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“ครอบครัว” สำ�คัญ ต้องติดตามโดยชุมชน และจิตวิญญาณของสั
ง
คมโลก
อรทัย หรูเจริญพรพานิช
orrataimoo@hotmail.com

ในระดับมหภาค ครอบครัวไม่ ใช่เฉพาะเรื่องของพ่อแม่ลูก
เท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของชุมชนประเทศชาติ และในกรณีของ
การช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าออกจากถ้ำ�ที่จังหวัดเชียงราย
ซึง่ ได้รบั ความห่วงใยและการสนับสนุนจากผูค้ นทัว่ โลก เสมือนหนึง่
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวเป็นเรื่อง
นานาชาติ เป็นจิตวิญญาณของสังคมโลก
ในระดับจุลภาค “ครอบครัว” สำ�คัญมากที่สุด เพราะเป็น
สถาบันแรกที่ทำ�หน้าที่หล่อหลอมคนให้เป็นคนดี ปลูกฝังค่านิยม
ที่ถูกต้องให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อย่างไรก็ตาม สภาพสังคม
ปัจจุบัน ปัญหาปากท้องเป็นเรื่องสำ�คัญ ทำ�ให้หลายครอบครัว
โดยเฉพาะพ่อแม่ไม่สามารถทำ�บทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่าง
เต็มที่ เวลาที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันมีน้อยลง ในขณะที่
พ่อแม่ก็ไม่ได้ ใช้เวลาทีเ่ หลือจากการทำ�งานมาทำ�หน้าทีข่ องตนเอง
ในครอบครัวอย่างมีคุณภาพ การดูแลครอบครัวจึงต้องเป็นเรื่อง
ของชุมชนและประเทศชาติด้วย
ในจิตวิญญาณของสังคมโลกดังกล่าว สหประชาชาติได้ ให้
ความสำ�คัญกับการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว โดย
กำ�หนดให้วันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันครอบครัวสากล
เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศทั่วโลก ตื่นตัวและให้ความสำ�คัญกับ
สถาบันครอบครัว และร่วมกันหา “แนวทางส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัว” ให้ทำ�หน้าที่ ได้อย่างสมบูรณ์ สำ�หรับประเทศไทย

ภาพประกอบจาก Freepik

วันครอบครัวได้ถือเป็นวันที่ 14 เมษายน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2532  
รั ฐ บาลมี ก ารดำ � เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาครอบครั ว มาอย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยได้บรรจุมาตรการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) ได้กำ�หนดแนวทางในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวเป็น
แหล่งบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ให้พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการ
ดำ�เนินชีวิต รวมถึงการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับพ่อแม่เพื่อ
การเลี้ยงดูลูกอย่างเหมาะสมในช่วงวัยต่างๆ
ในระดับประเทศ การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาครอบครัว
ตามกรอบนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นั้น เป็นภารกิจหลักของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ได้จดั ทำ�นโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-2564
และกำ�หนดวิสยั ทัศน์ทมี่ งุ่ เป้าหมายเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัวให้
มีความเข้มแข็ง ทำ�หน้าที่ ได้อย่างเหมาะสม สมาชิกในครอบครัว
อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข พร้ อ มกำ � หนดภารกิ จ ที่ สำ � คั ญ ไว้
4 ประการ คือ 1. การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของครอบครัว ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี มีภูมิคุ้มกันและพึ่งพา
ตนเองได้ 2. การส่งเสริมให้ครอบครัวมีหลักประกันความมั่นคง
และได้รับสวัสดิการพื้นฐาน 3. การพัฒนากลไกและเครือข่าย
การทำ�งานด้านครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้องค์กร
ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว และ 4. สนับสนุนการใช้สื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพครอบครัว
ภารกิ จ สำ � คั ญ ดั ง กล่ า ว นั บ ว่ า เป็ น กรอบให้ กั บ การดำ � เนิ น
โครงการ Thai Family Matters (TFM) หรือโครงการครอบครัว
สำ�คัญของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่
ให้ชุมชนสนับสนุนพ่อแม่/ผู้ปกครองให้ทำ�หน้าที่เลี้ยงดูลูกหลาน
ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว
สนับสนุนการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ สร้างจิตสำ�นึกให้กับ
ครอบครัวในการดูแลและปกป้องลูกหลานวัยรุน่ จากพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ต่างๆ โดยโครงการได้พัฒนาคู่มือ TFM เพื่อให้ชุมชน
ขับเคลื่อนโดยใช้เป็นสื่อหรือเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพให้กับครอบครัว ชุมชนต้องคอยติดตามให้

พ่อแม่/ผูป้ กครองใช้เป็นสื่อการสร้างความสัมพันธ์และทำ�กิจกรรม
ร่วมกันในครอบครัว ทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารของ
พ่อแม่เพื่อลดพฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ ของลูกวัยรุน่ ผลการประเมิน
โครงการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แสดงให้เห็นว่าคู่มือ
TFM มีประสิทธิภาพ โดยพ่อแม่ทอี่ า่ นและทำ�กิจกรรมตามคูม่ อื
มีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลลูก สัมพันธภาพในครอบครัว
ดีขึ้น ใช้เวลาว่างร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น มีการสื่อสาร
ผ่านการทำ�กิจกรรมร่วมกัน พ่อแม่รู้สึกสบายใจและสะดวกใจ
ที่จะพูดคุยกับลูกในเรื่องเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด เรื่องเพศและ
การมี แ ฟน ในขณะที่ ลู ก สามารถรั บ รู้ ถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
เชิงบวกของพ่อแม่
สำ�หรับการดำ�เนินโครงการในปีนี้ นักวิจัยของสถาบันฯ
นำ�โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์
รศ.ดร.วาทินี  บุญชะลักษี ดร. อรทัย หรูเจริญพรพานิช ผศ.ดร.
จรัมพร โห้ลำ�ยอง และ คุณกัญญา อภิพรชัยสกุล ได้รับทุน
สนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำ�หรับการดำ�เนินงานในพื้นที่ 4 จังหวัด จะเป็นการประสาน
ความร่วมมือกันทำ�งานระหว่างสถาบันฯ และกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (สค.) โดยโครงการจะพัฒนาคู่มือเพื่อ
ให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนใช้เป็นสื่อในการพัฒนาและ
ส่ ง เสริ ม ครอบครั ว ให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการดู แ ล
สมาชิกใน 4 ด้าน ได้แก่ การสื่อสาร (Communication) :
สนับสนุนให้มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ในครอบครัวให้มากขึ้น
ความตระหนัก (Awareness) : สร้างความตระหนักให้กบั พ่อแม่
ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัว และให้พ่อแม่ตระหนัก
ถึงความเสี่ยงของลูกหลานวัยรุ่นในเรื่องเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด
และพฤติกรรมทางเพศ ความรับผิดชอบ (Responsibility) :
สนับสนุนพ่อแม่และสมาชิกครอบครัวให้มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าทีข่ องตนเอง และพัฒนาศักยภาพ (Empowerment) :
สร้ า งเสริ ม ครอบครั ว เข้ ม แข็ ง มี ศั ก ยภาพในการจั ด การกั บ
ปัญหาต่างๆ ได้ดว้ ยตนเองอย่างเหมาะสม ซึง่ โครงการหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างเสริมและพัฒนา
ครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็งได้
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครการอบรมได้ที่
http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/
หรือ E-mail: waiwingrob@gmail.com;
warissara.kai@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 0 2441 0201-4 ต่อ 301

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 5
“ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ใครที่ ได้รับสมญาว่าเป็น
ราชินีแห่งขนมไทย”
เฉลย: ท้าวตองกีบม้า/ตองกีมาร์/มารี กีมาร์/มารอา กูโยมาร์
เดปัญญา
รายชื่ อ ผู้ ที่ ต อบถู ก และจั บ สลากได้ รั บ รางวั ล กรุ ง เทพฯ:
ธัญนาถ ปัญญาคุณ; พฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง กาญจนบุรี: พูลศักดิ์
ดุลยสุวรรณ์ นครราชสีมา: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์ สมุทรปราการ:
อัสนี ทองนิรมล
รายชื่อผู้ที่ตอบถูก กรุงเทพฯ: พุทธินันท์ สุขพรวรกุล; วิไล
กุศลวิศิษฏ์กุล นครปฐม: นันทวัน ป้อมค่าย; ตราด: จันทร์เพ็ญ มีภักดี
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ กรุงเทพฯ: นุกูล ถนัดทาง
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 6
“จิตอาสาแห่งมนุษยชาติที่เข้ามาร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัย
และปฏิบัติการช่วยเหลือค้นหา ทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต
มีทั้งหมดกี่ประเทศ ได้แก่ประเทศอะไรบ้าง”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า 12
หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15 กันยายน
2561 (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณาส่งที่อยู่ของท่าน
มาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่อผูต้ อบถูก และได้รบั รางวัลในฉบับหน้า “ประชากร
และการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561)

เสียมเรียบ สามรอบ (ตอนที่ 2)

