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ฉงน!!! ประกาศจำ�นวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ 31 ธันวาคมปัทพ.ศ.
2558
มา ว่าพัฒนวงศ์
patama.vap@mahidol.ac.th

กระทรวงมหาดไทย โดยสำ�นักบริห ารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง มีหน้าที่ประกาศจำ�นวนประชากรของประเทศ ณ วันสิ้นปี
ภายในไม่เกินวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป ทุกๆ ปี สำ�หรับปีที่ผ่านมา
ผูอ้ �ำ นวยการทะเบียนกลาง ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 เรื่องจำ�นวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามประกาศฯ มีจำ�นวน
ราษฎรทัง้ สิน้ 65,729,098 คน แบ่งเป็นสัญชาติไทย 64,930,085 คน
ไม่ ได้สญ
ั ชาติไทย 799,013 คน ซึง่ ผูท้ ี่ ไม่ได้สญ
ั ชาติไทยคิดเป็นร้อยละ
1.2 ของทั้งหมด (ดูตัวอย่างบางส่วนของประกาศได้ ในตอนท้ายของ
บทความ)
ผูเ้ ขียนเป็นนักประชากรศาสตร์ เมื่อเห็นตัวเลขนี้ ความรูส้ กึ ประการ
แรกคือ ดีใจที่ ได้รบั ทราบตัวเลขประชากรทีเ่ ป็นทางการ เพราะต้องการ
นำ�มาเปรียบเทียบกับตัวเลขคาดประมาณประชากรที่ ได้มีการทำ�ไว้
ว่าใกล้เคียงกันหรือไม่ นอกเหนือจากความดี ใจแล้ว ความรู้สึกต่อมา
ก็คือ ประหลาดใจ และอาจกล่าวได้ว่า ความรู้สึกประหลาดใจนั้นมี
มากกว่าความรู้สึกดี ใจ สิ่งที่ทำ�ให้ผู้เขียนรู้สึกประหลาดใจคือ 1) การ
ประกาศครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการแยกจำ�นวนราษฎรที่ถือสัญชาติ
ไทยและไม่ใช่สัญชาติไทย (ตามประกาศใช้คำ�ว่า “ไม่ได้สัญชาติไทย”)
ออกจากกัน และ 2) จำ�นวนประชากร ณ ปลายปี 2558 เพิ่มขึ้นจาก
ประกาศของปีก่อนหน้า (พ.ศ. 2557) ถึง 6 แสนคน  จากสองประเด็น
ทีท่ �ำ ให้รสู้ กึ ประหลาดใจนี้ ได้น�ำ มาซึง่ การค้นหาคำ�อธิบาย (ตามประสา

นักประชากรศาสตร์) บทความนี้ต้องการนำ�เสนอรายละเอียดตัวเลข
จำ�นวนประชากรในประกาศจำ�นวนราษฎรเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ.
2557 และ 2558 พร้อมทั้งตั้งคำ�ถามกับความแตกต่างที่พบ
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลประชากร จำ�นวนเกิด จำ�นวนตาย
เปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ. 2557 และ 2558 ตัวเลขเหล่านี้รวบรวม
มาจากสถิตปิ ระชากรทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมการปกครอง หัวข้อ
‘ระบบสถิตทิ างการทะเบียน’ ภายใต้การเลือกประเภทสถิตเิ ป็น ‘จำ�นวน
ประชากรแยกรายอายุ’ (http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/
upstat_age_disp.php) จะเห็นว่า มีการรายงานจำ�นวนประชากรเมื่อ
ปี 2557 เท่ากับ 65.1 ล้านคนเศษ จากตัวเลขนี้ อัตราเพิ่มประชากร
ณ ปี 2558 จึงเท่ากับประมาณร้อยละ 1 อัตราเพิ่มประชากรของ
ประเทศไทยนัน้ เคยสูงถึงร้อยละ 3 เมื่อต้นๆ พุทธศตวรรษที่ 25 แต่หลัง
จากมี โครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติแล้ว อัตราเพิ่มประชากร
ก็ลดลงมาโดยตลอด ซึ่งเริ่มต่ำ�กว่าร้อยละ 1 มาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 และ
ยังคงลดลงต่อไป แต่ทำ�ไมจู่ๆ เมื่อ พ.ศ. 2558 อัตราเพิ่มประชากร
จึงกลับสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกครั้ง
เมื่ อ พิ นิ จ พิ เ คราะห์ ตั ว เลขต่ า งๆ ในตารางตามวิ ถี ท างแบบ
นักประชากรศาสตร์ ซึ่งก็คือการดูองค์ประกอบหลัก 3 ตัวที่ทำ�ให้
ประชากรเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น
ด้วยการเปรียบเทียบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน จะเห็นว่า มีอยู่ 2 เรื่องที่ทำ�ให้

หมายเหตุ: รวบรวมจาก http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php

จำ�นวนประชากรปี 2558 สูงขึ้น เรื่องแรกคือ จำ�นวนเด็กที่เกิดใหม่
ทั้งหมดในปี 2558 มีมากกว่าคนที่ตายไปทั้งหมดในปีเดียวกัน ราว
2 แสน 8 หมื่นคน ส่วนเรื่องทีส่ องคือจำ�นวนผูท้ ี่ ไม่ได้สญ
ั ชาติไทยและ
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของปี 2558 (จำ�นวน 674,026 คน) เพิ่มขึ้น
จากปี 2557 (จำ�นวน 347,367 คน) อยู่ราว 3 แสน 3 หมื่นคน เมื่อ
มาถึงตรงนี้ ผู้อ่านคงจะสังเกตได้ว่า ตัวเลขจำ�นวนผู้ที่ ไม่ได้สัญชาติ
ไทยและมีชอื่ อยู่ในทะเบียนบ้านของปี 2558 ต่�ำ กว่าตัวเลขในประกาศ
จำ�นวนราษฎรที่ผู้เขียนเกริ่นนำ�ไว้ ในย่อหน้าแรกอยู่ 124,987 คน
จำ�นวนเกิดทีม่ ากกว่าจำ�นวนตายประมาณ 2 แสนเศษ ถึง 3 แสนเศษ
นั้นเป็นเรื่องปกติในแต่ละปี ซึ่งจะทำ�ให้อัตราเพิ่มประชากรอยู่ที่ราว
ร้อยละ 0.5 แต่ส�ำ หรับส่วนทีส่ องนีแ้ หละที่ไม่วา่ จะจากหกแสนเจ็ด หรือ
เกือบๆ แปดแสน ได้ท�ำ ให้อตั ราเพิม่ ประชากรในปี 2558 เพิม่ ขึน้ อย่าง
ฉับพลัน จากที่ก่อนหน้านั้นประมาณร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
1 ในเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น
ดั ง ได้ ก ล่ า วแล้ ว ว่ า นั บ เป็ น ครั้ ง แรกที่ มี ก ารประกาศจำ � นวน
ราษฎรโดยมี ก ารจำ � แนกเรื่ อ งของสั ญ ชาติ เมื่ อ นำ � ข้ อ มู ล จาก
ประกาศฯ มาพิจารณาเป็นรายจังหวัด ในเบื้องต้นพบว่าทุกจังหวัด
มีผู้ที่ ไม่ ใช่สัญชาติไทยคิดเป็นสัดส่วนมากน้อยแตกต่างกันไป แต่
มีเพียง 12 จังหวัดเท่านั้นที่สัดส่วนผู้ที่ ไม่ ใช่สัญชาติไทยสูงกว่า
ค่ารวมของประเทศ (ร้อยละ 1.2) คือ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 1.6)
ตราด (ร้อยละ 4.6) ราชบุรี (ร้อยละ 2.7) กาญจนบุรี (ร้อยละ 8.4)
สมุทรสาคร (ร้อยละ 4.0) ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 2.0) เชียงใหม่
(ร้อยละ 7.4) เชียงราย (ร้อยละ 9.2) แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 15.8)
ตาก (ร้อยละ 15.3) ภูเก็ต (ร้อยละ 2.1) และระนอง (ร้อยละ 7.0)
อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจสรุปได้ว่าจำ�นวนผู้ท่ี ไม่ได้สัญชาติไทยที่เพิ่ม
ขึน้ 3 หรือ 4 แสนกว่าคนนั้นมาจากจังหวัดเหล่านี้ เพราะไม่สามารถ
นำ�ไปเปรียบเทียบกับปี 2557 แต่มีข้อควรสังเกตว่าส่วนใหญ่เป็น
จังหวัดชายแดนและบางจังหวัดเป็นทีท่ ราบกันดีวา่ มีแรงงานข้ามชาติ
อยู่จำ�นวนมาก เช่น สมุทรสาคร ระนอง และภูเก็ต
ในฐานะนั ก ประชากรศาสตร์ โดยรวมๆ ผู้ เ ขี ย นพอใจกั บ
ความพยายามหาเหตุ ผ ลเพื่ อ นำ � มาใช้ อ ธิ บ ายตั ว เลขข้ า งต้ น ของ
ตัวเอง  แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่พอใจอยูด่ ว้ ยเช่นกัน เพราะหา
คำ�ตอบให้กบั ตัวเองไม่ได้วา่ ทำ�ไมผูท้ ี่ ไม่ได้สญ
ั ชาติไทยและมีชอื่ อยู่
ในทะเบียนบ้านจึงเพิม่ จำ�นวนขึน้ อย่างรวดเร็วถึง 3 แสน 2 หมื่นเศษ
หรือประมาณเกือบ 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2557 คนกลุ่มนี้เป็น
ใคร มาจากไหน และทำ�ไมปีก่อนหน้าจึงไม่มี หรือทำ�ไมจึงไม่
ค่อยๆ เพิม่ ขึน้ ถ้าบทความนี้ ได้ผา่ นสายตาหรือไปถึงผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
ระบบทะเบียนราษฎร โปรดช่วยแจ้งแถลงไขให้ประชาชนคนทั่วๆ ไป
ได้หายข้องใจด้วย

หมายเหตุ: ตัดมาเพียงส่วนต้นๆ เพื่อแสดงให้เห็นรายละเอียดของการประกาศ

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 36 ฉบับที่ 4
“นายอำ�เภอทีม่ อี ายุยนื ยาวทีส่ ดุ ในประเทศไทยมีชอื่ ว่าอะไร และ
อยู่จังหวัดไหน”
เฉลย : นายจรูญ ศิริรัตตานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
รายชื่ อ ผู้ ที่ ต อบถู ก และจั บ สลากได้ รั บ รางวั ล กรุ ง เทพฯ:
พฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง นครราชสีมา: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์
พะเยา: ถวิล ใจนันตา สงขลา: สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ สมุทรสาคร:
ปาณิก เสนาฤทธิไกร
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ ปัตตานี: นิรมล ศรีราม
รายชื่อผู้ที่ตอบถูก กระบี่: ศศิธร รุ่งบรรณาพันธ์ นครปฐม:
วิมาลา ชีระพันธุ์ นครนายก: สุรศักดิ์ พิมพ์ศิริจันทร์ นครราชสีมา:
อุดม ศรีสนุ นท์ พระนครศรีอยุธยา: สายฝน เทียนงาม สมุทรปราการ:
อัสนี ทองนิรมล
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 36 ฉบับที่ 5
“พบการติ ด เชื้ อ ไวรั ส ซิ ก้ า ครั้ ง แรกในคนที่ ป ระเทศอะไร
เมื่อพ.ศ.ใด”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า 12
หรืออีเมล์ jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
2559 (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทางอีเมล์ขอความกรุณาส่ง ชื่อ-นามสกุล
และที่อยู่ของท่านมาด้วยเพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีที่ท่านได้
รับรางวัล)
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ต อบถู ก และได้ รั บ รางวั ล ในฉบั บ หน้ า
“ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 (สิงหาคม-กันยายน
2559)

