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สามีฝรั่งคือปลายทาง
พยาบาลจากจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศไทยอยู่กิน
กับสามีคนไทย 20 ปี มีชีวิตที่ “อดทนเยอะสำ�หรับผู้หญิงไทย
ด้วยหน้าที่ ด้วยความเป็นแม่ ความเป็นเมีย แต่เขาไม่ได้ช่วยอะไร
เลย เราเหนื่อย บ้านก็ ไม่ส่ง แบงค์ยื่นมา อะไรให้รับผิดชอบแค่
นิดหน่อยเอง ทำ�ไมไม่มีเลย กลับบ้านก็ ไม่กลับ ต้องโทรตาม”
จนทำ � ให้ เ ลิ ก รากั น ไป และต่ อ มาก็ ไ ด้ ส ามี ฝ รั่ ง เมื่ อ เข้ า วั ย เลข
50 กว่า แล้วชีวิตก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ “เราแต่งงาน
กันที่นี่ เค้าให้แม่ ให้พ่อ ให้เงินมาสองแสน แล้วก็ทองให้เรา
20 บาท พอเราไปที่ โน่นแล้ว ก็ ให้ล้านหนึ่งเอามาใช้หนี้ ....
แถมต้องมาดูแลทุกเดือนอีก 500 ยูโร ถือว่าเยอะสำ�หรับบ้านเรา”
ผู้หญิงหลายคนบอกว่า เรื่องเล่าทำ�นองนี้มีเยอะมาก และเป็น
แรงจูงใจทีส่ �ำ คัญทีท่ �ำ ให้ผหู้ ญิงจำ�นวนมาก ไม่วา่ จะวัยไหน อาชีพอะไร
หันมาวางเป้าหมายในชีวิตไว้ว่า สามีฝรั่งคือปลายทาง
คำ�ว่า เมียฝรั่ง สะท้อนความรู้สึกมากมายหลายประการ
และส่วนมากเมื่อได้ยินคำ�นี้ คนมักจะมีภาพเหมารวมบางอย่าง
ดร.รัตนา บุญมัธยะ ได้อา้ งอิงงานของอาจารย์วลิ เลีย่ ม เคลาสเนอร์
ว่า เมียฝรั่ง มีนัยยะที่เชื่อมโยงไปถึงคำ�ว่าเมียเช่าของทหาร
อเมริ กั น ในภาคอี ส านแฝงความหมายที่ เ ป็ น การไม่ ใ ห้ เ กี ย รติ
และดูถูกผู้หญิงจากภาคอีสานที่เลือกที่จะใช้ชีวิตเป็นเมียฝรั่ง
ดังนัน้ ในงานเขียนของ ดร.รัตนา บุญมัธยะ จึงได้เลีย่ งมาใช้ค�ำ ว่า
ภรรยาฝรัง่ แทน อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าทุกวันนีม้ คี วามเชื่อทีว่ า่
การได้เป็น เมียฝรัง่ คือหนทางทีท่ �ำ ให้ชวี ติ ดีขน้ึ ได้ และสำ�หรับบางคน
ก็แทบจะเป็นหนทางเดียวในชีวิตที่มองเห็นได้ ในบางขณะ ดังนั้น
อคติในความรู้สึกของคนอื่นก็ย่อมจะไม่สำ�คัญไปกว่าความจำ�เป็น
ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง และข้อมูลจากสำ�นักบริหาร

ภัยเงียบที่มากับการสูงวัย
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การทะเบียน กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า ในช่ ว งระหว่ า ง
1 มกราคม 2555 ถึง 20 กันยายน 2559 มีชาวต่างชาติมา
จดทะเบียนสมรสในประเทศไทยกับผู้หญิงไทยทั้งสิ้น 35,100 คน
ในขณะเดียวกัน เรายังไม่มีข้อมูลว่า ผู้หญิงไทยอีกจำ�นวนเท่าไหร่
ที่ ไปแต่งงานกับต่างชาติในประเทศต่างๆ
ผู้ เ ขี ย นได้ รั บ ทุ น วิ จั ย จาก Newton Fund Advanced
Fellowships ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนร่วมกันระหว่าง British
Academy และสำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.)
ศึกษาเรื่อง การค้นหาชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยด้วยการใช้ชีวิตคู่กับ
ชาวตะวั น ตก โดยเป็ น โครงการวิ จั ย ร่ ว มกั บ ศาสตราจารย์
พอล สเตทัม่ ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์วจิ ยั เรื่องการย้ายถิน่ มหาวิทยาลัย
ซัสเส็กซ์ ประเทศอังกฤษ การศึกษานี้ ได้ท�ำ การสัมภาษณ์ระดับลึก
คนไทยในจังหวัดของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคกลาง เพื่อทำ�ความเข้าใจรูปแบบการพบปะระหว่างคนไทย
และชาวต่างชาติ การพัฒนาการของความสัมพันธ์ การจัดการ
ความสัมพันธ์ ครอบครัว และการย้ายถิ่น ทั้งที่เป็นการย้าย
เข้ามาอยู่ ในประเทศไทยของชายชาวต่างชาติ และการย้ายไป
อยู่ต่างประเทศของคนไทยที่ ได้แต่งงานกับชายชาวต่างชาติแล้ว
ผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มในการศึ ก ษานี้ แบ่ ง คร่ า วๆ ได้ เ ป็ น กลุ่ ม ผู้ ที่ ใ ช้
ความพยายามในการเสาะแสวงหาโอกาสในการมี คู่ เ ป็ น ชาย
ชาวต่างชาติด้วยเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง และ
กลุ่มของคนที่เหตุการณ์ ในชีวิตได้นำ�พาให้ ได้มีคู่หรือแต่งงานกับ
ชาวต่ า งชาติ และข้ อ สมมุ ติ ฐ านที่ สำ � คั ญ ประการหนึ่ ง ของ
การศึกษานี้ คือ การแต่งงานกับชายต่างชาติจะนำ�ไปสู่การมีชีวิต
ที่ดีขึ้นได้ โดยการได้รับค่าเลี้ยงดูและสวัสดิการจากประเทศของ
สามี มีเงินจัดการปัญหาหนี้สินหรือภาระต่างๆ ของครอบครัวได้
และหลายคนคิดว่าเพียงแค่การได้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศกับ
สามีคือ การเปลี่ยนไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าแล้ว แต่ข้อมูลจากทั้งกลุ่ม
ที่ตั้งใจแสวงหาและกลุ่มที่พรหมลิขิตบันดาลชักพา หลายคนมี
ชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ได้รบั ทุกสิง่ อย่างตามทีค่ าด แต่บางคนกลับ
ได้พบกับความประหลาดใจเพราะไม่ ใช่ฝรั่งทุกคนที่จะ “มี” หรือ
จะ “ให้” เราและ/หรือครอบครัวของเรา ดังนั้น แทนที่จะมีชีวิต
ที่ดีขึ้น ก็กลับตกไปสู่ภาวะยากลำ�บากที่ซับซ้อนกว่าเดิมเพราะ
ถูกผูกรัดด้วยความสัมพันธ์กับฝรั่งไปแล้ว
ผู้เขียนได้สัมภาษณ์คุณครู พยาบาล ข้าราชการ ในวัย 30
ปลายๆ ไปจนถึง 50 กว่าๆ รวมทั้งคนรุ่นสาวอายุไม่เกิน 30 ปี

ซึง่ ไม่ยหี่ ระกับอคติใดๆ ในสังคม คนเหล่านี้ ใช้ความพยายามและ
วิธีการต่างๆ ในการมองหา ค้นหา ไปจนถึงเข้าหาฝรั่งที่พึงใจจะ
ให้มาเป็นสามี วิธกี ารดังกล่าวมีตงั้ แต่การใช้สอื่ ออนไลน์ การเข้า
เว็บไซต์หาคู่ จับคู่ ปัจจุบัน มีเว็บไซต์หาคู่จำ�นวนมาก เพียง
google คำ�ว่า Thai dating ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมามากกว่า
100 กว่าเว็บไซต์ เช่น Thaidating.com Thaicupid.com
Thaiflirting.com หรือ Farangdate.com มีผู้ชายหลากหลาย
สั ญ ชาติ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะให้ เ ลื อ ก มี ข้ อ มู ล ประกอบให้ ทำ �
ความรู้จักกันเบื้องต้น และเมื่อเลือกได้แล้วว่าจะทำ�ความรู้จัก
มากขึ้นกับใครต่อไป ก็สามารถคุยกันต่อได้ตามช่องทางต่างๆ
ที่ตนเองสะดวก หรือก็อาจจะคุยผ่านเว็บไซด์หากไม่ต้องการให้
อี กฝ่ า ยทราบอี เ มลหรือข้อ มูล ติดต่อ ส่ว นตัว แต่การคุย ผ่าน
เว็บไซต์ก็มักจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แต่ส�ำ หรับหลายคน ทางเดียวทีจ่ ะทำ�ให้ได้พบฝรัง่ มาเป็นคูไ่ ด้กต็ อ้ ง
ผันตัวเองไปทำ�งานในบาร์ที่พัทยาหรือภูเก็ตเพื่อที่จะ welcome
สามีฝรั่งเข้ามา การศึกษานี้ ผู้เขียนพบว่า มีผู้หญิงอย่างน้อย
10 คนที่เคยเดินในเส้นทางพัทยาหรือภูเก็ตมาก่อน หนึ่งคนจาก
ภาคอีสานเล่าว่า หลังจากอกหักจากผู้ชายคนไทยที่คาดหวังว่า
จะได้แต่งงานอยูก่ นิ ด้วยกันแต่ฝา่ ยชายกลับเปลีย่ นใจไปหาผูห้ ญิง
อื่น เธอได้รับคำ�แนะนำ�จากญาติให้ ไปทำ�งานที่ภูเก็ตเพื่อหาแฟน
เป็นฝรัง่ และโดยไม่ลงั เล เธอเดินทางไปทำ�งานในบาร์แห่งหนึง่ ที่
ภูเก็ตตามคำ�แนะนำ�ของญาติ จากนั้น ก็ ได้พบกับสามีคนปัจจุบัน
ของเธอ ซึ่งตอนนั้นเขาเป็นแขกคนแรกที่เข้ามาคุยและเรียกใช้
บริการจากเธอที่บาร์ และเป็นแขกคนเดียวในชีวิตการทำ�งาน
บาร์ของเธอ ปัจจุบัน เธอกับสามีชาวเยอรมันวัย 67 ปีมีลูก
ด้วยกัน 2 คน และใช้ชีวิตด้วยกันที่เมืองไทย
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้หญิงจะใช้วิธี ใดในการมองหา ค้นหา
ไปจนถึงเข้าหาฝรัง่ ทีพ่ งึ ใจจะให้มาเป็นสามี ไม่มีใครทราบได้ลว่ งหน้าว่า
วิธไี หนจะช่วยให้ ได้เจอคนทีด่ ี หรือ คนทีเ่ ลือกและคิดว่าดีแล้วนัน้
จะเป็นคนที่จะนำ�ชีวิตที่ดีกว่ามาให้ ได้จริงๆ หรือไม่
หญิงสาวจากภาคอีสานวัย 20 ต้นๆ ได้แฟนคนแรกผ่าน
เว็บไซต์หาคู่เป็นทายาทเศรษฐี แต่กลับไม่ประกอบอาชีพและ
ไม่สามารถนำ�พาชีวิตเธอให้ดีขึ้นได้ หนำ�ซ้ำ�ยังทำ�ร้ายทุบตีเธอ
อีกด้วย แต่เมื่อเลิกรากันไปและเธอได้แฟนคนทีส่ องจากเว็บไซต์
เดียวกัน ชีวิตเธอจึงเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆ ส่วนคุณแม่
ลูกติดวัย 45 ปีจากภาคตะวันออกที่ยอมเสี่ยงมาทำ�งานบาร์ที่
พัทยาเพื่อหาผู้อุปการะ แต่สุดท้ายเธอกลับต้องกลายเป็นผู้ดูแล
สามีฝรั่งอายุ 60 กว่าปีซึ่งป่วยหนักจากอาการกระดูกทับเส้น
ประสาท ซ้�ำ ยังไม่มที รัพย์สนิ เงินทองใช้สอยได้อย่างสบาย แต่อกี
คนหนึ่งคือ คุณครูวัยใกล้เกษียณที่ใช้เว็บไซต์ ในการค้นหาผู้ชาย
ฝรั่งมาเป็นสามีอยู่หลายปีกว่าจะได้ตกลงปลงใจกับทนายความ
ชาวอเมริกันวัย 60 ต้นๆ และถือว่าเลือกได้ถูกคน เพราะชีวิต
ของคุณครูได้เปลีย่ นจากแม่หม้ายลูกสองทีเ่ ต็มไปด้วยภาระหนีส้ นิ
ไปเป็นภรรยาทนายความ กำ�ลังจะได้รับสัญชาติอเมริกันและ
จะย้ายไปอยู่ท่ีประเทศอเมริกาหลังปลดเปลื้องภาระหนี้สินหมด
สิ้นแล้ว
ท้ายที่สุด เราอาจจะได้บทเรียนว่า ชีวิตจะดีหรือไม่ อยู่ที่เรา
เป็นผู้กำ�หนดมากกว่าที่จะฝากไว้ที่ ใคร ผู้เขียนขอเป็นกำ�ลังใจ
ให้กับผู้ที่วางเป้าหมายไว้ที่การมีสามีฝรั่งทุกคน ขอให้พบกับ
ตัวเลือกทีด่ งี ามและนำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงของชีวติ ให้ดขี นึ้ กว่า
เดิมได้อย่างแท้จริง
aaaaaaa