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th
ผู้เขียนได้มี โอกาสกลับไปเยือนเสียมเรียบอีกครั้ง ในรอบ 2 ปี การไป
คราวนี้มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปลงที่สนามบินเสียมเรียบเลย
ครัง้ นีม้ เี พื่อนร่วมทางหลายคนทัง้ เพื่อนสมัยเรียนมัธยม เพื่อนทีท่ �ำ งาน
ในมหาวิทยาลัยมหิดล และน้องสาวของผูเ้ ขียนเอง จึงได้ตดิ ต่อบริการ
ไกด์และรถตู้ ไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทาง เราเลือก
พักรีสอร์ทเล็กๆ ไม่ห่างจากจุดศูนย์กลาง walking street มากนัก
กลับมาคราวนี้ walking street เปลี่ยนแปลงไปมาก มีร้านอาหาร
ใหม่ๆ หลายร้าน ทัง้ ร้านหมูยา่ งเกาหลี ร้านอาหารฝรัง่ และร้านไอศครีม
อิตาเลีย่ น (gelato) ผูเ้ ขียนและคณะได้หมุนเวียนกินทัง้ อาหารกัมพูชา
หมูย่างเกาหลี แม้กระทั่ง KFC และไอศครีม Swensen’s ความจริง
ผู้เขียนไม่เห็นด้วยนักกับการกินอาหาร fast food chain แต่เพื่อน
ร่วมทริปได้เปิดมุมมองผูเ้ ขียนว่า เมนูของแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน
ประสบการณ์อกี อย่างหนึง่ ทีแ่ ตกต่างออกไปจากการไปเยือนเสียมเรียบ
คราวก่อนคือ คราวนีผ้ เู้ ขียนได้มีโอกาสไปชมพระอาทิตย์ขนึ้ ทีป่ ราสาท
นครวัด ทางโรงแรมได้จัดกล่องอาหารเช้าเป็นขนมปังและผลไม้
ไว้ ให้ เรานั่งรอพระอาทิตย์
ขึ้นไป กินอาหารเช้าไป พอ
พระอาทิ ต ย์ เ ปล่ ง แสงพ้ น
ขอบฟ้ า ขึ้ น มา เราก็ ย้ า ย
เข้าไปใกล้บริเวณสระน้� 
ำ เพื่อ
ชมภาพปราสาทนครวั ด
อาบแสงอาทิ ต ย์ ย ามเช้ า
ทอดเงาสะท้อนลงในสระน้ำ� 
สวยงามจนลื ม ความง่ ว ง
ไปเลย
ภาพถ่ายโดยผู้เขียน
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

บางเรื่องราวเบาๆ ในดินแดนโสมแดง

ในที่ สุ ด ผู้ นำ � เกาหลี เ หนื อ และสหรั ฐ อเมริ ก าก็ ไ ด้ พ บกั น ที่
สิงคโปร์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลสิงคโปร์เป็น
เจ้าภาพออกค่าใช้จา่ ยประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ ครึง่ หนึง่ หมดไป
กับการรักษาความปลอดภัย ก่อนพบกันระหว่างสองผูน้ �ำ ต่างวัย
สื่อสังคมเสนอเกร็ดวิวาทะที่ ไม่มี ใครยอมใคร ทรัมป์ตั้งฉายา
คิมจองอึนผูน้ �ำ เกาหลีเหนือว่า นายกระสวยอวกาศ เพราะชื่นชอบ
การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ คิมจองอึนเอาคืนทันที ด้วยการ
เรียกคู่กรณีว่า ผู้เฒ่าสติเฟื่อง เพื่อวัดใจว่าใครจะอดกลั้นหรือ
ตั้งเงื่อนไขได้มากกว่ากันสำ�หรับการเจรจา โดยมีญี่ปุ่นและ
เกาหลี ใ ต้ ร่ ว มเป็ น แนวหลั ง เสนอยุ ท ธวิ ธี ห ลายแง่ มุ ม เพื่ อ ให้
ประชาคมโลกเห็นความสำ�คัญสำ�หรับนโยบายยับยั้งการพัฒนา
อาวุธนิวเคลียร์ (denuclearization)
เกาหลีเหนือมีประชากรประมาณ 25 ล้านคน กลุม่ อายุ 25-54 ปี
มีประมาณร้อยละ 44 ประชากรสูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปมีประมาณ
ร้อยละ 9 อัตราเพิม่ ประชากรร้อยละ 0.53* เนื่องจากเกาหลีเหนือ
ยึดนโยบายปิดประเทศอย่างเข้มงวด ชาวโลกไม่ค่อยรู้ถึงความ
เป็นไปในประเทศนี้มากนัก นักข่าวหรือนักทำ�รายการสารคดี
ต้องใช้ความระมัดระวังเต็มร้อยเพื่อเก็บเรื่องราวและภาพถ่าย
นำ � ออกนอกประเทศ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ มี โ อกาสเข้ า เมื อ ง
ต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเป็นพิเศษ เพราะทุกอย่างเป็นเรื่อง
ต้องห้ามไปเสียหมด เช่น กรณีนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวอเมริกัน
เก็บป้ายประกาศที่มีข้อความรักชาติซึ่งมี ให้เห็นมากมายในที่
สาธารณะเป็นของทีร่ ะลึกว่าครัง้ หนึง่ ได้มาเยือนดินแดนต้องห้าม
แต่ถูกจับกุมและต้องโทษทำ�งานสาธารณะจนป่วยหนัก ต้อง
ใช้มาตรการทางการทูตระหว่างประเทศเพื่อแก้ ไขสถานการณ์
แม้จะได้กลับบ้านแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เกาหลีแบ่งเป็นสองประเทศตั้งแต่ปี 1945 หลังสงครามโลก
ครั้ ง ที่ 2 และทำ � สงครามกับ พี่น้องเชื้อชาติเดีย วกันแต่ต่าง
อุดมการณ์ทางการเมืองตลอดช่วงปี 1950-1953 ผู้นำ�ตั้งแต่
ประธานาธิ บ ดี คิ ม อิ ล ซุ ง คิ ม จองอิ ล จนถึ ง ผู้ นำ � คนปั จ จุ บั น
คิ ม จองอึ น ทั้ ง 3 ผู้ นำ � นี้ ป กครองประเทศตั้ ง แต่ รุ่ น ปู่ รุ่นพ่อ-รุ่นลูก รวม 3 รุ่นด้วยกัน ทำ�ได้อย่างไรหรือ เพราะ
เกาหลีเหนือไม่เหมือนใคร
เรารู้ ว่ า เกาหลี เ หนื อ -ใต้ เ ป็ น แหล่ ง ผลิ ต พื ช ที่ เ รี ย กว่ า โสม
รายใหญ่ทตี่ ลาดต้องการเพื่อนำ�รากหรือเหง้าไปสกัดเป็นยาหรือ
อาหารเสริมใช้สารพัดประโยชน์แล้วแต่ความเชื่อของผู้บริโภค
ในอดีตรัฐบาลโสมแดงมีหนี้สินมหาศาลเนื่องจากถูกโดดเดี่ยว
ด้ า นเศรษฐกิ จ ต้ อ งซื้ อ ขายแลกเปลี่ ย นกั น เฉพาะประเทศที่
สนับสนุนรัสเซีย เช่น ประเทศสาธารณรัฐเช็ค สินค้านำ�เข้าเป็น
เครื่องจักรกล รถยนต์ รถบรรทุก รัฐบาลโสมแดงขอชำ�ระหนี้
ด้วยโสมน้ำ�หนักรวมถึง 20 ตัน มูลค่า 500,000 ดอลลาร์ แต่ถูก
ปฏิเสธและขอแลกเป็นแร่ธรรมชาติประเภทต่างๆ ทีม่ อี ยูม่ ากมาย
ในดินแดนโสมแดง

ก า ร ถู ก โ ด ด เ ดี่ ย ว
ทางเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจาก
นโยบายป้องกันประเทศ
ด้ ว ยการทดลองอาวุ ธ
สงครามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทำ�ให้เป็นอุปสรรคสำ�คัญ
ด้ า น ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศ ยู เ อ็ น กำ � หนด
ข้ อ ห้ า มอย่ า งเข้ ม งวด
สำ�หรับประเทศคู่ค้าเรื่อง
การส่งออกสินค้าประเภท
เ ห ล็ ก ก ล้ า อุ ป ก ร ณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพราะ
สามารถดั ด แปลงเป็ น
ชิ้ น ส่ ว นอาวุ ธ สงคราม
ประเทศไทยเป็ น คู่ค้ากับ ภาพจาก: http://www.dailymail.co.uk /
news/article-34871781/photo
เกาหลีเหนือ รายได้นำ�เข้า
ปี 2016 ประมาณ 53 ล้าน
ดอลลาร์ สินค้าส่งออก เช่น ข้าว ยางพารา ไม้แปรรูป เหล็กกล้า
เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และพลาสติก
เรื่องเล่าอื่นๆ ที่สังคมโลกรับรู้ เช่น การหลบหนีออกนอก
ประเทศ ธุรกิจรับฟอกเงินจากลูกค้าต่างประเทศ ความอดอยาก
หิ ว โหยของทารกและเด็ ก แม้ จ ะภั ก ดี ต่ อ แผ่ น ดิ น แม่ เ พี ย งไร
การดิ้นรนเพื่ออิสรภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นย่อมมีอยู่ ไม่มากก็น้อย
ชาวโสมแดงใช้เส้นทางจากจีนเดินทางโดยใช้พรมแดนธรรมชาติ
แนวแม่น�้ำ โขงเข้าฝัง่ ไทยทีอ่ �ำ เภอเชียงแสน หรือแนวชายแดนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�นวนผูเ้ ข้าเมืองผิดกฎหมายเฉพาะที่
เชียงแสน ปี 2016 เฉลี่ย 535 คนต่อสัปดาห์ สถานทูตเกาหลี ใต้
ในไทยประสานงานกับรัฐบาลไทยเพื่อส่งไปเกาหลี ใต้ภายใต้ข้อ
ตกลงความเป็นเชื้อชาติเดียวกัน
ชาวโสมแดงเท่าที่ ได้รู้จักเป็นคนสุภาพ ค่อนข้างระมัดระวัง
ท่าที โดยเฉพาะกับบุคคลที่ ไม่คุ้นเคย มีวินัยเรื่องการให้ความ
สำ�คัญกับหัวหน้ากลุ่ม มอบหมายหรือให้เกียรติผู้นำ�กลุ่มเป็น
ตัวแทนกลุ่ม ค่อนข้างสงวนท่าทีสำ�หรับเรื่องส่วนตัว เรียกว่า
คิดก่อนพูดเกือบทุกเรื่อง ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่คุ้นชิน
แต่เมื่อพูดถึงผู้นำ�ประเทศจะดูผ่อนคลายและพร้อมเล่าเรื่องราว
สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ทุกคนมีเข็มกลัดติดเสื้อเป็นภาพผู้นำ� 
รวมถึงให้เป็นของฝากสำ�หรับมิตรใหม่ที่ ได้พบกันอีกด้วย
ภาพลักษณ์ประเทศเป็นสิ่งสำ�คัญ สังคมโลกมักมีภาพจำ�
ของแต่ละประเทศตามข้อมูลที่ ได้รับ
*ตัวเลข ณ กรกฎาคม 2017 ที่มา CIA World Factbook
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

