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แรงงานไทย กับฤดูกาลเก็บเกี่ยวเบอร์รี่ ในสวีเดนและฟินสุรแลนด์
ีย์พร พันพึ่ง
sureeporn.pun@mahidol.ac.th

ช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนตุลาคม เป็น
ฤดูกาลเก็บเบอร์รี่ของประเทศ สวีเดน และฟินแลนด์ ซึ่งเป็นช่วง
ที่ ไม่แต่เพียง แรงงงานไทยนับพัน แต่รวมถึงแรงงานต่างชาติจาก
ประเทศในเอเชีย เช่น จีน เวียดนาม และ บังคลาเทศและแถบยุโรป
เช่น รัสเซีย ยูเครน โปแลนด์ และเบลารุส ซึ่งต่างก็เดินทางไปดินแดน
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของเบอร์รี่ป่านานาชนิด โดยมีความหวังที่จะ
ทำ�งานและมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำ�กลับบ้านเกิด
เบอร์รี่ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์มีหลากหลายชนิด แต่ชนิดที่
คนนิยมทานและต่อมาพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมส่งออก และนำ�มาใช้
ในอุตสาหกรรมการผลิตยาบำ�รุงสายตา วิตามิน เครื่องดื่ม อาหาร
และอุปกรณ์เสริมความงามต่างๆ คือ cloud berry (หมากเหลือง),
lingon berry (หมากแดง), blueberry (หมากดำ�) และ crow
berry (หมากขีก้ า)1 ซึง่ เป็นไม้พมุ่ เตีย้ ติดพืน้ ออกผลให้เก็บเกีย่ วได้ชว่ ง
ฤดูร้อนของทุกปี
จุดเริม่ ต้นของการทีค่ นไทยไปเก็บเบอร์รนี่ ี้ มาจากการทีห่ ญิงไทย
ที่ ไปแต่งงานกับคนสวีเดนหรือฟินแลนด์ ได้ชักชวนญาติให้มาเที่ยว
และมาเก็บเบอร์รี่ ตั้งแต่เมื่อประมาณปี 2530 และด้วยรายได้ที่
น่าพอใจอย่างยิ่ง ทำ�ให้มีการบอกต่อๆ กัน มีแรงงานไทยไปเก็บ
เบอร์รี่ที่ประเทศสวีเดนเพิ่มขึ้นเกือบทุกปี (ตาราง 1)
อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัญหาที่แรงงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
มีการประท้วงของแรงงานชาติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในที่สุดเมื่อปี
2553 ประเทศสวีเดนได้ ใช้ระบบสัญญาจ้างงานขึ้นครั้งแรก โดย
ได้ระบุระยะเวลา และชั่วโมงการทำ�งานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง เงิน
เดือน 80,000 บาท แต่ไม่มีรายละเอียดเรื่องการจ่ายเงินล่วงเวลา
ซึ่งโดยปกติแรงงานไทยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศสวีเดน
และอยูก่ นิ ด้วยตัวเอง ประมาณ 155,000– 180,500 บาทต่อฤดูกาล
(75 วัน) ซึ่งเมื่อคำ�นวณแล้ว ในเวลาประมาณสองเดือนครึ่งนี้
แรงงานจะมีเงินเหลือกลับบ้านประมาณ สองสามหมื่นบาทเท่านั้น2

ภาพจาก จรรยา ยิม้ ประเสริฐ, 2555http://hirvikatu10.net/timeupthailand/?p=2644

ประเทศฟินแลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความต้องการและ
พึ ง พอใจกั บ การทำ � งานอย่ า งทุ่ ม เทและอดทนของแรงงานไทย
มากกว่ า แรงงานชาติ อ่ืน ๆ มี แ รงงานไทยเดิ น ทางไปเก็ บ เบอร์ ร่ี
เพิม่ ขึน้ ตั้งแต่ปี 2551 (ตาราง 1) และประเทศฟินแลนด์ ให้สิทธิแก่
ชาวต่างชาติทกุ คนสามารถเดินทางเข้าประเทศในลักษณะท่องเทีย่ ว
เพื่อเก็บผลไม้ปา่ ชนิดเบอร์รี่ เห็ด และดอกไม้บางชนิดได้ โดยไม่ตอ้ ง
ขอใบอนุญาตทำ�งานและไม่จำ�เป็นต้องมีนายจ้าง และรายได้ที่เกิด
จากการขายของป่าเหล่านี้ ไม่ต้องเสียภาษี ให้กับรัฐบาลฟินแลนด์
ทำ�ให้แรงงานไทยส่วนมากไปทำ�งานในฐานะ “นักท่องเที่ยวจ้างงาน
ตัวเอง” ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงคือไปทำ�งาน โดยแรงงานต้องเป็น
ผู้ยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งหมด โดยเฉลี่ยแรงงานไทยมี
ค่าเดินทางและใช้จา่ ยในฟินแลนด์ประมาณ 138,500–149,500 บาท
ต่อฤดูกาล
มีการต่อต้านจากคนท้องถิ่นและสมาคมคนเก็บเบอร์รี่ท้องถิ่น
ประเทศฟินแลนด์ จนมีการออกกฎระเบียบไม่ให้เก็บเบอร์รี่ในพื้นที่
ส่วนบุคคลใกล้บ้านเรือน และเคร่งครัดกับเวลาการเปิด-ปิดประตู
เมื่อเข้าไปยังเขตกวางเรนเดียร์ และในปี 2555 คนงานเก็บเบอร์รี่
ต่างชาติไม่ได้รบั อนุญาตให้เก็บหมากเหลือง เนื่องจากเป็นเบอร์รปี่ า่
ที่มีราคาแพงและคนท้องถิ่นเก็บกันมาก3
การเดิ น ทางของแรงงานไทยเพื่ อ ไปทำ � งานหรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง
คือเป็นการไปเสีย่ งโชคมากกว่า เพราะผลผลิตผลไม้ปา่ เหล่านีข้ นึ้ กับ
สภาพภูมอิ ากาศในแต่ละปีรว่ มกับความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์
ตาราง 1 แรงงานไทยเดินทางไปประเทศ สวีเดนและฟินแลนด์ ระหว่าง ของแรงงานแต่ละคน ทำ�ให้รายได้ของแรงงานแต่ละคนไม่แน่นอน
ปี พ.ศ. 2550-2558
และแตกต่างกัน มีหลายคนที่ โชคดีสามารถทำ�กำ�ไรได้อย่างงดงาม
แต่ก็มีหลายคนอีกเช่นกันที่ต้องสูญเสียทรัพย์สินในประเทศไทยหรือ
มีหนี้สินที่ ใช้เท่าไหร่ก็ ไม่หมดเสียที และมีคนที่ ไม่มีทางออกถึงกับ
ฆ่าตัวตายไปแล้วก็มี อย่างไรก็ดีก็ยังคงมีแรงงานไทยหน้าใหม่ๆ
ร่วมเดินทางไปแสวงโชคกับแรงงานเดิมๆ อยูต่ ลอดเวลา โดยช่วงทีแ่ รงงาน
ทีม่ า: สำ�นักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน
ไทยเดินทางไปทำ�งานนั้นเป็นช่วงที่กำ�ลังว่างงานพอดี เนื่องจาก
สถิตริ ายปี 2550-2558
หมายเหตุ: ตัวเลขในตารางรวมแรงงานไทยที่ได้รบั อนุญาตทำ�งานประเภทอื่นๆ ด้วย รอฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว
แต่มจี �ำ นวนไม่ถงึ ร้อยละหนึง่ อย่างไรก็ดตี วั เลขนีย้ งั ไม่รวมแรงงานไทย
สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม กำ � ลั ง ทำ � การศึ ก ษาเรื่ อ ง
ที่ ไปเก็บเบอร์รี่ แต่เข้าเมืองในฐานะเป็นญาติพี่น้องของคนไทยที่ ไป
ตั้งรกรากในประเทศเหล่านี้
“การเปลี่ยนผ่านของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ: ลักษณะของ
ผู้ย้ายถิ่นชั่วคราว”4 ซึ่งเป็นการศึกษาใน 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ

ฟินแลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ฮังการี ยูเครน ตุรกี จีน อินเดีย
ฟิลิปปินส์ และไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อลักษณะ
และผลกระทบทางนโยบาย ประเด็นการย้ายถิ่นชั่วคราว ระหว่างทวีปเอเชีย
และสหภาพยุโรป ซึ่งหนึ่งในประเด็นการย้ายถิ่นนี้คือ การย้ายถิ่นตามฤดูกาลของ
แรงงานไทย
การศึกษานี้พบว่า ส่วนมากแรงงานไทยเดินทางไปทำ�งานกันเป็นครอบครัว
และพอใจที่สามารถเก็บเงินได้เป็นจำ�นวนมากถึงแม้ว่าจะต้องทำ�งานหนัก และมี
ความยากลำ�บาก แต่ทุกคนก็คิดว่าเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ และถึงแม้ว่าจะมี
ประสบการณ์คนในครอบครัวตัดสินใจฆ่าตัวตายในขณะที่ ไปทำ�งาน ก็ยงั ไม่คดิ ทีจ่ ะ
หยุดการไปเก็บเบอร์รี่
คุณปราโมทย์จากขอนแก่น เล่าให้ฟงั ว่าเขาไปเก็บผลไม้ปา่ จากการชักชวนของ
พ่อ ซึ่งมีประสบการณ์เก็บเบอร์รี่ที่สวีเดนและฟินแลนด์มาแล้ว 12 ปี และคุณวีระ
จากขอนแก่นบอกว่า เมื่อปี 2557 เขาได้เงินจากการเก็บเบอร์รี่ถึง 180,000 บาท
ซึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักเงินที่กู้ยืมแล้ว เขาได้ ใช้เงินนี้เป็นค่าผ่อนรถของ
น้องชาย และค่าใช้จ่ายของลูกสาวอีกด้วย
บริษัทนายหน้าจัดหาแรงงาน และนายจ้างถือว่ามีส่วนสำ�คัญต่อความเป็นอยู่
ของผูเ้ ก็บเบอร์รดี่ ว้ ยเช่นกัน เช่น บริษทั นายหน้ากลุม่ ของคุณปราโมทย์มกี ารจัดหา
ทีพ่ กั มีแม่ครัว มีการทำ�ประกันสุขภาพให้กบั แรงงาน แต่ในกรณีของคุณอมรกลับพบว่าที่
พักที่เขาอยู่นั้นมีห้องน้ำ�เพียงห้องเดียวในขณะที่มีคนอยู่ร่วมกัน 10 คน ซึ่งจะต้อง
แย่งกันใช้ห้องน้ำ�ในตอนเช้า เพื่อเตรียมตัวรีบออกไปเก็บเบอร์รี่ และกลุ่มของ
คุณอมรยังมีปญ
ั หาทีน่ ายจ้างไม่โอนเงินค่าตอบแทนให้ตามทีก่ �ำ หนด และยังมีกรณี
คนที่ ไปด้วยกันได้ฆ่าตัวตายเนื่องจากเครียดเรื่องค่าตอบแทนที่ ไม่เพียงพอด้วย
นอกจากนี้แรงงานยังถูกหักค่าใช้จ่ายรายวัน เป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าน้ำ�
มันรถ โดยไม่มีการบอกล่วงหน้าและในอัตราที่ ไม่เท่ากัน พบว่าบริษัทหนึ่งหัก
ค่าใช้จ่ายถึงวันละ 810 บาท แต่บริษทั อื่นหักแค่วนั ละ 315 บาทเป็นต้น และยังมี
การเอาเปรียบเรื่องการชัง่ ผลไม้ ทีม่ กี ารปัดเศษกิโลออกไป “ครับ กับบริษทั นีก้ ช็ ง่ั ผล
ไม้ มันก็จะเป็นบล็อกผลไม้ เราก็ยกชั่ง...ชั่งทีละบล็อก สมมติว่าชั่งได้ 9.5 กิโลฯ
มันก็เอาออกไปเลย 0.5 กิโลฯ” (อาทิตย์ ขอนแก่น)
ทีส่ �ำ คัญคือบริษทั ได้ยดึ หนังสือเดินทางของแรงงานไว้ ทำ�ให้เมื่อแรงงานมีปญ
ั หา
กับนายจ้างจึงไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้เอง จนกว่าจะหมดเวลาตาม
สัญญาจ้าง
ตั้งแต่ปี 2553 กระทรวงแรงงานของไทยได้เข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้
การเตรียมตัวก่อนเดินทาง รวมทั้งเจรจาเรื่องการกำ�หนดจำ�นวนผู้ที่จะเดินทางให้
เหมาะสมกับผลิตผลทางการเกษตรของประเทศปลายทาง เพื่อไม่ให้แรงงานต้องไป
เสีย่ งกับการเป็นหนีเ้ ป็นสินจากการเดินทางในแต่ละปี จากการศึกษาในครัง้ นี้ เสนอ
ให้กระทรวงแรงงานเจรจา เรื่องการเปิดบัญชีสว่ นตัวของแรงงาน5ในประเทศปลาย
ทางเข้มงวดกับการคัดเลือกบริษัทนายหน้า และนายจ้าง รวมทั้งการดูแลแรงงาน
ไทยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย
1

