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วิกฤตโควิด-19 กับความเป็นเมือง

สุรีย์พร พันพึ่ง

Sureeporn.pun@mahidol.ac.th

ในขณะที่ โ ลกกำ � ลั ง ต่ อ สู้ กั บ การแพร่ ร ะบาดของโรคที่ มี
ความรุนแรงต่อชีวิต มีการกระจายอย่างกว้างขวางและมีผล
ต่อระบบสาธารณสุขโลก เราคงปฏิเสธไม่ได้วา่ ขณะนี้ โควิด-19
ได้รบกวนวิถีชีวิต “ปกติ” ของเราหลายๆ คน ตั้งแต่เด็กจนถึง
ผู้ ใหญ่ ผูส้ งู อายุ และได้เปลีย่ นแปลงสังคม สิง่ แวดล้อม และ
ความเป็นเมือง ทั้งในด้านบวกและลบควบคู่กันไป

ผลการศึกษาจาก Mobile big data จากฐานข้อมูลของ ทรู ดิจทิ ลั
กรุ๊ป (True Digital Group)2 และ ดีแทค (Dtac)3 ที่รวบรวม
ผ่านโทรศัพท์มือถือของประชากรทั้งคนไทยและต่างชาติ

สำ�มะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาปี 2563 แสดงว่า ประมาณ
ร้อยละ 0.5 ของประชากรในเมืองใหญ่คือ มหานครนิวยอร์ก
นครลอสแองเจลิส ชิคาโก และซานฟรานซิสโก เป็นผูย้ า้ ยถิน่ ออก
จากรายงานจำ�นวนผู้ติดเชื้อและการเสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนเมืองที่ ได้ประชากรหรือมีผยู้ า้ ยถิน่ เข้าเพิม่ ขึน้ นัน้ ส่วนมากเป็น
ทั้งในและต่างประเทศ พบว่า จำ�นวนที่สูงที่สุดอยู่ ในเมืองใหญ่ๆ เมืองขนาดเล็กในรัฐต่างๆ ทางตอนใต้และตะวันตกของประเทศ4
ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากข้อจำ�กัดที่ ไม่สามารถจัดการให้ประชากรเมือง
ลั ก ษณะของผู้ ย้ า ยถิ่ น ออกจากเมื อ งใหญ่ แ ตกต่ า งกั น
โดยเฉพาะคนย้ายถิน่ ทีอ่ ยูก่ นั อย่างหนาแน่น ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ หมาะสม
การอยู่อาศัยในบ้านหรือชุมชนที่แออัด ไม่มีการระบายอากาศที่ดี ในประเทศไทย คนย้ายถิน่ ออกส่วนมากเป็นแรงงานทีม่ รี ายได้นอ้ ย
ย่อมทำ�ให้ โควิด-19 สามารถแพร่กระจายได้อย่างง่าย และแพร่เชือ้ เป็นลูกจ้างรายวัน ทำ�งานในภาคบริการ เหตุผลที่ สำ � คั ญคื อ
การขาดรายได้ จากการถูกเลิกจ้าง หรือ ถูกลดชั่วโมงการทำ�งาน
ไปยังผู้คนเป็นจำ�นวนมากในเวลาอันรวดเร็ว
รวมทั้งไม่สามารถแบกรับค่าครองชีพในเมืองใหญ่ ในขณะที่ ใน
ตัวชี้วัดระดับความเป็นเมืองมีวิธีการวัดในหลากหลายมิติ ประเทศสหรัฐอเมริกา คนที่ย้ายออกจากเมืองใหญ่มักเป็นคน
เช่น ด้านประชากรศาสตร์ วัดด้วยจำ�นวนและความหนาแน่น มีรายได้สูง จึงสามารถเลือกที่อยู่อาศัยได้อย่างอิสระ เนื่องจาก
ของประชากร ด้านเศรษฐศาสตร์วัดด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถทำ�งานจากบ้าน (work from home) ได้ ในทุกที่ ต้องการ
และการกระจายรายได้ ด้านสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมวัดด้วย อยู่ใกล้ครอบครัว และลดค่าครองชีพด้วยการอาศัยในเมืองเล็กๆ
คุณภาพชีวิตกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ด้านภูมิศาสตร์วัดด้วย ในขณะที่ผู้มีรายได้ต่ำ�กว่าให้เหตุผลว่า ปัจจัยด้านการเงิน เช่น
การใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมนอกภาคเกษตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำ�ถาม การสูญเสียงาน ความต้องการหาถิ่นที่อยู่ ใหม่ซึ่งมีค่าครองชีพ
การวิจัยที่เกิดขึ้นในศาสตร์ต่างๆ ในที่นี้จะพูดถึงความเป็นเมือง ต่ำ�กว่า ทำ�ให้ต้องย้ายถิ่นออกจากเมืองใหญ่
ในมิติทางประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นเข้าและ
ออก ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนและความหนาแน่นของ
ประชากร
วิ ก ฤตโควิ ด -19 ทำ � ให้ ป รากฏการณ์ ก ารย้ า ยถิ่ น ออกจาก
เมืองใหญ่เกิดขึ้นทั่วโลก การศึกษาในประเทศไทยชี้ ให้เห็นว่า
การระบาดโควิด-19 ระลอก 1 และ 2 ตั้งแต่ ปี 2563 ทำ�ให้เกิด
การเคลื่อนย้ายของผู้คนออกจากเมืองใหญ่และเมืองศูนย์กลาง
ธุรกิจและท่องเที่ยวเป็นจำ�นวนมาก โดยข้อมูลจากการสำ�รวจ
การย้ า ยถิ่ น ของประชากรไทย พ.ศ. 2563 1 ชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า
กรุงเทพมหานครมีจำ�นวนผู้ย้ายถิ่นออกมากที่สุดถึง 127,344 คน
รองลงมาคือ ชลบุรี 55,906 คน เชียงใหม่ 50,702 คน ภูเก็ต
42,427 คน และระยอง 41,325 คน ตามลำ�ดับ และภาคทีม่ ปี ระชากร
ย้ายถิน่ เข้ามากทีส่ ดุ คือ ภาคอีสานและภาคเหนือ ซึง่ สอดคล้องกับ

รูป: คนกำ�ลังรอเดินทางกลับบ้านเกิด

ที่มา: https://www.matichon.co.th/columnists/news_2323548
สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2564

ยิง่ ไปกว่านัน้ วิกฤตโควิด-19 ได้เผยให้เห็นความไม่เท่าเทียมกัน
แน่นอนว่าหากแนวโน้มนี้ดำ�เนินต่อไปก็จะมีผลระยะยาวต่อ
การพัฒนาเมืองด้านต่างๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค สิง่ แวดล้อม ทางสังคมและเศรษฐกิจในเมืองเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะการอยูอ่ าศัย
ตลาดและมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ทีอ่ ยูอ่ าศัย การอุปโภคและบริโภค ในชุมชนแออัด ซึง่ ทำ�ให้มาตรการ “เว้นระยะห่างทางสังคม”
ใช้ ไม่ได้ผล การวิจยั ในอนาคตจำ�เป็นต้องให้ขอ้ มูลเชิงลึกเกีย่ วกับ
ทั้งในเมืองใหญ่และเมืองเล็ก
ประเด็นทีย่ งั ไม่ได้รบั การศึกษา แต่มศี กั ยภาพในการเปลีย่ นแปลง
การวิจัยการพัฒนาเมืองในอนาคตจำ�เป็นต้องครอบคลุม พฤติกรรมของประชากรและธรรมาภิบาลในเมือง เพื่อลดความ
มิติใหม่ที่เชื่อมโยงกับผลกระทบของโรคระบาดใหญ่ ในครั้งนี้ ไม่เท่าเทียมทีค่ กุ คามสุขภาพและชีวติ ของประชากรเมือง อย่างมี
การวิจยั เมืองควรจะต้องทบทวนและปรับปรุงเรื่องการวางผังเมือง ประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเคหะ ปฏิสัมพันธ์ของชุมชนและพื้นที่ทางสังคม
ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อ 1 https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนเมืองในลักษณะที่จะนำ�ไปสู่การ 2 /Article_25May2021-2.pdf สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2564
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/
ดำ�รงชีวิตที่ยั่งยืน
Article_27Apr2021.aspx สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2564
ในช่วงปิดเมืองและการทำ�งานจากบ้าน เราพบว่าคุณภาพ
อากาศในเมืองดีขึ้นอย่างชัดเจน5 ซึ่งสิ่งนี้ ได้เน้นย้ำ�ถึงผลกระทบ
ทีเ่ กิดจากกิจกรรมของมนุษย์ตอ่ สิง่ แวดล้อม ขอเสนอว่าการวิจยั
ต้องเพิ่มแนวทางการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
ประเด็นเรื่องคุณภาพอากาศ ระบบน้ำ�  และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเมืองขนาดต่างๆ
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ประชากรท่องโลก