ณัฐณิชา ลอยฟ้า
n_nnutnicha@hotmail.com

Long Stay สุขใจในต่างถิ่น

ปัจจุบนั ประเทศไทยเป็นสถานทีย่ อดนิยมสำ�หรับชาวต่างชาติ
ซึ่ ง สาเหตุ ที่ ก ลุ่ ม คนเหล่ า นี้ เ ข้ า มาในประเทศไทยต่ า งก็ มี
วัตถุประสงค์ที่หลากหลายและแตกต่างกันไป บางคนอาจจะมา
แค่ท่องเที่ยว พักผ่อน หนีอากาศหนาว และมีชาวต่างชาติ
อีกจำ�นวนไม่น้อยที่เดินทางเพื่อเข้ามาทำ�งาน หรือยู่อาศัยใน
ระยะยาวมากกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติกลุม่ นีจ้ ะนิยมเลือก
พักอาศัยในสถานทีท่ มี่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น เชียงใหม่ ระยอง
ภูเก็ต หัวหิน หรือเมืองทีเ่ ป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว และนอกจากนีย้ งั มี
ชาวต่างชาติอีกกลุ่มที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อรักษาพยาบาล
กลุม่ คนทีผ่ เู้ ขียนจะหยิบยกขึน้ มากล่าวถึงก็คอื “กลุม่ ผูส้ งู อายุ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย” เนื่องจากคนกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มที่น่าสนใจสำ�หรับการท่องเที่ยวหรือการเข้ามาพำ�นัก
ระยะยาว โดยผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณอายุ
งานและเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามสามารถในการใช้จา่ ยในการท่องเทีย่ ว
ทำ�ให้เกิดรายได้เข้าประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ ซึง่ รูปแบบพฤติกรรม
การท่องเทีย่ วของบุคคลกลุม่ นี้ จะนิยมเดินทางในช่วงนอกฤดูกาล
ท่องเที่ยว เนื่องจากมีเวลามาก นิยมท่องเที่ยวครั้งละ 1 หรือ
2 เมือง หรือมากกว่าหลายเมืองในการเดินทางครั้งเดียวกัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลกลุ่มนี้ จึงก่อให้เกิด
ธุรกิจใหม่ที่เข้ามารองรับและสอดคล้องกับความต้องการนี้ คือ
ธุรกิจ “ลองสเตย์” (Long Stay) หรือการท่องเที่ยวแบบพำ�นัก
ระยะยาว ซึ่งไม่ ใช่การอพยพย้ายถิ่น แต่มีจุดเด่นอยู่ที่การให้
บริ ก ารพั ก ผ่ อ นระยะยาวพร้ อ มทั้ ง บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพแบบ
ครบวงจร โดยกลุ่มประเทศเป้าหมายสำ�หรับการท่องเที่ยว
แบบ Long Stay คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน อังกฤษ
และฝรั่งเศส ตามลำ�ดับ จากสถิตินักท่องเที่ยวสูงอายุของโลก
พบว่ า กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ที่ ใ ห้ ค วามสนใจในการเดิ น ทางไปพำ � นั ก
ระยะยาวในต่างประเทศ มักจะอยู่ ในประเทศที่มีค่าครองชีพสูง
ซึ่งประเทศเหล่านี้จะมีเงินสวัสดิการให้แก่ผู้เกษียณอายุ ได้แก่
เงินบำ�นาญ เงินประกันสังคม ฯลฯ ทำ�ให้ประชาชนในประเทศ
ดังกล่าวมีกำ�ลังทรัพย์มากพอที่จะเดินทางไปพำ�นักประเทศอื่น
เป็นระยะเวลานานได้

อย่างไรก็ดีประเทศไทยควรมีการรับมือรวมถึงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้น
ในอนาคต และควรให้ความสนใจดำ�เนินการพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ควรมีการนำ�เสนอจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ
ที่เป็นการสร้างประสบการณ์ ใหม่ๆ กับกลุ่มนักท่องเที่ยว และ
ทีส่ �ำ คัญควรคำ�นึงถึงเรื่องความปลอดภัย เพื่อเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เปรียบเสมือนเป็นการ
สร้างความสุขให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อน
ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
กราฟแสดงจำ�นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศรายปี

ที่มา: สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ( International
Tourist Arrivals to Thailand), สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

กราฟแสดงระยะเวลาพำ�นักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย จำ�แนกตามทวีป

หมายเหตุ: ข้อมูลเฉลี่ยตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2559
ที่มา: สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย (International
Tourist Arrivals to Thailand), สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

สุภาณี ปลื้มเจริญ
supanee.vej@mahidol.ac.th

ตัวเลขการฆ่าตัวตายบอกอะไร...

การฆ่าตัวตายเป็นหนึ่งในสาเหตุการตายที่สำ�คัญ องค์การ
อนามัยโลกจึงได้ออกประกาศให้วันที่ 10 กันยายน ของทุกปี
เป็ น วั น ป้ อ งกั น การฆ่ า ตั ว ตายโลก (World Suicide
Prevention Day) โดยเริ่มประกาศครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2546
ตัวเลขสถิตขิ องการฆ่าตัวตายในประเทศไทย ได้ถกู รวบรวมไว้
โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นเวลาสอง
ทศวรรษแล้ว ลองมาดูกันว่าตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรได้บ้าง…
อัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทยแยกตามเพศ
พ.ศ. 2540-2560

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข https://www.dmh.go.th/report/
suicide/

จากพ.ศ. 2540-2560
วิกฤติเศรษฐกิจต้มยำ�กุ้ง (พ.ศ. 2540) ส่งผลให้ประชาชน
ชาวไทยทุกหย่อมหญ้าได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจนี้
ความระทมทุกข์จากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำ�กุ้งในครั้งนั้น ยังคงไม่
อาจจางหายไปได้หมดในปัจจุบัน โดยเฉพาะครอบครัวผู้สูญเสีย
บุคคลที่รักจากการฆ่าตัวตายในช่วงนั้น ซึ่งประเทศไทยมีอัตรา
การฆ่าตัวตายสูงที่สุดในรอบ 20 ปี คือมีอัตราการฆ่าตัวตาย
เท่ากับ 8.59 ในพ.ศ. 2542 หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำ�กุ้ง
อัตราการฆ่าตัวตายเริ่มลดลงตามลำ�ดับ จนกระทั่งลดลงต่ำ�สุด
เท่ากับ 5.77 ในพ.ศ. 2549 แต่หลังจากลดลงต่�ำ สุดได้เพียงหนึง่ ปี
ก็กลับไปเริ่มไต่ระดับสูงขึ้นอีก จนเป็น 6.47 ในพ.ศ. 2558 และ
6.35 ในพ.ศ. 2559
จากพ.ศ. 2540 ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำ�กุ้งจนถึงขณะนี้
นับเป็นเวลาสองทศวรรษแล้ว หวังว่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้
คงไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง อัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทยจะได้
ไม่กลับไปสูงขึ้นซ้ำ�รอยเดิม
ชายหรือหญิงมากกว่ากัน
เรื่องนี้เดากันคงไม่ยากว่าเพศชายมีการฆ่าตัวตายมากกว่า
เพศหญิง โดยมีความแตกต่างอย่างชัดเจน คือเพศชายมีอัตรา
การฆ่าตัวตายตั้งแต่น้อยที่สุดคือ 9.24 เมื่อพ.ศ. 2549 ไปจนถึง
มากที่สุดคือ 13.32 ในพ.ศ. 2542 ในขณะที่เพศหญิงมีอัตราการ
ฆ่าตัวตายน้อยที่สุดเท่ากับ 2.48 ในพ.ศ. 2558 และมากที่สุดคือ
3.91 ในพ.ศ. 2542

