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supanee.vej@mahidol.ac.th

เวลานี้ คงไม่มี ใครไม่รู้จัก “แม่หญิงการะเกด” จากละคร
ดังที่เพิ่งลาจอไปเมื่อไม่นานมานี้ วันนี้จึงขอชวนออเจ้า (ผู้อ่าน)  
ทั้งหลายมาร่วมวินิจฉัยความสุขของ “แม่หญิงการะเกด” ด้วย
เครื่องมือวัดความสุขที่เรียกกันว่า HAPPINOMETER* ซึ่ง
เป็นเครื่องมือวัดความสุขที่บุคคลสามารถวัดได้
ด้วยตนเอง เป็นแนวคิดเสมือนการใช้ปรอทมา
วัดความรู้สึกและประสบการณ์ที่สะท้อนจากมิติ
คุณภาพชีวิตของตนเอง สามารถใช้วัดความ
สุขได้ทั้งในระดับบุคคลและคนทำ�งานในองค์กร
โดยมีพฒ
ั นาการมาจาก “แบบสำ�รวจความสุขด้วยตนเอง: SELF
ASSESSMENT” โครงการวิจัย “จับตาสถานการณ์ความสุข
คนทำ�งานในประเทศไทย” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
มหาวิทยาลัยมหิดล
เรามาลองวินิจฉัยความสุขของ “แม่หญิงการะเกด” ทั้ง 9
มิติ ดังนี้
Happy Body (สุขภาพดี) หมายถึงบุคคลที่มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี
มีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง
“แม่ ห ญิ ง การะเกด” เป็นหญิงเอวบางร่า งน้อ ย เดิน เหิน
คล่องแคล่ว อยู่ห่างไกลลิบลับกับสภาวะอ้วนลงพุง ไม่สูบบุหรี่
ไม่กินเหล้า โดยรวมแบบนี้ “ออเจ้า” ต้องมีความพึงพอใจใน
สุขภาพกายแน่นอน
Happy Relax (ผ่อนคลายดี) หมายถึงบุคคลที่
สามารถบริหารเวลาในแต่ละวันเพื่อการพักผ่อนได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ พอใจกับการบริหารจัดการปัญหาของ
ตนเอง และทำ�ชีวิตให้ง่ายสบายๆ
ทั่วทั้งอยุธยา คงไม่มีหญิงใด happy relax ได้เท่า “แม่หญิง
การะเกด” อีกแล้ว มีชีวิตที่ง่ายๆ สบายๆ สามารถเผชิญหน้า
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มิเช่นนั้นแล้วเราจะเห็น
“ออเจ้า” นั่งน้ำ�ตาหยดอยู่แหมบๆ ก็สามารถฉีกยิ้มได้ ในนาที
ถัดไปได้อย่างไร
Happy Heart (น้ำ � ใจดี ) หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี
จิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ ให้กับ
ส่วนรวม และมีเมตตากับคนรอบข้าง

แม้ “แม่หญิงการะเกด” ไม่ค่อยโอ..กับ “แม่ปริก” เท่าไรนัก   
แต่ก็ยังช่วยแก้ต่างให้เมื่อคราวที่ถูกต้องสงสัยว่าเป็นหัวขโมย   
นับประสาอะไรกับบ่าวผู้จงรักภักดีทั้งสองที่ ได้รับความเมตตา
จาก “แม่หญิงการะเกด” อย่างสม่ำ�เสมอ
Happy Soul (จิตวิญญาณดี) หมายถึงบุคคลที่มี
ความตระหนักถึงคุณธรรม ศีลธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จัก
ให้ และมีความกตัญญูรู้คุณ
“แม่หญิงการะเกด” ทำ�บุญใส่บาตรมิได้ขาด  ทัง้ ในยุคปัจจุบนั
ที่จากมาและในยุคอยุธยาที่ ไปอยู่ เรื่อง “การให้” ก็ชัดเจน
“ออเจ้า” มีความห่วงใยบ่าวไพร่ ลงทุนซื้อมุ้งแจกให้บ่าวไพร่
ทุกคนเพื่อป้องกันยุงกัดจนร่ำ�ลือกันไปทั่วคุ้ง
Happy Family (ครอบครัวดี) หมายถึงบุคคลที่มี
ความรู้สึกผูกพัน เชื่อใจ มั่นใจ และอุ่นใจกับบุคคลใน
ครอบครัวของตนเอง
ชีวิตในโลกปัจจุบัน “แม่หญิงการะเกด” อยู่กับแม่และยาย
ท่ามกลางความรักความอบอุ่น ครั้นเมื่อมาเป็นแม่หญิงสมัย
อยุธยา เมื่อได้แต่งงานก็มีความสุขกับครอบครัวที่อยู่กันพร้อม
หน้าพร้อมตา และที่สำ�คัญ “คุณพี่หมื่น” เอง ก็มิได้มีหญิงอื่น
เป็นภรรยาอีกนอกจาก “แม่หญิงการะเกด” เพียงคนเดียว
Happy Society (สังคมดี) หมายถึงบุคคลที่มีความ
สัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ เพื่อนบ้าน ไม่ท�ำ ให้ผอู้ นื่ เดือดร้อน ไม่เอา
เปรียบผู้คนรอบข้าง
“แม่หญิงการะเกด” มีน้ำ�ใจ มีความเป็นกันเอง ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้ ใด ให้ความเคารพยกย่องผู้อื่นเสมอ แม้แรกๆ
จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับว่าที่แม่สามี แต่สุดท้ายก็ลงเอยกันได้
ด้วยดี นอกจากนี้ “แม่หญิงการะเกด” ก็ยังได้รับความรัก
ใคร่เอ็นดูจากบรรดาผู้หลักผู้ ใหญ่ทั้งหลาย ถึงขนาดได้ร่วม
วงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้วย จึงประมาณได้ ว่ า
“ออเจ้า” ต้องเป็นหญิงที่มี happy society ที่ดีทีเดียว
Happy Brain (ใฝ่รดู้ )ี หมายถึงบุคคลทีม่ คี วามตื่นตัว
กระตือรือล้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อปรับตัวให้
เท่าทัน และตั้งรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
“แม่หญิงการะเกด” เป็นหญิงที่ช่างซักถาม มีความสนใจใฝ่รู้
ดูจากการซักถาม “พระยาโกษาปาน” เป็นอย่างไร ถามไม่หยุด
ถึงเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆ อีกทั้งยังกระตือรือล้นที่จะไป