สุภรต์ จรัสสิทธิ์

suporn.jar@mahidol.edu

ไปเดินชมสวน ปีนขึ้นเขาจมป่า กับเราไหม

เมื่อเดือนกันยายนปีทแี่ ล้ว (2563) ผูเ้ ขียนมีโอกาสเดินทางไป
จั ง หวั ด ตรั ง และได้ พ บที่ เ ดิ น เที่ ย วแห่ ง ใหม่ ที่ ป ระทั บ ใจมาก
(กอไก่ล้านตัว) นั่นคือ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย เส้นทางเดินที่นี่
ไม่นา่ เบื่อ มีทางให้ตอ้ งเดินบนสะพานเหล็กสูงๆ ทีแ่ กว่งไปแกว่งมา
อยู่หลายสะพาน ชวนให้ร้องกรี๊ดกร๊าดกันสนุกสนานด้วยระยะ
ทางเดินกว่า 3 กิโลเมตร เป็นระยะทางที่กำ�ลังดี ไม่ถึงกับเหนื่อย
มากนัก ในวันนัน้ การเดินทีส่ วนพฤกษศาสตร์ทงุ่ ค่ายทีเ่ ต็มไปด้วย
ต้นไม้สูงใหญ่ บวกกับอากาศร้อนชื้น ทำ�ให้ ได้เหงื่อถึงขนาดเสื้อ
เปียกโชกกันทีเดียว
แต่...หยุดก่อน...ผู้เขียนพบที่เที่ยวที่ประทับใจอีกแห่งหนึ่งใน
จังหวัดตรัง ซึง่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีพ่ ฒ
ั นาโดยชุมชนกลุม่ ประมง
พื้นบ้านน้ำ�ราบ อำ�เภอกันตัง นั่นคือ การเดินขึ้นเขาจมป่า เมื่อ
ได้เห็นวิวจากยอดเขา จึงทำ�ให้รู้ว่าทำ�ไมจึงได้ชื่อว่า “เขาจมป่า”
เพราะภาพที่เห็นคือ ป่าโกงกางพื้นที่ 3,000 ไร่ ที่กว้างจนสุด
สายตา เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นภาพลำ�คลองยาวคดเคี้ยว
ท่ามกลางป่าโกงกาง ความแน่นของป่าและความเขียวเข้มของ
ต้นไม้ เมื่อลมพัดมา ทำ�ให้เราสดชื่นและหายเหนื่อยจากการปีนเขา
ขึ้นมา
สำ�หรับการเดินทางมายังเขาจมป่านัน้ จะต้องมาด้วยทางเรือ
ก่อนเพื่อไปถึงจุดที่เริ่มต้นปีนเขา ช่วงแรกๆ จะเป็นการเดินบน
สะพานไม้ ไผ่ สลับกับการปีนขึน้ เขา ในช่วงใกล้ถงึ ยอดเขา เราจะ
ต้องลอดช่องหินเล็กๆ ทัง้ นี้ การเดินขึน้ เขาจมป่า ขอแนะนำ�ให้ ไป
ตัวเปล่า ไม่ตอ้ งถืออะไรไปมาก เพราะสองมือของเราจะต้องคอย

จับต้นไม้ขา้ งทางไว้เพื่อดันตัวเองขึน้ ไปให้ถงึ จุดหมาย ตลอดทาง
เดินเราไปตามเส้นทางการเดินข้ามสะพานไม้ ไผ่ทมี่ ไี ม้ ไผ่วางทอด
ไว้แค่ 3-4 ลำ� ยิง่ ทำ�ให้การเดินเขามีความสนุกมากเพราะเราต้องตัง้
สติในการเดินแต่ละก้าว แม้การเดินทางจะไม่สะดวกสบายเท่าไรนัก
แต่เมื่อได้ขึ้นมาถึงยอดเขา ได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติ
ก็ทำ�ให้คิดว่าเราตัดสินใจไม่ผิดเลย
ต้องขอบคุณชาวบ้านทีท่ �ำ ให้เกิดทีเ่ ทีย่ วแห่งนีข้ น้ึ มา และยังได้
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ด้วย
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รูป: เขาจมป่า จ.ตรัง
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

สงคราม และสันติภาพในอัฟกานิสถาน?

สงครามกลางเมืองทีต่ อ่ เนื่องยาวนานกว่า 20 ปี ในอัฟกานิสถาน
ได้ยตุ ลิ งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมทีผ่ า่ นมา เมื่อกองกำ�ลังกลุม่ ตอลิบาน
ยึ ด เมื อ งหลวงคาบู ล ได้ อ ย่ า งเบ็ ด เสร็ จ สหรั ฐ อเมริ ก าและ
ประเทศพันธมิตรถอนกำ�ลังทหารและเคลื่อนย้ายพลเรือออกจาก
อัฟกานิสถานอย่างเร่งด่วน ผู้อพยพมีทหาร เจ้าหน้าที่ประจำ�
กองทัพ ชาวต่างชาติรวมทัง้ พลเรือนอัฟกานิสถาน ได้อพยพไปที่
ฐานทัพของอเมริกาทีป่ ระจำ�การชัว่ คราวในประเทศใกล้เคียงกับ
อัฟกานิสถาน ก่อนส่งผูอ้ พยพไปประเทศปลายทางต่างๆ ทีเ่ สนอ
ให้ที่พักชั่วคราวสำ�หรับผู้ลี้ภัยมากกว่า 40 ประเทศ
ตลอดช่วงปี 2001-2021 สงครามในอัฟกานิสถานเป็นการ
สู้รบโดยมีกองทัพของรัฐบาลอัฟกานิสถานร่วมกับทหารจาก
อเมริกาและกองทัพพันธมิตรเพื่อกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ ทั้ง
4 กลุ่ม คือ กลุ่มตอลิบาน กลุ่มอัลกออิดะห์ กลุ่มไอซิส และกลุ่ม
ไอซิส-เค ทีต่ อ้ งการโค่นล้มรัฐบาลกลาง จากการสูร้ บจากความ
ขัดแย้งภายในประเทศระหว่างรัฐบาลกลางและกลุ่มกองกำ�ลัง
ติดอาวุธยาวนานถึง 20 ปี มีผลต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน
ที่ต้องหวาดผวากับการก่อวินาศกรรมโดยกองกำ�ลังติดอาวุธ
หลายกลุม่ ผูเ้ ผชิญชะตากรรมที่โหดร้ายครัง้ นีค้ งไม่พน้ เด็กและ
ผู้หญิง เนื่องจากมีข้อจำ�กัดหลายประการ เช่น เด็กต้องอยู่ตาม
ลำ�พังเพราะพ่อแม่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบ ผู้หญิงต้องดูแล
รับผิดชอบครอบครัวมากขึ้นเพื่อจัดหาอาหารให้พอเพียงใน
สถานการณ์ที่ปัจจัยการดำ�รงชีวิตมีจำ�กัด

รูป: การสู้รบที่รุนแรงและต่อเนื่องในเมืองศูนย์กลางหลัก
เช่น เฮรัต เป็นเป้าหมายสำ�คัญของกลุ่มตอลิบาน
โดยไม่คำ�นึงถึงชีวิตของพลเรือน

ที่มา: https://news.un.org/en/story/2021/02/1085442 สืบค้นเมื่อ 11
กันยายน 2564

นอกจากการเสี่ ย งภั ย จากการสู้ ร บ ปั ญ หาสุ ข ภาพและ
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข เช่น โรคโปลิโอ ยังคงเป็นปัญหา
ใหญ่ที่ยูนิเซฟให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยจะให้เข้าถึง
กลุม่ เป้าหมายเด็กอายุต�่ำ กว่า 1 ปีจ�ำ นวน 1.2 ล้านคน รวมทัง้ ให้
หญิงตั้งครรภ์ 6 ล้านคนได้รับวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกัน อย่างไรก็ตาม
ร้อยละ 46 ของประชากรเด็กอายุระหว่าง 12-23 เดือน ไม่เคย
ได้รับวัคซีนป้องกันโรค2

นอกจากปัญหาสุขอนามัยแล้ว เด็กและเยาวชนยังขาดโอกาส
ด้านการศึกษา โดยเฉพาะในเขตชนบท เด็กจำ�นวน 3.7 ล้านคน
ไม่ได้เรียนหนังสือเลยและในจำ�นวนนี้เป็นเด็กเพศหญิงมากกว่า
3
ข้อมูลจากรายงานประจำ�ปีของ UN Assistance Mission ครึ่ง
in Afghanistan (UNAMA) ระบุว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มี
หลั ง การถอนกำ � ลั ง พลของสหรั ฐ อเมริ ก าและประเทศ
เด็ก จำ�นวน 7,792 คน เสียชีวิต และ 18,662 คนได้รับบาดเจ็บ
จากระเบิดที่ฝังไว้ตามถนนที่ประชาชนใช้เดินทางวัน รวมทั้ง พันธมิตร ทำ�ให้ประชาชนอัฟกานิสถานลงถนนร่วมประท้วงเพื่อ
การโจมตีทางอากาศด้วยระเบิดเพลิงทำ�ให้ที่อยู่อาศัยถูกทำ�ลาย เรียกร้องให้รฐั บาลใหม่ภายใต้การบริหารของกลุม่ ตอลิบานแถลง
เด็กและผู้หญิงเสียชีวิตเป็นจำ�นวนมากเพราะต้องอยู่ ในบ้าน นโยบายที่ให้ความมัน่ ใจต่อประชาคมเรื่องสิทธิเสรีภาพตามหลัก
สากล เปิดโอกาสให้ผหู้ ญิงทำ�หน้าที่ในระดับสูงของคณะรัฐมนตรี
เกือบตลอดเวลา1
ในรัฐบาลปัจจุบัน รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับ
ในช่วงที่กลุ่มตอลิบานยึดพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าครึ่ง การศึกษาทุกระดับ
ประเทศ คาบูลเมืองหลวงได้ตกอยู่ ในสภาพที่เสี่ยงภัยอย่างยิ่ง
การสร้างชาติและอนาคตของประชาชน 38 ล้านคน
เพราะมี ก ลุ่ ม กองกำ � ลั ง ติ ด อาวุ ธ ไม่ ร ะบุ สั ง กั ด ออกปฏิ บั ติ ก าร
เพื่อลดความเชื่อมัน่ ว่ารัฐบาลไม่มศี กั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะคุม้ ครอง อยู่ ใ นมื อ ของกลุ่ ม ตอลิ บ าน ที่ ก ลั บ สู่ อำ � นาจอี ก ครั้ ง และ
ประชาชน เหตุการณ์สังหารผู้พิพากษาหญิง 2 คนที่ถูกยิง ให้ความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่าจะนำ�พาประเทศสู่สันติภาพ
ขณะเดินทางไปทำ�งานด้วยฝีมอื กลุม่ กองกำ�ลังติดอาวุธเมื่อเดือน ประชาคมโลกต้องติดตามกันต่อไป
มกราคม 2564 รวมทัง้ การสังหารเจ้าหน้าทีห่ ญิง 3 คน ของสถานี 1
สืบค้น
วิทยุทอ้ งถิน่ ทีเ่ มืองจะลาลาบัดเมื่อมีนาคมทีผ่ า่ นมาและการปลิดชีพ เมื่https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
อ 11 กันยายน 2564
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ และเป็น 2 https://www.unicef.org/press-releases/polio-vaccination-campaignsสืบค้นเมื่อ 11 กันยายน
ไปได้ว่า ศูนย์ ให้บริการวัคซีนโควิด-19 อาจเป็นเป้าโจมตีด้วย resume-afghanistan-and-pakistan-after-covid-19
2564
เช่นกัน รวมถึงการทำ�ลายโรงเรียนและสถานพยาบาลอีกหลายแห่ง 3 https://www.unicef.org.au/blog/stories/afghanistan-children-crisis
สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2564
ทั่วประเทศ
aaaaaaaaa
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จากเตียงนอนสู่เตียงนอน: วิถีชีวิตที่บิดเบี้ยวเมื่อโรงเรียนถูกปิด

