
	 ราวจับเปน็วสัดทุีท่ำาเปน็แทง่ยาว	อาจทำาจากไม	้โลหะ	หรือ

วัสดุอื่น	 นำามายึดติดกับผนังหรือส่วนประกอบอื่นของอาคาร	

ใชมื้อกำาหรอืเกาะเพื่อพยงุตวัของผู้ ใช้ ให้ทรงตวัไดอ้ยา่งมัน่คง

และสมดุล

	 เมื่อเร่ิมต้นเขยีนบทความน้ี	ผู้เขยีนใชค้ำา	ราวเกาะ	เปน็ชื่อเรื่อง 

แต่เมื่อพยายามหาความหมายจากคำาภาษาอังกฤษ	(handrail)	ก็พบ 

ความหมายที่ควรใช้ด้วยภาษาไทยว่า	ราวจับ	มากกว่า	ราวเกาะ 

อย่างไรก็ตาม	ผู้เขียนไม่ใช่นักภาษาศาสตร์	หากคำาที่ใช้ไม่ถูกต้อง	

ผู้เขียนก็ขออภัยและน้อมรับคำาชี้แจงจากผู้รู้ทุกท่าน

	 ปัจจุบัน	 ในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่	 สิ่งของ

เครื่องใช้ต่างๆ	รวมถึงส่ิงแวดล้อม	ได้มีการนำาหลักการของ	universal	 

design	 (UD	 หรือ	 ยูดี)	 หรือ	 หลักการที่ให้คนทุกคนในสังคม

สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน มาเป็นหลักใน

การออกแบบ	 มากยิ่งขึ้น	 มีการเรียกขานการออกแบบตามหลัก

การเช่นน้ี ได้หลายแบบสุดแท้แต่ใครจะเรียก	 เช่น	 การออกแบบ

เพื่อมวลชน	การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล	การออกแบบเพื่อทุกคน		

อารยสถาปตัย	์(เปน็ชื่อไทยๆ	ที่ไพเราะ)	สำาหรบัเปา้หมายหน่ึงของ

ยดูน้ัีน	คงหนีไมพ่น้การออกแบบ	จัดหา	จัดทำา	ปรบัปรงุสิง่แวดลอ้ม

เพื่อการอยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุน่ันเอง	 และราวจับก็เป็นอุปกรณ์

จำาเป็นชนิดหนึ่งในอาคาร	บ้านเรือน	ที่ถูกกล่าวถึงเสมอในยูดี

 ผู้สูงอายกัุบราวจับ	เปน็ของคูกั่น	เรายอ่มทราบกันเปน็อยา่ง

ดีว่า	เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น	ความเสื่อมถอยของร่างกายตามวัย

ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา	ไม่ช้าก็เร็ว	 เช่น	สายตาพร่ามัว	ทรงตัว

และเคลื่อนไหวไม่มั่นคง	 กำาลังวังชาถดถอย	 จากความเสื่อมถอย 

ของร่างกายน่ีเอง	 เราจึงพบว่าผู้สูงอายุมักประสบกับอุบัติเหตุ 

พลัดตกหกล้มได้บ่อยๆ	 เกิดการบาดเจ็บและบางรายอาจรุนแรง

จนถึงขั้นเสียชีวิต	 องค์การอนามัยโลกรายงานว่า	 การพลัดตก

หกล้มเป็นสาเหตุการตายอันดับสองของสาเหตุการตายจาก 

อุบัติเหตุทั้งหมดทั่วโลก	 โดยแต่ละปีทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจาก 

สาเหตุน้ีราวเจ็ดแสนคน	 และผู้ที่อายุ	 60	 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มที่ 

เสียชีวิตเป็นจำานวนสูงสุด
1
	 สำาหรับในประเทศไทยน้ัน	 จากการ

สำารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย	 พ.ศ.	 2557	

พบความชุกของการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ	 ถึงร้อยละ	 17
2
  

ซึง่เกิดขึน้ได้ทัง้ภายในและภายนอกบา้น	การพลดัตกหกลม้ภายใน 

บ้านมักพบบริเวณห้องน้ำา	 บันได	 การปรับสภาพที่อยู่อาศัยเก่า 

จากที่ไมเ่คยม	ีให้มรีาวจบัในบรเิวณทีเ่หมาะสม	หรือการออกแบบ

ติดตั้งราวจับไว้ ในแปลนบ้านใหม่	 เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างหน่ึง 
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ในหลายๆ	แนวทาง	ทีแ่นะนำาสำาหรบัครัวเรือนทีม่ผู้ีสงูอายอุาศยัอยู	่

เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ	และยังทำาให้ผู้สูงอายุ

สามารถชว่ยเหลอืตนเองเพื่อใชช้วีติประจำาวนัไดม้ากทีส่ดุ	ลดภาวะ 

พึ่งพิงผู้อื่นให้เกิดขึ้นสั้นที่สุด	 และที่สำาคัญคือ	 เพิ่มคุณภาพชีวิต 

ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 การออกแบบที่อยู่อาศัยให้ 

เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	(เช่นการมีราวจับ)	จำาเป็นต้องรู้สภาพร่างกาย 

เบื้องต้น	 และปัญหาสภาพร่างกายโดยละเอียดของผู้สูงอายุก่อน	

ซึ่งอาจจำาเป็นที่ต้องอาศัยผู้รู้	 ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และ

สาธารณสุขมาทำาการประเมินสภาพ

 ควรมีราวจับที่ ไหนบ้าง	 ราวจับเป็นสิ่งจำาเป็นที่สามารถติด

ตั้งบนผนังได้ทุกๆ	 ที่ในบ้าน	 ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้สูงอายุว่า

บริเวณไหนจำาเป็นต้องมี	โดยทั่วไป	พบว่า	บริเวณที่เหมาะสำาหรับ

การติดตั้งราวจับ	คือ	

 u ในห้องน้ำา	 ตรงบริเวณที่อาบน้ำา	 อ่างอาบน้ำา	 (ถ้ามี) 

	 	 อ่างล้างหน้า	และบริเวณโถส้วม	

 u ในห้องนอน	ตรงบริเวณเตียงเพื่อใช้ดึงตัวเองข้ึนจากเตียงนอน 

	 	 หรือช่วยให้รู้สึกมั่นคงเวลาล้มตัวลงนอน	 (ไม่ใช่การทิ้งตัว 

	 	 ลงนอน)

 u ในห้องครัว	บริเวณใกล้ๆ	ทางเข้า-ออก	บริเวณเตรียมหรือ 

	 	 ปรุงอาหาร

 u ที่ประตูด้านนอก

 u บริเวณบันได	 หรือราวบันไดน่ันเอง	 แต่ต้องทำาเป็นราว 

	 	 ท้ังซ้ายและขวา	ไม่ใช่ราวบันไดข้างเดียว	ซ่ึงสามารถใช้จับได้ 

	 	 ทั้งเวลาขึ้นและลงบันได
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 ลักษณะจำาเป็นที่ต้องมีเมื่อติดตั้งราวจับ	 การติดตั้งราวจับ 

ใครๆ	อาจคิดว่าเป็นเรื่องง่าย	เพียงหาซ้ือของ	แล้วจ้างช่าง	ก็สามารถ 

ติดตั้งได้แล้ว	 (หรือติดตั้งเอง)	 แต่ตามความเห็นของผู้เขียนน้ัน 

คดิวา่ถูกครึง่หน่ึงผิดครึง่หน่ึง	เพราะการทีจ่ะมรีาวจบัที่ใชง้านได ้

สมบูรณ์แบบ	ไม่ใช่เพียงเดินเข้าไปในร้านขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ 

ในบ้านแล้วก็เลือกซ้ือมา	แต่ผู้ซ้ือต้องมีความรู้ความเข้าใจในราวจับ 

และการติดตั้งด้วยเช่นกัน	(แม้ว่าจะจ้างช่างมาดำาเนินการติดตั้ง	

ไม่ได้ทำาเอง)	ความรู้ประการแรก	คือ	ราวจับต้องทำามาจากวัสดุ

ที่ทนทานมีขนาดพอเหมาะ	ไม่ว่าราวจับจะทำาด้วยไม้	โลหะ	หรือ 

วัสดุอย่างอื่น	 ต้องมีขนาดที่พอเหมาะต่อการใช้มือกำาและต้อง 

ทนทาน	เพราะเมื่อติดต้ังแล้ว	ผู้สูงอายุสามารถใช้ได้อย่างม่ันใจว่า 

จะไม่แตกหัก	 บิดงอ	 ประการที่สอง	 คือ	 ราวจับเมื่อติดตั้งแล้ว
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	 เพื่อนชาวไต้หวันอีเมลมาว่าได้วันหยุดพักร้อน	1	อาทิตย์และ 

ชวนให้ไปเดินป่า	(hiking)	ท่ีอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ	อุทยานท่ี

ใหญ่เป็นอันดับสองของเกาะไต้หวัน	เพื่อนย้ำาหลายคร้ังว่าอุทยาน 

ท่ีน่ีสวยและมีหลายเส้นทางให้เลือกเดิน	 และจะพาเท่ียวอุทยาน 

แห่งชาติเย่หลิวที่นิวไทเป	ซึ่งเป็นอุทยานหินที่มีรูปร่างแปลกจาก 

การถูกน้ำาทะเลกัดเซาะ	ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการมีเจ้าบ้านพาเท่ียว 

ประเทศที่เราไม่คุ้นเคย	เจอคำาชวนขนาดนี้ก็ต้องรีบตอบรับทันที	

	 หลงัจากได้เทีย่วรอบไทเปและนิวไทเปแลว้	ก็ไดเ้วลาไปยงัจุด 

หมายปลายทางหลักของทริปน้ีคือ	 ฮวาเหลียน	 เมืองที่อยู่ทาง 

ภาคตะวันออกของไต้หวันท่ีมีท้ังภูเขาและยังเห็นมหาสมุทรแปซิฟิก 

เสน้ทางเดนิภายในอทุยานมหีลายเสน้ทางให้เลอืก	เราเลอืกเดิน	

3	เส้นทางใน	1	วัน	คือ	เส้นทางอุโมงค์เก้าโค้ง	(Tunnel	of	Nine 

จากไทเปสู่ฮวาเหลียน ที่อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
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ประชากรท่องโลก

ต้องรับน้ำาหนักของผู้ ใช้ได้	 เพราะการมีราวจับก็เพื่อให้ผู้สูงอายุ

เกิดความมั่นคงในการทรงตัว	 ผู้สูงอายุหลายคน	 มักใช้ราวจับ 

เป็นเครื่องมือในการข้ึน-ลงบันได	ราวจับจึงต้องแบกรับน้ำาหนักตัว 

ของผู้สูงอายุได้เต็มที่	 ทั้งการกระจายน้ำาหนักไปทั่วทั้งตัวราวจับ 

และทนตอ่น้ำาหนักทีก่ดลงไปยงัจุดศนูยก์ลางของราวจับทีเ่ดยีวได	้ 

ประการที่สามคือ	 ต้องติดตั้งราวจับในระดับความสูงที่ถูกต้อง  

มีคำาแนะนำาว่า	โดยทั่วไปนั้น	การติดตั้งราวจับภายในบ้านเพื่อใช้

ยึดจับเวลาเดิน	จะให้อยู่สูงกว่าระดับพื้น	0.9	เมตร	แต่ทั้งนี้ยังมี

ราวจับแบบสัน้ๆ	เพื่อใชย้ดึจับเพื่อการเฉพาะ	เชน่	เวลาเปลีย่นทา่ 

จากยืนเป็นน่ัง	 การติดต้ังก็ต้องอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุดสำาหรับ 

ผู้สูงอายุน้ันๆ	ส่วนราวจับท่ีมีไว้กันตกด้วย	เช่น	ราวระเบียง	มักติดต้ัง 

ให้สูงประมาณ	1.1	เมตรจากระดับพื้น	และประการสุดท้าย	คือ	

ต้องติดต้ังเป็น	หมายความว่า	ผู้ติดต้ังต้องรู้ว่าราวจับชิน้ทีต่นกำาลงั

จะติดตั้งนั้น	 ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร	 ต้องอยู่ตรงตำาแหน่งไหน 