อาหารอาเซียน 1

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th

ผู้ เ ขี ย นได้ มี โ อกาสไปเยื อ นประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นหลาย
ประเทศ บางประเทศไปมากกว่า 1 ครั้ง ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือ
ไปทำ�งาน ไฮไลท์ของการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ คือ การได้ลม้ิ ลอง
อาหารของประเทศนั้นๆ ประเทศอาเซียนประเทศแรกที่ผู้เขียน
มี โอกาสได้ ไปเยือนและใช้ชีวิตอยู่เป็นเวลา 1 เดือน คือ ประเทศ
มาเลเซีย เนื่องจากคราวนั้นผู้เขียนต้องไปเรียนหลักสูตรระยะสั้น
ทีม่ หาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ซึง่ ไกลจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ออกมา 30 นาที
หากเดินทางโดยรถไฟ อาหารการกินจึงเป็นอาหารท้องถิ่นทั่วไป
และคนที่ร้านอาหารที่น่นั พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้สักเท่าไร โชคดี
ที่ภาษามาเลย์ ไม่ยาก ผู้เขียนจึงสามารถอยู่รอดมาได้ด้วยการรับ
ประทาน “นาซิ โกเรง” คือข้าวผัด แทบทุกวัน (นาซิ แปลว่า ข้าว
และโกเรง แปลว่า ผัด) หากวันใดเบื่อข้าว ก็สั่ง “หมี่ โกเรง” คือ
บะหมี่ผัด หรือ “หมี่ฮุ่น โกเรง” คือ หมี่ขาวผัด ส่วนเนื้อสัตว์ที่
ใส่ ใน นาซิ โกเรง, หมี่ โกเรง และหมี่ฮุ่น โกเรง ส่วนใหญ่เป็น
เนื้อไก่ ซึ่งคำ�ว่าไก่ ในภาษามาเลย์เรียกว่า “อะยัม” (เหมือนยี่ห้อ
ปลากระป๋องอะยัมที่มีสัญลักษณ์เป็นไก่ก็มีที่มาจากคำ�นี้) อาหาร
มาเลเซียอีกเมนูหนึ่งที่ผู้เขียนชื่นชอบมาก คือ “นาซิ เลอมัค” คือ
ข้าวหุงกับกะทิและใบเตย มีเครื่องเคียงเป็นปลากะตักทอดกรอบ
ไข่ต้มสุก น้ำ�พริก และถั่วลิสงคั่ว บ้างเสริฟพร้อมน่องไก่ เป็น
อาหารจานเดียวทีร่ บั ประทานง่ายและรสชาติอร่อย “ประชากรและ
การพัฒนา” ฉบับหน้าจะขอพาผู้อ่านไปรู้จักอาหารจากประเทศ
อื่นบ้าง

aaaaaaaaa
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

เมื่อ …… ‘เสริมหล่อ’ เริ่มแซงโค้ง ‘เสริมสวย’

ศัลยกรรมพลาสติกเพื่อ ‘เสริมหล่อ’ และ ‘เสริมสวย’ เป็น
ธุ ร กิ จ ที่ ทำ � รายได้ อ ย่ า งมหาศาลสำ � หรั บ ประเทศที่ ก ลายเป็ น
ศูนย์กลางสำ�หรับลูกค้าทั่วโลก สถิติความนิยมระหว่างช่วงปี
2540–2558 ในกลุม่ ผูห้ ญิงเพิม่ ขึน้ กว่า 5 เท่า ขณะที่ในกลุม่ ผู้ชาย
เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า The International Society of Aesthetic
Plastic Surgery ทำ�การสำ�รวจเมื่อปี 2557 รวม 95 ประเทศ
โดยการส่ ง แบบสอบถามผ่ า นคณะกรรมการบริหารองค์กร
ดังกล่าว ทีป่ ระกอบด้วยศัลยแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ที่เกี่ยวข้อง รวม 2,700 คน พบว่า ประเทศ 5 อันดับแรกที่ให้
บริการลูกค้าทัง้ ในประเทศและจากต่างแดน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
บราซิล ญี่ปุ่น เกาหลี ใต้ และเม็กซิโก ส่วนศัลยกรรมเพื่อ
ความงาม 5 อันดับแรก ที่หญิงชายทั่วโลกชื่นชอบ แสดงไว้ ใน
ตาราง 1
นอกจากทำ�ศัลยกรรมเพื่อความงามทีต่ อ้ งพึง่ ใบมีดของแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว ยังมีการเสริมความหล่อ ความสวย ที่ไม่ตอ้ งผ่าน
การทำ�ศัลยกรรม เช่น ยกกระชับใบหน้าด้วยวิธี โบท็อกซ์ การฉีด
กรดไขมันอิ่มตัวเพื่อสลายรอยแผลเป็นหรือเพื่อการป้องกันผิว
จากแสงยูวี เป็นต้น
ข้อมูลจาก The American Society of Plastic Surgeons
สำ�รวจเมื่อปี 2557 ระบุว่า อเมริกันชนทั้งชายและหญิง ราว 6
ล้านคน เดินทางไปทำ�ศัลยกรรมนอกประเทศ ช่วงปี 2557 โดย
มีจุดหมายปลายทางที่มีค่าบริการถูกกว่า เช่น สาธารณรัฐเช็ค
โปแลนด์ สเปน โปรตุเกส บราซิล เกาหลี ใต้ รวมทั้งประเทศไทย
(โดยเฉพาะการผ่าตัดแปลงเพศ) เพราะค่าใช้จ่ายที่ทำ�ใจยาก

สำ�หรับบริการในประเทศ เช่น การทำ�ศัลยกรรม 7 อันดับ
ยอดนิยมสำ�หรับผู้ชาย ได้แก่ เหลาคาง สนนราคาอยู่ที่ 69,000114,000 บาท พักฟืน้ 24 ชัว่ โมง แล้วนัดเดทสาวได้เลย ดูดไขมัน
หน้าท้อง จ่าย 81,000-150,000 บาท พักฟื้น 2 วัน เสริมหน้าอก
ราคา 75,000-240,000 บาท พักรอแผลหาย 4-6 สัปดาห์ เสริมก้น
ราคา 225,000-300,000 บาท นอนรอผลก้นเด้ง 4-6 สัปดาห์
ลดขนาดหัวนมและเต้านม จ่ายหมอไปเลย 45,000-50,000 บาท
พักฟื้น 2-3 วัน กำ�จัดเหนียงใต้คางโดยดึงส่วนเกินเก็บไว้ที่กกหู
จ่าย 180,000-330,000 บาท ต้องพักฟื้น 5-7 วัน
ก า ร ทำ � ศั ล ย ก ร ร ม
ความงามแบ่ ง ตามกลุ่ ม
อายุ จะพบว่า อเมริกันชน
ทั้ ง ชายหญิ ง อายุ ต่ำ � กว่ า
18 ปี นิยมทำ�ศัลยกรรม
ตกแต่งใบหู กลุ่มอายุ 1934 ปี ทำ�ศัลยกรรมเสริม
หน้ า อก กลุ่ ม อายุ 3564 ปี ดูดไขมันหน้าท้อง  
และอายุ 65 ปีขึ้นไป ทำ�
ศัลยกรรมยกหนังตาด้าน
บนและผ่าตัดถุงน้ำ�ใต้ตา
ศัลยกรรมกลุม่ ประเทศ
ในเอเชี ย มาแรงเช่ น กั น Six packs ที่ต้องอดทนรอเพื่อชนะใจสาว
ภาพ: The International Society of
จุ ด หมายปลายทางที่ ไ ม่
Aesthetic Plastic Surgery 2014

ตาราง 1 ประเภทการทำ�ศัลยกรรมเสริมความงามที่ ได้รบั ความนิยม 5 อันดับแรก ตกกระแสคือเกาหลี ใต้ ที่เอาใจลูกค้าให้
ภาพรวมและแยกตามเพศ
เลือกบริการแบบจุใจ ทั้งในระดับสุดหรูที่
จัดรถรับ-ส่งถึงสนามบิน และแบบธรรมดา
ทีล่ กู ค้าส่วนใหญ่เข้าถึงได้ ในกรุงโซลมีถนน
สายหนึ่งชื่อ กังนัม เป็นที่รู้จักกันดีว่าถนน
สายนี้มีสถานบริการศัลยกรรมความงาม
ให้เลือกตามสนนราคาทีล่ กู ค้าพอใจ เพื่อยก
คิ้ว เหลาคาง หน้าเรียว ลดเหนียง ซึ่งเป็น
เป้าหมายการทำ�ศัลยกรรมความงามทัง้ ชาย
และหญิง
โค้งสุดท้ายแล้ว ..... อย่าลืมนึกถึง
ความปลอดภัยก่อนตัดสินใจ
aaaaaaaaa

ปรับจาก: ISAPS International Survey on Aesthetic/Cosmetic 2014
หมายเหตุ: อันดับ 5 ของผู้หญิงคือดูดไขมันช่องท้อง (หญิง 636,447 คน ชาย 46,121 คน) และอันดับ 3
ของผู้ชายคือ ลดขนาดหัวนมในเพศชายที่มีความเจริญของเซลล์ผิดปกติ (172,048 คน)
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

สักกรินทร์ นิยมศิลป์

sakkarin.niy@mahidol.ac.th

แรงงานฝีมือข้ามชาติในไทย: ใคร มาจากไหน มาทำ�อะไร?

