
	 ผู้เขียนยังขอเกาะกระแสสถานการณ์ปัจจุบัน	 เขียนบทความ

เก่ียวกับโรคโควิด-19	 แต่คราวน้ีเน้นเอาใจกลุ่มนักวิชาการ	 

ผู้กำาหนดนโยบาย	หรือประชาชนที่สนใจข้อมูลวิจัย	 โดยรวบรวม	 

5	บทความวจัิยด้านสงัคมศาสตร	์ทีเ่ก่ียวขอ้งกับโรคโควดิ-19	และ

ถูกอ้างอิงมากที่สุดในขณะนี้

	 ผู้เขียนเก็บข้อมูล	ณ	วันที่	7	พฤษภาคม	ปี	2564	โดยเริ่มจาก 

เลือกเฉพาะวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ท่ีอยู่ใน	50	อันดับแรก 

ตามค่าดัชนีวัดคุณภาพวารสาร	(SCImago	Journal	Rank)	ของ

ฐานขอ้มลูวารสารวชิาการนานาชาติ	SCOPUS	จากน้ันเขา้เวบ็ไซต์

แตล่ะวารสาร	เพื่อเลอืกบทความวจิยัทีตี่พมิพเ์ก่ียวกับโรคโควดิ-19	

ระหว่างเดือนมกราคม	ปี	2563	ถึงเดือนเมษายน	ปี	2564	และ 

มีจำานวนครั้งที่ถูกอ้างอิงมากที่สุด	 และสุดท้าย	 นำาบทความมา 

เรียงลำาดับเพื่อเลือกเพียง	5	บทความที่มีคนอ้างอิงสูงสุด

	 บทความ	5	อันดับแรก	เป็นการศึกษาผลจากการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19	 ต่อสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศทั้งสิ้น	 ซึ่งใน

ระยะเวลาเพียงปีกว่า	 บทความบางชิ้นถูกนำาไปอ้างอิงมากกว่า	

300	ครั้ง

 1. “Temporary reduction in daily global CO2 

emissions during the COVID-19 forced confinement
1
” 

(ถูกอ้างอิง 323 ครั้ง)

	 การศึกษาน้ีคาดประมาณการลดลงของการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์	ในช่วงที่มีการปิดประเทศและออกมาตรการ

ให้ประชาชนกักตัวอยู่บ้าน	 โดยพบว่า	การปล่อยก๊าซฯ	แต่ละวัน

ในระดับโลกลดลงถึง	17%	(ข้อมูล	ณ	ต้นเดือนเมษายน	ปี	2563)	

เมื่อเปรียบเทยีบกับคา่เฉลีย่ป	ี2562	คาดการณ์วา่	หากสถานการณ์

ระบาดกลับสู่ภาวะปกติภายในกลางเดือนมิถุนายน	 ปี	 2563	 

การปล่อยก๊าซฯ	 จะลดลง	 2-7%	 แต่ถ้ายังใช้มาตรการดังกล่าว

ต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี	2563	การปล่อยก๊าซฯ	จะลดลง	3-13%  

 2. “The short-term impacts of COVID-19 lockdown 

on urban air pollution in China
2
” (ถูกอ้างอิง 85 ครั้ง)

	 การศกึษาน้ีประเมินผลกระทบดา้นคณุภาพอากาศในเขตเมอืง

จากมาตรการลอ็กดาวน์ในประเทศจีน	โดยคำานวณคา่ดัชนีคณุภาพ

อากาศ	(Air	Quality	Index:	AQI)	และดูความเข้มข้นฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	(PM2.5)	โดยพบว่า	มาตรการล็อกดาวน์

ปีที่ 41 ฉบับที่  5 v  มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

Top 5 งานวิจัยโควิด-19 ด้านสังคมศาสตร์ ที่ถูกอ้างอิงมากที่สุด
สิรินทร์ยา พูลเกิด

sirinya.phu@mahidol.ac.th

ช่วยทำาให้คุณภาพอากาศดีขึ้น	โดยค่า	AQI	ในเมืองที่มีมาตรการ 

ล็อกดาวน์	ลดลงไป	19.84	 จุด	 (ค่า	PM2.5	ลดลงไป	14.07	ug/m
3
)	

นอกจากน้ี	 ยังพบค่า	 AQI	 ลดลงมากที่สุดในเมืองที่มีความเป็น

อตุสาหกรรมมากกวา่	รายไดส้งูกวา่	และมอีากาศเยน็กวา่	อยา่งไร

ก็ตาม	ระดบั	PM2.5	ในชว่งลอ็กดาวน์ของประเทศจีน	ยงัคงสงูกวา่

ระดับที่องค์การอนามัยโลกแนะนำาถึง	4	เท่า

 3. “Air pollution reduction and mortality benefit 

during the COVID-19 outbreak in China
3
” (ถูกอ้างอิง 

85 ครั้ง)

	 การศึกษาน้ีวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมลพิษทางอากาศ

และการเสียชีวิตจากสาเหตุที่ป้องกันได้	 ในช่วงที่ประเทศจีนใช้

มาตรการกักตัวขนาดใหญ่	โดยพบว่า	มาตรการที่เน้นจัดการการ

ระบาดของโรคโควดิ-19	สง่ผลให้คณุภาพอากาศของประเทศดขีึน้	

ซึ่งมีอิทธิพลสำาคัญในการช่วยลดการตายของคนจีนจากสาเหตุที่

ไมไ่ดม้าจากโรคโควดิ-19	คดิเปน็จำานวนทีม่ากกวา่จำานวนการตาย

จากโรคโควิด-19	(ตาย	4,633	คน	ณ	วันที่	4	พฤษภาคม	ปี	2563)

 4. “Current and future global climate impacts 

resulting from COVID-19
4
” (ถูกอ้างอิง 53 ครั้ง)

	 การศึกษาน้ีคาดประมาณการลดลงของการปล่อยก๊าซพิษใน

ระดับโลก	ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ระหว่างเดือน

กุมภาพนัธ์ถึงเดอืนมถุินายน	ป	ี2563	โดยพบวา่	การปลอ่ยออกไซด์

ของไนโตรเจนลดลงมากถึง	30%	ซึง่สง่ผลให้อากาศเยน็ลงในชว่ง

ระยะสัน้ๆ	ตอนตน้ป	ีซึง่แนวโน้มอากาศทีเ่ยน็ลงน้ี	เปน็ผลพวงจาก
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ภาพโดย:	Dimitry	B	บน	Unsplash	สืบค้นเมื่อ	5	พฤษภาคม	2564



การลดลงของการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 ที่ทำาให้เกิด

ภาวะโรคร้อน	 โดยคาดการณ์ว่า	สถานการณ์แพร่ระบาดนี้มีผล

โดยตรงต่อการทำาให้อุณหภูมิโลกเย็นลง	0.01+0.005°C	ภายใน

ปี	2573

 5. “Effective transmission across the globe: the 

role of climate in COVID-19 mitigation strategies
5
” 

(ถูกอ้างอิง 35 ครั้ง)

	 บทความน้ีอภิปรายประเด็นคำาถามว่า	การแพร่ของโรคโควิด-19	 

ลดลงในอากาศทีร่อ้นและชืน้จรงิหรือไม	่ซึง่จากการวเิคราะห์ชี้ ให้ 

เห็นว่า	 ฤดูกาลไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่จะทำาให้การแพร่ของโรค 

โควิด-19	ลดลง	แม้ว่าอากาศที่อุ่นขึ้นอาจจะช่วยลดการแพร่ได้ 

2/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 41 ฉบับที่ 5 v มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

	 ช่วงน้ี	 เลื่อนหน้า	 Instagram	 (IG)	 จะเจอแต่	 hashtag	 

#เท่ียวทิพย์	 ดูแล้วก็เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมท่ีสุดแล้ว	 

ในช่วงที่การระบาดของโรคโควิด-19	รุนแรง 

 “เทีย่วทพิย”์	ชวนให้คดิถึงทริปหน่ึงทีป่ระทบัใจ	ผู้เขยีนกำาลงั

ดรููปถ่ายรถบา้นทีจ่อดแวะขา้งทางเพื่อทำาอาหารเทีย่งกินระหวา่ง

เดนิทางไปเมือง	Cromwell	เมอืงแห่งผลไมข้องเกาะใต	้ประเทศ 

นิวซีแลนด์	เมื่อตอนปี	2560	เราสมาชิกร่วมทริป	4	คน	เช่ารถบ้าน 

ขนาด	6	คนนอน	ขับเท่ียวท่ัวเกาะใต้ของนิวซีแลนด์	ซ่ึงโชคดีมาก 

เพราะดูยังไงก็นอนได้แค่	 4	 คนกำาลังดี	 คือ	 คนแรกนอนช้ันสอง 

ของโซนคนขับรถ	 อีกสองคนนอนโซนโต๊ะกินข้าว	 และคนที่สี่

นอนโซนครัว	

	 เส้นทางขับรถเที่ยวไม่น่ากังวลเท่าจะใช้ชีวิตตลอด	 7	 วัน 

บนรถบ้านยังไงให้รอด	 เมื่อคนส่งรถสอนวิธีการปรับโต๊ะเป็น 

เตียงนอน	ระบบน้ำาดี	 น้ำาเสีย	 ไฟฟ้า	 แก๊ส	ทุกอย่างเสร็จอย่าง

รวดเร็ว	 และสมาชิกร่วมทริปก็ลืมทุกอย่างที่สอนอย่างรวดเร็ว

ไมแ่พกั้น	ความจรงิแลว้ขบัรถบา้นจะนอนที่ไหนก็ได	้แตก็่ยงัตอ้ง 

ลุ้นว่าตื่นมาจะเจอค่าปรับหรือไม่	 ดังน้ันการจอดนอนในที่ได้รับ

อนุญาต	เช่น	campsite	ของเอกชนและรัฐจะดีกว่า	

	 รถเช่าของเราติดป้าย	self-contained	คือ	มีห้องน้ำาและถัง 

เก็บน้ำาในตัว	จึงได้อภิสทิธ์ิตรงทีส่ามารถจอดรถในสถานทีว่วิสวย	

เที่ยวทิพย์ในยุค New normal 

สุภรต์ จรัสสิทธิ์
suporn.jar@mahidol.edu

ประชากรท่องโลก

ภาพโดย:	สุภรต์	จรัสสิทธิ์

บา้งเลก็น้อย	แตย่งัไมม่หีลกัฐานวจัิยบง่ชีช้ดัเจนวา่	สภาพอากาศ

ที่อุ่นขึ้นจะช่วยลดประสิทธิภาพการแพร่ของโรคนี้ ได้

	 แมว้า่บทความทัง้	5	เรื่อง	สะทอ้นให้เห็นถึงคณุคา่งานวจัิย	 

ทีต่อ้งทำาแขง่กับเวลา	เพื่อตอบสนองสถานการณข์องประเทศ

และโลก	แต่ก็ ไม่ได้หมายความว่า	บทความที่ถูกอ้างอิงน้อย	 

จะหมดความสำาคัญไป	 เพราะบทความกลุ่มน้ี	 อาจมีคุณค่า

ต่อการนำาไปใช้ ในบริบทที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า	เท่านั้นเอง
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รูประหว่างการเดินทางไปเมือง	Cromwell	นิวซีแลนด์	เมื่อปี	2560

