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กับคำ�ถามที่ว่าทำ�ไมต้องวิจัยประชากร ทำ�ไมต้องวิจัยประชากรและสังคม

อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์

aphichat.cha@mahidol.ac.th

ท่านผูอ้ า่ นที่ได้ตดิ ตาม “ประชากรและการพัฒนา” มาเป็นเวลา
นาน คงจะคุ้นกับการวิจัยประชากรและสังคมเป็นอย่างดี แต่ผู้อ่าน
รุ่นใหม่ๆ ที่ ไม่ได้อยู่ ในช่วงปัญหาประชากรเป็นปัญหาใหญ่ของโลก
และของประเทศไทย อาจจะยังไม่คนุ้ กับความเป็นมาในเรื่องนี้ ได้ชดั
นักว่า ทำ�ไมต้องวิจยั ประชากรและทำ�ไมต้องวิจยั ประชากรและสังคม
การวิ จั ย ประชากรมุ่ ง วิ เ คราะห์ 4 ประเด็ น คื อ 1) ขนาด
2) โครงสร้าง 3) การกระจายตัว 4) การเปลี่ยนแปลงประชากร
การศึกษาขนาดหรือจำ�นวนประชากรในที่นี้ หมายรวมถึงการคาด
ประมาณประชากรในอนาคตเพื่อการวางแผนใน scenario ต่างๆ
และการใช้เทคนิควีธีทางประชากรศาสตร์เพื่อประมาณจำ�นวน
ประชากรที่อาจนับหรือติดตามได้ยาก เช่น แรงงานข้ามชาติ หรือ
ประชากรทีม่ กี ารจดทะเบียนเกินหรือขาดการปรับปรุงแก้ ไขทะเบียน
เช่น การนับศตวรรษิกชน เป็นต้น
สำ�หรับ การวิจัยในเรื่องโครงสร้าง จะเน้นหนักที่ โครงสร้าง
ทางอายุและเพศ เดิมภาระของสังคมอาจเป็นประชากรเยาว์วัย
แต่ปัจจุบันโครงสร้างประชากรชี้ชัดว่าประเทศเข้าสู่สังคมสูงอายุ
การวางแผนช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นาสั งคมจึ งต้ อ งเปลี่ ย นแปลงไป
ด้วย การศึกษาโครงสร้างของประชากร ยังรวมไปถึงโครงสร้าง
ของประชากรในลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย เราเรียกการ
ศึกษานี้ตามความหมายของประชากรวรรณา เพราะมีการบรรยาย
และเปรียบเทียบประชากรกลุ่มต่างๆ กัน โครงสร้างประชากร
ที่กล่าวนี้ รวมถึงโครงสร้างทางการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้
ที่อยู่อาศัยในเมืองหรือชนบทในระดับต่างๆ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจสังคมนีม้ คี วามสำ�คัญยิง่ ในการนำ�
ไปใช้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแก้ ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ�ใน
สังคม และการรักษาไว้และสร้างเสริมซึ่งทุนทางสังคมของประเทศ
ให้ยั่งยืนตลอดไป
การวิ จั ย ประชากรยั ง ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การกระจายตั ว ของ
ประชากร ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
การปรับตัวของการอยูอ่ าศัย ความขัดแย้งและการผสมกลมกลืนใน
มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของประชากรในพื้นที่ต่างๆ
การวิจัยประชากรศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากร ซึ่งจะมาก
ขึน้ หรือลดลงก็ดว้ ยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ การเกิด การตาย การ
ย้ายถิน่ และการเปลีย่ นแปลงดินแดน รวมทัง้ การเสียดินแดนทีเ่ กิดขึน้
ในอดีตด้วย สำ�หรับการเกิด ปัจจุบนั สนใจศึกษาอุปสรรคทางสังคมและ

เศรษฐกิจทีท่ �ำ ให้คนรุน่ ใหม่มีบุตรกันน้อยลง ตัวอย่างหัวข้อการวิจัย
ที่สำ�คัญได้แก่การพัฒนาบทบาทสตรีที่ท�ำ งานนอกบ้านเพื่อให้ ไม่ขัด
แย้งกับบทบาทในครอบครัว สำ�หรับการตาย ความสนใจอยูท่ ป่ี ระเด็น
การลดลงของการตายจากโรคที่ ไม่ติดต่อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำ�รง
ชีวิตของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ประชากรมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ
มากทีส่ ดุ ซึง่ นักประชากรตัง้ เป้าหมายให้มปี ระชากรศตวรรษิกชนทีม่ ี
ความสุขมีจ�ำ นวนเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ในเรื่องการย้ายถิน่ นักวิจยั ประชากร
และสังคมไม่ได้มองการย้ายถิ่นเป็นเรื่องเชิงลบเพียงอย่างเดียว แต่
ให้ความสำ�คัญทัง้ การขจัดสาเหตุหรือแม้แต่สนับสนุน และการลดผล
กระทบของการย้ายถิ่น เพื่อให้เกิดความสมดุลในการอยู่ดีมีสุขของ
ประชากรทั้งผู้ย้ายถิ่น และไม่ได้ย้ายถิ่นให้มากที่สุด
ท้ายที่สุดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่เกิดจากการ
ผนวกดินแดนหรือการเสียดินแดน แม้ ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
ดินแดนเช่นว่านี้จะไม่เกิดขึ้นในเชิงรูปธรรม แต่ ในทางนามธรรม  
จำ�นวนและความเป็นประชาคมของประเทศและภูมิภาค มีความ
หมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก แรงงานและชาวต่างประเทศที่
อยู่ในประเทศไทยเป็นจำ�นวนมาก ระหว่าง 5-10% ก็เป็นประเด็น
การวิจัยพหุสังคมที่สำ�คัญ นอกจากนี้ชาวไทยก็เข้าไปอยู่ ในต่าง
ประเทศเป็นจำ�นวนมาก และมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ เราจะ
ผนวกพืน้ ทีเ่ หล่านีเ้ ป็นพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งศึกษาได้มากน้อยเท่าไร เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษพืน้ ทีช่ ายแดนเป็นประเด็นสำ�คัญตามนัยยะของหัวข้อ
ของการเปลี่ยนแปลงประชากรเช่นเดียวกัน ประชาคมอาเซียนมี
ประชากรกว่า 600 ล้านคน สามารถเป็นทั้งตลาดและแรงงานให้
กับประเทศไทยได้ ความหมายและแนวความคิดในเรื่องพื้นที่และ
จำ � นวนประชากร
จึ ง ไม่ ไ ด้ จำ � กั ด อยู่ ที่
เขตแดนของประเทศ
เ ท่ า นั้ น ภู มิ ภ า ค
ศึ ก ษ า แ ล ะ ค ว า ม
สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศ จึงเป็นเรื่อง
ของประชากรเช่ น
เดียวกัน
การวิจัยประชากร
ควบคู่ แ ละเป็ น เนื้ อ
เดียวกันกับการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์ด้านต่างๆ โดยที่ประชากรเกี่ยวพันกับสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมาแล้ว ความเชื่อมโยงไปกับ
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ทำ�ให้การวิจยั ประชากรและสังคมเป็นลักษณะสหสาขาวิชา การนำ�
ผลวิจัยไปใช้จึงเป็นไปเพื่อความสมดุลของประชากรไทยในทุกๆ
ด้าน มิใช่ดา้ นใดด้านเดียว โดยเป้าหมายสุดท้ายคือ ความอยูด่ มี สี ขุ
ของประชากรในระยะยาว คือความ “มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-64)
นั่นเอง
ในฐานะประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
ผู้ เ ขี ย นจึ ง ขอเชื่ อ มโยงและตั้ ง ประเด็ น ความท้ า ทายและความ
สอดคล้องของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในประเทศไทย โดย
ยกงานวิจัยซึ่งดำ�เนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นตัวอย่างมาแล้ว
ความท้ า ทายและความสอดคล้ อ งดั ง กล่ า ว จะเห็ น ได้ จ าก
งานวิ จั ย ในสาขาสั ง คมวิ ท ยาของสภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ ซึ่ ง ขณะนี้
ได้รวมสาขาย่อยกว่า 12 สาขาไว้ด้วยกัน ได้แก่ สังคมวิทยา  
ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม มานุษย
นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมศิ าสตร์สงั คม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ คติชนวิทยา
และอื่นๆ
นอกจากนั้น สภาวิจัยแห่งชาติยังเน้นการบูรณาการสาขา
วิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน การบูรณาการดังกล่าวทำ�ให้กรรมการสภาวิจยั
แห่ ง ชาติ สาขาสั ง คมวิ ท ยา สนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานวิ จั ย
เชิงนโยบายในประเด็นมุ่งเป้าต่างๆ ดังนี้คือ การแก้ปัญหาและ
การเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ ครอบครัว ปัญหาเด็กและวัยรุ่น
ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ ไม่พร้อม ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร ปัญหาการ
ลดลงของอัตราเกิด  ประเด็นทางประชากรและสังคมของประชาคม
อาเซียน การพัฒนาที่ยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม การ
วิจัยและพัฒนาเพื่อนำ�พาประเทศไปสู่การพัฒนาแบบ inclusive
growth และ green growth การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง การป้องกันและแก้ ไขผลกระทบทางลบที่มีต่อเด็ก สตรี
และผู้ด้อยโอกาส ปัญหาแรงงานต่างด้าว การย้ายถิ่น สังคม
เมื อ ง สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม  
ปัญหาอาชญากรรมและความ
รุนแรงในสังคม ประเด็นมุ่ง
เป้ า ทั้ ง หลายเหล่ า นี้ ล้ ว นมี
ความสำ�คัญยิ่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ด้วย เช่นกัน
ทั้ ง หมดนี้ เพื่ อ จะแสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง บทบาทและความ
ท้ า ท า ย ข อ ง “ ก า ร วิ จั ย
ประชากรและสั ง คม” ที่ จ ะ
นำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนดัง
ที่ท่านผู้อ่าน “ประชากรและ
การพัฒนา” และคนไทยทุกคน
ต้องการ
ศ.ดร.อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์
ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาสังคมวิทยา

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 36 ฉบับที่ 1
“ประเทศไทยมีมรดกโลกกี่แห่ง ที่ ไหนบ้าง”
เฉลย : มี 5 แห่ง คือ
1.อุทยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย ศรีสชั นาลัย และกำ�แพงเพชร
2.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3.แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
4.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง
5. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
รายชื่อ ผู้ท่ีต อบถู ก และจั บ สลากได้ รับ รางวั ล , กรุ ง เทพฯ:
พฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลี้ยง กาฬสินธุ์: วลัยพร จันทรมงคล เชียงใหม่:
อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ พังงา: จริยาพร บุญรักษา สมุทรปราการ:
อัสนี ทองนิรมล
รายชื่อผูท้ ่ีได้รบั รางวัลพิเศษ, นครปฐม: วิมาลา ชีระพันธุ์
รายชื่ อ ผู้ ที่ ต อบถู ก , ฉะเชิ ง เทรา: ภาคิ นี อิ น รั ต น์
พระนครศรีอยุธยา: สายฝน เทียนงาม พังงา: สิริพร ลิ่มเหมาะ  
ยะลา: สุคนธ์ สุวรรรบันดิษฐ์ ราชบุรี: พรรนิดา คงแก้ว ศรีสะเกษ:
นฤภัค พิชญะธนกร สิงห์บุรี: ปรียาชนก เสาร์แก้ว
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
“คนไทยเกิดมากที่สุดเดือนอะไร”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามทีอ่ ยูห่ น้า 12 หรือ
อีเมล Jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559
(ท่านผูต้ อบคำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณาส่ง ชื่อ-นามสกุล และทีอ่ ยู่
ของท่านมาด้วยเพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล)  
ประกาศรายชื่อผูต้ อบถูก และได้รบั รางวัลในฉบับหน้า “ประชากร
และการพัฒนา” ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2559)

ว่าด้วยเรื่อง โทรศัพท์ ในภาษาอาเซียน

aaaaaaaaa
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รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th

aaaaaaaaa

ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

มองโลก.... มองซีเรีย

สงครามกลางเมืองในซีเรีย มีค วามรุนแรงอย่า งต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี 2554 ภายใต้รัฐบาลเผด็จการของประธานาธิบดี
อัล อัดซาด ผูส้ บื ทอดอำ�นาจมาจากพ่อผูเ้ ป็นเผด็จการแบบสุดขัว้

อัล อัดซาด ใช้นโยบายปราบปรามผู้ต่อต้านรัฐบาลอย่าง
โหดเหี้ยมแม้แต่เยาวชนที่แสดงออกทางการเมืองเพียงการใช้สี
พ่นกำ�แพงเขียนข้อความเห็นต่างต่อนโยบายของรัฐบาล ในทีส่ ดุ
เหตุการณ์บานปลายนำ�ไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ของประชาชน
และถูกล้อมปราบจนมีผู้เสียชีวิตจำ�นวนมาก รวมทั้งการจับกุม
ผู้ประท้วง จากเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นชนวนการต่อต้าน
ที่ยกระดับจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองยืดเยื้อจนทุกวันนี้
มีประชาชนเสียชีวิต ราว 250,000 คน และ 11 ล้านคนหนีตาย
จากเขตสมรภูมิรบในบ้านเกิดไปอยู่ ในที่ปลอดภัยกว่า (ซีเรียมี
ประชากรประมาณ 21 ล้านคน) มีผู้ลี้ภัยราว 4 ล้านคน อยู่ใน
ค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ตุรกี ซึ่งอยู่ใกล้เขตที่มีการ
สูร้ บหนักทีส่ ดุ ทีต่ อ้ งแบกรับผูอ้ พยพ ราว 2 ล้านคน และประเทศ
เพื่อนบ้านอื่นๆ เช่น เลบานอน จอร์แดน และ อิรัก ผู้ลี้ภัยบาง
ส่วนพลัดถิ่นและใช้ชีวิตอยู่ในค่าย เป็นเวลานานถึง 1 ใน 3 ของ
ชีวติ โดยไม่รชู้ ะตากรรมว่าจะได้กลับประเทศหรือไม่ สภาพความ
เป็นอยูไ่ ม่แตกต่างกันไม่วา่ จะเป็นค่ายผูล้ ภี้ ยั ในส่วนใดของโลก ที่
ต้องทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัด ขาดสุขลักษณะขั้นพื้นฐาน
นอกเหนือจากความปลอดภัยในชีวิตโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง
จากภัยล่วงละเมิด
อย่างไรก็ตามผูล้ ี้ภยั ได้รบั อนุญาตทำ�งานในภาคเกษตรกรรม
เช่น ในเลบานอน แรงงานเด็กจะถูกว่าจ้างให้ท�ำ งานในไร่ผกั และ
ผลไม้ มีชั่วโมงการทำ�งานที่ยาวนาน ค่าแรงต่ำ�  แรงงานเหล่านี้
ไม่มที างเลือก เพราะอย่างน้อยก็มรี ายได้พอประทังชีวติ นอกจาก
การรอรับเงินช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ ที่ลดน้อยลงตามกาล
เวลาเพราะจำ�นวนผู้ลี้ภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การลี้ภัยและความสูญเสียเนื่องจากสงครามกลางเมือง

ปัจจัยโยงใยที่ลึกซึ้งระหว่างประเทศมหาอำ�นาจ รัสเซีย อเมริกา
ฝรั่งเศส และอังกฤษ โดยมีประเทศรอบบ้านของซีเรียต่างเลือก
ข้าง แยกกลุ่มสนับสนุนประเทศมหาอำ�นาจ โดยมีผลประโยชน์
ทางการค้าและความมัน่ คงเป็นข้อต่อรอง ซาอุดอิ าระเบีย บาห์เรน
คูเวต การ์ตาร์ โอมาน และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เทใจ
ให้ อเมริกา อังกฤษ และ ฝรั่งเศส เพราะต้องการขจัดอิหร่าน
ที่เป็นภัยร้ายแรงสำ�หรับประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง เนื่องจาก
มีอาวุธนิวเคลียร์ที่ ไม่มีใครรูว้ า่ มีอ�ำ นาจการทำ�ลายร้างขนาดไหน
กลุม่ ประเทศดังกล่าวปิดประตูสนิทสำ�หรับการรับผูล้ ภี้ ยั จากซีเรีย
ในขณะที่ อิหร่าน อิรัก และเลบานอน ส่งอาวุธและกองกำ�ลัง
เข้าช่วยเหลือฝ่ายรัฐบาล โดยมีรัสเซียให้การสนันสนุน เพื่อผล
ประโยชน์การสร้างอุโมงค์ส่งแก็ซธรรมชาติไปขายในยุโรป

สงครามกลางเมืองในซีเรียนัน้ ยากทีจ่ ะสงบ เพราะมีประเด็น
ทางการเมืองแทรกซ้อนมากมาย จนผู้นำ�ต้องหาพันธมิตรร่วมสู้
รบ  กลุม่ ต่อต้านรัฐบาลของอัล อัดซาด มีหลากหลาย ตัง้ แต่กลุม่
การเมืองฝ่ายตรงข้าม กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่มีการสนับสนุน
อย่างลับๆ จาก กลุ่มไอซิส ชนกลุ่มเคอร์ดิช รัฐบาลต้องทำ�ศึก
หลายด้าน เนื่องจากกลุ่มต่อต้านไม่มีเอกภาพ แยกเป็นหลาย
สันติภาพโลกยังมืดมน ตราบใดที่สงครามเลือกข้างยังไม่
กลุ่มเพื่อสู้รบกับกองกำ�ลังของรัฐบาล หรือแม้แต่สู้รบกันเอง
วิธีการเดียวของรัฐบาลคือการปราบปรามอย่างรุนแรงโดยไม่ ลดบทบาท
เลือกว่ากลุ่มใดเป็นการต่อสู้ทางการเมือง หรือกลุ่มอื่นๆที่เข้า
aaaaaaaaa
ข่ายผู้ก่อการร้าย ทำ�ให้สงครามมีความรุนแรงและกระทบความ
มัน่ คงต่อสันติภาพโลก องค์การสหประชาชาติจ�ำ เป็นต้องหาทาง
สงบศึกด้วยการเปิดเจรจากับประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะ
พบว่ามีการใช้อาวุธสารเคมีบ่อยครั้ง  แต่การเจรจาไปไม่ถึงเป้า
หมาย เบื้องลึกแล้วสงครามในซีเรียไม่ ใช่สงครามในบ้าน แต่มี
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เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ประเด็นทางประชากรและสังคม
Chalermpol.cha@mahidol.ac.th
เจนวาย ในที่ทำ�งาน: จะอยู่หรือจะไป?
“เด็กรุ่นใหม่หลายคนเก่งนะ..อยากได้เงินเดือนสูง แต่ไม่
ทนงานหนัก อยู่ที่ ไหนไม่ค่อยนาน เปลี่ยนงานกันเป็นว่าเล่น...”
เป็นวลีที่มักจะได้ยินเป็นประจำ�จากการเข้าไปทำ�งานเรื่องความ
สุขของคนทำ�งานในองค์กรภาคเอกชน รวมถึง ภาครัฐหลายๆ
แห่ง “เด็กรุ่นใหม่” ในที่นี้ มักจะหมายถึง คนทำ�งานเจนวาย
(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2525-2548) ทีก่ �ำ ลังทยอยเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
และจะกลายเป็นกำ�ลังแรงงานที่สำ�คัญของไทยต่อจากนี้ ไป
อีก 15-20 ปี จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
คนทำ � งานเจนวายจะมี สั ด ส่ ว นถึ ง กว่ า ร้ อ ยละ 43-46 ของ
ประชากรวัยแรงงานทั้งหมดของประเทศ ในระหว่างปี 25532573 โดยค่อยๆ ทดแทนกำ�ลังแรงงานเจน เบบี้บูม (เกิดพ.ศ.
2486-2503) และ เจนเอกซ์ (เกิดปี 2504-2524) ทีเกษียณอายุ
ออกจากตลาดแรงงานไป
คนเจนวาย เติบโตมาพร้อมกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงต่างไปจากคนเจนอื่นๆ โดยเฉพาะ
คนรุ่นเบบี้บูม ทำ�ให้มีพฤติกรรม ลักษณะรูปแบบการใช้ชีวิต
รวมถึง การให้คณ
ุ ค่าด้านต่างๆ ทีแ่ ตกต่างออกไป ณ ทีน่ ้ี รวมถึง
การให้คณ
ุ ค่าในเรื่องการทำ�งานและการใช้ชวี ติ ส่วนตัว คนเจนวาย
มักจะถูกมองว่าเป็นพวกฉลาด รอบรู้ ในเรื่องเทคโนโลยี (technosavvy) ใช้ชวี ติ ส่วนหนึง่ (หรือส่วนใหญ่?) ในสังคมออนไลน์ทเ่ี ชื่อมต่อ
ข้อมูลข่าวสารในโลกอินเตอร์เนตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (โดยเฉพาะ
สมาร์ ท โฟน) ทำ � ให้ เ ป็ น กลุ่ ม คนทำ � งานที่ มี ศั ก ยภาพในการ
ทำ�งานสูงขึ้น สามารถทำ�งานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันได้
(multitasking) สืบค้นข้อมูลหรือติดตามข่าวสารต่างๆ ที่อยาก
รู้ ได้ ในเพียงเสี้ยวนาทีผ่านปลายนิ้ว คนเจนวายในที่ทำ�งานหรือ
องค์กรหลายๆ แห่ง โดยเฉพาะกลุ่มที่มี โอกาสทางการศึกษา
ค่อนข้างดีและมีความสามารถสูง (talented) จึงมักเป็นกลุ่มที่มี
ความมัน่ ใจในตัวเองสูง มีเป้าหมายในชีวติ การทำ�งานที่ ไม่ใช่เพียง
เพื่อค่าตอบแทนที่เหมาะสมและการงานที่มั่นคงเท่านั้น แต่ยัง
เพื่อตอบสนองความต้องการหรือแรงขับทีเ่ ป็นความสนใจภายใน
ของแต่ละบุคคล ที่ ณ ขณะเดียวกัน สามารถสร้างสมดุลแห่ง
ชีวิต (ระหว่างชีวิตการทำ�งานและชีวิตส่วนตัว) หรือ work-life
balance ให้เกิดขึ้นได้