“เกือบ 2 ปี นับตัง้ แต่มกี ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ครัง้ แรก
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 สถานการณ์ยังคงอยู่ ในระดับ
ที่สร้างความวิตกกังวล และหวาดกลัวให้กับประชาชนไทย
โดยมองไม่เห็นว่าเมื่อใดจะผ่านพ้น”
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เปลี่ยนวิถีชีวิตและวิธี
การเรียนของเด็กและเยาวชนวัยเรียนตัง้ แต่ระดับอนุบาลไปจนถึง
ระดับอุดมศึกษาอย่างพลิกฝ่ามือ จากเดิมทีเ่ ด็กเคยได้ออกไปใช้ชวี ติ
ในโรงเรียนกลับต้องเรียนที่บ้าน จากที่เคยได้ออกไปเล่น เรียนรู้
พบปะกับเพื่อนๆ ที่ โรงเรียน กลับถูกจำ�กัดพื้นที่การใช้ชีวิตให้อยู่
เพียงในบ้านและละแวกบ้าน
ไม่เป็นเด็ก...(อาจ)ไม่มีวันเข้าใจ
ปัจจุบนั เด็กและเยาวชนทัว่ โลกไม่นอ้ ยกว่า 1,500 ล้านคน ได้รบั
ผลกระทบจากการไม่ได้ ไปโรงเรียน ข้อมูลจากวารสาร The Lancet
Child and Adolescent Health1 พบว่า ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 โรงเรียนใน 188 ประเทศทั่วโลกต้องหยุดการเรียน
การสอน มากกว่า 90% ของเด็กและเยาวชนไม่ได้ ไปโรงเรียน และ
กำ�ลังสูญเสียช่วงเวลาการเรียนรู้
ไปประมาณ 1 ปีครึ่ง2 ที่น่าห่วง
มากกว่านั้นคือ เมื่อเด็กๆ ไม่ได้
ไปพบและวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ ที่
โรงเรียน ระดับความเครียดของ
เด็กจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
กลุ่ ม เพื่ อ นและการพบปะกั น
ของเด็ ก ๆ เป็ น กลไกสำ � คั ญ ที่
ช่วยส่งเสริมและจัดการในด้าน
สุขภาพจิต3
ด้ ว ยเหตุ นี้ ในช่ ว งสอง
เดื
อ
นที่ ผ่ า นมา ศู น ย์ พั ฒ นา
รูป 1: เด็กชายปัณณ์
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น กิ จ ก ร ร ม
อยากไปโรงเรียน
ถ่ายภาพโดย: เกียรตินิยม ขันตี (บิดา) ทางกายประเทศไทย (ทีแพค)
ภาพถ่ายนี้ ได้รับการอนุญาต
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
ให้เผยแพร่ได้แล้ว
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ร่ ว มกั บ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดให้มี
พืน้ ทีส่ �ำ หรับการพูดคุยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากเด็กนักเรียนผ่าน
ช่องทาง Clubhouse ทำ�ให้ ได้รับทราบถึงเรื่องที่น่ากังวลเกี่ยวกับ
การปรับตัวของเด็กวัยเรียนหลายประการวิถีการใช้ชีวิตของเด็ก
ที่เปลี่ยนไปจากเดิมเริ่มตั้งแต่เวลาตื่นนอน ไปจนถึงเวลาเข้านอน
ที่ผิดเพี้ยนไป
8 ปัญหาหลักเมื่อเด็กต้องเรียนอยู่ที่บ้าน
ข้อมูลจากนักเรียนทั่วประเทศผ่านการสำ�รวจออนไลน์ ในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2564 จำ�นวน 243 คน พบผลกระทบทางด้าน
สุขภาพของเด็กวัยเรียนที่สำ�คัญๆ เช่น อาการปวดเมื่อย ปวดตา
ปัญหาสุขภาพจิต ความเครียด ความวิตกกังวลที่เกิดจากการไม่ได้
ออกไปใช้ชวี ติ ตามปกติ การไม่ได้วง่ิ เล่น ไม่ได้พบปะกับเพื่อนๆ เช่นเคย
ดังรายละเอียดในรูป 2

รูป 2: ปัญหาทางสุขภาพของเด็กในช่วงเรียนอยู่ที่บ้าน

แหล่งข้อมูล: ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย

นอกเหนือจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นแล้ว
วิถีชีวิตของเด็กๆ ได้บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน
สิ่ ง ที่ น่ า กั ง วลอย่ า งยิ่ ง คื อ วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งสุข ภาพ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมเนือยนิ่ง การขาดกิจกรรมทางกาย
รวมถึงเรื่องสุขภาพจิต ประเด็นต่างๆ เหล่านีห้ ากปล่อยให้บานปลาย
เนิ่นนานอาจส่งผลต่อปัญหาทางสุขภาพของเด็กและเยาวชนใน
ระยะยาว
เสี ย งสะท้ อ นดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาที่ ต้ อ งได้ รั บ
การแก้ ไขเพื่อหาทางออกอย่างเร่งด่วนให้กับเด็กและเยาวชน
นอกจากเรื่องของรูปแบบการเรียนออนไลน์ทตี่ อ้ งปรับเปลีย่ นและ
แก้ ไขให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนแล้ว ในด้านสุขภาพ วิถกี ารใช้ชวี ติ ของ
เด็กก็เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ ไขเช่นกัน จะเรียนออนไลน์อย่างไร
ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจแก่ผู้เรียน
น้อยที่สุด และจะทำ�อย่างไรให้วิถีชีวิตของนักเรียน นักศึกษา
กลับคืนสู่วิถีชีวิตที่เป็นปกติ ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่ต้องแก้ ไข
ต่อไป
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ผลการสำ�รวจสถานการณ์และความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียน
ออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปี 2564. สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น

pannawatthuenklin@gmail.com

รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง
ประเทศไทยในช่วงทีส่ ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
ยังไม่บรรเทาลง กรมควบคุมโรคได้แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุ
หรือประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราป่วยตายสูงกว่ากลุ่มอายุ
อื่นในทุกระลอกของการระบาด รวมถึงระลอกปัจจุบัน ตั้งแต่ 1
เมษายน 2564 ผูส้ งู อายุเป็นกลุม่ ทีม่ อี ตั ราป่วยตายสูงถึง 7.76%1
ในสถานการณ์ทคี่ วามเสีย่ งในการใช้ชวี ติ สำ�หรับคนทุกเพศทุกวัย
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำ�พัง
คนเดียว ขาดคนดูแล และไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้
ด้วยตนเอง จากรายงานข่าวทางสื่อต่างๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือ
ผูส้ งู อายุทอี่ ยูต่ ามลำ�พังทีต่ ดิ เชือ้ เป็นภาพทีส่ งั คมต้องกลับมาคิด
กันว่า จะหาทางช่วยเหลือและดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำ�พัง
นี้อย่างไร
ขนาดครั ว เรื อ นของคนไทยที่ เ ล็ ก ลงในปั จ จุ บั น ได้ ทำ � ให้
โครงสร้างครัวเรือนเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการอยู่อาศัยของ
ครัวเรือนไทยทีพ่ บเห็นมากขึน้ ในปัจจุบนั คือ “ครัวเรือนผูส้ งู อายุ”
ซึง่ เป็นครัวเรือนทีม่ แี ต่ผสู้ งู อายุอาศัยอยู่ในครัวเรือน ไม่วา่ จะเป็น
ในรูปแบบของการอาศัยอยู่คนเดียว อยู่กันเฉพาะสามีภรรยา
หรืออาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ญาติพน่ี อ้ งทีส่ งู อายุแล้ว ครัวเรือนผูส้ งู อายุ
ดังกล่าวได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในพื้นที่เมือง (ในเขตเทศบาล)
และพืน้ ทีช่ นบท (นอกเขตเทศบาล) จากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบ
การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองเพื่อสนับสนุนการมี
ที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม” ที่ ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สภาวิจยั แห่งชาติผา่ นสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย (มส.ผส.)
ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2539 2550 และ 2561 ของสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ
พบว่า ครัวเรือนผูส้ งู อายุโดยเฉพาะครัวเรือนผูส้ งู อายุทอี่ ยูล่ �ำ พัง
คนเดียวมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 2.3 ในปี 2539 เป็นร้อยละ
6.5 ในปี 2562 และครัวเรือนทีอ่ ยูก่ นั เฉพาะผูส้ งู อายุมแี นวโน้มที่
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.1 ในปี 2539 เป็นร้อยละ 6.2 ในปี 2561
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ที่อยู่อาศัยของครัวเรือนผู้สูงอายุในเขตเมือง

ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อการเข้าถึงบริการ
ต่างๆ ทั้งบริการทางสุขภาพและบริการทางสังคมอื่นๆ จากการ
สำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วงปี พ.ศ.
2539-2561 ของสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่า ครัวเรือนผูส้ งู อายุ
ทีอ่ ยูต่ ามลำ�พังคนเดียวในเขตเมืองส่วนใหญ่ มีลกั ษณะเป็นบ้านเดีย่ ว
ลดลง ในขณะที่มีการอาศัยอยู่ในห้องชุด (อะพาร์ตเมนต์ แฟลต
คอนโดมิเนียม) มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั จากไม่ถงึ ร้อยละ
1 ในปี 2539 ได้เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 3 ในปี 2561 ในอนาคตมีความ
เป็นไปได้สงู ทีผ่ สู้ งู อายุทอี่ ยูล่ �ำ พังคนเดียวในเขตเมืองจะมีจ�ำ นวน
มากขึ้ น ดั ง นั้ น การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม นี้ ทั้ ง ทางด้ า นกายภาพ
สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงการมีสวัสดิการที่จำ�เป็น
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าคิดว่า ควรจัดให้มีการดูแลและบริการ
ผูส้ งู อายุในเขตเมือง ในลักษณะทีส่ ามารถเข้าถึงผู้สูงอายุในที่อยู่
อาศัยได้อย่างไร ทั้งในด้านสาธารณสุข ที่เป็นการสนับสนุนให้มี
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงอาสาสมัครและ
เครือข่ายเพื่อนบ้าน ให้สามารถจัดบริการและดูแล รวมถึงช่วยเหลือ
สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเมืองอย่างทั่วถึง ทางด้านสังคม
การส่งเสริมระบบบริการแบบเคลื่อนทีส่ �ำ หรับผูส้ งู อายุในเขตเมือง
หรือนำ�บริการทางสังคมเข้าถึงประชาชน
การแพร่ระบาดของโควิด–19 อาจส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการอยูอ่ าศัยของคนในสังคม ถือได้วา่ เป็นช่วงรอยต่อของ
การเปลีย่ นแปลงในชีวติ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในระยะยาว
อาจเป็นช่วงทีช่ ว่ ยขยายความชัดเจนของสังคมในอนาคตว่าสิง่ ใด
ที่ยังขาด สิ่งใดที่จำ�เป็น และสิ่งใดที่ ไม่เหมาะสม “รูปแบบ
การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง” ที่ ได้เปลี่ยนแปลง
ไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาและกำ�ลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต เป็นเรื่องน่าสนใจที่จะต้องติดตามกันต่อไป
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รูป: ร้อยละของครัวเรือนผู้สูงอายุในเขตเมือง
ที่มา: วิเคราะห์จากข้อมูลสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2539 2550 และ 2561

ที่มา: https://www.freepik.com/vectors/business>Business vector
created by pch.vector สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2564
1

ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค. 2564. รายงานสถานการณ์ โรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019. สืบค้นจากhttps://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
file/situation/situation-no612-060964.pdf. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2564
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ปราโมทย์ ประสาทกุล
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โทรศัพท์: ปัจจัยที่ 5 ในการดำ�รงชีพ

เดี๋ยวนี้ ผมรู้สึกว่าในแต่ละวันผมใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มาก
อย่างไรก็ตาม ผมกลับคิดว่าคำ�ทำ�นายของซัลลิแวนไม่แม่นจริง
เหลือเกิน ตื่นเช้าขึ้นมา กิจกรรมที่ทำ�ลำ�ดับแรกๆ คือการดู เขามองศักยภาพของโทรศัพท์ ในอนาคตต่ำ�ไปมาก ซัลลิแวน
โทรศัพท์ ดูวา่ มี ใครส่งข่าวสารหรือข้อความอะไรมาถึงบ้าง ดูวา่ คงคาดไม่ถงึ ว่าโทรศัพท์เมื่อครึง่ ศตวรรษก่อนจะพัฒนาก้าวไปไกล
มีเรื่องอะไรทีน่ า่ สนใจส่งต่อมาในไลน์ หรือเฟซบุค๊ บ้าง ผมเสพติด ถึงขนาดเป็นโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้
โทรศัพท์มือถือไปแล้วหรือนี่?
โทรศัพท์ที่ผมเคยรู้จัก
ผมชอบศัพท์ภาษาไทยคำ�ว่า “โทร” ที่ใช้นำ�หน้าศัพท์คำ�อื่น
เมื่อปี 1958 ที่ซัลลิแวนทำ�นายโทรศัพท์ ในอนาคตนั้น ผม
เพื่อให้หมายถึง “ไกล” เช่นคำ�ว่า โทรศัพท์ โทรทัศน์ โทรเลข
โทรสาร โทรคมนาคม ผมชอบคำ�นี้ที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ ยังเป็นเด็กน้อยบ้านนอกลุ่มน้ำ�บางปะกงเรียนอยู่ชั้นอนุบาล
โทรศัพท์ ไม่เคยอยู่ในความทรงจำ�ของผม ผมเชื่อว่าทัง้ ตำ�บลไม่มี
“tele” ได้เพราะและเหมาะสมดีเหลือเกิน
โทรศัพท์เลยสักเครื่อง ผมรูจ้ กั โทรศัพท์ครัง้ แรกทีบ่ า้ นคุณป้าเมื่อ
สำ�หรับโทรศัพท์ เดีย๋ วนีก้ เ็ ปลีย่ นรูปลักษณ์ไปจนไม่เหลือรูปร่าง เข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ ในปี 2503 จำ�ได้ติดตาว่าเครื่องโทรศัพท์
เดิมอีกแล้ว สมรรถนะของโทรศัพท์ ได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อแรกเริ่ม มีสีดำ�ขนาดเท่าหม้อข้าวใบย่อมๆ น่าจะมีน้ำ�หนัก 1 กิโลกรัมเป็น
กำ � เนิ ด อี ก ร้ อ ยเท่ า พั น ทวี แต่ เ ราก็ ยั ง ใช้ คำ � ว่ า โทรศั พ ท์ เ รี ย ก อย่างน้อย ส่วนที่ใช้พูดและฟังเรียกว่า “หูโทรศัพท์” ที่มีสายต่อ
อุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อกันทางไกลนี้กันอยู่
เข้ากับตัวเครื่อง เมื่อมีคนติดต่อเข้ามาจะมีเสียงดังกริง๊ ๆๆ เราต้อง
“รับสาย” เมื่อเราจะโทรไปถึงใครจะต้อง “หมุนหมายเลข”
เมื่อไม่กี่วันก่อนผมได้รับรูปภาพที่ส่งต่อกันมาทางไลน์
เป็นข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ “ทาโคมาทริบูน” ฉบับวันที่ 11
แต่เดิมสัญญาณโทรศัพท์ตดิ ต่อกันผ่านสายโทรศัพท์ทพี่ าดไป
เมษายน 1953
ยังพืน้ ทีต่ า่ งๆ โดยเกาะไปตามเสาไฟฟ้า จะมีสายย่อยต่อแยกจาก
สายหลักเข้าไปเชื่อมกับเครื่องโทรศัพท์ ในแต่ละบ้าน
จะไม่มีทางหลีกพ้นไปจากโทรศัพท์ ได้ ในอนาคต
พาซาเดนา-เอพี- มาร์ค อาร์ ซัลลิแวน ประธานกรรมการและ
ผู้อำ�นวยการ บริษัทแปซิฟิค เทเลโฟน แอนด์ เทเลกราฟ กล่าวใน
การปราศรัยเมื่อคืนวันพฤหัสบดีนี้ว่า
“...รู ป ลั ก ษณ์ ข องโทรศั พ ท์ ในอนาคตจะเป็ น อย่ า งไรนั้ น
ตามการคาดคะเนของผม ผมขอทำ�นายไว้ดังนี้
ในการพัฒนาการขั้นสุดท้ายของโทรศัพท์ มันจะเป็นอุปกรณ์
ขนาดเล็กที่แต่ละคนจะพกพาติดตัวไปได้ น่าจะคล้ายๆ กับนาฬิกา
ข้อมือที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ น่าจะเป็นไปได้ว่าเราจะไม่ ใช้วิธี
หมุนหมายเลข หรือวิธีอะไรคล้ายๆ กับเครื่องโทรศัพท์ทุกวันนี้
และผมคิดว่าคนใช้ โทรศัพท์จะมองเห็นหน้ากันได้ระหว่างที่พูด
ถ้าต้องการ
มันอาจแปลจากภาษาหนึ่ง เป็นอีกภาษาหนึ่งก็ ได้ ใครจะไปรู้!”

