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ลักษณะครอบครัวไทยเปลี่ยนไปอย่างไรในกว่า 20 ปีที่ผ่านมา

พิมลพรรณ อิศรภักดี

pimonpan.isa@mahidol.ac.th

ตั้ ง แต่ ปี 2532 เป็ น ต้ น มา รั ฐ บาลได้ กำ � หนดให้ วั น ที่
14 เมษายนของทุกปีเป็น “วันครอบครัว” ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์
ของไทย เพราะเป็ น วั น ที่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว มี โ อกาสพบปะ
กันได้ โดยสะดวก แม้ผ่านมาเกือบสามสิบปี วัตถุประสงค์ของ
การกำ�หนดวันครอบครัวที่ต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความสำ�คัญของครอบครัวให้มากขึ้นก็ยังไม่ล้าสมัย เพราะวิถี
ชีวติ และลักษณะครอบครัวของคนไทยมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่าง
มากตามการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อาจ
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ ในครอบครัวที่จะทำ�ให้เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมาภายหลังได้

ที่ ไม่มีบุตร 16.2% อันดับที่ 4 คือ ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว 13.9%
อันดับ 5 คือครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว 7.1% อันดับ 6 คือครัวเรือน
ข้ามรุ่น (ครอบครัวที่มีรุ่นปู่ย่าตายาย และรุ่นหลาน) 2.1% และ
อันดับสุดท้าย คือ ครัวเรือนทีป่ ระกอบด้วยบุคคลที่ไมใช่ญาติ 0.6%
โดยปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของครอบครัว
มีทั้งปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ทัศนคติต่อการดำ�เนินชีวิตและ
ค่านิยมสมัยใหม่

ขนาดของครอบครัวไทยมีขนาดลดลงเนื่องจากอัตราเกิดที่
ลดลง หญิงไทยเคยมีจำ�นวนบุตรเฉลี่ย 6.3 คนในปี 2507 แต่
ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 1.6 คน ครัวเรือนไทยมีขนาดเล็กลง
หากย้อนกลับไปมองอดีตสัก 20 กว่าปี เราคงสังเกตได้วา่ ครอบครัว จากเฉลี่ย 5.3 คนในปี 2523 เหลือเพียงเฉลี่ย 2.7 คนในปี 2557
ของไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและลักษณะของ
“ครอบครั ว ขยายสามรุ่ น ” มี จำ � นวนมากขึ้ น เป็ น เพราะ
ครอบครัว ในปี 2523 เคยมีจ�ำ นวนสมาชิกในครอบครัวเฉลีย่ 5 คน
แต่จำ�นวนได้ลดลงเหลือ 3 คนในปี 2553 รายงานสถานการณ์ ประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น บุตรที่แต่งงานแล้วยังอาศัย
ประชากรไทย ปี 2558 (UNFPA Thailand) ทำ�การศึกษาสถิติ ร่วมกับพ่อแม่ รวมทั้งปู่ย่าตายายยังช่วยดูแลบุตรเพื่อประหยัด
ในช่วง พ.ศ. 2530-2556 พบว่า ครอบครัวในประเทศไทยมีการ ค่าใช้จ่าย บรรเทาปัญหาด้านเศรษฐกิจ หรือในอีกกรณีคือบุตร
เปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลาย ครอบครัวเดี่ยวแบบมีพ่อแม่ลูก ที่แต่งงานแยกออกมาจากครอบครัวพ่อแม่ เมื่อมีบุตรอาจขอให้
ไม่ ใช่รูปแบบหลักของสังคมไทยอีกต่อไป แต่ครอบครัวสามรุ่นใน พ่อแม่ท่ีสูงอายุมาอยู่ด้วยเพื่อตนเองจะได้ดูแล รวมทั้งพ่อแม่
ครอบครัวเดียว (รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นลูก รุ่นหลาน) คือรูปแบบ ก็สามารถช่วยดูแลหลานให้ ได้
ครอบครัวซึ่งมีจำ�นวนมากที่สุด คิดเป็น 33.6% อันดับ 2 คือ
ครอบครัวปัจจุบันไม่จำ�เป็นต้องมีคู่ครองและมีบุตรเสมอไป
ครอบครัวแบบพ่อแม่ลูก มี 26.6% อันดับที่ 3 คือคู่สามีภรรยา
ลั ก ษณะครอบครั ว เช่ น นี้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต และค่ า นิ ย ม
สมัยใหม่ คือมีครอบครัวคู่สามีภรรยาซึ่งสมัครใจไม่มีลูกเพิ่มจาก
5.6% เป็น 16.2% เช่นเดียวกับครัวเรือนซึ่งอาศัยอยู่คนเดียว
เพิ่มจาก 6.1% เป็น 13.9% ทั้งนี้เพราะทัศนคติแบบคนรุ่นใหม่
ที่ ไม่ต้องการมีบุตร มองว่าบุตรเป็นภาระทางเศรษฐกิจ ต้องการ
ใช้ชวี ติ อย่างอิสระ และมีความกังวลว่าเด็กจะเติบโตในสภาพสังคม
ทีม่ ปี ญ
ั หามากมาย ทำ�ให้มคี รอบครัวเดีย่ วแบบมีเฉพาะสามีภรรยา
แต่ไม่มีบุตรมีจำ�นวนมากขึ้น รวมทั้งยังพบว่าครอบครัวที่ ไม่มี
คู่ครองในครอบครัวมีมากถึง 31.1% โดยอาจเป็นครอบครัวใน
ลักษณะที่มีสมาชิกเพียงคนเดียว ครอบครัวที่สมาชิกไม่มีความ
สัมพันธ์ทางเครือญาติกนั ครอบครัวคนเดียวอาจเกิดขึน้ จากสาเหตุ
ของการอยูเ่ ป็นโสดไม่ตอ้ งการแต่งงาน และครอบครัวทีม่ ผี สู้ งู อายุ
ที่อยู่ตามลำ�พังไม่มีบุตรหลานในครอบครัว ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
คู่ ค รองตายจากไป บุ ต รหลานแยกย้ า ยไปตั้ ง ครอบครั ว ใหม่
ไปทำ�งานต่างถิ่นหรือการละทิ้ง

ขณะเดียวกัน “ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว” ได้เพิ่มจำ�นวน
จาก 9.7 แสนครัวเรือนเป็น 1.37 ล้านครัวเรือน ในจำ�นวนนี้
ประมาณ 80% เป็นครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว สาเหตุหลักคือ
อัตราการหย่าร้างที่สูงขึ้น
“ครอบครัวข้ามรุ่น” หรือครอบครัวที่มีแต่ผู้สูงอายุและเด็ก
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการย้ายถิ่น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมือง เมื่อหนุ่มสาว
ย้ายไปทำ�งานต่างถิ่นต้องทิ้งลูกไว้ ให้อยู่กับปู่ย่าตายาย ทำ�ให้
ครอบครัวในชนบทจำ�นวนมากมีเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก โดย
ขาดกลุ่มประชากรในวัยแรงงาน จากการสำ�รวจของสำ�นักงาน
สถิติแห่งชาติพบว่า เด็กอายุ 0-17 ปี ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากร้อยละ 19.3 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 22.8
ในปี 2554
ครอบครั ว ในอี ก ลั ก ษณะหนึ่ ง ที่ เ กิ ด จากทั ศ นคติ เ รื่ อ งเพศ
ที่ สั ง คมไทยเปิ ด กว้ า งมากขึ้ น คื อ “ครอบครั ว เพศเดี ย วกั น ”
พบว่าครอบครัวที่มีคู่ครองในลักษณะ “ชาย-ชาย” 0.4% และ
“หญิง-หญิง” 0.3% แม้จะยังไม่มีการรวบรวมสถิติไว้อย่างเป็น
ทางการ แต่ก็คาดว่าจะพบมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสังคมไทย
ยอมรับและให้ โอกาสบุคคลเหล่านี้สามารถเปิดเผยตนเองได้
มากขึ้นและสามารถปรับตัวให้อยู่ ในสังคมได้มากขึ้น อย่างไร
ก็ ต ามครอบครั ว ประเภทนี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองสถานภาพ
ทางกฎหมาย ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับครอบครัว
ประเภทอื่นๆ เช่น การรักษาพยาบาล การรับบุตรบุญธรรม
การรับมรดก เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของครอบครัวดังที่กล่าวมา ทำ�ให้
เกิดกลุ่มประชากรที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ กลุ่มเด็ก
และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ หรือ
อยูก่ บั คนใดคนหนึง่ อาจไม่ได้รบั การอบรมสัง่ สอนหรือมีกจิ กรรม
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว มากนั ก ส่ ว นกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ
โดยเฉพาะผูส้ งู อายุเพศหญิง เช่น ในครอบครัวข้ามรุน่ มีมากกว่า
ครึ่งที่หัวหน้าครอบครัวอายุมากกว่า 60 ปี เกือบทั้งหมดเป็น
ผูห้ ญิง ต้องทำ�งานเพื่อหาเลีย้ งปากท้องของครอบครัวและมีรายได้
ไม่มากนัก ในอนาคตเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม
สูงอายุเต็มรูปแบบแล้ว ใครจะเป็นผูด้ แู ลสูงอายุเนื่องจากสมาชิก
ในครอบครัวมีจำ�นวนน้อยลงทุกที

ที่มา: กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำ�ประเทศไทย (2559) รายงาน
สถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558 โฉมหน้าครอบครัวไทยยุคเกิดน้อย
อายุยืน           aaaaaaaaa

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 3
“ประชากรไทยเกิดในสมัยรัชกาลที่ 9 และยังมีชวี ติ อยูม่ ปี ระมาณ
กี่ล้านคน”
เฉลย: ประมาณ 60.7 ล้านคน
รายชื่อผูท้ ต่ี อบถูกและจับสลากได้รบั รางวัล จันทบุร:ี สนาน ทับทีส่ ดุ
ชัยภูมิ: จรกฤตย์ ชำ�นาญศรี นครปฐม: เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล
นครราชสีมา: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์ ศรีสะเกษ: นฤภัค พิชญะธนกร
สุราษฎร์ธานี: พิมภรณ์ สันติวิทยารมย์
รายชื่อผู้ที่ตอบถูก กรุงเทพฯ: ธเนศ กองประเสริฐ จันทบุรี:
เพ็ญภักดิ์ สุขสิงห์ นครปฐม: บุญยืน จันทร์สี; วิมาลา ชีระพันธุ์;
สุจิตรา ชีระพันธุ์ สมุทรปราการ: อัสนี ทองนิรมล
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ กรุงเทพฯ: วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 4
“ข้าราชการผูช้ ายไทย มีสทิ ธิล์ าช่วยเหลือภรรยาทีค่ ลอดบุตร
ได้กี่วัน”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า
12 หรืออีเมล์ jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15
พฤษภาคม 2560 (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทางอีเมล์ขอความกรุณาส่ง
ที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีที่ท่านได้รับ
รางวัล)
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ต อบถู ก และได้ รั บ รางวั ล ในฉบั บ หน้ า
“ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม
2560)

