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ดูละคร (กรงกรรม) แล้วย้อนดูตัว (HAPPINOMETER)
สุภาณี ปลื้มเจริญ
supanee.vej@mahidol.ac.th

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดำ�เนินการวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ และความสุขมาอย่างต่อเนื่อง และได้พฒ
ั นา
เครื่องมือ HAPPINOMETER ขึน้ มา เพื่อใช้วดั ความสุขของบุคคล
ละคร “กรงกรรม” ที่เพิ่งอวสานไปไม่นานนี้ถือว่าเป็นละครที่
“ดีต่อใจ” เรื่องหนึ่ง เพราะนอกจากให้ความบันเทิงแล้ว ยังให้ข้อคิด
ในการดำ�เนินชีวิตหลายๆ ด้าน
วันนี้จึงอยากชวนผู้อ่านลองย้อนดูกันว่าตัวละคร “กรงกรรม”   
ได้สะท้อนถึงการมีความสุขในมิติใดบ้าง
Happy Heart (จิตใจดี) “อาซา” เป็นตัวละครที่มี
“จิตใจดี” เด่นชัดที่สุด เนื่องจากเป็นคนที่มองโลกแง่ดี
และคิ ด บวก ชอบช่ ว ยเหลื อ และอยากเห็ น คนอื่ น มี
ความสุข เมื่อเห็น “ย้อย” ทะเลาะกับ “เรณู” ก็คอยไกล่เกลี่ยให้
ค่อยๆ พูดจากันและคอยเตือน “ย้อย” ว่า “เวลาโกรธอย่าไปด่าเขา
เพราะเวลาผ่านไปความโกรธหาย แต่สิ่งที่ด่าเขาไม่หาย”
การเป็นคนมี “จิตใจดี ” ของ “อาซา” น่าจะได้รับ DNA
มาจาก “เตี่ย” เพราะเป็นคนที่มีจิตใจดีเหมือนกัน ดังเช่นตอนที่
“อาใช้” พา “เรณู” กลับมาบ้าน “เตี่ย” บอกกับ “ย้อย” ว่า
“..อาเรณูอีก็ ไม่เห็นจะเลวร้ายอะไรนักหนาเลย บางที เรื่อง
บางเรื่องที่มันแย่ มันเป็นเพราะเรามีอคติเกินไป” ..
Happy Soul (จิตวิญญาณดี) “อาซา” เป็นคนที่ให้อภัย
ผูอ้ นื่ จากเนือ้ แท้ของจิตใจ ไม่โกรธและให้อภัยครอบครัว
ของ “เพียงเพ็ญ” ที่หลอกให้มาแต่งงานด้วย เพราะ
“อาซา” เชื่อว่า “การให้ทด่ี ที ส่ี ดุ คือการให้อภัย” และยังพยายาม
โน้มน้าวให้ “ย้อย” เลิกโกรธและให้อภัยด้วยเช่นกัน โดยบอกว่า
“ทุกคนล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเองทั้งนั้น ถ้าเราเข้าใจเค้า
ความโกรธก็จะทำ�อะไรเราไม่ได้... ให้อภัยเขาเถอะ...”
ส่วน “ย้อย” นั้นกว่าจะรู้จักการให้อภัยก็เมื่อได้ผ่านเรื่องราว
ความเจ็บปวดที่เกิดจากความผิดพลาดของตนเองมาหลายครั้ง   
ช่วงหลังจึงรู้จัก “ให้อภัย” และ “ยอมรับ” ในสิ่งที่เกิดขึ้นได้
“พิไล” สะใภ้รองทีร่ า้ ยสุดๆ ไม่วา่ จะร้ายอย่างไรก็ตอ้ งยอมรับ
ว่าเธอเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับความผิดได้อย่างแมนๆ รู้สึกสำ�นึกผิด
ยอมรับ และเดินจาก “บ้านแบ้” ไปอย่างไม่มีเงื่อนไข ก้มหน้า
รับกรรม และหมั่นทำ�ความดี ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่
เรื่องของความกตัญญูรู้คุณ ทั้ง “อาซา”และ “อาตง” เป็น
คนที่มีความกตัญญู ยอมถูกคลุมถุงชน ตามความต้องการของ
แม่ “อาซา” แต่งงานกับ “เพียงเพ็ญ” ด้วยเหตุผลคือ.... “อะไร
ที่ทำ�ให้พ่อแม่สบายใจที่สุด ต้องรีบทำ�ก่อนจะไม่มี โอกาส”

Happy Family (ครอบครัวดี) “กรงกรรม” บอกเรื่องราว
ในมิติครอบครัวได้อย่างดี หากมองภาพครอบครัวใหญ่
ดูแล้วสมาชิกในครอบครัวไม่น่าจะมีความสุขเท่าไรนัก
เพราะมี “ย้อย” เป็นศูนย์กลางของจักรวาล คอยบงการชีวติ ของ
ลูก แม้จะอยูบ่ นพืน้ ฐานของความรักและหวังดี แต่กต็ อ้ งยอมรับว่า
สร้างความอึดอัด ไม่สบายใจให้กบั สมาชิกในครอบครัว กันถ้วนหน้า
มาดูครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยวกันบ้าง การแต่งงาน
โดยไม่มีพื้นฐานของความรัก ทำ�ให้ทั้ง “อาตง” และ “พิไล” ไม่มี
ความสุข เช่นเดียวกันกับ “อาซา” และ “เพียงเพ็ญ” ที่ต้อง
หย่าร้างกันในเวลารวดเร็ว เพราะทั้งคู่ต่างก็มีคนรักอยู่แล้ว
ครอบครัวของ “อาใช้” กับ “เรณู” ทั้งคู่รักกันก็จริง แต่
“อาใช้” ก็ทิ้งลูกเมียไปอยู่กินกับผู้หญิงอื่น ทำ�ให้ “เรณู” เป็นแม่
เลี้ยงเดี่ยวเต็มตัว
Happy Money (การเงินดี) เรื่องเงินๆ ทองๆ ตัวละคร
ทีส่ ะท้อนการมีความสุขด้านการเงินทีด่ ี คือ “เรณู” เพราะ
เธอเป็นเจ้าของธุรกิจร้านขายขนมเล็กๆ “เรณู” เป็นคน
ทีร่ จู้ กั หา รูจ้ กั ใช้ รูจ้ กั เก็บออม หาทางลดต้นทุนการทำ�ขนมเพื่อให้
มีกำ�ไรมากขึ้น นอกจากนี้ “เรณู” ยังมีวินัยในการใช้เงิน แบ่งเงิน
เป็นสัดส่วน ไม่นำ�เงินค่าเลี้ยงดูลูกมาใช้จ่ายเรื่องอื่น แต่เก็บเงิน
ส่วนนี้ ไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับลูก
ส่วน “พิไล” มีเงินทองมากมายเป็นหีบๆ ดูน่าจะมีความสุข
ด้านการเงินดี แต่เงินทองของมีคา่ เหล่านัน้ ได้มาด้วยความไม่ชอบ  
ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกู้ดอกโหด การรับซื้อของโจร แอบยักยอก
เงินในร้าน ไปจนถึงการขโมยสร้อยคอของ “ย้อย” ฯลฯ การมี
เงินทองมากมายด้วยวิธีการเช่นนี้ เห็นทีจะไม่ ใช่ความสุขด้าน
การเงินดีแน่ๆ

ภาพจาก: http://www.ch3thailand.com/ละครช่อง3/second/519/กรงกรรม.html

Happy Work Life (การงานดี) การมีความสุขด้าน
การงานดี เริ่มปูทางมาตั้งแต่สมัยที่ “เตี่ย” และ “ม้า”
(ย้อย) ประกอบอาชีพค้าขายด้วยความยากลำ�บาก
จนเจริญก้าวหน้าเป็นเจ้าของกิจการร้านขายของชำ�ที่ใหญ่ที่สุด
เป็นเจ้าของโรงสี และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ มากมาย หาก
ไม่มีความรัก ความผูกพัน และตั้งใจทำ�อาชีพการงานแล้ว ก็คง
ไม่ประสบผลสำ�เร็จ และส่งต่ออาชีพการงานเหล่านั้นมายัง
รุน่ ลูกได้ ซึง่ ในรุน่ ลูก ทัง้ “อาตง” และ “อาซา” ก็สามารถรับผิดชอบ
ดูแลกิจการทุกอย่างต่อได้เป็นอย่างดี
“บุญปลูก” และ “ป้อม” แม้เป็นเพียงเด็กลูกจ้างในร้าน
แต่ ก็ ข ยั น ขั น แข็ ง ทำ � งานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ แ ละอดทน
รักในหน้าที่การงาน มีความผูกพันกับนายจ้างจนเสมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกัน
“เรณู” เป็นตัวละครหนึ่งที่มีความสุขด้านการงานดี โดย
ยึดอาชีพขายขนมหวานหลายอย่างสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
เพื่อไม่ให้คนซื้อจำ�เจ ทำ�ขนมด้วยความใส่ใจพิถีพิถันทุกขั้นตอน
เมื่อมีคนมาสั่งขนมจำ�นวนมาก “วรรณา” น้องสาว จึงคิดว่า
ไม่ตอ้ งทำ�พิถพี ถิ นั ก็ได้ แต่ “เรณู” กลับสอนน้องว่า “อย่าโลภมาก
ไม่ งั้ น จะไม่ ไ ด้ อ ะไรเลย มี แ ต่ จ ะเสี ย และเอากลั บ คื น มา
ไม่ ได้ด้วยซ้ำ� จะทำ�อะไรก็แล้วแต่ ต้องทำ�ด้วยใจ ตั้งใจทำ�ให้
ดีที่สุด ซื่อสัตย์กับงานที่ทำ�จะไม่มีวันขาดทุน มีแต่จะกำ�ไร
ถึ ง บางที กำ � ไรจะไม่ ใ ช่ ตั ว เงิ น แต่ ค วามสบายใจมั น ตี ค่ า
แบบนั้นไม่ ได้เลย”
ดูละครแล้วอย่าลืมย้อนดูตวั ... มุมมองและแง่คดิ ดีๆ ที่ ได้จากละคร
เรื่องนี้ เชื่อว่าถ้าใครสามารถนำ�ไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ก็จะเป็นคน
ที่มีความสุขได้อย่างแท้จริง
aaaaaaaaa