ตอบดีๆ มีรางวัล

วัดต่างๆ ตามที่ ได้เคยเรียนมาในประวัติศาสตร์ ถึงขนาด
“คุณพี่หมื่น” เองยังต้องออกปากว่า “ออเจ้าไปวัดมาทั่วทั้ง
จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th
อยุธยาแล้ว ไม่มีวัดใดให้เจ้าไปอีกแล้วหนา...”
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 4
Happy Money (สุขภาพเงินดี) หมายถึงบุคคลที่
“มาตรการภาษีสนับสนุนการมีบตุ ร สามารถลดหย่อนภาษีได้หวั ละ
มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน มีความสามารถและพึงพอใจ
60,000
บาท และค่าฝากครรภ์ ทำ�คลอดลดหย่อนได้ปลี ะ 60,000 บาท
ในการบริหารจัดการระบบการรับจ่ายและออมเงิน
เริ่มใช้มาตรการนี้ตั้งแต่วันที่ เท่าไร”
แม้จะไม่เห็นการใช้จา่ ยเงินของ “แม่หญิงการะเกด” เท่าใดนัก  
เฉลย: 1 มกราคม 2561
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกและจับสลากได้รับรางวัล กรุงเทพฯ: วิไล
แต่ “ออเจ้า” ก็สามารถซื้อได้ทุกอย่าง โดยมี “คุณพี่หมื่น”
กุศลวิศิษฏ์กุล; สุวรรณี อุตบุรี นครปฐม: ภัทรารัตน์ ชีระพันธุ์
เป็นผู้จ่ายให้ อีกทั้งในสมัยอยุธยา ข้าวในนาปลาในน้ำ�อุดม
สมบูรณ์ จึงไม่มีเหตุอะไรให้ ใช้เงินมากนัก นอกจากนี้เมื่อตอน   นครราชสีมา: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์ สมุทรปราการ: อัสนี ทองนิรมล
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ กาญจนบุรี: กฤษณา ดุลสุวรรณ
“แม่หญิงการะเกด” แต่งงานก็มีค่าสินสอดมากถึง 100 ชั่ง
รายชื่อผูท้ ต่ี อบถูก กรุงเทพฯ: พฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง นครปฐม:
เทียบค่าของเงินสมัยนี้ก็ว่ากันไปเป็นหลักร้อยล้านบาท ฉะนั้น
วิมาลา ชีระพันธุ;์ สุจติ รา ชีระพันธุ;์ สุปรียา วงษ์ชนื่
แล้วเรื่องการเงินนี้ บอกได้เลยว่า “ออเจ้า” ไม่ธรรมดา
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 5
Happy Work-life (การงานดี) หมายถึงการที่
“ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ใครที่ ได้รบั สมญาว่าเป็น
บุคคลมีความสบายใจในทีท่ �ำ งาน มีความรัก ความผูกพัน
ราชิ
นีแห่งขนมไทย”
และความภาคภูมิใจในองค์กร มีความมั่นใจในอาชีพ
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า 12
รายได้
หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
2561 (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณาส่งที่อยู่ของท่าน
หญิงสมัยอยุธยา ไม่อาจมีบทบาทการทำ�งานนอกบ้านได้
มาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล)
นอกจากการเป็นแม่บ้านแม่เรือนเท่านั้น แต่หากมองเรื่อง
ประกาศรายชื่อผูต้ อบถูก และได้รบั รางวัลในฉบับหน้า “ประชากร
งานในบ้ า นแล้ ว “แม่ ห ญิ ง การะเกด” มี ค วามสามารถ
และการพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 6 (สิงหาคม-กันยายน 2561)
เฉพาะตัวไม่ ใช่น้อย ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานคือ การร้อยมาลัย
การพับกลีบบัว ฯลฯ ไปจนถึงการเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
สร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาภายในครัวเรือน เช่น การคิดเมนู
อาหารแปลกใหม่ ทั้งมะม่วงน้ำ�ปลาหวาน กุ้งแม่น้ำ�เผาพร้อม
รีนา ต๊ะดี
น้ำ � จิ้ ม รสแซ่ บ การออกแบบและสั่ ง ทำ � กระทะเพื่ อ มาทำ �
reena.tad@mahidol.ac.th
หมูกระทะ การออกแบบเครื่องกรองน้�ำ ไว้ ใช้ ในครัวเรือน ฯลฯ
หลังจากการเดินทางอันยาวนานจากกรุงเทพฯ สิ้นสุดลง
หากเป็นสมัยนี้เมื่อสามารถคิดอะไรแปลกใหม่ได้ “แม่หญิง (ความเดิมตอนทีแ่ ล้ว) เราก็มาถึงเสียมเรียบในทีส่ ดุ เราเลือกพัก
การะเกด” คงได้เป็นเจ้าของธุรกิจกันไปบ้างแล้ว
โรงแรมเล็กๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากย่านถนนคนเดินมากนัก แต่ก็ห่าง
มากพอจากฉากความพลุกพล่านของนักท่องเที่ยว ร้านขายของ
วินิจฉัยความสุขทุกๆ มิติแล้ว อาจสรุปได้ว่า “แม่หญิง ทีร่ ะลึก ผับ บาร์ และตุก๊ ๆ!! ใช่แล้ว... ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านัน้
การะเกด” คงมีระดับคะแนนความสุขปริม่ ๆ 100 ทีเดียว เพราะ ที่มีตุ๊กๆ ที่เสียมเรียบก็มีเช่นกัน แล้วก็เรียกว่าตุ๊กๆ เหมือนกัน
ไม่เพียงแต่ “ออเจ้า” จะประคองตัวเองให้มคี วามสุขอยูไ่ ด้ ในยุค หลังจากสำ�รวจย่านถนนคนเดินแล้ว เรารับประทานอาหารท้องถิน่
สมั ย อยุ ธยาที่ แ ตกต่างกันอย่า งสิ้นเชิงกับ ยุค ปัจจุบัน แต่ยัง ของกัมพูชาอย่างอาม็อคและยำ�รากบัว ก่อนกลับไปพักผ่อน
ส่งต่อความสุขให้กับผู้คนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทำ�ให้ทีวี เอาแรงไว้สำ�รวจเสียมเรียบในวันต่อไป
กลับมาเป็นศูนย์รวมความสุขของคนในครอบครัวได้อีกครั้ง
เช้ า วั น รุ่ ง ขึ้ น เราว่ า จ้ า งรถตุ๊ ก ๆ ให้ พ าเราไปยั ง นครวั ด
ผูค้ นได้พกั ยกจากสังคมก้มหน้า อีกทัง้ กระแส “บุพเพสันนิวาส”
ก็มาแรง ทำ�ให้เรื่องของประวัตศิ าสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี (Angkor Wat) อันเลื่องชื่อทีด่ งึ ดูดให้นกั ท่องเทีย่ วจากทัว่ โลกมา
ของไทยถูกหยิบยกมาเป็น talk of the town กันมากขึ้น สัมผัสความอัศจรรย์ของสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 12
รายได้จากการท่องเที่ยวตามสถานที่สำ�คัญทางประวัติศาสตร์ บนเนื้อที่กว่า 820,000 ตารางเมตร สถานที่แห่งนี้สะท้อนถึง
ก็เพิ่มมากขึ้น event ต่างๆ พากันโหนกระแส “บุพเพสันนิวาส” ความรุง่ เรืองของอาณาจักรเขมรผ่านความยิง่ ใหญ่และสวยงาม
มาเป็ น theme มี ก ารแต่ ง กายกั น ด้ ว ยชุ ด ไทยสวยงาม ของตัวปราสาทที่ทำ�จากหิน
เรานัง่ รถตุก๊ ๆ ชมปราสาท
ผู้ ค นยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใสมี ค วามสุ ข ฉะนี้ แ ล้ ว ....จึ ง กล่ า วได้ ว่ า
“แม่หญิงการะเกด” สมควรเป็นบุคคลต้นแบบแห่งการสร้างสุข อื่นๆ ทีต่ งั้ อยูร่ อบๆ จนหมดวัน
เช่น นครธม และปราสาท
จริงๆ หนา ...  
บายน ที่มีความสวยงามไม่
* สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.happinometer.com แพ้ กั น การนั่ ง รถตุ๊ ก ๆ ชม
สถานที่ทางประวัติศาสตร์นั้น
aaaaaaaaa
นอกจากจะได้สมั ผัสธรรมชาติ
และบรรยากาศแบบสโลว์ไลฟ์
ภาพจากผู้เขียน
แล้ว ยังราคาไม่แพงอีกด้วย

เสียมเรียบ สามรอบ (รอบที่ 1)

aaaaaaaaa
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ประชากรต่างแดน
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ประชากรโลก กินไม่อิ่มนอนไม่หลับ: ความขัดแย้งและสภาพภูมิอากาศโลก

วันที่ 11 กรกฏาคม ของทุกปี เป็นวันประชากรโลก ซึ่งได้
กำ�หนดขึ้นโดยสหประชาชาติตั้งแต่ปี 2533 เพื่อให้ตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการเปลีย่ นแปลงทางประชากรและการเชื่อมโยง
กับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา จำ�นวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 7.6 พันล้านคน และ
คาดว่าจะเพิ่มเป็น 8.6 พันล้านคน ภายในปี 25731
ข้อมูลจากรายงาน 2018 Global Report on Food Crises2
คาดประมาณว่า ในปี 2560 มีประชากรประมาณ 124 ล้านคน
ใน 51 ประเทศ กำ�ลังเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหาร
ซึง่ เกิดจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะความขัดแย้งและความมัน่ คง
ภายในประเทศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่าง
รุนแรง การที่อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นราว 2-4 องศาเซลเซียส
รวมทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงของสภาพอากาศที่ เ ป็ น สาเหตุ ข อง
การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ความแห้งแล้ง น้�ำ ท่วม ภูเขาไฟระเบิด
ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบจนไม่สามารถผลิต
อาหารได้เพียงพอ ดังตัวอย่างในประเทศต่อไปนี้
ทวีปเอเชีย ประเทศที่ประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหาร
ขัน้ วิกฤตคือ ประเทศอัฟกานิสถาน เนื่องจากอยู่ในภาวะสงคราม
มายาวนานถึง 35 ปี มีประชากรราว 8.5 ล้านคน หรือร้อยละ
32 ของประชากรทัง้ หมด อยู่ในภาวะอดอยากและต้องการความ
ช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ อย่างเร่งด่วน

ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ขาดแคลนเทคโนโลยีขั้นพื้น
ฐานสำ�หรับระบบเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต ในช่วงปี 25152516 เกิดวิกฤตฝนแล้ง พื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 50-90 ของ
ประเทศได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง
กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกาใต้ เช่น กัวเตมาลา หนึ่งใน
สิ บ อั น ดั บ ของโลกที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
ภูมอิ ากาศโลกรวมทัง้ ภัยธรรมชาติอนื่ ๆ บ่อยครัง้ เช่น ในปี 2553
ประสบภัยจากภูเขาไฟ Pacaya ระเบิด มีผู้เสียชีวิต 1,500 คน
และ 500,000 คน ต้องไร้ที่อยู่ พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกมีสภาพ
ไม่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ ประเมินความเสียหายประมาณ
30,000 ล้านบาท ภัยธรรมชาติครั้งนั้นมีผลต่อการผลิตอาหาร
ในภาคเกษตรกรรมอย่างรุนแรง
สาธารณรัฐเฮติ แถบหมู่เกาะแคริบเบียน ประเทศขนาดเล็ก
ที่ ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนบ่อยครั้ง เช่น ในปี 2559
พื้นที่เกษตรกรรมของประเทศประมาณ ร้อยละ 75 เสียหาย มี
ผลทำ�ให้ราคาอาหารพื้นฐานสูงขึ้นจนเกินกำ�ลังซื้อของผู้บริโภค
ทำ�ให้ประชากรประมาณ 3.6 ล้านคน ขาดแคลนอาหาร และ
ในจำ�นวนนี้ 1.5 ล้านคน ขาดแคลนในระดับรุนแรงที่ ไม่สามารถ
ช่วยตนเองได้
ความมัน่ คงทางอาหารสำ�หรับประชากรโลกยังพอมีทางออก
Eric Holt-Gimenez, ผู้อำ�นวยการ Institute for Food and
Development Policy  เสนอแนวคิดการผลิตอาหารระดับชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤตโลกด้านอาหาร 7 มุมมอง ดังนี้
1) สนับสนุนการผลิตเพื่อการบริโภคระดับครัวเรือนโดยเน้น
รูปแบบสังคมชุมชน ระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจทีเ่ ป็นธรรมและรักษา
สิทธิในการผลิตอาหารปลอดภัย
2) ประกันราคาผลผลิตให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ในราคาที่
เป็นธรรม
3) สนับสนุนหรือชะลอการขยายการผลิตพลังงานเชือ้ เพลิง
ที่ใช้ผลผลิตการเกษตรเป็นสารเริ่มต้น
4) ทบทวนมาตรการเพื่อการลงทุนสินค้าเพื่อการบริโภค
5) สนับสนุนธุรกิจเพื่อการเกษตรขนาดเล็ก
6) สนับสนุนเกษตรเชิงนิเวศน์ โดยชุมชนเป็นหุ้นส่วนในการ
ผลิตและการบริหารจัดการ
สงครามกลางเมืองและสภาพอากาศเป็นสาเหตุหลัก
7) เน้นระบบความเท่าเทียมเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมชุมชน
ของการขาดแคลนอาหารในอัฟกานิสถาน
ภาพ https//www.unicef.org/infobycountry/afghanistan_46791.html
ในการผลิตอาหาร
ทัง้ 7 แนวคิดนีจ้ ะทำ�ให้ประชากรโลกกินอิม่ นอนหลับหรือไม่
กลุ่ ม ประเทศเอเชี ย ตะวั น ออกกลาง ประเทศที่ มี ภ าวะ
ขาดแคลนอาหารระดับรุนแรงได้แก่ อิรกั ซีเรีย และเยเมน ภาวะ ต้องทดลองและติดตาม
อดอยากที่รุนแรงในซีเรียที่น่าสลดใจคือเด็กอายุต่ำ�กว่า 5 ปี 1
United Nations (UN). 2018. World Population Prospects: The 2017
ประมาณ 86,000 คน มี ภ าวะทุ พ โภชนาการระดั บ รุ น แรง Revision.
Population Division.
เช่นเดียวกับเด็กในประเทศเยเมน 1 ใน 10 คนที่ขาดสารอาหาร 2Food Security Information Network (FSIN). 2018 The Global Report
on Food Crises 2018).
ทวีปแอฟริกา เช่น ประเทศเอธิโอเปีย มีประชากรราว 10
aaaaaaaaa
ล้านคน ที่อดอยากเพราะการผลิตอาหารไม่เพียงพอเนื่องจาก
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มองลักษณะการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้สูงอายุในครัวเรือน
แบบที่ต่างไป .... ได้หรือไม่?