งาน หรือ job ที่จะดึงดูดสำ�หรับคนในรุ่นนี้ จึงต้องเป็นงานที่
ท้าทาย มีคณ
ุ ค่า ตรงกับความสนใจและสร้างโอกาสในการพัฒนา
ตนเองให้มที กั ษะประสบการณ์ทดี่ ยี งิ่ ๆขึน้ ไปทีส่ ามารถตอบโจทย์
เป้าหมายชีวิตระยะยาวของคนเจนวาย รูปแบบการทำ�งานที่
ตายตัวเกินไป เช่น ในเรื่องเวลาเข้า-ออกงานและสถานที่ในการ
ทำ�งาน รวมถึง การพิจารณาเลื่อนขั้นหรือตำ�แหน่งที่บางแห่ง
ยังยึดติดกับ seniority มากกว่า performance ของคนทำ�งาน
อาจเป็นปัจจัยบั่นทอนที่ทำ�ให้คนเจนวายอยู่กับองค์กรสั้นลง
ข้ อ มู ล โครงการจั บ ตาสถานการณ์ ค วามสุ ข คนทำ � งานใน
ประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในปี 2556
จากตัวอย่างคนทำ�งานเกือบ 30,000 คน ทั่วประเทศ ภายใต้
ข้อคำ�ถามที่ว่า “หากมี โอกาสเปลี่ยนงานหรือองค์กรอื่นชวน
ไปทำ�งานด้วย ท่านจะไปหรือไม่” เมื่อแยกตามเจนแล้ว พบว่า
คนทำ�งานเจนวายทั้งตอนปลาย(อายุ 18-24 ปี) และเจนวาย
ตอนต้น (อายุ 25-34 ปี) ประมาณ 1 ใน 4 ตอบว่า “คิดว่าไป
หรือไปแน่นอน” ขณะที่ อีกมากกว่าครึ่ง ยังคง “ไม่แน่ใจ” ซึ่งทั้ง
สองกลุม่ คำ�ตอบนี้ คิดเป็นสัดส่วนทีส่ งู กว่าคำ�ตอบของคนทำ�งาน
ในเจนอื่นๆ ทั้งเจนเอกซ์และเบบี้บูม อย่างเห็นได้ชัด จากการ
วิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยข้อมูลชุดเดียวกัน เฉพาะในกลุม่ คนทำ�งาน
เจนวาย (N=7,301 คน) ระหว่างกลุ่มที่เลือกที่จะไป และเลือกที่
จะอยูก่ บั องค์กร พบว่า ความพึงพอใจในงานทีท่ � 
ำ (เกีย่ วกับความ
สนใจและความท้าทายของงาน การมีบทบาทการตัดสินใจในงาน
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับงาน) ความพึงพอใจ
ในบทบาทการสนับสนุนจากองค์กร (เช่น โอกาสในการพัฒนา
ทักษะความรู้ และการสนับสนุนด้านสวัสดิการ สิทธิประโยชน์
ต่างๆ) ความรูส้ กึ เป็นเจ้าของร่วมในองค์กร และ ปัจจัยสมดุลแห่ง
ชีวิต โดยเฉพาะในมิติชีวิตส่วนตัว (หมายเหตุ ในการวิเคราะห์มี
การพิจารณาถึงปัจจัยสมดุลแห่งชีวิตในมิติครอบครัวและสังคม
ด้วย) เป็นตัวแปรเชิงบวกที่สำ�คัญที่จะทำ�ให้คนเจนวายเลือก
“อยู่” มากกว่าที่จะเลือกที่ “ไป” จากองค์กรที่ทำ�งานในปัจจุบัน
ในมุมหนึ่ง อาจเป็นไปได้ว่า มีแนวโน้มที่สูงกว่าอยู่แล้วใน
คนทำ�งานกลุ่มที่อายุยังน้อย ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
เจเนอเรชัน่ แต่ในอีกมุมหนึง่ ผลการ
ศึกษานี้ ก็เป็นสัญญาณเตือนให้กับ
องค์กรต่างๆ ที่ต้องทำ�ความเข้าใจ
คนทำ�งานเจนวายให้มากขึ้น เพื่อ
ปรับตัวและสามารถดึงคนทำ�งานใน
รุ่นประชากรนี้ ให้อยู่ ในที่ทำ�งานให้
ได้นานขึ้น โดยอยู่อย่างเต็มใจ และ
ตั้งใจทุ่มเททำ�งานให้แก่องค์กรอย่าง
เต็มกำ�ลังสามารถ...
aaaaaaaaa

ที่มา (รูป 1) ข้อมูลจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583, (สำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556); (รูป 2) คำ�นวณจากฐานข้อมูลโครงการโครงการจับตาสถานการณ์
ความสุขคนทำ�งานในประเทศไทย เฉพาะปี 2556 (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2556)
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

จรัมพร โห้ลำ�ยอง

charamporn.hol@mahidol.ac.th

รักลูก...ต้องปล่อยให้ลูกน้อยไปไหนมาไหนเอง จริงหรือ?

ดิฉันได้มี โอกาสไปสระบุรี ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา และได้
เห็นภาพที่ทำ�ให้รู้สึกสุขใจ คือ ภาพพ่อแม่และลูกน้อยสองคน
ซ้อนมอเตอร์ ไซค์คันเดียวกัน ขี่ตะลุยฝุ่นดินคลุ้งเพื่อพาลูกไปส่ง
โรงเรียนที่อยู่ ในอำ�เภอข้างเคียง ในความจริงแล้วก็ ไม่ ใช่ภาพที่
แปลกพิสดารอะไร แต่ภาพที่เห็นทำ�ให้รู้สึกได้ถึงความรัก ความ
อบอุ่นในครอบครัว การได้ ใช้เวลาร่วมกัน และความรู้สึกว่า
เด็กน้อยทั้งสองมีพ่อแม่คุ้มครองดูแล เขาคงจะเติบโตอย่าง
ปลอดภัยและมีสวัสดิภาพที่ดี
แต่งานวิจัยจากฝั่งยุโรปกลับไม่ได้เห็นด้วยกับสมมุติฐานนี้
เลย หากนักวิจัยจากประเทศอังกฤษเดินทางไปด้วยกันที่สระบุรี
เขาจะบอกว่าพ่อแม่สองคนนี้ควรจะจอดมอเตอร์ ไซค์ ไว้ที่บ้าน
และปล่อยให้คุณลูก 7 ขวบและ 9 ขวบ นั่งรถสองแถว แล้ว
วิ่งข้ามถนนเข้าโรงเรียนเอง เพื่อจะได้ ไม่ลิดรอนสิทธิเด็ก และ
ส่งเสริมให้เด็กมีสวัสดิภาพที่ดี
งานวิ จั ย ด้ า นเด็ ก ของศู น ย์ ศึ ก ษานโยบาย มหาวิ ท ยาลั ย
เวสมินส์เตอร์ ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า การปล่อย
ให้เด็กได้มีอิสระไปไหนมาไหนเอง เช่น การเดินทางไปโรงเรียน
เอง การไปเที่ยวบ้านเพื่อนเอง เป็นต้น จะช่วยส่งเสริมสภาวะ
ร่างกายเด็กให้แข็งแรงคล่องแคล่ว รู้จักการเข้าสังคม ส่งเสริม
ภาวะสุขภาพจิตได้ดขี น้ึ และช่วยให้เด็กดูดดื่มความรูส้ กึ อิสรเสรี
ผ่านการเล่นที่มีอิสระอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นองค์
ประกอบสำ�คัญของสวัสดิภาพทั้งปัจจุบันและอนาคตของเด็ก  
งานวิจัยนี้พบว่า พ่อแม่ชาวอังกฤษนิยมไปส่งลูกไปโรงเรียนมาก
ขึน้ ในยุคปัจจุบนั เมื่อเทียบกับเมื่อ 30 ปีทผี่ า่ นมา ปรากฏการณ์นดี้ ู
จะเป็นทีน่ า่ กังวลสำ�หรับชาวอังกฤษ เพราะแย่แล้ว! ชาวเยอรมัน
เขาปล่อยให้ลูกไปโรงเรียนเอง นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นอื่นๆ ของ
ศูนย์ศึกษานโยบาย ก็ดูจะมีทิศทางเดียวกัน ดังเช่น งานศึกษาใน
ปี พ.ศ. 2558 ที่เปรียบเทียบ 16 ประเทศ ถึงความเคร่งครัดใน
การให้อสิ ระกับลูกของพ่อแม่ พบว่า พ่อแม่ในประเทศแอฟริกาใต้
ดูจะเฮี้ยบกับลูกเสียเหลือเกิน ที่ ไม่ยอมให้เด็กน้อยข้ามถนนเอง
คนเดียว
การสนั บ สนุ น เรื่ อ ง
อิ ส ระในการเดิ น ทางนี้
ไม่ได้จำ�กัดเฉพาะในกลุ่ม
นั ก วิ จั ย อั ง กฤษเท่ า นั้ น
แต่ ถื อ เป็ น ความเชื่ อ
ระดั บ นานาชาติ เ ลยที
เดียว เพราะเป็นประเด็น
สำ � คั ญ ที่ ถู ก บรรจุ ไ ว้ ใน
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ
เด็ก (United Nations
Convention on the
Right of the Child 1989) แต่ถ้าย้อนกลับ

