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เพื่อนซี้ดีเมนเชีย
ข่ า วการหายตั ว ออกไปจากบ้ า นพั ก ในเขตลาดพร้ า วของ
ข้าราชการเกษียณอายุทา่ นหนึง่ เมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน
ที่ ผ่ า นมา นั บ เป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ร้ า งความตระหนกตกใจให้ กั บ
ครอบครัวเป็นอย่างมาก ครอบครัวได้ประกาศติดตามตัวท่านผ่าน
สื่อต่างๆ หลังจากที่ท่านหายออกไปจากบ้าน 2 วัน โชคดีที่มีคน
ขับแท็กซี่พลเมืองดี พบท่านบริเวณบางใหญ่ จึงได้ประสานงานกับ
จส. 100 นำ�ตัวท่านกลับบ้านอย่างปลอดภัย
ข้าราชการเกษียณอายุท่านนี้ยังมีร่างกายแข็งแรง สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ทุกอย่าง ด้วยวัย 82 ปี ท่านยังจำ�เรื่องราว
เกี่ยวกับตัวเองได้ มีเพียงอาการหลงลืมในบางเรื่องที่เป็นข้อจำ�กัด
ในการทำ�กิจกรรมบางอย่างในชีวิต ปัญหาสำ�คัญคือ ท่านจะอยาก
ออกไปทำ�งานนอกบ้าน แต่ท่านจำ�วิธีการเดินทางและเส้นทาง
ไม่ได้ บุตรสาวของท่านเล่าว่า ปกติจะขับรถรับ-ส่งท่านไปทำ�งาน
บางวันที่ ไม่มีคนอยู่บ้านก็จะล็อคประตูไว้ แต่บางทีท่านก็ปีนรั้ว
ออกไปได้ ในวันเกิดเหตุไม่ได้ล็อคประตูบ้าน เพราะเกรงว่าถ้าท่าน
ปีนรั้วออกไปจะได้รับอันตรายยิ่งกว่าการหลงทาง อาการเช่นนี้
เป็นอาการของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือดีเมนเชีย ซึ่งเป็นอาการ
ที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ
อาการของดีเมนเชียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับผูส้ งู อายุหรือญาติผู้ ใหญ่
คนใกล้ตวั เช่นนี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ แต่ปรากฏการณ์เช่นนีก้ �ำ ลังจะได้
พบเห็นมากขึน้ เพราะสังคมของเรากำ�ลังมีผสู้ งู อายุเป็นจำ�นวนมากขึน้
ดีเมนเชีย เป็น อาการทางสมองชนิดหนึ่งที่ทำ�ให้ความสามารถ
ในการคิดและจดจำ�ลดลงจนมีผลต่อการดำ�เนินชีวิต อาจเรียกได้
ว่ามีภาวะสมองเสื่อม มักพบมากในผู้สูงอายุ เพราะสังขารที่เสื่อม
ถอยลง หรือ อาจเป็นผลมาจากโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง
การติดเชื้อทางระบบประสาท ภาวะซึมเศร้า หรืออาจเกิดจากใช้
สารเสพติดเป็นระยะเวลานาน ดีเมนเชียทีเ่ ป็นกันมากทีส่ ดุ คือ อัลไซเมอร์
อัลไซเมอร์เป็นอาการดีเมนเชียชนิดหนึ่ง ที่ผู้ป่วยจะสูญเสีย
ความทรงจำ�ระยะสั้น นอกจากอาการหลงลืมแล้ว ผู้ป่วยดีเมนเชีย
อาจจะมีปัญหาทางด้านอารมณ์ เช่น มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
เป็นก้าวร้าว กระวนกระวาย และหงุดหงิดง่าย มีปัญหาด้านภาษา
และแรงจูงใจลดลง การดูแลผูส้ งู อายุทมี่ อี าการดีเมนเชียนัน้ จึงไม่ใช่
เรื่องง่าย เพราะยาไม่สามารถรักษาให้อาการสมองทีเ่ สื่อมไปแล้วนัน้
กลับคืนสู่ภาวะปกติได้
Alzheimer’s Disease International (ADI) ประเมินว่าจะมี
ผู้ป่วยด้วยดีเมนเชียประมาณ 30 ล้านคนทั่วโลก มีผู้ป่วยรายใหม่
ปีละ 4.6 ล้านคน หรือ จะมีผปู้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ 1 คนในทุกๆ 7 วินาที ญีป่ นุ่
เป็นประเทศทีก่ �ำ ลังเผชิญสถานการณ์ทมี่ จี �ำ นวนผูป้ ว่ ยด้วยดีเมนเชีย
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นีเ้ ป็นจำ�นวนมาก เนื่องมากจากญีป่ นุ่ มีสดั ส่วนประชากรสูงอายุ 65 ปี
ขึ้นไปถึงร้อยละ 25 หรือ จำ�นวนประมาณ 30 ล้านคน หนึ่งในสี่
ของผู้สูงอายุหรือจำ�นวนประมาณ 4.6 ล้านคนป่วยเป็นดีเมนเชีย  
แม้จะเป็นประเทศแถวหน้าที่เตรียมระบบสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ
อย่างเพรียบพร้อม ญี่ปุ่นยังคงมีแนวคิดให้ครอบครัวและชุมชนเป็น
ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุกนั เอง ซึง่ อาจจะไม่จ�ำ เป็นต้องมาอยูส่ ถานสงเคราะห์
หรือ โรงพยาบาล (age in place) ญี่ปุ่นจึงได้จัดให้มี โครงการ
ส่ ง เสริ ม ภาวะการอยู่ อ าศั ย ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ ผู้ สู ง อายุ ขึ้ น ในชุ ม ชน
อย่างเช่น Dementia friendly community ที่ผู้เขียนขอแปล
เป็นไทยว่า โครงการชุมชนเป็นมิตรกับผู้ป่วยดีเมนเชีย
ท่านผู้อ่านอาจสงสัยว่า ผู้ป่วยดีเมนเชียจะเป็นมิตรที่น่าคบได้
อย่างไร ที่จริงแล้วผู้ป่วยด้วยโรคนี้ยังคงต้องการเพื่อน โครงการ
ชุมชนเป็นมิตรกับผู้ป่วยดีเมนเชียจึงเกิดขึ้น ภายใต้การสนับสนุน
จากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ดำ�เนินการในทุกชุมชนทั่วประเทศ มีการจัด
กิจกรรมหลากหลาย เช่น การจัดแข่งขันกีฬาซอฟต์บอลสำ�หรับผูป้ ว่ ย
ดีเมนเชีย ร้านกาแฟดีเมนเชีย (Dementia cafe) และอีกส่วน
หนึ่ ง ของการดำ � เนิ น โครงการคื อ การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(workshop) โดยให้ผเู้ ข้าประชุมได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ทผี่ ปู้ ว่ ย
ขาดการติดต่อกับสังคม และให้ความรู้และลดทัศนคติทางลบต่อ
ผูป้ ว่ ยดีเมนเชีย ซึง่ ส่วนมากเป็นผูส้ งู อายุ โครงการฯ รับสมัครบุคคล
ทั่วไป ทั้งวัยรุ่นและวัยสูงอายุที่อาสาทำ�หน้าที่เป็นเพื่อนของผู้ป่วย
และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาการและการดูแลผู้ป่วย ผู้ที่ผ่าน
การอบรมสามารถอาสาไปพูดคุยเป็นเพื่อนกับผู้ป่วยที่พบในชุมชน
และชวนทำ�กิจกรรมง่ายๆ ที่ ไม่จำ�เป็นต้องใช้ทักษะทางการแพทย์
เช่น อ่านหนังสือ เล่นเกม ร้องเพลง เล่นดนตรี ผลลัพธ์จากการทำ�
กิจกรรมดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจ

ร้านกาแฟดีเมนเชีย (Dementia cafe)*

ตัวอย่างงานวิจัยทางการแพทย์ที่แสดงในการประชุม The 2nd
Global Forum ที่จัดขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก เมื่อเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2558 ได้ยืนยันผลลัพธ์จากการทำ�กิจกรรมเหล่านี้กับผู้ป่วย
ดีเมนเชียชาวญีป่ นุ่ ว่าสามารถช่วยให้ผปู้ ว่ ยทีน่ อนติดเตียงที่ ไม่ตอบ
สนองกับสิ่งแวดล้อม สามารถกลับมาพูดคุยโต้ตอบได้ดีขึ้น ส่วนผู้
ที่มีอาการกระวนกระวาย หรือไม่สามารถสะกดคำ�ง่ายๆ ได้ จะมี
สมาธิและสามารถอ่านหนังสือหรือทำ�กิจกรรมอื่นๆ ได้ดีขึ้น แม้ว่า
ผู้สูงอายุที่มีอาการดีเมนเชียจะไม่สามารถฟื้นสมองให้กลับคืนมา
ทำ�งานได้ดังเดิม แต่ผู้สูงอายุเหล่านี้สามารถพูดคุยและช่วยเหลือ
ตนเองได้มากขึ้น โครงการนี้จึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์
และสร้ า งประโยชน์ ใ ห้ สั ง คม อี ก ทั้ ง ช่ ว ยลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การรักษาของรัฐ ไม่เพียงช่วยให้ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยดีเมนเชียมี
รอยยิม้ ทีก่ ว้างขึน้ แต่อาสาสมัครก็ยมิ้ ได้กว้างขึน้ ด้วยเช่นกัน ญีป่ นุ่
เผยเคล็ดลับความสำ�เร็จอย่างยั่งยืนของโครงการชุมชนเป็นมิตร
กับผู้ป่วยดีเมนเชียว่า สมาชิกในชุมชนทุกคนต้องร่วมกันมีบทบาท
ในเรื่องนี้ ไม่เพียงองค์กรพัฒนาเอกชน แต่รวมถึงภาคธุรกิจ และ
โรงเรียนในชุมชนด้วย

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง
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คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
“คนไทยเกิดมากที่สุดเดือนอะไร”
เฉลย : เดือนกันยายน
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกและจับสลากได้รับรางวัล
กรุงเทพฯ: สมศรี ณ ระนอง นครนายก: สรศักดิ์ พิมพ์ศริ จิ นั ทร์
พังงา: จริยาพร บุญรักษา สงขลา: สมชาย เลี้ยงพรพรรณ
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ ปราจีนบุรี: ทวี เมตตาวิริยะ
ท่ า นที่ ได้ รั บ รางวั ล โปรดรอรั บ ของรางวั ล จากกอง
บรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 36 ฉบับที่ 3
“พรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้ประกาศยกเลิกนโยบายลูกคน
เดียวเมื่อเดือนอะไร และอนุญาตให้คู่สมรสมีลูกได้กี่คน”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า
12 หรืออีเมล Jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15
มีนาคม 2559 (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณาส่ง
ชื่อ-นามสกุล และทีอ่ ยูข่ องท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัล
ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ต อบถู ก และได้ รั บ รางวั ล ในฉบั บ หน้ า
“ประชากรและการพั ฒ นา” ปี ที่ 36 ฉบั บ ที่ 4 (เมษายนพฤษภาคม 2559)

ว่าด้วยเรื่อง ก๋วยเตี๋ยว ในภาษาอาเซียน

รีนา ต๊ะดี

นักเรียนทำ�กิจกรรมกับผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นดีเมนเชีย*