ในช่วงนี้ ผูเ้ ขียนดูแลนักศึกษาเพื่อทำ�วิทยานิพนธ์อยูห่ ลายคน
มีอยู่ 2-3 คน ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับผูส้ งู อายุ จึงทำ�ให้ ได้มีโอกาสพินจิ
พิเคราะห์งานศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุในประเทศไทย กล่าว
ได้วา่ งานเกือบทัง้ หมดศึกษาผูส้ งู อายุในภาพของปัจเจก ไม่วา่ จะ
เป็นเรื่องของการอยู่อาศัย สุขภาพ ความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำ�วัน การดูแล การออม ฯลฯ ..... แต่ถ้าเราจะมอง
เรื่องเหล่านี้ ให้อยู่ ในภาพของครัวเรือนบ้าง! จะเป็นอย่างไร?
ผู้เขียนคิดว่าเป็นไปได้และน่าสนใจไม่น้อย
ผู้เขียนขอยกประเด็นของ ‘ลักษณะการอยู่อาศัยร่วมกัน
ในครัวเรือน’ เพราะเป็นเรื่องแรกๆ ทีศ่ กึ ษากัน ทีผ่ า่ นมาเรารูว้ า่
มีผู้สูงอายุร้อยละเท่าไรที่อยู่คนเดียว และอีกร้อยละเท่าไรที่อยู่
ร่วมกับผู้อื่น แต่เราไม่รู้เลยว่ามีครัวเรือนผู้สูงอายุ (ครัวเรือน
ที่มีผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน อาศัยในครัวเรือน) มาก
น้อยเท่าไรเมื่อเทียบกับครัวเรือนทัง้ หมด ครัวเรือนผูส้ งู อายุมกี าร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงอย่างไร หรือจากครัวเรือนผู้สูงอายุ
มากน้อยเท่าไรเป็นครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเป็นหัวหน้าครัวเรือน
เป็นต้น การจะตอบคำ�ถามเหล่านี้ ได้ เราต้องศึกษาลักษณะ
การอยู่อาศัยในภาพของครัวเรือน จากข้อมูลสำ�มะโนประชากร
หรือจากข้อมูลการสำ�รวจต่างๆ ของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
ทีม่ กี ารจัดเก็บข้อมูลเป็นครัวเรือนโดยบันทึกลักษณะทางประชากร
เศรษฐกิจ สังคม ที่สำ�คัญของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนนั้นๆ
ข้อมูลดังกล่าวเริ่มจากครัวเรือนทั้งหมด นำ�มาแบ่งออกเป็น
2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) ครัวเรือนผู้สูงอายุ และ 2) ไม่ ใช่ครัวเรือน

ผูส้ งู อายุ (ไม่มผี ทู้ อ่ี ายุ 60 ปีขน้ึ ไป อาศัยในครัวเรือน) จากครัวเรือน
ผูส้ งู อายุ แบ่งต่อได้อกี 2 กลุม่ คือ 1.1) ครัวเรือนทีผ่ สู้ งู อายุเป็น
หัวหน้าครัวเรือน และ 1.2) ครัวเรือนทีผ่ สู้ งู อายุไม่ได้เป็นหัวหน้า
ครัวเรือน กลุ่มย่อยๆ ทั้งสองนี้ ก็สามารถแบ่งต่อได้อีกโดยใช้
กลุ่มอายุ ต่ำ�กว่า 15 ปี 15-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป (วัยเด็ก
วัยทำ�งาน และวัยสูงอายุ ตามลำ�ดับ) ของสมาชิกในครัวเรือน
เป็นตัวแบ่ง สำ�หรับครัวเรือนที่ ไม่มีผู้สูงอายุ ก็สามารถแบ่งเป็น
กลุ่ ม ย่ อ ยๆ โดยใช้ เ กณฑ์ ก ลุ่ ม อายุ 3 กลุ่ ม ของสมาชิ ก ใน
ครัวเรือนเป็นตัวแบ่งเช่นกัน การแบ่งเช่นนี้ ทำ�ให้เกิดลักษณะ
การอยูอ่ าศัยร่วมกันในครัวเรือนในอีกมิติ อย่างน้อยก็ 10 รูปแบบ
ดังนี้ (ดูแผนภาพ)
ผู้เขียนเห็นว่าการแบ่งข้างต้น อาจเหมาะสมกว่าการแบ่ง
แบบเดิมๆ ที่แบ่งเป็น เช่น ครัวเรือนเดี่ยว ครัวเรือนขยาย
ครั ว เรื อ นที่ ผู้ สู ง อายุ อ ยู่ กั บ หลาน (ครั ว เรื อ นแหว่ ง กลาง)
สำ � หรั บ การศึ ก ษาบางประเด็ น โดยเฉพาะที่ ไ ปสั ม พั น ธ์ กั บ
เชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น การศึกษารูปแบบการบริโภค การใช้จา่ ย
หรือการออมของครัวเรือน เพราะการแบ่งแบบที่ผู้เขียนเสนอ
อย่างน้อยก็เอาอายุของสมาชิกในครัวเรือนมาใช้ร่วมเพื่อเป็น
เกณฑ์แบ่ง
ทั้ ง หมดนี้ ผู้ เ ขี ย นไม่ ไ ด้ ค าดหวั ง ว่ า ผู้ ที่ ได้ อ่ า นจะต้ อ ง
เห็นพ้องด้วยทุกคน แต่ตอ้ งการเพียงเป็นเชือ้ เพื่อจุดประกาย
ให้ ผู้ ที่ ส นใจได้ ห าแนวทางการศึ ก ษาใหม่ ๆ ขึ้ น จากเดิ ม
เท่านั้นเอง........
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

กัญญาพัชร สุทธิเกษม
kanyapat.sut@mahidol.edu

คนทำ�งานมีความสุข เพิ่มผลิตภาพ องค์กรยั่งยืน

สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็น หยุดงาน และจำ�นวนวันที่เสียไปเนื่องจากอุบัติเหตุลดน้อยลง
รากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย เพราะเป็นแหล่งจ้างงานสำ�คัญ ไปด้วย (ดูตาราง)
แต่ทผี่ า่ นมา พบว่า SME เกือบทัง้ หมดเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูล
ปี 2557 พบว่า ประเทศไทยมี SME 2,736,744 ราย แต่มีเพียง
ค่าสถิติ
ปี 58 ปี 59 ปี 60
586,958 รายเท่านั้นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยเป็น SME จำ�นวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
11 6
5
ขนาดกลางเพียง 12,812 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ SME ถึงขั้นหยุดงาน
ทั้งหมด และระหว่าง ปี 2555-2558 มี SME ที่ยกเลิกกิจการ
150 200 250
สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการประคับประคองรากฐานเศรษฐกิจและ จำ�นวนพนักงาน
พัฒนาให้เกิดความยั่งยืน จึงเป็นความท้าทายของประเทศไทย อัตราความถีข่ องการประสบอันตราย 30.6 12.5 8.3
(ราย: 1,000,000 ชม. การทำ�งาน)
เมื่อปี 2559 – 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง จำ�นวนคนหยุดงานมากกว่า 3 วัน
6 2
2
อุตสาหกรรม ได้ดำ�เนิน “โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุข
20.9 15.5 14
ภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” โดยมี จำ�นวนวันที่เสียไปเนื่องจากอุบัติเหตุ
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภาพโดยมีคนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็น
ปัจจัยความสำ�เร็จประการหนึ่งที่จะช่วยให้ SME เติบโตอย่างมี
“ผลลัพธ์ที่ ได้จากกิจกรรมสร้างสุขภาวะ “ได้ผลเกินคาด” เพราะ
คุณภาพ และสร้างความตระหนักให้ SME เห็นความสำ�คัญของ พนักงานเกิดแรงจูงใจ...มันมีความซึมซับแล้วก็มีความสุข พนักงาน
การเพิ่มผลิตภาพ บนความเชื่อมั่นการเป็นองค์กรแห่งความสุข เขามีความสุข...ผลประโยชน์ท่ีได้จากการทำ�ตรงนีจ้ งึ เกินคาด แต่จริงๆ
ตามหลักของ Happy Workplace ซึ่งจะนำ�องค์กรที่เป็น SME ผลประโยชน์มีได้หลายอย่างทั้งผู้บริหาร พนักงาน คือความสัมพันธ์
ไปสู่การเพิ่มผลิตภาพที่ยั่งยืน
ระหว่างเพื่อนร่วมงานก็ดีขึ้น team work ดีขึ้น แล้วก็ทำ�ให้ฝ่าย
การดำ�เนินโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น สถาบันวิจยั ประชากร
และสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ เ ข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในด้ า น
“การติดตามและประเมินผลการดำ�เนินโครงการส่งเสริม
ผลิ ต ภาพและสุ ข ภาวะองค์ ก รในวิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม”* โดยมี บ ทบาทด้ า นการติ ด ตามและ
ประเมินผลการดำ�เนินงานกิจกรรมนำ�ร่อง ทดสอบรูปแบบ
การพั ฒ นาผลิ ต ภาพควบคู่ ไ ปกั บ การสร้ า งสุ ข ภาวะองค์ ก ร
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำ�นวน 159 แห่งที่
เข้าร่วมโครงการ และนำ�ข้อเสนอแนะที่ ได้มาพัฒนาปรับปรุง
การดำ�เนินงานต่อไป