ซัลลิแวน ได้ทำ�นายอนาคตของโทรศัพท์ ไว้เมื่อเกือบ 70 ปี
ก่อน ซึ่งหลายคนก็ชมว่าแม่นมาก แน่นอนว่าประสบการณ์ท่ี
ซัลลิแวนอยู่ในวงการธุรกิจโทรศัพท์เป็นข้อมูลทีช่ ว่ ยให้เขาพยากรณ์
อนาคตของเครื่องมือสื่อสารชนิดนี้ ได้อย่างแม่นยำ�  คำ�ทำ�นาย
ของเขาถูกต้องทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขนาดของเครื่องโทรศัพท์
ที่เล็กลงจนเหลือเท่าฝ่ามือจนคนไทยเรียกโทรศัพท์ด้วยคำ�สั้นๆ
ว่า “มือถือ” การไม่ใช้วิธีหมุนหมายเลขแล้วใช้วิธีสัมผัสที่ตัวเลข
บนจอ หรือการใช้เสียงสั่งการแทน การมองเห็นหน้ากันระหว่าง
คูส่ นทนา และการแปลภาษาโดยอัตโนมัตซิ งึ่ คงจะเป็นไปได้อย่าง
เป็นเรื่องปกติในไม่ช้า

วาดภาพโดย: ปราโมทย์ ประสาทกุล

การขอหมายเลขจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยก็ใช่วา่
จะทำ�ได้ง่ายๆ ที่จะมาขอปุ๊บได้หมายเลขปั๊บนัน้ ไม่มีทาง ต้องวาง
มัดจำ� ต้องจอง บางพื้นที่ต้องใช้เวลารอคอยนานมาก กว่าจะได้
มาสักหมายเลข ด้วยเหตุผลว่าคูส่ ายโทรศัพท์ยงั มาไม่ถงึ เมื่อผม
ยังเรียนอยูช่ นั้ มัธยมเข้าใจว่าเพื่อนในห้องเรียนเดียวกันหลายคน
ยังไม่มี โทรศัพท์ที่บ้าน
ผมเชื่อว่าเมื่อ 50 ปีกอ่ นหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูห่ า่ งไกลในหลายพืน้ ที่ใน
ชนบทส่วนใหญ่ยังไม่มี โทรศัพท์ ใช้กัน
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โทรศัพท์บวกอินเทอร์เน็ต ก็กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์

เพื่อนผมคนหนึ่งเล่าให้ฟังด้วยความดี ใจว่า เดี๋ยวนี้ ไม่ต้อง
เดินทางไปหาหมอเพื่อขอรับยาที่ โรงพยาบาลอีกแล้ว เมื่อถึง
ผมไม่ได้ตดิ ตามศึกษารายละเอียดของพัฒนาการทางเทคโนโลยี วันเวลานัด ทางโรงพยาบาลจะส่งข้อความผ่านมือถือมาถามว่า
ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ถึง 10 ปีก่อน มีอาการผิดปกติอย่างไรหรือไม่ ถ้าไม่มี โรงพยาบาลจะจัดส่งยา
มีการพูดถึงศัพท์ค�ำ หนึง่ คือคำ�ว่า disruptive technology โดยมี ที่เคยมารับอยู่เป็นประจำ�มาให้ถึงที่บ้านทางไปรษณีย์
ผูแ้ ปลเป็นภาษาไทยหลายคำ�เช่น เทคโนโลยีปว่ นโลก เทคโนโลยี
พลิกโลก เทคโนโลยีเปลีย่ นโลก คำ�นีอ้ ธิบายถึงความก้าวหน้าทาง
อย่างทีผ่ มเขียนไว้แล้วในตอนต้น ผมใช้เวลามากในแต่ละวัน
เทคโนโลยีในช่วง 2-3 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา ทีเ่ หมือนกับจะทำ�ลายล้าง อยู่กับโทรศัพท์มือถือ ติดต่อญาติพี่น้องและเพื่อนๆ หาความรู้
เทคโนโลยีแบบเดิม แล้วเกิดเทคโนโลยีแบบใหม่ขึ้นมา เช่น ดูขา่ วสาร ได้รบั รูเ้ รื่องราวต่างๆ ในสังคมทางโซเชียลมีเดีย ได้ ไป
เปลีย่ นการใช้พลังงานฟอสซิลมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ยานไร้คนขับ ท่องเทีย่ วตามสถานทีต่ า่ งๆ ทัว่ โลก ฟังเพลงเพราะๆ อ่านคติเตือนใจ
หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ การใช้อินเทอร์เน็ตกับทุกสิ่ง ดูคลิปตลกขำ�ๆ ที่ทำ�ให้ ได้หัวเราะ
ทุกอย่าง
ผมเชื่อว่า โทรศัพท์มือถือจะเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำ�รงชีวิต
สำ�หรับผม เทคโนโลยีสำ�คัญที่พลิกเปลี่ยนโลกนี้ ไปอย่าง อย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุไทยในอนาคต
มากมายมหาศาล ก็คืออินเทอร์เน็ต การส่งสัญญาณติดต่อ
เพื่อนคนหนึง่ เพิง่ ส่งข้อความมาให้อา่ นเมื่อสักครูน่ เ้ี อง เป็นคำ�พูด
ระหว่างกันทั่วโลกผ่านเครือข่ายดาวเทียมนับร้อยนับพันดวงที่
ของชาร์
ลี แชปลิน ดาราตลกผู้มีชื่องเสียง ที่ชวนให้คิด
มนุษย์ส่งออกไปล่องลอยประจำ�ตำ�แหน่งอยู่ ในอวกาศรอบโลก
การเก็บข้อมูลไว้ ในก้อนเมฆ (cloud) (ผมนึกอย่างไรก็นกึ ไม่ออกว่า
“ไม่มีอะไรในโลกนี้ท่จี ะอยู่คงทนถาวร แม้แต่ความทุกข์ร้อน
เก็บข้อมูลไว้ ในก้อนเมฆ ทำ�ได้อย่างไร) อินเทอร์เน็ตได้ถูกนำ�มา ที่เราประสบอยู่ขณะนี้”
“บูรณาการ” เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ จนทำ�ให้ โทรศัพท์ตงั้ โต๊ะทีผ่ ม
เคยรู้ จั ก มาแต่ เ ด็ ก จนโตเป็ น หนุ่ ม และเป็ น ชายวั ย กลางคน
“ฉันชอบเดินท่ามกลางสายฝน เพราะจะไม่มี ใครสังเกตเห็น
กลายมาเป็ น “โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ” เครื่ อ งมื อ ประจำ � ตั ว แสน น้ำ�ตาของฉัน”
มหัศจรรย์ที่คนใช้ติดตัว เมื่อผมเป็นผู้สูงอายุอยู่ทุกวันนี้
วันนี้ผมขอจบแค่นี้ ดี ใจที่เขียนบทความนี้จบเมื่อต้นเดือน
โทรศัพท์ทผี่ มเคยรูจ้ กั ได้กา้ วไกลเกินกว่าทีจ่ ะเรียกว่าโทรศัพท์ กั น ยายน โดยตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนถึ ง ตรงนี้ ไม่ มี คำ � ว่ า โควิ ด -19
แล้ว ไม่ว่าจะเรียกมันว่าอะไรก็ตาม หรือจะเรียกสั้นๆ ว่ามือถือ ที่น่าเบื่อหน่ายเลยสักคำ�        aaaaaaaaa
มันได้รวมเอาสมรรถนะและความสามารถของอุปกรณ์เทคโนโลยี
หลากหลายชนิดเข้าไว้ด้วยกัน อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ
ฝ่ามือน้ำ�หนักเพียง 20 ถึง 30 กรัมที่วางอยู่ข้างหน้าผมขณะนี้
นงเยาว์ บุญเจริญ
คือเครื่องโทรศัพท์ เครื่องคิดเลข นาฬิกา คอมพิวเตอร์ กล้อง
nongyao.bun@mahidol.ac.th
ถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดี โอ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องบันทึกเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ สมุดบันทึก ห้องสมุด เครื่องเล่นเกมส์ และอื่นๆ อีก
มากมายสุดที่จะจาระไน

หนังสือน่าอ่าน
ด้านประชากร

ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย

โดย ชเนตตี ทินนาม, โกสุม โอมพรนุวฒ
ั น์, รัตนา ด้วยดี (พิมพ์ 2564)

แล้วผมจะขาดมือถือได้อย่างไร
ในชีวติ ของผูส้ งู อายุทย่ี งั ทำ�งานอย่างผมทุกวันนี้ ผมต้องใช้มอื ถือ
อยู่เป็นประจำ�  เรียกว่าเกือบตลอดทั้งวันก็ว่าได้ ผมใช้มือถือใน
การอ่านรายงาน เข้าร่วมประชุม และใช้ ในกิจการส่วนตัวทีส่ �ำ คัญ
ผมใช้มือถือเพื่อติดต่อกับลูกๆ ที่อยู่ห่างไกลคนละจังหวัด คนละ
ทวีปกัน ผมมีไลน์กลุ่มที่มีสมาชิกเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
ผมติดต่อกับเพื่อนกลุม่ ต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนหนังสือ
มาด้วยกัน และปรึกษาหารือกันในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน
เดีย๋ วนี้ โทรศัพท์มอื ถือแพร่หลายไปมาก ในประเทศไทยเกือบ
ทุกคนมี โทรศัพท์มือถือใช้กันแล้ว มือถือไม่ได้เป็นโทรศัพท์ที่มี
เฉพาะบางบ้าน หรือบางพื้นที่อีกต่อไป ผมได้ยินว่า ผู้สูงอายุ
ทีอ่ ยูต่ ามหมูบ่ า้ นห่างไกลติดต่อกับลูกหลานทีอ่ อกไปทำ�งานทีอ่ นื่
ด้วยมือถือ คิดถึงกันก็ โทรหากัน เปิดหน้าจอให้เห็นหน้ากัน
ลูกหลานได้คุยกับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย โดยเห็นหน้าเห็นตากันด้วย
เคยได้ยินคำ�บอกเล่าที่พ่อแม่บอกลูกๆ ว่า “ไม่ต้องเดินทางกลับ
มาหาหรอก ลำ�บากเปล่าๆ พูดคุยกันทางโทรศัพท์อย่างนี้ก็ ได้
เอาหลานมาให้เห็นหน้าด้วยก็ดี” (ลูกหลานที่ติดต่อพ่อแม่ที่อยู่
ห่างไกลทางโทรศัพท์กอ็ ย่าลืมโอนเงินให้พอ่ แม่ทางโทรศัพท์ดว้ ย
ก็แล้วกัน)