วัยไหนมากกว่ากัน
ช่ ว งอายุ ที่ มี ก ารฆ่ า ตั ว ตายสู ง
คืออายุระหว่าง 20–39 ปี ซึ่งเป็น
ช่วงวัยที่สำ�คัญคือเป็นวัยแรงงาน
เป็นกำ�ลังหลักของครอบครัว และ
ประเทศชาติ แม้ว่าการฆ่าตัวตาย
ในกลุ่มนี้มีจำ�นวนมากกว่ากลุ่มอื่น
แต่สัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งคือการ
ที่มาของภาพ
ฆ่าตัวตายในกลุ่มนี้ มีแนวโน้มที่ลด https://ask.fm/Beauty410
ลงตามลำ�ดับ จากตัวเลขระดับหลัก
พันมาสู่หลักร้อย
อีกกลุ่มวัยหนึ่ง คือกลุ่มของผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) พบว่ามี
แนวโน้มการฆ่าตัวตายทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในแต่ละปี โดยกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ในทุกกล่มอายุ ล้วนมีตัวเลขของการฆ่าตัวตายมากขึ้นจากอดีต
เช่น ในกลุ่มผู้สูงอายุอายุ 80 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยที่ยากจะคาดคิด
ได้วา่ เพราะเหตุใดผูส้ งู อายุทผี่ า่ นร้อนผ่านหนาวมาจนสูบ่ นั้ ปลาย
ของชีวิต จึงคิดสั้นจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย... แม้ตัวเลขพบว่า
มีการฆ่าตัวตายมีจำ�นวนไม่มาก แตะเพียงเลขหลักสิบมาตลอด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนมาทะลุหลักร้อยเพียงปีเดียวคือ
ในพ.ศ. 2558 (124 ราย) แต่ตวั เลขของการฆ่าตัวตายก็เป็นไปใน
ทิศทางทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในแต่ละปี เรื่องนีจ้ งึ เป็นเรื่องทีน่ า่ กังวลและ
เป็นประเด็นสังคมประเด็นหนึ่งที่ควรให้ความสนใจ
จังหวัดไหน/ ภาคไหน ครองแชมป์ 10 อันดับแรก
ตั้งแต่พ.ศ. 2542-2559 จังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด
ติดอันดับหนึง่ ในสิบมาอย่างต่อเนื่องคือจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ   
โดยจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในช่วงพ.ศ.
2542-2544 จากนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่พ.ศ. 2545-2559 จังหวัด
ลำ�พูนติดอันดับสูงสุดมาโดยตลอด ยกเว้นในพ.ศ. 2552, 2555
และ 2559 เท่านั้น ที่ถูกทำ�ลายสถิติโดยจังหวัดเชียงราย น่าน
และจันทบุรี
ตัวเลขนี้ชี้ชวนให้เกิดความสนใจอีกเช่นกันว่า เพราะเหตุใด
ภูมภิ าคทางภาคเหนือทีอ่ ดุ มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทสี่ วยงาม  
อากาศเย็นสบาย ผู้คนมีชีวิตที่ ไม่ต้องเร่งรีบแข่งกับเวลา ฯลฯ  
แต่กลับมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าจังหวัดในภูมิภาคอื่นๆ
ตัวเลขอย่างไรก็เป็นตัวเลข...ที่ช่วยชี้ ให้เห็นถึงสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น ด้วยตัวเลขเพียง
อย่างเดียวคงไม่สามารถตอบคำ�ถามไปถึงสาเหตุ รวมทั้งระดับ
ความรุนแรงของปัญหาได้ แต่คำ�ถามเหล่านี้ล้วนเป็นคำ�ถาม
ที่ต้องการคำ�ตอบ แม้จะเป็นคำ�ถามที่ตอบยากเพียงใดก็ตาม
********************************
หมายเหตุ : อัตราการฆ่าตัวตายหมายถึง จำ�นวนคนที่ฆ่าตัวตายต่อประชากร
100,000 คน
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ปราโมทย์ ประสาทกุล

pramote.pra@mahidol.ac.th

รอหมูป่าออกจากถ้ำ�

“How many of you?” นั ก ดำ � น้ำ � ถามคำ � ถามสำ � คั ญ
“Thirteen” เด็กคนหนึ่งตอบจำ�นวนเป็นภาษาอังกฤษ

ผมลงวันทีเ่ ขียนบทความนี้ ไว้เพื่อร่วมบันทึกเหตุการณ์ส�ำ คัญว่า
วันนี้นับเป็นวันที่ 14 แล้วที่เด็กๆ อายุ 11 ถึง 16 ปี12 คนและ
นักดำ�น้ำ�ชาวอังกฤษทวนตัวเลขที่เป็นคำ�ตอบอย่างยินดียิ่ง
ผู้ช่วยโค้ชหนุ่มอายุ 25 ปีอีกคนหนึ่งซึ่งสังกัดทีมฟุตบอลชื่อ “Thirteen, brilliant.” (สิบสาม ยอดเยีย่ ม) แสดงว่าทัง้ 13 ชีวติ
น่าเกรงขามว่า “ทีมหมูป่า” ติดอยู่ ในถ้ำ�หลวง อำ�เภอแม่สาย อยู่ด้วยกันครบถ้วนบนเนินนั้น ไม่ขาดไม่เกิน
จังหวัดเชียงราย
จากวันที่พบทีมหมูป่าทุกคนยังมีชีวิตรอดปลอดภัยอยู่ ใน
ทั้ง 13 ชีวิตได้เข้าไปในถ้ำ�ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ถ้�ำ หลวง อยูจ่ นถึงวันทีผ่ มเขียนบทความนีเ้ ป็นเวลานาน 5 วันแล้ว
ของเชียงรายตัง้ แต่บา่ ยวันเสาร์ที่ 23 มิถนุ ายน หนึง่ อาทิตย์กอ่ น ทีมหมูป่ายังต้องอยู่ที่เนินนมสาว โดยมีคุณหมอภาคย์ และ
วันปิดเป็นทางการไม่ให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าไปในถ้�ำ ตามประกาศของ พยาบาลอี ก นายหนึ่ง อยู่เ ป็ น เพื่อ นและคอยช่ ว ยดู แ ล เด็ ก ๆ
กรมวนอุทยานแห่งชาติ ทีมหมูปา่ ทัง้ ทีมได้หายไปในถ้� 
ำ หลักฐาน ทุกคนต้องได้รับการปรับสภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ถึงวันนี้
แน่ชัดว่าทั้งหมดติดอยู่ภายในถ้ำ�  ภัยธรรมชาติคือฝนที่ตกหนัก โพรงทางออกจากถ้�ำ ยังคงมีน�ำ้ ท่วมจนปิดเพดานถ้�ำ เป็นระยะทาง
มากจนมีน�้ำ บ่าปิดทางเข้าออกถ้�ำ หลวงทัง้ หมด ตัง้ แต่วนั นัน้ ผูค้ น หลายร้อยเมตร ถ้าจะพาเด็กออกจากถ้�ำ ทางปากถ้� 
ำ เด็กๆ ก็ตอ้ ง
ภายนอกถ้ำ�  ทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องของเด็กๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐ ดำ�น้ำ�ลอดซอกหลืบที่ซับซ้อนออกไป ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมาก
ผู้คนทุกเพศวัยทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ต่างแสดง ต่อชีวิตของพวกเขา
ความเป็นห่วงกังวลต่อชะตากรรมของสมาชิกทีมหมูป่าทั้ง 13
ชีวิต ทุกคนเป็นห่วงว่าทีมหมูป่าจะยังอยู่รอดปลอดภัยดีหรือไม่
ขณะนี้ ผมยังลุ้นว่าเด็กๆ ในทีมหมูป่าจะออกจากถ้ำ�หลวง
อย่างปลอดภัยได้เมื่อไร และด้วยวิธีการอย่างไร ผมจะฝาก
ในช่ ว งเวลาวิ ก ฤติ นี้ ได้ มี ก ารระดมสรรพกำ � ลั ง ทุ ก อย่ า ง คำ�เฉลยส่วนนี้ ไว้ ในส่วนท้ายของบทความนะครับ
ทัง้ กำ�ลังคน เครื่องจักรกล เทคโนโลยีสมัยใหม่ ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน
รวมทั้งความเชื่อศรัทธาที่เป็นกำ�ลังใจของผู้คน ในการค้นหา
กิจกรรมทำ�ลายเวลาของผู้สูงอายุ
ทีมหมูป่าทั้ง 13 ชีวิต
ทีมหมูป่าติดอยู่ ในถ้ำ�หลวงนับถึงวันที่ผมเขียนบทความนี้
เวลาผ่านไป 9 วัน เมื่อค่ำ�วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม นักดำ�น้ำ� ก็เป็นเวลานานถึง 14 วันแล้วนะครับ สิบสี่วันหรือสองสัปดาห์
ผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษ 2 คนที่ช่วยดำ�น้ำ�นำ�ทางให้หน่วยกู้ชีพ นี่นานมากจริงๆ พวกเราที่อยู่นอกถ้ำ�และยังมีสุขภาพดี ย่อมทำ�
ทั้งหน่วยซีลและนักดำ�น้ำ�ชาติอื่นๆ ก็ ได้พบเด็กๆ ทั้งหมดอยู่บน กิจกรรมได้มากมายหลายอย่าง ไปโน่นมานี่ได้หลายเทีย่ ว อย่างผม
เนินสูงพ้นน้ำ�ในถ้ำ� ที่เรียกว่า “เนินนมสาว”
เข้าประชุมได้หลายครัง้ ไปต่างจังหวัดมาได้หลายจังหวัด มีโอกาส
คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเด็กๆ ติดถ้ำ�กับคนหลายกลุ่ม
นักดำ�น้�ำ ชาวอังกฤษเล่าว่า เมื่อสุดปลายเชือก พวกเขาได้ โผล่ขน้ึ ไม่อยากจะคิดว่าเด็กๆ จะอึดอัดเพียงไรที่ต้องอยู่บนเนินหินปูน
จากน้�ำ และเงยหน้าขึน้ ไปเห็นเด็กๆ นัง่ มองพวกเขาอยูบ่ นเนินนัน้
แคบๆ ท่ามกลางความมืดตลอดเวลาครึ่งเดือนที่ผ่านมานี้

ภาพจาก: Every animal in the cartoon has a meaning. Courtesy of Sisidea
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เมื่อเสาร์ก่อน ผมมี โอกาสไปเยี่ยมน้องสาวที่บ้านท่าสะอ้าน
อำ�เภอบางปะกง น้องสาวเกษียณราชการมาเกือบ 10 ปีแล้ว
และมาอยู่ดูแลแม่จนกระทั่งแม่เสียชีวิตไปเมื่อต้นปีนี้ ผมถามถึง
กิจกรรมของน้องเมื่อหมดภาระทีต่ อ้ งดูแลแม่ และเป็นข้าราชการ
บำ�นาญที่ ไม่ต้องทำ�งานประจำ�อีกต่อไป

แอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์) อาหาร (ซึ่งส่วนมากเป็นอาหาร
ทะเล จำ�พวกกุ้ง หอย ปู ปลา) จากร้านค้าต่างๆ ร้านค้าจะนำ�
อาหารไปส่งตามโต๊ะที่ตั้งเรียงรายตามแนวเขื่อนริมแม่น้ำ�  น้อง
ของผมจะใช้เวลาว่างไปนั่งที่ร้านขายส้มตำ�ของเพื่อนรุ่นน้อง
ช่วยจดรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง และบางครั้งเมื่อมีลูกค้าเป็น
จำ�นวนมาก น้องผมก็อาสาทำ�หน้าที่นำ�อาหารไปส่งให้ลูกค้า
น้องบอกว่าไม่เหงา วันๆ หนึ่งยังมีกิจกรรมให้ทำ�มากมาย ถึงโต๊ะที่ลูกค้านั่งอยู่เลย
ตื่นเช้าขึ้นมา เตรียมข้าว กับข้าวเพื่อใส่บาตรให้พระจากวัด
ประจำ�หมู่บ้านที่เดินผ่านหน้าบ้านมาบิณฑบาตโปรดสัตว์เป็น
ฟังน้องสาวเล่าเรื่องกิจวัตรประจำ�วันของตนให้ฟังแล้ว ผมก็
ประจำ�ทุกเช้า น้องสาวเป็นผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 68 ปี) ที่ยัง มั่นใจว่าน้องสาวไม่เหงาแน่ๆ
มีสุขภาพดี ที่บ้านไม่เคยมีคนรับใช้ น้องจึงต้องทำ�งานบ้านเอง
ทั้งกวาดบ้านถูบ้าน ทั้งซักรีดเสื้อผ้าของตัวเอง ถ้าแดดดี น้องจะ
อินเทอร์เน็ตช่วยผู้สูงอายุให้คลายเหงา
ไปซื้อกุ้งมาต้มแล้วตากแดดทำ�เป็นกุ้งแห้ง ระยะนี้ เขานิยมทำ�
น้ำ�จากมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้ โห่กัน น้องผมก็ทำ�กับเขาบ้าง
เดี๋ยวนี้ คนไทยทุกรุ่นวัยใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน ในหมู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้อง ใครมีธุระต้องการติดต่อ
พอมีเวลาว่างจากงานที่ต้องลงมือทำ�โน่นทำ�นี่ น้องผมก็จะ กับใคร หรือต้องการคุยกับใคร ก็สามารถทำ�ได้ โดยติดต่อผ่าน
อ่านหนังสือ (น้องชายคนถัดไปชอบอ่านหนังสือเป็นนิสัย จะเอา ทางไลน์หรือเฟซบุค๊ เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
หนังสือที่อ่านแล้วมาให้ ไว้ที่บ้าน) ถ้าเบื่อจากการอ่านหนังสือ ก้าวหน้าไปมาก และมีแนวโน้มที่จะล้ำ�หน้ายิ่งๆ ขึ้นไปอีก เราใช้
น้องก็จะเล่นไลน์คุยกับเพื่อนๆ หรือไม่ก็อ่านข่าวสารความรู้
อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกันทั้งในรูปของข้อความ เสียง
และภาพ ผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตจะช่วยผู้สูงอายุได้มากทีเดียว
ทั้งที่เป็นข้อความ รูปภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว งานบ้าน
งานอดิเรก และการติดต่อสื่อสารผ่านทางโชเซียลมีเดียช่วยสร้าง
ในอนาคต เมื่อประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยมากขึ้น เราพอ
กิจกรรมให้ผู้สูงอายุอย่างน้องของผมทำ�ได้ตลอดทั้งวัน
จะมองภาพออกว่าผู้สูงอายุจะอยู่ ในครอบครัวที่เล็กลง จะมี
ผู้สูงอายุที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวมากขึ้น อยู่ห่างไกลจากลูกหลาน
น้องสาวเล่า ให้ฟังถึงกิจกรรมอื่นๆ เธอเข้าร่ว มกิจกรรม มากขึ้น การติดต่อทางอินเทอร์เน็ตน่าจะช่วยให้ผ้สู ูงอายุได้รับรู้
ออกกำ�ลังกายที่ลานหน้าอำ�เภอ (ดูเหมือนอาทิตย์ละ 2 วัน) ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ ทัง้ จากลูกหลาน ญาติพน่ี อ้ ง เพื่อนฝูง
เธอไปร่วมวงรำ�มวยจีนที่เทศบาลตำ�บลบางปะกงซึ่งอยู่ไกลจาก สังคม และแหล่งอื่นๆ ผู้สูงอายุรุ่นใหม่ส่วนใหญ่รู้จักคุ้นเคยกับ
ทีบ่ า้ นไป 4 กิโลเมตร และทีต่ �ำ บลบางปะกงนีเ้ ขามีทางเดินในสวน เครื่องมือสื่อสารชนิดใหม่นี้ ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่าอินเทอร์เน็ตจะมี
สาธารณะให้คนเดินออกกำ�ลังกาย ซึ่งน้องผมก็ ไปเดินที่นั่นเป็น ส่วนช่วยผู้สูงอายุในวันหน้าคลายเหงาได้อย่างมาก
ระยะทาง 4-5 กิโลเมตรบ้างเป็นบางวัน น้องผมอยู่ในชมรมลีลาศ
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เธอบอกว่ายังไปลีลาศกับชมรมบ้าง เมื่อ
กาลเวลาช่วยเฉลยคำ�ตอบเรื่องหมูป่า
มี โอกาส แต่เป็นลีลาศเพื่อออกกำ�ลังกาย ไม่ ใช่เพื่อการแข่งขัน
ในวันนีค้ วามสุข ความสดชื่น และความสบายใจได้กลับมาอยู่
จะเรียกว่าน้องสาวของผมมีสถานภาพเป็นผูส้ งู อายุตดิ สังคม กับคนไทย และชาวโลกที่ร่วมเป็นกำ�ลังใจให้น้องๆ ทีมหมูป่า
ก็คงจะได้ เมื่ออายุมากขึน้ เธอก็กลับไปรวมกลุม่ คบหาสมาคมกับ อีกครั้ง เมื่อภารกิจช่วยทีมหมูป่าออกจากถ้ำ�หลวงได้เสร็จสิ้นลง
เพื่อนๆ โรงเรียนชัน้ ประถมและมัธยมต้นทีเ่ ป็นเพื่อนกันมาตัง้ แต่ ในค่ำ�วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยสมาชิกทีมหมูป่าทั้ง
เด็ก ไปเที่ยวไปทัวร์ต่างจังหวัดด้วยกัน นัดไปกินอาหารด้วยกัน 13 คนได้รับการช่วยเหลือออกจากถ้ำ�หลวง ส่งถึงโรงพยาบาล
เมื่อเพื่อนคนใดมีงาน เพื่อนเก่าเหล่านี้ก็จะไปร่วมงานกันอย่าง อย่างปลอดภัย สิ่งที่น่าทึ่งคือ เราสามารถนำ�เด็กออกมาทาง
พร้อมเพรียง
ปากถ้ำ�โดยผ่านเส้นทางน้ำ�  ซึ่งภารกิจกู้ภัยในครั้งนี้ ชาวโลก
ต่างยอมรับว่าเป็นภารกิจที่ยากลำ�บากมาก และไม่น่าเชื่อว่า
กลุ่มเพื่อนผู้สูงอายุของน้องกลุ่มหนึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ จะทำ�สำ�เร็จได้จริง
บางคนไปหัดรำ�แก้บนหลวงพ่อโสธร ซึ่งการรำ�แก้บนหลวงพ่อฯ
ก็มที า่ รำ�มาตรฐานทีต่ อ้ งฝึกหัดกัน เมื่อได้คา่ จ้างจากการรำ�แก้บน
ขอรณรงค์ ให้ วันที่ 10 กรกฎาคม คือวันนักกู้ภัยโลก
มาแล้ว ก็จะนำ�มารวมกันเป็นรายได้ของชมรมเพื่อไว้้จ่ายใน
aaaaaaaaa
กิจกรรมอื่นๆ ของชมรมต่อไป
น้องของผมมีกิจกรรมสังคมอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ คือการ
ไปช่วยเพื่อนรุน่ น้องขายอาหารในเย็นวันเสาร์และอาทิตย์ ทีเ่ ขื่อน
ริมแม่น้ำ�บางปะกง หน้าที่ว่าการอำ�เภอบางปะกง เย็นวันเสาร์
อาทิตย์ จะจัดให้มีการออกร้านขายเครื่องดื่มและอาหาร ลูกค้า
ผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารจะสั่ ง เครื่ อ งดื่ ม (ส่ ว นมากเป็ น เครื่ อ งดื่ ม มี
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

หู

หูเป็นอวัยวะที่ ใช้รับเสียงของมนุษย์และสัตว์ หูมีสองข้าง
ตัง้ อยูต่ รงข้ามกันบนศีรษะ ทำ�ให้สามารถได้ยนิ เสียงทีเ่ กิดขึน้ รอบ
ตัวชัดเจนขึน้ และง่ายต่อการบอกทิศทางทีม่ าของเสียง สัตว์บาง
ชนิด เช่น แมงมุมใช้เส้นขนบนขาสำ�หรับรับเสียง ตั๊กแตนมีที่รับ
เสียงตรงหัวเข่า
มนุษย์เราโดยทั่วไป จะได้ยินเสียงที่มีความถี่ระหว่าง 2020,000 เฮิรตซ์ (hertz) ในขณะที่สุนัขสามารถได้ยินเสียงที่มี
ความถี่ระหว่าง 15–50,000 เฮิรตซ์ และแมวได้ยินเสียงที่มี
ความถี่ระหว่าง 60–65,000 เฮิรตซ์
ระดับความดังของเสียงมีหน่วยวัดเป็นเดซิเบล (decibel: db)
คนปกติสามารถรับเสียงทีม่ คี วามดังของเสียงต่�ำ สุดที่ 0 เดซิเบล
และสูงสุดที่ 120 เดซิเบล ระดับเสียงที่ปลอดภัยสำ�หรับมนุษย์
อยูท่ ร่ี ะดับความดัง 75 เดซิเบลหรือน้อยกว่า องค์การอนามัยโลก
ได้กำ�หนดระดับเสียงที่ปลอดภัยคือ ไม่เกิน 85 เดซิเบล ถ้าได้ยิน
ทั้งวัน (8 ชั่วโมง)
ตัวอย่างความดังของเสียงตามแหล่งที่เกิดเสียง เช่น
เครื่องบินไอพ่น มีระดับความดัง 130 เดซิเบล
ดนตรีเสียงดัง มีระดับความดัง 110 เดซิเบล
เสียงตะโกน
มีระดับความดัง 70 เดซิเบล
เสียงพูด
มีระดับความดัง 50 เดซิเบล
เสียงกระซิบ
มีระดับความดัง 20 เดซิเบล
ความเงียบ
มีระดับความดัง
0 เดซิเบล
หูของมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ หูส่วนนอก หูส่วนกลาง
และหูส่วนใน โดยหูส่วนนอกประกอบด้วยใบหู ช่องหู และแก้วหู
ทำ�หน้าที่รับคลื่นเสียงและส่งต่อไปยังหูส่วนกลาง
หู ส่ ว น ก ล า ง
ประกอบด้ ว ยกระดู ก
3 ชิ้นคือ กระดูกค้อน
กระดูกทั่ง และกระดูก
โกลน เรียงตามลำ�ดับ
จากด้านนอกสู่ด้านใน
ทำ � หน้ า ที่ ข ยายเสี ย ง
ให้ดังมากขึ้น ในหูส่วน
ที่มา: https://www.gazeta.ru/health/
กลางยั
งมีท่อเชื่อมต่อ
2013/07/10_a_5421617.shtml
กั บ คอหอย เพื่ อ ทำ �
หน้าทีป่ รับความดันภายในหูให้เท่ากับบรรยากาศภายนอก เพราะ
หากความดันไม่เท่ากันแล้ว จะทำ�ให้หูอื้อหรือปวดหู
หูสว่ นในประกอบด้วยอวัยวะรับฟังเสียงรูปก้นหอยทีร่ บั เสียง
ต่ อ มาจากหู ส่ ว นกลาง และส่ ง ผ่ า นไปยั ง เส้ น ประสาทเสี ย ง
เพื่อไปแปลผลที่สมอง นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการทรงตัว
ซึ่งประกอบด้วยของเหลวที่บรรจุอยู่ในท่อรูปครึ่งวงกลม 3 ท่อ