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง
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คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 5
“ครอบครัวที่มีรุ่นปู่ย่าตายายและรุ่นหลานอยู่ด้วยกันโดยไม่มีพ่อแม่
เรียกว่าครอบครัวประเภทไหน”
เฉลย : ครอบครัวข้ามรุ่น
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกและจับสลากได้รับรางวัล USA: Kamonmahn  
Hathaidharm ตาก: ฐิตมิ า แหยมวงษ์ พังงา: สิรพิ ร ลิม่ เหมาะ ศรีสะเกษ:
นฤภัค พิชญะธนกร สุรินทร์: ภูศิษฐ์ พสุธาเมตต์กิติกุล
รายชื่อผูท้ ต่ี อบถูก กรุงเทพฯ: นิตยา โชคทวีพาณิชย์; ปิยะ จินดาบวร;
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล; สุภัคคจิตต์ ผิวชอุ่ม กาญจนบุรี: ลัดดา มาโนช;
วิภาพร จารุเรืองไพศาล ชัยนาท: พิมพรรณ รัตนโกมล เชียงราย: ปิติพล
คำ�ปันพรหม เชียงใหม่: สุขนิพร ตุพรเรืองรอง นครปฐม: วรนุช เอกจริยกร;
วิมาลา ชีระพันธุ์; สายสุนี คล้ายวัตร; สุจิตรา ชีระพันธุ์ นครราชสีมา:
ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์ นครสวรรค์: อุทัย ปานกรด; พังงา: จริยาพร
บุญรักษา; นันทิณา นาควิจิตร มุกดาหาร: ชูติมันต์ ไขแสง สุรินทร์:
ภูศิษฐ์ พสุธาเมตต์กิติกุล
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ กรุงเทพฯ: อัมพร มาแสวง
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 6
“สาเหตุการตาย อันดับ 1 ของคนไทย มาจากสาเหตุอะไร”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า 12 หรือ
อีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
(ท่ า นผู้ ต อบคำ � ถามทางอี เ มลขอความกรุ ณ าส่ ง ที่ อ ยู่ ข องท่ า นมาด้ ว ย
เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่อผูต้ อบถูก และได้รบั รางวัลในฉบับหน้า “ประชากรและ
การพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560)

ทะเลเจดีย์แห่งเมืองพุกาม

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th

มุ ม อาเซี ย นฉบั บ นี้
ขอพาไปเมื อ งพุ ก าม
(Bagan) ประเทศเมียนมา
ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์
เมื่อ 2 ปีก่อน ผู้เขียน
นั่ง เครื่อ งบิ น ไปที่เ มื อ ง
มั ณ ฑะเลย์ ในตอนเช้ า
ภาพประกอบจาก
และนั่ ง รถตู้ ที่ ติ ด ต่ อ ไว้ http://bagandaytours.com/bagan-cityล่วงหน้าต่อไปอีก 4-5
the-city-of-the-immortal-ancientness/
ชัว่ โมง บนถนนคอนกรีต
บ้าง ลาดยางบ้าง ลูกรังบ้าง ระหว่างทางก็ได้ชมวิถชี วี ติ ของชาวพม่า
ในเมืองเล็กๆ และในชนบท ชาวพม่ามีความศรัทธาในศาสนามาก
ดังนัน้ เวลาไปเยีย่ มชมสถานทีส่ �ำ คัญทางศาสนาจะต้องถอดรองเท้า
และแต่งกายให้มดิ ชิด เมื่อเดินทางถึงเมืองพุกามในช่วงเย็น ผูเ้ ขียน
ได้เดินเท้าเปล่าขึน้ ไปด้านบนระเบียงของเจดียเ์ พื่อชมวิวทะเลเจดีย์
อันน่าทึ่งของพุกาม ที่นี่เคยมีเจดีย์มากกว่า 4,000 องค์ แต่ปัจจุบัน
เหลือเพียง 2,217 องค์เท่านั้น ในการเดินทางครั้งนั้น ผู้เขียนได้มี
โอกาสเทีย่ วชมเพียงเจดียแ์ ละวัดทีส่ �ำ คัญๆประมาณ 10 แห่งเท่านัน้
แต่ก็ ได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองพุกามที่มีความเป็นธรรมชาติ
ผสมผสานกับเจดีย์มากมายที่ถูกสร้างและทำ�นุบำ�รุงด้วยความ
ศรัทธาอย่างเต็มที่ ได้มาดื่มด่ำ�ภาพวิวทะเลเจดีย์ ใช้ชีวิตช้าๆ แม้
เวลาจะผ่านมา 2 ปีแล้ว แต่ภาพนัน้ ก็ยงั คงตราตรึงอยู่ในใจตลอดมา
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

คนไร้บ้าน

สถานการณ์ คนไร้บา้ น ทัว่ โลกกำ�ลังวิกฤตสืบเนื่องจากภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจและความไม่สงบทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ ทำ�ให้มีจำ�นวนผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังไม่
รวมแรงงานย้ายถิ่นผิดกฎหมาย สถานการณ์ดังกล่าวนี้กำ�ลัง
เป็นข้อพิพาททางการเมืองที่ขยายวงกว้างออกไปทุกขณะ เช่น
เหตุการณ์ ในยุโรปโดยเฉพาะกลุม่ ประเทศอียทู กี่ ลายเป็นประเทศ
ปลายทางของผู้ล้ภี ัยทางการเมืองจากซีเรียและแรงงานย้ายถิ่น
จากแอฟริกาและเอเชีย ปัญหาที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมีทั้ง
ประชากรย้ายถิ่นผิดกฎหมาย ผู้อพยพลี้ภัยบวกกับประชากร
เจ้าของประเทศที่กำ�ลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ
ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย ไม่มี
กำ�ลังซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งมีราคาแพงโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่
ดังนั้นรัฐบาลในหลายๆประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อสนับสนุน
นโยบายที่อยู่อาศัยสำ�หรับประชากรไร้บ้าน
Edgar et. al (2007) ให้ค�ำ จำ�กัดความคนไร้บา้ นไว้ 6 ประเภท
ดังนี้ 1) ผู้ ใช้พื้นที่สาธารณะ เช่น บาทวิถี สวนสาธารณะเป็นที่
อยูอ่ าศัย 2) ผูม้ ที อี่ ยูไ่ ม่เป็นหลักแหล่งอาศัยพืน้ ทีส่ าธารณะเป็นที่
หลับนอนเวลากลางคืน 3) ผูท้ อี่ าศัยในบ้านพักฉุกเฉินของรัฐหรือ
องค์กรเอกชนที่ ไม่แสวงผลประโยชน์ รวมถึงค่ายผู้อพยพลี้ภัย
4) ผู้ ไม่มีที่อยู่อาศัยในกรณีพิเศษ เช่น การไล่รื้อที่อยู่อาศัย
ผู้ต้องขัง/สถานพินิจฯ ผู้ป่วยที่อยู่ ในสถานสงเคราะห์เป็นเวลา
ต่อเนื่องและยาวนาน 5) ผูอ้ าศัยในอาคารร้าง หรือทีท่ พี่ กั จัดสรร
ให้เป็นการชั่วคราว รวมทั้งผู้อาศัยในรถที่แปลงสภาพเป็นบ้าน
เคลื่อนที่ และ 6) ผู้ ไม่มีบ้านและต้องอาศัยอยู่ชั่วคราวกับเพื่อน
หรือญาติ การสร้างมาตรฐานตัวชีว้ ดั ดังกล่าวเป็นความพยายาม
ที่จะทำ�ให้การวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ รวมทั้ง
นโยบายเอาชนะปัญหาคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การสร้ า งตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ สำ � รวจจำ � นวนคนไร้ บ้ า นยั ง ไม่ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกันเนื่องจากแต่ละประเทศมีขอ้ แตกต่างและการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยากง่ายต่างกัน เช่น เยอรมัน อิงมาตรฐาน
สถานะความเป็ น พลเมืองของประเทศเป็นเงื่อนไขสำ�คัญใน
การสนับสนุนงบประมาณ สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย ฮังการี
เน้นความปลอดภัยและประโยชน์มากกว่าการสร้างที่อยู่อาศัย
ในชุมชนขนาดใหญ่ และเน้นการเข้าถึงระบบสุขภาพ เพราะ