ริมทะเลสาบ	แต่ไม่มีบริการห้องน้ำาหรือไฟฟ้าได้	แต่ห้องน้ำาในรถ 

ให้ ใช้ทุกวันคงไม่ไหวเพราะมีขนาดเล็กมาก	 และยังมีเรื่องการ

ทิ้งของเสียจากห้องน้ำาที่สร้างความตื่นเต้นว่า	 ใครจะได้สิทธ์ิ 

เทของเสียก่อน	 ดูแล้วเหมือนมีเรื่องยุ่งยากเยอะทีเดียวกับ 

การขับรถบ้านเที่ยว

	 แต่พอดูรูปถ่ายอีกรอบแล้วก็คิดว่า	 คงต้องกลับไปซ้ำาอีกคร้ัง 

เพราะยังประทับใจกับประสบการณ์นอนรถบ้านอยู่	 แล้วผู้อ่าน 

มีที่เที่ยวในใจเหมือนผู้เขียนแล้วหรือยัง

aaaaaaaaa

, ,



	 บทบาทผู้นำา	 ASEAN	 ประเมินจากผลการประชุมเมื่อวันที่	 24	

เมษายน	 2564	 ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง	 เมื่อ	 นายพล	 มิน	 ออง	 หล่าย	

แสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะยอมรับในหลักการตามข้อเสนอโดยไม่ใช้

ความรุนแรงต่อประชาชนเมื่อสถานการณ์สงบและวางใจได้เท่านั้น

	 ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนสำาหรับชะตากรรมพลเมืองเมียนมา	

54	 ล้านคน	 จากเหตุรัฐประหาร	ปัญหาเร่งด่วน	 เช่น	 ความยากจน	

การระบาดของโควิด-19	 ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ

ระหว่างชนกลุ่มน้อย	 โดยเฉพาะชาติพันธ์ุกะเหร่ียงที่ต้องการแยก 

เป็นรัฐอิสระ	 การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ โรฮีนจา	 สำาหรับผลกระทบ 

ในวงกว้างคือ	 ความมั่นคงของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	ไทยและมาเลเซีย	ได้รับผลกระทบมากกว่า

ประเทศอ่ืนๆ	 ในภูมิภาคอาเซียนเพราะจำานวนผู้ล้ีภัยและการลอบเข้า

ประเทศโดยอาศัยช่องทางธรรมชาติหลบหนีเข้าเมือง	 การตรวจจับ

และสง่กลบัถ่ินตน้ทางไม่ใชว่ธีิแก้ปญัหาที่ไดผ้ล	รวมทัง้การเปดิเจรจา 

ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนแทบจะหมดหนทาง 

เพราะผู้นำาการปฏิวัติแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเวทีผู้นำาอาเซียนจาก 

การประชุมเมื่อวันที่	24	เมษายน	ณ	กรุงจาการ์ตา	ว่าข้อเสนอต่างๆ	

จะปฏิบัติได้ต่อเมื่อสถานการณ์ในประเทศสงบเท่านั้น	

	 รัฐประหารเมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	ที่ผ่านมา	เป็นการแสดงท่าที

ขดัขวางอยา่งชดัเจนของผู้นำากองทพัตอ่การเรยีกร้องของประชาชน

เพื่อวถีิประชาธิปไตย	การปราบปรามดว้ยอาวธุรา้ยแรงตอ่ประชาชน

หลากหลายวัย	เพศ	และอาชีพ	ที่ออกมาประท้วง	จำานวนผู้เสียชีวิต

และผู้ที่ถูกจับเพิ่มจำานวนอย่างต่อเนื่อง	ณ	วันที่	4	พฤษภาคม	จาก

รายงานของ	 Assistance	 Association	 for	 Political	 Prisoners	

(AAPP)	มีผู้เสียชีวิต	769	ราย	ถูกจับ	4,737	ราย	ในจำานวนน้ี	3,677	ราย 

ยังถูกคุมขัง
1
 

	 ผู้นำากองทัพพยายามลดความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรค		

National	 League	 for	 Democracy	 (NLD)	 ที่ได้รับคะแนนเสียง 

ชนิดถล่มทลายในการเลือกต้ังท่ัวไปเมื่อพฤศจิกายน	 2563	 โดยอ้างเหตุ 

ให้คณะกรรมการกลางการเลือกต้ังสอบสวน	 การลงคะแนนเสียง 

ไม่โปร่งใสรวม	314	เขตเลือกตั้ง	แต่ไม่พบหลักฐานการทุจริตตามที่

ร้องเรียน	ในที่สุดทางเลือกที่เหลืออยู่คือ	การกระทำารัฐประหาร

	 การปฏิรูปการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยในเมียนมาไม่ใช่

เรื่องง่าย	 จากสาเหตุและอุปสรรครอบด้าน	 พลเมืองของประเทศ

ประมาณ	55	ล้านคน
2
	ประกอบด้วยชนหลากชาติพันธุ์รวม	134	กลุ่ม	

ในจำานวนน้ีรฐัแบง่เปน็กลุม่หลกัเพยีง	8	กลุม่เทา่น้ัน	ดว้ยเหตผุลความ

มั่นคงและการบริหารประเทศ	 โดยใช้พื้นที่การอยู่อาศัยเป็นเกณฑ์	 

ซึง่ในทางปฏิบตัมิคีวามขดัแยง้เรื่องภาษาและวฒันธรรมเฉพาะกลุม่
3
 

	 ความยุ่งยากภายในประเทศคือ	ความต้องการเป็นรัฐอิสระไม่ขึ้น

กับรัฐบาลกลาง	เช่น	กลุ่มชาติพันธุ์	กะเหรี่ยง	มีกองกำาลังติดอาวุธ	

เพราะต้องการแยกเป็นรัฐอิสระ	 การสู้รบเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ

ยาวนาน	แม้ว่าจะมีศักยภาพที่ด้อยกว่ากองทัพจากรัฐบาลกลางที่ใช้

วิธีการปราบปรามอย่างเด็ดขาด	การรื้อไล่และเผาบ้านเรือนชนกลุ่ม

น้อยโรฮนีจาในรัฐยะไขเ่ปน็อกีปจัจัยหน่ึงทีผู้่นำากองทพัไมเ่คยยอมรับ 

ประชากรกลุ่มน้ีเพราะถือว่าเป็นพลเมืองต่างศาสนา	 กองทัพใช้เป็น 

ข้ออ้างถึงความไม่พร้อมและไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลพลเรือนท่ีมี	 

ออง	 ซาน	 ซู	 จี	 เป็นผู้นำาแต่เพียงในนามเท่าน้ัน	 การเผาทำาลายที่

อยู่อาศัยและการผลักดันให้ออกนอกประเทศเป็นปัญหาที่องค์กร

นานาชาติเข้าแทรกแซง	เพราะถือว่าละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน	

	 หากยอ้นเหตกุารณ์ในประวตัศิาสตร์	ชนกลุม่น้อยเชือ้สายโรฮนีจา	

เปรียบเสมือนมรดกบาปในยุคอาณานิคมที่รัฐบาลอังกฤษกวาดต้อน

มาจากภาคตะวนัตกของรฐัเบงกอล	ประเทศอนิเดยี	(ปจัจุบนับางสว่น

แยกเปน็ประเทศบงัคลาเทศ)	เพื่อเปน็แรงงานราคาถูกสำาหรบัการทำา 

อุตสาหกรรมค้าไม้	 เมื่ออังกฤษปลดปล่อยเมียนมาเมื่อปี	 2491	 

ชนกลุ่มน้อยโรฮีนจายังคงตั้งถ่ินฐานทีเดิมจากรุ่นแรกสู่รุ่นลูกหลาน	

และไมไ่ดร้บัการยอมรบัให้เปน็พลเมอืงของชาต	ิเนื่องจากตา่งศาสนา

และวัฒนธรรม

	 เมยีนมาปกครองประเทศโดยรฐับาลทหารมาตัง้แตป่	ี2505	จนถึง	

ปี	2554	โดยเฉพาะภายใต้การปกครองของนายพลเนวิน	ระหว่างปี	

2505-2531	 เรืองอำานาจถึง	 26	 ปี	 เมียนมาอยู่ภายใต้การปกครอง

แบบรัฐบาลทหารจนถึงปี	 2554	 เร่ิมมีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง

การปกครองระบบประชาธิปไตย	และมีการเลือกตั้งทั่วไปในปี	2558	

ซึ่งพรรค	National	League	for	Democracy	(NLD)	ได้รับชัยชนะ

อย่างท่วมท้น	ออง	ซาน	ซู	จี	เข้ามาบริหารประเทศในฐานะหัวหน้า

พรรค	หลังจากที่ถูกกักบริเวณ	15	ปี	เพื่อลดบทบาททางการเมือง

	 การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังล่าสุดเมื่อพฤศจิกายน	ปี	2563	ออง	ซาน	ซู	จี	 

ได้รับชัยชนะอีกครั้ง	และเป็นสาเหตุที่ผู้นำากองทัพต้องทำารัฐประหาร

เพื่อเรียกคืนอำานาจ	เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ประชากรต่างแดน

รัฐประหาร ในเมียนมา

อมรา สุนทรธาดา
amara.soo@mahidol.ac.th
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ออสเตรีย: การเดินทางเข้าประเทศ 

สถานการณ์และมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19

	 เม่ือต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา	 ฉันได้เดินทางมายังเมือง

เวียนนา	ประเทศออสเตรีย	เพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยที่นี่

 ก่อนเดินทาง	 ฉันต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด-19	 แบบ	 PCR	

(Polymerase	Chain	Reaction)	ก่อนเดินทางเพื่อใช้ยืนยันกับ

สายการบิน	 และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนเข้าประเทศ 

ออสเตรีย	 ผลตรวจจะต้องมีอายุไม่เกิน	 72	 ชั่วโมง	 ฉันรู้สึก 

โล่งใจที่ผลออกมาเป็นลบ	(ไม่พบเชื้อโควิด-19)	ฉันจึงได้เดินทาง 

ตามกำาหนด	 โดยก่อนเดินทางจะต้องลงทะเบียนยืนยันการ 

เดินทางเข้าประเทศออสเตรียผ่านทางเว็บไซต์ก่อน

 ระหว่างการเดินทาง	ฉันต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา	

สายการบนิได้จัดเตรียมอปุกรณ์จำาเปน็ให้	ไดแ้ก่	หน้ากากอนามยั	

เจลแอลกอฮอล์สำาหรับล้างมือ	 และถุงมือยาง	 เที่ยวบินที่ฉัน

เดินทางมามีผู้ โดยสารประมาณ	70	คนเท่านั้น	การจัดที่นั่งของ 

ผู้ โดยสารจึงเว้นระยะห่างได้	 และถอดหน้ากากได้เฉพาะเวลา 

รับประทานอาหารเท่านั้น

 เมื่อเดินทางมาถึงเวียนนาแล้ว	 ฉันได้รับคำาแนะนำาจาก 

เจ้าหน้าที่ให้เดินทางตรงไปยังที่พักทันทีเพื่อทำาการกักตัวเป็น

เวลา	10	วัน	โดยวันที่เดินทางมาถึงนับเป็นวันที่	0	และให้เริ่มนับ

วนัที	่1	ในวนัถัดไป	เมื่อถึงวนัที	่5	ฉนัตอ้งไปตรวจหาเชือ้โควดิ-19	

หากไมพ่บเชือ้	ฉนัสามารถหยดุกักตวัไดท้นัท	ีเจา้หน้าทีแ่นะนำาให้

ฉนัไปซือ้อาหารจากรา้นคา้ในสนามบนิให้เพยีงพอสำาหรบั	10	วนั	

และให้เดินทางตรงไปที่พักทันที	

	 อย่างไรก็ตาม	 ฉันต้องเดินทางไปรับกุญแจจากสำานักงาน 

ของหอพักก่อน	 ซึ่งฉันได้ทำาการติดต่อไปแล้วล่วงหน้าและได้รับ

อนุญาตให้เข้าไปรับกุญแจได้	เจ้าหน้าที่ที่สำานักงานให้คำาแนะนำา

เพิ่มเติมเรื่องการนัดตรวจโควิด-19	 จากน้ันฉันจึงเดินทางไปที่

หอพักเพื่อทำาการกักตัว	 และทำาการนัดหมายไปตรวจโควิด-19	

ผ่านทางเว็บไซต์ต่อไป

 เมื่อกักตัวครบ 5 วัน	 ฉันตรงไปที่ จุดตรวจโควิด-19	 

ยื่นหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่และแจ้งว่าต้องการตรวจหาเชื้อ 

