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เรียนท่านผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ท่านผู้เข้าร่วม

ประชุมวิชาการศตวรรษิกชนแห่งชาติ ทุกท่าน

	 ผมยนิดอีย่างยิง่ทีม่ผีูส้นใจเข้าร่วมประชมุวชิาการศตวรรษกิชนแห่ง

ชาติในวันนี้เป็นจ�านวนมากพอสมควร	 ไม่ว่าท่านจะเข้าร่วมประชุมเพราะ

สนใจเรือ่งประชากรทีม่อีายสุงูมากๆ	กลุม่นีห้รือเข้าร่วมประชมุเพราะต้องการ

ความรูว่้าจะท�าอย่างไรจงึจะมอีายยุนืถงึร้อยปีกต็าม	ท่านกไ็ด้ชือ่ว่ามส่ีวนร่วม

ในการประชุม	 วิชาการเรื่องคนที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน

ประเทศไทยในวันนี้

	 เรื่องท่ีเรามาประชุมกันตามท่ีตั้งเป็นหัวข้อไว้	 “ศตวรรษิกชน	 หรือ

คนทีม่อีายรุ้อยปีขึน้ไป”	ความจรงิไม่ใช่เรือ่งใหม่	เราสนใจเร่ืองคนทีม่อีายยุนื

ถึงร้อยปีกันมานานแล้ว	 แต่เรื่องใหม่ของการประชุมวันนี้	 คือ	 เราก�าลังเอา

เรื่องคนอายุเกินร้อยปีมาเป็นประเด็นประชุมกันให้เป็นเรื่องเป็นราว	 ถึงกับ

ให้ชื่อการประชุมครั้งนี้ว่า	“การประชุมวิชาการ”	ต่อด้วยศัพท์ภาษาไทยค�า

ใหม่ว่า	“ศตวรรษิกชน”	แล้วยังลงท้ายว่า	“แห่งชาติ”	อีกด้วย

	 ผมต้องขอเรียนให้พวกเราทุกคนในที่ประชุมนี้ว่า	 การประชุมเรื่อง

ศตวรรษิกชนคนร้อยปีเป็นเรื่องใหม่	 ที่ยังไม่เคยมีการจัดขึ้นมาก่อนใน

ประเทศไทย	 ค�าว่า	 ”ศตวรรษิกชน”	 อาจฟังดูแปลกๆ	 ส�าหรับหลายคน									

ศตวรรษิกชนฟังเป็นภาษาแขกและคงไม่คุ้นหูพวกเราส่วนใหญ่	 ผมจึงอยาก

จะท�าความเข้าใจและบอกที่มาที่ไปของศัพท์ค�านี้ก่อน
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Director of IPSR and all participants to the National Conference on 
the Centenarian:

 It is a pleasure to see that so many people are interested in the 
topic of the Centenarian. It doesn’t matter if you have an academic or 
personal interest in the topic.  You are still a valuable participant today 
since this is the first time in Thailand that we are having a conference on 
people who are at least a century old.

 In fact, the issue of the Centenarian is not new. There has been 
interest for some time in people who reach the age of 100. What is new, 
however, is the prominence of this phenomenon and that we are actually 
having a conference dedicated to the Centenarian, and that this is a           
national conference.

 The word “Satawasikachon” may sound strange. Thus, I would 
first like to explain the origin of this term. 
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"ศตวรรษิกชน"	 เป็นศัพท์บัญญัติขึ้นเพื่อให้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า	 "cente-

narians"	หมายถึงคนที่	มีอายุร้อยปีขึ้นไป

	 ศตวรรษิก	เป็นภาษาสันสกฤต	"ศตะ"	แปลว่า	"ร้อย"	สมาสกับค�าว่า	

"วรรษ"	ทีแ่ปลว่า	"ปี"	"ศตวรรษ"เรารูก้นัดอียูแ่ล้วว่าหมายถงึ	"ร้อยปี"	เมือ่เอา

ค�าว่า	"ศตวรรษ"	ร้อยปีมาท�าให้เป็นคน	ตามหลักภาษาบาลี/สันสกฤต	ท่าน

ให้ใส่ปัจจัย	อิกะ	เข้าไป		เป็นศตวรรษิก	ก็หมายถึง	คนที่มีอายุร้อยปี	เติม	ค�า

ว่า	"ชน"	ที่แปลว่าหมู่คนเข้าไปเพื่อให้ออกเสียงได้รื่นหู	เป็น	"ศตวรรษิกชน"	

หมายถึงหมู่คนที่มีอายุร้อยปีขึ้นไป
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	 ภาษาองักฤษยงัมคี�าว่า	"super-centenarians"	หมายถึงคนท่ีมอีายุ	

110	ปีขึ้นไป	ภาษาไทยเราก็ต้องมีบ้่าง	ผมใช้ค�าว่า	"อภิศตวรรษิกชน"

	 เหตุผลว่าท�าไมเราต้องสร้างศัพท์แปลกๆใหม่ๆขึ้นมาเรียกคนอายุ

ร้อยปีขึ้นไป	 เรียกเพียงว่า	 "คนร้อยปี"	 ไม่พอหรือ	 ในความเห็นของผม	 เมื่อ

สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย	 และก�าลังมีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆ	 ในไม่ช้าสังคม

ของเราจะเต็มไปด้วยผู้สูงอายุ	อีกสามสิบปีข้างหน้า	คนไทยหนึ่งในสามจะมี	

อายุ	60	ปีขึ้นไป	เมื่อเราเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์	เราก็จ�าเป็นจะต้องมี

ศัพท์ที่เก่ียวข้องกับประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อแยกแยะผู้สูงอายุ	 ทั้ง

ตามคุณลักษณะ	กิจกรรม	และพฤติกรรม

	 ค�าว่าศตวรรษิกชนฟังด	ู"ขลัง"	กว่าค�าว่า	คนร้อยปี		คนร้อยปี	หมาย

ถึง	 คน	 ใครก็ได้ที่มีอายุถึงร้อยปี	 	 แต่ศตวรรษิกชนจะสื่อความหมายที่หนัก

แน่นลกึซึง้กว่านัน้	เหมอืนอย่างเราเรยีกผูน้บัถอืศาสนาว่า	"ศาสนกิ	หรือ	ศาสนิ

กชน"	ผู้นับถอืศาสนาพทุธ	เรยีก	พทุธศาสนกิชน	ผูน้บัถอืศาสนาอสิลาม	เรยีก

อิสลามิกชน	

	 ผมอยากจะเปรียบว่า	 ต้นสักทองอายุร้อยปี	 ย่อมฟังดูแล้วมีคุณค่า

มากกว่าเรียก	ต้นไม้อายุร้อยปีเฉยๆ

	 ผมอยากให้ค�าว่าศตวรรษกิ	หรอืศตวรรษกิชน	มคีวามหมายทีลึ่กซ้ึง

มากกว่าค�าว่าคนร้อยปี	ศตวรรษิกชนหมายถึง	 "คนอายุร้อยปีผู้มีคุณค่าและ

ศักดิ์ศรี	พร้อมมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ"
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 “Satawasikachon” is the Thai term coined to directly refer to the 
English word “Centenarian”. Centenarian is defined as someone who is 
age 100 years or older.  The Thai version of this comes from the Sanskrit 
word for century (Satawas).   This is personified by adding the “ika” from 
Pali/Sanskrit and “chon” to confer the meaning of a person age 100 or 
more years.  

In English, there is also the term “super-centenarian” which refers to 
someone age 110 years or more.  I would like to propose that the Thai 
term for this is “Apisatawasikachon.”
 

 So, why do we need to create these strange new Thai words?   
Can’t we just say “100 year-old” people?  In my view, as Thailand transi-
tions into an aged society with an increasing proportion of the population 
who are older persons, we need to imagine our country as having an 
abundance of older persons in our midst.  Just 30 years from now, one out 
of three Thais will be age 60 or over.   Thus, we are going to need a new 
vocabulary to describe the people in an aged society in terms of the dif-
ferent age groups, characteristics, activities and behavior. 

 The term “Centenarian” sounds more majestic and dignified than 
referring to someone merely as a “100 year-old”.  We refer to a religious 
person as a “sasanikachon” and practitioners of Buddhism are referred to 
as “Putthasasanikachon,” and adherents of Islam are referred to as “Isala-
maikachon.”

