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ปัจจุบนั ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของแรงงานข้ามชาติ
จำ�นวนหลายล้านคน โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งยัง
เป็นถิ่นที่พำ�นักของชาวต่างชาติอีกหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
แรงงานที่มีทักษะ ซึ่งทำ�งานในองค์กรธุรกิจข้ามชาติ หรือเป็น
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มคู่สมรสข้ามชาติที่แต่งงานกับชาวไทย
กลุ่มผู้เกษียณอายุซึ่งมักอาศัยตามเมืองท่องเที่ยวหลัก และกลุ่ม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วระยะยาวซึ่ ง จำ � นวนไม่ น้ อ ยเป็ น คนหนุ่ ม สาวและ
วัยทำ�งาน

เฟื่องฟูขึ้น กอปรกับปัญหาขาดแคลนแรงงานจากสังคมสูงวัยใน
หลายประเทศ แรงงานไทยส่วนใหญ่จึงนิยมเดินทางไปทำ�งานใน
เอเชียตะวันออกมากกว่า เนื่องจากเดินทางใกล้ ค่าจ้างสูงกว่าไทย
พอสมควร และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ ไม่ลำ�บาก โดยเมื่อปี พ.ศ.
2560 มีแรงงานไทยไปทำ�งานที่ ไ ต้หวัน จำ�นวน 35,199 คน
เกาหลี ใต้ 12,609 คน และญี่ปุ่น 9,196 คน จากจำ�นวนแรงงานที่
ย้ายถิน่ ไปต่างประเทศทัง้ หมด 115,215 คน โดยเป็นแรงงานกลุม่ ที่
เดินทางใหม่ 61,874 คน และกลุม่ ทีต่ อ่ สัญญาจ้างอีก 53,341 คน3

ในทางกลั บ กั น
มี ช าวไทยจำ � นวนไม่
น้ อ ย ที่ ย้ า ย ถิ่ น ไ ป
ทำ�งาน เรียนหนังสือ
และตั้งถิ่นฐานในต่าง
ประเทศ โดยกระทรวง
Source:http://www.infometrics.co.nz/ การต่างประเทศของ
migration-tweaks-affect-migrantไทย สำ�รวจพบว่า มี
composition-rather-number/
คนไทยที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
ต่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2555 จำ�นวน 1,001,070 คน โดยราว
หนึ่งในสามอาศัยอยู่ ในสหรัฐฯ (กว่าสามแสนคน) โดยดินแดน
เป้ า หมายที่ ช าวไทยนิ ย มอาศั ย อยู่ ไ ด้ แ ก่ ไต้ ห วั น เยอรมนี
ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี ใต้และ
ญีป่ นุ่ ตามลำ�ดับ1 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากองค์กร UNICEF พบว่า เมื่อ
ปี พ.ศ. 2556 ประเทศปลายทางหลักของชาวไทยในต่างแดน ได้แก่
สหรัฐฯ (267,919 คน) เยอรมนี (71,157 คน) ออสเตรเลีย
(57,176 คน) ญี่ปุ่น (46,311 คน) และ สหราชอาณาจักร
(41,353 คน) โดยมีคนไทยจำ�นวนถึง 20,633 คน ที่ ไปศึกษายัง
ต่างประเทศ โดยประเทศยอดนิยมได้แก่ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส ตามลำ�ดับ2

ทั้งนี้ แรงงานระดับมันสมองของไทยจำ�นวนไม่น้อยได้ย้ายถิ่น
ไปยังต่างประเทศด้วย โดยในปี พ.ศ. 2560 มีแรงงานที่จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไปไปทำ�งานต่างประเทศจำ�นวน 11,281
คน หรือมีสัดส่วนราวหนึ่งในสิบของแรงงานไทยที่ ไปทำ � งาน
ต่างประเทศทั้งหมด โดยเป็นกลุ่มที่เดินทางใหม่ 5,001 คน และที่
ต่อสัญญาจ้าง 6,280 คน4 แต่ในความเป็นจริงแล้ว แรงงานระดับ
มันสมองของไทยที่ ไปทำ�งานต่างประเทศน่าจะมีจ�ำ นวนมากกว่านี้
พอสมควร เนื่องจากส่วนใหญ่เดินทางไปทำ�งานด้วยตนเอง โดย
ไม่ได้แจ้งกระทรวงแรงงาน เนื่องจากสามารถติดต่อกับนายจ้าง
โดยตรง หรือเป็นพนักงานของบรรษัทข้ามชาติทถี่ กู ส่งไปทำ�งานใน
ต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่มงุ่ ไปยังอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย
ญีป่ นุ่ และประเทศอาเซียน ทีอ่ อสเตรเลีย ซึง่ เป็นประเทศปลายทาง
สำ�คัญแห่งหนึ่งของภาวะ “สมองไทยย้ายถิ่น” ในการสำ�รวจ
สำ�มะโนประชากรของออสเตรเลียเมื่อปี ค.ศ. 2011 พบว่า มี
ผู้ที่เกิดในประเทศไทยแต่อาศัยอยู่ ในออสเตรเลียจำ�นวนทั้งสิ้น
45,465 คน เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2006 ถึงร้อยละ 48.8 โดยกว่า
ครึง่ หนึง่ ของคนไทยดังกล่าวมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป5

Source:https://www.siliconindia.com/
shownews/India_converted_brain_drain_
into_brain_gain_PM-nid-74882-cid-1.html

ใ น อ ดี ต เ มื่ อ
สามสิ บ ปี ก่ อ น คน
ไทยจำ � นวนนั บ แสน
คนนิ ย มไปทำ � งานใน
ตะวั น ออกกลางใน
แต่ละปี แต่ต่อมา เมื่อ
เศรษฐกิจของประเทศ
ในเอเชี ย ตะวั น ออก

ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนแรงงานทีม่ ที กั ษะในหลากหลาย
สาขาอาชีพของไทย ปรากฏการณ์ “สมองไทยย้ายถิน่ ” ดังกล่าว
สร้างความกังวลไม่น้อยว่าอาจก่อให้เกิดปัญหา “สมองไหล”
(brain drain) ใช่หรือไม่ อันทีจ่ ริงแล้ว ประเทศไทยเองก็มแี รงงาน
ที่มีทักษะชาวต่างชาติจำ�นวนนับแสนคนเข้ามาทำ�งานด้วยเช่นกัน
ซึ่ ง ช่ ว ยให้ เ กิ ด ภาวะสมองไหลเข้ า (brain gain) ควบคู่ กั น
ขณะเดี ย วกั น ชาวไทยที่ ไ ปศึ ก ษาและทำ � งานในต่ า งประเทศ
เมื่อเดินทางกลับมาไทย ก็จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ให้กับสังคมไทยด้วย ทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ (brain exchange) และการถ่ายทอดความรู้ ในวงกว้าง
(brain circulation) ได้ด้วย ดังนั้น การย้ายถิ่นของแรงงานที่มี

ทักษะ หรือภาวะ “สมองไทยย้ายถิน่ ” จึงไม่ได้เป็นผลเสียเสมอไป
นอกจากนี้ คนเหล่านี้ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้า
และวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศปลายทางอีกด้วย
ดังนั้นเราควรพัฒนาเครือข่ายทางสังคมกับชาวไทยที่ ไปทำ�งาน
ในต่างประเทศให้เขารู้สึกรักและผูกพันกับประเทศไทย และนำ�
ความรูแ้ ละประสบการณ์มาสร้างประโยชน์ ให้กบั สังคมไทยต่อไป
บางประเทศ เช่น จีน มาเลเซีย อินเดีย และสิงคโปร์ มี
นโยบายที่เรียกว่า “นโยบายสมองไหลกลับ” (Reverse Brain
Drain) เพื่อส่งเสริมให้คนชาติตนที่มีทักษะระดับสูง แต่ทำ�งาน
ในต่างประเทศให้นำ�ความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับ
สังคมในประเทศแม่ อาจเป็นการกลับมาระยะสั้น เช่น มาสอน
หนังสือและทำ�วิจัย หรือกลับมาอย่างถาวรก็ ได้ โดยให้แรงจูงใจ
ต่างๆ เช่น การให้ทนุ วิจยั การสนับสนุนสินเชื่อสำ�หรับการลงทุน
ในอุตสาหกรรมไฮเทค และการให้วซี า่ ระยะยาวสำ�หรับผูท้ แี่ ปลง
สัญชาติแล้ว ให้กลับมาอาศัยในประเทศแม่ เป็นต้น โดยประเทศ
จีนประสบความสำ�เร็จมากในการส่งเสริมธุรกิจ start-up จาก
การลงทุนของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศตน
ประเทศไทยเอง ก็
มี โครงการย่ อ ยๆ ใน
ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น
เช่น “โครงการสมองไหล
กลั บ ” ของ สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) ที่ ส นั บ สนุ น ให้
นั ก วิ ช า ชี พ ไ ท ย ที่ อ ยู่
Source:http://blog.iese.edu/
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ก ลั บ ม า
expatriatus/2013/04/05/returningร่ ว มพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษา home-after-living-abroad-not-as-easyas-expected/
โดยการสนั บ สนุ น ค่ า ตั๋ ว
เครื่ อ งบิ น ไป-กลั บ และ
ค่ า ที่ พั ก หรื อ “โครงการสมองไหลกลั บ ” ของ สำ � นั ก งาน
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) ที่
ให้ ทุ น วิ จั ย และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ไ ปยั ง
นักวิชาการและผู้ประกอบการในประเทศไทย เป็นต้น
แม้ โครงการดังกล่าวอาจทำ�ได้อย่างจำ�กัด และไม่ครอบคลุม
คนไทยกลุ่มอื่นๆ ในต่างประเทศ แต่ ในโลกยุคดิจิทัลนี้ ไม่ว่า
คนไทยจะทำ�งานอยู่ที่ ใดในโลก ก็สามารถติดต่อสื่อสารและ
ร่ ว มพั ฒ นาประเทศไทยผ่ า นจอคอมพิ ว เตอร์ ไอแพดและ
สมาร์ทโฟนได้ ไม่ยากนัก โดยอาศัยช่องทางมัลติมีเดียต่างๆ ใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจกับประเทศไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
(brain exchange) และการถ่ายทอดความรู้ ในวงกว้าง (brain
circulation) กับประเทศแม่อย่างแท้จริง
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ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง
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คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 2
“สังคมสูงวัยหมายถึงอะไร”
เฉลย: สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกและจับสลากได้รับรางวัล นครปฐม: ภัทรารัตน์ ชีระพันธุ์;
พัชรพรรณ โรจนสุกาญจน นครศรีธรรมราช: ศิรินทร์ภรณ์ อัจจิมางกูร ยโสธร:
สวัสดิ์ วงศ์วรวิวัฒน์ เลย: นภาพร ไวโสภา
รายชื่อผูท้ ต่ี อบถูก กาญจนบุร:ี กฤษณา ดุลสุวรรณ ชัยภูม:ิ จรกฤตย์ ชำ�นาญศรี
นครปฐม: วิมาลา ชีระพันธุ์; สุจิตรา ชีระพันธุ์ นครราชสีมา: อุดม ศรีสุนนท์
นนทบุรี: ชุติมา โฉมปรางค์ พระนครศรีอยุธยา: สายฝน เทียนงาม ราชบุรี:
สมพล เนียมหลาง
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ ชลบุรี: วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 3
“คนเจนวาย ควรต้องเตรียมตัวอย่างไรในการเป็นผู้สูงอายุ”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า 12 หรืออีเมล
jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 (ท่านผู้ตอบคำ�ถาม
ทางอีเมล ขอความกรุณาส่งทีอ่ ยูข่ องท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณี
ที่ท่านได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่อผู้ตอบถูก และได้รับรางวัลในฉบับหน้า “ประชากรและ
การพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 (เมษายน-พฤษภาคม 2561)