มองสภาพแวดล้อมในประเทศไทย ผู้ปกครองไทยคงเป็นกังวล
อย่างมากหากจะต้องปล่อยลูกเล็กไปโรงเรียนเอง หรือข้ามถนน
เอง เพราะสถิติอุบัติเหตุการจราจรของประเทศไทยมีแนวโน้ม
สูงขึ้น (ภาพที่ 1) จะมีรถสักกี่คันที่จะหยุดนิ่งอย่างใจเย็น รอ
ให้หนูน้อยเดินข้ามถนนไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย นอกจากนี้
สถานการณ์เด็กหายก็เป็นอีกปัญหาใหญ่ของสังคมไทย ซึ่งสถิติ
เด็กหายเพิ่มขึ้นทุกปี (ภาพที่ 2) โดยเฉพาะในปีปัจจุบัน พบว่ามี
เด็กอายุ 0 -15 ปีหาย มากถึง 371 คน มูลนิธิกระจกเงารายงาน
ว่า สถานที่ที่พบว่าเด็กหายมากที่สุดคือ พื้นที่หน้าโรงเรียน หรือ
สถานศึกษาของบุตรหลาน
ความปลอดภัยบนท้องถนน ความปลอดภัยบริเวณโรงเรียน
และสถานศึกษา สภาพแวดล้อมในชุมชน การวางผังเมือง และ
การดูแลตรวจตราของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ล้วนเป็นนโยบายที่มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการ สุขภาพจิต โอกาสที่จะได้เล่น และเติบโต
อย่างอิสระเสรีของเด็ก การมอบสิทธิที่เด็กพึงได้คงไม่ได้ขึ้นอยู่
กับพ่อแม่เท่านั้น แต่คงต้องพึ่งบารมีของผู้ ใหญ่ของบ้านเมือง
เป็นสำ�คัญ
ภาพที่ 1. สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบกในประเทศไทย
พ.ศ. 2549-2556

ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ (http://service.nso.go.th/)

ภาพที่ 2. แผนภู มิ แ สดงจำ � นวนผู้ สู ญ หายอายุ 0-15 ปี
พ.ศ. 2524- 2558

ทีม่ า: ศูนย์ขอ้ มูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ WWW.BACKTOHOME.ORG
aaaaaaaaa
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นานาสาระประชากร

ปราโมทย์ ประสาทกุล
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90 ปีศาสตราจารย์ อารี วัลยะเสวี: 90 ปีของการเปลี่ยนผ่านประชากร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ปฐม
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผูอ้ �ำ นวยการ
ท่านแรกแห่งสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ปฐมคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปูชนียบุคคลแห่งวงการโภชนาการ

ในโอกาสวันเกิดที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี
วัลยะเสวี มีอายุครบ 90 ปี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิ บ ดี ไ ด้ จั ด ให้ มี “งานสั ป ดาห์ 90 ปี อารี วั ล ยะเสวี
ปฐมคณบดี ปูชนียบุคคล” ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2558
เพื่อแสดงมุทิตาจิตและรำ�ลึกในพระคุณของท่าน
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 วันแรกของงาน ทางคณะผู้จัด
งานได้เชิญผมให้เป็นผู้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจสังคมไทย”1 นับเป็นเกียรติอย่างยิง่
สำ�หรับผม
ในการอภิ ป รายวั น นั้ น ผมเรี ย กศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ
นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ว่า “ท่านอาจารย์อารีฯ”
ท่านอาจารย์อารีฯ เกิดวันที่ 20 ตุลาคม 2468 ท่านจึงเกิดใน
แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชการที่ 62 จนถึง
วันนี้จึงนับได้ว่าท่านเป็น “คนสี่แผ่นดิน”
ในช่วงเวลา 90 ปี ของท่านอาจารย์อารีฯ ประชากร เศรษฐกิจ
และสังคมไทยได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก โครงสร้างประชากรจาก
ที่เคยเป็น “ประชากรเยาว์วัย” เมื่อ 90 ปีก่อนได้เปลี่ยนผ่านมา
เป็น “ประชากรสูงวัย” ในวันนี้ เศรษฐกิจที่เคยอาศัยเกษตรกรรม
เป็นหลักกลายเป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประเทศไทยมีรายได้
จากการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับต้นๆ เราผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นจำ�นวนเงินนับล้านล้านบาท
สังคมที่เคยเป็นชนบทได้กลายเป็นสังคมเมือง วิถีชีวิตของคนไทย
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ประชากรสยามเมื่อปี 2468 ปีท่ีท่าน
อาจารย์อารีฯ เกิด
เมื่อ 90 ปีก่อน ในปี 2468 ปีที่ท่านอาจารย์
อารีฯเกิด ประชากรของสยามประเทศ3 มี
อยู่เพียงประมาณ 10 ล้านคน ครึ่งหนึ่งของ
ประชากรขณะนั้นเป็นเด็กในวัยอุ้ม (อายุต่ำ�
กว่า 2 ปี) วัยจูง (2-3 ปี) วัยแล่น (4-10 ปี)
และวัยรุ่น (11-17 ปี) ประชากรวัยเด็กที่อายุ
ต่ำ�กว่า 15 ปี มีอยู่ราวร้อยละ 45 ของประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุ
ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่า “คนชรา” มีอยู่น้อยมาก เพียงไม่ถึงร้อยละ 2
หรือประมาณ 2 แสนคน ประชากรสยามในปีที่ท่านอาจารย์อารีฯ
เกิด นับว่าเป็น “ประชากรเยาว์วัย”
การที่ยังเป็นประชากรเยาว์วัยในช่วงเวลานั้น ทำ�ให้เราพอ
ประมาณได้ว่า อัตราเกิดของชาวสยามยังอยู่ ในระดับสูง เพราะ
เป็นอัตราเกิดตามธรรมชาติ วิธีการคุมกำ�เนิดยังไม่แพร่หลาย
คนทั่วไปยังมีค่านิยมของการมีลูกมาก อัตราเกิดตามธรรมชาติจะ
สูงประมาณ 35 ต่อประชากร 1,000 คน จึงคาดประมาณได้ว่า
มีเด็กเกิดปีเดียวกับท่านอาจารย์อารีฯ ราว 4 แสนคน แต่เด็กทีเ่ กิด
มากก็ตายตัง้ แต่ยงั เป็นทารกและเด็กเป็นจำ�นวนมากเช่นกัน อัตรา
ตายทารก (จำ�นวนการตายก่อนทีจ่ ะมีอายุครบขวบต่อการเกิดมีชพี
1,000 คน) ไม่นา่ จะต่�ำ กว่า 100 หมายความว่า มีทารกตายก่อนอายุ
ครบขวบมากถึงร้อยละ 10 ของการเกิดมีชพี หรือ มีทารกตายในปี
นั้นอย่างน้อย 40,000 ราย การที่สยามมีอัตราตายของทารกและ
เด็กทีส่ งู รวมถึงมีการตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ อีกมาก ทำ�ให้อายุ
คาดเฉลีย่ ของชาวสยามในสมัยนัน้ ไม่สงู นัก อยูท่ เี่ พียง 45 ปีเท่านัน้
ปัญหาประชากรในสมัยเมื่อท่านอาจารย์อารีฯ เพิ่งเกิดและ
ยังเป็นเด็ก อาจสะท้อนให้เห็นได้จาก พระดำ�รัสของกรมพระยา
ดำ � รงราชานุ ภ าพ ในการเปิ ด ประชุ ม แพทย์ หั ว เมื อ งเมื่ อ วั น ที่
2 ตุลาคม 2449 ว่า
“...เมืองไทยเรามีอาณาเขตกว้างขวาง แต่มีคนน้อย ถ้าจะมี
อีกสัก 5 เท่า หรือ 6 เท่าของเดี๋ยวนี้ ก็จะมีที่พอกันอยู่ ไม่อัตคัด...
ด้วยเหตุนจี้ งึ เห็นว่า จำ�นวนพลเมืองเป็นสิง่ สำ�คัญแก่บา้ นเมืองมาก
จะทำ�อย่างไรให้พลเมืองของเรามีมากขึน้ แม้รฐั บาลจะเนรมิตให้คน
มากขึ้นไม่ได้ก็จริงอยู่ แต่มีทางที่จะทำ�ได้อย่างหนึ่ง คือบำ�รุงคนที่
เกิดมาให้รอดอยู่จนเติบโตให้มาก อย่าให้ตายมากนัก...ถ้ารัฐบาล
คิ ด อ่ า นป้ อ งกั น อย่ า งใดให้ ค นตายน้ อ ยลงได้ จำ � นวนไพร่ บ้ า น
พลเมืองก็ย่อมจะมากขึ้นโดยรวดเร็ว”
ประชากรไทยเมื่อปี 2508 ปีที่ท่านอาจารย์อารีฯ เป็นปฐม
คณบดี
เมื่อท่านอาจารย์อารีฯ เป็นคณบดีคน
แรกของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ตั้งแต่ปี 2508 ในปีนี้ประชากร
ของประเทศไทยมีจำ�นวนประมาณ 30 ล้าน
คน เพิม่ จากเมื่อ 40 ปีกอ่ น 3 เท่า ประชากร
ไทยยังเยาว์วยั อยู่ จำ�นวนเด็กอายุต�่ำ กว่า 15
ปีมีอยู่ราวร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด
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ผูส้ งู อายุหรือคนอายุ 60 ปีขนึ้ ไปมีอยูไ่ ม่ถงึ ร้อยละ 5 ของประชากร
ทั้งหมด หรือคิดเป็นจำ�นวนประมาณ 1.2 ล้านคน
อายุคนไทยยืนยาวกว่าเมื่อ 40 ปีก่อนมาก คือ อายุคาดเฉลี่ย
ของคนไทยในปี 2508 อยู่ที่ประมาณ 59 ปี อัตราตายทารกก็ ได้
ลดต่ำ�ลงอย่างมากเช่นกัน คือ เหลืออยู่ราว 60 ต่อการเกิดมีชีพ
1,000 ราย
ประเด็นปัญหาประชากรได้เปลี่ยนไป ประเทศไทยที่เคยมี
ประชากรน้อยเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ 5 แสนกว่าตาราง
กิโลเมตรที่มีอยู่ ในอดีตที่ต้องการเพิ่มจำ�นวนประชากรด้วยการ
ลดอั ต ราตาย ปั ญ หาประชากรได้ ก ลายเป็ น ว่ า ประชากรของ
ประเทศไทยเพิ่มเร็วเกินไปเสียแล้ว อัตราตายที่ต่ำ�ลง ในขณะที่
อัตราเกิดยังสูงอยู่ ทำ�ให้อัตราเพิ่มประชากรสูงมากถึงประมาณ
ร้อยละ 3 ต่อปี อัตราเพิ่มประชากรสูงขนาดนี้สามารถทำ�ให้
ประชากรเพิ่มเป็นเท่าตัวภายในเวลาเพียง 23 ปีเท่านั้น
ในช่วงระหว่างปี 2506-2526 มีเด็กเกิดในประเทศไทยปีละเกิน
กว่า 1 ล้านคน ในปี 2508 ทีค่ ณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เริม่ รับนักศึกษาเป็นรุน่ แรก มีเด็กเกิด 1 ล้าน 1 แสนคน ในปี 2512
มีเด็กเกิดในประเทศไทยมากสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ คือ 1 ล้าน 2 แสนคน  
คนรุน่ ทีเ่ กิดระหว่างปี 2506-2526 นี้ เรียกว่า “ประชากรรุน่ เกิดล้าน”
หรืออาจเรียกว่าเป็น “สึนามิประชากร” ซึง่ ในปีน้ี (2558) คนเกิดรุน่ นี้
มีอายุ 32-52 ปี นับเป็นคลื่นประชากรที่ใหญ่มากที่กำ�ลังเคลื่อนตัว
เข้าสู่วัยสูงอายุและจะเป็นผู้สูงอายุเต็มตัวในไม่ช้านี้
ในช่วงทศวรรษนัน้ ตามหมูบ่ า้ นต่างๆ จะเห็นเด็กเล็กเต็มไปหมด
ท่านอาจารย์อารีฯ ลงไปศึกษาวิจัยโภชนาการของชาวบ้านที่
บ้านหนองไฮ จังหวัดอุบลราชธานี จนพบสาเหตุของการเป็นนิ่ว
ในกระเพาะปัสสาวะของชาวบ้าน ก็คงได้เห็นเด็กในหมู่บ้านเป็น
จำ�นวนมาก โภชนาการของเด็กๆ จึงเป็นปัญหาสำ�คัญของประชากร
ที่อยู่ในชนบทห่างไกลในสมัยนั้น
ในช่วงเวลานั้นมีการพูดกันมากถึงอัตราเพิ่มประชากรที่สูงมาก
รัฐบาล นักพัฒนาและนักวิชาการพูดกันมากถึงเรื่องนี้ ในที่สุด
คณะรัฐมนตรี ในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ประกาศนโยบาย
ประชากร มื่อวันที่ 17 มีนาคม 2513 ให้ประเทศไทยชะลออัตราเพิม่
ประชากรที่สูงมาก ด้วยการส่งเสริมให้คู่สมรสวางแผนครอบครัว
จากนัน้ ประเทศไทยก็มีโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ ส่งเสริม
การคุมกำ�เนิดด้วยวิธีต่างๆ ตั้งแต่ยาเม็ดคุมกำ�เนิด ใส่ห่วงอนามัย
การทำ�หมันหญิง หมันชาย งานวางแผนครอบครัวของประเทศไทย
ประสบความสำ�เร็จอย่างดียิ่งจนเป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วโลก