บริหารกับพนักงานใกล้ชดิ กันมากขึน้ ด้วย... และมีอยูอ่ ย่างหนึง่ ทีก่ ลับ
หายไป ก็คอื การยึดครองจากพนักงาน คือแต่กอ่ นพนักงานก็จะเรียกนูน่
เรียกนี่ จะเอาโน่นเอานีจ่ ากบริษทั แต่พอทำ�กิจกรรมแล้วก็หายไป ก็ไม่ได้
หมดนะ แต่นอ้ ยลงมาก...”2 (ผูบ้ ริหารจาก SME ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ)

ผลิตภาพ จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า องค์กรนั้นเห็นถึง “คุณค่า
ของความเป็นมนุษย์” ของคนทำ�งานในองค์กรมากน้อยแค่ไหน
ผลิตภาพที่มีคนเป็นศูนย์กลาง จะนำ�ไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทั้ง
ด้านการเงินและด้านที่ ไม่ ใช่การเงิน ได้แก่ การมีอิสรภาพใน
การทำ�งาน ความรูส้ กึ มัน่ คง ความพอใจในงาน การมีสมั พันธภาพ
ทีด่ ี และมีความร่วมมือระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน เป็นต้น ซึง่
เหล่านี้มีความจำ�เป็นที่ทำ�ให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย
จากการศึกษาพบว่า การส่งเสริมสุขภาวะในองค์กร มีส่วน ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับพนักงาน เพื่อผลักดันให้
สำ � คั ญ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำ � งานของพนั ก งาน องค์กรเดินหน้าไปสู่ความยั่งยืน
ให้ ดี ขึ้ น ถึ ง แม้ ป ริ ม าณงานจะมากเท่ า เดิ ม แต่ บ รรยากาศ
การทำ�งานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย SME ที่เข้าร่วมโครงการ *ได้รับทุนสนับสนุนการดำ�เนินการจาก สำ�นักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม  
งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมปี 2560
มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.7 และพบว่าร้อยละ 99.2 กรมส่
1, 2
กษาฉบับสมบูรณ์ “โครงการติดตามและประเมินผลการ
ของ SME มีบรรยากาศความร่วมมือในการทำ�งานดีขนึ้ หลังจาก ดำ�เนิจากรายงานผลการศึ
นโครงการการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลาง
1
ส่งเสริมความสุขในองค์กร
และขนาดย่อม” สำ�นักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำ�ปี 2560

มีตัวอย่าง SME ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า สถานที่ทำ�งาน
มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมากขึ้น หลังจากที่มีการส่งเสริมสุข
ภาวะในองค์ ก ร โดยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล สถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ
3 ปี ระหว่างปี 2558-2559 (ช่วงก่อนเข้าร่วมโครงการฯ)
กับข้อมูลสถิติอุบัติเหตุในปี 2560 (หลังเข้าร่วมโครงการฯ)
พบว่าอุบัติเหตุลดลงอย่างชัดเจน ส่งผลให้มีพนักงานที่ต้อง

aaaaaaaaa
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นานาสาระประชากร

ปราโมทย์ ประสาทกุล

pramote.pra@mahidol.ac.th

มองโลกในแง่ดีในวันสงกรานต์ 2561

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ผม(ยัง)ทำ�งานอยู่ จัดงาน
จิตใจและความรู้สึกของเรามีส่วนกำ�หนดความเป็นผู้สูงอายุ
ฉลองวั น สงกรานต์ เ ช่ น ทุ ก ปี ที่ ผ่ า นมา ในช่ ว งเช้ า มี พิ ธี ร ดน้ำ � มาถึงวันนี้ ผมเป็น “ผู้สูงอายุ” อย่างสมบูรณ์แล้วตามนิยามใน
ขอพรผู้ ใหญ่ มีงานเลีย้ งอาหารกลางวันตอนเทีย่ ง และมีกจิ กรรม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และอยู่ใน “วัยชรา” ตาม
สันทนาการในช่วงบ่าย
ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
แต่ ใจของผมยังไม่รู้สึกว่าตัวเอง “แก่” คงเป็นไปดังวลีที่ว่า
ไม่อยากจะเชื่อว่าปีนี้ผมเป็น “ผู้ ใหญ่” นั่งเป็นลำ�ดับที่สอง “สูงวัย แต่ (ใจ) ไม่แก่” หรือ “อายุเป็นเพียงตัวเลข” นัน่ แหละครับ
เมื่อเรียงตามวัย เรานั่งอยู่บนเวทียกพื้นสูง เมื่อมองลงไปเห็น
“เพื่อนร่วมงาน” รุ่นน้อง รุ่นลูก รุ่นหลาน เกือบร้อยคน เข้าแถว
ผมคอยสังเกตตัวเองว่าเมื่อมีอายุมากขึ้น จิตใจของเรา
ทยอยกันขึ้นมารดน้ำ�ขอพรจากพวกเรา
เปลี่ยนไปอย่างไร แน่นอนว่าความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ของ
เราย่อมเปลี่ยนไปบ้างตามประสบการณ์ชีวิตที่สะสมเพิ่มพูน
เมื่อประเพณีก�ำ หนดบทบาทให้เราต้องเป็นผู้ ให้พร เราก็ตอ้ ง มากขึน้ แต่บางครัง้ ผมก็ตอ้ งเตือนตัวเองว่าอายุมากถึง ปูนนีแ้ ล้ว  
สรรหาพรมาอวยให้ผู้ที่มารดน้ำ�แต่ละคน “ขอให้..(ชื่่อ..ถ้าจำ�ได้) ควรรู้จักหักห้ามใจและควบคุมอารมณ์ เมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้ว
มีความสุขทั้งกายและใจ...ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้... ก็ ไม่ควรตัดสินใจกระทำ�การใดๆ อย่างหุนหันพลันแล่น ผมกำ�ลัง
ขอให้ประสบความสำ�เร็จในชีวิตการทำ�งานและครอบครัว... เตือนตัวเองว่าผูส้ งู อายุตอ้ งครองสติให้ ได้ตลอดเวลา ขอเพียงว่า
คิดหวังสิ่งใด ก็ขอให้สมปรารถนา...นะครับ”
อย่าให้คลื่นสมองของผม เสื่อมลงจนไม่มสี ติจะให้ครองก็แล้วกัน
เป็น “ผู้สูงอายุ” เต็มตัวแล้วสิเรา !!!
การมานั่งเป็นผู้ ใหญ่ยื่นสองมือรอให้ผู้น้อยรดน้ำ�แล้วกล่าว
ให้พร โดยเฉพาะได้ที่นั่งในลำ�ดับต้นๆ เมื่อเรียงตามวัย เช่นนี้
ทำ�ให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว ผมคิดอยู่
เสมอว่าความเป็นผูส้ งู อายุของคนเราจะถูกกำ�หนดโดย “สังขาร”
“สังคม” และ “จิตใจหรือความรู้สึกของตัวเอง”
คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นจนเลยวัยกลางคนแล้ว สมรรถภาพ
การทำ�งานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายก็จะถดถอยลง กิจกรรม
ที่เคยทำ�ได้คล่องแคล่วเมื่อยังหนุ่มสาวก็อาจเฉื่อยช้าลงบ้างเมื่อ
อายุมากขึ้น ผมต้องเตือนสติตัวเองอยู่บ่อยๆ ให้เจียมสังขาร
เราอายุ ม ากแล้ ว จะโลดโผนโจนทะยานอย่ า งเด็ ก ๆ ไม่ ไ ด้
ความคล่องตัว การทรงตัว และการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ
อาจไม่ว่องไวดังใจคิด สังขารที่เสื่อมถอยลงเป็นสัญญาณเตือน
ให้เราตระหนักว่าเราก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้สูงอายุแล้ว
สั ง คมจะกำ � หนดบทบาทของผู้ สู ง อายุ ไ ว้ เ ป็ น บรรทั ด ฐาน
เมื่อเราอายุมากขึ้น สถานะทางสังคมของเราก็เปลี่ยนไปด้วย  
จากทีเ่ คยเป็นเด็กๆ เป็นวัยรุน่ เมื่ออายุยงั น้อย ก็กลายเป็นผู้ ใหญ่
เป็นผูอ้ าวุโส เป็นผูส้ งู อายุทคี่ นอายุนอ้ ยๆ ให้ความเกรงใจ ผมต้อง
เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นผู้ ใหญ่แล้ว ก็ต้องประพฤติปฏิบัติตน
ให้สมที่เป็นผู้ ใหญ่ อย่าทำ�ตัวให้คนเขานินทาว่าเป็นเฒ่าหัวงู
เฒ่าเจ้าเล่ห์ เฒ่าทารก ฯลฯ ธรรมะที่ผู้สูงอายุพึงมีไว้เป็นหลัก
กำ�กับความประพฤติของตน คือ พรหมวิหาร 4 อันได้แก่ เมตตา
(ปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข) กรุณา (คิดช่วยเขาให้
พ้นทุกข์) มุทติ า (ยินดีเมื่อผูอ้ นื่ อยูด่ มี สี ขุ และมีจติ ผ่องใสเบิกบาน
อยูเ่ สมอ) อุเบกขา (วางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียง ด้วยรักและชัง)