ผู้สูงอายุที่มีอาการดีเมนเชียมีระดับความรุนแรงของอาการ
แตกต่างกัน บางคนยังดูแลตัวเองทำ�กิจวัตรประจำ�วันได้ด้วย
ตนเอง หรือ ต้องการความช่วยเหลือบ้าง หรือบางคนต้องนอน
ติดเตียง ความต้องการการดูแลจึงแตกต่างกันไปด้วย แต่สิ่งที่
เหมือนกันคือ ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยดีเมนเชียเหล่านี้ต้องการการ
ดูแลระยะยาว ประเทศไทยไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาจำ�นวนผู้ป่วย
ดีเมนเชีย กรมอนามัยได้จัดให้มีการพัฒนาและจัดทำ�ฐานข้อมูล
การอบรมอาสาสมัคร การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัย โดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม ภายใต้ชื่อ “ตำ�บลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว” ซึ่งนับ
เป็นโครงการทีจ่ ะเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวผูส้ งู อายุเป็นอย่างมาก
ถ้าจะให้ดยี งิ่ ขึน้ ไปอีกก็อาจจัดให้มอี าสาสมัครทีม่ จี ติ อาสาทำ�หน้าที่
เป็นเพื่อนผูส้ งู อายุทปี่ ว่ ยด้วยอาการดีเมนเชีย ท่านจะได้ ไม่อยูอ่ ย่าง
เงียบเหงา เก็บตัวอยู่ ในบ้าน ด้วยเหตุเพราะเป็นโรคที่เพื่อนบ้าน
ไม่เข้าใจ หากพวกเขามีคนเข้าอกเข้าใจ คอยชวนกันทำ�กิจกรรม
สนุกสร้างสรรค์ ท่านอาจจะได้ “เพื่อนซี้ ดีเมนเชีย” ที่ผูกพันไม่แพ้
คนทั่วไปก็เป็นได้
*ที่มา: Guide to a Dementia Friendly Community: Ideas for crosssector and cross-generation initiatives, Global Communication Centre,
International University of Japan
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ล่าสุดผู้เขียนได้มี โอกาสไปเยือนเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
และได้ลิ้มลองอาหารประจำ�ชาติเวียดนามอย่าง “เฝอ” ซึ่งมีลักษณะ
เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวในบ้านเรานี่เอง มานึกๆ ดู ประเทศในอาเซียน
มีเมนูก๋วยเตี๋ยวแทบทุกประเทศ นอกจากประเทศเวียดนามจะเรียก
เมนูนี้ว่า “เฝอ” แล้ว ประเทศลาวก็เรียกว่า “เฝอ” เช่นเดียวกัน
ประเทศพม่าเรียกว่า “เข้าซอย” ใกล้เคียงกับข้าวซอยทางเหนือ
ของไทย กัมพูชา เรียกว่า “กุยเตี่ยว” ใกล้เคียงกับ “ก๋วยเตี๋ยว”
ของไทย มาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซียเรียกเหมือนกันว่า “หมี่”
ใกล้เคียงกับประเทศบรูไน เรียกว่า “มีกี” ส่วนสิงคโปร์นั้นต่าง
จากเพื่อน เรียกเมนูนี้ว่า “เมี่ยน เถียว”
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หลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำ�ปี 2559
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

การวิจัยเชิงคุณภาพ (วันที่ 21-25 มี.ค. 59)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วันที่ 28 มี.ค.-1 เม.ย. 59)
การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำ�งาน
หลักสูตรที่ 1 (25-27 เม.ย. 59) / หลักสูตรที่ 2 (28–30 เม.ย. 59)
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สขุ ของปวงชน
หลักสูตร 10 วัน (10-19 พ.ค.) / หลักสูตร 5 วัน (20-24 มิ.ย.)
การสร้างทฤษฎีจากข้อมูล/การวิจยั ฐานราก (วันที่ 6-10 มิ.ย. 59)
วิธวี ทิ ยาการวิจยั ทางสังคมศาสตร์แนวใหม่ (วันที่ 4-13 ก.ค. 59)
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
(วันที่ 1–5 ส.ค. 59)
การสร้างและประยุกต์ ใช้แบบจำ�ลองการถดถอยสำ�หรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว (วันที่ 29 ส.ค.-2 ก.ย 59)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัครเข้าร่วมอบรม:
http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/
งานอบรมโทร: 0 2441 0201-4 ต่อ 301/308
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

ปารีส....ยังมีเสน่ห์เหมือนเดิม

การสูญเสียครั้งใหญ่ ในประวัติศาสตร์ จากการลอบวางระเบิด
พลีชีพของกลุ่มก่อการร้ายไอเอส กลางกรุงปารีส พร้อมกันถึง 5 จุด
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ปีที่แล้ว ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อย และผู้ ได้
รับบาดเจ็บอีกจำ�นวนมาก มีผลทันทีส�ำ หรับการวางมาตรการเข้มงวด
ด้านความปลอดภัย รวมทัง้ การเร่งจับกุมผูก้ ระทำ�การโหดเหีย้ มครัง้ นี้
การสืบสวนหาต้นตอกลุ่มผู้ก่อการมีหลายทฤษฎีและหลายแนวทาง
การสอบสวน จนขณะนี้สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้จำ�นวนหนึ่ง
แม้ความสูญเสีย ความหวาดกลัว ยังคงหลงเหลือ แต่การดำ�เนิน
ชีวิตของผู้คนในกรุงปารีสยังต้องดำ�เนินต่อไป ปารีสเป็นมหานครที่มี
ความหลากหลายมากกว่ามหานครอื่นๆ ของยุโรป กล่าวคือ มีพื้นที่
กว้างใหญ่ มีประชากรอาศัยค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะศูนย์กลาง
กรุงปารีส ในปี 2558 มีประชากราว 2.2 ล้านคน ในจำ�นวนนี้ ร้อยละ
23 เป็นผู้ย้ายถิ่นภายในประเทศ ร้อยละ 20 ย้ายมาจากประเทศอื่นๆ
ในขณะที่ชานเมืองปารีสรองรับประชากรถึง 11.7 ล้านคน
ปารีสเป็นสวรรค์ของนัก ‘ช็อบ’ จากทั่วโลก มีศูนย์การค้าและ
ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งสำ�หรับนักท่องเที่ยวให้เลือกซื้ออย่างจุใจ
มีนกั ท่องเทีย่ วมาเยือนปารีสประมาณ 70 ล้านคนต่อปี มหานครปารีส
ยังเป็นสถานทีด่ งึ ดูดคนทัว่ โลกด้านการศึกษาจากการทีม่ มี หาวิทยาลัย
ชั้นนำ�ของโลก คือ มหาวิทยาลัยปารีส และ มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลคือการให้ โอกาสด้านการศึกษา
สำ�หรับพลเมืองของรัฐ โดยไม่ต้องจ่ายค่าเรียนในทุกระดับชั้นเรียน
รวมถึงระดับอุดมศึกษาด้วย ทุกคนต้องอยู่ ในการศึกษาภาคบังคับ
จนอายุครบ 16 ปี ตามกฎหมาย มีการเรียนการสอนที่ใช้หลักสูตร
เหมือนกันทั้งประเทศ การเรียนและทักษะด้านภาษาฝรั่งเศสเป็น
ข้อบังคับของทุกหลักสูตรการศึกษา ผูท้ ม่ี ที กั ษะการพูดสำ�เนียงปารีเซียง
จะได้รับการยอมรับมากกว่าสำ�เนียงทางใต้
ชาวปารีสมีรสนิยมเรื่องการรับประทานอาหารนอกบ้าน ทั้ง
แบบสุดหรูและตามร้านข้างทาง สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์คือจะนิยม
ดื่มกาแฟตามร้านบนบาทวิถีที่มี ให้เลือกมากมาย เหมือนร้านขาย
อาหารตามสั่ง หรือโต้รุ่งบ้านเรา ต่างกันนิดเดียวที่เขาดื่มกินกัน
แบบ ‘เนิบๆ’ เรื่องนี้ ไม่ว่ากัน เพราะรูปแบบลีลาเรื่องการกินอาหาร
(ให้อร่อย) เป็นเรื่องเฉพาะวัฒนธรรม
นอกจากเรื่องดื่ม เรื่องกินแล้ว (โดยเฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อวัน) ชาว
ปารีเซียงยังชอบงีบหลับหลังอาหารมื้อเที่ยงด้วย ถือเป็นวัฒนธรรม
ที่เลิกไม่ได้ มีการศึกษาวิจัยถึงประโยชน์ของการนอนกลางวันว่ามี
ผลดีตอ่ สุขภาพหรือไม่ เช่น การศึกษาในสหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ อังกฤษ  
พบว่าช่วยลดอัตราตายจากสาเหตุเส้นเลือดหัวใจอุดตันได้ ข้อค้นพบ
ดังกล่าวยังมีข้อโต้แย้งหลายประเด็น เช่น รายละเอียดส่วนบุคคล
ลักษณะการทำ�งาน เป็นต้น

ปารีสมีสถานที่สำ�หรับนักท่องเที่ยวฝันอยากไปเห็นด้วยตนเอง  
และมี ให้เลือกถึง 91 แห่ง สุดยอด 4 อันดับแรก คือ หอไอเฟล
ที่ ในอดีตรูปแบบสถาปัตยกรรม แบบ ‘โครงเหล็กสูงเสียบฟ้า’ ไม่
เป็นที่ยอมรับของชาวปารีเซียง อันดับทีส่ อง คือ พิพธิ ภัณฑ์ Louvre ทีค่ รัง้
หนึง่ ศิลปะร่วมสมัยทรงปิระมิดที่สร้างไว้บริเวณทางเข้าด้านหน้าถูก
ต่อต้านว่าไร้รสนิยม อันดับทีส่ าม มหาวิหาร Notre Dame และอันดับ
ที่สี่ ถนน Champs Elysees ที่มีความกว้าง 70 เมตร

หอสูงไอเฟล หนึ่งในสี่สิ่งมหัศจรรย์ของมหานครปารีส

นอกจากสถานที่ดังกล่าวแล้ว ผู้ ไปเยือนมหานครปารีส สามารถ
สัมผัสความงามของแม่น้ำ�เซนได้เช่นกัน แม่น้ำ�แห่งนี้มีสะพานข้าม
รวม 37 แห่ง ในจำ�นวนนี้สงวนไว้สำ�หรับเดินข้าม 3 แห่ง อีก 2 แห่ง
ทำ�หน้าที่เป็นรางวิ่งสำ�หรับรถไฟ สะพานข้ามแม่น้ำ�เหล่านี้กลายเป็น
จุดขายของการชมเมืองทางเรืออย่างน่าทึ่ง เพราะทิวทัศน์สองฝั่ง
แม่น�้ำ สวยงามมาก (กรุงเทพฯ ของเราก็ก�ำ ลังมีแผนรือ้ ฟืน้ การสัญจร
ทางน้ำ�อยู่เหมือนกัน) มีสะพาน 5 แห่งที่เป็นหน้าตาของปารีส คือ
สะพาน Pont* Neuf มีอายุเก่าแก่ที่สุด สร้างเมื่อ ปี ค.ศ. 1578 ใน
รัชสมัยพระเจ้าเฮ็นรี่ที่ 3 สะพาน Pont Royal สร้างในปี ค.ศ. 1984
ตั้งชื่อสะพานตามพระนามพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เป็นสะพานที่ ใช้
ประโยชน์มากที่สุดเนื่องจากเป็นเส้นทางไปพระราชวังลูฟร์และสวน
สาธารณะตุยเลอรีส์ สะพาน Pont Alexandre III เป็นสะพานที่ ได้
ชื่อว่าสวยงามทีส่ ดุ ของปารีส สวยงามแปลกตาด้วยศิลปะการตกแต่ง
เสาไฟเคลือบสีทองตลอดราวสะพาน สร้างขึน้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์มหา
มิตรระหว่างฝรัง่ เศสและและรัสเซียในสมัยพระเจ้าซาร์ ที่ 3 สะพานนี้
ใช้เป็นทางลัดเดินไปชมหอไอเฟลและ พิพธิ ภัณฑ์ Les Invalides สะพาน
Pont des Arts พระเจ้านโปเลียนที่ 1 ทรงออกแบบและเป็นสะพานเหล็ก
แห่งแรกในปารีส นอกจากจะเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ของบุคคล
ทัว่ ไป ยังได้รบั ความนิยมอย่างยิง่ ในกลุม่ จิตรกรและศิลปินทีส่ ร้างงาน
จากแรงบันดาลใจในรูปทรงของสะพานและภูมิทัศน์รอบด้าน อันดับ
สุดท้ายคือสะพาน Pont au Double เป็นสะพานที่มีขนาดเล็กกว่า
ในจำ�นวนสะพานที่กล่าวมาทั้งหมด สร้างด้วยเหล็กหล่อ เป็นสะพาน
รูปโค้งช่วงเดียว แรกสร้างต้องการใช้เป็นเส้นทางสำ�หรับส่งผูป้ ว่ ยไป
โรงพยาบาล ต่อมาในปี ค.ศ. 1709 สะพานชำ�รุดและซ่อมแซมขึน้ ใหม่
โดยรักษารูปทรงสถาปัตยกรรมเดิมไว้
ปารีสพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนตลอดไป

ร้านกาแฟข้างทางกลางกรุงปารีสสำ�หรับผู้ชื่นชอบ slow life

หมายแหตุ: Pont แปลว่าสะพาน
aaaaaaaaa
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ดุสิตา พึ่งสำ�ราญ
ประเด็นทางประชากรและสังคม
dusita.phu@mahidol.ac.th
“ประชากรหลัก” โจทย์ยากบนเส้นทางยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทย
ประชากรหลัก (Key populations) หรือ กลุ่มประชากรที่มี
ความเสี่ยงสูง (most-at-risk populations) คือ ประชากรที่มี
พฤติกรรมความเสีย่ งและอัตราการติดเชือ้ เอชไอวีสงู กว่าประชากรอื่นๆ
ได้แก่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย สาวประเภทสอง พนักงานบริการ
ทางเพศ และผู้ ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด องค์กรระหว่างประเทศ
ที่ทำ�งานด้านเอดส์และรัฐบาลของหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทยเชื่อว่า เราจะไม่สามารถยุตปิ ญ
ั หาเอดส์ได้เลย หากไม่มี
มาตรการหรือยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันและแก้ ไขสถานการณ์การ
ติดเชื้อในกลุ่มประชากรหลักเหล่านี้
รายงานความก้าวหน้าระดับประเทศในการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2557 ระบุว่า ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุม่ ประชากรหลักยังอยู่ในระดับ
สูงและสูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปมาก กลุ่มผู้ ใช้ยาเสพติดด้วยวิธี
ฉีด (PWID)มีอัตราการติดเชื้อฯ สูงกว่าทุกกลุ่มและยังไม่แนวโน้ม
ที่จะลดลง (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.9 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 25.2
ในปี 2555) การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย
(MSM) ยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และเมืองที่เป็น
แหล่งท่องเทีย่ ว เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และพัทยา (ร้อยละ
7.1 ในปี 2555 และลดลงเหลือร้อยละ 8.0 ในปี 2553) ส่วนการ
ติดเชือ้ เอชไอวีในพนักงานบริการหญิงทีท่ �ำ งานในสถานบริการ (Venuebased FSW) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง (อัตราการติดเชื้อฯ
อยู่ท่ีร้อยละ 2.7 และ 2.2 ในปี 2553 และ 2555 ตามลำ�ดับ)
ส่วนพนักงานบริการชาย อัตราการติดเชื้อลดลงจากร้อยละ 16
ในปี 2553 เป็นร้อยละ 12.2 ในปี 2555 ข้อมูลจาก AIDS Epidemic
Model คาดประมาณว่า การติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยในช่วง
พ.ศ. 2558-2562 จะสูงถึงร้อยละ 96 ซึ่งจะเกิดจากการรับและ
ถ่ายทอดเชื้อฯ ด้วยวิธีการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างพนักงานบริการ
ผู้ชายและลูกค้าผู้ ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด และคู่เพศสัมพันธ์ที่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจไม่รู้หรือรู้ว่าตนเองติดเชื้อฯ
กว่ า ทศวรรษที่
ผ่านมา ประเทศไทย
ทุ่มเททรัพยากรและ
มี ก ารระดมความรู้
จากภาครัฐ ประชา
สั ง คมรวมทั้ ง ความ
ช่วยเหลือจากองค์กร
ระหว่างประเทศเพื่อ
คิ ด ค้ น วิ ธี ก ารและ
ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กลุ่ ม ประชากรหลั ก
เหล่านี้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การคาดประมาณจำ�นวนผู้ ใช้ยาด้วย
วิธีฉีดจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ เช่น ข้อมูลผู้เข้ารับการบำ�บัด
ยาเสพติด ข้อมูลผู้เสพฝิ่น/เฮโรอีน การคาดประมาณจำ�นวน
พนั ก งานบริ ก ารจากฐานข้ อ มู ล รายชื่ อ สถานบั น เทิ ง ทั้ ง หมดใน
จังหวัดซึ่งมีรายงานเป็นประจำ�ทุกปี และการคาดประมาณจำ�นวน
ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายโดยการทำ� mapping สถานบันเทิงหรือ

จุดรวมตัวของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และการคาดประมาณ
จำ�นวนประชากรในกลุ่มประชากรหลักของประเทศไทยด้วยวิธี
Network scale up ที่ดำ�เนินการครั้งแรก พ.ศ. 2553 ครั้งที่สอง
พ.ศ. 2557 และครั้งล่าสุดในช่วงปลาย พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีวิธีการใดหรือฐานข้อมูลใด ที่สามารถให้
คำ�ตอบในเรื่องจำ�นวนประชากรหลักได้สมบูรณ์ ผลจากการทำ�งาน
หลากหลายวิธีการต้องนำ�มาเปรียบเทียบ หาวิธีการคำ�นวณ และ
ขับเคลื่อนต่อเพื่อให้ ได้ “ฉันทามติ” หรือผลสรุปการคาดประมาณ
จำ�นวนประชากรที่ภาคีเครือข่ายนักวิชาการทุกคนยอมรับร่วมกัน
เพื่อนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นเอกภาพ
ประเทศไทยมี เ ป้ า หมายอั น ท้ า ทายที่ จ ะยุ ติ ปั ญ หาเอดส์ ใ น
ประเทศไทย ภายใน พ.ศ. 2573 และจากแนวทางการทำ�งานภาย
ใต้แผนปฎิบตั กิ ารเร่งรัดการยุตปิ ญ
ั หาเอดส์ ในประเทศไทย (25582562) โดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาเอสด์ ระบุว่า อัตราการติดเชื้อรายใหม่จะลดลงได้ 2 ใน 3
ภายในปี 2559 (หากปฏิบตั งิ านได้ตามแผน) โดยยุทธศาสตร์ส�ำ คัญ
คือ สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนรู้สถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวี โดย
เน้นการทำ�งานให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรหลักร้อยละ 90 หาก
ประเทศไทยสามารถดำ�เนินงานจนบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
นี้ ได้ จะสามารถป้องกันการติดเชื้อฯ รายใหม่ได้ 20,000 คน และ
ลดการเสียชีวิตจากเอดส์ ได้ 22,000 คน ภายในปี 2565 ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าปี 2565 จะเป็นจุดเปลี่ยนและจุดเริ่มต้นสู่การยุติของ
ปัญหาเอดส์ ได้อย่างแท้จริง
โจทย์ที่ท้าทายสำ�หรับทุกประเทศไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย
คือ เราต้องจัดให้มีบริการด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ให้
ครอบคลุมประชากรเหล่านี้ ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีจำ�นวนเท่าไร
อีกทั้งบริบทที่หลากหลายและสลับซับซ้อนแตกต่างกันไปในแต่ละ
พื้นที่ นักวิจัยจึงไม่สามารถหาคำ�ตอบต่อไปว่า อะไรคือช่องทาง
และวิธกี ารทีจ่ ะเข้าถึงกลุม่ ประชากรเหล่านี้ ได้ เพื่อให้การดำ�เนินงาน
เกิดประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง
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จากดอยสู่เมือง-การย้ายถิ่นเข้าเมืองของแม่ค้าชนกลุ่มน้อยข้างทาง

นักท่องเที่ยวในกรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือพัทยา ซึ่งเป็น
พื้นที่เมืองและสถานตากอากาศชายทะเลต่างคุ้นเคยกับภาพ
หญิงสาวแต่งกายสีสันสดใสที่เดินเร่ขายสินค้าทั้งที่ผลิตขึ้นเอง
และสินค้าจากโรงงานเป็นอย่างดี แม่คา้ ทีเ่ ร่ขายสินค้าเหล่านีส้ ว่ นใหญ่
เป็นเป็นชาวอาข่า ซึง่ เป็นชาวเขาทีอ่ พยพเข้ามาในพืน้ ทีเ่ มืองและ
แหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ ในช่วงหลายสิบปีทผี่ า่ นมา การย้ายถิน่ เป็น
ทั้งรูปแบบชั่วคราวและถาวร ซึ่งชาวอาข่ากลุ่มนี้ก็ ได้ผันตัวเอง
เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม หรือผู้ค้าอิสระข้างทาง

ที่ระลึก พร้อมทั้งการดัดแปลงสินค้าให้ถูกใจนักท่องเที่ยวซึ่ง
จะช่วยให้รายได้เพิ่มขึ้น ชาวอาข่าได้สร้างสัมพันธ์กับชาวเขา
กลุ่มอื่นผ่านทุนทางสังคมเพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
วัตถุดิบ และการส่งผ่านข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ แม่ค้า
อาข่าข้างถนนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวไทยและ
ภูมิทัศน์ ในเชิงพาณิชย์ แม้ว่าผู้ประกอบการเหล่านี้จะไม่ได้รับ
การยอมรับอย่างเป็นทางการหรือได้รบั การสนับสนุนจากองค์กร
ช่วยเหลือต่างๆ ก็ตาม

งานวิจัยนี้ศึกษาโครงสร้างของกระบวนการย้ายถิ่นสู่เมือง
ของชาวอาข่า และวิเคราะห์มมุ มองของระบบนายหน้าทีผ่ ลักดัน
ให้ชาวเขากลุม่ นีก้ ลายเป็นผูป้ ระกอบการขนาดย่อม และมีความ
เป็นอยู่ในโครงสร้างสังคม การเมือง และเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างไป
โดยดำ � เนิ น การผ่ า นกระบวนการสั ง เกต การสั ม ภาษณ์ กึ่ ง
โครงสร้าง และ การวิเคราะห์เครือข่ายส่วนบุคคล