สะพานไม้อูเบ็ง

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th

ฉบับนี้ขอพาท่านผู้อ่านเดินทางต่อมาจากฉบับที่แล้ว ถัดจาก
เมืองมัณฑะเลย์มาไม่ไกลนักคือเมืองอมรปุระ เมืองหลวงเก่าของ
เมียนมา อยูท่ างตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร
เท่านั้น ที่อมรปุระมีสถานที่ท่องเที่ยวสำ�คัญที่หนึ่งคือ สะพานไม้
อู เ บ็ ง ซึ่งทอดข้ามทะเลสาบตองตะมานเป็นระยะทางประมาณ
1.2 กิโลเมตร สร้างด้วยไม้สัก และเชื่อว่าเป็นสะพานไม้สักที่ยาว
ที่สุดในโลก สะพานนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 160 ปี เมื่อสมัยที่มีการย้าย
เมืองหลวงจากอมรปุระไปทีเ่ มืองมัณฑะเลย์ ขุนนางท้องถิน่ ชื่อ อูเบ็ง
(อู ในภาษาเมียนมาแปลว่านาย ส่วนเบ็งคือชื่อจริงของขุนนางท่านนี)้
ได้นำ�ไม้จากการรื้อพระราชวังเดิม (Inwa Palace) มาสร้างเป็น
สะพานนี้ โดยมีเสาไม้สักจำ�นวน 1,086 ต้น สะพานนี้เริ่มสร้างเมื่อปี
ค.ศ. 1849 และสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1851 ในอดีตถูกสร้างขึ้นเพื่อ
ร่นระยะทางในการเดินทางไป Monastic School ปัจจุบนั เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวสำ�คัญของทั้งชาวเมียนมาและชาวต่างชาติ ผู้เขียนได้มี
โอกาสไปเยือนสะพานแห่งนีเ้ พื่อชมพระอาทิตย์ตก วิวพระอาทิตย์ตก
ทีน่ ส่ี วยงามไม่แพ้ยอดเขามัณฑะเลย์ พระอาทิตย์ดวงใหญ่อาบแสงสีสม้
ลงบนน้ำ�ที่ทะเลสาบตองตะมาน มีเงาของเสาสะพานไม้สักและเรือ
ของนักท่องเที่ยวทอดสะท้อนตัดกับสีของพระอาทิตย์สวยงามจับใจ

Thailand Migration Report (2014)
Thailand Migration Profiles, UNICEF (2013)
สถิ ติ จำ � นวนคนไทยที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ดิ น ทางไปต่ า งประเทศ ปี 2560
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
รวบรวมจากสถิติการเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศประจำ�เดือน มกราคมธันวาคม 2560 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
T. Beasely, P. Hirsch and S. Roongmanee (2014). Thailand in
Australia. Sydney: Southeast Asia Center, University of Sydney
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ภาพโดย: รีนา ต๊ะดี

ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

สันติภาพโลก

การติ ด ตามความเคลื่ อ นไหววิ ก ฤตการณ์ โ ลกที่ มี ผ ลต่ อ
สันติภาพโลกเป็นประเด็นทีต่ อ้ งเฝ้าระวังชนิดวันต่อวัน เนื่องจาก
สาเหตุและรูปแบบของความรุนแรงมีความหลากหลายและ
ซับซ้อนมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นขบวนการก่อการร้ายในกลุม่ ติดกำ�ลัง
อาวุธ หรือปฏิบตั กิ าร ‘บุกเดีย่ ว’ (lone wolf) ทีก่ ลายเป็นยุทธวิธี
ใหม่สำ�หรับการก่อเหตุร้ายในที่สาธารณะที่ยากต่อการป้องกัน
และเป้าหมายที่สำ�คัญคือ ยุโรปและอเมริกา
จุดปะทุความขัดแย้งหรือการยัว่ ยุทดี่ เู หมือนว่าการเจรจาเพื่อ
สันติภาพยังไม่คบื หน้า คือการขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทร
เกาหลี การทดลองขีปนาวุธพิสัยไกลและอาวุธนิวเคลียร์ของ
เกาหลีเหนือทีอ่ วดอ้างว่ามีศกั ยภาพการทำ�ลายสูง มีการทดลอง
รวม 6 ครั้งแล้ว ตั้งแต่ปี 2006 และครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน
ปี 2017 หลักฐานที่ประเมินจากการวัดแรงสั่นสะเทือนคาดว่ามี
อานุภาพเหนือกว่าระเบิดนิวเคลียร์ทอี่ เมริกาใช้ถล่มเมืองฮิโรชิมา
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง ถึง 1,000 เท่า เหตุผลที่เกาหลีเหนือ
ต้องการทดลองขีปนาวุธเพราะอ้างว่าเป็นประเทศเล็กจำ�เป็น
ต้องป้องกันอธิปไตย ความดื้อรั้นของผู้นำ�เกาหลีเหนือส่งผลให้
เกาหลี ใต้และญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านผวา เนื่องจากมี
มหันตภัยจ่ออยูแ่ ค่ประตูบา้ น มีความพยายามจากสหประชาชาติ
รวมทั้งประเทศมหาอำ�นาจ ร่วมมือหามาตรการทั้งวิธีการเจรจา
ทางการทูตและการติดต่อเป็นการส่วนตัวสายด่วนเพื่อหยุดยั้ง
การกระทำ�ที่ยั่วยุและเป็นอันตรายต่อสันติภาพโลก ซึ่งยังไม่มี
หลักประกันทีจ่ ะทำ�ให้ผนู้ �ำ เกาหลีเหนือยินดีรบั ฟังหรือส่งสัญญาณ
เปลี่ยนท่าทีแต่อย่างใด
อีกจุดปะทุหนึ่งของความขัดแย้งทางเชื้อชาติและศาสนาใน
เมียนมาทีม่ ผี ลต่อการสูร้ บและเผาทำ�ลายบ้านเรือนและทรัพย์สนิ
อื่นๆ ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ โรฮีนจาในรัฐยะไข่ ทีม่ หี ลักฐานว่าเป็นการ
กระทำ�ของรัฐบาล ด้วยข้ออ้างว่าต้องการปราบปรามกองกำ�ลัง
ติดอาวุธ จนเกิดการอพยพลีภ้ ยั ผูเ้ ป็นเหยื่อของความรุนแรง จาก
สถิตลิ า่ สุด ในเดือนกันยายน 2017 รวบรวมโดยองค์กรนานาชาติ
เช่ น สำ � นั ก งานข้ า หลวงใหญ่ ผู้ ลี้ ภั ย สหประชาชาติ องค์ ก ร
หมอไร้พรมแดน และองค์กรการย้ายถิ่นนานาชาติ รายงานว่า
บังกลาเทศแบกรับภาระผูล้ ภี้ ยั ชาวโรฮีนจามากทีส่ ดุ ราว 890,000
คน อันดับรองคือปากีสถานมีประมาณ 350,000 คน
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โรฮีนจาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ที่อาศัยในดินแดนที่เรียกว่าเมียนมาในปัจจุบันตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 12 ความยุ่งยากเกิดขึ้นเมื่ออังกฤษคืนอิสรภาพให้อินเดียหลัง
จากปกครองมายาวนานกว่า 100 ปี (1824-1948) ซึง่ มีผลต่อสถานะ
ของโรฮีนจาทันทีตามเงื่อนไขของกฎหมายใหม่ เพราะในช่วง
ที่เป็นดินแดนในอารักขาของอังกฤษนั้นใช้หลักการปกครอง
ให้พม่าเป็นจังหวัดหนึ่งของอินเดีย และเนื่องจากในอดีตมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากรัฐเบงกอลซึ่งต่อมาแยกตัวเป็นประเทศ
บั ง กลาเทศเข้ า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานทางตอนเหนื อ ของพม่ า การ

พิสูจน์สถานะความ
เป็ น พลเมื อ งตาม
กฎหมายใหม่ ข อง
รัฐบาลพม่าระหว่าง
กลุ่ ม ชนดั้ ง เดิ ม และ
แรงงานย้ายถิ่นที่มา
ตัง้ ถิน่ ฐานนานหลาย
้ลี้ภัยโรฮีนจาข้ามชายแดนไปบังกลาเทศ
ทศวรรษกลายเป็ น ภาพโดย:ผูhttp://www.aljazeera.com/indepth/
ชนวนของความ
features/2017/08
ขั ด แ ย้ ง แ ล ะ ก า ร
ต่อต้านกลุ่มชาติพันธุ์ โรฮีนจาที่ถูกเรียกว่า เบงกาลี และตั้งข้อ
รังเกียจว่าไม่มคี วามเกีย่ วข้องกันทัง้ เชือ้ ชาติ เผ่าพันธุแ์ ละศาสนา
สำ�หรับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกกลางที่ตลอดช่วงเวลา
ของความขัดแย้งทางศาสนาและการเมือง ซีเรียเป็นกรณีศึกษา
ที่สะท้อนปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศและการแทรกแซง
จากภายนอกที่มีผลทำ�ให้แผนสันติภาพซับซ้อน รัฐบาลภายใต้
การนำ�ของประธานาธิบดีอัลอัสซาดปราบปรามผู้ต่อต้านอย่าง
รุนแรงนานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2011-ปัจจุบัน มีพลเมืองเสียชีวิต
และบาดเจ็บร้อยละ 5 ของประชากรทั้งประเทศ จากรายงาน
ของสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ระบุว่าจำ�นวน
ผู้ลี้ภัยจากซีเรียตั้งแต่ปี 2011- ปัจจุบัน มีมากถึง 120,600 คน
กระจายอยู่ในที่พักชั่วคราว ในยุโรป รวม 25 ประเทศ ซึ่งตุรกี
กรีซ และอิตาลี เป็นปลายทางที่แบกรับผู้ลี้ภัยจากซีเรียมากกว่า
ประเทศอื่นๆ
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง
ครั้ ง ล่ า สุ ด เกิ ด ขึ้ น
เมื่ อ ประธานาธิ บ ดี
ท รั ม พ์ ป ร ะ ก า ศ
ย้ า ยที่ ตั้ ง สถานทู ต
สหรั ฐ อเมริ ก าจาก
กรุ ง เทลอาวี ฟ ไปที่
นครเยรูซาเล็มเมื่อ
การประท้วงของพลเมืองปาเลสไตน์ที่เมืองกาซ่า
วั น ที่ 6 ธั น วาคม ภาพโดย:
http://www.truth.out.org 15/12/17
2017 ซึ่ ง เป็ น การ
สนับสนุนการยอมรับเมืองหลวงใหม่ของอิสราเอล ทั้งๆ ที่ยัง
เป็นดินแดนกรณีพิพาทระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอล ผล
สืบเนื่องจากการประกาศดังกล่าวทำ�ให้ผู้นำ�กลุ่มชาติอาหรับ
เรี ย กประชุ ม ประเทศสมาชิ ก เพื่ อ แสดงท่ า ที แ ข็ ง กร้ า วต่ อ
ผู้นำ�อเมริกา รวมทั้งการประท้วงที่ลุกลามไปอีกหลายประเทศ
แสงสว่างเพื่อสันติภาพโลกดูจะลดน้อยลงทุกขณะ
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