คนไร้บ้านยังมีปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพด้วย ความยาก
ลำ � บากอี ก ประการหนึ่ ง ในการเอาชนะปั ญ หาคนไร้ บ้ า นคื อ
การสร้างความเข้าใจและการให้ความร่วมมือจากคนไร้บ้านให้
อาศัยในบ้านหรือที่พักฉุกเฉินที่รัฐจัดหาให้ โดยเฉพาะผู้ ไร้บ้าน
รายบุคคล เพราะต้องการใช้ชีวิตแบบ เสรีชน ค่ำ�ที่ ไหน นอน
ที่นั่น ประกอบอาชีพตามความถนัด เช่น ศิลปินเปิดหมวก
ใช้ความสามารถส่วนตัว เช่น เล่นดนตรี วาดภาพบนพื้นถนน
หรือแสดงมายากล แลกกับเงินรางวัลจากผู้ชม
คนไร้บ้านในยุโรปโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอียู มีแนวโน้ม
สูงขึน้ ตัง้ แต่ปี 2010 เพราะการย้ายถิน่ จากประเทศสมาชิกในยุโรป
ตะวันออกสู่ยุโรปตะวันตก รายงานการสำ�รวจของ European
Observatory on Homelessness (2014) ระบุว่า มีบ้านไม่มี
ผู้อยู่อาศัยราว 11 ล้านบ้าน ในขณะที่มีคนไร้บ้านถึง 4 ล้านคน
โดยที่คนจนในโปแลนด์ ร้อยละ 37 ต้องนอนที่บ้านพักฉุกเฉิน
ในขณะทีก่ รุงเอเธนส์ มีประชากร 1 ใน 70 เป็นคนไร้บา้ น ปะเทศ
อังกฤษรั้งตำ�แหน่งที่ 20 จาก 28 ประเทศสมาชิกในอียูที่คนจน
ไม่สามารถที่จะมีบ้านเป็นของตนเอง
รายงานการสำ � รวจ The 2015 Annual Homeless
Assessment Report to Congress Nov. 2015 พบว่าคนไร้บา้ น
ในอเมริกามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่น ปี 2014-2015
มีคนไร้บ้านประมาณ 6 แสนคน ลดลงประมาณร้อยละ 3
จากปีก่อน โดยที่ ร้อยละ 64 เป็นบุคคลเดี่ยว และร้อยละ 36
เป็นครอบครัวไร้บ้าน และ1 ใน 4 เป็นเยาวชนอายุต่ำ�กว่า 18 ปี
และถ้าจำ�แนกตามการอยู่อาศัย พบว่า ร้อยละ 49 ของเยาวชน
ไร้บ้านอายุต่ำ�กว่า 18 ปี อาศัยที่บ้านพักฉุกเฉิน ร้อยละ 51 เป็น
ผู้เร่ร่อนไม่มีที่พัก
จากสำ � มะโนประชากรปี ล่ า สุ ด 2011 ในอิ น เดี ย พบว่ า
ประชากร 1 ใน 100 คน ในเขตเมืองขนาดใหญ่เป็นคนไร้บ้าน
ต้องกินนอนในพื้นที่สาธารณะ เช่น พื้นที่ริมถนน สถานีรถไฟ
ใต้สะพานลอย ศาสนสถาน ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ของคนไร้บา้ นในเมือง
ขนาดใหญ่ เช่น เมืองหลวงของอินเดีย-นิวเดลี เนื่องมาจากราคา
ที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สามีเสีย
ชีวติ และ 1 ใน 3 เป็นผูห้ ญิง ในเมืองใหญ่มอี ตั ราการว่างงานของ
ผูห้ ญิงสูงกว่าผูช้ าย การช่วยเหลือคนไร้บา้ นเบือ้ งต้นจากภาครัฐ
คือการตั้งเป้าหมายสร้างบ้าน 600,000 หลังสำ�หรับคนไร้บ้าน
ส่วนการช่วยเหลือเฉพาะกิจคือ จัดหาที่พักชั่วคราวหรือบ้านพัก
ฉุ ก เฉิ น โดยจั ด ลำ � ดั บ ความเร่ ง ด่ ว นให้ ผู้ ห ญิ ง ก่ อ นเพราะมี
ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยมากกว่าผู้ชาย
คนไร้บ้าน มีข้อจำ�กัดและความจำ�เป็นในการใช้ชีวิตที่
ต่างจากบุคคลทัว่ ไป ซึง่ ชวนให้มกี ารศึกษาเพิม่ เติมยิง่ ขึน้ ไปอีก
Edgar, B., Harrison, M., Watson, P. and Busch-Geertsema, V.
2007. Measurement of Homelessness at European Union Level
(Brussels: European Commission), available at: http://ec.europa.eu/
employment_social.
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

กรกนก พงษ์ประดิษฐ์, ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

kornkanok.p09@gmail.com, prpkws@gmail.com

Smartphone: พี่เลี้ยงเด็กคนใหม่

ในยุคปัจจุบนั หากเราลองมองไปรอบๆ ตัว จะพบว่า เด็กๆ ใน สุขภาพไม่แข็งแรง ทักษะและความสามารถในการคิด เรียนรู้
บ้านเราจำ�นวนไม่นอ้ ยที่เติบโตมาโดยมีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต สื่อสาร การจัดการอารมณ์ก็จะได้รับผลกระทบในทางลบไป
เป็นพี่เลี้ยง เด็กๆ เหล่านี้จะใช้เวลาว่างส่วนใหญ่อยู่กับหน้าจอ ทัง้ หมด
กดๆ จิม้ ๆ ไม่ยอมพูดคุยกับใคร และหากมีใครไปขัดจังหวะการเล่น
หรือขอคืนอุปกรณ์เครื่องโปรดนี้ ก็อาจจะแสดงอาการไม่พอใจ
แตกต่างกันออกไปหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็น ต่อรองขอเล่นต่อ
เมื่อไม่ได้ก็จะโต้เถียง ตะโกนเสียงดัง งอน ก้มหน้า ร้องไห้ หรือ
บางรายถึงกับลงไปดิ้นอยู่กับพื้น ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการ
เลี้ยงดูของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ปฏิบัติมาก่อนหน้านี้
ผู้ปกครองหลายคน จึงจำ�เป็นต้องอนุญาต (กึ่งจำ�ยอม) ให้
เด็กๆ เล่นและใช้เวลาอยู่กับพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่านี้อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทางกลับกันผู้ปกครองอีกส่วนหนึ่งก็ปฏิบัติตน
เป็นต้นแบบ (ที่ผิด) ในการมีพฤติกรรมหน้าจอให้กับเด็กๆ ไป
อย่างไม่รู้ตัว โดยที่หารู้ ไม่ว่าทุกๆ นาทีที่เด็กๆ ใช้อุปกรณ์เหล่านี้
โดยปราศจากการควบคุมเวลาหรือเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึง
การกำ�หนดกติกาการใช้รว่ มกัน จะส่งผลเสียในหลายๆ ด้านแก่
บุ ต รหลานได้ (A A P
แนะนำ�ว่าเด็กที่มีอายุ 6
ขวบขึ้นไป ควรใช้ ไม่เกิน
วันละ 2 ชั่วโมง1 แต่จาก
ผลการสำ�รวจล่าสุดโดย
สถาบันวิจยั ประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2559 พบว่า เด็กไทยใช้
เวลาเฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง
ภาพประกอบจาก: http://61.129.118.44/ 9 นาที หมดกั บ การทำ �
Files/UploadFiles/Column/2013/2013- กิจกรรมหน้าจอเพื่อความ
04/2013-04-16/20130416_105116_
บันเทิงเหล่านี้)
37720415-art-1.jpg
ผลเสียที่ว่านี้มีอะไรบ้าง...???

ที่มา: โครงการโรงเรียนฉลาดเล่น สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ สสส. ได้เล็งเห็นถึง
ความจำ�เป็นของการสร้างเสริมศักยภาพของประชากรวัยเด็ก
เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงได้ริเริ่ม
ดำ�เนินโครงการวิจยั เรื่อง “โรงเรียนฉลาดเล่น” ขึน้ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ใน 5 มิติ4 ได้แก่ มิติด้านวิชาการ
มิติด้านการคิดวิเคราะห์ มิติด้านการสื่อสาร มิติด้านอารมณ์
และสังคม และมิติด้านร่างกาย โดยกิจกรรมหลักๆ ก็จะเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย การลงมือปฏิบัติ
และทำ�กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคุณครูและกลุ่มเพื่อนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ ทัง้ หมดก็เพื่อช่วยลดความเสีย่ งต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับ
เด็กๆ ตามที่กล่าวมา