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 4
“คนไทยที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปตามทะเบียนราษฎรใน พ.ศ.
2560 มีจำ�นวนเท่าไร”
เฉลย : 15,000 คน
รายชื่อผูท้ ่ีได้รบั รางวัลพิเศษ นครปฐม: เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกและจับสลากได้รับรางวัล กาญจนบุรี:
พู ล ศั ก ดิ์ ดุ ล ยสุ ว รรณ์ กรุ ง เทพฯ: ทั ด ทรวง ปุ ญ ญทลั ง ค์ ;
รัตนาภรณ์ พุ่มสุวรรณ; วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล; สุวรรณี อุตบุรี
นครราชสีมา: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์
ท่ า นที่ ได้ รั บ รางวั ล โปรดรอรั บ ของรางวั ล จากกอง
บรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 5
“สถิติ 7 วันอันตรายระหว่าง 11-17 เมษายน 2562
มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนกี่ราย”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า
12 หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่
15 กรกฎาคม 2562 (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณา
ส่งที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีที่ท่าน
ได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ต อบคำ � ถามถู ก และได้ รั บ รางวั ล ใน
“ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 6 (สิงหาคม-กันยายน
2562)

สิงคโปร์ ไม่ ได้มีแค่ Merlion กับ Universal Studio
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ผู้เขียนไม่เคยคิดจะเดินทางไปท่องเที่ยว
คิดไปเองว่าเป็นประเทศเล็กๆ คนส่วนใหญ่เดินทางไปถ่ายรูปกับ
Merlion หรือไม่ก็ ไปสวนสนุก Universal Studio แต่ผู้เขียนชอบ
ท่องเที่ยวในแนวธรรมชาติมากกว่า จึงไม่เคยมี โอกาสได้ ไปสักที
แต่แล้วก็มีเหตุให้ต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลโครงการวิจัยที่นั่น
ความประทับใจแรกคือสิงคโปร์เป็นประเทศที่ทุกอย่างถูกจัดวาง
ไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งระบบขนส่งมวลชน และอาคารที่อยู่อาศัย
ในประเทศเล็กๆ นี้ยังมีพื้นที่สำ�หรับการทำ�กิจกรรมสันทนาการ พื้นที่
สีเขียว และมีแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายแห่ง ผู้เขียนได้เดินชม
สวนสาธารณะ ชมพระอาทิตย์ตกดินบนชั้นดาดฟ้าของตึก Marina
Bay Sand การแสดงแสงสีที่ Marina Bay และที่ประทับใจผู้เขียน
มากที่สุดคือการแสดง Supertree Grove Light Show เป็น
การแสดงแสงสีบนต้นไม้เทียมขนาดยักษ์หลายต้นในสวน เมื่อใกล้ถงึ
เวลาแสดง ผู้คนจะมาจับจองพื้นที่ ใต้ต้นไม้ บ้างก็นอนดูกับพื้นเพื่อ
จะได้ชมการแสดงในมุมที่ดีที่สุด โดยการแสดงเหล่านี้จัดให้ชมฟรี
อีกที่หนึ่งที่ผู้เขียนถูกใจเป็นพิเศษคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ�  ซึ่งมีสัตว์น้ำ�
หลากหลายสายพันธุ์ แม้หลายคนคิดว่าการจับสัตว์มาขังไว้เป็นเรื่อง
น่าเศร้า แต่ในมุมมองทีต่ า่ งกันไปคืออย่างน้อยเด็กๆ ก็ได้มีโอกาสรูจ้ กั
สัตว์เหล่านี้ ได้เรียนรู้ที่จะรักสัตว์และอนุรักษ์ ไว้ ในอนาคต

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งจีน
มาเลย์ และอินเดีย ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นทั้งในด้านภาษา และอาหาร
ผู้เขียนได้มี โอกาสลองชิมอาหารที่ขึ้นชื่อหลายอย่าง ทั้งข้าวมันไก่
ปูผัดซอสพริก และอาหารที่ผสมผสานวัฒนธรรมจีนและมาเลย์
เข้าด้วยกัน เรียกว่า Peranakan ซึง่ มีความคล้ายอาหารจีนบ้านเรา แต่
หักมุมด้วยเครื่องปรุงมาเลย์ ทำ�ให้มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
การเดินทางครัง้ นีท้ �ำ ให้ ได้รวู้ า่ ความจริงแล้วสิงคโปร์เป็นประเทศ
ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว       aaaaaaaaa

ภาพพระอาทิตย์ตกดินถ่ายจากดาดฟ้าของตึก Marina Bay Sand โดยผู้เขียน
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

โทษประหารด้วยการปาหิน

การคัดค้านอย่างต่อเนื่องจากประชาคมโลกต่อการประกาศ
ใช้กฎหมายชะรีอะฮ์หรือหลักกฎหมายอิสลามของประเทศบรูไน
ให้มีผลบังคับใช้อย่างเข้มงวดตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา
สำ�หรับผู้ประพฤติผิดประเวณี โดยโทษสูงสุดคือการประหาร
ด้วยการปาหิน แต่ขณะนีส้ มเด็จพระราชาธิบดี ฮัสซานัล โบลเกียห์
แห่งบรูไน ทรงระงับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นการ
ชั่วคราว

ขั้นตอนการประหารนั้นจะกระทำ�ในที่สาธารณะของชุมชน
ผู้ถูกกล่าวหาจะถูกฝังในหลุมดินที่ขุดใหม่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการ
หลบหนี ห รื อ มี ผู้ อื่ น เข้ า ช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม ผู้ ป าหิ น เป็ น ชายล้ ว น
ในบางกรณีมีถึง 50 คน ในการปาหินจะต้องเลือกหินที่มีขนาด
ไม่ ใหญ่จนทำ�ให้เกิดบาดแผลที่มือขณะปาหินหรือมีขนาดใหญ่
มากที่เพียงแค่ปา 1 หรือ 2 ก้อนก็ปลิดชีพผู้เคราะห์ร้ายได้
แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กเกินไปที่จะเป็นการทรมานหรือยืดเวลา
สำ�หรับผู้รับโทษกว่าจะสิ้นใจ หลังจากสิ้นลมแล้วญาติจะนำ�ร่าง
สิ่งที่น่าสนใจศึกษาหรือทำ�ความเข้าใจที่มาของกฎหมาย ไปฝังในที่ห่างไกลชุมชนและรักษาเป็นความลับ
ประหารชี วิ ต ด้ ว ยการปาหิ น เพื่ อ ลงโทษผู้ ค้ า บริ ก ารทางเพศ
ผูป้ ระพฤติผดิ ประเวณี และผูก้ อ่ อาชญากรรม ปรากฏเป็นหลักฐาน
มาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ
ลั ท ธิ ยู ด าห์ กำ � หนดลั ก ษณะการกระทำ � ผิ ด ที่ เ ข้ า ข่ า ยการ
ประหารด้วยการปาหิน 18 ประการ เช่น มีเพศสัมพันธ์กบั มารดา
ภรรยาของบิดา บุตรสะใภ้ บุคคลเพศเดียวกัน สัตว์ (วัว/ควาย)
ผูป้ ระพฤติตนเป็นแม่มดหมอผี บุตรผูบ้ ริภาษสาปแช่งบิดามารดา
และการล่วงละเมิดทางเพศผู้อุทิศตนเพื่อศาสนา
การประหารด้วยการปาหินในอัฟกานิสถาน ปี 2015
ภาพจาก: https://edition.cnn.com/2015/11/06/opinions/why-womenstoned-to-death-2015/index.html

อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวมีช่องโหว่มากในทางปฏิบัติ
เช่ น ชนกลุ่ ม น้ อ ยหรื อ กลุ่ ม กองกำ � ลั ง ที่ ป กครองตนเองใน
ปากีสถาน อัฟกานิสถาน อิหร่าน ที่มีเพียงผูน้ �ำ เผ่าเพียงคนเดียว
เท่านั้นเป็นผู้ชี้ชะตา ไม่มีกระบวนการยุติธรรมใดๆ ทั้งสิ้นในการ
สอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง
ในอดีตเมื่อกลุม่ กองกำ�ลังทาลิบนั เรืองอำ�นาจในอัฟกานิสถาน
ก็ได้มกี ารใช้กฎหมายนี้ แต่เมื่อสิน้ ยุคทาลิบนั รัฐบาลอัฟกานิสถาน
ประกาศยกเลิกกฎหมายนี้เนื่องจากแรงกดดันและการต่อต้าน
จากนานาประเทศ อย่างไรก็ตามยังมีการลักลอบนำ�กฎหมายนี้
ในศตวรรษที่ 20-21 มีการรื้อฟื้นกฎหมายดังกล่าวในกลุ่ม ไปปฏิบัติกับชนกลุ่มน้อยต่างๆ แม้จะทราบว่าเป็นการกระทำ�ที่
ประเทศทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามของกลุม่ อนุรกั ษ์นยิ มเพราะเชื่อว่า ผิดกฎหมายก็ตาม
กฎหมายที่เข้มงวดจะลดปัญหาอาชญากรรมและรักษาสังคมให้
aaaaaaaaa
สงบสุข อย่างไรก็ตามมีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่ปรับแก้และ
ผนวกกฎหมายอิสลาม (การเฆี่ยนด้วยหวาย การปาหิน การ
ตัดมือ/เท้า) สำ�หรับกรณีกระทำ�ความผิดที่ร้ายแรง เช่น สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน อิรัก ปากีสถาน
อัฟกานิสถาน ซูดาน (มีการปรับแก้กฎหมายในภายหลังเป็นการ
แขวนคอ) และในบางประเทศเน้ น การบั ง คั บ ใช้ กั บ กลุ่ ม ที่ มี
พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน เช่น มอริเตเนีย ไนจีเรีย โซมาเลีย
บรูไน เยเมน
ภาพจิตรกรรมการลงโทษประหารด้วยการปาหินสตรีข้อหาผิดประเวณี
ของ Abu’l Hasan Ghaffari 1853-1857 กรุงเตหะราน อิหร่าน
ภาพจาก: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Stoning_of_woman.jpg
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ

p.chuenglertsiri@sussex.ac.uk

การสร้างเครือข่ายของหญิงไทยในต่างประเทศ

ปัจจุบันคนไทยได้ย้ายถิ่นเพื่อใช้ชีวิตอยู่ ในต่างประเทศด้วย หาตัวลูกสาว คือ นางลำ�ดวน สีีกันยาที่แต่งงานและย้ายไปอยู่
เหตุผลต่างๆ ทั้งการศึกษา การทำ�งาน และครอบครัว จากการ ประเทศอังกฤษตัง้ แต่ปี 2534 และขาดการติดต่อไปตัง้ แต่ปี 2547
ศึกษากลุม่ หญิงไทยในสหราชอาณาจักรทีย่ า้ ยถิน่ โดยการแต่งงาน
พบว่า การสร้างเครือข่าย เป็นเครื่องมือสำ�คัญอย่างหนึง่ ทีจ่ ะช่วย
ในปี 2547 นางลำ�ดวน สีกนั ยา ได้ โทรศัพท์เล่าให้แม่ฟงั ว่า
ให้หญิงไทยในต่างประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
สามีไม่ ให้เงินใช้และทำ�ร้ายร่างกายเธอ หลังจากนั้นก็ ไม่ได้ยิน
ข่าวคราวจากลูกสาวอีกเลย จนกระทั่งในปี 2562 จึงพบว่า
ข้อมูลสำ�มะโนประชากรประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อ ลำ�ดวน สีกันยาคือ “สตรีแห่งขุนเขา” ที่ตำ�รวจอังกฤษตามหา
ปี 2554 (UK Census 2011) พบว่า มีประชากรสัญชาติไทย ตัวนั่นเอง เป็นเรื่องน่าเศร้าว่าในช่วงที่ลำ�ดวนหายตัวไป ไม่มี
อาศัยอยู่ ในสหราชอาณาจักรทั้งหมด 44,086 คน โดยเป็น ใครออกมาตามหาหรื อ ระบุ ตั ว ตนของเธอ ทั้ ง นี้ สั น นิ ษ ฐาน
ผู้หญิงถึง 80% และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่การทูตประจำ� ได้ ว่ า เธออาศั ย อยู่ ใ นเมื อ งเล็ ก ๆ ของอั ง กฤษซึ่ ง มี เ ครื อ ข่ า ย
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน คาดว่าในปี 2561 ทางสังคมของคนไทยน้อยและอาจไม่ได้มีเพื่อนที่เป็นคนท้องถิ่น
มีคนไทยอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรประมาณ 60,000-70,000 มากนัก เมื่อมีปัญหากับสามีก็ ไม่สามารถขอความช่วยเหลือ
คน อย่างไรก็ดี ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้จำ�นวนผู้เข้าประเทศเพื่อ จากใครได้
ตั้งถิ่นฐานมีจำ�นวนลดลง เนื่องจากมาตรการตรวจคนเข้าเมือง
มีความเข้มงวด และการขอสัญชาติของสหราชอาณาจักรก็มี
แต่ปัจจุบันคนไทยในอังกฤษมีเครือข่ายทางสังคมกว้างขวาง
เงื่อนไขมากขึ้น
จากการใช้ ICT ทีส่ ามารถสร้างเครือข่ายข้ามพรมแดน ระหว่าง
ประชาชนด้วยกันเอง และระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐและ
จากการสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยที่แต่งงานมีครอบครัวอยู่ ใน เครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ ทำ�ให้สามารถแก้ ไขปัญหากันได้อย่าง
สหราชอาณาจักร พบว่าส่วนใหญ่มีความพอใจในการใช้ชีวิต ทันท่วงที
อย่างไรก็ตามหลายคนกล่าวว่าช่วงแรกของการย้ายถิ่นถือว่า
เป็นช่วงที่ท้าทายและยากลำ�บากที่สุด เพราะนอกจากสามีแล้ว
ก็ ไม่มีเครือข่ายทางสังคมอย่างอื่นเลย โดยเฉพาะในช่วงสิบปี
ที่แล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ social media ยังไม่
แพร่หลาย การติดต่อสื่อสารกับครอบครัวในประเทศไทยยังมี
ราคาสูงและไม่สะดวกเหมือนในปัจจุบัน
เป็นที่น่าสนใจว่า ถึงแม้คนไทยจะอยู่ ในสหราชอาณาจักร
เป็นเวลานาน แต่ก็ยังยึดโยงอยู่กับเครือข่ายของคนไทยอยู่มาก
ยิ่ ง ในปั จ จุ บั น การสื่ อ สารทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ พั ฒ นาไปอย่ า ง
รวดเร็ ว ทำ � ให้ ก ารเชื่ อ มต่ อ ข้ า มประเทศเป็ น ไปได้ แ บบทั น ที
ทำ�ให้คนไทยในต่างประเทศสามารถส่งข่าวหรือรับรู้ส่งิ ที่เกิดขึ้น
กับครอบครัวของตนที่ประเทศไทยได้อย่างสะดวก สามารถ
คุยกับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้ทุกวัน ลูกหลานก็ ได้พูดคุยกับ
ญาติๆ ในประเทศไทยได้ตลอดเวลา เป็นการเรียนรู้ถึงรากเหง้า
และวัฒนธรรมไทย ที่สำ�คัญเมื่อประสบปัญหาก็สามารถติดต่อ
ญาติมิตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที

อาสาสมัครช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
ที่มา: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcSbZr9lSLS8aB-PK5T4gcVcvfMApJjNk0UbUKa
Vhodg1HPHmkd8VA

ความแตกต่างของการเชื่อมโยงแบบรวดเร็วในปัจจุบันกับ
สมัยก่อน อาจดูได้จากกรณีของ “สตรีแห่งขุนเขา” ที่ในปี 2547
นักเดินป่าได้พบศพหญิงนิรนามในหุบเขาในแคว้นยอร์กเชียร์ของ
อังกฤษ ตำ�รวจไม่สามารถระบุตวั ตนของเธอได้ รูเ้ พียงแค่วา่ เป็น
หญิงจากทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คดีนี้ ไม่สามารถหาบทสรุป
ได้ จนกระทั่งปี 2562 นายบัวสาและนางจูมศรี สีกันยา ได้เขียน
จดหมายร้องขอให้เครือข่ายหญิงไทยในสหราชอาณาจักรช่วย
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