ชื่อในวงเล็บนี้ ใช้เรียกกันเองในหมู่คนไทย ตามสีและลักษณะของเบอร์รี่แต่ละชนิด
ปี 2553 ได้เกิดมีการประท้วงของแรงงานไทย ในประเทศสวีเดน เนื่องจากแรงงานไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนตามสัญญาปากเปล่าจากบริษัทที่นำ�เข้าแรงงาน แต่ ในที่สุดไม่มีส่วนงานที่ ได้รับ
ประโยชน์จากจากผลผลิตของแรงงานเหล่านีเ้ ข้ามารับผิดชอบ ปล่อยให้แรงงานเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ความเสียหายด้วยตนเอง
3
แรงงานต่างชาติต่างต้องการเก็บหมากเหลือง เพราะเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน
ของการเดินทางแต่ละครั้งได้เป็นอย่างดี
4
นักวิจยั โครงการประกอบด้วย สุรยี พ์ ร พันพึง่ มนสิการ กาญจนะจิตรา สักกรินทร์ นิยมศิลป์ และ
ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ
5
ประเทศฟินแลนด์จ่ายค่าจ้างผ่านระบบธนาคารเท่านั้น
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จรรยา ยิม้ ประเสริฐ.2555. “เจาะลึกและตีแผ่ขบวนการพาคนไทยมาเก็บเบอร์รที่ สี่ วีเดน ฟินแลนด์”
ค้นหาจาก http://hirvikatu10.net/timeupthailand/?p=2644
สำ�นักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน สถิติรายปี 2550-2558
Valkonen, J. and Rantanen, P. 2005. Thai berry pickers in Finland, ค้นหาจาก http://
www.pri.org/stories/2015-10-16/thai-berry-pickers-nordic-lapland-take-home-cashand-antlers .
Woolfson,C, Thrnqvist,C, Herzfeld Olsson, P.ม.ป.ป. รายงาน เรื่อง Forced Labour in Sweden?
The Case of Migrant Berry Pickers.
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ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 36
ฉบับที่ 5
“พบการติ ด เชื้ อ ไวรั ส ซิ ก้ า ครั้ ง แรกในคน
ที่ประเทศอะไร เมื่อ พ.ศ.ใด”
เฉลย : ยูกันดา และแทนซาเนีย เมื่อ พ.ศ.
2495 (ประชากรและการพัฒนา, ปีที่ 36:4,
หน้า1)
ร า ย ชื่ อ ผู้ ที่ ต อ บ ถู ก แ ล ะ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล
นครราชสีมา: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจาก
กองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 36
ฉบับที่ 6
“ผู้สูงอายุมีแหล่งรายได้หลักมาจากที่ ไหน”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา”
ตามที่อยู่หน้า 12 หรืออีเมล jeerawan.hot@
mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559
(ท่านผูต้ อบคำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณาส่งทีอ่ ยู่
ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีที่
ท่านได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่อผู้ตอบถูก และได้รับรางวัล
ในฉบับหน้า “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 37
ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559)

อาหารเมียนมา

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th

ในฉบับนี้ ผู้เขียนจะเล่าให้ฟังถึงอาหารเมีย
นมาที่ ผู้ เ ขี ย นชื่ น ชอบอย่ า งหนึ่ ง คื อ ยำ � ใบชา
ภาษาพม่าเรียกว่า “ละแพะโตะ” คำ�ว่า ละแพะ
แปลว่ า ใบชา ส่ ว นกรรมวิ ธี นั้ น จะต้ อ งนำ � ไปนึ่ ง
และหมักก่อน จึงมีกลิ่นค่อนข้างแรงและรสชาติ
เปรี้ ย วจั ด ละแพะโตะหรื อ ยำ � ใบชาประกอบไป
ด้ ว ยส่ ว นผสมอื่ น ๆ นำ � มาคลุ ก เคล้ า เข้า ด้วยกัน
เช่น ถั่วแปยี ถั่วลูกไก่ ถั่วปากอ้า ถั่วลิสง กุ้งแห้ง
ทอด กระเทียม ขิงดอง มะพร้าวคั่ว พริกขี้หนู
มะเขือเทศ เป็นต้น รสชาติเปรี้ยวของใบชาหมัก
ความมันและกรุบกรอบของถั่วชนิดต่างๆ ทำ�ให้
“ละแพะโตะ” เป็นอาหารที่ผู้เขียนโปรดปราน เมื่อ
มี โอกาสไปเยือนเมียนมาคราวใด จะต้องสั่งเมนู
“ละแพะโตะ” ทุกคราวไป

ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

บทเรียนจาก....ยามาโตะเด็กดื้อจอมอึด

ไม่ ใช่เรื่องง่ายๆ สำ�หรับพ่อแม่ท่ีจะรับมือกับลูกจอมซน
เรื่องราวของยามาโตะเด็กชายวัย 7 ปี อยู่ที่เมืองฮ็อกไกโด
ประเทศญี่ปุ่น รอดตายอย่างเหลือเชื่อหลังจากพลัดหลงเข้าไป
ในป่าทีช่ กุ ชุมด้วยหมีปา่ เป็นเวลาถึง 6 วัน ซึง่ อุณหภูมชิ ว่ งกลาง
คืนขณะนั้นลดต่ำ�ลงถึง 7 องศาเซลเซียส และเด็กชายมีเพียง
น้�ำ ดื่มจากท่อประปาเพื่อประทังชีวติ ไปแต่ละวันเท่านัน้ เหตุการณ์
ที่กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนี้ เกิดจากพ่อของยามาโตะโกรธ
และไล่เขาลงจากรถขณะทีค่ รอบครัวพากันไปพักผ่อนในวันหยุด
เพราะยามาโตะไม่เชื่อที่พ่อห้ามไม่ ให้ขว้างก้อนหินใส่รถยนต์
และนักท่องเที่ยว ซึ่งตัวพ่อเองน่าจะยังอารมณ์เสียจากการที่
โรงเรียนขอให้ย้ายลูกชายออก เพราะลูกชายมีพฤติกรรมใช้
ไม้ฟาดรถยนต์ ในโรงเรียนจนได้รับความเสียหายไปหลายคัน
แต่จริงๆ แล้ว ในวันที่เกิดเหตุพลัดหลงนั้น พ่อต้องการเพียงจะ
ขู่ลูกชายเล่นๆ ทว่าเมื่อขับรถวนกลับมารับลูก ก็สายเกินไปแล้ว
เนื่องจากไร้เงาของยามาโตะ
การค้นหาอย่างเข้มข้นเริ่มต้นทันทีเมื่อตำ�รวจและเจ้าหน้าที่
กู้ภัยได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ มีผู้เกี่ยวข้องราว 150 คน
ลาดตระเวนในจุดทีต่ อ้ งสงสัย เนื่องจากป่ามีพนื้ ทีก่ ว้างและวกวน
ต้องใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ช่วยในการค้นหา ในที่สุดหน่วย
ลาดตระเวนทหารก็พบยามาโตะในที่พักค่ายทหาร ห่างจากจุด
ที่ลงจากรถพ่อของเขาไปประมาณ 5 กิโลเมตร ยามาโตะเล่าว่า
เขากลัวมากและพยายามเดินให้เร็วที่สุดเพื่อหาทางออกจากป่า
จนไปพบกระท่อมร้างเล็กๆ ทีเ่ ป็นค่ายทหาร โชคช่วยทีย่ งั มีทนี่ อน
เก่าๆ ที่เขาใช้ป้องกันความหนาวเหน็บตลอดทั้ง 6 คืน
บทเรียนจากเรื่องราวทั้งหมดมีข้อคิดหลายแง่มุมด้วยกัน
เช่น เด็กน้อยวัย 7 ปี มีสัญชาตญาณแห่งการเอาชีวิตรอดได้
อย่างเหลือเชื่อ พ่อไม่มคี วามผิดทางข้อกฎหมาย และเราคงต้อง
มาทบทวนกันว่าการเป็นพ่อแม่ที่มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของลูกที่ซุกซน ดื้อรั้น ควรมีวิธีการอย่างไรบ้าง
แนวคิดเชิงจิตวิทยาคลินิก แบ่งประเภทวิธีการเลี้ยงลูกที่มี
ผลต่อพัฒนาการด้านบุคลิกภาพและอารมณ์ของลูก 4 ประเภท
ดังนี้
1. เลี้ ย งลู ก แบบให้ เ สรี ภ าพ คื อ การเลี้ ย งดู ลู ก แบบ
ลู ก เป็ น ศู น ย์ ก ลาง โดยพ่ อ แม่ จ ะไม่ ตั้ ง ความหวั ง สู ง เกิ น ไป
เน้นการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ลูกและการให้คำ�แนะนำ�เชิงบวก
เพื่อสร้างบุคลิกภาพให้ลูกมีความเชื่อมั่นในตนเอง วิธีนี้มีข้อ
จำ�กัดเช่นกัน เพราะไม่มกี ารกำ�หนดผลสำ�เร็จและความคาดหวัง
ในกรอบเวลาหรือเงื่อนไขที่ชัดเจน
2. เลีย้ งลูกแบบเข้มงวด เป็นการเลีย้ งดูอบรมลูกโดยพ่อแม่
ควบคุมพัฒนาการบุคลิกภาพของลูกอย่างเข้มข้น ตัง้ ความหวังใน
ผลสัมฤทธิ์สูง
3. เลี้ยงลูกแบบมีเหตุมีผล เป็นวิธีการเน้นการให้ความ
สำ�คัญกับการเลี้ยงดูลูกแบบตั้งความหวังในระดับสูงเน้นการ
ให้คำ�แนะนำ�เชิงบวก เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้มีความมั่นใจ
ด้านพัฒนาการทั้งกายและจิต

