
	 ในขณะที่ โลกกำ�ลังต่อสู้กับก�รแพร่ระบ�ดของโรคที่มี 

คว�มรุนแรงต่อชีวิต	 มีก�รกระจ�ยอย่�งกว้�งขว�งและมีผล 

ตอ่ระบบส�ธ�รณสขุโลก	เร�คงปฏเิสธไม่ไดว้�่ขณะนี	้โควดิ-19	 

ได้รบกวนวิถีชีวิต	“ปกติ”	ของเร�หล�ยๆ	คน	ตั้งแต่เด็กจนถึง 

ผู้ใหญ่	 ผู้สูงอ�ยุ	 และได้เปล่ียนแปลงสังคม	 ส่ิงแวดล้อม	 และ

คว�มเป็นเมือง	ทั้งในด้�นบวกและลบควบคู่กันไป

	 จากรายงานจำานวนผู้ติดเชื้อและการเสียชีวิตจากโควิด-19	 

ทั้งในและต่างประเทศ	 พบว่า	 จำานวนที่สูงที่สุดอยู่ในเมืองใหญ่ๆ	

ซึ่งส่วนหน่ึงมาจากข้อจำากัดที่ไม่สามารถจัดการให้ประชากรเมือง 

โดยเฉพาะคนย้ายถ่ินท่ีอยู่กันอย่างหนาแน่น	 ท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสม 

การอยู่อาศัยในบ้านหรือชุมชนที่แออัด	ไม่มีการระบายอากาศที่ดี 

ย่อมทำาให้ โควิด-19	สามารถแพร่กระจายได้อย่างง่าย	และแพร่เช้ือ 

ไปยังผู้คนเป็นจำานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว	

	 ตัวชี้วัดระดับความเป็นเมืองมีวิธีการวัดในหลากหลายมิติ	

เช่น	 ด้านประชากรศาสตร์	 วัดด้วยจำานวนและความหนาแน่น

ของประชากร	ด้านเศรษฐศาสตร์วัดด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

และการกระจายรายได้	ด้านสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมวัดด้วย

คุณภาพชีวิตกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม	 ด้านภูมิศาสตร์วัดด้วย 

การใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมนอกภาคเกษตร	 ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับคำาถาม 

การวิจัยที่เกิดขึ้นในศาสตร์ต่างๆ	 ในที่น้ีจะพูดถึงความเป็นเมือง 

ในมิติทางประชากรศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการย้ายถ่ินเข้าและ

ออก	 ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำานวนและความหนาแน่นของ

ประชากร

	 วิกฤตโควิด-19	 ทำาให้ปรากฏการณ์การย้ายถ่ินออกจาก

เมืองใหญ่เกิดขึ้นทั่วโลก	 การศึกษาในประเทศไทยชี้ ให้เห็นว่า 

การระบาดโควิด-19	ระลอก	1	และ	2	ตั้งแต่	ปี	2563	ทำาให้เกิด 

การเคลื่อนย้ายของผู้คนออกจากเมืองใหญ่และเมืองศูนย์กลาง 

ธุรกิจและท่องเที่ยวเป็นจำานวนมาก	 โดยข้อมูลจากการสำารวจ 

การย้ายถ่ินของประชากรไทย	 พ.ศ.	 2563
1
	 ชี้ ให้ เห็นว่า	

กรุงเทพมหานครมีจำานวนผู้ย้ายถิ่นออกมากที่สุดถึง	127,344	คน 

รองลงมาคือ	 ชลบุรี	 55,906	 คน	 เชียงใหม่	 50,702	 คน	 ภูเก็ต	 

42,427	คน	และระยอง	41,325	คน	ตามลำาดบั	และภาคทีม่ปีระชากร

ยา้ยถ่ินเขา้มากทีส่ดุคอื	ภาคอสีานและภาคเหนือ	ซึง่สอดคลอ้งกับ 
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วิกฤตโควิด-19 กับความเป็นเมือง
สุรีย์พร พันพึ่ง

Sureeporn.pun@mahidol.ac.th

ผลการศกึษาจาก	Mobile	big	data	จากฐานขอ้มลูของ	ทร	ูดจิิทลั 

กรุ๊ป	 (True	 Digital	 Group)
2
	 และ	 ดีแทค	 (Dtac)

3
	 ที่รวบรวม	 

ผ่านโทรศัพท์มือถือของประชากรทั้งคนไทยและต่างชาติ

	 สำามะโนประชากรของสหรฐัอเมริกาป	ี2563	แสดงวา่	ประมาณ 

ร้อยละ	 0.5	 ของประชากรในเมืองใหญ่คือ	 มหานครนิวยอร์ก	 

นครลอสแองเจลสิ	ชคิาโก	และซานฟรานซสิโก	เปน็ผู้ยา้ยถ่ินออก	

สว่นเมอืงที่ไดป้ระชากรหรอืมผู้ียา้ยถ่ินเขา้เพิม่ขึน้น้ัน	สว่นมากเปน็

เมืองขนาดเล็กในรัฐต่างๆ	ทางตอนใต้และตะวันตกของประเทศ
4

	 ลักษณะของผู้ย้ าย ถ่ินออกจากเมืองใหญ่แตกต่าง กัน	 

ในประเทศไทย	คนยา้ยถ่ินออกสว่นมากเปน็แรงงานทีม่รีายไดน้้อย 

เป็นลูกจ้างรายวัน	 ทำางานในภาคบริการ	 เหตุผลที่สำาคัญคือ 

การขาดรายได้	จากการถูกเลิกจ้าง	หรือ	ถูกลดชั่วโมงการทำางาน	

รวมทั้งไม่สามารถแบกรับค่าครองชีพในเมืองใหญ่	 ในขณะที่ใน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 คนที่ย้ายออกจากเมืองใหญ่มักเป็นคน 

มีรายได้สูง	 จึงสามารถเลือกที่อยู่อาศัยได้อย่างอิสระ	 เนื่องจาก

สามารถทำางานจากบ้าน	(work	from	home)	ได้ ในทุกที่	ต้องการ

อยู่ใกล้ครอบครัว	และลดค่าครองชีพด้วยการอาศัยในเมืองเล็กๆ	

ในขณะที่ผู้มีรายได้ต่ำากว่าให้เหตุผลว่า	 ปัจจัยด้านการเงิน	 เช่น	

การสูญเสียงาน	 ความต้องการหาถ่ินที่อยู่ใหม่ซึ่งมีค่าครองชีพ 

ต่ำากว่า	ทำาให้ต้องย้ายถิ่นออกจากเมืองใหญ่
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	 แน่นอนว่าหากแนวโน้มน้ีดำาเนินต่อไปก็จะมีผลระยะยาวต่อ

การพฒันาเมืองด้านตา่งๆ	เชน่	ระบบสาธารณปูโภค	สิง่แวดลอ้ม	

ตลาดและมูลคา่อสงัหารมิทรพัย	์ทีอ่ยูอ่าศยั	การอปุโภคและบริโภค	 

ทั้งในเมืองใหญ่และเมืองเล็ก

	 การวิจัยการพัฒนาเมืองในอนาคตจำาเป็นต้องครอบคลุม 

มิติใหม่ที่เชื่อมโยงกับผลกระทบของโรคระบาดใหญ่ในครั้งน้ี	 

การวิจัยเมืองควรจะต้องทบทวนและปรับปรุงเรื่องการวางผังเมือง 

มาตรฐานการเคหะ	 ปฏิสัมพันธ์ของชุมชนและพื้นที่ทางสังคม	

ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนเมืองในลักษณะที่จะนำาไปสู่การ

ดำารงชีวิตที่ยั่งยืน	

	 ในช่วงปิดเมืองและการทำางานจากบ้าน	 เราพบว่าคุณภาพ

อากาศในเมืองดีขึ้นอย่างชัดเจน
5
	ซึ่งสิ่งนี้ ได้เนน้ย้ำาถงึผลกระทบ

ทีเ่กิดจากกิจกรรมของมนุษยต์อ่สิง่แวดลอ้ม	ขอเสนอวา่การวจัิย

ต้องเพิ่มแนวทางการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	

ประเด็นเรื่องคุณภาพอากาศ	 ระบบน้ำา	 และความหลากหลาย

ทางชีวภาพของเมืองขนาดต่างๆ
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	 เมื่อเดือนกันยายนปทีีแ่ลว้	(2563)	ผู้เขยีนมีโอกาสเดนิทางไป 

จังหวัดตรัง	 และได้พบที่เดินเที่ยวแห่งใหม่ที่ประทับใจมาก	 

(กอไก่ล้านตัว)	นั่นคือ	สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย	เส้นทางเดินที่นี่ 

ไม่น่าเบื่อ	มีทางให้ต้องเดินบนสะพานเหล็กสูงๆ	ท่ีแกว่งไปแกว่งมา 

อยู่หลายสะพาน	 ชวนให้ร้องกรี๊ดกร๊าดกันสนุกสนานด้วยระยะ 

ทางเดินกว่า	3	กิโลเมตร	เป็นระยะทางที่กำาลังดี	ไม่ถึงกับเหนื่อย

มากนัก	ในวนัน้ัน	การเดนิทีส่วนพฤกษศาสตร์ทุง่คา่ยทีเ่ตม็ไปดว้ย 

ต้นไม้สูงใหญ่	บวกกับอากาศร้อนชื้น	ทำาให้ได้เหงื่อถึงขนาดเสื้อ

เปียกโชกกันทีเดียว 

	 แต่...หยุดก่อน...ผู้เขียนพบที่เที่ยวที่ประทับใจอีกแห่งหน่ึงใน

จังหวดัตรัง	ซึง่เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทีพ่ฒันาโดยชมุชนกลุม่ประมง

พื้นบ้านน้ำาราบ	อำาเภอกันตัง	นั่นคือ	การเดินขึ้นเขาจมป่า	เมื่อ

ได้เห็นวิวจากยอดเขา	จึงทำาให้รู้ว่าทำาไมจึงได้ชื่อว่า	“เขาจมป่า” 

เพราะภาพที่เห็นคือ	 ป่าโกงกางพื้นที่	 3,000	 ไร่	 ที่กว้างจนสุด

สายตา	 เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นภาพลำาคลองยาวคดเคี้ยว

ท่ามกลางป่าโกงกาง	 ความแน่นของป่าและความเขียวเข้มของ

ต้นไม้	เมื่อลมพัดมา	ทำาให้เราสดชื่นและหายเหนื่อยจากการปีนเขา 

ขึ้นมา	

	 สำาหรับการเดินทางมายงัเขาจมป่าน้ัน	จะตอ้งมาดว้ยทางเรอื

ก่อนเพื่อไปถึงจุดที่เริ่มต้นปีนเขา	 ช่วงแรกๆ	 จะเป็นการเดินบน

สะพานไม้ไผ่	สลบักับการปีนขึน้เขา	ในชว่งใกลถึ้งยอดเขา	เราจะ

ตอ้งลอดชอ่งหินเลก็ๆ	ทัง้น้ี	การเดินขึน้เขาจมปา่	ขอแนะนำาให้ไป

ตวัเปลา่	ไม่ต้องถืออะไรไปมาก	เพราะสองมอืของเราจะตอ้งคอย

ไปเดินชมสวน ปีนขึ้นเขาจมป่า กับเราไหม

สุภรต์ จรัสสิทธิ์
suporn.jar@mahidol.edu

ประชากรท่องโลก

รูป:	เขาจมป่า	จ.ตรัง

ถ่ายภาพโดย:	สุภรต์	จรัสสิทธิ์

	 ย่ิงไปกว่าน้ันวิกฤตโควิด-19	ได้เผยให้เห็นความไม่เท่าเทียมกัน 

ทางสงัคมและเศรษฐกิจในเมอืงเพิม่ขึน้	โดยเฉพาะก�รอยูอ่�ศยั

ในชมุชนแออดั	ซึง่ทำ�ให้ม�ตรก�ร	“เวน้ระยะห่�งท�งสังคม”	 