 Thus, I would like to propose that “Centenarian” has more weight 
and profundity than simply saying 100 year-old person.  Furthermore, the 
term “Centenarian” should convey a sense of value, honor, and good 
mental and physical health.  
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Questions frequently asked (about Centenarians).
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เรื่องศตวรรษิกชนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและคนทั่วไป	

	 หลายปีท่ีผมท�างานอยูท่ี่สถาบันวจิยัประชากรและสงัคม	มนีกัศกึษา	

เพื่อนๆ	และสื่อมวลชนมา	ถามผมเกี่ยวกับคนร้อยปีเป็นประจ�า	ค�าถามที่ได้

ยินบ่อยๆ	แต่ก็ตอบไม่ได้ชัดเจนสักที	เช่น	

			 						-	ประเทศไทยมีศตวรรษิกชน	คนร้อยปีกี่คน

				 						-	ใครอายุสูงที่สุดในประเทศไทย

				 							-	ท�าไมจังหวัดนั้น	จังหวัดนี้	มีคนอายุร้อยปีอยู่เป็นจ�านวนมาก

				 						-	ท�าไมคนจึงอายุยืน	(ถึงร้อยปี)

						 						-	กินอะไร	อาหารประเภทไหนจึงจะมีอายุยืน

	 ค�าถามเหล่านี้น่าสนใจ	 และน่าที่จะหาค�าตอบยืนยันด้วยหลักฐาน

เชงิประจกัษ์		ในต่างประเทศมหีนงัสอืเกีย่วกบัเร่ืองศตวรรษกิชนออกจ�าหน่าย	

มีการท�าสารคดีเกี่ยวกับศตวรรษิกชนออกเผยแพร ่ทางทีวีบ ้านเรา															

หนังสือจีโอกราฟฟิก	ภาคภาษาไทยเคยท�าสกูฟเรื่องศตวรรษิน	ข่าวเกี่ยวกับ

คนร้อยปี	ก็มีให้ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆ
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 The concept of the Centenarian is of interest to mass media and 
the general population.  During the many years I have worked at IPSR, 
many students, colleagues and representatives of mass media have asked 
about people who reach 100 years of life.  The following are examples of 
some of the questions for which there is no clear answer:
  
 - How many Thai Centenarians are there?
 - Who is the oldest person in Thailand?
 - Why do some provinces have more Centenarians than others?
 - What contributes to longevity (if reaching age 100)?
 - What kind of diet promotes longevity?

 These are interesting questions which need answers based on 
empirical data.  Other countries have produced documents and documen-
taries about the Centenarians.  The Thai version of National Geographic 
Magazine once did a scoop on the Centenarians and this prompted more 
discussion of the concept.
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Research on Centenarians.
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	 แท้ที่จริงแล้ว	เรื่องเกี่ยวกับศตวรรษิกชนเป็นเรื่องคนสูงอายุนั่นเอง	

จะพิเศษอยู่ตรงที่ว่าศตวรรษิกชนเป็นกลุ่มคนที่มีอายุมากเป็นพิเศษ	อายุขัย

ของมนุษย์อยู่ที่ประมาณร้อยปี	 คนที่มีอายุเกินร้อยปีก็นับว่ามีอายุยืนกว่า

อายุขัยของมนุษย์	จึงเกิดค�าถามว่าท�าไม	คนร้อยปีจึงมีอายุยืนยาวขนาดนั้น		

ศตวรรษิกชนกินอะไร	ใช้ชีวิตอย่างไร	จึงมีอายุยืนยาวเป็นพิเศษ	สาเหตุหรือ

ปัจจัยที่ท�าให้คนมีอายุยืนยาวถึงร้อยปีเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจศึกษา

	 ประเดน็ส�าคญัอกีประเดน็หนึง่ทีน่่าศกึษาวจัิย	คอืการหาค�าตอบเกีย่ว

กับ	 ประชาศาสตร์ของศตวรรษิกชน	ประเทศไทยควรมีข้อมูลที่ทันสมัยว่า

ปัจจุบันประเทศเรามีศตวรรษิกชนสักกี่คน	 เป็นชายเท่าไร	 เป็นหญิงเท่าไร		

คนร้อยปีกระจายอยู่ท่ีไหนกันบ้าง	 และที่ส�าคัญคือ	 เราควรจะมีข้อมูลให้รู	้

แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงประชากรอายุสูงสุดกลุ่มนี้	 เพื่อที่จะฉายภาพ

ศตวรรษิกชนต่อไปในอนาคตได้	 ถ้าระบบทะเบียนราษฎรของเราดีจริง										

เราควรรู้ว่าวันนี้คนอายุมากที่สุดในประเทศ	คือใคร	 อยู่ที่ไหน	 ใครเป็นคน

มีอายุสูงสุดล�าดับรองๆลงไป	จังหวัดไหนมีคนร้อยปีมากที่สุด

	 อีกประเดน็หน่ึงท่ีน่าสนใจ	คอื	ในอนาคตเมือ่ประเทศมศีตวรรษกิชน

เพิ่มมากข้ึนแล้วผลท่ีตามมาคืออะไร	 ท่ีจริงอย่างที่บอกไว้แล้วก่อนหน้านี้

ว่าการศึกษาศตวรรษิกชนก็คือการศึกษาเรื่องคนที่สูงอายุมากๆ	 นั่นเอง						

เมื่อมีประชากรสูงอายุที่สุดกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย
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 In fact, the issue of the Centenarian is really a reference to older 
persons.  The distinction is the milestone of experiencing a century of 
living.  Although average life expectancy has increased dramatically in 
most societies of the world, the potential human life span has remained 
relatively constant at slightly over 100 years.  But those over age 100 years 
remain rare in most populations and, thus, people are curious about what 
contributes to their longevity.  Thus, studies of the Centenarian population 
could provide valuable clues to some of these questions.  

 Another important area is the need to study the demography of 
Centenarians in Thailand. We should have updated enumeration of Cen-
tenarians with tabulations by sex and age, and spatial distribution and 
estimates of trends of this oldest old population in the future.  If our civil 
registration system were fully accurate and complete, we would know how 
many Centenarians there are, who they are, where they live, and so on. 

 It would be interesting to know what the potential social impacts 
would be as Thailand has more and more Centenarians, as this is a related 
aspect of the study of older persons as an increasing proportion of the 
population in an ageing society.
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สาเหตุที่คนอายุยืนถึงร้อยปีเป็นค�าถามการวิจัยส�าคัญที่ควรต้องหาค�าตอบ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ท�าให้คนอายุยืน?	

	 เรือ่งกรรมพนัธุด์เูหมอืนจะเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้คนมอีายยุนื	ใคร

มีพ่อแม่พี่น้องท่ีอายุยืนก็จะมีโอกาสอายุยืนมาก	 นักชีววิทยาศาสตร์อาจจะ

ให้ค�าอธบิายในเรือ่งนีไ้ด้ว่าคนทีอ่ายยุนืมปัีจจัยทางพันธกุรรมเข้ามาเกีย่วข้อง

อย่างไร	แต่จริงๆแล้ว	เราก็ยังมีค�าตอบไม่ชัดเจนนัก

	 โภชนาการหรืออาหารการกินของผู้สูงอายุ	 เรื่องนี้เราก็อยากรู้และ

ต้องการค�าตอบว่าคนร้อยปีกินอะไรเป็นพิเศษแตกต่างจากคนอื่นหรือไม่

อย่างไร	หรอืคนร้อยปีหลกีเลีย่งไ่ม่กนิอะไร	เวลาเราไปสมัภาษณ์เพือ่คดัเลอืก

แม่ร้อยปีของมหาวทิยาลยัมหดิล	เรากจ็ะมีค�าถามเกีย่วกบัอาหารทีแ่ม่ร้อยปี

ชอบกินหรอืกนิเป็นประจ�าอยูด้่วย	เพือ่จะเป็นแนวทางให้คนอยากอายยุนืได้

กินตามบ้าง

Factors causing people live up to 100 years.
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	 สิง่แวดล้อมน่าจะมส่ีวนอย่างมากทีท่�าให้คนอายยุนืถงึร้อยปี	ในอดีต	