ไทยมีห่อหมก กัมพูชามีอาม็อก
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ประเทศกั ม พู ช าเป็ น
ประเทศเพื่อนบ้านกับไทย
ที่ มี ภ าษาและวั ฒ นธรรม
คล้ า ยคลึ ง กั บ ไทยมาก
ประเทศหนึ่ง ผู้เขียนได้มี
โอกาสไปเยื อ นกั ม พู ช าถึง
3 ครัง้ ทีเ่ มืองเสียมราฐ เพราะ
ติ ด ใจเสน่ ห์ ข องโบราณ
สถานทีน่ นั่ รวมถึงความเป็น
มิตรของเจ้าถิน่ และอาหารทีม่ รี สชาติอร่อยถูกปาก อาหารกัมพูชา
มีความใกล้เคียงอาหารไทยมาก สอบถามจากเพื่อนชาวกัมพูชา
พบว่ า ความจริ ง อาหารกั ม พู ช าในแต่ ล ะภู มิ ภ าคจะมี ร สชาติ
แตกต่างกัน ถึงแม้จะเรียกเหมือนกันก็ตาม อาหารกัมพูชา
ส่วนใหญ่เน้นผักและปลาเป็นส่วนประกอบ เมนูที่อยากแนะนำ�
ในคราวนี้คือ Amok หรือ อาม็อก เป็นเนื้อปลาในแกงกะทิ
แล้วนำ�ไปนึ่งในกระทงใบตองพร้อมผักต่างๆ จนสุก จากการ
ตระเวนกินอาม็อกในเสียมราฐหลายๆ ร้าน พบว่าบางร้านทำ�
อาม็อกแบบสุกจนน้�ำ แกงแห้งเหมือนห่อหมกไทย อาม็อกบางร้าน
มีน�ำ้ ขลุกขลิกเหมือนแกง สอบถามเพื่อนชาวกัมพูชา เพื่อนบอกว่า
แต่ละภูมิภาครับประทานอาม็อกไม่เหมือนกัน บางทีน่ ง่ึ จนแห้ง
บางทีน่ ง่ึ แค่พอสุกแต่ยงั มีน�ำ้ แกงอยู่ อาม็อกมีรสชาติคล้ายห่อหมก
และแกงกะทิ มีความกลมกล่อมแต่ไม่เผ็ดเท่าอาหารไทย
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

คุกโลก......ล้น

ข่าวการก่อจลาจลของนักโทษและมีผู้เสียชีวิตอย่างทารุณ
ถึง 125 รายในประเทศบราซิล เมื่อต้นปี 2560 เป็นสิ่งสะท้อน
ถึงข้อเท็จจริงหลายประการทีป่ ญ
ั หาคุกล้นไม่เคยได้รบั การแก้ ไข
อย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ภาพที่เรานึกถึงคุกได้เหมือนๆ กัน
คือ ความแออัด ความรุนแรงระหว่างผูต้ อ้ งขัง การควบคุมอย่าง
เข้มงวดระหว่างต้องโทษ มาเฟียหรือ ‘ขาใหญ่’ ขายยาเสพติด
และปัญหาอื่นๆ นานัปการ
ทำ�ไมผูต้ อ้ งขังจึงก่อเหตุประท้วง จากกรณีทเี่ กิดขึน้ ในประเทศ
บราซิล (หนึ่งในประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาลำ�ดับแรกๆ ที่มี
อัตราการคุมขังนักโทษเกินพืน้ ทีร่ องรับ 157%) คงพอนึกออกว่า
แรงกดดั น นั้ น เกิ ด จากอะไร บราซิ ล เผชิ ญ ปั ญ หาคุ ก ล้ น และ
การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น จำ�นวนนักโทษ
รวมทัว่ ประเทศเฉพาะคดีคา้ ยาเสพติดเพียงอย่างเดียว ทีภ่ าครัฐ
ไม่สามารถสร้างคุกรองรับจำ�นวนผู้ต้องคดีได้อย่างเพียงพอ
เท่ า นั้ น นั ก โทษระหว่ า งคุ ม ขั ง เพื่ อ รอการพิ พ ากษามี ม ากถึ ง
ร้อยละ 40 ศักยภาพการรองรับผูต้ อ้ งขังของเรือนจำ�ทัว่ ประเทศ
รับผูต้ อ้ งขังไว้เกินกว่าจำ�นวนรับได้จริงถึง 2 หรือ 3 เท่า ตัวอย่าง
คุก Alcacuz Centre ที่เมือง Natal เกิดเหตุก่อจลาจลเมื่อ
ต้นปีน้ีมีผู้ต้องขังประมาณ 1,000 คน จากจำ�นวนที่รับได้จริง
620 คน เมื่อต้องอยู่ ในคุกนานๆ โดยไม่รู้ชะตากรรม นักโทษ
จะรวมตัวเป็นแก๊ง สร้างอาณาจักรภายในคุก เพื่อให้ ได้รับสิทธิ
พิเศษ เช่น ยึดพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำ�กัดเป็นที่หลับนอน หรือการ
ติดต่อกับแก๊งภายนอกเรื่องยาเสพติดโดยผ่านการรับรู้จากผู้คุม
หรือเรียกค่าคุม้ ครองจากนักโทษอื่นที่ ไม่ได้อยูภ่ ายใต้แก๊งของตน
ความรุนแรงที่นักโทษก่อเหตุจลาจล ส่วนหนึ่งนั้นนักโทษมีอาวุธ
อยู่ ในครอบครองจำ�นวนมาก รวมทั้งโทรศัพท์มือถือที่สามารถ
ติดต่อกับเครือข่ายนอกคุก ซึง่ เพิม่ ความรุนแรงให้กบั การจลาจล
เป็นทวีคูณเพราะนักโทษส่วนหนึ่งพยายามหนี โดยมีเครือข่าย
นอกคุกเข้าร่วมในเหตุการณ์ด้วย
ประเทศ 10 อันดับแรกที่มีอัตราคุมขังนักโทษ
เกินพื้นที่รองรับ (%) สูงสุด

ที่มา: World Prison Brief. http://www.prisonstudies.org

ในญี่ปุ่นไม่มีปัญหาคุกล้น แต่มีปัญหาที่แตกต่างจากประเทศ
อื่น เนื่องจากปรากฏการณ์ผู้สูงอายุจำ�นวนมากอยากเข้าไป
อยู่ ใ นคุ ก ผู้ ต้ อ งขั ง ใหม่ ที่ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ มี สั ด ส่ ว นเพิ่ ม ขึ้ น ตาม
สถานการณ์การสูงวัยของประเทศอย่างชัดเจน ในปี 1991
ผู้ ต้ อ งขั ง ที่ มี อ ายุ 65 ปี ขึ้ น ไปมี เ พี ย ง 1.3% แต่ ปี 2015
ผู้ต้องขังสูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 10.4% ประชากรญี่ปุ่น
มีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาก คาดประมาณว่าในปี 2060 ญี่ปุ่น
จะมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากถึง 40% ปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุ
ชาวญีป่ นุ่ 25% มีรายได้ ไม่พอกับค่าครองชีพโดยเฉลีย่ (265,620
บาท/ปี) ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นมีเงินสวัสดิการหรือเงินฝากบำ�นาญ
โดยเฉลี่ย 206,580 บาท/ปี ซึ่งไม่พอเลี้ยงชีพ
การเข้าคุกก็งา่ ยมาก เพียงแต่แอบฉกฉวยของในร้านสะดวก
ซื้อ แม้เพียงแกล้งหยิบแซนด์วิชชิ้นจิ๋วราคา 7 บาท ก็มีสิทธิ
เดินเข้าคุกแล้วเพราะทำ�ผิดกฎหมาย มีผู้สูงอายุที่กระทำ�ผิด
ก่อคดีซ้ำ�ถึง 6 ครั้งเพื่อเข้าคุก ประมาณร้อยละ 40 และสินค้า
ยอดนิยมที่ผู้สูงอายุแสร้งขโมยจะเป็นอาหารและเครื่องสำ�อาง

อาหาร 3 มื้อและงานแก้เหงาของผู้ต้องขังสูงอายุในญี่ปุ่น
ภาพ: prisonphotography.org

เมื่อเป็นพลเมืองคุกต้องปฏิบตั ติ ามกฎคุกแต่ไม่หนักหนาสาหัส
เหมือนผู้ต้องขังวัยอื่น ต้องทำ�งานวันละ 6 ชั่วโมง งานที่ทำ�
เช่ น การคั ด แยกกระดาษ พั บ เสื้ อ ผ้ า ที่ ซั ก แล้ ว ร้ อ ยลู ก ปั ด
งานประดิษฐ์จากกระดาษ เป็นต้น ผู้ต้องขังมีอาหาร 3 มื้อ
ได้รับการดูแลสุขภาพ การรับฟังข่าวสารจากวิทยุและโทรทัศน์
ช่วงอาหารกลางวัน และช่วงมื้อเย็นจนถึง 3 ทุ่ม ผู้ดูแลมีหน้าที่
และเข้มงวดเรื่องการใส่เครื่องแบบ ห้ามถอดหมวกโดยเด็ดขาด
ห้ามคุยเวลาทำ�งาน และต้องสังเกตว่าผู้สูงอายุคนไหนต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้มีอาการอัลไซม์เมอร์จะได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ เช่น แยกเรือนนอน ผนังห้องมีวสั ดุปอ้ งกันไม่ให้ศรี ษะ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แจกไม้เท้าเพื่อช่วยการเดิน
ปั ญ หาผู้ ต้ อ งขั ง สู ง อายุ ล้ น คุ ก เกิ ด ในประเทศอื่ น ๆ เช่ น
สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี อังกฤษและสวิสเซอร์แลนด์ แต่มจี �ำ นวน
น้อยกว่าญี่ปุ่นหลายเท่า
ที่มาของปัญหาคุกล้นมีสาเหตุจากสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างแท้จริง
คนเดินเข้าคุกเท่านั้นที่บอกได้ว่าอยากเข้าคุกหรือไม่
aaaaaaaaa
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