ใช้ไม่ไดผ้ล	การวจัิยในอนาคตจำาเปน็ตอ้งให้ขอ้มลูเชงิลกึเก่ียวกับ

ประเดน็ทีย่งัไมไ่ดร้บัการศกึษา	แตม่ศีกัยภาพในการเปลีย่นแปลง 

พฤติกรรมของประชากรและธรรมาภิบาลในเมือง	เพื่อลดความ 

ไม่เท่าเทียมท่ีคุกคามสุขภาพและชีวิตของประชากรเมือง	 อย่างมี 

ประสิทธิภาพ

aaaaaaaaa

จับตน้ไมข้า้งทางไวเ้พื่อดนัตวัเองขึน้ไปให้ถึงจุดหมาย	ตลอดทาง

เดนิเราไปตามเสน้ทางการเดนิขา้มสะพานไม้ไผ่ทีม่ไีม้ไผ่วางทอด 

ไวแ้ค	่3-4	ลำา	ยิง่ทำาให้การเดนิเขามคีวามสนุกมากเพราะเราตอ้งตัง้ 

สติในการเดินแต่ละก้าว	แม้การเดินทางจะไม่สะดวกสบายเท่าไรนัก 

แต่เมื่อได้ขึ้นมาถึงยอดเขา	 ได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติ	 

ก็ทำาให้คิดว่าเราตัดสินใจไม่ผิดเลย	

	 ต้องขอบคุณชาวบ้านท่ีทำาให้เกิดท่ีเท่ียวแห่งน้ีข้ึนมา	 และยังได้

ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนเล็กๆ	แห่งนี้ด้วย 
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	 นอกจากการเสี่ยงภัยจากการสู้รบ	 ปัญหาสุขภาพและ 

การเข้าถึงบริการสาธารณสุข	เช่น	โรคโปลิโอ	ยังคงเป็นปัญหา

ใหญ่ที่ยูนิเซฟให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง	 โดยจะให้เข้าถึง

กลุม่เปา้หมายเดก็อายตุ่ำากวา่	1	ปจีำานวน	1.2	ลา้นคน	รวมทัง้ให้

หญิงตั้งครรภ์	6	ล้านคนได้รับวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกัน	อย่างไรก็ตาม	

ร้อยละ	46	ของประชากรเด็กอายุระหว่าง	12-23	เดือน	ไม่เคย

ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
2
 

	 นอกจากปญัหาสขุอนามยัแลว้	เดก็และเยาวชนยงัขาดโอกาส

ด้านการศึกษา	โดยเฉพาะในเขตชนบท	เด็กจำานวน	3.7	ล้านคน	

ไม่ได้เรียนหนังสือเลยและในจำานวนน้ีเป็นเด็กเพศหญิงมากกว่า

ครึ่ง
3

	 หลังการถอนกำาลังพลของสหรัฐอเมริกาและประเทศ 

พันธมิตร	ทำาให้ประชาชนอัฟกานิสถานลงถนนร่วมประท้วงเพื่อ

เรยีกรอ้งให้รฐับาลใหมภ่ายใตก้ารบรหิารของกลุม่ตอลบิานแถลง

นโยบายที่ให้ความมัน่ใจตอ่ประชาคมเรื่องสทิธิเสรภีาพตามหลกั

สากล	เปดิโอกาสให้ผู้หญงิทำาหน้าที่ในระดบัสงูของคณะรัฐมนตรี 

ในรัฐบาลปัจจุบัน	 รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับ 

การศึกษาทุกระดับ

 การสร้างชาติและอนาคตของประชาชน 38 ล้านคน  

อยู่ ในมือของกลุ่มตอลิบาน ที่กลับสู่อำานาจอีกครั้งและ 

ให้ความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่าจะนำาพาประเทศสู่สันติภาพ 

ประชาคมโลกต้องติดตามกันต่อไป

	 สงครามกลางเมืองท่ีต่อเนื่องยาวนานกว่า	20	ปี	ในอัฟกานิสถาน 

ได้ยุติลงเมื่อวันท่ี	15	สิงหาคมท่ีผ่านมา	เมื่อกองกำาลังกลุ่มตอลิบาน 

ยึดเมืองหลวงคาบูลได้อย่างเบ็ดเสร็จ	 สหรัฐอเมริกาและ 

ประเทศพันธมิตรถอนกำาลังทหารและเคลื่อนย้ายพลเรือออกจาก

อัฟกานิสถานอย่างเร่งด่วน	 ผู้อพยพมีทหาร	 เจ้าหน้าที่ประจำา

กองทัพ	 ชาวต่างชาติรวมท้ังพลเรือนอัฟกานิสถาน	 ได้อพยพไปที่

ฐานทพัของอเมรกิาทีป่ระจำาการชัว่คราวในประเทศใกลเ้คยีงกับ

อฟักานิสถาน	ก่อนสง่ผู้อพยพไปประเทศปลายทางตา่งๆ	ทีเ่สนอ

ให้ที่พักชั่วคราวสำาหรับผู้ลี้ภัยมากกว่า	40	ประเทศ

	 ตลอดช่วงปี	 2001-2021	 สงครามในอัฟกานิสถานเป็นการ

สู้รบโดยมีกองทัพของรัฐบาลอัฟกานิสถานร่วมกับทหารจาก 

อเมริกาและกองทัพพันธมิตรเพื่อกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ	 ทั้ง	 

4	กลุ่ม	คือ	กลุ่มตอลิบาน	กลุ่มอัลกออิดะห์	กลุ่มไอซิส	และกลุ่ม 

ไอซิส-เค	 ท่ีต้องการโค่นล้มรัฐบาลกลาง	 จากการสู้รบจากความ 

ขัดแย้งภายในประเทศระหว่างรัฐบาลกลางและกลุ่มกองกำาลัง 

ตดิอาวธุยาวนานถึง	20	ปี	มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

ที่ต้องหวาดผวากับการก่อวินาศกรรมโดยกองกำาลังติดอาวุธ

หลายกลุม่	ผู้เผชญิชะตากรรมที่โหดร้ายครัง้น้ีคงไมพ่น้เดก็และ 

ผู้หญิง	เนื่องจากมีข้อจำากัดหลายประการ	เช่น	เด็กต้องอยู่ตาม

ลำาพังเพราะพ่อแม่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบ	 ผู้หญิงต้องดูแล

รับผิดชอบครอบครัวมากขึ้นเพื่อจัดหาอาหารให้พอเพียงใน

สถานการณ์ที่ปัจจัยการดำารงชีวิตมีจำากัด

	 ข้อมูลจากรายงานประจำาปีของ	UN	Assistance	Mission	

in	Afghanistan	(UNAMA)	ระบุว่า	ในรอบ	10	ปีที่ผ่านมา	มี

เด็ก	จำานวน	7,792	คน	เสียชีวิต	และ	18,662	คนได้รับบาดเจ็บ 

จากระเบิดที่ฝังไว้ตามถนนที่ประชาชนใช้เดินทางวัน	 รวมทั้ง 

การโจมตีทางอากาศด้วยระเบิดเพลิงทำาให้ที่อยู่อาศัยถูกทำาลาย	

เด็กและผู้หญิงเสียชีวิตเป็นจำานวนมากเพราะต้องอยู่ ในบ้าน

เกือบตลอดเวลา
1
 

	 ในช่วงที่กลุ่มตอลิบานยึดพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าครึ่ง 

ประเทศ	 คาบูลเมืองหลวงได้ตกอยู่ในสภาพที่เสี่ยงภัยอย่างยิ่ง 

เพราะมีกลุ่มกองกำาลังติดอาวุธไม่ระบุสังกัดออกปฏิบัติการ 

เพื่อลดความเชื่อม่ันวา่รฐับาลไมม่ศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะคุม้ครอง 

ประชาชน	 เหตุการณ์สังหารผู้พิพากษาหญิง	 2	 คนที่ถูกยิง 

ขณะเดินทางไปทำางานดว้ยฝีมอืกลุม่กองกำาลงัตดิอาวธุเมื่อเดอืน

มกราคม	2564	รวมทัง้การสงัหารเจ้าหน้าทีห่ญงิ	3	คน	ของสถานี 

วิทยุท้องถ่ินท่ีเมืองจะลาลาบัดเมื่อมีนาคมท่ีผ่านมาและการปลิดชีพ 

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ	 และเป็น 

ไปได้ว่า	ศูนย์ ให้บริการวัคซีนโควิด-19	อาจเป็นเป้าโจมตีด้วย 

เช่นกัน	รวมถึงการทำาลายโรงเรียนและสถานพยาบาลอีกหลายแห่ง 

ทั่วประเทศ

ประชากรต่างแดน

สงคราม และสันติภาพในอัฟกานิสถาน?

อมรา สุนทรธาดา
amara.soo@mahidol.ac.th
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	 resume-afghanistan-and-pakistan-after-covid-19	สบืคน้เมื่อ	11	กันยายน 

	 2564
3
	https://www.unicef.org.au/blog/stories/afghanistan-children-crisis 

	 สืบค้นเมื่อ	11	กันยายน	2564

รูป:	การสู้รบที่รุนแรงและต่อเนื่องในเมืองศูนย์กลางหลัก	 

เช่น	เฮรัต	เป็นเป้าหมายสำาคัญของกลุ่มตอลิบาน

โดยไม่คำานึงถึงชีวิตของพลเรือน

aaaaaaaaa

ที่มา:	https://news.un.org/en/story/2021/02/1085442	 สืบค้นเมื่อ	 11 

	 กันยายน	2564
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จากเตียงนอนสู่เตียงนอน: วิถีชีวิตที่บิดเบี้ยวเมื่อโรงเรียนถูกปิด

	 “เกือบ	2	ป	ีนับตัง้แต่มกี�รแพรร่ะบ�ดของโควดิ-19	คร้ังแรก 

เมื่อเดือนธันว�คม	 พ.ศ.	 2562	 สถ�นก�รณ์ยังคงอยู่ในระดับ 

ที่สร้�งคว�มวิตกกังวล	 และหว�ดกลัวให้กับประช�ชนไทย	 

โดยมองไม่เห็นว่�เมื่อใดจะผ่�นพ้น”

	 สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19	 เปลี่ยนวิถีชีวิตและวิธี 

การเรยีนของเดก็และเยาวชนวยัเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาลไปจนถึง

ระดบัอดุมศกึษาอยา่งพลกิฝ่ามอื	จากเดิมทีเ่ด็กเคยได้ออกไปใชช้วีติ

ในโรงเรียนกลับต้องเรียนที่บ้าน	 จากที่เคยได้ออกไปเล่น	 เรียนรู้

พบปะกับเพื่อนๆ	 ที่โรงเรียน	 กลับถูกจำากัดพื้นที่การใช้ชีวิตให้อยู่

เพียงในบ้านและละแวกบ้าน

	 ไม่เป็นเด็ก...(อ�จ)ไม่มีวันเข้�ใจ

	 ปัจจุบันเด็กและเยาวชนท่ัวโลกไม่น้อยกว่า	1,500	ล้านคน	ได้รับ 

ผลกระทบจากการไมไ่ด้ไปโรงเรียน	ขอ้มลูจากวารสาร	The	Lancet	

Child	and	Adolescent	Health
1
	พบว่า	ในช่วงการแพร่ระบาด

ของโควิด-19	โรงเรียนใน	188	ประเทศทั่วโลกต้องหยุดการเรียน

การสอน	มากกวา่	90%	ของเดก็และเยาวชนไมไ่ด้ไปโรงเรยีน	และ 

กำาลังสูญเสียช่วงเวลาการเรียนรู้

ไปประมาณ	1	ปีครึ่ง
2
	ที่น่าห่วง 

มากกว่านั้นคือ	เมื่อเด็กๆ	ไม่ได ้

ไปพบและวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ	ที ่

โรงเรยีน	ระดบัความเครียดของ

เด็กจะเพิ่มมากขึ้น	 เน่ืองจาก

กลุ่มเพื่อนและการพบปะกัน

ของเด็กๆ	 เป็นกลไกสำาคัญที่

ช่วยส่งเสริมและจัดการในด้าน

สุขภาพจิต
3

 	 ด้ ว ย เหตุ น้ี ใ นช่ ว งสอง

เดือนที่ ผ่านมา	 ศูนย์พัฒนา

อ งค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น กิ จ ก ร รม 

ทางกายประเทศไทย	 (ทีแพค)	

สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมกับ

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ได้จัดให้มี

พืน้ทีส่ำาหรับการพดูคยุเพื่อรบัฟงัเสยีงสะทอ้นจากเด็กนักเรยีนผ่าน

ช่องทาง	Clubhouse	ทำาให้ได้รับทราบถึงเรื่องที่น่ากังวลเกี่ยวกับ

การปรับตัวของเด็กวัยเรียนหลายประการวิถีการใช้ชีวิตของเด็ก

ที่เปลี่ยนไปจากเดิมเริ่มตั้งแต่เวลาตื่นนอน	 ไปจนถึงเวลาเข้านอน

ที่ผิดเพี้ยนไป

 8	ปัญห�หลักเมื่อเด็กต้องเรียนอยู่ที่บ้�น

	 ข้อมูลจากนักเรียนทั่วประเทศผ่านการสำารวจออนไลน์ในช่วง

เดือนกรกฎาคม	 2564	 จำานวน	 243	 คน	 พบผลกระทบทางด้าน

สุขภาพของเด็กวัยเรียนที่สำาคัญๆ	 เช่น	อาการปวดเมื่อย	ปวดตา	

ปัญหาสุขภาพจิต	ความเครียด	ความวิตกกังวลที่เกิดจากการไม่ได้ 

ออกไปใช้ชีวิตตามปกติ	การไม่ได้ว่ิงเล่น	ไม่ได้พบปะกับเพื่อนๆ	เช่นเคย 

ดังรายละเอียดในรูป	2

	 นอกเหนือจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นแล้ว	

วิถีชีวิตของเด็กๆ	ได้บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน 

สิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือ	 วิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ	 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมเนือยน่ิง	 การขาดกิจกรรมทางกาย	 

รวมถึงเรื่องสุขภาพจิต	ประเด็นต่างๆ	เหล่าน้ีหากปล่อยให้บานปลาย 

เน่ินนานอาจส่งผลต่อปัญหาทางสุขภาพของเด็กและเยาวชนใน

ระยะยาว

	 เสียงสะท้อนดังกล่าว	 แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ต้องได้รับ

การแก้ ไขเพื่อหาทางออกอย่างเร่งด่วนให้กับเด็กและเยาวชน	

นอกจากเรื่องของรูปแบบการเรียนออนไลน์ทีต่อ้งปรับเปลีย่นและ

แก้ไขให้เหมาะสมกับผู้เรียนแลว้	ในด้านสขุภาพ	วถีิการใชช้วีติของ

เด็กก็เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขเช่นกัน	จะเรียนออนไลน์อย่างไร

ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจแก่ผู้เรียน 

น้อยที่สุด	 และจะทำาอย่างไรให้วิถีชีวิตของนักเรียน	 นักศึกษา	 

กลับคืนสู่วิถีชีวิตที่เป็นปกติ	 ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่ต้องแก้ไข
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	 ออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ปี	2564.	สถาบันวิจัยประชากร 

	 และสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

รูป	1:	เด็กชายปัณณ์

อยากไปโรงเรียน

ถ่ายภาพโดย:	เกียรตินิยม	ขันตี	(บิดา)	

ภาพถ่ายนี้ ได้รับการอนุญาต

ให้เผยแพร่ได้แล้ว

รูป	2:	ปัญหาทางสุขภาพของเด็กในช่วงเรียนอยู่ที่บ้าน

แหล่งข้อมูล:	ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

aaaaaaaaa

รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง

ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น
pannawatthuenklin@gmail.com

	 ประเทศไทยในช่วงท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	

ยังไม่บรรเทาลง	 กรมควบคุมโรคได้แสดงให้เห็นว่า	 ผู้สูงอายุ

หรือประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไป	มีอัตราป่วยตายสูงกว่ากลุ่มอายุ

อื่นในทุกระลอกของการระบาด	รวมถึงระลอกปัจจุบัน	ตั้งแต่	1	

เมษายน	2564	ผู้สงูอายเุปน็กลุม่ทีม่อีตัราป่วยตายสงูถึง	7.76%
1
 

ในสถานการณท์ีค่วามเสีย่งในการใชช้วีติสำาหรบัคนทกุเพศทกุวยั

เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำาพัง

คนเดียว	ขาดคนดูแล	และไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้

ดว้ยตนเอง	จากรายงานขา่วทางสื่อตา่งๆ	ในการเขา้ไปชว่ยเหลอื

ผู้สงูอายทุีอ่ยูต่ามลำาพงัทีต่ดิเชือ้	เปน็ภาพทีส่งัคมตอ้งกลบัมาคดิ

กันว่า	จะหาทางช่วยเหลือและดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำาพัง

นี้อย่างไร

	 ขนาดครัวเรือนของคนไทยที่เล็กลงในปัจจุบันได้ทำาให้ 

โครงสร้างครัวเรือนเปลี่ยนแปลงไป	 รูปแบบการอยู่อาศัยของ 

ครัวเรือนไทยท่ีพบเห็นมากข้ึนในปัจจุบัน	 คือ	 “ครัวเรือนผู้สูงอายุ”	 

ซึง่เปน็ครวัเรอืนทีม่แีตผู้่สงูอายอุาศยัอยู่ในครัวเรอืน	ไม่วา่จะเปน็ 

ในรูปแบบของการอาศัยอยู่คนเดียว	 อยู่กันเฉพาะสามีภรรยา	 

หรืออาศัยอยู่กับพ่อแม่ญาติพ่ีน้องท่ีสูงอายุแล้ว	ครัวเรือนผู้สูงอายุ 

ดังกล่าวได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในพื้นที่เมือง	 (ในเขตเทศบาล) 

และพ้ืนท่ีชนบท	(นอกเขตเทศบาล)	จากการศึกษาเรื่อง	“รูปแบบ 

การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองเพื่อสนับสนุนการมี 

ที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม”	 ที่ ได้รับทุนสนับสนุนจาก 

สภาวิจัยแห่งชาติผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย	(มส.ผส.)	 

ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ 

ครัวเรือน	พ.ศ.	2539	2550	และ	2561	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ	 

พบวา่	ครวัเรอืนผู้สงูอายโุดยเฉพาะครัวเรือนผู้สงูอายทุีอ่ยูล่ำาพงั

คนเดียวมีแนวโน้มเพิม่ขึน้จากร้อยละ	2.3	ในปี	2539	เปน็รอ้ยละ	

6.5	ในป	ี2562	และครวัเรอืนทีอ่ยูกั่นเฉพาะผู้สงูอายมุแีนวโน้มที่

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	2.1	ในปี	2539	เป็นร้อยละ	6.2	ในปี	2561	

 ที่อยู่อ�ศัยของครัวเรือนผู้สูงอ�ยุในเขตเมือง

	 ประเภททีอ่ยูอ่าศยั	เปน็ปจัจัยหน่ึงทีม่ผีลตอ่การเขา้ถึงบรกิาร

ต่างๆ	ทั้งบริการทางสุขภาพและบริการทางสังคมอื่นๆ	จากการ

สำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	 ในช่วงปี	 พ.ศ. 

2539-2561	ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ	พบว่า	ครัวเรือนผู้สูงอายุ 

ท่ีอยู่ตามลำาพังคนเดียวในเขตเมืองส่วนใหญ่	มีลักษณะเป็นบ้านเด่ียว 

ลดลง	ในขณะที่มีการอาศัยอยู่ในห้องชุด	(อะพาร์ตเมนต์	แฟลต	

คอนโดมเินียม)	มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งเห็นไดช้ดัจากไมถึ่งร้อยละ	

1	ในปี	2539	ได้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ	3	ในปี	2561	ในอนาคตมีความ

เป็นไปไดส้งูทีผู้่สงูอายทุีอ่ยูล่ำาพงัคนเดยีวในเขตเมอืงจะมจีำานวน 

มากขึ้น	 ดังน้ันการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มน้ีทั้งทางด้านกายภาพ	 

สิ่งแวดล้อม	และสังคม	รวมถึงการมีสวัสดิการที่จำาเป็น	

	 ดังน้ันจึงเป็นเรื่องน่าคิดว่า	 ควรจัดให้มีการดูแลและบริการ

ผู้สูงอายุในเขตเมือง	 ในลักษณะท่ีสามารถเข้าถึงผู้สูงอายุในที่อยู่

อาศัยได้อย่างไร	ทั้งในด้านสาธารณสุข	ที่เป็นการสนับสนุนให้มี

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	รวมถึงอาสาสมัครและ 

เครือข่ายเพื่อนบ้าน	ให้สามารถจัดบริการและดูแล	รวมถึงช่วยเหลือ 

สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเมืองอย่างทั่วถึง	 ทางด้านสังคม	 

การส่งเสริมระบบบริการแบบเคลื่อนท่ีสำาหรับผู้สูงอายุในเขตเมือง	 

หรือนำาบริการทางสังคมเข้าถึงประชาชน	

	 การแพร่ระบาดของโควิด–19	 อาจส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการอยูอ่าศยัของคนในสงัคม	ถือไดว้า่เปน็ชว่งรอยตอ่ของ 

การเปล่ียนแปลงในชีวิต	ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในระยะยาว	 

อาจเปน็ชว่งทีช่ว่ยขยายความชดัเจนของสงัคมในอนาคตวา่สิง่ใด 

ที่ยังขาด	 สิ่งใดที่จำาเป็น	 และสิ่งใดที่ ไม่เหมาะสม	 “รูปแบบ 

การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง”	 ที่ ได้เปลี่ยนแปลง

ไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาและกำาลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปใน

อนาคต	เป็นเรื่องน่าสนใจที่จะต้องติดตามกันต่อไป

1
	ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	กรมควบคุมโรค.	2564.	รายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือ 

	 ไวรัสโคโรนา	 2019.	 สืบค้นจากhttps://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ 

	 file/situation/situation-no612-060964.pdf.	สืบค้นเมื่อ	14	กันยายน	2564

รูป:	ร้อยละของครัวเรือนผู้สูงอายุในเขตเมือง

ที่มา:	 วิเคราะห์จากข้อมูลสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	

	 พ.ศ.	2539	2550	และ	2561

19.0

29.3

38.6

2539 2550 2561

ปี

50

45

40

35

30

25

20

15

10

%

ที่มา:	https://www.freepik.com/vectors/business>Business	 vector 

	 created	by	pch.vector	สืบค้นเมื่อ	11	กันยายน	2564
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นานาสาระประชากร ปราโมทย์ ประสาทกุล
pramote.pra@mahidol.ac.th

โทรศัพท์: ปัจจัยที่ 5 ในการดำารงชีพ

	 เดี๋ยวน้ี	 ผมรู้สึกว่าในแต่ละวันผมใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มาก

เหลือเกิน	 ต่ืนเช้าขึ้นมา	 กิจกรรมที่ทำาลำาดับแรกๆ	 คือการดู 

โทรศัพท์	 ดูว่ามีใครส่งข่าวสารหรือข้อความอะไรมาถึงบ้าง	 ดูว่า 

มีเรื่องอะไรท่ีน่าสนใจส่งต่อมาในไลน์	 หรือเฟซบุ๊คบ้าง	 ผมเสพติด 

โทรศัพท์มือถือไปแล้วหรือน ี่?

	 ผมชอบศัพท์ภาษาไทยคำาว่า	 “โทร”	 ที่ใช้นำาหน้าศัพท์คำาอื่น	

เพื่อให้หมายถึง	 “ไกล”	 เช่นคำาว่า	 โทรศัพท์	 โทรทัศน์	 โทรเลข	

โทรสาร	 โทรคมนาคม	 ผมชอบคำาน้ีที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ	

“tele”	ได้เพราะและเหมาะสมดีเหลือเกิน	

	 สำาหรับโทรศัพท์	เด๋ียวน้ีก็เปล่ียนรูปลักษณ์ไปจนไม่เหลือรูปร่าง 

เดิมอีกแล้ว	 สมรรถนะของโทรศัพท์ได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อแรกเริ่ม

กำาเนิดอีกร้อยเท่าพันทวี	 แต่เราก็ยังใช้คำาว่าโทรศัพท์เรียก

อุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อกันทางไกลนี้กันอยู่

	 เมื่อไม่กี่วันก่อนผมได้รับรูปภาพที่ส่งต่อกันมาทางไลน์ 

เป็นข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์	 “ทาโคมาทริบูน”	 ฉบับวันที่	 11	

เมษายน	1953

 จะไม่มีทางหลีกพ้นไปจากโทรศัพท์ ได้ ในอนาคต 

	 พาซาเดนา-เอพ-ี	มาร์ค	อาร์	ซลัลแิวน	ประธานกรรมการและ

ผู้อำานวยการ	บริษัทแปซิฟิค	เทเลโฟน	แอนด์	เทเลกราฟ	กล่าวใน

การปราศรัยเมื่อคืนวันพฤหัสบดีนี้ว่า	

	 “...รูปลักษณ์ของโทรศัพท์ ในอนาคตจะเป็นอย่างไรน้ัน	 

ตามการคาดคะเนของผม	ผมขอทำานายไว้ดังนี้

	 ในการพัฒนาการขั้นสุดท้ายของโทรศัพท์	 มันจะเป็นอุปกรณ์

ขนาดเล็กที่แต่ละคนจะพกพาติดตัวไปได้	น่าจะคล้ายๆ	กับนาฬิกา

ข้อมือที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันน้ี	 น่าจะเป็นไปได้ว่าเราจะไม่ใช้วิธี

หมุนหมายเลข	 หรือวิธีอะไรคล้ายๆ	 กับเครื่องโทรศัพท์ทุกวันน้ี 

และผมคิดว่าคนใช้ โทรศัพท์จะมองเห็นหน้ากันได้ระหว่างที่พูด	 

ถ้าต้องการ	

	 มันอาจแปลจากภาษาหนึ่ง	เป็นอีกภาษาหนึ่งก็ได้ ใครจะไปรู้!”
วาดภาพโดย:	ปราโมทย์	ประสาทกุล

	 การขอหมายเลขจากองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยก็ใชว่า่

จะทำาได้ง่ายๆ	ที่จะมาขอปุ๊บได้หมายเลขปั๊บนัน้ไม่มีทาง	ต้องวาง

มัดจำา	ต้องจอง	บางพื้นที่ต้องใช้เวลารอคอยนานมาก	กว่าจะได้

มาสกัหมายเลข	ดว้ยเหตผุลวา่คูส่ายโทรศพัทย์งัมาไมถึ่ง	เมื่อผม

ยงัเรียนอยูช่ัน้มธัยมเขา้ใจวา่เพื่อนในห้องเรียนเดยีวกันหลายคน

ยังไม่มีโทรศัพท์ที่บ้าน	

	 ผมเชื่อวา่เมื่อ	50	ปก่ีอนหมูบ่า้นทีอ่ยูห่่างไกลในหลายพืน้ที่ใน

ชนบทส่วนใหญ่ยังไม่มีโทรศัพท์ใช้กัน

	 อย่างไรก็ตาม	ผมกลับคิดว่าคำาทำานายของซัลลิแวนไม่แม่นจริง 

เขามองศักยภาพของโทรศัพท์ ในอนาคตต่ำาไปมาก	 ซัลลิแวน 

คงคาดไมถึ่งวา่โทรศพัทเ์มื่อคร่ึงศตวรรษก่อนจะพฒันาก้าวไปไกล

ถึงขนาดเป็นโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้

	 โทรศัพท์ที่ผมเคยรู้จัก

	 เมื่อปี	 1958	 ที่ซัลลิแวนทำานายโทรศัพท์ ในอนาคตน้ัน	 ผม

ยังเป็นเด็กน้อยบ้านนอกลุ่มน้ำาบางปะกงเรียนอยู่ชั้นอนุบาล	

โทรศพัท์ไมเ่คยอยู่ในความทรงจำาของผม	ผมเชื่อวา่ทัง้ตำาบลไมม่ี

โทรศพัทเ์ลยสกัเครื่อง	ผมรูจั้กโทรศพัทค์รัง้แรกทีบ่า้นคณุปา้เมื่อ

เข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ	ในปี	2503	จำาได้ติดตาว่าเครื่องโทรศัพท์

มีสีดำาขนาดเท่าหม้อข้าวใบย่อมๆ	น่าจะมีน้ำาหนัก	1	กิโลกรัมเป็น

อย่างน้อย	ส่วนที่ใช้พูดและฟังเรียกว่า	“หูโทรศัพท์”	ที่มีสายต่อ

เข้ากับตัวเครื่อง	เมื่อมีคนติดต่อเข้ามาจะมีเสียงดังกร๊ิงๆๆ	เราต้อง 

“รับส�ย”	เมื่อเราจะโทรไปถึงใครจะต้อง	“หมุนหม�ยเลข” 

	 แตเ่ดมิสญัญาณโทรศพัทต์ดิต่อกันผ่านสายโทรศพัทท์ีพ่าดไป

ยงัพืน้ทีต่า่งๆ	โดยเกาะไปตามเสาไฟฟา้	จะมสีายยอ่ยตอ่แยกจาก

สายหลักเข้าไปเชื่อมกับเครื่องโทรศัพท์ในแต่ละบ้าน

	 ซัลลิแวน	 ได้ทำานายอนาคตของโทรศัพท์ไว้เมื่อเกือบ	 70	 ปี 

ก่อน	 ซึ่งหลายคนก็ชมว่าแม่นมาก	 แน่นอนว่าประสบการณ์ที่ 

ซัลลิแวนอยู่ในวงการธุรกิจโทรศัพท์เป็นข้อมูลท่ีช่วยให้เขาพยากรณ์ 

อนาคตของเครื่องมือสื่อสารชนิดน้ี ได้อย่างแม่นยำา	 คำาทำานาย

ของเขาถูกต้องทุกอย่าง	 ไม่ว่าจะเป็นขนาดของเครื่องโทรศัพท์

ที่เล็กลงจนเหลือเท่าฝ่ามือจนคนไทยเรียกโทรศัพท์ด้วยคำาสั้นๆ	

ว่า	“มือถือ”	การไม่ใช้วิธีหมุนหมายเลขแล้วใช้วิธีสัมผัสที่ตัวเลข

บนจอ	หรือการใช้เสียงสั่งการแทน	การมองเห็นหน้ากันระหว่าง

คูส่นทนา	และการแปลภาษาโดยอตัโนมตัซิึง่คงจะเป็นไปไดอ้ยา่ง

เป็นเรื่องปกติในไม่ช้า	
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	 ยุทธศาสตร์สุขภาวะกลุ่ม	LGBTIQN+ 

หนังสือเล่มแรกของประเทศไทย	จัดพิมพ์โดย

สมาคมเพศวิถีศึกษาภายใต้การสนับสนุน

ของสำานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ	

(สสส.)	นำาเสนอการต่อสู้เพื่อสิทธิของกลุ่ม 

LGBTIQN+จากอดีตท้ังต่างประเทศและ 

ประเทศไทย	 ในบริบทสังคมปัจจุบันท่ีส่งผล 

ต่อคุณภาพชีวิต	 สุขภาวะ	 กรณีศึกษา	 

ตัวอย่างการดำาเนินงานและข้อเสนอการ 

ทำางานในยุทธศาสตร์สุขภาวะ	 LGBTIQN+	

ทั้ง	5	ยุทธศาสตร์

	 กลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ	หรือ	‘LGBTIQN+’	ย่อจาก 

L-Lesbian	 (หญิงรักหญิง)	 G-Gay	 (ชายรักชาย)	 B-Bisexual	 

(ผู้ที่รักได้ทั้งสองเพศ)	T-Transgender	(บุคคลข้ามเพศ)	I-Intersex	

(บุคคลที่มีเพศกำากวม)	 Q-Queer	 (บุคคลที่ปฏิเสธการนิยามตัวเอง

ด้วยอัตลักษณ์ทางเพศทุกรูปแบบ)	N-Non-Binary	(บุคคลที่ปฏิเสธ 

การนิยามตนเองด้วยอัตลักษณ์ท่ีต้ังอยู่บนฐานความคิดแบบการแบ่งเพศ 

เปน็คูต่รงขา้มหรือระบบชาย-หญงิ)	ใชส้ญัลกัษณ์	+	คอืบคุคลผู้มคีวาม

หลากหลายทางเพศมีอัตลักษณ์ที่ไม่หยุดนิ่งหรือตายตัว

ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย

หนังสือน่าอ่าน
ด้านประชากร นงเยาว์ บุญเจริญ

nongyao.bun@mahidol.ac.th

aaaaaaaaa

	 โทรศัพท์บวกอินเทอร์เน็ต	ก็กล�ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์	

