
	 ในทางกายภาพ	ด้วยสุขภาพท่ีเสื่อมถอยตามวัย	เมื่อถึงระยะหน่ึง 

ผู้สูงอายุต้องพ่ึงพิงผู้อื่นในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน	เช่น	กินอาหาร	 

แต่งตัว	 อาบน้ำา	 ขับถ่าย	 หรือออกจากบ้าน	 ผู้ดูแลของผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในสังคมตะวันตก	หรือประเทศไทย	คือ	คนใน

ครอบครัว	ซึ่งอาจจะเป็น	คู่สมรส	ลูกสาว	ลูกชาย	หลาน	เขย	สะใภ้	

เพื่อน	หรือผู้ดูแลที่ได้รับค่าจ้าง

	 การดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพิงโดยคนในครอบครัวเป็นงานหนัก 

ใช้เวลาและพลังงานมาก	และโดยปกติไม่ได้รับค่าตอบแทน	หรือเรียกว่า	 

ผู้ดูแลอย่างไม่เป็นทางการ	 บางครั้งผู้ดูแลมีหลายบทบาท	 เช่น	

นอกจากดูแลผู้สูงอายุแล้ว	ยังต้องดูแลคนอื่นๆ	ในครอบครัวตนเอง	

หรือทำางานนอกบ้านเพื่อหารายได้ด้วย	 จึงก่อให้เกิดความเครียด	

สุขภาพที่ ไม่ดี	 และเสี่ยงต่อการตายมากกว่าผู้ที่ ไม่ได้เป็นผู้ดูแล 

อย่างไรก็ตาม	การดูแลผู้สูงอายุไม่ได้ก่อให้เกิดความเครียดอย่างเดียว	 

แต่ยังก่อให้เกิดความสุข	หรือความพึงพอใจในชีวิตด้วย	แต่งานวิจัย

ผลกระทบในทางบวกมน้ีอยกวา่การศกึษาทางด้านลบ	อาจเนื่องจาก

แนวคิดเชิงบวกเกิดขึ้นภายหลัง	

	 ความเครยีดของผูด้แูลอาจก่อให้เกิดการละเลย	หรอืความรุนแรง 

ต่อผู้สูงอายุ	 ในขณะที่ประสบการณ์ทางบวกจากการดูแลส่งผล 

ให้คุณภาพการดูแลดีข้ึน	ดังน้ัน	การลดความเครียดหรือเพ่ิมความสุข 

จากการดูแลจึงมีความสำาคัญต่อการกำาหนดโครงการในการ 

สรา้งเสรมิพลังใหผู้ด้แูล	เพื่อคณุภาพชวีิตทีด่ขีองทัง้ผูด้แูล	ผูท้ี่ ไดร้บั

การดูแล	และคนรอบข้าง

	 งานวจัิยในประเทศไทย
1,2
	พบวา่	ผู้ดแูลหลกัของผู้สงูอายสุว่นใหญ ่

คือ	ลูก	รองลงมาคือ	คู่สมรส	และญาติอื่นๆ	เช่น	หลาน	สะใภ้	เขย		

พี่	 น้อง	 และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 ผลกระทบในทางลบต่อผู้ดูแล	

ไดแ้ก่	ความเหนื่อยลา้ทัง้ทางรา่งกายและจติใจ	การไมม่เีวลาพกัผ่อน

หรือไม่มีเวลาส่วนตัวเพียงพอ	 ต้องทำางานหารายได้	 การไม่มีผู้ช่วย 

ดูแล	 (อย่างจริงจัง)	 การขาดความรู้ในการดูแล	 และโรคท่ีผู้สูงอายุเป็น 

ตลอดจนสุขภาพที่ไม่ดีของผู้ดูแล	 ซึ่งผู้ดูแลบางคนก็มีอายุมากหรือ

เป็นผู้สูงอายุเช่นกัน	ปัจจัยเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อความเครียด	

	 สว่นความสขุทีเ่กิดขึน้จากการดแูลเปน็ความเขม้แขง็จากภายใน

หรอืการจัดการกับความเครยีด	ผู้ดแูลใชห้ลกัคำาสอนของศาสนาพทุธ 

(งานวิจัยน้ีศึกษาเฉพาะผู้นับถือศาสนาพุทธ)	ซ่ึงฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทย 

ในด้านความกตัญญูรู้คุณ	 การตอบแทนผู้มีพระคุณ	 และความเชื่อ

เรื่องกรรม	การกระทำาความดี	ย่อมได้รับผลดีตอบแทน	คาดหวังว่า

เมื่ออายุมากขึ้น	 ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	 ก็คงจะมีผู้ดูแลใน

อนาคตเช่นที่ตนเองได้ทำามาก่อน	
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ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง: ความเครียดและความสุข
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	 การได้เห็นผู้ที่ได้รับการดูแลมีสุขภาพดีขึ้น	 ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ 

กันมาแต่เดิมของผู้ดูแลและผู้ได้รับการดูแลก่อนท่ีจะอยู่ในภาวะพ่ึงพิง	 

มีความสำาคัญมากต่อความสุขของผู้ดูแล	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 

ความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา	 นอกจากนี้	 ผู้ดูแลต้องการได้รับ

การยกยอ่งชมเชยจากผู้อื่น	ไม่ต้องการให้ผู้อื่นคดิวา่เปน็หน้าทีท่ีต่อ้ง

ดแูลตามบรรทดัฐานของสงัคมทีม่มีาแตเ่ดมิ	หรือแสดงความสงสาร	

อกีทัง้การแสดงความรักของผู้สงูอายตุอ่ผู้ดแูล	มผีลตอ่ความสขุของ

ผู้ดแูล	ปจัจัยหลงัน้ีนับวา่สำาคญั	เพราะผู้สงูอายไุทยและในแถบเอเชยี

จำานวนมากมักไม่แสดงออกถึงความรักต่อบุตรหลาน

	 ควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ดูแลมีทัศนคติทางบวก	หรือมีความสุข 

จากการดูแลผู้สูงอายุ	 ผู้ดูแลที่เป็นคนในครอบครัวเป็นทรัพยากร 

ท่ีสำาคัญอย่างย่ิงต่อการสูงวัยในท่ีเดิม	 (การท่ีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ใน

ท่ีเดิมของตนเอง	 อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีตนเองคุ้นเคยไปตลอดชีวิต	

และยังคงได้รับบริการทางสังคมและสุขภาพอย่างเหมาะสม)	 ซึ่งเป็น 

นโยบายสำาคัญในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั่วโลกในปัจจุบัน	

	 ในต่างประเทศ	เช่น	สหราชอาณาจักร	หรือฟินแลนด์	มีการจ่าย

ค่าตอบแทนเป็นตัวเงินให้กับผู้ดูแลท่ีเป็นคนในครอบครัว	 โดยเชื่อมโยง 
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ความสุขของผู้ดูแลขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีก่อนหน้าที่จะอยู่ในภาวะพึ่งพิง

(ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพแล้ว) 

“เราคิดว่าตอนน้ีเราทำาแบบน้ี อีกหน่อยลูกชายเราก็คงจะมี 

ลูกสะใภ้มาดูแลเราบ้าง เหมือนเราทำาเผื่อไว้ก่อน เวรกรรม 

มันมีจริงนะ คิดแบบนี้ก็สบายใจขึ้น เพราะเราไม่มีลูกสาวเลย 

ก็คิดว่าลูกสะใภ้จะทำาให้เรายามแก่”

(อายุ 31 ปี อาชีพ เกษตรกร ดูแลพ่อสามีอายุ 83 ปี)



กับระบบการคุ้มครองทางสังคมเพื่อเป็นการ

แสดงถึงคุณค่าของการเป็นผู้ดูแล	ในประเทศ

เยอรมนี	 และฝรั่งเศส	 ผู้ดูแลสามารถลางาน	

ลดเวลาการทำางานเพื่อไปดูแลญาติในระยะ

ท้ายของชีวิต	

	 สำาหรับประเทศไทย	 ผู้ที่อยู่ในวัยทำางาน 

จำานวนมากต้องดูแลพ่อ	 แม่	 หรือญาติใน 

วยัสงูอายทุีอ่ยู่ในภาวะพึง่พงิด้วย	ประเทศไทย

จึงควรมีการศึกษาถึงระบบสวัสดิการของ 

ผู้ดูแลที่เป็นคนในครอบครัว	 ซึ่งอาจเรียนรู้ได้

จากประเทศท่ีมีทรัพยากรมากซ่ึงได้เปล่ียนรูปแบบ 

จากการดูแลในรูปสถาบัน	มามุ่งเน้นการดูแลท่ี

บ้านเนื่องจากจำานวนผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก 

และรวดเร็ว	และทรัพยากรท่ีมีจำากัด	แต่ประเทศ

เหล่าน้ันยังคงรักษาระบบการดูแลสุขภาพและ 

สังคมอย่างเป็นทางการซ่ึงเป็นท่ีพอใจของ 

ผู้สูงอายุ	และผู้ดูแลท่ีเป็นคนในครอบครัว
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	 ปนัีงเป็นรฐัทางตะวนัตกเฉยีงเหนือของประเทศมาเลเซยี	อยูไ่ม่

ห่างจากประเทศไทยนัก	สามารถน่ังรถประจำาทางขา้มพรมแดนไปได ้

หรือจะน่ังเครื่องบินไปก็ใช้เวลาเดินทางไม่นาน	 ฉันจำาได้ว่าเมื่อ	 

2	 ปีก่อน	 ฉันมีเงินเก็บอยู่ไม่ก่ีพันบาทจากการเก็บออมธนบัตร 

ใบละ	50	บาท	เมื่อจิตใจเรียกร้องให้เดินทาง	ฉันจึงตัดสินใจเลือก 

ปนัีงเพราะสามารถเดนิทางไปทอ่งเทีย่วไดด้ว้ยงบประมาณทีจ่ำากัด	 

ฉันเดินทางโดยสายการบินแบบประหยัด	และพักท่ีโฮสเทล	ใจกลางเมือง	 

George	Town	เมืองหลวงของปีนัง

	 ในการเดินทาง	3	วัน	2	คืน	ฉันได้ไป	Penang	Hill	ซึ่งเป็น

อุทยาน	 อยู่สูงกว่าระดับน้ำาทะเล	 833	 เมตร	 และอยู่ไม่ไกลจาก	

George	 Town	 มากนัก	 สามารถน่ังรถประจำาทางจากในเมือง 

และต่อรถกระเช้าขึ้นไปได้	 ที่น่ีอากาศเย็นสบาย	 สามารถเดินชม

ไม้นานาพันธ์ุและดูวิวของปีนังได้ โดยรอบ	 ได้ ใกล้ชิดธรรมชาติ

และได้ถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลิน	 ฉันได้เดินสำารวจบริเวณรอบๆ	

George	 Town	 ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าและได้รับการรับรองจาก	

UNESCO	เป็นเมืองมรดกโลก	ตั้งแต่ปี	2008		ที่นี่เป็นที่ผสมผสาน

ของวัฒนธรรมหลากหลาย	ทั้งจีน	มาเลย์	และอินเดีย	ซึ่งสะท้อน

ออกมาชัดเจน	 เห็นได้จากอาหารพื้นเมืองและสถาปัตยกรรมของ

อาคารเก่าที่ผสานความเป็นเอเชียกับโคโลเนียลเข้าด้วยกันอย่าง

ลงตวั	รวมถึงวฒันธรรมสมยัใหม	่สะทอ้นผ่านภาพศลิปะบนกำาแพง

ที่ซ่อนอยู่ตามซอกซอยเล็กๆ	ของเมือง	ฉันได้ตามล่าหาภาพศิลปะ 

บนกำาแพงตามลายแทงที่ได้จากโฮสเทล	เมื่อเหนื่อยล้า	ฉันแวะพัก 

หาขนมและเครื่องดื่มเย็นๆ	 ในร้านคาเฟ่ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม 