จงจิตต์ ฤทธิรงค์

jongjit.rit@mahidol.ac.th

การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

เหตุการณ์ท่ผี ้สู ูงอายุตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ หรือผู้ ใกล้ชิด
เกิดมากขึ้น เมื่อต้นปี 2560 มีข่าวผู้สูงอายุ 95 ปีเซ็นเอกสาร
มอบสิทธิ์ ให้แก่ผู้ดูแลซึ่งไม่ ใช่ญาติพี่น้องเป็นที่สนใจของสังคม
เพราะการดำ� เนิ น การตามกฎหมายเสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ แม้ จ ะ
ทราบในภายหลั ง ว่ า การมอบสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ ส มบั ติ นั้ น ไม่ ใ ช่
ความประสงค์ของผู้สูงอายุก็ตาม แต่ระบบยุติธรรมไม่สามารถ
เอาผิดกับผู้ดำ�เนินการได้ และทำ�ได้เพียงการไกล่เกลี่ยเพื่อให้
ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ ทรั พ ย์ สิ น คื น บางส่ ว น การเอารั ด เอาเปรี ย บ
ผู้สูงอายุมี ให้เห็นบ่อยขึ้น และคาดว่าจะมากขึ้นตามจำ�นวน
ประชากรที่กำ�ลังสูงวัยขึ้น ผู้สูงอายุเพียงส่วนหนึ่งที่ ได้ร้องเรียน
เพื่อขอความเป็นธรรมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (Hotline1300)
ปัญหาด้านการละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุที่มากและรุนแรง
ขึ้นทำ�ให้เกิดงานวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาและความเสี่ยงในการถูก
ละเมิดสิทธิ และประเมินสถานการณ์เพื่อพิทกั ษ์สทิ ธิของผูส้ งู อายุ
ซึง่ ดำ�เนินการโดยสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล สนับสนุนโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
(มส.ผส.) การศึกษาประวัตชิ วี ติ ของผูส้ งู อายุทมี่ คี วามหลากหลาย
ในเศรษฐานะและบริบททางสังคม จะทำ�ให้เข้าใจปัญหาและ
ลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ให้เกิดการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในประเทศไทย

เองได้ และ 4) ด้านกฎหมาย จริยธรรม เช่น การคุ้มครองไม่ให้
ผู้สูงอายุถูกเอาเปรียบจากการใช้กฎหมาย การจัดการทรัพย์สิน
ให้เป็นไปตามความประสงค์เมื่อผู้สูงอายุอยู่ ในภาวะสมองเสื่อม
อัมพฤกษ์ อัมพาต ป่วยติดเตียง เป็นต้น
ผู้ สู ง อายุ มี ส มรรถนะและความสามารถแตกต่ า งกั น ไป
ตามอายุ ประสบการณ์ และความสมบูรณ์ของร่างกาย การให้
ความช่วยเหลือแก่ผสู้ งู อายุเพื่อพิทกั ษ์คมุ้ ครองสิทธิ ย่อมมีความ
จำ�เป็นแตกต่างกันไปตามลักษณะของบุคคล งานวิจัยนี้จึงได้
แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามสมรรถนะ 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้สูงอายุที่มี
อิสระในการดูแลตนเองแบบสมบูรณ์ (Full mutual autonomy)
ไม่จำ�เป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ 2) ผู้สูงอายุที่สมรรถนะบาง
ส่วนถดถอย (Partially incompetent) ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้อาจ
อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องการความช่วยเหลือในระดับต่างๆ ขึ้นกับ
สมรรถนะทางร่างกายและสมองของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในกลุ่ม
นี้อาจจะยังทำ�กิจวัตรประจำ�วันหรือธุรกรรมบางอย่างได้ด้วย
ตนเอง ดังนั้นการพิทักษ์คุ้มครองอาจเป็นเพียงการสังเกตการณ์
(Observing) การให้คำ�ปรึกษา(Advising) หรือ การติดตาม
(Monitoring) ผู้สูงอายุบางคนอาจต้องการความช่วยเหลือ
(Assisting) บางอย่าง การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิดังกล่าวเพื่อให้
ผู้สูงอายุสามารถรักษาสิทธิ ความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น
ของตนเองได้ (Maintaining primary responsibility) เพราะ
เชื่อว่า บุคคลหนึ่งจะสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองต้องการได้ดีกว่า
การให้ผู้อื่นเป็นผู้ตัดสินใจเลือกให้ 3) ผู้ ไร้สมรรถนะในการดูแล
ตนเอง (Totally incompetent) เป็นกลุ่มที่ต้องการการพิทักษ์
คุม้ ครองทางกฎหมายและจริยธรรมอย่างสมบูรณ์ เช่น ผูส้ งู อายุ
ทีม่ ภี าวะสมองเสื่อม ในระดับที่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ
ได้ปรกติ

การเอารัดเอาเปรียบถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุ
ที่ ไม่ได้มีเพียงด้านทรัพย์สินเท่านั้น งานวิจัยในต่างประเทศ
ได้ระบุการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุไว้ 4 ด้าน ได้แก่
1) การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น เช่ น การฉ้ อ โกง การหลอกให้
เซ็ น เอกสารเพื่ อ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ดั ง ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ เ สนอไว้ ต้ น
บทความ 2) สิทธิสว่ นบุคคล เช่น การกระทำ�รุนแรงด้านร่างกาย
หรือจิตใจ การละเลยเพิกเฉยไม่ดูแลผู้สูงอายุ 3) การรักษา
โจทย์วจิ ยั ข้อหนึง่ คือ “เมื่อไรผูส้ งู อายุควรได้รบั การช่วยเหลือ
พยาบาล เช่น การได้รับการรักษาตามสิทธิ์ สิทธิ์ในการตัดสินใจ เพื่อพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์?” คำ�ตอบน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เลือกวิธีการรักษาหรือหยุดการรักษา บุคคลที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ ในช่วงชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นตัวกำ�หนด “จุดเปลี่ยนของชีวิต”
เลือกวิธกี ารรักษากรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยสูงอายุไม่อยู่ในสภาวะทีจ่ ะตัดสินใจ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิต เช่น การสูญเสียสามีภรรยา
การเปลีย่ นแปลงรูปแบบทีอ่ ยูอ่ าศัย การเจ็บป่วยของสมาชิกในบ้าน
ส่วนโจทย์ข้อที่สอง “ใครควรเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์
คุม้ ครองสิทธิ์ให้แก่ผสู้ งู อายุ?” ผูเ้ ขียนเชื่อว่า ถ้าเลือกได้ผสู้ งู อายุ
ย่ อ มต้ อ งการผู้ ที่ ใ กล้ ชิ ด เช่ น บุ ต ร และญาติ พี่ น้ อ งมาเป็ น
คนช่วยดูแลและพิทักษ์สิทธิ์ ให้ แต่หากผู้สูงอายุไม่มีบุตรหรือ
ญาติ พี่ น้ อ ง หรื อ ผู้ ที่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ เ ป็ น คนใกล้ ชิ ด
เสียเอง กรณีเช่นนี้จึงต้องการบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงาน
มาร่วมพิทกั ษ์คมุ้ ครองสิทธิให้ผสู้ งู อายุ ระบบพิทกั ษ์คมุ้ ครองสิทธิ
ของผูส้ งู อายุทรี่ องรับในเชิงกฎหมายและจริยธรรม จึงเป็นระบบ
ที่สำ�คัญเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มจะไม่มีบุตรและ
อยู่ลำ�พังคนเดียวมากขึ้น
ที่มาของภาพ: http://www.npmhomeperson.dsdw.go.th/
document/book/model2550.pdf
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

ภูเบศร์ สมุทรจักร

bhubate.sam@mahidol.ac.th

‘พัฒนาชาติ’ เพื่อการมี ‘ลูก’

การประกาศนโยบาย “สาวแก้มแดง” พร้อมกับการแจก
วิ ต ามิ น เสริ ม ธาตุ เ หล็ ก และโฟลิ ค ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ส่งเสริมการมีลูกอย่างมีคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พ่วงกับชื่อนโยบายสุดแรงระดับ
เรียกแขกอย่าง “มีลูกเพื่อชาติ” สร้างวาทกรรมในสังคมไทย
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการมีลูกเพื่อแก้ปัญหา
ภาวะอัตราเกิดที่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เมื่อเกือบ 50 ปีที่แล้ว
เลยไปถึ ง การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากร และการที่
ประเทศไทยจะมีแรงงานไม่เพียงพอต่อการค้ำ�จุนเศรษฐกิจไทย
ในอนาคต นับว่ากระทรวงฯ เรียกแขกสำ�เร็จสมเจตนารมณ์ แม้
จะต้องทนรับแรงเสียดสีค่อนแคะว่าเป็นนโยบายชวนหัวก็ตาม
เมื่อได้มีโอกาสสนทนากับท่านผูเ้ สนอม้อตโต้เด็ด “มีลกู เพื่อชาติ”
และบอกท่านว่าวลีสื่อความหมายฉาบฉวยเกินจะรับไหว และ
ยิ่งเมื่อสื่อมวลชนเติมรสชาติด้วยการใช้คำ�ว่า “ปั๊มลูกเพื่อชาติ”
ก็ยิ่งส่อไปในทำ�นองทะลึ่ง ทั้งๆ ที่การให้กำ�เนิดและการเลี้ยงลูก
สมัยนีม้ คี วามซีเรียสถึงขัน้ คิดแล้วคิดอีก วางแผนแล้ววางแผนอีก
จนที่สุดหนุ่มสาววัยเจริญพันธุ์จำ�นวนไม่น้อยตัดสินใจไม่มีเสีย
เลยเป็นหมดเรื่องกัน...มีแม่ที่ ไหนพอได้เห็นหน้าลูกเมื่อแรกคลอด
แล้ว พลันน้ำ�ตาไหลตื้นตันใจว่าตัวเองได้ทำ�หน้าที่เพื่อชาติแล้ว!!
แต่ทา่ นก็ให้ขอ้ คิดว่า ให้ตกเป็นกระแสวาทกรรมรายวันอย่าง
นี้ดีแล้ว สังคมไทยจะได้พูดคุยเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และช่วยกัน
หาทางออกอย่างเป็นระบบเสียที เพราะการเปลี่ยนโครงสร้าง
ประชากรต้องใช้เวลายาวนาน และต้องมียุทธศาสตร์ที่ต้อง
ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง เมื่อมองในแง่นนั้ แล้วก็พลอยเห็นคล้อย
ไปด้วย เพียงแต่หวังว่าการพูดคุยและการดำ�เนินการจะไม่วอดวับ
ดับไปเหมือนไฟไหม้ฟาง และหวังว่าจะขยายวงให้กว้างขวางไปถึง
ทุกภาคส่วนของสังคม เพราะทุกวันนีก้ ารจะมีหรือไม่มลี กู และจะ
มีกี่คน ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเพียงกระทรวงเดียว
วิ ต ามิ น สำ � หรั บ สาวแก้ ม แดง ไม่ ไ ด้ ห วั ง ที่ จ ะให้ ส าวๆ ใน
วัยเจริญพันธุ์มีลูกกันมากขึ้น แต่หวังผลสำ�หรับคนที่ตั้งใจจะ
มีลูกจะมีสุขภาพครรภ์ที่ดี ให้กำ�เนิดบุตรอย่างปลอดภัยต่อทั้ง
ตัวแม่และตัวลูก แม้นโยบายนี้จะแก้ปัญหาปัจจัยอื่นๆ ที่ทำ�ให้
สังคมไทยไม่เอื้ออำ�นวยต่อการมีลูกและการเลี้ยงลูกได้ทั้งหมด
แต่ ก็ นั บ ว่ า กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ เ ริ่ ม ทำ � หน้ า ที่ ใ ห้ ข อบเขต
ความรับผิดชอบของตัวเองแล้ว
เงื่อนไขของการมีลูกในปัจจุบัน ไม่ได้ขึ้นอยู่แต่เพียงความ
สมบูรณ์ทางกายภาพของแม่เท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยสำ�คัญอื่นๆ
ที่สามีภรรยา ต้องคิดหนัก ทั้งปัจจัยที่เป็นตัวเงิน และที่ ไม่
เป็นตัวเงิน เริ่มตั้งแต่ท่าทีของสามีที่จะช่วยเหลือภรรยาอย่าง
เต็มที่เพื่อไม่ ให้ภาระการเลี้ยงดูลูกตกหนักแก่ภรรยาแต่เพียง
ฝ่ายเดียว รวมไปถึงปฏิกริยาของเจ้านาย และเพื่อนร่วมงาน
เมื่อทราบว่าสมาชิกผู้ร่วมงานตั้งครรภ์ และจะรับภาระงานได้
น้อยลงในเวลาอีกไม่นานเพื่อเตรียมการคลอด และเมื่อคลอด

