
	 “ใกล้จะถึงวันหยุดยาวแล้ว	คุณยังไม่ได้วางแผนท่องเที่ยวเลย

ใช่หรือไม่”

	 ถ้าคุณเป็นคนหน่ึงท่ีเห็นว่า	การจัดการกับเอกสารกองโตบนโต๊ะ	

สำาคัญเกินกว่าที่จะสละเวลามาคิดถึงเร่ืองพักผ่อน	 ขอบอกว่า	 

คุณไม่ได้น่ังอยู่ลำาพัง	 ยังมีคนทำางานในองค์กรจำานวนมากที่น่ัง

ทำางานหนักอยู่เคียงข้างคุณ	 แต่เขาเหล่าน้ันอาจไม่ได้มีความสุข

กับงานเท่าใดนัก	 และการทำางานหนักของเขาอาจจะไม่สามารถ

ผลักดันองค์กรให้ประสบความสำาเร็จก้าวหน้าได้

	 จากการสำารวจความสุขคนทำางาน	 พ.ศ.	 2561
1
	 พบว่ามี 

คนทำางานจอมพลังจำานวนมากที่มักจะแถมชั่วโมงทำางานให้

กับองค์กรที่เขารักอยู่เสมอ	 โดยประมาณ	 14%	 ของพนักงาน

ในองค์กรทำางานประมาณ	 9-10	 ชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ย	 และ

อีก	 4%	 ทำางานนานกว่า	 11	 ชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ย	 เขาเหล่าน้ี	 

สละเวลาทานข้าวกลางวัน	 และเวลาพักผ่อนตอนเย็น	 มาเป็น

เวลา	“งาน	งาน	งาน”	โดยเกือบครึ่งหนึ่งของคนทำางาน	 (43%)	

รายงานว่ามีเวลาพักผ่อน	ในแต่ละวันน้อยกว่าสองชั่วโมง	(ไม่นับ

รวมเวลานอนหลับ)	ประมาณ	7%	ทำางาน	7	วันต่อสัปดาห์	หรือ 

ทำางานต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์	 เดาได้เลยว่า	คนทำางานเหล่าน้ี	

เป็นบุคคลที่	 “เพื่อนโรงเรียนเก่าไม่เคยเห็นหน้า ป๊าม้าลืมชื่อจริง 

ก๊ิกหญิงก๊ิกชายไม่เคยมาขอนัดเดท”	จึงไม่น่าแปลกใจเลย	ท่ีคนทำางาน 

กลุ่มน้ีเก็บซ่อนความเหน่ือยล้าไว้ภายใน	 โดยราว	 9%	 ของ 

คนทำางาน	รู้สึกว่าตนเองพักผ่อนไม่เพียงพอ	หรือพักผ่อนน้อย

	 การทำางานหนักมากไป	 โดยไม่ให้ โอกาสตนเองได้พักผ่อน

หย่อนใจ	 ก่อให้เกิดความเครียด	 และบ่ันทอนความสุขในชีวิต	 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสุขคนทำางาน	 พ.ศ.	 2561	 พบว่า	 

การได้ทำากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจมีความสัมพันธ์กับระดับ

ความเครียด	 ผู้ที่ทำากิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจบ่อยคร้ัง 

ในแต่ละสัปดาห์ส่วนใหญ่จะมีความเครียดระดับต่ำา	หรือไม่เครียดเลย 

(ภาพที่	 1)	 แต่สำาหรับผู้ที่ ไม่ค่อยได้ทำากิจกรรมเพื่อการพักผ่อน

หย่อนใจ	 กล่าวคือในแต่ละสัปดาห์แทบจะไม่ได้อ่านหนังสือ 

อา่นเลน่	ไมไ่ดด้หูนังฟงัเพลง	หรอืไมไ่ด้ทำากิจกรรมทีต่นเองชอบเลย 

จะมีระดับความเครียดสูง	 คนท่ีไม่ได้ทำากิจกรรมท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

อะไรเลยในแต่ละสัปดาห์แทบทุกคน	 (94%)	 เครียดมากถึง 

มากที่สุด	 จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่คนทำางานที่พักผ่อนน้อย	 จะมี 

ความสุขในชีวิตที่ น้อยกว่าคนอื่นๆ	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ปีที่ 41 ฉบับที่  4 v  เมษายน - พฤษภาคม 2564

ทำ�ไป พักไป ช่วยให้องค์กรก้�วหน้�
จรัมพร  โห้ลำ�ยอง

charamporn.hol@mahidol.ac.th

พบว่า	 จำานวนชั่วโมงการพักผ่อนในแต่ละวันของคนทำางาน	 

มคีวามสมัพนัธ์กับคะแนนระดบัความสขุ	(ภาพที	่2)	โดยคนทำางาน

ที่พักผ่อนน้อยกว่า	 1	 ชั่วโมงต่อวัน	 (ไม่รวมเวลานอน)	 เป็นกลุ่ม

คนที่มีความสุขน้อยที่สุด	 และแน่นอนคนทำางานที่พักผ่อนต่อวัน	 

8	ชั่วโมงขึ้นไปมีความสุขสูงที่สุด	

	 การพักผ่อนน้อยของคนทำางาน	 นอกจากจะไม่ส่งผลดีกับ 

ตัวเขาเอง	 ยังดูจะไม่ส่งผลดีกับบริษัทหรือองค์กรที่เขาทำางาน 

อีกด้วย	 ภาพท่ี	 2	 ช้ีให้เห็นว่า	 จำานวนช่ัวโมงการพักผ่อนในแต่ละวัน 

ของคนทำางาน	มคีวามสมัพนัธ์กับคะแนนความทุม่เทในการทำางาน	

และความผูกพันองค์กร	 คนทำางานที่พักผ่อนน้อยกว่า	 1	 ชั่วโมง 

ต่อวัน	 เป็นกลุ่มคนที่มีค่าคะแนนความทุ่มเทในการทำางานน้อย

ที่สุด	 กล่าวคือการพักผ่อนน้อยอาจส่งผลให้เขาทำางานอย่าง 
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เครียดมาก ปานกลาง ไม่เครียด

ภาพที่	1	การทำากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ	กับความเครียด

ภาพที่	2	การพักผ่อนกับคะแนนความสุข	ความทุ่มเทในการทำางาน	

และความผูกพันของคนทำางาน



ขาดเป้าหมาย	 หมดแรงท่ีจะกระตือรือร้นผลักดันงานท่ีรับผิดชอบ 

ให้สำาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ	และขาดพลังที่จะต่อสู้ทุ่มเท 

เพื่อองค์กร	 และคนกลุ่มน้ีก็เป็นกลุ่มคนที่ผูกพันกับองค์กร 

น้อยทีส่ดุดว้ยเชน่กันการทำางานหนักมากไปจนขาดเวลาพกัผ่อน	

อาจทำาให้เขาไมรู่ส้กึภาคภูมิใจในองคก์รเทา่ทีค่วร	ความเหนื่อยลา้

2/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 v เมษายน - พฤษภาคม 2564 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

	 ข่าวการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด	 19	 ของแต่ละประเทศ	 

นับไดว้า่เปน็สญัญาณทีดี่สำาหรับธุรกิจการทอ่งเทีย่วเพราะจะทำาให้

นักท่องเที่ยวทั่วโลกกลับมาเดินทางกันได้อีกครั้ง	 ในช่วงกว่า	1	ปี 

ที่ผ่านมา	 โควิด	 19	 เป็นต้นเหตุให้มีการห้ามเดินทางข้ามประเทศ	

การเดนิทางทัง้โลกตอ้งหยดุชะงักลง	นักทอ่งเทีย่วตอ้งพบัแผนการ

เดินทางเก็บใส่กระเป๋ากันไว้ก่อน	

	 ประชากรท่องโลกฉบับน้ี	 จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทย 

ให้ช่วยกันออกไปเท่ียวเมืองไทยด้วยกันก่อน	 ออกไปชื่นชมสถานท่ี 

ท่องเที่ยวที่มีทั้งความสวยงามและความหลากหลายของวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม	 สถาปัตยกรรม	 รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 

ไม่ว่าจะเป็นภูเขา	 ทะเล	 หรือน้ำาตกในเมืองไทย	 ที่สวยงามไม่แพ้ 

ชาติใดๆ	ในโลก	ถึงเวลาที่เราคนไทยต้องช่วยกันกลับมาเที่ยว	เพื่อ

ให้ทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตชุมชนพลิกฟื้นกลับมามีชีวิต

อีกครั้ง

รักเมืองไทย: เที่ยวด้วยใจ ก้าวผ่านวิกฤติโควิด 19 ไปด้วยกัน 

นิพนธ์ ด�ร�วุฒิม�ประกรณ์
niphon.dar@mahidol.edu

ประชากรท่องโลก

ภาพโดย:	นิพนธ์	ดาราวุฒิมาประกรณ์

ปล. “ถ้าเธอยังไม่อยากไปเจอเขา เธอไปทะเลกับเราก่อนไหม”

	 ห นั งสื อ เล่ ม น้ี 	 นำ า เ สนอ

สถานการณ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์

ในสังคมไทยปัจจุบัน	 ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนใน

บริบทของประเทศไทยเปรียบเทียบ

กับสากล	 การคาดการณ์ปัญหา

และโอกาสในการพัฒนาประเทศ

ในทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

แนวทางการจัดการ	 มาตรการการ

ป้องกันและทบทวนแนวทางการ

รับมือกับปัญหาจากสื่อออนไลน์	 

เช่น	การเสพติดสื่อออนไลน์	การติดเกมและพนันออนไลน์	ปัญหา

เหล่านี้	 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและใจ	 เช่น	 ทำาให้เกิด

ความวิตกกังวลสมาธิสั้น	 สายตาผิดปกติ	 ภาวะเครียดในเด็ก 

จากการส่งต่อและเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร	 ภาวะซึมเศร้า 

จากการถูกกลั่นแกล้งในสังคมออนไลน์	 และพฤติกรรมเนือยน่ิง 

ไปจนถึงภาวะหัวใจล้มเหลว

ก�รทบทวนเชิงกลยุทธ์ (strategic review) เรื่อง 

ก�รจัดก�รและรับมือกับปัญห�ผลกระทบท�งสุขภ�พต่อ

เด็กและเย�วชนจ�กก�รใช้สื่อออนไลน์

หนังสือน่าอ่าน
ด้านประชากร นงเย�ว์ บุญเจริญ

nongyao.bun@mahidol.ac.th

ที่มา:	มธุรดา	 สุวรรณโพธ์ิ	 (บรรณาธิการ).	 (2563).	 การทบทวนเชิงกลยุทธ์	 

	 (Strategic	 review)	 เรื่องการจัดการและรับมือกับปัญหาผลกระทบทาง 

	 สุขภาพต่อเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์.	 กรุงเทพฯ	 :	 มูลนิธิ 

	 สาธารณสุขแห่งชาติ	(มสช.).