	 ผมไม่ได้ติดตามศึกษารายละเอียดของพัฒนาการทางเทคโนโลยี	 

ทั้งๆ	 ที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง	 เมื่อไม่ถึง	 10	 ปีก่อน 

มกีารพดูถึงศพัทค์ำาหน่ึงคอืคำาวา่	disruptive	technology	โดยมี

ผู้แปลเปน็ภาษาไทยหลายคำาเชน่	เทคโนโลยปีว่นโลก	เทคโนโลยี

พลกิโลก	เทคโนโลยเีปลีย่นโลก	คำาน้ีอธิบายถึงความก้าวหน้าทาง 

เทคโนโลยีในช่วง	2-3	ทศวรรษท่ีผ่านมา	ท่ีเหมือนกับจะทำาลายล้าง 

เทคโนโลยีแบบเดิม	 แล้วเกิดเทคโนโลยีแบบใหม่ขึ้นมา	 เช่น	 

เปล่ียนการใช้พลังงานฟอสซิลมาเป็นพลังงานไฟฟ้า	 ยานไร้คนขับ	 

หุ่นยนต์	 และปัญญาประดิษฐ์	 การใช้อินเทอร์เน็ตกับทุกสิ่ง 

ทุกอย่าง

	 สำาหรับผม	 เทคโนโลยีสำาคัญที่พลิกเปลี่ยนโลกน้ี ไปอย่าง

มากมายมหาศาล	 ก็คืออินเทอร์เน็ต	 การส่งสัญญาณติดต่อ

ระหว่างกันทั่วโลกผ่านเครือข่ายดาวเทียมนับร้อยนับพันดวงที่

มนุษย์ส่งออกไปล่องลอยประจำาตำาแหน่งอยู่ในอวกาศรอบโลก 

การเก็บข้อมูลไว้ในก้อนเมฆ	(cloud)	(ผมนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกว่า

เก็บข้อมูลไว้ ในก้อนเมฆ	ทำาได้อย่างไร)	อินเทอร์เน็ตได้ถูกนำามา 

“บรูณาการ”	เขา้กับเครื่องโทรศพัท	์จนทำาให้ โทรศพัทต์ัง้โตะ๊ทีผ่ม 

เคยรู้จักมาแต่เด็ก	 จนโตเป็นหนุ่มและเป็นชายวัยกลางคน	 

กลายมาเป็น	 “โทรศัพท์มือถือ”	 เครื่องมือประจำาตัวแสน 

มหัศจรรย์ที่คนใช้ติดตัว	เมื่อผมเป็นผู้สูงอายุอยู่ทุกวันนี้	

	 โทรศพัทท์ีผ่มเคยรูจั้กไดก้้าวไกลเกินกวา่ทีจ่ะเรียกวา่โทรศพัท์

แล้ว	ไม่ว่าจะเรียกมันว่าอะไรก็ตาม	หรือจะเรียกสั้นๆ	ว่ามือถือ	

มนัไดร้วมเอาสมรรถนะและความสามารถของอปุกรณ์เทคโนโลยี

หลากหลายชนิดเข้าไว้ด้วยกัน	อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ	ขนาดประมาณ

ฝ่ามือน้ำาหนักเพียง	20	ถึง	30	กรัมที่วางอยู่ข้างหน้าผมขณะนี้	

คือเครื่องโทรศัพท์	 เครื่องคิดเลข	นาฬิกา	 คอมพิวเตอร์	 กล้อง

ถ่ายรูป	กล้องถ่ายวีดีโอ	เครื่องพิมพ์ดีด	เครื่องบันทึกเสียง	วิทยุ	

โทรทัศน์	 สมุดบันทึก	 ห้องสมุด	 เครื่องเล่นเกมส์	 และอื่นๆ	 อีก

มากมายสุดที่จะจาระไน	

	 แล้วผมจะข�ดมือถือได้อย่�งไร

	 ในชีวิตของผู้สูงอายุท่ียังทำางานอย่างผมทุกวันน้ี	 ผมต้องใช้มือถือ 

อยู่เป็นประจำา	 เรียกว่าเกือบตลอดทั้งวันก็ว่าได้	 ผมใช้มือถือใน

การอา่นรายงาน	เขา้ร่วมประชมุ	และใช้ ในกิจการสว่นตัวทีส่ำาคญั	

ผมใช้มือถือเพื่อติดต่อกับลูกๆ	ที่อยู่ห่างไกลคนละจังหวัด	คนละ 

ทวีปกัน	 ผมมีไลน์กลุ่มที่มีสมาชิกเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน	 

ผมติดต่อกับเพื่อนกลุม่ตา่งๆ	ทัง้ทีเ่ปน็เพื่อนเก่าสมยัเรียนหนังสอื

มาด้วยกัน	และปรึกษาหารือกันในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน

	 เด๋ียวน้ีโทรศพัทม์อืถือแพรห่ลายไปมาก	ในประเทศไทยเกือบ

ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือใช้กันแล้ว	 มือถือไม่ได้เป็นโทรศัพท์ที่มี 

เฉพาะบางบ้าน	 หรือบางพื้นที่อีกต่อไป	 ผมได้ยินว่า	 ผู้สูงอายุ 

ทีอ่ยูต่ามหมูบ่า้นห่างไกลตดิตอ่กับลกูหลานทีอ่อกไปทำางานทีอ่ื่น 

ด้วยมือถือ	 คิดถึงกันก็โทรหากัน	 เปิดหน้าจอให้เห็นหน้ากัน	 

ลูกหลานได้คุยกับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย	โดยเห็นหน้าเห็นตากันด้วย	

เคยได้ยินคำาบอกเล่าที่พ่อแม่บอกลูกๆ	ว่า	“ไม่ต้องเดินทางกลับ

มาหาหรอก	 ลำาบากเปล่าๆ	 พูดคุยกันทางโทรศัพท์อย่างน้ีก็ได้	

เอาหลานมาให้เห็นหน้าด้วยก็ดี”	 (ลูกหลานที่ติดต่อพ่อแม่ที่อยู่

ห่างไกลทางโทรศพัทก็์อยา่ลมืโอนเงินให้พอ่แมท่างโทรศพัทด์ว้ย

ก็แล้วกัน)

	 เพื่อนผมคนหน่ึงเล่าให้ฟังด้วยความดีใจว่า	 เดี๋ยวน้ี ไม่ต้อง 

เดินทางไปหาหมอเพื่อขอรับยาที่ โรงพยาบาลอีกแล้ว	 เมื่อถึง 

วันเวลานัด	ทางโรงพยาบาลจะส่งข้อความผ่านมือถือมาถามว่า

มีอาการผิดปกติอย่างไรหรือไม่	ถ้าไม่มี	โรงพยาบาลจะจัดส่งยา

ที่เคยมารับอยู่เป็นประจำามาให้ถึงที่บ้านทางไปรษณีย์	

	 อย่างท่ีผมเขียนไว้แล้วในตอนต้น	 ผมใช้เวลามากในแต่ละวัน 

อยู่กับโทรศัพท์มือถือ	 ติดต่อญาติพี่น้องและเพื่อนๆ	 หาความรู้ 

ดูข่าวสาร	ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ	ในสังคมทางโซเชียลมีเดีย	ได้ไป 

ท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ	ท่ัวโลก	ฟังเพลงเพราะๆ	อ่านคติเตือนใจ 

ดูคลิปตลกขำาๆ	ที่ทำาให้ได้หัวเราะ	

	 ผมเชื่อว่า	โทรศัพท์มือถือจะเป็นปัจจัยที่	5	ในการดำารงชีวิต

อย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุไทยในอนาคต

	 เพื่อนคนหน่ึงเพ่ิงส่งข้อความมาให้อ่านเมื่อสักครู่น้ีเอง	เป็นคำาพูด 

ของชาร์ลี	แชปลิน	ดาราตลกผู้มีชื่องเสียง	ที่ชวนให้คิด	

	 “ไม่มีอะไรในโลกน้ีท่ีจะอยู่คงทนถาวร	 แม้แต่ความทุกข์ร้อน 

ที่เราประสบอยู่ขณะนี้”

	 “ฉันชอบเดินท่ามกลางสายฝน	 เพราะจะไม่มีใครสังเกตเห็น

น้ำาตาของฉัน”

	 วันน้ีผมขอจบแค่น้ี	 ดีใจที่เขียนบทความน้ีจบเมื่อต้นเดือน 

กันยายน	 โดยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตรงน้ี ไม่มีคำาว่าโควิด-19	 

ที่น่าเบื่อหน่ายเลยสักคำา								aaaaaaaaa

โดย	ชเนตต	ีทนินาม,	โกสมุ	โอมพรนุวฒัน์,	รตันา	ดว้ยด	ี(พมิพ	์2564)



	 วิถีใหม่	 (new	normal)	คือ	แบบแผนการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 

ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม	เช่น	ล้างมือเป็นประจำา	ทานอาหารร้อน 

และใชช้อ้นกลาง	สวมหน้ากากอนามยัเมื่อออกนอกบา้น	เวน้ระยะห่าง	 

(social	 distancing)	 จากคนอื่น	 โดยการทำาเช่นน้ีจะช่วยป้องกัน 

การติดต่อของโควิด-19	(COVID-19)	ไม่ให้แพร่ขยายออกไป

	 โควิด-19	เป็นโคโรนาไวรัส	(coronavirus:	CoV)	สายพันธุ์ ใหม ่

ที่พบเป็นรายแรกในประเทศจีนเมื่อสองปีที่แล้ว	 (พ.ศ.	 2562	 หรือ	 

ค.ศ.	2019)	จึงถูกเรียกว่า	“COVID-19”

	 โคโรนาไวรัสเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่ติดต่อกันได้ระหว่าง

สัตว์กับมนุษย์		อาการที่พบประจำาคือ	เป็นไข้	ไอ	หายใจถี่และลำาบาก	

ถ้าเปน็มากจะทำาให้เปน็โรคปอดบวม	ทางเดนิหายใจเฉยีบพลนัรุนแรง	

(severe	acute	respiratory	syndrome:	SARS)	ไตวาย	และอาจถึง

เสียชีวิตได้

	 วิธีป้องกันมาตรฐานที่จะไม่ให้ โรคแพร่ระบาดออกไปคือ	 ล้างมือ

เป็นประจำา	ปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม	กินอาหารสุกโดยเฉพาะ

เน้ือสตัวแ์ละไข	่หลกีเลีย่งไมอ่ยู่ใกลห้รอืสมัผัสกับผู้ทีแ่สดงอาการปว่ย

ด้านระบบทางเดินหายใจ	เช่น	ไอหรือจาม

	 ในปี	2563	โควิด-19	ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก	จนถึงปัจจุบันก็ยัง 