มรีายงานว่าบางพืน้ทีใ่นโลกนีม้ศีตวรรษกิชนอาศยัอยูเ่ป็นจ�านวนมาก	แล้วมี

การสรุปว่าน่าจะเป็นเพราะภูมิอากาศ	 เช่น	 บนพื้นที่สูงเหนือระดับน�้าทะเล

ระดบัหน่ึง	พืน้ทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ	์พืน้ทีซ่ึง่เป็นเกาะอย่างญีปุ่น่หรอืโอกนิาวา

ก็ว่ากันว่ามีภูมิอากาศเอ้ือต่อการด�ารงชีวิต	 ในเมืองไทยเคยมีความพยายาม

ให้เหตุผลตามหลังข้อมูลว่า	 จังหวัดเลยมีศตวรรษิกชนอาศัยอยู่เป็นจ�านวน

มากเพราะมีอากาศดี	เป็นต้น	

	 พฤตกิรรมการใช้ชวีติกน่็าจะมส่ีวนส�าคญัคนท่ีใช้ชวีติอย่างท่ีเส่ียงต่อ

การติดเชื้อโรค	 เสี่ยงต่อการเสียสุขภาพ	หรือเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต	 โอกาสที่

จะมีชีวิตอยู่ยาวนานย่อมลดลง	แต่จะใช้ชีวิตอย่างไร	จึงจะพอเหมาะพอสมมี

ชวีติอยูอ่ย่างไม่เครยีดและมคีวามสขุ	จนท�าให้อายยุนืนัน้คงเป็นเร่ืองทีต้่องมี

การศึกษาวิจัยเพื่อหาค�าตอบกันต่อไป

	 ครอบครวัและสงัคมน่าจะมส่ีวนส�าคญัทีจ่ะท�าให้ชวีติยนืยาวขึน้	การ

ศึกษาความยืนยาวของชีวิตในสังคมเมืองและสังคมชนบทก็เป็นเรื่ิองที่น่า

สนใจ	ที่ผ่านมาดูเหมือนจะมีแต่เรื่องศตวรรษิกชนที่อยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้าน

ชนบททีบ่ทบาทและสถานภาพทางสงัคมของคนราบร่ืนไม่เปล่ียนแปลง	อย่าง

กระทันหัน	 ในชุมชนที่ให้คุณค่าและความส�าคัญแก่ผู้อาวุโสอาจเป็นปัจจัยที่	

เอื้อต่อการมีชีวิตอยู่อย่างยาวนาน

	 อย่างไรก็ตาม	 สิ่งท่ีเราปฏิเสธไม่ได้คือคนจ�านวนมากที่มีญาติพี่น้อง

อายยุนื	มพีฤตกิรรมการใช้	ชวีติทีด่	ีมโีภชนาการเหมาะสมตามหลกัหรอืทฤษฎี

โภชนาการ	อยูใ่นภูมปิระเทศและภมูอิากาศทีดี่	อยู	่ในครอบครวัทีอ่บอุน่และ

ในชุมชนทีใ่ห้ความส�าคญัแก่ผูส้งูอาย	ุได้เสีียีชวีติไปแล้วก่อนทีจ่ะมอีายถุงึ	90	

หรือ	100	ปี		ดังนั้นปัจจัยที่แท้จริงที่ท�าให้คนเป็นศตวรรษิก	ผู้มีสุขภาพดีคง

เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาค้นคว้ากันต่อไป



16

What are some of the factors that contribute to longevity and achieving 
Centenarians status?

 Certainly, heredity is an important factor in an individual’s po-
tential longevity.  Those people with old parents and siblings are predis-
posed to long lives themselves.  Even though genetics plays a role, it 
doesn’t tell the whole story of longevity.  

 We would like to know the role that diet and nutrition play in 
promoting longevity.  Do Centenarians have something in common about 
their diet and eating lifestyle that confers good health and long life?  Or 
is it an absence of certain types of consumption that promotes longevity?   
When Mahidol University nominates Centenarian mothers for recognition, 
we ask them about the food they eat on a regular basis so that others can 
emulate them.  
  The environment should also be part of the explanation of the 
rise of the Centenarian.  There have been past research reports on areas 
of the world with an unusual prevalence of Centenarians.  It was hypoth-
esized that something about the local environment was a contributing 
factor, such as the climate, elevation above sea level, or whether the local-
ity was an island, such as Okinawa in Japan.  In Thailand, it has been 
proposed that Loei Province has a conducive environment for producing 
Centenarians because of the quality of the air and climate there.

 Another likely factor is the lifestyle and behavior a person en-
gages in.  Someone who exposes themselves to risk of disease, practices 
poor health behavior, or engages in life-threatening activities clearly re-
duces their chance of a long life.  But what kind of lifestyle is optimal for 
longevity?  There should be some research on whether living a stress-free 
and healthy lifestyle is correlated with longevity. 
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 One’s family and local society should also play a role in one’s 
ability to live a long life.  There is a need for more comparative studies of 
Centenarians in rural and urban settings.  So far, much of the documenta-
tion is about Centenarians in rural areas, with a comfortable, unchanging 
environment, and a society which esteems older persons.  

 Whatever the influence of these variables is, it cannot be denied 
that many people who have blood relatives who lived long lives, have a 
positive, healthy lifestyle and good nutrition, live in a healthy environment 
with a warm, loving family and supportive community which values 
older persons, die before reaching 90 or 100 years of age.
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World Centenarians.
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	 ถ้าเราค้นหาข้อมูลจากกูเกิ้ล	ใช้	key	word	ว่า	centenarian	ก็จะ

พบว่า	มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับ	ศตวรรษิกชน	กินเนสบุ๊คที่บันทึกสถิติที่สุด

ในโลก	มีข้อมลูว่าผูท้ีอ่ายสุงูสดุในโลกชือ่อะไร	อยูท่ีไ่หน	ใครมีอิายรุองๆลงมา

	 จากกูเกิ้ล	 ข้อมูลมีว่า	 เมื่อปี	 2013	สองปีที่แล้ว	มีศตวรรษิกชนใน

โลกนี้ทั้งหมดประมาณ	16	ล้าน	6	แสนคน	ตัวเลขนี้จะถูกต้องตรงกับความ

เป็นจรงิมากน้อยเท่าไรเราไม่รู	้และปีนีศ้ตวรรษกิชนโลกจะ	เพิม่เป็นเท่าไรเรา

กไ็ม่รู	้ถ้าเช่ือตามกเูกิล้	ญีปุ่่นกบัสหรฐัอเมรกิา	แข่งกนัมศีตวรรษกิชนมากทีส่ดุ

ในโลก	เมื่อปี	2013	ญี่ปุ่นมี	5	หมื่น	4	พันคน	สหรัฐมี	5	หมื่น	3	พันคน	แต่

ต้องขอบอกว่าศตวรรษิกชนเป็นประชากรที่เพิ่มด้วยอัตราที่เร็วมากๆ	ญี่ปุ่น

เม่ือปี	1963	มกีารส�ารวจศตวรรษกิชนเป็นครัง้แรก	นบัคนร้อยปีได้เพยีง	153	

คน	เดี๋ยวนี้	คนร้อยปีของญี่ปุ่นมีมากถึง	5	หมื่น	กว่าคนเข้าไปแล้ว

	 เมื่อปี	 2011	จีนมีศตวรรษิกชนเกือบ	5	หมื่นคน	แต่อย่าลืมว่าจีน

เป็นประเทศท่ีมปีระชากรมากท่ีสดุในโลก	ถ้าเปรยีบเทยีบสดัส่วนของจ�านวน

ศตวรรษิกชนต่อประชากรทั้งหมดแล้ว	ญี่ปุ่นกินขาด	คือ	มีศตวรรษิกชนมาก

ถึง	41	คนต่อประชากรแสนคน	ในขณะที่สหรัฐมีศตวรรษิกชน	16	คน	ต่อ

ประชากรแสนคน	และจีนมีเพียง	4	ต่อแสน	

	 กูเกิ้ลใส่ตัวเลขให้ไทยมีศตวรรษิกชน	17,883	คนในปี	2012	แหล่ง

ข้อมลู	คอื	ทะเบยีนราษฎร	ซึง่อาจเกนิจรงิไปพอสมควร	ตามความคดิของผม	

ผมว่าเกินจริงไปมากกว่าครึ่ง	 แต่ถ้าเป็นจริงก็	 ประมาณว่าประเทศไทยมี						

ศตวรรษิกชน	27	คนต่อประชากรแสนคน
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 A Google search of the keyword “Centenarian” turns up volumes 
of information.  The Guinness Book of World Records also has informa-
tion on the oldest recorded living humans by name, place and circum-
stances.  One site in the Google search reports that, in 2013, there were 
an estimated 16.6 million Centenarians in the world, though it is hard to 
assess the accuracy of this estimate.    It is also not known what the growth 
rate of this population is.  If the data from Google is to be believed, Japan 
and the USA are competing for the largest number of Centenarians.  As 
of 2013,  Japan had 54,000 Centenarians while the USA reported 53,000 
Centenarians.  But it should be noted that the population of Centenarians 
is certain growing rapidly.  In 1963, The first Centenarians survey of Japan 
reported having only 153 Centenarians but now has over 50,000.  
 