โควิด-19	 เนื่องจากกักตัวครบ	 5	 วัน	 และได้นัดหมายมาแล้ว

ล่วงหน้า	 เจ้าหน้าที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19	 ให้ฉัน	 เป็นการตรวจ

แบบ	Rapid	Antigen	Test	โดยการนำาของเหลวในจมกูไปตรวจ	

และทราบผลภายใน	15	นาที	ผลออกมาว่าไม่พบเชื้อ	เจ้าหน้าที่ 

พิมพ์ผลการตรวจให้ฉันด้วย	 โดยฉันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

ฉันได้รับการยืนยันว่าสามารถยุติการกักตัวและออกมาใช้ชีวิต

ประจำาวันได้

 สถานการณก์ารระบาด และมาตรการควบคมุการระบาด

โควิด-19 ที่ประเทศออสเตรีย

	 ปัจจุบันออสเตรียมีประชากรประมาณ	9	ล้านคน
1
	มีจำานวน

ผู้ติดเชื้อโควิด-19	สะสม	631,896	ราย	เสียชีวิต	10,392	ราย 

และรักษาหายแล้ว	 605,441	 ราย	 จำานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 

พุ่งสูงขึ้นวันละมากกว่า	 3,000	 ราย	 ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 

ที่ผ่านมา	โดยเฉพาะในเขตออสเตรียตอนล่าง	(Lower	Austria)	

และเมืองเวียนนา	 ทำาให้รัฐบาลประกาศปิดเมืองตั้งแต่วันที่	 

1	 เมษายน	 2564	 ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ในที่พักและ

ไม่พบปะสังสรรค์กัน	 และมีเพียงร้านค้าที่จำาเป็นเท่าน้ันที่เปิด 

ให้บรกิาร	(เชน่	ซปุเปอร์มาเก็ต	รา้นขายอาหารแบบห่อกลบับา้น 

ร้านขายยา)	 และต้องใส่หน้ากากเมื่อเข้าไปในร้านค้าเหล่าน้ี 

รวมถึงในอาคารและรถโดยสารสาธารณะ	 โดยการออกมา 

เดินเล่นท่ีสวนสาธารณะสามารถทำาได้ในช่วงปิดเมือง	 และไม่ได้ 

บังคับให้ ใส่หน้ากากหากอยู่นอกอาคารหรือสวนสาธารณะ	

มาตรการน้ี ไดถู้กผ่อนคลายเมื่อวนัที	่3	พฤษภาคมทีผ่่านมา	และ

ในวันที่	 19	 พฤษภาคมน้ีจะอนุญาตให้ โรงแรมและร้านอาหาร 

เปิดกิจการสามารถเข้าไปน่ังรับประทานที่ ร้านได้ 	 เปิด 

โรงภาพยนตร์	 ฟิตเนส	 สระว่ายน้ำา	 และสวนสนุก	 รวมถึงกฎ 

การเดนิทางจากผู้ทีม่าจากประเทศใน	EU	ก็จะมกีารเปลีย่นแปลง
2
 

เนื่องจากล่าสุดจำานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือเฉลี่ยวันละ

ประมาณ	1,300	รายเทา่น้ัน	(ขอ้มลู	ณ	วนัที	่9	พฤษภาคม	2564)
3
 

และมีแนวโน้มว่าจะลดลงอีก	 นอกจากน้ียังมีการฉีดวัคซีนแล้ว 

กว่า	361	ล้านโดส	ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ	2	โดสแล้วมีจำานวนกว่า	

966,000	คน	คิดเป็นร้อยละ	10.9	ของประชากรทั้งประเทศ
4

	 หากเทียบอัตราการติดเชื้อในออสเตรียและในประเทศไทย

ในปัจจุบันแล้ว	 จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของออสเตรียน้ันถือว่า

แย่กว่ามาก	 แต่การเข้าถึงการตรวจหาเชื้อได้ง่ายและการเร่ง

ฉดีวคัซนีโดยไมม่คีา่ใชจ่้าย	ทำาให้รัฐบาลมคีวามมัน่ใจวา่สามารถ

ควบคุมสถานการณ์ได้และผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มในที่สุด	

1
	Austria	Population	(2021)	-	Worldometer.	(2021).	Worldometer.	https: 

	 //www.worldometers.info/world-population/austria-population/	
2
	Osterreich	Werbung.	(2021).	Latest Information on the Coronavirus 

 Situation in Austria.	https://www.austria.info/en/service-and-facts/ 

	 coronavirus-information
3
	Austria	COVID:	631,896	Cases	and	10,392	Deaths	-	Worldometer.	 

	 (2021).	Worldometer.	 https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

	 country/austria/
4
	Coronavirus	 (COVID-19)	 Vaccinations	 -	 Statistics	 and	 Research.	 

	 (2021).	 Our World in Data.	 https://ourworldindata.org/covid- 

	 vaccinations?country=AUT/พระราชวัง	Schonbrunn	ซึ่งไร้ผู้คนในช่วงปิดเมืองที่ผ่านมา

ภาพโดย:	รีนา	ต๊ะดี



5/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 41 ฉบับที่ 5 v มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

เวทีวิจัยประชากรและสังคม

aaaaaaaaa

ความเปราะบางของแรงงานสูงอายุไทย

เฉลิมพล แจ่มจันทร์
chalermpol.cha@mahidol.edu

	 ขอ้มลูจากโครงการสถานการณ์และแนวโน้มสภาพการทำางาน

ของผู้สูงอายุไทย:	 การวิเคราะห์จากข้อมูลการสำารวจระดับ

ประเทศ
1
	 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัย

มหิดล	 พบแนวโน้มการทำางานของผู้สูงอายุไทยที่ลดลงในช่วง	

15	ปีที่ผ่านมา	จากข้อมูลในไตรมาส	3	ของแต่ละปี	ร้อยละของ 

ผู้มีงานทำาอายุ	60	ปีข้ึนไปในประเทศลดลงจากร้อยละ	38.9	ในปี	 

2547	เป็นร้อยละ	34.5	ในปี	2562	ซ่ึงแนวโน้มดังกล่าวตรงข้ามกับ 

สิ่งที่ควรจะเป็นในสังคมไทยที่กำาลังจะเป็นสังคมสูงอายุโดย

สมบูรณ์	 ท่ีมีจำานวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนโดยท่ีจำานวนมากยังคงมี

สุขภาพดีและมีแนวโน้มอายุยืนยาวกว่าในอดีต

	 การยังมีงานทำาและสามารถคงอยู่ในตลาดแรงงานท่ียาวนานข้ึน 

ของผู้สูงอายุ	 เพื่อให้มีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ทาง

เศรษฐกิจ	 (โดยเฉพาะกลุ่มอายุ	 60-64	 ปี	 ที่จำานวนมากไม่ใช่

เพยีงต้องพึง่พาตนเอง	แตย่งัคงตอ้งเปน็เสาหลกัหารายได้ ให้กับ

ครอบครัว)	จึงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมและสนับสนุน	อย่างไรก็ตาม	

ข้อมูลสถิติและข้อค้นพบจากการศึกษาที่ผ่านมาจำานวนหน่ึง 

ได้สะท้อนให้เห็นว่า	 แรงงานสูงอายุไทยยังคงประสบกับ 

ข้อจำากัด	 “ความเปราะบาง”	 ที่เก่ียวข้องกับการทำางานอยู่ใน

หลายเรื่อง	ซึง่ผู้เขยีนจะยกเป็นตัวอยา่งบางประเด็นในบทความน้ี

	 เรื่องแรก	 ความเปราะบางจากความจำาเป็นที่ทำาให้ยังคง

ต้องทำางาน	แม้ไมพ่รอ้ม	ในทีน้ี่	หมายถึง	ความจำาเปน็ทีย่งัตอ้งหา

เลีย้งตนเอง	หาเลีย้งสมาชกิคนอื่นในครอบครวั	หรอื	ใชห้น้ีสนิทีย่งั 

ตดิคา้ง	ซึง่ในประเดน็น้ี	การศกึษาการโอนทางเศรษฐกิจระหวา่ง

รุ่นประชากรในสังคมสูงอายุไทยท่ีจัดทำาข้อมูลบัญชีกระแสการโอน 

ประชาชาติ	 (National	Transfer	Account:	NTA)
2
	ของไทย 

ในปี	 2560	 ได้แสดงข้อมูลที่ชัดเจนว่าผู้สูงอายุไทย	 60-69	 ปี	

ไม่ใช่ผู้พึ่งพิง	 แต่เป็นผู้ ให้การจุนเจือทางเศรษฐกิจแก่สมาชิกใน

ครัวเรือนคนอื่นๆ	มากกว่า	หลายคนจึงยังคงต้องทำางานเพื่อหา

รายได้แม้อาจจะไมต้่องการหรือไมพ่รอ้มในหลายดา้น	โดยเฉพาะ	

ดา้นสขุภาพ	ซึง่จากขอ้มูลการสำารวจประชากรสงูอาย	ุพ.ศ.	2560	

โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ	(สสช.)	พบว่า	มีเพียงประมาณ	3	ใน	5 

ของผู้สูงอายุที่ยังคงทำางานที่รายงานว่า	“สุขภาพดีถึงดีมาก”

	 เรื่องท่ีสอง	ความเปราะบางจากการไม่มีหลักประกันคุ้มครอง 

การทำางานอยา่งเหมาะสม	แรงงานสงูอายเุกือบรอ้ยละ	90	เปน็ 

กลุ่มแรงงานนอกระบบ	 ที่มีสถานภาพการทำางานในลักษณะ 

การทำางานหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวท่ีไม่มีลูกจ้าง	และการช่วยเหลือ 

กิจการของครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	 โดยเฉพาะในภาค

การเกษตร	 การค้าขายหรือบริการทั่วไป	 ซึ่งข้อมูลจากการ

สำารวจแรงงานนอกระบบ	พ.ศ.	2563	โดย	สสช.	พบ	3	ปัญหา

หลักการทำางานที่แรงงานสูงอายุประสบมากที่สุด	ได้แก่	ปัญหา

ค่าตอบแทน	 (ที่อาจจะน้อยหรือไม่เป็นธรรม)	 ปัญหางานหนัก	 

(ที่อาจจะไม่เหมาะกับอายุและสภาพร่างกาย)	 และปัญหางาน

ขาดความต่อเน่ือง	 (ที่อาจจะไม่มีความมั่นคงและขาดความ 

ต่อเนื่องของรายได้)	ตามลำาดับ

	 เรื่องที่สาม	 ความเปราะบางจากการเปล่ียนแปลง	 โดย

เฉพาะการเปลีย่นแปลงในตลาดแรงงานจากความตอ้งการทกัษะ

ใหม่ๆ 	ทีจ่ำาเปน็ตอ่การทำางานในยคุปจัจุบนัและอนาคต	อยา่งเชน่

ในยคุโควดิ-19	ทีท่กัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามจำาเปน็

เพิ่มมากขึ้นในการทำางาน	 การสำารวจการมีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	พ.ศ.	 2561	 โดย	สสช.	

