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ประชากรและการพัฒนาในสมัยรัชกาลทีปั่ ทมา๙ว่าพัฒนวงศ์
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นับจากวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ จนถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ คือช่วงเวลาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชสมบัติเป็นพระมหา
กษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งยาวนานถึง ๗๐ ปี
๔ เดือน ๔ วัน ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ในรัชสมัย
ของพระองค์นั้น ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ทางด้านประชากรนั้น เราสามารถพูดได้
เต็มปากว่าประเทศไทยเกิด ‘การเปลี่ยนผ่านทางประชากร’
อย่างแท้จริงในช่วง ๗๐ ปีเศษนี้
การเปลี่ยนผ่านทางประชากรเป็นสถานการณ์ที่อัตราเพิ่ม
ประชากรของประเทศใดประเทศหนึ่งเปลี่ยนจากอัตราเพิ่มต่ำ�
จากการที่มีทั้งอัตราเกิดและอัตราตายสูง มาเป็นอัตราเพิ่มสูง
เมื่ออัตราตายได้ลดลงขณะที่อัตราเกิดยังคงสูงอยู่ แล้วกลับมา
เป็นอัตราเพิ่มต่ำ�อีกครั้งเมื่ออัตราเกิดที่เคยสูงได้ลดต่ำ�ลงๆ จน
กระทั่งอัตราทั้งสองต่ำ�อีกครั้ง สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้กับ
ทุกประเทศ ต่างกันก็ตรงช่วงเวลาที่เกิด ว่าเริ่มต้นเมื่อไรและ
ใช้เวลาสั้นยาวเพียงไหนเท่านั้น
สำ�หรับประเทศไทย ประชากรเปลี่ยนจากสภาพอัตราเพิ่มต่ำ�
ในช่วงต้นรัชกาลที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๘๙ – พ.ศ. ๒๕๐๐) ผ่านช่วงอัตรา

เพิ่มสูง ซึ่งทำ�ให้เกิด ‘การระเบิดของประชากร’ (population
explosion) ในช่วงกลางรัชกาล (พ.ศ. ๒๕๐๐ – พ.ศ. ๒๕๕๐)
แล้วคืนสู่สภาวะอัตราเพิ่มต่ำ�อีกครั้งในช่วงปลายรัชกาล (ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๕๐) ประชากรเกือบ ๑๘ ล้านคนเมื่อต้นรัชกาลที่ ๙
ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า ๓ เท่าตัว เป็น ๖๘ ล้านคนเศษ (รวมต่างชาติ
ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นไทย) เมื่ อ ปลายรั ช กาลของพระองค์ นอกจาก
จำ�นวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงแล้ว โครงสร้างประชากรเมื่อ
แสดงด้วยพีระมิดประชากรก็เปลี่ยนด้วยเช่นกัน คือ เปลี่ยนจาก
ลักษณะเหมือนเจดีย์ (ฐานกว้าง ยอดแหลม) มาเหมือนตัวขุนของ
หมากรุกไทย (ฐานสอบ กลางป่อง ยอดป้าน)
เมื่อต้นรัชกาลที่ ๙ ภาวะเจริญพันธุ์ของคนไทยยังเป็นไปตาม
ธรรมชาติโดยไม่มีการควบคุม เฉลี่ยแล้วครอบครัวหนึ่งๆ มีลูก
กันมากกว่า ๖ คน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งเป็นปีแรกในรัชสมัยของ
พระองค์ จำ�นวนการจดทะเบียนเกิดมีอยูป่ ระมาณ ๔ แสนราย และ
ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี จนถึง ๑ ล้านรายเป็นครั้งแรกเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๐๖ อัตราเกิดในช่วงนี้ ได้เพิ่มจากราว ๒๕ ต่อประชากร
พันคนเป็น ๔๐ ต่อประชากรพันคนเลยทีเดียว ในขณะทีก่ ารตาย
แต่ละปีมจี �ำ นวนแทบจะไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ช่วงเวลานีเ้ องที่
‘ระเบิดประชากร’ เกิดขึน้ จนทำ�ให้เกิดโครงการวางแผนครอบครัว
แห่งชาติขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ซึ่งประสบความสำ�เร็จอย่างดีเยี่ยม

การเพิ่มขึ้นของประชากรในสมัยรัตนโกสินทร์

ภาวะเจริญพันธุ์ตามธรรมชาติของคนไทยจึงเปลี่ยนเป็นภาวะ
เจริญพันธุ์ที่มีการควบคุม หลังจากปี ๒๕๒๗ เป็นต้นมา จำ�นวน
เกิดที่เคยถึงล้านก็ค่อยๆ ลดลงจนต่ำ�กว่า ๘ แสนรายตั้งแต่ปี
๒๕๔๗ และในปีสุดท้ายของรัชกาลที่ ๙ มีเด็กเกิดที่จดทะเบียน
ประมาณ ๗ แสนรายเท่านั้น
ตลอด ๗๐ ปีในสมัยรัชกาลที่ ๙ การตายที่เคยสูงมากเมื่อ
ต้นรัชกาล ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการตายจากโรคติดเชือ้ การตายทารก
และเด็ก การตายมารดา เหล่านี้ ได้ลดลงจากการพัฒนาด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขมาโดยลำ�ดับ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิดของคนไทยจึงยืนยาวขึ้นจาก ๕๐ ปีเมื่อต้นรัชกาล เป็น
๗๕ ปีเมื่อปลายรัชกาล  นอกจากนั้น สาเหตุการตายก็ ได้เปลี่ยน
จากโรคติดเชื้อไปเป็นโรคไม่ติดเชื้อและโรคเรื้อรัง
ในปี ๒๔๘๙ ประเทศไทยมี ๗๐ จังหวัด ประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศในช่วงเวลานั้นอาศัยอยู่ ในชนบท มีเพียงร้อยละ ๖
เท่านัน้ ทีอ่ าศัยอยู่ในเขตเทศบาล ณ เวลานัน้ จังหวัดพระนครและ
ธนบุรยี งั แยกเป็น ๒ จังหวัด และพืน้ ทีข่ องสองจังหวัดนีก้ ย็ งั ไม่ได้
เป็นเมืองทัง้ หมด ความเป็นเมืองของประเทศไทยได้ขยายเพิม่ ขึน้
ตามระดับการพัฒนา เมื่อปลายรัชกาลที่ ๙ ประชากรเมือง
ของไทยมีเกือบร้อยละ ๕๐ (ตามสำ�มะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. ๒๕๕๓) และมีอยู่ ๑๘ จังหวัดจากทั้งหมด ๗๗ จังหวัด
ที่มีความเป็นเมืองสูงกว่าร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร
เมืองหลวงของประเทศไทยเป็นจังหวัดเดียวที่พื้นที่ความเป็น
เมืองครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด
บนผืนแผ่นดินไทยนั้น ไม่ได้มีเพียงคนไทย ยังมีคนต่างชาติ
อาศัยรวมอยู่ด้วย เมื่อต้นรัชกาลที่ ๙ สำ�มะโนครัว พ.ศ. ๒๔๙๐
นับคนต่างชาติได้ ๕ แสนเศษ ซึ่งร้อยละ ๙๐ เป็นคนจีน นอกนั้น
เป็นคนฝรั่งเศส อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ อเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น
อื่นๆ ในยุโรป และอื่นๆ ในเอเชีย ครั้นเมื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ที่
ทำ�ให้การสื่อสาร คมนาคมไปมาหาสู่ทำ�ได้ง่าย จึงมีคนต่างชาติ
เข้ามาอยู่บนแผ่นดินไทยมากขึ้น ซึ่งในช่วงปลายรัชกาลที่ ๙ นี้
ก็ยังเกิดปรากฏการณ์การหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ
ชาวพม่า กัมพูชา และลาว เพื่อทดแทนแรงงานไทยในงาน
ประเภทที่คนไทยไม่อยากทำ�  มีการประมาณไว้ว่า ณ ปลายปี
๒๕๕๘ มีชาวพม่า กัมพูชา และลาวที่เป็นแรงงาน ๓.๕ ล้านคน
และไม่ ใช่แรงงานอีกราว ๑ ล้านคน อยู่ ในไทย และหากรวม
ชาวต่างชาติอิ นื่ ๆ อีก ก็นา่ จะมีไิ ม่ต�ำ่ กว่า ๕ ล้านคนอาศัยอยู่บน
แผ่นดินไทยในปลายรัชกาลที่ ๙
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรแล้ว ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคมก็มกี ารเปลีย่ นแปลงไม่แพ้กนั เมื่อต้นรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ราว ๓ ใน ๔ ของครัวเรือนไทยเป็นครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ในขณะที่ปลายรัชกาลของพระองค์ สำ�มะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายงานว่าประชากรอายุ ๑๕ ปี
ขึน้ ไปทีท่ �ำ งาน ทำ�งานในภาคเกษตรเพียงร้อยละ ๔๔ ส่วนทีเ่ หลือ
ทำ�งานนอกภาคเกษตร และจากสำ�มะโนอีกเช่นกัน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐
มีคนไทยอายุ ๑๐ ปีขึ้นไป ที่รู้หนังสือ (อ่านออกเขียนได้) เพียง
ครึ่งเดียว ในขณะที่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ร้อยละ ๙๖ ของประชากรอายุ
๑๐ ปีขึ้นไปสามารถอ่านออกเขียนได้
ทั้งหมดที่เขียนมานี้ เป็นประชากรและการพัฒนาฉบับย่อ
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงพสกนิกรชาวไทย...

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 37 ฉบับที่ 6
“สาเหตุการตายสูงเป็นอันดับ 1 ของคนไทย มาจากสาเหตุอะไร”
เฉลย : โรคมะเร็ง
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกและจับสลากได้รับรางวัล กรุงเทพฯ: ยุพา งามสมจิตร
เชียงใหม่: ธมลพัณก์ ติลกุล นครปฐม: ตรึงจิตร รุ่นมะลัง นนทบุรี: ชุติมา
โฉมปรางค์ เลย: นภาพร ไวโสภา
รายชื่อผู้ที่ตอบถูก กรุงเทพฯ: กิติมา สุธีธร; จิรายุ พูลพิพัฒน์; ทัดทรวง
ปุญญทลังค์; ทัศนีย์ ศิริปโชติ; ธเนศ กองประเสริฐ; สอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง;
สุภัคจิตต์ ผิวชอุ่ม กาญจนบุรี: ลัดดา มาโนช; พูลศักดิ์ ดุลยสุวรรณ์ ชัยภูมิ:
จรกฤตย์ ชำ�นาญศรี นครราชสีมา: จิฬาพร สุขมี; น้�ำ ฝน ไวทยวงศ์กร นครสวรรค์:
อุทยั ปานกรด ประจวบฯ: หทัยชนก มนตรีภกั ดี พระนครศรีอยุธยา: นคร สุวานิช;
สายฝน เทียนงาม พะเยา: ถวิล ใจนันตา ยโสธร: สวัสดิ์ วงศ์วรวิวัฒน์ ลำ�ปาง:
จันทร์แก้ว ใจเมืองศรีสะเกษ: นฤภัค พิชญะธนกร สงขลา: สมชาย เลี้ยงพรรณ
สมุทรปราการ: อัสนี ทองนิรมล อุดรธานี: ชัชตราภรณ์ มาลัยนาค
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ นครราชสีมา: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 1
“ประเทศที่มีประชากรอายุยืนมากที่สุดในเอเชีย คือประเทศอะไร”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า 12 หรืออีเมล
jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (ท่านผู้ตอบ
คำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณาส่งที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัล
ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่อผู้ตอบถูก และได้รับรางวัลในฉบับหน้า “ประชากรและ
การพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2560-มกราคม 2561)

ทะเลสาบอินเล: วิถีชีวิตของหมู่บ้านกลางน้ำ�ในเมียนมา

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th

ฉบับนี้ขอนำ�ผู้อ่านไปเที่ยวทะเลสาบอินเล ทะเลสาบใหญ่อันดับสอง
ของเมียนมา อยูท่ เี่ มือง Nyaung Shwe ทางตอนใต้ของรัฐ Shan ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ 116 ตารางกิโลเมตร ก่อนเดินทางไปชมทะเลสาบอินเล
ต้องไปพักที่หมู่บ้านเล็กๆ ที่ริมฝั่งก่อน ในหมู่บ้านมี โรงหุ่นกระบอกเล็กๆ
ชื่อ Aung Puppet Show จุผู้ชมได้ ไม่เกิน 20 คน คืนหนึ่งจะแสดงเพียง
ไม่กร่ี อบ แต่ละรอบใช้เวลาแสดง 30 นาที ถือว่าเป็นกิจกรรมทีน่ า่ ประทับใจ
และหาชมได้ยากแล้ว
เช้าวันรุ่งขึ้นผู้เขียนเหมาเรือเพื่อไปยังหมู่บ้านกลางน้ำ�  ใช้เวลาราว
1 ชัว่ โมง ทีห่ มูบ่ า้ นแห่งนี้ ชาวประมงยืนพายเรือด้วยเท้า เพื่อวางลอบหรือ
เหวี่ยงแหจับปลา นับเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยทีเดียว ชาวบ้านยังเรียนรู้
การปลูกมะเขือเทศบนสวนลอยน้� 
ำ ซึง่ ให้ผลงาม สด กรอบ อร่อยมาก เมนู
อาหารของที่นี่ที่ผู้เขียนโปรดปรานจึงหนีไม่พ้นยำ�มะเขือเทศ ซึ่งมีรสชาติ
คล้ายยำ�บ้านเราแต่ไม่เผ็ด และเพิม่ ความกลมกล่อมด้วยรสมันของถัว่ ลิสง
บด นอกจากนี้ยังมีการทำ�เครื่องเงินและการทอผ้า เมื่อนั่งเรือชมหมู่บ้าน
จนเหนื่อย คนขับเรือก็พาไปวัดกลางน้ำ� วัดแห่งนี้เสิร์ฟน้ำ�ชาให้ฟรีสำ�หรับ
ผู้มาเยือน ภายในวัดยังเต็มไปด้วยแมววัด ผู้เขียนจิบน้ำ�ชาไป เล่นกับ
แมวไป แล้วอดคิดไม่ได้ว่าเหมือนกำ�ลังอยู่คาเฟ่ต์แมว จะต่างก็ตรงที่ ได้
ดื่มด่ำ�วิวทะเลสาบอินเลที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาที่อยู่ตรงหน้า... จบอีก
หนึ่งการเดินทางที่จะอยู่ในความทรงจำ�ตลอดไป
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รูปจาก http://www.bbc.com/travel/story/20151210the-way-of-the-one-legged-rowers
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26 ประเทศทั่วโลกผ่านกฎหมายสมรสบุคคลเพศเดียวกัน

โลกมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองตลอดเวลา กระแสการปรับแก้กฎหมายสมรส
คนเพศเดียวกันได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก และ
ต่างหยิบยกเหตุผลเพื่อหาทางออกว่าควรจะเป็นเช่นไร จึงจะไม่
เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และทำ�ให้สังคมโดยรวมยังคงอยู่
ได้ภายใต้วฒ
ั นธรรมและค่านิยมกระแสใหม่ทหี่ ลากหลายมากขึน้
ปัจจุบนั มี 26 ประเทศ ทีอ่ อกกฎหมายรองรับการสมรสบุคคลเพศ
เดียวกัน
กลุ่มคัดค้านยกเหตุผล ศาสนา ครอบครัว การสมรส และ
วัฒนธรรมการสมรส ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำ�คัญ
ประเด็นคัดค้านอื่นๆ เช่น เด็กและเยาวชนจะสับสนกับบทบาท
ทางเพศและความคาดหวังทางสังคม มีการอ้างอิงผลวิจัยทาง
จิตวิทยาว่าการใช้ชีวิตแบบเพศทางเลือกเป็นอาการเจ็บป่วย
ทางจิตประเภทหนึง่ รวมถึงประเด็นการขอบุตรบุญธรรมซึง่ เป็น
เรื่องละเอียดอ่อนทีอ่ าจเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ หรือ
ความไม่พร้อมในการทำ�หน้าที่ผู้เลี้ยงดูบุตรบุญธรรม
กลุ่มที่เห็นด้วยมองว่าไม่ควรมีอคติกับเรื่องนี้ ควรให้ความ
สำ�คัญกับสิทธิส่วนบุคคลและไม่ได้เป็นการทำ�ลายหลักศาสนา
ความหมายของครอบครัว คือ การแต่งงานด้วยความรักและมี
รสนิยมทีเ่ หมือนกันซึง่ จะเป็นหลักประกันทีด่ สี �ำ หรับชีวติ คู่ เพราะ
ไม่มีความเสี่ยงด้านความรุนแรงทางเพศ การรักเพศเดียวกัน
ประเทศที่มีกฎหมายการสมรสบุคคลเพศเดียวกัน
แยกตามปีที่มีผลบังคับใช้
ปี
ประเทศ
2560 ไต้หวัน เยอรมนี มอลตา
2559 โคลอมเบีย
2558 ฟินแลนด์ กรีนแลนด์ ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา
2557 ลักเซมเบิร์ก สกอตแลนด์ อุรุกวัย
2556 บราซิล อังกฤษ/เวลส์ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์
2555 เดนมาร์ก
2553 อาร์เจนตินา ไอซ์แลนด์ โปรตุเกส
2552 สวีเดน
2551 นอร์เวย์
2549 แอฟริกาใต้
2548 แคนาดา สเปน
2546 เบลเยียม
2543 เนเธอร์แลนด์
หมายเหตุ: ประเทศเม็กซิโกมีกฎหมายการสมรสบุคคลเพศเดียวกัน แต่กระทำ�
ได้เพียงบางเมืองเท่านั้น
ที่มา: Pew Research Centre http://www.pewforum.org/2017/08/08/
gay-marriage-around-the-world-2013/ Aug. 8, 2017

ไม่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย หรือ อาการทางจิตแต่อย่างใด
การขอเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเป็นเรื่องที่คนทั้งสองเพศสามารถ
ทำ�ได้ และจะช่วยเพิ่มจำ�นวนบุตรบุญธรรมอีกด้วย
สำ�หรับความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ กลุม่ ประเทศในเอเชียกลาง
และยูเรเซีย ส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วย ยกเว้น เติร์กเมนิสถาน
และอุซเบกิสถาน ที่ต่อต้านการแสดงออกในที่สาธารณะของ
บุคคลเพศเดียวกัน ความเกลียดชังยังคงมีอยู่และบ่อยครั้งที่
เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาอาชญากรรมกับบุคคลเพศทางเลือก
สำ�หรับกลุ่มประเทศที่เดินสายกลาง เช่น อาร์เมเนีย รัฐบาล
แสดงจุดยืนบนพืน้ ฐานของสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อ
หลี ก เลี่ ย งความรุ น แรงในประเด็ น เห็ น ต่ า งด้ ว ยการลงนาม
ในกฎบัตรสหประชาชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2554 กลุ่มประเทศใน
ตะวันออกกลางไม่มีกฎหมายรับรองสถานะบุคคลเพศทางเลือก
และการสมรสเพศเดียวกัน เช่น อิหร่าน มีกฎหมายกำ�หนดโทษ
สูงสุดด้วยการประหารชีวิต ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุผล
ทางการแพทย์ที่มีเอกสารรับรอง
กลุ่มประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
อินเดีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทย
ยังไม่มกี ฎหมายรองรับ สำ�หรับเวียดนามมีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้
มากกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค มีกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ โดดเด่น
หลายกลุ่มทำ�กิจกรรมผ่านสื่อสังคมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
ในเมืองศูนย์กลางเพื่อผลักดันกฎหมายรับรองสถานะ

การแสดงออกหลังรัฐบาลไต้หวันผ่านกฎหมาย
รูปจาก http://edition.cnn.com 2017/05/24

กรณีศึกษาไต้หวัน (ประเทศที่ 26) ไต้หวันเป็นประเทศแรก
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ รั ฐ บาลเพิ่ ง ผ่ า นกฎหมายการสมรสบุ ค คล
เพศเดียวกัน เมื่อสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา หลังจากใช้เวลา
แก้ ไขเป็นเวลา 2 ปี ไต้หวันมีประชากรราว 23 ล้านคน ได้ชอื่ ว่า
เป็นประเทศที่เปิดกว้างและปลอดภัยในระดับสูงสำ�หรับบุคคล
เพศทางเลือกที่จะอยู่หรือเป็นนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามเสียง
คัดค้านจากประชาชนที่ ไม่เห็นด้วยก็มาแรงเช่นกัน ผู้เดินขบวน
ประท้วงสวมเสื้อสีขาว จงใจให้เห็นความต่างระหว่างสีขาวและ
สีรุ้ง ไต้หวันนำ�หน้ากว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียด้านการ
เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิการสมรสบุคคลเพศเดียวกัน ส่วนหนึง่ เพราะ
เป็นสังคมทีม่ ลี กั ษณะพหุวฒ
ั นธรรมทีเ่ ปิดกว้างสำ�หรับการแสดง
ความคิดเห็น
ไต้หวันนำ�หน้าไปแล้วสำ�หรับภูมภิ าคเอเชีย ต้องรอดูการ
เคลื่อนไหวในประเทศอื่นๆ บ้าง
aaaaaaaaa
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ประเด็นทางประชากรและสังคม
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รัฐบาลกับการจัดการโรคอ้วน “เดินหน้า…หรือถอยหลัง”