มีหลายร้านให้เลือก	

	 ฉันชอบการเดินทางครั้งนี้	ได้ไปสูดอากาศบริสุทธิ์บน	Penang	

Hill	ได้เดินเล่น	ถ่ายรูปกับศิลปะบนกำาแพงอย่างสนุกสนาน	ได้กิน 

อาหารอร่อยๆ	 สำารวจคาเฟ่สวยๆ	 เป็นการเดินทางสั้นๆ	 แต่ได้ 

พักผ่อนใจและเติมพลังให้ตัวเองอย่างเต็มเปี่ยม	 อย่างน้ีสินะที่ 

เรียกว่า	“พักผ่อน	หย่อนใจ”	

รัฐปีนังมีประชากร 1.767 ล้านคน 

(ข้อมูลปี	2018	จาก	Department	of	Statistics	Malaysia)

ไป “พักผ่อน หย่อนใจ” ได้ใกล้ๆ ที่ปีนัง

รีนา ต๊ะดี
reena.tad@mahidol.ac.th
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หนังสือน่าอ่านด้านประชากร นงเยาว์ บุญเจริญ
nongyao.bun@mahidol.ac.th

 	 หนังสือมีเน้ือหาเก่ียวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ	

ให้ผู้อ่านได้ทบทวนและทำาความรู้จักกับภาวะสมองเส่ือม	

ลักษณะของอาการที่แสดงออกในแต่ละระยะ	 เพื่อตรวจ

สอบตัวเองและคนใกล้ตัวว่า	 เป็นภาวะสมองเสื่อมหรือ

เพียงแค่เกิดจากภาวะหลงลืมชั่วขณะ	 หรือที่เรียกว่า 

สมองเสื่อมเทยีม	ภาวะสมองเสื่อมมักเกิดในกลุม่ผู้สงูอาย ุ

เนื่องจากความเสื่อมสภาพของเซลล์สมองตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน	 

ทำาให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตประจำาวัน	

เนื่องจากความผิดปกติในเรื่องความจำาและประสิทธิภาพ 

ทางสมองท่ีลดลง	ภาวะดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ 

ตวัผู้ทีม่อีาการแลว้ยงัสง่ผลกระทบต่อสมาชกิในครอบครัว

อีกด้วย	 ผู้ดูแลต้องมีความเข้าใจถึงอาการของผู้ที่มีภาวะ 

สมองเสื่อม	พร้อมให้การดูแลด้วยความรัก	เห็นอกเห็นใจ	ใส่ใจ	เข้าใจ	พร้อมให้การช่วยเหลือ 

ในกิจวัตรประจำาวัน	และอดทน	

	 ผู้อ่านท่ีอยากจะห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมควรหม่ันดูแลลับสมองด้วยการใช้ความคิด 

ไปในทิศทางที่ส่งเสริมสมองอยู่เป็นประจำา	 หมั่นเข้าสังคมเพื่อการเจรจาพูดคุย	 

ทำากิจกรรมที่ใชค้วามคดิ	ฝึกสมาธิ	ที่ไมย่ากเกินไปจนเกิดเปน็ความเครียดหรือมกิีจกรรม 

เพื่อความผ่อนคลาย	 เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์	 ดื่มน้ำาสะอาดให้มากและ 

หมั่นออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ

aaaaaaaaa

วิวของปีนังที่เห็นได้จาก	Penang	Hill

แนะนำ�หนังสือ “ยากันลืม”

aaaaaaaaa



ตลอดแนวเทือกเขาหิมาลัยเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยาก	 และ 

สง่ผลกระทบทีป่ระเมนิคา่ความเสยีหายไมไ่ด	้ในพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประชากร	 พื้นที่ป่าไม้และสถานที่

ก่อสรา้งตา่งๆ	โดยเฉพาะศาสนสถานซึง่เปน็ศนูยร์วมจิตวญิญาณ

ของประชาชนภูฏาน	รวมทั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังน้ำา

จากธารน้ำาแข็งก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

	 National	Center	for	Hydrology	&	Meteorology	(NCHM)	

ประเทศภูฏาน	 สนับสนุนมาตรการเอาชนะธรรมชาติโดยการ

สร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อกักน้ำาในปริมาณที่เพียงพอสำาหรับการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า	 แม้ว่าจะไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เพราะ

ตอ้งแลกกับความไมแ่น่นอนด้านผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

อากาศหรอืภาวะโลกร้อน	แตท่างเลอืกมจีำากัด	รฐับาลจำาเปน็ตอ้ง

เลือกมาตรการที่ให้จุดคุ้มทุนมากที่สุด

	 ฯพณฯ	Lotay	Tshering	นายกรัฐมนตรีภูฏานให้ความเห็นที่ 

นา่สนใจวา่	ธารน้ำาแข็งไม่ใช่สิ่งเลวรา้ยเสมอไป	เพราะเป็นแหล่ง

การดำารงอยู่ของวงจรธรรมชาติและส่ิงมีชีวิต	 ทำาให้เกิดแหล่งน้ำา 

ในทะเลสาบน้อยใหญ่เพื่อหล่อเลี้ยงมนุษย์	 แต่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้	 

คือ	ภาวะโลกร้อน	ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดจากน้ำามือมนุษย์ทั้งสิ้น	แม้

ชาวภูฏานยงัไมล่มืวกิฤตและความสญูเสยีจากน้ำาทว่มเมื่อป	ี2537	

ที่คร่าชีวิตผู้เคราะห์ร้าย	21	ราย	รวมถึงสร้างความเสียหายกับ

พื้นที่เกษตรกรรม	 ป่าไม้	 บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร 

ขนาดใหญ่ในแม่น้ำา	เช่น	ปลาน้ำาจืดท่ีพลัดหายไปในกระแสน้ำาหลาก	 

ที่ยังอยู่ในความทรงจำาของพลเมืองภูฏานจนทุกวันน้ี	 แต่ธาร

น้ำาแข็งและเทือกเขาหิมาลัยเป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณ 

วัฒนธรรม	และศรัทธาของชาวภูฏาน	ไม่มีธารน้ำาแข็งย่อมหมายถึง 

ไม่มีวัฏจักรชีวิตสืบต่อในอนาคตสำาหรับคนรุ่นต่อไป และย่อม

หมายถึงหายนะแห่งมนุษยชาติที่แท้จริง 

	 ประเทศภูฏานมีพื้นที่	 38,394	ตารางกิโลเมตร	มีประชากร	

771,608	 คน
1
	 (ตัวเลขคาดการณ์	 ปี	 2563)	 เป็นประเทศแรก 

ที่ เริ่มใช้ 	 ดัชนีวัดความสุขมวลรวมประชาชาติ	 (Gross	

National	 Happiness	 Index	 -	 GNH)	 เมื่อปี	 2553	 เพื่อ 

ชีว้ดัคณุภาพชวีติ	ประกอบดว้ย	9	องคป์ระกอบ	ไดแ้ก่	การศกึษา	

สุขภาพ	 สิ่งแวดล้อม	 ชุมชนเข้มแข็ง	 การใช้เวลา	 สุขภาพจิต	 

ธรรมาภิบาล	 คุณภาพชีวิต	 และหลักการพึ่งพาตนเอง	 ซึ่งเป็น

แนวคิดที่สมเด็จพระราชาธิบดี	 Jigme	 Singye	Wangchuck	

พระบิดาของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน	ได้ทรงริเริ่มเมื่อปี	2522

	 ประเทศภูฏานอยูส่งูกวา่ระดับน้ำาทะเล	7,218	ฟตุ	รอ้ยละ	70 

ของพืน้ทีอ่ยูบ่นเชงิผาสงูชนัตามแนวเทอืกเขาหิมาลยั	อณุหภูมใิน 

ฤดูหนาว	-	4		ถึง	-16	องศาเซลเซียส	มีทะเลสาบท่ีเกิดจากธารน้ำาแข็ง 

ถึง	2,674	แห่ง	และในจำานวนดังกล่าว	มี	17	แห่ง	ท่ีต้องเฝ้าระวัง 

สงูสดุเนื่องจากระดบัน้ำาในฤดรูอ้นมีปรมิาณสงูมาก	อยา่งไรก็ตาม	

ทะเลสาบต่างๆ	ที่รับน้ำาจากธารน้ำาแข็งสะสมในช่วงฤดูร้อนทาง

ภาคเหนือของประเทศ	เป็นแหลง่น้ำาธรรมชาตทิี่ใชป้ระโยชน์เพื่อ

ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบไฮโดรเพาเวอร์เทคโนโลยี	 เพื่อขาย 

ให้ประเทศอนิเดีย	ซึง่เป็นรายไดห้ลกัของประเทศนอกจากรายได้

จากภาคเกษตรกรรมทีม่พีอเพยีงสำาหรบัการครองชพีในประเทศ

เท่านั้น

	 รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำาหลากในช่วงฤดูร้อนโดยการสร้างเขื่อน

ขนาดใหญ่	 แต่ในบางปีเขื่อนมีขนาดไม่สมดุลกับปริมาณน้ำาไหล

บ่าจากยอดเขาซึ่งเป็นปัญหาที่สำาคัญและต้องป้องกัน	 เช่น	 มี

เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลาเพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงระดับ 

น้ำาในทะเลสาบขนาดใหญ่	 มีการวัดระดับความสั่นสะเทือนและ 

วัดอุณหภูมิบริเวณทะเลสาบที่เป็นจุดเสี่ยงกว่าบริเวณอื่นๆ	 มี 

แผนรองรับและย้ายประชาชนออกนอกพื้นที่เสี่ยงได้ ในเวลา

เพียง	30	นาทีในกรณีที่เกิดน้ำาไหลบ่าอย่างรวดเร็ว

	 ปัญหาโลกร้อนมีผลต่อการละลายของธารน้ำาแข็งอย่าง 

หลกีเลีย่งไม่ได้	โดยเฉพาะบางปีในชว่งฤดรูอ้นทำาให้มปีริมาณน้ำา 

ท่ีละลายจากธารน้ำาแข็งมากเกินไปและเกิดอุทกภัย	 เป็น	 สึนามิ 

จากฟากฟ้า
 
(สึนามิเกิดจากลอยเลื่อนและการยุบตัวอย่าง

รวดเร็วของผิวโลก	 เกิดคลื่นยักษ์พัดเข้าชายฝ่ังอย่างรวดเร็ว

และรุนแรง)	 ที่สร้างมหันตภัยให้กับชาวภูฏาน	 ซึ่งร้อยละ	 70	

ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมทางน้ำาที่ ไหลผ่านซอกหลืบของหุบเขาใน

ช่วงฤดูร้อน	 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำาในทะเลสาบ

ประชากรต่างแดน

สึนามิจากฟากฟ้าที่ภูฏาน

อมรา สุนทรธาดา
amara.soo@mahidol.ac.th
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1 
https://www.worldometers.info/demographics/bhutan-demographics/ 