1
	ข้อมูลจากโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำาไป 

	 สู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน	(HAPPINOMETER)	สำารวจโดยสำานักงาน 

	 สถิติแห่งชาติ	ร่วมกับ	สถาบันวิจัยระชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	

อาจทำาให้เขาไมอ่ยากอยูกั่บองคก์รทีต่นเองทำางาน	หากมีโอกาส

ที่ดีกว่าก็อาจจะจากลาไปทำางานที่อื่นได้

	 ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำางานตลอดเวลา	ทำางานหนักในชั่วโมง

ทำางานที่ยาวนาน	 ไม่สนใจที่จะหาเวลาพักทานข้าว	 หรือไม่ยอม 

หาวันหยุดไปเที่ยวเล่นบ้าง	 คุณจะกลายเป็นคนที่เหนื่อยล้าใน 

การทำางาน	ขาดพลงัทีจ่ะทุม่เทให้กับองคก์ร	และมคีวามผกูพนัต่อ

องค์กรน้อย	และคุณก็น่าจะไม่ใช่คนที่นำาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จ 

ไดเ้พราะคนทำางานที่ไมผู่กพนัต่อองคก์รจะมผีลติภาพต่ำา	ทำางาน 

อย่างเหนื่อยล้าและเผื่อแผ่พลังด้านลบเหล่าน้ันไปยังเพื่อนร่วมงาน 

รอบข้าง	 ส่งผลต่อศักยภาพขององค์กร	 ทำาให้รายได้และกำาไร

ขององค์กรลดต่ำาลงได้	

aaaaaaaaa

ภาพโดย:	ปัณณวัฒน์	เถื่อนกลิ่น

aaaaaaaaa



เก็บอาการไมอ่ยู	่สง่ขอ้ความแสดงความเห็นวา่	เรื่องราวทัง้หมด

เป็นเพราะรัฐบาลจีนวางแผนครองโลก

	 ผู้ว่าการเขตเวนิโต	 ประเทศอิตาลี	 ซึ่งเป็นเขตที่มีการ 

แพร่ระบาดอยา่งรนุแรงทีส่ดุของประเทศ	ให้สมัภาษณ์ผา่นสื่อวา่ 

ไม่กังวลเรื่องโควิด	19	เพราะชาวอิตาลีรักความสะอาด	ล้างมือ

บอ่ย	อาบน้ำาเสมอ	ตา่งจากคนจีนที่ไมส่ะอาดกินไมเ่ลอืก	อยา่งไร

ก็ดีภายหลังก็ต้องกล่าวขอโทษผ่านสื่อ	เพื่อสยบความขัดแย้ง

	 ในอิตาลี	ได้มีกลุ่มวัยรุ่นทำาร้ายร่างกายชาวต่างชาติ	(racist	

attacks)	 รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต	 มีการทำาลายร้านค้าที่มีชาว 

ต่างชาติเป็นเจ้าของ	 การคุกคามด้วยวาจา	 การถ่มน้ำาลายใส่	 

การใช้สรรพนามหยาบคายที่หมายถึงคนต่างชาติหน้าเอเชีย	

ความหวาดกลัวโควิด	 19	 กลายเป็นความหวาดระแวง	 เช่น	 

ไม่ยอมซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกที่มีเจ้าของเป็นชาวเอเชีย	

	 เมื่อความขัดแย้งกลายเป็นประเด็นทางการเมืองลุกลาม 

ในหลายประเทศ	สหประชาชาตจิำาเปน็ตอ้งออกมาแสดงทา่ทเีพื่อ

ขอความร่วมมือ	 พร้อมเสนอทางออกที่ส่งผลดีกับทุกฝ่าย	 เช่น	

เลขาธิการองคก์ารอนามยัโลกยนืยนัวา่	การเขา้ถึงวคัซนีปอ้งกัน

โควิด	19	นั้น	จะไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างเด็ดขาด
 

 “มาช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันสถานการณ์ลดทอน

ความเป็นมนุษย์ ไม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก”

	 สถานการณ์การระบาดของโควิด	19	ณ	วันที่	25	กุมภาพันธ์	

2564	 ทั่วโลกมีจำานวนผู้ติดเชื้อ	 114,055,526	 ราย	 เสียชีวิต	

2,530,895	 ราย	 และรักษาหายแล้ว	 89,609,508	 ราย	 โดยที่

สหรัฐอเมริกายังครองอันดับหนึ่ง	มีผู้ติดเชื้อ	28,974,623	ราย 

และเสียชีวิต	518,363	ราย
1
	และกำาลังเผชิญปัญหาการต่อต้าน

คนต่างชาติอย่างรุนแรงจากอคติของการแพร่ระบาดโควิด	 19	

ที่ส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิตที่ยากลำาบากกว่าเดิม	 ปัญหา

การว่างงาน	 การสูญเสียสมาชิกในครอบครัว	 การต้องเปลี่ยน

วิถีชีวิตที่คุ้นเคย	เช่น	การปิดเมือง	(lockdown)	มีผลต่อวิถีชีวิต

ปกติ	เมื่อตกงาน	รายได้ไม่มี	ในขณะที่การผ่อนคลายมีข้อจำากัด	

สิ่งที่ตามมา	คือ	ความรุนแรงในครอบครัวหรือต่อบุคคลอื่นๆ	ใน

ที่สาธารณะ	

 โควิด 19 สร้างปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเรียกว่า ความหวาดกลัว

แบบสุดโต่ง (xenophobia)	ก่อให้เกิดอคติ	ความเกลียดชัง	และ

การลดทอนความเปน็มนุษยด์ว้ยกันเอง	ซึง่มผีลตอ่ชวีติความเปน็

อยู่ของคนทุกเพศ	วัย	อาชีพ	และฐานะ

	 ในรอบปีที่ผ่านมา	ได้เกิดการจงใจทำาร้ายร่างกาย	จิตใจและ

ทรัพยส์นิ	มุ่งเฉพาะผูเ้คราะห์รา้ยทีม่หีน้าตาเปน็คนเอเชยี	เพราะ

ความโกรธแค้น	 ที่ประเทศจีนเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาด

โควิด	19	เหตุการณ์ล่าสุดในอเมริกา	 ท่ีชายไทยสูงอายุ	 ถูกวัยรุ่น 

ทำาร้ายจนเสียชีวิตขณะเดินออกกำาลังกายในที่สาธารณะ 

ใกลบ้า้น	ไดก้ลายเปน็ปรากฏการณ์เหมารวมลกุลามอยา่งรวดเรว็

ในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ	

	 กลุ่มพิทักษ์สิทธิชาวเอเชียและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ 

ซานฟรานซสิโก	สร้างฐานขอ้มลู	ชื่อ	STOP	AAPI	(Africa	Asia	

and	Pacific	Islands)	HATE	เพื่อบันทึกการแจ้งเหตุผ่านทาง 

โทรศัพท์เก่ียวกับการถูกคุกคามหรือการทำาร้ายร่างกาย	 ที่มี 

ต้นเหตุสืบเนื่องจากการระบาดโควิด	19	ซ่ึงพุ่งเป้าไปท่ีชาวอเมริกัน 

เชื้อสายเอเชียและประชาชนจากหมู่เกาะแปซิฟิกที่อาศัยอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา	รวม	45	รัฐ	พบว่า	มีการคุกคามด้วยคำาพูดมากท่ีสุด 

(70%)	รองลงมาคือ	การแสดงอาการรังเกียจ	หลีกเล่ียงไม่เข้าใกล้	 

(23%)	 ทำาร้ายร่างกาย	 (8%)	 ไอหรือถ่มน้ำาลายใส่	 (7%)	 รวมท้ัง 

การเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำางาน	 ชุมชน	 ที่อยู่อาศัย	 หรือ 

รถโดยสารสาธารณะ	 โดยในกลุ่มผู้ถูกคุกคามหรือถูกรังเกียจน้ี 

พบวา่	คนจีนถูกกระทำามากทีส่ดุ	(37%)	คนเกาหล	ี(15%)	คนจาก

กลุ่มประเทศอาเซียน	(11%)	รองลงมาคือ	คนญี่ปุ่น	คนไต้หวัน	

ม้ง	และแม้กระทั่งคนผิวขาว	(ภาพที่	1)
2

	 ความรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์ที่ต่างกันเพียงเชื้อชาติ	 (racist	

and	 xenophobic	 violence)	 ไม่ได้เกิดเฉพาะในกลุ่มคนทั่วไป	

แต่รวมถึงนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ที่มีส่วนปลุกกระแส 

ความเกลียดชังเพิ่มระดับอีกหลายเท่า	 เมื่อผู้นำาประเทศใช้ 

คำาพูดไม่เหมาะสม	เช่น	โดนัลด์	ทรัมพ์	อดีตประธานาธิบดีของ

สหรัฐอเมริกา	 ใช้คำาว่า	Kung	 flu	หรือ	Chinese	virus	แทน	

โควิด	 19	 หรือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ	 ประเทศบราซิล 

ประชากรต่างแดน

อคติและเกลียดชังเพร�ะเชื้อช�ติ ......ในยุคโควิด 19

อมร� สุนทรธ�ด�
amara.soo@mahidol.ac.th
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1
	https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries	 สืบค้นเมื่อ	 

	 4	มีนาคม	2564
2
	https://www.hrw.org/news/2020/05/12/covid-19-fueling-anti-asian- 

	 racism-and-xenophobia-worldwide	สืบค้นเมื่อ	4	มีนาคม	2564

ที่มา:	Stop	AAPI	Hate	Reporting	Centre	(19	March-29	April	2020)

	 สืบค้นเมื่อ	4	มีนาคม	2564

ภาพที่	1	ร้อยละของผู้ถูกคุกคาม	แยกตามเชื้อชาติ
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ประเด็นทางประชากรและสังคม สุภ�ณี ปลื้มเจริญ
supanee.vej@mahidol.ac.th
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คำ�เรียกช่วงอ�ยุรอบสิบปี

 คำาเรียกนี้มีที่มาอย่างไร

	 คำาเรียกช่วงอายุของคนในรอบสิบปีทั้งหมดน้ี	 ทุกคำาปรากฏ

อยู่ในหนังสือ	ศัพทานุกรม การวิจัยทางประชากรและสังคม 

ฉบับปี 2558 (Glossary of Terms in Population and 

Social Research 2015)	ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ภายใต้	 โครงการนิยามศัพท์การวิจัยทาง

