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ประชากรโลก และประชากรไทยยังคงเพิ่มต่อไป...

ปราโมทย์ ประสาทกุล

pramote.pra@mahidol.ac.th

สำ � นั ก งานอ้ า งอิ ง ทางประชากร (Population Reference
Bureau) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
ประชากรโลกที่น่าสนใจ เมื่อกลางปี 2015 โลกของเรามีประชากร
รวมทั้งหมด 7,336 ล้านคน ส่วนใหญ่ (83%) เป็นประชากรที่อยู่ใน
ประเทศกำ�ลังพัฒนา  (6,082 ล้านคน) เมื่อฉายภาพประชากรโลก
ออกไปในอนาคต ในปี 2030 โลกของเราจะมีประชากรประมาณ
8,505 ล้านคน และต่อไปอีก 35 ปีขา้ งหน้า ในปี 2050 ประชากรโลก
จะเพิ่มเป็น 9,804 ล้านคน
ทุกเวลานาทีทผ่ี า่ นไป ประชากรของโลกจะเพิ่มจำ�นวนขึ้นเรื่อยๆ
ปัจจุบันนี้ประชากรโลกกำ�ลังเพิ่มขึ้นอัตรา 1.2% ต่อปี การเพิ่มด้วย
อัตรานี้ดูเหมือนจะไม่สูงนัก แต่เมื่อคิดเป็นจำ�นวนแต่ละปี ประชากร
โลกเพิ่มขึ้นมากถึง 88 ล้านคน เท่ากับเพิม่ วันละ 2 แสน 4 หมื่นคน
(เฉลีย่ ประชากรเพิม่ ชัว่ โมงละ 1 หมื่นคน หรือเพิ่มนาทีละ 168 คน
เท่ากับทุกๆ วินาที จะมีคนเพิ่มขึ้นในโลกเกือบ 3 คน)

การที่ผู้หญิงในหลายๆ ประเทศมีลูกกันน้อยลงนั้น เป็นเพราะ
วิถีชีวิตของผู้คนได้เปลี่ยนไป ผู้หญิงรุ่นใหม่มีสถานภาพสูงขึ้น ไม่ใช่
เป็นเพียงแม่บ้าน คอยดูแลบ้านเรือน เลี้ยงลูก และดูแลเรื่องอาหาร
การกินในครัวเรือนอีกต่อไป ผูห้ ญิงรุน่ ใหม่มกี ารศึกษาสูงขึน้ ออกไป
ทำ�งานนอกบ้าน และมีอิสระเสรี จึงมีสัดส่วนที่อยู่เป็นโสดสูงขึ้น
แต่งงานช้าลง และเมื่อแต่งงานแล้วก็มลี กู น้อยลง ประกอบกับสังคม
ได้เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันเกือบทุกสังคมจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
ภายนอกในเวลาที่รวดเร็ว พฤติกรรมของคนในสังคมทั่วโลกต่าง
ถ่ายทอดเลียนแบบกันจนมีความแตกต่างกันน้อยลง ค่านิยมของ
การมีลูกมากและมีครอบครัวใหญ่ได้เปลี่ยนไป ภาระในการเลี้ยงดู
บุตรเพิม่ สูงขึน้ ในสังคมสมัยใหม่ และยิง่ ในปัจจุบนั ข่าวสาร ความรู้
เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว และวิธีคุมกำ�เนิด แพร่หลายทั่วไป
การไม่มีลูก หรือมีลูกเพียงจำ�นวนน้อยจึงกลายเป็นวิถีชีวิตของ
คนรุ่นใหม่ในเกือบทุกสังคม

ประเทศไทยเองก็มีคำ�ถามว่า  ผู้หญิงไทยมีลูกน้อยเกินไปหรือ
เปล่า ถ้าดูระดับบุคคลแล้ว ปัจจุบนั ผูห้ ญิงไทยคนหนึง่ มีลกู เฉลีย่ เพียง
1.6 คน น่าจะน้อยเกินไป แต่ถ้าดูในภาพรวมแล้ว เรามีเด็กเกิดใหม่
ปีละ 7 แสน 7 หมื่นราย ก็นับว่าไม่น้อย (เมื่อ 60 ปีก่อน เราก็มี
เด็กเกิดใหม่แต่ละปีจำ�นวนประมาณนี้) ในขณะที่ประเทศของเรามี
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มประชากรในพื้นที่หรือภูมิภาคต่างๆ ของ คนตายปีละประมาณ 4 แสนราย เท่ากับเกิดมากกว่าตายประมาณ
โลกเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกัน ในขณะทีป่ ระชากรในประเทศพัฒนา 3 แสน 7 หมื่นรายต่อปี คิดเป็นอัตราเพิม่ ตามธรรมชาติ (เกิดลบตาย
แล้ว มีอัตราเพิ่มที่ต่ำ�มาก เพียง 0.1% ต่อปี ประชากรของประเทศ ไม่รวมการย้ายถิ่น) ประมาณ 0.6% ต่อปี
กำ�ลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเพิ่มด้วยอัตราที่สูงถึง 1.5% ต่อปี ถ้า
ดูอัตราเพิ่มประชากรเป็นรายทวีป ทวีปยุโรปเกือบจะเป็นศูนย์ คือ
ไม่ เ พิ่ ม ขึ้ น เลย มิ ห นำ � ซ้ำ � บางประเทศในยุ โ รปมี อั ต ราเพิ่ ม ตาม
ธรรมชาติติดลบ คือมีคนเกิดน้อยกว่าคนตายในแต่ละปี แอฟริกา
มีอตั ราเพิม่ ประชากรสูงทีส่ ดุ คือ 2.6% ต่อปี รองๆ ลงมา ได้แก่ ทวีป
อเมริกาใต้ (1.2%) เอเชีย (1.1%) ออสเตรเลีย และภาคพื้นแปซิฟิก
(1.1%) และอเมริกาเหนือ (0.4%)
ประชากรโลกทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นผลมาจากการมีคนเกิดมากกว่าคนตาย
แต่ละปีจะมีเด็กเกิดใหม่ในโลกของเราประมาณ 147 ล้านคน หรือ
เกิดวันละ 4 แสนคน ในขณะทีม่ คี นตายปีละ 59 ล้านคน หรือเฉลี่ย
ตายวันละ 1 แสน 6 หมื่นคน

ประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มประชากรที่สร้างความกังวลใจให้กับ
หลายๆ ประเทศคือ การที่อัตราเจริญพันธุ์ ได้ลดลงมาอยู่ในระดับที่
ต่�ำ จนน่าตกใจ ทุกวันนี้ ผูห้ ญิงในหลายประเทศมีลกู กันน้อยกว่า 2 คน
ไม่เพียงพอทีจ่ ะทดแทนพ่อและแม่ ผูห้ ญิงญีป่ นุ่ มีลกู เฉลีย่ เพียง 1.4 คน
ผูห้ ญิงเกาหลีใต้มลี กู เฉลีย่ 1.2 คน ไต้หวัน 1.2 คน สิงคโปร์ 1.3 คน และ
ผู้หญิงไทยเฉลี่ยแล้วมีลูกตลอดวัยเจริญพันธุ์เพียง 1.6 คน

แม้ภาวะเจริญพันธุข์ องประชากรไทยจะลดต่�ำ ลงอย่างมากแล้ว
แต่ประชากรไทยก็ยงั เพิม่ จำ�นวนขึน้ ไปเรือ่ ยๆ จำ�นวนประชากรไทย
จะเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ 66.4 ล้านคน (ไม่รวมแรงงานข้ามชาติ)
ในปี 2569 หลังจากนั้นอัตราเพิ่มประชากรไทยจะติดลบ จำ�นวน
ประชากรจะค่ อยๆ ลดลงจนเหลื อ 63.9 ล้ า นคนในปี 2583
ซึ่งก็ยังเป็นจำ�นวนที่มากกว่าประชากรในราชอาณาจักรไทยเมื่อ
100 ปีก่อน ถึง 8 เท่าตัว
ข้อมูลที่แสดงไว้ข้างต้นนี้คงพอทำ�ให้พวกเราคลายความกังวล
ว่า คนไทยมีลกู กันน้อยเกินไปลงได้ เราหันมาสนใจว่าจะทำ�อย่างไร
ให้การเกิดทุกรายในประเทศไทยมีคุณภาพจะดีกว่า
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ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 35 ฉบับที่ 6
“คูถ และ มูตร แปลว่า...”
เฉลย : คูถ แปลว่า อุจจาระ และ มูตร แปลว่า ปัสสาวะ
รายชื่อ ผู้ท่ีต อบถู ก และจั บ สลากได้ รับ รางวั ล , กรุ ง เทพฯ:
ปิยะ จินดาบวร นครราชสีมา: สันต์ เกษมทรัพย์ ปทุมธานี: กัญญา 
ภู่ระหงษ์ พระนครศรีอยุธยา: สายฝน เทียนงาม สุพรรณบุรี:
จรัสแสง เหมาเพชร
รายชื่อผูท้ ่ีได้รบั รางวัลพิเศษ, ชัยภูมิ: จรกฤตย์ ชำ�นาญศรี
รายชื่ อ ผู้ ที่ ต อบถู ก , กรุ ง เทพฯ: พิ ศ มั ย แรงกุ ศ ล; ธเนศ
กองประเสริฐ จั น ทบุ รี : เพ็ญภักดิ์ สุขสิงห์ นครปฐม: วิมาลา 
ชีระพันธุ์ นนทบุรี: ฉวีวรรณ คล้ายนาค นครราชสีมา: อัจฉรา 
เคียงวิมลรัตน์ ปัตตานี: นิรมล ศรีราม พังงา: จริยาพร บุญรักษา 
ภูเก็ต: อัสณีย์ คงจร สมุทรปราการ: อัสนี ทองนิรมล
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 36 ฉบับที่ 1
“ประเทศไทยมีมรดกโลกกี่แห่ง ที่ ไหนบ้าง”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามทีอ่ ยูห่ น้า  12 หรือ
อีเมล Jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน
2558 (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณาส่ง ชื่อ-นามสกุล
และทีอ่ ยูข่ องท่านมาด้วยเพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีทที่ า่ นได้รบั
รางวัล)  
ประกาศรายชื่อผูต้ อบถูก และได้รบั รางวัลในฉบับหน้า “ประชากร
และการพัฒนา” ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2558-มกราคม 2559)

คนไทยเกิดมากที่สุดในเดือนกันยายน !
ข้อมูลจากการจดทะเบียนเกิดของประเทศไทยยืนยันชัดเจน
ว่า  คนไทยเกิดมากที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคม กันยายน และ
ตุลาคม จำ�นวนเกิดเฉลี่ยต่อวันจะสูงสุดในเดือนกันยายน