4. เลี้ยงลูกแบบตามยถากรรม การเลี้ยงดูที่พ่อแม่ขาด
ความตระหนักถึงความต้องการของลูกในการพัฒนาบุคลิกภาพ
เพราะพ่อแม่ขาดความมัน่ คงด้านอารมณ์ ขาดการให้ความรักต่อ
ลูก ตลอดจนการตอบโต้เชิง
ลบกับลูกจนเกินความจำ�เป็น
หรือขาดเหตุผล
การลงโทษเด็ ก เป็ น วิ ธี
ปฏิบัติอย่างหนึ่งที่พ่อแม่อาจ
คิ ด ว่ า จะหยุ ด ยั้ ง ความดื้ อ
ซน และพฤติกรรมก้าวร้าว
ต่างๆ ของลูกอย่างได้ผล แต่
การทำ � โทษทางกายจะมี ผ ล
อย่างยิง่ ต่อเด็กด้านจิตใจ เช่น
การลงโทษแบบ ขังเดีย่ ว หรือ
การกั ก บริ เ วณในเวลาสั้ น ๆ
นั ก จิ ต วิ ท ยาให้ ค วามเห็ น ว่ า
การลงโทษด้วยวิธีนี้ จะมีผล
ต่ อ พฤติ ก รรมของเด็ ก อย่ า ง
มากทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยเฉพาะ ยามาโตะพร้อมพ่อแม่ หลัง 6 วัน รอดปาฏิหารย์
เ ด็ ก ที่ มี อ า ร ม ณ์ ภาพ : สำ�นักข่าวเอเอ็ฟพี วันที่ 7 มิถุนายน 2559
โกรธรุนแรง เพราะ
รู้สึกว่าตนเองไม่ดีต้องถูกแยกจากผู้อื่น วิธีการลงโทษเช่นนี้
ต้องคำ�นึงถึงอายุของเด็กด้วย เช่น เด็กอายุ 5 ขวบ ไม่ควร
ลงโทษด้วยวิธีนี้นานกว่า 5 นาที เพราะจะทำ�ให้เด็กมีพฤติกรรม
ต่อต้านพ่อแม่มากขึ้น นอกจากนี้การลงโทษด้วยการห้ามทำ�
กิจกรรมที่ชอบ เช่น ห้ามออกนอกบ้านหรือไปเที่ยวสถานที่
ชอบไป ห้ามเล่นเกมส์ ดูโทรทัศน์ หรือวิดี โอ มักใช้กับลูกที่อายุ
ใกล้เป็นวัยรุน่ หรือเป็นวัยรุน่ เต็มตัวแล้ว และการลงโทษด้วยการ
ดุด่า ด้วยถ้อยคำ�หยาบคาย จะมีผลต่อการสูญเสียความภูมิใจ
ในตนเองของลูก
มีการเคลื่อนไหวในหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรป และ
ประเทศในกลุ่ ม ละติ น อเมริ ก า เสวี เ ดนเป็ น ประเทศนำ � ร่ อ ง
ตั้ ง แต่ ปี 2522 ที่ อ อกกฎหมายคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน
ให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทางกายหรือจิตใจ ทั้งที่เกิดขึ้น
ภายในครอบครั ว และโรงเรี ย น ในกรณี ข องสวี เ ดน ได้ ผ ล
อย่างชัดเจนเนื่องจากการลงโทษลูกด้วยความรุนแรงลดลงจาก
ร้อยละ 90 เหลือเพียงร้อยละ 10 ระหว่างปี 2503-2543 สำ�หรับ
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มาตรา 22 กำ�หนด
บทลงโทษผู้ละเมิดกฎหมายเช่นกัน
การรับมือกับเด็กดื้อ เด็กซน มีหลายวิธี ขออย่างเดียว
อย่าเลือกวิธีที่ยามาโตะเผชิญมาแล้ว
aaaaaaaaa
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
niphon.dar@mahidol.ac.th

“ชายรักชาย” ในประเทศไทย คือใคร มีเท่าไร ใครรู้บ้าง ?

กลุ่มชายรักชายหรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินคนทำ�งานด้าน
สาธารณสุขเรียกสั้นๆ ว่า กลุ่มเอ็มเอสเอ็ม (MSM) หรือกลุ่มเอ็ม
(M) ซึ่งมาจากคำ�ว่า Men who have Sex with Men ซึ่งเป็น
ศัพท์ทแี่ วดวงสาธารณสุขเจตนาใช้เพื่อทีจ่ ะหมายถึง กลุม่ ผูช้ ายทีม่ ี
พฤติกรรมทางเพศหรือมีเพศสัมพันธ์กบั ผูช้ าย โดยหมายรวมทัง้
กลุม่ ทีม่ เี พศวิถหี รือรสนิยมทางเพศตามนัน้ เช่น กลุม่ เกย์ (G : Gay)
กลุ่มกะเทย/สาวประเภทสอง (TG : Transgender) และยังรวมถึง
คนที่อาจจะมีเพียงพฤติกรรมทางเพศดังกล่าวโดยไม่เกี่ยวอะไรกับ
รสนิยมส่วนตัวเลย เช่น เราจะได้ยินว่า กลุ่มพนักงานบริการชาย
(MSW : Male Sex worker) ส่วนหนึ่งไม่ใช่ผู้ชายที่มีวิถีทางเพศ
ตามนั้น การใช้คำ�ว่า ชายรักชาย จึงเป็นคำ�สั้น หรือคำ�ที่คนทั่วไป
น่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่านั่นเอง
คำ�ถามที่ว่า ในประเทศไทยมีจำ�นวนชายรักชายเท่าไรดูจะ
เป็นเรื่องยาก เนื่องจากเราไม่สามารถใช้วิธีแจงนับหรือหาข้อมูล
ทั้งจากทะเบียนราษฎร์หรือการทำ�สำ�มะโนประชากร เพราะยังมี
ชายรักชายอีกจำ�นวนมากที่ ไม่เปิดเผยหรือแสดงตัวตนที่แท้จริง
ต่อสังคม เพราะยังคงมีความเชื่อแบบเดิมๆ ว่า พฤติกรรมแบบ
ชายรักชายนั้นเป็นเรื่องที่ขัดกับค่านิยมของสังคม แม้จะดูเหมือน
ว่าสังคมปัจจุบันนี้เริ่มเปิดใจและยอมรับคนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศได้มากขึ้น แต่ก็มีหลายงานวิจัยที่พบว่ากลุ่มชายรักชาย
ยังคงเผชิญกับปัญหาการถูกล้อเลียน ถูกปฏิเสธ ถูกตีตราและเลือก
ปฏิบัติ และการเปิดเผยตัวตนต่อสังคมของชายรักชายแต่ละคน
ยังไม่ใช่เรื่องง่าย ชายรักชายหลายคนยังคงมีปญ
ั หาในเรื่องการรับ
รู้ตนเอง การยอมรับตัวตน สถานะและบทบาททางสังคม
สังคมในบางพื้นที่ที่ยังไม่เปิดใจยอมรับก็อาจจะทำ�ให้ชายรัก
ชายมีความยากลำ�บากในการใช้ชีวิตได้ ชายรักชายจำ�นวนมากจะ
เปิดเผยตัวเฉพาะในพื้นที่ที่คิดว่าปลอดภัยจากการรังเกียจ การไม่
ยอมรับและการเลือกปฏิบัติเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในวัยเรียนก็อาจ
จะเปิดเผยเต็มที่กับกลุ่มเพื่อนสนิทที่ โรงเรียน แต่ยังต้องปกปิดกับ
ครอบครัวซึ่งไม่อาจยอมรับใน
เรื่องนี้ ได้ หรือชายรักชายใน
วัยทำ�งานที่ ไม่แน่ใจว่าการเปิด
เผยจะส่งผลต่อโอกาสในการ
ทำ�งานของตัวเองหรือไม่ ก็อาจ
เลือกที่จะปกปิดเพศวิถีของตน
เอาไว้ งานวิจัยเชิงคุณภาพชิ้น
หนึ่งของผู้เขียนพบว่า ชายรัก
ชายได้ รั บ การยอมรั บ ในสาย
อาชีพบางอาชีพ เช่น อาชีพช่าง
แต่งหน้า ช่างเสริมสวย นักแสดง
นักประดิษฐ์สง่ิ สวยงาม พนักงาน
บริการ แต่ ในขณะที่บางสาย
อาชีพ การแสดงตนว่าเป็นชาย
รักชายอาจส่งผลกระทบอย่าง
มากต่ อ หน้ า ที่ ก ารงานได้ เ ลย
ทีเดียว เช่น รับราชการ ครู
แพทย์ พยาบาล ทหาร ตำ�รวจ
เป็นต้น

ที่สำ�คัญคือปัจจุบันกลุ่มชายรักชายเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลัก
ในการดำ�เนินงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ ในประเทศไทย เนื่องจาก
ผลการวิจยั และการศึกษาเฝ้าระวังสถานการณ์ชว่ งหลายปีทผ่ี า่ นมา
สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มชายรักชายยังมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวี
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงกว่ากลุ่มประชากรอื่นๆ จากข้อมูล
The lasted country snapshot of Thailand รายงานว่าร้อยละ
41 ของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ในประเทศไทย คือกลุ่ม
ชายรักชาย1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชายรักชายที่อาศัยอยู่ ใน
หัวเมืองใหญ่ๆ หรือเมืองท่องเทีย่ ว และผูเ้ ขียนเชื่อว่า การทีร่ ะบุวา่
กลุม่ ชายรักชายเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อเอชไอวีสงู กว่าประชากร
กลุ่มอื่นนั้น จึงเหมือนเป็นการตอกย้ำ�ให้กลุ่มชายรักชายไม่เป็นที่
ยอมรับของสังคม ส่งผลการเปิดเผยตนเองต่อสังคมลดลงเพราะ
ไม่อยากถูกมองว่าเป็นคนไม่ดี หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง
การดำ�เนินงานสำ�หรับกลุม่ ชายรักชายให้ประสบความสำ�เร็จนัน้
นอกจากจะต้องทำ�ความเข้าใจในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของประชากรกลุ่มนี้ เราจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบข้อมูล
ที่ชัดเจนว่า ประเทศไทยมีประชากรที่เป็นชายรักชายอยู่จำ�นวน
เท่าไร ในช่วงเกือบทศวรรษที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขโดย
กรมควบคุมโรค ได้ ใช้ความพยายามในการค้นหาจำ�นวนที่แท้
จริงของกลุ่มประชากรชายรักชายในประเทศไทย โดยใช้วิธีการ
คาดประมาณจำ�นวนชายรักชายในประเทศไทยด้วยวิธีการต่างๆ
เช่น การคาดประมาณด้วยวิธี Network scale up คือ วิธีการ
คำ�นวณจากสัดส่วนของการสอบถามเครือข่ายของคนที่รู้จักกลุ่ม
ชายรักชายในพืน้ ทีท่ ศ่ี กึ ษา หรือการคาดประมาณโดยใช้ขอ้ มูลจาก
หลายแหล่ง (Multiple source method) โดยเฉพาะข้อมูลจาก
ระบบบริการต่างๆ ที่ปรากฏว่ามีชายรักชายเข้ามารับบริการอยู่
การคาดประมาณด้วยวิธี Programmatic mapping คือ การสำ�รวจ
ขนาดและลักษณะกลุ่มประชากร ณ จุดรวมตัว (Hot spot) ที่กลุ่ม
ชายรักชายจะมารวมตัวกันในสถานทีต่ า่ งๆ และใช้การคำ�นวณทาง
สถิติเทียบเคียงกับจำ�นวนประชากรทั่วไปจนได้ตัวเลขเชื่อได้ว่า
ชายรักชายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของประชากรชายที่มีอายุ
ระหว่าง 15–59 ปี กล่าวคือ หากมีประชากรชายทีม่ อี ายุ 15–59 ปี
จำ�นวน 20 ล้านคน ก็จะมีกลุม่ ชายรักชายในประเทศไทยประมาณ
6 แสนคน
อย่ า งไรก็ ต าม ด้ ว ยบริ บ ทที่ นำ� ไปสู่ ก ารปิ ด ตั ว ซ่ อ นเร้น ของ
กลุม่ ชายรักชายดังทีก่ ล่าวมาแล้วตัง้ แต่ตน้ นัน้ ได้ชี้ ให้เห็นว่า ความ
พยายามในการหาคำ�ตอบเกี่ยวกับจำ�นวนประชากรชายรักชาย
จะทำ�ได้ดีที่สุดเพียง การคาดประมาณ และเราไม่อาจรู้ ได้ด้วย
ซ้ำ�ว่า ตัวเลขคาดประมาณที่ ได้มานั้น ยังห่างไกลหรือใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงขนาดไหน
อ้างอิง
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เป็น อยู่ คือ คนร้อยปี