ควรติดต้ังอย่างไร	และต้องติดต้ังให้อย่างม่ันคงแน่นหนา	เวลายึดจับ 

แล้วไม่เกิดอาการโยกคลอนจนผู้สูงอายุไม่กล้าใช้	

	 ทั้งหมดนี้เป็นสาระสั้นๆ	 เกี่ยวกับผู้สูงอายุกับราวจับ	 เพื่อให้ 

ทุกคนในสังคมตระหนักถึงความสำาคัญและความจำาเป็นที่ต้อง 

ตดิตัง้ในทีอ่ยูอ่าศยัทีม่ผู้ีสงูอายอุาศยัอยู	่และถึงแมเ้ราจะยงัไม่ใช ่

ผู้สูงอายุในวันน้ี	เราก็อาจจัดเตรียมพร้อมไว้ในบ้านของเราล่วงหน้า 

ได้เช่นกัน	ไม่ผิดกติกาอะไร

Turns	Trail)	เป็นเส้นทางเดินไป-กลับ	1.6	กิโลเมตร	เส้นทางน้ี 

เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินหลังจากปิดไปกว่า	 6	 ปี	 เส้นทางน้ี

คลา้ยการเดนิทะลเุขา้อโุมงค์ไปเรื่อยๆ	เพยีงแตเ่มื่อมองไปทีผ่นัง

อกีดา้นคอืววิภูเขาหินออ่นทีเ่ห็นเปน็ชัน้สแีตกตา่งกันและเมื่อมอง

ไปด้านล่างคือ	สายน้ำาสีเทอร์คอยส์ที่ไหลขนานไปตามเส้นทางที่

เราเดิน	จะให้บรรยายว่างดงามแค่ไหนคงบอกได้แค่ว่ายืนตะลึง

ไปหลายวินาทีทีเดียว

	 จากช่วงเช้าเราเดินต่อในรอบบ่ายในเส้นทาง	 Xiaozhuilu	

Trail	 ยาวเพียง	 650	 เมตร	 แต่เป็นเส้นทางเดินที่สนุกเพราะ 

มีสะพานแขวนด้วยเชือกให้ได้รู้สึกตื่นเต้นผจญภัยเล็กน้อย	เมื่อสุด 

ทางเดิน	Xiaozhuilu	 จะเจอทางเดินเข้าเส้นทาง	 Shakadang	

Trail	มีระยะทาง	8	กิโลเมตรรวมไปและกลับ	แน่นอนว่าเราเดิน

ไม่ถึง	8	กิโลเมตร	เพราะมีเวลาไม่พอที่จะเดินกลับ	ก่อนกลับเข้า

ที่พักตอนค่ำาได้มีโอกาสไปเดินเล่นทีช่ายหาดหนิสีดำา	Qixingtan	

Beach	เปน็หาดหินสดีำาทีส่วยแปลกตาทเีดยีว	ตอ้งขอบคณุเพื่อน

ไต้หวันที่ชวนมาเที่ยวไต้หวัน	 เกาะที่มีประชากร	 1	 ใน	 3	 ของ 

ประชากรไทย	มีพื้นที่เล็กกว่าไทย	14	เท่า	แต่มีที่เที่ยวประทับใจ 

ให้ค้นหาและอยากจะกลับมาอีกอย่างแน่นอน

aaaaaaaaa

aaaaaaaaa

1
	World	Health	Organization.	(26	April	2021).	Falls.	Retrieved	January	24,	 

	 2022,	from	https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls
2
	วิชัย	 เอกพลากร	 (บรรณาธิการ).	 (2559).	รายงานการสำารวจสุขภาพประชาชนไทย 

	 โดยการตรวจร่างกาย	ครั้งที่	5	พ.ศ.	2557.	นนทบุรี:	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

รูป:	ราวจับบริเวณบันไดที่ติดตั้งเพิ่มจากราวบันไดปกติ

ที่มา:	https://www.scgbuildingmaterials.com/th/ideas/design-ideas/How-to- 

	 Design-House-for-Elderly-People	สืบค้นเมื่อ	24	มกราคม	2565



	 เนื่องจากเด็กและเยาวชนที่มีสถานะผู้อพยพหรือผู้ย้ายถิ่น	 

มคีวามเสีย่งเรื่องความปลอดภัยเพราะไมส่ามารถดแูลตนเองได	้เชน่	

กรณีการไม่ได้เดินทางพร้อมครอบครัว	 บางกรณีถูกลักพาตัวและ 

สุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์	UNICEF	ได้ ให้ความ

สำาคัญด้านความปลอดภัยสูงสุดสำาหรับเด็กและเยาวชนที่พลัดถ่ิน	

โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
3

	 1.	คุ้มครองเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์หรือความรุนแรง

	 2.	 หลีกเล่ียงการจับกุมคุมขังเยาวชนพลัดถ่ิน	จากสถานะผู้ต้องขัง 

	 	 ให้เป็นผู้อพยพชั่วคราวหรือผู้ย้ายถิ่น

	 3.	 ไม่แยกเด็กและเยาวชนจากครอบครัว	และดำาเนินการเรื่อง 

	 	 สถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย

	 4.	สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการขั้นพื้นฐานอื่นๆ

	 5.	 ดำาเนินการด้านนโยบายระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขสถานการณ์ 

	 	 หรือสาเหตุการอพยพย้ายถิ่น	

	 6.	 เสริมทักษะเพื่อขจัดการตื่นกลัว	การถูกเลือกปฏิบัติต่อผู้ย้ายถ่ิน 

	 	 ในถิ่นต้นทาง	ศูนย์อพยพชั่วคราวและประเทศปลายทาง

 UNICEF ตั้งเป้าหมายภารกิจปี 2565
2
 ดังนี้

 u เด็ก	7.2	ล้านคน	ที่มีภาวะทุพโภชนาขั้นรุนแรง	จะได้รับการ 
	 	 ช่วยเหลือ

 u เด็ก	62.1	ล้านคน	จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด
 u ประชากร	53.4	ล้านคน	จะมีน้ำาสะอาดเพื่อการอุปโภคและ 
	 	 บริโภค

 u เด็กและผู้ดูแล	27.9	ล้านคน	จะได้รับบริการและคำาปรึกษา 
	 	 ด้านสุขภาพจิต

 u	เด็กและสตรี	21.3	ล้านคน	สามารถเข้าถึงการบริการและ 

	 	 รับคำาปรึกษาเพื่อลดความเสี่ยงด้านความรุนแรง

 u ประชากร	51.9	ลา้นคน	จะมชีอ่งทางเพื่อขอความชว่ยเหลอื 

	 	 จากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในกรณีที่ถูกคุกคามทางเพศ

 u เดก็	77.1	ลา้นคน	สามารถเขา้ถึงโอกาสการศกึษาทัง้ในและ 
	 	 นอกระบบ

 ป ี2565 ชว่ยกันสรา้งโลกทีป่ลอดภัย สำาหรับเดก็และเยาวชน

ทั่วโลกให้มากกว่าปีที่ผ่านมา

	 ย้อนสถานการณ์ปี	 2564	 เด็กและเยาวชนทั่วโลกดิ้นรน 

เพื่อหลีกให้พ้นความรุนแรงและความยากจนจากสาเหตุหลักดังน้ี	

ความขัดแย้งทางการเมืองที่ส่งผลต่อความสงบภายในประเทศ	 

ภัยพิบัติธรรมชาติจากภาวะโลกร้อน	 และการระบาดของโควิด-19	

ตลอดชว่ง	3	ปี	ทีผ่่านมาน้ัน	เดก็และเยาวชนไดร้บัผลกระทบรุนแรง

ต่อชีวิตความเป็นอยู่	ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนอาหาร	การเข้าถึง 

บริการสุขอนามัย	รวมท้ังโอกาสเรื่องการศึกษา	UNICEF	เร่งระดมทุน 

จำานวน	933	ล้านเหรียญสหรัฐ
1
	เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์	เช่น	

อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อ	วัคซีน	สำาหรับเด็กและเยาวชนทั่วโลก

	 ในป	ี2565	น้ี	UNICEF	มงีบประมาณ	9,400	ลา้นเหรยีญสหรฐั
2
  

ซ่ึงเป็นงบท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ	31	เปรียบเทียบกับปี	2564	เพื่อช่วยเหลือ 

เด็กและเยาวชนประมาณ	177	ล้านคน	ใน	145	ประเทศรวมทั้งเขต

ปกครองพเิศษ	ทีก่ำาลงัเผชญิหน้ากับปญัหาการละเมดิสทิธิมนุษยชน	

ภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อน	และการระบาดของโควิด-19	

	 งบประมาณประจำาปีดังกล่าว	 จำานวน	 2	 พันล้านเหรียญสหรัฐ	

จะจัดสรรสำาหรับเด็กและเยาวชน	 13	 ล้านคน	 ในอัฟกานิสถาน	

เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงสุดต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและ

ความปลอดภัยในชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

ภายในประเทศ	ในจำานวนนี้	เด็ก	1	ล้านคนมีปัญหาด้านโภชนาการ

ขั้นวิกฤต

	 ผลสืบเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศส่งผล 

กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศอย่างรุนแรง 

ในหลายประเทศ	 ความอดอยากผลักดันให้มีผู้ย้ายถ่ินจำานวน 

มหาศาลหนีออกนอกประเทศเพื่ออนาคตที่ดีกว่า	 ผลจากวิกฤต 

ดังกล่าวทำาให้มีผู้อพยพทุกเพศวัยต้องอาศัยในค่ายรับผู้อพยพ

เป็นการชั่วคราว	จนกว่าองค์กรนานาชาติจะดำาเนินการส่งผู้อพยพ

ไปประเทศทีส่ามเพื่อการตัง้ถ่ินฐาน	ซึง่มขีัน้ตอนมากมายเพราะต้อง

ปฏิบัติตามข้อตกลงสากลว่าด้วยการเข้าพำานักอาศัยของผู้ย้ายถ่ิน

หรือผู้ลีภั้ยในประเทศปลายทางหรอืประเทศทีส่าม	ในขณะทีป่ระเทศ

ที่พร้อมรับผู้ย้ายถิ่นหรือผู้ลี้ภัยเพื่อการตั้งถิ่นฐานมีจำานวนลดลง

ประชากรต่างแดน

ก้าวสำาคัญของ UNICEF ปี 2565 เพื่อเด็กและเยาวชนทั่วโลกที่ด้อยโอกาส

อมรา สุนทรธาดา
amara.soo@mahidol.ac.th
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รูป:	อุปกรณ์ยังชีพและน้ำาสะอาดสร้างรอยย้ิมให้ประชากร	2	ล้านคน	ท่ีได้รับ 

	 ผลกระทบจากพายุฤดูร้อนและน้ำาท่วมอย่างหนักในเวียดนาม

aaaaaaaaa

ท่ีมา:	 https://www.unicef.org/stories/something-to-smile-about	สืบค้นเมื่อ 

	 8	มกราคม	2565

รูป:	เยาวชนจากโมร็อกโกเส่ียงชีวิตใช้ขวดพลาสติกเปล่าพยุงตัวว่ายน้ำาข้าม 

	 ช่องแคบยิบรอลตาร์	เพื่อข้ึนฝ่ังท่ีเมือง	Ceuta	เขตปกครองพิเศษภายใต้ 

	 ข้อตกลงระหว่างโมร็อกโกและสเปน

ที่มา:	 https://www.reuters.com/world/europe/spain-deploys-army-ceuta- 

	 patrol-border-with-morocco-after-migrants-break-2021-05-18/	สืบค้นเมื่อ	 

	 8	มกราคม	2565

1
	อัตราแลกเปลี่ยน	1	US$	=	33.6	บาท
2
	https://www.unicef.org/press-releases/unicef-launches-us94-billion- 

	 emergency-funding-appeal-children-affected-conflict.	สืบค้นเมื่อ	8	มกราคม 

	 2565
3
	UNICEF.	(2017).	Global	Framework	on	Children	on	the	Move.	https://www. 

	 unicef.org/media/62986/file.	สืบค้นเมื่อ	8	มกราคม	2565
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การศึกษาท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้ง

จากอาจารย์หรือจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย	 เมื่อนักศึกษา