sirinan.kit@mahidol.ac.th

สุขอย่างไร……..สุขแบบคนไทย ๔.๐

วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติของประเทศไทย ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560–2564) มุ่งสู่ “ประเทศไทย ๔.๐ มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน”
เน้นการสร้างเสริม ให้เป็น “คนไทย ๔.๐” ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ เป็นคนดี
คนเก่ง คนมีศักยภาพ มีความสร้างสรรค์ และมีการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข
“ความสุ ข คนไทย ๔.๐” จึ ง เป็ น โจทย์ ใ หญ่ โ จทย์ ห นึ่ ง ของ
การบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ “ความสุขคนวัยทำ�งาน” เพราะ
คนกลุ่มวัยนี้ เป็นกำ�ลังขับเคลื่อนหลักของการพัฒนาประเทศ ไปสู่
ความสำ�เร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ๔.๐”

ศู น ย์ วิ จั ย ความสุ ข คนทำ � งานแห่ ง ประเทศไทย สถาบั น วิ จั ย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำ�เนินการสร้างเสริม
ความสุขคนทำ�งานและองค์กรแห่งความสุข ตามแนวคิด ถ้าคนทำ�งาน
เป็น “คนทำ�งานเก่ง” คนทำ�งานต้องมี สุขภาวะ 5 ด้านที่ดี ได้แก่
สุขกาย สุขใจ สุขจิตวิญญาณ สุขสังคม (น้ำ�ใจ ครอบครัว สังคม
การเงิน) และ สุขปัญญา เมื่อเป็น “คนทำ�งานเก่ง” ก็จะเกิดศักยภาพ
ในการทำ�งาน และทำ�งานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถผลิตงาน
ท้าทายและงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าเพิม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กร นำ�ไปสู่ “องค์กรแห่งความสุข”
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำ�งานแห่งประเทศไทย ติดตามประเมิน
คุณภาพชีวิตและความสุข “คนไทย ๔.๐” ที่อยู่ ในวัยทำ�งาน จาก
การสำ�รวจด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER และสร้าง “นักสร้าง
สุของค์กร” ด้วยหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุข
ในการทำ�งาน (Routine to Happiness: R2H) มาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2560 พบว่า ในรอบ 6 ปี ที่ผ่านมา
ความสุขคนทำ�งานในภาพรวม สูงที่สุดในปี 2558 คือ ร้อยละ 62.2
และต่ำ�ที่สุดในปี 2560 คือ ร้อยละ 57.9

แล้วคนทำ�งานเหล่านี้สุขอย่างไร ..............
สุขภาวะ 5 ด้าน ที่ส่งผลไปถึง การเป็น “คนเก่ง” นั้น
สุขจิตวิญญาณ (จิตวิญญาณดี: Happy Soul) มีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุดในทุกปีสำ�รวจ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ร้อยละ
69.5 (ผลสำ�รวจปี 2558) ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำ�ที่สุด ร้อยละ 67.4
(ผลสำ�รวจปี 2560)

สุขใจ (ผ่อนคลายดี: Happy Relax) มีค่าคะแนนนเฉลี่ย
ต่ำ�สุดในทุกปีสำ�รวจ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ร้อยละ 52.2
(ผลสำ�รวจปี 2558) ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำ�ที่สุด ร้อยละ 48.2 (ผลสำ�รวจ
ปี 2559)
สุขกาย (สุขภาพกายดี: Happy Body) มีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด ร้อยละ 62.7 (ผลสำ�รวจปี 2558) ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำ�ที่สุด
ร้อยละ 59.3 (ผลสำ�รวจปี 2560)
สุขปัญญา (ใฝ่รู้ดี: Happy Brain) มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด
ร้อยละ 63.1 (ผลสำ�รวจปี 2558) ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำ�ที่สุด ร้อยละ
58.4 (ผลสำ�รวจปี 2560)
สุขสังคม ประกอบ 4 มิติ ได้แก่ น้ำ�ใจดี: Happy Heart มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ร้อยละ 68.8 (ผลสำ�รวจปี 2558) ค่าคะแนน
เฉลีย่ ต่�ำ ทีส่ ดุ ร้อยละ 63.2 (ผลสำ�รวจปี 2560) ครอบครัวดี: Happy
Family มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ร้อยละ 60.6 (ผลสำ�รวจเท่ากันใน
ปี 2557 และ 2558) ค่าคะแนนเฉลีย่ ต่�ำ ทีส่ ดุ ร้อยละ 56.7 (ผลสำ�รวจ
ปี 2559) สังคมดี: Happy Society มีคา่ คะแนนเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ร้อยละ
59.7 (ผลสำ�รวจปี พ.ศ. 2558) ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำ�ที่สุด ร้อยละ 55.1
(ผลสำ�รวจปี 2559) การเงินดี: Happy Money มีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด ร้อยละ 55.3 (ผลสำ�รวจเท่ากันในปี 2555 และ 2558)
ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำ�ที่สุด ร้อยละ 50.7 (ผลสำ�รวจปี 2560)
สุขสุดท้ายที่แสดงผลการเป็น คนเก่ง คือ สามารถใช้ศักยภาพ
“คนเก่ง” ในการเพิ่มผลิตภาพให้กับตนเองและองค์กร คือ สุขการ
ทำ�งาน: Happy Work-Life โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ร้อยละ
61.3 (ผลสำ�รวจปี 2558) ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำ�ที่สุด ร้อยละ 60.0
(ผลสำ�รวจเท่ากันในปี 2559 และ 2560)
ข้ อ คิ ด ท้ า ยบท ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ความสุข
คนทำ�งาน คือ การประสบความสำ�เร็จบ่อยครั้งตรงตามเป้าหมาย
ของแผนที่กำ�หนดไว้ ในทุกระดับ หากเราต้องการเป็นคนทำ�งาน
ที่มีความสุข แบบ “คนไทย ๔.๐” เราก็ต้องหมั่นดูแลรักษา สุขภาวะ
5 ด้าน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างผลงานให้เกิดคุณค่า
มี ค วามสามารถเพิ่ ม ผลิ ต ภาพได้ สำ � เร็ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตรงตาม
เป้าหมายความต้องการของตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และ
ประเทศชาติ เป็นต้นแบบ ความสุขคนทำ�งาน แบบ “ความสุข
คนไทย ๔.๐” ที่จะต่อยอดผลสัมฤทธิ์ ไปสู่ “ประเทศไทย ๔.๐ มั่นคง
มั่งคั่ง และ ยั่งยืน”

ค่าเฉลี่ยความสุขคนทำ�งานในองค์กรของประเทศไทยปี พ.ศ.2555-2560 จำ�แนกตามรายมิติ

ที่มา: ศูนย์วิจัยความสุขคนทำ�งานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

จงจิตต์ ฤทธิรงค์
jongjit.rit@mahidol.edu

นวัตกรรมทางสังคมในชุมชนเพื่อเกื้อหนุนผู้สูงอายุ

โครงการ “การสำ�รวจนวัตกรรมทางสังคมในชุมชนเพื่อ
เกื้ อ หนุ น ผู้ สู ง อายุ : กรณี ศึ ก ษาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนหั ต ถกรรม
จั ก สานกระจู ด ” เป็ น โครงการที่ ส ถาบั น วิ จั ย ประชากรและ
สั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร
อนามั ย โลกให้ ดำ � เนิ น การในปี 2560 กรณี ศึ ก ษาจาก
ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ ได้รับคัดเลือกให้ศึกษา
และนำ�เสนอในการประชุม Consultation on CommunityBased Social Innovation (CBSI) for Healthy Ageing
in Middle- and High-Income Countries ระหว่ า ง
วันที่ 17-18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อศึกษานวัตกรรมทางสังคม
ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง ว่ามีบทบาทและ
บริการอย่างไรต่อชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี
และอยู่ดีมีสุข และเพื่อศึกษากลไกทางสังคม ความช่วยเหลือ
การสนับสนุนที่ ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ระบบดำ�เนินการ
ได้อย่างยั่งยืน ตารางด้านล่างนี้สรุปนวัตกรรมทางสังคมของ
แต่ละประเทศ เพื่อให้ ได้เรียนรู้การเตรียมการเพื่อรองรับสังคม
สูงวัยในประเทศต่างๆ
การประชุมดังกล่าวอาจสรุปได้วา่ ความยัง่ ยืนของระบบหรือ
กลไกต่างขึ้นกับงบประมาณ หลายโครงการในต่างประเทศริเริ่ม
จากหน่วยงาน หรือองค์กรท้องถิ่น หรือองค์กรไม่แสวงหากำ�ไร
แต่เมื่องบประมาณสิน้ สุดลง โครงการเหล่านัน้ ไม่สามารถดำ�เนิน
การต่อไปได้
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูดมีความแตกต่างจาก
โครงการอื่น เพราะเป็นโครงการที่เกิดจากความเชี่ยวชาญและ
ความต้องการของผู้สูงอายุในท้องถิ่นเอง จากกลุ่มแม่บ้านที่ ได้
รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อก่อตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาวัตถุดิบ
ในท้ อ งถิ่ น ที่ พ บมากใน
ภาคใต้ของประเทศไทย อีก
ทั้ ง ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์
เครื่ อ งมื อ จากส่ ว นงาน
ต่ า งๆ เช่ น เรื อ นกระจก
เพื่ อ อบแห้ ง ให้ ก ระจู ด ไม่
ขึน้ รา เตาประหยัดพลังงาน
เพื่ อ การย้ อ มสี ธ รรมชาติ
เครื่องรีดเส้นกระจูด และ
ได้พฒ
ั นาจนกลายเป็นธุรกิจ
ทีส่ ามารถดำ�เนินการได้ตาม
กลไกตลาด นั่ น คื อ ความ
ต้องการของลูกค้าเป็นตัว ผู้สูงอายุเย็บหมวกกระจูดด้วยจักรที่บ้าน
ภาพโดย: จงจิตต์ ฤทธิรงค์
กำ�หนดการผลิต

ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดมีเอกลักษณ์อันเกิดจากภูมิปัญญา
ของผู้ สู ง อายุ ที่ สั่ ง สมและถ่ า ยทอดจากรุ่ น สู่ รุ่ น สร้ า งความ
ภาคภูมิใจให้ผู้สูงอายุและคนในชุมชน ปัจจุบันรุ่นหลานซึ่งได้รับ
การศึกษาขั้นปริญญา ได้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการหาตลาด
นำ�งานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
ดีขึ้น ทนทานมากขึ้น แต่ยังคงเอกลักษณ์ของวัตถุดิบธรรมชาติ
วิสาหกิจชุมชนทีม่ ผี สู้ งู อายุเป็นกำ�ลังแรงงานฝีมอื และคนรุน่ ใหม่
เป็นคนบริหารจัดการนับเป็นโมเดลทางธุรกิจที่ทำ�ให้นวัตกรรม
ทางสังคมนี้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน
วิสาหกิจชุมชนไม่เพียงสร้างรายได้ ให้ผู้สูงอายุ แต่ผู้สูงอายุ
ได้ออกกำ�ลังตามสถานะสุขภาพ และมีส่วนร่วมทางสังคมใน
เชิงธุรกิจ ทำ�ให้สุขภาพกายและจิตแข็งแรง เมื่อผู้สูงอายุมีครบ
3 องค์ประกอบ ได้แก่ สุขภาพดี การมีส่วนร่วมในสังคม และ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จึงเรียกได้ว่าผู้สูงอายุ “อยู่ดีมีสุข”
ประเทศ
ชิลี
		
		
จีน
อิหร่าน
		
		
เลบานอน
รัสเซีย
		
เซอร์เบีย
		
		
		
ศรีลังกา
ไทย
		
ยูเครน
		
เวียดนาม
		

นวัตกรรม
การส่งเสริมให้ผู้นำ�ชุมชนมีเครื่องมือเพื่อช่วย
เหลือผู้สูงอายุด้านสุขภาพระบบเตือนนัดหมาย
แพทย์และข้อมูลสุขภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ
การช่วยเหลือผู้สูงอายุในกิจกรรมประจำ�วัน
การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ทำ�กิจกรรม
สังสรรค์ ดนตรี กีฬา กิจกรรมระหว่างวันโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย
มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ
โปรแกรมครอบครัวดูแลผู้สูงอายุที่ ไม่ ใช่ญาติที่
บ้านอยู่ใกล้กัน (Foster families)
เครื อ ข่ า ยทางสั ง คมและช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู ง อายุ
กันเองในชุมชน ช่วยเตรียมอาหาร ทำ�ความ
สะอาดซ่ อ มแซมบ้ า น พาไปพบแพทย์ และ
กิจกรรมทางสังคม
การอบรมอาสาสมัครเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
วิสาหกิจชุมชนจักสานกระจูดเป็นธุรกิจผลิต
เครื่องใช้ด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุปรับตัวกับสังคม
ยุคใหม่
เครือข่ายอาสาสมัคร ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุข
ภาพและป้องกันโรคแก่ผู้สูงอายุ
aaaaaaaaa
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นานาสาระประชากร

ปราโมทย์ ประสาทกุล

pramote.pra@mahidol.ac.th

คนแก่ ม้าหาย

เสาร์ที่ 6 มกราคม 2561
เพิ่งผ่านพ้นวันขึ้นปีใหม่ 2561 มาหมาดๆ แต่ผมกลับไม่รู้สกึ
ตื่นเต้นอะไรนัก ผมได้ผา่ นวันขึน้ ปีใหม่มาแล้วหลายสิบครัง้ จนรู้สึก
คุ้นชินกับการฉลองปีใหม่ เคยฉลองขณะเวลาการเปลี่ยนแปลง
จากปี ห นึ่ ง ไปเป็ น อี ก ปี ห นึ่ ง ในหลากหลายบรรยากาศและใน
อารมณ์ตา่ งๆ และวันขึน้ ปีใหม่หลายครัง้ ผมไม่มกี ารฉลองใดๆ เลย
อย่างเช่นปีนี้ ผมนอนหลับไปตั้งแต่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อน
สิ้นปี 2560 ตื่นขึ้นมาอีกทีก็เป็นเวลาเช้ามืดของวันแรกของปี
2561 แล้ว
ก่อนนอนเมื่อปลายปีกลาย ผมดูเฟซบุ๊ค (ต่อไปผมจะใช้
อักษรย่อว่า ฟบ.) ที่ส่งสัญญาณเตือนว่ามีข้อความเข้ามาในหน้า
ฟบ.ของผม ที่แท้ก็เป็นข้อความของตัวเองที่แชร์ออกไปในวันที่
31 ธันวาคม 2558 หรือเมื่อ 2 ปีก่อน
“ปีใหม่...ใช่จะมีชีวิตใหม่ เพียงชีพเก่าสั้นไปอีกปีหนึ่ง
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ใฝ่คำ�นึง เพียงเข้าถึงปรมัตถ์สัจจธรรม
ให้เวลาหมุนเวียนเปลีย่ นไปเถิด กาลบังเกิดใหม่เก่าทุกเช้าค่�ำ
มีสติสัมปชัญญะเป็นประจำ� เก่าไฉน ใหม่ฉนำ� ไม่สำ�คัญ”
ใช่แล้วครับ ผมได้ โพสต์กลอนบทนี้ออกสู่สาธารณะเพื่อ
ส่งท้ายปีเก่า 2558 และต้อนรับปีใหม่ 2559
ใช่แล้วครับ ผมบันทึกไว้ว่าได้เขียนกลอนบทนี้ลงในสมุดเมื่อ
23.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อ.. “กลับจากไปอยู่
กับแม่ทเี่ ข้า รพ.บางปะกง” ผมคิดกลอนบทนีข้ ณะขับรถกลับจาก
โรงพยาบาลบางปะกง เมื่อ 2 วันก่อน แม่เข้าโรงพยาบาลเพราะ
ป่วยหนัก น้องสาวโทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินที่หมายเลข
1669 ผมขับรถไปหาแม่ตอนบ่ายๆ และอยู่กับแม่จนค่ำ�ทุกวัน
อารมณ์ของผมในวันขึ้นปี ใหม่ครั้งนั้นจึงเป็นไปในทางมองเห็น
สัจจธรรม เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือความจริง ปีเก่าปีใหม่เป็นเรื่อง
สมมุติ

คัดลอกมงคล 38 ลง “ช่วยใจคุณจำ�”
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ทำ�สมุดปฏิทินเล่มเล็กๆ
ที่เรียกว่า “ช่วยใจคุณจำ�” แจกเป็นของขวัญปีใหม่ ให้พวกเรา
ได้ ใช้กันทุกปี ผมได้แต่งกลอนสั้นๆ ให้เป็นอัตลักษณ์ของสมุด
“ช่วยใจคุณจำ�” ไว้ว่า “วันไกลก็ ใกล้เข้า งานของเราดำ�เนินไป
บันทึกวันนัดไว้ เพื่อช่วยใจของคุณจำ�”
เมื่อเปลี่ยนปี ผมก็จะเปลี่ยน “ช่วยใจคุณจำ�” กิจกรรมอย่าง
หนึ่งที่ผมจะต้องทำ�ในช่วงวันแรกๆของปี ใหม่คือการถ่ายโอน
ข้อมูลจาก “ช่วยใจคุณจำ�” ปีเก่ามาใส่ไว้ ในเล่มของปีใหม่ ข้อมูล
ทีจ่ ะถ่ายโอนนัน้ นอกจากจะเป็นรายการนัดหมายในปีใหม่ บันทึก
และเบอร์ โทรศัพท์บางหมายเลขแล้ว “มงคล 38” เป็นสิ่งสำ�คัญ
ที่ผมต้องคัดลอกจากเล่มเก่ามาใส่ไว้ ในเล่มใหม่ทุกปี
มงคล 38 ทีผ่ มเขียนใส่ไว้ ใน “ช่วยใจคุณจำ�” เป็นบทสวดมนต์
ภาษาบาลี แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จะเกี่ยวกับความประพฤติ
38 ประการที่จะนำ�ความเป็นศิริมงคลมาสู่ผู้ปฏิบัติ ความจริง
มงคล 38 นี้มีอยู่ในบทเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลาไป
งานมงคล เช่น งานแต่งงาน งานทำ�บุญบ้าน พระสงฆ์จะสวด
มนต์บทนี้ด้วยเสมอ เวลาผมฟังพระสวดถึงบทนี้ ผมก็มักเผลอ
สวดตามพระไปด้วย มนต์บทนีข้ น้ึ ต้นว่า “อะเสวะนา จะพาลานัง
บัณฑิตา ณัญจะ เสวะนา ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละ
มุตตะมัง...” (ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาคนที่ควรบูชา นี้เป็น
มงคลอันสูงสุด..)
ผมเชื่อว่าถ้าปฏิบัติตามมงคล 38 ได้ก็จะนำ�โชคลาภมาสู่
ตนเอง เป็นมงคลแก่ตัวเองดียิ่งกว่าไปกราบไหว้วอนขอจาก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีสางเทวดาทั้งหลาย หลายข้อที่ผมทำ�อยู่แล้ว
เกิดความรู้สึกถึงมงคลที่ ได้รับ เช่น มาตาปิตุอุปัฏฐานัง (บำ�รุง
มารดาบิดา) สุภาสิตา จะ ยาวาจา (วาจาสุภาษิต) อะนากุลา
จะ กัมมันตา (การงานไม่คั่งค้าง) และก็มีหลายข้อที่ผมยังปฏิบัติ
ไม่ได้ แต่ก็คิดว่าจะพยายามทำ�ให้ ได้
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การได้ทบทวนมงคล 38 ปีละครั้งด้วยการลอกจากสมุด
ภาษาจีนเขียนเป็นคำ�สั้นๆ แต่มีความหมาย อย่างคำ�ที่อ่าน
เล่มเก่ามาลงในสมุดเล่มใหม่ก็เป็นมงคลสำ�หรับผมด้วยเช่นกัน ได้ว่า “ไซ่อง ซิกเบ๊” แปลเป็นไทยว่า “คนแก่ ม้าหาย”
เรื่องเกิดขึน้ นานมาแล้ว ณ หมูบ่ า้ นห่างไกลแห่งหนึง่ ชายชรา
คนหนึง่ อาศัยอยูล่ �ำ พังกับลูกชายวัยหนุม่ แกเลีย้ งม้าตัวผู้ไว้ ใช้งาน
ตัวหนึง่ วันหนึง่ ม้าทีเ่ ลีย้ งไว้ ได้หายไป เพื่อนบ้านต่างเข้ามาแสดง
ความเสียใจ “โชคร้ายนะ มีม้าอยู่ตัวเดียว ก็หายไปเสียแล้ว”
ชายแก่ได้แต่บอกกับทุกคนว่า “มันอาจจะดีก็ ได้”