แล้วคุณแม่ต้องหายไปจากที่ทำ�งานอย่างน้อย 2-3 เดือนแล้ว
แต่ข้อตกลง และเงื่อนไขทางสวัสดิการของที่ทำ�งานแห่งนั้น
ในแง่ นี้ ที่ น ายจ้ า งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน และเพื่ อ นร่ ว มงาน
จะช่วยทำ�ให้เกิดบรรยากาศแห่งความเอื้อเฟื้อแก่คนที่ตั้งใจ
อยากเป็นคุณแม่ได้อย่างไร
เมื่อคลอดแล้ว การหาคนช่วยเลี้ยงโดยเฉพาะหลังจากที่
เวลาการลาคลอดสิ้นสุดลงเป็นความยุ่งยากไม่ ใช่น้อย สำ�หรับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยที่ ไม่เอือ้ ต่อการเป็นคุณแม่เต็มเวลา
เหมือนสมัยก่อน แม้จะมีตวั ช่วยเป็นคนรับจ้างเลีย้ งลูกบ้าง สถาน
รับเลีย้ งเด็กบ้าง แต่กม็ คี า่ ใช้จา่ ยไม่นอ้ ย โดยเฉพาะทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี
และไว้ ใจได้ ส่วนการจะหวังพึ่งปู่ย่าตายาย ก็มักจะอยู่ห่างไกล
อันเป็นผลมาจากการย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาและโอกาสในการ
ทำ�งาน อีกทั้งคุณแม่ยุคนี้ต้องช่วยทำ�งานนอกบ้านเพื่อแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย และโดย
เฉพาะเมื่อมีเจ้าตัวน้อยที่ลืมตาขึ้นมาพบกับสังคมที่การแข่งขัน
ทวีความรุนแรงขึ้นทุกที การเตรียมการให้ลูกพร้อมสำ�หรับการ
แข่งขัน การอยู่รอด และโดดเด่นในสังคมปัจจุบัน เป็นค่าใช้จ่าย
ที่นับจะแพงขึ้นทุกวันในสภาวะที่การศึกษาไทยตกอยู่ ในกลไก
ตลาดเกือบสมบูรณ์แบบ พ่อแม่ชนชั้นกลางทุ่มเทและทุ่มทุน
เพื่อความก้าวหน้าของลูกด้วยเงิน “บาทสุดท้าย” ในประเด็นนี้
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และกระทรวง
ศึกษาธิการ น่าจะมีส่วนช่วยได้ ไม่น้อย
นอกจากนี้ ยังมีหนุ่มสาวอีกจำ�นวนไม่น้อยที่รู้สึกไม่ไว้วางใจ
สภาพสังคมที่เป็นอยู่ นับวันสังคมไทยไม่น่าไว้วางใจ และเป็น
อันตรายมากขึ้นทุกวัน จนกระทั่งพ่อแม่ต้องไปรับไปส่ง ติดตาม
ดูแลทุกฝีก้าว นั่งเฝ้าอยู่หน้าที่เรียนพิเศษและรอรับกลับ เพราะ
เป็นวิตกทุกครั้งที่ลูกคลาดไปจากสายตา สังคมไทยไม่เหมือน
ในอดี ต ที่ เ ด็ ก ๆ วิ่ ง เล่ น หั ว บ้ า น
ท้ า ยบ้ า นได้ โดยไม่ น่ า กั ง วลนั ก
การมี ลู ก ในวั น นี้ จึ ง เป็ น ภารกิ จ
ที่ ห นั ก หน่ ว งสำ � หรั บ พ่ อ แม่ ยุ ค
ใหม่ ในสังคมไทยที่แสนซับซ้อน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
สั ง คมของไทยนั บ วั น จะเอื้ อ ต่ อ
การมีลูกน้อยลงไปทุกที
จะว่ า ไปแล้ ว นโยบาย
“พั ฒ นาชาติ เ พื่ อ การมี ลู ก ”
น่ า จ ะ เ ป็ น สิ่ ง ที่ พ่ อ แ ม่ ยุ ค นี้
ปรารถนาที่ จ ะเห็ น มากที่ สุ ด
และคงต้ อ งยกให้ เ ป็ น วาระ
แห่งชาติที่ทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนต้องลงแรงช่วยกันอย่าง
ที่มา vectorpage.com
จริงจัง
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นานาสาระประชากร

ปราโมทย์ ประสาทกุล

pramote.pra@mahidol.ac.th

ผมมองโลกแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่า?

ปี 2560 ที่ พ วกเราเพิ่ ง ฉลองวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ กั น มาหมาดๆ
เสียงเพลง “วันนี้ วันดีปีใหม่ ท้องฟ้าแจ่มใส พาใจสุขสันต์...”
ยังไม่ทันจางไป ขณะที่เขียนบทความนี้ เราก็เข้ามาอยู่ ในเดือน
มีนาคม เดือนที่สามของปีใหม่ ปีที่เมื่อไม่นานมานี้ยังเรียกกันว่า
ปีใหม่กเ็ ริม่ จะดูเก่าๆ ไปเสียแล้ว อีกไม่กวี่ นั ก็จะเข้าสูเ่ ดือนเมษายน
ถึงวันสงกรานต์ วันที่ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่
ราศีเมษ เสียงเพลง “วันนี้ เป็นวันสงกรานต์ หนุ่มสาวชาวบ้าน
เบิกบานจิตใจจริงเอย...” ดังแว่วใกล้เข้ามา ปีวอกลิงก็จะกลาย
เป็นปีเก่า แล้วเราก็จะขึ้นปีใหม่กันอีกครั้ง พอลิงไป ระกาไก่ก็มา
เสียงเอ้ก อิ๊ เอ้ก เอ้ก ไก่ขัน ...เป็นสัญญาณว่ากำ�ลังจะหมดไปอีก
ปีหนึ่ง วันเวลาช่างผ่านไปเร็วจริงๆ

เวลาผ่านไปเร็วมากเสียจนคน (ค่อนข้าง) สูงวัยอย่างผมยาก
จะตามทัน เวลาที่ผ่านไป เหตุการณ์ทางประชากรที่ผมสนใจก็
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อย่างเช่นจำ�นวนเกิดในแต่ละปีที่
ผมเฝ้าติดตามอยู่ มันลดลงเร็วมากจริงๆ เมื่อปี 2557 มีเด็กเกิด
ทีม่ าจดทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 7 แสน
7 หมื่นคน พอปี 2558 จำ�นวนเด็กเกิดที่จดทะเบียนลดลงเหลือ
7 แสน 4 หมื่นคน ปีกลายนี้ 2559 จำ�นวนเกิดของประชากรไทย
ลดลงมาเหลือเพียง 7 แสนคนเท่านัน้ ดูสถิตติ วั เลขแล้ว มีแนวโน้ม
ว่าจะมีเด็กเกิดลดจำ�นวนลงไปอีก เพราะคนรุ่นใหม่เลือกที่จะ
อยูเ่ ป็นโสดกันมากขึน้ คนทีแ่ ต่งงานแล้วก็มลี กู กันน้อยลง บางคู่
ไม่มีลูกเลย บางคู่ก็ตัดสินใจที่จะมีลูกคนเดียว บางคู่มีลูกสอง
คน และน้อยคู่ลงทุกทีที่อยากมีลูกเกินสองคน วิถีชีวิตของคน
สมัยนี้เปลี่ยนไปจนทำ�ให้อัตราเกิดของประชากรไทยลดต่ำ�ลง
เรื่อยๆ หรือที่ผมอยากจะใช้ศัพท์และคำ�พูดให้ฟังดูสวิงสวายว่า
“ปัจจุบนั นี้ พลังสืบทอดพันธุข์ องประชากรไทยกำ�ลังถอยลดน้อย
ลงทุกทีแล้ว”
ประชากรสูงวัยเร็วจนตามแทบไม่ทัน

เป็นระยะเวลา 20 ปีนับจากนั้น ที่มีเด็กเกิดในประเทศไทยปีละ
เกินล้านคน ที่เรียกว่า “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” ซึ่งเป็นคลื่นยักษ์
ประชากรที่ใหญ่มาก ในอีกเพียง 6 ปีข้างหน้า ก็จะมีประชากร
จำ�นวนปีละประมาณ 8 แสนคนที่มีอายุสูงขึ้นถึงเกณฑ์ 60 ปี
ที่จะเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุ
นอกจากจำ�นวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นในแต่ละปีแล้ว คนที่เป็น
ผู้สูงอายุอยู่ก่อนก็จะยังมีชีวิตอยู่ยืนนานขึ้น เดี๋ยวนี้คนไทยเมื่อ
มีอายุถงึ 60 ปี ก็คาดว่าจะมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปโดยเฉลีย่ อีก 22-23 ปี
พูดได้วา่ ขนาดประชากรสูงอายุของประเทศไทยกำ�ลังขยายใหญ่
ขึ้นอย่างรวดเร็ว สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดประมาณว่า เมื่อกลางปี 2560
ประเทศไทยมีประชากร (ไม่รวมแรงงานข้ามชาติ) อายุ 60 ปีขนึ้ ไป
11.2 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณ 17% ของประชากรทั้งหมด
65.5 ล้านคน ขนาดของประชากรสูงอายุก�ำ ลังขยายใหญ่ขน้ึ เร็วมาก
อีกเพียง 4 ปีข้างหน้า ในปี 2564 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจะ
เพิ่มจำ�นวนเป็น 13.1 ล้านคน หรือคิดเป็น 20% ของประชากร
ทั้งหมด 66.1 ล้านคน จนเรียกประเทศไทยในปีนั้นว่าได้กลาย
เป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” นับแต่นั้นอีก 10 ปี ในปี 2574
คาดประมาณว่าประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับ
สุดยอด” ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 18 ล้านคน หรือ
คิดเป็น 27% ของประชากรทัง้ หมด 66 ล้านคน หรือถ้าจะมองให้
ไกลออกไปอีกหน่อย อีก 20 ปีข้างหน้า ในปี 2580 ประเทศไทย
จะมีประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไปราว 20 ล้านคน คิดเป็น 31% ของ
ประชากรทั้งหมด 65 ล้านคน (ขอโทษนะครับ สองสามย่อหน้า
ข้างบน ผมใส่ตัวเลขมากไปหน่อย อ่านผ่านๆ ไปเสียบ้างก็ ได้
นะครับ)
ชักจะกังวลขึ้นมาเสียแล้ว