แรงงานฝีมือตามความหมายสากล
ฐานะนักลงทุนอันดับหนึง่ ของไทย ตามด้วยจีน อินเดีย ไต้หวัน และเกาหลีใต้
แม้วา่ ประเทศต่างๆ อาจมีนยิ ามคำ�ว่า “แรงงานฝีมอื ” (skill migrants) ซึง่ ทัง้ 4 ชาติรวมกันมีจ�ำ นวนเพียงครึง่ หนึง่ ของญีป่ นุ่ (ภาพที่ 3)
ที่ต่างกัน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านการศึกษา อาชีพ และรายได้
อาชีพของแรงงานฝีมือข้ามชาติ
แต่โดยทั่วไป “แรงงานฝีมือ” ในความหมายกว้างคือบุคคลที่จบการศึกษา
มือข้ามชาติตามมาตรา 9 ประเภททั่วไป อาชีพ
ระดับอุดมศึกษาที่ประกอบวิชาชีพเป็นที่ต้องการของสังคม อาทิ นักธุรกิจ หลักสำคื�อหรัผูบ้จแรงงานฝี
ด
ั
การฝ่
า
ยต่
างๆ อาจารย์ และผู้บริหารระดับสูง ส่วนแรงงาน
ผู้บริหาร นักวิชาการ แรงงานวิชาชีพแขนงต่างๆ และช่างเทคนิค (สัก
ฝีมือข้ามชาติตามมาตรา
กรินทร์, 2559) ปัจจุบัน คนจำ�นวนไม่น้อยเรียกแรงงานฝีมือข้ามชาติว่า
12 ประเภทส่งเสริมการ
“แรงงานข้ามชาติที่มีความรู้” (Knowledge Migrants) เนื่องจากเราได้
ลงทุนอาชีพหลักได้แก่ ผู้
เข้าสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Society) แล้วนั่นเอง
จัดการฝ่ายต่างๆ สถาปนิก
แรงงานฝีมือข้าม
วิศวกร ช่างเทคนิค และ
ชาติในไทย
อื่นๆ (ภาพที่ 4 และ 5) จะ
เห็นว่า อาชีพอาจารย์ (รวม
แรงงานข้ า มชาติ
านการศึกษา)
ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ที่มา: ปรับปรุงจาก สบต (2558: ตารางที่ 13) ถึมีงสบุัดคส่ลากรด้
ว
นถึ
ง
หนึ
่งในห้าของ
ทำ�งานในประเทศไทย
แรงงานฝี
ม
ื
อ
ข้
า
มชาติตาม
ตาม พรบ. การทำ�งาน
มาตรา
9
ประเภททั
่วไป
ข อ ง ค น ต่ า ง ด้ า ว
คนกลุ
่
ม
นี
้
ส่
ว
นใหญ่
เ
ป็ น
พ.ศ. 2551 แบ่งเป็น
อาจารย์
ส
อนภาษาตาม
หลายกลุ่ม ในเดือน
สถาบั น การศึ ก ษา แตก
Source: http://www.deafed.net/publisheddocs/ ธันวาคม ปี 2557 มี
ต่างจากแรงงานฝีมือตาม
sub/010411c.htm
จำ�นวนแรงงานข้าม
มาตรา 12 ประเภทส่งเสริม
ชาติประเภทต่างๆ ดังนี้ 1) คนต่างด้าวตลอดชีพจำ�นวน 983 คน 2) คนต่างด้าว
การลงทุนซึง่ แทบไม่มเี ลย
มาตรา 9 ประเภททั่วไป ซึ่งถือเป็นแรงงานฝีมือข้ามชาติกลุ่มใหญ่ที่สุด
มีจำ�นวน 100,943 คน 3) คนต่างด้าวมาตรา 12 ประเภทส่งเสริมการ
แรงงานฝีมอื ข้ามชาติ
ลงทุน ซึง่ เป็นแรงงานสำ�คัญอีกกลุม่ หนึง่ ที่ ได้รบั อนุญาตให้มาทำ�งานในไทย
จากประเทศอาเซียน
ตามพรบ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2522 มีจ�ำ นวน 40,861 คน 4) คนต่างด้าว ที่มา: ปรับปรุงจาก สบต (2558: ตารางที่ 9) สำ � หรั บ แรงงานฝี มื อ จาก
มาตรา 13 ประเภทชนกลุ่มน้อย มีจำ�นวน 22,992 คน 5) คนต่างด้าว
ชาติอาเซียนทีม่ าทำ�งานใน
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาวและกัมพูชา) ซึ่งถือเป็นแรงงานประเภทไร้ฝีมือ
ไทย
ในเดือนมีนาคม 2559
มีจ�ำ นวน 1,177,629 คน แบ่งเป็นประเภทพิสจู น์สญ
ั ชาติ 971,461 คน และ
มี
จ
�
ำ
นวนสะสมรวม
20,327
นำ�เข้าตาม MOU 206,168 คน (สบต, 2558)
คน ประกอบด้วย ฟิลปิ ปินส์
สรุปว่าแรงงานฝีมือข้ามชาติในไทยประกอบด้วยแรงงานประเภทที่
จำ�นวน 13,062 คน หรือ
2 และ 3 รวมกัน คือ คนต่างด้าวมาตรา 9 ประเภททั่วไปและคนต่างด้าว
กว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของทั้ ง หมด
มาตรา 12 ประเภทส่งเสริมการลงทุน บทความนี้จะอภิปรายเกี่ยวกับ
โดยเป็นบุคลากรด้านการ
แรงงานสองประเภทนี้เป็นหลัก
ศึ ก ษา 7,879 คน ส่ ว น
ชาติอื่นๆ ได้แก่ มาเลเซีย
แรงงานฝีมือข้ามชาติกลุ่มใหญ่ ในไทย
เมียนมา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
สำ�หรับแรงงานฝีมือข้ามชาติที่ ได้รับอนุญาตให้ทำ�งานในไทยตาม
เวียดนาม กัมพูชา ลาว และ
มาตรา 9 ประเภททัว่ ไป ชาติตน้ ทาง (Origin Countries) หลักประกอบด้วย ที่มา: ปรับปรุงจาก สบต (2558: ตารางที่ 13) บรู ไ น อาชี พ หลั ก ของ
ญี่ ปุ่ น จี น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์
แรงงานฝี มื อ จากชาติ
อั ง ก ฤ ษ อิ น เ ดี ย อาเซียนนอกจากด้านการสอน ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ผู้บริหาร
อเมริ ก า เกาหลี ใต้ ระดับสูง ผู้ประกอบวิชาชีพ และช่างเทคนิค
ฝรั่งเศส ไต้หวัน และ เอกสารอ้างอิง
ออสเตรเลีย (ภาพที่ 2) สักกรินทร์ นิยมศิลป์ (2559) “แรงงานวิชาชีพต่างด้าว: มุมมองเชิงเปรียบเทียบ
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในไทยกับอาเซียน” ใน ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน:
สำ � หรั บ แรงงาน
สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน (บรรณาธิการโดย พัทยา เรือนแก้ว,
ฝี มื อ ข้ า ม ช า ติ ต า ม
สุภางค์ จันทวานิช, ฉันทนา บรรพ และศิริโชติ หวันแก้ว) กรุงเทพฯ: สำ�นัก
มาตรา 12 ประเภท
พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว (2559) วารสารสถิติจำ�นวนคนต่างด้าวกลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้รับอนุญาตทำ�งาน ประจำ�เดือนมีนาคม 2559 กรุงเทพฯ:
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ช า ว
ดหางาน
ญี่ปุ่นมากถึง 20,601 สำ�นักรมการจั
กบริหารแรงงานต่างด้าว (2558) วารสารสถิติจำ�นวนคนต่างด้าวที่ ได้รับ
คน หรือราวครึ่งหนึ่ง
อนุญาตทำ�งานทัง่ ราชอาณาจักร ประจำ�ปี 2557 กรุงเทพฯ: กรมการจัดหางาน
ของแรงงานประเภทนี้
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
aaaaaaaaa
สำ � คั ญ ของญี่ ปุ่ น ใน
ที่มา: ปรับปรุงจาก สบต (2558: ตารางที่ 9)
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

โยธิน แสวงดี
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การวิจัยแบบผสม (Mixed methodology)

การวิจัยแบบผสม (Mixed methodology) เป็นวิธีการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ที่ผสมผสานระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการบูรณาการแนวคิด
แบบปฏิฐานนิยม (Positivism) เข้ากับแนวคิดแบบปรากฏการณ์
วิทยา (Phenomenology) เริ่มจากการวิจัยเชิงปริมาณของนักวิจัย
ทางสังคมวิทยาที่มุ่งค้นหาต้นเหตุของการไม่ใช้วิธีการคุมกำ�เนิดของ
คูส่ มรส พร้อมๆ กับพัฒนาการของการวิจยั ด้านการวัดและประเมินผล
ของงานวิจัยด้านศึกษาศาสตร์ที่ต้องการทราบผลการดำ�เนินงาน
ในการส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างละเอียดที่เน้นการวัดและ
การประเมินผล การวิจัยแบบผสม ใช้มากในกลุ่มนักวิจัยเชิงปริมาณ
การออกแบบการวิ จั ย แบบผสมแตกต่ า งจากการออกแบบ
การรวบรวมข้อมูลในลักษณะพหุวธิ ี (Multiple Methods) ที่ให้ความ
สำ�คัญกับการรวบรวมข้อมูลหลายแหล่ง เช่น การใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
จากหลายแหล่งข้อมูล อาทิ ข้อมูลแหล่งน้�ำ ชลประทาน ข้อมูลปริมาณ
น้�ำ ฝน ข้อมูลปริมาณน้�ำ ท่า ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจาก
การสำ�รวจและกดพิกดั ทีต่ งั้ ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ เช่น การสำ�รวจ
ครัวเรือน และการใช้ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป้าหมายการออกแบบการวิจัยแบบผสมคือ 1 เพื่อเป็นการ
ยืนยัน และตรวจสอบผลการวิจัย ที่เรียกว่า “Confirmation” และ
“Triangulation” ภายใต้หลักการว่า เรื่องเดียวกัน หากใช้วิธีการ
ต่างกันต้องได้ข้อค้นพบที่ตรงกัน ในเป้าหมายนี้นิยมออกแบบการ
วิจัยแบบขนานที่ทำ�ไปทั้งสองระเบียบวิธีการวิจัยพร้อมกันในพื้นที่
(Quantitative+Qualitative)

เป้ า หมายที่ 2 คื อ การออกแบบการวิ จั ย ที่ เ ริ่ ม ศึ ก ษาหรื อ
ทำ�การทดลองด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณก่อนและได้ข้อค้นพบที่
โดดเด่นน่าสนใจในบางประการแต่นักวิจัยต้องการอธิบายเสริมให้
ชัดเจน มีรายละเอียดในการอธิบายปรากฏการณ์เชิงตัวเลขที่ ได้
จากผลการวิจัยจากเชิงปริมาณ ไม่ประสงค์จะใช้วรรณกรรมหรือ
ผลการวิจัยที่ผ่านมาร่วมอธิบายเนื่องจากเป็นข้อค้นพบใหม่เพราะ
พฤติกรรมทางสังคมตลอดจนเหตุการณ์ มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
จึ ง ต้ อ งการนำ � ข้ อ ค้ น พบจากการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพไปเสริ ม ให้ ไ ด้
รายละเอียดมากขึน้ (Quantitative + Qualitative) เป็นลักษณะการ
อธิบายเสริมข้อค้นพบที่แสดงให้ทราบถึงเหตุผลปรากฏการณ์ที่พบ
จากผลการวิจัยในเชิงปริมาณเพื่อให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้น โดยในภาษา
อังกฤษใช้คำ�ว่า “Complementarily”