ว่าด้วยเรื่อง อร่อย ในภาษาอาเซียน

ตัวอย่าง ในปี 2555 มีเด็กเกิดทั้งหมด 803,747 ราย เฉลี่ย
เกิดวันละ 2,196 ราย แต่ในเดือนกันยายนของปีนี้ มีเด็กเกิดเฉลีย่
วันละ 2,520 ราย มากกว่าจำ�นวนเกิดเฉลี่ยต่อวันในปีนี้ถึงวันละ
324 ราย

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th

จำ�นวนเกิดเฉลี่ยต่อวันในแต่ละเดือน
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

ภาษีบาปในสังคมต่างแดน

ทีม่ าของภาษีบาปเกิดขึน้ จากแนวคิดทีเ่ ชื่อว่า ถ้าต้องจ่ายแพง
สำ�หรับการบริโภคที่ ไม่เป็นผลดีกบั สุขภาพ จะทำ�ให้คนเปลีย่ น
พฤติกรรมการบริโภคได้ ไม่มากก็น้อย ภาษีบาป คือ การที่รัฐ
เรียกเก็บภาษีการบริโภคทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ เช่น สุรา บุหรี่ อาหาร
ประเภทไขมันสูง อาหารหรือขนมที่มีรสหวานจัด หรือแม้แต่
ผู้ที่มีน้ำ�หนักเกินมาตรฐาน รวมถึงการบริโภคที่มีผลต่อสังคม
โดยรวม เช่น ภาษีน�้ำ มันเชือ้ เพลิงสำ�หรับผูข้ บั ขี่ เพราะมีสว่ นเพิม่
คาร์บอนไดออกไซด์ ในชัน้ บรรยากาศ ภาษีการพนัน ภาษีสง่ิ พิมพ์
ทีเ่ ข้าข่ายอนาจาร หรือทีเ่ รียกว่า ‘ภาษีโป๊’ (Skin Tax)

คนอเมริกันต่อต้านการเก็บภาษีบาปเพราะเห็นว่าเป็นอุบาย
ตื้นๆ ของนักการเมืองที่อยากได้เงินเร็วๆ โดยไม่ต้องออกแรง
มาก เพียงสนับสนุนการออกกฎหมายดังกล่าวก็ท�ำ ให้รฐั ทีต่ นเป็น
ผู้แทนหรือกำ�ลังหาเสียง โกยรายได้มหาศาลจากภาษีดังกล่าว
การต่อต้านของประชาชนฟังดูมีเหตุผล เพราะการเก็บภาษี
จากนักดื่มและนักดูด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายได้ต่ำ� ต้องแบก
รับราคาบุหรี่ 1 ซอง หรือ
เหล้ า สั ก ขวดเท่ า กั บ ผู้ มี
รายได้สูงกว่า  ในแคนาดา
มี ก ารต่ อ ต้ า นอย่ า งหนั ก
เช่ น กั น เรื่ อ งเก็ บ ภาษี
บุ ห รี่ สู ง ลิ่ ว เพี ย งเพื่ อ รั ฐ
ต้ อ งการสกั ด บุ ห รี่ นำ � เข้ า
จากอเมริกา โดยผลักภาระ
ให้สิงห์อมควันรับไปเต็มๆ

จากรายงานการวิจยั ของ คริสโตเฟอร์ สโนดอน แห่งสถาบัน
อดัม สมิท แห่งสหราชอาณาจักร เสนอไว้เมื่อปี 2555 เสนอว่า
ภาษีบาปอาจมองได้สองแง่มุม ประการแรกคือ เป็นการแบ่ง
ภาระความรับผิดชอบการเสียภาษี ยกตัวอย่าง ถ้าใคร สูบ ดื่ม
หรือเป็นนักพนัน ก็ตอ้ งจ่ายค่าครองชีพทีแ่ พงกว่า เพราะรัฐจะได้
นำ�เงินที่ ได้จากภาษีไปใช้จ่ายในเรื่องการบริการสุขภาพอนามัย
อีกมุมมองหนึ่งคือ กลยุทธ์การเข้าแทรกแซงของรัฐเพื่อลด
จำ�นวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ ภาษีบาปไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
ทีร่ ฐั จะดำ�เนินการได้อย่างราบรื่นเสมอไป เพราะในหลายประเทศ
มีการต่อต้านทุกรูปแบบ เช่น ชาวนิวยอร์ค ร้อยละ 72 ยินดีจ่าย
ภาษีเครื่องดื่มผสมโซดา  ถ้ามีการตรวจสอบว่ารายได้จากภาษี
ดังกล่าวนำ�ไปใช้กบั การรณรงค์ โรคอ้วน หรือช่วยเหลือผูม้ ปี ญ
ั หา
น้�ำ หนักเกิน แต่พบว่าเงินที่ถูกเรียกเก็บในแต่ละปี ใช้หมดไปกับ
โครงการต่างๆ ที่เป็นงานประจำ�ของรัฐหรือไปชดเชยงบเกินดุล
ภาษีบุหรี่ท่ีเก็บได้ ประมาณ 759 หมื่นล้านบาท ในปี 2554
พบว่ารายได้ส่วนนี้ ร้อยละ 2 จะนำ�มาใช้จ่ายเพื่อการรณรงค์
งดสูบบุหรี่ แต่จ�ำ นวนผูส้ บู บุหรีก่ ลับเพิม่ ขึน้ ในขณะทีภ่ าษีเครื่องดื่ม
ผสมโซดาไม่มผี ลต่อการลดลงของผูป้ ว่ ยโรคอ้วน จนมีการเสียดสี
ว่าน่าจะเรียกว่าเป็นภาษี ‘ฉวยโอกาส’ (Stealth Tax) มากกว่า 
ภาษีบาป (Sin Tax)
การวิจัยดังกล่าวมีข้อยืนยันที่เป็นรูปธรรม ค่าใช้จ่ายเพื่อ
สวัสดิการสุขภาพสำ�หรับประชากร 3 กลุ่ม เมื่อดูค่าใช้จ่ายรวม
ตลอดช่วงชีวติ ทีร่ ฐั จะต้องแบกรับนัน้ กลายเป็นว่าผูท้ ดี่ แู ลรักษา
สุขภาพอย่างดีไม่เข้าใกล้สงิ่ เสพติดทัง้ ปวงกลับมีคา่ ใช้จา่ ยสูงกว่า
กลุ่มโรคอ้วนหรือสูบบุหรี่ ตัวเลขดังกล่าวกลายเป็นประเด็นว่า 
ใครกันแน่ที่เป็น นักบุญ (Saint) และ คนบาป (Sinner) ระหว่าง
ผู้ที่มีพฤติกรรมบริโภคที่ ไม่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ และผู้ที่
ละเว้นจากพฤติกรรมดังกล่าวแต่อายุยืนกว่า ใช้เงินบำ�นาญและ
สวัสดิการสังคมที่ได้จากเงินภาษีทค่ี นบาปเป็นผูจ้ า่ ย (แต่อายุสน้ั กว่า
หลายปี) โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโรคอื่นๆ

ฮังการีและเดนมาร์กเป็นสองประเทศแรกในโลกที่รัฐเรียก
เก็บภาษีผู้ที่มีน้ำ�หนักเกินมาตรฐาน (Fat Tax) และภาษี โซดา 
(Soda Tax) เนื่ อ งจากการบริ โ ภคอาหารรสหวานจั ด หรื อ
ชื่นชอบเครื่องดื่มผสมโซดา  เป็นสาเหตุของโรคอ้วน อย่างไร
ก็ ดี การเก็ บ ภาษี ดั ง กล่ า วมี ที่ ม าที่ ไ ป เพราะว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยที่
รั ฐ ต้ อ งสู ญ เสี ย ไปกั บ การที่ ต้ อ งดู แ ลผู้ ป่ ว ยน้ำ � หนั ก เกิ น และ
สารพั ด โรค คิ ด แล้ ว เป็ น มู ล ค่ า ไม่
ค่าใช้จ่ายโดยคาดประมาณในช่วงชีวิต
ธรรมดา เพราะอาหารประเภทที่มี
ไขมันสูง รสหวานจัด หรือที่เรียก
กันว่า  อาหารขยะ (Junk Food)
ที่เศรษฐีเมินหน้า  แต่เป็นอาหาร
ที่คนยากจนที่เป็นประชากรส่วน
ใหญ่เข้าถึงได้ง่ายเพราะราคาถูก
และต้ อ งเสี ย ภาษี สู ง กว่ า อาหาร
ประเภทอื่นๆ เพราะรัฐต้องการ
ให้ประชาชนลดการบริโภคอาหาร
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นสาเหตุของ
Van Baal, et.al. 2008  ‘Lifetime Medical Costs of Obesity: Prevention No Cure for Increasing
โรคอ้วน ความดัน เบาหวาน หัวใจ ที่มา Health
Expenditure’,PloS Medicine, 5 (2), Feb. 2008; p. 243       aaaaa
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กมลชนก ขำ�สุวรรณ
ประเด็นทางประชากรและสังคม
kamolchanok@mahidol.ac.th
ร่างต้นแบบฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็ก....
นวัตกรรมใหม่ บน Mobile Application

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีฐานข้อมูลด้าน
สถานการณ์เด็กหรือการคุ้มครองเด็กที่เป็นระบบเดียวกันทั้ง
ประเทศ ทำ�ให้ขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะวิเคราะห์สถานการณ์
และการวางแผนการคุ้มครองเด็กทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและ
ทัว่ ถึง ในขณะทีส่ ถานการณ์ปญ
ั หาทีเ่ ป็นปรากฏการณ์ ในรูปแบบ
ใหม่ๆ ของเด็กและเยาวชน มีความซับซ้อน ยากแก่การจัดการ
มากขึ้น อาทิ ปัญหาพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม สุขภาพอนามัย
การขาดโอกาสทางการศึกษา การถูกละเลยทอดทิ้ง การตกเป็น
เหยื่อของความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์เชิงเพศพาณิชย์
การอยู่ในสถานทีเ่ สีย่ งต่างๆ เป็นต้น โดยเด็กและเยาวชนจะเป็น
ทั้งเหยื่อและผู้กระทำ� ทำ�ให้กลุ่มเด็กดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่
เด็กและเยาวชนหรือครอบครัวเท่านัน้ แต่ปญ
ั หาบางปัญหายังส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอีกด้วย เช่น กรณีการค้ามนุษย์
การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ เป็นต้น เนื่องจากกลุ่มเด็กที่
ได้รบั การคุม้ ครองมีความหลากหลาย ทัง้ เด็กปกติทวั่ ไป เด็กทีพ่ งึ
ได้รับการสงเคราะห์ เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ และ
เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่างๆ รวมกว่า 30 ประเภท ตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
การจัดทำ�ร่างต้นแบบฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็กครั้งนี้
จำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มเด็กดังกล่าว อันได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
แรงงาน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ และสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการทำ�งานร่วมกัน
ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ที่จะได้ประโยชน์ ในการ
กำ�หนดนโยบายและแผนงานด้านการป้องกันและการคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชนร่วมกัน