สิรินทร์ยา พูลเกิด

sirinya.phu@mahidol.ac.th

การแต่งงานทำ�ให้เรากินดีขึ้น
และการเป็นโสด หม้าย หย่าร้างทำ�ให้เรากินแย่ลง

งานวิจยั ต่างประเทศชี้ ชีวติ แต่งงานช่วยเพิม่ การกินอาหาร
ทีด่ ตี อ่ สุขภาพ และลดพฤติกรรมเสีย่ งจากการดื่มแอลกอฮอล์และ
สูบบุหรีม่ ากกว่าใช้ชวี ติ โสด หม้าย หรือหย่าร้าง
เหตุผลที่ ผู้ชาย ผู้หญิง อยากแต่งงาน คือ....?
แต่งงานดีไหม หรือโสดดีกว่า?
ควรอยู่ต่อ หรือหย่าดี?
คำ�ถามนี้ถูกยกมาถามทีเล่นทีจริงอยู่บ่อยครั้งในวงสนทนา
เพื่อนฝูง หรือตั้งเป็นกระทู้ถามคนทั่วไปในสื่อสังคมออนไลน์ว่า
จริงๆ แล้วการเป็นโสด แต่งงาน หรือหย่าร้าง มีขอ้ ดี ข้อเสียอย่างไร
อย่างเรื่องกิน ท่านเคยสงสัยหรือไม่วา่ คนโสด แต่งงาน เป็นหม้าย
หรือหย่าร้าง กินดีมากขึ้นหรือน้อยลง วันนี้เรารวบรวมข้อมูล
มาช่วยคลายความสงสัย
คนแต่งงานแล้ว กินดีมีประโยชน์มากขึ้น
การศึกษาต่างประเทศชี้ชัด สถานภาพการแต่งงานเชื่อมโยง
กับการกินอาหารของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในคนที่แต่งงานแล้ว
พบว่า กินผักและผลไม้มากกว่าคนที่เป็นโสด และคนที่เป็นหม้าย
กินแย่กว่าคนที่ ไม่เป็นหม้าย1,2
จากการศึ ก ษาติ ด ตามพฤติ ก รรมผู้ ช ายและผู้ ห ญิ ง อเมริ กั น
แบบระยะยาว3,4 พบว่า การยุตสิ ถานภาพสมรสของผูช้ ายและผูห้ ญิง
อเมริกันส่งผลเชิงลบต่อพฤติกรรมการกิน โดยคนที่หย่าร้างหรือ
เป็นหม้ายจะกินผักและผลไม้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ยังอยู่
ในสถานภาพแต่งงาน และในผู้ชาย
อเมริกันที่แต่งงานใหม่ พบว่า การกิน
ผักและผลไม้กลับมาเพิ่มขึ้นจากเดิม
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผล
การติดตามคนอังกฤษอายุ 39-78 ปี
คนเดิมอย่างต่อเนื่องนานเกือบ 4 ปี5
พบว่า ทั้งผู้ชายและผู้หญิงอังกฤษที่
เป็นหม้าย แยกกันอยู่ หย่าร้าง หรือ
ยังโสดจะกินผักและผลไม้ลดลง ทั้ง
ปริมาณและความหลากหลายของผัก
รูปจาก pexels.com
และผลไม้ทก่ี นิ
ผู้ชายหลังแต่งงานแล้ว ปรับปรุงเรื่องกินดีขึ้น
ผู้ชายได้ประโยชน์จากการแต่งงานหรือมีชีวิตคู่ในเรื่องการกิน
ที่มีประโยชน์มากกว่าผู้หญิง6 จากเดิมที่ผู้ชายโสดกินอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพน้อยกว่าผู้หญิงโสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารพวกผักและ
ผลไม้ แต่หลังจากทีแ่ ต่งงานหรือแต่งงานใหม่ พฤติกรรมการกินของ
ผู้ชายกลับมีแนวโน้มดีขึ้น กินผักและผลไม้ที่หลากหลายมากขึ้น3
ผู้ชายและผู้หญิงต่างมีประสบการณ์และกระบวนการดำ�เนิน
ชีวิตแต่งงานที่แตกต่างกันไป รวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อ
สุขภาพของตนเองและครอบครัว ผู้หญิงค่อนข้างถูกคาดหวังจาก
สังคมตัง้ แต่เด็กให้ค�ำ นึงถึงสุขภาพตนเอง สุขภาพและความเป็นอยู่

ที่ดีของผู้อื่น มากกว่าผู้ชาย1 และการเตรียมอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและเวลา หน้าที่เหล่านี้มักเป็นของผู้หญิง
ดังนัน้ จากอิทธิพลของคูค่ รองนี้ ผูช้ ายจึงมักได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
ทั้งเรื่องสุขภาพและการกินภายหลังจากการแต่งงานมากกว่า
ผู้ ห ญิ ง และเมื่ อ เกิ ด การหย่ า ร้ า งขึ้ น จึ ง ส่ ง ผลให้ ผู้ ช ายหั น ไป
กินอาหารสะดวกซื้อ ซึ่งมีคุณค่าทางสารอาหารน้อย รวมถึงมี
ส่วนประกอบของผักและผลไม้น้อย ส่งผลต่อการกินผักและผลไม้
ลดลงตามไปด้วย
ผู้ชายหย่าร้าง ดื่มและสูบมากขึ้น
นอกเหนือจากกินอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพน้อยลง ผูช้ ายทีห่ ย่าร้าง
จะมีการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นกว่าตอน
แต่งงานมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุ่มวัยทำ�งานตอนต้น
อายุ 23-33 ปี7 ที่เพิ่งหย่าร้าง
มีแนวโน้มดื่มหนักขึ้นเป็นสอง
เท่าจากตอนแต่งงาน ซึ่งเป็น
ไปได้ ว่ า อาจเกิ ด จากภาวะ
เครียด ขาดการดูแลจากคน
รอบข้าง และประสบการณ์
รูปจาก pixabay.com
เผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว
“The goal in marriage is not to think alike, but to
think together – by Robert C. Dodds” เป้าหมายของชีวติ
แต่งงานไม่ ใช่การคิดเหมือนกัน แต่เป็นการคิดด้วยกัน ความ
สัมพันธ์ระหว่างคนสองคนจากการแต่งงาน ทำ�ให้เกิดการสนทนา
หารือ แบ่งปัน และแลกเปลีย่ น เพื่อนำ�ไปสูค่ วามสุขในชีวติ ทีต่ ง้ั ไจ
ไว้ ซึง่ ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน ถือเป็นปัจจัยเชิงจิตวิทยา
ทีส่ ามารถกระตุน้ ให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีด่ ตี อ่ สุขภาพ
ของตนเองและคนรอบข้างมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ปัจจัยด้านสถานภาพ
สมรส ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำ�คัญที่ ไม่ควรมองข้าม ที่จะช่วย
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทีด่ ตี อ่ สุขภาพ รวมถึงการกิน ของคูส่ มรส
และคนในครอบครัวไทยได้อกี ทางหนึง่
แหล่
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รำ�พึงรำ�พันวันสงกรานต์ 2562