ประเทศไทยจะรับมือกับสังคมสูงวัยในอนาคตอย่างไร
ขณะที่นั่งอยู่บนเวที ผมคะเนว่าประมาณครึ่งหนึ่งของน้องๆ
ชาวสถาบันฯ ที่กำ�ลังต่อแถวรอรดน้ำ�อยู่ขณะนี้อายุยังไม่ถึง
40 ปี หมายความว่าพวกเขายังไม่เกิดเมื่อผมเข้ามาเริม่ ทำ�งานใน
สถาบันฯ แห่งนี้ ผมมองเห็นภาพระลอกคลื่นของคนรุ่นใหม่
ที่ทยอยหนุนเนื่องกันเข้ามา ในขณะที่คนรุ่นเก่าอย่างผมก็ทยอย
จากไป และกลายเป็นผู้สูงอายุ
ผมนึกถึงประเทศไทย “ประชากรรุน่ เกิดล้าน” หรือคนทีเ่ กิด
ระหว่างปี 2506 ถึง 2526 ซึ่งเป็นคลื่นยักษ์ประชากร กำ�ลังจะ
กลายเป็นผู้สูงอายุในอีกไม่ชัา คาดประมาณว่าในอีกประมาณ
15 ปี ข้ า งหน้ า นี้ ประเทศไทยจะเป็ น “สั ง คมสู ง วั ย ระดั บ
สุดยอด” ทีม่ ปี ระชากรอายุ 65 ปีขนึ้ ไปมากถึง 20% เมื่อถึงเวลานัน้
คนที่มีอายุสูงกว่า 65 ปีก็จะมีจำ�นวนมากกว่าเด็กที่มีอายุต่ำ�กว่า
15 ปี
มีข้อกังวลว่าประเทศไทยจะรับมือกับ “สังคมสูงวัยระดับ
สุ ด ยอด” ไหวหรือเมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้น ค่าใช้จ่ายทั้งของ
แต่ละคน ครอบครัว ชุมชน และรัฐ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุ ให้เพียงพอต่อการยังชีพ การดูแลรักษา พยาบาล และ
การอยู่อาศัยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ถ้าเรามองโลกในแง่ดี ... เราก็อาจไม่ต้องกังวลใจมากนัก
ที่ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด แม้การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรที่เกิดขึ้นจะเป็นไป
อย่าง “พลิกโลก” ก็ตาม ในมุมมองด้านที่ดี คนไทยจะมีการ
ปรับตัวอย่างขนานใหญ่ให้อยูร่ อดได้ ในสังคมทีม่ ผี สู้ งู อายุมากกว่า
เด็กในอนาคตอันใกล้นี้
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ด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ ท่ี ม องเห็ น ชั ด เจนว่ า โครงสร้ า งอายุ ข อง
การปรับตัวในเรื่องทีอ่ ยูอ่ าศัย สิง่ แวดล้อม และนวัตกรรม
ประชากรจะเป็นเช่นไรในอีกไม่นาน บวกกับความก้าวหน้าทาง ต่างๆ
วิทยาการและเทคโนโลยี คนรุน่ ใหม่จะปรับพฤติกรรมของตนเอง
เพื่อหลีกเลีย่ งปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ กับตนเมื่อเป็นผูส้ งู อายุในวันหน้า
ขณะนีส้ งั คมไทยกำ�ลังปรับสภาพไปตามการเปลีย่ นโครงสร้าง
อายุของประชากรที่มีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ต่อไปการสร้าง
คนรุ่นใหม่จะระมัดระวังในการกินอาหารมากขึ้น หลีกเลี่ยง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย การวางผังเมือง การออกแบบการขนส่ง
อาหารที่จะนำ�ไปสู่ โรคภัยไข้เจ็บในวันหน้า คนรุ่นใหม่จะใส่ ใจใน คมนาคม อาคารสถานที่สาธารณะ จะนำ�เอาประเด็นเรื่อง
เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพมากขึน้ คนไทยจะกินอาหารหวาน อาหาร การสูงวัยของประชากรมาพิจารณาร่วมด้วยทั้งสิ้น
เค็ม และอาหารทีม่ ไี ขมันสูงน้อยลง รัฐอาจมีกฎหมายควบคุมส่วน
ประกอบของอาหารในตลาด
คนรุ่นใหม่จะสร้างที่อยู่อาศัยจะคิดเผื่อสำ�หรับตนเองเมื่อ
มีอายุสงู ขึน้ ทัง้ ประตูทางเข้าทางออก พืน้ บ้าน ห้องนอน ห้องน้�ำ
เทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์และสาธารณสุขจะ ของบ้ า นที่ จ ะสร้ า งขึ้ น ใหม่ แ ละบ้ า นเก่ า ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ต่ อ เติ ม
พัฒนาก้าวหน้าขึ้น โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จะลดน้อยลง และโรค จะสะดวกต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
หลายชนิดที่ยากจะรักษาในวันนี้ก็จะมีวิธีการรักษาให้หายได้ ใน
วันหน้า คนรุ่นใหม่จะมีชีวิตที่มีสุขภาพดียืนยาวขึ้น ซึ่งเท่ากับจะ
ถนนหนทาง สถานีขนส่งคมนาคม ยานพาหนะสาธารณะ
มีชีวิตที่ต้องพึ่งพาหรือเป็นภาระกับคนอื่นสั้นลง
เช่น รถโดยสาร รถไฟ รถไฟฟ้า อาคารสถานที่สาธารณะ เช่น
โรงพยาบาล สวนสาธารณะ จุดพักรถ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า
คนรุ่ น ใหม่ จ ะถื อ เอาการออกกำ � ลั ง กายเป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ จะออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้สูงอายุ
คนรุ่ น ใหม่ จ ะตระหนั ก ว่ า การออกกำ � ลั ง กายจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพและช่ ว ยป้ อ งกั น โรคไม่ ติ ด ต่ อ หลายชนิ ด เป็ น ต้ น ว่ า
ทุกวันนี้มีการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อช่วยในการ
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคซึมเศร้า พวกเขาจะ ดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์
ตระหนักว่าการออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�และสม่�ำ เสมอจะช่วยให้ เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงผู้สูงอายุที่นอน
พวกเขาเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีต่อไปในวันหน้า
ติดเตียง เครื่องมือเฝ้าระวังผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งการผูด้ แู ล แอปพลิเคชัน
ต่างๆ ที่ช่วยผู้สูงอายุหาความรู้ ความบันเทิง และติดต่อทาง
คนรุ่นใหม่จะวางแผนชีวิตของตนเองเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่พอ โซเชียลมีเดีย ในอนาคตจะมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยยกระดับ
มีพอกินเมื่อออกจากวัยทำ�งานในอนาคต พวกเขาจะเริ่มออม คุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ตั้งแต่อายุยังน้อย พวกเขาจะวางแผนตั้งแต่การเลือกเรียนสาย
วิชาการและวิชาชีพ พวกเขาจะเปลีย่ นนิสยั เป็นคนมีวนิ ยั ทางการ
ถ้าคนไทยไม่ปรับตัว ... อะไรจะเกิดขึ้น
เงิน รู้จักเก็บออมและมัธยัสถ์ และพวกเขาจะรักษาสุขภาพเพื่อ
จะได้ทำ�งานต่อไปให้นานที่สุด โดยไม่มีอายุเกษียณ ทั้งนี้ สังคม
ผมลองตัง้ คำ�ถามง่ายๆ ว่าอะไรจะเกิดขึน้ .. ถ้าคนไทยไม่ปรับตัว
จะเปิดโอกาสให้คนทำ�งานได้ยาวนานขึน้ และรัฐจะออกกฎเกณฑ์ หรื อ ปรั บ ตั ว ไม่ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งอายุ ข อง
ต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการทำ�งานของผู้สูงอายุและเปิดช่องทางใน ประชากรทีเ่ ป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงครัง้ นี้ เช่น คนไทยยัง
การออมสำ�หรับเป็นรายได้เพื่อการยังชีพในวัยสูงอายุ
ขาดวินัยในการกิน การออม และการใช้ชีวิต คนไทยยังไม่นิยม
ออกกำ�ลังกาย บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทัง้ ส่วนบุคคลและสาธารณะ
คนรุน่ ใหม่จะปรับเปลีย่ นทัศนคติตอ่ การมีชวี ติ อยู่ คือต้องการ การคมนาคม ขนส่ง ถนนหนทางยังเป็นแบบเดิม...อะไรจะเกิดขึน้
มีชีวิตอยู่อย่างมีอิสระและไม่เป็นภาระ คนรุ่นใหม่จะไม่กลัว
ความตาย เมื่อถึงวาระที่ต้องตาย ก็จะขอตายอย่างสงบและ
ประเทศไทยจะมีผปู้ ว่ ยด้วยโรคเรือ้ รังที่ไม่ตดิ ต่อเพิม่ จำ�นวนขึน้
มีศักดิ์ศรี ไม่ทุกข์ทรมาน และไม่ต้องการให้ยื้อชีวิตไว้
อย่างมาก เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันเลือด โรคหัวใจ
โรคสมองเสื่อม ฯลฯ จะเกิดความยากจนในกลุม่ ประชากรสูงอายุ
ผู้คนจะมีความยากลำ�บากในการใช้ชีวิต คนหนุ่มสาวและคนใน
วัยแรงงานจะมีภาระหนักมากในการดูแลผูส้ งู อายุ ค่าใช้จา่ ยเพื่อ
ให้เป็นสวัสดิการแก่ผสู้ งู อายุ ทัง้ เบีย้ ยังชีพ และค่ารักษาพยาบาล
จะเป็นภาระหนักอย่างยิ่งของครอบครัวและของรัฐ
อย่างไรก็ตาม ผมก็ยงั มองโลกในแง่ดี คนไทยกำ�ลังปรับตัว
เพื่อรองรับ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” อย่างเอาจริงเอาจัง
อยู่ ในขณะนี้
aaaaaaaaa
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