ประชากรและสังคม	 ซึ่งเป็นโครงการที่เร่ิมดำาเนินการเป็น

คร้ังแรกเมื่อปี	 2545	 โดยมีคณะทำางานฯ	 ที่ร่วมกันนิยามศัพท์

การวิจัยทางประชากรและสังคม	 ทำาการศึกษาค้นคว้าคำาศัพท์

ต่างๆ	 ที่ใช้กันมากในตำารา	 และบทความตีพิมพ์ต่างๆ	 ทั้งที่เป็น 

สิ่งพิมพ์	 และที่เผยแพร่	 ผ่านอินเทอร์เน็ตและได้นำาคำาศัพท์น้ัน	 

มาศึกษาหาความหมายเพิ่มเติม	 มีการอภิปราย	 แลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นจนตกผลกึออกมาเป็นนิยามความหมายของคำาศพัท์

เฉพาะแต่ละคำา	 มีการเผยแพร่คำาศัพท์ ในรูปแบบของหนังสือ	

“ศพัทานุกรมการวจัิยทางประชากรและสังคม” ฉบบัป ี2547 

ที่ได้นิยามศัพท์ไว้จำานวน	 1,170	 คำา	 รวมทั้งยังได้เผยแพร่บน

เวบ็ไซต์	www.popterms.mahidol.ac.th	อกีดว้ย	ในเวลาตอ่มา 

ได้มีการเพิ่มเติม	 และปรับปรุงคำาศัพท์	 โดยได้รวบรวมคำาศัพท์ 

เพิ่มขึ้นอีกรวมเป็นจำานวน	 1,295	คำา	 และได้เผยแพร่คำาศัพท์นี้ 

ในหนังสือ	 “ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม” 

ฉบับปี 2558	และบนเว็บไซต์	www.popterms.mahidol.ac.th	

เช่นเดิม

	 การให้นิยามความหมายของศพัทต์า่งๆ	นอกจากจุดประสงค์

เพื่อกำาหนดนิยามความหมายของศัพท์ ในแวดวงวิชาการวิจัย

ทางประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อ 

ความคิด	และข้อมูลความรู้ต่างๆ	แล้ว	คณะทำางานฯ	ยังหวังว่า 

ตอ่ไปคำาศพัทบ์างคำาจะเปน็ทีรู่จ้กั	เปน็ทีนิ่ยม	และถูกนำาไปใชอ้ยา่ง

แพรห่ลาย	เชน่	คำาวา่	“ศตวรรษิกชน”	ทีม่าจากภาษาองักฤษวา่ 

“centenarian”	เป็นตัวอย่างของคำาศัพท์จากหนังสือ	ศัพทานุกรม 

การวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558	ที่ถูกนำามาใช้

จนเป็นที่คุ้นหู	และเป็นที่	“ติดตลาด”	กันไปแล้วในขณะนี้	ซึ่งยัง

ความภาคภูมิใจให้กับคณะทำางานฯ	 และสถาบันวิจัยประชากร

และสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่ง

	 ไม่แน่ว่าต่อไปอาจมีคำาศัพท์คำาใดคำาหน่ึง	 เป็นที่นิยมและ 

ถูกนำาไปใช้จน	 “ติดตลาด”	 นอกเหนือจากคำาว่า	 “ศตวรรษิกชน” 

อีกก็ได้

 ช่วงอายุ	 คำาเรียกภาษาไทย	 คำาเรียกภาษาอังกฤษ	

	 10-19	ปี	 เอกวรรษิกชน	 denarian	

	 20-29	ปี	 ทวิวรรษิกชน	 vicenarian

	 30-39	ปี	 ไตรวรรษิกชน	 tricenarian	

	 40-49	ปี	 จตุรวรรษิกชน	 quadragenarian

	 50-59	ปี	 ปัญจวรรษิกชน	 quinquagenarian

	 60-69	ปี	 ฉววรรษิกชน	 sexagenarian	

	 70-79	ปี	 สปตวรรษิกชน	 septuagenarian	

	 80-89	ปี	 อัฎฐวรรษิกชน	 octogenarian	

	 90-99	ปี	 นพวรรษิกชน	 nonagenarian

	 100	ปีขึ้นไป	 ศตวรรษิกชน	 centenarian

	 110	ปีขึ้นไป	 อภิศตวรรษิกชน	 supercentenarian

 “ศตวรรษิกชน”	 หรือ	 “centenarian”	 คำาศัพท์นี้เป็นที่คุ้นหู

กันดี	ว่าหมายถึงผู้ที่มีอายุ	100	ปีขึ้นไป	แต่ มีใครรู้บ้างไหมว่า 

คำาที่ ใช้เรียกช่วงอายุของคนทุกรอบสิบปียังมีมากกว่าคำาว่า	 

“ศตวรรษิกชน”	อีก

 น่าสนใจไม่น้อย... มาดูกันว่ามีคำาเรียกว่าอย่างไรบ้าง

ที่มา:	สถาบันวิจัยทางประชากรกรและสังคม.	 (2558)	 ศัพทานุกรมวิจัยทาง 

	 ประชากรกรและสังคม	 นครปฐม	 :	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

	 มหาวิทยาลัยมหิดล

ปาฐกถามูลนิธิศาสตราจารย์	ดร.วิศิษฐ์	ประจวบเหมาะ	เรื่อง	

“การปรับตัวทางประชากรหลังโควิด 19” 

และ	เสวนาวิชาการ	หัวข้อ	

“เมื่อโรคเปลี่ยนโลก: โควิด 19 กับภาวะการเกิด ตาย ย้ายถิ่น”

อัตราค่าลงทะเบียน

u ผู้เข้าร่วมประชุมแบบ	onsite	800	บาท

u ผู้เข้าร่วมประชุมแบบ	online	200	บาท

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564	เวลา	8.30	-	16.45	น.

ณ	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	

และระบบออนไลน์

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วม 

“การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2564” 

(The 2021 National Population Conference)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม
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ไมโครพล�สติก – เรื่องจิ๋วๆ ที่อ�จส่งผลกระทบแบบไม่จิ๋ว

สรัญญ� สุจริตพงศ์
sarunya.suj@mahidol.ac.th

	 ต้ังแต่	 1	 มกราคม	 2563	 เป็นเวลากว่าหน่ึงปีแล้วที่ห้าง

สรรพสินค้าขนาดใหญ่	 ซุปเปอร์มาร์เก็ต	 และร้านสะดวกซื้อใน

ประเทศไทยงดแจกถุงหูห้ิวพลาสติก	ในช่วงแรกของการดำาเนินการ 

อาจจะมีเสียงบ่นจากผู้บริโภคถึงความไม่สะดวกสบายอยู่บ้าง

ในการที่ต้องเตรียมถุงผ้าหรือถุงพลาสติกพกไปด้วย	 อย่างไร

ก็ตามขณะนี้สังเกตได้ว่าผู้บริโภคเกิดการปรับตัว	 และคุ้นชินกับ

พฤติกรรมใหม่	 จนได้กลายเป็นนิสัยว่าต้องมีถุงผ้าติดตัวไปด้วย

เสมอ	เมื่อต้องออกไปซือ้ของ	ศนูยว์จัิยกสิกรไทยคาดประมาณ

ผลจากการงดแจกถุงพลาสติกน้ีว่าจะสามารถลดปริมาณ 

ถุงพลาสติกได้ 29% หรือ เท่ากับถุงพลาสติก 13,000 ล้านใบ/ปี  

คิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ 2,400 ล้านบาท

	 ทำาไมสังคมจึงต้องหันมาให้ความสนใจกับการลดใช้พลาสติก 

ประเภทใช้คร้ังเดียวท้ิง	 (single-use	 plastic)	 และทำาไมภาครัฐ 

จำาเป็นต้องออกนโยบายและมีมาตรการจริงจังในการลดขยะ 

พลาสติกประเภทน้ี	 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีรายงานข่าว 

การเสียชีวิตของสัตว์ชนิดต่างๆ	 จากการกินถุงพลาสติกหรือ 

เศษขยะพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายเข้าไปบ่อยมากขึ้น	

 มาเรียม...ลูกพยูนเซเลปขวัญใจชาวโซเชียล	 หน่ึงในสัตว์

ที่เสียชีวิตจากการที่มีเศษถุงพลาสติกอุดตันภายในกระเพาะ

อาหาร	การตายของมาเรียมทำาให้คนไทยเรียนรูถึ้งผลกระทบจาก 

การตกค้างของขยะพลาสติกและสะสมอยู่ ในสิ่งแวดล้อม 

เป็นปริมาณมากที่ใกล้ตัวเข้ามามากขึ้นทุกที

	 ที่ผ่านมาเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า 

ผลกระทบโดยตรงจากขยะพลาสติกตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็น

ปริมาณมากส่งผลเสียกับต่อสุขภาพมนษุย์เราอย่างไร	เราทราบ

เพียงว่า	 ขยะพลาสติกเหล่าน้ีเมื่อเวลาผ่านไปจะเปลี่ยนสภาพ	 

เกิดการแตกตัวลดขนาดลงเรื่อยๆ	 จนมีขนาดเล็กมากในระดับ

ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า	 ซึ่งเรียกพลาสติกจ๋ิวน้ีว่า	 “ไมโคร

พลาสติก”	

	 มีรายงานวิจัยที่ตรวจพบไมโครพลาสติกในห่วงโซ่อาหาร	

โดยเฉพาะในสัตว์น้ำาขนาดเล็กตามแหล่งประมงต่างๆ	 ของ

ประเทศไทยทั้งในทะเลและแม่น้ำา	 คำาถามสำาคัญที่เก่ียวกับ 

ผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อสุขภาพ	คือ	ด้วยขนาดที่เล็กนี้

มันสามารถเข้าไปสู่ร่างกายมนุษย์ได้หรือไม่	 และหากเข้าไปได้

จะทำาให้เกิดผลเสียกับร่างกายได้อย่างไร	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	

2563	 ที่ผ่านมามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยชิ้นสำาคัญที่ตรวจพบ

ไมโครพลาสติกในช่วงขนาด	 5-10	 ไมครอน	 ( )	 (ขนาด

ประมาณเท่ากับเม็ดเลือดแดง)	 ในรกของหญิงชาวอิตาลีที่ 

คลอดทารก	โดยตรวจพบไมโครพลาสติก	4	คน	จากท้ังหมด	6	คน	 

ผลจากงานวิจัยน้ีเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทำาให้เราทราบว่า	ไมโครพลาสติก 

สามารถแตกตัวจนมีขนาดเล็กมากพอที่อาจจะเคลื่อนผ่านเข้าสู่

ระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย์ได้	

	 สาเหตุที่หยิบยกเรื่องมาตรการงดแจกถุงพลาสติกตาม 

ห้างสรรพสินค้า	 ซุปเปอร์มาร์เก็ต	 และร้านสะดวกซื้อ	 จนถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากไมโครพลาสติกมาเล่าให้ฟัง 