พบว่า	แรงงานสูงอายุ	60	ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นมีมาก 

ถึงร้อยละ	 71.9	 ซึ่งแรงงานสูงอายุกลุ่มน้ี	 จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยง 

ต่อการถูกเลิกจ้าง	หรือสูญเสียงานจากการที่ไม่สามารถปรับตัว

เข้ากับบริบทการทำางานที่เปลี่ยนไป

	 นอกจาก	 3	ประเด็นที่หยิบยกมาข้างต้น	 ความเปราะบางที่

แรงงานสูงอายุต้องประสบน่าจะยังมีอีกหลายเรื่อง	 หน่ึงในน้ัน	

น่าจะเป็น	 “วยาคติ”	 หรือ	 การเลือกปฏิบัติที่เป็นผลมาจากวัย 

ที่อาจจะมีต่อแรงงานสูงอายุ	 จากนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงาน 

ในที่ทำางาน	 หรือแม้แต่จากสมาชิกในครอบครัว	 ที่ส่วนหนึ่งอาจ 

มองว่าวัยสูงอายุ	 เป็นวัยที่ผู้สูงอายุควรหยุดทำางาน	 พักผ่อน 

อยูบ่า้น	หรือออกจากงานมาชว่ยดแูลสมาชกิคนอื่นในครอบครัว 

ซึ่งในอนาคตตามที่เกร่ินไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องของบทความน้ี	 ใน 

การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทยได้ทำางานและมีงานทำาท่ียาวนานข้ึน 

การขจัดหรือบรรเทาความเปราะบางและอคติทางสังคมที่มี 

ต่อการทำางานของผู้สูงอายุเหล่าน้ี	 การส่งเสริมความพร้อมใน

การทำางานและความสามารถในการปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลง

ของงานในอนาคตให้กับผู้สูงอายุ	 เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายในสังคม 

ต้องช่วยกันคิด	ทำา	และสนับสนุน

ที่มา:	 ประมวลจากการสำารวจแรงงานนอกระบบ	พ.ศ.	2563

1	
เฉลิมพล	แจ่มจันทร์	และสุภรต์	จรัสสิทธิ์.	 (2564).	สถานการณ์และแนวโน้ม 

	 สภาพการทำางานของผู้สูงอายุไทย:	 การวิเคราะห์จากข้อมูลการสำารวจระดับ 

	 ประเทศ.	(เอกสารทางวชิาการ/	สถาบันวจัิยประชากรและสงัคม	มหาวทิยาลยั 

	 มหิดล;	หมายเลข	535)
2
	เฉลิมพล	แจ่มจันทร์	สุภรต์	จรัสสิทธิ์	และ	ณัฐณิชา	ลอยฟ้า.	(2562).	การโอน 

	 ทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในสังคมสูงอายุไทย.	(เอกสารทางวิชาการ/ 

	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล;	หมายเลข	491)

46.3%
51.0%

12.9%

53.7%
49.0%

87.1%

รวมทั้งหมด (37.9 ล้านคน) อายุ 15-59 ปี (33.2 ล้านคน) อายุ 60 ปีขึ้นไป (4.7 ล้านคน) 

แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ

แรงงานไทย	พ.ศ.	2563
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ผู้สูงอายุคนหนึ่งในสถานการณ์ โควิด-19

 ทุกวันน้ีผมติดตามข่าวการแพร่ระบาดของโควิด-19 

เหมือนคนติดยาเสพติด

	 โควิด-19	 ระลอกใหม่กำาลังโจมตีประเทศไทยอย่างหนัก	 วันท่ี 

ผมเขียนบทความน้ี	(14	พฤษภาคม	2564)	มีผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสตัวน้ี 

สะสมถึงเกือบแสนคนแล้ว	วันสองวันมานี้	มีผู้ที่ป่วยจนต้องเข้า

รับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นถึงวันละประมาณ	 2	 พันคน 

ในจำานวนผู้ป่วยหนักมีรายที่อาการหนักมากถึงขั้นต้องใช้ 

เครื่องช่วยหายใจเป็นจำานวนเกินหลัก	400	คนแล้ว

	 ผมสนใจตัวเลขจำานวนผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยหนักมาก 

ถึงขั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	ผมวาดภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 

โควดิ-19	วา่ต้องมีความเปน็พเิศษ	ทัง้สถานที	่เครื่องมอื	อปุกรณ	์

และบุคลากรที่เก่ียวข้อง	 แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไป

ใกล้ชิดกับผู้ป่วยต้องแต่งกายด้วยชุดที่มิดชิดรัดกุม	 เพื่อป้องกัน

ตนเองไม่ให้ตดิเชือ้	ชดุที่ใสเ่หมอืนชดุของมนุษยอ์วกาศ	รา่งกาย

ของคนทำางานที่ต้องอยู่ ในชุดที่ปิดมิดชิดอย่างน้ัน	 คงจะร้อน

อบอ้าวและทรมาน	 ชุดอย่างน้ันจะสวมใส่หรือเปลี่ยนแต่ละที 

คงลำาบากยากเย็นมากทีเดียว

	 ผมเคยได้ยินตัวเลขจำานวนเครื่องช่วยหายใจที่มีอยู่ ใน

ประเทศไทย	แต่จำาไม่ได้ว่ามีกี่เครื่อง	แต่พอจะรู้ว่าเรามีอยู่อย่าง 

จำากัด	 ถ้าตัวเลขผู้ป่วยหนักที่ต้องรับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 

วันละ	2	พันรายเช่นนี้	อีกไม่กี่วันประเทศไทยคงต้องประสบกับ

ภาวะวิกฤติอย่างแน่นอน	 ห้องและเตียงสำาหรับผู้ป่วยโควิด-19	

เครื่องมือ	อุปกรณ์	และบุคลากรพิเศษเหล่านี้	จะมีเพียงพอที่จะ

รองรับผู้ป่วยอาการหนักเหล่านี้หรือไม่

	 เมื่อปีที่แล้วผมโทรศัพท์คุยกับเพื่อนที่ลงหลักปักฐานอยู่ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เพื่อนเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์โควิด-19	

ที่นั่นค่อนข้างน่ากลัว	คนอเมริกันติดเชื้อและผู้ป่วยมีอาการหนัก 

พร้อมๆ	 กันเป็นจำานวนมาก	 โรงพยาบาลมีคนป่วยเต็มไปหมด	 

เจ้าหน้าทีม่ไีมเ่พยีงพอทีจ่ะรับมือกับผู้ปว่ยทีท่ะลกัเขา้โรงพยาบาล

เหมือนเขื่อนแตก	เพื่อนเล่าว่าใครติดเชื้อแล้วป่วยถึงขั้นต้องเข้า

โรงพยาบาล	 พอนำาส่งที่ทางเข้าโรงพยาบาลแล้วก็กล่าวอำาลา 

กันได้เลย	เพราะจะไมม่ีโอกาสไดเ้ห็นกันอกี	แมแ้ตร่า่งกายทีห่มด

ลมหายใจไปแล้ว

	 ทกุวนัน้ีผมดขูา่ววกิฤตโิควดิ-19	ในประเทศอนิเดยีอยา่งสลด 

หดหู่ใจ	 จนไม่อยากติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศน้ี 

อีกแล้ว...แต่ก็อดไม่ได้

	 ผมได้แต่ภาวนาขออย่าให้ โควิด-19	 ยกระดับความรุนแรง 

จนเป็นวิกฤติเกิดขึ้นกับคนไทยเลย...เพี้ยง

 คุณฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง

	 ระยะน้ี	(กลางเดอืนพฤษภาคม	2564)	เจอหน้าใครก็มกัจะถาม

กันวา่	“ฉดีวคัซนีแลว้หรือยงั”	สำาหรับผมเมื่อถูกถาม	ก็จะตอบวา่	

“นัดฉีดแล้ว	ได้คิวนัดวันที่	11	เดือนหน้า”	มีคนหนึ่งมองหน้าผม

ด้วยแววตาสงสัย	 แล้วถามกลับว่าทำาไมผมฉีดช้าจัง	 เพราะเขา

ฉีดไปครบแล้วทั้ง	 2	 เข็ม	 ผมได้ตอบไปด้วยน้ำาเสียงเจียมตัวว่า	

ลูกชายของผมเป็นคนจองคิวให้ตามระบบ	 ผ่านแอปพลิเคชัน	

“หมอพร้อม”	ได้คิวฉีดเวลา	15.00	น.	วันที่	11	มิถุนายน	2564	

ที่โรงพยาบาลพุทธมณฑล

	 ผมจองควิไดต้ัง้แต	่2	อาทติยท์ีแ่ลว้	ลำาพงัตวัเองคงไมม่ปีญัญา

และความกระตือรือร้นที่จะจองคิวฉีดวัคซีน	 ลูกชายของผม 

ทั้งครอบครัวมาจากกรุงเทพฯ	มาจัดการทุกอย่างให้	เขาใช้เวลา 

ไม่นาน	คนรุ่นใหม่จะคุ้นเคยกับการใช้แอปพลิเคชัน	โทรศัพท์มือถือ	 

และการใช้อินเทอร์เน็ตกว่าคนรุ่นผมมาก

	 ผูส้งูอายอุยา่งผมจัดอยู่ในกลุม่เปราะบางทีจ่ะไดรั้บวคัซนีเปน็

ลำาดับแรกๆ	 กลุ่มน้ีจะได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา	 ตามคิวที่ได้

จองไว้ตั้งแต่	1	มิถุนายนเป็นต้นไป

	 ผู้สูงอายุค่อนข้างเปราะบางเพราะถ้าติดเชื้อโควิด-19	 แล้ว	

เสี่ยงที่จะมีอาการป่วยหนักและเสียชีวิตสูง	 จริงๆ	 แล้วผม 

ไม่อยากอยู่ในกลุ่มที่ ได้ลำาดับความสำาคัญในการฉีดวัคซีนก่อน 

คนวัยอื่นเลย	 ผู้สูงอายุควรอยู่ ในลำาดับความสำาคัญหลัง 

คนวัยทำางาน	 โดยเฉพาะคนใช้แรงงานท่ีต้องออกไปทำางานนอกบ้าน 

คนมรีายไดน้้อย	คนทีต่อ้งพบปะผู้คนมากมาย	เชน่	คนขบัรถเมล	์

คนขับรถแท็กซี่	แรงงานรับจ้าง	พ่อค้า	แม่ค้า	พวกเขาเหล่านั้น 

มีโอกาสเสี่ยงสูง	 และถ้าติดเชื้อ	 ชีวิตของพวกเขาก็จะได้รับ 

ผลกระทบอย่างมาก	 ผู้มีรายได้น้อยมักอยู่กันอย่างแออัดใน 

ที่อยู่อาศัยที่คับแคบ	 ยากต่อการรักษาระยะห่างทางสังคม	 

เมื่อตดิเชือ้แลว้ก็อาจนำาเชือ้ไปแพร่ให้กับคนในครอบครัวตอ่ไปอกี

	 ผมเชื่อว่าพวกเราจะผ่านพ้นวิกฤติน้ี ไปได้	 ผมยังมองโลก 

ในแง่ดี	วันหนึ่งอีกไม่นานคนไทยจะมีภูมิคุ้มกันซึ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้น