เป้ า หมายที่ 4 คื อ เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative method+Qualitative method) ลักษณะคล้ายกัน
มากกับการออกแบบการวิจัยในเป้าหมายที่ 2 แต่ ในเป้าหมายที่ 4
เน้นทีก่ ารขยายความให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจากข้อค้นพบ
เชิงปริมาณ เป็นการขยายความรู้ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ภาษาอังกฤษ
เรียกว่า “Expansion” เน้นทำ�การวิจัยเชิงคุณภาพหลังจากที่ ได้
ข้อค้นพบเชิงปริมาณ และเลือกข้อค้นพบที่สำ�คัญบางรายการมา
เจาะลึกด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ในกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลเดิมที่เคยเป็น
ผู้ ต อบแบบสอบถามเชิ ง ปริ ม าณ ทั้ ง นี้ ระยะเวลาในการศึ ก ษา
เชิงคุณภาพต้องไม่หา่ งจากการวิจยั เชิงปริมาณ ทีน่ ยิ มใช้มกั จะมีระยะ
เวลาห่างจากที่ ได้ทำ�การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณไม่เกิน 3 ปี
เป้าหมายที่ 5 คือ เน้นการค้นหาปัญหาวิจัย ประเด็นการวิจัย
โจทย์วจิ ยั ตลอดจนคำ�ถามการวิจยั รูปแบบจะคล้ายกับเป้าหมายที่ 3
แต่ในขั้นตอนนีจ้ ะเรียกว่าเป็นการเริม่ ต้นเพื่อนำ�ไปสู่การเปิดประเด็น
เพื่อค้นหาปัญหาวิจัยใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยศึกษามาก่อน ภาษาอังกฤษ
เรียกว่า “Initiation” เน้นการเข้าสู่แหล่งปรากฏการณ์ที่คาดว่ามี
ปัญหาการวิจัยตามที่นักวิจัยสนใจเพื่อให้ ได้ประเด็นวิจัยหรือคำ�ถาม
การวิจัยด้วยการใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพนำ�  แล้วตามด้วย
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative +Quantitative) ในขั้น
ตอนนีน้ ยิ มใช้มากในกลุม่ นักวิจยั ทีป่ ระสงค์คน้ หาต้นเหตุ (Cause) ทีน่ �ำ
ไปสูพ่ ฤติกรรมใหม่ๆ ในสังคม (Consequences) หรือ ค้นหาพฤติกรรม
ทีเ่ ป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ ทีอ่ าจนำ�
ไปใช้เป็นทัง้ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสำ�หรับการวิจยั เชิงปริมาณ
ในอนาคต หัวใจทีส่ �ำ คัญตามเป้าประสงค์นคี้ อื ระยะห่างของการวิจยั
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพจะห่างกันไม่เกิน 2 ปี เนื่องจาก
พฤติกรรมอาจเปลีย่ นแปลงไปแล้ว หากทำ�การวิจยั เชิงปริมาณช้าอาจ
ไม่พบประเด็นที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างการวิจยั แบบผสมทีด่ �ำ เนินการโดยสถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม ที่ผ่านมา ได้แก่ การวิจัยที่เน้นในเรื่องการเลือกวิธีการ
คุมกำ�เนิดของชาวชนบทอำ�เภอนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์ การวิจยั เกีย่ วกับ
การเป็นหนี้นอกระบบของเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส. โครงการวิจัยเกี่ยว
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนไทยของ
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น การวิจัยทั้งหมด
นี้มีการออกแบบการวิจัยแบบผสมทั้งในลักษณะของการเน้นการ
ยืนยันข้อค้นพบเมื่อใช้ระเบียบวิธีที่ต่างกัน บางโครงการเน้นการนำ�
ข้ อ ค้ น พบเชิ ง คุ ณ ภาพไปอธิ บ ายข้ อ ค้ น พบเชิ ง ปริ ม าณในลั ก ษณะ
“Complementarily” ขณะที่บางโครงการเป็นแบบการนำ�ข้อค้นพบ
เป้าหมายที่ 3 คือ เน้นการออกแบบที่ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพนำ�  ในเชิงคุณภาพไปขยายความให้ละเอียดมากขึ้น “Expansion” และ
(Qualitative+Quantitative) เนื่องจากประสงค์ ให้นกั วิจยั ใช้การวิจยั บางโครงการเริ่มต้นด้วย “Development” แต่ยังไม่มี โครงการใด
เชิงคุณภาพค้นหาโจทย์วิจัย คำ�ถามวิจัย หรือค้นหาชุดความรู้จาก ทำ�การวิจัยตามเป้าประสงค์ “Initiation”
สนามในลักษณะการค้นหาความรู้ที่เป็นความจริงจากแหล่งต้นตอ เอกสารอ้างอิง
รากเหง้าของข้อมูล เน้นการเก็บข้อมูลที่แหล่งปรากฏการณ์ตาม Entwisle B., R. Rindfuss, A. Chamratritthirong, S. Curran, and Y.
Sawangdee (1996). “Community and contraceptive method choice
หลักการ “Grounded Theory” หลังจากที่ ได้ความรู้จากการวิจัย
in Nang Rong, Thailand”. Demography, Vol. 33, No. 1
เชิงคุณภาพอย่างสมบูรณ์จึงจะนำ�ชุดความรู้ที่ ได้มาพัฒนาเป็นกรอบ Greene
C.   J, Valerie J. Caracelli, and Wendy F. Graham (1989).
แนวความคิด (Theoretical Framework) ในการวิจัยเชิงปริมาณ
“Toward a Conceptual Framework for Mixed-Method Evaluation
Designs” Educational Evaluation and Policy Analysis, Vol. 11, No. 3.
พร้อมกับนำ�ไปใช้สำ�หรับพัฒนา เช่น แบบสอบถาม วิธีการสร้าง
ดัชนี หรือตัวแปรใหม่ๆ ในขัน้ ตอนนีจ้ ะนิยมเรียกว่า “Development”
aaaaaaaaa
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ผมเป็นคนวัยชราแล้วนะครับ

เดี๋ยวนี้บ่อยครั้งที่ผมนึกทบทวนชีวิตที่ผ่านมา แล้วตั้ง เพราะเมื่ อ ผมยิ่ ง มี อ ายุ ม ากขึ้ น ก็ ดู เ หมื อ นจะยิ่ ง ชอบลู ก ยอ
คำ�ถามกับตัวเองว่า เรามีอายุยืนยาวมาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร มากขึน้ ตามไปด้วย ผมเคยเล่าเรื่องรกฝังใต้ตน้ ยอให้ลกู ชายของ
ผมฟัง ได้บอกเขาว่า ลูกยอเวลาสุกงอมจะมีกลิ่นเหม็นตุๆ ไม่น่า
จุดทีผ่ มเกิดมาแล้ว และมีชวี ติ รอดอยูบ่ นโลกใบนีม้ าเป็นเวลา อภิรมย์เท่าไรนัก เหมือนคำ�เยินยอที่เราอาจได้รับ แท้ที่จริงแล้ว
ยาวนานถึง 68 ปี ผ่านวัฏจักรของวันและคืนที่ดวงอาทิตย์ขึ้น ก็ ไม่ได้หอมหวาน แต่กลับจะมีกลิ่นเหม็นเสียด้วยซํ้า
แล้วตกหมุนเวียนไปมากกว่า 24,000 ครั้ง ณ จุดนี้ ผมมีอายุ
มากพอที่จะไม่รู้สึกเคอะเขินเมื่อมีคนมาเรียกว่า “คุณปู่” หรือ
เมื่ อ ยั ง เป็ น ทารก ผมกิ น นมแม่ แต่ จ ะกิ น อยู่ น านเท่ า ไร
“คุณตา” แต่อาจรูส้ กึ ไม่รนื่ หูนกั หากมีคนมาเรียกผมว่า “ตาเฒ่า” และหย่านมเมื่อไรผมไม่รู้ ผมคงได้กิน อาหารเสริมบ้ า ง น่ า
จะเป็ น กล้ ว ยน้ำ � ว้ า กั บ ข้ า วสุ ก บดละเอี ย ด เริ่ ม กิ น เมื่ อ ไรผม
อายุ เ กื อ บ 70 ปี อ ย่ า งผมนี้ เ รี ย กว่ า เป็ น “ผู้ สู ง อายุ ” ก็ ไ ม่ รู้ อี ก เช่ น กั น ผมเชื่ อ ว่ า ผมนอนเปลซึ่ ง แม่ ค งแกว่ ง ไกว
ได้อย่างเต็มปากเต็มคํา อย่างน้อยผมก็มีอายุสูงกว่าอายุ 60 ปี เห่ก ล่อมให้น อน ผมแน่ใ จว่าแม่ ใ ช้ผ้าอ้อมห่อตัวเป็น เหมื อ น
ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ บำ � เหน็ จ บำ � นาญข้ า ราชการ พ.ศ. 2494 กางเกงให้ผม และใช้ปูให้ผมนอน ที่เชื่อเช่นนั้นเพราะสมัย
กำ�หนดให้ข้าราชการเกษียณเพื่อรับบำ�เหน็จบำ�นาญได้และก็ นั้นยังไม่มีผ้าอ้อมสำ�เร็จรูปที่เรียกกันว่าแพมเพิร์สให้ ใช้แล้ว
มีอายุมากกว่าอายุ 60 ปีตามนิยามความหมายของ “ผู้สูงอายุ” ทิ้งได้เลย ดังนั้น แม่ก็ต้องซักผ้าอ้อมให้ผม (เพราะที่บ้านไม่มี
ที่กำ�หนดไว้เป็นเกณฑ์ ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
คนรับใช้แม่ต้องทำ�งานบ้านเองทุกอย่าง)
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ ให้
จำ�ได้คลับคล้ายคลับคลาว่าเมื่อไม่สบาย ตัวร้อนเป็นไข้ แม่จะ
ความหมายของ “วัย” ว่าคือ “เขตอายุ ระยะของอายุ” และได้ ให้ อุม้ ผมไปให้ “ยายล้วน” กวาดยา ยายล้วนจะใช้นวิ้ ชีจ้ มิ้ ยาดํา แล้ว
ความหมายของ “วัยชรา” ว่าหมายถึง “วัยที่ต่อจากวัยกลางคน ล้วงเข้าไปในปาก ป้ายยาดำ�บนเพดานปากส่วนทีล่ ึกเข้าไปเกือบ
อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป” ความหมายของวัยชราตามพจนานุกรม ถึงลำ�คอ เหมือนกับยายล้วนจะท่องมนต์คาถางึมงำ�ๆ กำ�กับด้วย
ทำ�ให้ผมรูส้ กึ สะเทือนใจเล็กน้อย ผมมีอายุเกินเกณฑ์วยั ชรามาตัง้ ผมยังเล็กมากแต่ทำ�ไมจึงจำ�ฉากนี้ ได้ชัดเจนนักก็ ไม่รู้
8 ปี แล้วหรือนี่? วัยชรา หมายถึงวัยแก่มากที่สุดแล้ว และเป็น
วัยท้ายสุด ตรงข้ามกับวัยทารกซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิต
แม่คงอุม้ ผมไปไหนมาไหนตอนทีผ่ มยังเดินไม่ได้ ไม่รวู้ า่ แม่อมุ้
ด้วย “ท่าเข้าสะเอว” หรือเปล่า ผมเคยเห็นเด็กผู้หญิงแถวบ้าน
ผมเคยเขียนเล่าไว้ ในหนังสือ “คนห้าแผ่นดิน: ประวัตศิ าสตร์ อายุราว 5-6 ขวบ แม่คงให้เลี้ยงน้องอายุน่าจะเกือบ 2 ขวบ
ที่ยังมีชีวิต” (2550) เรื่องเกี่ยวกับการแบ่งคนออกเป็นวัยต่างๆ เอาน้ อ งเล็ ก ตั ว โตเกื อ บเท่ า พี่ เ ข้ า สะเอวยื น ร่ ว มวงดู “ปาหี่ ”
6 ช่วงวัยในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 หรือ ที่มาเล่นอยู่ที่หัวตลาด พี่ช่วยเลี้ยงน้องก็แบ่งเบาภาระของแม่
ราวร้อยปีก่อน 6 ช่วงวัยนี้ ได้แก่ (1) วัยอุ้ม หมายถึงทารกอายุ ไปได้มาก แต่ดูเหมือนมีแต่พี่สาวเท่านั้นที่ต้องเลี้ยงน้อง พี่ชาย
ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนครบสองขวบ (2) วัยจูง หมายถึงเด็ก อย่างผม แม้จะมีน้องแต่ก็ ไม่ต้องเลี้ยงให้เสียเวลาเล่น
เล็ก วัยถัดจากวัยอุ้ม อายุ 2 ถึง 3 ปี (3) วัยแล่น หมายถึงเด็ก
อายุราว 4 ปีไปจนถึง 10 ปี เด็กวัยนี้แข้งขาแข็งวิ่งเล่นซุกซนได้
ผมมั่นใจว่าแม่ต้องอุ้มผม เพราะสมัยนั้น ยังไม่มีรถเข็นเด็ก
แล้ว (4) วัยรุ่น หมายถึงเด็กอายุ 11 ถึง 17 ปี เป็นช่วงเปลี่ยน โดยเฉพาะตามบ้านนอก ยังไม่เห็นมีใครเอาลูกใส่รถเข็นเด็ก หรือ
ผ่านจากวัยเด็กไปสูว่ ยั หนุม่ สาว (5) วัยสะกรรจ์ (ฉกรรจ์) หมายถึง ใส่ตะกร้าหิ้วไปไหนมาไหนอย่างที่เห็นกันเกร่อทุกวันนี้
คนที่มีอายุ 18 ถึง 49 ปี เป็นผู้ ใหญ่เต็มตัว ทั้งหญิงและชาย
ความหลังเมื่อครั้งยังเป็นทารกน้อยเป็นเรื่องที่ ไม่อยู่ในความ
แต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว เป็นช่วงวัยทีม่ กี �ำ ลังทำ�งานอย่างเต็มที่
ทรงจาํ ความหลังในช่วงวัยนีข้ องผมก็เป็นเพียงจินตนาการเท่านัน้
(6) วัยชรา หมายถึงคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
เมื่อผมอยู่ ในวัยแล่น
เมื่อผมอยู่ ในวัยจูงอุ้ม
ก่อนปี 2495 ผมอยู่ในวัยอุ้มและวัยจูง ผมลองนึกถึงความ
หลังครัง้ กระนั้น เมื่อยังเป็นทารกและเป็นเด็กตัวน้อยๆ จึงยากที่
จะจำ�อะไรได้ แต่จากคำ�บอกเล่าของแม่และญาติทมี่ อี ายุมากกว่า
ผมเกิดที่บ้าน มีพยาบาลผดุงครรภ์ซึ่งชาวบ้านก็ยกให้เป็นหมอ
มาทำ�คลอดให้แม่ที่บ้าน แม่เล่าว่า เมื่อคลอดผมออกมาแล้ว
ก็เอา “รก” ที่ห่อหุ้มตัวผมขณะอยู่ในท้องแม่ ไปฝังไว้ ใต้ต้นยอใน
สวนหลังบ้าน ที่ฝังรกใต้ต้นยอเป็นการเอาเคล็ดด้วยหวังว่าเมื่อ
ผมโตขึ้น จะมีผู้สรรเสริญเยินยอ ซึ่งน่าจะได้ผลตามสมควร