ก็เพราะพวกเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้

พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอีกคร้ังในปีหน้าน้ี	 โดยกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำาหนดใน	 roadmap	 

การจัดการขยะพลาสติก	 พ.ศ.	 2561-2573	 ว่าภายในปี	 2565	

จะนำามาตรการเลิกใช้พลาสติกเพิ่มเติมอีก	4	ชนิด	มาเริ่มดำาเนิน

การ	 ได้แก่	 ถุงหูห้ิวความหนาน้อยกว่า	 30	 ไมครอน	 หลอด	 

แก้วน้ำา	 และกล่องโฟมใส่อาหาร	 ดังน้ันช่วงเวลาประมาณ 

หน่ึงปีจากน้ี ไป	 พวกเราคงต้องเริ่มปรับตัวเปลี่ยนพฤติกรรมให้

ชนิกับการใชอ้ปุกรณเ์หลา่น้ีทีท่ำาจากวสัดยุอ่ยสลายไดห้รือวสัดทุี ่

นำากลับมาใช้ซ้ำาได้	เช่น	หลอดกระดาษ	หลอดแก้ว	หลอดสแตนเลส	 

กล่องอาหารทำาจากวัสดุย่อยสลายได้	หรือถุงผ้า	เมื่อยิ่งปรับตัว

ได้เร็วเท่าไหร่ก็ทำาให้เราคุ้นชินกับนิสัยใหม่ได้เร็วมากขึ้นเท่าน้ัน	

ถึงแม้ว่าตอนน้ีเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าการใช้พลาสติกเหล่าน้ีมี 

ผลกระทบกับสุขภาพเราอย่างไรก็ตาม	
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อ�ยุยืนอย่�งมีสุขภ�พดี มีพลังและยังประโยชน์

	 ผมไม่ตื่นเต้นมากนักเมื่อถึงวันครบรอบวันเกิดของตัวเอง	 

มคีวามสขุในวนัน้ีก็ตรงที่ได้รบัคำาอวยพรจากญาติสนิท	มติรสหาย	

เพื่อนร่วมงาน	 และคนรู้จัก	 คำาอวยพรส่งมาถึงผมทั้งโดยตัวตน

ของผู้ ให้พรจริงๆ	ส่งเสียงมาทางโทรศัพท์	 และส่งเป็นข้อความ

มาทางโซเชียลมีเดีย

	 หากจะมีสิ่งที่ผมคาดหวังจะได้รับในวันเกิดอยู่บ้างก็คงเป็น 

คำาอวยพรสั้นๆ	ว่า	“แฮปปี้เบิร์ดเดย์”	จาก	ลูกๆ	ได้ยินเสียงของ

ลูกทุกคนในวันนี้ก็สุขใจมากแล้ว

	 เมื่อถึงวันเกิด	ย่อมเท่ากับว่าเรามีอายุมากข้ึน	(ไม่อยากใช้คำาว่า	 

“แก่ขึ้น”)	 อีกหนึ่งปี	 ผมจัดอยู่ในประเภท	 “ผู้สูงอายุวัยกลาง” 

(อาย	ุ70-79	ป)ี	แลว้	แตผ่มกลา้พดูโดยไมเ่ขา้ขา้งตวัเองไดอ้ยา่ง

เต็มปากว่าทุกวันน้ีผมยังเป็น	 “ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มีพลัง 

และยังประโยชน์”

	 ผมลองประเมินสภาพของตัวเองในวันน้ี	 ผมยังไม่มีโรคประจำาตัว 

ที่หนักหนาสาหัสอะไร	 ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งที่อวัยวะส่วนใด 

สว่นหน่ึงของร่างกาย	โรคหัวใจ	โรคทางเดนิหายใจ	โรคเบาหวาน	 

โรคกระเพาะหรือลำาไส้	 หรือโรคเก่ียวกับความจำาและสมอง	 

(ที่สำาคัญ	 ผมยังไม่ติดเชื้อโควิด	 19)	 ผมยังเดินได้คล่องแคล่ว 

(แม้จะไม่วิ่งแล้ว)	 โดยยังไม่ต้องใช้ ไม้เท้า	 สายตาผมยังดี	 

อ่านหนังสือโดยไม่ต้องใช้แว่นตายังพอได้	 หูยังได้ยินชัด	 

(โดยเฉพาะมธุรสวาจา)	ผมยงัไม่ใชฟ้นัปลอมเป็นแผงหรือทัง้ปาก 

ผมยังขับรถไปไหนมาไหนได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน	 

(แต่มีหลงทางบ่อยครั้งขึ้นเล็กน้อย)

	 ในวยัเทา่น้ี	แมผ้มจะเกษียณอายอุยา่งเปน็ทางการแลว้	แตก็่

ยังทำางานเต็มเวลาทุกวัน	จนบางครั้งผมตั้งคำาถามถามตัวเองว่า	

ถ้าไมท่ำางานแลว้	วนัๆ	หน่ึงเราจะทำาอะไร	ผมโชคดทีีส่ถาบนัวจัิย

ประชากรและสงัคม	จัดห้องทำางานไว้ ให้ผม	ผมเปน็กรรมการและ

ที่ปรึกษาให้หน่วยงานทั้งราชการและองค์กรพัฒนาเอกชน	 เช่น

มูลนิธิ	สมาคมหลายแห่ง	ผมช่วยเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย

ให้กับน้องๆ	 อีกหลายโครงการ	 ผมยังสนุกกับการทำางาน	 และ 

คิดว่าตัวเองยังเป็นประโยชน์และมีคุณค่า

 เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไร?

	 คำาถามที่ผมคิดถามตัวเองอยู่เสมอ	คือ	“เราจะมีชีวิตอยู่ต่อ

ไปอกีนานเทา่ไร”	และคำาตอบทีต่อบตวัเองทกุครัง้ก็คอื	“เราคง

มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกไม่นาน”

	 เพื่อนบางคนเห็นผมสนใจเรื่อง	 “ศตวรรษิกชน-คนร้อยปี”	 

ก็เขา้ใจวา่ผมอยากจะมอีายยุนืถึงร้อยป	ีจนเปน็ศตวรรษิกชนกับ 

เขาบ้าง	 ผมบอกทุกคนว่า	 ไม่คิดจะมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีและออกตัวว่า	 

ไม่อาจหาญประกาศเจตนาที่จะมีอายุยืนถึงร้อยปีอย่างคุณหมอ

เฉก	ธนะสิริ	และคุณพี่อุดม	มาศพงศ์

	 คุณหมอเฉก	ธนะสิริ	ประกาศว่าจะมีชีวิตอยู่ให้ได้ถึง	120	ปี	

ปลายปี	2564	นี้คุณหมอเฉก	ก็จะมีอายุถึง	96	ปีแล้ว	ผมติดตาม

ขา่วสขุภาพของคณุหมอเฉกเรื่อยมา	เมื่อปกีลายยงัไดร้บัรูว้า่ทา่น

ยงัแขง็แรง	ยงัวา่ยน้ำาเปน็ประจำา	คดิวา่ทา่นยงัคงทำาทา่กายกรรม

กลับเอาศีรษะยืนพื้น	เท้าชี้ฟ้า	จนถึงวันนี้	คุณหมอเฉก	นับเป็น

ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีมากๆ	ผมคงมีโอกาสได้เห็นคุณหมอ	“อายุ 

100 ปี ชีวีเป็นสุข”

	 ผู้สูงอายุอีกคนหน่ึงที่ตั้งใจจะมีชีวิตอยู่ให้ถึง	 100	 ปี	 หรือ

มากกว่านั้น	คือ	คุณอุดม	มาศพงศ์	ปีนี้ท่านมีอายุ	93	ปี	คุณอุดม

เป็นผู้มีอายุเกิน	90	ปี	เพียงไม่กี่คนในโลกที่สามารถวิ่งมาราธอน 

ระยะทาง	 42.195	 กิโลเมตร	 ได้ถึง	 100	 ครั้ง	 คุณตาอุดม	 

ตามรูปที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย	ดูอายุไม่มาก	ใครๆ	ต่างเรียก 

ท่านว่า	“พ่ีอุดม”	แม้อายุเกิน	90	ปีแล้ว	แต่พ่ีอุดมก็ยังออกกำาลังกาย 

เป็นประจำาทุกวัน	โดยตื่นตั้งแต่ตี	4	ทำาโยคะ	30	นาที	เวลาบ่าย

ออกวิ่ง	ขี่จักรยาน	ตอนเย็นไปร่วมเต้นแอโรบิค

	 พี่อุดม	 เป็นผู้สูงอายุที่ทันสมัยมาก	 ท่านกล่าวว่า	 “เรายัง 

ไม่ตาย ก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ต้องทำาตัวให้ update  

ตลอดเวลา ต้องหายใจรดต้นคอเด็กๆ ไว้”

	 พี่อุดม	 ตั้งใจจะอยู่ให้ได้ถึง	 100-120	 ปี	 โดย	 “อยู่อย่าง 

แข็งแรงและยังวิ่งได้”	 คือ	 “มีชีวิตอยู่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ	 

ไม่เป็นภาระกับใคร”

 อยู่อย่างไม่เป็นภาระกับใคร

	 เดีย๋วน้ี	เพื่อนๆ	รุน่ราวคราวเดยีวกับผมคยุกันมากขึน้เก่ียวกับ

ชวีติในบัน้ปลาย	เมื่อพวกเรามชีวีติยนืนานจนมาถึงจุดน้ี	จุดทีเ่ห็น

ความตายใกลต้วัเขา้มาทกุขณะ	เห็นคนรุน่เดยีวกันตายไปเรื่อยๆ	

เราจึงมีมรณานุสติ	พวกเราพูดกันเรื่องการเตรียมตัวตาย	เกือบ

ทกุคนอยากจะจากโลกน้ี ไปอยา่งไมเ่จ็บปวดทรมาน	ไมต่อ้งมชีว่ง

เวลาที่ช่วยตัวเองไม่ได้และต้องเป็นภาระกับคนอื่น	พวกเราเห็น

พ้องกันว่า	 คนที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีๆ	 แล้วหลับตายไปอย่าง

สงบ	เรียกได้ว่าเป็นคนมีบุญ

	 ผมอยากจะจากโลกน้ี ไปอยา่งคนมบีญุบา้ง	อยากจะตายอยา่ง

สงบโดยไม่มีช่วงเวลาก่อนตายที่เป็นภาระกับคนอื่น	 แต่ในทาง 

ความเป็นจริง	 คงไม่ง่ายนักที่ชีวิตของคนเราจะเป็นเช่นน้ัน	 

ส่วนใหญ่คนเราจะมีช่วงระยะเวลาหน่ึงท่ีเจ็บป่วยก่อนตาย	 

ต้องอยู่ในสภาพท่ีช่วยตัวเองไม่ได้	ต้องมีคนดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา

	 ทุกวันน้ี	 ผมพยายามปรับพฤติกรรมของตัวเองด้วยความ

หวังว่า	จะเป็นหนทางที่ช่วยลดระยะเวลาที่อาจต้องพึ่งพาคนอื่น 

ในปั้นปลายของชีวิต	 ผมได้รับความรู้และคำาแนะนำาจากหลายๆ	

แหล่งว่า	ควรทำาอย่างไรจึงจะมีอายุสูงขึ้นอย่างมีสุขภาพดี	และ 

มีพลัง	 ผมได้รับข้อเสนอแนะในเรื่องการปฏิบัติตนจากผู้รู้และ 
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ผู้เชี่ยวชาญจำานวนมากที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ	 ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์	

วิทยุ	 โทรทัศน์	 รวมทั้งโซเชียลมีเดีย	ผมขอประมวลหลักปฏิบัติ

เหล่านั้นมานำาเสนอเป็นข้อๆ	ดังนี้

	 1.	ออกกลางแจ้งให้ร่างกายไดร้บัแสงแดดบ้าง	เพื่อให้รา่งกาย 

	 	 ได้รับวิตามินดี	 แสงแดดทั้งในยามเช้า	 สาย	 บ่าย	 เย็น	 

	 	ล้วนมีประโยชน์

	 2.	 ให้ร่ายกายเคลื่อนไหวบ้าง	 อย่าน่ังน่ิงๆ	 อยู่เป็นเวลานาน 

	 	 เช่น	นั่งจมอยู่กับโต๊ะทำางาน	จับจ้องอยู่แต่หน้าจอโทรศัพท์ 

	 	มือถือ

	 3.	ออกกำาลงักายเป็นประจำา	ควรทำาให้การออกกำาลงักายเปน็ 

	 	นิสัย

	 4.	 กินอาหารทีเ่ปน็ประโยชน์ตอ่สขุภาพ	ไมกิ่นอาหารทีม่รีสจัด 

	 	กินผัก	ผลไม้	และอย่ากินมากเกินไป

	 5.	ดื่มน้ำาให้มากไว้

	 6.	พักผ่อนให้เพียงพอ	 ให้ความสำาคัญกับการนอนเป็นลำาดับ 

	 	แรกๆ	

	 7.	ทำาใจให้เป็นสุขอยู่เสมอ	คิดเชิงบวก	มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต

	 8.	อย่าเครียด	หาเรื่องขำาๆ	ให้ตัวเองได้ยิ้มและหัวเราะบ้าง

	 9.	ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่พอสมควร

	10.	 ไม่สูบบุหรี่	และเสพยาเสพติดทุกชนิด

	11.	อย่าปล่อยร่างกายให้อ้วนจนลงพุง	 รักษาน้ำาหนักตัวให้ได้ 

	 	ตามมาตรฐาน

	12.	หลกีเลีย่งสิง่แวดลอ้มทีมี่มลพษิ	ไม่อยู่ในทีท่ีมี่ฝุน่ละอองมาก

	13.	หลกีเลีย่งสนามแมเ่หลก็ไฟฟา้	(electrical	magnetic	field 

	 	–	 EMF)	 ซึ่งเกิดจากโทรศัพท์มือถือ	 รีโมทไฟฟ้าต่างๆ	 

	 	อปุกรณ์ทีม่แีมเ่หลก็ไฟฟา้เหลา่น้ีควรวางไว้ไกลตัวขณะนอน 

	 	พักผ่อน

	14.	 เข้าสังคมบ้าง	ไปพบปะเพื่อนฝูงตามสมควร

	15.	ตรวจสุขภาพเป็นประจำาทุกปี

	 ผมมั่นใจว่า	 ถ้าเราปฏิบัติตัวตามหลักการทั้ง	 15	 ข้อน้ีแล้ว	

ตลอดเวลาที่เรามีอายุสูงขึ้น	 เราก็จะมีสุขภาพดีและมีพลัง	

สำาหรับตัวผมเอง	 จะพยายามทำาตามหลักการเหล่าน้ีให้ได้มาก

ที่สุด

 วันเกิดของผมปีนี้ ตั้งใจจะวาดภาพลิง 3 ตัว เป็นของขวัญให้

กับตัวเอง ถ้าผมสามารถปิดหู ปิดตา ปิดปากของตัวเองได้ตาม

กาลเทศะที่เหมาะสม ผมคงจะสุขกายสุขใจไปจนวาระสุดท้าย

แห่งชีวิต และตายจากไปอย่างคนมีบุญ

aaaaaaaaa

23	ธันวาคม	2563

	 กระผม	 ครูไพบูลย์	 ถิระเรืองรัตน์	 อายุ	 65	 ปี	 จังหวัด

นครราชสีมา	 ได้รับข่าวว่าจดหมายข่าวประชากรและ 

การพัฒนาจะยุติการพิมพ์	 และเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์

กระผมเป็นสมาชิกพันธ์ุแท้จดหมายข่าวฯ	 มาเกือบสาม

ทศวรรษ	 และเรายังมีความผูกพันกับสถาบันวิจัยประชากร

และสงัคม	สมยัตกึของสถาบนัฯ	ยงัอยูกั่บอาคารคณะสงัคมฯ	

และกระผมก็เป็นหน่ึงในท่านสุดท้ายที่ร่วมในการตอบปัญหา

ของจดหมายข่าวฯ	 ที่ผ่านมาจดหมายข่าวฯ	 เป็นวารสาร 

ที่มีประโยชน์นานาสาระ	 ชวนให้ติดตามอย่างมากๆ	 เช่น	 

ผลงานวิจัย	 ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์	 ความเคลื่อนไหว 

ของประชากรโลก	 และความก้าวหน้าทางวิชาการ	 รวมท้ัง 

การระบาดของโควิด	 19	 ตั้งแต่ช่วงปลายปี	 2562	 จนถึง 

ปัจจุบัน	เนื่องจากในขณะนี้กระผมเป็นครูอาวุโสของโรงเรียน

ปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 เขต	 11	 ได้นำาความรู้ ใน 

จดหมายขา่วฯ	ไปถวายให้กับนักเรยีนทีเ่ปน็พระภิกษุ	สามเณร	

ในชั้นเรียน	ม.1–ม.6 

	 สดุทา้ยน้ีขอแสดงความชื่นชมและยนิดกัีบคณะกรรมการ	

ของจดหมายข่าวฯ	 ทุกท่าน	 ท่ีสามารถพัฒนาเน้ือหาสาระได้ดี	 

และน่าติดตามมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน	 ซึ่งกระผมจะ

ต้องยอมรับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 และจะเป็น

สมาชิกพันธุ์แท้ ในโลกเทคโนโลยีต่อไปอีกนานเท่านานครับ

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ภาพโดย:	ปราโมทย์	ประสาทกุล

เก็บความ...เสียงสะท้อนจากผู้อ่าน



	 เรามักจะคิดกันว่า	 จูบหรือจุมพิตมีความหมายเหมือนกันและ

ใชแ้ทนกันได	้เนื่องจากใชค้ำาแปลภาษาองักฤษทีเ่หมอืนกันคอื	kiss	

แต่ในความหมายที่ถูกต้องแล้วจะไม่เหมือนกัน	 เพราะพจนานุกรม	

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 พ.ศ.	 2554	 ได้ ให้ความหมายของ	 “จูบ”	

ว่า	 เอาจมูกสัมผัสสูดแสดงความรักหรือความใคร่	 และ	 “จุมพิต”	

ว่า	จูบด้วยปาก

	 สำาหรับภาษาอังกฤษ	คำาว่า	“kiss”	จะหมายถึง	การสัมผัสด้วย

รมิฝีปาก	เพื่อแสดงความรักหรอืความเสน่หา	หรือใช้ ในการทกัทาย	

แต่ถ้าเอาจมูกสัมผัสสูด	จะเรียกว่า	“smell”	ในบทความนี้	จะพูด

ถึงเรื่อง	kiss	ไม่ใช่	 smell	จึงใช้คำาว่า	จุมพิต	 เพื่อให้ถูกต้องตาม

ความหมาย

	 การจุมพิตมีมาแต่โบราณ	 ดังที่ ได้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระเวท

ของศาสนาพราหมณ์	 คำากลอนในสมัยอียิปต์ โบราณ	 หรือคัมภีร์

ไบเบลิของศาสนาครสิต์	สำาหรบัการศกึษาเก่ียวกับการจุมพติไดเ้ร่ิม

ตน้ในศตวรรษที	่19	น่ีเอง	เรียกวา่	จุมพติศาสตร์	(Philematology)	

และผู้ที่ศึกษาเรื่องน้ีเรียกว่า	 นักจุมพิตวิทยา	 (Philematologist)	

อันเป็นการศึกษาเก่ียวกับกายวิภาคศาสตร์	 ประวัติศาสตร์	

และวิวัฒนาการของการจุมพิต	 ที่น่าสนใจ	 คือ	 ชาลส์	 ดาร์วิน 

(Charles	Darwin)	นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ	ผู้เขียนหนังสือชื่อ 

The	Origin	 of	 Species	 อันเป็นรากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการ	

ก็ได้ศึกษาวิชานี้

	 การจุมพิต	 คือ	 การใช้ริมฝีปากสัมผัสกับคนหรือสิ่งของ	 คน 

ส่วนมากจะจุมพิตเพื่อแสดงความรักหรือความเสน่หา	 ที่แสดง

ด้วยการสัมผัสริมฝีปากบนใบหน้า	ศีรษะ	ริมฝีปาก	หน้าผาก	หรือ

ร่างกายของผู้อื่น	อาจเป็นเด็ก	ญาติ	หรือเพื่อนฝูง	เพื่อแสดงความ

เปน็เพื่อนหรอืเปน็การทกัทาย	สำาหรบัคูร่กั	การจุมพติอาจแฝงดว้ย

ความรู้สึกทางเพศ

	 การจุมพิตมีมากมายหลายแบบ	 แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม

และวัฒนธรรม	โดยแบ่งได้เป็น

	 การจุมพิตเพื่อทักทาย	 เป็นการจุมพิตเพื่อแสดงความเป็น

มิตร	ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใช้ระหว่างผู้หญิงด้วยกัน	ซึ่งมักจะเป็นการ
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รางวัลอีกโนเบล วรชัย ทองไทย
varachai.tho@mahidol.ac.th