การดำ�เนินการดังกล่าวสามารถใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
หรือ Web Application และระบบโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ
Mobile Application โดยให้ความสำ�คัญกับการออกแบบและ
การกำ�หนดรายการสารสนเทศให้มีความครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม
ที่แต่ละกระทรวงรับผิดชอบ โดยต่อยอดจากรายการข้อมูลที่ ได้
มีการจัดเก็บไว้เดิมของหน่วยงานต่างๆ ทีส่ ามารถแสดงให้เห็นถึง
ความหลากหลายของเด็กและเยาวชน ทัง้ มิตปิ ระชากรและสังคม
ในการกำ�หนดแนวทางหรือมาตรการทีเ่ หมาะสมเพื่อการเฝ้าระวัง
การเตือนภัย การสงเคราะห์ และการเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพ
ได้อย่างทันท่วงที โดยให้ทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของฐานข้อมูลนี้
ร่วมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
เห็นได้ว่าปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
มากขึ้น เนื่องจากเป็นส่วนสำ�คัญที่ผู้บริหารจะสามารถนำ�ไปใช้
ในการดำ�เนินงานให้สำ�เร็จ ตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การ
จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ และการติดตามประเมินผล
นอกจากนี้ทุกหน่วยงานยังสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นการ
ช่วยลดความแตกต่างของข้อมูลที่พบว่าเป็นปัญหาในเกือบทุก
หน่วยงานที่มีการเก็บข้อมูลเรื่องเดียวกันแต่จำ�นวนไม่เท่ากัน
ถึงแม้ว่าการจัดทำ�ร่างต้นแบบฐานข้อมูลด้านการคุ้มครอง
เด็กครั้งนี้ อาจจะต้องปรับปรุงและพัฒนาทั้งเรื่องบุคลากร  
Application และคุณภาพข้อมูลในระยะต่อไปก็ตาม เนื่องจาก
ยังมีชอ่ งว่างของการจัดเก็บข้อมูลทีแ่ ต่ละหน่วยงานมีการจัดเก็บ
ไม่เหมือนกันคือ มีทงั้ ทีเ่ ป็นเอกสาร และแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
แต่ประโยชน์สำ�คัญที่เห็นได้ ในระยะนี้คือ ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ระบุกลุ่มเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ กลุ่มเด็กที่เสี่ยงต่อการ
กระทำ � ผิ ด หรื อ กลุ่ ม เด็ ก ที่ พึ ง ได้ รั บ การคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ
เพื่อรายงานแจ้งเหตุ โดยการขึ้นทะเบียนการคุ้มครองเด็ก และ
การส่งต่อเพื่อรับบริการ ตลอดจนการติดตามผลประเมินผล
ปัจจุบัน ร่างต้น แบบฐานข้อมูล ด้านการคุ้มครองเด็ ก....
นวัตกรรมใหม่ บน Mobile Application ดำ�เนินการใกล้เสร็จ
สมบูรณ์แล้ว และจะเปิดใช้งานระบบในต้นเดือนมกราคม พ.ศ.
2559 โดยโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำ�ร่างต้นแบบการ
จัดการฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็๋ก จะจัดแถลงข่าว เพื่อ
เปิดตัวให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
aaaaaaaaa
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์

nucharapon.lia@mahidol.ac.th

Active Couch Potato ประชากรวิถีใหม่

ความนิยมในวิถีชีวิตติดอุปกรณ์สื่อสารที่นับวันจะมีฟังก์ชั่นให้
ได้ติดหนึบกันนานขึ้น จำ�นวนชั่วโมงไม่ขยับของคนไทยจึงน่าจะ
ขยับไปไกลกว่านี้
แน่นอน ผลกระทบที่ตามมาแบบเนียนๆ กับพฤติกรรมนิ่งๆ
คือ “สุขภาพ” การที่ร่างกายคนเราไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นระยะ
เวลานานย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผล
การวิจัยหลายชิ้นระบุว่า  พฤติกรรมเนือยนิ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย
เสี่ยงของโรคต่างๆ อาทิ โรคอ้วน หัวใจหลอดเลือด เบาหวาน
รวมไปถึงพฤติกรรมการเข้าสังคม และผลการเรียนของเด็ก
แม้เทรนด์การออกกำ�ลังกายและความตื่นตัวเรื่องสุขภาพ
จะได้รับความสนใจและความสำ�คัญมากขึ้น แต่สิ่งที่ทุกคนต้อง
ตระหนักควบคู่ไปด้วยคือ การออกกำ�ลังกายกับการไม่ขยับ
ร่างกายเป็นตัวแปรอิสระกัน เกิดขึ้นต่างวาระต่างเวลา แต่ต่าง
ส่งผลต่อสุขภาพทั้งคู่ การออกกำ�ลังกายไม่สามารถลบล้างหรือ
ทดแทนการไม่ขยับร่างกายของเราได้ แน่นอน ถ้าเราออกกำ�ลังกาย
เราจะได้สขุ ภาพทีด่ ี แต่ถา้ ขณะเดียวกันเรายังคงไม่ขยับร่างกาย
เป็นเวลานานๆ เราก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆ จึง
เกิดคำ�ศัพท์เรียกคนที่มีพฤติกรรมดังกล่าวว่า  “Active Couch
Potato” คือคนที่ออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�แต่ก็ยังมีพฤติกรรม
ไม่ขยับร่างกายเป็นเวลานานด้วย

หลายคนคงคุน้ เคยกับสำ�นวน “Couch Potato” ทีช่ วนนึกถึง
คน (ส่วนใหญ่รา่ งอวบอ้วน) นัง่ ติดหนึบบนโซฟา มือถือถุงมันฝรัง่
ทอด (Couch = โซฟา, Potato = มันฝรั่ง) ซึ่งเป็นการเปรียบ
เปรยถึงคนที่มีพฤติกรรมติดดูทีวีทั้งวัน หรือที่พี่ ไทยเรียกว่า 
“นั่งรากงอก” อยู่บนโซฟา วันๆ ไม่ทำ�อะไรนอกจากนั่งดูทีวี แถม
เพิม่ ความเสีย่ งติดกินขนมเกิดภาวะอ้วนลงพุงเข้าไปอีก “Couch
Potato” จึงเป็นพฤติกรรมสุดโต่งทีห่ ลายคนไม่คดิ ว่าตัวเองจะเป็น
ทว่าในปัจจุบนั พฤติกรรมดังกล่าวกำ�ลังแพร่หลายและกลายเป็น
ไลฟ์สไตล์ของใครหลายๆ คน โดยที่ดีกรีความติดหนึบบนโซฟา
ดังนั้น คนรักสุขภาพยุคใหม่นอกจากต้องหมั่นออกกำ�ลังกาย
หรือเก้าอี้ยังคงนานเหมือนเดิม (หรือมากกว่าเดิม) แต่มีความ
หลากหลายในกิจกรรมมากกว่าการนั่งดูทีวี พฤติกรรมที่ว่านี้คือ เป็นประจำ�แล้ว ยังต้องหมั่นขยับเขยื้อนร่างกายไม่ให้แน่นิ่งเป็น
พฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior) หรือพฤติกรรมที่ เวลานาน อาจจะด้วยการขัดจังหวะการนัง่ นานๆ ด้วยการลุกขึน้
ยืนยืดเส้นยืดสายทุกๆ 1 ชั่วโมง เดินไปหาเพื่อนร่วมงานที่ โต๊ะ
ร่างกายมีการเคลื่อนไหวน้อยนั่นเอง
แทนการโทรศัพท์หรือไลน์หา ยืนรีดผ้าระหว่างดูทวี ี เป็นต้น เพื่อที่
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน สุขภาพของคนรุน่ ใหม่จะไม่ถกู บัน่ ทอนจากวิถชี วี ติ และนวัตกรรม
จึงถูกปรับให้ ไม่ต้องขยับมากเหมือนสมัยก่อน กิจกรรมส่วนใหญ่ ใหม่ๆ โดยไม่รู้ตัว
เอื้อต่อการเกิดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำ�งาน
หน้าจอคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค การนั่ง/นอนดูทีวี การนั่ง/นอน
เล่นอินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟน/แทบเล็ต ใช้บริการช้อปปิ้ง
ออนไลน์ อี-แบงกิง้ และท่องโลกโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟซบุค๊
อินสตาแกรม และไลน์ เป็นต้น อวัยวะหลักๆ ที่ขยับเหลือเพียง
ตากับนิ้วมือ
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพฤติกรรมเหล่านี้กินเวลาเกือบทั้งหมด
ของวันของใครหลายๆ คน จากผลสำ�รวจการใช้เวลาแต่ละวันของ
คนไทยปี 2557 ของสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล เผยคนไทยมีกิจกรรมที่มีค วามเคลื่อนไหวน้อยเฉลี่ย
วันละ 13.42 ชั่วโมง ในขณะที่มีกิจกรรมทางกายเฉลี่ยวันละ
2 ชัว่ โมง กล่าวคือ กว่าครึง่ หนึง่ ของวันเราแทบจะไม่ได้ขยับ และ
ด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งบวกกับ

aaaaaaaaa

5/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 v ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

นานาสาระประชากร

ปราโมทย์ ประสาทกุล

pramote.pra@mahidol.ac.th

ย้อนรอยพฤติกรรมความคิดของผู้สูงวัย

เสาร์หนึ่ง กลางเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อนร่วมรุ่นที่เข้า
มหาวิทยาลัยพร้อมกันในปี 2509 นัดไปรับประทานอาหารฉลอง
วันเกิดให้เพื่อน 2-3 คน ทีเ่ กิดในเดือนนี้ 4-5 ปีทผ่ี า่ นมานี้ พวกเรา
มักนัดชุมนุมกันตอนกลางวัน เพราะไม่สะดวกทีจ่ ะกลับบ้านตอน
กลางคืน คนที่เข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่เมื่อ 49 ปีมาแล้ว ย่อม
สบายใจกว่าทีจ่ ะเดินทางกลับบ้านในขณะพระอาทิตย์ยงั ไม่ตกดิน