 In 2011, China reported a total of nearly 50,000 Centenarians, 
but recall that China has a very large population and, thus, the proportion 
of the total is small, especially compared to Japan.  Japan had 41 Cente-
narians per 100,000 population compared to only 16 for the USA, and 4 
for China.  
 
 The Google search also cites a total of 17,883 Thai Centenarians 
as of 2012 based on civil registration data.  In my opinion, that number is 
probably an overestimate, perhaps by as much as 50%.  However, if that 
total is accurate, it would mean that Thailand had 27 Centenarians per 
100,000 population in 2012.
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Thai people live longer !!!
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		 ศตวรรษกิชนไทยได้เพิม่ข้ึนอย่างเรว็มากต้ังแต่อดีตเป็นต้นมาเพราะ

คนไทยอายุยืนยาวขึ้น	 เราวัด	 ความยืนยาวของชีวิตด้วย	 “อายุคาดเฉลี่ย”				

ซึง่เป็นค่าทีไ่ด้จากตารางชพี	อายคุาดเฉลีย่คืออายทุีค่าดว่า	ประชากรจะมอีายุ

เฉลี่ยเท่าไรตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย

				 -		เมื่อร้อยปีก่อน	คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเพียงประมาณ	40	ปี

			 -		เมื่อ	50	ปีก่อน	อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น	60	ปี

			 -	เมื่อ	25	ปีก่อน	คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้นเป็น	65	ปี

			 -		ปีน้ีสถาบันวจิยัประชากรและสงัคม	ประมาณว่าอายคุาดเฉลีย่ของ

คนไทย	อยู่ที่	74	ปี

			 -	มองไปในอนาคต	อีก	25	ปีข้างหน้า	อายุคาดเฉลี่ยของประชากร

ไทยจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น	79	ปี	(ผู้ชาย	75	ปี	ผู้หญิง	82	ปี)

	 อายคุาดเฉลีย่ทีส่งูขึน้นีจ้ะท�าให้มคีนท่ีอายยุนืจนเป็นศตวรรษกิชนมี

จ�านวนมากขึ้น
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 Whatever the true total number is, the population of Thai Cente-
narians is certainly increasing rapidly because of the overall large in-
creases in life expectancy of the population.  Life expectancy is derived 
from life tables and is an average probability of survival at different ages, 
starting at birth.

 - 100 years ago, average life expectancy at birth of the Thai 
population was about 40 years
 - 50 years ago, Thai life expectancy had increased to 60 years
 - 25 years ago, Thai life expectancy increased further to 65 years
 - At present, IPSR estimates that Thai life expectancy at birth is 
74 years. 
 - It is also projected that, 25 years from now, Thai life expec-
tancy will have reached 79 years (75 for males and 82 for females)

 This projection means that the number of Thai Centenarians is 
certain to increase.
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	 ผมใช้ตารางชีพแบบจ�าลองของสหประชาชาติเป็นฐานในการหาค่า

ร้อยละของคนไทยที่จะมีชีวิตอยู่	จนถึงอายุ	60	ปี	80	ปี	90	ปี	และ	อยู่จนถึง	

100	ปีจนได้ชื่อว่าเป็นศตวรรษิกชน

	 เมือ่ร้อยปีก่อน	ประมาณได้ว่าคนไทยรุ่นเดียวกนัหรือทีเ่กดิปีเดียวกนั	

จะมีชีวิตอยู่จนอายุ	60	ปี	เพียง	ร้อยละ	35	เท่านั้น	คนรุ่นเดียวกันอยู่รอดจน

อายุ	80	ปีเพียงแค่ร้อยละ	7	มีอายุจนถึง	90	ปี	ไม่ถึงร้อยละ	1	และแทบจะ

ไม่มีโอกาสอายุถึง	100	ปีเลย	เพียง	7	คนในจ�านวนคนรุ่นนั้นแสนคนเท่านั้น

The percentage of people of the same cohort 
That survive to age...
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	 เมื่อ	50	ปีก่อน	ขณะที่ิอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ประมาณ	60	

ปี	คนรุ่นเดียวกันที่จะมีอายุถึง	60	ปีจะมีประมาณร้อยละ	65	ที่จะมีอายุถึง	

90	 ปีมีเพียงร้อยละ	 3	 และที่จะได้เป็นศตวรรษิกชนมีเพียง	 ร้อยละ	 0.05	

เท่านั้น

	 เมือ่	25	ปีก่อน	สขุภาพอนามยัของคนไทยดขีึน้อย่างมาก	การแพทย์

การสาธารณสขุได้พฒันาข้ึน	สขุาภบิาลและสิง่แวดล้อมมสีภาพดีขึน้	การตาย

ของประชาชนคนไทยลดต�่าลง	 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อ	 25	 ปีก่อนสูงขึ้นมาเป็น

ประมาณ	65	ปี	คนเกิดมารุ่นเดียวกันที่จะมีอายุถึง	60	ปีมีมากถึงร้อยละ	73	

คนรุ่นเดียวกันอยู่รอดจนอายุถึง	80	ปีร้อยละ	26	อายุถึง	90	ปีร้อยละ	4	แต่

ทีจ่ะมอีายถุงึร้อยปีกย็งัไม่เพิม่ขึน้มากนกั	คอืมเีพยีงร้อยละ	0.07	เท่านัน้ทีจ่ะ

ได้เป็นศตวรรษิกชน

	 ปัจจุบัน	 คาดประมาณได้ว่าร้อยละ	 88	 ของคนเกิดรุ่นเดียวกันจะ

มีอายุถึง	60	ปี	 เกือบครึ่งคือร้อยละ	44	สามารถมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ	80	ปี	

ร้อยละ	10	จะอยู่ไปจนถึงเมื่อตนเองมีอายุถึง	90	ปี	แต่ก็	มีเพียงร้อยละ	0.26	

เท่านั้นที่จะมีอายุถึงร้อยปี

	 ในอนาคตอีก	 25	 ปีข้างหน้า	 คาดว่าสุขภาพอนามัยของประชาชน

คนไทยจะยิ่งดีขึ้นไปอีก	 คนเกิดรุ่นเดียวกันเกือบทุกคน	 คือร้อยละ	 95	 จะ

มีอายุถึง	60	ปี	มากถึงร้อยละ	75	ที่จะมีอายุอยู่ไปจนถึงอายุ	80	ปี	ร้อยละ	

39	อายุถึง	90	ปี	และเกือบร้อยละ	1	ที่จะมีโอกาสได้ชื่อว่าเป็นศตวรรษิกชน
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 I have used the UN Model Life Tables to calculate the percent-
ages to estimate the number of Thais surviving to age 60, 80, 90, and 100 
years.  

 A century ago, it is estimated that only 35% of newborns would 
survive to age 60, 7% to age 80, and less that 1% to age 90.  Only 7 per 
100,000 population would have survived to age 100 years.

 Fifty years ago, when Thai life expectancy at birth was 60 years, 
65% of newborns could expect to live to age 60, while 3% could expect 
to live to 90, while 0.05% could expect to become a Centenarians. 

 25 years ago, significant improvements in public health, sanita-
tion, medical care and environmental health resulted in significant declines 
in Thai mortality.  Thus, at that time, life expectancy at birth had increased 
to 65 years, and 73% of newborns could expect to survive to age 60, 26% 
to age 80, 4% to age 90, but still only 0.07% to 100 years.  