จูบหรือจุมพิต

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ขบขันแต่ชวนให้คิด

จุมพิตที่แก้มแบบผ่านๆ	 เมื่อเวลาพบกัน	 และเป่าจุมพิต	 (blow	

kiss)	 เมื่อเวลาจากกัน	 ในสังคมตะวันตก	 ผู้ชายอาจจุมพิตมือ 

ผู้หญิงเพื่อทักทายก็ได้

	 การจุมพิตโดยเสน่หา	 การจุมพิตที่ริมฝีปากเป็นการแสดงถึง

ความเสน่หาหรือความรกัระหวา่งคนสองคน	ที่ไดร้วมเอาความรู้สกึ

ของสัมผัส	รส	และกลิ่นเข้าไปด้วย	(ดังรูป)	การจุมพิตที่ปากด้วย

การดูดริมฝีปากหรือใช้ลิ้นดุนเรียกว่า	French	kissing

	 การจุมพิตในพิธีกรรม	 เป็นการจุมพิตเพื่อแสดงการจงรักภักดี	

การเคารพนับถือ	 หรือการทักทาย	 เช่น	 การจุมพิตคัมภีร์หรือรูป

ศกัดิส์ทิธ์ิในโบสถ์	การจุมพติของเจ้าบา่วและเจ้าสาวในพธีิแตง่งาน	

การจุมพิตของผู้นำาประเทศเพื่อทักทาย

	 อย่างไรก็ตาม	 การจุมพิตไม่เป็นสากล	 เพราะราวร้อยละ	 10	

ของประชากรโลกยังไม่รู้จักว่า	 จุมพิตคืออะไร	 และในบางสังคมก็

ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม	โดยเฉพาะการจุมพิตในที่สาธารณะ		

	 จุมพิตมีประโยชน์ต่อสุขภาพ	 เพราะการจุมพิตจะกระตุ้นให้

ร่างกายผลิตสาร	 oxytocin	 ซึ่งทำาให้เกิดความรัก	 ความเสน่หา

และความผูกพัน	สาร	serotonin	ซึ่งทำาให้เกิดความสุข	และสาร	

dopanine	ที่กระตุ้นจุดหรรษาในสมอง	การจุมพิตอย่างสม่ำาเสมอ

จะชว่ยเพิม่ระดับ	oxytocin	สารเคมีทีเ่พิม่ความเสน่หาและตอ่ตา้น

ความซึมเศร้าและความเครียด

	 สรุปแล้ว	การจุมพิตจะเพิ่มฮอร์ โมนความสุข	เพิ่มความผูกพัน

เพิ่มความรู้สึกพึงพอใจในตนเอง	 และเพิ่มภูมิคุ้มกัน	 ในทางตรง

กันข้าม	 การจุมพิตจะลดความเครียด	 ความวิตกกังวล	 ความดัน

โลหิตสูง	 ตะคริว	 ปวดหัว	 และอาการแพ้	 นอกจากน้ียังควบคุม

คอเลสเตอรอล	(cholesterol)	ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

	 จึงไม่น่าแปลกใจที่มีผู้ศึกษาเก่ียวกับประโยชน์ของการจุมพิต

อย่างมากมาย	และก็มีผู้ได้รับรางวัลอีกโนเบลด้วย	คือ

	 ในปลีา่สดุ	(2563)	รางวลัอกีโนเบล	สาขาเศรษฐศาสตร	์มอบให้

กับนักวิจัย	9	คน	จากประเทศสหราชอาณาจักร	โปแลนด์	ฝรั่งเศส	

บราซลิ	ชลิ	ีโคลอมเบยี	ออสเตรเลยี	(Christopher	Watkins,	Juan	

David	Leongomez,	Jeanne	Bovet,	Agnieszka	ZelaZniewicz,	

Max	 Korbmacher,	 Marco	 Antonio	 Correa	 Varella,	 Ana	

Maria	Fernandez,	Danielle	Wagstaff	และ	Samuela	Bolgan)	

ที่ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไม่เสมอภาคของรายได้

ประชาชาติกับค่าเฉลี่ยของการจุมพิตปาก	 (mouth-to-mouth	

kissing)

	 ในปี	 2558	รางวัลอีกโนเบล	 สาขาแพทย์ศาสตร์	 มอบให้กับ

นักวิจัย	2	กลุ่ม	คือ	นักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น	(Hajime	Kimata)	

กับกลุ่มนักวิจัยจากประเทศสโลวาเกีย	 สหรัฐอเมริกา	 สหราช

อาณาจักร	และเยอรมนี	(Jaroslava	Durdiakova,	Peter	Celec,	

Natalia	Kamodyova,	Tatiana	Sedlackova,	Gabriela	Repiska,	

Barbara	Sviezena	และ	Gabriel	Minarik)	ที่ได้ทำาวิจัยทดลอง

เพื่อศึกษาประโยชน์และผลลัพธ์ทางชีวแพทย์	(biomedical)	ของ

การจุมพิตอย่างดูดดื่ม	(และกิจกรรมทางเพศอื่นๆ)

aaaaaaaaa
ที่มา:	https://www.artble.com/artists/auguste_rodin/sculpture/the_kiss 

	 สืบค้นเมื่อ	3	มีนาคม	2564

รูปประติมากรรม	“จุมพิต”	(the	kiss)	โดย	Auguste	Rodin



9/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 v เมษายน - พฤษภาคม 2564 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ มนสิก�ร ก�ญจนะจิตร�
manasigan.kan@mahidol.edu

ที่มา:	https://www.pinterest.com	สืบค้นเมื่อ	15	มีนาคม	2564

aaaaaaaaa

ก�รสวมใส่หน้�ก�กอน�มัยในกลุ่มเด็ก

	 จากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 องค์การอนามัยโลกได้ออก 

ข้อแนะนำาสำาหรับการใช้หน้ากากอนามัยในกลุ่มเด็กดังนี้

	 เดก็อายตุ่ำากวา่	5	ขวบ	ไมค่วรตอ้งใสห่น้ากากอนามัย	อา้งองิ 

จากความเหมาะสมในดา้นพฒันาการของเดก็	และความทา้ทาย 

ในการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง	เด็กอายุต่ำากว่า	5	ขวบ 

อาจมีบางกรณีที่ควรต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย	 เช่น	 ต้องอยู่

ใกล้ชิดผู้ป่วย	 ซึ่งเด็กจำาเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก

ผู้ ใหญ่ตลอดเวลา 

	 เด็กอายุ	 6-11	 ปี	 ควรพิจารณาตามระดับความเสี่ยง	 เช่น	

ความรุนแรงของการระบาดโรคในพื้นที่ขณะน้ัน	 ความสามารถ

ของเด็กในการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง	 และผลกระทบ

ของการใส่หน้ากากอนามัยต่อการเรียนการสอน	

	 เด็กอายุ	 12	 ปีขึ้นไป	 ควรใช้หลักเกณฑ์การสวมใส่หน้ากาก

อนามัยเช่นเดียวกับผู้ ใหญ่ 

	 หากพจิารณาตามหลกัฐานและขอ้แนะนำาจากองคก์ารอนามยั

โลกแล้ว	 การสวมใส่หน้ากากอนามัยในเด็กวัยอนุบาลอาจไม่ได้ 

มปีระโยชน์เทา่ทีค่วร	องคก์ารอนามยัโลกไดแ้นะนำาวา่เดก็ไมค่วร 

ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะมีกิจกรรมทางกาย	 เพราะ 

ส่งผลต่อการหายใจ	 โดยได้แนะนำาว่าการรักษาระยะห่าง	 และ 

การหมั่นล้างมือ	เป็นมาตรการที่ควรให้น้ำาหนักมากกว่า

	 แต่ความท้าทายในทางปฏิบัติ	 ข้ึนอยู่กับบริบททางสังคมด้วย	 

หากคลิปวิดีโอของโรงเรียนดังกล่าวแสดงภาพเด็กๆ	 วิ่งเล่นกัน 

โดยไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย	 โรงเรียนแห่งน้ีอาจโดน 

กระแสวิจารณ์ในด้านลบว่าละเลยความปลอดภัยของเด็กๆ	 ก็

เป็นได้	การให้เด็กใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อน	จึงดูเป็นแนวทางที่	

“ปลอดภัยกว่า”	สำาหรับโรงเรียน

	 ผู้เขียนจึงหวังว่าบทความน้ี	 จะช่วยเสนอมุมมองเพิ่มเติมใน

การใช้หน้ากากอนามัยในกลุ่มเด็ก	เพื่อให้ประเทศ	โรงเรียน	รวมถึง 

พอ่แมผู้่ปกครอง	ไดพ้จิารณาตดัสนิใจ	เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

สำาหรับเด็กๆ	และทุกคนในสังคมต่อไป	

	 เมื่อวันก่อน	 ในขณะที่กำาลังน่ังเล่นเฟซบุ๊ก	 ก็บังเอิญได้เห็น 

ภาพวิดีโอของเด็กๆ	ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง	กำาลังสนุกกับกิจกรรม

กลางแจ้งกันอยู่

	 เด็กๆ	 ในวิดีโอน้ัน	 น่าจะอยู่ในวัยอนุบาล	 กำาลังเล่นโยนรับ

ลูกบอลบ้าง	ว่ิงเล่นกับเพื่อนๆ	บ้าง	เป็นภาพท่ีเห็นแล้วชวนย้ิมตาม	

แต่กลับมีสิ่งหนึ่งท่ีรู้สึกติดใจผู้เขียนอยู่ไม่น้อย	คือ	น้องๆ	อนุบาล

ในคลิปวิดีโอนั้น	กำาลังวิ่งเล่นพร้อมสวมใส่หน้ากากอนามัย

	 แน่นอนว่า	 การใส่หน้ากากอนามัย	 กลายเป็นสิ่งสำาคัญ 

ของคนในยุคน้ี ไปเสียแล้ว	 แต่การเห็นภาพเด็กๆ	 วิ่งเล่นกันใน

สนามหญ้าโดยใส่หน้ากากอนามัย	ชวนให้ตั้งคำาถามว่า	หน้ากาก

อนามัยเหมาะที่จะใช้ ในเด็กเล็กจริงหรือ	 และในสถานการณ์

ที่เด็กๆ	 วิ่งเล่นในสถานที่อากาศถ่ายเทเช่นน้ี	 การใส่หน้ากาก

อนามัยมีประโยชน์มากกว่าโทษจริงหรือ

	 ผู้เขียนได้ลองค้นหาข้อมูลและได้พบคำาแนะนำาจากองค์การ

อนามัยโลกเก่ียวกับการใส่หน้ากากอนามัยในเด็ก	 ในการลดกับ

ความเสี่ยงในการติดโรคโควิด	19	วันนีจ้ึงขอนำาข้อมูลมาแบ่งปัน

ในบทความนี้

	 ในด้านการติดเชื้อในประชากรอายุต่ำากว่า	 18	 ปีจาก 

ฐานข้อมูลเฝ้าระวังทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก	 พบผู้ป่วย