งานวิจัยชี้ ภาครัฐมีนโยบายสร้างสภาพแวดล้อมทาง
งานวิจัยของ Phulkerd et al. (2016) ชี้ ให้เห็นว่า “ภาครัฐ
อาหารเพื่อลดโรคอ้วน โดยลดการเข้าถึงอาหารที่ ไม่ดีต่อ ยังคงตามหลังประเทศอื่นในการจัดการกับสภาพแวดล้อม
สุขภาพของคนไทย แต่... ความก้า วหน้าการดำ�เนินการ ทางอาหารเพื่อลดโรคอ้วน” มีอกี หลายนโยบายอาหารสำ�คัญๆ
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
ทีร่ ฐั ยังไม่ได้ด�ำ เนินการ เช่น การควบคุมการทำ�การตลาดอาหาร
ที่พ่งุ เป้าไปยังเด็ก การขึ้นภาษีอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลเสีย
ปั ญ หาน้ำ � หนั ก เกิ น ต่ อ สุ ข ภาพ และการจำ � กั ด ความหนาแน่ น หรื อ พื้ น ที่ ตั้ ง ของ
และโรคอ้วนเป็น “ปัญหา ร้านขายอาหารไม่ดีต่อสุขภาพ ขณะที่นโยบายที่ดำ�เนินการ
สุขภาพที่จัดการได้” และ อยู่ เช่น การติดฉลากโภชนาการ การให้บริการอาหารที่ดีต่อ
ทำ�สำ�เร็จมาแล้วในหลาย สุขภาพในโรงเรียน องค์กรรัฐและเอกชน และการส่งเสริมให้
ป ร ะ เ ท ศ แ ต่ สำ � ห รั บ ร้านค้าขายอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ยังไม่มีความก้าวหน้าชัดเจน
ประเทศไทย ปั ญ หานี้ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึง “ศักยภาพ” การทำ�งานของภาครัฐที่ยัง
ยังคงต้องแก้ ไขกันต่อไป ไม่เพียงพอต่อการจัดการปัญหาสุขภาพนี้
จากผลการสำ�รวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการ
งานวิจัยนี้ยังได้เชิญผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐ วิชาการ และ
ภาพประกอบจาก http://www.
ตรวจร่
า
งกาย
พ.ศ.
2539
ประชาสั
งคม มาอภิปรายปัญหา อุปสรรคของการทำ�งานของ
foodnavigator-usa.com/R-D/Don-t-taxmy-soda!-Study-shows-consumers-put- และ พ.ศ. 2557 พบว่า รัฐ และร่วมเสนอ “ชุ ด ข้ อ เสนอแนะหนึ่ ง เดี ยว” ที่รัฐต้อง
choice-first
คนไทยที่ มี น้ำ � หนั ก เกิ น เร่งดำ�เนินการ รวม 11 ข้อ ดังแสดงในภาพต่อไปนี้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สาเหตุ
สำ�คัญของปัญหา คือ
การ “ออก
พฤติ ก รรมการกิ น ที่
นโยบายดี ๆ ” มิ ไ ด้
ทำ�ร้ายสุขภาพตนเอง
ก า รั น ตี ถึ ง ค ว า ม
เช่ น การกิ น อาหาร
สำ�เร็จของรัฐในการ
และเครื่องดื่มทีม่ ไี ขมัน
แก้ ไขปั ญ หา แต่ รั ฐ
น้�ำ ตาล และโซเดียมสูง
ต้อง “นำ�นโยบายไป
ปฏิบัติ” ด้วย ภายใต้
จากปัจจัย “สภาพ
“ความร่วมมือจากทุก
แวดล้อมทางอาหาร”
ภาคส่วน” ถึงจะช่วย
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ส่งผล
ปูทางสู่ความสำ�เร็จ
ให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หานี้
ที่มา:
Phulkerd S, Vandevijvere
ยากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
S, Lawrence M,
ผู้ผลิตสร้างแรงจูงใจ
Tangcharoensathien
ด้วยสินค้าทีห่ ลากหลาย
V, Sacks G. Level of
implementation of
กำ � ห น ด ร า ค า ที่ ผู้ มี
best practice policies
รายได้ น้ อ ยสามารถ
for creatinghealthy
food environments:
ซื้อหาได้ และจำ�หน่าย
assessment by state and
สิ น ค้ า ผ่ า น ห ล า ย
non-state actors in Thailand. Public health nutrition 2016; 20(3): 381-90.
ช่ อ งทาง อี ก ทั้ ง การส่ ง เสริ ม การขายที่ ดึ ง ดู ด และกระตุ้ น ให้
ผู้บริโภคอยากซื้อสินค้ามากขึ้น
aaaaaaaaa
รัฐถือเป็นทัง้ “ผูส้ ร้างระบบ” ทีว่ างกฎระเบียบ เงื่อนไข ให้การ
จัดการปัญหาน้�ำ หนักเกินและโรคอ้วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็น “ผู้เล่นตัวจริง” ที่นำ�กฎระเบียบไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
จึงนำ�มาสู่คำ�ถามที่ว่า สิ่งที่รัฐดำ�เนินการอยู่บรรลุตามเป้าหมาย
เพียงใด และสิ่งที่รัฐต้องเร่งดำ�เนินการต่อไปคืออะไร?
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

กัญญา อภิพรชัยสกุล

kanya.app@mahidol.ac.th

Thai Family Matters :
กิจกรรมแทรกแซงสำ�หรับครอบครัวไทยในจังหวะสำ�คัญ (ตอน 1)

ครอบครัวเป็นหน่วยที่พ่อแม่ ผู้ปกครองมี โอกาสใกล้ชิดกับ
ลูกหลานมากที่สุด แต่สถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดปัญหาต่างๆ
กับเด็กและเยาวชนในครอบครัว เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่
การใช้สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ที่ ไม่เหมาะสม และปัญหา
ความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่น ปัจจัยที่ทำ�ให้ “พ่อแม่ผู้ปกครองใน
ครอบครัวไทย” ไม่พดู ไม่กล้าทีจ่ ะคุย หรือ ไม่รทู้ จี่ ะคุยอย่างไร กับ
ลูกหลานในปกครองของตน คือ การขาดความรู้ ขาดทักษะ หรือ
มีทัศนคติเชิงลบหากจะสอนเรื่องเพศกับลูกหลาน ประเทศไทย
จึงจำ�เป็นต้องหาวิธกี ารหรือแนวทางในการดำ�เนินงานเพื่อสร้าง
ให้สถาบันครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งขึ้น
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) โดยการประสานงาน
ของศูนย์การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในเด็กและเยาวชน
(Center for Children’s Social Protection Studies : CSPS)
มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ได้ เ ห็ น ความสำ � คั ญ ของสถาบั น
ครอบครัว จึงได้ ให้การสนับสนุนแก่สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดำ�เนินงานโครงการ “ครอบครัว
ไทยในจังหวะสำ�คัญต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน : การ
พัฒนาปรับปรุงและนำ�โครงการครอบครัวสำ�คัญไปประยุกต์
ใช้ ในระดับประเทศ” โดยใช้กจิ กรรมแทรกแซงสำ�หรับครอบครัว
Thai Family Matters เป็นกลไกในการดำ�เนินงานโครงการฯ
ซึง่ การทำ�กิจกรรมดังกล่าวในครอบครัวจะเปรียบเสมือนเป็นการ
ฉี ด วั ค ซี นป้ องกั นพฤติกรรมเสี่ย งต่า งๆ ที่จะเกิด กับเด็ก และ
เยาวชนในอนาคต
Thai Family Matters (TFM) คืออะไร?
Thai Family Matters (TFM) เป็นกิจกรรมแทรกแซงสำ�หรับ
ครอบครัว (Family based - intervention program) โดยมี
เป้ า หมายเพื่ อ สนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
ครอบครัวไทย ด้วยวิธีการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายใน
ครอบครัว เสริมสร้างทักษะการสื่อสารให้กับพ่อแม่ สร้างความ
ตระหนั ก ให้ กั บ พ่ อ แม่ / ผู้ ป กครองถึ ง พฤติ ก รรมเสี่ ย งของลู ก
สนับสนุนครอบครัวได้พัฒนากฎระเบียบของครอบครัวเกี่ยวกับ

การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด และพฤติกรรมทาง
เพศที่ ไม่เหมาะสมของลูกหลาน รวมถึงพัฒนาทักษะให้พ่อแม่/
ผู้ปกครองให้สามารถรับมือกับปัญหาพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์
ต่างๆ ของลูกหลานเมื่อเติบโตเป็นวัยรุ่นได้ ความเหมาะสมของ
ช่วงอายุลูกหลานที่จะดำ�เนินกิจกรรมดังกล่าว ควรอยู่ระหว่าง
13-14 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ยังสามารถที่จะสื่อสารถึงพฤติกรรม
เสีย่ งต่างๆ ได้ ซึง่ หากพ้นช่วงอายุนี้ ไป การพูดคุยสื่อสารในเรื่อง
ต่างๆ เหล่านี้ อาจเป็นไปได้ยาก
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการดำ � เนิ น กิ จ กรรม Thai Family
Matters (TFM)
ประกอบด้วย คู่มือ 5 เล่ม ที่มีเนื้อหาแตกต่างกันออกไป
คู่มือเล่มที่ 1 “ทำ�ไมครอบครัวจึงสำ�คัญ” คู่มือเล่มนี้จะทำ�ให้
ครอบครัวได้รเิ ริม่ ทีจ่ ะพูดคุยสื่อสารกัน ช่วยให้เห็นว่าเพราะอะไร
ครอบครัวจึงมีความสำ�คัญ คู่มือเล่มที่ 2 “ครอบครัว” จะช่วย
ให้ครอบครัวได้วางแผนการใช้เวลาว่างร่วมกัน รู้บทบาทหน้าที่
ของตนเอง เริ่มทำ�กิจกรรมในการทำ�ความดีต่อกัน คู่มือเล่มที่ 3
“เหล้า ยาเสพติด บุหรี่” จะช่วยให้ครอบครัวได้พูดคุยเกี่ยวกับ
แนวทางในการป้องกันเรื่องของสารเสพติดชนิดต่างๆ โดยการ
ตั้งกฎระเบียบของครอบครัวกันขึ้นมาเอง คู่มือเล่มที่ 4 “แฟน
เพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่น” จะช่วยให้ครอบครัวได้พูดคุยเกี่ยวกับ
แนวทางในการป้องกันเรื่องของความสัมพันธ์แบบคูร่ กั พร้อมทัง้
ตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ คู่มือเล่มที่ 5 “อิทธิพล
ภายนอกทีม่ ผี ลต่อครอบครัวไทย” จะช่วยให้ครอบครัวได้พดู คุย
เกี่ยวกับแนวทางในการกำ�จัดอิทธิพลของสื่อ และอิทธิพลของ
เพื่อน ทำ�ให้ลูกหลานสามารถต้านทานแรงกดดันจากอิทธิพล
ภายนอกต่างๆ ได้
สำ�หรับวิธนี �ำ เครื่องมือของ TFM ทัง้ 5 เล่มไปใช้ เป็นอย่างไร
ภายหลังจากดำ�เนินกิจกรรมไปแล้วได้ผลลัพธ์เช่นไร เวทีวจิ ยั นีจ้ ะ
ได้นำ�มาเสนอในฉบับต่อไป
aaaaaaaaa
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ปราโมทย์ ประสาทกุล
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เรามาทำ� “ชีวเจตน์” กันดี ไหม?

เมื่อวันก่อน (29 สิงหาคม 2560) สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั หรือ สกว. ส่งทีมงานมาถ่ายทำ�วีดทิ ศั น์เกีย่ วกับโครงการ
ศึกษาวิจัยที่ สกว. สนับสนุน เพื่อนําไปเผยแพร่ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ผมในฐานะหัวหน้า “โครงการศึกษาศตวรรษิกชน
คนร้อยปี ในประเทศไทย” ซึ่งจบโครงการไปแล้วในปี 2559
ได้ทำ�หน้าที่เป็นผู้ ให้ข้อมูลในเรื่องนี้
ผู้สูงอายุวัยปลาย
คิดย้อนหลังไปในอดีตเมื่อหลายปีก่อน ผมเริ่มสนใจเรื่อง
ผู้สูงอายุอย่างจริงจัง แต่ผู้สูงอายุทั่วๆ ไป ที่หมายถึงคนที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ก็ดูยังแข็งแรง กระฉับกระเฉง
ไม่ต่างจากคนหนุม่ สาวหรือคนวัยกลางคนสักเท่าไร ผมจึงเล็งไป
ที่กลุ่มคนที่มีอายุสูงมากๆ ที่เรียกว่า “ผู้สูงอายุวัยปลาย” หรือ
คนที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ภาษาอังกฤษเรียกว่า the oldest
old ผมเคยแปลเป็นไทยว่า “ผู้อายุสูงสุด” แต่ฟังดูแปร่งๆ
ตอนหลังจึงมาใช้คำ�ว่าผู้สูงอายุวัยปลาย ซึ่งก็ฟังรื่นหูดีกว่า
โดยเฉพาะเมื่อจําแนกผู้สูงอายุตามช่วงวัยกลุ่มอื่นๆ “ผู้สูงอายุ
วัยต้น” (the young old อายุ 60 – 69 ปี) “ผู้สูงอายุวัยกลาง”
(the medium old อายุ 70 – 79 ปี) คำ�ว่า “ผู้สูงอายุวัยปลาย”
ก็ฟังดูเข้าชุดกันดี

ผู้สูงอายุวัยปลาย เป็นกลุ่มคนที่อยู่ ในช่วงสุดท้ายของชีวิต
คนกลุ่มนี้กําลังเพิ่มขึ้นอย่างเร็วมาก ในขณะที่ประชากรไทย
ทั้งหมดกําลังเพิ่มช้าลงๆ เดี๋ยวนี้ประชากรไทยเพิ่มขึ้นด้วยอัตรา
ปีละ 0.5% แต่ประชากรสูงอายุวัยปลายกลับเพิ่มขึ้นด้วยอัตรา
เกือบ 10% ต่อปี ลองคิดดูนะครับ เมื่อ 20 ปีก่อนประเทศไทยมี
คนอายุ 80 ปีขึ้นไปเพียง 4 แสน 5 หมื่นคน แต่ปัจจุบัน มีคนที่
อยู่ในช่วงวัยปลายนี้ประมาณ 1 ล้าน 5 แสนคน ประมาณว่าใน
อีก 20 ปีขา้ งหน้า ประเทศไทยจะมีผสู้ งู อายุวยั ปลายมากถึงเกือบ
4 ล้านคน (ไม่แน่ใจว่าผมจะยังมีชวี ติ เป็นหนึง่ ในจำ�นวนนีห้ รือเปล่า)

ได้ตรวจสอบเพื่อหาคําตอบว่า คนอายุรอ้ ยปีทมี่ ชี อื่ อยู่ในทะเบียน
ราษฎรยังมีชีวิตหรือมีตัวตนจริงๆ ในพื้นที่ตัวอย่างอยู่สักกี่คน
พวกเราพบว่าคนอายุ 100 ปีขึ้นไป ตามทะเบียนส่วนใหญ่มีแต่
ชื่อ แต่หาตัวตนไม่พบแล้ว เราพบว่าคนร้อยปีตามทะเบียนที่ยัง
มีตัวตนอยู่ในช่วงเวลาที่เราสํารวจมีเพียงประมาณ 10% เท่านัน้
เราจึงประมาณว่าในปี 2558 ประเทศไทยมีศตวรรษิกชนอยู่ราว
2,900 คนเท่านั้น ในจํานวนคนร้อยปีตามทะเบียนที่ยังมีชีวิตอยู่
เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 3 เท่า คือ มีคนร้อยปีชายราว 700 คน
และคนร้อยปีหญิงราว 2,200 คน
พวกเราเดินทางไปพบคนร้อยปีตามทะเบียนที่ยังมีชีวิตอยู่
ในพื้นที่ตัวอย่าง ผมถือว่าตัวเองโชคดีที่มี โอกาสพบคนร้อยปี
หลายสิบคนในปีที่ทําการศึกษาโครงการนี้ ผมชอบคุยกับคุณตา
คุณยายเกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กและเมื่อยังเป็นหนุ่มสาว อยากรู้
เรื่องการแต่งงานและการมีลูก แต่ก็คุยได้กับบางคนเท่านั้น
คนร้อยปีสว่ นใหญ่ไม่อยู่ในสภาพทีจ่ ะเล่าเรื่องราวสนุกๆ ให้พวกเรา
ฟังเสียแล้ว สําหรับคนร้อยปีที่ ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวใน
รายละเอียดได้เราก็จะถามลูกหลาน ข้อมูลเหล่านีจ้ ะทาํ ให้เราพอ
จะประเมินได้ว่า คนร้อยปีคนนั้นน่าจะมีอายุถึงร้อยปีจริงหรือไม่
เราถามเรื่องความรัก การเจอเนื้อคู่ อายุเมื่อแต่งงาน อายุเมื่อ
มีลูกทุกคน ข้อมูลเหล่านี้ทําให้เราพอจะประมาณได้ว่า คุณตา
คุณยายท่านนัน้ น่าจะมีอายุถงึ 100 ปีจริงหรือไม่ เช่น ลูกคนแรก
ของคุณยายมีอายุ 60 ปี ก็ทาํ ให้เราพอจะนึกภาพออกว่าคุณยาย
มีลกู คนแรกเมื่ออายุมากถึง 40 ปี คนไทยสมัยก่อน น่าจะแต่งงาน
เมื่ออายุไม่มากนัก ผู้หญิงไทยเมื่อร้อยปีก่อนจะแต่งงานช้าและ
มีลูกคนแรกเมื่ออายุมากขนาดนั้นเป็นไปได้หรือไม่ หรือคุณยาย
คนหนึ่งมีลูกคนสุดท้องอายุเพียง 50 ปี ก็เท่ากับว่าคุณยายมีลูก
คนสุดท้องเมื่ออายุราว 50 ปีอย่างนี้ก็ ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่แม่จะ
มีอายุถึง 100 ปี

เราพบว่าคนร้อยปีมากกว่าครึ่งที่อายุตามทะเบียนไม่น่าจะ
ถูกต้อง คืออายุไม่น่าจะถึง 100 ปี ปีเกิดที่บันทึกไว้ ในทะเบียน
ศตวรรษิกชน คนร้อยปี
ของหลายคนน่าจะผิดไปเป็นรอบ 12 ปีนักษัตร คุณตาคุณยาย
หลายคนถ้าเอา 12 ลบออกจากอายุตามทะเบียน ก็น่าจะใกล้
คนที่มีอายุสูงสุดในกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายยิ่งน่าสนใจ คนที่ เคียงกับความเป็นจริงมากกว่า
มีอายุ 100 ปีข้ึนไปที่ผมประดิษฐ์คําเรียกว่า “ศตวรรษิกชน”
ให้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า centenarian เหตุผลที่ผมนําภาษา
อายุ 100 ปีดีจริงหรือ
สันสกฤตมาใช้เรียก “คนร้อยปี” ว่าศตวรรษิกชนก็เพื่อเสริมให้
คนกลุ่มนี้มีสง่าราศี สมกับที่มีอายุยืนยาวเป็นพิเศษเกินกว่า
เพื่อนคนหนึง่ ถามผมว่า ผมคุยกับคนอายุรอ้ ยกว่าปีมาหลายคน
อายุขัยปกติของมนุษย์ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 100 ปี
คงได้รู้เรื่องราวในอดีต ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสังคมไทยเมื่อ
ร้อยปีก่อนมากสินะ... ผมอธิบายให้เพื่อนฟังว่า ผมไม่เคยหวัง
ถามว่าปัจจุบันนีป้ ระเทศไทยมีศตวรรษิกชนอยูก่ ค่ี น งานวิจัย ที่จะได้ข้อมูลมากมายอะไรนักจากการสนทนากับคนร้อยปี เรา
ของพวกเราได้ พ ยายามตอบคํ า ถามนี้ ถ้ า ดู ข้ อ มู ล ทะเบี ย น สามารถมองเห็นสภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนไทยเมื่อศตวรรษ
ราษฎรของกระทรวงมหาดไทยในปี 2558 มีคนอายุ 100 ปีขน้ึ ไป ก่อนจากการอ่านหนังสือที่มีผู้เขียนไว้เป็นจํานวนมาก มีรูปถ่าย
ในประเทศไทยประมาณ 29,000 คน งานศึกษาของพวกเรา บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และภาพคนไทยในอดีต เรื่องเล่าประวัติ
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ชีวติ ของบุคคลสาํ คัญบางคน วัตถุพยานหลักฐานทีเ่ ป็นเครื่องใช้
เครื่องประดับ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ เหล่านี้ ทําให้เรามีข้อมูล
เกี่ยวกับคนไทยในอดีตเมื่อร้อยปีก่อนพอสมควร บางครั้งผม
โชคดีที่ ได้พบคนร้อยปีที่ยังมีความทรงจําดี เราก็คุยกับท่านได้
สนุก ท่านมีโอกาสได้รอื้ ฟืน้ ความหลัง เราก็มีโอกาสได้ฟงั เรื่องราว
ในอดีตทีน่ า่ ตื่นเต้นโดยมีผแู้ สดงเอกในเรื่องตัวเป็นผูค้ ยุ ให้เราฟัง