 At present, however, 88% of newborns can expect to live to age 
60, 44% to age 80, 10% to age 90, and 0.26% to age 100.  
 
 Looking ahead by 25 years, fully 95% of newborns can expect to 
live to age 60, 75% to age 80, 39% to age 90, and 1% to become                
Centenarians.
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Out of 100,000 newborn Thais, How many would expect to reach  age 100? 
and  how many to reach age 105?
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	 ผมขอขยายความเรือ่งโอกาสทีค่นไทยแต่ละรุน่จะมอีายยุนืถงึร้อยปี

อีกสักนิด	อยากจะแสดงให้เหน็ว่าโอกาสทีค่นเราจะมอีายยุนืยาวถงึร้อยปีนัน้

มีไม่มากนัก	 คนที่อายุร้อยปีต้องพิเศษจริงๆ	 จะต้องฟันฝ่าโรคภัยไข้เจ็บมา

ตลอดทางเป็นระยะเวลานานถงึร้อยปี	สขุภาพตลอดชวีติเป็นเวลานานถงึร้อย

ปีต้องดีมากๆ

	 ในตารางท่ีน�าเสนอนี	้ผมให้ชือ่ตารางว่า	“คนไทยเกดิมา	(รุน่เดยีวกนั)	

100,000	คน	จะมี	โอกาสอายุถึง	100	ปีสักกี่คน?	และจะมีอายุถึง	105	ปีสัก

กี่คน?

	 เมื่อร้อยปีก่อน	 เกิดรุ่นเดียวกันแสนคนจะมีโอกาสอายุถึง	 100	 ปี

เพียง	7	คนเท่านั้น	แต่โอกาสที่	จะมีอายุถึง	105	ปีเกือบจะไม่มีเลย

	 ปัจจุบัน	 คนรุ่นเดียวกัน	 100,000	 คน	 มีโอกาสอายุถึง	 100	 ปีถึง		

260	คน	และจะอายุถึง	105	ปี	มากถึง	17	คน

	 ในอนาคต	 อีก	 25	 ปีข้างหน้า	 คนไทยจะมีอายุยืนยาวยิ่งขึ้นไปอีก		

คนรุ่นเดียวกันแสนคน	จะมีโอกาสเป็นศตวรรษิกชนมากถึง	5,365	คน	และ

จะมีอายุสูงถึง	105	ปีมีมากถึง	817	คน
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 Despite these increases in longevity, it is still very exceptional 
for anyone to become a Centenarian.  The Centenarian has to survive 
disease, injury, and other mortality risks over a very long time.   Thus, the 
Centenarians is a very special individual indeed.

 I have labeled this table as “Out of 100,000 Thai newborns, how 
many could expect to reach age 100 or 105?” One century ago, only 7 
persons would become Centenarians and virtually none would reach age 
105.  

 Hundred years ago, only 7 out of 100,000 could expect to reach 
age 100, and almost none to reach age 105.

 However, at present, 260 newborns out of 100,000 can expect to 
reach age 100, and 17 to reach age 105.
 
 Further ahead, 25 years from now, 5,365 of 100,000 newborns 
can expect to reach age 100 and 817 to reach age 105.



30

Among Thai Centenarians in 2040,
there will be about 3 times more females than males.
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	 ศตวรรษิกชนไทยในปี	 2583	 หรืออีก	 25	 ปีข้างหน้าจะมีผู้หญิง

มากกว่าผู้ชาย	ที่จริงทุกวันนี้ประชากรไทยจ�านวนประมาณ	65	ล้านคนก็มี	

ผูห้ญงิมากกว่าผูช้ายประมาณ	2	ล้านคนอยูแ่ล้ว	และในกลุม่ประชากรสงูอาย	ุ

อายุยิ่งสูง	อัตราส่วนผู้หญิงต่อผู้ชายก็ยิ่งสูง	ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติที่ผู้หญิง	

อายุยืนกว่าผู้ชาย	ผู้หญิงตายยากกว่าผู้ชาย	อย่างในปี	2558	นี้	ผมประมาณ

ว่าประเทศไทย	มศีตวรรษกิชนหญงิ	2,629	คน	ชาย	1,064	คน	ศตวรรษกิชน

หญิงมากกว่าชายกว่าสองเท่าตัว

	 อีก	25	ปีข้างหน้า	ในปี	2583	ประเทศไทยจะมีศตวรรษิกชนมากถึง	

36,209	 คน	 ในจ�านวนนี้	 เป็นชาย	 9,618	 คน	 และเป็นหญิง	 25,591	 คน						

ศตวรรษิกชนหญิงมากกว่าชายประมาณเกือบ	3	เท่าตัว
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 By 2040, or 25 years from now, there will be more women than 
men who are Centenarians.  In fact, at every age group of the present 65 
million Thai population, females outnumber males and, as a total, there 
are two million more females than males.  The surplus of women over 
men continues to increase as people get older.  It is a natural fact that 
women survive longer than men.  I estimate that, in 2015, Thailand had 
2,629 female Centenarians and 1,064 male Centenarians. That is, Cente-
narian women outnumber men by more than 2 to 1.   
 
 Twenty- five years from now, in 2040, there will be an estimated 
36,209 Centenarians comprised of 9,618 men and 25,591 women, or a 
ratio of nearly 3 Centenarian women to 1 man.
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In the future, number of the oldest old will be increasing dramatically.
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	 ประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนต่อท่ีประชุมนี้	 คือ	 เราพูดกันถึง

เรื่องศตวรรษิกชน	คือ	คนที่อายุร้อยปีขึ้นไป	แต่กลุ่มประชากรที่ส�าคัญไม่ยิ่ง

หย่อนไปกว่าคนร้อยปีคือกลุ่มอายุก่อนถึง	 100	 ปี	 จะเรียกว่าเป็นกลุ่ม

ประชากรสูงอายุวัยปลายสุดก็ได้	

	 ประชากรกลุ่มอายุ	 80	 ปีขึ้นไปในประเทศไทยก�าลัง	 เพ่ิมข้ึนอย่าง

รวดเร็ว	ในปี	2558	ประมาณว่ามีประชากรอายุ	80	ปีขึ้นไปทั้งหมด	1	ล้าน	

4	แสนคน	แต่จะเพิ่มเป็น	3	ล้าน	9	แสนคนในปี	2583	คือ	เพิ่มเฉลี่ยปีละ	

ร้อยละ	7.3	

	 การเพิ่มประชากรสูงอายุเป็นไปตามหลักที่ว่า	 อายุยิ่งสูงยิ่งเพิ่มเร็ว	

ในกลุ่ม	“อัฏฐวรรษิกชน”	หรือคนอายุ	80-89	ปี	จะเพิ่มจาก	1	ล้าน	3	แสน

คนในปี	2558	เป็น	3	ล้าน	4	แสนคนในปี	2583	เท่ากับเพิ่มร้อยละ	7.1	ต่อ

ปี		ในกลุ่มนพวรรษิกชน”	หรือคนอายุ	90-99	ปีเพิ่ม	จาก	1	แสน	5	หมื่น

คนในปี	 2558	 เป็น	 4	 แสน	 5	 หมื่นคนในปี	 2583	 เท่ากับเพิ่มร้อยละ														

8.2	ต่อปี	

	 และศตวรรษกิชนเพิม่จาก	3,694	คนในปี	2558	เป็น	36,209	คนใน

ปี	2583	เท่ากับเพิ่มเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ	35	ต่อปี
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 The final point I would like to make in this presentation is that, 
while we are focused on the Centenarian population, or those living to or 
beyond age 100, this does not mean we should neglect the advanced 
older persons approaching 100 years.  
 The population age 80 years or older is increasing rapidly.  As of 
2015, it is estimated that there are 1.4 million persons in this age group, 
and that the number will increase to 3.9 million by 2040.  That represents 
an annual increase of 7.3%.   
 It can be observed that the older the age group, the faster the in-
crease.  For example, the octogenarians, the population age 80 to 89 years, 
is projected to increase from 1.3 million in 2015 to 3.4 million by 2040, 
or a rate of increase of 7.1% per year.  By contrast, the nonagenarians, the 
population age 90 to 99 years is projected to increase from 150,000 in 
2015 to 450,000 in 2040, or an annual rate of increase of 8.2%.  
 For the Centenarian population, it is projected that the estimated 
number of 3,694 in 2015 will increase to 36,209 by 2040, or an annual 
rate of increase of 35%.
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	 ในท้ายท่ีสดุนี	้ผมขอเรยีนย�า้ว่าประชากรไทยก�าลงัสงูวยัขึน้อย่างเรว็