ผมจำ�ความชีวิตในช่วงวัย 4-10 ขวบได้ดีพอสมควร เมื่อ
ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ พื้นที่สิ่งแวดล้อมรอบตัวก็กว้างใหญ่ บ้านที่
อยู่แม้จะอยู่กันหลายคนก็ ไม่รู้สึกคับแคบ บริเวณสวนหลังบ้าน
ริมแม่น� 
ำ้ ในลำ�คลอง ตลาด ลานกว้างหน้าทีว่ า่ การอำ�เภอ ดูกว้าง
ขวาง วันนีเ้ มื่อย้อนกลับไปดูสถานทีเ่ หล่านัน้ ทัง้ บ้านทีเ่ คยอยู่ ทัง้
สวนที่เคยปีนต้นมะขามเทศขึ้นไปจับแมลงทับ ทั้งชายเลนริมน้ำ�
ที่เคยลุยโคลนและกระโดดน้ำ�เล่น และพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นเสมือน
สนามเล่นในวัยเด็กของเราทำ�ไมจึงแคบและเล็กมากได้ถงึ ขนาดนี้
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มันเป็นความรู้สึกผกผันระหว่างอายุของเรากับขนาดของพื้นที่
เมื่อยังไม่มีไฟฟ้า ทีวีก็ยังไม่มี ตอนเด็กๆ ผมจะตื่นเต้นดี ใจ
รอบตัว ยิ่งอายุมากขึ้น พื้นที่ก็กลับแคบลง
มากเมื่อมีรถหนังขายยาวิ่งไปทั่วหมู่บ้านว่าคืนนี้จะนำ�หนังกลาง
แปลงมาฉายที่หน้าอำ�เภอ รถหนังขายยาจะตั้งจอกันตั้งแต่ตอน
ผมผ่านชีวิตวัยแล่นมาอย่างเรียบง่ายแต่สนุกสนาน ผม บ่ายแก่ๆ พวกเราเด็กๆ ก็ ไปสังเกตการณ์กันตั้งแต่จอเริ่มตั้งเลย
เล่นเกมทุกอย่างที่เด็กผู้ชายบ้านนอกจะมี โอกาสเล่น ผมเล่น ทีเดียว ผมรู้จักพยาธิตัวตืด พยาธิปากขอ ก็จากที่รถหนังขายยา
ดีดลูกหิน ยิงกอง ทอยกอง (ยางหนังสะติ๊ก) ไพ่ยี่อิด (ไพ่เป็น ใส่ขวดโหลแสดงไว้ ให้ดูประกอบการโฆษณายาถ่ายพยาธินี่เอง
รูปสารพัดที่พิมพ์บนกระดาษแข็ง เราซื้อมาเป็นแผ่นใหญ่เอามา พวกเราโดยเฉพาะคนที่ โตหน่อยก็จะหอบเสื่อจากบ้านไปปูจอง
ตัดเป็นไพ่แต่ละใบแต่ละหมายเลขเอาเอง) หยอดหลุม เป่ากบ ที่หน้าจอหนัง คนที่มากับรถขายยามีแค่สองสามคน แต่พวกเขา
ตากระโดด กระโดดเชือก ล้อต๊อก ตีจ่ บั ซ่อนหา ไม้หง่ึ หมากเก็บ ทำ�กันได้ทกุ อย่าง ตัง้ แต่วงิ่ รถประกาศเชิญชวนให้มาดูหนัง ตัง้ จอ
ตากะตัก (อีตัก ใช้เม็ดมะขามเทศ) ตีไก่ (ใช้หญ้าที่มียอดเป็นปุ่ม ตั้งโต๊ะวางสินค้า ฉายหนัง พากษ์ (คนเดียว พากษ์ ได้ทุกเสียง
สมมุติให้เป็นหัวไก่ เอามาผลัดกันฟาดให้หัวไก่ของคู่ต่อสู้ขาด) ทุกเพศ ทุกวัย) ผมจำ�ไม่ได้วา่ เขาพูดคำ�ว่า “อัศจรรย์” ว่าหมายถึงสินค้า
มอญซ่อนผ้า กาฟักไข่ แม่งู ฯลฯ
อะไร “อัด-สะ-จอ-รอ-หัน-การันต์-ยอ. อัด-สะ-จัน-จริงหนอผมจำ� “อะไรเอ่ย...” ได้หลายคำ�ถาม “อะไรเอ่ย เขียวเหมือน ยอ-การันต์” และทำ�ไม ผมจึงจำ�คำ�นี้ ได้อย่างฝังใจจนบัดนี้ก็ ไม่รู้
พระอินทร์ บินเหมือนนก ศรปักอก นกก็ไม่ใช่ อีกาก็ไม่ใช่” “อะไรเอ่ย
สั น ทนาการของคนบ้ า นนอกเมื่อ 60 ปี ก่อ นก็ มีอ ยู่แ ค่ น้ี
เขียวชอุม่ พุม่ ไสว ไม่มีใบ มีแต่เม็ด” “อะไรเอ่ย ต้นเท่าครก ใบปรกดิน” นอกจากหนั ง กลางแปลงเป็ น ครั้ ง คราวแล้ ว ก็ มี ง านประจำ �
“อะไรเอ่ย ต้นเท่าขา ใบวาเดียว” “อะไรเอ่ย ต้นเท่าลำ�เรือ ปีของวัดประจำ�หมู่บ้าน หรืองานวัดของพื้นที่อื่นๆ งานวัดที่
ใบห่อเกลือไม่มดิ ” “อะไรเอ่ย ต้นเท่าแขน ใบแล่นเสีย้ ว” “อะไรเอ่ย ยิง่ ใหญ่ตอ้ งเป็นงานฝังลูกนิมติ ทีฉ่ ลองกัน 7 วัน 7 คืน วัดบ้านผม
ตัวยาวหลายวา ออกลูกมาตัวนิดเดียว” “อะไรเอ่ย หุบเท่า มีงานฝังลูกนิมิตเมื่อผมอายุประมาณ 5 ขวบ ที่ประมาณอายุได้
กระบอก คลี่ออกเท่ากระด้ง” “อะไรเอ่ย สี่ตีนเดินมาหลังคา เพราะมีรูปที่แม่คงจัดการให้ลูก 3 คน (ในตอนนั้น) ถ่ายด้วยกัน
มุงกระเบื้อง” “อะไรเอ่ย สองตีนเดินมาหลังคามุงจาก” แล้วก็... ผมคนโตสุดยืน น้องสาวรองลงมายืน น้องชายคนที่สามอายุไม่
อีกมากมาย นึกถึงแล้ว ก็อดยิ้มไม่ได้
เกิน 1 ขวบนั่งเก้าอี้หวาย อายุน้องคนที่สามทำ�ให้ประมาณอายุ
ย้อนหลังไปเมื่อผมมีอายุยังไม่ถึง 10 ขวบ เป็นช่วงเวลา ของพี่ทั้งสองได้   ในงานฝังลูกนิมิตคราวนั้น ผมจำ�ได้ว่ามีทั้ง
ก่อนกึง่ พุทธกาล (ก่อน พ.ศ. 2500) หมูบ่ า้ นของผมยังไม่มไี ฟฟ้าใช้ ลิเก ภาพยนตร์ มีการออกร้านมากมาย ร้านที่ผมเข้าไปดูมีร้าน
กลางคืนเราได้แสงสว่างจากตะเกียง “อะไรเอ่ย นกกระปูดตาแดง “เมียงู” ซึ่งมี “กาขาวขันได้ (ด้าย)” มาวางให้ดูเป็นของแถม
น้ำ�แห้งก็ตาย” ผู้ ใหญ่จะถามพวกเราเด็กๆ คำ�ตอบคือ ตะเกียง ร้านถ่ายรูปที่มีฉากเป็นสถานีรถไฟเชียงใหม่และหัวหิน มีร้าน
เมื่อน้ำ�มันตะเกียงหมด ไฟก็ดับ ผมรู้จักตะเกียงรั้ว ตะเกียงลาน “ไอ้ดา่ งเกยไชย” โรงละครลิง รถ(มอเตอร์ ไซค์)์ ไต่ถงั และกระทัง่
และตะเกียงเจ้าพายุซงึ่ ผมถือว่าเป็นเจ้าแห่ง ตะเกียง ทัง้ ขนาดที่ “ระบำ�จ้ำ�บ๊ะตาหรั่ง” ที่ตั้งโรงอยู่นอกวัด
ใหญ่กว่าตะเกียงชนิดอื่นและความสว่างที่เจิดจ้ากว่าใครๆ
เมื่อผมยังเป็นเด็กวัยแล่น หมูบ่ า้ นผมยังไม่มนี �้ำ ประปา เราใช้
ผมจำ�ได้ชัดเจน ภาพตัวเองนอนพังพาบกับพื้น อ่านหนังสือ น้ำ�ฝนเพื่อดื่มในช่วงเวลาที่น้ำ�ในแม่น้ำ�บางปะกงยังจืด ชาวบ้าน
คัดลายมือ โดยอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงรั้ว มีแม่นั่งอยู่ข้างๆ ใช้น้ำ�ในแม่น้ำ�ลำ�คลองเพื่ออาบและชำ�ระล้าง บ้านผมโชคดีท่ีมี
พื้นที่ เราขุดบ่อกักเก็บน้ำ�ไว้ ใช้ เราเก็บน้ำ�ฝนเพื่อดื่มกินไว้ ในถัง
ซีเมนต์และโอ่งน้ำ�นับสิบใบ เราจึงไม่เคยมีปัญหาเรื่องน้�ำ กินน้ำ�
ใช้ ในเวลาหน้าแล้ง ซึ่งน้ำ�ในแม่น้ำ�ก็กร่อยเค็มจนเอามาใช้ ไม่ได้
อย่างไรก็ตาม ผมรู้ว่าชาวบ้านเดือดร้อนมากเรื่องน้ำ�เพื่อบริโภค
ในฤดูแล้งเกือบทุกปีจะเห็นทางการเอารถขนน้ำ�มาแจกชาวบ้าน
หลายครั้งที่ผมเห็นคนขนน้ำ�มาขายให้ชาวบ้านร้านตลาด
ผมขอย้ อ นความหลั ง ไว้ แ ค่ ชี วิ ต ในวั ย แล่ น เท่ า นี้ ก่ อ น
“ประชากรและการพัฒนา” ฉบับต่อไป ถ้าไม่ลืม ผมก็จะขอเล่า
ความหลังของชีวติ ในวัยรุน่ และวัยสะกรรจ์ ส่วนชีวติ วัยชรานัน้ คง
ไม่ตอ้ งพูดถึง เพราะวัยนี้ ไม่ใช่ความหลัง หากแต่เป็นเรื่องปัจจุบนั
อยู่ทุกวันนี้
aaaaaaaaa