เริม่ จาก “ดวงตา” การใช้สายตาในการเพ่งมองจอสมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ตต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมง จนเกิดภาวะ
อย่างไรก็ดี ทั้งหมดนี้ครอบครัวและผู้ปกครองนับว่ามีส่วน
ตาเพ่งค้าง มีอาการตาพร่า ภาพทีเ่ ห็นไม่โฟกัส มองไกลไม่ชดั เจน สำ�คัญยิง่ ในการดูแลและส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มี โอกาสทำ�กิจกรรม
หรือเรียกว่า อาการสายตาสั้นเทียม2
ผ่านการลงมือปฏิบตั ใิ นโลกแห่งความเป็นจริง ดีกว่าปล่อยให้เด็ก
ใช้เวลาหมดไปกับพีเ่ ลีย้ งหน้าจอสีเ่ หลีย่ มทีช่ อื่ ว่า สมาร์ทโฟน โดย
ถัดมาคือ “สมอง” ด้วยความเร็วของภาพบนอุปกรณ์ที่ ไม่ได้ควบคุมให้เหมาะสม จนสิ่งเหล่านั้นหวนกลับมาทำ�ร้ายลูก
เด็กเล่นมีการเปลี่ยนอย่างน้อยทุกๆ 3 วินาที ส่งผลโดยตรง หลานของท่านเองในที่สุด
ต่อการทำ�งานของสมอง ควบคุมสมาธิไม่ได้ อารมณ์รอ้ น รอคอย
างอิง
ไม่เป็น ทักษะการพูดอ่านเขียนแย่ลง และมีปัญหาในการมี เอกสารอ้
American Academy of Pediatrics. 2016. American Academy of Pediatrics Announces
New Recommendations for Children’s Media Use. [online]. Availablehttps:
ปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้าง ลักษณะเหล่านีเ้ รียกว่า โรคไฮเปอร์เทียม
//www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/pages/american-academyโรคที่ ไม่ได้เป็นผลทีเ่ กิดจากพันธุกรรม หากแต่เป็นผลจากการใช้ มติof-pediatrics-announces-new-recommendations-for-childrens-media-use.aspx
ชนออนไลน์. 2015. รู้ทัน”สายตาสั้นเทียม” มันมากับ”สมาร์ทโฟน” ?!. [ระบบออนไลน์].
หน้าจอมากเกินไป3
แหล่งที่มาhttp://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1424597362
1

2
3

และท้ายทีส่ ดุ การใช้เวลาอยูก่ บั หน้าจออุปกรณ์เหล่านี้ ส่งผล
ให้เด็กมีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง เด็กขาดการมีกิจกรรม
ทางกายอย่างเพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพัฒนาการ
ต่างๆ ของเด็กตามแต่ละช่วงวัย หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เด็กจะ

ผู้ จั ด การออนไลน์ . 2017. พบเด็ ก เล็ ก เป็ น โรค “ไฮเปอร์ เ ที ย ม” มากขึ้ น เหตุ ใ ห้ ลู ก
เล่ น แท็ บ เล็ ต -มื อ ถื อ . [ระบบออนไลน์ ] . แหล่ ง ที่ ม า http://news1live.com/detail.
aspx?NewsID=9600000054175
4
เพจเล่นได้เล่นดี. 2017. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.facebook.com/
LenDaiLenDe/
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

สักกรินทร์ นิยมศิลป์

sakkarin.niy@mahidol.ac.th

ดิจิตอลนอแมดส์ (ชนเร่ร่อนแห่งศตวรรษที่ 21)

ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีของโลกครั้งใหญ่ จากการแพร่ขยายของเทคโนโลยี
ดิจิตอล ทำ�ให้เกิดการพัฒนาการสื่อสาร โทรคมนาคม และ
ระบบการทำ�งานทีเ่ ชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ผ่านอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิคส์
ที่สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ (smart devices) ทำ�ให้เกิด
การทำ�งานในลักษณะทีร่ ะยะทางไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาอีกต่อไป
การเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจแบบดิจิตอลดังกล่าว ทำ�ให้เกิด
การย้ายถิ่นของคนกลุ่มหนึง่ ที่เรียกว่า ดิจิตอลนอแมดส์ (digital
nomads) ซึง่ เป็นกลุม่ คนทีท่ �ำ งานโดยพึง่ พาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) และเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ (digital
content) ต่างๆ เช่น นักพัฒนาเกมส์ วิศวกร IT ผู้สื่อข่าวและ
บรรณาธิการสิ่งพิมพ์ออนไลน์ เป็นต้น
คนกลุ่มนี้จำ�นวนไม่น้อยต้องการทำ�งานในลักษณะที่ยืดหยุ่น
สามารถทำ�งานนอกสถานที่ ได้ หลายคนต้องการท่องเที่ยว
หาประสบการณ์ชวี ติ แต่กย็ งั สามารถทำ�งานหารายได้เลีย้ งตัวด้วย
เนื่องจากชาวดิจิตอลนอแมดส์มักเป็นคนหนุ่มสาวที่เพิ่งจบจาก
มหาวิทยาลัย รายได้ยังไม่สูงนัก จึงต้องการหาทางลดค่าใช้จ่าย
ประจำ � ลง โดยย้ า ยถิ่ น ไปทำ � งานในเมื อ งที่ มี ค่ า เช่ า บ้ า นและ
ค่าครองชีพถูก แต่ยงั สามารถทำ�งานออนไลน์ โดยมีรายได้เท่าเดิม
คนเหล่านี้จึงมักย้ายถิ่นชั่วคราวไปยังประเทศต่างๆ เพื่อทำ�งาน
และท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาหนึ่ง อาจนานหกเดือน หนึ่งปี หรือ
สองปี เป็นต้น ก่อนที่จะย้ายถิ่นไปยังที่อื่นๆ อีก คล้ายกับชนเผ่า
เร่ร่อนยุคโบราณ (nomads) ที่เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อ
หาอาหารให้กับฝูงปศุสัตว์ของตน
ชาวดิจิตอลนอแมดส์มักมุ่งไปยังประเทศในยุโรปตะวันออก
เอเชียตะวันออก และละตินอเมริกา ซึ่งมีระบบโทรคมนาคมที่
ทันสมัย แต่คา่ ครองชีพถูกกว่าประเทศตะวันตกอื่นๆ โดยคนเหล่านี้
นิยมทำ�งานในสถานทีต่ า่ งๆ ซึง่ ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
และมีชุมชนดิจิตอลนอแมดส์ตั้งอยู่ เพื่อสร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาธุรกิจของตน
สถานที่ดังกล่าวได้แก่ co-working spaces, internet cafes,
และ shared offices เป็นต้น โดยประเทศไทยเป็นประเทศ

ปลายทางที่ ได้รับความนิยมเป็นลำ�ดับต้นๆ ของโลกสำ�หรับ
ชาวดิจิตอลนอแมดส์ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และ
ภูเก็ต โดยที่ผ่านมา เชียงใหม่เคยได้รับการลงคะแนนให้เป็น
เมืองปลายทางอันดับหนึ่งของโลกสำ�หรับชาวดิจิตอลนอแมดส์
หลายครัง้ แต่เชียงใหม่มปี ญ
ั หาหมอกควันบ่อยครัง้ ทำ�ให้เมืองอื่น
ได้รับคะแนนสูงกว่าในช่วงหลังๆ สำ�หรับเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2560 ทั้งกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับให้ติด
สิบอันดับแรกของโลก โดยกรุงเทพฯ ติดอันดับที่สาม และ
เชียงใหม่อันดับห้าของโลก1
เนื่องจากประเทศไทยมีคา่ ครองชีพต่� 
ำ ทัง้ ค่าอาหาร ค่าทีพ่ กั
มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในระดับดีทัดเทียมประเทศตะวันตก
เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย อากาศอบอุ่น
สามารถเดินทางไปประเทศต่างได้สะดวก อีกทั้งมี co-working
spaces ระดับเยี่ยมจำ�นวนมาก เช่น Work Loft ที่ กรุงเทพฯ
และ Punspace ทีเ่ ชียงใหม่ เป็นต้น และทัง้ สองเมืองมีชมุ ชนชาว
ดิจติ อลนอแมดส์จ�ำ นวนมาก เช่น ทีเ่ ชียงใหม่คาดว่ามีชาวดิจติ อล
นอแมดส์ไม่ต�ำ่ กว่า 3,000 คน2 ส่วนกรุงเทพฯ น่าจะมีชาวดิจิตอล
นอแมดส์มากกว่าเชียงใหม่หลายเท่า อีกทั้งมีชมรม/สมาคม
ที่จัดกิจกรรมด้านสังคมสำ�หรับชาวดิจิตอลนอแมดส์จำ�นวนมาก
คาดว่ า แนวโน้ ม การย้ า ยถิ่ น ของชาวดิ จิ ต อลนอแมดส์ เ ข้ า สู่
ประเทศไทยจะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากจำ�นวนชาวดิจติ อลนอแมดส์
ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก
1
2

สืบค้นจาก https://nomadlist.com/ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
สืบค้นจาก https://chiangmaibuddy.com/chiang-mai-best-place-fordigital-nomads/ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
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หลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำ�ปี 2560
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
v
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การสร้างและประยุกต์ ใช้แบบจำ�ลองการถดถอยเชิงเส้น
สำ�หรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว (วันที่ 18-22 ก.ย. 60)
และการสร้างและประยุกต์ ใช้แบบจำ�ลองการถดถอยทีม่ ใิ ช่เชิงเส้น
สำ�หรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว (วันที่ 25-29 ก.ย. 60)
โดย อาจารย์ ดร.ภก.ธีรธร ยูงทอง
การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป
สำ�หรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่ (วันที่ 18-22 ธ.ค. 60)
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครได้ที่งานอบรม:
http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web
E-mail: waiwinggrob@gmail.com;
โทรศัพท์ 0 2441 0201-4 ต่อ 301, 308
โทรสาร 0 2441 9333
ภาพประกอบจาก https://money.kapook.com/view153784.html
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นานาสาระประชากร

ปราโมทย์ ประสาทกุล

pramote.pra@mahidol.ac.th

“สมองเสื่อม : ภัยเงียบที่มากับการสูงวัยของประชากร”

ผมเริ่มรู้สึกว่าอวัยวะหลายอย่างในร่างกายของผมกำ�ลัง
เสื่อมสภาพลง คงเป็นเรื่องธรรมดานะครับ ด้วยวัยที่กำ�ลังย่าง
เข้าสู่หลัก 70 ปี จะให้อวัยวะทุกส่วนยังคงทำ�งานได้เข้มแข็ง
คล่องแคล่ว เหมือนเมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นนั้นคงเป็นไปได้ยาก
ผมทำ�ใจยอมรับการเสื่อมของสังขารโดยดุษฎี แต่อวัยวะส่วนหนึง่
ของร่างกายที่ผมยังคิดไม่ออกว่า ถ้ามันเกิดเสื่อมขึ้นมาจนใช้
การไม่ได้ ทั้งๆ ที่ผมยังมีชีวิตอยู่แล้วผมจะทำ�อย่างไร อวัยวะ
ส่วนนั้นคือ “สมอง”