มองสังคมสูงวัยไทยในอนาคตแล้ว ผมก็เกิดวิตกกังวลขึ้นมา
ในขณะที่จำ�นวนเด็กเกิดในประเทศไทยกำ�ลังลดลงอย่าง โดยไม่รู้ตัว กังวลในส่วนของตัวเอง กังวลแทนคนรุ่นราวคราว
รวดเร็ว ประชากรไทยก็กำ�ลังมีอายุสูงขึ้นอย่างเร็วมากเช่นกัน   เดียวกัน กังวลแทนคนรุน่ หลังทีจ่ ะเป็นผูส้ งู อายุในอนาคต วิตกว่า
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 นิยาม
ว่าเป็นผูส้ งู อายุ กำ�ลังเพิม่ ขึน้ ด้วยอัตราประมาณ 5% ต่อปี ตัง้ แต่
ปีนเี้ ป็นต้นไป จะมีคนไทยทีม่ อี ายุสงู ขึน้ จนถึงเกณฑ์ทเี่ รียกว่าเป็น
ผู้สูงอายุปีละไม่ต่ำ�กว่า 5 แสนคน อย่างปีนี้ คนที่เกิดในปี 2500
หรือเมื่อ 60 ปีก่อนซึ่งมีจำ�นวนที่มาจดทะเบียนประมาณ 7 แสน
8 หมื่นคน ถ้าคิดอย่างคร่าวๆ ว่าคนรุ่นนี้จะมีชีวิตรอดตั้งแต่เกิด
มาจนอายุถึง 60 ปีราว 75% ก็เท่ากับปีนี้มีคนอายุถึงเกณฑ์เป็น
ผู้สูงอายุราว 5 แสน 8 หมื่นคน
ต่อจากนีเ้ ป็นต้นไป คนทีอ่ ายุถงึ เกณฑ์เป็นผูส้ งู อายุในแต่ละปี
ก็จะเพิม่ จำ�นวนขึน้ เรื่อยๆ เพราะคนเกิดเมื่อ 60 ปีกอ่ นเพิม่ จำ�นวนขึน้
จำ�นวนเด็กเกิดในปี 2502 ขึ้นเลยหลัก 8 แสนคน พอปี 2503
ขึ้นถึงหลัก 9 แสน จำ�นวนเกิดตั้งแต่ปี 2506 ขึ้นถึงหลักล้าน
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สังคมไทยจะอยูก่ นั อย่างไรในสังคมสูงวัย เกรงไปว่ารัฐบาลจะต้อง การดูแลระยะยาว รัฐจะต้องมีภาระค่าใช้จา่ ยในด้านนีส้ งู ขึน้ อย่าง
แบกภาระทีห่ นักมากในการบริหารจัดการสังคมสูงวัย แต่เดีย๋ วนี้ มากอย่างแน่นอน
เวลามี “ปัญหา” อะไร เราจะใช้คำ�ว่า “เป็นเรื่องท้าทาย” แทน
คำ�ว่า “เป็นปัญหา” การสูงวัยของประชากรก็เช่นกัน ไม่ใช่เป็น
แล้วเราจะทำ�อย่างไรกันดี
ปัญหา เพียงแต่เป็นเรื่องท้าทายสำ�หรับปัจเจกบุคคล ครอบครัว
ชุมชน สังคม และรัฐ...ก็เท่านั้น
วั น นี้ ผมมองสั ง คมสู ง วั ย ในอนาคตในมุ ม ลบมากเกิ น ไป
สักหน่อย เดีย๋ วนี้ เราพยายามมองภาพในมุมทีส่ วยงามของสังคม
เมื่อมองอนาคตของตัวเอง ถ้าผมไม่ด่วนตายไปก่อนวัยอัน สูงวัย เราได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ยังกระฉับกระเฉง
สมควร ผมก็มี โอกาสอยู่ดูโลกไปอีกสิบกว่าปี บ่อยครั้งที่ผมเกิด กระชุ่ ม กระชวย อายุ ม ากถึ ง 70-80 ปี แ ล้ ว ก็ ยั ง แข็ ง แรง
ความกังวลเรื่องสุขภาพของตัวเอง กลัวเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต บานไม่รู้ โรย คนมีอายุถึงหลักเก้าสิบแล้วยังรูปร่างดี ว่ายน้ำ�ได้
กลัวมีอาการสมองเสื่อม อัลไซม์เมอร์ กลัวปวดหลัง ปวดข้อ ระยะทางเป็นสิบๆ กิโลเมตรต่อวัน เมื่อเช้า ผมดูข่าวผู้สูงอายุ
ปวดเข่าจนลุกนั่งเคลื่อนไหวไม่ได้ กลัวต้องนอนติดเตียง ช่วย ฝรั่ง อายุ 83 ปี ยังสามารถใช้แขนโหนดึงตัวขึ้นลงได้มากกว่า
ตัวเองไม่ได้ ฯลฯ เกิดความวิตกว่า ถ้าตัวเองเป็นอย่างที่กลัว 20 ครั้งโดยไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อย ข่าวในเมืองไทยที่เคย
แล้วใครจะช่วยดูแล ตัวเราจะเป็นภาระของใครหรือเปล่า แล้ว เห็นผู้สูงอายุอายุเกินร้อยปีที่ยังร้องรำ�ทำ�เพลงได้ ฯลฯ ผมเขียน
ถ้าเรามีชีวิตอยู่ไปนานๆ ขึ้นไปอีกเป็นอีก 20-30 ปีข้างหน้า บทความวันนีก้ เ็ พียงตัง้ ใจไม่อยากให้พวกเราลืมภาพอีกด้านหนึง่
เราจะมีรายได้ หรือมีเงินออมเพียงพอในการยังชีพหรือไม่
ของสังคมสูงวัย ตั้งใจจะให้เป็นเครื่องเตือนใจตัวเอง เพื่อนรุ่น
วัยเดียวกัน เตือนใจคนรุ่นหลัง รวมทั้งให้ข้อสังเกตแก่สังคมและ
ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง เมื่อ 30 ปีก่อน ครอบครัวไทย รัฐ ว่าเรายังมีเรื่องท้าทายอีกมากบนเส้นทางทีป่ ระเทศไทยกำ�ลัง
มีจ�ำ นวนสมาชิกเฉลีย่ 5 คน เดีย๋ วนีเ้ ฉลีย่ เพียงครอบครัวละ 3 คน ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้
เราเป็นห่วงครอบครัวที่ผู้สูงอายุอยู่ตามลำ�พังคนเดียว หรืออยู่
ตามลำ�พังกับคูส่ มรส ครอบครัวทีท่ กุ คนในครอบครัวเป็นผูส้ งู อายุ
แล้วเราจะทำ�อย่างไรกันดี เป็นคำ�ถามทีพ่ วกเราทุกคนต้อง
ครอบครั ว ที่ ผู้ สู ง อายุ อ ยู่ กั บ หลานอายุ ยั ง น้ อ ยที่ เ รี ย กกั น ว่ า ช่วยกันคิดเพื่อหาคำ�ตอบครับ
ครอบครัวข้ามรุ่น ครอบครัวประเภทเหล่านี้ ถ้าใครสักคนเกิด
aaaaaaaaa
สภาวะช่วยตัวเองไม่ได้ เช่น เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรืออัลไซม์เมอร์
ใครจะเป็นคนช่วยดูแล เมื่อสังคมสูงวัยมากขึน้ จำ�นวนผูม้ อี าการ
โรคสมองเสื่อมก็จะเพิม่ มากขึน้ ตามสถิตขิ องผูส้ งู อายุชาวอเมริกนั
และชาวญีป่ นุ่ ในกลุม่ ผูส้ งู อายุวยั ปลายอายุ 85 ปีขนึ้ ไปจะมีอตั รา
ผูม้ อี าการสมองเสื่อมสูงถึง 30% ถ้านำ�อัตรานีม้ าใช้กบั สังคมไทย
อีก 20 ปีขา้ งหน้า ก็คาดประมาณได้วา่ ประเทศไทยจะมีผมู้ อี าการ
สมองเสื่อมไม่น้อยกว่า 1 ล้าน 4 แสนคน
เมื่อมีผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนมากขึ้น ชุมชนโดยเฉพาะองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ก็คงจะต้องมีภาระในการดูแลผูส้ งู อายุหนักขึน้
ทัง้ ในการส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุทยี่ งั ช่วยตัวเองได้ และผูส้ งู อายุ
ทีอ่ ยู่ในภาวะติดบ้านติดเตียง ผมเห็นบางแห่งมีการจัดตัง้ โรงเรียน
ผูส้ งู อายุ ให้ผสู้ งู อายุมพี ฤติกรรมย้อนยุคกลับไปเป็นเด็กนักเรียน
แต่งเครื่องแบบนักเรียนน่ารัก เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าเรียน
ในชั้น...ทำ�ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมสนุกสนาน ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี
แต่ ผ มก็ ยั ง เป็ น ห่ ว งผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ ส ามารถออกจากบ้ า น ว่ า
ครอบครัวชุมชนจะดูแลพวกเขาอย่างไร
ผมมองไปข้างหน้าแล้วก็เป็นห่วงว่ารัฐคงต้องมีภาระที่หนัก
มากในการจัดสวัสดิการในสังคมสูงวัย รัฐจะมีคา่ ใช้จา่ ยเพื่อช่วย
ให้ผู้สูงอายุยังชีพอยู่ได้ ค่าใช้จ่ายรายการนี้จะต้องเพิ่มขึ้นอย่าง
มหาศาล ทัง้ บำ�นาญข้าราชการเกษียณอายุทจี่ ะมีชวี ติ อยูย่ าวนาน
ขึ้น ทั้งเงินที่รัฐจะต้องสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการสังคม และ
กองทุนเงินออมแห่งชาติ และทั้งเบี้ยยังชีพที่รัฐจะจ่ายให้แก่
ผู้สูงอายุที่มีจำ�นวนมากขึ้นและอยู่ยาวนานขึ้น รายจ่ายสำ�คัญ
อี ก รายการหนึ่ ง คื อ รายจ่ า ยเกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพของ
ผู้สูงอายุ เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น โอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆ
ก็สูงขึ้น โรคของผู้สูงอายุส่วนมากจะมีลักษณะเรื้อรังต้องการ
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย
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โกหก