การวิจัยนี้ ได้กำ�หนดปัจจัยที่เป็นแรงบันดาลใจขึ้นมา 3 กลุ่ม
ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการย้ายถิ่นสู่ธุรกิจท่องเที่ยวและการขายของ
ที่ระลึก ประกอบด้วย 1. สภาวะเศรษฐกิจ 2. สภาวะสังคม
และ 3. มิติทางด้านจิตใจ แม้ว่าเศรษฐกิจจะดูเหมือนมีอิทธิพล
อย่างมากแต่ปัจจัยที่ ไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจก็มีความสำ�คัญ
เช่นกัน รวมถึงประสบการณ์เชิงลบของการเป็นลูกจ้างที่นำ�ไปสู่
การแสวงหาความเป็นอิสระของการประกอบอาชีพ โอกาสที่จะ
ได้อยู่ร่วมกันกับคนรัก โอกาสที่จะหลบหนีอดีตของตนเองและ
ของชุมชน และ ความปรารถนาที่จะได้ก้าวสู่สิ่งใหม่ๆ ในชีวิต
การตัดสินใจย้ายถิ่นไม่ ใช่กระบวนการที่เกิดจากแรงกดดันทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ซึ่งในกรณีของชาวอาข่า การย้ายถิ่น
สูพ่ นื้ ทีเ่ มืองและแหล่งท่องเทีย่ วชายทะเลไม่ได้เป็นตามทฤษฎีการ
ย้ายถิ่นของสำ�นักนี โอคลาสสิค เนื่องจากการเดินทางของชาว
อาข่ า มี เ หตุ ผ ลมากไปกว่ า การดิ้ น รนเพื่ อ ความอยู่ ร อดของ
ปากท้องเท่านั้น

ปัญหาต่างๆและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปบนดอย
เช่น การสูญเสียพื้นที่ทำ�กิน วัฒนธรรมชนเผ่าที่ถูกทำ�ลายไป
ช่องทางการเดินทางที่ง่ายขึ้น และ โอกาสในการทำ�มาหากินใน
พื้นที่ปลายทางซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้กลายเป็นฐานรากของ
วิวัฒนาการสู่ธุรกิจสินค้าจากชนเผ่าอาข่า ซึ่งยิ่งต่อยอดการ
ย้ายถิ่นสู่เมืองและขยายฐานธุรกิจการค้าให้กว้างยิ่งขึ้น ในอีก
มุ ม หนึ่ ง ชาวอาข่ า ได้ ก ลายเป็ น กลุ่ ม ที่ มี ทั ก ษะของการเป็ น
ผู้ประกอบการโดยผูกขาดการผลิตและการกระจายสินค้าของ

รูปที่ 1: ปัจจัยที่เป็นแรงบันดาลใจของการย้ายถิ่น
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พลังสืบทอดพันธุ์ของคนรุ่นใหม่ถดถอยลง

ไชโย...ผมเป็น “ปู่” แล้ว
ลูกชายเป็นผูท้ �ำ ให้ผมได้สถานภาพนีด้ ว้ ยการมีลกู ชายคนแรก
เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผมอายุ 67 ปีเมื่อมีหลานคนแรก
ออกจะมากไปสักหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ่อผมทีเ่ ป็นปูเ่ มื่ออายุ
เพียง 56 ปี
นอกจากพ่อของผมจะมีหลานคนแรกเร็วกว่าผมหลายปีแล้ว
พ่อยังมีหลานจำ�นวนมากกว่าผมหลายคน พ่อผมเป็นปู่เป็นตา
ของหลาน 10 คน แต่จนบัดนี้ ผมมีหลานเพียงคนเดียว คนรุ่น
หลานของพ่อผลิตเหลนให้ทวดเพียงแค่ 2 คน เพราะหลานๆ ซึ่ง
แม้จะเป็นผู้ ใหญ่ถงึ วัยเจริญพันธุก์ นั หมดทุกคนแล้ว แต่กแ็ ต่งงาน
มีครอบครัวไปเพียง 3 คน หลานทั้งหมดคงจะให้เหลนแก่พ่อแม่
ของผมไม่เกินจำ�นวนสองคนนี้ ไปมากนัก
ลูกชายที่ให้หลานปูแ่ ก่ผมเรียกได้วา่ เป็น “คนรุน่ เกิดล้าน” ผม
ชอบพูดถึงคนรุน่ นีว้ า่ หมายถึงคนทีเ่ กิดในช่วงเวลา 20 ปีระหว่าง
ปี 2506 ถึง 2526 ซึง่ มีเด็กเกิดในประเทศไทยมากกว่าล้านคนใน
แต่ละปี โดยเฉพาะในปี 2512 มีเด็กเกิดในประเทศไทยมากเป็น
ประวัติการณ์ คือเกิดมากถึง 1 ล้าน 2 แสนคน คนรุ่นเกิดล้าน
เป็นคลื่นประชากรที่ ใหญ่มาก ผมเรียกคนรุ่นนี้ว่าเป็น “สึนามิ
ประชากร” ปีนี้ (2559) คนรุ่นเกิดล้านมีอายุ 33-53 ปีกำ�ลังจะ
กลายเป็นผู้สูงวัยในอีกไม่กี่ปีนี้แล้ว

ผมขอตัง้ ข้อสังเกตว่าคนรุน่ เกิดล้านทีม่ จี �ำ นวนมากถึง 20 กว่า
ล้านคนนี้กลับมี “พลังสืบทอดพันธุ์” ถดถอยลง
“พลังสืบทอดพันธุ์” ศัพท์คำ�นี้ ผมเขียนไปแล้วก็ยังอดยิ้มไม่
ได้เมื่ออ่านทวน ที่จริง ผมเพียงต้องการจะพูดว่าคนรุ่นหลังหรือ
คนรุ่นใหม่มีลูกกันน้อยลง หมายถึงว่าประชากรรุ่นต่อๆ มาที่จะ
ทำ�หน้าที่สืบทอดเผ่าพันธุ์ของคนไทยให้กำ�เนิดลูกเป็นจำ�นวนลด
น้อยลง และมีท่าทีว่าจะลดน้อยลงไปอีกในอนาคต หลังปี 2539
จำ�นวนเกิดในประเทศไทยก็ต่ำ�กว่าปีละ 9 แสน จนถึงปี 2542