วิทยาศาสตร์

วิ ท ยาศาสตร์ คื อ องค์ ค วามรู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการสั ง เกต
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ด้วยการใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และมีหลักฐานที่พิสูจน์ ได้ด้วยเหตุผล
วิ ท ยาศาสตร์ ไม่ ใช่ เ ป็ น เพี ย งแค่ ก ารรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง ในโลก
และจั ก รวาลเท่ า นั้ น แต่ ยั ง เป็ น หนทางที่ จ ะรู้ จั ก และเข้ า ใจใน
ปรากฏการณ์และสิ่งต่างๆ ด้วย
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ก็ ไม่ได้เป็นความจริงที่
แน่นอนตลอดไป เพราะวิทยาศาสตร์จะเปิดกว้างให้มีการทบทวน
และแก้ ไขเมื่อมีหลักฐานใหม่ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึง
เริ่มต้นด้วยการคาดการณ์อย่างเป็นระบบ หรือที่เรียกว่าการตั้ง
สมมุติฐาน (ความเชื่อ ข้ออ้าง) ตามด้วยการทดลองที่เข้มงวดและ
ทำ�ซ้ำ�หลายๆ ครั้ง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นผลลัพธ์จาก
การทดลอง
วิทยาศาสตร์ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง ไม่ได้ต้ังอยู่บนความคิดเห็น
หรือความพึงพอใจ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ถูกออกแบบ
มา เพื่อให้เกิดการท้าทายในความคิดด้วยการวิจัย สิ่งหนึ่งที่สำ�คัญ
ยิ่งในกระบวนการวิทยาศาสตร์คือ วิทยาศาสตร์มีจุดสนใจอยู่ที่
โลกธรรมชาติเท่านั้น โดยไม่สนใจในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
วิ ท ยาศาสตร์ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ใหญ่ คื อ วิ ท ยาศาสตร์
ธรรมชาติ ซึ่งศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ กับวิทยาศาสตร์
สังคม ซึ่งศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสังคม โดยทั้งสองกลุ่มนี้เป็น
วิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ หมายถึง องค์ความรู้จะต้องมาจาก
ปรากฏการณ์ที่สังเกตได้ และสามารถทดสอบความถูกต้องได้ด้วย
ถ้าทำ�การศึกษาภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ม าจากการทำ � วิ จั ย ที่ ใ ช้ วิ ธี ท าง
วิทยาศาสตร์ (scientific method) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
		v ทำ�การสังเกต หมายถึง ตั้งใจดูในสิ่งหรือปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้น
		v ตั้งคำ�ถามในสิ่งที่สังเกต และเก็บรวบรวมข้อมูลที่
สามารถวัดได้
		v ตั้งสมมุติฐาน รวมถึงทำ�การพรรณนาเบื้องต้นในสิ่งที่
ได้สังเกต และทำ�การพยากรณ์
		v ทดสอบสมมุติฐานและคำ�พยากรณ์ ด้วยการทดลอง
ที่สามารถทำ�ซ้ำ�ได้
		v วิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการทดลองและสรุปผล ซึ่ง
อาจยอมรับสมมุติฐาน ปฏิเสธสมมุติฐาน หรือดัดแปลงสมมุติฐาน
ก็ ได้ ถ้าจำ�เป็น
		v ทำ�การทดลองซ้�ำ อีก จนกระทัง่ ไม่มขี อ้ แตกต่างระหว่าง
สิ่งที่สังเกตกับทฤษฎีเหลืออยู่
โดยข้อสุดท้ายมีความสำ�คัญเพราะ “ถ้าไม่สามารถทำ�ซ้�ำ ได้
ก็จะไม่เป็นวิทยาศาสตร์”
ข้อเน้นที่สำ�คัญของวิธีทางวิทยาศาสตร์ คือ
		v สมมุติฐานต้องสามารถทดสอบได้ และอาจพิสูจน์ว่า
เป็นเท็จ (falsifiable) ได้ด้วย
		v การวิจยั ต้องใช้ทง้ั การให้เหตุผลแบบนิรนัย (deductive
reasoning) และการให้เหตุผลแบบอุปนัย (inductive reasoning)

การให้เหตุผลแบบนิรนัยเป็นกระบวนการของการใช้ขอ้ ตัง้ (premise)
ที่เป็นความจริง เพื่อนำ�ไปสู่ข้อสรุปที่เป็นความจริงทางตรรกะ
ส่วนการให้เหตุผลแบบอุปนัย เป็นกระบวนการที่ตรงกันข้าม
		v การทดลองต้องมีทั้งตัวแปรอิสระ (independent
variable) คือตัวแปรที่ไม่เปลีย่ นแปลง และตัวแปรตาม (dependent
variable) คือตัวแปรที่เปลี่ยนแปลง
		v การทดลองต้ อ งมี ทั้ ง กลุ่ ม ทดลอง (experimental
group) และกลุ่มควบคุม (control group) ซึ่งกลุ่มทดลองเป็น
กลุม่ ทีม่ กี ารเพิม่ ตัวแปรเข้าไป ส่วนกลุม่ ควบคุมเป็นกลุม่ ทีป่ ล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยกลุ่มควบคุมจะเป็นกลุ่มที่กลุ่มทดลองใช้
เปรียบเทียบเพื่อดูผลกระทบของตัวแปรที่ ใส่เพิ่มลงไป
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เป็นความจริงเชิงประจักษ์ แต่ก็เปิด
โอกาสให้ พิ สู จ น์ ว่ า เป็ น เท็ จ ได้ ถ้ า มี ห ลั ก ฐานใหม่ ม าสนั บ สนุ น
ดังนัน้ จึงไม่มที ฤษฎีใดเลยทีจ่ ะเป็นจริงตลอดไป เพราะวิทยาศาสตร์
ยอมรับแนวคิดที่ว่า ความรู้เชิงประจักษ์ ไม่มีความแน่นอน
ตัวอย่างทฤษฎีหรือความรูท้ างวิทยาศาสตร์ทยี่ อมรับและถือว่า
เป็นความจริงในอดีต แต่ปจั จุบนั ถูกแทนทีด่ ว้ ยทฤษฎีใหม่ ได้พฒ
ั นา
เป็นศาสตร์ ใหม่ หรือยกเลิกไป ได้แก่
		v โลกแบนและเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ถูกแทนที่ด้วย
โลกกลมและมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
		v ระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ 9 ดวง ถูกแทนที่ด้วยระบบ
สุริยะมีดาวเคราะห์ 8 ดวง
		v โหราศาสตร์ ได้พัฒนาเป็นดาราศาสตร์
		v การเล่นแร่แปรธาตุ (alchemy) ได้พัฒนาเป็นเคมี
		v การทำ�นายนิสัยใจคอโดยพิจารณาจากกะโหลกศีรษะ
(phrenology) และอิทธิพลของตัวเลข (numerology) ถูกยกเลิก
เพราะถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียม (pseudoscience)
ในเร็วๆ นี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นคือ แมวเป็นของแข็งเพราะเป็น
สัตว์บก แต่อาจไม่จริงก็ ได้ ดังบทความเรื่อง “ข้อพิสูจน์ 15 ข้อที่
แสดงว่าแมวเป็นของเหลว” (https://www.boredpanda.com/
cats-are-liquids/) ที่เริ่มต้นด้วยนิยามว่า ของเหลวจะเปลี่ยน
รูปร่างตามสิ่งที่บรรจุ ในขณะที่ยังคงมีปริมาณเท่าเดิม จากนั้น
ก็แสดงภาพของเหลวไหลลงสู่ภาชนะ และรูปแมวที่เข้าไปอยู่ ใน
ภาชนะต่างๆ (ดังรูป)
บทความดังกล่าวได้กระตุน้
ความสนใจของ MarcAntoine Fardin นักวิจัย
ชาวฝรั่ ง เศสจนถึ ง กั บ ได้
ลงมือทำ�วิจยั โดยใช้กรรมวิธี
พลศาสตร์ ข องไหล (fluid
dynamics) เพื่อตอบคำ�ถาม
ที่มา: https://imgur.com/s7JtV
ว่า “แมวเป็นได้ทงั้ ของแข็ง
และของเหลวหรือไม่” ทำ�ให้เขาได้รับรางวัลอีกโนเบล สาขา
ฟิสิกส์ ในปีล่าสุด (พ.ศ. 2560)

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำ�ให้ขำ� แล้วจึงได้คิด
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.ac.th