ติดต่อกลับมาพร้อมกับคำาขอโทษที่ส่งงานช้า	 เราจึงได้ทราบ 

เหตุผลที่หายไปของนักศึกษาว่า	 เป็นเพราะมีระเบิดลงในเมือง 

ทีอ่ยู	่ทำาให้ไฟฟา้ดบัทัง้คนื	จากการตดิตามนักศกึษาชาวเมยีนมา

พบว่า	 บางคนยังอาศัยอยู่ในภูมิลำาเนาเดิม	 ส่วนคนที่ยังติดต่อ 

ไม่ได้นั้น	ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นผู้พลัดถิ่นไปแล้วหรือไม่	

	 ยังมีกรณีของนักศึกษาชาวอัฟกานิสถานที่ขาดการติดต่อ 

ไปเช่นกัน	ภายหลังได้พบว่าเขาต้องลี้ภัยจากอัฟกานิสถานไปยัง 

ประเทศเยอรมนี	และขอสถานะผู้ล้ีภัยท่ีน่ัน	กระบวนการการย้ายถ่ิน	 

ต้ังถ่ินฐาน	และการเดินเรื่องต่างๆ	ในบ้านใหม่	ทำาให้เขาไม่สามารถ 

มีสมาธิกับการเรียนได้มากนัก	

	 คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย	 หากนักศึกษาที่ ได้รับผลกระทบ 

จากเหตุการณ์ความไม่สงบเหล่าน้ีจะต้องหลุดจากระบบ 

การศึกษาไป	 บางคนเรียนมาแล้วหลายปี	 แต่เมื่อสถานการณ์

บังคับให้ต้องจากบ้านเกิดและเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่	 การศึกษา

ของเขาและเธอก็ได้รับผลกระทบไปด้วย	 ในเวลาน้ี	 นอกจาก

เราจะตอ้งหายทุธศาสตร์ทางการศกึษาในสภาวะโรคระบาดแลว้	 

ยังต้องคำานึงถึงผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบเหล่าน้ี

ด้วย	 จะทำาอย่างไรเพื่อให้การเรียนรู้ไม่หยุดชะงัก	 และจะมีการ

สนับสนุนให้กับนักศึกษาที่ ได้รับผลกระทบเหล่าน้ีอย่างไร	 เป็น

ความท้าทายร่วมสมัยที่สำาคัญลำาดับต้นๆ	ของสถาบันการศึกษา

เลยทีเดียว	

1 
United	Nations.	(7	September	2021).	Critical	gaps	in	refugee	education, 

	 only	34	per	centattend	secondary	school:	UNHCR.	Retrieved	December	 

	 29,	2021,	from	https://news.un.org/en/story/2021/09/1099242	
2	
UNHCR.	 (n.d.).	Tertiary	Education.	Retrieved	December	 29,	 2021,	 from 

	 https://www.unhcr.org/tertiary-education.html

	 เหตกุารณค์วามขดัแยง้ทัว่โลก	เชน่	เหตกุารณ์ความไมส่งบใน

ประเทศเมยีนมา	ความขดัแยง้จากการเปลีย่นแปลงการปกครอง

ในประเทศอัฟกานิสถาน	ทำาให้ผู้คนมากมายต้องอพยพออกจาก

ถิ่นฐานเพื่อแสวงหาที่ๆ	ปลอดภัยสำาหรับการดำารงชีวิต	ไม่ว่าจะ

เป็นภายในประเทศ	กลายเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศ	 (internally	

displaced	people)	หรอืพลดัถ่ินออกนอกประเทศเปน็ผู้แสวงหา

ที่ลี้ภัย	 (asylum	 seekers)	 หรือผู้ลี้ภัย	 (refugees)	 ผู้พลัดถ่ิน

จำานวนมากต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอย่างสิ้นเชิง	 นอกจากเรื่อง

ความเป็นอยู่และความปลอดภัยในชีวิตแล้ว	ประเด็นสำาคัญของ

ผู้พลัดถิ่นอีกประเด็นหนึ่งคือ	การศึกษา 

	 สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	(UNHCR)

ได้เก็บข้อมูลใน	 40	 ประเทศ	 ในช่วงปี	 2562-2563	 พบว่า	 

การสมัครเรียนในระดับมัธยมศึกษาของเยาวชนผู้ลี้ภัยมีเพียง 

34%	เท่านัน้	ในขณะทีก่ารสมัครเรยีนในระดบัประถมศึกษาอยู่ที่	 

68%	 และยังชี้อีกว่าการระบาดของโควิด-19	 ยิ่งทำาให้เยาวชน 

ผู้ลี้ภัยประสบกับอุปสรรคเพิ่มมากขึ้นในการเข้าสู่การศึกษา
1

	 ในระดับอุดมศึกษาพบว่า	 มีผู้ลี้ภัยสมัครเข้าเรียนเพียง	 5%	

เทา่น้ัน	ซึง่ต่ำากวา่คา่เฉลีย่การเขา้เรียนในระดบัอดุมศกึษาทัว่โลก

อย่างมาก	โดยการสมัครเรียนในระดับอุดมศึกษาของคนที่ไม่ใช่

ผู้ลี้ภัยทั่วโลกอยู่ที่	39%
2

	 อย่างไรก็ตาม	สัดส่วนการสมัครเข้าเรียนท่ีต่ำา	ยังไม่สามารถ 

สะท้อนภาพปัญหาการศึกษาของผู้ลี้ ภัยได้ทั้ งหมด	 จาก

ประสบการณ์การอยู่ร่วมกับโควิด-19	 มาร่วมสองปี	 ทำาให้ได้

เห็นว่า	แม้แต่คนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการพลัดถิ่นยังประสบ 

กับอุปสรรคมากมายในการศึกษา	 การเรียนออนไลน์ที่บ้าน 

ซึ่งทำาให้สมาธิของนักเรียนลดลง	 ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ 

การเรียน	สญัญาณอนิเทอรเ์น็ตตดิขดั	ขาดการสรา้งสมัพนัธภาพ 

ทางสังคมกับนักเรียนคนอื่นๆ	 หรือแม้กระท่ังกับผู้สอน	 ส่ิงเหล่าน้ี 

เป็นปัจจัยทำาให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทาง 

การศึกษาลดลง	

	 จากประสบการณ์ของผูเ้ขยีนในฐานะผู้สอนนักศกึษาในระดบั

อุดมศึกษา	พบว่า	 ในช่วงการเรียนออนไลน์น้ัน	การเรียนรู้การใช้ 

เทคโนโลยีท้ังในฝ่ังของผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้เป็นปัญหามากนัก	 

แตป่ญัหามกัเกิดจากปจัจยัพืน้ฐานดงัที่ไดก้ลา่วมา	โดยสว่นใหญ่

จะเป็นเร่ืองสัญญาณอินเทอร์เน็ตติดขัด	 หรือการที่นักศึกษา 

จะต้องทำาหน้าที่อย่างอื่นนอกเหนือจากการเรียนด้วย	เช่น	ดูแล

สมาชิกที่บ้าน	 หรือแม้แต่ทำางานไปด้วย	 แต่สิ่งที่เปิดโลกของ 

ผู้เขียนอีกประเด็นหนึ่งคือ	การสอนนักศึกษาที่อยู่ในประเทศที่มี

ทรพัยากรขัน้พืน้ฐานไม่ดีและไมเ่พยีงพอ	เชน่	ไฟฟา้	หรือนักศกึษา 

ที่อาศัยอยู่ ในประเทศที่กำาลังมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรือ 

การสู้รบในประเทศ	 สิ่งเหล่าน้ีกระทบกับความเป็นอยู่ของ

นักศึกษา	 และเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ของนักศกึษามาก	การทีต่อ้งอยูท่า่มกลางความไมส่งบ	เชน่	กรณี

ของนักศกึษาชาวเมียนมาหลายคน	ทำาให้บางคร้ังขาดการตดิตอ่

ที่มา:	UNHCR.	(2016).	Missing	Out:	Refugee	Education	in	Crisis.	Retrieved 

	 January	 17,	 2022,	 from	https://www.unhcr.org/missing-out-state-of- 

	 education-for-the-worlds-refugees.html	

รูป:	คุณครูชาวกะเหร่ียงกำาลังสอนภาษาพม่าแก่นักเรียนผู้ล้ีภัยชาวกะเหร่ียง	 

	 เธอไดก้ลา่ววา่	สิง่ทีด่ทีีส่ดุสำาหรับการอาศยัอยูค่า่ยพกัพงิในภาคเหนือ 

	 ของประเทศไทยคือ	การที่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว การย้ายถิ่น 

และมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้

กาญจนา ตั้งชลทิพย์ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ อารี จำาปากลาย
kanchana.tag@mahidol.ac.th, patama.vap@mahidol.ac.th, aree.ude@mahidol.ac.th

	 ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในสามจังหวัดชายแดนใต้สะท้อน

ความไม่สงบสุขในพื้นที่	 กระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิต

ของผู้คนท่ีส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม	 เชื่อมโยงไปกับแรงผลักทาง

เศรษฐกิจทำาให้มกีารยา้ยถ่ินไปทีอ่ื่นเพื่อหางานทำา	ไม่ตา่งกับคนใน

พืน้ทีอ่ื่นๆ	ของประเทศ	และการยา้ยถ่ินสง่ผลกระทบตอ่ผู้ยา้ยถ่ิน

และครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 ปี	 2557	 อารี	 จำาปากลาย	 และคณะ
1
	 เริ่มงานวิจัยที่ศึกษา 

การย้ายถ่ินของมุสลิมในปัตตานี	 ยะลา	 และนราธิวาส	 โดย

ออกแบบให้เป็นการศึกษาระยะยาว	 3	 ปี	 เพื่อดูผลกระทบของ

เหตุการณ์ความรุนแรงต่อการย้ายถ่ินไปทำางานท่ีอื่น	ผลการศึกษา 

ไมย่ากเกินการคาดเดา	คอืพบวา่	สถานการณค์วามไมส่งบมสีว่น

เร่งให้คนสามจังหวัดชายแดนใต้ตัดสินใจไปทำางานที่อื่น	 รวมทั้ง

การไปทำางานที่มาเลเซีย	

	 แม้การไปทำางานท่ีประเทศมาเลเซียเป็นการย้ายถ่ินกระแสหลัก 

ของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้	 และเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิต 

ของคนในพ้ืนท่ีมานานต้ังแต่ในยามท่ียังไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ	 

ตอ่เนื่องมาจนถึงปจัจบุนั	ด้วยเหตุผลของระยะทางที่ใกล	้เดนิทาง 

สะดวก	มีภูมิหลังทางศาสนา	วิถีชีวิต	และวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกัน 

ทำาให้คุ้นชินกว่าการไปทำางานท่ีอื่น	อย่างไรก็ตาม	การศึกษาพบว่า	

มุสลิมที่ไปทำางานที่มาเลเซียมีทุนมนุษย์ด้านการศึกษา	วัย	และ

สถานะสุขภาพ	 ด้อยกว่ามุสลิมที่ ไปทำางานในถ่ินปลายทางอื่น 

นอกจากน้ี	งานวจัิยยงัพบผลกระทบตอ่สภาวะจิตใจของผู้ยา้ยถ่ิน	

และสมาชิกครอบครัวที่อยู่ในถิ่นต้นทาง	

	 การยา้ยถ่ินของมสุลมิในสามจังหวดัชายแดนใต	้ยงัมปีระเดน็

สำาคัญและน่าสนใจอีกหลายเรื่อง	 โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของ

ผู้คนทา่มกลางความไมส่งบ	อกีทัง้มสีถานการณ์โควดิ-19	เขา้มา

เพิม่ความยากลำาบาก	เปน็ความเสีย่งซ้ำาซอ้น	ทำาให้คนทกุชว่งวยั 

ได้รับผลกระทบ	 และเมื่อผู้ย้ายถ่ินที่เป็นพ่อแม่ต้องไปทำางาน 

ไกลบ้านทั้งในและนอกประเทศ	 และให้ลูกอยู่ในความดูแลของ

สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ	 โดยเฉพาะปู่-ย่า-ตา-ยาย	ผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นอาจยิ่งทวีความซับซ้อนและจำาเป็นต้องทำาความเข้าใจ