โกหกเป็นคำ�กล่าวที่ไม่จริง โดยผูพ้ ดู มีวตั ถุประสงค์เพื่อหลอกลวง
และต้องการให้คนฟังเชื่อว่า สิ่งที่ ไม่จริงนั้นเป็นจริง คนเรามักมี
เหตุผลในการพูดโกหก เช่น ต้องการปิดบังบางสิง่ บางอย่าง หรือ
ต้องการประโยชน์จากคนฟัง หรือเป็นเพียงการโกหกด้วยเจตนาดี
ทีเ่ รียกว่า โกหกสีขาว (white lie) เป็นต้น แต่บางคนโกหกเพราะ
เป็นโรคชอบโกหก (pathological lying) ก็เป็นได้
การโกหกต้องมีความตัง้ ใจทีจ่ ะกล่าวเท็จ แต่ถา้ เราพูดในสิง่ ที่
ไม่จริงโดยไม่ได้ตงั้ ใจ หรือไม่รวู้ า่ สิง่ นัน้ ไม่เป็นความจริง ก็จะถือว่า
เป็นเพียงพูดผิด ไม่ใช่พูดโกหก ในบางกาละและบางเทศะ การ
โกหกอาจเป็นที่ยอมรับ เป็นสิ่งที่คาดหวัง หรือถึงกับสนับสนุน
อย่างไรก็ตาม การหลงเชื่อหรือทำ�ตามข้อมูลที่ ไม่จริง ก็อาจ
ก่อให้เกิดผลร้ายแรงตามมา
โกหกถือว่าเป็นบาปในบางศาสนา เช่น ศาสนาคริสต์เป็นหนึง่
ในบัญญัติ 10 ประการ เป็นต้น ส่วนศาสนาพุทธถือว่า โกหกเป็น
อกุศล จึงเป็นความประพฤติที่ควรละเว้น และเป็นหนึ่งในศีล 5
ที่สาธุชน คือ คนที่ควรแก่การสรรเสริญจะพึงปฏิบัติ
ระดับของการโกหกมีหลายระดับ ตัง้ แต่เล็กน้อยที่ ไม่มีใคร
ถือสา ไปจนถึงขั้นร้ายแรงถึงต้องติดคุกติดตาราง ได้แก่
พูดไร้สาระ (bullshit) เป็นการพูดเรื่อยเปื่อยโดยไม่สนใจว่า
สิง่ ทีก่ ล่าวออกไปจะเป็นจริงหรือเท็จ เพราะจุดสนใจของผูพ้ ดู อยู่
ที่ความต้องการที่จะให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจเท่านั้น ซึ่งการพูดไป
เรื่อยๆ อาจนำ�ไปสู่การโกหกได้
โกหกสีขาว (white lie) เป็นการโกหกเล็กน้อยที่มีเจตนาดี
เพื่อให้ผฟู้ งั มีความรูส้ กึ ดีขนึ้ หรือป้องกันไม่ให้ผฟู้ งั เสียใจถ้าได้ฟงั
ความจริง ซึง่ การไม่รคู้ วามจริงนีจ้ ะต้องไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหาย
ด้วย ในบางครัง้ ผูพ้ ดู โกหกสีขาวอาจจะคิดว่า ตนเองทำ�ไปเพื่อให้
เกิดผลดีแก่ส่วนรวม และจะมีผลดี ในระยะยาวก็เป็นได้
การพูดเกินจริง (exaggeration) เป็นการพูดให้เกินไปกว่า
ความจริงที่เป็นอยู่ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ ส่วนการ
บิดเบือน (distortion) เป็นการเพิม่ หรือลดรายละเอียดบางอย่าง
ของข้อเท็จจริง โดยทั้ง 2 ชนิดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำ�ให้คนฟัง
เข้าใจผิด มักใช้กันบ่อยในการโฆษณา
การหลอกลวง (deception) คือ การทำ�ให้คนอื่นหลงเชื่อ
ในสิ่งที่ ไม่เป็นความจริง หรือเป็นความจริงเพียงบางส่วนว่าเป็น
ความจริงทั้งหมด ซึ่งจะต้องทำ�บ่อยๆ เป็นเวลานาน จนทำ�ให้
หมดความระแวงสงสัย โดยจะรวมไปถึงการหลอกลวงตนเอง
(self-deception) ด้วย เช่น การหลอกลวงว่าต้นไม้ตน้ นีศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์
เป็นต้น
การโกง (fraud) คือ การทำ�ให้คนเชื่อในสิ่งที่เป็นเท็จ เพื่อที่
จะหลอกเอาทรัพย์สินเงินทองจากคนเหล่านั้น ถ้าเป็นการโกงที่
ก่อให้เกิดความเสียหายมาก ก็จะมีความผิดทางกฏหมาย
มนุษย์เราเริ่มโกหกตั้งแต่อายุ 6 เดือน โดยใช้การร้องไห้และ
หัวเราะ เพื่อเรียกร้องความสนใจของพ่อแม่ ส่วนเด็กเล็กจะเรียนรู้
การโกหกจากประสบการณ์ตรงของตัวเองว่า ถ้าโกหกแล้วอาจ
ทำ�ให้ ไม่ต้องถูกลงโทษ เมื่อทำ�ผิดก็ ได้

ในขณะที่เด็กได้เรียนรู้เป็นครั้งแรกว่า โกหกอย่างไรจึงจะได้
ผลนั้น เขายังไม่มีความเข้าใจในคุณธรรมอย่างเพียงพอที่จะรู้ว่า
เมื่อไรควรจะงดเว้นการพูดโกหก เด็กจะใช้เวลาหลายปีในการ
พัฒนาความเข้าใจในเรื่องนี้ ด้วยการสังเกตคนรอบข้างพูดโกหก
รวมทั้งได้เห็นผลลัพธ์ของการพูดโกหกด้วย ดังนั้นสังคมจึงมี
ส่วนสำ�คัญในการหล่อหลอมคุณธรรมด้านนี้
ถึงแม้ผหู้ ญิงและผูช้ ายจะมีความถี่ในการโกหกเท่าๆ กัน แต่ก็
แตกต่างกันในจุดประสงค์ของการโกหก กล่าวคือ ในขณะทีผ่ หู้ ญิง
จะโกหกเพื่อเอาใจคนอื่น ผู้ชายจะโกหกเพื่อสนองความต้องการ
ของตนเอง โดยทั่วไปแล้ว คนพูดโกหกจะใช้เวลามากกว่าคนพูด
ความจริง เหมือนดังคำ�กล่าวที่ว่า คนพูดจริงพูดน้อย คนพูดปด
พูดมาก
คนพูดปดมักจะแสดงกิรยิ าอาการบางอย่างที่ ไม่เป็นธรรมชาติ
เช่น เคลื่อนไหวน้อย ตัวแข็ง ทำ�ตัวลีบ ไม่ยอมสบตา ใช้มือ
แตะหน้า ลำ�คอ หรือริมฝีปาก เอามือเกาจมูกหรือหู เป็นต้น แต่
ที่ ไม่เป็นความจริงคือ คนที่พูดโกหก จมูกจะยาวขึ้น ซึ่งความ
คิดดังกล่าวนี้ ได้มาจากนิทานเรื่อง การผจญภัยของปิน็อกกี โอ
แต่งโดยชาวอิตาลี ชื่อ Carlo Collodi
นิทานเรื่องนี้มีการแปลออกเป็นภาษาต่างๆ มากมายแพร่
หลายทัว่ โลก รวมทัง้ ภาษาไทยทีม่ ผี แู้ ปลอยูห่ ลายสำ�นวน นอกจาก
นีย้ งั มีการเผยแพร่ในสื่อแบบอื่นอีก เช่น ละคร ละครร้อง การแสดง
หุน่ กระบอก เพลง และภาพยนต์ เป็นต้น สำ�หรับภาพยนต์การ์ตนู
ของวอลท์ ดิสนีย์ เรื่อง ปิน็อกกี โอ ก็ถือกันว่า เป็นรูปแบบที่
แพร่หลายที่สุด
ปิ น็ อ กกี โ อ เป็ น เรื่ อ งราวการผจญภั ย ของหุ่ น ไม้ มี ชี วิ ต ที่
มี นิ สั ย ชอบพู ด โกหก จน
ทำ�ให้ชีวิตมัก จะเผชิ ญแต่
ความยุ่งยาก ปิน็อกกี โอมี
ลักษณะพิเศษคือ จมูกของ
เขาจะยาวขึ้นทุกครั้งที่พูด
โกหก (ดังรูป) ด้วยความ
แพร่หลายของนิทานเรื่อง
นี้ ทำ�ให้คนจมูกยาวกลาย
เป็ น ภาพล้ อ ของคนโกหก
และ “ปีน็อกกี โอ” กลาย
เป็นคำ�พ้องของ “โกหก”
รูป ปิน็อกกี โอที่จมูกยาวขึ้น เพราะพูดโกหก

โกหกเป็นหัวข้อที่มีการศึกษาวิจัยกันมากมาย ซึ่งพฤติกรรม
เกี่ยวกับการโกหกที่กล่าวไว้ข้างต้น ก็ ได้มาจากการศึกษาวิจัย
ดังกล่าว ดังนั้นรางวัลอีกโนเบลสาขาจิตวิทยาปีล่าสุด จึงได้
มอบให้กบั นักวิจยั ชาวเบลเยีย่ ม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน แคนาดา
และอเมริกัน (Evelyne Debey, Maarten De Schryver,
Gordon Logan, Kristina Suchotzki และ Bruno Verschuere)
สำ�หรับงานวิจัย ที่ ได้สัมภาษณ์คนโกหกหนึ่งพันคนว่า พูดโกหก
บ่อยไหม และทีต่ อ้ งตัดสินใจว่า ควรจะเชื่อคำ�ตอบที่ ได้รบั หรือไม่
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลสำ�หรับงานวิจัย “ที่ทำ�ให้หัวเราะ
ก่อนคิด”
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.ac.th

สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ

กลายเป็ น ประเด็ น ร้ อ นแรงในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ที่ ผ่ า นมา
สำ�หรับโครงการ “ส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ
ด้วยวิตามินแสนวิเศษ” ที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การมี ลู ก ด้ ว ยการแจกธาตุ เ หล็ ก และโฟลิ ก ให้ ห ญิ ง
วัยเจริญพันธุ์ อายุ 20-34 ปี ที่พร้อมหรือตั้งใจวางแผนมีลูก
โครงการ “สาวไทยแก้มแดง” ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์
เป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าการแจกวิตามินดังกล่าวจะมีประโยชน์
ต่อการลดภาวะพิการแต่กำ�เนิดของทารก แต่กระแสโดยมาก
วิจารณ์วา่ การแจกวิตามินไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมให้คนอยากมี
ลูกเพิ่มขึ้น หรือบางคนก็วิจารณ์อย่างติดตลกว่า ถ้าอยากให้
หญิงไทยมีลูกกันมากขึ้น ช่วยหาสามี ให้ก่อนจะได้ ไหม?
แต่มอี กี ประเด็นหนึง่ ทีผ่ เู้ ขียนสะดุดใจ คือคำ�ว่า “มีลกู เพื่อชาติ”
หรือในสื่อบางแห่งใช้คำ�ว่า “ปั๊มลูกเพื่อชาติ” ทำ�ให้สงสัยว่า
การจูงใจให้คนมีลูกสมัยนี้ต้องใช้ความรักชาติแล้วหรือ คนจะ
อยากมีลูกเพื่อประโยชน์ของประเทศจริงหรือ
เห็นข่าว “สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ” ทำ�ให้นึกถึง
บทความหนึ่งที่เคยเขียนในจดหมายข่าวปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ที่
เคยเล่าถึงความพยายามของรัฐบาลสิงคโปร์ ในการรณรงค์ ให้
คนมีลูก ผู้เขียนตั้งชื่อบทความนั้นว่า “ปฏิบัติการมีลูกเพื่อชาติ
ในสิงคโปร์” เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำ�คัญกับประเด็นนี้มาก
การมีลกู เป็นประเด็นทีน่ ายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์กล่าวถึงอย่าง
สม่�ำ เสมอในสุนทรพจน์ประจำ�ปีในช่วงวันชาติสงิ คโปร์ นอกจาก
นัน้ รัฐบาลสิงคโปร์เคยใช้วธิ กี ารจูงใจมีลกู ผ่านความรักชาติ เช่น
ในโฆษณาที่ลูกอมยี่ห้อหนึ่งทำ�ร่วมกับรัฐบาล มีเนื้อหาเชิญชวน
คนฉลองวันชาติด้วยการมีลูก โดยบอกว่าการมีลูกเป็นการ
ทำ�หน้าที่ “พลเมือง” ที่ดี และถือเป็นการแสดงความรักชาติ
อย่างหนึ่ง
นอกจากการใช้ชาติเป็นแรงจูงใจแล้ว ประเทศเดนมาร์ก
เคยมี โ ฆษณาที่ โ ด่ ง ดั ง ไปทั่ ว โลกเกี่ ย วกั บ การมี ลู ก เนื้ อ หา
โฆษณาบอกว่าการที่คู่สามีภรรยาไม่มีลูกส่งผลกระทบต่อคุณย่า
คุณยายทีต่ งั้ ตารออุม้ หลานอย่างมาก ดังนัน้ โฆษณาจึงเชิญชวน
ด้วยการบอกว่า ถ้าหากไม่อยากทำ�เพื่อชาติ อย่างน้อยก็ทำ�เพื่อ
เหล่าบรรดาคุณย่าคุณยายก็ยังดี โฆษณาชิ้นนี้มีชื่อว่า “ทำ�เพื่อ
แม่” (Do it for Mom)

โฆษณาทั้งสองชิ้นนี้ สะท้อนให้เห็นว่า การให้คุณค่าเกี่ยวกับ
การมีลกู ในปัจจุบนั เปลีย่ นแปลงไป ดูเหมือนว่าปัจจุบนั นี้ การส่งเสริม
ให้คนมีลูกต้องใช้แรงจูงใจหรือแรงผลักดันจากภายนอกมากขึ้น
ต่างจากในอดีต ที่การมีลกู เป็นเพื่อประโยชน์ของครอบครัว เช่น
มีแรงงานเพื่อช่วยเหลืองาน ช่วยเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์
หรือเพื่อจะได้มีคนมาดูแลยามแก่เฒ่า
จากงานวิจัย “การส่งเสริมการมีบุตรผ่านการสร้างสมดุล
ในการทำ � งานและการสร้ า งครอบครั ว ที่ มี คุ ณ ภาพ” โดย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำ�การ
สนทนากลุ่มกับหญิงชายเจนเอกซ์และเจนวายในประเด็นการ
สร้างครอบครัว พบว่าคนยังมองเห็นประโยชน์จากการมีลูกอยู่
แต่ ในขณะเดียวกันก็พบว่าคนรุ่นใหม่กังวลถึงผลลบจากการมี
ลูกมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูง และการเบียดบัง
เวลาในการทำ�กิจกรรมอื่นๆ เช่น ผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาเพศชาย
ท่านหนึ่ง ที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกได้กล่าวไว้
“เพราะว่าผมกับแฟนชอบท่องเที่ยวไปไหนมาไหนมากกว่า
คือผมส่วนตัวมีคุยกับแฟนว่า ไม่อยากมีลูก คือผมอยาก
จะไปเที่ยวหลายที่ ถ้ามีลูกค่าใช้จ่ายก็จะเกิดขึ้นสูงมาก
ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กนี้ ก็ค่อนข้างเยอะ และเวลาที่เรา
จะดูแลเค้าก็น้อย”
จากคำ�พูดนี้ จะเห็นได้ถงึ ทัศนคติเชิงลบต่อการมีลกู การมีลกู
จะทำ�ให้เสียโอกาสในการเที่ยว และยังมีค่าใช้จ่ายที่สูง การที่
จะจูงใจให้ผู้ชายท่านนี้มีลูกได้ อาจต้องใช้แรงผลักจากภายนอก
อย่างโฆษณาทั้งสองชิ้นนั้นก็ ได้ ซึ่งในประเทศไทย ความกดดัน
จากปู่ ย่ า ตายายที่ ร อเลี้ ย งหลานดู จ ะเป็ น แรงผลั ก ดั น ที่ ยั ง ได้
ผลอยู่ ตัวอย่างผูเ้ ข้าร่วมกลุม่ สนทนาเพศชายอีกท่าน ทีแ่ ต่งงาน
แล้วและยังไม่มีลูก กล่าวถึงความคาดหวังของคนรอบข้างต่อ
การมีลูกไว้ว่า
“ก็คือความกดดัน ถ้าส่วนตัวเลย จริงๆ ก็ ไม่ได้อยากจะมี
ขนาดนั้น อยากมีแต่ว่าไม่ใช่รีบขนาดนั้น มันหลายๆ ปัจจัย
เค้าก็พดู ทัง้ สองบ้านว่า ชีวติ นีเ้ ค้าไม่เหลืออะไรแล้ว คือในแง่
ว่าเกษียณกันหมดแล้ว เค้าเหลือแค่หลาน”
กลั บ มาที่ โ ครงการ “สาวไทยแก้ ม แดง” ผู้ เ ขี ย นมองว่ า
โครงการนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำ�นวนการเกิดเป็นหลัก
แต่เป็นการเพิ่มคุณภาพของเด็กเกิดใหม่ ให้มีร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง จึงเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับประเทศ ส่วนจะ
ทำ�อย่างไรให้คนอยากมีลูกกันมากขึ้นนั้น เป็นประเด็นที่ท้าทาย
ที่ต้องใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่าย เนื่องจากการตัดสินใจมี
ลูกเป็นเรื่องที่ซับซ้อน จึงต้องมีนโยบายที่มีความครอบคลุมใน
หลายมิติ ส่วนวิธีการจูงใจคนให้ “มีลูกเพื่อชาติ” นี้จะได้ผลหรือ
ไม่อย่างไร คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ  aaaaaaaaa
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

ครอบครัวอบอุ่น…ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน

ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว คือ พลังของสังคม สถาบัน
ครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่มีความสำ�คัญมากในสังคม สมาชิกใน
ครอบครั ว ที่ อ บอุ่ น ทำ � ให้ มี ก ารดำ � เนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งปกติ สุ ข และ
มีสุขภาพจิตดีไปด้วย ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวเกิดขึ้นจาก
ครอบครัวมีรายได้เพียงพอ ครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกันและมีความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูก ครอบครัวมีสุขภาพดี ครอบครัวมี
สิ่งแวดล้อมดี ครอบครัวมีการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งทำ�ให้พัฒนา
สติและปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวจะต้องมี
บทบาทความเป็นผู้นำ�ในวาระที่แตกต่างกันออกไป และสมาชิกควร
มีส่วนในการสนับสนุนความคิดของผู้นำ�ในครอบครัว หากเกิดปัญหา
ความขัดแย้งในครอบครัว คนในครอบครัวจะต้องช่วยกันแก้ ไขความ
ขัดแย้งให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด ด้วยวิธีการต่างๆ คือ
การร่วมมือกัน คนในครอบครัวต้องหันหน้าเข้าหากัน การยอมเพื่อ
หลีกเลีย่ งปัญหา เพื่อเป็นการยุตคิ วามขัดแย้ง การสื่อสารเป็นหนทาง
ที่ถูกต้องในการแก้ ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว การสื่อสารที่
ดีย่อมต้องอาศัยทักษะและความสามารถที่ดี เช่น การเข้าใจความ
รู้สึกของอีกฝ่าย การฟังผู้อื่น การพูดจาประคับประคองอีกฝ่ายหนึ่ง
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ในครอบครัว
มุมมองนักจิตวิทยาและจิตแพทย์เชื่อว่า ผู้ที่กระทำ�การรุนแรง
ส่วนใหญ่ มักมีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่ ไม่อบอุ่น และเคยตกเป็น
เหยื่อความรุนแรงมาก่อน ปัจจุบัน ค่านิยมฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย บริโภค
นิยมได้ระบาดไปทั่วโลก ลูกหลานของทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อ
ครอบครัวและสังคมด้วย พ่อแม่ทุกคนต้องตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่
เรามองไม่เห็น ทีก่ �ำ ลังคืบคลานเข้ามาทำ�ร้ายลูก การมีเวลาและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ให้แก่ลูก จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัวตนเอง
พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างของลูกทั้งต่อหน้าและลับหลัง ให้ความรัก
ความอบอุ่น รับฟังให้คำ�ปรึกษาเมื่อลูกมีปัญหา เด็กจะสามารถ
แก้ปญ
ั หาได้ดว้ ยตัวเอง และดำ�เนินชีวติ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ เราจะต้อง
รู้จักเขาให้มากที่สุด การที่พ่อแม่ลูกได้พูดคุยกัน เมื่อลูกโตขึ้นควร
ให้ลูกเข้ามาช่วยแก้ปัญหาครอบครัว ความอบอุ่นในครอบครัวซื้อ
ด้ ว ยเงิ น ไม่ ไ ด้ พ่ อ แม่ ลู ก ต้ อ งสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งกั น
การพูดคุย สร้างความรู้สึกที่เป็นมิตร เพื่อให้เด็กกล้าเล่าเรื่องราว
ต่างๆ เพื่อเราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขา ลูกมีปัญหาอะไร
พ่อแม่พร้อมที่จะให้คำ�ปรึกษาเสมอ ดังนั้นการสร้างความรักและ
ความอบอุ่นในครอบครัวจะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว ให้
หลีกหนีและห่างไกลจากความรุนแรง และจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำ�หรับ
การสร้างความมั่นคงให้กับสังคมในที่สุด
aaaaaaaaa

ที่มา:
รณชัย คงสกนธ์. “การสร้างครอบครัวอบอุ่น สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว”
[ระบบออนไลน์ ] . แหล่ ง ที่ ม า. https://www.doctor.or.th/article/
detail/1771 (10  มีนาคม 2560)
ประเวศ วะสี. “สถาบันครอบครัว-สถาบันชุมชน” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
https://www.doctor.or.th/article/detail/3879 (10 มีนาคม 2560)
วราภรณ์ ตั้งตรงไพโรจน์. “คุณรู้วิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวหรือยัง?”
[ระบบออนไลน์ ] . แหล่ ง ที่ ม า. https://www.doctor.or.th/article/
detail/2282 (10 มีนาคม 60)