มาก	วันนี้	เราเห็นผู้สูงอายุ	ตามสถานที่สาธารณะหนาตาขึ้น	ไปที่ไหนก็เห็น

ผู้สูงอายุ	วันนี้	 เราเห็นผู้สูงอายุที่ยังอายุไม่สูงมากนัก	แต่ในอนาคตอันใกล้นี้	

เราจะได้เห็นผู้สูงอายุที่อายุสูงมากๆหนาตาขึ้น	 เรื่องศตวรรษิกชน	 ที่เรามา

ประชุมกัน	ในวนันีอ้าจจะยงัดเูป็นเรือ่งไกลตวั	และคนอายรุ้อยปียงัอาจหาได้

ยาก	แต่อีกไม่นาน	ศตวรรษิกชนในประเทศไทยจะพบตัวตนได้ง่ายๆ	

	 ผมหวงัว่าประเทศไทยจะเตรยีมความพร้อมส�าหรบัสงัคมทีก่�าลงัสงู

วัยขึ้นอย่างรวดเร็ว	และ	ประชากรสูงอายุวัยปลายสุด	 โดยเฉพาะกลุ่มคนที่

เรยีกว่า	ศตวรรษกิชน	จะเป็น”คนไทยอายรุ้อยปีขึน้ไป	ผูม้คีณุค่า	และศกัด์ิศร	ี

พร้อมมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ”

ขอบคุณครับ

 In conclusion, I would just like to emphasize once again that the 
Thai population is aging at a remarkably rapid rate.  These days one can 
observed the increased prevalence of older persons in various public 
places.  Wherever you go there are more and more older persons around.  
Even though the number of Thais at the most advanced ages is still rela-
tively small today, you can be sure that, in the near future, Centenarians 
will become a much more significant and visible component of the popu-
lation and society.

 It is my hope that Thailand will be well-prepared for the transition 
into an aged society, and that those at the high age extreme, especially 
Those often like to call “Satawasikachon”, will be thais who aged one 
hundred years and over, being dignified and valuable with good physical, 
mental health.

Thank you very much.



38

การประชุมวิชาการศตวรรษิกชนแห่งชาติ ปี 2558

หลักการและเหตุผล

	 ในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา	จ�านวนและสัดส่วนผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว	ในปี	พ.ศ.	2503	ประชากรที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป	มีอยู่เพียงร้อย

ละ	6	หรือประมาณ1	ล้านคนเท่านั้น	แต่ในปัจจุบันปี	พ.ศ.	2557	สัดส่วนผู้

สูงอายุได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ	12	หรือ	เป็นจ�านวนประมาณ	7.5	ล้านคน	

อายุมัธยฐานของประชากรไทยเป็นดัชนีอีกตัวหนึ่งที่แสดงว่าอายุของ

ประชากรได้เพิม่สงูขึน้	ในปี	พ.ศ.	2503	อายมุธัยฐานของประชากรไทยสูงไม่

ถึง	20	ปี	แต่ปัจจุบันอายุมัธยฐานกลับสูงขึ้นถึง	30	ปี	ในอนาคตอีก	20	ปีข้าง

หน้า	อายุมัธยฐานของประชากรไทยจะสูงขึ้นถึง	40	ปี	หมายความว่า	ครึ่ง

หนึ่งของจ�านวนประชากรไทยจะมีอายุสูงกว่า	40	ปี

		 ประชากรสงูอายทุีน่่าสนใจมากอกีกลุม่หนึง่	คอื	ผูท้ีม่อีาย	ุ100	ปีขึน้

ไป	(	Centenarian)	เราเรียกผู้ที่มีอายุเกินร้อยปีเหล่านี้ว่า	“	คนร้อยปี”	หรือ	

“ศตวรรษิกชน”	หลายๆ	ประเทศได้ให้ความสนใจคนร้อยปีเหล่านี้มาก	เช่น	

ในประเทศสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีจะส่งสานส์อวยพรวันเกิดให้กับผู้ที่

มีอายุครบร้อยปี	ประเทศอังกฤษสมเด็จพระราชินีจะส่งสาส์นเพื่ออวยพรให้

กับศตวรรษิกชนในวันเกิดครบร้อยปี	 และจะส่งค�าอวยพรทุกปีหลังจากวัน

เกดิครบหนึง่ร้อยห้าปี	ในประเทศญีปุ่น่ก�าหนดให้วนัที่	15	กนัยายนของทกุๆ	

ปี	เป็นวนัหยดุเพือ่เป็นวนัแสดงความเคารพแก่ผูส้งูอาย	ุในประเทศสวเีดนจะ

มีประเพณกีารร้องเพลงวนัเกดิเพือ่อวยพรให้มอีายถุงึหนึง่ร้อยปี	ยงัมอีกีหลาย

ประเทศที่ให้ความส�าคัญกับศตวรรษิกชนและมีการจัดตั้งศูนย์ศตวรรษิก

ศึกษาที่ท�าการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนร้อยปี
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	 ส�าหรับในประเทศไทยได้เริ่มมีผู้ให้ความสนใจศึกษาคนร้อยปีบ้าง

แล้ว	เช่น	ในมหาวทิยาลยัทางการแพทย์ต่างๆ	มกีารจัดต้ังศนูย์และชมรม	เช่น	

ศูนย์ธรรมชาติบ�าบัดบัลวี	เพื่อศึกษาการมีอายุยืนของคนอายุร้อยปี	และการ

ดแูลสขุภาพและการรบัประทานอาหารให้ถกูสขุลกัษณะ	มหาวทิยาลยัมหดิล

ได้จัดให้มี	“การประกวดแม่ร้อยปี”	ในวันแม่แห่งชาติเป็นประจ�าทุกปี	ตั้งแต่

ปี	พ.ศ.2546	เป็นต้นมา

 “ศูนย์ศตวรรษิกชน” ได้จัดข้ึนในสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผู้

สูงอายุและศตวรรษิกชน	 หรือประชากรที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปในประเทศไทย	

ข้อมลูทีจ่ะรวบรวมไว้ในศนูย์ฯ	นีป้ระกอบด้วย	เรือ่งราว	บทความ	สถติิตัวเลข	

ค�าศัพท์	ข่าวสารความรู้	ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและคนร้อยปีในประเทศไทย	อีก

ทั้งยังมี	“กระดานข่าว”	ที่เปิดให้ผู้สนใจเรื่องผู้สูงอายุ	โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้

สูงอายุและศตวรรษิกชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล	ข่าวสาร	ความรู้	และความคิด

เห็นระหว่างกนั	นอกจากนัน้ศนูย์ศตวรรษกิชนจะได้รวบรวมข้อมลูชวีติความ

เป็นอยู่	และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของศตวรรษิกชนไทยอีกด้วย

	 เนื่องจากประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ	 “ศตวรรษิกชน	หรือผู้ที่มีอายุหนึ่ง

ร้อยปีขึ้นไป”	ก�าลังได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ	ถึงเรื่องการด�าเนิน

ชีวิต	 ชีวิตความเป็นอยู ่	 และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย	 ดังนั้น

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม	มหาวทิยาลัยมหดิล	จึงมคีวามประสงค์ทีจ่ะ

จัด“การประชุมวิชาการศตวรรษิกชนแห่งชาติ	 คร้ังท่ี	 1”	 (The	 First	 Na-

tional	 Conference	 on	 Thai	 Centenarians)	 ขึ้น	 เป็นครั้งแรกใน

ประเทศไทย	 อันจะเป็นการเปิดพื้นที่เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น	 ความรู้	

ความเข้าใจ	 รวมท้ังเกิดการสร้างเครือข่ายการท�างานระหว่างนักวิชาการใน

หน่วยงานต่างๆ	 รวมถึงองค์กรหรือเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ	 ท่ีมีความสนใจท่ี

จะศึกษากลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุสูงมากเป็นพิเศษนี้	
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วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ผู้สนใจเรื่องคนที่มีอายุหนึ่งร้อยปีขึ้นไป	 ได้มีโอกาสน�าเสนอ

บทความวิจัย/บทความวิชาการ	ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์		สังคมศาสตร์และ

มานุษยวิทยา	อาทิ	ความยืนยาวของชีวิต		พฤติกรรมสุขภาพอนามัย	คุณค่า	

ชีวิตความเป็นอยู่หรือเรื่องอื่นๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในเรื่องเกี่ยวกับประชากรที่มีอายุสูงสุดเป็น

พิเศษกลุ่มนี้

จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม 80 คน ประกอบด้วย

	 1.องค์กรและเครือข่ายผู้สูงอายุ

	 2.คณาจารย์และนักวิชาการสถาบันการศึกษาต่างๆ

	 3.ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 4.นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

วันเวลาที่จัดประชุม 		วันอังคารที่	24	มีนาคม	พ.ศ.	2558	

																												เวลา	8.30-16.00	น.