	 ปีท่ีแล้ว	ผู้เขียน	ได้ดำาเนินโครงการวิจัยต่อเนื่อง
2
จากโครงการเดิม 

เพื่อทำาความเข้าใจผลกระทบของการย้ายถ่ินต่อชีวิตของมุสลิม

ในสามจังหวดัทีค่รอบคลมุทัง้ผลกระทบตอ่ความอยูด่มีสีขุของลกู

ของผู้ยา้ยถ่ิน	และความอยูด่มีสีขุของผู้ดแูลลกูของผูย้า้ยถ่ินทีอ่ยู ่

ในถ่ินต้นทางด้วย	 โดยเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมที่เคยศึกษา 

ครั้งแรกเมื่อ	7	ปีก่อน	คือ	ปี	 2557	และครั้งที่สองในปี	 2559	 

ครั้งน้ีจึงเป็นการเก็บข้อมูลรอบที่สาม	 เพื่อจับภาพความ

เปลี่ยนแปลงและผลกระทบในระยะยาวที่เกิดขึ้นในครัวเรือน 

และสมาชิกครอบครัว	 ตั้งแต่วัยเริ่มต้นชีวิตจนเติบโตขึ้นเป็น 

เด็กเล็ก	 (7-12	ปี)	วัยรุ่น	 (13-17	ปี)	และเยาวชน	(18-24	ปี)	

และเพิ่มการเก็บข้อมูลผลกระทบต่อเด็กเล็กอายุ	 0-6	 ปีที่เพิ่ง

เขา้มาเปน็สมาชกิใหมข่องครอบครวัหลงัการเก็บขอ้มลูคร้ังแรก	

รวมทั้งผู้ดูแลที่รับผิดชอบความเป็นอยู่ของลูกที่พ่อแม่ย้ายถ่ิน	

ทั้งผู้ดูแลที่เป็นผู้สูงวัย	และก่อนสูงวัย	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อน 

คุณภาพชีวิต	ทั้งทางร่างกายและจิตใจ	

	 ขณะกำาลังเขียนต้นฉบับ	 การเก็บข้อมูลของงานวิจัยน้ี 

เสร็จลงแล้ว	 ด้วยความรู้สึกโล่งอกและขอบคุณของผู้วิจัยและ

ทีมงานภาคสนามทุกคน	 นับเป็นการเก็บข้อมูลที่มีความยาก

ลำาบากที่สุดงานหนึ่ง	 ด้วยบริบทของความไม่สงบ	 เพิ่มเติมด้วย 

สถานการณ์ โควิด-19	 ทำาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ 

เก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์	 และออนไลน์	 

เป็นความท้าทายที่ไม่อาจลืม	 และเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่าของ

การทำาวิจัยในภาวะไม่ปกติ

	 วันน้ีผู้วิจัยยังไม่สามารถนำาผลการศึกษามาแลกเปลี่ยน	

เพราะยังอยู่ในช่วงการจัดการข้อมูล	 แต่เราหวังว่าจะมีโอกาส 

นำามาเล่าสู่กันฟังในอนาคตอันใกล้	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

ผลการศึกษาน้ีจะมีส่วนช่วยทำาให้เห็นช่องว่างของการยกระดับ

คุณภาพชีวิต	 และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเติมเต็มให้ชาวมุสลิมใน 

สามจังหวัดชายแดนใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ถ่ายภาพโดย:	พนักงานสัมภาษณ์	ในการเก็บข้อมูลรอบแรก	เมื่อปี	2557

1
	รศ.ดร.อารี	จำาปากลาย	ศ.ดร.อภิชาติ	จำารัสฤทธิรงค์	และศ.ดร.แคธี่	ฟอร์ด	โครงการ 

	 การย้ายถิ่นของผู้หญิงมุสลิมและความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2
	รศ.ดร.อารี	 จำาปากลาย	 ศ.ดร.ปัทมา	 ว่าพัฒนวงศ์	 และรศ.ดร.กาญจนา	 ตั้งชลทิพย์	 

	 โครงการความอยูด่มีสีขุของลกู	และความอยูด่มีสีขุของผู้ดแูลสงูวยักับการยา้ยถ่ินของ 

	 พ่อแม่ในบริบทของสามจังหวัดภาคใต้

aaaaaaaaa

รูป:	พนักงานสัมภาษณ์กำาลังสอบถามข้อมูลจากแม่มุสลิมที่สามีไปทำางาน 

	 ที่มาเลเซีย
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นานาสาระประชากร ปราโมทย์ ประสาทกุล
pramote.pra@mahidol.ac.th

	 ผมขอเรียก	 “ประชากรและการพัฒนา”	 ฉบับน้ีว่าเป็น	 

ฉบบัแห่งความรกั	เพราะมกีำาหนดพมิพเ์ผยแพรป่ระมาณตน้เดอืน 

กุมภาพันธ์	 วันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 เป็น	 “วันวาเลนไทน์”	 ซึ่งใน 

ความรู้สึกของผม	 คนไทยเกือบคร่ึงประเทศยอมรับแล้วว่า 

วันนี้เป็น	“วันแห่งความรัก”

	 แต่พอคิดจะเขียนถึงเรื่องวันวาเลนไทน์	 ก็รู้สึกเขินอายใจ 

เล็กน้อยที่จะเอาเรื่องประสบการณ์ความรักในอดีตของตัวเอง

มาเปิดเผย	 แม้ความรักจะไม่ใช่ความลับ	 แต่บางแง่บางมุมของ

ความรักก็อาจเป็นเรื่องส่วนตัวที่ควรสงวนไว้	 เพื่อชื่นชมหรือ

ขื่นขมเฉพาะตัวของเราคนเดียว	 ไม่สมควรที่จะเอามาเล่าให้

ใครต่อใครฟัง	 แต่เอาเถิด..	 เมื่อตั้งใจว่าจะเขียนเรื่องความรัก

ในวันวาเลนไทน์แล้ว	 ก็จะทำาตามที่ได้ตั้งใจไว้	 ผู้สูงอายุคนหน่ึง	 

จะขอเขียนเรื่องความรักนะครับ

 วันวาเลนไทน์เมื่อผมยังเป็นเด็ก

	 ขอบอกตามตรงว่าเมื่อผมยังเป็นเด็ก	 ยังใช้คำานำาหน้าชื่อว่า 

ด.ช.–เด็กชาย	 ผมไม่รู้จักและไม่เคยสนใจวันวาเลนไทน์เลย	 ในช่วง 

อายุ	 8-12	 ปี	 ซิสเตอร์ที่ โรงเรียนคริสต์ที่ผมอยู่คงเคยพูดถึง

นักบญุทา่นน้ีให้พวกเราได้ฟงับา้งแต่เน้ือหาสาระและความสำาคญั

ของวันวาเลนไทน์ก็ไม่เคยเข้าไปอยู่ในใจของผมเลย	หรือจะเป็น

เพราะผมยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจความหมายของความรัก

	 ผมเข้าใจว่าความรักในวันวาเลนไทน์ที่ เราหมายถึงใน 

สมัยก่อนน้ันเป็นความรักที่ปนไปกับความ	 “เสน่หา”	 หรือเป็น 

ความรักท่ีมีความรู้สึกทางเพศเข้ามาเก่ียวข้องด้วย	 ไม่ใช่ความรัก 

ที่มีความหมายกว้างขวางครอบคลุมไปทุกมิติที่ตรงข้ามกับ	

“ความเกลียด”	“ความชัง”

	 ประสบการณค์รัง้หน่ึงเมื่อยงัเปน็เดก็ทีผ่มไมแ่น่ใจวา่จะเรยีก

เป็น	 “ความรัก”	 ได้หรือไม่	 ผมเคยมีความรู้สึกวาบหวามที่ยัง 

ประทับอยู่ในใจอยู่จนบัดน้ี	 เมื่อผมอายุราว	 11	 ขวบ	 ยังเรียนอยู่ 

ในชัน้มัธยมตน้
1
	ห้องเรียนตอนน้ันจัดให้เดก็ผู้หญงิและเดก็ผู้ชาย

น่ังเรียนแยกกัน	คนละซีกฝ่ังห้อง	คร้ังช่ัวเส้ียววินาทีหน่ึง	ผมหันไป 

สบสายตากับเพื่อนนักเรียนหญิงตัวเล็กๆ	 คนหน่ึงท่ีน่ังอยู่ไกลกัน	 

ผมเกิดความรู้สึกเหมือนไฟฟ้าช็อตท่ีในใจข้ึนมาทันที	 ผมไม่แน่ใจว่า 

จะเรียกความรู้สึกน้ันว่าเป็น	“ความรัก” ท่ีเกิดจากกามเทพแผลงศร 

มาถูกใจผมไดห้รือเปลา่	...	จะเรยีกความรู้สกึน้ันวา่อยา่งไรก็ตาม 

แต่ความจริงคือ ต้ังแต่ตอนน้ันจนกระทั่งมีชีวิตอยู่มาถึงทุกวันน้ี 

ผมยังไม่เคยพูดคุยกับเธอเลยแม้แต่คำาเดียว 

	 ผมเรียนชั้นมัธยมปลายและเตรียมอุดมในโรงเรียนชายล้วน	

ตั้งแต่ปี	2503-2509	ตลอดช่วงเวลานั้นวันวาเลนไทน์ก็ยังไม่เข้า

มาอยู่ในความทรงจำาของผม	 ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมอยู่โรงเรียน

วัดไทย	 (วัดเทพศิรินทร์)	 หรือเปล่า	 จึงไม่มีการพูดกันถึงนักบุญ

ในศาสนาอื่น	แต่ผมก็ยังสงสัยว่าโรงเรียนวัดฝรั่งที่เป็นโรงเรียน 

ชายหรือหญิงล้วนเขาจะให้ความสำาคัญแก่วันแห่งความรักน้ี 

หรือเปลา่	(วนัหลงัผมอาจไปขอขอ้มลูจากเพื่อนทีม่าจากโรงเรียน

วัดฝรั่งเหล่านี้ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณี 

ส่งความรักให้กันในวันวาเลนไทน์ในประเทศไทย)

	 ที่โรงเรียนชั้นมัธยม	ผมมีเพื่อนสนิทหลายคน	ช่วงหยุดเทอม

เปน็เวลาทีเ่ราตอ้งห่างเหินกัน	ในระหวา่งทีผ่มกลบัไปอยูบ่า้นตา่ง

จังหวัด	 เราจะเขียนจดหมายถึงกัน	 การเดินทางของจดหมาย

แต่ละฉบับใช้เวลาหลายวัน	 เดือนหน่ึงก็ส่งจดหมายถึงกันได้

เพียง	2-3	ฉบับ	เท่านั้น	สมัยนั้นที่บ้านต่างจังหวัดของผมยังไม่มี

โทรศัพท์	 และบ้านเพื่อนๆ	ที่กรุงเทพฯ	 ส่วนใหญ่ก็ไม่มีโทรศัพท์

เช่นกัน

	 ผมยังจำาได้ว่า	เมื่อใกล้จะเรียนจบชั้นมัธยมปลาย	(ม.6)	เป็น

เวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่พวกเราบางคนต้องลาจากกันเพื่อไปเรียน

ต่อที่สถาบันการศึกษาอื่น	 พวกเรามีการเขียนคำาอาลัยอาวรณ์ 

ให้กันใน	“สมุดเฟรนด์ชิป” (สมุดมิตรภาพ)	เรามีการแลกเปลี่ยน 

รูปถ่ายพร้อมข้อความและลายเซ็นหลังรูปถ่าย	เพื่อเป็นอนุสรณ์ 

ความรักและมิตรภาพท่ีมีต่อกันระหว่างเพื่อนร่วมช้ันเรียน	(ข้อความ 

หลังรูปท่ีเขียนให้กันมี	 เช่น	 “เพราะรักจึงมอบ เพราะชอบจึงให้” 

“ยามอยู่ดูหน้า ยามลาดูภาพ” “แม้ตัวจะห่างไกล แต่หัวใจเรา

ใกล้กัน”)

 วันวาเลนไทน์เมื่อผมเป็นวัยรุ่น

	 ผมเขา้เรียนในมหาวทิยาลยัตัง้แต่ป	ี2509	ผมมาจากโรงเรียน

ชายล้วน	 ได้เข้ามาพบเพื่อนๆ	ที่มีทั้งชาย	หญิง	และเพศสภาพ 

ท่ีหลากหลายอื่นๆ	ได้มีเพื่อนท่ีมีสถานภาพทางสังคมท่ีแตกต่างกัน	 

มีทั้ง	คนรวย	คนจน	มีทั้งพวกที่จดัเป็น	“ไฮโซ”	และ	“โลโซ”	ชีวิต

ในมหาวิทยาลัยของผมจึงเป็นความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา	 