	สืบค้นเมื่อ	5	มกราคม	2564

ที่มา:	https://www.channelnewsasia.com/news/videos/exclusive- 

	 bhutan-under-constant-threat- f rom-cl imate-change- 

	 pm-12984292	สืบค้นเมื่อ	5	มกราคม	2564

ที่มา:	https://www.channelnewsasia.com/news/videos/exclusive- 

	 bhutan-under-constant-threat-from-climate-change-pm-12984292	 

	 สืบค้นเมื่อ	5	มกราคม	2564

Himalayan	Blue	Poppy	ดอกไม้ประจำาชาติประเทศภูฏาน

ภาคเหนือของประเทศภูฏานมีธารน้ำาแข็งแผ่คลุมเกือบตลอดปี

ที่มา:	https://www.bing.com/images/search?q=Himalaya%20Blue%20 

	 poppy%20bhutan&qs	สืบค้นเมื่อ	5	มกราคม	2564
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ประเด็นทางประชากรและสังคม สุภาณี ปลื้มเจริญ
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ที่มา:	 จาก	 https://www.sanook.com/campus/1393585/สืบค้นเมื่อ	 

	 1	มกราคม	2564

คำาขวัญวันเด็ก

	 วันเสาร์ที่สองในเดือนมกราคมของทุกปี	 ตรงกับวันสำาคัญ 

วันหน่ึงคือ	 “วันเด็กแห่งชาติ”	 โดยในแต่ละปีนายกรัฐมนตรี 

จะมอบ	“คำาขวัญวันเด็ก”	ให้กับเด็กๆ	เนื่องในวันสำาคัญน้ี	ปัจจุบันน้ี 

ประเทศไทยมีคำาขวัญวันเด็กมาแล้ว	63	คำาขวัญ	เริ่มตั้งแต่สมัย	

จอมพล ป. พิบูลสงคราม	 ในปี	 2499	 เป็นต้นมาจนกระทั่ง

ปัจจุบัน

	 คำาขวญัวนัเดก็นอกจากบอกถึงภาพความหวงัทีม่ตีอ่เดก็แลว้

ยังสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของประเทศขณะน้ันอีกด้วย			

หากยอ้นกลบัไปคำาขวญัวนัเดก็ชดุแรกๆ	ทีม่าจากนายกรัฐมนตรี

ที่เป็นทหาร	 คำาขวัญมักเน้นย้ำาในเรื่องของชาติ	 ความมีวินัย		

หน้าที่	การทำาความดี	ฯลฯ	กระทั่งเกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์

ทางการเมือง	14	ตุลาคม	2516	ทำาให้ ในปี	2517	เป็นครั้งแรกที ่

ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีท่ีไม่ใช่ทหารคือ	นายสัญญา ธรรมศักด์ิ  

ด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้นเราจึงมีคำาขวัญวันเด็กสั้นๆ	และไม่ได้ระบุ

เฉพาะเจาะจงไปที่เด็กและเยาวชนเท่านั้น	 แต่หมายถึง	 คนไทย

ทั้งหมดว่า	 “สามัคคีคือพลัง”	 ต่อมาปี	 2519	 เกิดเหตุการณ์

การเมืองอีกครั้ง	ครั้งนี้	คอมมิวนิสต์	ถูกนำามาเป็นประเด็นหลัก

ในการปราบปรามผู้ชุมนุม	ปี	2520	จึงมีคำาขวัญที่เน้นย้ำาชัดเจน

ว่า	“รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย” 

	 คำาสำาคัญ	 คุณธรรม เริ่มปรากฎอยู่ ในคำาขวัญครั้งแรก 

เมื่อป	ี2524	ในสมยัของ	พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ด้วยคำาขวญั

ว่า	“เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม” 

และคำาว่า	คุณธรรม	นี้ก็อยู่ในคำาขวัญวันเด็กมาเกือบตลอด	8	ปี

ของการเป็นนายกรัฐมนตรี

	 คำาสำาคัญใหม่ๆ	 เช่น	 ส่ิงแวดล้อม ประชาธิปไตย	 เริ่มพบ

ในคำาขวัญวันเด็กคร้ังแรกเมื่อปี	 2536	 ในสมัยของ	 นายชวน 

หลีกภัย	 เช่น	 “ยึดม่ันประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษา 

ส่ิงแวดล้อม”	 (ปี	 2536)	 ต่อมาในปี	 2539-2540	 ท่ามกลาง

สถานการณ์	ยาบ้า	ที่แพร่ระบาดรุนแรง	จึงมีคำาว่า	ยาเสพติด 

ในคำาขวัญวันเด็กถึง	2	ปี	คือ	คำาขวัญว่า	“มุ่งหาความรู้ เชิดชู

ความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด”	(ปี	2539)	และ	“รู้คุณค่า

วัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด”	(ปี	2540)	

	 ช่วงปี	 2540	ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำากุ้ง	

ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคมไทย	ทำาให้ปี	2541-2542 

มีคำาขวัญวันเด็กที่เน้นย้ำาเรื่อง	ความขยัน	ความประหยัด	ความ

ซื่อสัตย์	 และมีวินัย	 ดังคำาขวัญที่ตรงตัวว่า	 “ขยัน ประหยัด 

ซื่อสัตย์ มีวินัย”	(ปี	2541-2542)

	 ปี	2545-2549	สมัยของนายกรัฐมนตรี	พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

มีคำาแปลกใหม่ไปจากเดิมในคำาขวัญวันเด็ก	 เช่น	 เรียนให้สนุก 

เล่นให้มีความรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์  

กล้าคิด กล้าพูด ฯลฯ รวมทั้งมีคำาว่า	“เทคโนโลยี”	ในคำาขวัญ

วันเด็กเป็นครั้งแรกเมื่อปี	2546	อีกด้วย	

	 หลังเหตุการณ์	 “สี เสื้อ”	 ประเทศไทยหวนกลับคืนสู่ 

นายกรัฐมนตรีที่มาจากทหารอีกคร้ัง	 ภายใต้การนำาของ	 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา	 ซึ่งคำาขวัญวันเด็กในช่วงแรก 

เน้นย้ำาในเรื่องเดมิคอื	ความด ีความขยนัหมัน่เพยีร การศกึษา 

เช่น	 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำาสู่อนาคต” (ปี	 2558) และ  

“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”	 (ปี	2560)	ปีที่	4	และ	 

ปีที่	5	มีคำาสำาคัญคือ	เทคโนโลยี	และ	จิตอาสา	ภายใต้คำาขวัญว่า 

“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”	 (ปี	 2561)	 และ	 

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”	(ปี	2562)

	 ขณะน้ีประเทศไทยมีคำาขวัญวันเด็กจาก	พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา	มาแล้ว	6	ปี	แม้ ในปี	2564	ท่ามกลางสถานการณ์

การชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่กลุ่มผู้ชุมนุมเป็นเด็กนักเรียนและ

เยาวชน	แต่ก็ยังคงมีคำาขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีเป็นปีที่	7	

ใน	ปี	2564	ว่า	“เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดี 

มีคุณธรรม”

	 ถ้าปี	 2567	 ประเทศไทยยังคงมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ	 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา	อยู่	สถิติการมอบคำาขวัญวันเด็ก 

มากท่ีสุดถึง	9	คร้ังของ	พลเอกถนอม กิตติขจร	ก็จะถูกทำาลายลง 

ด้วยนายกรัฐมนตรีที่มอบคำาขวัญวันเด็กมากที่สุดคือ	 10	 คร้ัง 

จากนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ	พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

ที่มา:	https://www.winnews.tv/news/21608	สืบค้นเมื่อ	27	มกราคม	2564
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม
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การผลักดันผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทางนโยบาย: 

ข้อท้าทายของคนทำาวิจัยในยุคปัจจุบัน

ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ชุติมา อยู่สมบูรณ์ และปัญญา ชูเลิศ
piyawat.kat@mahidol.edu, pupe1596@gmail.com, pchoolres@gmail.com

 “งานวิจัยขึ้นห้ิง”	 คล้ายกับเป็นคำาแสลงที่คนทำาวิจัยทุกคน

ตา่งไม่ต้องการให้เกิดขึน้กับงานวจัิยของตนเอง	ทวา่ในความเปน็ 

จริงมีงานวิจัยจำานวนหน่ึง	 เมื่อทำาเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ถูกนำาไป 

ขึ้นไว้บนหิ้งอย่างไม่มีทางเลือก

	 ในช่วงหลังๆ	(โดยเฉพาะหลังจากมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี) 

หน่ึงในเป้าหมายสำาคัญของการทำางานวิจัย	 ที่ถูกคาดหวังโดย

แหล่งทุนวิจัย	 มักผูกโยงกับการนำาผลจากการวิจัยไปใช้ ให้เกิด 

ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง	 ต้ังแต่การตีพิมพ์ผลการวิจัยใน 

วารสารวิชาการ	 ผลผลิตจากการวิจัยท่ีเป็นรูปธรรมประเภทต่างๆ	 

การคิดค้นโมเดลเชิงนวัตกรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดัน 

ผลการวิจัยสู่นโยบาย	ซึ่งจะว่าไปแล้วในประเด็นหลังนี้	ดูเหมือน 

จะไม่ใช่ส่ิงท่ีกลุ่มนักวิจัยส่วนใหญ่ของประเทศมีความถนัดเท่าใดนัก 

เพราะวิถีของนักวิจัยส่วนใหญ่จะขลุกอยู่กับการนำาองค์ความรู้มา

ออกแบบการวิจัย	 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	 เสนอให้ผู้ท่ีมี

ส่วนเก่ียวข้องกับการตัดสินใจทางนโยบาย	นำาความรู้เหล่าน้ันไปใช้ 

ประโยชน์ตามท่ีเหมาะท่ีควร	แต่ในปัจจุบัน	หน้าท่ีดังกล่าวถูกคาดหวัง 

ให้รวมอยู่ท่ีนักวิจัยด้วยในลักษณะ	all	in	one	เบ็ดเสร็จในคนๆ	เดียว

	 ผู้เขียนโชคดีที่ ได้มี โอกาสเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่

เก่ียวข้องกับการนำาผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย	

คร้ังแรกในปี	 2557	 เก่ียวกับแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบาย 

(policy	 advocacy)	 จัดโดยแผนงานเครือข่ายควบคุม 

โรคไม่ติดต่อ	 และอีกครั้งในปี	 2559	 เรื่องการสื่อสารนโยบาย

(policy	communication)	จัดโดยกลุม่ภารกิจสขุภาพโลกมหิดล 

ซ่ึงการอบรมท้ังสองคร้ัง	สร้างแรงบันดาลใจ	แนวคิด	เทคนิควิธีการ 

และท่ีสำาคัญคือนำาผู้เขียนออกจากเขต	 comfort	 zone	 มารู้จัก

และเข้าใจถึงประโยชน์ของการนำาผลของการวิจัย	 สู่การสร้าง

ประโยชน์ให้สังคมผ่านช่องทางการผลักดันนโยบายจนถึงวันน้ี	 

ผู้เขียนพยายามพัฒนาทักษะในเร่ืองน้ี ให้เกิดผลเชิงประจักษ์	

เพราะเชื่อมั่นว่า	“นโยบาย”	คือ	“หนึ่งในเครื่องมือสำาคัญที่จะ

สรา้งการเปล่ียนแปลง ลดความเหลื่อมล้ำา และเพิม่โอกาสให้

กับประชาชนผู้รับประโยชน์ทางนโยบายได้อย่างถ้วนหน้า”