ปัจจุบันประชากรไทยไม่รวมแรงงานข้าม
ชาติ 65 ล้านคน มีจำ�นวนที่ค่อนข้างคงตัวแล้ว
ไม่เพิ่มมากนัก ขณะนี้อัตราเพิ่มประชากรไทย
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.5 ต่อปี และมีแนวโน้ม
ว่าอัตราเพิม่ จะชะลอลงไปอีกจนถึงขัน้ ติดลบใน
อีกสิบกว่าปีข้างหน้า
ประชากรที่เคยเยาว์วัยก็สูงวัยขึ้นอย่างมาก เนื่องจากในระยะ
เวลา 20-30 ปีที่ผ่านมา มีเด็กเกิดน้อยลง คนไทยรุ่นใหม่อยู่เป็น
โสดกันมากขึน้ และทีแ่ ต่งงานกันแล้วก็มลี กู กันน้อยลง วิถชี วี ติ ของ
คนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปทำ�ให้ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง ปัจจุบัน
ครัวเรือนมีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 3 คนเท่านั้น
การที่เด็กเกิดน้อยลงทำ�ให้ฐานพีระมิดประชากรแคบลง มีเด็ก
คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงอย่างมาก เด็กอายุต่ำ�กว่า 15 ปีขณะนี้มี
ไม่ถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไปมีจำ�นวนมากถึง 10 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16
ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยในปีที่ท่านอาจารย์อารีฯ มีอายุ
90 ปี ได้กลายเป็น “สังคมสูงวัย” แล้ว และกำ�ลังจะเป็น “สังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์” ในอีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้า
ตั้งแต่ปี 2468 ปีที่ท่านอาจารย์อารีฯ เกิด ถึงปี 2558 เมื่อท่าน
อาจารย์อารีฯ มีอายุ 90 ปี เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านทาง
ประชากร จากประชากรทีม่ ีโครงสร้างอายุเป็น “ประชากรเยาว์วยั ”
ได้กลายเป็น “ประชากรสูงวัย” การเปลีย่ นผ่านทางประชากรนีเ้ กิด
ขึ้นพร้อมๆ กับการเปลี่ยนผ่านด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพอนามัย โภชนาการ ฯลฯ

หากเราจะลองวาดภาพสังคมไทยเมื่อ 90 ปีก่อนแล้วนำ�มา
เปรียบเทียบกับภาพสังคมไทยในวันนีก้ จ็ ะเห็นความแตกต่างอัน
ย้อนไปในช่วงที่ท่านอาจารย์อารีฯ เกิด รัฐบาลของประเทศ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร เศรษฐกิจ
สยามยังต้องการให้ประชากรเพิ่มจำ�นวนขึ้นโดยการลดอัตราตาย และสังคมไทยได้อย่างชัดเจน
มาถึงในช่วงทศวรรษที่ 2500 ปัญหาประชากรได้เปลีย่ นไปจากการ
“บูชาจะปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง
ที่ประชากรมีน้อยเกินไปเพราะตายมาก เป็นประชากรเพิ่มเร็วเกิน
บู
ชาคนที่ควรบูชา คือมงคลอันสูงสุด
ไปเพราะเกิดมาก
ขอบูชาศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี
ประชากรไทยเมื่อปี 2558 ปีทที่ า่ นอาจารย์อารีฯ มีอายุครบ
ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูง”
90 ปี
1
หัวข้อใหญ่คือ “โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปกับปัญหาโภชนาการ
วันเวลาผ่านไปมาถึงเมื่อท่านอาจารย์อารีฯ มีอายุ 90 ปี ในปี
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง” อภิปรายร่วมกับ ศาสตราจารย์ นพ.วิชยั เอกพลากร “ปัญหา
โภชนาการทีเ่ ปลีย่ นแปลง” และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
2558 นี้ ประชากรทีเ่ คยเยาว์วยั ได้มอี ายุสงู ขึน้ จนประเทศไทยกลาย
องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)”
เป็น “สังคมสูงวัย” ไปแล้ว ในปี 2558 นี้ ประเทศไทยมีประชากร 2 “แนวทางป้
รัชกาลที่ 6 ครองราชย์ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2453 ถึง 21 พฤศจิกายน
ทั้งหมด 68 ล้านคน เป็นคนสัญชาติไทยและไม่ ใช่สัญชาติไทย
2468
แต่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร 65 ล้านคน และมีคนต่างชาติ 3 ประเทศไทยเปลี่ยนชื่อจากสยาม เมื่อปี 2482
ซึง่ ส่วนมากเป็นแรงงานย้ายถิน่ จากประเทศเพื่อนบ้านอีกประมาณ
aaaaaaaaa
3 ล้านคน
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

รางวัลอีกโนเบล ครั้งที่ 25

เนื่องจากรางวัลอีกโนเบลเป็นรางวัลล้อเลียน รายการใน แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สินามิ และไฟป่า ที่ตนเองสามารถ
พิ ธี แจกรางวัลจึงไม่ธรรมดา เช่น สุนทรพจน์ต้อนรับที่องค์ปาฐก รอดชีวิตมาได้
กล่าวว่า “ยินดีตอ้ นรับ” (welcome) 3 ครัง้ สุนทรพจน์ปดิ ทีก่ ล่าวว่า
สาขาเศรษฐศาสตร์ มอบให้กบั กองบังคับการตำ�รวจนครบาล
“ลาก่อน” (goodbye) 3 ครั้ง และรายการที่ผู้ชมมีส่วนร่วม คือ
ของประเทศไทย
ที่เสนอให้เงินเพิ่มพิเศษกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
การปาเครื่องบินกระดาษ (ดังรูป) เป็นต้น
ถ้าตำ�รวจผู้นั้นที่ ไม่ยอมรับสินบน
เพราะรางวัลอีกโนเบลเป็นรางวัลทีม่ แี ต่กล่อง ผู้ ได้รบั รางวัลจึง
สาขาแพทย์ศาสตร์ มอบให้กับนักวิจัย 2 กลุ่ม คือ นักวิจัย
ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ในการเดินทางไปรับรางวัล อย่างไรก็ตาม
จากประเทศญี
่ปุ่น ( Hajime Kimata) กับกลุ่มนักวิจัยจากประเทศ
ผู้ ได้รับรางวัลส่วนใหญ่ก็ยินดีที่จะไปรับด้วยตนเอง เพราะผู้มอบ
รางวัลเป็นผู้ ได้รบั รางวัลโนเบล (จริง) แต่ถา้ ไปไม่ได้ ก็จะส่งตัวแทน สโลวาเกี ย สหรั ฐ อเมริ ก า สหราชอาณาจั ก ร และเยอรมั น
ไปรับหรือส่งสารตอบรับ แต่บางปีกจ็ ะมีรางวัลทีย่ ดั เยียดให้ (รางวัล (Jaroslava Durdiakova, Peter Celec, Natalia Kamodyova
ทีผ่ ู้ได้รบั ไม่ไปรับเอง ไม่สง่ ตัวแทน หรือไม่สง่ สารตอบรับ) ลองทายว่า Tatiana Sedla kova, Gabriela Repiska, Barbara Sviezena
และ Gabriel Minarik) ที่ ได้ทำ�วิจัยทดลองเพื่อศึกษาประโยชน์
รางวัลยัดเยียดปีนี้เป็นรางวัลไหน (ดูคำ�เฉลยท้ายบทความ)
และผลลัพธ์ทางชีวเวช (biomedical) ของการจูบอย่างดูดดื่ม
(และกิจกรรมทางเพศอื่นๆ)
สาขาคณิตศาสตร์ มอบให้แก่นักวิจัยจากประเทศออสเตรีย
และเยอรมัน (Elisabeth Oberzaucher และ Karl Grammer) ที่
ใช้เทคนิควิธที างคณิตศาสตร์ เพื่อหาคำ�ตอบว่า สุลต่านอิส มาส์ บิน
ชาลิฟ (ผูก้ ระหายเลือด) แห่งโมร็อกโก ทำ�อย่างไร จึงได้มีโอรสและ
ธิดาถึง 888 คน ในเวลาเพียง 31 ปี (จากปี ค.ศ. 1697 ถึง 1727)