วั น อาทิ ต ย์ ที่ 14 เมษายน 2562 วั น สงกรานต์ แ ละ
วันครอบครัว

ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562

เมื่อวานนี้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ผมถือว่าวันผู้สูงอายุเป็น
แล้วก็ถงึ วันสงกรานต์อกี ครัง้ หนึง่ ตามประเพณีไทย ปีเก่าคือ วันของผมด้วย เพราะบัดนี้ ผมได้เป็นผู้สูงอายุแล้วอย่างเต็ม
ปีจอกำ�ลังจะจากลาไปแล้ว ขึ้นปีใหม่ไทย คือปีกุน สงกรานต์ปีนี้ ภาคภูมิ
มีวันหยุดยาวนานถึง 5 วันติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่วนั ศุกร์ที่ 12 หยุด
ปีนี้ บุคคลผู้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้สูงอายุแห่งชาติ”
ยาวไปถึงวันอังคารที่ 16 เมษายน คนวัยแรงงานจำ�นวนมากที่
เข้ามาทำ�งานในเมืองหรือตามแหล่งงานในจังหวัดต่างๆ ถือ ได้แก่ นพ.บรรลุ ศิริพานิช
โอกาสเดิ น ทางกลั บ ไปเยี่ ย มบ้ า นเกิ ด ของตน ได้ พ บพ่ อ แม่
นพ.บรรลุ ศิริพานิช อายุ 94 ปี เป็นผู้สูงอายุที่ยังคงมีพลัง
ญาติพี่น้อง ได้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงจากหมู่บ้านเดียวกัน เรา
คงวาดภาพหมู่บ้านชนบทหลายแห่งกลับฟื้นมีชีวิตชีวาในช่วง และยังทำ�คุณประโยชน์ ให้สังคมอย่างต่อเนื่อง ท่านเปิดเผย
เคล็ดลับในการรักษาตัวเองให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ คือ
เทศกาลสงกรานต์นี้
การออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�ด้วยการเดิน การเอาใจใส่เรื่อง
อาหารการกิ น กิ น แต่ เ พี ย งพอประมาณ ไม่ กิ น จุ บ กิ น จิ บ
ช่างตัดผมชาวอีสานคนหนึ่ง
การควบคุมน้ำ�หนักตัวให้คงที่ (อยู่ที่ประมาณ 62 กิโลกรัม) และ
วันสงกรานต์ทเี่ งียบเหงาอย่างวันนีท้ �ำ ให้ผมคิดถึงคนหลายคน ทีส่ �ำ คัญคือการรักษาอารมณ์ ให้ ไม่เครียด พบปะผูค้ น และคุยกับ
พอนึกถึงคนต่างจังหวัดทีจ่ ากบ้านมาทำ�งานในถิน่ ไกลก็อดไม่ได้ที่ เพื่อนต่างวัยบ้าง
จะนึกถึงนายหลุย คนมหาสารคามที่มาทำ�งานเป็นช่างตัดผมอยู่
ผมขอนำ�ข้อความตอนหนึง่ ที่ นพ.บรรลุ ศิรพิ านิช กล่าวไว้ ใน
ที่ตลาดบางวัว เมื่อปีก่อนๆที่ผมกลับมาหาแม่ทุกอาทิตย์ ผมก็ ใช้
บริ ก ารของนายหลุ ย เป็ น ประจำ �  เทศกาลสงกรานต์ อ ย่ า งนี้ ปาฐกถาของท่าน มาแสดงไว้ ในที่นี้
นายหลุ ย ต้ องกลั บ ไปบ้า นเดิมของตนอย่า งแน่นอน เขาเล่า
“เมื่อข้าพเจ้าอายุถงึ 90 ปีแล้ว ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าเวลาชีวติ ทีย่ งั
ว่าเดี๋ยวนี้การเดินทางเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร จาก
บางวัวไปหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ห่างจากเมืองมหาสารคามหลายสิบ เหลืออยู่ในโลกนีเ้ หลือน้อยลงทุกทีแล้ว ดังนัน้ ควรใช้เวลาทีเ่ หลือ
กิโลเมตรสะดวกมาก พวกเขามีเครือข่ายติดต่อระหว่างคนจาก น้อยนี้ ให้ ได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำ� คนเรา เกิด
หมู่บ้านหรือตำ�บลเดียวกันที่มาทำ�งานแถวๆนี้ จะมีรถตู้ โดยสาร แก่ เจ็บ ตายเป็นเรื่องธรรมดาที่รู้กันอยู่แล้วทุกคน บัดนี้ชีวิตมา
มารับคนบ้านเดียวกันเพื่อพาไปส่งถึงบ้านเกิด แม้การเดินทางใน ถึงตอนแก่แล้ว สักวันหนึ่งก็ต้องเจ็บและตาย ถ้าจะต้องบริหาร
ช่วงเทศกาลอย่างนีจ้ ะใช้เวลานานกว่าเวลาปรกติหลายๆ ชัว่ โมง ชีวิตให้ดี ก็ต้องบริหารให้แก่นานๆ โดยไม่เจ็บ และเมื่อเจ็บต้อง
แต่การทีค่ นบ้านเดียวกันเดินทางไปด้วยกันอย่างนีก้ ็ไม่นา่ เบื่อนัก หายเร็วๆ ถ้าไม่หายก็ ให้เจ็บสั้นๆ แล้วก็ตาย จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด”
หลุยบอกผมว่า เมื่อกลับไปบ้านทุกครั้ง ได้อยู่บ้านหลายๆ วัน
คิดถึงแม่....
ก็ ไม่อยากจะกลับมาทำ�งานไกลบ้านอย่างนี้อีกเลย ผมเชื่อว่าใจ
เขาคิดถึงบ้านเกิดอยู่ตลอดเวลา
แม่ของผม ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะมีอายุเท่ากับ นพ.บรรลุฯ คือ
สงกรานต์ปนี ี้ ผมนึกถึงหลุย และภาวนาให้เขาเดินทางไปและ 94 ปี แต่แม่ผมเสียชีวิตไปแล้วเมื่อต้นปีก่อน
กลับโดยสวัสดิภาพ
ถึงวันสงกรานต์ ผมก็นกึ ถึงแม่ ถ้าแม่ยงั อยู่ ผมก็ตอ้ งไปหาแม่
และที่จริง เมื่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ ผมก็จะไปหาแม่เกือบทุกอาทิตย์  
ในช่วงสุดท้ายของชีวิต แม่ต้องนอนติดเตียงอยู่นานหลาย
เดือน ในช่วงเวลาทีแ่ ม่ชว่ ยตัวเองไม่ได้ ในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน
คือขับถ่าย อาบน้� 
ำ และกินอาหาร แม่บน่ ให้ลกู ๆ ฟังหลายครัง้ ว่า
อยากตายให้รแู้ ล้วรูร้ อดไป แม่ไม่ตอ้ งการให้ตวั เองเป็นภาระของ
ลูกหลาน
แม่บอกกับผมหลายครั้งว่าไม่ต้องมาหาแม่บ่อยๆ ก็ ได้ และ
เกื อ บทุ ก ครั้ ง ที่ ผ มอยู่ กั บ แม่ แม่ จ ะคอยดู น าฬิ ก าพอได้ เ วลา
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ประมาณ 5 โมงเย็น แม่จะเตือนให้ผม “กลับได้แล้ว เดีย๋ วจะมืด”
เมื่อเราเกิดมาแล้ว ความแก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา
ผมรู้ว่าแม่เป็นห่วงเรื่องการขับรถทางไกลของผม
เพียงแต่ว่าจะบังเกิดขึ้นกับตัวเราเร็วหรือช้าเท่านั้น ...เห็นทีผม
คงต้องหันมาศึกษา “คิลานธรรม” อย่างจริงจังเสียแล้ว
แล้วก็คิดถึงตัวเอง
เมื่ อ ผมแก่ ตั ว ลงไปกว่ า นี้ ผมคงคิ ด เช่ น เดี ย วกั บ แม่ คื อ
ไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นภาระกับใคร แต่บางครั้ง เราคงไม่อาจ
กำ�หนดสภาพของตัวเองได้ เราอาจตกอยู่ ในสภาวะที่อยาก
จะตายก็ตายไม่ได้ จะอยู่ก็อยู่อย่างลำ�บาก ไม่มี ใครที่อยากจะ
ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้
เมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ เพื่อนชาวต่างประเทศที่เคย
ร่วมงานกันที่สถาบันฯ เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายขณะที่
เล่นกอล์ฟกีฬาโปรดของเขา พวกเราต่างพูดกันว่าการตายโดย
ไม่เจ็บป่วยเรื้อรังเช่นนั้นเป็นการตายที่น่าปรารถนาเป็นที่สุด
ผมและเพื่อนๆ เคยคุยกันว่าคนที่ตายเมื่อหมดอายุขัย โดยที่
หลับแล้วสิ้นลมไปเลยน่าจะเป็นคนมีบุญ ไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน
ในวาระสุดท้ายของชีวิต ผมอยากให้ตัวเองจากโลกนี้ ไปด้วย
วิถีเช่นนั้น..ผมคงต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี เพื่อให้ชีวิตที่
เหลืออยู่มีช่วงเวลาที่ช่วยตัวเองไม่ได้น้อยที่สุด

ภาพจาก: http://www.gilanadhamma.org/

หมายเหตุ: คิลาน เป็นภาษาบาลี แปลว่า ความเจ็บป่วย
aaaaaaaaa
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

ผรุสวาจา

ผรุสวาจาหรือผรุสวาท แปลว่าคำ�หยาบ หมายถึงภาษาที่
สังคมถือว่าก้าวร้าว น่ารังเกียจ โดยรวมถึงคำ�สบถ คำ�สาบาน
คำ�สาปแช่ง คำ�สามานย์ คำ�สบประมาท คำ�ดูหมิ่น และคำ�ด่า
คำ�หยาบมีอยู่ ในทุกชาติทุกภาษา แต่เพราะคำ�หยาบอยู่ที่
สังคมกำ�หนด คำ�เดียวกันที่ถือว่าเป็นคำ�หยาบในสังคมหนึ่ง อาจ
ไม่ถือว่าเป็นคำ�หยาบในอีกสังคมหนึ่งก็ ได้ หรือเมื่อเวลาเปลี่ยน
ไปคำ�หยาบอาจไม่ใช่คำ�หยาบหรือกลับกันก็ ได้ ดังนั้นสัญลักษณ์
จึงถูกใช้เป็นภาษาสากลของคำ�หยาบหรือผรุสวาจา (ดังรูป)

ข้อปฏิบัติของสัมมาวาจาคือ วจีสุจริต 4 ที่ต้องใช้ปัญญา
พิจารณาไตร่ตรองว่า ควรจะพูดหรือไม่ และควรพูดเมื่อไร
และเวลาไหน ดังคำ�อธิบายใน “อภัยราชกุมารสูตร” ที่แสดง
กระบวนการคิดของวจีสจุ ริต 4 ทีเ่ ป็นไปได้ทงั้ หมด 6 สถานการณ์
ก่อนที่จะปฏิบัติ (พูด) ดังตาราง
1. ไม่พูด
เท็จ
ความเท็จ
ความจริง
ความจริง
ความเท็จ
ความจริง
ความจริง