ยืนยันที่เป็นเด็กในสัดส่วนที่น้อย	 คือ	 ราว	 1-7%	 ของผู้ป่วย 

โควิด	19	ท้ังหมด	และส่วนมากติดเช้ือจากคนในบ้าน	ซ่ึงส่วนหน่ึง 

อาจเป็นเพราะโรงเรียนปิดในหลายประเทศ	 ทำาให้เด็กต้อง 

อยู่บ้านเป็นหลักด้วย

	 การศึกษาในด้านประโยชน์และโทษของการใช้หน้ากากผ้า 

เพื่อป้องกันการติดโรคโควิด	19	 ในกลุ่มเด็กยังมีจำานวนไม่มากนัก 

แต่มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้หน้ากากอนามัยสำาหรับ

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ	 เช่น	 ไข้หวัดใหญ่	 ซึ่งการศึกษา

ส่วนใหญ่พบว่าประสิทธิภาพในการใช้หน้ากากอนามัยขึ้นอยู่กับ

กลุ่มอายุของเด็ก	 การศึกษาในญี่ปุ่นพบว่า	 มีประสิทธิภาพใน

กลุ่มเด็ก	9-12	ปี	สูงกว่าเด็ก	6-9	ปี	ในขณะที่อีกการศึกษาหนึ่ง	

พบว่ากลุ่มเด็ก	5-11	ปี	ได้ประโยชน์จากการใช้หน้ากากอนามัย

ในแง่การป้องกันโรคต่ำากว่าผู้ ใหญ่อย่างมีนัยสำาคัญ	 และสิ่งที่	

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้หน้ากากอนามัยในกลุ่มเด็ก	 คือการใช้

หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง	ไม่ว่าจะเป็นการสวมให้คลุมตั้งแต่

จมูก	 ปาก	 และปลายคาง	 การปรับหน้ากากอนามัยให้กระชับ

พอดีกับใบหน้า	การใสแ่ละถอดอยา่งถูกวธีิ	รวมทัง้การดแูลรกัษา 

หน้ากากอนามัยไม่ให้ปนเป้ือนส่ิงสกปรกต่างๆ	 ในส่วนของข้อเสียน้ัน 

พบว่าเด็กรู้สึกถึงความรำาคาญ	 ความร้อน	 ความไม่สะดวกใน 

การหายใจ	และการรบกวนสมาธิในการเรียน	

	 ดังนั้น	 หลักฐานในปัจจุบันชี้ ไปในทิศทางที่ว่า	 เด็กไม่ใช่กลุ่ม

เสี่ยงทั้งในแง่การติดหรือแพร่เชื้อ	 และการใช้หน้ากากอนามัย

ในกลุ่มเด็กอาจไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร
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สวีเดน...ต้นแบบก�รเพิ่มอัตร�เกิด

	 ประเทศไทยมีจำานวนเด็กเกิดใหม่	ในปี	2020	ไม่ถึง	6	แสนคน 

สร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อโครงสร้างอายุของประชากรไทย	 

ท่ีจะย่ิงเร่งการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด	(ประชากรอายุ	60	ปีข้ึนไป 

มากกว่า	 28%)	 ให้เร็วยิ่งขึ้น	 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบาย 

เชิญชวนให้คนไทยมีลูกโดยจัดกิจกรรม	 “โสดมีตติ้ง”และลุ้น 

รับคูปองตรวจสุขภาพก่อนการมีบุตรอีกด้วย	 บทความน้ีจึงขอ 

นำาเสนอต้นแบบจากประเทศสวีเดนท่ีสามารถเพ่ิมอัตราเจริญพันธ์ุรวม 

(total	fertility	rate-TFR)	ไดจ้นถึง	“ระดบัทดแทน”	คอื	ครอบครัว

มีลูก	2	คนเพื่อทดแทนพ่อและแม่

	 TFR	ของสวีเดนลดลงจากประมาณ	2.1	ในปี	1990	จนเหลือ	

1.5	ในปี	1998	และค่อยๆ	เพิ่มเป็น	2.0	ในปี	2010	ซึ่งเป็นผลมา

จากนโยบาย	“speed	premium”	ที่ทำาให้ประชากรตัดสินใจมีลูก

คนที่สองภายในระยะเวลา	2.5	ปี	หรือสั้นกว่านั้น

 	 ง า น วิ จั ย พ บ ว่ า	

นโยบายที่มีผลต่อการ

เพิ่ม	 TFR	 คือการเพิ่ม

ระยะเวลาการลาเพื่อ

ดูแลบุตร	 (parental	

leave)	จาก	6	เดือนเป็น	

16	 เดือนต่อลูกหน่ึงคน	 

ปจัจบุนัพอ่และแมจ่ะลา

ได้คนละ	3	 เดือน	ส่วน

ที่เหลืออีก	 10	 เดือน	

พ่อแม่สามารถบริหาร

จัดการได้เอง	 และยัง

คงได้รับค่าจ้างสูงถึง 

	 80%	 ของเงินเดือน	 

แต่ไม่เกินอัตราเพดาน	

ที่ประมาณ	 2,800	 ยูโร	

(~101,520	บาท)	และผู้ที่ไม่ได้ทำางานอยู่ในระบบก่อนมีบุตรจะได้

รับเงินเดือนประมาณ	700	ยูโร	(~25,380	บาท)

	 ส่วนใหญ่คุณแม่จะเป็นคนลางาน	 แต่สัดส่วนคุณพ่อที่ลางาน 

เพื่อดูแลบุตรก็เพิ่มขึ้นจาก	5%	ในปี	1980	เป็น	28%	ในปี	2017	

ในปีเดียวกันน้ียังพบว่า	 คุณแม่	 4	 ใน	 10	 คน	 ในขณะที่คุณพ่อ	 

1	ใน	10	ที่ลูกอายุ	1-5	ปี	ทำางานบางช่วงเวลา	การจัดสรรวันลา

เพื่อดูแลบุตรของทั้งพ่อและแม่น้ัน	 ทำาให้ลดการเลือกปฏิบัติต่อ 

ผู้หญิงในการรับเข้าทำางาน 

	 แม้ว่าหลังจากปี	 2010	 TFR	 ของสวีเดนจะค่อยๆ	 ลดลง	 

อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ	 แต่	 TFR	 ในปี	 2018	 (1.72)	 นั้น

ยังคงสูงกว่าของไทยในปี	 2021	 (1.51)	 หากประเทศไทยจะ 

เพิ่มวันลาแบบได้รับเงินเดือนบ้าง	 น่าจะช่วยให้คุณแม่ที่มีงานและ

เงินเดือนตัดสินใจมีลูกคนแรก	 และคนที่สองได้เร็วขึ้น	 คำาอวยพร

จากผู้ ใหญเ่นื่องในวนัแต่งงานให้	“มลีกูเต็มบา้น มหีลานเตม็เมอืง” 

ก็น่าจะเป็นจริงในไม่ช้า	

ประชากรประชุมกัน
	 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ร่วมกับ	

มหาวทิยาลยัมหิดล	กระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวงการตา่งประเทศ	

และองค์กรระหว่างประเทศ	ได้แก่	องค์การอนามัยโลก	ธนาคารโลก	

โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต	ิโครงการเอดสแ์ห่งสหประชาชาต	ิ

กองทนุโลกเพื่อตอ่สู้ โรคเอดส	์วณัโรคและมาลาเรยี	องคก์ารเพื่อการ

พัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ	 องค์การความร่วมมือระหว่าง

ประเทศของญี่ปุ่น	 มูลนิธิไชน่าเมดิคอลบอร์ด	 มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์	

และชัทแธมเฮาส์	 ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จ

เจ้าฟา้ประจำาป	ี2564	(Prince	Mahidol	Award	Conference	2021)	

ภายใต้หัวข้อ	 COVID	 19	Advancing	 Towards	 an	 Equitable	

and	Healthy	World	หรือ	โควิด	19	มุ่งสร้างโลกที่มีสุขภาวะและ

ความเท่าเทียม	 ระหว่างวันที่	 29	 มกราคม–3	 กุมภาพันธ์	 2564	 

ในรูปแบบ	Virtual	Conference 

	 เน้ือหาการประชมุครอบคลมุ	4	ประเดน็หลกั	ไดแ้ก่	1)	สถานการณ์

และความทา้ทายภายใตก้ารแพรร่ะบาดของโควดิ	19	2)	ผลกระทบที่

เกิดขึน้	3)	การรบัมอืและการจดัการการแพรร่ะบาด	และ	4)	แผนการ

ฟืน้ฟแูละการเตรียมความพร้อมในอนาคต		โดยไดรั้บความร่วมมอืจาก

ผู้เชีย่วชาญและนักวชิาการชัน้นำาดา้นการสาธารณสขุและการจัดการ 

การแพร่ระบาดของโควิด	19	ทั้งระดับประเทศ	และนานาชาติ	ร่วม

อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้	และประสบการณ์ในการดำาเนินงาน 

	 ทัง้น้ี	ผู้สนใจสามารถรบัชมวดิีิโอยอ้นหลงัไดท้ี	่www.pmac2021.

com																		aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเปน็ประจำาทกุวนัพธุ	เวลา	12.30-13.30	น.	ณ	สถาบนัวจัิยประชากร

และสังคม	 สนใจกำาหนดการเสวนาแต่ละเดือน	 สามารถดูรายละเอียด

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

IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

ครั้งที่ 1119	“งานวจัิยขบัเคลื่อนนโยบาย	ภายใต้สถานการณ์โควดิ	19:	

เรียนรู้จากการทำางานของมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ”	 ผศ.ดร.ดุสิตา 

พึ่งสำาราญ,	3	ก.พ.	64

คร้ังท่ี 1120	 “ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างกับความเหลื่อมล้ำาในสังคมไทย”	

ดร.ดิษย์ มณีพิทักษ์,	10	ก.พ.	64

ครั้งที่ 1121	“Workshop:	GEMNet-Health	Evaluation	Research	

&	Training”	Assoc. Prof. Dr. Himanshu Negandhi,	17	ก.พ.	64

ครั้งที่ 1122	“How	to	Publish	Paper	in	High	Rank	Journal	in	

the	Field	of	Social	Sciences”	Prof. Dr. Saidur Rahman, Sunway 

University, Malaysia and Mr. Sharif Arshian, School of Business, 

Universiti Utara Malaysia, 24 ก.พ. 64

ครั้งที่ 1123	“รัฐบาลเมียนมากับประเด็นแรงงานย้ายถ่ินระหว่าง

ประเทศในยุคเปลี่ยนผ่านทางการเมือง	 (2011-2020)”	 คุณศิรดา  

เขมานิฏฐาไท, นักศึกษาปริญญาเอก Politics and International 

Studies, SOAS University of London,	3	มี.ค.	64

ครั้งที่ 1124	“เสนอโครงร่างการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย	 หรือ	

R2R	 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่อพันธกิจ

ของสถาบันวิจัยประชากรสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล”	 ว่าที่ร้อยตรี 

เกียรตินิยม ขันตี และคุณพอตา บุนยตีรณะ,	10	มี.ค.	64

ครั้งที่ 1125	“รูปแบบระบบสวัสดิการและนโยบายลดความยากจน:	

จากประสบการณ์สากลสู่ไทย”	 ผศ.ดร.ธร ปีติดล, คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 24 มี.ค. 64

ครั้งที่ 1126	“แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”	 คุณพอตา  

บุนยตีรณะ,	31	มี.ค.	64												aaaaaaaaa

เกาะตดิสถานการณป์ระชากร จงจิตต์ ฤทธิรงค์
jongjit.rit@mahidol.edu

ดิษยนันท์ เพชรผ่องใส
pmaconference@mahidol.ac.th

เอกสารอ้างอิง	

Bauer,	E.	(2019).	“Is	Sweden	Our	Fertility-Boosting	Role	Model?”.	Retrieved 

	 February	17,	2021,	from	https://www.forbes.com/sites/ebauer/2019/08/09/ 

	 is-sweden-our-fertility-boosting-role-model/?sh=3b47aac613cb.