ผมไดม้ีโอกาสไดเ้ห็นการแสดงออกซึง่ความรกัของเพื่อน	พี	่น้อง	

ร่วมคณะรัฐศาสตร์มากมายหลายคู่

	 เชื่อวา่ประเพณมีอบความรกัให้แก่กันในวนัวาเลนไทน์ไดม้อียู่

ก่อนแล้วในรั้วมหาวิทยาลัย	มีการมอบดอกไม้	ให้ของขวัญ	และ

ขอส่งความรักในวันวาเลนไทน์

วาดภาพโดย:	ปราโมทย์	ประสาทกุล
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ส่งการ์ดให้คนที่รัก	 แต่การฉลองวันแห่งความรักด้วยกิจกรรม

ต่างๆ	 ในตอนน้ันน่าจะกระทำากันในวงจำากัด	 ฉลองกันเฉพาะใน

คู่ที่เป็นแฟนกัน

	 ผมขอสารภาพว่าตัวเองค่อนข้างไร้เดียงสาในเรื่องวันแห่ง

ความรกั	ตลอดชวีติในร้ัวมหาวทิยาลยั	ผมไมเ่คยเป็นทัง้ผู้ ให้และ

ผู้รับดอกกุหลาบแดง	และการด์วาเลนไทน์จากใครเลย	...คดิแลว้

ก็น่าน้อยใจตัวเองอยู่เหมือนกัน

 วันวาเลนไทน์ ในสมัยนี้

	 ผมคิดว่าเด๋ียวน้ีวันวาเลนไทน์มีความสำาคัญมากข้ึนในสังคมไทย 

โดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่	 ชื่อ	 เซนต์วาเลนตินุส	 ชาวโรมัน	 

ผู้มีชีวิตอยู่เมื่อเกือบ	 2	 พันปีก่อน	 ได้ฟื้นกลับมามีชื่อเสียงเป็น 

ทีรู้่จักกันดีในหมูค่นไทยในปัจจบุนั	เมื่อประมาณ	10	ปีก่อน	การด์

วาเลนไทน์ขายดีมาก	กุหลาบแดงที่ปกติขายกันดอกละ	20	บาท 

ก็ข้ึนราคาเป็นดอกละร้อยกว่าบาท	ร้านค้า	ร้านอาหาร	และสถานท่ี 

อื่นๆ	ก็มีคู่รักไปฉลองวันวาเลนไทน์กันเนืองแน่น

	 ทุกวันน้ี	 หน่วยราชการบางหน่วย	 ให้ความสำาคัญกับ 

วันวาเลนไทน์	 เช่น	 สำานักทะเบียนอำาเภอต่างๆ	 ของกระทรวง

มหาดไทยให้บริการเป็นพิเศษแก่คู่รักที่ ไปจดทะเบียนสมรสใน 

วันวาเลนไทน์	 มีคู่ รักไปจดทะเบียนกันที่อำาเภอ	 “บางรัก”	 

กันคับคั่ง	 (น่าสนใจว่าสถิติคนไปจดทะเบียนสมรสกันที่อำาเภอ 

บางจาก	บางพลัด	บางระกำา	ในวันวาเลน์ไทน์จะลดลงหรือเปล่า)	

สำานักทะเบียนบางแห่งมีบริการจดทะเบียนสมรสในสถานที่

แปลกๆ	 เช่น	 จดทะเบียนใต้น้ำา	 จดทะเบียนบนยอดเขา	 และมี

บริการพิเศษในรูปแบบที่แปลกพิสดารอื่นๆ	อีก

	 ทุกวันน้ีวันแห่งความรักขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป	 

เมื่อสังคมไทยยอมรับความหลากหลายทางเพศสภาพมากขึ้น	 

นอกเหนือไปจากเพศกำาเนิดชายและหญิง	 เช่น	 เลสเบี้ยน	 เกย์	 

ไบเซ็กชวล	เควียร์	อินเตอร์เซ็กซ์	นอนไบนาร่ี	คนท่ีมีเพศสภาพต่างๆ 

เหล่านี้	ล้วนมีความรักที่อยู่ในข่ายที่จะฉลองกันในวันวาเลนไทน์ 

ทั้งสิ้น	 และความรักในวันน้ียังมีความหมายครอบคลุมไปถึง 

ความรักที่ไม่ใช่แต่ความรู้สึกทางเพศอีกด้วย

	 ในชว่งเวลาทศวรรษทีผ่่านมาน้ีประเทศไทยก้าวสูส่งัคมดจิิทลั	

เทคโนโลยีการสื่อสารไดเ้ปลี่ยนรปูแบบไป	การรูจ้กัจนกลายเปน็

คู่รัก	 และการส่งความรักให้กันในวันวาเลนไทน์ก็ได้ปรับเปลี่ยน

รูปแบบไปด้วย	 เดี๋ยวน้ีผู้คนส่งความรักให้กันและกันโดยผ่าน

ทางอินเทอร์เน็ต	 เมื่อถึงวันวาเลนไทน์ผู้คนส่งการ์ดอวยพรให้ม ี

ความสุขในวันวาเลนไทน์โดยทางออนไลน์	รูปดอกไม้	กุหลาบแดง	 

ข้อความที่ ไพเราะกินใจส่งถึงกันอย่างสะดวกเพียงแค่ใช้ปลาย

นิ้วกดปุ่ม	 (น่าเห็นใจบริษัทที่ผลิตการ์ดอวยพรในวันสำาคัญต่างๆ 

ทั้งการ์ดอวยพรวันเกิด การ์ด ส.ค.ส. (ส่งความสุข) ในวันปีใหม่ 

การ์ดแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ที่เป็นกระดาษก็ตกยุคไป

เรียบร้อยแล้ว)

 วันวาเลนไทน์เมื่อผมเป็นผู้สูงอายุ

	 มาถึงวันน้ี	 วันท่ีผมได้รับสถานภาพเป็นผู้สูงอายุอย่างเต็มข้ัน 

ผมกำาลังมองวันวาเลนไทน์ด้วยความชื่นใจ	 “วันแห่งความรัก” 

...ผมคงไม่ส่งกุหลาบแดงหรือการ์ดวาเลนไทน์ไปให้ ใคร	 ไม่ว่า

จะเป็นของจริงหรือของเสมือนจริงที่ส่งทางออนไลน์	 และผมก็

ไม่คาดหวังว่าจะได้รับดอกไม้หรือข้อความหวานชื่นจากใคร	 แต่

หากจะได้รับคำาหวานหรือรูปดอกไม้สวยๆ	เพื่อแทนความรักจาก

ผู้ปรารถนาดีคนหน่ึงคนใดบ้าง	 ผมก็คงต้องขอขอบคุณสำาหรับ

ไมตรีจิต

	 ผมจะมอง	“วนัแห่งความรกั”	ปน้ีีดว้ยใจปตี	ิความรักในโลกน้ี

มอียูอ่ยา่งไมจ่ำากัดปริมาณ	ความรักมมีากเหมอืนอากาศทีอ่ยูร่อบ

ตัวเรา	ทุกคนสามารถตักตวง	“ความรัก”	มอบให้กับตัวเองและ

ผู้อื่นมากเท่าไรก็ได้	 เราควรมองความรักในความหมายที่กว้าง 

ความรักในวันวาเลนไทน์...เราจะรักทุกสิ่งทุกอย่าง เราจะรัก 

ทุกคน รักลูก หลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนพ้อง และผู้คนทั้งหลาย

	 ผู้สูงอายุอย่างผม	จะมอบความรักให้แก่ใครในวันวาเลนไทน์น้ัน 

คงจะต้องกระทำาให้เหมาะสมกับ	 “สังขาร”	 และสถานภาพทาง	

“สังคม”	ของตนเอง

 Happy Valentine’s Day ครับ

1
	ระดับการศึกษาก่อนปี	2505-2506	แบ่งได้ดังน้ี	ช้ันอนุบาล	ช้ันประถมศึกษา	(ป.1-ป.4)	 

	 ชั้นมัธยมต้น	 (ม.1-ม.3)	 ชั้นมัธยมปลาย	 (ม.4-ม.6)	 ชั้นเตรียมอุดม	 (ม.7-ม.8)	 และ 

	 ชั้นอุดมศึกษา	(การเรียนในมหาวิทยาลัย)

สมาคมนักประชากรไทย (Thai Population Association)  

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ	2565	 

ในรูปแบบแบบออนไลน์	ในวันพฤหัสบดีท่ี	28	เมษายน	2565	 

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ	ได้จาก	

www.thaipopulation.org/	

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการอบรมระยะสั้น 
ประจำาปี 2565 แบบออนไลน์

v การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 28 ก.พ.-3 มี.ค. 65 (ค่าลงทะเบียน 4,800 บาท) 
v การวิจัยเชิงคุณภาพ 28–31 มี.ค. 65 
 (ค่าลงทะเบียน 4,800 บาท)
v การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 25–27 เม.ย. 65 
 (ค่าลงทะเบียน 3,600 บาท)
v โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ 
ผูเ้รยีนผา่นการมกีจิกรรมทางกาย “โรงเรยีนฉลาดเลน่: Active 
school” 9–11 พ.ค. 65 (ค่าลงทะเบียน 3,600 บาท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครการอบรมได้ที่ 
http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/index.php 
หรือ E-mail: waiwingrob@gmail.com;
 warissara.kai@mahidol.ac.th 
โทรศัพท์ 0 2441 0201-4 ต่อ 301
มือถือ 06 1954 6282



	 แมลงสาบเป็นสัตว์ โบราณที่มีมาในโลกกว่า	350	ล้านปีแล้ว	

แมลงสาบเปน็สตัวอ์ดทน	ทีอ่าศยัอยูท่ัว่โลกในทกุสภาพแวดลอ้ม	

ตั้งแต่ที่ที่มีอุณภูมิต่ำาจนถึงที่ที่มีอุณหภูมิสูง	ในพื้นที่แห้งแล้งหรือ

อยู่ใกล้น้ำา	ในป่า	ในที่รกร้าง	หรือในเมือง	แมลงสาบมีมากกว่า	

4,500	ชนิด	แต่มีราว	30	ชนิดที่เป็นสัตว์รบกวนมนุษย์	 (pest)	

อกีเพยีง	2-3	ชนิดทีเ่ป็นสตัวเ์ลีย้ง	(pet)	และอกี	2-3	ชนิดทีเ่ลีย้ง

เพื่อเป็นอาหารสัตว์

	 แมลงสาบส่วนใหญ่มีขนาดเท่าเล็บหัวแม่มือ	 มีโทนสีน้ำาตาล 

ต้ังแต่น้ำาตาลอ่อนจนถึงสีดำา	แมลงสาบเป็นสัตว์อดทนและตายยาก	 

โดยอาจมีชีวิตอยู่ได้ถึง	 2	 อาทิตย์	 หลังจากถูกตัดหัวไปแล้ว	

แมลงสาบโตเต็มที่ภายใน	3-4	เดือน	และจะมีชีวิตอยู่ราว	1	ปี	

แมลงสาบขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว	

	 แมลงสาบมีประโยชน์หลายอยา่ง	โดยนอกจากจะเปน็อาหาร

หลักของนกและสัตว์บางชนิดแล้ว	 ยังมีประโยชน์ต่อระบบ 

นิเวศวทิยาอกีด้วย	โดยเป็นสว่นสำาคญัของวฏัจักรพชืและวฏัจักร 

ไนโตรเจน

	 ในส่วนของวัฏจักรพืช	 แมลงสาบช่วยผสมเกสรของดอกไม้

เช่นเดียวกับผึ้งและผีเสื้อ	 ด้วยการคลานผ่านดอกไม้ ในระหว่าง

การหาอาหาร

	 สำาหรับในส่วนของวัฏจักรไนโตรเจน	 เพราะแมลงสาบกิน 

ทุกอย่างที่ขวางหน้า	 จึงช่วยกำาจัดซากพืชที่ทับถมอยู่ ในป่า	 

พร้อมทั้งถ่ายมูลที่มีไนโตรเจนสูง	 อันเป็นการเพิ่มปริมาณ

ไนโตรเจนในดิน	และทำาให้ป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ได้

	 เหตุท่ีแมลงสาบสามารถอาศัยอยู่ได้ ในท่ีสกปรกและมีเช้ือโรค 

ท่ีสัตว์อื่นๆ	ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้	น่าจะเป็นเพราะภูมิคุ้มกันธรรมชาติ 