ส่วนตัวผมเองมีความสนใจเรื่องการป่วยสมองเสื่อมเป็นพิเศษ
ไม่ ใช่เพราะกลัวว่า สมองของตัวเองจะเสื่อมลงจนใช้การไม่ได้
ในอนาคต แต่ผมสนใจเรื่องนี้เพราะได้พบเห็นผู้ป่วยสมองเสื่อม
อยู่รอบตัว ครอบครัวผมมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์นอนติดเตียงอยู่
ในบ้าน เพื่อนบ้านรั้วบ้านติดกันก็มีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผมเคย
ฟังเพื่อนสนิทคนหนึ่งเล่าเรื่องความทุกข์ที่ต้องดูแลพ่อที่เป็น
อัลไซเมอร์ ผมเคยมีเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันมากมีอาการสมอง
เสื่อม อันเนื่องมาจากหลอดเลือดในสมองตีบ (สโตรค) และผม
ก็เคยได้ยินคำ�บอกเล่าจากคนรู้จักที่ต้องอยู่กับผู้ป่วยสมองเสื่อม
อีกหลายต่อหลายราย

ผมชอบคำ�อธิบายของอาจารย์สิรินทรฯ ที่ว่า กลุ่มอาการ
สมองเสื่อม (dementia) มีหลายประเภท อาจารย์เปรียบกลุ่ม
อาการสมองเสื่อมว่าเป็นเหมือนมะม่วงซึ่งมีหลายพันธุ์ เช่น
อกร่อง น้ำ�ดอกไม้ เขียวเสวย แรด มหาชนก โรคสมองเสื่อม
ก็มีหลายชนิดเช่นกัน อัลไซเมอร์ ที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ก็เป็น
ชื่อเรียกอาการสมองเสื่อมชนิดหนึง่ อาจจะเปรียบว่าอัลไซเมอร์
เป็นมะม่วงเขียวเสวย ซึ่งเป็นพันธุ์หนึ่งของมะม่วงก็ ได้
อาจารย์สริ นิ ทรฯ อธิบายว่า “การทีส่ มองของคนเราเสื่อมได้
นัน้ เป็นผลมาจากเนือ้ สมองหรือเซลล์สมองในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความทรงจำ� พฤติกรรม และบุคลิกภาพ มีจำ�นวนลดลงเพราะ
เซลล์สมองบางส่วนตายไป ทำ�ให้ส่วนที่เหลืออยู่ไม่สามารถ
ทำ�งานได้ตามปกติเหมือนก่อน จึงเกิดอาการต่างๆ ที่แสดงถึง
ความบกพร่องทางสมองขึ้นมา”
สมองเสื่ อ มหรื อ ทำ � งานบกพร่ อ งไม่ เ ป็ น ปกติ เ หมื อ นเดิ ม
มีสาเหตุหลายประการ เช่น เนื้อสมองเสื่อมสลาย หลอดเลือด
สมองตีบ ติดเชื้อในสมอง ขาดสารอาหารบางชนิด สมองถูก
กระทบกระแทก เนื้องอกในสมอง ได้รับยาหรือสารที่เป็นพิษต่อ
การทำ�งานของสมอง

เมื่อได้รู้เห็นกรณีของการป่วยสมองเสื่อมมากๆ เข้าก็เกิด
อัลไซเมอร์ หรือโรคสมองเสื่อมชนิดที่พบบ่อยและพูดถึงกัน
อาการวิตกกังวลแทนประเทศไทยขึน้ มา ผมมัน่ ใจว่า ผูป้ ว่ ยสมองเสื่อม
มากที
่สุดมีสาเหตุจากการเสื่อมสลายตรงส่วนเปลือกสมอง แต่
จะเป็นปัญหาสำ�คัญของคนไทยในอนาคต เมื่อประชากรไทย
การเสื่อมสลายของเนื้อสมองส่วนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนัก
นับวันจะสูงวัยยิ่งขึ้นไปอีก
อาการสมองเสื่อมที่พบมากอีกชนิดหนึ่ง มีสาเหตุมาจากโรค
อัลไซเมอร์เป็นเหมือนมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย
หลอดเลือดสมอง หรือที่เรียกว่า “สโตรค” (stroke) ซึ่งเป็น
ผมมีโอกาสได้ฟงั อาจารย์ พญ.สิรนิ ทร ฉันศิรกิ าญจน พูดเรื่อง ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เนื่องจากหลอดเลือดตีบ อุดตัน
โรคสมองเสื่อม และได้อ่านเอกสารและหนังสือที่อาจารย์เขียน หรือแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำ�ลาย โรคนี้ร้ายแรงและ
และเรียบเรียงเกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายเล่ม อาจารย์ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต และหากไม่เสียชีวิต ก็อาจทำ�ให้เป็น
สิรินทรฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคสมองเสื่อมอย่างแท้จริง นอกจาก อัมพฤกษ์ อัมพาต และมีอาการสองเสื่อมได้
เป็นอาจารย์ ในสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์
ผมอ่านบทความของ Stephen and Brayne ( 2008) เรื่อง
โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว อาจารย์ยังเป็นนายกสมาคมผู้ดูแล
ความชุก และการคาดประมาณโรคสมองเสื่อม ทำ�ให้ เข้ า ใจ
ผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกด้วย
ว่าผู้ป่วยสมองเสื่อมส่วนใหญ่ 60–70% มาจากสาเหตุหลัก
สองประการนี้ คือ สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ กับสมองเสื่อมด้วย
โรคหลอดเลื อ ด ในประเทศยุ โ รปตะวั น ตก อเมริ ก าเหนื อ
รวมทัง้ ญีป่ นุ่ คนเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์มมี ากกว่า สำ�หรับ
ประเทศไทย ดูเหมือนอาจารย์สิรินทรฯ ได้เคยบอกว่า ผู้ป่วย
สมองเสื่อมด้วยโรคหลอดเลือดจะมีมากกว่าผู้ป่วยสมองเสื่อม
อัลไซเมอร์
ผู้ป่วยสมองเสื่อมมีมากน้อยเท่าไรในประเทศไทย
ภาพประกอบจาก www.greenektar.com/2016/07/28/
สมองเสื่อม-รู้ ได้อย่าง

ผมเคยอ่านหนังสือขายดีเรือ่ ง “โอกินาวาโปรแกรม” ทีเ่ ขียน
เกี่ ย วกั บ การมี อ ายุ ยื น ยาวของชาวโอกิ น าวา ผมชอบพู ด
ว่าปัจจุบันคนญี่ปุ่นมีอายุยืนยาวที่สุด (84 ปี โดยเฉลี่ย) แต่

6/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 37 ฉบับที่ 6 v สิงหาคม - กันยายน 2560 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

“เหนือฟ้ายังมีฟ้า” คนโอกินาวา ยังมีชีวิตยืนยาวกว่าชาวญี่ปุ่น กำ�ลังที่จะรับภาระต่อไป ... ไม่อยากวาดภาพผู้ป่วยอัลไซเมอร์
ทั่วไป บนเกาะโอกินาวา ซึ่งอยู่ตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น มี ทีเ่ ดินหลงทางอยู่กลางเมืองหาทางกลับบ้านไม่ถูก...
“ศตวรรษิกชน” อยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก วิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ อาหาร
ดูเหมือนว่าผมยังมีเรื่องค้างคาใจเกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อม
การกิน และภูมอิ ากาศของเกาะโอกินาวา เอือ้ อำ�นวยให้ชาวญีป่ นุ่
ในสังคมไทยอยู่อีกมาก
ที่อยู่บนเกาะนี้มีสุขภาพดี
ในหนังสือเล่มนี้ ตอนหนึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชุกของ
การเป็นโรคสมองเสื่อมเปรียบเทียบชาวอเมริกนั ชาวญีป่ นุ่ และ
ชาวโอกินาวา คนทัง้ สามกลุม่ นีม้ อี ตั ราสมองเสื่อมต่�ำ มาก ในกลุม่
ผู้สูงอายุ 65–69 ปี ไม่ถึง 2% ที่มีอาการสมองเสื่อม แต่หลังจาก
อายุ 70 ปีขึ้นไป อัตราสมองเสื่อมก็เพิ่มเป็น 2 เท่าไปเรื่อยๆ
ในทุกกลุ่มอายุ 5 ปีที่สูงขึ้น จนถึงกลุ่มอายุ 85 ปีขึ้นไป อัตรา
สมองเสื่ อ มของคนอเมริ กั น กั บ คนญี่ ปุ่ น จะสู ง พอๆ กั น คื อ
ประมาณ 30% ในขณะที่ผู้สูงอายุชาวโอกินาวา ที่มีอายุ 85 ปี
ขึ้นไป มีอาการสมองเสื่อมเพียง 20% เท่านั้น
บทความของ Stephen and Brayne (2008) ได้นำ�การ
คาดประมาณอัตราความชุกของโรคสมองเสื่อมรายกลุ่มอายุท่ี
Jorm et al. (1987) รวบรวมมาจากข้อมูลของหลายประเทศ
มาแสดงไว้ดังนี้
อายุ 65–69
อายุ 70–74
อายุ 75–79
อายุ 80–84
อายุ 85+

1.4%
2.8%
5.6%
10.5%
23.6%

ถ้าสมมุติว่าคนไทยมี “อัตราสมองเสื่อมรายอายุ” (age–
specific dementia prevalence rate) ตามอัตราข้างต้น
ผมคำ�นวณว่าในปี 2560 นี้ ประเทศไทยมีผู้ป่วยสมองเสื่อม
ประมาณ 4 แสนคน
ในอีก 20 ปีข้างหน้า ถ้าอัตราสมองเสื่อมรายอายุยังคงเดิม
อยู่อย่างนี้ เพราะไม่มีมาตรการหรือการรณรงค์ที่จะทำ�ให้อัตรา
สมองเสื่อมของคนไทยลดลงบ้าง ประเทศไทยก็จะมีผู้ป่วยสมอง
เสื่อมประมาณ 9 แสนคน จำ�นวนผูป้ ว่ ยสมองเสื่อมจะมีจ�ำ นวนที่
เพิ่มขึ้นจนเกือบถึงล้านคนเช่นนี้ย่อมเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ทำ�ไมจำ�นวนผู้ป่วยสมองเสื่อมที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นประเด็นที่
ท้าทาย
ผู้ป่วยสมองเสื่อม ทั้งอัลไซเมอร์ และด้วยโรคหลอดเลือด  
รวมทัง้ สมองเสื่อมด้วยสาเหตุอนื่ ๆ ล้วนเป็นผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการดูแล
ใกล้ชดิ การดูแลผูป้ ว่ ยสมองเสื่อมเป็นงานทีห่ นักมาก หนักทัง้ กาย
ใจ และภาระค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลและคนในครอบครัว จำ�นวน
ผูป้ ว่ ยสมองเสื่อมทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ อย่างมากในอนาคต จึงหมายถึง
ภาระหนักของครอบครัวที่ต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