เพื่อนๆ ไปร่วมงานกันราว 30 คน พวกเราจองห้องเฉพาะ เพื่อ
ความเป็นส่วนตัว แม้จะจบมหาวิทยาลัยมานานกว่าสี่ทศวรรษ
มาแล้ว ก็ใช่วา่ พวกเราจะสงบเสงีย่ ม การรวมกลุม่ กันในห้องแยก
ต่างหากจะทำ�ให้พวกเราสนุกสนานเฮฮากันได้ โดยไม่รบกวนใคร
คนอายุมากๆ แต่เมื่อเข้ากลุ่มเข้าพวกรุ่นราวคราวเดียวกัน อายุ
ก็ ไม่สามารถปิดปากพวกเรา ไม่ให้สง่ เสียงจ้อกแจ้กจอแจเหมือน
นกกระจอกเข้ารังได้
เพลงพาเราย้อนอดีต

เป็นอาทิ นักร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังกันอยู่ในสมัยนั้น ก็เช่น สุรพล
สมบัติเจริญ พร ภิรมย์ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ นักร้องเพลงฝรั่ง
ที่พวกเราคลั่งไคล้คงไม่มี ใครเกิน เอลวิส เพรสลีย์ จะเรียกคน
รุ่นผมตามเสียงเพลงร่วมสมัยว่าเป็น “รุ่นสุนทราภรณ์” หรือ
“รุ่นเอลวิส เพรสลีย์” ก็คงพอจะได้
งานวันนั้น เราร้องเพลงสมัยที่เริ่มเป็นหนุ่มสาวกันอย่าง
สนุกสนาน พวกเราคุ้นชินกับทุกเพลง พอจะร้องตามกันได้ และ
ทีส่ นุกยิง่ ขึน้ คือ พวกเราเอาเพลงเชียร์ของคณะ เพลงเชียร์-เพลง
ซึง้ ๆ ของมหาวิทยาลัย มาร่วมร้องกัน เพลงเชียร์และเพลงประจำ�
สถาบันเหล่านี้ ชวนให้รำ�ลึกถึงความหลังเมื่อเกือบ 50 ปีก่อน
คิดถึงบรรยากาศเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย
เหตุการณ์ ในอดีตเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เอง
ผมกำ�ลังติดตามความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของตัวเอง
เมื่ออายุมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยปลายของชีวิต ผม
สังเกตว่า เมื่อเพื่อนๆ รุ่นเดียวกันมาพบปะสังสันทน์กัน แม้อายุ
จะสูงขึ้นจนเรียกว่าเป็นผู้สูงวัยได้อย่างเต็มปากแล้วก็ตาม ก็ยัง
มีพฤติกรรมไม่ต่างไปจากเดิมเมื่อสมัยยังเป็นเด็ก วัยรุ่น หรือ
หนุ่มสาว สนุกสนานกันอย่างไรก็จะยังคงเป็นอย่างนั้น ยกเว้น
บางคนที่ประสบการณ์ชีวิตทำ�ให้เปลี่ยนบุคลิกไปบ้าง

เพื่อนคนหนึ่งสู้อุตส่าห์นำ�กีต้าร์ติดมือไปด้วย เครื่องดนตรี
เพียงชิ้นเดียวก็ช่วยทำ�ให้บรรยากาศของงานสนุกสนานขึ้นมาก
วันนั้น เพื่อนที่เป็นดนตรีได้เล่นกีต้าร์ประกอบการร้องเพลง
ของเพื่อนๆ ผมว่าการมีคนเล่นเครื่องดนตรี ให้เราร้องเพลงดี
กว่าร้องเพลงกันสดๆโดยไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ และอาจจะ
ดีกว่าเปิดเครื่องคาราโอเกะ (เปิดคาราโอเกะที่ร้านนั้นต้องเสีย
เมื่ออายุมากขึ้น สังขารก็เสื่อมลง
เงินพิเศษเป็นพันๆ บาท) เราเล่นดนตรีเอง จะร้องเพลงอะไร
ผมคิ ด อยู่ เ สมอว่ า  ผู้ สู ง อายุ เ ปลี่ ย นพฤติ ก รรมไปเพราะ
ก็ ได้ คาราโอเกะอนุญาตให้เราร้องเฉพาะเพลงที่มีอยู่ในรายการ
“สังขาร” และ “สังคม” เป็นปัจจัยกำ�หนด แม้ความรู้สึกนึกคิด
เท่านั้น
จะเหมือนเดิม แต่ผู้สูงอายุก็ทำ�ตามใจไม่ได้ เพราะสังขารหรือ
คนรุน่ ราวคราวเดียวกับผม เป็นวัยรุน่ เรียนชัน้ มัธยมประมาณ สภาพร่างกายของตัวเองเป็นกรอบบังคับไว้ประการหนึ่ง และ
ปลายทศวรรษ 2500 และเริม่ เป็นหนุม่ สาวเมื่อต้นทศวรรษ 2510 ยังมีสังคมที่กำ�หนดบทบาทของผู้สูงวัยไว้อีกประการหนึ่ง
นั้น คุ้นชินกับเพลงสุนทราภรณ์ ฟังเพลงลูกกรุงโดยนักร้อง
สมองเป็นส่วนหนึง่ ของสังขาร ผมสังเกตตัวเองว่าสมองของ
ชรินทร์ นันทนาคร สุเทพ วงศ์กำ�แหง รวงทอง ทองลั่นทม
ผมทำ�หน้าที่ถดถอยไปบ้างแล้ว เคยเป็นคนที่จำ�อะไรได้ ไวและ
แม่นยำ� ก็กลับกลายเป็นคนขี้หลงขี้ลืม บทโคลงกลอนอาขยาน
ที่ท่องจำ�ได้ตั้งแต่เด็ก ก็ ได้อยู่แค่นั้น อยากจะจำ�กลอนเพราะๆ
อีกสักบทสองบท สมองก็ ไม่รับเอาเสียเลย ผมเคยท่องบท
สวดมนต์ ภ าษาบาลี ไ ด้ ห ลายบทในเวลาอั น รวดเร็ ว เมื่ อ สมั ย
ยังหนุ่ม แต่เดี๋ยวนี้ แค่บทสวดสั้นๆ ท่องแล้วท่องอีกก็จำ�ไม่ได้
ผมลืมชื่อคนอย่างน่าเจ็บใจ กระทั่งคนที่เคยสนิทคุ้นเคยกัน เห็น
หน้ากันแต่กน็ กึ ชื่อไม่ออก ผมถามเพื่อนๆ รุน่ เดียวกัน ได้ความว่า 
หลายคนประสบปัญหาความเสื่อมของสมองเหมือนๆ กัน พวก
เราจึงลงความเห็นว่าอายุสูงขึ้น สมองย่อมมีความเสื่อมลงบ้าง
เป็นธรรมดา  หลงๆ ลืมๆ ไปบ้างก็ยังดีกว่าเป็นโรคสมองเสื่อม
อัลไซเมอร์ คนแก่ขี้หลงขี้ลืมจึงเป็นเรื่องปกติ
นอกจากสังขารส่วนสมองจะเสื่อมแล้ว สรีระร่างกายของผม
ก็เสื่อมไปด้วย ตัวผมเองเคยเป็นคนแคล่วคล่องว่องไวเมื่อยังเป็น
หนุม่ เดีย๋ วนี้ สังขารไม่อ�ำ นวยให้ผมไวว่องคล่องแคล่วเหมือนเดิม
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อีกแล้ว เมื่ออายุมากขึ้น อวัยวะต่างๆ ก็เริ่มเสื่อมสภาพลง บาง
ครัง้ ใจสู้ แต่กายไม่ไหว คำ�สอนของใครต่อใครจึงออกมาเป็นเสียง
เดียวกันว่า  “แก่แล้วต้องเจียมสังขาร” อายุมากแล้วต้องรู้จัก
ประมาณสมรรถนะร่างกายตน สิ่งที่ทำ�ได้ง่ายๆ เมื่อก่อน อาจจะ
กลายเป็นเรื่องยากไปเสียแล้ว ครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ ผมขึ้นไปยืน
บนเก้าอีเ้ พื่อเปลีย่ นหลอดไฟซึง่ เป็นเรื่องทีผ่ มเคยทำ�อยูบ่ อ่ ยๆ แต่
คราวนี้ การทรงตัวของผมกลับไม่มนั่ คงเหมือนก่อน พลาดตกจาก
เก้าอี้ ซวนเซล้มลงไม่เป็นท่า ดีแต่วา่ ร่างกายไม่เป็นอะไร แต่ก็ ได้
บทเรียนว่า  เราต้องเจียมสังขารเสียแล้ว การขึ้นไปยืนบนเก้าอี้
ไต่บันได ปีนต้นไม้ ออกแรงยกของหนัก เล่นชักคะเย่อ เล่นกีฬา
ที่ต้องใช้แรงหรือความเร็ว ฯลฯ เหล่านี้ต้องระวัง อย่าอวดเก่ง
ทำ�เองเลย
สังคมกำ�หนดบทบาทให้ผู้สูงวัย
ผู้สูงวัยจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรนั้นบางทีก็ต้องดูสังคม
ด้วยเหมือนกัน ผมคิดว่าทุกสังคมกำ�หนดบทบาทให้กบั ผูส้ งู อายุ โดย
ทั่วไป สังคมจะมองผู้สูงอายุว่าเป็นผู้อาวุโส เป็นผู้มี “วัยวุฒิ”
เรียกแบบลำ�ดับญาติก็เป็นปู่ย่าตายาย หรืออาจเป็นถึงทวด
เรียกแบบไม่ลำ�ดับญาติก็เป็นถึงแม่เฒ่าพ่อเฒ่า  ในสังคมไทย
ให้ความเคารพนับถือผู้สูงวัย จึงเหมือนว่าสังคมได้วางกรอบให้
ผู้สูงวัยประพฤติปฏิบัติตนอยู่แล้ว
คนไทยมีประเพณีขอพรจากผู้สูงวัย สังคมไทยกำ�หนดให้
ผู้สูงวัยมีบทบาทในการให้ศีลให้พรแก่ผู้อ่อนวัย ใครที่มีอายุมาก
เข้าข่ายเป็นผู้สูงวัยแล้ว ก็ต้องเตรียมพรไว้อวยให้ผู้เยาว์วัย
ได้เลย เพราะต้องมี โอกาสใช้อย่างแน่นอน ผมเขียนแนะนำ�ให้
ผูก้ �ำ ลังจะสูงวัยเตรียมคำ�อวยพรไว้ ให้คนรุน่ เยาว์ แต่ตวั เองกลับ
ยังไม่ได้เตรียมพรไว้ ให้อย่างเป็นชิ้นเป็นอัน สองสามปีที่ผ่านมา 
เด็กๆ มาขอพรจากผม ผมก็ร้องอวยพรเป็นเพลงว่า “ให้สุขกาย
สุขใจเหมือนดังน้ำ�ในคงคา ให้สุขกายสุขตาเหมือนดังพระจันทร์
วันเพ็ญ สดชื่นเหมือนดังดอกไม้ เมื่อยามน้ำ�ค้างพร่างพรม
ให้ทรัพย์สินอุดม ให้พบแต่ความร่มเย็น” (ถ้านึกสนุกขึ้นมา ผมก็
จะร้องเพลงอวยพรให้ฟังถึง 3 เที่ยว)
เมื่อผมมีอายุมากขึ้น จนเรียกได้ว่าเป็นผู้สูงอายุเต็มตัวแล้ว
ผมก็พยายามประพฤติตนให้เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคม
ผมไม่ อยากได้ รับ บทลงโทษจากสังคม เช่นการถูกประณาม
หรือถูกแอบนินทาลับหลังว่าเป็น “เฒ่าหัวงู” “ตาแก่บ้ากาม”
“ตาแก่ขี้เมา” ฯลฯ ผมอยากเป็นผู้สูงอายุที่มีพรศักดิ์สิทธิ์ที่จะให้
แก่ผู้เยาว์ ตอนนี้ ผมก็พยายามยึด “พรหมวิหาร 4” อันได้แก่
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นหลักธรรมประจำ�ใจ
ในช่วงเวลาสิบกว่าปีทผี่ า่ นมา ในฐานะประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกแม่ร้อยปีของมหาวิทยาลัยมหิดล   ผมมี โอกาสพบ
“แม่อายุร้อยปี” ปีละ 2-3 คน ได้พูดคุยกับท่าน และก่อนลา
จากกันทุกครั้ง ผมจะได้รับพรจากคุณยายผู้มีอายุหนึ่งร้อยปี
ขึ้นไป และทุกครั้ง ที่ผมกราบที่ตักท่าน รับพรจากท่าน ผมรู้สึก
ปิติ เหมือนกับได้รับพรจากพระผู้ทรงศีลอย่างไรอย่างนั้น
“ขอให้พระคุม้ ครอง บุญรักษา ขอให้จ�ำ เริญ จำ�เริญ ทรัพย์สนิ
เงินทองไหลมาเทมา”

อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2558 (ตั้งแต่ประมาณ 6.00 น.)
เช้านีผ้ มเดินรับอรุณริมหาดพัทยาเหมือนเช้าวาน บนทาง
คนเดินเลียบชายหาดที่เว้าเป็นอ่าวจากพัทยาเหนือถึงพัทยา
กลางเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทางคนเดินคูข่ นาน
ไปกับถนนที่อีกฝั่งเป็นโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า และบาร์
เบียร์ อีกด้านของทางเดินเป็นชายหาด ส่วนที่ติดกับทางคน
เดินหลายช่วงมีคนั ร่มใหญ่ทยี่ งั หุบอยูป่ กั เรียงรายเพื่อเตรียม
กางเพื่อรับแขกที่จะมานั่งพักดื่มกิน ตากอากาศ และเล่นน้ำ�
ทะเลในตอนกลางวัน
ตามชายฝั่ง มี เ รื อ
มอเตอร์ โ บ้ ต จ อ ด
เรี ย งราย และห่ า ง
จากฝั่งออกไปเป็นเรือ
สปี ด โบ้ ต จอดรอนั ก
ท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะออก
ทะเลเป็นหมู่คณะ
อากาศชายทะเล
ย า ม เ ช้ า ส ด ชื่ น มี
ผู้ ค นออกเดิ น หรื อ
วิ่งเหยาะๆ เพื่อออก
กำ�ลังกายเป็นจำ�นวน
ไม่น้อย แต่ก็มีหลาย
ชีวิตเหมือนเหลือค้าง
อยู่ ตั้ ง แต่ เ มื่ อ คื น มี
ชายหญิงยังนัง่ ล้อมวง
กินเหล้ากันไม่เลิก คง
ติ ด ลมมาตั้ ง แต่ เ มื่ อ
คืนแล้ว เห็นคนปูเสื่อนอนสลบไสลอยูบ่ นผืนทรายใกล้ทางเดิน
หญิงและสาวประเภทสองหลายคนแต่งตัวเผยสัดส่วน
ยืนอยูข่ า้ งทางหรือไม่กน็ งั่ อยูต่ ามม้านัง่ พวกเธอใช้ทงั้ สายตา 
ท่าทาง และบางครัง้ พูดเชิญชวนผูช้ ายทีเ่ ดินผ่านให้ ใช้บริการ
ของตน พวกเธอคงหวังจะได้ลูกค้าที่มีอารมณ์ค้างมาตั้งแต่
เมื่อคืน
เด็กหนุม่ คนหนึง่ เดินมากับเพื่อนสาวหยุดยืนหน้าเด็กสาว
ที่นั่งอยู่อย่างเดียวดาย พร้อมเปิดปากถุงใส่ขนมประเภท
โดนัทและพายยื่นให้ ผมเห็นเด็กสาวหยิบขนมพายชิ้นหนึ่ง
จากถุงนั้น เธอเงยหน้ามองเด็กหนุ่มแล้วยกมือไหว้ เห็นปาก
เธอพูดเบาๆ 2-3 คำ� เดาว่าเป็นเสียง “ขอบคุณมากค่ะ”
หมายเหตุ: เดินออกกำ�ลังกายยามเช้าเมื่อคราวไปประชุมคณะกรรมการ
สมาคมวางแผนครอบครั ว แห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี (สวท)
ณ โรงแรมเอวัน พัทยา 28-30 สิงหาคม 2558
aaaaaaaaa
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

สมอง

สมอง เป็นอวัยวะทีค่ วบคุมร่างกายของมนุษย์และสัตว์ มีหน้าที่
ออกคำ�สั่งการทำ�งานของกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ โดยสมองจะ
รับเอาข้อมูลที่ผ่านทางทวาร 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง
ไปประเมินผล ได้แก่ มองเห็นภาพ ได้ยินเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส และ
รับความรู้สึก พร้อมทั้งสั่งการให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลที่ ได้รับ
สมองประกอบด้วยเซลล์ประสาท (neuron หรือ nerve cell
หรือ brain cell: เซลล์สมอง) ที่ทำ�หน้าที่รับและส่งข้อมูลไป
ทั่วร่างกาย เพราะสมองถูกจำ�กัดให้อยู่ ในหัวกระโหลก สมองจึง
มีรอยหยักมากมาย เพื่อเพิ่มเนื้อที่ของพื้นผิวให้สามารถรองรับ
จำ�นวนเซลล์ประสาทที่มีจำ�นวนมากได้
สมองมี 3 ส่วนคือ ซีรีบรัม (cerebrum มาจากภาษาลาติน
แปลว่า สมอง) ซีรีเบลลัม (cerebellum แปลว่า สมองน้อย) และ
ก้านสมอง (brain stem)
ซีรบี รัมเป็นส่วนที่ใหญ่ทสี่ ดุ ของสมอง ทำ�หน้าทีค่ วบคุมความคิด
ความทรงจำ� และการเคลื่อนไหวที่สั่งการได้ ได้แก่ การใช้เหตุผล
การวางแผน การแก้ปัญหา ความจำ� การมีอารมณ์ การมองเห็น
การออกเสียง การพูด การได้ยิน การดมกลิ่น การรับรส และการ
สัมผัส
ซีรีเบลลัมอยู่ ใต้ซีรีบรัม มีขนาดเพียง 1 ใน 8 ของซีรีบรัม
ทำ�หน้าทีค่ วบคุมควบคุมการทรงตัวของร่างกายและระบบกล้ามเนือ้
ให้สัมพันธ์กัน
ก้ า นสมองอยู่ ที่ ส่ ว นหลั ง เป็ น ตั ว เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งซี รี บ รั ม
กับไขสันหลัง ทำ�หน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวที่นอกเหนือการ
สั่งการ ได้แก่ กระพริบตา กลืน ย่อยอาหาร สะอึก ไอ จาม หายใจ
หัวใจเต้น ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย และความหิว นอกจากนี้
ยังมีหน้าที่คัดกรองข้อมูลที่ส่งมาจากร่างกายให้ถูกส่งไปยังส่วนที่
ถูกต้องของสมองอีกด้วย
สมองแบ่งครึ่งเป็นซีกซ้ายและซีกขวา  สมองซีกซ้ายควบคุม
ร่างกายซีกขวา  และสมองซีกขวาควบคุมร่างกายซีกซ้าย ถึงแม้
สมองแต่ละซีกจะมีขบวนการรับรู้และประเมินผลข้อมูลในมุมมอง
ที่แตกต่างกัน แต่ก็ทำ�งานร่วมกัน โดยสมองซีกซ้ายจะรับรู้ ในรูป
ของภาษาและคิดเชิงวิเคราะห์ ส่วนสมองซีกขวาจะรับรูเ้ ป็นรูปภาพ
และคิดเชิงสร้างสรรค์
เด็กเกิดใหม่มีเซลล์สมองราว 100 พันล้าน (billion) เซลล์
แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ติดต่อเชื่อมกัน เมื่อเด็กมีอายุ 3 ขวบ
เซลล์สมองจะมีจดุ ติดต่อเชื่อมกันถึง 1,000 ล้านล้าน ( trillion) จุด
เมื่อเด็กมีอายุ 11ขวบ สมองจะเริม่ ลดทอนจุดเชื่อมต่อที่ ไม่มกี ารใช้
ออกไป โดยจุดเชื่อมต่อที่มีการใช้อย่างสม่ำ�เสมอ จะกลายเป็นจุด
เชื่อมต่อทีถ่ าวร ส่วนจุดเชื่อมต่อที่ ไม่มกี ารใช้จะสูญหายไป อย่างไร
ก็ตาม ทุก ๆ ครั้งที่มีความคิดใหม่เกิดขึ้น หรือรื้อฟื้นความจำ�เก่า 
จะส่งผลให้เกิดจุดเชื่อมต่อใหม่ขึ้น ดังนั้น การใช้ความคิดอย่าง
สม่ำ�เสมอ จึงเป็นการเพิ่มความสามารถ (ความฉลาด) ของสมอง
สมองโดยเฉลี่ยหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม ตามปกติสมอง
ผูช้ ายจะมีน�้ำ หนักมากกว่าสมองผูห้ ญิง แต่เพราะผูช้ ายตัวใหญ่กว่า
ผู้หญิง ผู้หญิงที่มีน้ำ�หนักเท่ากับผู้ชาย จะมีสมองที่หนักกว่าผู้ชาย
อย่างไรก็ตาม ขนาดของสมองไม่ได้มีความสัมพันธ์กับความฉลาด
แต่อย่างไร เพราะสมองของอัลเบิร์ต ไอน์สไตล์หนักเพียง 1.23
กิโลกรัม เท่านั้น