เพลงพรปี ใหม่
ใ่นช่วงอาทิตย์ท่ผี ่านมานี้ ผมมีความสุขที่ได้ฟังเพลงเกี่ยวกับ
วันขึ้นปี ใหม่ เพลงของสุนทราภรณ์หลายเพลงฟังไพเราะและ
สนุกสนาน หลายเพลงฟังแล้วก็อยากออกไปรำ�วง แต่เพลง
ปี ใหม่ที่ผมฟังแล้วมีความสุขที่สุดในปีนี้คือเพลง “พรปี ใหม่”
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ
“สวัสดีวันปี ใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์ ฤกษ์ยามดี
ปรีเปรมชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี...ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า...”
ฟังแล้วยิ่งให้รำ�ลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรง
พระปรีชาสามารถในทางดนตรีเป็นยิ่งนัก ผมเชื่อว่าเพลงพร
ปี ใหม่นี้จะเป็นเพลงประจำ�วันขึ้นปี ใหม่ของประเทศไทยไปอีก
นานเท่านาน
เมื่ อ ฟั ง เพลงในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ แ ล้ ว ทำ � ให้ ผ มคิ ด ถึ ง
คุณพิชยั วาศนาส่ง ผูร้ อ้ งเพลง “เถลิงศก” ให้พวกเราฟัง ผมได้มี
โอกาสร่วมทำ�งานกับคุณพิชยั ฯโดยเป็นกรรมการสมาคมวางแผน
ครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (สวท) ด้วยกัน ในงานวันขึ้นปีใหม่ของ สวท
พวกเราจะได้ฟังคุณพิชัยฯร้องเพลง “เถลิงศก” ด้วยเสียงดัง
กังวาน ก่อนร้องเพลงนี้ คุณพิชยั ฯจะเล่าให้พวกเราฟังว่า ก่อนปี
2484 ประเทศไทยถือเอาวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปี ใหม่
เพลงเถลิงศกมีเนือ้ ร้องแบ่งเป็นสามท่อน ท่อนแรกมีเนือ้ ร้องดังนี้
“วันที่หนึ่งเมษายน วันตั้งต้นปี ใหม่ แสงตะวันเรืองรองใส
สว่างแจ่มจ้า เสียงระฆังเหง่งหง่างก้อง ร้องทักทายมา ไตรรงค์
ร่า ระเริงปลิว พลิ้วพลิ้วเล่นลม
(สร้อย) ยิ้มเถิด ยิ้มเถิด นะยิ้ม ยิ้มแย้มแจ่มใส สุขสราญบาน
ใจ ขอให้สวัสดี”
“คนแก่ ม้าหาย”
นึกถึงคุณพิชัยฯแล้ว ก็อดคิดถึงเรื่องต่างๆที่คุณพิชัยฯเล่าให้
พวกเราฟังไม่ได้ คุณพิชัยฯเป็นพหูสูตร ผู้มีความรู้เป็นอย่างดี
ในทุกเรื่อง ... วันนี้ ผมนึกถึงเรื่อง “คนแก่ ม้าหาย” ที่คุณพิชัยฯ
เล่าให้พวกเราฟังในวันนั้น

ต่อมาอีก 2-3 เดือน ม้าของชายแก่ก็ ได้ออกจากป่ากลับมา
ที่บ้าน โดยได้พาม้าตัวเมียอีกตัวหนึ่งมาด้วย เพื่อนบ้านต่างมา
แสดงความยินดี “โชคดีนะ ม้าของลุงที่หายเข้าป่าไปก็กลับมา
แถมยังพาม้าป่ามาอีกตัวหนึ่งด้วย” ชายแก่ตอบเพื่อนบ้านว่า
“มันอาจจะไม่ดีก็ ได้”
เมื่อมีม้าตัวใหม่ ลูกชายก็พยายามฝึกม้าป่าให้เชื่อง วันหนึ่ง
ขณะควบม้าตัวใหม่ทยี่ งั ติดสัญชาติญาณป่าและเกิดพยศ ลูกชาย
หนุ่มพลัดตกจากม้า ขาหัก เพื่อนบ้านต่างเข้ามาแสดงความ
เสียใจ “โชคร้ายนะ มีลูกชายอยู่คนเดียว ก็มาตกม้าขาหัก
เสียแล้ว” ชายแก่บอกทุกคนว่า “มันอาจจะดีก็ ได้”
กาลต่อมา อาณาจักรจีนเกิดศึกสงครามทีช่ ายแดน ทางเมืองหลวง
ออกคำ�สั่งให้เกณฑ์ชายฉกรรจ์ตามหมู่บ้านทุกคนไปเป็นทหาร
เจ้าหน้าที่มาถึงบ้านชายแก่ เห็นว่าลูกชายขาพิการ จึงอนุญาต
ให้ชายหนุ่มอยู่กับบ้านดูแลพ่อ ไม่ต้องเป็นทหาร
นั่นเป็นเรื่องที่คุณพิชัยฯเล่าให้ฟังเมื่อนานมาแล้ว ปีนี้ ผมคง
เข้าเกณฑ์เป็นชายแก่แล้ว ผมไม่มมี า้ ทีจ่ ะหาย ไม่มลี กู ชายทีจ่ ะตก
ม้าจนขาพิการ แต่ผมมีเรื่องดีและเรื่องร้ายทีต่ อ้ งเผชิญอยูบ่ อ่ ยๆ
หลายครั้งที่ผมใช้คติของชายแก่ ในเรื่องนี้ “มันอาจจะดีก็ ได้”
“มันอาจจะไม่ดีก็ ได้”
aaaaaaaaa

ขอความร่วมมือจากสมาชิก “ประชากรและการพัฒนา”
เพื่อการปรับปรุงบัญชีรายชื่อสมาชิก “ประชากรและการ
พัฒนา” ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ส่งทางไปรษณีย์ จึงใคร่ขอความ
ร่วมมือจากท่านผู้อ่านดังนี้ 1) หากสนใจสมัครเป็นสมาชิกและ
ขอรับจดหมายข่าวทางไปรษณีย์ โปรดแจ้งชือ่ และทีอ่ ยู่ (ถาวร) ของ
ท่าน เพือ่ สมัครเป็นสมาชิก 2) หากท่านเป็นสมาชิกและได้รบั จดหมาย
ข่าวทางไปรษณีย์อยู่แล้ว และต้องการรับต่อไป โปรดแจ้งยืนยัน
สมาชิกภาพ และที่อยู่ (ถาวร) ของท่าน ผ่านช่องทางใดช่องทาง
หนึ่ง ดังนี้
1. ส่งชื่อและที่อยู่ของท่านทางไปรษณีย์ มาที่
		 “ประชากรและการพัฒนา” 999 สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม
73170
2. ส่งชื่อและที่อยู่ของท่าน ที่คุณจีรวรรณ หงษ์ทอง
โทรสาร 02-441-9333
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 100, 427
3. ติดต่อโดยตรงที่ คุณจีรวรรณ หงษ์ทอง
ห้องโครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร (106)
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อีเมล: jeerawan.hot@mahidol.ac.th
5. กรอกข้อมูลผ่าน (QR code)
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

การพนัน

การพนัน หมายถึง การเล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นโดยอาศัย
ความฉลาด ความชำ�นาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบและฝีมือ รวมทั้ง
โชคด้วย (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
การพนันเริ่มเล่นกันตั้งแต่สมัยดึกดำ�บรรพ์ โดยเมื่อ 3,000
ปีก่อนคริสตกาล ก็ ได้มีการเล่นลูกเต๋ากันแล้วในเมโสโปเตเมีย
และเมื่อ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ในประเทศจีนก็มีบ่อนการพนัน
การต่อสู้ระหว่างสัตว์ เช่น การชนไก่ การชนเป็ด การชนห่าน
การชนนกกระทา การชนปลา และการชนจิ้งหรีด เป็นต้น
กระจายอยู่อย่างแพร่หลาย
การเล่นไพ่ก็เริ่มต้นจากประเทศจีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง
(พ.ศ. 1161-1450) โดยตัวไพ่ทำ�จากงาช้างและกระดูกสัตว์
ต่อมาเมื่อจีนคิดประดิษฐ์กระดาษได้ ในคริสตวรรษที่ 12 จึงได้ ใช้
กระดาษเป็นตัวไพ่ แต่ชดุ ไพ่ที่ใช้เล่นกันในปัจจุบนั นัน้ คนฝรัง่ เศส
เป็นผู้ออกแบบ ไพ่หนึ่งสำ�รับแบ่งออกเป็น 4 ชุดๆ ละ 13 ใบ
รวมไพ่ทั้งหมด 52 ใบ ไพ่แต่ละชุดใช้แทนชนชั้นในสังคมฝรั่งเศส
สมัยนัน้ คือ โพธิด์ �ำ แทนพระราชวงศ์ โพธิแ์ ดงแทนคณะบาทหลวง
ดอกจิกแทนเกษตรกร และข้าวหลามตัดแทนพ่อค้า
การพนั น มี ห ลายชนิ ด
และประเภท ได้แก่ หวย
หรือสลากกินแบ่ง บิงโก
คาสิโนเกมส์ (การพนันที่
เล่ น ในบ่ อ นคาสิ โ น เช่ น
รู เ ล็ ต ต์ สล็ อ ตแมชชี น
บาคาร่า โป๊กเกอร์ และ
ปาจิงโกะ เป็นต้น) และการพนันผลการแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล
อเมริกนั ฟุตบอล บาสเก็ตบอล เบสบอล มวย และม้าแข่ง เป็นต้น
การลงทุนบางอย่าง เช่น หุ้น พันธบัตร หรืออสังหาริมทรัพย์
เป็นต้น อาจถือว่าเป็นการพนันได้เช่นกัน ถ้าผู้ลงทุนไม่ได้ศึกษา
ค้นคว้าอย่างจริงจัง แต่เล่นแบบใช้ โชคช่วยหรือตามข่าวลือ
การพนันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ การพนันที่ ใช้ โชค และ
การพนันที่ใช้ความสามารถ
การพนันที่ ใช้ โชคคือ การเล่นเดิมพันที่ขึ้นอยู่กับโชคเกือบ
ทั้งหมด โดยความรู้ความสามารถและการฝึกซ้อมของผู้เล่น
ไม่ช่วยให้ผู้เล่นชนะได้ เพราะผลลัพธ์ของการเล่นเป็นเอกภาพ
และเป็นอิสระต่อกัน ตัวอย่างเช่น บิงโก รูเล็ตต์ หวย และ
สล็อตแมชชีน เป็นต้น
ส่วนการพนันที่ ใช้ความสามารถนั้น ผลลัพธ์ของการเล่น
จะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ทั้งทางร่างกายหรือจิตใจของ
ผูเ้ ล่น มากกว่าทีจ่ ะขึน้ อยูก่ บั โชค การฝึกซ้อมจะทำ�ให้เล่นได้ดขี นึ้
และอาจเป็นผู้ชนะได้ เช่น บริดจ์ และโป๊กเกอร์ เป็นต้น
ในระยะยาวแล้ว ผู้เล่นการพนันส่วนใหญ่จะเป็นผู้แพ้ ส่วน
ผู้ชนะก็จะมีแต่เจ้ามือหรือเจ้าของบ่อนเท่านั้น
ในทางศาสนา การพนันถือเป็นสิ่งบันเทิงชนิดหนึ่ง ตราบใด
ที่ไม่มกี ารโกง แต่ก็ได้กล่าวถึงโทษของการพนัน สำ�หรับศาสนาพุทธ
ถือว่า การพนันเป็นหนึ่งในอบายมุข 4 และอบายมุข 6 คือ