หูของคนเป็นอวัยวะที่ทำ�ความสะอาดตัวเองได้ โดยอัตโนมัติ
โดยภายในช่องหูจะมีเส้นขนขนาดเล็กและต่อมผลิตขี้หู ขี้หู
จะทำ�หน้าที่ดักฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอม จากนั้นเส้นขนใน
ช่องหูก็จะทำ�หน้าที่ปัดขี้หูออกช่องหู นอกจากนี้ ขี้หูยังทำ�หน้าที่
ลดความดังของเสียงให้เบาลงด้วย
ในสมัยโบราณ คนจีนเชื่อว่า หูยาวแสดงถึงการมีอายุยนื และ
หูอวบแสดงถึงความมั่งคั่ง ส่วนกะลาสีเรือเชื่อว่า การเจาะหู
ข้างหนึ่งจะช่วยทำ�ให้สายตาดีขึ้น
หูเป็นหนึง่ ในอายตนะภายใน 6 (เครื่องรูข้ องมนุษย์ ในการรับรู้
โลกภายนอก) อันประกอบด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
ซึ่งจะเชื่อมต่อกับสิ่งรู้คือ อายตนะภายนอก 6 ได้แก่ รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ โดยที่ตาเป็นเครื่องรู้
รูปเป็นสิง่ รู้ หูเป็นเครื่องรู้ เสียงเป็นสิง่ รู้ เป็นต้น อายตนะภายใน
6 มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อินทรีย์ 6
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้กล่าวไว้ ใน
หนังสือ “การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น” สรุปความว่า
การพั ฒ นาประเทศที่ ถู ก ต้ อ งนั้ น ต้ อ งมี จุ ด หมายที่ จ ะพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคือ กินเป็นอยู่เป็น ไม่ ใช่มีจุดหมายเพื่อเพิ่มการ
บริโภคคือ เพิ่มรายได้แต่ใช้จ่ายไม่เป็น โดยแนวทางที่ประชาชน
ควรปฏิบตั คิ อื อปัณณกปฏิปทา 3 (ข้อปฏิบตั ทิ ่ีไม่ผดิ ) ประกอบด้วย
อินทรียส์ งั วร (การสำ�รวมอินทรีย)์ โภชเนมัตตัญญุตา (ความรูจ้ กั
ประมาณในการบริโภค หรือบริโภคด้วยปัญญา) และชาคริยานุโยค
(การหมั่นประกอบการตื่น หรือทํากิจหน้าที่ด้วยสติ)
อินทรีย์สังวรคือ การมีสติ ระวังไม่ ให้กิเลสคือความยินดี
ยินร้าย เข้าครอบงำ�จิตใจ เมื่อรับรูอ้ ารมณ์ดว้ ยอินทรียท์ ง้ั 6 นัน่ คือ
การรู้จักใช้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจให้เป็น อาทิ ดูเป็น ฟังเป็น
การฟังเป็นคือ การฟังอย่างมีสติ ฟังแล้วก็คิดพิจารณาด้วย
ปัญญา เพื่อให้ ได้ความรู้ ให้ ได้แต่กุศล โดยไม่ให้เกิดโลภะ โทษะ
โมหะ ซึ่งก็คือ รับรู้ด้วยสติ มิให้อกุศลเข้ามาครอบงำ�จิตใจ
ส่วนการฟังไม่เป็นคือ การฟังด้วยโมหะ ด้วยความรูส้ ึก ทำ�ให้
เกิดความลุ่มหลง มัวเมา เพลิดเพลิน และเพิ่มพูนกิเลส ซึ่งจะ
ส่งผลให้เสียสุขภาพ เสียงาน เสียการศึกษาเล่าเรียน
รางวัลอีกโนเบล ปีลา่ สุด (พ.ศ. 2560) สาขากายวิภาคศาสตร์
(Anatomy) มอบให้กับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร (James
Heathcote) สำ�หรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์เรื่อง “ทำ�ไม
ชายแก่ถึงมี ใบหูใหญ่”
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำ�ให้ขำ� แล้วจึงได้คิด
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา
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แกะกล่อง Baby Box รอบโลก

ฟินแลนด์เป็นประเทศต้นแบบ ในการจัดทำ�กล่องของใช้
สำ�หรับเด็กอ่อนให้กับพ่อแม่ทุกคน แล้วแนวคิดนี้ จะเหมาะ
กับประเทศไทยหรือไม่?
การดูแลเด็กแรกเกิดคนหนึง่ ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะสำ�หรับ
พ่ อ แม่ มื อ ใหม่ ที่ ยั ง ไม่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ก ารดู แ ลเด็ ก อ่ อ น
มาก่อน การเตรียมตัวเตรียมใจในการต้องเลีย้ งดูคนหนึง่ คน สร้าง
ความวิตกกังวลได้ ไม่น้อย ยังไม่นับเรื่องการตระเตรียมจัดซื้อ
ข้าวของให้พร้อม ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ดแู ล
ความสะอาด ทีน่ อน อุปกรณ์ส�ำ หรับให้นม ของเล่น และของใช้อนื่ ๆ
อีกมากมาย จึงไม่แปลกใจทีห่ วั ข้อสนทนายอดนิยมของเหล่าว่าที่
พ่อแม่มือใหม่ มักเป็นการปรึกษาหารือกันเรื่องการเตรียมซื้อ
ข้าวของให้กับสมาชิกใหม่
การเตรียมของใช้ต่างๆ ของเด็กอ่อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ที่พ่อแม่ต้องใช้เวลาในการตระเตรียม ดังนั้น จะดีแค่ไหนถ้าหาก
มี ใครซักคนจัดการเตรียมของใช้ที่จำ�เป็นสำ�หรับการเลี้ยงลูก
ในช่วง 1 ปีแรก ส่งมาให้ถึงบ้าน ถ้าเป็นอย่างนั้น น่าจะช่วย
ลดภาระและความกังวลในเรื่องนี้ ไปได้ ไม่น้อย
ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศต้นแบบในการจัดทำ�  Baby Box
ให้กับแม่ทุกคนในฟินแลนด์ Baby Box คือกล่องของใช้สำ�หรับ
เด็กอ่อนทีร่ ฐั บาลจัดทำ�ให้กบั พ่อแม่ ในกล่องประกอบด้วยข้าวของ
เครื่องใช้ที่จำ�เป็นในการดูแลเด็กหนึ่งคน ได้แก่ เสื้อผ้าสำ�หรับ
ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือนแรก เสื้อหนาว (สำ�คัญมากสำ�หรับ
ภูมิอากาศสุดหนาวเย็นของประเทศฟินแลนด์) ถุงเท้า ถุงมือ
หมวก ผ้าห่อตัว ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม/ถุงนอน ช้อน
ป้อนอาหาร ปรอทสำ�หรับวัดอุณหภูมิร่างกายและอุณหภูมิน้ำ� 
ยางกัด กรรไกรตัดเล็บ แปรงสีฟันเด็ก แปรงหวีผม ของเล่น
หนังสือเด็ก และผ้าอ้อม นอกจากนั้น กล่องที่ใส่ของเหล่านี้มา
มีเบาะนอนมาให้ด้วย ตัวกล่องจึงสามารถใช้เป็นที่นอนสำ�หรับ
เด็กในช่วงแรกเกิดได้อีกด้วย นโยบายนี้มีมากว่า 80 ปีแล้ว
โดยรัฐบาลให้คุณแม่เลือกระหว่างการรับกล่องของใช้เด็กอ่อน
ที่มีข้าวของเครื่องใช้สำ�หรับการเลี้ยงดูลูกกว่า 60 รายการ หรือ
เงินสนับสนุน (ปัจจุบันอยู่ที่ราว 140 ยูโร หรือ 5,000 กว่าบาท)
ซึ่งทุกปีที่ผ่านมา พ่อแม่มือใหม่เกือบทั้งหมดเลือกที่จะรับกล่อง
ของใช้เด็กอ่อนมากกว่าเงินสนับสนุน
ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องความเสมอภาค และ
การแจกกล่องของใช้เด็กอ่อนให้กับพ่อแม่ทุกคนเป็นสัญลักษณ์
อันสำ�คัญทีแ่ สดงถึงความเอาใจใส่ให้มคี วามเสมอภาคของทุกคน
ตัง้ แต่แรกเกิด ไม่วา่ เด็กจะเกิดมาในครอบครัวยากดีมจี นอย่างไร
ทุกคนจะได้เริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งของเหล่านี้เหมือนกัน
สำ�หรับพ่อแม่ ในฟินแลนด์ กล่องของใช้เด็กอ่อนนี้ช่วยใน
การดูแลลูกได้ดมี าก ลดภาระในการต้องเตรียมหาเสือ้ ผ้า ของใช้
ไปได้อย่างมาก ภายหลังมีหลายประเทศได้ประยุกต์ ใช้แนวคิดนี้