อัลเบิร์ต ไอน์สไตล์

ถึงแม้วา 
่ สมองจะหนักเพียงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับน้�ำ หนักของ
ร่างกาย แต่สมองต้องใช้อ๊อกซิเจนและอาหาร (ที่ผ่านทางโลหิต)
ถึงร้อยละ 20 ของความต้องการของร่างกาย โดยสมองจะใช้ โลหิต
ราว 700 มิลลิลิตร ในแต่ละนาที ถ้าสมองขาดอ็อกซิเจน สมอง
จะยังคงมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 4–6 นาที หลังจากนั้นสมองจะเริ่ม
ตาย อย่างไรก็ตาม คนเราจะหมดสติภายใน 10 วินาที ถ้าสมอง
ขาดโลหิตไปหล่อเลี้ยง
การวิจัยเกี่ยวกับสมองที่ ได้รับรางวัลอีกโนเบล ได้แก่
ปี พ.ศ. 2546 สาขาแพทย์ศาสตร์ ได้มอบให้กับนักวิจัย 7 คน
จาก  University College London ที่ ได้สรุปผลงานวิจัยว่า สมอง
ของคนขับรถแท็กซี่ในกรุงลอนดอน ได้พฒ
ั นาไปมากกว่าสมองของ
ชาวลอนดอน
ปี พ.ศ. 2548 สาขาสันติภาพ ได้มอบให้กับนักวิจัยสหราช
อาณาจักร 2 คน (Claire Rind และ Peter Simmons) ที่ใช้อปุ กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบการทำ�งานของเซลล์สมองของตั๊กแตน
ในขณะที่กำ�ลังดูหนัง Star Wars
ปี พ.ศ. 2555 สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ ได้มอบให้กบั นักวิจยั
ชาวอเมริกัน 4 คน (Craig Bennett, Abigail Baird, Michael
Miller และGeorge Wolford) ที่ร่วมกันสาธิตให้เห็นว่า  นักวิจัย
สมองสามารถใช้อุปกรณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับสถิติเบื้องต้น
อธิบายการทำ�งานของสมองได้ทกุ ที่ แม้แต่ในปลาเซลมอนทีต่ ายแล้ว
และในปีล่าสุด (พ.ศ. 2557) สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ ก็ ได้
มอบให้แก่นักวิจัยจากประเทศจีนและแคนนาดา (Jiangang Liu,
Jun Li, Lu Feng, Ling Li, Jie Tian และ Kang Lee) ที่ร่วม
ทำ�การวิจัยเพื่อจะได้รู้ว่า  เกิดอะไรขึ้นในสมองของคน ที่เห็นหน้า
พระเยซูบนแผ่นขนมปังปิ้ง
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลสำ�หรับงานวิจยั “ทีท่ �ำ ให้หวั เราะก่อนคิด”
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.ac.th

ผู้สูงวัยต่างชาติในประเทศไทย

การเดินทางระหว่างประเทศสมัยนีเ้ ป็นเรื่องง่ายกว่าสมัยก่อน
มาก ทุกวันนี้การย้ายถิ่นจึงกลายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคม
ทั่วโลก การย้ายถิ่นโดยมากจะมีเหตุผลเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ
หรือการเมือง อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีทผ่ี า่ นมา  มีการย้ายถิน่
อีกประเภทที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นั่นคือการย้ายถิ่น
ของคนในวัยเกษียณ
ประเทศไทยเป็นประเทศยอดนิยมของชาวต่างชาติในการ
มาใช้ชีวิตวัยเกษียณ ผู้ที่มาใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศไทยมี
มาจากหลายประเทศ ตั้งแต่สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ เยอรมัน
ฝรัง่ เศส รัสเซีย และญีป่ นุ่ ผูย้ า้ ยถิน่ สูงวัยจากประเทศตะวันตก
ที่มาประเทศไทยส่วนมากจะเป็นผู้ชาย เช่น ผู้ย้ายถิ่นสูงวัย
จากเยอรมั น มี อั ต ราส่ ว นผู้ ช ายต่ อ ผู้ ห ญิ ง ที่ ม าเกษี ย ณอายุ ใ น
ประเทศไทยสูงถึง 18.3 (นั่นคือมีผู้ชายชาวเยอรมันมาใช้ชีวิต
เกษียณในประเทศไทย 18.3 คน ต่อผู้หญิงชาวเยอรมันที่มา
เกษียณในประเทศไทย 1 คน)
ผูท้ มี่ าใช้ชวี ติ บัน้ ปลายในประเทศไทย มักถูกเรียกว่าเป็นพวก
“Lifestyle seeker” หรือพวกที่มา  “แสวงหาวิถีชีวิต” สาเหตุ
การย้ายถิ่นจึงแตกต่างจากผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ของโลกที่มีสาเหตุ
ทางด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองเป็นหลัก ชาวต่างชาตินิยมมา
ใช้ชวี ติ วัยเกษียณในประเทศไทยด้วยเหตุผลหลากหลายประการ
แต่ที่มักได้รับการพูดถึงอยู่เป็นประจำ�ได้แก่ อากาศที่ ไม่หนาว
ค่าครองชีพที่ต่ำ� วิถีชีวิตของคนไทยที่อบอุ่นเป็นกันเอง และการ
มีแฟนหรือคูค่ รองเป็นคนไทย โดยมากชาวต่างชาติเหล่านีเ้ คยมา
เที่ยวเมืองไทยบ่อยครั้งตั้งแต่ก่อนเกษียณแล้ว จึงมีความชอบ
และคุ้นเคยกับประเทศไทยในระดับหนึ่ง และส่วนมากได้มาพบ
กับแฟนคนไทยระหว่างที่มาท่องเที่ยว เมื่อเกษียณจึงย้ายมาอยู่
เมืองไทยโดยใช้เงินบำ�นาญที่ ได้รับจากประเทศของตนมาใช้ ใน
การกินอยู่
โดยทั่ ว ไปแล้ ว ชาวต่ า งชาติ ที่ ม าใช้ ชี วิ ต วั ย เกษี ย ณใน
ประเทศไทยบอกว่าตนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ครั้งหนึ่งเคยมี
โอกาสได้ ไปสัมภาษณ์ฝรั่งชาวดัตช์วัยเกษียณในพัทยาสำ�หรับ
งานวิ จั ย ฝรั่ ง ท่ า นนั้ น กล่า วว่า  คุ ณ ภาพชี วิ ต เขาที่ เ มื อ งไทย
ดีกว่าที่ประเทศเขามาก ตอนนี้เขาเช่าบ้านอยู่กับภรรยาคนไทย