ในตัวของแมลงสาบเอง	 ทำาให้นักวิทยาศาสตร์สนใจที่จะเรียนรู้

การสร้างภูมิคุ้มกันน้ี	 เพื่อนำาไปพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันของมนุษย์	

ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย	 MRSA	 (methicillin-resistant	

Staphylococcus	aureus)	อนัเป็นเชือ้แบคทเีรียทีด้ื่อยาปฏิชวีนะ

	 เนื่องจากแมลงสาบมีขนาดใหญ่กว่าแมลงอื่นๆ	 ประกอบกับ

มีความอดทนและเลี้ยงง่าย	 จึงมักจะเป็นหนูตะเภาในการศึกษา

แบบจำาลองของแมลง	 เช่น	ประสาทชีววิทยา	 (neurobiology)	

สรีรวิทยาเจริญพันธ์ุ	 (reproductive	 physiology)	 พฤติกรรม 

ทางสงัคม		รวมทัง้การศกึษาทางพฤตกิรรมดว้ย	เชน่	การเรยีนรู้	 

การก้าวร้าว	การมองภาพกลับหัว	(spatial	orientation)

	 สำาหรับคำาร่ำาลอืวา่	หลงัจากทีม่นุษย์ไดฆ่้าลา้งเผ่าพนัธ์ุตนเอง

ด้วยสงครามนิวเคลียร์แล้ว	แมลงสาบจะครองโลก	คือเป็นสัตว์

ชนิดเดยีวทีย่งัมีชวีติอยูน้ั่น	ไมน่่าจะเป็นไปได	้ถึงแมว้า่แมลงสาบ

จะมีความต้านทานต่อรังสีสูงกว่าสัตว์อื่น	(รวมทั้งมนุษย์)	ราว	6	

ถึง	 15	 เท่าก็ตาม	 แต่แมลงสาบก็ไม่ได้มีความต้านทานต่อรังส ี

เป็นพิเศษ	เมื่อเทียบกับแมลงอื่นๆ	เช่น	แมลงวันผลไม้

	 เหตุที่เชื่อว่า	แมลงสาบมีความสามารถที่จะทนต่อรังสีได้นั้น	

เปน็เพราะวงจรของเซลลจ์ะเปราะบางตอ่รังสทีีส่ดุในชว่งทีก่ำาลงั

แบง่ตัว	โดยทีเ่ซลลม์นุษยแ์ละสตัวท์ัว่ไปจะแบ่งตวัอยูต่ลอดเวลา	
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รางวัลอีกโนเบล วรชัย ทองไทย
varachai.tho@mahidol.ac.th

แมลงสาบ

รางวัลอีกโนเบล:	รางวัลที่ทำาให้ขำาก่อนคิด

แต่เซลล์แมลงสาบจะแบ่งเพียงครั้งเดียวในขณะที่ลอกคราบ	

(ยาวราวหน่ึงสัปดาห์)	 และแมลงสาบทั้งหมดจะไม่ลอกคราบ 

ในเวลาเดียวกัน	ทำาให้มแีมลงสาบอกีมากทีจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบ 

จากการแผ่รงัสอียา่งเฉยีบพลนั	อยา่งไรก็ตาม	แมลงสาบก็ยงัจะ

ตายได้จากรังสีที่ตกค้างอยู่

	 โดยทั่วไป	เมื่อกล่าวถึงแมลงสาบ	เรามักจะนึกถึงแมลงสาบ

ส่วนน้อยที่อาศัยอยู่กับมนุษย์	 โดยแมลงสาบกลุ่มน้ีเป็นสัตว์

รบกวนที่ไม่มีประโยชน์	 มีแต่โทษอย่างเดียวคือ	 เป็นสัตว์ที่เป็น

พาหะนำาโรคมาสู่มนุษย์	 โดยแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียที่เป็น

อันตรายสู่พื้นผิวที่เดินผ่าน	 เช่น	 โรคเรื้อน	กาฬโรค	ตับอักเสบ	

รวมทั้งโรคภูมิแพ้และหืดหอบในเด็ก

	 ในประเทศไทย	 แมลงสาบรบกวนที่มักพบตามบ้านคือ	

แมลงสาบตัวเล็ก	 (แมลงสาบเยอรมัน)	 และแมลงสาบตัวใหญ่	 

(แมลงสาบอเมริกัน)	 (ดังรูป)	 โดยที่แมลงสาบตัวเล็กมีสีน้ำาตาล	 

ลำาตวัยาว	1-2	ซม.	อาศยัอยู่ในบา้น	โดยเฉพาะในครัวและห้องน้ำา 

ส่วนแมลงสาบตัวใหญ่มีสีน้ำาตาลเข้ม	ลำาตัวยาว	2-6	ซม.	บินได ้

แต่มักจะคลาน	อาศัยอยู่ท้ังในบ้านและนอกบ้าน	เช่น	พ้ืนท่ีเก็บของ	 

ห้องใต้ดิน	ใต้ถุนบ้าน	พุ่มไม้	ท่อน้ำาทิ้ง

	 แมลงสาบถูกดึงดูดให้เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยอาหาร	น้ำา	ความอบอุ่น 

และทีพ่กั	โดยทีบ่า้นใดมเีศษอาหารตกหลน่	วางภาชนะใสอ่าหาร

ที่ยังไม่ล้างทิ้งไว้ ในอ่างล้างจาน	 วางอาหารไว้ ในห้องนอนหรือ 

ห้องน่ังเล่น	 ไม่เก็บข้าวของสัมภาระทั้งในบ้านและนอกบ้าน 

ให้เรียบร้อย	จนทำาให้มีมุมอับ	ในบ้านที่รกรุงรังเช่นนี้	ย่อมเป็นที่

ที่แมลงสาบชอบที่จะเข้ามาอยู่อาศัยและแพร่ขยายพันธุ์

	 ดังน้ัน	วิธีป้องกันแมลงสาบท่ีดีท่ีสุดคือ	การดูแลบ้านให้สะอาด 

เป็นระเบียบเรียบร้อย	ไม่ให้มีเศษอาหาร	ขยะ	หรือส่ิงหมักหมมอยู่	 

รวมทั้งดูแลห้องเก็บของให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอ

	 ในปลีา่สดุ	(2564)	รางวลัอกีโนเบล	สาขากีฏวทิยาไดม้อบให้

กับนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา	4	คน	(John	Mulrennan,	

Jr.,	Roger	Grothaus,	Charles	Hammond	และ	Jay	Lamdin)	

สำาหรับรายงานวิจัยเรื่อง	วิธีการใหม่ของการควบคุมแมลงสาบ

ในเรือดำาน้ำา

ที่มา:	https://cockroachfacts.com/types-of-roaches-with-pictures/	 

	 สืบค้นเมื่อ	17	มกราคม	2565

รูป:	เปรียบเทียบแมลงสาบตัวเล็ก (ด้านช้าย) กับแมลงสาบตัวใหญ่	(ด้านขวา)
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ มนสิการ กาญจนะจิตรา
manasigan.kan@mahidol.edu

นโยบายส่งเสริมการมีลูกคนที่สอง...สาม...สี่...

ดังกล่าว	 เป็นไปตามข้อสมมติฐานที่ว่า	 ความเท่าเทียมทางเพศ

ในครอบครัวมีความเก่ียวข้องเชิงบวกกับระดับการเจริญพันธ์ุ	

น่ันหมายความว่า	 ยิ่งในครอบครัวมีความเท่าเทียมทางเพศ 

สูงเท่าไร	จะยิ่งมีระดับเจริญพันธุ์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย	โดยเฉพาะ 

ในครอบครัวที่มีระดับการศึกษาสูง	 งานวิจัยในไต้หวันพบว่า	

ความตอ้งการมบีตุรคนทีส่องขึน้ไปสำาหรบัผู้หญงิ	เพิม่ขึน้หากสาม ี

มีส่วนร่วมในการเล้ียงบุตร	(แต่ไม่พบความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม 

ของผู้ชายในการทำางานบา้น)	ซึง่ผลทีพ่บน้ี	เห็นชดัในกลุม่ผู้หญงิ

ที่มีระดับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป
4
 

	 สำาหรับประเทศไทย	 แนวโน้มการมีบุตรลดลงอย่างต่อเนื่อง	

ข้อมูลจากการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย	

พ.ศ.	 2562	 พบว่า	 ราว	 1	 ใน	 4	 ของผู้หญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ 

มลีกูเพยีงคนเดยีว	และในบรรดาผู้ทีม่บีตุรคนเดยีว	ราวคร่ึงหน่ึง

ไมต่อ้งการมบีตุรเพิม่	ประเทศไทยมคีวามพยายามในการสง่เสริม 

การเกิดผ่านนโยบายต่างๆ	 น่ีจึงเป็นอีกหน่ึงกลุ่มประชากรที่ 

ไม่ควรมองข้าม	การเพิ่มเงินรางวัลสำาหรับจำานวนบุตรที่มากขึ้น	

การลาคลอดที่ยืดหยุ่น	และการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ	

อาจเป็นแนวทางช่วยกระตุ้นให้ครอบครัวไทยที่พร้อมตัดสินใจ 

มีลูกคนที่สอง...สาม..หรือสี่	ได้ง่ายยิ่งขึ้น

	 การเกิดน้อย	 เป็นปรากฏการณ์ทางประชากรที่เกิดขึ้น 

ในหลายประเทศทัว่โลก	และเปน็ประเดน็ทีส่ร้างความวติกให้กับ

ผู้กำาหนดนโยบายไม่น้อย	 เพราะการกระตุ้นให้คนในยุคปัจจุบัน 

มีลูกเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง

	 นโยบายส่งเสริมการเกิด	 ไม่ควรมุ่งเน้นไปยังคู่สมรสที่ยัง 

ไม่มีบุตรเท่าน้ัน	แต่ควรให้ความสำาคัญกับการมีบุตรคนต่อๆ	ไปด้วย 

ซึ่งนโยบายดังกล่าวควรมีความแตกต่างจากนโยบายส่งเสริม

การเกิดสำาหรับผู้ที่ยังไม่มีบุตร	 เพราะการตัดสินใจมีลูกคนแรก	

กับการตัดสินใจมีลูกคนที่สอง	 สาม	 หรือสี่	 มีความแตกต่างกัน	

นโยบายในการจูงใจให้มีบุตรจึงควรมีความแตกต่างกันด้วย 

บทความน้ีขอนำาเสนอตัวอย่างนโยบายจากต่างประเทศ	ท่ีไม่ใช่เพียง 

กระตุ้นให้คนมีลูกเท่านั้น	แต่หวังให้คนมีลูกจำานวนมากขึ้นด้วย

	 เริ่มต้นที่ประเทศสิงคโปร์ที่ประสบกับปัญหาการเกิดน้อย 

มาอยา่งยาวนาน	(โดยเฉลีย่	ผู้หญงิสงิคโปรห์น่ึงคนจะมบีตุรเพยีง	

1.1	คนตลอดวัยมีบุตร	หรืออายุ	15–49	ปี)	สิงคโปร์มีนโยบาย

เพื่อส่งเสริมการเกิดจำานวนมาก	 หน่ึงในน้ันคือการให้เบบ้ีโบนัส 

(baby	bonus)	สำาหรับเด็กแรกเกิด	โดยมีการให้เป็นลักษณะข้ันบันได	 

คือ	พ่อแม่จะได้รับ	8,000	ดอลลาร์สิงคโปร์	(เกือบ	2	แสนบาท)	 