ผู้ชมโทรทัศน์กล่าวคำ�ผรุสวาจา
วาดโดย Threeboy from Richmond, Canada - Jay & Trey Cartoon
Swearing, CC BY 2.0, จาก https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=48844951

ผรุสวาจาเป็นหนึง่ ในข้อต้องห้ามของสัมมาวาจา อันเป็นหนึง่
ในมรรค 8 คือ “ทางสายกลาง” ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนควรยึดถือปฏิบตั ิ
ประกอบด้วย 1. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 2. สัมมาสังกัปปะ (ดำ�ริ
ชอบ) 3. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) 4. สัมมากัมมันตะ (กระทำ�ชอบ)
5. สัมมาอาชีวะ (เลีย้ งชีพชอบ) 6. สัมมาวายามะ (พยายามชอบ)
7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ) 8. สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ)
สัมมาวาจาหรือเจรจาชอบ ได้แก่ วจีสจุ ริต 4 (ความประพฤติ
ชอบด้วยวาจา) คือ งดเว้นวจีทุจริต 4 (ความประพฤติชั่ว
ด้วยวาจา) ซึ่งประกอบด้วย
1. ละมุสาวาทคือ ไม่พูดเท็จ พูดความจริง
2. ละปิสุณาวาจาคือ ไม่พูดส่อเสียด พูดมีประโยชน์
3. ละผรุสวาจาคือ ไม่พูดคำ�หยาบ พูดไพเราะอ่อนหวาน
เป็นที่ชอบใจของผู้ฟัง
4. ละสั ม ผั ป ปลาปคื อ ไม่ พู ด เพ้ อ เจ้ อ จะพู ด ก็ ต่ อ เมื่ อ ถู ก
กาลเทศะ
เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของการกระทำ�  ที่ศาสนิกชน
ต้องปฏิบัติด้วยตนเองจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ คำ�สอนจึงมี
ข้อปฏิบัติเป็นชุด เป็นองค์รวมที่มีปัญญากำ�กับ ถ้าปฏิบัติครบชุด
ก็จะได้ผลตามที่ต้องการ

2. ไม่พูด
ส่อเสียด
ไม่มี
ประโยชน์
ไม่มี
ประโยชน์
มีประโยชน์
ไม่มี
ประโยชน์
ไม่มี
ประโยชน์
มีประโยชน์

3. ไม่พูด
คำ�หยาบ
วาจาไม่เป็น
ที่ชอบใจ
วาจาไม่เป็น
ที่ชอบใจ
วาจาไม่เป็น
ที่ชอบใจ
วาจาเป็น
ที่ชอบใจ
วาจาเป็น
ที่ชอบใจ
วาจาเป็น
ที่ชอบใจ

4. ไม่พูด
เพ้อเจ้อ
ไม่พูด
ไม่พูด
พูดเมื่อ
ถูกกาลเทศะ
ไม่พูด
ไม่พูด
พูดเมื่อ
ถูกกาลเทศะ

จะเห็นได้ว่า สามข้อแรกเป็นเงื่อนไขของวจีสุจริต ที่ส่งผลให้
ปฏิบตั ใิ นข้อสุดท้ายว่า ควรจะพูดหรือไม่ พูดเมื่อไรและที่ ไหน โดย
ไม่พูดเท็จและไม่พูดส่อเสียดเป็นข้อสำ�คัญที่สุด กล่าวคือจะพูดก็
ต่อเมื่อเป็นความจริงและมีประโยชน์เท่านั้น ส่วนไม่พูดคำ�หยาบ
จะเป็นตัวกำ�หนดกาลเทศะ
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็สามารถทำ�ได้
เพียงแต่จะให้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเท่านั้น
เพราะคำ�หยาบขัดขวางสมาธิ ประโยชน์ของการกล่าวคำ�
สุภาพอ่อนหวานนอกจากจะทำ�ให้ผู้ฟังชอบใจแล้ว ยังจะช่วย
เกื้อกูลสมาธิแก่ผู้พูดอีกด้วย
รางวัลอีกโนเบลสาขาสันติภาพ ได้ถูกมอบให้กับนักวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับผรุสวาจาถึง 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2562) มอบให้กับนักวิจัยชาวสเปนและ
โคลัมเบีย (Francisco Alonso, Cristina Esteban, Andrea
Serge, Mariasware-Luisa Ballestar, Jaime Sanmartin,
Constanza Calatayud และ Beatriz Alamar) ที่ ได้ศึกษา
เกี่ยวกับความถี่ แรงจูงใจ และผลลัพธ์ของการตะโกนและ
สาปแช่งในขณะขับรถ
พ.ศ. 2553 มอบให้ Richard Stephens, John Atkins และ
Andrew Kingston แห่ง Keele University สหราชอาณาจักร
ที่ได้ยนื ยันความเชื่อทีว่ า่ การสบถสาบานช่วยลดความเจ็บปวดได้
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำ�ให้ขำ�ก่อนคิด
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์

nucharapon.liangruenrom@live.vu.edu.au

คนไทยกับกิจกรรมทางกาย
ถ้าจะพูดว่าการออกกำ�ลังกาย คือยาวิเศษ หลายคนคงไม่มีข้อ
กังขาใดๆ ทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีการรณรงค์ทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อให้คนหันมามีกิจกรรมทางกาย (Physical
Activity: PA) ให้มากขึน้ และลดพฤติกรรมเนือยนิง่ (Sedentary
Behavior: SB) ให้น้อยลง เนื่องจากร่างกายคนเราถูกออกแบบ
ให้ต้องมีการเคลื่อนไหว
ทว่า ด้วยปัจจัยต่างๆ รอบตัวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการ
พั ฒ นาทางเทคโนโลยี ที่ มี แ นวโน้ ม ไปในทิ ศ ทางที่ อำ � นวย
ความสะดวกให้ กั บ มนุ ษ ย์ ใ ห้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด การเปลี่ ย นแปลง
ทางเศรษฐกิจที่ก้าวย่างเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมดิจิตอล
มากขึ้ น และกระแสทางสั ง คมที่ ส่ ง ผ่ า นพฤติ ก รรมได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว การมีกิจกรรมทางกายจึงไม่ได้กลมกลืนในวิถีชีวิตของ
คนในปัจจุบัน หากแต่เราต้องจัดสรรเวลาและความพยายาม
ที่จะมีกิจกรรมทางกายขึ้นเอง และยิ่งกว่านั้นเรายังต้องข่มใจ
ให้นั่งเนือยนิ่งเป็นระยะเวลาน้อยลงอีกด้วย จึงไม่น่าแปลกใจ
ที่การมีกิจกรรมทางกายกลายเป็นวาระทางสุขภาพที่ท้าทาย
และต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
การศึกษาถึงสาเหตุของการมี (หรือไม่มี) กิจกรรมทางกาย
ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง มีงานวิจัยที่พยายามตอบ
โจทย์หาที่มาที่ ไปของพฤติกรรมนี้มาอย่างยาวนาน โดยสาเหตุ
ที่ ทำ � ให้ ค นเราขยั บ หรื อ ไม่ ข ยั บ เขยื้ อ นเคลื่ อ นไหวมี ไ ด้้ ห ลาย
ระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ความเชื่ อ และทั ศ นคติ ระดั บ ชุ ม ชนหรื อ สั ง คม เช่ น การ
สนับสนุนจากครอบครัว การมีเพื่อนไปออกกำ�ลังกาย ระดับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การมีฟิตเนสในที่ทำ�งาน การมี
สวนสาธารณะบริเวณที่อยู่อาศัย เป็นต้น และระดับนโยบาย
สาธารณะ เช่น นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ ให้นักศึกษาและ
พนักงานเข้าฟิตเนสของมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในประเทศไทยเองก็มกี ารศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านีเ้ ช่นกัน
โดยจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic
review) ซึง่ รวบรวมงานวิจยั ได้ทงั้ สิน้ 167 บทความ พบว่าปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการมีกิจกรรมทางกายรวมทั้งสิ้น 261 ปัจจัย และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง 41 ปัจจัย โดยแบ่ง
ตามกลุ่มอายุของประชากรได้ดังนี้
ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น (อายุ 6 ถึง 17 ปี) พบว่า เพศชาย อายุ
น้อยกว่า มีการรับรูค้ วามสามารถในตนเองสูง มองข้ามอุปสรรค
ในการออกกำ�ลังกาย และให้ความสำ� คัญกับกลุ่มเพื่อนมาก
มีแนวโน้มที่จะมีกิจกรรมทางกายสูง
ในกลุม่ ผู้ ใหญ่ (อายุ 18 ถึง 59 ปี) พบว่า การประเมินสุขภาพ
ตนเองสูง มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี มีทศั นคติดา้ นบวกต่อการออกกำ�ลังกาย
มีการรับรู้ความสามารถในตนเองสูง มองเห็นประโยชน์ของ
การออกกำ � ลั ง กาย มองข้ า มอุ ป สรรคในการออกกำ� ลั ง กาย
มีเวลาว่าง ได้รับการสนับสนุนจากสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ภาพ: www.th.pngtree.com