ในประเทศตนเอง เนื่องจากเล็งเห็นว่าแนวคิดการจัดทำ�กล่อง
ของใช้เด็กอ่อนเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายและเป็นประโยชน์กับ
พ่ อ แม่ จ ริ ง งานศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย แทมเปเร ประเทศ
ฟินแลนด์ ได้ท�ำ การประมาณการว่าราว 30 ประเทศได้น�ำ แนวคิด
กล่องของใช้เด็กอ่อนของประเทศฟินแลนด์ ไปประยุกต์ ใช้ ใน
ประเทศตนเอง ทัง้ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เช่น สกอตแลนด์ และ
แคนาดา และประเทศกำ�ลังพัฒนา เช่น อินเดีย และแอฟริกาใต้
การนำ�แนวคิดกล่องของใช้สำ�หรับเด็กอ่อนมาใช้ ในแต่ละ
ประเทศ จำ�เป็นต้องปรับข้าวของเครื่องใช้ ในกล่องให้เหมาะสม
กับบริบทของประเทศตนเอง อย่างเช่นในประเทศอินเดีย กล่อง
สำ�หรับเด็กอ่อนที่จัดทำ�โดย Barakat Bundle ซึ่งเป็นกิจการ
เพื่อสังคม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยลดอัตราตายทารก โดยที่
กล่องสำ�หรับเด็กอ่อนในประเทศอินเดียประกอบด้วยของใช้
พื้นฐาน เช่น เสื้อผ้าเด็ก ผ้าห่ม และอุปกรณ์ดูแลความสะอาด
พื้นฐาน ซึ่งถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยสำ�หรับหลายครอบครัวใน
อินเดียที่มีฐานะยากจน สำ�หรับเตียงเด็ก การใช้กล่องกระดาษ
มีความไม่เหมาะสมในหลายด้าน เนื่องจากอินเดียเป็นประเทศ
ร้อนชื้นที่มีฤดูมรสุม กล่องกระดาษจึงไม่คงทนและเสี่ยงต่อ
เชื้อรา กล่องสำ�หรับเด็กอ่อนในอินเดียจึงเลือกใช้วัสดุจากไม้ ไผ่
ที่นำ�ไปใช้เป็นเปลไกวสำ�หรับเด็กได้ และที่สำ�คัญคือมีมุ้งมาด้วย
เพื่อป้องกันโรคต่างๆ จากยุง นอกจากนี้ ยังมีแผ่นพับเพื่อให้
ความรู้ ในการรักษาสุขลักษณะอันเป็นพืน้ ฐานสำ�คัญทีจ่ ะป้องกัน
การตายของเด็กทารกในอินเดีย
ถ้าหากประเทศไทยจัดทำ�กล่องสำ�หรับเด็กอ่อนแบบนี้ ท่าน
ผูอ้ า่ นคิดว่าจะดีหรือไม่ แล้วถ้าหากรัฐจะจัดทำ�กล่องแบบนีจ้ �ำ เป็น
ต้องปรับอย่างไรบ้างให้ตรงกับความต้องการของพ่อแม่ไทย
เพื่อให้เป็นประโยชน์กับพ่อแม่ได้อย่างแท้จริง

ภาพจาก https://www.kela.fi/web/en/maternitypackage
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จิตอาสา:
การสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่ ไม่รู้จบ

ปัจจุบันเราได้เห็นสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยบ่อยครั้ง เช่น
การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การร่วมมือ
ร่วมใจให้ความช่วยเหลือในการทำ�ประโยชน์เพื่อส่วนรวมจึงเกิด
คำ�ว่า “จิตอาสา” หรือ Volunteer Spirit หมายถึง จิตแห่งการให้
ความดีงามแก่เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ พร้อมที่จะเสียสละเวลา
ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม
การรู้จักเอาใจใส่ เข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์
มีความสำ�นึก และยึดมั่นในระบบคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
มีความรับผิดชอบ ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของ
ผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ ใช่แค่การให้ทาน ให้เงินแต่
พร้อมที่จะอาสาด้วยการสละเวลา กำ�ลังกาย กำ�ลังใจ กำ�ลัง
ปัญญา ซึ่งไม่ใช่แค่ทำ�ประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว แต่เป็นการ
พัฒนา “จิตวิญญาณ” ของเราด้วย ผลตอบแทนที่ ได้รับ คือ
ความสุข และความภาคภูมิใจ ที่ ได้ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อสร้าง
ประโยชน์ ให้ส่วนรวม การรู้สึกถึงคุณค่าด้วยจิตที่เป็นสุขที่ ได้
ช่วยเหลือผู้อื่น การได้ช่วยเหลือสังคมและร่วมมือกันทำ�งานจน
สำ�เร็จ เรียนรู้และเข้าใจคำ�ว่าจิตอาสามากขึ้น ซึ่งการทำ�งาน
เป็นทีมจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบ
เกิดมิตรภาพที่ดี ซึ่งการทำ�ความดีสามารถทำ�ได้ทุกที่ทุกเวลา
การจะแก้ ปั ญ หาให้ สำ � เร็ จ ได้ ทุ ก คนที่ มี ค วามรู้ ความ
สามารถ และประสบการณ์ ต้องให้ความร่วมมือเกื้อหนุนกัน
มีความสามัคคี มีนำ้�ใจ มีจิตสำ�นึกต่อส่วนรวม ยอมเสียสละ
ได้ทุกเมื่อ สร้างคนให้เห็นแก่ประโยชน์สุขของผู้อื่นและสังคม
โดยรวม มีความรักความปรารถนาดีที่จะให้ และมีจิตใจที่จะ
ทำ�ความดี เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทนใดๆ
ก่อให้เกิดสังคมที่มีแต่การให้ ไม่มีที่สิ้นสุด การสร้างจิตสำ�นึกเพื่อ
ช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการอย่างยิ่ง
“การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ผู้ อื่ น โดยไม่ ห วั ง สิ่ ง ตอบแทน
เป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่ ไม่รู้จบ”
จิตอาสา “ความดี ความสุข เกิดจากการให้”
ที่มา:
คิด ฉัตรประภาชัย. “จิตอาสา… หนทางอยู่ร่วมกันในสังคม”. [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://live.siammedia.org/index.php/article/
kid/15395 (2 กรกฎาคม 2561)
พิชชา ถนอมเสียง. “จิตอาสากับความสุข”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
https://www.gotoknow.org/posts/560084 (3 กรกฎาคม 2561)
aaaaaaaaa

ประชากรประชุมกัน

พอตา บุนยตีรณะ

porta.boo@mahidol.ac.th

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครัง้ ที่ 14 “ประชากรและสังคม 2561” เรื่อง “ความอยูด่ มี สี ขุ ใน
สังคมไทย : ความฝันหรือความจริง (Well-being in Thailand:
Dream or Reality?)” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด
กรุงเทพฯ
ในปีนี้ คณาจารย์ และนักวิจยั ของสถาบันฯ ร่วมกันสังเคราะห์
ข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “ความอยู่ดีมีสุข”
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อทำ�ความเข้าใจองค์ความรู้
เรื่องความอยู่ดีมีสุขในทุกมิติ โดยแบ่งออกเป็น 4 บทความหลัก
ได้แก่ 1) ความอยู่ดีมีสุข (Well-being): แนวคิด ดัชนีรวม
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และการวัด 2) ความอยู่ดีมีสุขกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 3) สถานการณ์ความ
อยู่ดีมีสุขของไทยในมิติต่างๆ และ 4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความอยู่ดีมีสุข
ในงานประชุมนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
นักเศรษฐศาสตร์ดา้ นการพัฒนามนุษย์ จากธนาคารโลก ปาฐกถา
นำ�เรื่อง “ความอยู่ดีมีสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” นายแพทย์
ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล อดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรม
สุ ข ภาพจิ ต วิ พ ากษ์ บ ทความ และดร.สั ม พั น ธ์ ศิ ล ปนาฎ
รองประธานและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์
ประเทศไทย, บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
บรรยายพิเศษเรื่อง “ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทยในมุมมองภาค
เอกชน” โดยมีนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
จำ�นวน 174 คน ทั้งนี้ สามารถอ่านบทความต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/Conference2018/
aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดู
ได้จาก www.ipsr.mahidol.ac.th
ครัง้ ที่ 1013 “Constitutional Social and Environmental Human
Rights and Child Health Outcomes in 15 Latin American
Countries” Dr. Hiroaki Muppy Matsuura, 6 มิ.ย. 61
ครั้งที่ 1014 “Changes in Health-related Quality of Life
of Elderly People: A Longitudinal Study in Kanchanaburi
Province, Thailand” Mr. Natchaphon Auampradit, Ph.D.
student, 13 มิ.ย. 61
ครั้งที่ 1015 “Working Conditions in Thailand’s Agricultural
Border Zones” Assoc.Prof.Dr. Sudarat Musikawong, 18 ก.ค. 61
aaaaaaaaa
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ประชากรและสังคม 2561

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

ศตวรรษิกชนในโอกินาวา เข้าร่วมเป็นเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นคุณยายวง KBG84
“BNK48 คงต้องชิดซ้ายเมื่อเจอ KBG84”