เราก็ได้เห็นจำ�นวนเกิดในประเทศไทยต่�ำ กว่าเลขหลัก 8 แสนเป็น
ครั้งแรก จากนั้นจำ�นวนเกิดขึ้นๆ ลงๆ เรี่ยๆ อยู่ใกล้เคียงกับ 8
แสนคนต่อปี จนกระทัง่ ในปี 2557 มีเด็กเกิดในประเทศไทยเพียง
7 แสน 7 หมื่นคน ผมกำ�ลังรอดูประกาศของกระทรวงมหาดไทย
ว่าปี 2558 ที่เพิ่งผ่านมา จะมีการเกิดที่มาจดทะเบียนสักกี่ราย
จะมากหรือน้อยกว่าปีก่อน
จำ�นวนเด็กเกิดในแต่ละปีที่ลดลงเรื่อยๆ ในระยะเวลา 30 ปี
ที่ผ่านมานี้ทำ�ให้ โครงสร้างอายุของประชากรไทยเปลี่ยนไป
อย่างมาก สัดส่วนประชากรวัยเด็กได้ลดต่ำ�ลง ต่อไปประชากร
ทีเ่ ข้าสูว่ ยั แรงงานก็จะลดจำ�นวนลง ในขณะทีส่ ขุ ภาพของคนไทย
ดีขึ้น คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น สัดส่วนและจำ�นวนของประชากร
สูงอายุกจ็ ะเพิม่ มากขึน้ ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยแล้ว
ดังเป็นที่ทราบกันทั่วไป ที่สำ�คัญคืออัตราเกิดที่ลดต่ำ�ลงได้ทำ�ให้
หลายฝ่ายตกใจและเป็นห่วงกังวลกันว่าประชากรไทยกำ�ลังจะ
ลดจำ�นวนลงไปเรื่อยๆ จนถึงกับเสนอความเห็นกันว่ารัฐบาล
ควรจะต้องมีนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของ
คนไทยเอาไว้
หลายประเทศประสบปัญหาอัตราเกิดลดต่ำ�ลง
ที่จริงแล้ว การที่คนรุ่นใหม่มีลูกกันน้อยลงเป็นปรากฏการณ์
ทางประชากรที่เกิดขึ้นในเกือบทุกประเทศทั่วโลก เด็กเกิดน้อย
ดูเหมือนจะเป็นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ พร้อมๆ กับการพัฒนาของ
ประเทศ ประเทศยิ่งพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้น คนในประเทศ
นั้นก็จะยิ่งมีลูกกันน้อยลง ผู้หญิงในประเทศยุโรปตะวันตกมีลูก
โดยเฉลีย่ ไม่เกินคนละ 2 คน ในทวีปเอเชีย ผู้หญิงสิงคโปร์ ญี่ปุ่น
เกาหลี ใต้ ไต้หวัน มีลูกเฉลี่ยคนละ 1.2-1.3 คนเท่านั้น หลาย
ประเทศพยายามผลักดันให้คนในประเทศของตนมีลูกกันมาก
ขึ้น แต่เกือบทุกประเทศก็ต้องสารภาพว่าไม่ประสบความสำ�เร็จ
ลี กวน ยู อดีตประธานาธิบดี ผูน้ �ำ พาประเทศทีม่ พี นื้ ทีเ่ ล็กๆ อย่าง
สิงคโปร์ ให้ยิ่งใหญ่ติดอันดับต้นๆ ของมหาอำ�นาจทางเศรษฐกิจ
โลก ก็ยังยอมรับว่าสิ่งที่ยังค้างคาใจอยู่ ในช่วงสุดท้ายของชีวิต
คือทำ�ให้คนสิงคโปร์มีลูกกันมากขึ้นไม่สำ�เร็จ
เป็นที่นา่ สังเกตว่าคนรุ่นใหม่ในเกือบทุกประเทศ ไม่ว่าจะรวย
หรือจน พัฒนาแล้วหรือกำ�ลังพัฒนา จะมีลูกน้อยกว่าคนรุ่นก่อน
การอยู่เป็นโสดและการมีลูกน้อยกลายเป็น “วิถีชีวิต” ของคน
รุ่นใหม่ ในสังคมสมัยใหม่ การแต่งงานสร้างครอบครัวแล้วมีลูก
หลายๆ คนไม่่เป็นค่านิยมของคนรุ่นใหม่อีกต่อไปแล้ว
การที่ประเทศไทยมีเด็กเกิดน้อยลงจึงไม่่ ใช่เรื่องน่าแปลกใจ
วิถชี วี ติ ของคนในสังคมไทยก็ได้เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
กับของประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ ถ้าจะทำ�ให้คนไทยรุ่นใหม่มีลูก
กันมากขึน้ ก็หมายถึงว่าจะต้องเปลีย่ นวิถชี วี ติ ของคนในสังคมกัน
เลยทีเดียว .... ผมว่ายากอยู่เหมือนกันนะครับ
แม้ จ ะยาก...แต่ ก็ อ ยากให้ ป ระเทศไทยมี เ ด็ ก เกิ ด เพิ่ ม
มากขึ้น
สมมุติว่าประเทศไทยของเราต้องการให้มีเด็กเกิดไม่ต่ำ�กว่า
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ปีละ 8 แสนคนต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้เพียงพอที่จะรักษาสมดุลกับ
จำ�นวนคนตายในแต่ละปี ให้แต่ละปีมจี �ำ นวนเกิดมากกว่าจำ�นวน
ตาย ซึง่ จะทำ�ให้อตั ราเพิม่ ประชากรจะยังคงเป็นบวกต่อไปเรื่อยๆ
ปัญหามีอยูว่ า่ เราจะไปเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของคนไทยรุน่ ใหม่ได้
อย่างไร วิถชี วี ติ ทีค่ นอยากจะอยูอ่ ย่างอิสระเสรี ไม่อยากแต่งงาน
คนที่แต่งงานแล้วก็ ไม่อยากมีลูกมาก
ในสังคมไทยยุคใหม่ ผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้น มีสถานภาพ
สูงขึ้น ทำ�งานนอกบ้านมากขึ้น เดี๋ยวนี้ผู้หญิงมีสิทธิเสรีภาพ
เท่ า เที ย มกั บ ผู้ ช ายจน “ขบวนการเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ข องสตรี ”
(women lib) ชักจะล้าสมัยไปเสียแล้ว เพราะผู้หญิงไทยยุคใหม่
มีสทิ ธิเสรีภาพเท่าเทียมกับผูช้ าย ทุกวันนี้ ผูห้ ญิงรุน่ ใหม่เลือกทีจ่ ะ
อยู่เป็นโสดมากขึ้น การอยู่เป็นโสด ไม่แต่งงาน สังคมก็ยอมรับ
ไม่ตราหน้าว่าขึ้นคานหาคู่ไม่ได้ เมื่อผู้หญิงที่ ไม่แต่งงานมีมากขึ้น
ก็เท่ากับคนทีจ่ ะทำ�หน้าทีผ่ ลิตลูกน้อยลง กำ�ลังในการผลิตลูกของ
ประชากรไทยก็จะน้อยลงตามไปด้วย
การแต่งงานเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด ถ้าคนรุ่นใหม่ไม่ยอม
แต่งงาน ไม่ยอมมีคกู่ นั ก็ยากทีจ่ ะทำ�ให้การเกิดในแต่ละปีมจี �ำ นวน
มากขึ้น
นอกจากคนรุน่ ใหม่จะอยูเ่ ป็นโสดเพิม่ มากขึน้ แล้ว ทุกวันนี้ คนไทย
รุ่นใหม่ที่แต่งงานแล้วก็มีลูกกันไม่มากนัก เราคงต้องทำ�ความ
เข้าใจวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ การมีลูกในสังคมสมัยใหม่ไม่ง่าย
เหมือนเมื่อก่อน สมัยนี้ จะมีลูกสักคนต้องคิดแล้วคิดอีก ต้อง
คิดถึงอนาคตของทั้งลูกและของตัวพ่อแม่เอง ผู้หญิงที่ทำ�งาน
นอกบ้านต้องคิดถึงว่าถ้ามีลูกแล้วจะเลี้ยงอย่างไรไม่ ให้เสียงาน
การลาหยุดงานเพื่อเลีย้ งลูกจะทำ�ให้เสียรายได้ สมัยนี้ มีการส่งเสริม
ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คนจะมีลูกก็ต้องคิดว่าจะให้นมลูกอย่างไร
และใครจะช่วยเลี้ยงดูลูกในช่วงเวลาที่ลูกยังเป็นทารก
ถ้าแบ่งเบาภาระพ่อแม่ในการเลีย้ งดูลกู ได้ อัตราเกิดก็อาจ
สูงขึ้นบ้าง
ถ้าภาระของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกลดน้อยลง คนไทยก็อาจ
จะอยากมีลูกมากขึ้น ดังนั้น ถ้ารัฐบาลจะมีนโยบายให้คนไทยมี
ลูกกันมากขึน้ ก็คงต้องคิดหาทางแบ่งเบาภาระพ่อแม่ในการเลีย้ ง
ดูลูก ปัจจุบันองค์การราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทใหญ่ๆ ให้
สิทธิแม่ลาคลอดและอยูบ่ า้ นเลี้ยงลูกได้นานถึง 3 เดือน ราชการ
ให้สิทธิพ่อลาเพื่อช่วยแม่เลี้ยงลูกได้นานถึง 15 วันทำ�การ และ
ต่อไปอาจขยายเวลาแม่และพ่อลาคลอดได้นานกว่านัน้ หน่วยงาน
ต่างๆ อาจต้องสนองนโยบายส่งเสริมการเกิดด้วยการจัดพืน้ ที่ใน
หน่วยงานสำ�หรับเลีย้ งดูเด็ก แต่สวัสดิการอย่างนีก้ อ็ าจไม่ใช่แรง
จูงใจให้คนมีลกู เสมอไป เพราะการลางานเป็นเวลานานเพื่อเลีย้ ง
ลูกอาจทำ�ให้ตวั แม่หรือพ่อเองเสียโอกาสทีจ่ ะก้าวหน้าในตำ�แหน่ง
หน้าทีก่ ารงานได้ ข้อทีน่ า่ เป็นห่วงอีกอย่างคือสถานประกอบการ
บางแห่งอาจใช้นโยบายแนวนีเ้ ป็นเหตุผลทีจ่ ะเลือกปฏิบตั ใิ นการ
จ้างแรงงาน เช่นเลือกจ้างเฉพาะคนโสด หรือคนที่ ไม่มีลูก เพื่อ
ไม่ต้องจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการมีลูกของคนงาน
คิดไปก็ยากอีกเหมือนกัน การให้พ่อแม่ลางานเพื่อเลี้ยงลูก
ระยะแรกคลอด และการจัดสถานที่ดูแลเด็กอ่อนในสถานที่
ทำ�งานนัน้ อาจไม่่ใช่แรงจูงใจให้คนรุน่ ใหม่อยากมีลกู เพิม่ มากขึน้
ก็ ได้
ถ้าอยู่กันอย่างแออัด แล้วใครจะอยากมีลูกมาก
ที่อยู่อาศัยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนจะแต่งงาน หรือจะมีลูกจะ

ต้องคิด น่าเห็นใจนะครับ...ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่อยู่อาศัย
บ้านแคบๆ สมมุติว่ามีลูกสองสามคน เมื่อลูกยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ
ก็ยังพออยู่กันได้ แต่พอลูกโตเป็นวัยรุ่น เป็นผู้ ใหญ่ พื้นที่ที่อยู่
อาศัยเท่าเดิมก็จะแออัด อยู่ร่วมกันทั้งครอบครัวขนาดสามสี่คน
ยากเสียแล้ว เดีย๋ วนี้ การจะแยกครัวเรือนออกไปหาทีอ่ ยู่ใหม่ก็่ใช่
ว่าจะหาได้ง่ายๆ ที่ดินมีราคาแพงขึ้น ที่รกร้างว่างเปล่าให้เข้าไป
จับจองก็ ไม่มีแล้ว ถ้าจะมีลูก คู่สามีภรรยาก็อาจต้องคิดว่าจะมี
พื้นที่สำ�หรับสมาชิกเกิดใหม่มากน้อยอย่างไร ยิ่งคิดจะมีลูกคนที่
สอง คนที่สาม ก็ยิ่งยากที่จะคิดเรื่องพื้นที่ที่อยู่อาศัยสำ�หรับลูกๆ
ผมเคยไปดูบ้านเอื้ออาทรที่การเคหะแห่งชาติสร้างขึ้นเพื่อให้
ผูม้ รี ายได้นอ้ ยมีโอกาสเป็นเจ้าของ บ้านเดีย่ วบนพืน้ ราบสร้างบน
พื้นที่ประมาณ 20 ตารางวา ลักษณะเป็นบ้านสองชั้น สองห้อง
นอน หนึ่งห้องน้ำ� ผมคิดว่าคู่สามีภรรยาสองคนอาจจะพออาศัย
อยู่ในบ้านขนาดนี้ ได้ แต่ถ้าจะมีลูก อาจต้องคิดหนักหน่อยว่าจะ
พออยู่กันอย่างไม่แออัดได้หรือไม่อย่างไร
ถ้าประเทศไทยอยากให้คนไทยมีลูกมากขึ้นจริงๆ ก็คงต้องหา
ทางจัดการเรื่องทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กลายเป็นแรงจูงใจอย่างหนึง่ ให้คน
แต่งงานและมีลูก...น่าคิดว่าจะจัดการได้หรือเปล่า
สังคมไทยสมัยใหม่ ไม่ชวนให้คนอยากมีลูก
สภาพสังคมมีความสำ�คัญต่อการตัดสินใจในการแต่งงานและ
มีลกู ของคนในสังคมด้วย เดีย๋ วนี้ ค่านิยมของสังคมไทยได้เปลีย่ น
ไปมาก แต่กอ่ น ผู้ ใหญ่เคยอวยพรให้คบู่ า่ วสาวมีลกู เต็มบ้านหลาน
เต็มเมือง มีลูกหัวปีท้ายปี เดี๋ยวนี้ เราไม่ได้ยินคำ�อวยพรเช่นนั้น
อีกแล้ว สภาพสังคมไทยเปลี่ยนไปในลักษณะที่สร้างความเป็น
ห่วงกังวลให้กับคนรุ่นใหม่ที่คิดจะมีลูก ภาพความยากลำ�บากใน
การเลี้ยงลูกในขณะที่ต้องทำ�งานหารายได้ การหาคนช่วยดูแล
ลูกวัยทารก การหาโรงเรียนเพื่อการศึกษาของลูก การเลีย้ งลูกให้
รอดพ้นจากความเสีย่ งต่อภัยสังคมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นความรุนแรง
ในวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด หรือปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวของ
วัยรุ่น
ถ้าสังคมไทยมีสภาพทีส่ งบร่มเย็นมากกว่านี้ ก็อาจทำ�ให้คนรุน่
ใหม่อยากแต่งงานและมีลูกกันมากขึ้นก็ ได้
วันนี้ ผมขึ้นต้นบทความนี้ด้วยการร้องไชโยเพื่อฉลองการมี
หลานคนแรก เขียนไปเขียนมาก็ชักไม่แน่ใจเสียแล้วว่าอีกนาน
เท่าไรจึงจะได้ “ไชโย” สำ�หรับหลานคนทีส่ อง แต่เมื่อผมทำ�ความ
เข้าใจกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนไปแล้ว ก็ทำ�ใจได้ ลูกๆ
เป็นคนรุ่นใหม่ เขามีวิถีชีวิตอย่างนั้น จะแต่งงาน มีลูกหรือไม่มี
หรือมีกี่คน ย่อมเป็นเรื่องของเขา...คนรุ่นใหม่
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

ไดโนเสาร์
ไดโนเสาร์ (dinosaur) เป็ น สั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลาน (reptile)