	 ในปี	2555	ผู้เขียนและคณะนักวิจัย	“โครงการพัฒนาระบบ 

เฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของ

ประชากรไทย”	 พบว่า	 เด็กและเยาวชนไทยมากกว่าครึ่งมีการ

เคลื่อนไหวร่างกายไม่เพียงพอ	 ที่จะสนับสนุนพัฒนาการทาง 

ด้านร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญา	 เนื่องจากข้อมูล 

ที่พบในทุกๆ	ปียืนยันเช่นนั้น
1
	ด้วยเหตุนี้ ในปี	2559	เราจึงคิดว่า	

จำาเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม

กิจกรรมทางกายให้กับเด็กและเยาวชนไทยขึ้นมา	 เพื่อให้นำาไป

สู่การใช้และจัดการปัญหาที่เราค้นพบ	จึงได้เกิด	“โครงการวิจัย 

โรงเรียนฉลาดเล่น”
2
	 ที่มุ่งจัดการและสร้างการเปลี่ยนแปลง 

เชิงระบบในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน	 ตั้งแต่

นโยบายของโรงเรียน	 ตัวครูและนักเรียน	 ไปจนถึง	 บริบท

แวดล้อมของโรงเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน	 โดยมีโรงเรียน

ต้นแบบเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	17	แห่ง

	 ตลอดระยะเวลา	 3	 ปีที่ผ่านมา	 คณะวิจัยของเราได้ติดตาม

ทดสอบประสิทธิผลของโมเดลต้นแบบสำาหรับการส่งเสริม

กิจกรรมทางกายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	ได้ข้อยืนยันว่า	ต้นแบบ

ดงักลา่วสามารถก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงเชงิบวกตอ่พฤตกิรรม

ของนักเรียน	 ขณะเดียวกันยังยืนยันโดยผู้บริหารโรงเรียนและ 

คุณครูผู้ใช้ว่า	 เป็นแนวคิดท่ีสามารถปรับประยุกต์และบูรณาการ 

เขา้กับกิจกรรมเชงินโยบายและการเรียนรูอ้ื่นๆ	ไดอ้ยา่งไมต่ดิขดั	

คณะวจิยัมคีวามเชื่อวา่	การสง่เสริมให้เดก็ๆ	ทกุคนในประเทศไทย	

มีโอกาส	“เล่น-เรยีน-รู”้	อยา่งมคีวามสขุ	สนุกสนาน	พร้อมๆ	กับ

การเรยีนรู	้จะก่อให้เกิดประสบการณต์รง	ทีจ่ะสง่เสรมิพฒันาการ

ที่เหมาะสมตามช่วงวัยอย่างรอบด้าน	 เกิดสมรรถนะหลักและ

กระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ

	 อยา่งไรก็ด	ีแมผ้ลจากการวจัิยจะยนืยนัให้เห็นถึงประสทิธิผล

จากรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ถูกพัฒนาขึ้น	 ทว่า

โจทย์ท้าทายถัดไปที่ยากยิ่งกว่าคือ	 การนำาผลของการวิจัย 

ดงักลา่ว	ไปผลกัดนัให้เกิดการใชป้ระโยชน์ในวงกวา้ง	ทีต่อ้งอาศยั

กระบวนการเชงินโยบายรว่มดว้ย	กระบวนการคดิออกแบบ	และ

มองหาแนวหนุนและแนวร่วม	ทีจ่ะชว่ยทำาให้กระบวนการผลกัดนั

ทางนโยบายดงักลา่วน้ี	ประสบความสำาเรจ็เปน็สิง่ทีพ่วกเรากำาลงั

เรียนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง	และรอคอยวนัทีจ่ะเห็นความสำาเร็จของมนั

 ท่านสามารถสแกนและดาวน์ โหลดเอกสารต่างๆ เก่ียวกับ

โรงเรียนฉลาดเล่นได้ที่นี่

1 
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊กของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้าน 

	กิจกรรมทางกายประเทศไทย	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2 
ภายใต้การสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

	 	(สสส.)

QR	code	

Policy	Brief

โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรม

ทางกายในประเทศไทย

QR	code	

แผ่นพับ

การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ในโรงเรียน

QR	code	

คู่มือแนวทางโรงเรียนส่งเสริม

กิจกรรมทางกาย

ในประเทศไทย

(ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพแล้ว)
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นานาสาระประชากร ปราโมทย์ ประสาทกุล
pramote.pra@mahidol.ac.th

สังคมสูงวัยเปลี่ยน (ป่วน) โลก

	 หลายวนัมาน้ี	ผมรู้สกึอยากเขยีนเรื่องเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้แลว้

ทำาให้ โลกปั่นป่วน	3	เหตุการณ์

 โควิด 19 ป่วนโลก

	 เหตุการณ์แรก	คือ	การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า	ซ่ึงก่อให้

เกิดโรค	 “โควิด	 19”	 ที่สร้างความปั่นป่วนให้กับชาวโลกตั้งแต ่

ปลายปี	 2562	 มาจนถึงทุกวันน้ี	 วันที่ผมเขียนบทความน้ีเมื่อ 

ต้นเดือนมกราคม	ปี	2564	มีผู้ติดเช้ือท่ัวโลกไปแล้วถึง	90	ล้านคน	 

และมีผู้เสียชีวิตด้วยพิษของไวรัสตัวนี้ ไปแล้วเกือบ	2	ล้านคน

	 เจ้าไวรัสวายร้ายจอมอำามหิตชนิดน้ีทำาเอางานต้อนรับปีใหม่	

2564	 ส่งท้ายปีเก่า	 2563	 ทั่วทั้งโลกกร่อยไปถนัด	 ที่เมืองไทย	

งานฉลองปีใหม่ปีน้ีต้องเงียบเหงา	 ไม่รื่นเริงสนุกสนานเหมือน 

ปีก่อนๆ	ผมจึงขอเรียกมันว่า	 “เจ้าโควิดป่วนโลก”	 (disruptive	

covid)

	 ตลอดปี	 2563	 จนถึงวันน้ี	 โควิด	 19	 แสดงบทบาทตัวร้าย

ทำาลายความสุขของชาวโลกไม่เลิก	 สำาหรับคนไทย	 วิถีชีวิต

ปกติของพวกเราต้องเปลี่ยนไป	 พวกเราต้องใส่หน้ากากปิดบัง

ใบหน้าเข้าหากัน	 ต้องพยายามอยู่ห่างๆ	 กันไว้	 ต้องเก็บตัว 

อยู่กับบ้าน	บางคนหวาดระแวงเมื่อเห็นคนแปลกหน้าเหมือนคน

เป็นโรคประสาท

	 วิ ถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปเพราะโควิด	 คนทำางาน 

บางอาชีพเปลี่ยนสถานที่ทำางานจากสำานักงาน	 มาเป็นทำางาน 

จากบ้าน	 หลายกิจกรรมใช้การติดต่อกันทางออนไลน์เพื่อ 

หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากัน	เดี๋ยวนี้	การประชุมปรึกษาหารือกัน	

การซ้ือของ	ส่ังสินค้า	หรือชอบปิงและอะไรต่อมิอะไรอีกหลายอย่าง	 

ก็กระทำาด้วยวิธีออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด

 เทคโนโลยีป่วนโลก

	 ให้เป็นการบังเอิญว่าเมื่อโควิดแพร่ระบาดจนต้องหลีกเลี่ยง

การติดต่อใกล้ชิด	เทคโนโลยีบนโลกของเราก็ได้ก้าวหน้าไปแบบ

ก้าวกระโดดในชว่งเวลา	2-3	ทศวรรษทีผ่่านมา	การตดิตอ่กันดว้ย 

ระบบออนไลน์ท่ีเป็นไปได้อย่างสะดวกง่ายดายทุกวันน้ีก็เพราะ

มี	 “เทคโนโลยีป่วนโลก”	 (disruptive	 technology)	 กิจกรรม

ออนไลน์ทั้งหลายที่เป็นไปได้อย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะ

ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต	 ทุกวันน้ี	 เราได้เห็นยาน

เคลื่อนที่ ไปโดยไม่ต้องมีคนขับ	 เราได้เห็นเครื่องจักรกล	 และ

หุ่นยนต์ที่มีความสามารถเทียบเท่า	(หรืออาจเหนือกว่า)	มนุษย์

	 ในเร่ืองเทคโนโลยีการสื่อสาร	 ผมนึกถึงสมัยเมื่อยังเป็น

เด็ก	 อยู่บ้านนอกที่ห่างไกลจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพียง	 

60	 กิโลเมตร	 ทั้งหมู่บ้านไม่มีโทรศัพท์เลยสักเครื่อง	 เมื่อโตขึ้น	 

เข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ	 ได้รู้จักเครื่องมหัศจรรย์ที่ใช้ส่งเสียง

ติดต่อกันทางไกล	คือโทรศัพท์	 (ตั้งโต๊ะและโยงสาย)	 ผมได้รับรู้

ว่าเพื่อนๆ	 หลายคนที่บ้านอยู่ในกรุงเทพฯ	 ก็ยังไม่มีโทรศัพท์ใช้	

ต่อมาก็ได้รับรู้ถึงความยากลำาบากในการที่จะได้หมายเลขและ

โทรศัพท์สักเครื่องมาใช้ที่บ้าน	 ต้องทำาเรื่องขอหมายเลขจาก

องค์การโทรศัพท์	ต้องวางเงินประกัน	และต้องรอคอยเป็นเวลา

นานนับเดือน

	 เดี๋ยวน้ี	 โทรศัพท์ไม่ต้องใช้สายแล้ว	 (แม้ว่าเราจะยังเห็น 

สายโทรศัพท์พาดรุงรังไปตามเสาไฟฟ้าเป็นอนุสรณ์)	 โทรศัพท์

สมัยใหม่ติดต่อถึงกันโดยอาศัยสัญญานคลื่นวิทยุ	 โทรศัพท์สมัยน้ี

มีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือและน้ำาหนักเบาจนสามารถถือได้ด้วยมือ 

ข้างเดียว	 คนไทยจึงเรียกมันสั้นๆ	 ว่า	 “มือถือ”	 มือถือมีรูปร่าง

หน้าตาเปลี่ยนไปจากโทรศัพท์แบบเดิมจนเด็กรุ่นใหม่คงจะนึก 

ไม่ออก	โทรศัพท์ที่เคยเป็นของใช้ประจำา	(บาง)	บ้านได้กลายเป็น

เครื่องใช้ประจำาตัวของแต่ละคนไปเสียแล้ว

	 เมื่อยังเป็นเด็กวัยรุ่น	 ผมจำาได้ว่าเคยคุยกับเพื่อนๆ	 ว่า	 ถ้ามี

โทรศัพท์ที่คุยกันแล้วเห็นหน้าเห็นตากันได้ก็จะเป็นเครื่องวิเศษ

ที่ทำาให้เรามีความสุขกันมากๆ	 แล้วเป็นอย่างไรเล่าครับ...มือถือ

สมัยน้ี	 คุยกันเห็นหน้ากันน้ันเป็นเรื่องธรรมดา	 สามารถคุยกัน 

ด้วยเสียง	 เขียนเป็นตัวหนังสือ	 ส่งรูปภาพทั้งภาพน่ิงและ 

ภาพเคลื่อนไหว	ทั้งยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก

	 ยิ่งคิด	 ยิ่งมองเห็นความมหัศจรรย์ของโทรศัพท์มือถือที่มี 

ขนาดเท่าฝ่ามือซ่ึงกลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีรวบรวมสรรพส่ิง 