ประชากรและการพัฒนาคอลัมน์นี้ขอขึ้นต้นด้วย เป็น อยู่
คือ คนร้อยปี เพื่อเล่าถึงโครงการศึกษาวิจัยที่กำ� ลังดำ�เนิน
การอยู่ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมโครงการหนึ่ง คือ
“โครงการศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปี ในประเทศไทย”1 ซึ่งมี
ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล เป็นหัวหน้าโครงการ และ
ได้รบั ทุนสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
งานศึกษานี้ ไม่ธรรมดา เพราะไม่ใช่ศึกษาผู้ที่อายุหกสิบ เจ็บสิบ
แต่กลับมุ่งศึกษาผู้สูงอายุวัยปลายโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 100 ปี
ขึ้นไป เพราะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ การเพิ่มขึ้นของคนกลุ่มนี้เป็น
ดัชนีชี้วัดเรื่องความยืนยาวชีวิตของคนไทยได้เป็นอย่างดี และ
ที่สำ�คัญ การศึกษาคนกลุ่มนี้ยังมีอยู่น้อย โดยที่ต้องการหา
คำ�ตอบว่าคนร้อยปีทย่ี งั มีชวี ติ อยูข่ องประเทศไทยมีมากน้อยเพียงใด
และมีความอยู่ดีมีสุขหรือไม่

ณ เวลานี้ แม้วา่ โครงการยังดำ�เนินอยู่ แต่กเ็ กินครึง่ ทางมามาก
แล้ว สิ่งที่ทีมวิจัยพอจะบอกได้คร่าวๆ ก็คือ คนร้อยปีที่ยังมีชีวิต
อยู่จริงนั้นมีอยู่ต่ำ�กว่าที่รายงานไว้ตามทะเบียน และสำ�หรับผู้ที่
ทะเบียนรายงานว่ามีอายุรอ้ ยปีและยังมีชวี ติ อยู่ ส่วนหนึง่ เป็นการ
รายงานอายุที่ผิด จากการพูดคุยกับญาติรวมถึงผู้รู้ ในพื้นที่
มีความเป็นไปได้ที่ความผิดพลาดเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มนำ�ข้อมูลจาก
แผ่นสำ�เนาทะเบียนบ้านทีเ่ ป็นลายมือมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์
ซึง่ นัน่ ก็ราว 30 ปีมาแล้ว ความคลาดเคลื่อนเกิดขึน้ ตัง้ แต่แปลงปี
เกิดทีเ่ ป็นปีนกั ษัตรให้เป็น พ.ศ.เกิดผิด (ผิดเป็นรอบ) อ่านลายมือ
ไม่ออก ป้อนข้อมูลพลาด เป็นต้น อย่างไรก็ตามทีมวิจัยมองว่า
ในอนาคต ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของคนร้อยปีก็จะค่อยๆ
หมดไป ข้อมูลของคนเก่าทีผ่ ดิ พลาดจะค่อยๆ หมดไปตามอายุขยั
ส่วนข้อมูลของคนใหม่ที่เข้ามาแทน (ผู้ที่มีชีวิตยืนยาวจนเป็น
คนร้อยปี) ก็จะมีความถูกต้องมากขึ้นๆ

จำ�นวนคนร้อยปีทเี่ ผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของกรมการปกครอง
นั บ เป็ น จุ ด ตั้ ง ต้ น ของการศึ ก ษาว่ า บุ ค คลเหล่ า นี้ ยั ง มี ชี วิ ต อยู่
ทั้งหมดนีก้ ็คือ เป็น อยู่ คือ คนร้อยปี ที่ถา่ ยทอดมาเพียงบาง
หรือไม่ เพราะทีมวิจัยมีสมมุติฐานว่าตัวเลขที่รายงานน่าจะ ส่วนจากโครงการศึกษาคนร้อยปีของสถาบันวิจัยประชากรและ
สู ง กว่ า ความเป็ น จริ ง ขั้ น ตอนการวิ จั ย ทำ � โดยสุ่ ม จั ง หวั ด ต่ อ สังคม
จากนั้นนักวิจัยได้ โทรศัพท์ ไปยังพื้นที่เพื่อหา “ผู้รู้” ซึ่งมักเป็น
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยสวั ส ดิ ก ารและสั ง คมขององค์ ก ารปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขประจำ�โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำ�บล เพื่อสอบถามว่ามีคนร้อยปีอยู่จริงๆ เท่าไร ตัวเลขที่
ได้จากการสำ�รวจทางโทรศัพท์นี้ เป็นเพียงตัวเลขขั้นต้นเท่านั้น
ซึง่ ยืนยันว่ามีจ�ำ นวนคนร้อยปีทมี่ ชี วี ติ อยูต่ �่ำ กว่าตัวเลขทีร่ ายงาน
ทีมวิจยั ยังมีสมมุตฐิ านต่อไปอีกว่า อายุทแี่ สดงว่าเป็นคนร้อยปี
(ตามหลักฐานการทะเบียน) อาจมีความคลาดเคลื่อน ซึง่ ประเด็น
นี้ ไม่สามารถหาคำ�ตอบทางโทรศัพท์ ได้อีกแล้ว จึงได้เลือกพื้นที่
ตัวอย่าง 4 จังหวัด (ภาคละ 1 จังหวัด) เพื่อลงไปเก็บข้อมูลภาค
สนาม สำ�หรับการเก็บข้อมูลภาคสนามนั้นเป็นลักษณะของการ
เข้าไปพูดคุยกับผู้ที่หลักฐานทางทะเบียนระบุว่าเป็นคนร้อยปี
รวมถึงลูกๆ หรือผู้ที่คอยดูแล เพื่อสอบถามในเรื่องปีเกิด อายุ
เมื่อแต่งงาน อายุลูกๆ และเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต รวมไปถึง
สภาพความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัย การพูดคุยกับท่านเหล่า
นัน้ นอกจากเราจะได้ขอ้ มูลเพื่อตรวจสอบเรื่องความถูกต้องของ
อายุแล้ว ยังสามารถประเมินสถานะสุขภาพอย่างคร่าวๆ ได้ เช่น
เรื่องความทรงจำ� การได้ยิน การมองเห็น และยังไม่นับเรื่องราว
ต่างๆ ทีถ่ า่ ยทอดออกจากปากของท่าน แม้วา่ การเก็บข้อมูลภาค
สนามจะเป็นการเข้าไปพูดคุยหรือสังเกต แต่ทมี วิจยั ก็ได้พยายาม
สร้างเครื่องมือขึ้นชิ้นหนึ่งเพื่อประเมินความทรงจำ�  การได้ยิน
การมองเห็น การเคลื่อนไหว และการกินอาหาร โดยใช้เกณฑ์
ง่ายๆ เพื่อให้คะแนนสภาวะเหล่านี้ จากผู้ที่เราได้รับอนุญาตให้
เข้าไปพูดคุยด้วย 45 ราย เกือบทั้งหมดของผู้ที่สามารถยืนยัน
ได้ว่าเป็นคนร้อยปีจริงมีสภาวะพร่องทางร่างกายที่เห็นชัดเจน
คือ ตาฝ้าฟาง หูไม่ค่อยได้ยิน หรือเคลื่อนไหวด้วยการเดินไม่ได้
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ชีวิตวัยรุ่นเมื่อ 50 ปีก่อน

เดีย๋ วนี้ บ่อยครัง้ ทีผ่ มนึกทบทวนชีวติ ทีผ่ า่ นมา แล้วตัง้ คำ�ถาม
กับตัวเองว่า เรามีอายุยืนยาวมาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร จุดที่ผมมี
ลมหายใจอยู่ บ นโลกใบนี้ ม านานถึ ง 68 ปี ผ่ า นชี วิ ต วั ย เด็ ก
วัยรุน่ วัยหนุม่ วัยกลางคน จนบัดนีผ้ มกลายเป็นคนวัยชราอย่าง
เต็มตัวไปแล้ว
ย้อนหลังไปเมื่อราวห้าสิบกว่าปีก่อน ผมอยู่ในช่วงเป็นวัยรุ่น
หรือจะเรียกว่าผมเริ่มเป็นหนุ่มแล้วก็ ได้ เมื่อหลับตาลง คิดถึง
ชีวิตช่วงนั้นแล้วก็อดยิ้มให้กับตัวเองไม่ได้ ผมผ่านชีวิตวัยรุ่น
วัยหนุ่มมาได้อย่างราบรื่นปลอดภัย...
ผมเป็นคนรุ่นเดียวกับคนรุ่น “เบบี้บูม” (baby boom) ของ
ชาวตะวันตก เบบีบ้ มู เป็นปรากฏการณ์ ในอเมริกาเหนือและยุโรป
ที่มีเด็กเกิดเป็นจำ�นวนมากกว่าปรกติหลังจากสงครามโลกครั้งที่
2 (ค.ศ. 1939-1945) สิ้นสุดลง ในอเมริกาและประเทศในภาค
พื้นยุโรป เมื่อสงครามสงบ บ้านเมืองคืนสู่สภาพปรกติ ทหารที่
ออกไปรบได้กลับคืนสู่มาตุภูมิ คนที่ชะลอการแต่งงานและการมี
ลูกก็แต่งงานและมีลูกกัน ทำ�ให้ช่วงเวลาตั้งแต่ราวปี ค.ศ. 1946
ถึง 1960 มีเด็กเกิดมากขึน้ ทันทีทนั ใดเหมือนกับมี “ระเบิดทารก”
ขึ้นมาในช่วงเวลานั้น
เด็กรุน่ เบบีบ้ มู เติบโตมาในช่วงทีส่ งั คมโลกมีการเปลีย่ นแปลง
อย่างมาก ภายหลังสงครามโลก เทคโนโลยีการสื่อสารคมนาคม
ได้กา้ วหน้าไปอย่างรวดเร็ว ผูค้ นในประเทศต่างๆ ทัว่ โลกสามารถ
ติดต่อสื่อสารและไปมาหาสู่กันได้สะดวกขึ้นตั้งแต่ผมเข้าสู่วัยรุ่น
เรืิ่ อ ยมาจนกระทั่ ง เข้ า สู่ วั ย ชรา ผมได้ เ ห็ น พั ฒ นาการของ
เทคโนโลยีการคมนาคม สื่อสาร และสันทนาการ ไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ถนนหนทาง ยานพาหนะ ฯลฯ
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและหลายอย่างเป็นเรื่อง “เหลือเชื่อ”
วัยรุ่นยุคซิกตี้ส์
เมื่อผมมีอายุเข้าสู่วัยรุ่นเป็นเวลาอยู่ ในช่วงคริสต์ทศวรรษ
ที่ 1960 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์พิเศษหลายอย่างเกิดขึ้น
ฝรั่งเรียกยุคนี้ว่ายุค “ไนน์ทีนซิกตี้ส์” หรือยุค “ซิกตี้ส์” (1960’s)
ถ้าเทียบกับพุทธศักราชก็ประมาณว่าเริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2503 เรื่อยมา
จนถึงประมาณปี 2513 ใ่นช่วงเวลานี้ คนรุ่นเบบี้บูมกำ�ลังเป็น
วัยรุ่น วัฒนธรรมการบันเทิงโดยเฉพาะเรื่องเพลง ภาพยนตร์
ดนตรี ที่มีเอกลักษณ์ ได้เกิดขึ้นมากมาย แบบวิถีชีวิตของคน
รุ่นเบบี้บูมชาวตะวันตกยุคซิกตี้ส์ ได้แพร่หลาย...หรือจะเรียกว่า
“หลั่งไหล” เข้าสู่สังคมไทย วัยรุ่นไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ
และตามหัวเมืองใหญ่ได้ดูหนังฟังเพลงเดียวกันกับฝรั่งตะวันตก
รุ่นเบบี้บูม ผมเผอิญมีอายุเข้าสู่วัยรุ่นในช่วงนี้พอดีก็เลยพลอย
ฟ้าพลอยฝนเรียกตัวเองว่าเป็นคนรุ่นเบบี้บูมที่อยู่ ในวัฒนธรรม
ยุคซิกตี้ส์ ไปกับเขาด้วย
ผมรู้จักนักร้องฝรั่งหลายคน ผมฟังเพลงฝรั่งตามพี่ๆ ที่บ้าน
แม้จะยังฟังไม่รู้เรื่อง ผมตามกระแสคลั่งไคล้เอลวิส เพรสลีย์