เป็นทางของความเสื่อม เป็นทางแห่งความพินาศ และเป็นเหตุ
ย่อยยับแห่งโภคทรัพย์
อบายมุข 4 ประกอบด้วย 1. อิคถีธุตตะ เป็นนักเที่ยวผู้หญิง
2. สุราธุตตะ เป็นนักดื่มสุรา 3. อักขธุตตะ เป็นนักพนัน 4. ปาป
มิตตะ คบคนชัว่ โดยอบายมุขหมวดนี้ พระพุทธเจ้าตรัสกับผูค้ รอง
เรือนที่มีหลักฐานแล้ว และตรัสต่อท้ายทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์
4 (ธรรมเพื่อประโยชน์ ในปัจจุบัน ได้แก่ ถึงพร้อมด้วยความหมั่น
ถึงพร้อมด้วยการรักษา คบคนดีเป็นมิตร และมีความเป็นอยู่
เหมาะสม) เพื่อชี้ ให้เห็นว่า เป็นทางพินาศแห่งทรัพย์ที่หามาได้
ส่วนอบายมุข 6 ประกอบด้วย 1. ติดสุราและของมึนเมา
2. ชอบเที่ยวกลางคืน 3. ชอบเที่ยวดูการเล่น 4. เล่นการพนัน
5. คบคนชัว่ เป็นมิตร 6. เกียจคร้านการงาน โดยอบายมุขหมวดนี้
พระพุทธเจ้าตรัสแก่สิงคาลกมาณพ ก่อนตรัสเรื่องทิศ 6
ในประเทศไทย การเล่นการพนันทุกชนิดถือว่าผิดกฎหมาย
ยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาลและการพนันม้าในสนามแข่งม้าบางแห่ง
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การพนันกลับเป็นธุรกิจใต้ดินที่มีเงิน
หมุนเวียนมหาศาล ประมาณว่าคนไทยร้อยละ 60 เคยเล่น
การพนัน และเกินกว่าครึ่งเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย ได้แก่
หวยใต้ดิน เล่นพนันในบ่อน และพนันผลการแข่งขันกีฬา โดยใน
ปี พ.ศ. 2557 เงินที่ ใช้วางเดิมพันในการแข่งขันฟุตบอลโลก
อย่างเดียวสูงถึง 43 พันล้านบาท
คนส่วนใหญ่แม้จะเคยเล่นพนัน ก็ ไม่มีปัญหาจากการเล่น
พนัน เพราะเขาเหล่านั้นถือว่าเป็นการเล่นสนุกเพียงครั้งคราว
เพื่อผ่อนคลายความเครียด แต่ก็จะมีคนจำ�นวนหนึ่งที่กลายเป็น
คนติดการพนัน
ลักษณะของคนติดการพนันคือ เล่นพนันในทุกโอกาส วงเงิน
เดิมพันสูงขึ้นเรื่อยๆ ต้องการเอาเงินที่เสียพนันคืน พยายามเลิก
หลายครั้งแต่ก็ ไม่สำ�เร็จ สูญเสียความสัมพันธ์ กู้หนี้ยืมสิน และ
พึ่งพาคนอื่นในทางการเงิน
ปั ญ หาจากการพนั น ได้ แ ก่ ภาวะซึ ม เศร้ า ฆ่ า ตั ว ตาย
ประสิทธิภาพการทำ�งานลดลง สูญเสียการงาน สูญเสียความ
สัมพันธ์ ก่ออาชญากรรม และภาวะล้มละลาย
วิธีป้องกันไม่ ให้กลายเป็นคนติดการพนันคือ จำ�กัดวงเงิน
เดิมพัน จำ�กัดเวลาเล่นพนัน ใช้เวลาทำ�อย่างอื่นด้วย และห้าม
นำ�เงินที่ ได้จากการพนันกลับไปเล่นการพนันอีก
ในปีลา่ สุด (พ.ศ. 2560) รางวัลอีกโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์
มอบให้กับนักวิจัยชาวออสเตรเลียและอเมริกัน (Matthew
Rockloff และ Nancy Greer) ที่ ได้ทำ�การวิจัยทดลองเพื่อดูว่า
การได้จับตัวจระเข้เป็นๆ จะทำ�ให้คนอยากจะเล่นพนันมากขึ้น
หรือไม่
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำ�ให้ขำ� แล้วจึงได้คิด
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.ac.th

ต้นทุนของการมีลูก

การมีลูกในปัจจุบันมีต้นทุนสูง เรามักได้ยินพ่อแม่ทุกวันนี้
โอดครวญว่าการมีลูกแต่ละคนนั้นแพงแสนแพง จะตัดสินใจ
มีลูกแต่ละคน ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะมีปัญญาเลี้ยงจนโตได้
หรือไม่ ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การตัดสินใจมีลูกหนึ่งคน
ต้ อ งเปรี ย บเที ย บระหว่ า งต้ น ทุ น ที่ จ ะเกิ ด จากการมี บุ ต รกั บ
ประโยชน์ที่ ได้รบั จากการมีบตุ ร ถ้าหากคำ�นวณแล้วพบว่า ต้นทุน
จากการมีบุตรสูงกว่าประโยชน์ที่ ได้รับ การเลือกที่จะไม่มีบุตร
ดูจะเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผล
ในเมื่อต้นทุนการมีลูกดูจะสูงขึ้นทุกที ทำ�ให้คนสมัยนี้เริ่ม
คิดหนักในการมีลกู วันนีจ้ ะมาชวนดูวา่ การมีลกู มีตน้ ทุนอะไรบ้าง
การคำ�นวณต้นทุนในการมีลูกหนึ่งคน ไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่าง
ที่คิด เพราะต้นทุนในการมีบุตรไม่ได้มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน
เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีต้นทุนอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ด้วย ในที่นี้จะขอ
แบ่งต้นทุนในการมีบุตรเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

ลงเพื่อที่จะได้มีเวลามาเลี้ยงลูกมากขึ้น หรือเปลี่ยนอาชีพเพื่อ
ให้ ได้มีเวลาทำ�งานที่ยืดหยุ่นขึ้น การมีลูกจึงทำ�ให้เกิดค่าเสีย
โอกาสในรูปแบบของการสูญเสียรายได้จากการต้องปรับเปลีย่ น
วิถีการทำ�งาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หลายครอบครัวที่ดูมีความ
พร้อมทางการเงิน เลือกที่จะไม่มีลูก เพราะครอบครัวเหล่านี้
มีรายได้สงู การมีลกู จึงหมายถึงการสูญเสียรายได้จ�ำ นวนมากไป
ต้นทุนทางอ้อมที่เกิดจากการมีลูกนี้ ไม่ได้จำ�กัดอยู่ที่เพียง
การสูญเสียรายได้เท่านั้น แต่รวมถึงการสูญเสียโอกาสอื่นๆ
ในชีวิตด้วย เช่น การเสียโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ หรือ
การไปเที่ยว ตรงนี้อาจเป็นสาเหตุสำ�คัญที่คนรุ่นใหม่ยังไม่ยอม
มีลูกกัน เพราะต้องการใช้ชีวิตตามความฝันตัวเองมากกว่าที่จะ
มีลูก

ต้นทุนทางร่างกายและจิตใจ การมีลูกต้องใช้ทั้งกำ�ลังกาย
และใจ สำ�หรับผู้หญิง การตั้งท้องเป็นต้นทุนทางร่างกายที่ส่งผล
ต้นทุนทางตรง เป็นต้นทุนที่คนส่วนใหญ่มักนึกถึงเป็นอันดับ ต่อสุขภาพได้ นอกจากนัน้ การมีลกู ต้องทุม่ เทเวลาในการเลีย้ งลูก
แรกในการมี บุ ต ร เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความเครียดหรือความขัดแย้งในครอบครัวได้
การมีบุตรและการเลี้ยงดูบุตร เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์
การทำ�คลอด ค่านม ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าข้าวของเครื่องใช้
ต้นทุนจากการมีบุตรไม่จำ�เป็นต้องเท่ากันระหว่างผู้หญิง
ต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียน ฯลฯ สำ�หรับพ่อแม่ไทย กับผู้ชาย สำ�หรับคู่สามีภรรยา ต้นทุนสำ�หรับสามีอาจจะเป็น
ในปัจจุบนั ต้นทุนทางตรงนีด้ เู หมือนจะสูงขึน้ ทุกวัน โดยเฉพาะใน ค่าใช้จา่ ยทางการเงินเป็นหลัก เนื่องจากสังคมวางบทบาทผูช้ าย
สังคมทีม่ กี ารแข่งขันสูง พ่อแม่หลายคนต้องทุม่ ทุนเลือกโรงเรียน เป็นคนหาเงินเป็นหลัก สามีจึงอาจเป็นผู้ต้องออกค่าใช้จ่ายทาง
ค่าเล่าเรียนสูงๆ เพราะเชื่อว่าจำ�เป็นในการสร้างคนที่มีคุณภาพ ตรงเป็นหลัก ในขณะที่ภรรยาอาจมีต้นทุนในด้านการเสียโอกาส
และต้นทุนทางร่างกายและจิตใจมากกว่าสามี เนื่องจากสังคม
ต้นทุนทางอ้อม เป็นต้นทุนที่ถูกซ่อนอยู่ ทำ�ให้หลายคนลืม คาดหวังว่าผู้หญิงต้องเป็นผู้เลี้ยงดูลูกเป็นหลัก ดังนั้นผู้หญิงจึง
นึกถึงต้นทุนส่วนนี้ ไป ต้นทุนทางอ้อมในที่นี้ หมายถึง “ค่าเสีย มักเป็นผู้ที่ต้องใช้เวลาในการเลี้ยงดูบุตรมากกว่า และมักเป็น
โอกาส” ในการตัดสินใจมีลูก ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือการสูญ ผู้ต้องรับผลกระทบทางการงานและชีวิตมากกว่าผู้ชาย
เสียรายได้ เนื่องจากการมีลูกอาจส่งผลต่อชีวิตการทำ�งาน เช่น
บางคนต้องลาออกจากงานเพื่อมาเลีย้ งลูก ลดชัว่ โมงการทำ�งาน
การส่งเสริมการเกิดจำ�เป็นต้องเข้าใจถึงกระบวนการตัดสินใจมี
บุตร หากคนในสังคมมองว่าต้นทุนการมีบตุ รสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับประโยชน์ที่จะได้รับ แนวทางนโยบายส่งเสริมการเกิดจึง
ควรหาวิธีช่วยลดต้นทุนของการมีลูกหรือเพิ่มประโยชน์จากการ
มีลูก แต่ด้วยประโยชน์จากการมีลูกค่อนข้างจะจับต้องได้ยาก
กว่า นโยบายโดยมากจึงเน้นการลดต้นทุนจากการมีลูกเป็นหลัก
เช่น การช่วยเหลือเงินแรกคลอด การให้เงินเลีย้ งดูบตุ ร และการ
ลดหย่อนภาษีสำ�หรับคนมีบุตร แต่เนื่องจากต้นทุนการมีบุตร
ไม่ ไ ด้ มี เ พี ย งค่ า ใช้ จ่ า ยทางการเงิ น เท่ า นั้ น นโยบายที่ ช่ ว ย
ส่งเสริมสมดุลชีวติ ให้กบั พ่อแม่ทที่ �ำ งาน ทีเ่ อือ้ อำ�นวยให้การมีลกู
ส่งผลกระทบต่อชีวติ การทำ�งานน้อยทีส่ ดุ เป็นการช่วยลดต้นทุน
ทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรโดยเฉพาะสำ�หรับผู้หญิง และ
อาจจูงใจให้ผู้หญิงตัดสินใจอยากมีลูกมากขึ้น
ภาพโดย: กาญจนา เทียนลาย
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