ฉบั บ นี้ ข อนำ � เสนอหนั ง สื อ
ประชากรและสั ง คม 2561
Well-being in Thailand:
dream or reality? ความ
อยูด่ มี สี ขุ ในสังคมไทย : ความฝัน
หรื อ ความจริ ง ที่ สั ง เคราะห์
ข้ อ มู ล จากงานวิ จั ย ต่ า งๆ ทั้ ง
ในประเทศและต่ า งประเทศ
เพื่ อ ทำ � ความเข้ า ใจองค์ ค วาม
รู้เรื่องความอยู่ดีมีสุขในทุกมิติ
จำ�แนกเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน
ได้ แ ก่ 1) นโยบายด้ า นความ
อยู่ ดี มี สุ ข ที่ เ ชื่ อ มโยงแนวคิ ด สู่
การปฎิบัติ 2) ความอยู่ดีมีสุข
กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทย 3) สถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขในมิติต่างๆ และ 4)
งานวิจยั ด้านความอยูด่ มี สี ขุ บรรณาธิการโดย อารี จำ�ปากลาย กาญจนา
ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี ปลื้มเจริญ
ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษา
ด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2441-0201-4
ต่อ 100, 427 หรือ เข้าดูได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/
th/BookReport.aspx

KBG84 เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปแดนปลาดิบ ประกอบด้วยสมาชิก
33 คน ที่เป็นคุณย่าคุณยายวัย 80 ปีขึ้นไปที่ยังมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เลข 84 มาจากอายุเฉลีย่ 84 ปีของสมาชิกวง ส่วน KBG
นั้น K เป็นชื่อเกาะโกฮะมาจิมะ (Kohamajima) ของโอกินาวา
B มาจาก โอบะจัง (OBachan) ที่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า คุณย่า
คุณยาย และ G มาจาก กัสโชดัง (Gasshoudan) ที่แปลว่า
นักร้องกลุ่มประสานเสียงนั่นเอง
ในปี 2018 ถือเป็น
จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ได้ มี ก าร
รวมคุ ณ ยายอายุ เ กิ น
ร้ อ ยปี เ ข้ า ร่ ว มวงด้ ว ย
สมาชิ ก วงทั้ ง หมดมา
จากจั ง หวั ด โอกิ น าวา
ซึ่ ง ได้ รั บ สมญานาม
ว่าเป็น “ดินแดนแห่ง
อมตะ” ที่มีประชากรอายุเกิน 100 ปีในสัดส่วนที่มากกว่าปกติ
ถึงแม้ว่าอายุจะมาก แต่ก็ยังเก๋าอยู่ แฟนคลับคุณย่าคุณยาย
อย่าลืมติดตามให้กำ�ลังใจในเพลงเปิดตัว “Come on Dance,
Kohama Island” ได้นะคะ

aaaaaaaaa

aaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

ที่มา: https://edition.cnn.com/2018/06/08/health/japan-longevitycentenarians-aging-population/

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

มองจีน มองไทย ... มองโลก
“จีน” เป็นประเทศครองแชมป์ทมี่ ปี ระชากร
มากที่สุดในโลก โดยในปี 2015 มีประชากร
1,396.7 ล้านคน เมื่อเทียบกับประเทศไทย
ที่มีประชากร 68.7 ล้านคน จีนมีประชากรมาก
ถึง 20 เท่าของไทย แต่เมื่อมองลักษณะทาง
ประชากรก็ไม่คอ่ ยแตกต่างกันมากนัก มีรอ้ ยละ
ของเด็กและผู้สูงอายุใกล้เคียงกัน ยกเว้นอายุ
คาดเฉลี่ ย เมื่ อ แรกเกิ ด ในผู้ ช ายที่ ค่ อ นข้ า ง
แตกต่างกันพอสมควร ผู้ชายจีนมีอายุยืน (อายุ
คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด) กว่าผู้ชายไทยถึง 4 ปี
ในขณะที่ผู้หญิงต่างกันเพียง 1 ปีเท่านั้น
แต่ในปี 2030 ประเทศอินเดียจะครองแชมป์
ที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแทนประเทศจีน
อย่างแน่นอน เพราะในเวลานั้น อินเดียจะมี
ประชากรราว 1,519.5 ล้านคน ในขณะที่จีน
จะมีประชากรราว 1,424.9 ล้านคนเท่านั้น

*ที่มา: Asian Meta Center for Population and Sustainable Development, Asian Demographic
Research Institute (ADRI) and Wittgenstein Centre for Demography and Global
Human Capital (IIASA,VID/OeAW,WU). 2018. Asian Demographic and Human
Capital Data Sheet 2018. ADRI, and IIASA: Shanghai, China and Laxenbure, Austria.
aaaaaaaaa
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ข่าวสถาบันฯ
พ.ค. 61 ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา จัดอบรม “Career Destiny ออกแบบเส้นทางงานที่ใช่ตัวคุณ”
โดยมี นพ.ประเวช ตันติพวิ ฒ
ั นสกุล เป็นวิทยากร ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม รูป 1 c 14-25 พ.ค. 61
อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำ�ราญ และ ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ ประชุมเพื่อเขียนบทความตีพิมพ์จากงานวิจัย
โครงการ “Trauma-informed, community-engaged violence prevention for Female Sex Workers in
Thailand” ณ สหรัฐอเมริกา c 16-18 พ.ค. 61 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ ประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติ
การการติดตามและประเมินผล ของโครงการวิจยั พัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
ครอบครัว พ.ศ. 2560–2564 สนับสนุนโดย สสส. ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม c 21–23 พ.ค. 61
สถาบันฯ ร่วมกับ Asia Center, University of Utah, USA สนับสนุนโดย the Henry Luce Foundation จัดอบรม
“Research Development Workshop” ภายใต้ โครงการ “Mekong Scholars Program (MSP) ณ สถาบันฯ
c 30 พ.ค. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ และคณะ ต้อนรับ คุณนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา
ประชุมหารือแนวทางการสำ�รวจความสุขและความผูกพันของบุคลากรสำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ สถาบันฯ
c 12 มิ.ย. 61 สถาบันฯ ต้อนรับผูแ้ ทนคณะสูตนิ รีแพทย์ จาก St. Paul’s Hospital Millennium Medical College,
Addis Ababa, Ethiopia และ University of Michigan, USA ศึกษาดูงานด้าน WHO Collaborating Centre
for Research in Human Reproduction, Mahidol University ณ สถาบันฯ c 13-17 มิ.ย. 61 รศ.ดร.ศิรินันท์
กิตติสุขสถิต ประชุม The 16th ISQOLS Annual Conference นำ�เสนอผลงาน Oral presentation เรื่อง Living
Arrangement and Happiness among Married Employed People in Thailand ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน c 18-22 มิ.ย. 61 รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ� และคณะ จัดอบรม “วิธีวิทยาการวิจัย
แนวใหม่: การวิจัยแนวเรื่องเล่า” (Innovative Research Methodologies: Narrative Approach) ณ สถาบันฯ
c 25-28 มิ.ย. 61 อ.ดร.ธีรธร ยูงทอง ศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ Daya Bay Nuclear Power
Plant สาธารณรัฐประชาชนจีน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน c 27 มิ.ย. 61 สถาบันฯ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับฟังการบรรยายภารกิจด้านการวิจยั ของสถาบันฯ การยกระดับ
วารสาร JPSS สู่ฐาน SCOPUS, การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ ในวารสาร SCOPUS” และประเด็น
การวิจัยของสถาบันฯ ณ สถาบันฯ c 29 มิ.ย. 61 สถาบันฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ประชากร
และสังคม 2561” เรื่อง ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย : ความฝันหรือความจริง “Well-being in Thailand :
Dream or Reality?” ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ รูป 2 c 29 มิ.ย.–13 ก.ค. 61
อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี บรรยายพิเศษประเด็นแรงงานข้ามชาติ ณ University of Bonn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
c 3 ก.ค. 61 อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะ นำ�คณะทำ�งานจาก Japan Sport Association (JSPO) ประเทศ
ญี่ปุ่น และ สสส. ดูงานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน ณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในโรงเรียนต้นแบบของโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น c 3-5 ก.ค. 61 รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ ประชุม Asian
Studies Association of Australia Conference 2018 นำ�เสนอผลงาน Oral presentation เรื่อง Working
Conditions in Thailand’s Agricultural Border Zones ณ เครือรัฐออสเตรเลีย c 4 ก.ค. 61 ศูนย์วจิ ยั ความสุข
คนทำ�งานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดพิธลี งนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ในการสำ�รวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของ
ผู้ปฏิบัติงานในสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ ณ สถาบันฯ รูป 3 c 5 ก.ค. 61 สสส. ร่วมกับสถาบันฯ จัดงานสัมมนา
และมอบรางวัลองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำ�ปี 2561 (Happy Family Award 2018) “ครอบครัวอบอุ่น
องค์กรมัน่ คง ชีวติ มัง่ คัง่ ” ณ ศูนย์เรียนรูส้ ขุ ภาวะ สสส. c 5-12 ก.ค. 61 รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสกิ ะวงศ์ นำ�เสนอผลงาน
Oral presentation เรื่อง Precarity of Thai Migrant Workers and Racialized Stratification ภายใต้ โครงการ
Thai Migrant Workers in South Korea ณ ประเทศอินเดีย c 6 ก.ค. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ
และคณะ ต้อนรับ Prof. Sergey Ryazantsev Dr. Marina Khramova Dr. Artem Lukyanets และ Dr. Roman
Manshin จาก MGIMO University, Ministry of Foreign Affairs และ Institute of Social-Politic Research,
Russian Academy of Sciences ประเทศรัสเซีย ประชุมหารือการจัดงานประชุมและสร้างเครือข่าย ณ สถาบันฯ
c 11-14 ก.ค. 61 สถาบันฯ ร่วมกับ Asian Population Association และ Asian Demographic Research
Institute จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Population Association Conference - APAC 2018 โดยมี
คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ได้ร่วมนำ�เสนอผลงานมากกว่า 20 เรื่อง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รูป 4
ติดตามข่าวกิจกรรมสถาบันฯ ได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th
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