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ยุคนี้ โลกเราไม่แปลกหน้ากับสังคมแห่งความหลากหลาย และ
สังคมพหุวัฒนธรรมอีกต่อไป เมื่อการย้ายถิ่นพัดพาผู้คนต่างชาติ
ต่างเผ่าพันธุ์ ต่างวิถีชีวิต และต่างวิธีคิด มาอยู่รวมกัน ถ้อยคำ�ที่พูด
ถึงความงดงามของความแตกต่าง และคุณค่าของความหลากหลาย
เป็นเสียงที่ผู้คนได้ยิน ทักษะหนึ่งของคนยุคศตวรรษที่ 21 คือ ความ
เข้าใจในความต่างทางวัฒนธรรม และต่างกระบวนทัศน์
ประเทศไทยหยัดยืนอยู่ได้ด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติ ภาษา และ
วัฒนธรรม เรามีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 70 กลุ่ม ใช้ภาษาต่างๆ
5 ตระกูล (ไท ออสโตรเอเชียติก ออสโครเนเซียน จีน-ธิเบต และ
มั้ง-เมี่ยน) นานหลายศตวรรษแล้วที่ ไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
แม้บางช่วงบางตอนของประวัติศาสตร์ การนำ�นโยบายชาตินิยม
และการกลืนกลายทางภาษาและวัฒนธรรมมาใช้ ได้ลดทอนการ
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของไทยลง แต่ระบอบเสรีประชาธิปไตย
และการเคารพสิทธิของมนุษยชนทำ�ให้พัฒนาการการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมของไทยเป็นสากลมากขึ้น เรามีกฎหมายคุ้มครองกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิดำ�รงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิต โดยไม่ถูกรบกวน เรามีแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม พ.ศ. 2561-2564 ถือเป็นนโยบายสังคมพหุวัฒนธรรมใน
ระดับชาติฉบับแรกๆ ของประเทศ
จริงๆ แล้วแนวคิดพหุวัฒนธรรมซับซ้อนกว่าการมองเห็นการ
ดำ�รงอยู่ของความหลากหลายหรือความแตกต่างในสังคม แต่มุ่ง
ความคิดไปทีก่ ารถูกรวมเข้าไปในสังคมของทุกคน เข้าใจ เคารพ และ
รับรู้ถึงอำ�นาจที่ ไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม ตระหนักรู้ ในความ
ได้เปรียบและเสียเปรียบของการเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ที่ผูกติดอยู่กับลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เชื้อชาติ เพศ รสนิยม

ภาพ: https://www.youtube.com/watch?v=7fAcmVBsQ2E

ทางเพศ ศาสนา หรือสถานะทางสังคม ในโลกพหุวัฒนธรรม ผู้คน
รับเอาความแตกต่างของคนอื่นเข้ามาในชีวิตของตัวเอง การมอง
สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมที่ ยึ ด โยงกั บ การศึ ก ษาชาติ พั น ธุ์ สิ ท ธิ และ
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความเป็นพลเมืองเท่านัน้ จึงถูกวิจารณ์
ว่าเป็นการมองในระดับผิวเผิน เพราะเพิกเฉยต่อความแตกต่างทีแ่ ท้
จริงที่เกิดจากการไร้อ�ำ นาจ ความยากจน และความรุนแรง มีการ
เสนอแนวคิดพหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ (Critical multicultural)
ที่มุ่งวิเคราะห์ โครงสร้างทางสังคมที่ ไม่เป็นธรรม และสิง่ ทีท่ �ำ ให้เกิด
ความไม่เท่าเทียม เช่น การเหยียดหยามทางเชื้อชาติ ความยากจน
จากการถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมแนวนี้ เ ชื่ อ ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต้องเริ่มจากการเข้าใจที่มาของอำ�นาจ และ
การใช้อำ�นาจ มองวัฒนธรรมว่าเป็นสิ่งที่ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงได้
ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจที่ ไม่เท่าเทียม
อีกแนวคิดหนึ่งที่ถูกนำ�มาใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการอยู่ร่วม
กั บ ความหลากหลายที่ น่ า สนใจ คื อ แนวคิ ด พลเมื อ งแห่ ง โลก
(Cosmopolitanism) ซึ่งให้ความสำ�คัญกับการยอมรับคุณค่าของ
คนที่ต่างไปจากตัวเอง และเชื่อว่าคุณค่านั้นสามารถทำ�ให้เราเติบโต
ทางความคิด แนวคิดนีท้ �ำ ให้บคุ คลทีม่ คี วามแตกต่างกันสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กันได้บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน ทำ�ให้
คนในสังคมเต็มใจและเปิดรับที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับ “คนอื่น” เรียนรู้
ความหลากหลายข้ามวัฒนธรรมอย่างยินดี ไม่ตีกรอบโลกทัศน์ของ
ตัวเองไว้กับความคิดที่ตายตัว ไม่ตัดสินว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไร
ปกติ และอะไรเบี่ยงเบน เป็นสมาชิกของสังคมที่พร้อมเสมอกับ
การเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่า มีมุมมองกว้างไกล
และหัวใจที่เปิดกว้าง
สำ�หรับสังคมไทยไม่ ใช่เพียงแค่หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอยู่
ด้วยกันมาช้านาน แต่ไม่กี่สิบปีมานี้ สีสันของความหลากหลายยัง
ถูกแต่งแต้มเพิ่มเติมด้วยกลุ่มแรงงานจากเพื่อนบ้านที่อยู่รายรอบ
โดยเฉพาะเพื่อนบ้านจากเมียนมา ลาว และกัมพูชา สังคมพหุ
วัฒนธรรมของไทยผ่านคืนวันมาได้อย่างที่อาจเรียกได้ว่าปกติสุข
แม้จะลุ่มๆ ดอนๆ พอเป็นความท้าทายบ้าง แต่ยังไกลห่างจากคำ�ว่า
ขัดแย้งรุนแรงจนกลายเป็นสังคมที่ ไม่นา่ อยู่ อย่างไรก็ตาม เมืองไทย
ในวันหน้า ดูทา่ ว่าความแตกต่างหลากหลายจะเข้มข้นมากขึน้ คำ�ถาม
คือ คนไทยซึมซับเแนวคิดแบบพหุวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ หรือก้าวไป
จนถึงแนวคิดพลเมืองแห่งโลกมากน้อยเพียงใด
หลักฐานจากงานวิจัยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เรื่อง พอจะชี้ ให้เห็นว่า
หนทางทีส่ งั คมไทยจะไปถึงแนวคิดพลเมืองแห่งโลกยังคงอีกยาวไกล
งานวิจัยที่ศึกษาความคิดเห็นของคนไทยต่อแรงงานต่างชาติ พบว่า