โดยธรรมชาติหรือจากวัคซีน	 หรือไวรัสโควิด-19	 จะกลายพันธ์ุ

ให้ลดความดุร้ายลง	 ในอนาคต	โควิด-19	อาจจะกลายเป็นเชื้อ

ไข้หวัดธรรมดาๆ	ที่เป็นกันทั่วไปก็ได้

ภาพโดย:	ปราโมทย์	ประสาทกุล
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 ผู้สูงอายุจะมีความสขุในสถานการณ์ โควิด-19 ได้อย่างไร

	 ผมรู้ตัวว่าเมื่อมีอายุถึงวัยน้ี	 ผมก็มีเวลาที่จะมีชีวิตเหลืออีก 

ไม่นาน	วันเวลาผ่านไปเร็วมาก	ปีหน่ึงมี	52	สัปดาห์	ผมสังเกตว่า

เดี๋ยวนี้	แต่ละสัปดาห์ผ่านไปเร็วเหลือเกิน

	 ในประชากรและการพัฒนาฉบับก่อน	 ผมได้รวบรวมหลัก 

ปฏิบัติ	 15	 ข้อ	 เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีพลังมา 

นำาเสนอไว้	มีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งถามผมว่า	ผมปฏิบัติตามได้กี่ข้อ	

ผมตอบว่าทำาได้เกือบทุกข้อ	แต่ทำาได้ ในระดับที่มากน้อยต่างกัน	

บางขอ้ทำาไดน้้อย	เชน่	ไมกิ่นมากเกินไป	ไมน่ิ่งอยูกั่บทีน่านเกินไป	

บางข้อทำาได้ดีมาก	เช่น	ไม่สูบบุหรี่	ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

อย่างไรก็ตาม	 การมีหลักปฏิบัติให้ยึดถือไว้ก็ช่วยเตือนใจให้เรา

ดูแลสุขภาพตัวเองอยู่เสมอ

	 เพื่อนชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งส่ง	“อาหารเพื่อความคิด”	มาให้

ผมทางอีเมลบ่อยๆ	 วันน้ีเขาส่งความคิดของศาสตราจารย์ด้าน

สรีรวทิยา	(Physiology)	ชื่อดงัชาวรสัเซยีมาให้อา่น	ศ.พาฟลอฟ	

กล่าวว่า	 “ความสุขเป็นความลับอย่างเดียวของสุขภาพ”	 และ	

“ความสุขกับสุขภาพมีความเชื่อมโยงกันโดยธรรมชาติ” 

	 ศ.พาฟลอฟ	ให้ข้อคิดมา	10	ข้อว่าเราจะทำาตัวให้มีความสุข 

มากขึ้นเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างไร	 ผมขอนำาข้อคิด 

บางอย่างมาสรุปไว้ โดยไม่เรียงเป็นข้อๆ	ดังนี้ครับ

 ถ้าคุณอายุ 65-85 ปี เราควรจะเข้าใจว่า...

	 คุณไม่ใช่ซุปเปอร์แมนอีกต่อไปแล้ว	 อย่าโหมทำางานหนัก 

ตลอดทั้งวัน	 คุณควรมีชีวิตอยู่อย่างสงบ	 คุณภาพชีวิตของคุณ 

ขึ้นอยู่ กับจิตใจของคุณ	 อย่าทำาตัวให้เป็นคนแปลกแยกใน

ครอบครัว	 ควรมองคนในแง่ดี	 การเรียนรู้ยังเป็นเรื่องจำาเป็น	 

ให้ความสนใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ	 กล้าทำาในส่ิงท่ีคุณสนใจอย่างเช่น	 

การใช้อินเทอร์เน็ต	 ชอปปิงออนไลน์	 พึ่งตัวคุณเองย่อมดี

กว่าพึ่งคนอื่น	 มีความเชื่อมั่นในตนเอง	 เรียนรู้และแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์	 สถานะและเกียรติยศเป็นเพียงเปลือกนอกที่ 

ห่อหุ้มความดีงามของคณุ	สำานึกในบุญคณุของทกุคนและสิง่ตา่งๆ	

ขอบคุณครอบครัว	การงานและเพื่อนฝูง	ยิ้มไว้เสมอ	อย่าจริงจัง

กับชีวิตมากเกินไป	มีอารมณ์ขันและทำาชีวิตให้มีแต่เรื่องหัวเราะ	

ความสขุสดุยอดคอืการทีม่คีนดูแลคณุ	ถ้าไมม่คีนดูแล	คณุก็ดแูล

ตวัเอง	พกัผ่อน	ออกกำาลงักาย	กินอาหารดีๆ 	กินอาหารทีม่คีณุคา่ 

ทางโภชนาการ	 ฝกสมองของคุณด้วยวิธีที่สนุกและต่ืนเต้น	 

อย่าไปกังวลกับเรื่องใหญ่ระดับชาติที่คุณไม่สามารถจัดการได้	

อย่าเป็นคนแก่ช่างโกรธ	อย่าเป็นคนจู้จี้ขี้บ่น

	 ตอนน้ีผมกำาลังสร้างสมดุลระหว่างเรื่อง	 4	 เรื่องของตัวผม	 

1)	ปอ้งกันตัวเองไม่ให้ตดิเชือ้ไวรัส	2)	ทำางานให้เสรจ็สิน้ตามเวลา

ที่ตั้งใจ	 3)	 ติดต่อกับญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงตามสมควร	 และ	 

4)	รักษาสภาพจิตใจตัวเองให้มีความสุข

	 ในเรื่องสุดท้ายที่จะทำาให้ตัวเองมีความสุขน้ี	 ผมจะทดลอง 

นำาประเด็นที่	 ศ.พาฟลอฟแนะนำาไปปฏิบัติตาม	 ผมคิดว่าข้อคิด

เหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ทำาให้ผมมีความสุขซึ่งจะนำาไปสู่การมี

สุขภาพที่ดีของผมนะครับ

aaaaaaaaa

24	มกราคม	2564

	 “ผมเป็นผู้อ่านที่เอาเปรียบคณะผู้จัดทำาจดหมายข่าว

ประชากรและการพัฒนาเป็นอย่างมากที่ได้แต่อ่านจดหมาย

กระดาษเพียงฝ่ายเดียว	 โดยไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆ	

และทางทา่นก็สง่มาให้อา่นเปน็ประจำาโดยไมม่ขีอ้รงัเกียจใดๆ

เลย	จึงขอขอบพระคุณมา	ณ	โอกาสนี้	และจากสถานการณ์ 

โควิดผมต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัด	 และวุ่นวายกับชีวิตประจำาวัน

ผ่านไลน์	และเฟซบุ๊ก	ที่เข้ามาแทนที่การอ่านหนังสือกระดาษ	

ทำาให้ผมเหินห่างหนังสือที่ผมชอบ	 รวมถึงจดหมายข่าวของ

สถาบันฯ	 วันน้ี ได้อ่านจดหมายข่าวในรูปแบบสื่อกระดาษ	 

ปีที่	40	ฉบับที่	4	ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายที่อัดแน่น 

ด้วยความรู้ต่างๆ	 จากผลงานวิจัย	 ซึ่งเหมือนกันทุกฉบับที่ 

ผมได้อ่านมาเป็นเวลาหลายปี	 แต่เมื่อถึงหน้ากลางคอลัมน์ 

ที่ท่านอาจารย์ปราโมทย์รับผิดชอบ	 ขอบอกเลยนะครับว่า 

ผมชอบมากทุกฉบับ	 เพราะอ่านแล้วสบายใจอาจจะเป็นเคมี

ตรงกัน	เนื่องจากเป็น	สว.	(สูงวัย)	เหมือนกัน	อ่านหน้ากลาง

ขวาก็ทราบทันทีว่า	 ผมคงไม่มีโอกาสได้อ่านผ่านกระดาษ 

ต่อไปอีกแล้ว	 รู้สึกเสียดาย	 เพราะใจจริงคิดว่าการอ่าน 

โดยมือจับกระดาษพลิกทีละหน้าให้อรรถรสมากกว่าการจ้ิม 

แล้วเลื่อน	แต่มันเป็นสัจธรรมที่ต้องมีเปลี่ยนแปลง

	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ	 และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 

มา	ณ	โอกาสนี้ครับ

ผศ.เฉลิมพร	อภิชนาพงศ์”

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

เก็บความ...เสียงสะท้อนจากผู้อ่าน

	 การหกลม้สำาหรับเดก็	อาจเปน็บท

เรยีนเพื่อสัง่สมประสบการณ์ให้มคีวาม

อดทน	 แต่หากเกิดกับผู้สูงอายุอาจ 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	 คุณภาพชีวิต	 

เกิดความพกิารหรอือนัตรายถึงชวีติได้

	 การหกล้มในผู้สูงอายุ	 เกิดจาก

ปัจจัยสภาพร่างกายของผู้สูงอายุเอง

เช่น	 กระดูกหรือกล้ามเน้ือไม่แข็งแรง	

มปีญัหาการทรงตวั	ปญัหาสายตา	การ

กินยาทีอ่อกฤทธ์ิตอ่จิตประสาททำาให้ง่วงซมึ	และสภาพแวดลอ้ม 

ภายในบ้านที่ ไม่เหมาะสม	 หากเกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มอันตราย 

ถึงชีวิต	 ป้องกันได้ด้วยการลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ต่อการหกล้ม	ด้วยการออกกำาลังกายแบบง่าย	ช่วยฝึกความยืดหยุ่น 

ของข้อ	 เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเน้ือและการทรงตัว	

ให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลสามารถนำาไปปฏิบัติได้ที่บ้านโดยไม่ต้อง 

พึ่งผู้เชี่ยวชาญ	 ช่วยให้ผู้สูงอายุดำาเนินชีวิตประจำาวันอย่าง 

มีความสุขและมีอายุยืนยาว

ยากันล้ม: 

คู่มือป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

หนังสือน่าอ่าน
ด้านประชากร นงเยาว์ บุญเจริญ

nongyao.bun@mahidol.ac.th

ที่มา:	ธัญญรัตน์	อโนทัยสินทวี	(บรรณาธิการ).	(2563).	ยากันล้ม:	คู่มือป้องกัน 

	 การหกล้มในผู้สูงอายุ.	กรุงเทพฯ:	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 

	 (มส.ผส.).	
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	 การหลงตัวเอง	(narcissism)	คือการแสวงหาความพึงพอใจ 

จากการทะนงตน	หรือการยกย่องว่าตนสำาคัญกว่าผู้อื่น	ต้นกำาเนิด 

ของคำาว่า	 narcissism	 มาจาก	 Narcissus	 อันเป็นชื่อของ 

ชายหนุ่มในตำานานกรีกโบราณ	 ที่ตกหลุมรักเงาของตนเอง 

ในหนองน้ำา	 จึงได้แต่เฝ้ามองชื่นชมหน้าของตนเองทั้งวันทั้งคืน 

จนกระท่ังกลายเป็นดอกไม้ไปในท่ีสุด	(ดังรูป)	ดังน้ัน	คนหลงตัวเอง	 

(narcissist)	คือ	ผู้ที่ใส่ใจ	หลงใหล	และชื่นชม	กับภาพลักษณ์

และคุณลักษณะของตนเองเป็นที่สุด

	 โรคหลงตัวเอง	(Narcissistic	Personality	Disorder	-	NPD)	