ยุทธศาสตร์สขุ ภาวะกลุม่ LGBTIQN+
หนังสือเล่มแรกของประเทศไทย จัดพิมพ์ โดย
สมาคมเพศวิถีศึกษาภายใต้การสนับสนุน
ของสำ�นักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) นำ�เสนอการต่อสูเ้ พื่อสิทธิของกลุม่
LGBTIQN+จากอดีตทั้งต่างประเทศและ
ประเทศไทย ในบริบทสังคมปัจจุบนั ทีส่ ง่ ผล
ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต สุ ข ภาวะ กรณีศึก ษา
ตัวอย่างการดำ�เนินงานและข้อเสนอการ
ทำ�งานในยุทธศาสตร์สขุ ภาวะ LGBTIQN+
ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์
กลุม่ บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ หรือ ‘LGBTIQN+’ ย่อจาก
L-Lesbian (หญิงรักหญิง) G-Gay (ชายรักชาย) B-Bisexual
(ผู้ที่รักได้ทั้งสองเพศ) T-Transgender (บุคคลข้ามเพศ) I-Intersex
(บุคคลที่มีเพศกำ�กวม) Q-Queer (บุคคลที่ปฏิเสธการนิยามตัวเอง
ด้วยอัตลักษณ์ทางเพศทุกรูปแบบ) N-Non-Binary (บุคคลที่ปฏิเสธ
การนิยามตนเองด้วยอัตลักษณ์ทต่ี ง้ั อยูบ่ นฐานความคิดแบบการแบ่งเพศ
เป็นคูต่ รงข้ามหรือระบบชาย-หญิง) ใช้สญ
ั ลักษณ์ + คือบุคคลผูม้ คี วาม
หลากหลายทางเพศมีอัตลักษณ์ที่ ไม่หยุดนิ่งหรือตายตัว
aaaaaaaaa
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

วิถีใหม่

วิถี ใหม่ (new normal) คือ แบบแผนการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
ในสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม เช่น ล้างมือเป็นประจำ� ทานอาหารร้อน
และใช้ชอ้ นกลาง สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน เว้นระยะห่าง
(social distancing) จากคนอื่น โดยการทำ�เช่นนี้จะช่วยป้องกัน
การติดต่อของโควิด-19 (COVID-19) ไม่ให้แพร่ขยายออกไป
โควิด-19 เป็นโคโรนาไวรัส (coronavirus: CoV) สายพันธุ์ ใหม่
ที่พบเป็นรายแรกในประเทศจีนเมื่อสองปีที่แล้ว (พ.ศ. 2562 หรือ
ค.ศ. 2019) จึงถูกเรียกว่า “COVID-19”
โคโรนาไวรัสเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่ติดต่อกันได้ระหว่าง
สัตว์กับมนุษย์  อาการที่พบประจำ�คือ เป็นไข้ ไอ หายใจถี่และลำ�บาก
ถ้าเป็นมากจะทำ�ให้เป็นโรคปอดบวม ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
(severe acute respiratory syndrome: SARS) ไตวาย และอาจถึง
เสียชีวิตได้

วิธีป้องกันมาตรฐานที่จะไม่ให้ โรคแพร่ระบาดออกไปคือ ล้างมือ
เป็นประจำ� ปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม กินอาหารสุกโดยเฉพาะ
เนือ้ สัตว์และไข่ หลีกเลีย่ งไม่อยู่ใกล้หรือสัมผัสกับผูท้ แี่ สดงอาการป่วย
ด้านระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอหรือจาม
ในปี 2563 โควิด-19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก จนถึงปัจจุบันก็ยัง
ไม่มีท่าทีว่าจะกำ�จัดได้เมื่อไร ในขณะเดียวกันจำ�นวนผู้ติดเชื้อและ
เสียชีวิตก็ยังเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะการฉีดวัคซีนยังไม่แพร่หลายและ
เพียงพอ จึงไม่ทันกับการกลายพันธุ์ของโควิด-19
พิธีมอบรางวัลอีกโนเบลครั้งที่ 31 ในปีนี้จึงต้องจัดแบบทางไกล
เหมือนปีทแี่ ล้ว โดยได้จดั ขึน้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ทาง
webcast สำ�หรับพิธกี รรมต่างๆ ยังคงมีอยูเ่ ช่นเดิม ได้แก่ สุนทรพจน์
ต้อนรับและอำ�ลา การปาเครื่องบินกระดาษ การประกาศรายชื่อ
ผู้มอบรางวัลอีกโนเบลซี่งเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบล การมอบ
รางวัลอีกโนเบล การแสดงอุปรากรสั้นเรื่อง สะพานเชื่อมคน และ
ปาฐกถา 24/7 ผู้สนใจสามารถชมพิธีมอบรางวัลได้ที่ https://www.
improbable.com/2021-ceremony/
รางวัลอีกโนเบลในปีนี้มี 10 รางวัลในสาขาต่างๆ ดังนี้
สาขาชีววิทยา มอบให้กบั นักวิจยั ชาวสวีเดน (Susanne Schotz)
ที่ ได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเสียงฟี้ เสียงกริ๊งๆ เสียงจ้อกแจ้ก
เสียงเจี๊ยวจ๊าว เสียงรัว เสียงแหลม เสียงกระหึ่ม เสียงเหมียว
เสียงครวญคราง เสียงแหลม เสียงฟู่ เสียงยาว เสียงหอน เสียงคําราม
และเสียงแบบอื่นๆ ที่ใช้ ในการสื่อสารระหว่างแมวกับมนุษย์
สาขานิเวศวิทยา มอบให้กับนักวิจัย 4 คน จากประเทศสเปน
และอิหร่าน (Leila Satari, Alba Guillen, Angela Vidal-Verdu
และ Manuel Porcar) ที่ ได้ ใช้การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม เพื่อระบุ
สายพั น ธุ์ ข องแบคที เ รี ย ชนิ ด ต่ า งๆ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นก้ อ นหมากฝรั่ ง
ที่ถูกทิ้งลงบนทางเท้าในประเทศต่างๆ
สาขาเคมี มอบให้กบั นักวิจยั 10 คน จากประเทศเยอรมัน 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) ที่ ได้นำ�เอา
อากาศภายในโรงภาพยนตร์มาทำ�การวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อทดสอบว่า
กลิน่ ตัวของผูช้ มภาพยนต์จะเป็นตัวชีว้ ดั ทีน่ า่ เชื่อถือได้หรือไม่ ในการใช้
“วัดระดับของ” ความรุนแรง พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมต่อต้าน
สังคม การใช้สารเสพติด และการพูดหยาบคาย ที่ปรากฏอยู่ ใน
ภาพยนตร์ที่กําลังฉายอยู่

สาขาเศรษฐศาสตร์ มอบให้กับนักวิจัยจากประเทศฝรั่งเศส
(Pavlo Blavatskyy) ที่ ไ ด้ ค้ นพบว่ า โรคอ้ ว นของนั ก การเมือ ง
ในประเทศหนึ่งๆ อาจเป็นตัวชี้วัดที่ดีของการฉ้อราษฎร์บังหลวง
ของประเทศนั้นๆ
สาขาแพทย์ มอบให้กับนักวิจัย 4 คน จากประเทศเยอรมัน
ตุรกี และสหราชอาณาจักร (Olcay Cem Bulut, Dare Oladokun,
Burkard Lippert และ Ralph Hohenberger) ที่ ได้สาธิตให้เห็นว่า
การถึงจุดสุดยอดทางเพศมีประสิทธิภาพพอๆ กับการใช้ยาลดอาการ
คัดจมูก เมื่อต้องการให้หายใจโล่งขึ้น
สาขาสันติภาพ มอบให้กบั นักวิจยั จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 คน
(Ethan Beseris, Steven Naleway และ David Carrier) ที่ ได้
ทดสอบสมมุติฐานที่ว่า วิวัฒนาการของเครามนุษย์ที่มีมานั้น ก็เพื่อ
ป้องกันใบหน้าจากการถูกชก
สาขาฟิสิกส์ มอบให้กับนักวิจัย 5 คน จากประเทศเนเธอร์แลนด์
อิตาลี ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา (Alessandro Corbetta, Jasper
Meeusen, Chung-min Lee, Roberto Benzi และ Federico
Toschi) ที่ ได้ทำ�การทดลองเพื่อจะได้เรียนรู้ว่า ทำ�ไมคนเดินถนน
ถึงไม่เดินชนกันไปเรื่อยๆ
สาขาจลนศาสตร์ มอบให้กับนักวิจัย 4 คน จากประเทศญี่ปุ่น
สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี (Hisashi Murakami, Claudio Feliciani,
Yuta Nishiyama, and Katsuhiro Nishinar) ที่ ได้ทำ�การทดลอง
เพื่อจะได้เรียนรู้ว่า ทำ�ไมบางครั้งคนเดินถนนถึงเดินชนกัน
สาขากีฏวิทยา มอบให้กบั นักวิจยั จากประเทศสหรัฐอเมริกา 4 คน
(John Mulrennan, Jr., Roger Grothaus, Charles Hammond
และ Jay Lamdin) สำ�หรับรายงานวิจัยเรื่อง วิธีการใหม่ของ
การควบคุมแมลงสาบในเรือดําน้ำ�
สาขาขนส่ง 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) ที่ ได้ทำ�การทดลอง
เพื่อกำ�หนดว่า ในการขนส่งแรดทางอากาศนั้น จะปลอดภัยกว่าไหม
ที่จะให้แรดนอนกลับหัวลง (ดูรูป)