เอกสารอ้างอิง
สิรินทร ฉันศิริกาญจน. 2557. วันวาน ณ ปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : สมาคมผู้ดูแล
ผู้ป่วยสมองเสื่อม
สิรินทร ฉันศิริกาญจน. 2556. คู่มือยืดอายุสมอง. กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์ more
of life
Jorm, A. F., Korten, A. E., & Henderson, A. S. 1987. The prevalence of
dementia: A quantitative integration of the literature. Acta Psychiatrica
Scandinavica, 76(5), 465-479. doi:10.1111/j.1600-0447.1987.tb02906.x
Stephen, B. and Brayne, C. 2008. Prevalence and projections of
dementia. In Murna Downs and Barbara Bowers (Eds.) Excellence
in Dementia Care Research Care into Practice. England : Berkshire
: pp. 9-32.
aaaaaaaaa

CALL FOR PAPER
การประชุมวิชาการ
ประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560
สมาคมนักประชากรไทย ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา
และผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการ/วิจัย เข้าร่วมเพื่อนำ�เสนอใน
การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560 ซึง่ จะจัดขึน้ ใน
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องคริสตัล (ชั้น 2)
โรงแรมตะวันนา ถ.สุริวงศ์ กรุงเทพฯ
หัวข้อการประชุม ประกอบด้วย
1) ผู้สูงอายุ
2) ประชากรและสุขภาพ
3) ประชากรต่างวัย
4) ประชากรและการพัฒนา
5) คุณภาพชีวิตประชากร
6) ประชากรกับธุรกิจ
7) การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง
8) ภาวะเจริญพันธุ์ และอนามัยเจริญพันธุ์
9) การเจ็บป่วย และการตาย
10) ข้อมูล เทคนิค ระเบียบวิธี
11) ประชากรสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
12) ประเด็นท้าทายทางประชากรในภูมิภาคเอเชีย
13) อื่นๆ

ผมไม่อยากวาดภาพจำ�นวนผู้ป่วยสมองเสื่อมที่จะเพิ่มขึ้น สำ�หรับผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง
ในสังคมไทย... ไม่อยากเห็นผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว หรืออยู่ตาม วันที่ 31 สิงหาคม 2560 และสำ�หรับผู้ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
ลำ�พังกับผู้สูงอายุด้วยกัน แล้วคนใดคนหนึ่งมีอาการสมองเสื่อม จะต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipopulation.org
ขึน้ มา... ไม่อยากคิดในทางร้ายว่า จะมีผปู้ ว่ ยสมองเสื่อมบางราย
ถูกทอดทิง้ หรือนำ�ไปปล่อยทิง้ เพราะไม่มคี นดูแลหรือคนดูแลหมด
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย
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การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เพื่อ
แก้ ไขปัญหาหรือค้นหาข้อเท็จจริง รวมทัง้ เป็นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่จากองค์ความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับธรรมชาติ
มนุษย์ วัฒนธรรม และสังคม ความรู้ ใหม่อาจเกิดขึน้ ด้วยการพิสจู น์
ทฤษฎีที่มีอยู่แล้วว่าถูกหรือผิดก็ ได้
การวิจัยจะใช้วิธีอุปนัย (inductive) และอนุมาน (deductive)
ในการวิเคราะห์ โดยที่วิธีอุปนัยเป็นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ที่สังเกตเห็น ด้วยการชี้ ให้เห็นถึงหลักการทั่วไป โครงสร้าง หรือ
ขบวนการทำ�งานที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ที่กำ�ลังศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคำ�อธิบาย
ส่วนวิธีอนุมานเป็นการพิสูจน์สมมุติฐานที่ตั้งไว้ด้วยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบความถูกต้องของคำ�อธิบาย
ขั้นตอนของการวิจัยประกอบด้วย การกำ�หนดปัญหาการ
วิจัย ทบทวนองค์ความรู้ ตั้งวัตถุประสงค์ กำ�หนดคำ�ถามการวิจัย
สร้างกรอบแนวความคิด ตั้งสมมุติฐาน หาแหล่งข้อมูลหรือเลือก
วิธีเก็บข้อมูล ทำ�การเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์และ
แปรผลข้อมูล จัดทำ�รายงานวิจัย และนำ�เสนอผลการวิจัย
การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การวิจัยพื้นฐานหรือ
การวิจัยบริสุทธิ์ และการวิจัยประยุกต์ สำ�หรับการวิจัยพื้นฐาน
มีจดุ หมายเพื่อให้ ได้ความรูค้ วามเข้าใจในธรรมชาติ ทีม่ กั จะไม่คอ่ ย
มีผลต่อการดำ�เนินชีวติ นัก ส่วนการวิจยั ประยุกต์มจี ดุ หมายทีจ่ ะนำ�
ความรู้ที่ ได้ ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตจริงได้
การวิจัยทางสังคมศาสตร์หรือการวิจัยทางสังคม เป็นการ
วิจัยทีแ่ ตกแขนงมาจากการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ จึงทำ�ให้มสี ง่ิ ทีค่ ล้าย
กันคือ การวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่วัดได้ เพื่อนำ�ไปสู่
ข้อสรุปหรือผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ ใช้วิธี
การทางวิทยาศาสตร์ นักสังคมศาสตร์จะใช้การวิจัยเชิงปริมาณ
(quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative
research)
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณเป็ น การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หา ด้ ว ยการ
เก็บข้อมูลที่วัดได้ หรือข้อมูลที่แปรเป็นตัวเลขได้ เพื่อจะได้นำ�ไป
ใช้ ในการวิเคราะห์ โดยใช้แบบจำ�ลองทางสถิติและทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์ มีการพิสูจน์สมมุติฐาน ใช้วิธีอนุมานในการวิเคราะห์  
เพื่อให้ ได้ข้อเท็จจริง และค้นพบแบบแผนของตัวแปร เช่น ความ
คิดเห็น ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น เพราะข้อมูลมาจากตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ที่ ได้มาด้วยการสุม่ ตัวอย่างและมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ทำ�ให้ผลลัพธ์ที่ ได้สามารถนำ�ไปใช้ ได้ ในสถานการณ์ทั่วไป
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยเพื่อทำ�ความเข้าใจถึงสิ่งที่อยู่
เบื้องหลังเหตุผล ความคิดเห็น หรือแรงจูงใจ เพื่อที่จะให้ข้อมูล
เชิ ง ลึ ก ในการแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ ช่ ว ยพั ฒ นาแนวความคิ ด หรื อ
สมมุติฐาน เพื่อใช้สำ�หรับการวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูลมักจะ
ใช้วิธีแบบไม่มี โครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง โดยขนาดตัวอย่างจะมี
จำ�นวนน้อย และตัวอย่างก็เป็นการคัดเลือก ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ ได้จึง
อธิบายได้เฉพาะในกลุ่มที่ศึกษา

ความแตกต่างของการวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ
สรุปได้ดังนี้

การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นวัตถุวิสัย (objective)
เป็นจิตวิสัย (subjective)
มีจุดสนใจที่กระชับและแคบ
มีจุดสนใจที่ซับซ้อนและกว้าง
สนใจในตัวแปร
สนใจในบุคคล
แยกส่วน
องค์รวม
เป็นการทดสอบทฤษฎี
เป็นการพัฒนาทฤษฎี
ใช้วิธีอนุมานในการวิเคราะห์
ใช้วิธีอุปนัยในการวิเคราะห์
ข้อมูล
ข้อมูล
เพื่อที่จะได้ความรู้เกี่ยวกับ
เพื่อที่จะได้ความรู้ ใน
ความสัมพันธ์ของสาเหตุและ
เรื่องความหมายและ
ผลลัพธ์
ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ
ใช้ตัวเลขและสถิติใน
ใช้คำ�พูดและการเล่าเรื่องราว
การวิเคราะห์
ในการวิเคราะห์
ให้คำ�ตอบเดียวที่สามารถ
ให้หลายคำ�ตอบทีเ่ ปลีย่ นแปลง
วัดได้และนำ�ไปใช้ ได้
ไปตามการแปลความหมาย
ในสถานการณ์ทั่วไป
ของแต่ละบุคคล
สำ�หรับวิธีวิจัยที่ใช้ ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์
เชิงสถิติ การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ การวิเคราะห์สมการถดถอย
การวิจยั สำ�รวจ การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม การวิจยั ตลาด เป็นต้น
ส่วนวิธวี จิ ยั ที่ใช้ ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ การอภิปรายกลุม่
การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชาติพันธุ์
วรรณา ประวัติชีวิต เป็นต้น
ในกรณีทน่ี กั วิจยั เลือกทำ�วิจยั โดยใช้วธิ กี ารสังเกตแบบมีสว่ นร่วม
นักวิจัยจะต้องเข้าไปอยู่อาศัยในสังคมที่ศึกษา เพื่อจะได้ทำ�ตัวให้
ผสมกลมกลืนไปกับสังคมนัน้ ๆ ถึงแม้วา่ จะเป็นสังคมของสัตว์กต็ าม
ดังนั้น รางวัลอีกโนเบล สาขาชีววิทยาปีล่าสุด (พ.ศ. 2559) จึงมี
ผู้ ได้รับรางวัลถึง 2 คน คนแรกคือ Charles Foster นักวิจัยจาก
สหราชอาณาจักร ที่ต้องทำ�ตัวให้เหมือนกับสัตว์ที่เขาได้ร่วมอาศัย
อยู่ด้วยในป่า โดยสัตว์ที่ศึกษามี 5 ชนิด ได้แก่ หมาหริ่ง นาก กวาง
สุนขั จิง้ จอก และนก ส่วนอีกคนหนึง่ คือ Thomas Thwaites นักวิจยั
จากสหราชอาณาจักร
เช่นกัน ที่ ได้คดิ ค้นแขน
และขาเทียม ซึ่งเมื่อใส่
แล้ ว จะได้ เ ดิ น เหมื อ น
กับแพะ เพื่อที่จะได้ ใช้
ชีวิตอยู่บนเชิงเขาร่วม
กับฝูงแพะ (ดังรูป)
Thomas Thwaites ในขณะที่ใส่แขนและขาเทียม

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำ�ให้ขำ� แล้วจึงได้คิด
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.ac.th