Miranda,	Vitor	(2019):	Short	birth	intervals	become	less	common	in	Sweden:	 

	 a	decline	of	the	speed-premium	effect?.	Stockholm	Research	Reports	in 

	 Demography.	Preprint.	https://doi.org/10.17045/sthlmuni.7668086.v1

aaaaaaaaa

ท่ีมา:	https://www.forbes.com/sites/ebauer/

	 2019/08/09/is-sweden-our-fertility-	

	 boosting-role-model/?sh=3b47aac613cb	

	 สืบค้นเมื่อ	17	กุมภาพันธ์	2564



	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปี

ระดบัชาตเิปน็คร้ังแรก	ภายใต้ โครงการ	“The Swiss Centenarian 

Study (SWISS100)”	ในช่วงปี	2020-2024		เพื่อศึกษาคุณลักษณะ 

โอกาส	 และความต้องการของศตวรรษิกชน	 และเพื่อเป็นการร่วม 

แบ่งปันประสบการณ์เฉพาะของคนร้อยปี	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง

โอกาส	และเคล็ดลับในเรื่องการมีอายุยืนยาวเป็นพิเศษ	

	 สิ่งที่ น่าสนใจคือการศึกษาน้ีเก็บข้อมูลโดยการใช้ โทรศัพท์

สัมภาษณ์สั้นๆ	 เพื่อเรียนรู้และพูดคุยถึงการดำาเนินชีวิต	 และ 

ผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด	 19	 จากตัวอย่างที่ถูกสุ่มมาจาก	 

26	 ตำาบลๆ	 ละ	 20	 คน	 ในสวิตเซอร์แลนด์	 นอกจากน้ี	 ยังมีการ

สมัภาษณ์แบบพบหน้ากัน	เก่ียวกับสถานการณ์อยูอ่าศยั	ความสมัพนัธ์

ทางสังคม	และคุณภาพชีวิต	ใน	3	ภูมิภาคของประเทศ	

 ก า ร ศึ ก ษ า น้ี จ ะ นำ า ไ ป

สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของศตวรรษิกชนคนร้อย

ปีชาวสวิตเซอร์แลนด์และ 

ผู้ดูแลด้วย
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ชวนอ่าน

สถิติน่ารู้

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ศุทธิด� ชวนวัน
sutthida.chu@mahidol.edu

มุมศตวรรษิกชน
ก�รศึกษ�ศตวรรษิกชนคนร้อยปี

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 ปัทม� ว่�พัฒนวงศ์
patama.vap@mahidol.ac.th

บ้�นเกิดของคนไทยใน กทม. หล�กหล�ยแต่หลอมรวม

	 เชื่อหรือไม่ว่าคน กทม. โดยกำาเนิดมีเพียง 2 ใน 3 คน	ถึง

ไมเ่ชื่อก็ตอ้งเชื่อแลว้	เพราะสำามะโนประชากรและเคหะคร้ังลา่สดุ

ที่ทำาเมื่อ	พ.ศ.	2553	ให้ภาพของคนใน	กทม.	อย่างชัดเจนว่า	ใน

บรรดาผู้ที่เป็นคนไทย	มีเพียง	2	ใน	3	ที่เป็นคน	กทม.โดยกำาเนิด

 

aaaaaaaaa

aaaaaaaaa

ที่มา:	https://wp.unil.ch/swiss100/	สืบค้นเมื่อ	3	มีนาคม	2564

ที่มา:	คำานวณโดยผู้เขียน	จากข้อมูล	100%	สำามะโนประชากรและเคหะ	พ.ศ.	2553

 แล้วผู้ที่ ไม่ไดเ้ปน็คน กทม. โดยกำาเนิด มาจากไหนกันบา้ง 

	 จากสำามะโมประชากรฯ	 ระบุว่า	 ราว	 15%	 เป็นคนภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ	เกือบ	9%	เป็นคนภาคกลาง	อีกเกือบ	7%	

เป็นคนภาคเหนือ	 4%	 เป็นคนภาคใต้	 และอีกราว	 3%	 เป็นคน 

ท่ีมีบ้านเกิดในจังหวัดปริมณฑล	 แต่ที่เรามอง 

ไมเ่ห็นความหลากหลายของถ่ินกำาเนิด	น่ันอาจเปน็

เพราะเรายังไม่ได้สัมผัสกับประชากรกลุ่มน้ีที่ ได้

หลอมรวมกันอยู่ในกรุงเทพฯ	อย่างใกล้ชิดนั่นเอง

 

	 เรากำาลังรอการสำามะโนประชากรฯ	 ครั้งใหม่	

เพื่อดวูา่ความหลากหลายของคน	กทม.	จะเปลีย่น

ไปมากน้อยเพียงใด



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 จรัมพร โห้ลำายอง จีรวรรณ หงษ์ทอง สุภาณี ปล้ืมเจริญ สุรีย์พร พันพ่ึง กองบรรณาธิการ  
กฤติญา สำาอางกิจ กัญญา อภิพรชัยสกุล กาญจนา เทียนลาย กาญจนา ต้ังชลทิพย์ เกียรตินิยม ขันตี จงจิตต์ ฤทธิรงค์ เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ณปภัช สัจนวกุล นงเยาว์ บุญเจริญ นุชราภรณ์ เล้ียงร่ืนรมย์ 
ปราโมทย์ ประสาทกุล ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ พอตา บุนยตีรณะ มนสิการ กาญจนะจิตรา โยธิน แสวงดี รีนา ต๊ะดี วรชัย ทองไทย ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ศุทธิดา ชวนวัน สิรินทร์ยา 
พูลเกิด สักกรินทร์ นิยมศิลป์ สุชาดา ทวีสิทธ์ิ 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
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บริเวณอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

QR	code	สำาหรับเข้าเว็บไซต์

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา

c 25	และ	29	ม.ค.	64	รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร  

เป็นวิทยากร	 “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวไทยและผลกระทบของวิกฤติ 

โควิด	19	ต่อครอบครัวไทย”	ในการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของกรมกิจการ 

สตรีและสถาบันครอบครัว	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	รูป 1  

c	 1	 ก.พ.	 64	 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา	 บรรยาย	 “หลักการสำาคัญของจริยธรรม 

การวิจัย	 ในการวิจัยเก่ียวกับมนุษย์และแนวทางการปฏิบัติ”	 และน.ส.ดวงวิไล ไทยแท้	 

บรรยาย	 “ขั้นตอนในการยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในการทำางานวิจัยกับ

มนุษย์”	ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“จริยธรรมการทำาวิจัยกับมนุษย์”	จัดโดย	

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล	ผ่านระบบออนไลน์	รูป 2 c 1	ก.พ.	64	 

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย	 ร่วมกับ	 Centre	 for	

Addiction	 and	 Mental	 Health	 ประเทศแคนาดา	 ลงนามความร่วมมือทาง 

การวิจัยด้านการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล	 ของมาตรการทางนโยบายเพื่อการ

ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	ภายใต้การสนับสนุนของ	สสส.	โดยมี	

รศ.ดร. อารี จำาปากลาย	ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	Dr.Aristotle 

Voineskos,	Vice	President,	Centre	for	Addiction	and	Mental	Health	พร้อมด้วย	 

ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และ Prof.Dr.Jurgen Rehm ร่วมลงนาม	c 1	ก.พ.	64	

ศนูยพ์ฒันาองคค์วามรูด้า้นกิจกรรมทางกายประเทศไทย	รว่มกับ	สสส.	และเครอืขา่ย 

Active	Healthy	Kids	Global	Alliance	(AHKGA)	ลงนามความร่วมมือ	โครงการ 

Global	Matrix	 4.0:	 ชุดข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน	 ร่วมกับ	 58	

ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย	 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

และนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและ

เยาวชนในระดับสากล	 ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ดำาเนินงานต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ปี	 2558	

c 27-28	 ก.พ.	 64	 รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธ์ิ	 กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการ

ยุติการรังแกนักเรียนหลากหลายทางเพศในโลกออนไลน์	 รุ่นที่	 1	 โดยมีคณะครู	

อาจารย์	และบุคลากรด้านการศึกษา	25	คน	จาก	12	โรงเรียนในเขต	กทม.	และ 

ตา่งจังหวดัเขา้ร่วม	ภายใต้ โครงการวจัิยเรื่องการยตุกิารใชว้าทกรรมบนโลกออนไลน์

ในการรังแกนักเรียนหลากหลายทางเพศ	 สนับสนุนโดยกองทุนสื่อปลอดภัยและ 

สร้างสรรค์	ณ	โรงแรมรอยัลริเวอร์	รูป 3 c 1	มี.ค.	64	ขอแสดงความยินดี	น.ส.รีนา  

ตะ๊ด	ีนักวจัิย	และ	นายมงคล ธงชยัธนาวฒิุ นักวจัิยโครงการ	ไดร้บัทนุ	Ernst	Mach-

Grant–ASEA-UNINET	 ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ

ศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย	ประจำาปี	2563	ศึกษาระดับปริญญาเอก	สาขาวิชา	

Geography	and	Regional	Studies	ณ	University	of	Vienna	ประเทศสาธารณรฐั 

ออสเตรีย	c 2	มี.ค.	64	ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำายอง	เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราช

สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนกเนื่องในงาน	“52	ปีวันพระราชทานนาม	

133	ปี	มหาวิทยาลัยมหิดล”	ณ	มหิดลสิทธาคาร	รูป 4
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