คนรอบข้าง ให้ความสำ�คัญกับครอบครัว และได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
เพียงพอ มีแนวโน้มที่จะมีกิจกรรมทางกายสูง
สำ�หรับในกลุม่ ผูส้ งู อายุ (อายุ 60 ปีขนึ้ ไป) พบว่าการประเมิน
สุ ข ภาพตนเองสู ง มี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี มี ทั ศ นคติ ด้ า นบวกต่ อ
การออกกำ�ลังกาย มีการรับรูค้ วามสามารถในตนเองสูง มองเห็น
ประโยชน์ ข องการออกกำ � ลั ง กาย มองข้ า มอุ ป สรรคในการ
ออกกำ�ลังกาย มีความคาดหวังต่อผลลัพธ์สูง มีความรู้เรื่อง
กิจกรรมทางกายดี และมีสมรรถนะทางกายภาพที่ดี ล้วนส่งผล
ต่อการมีกิจกรรมทางกายที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำ�คัญ
ส่วนปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีพฤติกรรมเนือยนิง่ เนื่องจากจำ�นวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเนือยนิ่งในประเทศไทยยังคง
มีไม่มากนัก (พบเพียง 40 บทความ) จึงไม่สามารถสรุปปัจจัย
ที่สำ�คัญจากงานวิจัยเท่าที่มีนี้ ได้ มีเพียงปัจจัยเดียวที่แสดงค่า
นัยสำ�คัญทางสถิติ คือ การมีน้ำ�หนักตัวมากเกินไป (Obesity)
ในกลุ่มผู้ ใหญ่ ที่มีความสัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูง
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าปัจจัยส่วนใหญ่ที่ศึกษาในบริบท
สังคมไทยยังคงมุ่งเน้นที่ระดับบุคคลและระดับชุมชนหรือสังคม
การศึ ก ษาในอนาคตจำ � เป็ น ต้ อ งเน้ น ที่ ร ะดั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางกายภาพและนโยบายสาธารณะให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความครอบคลุ ม ในการศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ์ ข องการมี
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของคนไทย
หากสนใจอ่ า นบทความฉบั บ เต็ ม สามารถคลิ ก อ่ า นได้ ที่
https://rdcu.be/bxmXv
aaaaaaaaa
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

ตำ�ราที่น่าอ่าน:
ศาสตร์และศิลป์ การวิจัยเชิงคุณภาพ

ตำ�รา “ศาสตร์และศิลป์ การวิจัยเชิงคุณภาพ” เป็นคู่มือ
สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาและนั ก วิ จั ย สั ง คมศาสตร์ เ ป็ น การตี พิ ม พ์
ครั้งที่ 8 ที่ได้ปรับปรุงและเพิ่มเนื้อหาในสาระสำ�คัญที่น่าสนใจยิ่ง
ผูแ้ ต่งคือ รศ.ดร.ชาย โพธิสติ า ทีเ่ ขียนตำ�รานีจ้ ากแรงบันดาลใจ
2 ประการ คือ ความปรารถนาทีจ่ ะเติมเต็มช่องว่างด้านการเรียน
การสอนเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และต้องการมีส่วนร่วม
ในการเสริ ม สร้ า งความสามารถและทั ก ษะด้ า นระเบี ย บวิ ธี
ของนักวิจัย เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และเชื่อว่าคุณภาพ
ของการวิ จั ย ขึ้ น อยู่ กั บ แนวคิ ด ทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ทำ � วิ จั ย
และระเบียบวิธีวิจัย
ตำ � รานี้ มี ค วามครอบคลุ ม เนื้ อ หาทุ ก มิ ติ ทั้ ง หลั ก การ
และแนวปฏิบัติสำ�คัญๆ เริ่มตั้งแต่บท “โหมโรง” ตามด้วย
4 ภาค คือ ภาค 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนทัศน์ และการ
ออกแบบ ให้ความรู้เกี่ยวกับมิติสำ�คัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ภาค 2 เสนอแนวทางการทำ�วิจัยเชิงคุณภาพ 3 แบบ คือ
แบบชาติพันธุ์วรรณา แบบปรากฏการณ์วิทยา และแบบสร้าง
ทฤษฎีจากข้อมูล ภาค 3 เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ในรูปข้อความมาตรฐาน 3 แบบ คือ การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ
การอภิ ป รายกลุ่ ม และการสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ภาค 4
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และจริยธรรมการวิจัย
และท้ า ยเล่ ม ประกอบด้ ว ยภาคผนวกอี ก 2 เรื่ อ งที่ น่ า สนใจ
คือ วิวัฒนาการของการวิจัยเชิงคุณภาพ และอภิธานศัพท์
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ ไม่คุ้นเคยกับมโนทัศน์สำ�คัญใน
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
เกริ่นเนื้อหาแต่พอสังเขป เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจได้ติดตาม
อ่านตำ�ราที่มีรูปแบบการเขียนเรื่องที่น่าสนใจ การอ่านเนื้อหา
ภายในเล่มตั้งแต่บทแรกๆ ต่อเนื่องจนถึงบทสุดท้าย ทำ�ให้
ได้อรรถรสในการอ่าน ทั้งยังได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าสำ�หรับ
ผูส้ นใจการวิจยั เชิงคุณภาพ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าตำ�ราเล่มนีจ้ ะเป็น
คู่มือที่ ได้รับใช้วงการวิจัยไทยต่อไปในอนาคต
ที่มา: ชาย โพธิ สิ ต า. (2562). ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ:
คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์ พับลิชชิ่ง.
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ประชากรประชุมกัน

กฤติญา สำ�อางกิจ

krittaya.sam@mahidol.edu

สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
โดยโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทย
เพื่อสร้างทักษะสำ�หรับเด็กและเยาวชน (THAI-ACP) ร่วมกับ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
สมาคมกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Sport Association)  
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพคณะทำ � งาน
โครงการ THAI-ACP ระหว่ า งวั น ที่ 10–13 พฤษภาคม
2562 และร่ ว มลงนามในบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการ
และการพั ฒ นางานวิ จั ย เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์ ไพโรจน์
เสาน่วม ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และคุณชิฮารุ อิบาชิ
ผู้จัดการทั่วไป สำ�นักส่งเสริมการกีฬา สมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่น
ร่วมลงนามในครั้งนี้
การดำ�เนินงานภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานนี้
เป็นการผนึกกำ�ลังกันเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและ
เยาวชน โดยนำ� “การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการจากแดนซามูไร”
(Active Child Program : ACP) มาผสานกับ “การละเล่นดัง้ เดิม
ของไทย” เพื่อแก้ปัญหาเด็กไทยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงเกิน
เกณฑ์จนเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพ
aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดู
ได้จาก www.ipsr.mahidol.ac.th
ครั้งที่ 1042 “Share the Knowledge and Experiences on SAKURA
Exchange Program in Science: Exploring Sustainable Ageing
Society Drove by Innovative Technology Approach” IPSR’s
Students, 10 เม.ย. 62
ครั้งที่ 1043 “ประสบการณ์การเข้าร่วมสัมภาษณ์นักศึกษา โครงการ
การจัดทำ�  Active Recruitment และ Onsite-Interview 2019 และ
Meet the Alumni” นางสมปรารถนา นามขาน และนางสาววราวรรณ
ฐาปนธรรมชัย, 17 เม.ย.62
ครั้งที่ 1044 “Ph.D. Placement Experience at Health Service &
Population Research Department, King’s College, London, UK”
Ms.Ruttana Phetsitong, Ph.D. Student, 24 เม.ย. 62
ครั้งที่ 1045 “Essays on Migration Issues and Trends in Asia”
Ph.D. Student, 1 พ.ค. 62
ครั้งที่ 1046 “School-Related Gender-Based Violence (SRGBV) in
Thailand: Factors, Impacts and Coping Mechanisms of Victims”
Ms. Do Thi Lan Anh, Ph.D. Student, 1 พ.ค. 62
ครั้งที่ 1047 “Talk with MA Program Alumni” Dr. Ye Yu Shwe,
15 พ.ค. 62
ครั้งที่ 1048 “A Demographic Look at Pain” Dr. Zachary Zimmer
Mount Saint Vincent University, Canada, 22 พ.ค. 62
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ป่วยไข้ ในเรือนจำ�: ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

ดินแดนศตวรรษิกชน: เกาะโอกินาวา
เกาะโอกินาวา เป็นเกาะทีม่ ศี ตวรรษิกชนอาศัยอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก
ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เกือบสองในสามของชาวโอกินาวามีอายุ 97 ปี
โดยที่ยังคงสามารถดูแลตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่
ถ้าถามชาวโอกินาวาว่าทำ�ไมถึงมีอายุยืนยาว เราจะได้ยินคำ� 
2 คำ�ที่ชาวโอกินาวาเชื่อว่าทำ�ให้พวกเขามีชีวิตยืนยาวคือ Ikigai
(อิคิไก) หมายถึง “การมีเป้าหมายในชีวิต” และ Moai (โมอาย)
หมายถึง “การรวมกลุ่มสังคมที่ ไม่เป็นทางการของคนที่มีความสนใจ
ร่วมกัน”

