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เชื่อว่าผูอ้ า่ นหลายคนมีขอ้ สังเกตเหมือนกันว่า ประเทศไทยเรา
มีคนต่างชาติเข้ามาอยู่กันมากขึ้น บางกลุ่มเป็นนักท่องเที่ยว
เข้ามาระยะสัน้ ขณะทีบ่ างกลุม่ เหมือนจะใช้ชวี ติ อยู่ในไทยมานานแล้ว
เมื่อก่อนกลุ่มหลังนี้มักเป็นคนวัยกำ�ลังแรงงานที่เข้ามาทำ�งาน
ในไทย แต่ เ ดี๋ ย วนี้ ดู เ หมื อ นจะมี ผู้ สู ง วั ย ต่ า งชาติ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ซึ่งพบได้ทั้งในพื้นที่เขตเมืองหรือแหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่ชุมชน
ในหมู่บ้านชนบท พวกเขา (ผู้สูงอายุต่างชาติเหล่านี้) เป็นใคร
มาทำ�อะไร มีจำ�นวนเท่าไร อยู่ที่ ไหนกัน แล้วอยู่กันอย่างไร
เป็นคำ�ถามที่น่าสนใจ แต่ที่ผ่านมา เท่าที่สืบค้น พบว่า ยังมีข้อมูล
และการศึกษาในเรื่องนี้ ไม่มากเท่าใดนัก
จากการทบทวนวรรณกรรมผู้สูงอายุต่างชาติที่อาศัยอยู่ ใน
ไทย (ไม่รวมนักท่องเที่ยวสูงวัยที่เข้ามาระยะสั้น) อาจจำ�แนกตาม
วัตถุประสงค์หรือลักษณะของการเข้ามาได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ
ได้แก่ หนึ่ง กลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้ามาจากต่างประเทศตอนสูงอายุเพื่อ
พำ�นักอาศัยหรือใช้ชีวิตบั้นปลายในไทย สอง กลุ่มที่เข้ามาทำ�งาน
ทำ�ธุรกิจหรือติดตามแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำ�งาน (ซึ่งอาจจะ
ย้ายถิ่นเข้ามาตั้งแต่วัยทำ�งานหรือในช่วงสูงวัย) และสาม กลุ่มที่
เกิดหรือย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ ในไทยเป็นระยะเวลานานแต่ยัง
ไม่มีสัญชาติไทย (เช่น ผู้สูงอายุเชื้อสายจีน หรืออินเดียบางกลุ่ม

ที่อยู่มานาน หรือ แม้แต่เกิดในไทย แต่ไม่มีสัญชาติไทย รวมถึง
ผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์หรือที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน) ในทั้ง
3 กลุ่มนี้ กลุ่มแรกมีความน่าสนใจมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ตั้งใจ
ย้ายถิ่นเข้ามาพำ�นักในไทยในวัยสูงอายุ ส่วนหนึ่งอาจเข้ามาใน
รูปแบบการพำ�นักระยะยาว (long stay) ขณะทีอ่ กี ส่วนหนึง่ อาจเข้ามา
ในรูปแบบการแต่งงานกับคู่สมรสที่เป็นคนไทย (transnational
marriage) โดยทั้ ง สองรู ป แบบนี้ เชื่ อ ว่ า มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
แต่ไม่ทราบชัดว่ามีจำ�นวนเท่าใดแน่นอน เพราะผู้สูงอายุต่างชาติ
บางกลุ่ม ที่เข้ามาในรูปแบบการพำ�นักระยะยาว (ไม่ได้สมรส
กับคนไทย) แต่ก็ ไม่ได้ขอรับการตรวจลงตราวีซ่าประเภทพำ�นัก
ระยะยาวโดยตรง ซึ่งในที่นี้หมายถึง วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(non-immigrant visa) รหัส O-A และ O-X1 แต่ใช้วซี า่ ท่องเทีย่ ว
โดยเดินทางเข้าออกผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อต่ออายุ
วีซ่าใหม่ให้อยู่อาศัยในไทยได้นานขึ้น หรือสำ�หรับกลุ่มที่อยู่กินกับ
คู่สมรสที่เป็นคนไทยจำ�นวนหนึ่งอาจไม่ได้จดทะเบียนและใช้วีซ่า
คู่สมรส หรือ ประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O ในการขออนุญาต
อยู่ ในประเทศ ซึ่งทำ�ให้ค่อนข้างยากที่จะทราบจำ�นวนผู้สูงอายุ
ต่างชาติกลุ่มนี้
เท่าทีร่ วบรวมได้ ข้อมูลจากสำ�นักงานตรวจ
คนเข้าเมือง รายงานจำ�นวนการขออยู่ต่อใน
ราชอาณาจั ก รไทยของคนต่ า งด้ า วด้ ว ยวี ซ่ า
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว ด้วยเหตุผล “ใช้ชีวิต
บัน้ ปลาย” ซึง่ คาดว่าส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ผูส้ งู อายุ
พำ�นักระยะยาว วีซา่ รหัส O-A (ในทีน่ ี้ หมายถึง
กลุ่มที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป) ในช่วงปี 2556-2560
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อเนื่องจาก 42,523 เป็น 72,969 คน
(มากสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ คนอังกฤษ
อเมริกนั เยอรมัน จีน สวิส ฝรัง่ เศส ออสเตรเลีย
ญี่ปุ่น อินเดีย และนอร์เวย์) ซึ่งน่าจะพอทำ�ให้
กล่าวได้ว่า จำ�นวนผู้สูงอายุต่างชาติที่เข้ามา
พำ�นักระยะยาวในประเทศไทย ปัจจุบันน่าจะมี
จำ�นวนรวมอยู่ที่ ไม่ต่ำ�กว่า 7 หมื่นกว่าคน
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ที่มา: ประมวลจากข้อมูลสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง

บางครั้ ง เรี ย กว่ า “วี ซ่ า เกษี ย ณอายุ ” เฉพาะสำ � หรั บ
คนต่างชาติอายุ 50 ปีขึ้นไปที่ต้องการเข้ามาพำ�นักระยะ
ยาว โดยไม่อนุญาตให้ทำ�งานในระหว่างที่พำ�นัก รหัส O-A
อยู่ได้สูงสุดไม่เกิน 1 ปี และ รหัส O-X อยู่ได้สูงสุดไม่เกิน
10 ปี ซึ่งรหัส O-X ยังจำ�กัดให้กบั ผูส้ งู อายุจาก 14 ประเทศ
ที่กำ�หนดเท่านั้น

สำ�หรับการคาดประมาณจำ�นวนคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่กิน
กับคู่สมรสคนไทยยิ่งทำ�ได้ยากกว่า จากข้อมูลสำ�นักบริหาร
การทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ทราบได้เพียงว่า ในไทยมีการ
จดทะเบี ย นสมรสตามกฎหมายระหว่ า งคนไทยและคู่ ส มรส
ต่ า งชาติ ต่ อ ปี อ ยู่ ที่ ป ระมาณ 10,000-12,000 คู่ มากกว่ า
ร้อยละ 80 เป็นการสมรสของชายชาวต่างชาติกับหญิงคนไทย
(ซึ่งในจำ�นวนนี้ ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุและจำ�นวนหนึ่งอาจย้ายไป
ใช้ชวี ติ ในต่างประเทศหลังจดทะเบียน) และจากข้อมูลการขออยูต่ อ่
ในราชอาณาจักรโดยคนต่างด้าว ประเภทคนอยู่ชั่วคราวด้วย
เหตุผล “อยู่กับคู่สมรสคนไทย” ในปี 2560 มีจำ�นวน 16,276 คน
(มากสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ คนอังกฤษ อินเดีย จีน อเมริกัน
เยอรมัน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สวิส และดัตช์) ซึ่งอาจ
จะพอใช้เป็นค่าประมาณจำ�นวนของผู้สูงอายุต่างชาติกลุ่มนี้
แต่จำ�นวนที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้อยู่พอสมควร
ภายใต้สถานการณ์ทปี่ ระเทศทัว่ โลกกำ�ลังเข้าสูก่ ารเป็นสังคม
สูงอายุเพิม่ มากขึน้ ไม่ใช่เฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว แต่รวมถึง
ประเทศกำ�ลังพัฒนาอย่างประเทศไทย การศึกษาเรื่องการ
ย้ายถิ่นของประชากรสูงวัย นับว่ามีความสำ�คัญและน่าสนใจ
เป็นอย่างยิ่ง สำ�หรับตัวผู้เขียนเอง มีข้อสงสัยอยู่เหมือนกัน
ปัจจุบัน เราพบการย้ายถิ่นเข้ามาของผู้สูงอายุต่างชาติจาก
ประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูงกว่าเพื่อเข้ามาใช้ชีวิตบั้นปลาย
ในประเทศไทยที่มีค่าครองชีพต่ำ�กว่าเป็นจำ�นวนมาก และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในอนาคตที่ประเทศไทยเองก็กำ�ลังมี
จำ�นวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเช่นกัน เราอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์
ที่ผู้สูงอายุไทยเดินทางย้ายถิ่นไปใช้ชีวิตบั้นปลายในต่างประเทศ
เป็นจำ�นวนมากขึน้ ก็เป็นได้ เพียงแต่ปลายทางจะเป็นประเทศไหน
หรือในภูมิภาคใด ยังไม่มี ใครรู้   aaaaaaaaa

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 1
“องค์การสหประชาชาติก�ำ หนดให้วนั ทีเ่ ท่าไรเป็นวันครอบครัว
สากล”
เฉลย : วันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ กรุงเทพฯ: วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกและจับสลากได้รับรางวัล กรุ ง เทพฯ:
ทัดทรวง ปุญญทลังค์; สุวรรณี อุตบุรี นครราชสีมา: ไพบูลย์
ถิระเรืองรัตน์; อุดม ศรีสุนนท์ ระนอง: เกศรินทร์ หนูสาย
รายชื่อผู้ที่ตอบถูก กาญจนบุรี: พูลศักดิ์ ดุลยสุวรรณ์
ท่ า นที่ ได้ รั บ รางวั ล โปรดรอรั บ ของรางวั ล จากกอง
บรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
“จังหวัดอะไรที่มีร้อยละของประชากรแฝงมากที่สุด และ
มีร้อยละเท่าไร”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า
12 หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่
15 มีนาคม 2562 (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณา
ส่งที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีที่ท่าน
ได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ต อบคำ � ถามถู ก และได้ รั บ รางวั ล ใน
“ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์-มีนาคม
2562)