ผู้เข้าร่วมพิธีกำ�ลังปาเครื่องบินกระดาษใส่เป้ากลางเวที
รางวัลอีกโนเบลในสาขาต่างๆ ของปีนี้ ได้แก่
สาขาเคมี มอบให้แก่นักวิจัยจากประเทศออสเตรเลีย 2 คน
(Callum Ormonde กับ Colin Raston) และจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา 9 คน (Tom Yuan, Stephan Kudlacek, Sameeran
Kunche, Joshua N. Smith, William A. Brown, Kaitlin
Pugliese, Tivoli Olsen, Mariam Iftikhar และ Gregory Weiss)
ที่ ได้คิดค้นกรรมวิธีทางเคมีย้อนรอย ที่ทำ�ให้ ไข่ต้มย้อนกลับเป็น
ไข่ไม่ต้ม (ไข่ขาวและไข่แดงจากที่แข็งกลายเป็นเหลว)

สาขาชี ว วิ ท ยา มอบให้ แ ก่ นั ก วิ จั ย จากประเทศชิ ลี และ
สหรัฐอเมริกา (Bruno Grossi, Omar Larach, Mauricio Canals,
Rodrigo A. Vasquez และ Jose Iriarte-Diaz) จากผลงานวิจยั เชิง
สังเกตที่สรุปว่า ไก่ที่มีท่อนไม้ผูกติดกับก้น จะเดินเหมือนไดโนเสาร์
สาขาเวชศาสตร์ชันสูตร (Diagnostic Medicine) มอบให้แก่
นักวิจัยจากประเทศคานาดา นิวซีแลนด์ บาห์เรน จีน ซีเรีย และ
สหราชอาณาจักร (Diallah Karim, Anthony Harnden, Nigel
D’Souza, Andrew Huang, Abdel Kader Allouni, Helen
Ashdown, Richard J. Stevens และ Simon Kreckler) ที่ ได้
สามารถกำ�หนดได้ว่า ระดับความอักเสบของไส้ติ่ง สามารถวัด
ได้จากความเจ็บปวดของคนไข้ ที่ขับรถผ่านเครื่องชลอความเร็ว
บนถนน (speed bump)

สาขาสรีรศาสตร์ (Physiology) และกีฏวิทยา (Entomology)
เป็นรางวัลที่ ได้รับร่วมกันของนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา
2 คน คือ Justin Schmidt ผู้สร้าง “ดัชนีความเจ็บปวดเมื่อถูก
แมลงต่อยของชมิดท์” (Schmidt Sting Pain Index) อันเป็น
มาตรวัดความเจ็บปวดของคน เมื่อถูกแมลงแต่ละชนิดต่อย กับ
Michael L. Smith ผูน้ �ำ ดัชนีน้ี ไปใช้กบั ตนเอง โดยให้ผง้ึ ต่อยตาม
สาขาวรรณคดี มอบให้แก่นักวิจัยจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ส่วนต่างๆ ของร่างกายตน (25 แห่ง) เพื่อจะได้รู้ว่า ส่วนไหนเ
เบลเยียม และออสเตรเลีย (Mark Dingemanse, Francisco จ็บปวดน้อยที่สุด (คือ ศีรษะ นิ้วเท้ากลาง และต้นแขน) ส่วนไหน
Torreira และNick J. Enfield) ที่ ได้ค้นพบคำ�ว่า “หือ?” (huh?) เจ็บปวดมากที่สุด (คือ รูจมูก ริมฝีปากบน และจู๋)
หรือคำ�อื่นที่ใกล้เคียง เป็นคำ�มีอยู่ในทุกภาษาของมนุษย์ ในโลก
คำ�เฉลย: รางวัลยัดเยียดปีนี้คือ รางวัลสาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาการบริหารจัดการ มอบให้แก่นักวิจัยจากประเทศอิตาลี
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลสำ�หรับงานวิจยั “ทีท่ �ำ ให้หวั เราะก่อนคิด”
สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ( Gennaro Bernile, Vineet
Bhagwat และ P. Raghavendra Rau) สำ�หรับรายงานวิจัยที่
aaaaaaaaa
พบว่า ผู้นำ�ทางธุรกิจหลายคนได้พัฒนาความกล้าได้กล้าเสียมา
ตั้งแต่วัยเด็ก เนื่องจากมีประสบการณ์ตรงจากภัยธรรมชาติ ได้แก่
สาขาฟิสิกส์ มอบให้แก่นักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ไต้หวัน (Patricia Yang, David Hu, Jonathan Pham และ
Jerome Choo) ที่ ได้ทดสอบหลักการณ์ทางชีววิทยาว่า สัตว์ที่
เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ ใหญ่หรือเล็ก เช่น
ช้าง กับแมว จะใช้เวลาฉี่ราว 21 วินาทีเท่ากัน (พิสัย 13 วินาที)
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.ac.th

สายเกินไปหรือไม่ กับการยกเลิกนโยบาย “ลูกคนเดียว” ของจีน

เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้
ประกาศยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวที่มีบังคับใช้มากว่า 30 ปี1
และอนุญาตให้คู่สมรสมีลูกได้ 2 คน การยกเลิกนโยบายลูกคน
เดียวถือเป็นข่าวใหญ่ เนื่องจากนโยบายนี้ ได้รบั การวิจารณ์อย่าง
หนักมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นในแง่ประชากรศาสตร์ที่เล็งเห็น
ว่านโยบายนี้จะสร้างปัญหาทางโครงสร้างอายุประชากร หรือใน
แง่สิทธิมนุษยชนที่มองว่านโยบายนี้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคู่
สามีภรรยา
หากมองย้อนกลับไปกว่า 30 ปีที่แล้ว ในช่วงที่รัฐบาลจีน
เพิ่งริเริ่มนโยบายลูกคนเดียว ในช่วงนั้นรัฐบาลจีนมุ่งมั่นที่จะ
นำ�พาประเทศให้เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และมองว่า
อุปสรรคสำ�คัญต่อการพัฒนาคือการมีประชากรทีม่ ากเกินไป การ
ควบคุมจำ�นวนประชากรจึงเป็นมาตรการที่รัฐบาลเห็นว่าจำ�เป็น
อย่างยิ่งเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากประชากรที่มากจนล้นประเทศ
ได้ นโยบายลูกคนเดียวจึงได้ถือกำ�เนิดขึ้นมาเพื่อควบคุมจำ�นวน
ประชากร และจากการบังคับใช้นโยบายนี้มาอย่างยาวนาน
รัฐบาลจีนคาดว่าได้ปอ้ งกันการเกิดในจีนไปแล้วถึง 400 ล้านราย

แต่การยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวภายหลังการบังคับใช้
มากว่า 30 ปี จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาทางประชากรที่จีน
กำ�ลังประสบอยู่ได้จริงหรือไม่ หรือว่าการยกเลิกตอนนี้จะสาย
เกินไปเสียแล้ว
ก่อนอื่นต้องท้าวความถึงช่วงก่อนที่จะเริ่มใช้นโยบายลูกคน
เดียว การเกิดของจีนในสมัยนั้นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
อยู่แล้ว จาก 2511 ถึง 2522 อัตราเจริญพันธุ์ของจีนลดลงจาก
5.87 เหลือ 2.98 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
เมื่อประกอบกับการบังคับใช้นโยบาย อัตราการเกิดจึงยิ่งลดลง
รวดเร็วยิง่ ขึน้ ดังนัน้ การเกิดทีล่ ดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงทีบ่ งั คับ
ใช้นโยบายนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายโดยตรง แต่อีก
ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเพราะแนวโน้มการเกิดของจีนไปใน
ทิศทางนั้นอยู่แล้ว การออกกฎหมายลูกคนเดียวจึงกลายเป็นตัว
เร่งทีท่ �ำ ให้จนี ต้องประสบกับปัญหาความไม่สมดุลของโครงสร้าง
อายุประชากรเร็วขึ้นกว่าเดิมและอาจรุนแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยก็
เป็นได้
ดังเช่นประเทศพัฒนาแล้วหลายๆ ประเทศ ผู้หญิงจีนใน
ปัจจุบันมี โอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ซึ่งนำ�ไปสู่การมี โอกาส
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น การมีลูกจึงกลายเป็นการสูญเสียโอกาส
ทางเศรษฐกิจมากกว่าในอดีต ดังนั้น การที่รัฐบาลจีนยกเลิก
นโยบายลูกคนเดียวในยุคที่ผู้หญิงมีความเท่าเทียมในหน้าที่การ
งานมากขึ้น จึงอาจไม่สร้างความแตกต่างให้กับอัตราการเกิดใน
จีนมากเท่าไรนัก นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการยกเลิก
นโยบายนีค้ งไม่สง่ ผลกระทบต่อการเกิดของจีนในระยะยาว เพียง
เพราะรัฐบาลอนุญาตให้คู่สามีภรรยามีลูกมากขึ้นได้นั้น ไม่ได้
หมายความว่าคู่สมรสจะมีลูกมากขึ้นตามนโยบาย

อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้นโยบายดังกล่าวมากว่า 30 ปี ส่ง
ผลให้จนี ต้องประสบกับการสูงวัยของประชากรอย่างรวดเร็วดังที่
นักวิชาการหลายท่านได้คาดการณ์ไว้ สัดส่วนประชากรวัยทำ�งาน
ในจีนลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะที่ผ่านมา ปีที่แล้วประชากรวัย
ทำ�งานของจีนมีจำ�นวนลดลง 3.71 ล้านคน และมีแนวโน้มใน
อนาคตที่จะลดลงต่อไปเรื่อยๆ ในขณะที่สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ภายใน 35 ปีข้างหน้านี้ คาดว่าประชากรจีนสูงวัย
จะมีมากถึง 440 ล้านคน (ตามการคาดประมาณขององค์การ
สหประชาชาติ) ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง
ดังนั้น การที่จีนยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวในครั้งนี้จึงอาจ
แน่นอน และนั่นคือสาเหตุสำ�คัญที่ผลักดันให้รัฐบาลจีนยอม
ไม่สร้างความแตกต่างของอัตราการมีบุตรในจีนมากนัก และคง
ยกเลิกนโยบายลูกคนเดียว
ไม่สามารถแก้ ไขความไม่สมดุลทางโครงสร้างอายุประชากรได้
แต่อย่างน้อยการยกเลิกนโยบายนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำ�คัญ และ
เป็นสัญญาณที่ดีว่ารัฐบาลจีนเริ่มตื่นตัวกับการรับมือกับปัญหา
ทางประชากรครั้งสำ�คัญครั้งนี้ สำ�หรับอนาคต มีความเป็นไปได้
อย่างยิ่งที่จีนจะต้องเริ่มออกนโยบายส่งเสริมการเกิด เช่นเดียว
กับประเทศเกิดน้อยอื่นๆ เช่น เกาหลี ใต้ ไต้หวัน หรือสิงคโปร์
เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการสูงวัยของ
ประชากรอย่างจริงจัง
1

นโยบายลูกคนเดียวของจีน มีขอ้ ยกเว้นบ้างในบางกรณี เช่น อนุญาตให้คนใน
ชนบทมีลูกคนที่สองได้หากคนแรกเป็นผู้หญิง หรืออนุญาตให้มีลูกสองคนได้
หากทั้งสามีและภรรยาเป็นลูกคนเดียวทั้งคู่
aaaaaaaaa

รูปจาก www.manager.co.th
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

ธรรมะสำ�หรับผู้บริหาร
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ บทความเรื่องนี้จึงน่าสนใจเมื่อได้อ่านแล้ว
ทำ�ให้เกิดแนวคิดการนำ� “ธรรมะ” หรือ หลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนามาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ สร้ า งบรรยากาศการทำ � งานที่ พึ ง
ประสงค์ ภายใต้บรรยากาศของการทำ�หน้าที่ตามบทบาทของ
แต่ละคน ทีเ่ ป็นอยู่ในหน่วยงาน/องค์กร คือ ผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ผู้ ใต้บังคับบัญชา หรือ ผู้ร่วมงาน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้แต่ละคนรู้จัก
“ทำ�หน้าที่” ตามบทบาทของตนได้อย่างถูกต้อง ชีวิตของผู้คน
ในหน่วยงาน/องค์กรก็จะมีความหมาย บรรยากาศในองค์กรก็
จะเป็นมิตร มีความสามัคคีรว่ มแรงร่วมใจกัน และร่มเย็นเป็นสุข
ตลอดไป ฉบับนี้จึงขอนำ�เสนอธรรมะสำ�หรับผู้บริหาร
ธรรมะสำ�หรับผู้บริหาร
เป็นหลักธรรมทีจ่ ะช่วยให้ผบู้ ริหารหรือผูบ้ งั คับบัญชา สามารถ
ปกครองดูแลผู้ ใต้บงั คับบัญชาหรือ ลูกน้องให้มคี วามสุข และมีขวัญ
กำ�ลังใจที่จะทำ�งานให้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุด โดยหลักธรรม
สำ�หรับผู้บริหาร คือ พรหมวิหาร 4 ซึ่งหมายถึง ธรรมของพรหม
ได้แก่
1. เมตตา : ความรัก หมายถึง รักที่มุ่งเพื่อปรารถนาดี
ปรารถนาให้ผอู้ นื่ เป็นสุข ผูบ้ ริหารควรมีความรัก ความปรารถนา
ต่อผู้ ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้คำ�แนะนำ�  สั่งสอน อบรมทั้งใน
เรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�งานและความประพฤติทเี่ หมาะสมและ
ดีงาม รวมถึงการใช้ผู้ ใต้บงั คับบัญชาให้เหมาะสมกับวัย งาน และ
ความถนัด
2. กรุณา : ความสงสาร หมายถึง ความปราณี ปรารถนา
ให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ผู้บริหารควรมีความกรุณาต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา
ด้วยการให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันน้�ำ ใจ หรือ สงเคราะห์ทงั้ ทาง
ด้านวัตถุ กำ�ลังกาย กำ�ลังใจ รวมถึงการจัดสรรสวัสดิการและ
ผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้ ใต้
บังคับบัญชา
3. มุทติ า : ความยินดีเมื่อผูอ้ นื่ ได้ดี หมายถึง ความปรารถนา
ให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ไม่มีจิตใจอิจฉา
ริษยา ผู้บริหารควรสนับสนุนและแสดงออกถึงความยินดีเมื่อ
ผู้ ใต้บังคับบัญชา มีความสุข หรือ มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
การงานและชีวิตครอบครัว รวมถึง การเชิดชูด้วยรางวัลและ
แบ่งปันด้วยน้ำ�ใจ
4. อุเบกขา : ความวางเฉย  หมายถึง  การวางใจเป็นกลาง  
ผูบ้ ริหารควรมีความปรารถนาดีตอ่ ผู้ ใต้บงั คับบัญชาด้วยการช่วย
เหลือให้พ้นทุกข์ มีความสุข ในทางที่ถูกต้องตามทำ�นองคลอง
ธรรม ด้วยความยุติธรรม ไม่ลำ�เอียง หรืออคติต่อผู้ ใดผู้หนึ่ง
เพราะรัก เกลียด เขลา และกลัว
ที่มา: สมควร ทรัพย์บ�ำ รุง. “ธรรมะกับการทำ�งาน” [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า
http://www.chawangcity.go.th/UserFiles/File/8.pdf  (6 พฤศจิกายน
2558)
สมชาย พุกผล “หลักธรรมสำ�หรับผูบ้ ริหาร” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
https://www.gotoknow.org/posts/281286 (6 พฤศจิกายน 2558)
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ประชากรประชุมกัน

กฤติญา สำ�อางกิจ

krittaya.sam@mahidol.ac.th

ประชุมเพศวิถีศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5
19-20 ตุลาคม 2558 สมาคมเพศวิถศี กึ ษา ร่วมด้วย สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะเพศ
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพ(สคส.) และแผนงานสุขภาวะผู้หญิง
และความเป็นธรรมทางเพศ จัดงานประชุมเพศวิถศี กึ ษา ระดับชาติ ครัง้ ที่ 5
หัวข้อ รัฐ/ประหาร/เพศ (State Suffocating Sexuality ) หรือ สาธารณะ
รัฐ เซ็กส์ ภาคสอง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
ประชุมครั้งนี้ มีการจัดเสวนาโต๊ะกลมประเด็นรัฐ/ประหาร/เพศ โดย
รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งเสริมสัมพันธ์ รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล คุณทราย
เจริญปุระ พระชายวรธัมโม และ คุณมีนา ดวงราษี และ การจัดปาฐกถา
ประเด็นประชาธิปไตย เพศวิถี ณ ชายขอบ โดย อ.อวยพร เขื่อนแก้ว และ
อ.เคท ครั้งพิบูลย์ นอกจากนี้ ยังมีการฉายภาพยนตร์และเสวนาเกี่ยวกับ
เพศวิถีที่เลือกสรร เรื่อง GAYBY BABY ซึ่งจัดฉายครั้งแรกในไทย โดย
มีนักกิจกรรม นักปฏิบัติ นักวิชาการ และนักเคลื่อนไหวทางสังคมประเด็น
เพศภาวะและเพศวิถี ในสังคมไทย 27 องค์กร มาร่วมประชุมครัง้ นี้ จำ�นวน
ทั้งสิ้น 379 คน www.ssa.ipsr.mahidol.ac.th
เสวนาพิเศษ How to Get Published
20 ตุลาคม 2558 กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) จัดเสวนา
พิเศษ “How to Get Published” มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ
ให้เกียรติเป็นวิทยากร ได้แก่ Dr.Bill Summerskill , Dr.Kenji Shibuya
จาก The Lancet และ ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส จาก HITAP  มาร่วม
ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ ผู้ร่วมเสวนาฯ ครั้งนี้ 130 คน ณ ห้องประชาสังคม
อุดมพัฒน์ (101) ชัน้ 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม ม.มหิดล
เสวนาพิเศษ The Health Care System for Ageing Society
in 21st Century
21 ตุลาคม 2558 กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) จัดเสวนา
พิเศษ “The Health Care System for Ageing Society in 21st Century”
มีผทู้ รงคุณวุฒทิ งั้ ไทยและต่างประเทศให้เกียรติเป็นวิทยากร 6 ท่าน ได้แก่
Assoc. Prof. Dr.Churnrurtai Kanchanachitra (Thailand), Dr.Shinjiro
Nozaki (Who Kobe Centre), Dr. Kenji Shibuya (Japan), Dr.Phua Kai
Hong (Singapore), Dr.Mofijul Islam Bulbul (Bangkladesh) และ Dr.
Thongtana Permbotasi (Thailand) เพื่อมาร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์
การทำ�งานด้านผู้สูงอายุในประเทศต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ บังคลาเทศ
และไทย ผู้เร่วมเสวนาฯ ครั้งนี้ 80 คน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคาร
ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
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เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.
ipsr.mahidol.ac.th
“Sexual Values: An Analysis of Perceived Family Support and
Big Five Personalities among Thai Adolescent student in 2014”
โดย Busakorn Sangkaew, 21 ต.ค. 58
“ประสบการณ์การลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ใต้”
โดย รีนา ต๊ะดี, 4 พ.ย. 58
“Marriage in Kanchanaburi Province: Who delays, who
doesn’t?” โดย Jidapa Phonchua, 18 พ.ย. 58
“Socioeconomic Determinants on Child Mortality in
Myanmar: An Analysis of 2014 Myanmar Population and
Housing Census” โดย Min Kho Kho, 25 พ.ย. 58
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ขอแนะนำ �  รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางอาหาร
ต่ อ รู ป แบบการบริ โ ภคและสุ ข ภาพของ
คนทำ�งานในโรงงาน (The Effect of Food
Environments on the Eating Patterns
and Health of Factory Workers) โดย
มนสิการ กาญจนะจิตรา และคณะ
รายงานการวิจัยฉบับนี้ศึกษาความ
สำ � คั ญ ของสภาพแวดล้ อ มทางอาหาร
ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการรั บ ประทาน
อาหาร โดยเฉพาะในยุ ค ปั จ จุ บั น
ที่ ค นมี ค วามเร่ ง รี บ ทำ � ให้ ไ ม่ มี เ วลา
ในการเลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์
ต่ อ ร่ า งกาย งานวิ จั ย นี้ ได้ ศึ ก ษาจากคนทำ � งานในโรงงานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภค เป็น 4 ระดับ คือ 1) ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล 2) ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทางสังคม 3) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 4) ปัจจัย
ด้านมหภาค เช่น การตลาดด้านอาหาร ระบบเศรษฐกิจ และโฆษณา
เป็นต้น ผลจากการวิจัยพบว่าการให้ความรู้ด้านโภชนาการเพียงอย่าง
เดียวไม่เพียงพอต่อการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร
แต่จำ�เป็นต้องมีการจัดการในระดับสภาพแวดล้อมด้วย
ท่านใดสนใจติดต่อขอรับหนังสือได้ท:ี่ โครงการเผยแพร่ขา่ วสารและ
การศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  โทร. 02 44102014 ต่อ 100  หรือ download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.
ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx?Year=2015
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สถิติน่ารู้