อันเป็นการหลงตัวเองที่มากเกิน	ได้ถูกชี้ ให้เห็นเป็นครั้งแรกในปี	

1898	โดย	Havelock	Ellis	ว่าเป็นความผิดปกติทางบุคลิกภาพ 

ต่อมาในปี	 1914	 จึงเข้าไปอยู่ในแบบจำาลองทางจิตวิทยาของ 

ฟรอยด์เกี่ยวกับการหลงตัวเอง	(Freud’s	on	Narcissism)

	 เกณฑ์ที่ใช้ ในการวินิจฉัยโรคหลงตัวเอง	ได้แก่

 u โอ้อวดว่าตนเป็นคนสำาคัญ

 u หมกมุ่นเพ้อฝันถึงความสำาเร็จ	อำานาจ	ความฉลาด	ความ 

	 	 สวยงาม	หรือความรักบริสุทธิ์

 u เชื่อว่าตนเองเป็นหน่ึงเดียวและสำาคัญ	 จึงสมาคมเฉพาะ 

	 	 คนพิเศษเช่นตนหรือสูงกว่า

 u ต้องการให้สรรเสริญตลอดเวลา

 u เชื่อว่าตนเองควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ	 และผู้อื่น 

	 	 ควรเชื่อฟังตนด้วย

 u ชอบเอาเปรียบผู้อื่น

 u ขาดความร่วมรูส้กึ	(ไม่เขา้ใจความรูส้กึ	ความต้องการ	และ 

	 	 ความจำาเป็นของผู้อื่น)

 u มีนิสัยอิจฉาตาร้อน	และคิดว่าคนอื่นก็เป็นเช่นเดียวกัน

 u มีพฤติกรรมหรือทัศนคติที่หยิ่งยโส	โอหัง

	 สำาหรับผู้ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลงตัวเอง	จะต้องเข้าเกณฑ์

อย่างน้อย	5	ข้อขึ้นไป
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รางวัลอีกโนเบล วรชัย ทองไทย
varachai.tho@mahidol.ac.th

การหลงตัวเอง

รางวัลอีกโนเบล:	รางวัลที่ขบขัน	แต่ชวนให้คิด

	 ถึงแม้ว่าจะมีเกณฑ์ที่ทำาใหต้ัดสินได้ว่า	ใครเป็นคนหลงตัวเอง

ก็ตาม	แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมองเห็นหลักเกณฑ์เหล่านี้	เพราะ

คนหลงตวัเองก็มสีว่นดอีื่นๆ	ทีอ่าจทำาให้มองขา้มขอ้เสยีน้ี ไป	เชน่	 

ความเป็นผู้นำา	มีระเบียบวินัย	มีเสน่ห์	ฉลาด	และประสบความสำาเร็จ

	 อย่างไรก็ตาม	 ถ้าได้คบกันจนเป็นคู่รักไปแล้ว	 ก็ยังสามารถ

มองหาสัญญาณของคนหลงตัวเองได้เช่นกัน	 ซ่ึงสัญญาณเหล่าน้ี	 

ได้แก่	

 u	 มีเสน่ห์เมื่อแรกพบ	

 u	 ครอบงำาการสนทนาด้วยการพูดแต่เรื่องตัวเอง	

 u	 ต้องการให้สรรเสริญ	

 u	 ขาดความร่วมรู้สึก	

 u	 มีเพื่อนน้อย	

 u	 ชอบกระแนะกระแหน	

 u	 ครอบงำาและละเมิดทางอารมณ์	

 u	 หลีกเล่ียงการผูกมัดและนอกใจไม่ซื่อสัตย์	

 u	 คิดว่าตนเองถูกเสมอและไม่ยอมขอโทษ	

 u	 ขวัญเสียเมื่อรู้ว่าจะถูกเลิก	

 u	 จะแก้แค้นถ้าถูกเลิก

	 ถ้าเราต้องการเลิกกับคนหลงตัวเอง	แบบบัวไม่ให้ช้ำา	น้ำาไม่ให้ขุ่น	 

ก็ต้องกระทำาสิ่งต่อไปนี้คือ

 u ต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า	เราสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้

 u กระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ร่วมรู้สึกกับเรา

 u สร้างเครือข่ายสนับสนุนในกลุ่มเพื่อนและครอบครัว	 

	 	 เพื่อช่วยเตือนให้เห็นความจริง

 u กระตุ้นให้คู่รักไปพบจิตแพทย์

 u ตนเองก็ควรพบจิตแพทย์ด้วย

	 จะเห็นได้ว่า	 การเป็นคนรักกับคนหลงตัวเองย่อมทำาให้เกิด 

ทุกข์	 และยิ่งยากขึ้นไปอีกที่จะเลิกกับคนหลงตัวเอง	 ดังน้ัน	 

สิ่งที่ดีที่สุดคือ	หลีกเลี่ยงที่จะไม่ต้องคบกันเลยตั้งแต่แรก	ซึ่งเรา

จะต้องมีความสามารถที่จะรู้ ได้ว่า	 คนไหนเป็นคนหลงตัวเอง	

เมื่อได้เห็นครั้งแรก	 โดยไม่ต้องมองหาสัญญาณ	 ที่ต้องใช้เวลา

นานในการสังเกต

	 ดว้ยเหตน้ีุ	นักวจัิยชาวแคนาดาและอเมรกัิน	2	คน	(Miranda	

Giacomin	 และ	 Nicholas	 Rule)	 ที่ ได้ร่วมมือกันทำาวิจัย 

จนได้ผลลัพธ์ว่า	“คิ้วสามารถบอกได้ว่า	ใครเป็นคนหลงตัวเอง”	

จึงได้รับรางวัลอีกโนเบล	สาขาจิตวิทยาไปในปีล่าสุด	(2563)

aaaaaaaaa

ที่มา:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_William_ 

	 Waterhouse_Echo_And_Narcissus.jpg	สบืคน้เมื่อ	14	มกราคม	2564

รูป	Echo	and	Narcissus	วาดโดย	John	William	Waterhouse
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ มนสิการ กาญจนะจิตรา
manasigan.kan@mahidol.edu
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หนุ่มสาวทั่วโลก ชะลอการมีลูกจากพิษโควิด-19

อตัราการเกิดทีล่ดลงในวนัน้ี	อาจเปน็จุดเริม่ตน้ของการลดอยา่ง

รวดเร็วและต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

 วิกฤติโควิด-19 จะเร่งการเข้าสู่สังคมสูงอายุ

	 การเกิดที่ลดลงจากโควิด-19	 จะทำาให้หลายประเทศก้าวสู่ 

การเป็นสังคมสูงอายุเร็วข้ึน	 เพราะขนาดกำาลังแรงงานจะลดลง 

อย่างรวดเร็วจากการเกิดที่น้อยลง	 ภายหลังการเกิดวิกฤติ	

หนทางสำาคญัทีเ่ศรษฐกิจจะฟืน้ตวักลบัมาเดนิหน้าตอ่ไปไดอ้ยา่ง

มั่นคง	 จำาเป็นต้องพึ่งกำาลังแรงงานที่จะเป็นพลังหลักในการ 

ขับเคลื่อนประเทศต่อไป	ดังน้ัน	การเกิดท่ีลดลงน้ีจะส่งผลอย่างย่ิง 

ต่อประเทศ	 โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงในการ

เยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ	 ยิ่งวิกฤติน้ียืดเยื้อยาวนานเท่าไร	

ค่าใช้จ่ายรัฐบาลจะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น	 ในขณะที่แนวโน้มการเกิด

ก็จะยิ่งลดลง

 แนวทางกระตุ้นการเกิดช่วงโควิด-19

	 หลายประเทศมีมาตรการส่งเสริมการเกิดอยู่แล้วจากแนวโน้ม 

การเกิดที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง	 แต่ภายหลังการเกิดโควิด-19	

หลายประเทศได้เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการ	 เช่น	 ประเทศ

สิงคโปร์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการมีมาตรการที่หลากหลายในการ 

กระตุ้นให้คนสร้างครอบครัว	 ได้เพิ่มมาตรการเพื่อเพิ่มเงิน

สนับสนุนจำานวน	3,000	ดอลลาร์สิงคโปร์	 (ราว	70,000	บาท)	

สำาหรับเด็กเกิดใหม่จนถึงเดือนกันยายน	 2565	 โดยหวังว่า 

แรงจูงใจน้ีจะช่วยกระตุ้นให้ครอบครัวตัดสินใจมีลูกโดยไม่ต้อง

รีรอ	 นอกจากน้ัน	 ยังมีการผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่าง

สำาหรับคู่รักที่ต้องการจัดงานแต่งงานในช่วงน้ี	 โดยอนุญาตให้ 

จัดงานขนาดเล็กไม่เกิน	100	คนได้

 อนาคตประเทศไทย

	 สำาหรับประเทศไทย	มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเหลือ

ประชากรไมถึ่ง	35	ลา้นคนภายในอกี	80	ปขีา้งหน้า
2
	ซึง่ภายหลงั

การเกิดวิกฤติโควิด-19	นี้	เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าตัวเลขอาจลดลง

ยิ่งกว่านั้น	ดังนั้น	การมาเยือนของโควิด-19	น่าจะเป็นสัญญาณ

เตือนให้ประเทศไทยเอาจริงเอาจังกับปัญหาทางประชากรที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้	 และเริ่มดำาเนินการมาตรการเพื่อ

ส่งเสริมการสร้างครอบครัวของคนรุ่นใหม่	 รวมถึงการศึกษา

แนวทางด้านประชากรอื่นๆ	เชน่	การพจิารณาการนำาเขา้พลเมอืง

อย่างจริงจัง

	 แนวโน้มเด็กเกิดน้อยเปน็ปรากฏการณ์ทางประชากรทีห่ลาย 

ประเทศท่ัวโลกกำาลังประสบ	 โดยเฉพาะในยุโรปและเอเชียตะวันออก 

ที่ประสบกับปัญหาน้ีมานานนับหลายทศวรรษ	 และเมื่อเกิด

เหตกุารณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19	เมื่อตน้ป	ี2563	

ที่ผ่านมา	ส่งผลให้การลดลงของการเกิดชัดเจนยิ่งขึ้น

 ประเทศที่มีลูกน้อยอยู่แล้ว มีลูกน้อยลงไปอีก

	 ปีที่เกิดการระบาดของโควิด-19	ทั่วโลก	กลายเป็นปีที่หลาย

ประเทศทัว่โลกประสบกับอตัราการเกิดทีต่่ำาทีส่ดุในประวตัศิาสตร์	

เช่น	 ในประเทศอิตาลีพบว่าอัตราการเกิดลดลง	 22%	 ในเดือน

ธันวาคม	2563	ซึ่งเป็นระยะเวลาครบ	9	เดือนภายหลังการเกิด

การระบาดพอดี	ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสเองก็ประสบกับอัตรา

การเกิดต่ำาสุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่	2	

	 ในประเทศฝ่ังเอเชียก็เช่นกัน	 ประเทศจีนพบว่าในปี	 2563	

อตัราการลงทะเบยีนเกิดลดลงถึง	15%	ในขณะทีป่ระเทศสงิคโปร	์

เกาหลีใต	้และไต้หวนัทีม่อีตัราการเกิดต่ำาเป็นอนัดบัตน้ๆ	ของโลก 

อยู่แล้ว	ต้องประสบกับปัญหาการเกิดท่ีลดลงอย่างรวดเร็วภายหลัง 

การระบาดของโควดิ-19	อตัราการเจริญพนัธ์ุของประเทศไตห้วนั

ในปีล่าสุดได้ตกลงมาต่ำากว่า	 1	 แล้ว	 นั่นหมายความว่า	 ผู้หญิง 

วัยเจริญพันธุ์ของไต้หวันขณะนี้	มีลูกโดยเฉลี่ยน้อยกว่า	1	คน

ที่มา:	Bosley,	C.	&	Jamrisko,	M.	(2021,	March	14)
1	

 แค่ชะลอตัวชั่วคราว หรือลดลงถาวร?