ทั้งชายและหญิงหลายคนว่าทำ�ไมอายุยืนถึงร้อยปี ได้คำ�ตอบ
คล้ า ยกั น ว่ า “ก็ มั น ยั ง ไม่ ต ายสั ก ที นี่ ” ผมเคยเห็ น ผู้ สู ง อายุ
วัยปลายคนหนึ่งเจ็บป่วยมาก บ่นอยากตายเพื่อให้พ้นความทุกข์
ทรมาน แต่ก็ ไม่รู้จะตายอย่างไรให้สมอยาก จึงต้องมีชีวิตอยู่
ต่อไปจนกระทัง่ หายป่วยและอยูม่ าจนถึงวันนี้ ผูส้ งู อายุหลายคน
อยู่ ในสภาพติดเตียง เหมือนคนนอนหลับที่ ไม่มีความรู้สึกใดๆ
เพราะสมองไม่ทํางานแล้ว มีแต่ลมหายใจที่ยังมีอยู่เพราะเครื่อง
เวลาพวกเรานัดพบกับคนร้อยปี เรามักได้พบกับลูกหลาน ช่วยหายใจ แต่ลูกหลานญาติพี่น้องก็ยังไม่ปล่อยให้ตาย
หลายๆ คน ของท่านทีม่ าอยูก่ นั พร้อมหน้า เราจะรูส้ กึ ได้ถงึ ความรัก
ทีล่ กู หลานมีตอ่ คุณตาคุณยายหรือคุณทวด ศตวรรษิกชนคนร้อยปี
เดี๋ ย วนี้ แ นวคิ ด เรื่ อ งการทํ า เอกสาร “ชี ว เจตน์ ” หรื อ ที่
เป็นความภูมิใจของลูกหลาน เป็นศักดิ์ศรีของครอบครัวโดย ภาษาอังกฤษเรียก living will กำ�ลังได้รับความสนใจมากขึ้น
เฉพาะ หากคนร้อยปีท่านนั้นยังมีสุขภาพดี
เรื่อยๆ เอกสารนี้ บุคคลทำ�ขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของตนเป็น
ลายลักษณ์อักษรว่า ไม่ขอการรับการรักษาทางการแพทย์เมื่อ
เมื่อผมเขียนวลีที่ว่า “หากคนร้อยปีท่านนั้นยังมีสุขภาพดี” ตนเองอยู่ ในสภาพที่หมดทางรักษาให้อาการเจ็บป่วยดีขึ้นแล้ว
ก็ทำ�ให้อดคิดถึงอีกมุมหนึ่งไม่ได้ ใช่ว่าคนร้อยปีท่ผี มไปพบทุกคน และตนเองก็ ไม่สามารถตัดสินใจอย่างไรต่อไป จึงแสดงเจตนา
จะมีสุขภาพดี หลายคนหรืออาจจะมากกว่าครึ่งของคนร้อยปี ไว้ล่วงหน้าว่า เมื่อถึงระยะเวลาสุดท้ายที่ตนอยู่ในสภาพเช่นนั้น
ที่ ไปพบมีสุขภาพที่อาจเรียกได้ว่าไม่ค่อยดีนัก หลายคนความ ขอไม่รบั การรักษาทางการแพทย์เพื่อยืดชีวติ ของตนไว้ จงปล่อย
จํ า เสื่ อ มถอยลงตามวั ย จํ า ลู ก หลานไม่ ไ ด้ มี อ าการหลงลื ม ให้ตนจากไปตามธรรมชาติ ผมยังไม่ได้ทําเอกสารฉบับนี้ แต่เห็น
ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการได้ยิน อายุมากเข้าก็กลายเป็นคน ด้วยที่จะไม่มีการยื้อชีวิตของคนไว้ด้วยท่อสายยางต่างๆ ถึงยัง
หูหนักไป หลายครั้งที่เราต้องใช้ล่าม (ลูกหลานหรือผู้ดูแล) ไม่ได้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ผมก็ ได้บอกคนรอบข้างและ
พูดเสียงดังข้างหูให้ท่านได้ยิน เราพบว่าคนร้อยปีมักจะมีปัญหา บอกใครต่อใครว่า ผมต้องการเช่นนั้น
เรื่องสายตา สายตาพร่ามัว หรือฝ้าฟาง มีบางรายสายตาถึงขั้น
บอดสนิท การเคลื่อนไหวเป็นอีกปัญหาหนึง่ ทีพ่ บมากในคนร้อยปี
ไม่นับคนที่นอนติดเตียง คนร้อยปีที่ยังสามารถลุกยืนและเดินได้
เองมีไม่มากนัก หลายคนเคลื่อนไหวไปมาภายในบ้านด้วยการ
กระเถิบกระถัดไป
“หากคนร้อยปีท่านนั้นยังมีสุขภาพดี” ผมไม่ได้หมายความว่า
ท่านนั้นจะต้องมีความทรงจำ�ที่ดีพอสมควร ยังสามารถช่วย
ตัวเองได้ ในการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆ เช่น การอาบน้� 
ำ แต่งตัว
รับประทานอาหารได้เอง เข้าห้องน้ำ�ขับถ่ายได้เอง หรือยังเดิน
เหินไปมาภายในบ้านได้เอง เมื่อสังขารคนเราอยูม่ านานถึงร้อยปี
แล้วย่อมเสื่อมโทรมไปตามสภาพ เกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่
ตามลําพังโดยไม่มีคนดูแลช่วยเหลือ ที่จริง ถ้าไม่ถึงขนาดต้อง
นอนติดเตียง ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำ�  และยังมีความทรงจําดี
พอสมควร ผมก็อยากจะเรียกว่าคนร้อยปีท่านนั้นว่ามีสุขภาพ
ดีแล้ว แต่... คนร้อยปีที่มีสุขภาพดีแค่เพียงมาตรฐานของผม
ก็น่าจะมีไม่ถึงครึ่งของคนร้อยปีที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมด

รูปจาก
http://oknation.nationtv.tv/blog/bypunnee/2009/09/10/entry-1

เรามาทำ� “ชีวเจตน์” กันดีไหม

ผมไม่อยากอยู่ถึงร้อยปีหรอกครับ อายุเท่าไรก็ ได้ แต่ขอให้
เท่าที่เคยคุยกับเพื่อนๆ พี่ๆ ในวัยสูงอายุด้วยกัน ผมสรุป ตายอย่างมีศักดิ์ศรีก็แล้วกัน
ได้ โดยไม่ต้องสาธยายให้มากความ ทุกคนไม่อยากตาย แต่ก็ ไม่
aaaaaaaaa
อยากอยู่ในสภาพทีห่ มดศักดิศ์ รี ผมได้ฟงั พีๆ่ เพื่อนๆ พูดเป็นเสียง
เดียวกันว่า ถ้าให้มีอายุยืนถึง 100 ปี ได้ชื่อว่าเป็นศตวรรษิกชน
แต่ต้องนอนเป็นผักอยู่ ในเตียง หล่อเลี้ยงชีวิตผ่านสายระโยง
ระยาง สายท่อช่วยหายใจ ให้อาหารทางสายยาง ขับถ่ายผ่านทาง
สายยาง อย่างนีท้ กุ คนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “ขอตายดีกว่า”
แต่บางครั้ง เมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง เราอาจจะตกอยู่ ในสภาพ
“อยากอยูก่ อ็ ยูไ่ ม่ได้ อยากตายก็ตายไม่ได้” ผมเคยถามคนร้อยปี
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

ช้าง

ช้างเป็นสัตว์บกที่ ใหญ่และมีน้ำ�หนักมากที่สุดในโลก ถึงแม้
ช้างจะตัวใหญ่และแข็งแรง แต่ก็เป็นสัตว์ที่นุ่มนวล ฉลาดและ
จงรักภักดี ช้างจึงไม่ค่อยจะต่อสู้กัน แม้ ในเวลาที่ต้องป้องกันตัว
ช้างจะวิ่งเข้าใส่ศัตรูแต่จะหันหลังกลับในวินาทีสุดท้าย เพราะ
ช้างตัวใหญ่และอยูร่ ว่ มกันเป็นโขลง ช้างส่วนใหญ่จงึ มีชวี ติ อยูจ่ น
สิ้นอายุขัย (ราว 60–70 ปี) โดยไม่ถูกสัตว์อื่นจับกินเป็นอาหาร
อย่างไรก็ตาม ช้างกลับถูกมนุษย์ฆา่ เพื่อเอางา จนใกล้สญ
ู พันธุ์
ทำ�ให้ตอ้ งอยู่ในบัญชีสตั ว์คมุ้ ครองของสหภาพนานาชาติเพื่อการ
อนุรกั ษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union
for Conservation of Nature and Natural Resources: IUCN)
และเมื่อ พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) เกือบทุกประเทศในโลกได้ตกลง
ร่วมกันที่จะไม่ค้าขายงาช้าง
แต่กอ่ นช้างมีหลายชนิดกระจายกันอยู่ทั่วโลก ยกเว้นในทวีป
ออสเตรเลีย ปัจจุบันช้างเหลืออยู่ 2 ชนิดคือ ช้างแอฟริกาและ
ช้างเอเชีย (หรือช้างอินเดีย) ช้างแอฟริกาตัวใหญ่กว่าช้างเอเชีย
และมีข้อแตกต่างกันคือ หลังของช้างแอฟริกาจะเว้าลงตรง
กลาง ส่วนหลังของช้างเอเชียจะนูนขึ้น หัวช้างแอฟริกามี โหนก
เดียว แต่หัวช้างเอเชียมี 2 โหนก สำ�หรับความแตกต่างที่เห็น
ได้ชัดเจนคือ หูของช้างแอฟริกาจะใหญ่กว่า และมีรูปร่างคล้าย
ทวีปแอฟริกา ส่วนหูของช้างเอเชียจะเล็ก และมีรูปร่างคล้าย
ประเทศอินเดีย (ดังรูป)