เลี้ยงลูกอย่างไร…ให้มีคุณภาพ

ปีทองของการพัฒนาลูกช่วงไหนที่สำ�คัญที่สุด งานวิจัยหรือ
นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเห็นตรงกันว่าการพัฒนาเด็กต้องเริม่
ให้เร็วที่สุด เหมือนหนังสือเรื่อง รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว
ที่เขียนโดย มาซารุ อิบุกะ แปลโดย พรอนงค์ นิยมค้า และ ธีระ
สุมิตร หนังสือเล่มนี้ทำ�ให้สังคมตื่นตัวเรื่องการพัฒนาเด็กตั้งแต่
แรกเกิด จนถึง 3 ขวบ ไม่ใช่รอจนไปโรงเรียนแล้วฝากความหวัง
ไว้กบั ครู และการพัฒนานัน้ ไม่ใช่การอัดเนือ้ หาวิชาการ แต่เน้นที่
การให้ความรัก ให้ ได้รบั การกระตุน้ ประสาทสัมผัสทางตา หู จมูก
ลิ้น และกายเพื่อสร้างเซลล์สมองให้งอกงาม ซึ่งจะเป็นรากฐาน
ที่สำ�คัญในการพัฒนาเมื่อเติบโตขึ้น
ในขณะทีย่ นู เิ ซฟให้ความสำ�คัญกับช่วง 5 ปีแรกของชีวติ เพื่อ
พัฒนาทางการรับรู้ ภาษา สังคม อารมณ์และกล้ามเนือ้ 1 ยูนเิ ซฟ
ก็ ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพของการเลีย้ งดูของพ่อแม่ เด็กทารก
ที่ ได้รับความรัก ความอบอุ่น พ่อแม่มีเวลาให้กับลูกอย่างเต็มที่
ลูกได้รับการกอด การเล่นด้วย จะมีพัฒนาการที่ดี ในทุกๆ ด้าน
จะเติบโตอย่างแข็งแรง มีความเชื่อมั่นและรู้จักคุณค่าในตัวเอง
ส่วนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสาร Lancet ในปี 2017 เรื่อง
Early childhood development coming of age: science
through the life course2 ให้ความสำ�คัญกับช่วง 1,000 วันแรก
ของชีวติ นับตัง้ แต่ตงั้ ครรภ์จนถึง 2 ขวบ เพราะการดูแลเอาใจใส่
ในช่วงเวลานี้จะมีผลต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาสติปัญญา
และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของลูกเมื่อเข้าโรงเรียน และให้
ความสำ�คัญกับการมีมาตรการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น งานวิจัยในประเทศเนปาล
พบว่าการให้ธาตุเหล็กและกรดโฟลิคเมื่อแม่ตั้งครรภ์ จะทำ�ให้
ลูกมีพฒ
ั นาการทางสติปญ
ั ญาและการคิดเชิงบริหาร (executive
function) ที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยเรียน แต่ถ้าให้ธาตุเหล็กและกรด
โฟลิคกับเด็กอายุ 12-35 เดือนจะไม่ ได้ผลเหมือนให้เมื่อแม่
ตั้งครรภ์

พ่ อ แม่ ส ามารถมี กิ จ กรรมที่ ทำ � ได้ ง่ า ยเพื่ อ พั ฒ นาลู ก เช่ น
อ่านนิทานให้ลูกฟัง ร้องเพลง หรือเล่นด้วย ก็จะทำ�ให้ลูกมี
พัฒนาการที่ดี เมื่อมาดูว่าพ่อแม่คนไทยมีกิจกรรมเหล่านี้กับ
ลูกมากน้อยแค่ไหน ก็พบว่าแม่ทำ�กิจกรรมมากกว่าพ่อ และ
ครอบครั ว ร่ำ � รวยทำ � มากกว่ า ครอบครั ว ยากจน โดยแม่
ในครอบครัวร่ำ�รวยมากร้อยละ 87.1 ที่มีกิจกรรมร่วมกับเด็ก
เทียบกับเพียงร้อยละ 45.6 ของแม่ ในครอบครัวยากจนมาก
ส่วนพ่อครอบครัวร่ำ�รวยมากทำ�กิจกรรมร่วมกับลูกร้อยละ 51.9
เทียบกับเพียงร้อยละ 24.7 ของพ่อในครอบครัวยากจนมาก
ที่มีกิจกรรมร่วมกับลูก ข้อมูลจากทั่วโลกก็พบอย่างเดียวกัน
คือครอบครัวร่ำ�รวยมากอ่านหนังสือให้ลูกฟังร้อยละ 62.4
แต่ครอบครัวยากจนมากอ่านหนังสือกับลูกเพียงร้อยละ 36.4
เท่านั้น การที่พ่อแม่ไม่ได้ท�ำ กิจกรรมร่วมกับลูกๆ ทำ�ให้ลูกไม่ได้
รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเต็มที่ ครอบครัวยากจนที่ ไม่มี
เวลาทำ�กิจกรรมกับลูกก็ยิ่งทำ�ให้ โอกาสพัฒนาของลูกน้อยลง
ไปด้วย ความเหลื่อมล้�ำ ก็มี โอกาสทีจ่ ะกว้างขึน้ เพราะการพัฒนา
สติปัญญา อารมณ์และสังคมของลูกก็ช้ากว่าเด็กในครอบครัว
ที่มี โอกาส
การพัฒนาลูกให้เติบโต มีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม จึงเริ่มตั้งแต่ ในท้องแม่ และต่อเนื่องไปจนโต
ยิ่งเริ่มเร็วเท่าไร ยิ่งดีเท่านั้น พ่อแม่ ครอบครัวและชุมชนมีส่วน
สำ�คัญต่อการพัฒนาเด็กไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน และการพัฒนาเด็ก
เริ่มได้ง่ายๆ ที่บ้าน โดยให้บ้านเป็นบ้านที่อบอุ่น มีความรัก
ความเอาใจใส่ต่อกัน พ่อแม่มีกิจกรรมร่วมกับลูกอย่างสม่ำ�เสมอ
สังคมไทยก็จะมีเด็กที่เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
1

UNICEF, การพัฒนาเด็กปฐมวัย accessed to https://www.unicef.org/
thailand/tha/education_6555.html
2
Maureen M Black et al (2017). Early childhood development coming
of age: science through the life course, Lancet; 389: 77–90.
aaaaaaaaa
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

มุมนวนิยาย-อ.เบญจา
(Happy Relax Zone)@IPSR Library

“นวนิยาย” เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่มี
การประพันธ์ลกั ษณะร้อยแก้วขนาดยาว แต่งขึน้ เพื่อให้เกิดความ
สมจริง และให้ความบันเทิงแก่ผอู้ า่ น เรื่องราวของนวนิยายถือว่า
เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาอย่างหนึ่ง ดังนั้นการอ่านนวนิยาย
จึงเป็นการฝึกฝนให้เกิดความรู้ ฝึกนิสัยรักการอ่าน การเขียน
ภาษาไทยให้ถูกต้อง สร้างจินตนาการ เปิดโลกทัศน์และมุมมอง
ใหม่ให้กับตัวเอง เข้าใจความเป็นธรรมชาติของโลกมากขึ้น และ
ช่วยส่งเสริมให้ผอู้ า่ นมีความเข้าใจวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมากขึน้   
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีบทบาทหน้าที่
ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในหลากหลายมิติ เพราะการ
เรียนรู้เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิด
ขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้
จัดทำ�โครงการ “มุมหนังสืออ่านสบาย นวนิยาย อ.เบญจา”
ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�หนังสือนวนิยายที่ ได้รับบริจาค
จาก ศ.เกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดดำ�เนิน-แอ็ตติกจ์ (อดีต
ผู้อำ�นวยการสถาบันฯ) จำ�นวนมากกว่า 500 เล่ม มาจัดตั้งเป็น
มุมหนังสือเพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุดฯ เป็นมุม
สำ�หรับการผ่อนคลาย (happy relax) และส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านให้กบั บุคลากรของสถาบันฯ และผูส้ นใจทัว่ ไป ก่อให้เกิด
ความผูกพันระหว่างห้องสมุดกับผู้ ใช้บริการอย่างยั่งยืน
การดำ�เนินโครงการได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบุคลากร
และนั ก ศึ ก ษาของสถาบั น ฯ รวมทั้ ง ผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด
เพื่อจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ พร้อมทัง้ ได้ก�ำ ลังจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจ
กันดำ�เนินการจนสำ�เร็จ และมีพิธีเปิด “มุมหนังสืออ่านสบาย
นวนิยาย อ.เบญจา” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 เมษายน
2561 โดยทีมผู้บริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และทีม
ผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

“การอ่านคือรากฐานที่สำ�คัญ……อ่านหนังสือทุกวัน
สร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิต”
aaaaaaaaa

ประชากรประชุมกัน

สุภาณี ปลื้มเจริญ

supanee.vej@mahidol.ac.th

สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม โดยศู น ย์ วิ จั ย ความสุ ข
คนทำ�งานแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.
จั ด ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ “International Day of
Happiness : Happiness in Asian Context” เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ
การประชุมนี้มีการเสนอบทความและมุมมองที่น่าสนใจโดย
นักวิชาการจาก College of Business Malaysia, Aoyama
Gakuin University Japan, Chinese Academy of Social
Sciences China รวมทั้งจากประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์ปาฐกหัวข้อ “Happiness:
A Global Quest, with Conditions”
ถือได้วา่ เป็นกิจกรรมเนื่องใน “วันความสุขสากล” ในประเทศไทย
ที่สำ�คัญกิจกรรมหนึ่ง