	 อัตราการเกิดท่ีลดลงในช่วงการระบาดของโควิด-19	 น้ี	 ยังไม่ 

เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นเพียงการชะลอการมีบุตร	 เพื่อรอให้ผ่านพ้น

วกิฤตน้ีิ ไปก่อน	หรอืเปน็การตัดสนิใจทีจ่ะลดการมบุีตรอยา่งถาวร	

อยา่งไรก็ตาม	การระบาดในคร้ังน้ี	น่าจะสง่ผลในระยะยาวไมม่าก

ก็น้อย	 เพราะนอกจากคู่สมรสในปัจจุบันจะลดหรือชะลอการมี 

ลูกแล้ว	 คนที่กำาลังอยู่ในวัยเร่ิมต้นครอบครัวยังมีโอกาสในการ

สร้างครอบครัวน้อยลง	เช่น	คนโสดอาจมีโอกาสพบปะคนใหม่ๆ	

และพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตยากขึ้นจากมาตรการ

ล็อกดาวน์	การทำางานจากที่บ้าน	และการต้องลดชีวิตทางสังคม	

ส่วนคนที่มีคู่แล้วก็อาจต้องเลื่อนการแต่งงานออกไป	 ซึ่งการ

แต่งงานช้าลง	มักจะส่งผลต่อการตัดสินใจมีลูกในอนาคต	ดังนั้น	

1	
Bosley,	C.	&	Jamrisko,	M.	(2021,	March	14).	Global	baby	drought 

	 of	Covid-19	crisis	risks	population	crunch.	Bloomberg.	https://www. 

	 bloomberg.com/news/articles/2021-03-14/global-baby-drought-of- 

	 covid-19-crisis-risks-population-crunch
2
	Vollset,	 S.	 E.	 et	 al.	 (2020).	 Fertility,	 mortality,	 migration,	 and	 

	 population	scenarios	for	195	countries	and	territories	from	2017	to 

	 2100:	a	forecasting	analysis	for	the	Global	Burden	of	Disease	Study. 

 The Lancet,	396(10258),	1285-1306.



10/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 41 ฉบับที่ 5 v มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

โสดมาราธอน

	 ความโสด	 สำาหรับใครบางคนเป็นสิ่งที่น่าหวงแหนและควรจะ 

รักษาไว้เพื่ออิสรภาพส่วนบุคคล	 การครองโสดหรือการเลื่อน 

การแตง่งานให้ยาวนานออกไปสง่ผลกระทบตอ่โครงสร้างประชากร 

เพราะทำาให้มีลูกช้าลง	 ช่วงเวลาที่ผู้หญิงคนหน่ึงจะมีลูกสั้นลง	 

จนส่งผลต่อจำานวนการเกิดให้ลดลงตามไปด้วย	

	 ระยะเวลาการครองโสดประเมินด้วย	 “อายุโสดเฉลี่ยเมื่อ 

แรกสมรส”	 (singulate	 mean	 age	 at	 marriage)	 ซึ่งหมาย

ถึง	 จำานวนปีเฉลี่ยที่ประชากรมีชีวิตอยู่ก่อนการแต่งงานคร้ังแรก	

หรือ	พูดง่ายๆ	ว่า	อายุเฉลี่ยเมื่อแต่งงานครั้งแรกนั่นเอง	แนวโน้ม 

การครองโสดที่ยาวนานขึ้นเป็นปรากฏการณ์ทางประชากรที่พบ 

ได้แทบทุกประเทศทั่วโลก	 ผู้เขียนจึงอดสงสัยไม่ได้ว่า	 ประชากร 

ชาติใดจะครองโสดยาวนานที่สุดในโลก 

	 ข้อมลูจากสหประชาชาติ
1
	แสดงใหเ้หน็ว่า	ผูห้ญงิชาวสโลวีเนยี 

ครองโสดนานที่สุด	 พวกเธอจะแต่งงานตอนอายุเฉลี่ย	 34.1	 ปี	 

ผู้หญิงในประเทศแถบยุโรปจะครองโสดยาวนานกว่าผู้หญิงใน 

ภูมิภาคอื่นๆ	 ส่วนผู้หญิงในเอเชียที่ครองโสดนานที่สุดคือ	 สาวๆ	

ชาวเกาหลีใต้	พวกเธอจะตัดสินใจแต่งงานเมื่ออายุเฉลี่ย	 31.5	ปี	

ผู้ชายส่วนมากจะครองโสดนานกว่าผู้หญิง	 ผู้ชายในสาธารณรัฐ 

เอสโตเนียครองโสดนานที่สุดเฉลี่ย	 36.3	 ปี	 รองลงมาคือ	 ผู้ชาย

ชาวสโลวีเนีย	 (35.9	 ปี)	 ในขณะที่ผู้ชายชาวเกาหลีใต้ก็ครองโสด

นานที่สุดในเอเชียเช่นกัน	(33.9	ปี)	

	 วฒันธรรมการทำางานของคนไทยมกัไมเ่ก้ือหนุนให้คนทีแ่ต่งงาน

และมีลูกบริหารจัดการเวลาได้อย่างเป็นมิตรต่อครอบครัวนัก	 

น่ีจึงเป็นเหตุผลหน่ึงที่ผู้ชายและผู้หญิงมักจะครองโสดกันไปนานๆ	

เพราะเมื่อแตง่งานแลว้พวกเขาหรอืเธอจำาเปน็ตอ้งสละวถีิชวีติเดมิ	

และให้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่	ข้อมูลจากสำามะโนประชากร

และเคหะ	พ.ศ.	2553	พบว่า	ประชากรไทยชายและหญิงแต่งงาน

ครั้งแรกเมื่ออายุ	28.3	และ	23.7	ปี	ตามลำาดับ
2

	 คนโสดที่เป็นสุขมีให้เห็นอยู่รอบกาย	พวกเขาและเธอสามารถ 

จัดสรรเวลาทำากิจกรรมอินเทรนด์ใหม่ๆ	 อย่างการฝึกเล่นเซิร์ฟสเก็ต 

บอร์ด	 วิ่งมาราธอนรอบดึก	 ดูซีรีย์รวดเดียวจนจบซีซัน	 เดินทาง

ท่องเที่ยวต่างประเทศโดยฉับพลัน	 ปีนเขาทุรกันดาร	 หรือจะปลูก

ต้นไม้จนล้นบ้าน	แล้วถ่ายภาพลงอินสตาแกรม	...ไม่โสดทำาไม่ได้นะ...

ประชากรประชุมกัน

	 สมาคมนักประชากรไทยร่วมกับสถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัด	 “ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์ 

แห่งชาติ	 2564”	 เมื่อวันศุกร์ที่	 30	 เมษายน	 2564	 โดยมี 

วตัถุประสงคเ์พื่อเปน็เวทีให้สมาชกิ	และผู้ทีส่นใจเก่ียวกับการศกึษา 

ทางด้านประชากรได้มีโอกาสพบปะ	แลกเปล่ียนความคิดเห็น	ความรู้ 

ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ	ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยทางด้าน

ประชากรทีท่ำากันในรอบปทีีผ่่านมา	การประชมุคร้ังน้ีประกอบดว้ย

กิจกรรมหลัก	 3	 กิจกรรม	 คือ	 ปาฐกถาศาสตราจารย์	 ดร.วิศิษฐ์	

ประจวบเหมาะ	หัวขอ้	“การปรับตัวทางประชากรหลังโควดิ-19”	

การเสวนาวชิาการในประเดน็	“เมื่อโรคเปล่ียนโลก:	โควดิ-19	กับ

ภาวะการเกิด	ตาย	ยา้ยถ่ิน”	และการนำาเสนอบทความวจัิยจำานวน 

ทั้งสิ้น	 22	 บทความ	 มีนิสิต	 นักศึกษา	 คณาจารย์	 และนักวิจัย 

จากสถานศึกษา	หน่วยงานต่างๆ	เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	124	คน

	 การประชุมวิชาการฯ	 คร้ังน้ี	 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของ 

การประชุมแบบพบปะซึ่งหน้าในห้องประชุม	 มาเป็นการประชุม

แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

โควิด-19	 ที่กำาลังระบาดเป็นระลอกที่สามในประเทศ	 นับเป็น 

การประชมุวชิาการฯ	แบบออนไลน์ครัง้แรกของสมาคมฯ	ซึง่สำาเรจ็

ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยดี

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเปน็ประจำาทกุวนัพธุ	เวลา	12.30-13.30	น.	ณ	สถาบนัวจัิยประชากร

และสังคม	 สนใจกำาหนดการเสวนาแต่ละเดือน	 สามารถดูรายละเอียด

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

IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

ครั้งที่ 1127	“Towards	health	equity	in	India:	operationalising	

a	human	rights	based	approach”	Abhijit Das,	7	เม.ย.	64

ครั้งที่ 1128	“การยืมเงินของโครงการวิจัยจากเงินโครงการวิจัย	 และ

เงินรายได้สถาบันฯ”	คุณจารุวรรณ	จารุภูมิ,	21	เม.ย.	64

ครั้งที่ 1129	“มองครอบครัวไทย	พ.ศ.	2583	ด้วยระเบยีบวธีิ	Scenario	

planning”	 ผศ.ดร.ภูเบศร์	 สมุทรจักร,	 ผศ.ดร.ศุทธิดา	 ชวนวัน	 และ

ผศ.ดร.จงจิตต์	ฤทธิรงค์,	28	เม.ย.	64

ครั้งที่ 1130	“การจัดประเภทถนนสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรกับทุกคน”	

ดร.จตุพิงศ	์พาราพนัธกุล	วศิวกรโยธาชำานาญการ	กรมทางหลวงชนบท,	

5	พ.ค.	64

ครั้งที่ 1131	“นโยบายนำาเข้าแรงงานต่างชาติของไทย	 (ทั้งแรงงาน

ระดับล่างและแรงงานที่มีทักษะ)	 มีหรือไม่?	 เวทีน้ีมีคำาตอบ”	 รศ.ดร.	