สำาหรับบุตรคนแรกและคนที่สอง	และ	10,000	ดอลลาร์สิงคโปร์	

(เกือบ	2.5	แสนบาท)	สำาหรับบุตรคนทีส่ามเป็นตน้ไป	จึงคอ่นขา้ง 

ชัดเจนว่ารัฐบาลของสิงคโปร์	 ไม่ได้เพียงต้องการให้คนมีลูก	 

แต่ต้องการให้คนมีลูกจำานวนมากขึ้นด้วย
1
 

	 การลาคลอดแบบได้รับค่าจ้าง	เป็นอีกนโยบายสำาคัญท่ีเก่ียวข้อง 

กับการตัดสินใจมีลูกคนต่อๆ	 มา	 ประเทศสาธารณรัฐเช็กมี

นโยบายการลาคลอดที่ยืดหยุ่น	 คือ	 แม่สามารถเลือกการรับ

สิทธิประโยชน์การลาคลอดในอัตราเงินรายเดือนในระยะเวลา

ต่างๆ	ได้	เช่น	แม่สามารถเลือกรับเงินรายเดือนในอัตราร้อยละ 

50	ของรายได้	ในช่วงระยะเวลาสองปีหลังคลอดบุตร	หรือ	รับเงิน 

รายเดือนในอัตราร้อยละ	 33	 ของรายได้	 ในระยะเวลาสามปี 

หลังคลอดบุตร	 หรือ	 รับร้อยละ	 33	 ต้ังแต่คลอดบุตรถึงเดือนท่ี	 

21	 และร้อยละ	 17	 ของรายได้จากเดือนที่	 21	 ถึงปีที่	 4	 

หลังการคลอดบุตร	 นโยบายดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เพ่ิมจำานวนการเกิดโดยตรง	แต่ผลปรากฏว่า	นโยบายการลาคลอด 

ท่ียืดหยุ่นเช่นน้ี	 ทำาให้แม่หลายคนสามารถเลือกรับเงินรายเดือน 

ในสัดส่วนสูงในระยะเวลาที่สั้นลง	 ซึ่งนำาไปสู่การตัดสินใจการมี

ลูกคนที่สองเร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่น	

ประเทศสโลวะเกีย
2
 

	 นอกจากนโยบายการลาคลอดสำาหรับแม่ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ 

มีลูกคนที่สองแล้ว	 นโยบายการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของพ่อก็มี 

ความสำาคัญไม่แพ้กัน	การศึกษาในประเทศนอร์ดิก	ได้แก่	ไอซ์แลนด์	 

นอร์เวย์	และสวีเดน	พบว่าการลาของพ่อ	มีความสัมพันธ์เชิงบวก 

ต่อการมีลูกคนที่สองทั้งในสามประเทศดังกล่าว
3
	 ข้อค้นพบ 

ที่มา:	 https://researchcafe.org/policies-for-birth-promotion-in-thailand/ 

	 สืบค้นเมื่อ	20	มกราคม	2565	

1
	Baby	Bonus	Scheme,	Ministry	of	Social	and	Family	Development.	https:// 

	 www.msf.gov.sg/policies/Strong-and-Stable-Families/Supporting-Families/ 

	 Pages/Baby-Bonus-Scheme.aspx	สืบค้นเมื่อ	10	มกราคม	2565
2
	Stastna,	A.,	Kocourkova,	J.,	&	Sprocha,	B.	(2020).	Parental	leave	policies	and 

	 second	births:	a	comparison	of	Czechia	and	Slovakia.	Population Research 

 and Policy Review, 39(3),	415-437
3
	Duvander,	A.	Z.,	Lappegard,	T.,	Andersen,	S.	N.,	Garoarsdottir,	O.,Neyer, 

	 G.,	&	Viklund,	I.	(2019).	Parental	leave	policies	and	continued	childbearing 

	 in	Iceland,	Norway,	and	Sweden.	Demographic Research, 40,	1501-1528.
4
	Cheng,	Y.	H.	A.,	&	Hsu,	C.	H.	(2020).	No	more	babies	without	help	for 

	 whom?	Education,	 division	 of	 labor,	 and	 fertility	 intentions.	 Journal of 

 Marriage and Family, 82(4),	1270-1285.
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ประชากรประชุมกัน

	 เมื่อวันอังคารที่	18	มกราคม	2565	เวลา	9.00-12.00	น.	สมาคม

นักประชากรไทย	ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	จัดเสวนา 

ออนไลน์ผ่านระบบ	Zoom	และ	Facebook	Live	 เพื่อแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์การทำางานวิจัยทางด้านประชากรและสังคม	 โดยแบ่ง 

การเสวนาออกเป็น	 2	 ช่วง	 ช่วงแรกของการเสวนา	 รศ.ดร.วิราภรณ์	 

โพธิศิริ	จากวิทยาลัยประชากรศาสตร์	จุฬาฯ	รศ.ดร.ยศชนัน	วงศ์สวัสด์ิ	 

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหิดล	และ	รศ.ดร.เฉลิมพล	แจ่มจันทร์	 

จากสถาบนัฯ	รว่มแลกเปลีย่นประสบการณ	์และชี้ ให้เห็นความสำาคญั 

และคุณค่าของการทำางานวิจัยที่ผสมผสานประเด็นและแนวคิด 

ทางประชากรกับศาสตร์อื่นๆ	โดยมี	รศ.ดร.ภูเบศร์	สมุทรจักร	จากสถาบันฯ 

เป็นผู้ดำาเนินรายการ	 ส่วนช่วงที่สอง	 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

จากผู้ที่ ได้รับรางวัลนำาเสนอบทความดีเด่นในงานประชุมวิชาการ 

ประชากรศาสตร์แห่งชาติ	2564	จำานวน	5	ท่าน	คือ	คุณฐิตินันท์	ผิวนิล 

คุณณัฐวรรธ	อุไรอำาไพ	คุณปัณณวัฒน์	เถื่อนกล่ิน	คุณเบญจพร	โคกแปะ 

และคุณศุภานัน	สุวรรณสาม	ทั้งห้าท่านซึ่งเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ร่วม

แลกเปลี่ยนถึงเทคนิคต่างๆ	 ที่ทำาให้บทความได้รับรางวัลนำาเสนอ

บทความดีเด่น

	 การเสวนาออนไลน์รายการนี้	มีผู้เข้าร่วมเสวนาผ่าน	Zoom	และ	

Facebook	Live	ทั้งสิ้น	79	คน	ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมย้อนหลังได้ที่	

https://fb.watch/aC6HKPMYxN/	

เสวนาใต้ชายคาประชากร

ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
patama.vap@mahidol.ac.th
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นานาสาระจากห้องสมุด
แนะนำาหนังสือ

เพศและวัฒนธรรม: Gender and culture

 	 “เพศและวัฒนธรรม”	 เป็น

หนังสือที่รวบรวมบทความของ

ปรานี	 วงษ์เทศ	 ที่เคยตีพิมพ์ ใน

วารสารศิลปวัฒนธรรม	 และ

บทความที่แปลและเรียบเรียง

จากหนังสือเ ร่ือง	 Women,	

Culture,	 and	 Society	 ของ	

Michelle	 Zimbalist	 Rosaldo 

 and	Louise	Lamphere	รวมทั้ง

ค้นคว้าจากเอกสารอื่นเพิ่มเติม	

ซึ่งได้รับความสนใจตีพิมพ์เป็น

ครั้งที่	4	ในปี	2562

	 หนังสือเล่มน้ี	 นำาเสนอบทความด้านมานุษยวิทยา	 อธิบาย

กรอบแนวคิด	 ทฤษฎี	 ข้อมูลภาคสนาม	 และทัศนะในการศึกษา

วจัิยเรื่องราวเก่ียวกับผู้หญงิในสงัคมไทย	โดยเน้นทำาความเขา้ใจ

เรื่องความแตกต่างและบทบาททางเพศของผู้หญิงและผู้ชาย 

และช้ีว่า	 สถานภาพท่ีเป็นรองของผู้หญิงส่วนใหญ่ในโลก	 เป็นผล 

มาจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการจัดระเบียบทางสังคม	

หนังสอืเลม่น้ีทำาหน้าทีเ่สมอืนบนัไดขัน้ตน้สำาหรบัผู้อา่นทีต่อ้งการ

แสวงหาความเข้าใจรากเหง้าของปัญหาความเหลื่อมล้ำา	 และ

อคติทางเพศที่ปิดก้ันเสรีภาพ	 ความใฝ่ฝันและความปรารถนา 

ของมนุษย์ทุกเพศจากโอกาสที่จะลิขิตชะตากรรมของตนเอง	 

เป็นหนังสือท่ีมีประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจศึกษา	ติดตาม	ทำาความเข้าใจ 

ความก้าวหน้าในวงวิชาการด้านเพศกับวัฒนธรรม	 เพื่อให้ทุก

ชนชั้น	วรรณะ	เผ่าพันธุ์	หรือศาสนาใด	ได้รับการยอมรับความ

เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน

	 เน้ือหาภายในเลม่แบ่งออกเปน็	4	บท	คอื	(1) การศกึษาเรื่อง

เพศทางมานุษยวิทยา ปัญหา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	เช่น	

ความแตกต่างของผู้หญงิและผู้ชายอยูท่ีอ่ะไรกันแน่	เพศหญงิกับ

ชายคล้ายธรรมชาติกับวัฒนธรรมจริงหรือ	 (2) ฐานะ บทบาท 

สถานภาพ ความร่วมมือ ความขัดแย้งและพลังอำานาจทาง

เพศ	เช่น	ผู้หญิงจีน:	“สำานึกใหม่”	ที่มีพื้นฐานมาจาก	“น้ำาใจเก่า”	

เพศ	และพลังอำานาจในคาบสมุทรบอลข่าน	“ฐานะ”	ของผู้หญิง

อินเดีย	(3) อิทธิพลของศาสนา ความเชื่อ และค่านิยมที่มีต่อ

พฤติกรรมและทัศนคติทางเพศ	 เช่น	 พิธีกรรมเก่ียวกับการมี

ระดูทั้งศักดิ์สิทธิ์และน่ารังเกียจ	พิธีขริบอวัยวะเพศของสตรี	สื่อ

ของความขัดแย้ง:	 ทำาไมผู้หญิงชาวมบุมจึงไม่กินไก่	 (4) ฐานะ 

บทบาท และสถานภาพของผู้หญิงในสังคมไทย	 เช่น	 ผู้หญิง

สยาม	บทบาทและสถานภาพ:	ร่องรอยจากพิธีกรรมความเชื่อ

ที่มา:	ปรานี	 วงษ์เทศ.	 (2562).	 เพศและวัฒนธรรม:	 Gender	 and	 culture. 

	 กรุงเทพฯ:	เรือนแก้วการพิมพ์

นงเยาว์ บุญเจริญ
nongyao.bun@mahidol.ac.th

จัดเปน็ประจำาทกุวนัพธุ	เวลา	12.30-13.30	น.	ณ	สถาบนัวจัิยประชากร

และสังคม	 สนใจกำาหนดการเสวนาแต่ละเดือน	 สามารถดูรายละเอียด

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

IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

ครั้งที่ 1155	 “End	Inequalities	End	AIDS	End	Pandemics”

	 Session	1)	Unaddressed	Issues	for	Marginalized	LGBTIQN+

	 Session	2)	HIV	in	COVID-19	Pandemic

International Students, Master of Arts Program in Population and 

Sexual and Reproductive Health,	1	ธ.ค.	64

ครั้งที่ 1156	 “มลพิษอากาศ:	 ปัจจัยกำาหนดสุขภาพผ่านโครงสร้างทาง

สังคม”	 ผศ.ดร.ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล (วิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 8	ธ.ค.	64

ครั้งที่ 1157	 “Applications	 of	 Machine	 Learning	 in	 Real-Life	

Digital	 Health	 Interventions”	 Dr.Dharmendra Kumar Yadav,  

15	ธ.ค.	64

ครั้งที่ 1158	 “Pattern	and	Risk	Factors	of	Menstrual	Regulation	

Service	 Use	 Among	 Ever-married	 Women	 in	 Bangladesh:	

Evidence	from	a	Nationally	Representative	Cross-sectional	Study”	

Md.Rashed Alam, 12	ม.ค.	65

ครั้งที่ 1159	 “IPSR	Special	Talk:	โควิด-19	ทำาให้อัตราเพิ่มประชากร 

ไทยติดลบเร็วเกินคาด”	 ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และ  

อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล,	13	ม.ค.	65	เวลา	18.30	-19.30	น. 