10 เรื่องต้องใส่ใจ บ้านสำ�หรับผู้สูงอายุ

ภาพโดย: http://www.applicadthai.com/art-inspire/ออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

“ผู้สูงอายุ” เป็นหนึ่งในสมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัว ที่
ต้องการการดูแลมากกว่าคนในวัยอื่นๆ ทั้งทางสภาพร่างกายและ
จิตใจ ทางจิตใจเราสามารถดูแลท่านโดยการให้ความรักความเอาใจใส่
สำ�หรับทางร่างกายควรจัดหาสิ่งอำ�นวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการในด้านต่างๆ ให้สามารถดำ�รงชีวิตอยู่ภายในบ้านได้
อย่างปลอดภัยและมีความสุข ดังนี้
1. พื้ น กระเบื้ อ งหรื อ พื้ น ไม้ ควรมี ค วามฝื ด ของผิ ว สั ม ผั ส
กระเบื้องชนิดที่กันลื่นได้ สำ�หรับพื้นพรมไม่ควรนูนหรือเปิดขึ้นมาให้
เสี่ยงต่อผู้สูงอายุอาจเดินสะดุดได้
2. โต๊ะสำ�หรับผู้สูงอายุที่ ใช้รถเข็น โต๊ะและอุปกรณ์ต่างๆ ควร
เอื้ออำ�นวยต่อการใช้งาน ความสูงของโต๊ะของผู้ ใช้รถเข็น ต้องลด
ระดับลงมาจากความสูงของโต๊ะปกติเล็กน้อย ไม่ควรมีลิ้นชัก และ
มีความลึกมากกว่า 40 ซ.ม. เพื่อให้ผู้สูงอายุเข็นรถเข้าไปใช้งานได้
สะดวก
3. ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ (Emergency
Call Bell) บริเวณห้องนอน หัวเตียง ห้องน้ำ� ห้องนั่งเล่น และเชื่อม
ต่อไปยังกริ่งส่งเสียงเตือนที่ติดตั้งในทุกๆ จุดของบ้าน เพื่อขอความ
ช่วยเหลือ รวมถึงติดเครื่องตรวจจับไฟไหม้หรือจับควัน จะได้เข้าไป
ให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที
4. ความสม่�ำ เสมอของแสงสว่าง ผูส้ งู อายุมสี ายตาทีต่ อบรับกับ
แสงสว่างช้า การปรับสายตาระหว่างพืน้ ทีส่ ว่างกับพืน้ ทีม่ ดื จึงเป็นไป
ได้ ไม่ดีนัก ภายในบ้านควรมีแสงสว่างที่สม่ำ�เสมอ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้
งานได้อย่างปลอดภัย
5. ติดตั้งบานประตูให้กว้าง บานประตูสำ�หรับบ้านที่มีผู้สูงอายุ
และใช้รถเข็น บานประตูต้องมีความกว้างอย่างน้อย 90 ซ.ม.
6. ใช้ประตูบานเลื่อน ประหยัดพื้นที่ ในการใช้งานมากกว่าบาน
เปิด ผู้สูงอายุจะเปิดประตูบานเลื่อนได้สะดวกและปลอดภัยกว่า
7. ติดตั้งราวจับ ตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงโถส้วม หรือจุดอาบน้ำ�
โดยตัวราวจับและสกรูยึดติดผนัง ควรรับน้ำ�หนักเหนี่ยวตัวลุกยืนได้
สูง แทนการไปจับหรือเหนีย่ วอุปกรณ์สขุ ภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น อ่างล้างหน้า
ราวแขวนผ้า ซึ่งอาจหลุดออกมาและเป็นอันตรายได้
8. สวิตช์ ไฟขนาดใหญ่ชัดเจน ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน มีสีขาว
และเรืองแสงได้ ในทีม่ ดื ตำ�แหน่งอยูส่ งู จากพืน้ ในระยะทีผ่ ทู้ นี่ งั่ รถเข็น
สามารถใช้งานได้สะดวก รวมถึงสวิตช์พัดลม แอร์ หรือระบบต่างๆ
ควรอยู่ในตำ�แหน่งใกล้เคียงกัน เช่น บริเวณหัวเตียง
9. หลีกเลี่ยงพื้นต่างระดับ ผู้สูงอายุทั้งการเดิน และการใช้รถ
เข็น หากจำ�เป็นต้องทำ�พื้นที่ต่างระดับ ต้องทำ�ทางลาดควบคู่กันไป
ในทุกตำ�แหน่งที่มีการเปลี่ยนระดับ เช่น พื้นต่างระดับ 1 เมตร ต้อง
มีทางลาดยาว 12 เมตร
10. เก้าอี้ทุกตัวควรมีที่พักหรือที่ท้าวแขน เพราะจะสร้างความ
สบายในการนัง่ ของผูส้ งู อายุในเวลาทีต่ อ้ งการจะยืน ทีพ่ กั แขนจะช่วย
พยุงให้ผู้สูงอายุสามารถยืนได้ง่ายและปลอดภัยขึ้น
สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด คื อ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ กล้ ชิ ด ด้ ว ยความรั ก
ความเอาใจใส่ จะช่ ว ยให้ ท่ า นดำ � รงชี วิ ต อยู่ ภ ายในบ้ า นได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัยและมีความสุข
ทีม่ า: เอกราช ลักษณสัมฤทธิ.์ “10 เรื่องต้องใส่ใจ สร้างบ้านใหม่ส�ำ หรับผูส้ งู อายุ”
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา. http://www.scgbuildingmaterials.
com/th/LivingIdea/ArchitectLifestyle/10-เรื่ อ งต้ อ งใส่ ใ จสร้างบ้านใหม่สำ�หรับผู้สูงอายุ.aspx (11 มกราคม 2561) aaa

ประชากรประชุมกัน

วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย
warawan.tha@mahidol.ac.th

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
“สถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
และการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม
2560 ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์ โดยได้รบั เกียรติจากผูอ้ �ำ นวย
การฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (สกว.) ศาสตราจารย์
ดร.อิศรา ศานติศาสน์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รวบรวมความรู้
สถานการณ์ ด้ า นการย้ า ยถิ่ น ของคนไทยที่ ไ ปทำ � งานหรื อ อยู่ อ าศั ย ใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นท้าทาย ด้านการบริหารจัดการ สิทธิ
การคุ้มครอง ดูแล และผลกระทบต่อสังคม ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ศึกษาในกลุม่ แรงงานด้อยทักษะและกึง่ ทักษะ แรงงานทักษะสูง และผูย้ า้ ยถิน่
เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิต (life-style migrants) และเพื่อวิเคราะห์และระบุ
ช่องว่างของงานวิจัย และเสนอแนะทิศทางการวิจัยด้านการย้ายถิ่นของ
คนไทยไปต่างประเทศ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา NGO และนักวิจัยอิสระ จำ�นวน 65 ท่าน
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา
อาชวนิจกุล ปาฐกถานำ�เรื่อง “คนไทยข้ามชาติ: สถานการณ์ นโยบาย
และทิศทางงานวิจัย”
ทัง้ นีผ้ ลการประชุมชี้ ให้เห็นถึงสถานการณ์การย้ายถิน่ ระหว่างประเทศ
ผ่านมุมมอง และประสบการณ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการย้ายถิน่ ในมิตติ า่ งๆ
ทั้งในรูปแบบการเคลื่อนย้ายแบบปกติและไม่ปกติ รวมทั้งการพํานักและ
ทํางานของผู้ย้ายถิ่นชาวไทยไปยังประเทศจุดหมายอื่นๆ เพื่อชี้ ให้เห็นถึง
องค์ความรู้ที่มีอยู่ และช่องว่างของงานวิจัย อันจะนําไปสู่กรอบ ประเด็น
การวิจัย ที่จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ที่ยังขาดแคลน ในประเทศไทย

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.ipsr.mahidol.ac.th
เสวนาครั้งที 987 “The Role of Supermarkets in Obesity Prevention”
Dr. Adrian Cameron, 13 ธ.ค. 60
เสวนาครั้งที 988 “The Socio-Economic Effects of China’s Forest Restoration
and Conservation Programs” Conghe Song, Department of Geography,
University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, 13 ธ.ค. 60
เสวนาครั้งที 989 “Early Childbearing and its Consequences on Fertility
Behavior and Socio-Economic Characteristics of Indonesian Women” Ms.
Dyah Anantalia Widyastari, Ph.D. student, 14 ธ.ค. 60
เสวนาครัง้ ที 990 “IPC - The Olympic of Demographers” Sureeporn Punpuing,
Patama Vapattanawong, Aree Jampaglay, Chalermpol Chamchan, Sutthida
Chaunwan, Teeranong Sakulsri, Reena Tadee, 20 ธ.ค. 60
เสวนาครั้งที 991 “The Multidimensional Model of Successful Ageing in
Thailand: A Comparison of Researcher-defined and Older Person-defined”
Mr. Alongkorn Pekalee, Ph.D. student, 21 ธ.ค. 60
เสวนาครั้งที 992 “Husband International Migration: Decision Making
Autonomy and Wellbeing among Left-behind Wives in Rural Areas of Central
Myanmar” Mrs. Win Win Shwe, 27 ธ.ค. 60
เสวนาครั้ ง ที 993 “การศึ ก ษาความตระหนั ก ด้ า นจริ ย ธรรมของนั ก วิ จั ย สาขา
สังคมศาสตร์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมอบรมจริยธรรมวิจัย” นางสมปรารถนา
นามขาน, 3 ม.ค. 61
เสวนาครั้งที 994 “Field Trip in Ubon Ratchathani, Thailand” Ms. Khin Poe Ei
Weik, Ms. Desri Astuti, Ms. Vanthy Mai, Ms. Win Ei Phyu and Mr. I Gusti
Ngurah Edi Putra , M.A. Students, 10 ม.ค. 61
เสวนาครั้ ง ที 995 “Borrowing Across Borders: Migration, Debt and
Development” Assistant Professor Maryann Bylander, Sociology and
Anthropology ,Lewis & Clark College, 11 ม.ค. 61
เสวนาครั้งที 996 “Field Trip in Champasak, Laos” Ms. Zin Zin Thaw,
Ms. Khaing Zar Lwin and Ms. Hmwe Kyi Kyi Khin, M.A. Students, 17 ม.ค. 61
เสวนาครัง้ ที 997 “Exploring Community-Based Social Innovations to Support
Older People: A Case Study of Kajood Handicraft Community Enterprise
in Thailand” Jongjit Rittirong, Kamolchanok Khamsuwan, Rossarin Gray,
24 ม.ค. 61
เสวนาครั้งที 998 “Early Childbearing and its Consequences on Fertility
Behavior and Socio-Economic Characteristics of Indonesian Women
(Qualitative Result)” Miss Dyah Anantalia Widyastari, 31 ม.ค. 61
aaaaaaaaa
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน

สารตั้งต้น เล่ม 1 และ 2

มาเล่นโยคะกันเถิด

ฉบับนี้ขอนำ�เสนอหนังสือ 2 เล่มได้แก่ สารตั้งต้น เล่ม 1
“สนามฉลาดเล่น” และสารตัง้ ต้น เล่ม 2 “ห้องเรียนฉลาดรู”้
ทัง้ 2 เล่มนีเ้ ป็นคูม่ อื ให้กบั คุณครูทมี่ คี วามสนใจในการนำ�กิจกรรม
ทีม่ อี ยู่ในหนังสือไปต่อยอดให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆ ทีม่ คี วามแตกต่าง
หลากหลาย ท้าทายและเหมาะสมตามช่วงวัยของผู้เรียน
กิจกรรมต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นในหนังสือนี้ กระตุ้นให้นักเรียน
ได้มกี ารเคลื่อนไหวร่างกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิง่ และสร้างเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตามขั้นพัฒนาการต่างๆ ของเนือ้ หากิจกรรม
ได้สูงสุด เขียนโดย ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะ

ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : โครงการเผยแพร่ขา่ วสาร
และการศึกษาด้านประชากร โทร.0-2441-0201-4 ต่อ 100, 427
aaaaaaaaa

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

โยคะ เป็นการออกกำ�ลังกายชนิดหนึ่ง ที่ช่วยทำ�ให้ร่างกาย
ได้ยืดเหยียดทุกสัดส่วน และเป็นการฝึกความเคลื่อนไหวของ
ร่ า งกายให้ สั ม พั น ธ์ กั บ การหายใจเข้ า ออกอย่ า งเป็ น จั ง หวะ
ปัจจุบันมีศตวรรษิกชนคนร้อยปีในโลกหลายคน ที่บอกเคล็ดลับ
การมีอายุยืนว่าเป็นเพราะการเล่นโยคะมาเป็นเวลานาน และ
ปัจจุบนั ก็ยงั คงทำ�อยู่ ดังเช่น คุณยายแฮนเซ็น (Lil Hansen) ชาว
อเมริกนั คุณยายเกิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 ปัจจุบนั
มีอายุ 106 ปี อาศัยอยู่เพียงลำ�พังที่รัฐมิชิแกน ปัจจุบันเป็นครู
สอนโยคะให้กบั กลุม่ ผูส้ งู อายุในช่วงวัย 70-80 ปี เป็นประจำ�ทุกวัน
ทีศ่ นู ย์ผสู้ งู อายุเมืองลูดงิ ตัน (Ludington) มีนกั เรียนบางคนเรียก
คุณยายว่าเป็น “สิ่งมหัศจรรย์ที่แท้จริง” คุณยายยังบอกอีกว่า
“ต้องการเป็นครูสอนโยคะต่อไปเรื่อยๆ ถ้านักเรียนยังอยาก
จะเรียนด้วย และคุณยายก็จะสนุกกับมัน”
หากคุณต้องการมีอายุยนื จนถึง 100 ปี การเล่นโยคะอาจเป็น
ทางเลือกหนึ่ง ที่ควรเริ่มต้นทำ�ตั้งแต่วันนี้

ที่มา: https://www.doyouyoga.com/104-year-old-yogi-still-teachingand-thriving-42987/
aaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

เกิดน้อย อายุยืน ณ ปี 2561

เดี๋ยวนี้ เรามักจะได้ยินเขาพูดกันถึงเรื่อง “เกิดน้อย อายุยืน” กันบ่อยๆ วันนี้จึงขออาสามาเล่าเรื่องนี้ ให้ฟังกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เกิดน้อย: คนไทยมีลกู น้อยลง จากข้อมูลพบว่า อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) เท่ากับ 10.7 ก็สามารถคาดการณ์ได้วา่ จะมี
เด็กเกิดในปี 2561 ประมาณ 708,704 คน และมีแนวโน้มที่จะลดลงไปเรื่อยๆ ซึ่งแต่เดิมเราเคยมีเด็กเกิด
เกินปีละหนึ่งล้านคนนานถึง 20 ปี
อายุยืน: คนไทยอายุยืนขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิงมีแนวโน้มอายุยืนกว่าผู้ชาย ในปี 2561 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
หญิงเท่ากับ 78.9 ปี ส่วนชายเท่ากับ 72.2 ปี
ข้อมูล: สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 27 มกราคม 2561

เมื่อเกิดน้อย อายุยืน แล้วจะเกิดอะไรขึ้น? ก็ ไม่น่าตกใจอะไรนี่ ...
ในทางประชากรศาสตร์นั้น เมื่อ “เกิดน้อย อายุยืน” ก็จะส่งผลต่อโครงสร้างประชากร ทำ�ให้วัยเด็กลดลง วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น
วัยแรงงานลดลง และส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนของสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ไม่ว่าจะเป็นการลดจำ�นวน
โรงเรียน การสร้างสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้เหมาะสมกับการดำ�รงชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งการบริหารจัดการของรัฐบาลในการ
จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประชากรกลุ่มต่างๆ อีกด้วย
aaaaaaaaa
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ข่าวสถาบันฯ

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c 15-17 พ.ย. 60 อ.ดร.ธีรธร ยูงทอง ร่วมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Jimah ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
c 17 พ.ย. 60 ศ.ดร.อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ เสวนาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุคประเทศไทย 4.0”

ในงานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560 จัดโดย สมาคมนักประชากรไทย และภาคีเครือข่าย
ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ c 17 พ.ย. 60 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
National Family Planning Coordinating Board (BKKBN) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ ณ สถาบันฯ รูป 1 c 22 พ.ย. 60 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ร่วมประชุม The 2nd Family Policy Experts
Meeting in the Asia-Pacific Region และนำ�เสนอผลงาน “Thailand Family Database” ณ สาธารณรัฐเกาหลี
c 25 พ.ย. 60 ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ร่วมประชุม International Symposium on Children of Migration
: Child Migrants, Cross-border Children, Border-blurred Children in Asia และนำ�เสนอผลงาน “Access
to rights of migrant children in Thailand : The importance of social integration and roles of civil
society” ณ ประเทศญี่ปุ่น c 27-28 พ.ย. 60 ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ ร่วมประชุม ABACUS Writing Session
on First Qualitative Paper Workshop ณ ราชอาณาจักรสวีเดน c 27-30 พ.ย. 60 ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์
ร่วมประชุม 9th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health Rights (APCRSHR9) และ
นำ�เสนอผลงาน “Translating Gender Sensitive Framework into National HIV/AIDS Responses: A Case
of Thailand” ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม c 28-29 พ.ย. 60 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย ร่วมประชุม Migration
และนำ�เสนอผลงาน “Muslim Migration in the Three Southernmost Province of Thailand (M&M)”
ณ สหพันธรัฐรัสเซีย c 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 60 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ร่วมประชุม Commuting between Bangkok
Metropolitan and its vicinity และนำ�เสนอผลงาน “Urban growth and population living satisfaction
survey in Bangkok: A multiple data collection technique and mixed methodology designed”
ณ สหรัฐอเมริกา c 5 ธ.ค. 60 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี บรรยายพิเศษเรื่อง “Social Survey and Data Collection”
และ 6 ธ.ค. 60 เรื่อง “Research design and sampling method” ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาของ University
of Oklahoma ณ สหรัฐอเมริกา c 6-7 ธ.ค. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการสถาบันฯ ร่วมประชุมและ
นำ�เสนอผลงานวิชาการในงานประชุม 2017 BRICS meeting on Ageing ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน c 13 ธ.ค. 60
สถาบันฯ ต้อนรับ Dr. Conghe Song, Professor and Associate Chair จาก Department of Geography,
University of North Carolina at Chapel Hill สหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษเรื่อง “The Socio-Economic
Effects of China’s Forest Restoration and Conservation Programs” ณ สถาบันฯ c 13 ธ.ค. 60 ผศ.ดร.
จงจิตต์ ฤทธิรงค์ บรรยายเรื่อง “อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมสูงอายุ” ให้แก่ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท พระนครศรีอยุธยา c 13 ธ.ค. 60 สถาบันฯ ต้อนรับ
Dr. Adrian Cameron, DECRA Research Fellow จาก Faculty of Health, Deakin University ประเทศ
ออสเตรเลีย บรรยายพิเศษเรื่อง “The Role of Supermarkets in Obesity Prevention” ณ สถาบันฯ
c 14 ธ.ค. 60 สถาบันฯ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยเรื่อง “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 5 (2/2560)” ณ สถาบันฯ รูป 2 c 17-18 ธ.ค. 60 ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร บรรยายพิเศษเรื่อง
“Demographic change and labor force participation of female in Thailand” และ Social media
and multiple-identity development of Thai teens พร้อมจัด Workshop เรื่อง Disruptive Data
Collection ณ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี c 17-22 ธ.ค. 60 ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์
อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำ�ราญ และหัวหน้างานการศึกษา นำ�นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศ
และอนามัยเจริญพันธุ์ ศึกษาดูงานประจำ�ปี จ.อุบลราชธานี และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
c 22 ธ.ค. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ พร้อมคณะ มอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดี ม. มหิดล เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ สำ�นักงานอธิการบดี
ม. มหิดล ศาลายา c 22 ธ.ค. 60 สถาบันฯ ร่วมกับ สกว. จัดประชุม “สถานการณ์การย้ายถิ่นและการคุ้มครอง
คนไทยในต่างประเทศ” โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กล่าวปาฐกถา “คนไทยข้ามชาติ: สถานการณ์ นโยบายและ
ทิศทางงานวิจัย” และ ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นักวิจัย นำ�เสนอผลงาน “ชีวิตเมียไทยในอังกฤษ”
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ รูป 3 c 26 ธ.ค. 60 สถาบันฯ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ “IPSR DISCO
PARTY” ณ สถาบันฯ c 5-6 ม.ค. 61 สถาบันฯ จัดโครงการ IPSR-CSR ระยะที่ 1: ฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
กาญจนบุรี ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรี ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รูป 4 c 11 ม.ค. 61 สถาบันฯ ต้อนรับ
Asst. Prof. Maryann Bylander, Sociology and Anthropology, Lewis & Clark College สหรัฐอเมริกา
บรรยายพิเศษเรื่อง “Borrowing Across Borders: Migration, Debt and Development” ณ สถาบันฯ
คำ�ขวัญวันเด็ก ปี 2561

รู้คิด รู้เท่าทัน
สร้างสรรค์เทคโนโลยี

อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
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รูป 2

รูป 3

รูป 4

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536
ปณจ.พุทธมณฑล
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