กฤตยา	อาชวนิจกุล	และ	ผศ.ดร.สักกรินทร์	นิยมศิลป์,	12	พ.ค.	64

ครั้งที่ 1132	“Saving	 the	 face	 of	 the	 Arabah:	 How	migrant	

workers	from	Thailand	help	to	protect	the	appearance	of	ethnic	

purity	 in	an	 Israeli	agricultural	 settlement”	Matan Kaminer 

(Fellow, Martin Buber Society, Hebrew University of Jerusalem), 

19	พ.ค.	64

ครั้งที่ 1133	“เศรษฐศาสตร์สถาบันในระบบสุขภาพไทย”	 อาจารย์	

ดร.ภาคภูมิ	 แสงกนกกุล	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	 

26	พ.ค.	64

เกาะตดิสถานการณป์ระชากร จงจิตต์ ฤทธิรงค์
jongjit.rit@mahidol.edu
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	 สืบค้นเมื่อ	1	พฤษภาคม	2564
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	 ศูนย์ศตวรรษิกชน	 ขอแบ่งปันเร่ืองเล่าของ	 คุณตาเกษม	

รักษาพล	ซึ่งมีอายุครบ	101	ปี	เมื่อเดือนมีนาคม	2564	ที่ผ่านมา	

ปจัจุบนัยงัคงมรีา่งกายแขง็แรงสมวยั	

กินง่ายอยู่ง่ายและพอเพียง	มีอารมณ์

ขันและมีพื้นฐานจิตใจที่เบิกบานเป็น

ยาชูกำาลังชั้นยอด	 ถูกห้อมล้อมด้วย

ความรกัความอบอุน่ของลกูและหลาน

ในครอบครัวกว่าสิบคน	 ที่ยังคงแวะ

เวยีนกันมาดแูลมาพดูคยุกับคณุตาอยู่

เสมอ	

	 ในยามว่างคุณตาเกษมจะเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ประจำาบ้าน	 

โต๊ะเก่า	 เก้าอี้เก่า	 หรือตู้เตียงเก่าๆ	 ถูกนำามาดัดแปลงใหม่	 

จนกลายเปน็ชิน้งานทีม่เีพยีงหน่ึงเดยีวในโลก	คณุตาภาคภูมใิจกับ 

ผลงาน	DIY	(do	it	yourself)	ของตัวเองมาก	คุณตามักจะแต่งบท 

ลิเกร้องและรำาสดๆ	ให้ลูกหลานได้อมยิ้มไปตามๆ	กัน	และยังคง	

“เกษมหรรษา”เป็นกำาลังใจให้ลูกหลานตลอดมา

อ่านเรื่องเต็มได้ที่	เว็บไซต์ศูนย์ศตวรรษิกชน

11/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 41 ฉบับที่ 5 v มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

ชวนอ่าน

สถิติน่ารู้

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น
pannawatthuenklin@gmail.com

มุมศตวรรษิกชน
เกษมหรรษา จันทราส่องแสง

 กาญจนา เทียนลาย
kanchana.tha@mahidol.ac.th

ครัวเรือนผู้สูงอายุในประเทศไทย

u ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นอย่างมาก	 ส่งผลต่อ 

	 การเปลี่ยนแปลงครัวเรือนในประเทศไทยด้วย

u “ครัวเรือนผู้สูงอายุ”	 หมายถึง	 ครัวเรือนที่มีสมาชิกอายุ	 

	 60	ปีขึ้นไปในครัวเรือนอย่างน้อย	1	คน

u ในปี	 2539	 มี	 “ครัวเรือนผู้สูงอายุ”	 ประมาณร้อยละ	 30 

	 ตอ่มาในป	ี2561	เพิม่ขึน้เปน็รอ้ยละ	43	ของครัวเรอืนทัง้หมด

u ในขณะเดียวกันครัวเรือนที่	 “ไม่ใช่ครัวเรือนผู้สูงอายุ”  

	 มีแนวโน้มลดลง

u ครัวเรือนไทยอยู่ลำาพังคนเดียวมากขึ้น	 ทั้งผู้สูงอายุ	 

	 และวัยทำางาน

u ผู้สูงอายุอยู่ลำาพังกับผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นด้วย	
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ที่มา:	 โครงการรูปแบบการอยูอ่าศยัของผู้สงูอายไุทยในเขตเมอืง	เพื่อสนับสนุน 

	 การมทีีอ่ยูอ่าศยัและการดแูลทีเ่หมาะสม	วเิคราะห์จากขอ้มูลสำารวจภาวะ 

	 เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	พ.ศ.	2539	และ	2561

ตารางแสดงร้อยละของรูปแบบการอยู่อาศัย

ของครัวเรือนไทย	พ.ศ.	2539	และ	2561

    ปี  ปี

    2539 2561

 ครัวเรือนผู้สูงอายุ 29.5 42.6

	 1)	อยู่ลำาพังคนเดียว	 2.3	 6.5

	 2)	อยู่เฉพาะผู้สูงอายุ	 2.1	 6.2

	 3)	อยู่กับเด็ก	 1.4	 2.1

	 4)	อยู่กับวัยทำางาน	 9.5	 17.2

	 5)	อยู่กับวัยทำางาน	 14.2	 10.6	

	 	 และเด็ก	

   จำานวน 4.4 9.2 

  (ล้านครัวเรือน)  

    ปี  ปี

    2539 2561

 ไม่ใช่ครัวเรือนผู้สูงอายุ 70.5 57.4

	 1)	วัยทำางาน	 6.4	 13.6

	 	 อยู่ลำาพังคนเดียว 

	 2)	วัยทำางานอยู่กับ	 20.0	 23.6

	 	 วัยทำางาน 

	 3)	วัยทำางาน	 44.1	 20.2

	 	 อยู่กับเด็ก	

   จำานวน 10.6 12.4 

  (ล้านครัวเรือน) 
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c 15	มี.ค.	64	ผศ.ดร.ปิยวัฒน์	เกตุวงศา	หัวหน้าศูนย์	TPAK	และโครงการการขยายผลต้นแบบการส่งเสริม 
กิจกรรมทางกายในโรงเรียน	 “โรงเรียนฉลาดเล่น”	 พร้อมทีมวิจัย	 นำาเสนอรายงานความก้าวหน้า 

การดำาเนินโครงการฯ	รอบ	6	เดือน	และหารือการจัดทำาความร่วมมือต่อผู้บริหาร	ม.มหิดล	ณ	อาคาร

สำานักงานอธิการบดี	ม.มหิดล	c 17	มี.ค.	64	รศ.ดร.อารี	จำาปากลาย	และคณะ	ร่วมประชุมระดมสมอง
เพื่อจัดทำายุทธศาสตร์และแผนการดำาเนินงานของสถาบันฯ	ปี	2564-2568	ณ	สถาบันฯ	c 19	มี.ค.	64	
โครงการการตอ่ยอดการขยายผลตน้แบบการสง่เสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน	“โรงเรียนฉลาดเลน่”	

โดย	ผศ.ดร.ปยิวฒัน์	เกตวุงศา	และ	โครงการสมารท์มหิดล	สมารท์ฟาร์มเมอร์	สมาร์ทกาญจนบรีุ:	โมเดล

ไทรโยคแห่งความสุข	โดย	นางวรรณี	หุตะแพทย ์	และ	รศ.ดร.ศิรินันท์	กิตติสุขสถิต	นำาเสนอโครงการ

ต่อผู้บริหาร	ม.มหิดล	เพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำาสังคม	ประจำาปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2564	ณ	อาคารสำานักงานอธิการบดี	ม.มหิดล	c 24	มี.ค.	64	รศ.ดร.สุรีย์พร	พันพึ่ง	และคณะ	 
จัดประชุม	 “การหาแนวทางการนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรใน

ระดับชุมชน	เขตทวีวัฒนา”	ณ	สถาบันฯ	รูป	1	c 29-30	มี.ค.	64	ผศ.ดร.ปิยวัฒน์	เกตุวงศา	และคณะ	
จัดประชมุเชงิปฏิบตักิารโรงเรยีนต้นแบบสง่เสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการมกิีจกรรม

ทางกาย	“โรงเรียนฉลาดเล่น:	Active	school”	ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบ

แบบ	4PC	ให้กับโรงเรียน	78	โรงเรียน	ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	อำานาจเจริญ	c 31	มี.ค.	64	
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	และมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม	จัดกิจกรรม	

LOVE	U	CLUB	ในหัวข้อ	Sharing	experiences,	acknowledging	learnings	of	Sakura	Science	

Program	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมอบรม	ณ	สถาบันฯ	c 31	มี.ค.	64	รศ.ดร.ศิรินันท์	
กิตตสิขุสถิต	และคณะ	รว่มประชมุสมัมนาผู้บรหิารสถานสงเคราะห์	18	แห่ง	เพื่อนำาเสนอผลการตดิตาม 

และประเมินผลของการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข	 

ณ	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านอุดรธานี	รูป	2	c 5	เม.ย.	64	ผศ.ดร.จรัมพร	โห้ลำายอง	และ	ผศ.ดร.ศุทธิดา 
ชวนวัน	ผู้นำากระบวนการในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดลำาดับประเด็นสำาคัญด้านสังคมสูงวัย	

เพื่อการจัดทำาแผนวิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม	(ววน.)	ปี	2566-2570	ให้แก่	สกสว.	ณ	อาคาร

เอสเอ็ม	ทาวเวอร์	กรุงเทพฯ	c 8	เม.ย.	64	รศ.ดร.อารี	จำาปากลาย	ทีมบริหาร	และบุคลากร	ต้อนรับ 
ผศ.ดร.มรกต	 ไมยเออร์	 ผอ.สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	 และคณะ	 ในโอกาสเข้าพบเพื่อ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการทำางาน	ณ	สถาบันฯ	รูป	3	c 8	เม.ย.	64	รศ.ดร.อารี	จำาปากลาย  
และคณะ	ต้อนรับ	น.ส.กรกช	มีชำานาญ	จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

และคณะ	 จากงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	 ม.มหิดล	 เข้าติดตามผล 

การดำาเนินงาน	ประจำาปี	2563	ณ	สถาบันฯ	c 9	เม.ย.	64	สถาบันฯ	จัดกิจกรรม	“การตรวจสุขภาพ 
ประจำาปี	 2564”	 เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสคัดกรองโรคเบื้องต้น	 สามารถประเมินภาวะสุขภาพ	 

รวมถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ	 และส่งเสริมให้บุคลากรดูแลสุขภาพอย่างสม่ำาเสมอ	 ณ	 สถาบันฯ	 

c 27-28	เม.ย.	64	รศ.ดร.เฉลมิพล	แจ่มจันทร	์และ	อ.ดร.ณปภัช	สจันวกุล	ร่วมเปน็วทิยากรในการประชมุ
วชิาการระดบันานาชาตด้ิานเวชศาสตรผู้์สงูอายแุละวทิยาการสงูวยั	หัวขอ้	“Impact	of	COVID-19	on	

ASEAN	Ageing	Society”	จัดโดย	ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม	(ACAI)	

ณ	โรงแรมพลูแมน	คิงเพาเวอร์	รางน้ำา	กรุงเทพฯ	c 29	เม.ย.	64	Dr. Dyah Anantalia Widyastari 

ผู้แทนคณะทำางาน	Thailand	Report	Card	ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย	

รว่มกับ	สสส.	นำาเสนอขอ้มูลกิจกรรมทางกายของเดก็ไทย	ในการประชมุ	2021	Taiwan	International	

Conference	on	Physical	Activity	and	Exercise	Science	Asian	Kids	and	Youth	Physical	

Activity	Special	Forum	รูปแบบออนไลน์	c 30	เม.ย.	64	สมาคมนักประชากรไทย	ร่วมกับสถาบันฯ	
จัดงานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ	 2564	 ปาฐกถาเรื่อง	 “การปรับตัวทางประชากร	 

หลังโควิด-19”	 โดย	ศ.นพ.เกียรติ	 รักษ์รุ่งธรรม	 และเสวนาวิชาการเรื่อง	 “เมื่อโรคเปล่ียนโลก:	 โควิด-19 

กับภาวะการเกิด	 ตาย	 ย้ายถ่ิน”	 และนำาเสนอบทความวิจัย	 22	 บทความ	 รูปแบบออนไลน์	 รูป	 4  

c 30	เม.ย.	64	ผศ.ดร.ปยิวฒัน์	เกตุวงศา	นำาเสนอขอ้มูลการสำารวจดา้นกิจกรรมทางกาย	ในการประชมุ
หารือกรอบเน้ือหารายงานสถานการณ์ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 

ต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง	และระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง	จัดโดย	กลุ่มเทคโนโลยีและระบาดวิทยา	 

กองโรคไม่ติดต่อ	รูปแบบออนไลน์	
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