ดูหนังเรื่อง จี ไอ บลูส์ ซึ่งฉายที่พาราเม้าท์เธียเตอร์ ประตูน้ำ� 
ตั้ง 3 รอบ แล้วก็ดูบลูฮาวายอีก 2 รอบ ชมชอบท่าเต้นร็อคของ
เอลวิส จำ�ทรงผมและชุดนักร้องของเอลวิสได้ติดใจ
นักร้องฝรัง่ คนอื่นทีผ่ มชื่นชอบก็มี อาทิ พอล แองก้า, แซนดร้า
ดี, แฟรงกี้ เอฟเวอร่อน, แฟรงค์ สิเนตร้า, คลิฟ ริชาร์ด ดารา
หนังฝรั่งที่ผมคุ้นชินชื่อก็มี อาทิ โรเบิร์ต เทเลอร์, จอนห์ เวนย์,
เจน ฟอนด้า, ยูล บรินเนอร์, นาตาลี วู้ด, จูลี่ แอนดรูส์
เมื่อผมยังเป็นนักเรียนมัธยมนุง่ กางเกงขาสัน้ อยูท่ เี่ ทพศิรนิ ทร์
มีหนังเรื่องเบนเฮอร์มาฉายอยู่ที่ โรงภาพยนตร์์เฉลิมเขต สี่แยก
ยศเส ใกล้ โรงเรียน เขาจำ�ลองรถศึกคันที่เบน เฮอร์ ใช้แข่งไว้
ที่หน้าโรงหนัง ผมต้องแวะเวียนเข้าไปดูทุกครั้งที่เดินผ่าน จำ�รถ
ของเบน เฮอร์ ได้ติดตา วันนี้หลับตาลงก็ยังมองเห็นรถศึกคันนั้น
ใช่วา่ ผมจะนิยมชมชอบแต่นกั ร้องดาราฝรัง่ วัยรุน่ ไทยอย่างผม
ไม่ทิ้งของไทย ผมชอบฟังเพลงไทยทั้งลูกทุ่งและลูกกรุง สุรพล
สมบัติเจริญ, ชาย เมืองสิงห์, ผ่องศรี วรนุช, พร ภิรมย์, ชรินทร์
(งามเมือง) นันทนาคร, สุเทพ วงศ์ค�ำ แหง เพ็ญศรี พุม่ ชูศรี เดีย๋ วนี้
ผมยังไม่ลืมเพลง “ดาวลูกไก่” ของพร ภิรมย์ ซึ่งเป็นเพลง
ลิเกยาวสองตอนได้ เพลงนี้ยาวมากต้องบันทึกลงในแผ่นเสียง
ทั้งสองหน้า ท่อนแรกจะจบลงว่า.... อยากฟังเรื่องต่อก็ต้อง
เปิ ด หน้ า สองฟั ง เอา...แล้ ว ตอนจบของเพลงนี้ ก็ จ ะลงว่ า ...
ด้วยอานิสงส์ ใจประเสริฐ ลูกไก่ไปเกิดเป็นดาว...ถ้าผมยังจำ�เนือ้ เพลง
ดาวลูกไก่ได้ทั้งหมด ผมก็จะยังห่างไกลจากอัลไซม์เมอร์
แน่นอนว่าดาราไทยสมัยผมยังเป็นวัยรุน่ ก็มี อาทิ มิตร ชัยบัญชา,
เพชรา เชาวราษฎร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช (ดาราเจ้าน้ำ�ตา),
ภาวนา ชนะจิต, เมตตา รุ่งรัตน์, สมบัติ เมทะนี แต่ผมจะ
ชอบดาราตลกเป็นพิเศษ เช่น ดอกดิน กัญญามาลย์, ล้อต๊อก,
สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี พุ่มชูศรี, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
ผมเป็นวัยรุน่ ทีน่ บั ว่าเป็นเด็กเรียบร้อย ไม่เกะกะเกเร อาจเป็น
เพราะผมเรียนในโรงเรียนที่เข้มงวดเรื่องการแต่งกาย นักเรียน
เทพศิรินทร์ถูกล้อเลียนว่าแต่งตัวเป็น “ลุงเชย” ทรงผมต้อง
เกรียนสั้น กางเกงสีกากีที่ยาวเกือบถึงเข่า คือขากางเกงต้องสั้น
ไม่เกิน 5 เซนติเมตรวัดจากหัวเข่า ผมเป็นวัยรุ่นที่ใจไม่กล้าพอ
ที่จะแต่งตัวเป็น “จิ๊กโก๋” ที่นุ่งกางเกงขาลีบ รองเท้าปลายแหลม
ใส่เสือ้ หลวมโพรก ไว้ผมทรงเอลวิสทีต่ อ้ งใช้น�้ำ มันใส่ผมยีห่ อ้ ตันโจ
ชนิดแท่ง และผมก็ ได้แต่ชำ�เลืองมอง “จิ๊กกี๋” วัยรุ่นหญิงใจกล้า
ด้วยความหวาดระแวง ไม่กล้าแม้แต่จะสบตาด้วย
ชีวิตวัยหนุ่มเมื่อ 30-40 ปีก่อน
ย้อนอดีตเมื่อ 30-40 ปีก่อน ไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะเป็นคน
ปล่อยตัว ไม่รักษาสุขภาพถึงขนาดนั้น ผมเป็นคนทั้งกินเหล้า
และสูบบุหรี่ในระดับที่เรียกว่า “ดื่มจัด” และ “สูบจัด” ผมรอด
ชีวิตช่วงนั้นมาได้อย่างน่าประหลาดใจ รอดพ้นอันตรายจาก

6/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 v สิงหาคม - กันยายน 2559 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

ความเสี่ยงจากการขับรถขณะเมาสุรา ผมรอดพ้นจากการเป็น
โรคมะเร็งปอดและถุงลมโป่งพองอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่จัด
อาจเป็นเพราะว่าตอนนั้นผมยังหนุ่มแน่น ร่างกายยังแข็งแรง
หรืออาจเป็นเพราะโชคชะตาของผมยังดี พระยังคุม้ ครองป้องกัน
ผมอยู่ แต่ผมคิดว่าเกราะป้องกันสุขภาพที่ดีที่สุดของผมในเวลา
ต่อมาคือการที่ผมได้ละเลิกเหล้าบุหรี่ทั้งหมดแล้วตั้งแต่ยังไม่เข้า
สู่วัยชรา
ผมนึกถึงอดีตเมื่อครัง้ ยังติดบุหรีอ่ ย่างหนัก ผมเริม่ สูบบุหรีเ่ มื่อ
อายุ 18 ปี ทันทีทผ่ี มได้อา่ นประกาศผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
ผมก็ ซื้ อ บุ ห รี่ ก รุ ง ทองซองแรกมาสู บ ตอนนั้ น กรุ ง ทองราคา
ซองละ 5 บาท พูดกันว่าเป็นบุหรี่ที่แรงที่สุด ต่อมาโรงงานยาสูบ
ผลิ ต บุ ห รี่ มี ก้ น กรองออกมาจำ � หน่ า ย กรุ ง ทองติ ด ก้ น กรองก็
ขยับสถานภาพขึ้นโดยใช้ชื่อว่ากรองทิพย์ ราคาซองละ 7 บาท
ผมสูบกรองทิพย์เรื่อยมา เดีย๋ วนีบ้ หุ รีก่ รองทิพย์ราคาเท่าไรผมไม่
ทราบ แต่ไม่น่าจะต่ำ�กว่า 50 บาทเป็นแน่แท้ รูปลักษณ์ซองบุหรี่
กรองทิพย์ทุกวันนี้คงเปลี่ยนไปจนผมไม่มีทางจำ�ได้ ข้างซองคง
มีรูปหน้าคนน่าเกลียดเพราะเป็นโรคถุงลมโป่งพองหรือไม่ก็เป็น
มะเร็งที่ปาก คงมีข้อความบนซองเตือนว่า “บุหรี่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ” เพื่อให้คนกลัว ยังนึกย้อนไปว่า ถ้าวันนั้นบนซอง
มีรปู และข้อความขู่ให้เห็นพิษภัยของการสูบบุหรีอ่ ย่างวันนี้ ผมจะ
ตัดสินใจอย่างไร...ลังเลใจ กลัว ไม่กล้าสูบ หรือไม่สนใจคำ�เตือน
แล้วซื้อบุหรี่มาสูบ เพราะอยากมีมาดเป็นชายชาตรี
ผมสูบบุหรี่จัด เฉลี่ยราววันละซองครึ่ง ยิ่งเวลากินเหล้า
ด้วยแล้ว ผมจะสูบแบบมวนต่อมวน ขาดบุหรี่ ไม่ได้เลย เรียกว่า
มือหนึ่งถือแก้วเหล้า มือหนึ่งคีบบุหรี่ ตอนนี้ กลับไปนึกแล้วนึก
อีกว่าตัวเองทำ�อย่างนั้นไปได้อย่างไร
แต่สมัยนั้น การสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมปรกติธรรมดาใน
สังคมไทย เราสูบบุหรี่ที่ ไหนก็ ได้ ในร้านอาหาร ร้านค้า โรงหนัง
โรงละคร บนรถเมล์ รถไฟ รถแท็กซี่ บนเครื่องบิน ในห้องประชุม
ในโรงแรม ในสนามกีฬา สวนสาธารณะ ฯลฯ
เมื่อ 30-40 ปีก่อน แม้แต่ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียง
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ประชุมทั้งระดับคณะและ
มหาวิทยาลัยจะมีทเี่ ขีย่ บุหรีว่ างเตรียมไว้ส�ำ หรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ในระหว่างการประชุม ใครจะสูบบุหรี่เมื่อไรก็ ได้
ทีป่ ระชุมในหน่วยงานอื่นๆ ก็คงเป็นเช่นเดียวกับทีม่ หาวิทยาลัย
มหิดลคือทุกคนสูบบุหรี่ระหว่างการประชุมได้