ไม่มีท่าทีว่าจะกำาจัดได้เมื่อไร	 ในขณะเดียวกันจำานวนผู้ติดเชื้อและ 

เสียชีวิตก็ยังเพิ่มขึ้น	 ทั้งน้ีเพราะการฉีดวัคซีนยังไม่แพร่หลายและ

เพียงพอ	จึงไม่ทันกับการกลายพันธุ์ของโควิด-19

	 พิธีมอบรางวัลอีกโนเบลครั้งที่	31	ในปีนี้จึงต้องจัดแบบทางไกล 

เหมอืนปทีีแ่ลว้	โดยไดจั้ดขึน้เมื่อวนัพฤหัสบดทีี	่9	กันยายน	2564	ทาง	

webcast	สำาหรับพธีิกรรมตา่งๆ	ยงัคงมอียูเ่ชน่เดมิ	ไดแ้ก่	สนุทรพจน์ 

ต้อนรับและอำาลา	 การปาเครื่องบินกระดาษ	 การประกาศรายชื่อ 

ผู้มอบรางวัลอีกโนเบลซี่งเป็นผู้ที่เคยได้รับร�งวัลโนเบล	 การมอบ

รางวัลอีกโนเบล	การแสดงอุปรากรสั้นเรื่อง	สะพานเชื่อมคน	และ

ปาฐกถา	24/7	ผู้สนใจสามารถชมพิธีมอบรางวัลได้ที่	https://www.

improbable.com/2021-ceremony/

 รางวัลอีกโนเบลในปีนี้มี	10	รางวัลในสาขาต่างๆ	ดังนี้

 ส�ข�ชวีวทิย�	มอบให้กับนักวจัิยชาวสวเีดน	(Susanne	Schotz)	

ที่ได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเสียงฟี้	เสียงกริ๊งๆ	เสียงจ้อกแจ้ก 

เสียงเจ๊ียวจ๊าว	 เสียงรัว	 เสียงแหลม	 เสียงกระห่ึม	 เสียงเหมียว	 

เสียงครวญคราง	เสียงแหลม	เสียงฟู่	เสียงยาว	เสียงหอน	เสียงคำาราม	 

และเสียงแบบอื่นๆ	ที่ใช้ ในการสื่อสารระหว่างแมวกับมนุษย์

 ส�ข�นิเวศวิทย�	 มอบให้กับนักวิจัย	 4	 คน	 จากประเทศสเปน

และอิหร่าน	(Leila	Satari,	Alba	Guillen,	Angela	Vidal-Verdu	

และ	Manuel	Porcar)	ที่ได้ ใช้การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม	เพื่อระบุ 

สายพันธ์ุของแบคทีเรียชนิดต่างๆ	 ที่อาศัยอยู่ ในก้อนหมากฝร่ัง 

ที่ถูกทิ้งลงบนทางเท้าในประเทศต่างๆ

 ส�ข�เคมี	มอบให้กับนักวจัิย	10	คน	จากประเทศเยอรมนั	สหราช

อาณาจักร	นิวซีแลนด์	กรีซ	ไซปรัส	และออสเตรีย	(Jorg	Wicker,	

Nicolas	Krauter,	Bettina	Derstroff,	Christof	Stonner,	Efstratios	

Bourtsoukidis,	 Achim	 Edtbauer,	 Jochen	 Wulf,	 Thomas	

Klupfel,	 Stefan	Kramer	และ	 Jonathan	Williams)	ที่ได้นำาเอา 

อากาศภายในโรงภาพยนตร์มาทำาการวิเคราะห์ทางเคมี	 เพื่อทดสอบว่า 

กล่ินตัวของผู้ชมภาพยนต์จะเป็นตัวช้ีวัดท่ีน่าเชื่อถือได้หรือไม่	 ในการใช้	 

“วัดระดับของ”	ความรุนแรง	พฤติกรรมทางเพศ	พฤติกรรมต่อต้าน 

สังคม	 การใช้สารเสพติด	 และการพูดหยาบคาย	 ที่ปรากฏอยู่ใน 

ภาพยนตร์ที่กำาลังฉายอยู่
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รางวัลอีกโนเบล วรชัย ทองไทย
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วิถีใหม่

ร�งวัลอีกโนเบล:  รางวัลที่ทำาให้ขำาก่อนคิด

 ส�ข�เศรษฐศ�สตร์	 มอบให้กับนักวิจัยจากประเทศฝรั่งเศส 

(Pavlo	 Blavatskyy)	 ที่ ได้ค้นพบว่า	 โรคอ้วนของนักการเมือง 

ในประเทศหน่ึงๆ	 อาจเป็นตัวชี้วัดที่ดีของการฉ้อราษฎร์บังหลวง 

ของประเทศนั้นๆ

 ส�ข�แพทย์	 มอบให้กับนักวิจัย	 4	 คน	 จากประเทศเยอรมัน	

ตุรกี	และสหราชอาณาจักร	(Olcay	Cem	Bulut,	Dare	Oladokun,	

Burkard	Lippert	และ	Ralph	Hohenberger)	ที่ได้สาธิตให้เห็นว่า	

การถึงจุดสดุยอดทางเพศมปีระสทิธิภาพพอๆ	กับการใชย้าลดอาการ

คัดจมูก	เมื่อต้องการให้หายใจโล่งขึ้น

 ส�ข�สันติภ�พ	มอบให้กับนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา	3	คน 

(Ethan	 Beseris,	 Steven	 Naleway	 และ	 David	 Carrier)	 ที่ได้

ทดสอบสมมุติฐานที่ว่า	 วิวัฒนาการของเครามนุษย์ที่มีมาน้ัน	 ก็เพื่อ

ป้องกันใบหน้าจากการถูกชก

 ส�ข�ฟิสิกส์	มอบให้กับนักวิจัย	5	คน	จากประเทศเนเธอร์แลนด์	

อิตาลี	ไต้หวัน	และสหรัฐอเมริกา	(Alessandro	Corbetta,	Jasper	

Meeusen,	 Chung-min	 Lee,	 Roberto	 Benzi	 และ	 Federico	

Toschi)	 ที่ ได้ทำาการทดลองเพื่อจะได้เรียนรู้ว่า	 ทำาไมคนเดินถนน 

ถึงไม่เดินชนกันไปเรื่อยๆ

 ส�ข�จลนศ�สตร์	 มอบให้กับนักวิจัย	 4	 คน	 จากประเทศญี่ปุ่น	 

สวติเซอรแ์ลนด	์และอติาล	ี(Hisashi	Murakami,	Claudio	Feliciani,	

Yuta	Nishiyama,	and	Katsuhiro	Nishinar)	ที่ได้ทำาการทดลอง

เพื่อจะได้เรียนรู้ว่า	ทำาไมบางครั้งคนเดินถนนถึงเดินชนกัน

 ส�ข�กีฏวทิย�	มอบให้กับนักวจัิยจากประเทศสหรัฐอเมรกิา	4	คน 

(John	Mulrennan,	Jr.,	Roger	Grothaus,	Charles	Hammond	 

และ	 Jay	 Lamdin)	 สำาหรับรายงานวิจัยเร่ือง	 วิธีการใหม่ของ 

การควบคุมแมลงสาบในเรือดำาน้ำา

 ส�ข�ขนส่ง	 มอบให้กับนักวิจัย	 13	 คน	 จากประเทศนามิเบีย 

แอฟริกาใต้	 แทนซาเนีย	 ซิมบับเว	 บราซิล	 สหราชอาณาจักร	 และ

สหรัฐอเมริกา	 (Robin	 Radcliffe,	 Mark	 Jago,	 Peter	 Morkel,	

Estelle	Morkel,	Pierre	du	Preez,	Piet	Beytell,	Birgit	Kotting,	

Bakker	Manuel,	Jan	Hendrik	du	Preez,	Michele	Miller,	Julia	

Felippe,	Stephen	Parry	และ	Robin	Gleed)	ที่ได้ทำาการทดลอง

เพื่อกำาหนดว่า	ในการขนส่งแรดทางอากาศนั้น	จะปลอดภัยกว่าไหม

ที่จะให้แรดนอนกลับหัวลง	(ดูรูป)

aaaaaaaaa

ที่มา:	https://gigazine.net/gsc_news/en/20210910-2021-ig-nobel-prize 

	 สืบค้นเมื่อ	11	กันยายน	2564

รูป:	การขนส่งแรดทางอากาศ
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การตายจากโควิด-19: 

ตัวเลขที่เห็นกับผลกระทบที่แท้จริง

	 สำาหรับประเทศไทย	 อัตราตายส่วนเกินถือว่าไม่ได้สูงมาก 

เทียบกับนานาประเทศ	อยู่ท่ีราว	22	รายต่อประชากรหน่ึงแสนคน	 

(ข้อมูลคำานวณจากช่วง	1	เมษายน	2564–31	กรกฎาคม	2564)	 

น่ันคือ	 จากประชากรหน่ึงแสนคนจะมีคนไทยที่ตายเพิ่มขึ้น 

เปรียบเทียบกับภาวะปกติ	22	คน	ซึ่งเป็นการตายจากทุกสาเหตุ	

เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราตายส่วนเกินสูงกว่า

ประเทศไทยมากที่	 228	 คนต่อประชากรหน่ึงแสนคน	 (ข้อมูล

คำานวณจากช่วง	8	มีนาคม	2564–7	สิงหาคม	2564)	ซึ่งสูงกว่า

ประเทศไทย	10	เท่า

	 ถึงแมก้ารตายสว่นเกินของประเทศไทยไมไ่ดส้งูมากแตจ่ำานวน

การตายส่วนเกินของประเทศไทยสูงกว่าจำานวนการตายจาก 

โควิด-19	 ที่ทางการรายงานกว่า	 3	 เท่า	 (จำานวนการตาย 

ส่วนเกิน	 14,660	 ราย	 เปรียบเทียบจำานวนการตายจากโควิด	

4,850	 ราย)	 ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีความแตกต่างระหว่าง

จำานวนการตายสว่นเกินกับจำานวนการตายจากโควดิต่ำากวา่มาก	

(จำานวนการตายส่วนเกิน	745,780	ราย	เปรียบเทียบกับจำานวน

การตายจากโควิด	 608,070	 ราย)	 ซึ่งเป็นการเน้นย้ำาว่าตัวเลข

การเสียชีวิตจากโควิด-19	ในประเทศไทย	ไม่สามารถสะท้อนให้

เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดได้จริงๆ

	 การตายส่วนเกิน	 จึงเป็นสถิติสำาคัญที่ควรถูกประชาสัมพันธ์ 

มากยิ่งขึ้น	 ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและรับรู้กับสถานการณ์ 

ความรุนแรงของการระบาดโควิด-19	 ได้ดียิ่งขึ้นและควรเป็น

ตัวเลขที่รัฐบาลควรต้องใช้ควบคู่ไปกับตัวเลขการเสียชีวิตจาก

โควิด-19	 เพื่อวางมาตรการรับมือกับการระบาดของโควิด-19	

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดได้ดียิ่งขึ้น

	 ผลกระทบอันเลวร้ายจากการระบาดของโควิด-19	 คือ 

การเสยีชวีติของผู้คนมากมายรอบโลก	ทกุเชา้เราจะเห็นรายงาน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่	 ที่สะท้อนถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น	 อย่างไร 