ช้างแอฟริกา

ช้างเอเชีย

ช้างเป็นสัตว์กินพืช อาหารของช้างได้แก่ หญ้า ใบไม้ กิ่งไม้
เปลือกไม้ หน่อไม้ รากไม้ ดอกไม้ และผลไม้ เพราะขนาดที่ใหญ่โต
ทำ�ให้ช้างต้องกินอาหารทั้งกลางวันและกลางคืน โดยแต่ละวัน
อาจกินมากถึง 200 กิโลกรัม
ช้างมีฟัน 6 ชุด ชุดละ 4 ซี่ โดยฟันชุดใหม่จะเกิดขึ้นแทนที่
ชุดเก่า ที่กร่อนลงจากการเคี้ยว ช้างจะมีฟันชุดสุดท้ายเมื่ออายุ
ราว 40 ปี เมื่อฟันกร่อนจนถึงราก ช้างก็ไม่สามารถเคีย้ วอาหารได้
และจะตายจากการขาดอาหาร
งาช้างก็คือ ฟันบนที่ยื่นออกมา ช้างแอฟริกาทั้งตัวผู้และ
ตัวเมียจะมีงา แต่ช้างเอเชียจะมีงาเฉพาะตัวผู้เท่านั้น ส่วนตัว
เมียจะมีงาเล็กมากหรือไม่มเี ลย ช้างใช้งาเพื่อป้องกันตนเอง และ
หาอาหาร ได้แก่ ขุดหาน้ำ�  เกลือ รากไม้ หรือใช้ขูดเปลือกไม้
ออกจากต้นไม้
งวงช้างเป็นทั้งริมฝีปากบนและจมูก แต่ยังทำ�หน้าที่เหมือน
แขนและมือด้วย ช้างใช้งวงเพื่อหายใจ ดมกลิ่นด้วยการโบกงวง

ไปมาในอากาศ ช้างสามารถได้กลิ่นมนุษย์ ไกลถึง 1.6 กิโลเมตร
นอกจากนั้นใช้งวงส่งเสียง ดื่มน้ำ�  อาบน้ำ�  จับอาหารใส่ปาก
ยกสิง่ ของ ปัดแมลง และใช้ทกั ทายช้างตัวอื่น งวงช้างไม่มกี ระดูก
แต่มกี ล้ามเนือ้ และเอ็นมากกว่า 100,000 หน่วย จึงแข็งแรงมาก
ถึงขนาดสามารถถอนต้นไม้ ได้ทั้งต้น ในขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่น
จนสามารถใช้ทำ�งานที่ละเอียดอ่อน เช่น หยิบยอดหญ้า หรือ
เก็บเหรียญขนาดเล็ก เป็นต้น
ช้างมีสายตาสั้น มองเห็นได้ ไม่ไกลและไม่สามารถมองไป
ข้างหลังได้ ทำ�ให้ต้องอาศัยประสาทส่วนอื่น ได้แก่ กลิ่น เสียง
และสัมผัส
หูที่มีขนาดใหญ่ของช้างทำ�ให้มีความไวต่อเสียง นอกจากนี้
หูยังทำ�หน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายอีกด้วย โดยหลังใบหู
จะมี เ ส้ น เลื อ ดขนาดเล็ ก หลายพั น เส้ น เพื่ อ ทำ � หน้ า ที่ ร ะบาย
ความร้อน ช้างจะโบกหูไปมาเพื่อช่วยให้ร่างกายเย็นลง
ช้างสัมผัสด้วยปลายงวงซึ่งมีปุ่มยื่นออกมาเหมือนนิ้ว โดย
ช้างแอฟริกามี 2 นิ้ว แต่ช้างเอเชียมีเพียงนิ้วเดียว ประสาทที่
ปลายงวงมีความไวเป็นพิเศษ ทำ�ให้ช้างรู้รูปร่าง ขนาด ลักษณะ
พื้นผิว และอุณหภูมิของวัตถุที่สัมผัสได้
ช้างตัวเมียและลูกช้างจะอยู่รวมกันเป็นโขลง มีตั้งแต่ 8 ถึง
100 ตัว หัวหน้าโขลงเป็นช้างตัวเมียที่มีอายุมากที่สุด ซึ่งจะเป็น
ผู้ตัดสินใจในการเดินทาง เพื่อแสวงหาอาหารและน้ำ� โดยอาศัย
ความรู้ที่ ได้สะสมมาตลอดชีวิต ก่อนที่หัวหน้าโขลงจะเสียชีวิต
ความรู้ทั้งหมดนี้ ก็จะถูกถ่ายทอดให้กับช้างตัวเมียที่มีอายุถัดไป
ช้างตัวผูส้ ว่ นใหญ่จะอยูต่ ามลำ�พัง หรือไม่กอ็ ยูเ่ ป็นกลุม่ กับช้าง
ตัวผูด้ ว้ ยกัน โดยช้างตัวผูก้ บั ช้างตัวเมียจะมาพบกันเพื่อผสมพันธุ์
เท่านั้น ช้างตัวเมียจะตกลูกครั้งละ 1 ตัว ทุกๆ 4–5 ปี และจะใช้
เวลาตั้งครรภ์นานถึง 22 เดือน
ลูกช้างจะดูดนมแม่ดว้ ยปากจนถึงอายุ 6 ปี แต่เริม่ กินอาหาร
อื่นเมื่ออายุ 6 เดือน ลูกช้างตัวผูจ้ ะอยูก่ บั แม่จนถึงอายุ 10 ปี และ
จะอยู่ในโขลงจนถึงอายุ 12–14 ปี จึงออกไปจากโขลง ในขณะที่
ลูกช้างตัวเมียจะอยู่กับแม่นานกว่านั้น โดยในระหว่างนี้ก็จะช่วย
ดูแลลูกช้างที่เล็กกว่าด้วย และจะอยู่ ในโขลงตลอดชีวิต
ช้างถูกมนุษย์ ใช้งานมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาล ส่วนใหญ่
ถูกจับมาจากป่าเมื่อมีอายุระหว่าง 10–20 ปี มนุษย์ ได้ ใช้ช้าง
ในการสงคราม ชักลาก จัดแสดงในสวนสัตว์ และแสดงละคร
สัตว์ ปัจจุบันช้างถูกใช้ ในกิจการท่องเที่ยวอีกด้วย
เมื่ อ พ.ศ. 2545 รางวั ล อี ก โนเบล สาขาคณิ ต ศาสตร์
ได้มอบให้แก่นักวิจัยชาวอินเดีย 2 คน (K.P. Sreekumar และ
G. Nirmalan) ที่ ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง การคาดประมาณ
เนื้อที่ทั้งหมดของหนังช้างอินเดีย
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำ�ให้ขำ� แล้วจึงได้คิด
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.ac.th

การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมสูงอายุ ในด้านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้เป้าหมายที่ 3 “ชีวิตที่
มีสขุ ภาพดีและสุขภาวะของทุกคนในทุกช่วงวัย” เล็งเห็นถึงความ
สำ�คัญของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน จึงได้กำ�หนดเป้าหมายย่อยในเรื่องการผลิต พัฒนา
อบรม และธำ�รงบุคลากรทางสุขภาพ โดยให้ความสำ�คัญเป็น
พิเศษในประเทศกำ�ลังพัฒนา
ในสังคมที่สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น
การมีกำ�ลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เพียงพอสำ�หรับ
ความต้ อ งการเป็ น ประเด็ น สำ � คั ญ ที่ ต้ อ งเตรี ย มตั ว วางแผน
การขาดแคลนบุคลากรทางสุขภาพสามารถสร้างความสัน่ คลอน
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไม่น้อย โดยทั่วไปแล้ว การที่สังคม
มีสัดส่วนผู้สูงอายุมาก หมายถึงความต้องการบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขจะเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย ในขณะทีส่ ดั ส่วน
ประชากรที่จะมาเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
จะลดลง ดังนั้น หากมองเห็นแนวโน้มในอนาคตแล้วว่าอาจมี
การขาดแคลนบุคลากรทางสุขภาพ การเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ
น่าจะช่วยลดระดับการขาดแคลนได้
ประเทศญีป่ นุ่ ได้ชอื่ ว่าเป็นประเทศที่ “สูงอายุ” มากเป็นอันดับ
ต้นของโลก กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของ
ญี่ปุ่นได้ทำ�การประมาณการความต้องการด้านบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข เปรียบเทียบกับการผลิตบุคลากร
เหล่านี้ ในประเทศ พบว่าสถานการณ์ของญี่ปุ่นน่ากังวลเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นกำ�ลังประสบกับการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสาขาวิชาพยาบาล ที่พบว่าใน พ.ศ. 2568 ญี่ปุ่น
อาจขาดแคลนพยาบาลถึง 380,000 คน
ญี่ปุ่นได้มีมาตรการในการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนนี้
มาแล้วระยะหนึ่ง เช่น การรับพยาบาลวิชาชีพและผู้ดูแลจาก
ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ผ่านการตกลง
ทวิภาคี อย่างไรก็ตาม การนำ�เข้าพยาบาลจากประเทศเหล่านี้
ในทางปฏิบตั ยิ งั เป็นไปได้ยาก เนื่องจากญีป่ นุ่ ได้ก�ำ หนดกฎเกณฑ์
ต่างๆ ไว้สูง ไม่ว่าจะเป็นการผ่านข้อสอบเดียวกับพยาบาลและ
ผู้ดูแลชาวญี่ปุ่น หรือข้อกำ�หนดในเรื่องการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น
ที่ ต้ อ งมี ค วามเชี่ ย วชาญใกล้ เ คี ย งกั บ ชาวญี่ ปุ่ น เลยที เ ดี ย ว
ด้วยเหตุนี้ พยาบาลต่างชาติที่จะผ่านข้อกำ�หนดเหล่านี้จึงมี