บุหรี่เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ต้องจัดถวายให้พระสงฆ์ ผมเคย
ได้ยินผู้ ใหญ่พูดว่าเมื่อนิมนต์พระมาสวดงานบุญที่บ้าน เจ้าภาพ
ต้องจัดหมากพลู บุหรี่ น้ำ�ร้อน น้ำ�ชา ไว้ประเคนถวายท่าน
อย่าให้ขาดตกบกพร่อง สมัยก่อนที่คนไทยยังกินหมากพลูกันอยู่
เจ้าภาพก็ต้องเตรียมหมากพลูที่จีบไว้เป็นคำ�ๆ และบุหรี่ที่มวนไว้
รับรองพระสงฆ์ มาในสมัยเมื่อผมเป็นหนุ่ม คนไทยเลิกกินหมาก
กันแล้ว เจ้าภาพก็เตรียมเฉพาะบุหรี่ใส่จานรองพร้อมไม้ขีดไฟไว้
สำ�หรับพระสงฆ์
โรงภาพยนตร์์สมัยก่อนมีขนาดใหญ่ แต่ละโรงมีหลายร้อย
ที่นั่ง แต่ละที่นั่งมีที่เขี่ยบุหรี่เฉพาะ ผู้เข้าชมภาพยนตร์สามารถ
สูบบุหรี่ ได้ตลอดเวลา ดังนัน้ เราอาจเห็นควันบุหรีล่ อยคละคลุง้ อยู่
ในลำ�แสงจากเครื่องฉายสู่จอ ผมเป็นคนสูบบุหรี่ จึงไม่สามารถ
พูดได้ว่าคนไม่สูบบุหรี่ที่เข้าไปร่วมดูหนังจะรู้สึกอึดอัดลำ�บากใจ
อย่างไรในสมัยนัน้ แต่มาในสมัยนี้ ผมเชื่อว่าคงไม่มี ใครทนสภาพ
เช่นนั้นได้ แม้แต่คนสูบบุหรี่ด้วยกันเอง
ผมนึกภาพบนเครื่องบินเมื่อสมัยยังเป็นหนุ่ม ที่จริง ผมขึ้น
เครื่องบินครัง้ แรกในชีวติ ก็เมื่อเป็นหนุม่ อายุถงึ 23 ปีแล้ว นัง่ เครื่อง
ครั้งแรกก็เป็นเครื่องบินใหญ่ โบอิ้ง 707 บินไกลไปถึงอเมริกา
เลยทีเดียว สมัยนั้นที่นั่งบนเครื่องจะแบ่งออกเป็นพื้นที่สูบบุหรี่
(smoking area) และพื้นที่ ไม่สูบบุหรี่ (non-smoking area)
เวลาจองทีน่ งั่ เราต้องบอกพนักงานภาคพืน้ ดินของสายการบินว่า
ต้องการทีน่ งั่ บริเวณพืน้ ที่ ไหน สูบหรือไม่สบู บุหรี่ แต่ละทีน่ งั่ จะมีที่
เขี่ยบุหรี่ ไว้ ให้ เวลาเครื่องบินจะขึ้นหรือจะลง จะมีสัญญาณเป็น
รูปสัญลักษณ์ ให้ผู้ โดยสารคาดเข็มขัดทีน่ งั่ และงดสูบบุหรี่ แน่นอน
ว่าสมัยนั้นเมื่อผมจะต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน ผมจะขอเลือกที่
นั่งในเขตพื้นที่สูบบุหรี่
โชคดีที่เมื่อผมเป็นคนชรา ผมได้เลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาดแล้ว
สายการบินทุกสายก็ประกาศเป็นสายการบินปลอดบุหรี่ตลอด
เส้นทาง ไม่ว่าจะใช้เวลาบินนานเพียงใดก็ตาม
ผมยังนึกไม่ออกว่าเราผ่านชีวติ ในสังคมสมัยนัน้ มาได้อย่างไร
ควันบุหรี่คลุ้งตลบในห้องประชุม ในงานฉลองสมรสที่คนมา
ชุมนุมกันหนาแน่นตามโรงแรม ในโรงหนังโรงละคร บนเครื่องบิน
ในสนามบิ น บนรถไฟ รถโดยสารประจำ � ทาง ในรถแท็ ก ซี่
ในร้านอาหาร
เดี๋ยวนี้ ผมมีเพื่อนอีกจำ�นวนหนึ่งที่ยังสูบบุหรี่อยู่ ซึ่งก็น่า
เห็นใจคนสูบบุหรี่เพราะสังคมทุกวันนี้เหลือพื้นที่ ให้พวกเขาน้อย
เหลือเกิน ผมเคยติดบุหรี่มาก่อน จึงเข้าใจความรู้สึกของคน
สูบบุหรี่ ได้ดี เมื่อถึงคราวที่อยากสูบ ก็ต้องได้สูบ ไม่เช่นนั้นจะ
รู้สึกหงุดหงิดและไม่มีความสุข ผมมักพูดเล่นๆ กับเพื่อนที่ยัง
สูบบุหรี่ว่า ถ้าสูบแล้วสบายใจ ก็สูบไปเถิด อย่าเลิกสูบเลย
สงวนพันธุ์ ไว้ ให้คนรุ่นหลังได้เห็นตัวอย่างว่าคนสูบบุหรี่มีหน้า
ตาเป็นอย่างไร สวัสดี ลาก่อนครับ ท่านผู้อ่านประชากรและ
การพัฒนาที่เคารพ ....
aaaaaaaaa
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย
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ถึงแม้ว่า พิธี (ceremony) และพิธีกรรม (ritual) จะเป็น
สำ�หรับรางวัลโนเบล (จริง) จะมอบให้กับผลงานวิจัยหรือ

คำ�ที่ ใช้แทนกัน แต่ ในความหมายที่แท้จริงนั้นแตกต่างกัน ดังที่
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ ให้ความหมาย
ของคำ�ว่า พิธี คือ “งานที่จัดขึ้นตามลัทธิหรือความเชื่อถือตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อความขลังหรือความเป็นสิริมงคล
เช่น พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีมงคลสมรส พิธี
ประสาทปริญญา เป็นต้น” ส่วนพิธกี รรม คือ “การบูชา แบบอย่าง
หรือแบบแผนต่างๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนา”
ในภาษาอังกฤษ ceremony (พิธี) หมายถึง การกระทำ�ที่
ดำ�เนินการเป็นกลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายให้คนมารวมกันในโอกาส
พิเศษ ในพิธีจะมีการเฉลิมฉลองหรือการแสดงต่างๆ เช่น ดนตรี
เต้นรำ� ละคร หรือ กระบวนแห่ เป็นต้น พิธีจัดขึ้นในกรณีเปลี่ยน
ผ่านของชีวิต เช่น การเกิด การสำ�เร็จการศึกษา การแต่งงาน
การเกษียณอายุ และงานศพ เป็นต้น นอกจากนี้ พิธยี งั จัดขึน้ เพื่อ
ฉลองเหตุการณ์สำ�คัญ เช่น พิธีบรมราชาภิิเษก หรือพิธีฉลอง
ชัยชนะสงคราม เป็นต้น
ในพิธีจะมีการประกาศคำ�แถลงการณ์หรือคำ�สาบาน เช่น
“ข้าพเจ้าขอประกาศให้ทา่ นทัง้ สองเป็นสามีภรรยากัน” “ข้าพเจ้า
ขอประกาศเปิดการแข่งขันกีฬา” หรือ “ข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะ
รับใช้และป้องกันประเทศด้วยชีวิต” เป็นต้น
สำ�หรับ ritual (พิธกี รรม) หมายถึง การกระทำ�ทีด่ �ำ เนินการคน
เดียวหรือหลายคน ตามระเบียบแบบแผนทางศาสนา พิธีกรรม
จะไม่มีการแสดงหรือการเฉลิมฉลอง และไม่มีการประกาศ
แถลงการณ์หรือสาบาน แต่จะมีการบวงสรวง การล้างมลทิน
และการทำ�ให้บริสุทธิ์แทน
อย่างไรก็ตาม การทีค่ �ำ ทัง้ สองใช้แทนกันได้ ทำ�ให้ความหมาย
ตามรากศัพท์เลือนไป ทั้งในภาษาไทยและอังกฤษ ในปัจจุบัน
“พิธี” หรือ “ceremony” เป็นคำ�ที่ถูกใช้มากกว่า แม้แต่ ใน
พิธีกรรมทางศาสนา เช่น พิธีเวียนเทียน พิธีอุปสมบท พิธีถวาย
สังฆทาน เป็นต้น
สรุปแล้ว พิธีหรือพิธีกรรมจึงเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อความขลัง
ความศักดิ์สิทธิ์ หรือความเป็นสิริมงคล เป็นอุบายให้คนมาร่วม
ทำ�กิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทัง้ ให้คนได้เตรียมตัวเตรียม
ใจให้พร้อมที่จะทำ�เรื่องนั้นๆ
พิธีจะมีกระบวนการ กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ
ตาม ได้แก่ กำ�หนดการ การแต่งกาย การวางตัว และสิ่งของที่
ต้องเตรียมมา เป็นต้น ดังนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมพิธจี งึ ต้องเรียนรูแ้ ละเข้าใจ
ในพิธีก่อนที่จะเข้าร่วม ในบางครั้งอาจต้องมีการฝึกซ้อมก่อน
เช่น พิธีรับปริญญา พิธีสวนสนาม เป็นต้น
เพราะรางวัลอีกโนเบลเป็นรางวัลล้อเลียน พิธมี อบรางวัลจึง
ไม่เป็นทางการ และแฝงไปด้วยด้วยอารมณ์ขนั แต่ก็ไม่ได้ ไร้สาระ
เพราะ Nature ซึ่งเป็นวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์เก่าแก่
(ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2412) ได้กล่าวถึง
พิธีมอบรางวัลว่า “พิธีมอบรางวัลอีกโนเบลถือว่าเป็นเหตุการณ์
สำ�คัญทางวิทยาศาสตร์ ในรอบปี”
เอกลักษณ์ของพิธมี อบรางวัลอีกโนเบล ได้แก่ ผูร้ บั รางวัลอีก
โนเบลจะได้รับรางวัลจากมือของผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล (จริง)
มีการแสดงปาฐกถายี่สิบสี่เจ็ด การแสดงละครร้องสั้น (miniopera) การปาเป้าด้วยเครื่องบินกระดาษ เป็นต้น

สิ่งประดิษฐ์ที่ โดดเด่นใน 6 สาขา คือ ฟิสิกส์ เคมี  สรีรวิทยาหรือ
การแพทย์ วรรณกรรม สันติภาพ และเศรษฐศาสตร์
แต่ผู้ที่ ได้รับรางวัลอีกโนเบล คือ ผู้ที่ ได้ทำ�สิ่งที่ทำ�ให้คน
หัวเราะแล้วจึงได้คิด สิ่งที่ทำ�นั้นอาจเป็นผลงานวิจัย การศึกษา
การกระทำ�  หรือการออกกฏระเบียบหรือกฏหมาย โดยแต่ละ
ปีจะมีผู้ ได้รับรางวัล 10 รางวัล ในสาขาต่างๆ ถึง 50 สาขา
ในช่วงเวลา 25 ปี ที่มีการมอบรางวัล
สาขาที่มีผู้ ได้รับรางวัลทุกปี คือ การแพทย์ รองลงไปคือ
สาขาที่ตรงกับรางวัลโนเบล ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี วรรณกรรม
สันติภาพ และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีผู้ ได้รับเกือบทุกปี
ชีววิทยาเป็นสาขาที่อยู่นอกเหนือรางวัลโนเบล ที่มีผู้ ได้รับ
รางวัลเกือบทุกปีเช่นกัน (23 ครัง้ ) รองลงไปคือ จิตวิทยา 11 ครัง้
สาธารณสุข 9 ครั้ง คณิตศาสตร์ 7 ครั้ง โภชนาการ 7 ครั้ง
โบราณคดี 3 ครั้ง ศิลปะ 3 ครั้ง วิศวกรรม 3 ครั้ง และกีฏวิทยา
3 ครั้ง
สาขาที่มีผู้ ได้รับรางวัลเพียง 2 ครั้ง มี 9 สาขา และที่เหลือ
อีก 26 สาขา ได้รบั รางวัลเพียงครัง้ เดียว จึงกล่าวได้วา่ จะมีผรู้ บั
รางวัลในสาขาใหม่ๆ ทุกปี
พิธีมอบรางวัลอีกโนเบลในปีนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 26 จะมีขึ้นใน
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 6 โมงเย็น และ
จะมีการถ่ายทอดสดทาง webcast ด้วย ผู้สนใจอาจเข้าไปดู
กำ�หนดการ และรายละเอียดของรายการได้ที่ http://www.
improbable.com/ig/2016/
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลสำ�หรับงานวิจัย “ที่ทำ�ให้หัวเราะ
ก่อนคิด”

แผ่นประชาสัมพันธ์พิธีมอบรางวัลอีกโนเบล ครั้งที่ 26
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