ดึกดำ�บรรพ์ที่สูญพันธุ์ ไปแล้ว คำ�ว่า “ไดโนเสาร์” บัญญัติขึ้นในปี
ค.ศ. 1842 โดย Sir Richard Owen นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ
เป็นคำ�ทีม่ าจากภาษากรีก แปลว่า กิง้ ก่าทีน่ า่ กลัว (terrible lizard)
ซึ่งหมายถึงขนาดที่ ใหญ่ โตน่ากลัว มากกว่าที่จะหมายถึงดุร้าย
น่ากลัว ทั้งนี้เพราะไดโนเสาร์ส่วนใหญ่กินพืชเป็นอาหาร มีเพียง
ส่วนน้อยเท่านั้นที่กินเนื้อ
เรารูเ้ รื่องของไดโนเสาร์ดว้ ยการศึกษาซากดึกดำ�บรรพ์ (fossil)
ซึง่ ยังไม่สมบูรณ์ ดังนัน้ เมื่อได้ขดุ พบซากดึกดำ�บรรพ์ของไดโนเสาร์
เพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลให้ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ เปลี่ยนไปด้วย
ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องกันว่า ไดโนเสาร์จะอาศัย
อยู่บนบกและออกลูกเป็นไข่ สำ�หรับสัตว์ที่อยู่ ในน้ำ�และในอากาศ
ไม่นับว่าเป็นไดโนเสาร์ เช่น plesiosaur อันเป็นสัตว์เลื้อยคลาน
ที่อยู่ในน้ำ� และ pterosaur สัตว์เลื้อยคลานที่บินได้
ยุคของไดโนเสาร์อยู่ ในช่วง 65-248 ล้านปี ก่อนคริสต์กาล
ที่เรียกว่า มหายุค Mesozoic ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 3 ยุค คือ
Triassic, Jurassic และ Cretaceous
เริม่ แรกเป็นยุค Triassic (206-248 ล้านปี) ได้มไี ดโนเสาร์ขนาด
เล็กทีเ่ ดินด้วยสองขาหลังและกินเนือ้ เกิดขึน้ ในยุคนีพ้ นื้ ผิวโลกเป็น
พืน้ ราบ และยังติดกันเป็นผืนเดียว เรียกว่า Pangaea (แปลว่า โลก
ทั้งหมด)
ยุคกลางคือ Jurassic (144-206 ล้านปี) สภาพสิง่ แวดล้อมของ
โลกเหมาะสำ�หรับไดโนเสาร์ มีพืชพรรณ ธัญญาหาร อุดมสมบูรณ์
ทำ�ให้เกิดมีไดโนเสาร์ขนาดมหึมาที่กินพืชขึ้น
การเคลื่อนไหวของชั้นหินใต้ผิวโลกได้เริ่มขึ้นในยุคนี้ ทำ�ให้
เกิดภูเขาไฟ ทิวเขาและหุบเหวขึ้น พื้นผิวโลกเริ่มแยกออกจากกัน
เป็นทวีปต่าง ๆ อันส่งผลให้ ไดโนเสาร์ ในแต่ละทวีป มีวิวัฒนาการ
แตกต่างกันออกไป
ยุคสุดท้ายคือ Cretaceous (65-144 ล้านปี) เป็นยุคที่มี
ไดโนเสาร์มากมายหลายชนิด ตัง้ แต่ขนาดเล็กเท่าไก่ จนถึงใหญ่โต
มหึมา มีทั้งไดโนเสาร์ที่กินแต่พืช ไดโนเสาร์ที่กินแต่เนื้อ และ
ไดโนเสาร์ที่กินทั้งพืชและเนื้อ มีไดโนเสาร์ที่เดิน 4 ขา ไดโนเสาร์
ที่เดิน 2 ขา และไดโนเสาร์ที่เดินทั้ง 4 ขาและ 2 ขา
เพราะไดโนเสาร์มชี วี ติ อยูบ่ นโลกกว่า 180 ล้านปี ในขณะทีม่ นุษย์
เรามีเวลาอยู่ในโลกเพียง 2 ล้านปีเท่านัน้ ทำ�ให้การวิวฒ
ั นาการของ
ไดโนเสาร์แต่ละชนิดเป็นไปอย่างสูง ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อได้พัฒนา
เป็นเครื่องจักรสังหารที่มีประสิทธิภาพ เช่น Tyrannosaurus rex
(มีชอื่ ย่อว่าT-rex) ซึง่ เป็นไดโนเสาร์กนิ เนือ้ ขนาดใหญ่ จะมีฟันที่ยาว
และแหลมคมมากถึง 60 ซี่ หรือ Velociraptor (เรียกสั้นๆ ว่า
Raptor) ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็ก จะออกล่าเหยื่อเป็นฝูง ด้วย
ฟันที่คมอย่างมีดโกน กรงเล็บที่แหลมคม และความปราดเปรียว
ของร่างกาย
ส่วนผู้ถูกล่าคือ ไดโนเสาร์กินพืชก็ ได้สร้างกลไกป้องกันตนเอง
เช่นกัน เช่น เพิ่มขนาดให้ ใหญ่ โตขึ้น หรือสร้างเกราะป้องกันตัว
ที่หนาขึ้น หรือสร้างเขาหรือหนามแหลมเพื่อป้องกันตัว เป็นต้น
ดังเช่น Sauropoda ไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่สามารถกินใบไม้บน
ต้นไม้ทสี่ งู ขนาดตึก 5 ชัน้ หรือ Ankylosaurus ไดโนเสาร์ทมี่ เี กราะ
แข็งหุม้ ทัว่ ตัว และมีลกู ตุม้ ขนาดใหญ่ทปี่ ลายหางสำ�หรับป้องกันตัว
หรือ Triceratop ไดโนเสาร์ที่มีเขาถึงสามเขา เป็นต้น
เรายังไม่รู้อย่างแน่ชัด ถึงสาเหตุที่ทำ�ให้ ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ แต่
ที่สันนิฐานว่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือ เกิดจากอุกกาบาตขนาด

ใหญ่เข้าชนโลก อันส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและเถ้าถ่านปกคลุมโลก
ทำ�ให้อุณหภูมิลดลง เมื่อไม่มีแสงแดดพืชก็ตาย และไดโนเสาร์
ก็อดอาหารตาย
ในประเทศไทยก็มีการขุดค้นซากดึกดำ�บรรพ์ ไดโนเสาร์เช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีแ่ หล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภเู วียง จังหวัดขอนแก่น
ได้พบซากดึกดำ�บรรพ์ ไดโนเสาร์เป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้บริเวณนี้ถูก
ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูเวียง ในปี พ.ศ. 2535 อันเป็น
อุทยานไดโนเสาร์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจังหวัด
ขอนแก่นก็ประกาศให้ ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ประจำ�จังหวัด
ตัวอย่างของไดโนเสาร์ทพ่ ี บในประเทศไทย ได้แก่ สยามโมไทรันนัส
อิสานเอนซิส (Siamotyrannus isanensis), ภูเวียงโกซอรัส
สิรินธรเน (Phuwiangosauraus sirindhornae), สยามโมซอรัส
สุธีธรนี (Siamosaurus suteethorni) และ ซิตตะโกซอรัส
สัตยารักษ์กี (Psittacosaurus sattayaraki) (รูป 1)

รูป 1 ไดโนเสาร์ที่พบในประเทศไทย

ในปีนี้ รางวัลอีกโนเบล สาขาชีววิทยา ได้มอบให้แก่นกั วิจยั จาก
ประเทศชิลี และสหรัฐอเมริกา ( Bruno Grossi, Omar Larach,
Mauricio Canals, Rodrigo A. Vasquez, Jose Iriarte-Diaz)
ที่ ได้ค้นพบจากงานวิจัยเชิงสังเกตว่า ไก่ที่มีท่อนไม้ผูกติดกับก้น
จะเดินเหมือนไดโนเสาร์ (รูป 2)

รูป 2 ไก่ที่มีท่อนไม้ผูกติดกับก้น

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลสำ�หรับงานวิจยั “ทีท่ �ำ ให้หวั เราะก่อนคิด”
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.ac.th

เจาะใจเจนวาย ทำ�ไมไม่อยากมีลูก?

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันแนวโน้มการเกิดของคนไทยลดลง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ยิ่ ง คนรุ่ น ใหม่ ดู เ หมื อ นจะคิ ด เรื่ อ งการสร้ า ง
ครอบครัวน้อยลงทุกที เหตุผลทีแ่ นวโน้มการมีลกู น้อยลงโดยมาก
จะพูดถึงเรื่องสภาพเศรษฐกิจ ระดับการศึกษาและการทำ�งาน
ของผู้หญิง การเปลี่ยนแปลงของค่านิยม เป็นต้น ช่วงนี้มี โอกาส
ได้คุยกับเจนวายในประเด็นการสร้างครอบครัวเพื่อเป็นข้อมูล
สำ�หรับงานวิจัย จึงอยากจะแบ่งปันมุมมองบางประเด็นที่ ได้ ใน
เบื้องต้นที่สะท้อนมุมมองคนรุ่นใหม่ ว่าเหตุใดจึงไม่อยากมีลูก
ไม่อยากมี...เพราะกลัวสูญเสียอิสรภาพ

สมัยนี้ความเท่าเทียมทางเพศจะดีกว่าสมัยก่อนแล้ว แต่ภาระ
การเลี้ยงลูกส่วนใหญ่ก็ยังตกอยู่กับผู้หญิงอยู่ดี ผู้ชายอย่างไร
ก็ยังช่วยเลี้ยงลูกไม่ได้เต็มที่ ลองเปรียบเทียบง่ายๆ จากสิทธิ์
การลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร ที่ทำ�งานส่วนใหญ่ผู้ชายไม่มีสิทธิ์
ลางานมาช่วยเลี้ยงลูกได้เลย บางแห่งลาได้เพียงไม่กี่วัน บาง
แห่งดีหน่อยก็ลาได้ 2-3 สัปดาห์ เพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูลูกจึง
ตกเป็นหน้าที่ของแม่โดยปริยาย และที่สำ�คัญทัศนคติของสังคม
โดยมากยังคงเห็นว่าการเลีย้ งลูกเป็นงานของผูห้ ญิง สุดท้ายแล้ว
ผู้หญิงจึงเป็นผู้ที่ต้องเสียสละ เป็นผู้ที่ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตของ
ตนเองมากกว่า จึงไม่นา่ แปลกใจทีก่ ารตัดสินใจจะมีลกู ของผูห้ ญิง
จึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องคิดไตร่ตรองให้ละเอียดมากกว่าผู้ชาย