ครั้งที่ 1160	 “Data	Availability	to	Examine	Safe	Abortion	Services	

in	 India:	 In	 View	 of	 MTP	 Amendments	 2021”	 Prof.Chandra 

Shekhar,	19	ม.ค.	65

ครั้งที่ 1161	 “Dimensions	of	Women’s	Empowerment	and	Under-

five	Mortality:	Evidence	from	a	Nationwide	Survey	in	Bangladesh”	

Md.Rashed Alam, 24	ม.ค.	65

คร้ังท่ี 1162	 “อีกคร้ังกับ	‘CSPro’”	ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 26	ม.ค.	65

โหมโรง: ประชากรศาสตร์ ข้ามสายกลายพันธุ์



	 มีคู่รักหลายคู่ท่ัวโลกท่ีครองรักกันยาวนานจนเป็นคู่รักศตวรรษิกชน 

ที่มีอายุเกิน	100	ปี	จากบันทึกของกินเนสบุ๊กในปี	2020	ที่ผ่านมา	 

คุณตาโมรา	 (Julio	Mora)	 เกิดในปี	 1910	 และคุณยายควินเทรอส	

(Waldramina	 Quinteros)	 เกิดในปี	 1915	 คู่รักจากประเทศ

เอกวาดอร์	 ถูกบันทึกให้เป็นคู่รักที่ครองคู่กันยาวนานที่สุดในโลก 

กว่า	 80	ปี	 ทั้งสองแต่งงานกันในวันที่	 7	 กุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 1941	 

มีบุตรด้วยกัน	4	คน	หลาน	11	คน	และเหลน	21	คน	

	 ปัจจุบันคุณตาและคุณยาย

ยังมีสุขภาพกายและใจดี	เคล็ดลับ

ในการครองรักท่ียาวนานคือ	การให้

ความรักและเคารพซ่ึงกันและกัน

ต้ังแต่คร้ังแรกที่เจอกัน	 ทั้งสอง

เผยว่า	 กุญแจสำาคัญของการ

อยูร่่วมกันอยา่งมสีขุภาวะทีดี่น้ัน

ประกอบด้วย	ครอบครัวต้องรัก

ใคร่กลมเกลียวกัน	เคารพซึ่งกันและกัน	ทำางานอย่างซื่อสัตย์	และ 

มีการศึกษาท่ีเหมาะสมตามค่านิยมของครอบครัว	เคล็ดลับดังกล่าวน้ี 

จะทำาให้คูรั่กสามารถครองคูกั่นอยา่งยาวนานดงัเชน่ศตวรรษสเิน่หา 

คู่นี้	

ที่มาของเรื่องและภาพ

https://thecommunemag.com/worlds-oldest-married-couple-from-ecuador- 

	 makes-it-to-the-guinness-book-of-world-records/	สบืคน้เมื่อวนัที	่8	มกราคม	 

	 2565
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ชวนอ่าน

สถิติน่ารู้

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ศตวรรษสิเน่หา

 กาญจนา เทียนลาย
kanchana.tha@mahidol.ac.th
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โลกกับโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

	 นับเป็นเวลา	 2	 ปีกว่าแล้วที่ประชากรโลกอยู่ร่วมกับ 

โรคระบาดอุบัติใหม่ที่ชื่อว่า	 “โควิด-19”	 ที่เร่ิมระบาดจากเมือง

อู่ฮั่น	 ประเทศจีน	 อีกทั้งยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดการระบาดได้

ในเร็ววัน	 เจ้าไวรัสโคโรนา	 2019	 ได้พัฒนาและกลายพันธ์ุ	 

มีการเรียกชื่อตามประเทศที่พบ	เช่น	สายพันธุ์อังกฤษ	สายพันธุ์

อินเดีย	 และต่อมาองค์การอนามัยโลกได้กำาหนดให้ชื่อสายพันธ์ุ

เป็นตัวอักษรกรีกเพื่อลดการตีตรา	เช่น	แอลฟา	เบตา	แกมมา	

เดลตา	โอไมครอน	

	 กว่า	 2	 ปีที่ผ่านมา	 การระบาดของ	 “โควิด-19”	 ได้ส่งผล 

กระทบอย่างรุนแรงกับประชากรโลก	 ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ	

(ที่ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว	 307.9	 ล้านคน	 เสียชีวิต	 5.5	 ล้านคน

จากทั่วโลก	 จำานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในทุกๆ	 วัน)	

ระบบสาธารณสุข	 เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	มาตรการ

ปดิเมอืง	ปดิประเทศ	ห้ามการเดนิทาง	ผู้คนไมส่ามารถออกมาใช้

ชีวิตได้ตามปกติ	มีการตกงานขนานใหญ่	เด็กๆ	ไม่สามารถออก

ไปเรยีนได	้งานประเพณีถูกงด	ผู้ยา้ยถ่ินไมไ่ดก้ลบัไปหาครอบครัว	

เกิดการทำางานแบบ	WFH	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้	เป็นเหตุผลที่ทำาให้

ศุทธิดา ชวนวัน
sutthida.chu@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน

ผู้คนเกิดความเครียดและวิตกกังวล	สิ่งที่ทำาได้ก็คือ	การป้องกัน

ตนเองอยา่งเคร่งครัดดว้ยการรกัษาระยะห่าง	การฉดีวคัซนี	และ 

ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับสถานการณ์	 

หวังว่าสถานการณ์การระบาดจะยุติลงในเร็ววัน	 เพื่อให้ผู้คนได้

กลับไปใช้ชีวิตปกติใหม่ได้ ในเร็ววัน



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 ท่ีปรึกษา อารี จำาปากลาย ผู้อำานวยการสถาบันฯ บรรณาธิการ กาญจนา ต้ังชลทิพย์ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ อารี จำาปากลาย กองบรรณาธิการ 
กฤติญา สำาอางกิจ กัญญา อภิพรชัยสกุล กาญจนา เทียนลาย เกียรตินิยม ขันตี จงจิตต์ ฤทธิรงค์ จรัมพร โห้ลำายอง เฉลิมพล แจ่มจันทร์ นงเยาว์ บุญเจริญ นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์  
นุชราภรณ์ เล้ียงร่ืนรมย์ ณปภัช สัจนวกุล พอตา บุนยตีรณะ ปราโมทย์ ประสาทกุล มนสิการ กาญจนะจิตรา โยธิน แสวงดี รศรินทร์ เกรย์ วรชัย ทองไทย ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ศุทธิดา ชวนวัน  
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

12/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 v กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

บริเวณอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
QR	code	สำาหรับเข้าเว็บไซต์

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา

c 16	 พ.ย.	 64	 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร	์ นำาอาจารย์และนักศึกษา 

ของสถาบันฯ	ร่วมประชุมออนไลน์กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยฮอกไกโด	ประเทศญ่ีปุ่น 

โครงการ	 Sakura	 Science	 Exchange	 Program	 หัวข้อ	 “Practice	 in	 Social	Medicine	

(Learning	 Global	 Health:	 Online	 Collaborative	 Activities)”	 รูป	 1 c 22	 พ.ย.	 64	
ผศ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำาราญ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง	จัดสัมมนาเพื่อรับฟังการนำาเสนอข้อมูลโครงการ	

Community	Intervention	Effectiveness	Study	of	Single	Dose	or	Two	Doses	of	Bivalent	

HPV	Vaccine	 (CERVARIX®)	 in	Female	School	Students	 in	Thailand	 โดย	Daniel	

Chulwoo	Rhee	นักวิจัยสถาบันวัคซีนนานาชาติ	ประเทศเกาหลีใต้	และได้ลงนามความร่วมมือ

เพื่อวเิคราะห์ขอ้มลูพฤติกรรมทางเพศของกลุม่เปา้หมายทีศ่กึษา	รวมทัง้ผลติผลงานตพีมิพร์ว่มกัน	 

รูป	 2	c 22-23	 พ.ย.	 64	 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา อ.ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ  

ร่วมประชมุออนไลน์	“Regional	Meeting	on	Physical	Activity”	จัดโดย	World	Health	Office,	

SEARO	เพื่อหารือและกำาหนด	Regional	Roadmap	for	Implementation	of	Global	Action	

Plan	on	Physical	Activity	(GAPPA)	รูป	3	c 24	พ.ย.	64	รศ.ดร.โรซาเลีย สคอร์ติโน	และ 

นักวิจัยจากประเทศอินโดนีเซีย	สิงคโปร์	และไทย	นำาเสนอ	Social	Sciences	and	COVID-19	 

in	Southeast	Asia:	(Non-)Role	and	(In)Significance	จัดโดย	SEA	Junction,	GDN,	ARC-UI	

และสถาบนัฯ	c 29	พ.ย.	64	รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล	ดำาเนินรายการเสวนาออนไลน์	Gender	

Series	Talk	ครั้งที่	1	เรื่อง	“Gender	Studies	กับการสร้างความเป็นธรรมทางเพศ”	และพูดคุย

ในประเด็นเดียวกันผ่านรายการ	Zoom	สื่อ	สถานีวิทยุจุฬาฯ	(CU	Radio	Plus)	FM	101.5	MHz	

เมื่อ	5	ธ.ค.	64	c 1	ธ.ค.	64	รศ.ดร.ภูเบศร ์สมทุรจักร บรรยาย	“ประชากรและโครงสร้างสงัคม”	

งานสัมมนาครั้งที่	1	“อนาคตประเทศไทยในมิติประชากร	โครงสร้างสังคม	ชนบท	และท้องถิ่น” 

ในงาน	 Public	 Policy	 Forum	 “อนาคตประเทศไทยใน	 10	 มิติ”	c 3	 ธ.ค.	 64	 สถาบันฯ	 
ร่วมทำาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ณ	สำานักงาน

อธิการบดี	c 8	ธ.ค.	64	สถาบันฯ	จัดอบรมออนไลน์	“การให้ความรู้แนวทางการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล	และการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและกระบวนงานการปฏิบัติงาน 

ทีเ่ก่ียวขอ้งกับพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล	(PDPA)”	c 8	ธ.ค.	64	สถาบนัฯ	รบัมอบ
ประกาศนียบัตรจาก	ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	ที่เข้าร่วมโครงการ 

รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์องค์กรและการชดเชยคาร์บอน	 จากองค์การบริหารจัดการ 

ก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	ประจำาปี	2564	ณ	สำานักงานอธิการบดี	รูป	4	c 9	ธ.ค.	64 
รศ.ดร.อารี จำาปากลาย	 เป็นวิทยากรในการเสวนาออนไลน์	 “NEXT	 NORMAL:	 วิถีใหม่	 

ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน”	 ในการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติ	

ประจำาปี	2564	จัดโดย	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	c 18-19	ธ.ค.	64	
รศ.ดร.จรมัพร โห้ลำายอง รศ.ดร.ศริินันท ์กิตติสขุสถิต	และคณะ	จัดประชมุเชงิปฏิบตักิาร	“องคก์ร 

4G	แห่งความสุข”	 ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ราชภัฏเพชรบุรี	 เทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี	 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 และมหิดล	 ในกิจกรรม	 “Young	

Happiness	Agent	 2021	ยุวทูต	 4G”	c 23	 ธ.ค.	 64	คุณกสิณา โอฬารริกสุภัค	 นักศึกษา

ปริญญาเอก	สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม	(หลักสูตรไทย)และ	Ms.Sunita	Singh	นักศึกษา

ปริญญาเอก	สาขาวิชาประชากรศาสตร์	(หลักสูตรนานาชาติ)	ของสถาบันฯ	จัดกิจกรรม	LOVE	

U	CLUB	ออนไลน์	 “Sawatdi	and	Namaste:	The	Cross-cultural	Ties	between	Two	

Countries	How	We	Celebrate	and	What	We	Celebrate”	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

และวัฒนธรรม	c 24	ธ.ค.	64	สถาบันฯ	จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่	ออนไลน์	“IPSR	
New	Year	Party	2022”	c 30	ธ.ค.	64	สถาบันฯ	ร่วมทำาบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์	 
สามเณร	 จำานวน	 30	 รูป	 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	 ประจำาปี	 2565	 ณ	 สำานักงานอธิการบดี	 

c 12	ม.ค.	65	รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร	ร่วมพูดคุยหัวข้อ	“คิดใหม่...	ไทยก้าวต่อ”	ในงานเสวนา

ออนไลน์	“อยู่รอด	และยั่งยืน	หลังโควิด”	โดย	มูลนิธิปิดทองหลังพระ	สืบสานแนวพระราชดำาริ	
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