ก็ตาม	 ตัวเลขการเสียชีวิตจากโควิด-19	 ท่ีเราเห็นในแต่ละวัน	 

เป็นเพียงส่วนหน่ึงของผลกระทบของโรคต่อการสูญเสียชีวิต

เท่านั้น

	 ในความเป็นจริง	โควิด-19	ส่งผลต่อการตายมากกว่าตัวเลข

ที่รายงานอย่างเป็นทางการ	 เพราะโควิด-19	 ส่งผลทั้งทางตรง

และทางอ้อมต่อการเสียชีวิต	The	Economist	 ได้ ให้เหตุผลไว้	

3	ประการ	ว่าทำาไมตัวเลขการตายจากการติดโควิด-19	ที่แต่ละ 

ประเทศรายงานจึงไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์การระบาด 

ได้ทั้งหมด	 ประการแรก	 คือ	 ตัวเลขการเสียชีวิตจากโควิด-19	 

ในหลายประเทศ	 ไม่ได้รวมผู้เสียชีวิตที่ ไม่ได้รับการยืนยันว่า 

ตดิเชือ้	ซึง่ในความเปน็จรงิยงัมผู้ีเสยีชวีติจำานวนไม่น้อยทีเ่สยีชวีติ 

จากโควิด-19	 แต่ไม่ได้รับการตรวจเชื้อ	 ประการที่สอง	 ข้อมูล 

การเสยีชวีติตอ้งใชเ้วลาในการดำาเนินการออกใบมรณบัตร	ขอ้มลู

จึงมคีวามลา่ชา้	ไม่สามารถสะทอ้นสถานการณ์ไดอ้ยา่งทนัทว่งท	ี

และประการสดุทา้ย	คอื	การมีโรคระบาดทำาให้ระบบสาธารณสขุ 

ไม่สามารถทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 โรงพยาบาล 

หลายแห่งเตียงเต็ม	 แพทย์มีคนไข้ล้นมือ	 บวกกับความเสี่ยงใน

การตดิเชือ้จากการไปใชบ้รกิารในสถานพยาบาล	ทำาให้ประชาชน

โดยรวมใชบ้รกิารสาธารณสขุทีจ่ำาเปน็ต่อสขุภาพลดลง	ซึง่นำาไปสู่

การเสยีชวีติจากสาเหตุอื่นๆ	ทีเ่พิม่ขึน้กวา่ภายใต้สถานการณป์กติ

	 การตายส่วนเกิน	 (excess	 mortality)	 เป็นสถิติเก่ียวกับ 

การตายที่สามารถสะท้อนถึงความรุนแรงของสถานการณ์ 

โรคระบาดได้ดีกว่าตัวเลขการเสียชีวิตจากโควิด-19	 โดยตรง	

การตายสว่นเกินเปน็การเปรยีบเทยีบจำานวนการเสยีชวีติทัง้หมด

จากทุกสาเหตุ	 กับการคาดประมาณการเสียชีวิตหากอยู่ภายใต้

สถานการณ์ปกติ	 น่ันหมายความว่า	 การเสียชีวิตทั้งหมดไม่ว่า 

จะเกิดจากโควดิ-19	หรอืไม	่หากสงูกวา่ตวัเลขการคาดประมาณ	

จะถือว่าเป็นการตายส่วนเกิน	ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

จากการระบาดของโควิด-19	นั่นเอง

	 ข้อมูลจาก	 The	 Economist	 ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา	 

พบว่า	 การตายส่วนเกินจากทั่วโลกในช่วงโรคระบาดน้ีอยู่ที่ 

ราว	7-13	ล้านราย	ซึ่งสูงกว่าตัวเลขการตายจากโควิด-19	ถึง	

2-4	 เท่า	 ความแตกต่างระหว่างสถิติทั้งสองน้ี	 แสดงให้เห็นว่า

ตัวเลขการตายจากโควิด-19	 สะท้อนผลกระทบของโควิด-19	

ต่ำาเกินไปจริงๆ	
อ้างอิง:	https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess- 

	 deaths-tracker	สืบค้นเมื่อ	6	กันยายน	2564

ที่มา:	https://www.infoquest.co.th/2021/118554	สืบค้นเมื่อ	 20	กันยายน 

	 2564
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อัตราเกิดน้อย: ผลกระทบทางประชากร

อันเนื่องจากโควิด-19

	 ประชากรไทยเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ตั้งแต่ปลายปี	 2562	 พวกเราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เพื่อให้มี

ชีวิตรอดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ	 เช่น	 การ

ทำางานที่บ้านจนหมดไฟ	 (burnout)	 กันไปหลายรอบ	 นักศึกษา

มหาวทิยาลยัเรยีนแตอ่อนไลน์	จึงขาดโอกาสในการพฒันาความ

สมัพนัธ์กับเพื่อนต่างเพศจนกลายเป็นคูร่กั	ผู้คนโหยหาเศรษฐกิจ 

ที่ขับคลื่อนชีวิตให้ไปต่อได้	 และดูเหมือนว่าสถานการณ์จะยัง 

ไม่กลับไปเหมือนเดิมในเร็ววันนี้เป็นแน่	

	 ผลกระทบจากโควิด-19	

ที่กระทบต่อการเกิด	 การ

ตายและการย้ายถ่ินจะส่ง

ผลต่ อ ก า ร เปลี่ ย นแปลง

ทางประชากร	 ไม่ต่ างไป

จากเหตุการณ์ที่ เ กิดขึ้นใน

ประวัติศาสตร์	อย่างสงคราม	

แ ล ะ โ ร ค ร ะ บ า ด ใ น อ ดี ต	

บทความน้ีขอเสนอผลกระ

ทบต่อการเกิดของประชากร

	 ก า ร สำ า ร ว จ เ ก่ี ย ว กั บ

ความต้ังใจในการมีบุตรของ

สหรัฐอเมริกาพบว่า	มากกว่า	1	ใน	3	ของผู้หญิงอายุ	18-49	ปี

จะเลื่อนการมบีตุรออกไป	หรือจะมบุีตรจำานวนลดลง	ดว้ยเหตผุล

ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19	อัตราเกิดในหลายรัฐลดลงราว	5-10%	

แคลิฟอร์เนียมีอัตราเกิดลดลง	7%	ระหว่างปี	2019-2020	อัตราเกิด 

ในสเปนระหว่างปี	 2020-2021	 ลดลง	 23%	 เมื่อเทียบกับ 

ปีก่อนหน้า
1
 

	 ปี	2563	ประเทศไทยมีจำานวนเด็กเกิดเพียงไม่ถึง	6	แสนคน	 

ซึ่งเป็นจำานวนต่ำาที่สุดในรอบเกือบ	 7	 ทศวรรษ	 น่าเสียดาย 

ที่ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ยืนยันว่าอัตราเจริญพันธ์ุรวมจะลดลง

เหลือเท่าไร	หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19	แต่คิดว่าจะได้รับ

ผลกระทบไม่น้อยไปกว่าประเทศอื่นๆ	เช่นกัน

	 โสดมีตต้ิงท่ีภาครัฐวางแผนจะจัดให้คนโสดมาพบกัน	 เป็นอัน 

ต้องหยุดชะงักไปเพราะประชาชนต้องรักษาระยะห่างและ 

ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา	ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมอัตราเกิด 

หากภารกิจของศบค.	 สิ้นสุดลงแล้ว	 รัฐบาลอาจต้องต้ังคณะ

กรรมการเฉพาะกิจชุดใหม่	 “ศูนย์บริหารความสัมพันธ์หลัง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019” 

เพื่อเพิ่มจำานวนคู่แต่งงานใหม่	 และอัตราเกิดของประเทศไทย

อย่างเร่งด่วน	 เพื่อชดเชยจำานวนเด็กที่ยังไม่ได้เกิดอันเนื่องมา

จากโควิด-19	

ประชากรประชุมกัน

	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในฐานะ	

Secretariat	ของ	Asian	Population	Association	(APA)	ร่วมกับ	

National	Population	and	Family	Planning	Board	(BKKBN)	และ	

Center	for	Population	and	Policy	Studies	(CPPS),	Universitas	

Gadjah	Mada	และ	APA	เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการ

ระดบันานาชาตขิองสมาคมนักประชากรแห่งเอเชยี	ครัง้ที	่5	ระหวา่ง

วันที่	3-5	สิงหาคม	2564	

	 การประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุมคร้ังแรกในรูปแบบเสมือนจริง 

แบบออนไลน์	 มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า	 700	 คน	 ประกอบด้วย	 

นักวิชาการ	นักวิจัย	ผู้กำาหนดนโยบาย	และเจ้าหน้าท่ีรัฐ	จากหลากหลาย 

ประเทศทั่วโลก	 โดยเฉพาะประเทศจากภูมิภาคในทวีปเอเชีย	 

มีอาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ	 เข้าร่วมนำาเสนอผลงานจำานวน	

10	คน	รปูแบบการนำาเสนอในการประชมุวชิาการครัง้น้ี	ประกอบดว้ย	

การเสวนาสดแบบออนไลน์	(live	session)	ในประเด็นทางประชากร 

รวมถึงการนำาเสนอบทความวิชาการจำานวนกว่า	 250	 บทความ	 

ในสองรูปแบบคือ	การนำาเสนอสดแบบออนไลน์	(live	session)	และ

การนำาเสนอแบบบันทึกล่วงหน้า	 หรือโปสเตอร์	 (pre-recorded	 or	

poster	session)	ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง

เว็บไซต์ของสมาคมฯ	(https://www.asianpa.org/)	

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเปน็ประจำาทกุวนัพธุ	เวลา	12.30-13.30	น.	ณ	สถาบนัวจัิยประชากร

และสังคม	 สนใจกำาหนดการเสวนาแต่ละเดือน	 สามารถดูรายละเอียด

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

IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

ครั้งที่	1142	“งานวิเคราะห์การศึกษารูปแบบการจัดฝึกอบรมระยะ

สั้นแบบออนไลน์:	 กรณีศึกษาการจัดฝึกอบรมการ	 วิจัยเชิงคุณภาพ	 

หลักสูตรภาษาไทย	แบบออนไลน์”	นางวริศรา	 ไข่ลือนาม	และว่าท่ีร้อยตรี

เกียรตินิยม	ขันตี,	4	ส.ค.	64

ครั้งที่	1143	“How	do	 social,	 economic,	 and	 cultural	 factors	

mediate	fertility	decisions	among	urban	middle-class	women	

Northwest	India?”	Ms.	Sunita	Singh,	11	ส.ค.	64

ครั้งที่	1144	“Experience	sharing	on	Macquarie	online	course”	

Dr.	 Dyah	 Anantalia	 Widyastari,	 Dr.	 Truc	 Hoang	 Dang,	 

Dr.	Pattraporn	Chuenglertsiri,	18	ส.ค.	64

ครั้งที่	1145	“The	transitional	lives	of	Bangkok’s	urban	refugees”	

Dr.	Mary	Rose,	25	ส.ค.	64

ครั้งที่	1146	“Life	course	stressors	and	aging	through	the	lens	

of	subjective	age:	an	analysis	of	the	Vietnam	health	and	aging	

study”	Professor	Kim	Korinek,	University	of	Utah,	8	ก.ย.	64

ครั้งที่	1147	“โควิด-19:	 ปัญหาอยู่ที่ ไหน”	 รศ.ดร.วรชัย	 ทองไทย,  

15	ก.ย.	64

ครั้งที่	1148	“คุณรู้ไหมสำานักงานสถิติแห่งชาติทำาอะไร”	 คุณอรวรรณ	

สุทธางกูร,	รองผู้อำานวยการสำานักงานสถิติแห่งชาติ,	22	ก.ย.	64

เกาะตดิสถานการณป์ระชากร จงจิตต์ ฤทธิรงค์
jongjit.rit@mahidol.edu

วิศิณี ทิพย์ศุภนิมิตร
wisinee.thi@mahidol.ac.th
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	 คุณยายมารศรี	 อิศรางกูร	 ณ	 อยุธยา	 เป็นนักแสดงไทย 