ไว้ด้วยกัน	 เป็นสมุดจดเบอร์โทรศัพท์	 เป็นสมุดบันทึกวันเวลา

นัดหมาย	 เป็นวิทยุ	 เป็นโทรทัศน์	 เป็นนาวิเกเตอร์ผู้บอกทาง 

เป็นสนามเล่นเกม	 เป็นโรงภาพยนตร์	 เป็นแหล่งท่องเที่ยว	 

เป็นที่ปรึกษาผู้รอบรู้ที่ช่วยตอบคำาถามและข้อสงสัยต่างๆ	 เช่น	

“กูเกิ้ล”	หรือที่บางคนเรียกว่า	“อากู๋”	รู้มากจนเราเรียกว่า	“กูรู”	

ได้เต็มปาก	หลายปีก่อน	(2556)	ผมแต่งกลอนยกย่องกูเกิ้ลไว้ว่า	

“อยากรู้เรื่องอะไรเป็นได้รู้ อยากดูเรื่องใดเป็นได้เห็น บอกเรื่อง

ราวสารพัดได้ชัดเจน อากู๋เป็นคลังปัญญามหาชน”

ที่มา:	https://th.hrnote.asia/tips/190613-aging-society-working/

	 สืบค้นเมื่อ	21	มกราคม	2564
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 สังคมสูงวัยเปลี่ยนโลก

	 อีกเหตุการณ์หน่ึงซึ่งทำาให้ โลกป่วนไปไม่น้อย	 คือการที่

ประชากรมีอายุสูงข้ึนอย่างมากในช่ัวเวลา	 2-3	 ทศวรรษท่ีผ่านมา	 

โลกของเราซึ่งเคยเป็นสังคมเยาว์วัยที่มีเด็กมาก	 ก็กลายเป็น

สังคมสูงวัยที่มีคนแก่มาก	 เหตุการณ์น้ีเกิดขึ้นด้วยสาเหตุสำาคัญ

สองประการ	 คือ	 อัตราเกิดของผู้คนในประเทศต่างๆ	 ลดต่ำาลง	

และผู้คนในโลกนี้มีอายุยืนยาวขึ้น	โครงสร้างอายุของประชากร

โลกได้เปลี่ยนไปอย่างที่เรียกได้ว่า	 ทำาลายล้างโครงสร้างเดิม	

พีระมิดประชากรที่เคยมีฐานกว้างเพราะมีเด็กมากที่ฐานและ

มียอดแหลมเพราะมีคนแก่น้อย	 ได้กลับหัวกลับหางกลายเป็น

ประชากรที่มีผู้สูงอายุมาก	แต่มีเด็กน้อย

	 คนทัว่โลก	ซึง่รวมทัง้คนไทยด้วย	ในอดีตเมื่อครึง่ศตวรรษก่อน	

เคยมลีกูกันมาก	จนต้องมนีโยบายชะลออตัราเพิม่ประชากร	ดว้ย

การรณรงค์ให้คูส่มรสวางแผนครอบครวักัน	เดีย๋วน้ี	คนสมยัใหม	่

แต่งงานยังไม่อยากจะแต่ง	 แต่งงานกันแล้วก็ไม่อยากมีลูกมาก	 

มีกันแค่คนสองคน	 บางคู่แม้แต่มีลูกสักคนยังไม่อยากจะมี	 

ในสงัคมไทยสมัยน้ี	ผู้หญงิไทยมสีถานภาพสงูขึน้มาก	มกีารศกึษา

สูงกว่าผู้ชาย	 ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ	 นักศึกษาที่เป็นหญิงจะมี

มากกว่านักศึกษาชาย	แทบทุกคณะและทุกมหาวิทยาลัย	สมัยนี้	 

ผู้หญิงไทยทำางานนอกบ้านกันมาก	 จะให้หญิงไทยเป็นแม่บ้าน	 

อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนน้ันคงหาได้ยากข้ึนทุกวัน	 และมีเรื่องแปลก	 

ที่สมัยน้ีคนที่อยากมีลูกกลับมีไม่ได้	 บางคู่ต้องไปเที่ยวแสวงหา

เจ้าแม่เจ้าพ่อ	 ต้องไปอธิษฐาน	 บนบาน	 ขอท่านบันดาลให้	 

“เด็กดี”	มาเกิดในครรภ์

	 นึกถึงอดีตเมื่อ	 40	 กว่าปีก่อน	 ผมเรียนจบกลับมาทำางาน

ที่สถาบันวิจัยประชากรฯ	 ได้รับรู้ถึงความเอาจริงเอาจังของ

โครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ	ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี	2514	คู่

สมรสชาวไทยสมยัน้ันพากันมารบับรกิารคมุกำาเนิดกันมาก	วธีิคมุ

กำาเนิดมีหลากหลายทั้งวิธีชั่วคราว	 เช่น	 ถุงยางอนามัย	 ยาเม็ด

คุมกำาเนิด	 วิธีกึ่งถาวร	 เช่น	ห่วงอนามัย	 ยาฉีดคุมกำาเนิด	 และ

วิธีถาวร	 เช่น	 การทำาหมันหญิง	 หมันชาย	 ช่วงน้ัน	 ผู้หญิงไทย 

คนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยมากกว่า	5	คน

	 ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อ	50	ปีก่อน	เด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยปีละ 

ล้านกว่าคน	แต่ในปีสองปีที่ผ่านมา	 เด็กเกิดในประเทศไทยปีละ 

6	แสนกว่าคนเท่าน้ัน	ผมกำาลังรอลุ้นตัวเลขว่าในปี	2563	ท่ีผ่านมา	

จำานวนเด็กเกิดจะต่ำากว่า	6	แสนคนแล้วหรือยัง	(ทันทีที่ผมเขียน

บทความนี้จบ ก็มีคนมารายงานผมว่าจำานวนเกิดในประเทศไทย 

เมื่อปีกลายลดต่ำาลงกว่าหลัก 6 แสนแล้วครับ ปี 2563 มีเด็กเกิด 

587,368 คน)

	 โครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปทำาให้ลักษณะของ

ครอบครัวไทยเปลี่ยนไปด้วย	 แต่ก่อนครอบครัวมีขนาดใหญ่	

เพราะมีพ่อแม่และลูกๆ	 อีกหลายคน	 เดี๋ยวน้ี	 ครอบครัวไทย 

มีขนาดเล็กลง	 เหลือเพียง	 3	 คนโดยเฉลี่ยเท่านั้น	 เดี๋ยวนี้มีคน 

อยู่ตัวคนเดียวมากขึ้น	ซึ่งถ้าถือตามนิยามแล้ว	คนที่อยู่คนเดียว

ก็ไม่เรียกว่าเป็นครอบครัว	 แต่ก่อน	 ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำาพัง 

คนเดียวหรืออยู่กันตามลำาพังสองคนตายายไม่น่าจะมีมากนัก	

เพราะผู้สูงอายุจะมีลูกหลานอาศัยอยู่ด้วย	แต่เดี๋ยวนี้	มีผู้สูงอายุ

ที่อยู่คนเดียว	หรืออยู่ลำาพังกับผู้สูงอายุด้วยกันเพิ่มมากขึ้น

	 การท่ีประชากรไทยมีอายุสูงข้ึนอย่างมากและรวดเร็วเช่นน้ี 

มีผลต่อการใช้ชีวิตของคนไทยอย่างมหาศาล	 สังคมทั้งหมด 

ก็เหมือนคนๆ	 หน่ึง	 จากที่เคยเป็นเด็ก	 ก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ ใหญ่	 

เป็นคนวัยทำางาน	 และในช่วงสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่วัยชรา	 เม่ือมี 

อายุมากขึ้นสังขารทั้งหลายย่อมเสื่อมโทรมลง	 จากที่เคย

กระฉับกระเฉง	 ก็เชื่องช้าลง	 ภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้ท่ีมีอายุสูงๆ	 

ก็ย่อมน้อยลงเป็นธรรมดา	ความเสี่ยงของการเป็นโรค	และการ

เข้าสู่ภาวะต้องพึ่งพิงคนอื่นก็ย่อมจะมีสูงขึ้น	 เมื่อประเทศไทย

กลายเปน็สงัคมสงูวยัอยา่งสมบรูณ	์และตอ่ไปจะกลายเปน็สงัคม

สงูวยัระดบัสดุยอด	ภาระของครอบครวั	ชมุชน	และรฐั	ทีจ่ะตอ้ง

ดูแลผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาล

	 แลว้อยา่งน้ี	จะไม่ให้ผมเรยีกเหตกุารณท์างประชากรน้ีวา่เปน็	

“สังคมสูงวัยเปลี่ยน	(ป่วน)	โลก”	(disruptive	aged	society)	

ได้อย่างไร

 ท้ัง 3 เหตุการณ์ป่วนโลก โครงสร้างประชากรของสังคมสูงวัย 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แล้วมาเจอโควิด 19 ป่วนโลก 

เข้าอีก ชีวิตคนไทยสมัยน้ีต้องปั่นป่วนเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน  

วิถีชีวิตของคนหนุ่มคนสาวสมัยน้ีแตกต่างไปจากเมื่อผมยังเป็น

หนุ่มอย่างมาก วันนี้ ผมคิดคำานึงถึงอดีต และกำาลังจินตนาการ

ภาพคนไทยในอนาคต อีก 20 ปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร  

(ถ้าผมจะยังมีชีวิตอยู่และสมองยังไม่เสื่อมสภาพ)

aaaaaaaaa

	 “ ดิฉัน เ ป็น ผู้อ่ านหน้าใหม่ที่ เพิ่ ง รู้ จักจดหมายข่าว	

“ประชากรและการพัฒนา”	 หลังจากเข้าใช้บริการห้องสมุด 

ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 จึงได้หยิบติดมือออกมา 

แล้วนำามาอ่านต่อที่ ห้องทำางาน	 พบว่า	 เน้ือหาทันสมัย	 

ทันเหตุการณ์	 และมีความหลากหลาย	 เช่น	 เรื่องผู้สูงวัย	

เด็ก	ผู้หญิง	โรคระบาด	การอพยพ	เป็นต้น	โดยผู้เขียนเป็น

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายศาสตร์	 ส่วนรูปแบบนำาเสนอ

เป็นแบบผสมสาน	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่า	 ประสบการณ์	 ข่าว	

เหตุการณ์	 ผลการวิจัย	 และตัวเลขสถิติต่างๆ	 ทำาให้อ่านได้

อย่างเพลิดเพลินและได้สาระอย่างเต็มเปี่ยม

	 หลังจากน้ันไม่นานก็เข้าไปที่หยิบจดหมายข่าวฉบับ 

ยอ้นหลงัทัง้หมดทีม่วีางอยูอ่กีคร้ัง	ควา้แลว้รีบเปดิดวูา่มหัีวขอ้

อะไรน่าสนใจอีกบ้าง	 ไม่ผิดหวังเลยเพราะเรื่องราวเข้มข้น	 

เพิม่เตมิคอืพบวา่มเีรื่องราวจากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

อ่านเล่มเดียวเสมือนได้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้ 

จากรอบมุมโลก	ได้มองเห็นแง่คิดและมุมมองใหม่ๆ	มากมาย

ที่ชวนขบคิดและพิจารณา

	 หากยังมีเล่มต่อไปก็จะเข้าไปหยิบแล้วนำามาอ่านเช่นเคย	

รวมถึงการติดตามจดหมายข่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 

ซึ่งเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่ผู้ที่สนใจทุกคนจะได้เข้าถึงข้อมูล 

ได้ง่ายขึ้น”	

ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4 มกราคม 2564

เสียงสะท้อนจากผู้อ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th



	 เวลาคือความคืบหน้าที่ ไม่มีวันจบสิ้นของการดำารงอยู่และ

เหตุการณ์	 เวลาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอดีต	 สู่ปัจจุบัน	 และ