คนไทยยังไม่เปิดใจรับแรงงานต่างชาติ เช่น กว่าครึ่งของกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เห็นด้วยที่จะให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำ�งาน เพราะ
กลัวการแย่งงานและทำ�ให้คา่ แรงของคนไทยต่�ำ ลง คนไทยส่วนใหญ่
หวาดระแวงว่าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านไม่มีความซื่อสัตย์
และไม่จงรักภักดีต่อนายจ้าง สองในห้าเห็นว่าแรงงานต่างชาติ
ไม่ควรได้รับค่าจ้างเท่ากับแรงงานไทย ขณะที่ประมาณครึ่งหนึ่ง
มองว่าแรงงานต่างชาติไม่ควรได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายแรงงาน
เท่ากับคนไทย ที่สำ�คัญ กลุ่มตัวอย่างสัดส่วนน้อยมากๆ ที่เห็นว่า
แรงงานต่างชาติควรได้รับสิทธิด้านการศึกษา การทำ�งาน การ
พักอาศัย การใช้บริการสุขภาพ การเป็นเจ้าของรถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ การซื้อบ้านและที่ดิน และเสรีภาพในการใช้ชีวิต
ได้เหมือนคนไทย
ข้อมูลที่ ได้สะท้อนความท้าทายที่สังคมไทยต้องก้าวผ่านและ
รับมือให้ ได้ แต่นิสัยคนไทยที่มีทุนอยู่ที่ความใจดี ผ่อนคลาย และ
เป็นมิตร คล้ายเป็นฐานทีแ่ ข็งแรงยึดโยงผูค้ นทีแ่ ตกต่างหลากหลาย
ให้อยู่ร่วมกันได้มาตลอด แม้จะไม่เรียบรื่นแต่ ไม่ขัดแย้งรุนแรง
จนแตกร้าว การปลูกสร้างคนรุ่นใหม่ ในสังคมไทยเพิ่มเติมจาก
ความใจดีและผ่อนคลาย ให้มหี วั ใจของความเป็นพลเมืองโลก หัวใจ
ที่ โอบรับความเป็นพหุวัฒนธรรมของผู้คนที่แตกต่างน่าจะเป็น
สายทางที่มีความหวังว่าที่สุดแล้วเราจะไปได้ ไกลกว่าที่เป็นอยู่นี้
แน่นอน
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คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 3
“บอกชื่อประเทศ 10 อันดับแรกของคนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อ
ในราชอาณาจักรไทยด้วยเหตุผล เพราะขอใช้ชีวิตบั้นปลายใน
ประเทศไทย ช่วงปี 2556-2560 (เลือกตอบมา 5 ประเทศ)”
เฉลย : อังกฤษ, อเมริกา, เยอรมนี, จีน, สวิตเซอร์แลนด์,
ฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, อินเดีย และนอร์เวย์
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ กรุงเทพฯ: วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกและจับสลากได้รับรางวัล กาญจนบุรี:
กฤษณา ดุลสุวรรณ นครปฐม: สุจิตรา ชีระพันธุ์; ภัทรารัตน์
ชีระพันธุ์; วิมาลา ชีระพันธุ์ นครราชสีมา: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์
ท่ า นที่ ได้ รั บ รางวั ล โปรดรอรั บ ของรางวั ล จากกอง
บรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 4
“คนไทยทีม่ อี ายุ 100 ปีขนึ้ ไป ตามทะเบียนราษฎร ในพ.ศ.
2560 มีจำ�นวนเท่าไร”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า
12 หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่
15 พฤษภาคม 2562 (ท่านผูต้ อบคำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณา
ส่งที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีที่ท่าน
ได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ต อบคำ � ถามถู ก และได้ รั บ รางวั ล ใน
“ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 5 (มิถนุ ายน-กรกฎาคม
2562)
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นอนบนแท่นขุดเจาะน้ำ�มันเก่า ดำ�น้ำ�กับเต่าเจ้าถิ่นที่สิปาดัน

รีนา ต๊ะดี

สิปาดัน (Sipadan) เป็นชื่อเกาะในประเทศมาเลเซีย ติดกับ
น่านน้�ำ ของอินโดนีเซีย เป็นเกาะทีด่ งึ ดูดนักดำ�น้�ำ หลายๆ คนไปสัมผัส
ความสวยงามใต้ท้องทะเล
ผูเ้ ขียนได้มีโอกาสไปดำ�น้�ำ ทีส่ ปิ าดันครัง้ หนึง่ การเดินทางไปสิปาดัน
ต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะต้องไปต่อเครื่องบินที่กัวลาลัมเปอร์
(Kuala Lumpur) เพื่อบินไปทีต่ าเวา (Tawau) นัง่ รถต่อไปอีกประมาณ
1 ชั่วโมงครึ่งไปยังเมืองเซมโปร์นา (Semporna) จากนั้นจึงขึ้นเรือ
ไปยั ง แท่ น ขุ ด เจาะน้ำ � มั น เก่ า ที่ ถู ก ปรั บ ปรุ ง เป็ น ห้ อ งพั ก สำ � หรั บ
นักดำ�น้ำ�  (Seaventure Dive Rig) เพื่อรอเข้าไปดำ�น้ำ�ในอุทยาน
สิปาดันในวันรุ่งขึ้น
การจะเข้าไปดำ�น้ำ�ในอุทยานสิปาดันนั้นต้องส่งชื่อมาให้กับที่พัก
ล่วงหน้า เพื่อนำ�ไปยื่นขออนุญาตเข้าไปในอุทยาน เพราะอุทยานจำ�กัด
จำ�นวนนักดำ�น้�ำ ให้เข้าไปได้แค่เพียง 120 คนต่อวันเท่านัน้ เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลไม่ให้เสื่อมโทรมเกินไป
โดยปกติแล้ว การเข้าไปดำ�น้ำ�ในอุทยานสิปาดันจะเริ่มตั้งแต่
เช้าตรู่ เราออกจากที่พักตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง เมื่อมาถึงอุทยาน ก่อนที่
จะเริม่ ดำ�น้�ำ ได้จะต้องไปลงชื่อทีส่ �ำ นักงาน และรับธงจากเจ้าหน้าที่ ไป
ติดไว้ที่เรือเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าได้รับอนุญาตให้ดำ�น้ำ�แล้ว
ผู้เขียนลงดำ�น้ำ�แบบสกูบ้าทั้งหมด 5 ไดฟ์ที่สิปาดัน แนวปะการัง
ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ทำ�ให้ ได้เจอสัตว์ทะเลมากมาย เต่าทะเลเป็นสัตว์

reena.tad@mahidol.ac.th
เจ้าถิ่นที่นี่ ผู้เขียนตื่นเต้นมากที่ ได้เจอเต่าทะเลตัวใหญ่จำ�นวนมาก
ว่ายน้ำ�มาทักทายสวนกันไปมา นอกจากเต่าก็ยังมีฝูงปลาสากหรือ
บารากูดา้ (Barracuda) และปลากะมง (Jackfish) ฝูงใหญ่ ว่ายวนเป็น
เกลียวเล่นกับแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังใต้น้ำ�  ราวกับคณะนักแสดง
ที่กำ�ลังเต้นระบำ�อยู่ ในแสงสปอตไลท์ดวงใหญ่ ฉลามแนวปะการัง
(Reef sharks) อีกหลายตัวที่แอบงีบอยู่ตามกอปะการัง และปลา
จระเข้ (Crocodile fish) หน้าตาประหลาด เสียดายที่ครั้งนั้นไม่ได้
เจอปลานกแก้วหัวโหนก (Humphead parrot fish) ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น
สัตว์ ไฮไลท์ของย่านสิปาดัน
นอกจากอุทยานสิปาดันแล้ว จุดดำ�น้ำ�อื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง
ก็มีความสวยงามที่แตก
ต่ า งออกไป มี ทั้ ง แนว
ปะการังเทียม ซากเรือ
ซากรถ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
สัตว์น้ำ�ตัวเล็กอย่างนูดี้
บรานช์ (Nudibranch)
สัตว์ทะเลตัวโปรดของ
ผู้เขียน แม้แต่ ใต้แท่น
ขุดเจาะน้ำ�มันเก่าเองก็
มีสัตว์ ให้ดูหลากหลาย
เช่นกัน
aaaaaaaaa
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ภาพโดย Ong Taworntawat

ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

กัญชา............ยังหาทางออกไม่ ได้

ตั้งแต่ 2800 ปีก่อนคริสตกาล ชนชาติจีนใช้กัญชาเป็นยา
รักษาโรคและทอเครื่องนุ่งห่มจากใยกัญชา ส่วนยุโรปเริ่มรู้จัก
กัญชาโดยการนำ�เข้าของกองทัพนโปเลียนหลังสงบศึกกับอียปิ ต์
เนื่องจากกัญชาเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็วจึงเป็นที่นิยมและ
ใช้ประโยชน์จากพืชล้มลุกชนิดนี้หลายอย่าง เช่น ใบใช้ชงกับ
น้�ำ ร้อนเพื่อดื่มแทนชา ลำ�ต้นใช้ท�ำ เส้นใยสังเคราะห์ เชือก กระดาษ
ยอดช่อดอกและเมล็ดสกัดเป็นน้ำ�มันหอมระเหย เครื่องสำ�อาง
กัญชามีสาร Tetrahydrocannabinol มีสรรพคุณในทาง
การแพทย์ อย่ า งไรก็ตาม การใช้กัญ ชาเพื่อการผ่อนคลาย
หรือความเพลิดเพลินมีมากขึ้นในทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะวัยรุ่น
เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากกัญชาให้เลือกมากขึ้น เข้าถึงง่าย
แม้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย รัฐบาลหลายประเทศพยายามปรับแก้
กฎหมายเพื่อควบคุมการเข้าถึง แต่ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะ
มองปัญหาในมุมที่ต่างกัน ประชาชนประท้วงเพื่อเรียกร้องให้
รัฐบาลมองรอบด้านบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์ เช่น การ
ปลูกในปริมาณเพื่อมีไว้บริโภคเป็นการส่วนตัว หรือเพื่อการยังชีพ
จากผลผลิตในพื้นที่ปลูกจำ�กัด แต่เมื่อความต้องการมากขึ้น
ย่อมหนีไม่พ้นการผลิตเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงขบวนการค้า
ยาเสพติดข้ามชาติ ซึง่ รัฐบาลหลายประเทศถือว่าเป็นภัยคุกคาม
ความมั่นคงของประเทศและโลกโดยรวม
มีความร่วมมือจากหลายประเทศพยายามปรับกฎหมาย
เพื่อมีผลบังคับใช้ ให้เหมาะสมมากขึ้น โดยกำ�หนดปริมาณการ
ครอบครองต่อบุคคลที่ ไม่เป็นอันตรายต่อสังคม เช่น ประเทศ
นอร์ เ วย์ อ อกกฎหมายกำ � หนดให้ บุ ค คลครอบครองได้ ไ ม่ เ กิ น
15 กรัม ถ้าฝ่าฝืนเป็นครั้งที่สองมี โทษทั้งปรับและจำ� ต่อมาในปี
2561 กฎหมายกำ�หนดโทษน้อยลงเพือ่ เล็งผลการบำ�บัดผูเ้ สพติด
ให้ ได้ผลมากขึ้นโดยละเว้นโทษปรับและจำ�  ประเทศสิงคโปร์
กำ�หนดโทษผู้มีไว้ ในครอบครองตั้งแต่ 500 กรัม ให้ถือว่าเป็น
ผู้นำ�เข้าผู้ลักลอบค้ายา โทษสูงสุดคือประหารชีวิต ประเทศ
อุ รุ ก วั ย ผ่ า นกฎหมายการใช้ เ พื่ อ การรั ก ษาและหาซื้ อ ได้ จ าก
ร้ า นขายยาโดยต้ อ งมี ใ บสั่ ง
แพทย์ ประเทศแอฟริกาใต้มี
กฎหมายคุ้มครองผู้เสพเพื่อ
สั น ทนาการและการครอบ
ครองในปริ ม าณที่ ก ฎหมาย
กำ � หนดเท่ า นั้ น และห้ า มมี ไ ว้
เพื่ อ การจำ � หน่ า ย สำ � หรั บ
ประเทศไทย ผู้ ค รอบครอง
ตัง้ แต่ 10 กรัม มีโทษปรับหรือ
จำ�คุก 5 ปี ต่อมาในปี 2561
ดาไลลามะ เยือนกลุ่มประเทศ
ออกกฎหมายคุ้ ม ครองการ ลาตินอเมริ
กาเพื่อรณรงค์การใช้กัญชา
เพื่อการแพทย์
ใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ในทาง
ภาพ: http://crrh.org/news/
การแพทย์เท่านั้น
category/cannabis/mexico?page=1

ผลการวิ จั ย พั น ธุ ก รรมกั ญ ชาพบสรรพคุ ณ ทางยาหลาย
ประการ เช่น ยับยัง้ เซลล์มะเร็ง อาการอัลไซเมอร์ อาการซึมเศร้า
ลดอาการอาเจียนรุนแรง อาการกระวนกระวาย อาการปวด
อย่างรุนแรง เพิม่ การเจริญอาหาร รักษาอาการหลอดลมอักเสบ
เรื้อรัง ปอดติดเชื้อ อาการจิตหลอน หัวใจวายเฉียบพลัน อาการ
ประสาทส่ ว นกลางเสื่ อ มที่ มี ผ ลต่ อ การทรงตั ว การมองเห็ น
กล้ามเนือ้ กระตุก อาการดังกล่าวพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
อย่างไรก็ตาม กัญชามีทั้งคุณและโทษ จากผลการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมอนทรีออล ประเทศแคนาดา สำ�รวจตัวอย่าง
เยาวชน 300 รายที่อายุไม่เกิน 20 ปีที่เริ่มเสพกัญชาตั้งแต่อายุ
14 ปี พบผลทดสอบความสามารถทางสติปัญญาต่ำ�กว่าเยาวชน
ที่ ไ ม่ เ คยเสพ อั ต ราการหยุ ด เรี ย นกลางคั น สู ง กว่ า เยาวชน
กลุม่ ปกติ
ปัจจุบันการควบคุมการเข้าถึงหรือการใช้กัญชาในรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ ในลักษณะอื่นๆ มีความซับซ้อนมากขึน้ จากปัจจัย
ประกอบหลากหลาย เช่น กฎหมายและการบังคับใช้ เพราะ
การตีความว่า กัญชาเป็นสิ่งเสพติดหรือไม่ มีความแตกต่างกัน
บางประเทศให้ถอื ว่าเป็นสินค้าทางเลือกและจำ�หน่ายได้ ในสถานที่
มีใบอนุญาตชัว่ คราวและมีการติดตามประเมินผล เช่น ร้านกาแฟ
หรือร้านขายตรงที่อนุญาตให้จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น คุกกี้
น้ำ�มันหอมระเหย บุหรี่ ไฟฟ้า เครื่องสำ�อาง ราคาเริ่มต้น 200
ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายว่าสามารถควบคุมหรือเข้าถึงผู้เสพได้
ในระดับหนึ่งถ้าต้องการได้รับการบำ�บัดจากภาครัฐ ซึ่งสุ่มเสี่ยง
น้อยกว่าการห้ามปรามทีเ่ ข้มงวดเพราะทัง้ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคจะ
หนี ล งใต้ ดิ น นอกจากนี้ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถสั่ ง ซื้ อ ได้ จ ากระบบ
ออนไลน์ การเข้าถึงสินค้าสะดวกและรวดเร็วดังกล่าว ล้วนเป็น
ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังถึงผลดีและผลเสียอย่างรอบด้าน

ร้านจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์นานาชนิดจากกัญชาในสหรัฐอเมริกา
ภาพ: http://www.megabudshop.com

กัญชากำ�ลังรุกคืบเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้น แม้แต่อาหาร
จานเด็ด เช่น พิซซ่าหรือสลัดผักก็ ไม่เว้น
aaaaaaaaa
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