One day in Manila: มะนิลา วันเดียวก็เที่ยวได้

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th

ผู้เขียนเคยเขียนเล่าเรื่องการไปเยือนฟิลิปปินส์ครั้งแรกใน
ชีวติ ไปแล้วในจดหมายข่าวฯ ฉบับก่อนหน้านีท้ เี่ ล่าถึงเรื่องอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดสัญชาติฟิลิปปินส์ ฉบับนี้จะขอเล่าถึงสถานที่ท่องเที่ยว
ในกรุงมะนิลาบ้าง ครั้งนั้นผู้เขียนเดินทางไปพร้อมกับเพื่อน
ร่วมทางอีก 4 คน เราเลือกที่พักในย่านธุรกิจมากาติ (Makati)
มะนิลาไม่ต่างจากกรุงเทพฯของเราเท่าไรนัก มีความเป็นเมือง
มีตึกสูง รถไฟฟ้า และจราจรติดขัดเหมือนกัน ที่แปลกออกไป
คือ มะนิลามีจี๊ปนี่ (Jeepney) เป็นรถจี๊ปของทหารอเมริกัน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ถูกนำ�มาดัดแปลงเป็นรถโดยสาร
ประจำ�ทางแบบ open air ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นของที่นี่
เราเดินเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสำ�คัญทางประวัติศาสตร์
ที่ตั้งอยู่ ในละแวกเดียวกัน เช่น โบสถ์ซาน อากุสติน (San
Agustin) ป้อม
ปราการและ
กำ � แพงคู เ มื อ ง
อิ น ทรามู ร อส
(Intramuros)
ป้อมซานติเอโก
(Fort Santiago)

และ สวนไรซัล (Rizal)
สวนสาธารณะใจกลาง
เมื อ ง และมี ประวัติ
ของนายโฮเซ่ ไรซั ล
(Jose Rizal) เป็นผู้นำ�
ในการต่ อ ต้ า นระบบ
อาณานิ ค มของสเปน
จากนั้นเราหลบอากาศ
ร้อนเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ� Manila Ocean Park ซึ่ง
อยู่ไม่ไกลจากสวนไรซัลนัก ที่นี่มีสัตว์น้ำ�นานาชนิด ทั้งสายพันธุ์
น้ำ�เค็มและน้ำ�จืด ผู้เขียนประทับใจการแสดงระบำ�แมงกะพรุน
นำ�แมงกะพรุนมาจัดโชว์ ในตู้กระจกพร้อมประดับไฟหลากสี
ได้มองแมงกะพรุนเคลื่อนไหวไปมาในตูก้ ระจกเคล้าจังหวะดนตรี
คลาสสิคสวยงามมาก นอกจากนี้เรายังมี โอกาสได้แวะไปชม
อนุสาวรีย์คาราบาว ในภาษาตากาล็อก หรือ กระบือ ซึ่งเป็น
สัตว์ประจำ�ชาติของฟิลปิ ปินส์ เราใช้เวลานัง่ เล่น ถ่ายรูป มองวิถี
ชี วิ ต ของผู้ ค นในกรุ ง มะนิ ล าก่ อ นพระอาทิ ต ย์ จ ะลั บ ขอบฟ้ า
เป็นสัญญาณว่าหมดเวลาเที่ยวเล่นแล้วจึงบอกลามะนิลาและ
เตรียมตัวเดินทางไปยังจุดหมายอื่นต่อไป
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

พลเมืองไอซ์แลนด์

ไอซ์แลนด์ เริ่มก่อตั้งประเทศระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 9-10
จากการย้ายถิน่ ฐานของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ Norsemen ในกลุม่ ประเทศ
สแกนดิเนเวียและกลุ่มชาติพันธุ์ Celts จากสหราชอาณาจักร
ปัจจุบันไอซ์แลนด์มีประชากรประมาณ 350,000 คน ประชากร
ร้อยละ 6.9 ย้ายถิ่นมาจากประเทศอื่น โดยมีคนไทยอาศัยอยู่
531 คน หรือ ร้อยละ 0.16 ของประชากรทั้งหมด อายุคาดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิดประชากรเพศหญิง 85.3 ปี และประชากรเพศชาย 80.9 ปี
ซึ่งสูงที่สุดในโลก1
การศึกษา Global Peace Index ค.ศ. 2012 จัดอันดับไอซ์แลนด์
เป็นประเทศที่ปลอดภัยสูงสุดโดยวัดจากดัชนีปัญหาอาชญากรรม
ความมัน่ คงทางการเมือง และจำ�นวนผูต้ อ้ งขัง นอกจากนี้ ไอซ์แลนด์
ยังทุบสถิติโลกอีก 2 รายการ คือ สำ�นักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Program-UNDP)
จั ด อั น ดั บ ให้ เ ป็ น ประเทศแนวหน้ า ด้ า นเศรษฐกิ จ สุ ข ภาพและ
การศึ ก ษา (อั ต ราการอ่ า นออกเขี ย นได้ ร้ อ ยละ 100 และมี
จำ�นวนการพิมพ์หนังสือต่อรายได้ประชาชาติสูงที่สุดในโลก) และ
ใน ค.ศ. 2011 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization-UNESCO) ได้มอบรางวัล City of
Literature ให้แก่เมือง Reykjavik ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ
เนื่องจากเป็นเมืองที่สนับสนุนให้ชาวเมืองแสดงความสามารถ
ด้านดนตรี รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ได้สมบูรณ์ที่สุด
สิ่งที่ทำ�ให้ ไอซ์แลนด์แตกต่างจากที่อื่นๆ 6 ประการ
อาหาร นิยมอาหารโปรตีนจำ�พวกปลาซึง่ หาง่ายและสด ดื่มนม
โคสดหรือผลิตภัณฑ์จากนม เกษตรกรปลูกหญ้าไร้สารพิษสำ�หรับ
เป็นอาหารสัตว์ ใช้น้ำ�มันมะกอกสำ�หรับปรุงอาหาร การเพาะปลูก
พืชผักใช้ระบบการปลูกในโรงเรือนซึง่ ปลอดแมลงและไม่ตอ้ งใช้สาร
กำ�จัดแมลง
แหล่งน้�ำ พุรอ้ นธรรมชาติมอี ยูท่ วั่ ประเทศ กล่าวกันว่า ธารน้�ำ
อุน่ ไหลผ่านแนวภูเขาไฟมีสว่ นทำ�ให้อายุยนื แม้วา่ ยังไม่มกี ารยืนยัน
จากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์

น้ำ�พุร้อนธรรมชาติเป็นพื้นที่สาธารณะสำ�หรับคนทุกเพศวัยและฐานะ
ภาพ: https://www.inspiredbyiceland.com
1

ที่มา: https://www.statice.is/

การออกกำ � ลั ง กายสม่ำ�เสมอเพื่อเอาชนะความหนาวโดย
เฉพาะฤดูหนาวที่ยาวนานและเห็นแสงอาทิตย์เพียง 4 ชั่วโมง
ต่อวัน และเมื่อถึงฤดูร้อนการออกกำ�ลังกายจะท้าทายมากยิ่งขึ้น
เช่น การพิชติ หน้าผา ธารน้�ำ แข็ง การไต่เขาในฤดูรอ้ น การแข่งขัน
พายเรือคายัค
เครื อ ข่ า ยทางสั ง คม ชาวไอซ์แลนด์มีความผูกพันใกล้ชิด
กับครอบครัวและเพื่อนบ้าน ในสภาวะที่ต้องใช้ชีวิตในฤดูหนาว
ยาวนานถึง 7 เดือน ช่วงหนาวสุดทางตอนเหนือของประเทศ
มีอุณหภูมิ -25 ถึง -30 องศาเซลเซียส การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ภายในครอบครัวและชุมชนเป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อการอยู่รอดและ
เพิ่มความสุขความปลอดภัยให้แก่กันและกัน
ความเสมอภาคหญิงชาย ไอซ์แลนด์มผี นู้ �ำ ประเทศเป็นผูห้ ญิง
เป็นประเทศแรกของโลก กติกาเรื่องความเสมอภาคหญิงชายทีฟ่ งั
แล้วต้องคิดหลายชั้นคือ ทุกเพศเท่าเทียมกันเพราะจะได้ ใช้เวลา
น้อยที่สุดในการถกเถียงกันแบบไม่รู้จบว่าทำ�ไมจึงไม่เท่าเทียมและ
ไม่เท่าเทียมกันด้วยเรื่องใดบ้าง
สวัสดิการภาครัฐเพื่อให้พ่อหรือแม่สามารถลางานเพื่อดูแล
ทารกแรกเกิด นอกจากนีร้ ฐั มีสวัสดิการค่าใช้จา่ ยสำ�หรับเด็กปฐมวัย
เต็มวัน เพื่อให้ โอกาสพ่อ/แม่ทำ�งานได้เต็มเวลา ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
สุขภาพจิตโดยเฉพาะแม่ทสี่ ามารถแบ่งเวลาได้ลงตัวมากขึน้ สำ�หรับ
การดูแลครอบครัวและตนเอง ไอซ์แลนด์ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจำ�นวน
ทารกที่เกิดและมีภาวะกลุ่มอาการดาวน์ต้องเป็นศูนย์ โดยที่สถิติ
ค.ศ. 2017 มีทารกเพียง 2 รายจากจำ�นวนการเกิด 1,940 ราย
มีกฎหมายรองรับในกรณีทอี่ ายุครรภ์ตงั้ แต่ 16 สัปดาห์ แม่สามารถ
ยุติการตั้งครรภ์ โดยความสมัครใจ
ไอซ์แลนด์กำ�ลังเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลกที่ต้องการใช้ชีวิต
เมื่อวัยเกษียณ แต่เนื่องจากเป็นประเทศขนาดเล็ก รัฐบาลจำ�เป็น
ต้องมีมาตรการทีเ่ ข้มข้นดังนี้ 1) มีหลักฐานแสดงทรัพย์สนิ ทีช่ ดั เจน
ว่าไม่ต้องการเงินสวัสดิการจากรัฐ 2) มีค่าใช้จ่ายสำ�หรับค่าที่อยู่
อาศัยไม่น้อยกว่า 72,000 บาทต่อเดือน 3) มีประกันสุขภาพจาก
ประเทศตามสัญชาติ 4) ต้องแสดงหลักฐานการมีที่พักอาศัย
ขณะอยู่ที่ ไอซ์แลนด์และประการสุดท้าย ต้องไม่เป็นผู้ต้องคดีหรือ
กระทำ�ผิดกฎหมายที่มีระวางโทษจำ�คุกมากกว่า 3 เดือน
“ท่านพร้อมจะไปใช้ชีวิตนอนดูแสงเหนือที่ ไอซ์แลนด์หรือยัง”