7/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 36 ฉบับที่ 5 v มิถุนายน - กรกฎาคม 2559 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

ปาฐกถา

“ปาฐกถา” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 หมายถึง ถ้อยคําหรือเรื่องราวทีบ่ รรยายในทีช่ มุ นุมชน หรือ
การบรรยายเรื่องราวในที่ชุมชน ซึ่งก็คือการพูดในที่สาธารณะ
(public speaking) นั่นเอง ปาฐกถาในภาษาอังกฤษอาจใช้
คำ�ว่า lecture, speech หรือ talk ก็ ได้

ผู้มีชื่อเสียงที่เคยแสดงปาฐกถาเท็ด ได้แก่ Jimmy Carter,
Bill Clinton, Michelle Obama, Steve Jobs, Bill Gates,
Stephen Hawking, Madeleine Albright, Jane Fonda, Bono  
และมีชัย วีระไวทยะ (ผู้สนใจสามารถดูปาฐกถาเท็ดได้ที่ http://
www.ted.com/talks)

ปาฐกถามีองค์ประกอบสำ�คัญ 5 อย่าง คือ 1) ใครคือองค์
ในพิธีแจกรางวัลอีกโนเบลก็มีปาฐกถาเช่นกัน คือ ปาฐกถา
ปาฐก 2) หัวข้อที่บรรยายชื่ออะไร 3) ผู้ฟังเป็นใคร 4) ใช้อะไร ยี่สิบสี่เจ็ด (24/7 Lecture) โดยในแต่ละปีจะเชิญนักคิดให้มา
เป็นสื่อในการสื่อสาร และ 5) ผลลัพธ์คืออะไร
แสดงความคิดของตน ที่ผ่านมามีนักคิดซึ่งได้รับรางวัลโนเบล
ได้มาแสดงปาฐกถาในหัวข้อต่างๆ คือ ชีวิต โดย Jack Szostak,
ปาฐกถาเป็นการพูดกับคนจำ�นวนมาก โดยมีจุดมุ่งหมายที่ ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ โดย Eric Maskin, จักรวาล
จะให้ผู้ฟังได้รับความรู้ หรือให้ผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจ หรือเพื่อ โดย Roy Glauber, เคมี โดย Dudley Herschbach,
ชักชวนหรือโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม หรือเพียงเพื่อให้ความ เศรษฐศาสตร์ โดย Paul Krugman, สสารมืด (dark matter)
บันเทิงกับผู้ฟังก็ ได้ ดังนั้น องค์ปาฐกที่เก่งนอกจากจะทำ�ให้ผู้ฟัง โดย Frank Wilczek, ชีวะเคมี โดย Rich Roberts และ
ได้รบั ความรูแ้ ล้ว ยังต้องสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นทัศนะของผูฟ้ งั ด้วย ความเฉื่อย โดย William Lipscomb
เนื่องจากการแสดงปาฐกถามักจะจัดตามโรงแรม สโมสร
สมาคม หรือบริษัทในช่วงเวลารับประทานอาหาร หรือจัดแทรก
ในระหว่างการประชุมหรือสัมมนา จึงทำ�ให้ผู้ฟังมีจำ�นวนที่จำ�กัด
แต่ดว้ ยเทคโนโลยีการสื่อสารปัจจุบนั คือ วิดี โอและอินเตอร์เน็ต
ทำ�ให้ปาฐกถาสามารถแพร่หลายสูส่ าธารณชนจำ�นวนมากได้ เช่น
ปาฐกถาเท็ด (TED Talk) เป็นต้น
เท็ ด เป็ น ภาษาอั ง กฤษ ที่ ม าจากอั ก ษรตั ว แรกของคำ � ว่ า
เทคโนโลยี การบันเทิง การออกแบบ (TED: Technology,
Entertainment, Design) และเป็นชื่อของการประชุมประจำ�ปี
ที่ จั ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในปี ค.ศ. 1984 ซึ่ ง ครอบคลุ ม หั ว ข้ อ
ปาฐกถายี่สิบสี่เจ็ดโดยศาสตราจารย์   William Lipscomb
เทคโนโลยี การบันเทิง และการออกแบบ ต่อมาได้ขยายหัวข้อ (คนกลาง) โดยมีกรรมการกำ�กับเวลา (ยืนด้านขวามืออมนกหวีด)
การประชุมออกไปในศาสตร์ทุกแขนง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และผู้ควบคุมเนื้อหา (ยืนด้านซ้ายมือถือธง) เฝ้าดูอยู่
ศิลปะ การเมือง รวมถึงประเด็นอื่นๆ ทีน่ า่ สนใจทัว่ โลกในขณะนัน้
ปาฐกถายี่สิบสี่เจ็ดเป็นการบรรยาย 2 ครั้ง ตามชื่อ คือ
ส่วนปาฐกถาเท็ดคือ วิดี โอที่บันทึกการแสดงปาฐกถาใน ยี่สิบสี่เป็นเวลาที่ใช้ ในการบรรยายครั้งแรก โดยองค์ปาฐกต้อง
การประชุมเท็ด ซึง่ เริม่ เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์ เมื่อปี ค.ศ. 2006 บรรยายเรื่องราวตามหัวข้อให้จบภายใน 24 วินาที และเจ็ด
และได้เป็นทีน่ ยิ มอย่างกว้างขวาง ทำ�ให้เกิดการประชุมเท็ดต่างๆ ขึน้ เป็นการสรุปด้วยภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้ โดยใช้คำ�เพียง 7 คำ� (ผู้
ได้แก่ TEDGlobal, TEDWomen, TEDYouth และ TEDx สนใจสามารถอ่านคำ�บรรยาย และเข้าชมปาฐกถายีส่ บิ สีเ่ จ็ด ได้ที่
อันส่งผลให้มีปาฐกถาเท็ดเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ปัจจุบัน มีปาฐกถา เว็บไซต์ http://www.improbable.com/ig/24-7/)
เท็ดกว่า 2,200 ชิ้น ในเว็บไซต์ และมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ
กว่า 100 ภาษา
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลสำ�หรับงานวิจัย “ที่ทำ�ให้หัวเราะ
ก่อนคิด”
ปาฐกถาเท็ดมีกติกาว่า ความยาวของปาฐกถาต้องไม่เกิน 18
aaaaaaaaa
นาที เพราะเชื่อว่าเป็นเวลาที่พอเหมาะในการดึงความสนใจของ
ผู้ ฟั ง ให้ จ ดจ่ อ อยู่ กั บ เนื้ อ หาของปาฐกถา อี ก ทั้ ง ยั ง มี ผ ลให้
องค์ปาฐกที่เคยชินกับการพูดยาวถึง 45 นาที ต้องกลั่นกรอง
เนื้ อ หาให้ เ หลื อ แต่ ใ จความสำ � คั ญ เพื่ อ ให้ อ ยู่ ภ ายในเวลาที่
กำ�หนดด้วย
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.ac.th

การมีสมดุลชีวิตกับการสร้างครอบครัวของเจนวาย

สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจต่างๆ ทราบกันดีเกี่ยวกับพนักงานเจเนอเรชัน
วาย (กลุ่มพนักงานที่เกิดในช่วงปี 2525-2548) คือ การให้ความ
สำ�คัญกับการมีสมดุลระหว่างชีวิตการทำ�งานและชีวิตส่วนตัว
จากการสำ�รวจภายในของหลายองค์กรขนาดใหญ่ พบว่า สิ่งที่
เจนวายให้ความสำ�คัญมาเป็นอันดับต้นๆ ในการเลือกสถานที่
ทำ�งาน คือ การมีสมดุลในชีวิต

ที่มีบุตร เพื่อช่วยพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียรายได้จากการทำ�งานน้อย
ลงเนื่องจากต้องมาดูแลบุตร ตัวอย่างมาตรการเช่นนี้ ได้แก่
การให้เงินชดเชยเลี้ยงดูบุตร การลดหย่อนภาษี การช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เป็นต้น

คนไทยในยุคปัจจุบันเริ่มมีลูกกันน้อยลง หากรัฐต้องการจะ
ส่งเสริมการเกิด การเสริมสร้างความสมดุลในชีวติ สำ�หรับคนรุน่
“ความสมดุล” เป็นแนวคิดที่จับต้องยาก สิ่งที่คนหนึ่งมองว่า ใหม่อาจเป็นแนวทางหนึง่ เพื่อช่วยให้มวี ถิ ชี วี ติ ทีเ่ อือ้ ต่อการสร้าง
สมดุล อาจจะไม่สมดุลสำ�หรับอีกคนหนึ่ง หรือแม้กระทั่งสำ�หรับ ครอบครัวมากขึ้น
คนคนเดียวกัน สิ่งที่รู้สึกว่าสมดุลในวันนี้ อาจจะไม่สมดุลในวัน
แต่การส่งเสริมสมดุลระหว่างชีวติ การทำ�งานและชีวติ ส่วนตัว
หน้าก็เป็นได้ อย่างไรก็ดี นิยามของสมดุลระหว่างการทำ�งาน
จะนำ
�ไปสู่การตัดสินใจมีลูกมากขึ้นสำ�หรับคนเจนวายจริงหรือ?
และการใช้ชวี ติ โดยทัว่ ไป มักจะกล่าวถึงความพอใจกับการจัดสรร
เวลาที่มีอยู่ คือ การใช้เวลาอย่างสมเหตุสมผลในการทำ�งาน
คำ�ถามนี้เป็นคำ�ถามที่ตอบยาก เพราะการตัดสินใจมีลูก
และมีเวลาเพียงพอสำ�หรับสิ่งอื่นๆ ในชีวิต ซึ่งการจัดสรรเวลา ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือ ค่านิยม
ให้พอใจ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคน เช่น มีสถานะทาง ของเจนวาย หากเจนวายให้ คุ ณ ค่ า กั บ การสร้ า งครอบครั ว
เศรษฐกิจอย่างไร อายุเท่าไหร่ มีครอบครัวหรือไม่ มีเป้าหมาย การมีส มดุล ในชีวิตมากขึ้น ก็อาจจะนำ�ไปสู่ก ารตัดสิ นใจมี ลู ก
ในชีวิตอย่างไร และมีภาระในชีวิตอื่นๆ อะไรบ้าง
มากขึ้นได้ แต่ถ้าหากเจนวายให้ความสำ�คัญกับสิ่งอื่นๆ ในชีวิต
งานวิจัยหลายชิ้นชี้ ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการมีสมดุล มากกว่าการสร้างครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางการ
ในชีวติ กับการสร้างครอบครัว ทุกคนคงทราบดีวา่ การจะมีลกู สัก งาน การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต การค้นหาตัว
คนนั้น ต้องใช้ทั้งเงินและเวลา สำ�หรับพ่อแม่ส่วนใหญ่แล้ว หาก เอง การทำ�งานอดิเรกทีช่ นื่ ชอบ หรือการออกกำ�ลังกายเพื่อดูแล
เป็นไปได้คงอยากจะมีทั้งเงินและเวลาให้กับลูกได้อย่างไม่จำ�กัด สุขภาพ เวลาหรือเงินที่ ได้เพิม่ มาจากการมีสมดุลชีวติ ก็อาจจะถูก
แต่ในความเป็นจริง เวลามีอยู่อย่างจำ�กัด จึงจำ�เป็นต้องเลือกว่า นำ�ไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายอื่นๆ ในชีวติ เหล่านัน้ มากกว่าเพื่อการ
จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างไรให้ลงตัวที่สุดสำ�หรับสถานการณ์ของ สร้างครอบครัว ดังนั้น การส่งเสริมสมดุลชีวิตจึงอาจไม่ได้นำ�พา
แต่ละคน เวลาที่ใช้ ในการทำ�งานเพื่อจะหาเงิน มักต้องเบียดเบียน ให้เจนวายตัดสินใจมีลูกมากขึ้นเสมอไป
เวลาที่จะได้ ใช้กับลูก ในขณะที่เวลาที่ใช้กับลูกโดยมาก นอกจาก
ถึงแม้วา่ การส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำ�งานและการใช้ชวี ติ
จะไม่ก่อให้เกิดรายได้ หลายครั้งยังต้องใช้เงินอยู่ไม่น้อย
อาจไม่ได้ทำ�ให้เจนวายเลือกที่จะมีลูกมากขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
ดังนั้น หากคนที่กำ�ลังคิดจะมีลูกไม่แน่ใจว่าจะจัดการชีวิต แต่สำ�หรับกลุ่มคนที่อยากจะมีลูกอยู่แล้ว การมีสมดุลชีวิตทำ�ให้
ให้สมดุลได้หรือไม่ ก็อาจจะเลือกที่จะพักเรื่องการมีลูกเอาไว้ การตัดสินใจง่ายขึ้น และเมื่อมีลูกแล้ว การมีสมดุลชีวิตจะช่วย
ก่อน จนกว่าคิดว่าจะสามารถจัดการชีวิตให้พร้อมที่จะมีลูกได้ ส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็น
โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงมักประสบปัญหาเรื่องการจัดการสมดุล แนวทางทีร่ ฐั ควรให้ความสนใจอยูแ่ ล้ว เพื่อส่งเสริมคุณภาพของ
ในชีวิตมากกว่าผู้ชายเมื่อมีลูก นั่นเป็นเพราะสังคมมองเรื่อง สถาบันครอบครัวของประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
การเลี้ยงดูลูกเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเป็นหลัก ผู้หญิงจึงมีเรื่อง
ที่ต้องคิดมากกว่าก่อนจะตัดสินใจมีลูก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่
ผูห้ ญิงทำ�งานนอกบ้านไม่ตา่ งกับผูช้ าย การจะต้องรักษาสมดุลทัง้
ชีวิตการทำ�งานและยังต้องมีเวลาเพียงพอให้ลูก เป็นสิ่งท้าทาย
สำ�หรับผู้หญิงยุคปัจจุบันหลายคน
หลายประเทศที่ต้องการส่งเสริมการมีบุตรจึงใช้วิธีส่งเสริม
สมดุลชีวิต เพื่อดึงดูดให้คนตัดสินใจมีลูกมากขึ้น ตัวอย่างการ
ส่งเสริมสมดุลที่ ใช้อย่างแพร่หลาย สามารถแบ่งได้เป็นสอง
ประเภทหลัก ประเภทแรก คือ มาตรการที่ทำ�ให้คนเป็นพ่อแม่
สามารถจัดการเวลาที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การส่งเสริมการ
ทำ�งานทีย่ ดื หยุน่ การทำ�งานพาร์ทไทม์ และการพัฒนาศูนย์เลีย้ ง
เด็กเล็ก ประเภททีส่ อง คือ มาตรการเพื่อเพิม่ รายได้ ให้ครอบครัว