สถานที่ประชุม  ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์	สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	 ศูนย์ศตวรรษิกชน	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัย

มหิดล	 ต�าบลศาลายา	 	 อ�าเภอพุทธมณฑล	 จังหวัดนครปฐม	 	 โทรศัพท์:								

02-441-0201	โทรสาร	02-441-9333	www.ipsr.mahidol.ac.th



41

การประชุมศตวรรษิกชนแห่งชาติ

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.10 น.

ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

08.30	–	09.00	 ลงทะเบียน

09.00	–	09.15	 พิธีเปิด 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง 

  ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ม.มหิดล

09.15	–	09.45	 บรรยายน�า “ศตวรรษิกชนในประเทศไทยไทย” 

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล

  สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ม.มหิดล

09.45	–	10.00	 ------------------  พักรับประทานอาหารว่าง------------------

10.00	–	12.00	 งานวิจัยเกี่ยวกับ “ความยืนยาวของชีวิต ที่น�าสู่ความเป็น           

  ศตวรรษิกชน”

               “สถานการณ์ศตวรรษิกชนของโลกและประเทศไทย”

             อ.ดร.ศุทธิดำ  ชวนวัน   (สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ม.มหิดล)

  “เคล็ดลับอายุยืน 100 ปี”

  นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรำ   (กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข)

  “พันธุกรรมกับความยืนยาวของชีวิตมนุษย์”

  ดร.นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์  (ศูนย์วิจัยธำลัสซีเมีย สถำบัน 

  ชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล ม.มหิดล)

  “คนอายุยืนเพราะอะไร” 

  คุณพัศมัย  เอกก้ำนตรง  เจ้ำหน้ำที่วิจัย (ผู้ช�ำนำญกำรพิเศษ)  

  (สถำบันโภชนำกำร ม.มหิดล)

  ผู้น�าการสนทนา: อ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์

12.00	–	13.00	 ------------------------ อาหารกลางวัน-------------------
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13.00	–	14.30	 งานวิจัยเกี่ยวกับ “ผู้สูงอายุวัยปลาย” 

  “ความสุขของศตวรรษิกชน”

  รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์  (สถำบันวิจัยประชำกรและ สังคม ม.มหิดล)

  “การดูแลผู้สูงอายุวัยปลาย”

  คุณกมลชนก ข�ำสุวรรณ  (สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ม.มหิดล)

  “รูปแบบการด�ารงชีวิตของผู้สูงวัยเกิน 100 ปี” 

  ผศ.ดร.สมโภชน์ อเนกสุข  (ภำควิชำวิจัยและจิตวิทยำประยุกต์  

  คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ)

  “เรื่องเกี่ยวกับศตวรรษิกชน”

  ผศ.ดร.ชไมพร กำญจนกิจสกุล (คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย 

  นเรศวร)

  ผู้น�าการสนทนา: อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

14.30	–	14.45 -----------------พักรับประทานอาหารว่าง------------------

14.45	–	16.00 สนทนาเรื่องข้อมูลศตวรรษิกชน

  คุณจิรวรรณ  มำท้วม  (ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ)

  คุณสำธิดำ ศรีชำติ  (นักประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยมหิดล) 

  คนข่ำว: คุณพิจิตรำ ทองเดช (คนท�ำข่ำวเรื่องคนร้อยปี)

  ศตวรรษิกชน) 

  ดร.ศุทธิดำ  ชวนวัน (สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ม.มหิดล)

  ผู้น�าการสนทนา: ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

16.00	–	16.10 ปิดประชุม

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมศตวรรษิกชนแห่งชาติ ปี 2558

1.	คุณ	กมลชนก	 			ข�าสุวรรณ					 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

2.	คุณ	กรรณิการ์		 			เสนา		 					 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	

3.	คุณ	กฤติญา		 			ส�าอางกิจ	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

4.	คุณ	กาญจนา	 			เทียนลาย					 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

5.	ดร.นพ.กิตติพงษ์				ไพบูลย์สุขวงศ์	 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล		มหาวิทยาลัยมหิดล

6.	รศ.ดร.	กุศล	 			สุนทรธาดา	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

7.	คุณ	เกตุวิทยา	 			จรรยาศักดิ์		 โรงเรียนอีสเทอร์นบริบาล

8.	คุณ	เกรียงศักดิ์		 			ธรรมอภิพล		 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	มหาวิทยาลัยมหิดล

9.	ผศ.ดร.เกษมศรี					อัศวศรีพงศ์ธร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

10.	คุณ	เกียรตินิยม					ขันดี	 	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

11.	ผศ.ดร.เขมิกา		 			ยามะรัต	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.	คุณ	คมกฤช	 			ตะเพียนทอง	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

13.	อ.ดร.	จงจิตต์	 			ฤทธิรงค์		 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

14.	ผศ.ดร.จรัมพร	 			โห้ล�ายอง	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

15.	คุณ	จิรวรรณ	 			มาท้วม		 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	

16.	คุณ	จุฑามาศ	 			พูลยรัตน์		 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

17.	คุณ	จุฑารัตน์		 			ทรัพย์ยอดแก้ว	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

18.	คุณ	เจตพล	 			แสงกล้า	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

19.	ผศ.ดร.ชไมพร					กาญจนกิจสกุล	 คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

20.	คุณ	ณัชพล	 			อ่วมประดิษฐ์	 นักศึกษา	

21.	คุณ	ณัฐชนันท์พร	มีสุวรรณ	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

22.	คุณ	ณัฐวรรธ		 			อุไรอ�าไพ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23.	คุณ	ทิพวรรณ	 			ฝางแก้ว	 นักศึกษา	

24.	ดร.	ธเนศ	 			กิติศรีวรพันธุ์	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

25.	คุณ	ธีรนงค์		 			สกุลศรี		 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

26.	คุณ	ธีรนุช		 			ก้อนแก้ว	 นักศึกษา	

27.	คุณ	นิติกุล		 			ทองน่วม		 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
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28.	ว่าที	่รต.นพินธ์				ดาราวฒุมิาประกรณ์	สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม	มหาวทิยาลยัมหดิล

29.	ผศ.ดร.บริบูรณ์				ศรมาชัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

30.	คุณ	เบญจมาศ				รอดภัย		 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

31.	คุณ	ประทุม	 			สวัสดิ์ท�า	 ผู้สูงอายุวัดสุวรรณ

32.	คุณ	ประภาพร				สวัสดิภาพ	 กรมกิจการผู้สูงอายุ

33.	ผศ.	ประภาพร				ภูริปัญญาคุณ		 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

34.	อ.ดร.	ปรางค์มณี		เดชคุ้ม		 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

35.	ศ.ดร.ปราโมทย์				ประสาทกุล	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

36.	คุณปรียา	 			พลอยระย้า	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

37.	รศ.ดร.	ปัทมา					ว่าพัฒนวงศ์	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

38.	อ.ดร.	ปิยวัฒน์					เกตุวงศา	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

39.	คุณ	พงศ์เสวก					เอนกจ�านงค์พร	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

40.	คุณ	พงษ์ศักดิ์		 			หมื่นศักดา	 วิทยาลัยศาสนศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล

41.	คุณ	พรรณี	 			พัฒนประดิษฐ์	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	

42.	คุณ	พอตา		 			บุนยตีรณะ	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