เหตุผลอันดับแรกๆ ที่เจนวายกล่าวถึงเมื่อพูดถึงการมีลูกคือ
การสูญเสียอิสรภาพ บางคนบอกว่าตนเองเรียนหนักมาตั้งแต่ ไม่อยากมี...เพราะการเลี้ยงเด็กสมัยนี้มันยาก
เด็ก เรียนจบก็ทำ�งาน เร่งหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัว จนถึงบัดนี้
ยังไม่เคยมีเวลาให้กับตัวเอง ยังไม่ได้ทำ�ในสิ่งที่อยากทำ� ยังไม่ได้ “ถ้าจะมีลกู ก็ตอ้ งเลีย้ งให้ด.ี ..ถ้าเลีย้ งดีไม่ได้กอ็ ย่ามีเสียดีกว่า”
มีเวลาได้ ไปท่องเทีย่ ว เปิดโลกกว้าง ได้ท�ำ งานอดิเรกทีต่ นชื่นชอบ นี่คือทัศนคติที่ ได้ยินจากเจนวายหลายคน ซึ่งการจะเลี้ยงลูก
ให้ดี ให้มีคุณภาพได้นั้น ดูเหมือนจะทั้งยากทั้งแพงกว่าการเลี้ยง
หากมีลูกก็จะไม่มี โอกาสทำ�สิ่งเหล่านี้
ลูกสมัยก่อน เจนวายมองว่าแต่ก่อนการเลี้ยงลูก ก็ปล่อยให้เด็ก
เจนวายอีกจำ�นวนไม่น้อยบอกว่าตนยังสนุกกับการทำ�งาน ออกไปวิ่งเล่นตามธรรมชาติ เรียนหนังสือก็ส่งไปเรียนโรงเรียน
บางคนบอกว่าไม่เคยนึกว่างานที่ตนทำ�จะสนุกและท้าทายถึง ใกล้ๆ บ้านได้ แต่จากตัวอย่างที่เจนวายได้เห็นจากคนรอบตัว
เพียงนี้ และรู้สึกว่าตนเองทำ�งานได้ดี และอยากเห็นว่าตนเอง แค่จะหาโรงเรียนให้ลูก บางแห่งต้องไปจองคิวกันตั้งแต่ลูกยัง
จะสามารถก้าวหน้าไปได้ ไกลแค่ไหน เพื่อให้ ได้ ใช้ศักยภาพของ อยู่ ในท้อง เรียกว่าแข่งขันกันตั้งแต่ลูกยังไม่ลืมตาดูโลก แล้ว
ตนเองอย่างเต็มที่ การมีลูกจึงเป็นสิ่งที่จะมาขัดขวางความสนุก โรงเรียนสมัยนี้ก็มีหลากหลายแนวทาง จะเลือกโรงเรียนที่เน้น
วิชาการหรือจะลองโรงเรียนทางเลือก จะเป็นหลักสูตรภาษาไทย
และความก้าวหน้าในการทำ�งาน
สองภาษา สามภาษา หรืออินเตอร์ ไปเลยดี แล้วยังค่าเล่าเรียน
เรื่องกลัวสูญเสียอิสรภาพนี้ ทีแรกคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลของ ที่สูงลิ่วอีก โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพฯ สมัยนี้หลายแห่งค่า
ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง แต่จากงานวิจัยเมื่อปี 2557 ของสถาบันฯ เล่าเรียนเป็นหลักหลายหมื่นต่อเทอม พ่อแม่ต้องทำ�งานตัวเป็น
พบว่าผู้หญิงกังวลเรื่องนี้มากกว่าผู้ชาย จากกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ เกลียวกว่าจะส่งลูกเรียนจบได้ นี่ยังไม่นับค่าสารพัดกิจกรรมที่
15-24 ปีที่ ไม่ต้องการมีบุตร พบว่าผู้หญิงร้อยละ 36 ให้เหตุผล ส่งเสริมทั้งวิชาการทั้งพัฒนาการด้านต่างๆ ถ้าไม่ส่งลูกเรียน
เรื่องการอยากมีอิสระมากกว่าผู้ชายที่ร้อยละ 22 (พิมลพรรณ ภาษาอังกฤษเพิ่ม ไม่ส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ก็กลัวเดี๋ยว
อิศรภักดี, 2557) แต่พอมาคิดดูดีๆ แล้ว ก็เข้าใจได้ว่าทำ�ไม ลูกจะสูเ้ พื่อนไม่ได้ การเลีย้ งเด็กสมัยนีจ้ งึ ได้แพงกว่าสมัยก่อนมาก
ผู้หญิงถึงจะกังวลเรื่องสูญเสียอิสรภาพมากกว่าผู้ชาย ถึงแม้
นีเ่ ป็นเหตุผลเพียงส่วนหนึง่ ว่าทำ�ไมเจนวายบอกว่าตนไม่อยาก
มีลกู สาเหตุทงั้ หมดนัน้ ยังมีอกี มากมายและจำ�เป็นต้องได้รบั การ
ศึกษาต่อ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดและเป็นประเด็นท้าทายสำ�หรับ
การวางแผนนโยบายคือ ปัจจุบนั คนเชื่อว่าการจะเลีย้ งลูกให้ ได้ดี
และมีคณ
ุ ภาพนัน้ ขึน้ อยูก่ บั กำ�ลังทรัพย์ของครอบครัวเป็นสำ�คัญ
คือ ถ้าครอบครัวมีเงิน ก็จะสามารถส่งเสริมพัฒนาการของ
ลูกได้ สามารถซื้อสังคมคุณภาพให้ลูกได้ และมี โอกาสสร้าง
อนาคตที่สดใสให้กับลูกได้ แต่หากกำ�ลังทรัพย์ ไม่ถึง ลูกก็จะไม่
สามารถแข่งขันกับผูอ้ นื่ ได้ ดังนัน้ หากรัฐบาลต้องการส่งเสริมการ
สร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ รัฐจะต้องสร้างสังคมที่ทำ�ให้คนเห็น
และเชื่อได้ว่า ไม่ว่าใครก็สามารถเลี้ยงลูกให้ดีได้ และเด็กที่เกิด
มาในสังคมไทยมีโอกาสทีจ่ ะมีชวี ติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้เหมือนกันทุกคน
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

อิทธิบาท 4 : ธรรมะสำ�หรับผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานหรือคนทำ�งาน คือ ผู้ที่ถูกมอบหมายให้ทำ�งาน
จากผูบ้ ริหารหรือผูบ้ งั คับบัญชา คนทำ�งานทุกคนต่างก็ปรารถนา
ทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จในการทำ�งานด้วยกันทุกคน ธรรมะทีเ่ หมาะสม
สำ�หรับผู้ปฏิบัติงาน คือ อิทธิบาท 4  ธรรมะที่ใช้ ในการทำ�งาน
สู่ความสำ�เร็จ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
1. ฉันทะ : ความรักงาน พอใจกับงานที่ทำ�อยู่ เราสามารถ
สำ�รวจตนเองว่า มีความชอบหรือศรัทธางานด้านใด แล้วมุ่งไป
ในเส้นทางนั้น อาจตั้งคำ�ถามกับตัวเอง ว่าทำ�งานเพื่ออะไร มี
ความสุขหรือไม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องชอบ หรือ ศรัทธางานทีท่ �ำ อยู่
มีความพอใจทีจ่ ะทำ�และมีความสุขที่ ได้ท�ำ งานที่ ได้รบั มอบหมาย
งานที่ทำ�อยู่นั้นจึงออกมาดี
2. วิริยะ : ขยันหมั่นเพียรกับงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความ
ขยันหมัน่ เพียร ในการทำ�งานที่ ได้รบั มอบหมาย หมัน่ ฝึกฝนตนเอง
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความ
วิริยะจึงเป็นเครื่องมือที่จะนำ�คุณไปสู่ความสำ�เร็จได้
3. จิตตะ : ความเอาใจใส่รบั ผิดชอบกับงานทีท่ �ำ ความเอาใจใส่
รับผิดชอบงานที่ทำ� ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตใจ หรือ สมาธิจดจ่อ
กับงานทีท่ � 
ำ รวมถึง มีความรอบคอบและความรับผิดชอบในงาน
ทีท่ �ำ อย่างเต็มสติก�ำ ลัง จิตใจทีจ่ ดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีตอ่ งาน
ทีท่ � 
ำ จิตตะเป็นธรรมะทีแ่ สดงถึงสติ ความรอบคอบและความรับ
ผิดชอบที่จะตามมา เมื่อมีทั้งฉันทะและวิริยะแล้ว จิตตะจะเป็น
เสมือนรัว้ ของเส้นทางที่ ไม่ให้ ไขว้เขวออกนอกทางสูค่ วามสำ�เร็จ
ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เป็นนักตรวจตรางาน แล้วก็ทรงให้
โอวาทสำ�ทับไว้ด้วยว่า “ควรตรวจตรางานของตัวเอง”
4. วิมังสา : การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน  
การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน ผู้ปฏิบัติงานจะ
ต้องทำ�งานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด มีความเข้าใจในงานอย่าง
ลึกซึ้งทั้งในแง่ขั้นตอนและผลสำ�เร็จ ผลสัมฤทธิ์ของงาน เอาใจ
จดจ่ออยู่ตลอดเวลา สรุปกับตัวเองว่าทำ�เพื่ออะไร จะได้มีกำ�ลัง
ใจต่อในวันต่อๆ ไป และไม่ทำ�ผิดซ้ำ�ซากจะเห็นหนทางได้ว่า เส้น
ทางไหนที่จะนำ�เราสู่ความสำ�เร็จได้จริง
อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมะที่ใช้ ในการทำ�งาน เป็นเรื่องง่ายๆ
ใกล้ตัว หากนำ�มาปรับใช้ ในการทำ�งาน รักงานที่ทำ� ขยันทำ�งาน
รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ทางแห่งความสำ�เร็จ
คงไม่ไกลเกินเอื้อม ทุกอย่างอยู่ที่ “ใจ”
ที่มา:
สมควร ทรัพย์บำ�รุง. “ธรรมะสำ�หรับผู้ปฏิบัติงาน” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.learntrepitaka.com/ (5 มกราคม 2559)
ปรีชา พรหมบุตร. “อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ ในการทำ�งาน สู่ความสำ�เร็จ” [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://promboot2011.blogspot.com/2011/11/4.
html (สืบค้นวันที่ 5 มกราคม 2559)
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ประชากรประชุมกัน

อารยา ศรีสาพันธ์

araya.sri@mahidol.ac.th

สำ�เร็จลุลว่ งไปด้วยดี สำ�หรับการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์
แห่งชาติ 2558 จัดโดยสมาคมนักประชากรไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 20
พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการฯ นี้เกิดขึ้นได้ โดยความร่วมมือของคณะ
กรรมการสมาคมฯ ที่ ม าจากหลายหน่ ว ยงาน อาทิ วิ ท ยาลั ย
ประชากรศาสตร์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น
ปีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจและควรจับตามอง คือ ปาฐกถา เรื่อง
“การปฏิรปู ระบบรองรับสังคมสูงวัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์
ปิ่นทอง และอีกประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ พลาดไม่ได้ คือ การ
อภิปรายหมู่ เรื่อง “การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง” ซึ่งมีวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะสถาปัตยกรรม จุฬาฯ การเคหะแห่งชาติ และ
สำ�นักผังเมือง มาให้ความกระจ่างได้อย่างลงตัว
การประชุมวิชาการฯ นี้ มีผู้ส่งบทคัดย่อเพื่อให้พิจารณาคัดเลือก
43 บทความ และมี 29 บทความ ที่ ได้รบั คัดเลือกให้น�ำ เสนอบทความ
ภายใต้ประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ประชากรและสุขภาพ ประเด็น
ท้าทายทางประชากรในภูมภิ าคเอเชีย ข้อมูล เทคนิค ระเบียบวิธี และ
อนามัยเจริญพันธุ์ โดยมีการนำ�เสนอทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ สลับสับเปลี่ยนบรรยากาศในการประชุมดูมีสีสันคึกคักมาก
ยิ่งขึ้น
aaaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.
ipsr.mahidol.ac.th
“การติดตามการรอดชีพของเด็กตามรุ่นเกิด พ.ศ. 2541-2551” โดย
รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2 ธ.ค. 58
“Transnational Migration between Thailand and Europe
(EURA-NET)” โดย Pattraporn Chuenglertsiri, 9 ธ.ค. 58
“Current situation, challenges and needs of death registration
in the vital registration system in Myanmar” โดย Myitzu Tin
Oung, 16 ธ.ค. 58
“Dementia Village: Where Everyone has Dementia” โดย Apinya
Sapsawangwong, Ph.D Candidate, 23 ธ.ค. 58
“Three weeks in Japan: Asia Youth Exchange Program
in Science, Hokkaido University” โดย Ms.Suporn Jaratsit,
Ms.Suchita Manajit and Mr.Natchaphon Auampradit, 6 ม.ค. 59
“การสำ�รวจความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น
โพล” โดย ธีรยุทธ สุวรรณชาติ (หัวหน้าโครงการวันโพล ประเทศไทย),
13 ม.ค. 59
“Barriers to Health in All Policies: Policy-implementation gaps
on a total ban on chrysotile asbestos in Thailand” โดย Assoc.
Prof. Dr. Churnrurtai Kanchanachitra, 20 ม.ค. 59
“Wonderful Experience from Pataya Trip and Chiang Mai–
Chiang Rai Study Visit” โดย M.A. Program in Population and
Reproductive Health Research students, 27 ม.ค. 59
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ขอแนะนำ �  ศั พ ทานุ ก รม การวิ จั ย
ทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558
“Glossary of Terms in Population
and Social Research 2015” โดย
สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล
หนังสือ “ศัพทานุกรมการวิจัยทาง
ประชากรและสังคม ฉบับปี 2558” ได้
ดำ�เนิน “โครงการนิยามศัพท์การวิจัย
ทางประชากรและสั ง คม” มานาน
กว่าสิบปีแล้ว ซึ่งได้รวบรวมศัพท์ทาง
สั ง คมศาสตร์ แ ละประชากรศาสตร์
พร้อมให้ความหมายไว้แล้วมากกว่า 1,200 คำ�  ทางโครงการนิยาม
ศัพท์ฯ ได้ ให้บริการทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ ในชื่อ “ศัพทานุกรม
การวิจัยทางประชากรศาสตร์” สถาบันฯ จึงขอเชิญชวน นักเรียน
นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
และประชากรศาสตร์ ได้ ใช้ประโยชน์จากผลผลิตชิน้ นี้ สามารถค้นหา
ข้อมูลได้ทางเว็บไซต์: http://www.popterms.mahidol.ac.th/
Popterms/preface.php
ท่านใดสนใจหนังสือศัพทานุกรม การวิจยั ทางประชากรและสังคม
ฉบับปี 2558 มีจ�ำ หน่าย ในราคาเล่มละ 130 บาท ติดต่อได้ท่ีโครงการ
เผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือสัง่ ซือ้ ผ่านร้านหนังสือ IPSR
Books Online : http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/book_shop/      