ภาพ: www.threenursery.com
aaaaaaaaa
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

“ฮีทสโตรก” โรคร้ายหน้าร้อน
ร้อน!.... คำ�ที่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกัน เพราะอุณหภูมิใน
บ้านเราบางทีท่ ะลุ 40 องศาไปแล้ว อากาศร้อนมากๆ ไม่เป็นผลดี
ต่อร่างกาย และเป็นสาเหตุของโรคหน้าร้อน ที่จะกล่าวถึงนี้คือ
โรค “ฮีทสโตรก” (Heat Stroke) หรือโรค “ลมแดด” โรคนี้มัก
เกิดในช่วงหน้าร้อน สาเหตุมาจากร่างกายได้รับความร้อนมาก
เกินไปทำ�ให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า 40 องศา อาการทีส่ งั เกตได้
คือ จะไม่มีเหงื่อออกขณะแดดร้อนมากๆ ตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ
ร่างกายอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า ความดันต่ำ�  หน้ามืด วิงเวียน
ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ หายใจเร็ว อาเจียน รู้สึกกระหายน้ำ�
มาก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจมีภาวะขาดเหงื่อ
เพ้อ ชักไม่รสู้ กึ ตัว ไตล้มเหลว มีการตายของเซลล์ตบั หายใจเร็ว
มีอาการบวมบริเวณปอดเนื่องจากการคั่งของของเหลว หัวใจ
เต้นผิดจังหวะ การสลายของกล้ามเนือ้ ลาย ช็อก และเกิดการคัง่
ของโปรตีน ซึง่ ทำ�ให้ โลหิตแข็งตัว จนไปอุดตันเส้นเลือดขนาดเล็ก
ทำ�ให้อวัยวะต่างๆ ล้มเหลว  ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทีต่ อ้ งรักษาอย่าง
รีบด่วน เนื่องจากมี โอกาสเสียชีวิตถึงร้อยละ 17-70 เลยทีเดียว
วิธีป้องกันเพื่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อรู้ว่าต้องออกไปอยู่
ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด ดังนี้
1. ควรเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มโดยออกกำ � ลั ง กายกลางแจ้ ง
สม่ำ�เสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที เพื่อให้
ร่างกายชินกับสภาพอากาศ
2. ก่อนออกจากบ้านในวันที่อากาศร้อนจัด ควรดื่มน้ำ�  1-2
แก้ว หรือถ้าหากต้องอยู่ ในสถานที่ที่ร้อนจัดให้ดื่มน้ำ�ชั่วโมงละ
1 ลิตร แม้จะไม่หิว และในเวลาปกติดื่มน้ำ�วันละ 6-8 แก้วอย่าง
สม่ำ�เสมอ
3. การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีอ่อน เนื้อบางเบา และช่วย
ระบายอากาศได้ดี
4. ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF 15
ขึ้นไป และหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในวันที่อากาศร้อนจัด
5. หลี ก เลี่ ย งการกิ น ยาแก้ แ พ้ ยาลดน้ำ � มู ก เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ และสารเสพติดทุกชนิดในขณะที่ต้องอยู่ในสภาพที่
มีอากาศร้อนจัด
6. เด็กและคนชราควรระวังเป็นพิเศษ ไม่ควรปล่อยให้อยูต่ าม
ลำ�พังและจัดสถานที่อยู่อาศัยให้มีการระบายอากาศที่ดี
ที่มา:
“หลบโรคร้ายหน้าร้อน หลีกหนี โรค “ฮีทสโตรก” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://kbankcard.askkbank.com/TH/K-Lifestyle/HealthNBeauty/
WellBeing/Pages/April2013.aspx  (19 เมษายน 2559)
“โรคร้ายที่มากับหน้าร้อน” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://health.kapook.
com/view12100.html (19 เมษายน 2559)
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ประชากรประชุมกัน

พอตา บุนยตีรณะ

prwww@mahidol.ac.th

สถาบั น วิ จั ย ประชากรและ
สั ง คม กำ � หนดจั ด งานประชุ ม
วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 12
“ประชากรและสั ง คม 2559”
เรื่ อ ง “ประชากรกั บ ศตวรรษ
แ ห่ ง ก า ร ย้ า ย ถิ่ น ข้ า ม ช า ติ
(Thailand in the Era of
Transnational Migration)”
ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (มีบริการ
แปลภาษาในการประชุม ทั้งไทยและอังกฤษ) ในงานพบกับ โหมโรงนำ�
ประเด็น “Migration Talk” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
สนใจเข้าร่วมประชุมและสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.ipsr.
maidol.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-441-0201-4 ติดต่องานประชุม “ประชากร
และสังคม 2559” อัตราค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 300 บาท นักเรียน/
นักศึกษา 200 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 มิถุนายน 2559
ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น มหิดล กำ�หนดจัดงานประชุมระดับนานาชาติ
“4th Mahidol Migration Center Regional Center” ในหัวข้อ
“In the Era of Transnational Migration” ระหว่างวันที่ 28-30 มิถนุ ายน
2559 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.
migrationcenter.mahidol.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-441-0201-4
aaaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.
ipsr.mahidol.ac.th
“Migration, Conflict, Religiosity and Mental Health in the Three
Southernmost Provinces of Thailand” โดย Kathleen Ford, Aree
Jampaklay and Aphichat Chamratrithirong, 5 เม.ย. 59
“Study visit to Rayong and Chanthaburi (March 31st - April
2nd 2016)” โดย Mrs. Win Win Shwe, Mrs. Hnin Oo Mon, Mr.
Kailash Timilsina, Ms. Do Thi Lan Anh, Mr. Alongkorn Pekalee
and Ms. Benjamas Penboon, Ph.D. Students, 20 เม.ย. 59
“ICMPD (International Centre for Migration Policy Development)
and the MICIC (Migrants in Countries in Crisis) Project” โดย
Alessandra Bravi (ICMPD) and Katharina Schaur (ICMPD), 25
เม.ย. 59
“ครัวเรือนชนบทไทย...อยู่กันอย่างไรในปัจจุบัน” โดย อ.ดร.ปิยวัฒน์
เกตุวงศา, 27 เม.ย. 59
“A Year in the Life at the University of Washington, U.S.A”
โดย Sawatt Siriphadung, Ph.D. Student, 4 พ.ค. 59
“ภาวะการตายของผู้สูงอายุ: ผลการติดตาม 10 ปี” โดย รศ.ดร.ปัทมา
ว่าพัฒนวงศ์, 11 พ.ค. 59
“HAPPINOMETER” โดย รศ.ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, 18 พ.ค. 59
“ถอดบทเรียน: คุณภาพชีวิตย้ายถิ่นในพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยว
กรณีศึกษา อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” โดย คณะนักศึกษา
ปริญญาโท (หลักสูตรไทย), 19 พ.ค. 59
“Programmatic Mapping” โดย ว่าทีร่ อ้ ยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒมิ าประกรณ์,
25 พ.ค. 59                 aaaaaaaaa
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

“ประชากรและการพัฒนา” ฉบับนี้
ชวนอ่านขอแนะนำ�รายงานวิจัยเรื่อง
ความสำ � เร็ จ และข้ อ ท้ า ทายงานด้ า น
เอดส์ กลุ่ ม ประชากรข้ า มชาติ ใ น
ประเทศไทยภายใต้ โครงการกองทุนโลก
โดย เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และคณะ
รายงานฉบั บ นี้ จั ด ทำ � ขึ้ น โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น บั น ทึ ก สรุ ป
และจดหมายเหตุ ข้อเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความสำ � เร็ จ และความท้ า ทายของ
การทำ�งานด้านเอดส์ ในกลุ่มประชากร
ข้ า มชาติ ที่ ผ่ า นมาของประเทศไทย เนื้ อ หาที่ สำ � คั ญ รวบรวม
และเรี ย บเรี ย งจากผลการศึ ก ษา “โครงการประเมิ น ผล
ภายนอกโครงการด้านเอดส์ รอบ SSF ปีงบประมาณ 2557”
ซึง่ อธิบายไว้ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1: กองทุนโลกเกีย่ วกับงานด้านเอดส์
ในกลุ่มประชากรข้ามชาติ ส่วนที่ 2: ผลสัมฤทธิ์และกระบวนการ
ทำ�งาน ส่วนที่ 3: บัตรประกันสุขภาพ คำ�ตอบของความยัง่ ยืน และ
ส่วนที่ 4: ความยั่งยืนในการทำ�งาน ข้อท้าทายและข้อเสนอแนะ
ท่านใดสนใจติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ โครงการเผยแพร่ขา่ วสาร
และการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือ download ทางเว็บไซต์: http://
www.migrationcenter.mahidol.ac.th/publications_all.php
aaaaaaaaaa