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

ครั้งแรกในประเทศไทย
ในการสำ�รวจศตวรรษิกชนคนร้อยปี

นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่จะมีการสำ�รวจจำ�นวน
ศตวรรษิ ก ชน หรื อ ประชากรที่ มี อ ายุ 100 ปี ขึ้ น ไป ทั้ ง นี้
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม กำ�ลังดำ�เนินงานโครงการ
“การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปี ในประเทศไทย” ขึ้น โดยมี
หน่วยงานจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วม
เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการศึกษาฯ ด้วย เนื่องจากเป็นหน่วยงานทีม่ ี
ความเกีย่ วข้องกับระบบทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครองโดยตรง
โครงการศึกษาฯ นี้ จะทำ�ให้ทราบถึง
ขนาด โครงสร้างอายุและเพศ และ
การกระจายตัวของศตวรรษิกชนใน
ประเทศไทย รวมถึ ง สถานะทาง
สุ ข ภาพ การอยู่ อ าศั ย และผู้ ดู แ ล
ของศตวรรษิกชนไทย นอกจากนีแ้ ล้ว
การศึ ก ษานี้ ยั ง เป็ น ช่ อ งทางในการ
ช่วยปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎร
ให้มีความถูกต้องของข้อมูลมากยิ่ง
ขึ้นอีกด้วย
คุณยายทวดบุหงา เตมียบุตร
อายุ ๑๐๐ ปี
ที่มา: http://www.oknation.net/blog/
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
surasakc/2013/09/05/entry-1
แม่ร้อยปี มหิดลวันแม่ 2558
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ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทย: ปัจจัยที่ 5 ในการดำ�รงชีวิต

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำ�วันต่อคนทุกเพศทุกวัย การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งชายและหญิง
จากข้อมูลการสำ�รวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ระหว่างปี 2553-2557 ของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า สัดส่วนการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของเพศชายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.9 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 34.9 ในปี 2557 เช่นเดียวกันกับเพศหญิงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
22.8 เป็นร้อยละ 34.9 และเมื่อพิจารณาการใช้อินเทอร์เน็ตในกลุ่มอายุต่างๆ พบว่า ประชากรในกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูง
ที่สุด คือ ร้อยละ 69.7 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 6-14 ปี ร้อยละ 58.2 และในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 8.4 เท่านั้น อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า
การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่กำ�ลังก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุนั้น มีร้อยละการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้อนิ เทอร์เน็ตจากปี 2553 ถึง 2557 สูงกว่ากลุม่ อายุอนื่ ๆ นัน่ แสดงให้เห็นว่า ประชากรในกลุม่ นีเ้ ริม่ หันมาสนใจการใช้อนิ เทอร์เน็ตมากขึน้ และมีแนวโน้ม
การใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
ภาพที่ 1: ร้อยละการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทย พ.ศ.2553-2557 ตารางที่ 1: ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ต จำ�แนก
ตามกลุ่มอายุ พ.ศ.2553-2557
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แหล่งข้อมูล: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ. การสำ�รวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2553, 2554, 2555, 2556 และ
2557
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ข่าวสถาบันฯ

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c 22

ก.ย. 58 สถาบันฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานจาก The University of Public Health, Republic of
the Union of Myanmar จำ�นวน 6 ท่าน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ณ สถาบันฯ c 22-23
ก.ย. 58 รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมประชุม International Experience sharing, Discussion
on the Roadmap for HTA ณ ประเทศอินโดนีเซีย c 24 ก.ย. 58 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำ�นวย
การ พร้อมคณะ ร่วมพิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ ลานพระราชานุสาวรียฯ์ ศูนย์การเรียนรูม้ หิดล ม.มหิดล
ศาลายา c 24-25 ก.ย. 58 สถาบันฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการให้ความรูด้ า้ นสถานการณ์ โรคเรบีส์ (พิษสุนขั บ้า)
ในประเทศไทย พร้อมแสดงสถิตจิ �ำ นวนผูเ้ สียชีวติ พ.ศ. 2546-ปัจจุบนั ณ ศูนย์การเรียนรูม้ หิดล ม.มหิดล ศาลายา
c 25 ก.ย. 58 สถาบันฯ จัดงานแสดงวันมุทิตาจิต ประจำ�ปีงบประมาณ 2558 “วันวานที่พากเพียร... สู่วัย
เกษียณที่ภาคภูมิ” แด่ รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ� ผศ.ดร.ภาณี วงษ์เอก และ นายประสงค์ ธรรมบุตร ณ สถาบันฯ
รูป 1 c 2 ต.ค. 58 นักศึกษาสถาบันฯ ร่วมศึกษาดูงานเรื่อง “การจัดทำ�สำ�มะโนประชากรและเคหะ และการ
สำ�รวจระดับชาติ” ณ สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ c 2 ต.ค. 58 สถาบันฯ ต้อนรับคณะจาก National University
of Laos จำ�นวน 6 ท่าน ในโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ณ สถาบันฯ รูป 2 c 5 ต.ค. 58
สถาบันฯ จัดอบรมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำ�ปีงบประมาณ 2558 ให้แก่บุคลากร โดยเชิญวิทยากรจาก
บ.ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด (P.M.C.) เพื่อให้นำ�ความรู้ที่ ได้รับใช้ ในการดับเพลิง
และช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้นได้ ณ สถาบันฯ รูป 3 c 7-9 ต.ค. 58 อ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ร่วมประชุม Second
WHO Forum on Innovation for Aging Populations ประเทศญีป่ นุ่ c 16-17 ต.ค. 58 รศ.ดร.สุรยี พ์ ร พันพึง่
ผู้อำ�นวยการ และ น.ส.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ ร่วมประชุม 4th EURA-NET Project Meeting ประเทศฮังการี
20 ต.ค. 58 กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) จัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “How to Get Published” โดย
มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
เทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ มีผู้เข้าร่วมเสวนาฯ จำ�นวน 130 คน ณ สถาบันฯ
c 21 ต.ค. 58 กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) จัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “The Health Care System
for Ageing Society in 21st Century” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศให้เกียรติเป็นวิทยากร
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำ�งานด้านผู้สูงอายุในประเทศต่างๆ มีผู้เข้าndร่วมเสวนาฯ จำ�นวน 80 คน
ณ สถาบันฯ c 29 ต.ค. 58 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำ�นวยการ ร่วมประชุม The 2 Family Policy Seminar
in Asia and the Pacific at the President Hotel และเสนอผลงานเรื่อง Sole Parent Family and Its
Adjustment in the Changing World ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี c 2 พ.ย. 58 รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
พร้อมคณะ จัดอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง “Vital Statistics” ให้แก่นักวิชาการชาวต่างประเทศ จำ�นวน 4
ท่าน จาก Ministry of Public Health, Afghanistan ณ สถาบันฯ c 2 พ.ย. 58 สถาบันฯ ต้อนรับอธิการบดี
และคณะผูบ้ ริหาร ม.มหิดล ในการจัดทำ�ข้อตกลงการปฏิบตั งิ านของส่วนงาน (PA)
ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ณ สถาบันฯ c 2-3 พ.ย. 58 รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ร่วมประชุม 143rd APHA Annual Meeting
and Exposition in Chicago, IL และเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Barriers to Health
In All Policies: Policy-implementation gaps on a total ban on chrysotile asbestos in Thailand
ประเทศสหรัฐอเมริกา c 6 พ.ย. 58 สถาบันฯ จัดงานวันครบรอบ 44 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดพิธีสักการะพ่อปู่ขุนทุ่ง เซ่นไหว้เจ้าที่ ทำ�บุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
(9 รูป) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน (7 โรงเรียน) ในเขตพื้นที่ อ.พุทธมณฑล มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
บุคลากรสถาบันฯ มอบรางวัลเสนอผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ มอบรางวัลประกวดห้องทำ�งานตามประเภท 5
ส. และมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย IPSR แต่งไทย ณ สถาบันฯ รูป 4 c 6 พ.ย. 58 คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของสถาบันฯ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมในคน ม.มหิดล จัดอบรมเรื่อง “จริยธรรมการ
วิจยั สำ�หรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์” ให้แก่บคุ ลากร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำ�เนินงาน
ด้านจริยธรรมการวิจยั มีผเู้ ข้าร่วมอบรมพร้อมรับประกาศนียบัตร จำ�นวน 60 คน ณ สถาบันฯ c 9-14 พ.ย. 58
รศ.ดร.สุรยี พ์ ร พันพึ่ง ผู้อำ�นวยการ พร้อมคณะ ต้อนรับคณะชาวต่างประเทศ จำ�นวน 10 ท่าน จาก Ministry
of Health, Sri Lanka ในการเข้าศึกษาดูงานด้านโภชนาการ และสาธารณสุขของประเทศไทย ณ สถาบันฯ
c 10-12 พ.ย 58 ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา ร่วมประชุม : Migration processes in the AsiaPacific region ณ สหพันธรัฐรัสเซีย c 11-13 พ.ย. 58 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำ�นวยการ และ รศ.ดร.
อารี จำ�ปากลาย ร่วมประชุม Thirteenth INDEPTH Scientific Meeting ณ ประเทศเอธิโอเปีย c 12-13
พ.ย 58 รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ร่วมประชุม Global Health Policy Think Tanks and academic
institutions สมาพันธรัฐสวิส

ช่วยกันประหยัด

“สำ�นักงานสมัยใหม่
รถ กระดาษ น้ำ�ิ โทร ไฟ
ใช้ประหยัด”
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