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.
ipsr.mahidol.ac.th
ครัง้ ที่ 1007 “การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพศสภาวะและการนำ�ไปใช้” นายพงศ์ศกั ดิ์
สกุลทักษิณ, 4 เม.ย. 61
ครั้ ง ที่ี 1008 “Study Visit in Ratchaburi, Chumphon and
Ranong” Mrs. Yamin Aung, Ms.Sirinya Kaikaew, Ms.Udomluck
Ratchasombat, Mr.Nurjaeni, Mr.Nadim Reza, Mr.Antonius Maria
Indrianto, Mr.Pongpaiboon Tularug and Mr.Nyein Chan, Ph.D.
Students, 11 เม.ย. 61
ครั้งที่ี 1009 “Collaborative Research and Education on Global
Health” Ms.Jariya Sriklad, M.A. student, Mr.Nur Jaeni and
Mr.Nyein Chan, Ph.D. students and Ms.Wipaporn Jaruruengpaisan,
Researcher, 18 เม.ย. 61
ครั้งที่ 1010 “Female Labor Force Participation, Paid Maternity,
Caste System and Child Mortality in Nepal” Mr.Kailash Timilsina,
Ph.D. Student, 23 พ.ค. 61
ครัง้ ที่ 1011 “Thai Marriage Migrants in Germany and Employment
Dilemma after the Residence Act of 2005” Dr.Woramon
Sinsuwan,Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand,
23 พ.ค. 61
ครั้งที่ 1012 “Determinants of Physicians’ Engagement in
Addressing Eco-health linkages: Evidence from Thailand”
Dr.Marc Voelker and Assistant Professor Dr.Pojjana Hunchangsith,
30 พ.ค. 61               aaaaaaaaa
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

สุขภาพคนไทย 2561

สถิติน่ารู้

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

คุณยายทวดชิโยะ มิยาโกะ

ฉบั บ นี้ ข อนำ � เสนอหนั ง สื อ
สุ ข ภาพคนไทย 2561 ที่ มี
เรื่องพิเศษประจำ�ฉบับที่ชวนมา
ทบทวนเรื่องพุทธศาสนา ว่าจะ
สามารถเอือ้ ต่อการสร้างเสริมสุข
ภาวะได้ อ ย่ า งไรในท่ า มกลาง
ความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
และกล่าวถึง 10 หมวดตัวชี้วัด
สุขภาพเด็กปฐมวัย สถานการณ์
เด่นทางสุขภาพ รวบรวมผลงาน
ดี ๆ เพื่ อ สุ ข ภาพคนไทย เช่ น
องค์การยูเนสโกถวายราชสดุดี
ในหลวงรัชกาลที่ 9 WHO ชื่นชม
ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทย
ที่สามารถให้บริการล้างไตที่บ้าน  
ยกย่องไทยเป็นประเทศชั้นนำ�ใน
การแก้ปญ
ั หาโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง และสสส. ได้รางวัล No Tobacco Day
ควบเชิดชูเกียรติธรรมาภิบาล เป็นต้น
จัดทำ�โดย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ
ท่านใดสนใจติดต่อขอรับหนังสือ ได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสาร
และการศึ ก ษาด้ า นประชากร สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0201-4 ต่อ 100, 427 หรือ ดาวน์ โหลดได้ที่:
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/
PDF/472-ThaiHealth2018-TH.pdf
aaaaaaaaa

มุมศตวรรษิกชน

ผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกคนใหม่
คุณยายทวดชิโยะ มิยาโกะ (Chiyo Miyako) ชาวญี่ปุ่น
ได้กลายเป็นคนอายุมากที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่และมีหลักฐาน
ยืนยันได้ ในวัย 116 ปี 355 วัน เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 ทีผ่ า่ นมา
หลังจากทีค่ ณ
ุ ยายทวดนาบิ ทาจิมะ (Nabi Tajima) ได้เสียชีวติ ไป
เมื่อวันดังกล่าว ด้วยวัย 117 ปี 260 วัน
คุณยายทวดมิยาโกะเกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2444
ปั จ จุ บั น อาศั ย อยู่ ท างใต้ ข องกรุ ง โตเกี ย ว จั ง หวั ด คานากาวา
(Kanagawa) คุณยายทวดมิยาโกะสามารถรับประทานอาหาร
ได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถใช้ชีวิตประจำ�วันได้อย่างเป็นปกติ
ซึ่ ง ครอบครั ว ของคุ ณ ยายทวดรู้ สึ ก
ภู มิ ใ จและมี ค วามสุ ข ที่ คุ ณ ยายทวด
มิยาโกะมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี
เคล็ดลับที่ทำ�ให้คุณยายทวดมีอายุ
ยืนยาวคือ “ชอบกินปลาไหล และไวน์
แดง อีกทัง้ ไม่เคยสูบบุหรี”่ เคล็ดลับดัง
กล่าวอาจจะช่วยทำ�ให้เรามีอายุยนื ยาว
ขึ้ น หากเราปฏิ บั ติ ต ามคุ ณ ยายทวด
มิยาโกะ ผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก
ทีม่ า: https://www.thesun.co.uk/news/6188432/oldest-person-in-worldchiyo-miyako-japan/
aaaaaaaaa

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

การพัฒนาคนด้านการศึกษาก้าวหน้าน้อยที่สุด

ประเทศไทยมีรายงาน “ดัชนีความก้าวหน้า
ของคน” (Human Achievement Index)
ขึ้ น มา เพื่ อ นำ � เสนอสถานการณ์ ดั ช นี ค วาม
ก้ า วหน้ า ของคนในระดั บ จั ง หวั ด (สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2560) โดยดัชนีความก้าวหน้าของ
คนมีกรอบแนวความคิดที่ครอบคลุมมิติสำ�คัญๆ
ของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทีค่ วบคูไ่ ปกับความ
ก้ า วหน้ า ทางสั ง คมด้ ว ย จะทำ � ให้ ค นในสั ง คม
มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในรายงานนี้ พบว่า องค์ประกอบทัง้ แปดด้าน
มีระดับความก้าวหน้าแตกต่างกัน โดยการพัฒนา
คนด้านทีอ่ ยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม มีความ
ก้าวหน้ามากที่สุด (ดัชนีมีค่าเท่ากับ 0.8208)
ส่วนความก้าวหน้าด้านการศึกษา มีระดับต่ำ�
ทีส่ ดุ (ดัชนีมคี า่ เท่ากับ 0.4790) ทัง้ นีจ้ งั หวัดภูเก็ต
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุด ใน
ขณะที่แม่ฮ่องสอนมีความก้าวหน้าในการพัฒนา
คนน้อยที่สุดในประเทศไทย

ที่มา: ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560 สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
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ข่าวสถาบันฯ

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c 17 มี.ค. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผูอ
้ ำ�นวยการ และคณะ ร่วมพิธมี อบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ประจำ�ปี 2560 พร้อมแสดงความยินดี Mr.Phouvanh Chanthavong
ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร และ Dr.Olapeju Adenusi ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริการ
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ รูป 1 c 19 มี.ค. 61 ม.มหิดล โดยศูนย์วิจัยความสุข
คนทำ � งานแห่ ง ประเทศไทย สถาบั น ฯ จั ด พิ ธี ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถาบันฯ c 20 มี.ค. 61 ม.มหิดล
โดย ศูนย์วิจัยความสุขคนทำ�งานแห่งประเทศไทย สถาบันฯ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.
จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “International Day of Happiness: Happiness in
Asian Context” ณ โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ รูป 2 c 21-24 มี.ค. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์
ผู้อำ�นวยการ และคณะ ร่วมกิจกรรม On-site Interview and Active Recruitment 2018
จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รูป 3 c 26-30 มี.ค. 61
และ 2-5 เม.ย. 61 ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะจัดอบรม “การวิจยั เชิงคุณภาพ”
ณ สถาบันฯ c 30 มี.ค. 61 นักศึกษาจัดกิจกรรม Love U Club หัวข้อ “US IS OK, OK IS IN
US” นำ�เสนอโดย นายวิชาญ ชูรัตน์ นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) ณ สถาบันฯ c 3-6 เม.ย. 61 ผศ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ ศึกษาดูงาน
เชิงประจักษ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ณ ประเทศญี่ปุ่น c 9-13 เม.ย. 61 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
ร่วมประชุม คณะกรรมาธิการด้านประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 51 (The 51st Session of
the Commission on Population and Development – CPD51) จัดโดยสหประชาชาติ
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา c 10 เม.ย. 61 สถาบันฯ และทีมสร้างสุของค์กร จัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์ ประจำ�ปี 2561 “สงกรานต์ วิถีไทย ตามสไตล์ ออเจ้า” เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย พร้อมสาธิตการทำ�อาหารคาว หวาน และสอนการทำ�ดอกไม้จากใบเตย ณ สถาบันฯ
c 19 เม.ย. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ และผู้บริหารสำ�นักหอสมุดและคลัง
ความรู้ ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิด “มุมหนังสืออ่านสบาย นวนิยาย – อ. เบญจา” ณ สถาบันฯ
c 23 เม.ย. 61 อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ร่วมสัมมนา “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ”
ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ c 26-27 เม.ย. 61 รศ.ดร.ศิรินันท์
กิตติสุขสถิต และ ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำ�ยอง บรรยายเรื่อง “How to set up and assess
evidence-based organizational happiness” ในงานประชุม A Systems Approach to
Alleviating Work-induced Stress and Improving Health, Well-being, and Resilience
of Health Professionals Within and Beyond Education ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
c 29-30 เม.ย. 61 สถาบันฯ จัดโครงการ IPSR-CSR ระยะที่ 2: ฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
กาญจนบุรี ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รูป 4 c 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 61 ผศ.ดร.พิมลพรรณ
อิศรภักดี และ น.ส.สุภรต์ จรัสสิทธิ์ จัดอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์” ณ สถาบันฯ c 4 พ.ค. 61 นักศึกษา จัดกิจกรรม Love U Club หัวข้อ”
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ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ สถาบันฯ c 10 พ.ค. 61
อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ร่วมประชุม The 2018 Joint International Conference of CMSDCU & SCH-SECI ณ Catholic University of Daegu ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
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“สำ�นักงานสมัยใหม่
รถ กระดาษ น้ำ� โทร ไฟ
ใช้ประหยัด”

ช่วยกันประหยัด

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536
ปณจ.พุทธมณฑล
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