-28 ก.พ. 61 รศ.ดร.ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต
และคณะทำ�งาน จัดประชุม “นวัตกรรมการพัฒนาครอบครัวตามองค์ประกอบครอบครัวอบอุ่น”
และ “การขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นในองค์กรแห่งความสุข” ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
c 27 ก.พ.-2 มี.ค. 61 สถาบันฯ ร่วมกับ JICA Team ประเทศญี่ปุ่น และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล (MUSS) จัดอบรม Self-Sustained Movement Master
Training ให้กับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, นักศึกษาจาก MUSS และหน่วยงานของ
กระทรวงสาธารณสุข จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี ณ สถาบันฯ รูป 4 c 6-12 มี.ค. 61
รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย เข้าร่วมประชุมโลก (17th World Conference of Tobacco or Health)
ครั้งที่ 17 และนำ�เสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา เรื่อง Over-time Changes in Reactions
to Pictorial Health Warning Labels and Association with Quitting Behavior among
Adult Smokers in Thailand ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ c 8-9 มี.ค. 61 สถาบันฯ
จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 37 ประจำ�ปี 2561 หัวข้อ “IPSR’s Annual Seminar-Battery
Recharge” ณ วังนกแก้ว พาร์ควิว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
c
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