จงจิตต์ ฤทธิรงค์

jongjit.rit@mahidol.ac.th

พัฒนาการก้าวแรกที่สถานเลี้ยงเด็ก

ประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุ์รวมลดลงจากที่เคยมีมากถึง
ประมาณ 6 คนในอดีต จนเหลือ 1.6 คนในปัจจุบัน มีอัตราเพิ่ม
ประชากรเพียงร้อยละ 0.5 นับเป็นสัญญาณทางประชากรที่
สะท้อนให้เห็นถึงการทดแทนประชากรในรุ่นพ่อแม่ที่มีแนวโน้ม
ลดลง จนทำ�ให้มงี านวิจยั จำ�นวนมากต้องการหาคำ�ตอบทีจ่ ะช่วย
รักษาระดับการเจริญพันธุ์ ไม่ให้ลดต่ำ�ลงไปกว่าที่เป็นอยู่
งานวิ จั ย หลายชิ้ น ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ดู แ ลเด็ ก เป็ น
หนึ่ ง ในหลายปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจมี บุ ต รของคู่ ส มรส
การขาดแคลนผู้ดูแลเด็กอาจนำ�ไปสู่การตัดสินใจไม่มีบุตรหรือ
ชะลอการมีบุตรออกไป และการมีสถานเลี้ยงเด็กเพื่อลดภาระ
การดูแลบุตรของพ่อแม่ทตี่ อ้ งทำ�งาน และไม่สามารถดูแลบุตรได้
ในเวลากลางวันหรือช่วงเวลาที่ ไปทำ�งาน จึงอาจจะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้คู่สมรสได้ตัดสินใจมีบุตรได้ง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้อาจเป็นจริงสำ�หรับประชากรในประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว แต่สำ�หรับประเทศไทยที่มีวัฒนธรรมการอยู่อาศัย
ที่มีปู่ย่าตายาย หรือญาติอยู่ด้วยกัน และมีการเกื้อกูลของคนใน
ครอบครัว ครอบครัวไทยอาจมีความคาดหวังจากสถานเลีย้ งเด็ก
ต่างออกไปจากประเทศอื่น
ผลการศึกษาจากงานวิจัยโครงการ “การให้บริการของศูนย์
การศึกษาก่อนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”
ดำ�เนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล เกี่ยวกับเหตุผลที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองตัดสินใจใช้บริการ
สถานเลี้ยงเด็ก พบว่า ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของพ่อแม่และผู้ปกครอง
(ร้อยละ 47) ให้เหตุผลว่า “ไม่มผี ดู้ แู ลเด็กในบ้านในเวลากลางวัน
หรือระหว่างเวลาไปทำ�งาน” ส่วนเหตุผลอันดับหนึ่งที่ผู้ปกครอง
(ร้อยละ 84.8) เลือกไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กคือ “ต้องการ
ให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีตามวัยอย่างเหมาะสม” ข้อค้นพบจาก
งานวิจัยเป็นที่น่าสนใจว่า พ่อแม่และผู้ปกครองส่วนมากให้ความ
สำ�คัญเกี่ยวกับพัฒนาการของบุตร และได้วางแผนการจัดสรร
ทรัพยากรทั้งในรูปแบบสมาชิกในครอบครัว และค่าใช้จ่ายเพื่อ
การดูแลบุตรไว้แล้ว

เพื่อตอบสนองนโยบายการรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์รวม
ของประเทศ การสร้างสถานเลี้ยงเด็กจึงต้องทำ�ให้ ได้มากกว่า
การช่ ว ยลดภาระการดู แ ลบุ ต รของพ่ อ แม่ แ ละผู้ ป กครอง
เท่านั้น แต่ยังต้องคำ�นึงถึงคุณภาพของเด็ก เพราะเด็กควร
ได้รับการดูแลเพื่อให้มีพัฒนาการสมวัยด้วย สถานเลี้ยงเด็ก
จึงไม่เป็นเพียงเป็น สถานที่ที่พ่อแม่และผู้ปกครองฝากความ
หวังในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของบุตรตามวัยเท่านั้น
แต่ ส ถานเลี้ ย งเด็ ก ยั ง เป็ น ก้ า วแรกของพั ฒ นาการสำ � หรั บ
ประชากรไทยในอนาคตอีกด้วย ผู้เขียนยังเชื่อว่า “พ่อแม่คือ
ผู้ดูแลบุตรที่ดีที่สุด” และจะดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าสถานเลี้ยงเด็กได้
รับการสนับสนุนให้มีศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอ เท่าเทียม
และทั่วถึง เพื่อดูแลเด็กให้มีพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสม
ถ้าเด็กได้รบั ความรักและการเอาใจใส่จากพ่อแม่และการส่งเสริม
พัฒนาการจากสถานเลี้ยงเด็ก รับรองได้ว่าการเกิดนั้นจะเป็น
การเกิดที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน

ภาพ : www.paewpet1.blogspot.com

ทีม่ า: โครงการ “การให้บริการของศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ดำ�เนินการโดยสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถติดตามการเผยแพร่งานวิจัยได้ที่
QR Code เพื่อ link ไปยังวิดี โอการบรรยายค่ะ
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ประชากรประชุมกัน

สังคมสูงวัยกับการสร้างทางเลือกการทำ�งาน

วาทกรรมแก้ทอม ซ่อมดี้ เป็นความรุนแรง #เลิกเหอะ

บทความนี้ ข อนำ � เสนอบางประเด็ น ในงานวิ จั ย จากคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เกี่ ย วกั บ การสร้ า ง
ทางเลือกการทำ�งานของผู้สูงอายุในขณะที่สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่
“สั ง คมสู ง วั ย ” ปั ญ หาเรื่ อ งโครงสร้ า งรายได้ แ ละการออมของ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ในประเทศไทย ไม่เพียงพอสำ�หรับการใช้จ่ายใน
วัยชราภาพ และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากรายได้ที่ต้อง
เสียภาษี และการอุปโภคบริโภคที่ต้องเสียภาษี ในระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมลดลงเนื่องจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวลง
และจำ�นวนประชากรวัยทำ�งานลดน้อยลง
รายงานการสำ � รวจประชากรสู ง อายุ (อายุ 60 ปี ขึ้ น ไป)
ในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ของสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติบง่ ชีว้ า่ ร้อย
ละ 37.6 ของผู้สูงอายุ 60-79 ปี ต้องการทำ�งาน โดยที่ร้อยละ 35.7
ของผูส้ งู อายุทงั้ ประเทศทีก่ �ำ ลังทำ�งาน หากพิจารณาทางด้านกายภาพ
ในผู้สูงอายุแล้ว โดยเฉลี่ยเกินร้อยละ 76 ของผู้สูงอายุ ประเมิน
ว่าสุขภาพตนเองยังอยู่ ในเกณฑ์ระดับปานกลางถึงดีมาก และโดย
เฉลี่ยผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถมองเห็นชัดเจน (ร้อยละ 78) และ
สามารถได้ยนิ ชัดเจน (ร้อยละ 85) ดังนัน้ ศักยภาพแรงงานผูส้ งู อายุไทย
อายุระหว่าง 60-79 ปีที่ยังสามารถทำ�งานได้ ซึ่งไม่นับรวมผู้พิการ
และผู้ ที่ อ ยู่ ใ นการดู แ ลระยะยาว แรงงานกลุ่ ม นี้ มี ศั ก ยภาพที่ จ ะ
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและบรรเทาสภาวะตึงเครียดทางการเงิน
การคลังในอนาคต
นอกจากนี้ ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงใน
วัยชราภาพเพราะขาดความชำ�นาญ ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนปี 2548-2555 พบว่าผูท้ เี่ ริม่ ทำ�ธุรกิจเมื่ออายุ
มากกว่า 50 ปี มีโอกาสทีจ่ ะเลิกทำ�ธุรกิจภายใน 6 ปีสงู ถึงร้อยละ 78
และกลุม่ ดังกล่าวเมื่อเลิกทำ�ธุรกิจ ส่วนใหญ่เลือกที่จะออกจากกำ�ลัง
แรงงานเช่นกัน
โครงสร้างเชิงนโยบายที่เปิดช่องทางให้ผู้สูงอายุที่อยู่ ในตลาด
แรงงานมีทางเลือกทำ�งานในองค์กร แทนที่จะออกไปเสี่ยงลงทุนเอง
ก็สามารถสร้างความยัง่ ยืนทางการเงินแก่กลุม่ แรงงานสูงอายุเหล่านี้
ได้มากขึ้น และการทำ�งานในองค์กรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุออกไป
พบปะกับสังคม ทำ�ให้มสี ขุ ภาพกายและสุขภาพใจทีด่ ขี นึ้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ทางสาธารณสุข พบว่าการทำ�กิจกรรมเสริมรายได้ ในกลุม่
ผู้สูงอายุทำ�ให้ผู้สูงอายุมีความเพลิดเพลิน มีเพื่อนในวัยเดียวกันได้
พูดคุย คลายเหงาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รู้สึกมีคุณค่า ทำ�ให้
มีสุขภาพดีขึ้น
ขณะเดียวกันในเรื่องความยั่งยืนทางการเงินการคลัง มีการใช้
มาตรการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของแรงงานผู้สูงอายุเป็นรูปแบบที่
สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งความสำ�เร็จของนโยบายเหล่านี้ย่อมต้อง
อาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กรในภาครัฐเอง รวมทั้งกลไกการ
ขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนในสังคม และความเข้าใจในบริบทของ
ประเทศไทย
ที่มา: เอื้อมพร พิชัยสนิธ. “สังคมผู้สูงอายุกับการสร้างทางเลือกการทำ�งาน”
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.bangkokbiznews.com/
blog/detail/636898 (8 กรกฏาคม 2559)
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กุลภา วจนสาระ

kulapa.vaj@mahidol.ac.th

เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2559 สมาคมเพศวิถศี กึ ษา ร่วมกับองค์กรภาคี
เครือข่าย 53 องค์กร ได้จัดงานเสวนาสาธารณะ “แก้ทอม ซ่อมดี้ เป็น
ความรุนแรง #เลิกเหอะ” ทีห่ อ้ งประชุมบุญชู โรจนเสถียร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เลขาธิการสมาคมเพศวิถี
ศึกษากล่าวถึงเป้าหมายว่า ตั้งใจชี้ ให้เห็นถึงความรุนแรงต่อผู้หญิงที่
แสดงตนชัดเจนว่าคือ ‘ทอม’
ความรุนแรงนีต้ งั้ อยูบ่ นอคติ ความรังเกียจ และความเกลียดชัง
ที่เรียกว่า Hate Crime มีทอมเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยมีระบบ
วัฒนธรรมและอำ�นาจแบบชายเป็นใหญ่หล่อเลี้ยงอยู่
เห็นได้ชดั เจนผ่านภาษาที่ใช้ ทัง้ คำ�ว่า ‘ซ่อม’ หรือ ‘แก้ ไข’ อันสะท้อน
ความคิดว่ามีบางอย่างผิดพลาด ต้องแก้ ไขเปลี่ยนแปลง กำ�กับ ควบคุม
เพื่อให้อยู่ ในระเบียบในแนวทาง จึงเป็นวิธีคิดเชิงอำ�นาจแบบชายเป็น
ใหญ่ ที่รู้สึกว่าตนเองมีอำ�นาจ ‘ทำ�ได้’ ทั้งการ ‘ซ่อม’ และ ‘ลงโทษ’
อยู่บนมายาคติว่าทั้งทอมและดี้ที่เป็นแฟนทอม ไม่เคยมีเซ็กส์กับชาย
ให้ลอง ‘ของจริง’ แล้วจะหาย
ในเวทีมเี รื่องเล่าน่าสะเทือนใจ เช่น ทอมในภาคใต้สามคนเป็นเพื่อน
กัน คนหนึง่ ถูกซ้อม รุมโทรมข่มขืนแล้วฆ่า เพราะไปจีบหญิงทีท่ หารชอบ
อีกสองคนถูกหลอกไปรุมโทรมในป่า แล้วปล่อยให้เดินลงเขามาเอง อีก
เรื่องทางภาคอีสานมีพ่อจ้างให้ผู้ชายมาข่มขืนลูกสาวตนเองที่เป็นทอม
เรื่องเหล่านีเ้ ป็นคดีทแี่ จ้งความและจับกุมลงโทษต่อผูท้ �ำ ผิดน้อยมาก
แม้จะปรากฏข่าวทอมถูกฆ่าตายจากความเกลียดชังมากกว่า 10 ข่าวใน
ช่วงปีที่ผ่านมา จนดูเหมือนคำ�กล่าวที่ว่า เราเป็นสังคมที่ทอมดี้อยู่ ได้
ปลอดภัย ไร้ความรังเกียจเดียดฉันท์ นั้นไม่จริงเลย
aaaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.
ipsr.mahidol.ac.th
ครั้งที่ 927 “โปรแกรมออนไลน์ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของเยาวชน”
พงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.),
1 มิ.ย. 59
ครั้งที่ 928 “Qualtric: Application for Mobile Data Collection”
Leah Koenig, American Foundation for AIDS Research,
15 มิ.ย. 59
ครั้งที่ 929 “Socioeconomic Determinants of Child Mortality in
Myanmar: Multi-level Analysis of 2014 Myanmar Population
and Housing Census” Min Ko Ko, Ph.D. Candidate, IPSR,
22 มิ.ย. 59
ครั้ ง ที่ 930 “ข้ อ ค้ น พบการตี ต ราทางสั ง คมของผู้ รั บ การบำ � บั ด
สารเสพติด: กรณีศกึ ษาในโครงการบริการเมทาโดนฐานชุมชนแห่งหนึง่ ”
ดลชัย ฮะวังจู นักศึกษาปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,
6 ก.ค. 59
ครั้งที่ 931 “Effectiveness of National HIV Prevention Outreach
Program For Men who Have Sex with Men and Transgender
Women in Thailand” Rapeepun Jommaroeng ,PhD. Candidate,
IPSR, 21 ก.ค. 59
ครั้งที่ 932 “WHO-CC at IPSR และการประชุมที่ Mumbai”
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร, 27 ก.ค. 59
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