อนาคต	โดยไม่มีวันที่จะหวนกลับได้

	 หน่วยของเวลาได้มาจากเหตุการณ์และการเคลื่อนที่ซึ่ง 

เกิดขึ้นเป็นระยะ	 เช่น	 การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า	

ข้างขึ้นและข้างแรมของดวงจันทร์	การแกว่งตัวของลูกตุ้ม	และ

การเต้นของหัวใจ

	 ตวัอยา่งของหน่วยทีว่ดัจากเหตกุารณค์อื	วนั	เปน็ชว่งเวลาที่

โลกหมนุรอบตวัเองได้หน่ึงรอบ	ปี	เป็นระยะเวลาเมื่อโลกหมนุรอบ

ดวงอาทติย	์และฤด	ูเป็นสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ตามลำาดับในแตล่ะป	ี 

ส่วนหน่วยที่วัดจากการเคลื่อนที่คือ	 ชั่วโมง	 นาที	 และวินาที	 

ซึ่งวัดด้วยนาฬิกาลูกตุ้ม

	 หน่วยของเวลา

	 -	 1	สหัสวรรษ	(millennium)	=	10	ศตวรรษ	=	100	ทศวรรษ 

	 	 =	1,000	ปี

	 -	 1	ศตวรรษ	(century)	=	10	ทศวรรษ	=	100	ปี

	 -	 1	ทศวรรษ		(decade)	=	10	ปี

	 -	 1	ปี	=	12	เดือน	=	52	สัปดาห์	=	365	วัน	

	 	 (366	วัน	ในปีอธิกสุรทิน	–	leap	year)

	 -	 1	ไตรมาส	=	3	เดือน

	 -	 1	เดือน	=	4	สัปดาห์	=	2	ปักษ์	=	28	ถึง	31	วัน

	 -	 1	ปักษ์	(fortnight)	=	2	สัปดาห์	=	14	วัน

	 -	 สัปดาห์	=	7	วัน

	 -	 1	วัน	=	24	ชั่วโมง

	 -	 1	ชั่วโมง	=	60	นาที

	 -	 1	นาที	=	60	วินาที

	 -	 1	วนิาท	ีเปน็หน่วยมาตรฐานของระบบหน่วยวดัสากล	หรอื 

	 	 ระบบเอสไอ	(International	System	of	Units)

	 -	 1	มิลิวินาที	(millisecond)	=	1/1,000	วินาที

	 -	 1	ไมโครวินาที	(microsecond)	=	1/1,000,000	วินาที

	 -	 1	นาโนวินาที	(nanosecond)	=	1/1,000,000,000	วินาที

	 สำาหรับวิธีวัดเวลา	 เราใช้เครื่องมือ	 2	 ชนิดคือ	 ปฏิทินและ

นาฬิกา	 โดยที่ปฏิทินเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สำาหรับ

การจัดการช่วงเวลาที่ยาวกว่าหนึ่งวัน	และนาฬิกาเป็นเครื่องกล

ทางฟสิกิส์ในการนับเวลาทีน้่อยกวา่หน่ึงวนั	โดยเราจะใชน้าฬกิา

เพื่อดูเวลาและใช้ปฏิทินบริหารจัดการเวลา

	 ปฏิทินสมัยแรกเป็นปฏิทินทางจันทรคติ	 โดยในแต่ละปีจะมี	

12	หรือ	13	เดือน	(354	หรือ	384	วัน)	ต่อมาจึงเกิดปฏิทินทาง

สุริยคติในสมัยโรมัน	เรียกว่า	ปฏิทินจูเลียน	(Julian	calendar)	

ซึ่งคลาดเคลื่อนราว	11	นาทีต่อปี	ในปี	1582	สมเด็จพระสันตะ

ปาปาเกรโกรทีี	่13	ไดส้ัง่แก้ไขให้ถูกตอ้งตรงตามฤดกูาลจรงิ	โดย

ลดจำานวนวนัต่อปลีงจาก	365.25	วนั	เป็น	365.2425	วนั	อนัมผีล

ให้ปฏิทินถูกเรียกว่า	ปฏิทินเกรกอเรียน	(Gregorian	calendar)	

ซึ่งยังคงใช้อยู่ถึงปัจจุบัน
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รางวัลอีกโนเบล วรชัย ทองไทย
varachai.tho@mahidol.ac.th

เวลา

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ขบขันแต่ชวนให้คิด

	 ส่วนนาฬิกาในสมัยแรกคือ	นาฬิกาแดดที่ใช้เงาของแสงแดด	

วัดเวลาในตอนกลางวัน	และนาฬิกาน้ำาที่ใช้การไหลของน้ำา	เพื่อ

บอกเวลาในตอนกลางคนื	ตอ่มาจึงมนีาฬกิาที่ใชเ้พื่อการเดนิเรอื

คือ	 นาฬิกาทราย	 (hourglass)	 ที่ใช้การไหลของทรายวัดเวลา	

(ดังรูป)

 เวลาเปน็ธรรมชาตอิยา่งหน่ึงของมนุษย	์เดก็เลก็จะเร่ิมรู้เวลา

เมื่ออายุ	2-3	ขวบ	โดยรู้จักคำาว่า	“ปัจจุบัน”	และ	“ไม่ใช่ปัจจุบัน”	 

เมื่ออายุได้	 5-6	 ขวบ	 ก็จะรู้จักความหมายของอดีต	 ปัจจุบัน	

และอนาคต	 เมื่อโตขึ้นอายุราว	 7-10	 ขวบ	 ก็จะรู้จักใช้นาฬิกา

และปฏิทิน

 เนื่องจากเวลามีจำานวนคงที่ในแต่ละวัน	และมีจำากัดในแต่ละ

ช่วงชีวิต	 ทำาให้เวลามีความสำาคัญในทางสังคมและมีค่าในทาง

เศรษฐศาสตร์	 ส่งผลให้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเวลาในแง่มุม

ต่างๆ	เช่น	การบริหารเวลา	(time	management)	การใช้เวลา	

(time-use)	วนัิยของเวลา	(time	discipline)	การรบัรูเ้วลา	(time	

perception)	ฯลฯ	

	 สำาหรับรางวัลอีกโนเบลที่ได้มอบให้กับนักวิจัยที่ศึกษาเรื่อง

เวลาคือ

	 ปี	2544	สาขาเศรษฐศาสตร์	มอบให้กับนักวิจัยชาวอเมริกัน	

2	คน	 (Joel	 Slemrod	และ	Wojciech	Kopczuk)	 ท่ีได้ผลสรุปว่า	 

คนเราจะหาหนทางที่จะเลื่อนเวลาตายออกไป	 เพื่อให้เสียภาษี

มรดกน้อยที่สุด

	 ปี	2548	สาขาเศรษฐศาสตร์	มอบให้กับนักวิจัยชาวอเมริกัน	

(Gauri	 Nanda)	 ที่ได้คิดประดิษฐ์นาฬิกาปลุกที่จะวิ่งหนีไปซ่อน	

เพื่อให้คนที่ถูกปลุกต้องลุกขึ้นจากเตียงไปตามหา	 อันจะมีผลให้

ชั่วโมงการผลิตเพิ่มขึ้นในทางทฤษฎี

aaaaaaaaa

ที่มา:	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2949887 

	 สืบค้นเมื่อ	6	มกราคม	2564

นาฬิกาทราย
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การสอบ O-NET ควรไปต่อหรือพอแค่นี้?

ส่วนเก่ียวข้องโดยตรง	 อาจมีแนวโน้มยกเลิกการสอบ	 O-NET	

อย่างถาวรไม่ใช่ชั่วคราว	

	 ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตในเรื่องหลักการของการจัดทดสอบ 

ระดบัชาตทิี่ใชข้อ้สอบกลางจัดสอบเหมอืนกันทัว่ประเทศ	เกิดขึน้

โดยมีสาเหตุที่สำาคัญประการหน่ึงคือการวัดความรู้ของนักเรียน

ว่าได้มาตรฐานตรงกับที่หลักวิชาและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตรงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติหรือไม่	 โดยที่ ไม่ได้เป็น 

การรับฟังข้อมูลจากสถานศึกษาที่เป็นคนจัดการศึกษาเองเพียง

ฝ่ายเดียว	 (เชื่อว่าสถานศึกษาทำาหน้าที่ได้ดี	 แต่ในเชิงหลักการ 

ควรมีคนนอกมาช่วยเป็นกระจกสะท้อนผลการดำาเนินงานของ 

ตัวเอง	ประกอบกับการทดสอบของสถานศึกษาด้วย	เพื่อช่วยให้

ผลสะท้อนใกล้เคียงความจริงมากที่สุด)	

	 การสอบ	O-NET	จึงเป็นโอกาสที่เราจะรับรู้ถึงสถานการณ ์

คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนจากหน่วยงานที่เป็นอิสระ	 ที่เรา 

คาดหวงัวา่จะทำางานอยา่งตรงไปตรงมา	แน่นอนวา่มาตรฐานการ

ทดสอบ	O-NET	ยงัมปีญัหาอยูพ่อสมควร	และมเีรื่องทีต่อ้งพฒันา

ต่อยอดอีกหลายประเด็นเพื่อให้การสอบ	 O-NET	 มีมาตรฐาน 

ตามความคาดหวังได้	 แต่ถึงอย่างไรก่อนที่เราจะพิจารณาว่า 

การสอบ	O-NET	ควรไปต่อหรือพอแค่นี้	ก็ควรตั้งหลักไว้ ให้มั่น

ว่า	 หากปัญหาเป็นเพียงมาตรฐานการทดสอบ	 เราก็แก้ปัญหา 

ในจุดนี้ ให้สำาเร็จ	ไม่ใช่ยกเลิกการสอบ	O-NET	ทั้งหมด	และถ้า

ยกเลิกไปจริงๆ	 ควรมีการทดสอบอย่างอื่นเข้ามาทดแทนและ 

มีประสิทธิภาพเหนือกว่าหรือไม่	 หรือเราไม่อยากรู้ว่าหลังจาก 

ใชจ่้ายงบประมาณ	ลงแรงลงใจกับการพฒันาการศกึษาไปอยา่ง

มากมาย	 ผลที่ ได้ผ่านตัววัดที่คุณภาพผู้เรียนเป็นอย่างไรบ้าง	 

คงน่าเสียดายที่เราอุตส่าห์ลงหลักปักฐานในเรื่องน้ีมากว่าสิบปี

แลว้	กองเชยีร	์O-NET	และกลุม่ไมเ่ห็นดว้ยกับการสอบ	O-NET	

คงต้องจับตาดูถึงสถานการณ์ในเรื่องนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิด

	 ในยุคที่เด็กเกิดน้อยลงทุกวัน	 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ให้กับประชากรอย่างทั่วถึงเป็นหน่ึงในรากฐานสำาคัญในการ 

ขับเคลื่อนประเทศต่อไป

	 ทุกวันนี้	 การศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึงเด็กไทยอย่างทั่วถึงแล้ว 

แต่ในเรื่องคุณภาพการศึกษายังคงเป็นความท้าทายสำาคัญ	 การวัด 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอนมีความ

สำาคญัอยา่งยิง่ในการสะทอ้นคณุภาพการจดัการศกึษา	การสอบ	

O-NET	(Ordinary	National	Educational	Test)	ซึ่งเป็นการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่จัดขึ้นโดยสถาบัน

ทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต	ิ(องคก์ารมหาชน)	มวีตัถุประสงค์

เพื่อทดสอบ	วดัความรูแ้ละความคดิของนักเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	6	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ประเมิน 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 เป็นตัวชี้วัดหน่ึงที่สำาคัญในการ