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

นายอำ�เภอที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทย

คุณปู่จรูญ ศิริรัตตานนท์ เป็นนายอำ�เภอคนแรกของอำ�เภอ
วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ที่มีอายุยืนยาวถึงหนึ่งร้อยปี เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2558 ที่ผ่านมา และถือได้ว่าท่านเป็นนายอำ�เภอที่มีอายุ
ยืนยาวที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันคุณปู่จรูญพักอยู่กับลูกหลาน
ในจังหวัดพิษณุโลก ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการของคุณปู่จรูญ
นั้น ท่านยังคงประกอบอาชีพทนายความ เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์
ได้ยาก และท่านเพิ่งจะหยุดว่าความเมื่อมีอายุ 99 ปี เพราะรู้สึกว่า
สมองไม่พร้อม
คุณปู่จรูญในวัยหนึ่งร้อยปี เป็นศตวรรษิกชนที่ยังคงมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง และออกกำ�ลังกายทุกวัน มีอาการหูตึงเล็กน้อย
แต่ความจำ�ยังดี และจำ�ชื่อลูกหลานได้ทุกคน
คุณปู่จรูญยังคงสามารถขับขี่รถยนต์ ได้เป็นอย่างดี โดยไม่มี
ปัญหาเรื่องสายตา คุณปู่เชื่อว่า การขับขี่รถเป็นการบริหารสมอง
สายตา มือ และเท้า เพราะ
เมื่ อ ขั บ ขี่ ร ถทุ ก ส่ ว นของ
ร่างกายจะสัมพันธ์กันด้วย
สมาธิ จึงทำ�ให้ตนเองมีอายุ
ยืนยาวจนถึงหนึ่งร้อยปี
ที่ ม า : h t t p : / / w w w .
oknation.net/blog/
surasakc/2013/09/05/entry-1
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สถิติน่ารู้

คุณปู่จรูญ ศิริรัตตานนท์
http://news.sanook.com/1928554/

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

นมแม่แน่ที่สุด

“นมแม่ ” เป็ น อาหารที่ เ หมาะสมและมี ป ระโยชน์ ม ากที่ สุ ด
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะสำ�เร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลาย
สำ�หรับทารก ลดการเจ็บป่วย ลดค่าใช้จา่ ย อีกทัง้ ยังสร้างความรัก ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลาที่ลาคลอด ความรู้ความเข้าใจที่
ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้แนะนำ� ถูกต้อง ความตระหนักในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งตัวแม่เอง
ให้แม่ทุกคนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ ให้น้ำ�หรือ คนในครอบครัว นายจ้าง เพื่อนร่วมงาน บุคลากรด้านสาธารณสุข
อาหารอื่นผสมอย่างน้อย 6 เดือน (นมแม่ 100%)
แต่สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือตัวแม่เองที่จะต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ที่
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีนโยบายที่สนับสนุนการเลี้ยงลูก จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานที่ ให้การ
ด้วยนมแม่มากมาย แต่จากข้อมูลการสำ�รวจอนามัยการเจริญพันธุ์ สนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ 100% อาทิ การให้ความรูผ้ า่ นทาง
เฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารที่
พ.ศ. 2552 ของสำ�นักงานสถิติ
แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กอายุ 0-5 เดือน
มีคนใช้จำ�นวนมากและเข้าถึงได้
แห่ ง ชาติ กลั บ พบว่ า อั ต ราการ
ที่ถูกเลี้ยงด้วยนมแม่ พ.ศ. 25581
ง่าย หรือ บขส. ที่ ให้บริการส่ง
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 100% มี
นมแม่ แ ช่ แ ข็ ง ฟรี ทั่ ว ประเทศ
เพี ย งร้ อ ยละ 15.1 เท่ า นั้ น
โดยมี เ ป้ า หมายเดี ย วกั น คื อ
และจากข้ อ มู ล ของ THE
“สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนม
STATE OF THE WORLD’S
แม่อย่างน้อย 6 เดือน”
CHILDREN 2015: Executive
1
ที่ ม า: http://www.unicef.org/
Summary ที่มีข้อมูลจากหลาย
publications/files/SOWC_2015_
ประเทศ ก็ พ บประเทศไทยมี
Summary_and_Tables.pdf
อั ต ราการเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่
aaaaaaaaaa
100% ต่ำ�มากเช่นเดียวกันคือ
เพียงร้อยละ 12
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ข่าวสถาบันฯ
20 พ.ย. 58 สมาคมนักประชากรไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการประชากรศาสตร์
แห่งชาติ 2558 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ c 21 พ.ย. 58 สถาบันฯ จัดกิจกรรม
“โครงการบำ�เพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำ�ปีการศึกษา
2558” (รับน้อง) c 22 พ.ย. 58 แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ
จัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง เพื่อหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง” c 25 พ.ย. 58 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์
ร่วมประชุมเชิงสัมมนาคณะกรรมการและผู้เขียนหนังสือสารานุกรมไทยสำ�หรับเยาวชน
โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฉบับผูส้ งู วัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
c 26-27 พ.ย. 58 ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ นำ�เสนอผลงานและร่วมประชุม International
Marriage and Labor Migration in Asia and the Pacific Region ณ สาธารณรัฐเกาหลี
c 26 พ.ย. 58 คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ เลขานุการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล
c 27 พ.ย. 58 สถาบันฯ ร่วมกันรณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อที่ทำ�งานสีเขียว จัด Kick off
รณรงค์ถอดปลัก๊ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า รูป 1 c 3 ธ.ค. 58 รศ.ดร.สุรยี พ์ ร พันพึง่ ผูอ้ �ำ นวยการ
สถาบันฯ พร้อมคณะ นำ�เสนอผลงานและร่วมประชุมนานาชาติ Joint International Tropical
Medicine Meeting 2015 (JITMM 2015) “Tropical Diseases Post 2015: New Threats
or Towards Sustainable Success” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ c 3 ธ.ค. 58
สถาบันฯ ร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณ ณ บริเวณโถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบ
ศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สนง.อธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา c 5 ธ.ค.
58 สถาบันฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ครบรอบ 88 พรรษา ณ มหิดลสิทธาคาร
ม.มหิดล c 9 ธ.ค. 58 ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ จัดกิจกรรม Piano Performance
“The Musical Compositions of His Majesty King BhumibolAdulyadej” โดยได้รบั เกียรติ
จาก อ.กิตติศักดิ์ ศรีเชาวน์ แสดงเดี่ยวเปียโนบทเพลงพระราชนิพนธ์ ณ สถาบันฯ c 14-18
ธ.ค. 58 สถาบันฯ ร่วมกับ The Asia Center, University of Utah จัดอบรม “Research
Development and Grant Writing for Mekong Region Social Science Research”  
ณ สถาบันฯ รูป 2 c 16 ธ.ค. 58 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำ�นวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ
ร่วมพิธบี ำ�เพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในพิธถี วายดอกไม้จนั ทน์ ในส่วนภูมภิ าค ณ วัดปุรณาวาส เขตทวีวฒ
ั นา c 19-21 ธ.ค. 58
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต พร้อมด้วย อ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ เข้าร่วมการสอบคัดเลือก
และสอบสัมภาษณ์นกั เรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา c 23 ธ.ค. 58
รศ.ดร.สุรยี พ์ ร พันพึ่ง ผู้อำ�นวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญแด่คณะ
ผู้บริหาร ม.มหิดล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำ�ปี 2559 ณ ชั้น 5 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
ม.มหิดล c 25 ธ.ค. 58 สถาบันฯ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2559 “IPSR
ก้าวด้วยใจไปด้วยกัน” โดยร่วมฟังการบรรยายธรรมจาก พระมหาธงสวรรค์ วรเมธี วัดสาลวัน
อ.พุทธมณฑล รูป 3 c 5 ม.ค. 59 สถาบันฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ความสำ�เร็จ
ความท้าทายในอนาคต จุดแข็งและสิง่ ทีค่ วรพัฒนาของสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ม.มหิดล”
c 6 ม.ค. 59 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ พร้อมคณะร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ�ต้อนรับนักศึกษา
ชาวอเมริกัน “2016 Miami University Workshop on Aging in Thailand” ณ โรงแรม
ศาลายาพาวิลเลียน c 12 ม.ค. 59 Prof. Ronald Skeldon, Emeritus Professor, University
of Sussex บรรยายเสวนาพิเศษ หัวข้อ “Migration in Asia: Reflections on Empirical
and Conceptual Foundations” ณ สถาบันฯ c 12 ม.ค. 59 รศ.ดร.สุรยี พ์ ร พันพึง่ ผูอ้ �ำ นวยการ
พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ และคณะ ร่วมงานเปิดตัวความร่วมมือ
“Sussex-Mahidol Migration Partnership” ณ สถาบันฯ รูป 4 c 15 ม.ค. 59 รศ.ดร.สุรยี พ์ ร พันพึ่ง
ผูอ้ �ำ นวยการ พร้อมคณะ ต้อนรับและร่วมประชุมกับคณบดีและทีมบริหารจากบัณฑิตวิทยาลัย
ภายใต้ โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำ�ปี 2559 ณ สถาบันฯ

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c

คำ�ขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2559

“เด็กดี หมั่นเพียร
เรียนรู้ สู่อนาคต”

อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

รูป 1

รูป 2

รูป 3

รูป 4
ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536
ปณจ.พุทธมณฑล
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นิยมศิลป์ สุชาดา ทวีสทิ ธิ์ เสาวภาค สุขสินชัย อมรา สุนทรธาดา อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ อารี จำ�ปากลาย ฝ่ายศิลป์ สมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว จุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว ฝ่ายสมาชิก จีรวรรณ หงษ์ทอง
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