ภาพ: https://www.inspiredbyiceland.com
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ประเด็นทางประชากรและสังคม
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เมีย 2018 ณ เมียนมา

ช่วงนีอ้ า่ นข่าวดาราแล้วก็พาให้รสู้ กึ ฟินตาม ไม่วา่ จะแต่งงาน
มีลูก รักกับหนุ่มสาวนอกวงการ หรือรักกับดาราใหม่แต่ไฮโซ
คนเดิ ม ก็ ดู เ หมื อ นเส้ น ทางจะโรยด้ ว ยกลี บ กุ ห ลาบสี ช มพู
สวยหวาน เมื่อนักประชากรได้อา่ นข่าวประเภทนีท้ ไี ร ในใจก็คอย
ยุให้แต่งงานมีลูกกันเยอะๆ อย่างอดไม่ได้ เพราะฟินไกลโยงไป
ถึงภาพเศรษฐกิจในอนาคต ที่แอบกลัวอยู่ ในใจว่าในศตวรรษ
หน้า ประเทศไทยอาจจะมีประชากรเหลือเพียง 20 ล้านคน
หากเราส่งเสริมการมีบุตรไม่ได้จริงๆ ตามที่ท่านศาสตราจารย์
ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ศุทธิดา
ชวนวัน ได้คาดประมาณเอาไว้
ในความจริงแล้วไม่ ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่เผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรและครอบครัว ประเทศ
เพื่อนบ้านของเราก็พบกับพลวัตการเปลีย่ นแปลงเหล่านีด้ ว้ ยเช่นกัน
อย่างเมียนมาเพื่อนบ้านของไทยที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ภายหลังจากการเปิดประตูเดินหน้า
เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นกว่ายุคก่อน สภาพเศรษฐกิจ
ของเมื อ งใหญ่ ใ นประเทศเมี ย นมาปั จ จุ บั น เรี ย กได้ ว่ า พลิ ก
หน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวหากเทียบกับยุค พ.ศ. 2505
ที่นายพลเนวินทำ�การรัฐประหาร ปัจจุบันเศรษฐกิจเมียนมา
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ต้องการกำ�ลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น และ
ต้องการแรงงานมากขึ้น ประชาชนก็จะมีงานทำ�  มีรายได้ และ
คาดหวังว่าคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ก็จะตามมา แต่ค�ำ ถามสำ�คัญอยูท่ ว่ี า่
“ครอบครัว” ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของสังคมเมียนมา พร้อมหรือไม่
ที่จะร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ในที่สุดภาพเมีย 2018 เวอร์ชันเมียนมาก็ ได้ถูกฉายให้เห็น
ในงานวิจัย 2 ชิ้น ของซินซิน (2018)1 และ จีจี (2018)2 เมียใน
เมียนมาดูจะไม่ต่างอะไรกับอรุณาของไทย ที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่
สามีชื่อ ธอดาคยอ เมื่อแต่งงานแล้ว อรุณาในเมียนมาก็จะต้อง
ลาออกจากงาน หยุดชีวิตหญิงทำ�งานเก่ง หาเงินได้เองลง และ
มาเป็นแม่บ้านดูแลบ้าน มี โซ่ทองคล้องใจให้เลี้ยงดู ชื่อมะขิ่น
พโยออง และโมวิน ยิ่งมี โซ่ทองเยอะเท่าใด โอกาสที่อรุณาจะ
ได้ท�ำ งานหาเงินได้เองก็จะยิง่ น้อยลงเท่านัน้ เพราะผลการศึกษา
ของซินซิน และ จีจี ชี้ ให้เห็นว่าการจะได้ท�ำ งานหรือไม่ของอรุณา
ขึน้ อยูก่ บั คุณลักษณะของสามี ครอบครัวทีเ่ ข้าไปอยูด่ ว้ ย จำ�นวน
บุ ต รที่ มี เ ป็ น หลั ก ในขณะที่ คุ ณ ลั ก ษณะของอรุ ณ าเอง เช่ น
การศึกษา อายุ ก็มผี ลอยูบ่ า้ ง แบบนิดหน่อยพอประมาณ ในความ
จริงแล้วขนบประเพณีของเมียนมาได้วางบทบาทของสามีภรรยา
มาก่อนแล้วว่า อรุณามีหน้าที่ดูแลบ้าน เลี้ยงลูก ดูแลสามีและ
1

Zin Zin Thaw (2018). “Labor Force Participation of Female Passive
Migrants in Yangon Region, Myanmar”. (M.A. Thesis) Mahidol
University, Nakhonprathom.
Kyi Kyi Hmwe (2018). “The Relationship between Fertility Factors
and Labour Force Participation of Women in Myanmar”. (M.A. Thesis)
Mahidol University, Nakhonprathom.
2

ทุกคนในบ้าน ถ้าอรุณาโชคดีได้
แต่งเข้าในบ้านใหญ่ซึ่งมีผู้หญิง
เป็ น คนรั บ ใช้ อ ยู่ แ ล้ ว ก็ อ าจได้
ไปทำ�งานนอกบ้าน แต่ถ้าสามี
ย้ายถิ่นไปทำ�งานที่ ไหน อรุณา
ก็ต้องย้ายตาม แต่ถ้าย้ายตาม
ไปแล้ว รายได้ของสามีไม่พอ
เลีย้ งปากท้องของทุกคนในบ้าน
อรุณาก็คงต้องออกไปทำ�งาน
นอกบ้านหาเงินด้วยแล้วก็ดูแล
บ้านด้วย ดูๆ แล้วก็ ไม่ต่างกับ
สังคมไทยเท่าใดนัก
เมีย 2018 ณ เมียนมา
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า “การแต่ ง งาน
การมีลกู และการย้ายตามสามี
จะลดโอกาสในการทำ � งาน
นอกบ้านของอรุณา” อย่างไรก็ตาม การขยายตัวในภาคเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำ�เนินชีวิตของคน เกิดการขยายตัว
ของความเป็นเมืองและการใช้ชีวิตแบบปัจเจกในสังคมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความรับผิดชอบเรื่องปากท้องของครอบครัว
ในสังคมเมือง จะค่อยๆ ปิดโอกาสของการอยู่บ้านเลี้ยงลูกของ
สตรีอย่างค่อยเป็นค่อยไป ความเปราะบางของบทบาทเมียและ
อุปสรรคในการทำ�งานเป็นเพียงปัญหาเชิงจุลภาค แต่ภาพปัญหา
มหภาคที่ ใหญ่กว่า คือ “ถ้ามันยากนักที่จะเป็นเมียและแม่
ต่อไปคนก็จะไม่แต่งงานและไม่มลี กู ” ทำ�งานหาเงินดูแลตัวเอง
ดีกว่า อย่างเช่นสาวไทยในปัจจุบนั หากภาครัฐและประชาสังคม
ไม่ทำ�อะไรเลย ต่อไปทั้งไทยและเมียนมา ก็อาจจะมีประชากร
ประมาณ 20 ล้านคนไปด้วยกัน
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การดูแลครอบครัวเปราะบาง
ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย

พัฒนาการของเศรษฐกิจและสังคมทำ�ให้ โลกในความคิด
กว้างใหญ่ขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยและไม่ต้องการคำ�อธิบายใดๆ
เพิ่มเติม ทว่าความทันสมัยและความก้าวหน้าของชีวิตในโลก
ยุคใหม่มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการดำ�รงชีวิตที่นับแต่จะแพงขึ้น
ทุกวัน บีบเค้นการทำ�มาหากินให้หนักขึ้น ออกไปไกลจากบ้าน
มากขึน้ และใช้เวลากับทีบ่ า้ นน้อยลง ซึง่ ไม่เพียงแต่เป็นอุปสรรค
ต่อการมีลกู แต่ยงั ไม่เอือ้ ต่อการดูแลสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว
ด้วย กลายเป็น “ความเปราะบาง” รูปแบบใหม่ที่กำ�ลังท้าทาย
สถาบันครอบครัวของไทยในปัจจุบัน
นอกจากนี้ การพลัดพรากของสมาชิกในครอบครัวไม่ว่า
จะด้วยความจำ�เป็นในการศึกษา หรือการทำ�มาหากินล้วนแต่
สะท้ อ นการกระจายการพั ฒ นาของสั ง คมไทยที่ ยั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง
เท่าที่ควร ทำ�ให้เกิด “ระยะทาง” ที่คั่นกลางระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว กระทบต่อ “เวลา” ทีส่ มาชิกในครอบครัวจะมีให้กนั
และส่งผลต่อ “ระยะห่าง” ของความสัมพันธ์อย่างเลี่ยงไม่ได้
ครอบครัวไทยจึงต้องหันไปหาตัวช่วยอื่นๆ
ในปี 2560-2561 สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม ได้
ดำ � เนิ น ชุ ด โครงการวิ จั ย “การดู แ ลครอบครั ว เปราะบางใน
สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย”
ซึ่งสนับสนุนทุนวิจัยโดยสำ� นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) มุ่งศึกษาความเปราะบางของครอบครัวไทยในประเด็น
ดังกล่าว โดยชุดโครงการวิจัยนี้เป็นภาคต่อจากชุดโครงการวิจัย
“ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย” ซึ่งดำ�เนินการเสร็จสิ้นไป
ตั้งแต่ปี 2558 ชุดโครงการวิจัยนี้ ประกอบด้วยโครงการวิจัย
ย่อย 4 โครงการ ได้แก่ (1) การปรับวิถกี ารทำ�งานของครอบครัว
เมื่อมีบุตรi (2) การดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนซึ่งมีรูปแบบการ
อยู่อาศัยที่หลากหลายในสังคมไทย เพื่อประเมินความเข้มแข็ง
และความต้องการสนับสนุนครัวเรือนii (3) กลไกของชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง: กรณี
ศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวiii
(4) ระบบการสนับสนุนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ: การมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคมiv

ข้อค้นพบจากโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการนี้ เชื่อมร้อยต่อ
ภาพการดูแลครอบครัวไทยจากการทีส่ มาชิก “ในบ้าน” ช่วยดูแล
กันและกันไปจนถึงการพึ่งพาคน “ข้างบ้าน” ในยามที่สมาชิกใน
ครอบครัวทีพ่ อจะพึง่ พาได้มเี หตุตอ้ งย้ายออกไปต่างถิน่ เหลือแต่
เพียงคนวัยพึง่ พิงทีต่ อ้ งอยูล่ �ำ พัง จนถึงการขับเคลื่อนกลไกท้องถิน่
ซึ่งขึ้นกับความเอาจริงเอาจังของผู้นำ�ท้องถิ่น กลไกภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะในรูปแบบของวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (social enterprise) ซึ่งยังต้องการองค์ความรู้ ใน
การบริหารจัดการเพื่อให้ดำ�เนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้
เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าเรื่องของครอบครัว ไม่ ใช่เรื่อง
เล็กๆ ของคนในครอบครัวเสียแล้ว แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วน
ต้องระดมกำ�ลังและทรัพยากรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ครอบครัวไทย แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้าง
ประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นนี้ เพื่อให้
ครอบครัวไทย และสังคมไทยดำ�เนินไปได้อย่างเข้มแข็ง
ชุ ด โครงการนี้ ยั ง ได้ มี ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในหลาย
ประเด็น อาทิ การลงทุนในศูนย์ดูแลเด็กเล็กให้ทั่วถึง การลด
อุปสรรคในการทำ�งานของผู้มีบุตรโดยเฉพาะในช่วงที่ลูกยัง
ต้องการการดูแล การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
การรับผู้ที่ออกจากงานเนื่องจากการมีบุตรเข้าสู่ตลาดแรงงาน
การมีระยะวันลาที่เหมาะสม และการปรับแรงจูงใจสำ�หรับภาค
เอกชนในการรับผูท้ อี่ อกไปเลีย้ งลูกผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การ
ลดหย่อนภาษี การสร้างศักยภาพ ความรู้ อาชีพ การคมนาคม
และสังคม เพื่อศักดิ์ศรีและการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในครัว
เรือนเปราะบาง กลไกการเอือ้ ต่อการให้ลกู หลานกลับไปเยีย่ มผูส้ งู อายุ
การพัฒนาสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน
(อสม.) และอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) การพัฒนา
ระบบเพื่อนบ้านที่ดีและพึ่งพาได้ การพัฒนาฐานข้อมูลครัวเรือน
เปราะบางระดับท้องถิ่น การให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุมีบทบาทในการสร้างเสริมศักยภาพของ
ผู้ สู ง อายุ และขยายระยะเวลาของการเจริ ญ วั ย อย่ า งมี
พลัง (active aging) การขยายบทบาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในการดำ�เนินกิจกรรมพิเศษสำ�หรับครัวเรือนข้ามรุน่ การสร้างเวที
เพื่อทำ�ความเข้าใจระหว่างองค์กรปกครอบส่วนท้องถิน่ และหน่วยงาน
ตรวจสอบระเบียบการเงินเพื่อให้การดำ�เนินการช่วยเหลือผูส้ งู อายุ
มีความคล่องตัว การสร้างคูม่ อื ต้นแบบการดูแลครัวเรือนเปราะบาง
การพัฒนาเครือข่ายการสูงอายุแห่งชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การระดมภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการดำ � เนิ น การเกี่ ย วกั บ
ผู้สูงอายุ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือธุรกิจขนาดเล็ก
เพื่อริเริ่มบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ และ
ครัวเรือนเปราะบาง
i
ii
iii
iv

ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 1
ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 2
ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 3
อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 4
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นานาสาระประชากร

ปราโมทย์ ประสาทกุล

pramote.pra@mahidol.ac.th

การเดินทางไกลที่คุ้มค่า

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ผมเขียนบทความนี้บนเครื่องบินที่กำ�ลังบินจากกรุงมาปูโต
ประเทศโมซัมบิก สู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ช่วงนี้จะใช้เวลา
บนอากาศประมาณ 9 ชั่วโมง
ผมจะแวะพักที่ โดฮา 3 ชั่วโมง แล้วเปลี่ยนเครื่องบินต่อไปยัง
สนามบินสุวรรณภูมิ โดยจะใช้เวลาบินอีกราว 6 ชัว่ โมง รวมเวลา
ที่ผมจะใช้ ในการเดินทางกลับจากโมซัมบิกมายังประเทศไทย
ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ไม่นับรวมเวลาเดินทางจากที่พักมา
สนามบิน พิธีการตรวจคนเข้าเมือง การรอขึ้นเครื่อง อีกหลาย
ชั่ ว โมง อย่ า งการเดิ น ทางระหว่ า งประเทศไทยกั บ โมซั ม บิ ก
ของผมครั้งนี้ถ้าคิดรวมทั้งขาไปและขากลับก็ประมาณได้ว่า
ผมต้องใช้เวลา 2 วันเต็มๆ
เมื่ออายุมากขึน้ ผมเริม่ ไม่สนุกกับการเดินทางไกล ผมหลีกเลีย่ ง
การเดินทางข้ามทวีปมาหลายปีแล้ว
แล้วทำ�ไมผมจึงมานั่งเขียนบทความชิ้นนี้บนเครื่องบินอยู่
ณ ขณะเวลานี้
ผมเพิ่งรู้สึกว่าอายุที่สูงถึงหลักเจ็ดสิบปีมีความหมายสำ�หรับ
ชีวติ การทำ�งานของผม ตัวเลข 70 ทำ�ให้ผมต้องย้อนกลับมามอง
ตัวเองในอีกมุมที่ ไม่ใช่มองว่าตัวเองยังกระฉับกระเฉงและมีพลัง
ด้านเดียว อายุถึงหลักเจ็ดสิบ นับว่าสูงพอสมควร และควรที่จะ
ผ่อนชีวิตการทำ�งานให้อ่อนลงบ้าง
ผมคิดย้อนอดีต ช่วงเวลาทีต่ วั เองยังเป็นเด็กเมื่อ 50-60 ปีกอ่ น
เหมือนเพิ่งผ่านมาไม่นานมานี้เอง เมื่อมองดูลูกๆ ก็แทบไม่น่า
เชื่อว่าลูกคนโตของเรามีอายุ 40 กว่าปีแล้ว และลูกคนต่อมาก็
มีอายุเกือบ 40 ปีเช่นกัน เวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน เหมือน
กับว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ที่ลูกๆ ของเรายังเป็นเด็กน้อยให้เราอุ้ม
ให้เราจูง หยอกล้อเล่นอยูก่ บั เรา และลูกๆ นีแ่ หละ ทีท่ �ำ ให้ผมลืม
สังขารตัวเอง นั่งเครื่องบินนานนับสิบๆ ชั่วโมงอยู่ในขณะนี้
ลูกชายเป็นคนชวน ...
ลูกชายของผมทำ�งานอยูท่ กี่ ระทรวงการต่างประเทศ ประจำ�
อยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาปูโต ประเทศโมซัมบิก
เขาภูมใิ จในงานทีเ่ ขาทำ�อยูแ่ ละอยากให้พอ่ ได้มาเห็นผลงานและ
การทำ�งานของเขา
ลูกชายมาประจำ�อยูท่ กี่ รุงมาปูโตพร้อมครอบครัว ซึง่ มีภรรยา
และลูกชายอายุ 3 ขวบ เขาอยากให้ “ปู่” ได้มาเยี่ยมหลาน
คนเดียวคนนี้
เป็นเวลาเดียวกับที่ลูกสาวคนโตซึ่งทำ�ธุรกิจร้านอาหารไทย
อยู่ที่นครชิคาโกวางแผนเดินทางหนีหนาวมาพักผ่อนที่ประเทศ
แถบทางใต้ของทวีปแอฟริกา ถ้าพ่อมาหาเขาได้ ในช่วงเวลานี้

ก็จะได้พบกันทั้งลูกสาว ครอบครัวของลูกชาย และหลานปู่
รวมทั้งพ่อจะได้ผ่อนงานลงบ้าง
ผมขอเวลาคิ ด ตั ด สิ น ใจ รายการงานต่ า งๆ ยั ง มี อ ยู่ เ ต็ ม
ไปหมด ทั้งการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย การทำ�งานของโครงการวิจยั ทีต่ อ้ งทำ�ให้เสร็จ
ภายในกำ�หนดเวลา และงานเขียนรายงานต่างๆ
ทันทีที่ลูกชายได้รับทราบคำ�ตอบตกลงจากพ่อ เขาก็แสดง
ความยินดีปรีดาเป็นที่สุด เพียงได้รับรู้ถึงความดี ใจของลูกชาย
ผมก็มั่นใจแล้วว่าตัดสินใจไม่ผิด
อาสาสมัครไทยประจำ�หมู่บ้านตวน
“ตวน” (Tuane) เป็นชื่อหมูบ่ า้ นหนึง่ ในอำ�เภอมาเซีย จังหวัด
กาซา บ้านตวนอยู่ห่างจากกรุงมาปูโตประมาณ 180 กิโลเมตร
กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เลือกหมู่บ้านนีเ้ ป็นต้นแบบ
ของการพัฒนาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลูกชายของผม
ทุ่มเทให้กับงานโครงการนี้อย่างสุดใจ
ผมมี โอกาสเดินทางไปบ้านตวน 2 ครัง้ ในช่วงเวลา 1 อาทิตย์
ที่อยู่ในโมซัมบิก การเดินทางไปบ้านตวนต้องใช้เวลาอย่างน้อย
3 ชั่วโมง รถวิ่งบนถนนใหญ่ 2 ชั่วโมง และจากตัวอำ�เภอเข้าสู่
หมูบ่ า้ นระยะทาง 14 กิโลเมตร เป็นทางวิบากทีต่ อ้ งใช้เวลาเกือบ
หนึ่งชั่วโมง