ประชากรประชุมกัน

￼ นิภาภรณ์ ฮวบเจริญ
nipapornh@gmail.com

การประชุมวิชาการนานาชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2560

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
มหิดล และองค์กรสุขภาพระดับโลก อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO)
ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ (JICA) มูลนิธริ อ็ กกีเ้ ฟลเลอร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิบดี และหน่วยงานระดับนานาชาติต่างๆ ร่วมกันจัดการประชุม
วิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ
“Addressing the health of vulnerable population for an inclusive
society : จัดการปัญหาด้านสุขภาวะของกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างสังคม
สำ�หรับทุกคน” ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ในการนี้ ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทรง
ฟังการบรรยายจากเซอร์เกรกอรี พอล วินเทอร์์ ศาสตราจารย์นายแพทย์
วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี ผู้ ได้รบั พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี
2559 ในด้านการแพทยและการสาธารณสุข ตามลำ�ดับ และ ศาสตราจารย์
อมาตยา เซน ผู้ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์
การประชุมฯ จัดให้มกี ารอภิปรายแลกเปลีย่ นความรู้ และข้อคิดเห็นใน
ประเด็นสำ�คัญด้านต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญในระดับโลก เพื่อให้ทุกประเทศ
สามารถสร้างระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้สำ�เร็จและยั่งยืน มีการจัด
นิทรรศการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เพื่อน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ที่ทรงสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.
ipsr.mahidol.ac.th
ครั้งที่ 954 “The best practice learned from study visit to Mplus
foundation, PPAT, Ozone, Doi Tung Project” Population and
Reproductive Health M.A. International Program’s Student
2016/2017, 1 ก.พ. 60
ครั้งที่ 955 “สามีฝรั่ง...สู่ฝันที่เป็นจริง (หรือ?): ข้อมูลบางส่วนจากการ
สื่อสารผ่านโลกออนไลน์” อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำ�ราญ, 8 ก.พ. 60
ครัง้ ที่ 956 “บทบาทของวิจยั เชิงสังคมในการขับเคลื่อนงานวิจยั เชิงคลินกิ ”
อัญชลี วรางครัตน์, 15 ก.พ. 60
ครั้งที่ 957 “Female Labor Force Participation, Paid Maternity,
Caste System and Child Mortality in Nepal” Kailash Timilsina,
8 มี.ค. 60
ครั้งที่ 958 “In Silence: Abortion Stigma and the “Associated Sin”
of Abortion in Thailand” กุลภา วจนสาระ, 15 มี.ค. 60
ครั้งที่ 959 “Household Dynamics, the Capitalist Economy and
Agricultural Change in Rural Thailand” Assoc. Prof. Dr. Chai
Podhisita, 22 มี.ค. 60
ครั้งที่ 960 “Same-sex Marriage/Partnership within Post-modern
Japanese Family” Prof. Kaoru Aoyama, from Kobe University,
Japan, 29 มี.ค. 60
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

สถานการณ์สุขภาพจิต
กำ�ลังแรงงานและ
ความสุขในการทำ�งาน

คุณภาพชีวิตต่างวัย
ของผู้มีงานทำ�

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

เกิดอะไรขึ้น? เมื่อคนร้อยปีในญี่ปุ่น
เพิ่มสูงขึ้นเป็น 65,000 คน
เดือนสิงหาคม 2559 ทีผ่ า่ นมา จำ�นวนคนร้อยปีในประเทศญีป่ นุ่ ได้
เพิ่มสูงขึ้นจนถึง 65,692 คนแล้ว นับเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ ใน
รอบ 46 ปี การเพิ่มขึ้นของคนร้อยปีอย่างรวดเร็วเช่นนี้ทำ�ให้รัฐบาล
ญี่ปนุ่ ได้ค�ำ นึงถึงค่าใช้จา่ ยที่เป็นของขวัญที่นายกรัฐมนตรีจะมอบเป็น
ถ้วยเงิน และประกาศนียบัตรให้กับทุกคนที่มีวันเกิดครบรอบ 100
ปี ซึง่ เป็นธรรมเนียมทีเ่ คยปฏิบตั มิ าตัง้ แต่ปี 1963 แต่เมื่อจำ�นวนคนร้อยปี
เพิ่มจำ�นวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ทำ�ให้รัฐบาลญี่ปุ่นจำ�เป็นต้องลด
ค่าใช้จ่ายลง โดยเปลี่ยนจากถ้วยที่ทำ�ด้วยเงินบริสุทธิ์ เป็นถ้วยที่
ชุบด้วยเงิน ทำ�ให้ลดต้นทุนได้ถึงครึ่งหนึ่ง (จากเดิม 7,600 เยน
ลดลงเหลือ 3,800 เยน) จึงทำ�ให้ ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ซึ่งเป็น
วั น เคารพผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ ข อง
ญี่ปุ่น มีคนร้อยปีจำ�นวน 31,747
คน ได้ รั บ ของขวั ญ เป็ น ถ้ ว ยชุ บ
ด้วยเงินแทน

ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและ
การศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือ 427
หรือ download ทางเว็บไซต์:
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx
aaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

มุมศตวรรษิกชน

อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ของรางวัล
จะลดมูลค่าลง แต่เชื่อได้ว่า คน
ร้ อ ยปี ใ นญี่ ปุ่ น ก็ ยั ง รู้ สึ ก มี เ กี ย รติ
และมีขวัญมีกำ�ลังใจที่จะมีชีวิตอยู่
ต่อไป
ที่มา: www.The Japantimes. co.jp/
news/2016/09/13; www.The
Japantimes. co.jp/news/2016/09/17

กาญจนา เทียนลาย; พอตา บุนยตีรณะ

kanchana.tha@mahidol.ac.th; prwww@mahidol.ac.th

ผู้ต้องขังในเรือนจำ�ไทย

ผู้ต้องราชทัณฑ์ หรือผู้ต้องขังในประเทศไทยมีจำ�นวน 286,861 คน และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกด้วย ตัวเลขที่มีจำ�นวนมากและ
เพิ่มขึ้นนี้ชี้ ให้เห็นว่า มีผู้กระทำ�ความผิดมากขึ้น รวมทั้งขาดการพัฒนาเรื่องโทษ ซึ่งโทษที่ถูกบังคับใช้มากที่สุด คือ จำ�คุกนั่นเอง
จากสถิติพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดจำ�นวน 203,359 คน

แหล่งข้อมูล: สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ สำ�รวจ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
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ข่าวสถาบันฯ

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c 19-23 ม.ค. 60 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ เข้าร่วมประชุม Multicultural
Society: International Migration and Diversified Communities ณ ประเทศญีป่ นุ่ c 23-31 ม.ค. 60

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมทำ�วิจัยและประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการ “The JapanASEAN Collaborative Research Program on Innovative Humanosphere in Southeast
Asia: In Search of Wisdom toward Compatibility Growth and Community in the World”
(BRAIN-ASEAN) ณ ประเทศญี่ปุ่น c 29 ม.ค. 60 รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ร่วมพิธีการ
ประกาศผลรางวัลและเป็นผูม้ อบรางวัลให้แก่ผทู้ ี่ ได้รบั รางวัล ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ
การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2017 World Art Contest หัวข้อ
“EVERYONE MATTERS ทุกๆ คนเป็นคนสำ�คัญ” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ รูป 1 c 30 ม.ค. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผูอ้ �ำ นวยการ รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย ผศ.ดร.
ภูเบศร์ สมุทรจักร และ อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ยุทธศาสตร์การวิจัย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดโดยกองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล
ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ณ สถาบันฯ c 1-3 ก.พ. 60 ศ.เกียรติคุณ
ดร.อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ พร้อมคณะ นำ�เสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ เรื่อง “A Multi-level
Analysis of the Failure of Social Integration on Mental Health Status of Migrant Workers
in Thailand” ในการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ c 6 ก.พ. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ และ รศ.ดร.
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับสำ�นักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้แบบสำ�รวจคุณภาพชีวติ ความสุข และ
ความผูกพันในองค์กรของคนทำ�งานในประเทศไทย (HAPPINOMETER) ไปพัฒนาเชื่อมต่อผ่านระบบ
เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (ONLINE) ในการวัดความสุขและความผูกพันในองค์กรของบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข ณ กระทรวงสาธารณสุข c 9 ก.พ. 60 อ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ อ.ดร.ภก.ธีรธร
ยูงทอง น.ส.กมลชนก ขำ�สุวรรณ พร้อมคณะ จัดเสวนาประชากรสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ “สังคมชุมชน
รอบโรงไฟฟ้า จะอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุขได้หรือ ?” ณ สถาบันฯ รูป 2 c 13 ก.พ. 60 รศ.ดร.รศรินทร์
เกรย์ ผู้อำ�นวยการ เข้าร่วมประชุม Second Workshop on the Health Rights of the Older
People in ASEAN ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม c 15-16 ก.พ. 60 อ.ดร.มาร์ก เฟิลแคร์
นำ�เสนอผลงานในการประชุม Consultative Workshop on “Empowerment and Security in
Economic Projects for Low-income Women in Four Mekong Countries (Cambodia, Laos,
Myanmar and Vietnam)” ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว c 19 ก.พ. 60 รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์
ผูอ้ �ำ นวยการ รศ.ดร.สุรยี พ์ ร พันพึง่ และคณะ เข้าร่วมประชุม The Fourth Conference of APA in
2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน c 19-25 ก.พ. 60 อ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ และ อ.ดร.ดุสิตา
พึง่ สำ�ราญ เข้าร่วมประชุม “2017 Planning meeting for the Global Evaluation and Monitoring
Network for Health (GEMNet-Health)” และอบรม “Qualitative evaluation training of
trainers” ณ สหรัฐเม็กซิโก c 20-26 ก.พ. 60 ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย
หลักสูตร Japan-Asia Youth Exchange Program in Science : SAKURA Exchange Program
in Science, Collaborative Research and Education on Global Health ณ ประเทศญี่ปุ่น
c 23 ก.พ. 60 สถาบันฯ ร่วมกับ Diponegoro University และ University of Aisyiyah Yogyakarta
ประเทศอินโดนีเซีย จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the International Conference on Applied
Science and Health (ICASH) หัวข้อ Improving health and well-being for better society
ณ สถาบันฯ รูป 3 c 2 มี.ค. 60 สถาบันฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสครบรอบ 48 ปี “วันพระราชทานนาม
มหิดล” และ 129 ปี แห่งการก่อตั้ง ม.มหิดล ณ สำ�นักงานอธิการบดี รูป 4 และเข้าร่วมเดินขบวน
พาเหรด พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 “มหิดล
เกมส์” ณ สนามกีฬา ม.มหิดล
ช่วยกันประหยัด

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

อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
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