รูป: การขนส่งแรดทางอากาศ
ที่มา: https://gigazine.net/gsc_news/en/20210910-2021-ig-nobel-prize
สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2564

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำ�ให้ขำ�ก่อนคิด
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การตายจากโควิด-19:
ตัวเลขที่เห็นกับผลกระทบที่แท้จริง

สำ�หรับประเทศไทย อัตราตายส่วนเกินถือว่าไม่ได้สูงมาก
เทียบกับนานาประเทศ อยูท่ ร่ี าว 22 รายต่อประชากรหนึง่ แสนคน
(ข้อมูลคำ�นวณจากช่วง 1 เมษายน 2564–31 กรกฎาคม 2564)
นั่ น คื อ จากประชากรหนึ่ ง แสนคนจะมี ค นไทยที่ ต ายเพิ่ ม ขึ้ น
เปรียบเทียบกับภาวะปกติ 22 คน ซึ่งเป็นการตายจากทุกสาเหตุ
เปรี ย บเที ย บกั บ สหรั ฐ อเมริ ก าที่ มี อั ต ราตายส่ ว นเกิ น สู ง กว่ า
ประเทศไทยมากที่ 228 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน (ข้อมูล
ในความเป็นจริง โควิด-19 ส่งผลต่อการตายมากกว่าตัวเลข คำ�นวณจากช่วง 8 มีนาคม 2564–7 สิงหาคม 2564) ซึ่งสูงกว่า
ที่รายงานอย่างเป็นทางการ เพราะโควิด-19 ส่งผลทั้งทางตรง ประเทศไทย 10 เท่า
และทางอ้อมต่อการเสียชีวิต The Economist ได้ ให้เหตุผลไว้
ถึงแม้การตายส่วนเกินของประเทศไทยไม่ได้สงู มากแต่จ�ำ นวน
3 ประการ ว่าทำ�ไมตัวเลขการตายจากการติดโควิด-19 ที่แต่ละ
ประเทศรายงานจึงไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์การระบาด การตายส่วนเกินของประเทศไทยสูงกว่าจำ�นวนการตายจาก
ได้ทั้งหมด ประการแรก คือ ตัวเลขการเสียชีวิตจากโควิด-19 โควิด-19 ที่ทางการรายงานกว่า 3 เท่า (จำ�นวนการตาย
ในหลายประเทศ ไม่ได้รวมผู้เสียชีวิตที่ ไม่ได้รับการยืนยันว่า ส่วนเกิน 14,660 ราย เปรียบเทียบจำ�นวนการตายจากโควิด
ติดเชือ้ ซึง่ ในความเป็นจริงยังมีผเู้ สียชีวติ จำ�นวนไม่นอ้ ยทีเ่ สียชีวติ 4,850 ราย) ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีความแตกต่างระหว่าง
จากโควิด-19 แต่ไม่ได้รับการตรวจเชื้อ ประการที่สอง ข้อมูล จำ�นวนการตายส่วนเกินกับจำ�นวนการตายจากโควิดต่�ำ กว่ามาก
การเสียชีวติ ต้องใช้เวลาในการดำ�เนินการออกใบมรณบัตร ข้อมูล (จำ�นวนการตายส่วนเกิน 745,780 ราย เปรียบเทียบกับจำ�นวน
จึงมีความล่าช้า ไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์ ได้อย่างทันท่วงที การตายจากโควิด 608,070 ราย) ซึ่งเป็นการเน้นย้ำ�ว่าตัวเลข
และประการสุดท้าย คือ การมีโรคระบาดทำ�ให้ระบบสาธารณสุข การเสียชีวิตจากโควิด-19 ในประเทศไทย ไม่สามารถสะท้อนให้
ไม่ ส ามารถทำ � งานได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ โรงพยาบาล เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดได้จริงๆ
หลายแห่งเตียงเต็ม แพทย์มีคนไข้ล้นมือ บวกกับความเสี่ยงใน
การตายส่วนเกิน จึงเป็นสถิติสำ�คัญที่ควรถูกประชาสัมพันธ์
การติดเชือ้ จากการไปใช้บริการในสถานพยาบาล ทำ�ให้ประชาชน
โดยรวมใช้บริการสาธารณสุขทีจ่ �ำ เป็นต่อสุขภาพลดลง ซึง่ นำ�ไปสู่ มากยิ่งขึ้น ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและรับรู้กับสถานการณ์
การเสียชีวติ จากสาเหตุอนื่ ๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ กว่าภายใต้สถานการณ์ปกติ ความรุนแรงของการระบาดโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้นและควรเป็น
ตัวเลขที่รัฐบาลควรต้องใช้ควบคู่ไปกับตัวเลขการเสียชีวิตจาก
การตายส่วนเกิน (excess mortality) เป็นสถิติเกี่ยวกับ โควิด-19 เพื่อวางมาตรการรับมือกับการระบาดของโควิด-19
การตายที่ ส ามารถสะท้ อ นถึ ง ความรุ น แรงของสถานการณ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดได้ดียิ่งขึ้น
โรคระบาดได้ดีกว่าตัวเลขการเสียชีวิตจากโควิด-19 โดยตรง
การตายส่วนเกินเป็นการเปรียบเทียบจำ�นวนการเสียชีวติ ทัง้ หมด
จากทุกสาเหตุ กับการคาดประมาณการเสียชีวิตหากอยู่ภายใต้
สถานการณ์ปกติ นั่นหมายความว่า การเสียชีวิตทั้งหมดไม่ว่า
จะเกิดจากโควิด-19 หรือไม่ หากสูงกว่าตัวเลขการคาดประมาณ
จะถือว่าเป็นการตายส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการระบาดของโควิด-19 นั่นเอง
ผลกระทบอั น เลวร้ า ยจากการระบาดของโควิ ด -19 คื อ
การเสียชีวติ ของผูค้ นมากมายรอบโลก ทุกเช้าเราจะเห็นรายงาน
ผู้เสียชีวิตรายใหม่ ที่สะท้อนถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น อย่างไร
ก็ตาม ตัวเลขการเสียชีวิตจากโควิด-19 ที่เราเห็นในแต่ละวัน
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลกระทบของโรคต่อการสูญเสียชีวิต
เท่านั้น

ข้อมูลจาก The Economist ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
พบว่า การตายส่วนเกินจากทั่วโลกในช่วงโรคระบาดนี้อยู่ที่
ราว 7-13 ล้านราย ซึ่งสูงกว่าตัวเลขการตายจากโควิด-19 ถึง
2-4 เท่า ความแตกต่างระหว่างสถิติทั้งสองนี้ แสดงให้เห็นว่า
ตัวเลขการตายจากโควิด-19 สะท้อนผลกระทบของโควิด-19
ต่ำ�เกินไปจริงๆ

ที่มา: https://www.infoquest.co.th/2021/118554 สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน
2564
อ้างอิง: https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excessdeaths-tracker สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน 2564
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9/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 v ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

เกาะติดสถานการณ์ประชากร

จงจิตต์ ฤทธิรงค์

jongjit.rit@mahidol.edu

อัตราเกิดน้อย: ผลกระทบทางประชากร
อันเนื่องจากโควิด-19
ประชากรไทยเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
ตั้งแต่ปลายปี 2562 พวกเราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เพื่อให้มี
ชีวิตรอดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เช่น การ
ทำ�งานที่บ้านจนหมดไฟ (burnout) กันไปหลายรอบ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเรียนแต่ออนไลน์ จึงขาดโอกาสในการพัฒนาความ
สัมพันธ์กบั เพื่อนต่างเพศจนกลายเป็นคูร่ กั ผูค้ นโหยหาเศรษฐกิจ
ที่ขับคลื่อนชีวิตให้ ไปต่อได้ และดูเหมือนว่าสถานการณ์จะยัง
ไม่กลับไปเหมือนเดิมในเร็ววันนี้เป็นแน่
ผลกระทบจากโควิ ด -19
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ความตั้งใจในการมีบุตรของ
สหรัฐอเมริกาพบว่า มากกว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงอายุ 18-49 ปี
จะเลื่อนการมีบตุ รออกไป หรือจะมีบตุ รจำ�นวนลดลง ด้วยเหตุผล
ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 อัตราเกิดในหลายรัฐลดลงราว 5-10%
แคลิฟอร์เนียมีอตั ราเกิดลดลง 7% ระหว่างปี 2019-2020 อัตราเกิด
ในสเปนระหว่างปี 2020-2021 ลดลง 23% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า1
ปี 2563 ประเทศไทยมีจำ�นวนเด็กเกิดเพียงไม่ถึง 6 แสนคน
ซึ่งเป็นจำ�นวนต่ำ�ที่สุดในรอบเกือบ 7 ทศวรรษ น่าเสียดาย
ที่ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ยืนยันว่าอัตราเจริญพันธุ์รวมจะลดลง
เหลือเท่าไร หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่คิดว่าจะได้รับ
ผลกระทบไม่น้อยไปกว่าประเทศอื่นๆ เช่นกัน
โสดมีตติง้ ทีภ่ าครัฐวางแผนจะจัดให้คนโสดมาพบกัน เป็นอัน
ต้ อ งหยุ ด ชะงั ก ไปเพราะประชาชนต้ อ งรั ก ษาระยะห่ า งและ
ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อการเพิม่ อัตราเกิด
หากภารกิจของศบค. สิ้นสุดลงแล้ว รัฐบาลอาจต้องตั้งคณะ
กรรมการเฉพาะกิ จ ชุด ใหม่ “ศูนย์บ ริห ารความสัมพัน ธ์หลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
เพื่อเพิ่มจำ�นวนคู่แต่งงานใหม่ และอัตราเกิดของประเทศไทย
อย่างเร่งด่วน เพื่อชดเชยจำ�นวนเด็กที่ยังไม่ได้เกิดอันเนื่องมา
จากโควิด-19
1