เฉลิมพล แจ่มจันทร์
chalermpol.cha@mahidol.edu

เตรียมตัวสูงวัย ต้องมีเงินสักเท่าไร...?
แต่เดีย๋ ว...อย่างไรก็อย่าลืมว่า ถ้าท่านคิดว่าน่าจะทำ�งานต่อไป
หลายท่านคงจะเคยมีคำ�ถามนี้อยู่ ในใจ โดยเฉพาะผู้ที่อายุ
ไม่ไหวหลังอายุ 60 ปี หรือ ถ้าท่านเป็นลูกคนเดียวของครอบครัว
เฉียดเลข 6 เข้าไปทุกที...บทความนีิ้มีคำ�ตอบ
เป็นโสด หรือ แต่งงานแต่ไม่มลี กู หรือหลาน ทีจ่ ะมาคอยช่วยเหลือ
โดยเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี หากตีคร่าวๆ ว่า คนไทยสามารถ ดูแลในยามสูงวัย ท่านก็คงต้องมีเก็บเงินหรือลงทุนให้ ได้ผล
มีชวี ติ ทีย่ นื ยาวต่อไปได้อกี ประมาณ 20 ปี1 ผลการศึกษาทีป่ ระยุกต์ ตอบแทนสูงกว่านี้ คิดเร็วๆ ก็คือ ตกเฉลี่ยประมาณปีละ 52,000
ใช้แนวคิดการจัดทำ�บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ พ.ศ. 2560 + 33,000 + 17,000 = 102,000 บาท หรือตีเสียว่า ต้องเตรียม
ภายใต้ชุดโครงการ “นโยบายเพื่อความมั่นคงทางประชากรของ เก็บเงินไว้เพิ่มขึ้นอีกสักเท่าตัวจากที่เราคุยกันไว้ที่ย่อหน้าที่แล้ว  
ประเทศไทย” สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลและข้อค้นพบเชิงประจักษ์นี้ สะท้อนให้สงั คมไทยเห็นว่า
พบว่า ในตลอดช่วงเวลาชีวิตดังกล่าว โดยเฉลี่ยผู้สูงอายุไทย
มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ โ ภคเพื่ อ ครองชี พ รวมอยู่ ที่ ป ระมาณ ในบริบททีค่ นไทยแต่งงานมีลกู กันน้อยลง ขณะทีค่ วามครอบคลุม
2.45 ล้ า นบาท หรื อ ตกประมาณปี ล ะกว่ า 1.2 แสนบาท ของระบบบำ�เหน็จบำ�นาญและสิทธิประโยชน์ รายได้ชราภาพ
(ยังไม่พิจารณาอัตราเงินเฟ้อ) ในจำ�นวนเงินค่าใช้จ่ายต่อปีนี้ ยังมีค่อนข้างน้อย (แม้จะมีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่ ในอนาคตที่
พบว่า ประมาณ 33,000 บาท มาจากรายได้จากการทำ�งาน2 ผู้สูงอายุไทยมีมากขึ้นต่อเนื่อง ภาครัฐเองก็มีขีดจำ�กัดในการ
ประมาณ 20,000 บาท ได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลในลักษณะ สนับสนุนจากภาระทางการคลังทีส่ งู ขึน้ ) เราคงคาดหวังการช่วย
การโอนทางเศรษฐกิจผ่านบริการและสวัสดิการสาธารณะ รวมถึง เหลือจากครอบครัว หรือจากภาครัฐได้นอ้ ยลง การพึง่ พาตนเอง
เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น เบี้ยยังชีพ3 ประมาณ 52,000 บาท และเตรียมตัวสูงอายุ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ หรือพูดง่ายๆ
มาจากรายได้ทเี่ กิดจากสินทรัพย์หรือเงินออมของตัวเอง และอีก คือ เตรียมเก็บออม และรู้จักลงทุนให้เงินออมและสินทรัพย์นั้น
ประมาณ 17,000 บาท (ดูภาพประกอบ) มาจากลูกหลานหรือ งอกเงยเพื่อเป็นแหล่งรายได้ ในช่วงสูงวัย รักษาสุขภาพให้ดี
ญาติในครอบครัวที่ โอนให้หรือสนับสนุนช่วยเหลือในการเลี้ยงดู เพื่อให้ทำ�งานได้นานขึ้น เป็นเรื่องสำ�คัญที่ทุกคนที่ยังไม่สูงวัย
ต้องตระหนักและวางแผน
ทั้งในลักษณะที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
จากตัวเลขเหล่านี้ ถ้าท่านคิดว่า ในยามสูงวัยทีอ่ ายุ 60 ปีขน้ึ ไป
ท่านน่าจะยังพอทำ�งานไหวเพื่อยังคงมีรายได้บางส่วนจากการ
ทำ�งานและมีลกู หลานหรือญาติทจี่ ะคอยเกือ้ กูลดูแลได้ อย่างน้อย
เพื่อที่จะสามารถดำ�รงชีพได้ ในระดับค่าเฉลี่ยของคนไทย ท่านก็
ควรต้องมีสินทรัพย์หรือเงินออมที่สามารถสร้างรายได้ หรือ
ผลตอบแทนให้ ได้อย่างน้อย 52,000 บาทต่อปี (เป็นระยะเวลา
20 ปี) ถามว่า ต้องเตรียมสินทรัพย์หรือเงินออมนั้นสักเท่าไร
ตรงนี้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการออมหรือการลงทุนและผลตอบแทน
ที่ท่านคาดว่าจะได้รับ หากท่านไม่คิดมาก ฝากเงินแบบเผื่อเรียก
ซึ่งให้ดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 0.5 ต่อปี จะให้ ได้เงินหรือ
ผลตอบแทนที่ประมาณ 52,000 บาทต่อปี ท่านก็คงต้องฝากสัก
10.4 ล้านบาท แต่ถ้าท่านติดอาวุธมีความรู้ด้านการลงทุนสัก
เล็กน้อย เพื่อให้ ได้ผลตอบแทนจากเงินเก็บที่มสี กั ร้อยละ 2 ต่อปี
สินทรัพย์หรือเงินเก็บ 2.6 ล้านบาทก็น่าจะพอ (หรือ ถ้าท่านคิด
ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่ออีกเพียง 20 ปีแน่ๆ และไม่ทิ้งมรดกไว้ ให้ ใคร
52,000 คูณ 20 ปี = 1.4 ล้านบาท ก็เพียงพอ)

แหล่งที่มาของการบริโภคเฉลี่ยต่อปี ในช่วงอายุ 60-79 ปี
(รวม 2.45 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 122,321 บาทต่อปี)

1

ในรายละเอียด อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปีของคนไทย  (จำ�นวนปีเฉลี่ยที่คาดว่า
ผู้ที่อายุ 60 ปี จะมีชีวิตอยู่ต่อไป) สำ�หรับผู้ชาย คือ 17.1 ปี และ สำ�หรับผู้หญิง
คือ 22.8 ปี (ที่มา: สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 28 มกราคม 2562)
2

รายได้ ในส่วนนี้ค่อนข้างสูงในช่วงอายุ 60-64 ปี แล้วค่อยๆ ลดลงไป โดยมี
ค่าเฉลี่ยตลอดช่วง 20 ปี จากที่อายุ 60 ปี ที่ประมาณ 33,000 บาท
3

ที่มา: โครงการวิจัย “การโอนทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นประชากรไทย พ.ศ. 2560”
ภายใต้ชุดโครงการ “นโยบายเพื่อความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย”
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ในทีน่ ี้ รวมเงินบำ�เหน็จบำ�นาญด้วย ซึง่ มีผสู้ งู อายุเพียงจำ�นวนน้อยเท่านัน้ ที่ ได้รบั
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

ภูเบศร์ สมุทรจักร
bhubate.sam@mahidol.ac.th

คลี่ภาพ ฉายประเด็น เจนล่าสุด
กับโครงการวิจัย
“ยุวชนนิเวศน์ของประชากรเจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่าในประเทศไทย”