สะท้อนระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย

	 จากการดำาเนินการมากว่า	 14	 ปี	 ตั้งแต่ดำาเนินการสอบ 

ครัง้แรกเมื่อป	ี2549	(ปีการศกึษา	2548)	ผลคะแนนจากการสอบ	

O-NET	ของนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	3	และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	อยู่ในเกณฑ์ต่ำากว่าร้อยละ	50	

เกือบทัง้สิน้	ถือวา่นักเรยีนไทยสอบตกกันมาโดยตลอด	โดยเฉพาะ

วิชาภาษาอังกฤษ	คณิตศาสตร์	 และวิทยาศาสตร์	 ที่คะแนนอยู่

ในระดับต่ำามาก	

	 คะแนนสอบ	 O-NET	 ยังสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำาใน 

การศึกษาอีกด้วย	 เพราะคะแนน	 O-NET	 มีลักษณะเกาะเป็น 

กลุ่มตามระดับฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียนอย่างชัดเจน	 

น่ันคือ	 โรงเรียนที่มีนักเรียนร่ำารวยกว่ามีคะแนนเฉลี่ย	 O-NET	

สูงกว่ากลุ่มโรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนกว่าอย่างมาก

	 อย่างไรก็ตาม	ที่ผ่านมา	O-NET	ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์

อย่างหนักจากหลายภาคส่วน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ

มาตรฐานของแบบทดสอบ	 ที่มีความกำากวม	 เกินกว่าหลักสูตร

กำาหนด	และขอ้สอบผิดเป็นจำานวนมาก	จึงเกิดคำาถามวา่	O-NET	

สามารถวัดคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริงหรือไม่

	 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด	19	ในปีที่ผ่านมา	

ทำาให้การจัดการเรยีนการสอนไม่สามารถดำาเนินการไปอยา่งปกต	ิ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ลงนามในหนังสือ 

เรื่อง	การยกเลกิการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 

ปีการศึกษา	 2563	 ซ่ึงเป็นการยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินน้ี 

เท่าน้ัน	 แต่มีแนวโน้มว่า	 หากได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากสังคม

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง	นักเรียน 

และสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้มี 

ที่มา:	https://www.pngegg.com/en/png-bqzhr	 สืบค้นเมื่อ	 21	 มกราคม 

	 2564

aaaaaaaaa
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ประเทศในเอเชียครองแชมป์มีลูกน้อยที่สุดในโลก

	 หากจัดอันดับประเทศท่ีสตรีมีบุตรน้อยท่ีสุดตลอดวัยเจริญพันธ์ุ	 

15-49	ปี	ปัจจุบันจะพบ	4	ประเทศในเอเชียติดอันดับ	1	ใน	20	

ที่ครองแชมป์มีลูกน้อยที่สุดในโลก	 ได้แก่	 เกาหลีใต้	 สิงคโปร์	

ญี่ปุ่น	และไทย	

	 อัตราเจริญพันธ์ุรวม	 มักเป็นตัวชี้วัดที่ ใช้เปรียบเทียบว่า	 

ผู้หญงิชาตใิดมบีตุรจำานวนมากหรอืน้อยต่างกันอยา่งไร	เกาหลีใต้

มีอัตราเกิดต่ำาที่สุดในเอเชียและต่ำาที่สุดในโลก	 สหประชาชาติ
1 

คาดว่า	 ระหว่างปี	 2020-2025	 สตรีชาวเกาหลีใต้คนหน่ึงจะมี 

บุตรเฉลี่ย	 1.08	 คนเท่าน้ัน	 อันดับสองในเอเชียคือสิงคโปร์	 

(1.24	 คน)	 อันดับสามคือ	 ญี่ปุ่น	 (1.37	 คน)	 ส่วนประเทศไทย 

เป็นอันดับสี่ ในเอเชีย	 สถาบันวิ จัยประชากรและสังคม	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 คาดประมาณไว้ว่าผู้หญิงไทยคนหน่ึงจะมี

บุตรเฉลี่ย	1.53	คนตลอดวัยเจริญพันธุ์
2
 

	 การที่ประเทศหน่ึงมีเด็กเกิดน้อยลงอย่างต่อเนื่องยาวนาน	

ทำาให้จำานวนเด็กลดลงอย่างมาก	นโยบายการควบรวมโรงเรียน

ของกระทรวงศึกษาธิการ	เป็นหนึ่งในผลกระทบอันเนื่องมาจาก

มีเด็กวัยเรียนลดลงอย่างมาก	 ประเทศไทยเคยมีเด็กเกิดใหม่ 

ปีละมากกว่า	 1	 ล้านคนในช่วง	 พ.ศ.	 2506-2526	 แต่ปัจจุบัน 

มีเด็กเกิดใหม่เพียงปีละกว่า	 6	 แสนคนเท่าน้ัน	 ในอนาคตเรา

อาจไม่เห็นโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน	 ครูในโรงเรียนหรืออาจารย์

ในมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะไม่มีเด็กนักเรียนให้สอนหนังสือ 

กันอีกต่อไปแล้ว

	 ป ร ะ ช า ก ร เ ป็ น

ทรัพยากรที่สำาคัญใน

การพัฒนาประเทศทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	

การศึกษา	 งานวิ จัย	

และรวมถึงการกีฬา

ด้วย	 คงจะดีไม่น้อย	

หากมีประชากรจำานวน

มากและหลากหลาย

เพื่อเพิ่มโอกาสคัดสรร

เดก็ทีม่รีา่งกายแขง็แรง	

เพื่อฝึกฝนให้เป็นนัก

กีฬาเก่งๆ	แต่หากมีเดก็

เกิดน้อย	 จนประชากร

มีจำากัด	 ผู้เขียนคิดว่า..

ในอนาคตเราอาจจะ

ได้ช่วยกันโบกธงเชียร์

กองทัพนักกีฬาหุ่นยนต์

ที่ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแทนมนุษย์ก็เป็นได้....	“ไทยแลนด์สู้	ๆ ”	

ประชากรประชุมกัน
	 เนื่องในโอกาสทีส่ถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม	มหาวทิยาลยั

มหิดล	 กำาลังจะก้าวสู่ปีที่	 50	 ในปี	 2564	 จึงได้กำาหนดจัด	

Prachakorn	Forum	ภายใต้หัวข้อ	“ทบทวน	ขบคิด	มองอนาคต	

หลังการมาเยือนของ	COVID-19”	เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้

ที่ได้จากงานวิจัยของสถาบันฯ	 ไปสู่สาธารณชน	 และเสนอแนะ

นโยบายเก่ียวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค	 COVID-19	 ต่อกลุ่มประชากรต่างๆ	 โดยนักวิชาการ 

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ของสถาบันฯ	ในรูปแบบคลิปวิดีโอ

	 นอกจากน้ัน	 ทางสถาบันฯ	 ยังได้จัดการเสวนาโต๊ะกลม	

(roundtable	 talk)	 เมื่อวันศุกร์ที่	 18	 ธันวาคม	 2563	 เวลา	

10.00-11.00	น.	ณ	สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม	มหาวทิยาลยั

มหิดล	 เพื่อสังเคราะห์เน้ือหา	 บทสรุป	 รวมถึงข้อเสนอแนะ	 

เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	 COVID-19	

จากนักวชิาการของสถาบนัฯ	ที่ไดน้ำาเสนอผลงานใน	Prachakorn	

Forum	 ไปแล้ว	 ได้แก่	 ศ.เกียรติคุณ	 ดร.อภิชาติ	 จำารัสฤทธิรงค์	 

รศ.ดร.กฤตยา	 อาชวนิจกุล	 รศ.ดร.ศิรินันท์	 กิตติสุขสถิต	 

รศ.ดร.สุรีย์พร	 พันพ่ึง	 และ	 รศ.ดร.นพ.ตะวันชัย	 จิรประมุขพิทักษ์	 

ดำาเนินรายการโดย	ผศ.ดร.ภูเบศร์	สมุทรจักร	ผู้ที่สนใจสามารถ

ติดตามคลิปวิดี โอเผยแพร่ความรู้และการเสวนาโต๊ะกลม 

ย้อนหลังได้ผ่านทาง	Facebook	Fanpage:	The	Prachakorn	

(https://www.facebook.com/ThePrachakorn)	

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเปน็ประจำาทกุวนัพธุ	เวลา	12.30-13.30	น.	ณ	สถาบนัวจัิยประชากร

และสังคม	สนใจกำาหนดการเสวนาแต่ละเดือน	 สามารถดูรายละเอียด

ได้ที่	 www.ipsr.mahidol.ac.th	 และรับชมย้อนหลังได้ที่	 Facebook:	

IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

ครั้งที่ 1111	“การนำาเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย	Power	BI	

Desktop”	นายวิชาญ ชูรัตน์,	2	ธ.ค.	63

ครั้งที่ 1112	“Growth	 Mindset”	 รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ,  

9	ธ.ค.	63

ครั้งที่ 1113	“Disparity	in	access	to	healthcare	services	among	

the	community	elderly	in	Mandalay	Region,	Myanmar:	a	cross-

sectional	study”	Dr. Yadanar Aung,	16	ธ.ค.	63

ครั้งที่ 1114	“พลวัตรและวิถีชีวิตคนญี่ปุ่นสูงวัยในประเทศไทย”	 

อ.ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว, 23	ธ.ค.	63

ครั้งที่ 1115	“ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและ

องคก์รพฒันาเอกชนไทยหลงัทศวรรษ	1990”	อ.ดร.ธีรพฒัน์ องัศชุวาล,  

6	ม.ค.	64

ครั้งที่ 1116	“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม”	รศ.ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์,	13	ม.ค.	64

คร้ังท่ี 1117	 “อาหารกับการแก้ปัญหาสังคม”	อ.ดร.จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร, 

20	ม.ค.	64

คร้ังท่ี 1118	 “พฤติกรรม	Dark	Side	ในท่ีทำางาน”	อ.ดร.ธนากร มูลพงศ์,  

27	ม.ค.	64

เกาะตดิสถานการณป์ระชากร จงจิตต์ ฤทธิรงค์
jongjit.rit@mahidol.edu

aaaaaaaaa

ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ
pattraporn.chu@mahidol.edu

aaaaaaaaa

Hubo	หุ่นยนต์วิ่งคบเพลิงโอลิมปิกแทน

มนุษย์	ในพย็องซัง	ประเทศเกาหลีใต ้

(PyeongChang	2018	Olympic	

Winter	Games)

ที่มา:	https://twitter.com/DennisHongRobot/

	 สืบค้นเมื่อ	17	ธันวาคม	2563

1
	United	Nations,	Department	of	Economic	and	Social	Affairs,	Population 

	 Division.	(2019).	“World	Population	Prospects	2019”.	
2
	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล.	 (2563).	 สารประชากร 

	 มหาวิทยาลัยมหิดล.	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล.	สืบค้นเมื่อ	 

	 17	 ธันวาคม	 2563	 จาก	 http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/Gazette. 
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	 ในป	ี2564	น้ี	แชมปข์องบคุคลทีม่อีายยุนืยาวทีส่ดุในโลกทีย่งัมชีวีติอยู	่ 

ยังเป็นของ	คุณยายทวดคาเนะ	ทานากะ	(Kane	Tanaka)	ชาวญี่ปุ่น	ซึ่งได้

ฉลองวันเกิดในวัย	118	ปี	เมื่อวันที่	2	มกราคม	2564	ที่ผ่านมา 

	 คุณยายทวดคาเนะ	ในวัย	118	ปี	ยังคงอาศัยอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

ทีเ่มอืงฟกููโอกะ	และมกัใชเ้วลาสว่นใหญไ่ปกับการออกกำาลงักาย	การคำานวณ 

และการเล่นเกมหมากกระดานโอเทลโล่	 นอกจากน้ี	 คุณยายทวดยังเป็น 

คนกินเก่ง	แถมยังชอบช็อกโกแลต	

และน้ำาอัดลมอย่างโค้กอีกด้วย	

	 เมื่อถามถึงเคลด็ลบัอายยุนืยาว

ของคุณยายทวดคาเนะ	 ท่านตอบว่า	 

“กินอาหารอร่อยๆ	และเรียนหนังสือ” 

ซึ่งคุณยายทวดมีเป้าหมายว่าจะ

มีอายุยืนยาวไปจนถึง	120	ปี	

	 ในช่วงการแพร่ระบาดของ 

โควิด	19	ทำาให้คุณยายทวดแทบจะไม่มีโอกาสได้พบกับลูกหลานเหลนเลย 

พวกเราหวังว่าคุณยายทวดคงได้มีโอกาสพบกับลูกหลานเหลนในเร็ววันนี้	
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ชวนอ่าน

สถิติน่ารู้

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ศุทธิดา ชวนวัน
sutthida.chu@mahidol.edu

มุมศตวรรษิกชน
แชมป์หลายปีซ้อน...