Lindberg LD, VandeVusse A, Mueller J, Kirstein M. Early Impacts of
the COVID-19 Pandemic: Findings from the 2020 Guttmacher Survey of
Reproductive Health Experiences. New York: Guttmacher Institute; 2020.
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ประชากรประชุมกัน

วิศิณี ทิพย์ศุภนิมิตร

wisinee.thi@mahidol.ac.th

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
ระดับนานาชาติของสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย ครัง้ ที่ 5 ระหว่าง
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2564
การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกในรูปแบบเสมือนจริง
แบบออนไลน์ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม กว่ า 700 คน ประกอบด้ ว ย
นักวิชาการ นักวิจยั ผูก้ �ำ หนดนโยบาย และเจ้าหน้าทีร่ ฐั จากหลากหลาย
ประเทศทั่ ว โลก โดยเฉพาะประเทศจากภู มิ ภ าคในทวี ป เอเชี ย
มีอาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมนำ�เสนอผลงานจำ�นวน
10 คน รูปแบบการนำ�เสนอในการประชุมวิชาการครัง้ นี้ ประกอบด้วย
การเสวนาสดแบบออนไลน์ (live session) ในประเด็นทางประชากร
รวมถึงการนำ�เสนอบทความวิชาการจำ�นวนกว่า 250 บทความ
ในสองรูปแบบคือ การนำ�เสนอสดแบบออนไลน์ (live session) และ
การนำ�เสนอแบบบันทึกล่วงหน้า หรือโปสเตอร์ (pre-recorded or
poster session) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง
เว็บไซต์ของสมาคมฯ (https://www.asianpa.org/)
aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูรายละเอียด
ได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th และรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook:
IPSRMAHIDOLUNIVERSITY
ครั้งที่ 1142 “งานวิเคราะห์การศึกษารูปแบบการจัดฝึกอบรมระยะ
สั้นแบบออนไลน์: กรณีศึกษาการจัดฝึกอบรมการ วิจัยเชิงคุณภาพ
หลักสูตรภาษาไทย แบบออนไลน์” นางวริศรา ไข่ลอื นาม และว่าทีร่ อ้ ยตรี
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 “คุณรู้ ไหมสำ�นักงานสถิติแห่งชาติทำ�อะไร” คุณอรวรรณ
สุทธางกูร, รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 22 ก.ย. 64

aaaaaaaaa

10/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 v ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

aaaaaaaaa

ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

นักแสดงรุ่นเก๋าในวัย 100 ปี ยังแจ๋ว
คุณยายมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นนักแสดงไทย
อาวุ โ สรุ่ น ใหญ่ ที่ มี อ ายุ ยื น ยาวจนถึ ง 100 ปี ใ นปี 2564 นี้
สื่อสังคมออนไลน์ ได้ ให้ความสนใจและยกย่องชื่นชมที่คุณยาย
ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ลูกสาวของคุณยายมารศรีเล่าให้
สื่อฟังว่า เมื่อตอนสาวๆ คุณยายชอบ
ออกกำ�ลังกายเป็นชีวิตจิตใจ ตอนนี้
คุณยายยังทำ�กิจกรรมประจำ�วันได้
ด้วยตนเอง มีอารมณ์ดี และมีความ
จำ�ดี แต่สงิ่ สำ�คัญคือ การทีล่ กู หลาน
คอยหากิจกรรมให้ท�ำ อยูเ่ ป็นประจำ� 
ไม่ ว่ า จะเป็ น การดู โ ทรทั ศ น์ ชวน
พูดคุย เพื่อรือ้ ฟืน้ ความจำ� ชวนเต้นรำ�
ชวนคิดเลขเพื่อบริหารสมอง นอกจากนี้คุณยายยังมีสุนัขคู่ ใจ
ที่อยู่เคียงข้างคุณยายตลอดเวลา ทำ�ให้คุณยายไม่เหงา การมี
ครอบครัวที่ดี ได้รับการดูแลจากลูกหลาน อาจจะเป็นเคล็ดลับ
ที่ทำ�ให้คุณยายมารศรีมีอายุยืนยาวจนเป็นศตวรรษิกชน
อ้างอิง: https://mgronline.com/entertainment/detail/9640000076525
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สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

ประชากรเด็กของอาเซียน
ทราบหรือไม่ว่า ในปี 2563 ประชากรอาเซียน
มีจ�ำ นวนกว่า 664 ล้านคน ในจำ�นวนนี้ เป็นประชากร
วัยเด็ก (อายุต่ำ�กว่า 15 ปี) 25.2% ประชากร
วัยแรงงาน 63.8% และประชากรวัยสูงอายุ 11%

จำ�นวนและสัดส่วนประชากรเด็กอายุ 0-14 ปี
ของประเทศต่างๆ ในอาเซียน พ.ศ. 2563

ประชากรเด็กกว่า 167 ล้านคน กระจายอยู่ใน
10 ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น โดยประเทศลาว
มี สั ด ส่ ว นประชากรวั ย เด็ ก มากที่ สุ ด ในอาเซี ย น
รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ ในขณะที่สิงคโปร์ มีสัดส่วน
ประชากรวัยเด็กน้อยทีส่ ดุ คือ 12.3% เท่านัน้ รองลงมา
คือ ไทย 16.9%
สัดส่วนของประชากรวัยเด็กสะท้อนถึงจำ�นวนเกิด
ของแต่ละประเทศด้วย ยิง่ สัดส่วนน้อย ก็ช้ี ให้เห็นว่า
การเกิดของประเทศนั้นๆ ลดลง

ที่มา: สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563
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ข่าวสถาบันฯ
17 ก.ค. 64 ผศ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำ�ราญ และ ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
จัดประชุมปฏิบัติการ “การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาเครื่องมือ
เสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ สำ�หรับกลุม่ ผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ ครัง้ ที่ 3” ออนไลน์
สนับสนุนโดย สสส. c 17-18 ก.ค. 64 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผอ. ศูนย์วิจัยความสุข
คนทํางานแห่งประเทศไทย และทีม HAPPINOMETER จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การบริหารจัดการองค์ความรูส้ คู่ วามสุขในการทํางาน (Routine to Happiness: R2H) ออนไลน์
c 30 ก.ค. 64 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย ผู้อำ�นวยการ ต้อนรับ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล
สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภา ในโอกาสเข้ารับฟัง
ผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน ผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงานที่ผ่านมา การพัฒนาและความ
ท้าทายในอนาคต ออนไลน์ รูป 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) จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ของ APA ครั้งที่ 5 ออนไลน์ รูป 2 c 6 ส.ค. 64 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์
ทีแพค พร้อมด้วย คุณปัญญา ชูเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรงานเสวนา
ออนไลน์ ในเรื่องเล่นๆ “เล่นกลางโรค” คุณรู้หรือไม่ เด็กไทยกำ�ลังเข้าสู่ภาวะขาดการเล่น?
สนับสนุนโดย สสส. c 6 ส.ค. 64 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ ประธานหลักสูตร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ต้อนรับนักศึกษาใหม่ จำ�นวน 25 คน ในงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2564 c 6 ส.ค. 64 รศ.ดร.ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต เป็นผูด้ �ำ เนิน
การเสวนาแลกเปลี่ยน Sharing Day: ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี กระบวนการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข และการต่อยอดผลลัพธ์กับผลผลิตของบุคลากรองค์กร ออนไลน์
c 11 ส.ค. 64 รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ หัวหน้าโครงการจัดทำ�รายงานสุขภาพคนไทย
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 จำ�ปากลาย
ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานแสดงความยินดีบัณฑิตหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำ�ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ c 2 ก.ย. 64 และ 8 ก.ย. 64 ศูนย์ทแี พค
นำ�โดย 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 สำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อร่วมกันเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ความสุข
ความพึงพอใจ และความผูกพันของกำ�ลังพลสู่การเป็น “องค์กรต้นแบบสุขภาวะภาครัฐ”
และ “กรมเสมียนตราแห่งความสุข” ณ ห้องสระบัว(109) รูป 3 c 8 ก.ย. 64 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์
เกตุวงศา พร้อมทีมวิจัย นำ�เสนอผลการดำ�เนินงานโครงการนโยบายชี้นำ�สังคมในรอบ 1 ปี
กับ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.นพ.บรรจง
มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหาร ออนไลน์ รูป 4

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับโลก
ทีส่ รรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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