สังคมสูงวัยไม่ได้มนี ยั เกีย่ วข้องเฉพาะกับการเตรียมการดูแล
ผู้สูงอายุที่กำ�ลังจะมีจำ�นวนและสัดส่วนเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวข้องกับอัตราเกิด จำ�นวน และสัดส่วนของเด็กเจเนอเรชัน
ล่าสุดที่เราเรียกว่า “ซี-อัลฟ่า” (เกิดหลัง พ.ศ. 2546) ที่กำ�ลัง
ลดน้อยลงอย่างน่าจับตามอง เจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่านีก้ �ำ ลังจะต้อง
รับหน้าที่ดูแลสังคมที่มี โครงสร้างประชากรและสภาพแวดล้อม
ที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งในอีกไม่นาน สภาพแวดล้อมเหล่านี้เป็น
อย่างไร และจะหล่อหลอมพวกเขาไปในทิศทางไหน ในวันนี้เรา
ไม่มีข้อมูลเหล่านี้เลย

โครงการวิ จั ย “ยุ ว ชนนิ เ วศน์ ข องประชากรเจเนอเรชั น
ซี-อัลฟ่าในประเทศไทย (Child Ecology of Thai Z-Alpha)”
ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม และ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จากสำ � นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตัง้ คำ�ถามสำ�คัญเกีย่ วกับ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนของ
ประชากรเจเนอเรชันซี-อัลฟ่า โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดเชิง
พืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ และเชิงเวลา (Geographical and temporal
space) 3 พื้ น ที่ ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พั ฒ นาการของประชากร
เจเนอเรชันนี้ พื้นที่แรกได้แก่ บ้าน (First place: home) พื้นที่
ที่สองได้แก่ โรงเรียน (Second place: school) และพื้นที่ที่สาม
ได้แก่ ทีอ่ นื่ ๆ ที่ ไม่ใช่บา้ นและโรงเรียน (Third place: non-home
and non-school) ซึง่ พืน้ ทีท่ สี่ ามนี้ แบ่งออกเป็นพืน้ ทีจ่ ริง (Actual
space) และพื้นที่เสมือน (Virtual space) หรือพื้นที่ออนไลน์
(Online space) โครงการนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed method) ด้วยการวิธวี จิ ยั ทัง้ เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ครู และเด็กอายุ 5-14 ปี
กลุม่ ละ 1,500 ตัวอย่าง แบ่งตามเศรษฐานะ เก็บข้อมูลทัง้ ในเมือง
และนอกเมือง 5 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี
ขอนแก่น และชลบุรี ระยะเวลาดำ�เนินการ 12 เดือน ซึ่งขณะนี้
กำ�ลังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล

ภาพ: http://www.seesketch.com/การ์ตูนเด็กนักเรียนไทย-pid2080

ภาพ: www.th.pngtree.com
aaaaaaaaa

ทั้ ง นี้ จ ะมี ก ารสั ง เคราะห์ ข้ อ ค้ น พบจากสภาพแวดล้ อ มทั้ ง
3 พื้นที่ เพื่อหาจุดเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ทั้ง 3 และหาข้อสรุป
อันจะนำ�ไปสูข่ อ้ เสนอแนะเชิงนโยบายเกีย่ วกับพฤติกรรมสุขภาวะ
ในพื้นที่ทั้ง 3 ต่อไป รวมทั้งจะนำ�ไปสู่การวางแผนเก็บข้อมูล
ระยะยาว (Longitudinal database) เพื่อติดตามพัฒนาการ
รวมทั้งการพัฒนา Intervention เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ
และสมรรถนะให้แก่เจเนอเรชันซี-อัลฟ่า ซึ่งจะเป็นผู้รับช่วงใน
การดูแลและธำ�รงสังคมไทยในระยะเวลาอีกไม่นานนับจากนี้
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นานาสาระประชากร

ปราโมทย์ ประสาทกุล

pramote.pra@mahidol.ac.th

เชื่อมือคนรุ่นใหม่ รับมือสังคมสูงวัยในอนาคต

เช้านี้ ผมต้องเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม “ประเด็นจริยธรรม
การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ ” (8 มี น าคม 2562) ซึ่ ง จั ด โดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
ผมออกมาแล้วต้องเดินกลับเข้าไปห้องทำ�งานอีกถึง 2 ครั้ง
ครั้ ง แรกเพราะลื ม หยิ บ โทรศั พ ท์ ติ ด มื อ มา (เดี๋ ย วนี้ โ ทรศั พ ท์
เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ในการดำ � เนิ น ชี วิ ต ) ครั้ ง ที่ ส องลื ม แว่ น ตา
(ถึงไม่จำ�เป็นสำ�หรับผมมากนัก แต่ถ้าใส่แว่นตาด้วยก็จะทำ�ให้
การอ่านและเขียนหนังสือสบายตาขึ้นมาก)

หมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและ
มีสญ
ั ชาติไทย” ให้เป็นว่า “ผูส้ งู อายุหมายความว่าบุคคลซึง่ มีอายุ
เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป”

เหตุผลที่ผมขอให้มีการเปลี่ยนนิยาม  “ผู้สูงอายุ” โดยเลื่อน
อายุให้สูงขึ้นจาก 60 ปี เป็น 65 ปี ก็เพราะปัจจุบันคนไทยมีอายุ
ยืนยาวขึ้นมาก เมื่อ 50 – 60 ปีก่อน คนไทยที่มีอายุถึง 60 ปี
ก็จะมีอายุที่เหลืออยู่ โดยเฉลี่ยอีกไม่ถึง 15 ปี แต่เดี๋ยวนี้ คนไทย
ทีม่ อี ายุ 60 ปี จะมีอายุทเ่ี หลืออยู่โดยเฉลีย่ อีกนานถึง 22 – 23 ปี
ในรอบปีทผี่ า่ นมานี้ ผมลืมสิง่ ของจำ�เป็นหรือลืมทำ�ในสิง่ ทีค่ วร ในอนาคตอีก 20 ปีขา้ งหน้า คนไทยจะยิง่ มีอายุคาดเฉลีย่ ยืนยาว
ทำ�บางอย่างบ่อยครั้งขึ้น ลืมเอาโทรศัพท์ติดตัวเมื่อขับรถออก ขึ้นอีก คนที่อายุ 60 ปีแล้วก็จะยังมีชีวิตอยู่ได้ โดยเฉลี่ยอีกนาน
จากบ้านมาแล้ว ลงจากรถแล้วลืมเปิดประตูรถทิง้ ไว้ (เคยลืมเปิด ถึง 25 – 26 ปี
ประตูรถทิง้ ไว้นานเป็นชัว่ โมง) ลืมว่าเอาเอกสารบางชิน้ ไปวางไว้
ประเทศไทยจึงควรปรับนิยาม “ผู้สูงอายุ” ให้สอดคล้องกับ
ที่ ไหน การหลงลืมอย่างนี้ ทำ�ให้ผมกังวลอยู่เหมือนกันว่าตัวเอง
สถานการณ์
ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งอายุ ข องประชากร
เริ่ ม มี อ าการสมองเสื่ อ มแล้ ว หรื อ อย่ า งไร แต่ ผ มก็ ยั ง คิ ด ใน
ทางบวกว่า ลืมเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างนี้ยังไม่น่าจะเป็นอาการ ซึ่งเปลี่ยนไปอย่างมากในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้
สมองเสื่อม ผมเป็นเพียง “ขาดสติ” ถ้าผมลืมเพราะขาดสติ วิธกี าร
อย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าประชากรไทย ซึ่งเคย
แก้ ไขก็ง่าย เพียงแต่พยายามกำ�หนดตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะ เป็นประชากรอายุน้อย ได้กลายเป็นประชากรสูงอายุในปัจจุบัน
อยู่ตลอดเวลา อาการหลงลืมต่างๆ ก็อาจบรรเทาลงได้
เมื่อ 50 ปีก่อน ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีอยู่ไม่ถึงร้อยละ
5 ของประชากรทั้งหมด (พ.ศ. 2513 ประเทศไทยมีประชากร
ข้อเสนอปรับนิยามผู้สูงอายุ
34 ล้านคน แต่ปี 2562 ประมาณว่าประเทศไทยมีประชากรอายุ
ผมขอบันทึกกิจกรรมของผมเมื่อวานนี้ (7 มีนาคม 2562)   60 ปีขึ้นไปเกือบร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน)
อีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วนสูงขึ้น
เรื่องหนึ่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันหน้า
ถึงเกือบร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ได้ ให้เกียรติเชิญ
ผมเชื่ อ ว่ า การปรั บ นิ ย ามผู้ สู ง อายุ ใ น พ.ร.บ. ผู้ สู ง อายุ
ผมไปนำ � เสนอประเด็ น “นิ ย ามผู้ สู ง อายุ ” ในการประชุ ม
คณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1/2562 ทีท่ �ำ เนียบรัฐบาล พ.ศ. 2546 จะเป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้สูงอายุไทยมีพลังและ
ยังคงอยู่ ในกำ�ลังแรงงานต่อไปอีกนานขึ้น ช่วยปรับทัศนคติให้
(คณะกรรมการฯ ชุดนี้มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน)
คนไทยมีความรู้สึกว่าอายุ 60 ปีต้นๆ ยังไม่แก่ และยังคงมีพลัง
ประเด็นทีผ่ มนำ�เสนอคือ ให้เปลีย่ นนิยามของคำ�ว่า “ผูส้ งู อายุ” ที่จะทำ�งานต่อไปได้
ซึง่ บัญญัตไิ ว้ ใน พ.ร.บ. ผูส้ งู อายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 “ผูส้ งู อายุ