คุณยายทวดชาวญี่ปุ่นที่มีอายุยืนยาว

ที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิต

 กาญจนา เทียนลาย
kanchana.tha@mahidol.ac.th

ปี 2563 เป็นปีแรกที่มีเด็กเกิดในประเทศไทยต่ำากว่า 6 แสนคน

	 หลายประเทศประสบปัญหาการเกิดของประชากรลดลง	

ประเทศไทยก็เช่นกัน	ในช่วงปี	2506-2526	เป็นช่วงที่มีเด็กเกิด 

เป็นจำานวนมากคือ	ปีละกว่า	1	ล้านคน	เรียกคนท่ีเกิดในช่วงน้ันว่า	 

“ประชากรรุ่นเกิดล้าน”	 หลังจากน้ันประชากรก็ลดลงจนเหลือ 

ไม่ถึง	6	แสนคนในปัจจุบัน
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ที่มาของเรื่องและภาพ:	https://www.japantimes.co.jp/news/2021/01/02/ 

	 national/worlds-oldest-person-marks-118th-birthday-fukuoka/ 

	 สืบค้นเมื่อวันที่	10	มกราคม	2564

ข้อมูล:	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย,	พ.ศ.	2525-2563

	 ข้อมูลการจดทะเบียนการเกิดของกรมการปกครอง	 

ส่งสัญญาณเตือนว่า	 การเกิดของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลง	 

จากราว	1	ล้านคน	ในปี	2525	เหลือเพียงราว	5	แสน	8	หมื่นคน 

เท่าน้ันในปี	 2563	 ประกอบกับการสูงวัยของประชากร	 

การมอีายทุีย่นืยาว	ทำาให้ โครงสรา้งประชากรในอนาคต	มจีำานวน 

“ประชากรวัยเด็กลดลง”	และ	“ผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน” 

ทำาให้ต้ังแต่ปี	 2562	 เป็นต้นไป	 ประเทศไทยจะมี

สัดส่วนเด็ก	(อายุต่ำากว่า	15	ปี)	น้อยกว่าผู้สูงอายุ

เป็นครั้งแรกและมีแนวโน้มเช่นนี้ต่อไปในอนาคต

	 ขณะน้ี	 ประเทศไทยกำาลังเปลี่ยนนโยบาย 

สนับสนุนให้คนไทยมีลูกกันมากข้ึน	 แต่ดูเหมือนว่า 

การเพิ่มจำานวนการเกิดจะเป็นไปได้ยาก	 หรือ

ประเทศไทยจะลองเปลี่ยนโจทย์ โดยมาให้ความ

สำาคัญและส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ	 การเกิด 

ที่พร้อม	 รวมทั้งการเติบโตอย่างมีคุณภาพของ 

เด็กไทยอย่างจริงจัง
จำานวนการจดทะเบียนการเกิด	พ.ศ.	2525-2563



ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536

ปณจ.พุทธมณฑล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2441-0201 0-2441-9666 โทรสาร 0-2441-9333 E-mail: directpr@mahidol.ac.th 
Website: www.ipsr.mahidol.ac.th ที่ปรึกษา อารี จำาปากลาย ผู้อำานวยการสถาบันฯ บรรณาธิการ กาญจนา ต้ังชลทิพย์ ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ รีนา ต๊ะดี อารี จำาปากลาย กองบรรณาธิการ  
กฤติญา สำาอางกิจ กัญญา อภิพรชัยสกุล กาญจนา เทียนลาย เกียรตินิยม ขันตี จงจิตต์ ฤทธิรงค์ จรัมพร โห้ลำายอง เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ณปภัช สัจนวกุล นงเยาว์ บุญเจริญ นุชราภรณ์ เล้ียงร่ืนรมย์ 
ปราโมทย์ ประสาทกุล ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ พอตา บุนยตีรณะ มนสิการ กาญจนะจิตรา โยธิน แสวงดี วรชัย ทองไทย ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ศุทธิดา ชวนวัน สิรินทร์ยา พูลเกิด สักกรินทร์ นิยมศิลป์ 
สุชาดา ทวีสิทธ์ิ สุภาณี ปล้ืมเจริญ สุรีย์พร พันพ่ึง อภิชาติ จำารัสฤทธิรงค์ อมรา สุนทรธาดา ฝ่ายศิลป์ จุทารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว สมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว ฝ่ายสมาชิก จีรวรรณ หงษ์ทอง ติดต่อสอบถาม 
โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 100 หรือ 0-2441-9666

ข่าวสถาบันฯ
วิสัยทัศน์:	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

	 เป็นสถาบันชั้นนำาในระดับโลก	

	 ท่ีสรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม		

	 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

12/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 v กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

บริเวณอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

QR	code	สำาหรับเข้าเว็บไซต์

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา

c 16	 พ.ย.	 63	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 
จัดอบรมประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์	คร้ังท่ี	7	c 25	พ.ย.	63	ผศ.ดร.ภูเบศร์  

สมุทรจักร	 นำาเสนอผลการวิจัยเรื่อง	 ทุนทางสังคม	 และการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดของ

ประชาชนจากสถานการณ์โควิด	19	c 25	พ.ย.	63	อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด	บรรยายเรื่อง 

สถานะและความสำาคัญของการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย	c 25	พ.ย.	63	สถาบันฯ	มอบ
อปุกรณ์สำานักงานและเครื่องคอมพวิเตอรเ์ก่าสภาพพรอ้มใชง้านให้แก่มลูนิธิพฒันาศกัยภาพ

คนพิการ	c 26	พ.ย.	63	ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำายอง	นำาบุคลากรสถาบันฯ	กล่าวคำาอวยพร

และถวายมาลัยเพื่อสักการะพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ	 ในพิธีอัญเชิญ	 “พระพุทธ

มหิดลมงคลปัญญาญาณ”	 ประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์	c 27	 พ.ย.	
63	 สถาบันฯ	 เป็นเจ้าภาพ	 “ทำาบุญเดือนเกิด”	 เดือนพฤศจิกายน	c 28-30	 พ.ย.	 63	 
รศ.ดร.สชุาดา ทวสีทิธ์ิ จัดอบรมพนักงานสมัภาษณ์โครงการสำารวจความรุนแรงในครอบครวั 

จังหวดัชายแดนใต	้c 2	ธ.ค.	63	ผศ.ดร.ปยิวฒัน์ เกตุวงศา รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โรงเรียนฉลาดเล่น	 โดยทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำาสังคม	 มหาวิทยาลัย

มหิดล	c 3	ธ.ค.	63	อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด	นำาเสนอผลการวิจัยโครงการพัฒนางานวิจัย 

เชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะนำา้หนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย	c 4	ธ.ค.	63	น.ส.พลอยชมพู  

สุคัสถติย์ ต้อนรับคณะจากศนูย์สัตวท์ดลองแหง่ชาติ	ศึกษาดูงานด้านระบบงานสารบรรณ:	

โปรแกรมสารบรรณอจัฉรยิะ	c 4	ธ.ค.	63	ผศ.ดร.จรมัพร โห้ลำายอง	รว่มพธีิทำาบญุตกับาตร 

ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช	 บรมนาถบพิตร	c 4	 ธ.ค.	 63	 รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ จัดอบรม	 Public	 

Health	 Evaluation	 (Part	 I)	c 7	 ธ.ค.	 63	 รศ.ดร.อารี จำาปากลาย มอบทุนการศึกษา 

ให้แก่นักเรียน	 และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียน	 ในเขตอำาเภอพุทธมณฑล	 จำานวน	 

7	โรงเรียน	เนื่องในวาระครบรอบ	49	ป	ีสถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม	c 10-11	ธ.ค.	63	 
ศ.เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา	 เป็นวิทยากรอบรมการเขียน	 Policy	 Brief	 

ให้กับโครงการเชิงนโยบายเพื่อลดภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วนของคนไทย	c 14	ธ.ค.	63 
รศ.ดร.อารี จำาปากลาย แสดงความยินดีกับ	 ดร.เบญจมาศ เป็นบุญ	 ศิษย์เก่าหลักสูตร 

ดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาประชากรศาสตร์ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์	ระดับดี	สาขาสังคมวิทยา 

จาก	วช.	c 16	ธ.ค.	63	รศ.ดร.อารี จำาปากลาย ต้อนรับผู้แทนจากสมาคมคนพิการทาง 

การเคลื่อนไหวสากล	รับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	เครื่องใช้ไฟฟ้า	และอุปกรณ์สำานักงาน	

รูป 1 c 17	ธ.ค.	63	รศ.ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต  และโครงการ	การสร้างเสริมครอบครัว

มีสุขเพื่อคนทำางานองค์กร		จัดประชุม	กลยุทธ์การเขียนบทความ		c 18	ธ.ค.	63	สถาบันฯ	
จัดเสวนาโต๊ะกลม	ครั้งที่	1	“ก้าวสู่ปีที่	50”	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	(Prachakorn	

Forum)	หัวข้อ	“ทบทวน	ขบคิด	มองอนาคต	หลังการมาเยือนของ	COVID-19”	รูป 2  

c 21	ธ.ค.	63	วา่ทีร่อ้ยตร ีนิพนธ์ ดาราวฒิุมาประกรณ ์ผศ.ดร.ดสุติา พึง่สำาราญ	จัดกิจกรรม

จัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงเพศสภาพของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ	c 21	 ธ.ค.	 63	 
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต	จัดงาน	“องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข”	ประจำาปี	2563	มอบโล่ 

รางวัลให้กับองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข	รูป 3 c 22	ธ.ค.	63	รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต  

เข้าพบ	รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร	ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	 

วิจัยและนวัตกรรม	c 23-24	ธ.ค.	63	อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด	จัดประชุมถอดบทเรียน

การดำาเนินงานของโครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางาน	รูป 4 c 8	ม.ค.	64	
สถาบันฯ	ต้อนรับฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม	(CSR)	บริษัทไทยวาโก้	จำากัด	(มหาชน)	เข้ารับ

บราเก่าเสื่อมสภาพที่ได้รับจากการบริจาคภายใต้แนวคิด	Zero	Waste	
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