บ้านตวนยังไม่มีไฟฟ้า ใช้น้ำ�จากบ่อน้ำ�บาดาลที่ดึงน้ำ�ขึ้นมา
ด้วยคันโยก มี โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน นักเรียนใน
โรงเรียนมีประมาณ 100 คน มีครู 5 คน
สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทยกำ � ลั ง ก่ อ สร้ า งอาคารชั้ น เดี ย ว
เป็นทีท่ �ำ การของโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับโมซัมบิกนี้
โครงการฯ มีแผนพัฒนาหลายอย่าง กิจกรรมการพัฒนาที่เห็น
เป็นรูปธรรมแล้ว คือการส่งเสริมให้ชาวบ้านขุดบ่อเลี้ยงปลานิล
และกำ � ลั ง จะสอนให้ ช าวบ้ า นเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารทำ � นาปลู ก ข้ า ว
แบบไทย
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“ทะนุ” สมัครเป็นอาสาสมัครของกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อเข้าไปประจำ�ในหมูบ่ า้ นตวนเป็นเวลา 6 เดือน ทะนุอายุ 28 ปี
เป็นชาวจังหวัดพะเยา เรียนจบธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
เมื่อผมพบทะนุ เขาเพิ่งเข้ามาอยู่ ในหมู่บ้านได้เพียงอาทิตย์
เดียว ... เด็กหนุ่มไทยผิวเหลืองคนหนึ่งเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านของ
คนต่างผิวพรรณ ต่างภาษา ไม่มีไฟฟ้า น้ำ�ต้องไปโยกจากบ่อน้ำ�
บาดาล ส้วมยังเป็นส้วมหลุม อาหารที่แตกต่างจากที่คุ้นเคย
ยังดีที่สถานเอกอัครราชทูตไทยนำ�แผงโซล่าร์เซลล์ ไปติดตั้ง
เพื่อผลิตไฟฟ้าให้ ใช้ ได้บ้างยามค่ำ�คืน ช่วยสร้างส้วมซึมให้ ใช้
เป็นการชั่วคราว มีแผนที่จะสร้างระบบน้ำ�ประปาจากน้ำ�บาดาล
และโชคดีที่ โรงเรียนมีครูสอนภาษาอังกฤษ
ผมชื่นชมจิตใจทีเ่ ข้มแข็งของอาสาสมัคร “ทะนุ” อย่างจริงใจ
ชวนให้ทะนุเก็บข้อมูลประชากร
ผมชวนให้ทะนุเก็บข้อมูลประชากรของหมูบ่ า้ นตวน ทำ�แผนที่
ของหมู่บ้าน สอนให้ทะนุเก็บข้อมูลอายุและเพศของประชากร
เพื่อนำ�มาสร้างเป็นพีระมิดประชากร
ผมคาดคะเนว่าหมู่บ้านตวนจะมีเด็กมาก คนวัยหนุ่มสาวจะ
ย้ายถิน่ ไปทำ�งานนอกหมูบ่ า้ นกันมาก และน่าจะมีผสู้ งู อายุอยูเ่ ป็น
จำ�นวนและสัดส่วนไม่มากนัก
ผมยังชวนให้ทะนุเก็บข้อมูลเกีย่ วกับ “ความสุข” ของชาวบ้าน
โดยใช้เครื่องมือวัดความสุขด้วยการให้คะแนน ความสุขตั้งแต่
สุขน้อยที่สุดให้ 1 คะแนน และคะแนนเพิ่มสูงขึ้นไปตามระดับ
ความสุข จนถึงมีความสุขมากที่สุดได้ 10 คะแนน ผมแนะนำ�
ให้ทะนุใช้รูปภาพเป็นสื่อแสดงความสุข เช่น รูปใบหน้าคนยิ้ม
อย่างมีความสุขมากๆ คะแนนเต็ม 10 และใบหน้าเศร้าร้องไห้
น้ำ�ตาไหลแสดงว่าไม่มีความสุขหรือสุขน้อยที่สุดได้ 1 คะแนน

แล้ว แต่อยากออกไปทำ�งานในเมืองหลวง ผมบอกทะนุว่า น่าจะ
เป็นเรื่องปกติที่หนุ่มสาวในหมู่บ้านจะให้คะแนนความสุขน้อย
ในหมู่บ้านอาจไม่มีงานให้ทำ�  พวกเขาอาจได้รับข่าวสารของ
ความเจริ ญ ในเมื อ ง โอกาสในการทำ � งานที่ ดี ก ว่ า ในเมื อ ง  
หลายคนจึงพยายามดิ้นรนเพื่อจะเข้าไปใช้ชีวิตในเมืองใหญ่
ผมเล่าให้ทะนุฟังว่า เมืองไทยก็เป็นแบบนี้ คนวัยแรงงาน
ย้ายถิน่ ออกจากหมูบ่ า้ นในชนบทเข้ามาอยู่ในเมือง เพราะในเมือง
มี โอกาสในการทำ�งานมากกว่า เมื่อเข้ามาทำ�งานในเมือง ซึง่ โดย
มากเป็นงานรับจ้าง เมื่อมีรายได้ ส่วนใหญ่ก็จะส่งเงินกลับมาให้
พ่อแม่ที่ยังอยู่ ในหมู่บ้าน คนไทยจากชนบทเป็นจำ�นวนไม่น้อย
เข้ามามีครอบครัวในเมือง และเมื่อมีลูก ก็จะส่งลูกไปให้พ่อแม่
ของตนเลี้ยง ตามหมู่บ้านไทยเวลานี้ มีผู้สูงอายุเป็นจำ�นวนมาก
ที่อยู่กับหลานที่เป็นลูกของลูกของตน เท่ากับว่าผู้สูงอายุไทย
ตามหมู่บ้านต่างจังหวัดจำ�นวนหนึ่งยังคงมีงานทำ�และมีรายได้
จากการเลี้ยงหลานๆ
ผมแนะนำ�ให้ทะนุเก็บข้อมูลให้มากยิง่ ขึน้ ไปอีก เก็บทัง้ คะแนน
ความสุ ข โดยไม่ ลื ม บั น ทึ ก เพศและอายุ ข องผู้ ให้ ข้ อ มู ล และ
เก็บข้อมูลจากการคุยกับชาวบ้าน ทะนุบอบว่าเขาเขียนบันทึก
ประจำ�วันอยู่แล้ว
ผมหวังว่าจะได้รบั รูเ้ รื่องของการพัฒนาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทีห่ มูบ่ า้ นตวน โดยผ่านการนำ�เสนอของทะนุ-อาสาสมัคร
ของกระทรวงการต่างประเทศ
การเดินทางที่ยาวไกลใกล้ถึงจุดหมาย
ขณะนี้ เหลือเวลาอีกประมาณ 3 ชัว่ โมงก็จะถึงสนามบินโดฮา
แล้ว ไม่น่าเชื่อว่าผมนั่งติดอยู่กับที่นั่งมานานกว่า 5 ชั่วโมงแล้ว
หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้เห็นผลงานหลายๆ อย่าง และวิธี
การทำ�งานทีน่ า่ ภูมใิ จของลูกชาย ได้อยู่ใกล้ชดิ กับหลานคนเดียว
ของผม ได้พบกับลูกสาวที่เดินทางไกลมาจากอเมริกา ได้พบกับ
ลู ก สะใภ้ ที่ ช่ ว ยเป็ น กำ � ลั ง สำ � คั ญ หนุ น หลั ง ลู ก ชาย ได้ พั ก ผ่ อ น
เมื่อผมเข้าหมู่บ้านตวนเป็นครั้งที่สองในอีก 3 วันต่อมา คลายความเครียดจากการทำ�งาน
ได้เห็นเครื่องมือวัดความสุขที่ทะนุสร้างขึ้น ผมว่า “เข้าท่า”
นับเป็นการเดินทางไกลที่ยาวนานที่แสนจะคุ้มค่า
ทีเดียว
ทะนุเล่าให้ฟังว่าเขาเริ่มเก็บข้อมูลได้ 4-5 รายแล้ว เกือบ
ทั้งหมดให้คะแนนความสุขที่สูงมากถึง 9-10 คะแนน ทะนุ
ประหลาดใจที่ พ บชายหนุ่ ม คนหนึ่ ง ให้ ค ะแนนความสุ ข เพี ย ง
3 คะแนน หนุ่มรายนั้นบอกว่าเขาไม่อยากอยู่ในหมู่บ้านอีกต่อไป

aaaaaaaaa
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

รางวัลอีกโนเบลประจำ�ปี 2561

รางวั ล อี ก โนเบลประจำ � ปี 2561 นี้ นั บ เป็ น ครั้ง ที่ 28
ที่ จั ด โดยนิ ต ยสารวิ ท ยาศาสตร์ ขำ � ขั น ชื่ อ ประวั ติ ง านวิ จั ย
ที่เป็นไปไม่ ได้ (Annals of Improbable Research) เมื่อ
วันพฤหัสบดีท่ี 13 กันยายน 2561 ณ โรงละครแซนเดอร์
มหาวิ ท ยาลั ย ฮาร์ ว าร์ ด และมี ก ารถ่ า ยทอดสดทางเว็ บ ไซต์
ไปทั่ว โลก (ชมวิ ดี โ อได้ ที่ https://www.youtube.com/
watch?v=GQqZVthHyuA&feature=youtu.be)
ประเด็นหลักของพิธีแจกรางวัลปีนี้คือ “หัวใจ” จึงมีการ
แสดงอุ ป รากรสั้ น เรื่ อ ง “หั ว ใจสลาย” และปาฐกถา 24/7
ในหัวข้อ “หทัยวิทยา” (Cardiology) รวมทั้งรางวัลอีกโนเบล
ที่จะมอบให้ผู้ ได้รับรางวัลก็เป็นถ้วยรางวัลรูปหัวใจด้วย (ดังรูป)