พีระมิดประชากร
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ผลของการปรับนิยามผู้สูงอายุ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ปรับแก้ความหมายของ พ.ร.บ. ผูส้ งู อายุ พ.ศ. 2546 คือเรื่องสิทธิ
ที่ผู้สูงอายุจะได้รับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ มาตรา 11 ได้กำ�หนดสิทธิของ
ผู้สูงอายุ ที่จะได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุน
ในด้านต่างๆ 13 ประการ เช่น ได้รับการบริการทางการแพทย์
และการสาธารณสุ ข ที่ ร วดเร็ ว และสะดวกเป็ น กรณี พิ เ ศษ
การประกอบอาชีพและฝึกอาชีพที่เหมาะสม การได้รับลดหย่อน
ค่าโดยสารยานพาหนะสาธารณะ การได้รับยกเว้นค่าเข้าชม
สถานที่ของรัฐ แต่สิทธิประโยชน์ที่สำ�คัญ คือ การได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพจากรัฐเป็นรายเดือน

65 ปีขึ้นไปเป็นตัวนำ�สังคม ให้ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือ
ชักนำ�ให้คนในสังคมไทยมีมโนทัศน์ ใหม่ว่า อายุ 60 ปี ยังไม่เป็น
ผู้สูงอายุ ยังสามารถมีพลังและยังอยู่ในกำ�ลังแรงงาน ต้องการ
ให้ความหมายของผู้สูงอายุใน พ.ร.บ. ฉบับนี้นำ�ให้กฎระเบียบ
และมาตรการอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชนต้องปรับล้อตาม อยาก
เห็น พ.ร.บ. ผูส้ งู อายุเป็นกฎหมายนำ�ทางเพื่อให้ผสู้ งู อายุจะยังคง
มีพลังและยังประโยชน์ ให้นานที่สุด แต่ผู้ทรงคุณวุฒิคนอื่นอาจ
จะคิดต่างจากผม เช่น เห็นว่าเมื่อเปลี่ยนนิยามผู้สูงอายุในชุดนี้
ก็จะไปมีผลกระทบต่อกฎหมายและมาตรการอื่นๆ จึงต้องมีการ
ศึกษาให้รอบด้านก่อน

(เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นสวัสดิการสำ�คัญที่รัฐ
ให้แก่คนไทย ขณะนีร้ ฐั ให้เบีย้ ยังชีพแก่ผสู้ งู อายุที่ ไม่ได้รบั บำ�นาญ
จากช่องทางอื่น เช่น บำ�นาญราชการ หรือบำ�นาญชราภาพจาก
กองทุนประกันสังคม อัตราการจ่ายเบีย้ ยังชีพทีเ่ ป็นอยู่ในปัจจุบนั
คือ ผู้ที่มีอายุหลักหกสิบปีได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท อายุหลัก
เจ็ดสิบปีได้ 700 บาท อายุหลักแปดสิบปีได้ 800 บาท หลัก
เก้าสิบปีได้ 900 บาท และหลักร้อยปีได้ 1,000 บาท ลองคิด
ดูง่ายๆ ก็แล้วกันนะครับว่าในอนาคต เมื่อประชากรสูงอายุ
เพิ่มจำ�นวนมากขึ้นทั้งจากการที่ประชากรรุ่นเกิดล้านจะเคลื่อน
เข้าสู่วัยสูงอายุ และประชากรสูงอายุที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นอีก
งบประมาณรายจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่าง
มากมายมหาศาลเพียงใด)

ผมไม่รู้สึกผิดหวังเพราะคิดว่าผมได้ทำ�หน้าที่ของผมแล้ว
ผมได้ ใช้ความรู้ด้านประชากรศาสตร์ มองภาพประชากรไทย
ในอนาคต ได้นำ�เสนอไว้ชัดเจนแล้วว่าประชากรไทยกำ�ลังสูงวัย
อย่างรวดเร็วมาก การให้เบีย้ ยังชีพเป็นสิทธิทผี่ มู้ อี ายุ 60 ปีทกุ คน
จะได้รับ จะเป็นภาระทางการคลังที่หนักมากในอนาคต ถ้าเลื่อน
อายุของผู้สูงอายุได้ 5 ปี งบประมาณที่จะจ่ายเบี้ยยังชีพให้คน
อายุ 60 – 64 ปีที่ประหยัดได้ปีละหลายหมื่นล้านบาทอาจผันไป
เป็นสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่จำ�เป็นหรือเปลี่ยนเป็นสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุในรูปแบบอื่น