อาวุโสรุ่นใหญ่ที่มีอายุยืนยาวจนถึง	 100	 ปีในปี	 2564	 นี้	 

สื่อสังคมออนไลน์ได้ ให้ความสนใจและยกย่องชื่นชมที่คุณยาย 

ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ

	 ลูกสาวของคุณยายมารศรีเล่าให้ 

สื่อฟังว่า	เมื่อตอนสาวๆ	คุณยายชอบ 

ออกกำาลังกายเป็นชีวิตจิตใจ	ตอนนี ้

คุณยายยังทำากิจกรรมประจำาวันได้

ด้วยตนเอง	มีอารมณ์ดี	และมีความ

จำาด	ีแตส่ิง่สำาคญัคอื	การทีล่กูหลาน

คอยหากิจกรรมให้ทำาอยูเ่ปน็ประจำา	 

ไม่ว่าจะเป็นการดูโทรทัศน์	 ชวน 

พูดคุย	เพื่อร้ือฟ้ืนความจำา	ชวนเต้นรำา 

ชวนคิดเลขเพื่อบริหารสมอง	 นอกจากน้ีคุณยายยังมีสุนัขคู่ใจ	

ที่อยู่เคียงข้างคุณยายตลอดเวลา	 ทำาให้คุณยายไม่เหงา	 การมี

ครอบครัวที่ดี	 ได้รับการดูแลจากลูกหลาน	 อาจจะเป็นเคล็ดลับ

ที่ทำาให้คุณยายมารศรีมีอายุยืนยาวจนเป็นศตวรรษิกชน

อ้างอิง: https://mgronline.com/entertainment/detail/9640000076525  
 สืบค้นเมื่อ	11	กันยายน	2564
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ชวนอ่าน

สถิติน่ารู้

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ศุทธิดา ชวนวัน
sutthida.chu@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน
นักแสดงรุ่นเก๋าในวัย 100 ปี ยังแจ๋ว

 กาญจนา เทียนลาย
kanchana.tha@mahidol.ac.th
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ประชากรเด็กของอาเซียน

	 ทราบหรือไม่ว่า	 ในปี	 2563	 ประชากรอาเซียน 

มจีำานวนกวา่	664	ลา้นคน	ในจำานวนน้ี	เป็นประชากร 

วัยเด็ก	 (อายุต่ำากว่า	 15	 ปี)	 25.2%	 ประชากร 

วัยแรงงาน	63.8%	และประชากรวัยสูงอายุ	11%	

	 ประชากรเด็กกว่า	 167	ล้านคน	กระจายอยู่ใน	 

10	 ประเทศสมาชิกอาเซียน	 โดยประเทศลาว	 

มีสัดส่วนประชากรวัยเด็กมากที่สุดในอาเซียน	 

รองลงมาคือ	ฟิลิปปินส์	ในขณะที่สิงคโปร์	มีสัดส่วน 

ประชากรวัยเด็กน้อยท่ีสุด	คือ	12.3%	เท่าน้ัน	รองลงมา 

คือ	ไทย	16.9%	

	 สัดส่วนของประชากรวัยเด็กสะท้อนถึงจำานวนเกิด 

ของแต่ละประเทศด้วย	 ย่ิงสัดส่วนน้อย	 ก็ช้ีให้เห็นว่า 

การเกิดของประเทศนั้นๆ	ลดลง

จำ�นวนและสัดส่วนประช�กรเด็กอ�ยุ	0-14	ปี

ของประเทศต่�งๆ	ในอ�เซียน	พ.ศ.	2563

ที่มา:	สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย	พ.ศ.	2563	



ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536

ปณจ.พุทธมณฑล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2441-0201 0-2441-9666 โทรสาร 0-2441-9333 E-mail: directpr@mahidol.ac.th 
Website: www.ipsr.mahidol.ac.th ที่ปรึกษา อารี จำาปากลาย ผู้อำานวยการสถาบันฯ บรรณาธิการ จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ปราโมทย์ ประสาทกุล ศุทธิดา ชวนวัน กองบรรณาธิการ กฤติญา สำาอางกิจ 
กัญญา อภิพรชัยสกุล กาญจนา เทียนลาย กาญจนา ต้ังชลทิพย์ เกียรตินิยม ขันตี จรัมพร โห้ลำายอง เฉลิมพล แจ่มจันทร์ นงเยาว์ บุญเจริญ นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นุชราภรณ์ เล้ียงร่ืนรมย์  
ณปภัช สัจนวกุล พอตา บุนยตีรณะ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ มนสิการ กาญจนะจิตรา ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ โยธิน แสวงดี รศรินทร์ เกรย์ วรชัย ทองไทย ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สักกรินทร์ นิยมศิลป์  
สิรินทร์ยา พูลเกิด สุชาดา ทวีสิทธิ์ สุภรต์ จรัสสิทธิ์ สุภาณี ปลื้มเจริญ สุรีย์พร พันพึ่ง 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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บริเวณอ�ค�รประช�สังคมอุดมพัฒน์

สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม

QR	code	สำาหรับเข้าเว็บไซต์

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา

c 17	 ก.ค.	 64	 ผศ.ดร.ดุสิตา	 พึ่งสำาราญ	 และ	 ว่าที่ร้อยตรี	 นิพนธ์	 ดาราวุฒิมาประกรณ์  

จัดประชุมปฏิบัติการ	 “การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาเครื่องมือ

เสรมิสรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพ	สำาหรับกลุม่ผู้มีความหลากหลายทางเพศ	คร้ังที	่3”	ออนไลน์	

สนับสนุนโดย	สสส.	c 17-18	ก.ค.	64	รศ.ดร.ศิรินันท์	กิตติสุขสถิต	ผอ.	ศูนย์วิจัยความสุข 
คนทำางานแห่งประเทศไทย	 และทีม	 HAPPINOMETER	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

การบรหิารจัดการองคค์วามรูสู้ค่วามสขุในการทำางาน	(Routine	to	Happiness:	R2H)	ออนไลน์	

c 30	ก.ค.	64	รศ.ดร.อารี	จำาปากลาย	ผู้อำานวยการ	ต้อนรับ	ศ.คลินิกเกียรติคุณ	นพ.ปิยะสกล 
สกลสัตยาทร	 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล	 พร้อมด้วยกรรมการสภา	 ในโอกาสเข้ารับฟัง 

ผลการดำาเนินงานของส่วนงาน	 ผลสำาเร็จของการดำาเนินงานที่ผ่านมา	 การพัฒนาและความ

ทา้ทายในอนาคต	ออนไลน์	รปู 1 c 3-5	ส.ค.	64	National	Population	and	Family	Planning	
Board	(BKKBN)	และ	Center	for	Population	and	Policy	Studies	(CPPS),	Universitas	

Gadjah	Mada	และสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย	(APA)	จัดงานประชุมวิชาการนานาชาต ิ

ของ	APA	ครั้งที่	5	ออนไลน์	รูป 2 c 6	ส.ค.	64	ผศ.ดร.ปิยวัฒน์	เกตุวงศา	หัวหน้าศูนย์ 
ทีแพค	พร้อมด้วย	คุณปัญญา	ชูเลิศ	หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา	เป็นวิทยากรงานเสวนา

ออนไลน์ในเรื่องเล่นๆ	 “เล่นกลางโรค”	 คุณรู้หรือไม่	 เด็กไทยกำาลังเข้าสู่ภาวะขาดการเล่น? 

สนับสนุนโดย	สสส.	c 6	ส.ค.	64	รศ.ดร.อารี	จำาปากลาย ผศ.ดร.มาลี	สันภูวรรณ์	ประธานหลักสูตร 
คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา	ต้อนรับนักศึกษาใหม่	จำานวน	25	คน	ในงานปฐมนิเทศ

นักศกึษาใหม	่ประจำาปกีารศกึษา	2564	c 6	ส.ค.	64	รศ.ดร.ศรินัินท	์กิตติสขุสถิต	เป็นผู้ดำาเนิน
การเสวนาแลกเปลี่ยน	 Sharing	 Day:	 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี	 กระบวนการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข	 และการต่อยอดผลลัพธ์กับผลผลิตของบุคลากรองค์กร	 ออนไลน์	

c 11	 ส.ค.	 64	 รศ.ดร.เฉลิมพล	 แจ่มจันทร์	 หัวหน้าโครงการจัดทำารายงานสุขภาพคนไทย	
และทีมวิจัย	จัดการประชุม	Forum	รายงานสุขภาพคนไทย	2564	“COVID-19	มหันตภัยร้าย

เขย่าโลก”	ออนไลน์	สนับสนุนโดย	สสส. c 18	ส.ค.	64	ผศ.ดร.ปิยวัฒน์	เกตุวงศา	หัวหน้า
ศูนย์ทีแพค	พร้อมทีมวิจัย	ร่วมกับ	สสส.	จัดงานเสวนาออนไลน์	“ทราบแล้วเปลี่ยน”	ในหัวข้อ	

“แนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กในช่วงเรียนออนไลน์”	c 27	ส.ค.	64	รศ.ดร.อารี	จำาปากลาย 
ประธานหลักสูตร	 คณาจารย์	 และเจ้าหน้าที่	 ร่วมงานแสดงความยินดีบัณฑิตหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ุ	 

(หลักสูตรนานาชาติ)	ประจำาปีการศึกษา	2563	ออนไลน์	c 2	ก.ย.	64	และ	8	ก.ย.	64	ศูนย์ทีแพค	 
นำาโดย	 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์	 เกตุวงศา	 พร้อมทีมวิจัย	 ร่วมกับ	 Centre	 for	 Addition	Mental	

Health	(CAMH)	ประเทศแคนาดา	และ	สสส.	จัดประชุมออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา 

ความเหมาะสมของการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค 

ไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยโปรแกรม	 OneHealth	 Tool	c 6	 ก.ย.	 64	 สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม	เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	ร่วมกับ	สสส.	และ

กรมเสมียนตรา	 สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	 เพื่อร่วมกันเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความสุข 

ความพึงพอใจ	 และความผูกพันของกำาลังพลสู่การเป็น	 “องค์กรต้นแบบสุขภาวะภาครัฐ”	 

และ	“กรมเสมียนตราแห่งความสุข”	ณ	ห้องสระบัว(109)	รูป 3 c 8	ก.ย.	64	ผศ.ดร.ปิยวัฒน์	
เกตุวงศา	 พร้อมทีมวิจัย	 นำาเสนอผลการดำาเนินงานโครงการนโยบายชี้นำาสังคมในรอบ	 1	 ปี	 

กับ	คุณหญิงลักษณาจันทร	เลาหพันธุ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ศ.นพ.บรรจง	

มไหสวริยะ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	และทีมผู้บริหาร	ออนไลน์	รูป 4
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