พิธีกร Marc Abrahams แสดงถ้วยรางวัลอีกโนเบลให้ผู้ชมดู
ที่มา: https://image4.slideserve.com/8012344/master-of-ceremoniesmarc-abrahams-holds-n.jpg

รางวัลอีกโนเบล 10 รางวัลในปีนี้คือ
สาขาการแพทย์ มอบให้กับนายแพทย์ชาวอเมริกัน 2 คน
(Marc Mitchell กับ David Wartinger) ที่ให้คนไข้นงั่ รถไฟเหาะ
เพื่อเร่งการขับถ่ายของนิ่วในไตให้เร็วขึ้น
สาขามานุษยวิทยา มอบให้กับนักวิจัยชาวสวีเดน โรมาเนีย
และเดนมาร์ก (Tomas Persson, Gabriela-Alina Sauciuc
และ Elainie Madsen) ที่ ได้สังเกตพฤติกรรมของลิงชิมแปนซี
ในสวนสัตว์ จนสามารถสรุปได้ว่า ลิงชิมแปนซีชอบเลียนแบบ
มนุษย์มากเท่าๆ กับที่มนุษย์ชอบเลียนแบบลิงชิมแปนซี
สาขาชีววิทยา มอบให้กับนักวิจัยชาวสวีเดน โคลัมเบีย
เยอรมัน ฝรัง่ เศส และสวิส (Paul Becher, Sebastien Lebreton,
Erika Wallin, Erik Hedenstrom, Felipe Borrero-Echeverry,
Marie Bengtsson, Volker Jorger และ Peter Witzgall) ที่
สาธิตว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องไวน์สามารถใช้ทกั ษะการดมเพื่อบอก
ได้ว่า มีแมลงวันอยู่ในแก้วไวน์

สาขาเคมี มอบให้กับนักวิจัยชาวโปรตุเกส 3 คน (Paula
Romao, Adilia Alarcao และ Casar Viana) ที่ ได้วัดความ
เข้มข้นของน้�ำ ลาย เพื่อทีจ่ ะบอกว่าระดับไหนสามารถใช้ท�ำ ความ
สะอาดพื้นได้
สาขาแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) มอบให้
กับนักวิจัยชาวญี่ปุ่น (Akira Horiuchi) ที่ ได้เขียนรายงานวิจัย
เรื่อง “การส่องกล้องตรวจลำ�ไส้ ใหญ่ (Colonoscopy) ในท่านั่ง:
บทเรียนจากการทำ�ด้วยตนเอง”
สาขาวรรณกรรม มอบให้ กั บ นั ก วิ จั ย ชาวออสเตรเลี ย
เอลซัลวาดอร์ และสหราชอาณาจักร (Thea Blackler, Rafael
Gomez, Vesna Popovic และ M. Helen Thompson) ที่สรุป
ผลการศึกษาว่า ผูท้ ี่ใช้ผลิตภัณฑ์ทยี่ งุ่ ยากซับซ้อนเกือบทัง้ หมดไม่
ได้อ่านคู่มือการใช้เลย
สาขาโภชนาการ มอบให้กับนักวิจัยชาวซิมบับเว (James
Cole) ที่พบว่า ปริมาณแคลอรีที่ ได้จากการบริโภคเนื้อมนุษย์
จะน้อยกว่าปริมาณแคลอรีที่ ได้จากการบริโภคเนื้อสัตว์ทั่วๆ ไป
อย่างมีนัยสำ�คัญ
สาขาสันติภาพ มอบให้กับนักวิจัยชาวสเปนและโคลัมเบีย
(Francisco Alonso, Cristina Esteban, Andrea Serge,
Maria-Luisa Ballestar, Jaime Sanmartin, Constanza
Calatayud และ Beatriz Alamar) ที่ ได้ศึกษาเกี่ยวกับความถี่
แรงจูงใจ และผลลัพธ์ของการตะโกนและสบถ ในขณะที่กำ�ลัง
ขับรถ
สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)
มอบให้กับนายแพทย์ชาวอเมริกัน 3 คน (John M. Barry,
Bruce Blank และ Michel Boileau) ที่ใช้แสตมป์เพื่อทดสอบว่า
อวัยวะเพศชายยังคงใช้การได้อยูห่ รือไม่ ในรายงานการวิจยั เรื่อง
“การติดตามตรวจสอบการตื่นตัวของจู๋ ในเวลากลางคืนด้วย
สแตมป์ (Nocturnal Penile Tumescence Monitoring with
Stamps)”
สาขาเศรษฐศาสตร์ มอบให้กับนักวิจัยชาวแคนาดา จีน
สิงคโปร์ และอเมริกนั (Lindie Hanyu Liang, Douglas Brown,
Huiwen Lian, Samuel Hanig, D. Lance Ferris และ Lisa
Keeping) ที่ ได้ทำ�วิจัยเพื่อให้รู้ว่า จะได้ผลหรือไม่ ถ้าลูกจ้างจะ
ใช้ตุ๊กตาวูดู (Voodoo doll) ตอบโต้นายจ้างที่ชอบใช้อำ�นาจ
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำ�ให้ขำ�ก่อนคิด
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.ac.th

ประเทศไทยจะกำ�หนดสิทธิลาคลอดอย่างไรให้เหมาะสม?

“การกำ�หนดสิทธิลาคลอด มี 3 ประเด็นหลักทีต่ อ้ งคำ�นึงถึง
ได้แก่ ‘จำ�นวนวันที่มีสิทธิลา’ ‘สัดส่วนเงินค่าจ้างที่จะได้รับ
ระหว่างวันลา’ และ ‘หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจ่ายค่าจ้าง’
ทั้ง 3 ส่วนนี้สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสม
ในบริบทของแต่ละประเทศ”

ในต่างประเทศ การให้สิทธิลาคลอดนั้นมีความหลากหลาย
ทั้งในจำ�นวนสัปดาห์ที่มีสิทธิลา สัดส่วนของเงินค่าจ้างที่ยังได้
รับในขณะที่ลา และหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหลัก  
ตัวอย่างจากบางประเทศในยุโรปแสดงให้เห็นว่า แต่ละประเทศ
ล้วนมีนโยบายให้แม่ลาคลอดได้ จำ�นวนวันลาส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง
14–60 สัปดาห์ โดยได้รับเงินค่าจ้างในสัดส่วนร้อยละ 50–100
ของอัตราปกติ บางประเทศวันลาน้อยและสัดส่วนเงินค่าจ้างที่
ได้รับก็น้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น เดนมาร์ก แต่ในบาง
ประเทศได้รับทั้งวันลาที่มากและสัดส่วนเงินค่าจ้างที่สูง เช่น
สวีเดน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ความสามารถในการจัดการภาระค่าใช้จา่ ย
ที่เกิดขึ้นของแต่ละประเทศ นอกจากนั้น หลายประเทศในยุโรป
เป็นรัฐสวัสดิการ รัฐจึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจ่ายค่าจ้าง
ระหว่ า งวั น ลา มี เ พี ย งบางประเทศเท่ า นั้ น ที่ น ายจ้ า งเป็ น
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำ�หรับประเทศไทย ปัจจุบนั เริม่ มีกระแสให้ขยายวันลาคลอด
โดยหลายภาคส่วนพยายามจะรณรงค์ ให้แม่ได้ลาคลอดอย่าง
น้อย 6 เดือน เพื่อให้เด็กแรกเกิดได้รับนมแม่อย่างเต็มที่ แต่ใน
ทางปฏิบัติยังคงต้องพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
ต่อสถานประกอบการและภาระต่องบประมาณแผ่นดิน ตัวอย่าง
ของต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า ในเบื้องต้นหากต้องการขยาย
วันลาคลอด อาจพิจารณาลดสัดส่วนเงินค่าจ้างที่ ได้รับระหว่าง
การลาเพื่อช่วยควบคุมงบประมาณที่เกิดขึ้นได้
ทัง้ นี้ ภาครัฐและเอกชนควรตระหนักว่า การให้สทิ ธิลาคลอดนี้
เป็นการลงทุนในสถาบันครอบครัว ไม่ ใช่ต้นทุนที่จะเสียเปล่า
การให้ สิ ท ธิ ล าคลอดจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องคน
ในสังคม และเป็นการลงทุนในคุณภาพของเด็กที่จะเติบโตมา
เป็นอนาคตของสังคมอีกด้วย

เด็กแรกเกิดทุกคนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด พ่อและแม่
คือ ผู้ที่จะให้การดูแลที่ดีที่สุดสำ�หรับลูก ซึ่งในอดีต การมีเวลา
ในการดูแลลูกอย่างเพียงพออาจง่ายกว่าทุกวันนี้ เมื่อเทียบกับ
ปัจจุบันที่ทั้งพ่อและแม่จำ�เป็นต้องทำ�งานนอกบ้านมากขึ้น การ
จัดการชีวติ เพื่อให้มที งั้ เวลาและเงินอย่างเพียงพอในการดูแลลูก
จึงเป็นความท้าทายที่หลายครอบครัวต้องประสบ
การมีสทิ ธิลาคลอด จึงเป็นนโยบายทีส่ �ำ คัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะช่วย
เหลือครอบครัวที่เพิ่งต้อนรับสมาชิกใหม่ การได้รับสิทธินี้ช่วยให้
พ่อแม่มีเวลาในการปรับตัวในช่วงแรกหลังคลอด ได้ทุ่มเวลาใน
การดูแลลูกอย่างเต็มที่ โดยที่ ไม่ต้องห่วงเรื่องงาน เหนื่อยน้อย
ลง มีความสุขและสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมด
นี้เป็นรากฐานสำ�คัญที่จะทำ�ให้เด็กเติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพ
หากไม่มีสิทธินี้ หลายคนอาจจำ�เป็นต้องเลือกเส้นทางชีวิต
ตนเองใหม่ โดยเฉพาะผู้หญิงที่จะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ชาย
ถ้าหากไม่สามารถลาคลอดได้ พ่อหรือแม่อาจต้องตัดสินใจออก
จากงาน เพื่อมีเวลาในการดูแลลูก ซึง่ การต้องออกจากงานส่งผล
ต่อเส้นทางการงานมากกว่าที่คิด เนื่องจากการกลับเข้าสู่ตลาด
แรงงานมักไม่ ใช่เรื่องง่าย แต่หากพ่อและแม่จำ�เป็นต้องทำ�งาน
ทั้งคู่ก็จำ�เป็นต้องหาทางเลือกอื่นในการเลี้ยงลูก เช่น การส่ง
สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือ ส่งให้ปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยง ทำ�ให้ลูกไม่
ได้ ใช้เวลากับพ่อแม่อย่างเต็มที่
แต่ ห ากมองจากมุ ม ของผู้ ป ระกอบ
ตัวอย่างสิทธิลาคลอดสำ�หรับแม่ สัดส่วนเงินค่าจ้างที่ได้รับ
การหรือของรัฐในฐานะนายจ้าง การให้
และหน่วยงานผู้รับผิดชอบของประเทศในยุโรป
สวัสดิการลาคลอดก่อให้เกิดภาระต้นทุน
จำ�นวนวันลา สัดส่วนเงินค่าจ้างที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ
นายจ้างต้องรักษาตำ�แหน่งงานในหน่วย ประเทศ
(สัปดาห์)
ระหว่างการลา (%)
งานไว้ โดยไม่มีคนที่มาทำ�หน้าที่นั้นในช่วง 		
สวี
เ
ดน
60
80
รัฐบาล
ระยะเวลาที่ ล าคลอด และหากสิ ท ธิ ล า
28
70
นายจ้าง
คลอดนั้นเป็นแบบยังได้รับค่าจ้าง จะยิ่ง สาธารณรัฐเช็ก
21.5
80
รัฐบาล
กลายเป็นภาระทางการเงินเพิม่ เติมอีกด้วย อิตาลี
เดนมาร์ก
18
50
รัฐบาล
ในเมื่ อ สิ ท ธิ ล าคลอด เป็ น ประโยชน์ ฟินแลนด์
17
80
รัฐบาล
ต่อคุณภาพชีวิตของพ่อแม่ทั้งในระยะสั้น ออสเตรีย
16
100
รัฐบาล
และระยะยาว และยังส่งผลดีต่อคุณภาพ ฝรั่งเศส
16
100
รัฐบาล
การเลี้ยงดูลูก นโยบายของรัฐจึงควรต้อง เนเธอร์แลนด์
16
100
นายจ้าง
พิจารณาการให้สิทธิลาคลอดที่เหมาะสม เบลเยี่ยม
15
77
นายจ้าง
กับบริบทของประเทศ ให้ครอบครัวที่มีลูก เยอรมัน
14
100
รัฐบาลและนายจ้าง
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้เด็กได้เติบโตอย่าง
มีคุณภาพ ในขณะเดียวกัน ไม่เกิดภาระ
aaaaaaaaa
ค่าใช้จ่ายที่มากเกินความเหมาะสม
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

การล้างพิษด้วยผักผลไม้

การกินผักและผลไม้ที่หลากหลายเป็นตัวช่วยที่ดีเยี่ยมใน
การล้างเอาสารพิษที่เป็นอันตรายออกไปจากร่างกาย การเลือก
กินอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงในปริมาณพอดีจะช่วยล้างพิษใน
ร่างกายได้
แอปเปิล้ อุดมไปด้วยเพคติน ซึง่ เป็นเส้นใยอาหาร
ที่ ส ามารถดั ก จั บ คอเลสเตอรอลและโลหะหนั ก
ในร่างกายได้
อะโวคาโด เป็นแหล่งของสารอาหารที่ทรงพลัง
ช่วยขยายหลอดเลือด ต้านทานสารก่อมะเร็งได้อย่าง
น้อยถึง 30 ชนิดด้วยกัน อีกทั้งยังช่วยล้างพิษในตับ
จากสารเคมีต่างๆ ได้
บีทรูท ช่วยฟอกเลือด และล้างพิษในตับ
บลูเบอร์ร่ี ทำ�หน้าที่เป็นยาปฏิชีวนะด้วยการต่อ
ต้านเชือ้ แบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะ จึงช่วยป้องกัน
การติดเชือ้ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการต้านไวรัส และป้องกัน
สารพิษเข้าสู่สมองได้ด้วย
ขึ้นฉ่าย มีสารต้านมะเร็งอยู่หลายชนิด ล้างพิษ
เซลล์มะเร็ง ในเมล็ดขึน้ ฉ่ายมีสารต้านการอักเสบอีก
กว่า 20 ชนิด จึงช่วยกรองสารพิษออกไปได้
กระเทียม ช่วยล้างพิษที่สะสมอยู่ ในหลอดเลือด
แดง และยังช่วยต่อต้านมะเร็ง เป็นสารต้านอนุมูล
อิสระช่วยล้างพิษจากสารอันตรายภายในร่างกาย
และช่วยทำ�ความสะอาดทางเดินหายใจด้วยการ
ขับสารพิษออกจากปอดและไซนัส
ผักวอเตอร์เครส เพิม่ เอนไซม์ทชี่ ว่ ยในการล้างพิษ
และเซลล์มะเร็งออกไปจากร่างกาย
พืชตระกูลถั่ว เต็มไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยลด
คอเลสเตอรอล ทำ�ความสะอาดลำ�ไส้และรักษาระดับ
น้ำ�ตาลในเลือด และยังช่วยป้องกันมะเร็งได้
ที่มา:
Health-TH.com. “สุดยอด 15 อาหารล้างพิษในร่างกาย”. [ระบบออนไลน์].
แหล่งทีม่ า https://www.health-th.com/15-อาหารล้างพิษ (29 ตุลาคม 2561)
Jansa. “ล้างพิษด้วยผลไม้”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://oknation.
nationtv.tv/blog/print.php?id=325049 (29 ตุลาคม 2561)
Sushada.ch. “6 วิธีช่วย ล้างพิษ ให้กับร่างกาย”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
https://health.mthai.com/howto/health-care/5832.html (29 ตุลาคม 2561)
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แก้คำ�ผิด
ขอแก้ ไข “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 หน้า 1
“ประชากร+แฝง” ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 6-7 แก้ไขจาก ประชากร
ที่ซ้อนเร้น ที่ถูกเป็น ประชากรทีซ่ ่อนเร้น

ประชากรประชุมกัน

นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์

niphon.dar@mahidol.ac.th

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (Mahidol Migration Center
–MMC) ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับภูมิภาคเป็น
ประจำ�ทุก 2 ปี โดยการจัดประชุมครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5
ภายใต้หวั ข้อ “Foreign Workers, Marriage Migrants and
Displaced Persons: Understanding the Many Facets
of Migration in an Interconnected World” เมื่อวันที่
8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นการย้ า ยถิ่ น ข้ า มชาติ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ
ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข และร่วมกันหารือ
ในการนำ�ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย มานำ�เสนอเป็นแนวทาง
ในการพั ฒ นานโยบายด้ า นการย้ า ยถิ่ น ข้ า มชาติ ทั้ ง ในเรื่ อ ง
คุณภาพชีวิต สิทธิและสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น
ระหว่างประเทศ และการสร้างเครือข่ายองค์กรผู้ทำ�งานด้าน
การย้ายถิ่นในทุกภูมิภาคทั่วโลก การประชุมได้รับความสนใจ
จากนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาที่สนใจ/ศึกษาด้านการ
ย้ า ยถิ่ น และด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ทั้งสิ้น 131 คน จาก 17 ประเทศทั่วโลก โดยการจัดประชุม
ครั้ ง นี้ มี ก ารนำ � เสนอผลการวิ จั ย แบบปากเปล่ า จำ � นวน 36
บทความ การจั ด ประชุ ม ครั้ ง นี้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น อย่ า งดี
จาก 13 องค์กรภาคีเครือข่ายการย้ายถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วโลก
ซึ่ ง ท่ า นสามารถดู ร ายละเอี ย ดการประชุ ม เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
http://www.migrationcenter.mahidol.ac.th/
aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.ipsr.
mahidol.ac.th
ครั้งที่ 1023 “Active Aging, Mobile Phone Networks, and Labor
Force Participation among Rural Northern Thai Elders” รศ.ดร. โยธิน
แสวงดี, 10 ต.ค. 61
ครั้งที่ 1024 “Mixed-Orientation Marriages in China: The Role of
Heteronormativity and Filial Piety” Mr. Song Chang Hui, 17 ต.ค. 61
ครั้งที่ 1025 “Securing Health Care for Older People in Rural Area:
Assessment and Appraisal of Long-Term Care in Community-Based
Setting” Dr. Budi Aji, Ms. Siti Masfiah, Ms. Siwi Pramatama Mars
Wijayanti, Ms. Dian Anandari, 24 ต.ค. 61
ครั้งที่ 1026 “IPSR Million Challenges” ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และ
คณะทำ�งาน, 31 ต.ค. 61
ครั้งที่ 1027 “Social Adaptation of Indonesian Migrants in Thailand”
Mr. Mhd. Zamal Nasution, Ph.D. Student, 5 พ.ย. 61
ครั้งที่ 1028 “SAKURA Exchange Program in Science: Collaborative
Research and Education on Global Health” Ms. Sirinya Kaikaew,
Ms. Nutnicha Loyfah, Mr. Tanavit Wongwaiyingcharoen and
Mr. Khomkrit Tapienthong, IPSR students, 7 พ.ย. 61
ครั้งที่ 1029 “ข้ อ เรี ย นรู้ จ ากการนำ � เสนอและเข้ า ร่ ว ม ISPAH 2018”
ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา น.ส. กรกนก พงษ์ประดิษฐ์ และคณะวิจัย,
21 พ.ย. 61
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