ผมเสียดายที่ว่า ข้อเสนอปรับเลื่อนอายุ การมีสิทธิได้รับ
เบีย้ ยังชีพในลักษณะนี้ จะทำ�ได้ไม่งา่ ยโดยรัฐบาลทีเ่ น้นประชานิยม
ผมคิดว่าขณะนี้เป็นโอกาสดีที่สุดที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนนิยาม
ผมได้เสนอว่า ถ้าจะปรับนิยามผู้สูงอายุ จาก 60 ปี เป็น 65 ของผู้สูงอายุ
ปีขนึ้ ไป ควรจะต้องให้กระทบสิทธิของผูส้ งู อายุนอ้ ยทีส่ ดุ ด้วยการ
เสียดายที่ประเทศไทยพลาดโอกาสนี้ ไป
มีบทเฉพาะกาลที่เลื่อนอายุที่จะได้รับสิทธิตามมาตรา 11 อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ เลื่อนอายุขนึ้ ไปทีละปีๆ ซึง่ จะใช้เวลานาน
เชื่อในสติปัญญาและความคิดของคนรุ่นใหม่
ประมาณ 8 ปีกว่าที่จะเลื่อนอายุผู้สูงอายุจาก 60 ปี เป็น 65 ปี
ได้อย่างสมบูรณ์
ผมอาจวิตกเกินไปก็ ไ ด้เกี่ยวกับปัญหาสังคมสูงวั ยไทยใน
อนาคต ผมอาจวิตกเพราะเห็นแต่ตัวเลขของการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการยังไม่รับข้อเสนอ
ประชากร และดูแนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านยังไม่เห็นด้วย เหตุผลคือ และเทคโนโลยีที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ ผมควรยอมรับความจริงว่า
ข้อเสนอของผมไม่ได้พิจารณาอย่างรอบด้าน การเปลี่ยนนิยาม มนุษย์เราฉลาดพอทีจ่ ะคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ขึน้ มาเพื่อให้คนเรา
ผู้สูงอายุใน พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 จะมีผลกระทบต่อ สามารถดำ�รงชีวติ อยูไ่ ด้ ดูอย่างเทคโนโลยีพลิกโลก (Disruptive
กฎหมายอื่นๆ อีกเป็นจำ�นวนมาก กรรมการบางท่านยังเป็นห่วง technology) ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดมีข้ึนได้ ใน
เรื่องสิทธิที่ผู้สูงอายุวัย 60 – 64 ปีจะเสียไป เหตุผลที่กรรมการ วันนี้ เช่น โทรศัพท์มือถือที่มีสมรรถนะเทียบเท่าคอมพิวเตอร์
ผู้ทรงคุณวุฒิให้คือ ต้องมีการศึกษาผลกระทบให้รอบด้านกว่านี้   ขนาดเมนเฟรม การคิดหุ่นยนต์ที่ฉลาดเทียบเท่าและเก่งกว่า
มนุษย์ การเก็บข้อมูลในก้อนเมฆ (Cloud storage) การใช้
ซึ่งเป็นคำ�ตอบปฏิเสธไม่รับข้อเสนอของผมอย่างสุภาพ
พลังงานทดแทน ยานพาหนะไร้คนขับ นวัตกรรมเหล่านี้ทำ�ให้
เป็นอันว่า การนำ�เสนอ “ประเด็นนิยามผู้สูงอายุ” ของผม ผมเบาใจได้ว่า ในอนาคต มนุษย์จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ ตอบสนองและแก้ปัญหาให้กับผู้คนในสังคมสูงวัย
อีกครั้งหนึ่ง
ผมเชื่อว่าคน(ไทย) รุน่ ต่อๆ ไป จะคิดค้นวิธกี าร เทคโนโลยี
แต่แปลกที่คราวนี้ผมไม่รู้สึกผิดหวังแต่อย่างใด
หรือแม้กระทัง่ ปรัชญาความเชื่อในการดำ�รงชีวติ ทีจ่ ะนำ�มาใช้
รองรับสังคมสูงวัย (ไทย) ในอนาคตได้
ไม่รู้สึกผิดหวังแต่เสียดาย
ผมไม่รสู้ กึ ผิดหวังอาจเป็นเพราะขณะนีผ้ มมีอายุมากขึน้ จนเข้า
สู่ความเป็น “ผู้สูงอายุวัยกลาง” แล้ว ได้ผ่านประสบการณ์ชีวิต
มามากพอสมควร จึงสามารถเปิดใจยอมรับความเห็นต่างของ
ผู้อื่นได้มากขึ้น อย่างเรื่องการปรับนิยามผู้สูงอายุในครั้งนี้ ผม
คิดในทางที่ว่าจะใช้คำ�นิยามผู้สูงอายุว่าหมายถึงบุคคลที่มีอายุ
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รถไฟเหาะ

สวนสนุกคือ สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจสำ�หรับคนทุกเพศทุกวัย
ประกอบด้วยสนาม สถานที่นั่งเล่น การแสดง นิทรรศการ ร้าน
อาหาร ร้านขายของ โดยมีเครื่องเล่นนานาชนิดเป็นสิ่งดึงดูด
สวนสนุกมีหลายขนาด ตัง้ แต่ขนาดเล็กในศูนย์การค้าทีม่ เี ครื่องเล่น
ไม่กี่ชนิด จนถึงขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่หลายร้อยไร่และมีเครื่องเล่น
ทุกชนิด

เมื่อมีการสร้างเครื่องเล่นชนิดนี้เป็นครั้งแรกที่เมืองปารีส
ในปี 1804 ได้ ใช้ชื่อว่า “ภูเขารัสเซีย” (Russian Mountains
หรือ Les Montagnes Russes ในภาษาฝรั่งเศส) อันเป็นผลให้
คนยุโรป (เช่น อิตาลี โปรตุเกส สเปน) เรียกรถไฟเหาะในภาษา
ของตนว่า “ภูเขารัสเซีย” เช่นกัน

ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อรถไฟเหาะที่ตัวรถใช้ล้อแล่น
สวนสนุกถือกำ�เนิดในยุโรปราวคริสต์ศตวรรษที่ 17 เข้ามา บนราง ย้อนกลับไปเป็นที่นิยมในประเทศรัสเซีย คนรัสเซีย
แพร่หลายในสหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยในช่วงต้น กลับเรียกว่า “ภูเขาอเมริกัน” โดยทั้งสองคำ�นี้ (ภูเขารัสเซียและ
ทศวรรษ 1900 ถึงปลายทศวรรษ 1920 ถือเป็นยุคทองของ ภูเขาอเมริกัน) ยังเป็นคำ�ใช้เรียก “รถไฟเหาะ” อยู่ในปัจจุบัน
สวนสนุก แต่ความนิยมได้ลดลงในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ� และกลับ
เพราะรถไฟเหาะไม่มเี ครื่องยนต์ทที่ �ำ ให้เคลื่อนที่ ได้ดว้ ยตัวเอง
มาเป็นทีน่ ยิ มอีกครัง้ เมื่อวอลต์ ดิสนียน์ กั เขียนการ์ตนู ได้ออกแบบ
สร้างดิสนียแ์ ลนด์ขนึ้ ในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปี 1955 ต่อมาได้แพร่ การเคลื่อนที่ของรถไฟเหาะจึงต้องอาศัยแรงโน้มถ่วง (gravity)
และแรงผลักดัน (momentum) โดยในช่วงแรกตัวรถจะต้อง
ขยายสาขาในรัฐต่างๆ รวมทั้งยุโรปและเอเชีย
ขึ้นไปอยู่บนยอดเนินแรก ซึ่งทำ�ได้ด้วยการดึงขึ้นด้วยโซ่หรือ
ปัจจุบนั มีสวนสนุกกว่า 1,500 แห่งทัว่ โลก สำ�หรับประเทศไทย ใช้เครื่องยิง
เริม่ มีสวนสนุกแห่งแรกใน ปี 2516 คือ แฮปปีแ้ ลนด์ ซึง่ เลิกกิจการ
เมื่อตัวรถถูกปล่อยลงมาแรงโน้มถ่วงจะเป็นตัวดึงให้รถแล่น
ไปแล้ว ปัจจุบันมีสวนสนุกกว่า 50 แห่ง กระจายทั่วทุกภาค
ลงมาตามราง ยิ่งรถยิ่งสูง ความเร็วของรถก็ยิ่งมากขึ้น เมื่อ
รถไฟเหาะ (roller coaster) เป็นหนึง่ ในเครื่องเล่นทีส่ วนสนุก รถแล่นลงถึงจุดต่�ำ สุดแรงผลักดันจะเป็นตัวทำ�ให้รถแล่นกลับขึน้
จะต้องมี นอกเหนือไปจากชิงช้าสวรรค์ กระดานลื่น และม้าหมุน ไปบนเนินอีก โดยเนินถัดไปจะต่ำ�ลงไปเรื่อยๆ และในระหว่างที่
รถไฟเหาะเป็นรถไฟขนาดเล็กที่แล่นขึ้นๆ ลงๆ และคดเคี้ยว รถแล่นขึ้นๆ ลงๆ นี้ รถจะแล่นเลี้ยวไปเลี้ยวมาหรือแล่นกลับหัว
บนรางทีอ่ ยูส่ งู กว่าพืน้ ดิน โดยไม่มกี ลไกขับเคลื่อนในตัวเอง รถไฟ เพื่อเพิ่มความสนุกตื่นเต้นอีกด้วย
เหาะบางแห่งอาจแล่นหงายท้องได้ด้วย ทำ�ให้ต้องมีเครื่องรัด
การที่รถไฟเหาะแล่นด้วยความเร็วสูง ทำ�ให้เกิดแรงกดดัน
ผู้ โดยสารให้ตรึงกับทีน่ งั่ เพื่อความปลอดภัย เช่น เหล็กกัน้ เข็มขัด
ต่อร่างกายของผู้เล่น เช่น รู้สึกว่าตัวลอยขึ้นเมื่อรถแล่นลงเนิน
นิรภัย
รู้สึกว่าถูกดันให้ติดกับที่นั่งเมื่อรถแล่นขึ้นเนิน รู้สึกถูกดันไป
ทางซ้ายเมื่อรถเลี้ยวขวาและถูกดันไปทางขวาเมื่อรถเลี้ยวซ้าย
นอกจากนี้ผู้เล่นอาจรู้สึกหัวใจเต้นแรง ตาพร่า ปวดหู มึนศีรษะ
ปวดหลัง และปวดคอด้วย
จากแรงกดดันที่มีผลต่อผู้เล่น ทำ�ให้มีผู้สนใจทำ�วิจัยเกี่ยวกับ
อันตรายของการนั่งรถไฟเหาะมากมาย แต่รางวัลอีกโนเบล
กลับมอบให้กับผู้ศึกษาถึงผลดีของการนั่งรถไฟเหาะถึง 2 ครั้ง
ในสาขาการแพทย์ คือ
รถไฟเหาะบูมเมอแรงในสวนสยาม
ที่มา: https://www.siamparkcity.com/cn/funpark-detail/25/
Boomerang#group1-1