ตื่นเช้ามาก็ไปปัน่ จักรยาน แล้วก็ไปนัง่ ร้านกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์
พูดคุยกับเพื่อนฝูง ตอนบ่ายกลับบ้านดูโทรทัศน์ เล่นอินเทอร์เน็ต
ตอนเย็นออกไปปั่นจักรยานอีกรอบกับภรรยา หากเปรียบเทียบ
กับการอยู่ที่ประเทศเขาเอง เขาบอกว่าประเทศของเขาอากาศ
หนาวและหดหู่เกินไป ช่วงหน้าหนาวก็ ไม่ได้ออกไปไหนครึ่ง
ค่อนปี ต้องอยูแ่ ต่ในบ้าน จะออกไปทานข้าวนอกบ้านบ่อยๆ ก็ ไม่
ได้เพราะราคาแพง ลูกหลานก็โตกันหมดแล้ว นานๆ ถึงจะเจอกัน
ด้วยเหตุน้ีจึงได้ตัดสินใจย้ายมาอยู่ประเทศไทย และไม่คิดว่าจะ
กลับไปอยู่ประเทศของตนอีกแล้ว
อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ เสี ย หนึ่ ง ที่ ช าวต่ า งชาติ วั ย เกษี ย ณมั ก
กล่าวถึงในการมาอยู่ในเมืองไทยคือ เรื่องความยุง่ ยากในการขอ
วีซ่า  คนที่อยากมาใช้ชีวิตวัยเกษียณในเมืองไทย จะต้องมีอายุ
50 ปีขึ้นไป และต้องมีเงินในบัญชีอย่างน้อย 800,000 บาท หรือ
มีเงินบำ�นาญอย่างน้อยเดือนละ 65,000 บาท โดยเงินได้รวม
12 เดือนรวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท จึงจะได้รับพิจารณา
ขอวีซา่ เกษียณอายุ ซึง่ หากได้รบั วีซา่ แล้ว ระยะเวลาการอนุญาต
เป็นแบบ 1 ปี และเมื่อหมด 1 ปีก็ต้องทำ�กระบวนการขอต่อวีซ่า
ซึ่งยุ่งยากไม่แพ้กัน นอกจากนั้นยังต้องรายงานตัวทุก 90 วัน
ซึ่ ง ผู้ สู ง อายุ ต่ า งชาติ ต่ า งคิ ด ว่ า เป็ น การเข้ ม งวดมากเกิ น ไป
เนื่องจากตนมีวซี า่ อนุญาตให้อยูไ่ ด้ 1 ปีแล้ว ไม่เห็นมีความจำ�เป็น
ที่จะต้องมาคอยรายงานตัวบ่อยๆ เช่นนี้
ปัญหาอื่นๆ ที่ชาวต่างชาติวัยเกษียณพบในการมาอยู่ ใน
ประเทศไทย ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่เอาแน่เอานอนไม่ได้
ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม และทีส่ �ำ คัญคือ ผังเมือง
ที่ ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นทางเดินเท้าที่มีบา้ งไม่มีบ้าง
ทางเดินไม่เรียบบ้าง เป็นหลุมเป็นบ่อบ้าง และไม่มีทางลาด
สำ�หรับรถเข็น การเดินทางในเมืองจึงค่อนข้างอันตรายสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ
การที่ต่างชาติมาใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศไทยโดยมาก
ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประธานหอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่ระบุว่า  รายได้จากกลุ่มผู้สูงอายุที่มาพำ�นักใน
ไทยระยะยาวไม่ต�่ำ กว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนัน้ การมี
ต่างชาติในพื้นที่ยังส่งเสริมการสร้างงานใหม่ ในท้องถิ่น เช่น
เป็นไกด์ เป็นล่าม สอนภาษาไทย ค้าขาย
ด้วยผูส้ งู อายุและผูย้ า้ ยถิน่ ทีม่ เี พิม่ มากขึน้ ทัว่ โลก ประเทศไทย
ควรต้องกำ�หนดทิศทางว่า  เราจะมีท่าทีอย่างไรต่อชาวต่างชาติ
ทีเ่ ข้ามาในประเทศไทย และมาตรการทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั เหมาะสม
หรือไม่ หากทิศทางต้องการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยต่างชาติมาพำ�นัก
ในประเทศไทย เราควรต้องทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับการขอ
วีซ่า  และจัดการออกแบบผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานใน
ประเทศไทยให้มีความเหมาะสมกับคนทุกกลุ่มวัยมากยิ่งขึ้น
aaaaaaaaa
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การทำ�งานอย่างมีความสุข
เหตุผล…ของการหางานทำ� หรือการทำ�งานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของคนเรา ย่อมมีความแตกต่างกัน บางคนต้องการเงินเดือน
เพื่อเลีย้ งชีพตนเองและครอบครัว  บางคนต้องการชื่อเสียงจากการ
ทำ�งาน บางคนทำ�งานเพื่อให้เป็นทีย่ อมรับในสังคม บางคนทำ�งาน
เพื่อความร่�ำ รวยเงินทอง คนทีท่ �ำ งานส่วนใหญ่มกั จะมีทศั นคติทแ่ี ตก
ต่างกัน คนทีท่ �ำ งานมานานมักเกิดอาการเบื่อหน่ายงาน บางคนเป็น
ผูบ้ ริหารมานานก็มกั จะเกิดความเครียด บางคนทำ�งานในองค์กรมัก
จะเกิดปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน สำ�หรับคนทีท่ �ำ งานแล้วมีความ
สุขในการทำ�งานถือว่าโชคดีมาก เพราะเวลาในชีวติ ของคนเราส่วน
ใหญ่จะต้องแบ่งเวลาหรือใช้เวลาอยูก่ บั เรื่องของการทำ�งาน  เวลาที่
เหลือมักจะให้กบั ครอบครัว สังคม และการพักผ่อน  ดังนัน้ เราควร
ทำ�งานอย่างมีความสุข และควรสนุกกับการทำ�งาน ถ้าท่านเกิดอาการ
เบื่อหน่าย ท้อแท้ ในการทำ�งาน ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทัศนคติมีความสำ�คัญมากสำ�หรับคนที่
ประสบความสำ�เร็จ ซึง่ มักเห็นปัญหาเป็นโอกาส คนทีท่ �ำ งานเก่งหรือ
ประสบความสำ�เร็จในการทำ�งาน มักเป็นคนที่มีทัศนคติท่ดี ีต่องาน
ทีท่ �ำ หากต้องการประสบความสำ�เร็จในการทำ�งานหรือมีความสุข
ในการทำ�งานควรปรับเปลีย่ นทัศนคติเสียใหม่ เช่น อย่ามองโลกใน
แง่รา้ ย หรือ หัดมีความคิดเหมือนเด็กๆ ดูบา้ ง ธรรมชาติของเด็กมัก
ไม่มคี วามคิดปรุงแต่ง อยากนอนก็นอน เมื่ออยากอ่านหนังสือก็อา่ น
อยากทำ�ในสิง่ ทีท่ �ำ ก็ท�ำ ไม่ตอ้ งมีใครบังคับ และหาความสุขใส่ตวั เอง
2. ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ร่างกายและจิตใจ แสดงออกทาง
ร่างกาย โดยความกระตือรือร้น เช่น เริม่ งานอย่างสดชื่น ยิม้ แย้ม
แจ่มใส กระปรีก้ ระเปร่า  การแสดงอาการภายนอกออกมาอย่างมี
ความสุข จะทำ�ให้คนทีพ่ บเห็นเกิดอาการสดชื่น อยากร่วมงานด้วย
เพราะในทางจิตวิทยา ไม่มีใครอยากร่วมงาน กับคนทีม่ ปี ญ
ั หามากๆ
เครียดมากๆ หรือไม่มมี นุษยสัมพันธ์
3. พักผ่อน คนทีท่ �ำ งานเก่ง มักเป็นคนทีแ่ บ่งเวลาเป็น เนื่องจาก
เวลาเป็นสิง่ มีคา 
่ ทุกคนมีเวลา 24 ชัว่ โมง เท่ากัน ควรบริหารเวลา
ให้เหมาะสม คนทำ�งานเก่งหรือประสบความสำ�เร็จ จะต้องแบ่งเวลา
สำ�หรับการพักผ่อน เช่น ไปเทีย่ วบ้าง เพราะถ้าไม่พกั ผ่อนก็มกั จะเกิด
ความเครียดได้ ซึง่ หากเกิดความเครียดก็มกั จะมีผลกระทบต่อร่างกาย
และจิตใจ ทำ�ให้เจ็บป่วย หรือ คิดมากทำ�ให้นอนไม่หลับ
4. สร้างมนุษยสัมพันธ์ คนทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการทำ�งาน
มักเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ ทำ�งานร่วมกันกับผู้อื่นได้ ยิ่งการเป็น
ผูบ้ ริหาร ก็จะต้องทำ�งานร่วมกับคนจำ�นวนมาก ต้องเป็นคนทีเ่ อาใจ
เขามาใส่ใจเรา เป็นคนเห็นใจหรือใส่ใจในผูอ้ นื่ ทำ�ให้การทำ�งานในที่
ทำ�งานอย่างมีความสุข
ปัจจัยทัง้ 4 ข้อ จึงเป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยให้คนทำ�งานเกิดความสุขใน
การทำ�งาน แต่สง่ิ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ก็คอื ความสุขในการทำ�งานมักเกิด
จากวิธคี ดิ วิธมี อง จากภายในตนเอง มากกว่าสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จาก
ภายนอก
ที่มา : สุทธิชัย ปัญญโรจน์. “การทำ�งานอย่างมีความสุข” [ระบบออนไลน์].
แหล่งทีม่ า https://www.gotoknow.org/posts/427432 (14 กันยายน
2558)

ประชากรประชุมกัน

ภาสกร บุญคุ้ม

pasakorn.boo@mahidol.ac.th

เมื่อวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเบอร์จายา 
ไทม์สแควร์ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อาจารย์
นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมประชุมและ
นำ�เสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการสมาคมนักประชากร
แห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 (The 3rd Asian Population Association
Conference 2015) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวที ให้
นักวิชาการจากทั่วทุกมุมโลกมานำ�เสนอองค์ความรู้ งานวิจัย
ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมของเอเชีย
ในมิติต่างๆ เช่น ประเด็นผู้สูงอายุ อนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาวะ
ทางเพศ สิง่ แวดล้อมและการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ การย้ายถิน่
การขยายเขตเมืองและแรงงาน
การประชุมวิชาการฯ นี้ มีผู้ส่งบทคัดย่อเพื่อให้พิจารณา
คัดเลือกกว่า 1,700 เรื่อง มีบทคัดย่อ 271 เรื่องที่ ได้รับเลือกให้
นำ�เสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) และอีก 195 เรื่อง
ให้นำ�เสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) มีผู้เข้าร่วม
การประชุมจำ�นวนทั้งสิ้นกว่า 600 คน จากทุกภูมิภาคของโลก
ผู้สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asianpa.
org
aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.
ipsr.mahidol.ac.th
“Inclusive and Multidimensional Educational Policy for Migrant
Children in Thailand as a Means to Promote Human Capital
and Mitigate Social Pressures” โดย Mr.David Medina, M.A.
Candidate in International Affairs Elliott School of International
Affairs,George Washington University, USA, 5 ส.ค. 58
“Restructuring Schools in Thailand: The Consequence of Low
Fertility and Spatial Determinants” โดย Dr.Jongjit Rittirong,
19 ส.ค. 58
“Determinants and Consequences of Childhood Overweight:
Health Status and School Achievement in Thailand” โดย
Ms.Sawanya Siriphakhamongkhon, 26 ส.ค. 58
“Demographic Estimates for Small Populations” โดย Dr. John
Bryant, PhD, Senior Statistician, Statistics New Zealand,
2 ก.ย. 58
“Cost-Effectiveness Thresholds in Health Care: A Bookshelf
Guide to Their Meaning and Use” โดย Anthony John Culyer
(Emeritus Professor of Economics, University of York, United
Kingdom), 23 ก.ย. 58

aaaaaaaaa
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

พืน้ ทีส่ ฟี า้ แห่งที่ 5: เกาะอิคาเรีย ประเทศกรีก

ขอแนะนำ� สุขภาพคนไทย 2558 :
อุบายขายสุขภาพ เมื่อสุขภาพกลายเป็น
สิ น ค้ า ยาคื อ เครื่ อ งมื อ แสวงหากำ � ไร
โดย สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล

พืน้ ทีส่ ฟี า้ แห่งสุดท้าย ได้แก่ เกาะอิคาเรีย ประเทศกรีก ซึง่ เป็นเกาะ
เล็กๆ ในทะเลอีเจียน ชาวอีคาเรียนเกือบทัง้ หมดจะปราศจากโรคมะเร็ง
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน รวมถึงโรคสมองเสื่อม เหตุผลที่อธิบายถึงการ
มีอายุยืนยาวเป็นพิเศษจนถึงร้อยปีของชาวอีคาเรียนคือ สภาพอากาศ
และสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ รวมถึงลีลาชีวิตที่ ไม่ชอบอยู่เฉยๆ แต่จะชอบ
เดินไม่ว่าทางจะไกลแค่ไหนก็ตาม นอกจากนี้แล้ว ชาวอิคาเรียนยังชอบ
รับประทานพืชจำ�พวกฟักและพืชใบเขียวทีป่ ลูกเอง และชอบดื่มนมแพะ
ดื่มชาและไวน์สูตรลับเฉพาะของชาวอิคาเรียน