Research Brief: ชุดโครงการวิจัยการดูแลครอบครัวเปราะบาง
ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย

ขอแนะนำ�สรุปงานวิจัย หรือ
Research brief ชุดโครงการ
วิจยั การดูแลครอบครัวเปราะบาง
ในสถานการณ์ เ ปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างประชากรและสังคมไทย
ประกอบด้วย 4 โครงการ ซึ่ง
ทั้ ง หมดนี้ ได้ เ ชื่ อ มต่ อ ภาพการ
ดู แ ล ค ร อ บ ค รั ว ไ ท ย ตั้ ง แ ต่
“ในบ้าน” ออกไป “นอกบ้าน”
จนถึ ง ท้ อ งถิ่ น กลไกภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อี ก ทั้ ง
สะท้อนภาพ ครอบครัวไม่ใช่เรื่อง
ของเฉพาะครอบครัว แต่เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยกัน
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวไทย เพื่อความเข้มแข็งของ
สังคมไทย
ท่ า นใดสนใจติ ด ต่ อ ได้ ที่ : โครงการเผยแพร่ ข่ า วสารและ
การศึ ก ษาด้ า นประชากร สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือ 427
download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/
ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-555.pdf
aaaaaaaaa

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

ญี่ปุ่นยังคงครองแชมป์อายุยืนยาว
ที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่
คุณยายทวดคาเนะ ทานากะ (Kane Tanaka) ชาวญี่ปุ่น
ได้กลายเป็นคนอายุมากที่สุดในโลก หลังจากการเสียชีวิตของ
ชิโยะ มิยาโกะ ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คุณยายทวด
ทานากะ วัย 115 ปี 319 วัน เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2446
ปัจจุบันอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราที่เมืองฟูกูโอกะ คุณยายทวด
ยังมีสุขภาพดีและชอบเดินเล่นระยะสั้นๆ โดยใช้ ไม้เท้าช่วย
เดิน คุณยายทวดให้
เคล็ ด ลั บ การที่ มี อ ายุ
ยืนยาวว่า ครอบครัวมี
ส่วนทำ�ให้อายุยืนยาว
รวมถึงการนอนหลับ
สนิท และการมีความ
หวั ง คุ ณ ยายทวด
ชอบรับประทานข้าว
ปลาเล็ ก ๆ และซุ ป
ประกอบกั บ การดื่ ม
น้ำ�มากๆ
http://gerontology.wikia.com/wiki/Kane_
Tanaka
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สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

แรงงานไทยในต่างแดน

สถิติแรงงานไทยที่ ไปทำ�งานต่างประเทศ* เปรียบเทียบระหว่างปี 2550 และปี 2560 พบว่า มีแนวโน้มลดลง แต่ 3 อันดับแรก
ของกลุ่มประเทศที่แรงงานไทยไปทำ�งานยังเหมือนเดิม คือ
v อันดับ 1 กลุ่มประเทศเอเชีย ซึ่ง
ประเทศไต้หวันครองแชมป์ที่แรงงานไทย
นิยมไปทำ�งานมากที่สุด
v อั น ดั บ 2 ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ
ตะวันออกกลาง โดยในปี 2550 พบว่า
แรงงานไทยนิยมไปทำ�งานที่สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ และอิสราเอลในจำ�นวนใกล้เคียง
กัน (7 พันคน) แต่ในปี 2560 กลับพบว่า
อิสราเอลเป็นอันดับหนึง่ และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์รองลงมาซึ่งจำ�นวนต่างกันมาก
ถึง 6 เท่า
v อันดับ 3 กลุ่มประเทศยุโรป โดย
เฉพาะประเทศสวีเดน
*กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/overseas
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ข่าวสถาบันฯ

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

17 ก.ย. 61 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย นำ�เสนอผลงาน Parental Migration and Early Childhood Development
ณ ประเทศแคนาดา c 18 ก.ย. 61 โครงการ “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรและสังคมไทย” จัดประชุมนำ�เสนอผลการวิจยั 4 โครงการย่อย ณ โรงแรมพูลแมน สุขมุ วิท 21 (อโศก)กรุงเทพฯ
c 24 ก.ย. 61 สถาบันฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำ�ปี 2561 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล
c 26-28 ก.ย. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ และรศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อการพัฒนาโครงร่าง
การวิจัยด้านการย้ายถิ่นและการสูงอายุ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ c 28 ก.ย. 61 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา อ.ดร.สิรินทร์ยา
พูลเกิด และคณะ จัดประชุมแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการขับเคลื่อนการใช้งานโปรแกรม One-Health Tool ของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ c 1 ต.ค. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ เป็นประธานพิธเี ปิดการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร “International Workshop on Impact Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs”
ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ รูป 1 c 4 ต.ค. 61 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย และคณะ จัดสัมมนา “การย้ายถิ่นกับความ
ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: งานวิจัยและข้อบ่งชี้เชิงนโยบาย” โดย ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ ผศ.ดร.สักกรินทร์
นิยมศิลป์ เป็นผู้นำ�เสนอมุมมอง ณ โรงแรม Murcure & Ibis Bangkok Siam c 8-12 ต.ค. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์
ร่วมประชุมและนำ�เสนอผลงาน Ageing in Thailand พร้อมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกที่
ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา c 8-17 ต.ค. 61 นักศึกษาสถาบันฯ น.ส.สุชิตา
มานะจิตต์ น.ส.สิรินทร์ญา ไข่เขียว น.ส.ณัฐณิชา ลอยฟ้า นายธนวิชญ์ ว่องไวยิ่งเจริญ และนายคมกฤช ตะเพียนทอง
ร่วมอบรม “SAKURA Exchange Program in Science: Collaborative Research and Education on Global
Health” ณ ประเทศญี่ปุ่น c 9 ต.ค. 61 ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร บรรยายหัวข้อ “ทิศทางก้าวต่อไปกับการพัฒนา
ครอบครัวไทย” ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต รูป 2 c 9-12
ต.ค. 61 ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ร่วมประชุมเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำ�ปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดล (PMAC 2019) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา c 10 ต.ค. 61 โครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 จัดประชุมระดมสมอง ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ c 10 ต.ค. 61 ผศ.ดร.ศุทธิดา
ชวนวัน และคณะ ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาประเด็นการดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรและสังคมไทย ณ อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ c 10 ต.ค. 61 สถาบันฯ ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตร พิธีบำ�เพ็ญกุศล
ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อน้อมรำ�ลึกถึthง
พระมหากรุณาธิคุณ ณ สำ�นักงานอธิการบดี ม.มหิดล c 15-17 ต.ค. 61 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ร่วมประชุม The 7
International Society for Physical Activity and Health Congress และนำ�เสนอผลงาน Association Between
Age-Sex and Physical Activity Pattern among Thai Population ณ ประเทศอังกฤษ c 17 ต.ค. 61 รศ.ดร.สุรยี พ์ ร
พันพึ่ง rdและน.ส.พิมลพรรณ นิตย์นรา นำ�เสนอผลการดำ�เนินงานโครงการฐานข้อมูลครอบครัวประเทศไทยในการประชุม
The 3 Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region ณ สาธารณรัฐเกาหลี c 18-19 ต.ค. 61
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำ�งานแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักสร้างสุขของสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ c 19 ต.ค. 61 สถาบันฯ จัดกิจกรรมรับน้อง
โดยเรียนรู้ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านศาลาดิน กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา 4 หลักสูตร และอาจารย์ และพิธี
บายศรีสู่ขวัญนักศึกษา ณ สถาบันฯ c 23-26 ต.ค. 61 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี บรรยายเรื่อง “Multilevel Modeling in
Health Research” ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย c 24 ต.ค. 61 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะ ร่วมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ นำ�เสนอผล
การวิจยั “กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่นและ
ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว” ณ อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ c 29 ต.ค.–2 พ.ย. 61 ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) c 31 ต.ค. 61
อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี และน.ส.ปาณฉัตร ทิพย์สขุ ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ งู อายุ
คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ นำ�เสนอผลการวิจยั “ระบบสนับสนุนการดูแลผูส้ งู อายุแบบบูรณาการ:
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม” ณ อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ c 2 พ.ย. 61 โครงการวิจัย
สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�รงอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยจัดประชุมระดมสมองค้นหา
อนาคตจากตัวแทนหน่วยราชการและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรม ณ สำ�นักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ c 8-9 พ.ย. 61 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ร่วมอภิปรายใน Wrap-up Session ประเด็น Population and HealthAgenda for Future Research และผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน นำ�เสนอผลงาน Family Caregiving Among the Thai
Older Persons in Vulnerable Household ในการประชุม South-East Asia Biennial Conference on Population
and Health ณ ประเทศอินโดนีเซีย c 8-9 พ.ย. 61 ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติระดับ
ภูมิภาค “Foreign Workers, Marriage Migrants and Displaced Persons: Understanding the Many Facets
of Migration in an Interconnected World” ณ สถาบันฯ รูป 3 c 13-14 พ.ย. 61 ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ร่วมประชุม The 2018 World Innovation Summit for Health (WISH) ณ รัฐกาตาร์ c 13-17 พ.ย. 61 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์
เกตุวงศา และนายปัญญา ชูเลิศ ร่วมประชุม Project of Contribution to Sport Promotion in ASEAN Countries
ณ ประเทศญี่ปุ่น c 14 พ.ย. 61 สถาบันฯ จัดพิธีทำ�บุญตักบาตร เนื่องในโอกาสงานครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รูป 4 c 15-16 พ.ย. 61 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำ�ยอง
และคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขแลกเปลี่ยนทัศนะการสร้างสุของค์กร”
ให้แก่บุคลากร ม.รามคำ�แหง หัวหมาก กรุงเทพฯ
c
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