สัดส่วนน้อยมาก ใน พ.ศ. 2557 มีพยาบาลจากอินโดนีเซียเพียง
ร้อยละ 20 ที่ผ่านข้อกำ�หนดของญี่ปุ่น ในขณะที่อีกร้อยละ 80
ต้องถูกส่งกลับบ้าน ทีผ่ า่ นมาการนำ�เข้าพยาบาลจากต่างประเทศ
จึงยังคงห่างไกลกับความต้องการของชาวญี่ปุ่น
รัฐบาลญีป่ นุ่ ตระหนักดีถงึ ปัญหานี้ จึงได้พยายามปรับเปลีย่ น
นโยบายในการรับพยาบาลต่างชาติ โดยเมื่อปลายปี 2559 ญีป่ นุ่
ผ่อนปรนให้พยาบาลวิชาชีพจากประเทศอื่นๆ สามารถเข้ามา
ทำ�งานได้ เป็นการเปิดโอกาสและตลาดให้กว้างขึ้น โดยหวังว่า
จะมีจำ�นวนพยาบาลวิชาชีพและผู้ดูแลเข้ามาทำ�งานในประเทศ
ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อาชีพพยาบาลจะได้รับการบรรจุอยู่ ใน
กลุ่มอาชีพที่สามารถขอมีถิ่นที่อยู่ระยะยาวได้ ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการช่วยลดอุปสรรคในการย้ายถิ่นของชาวต่างชาติแล้ว
ยังช่วยในเรื่องการสั่งสมทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย
ถึงแม้ญี่ปุ่นจะผ่อนปรนข้อกำ�หนดต่างๆ เพื่ออำ�นวยความ
สะดวกให้แก่คนต่างชาติในการเข้ามาเป็นพยาบาลหรือผู้ช่วย
ดู แ ลมากขึ้ น แต่ จำ � นวนที่ จ ะเข้ า มาช่ ว ยบรรเทาปั ญ หาการ
ขาดแคลนยังคงไม่เพียงพออยู่ดี ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีคนญี่ปุ่น
ส่วนหนึ่งที่รู้สึกต่อต้านกับการมีพยาบาลหรือผู้ดูแลชาวต่างชาติ
ดังนั้น ประเทศญี่ปุ่นจำ�เป็นต้องพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ที่จะ
ช่วยเติมเต็มความต้องการด้านบุคลากรสุขภาพควบคู่ไปด้วย
ซึ่งขณะนี้หุ่นยนต์ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่คนญี่ปุ่นสนใจ
แต่หนุ่ ยนต์ยงั มีขอ้ จำ�กัดอยูม่ าก ไม่วา่ จะเป็นความนุม่ นวลในการ
ดูแล หรือการตอบสนองทางอารมณ์ ทำ�ให้หนุ่ ยนต์ยงั ไม่สามารถ
ทดแทนการดูแลจากคน (ถึงแม้จะเป็นคนต่างชาติ) ได้
สำ�หรับประเทศไทย สถานการณ์การขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขไม่รุนแรงเท่าญี่ปุ่น การคาด
ประมาณความต้ อ งการและจำ � นวนกำ � ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพใน
อีก 10 ปีข้างหน้า แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีจำ�นวน
แพทย์และทันตแพทย์เพียงพอกับความต้องการ1 แต่มีแนวโน้ม
จะขาดพยาบาลราว 1,200 – 57,000 คน2 และอาจมี โอกาส
ขาดเภสัชกร อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีจำ�นวน
แพทย์และทันตแพทย์เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตอัน
ใกล้นี้ ปัญหาของประเทศไทยอยู่ที่การกระจายตัวของบุคลากร
ด้านสุขภาพที่กระจุกตัวอยู่ ในเมืองใหญ่ ทำ�ให้ ในพื้นที่ห่างไกล
ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ดังนั้น ประเทศไทย
จำ � เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข เพื่ อ พั ฒ นาเรื่ อ งการ
กระจายตัวของบุคลากรทางสุขภาพ และที่สำ�คัญ การผลิต
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลักษณะประชากรที่เปลี่ยน
ไป เพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดีและสุขภาวะของทุกคนในทุกช่วงวัย
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1

อาจมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ในอนาคตที่จะส่งผลต่อความต้องการบุคลากรทาง
สุขภาพได้ เช่น นโยบายการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น medical hub อาจทำ�ให้ความต้องการ
บุคลากรทางสุขภาพสูงกว่าที่คาดประมาณไว้ ได้
2
โครงการสุขภาพคนไทย. 2560. สุขภาพคนไทยกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน. สุขภาพคนไทย
2560 (หน้า 101). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

“เกษียณอย่างไร...ให้สุขใจ”

“เกษียณ” แปลว่า สิ้นไป ทางราชการใช้คำ�  “เกษียณอายุ”
ว่าหมายถึง ครบกำ�หนดอายุรับราชการ หรือสิ้นกำ�หนดเวลา
รับราชการ ตาม พรบ. บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
มาตรา 13 “บำ�เหน็จบำ�นาญเหตุสูงอายุนั้นให้แก่ข้าราชการ
ผู้มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว”
ปัจจุบัน คนอายุ 60 ปี ยังแข็งแรงและยังสามารถมีชีวิตอยู่
ต่อไปโดยเฉลี่ยอีก 20 กว่าปี การดำ�รงชีวิตภายหลังเกษียณให้
ราบรื่นมีความสุข ผู้เกษียณต้องใส่ ใจกับสุขภาพ หมั่นสังเกต
สัญญาณเตือนต่างๆ เช่น อาการปวดหัวเป็นประจำ� นอนไม่หลับ
น้�ำ หนักเพิม่ หรือลดผิดปกติ เพื่อจะได้รบี ปรึกษาแพทย์ ผูเ้ กษียณฯ
ควรออกกำ�ลังกายที่เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ำ�เสมอ การออก
กำ�ลังกายจะทำ�ให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใส กระชุ่มกระชวย
ควรบริโภคอาหารที่ย่อยง่าย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด มีการ
วางแผนการเงินและเก็บออมไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะทำ�ให้สามารถ
เลี้ยงดูตนเองได้ ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัว ลูกหลาน ทำ�ตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ศึกษาและปฏิบัติ
ตามหลักคำ�สอนทางศาสนา เพื่อจิตใจที่สุขสงบ ผู้เกษียณอายุ
ไม่ ค วรแยกตั ว ออกจากสั ง คม ควรออกไปคบหาสมาคมกั บ
เพื่อนฝูง หรือนัดสังสรรค์กันบ้าง เพื่อให้ชีวิตสดชื่น
ผู้ สู ง อายุ ช าติ ต ะวั น ตก แม้ จ ะมี เ งิ น บำ � เหน็ จ บำ � นาญหรื อ
สวัสดิการที่ ได้จากรัฐ แต่เมื่อเจอภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ผู้เกษียณอายุในหลายประเทศเริ่มแสวงหาที่อยู่ ใหม่ โดยเลือก
ใช้ชีวิตในประเทศที่มีความเป็นอยู่สบายๆ อากาศดี ค่าครองชีพ
ไม่สูงนัก ประเทศไทยก็ถูกจัดจากเว็บไซต์ BBC ให้เป็นประเทศ
1 ใน 7 ประเทศทั่วโลกที่เหมาะแก่การใช้ชีวิตยามเกษียณ  
(ปานามา เอกวาดอร์ มาเลเซีย สเปน มอลตา โปรตุเกส และ
ไทย) ประเทศไทยซึ่งได้รับฉายา “แผ่นดินแห่งรอยยิ้ม” จะทำ�ให้
ผู้เกษียณมีรอยยิ้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ดิน ฟ้า
อากาศดี และวัฒนธรรมที่ให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุ
คนวัยเกษียณควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ใน
ครอบครัวและสังคม ทำ�ตนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดี มีศีลธรรม
ทำ�ตนให้เป็นที่เคารพของผู้น้อย สิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางให้
ผู้เกษียณฯ ได้เริ่มต้น “ชีวิตใหม่” อย่างมีความสุขทั้งกายและ
ใจตลอดไป
ที่มา:
“เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อชีวิตที่เป็นสุขหลังเกษียณ”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา.
http://www.ku.ac.th/e-magazine/nov48/know/secret.htm
(23 สิงหาคม 2560)
เจือพรรณ กุวลัยรัตน์. “สุขใจ-วัยเกษียณ”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า. https://
www.gotoknow.org/posts/130041 (22 สิงหาคม 2560)
“ประเทศไทยยังมีเสน่ห์ ขวัญใจคนเกษียณทั่วโลก” ธรรมรักษ์. ปีที่ 17, ฉบับที่
95 (ม.ค-ก.พ 2560) : หน้า 18-19

ประชากรประชุมกัน

วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย

warawan.tha@mahidol.ac.th

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร “สถานการณ์การย้ายถิน่ ข้ามชาติ และองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองดูแลแรงงานต่างชาติ”
เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว สยาม
กรุงเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวม และทบทวนองค์ความรู้
ในสถานการณ์การย้ายถิน่ เข้าประเทศไทย ของผูย้ า้ ยถิน่ ข้ามชาติ
ทั ก ษะสู ง ด้ อ ยทั ก ษะ และผู้ ย้ า ยถิ่ น เพื่ อ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ใน
ประเทศไทย พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ นักวิจยั จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
สถาบันการศึกษา NGO และนักวิจัยอิสระ จำ�นวน 55 ท่าน
การประชุมครัง้ นี้ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์
เป็นองค์ปาฐกเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า-การย้ายถิ่นข้ามชาติ
ในประเทศไทย”
ผลการประชุมชี้ ให้เห็นถึงพลวัตรการย้ายถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบ และมีความซับซ้อนเพิม่ มากขึน้ สะท้อนถึงความต้องการ
งานวิจัยด้านการย้ายถิ่นที่จะสามารถเข้าถึงความหลากหลาย
ของผูย้ า้ ยถิน่ ต่างชาติ และความต้องการทรัพยากรมนุษย์กลุม่ นี้
ของสังคมและเศรษฐกิจไทย
aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.
ipsr.mahidol.ac.th
ครั้งที่ 972 “Emotional Well-being and Life Satisfaction: A 5-year
Longitudinal Study on Aging” นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์, นักวิจัย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 9 ส.ค. 60
ครั้งที่ 973 “Experience from Participating Erasmus+ Student
Exchange Program at the University of Bonn” Ms.Narumon
Chroenjai, M.A. student (Thai Program) and Mr.Nara Khamkhom,
Ph.D. student, 23 ส.ค. 60
ครัง้ ที่ 974 “การเสวนาวิชาการใต้ชายคาประชากรของฉัน” ศาสตราจารย์
ดร. ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 30 ส.ค. 60
ครัง้ ที่ 975 “ประสบการณ์และข้อท้าทายในเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือสื่อสาร
เคลื่อนที่ และแบบสอบถามออนไลน์” นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ สุภรต์
จรัสสิทธิ์ พิภพ ชลชัยไพศาล และดาราพร เหมะรัตน์พิทักษ์, 13 ก.ย. 60
ครัง้ ที่ 976 “International Passive Migrants: Unemployment Poverty
and Accessibility to Health Care in Developing Countries”   
Associate Professor Dr. Yothin Sawangdee, 20 ก.ย. 60
ครั้งที่ 977 “ประเด็นผู้สูงอายุในมุมมองของคนทำ�สารคดี” คุณสุริยนต์
จองลีพันธ์ และ ผศ.ดร. สุวิณี วิวัฒน์วานิช, 27 ก.ย. 60