สุขภาพแม่...จุดเริ่มต้นของการเกิดที่มีคุณภาพ

การส่งเสริมการเกิดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ต้องเริม่ จากสุขภาพทีด่ ขี องแม่
เมื่อแม่มสี ขุ ภาพดี คุณภาพการตัง้ ครรภ์และการเกิดจะมีแนวโน้มดี
ตามไปด้วย ปัจจุบนั สุขภาพแม่ของประเทศไทยอยู่ในระดับน่าพอใจ
หากเปรียบเทียบกับเกณฑ์สากล แต่ยงั คงมีความท้าทายด้านความ
เหลื่อมล้ำ�ระหว่างกลุ่มประชากร
ตัวชีว้ ดั สำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพแม่ ได้แก่ อัตราส่วนการตาย
มารดา หรื อ จำ � นวนการตายของผู้ ห ญิ ง ที่ มี ส าเหตุ ม าจากการ
ตั้งครรภ์และการคลอดในหนึ่งปี โดยนับเป็นอัตราส่วนต่อการเกิด
มีชีพ 100,000 รายในปีนั้น อัตราส่วนการตายมารดา เป็นตัวเลข
สำ�คัญที่แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อการตายเมื่อผู้หญิงตั้งครรภ์
ซึง่ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพโดยรวมของผูห้ ญิง และการเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพในประเทศนั้นๆ
อัตราส่วนการตายมารดาเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำ�คัญในระดับ
สากล ภายใต้การนำ�ขององค์การสหประชาชาติ ใน “เป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (Millennium Development Goals
–MDGs) ที่ ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั้น ได้ตั้งเป้าให้แต่ละประเทศ
ลดอัตราส่วนการตายมารดาให้ ได้รอ้ ยละ 75 ภายในปี 2558 ต่อมา
ใน “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development
Goals – SDGs) ก็ได้ก�ำ หนดเป้าหมายในการลดอัตราส่วนการตาย
มารดาทั่วโลกให้เหลือต่ำ�กว่า 70 คนต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน
ภายในปี 2573
สำ�หรับประเทศไทย อัตราส่วนการตายมารดาในปัจจุบันอยู่
ในระดับที่ต่ำ�กว่าเป้าหมายสากลนี้แล้ว คือที่ 24.6 คนต่อการเกิด
มีชีพ 100,000 คน แต่ประเทศไทยได้ตั้งเป้าของประเทศภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย กระทรวงสาธารณสุข
ไว้ที่ 15 คนต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ซึ่งหากยึดตามเป้านี้แล้ว
ประเทศไทยยังคงไม่บรรลุเป้าหมาย
ความน่าเชื่อถือในความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ยังคงเป็น
ความท้าทายของประเทศไทย การจัดเก็บและรายงานตัวเลขจาก

แต่ละแหล่งยังมีความแตกต่างกันอยู่ ข้อมูลอัตราส่วนการตาย
มารดาในปัจจุบันมาจาก 2 แหล่งหลัก ได้แก่ สถิติสาธารณสุข
สำ � นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ และการสำ � รวจของสำ � นั ก
ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (นอกจาก 2 แหล่งหลักนี้แล้ว ยังมี
งานศึกษาอื่นๆ ด้วย เช่น งานของ Chandoevwit et al. 2016
ที่ใช้ขอ้ มูลการรายงานจากกระทรวงสาธารณสุข และข้อมูลผูป้ ว่ ยใน
ของสวัสดิการข้าราชการและสวัสดิการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า และการประมาณการของ WHO, UNICEF, UNFPA, World
Bank Group และ UNPD) อย่างไรก็ตาม จะสังเกตเห็นได้วา่ ข้อมูล
จากแต่ละแหล่งในปัจจุบันมีแนวโน้มใกล้เคียงกันมากขึ้น ซึ่งน่าจะ
เป็นการแสดงให้เห็นถึงการจัดเก็บข้อมูลที่แม่นยำ�มากขึ้น
ในด้านสาเหตุการตายมารดานั้น โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้
เป็นสาเหตุการตายทางตรงและทางอ้อม สาเหตุการตายทางตรง
หมายถึง การตายที่มีสาเหตุจากอาการแทรกซ้อนทางสูติกรรม
ในระยะตั้ ง ครรภ์ คลอด และหลั ง คลอด เช่ น การตกเลื อ ด
ความดั น โลหิ ต สู ง น้ำ � คร่ำ � อุ ด ตั น ในกระแสเลื อ ด การติ ด เชื้ อ
ในกระแสเลือด และการแท้ง ซึ่งสาเหตุการตายทางตรงนี้คิดเป็น
ร้อยละ 57 ของการตายมารดาไทยทัง้ หมดในปี 2556 และเป็นการตาย
ที่สามารถป้องกันได้ หากได้รับการดูแลและรักษาอย่างถูกต้อง
และทันท่วงที ส่วนสาเหตุการตายทางอ้อม หมายถึง การตายที่มี
สาเหตุจากโรคที่เกิดก่อนการตั้งครรภ์ ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การตัง้ ครรภ์ แต่ภาวะการตัง้ ครรภ์มผี ลให้อาการรุนแรงขึน้ ได้ เช่น
การติดเชื้อเอชไอวี โรคทางจิต และโรคอ้วน เป็นต้น ซึ่งสาเหตุ
การตายทางอ้ อ มมี ค วามสำ � คั ญ ไม่ น้ อ ยไปกว่ า สาเหตุ ก ารตาย
ทางตรง มาตรการและนโยบายที่มุ่งเน้นการลดอัตราการตาย
มารดาจึงไม่ควรมองข้ามสาเหตุการตายทางอ้อมนี้ด้วย
ถึงแม้ว่าปัจจุบันการเกิดคลอดเกือบทั้งหมดทำ�โดยบุคลากร
ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการคลอดได้ดี แต่ในเรื่องการฝากครรภ์นั้น หญิงตั้งครรภ์
ในประเทศไทยมีเพียงร้อยละ 57 ที่ฝากครรภ์ต่อเนื่องครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ์ นอกจากนัน้ การตายมารดาของไทยยังคงมีความเหลื่อม
ล้ำ� หากจำ�แนกตามภาคจะพบว่า
กรุ ง เทพมหานครมี อั ต ราส่ ว น
การตายมารดาต่�ำ ทีส่ ดุ ที่ 18.9 คน
ขณะที่ภาคใต้มีอัตราส่วนสูงสุด
ถึ ง 32.3 คนต่ อ การเกิ ด มี ชี พ
100,000 คน ความท้าทายของ
ประเทศไทยในการลดอัตราส่วน
การตายมารดา คือการบริการ
ด้ า นสุ ข ภาพที่ มี คุ ณ ภาพให้ กั บ
ประชาชน และทุกคนสามารถเข้า
ถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน

ที่มา:
(1) แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(2) Chandoevwit et al. 2016. “Improving the measurement of maternal mortality in Thailand using multiple data sources”.
Population Health Metrics 2016, 14:16
(3) Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2015; Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United
Nations Population Division

เอกสารอ้างอิง
โครงการสุขภาพคนไทย. 2560. สุขภาพคนไทย
กั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น . สุ ข ภาพ
คนไทย 2560 (หน้า 82-83). นครปฐม:
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

“ครอบครัวอบอุ่น…ต้องการอะไร?”

ครอบครัวเป็นเบ้าหลอมที่สำ�คัญของสังคม คนในสังคมจะ
มีทัศนคติและแนวทางการดำ�เนินชีวิตอย่างไร ครอบครัวถือว่า
มี บ ทบาทที่ สำ � คั ญ เป็ น อั น ดั บ แรก ซึ่ ง ครอบครั ว ที่ อ บอุ่ น และ
มีความสุขก็จะเป็นเบ้าหลอมที่ดี และไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็ก
ครอบครัวเดี่ยว หรือครอบครัวขยายที่ประกอบไปด้วยสมาชิก
หลายช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ ใหญ่ จนถึงผู้สูงอายุ ก็สามารถ
ที่จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้ หากประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้
1. ความเข้าใจ: ไม่วา่ จะอยู่ในวัยไหนก็ตามเราล้วนแต่อยาก
ได้ความเข้าใจ แต่ไม่ใช่ทกุ คนต้องเข้าใจเรา เราก็ตอ้ งเปิดใจและ
เข้าใจคนอื่นด้วย
2. การยอมรับ: โดยเฉพาะในวัยรุ่น ครอบครัวจำ�เป็นต้อง
ให้ความเข้าใจในธรรมชาติของช่วงวัยนี้ว่าอาจทำ�อะไรแปลกๆ
เพียงเพื่อต้องการการยอมรับก็ ได้
3. พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น: หากต้องการสร้างความ
เข้าใจ ยอมรับกัน ก็จำ�เป็นต้องรู้จักฟัง และยอมรับเหตุผลของ
ผู้อื่นด้วย ไม่ควรเอาความคิดของเราไปใส่ให้ผู้อื่น
4. รู้จักขอโทษ และให้อภัย: ไม่จำ�เป็นว่าเด็กต้องขอโทษ
เท่านั้น แต่หากผู้ ใหญ่ทำ�ผิดพลาดก็สามารถขอโทษได้ ในขณะ
เดียวกันก็ต้องให้อภัยกันให้เป็น
5. แก้ปัญหาด้วยเหตุผล: ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตาม
การใช้เสียงดัง ความรุนแรง ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ลองปรับ
ด้วยการทำ�ใจให้เย็นเพื่อรับฟังจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
6. ลดอบายมุข: ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ พ่อ แม่ คือ
ต้นแบบสำ�คัญ อยากให้เด็กเป็นแบบไหน พ่อแม่ตอ้ งเป็นต้นแบบ
ทำ�ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน
7. ใช้เวลาด้วยกัน: เงยหน้าจากจอสี่เหลี่ยมแล้วใช้เวลาพูด
คุย ทำ�กิจกรรมร่วมกัน ยังเป็นสิ่งจำ�เป็นที่ครอบครัวต้องเพิ่ม
สิ่งนี้ ให้เป็นกิจวัตร
8. ออกไปทำ�กิจกรรม: ใช้เวลาในการออกไปเที่ยว พักผ่อน
หรือเล่นกีฬาด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ ได้เรียนรู้และได้เพิ่มความ
ใกล้ชิดกันในครอบครัวให้มากขึ้น