43.	คุณ	พัสมัย	 			เอกก้านตรง	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

44.	คุณ	พิมลรัตน์	 			วนสัณฑ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

45.	คุณ	ภัทราภรณ์				จึงเลิศศิริ	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

46.	ผศ.ดร.ภาณี	 			วงษ์เอก	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

47.	คุณ	ภาสกร	 			บุญคุ้ม		 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

48.	ผศ.ดร.	ภูเบศร์				สมุทรจักร	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

49.	คุณ	มนตรี	 			ประเสริฐรุ่งเรือง	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

50.	คุณ	เมธิกา		 			ศรีสด	 	 นักศึกษา	

51.	รศ.ดร.	รศรินทร์			เกรย์	 	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

52.	คุณ	รัตติกาล	 			มูลศรี	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

53.	คุณ	รีนา	 			ต๊ะดี	 	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

54.	คุณ	ฤทธิชัย	 			สุทธิเสริม	 ผู้สนใจ

55.	คุณ	วราวรรณ	 			ฐาปนธรรมชัย	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

56.	คุณ	วิชาญ		 			ชูรัตน์	 	 นักศึกษา	
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57.	คุณ	วิยะดา		 			ทัศนสุวรรณ		 สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล

58.	คุณ	ศราวุฒิ	 			ศรีทอง		 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

59.	คุณ	ศรีสุข	 			พรหมโคตร	 ผู้สนใจ

60.	รศ.ดร.ศรุดา	 			ปัญญาโรจน์รุ่ง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

61.	คุณ	ศศิวิมล	 			เนื้อนวล		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

62.	คุณ	ศิริวรรณ	 			อรุณทิพย์ไพบูลย์	กรมกิจการผู้สูงอายุ

63.	อ.ดร.	ศุทธิดา	 			ชวนวัน		 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

64.	คุณ	สมชาย	 			ทรัพย์ยอดแก้ว	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

65.	ผศ.	สมเดช	 			เฉยไสย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

66.	ผศ.ดร.สมโภชน์		อเนกสุข	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	

67.	คุณ	สมศักดิ์	 			วงศาวาส		 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	มหาวิทยาลัยมหิดล

68.	คุณ	สาธิดา	 			ศรีชาติ		 งานประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

69.	คุณ	สิรินทร์ญา				ไข่เขียว		 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

70.	คุณ	สิริลักษณ์	 			ค�าพันธ์		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

71.	คุณ	สุชิตา		 			มานะจิตต์	 นักศึกษา	

72.	คุณ	สุเทพ	 			ค�าเมฆ		 นักศึกษา	

73.	คุณ	สุภรณ์	 			จรัสสิทธิ์	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

74.	คุณ	สุภาวดี	 			ดวงศิริ		 สมาคมโรงเรียนบริบาล

75.	รศ.ดร.สุมาลี	 			ไชยศุภรากุล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

76.	คุณ	สุรารัตน์	 			พวงจ�าปา	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

77.	คุณ	สุริยาพร		 			จันทร์เจริญ	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

78.	รศ.ดร.สุรีย์พร	 			พันพึ่ง			 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

79.	คุณ	เสาวภาค	 			สุขสินชัย	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

80.	คุณ	อมรรัตน์	 			มานะวัฒนวงศ์	 นักศึกษา	

81.	คุณ	อรพินท์	 			ไชยพยอม	 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	มหาวิทยาลัยมหิดล

82.	ผศ.	อาษาวดี	 			ขันประสิทธิ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

83.	ผศ.ดร.	อุมาภรณ์		ภัทรวาณิชย์	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

84.	คุณ	อุรุวรรณ		 			แย้มบริสุทธิ์	 สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล

85.	นพ.	เอกชัย		 			ศรีเพียรวัชรา		 กรมอนามัย



46

แม่ร้อยปีของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจ�าปี 2557

นางแป้น  สนสิน    

เกิด พ.ศ.  2451 

จังหวัดนครปฐม

นางอนงค์  นิตย์พิบูลย์ 

เกิด พ.ศ. 2453

กรุงเทพมหานคร

	 นับตั้งแต่ปี	 2546	 เป็นต้นมา	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดให้มีการ

ประกวด	“แม่ร้อยปี”	เนื่องในโอกาส	“วันแม่แห่งชาติ”	เป็นประจ�าทุกปี

	 “แม่ร้อยปี”	ของมหาวิทยาลัยมหิดล	คือ	แม่ผู้มีอายุ	100	ปีขึ้นไปที่

มีสุขภาพดี	ทั้งร่างกายและจิตใจ		

	 ทุกปี	 “แม่ร้อยปี”ผู ้ชนะประกวดจะเข้ารับประทานรางวัลจาก						

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	ในงานวัน

แม่แห่งชาติที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น
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เกิด พ.ศ. 2456 
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นางใบ  ค�าก้อน 

เกิด พ.ศ. 2554

จังหวัดอุบลราชธานี

นางเน๊าะ  โส๊ะและ 

เกิด พ.ศ. 2452

จังหวัดสงขลา

นางอัมพร  กลั่นมาลี 

เกิด พ.ศ. 2452

กรุงเทพมหานคร



48

ข้อมูลทางบรรณานุกรม
ปราโมทย์	ประสาทกุล

										ศตวรรษิกชนในประเทศไทย	=	The	Centenarians	in	Thailand	/ปราโมทย์	ประสาทกุล.		

										--	พิมพ์ครั้งที่	1.--	นครปฐม	:	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล,	2558.

										(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	;	หมายเลข	448)

										ISBN	978-616-279-687-6

										1.	ผู้สูงอายุ.		2.	ผู้สูงอายุ	-	-	การดูแล.		3.	ผู้สูงอายุ	-	-	สุขภาพและอนามัย.	4.	วัยชรา.											

										5.	ผู้สูงอายุ	--	การด�าเนินชีวิต.	6.	ผู้สูงอายุ	--ไทย	–	สถิติ.		

										I.	มหาวิทยาลัยมหิดล.	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.		II.	ชื่อชุด.	

										WT100	ป451ศ	2558

การอ้างอิงเอกสาร
ปราโมทย์	ประสาทกุล.	(2558).	ศตวรรษิกชนในประเทศไทย	[แผ่นพับ].	กรุงเทพฯ	:	สถาบันวิจัย

										ประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล.

Cataloging in Publication Data
Pramote Prasartkul

            The Centenarians in Thailand / Pramote Prasartkul -- 1st Edition.-- Nakhornpathom :  Institute  

             for Population and Social Research, Mahidol  University, 2015 (Academic publication/ Institute 

            for Population and Social Research, Mahidol  University ; IPSR Publication No. 448)

            ISBN 978-616-279-687-6

            1. Older people.  2. Older people -- Care.  3.Older people -- Health and hygiene.  4. Elderly.  

            5. Older people -- Way of life.  6. Older people -- Thai 

             -- Statistical.  I. Mahidol  University. Institute for Population and Social Research.   

            WT100 ป451ศ 2558

How to cite this document
Pramote Prasartkul. (2015). The Centenarians in Thailand [Pamphlet]. Bangkok : Institute for 

            Population and Social Research, Mahidol  University.

พิมพ์ที่
บริษัท	โรงพิมพ์เดือนตุลา	จ�ากัด

39/205-206	หมู่	9	ถนนวิภาวดี-รังสิต	แขวงสีกัน	เขตดอนเมือง	กรุงเทพฯ	10210

โทรศัพท์	0-2996-7392-4		โทรสาร	0-2996-7395



          IPSR  Reference Centers

http://www.thaicentenarian.mahidol.ac.th/TECIC/

http://www.thailandometers.mahidol.ac.th/2015/index.php

http://www.migrationcenter.mahidol.ac.th/

http://www.idsa.ipsr.mahidol.ac.th/

http://www.popterms.mahidol.ac.th/Popterms/index.php



สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล
ต� บลศาลายา อ� เภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท์ : (02) 441-0201-4  โทรสาร: (02) 441-9333 

http://www.ipsr.mahidol.ac.th 

Institute for Population and Social Research 
 Mahidol University

999 Salaya, Phutthamonthon,
Nakhornpathom  73170, Thailand

Tel. (66) 0 2441 0201-4 Fax. (66) 0 2441 9333
http://www.ipsr.mahidol.ac.th