aaaaaaaaa
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ประชากรและสังคม 2560:
“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท”
ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ ไม่สิ้นสุด
ประชากรและสังคมเล่มนี้ ได้
มีการทบทวนถึงสถานะขององค์
ความรู้และบทบาททางวิชาการ
ด้านเพศและการเจริญพันธุ์ เพื่อ
ให้ เ ท่ า ทั น ปรากฏการณ์ ปั ญ หา
และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตด้านเพศ และความ
เป็นธรรมด้านการเจริญพันธุ์ของ
สังคมไทย รวมทั้งปาฐกถาเรื่อง
ความเป็น “ไท” ทางเพศและการ
เจริญพันธุ”์ ของ รศ.ดร.ชลิดาภรณ์
ส่งสัมพันธ์
ท่ า นใดสนใจติ ด ต่ อ ได้ ที่ : โครงการเผยแพร่ ข่ า วสารและ
การศึ ก ษาด้ า นประชากร สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือ 427
download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/
ipsrbeta/th/BookReport.aspx
สั่งซื้อได้ที่ร้านขายหนังสือออนไลน์ : http://www2.ipsr.
mahidol.ac.th/book_shop/      aaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

ศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ ให้ความสำ�คัญกับ
ศตวรรษิกชนคนร้อยปี ในเขต 1 ภูมิภาคอิโลคอส (Ilocos
region) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะลูซอน เป็นพื้นที่ท่เี ชื่อว่า
มีจำ�นวนคนร้อยปีมากที่สุด โดยในปี 2016 พบว่ามีจำ�นวน
คนร้อยปีที่มีหลักฐานยืนยันได้อยู่ถึง 584 คน
ป ร ะ เ ท ศ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มี
พระราชบั ญ ญั ติ ค นร้ อ ยปี
เมื่อปี 2016 เพื่อยกย่องและ
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ กั บ
คนร้ อ ยปี โดยในวั น เคารพ
คนร้อยปีแห่งชาติ (National
Respect for Centenarians
Day) ทีจ่ ดั ขึน้ ในวันอาทิตย์แรก
ของเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี
คนที่มีอายุถึงร้อยปีจะได้รับ
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ และ
เงิ น รางวั ล หนึ่ ง แสนเปโซ
หรือประมาณ 65,000 บาท เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้สูงอายุที่เป็น
“ศตวรรษิกชน” ของประเทศ
ที่มา: http://www.philstar.com/headlines/2017/07/15/1719787/
longevity-pays-584-centenarians-region-1-get-p100k-each
aaaaaaaaa

กาญจนา เทียนลาย และ กัญญา อภิพรชัยสกุล

kanchana.tha@mahidol.ac.th; kanya.app@mahidol.ac.th

การจดทะเบียนเกิดของเด็กข้ามชาติในประเทศไทย

สูติบัตรถือเป็นเอกสารทางกฎหมายอย่างแรกที่
ยอมรับการมีตวั ตนของเด็กและเป็นเอกสารสำ�คัญใน
การทีจ่ ะพิสจู น์สญ
ั ชาติ จากผลการสำ�รวจสถานการณ์
เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 พบว่า
เด็กอายุต่ำ�กว่า 5 ปี ในประเทศไทยจดทะเบียนเกิด
99.5% โดยเด็ ก ข้ า มชาติ มี ก ารจดทะเบี ย นเกิ ด ถึ ง
97.5% ซึง่ แสดงว่าเด็กข้ามชาติเข้าถึงการจดทะเบียน
(ได้รับสูติบัตร) อันถือได้เป็นเอกสารทางกฎหมาย
ที่ยอมรับการมีตัวตนของเด็กคนนั้นๆ
แต่จากการสำ�รวจโครงการรณรงค์การจดทะเบียน
เกิดในเด็กข้ามชาติi ในปี 2559 เก็บข้อมูลในจังหวัด
ตาก ระนอง และชุมพร กลับพบว่าเด็กข้ามชาติที่
เกิ ด ในไทยได้ จ ดทะเบี ย นเกิ ด เพี ย ง 71% เท่ า นั้ น
ซึ่งสาเหตุหลักของไม่จดทะเบียนเกิด เพราะไม่รู้ว่า
ต้องไปแจ้งเกิด ไม่รู้ว่าจะไปแจ้งเกิดที่ ไหน ไม่สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้ รวมทั้งไม่มีคนคอยช่วยเหลือ
ในการไปจดทะเบียนเกิด
aaaaaaaaa

i

A Baseline Survey of “Empowering Civil Society Organizations for the Protection of Migrant Children
(ECPMC)” Project, World Vision Foundation of Thailand / Chalermpol Chamchan … [et. al.]. -- 1st ed.–Nakhon
Pathom:Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 2017. (Publication / Institute for
Population and Social Research, Mahidol University; no. 469)
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ข่าวสถาบันฯ
15-18 ก.ค. 60 ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ผศ.ดร.เฉลิมพล
แจ่มจันทร์ ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ และ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ร่วมประชุมนานาชาติเรื่องไทยศึกษา
ครั้งที่ 13 และนำ�เสนอผลงาน “The Landscape of Thai Demographic Change and Its Probable
Repercussions” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ c 23-27 ก.ค. 60 รศ.ดร.
สุรีย์พร พันพึ่ง และ ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ เข้าร่วมประชุม The 21st IAGG World Congress
of Gerontology and Geriatrics (IAGG 2017) และนำ�เสนอผลงาน “Intergenerational Living
Arrangements of Older Thai Adults and Their Psychological Well-Being” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
c 25 ก.ค. 60 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย ศ.แคธลีน ฟอร์ด และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์
จัดประชุมนำ�เสนอผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการ “การย้ายถิ่นของผู้หญิงมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” c 27 ก.ค. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ และคณะ มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดง
ความยินดีแด่ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำ�แหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
c 31 ก.ค.-4 ส.ค. 60 ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี น.ส.สุภรต์ จรัสสิทธิ์ และคณะ จัดอบรมเรื่อง
“การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ครัง้ ที่ 2/2560)” c 31 ก.ค. 60 รศ.ดร.รศรินทร์
เกรย์ ผู้อำ�นวยการ พร้อมคณะ ต้อนรับคณะจาก Institute of Public Administration and Human
Resource (IPAHR) of Development Research Center of the State Council (DRC) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน c 2 ส.ค. 60 นางจุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว รับประทานรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น”
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ น.ส.กมลชนก ขำ�สุวรรณ
ถวายรายงานบอร์ดนิทรรศการ “แม่แห่งภูมิปัญญา: ความหมายและทัศนคติใหม่ต่อผู้สูงอายุ” ในงาน
“มหิดล-วันแม่” ประจำ�ปี 2560 ณ สำ�นักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา c 4 ส.ค. 60 รศ.ดร.รศรินทร์
เกรย์ ผูอ้ �ำ นวยการ และคณะ ต้อนรับ Dr.Joanna Morrison จาก Institute for Global Health, University
College London Dr.Petra Gronholm และ Dr.Georgia Lockwood Estrin จาก Kings University
ประเทศอังกฤษ c 11-20 ส.ค. 60 ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา นำ�เสนอผลงาน “Integration of
Marriage Migrants in Thailand and Europe” ในการประชุม European Association for South
East Asian Studies (EuroSEAS) Conference, 2017 พร้อมด้วย อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำ�ราญ ณ ประเทศ
อังกฤษ c 15 ส.ค. 60 ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ เข้าร่วมประชุม Investing in Healthy and Active
Aging for Sustainable Growth: A Regional Approach to Promoting Innovative Long-Term
Care ณ ประเทศเวียดนาม c 18 ส.ค. 60 รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผูอ้ �ำ นวยการ และคณะ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปี
การศึกษา 2560 รูป 1 c 22-25 ส.ค. 60 ผศ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ เข้าร่วมการประชุมและศึกษาดู
งานเชิงประจักษ์ โรงไฟฟ้าถ่านหิน (Fired Coal Plant) ณ ประเทศไต้หวัน c 23-25 ส.ค. 60 อ.ดร.
ปิยวัฒน์ เกตุวงศา เข้าร่วมประชุม South East Asia Region (SEAR) Expert Consultation on
Global Action Plan on Physical Activity (GAPPA) จัดโดย the World Health Organization
(WHO) and Thai Health Promotion Foundation ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ c 24 ส.ค. 60
สถาบันฯ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัย “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560”
ณ สถาบันฯ c 1 ก.ย. 60 สถาบันฯ จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ รูป 2
c 5 ก.ย. 60 รศ.ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำ�ยอง และคณะ จัดประชุม “สถานการณ์
การย้ายถิ่นข้ามชาติ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองดูแลแรงงานต่างชาติ”
ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ โดยได้รับสนับสนุนทุนจาก สกว. c 5 ก.ย. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์
ผูอ้ �ำ นวยการ และคณะ ต้อนรับ Mr.Yanhong Zhang, Chief of Population & Social Statistics Section
พร้อมคณะ จาก UN-ESCAP ประจำ�ประเทศไทย รูป 3 c 8 ก.ย. 60 สถาบันฯ จัดงานแสดงความยินดีให้กบั
ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) และมหาบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม รูป 4 c 15 ก.ย. 60 สถาบันฯ จัดกิจกรรม
“Big Cleaning Day ประจำ�ปี 2560”
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