ป่วยไข้ ในเรือนจำ�: ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ
เขียนโดย กุลภา วจนสาระ
รายงานการวิจัยเล่มนี้ ได้เปิดโลกเบื้องหลังกำ�แพงให้สังคม
ได้เห็นความเป็นไปของผู้คนที่อยู่ภายใน โดยเฉพาะสถานการณ์
ด้านสุขภาพของผู้ต้องขังและข้อจำ�กัดในการให้บริการสุขภาพ
ด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ ในเรือนจำ�  โดยมีการขับเคลื่อนจาก
หลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง ที่เป็นหนึ่ง
ในกลุ่มเปราะบางของสังคมไทย
ท่านใดสนใจ download ได้ที่: http://www.ipsr.mahidol.
ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-562.pdf
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นอกจากนี้ ชาวโอกินาวายังมีปรัชญาในการกินว่า ควรหยุดกินเมื่อ
รู้สึกอิ่มแล้ว 80% และในหนึ่งวันควรบริโภคไม่เกิน 1,900 แคลอรี่

รูปจาก: http://the-f.com.au/lifestyle/why-need-take-holiday-okinawa-japan-asap/

แหล่งข้อมูล: https://edition.cnn.com/2019/04/05/health/japanokinawa-food-diet-hara-hachi-bu-chasing-life-gupta/
index.html?no-st=1557455526
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สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

ประเทศไทยมีผู้ชายหรือหญิงมากกว่ากัน

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล แสดงให้เห็นว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีประชากร
ประมาณ 66.4 ล้านคน เป็นผูช้ าย 32.1 ล้านคน ผูห้ ญิง 34.3
ล้านคนi ดูแล้วก็ใกล้เคียงกัน แต่ทราบหรือไม่วา่ “ยิง่ อายุมาก
จำ�นวนผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชาย”

i
ii

ช่วงระหว่าง 40 ปีที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนเพศ
เมื่อแรกเกิด มีค่าเท่ากับ 105 ซึ่งแสดงว่า ในช่วงวัยแรกเกิด
สังคมไทยมีเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิงii แต่เมื่อมีอายุมากขึ้น
ก็พบว่าความแตกตางของแบบแผนการตายและปัจจัยด้าน
ชีววิทยาทีท่ �ำ ให้ผชู้ ายมีความเสีย่ งต่อการตายมากกว่าผูห้ ญิง

ประชากร ปี 2562

ชาย
(พันคน)

หญิง
(พันคน)

รวม
(พันคน)

จำ�นวนประชากร (รวม)
ต่ำ�กว่า 15 ปี
15-59 ปี
60 ปีขึ้นไป

32,074
5,812
21,357
4,905

34,300
5,546
22,072
6,682

66,374
11,358
43,429
11,587

ณ เวลานี้ สังคมไทยเป็นสังคม
สูงอายุแล้ว ภาพหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่า
ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็คือเจอผู้หญิง
สูงอายุเต็มบ้านเต็มเมือง ถึงเวลาแล้ว
ที่สังคมไทยต้องรับมือกับความท้าทาย
อันนี้
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. (2562). สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล 2562. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
ศุ ท ธิ ด า ชวนวั น และปิ ย วั ฒ น์ เกตุ ว งศา. (2557). ทำ � ไมผู้ ห ญิ ง ไม่ แ ต่ ง งาน: ผู้ ช ายหายไปไหน. การประชุ ม วิ ช าการประชากรและลั ง คม 2557:
การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม.
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ข่าวสถาบันฯ
15 มี.ค. 62 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ และคณะ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัย
กับ International Center for Cultural Studies (ICCS) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) c 20 มี.ค. 62
สถาบันฯ จัดประชุมผู้อำ�นวยการฯ พบฝ่ายสนับสนุน เพื่อเตรียมแนวทางในการก้าวสู่สถาบันชั้นนำ�
ระดับโลก ณ สถาบันฯ c 25-29 มี.ค. 62 ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะ จัดอบรม “การวิจัย
เชิงคุณภาพ” โดยมี รศ.ดร.ชาย โพธิสติ า ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “ลักษณะสำ�คัญและกระบวนทัศน์ ในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ” ณ สถาบันฯ รูป 1 c 2 เม.ย. 62 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ นำ�เสนอ “สถานการณ์
ผูส้ งู อายุในประเทศไทย” ในการประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายประชากรในระดับอาเซียน
และ ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ ร่วมเป็นผูด้ �ำ เนินรายการ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล รูป 2 c 1-5 เม.ย. 62
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร เป็นผู้แทนประเทศไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค c 2-4 เม.ย. 62 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย
ร่วมประชุมและอบรม Research Proposal Development Workshop ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
c 3-5 เม.ย. 62 ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ร่วมประชุมเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำ�ปี 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น c 3-5 เม.ย. 62 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
ร่วมประชุม Integrating Health into Urban Planning Towards Sustainable Development Goals
in Developing Countries ณ ประเทศมาเลเซีย c 4-5 เม.ย. 62 สถาบันฯ จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร
ครัง้ ที่ 38 “คนพันธุ์ IPSR ร่วมอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม” ณ โรงแรม แอท ที บูทคี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ รูป 3
c 6 เม.ย.–10 ก.ค. 62 ผศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ได้รับทุนสนับสนุนจาก University of Sussex
เพื่ อ ทำ � วิ จั ย ในโครงการ “Migration out of Poverty (MOOP), Research Programme
Consortium” ณ ประเทศอังกฤษ c 9 เม.ย. 62 สถาบันฯ จัดงานวันสงกรานต์ ประจำ�ปี 2562
“ผ้ า ไทย ลายดอก” และมี พิ ธี ม อบรางวั ล ให้ กั บ นั ก กี ฬ าในการแข่ ง ขั น “มหิ ด ลเกมส์ ” ปี 2562
ณ สถาบันฯ c 10 เม.ย. 62 อ.ดร.สิรนิ ทร์ยา พูลเกิด เป็นวิทยากร “ปรับกระบวนทัศน์ วัยทำ�งานสุขภาพดี”
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ c 18-21 เม.ย. 62 รศ.ดร.
สุรีย์พร พันพึ่ง, Dr.Rosalia Sciortino และ รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ ร่วมประชุมโครงการ
“Migration, Global Logistics and Unequal Citizenship” ณ ประเทศเวียดนาม c 22-24 เม.ย. 62
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะ จัดอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” ณ สถาบันฯ
c 24-27 เม.ย. 62 ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ ร่วมประชุมและเป็นผูด
้ �ำ เนินรายการในการประชุม “The 8th
Asia Link Annual Conference 2019” ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ c 29 เม.ย.–3 พ.ค. 62 รศ.ดร.สุรยี พ์ ร พันพึ่ง
และ ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ ร่วมประชุมโครงการวิจัย “Between Global Sex Work
and Human Trafficking: An Analysis of Interviews and Networks”ณ มหาวิทยาลัย Cambridge,
Essex และ Sussex ณ ประเทศอังกฤษ c 30 เม.ย. 62 ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์
ร่วมอบรม “โครงการติดอาวุธให้นกั วิจยั รุน่ ใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุน่ ที่ 2 และเป็นวิทยากร
บรรยาย “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ” ณ สถาบันฯ c 1 พ.ค. 62 รศ.ดร.ศิรินันท์
กิตติสุขสถิต ต้อนรับคณาจารย์ และนิสิตสาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา โดยมี
รศ.ดร.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ บรรยายเรื่อง Mental Happiness ณ สถาบันฯ c 2 พ.ค. 62
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และคณะ จัดกิจกรรมแนะนำ�ข้อมูลโครงการวิจัยของสถาบันฯ ให้แก่นักศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำ�วิทยานิพนธ์ ณ สถาบันฯ c 10 พ.ค. 62 สถาบันฯ มอบปฏิทินเก่าให้แก่ศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี เพื่อสนับสนุนการผลิตหนังสือเรียนให้แก่ผพู้ กิ ารทางสายตา
c 10-13 พ.ค. 62 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการสถาบันฯ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. และ คุณชิฮารุ อิบาชิ ผู้จัดการทั่วไปสำ�นักส่งเสริมการกีฬา สมาคม
กีฬาประเทศญีป่ นุ่ ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนางานวิจยั เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ภายใต้ “โครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพื่อสร้างทักษะสำ�หรับเด็กและเยาวชน
(THAI-ACP)” โดยมี นายปัญญา ชูเลิศ เป็นหัวหน้าโครงการฯ ณ สถาบันฯ รูป 4

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับโลก
ทีส่ รรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ช่วยกันประหยัด
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“สำ�นักงานสมัยใหม่
รถ กระดาษ น้ำ� โทร ไฟ
ใช้ประหยัด”

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536
ปณจ.พุทธมณฑล
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