ประชากรประชุมกัน

วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย

warawan.tha@mahidol.ac.th

สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ได้จดั การประชุมวิชาการระดับชาติปที ่ี 13 เรื่อง “ความเป็นธรรม”
และ “ความเป็ น ไท” ด้ า นเพศและอนามั ย เจริ ญ พั น ธุ์ :
ความท้าทายที่ ไม่สนิ้ สุด เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ณ โรงแรม
เดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ในปีนี้สถาบันฯ ทบทวนถึงองค์ความรู้ และบทบาทวิชาการ
ด้านเพศและการอนามัยเจริญพันธุ์ ที่สอดคล้องและเท่าทัน
ต่อปรากฏการณ์ปัญหา และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตด้านเพศและความเป็นธรรมด้านการเจริญพันธุ์
ของสังคมไทยในปัจจุบัน ผ่านการนำ�เสนอบทความจำ�นวน 11
บทความ ซึง่ ในการประชุมครัง้ นี้ ได้รบั เกียรติจาก รศ.ดร.ชลิดาภรณ์
ส่งสัมพันธ์ ปาฐกถานำ�เรื่อง “ความเป็น “ไท” ทางเพศและ
การเจริ ญ พั น ธุ์ รวมทั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหลากหลายสาขา
ที่ ได้กรุณาให้ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง บทความที่นำ�เสนอ
ทั้งในระหว่างการประชุม และก่อนการตีพิมพ์ โดยการประชุม
ครั้งนี้มีนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม
จำ�นวน 248 คน ทั้งนี้สามารถอ่านบทความต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่:
http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/Conference2017/

aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.
ipsr.mahidol.ac.th
ครั้งที่ 967 “Life in Bonn, Germany” Mr. Wichan Choorat, Ph.D.
candidate, 7 มิ.ย. 60
ครั้งที่ 968 “An Overview of the Cebu Longitudinal Health
and Nutrition Survey (CLHNS): An Intergenerational and
Interdisciplinary Study of Mother-Child Pairs in the Philippines”
Assoicate Professor Dr. Connie Gultiano, Office of Population
Studies, University of San Carlos, Philippines, 14 มิ.ย. 60
ครั้งที่ 969 “Sexual Values: An Analysis of Perceived Family
Support and Big Five Personalities among Thai Adolescent
Student” Ms. Busakorn Sangkaew, Ph.D. candidate, 21 มิ.ย. 60

ดังนั้น สิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้สังคมจะมีความมั่นคงได้นั้น สังคม
ต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งประกอบไปด้วยคนในครอบครัวมีความรัก
ความอบอุ่น และความเข้าใจซึ่งกันและกันที่จะเชื่อมโยงกัน ครั้งที่ 970 “A Glimpse of Iran through a Tourist’s Eye” Associate
Professor Dr.Pattanee Winichagoon, Institute of Nutrition, Mahidol
ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหน ครอบครัวก็จะมีความสุขได้ ไม่ยาก
เอกสารอ้างอิง
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ครอบครัวอบอุ่น ต้องการ
อะไร, จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข, 13, 186 (เมษายน
2560) : 12.
aaaaaaaaa

University (INMU), 28 มิ.ย. 60

ครั้งที่ 971 “Accessibility to Health Services and Health Seeking
Behavior among Different Ethnic Groups of Migrants from
Myanmar in Thailand” Mrs. Hnin Oo Mon, Ph.D. candidate,
12 ก.ค. 60
aaaaaaaaa
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

“สุขภาพคนไทย 2560:

เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ ไม่ทอดทิ้งกัน”

โดย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ
หนั ง สื อ สุ ข ภาพคนไทยฉบั บ นี้
ได้หยิบยก เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยเน้น “ชีวิตที่มีสุขภาพดี
และสุขภาวะของทุกคนในทุกช่วง
วัย” ได้มีการวิเคราะห์ถึง ประเด็น
สำ�คัญ ต่างๆ เช่น อัตราการตาย
ของมารดา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่
ทำ�ให้คนไทยจำ�นวนมากเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควร นอกจากนี้ยังเสนอ
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ เช่น
พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติสู่กฎหมาย
เพื่อสุขภาพของไทย นโยบายลง
ทะเบียนผู้มีรายได้น้อย มาตรการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ การให้สิทธิบัตรทองกับผู้พิการ อนุมัติ
เรียนฟรีอนุบาล-ม.6 และไทยติดอันดับประเทศ
ที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุด เป็นต้น

ท่านใดสนใจติดต่อขอรับหนังสือ และซีดี ได้ท่ี โครงการเผยแพร่
ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือ ดาวน์ โหลดได้ที่:
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/
Report-File-536.pdf          aaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

แม่ร้อยปีมหิดล ภาคกลาง 2560
ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่พวกเราจะได้มี
โอกาสไปเยีย่ มศตวรรษิกชนคนร้อยปี ทีช่ นะการประกวดแม่รอ้ ยปี
มหิดลประจำ�ปี 2560 ผู้ซึ่งเป็นคุณแม่ร้อยปีที่มีอายุยืนยาวถึง
หนึ่งร้อยปี และมีสุขภาพดีประจำ�ภาคกลาง
คุณยายสุดใจ ถือศีล เป็นชาวมอญ ที่อาศัยอยู่ ในจังหวัด
ปทุมธานี ท่านเกิดปี 2459 หรือปีมะโรง ปัจจุบันมีอายุ 102 ปี
คุณยายสุดใจแต่งงานเมื่อตอนอายุ 22 ปี ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่
กับลูกสาวที่มีอายุ 77 ปี คุณยายเป็นแม่ร้อยปีที่มีสุขภาพดีมาก
และมีความจำ�ดีเยี่ยม ท่านยังคงทำ�กิจวัตรประจำ�วันต่างๆ ได้ด้วย
ตนเองในทุกๆ วัน ไม่วา่ จะเป็นการรับประทานอาหาร การใส่เสือ้ ผ้า
การเข้าห้องน้ำ� และการเดินไปเดินมาทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน
ในระหว่างวันคุณยายสุดใจจะอยูบ่ า้ นเพียงลำ�พัง เพราะลูกสาวต้อง
ออกไปทำ�งานนอกบ้านตั้งแต่เช้ามืด คุณยายสุดใจสามารถหุงข้าว
และทำ�กับข้าว รวมถึงกวาดบ้าน ถูบา้ น ได้ดว้ ยตนเอง และในบางวัน
คุณยายสุดใจจะนั่งรถเมล์ ไป
ตัดผมในตลาดด้วยตนเอง เมื่อ
ถามถึงเคล็ดลับที่ทำ�ให้มีอายุ
ยืนยาวและมีสขุ ภาพดี คุณยาย
สุดใจได้ตอบว่า “ก็ไม่รเู้ หมือนกัน
อยู่ไปเรื่อยๆ” แต่เป็นคนชอบ
กิ น ผั ก ผลไม้ ไม่ ช อบอยู่ นิ่ ง ๆ
เป็ น คนอารมณ์ ดี ไม่ เ ครี ย ด
และชอบสวดมนต์เป็นประจำ�
aaaaaaaaa

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

5 สาเหตุการตายของคนไทย

อัตราตายของประชากรนับตั้งแต่ปี 2554-2558 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น คือ 6.9 ต่อ ประชากร 1,000 คน โดยผู้ชายจะสูงกว่า
ผู้หญิงทุกปี โดยในปี 2558 อัตราตายของผู้ชาย 7.9 ผู้หญิง 5.9
ต่อประชากร 1,000 คน
จากรายงานของสถิติสาธารณสุข พบว่า โรคมะเร็งเป็น
สาเหตุการตายสูงเป็นอันดับ 1 ของคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปี 2543 มีอัตราตาย อยู่ที่ 63.3 และ เพิ่มขึ้น เป็น 112.8
ต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2558 ซึ่งสาเหตุของการเกิด
โรคมะเร็ง คือการแบ่งตัวทีผ่ ดิ ปกติของเซลล์ ในร่างกาย อันสืบเนื่อง
มาจากหลากหลายปัจจัย อาทิ อายุ กรรมพันธุ์ รวมทั้งวิถีชีวิต
(หรือที่เรียกกันว่า Life style เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่
การไม่ออกกำ�ลังกาย ไม่กินผักผลไม้สด การบริโภคอาหารที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ)
ส่วน 4 อันดับของสาเหตุการตายรองลงมา ได้แก่ โรคหลอดเลือด
ในสมอง ปอดอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือด และอุบัติเหตุทางบก
ตามลำ�ดับ

5 ลำ�ดับสาเหตุการตายของคนไทย ปี 2558
(ต่อประชากร 100,000 คน)

ที่มา: สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
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11/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 37 ฉบับที่ 6 v สิงหาคม - กันยายน 2560 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

ข่าวสถาบันฯ
16 พ.ค. 60 รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา บรรยายเกี่ยวกับ “Adolescent
Reproductive Health Research” ให้กับคณะจาก Indonesian Society of
Obstetrics & Gynecology (HOGSI) in Malang, East Java and National
Family Planning Coordinating Board of Indonesia (BKKBN) ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ สถาบันฯ รูป 1 c 9-20 พ.ค. 60 ศ.ดร.ชื่นฤทัย
กาญจนะจิตรา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำ�ปี
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC 2018) และระหว่างวันที่ 21-27 พ.ค. 60
เข้าประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 70 ณ สมาพันธรัฐสวิส c 29 พ.ค.–9 มิ.ย.
60 ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ จัดการอบรม “Burden of Disease and CostEffectiveness Analysis” ให้กับคณะจาก Health Information Division,
Department of Public Health, Ministry of Health and Sports สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ณ สถาบันฯ รูป 2 c 8 มิ.ย. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผูอ้ �ำ นวย
การ นำ� Ms. Chandavin Pauv นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ ทุนพระราชทานฯ ตามโครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2559
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อรับพระราโชวาทและสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
กรุงเทพฯ c 14 มิ.ย. 60 สถาบันฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำ�มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 10/2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล c 15-16 มิ.ย. 60 สถาบันฯ
จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 27 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม รูป 3 c 18-24 มิ.ย. 60 ศ.ดร.ปัทมา
ว่าพัฒนวงศ์ และ รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย เข้าร่วมประชุม พัฒนาโครงร่างงานวิจัย
“Left-behind children in Thailand and Myanmar” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
c 19 มิ.ย.–14 ก.ค. 60 อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำ�ราญ เข้าร่วมอบรม Human Rights
ณ International Summer School, University of Sussex ประเทศอังกฤษ
c 19-23 มิ.ย. 60 รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ� จัดการอบรมเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ”
และ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” : ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชน ณ สถาบันฯ c 30 มิ.ย. 60 สถาบันฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 13 “ประชากรและสังคม 2560” เรื่อง “ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท”
ด้านเพศและการเจริญพันธุ์ : ความท้าทายที่ ไม่สิ้นสุด (Sexual and Reproductive
Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges) ณ โรงแรม เดอะรอยัล
ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ รูป 4

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c

ช่วยกันประหยัด

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

บริเวณลานประชากรติดกับ
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

รูป 1

รูป 2

รูป 3

รูป 4

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536
ปณจ.พุทธมณฑล
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