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

ใครกัน...ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก และในทวีปยุโรป

คุณทวดเอมมา โมราโน (Emma Morano) จากเวอร์บาเนีย
ประเทศอิตาลี ได้กลายเป็นผู้ที่มีอายุสูงที่สุดในโลกเมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ด้วยอายุ 116 ปี หลังจากที่คุณทวด
ซูซานนาห์ มูเซต โจนส์ (Susannah Mushatt Jones) ชาว
อเมริกนั ได้เสียชีวติ ลงในวัย 116 ปีเช่นกัน คุณทวดโมราโน เกิดเมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1899 ในประเทศอิตาลี คุณทวดโมราโน
อยู่ ในครอบครัวที่มีอายุยืน คุณแม่และคุณป้าของท่าน และญาติ
บางคนมีอายุยืนกว่า 90 ปี คุณทวดโมราโนแต่งงานเมื่อปี 1926
ในขณะที่มีอายุ 27 ปี และมีบุตรชายหนึ่งคน แต่ได้เสียชีวิตลงหลัง
จากคลอดเพียง 6 เดือนเท่านั้น หลังจากปี 1938 คุณทวดโมราโน
ต้องอาศัยอยู่เพียงลำ�พัง เนื่องจากสามีของคุณทวดได้เสียชีวิตลง
คุณทวดโมราโนได้บอก
เคล็ ด ลั บ ที่ ทำ � ให้ อ ายุ
ยื น ยาวจนถึ ง ทุ ก วั น นี้
ว่า ท่านไม่เคยทานยา
เลย ชอบทานไข่สาม
ฟองต่อวัน และชอบ
ดื่มบรั่นดีที่ทำ�เอง
ที่มา: http://gerontology.wikia.com/wiki/Emma_Morano
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สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

“บุตร” คือแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุไทย

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างอายุของประชากรไทย
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประชากรไทยกำ�ลังสูงวัยขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เนื่องมาจากอัตราเกิดที่ลดลงอย่างมาก และอายุที่
ยืนยาวขึ้นนั่นเอง ปรากฎการณ์ประชากรสูงวัยนี้เกิดขึ้นทั่วโลก
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์

รายงานสถานการณ์ผสู้ งู อายุไทย 2557 นำ�เสนอแหล่งรายได้
หลักของผูส้ งู อายุในปี 2557 พบว่า ผูส้ งู อายุมแี หล่งรายได้หลัก
มาจากบุตรมากทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 37 รองลงมา คือ จากการทำ�งาน
ร้อยละ 34 และเบีย้ ยังชีพ ร้อยละ 15 ข้อมูลนีช้ ้ี ให้เห็นว่าบุตร
หลานยังช่วยเหลือเกือ้ กูลบิดามารดาทีส่ งู อายุ ซึง่ เป็นวัฒนธรรม
ไทยที่ถือว่าลูกที่ดีต้องกตัญญูกตเวทีพ่อแม่ แต่ ในขณะเดียวกัน
ผลการสำ�รวจนี้ ได้ชี้ ให้เห็นว่า แม้ว่าแหล่งรายได้หลักที่ผู้สูง
อายุได้รับจะมาจากบุตร แต่ก็ลดลงอย่างมากและมีแนวโน้ม
ลดลง (การสำ�รวจในปี 2550 และ 2554 พบว่า รายได้ที่มาจาก
บุตร คือ ร้อยละ 52 และ 40 ตามลำ�ดับ) ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากการมีลูกน้อยลง การอยู่เป็นโสดมากขึ้น และการอยู่อาศัยที่
เปลี่ยนแปลงไปจากครัวเรือนขยายเป็นครัวเรือนเดี่ยว ส่งผลให้
ผูส้ งู อายุอยูก่ นั ตามลำ�พังมากขึน้ นอกจากนี  
้ ยังพบว่า มีผสู้ งู อายุ
ถึงร้อยละ 15 ที่มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพจากรัฐบาล คือ

เดือนละ 500-1,000 บาท
เท่านั้น แม้ว่าตัวเลขจะไม่
สูงมาก แต่ในความเป็นจริง
การใช้ชีวิตด้วยเงินเดือนละ
500-1,000 บาท แทบจะไม่
เพียงพอ

สังคมไทยในสถานการณ์
การสู ง วั ย ของประชากร
เช่นนี้ จะต้องตระหนักและเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับประชากร
สูงอายุ ทัง้ บริการด้านสุขภาพเพือ่ รองรับการดูแลสุขภาพผูส้ งู วัย
และการสนับสนุนให้มีการออมตั้งแต่ ในวัยทำ�งานเพื่อเตรียม
ความพร้อมในวัยหลังเกษียณเพื่อการเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ
หากคาดหวังที่จะพึ่งลูกหลานคงจะเป็นไปได้ยาก เพราะมีลูกกัน
น้อย รวมทั้งลูกต้องมีภาระเลี้ยงดูครอบครัวของตนทำ�ให้ความ
สามารถในการเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนเองลดน้อยลงด้วย
อ้างอิง: สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ. ม.ป.ป. รายงานการสำ�รวจประชากรสูงอายุใน
ประเทศไทย พ.ศ.2557. กรุงเทพฯ: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
aaaaaaaaaa
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ข่าวสถาบันฯ
14-15 มี.ค. 59 น.ส.กมลชนก ขำ�สุวรรณ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เพื่อสร้างความเข้มแข็งชมรมคลังปัญญาผูส้ งู อายุจงั หวัดสูค่ วามเป็นมาตรฐาน รุน่ ที่ 1” ณ กรุงเทพฯ
c 15-17 มี.ค. 59 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เรื่อง Gender and Remittances
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว c 16-17 มี.ค. 59 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง อ.ดร.ดุสิตา
พึ่งสำ�ราญ และน.ส.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ ร่วมประชุม Annual International Conference,
Sussex University ณ ประเทศอังกฤษ c 18 มี.ค. 59 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันฯ
พร้อมคณะ ต้อนรับคณะผูบ้ ริหารระดับสูงของสำ�นักงานสถิติ ประเทศอัฟกานิสถาน และเจ้าหน้าที่
สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ ประเทศไทย ณ สถาบันฯ c 18-20 มี.ค. 59 ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา
ร่วมประชุม Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of
Temporary Mobility of People (EURA-NET) ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ c 19 มี.ค. 59 รศ.ดร.
รศรินทร์ เกรย์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ศิษย์เก่าสถาบันฯ คือ Dr. Nguyen Van
Tien และผศ.ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช ในโอกาสได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2558 ณ กรุงเทพฯ c 21-25 มี.ค. 59 ผศ.ดร.พิมลพรรณ
อิศรภักดี จัดอบรมระยะสั้น “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ณ สถาบันฯ รูป 1 c 23 มี.ค. 59 ผศ.ดร.
อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ ต้อนรับบุคลากรจากสถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล เพื่อดูงานด้านระบบ
ใบลาออนไลน์ของสถาบันฯ ณ สถาบันฯ c 24 มี.ค. 59 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ต้อนรับคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และมหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมนี
ณ สถาบันฯ c 28-30 มี.ค. 59 อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี และว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
เป็นวิทยากรในการประชุมประเมินศักยภาพระบบติดตามประเมินผลการจัดทำ�ยุทธศาสตร์เอดส์
และศึกษาขนาดของกลุ่มประชากรหลัก ณ โรงแรมพัทยาปาร์ครีสอร์ท จ.ชลบุรี c 28 มี.ค.–1
เม.ย. 59 ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี จัดอบรมระยะสั้น “วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ”
ณ สถาบันฯ c 30 มี.ค.-5 เม.ย. 59 น.ส.กุลภา วจนสาระ เสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์
เรื่อง In Silence: Abortion Stigma and Its Associated Sin in Thailand ในการประชุม
Population Association of America (PAA) 2016 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา c 4 เม.ย. 59
สถาบันฯ จัดบรรยาย “Green Office” ให้แก่บุคลากร ณ สถาบันฯ c 4-6 เม.ย. 59 รศ.ดร.
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และน.ส.กัญญาพัชร สุทธิเกษม ร่วมประชุม Scientific Committee
PMAC ณ ประเทศญี่ปุ่น c 7 เม.ย. 59 สถาบันฯ จัดประชุมระดมสมองบุคลากรสายสนับสนุน
หัวข้อ “จินตนาการ อนาคต 4 ปี ข้างหน้า” ณ สถาบันฯ c 11 เม.ย. 59 สถาบันฯ จัดงานเทศกาล
สงกรานต์ ประจำ�ปี 2559 และแสดงความยินดีกับนักกีฬา ณ สถาบันฯ รูป 2 c 12-15 เม.ย. 59
อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำ�ราญ ร่วมประชุม International Monetary Fund (IMF) and the World
Bank Group Spring Meetings ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา c 18-20 เม.ย. 59 อ.ดร.พจนา
หันจางสิทธิ์ ร่วมประชุม Global Innov8 Training and Orientation ณ สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
c 19 เม.ย. 59 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ต้อนรับ Prof. Sergei V. Ryazantsev, Director of
Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences ประเทศ
รัสเซีย ณ สถาบันฯ c 25 เม.ย. 59 อ.ดร.อเล็กซานเดอร์ ทรุป และอ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ “MICIC Methodology” และเสวนา “ICMPD (International Centre for
Migration Policy Development) and the MICIC (Migrants in Countries in Crisis)
project” ร่วมกับ ICMPD ประเทศออสเตรีย ณ สถาบันฯ c 29 เม.ย. 59 สถาบันฯ จัดประชุม
ยุทธศาสตร์และแผนการดำ�เนินการของสถาบันฯ ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 ณ สถาบันฯ รูป 3
c 2 พ.ค. 59 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ
SPOC และ MOOC ภายใต้ โครงการ Mux และ Thai MOOC ณ มหิดล ศาลายา c 3 พ.ค. 59
อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเด็กไทย...ไม่เฉื่อย” (We Active)
พร้ อ มลงนามสั ญ ญาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น ฯ สำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า ง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และโรงเรียนนำ�ร่อง ณ สถาบันฯ รูป 4 c 6-11 พ.ค. 59 รศ.ดร.ชื่นฤทัย
กาญจนะจิตรา เป็นวิทยากรในการอบรม Global Health Diplomacy Workshop ณ ประเทศญีป่ นุ่

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c

ช่วยกันประหยัด

กระดาษ น้ำ�และไฟ คือ
“วินัย” และ “น้ำ�ใจ”
ที่ควรมี

ลานประชากร
ข้างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

รูป 1

รูป 2

รูป 3

รูป 4
ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536
ปณจ.พุทธมณฑล
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จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา

สถาบั นวิ จั ย ประชากรและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ต.ศาลายา อ.พุ ท ธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศั พ ท์ 0-2441-0201 0-2441-9666 โทรสาร 0-2441-9333
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กมลชนก ขำ�สุวรรณ กฤติญา สำ�อางกิจ กาญจนา เทียนลาย จงจิตต์ ฤทธิรงค์ จรัมพร โห้ล�ำ ยอง เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ณัฐดิ า ศรีทอง ดุสติ า พึง่ สำ�ราญ ธีรธร ยูงทอง ธีระพงศ์ สันติภพ ปราโมทย์
ประสาทกุล ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ พอตา บุนยตีรณะ เพ็ญพิมล คงมนต์ ภาสกร บุญคุม้ มนสิการ กาญจนะจิตรา รีนา ต๊ะดี วรชัย ทองไทย ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต ศุทธิดา ชวนวัน สักกรินทร์ นิยมศิลป์
สุชาดา ทวีสทิ ธิ์ สุรยี พ์ ร พันพึง่ เสาวภาค สุขสินชัย อมรา สุนทรธาดา อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ ฝ่ายศิลป์ สมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว จุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว ฝ่ายสมาชิก จีรวรรณ หงษ์ทอง ติดต่อ
สอบถาม โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 100 หรือ 0-2441-9666
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