แม่ร้อยปีมหิดล 2559

ประชากรและการพัฒนา ขอแนะนำ�
หนังสือรายงานสุขภาพคนไทย 2559:
ตายดี วิ ถี ที่ เ ลื อ กได้ โดย ชื่ น ฤทั ย
กาญจนะจิตรา และคณะ
หนั ง สื อ สุ ข ภาพคนไทยฉบั บ นี้
ได้ ห ยิ บ ยกตั ว ชี้ วั ด “สุ ข ภาพคนไทย
ต่างเจเนอเรชั่น” มานำ�เสนอในมิติ
ของการทำ � งาน รายได้ การสร้ า ง
ครอบครัว การอยูอ่ าศัย การให้คณ
ุ ค่า  
พฤติ ก รรมการบริ โ ภค พฤติ ก รรม
สุขภาพ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ รวมทั้ง 10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ และ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคน
ไทยในรอบปี 2559 ส่วนเรื่องพิเศษประจำ�ฉบับได้นำ�เสนอเรื่อง
ตายดี วิถีที่เลือกได้ เพื่อให้เห็นว่า ถึงแม้ความตาย เป็นสิ่งที่
เลือกไม่ได้ แต่สามารถ เตรียมตัวและออกแบบ การจากไปในช่วง
สุดท้ายของชีวิตได้
ท่ า นใดสนใจขอรั บ หนั ง สื อ หรื อ ประสงค์ จ ะนำ � ไปแจกจ่ า ย
ตามหน่วยงาน สามารถติดต่อได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสาร
และการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100   หรือ download ทางเว็บไซต์:
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.
aspx                 aaaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

ทุกๆ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดงานมหิดลวันแม่ และการ
ประกวดแม่รอ้ ยปีมหิดล ก็เป็นกิจกรรมหนึง่ ทีเ่ ปิดโอกาสให้ลกู หลานได้สง่
รายชื่อและประวัติของคุณแม่ที่มีอายุเกิน 100 ปี เข้าประกวดเพื่อ
ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ที่มีอายุยืนยาวถึง 5 แผ่นดิน
ในปีนี้ผู้เขียนได้มี โอกาสไปเยี่ยมคุณยายจำ�ปี ยั่งยืน อายุ 102 ปี
ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ คุณยายจำ�ปีเป็นแม่รอ้ ยปีที่ ได้รบั การคัดเลือกว่า
เป็นแม่รอ้ ยปีมหิดลทีม่ สี ขุ ภาพดีของเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
คุณยายจำ�ปียังคงสามารถทำ�กิจวัตรประจำ�วันได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะ
เป็นการรับประทานอาหาร การใส่เสื้อผ้า การเข้าห้องน้ำ�  (บางครั้งใช้
วอคเกอร์) และการเคลื่อนไหวไปมาในบ้าน ในขณะที่ความทรงจำ�ของ
คุณยายจำ�ปีกย็ งั คงดีมาก คุณยายสามารถจดจำ�เรื่องราวในสมัยอดีตได้
เป็นอย่างดี คุณยายเล่าให้ฟงั ว่า สมัยสาวๆ มีอาชีพทำ�นา และได้เจอกับ
คุณตาเพราะคุณตาเอาควายมาฝากไว้ที่บ้าน คุณยายจำ�ปีแต่งงานเมื่อ
อายุ 19 ปี และอีก 8 เดือนต่อมา ก็มีลูกคนแรก คุณยายมีลูกทั้งหมด
11 คน ปัจจุบันนี้ยังมีลูกที่มีชีวิตอยู่ 4 คน เมื่อถามถึงเคล็ดลับที่ทำ�ให้
มี อ ายุ ยื น ยาวและมี สุ ข ภาพดี
คุณยายตอบว่า “ก็ ไม่รู้เหมือน
กัน” แต่ชอบกินกล้วย และไม่
ชอบอยู่นิ่งๆ คุณยายจำ�ปียังคง
นัง่ แกะมะขามเพื่อมาทำ�มะขาม
เปียกอยูเ่ สมอในช่วงเวลาว่างๆ
และชอบสวดมนต์เป็นประจำ�
ทุกวัน
aaaaaaaaaa

วรรณี หุตะแพทย์

wannee.hut@mahidol.ac.th

ทักษะการทำ�งานที่ โดดเด่นกับระดับการศึกษา

การเข้าสูว่ ยั ทำ�งานเป็นก้าวสำ�คัญของทุกคน เป็นจุดเปลีย่ น
ของชีวติ จากช่วงวัยของการเรียนรูฝ้ กึ ฝน มาสูช่ ว่ งวัยทีต่ อ้ งนำ�ทักษะ
และความสามารถมาใช้ปฏิบัติจริง ความสุขของคนทำ�งานอาจเริ่ม
ต้นจากการที่ ได้ทำ�งานในตำ�แหน่งที่ต้องการ การได้ค่าตอบแทนที่
สูง และนำ�ไปสู่การประสบความสำ�เร็จในชีวิตด้านอื่นๆ ด้วย ดังนั้น
การเตรียมความพร้อมด้านทักษะพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็นในการทำ�งานจึงนำ�
ไปสู่ความสุขในการทำ�งานได้
จากการสำ�รวจความสุขคนทำ�งานปี 2558 ของศูนย์วิจัยความ
สุขของคนทำ�งานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ความสุขของคนทำ�งานกลุ่มที่จบปริญญา
ตรีมรี ะดับความสุขมากกว่ากลุม่ จบอาชีวะ (คะแนนเฉลีย่ 61.133 และ
60.219 ตามลำ�ดับ) ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า คนที่มีระดับการศึกษา
สูงกว่าจะมีความสุขในการทำ�งานมากกว่า แต่เป็นเพราะกลุ่มที่จบ
ปริญญาตรีมที กั ษะพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็นในการทำ�งานทีด่ กี ว่าในหลายด้าน
จึงทำ�ให้สามารถทำ�งานได้อย่างมีความสุขได้มากกว่านั่นเอง

ทักษะพื้นฐานที่จำ�เป็นในการทำ�งาน ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา
(Problem Solving) หมายถึ ง ความสามารถในการจั ด การกั บ
ปัญหาที่ต้องเผชิญในสภาวการณ์ต่างๆ ทักษะการทำ�งานเป็นทีม
(Team Works) หมายถึง ความสามารถในการลดความขัดแย้ง
และความสามารถในการอำ�นวยการติดต่องานกับเพื่อนร่วมงาน

และทักษะการสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถ
ในการฟังและพูดที่ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการประสานงาน ผลการ
สำ�รวจในปี 2558 พบว่า กลุ่มที่จบปริญญาตรีมีทักษะการแก้ปัญหา
แตกต่างกับกลุ่มจบอาชีวะอย่างมีนัยสำ�คัญ (ตาราง 1)
ตาราง 1: แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของทักษะพืน้ ฐาน
ทีจ่ �ำ เป็นในการทำ�งาน จำ�แนกตามกลุม่ การศึกษาของ
คนทำ�งาน

ที่มา: ข้ อ มู ล ความสุ ข คนทำ � งาน ปี 2558 ศู น ย์ วิ จั ย ความสุ ข คนทำ � งาน
แห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
aaaaaaaaa
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ข่าวสถาบันฯ
16 พ.ค. 59 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต พร้อมคณะ จัดประชุม “ความร่วมมือ
ทางวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างสุข” ระหว่างภาคีเthครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุข
ณ สถาบันฯ และ 7-8 ก.ค. ร่วมประชุม ICHD 2016: 18 International Conference on
Happiness and Development นำ�เสนอผลงานเรื่อง Marital Status and Happiness
among Employed People in Thailand ณ สาธารณรัฐเช็ก c 17 พ.ค. และ
25 พ.ค. 59 สถาบันฯ มอบคอมพิวเตอร์สภาพพร้อมใช้งานให้แก่ โรงเรียนวัดงิ้วราย
(พินพิทยาคาร) มอบให้ศูนย์การดำ�รงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณฑล ตามลำ�ดับ
c 23 พ.ค. 59 ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร พร้อมคณะ จัดประชุมนำ�เสนอผลงาน
โครงการความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ณ โรงแรม สุโกศล กทม. c 24-26 พ.ค. 59
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ ร่วมประชุมในโครงการ ABACUS
ณ สาธารณรัฐกานา c 28-29 พ.ค. 59 ผศ.ดร.กาญจนา ตัง้ ชลทิพย์ ผศ.ดร.พิมลพรรณ
อิศรภักดี นำ�คณะ นศ. เสนอบทความวิชาการในงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช
จ. สงขลา c 30-31 พ.ค. 59 อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำ�ราญ อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี นิพนธ์
ดาราวุฒิมาประกรณ์ และคณะ ร่วมกับ NAMc จัดประชุมสรุปผล “โครงการศึกษา
ขนาดและลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรหลักด้วยวิธี Programmatic mapping”
ณ โรงแรมตะวันนา กทม. c 9-10 มิ.ย. 59 ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ร่วมประชุม
Children on the Move : Migrant Children and Youth in Asia และนำ�เสนอผลงาน
เรื่อง Access to Education of Migrant Children in Thailand: Policy and Practice
ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต ญี่ปุ่น c 9-12 มิ.ย. 59 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ร่วมประชุม
The Asian Conference on Aging & Gerontology (AGen2016) และนำ�เสนอ
ผลงานเรื่อง Factors Associated with Successful Ageing in Population
aged 65 and over in Thailand, กมลชนก ขำ�สุวรรณ และวรรณี หุตะแพทย์
ร่วมประชุม และนำ�เสนอผลงานเรื่อง Ageing Society: Thailand Moves Forwards
to Reduce Ageism and Social Stigma และดูงานที่ Kobe Active Aging
Research Hub (KAARb), Kobe Senior Citizen College ณ มหาวิทยาลัยโกเบ ญีป่ นุ่
c 11-12 มิ.ย. 59 อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา พร้อมคณะ ร่วมกับ 3 โรงเรียนต้นแบบ
โครงการ “เด็กไทย...ไม่เฉื่อย” จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ “ทีนรู้...อยู่ตื่น”
ณ สถาบันฯ รูป 1 c 13 มิ.ย. 59 รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา พร้อมคณะ จัดการ
บรรยายพิเศษ “Happy Denmark: How Danish People Obtained Good Quality
of Life” โดย H.E. MiKael Hemniti Winther เอกอัครราชฑูตเดนมาร์ก ประจำ�
ประเทศไทย และ 17 มิ.ย. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันสุขภาพ
แห่งชาติ (NIH) กับนักวิจยั ไทย ณ สถาบันฯ รูป 2 c 20-24 มิ.ย. 59 รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่�ำ
พร้อมคณะ จัดอบรม “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของ
ปวงชน” และ 4-13 ก.ค. จัดอบรม “วิถวี ทิ ยาการวิจยั ทางสังคมศาสตร์แนวใหม่” ณ สถาบันฯ
c 28-30 มิ.ย. 59 โครงการศูนย์ศกึ ษาการย้ายถิน่ มหิดล (MMC) ร่วมกับภาคีเครือข่าย
จัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เรื่อง In the Era of Transnational Migration
ณ สถาบันฯ รูป 3 c 1 ก.ค. 59 สถาบันฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและ
สังคม 2559” เรื่อง ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ ณ สถาบันฯ รูป 4

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c

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

อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

รูป 1

รูป 2

รูป 3

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

QR code สำ�หรับเข้าเว็บไซต์
จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา
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