รายงานสุขภาพคนไทย ปี น้ี ใ นส่ ว น
ของ 11 ตัวชี้วัด ว่าด้วยเรื่อง สุขภาพ
อาเซียน 10 สถานการณ์เด่น ประจำ�
ฉบับ นำ�เสนอเรื่อง 1) รัฐประหาร 2557
ผ่าทางตันประเทศไทย 2) ชีวิตบนเส้น
ด้าย ปัญหาความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะของไทย 3) การ
ในตอนกลางวันชาวอิคาเรียนจะนอนพักผ่อนเป็นเวลา 1 ชัว่ โมง และ
จัดการขยะและสารพิษ: ขึน้ แท่นวาระแห่งชาติ 4) อีโบลาและการจัดการ ในหนึ่งวันต้องนอนหลับให้ ได้วันละ 7 ชั่วโมง ชาวอิคาเรียนส่วนใหญ่จะ
โรคข้ามพรมแดน 5) การอุม้ บุญกับสิ่งที่สังคมไทยควรรับรู้ 6) พ.ร.บ.ยา
ไม่ ใส่นาฬิกา  เพราะจะ
ฉบับใหม่ใครได้ ใครเสีย 7) เขตสุขภาพ บนความเห็นต่าง ประชาชน คือ
ไม่สนใจเวลา  จึงทำ�ให้
ผูร้ บั เคราะห์ 8) แผ่นดินไหวเชียงราย ผลกระทบต่อชุมชนและการจัดการ
มี ก ารดำ � เนิ น ชี วิ ต แบบ
ปัญหา 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน: เหรียญสองด้านที่พึงตระหนัก
เรียบง่าย และไม่เร่งรีบ
10) ปัญหาอาชญากรรม: หนามยอกอก การท่องเที่ยวไทย ส่วนเรื่อง
ลองเอาเคล็ดลับของชา
พิเศษประจำ�ฉบับ ได้เสนอเรื่องอุบายขายสุขภาพ เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า 
วอิคาเรียนไปปฏิบัติ ก็
อาจจะทำ�ให้ท่านมีอายุ
ท่านใดสนใจติดต่อขอรับหนังสือได้ท:ี่ โครงการเผยแพร่ขา่ วสารและ
ที่ยืนยาวจนถึงหนึ่งร้อย
การศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
ปีก็ ได้
มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  โทร. 02 44102014 ต่อ 100 หรือ download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol. ที่มา: http://www.oknation.net/blog/surasakc/2013/09/05/entry-1
ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx?Year=2015
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

“เพื่อนข้ามชาติ” ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีแรงงานย้ายถิน่ ข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านหลัง่ ไหลเข้ามาหางานทำ�กันมานานหลายสิบปีแล้ว โดยในแต่ละปีกม็ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้
แรงงานจำ�นวนมากเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากเมียนมา  กัมพูชา  และลาว แต่ในปัจจุบันเราก็ ไม่ทราบจำ�นวนที่ถูกต้องของจำ�นวนแรงงานข้ามชาติว่าจริงๆ
แล้วมีจำ�นวนเท่าไรกันแน่
ตารางแสดงจำ�นวนแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ
จำ�นวนแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ
ที่ ได้รับอนุญาตทำ�งานคงเหลือทั่วราชอาณาจักรไทย 2550-2556
ที่ ได้รับอนุญาตทำ�งานคงเหลือทั่วราชอาณาจักรไทย 2557

ที่มา: สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ที่มา: การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service: OSS) ทั่วประเทศ ตั้งแต่
26 มิ.ย.–31 ต.ค. 2557, สำ�นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

จากข้อมูลของสำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าวพบว่า  แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำ�งานส่วนใหญ่ ในช่วงปี 2550-2556 มาจากเมียนมา  ข้อมูลการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service: OSS) ทั่วประเทศ พบว่าในปี 2557 มีจำ�นวนแรงงานข้ามชาติจาก 3 สัญชาติที่มาจดทะเบียน จำ�นวน
1,614,045 คน โดยเป็นแรงงานจากกัมพูชามากที่สุด แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ บ้างว่าเข้ามาสร้างปัญหาให้กับสังคมไทย แต่ในมุมกลับกัน กลับเป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เข้ามาทำ�งานประเภท 3D คือ งานเสี่ยงอันตราย งานยาก และงานสกปรก แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ ได้เข้ามาทำ�งาน
ในบ้านเราโดยที่บางครั้งเราก็แทบจะไม่รู้เลยว่าแรงงานเหล่านี้ ไม่ใช่คนไทย แต่เขาคือ “เพื่อนข้ามชาติ” ที่หวังเข้ามาหางานทำ�และส่งเงินกลับประเทศ
ต้นทางให้กับครอบครัวของเขา โดยไม่ได้คาดหวังว่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายในบ้านเรา       aaaaaaaaa
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ข่าวสถาบันฯ
20-25 ก.ค. 58 รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา พร้อมคณะ จัดอบรมเรื่อง “Monitoring and Evaluation
of HIV/AIDS Programs” ให้นักวิชาการต่างประเทศ ณ สถาบันฯ c 20-29 ก.ค. 58 รศ.ฉันท์หทัย
อาจอ่� 
ำ พร้อมคณะ จัดอบรมเรื่อง “วิธวี ทิ ยาการวิจยั ทางสังคมศาสตร์แนวใหม่” ให้คณาจารย์จากสถาบันฯ
การศึกษาต่างๆ ณ สถาบันฯ c 23 ก.ค. 58 รศ.ดร.สุรยี พ์ ร พันพึง่ ผูอ้ �ำ นวยการ ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และการวิจยั ระหว่าง 3 สถาบัน คือ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน ม.มหิดล และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
ย c 27-30 ก.ค 58
คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสถาบันฯ ร่วมประชุม The 3rd Asian Population
Association Conference (APA) ประเทศมาเลเซีย ดังรายชื่อต่อไปนี้ รศ.ดร.สุรยี พ์ ร พันพึง่ รศ.ดร.
รศรินทร์ เกรย์ ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผศ.ดร.จรัมพร โห้ล�ำ ยอง รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา รศ.ดร.โยธิน
แสวงดี รศ.ดร. ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี ผศ.ดร.กาญจนา ตัง้ ชลทิพย์ ผศ.ดร.
มาลี สันภูวรรณ์ อ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ อ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร นายณัชพล
อ่วมประดิษฐ์ น.ส.สุชติ า มานะจิตต์ นางเบญจวรรณ อภินนท์กลู และนายธนบรรณ เล็กสกุล รูป 1
c 28-30 ก.ค 58 น.ส.นุชราภรณ์ เลีย
้ งรื่นรมย์ ร่วมประชุม Myanmar Health Forum ณ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา c 3-7 ส.ค. 58 ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมคณะ จัดอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ให้แก่นกั วิชาการ ณ สถาบันฯ c 5-7 ส.ค. 58 ผศ.ดร.
จรัมพร โห้ล�ำ ยอง เสนองาน “The Cost of Being A Black Sheep: The Employment Discrimination
of GMS Migrant Workers in Thailand” ในการประชุม The Singapore Economic Review 2015
ประเทศสิงคโปร์ c 6-7 ส.ค. 58 รศ.ดร.สุรยี พ์ ร พันพึง่ ผูอ้ �ำ นวยการ และในฐานะประธานคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี ร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลรางวัล “แม่ 100 ปี” และแม่ดีเด่น ประจำ�
ปี 2558 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 58 ณ สถาบันฯ และร่วมงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำ�ปี 2558 โดย
กราบทูลเบิกผู้ ได้รับรางวัล “แม่ 100 ปี” เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 58 ณ สำ�นักงานอธิการบดี ม.มหิดล
c 10 ส.ค-18 ก.ย 58 น.ส.รีนา ต๊ะดี ร่วมอบรมวิจัย “แรงงานไทยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี”
ณ สาธารณรัฐเกาหลี c 14 ส.ค. 58 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำ�นวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ
เข้าร่วมกิจกรรม “น้องอิ่มท้อง พีอ่ ม่ิ ใจ” รวมทัง้ มอบทุนการศึกษา  และสิง่ ของเครื่องใช้ ให้แก่นอ้ งๆ
ผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กพิการและทุพพลภาพ (บ้านนนทภูมิ) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
c 17 ส.ค. 58 คณะผูบ
้ ริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับนักศึกษา
ใหม่ทง้ั 4 หลักสูตร ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2558 c 26 ส.ค. 58 รศ.ดร.สุรยี พ์ ร
พันพึง่ ผูอ้ �ำ นวยการของสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมความร่วมมือการวิจยั ด้าน
ผู้สูงอายุ กับคณะผู้แทนจาก JICA อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นที่ทำ�งานด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย และ
สถานทูตญีป่ นุ่ ณ สถาบันฯ c 27 ส.ค. 58 คณะนักศึกษาของสถาบันฯ หลักสูตรไทยและนานาชาติ ร่วม
จัดพิธไี หว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2558 ณ สถาบันฯ c 27 ส.ค. 58 สถาบันฯ จัดกิจกรรม “From IPSR
to Myanmar” โดยมี รศ.ดร.ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต เป็นตัวแทนชาวสถาบันฯ มอบเงินและปัจจัยยังชีพให้
แก่เครือข่ายกลุม่ บัณฑิตศึกษาชาวเมียนมา เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้�ำ ท่วมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ณ สถาบันฯ รูป 2 c 3 ก.ย. 58 คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบัณฑิต และนักศึกษา
สถาบันฯ ร่วมงานแสดงความยินดีแด่ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต และมหาบัณฑิต ผูส้ �ำ เร็จการศึกษา  ประจำ�ปี 2558
ณ สถาบันฯ รูป 3 c 9 ก.ย. 58 สถาบันฯ เจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประจำ�มหาวิทยาลัยมหิดล
ครัง้ ที่ 7/2558 โดยมี รศ.ดร.สุรยี พ์ ร พันพึง่ ผูอ้ �ำ นวยการ พร้อมคณะ ต้อนรับคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
มหิดล คณบดี และผูบ้ ริหารส่วนงานต่างๆ ณ สํานักงานอธิการบดี ม.มหิดล c 15-17 ก.ย 58 รศ.ดร.
รศรินทร์ เกรย์ และ อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ร่วมประชุม Feasibility Survey with the Private
Sector for Utilizing Japanese Technologies in ODA Projects for Extending Healthy Life
Expectancy of Elderly by Applying Japan’s Preventive Care System ประเทศญีป่ นุ่ c 17-18
ก.ย. 58 สถาบันฯ จัดงานสัมมนาพัฒนาบุคลากรในสำ�นักงานผูอ้ �ำ นวยการ ครัง้ ที่ 17 ณ อิมพิเรียลภูแก้ว
ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์  พร้อมจัดเลีย้ งอาหารกลางวัน และมอบของใช้จ�ำ เป็นให้แก่ผสู้ งู อายุ ณ สถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี จ.ลพบุรี รูป 4
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