ครั้งแรกในปี 2553 มอบให้กับนักวิจัยชาวดัตช์ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 2 คน (Simon Rietveld และ Ilja van Beest)
ที่ ค้ น พบว่ า อาการโรคหื ด สามารถทำ � ให้ ห ายได้ ด้ ว ยการนั่ ง
รถไฟเหาะ

รถไฟเหาะมีตน้ กำ�เนิดทีป่ ระเทศรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 17
ครัง้ ทีส่ องในปีลา่ สุด (ปี 2561) มอบให้กบั นักวิจยั ชาวอเมริกนั
โดยตัวรถเป็นเลื่อนแล่นบนธารน้�ำ แข็งทีม่ ีโครงสร้างทำ�ด้วยไม้สงู
ประมาณ 21–24 เมตร และมีความชัน 50 องศา ในคริสต์ 2 คน (Marc Mitchell กับ David Wartinger) ที่ ให้ผู้ป่วย
ศตวรรษที่ 18 ผู้อพยพชาวรัสเซียในประเทศโปรตุเกสได้สร้าง นัง่ รถไฟเหาะเพื่อรักษาโรคนิ่ว
ธารน้ำ�แข็งที่สูงถึง 62 เมตร ต่อมาได้พัฒนาเป็นตัวรถที่ ใช้ล้อ
แล่นบนราง ทำ�ให้เป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วยุโรป
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำ�ให้ขำ�ก่อนคิด
aaaaaaaaa
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

กาญจนา ตั้งชลทิพย์
kanchana.tag@mahidol.ac.th

กลับบ้าน วันสงกรานต์:
สายสัมพันธ์ความเป็นครอบครัว

เคยมีแนวคิดว่า การย้ายถิ่นของคนชนบทเพื่อเข้ามาทำ�งาน
ในเมื อ งเป็ น ความแตกสลายของครอบครั ว ไทย ความเป็ น
ครอบครั ว หายไปเพราะพ่ อ แม่ - ลู ก ต้ อ งแยกกั น อยู่ ค นละทิ ศ
คนละทาง

แต่มีแนวคิดใหม่ที่มองว่า แม้ ไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ความเป็น
ครอบครัวก็ ไม่ได้หายไปไหน พ่อแม่ก็ยังอยู่ ลูกก็ยังอยู่ เพียงแต่
อยู่กันคนละที่เท่านั้น ความเป็นครอบครัวกับการอยู่อาศัยนั้นไม่
เหมือนกัน
ครอบครั ว เป็ น ความผู ก พั น กั น ทั้ ง ทางสายเลื อ ด และ
ภาพ: www.th.pngtree.com
สายสัมพันธ์ แม้จะไม่ได้อาศัยอยูด่ ว้ ยกัน ไม่ได้อยูบ่ า้ นเดียวกัน แต่
ความเป็นครอบครัวนัน้ ยังคงมีอยู่ บนความผูกพันทีม่ ตี อ่ กันและกัน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการได้พูดคุยกัน ทุกๆ วัน หรือทุกๆ
ทางกายและใจ บนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ยังมีต่อกัน อาทิตย์นนั้ ทำ�ให้ ได้รบั รูถ้ งึ สารทุกข์สกุ ดิบของกันและกัน แต่ความ
ปัจจุบัน ในยุคของดิจิทัล สายใยและความผูกพันกันของ ต้องการเห็น หรือสัมผัสกันอย่างตัวเป็นๆ ก็ยังเป็นกลไกสำ�คัญ
ครอบครัวยังคงความเข้มแข็ง เหนียวแน่น จากการติดต่อสื่อสารกัน ที่จะช่วยหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ ความผูกพันของครอบครัว
ผ่านทางวิทยาการสมัยใหม่ ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ หรือแอปพลิเคชัน่ ให้แน่นแฟ้น การกลับบ้านในวันสงกรานต์ หรือเทศกาลที่มี
ต่างๆ ดังตัวอย่าง1 ของลูกวัยทำ�งานทีย่ า้ ยถิน่ ไปทำ�งานไกลบ้าน วันหยุดยาวหลายๆ วันของลูกหลานจึงยังคงความสำ�คัญกับ
ผู้เป็นพ่อแม่ และเป็นวันที่พ่อแม่รอคอย
และโทรกลับบ้านหาพ่อแม่ที่แก่เฒ่าเกือบทุกวัน
“เราก็จะเตรียมซื้อกับข้าวกับปลา เตรียมไว้ ให้ รอเค้ามา”
“โทรมาทุกวัน ก็ถามว่า แม่เป็นไรบ้าง กินข้าวหรือยัง”
(แม่ที่มีลูกย้ายถิ่น-จังหวัดกาญจนบุรี)
(ลูกย้ายถิ่น-จังหวัดกาญจนบุรี)
“กลับบ้านไปที ก็จะอยู่ประมาณ 4-5 วัน ก็จะได้คุย ได้นอน
หรือคนมีลูกเล็กที่ ให้ปู่ย่า-ตายายช่วยเลี้ยงดูให้ที่บ้านเกิด ด้วยกัน” (พ่อแม่ย้ายถิ่น-จังหวัดขอนแก่น)
ก็จะพูดคุยกับลูกผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชั่น
การกลับมาเยี่ยมบ้าน แม้ ในระยะเวลาสั้นๆ ก็ยังเป็นการให้
2
“ใช้ ‘แทงโก้ ’ มันมองเห็นหน้า เค้าก็จะส่องดูแม่ คือ เริ่ม พ่อแม่ได้เห็น ได้พูดคุย ได้กอดตัวจริงๆ ของลูก ปรากฏการณ์รถ
ที่จะคุยกับเรา มีอะไรก็จะเอามาอวด อันนี้ ใครซื้ออะไรให้ ติดยาวหลายสิบกิโลเมตรของถนนสายหลักๆ ทีจ่ ะพาคนไกลบ้าน
ก็จะเอามาอวด ส่วนพี่สาว (ลูกสาวคนโต) ก็จะเริ่มคุย เค้า กลับบ้านในช่วงสงกรานต์ จึงยังคงให้เห็นทุกๆ ปี
โตแล้วก็รู้เรื่อง เค้าก็จะคุยเรื่องของเค้า เรื่องที่ โรงเรียน
นั ก วิ ช าการเริ่ ม มองความเป็ น ครอบครั ว ที่ น อกเหนื อ ไป
เป็นอย่างไร” และมี โทรหากันทุกวัน “ทุกวันก็คือ เหมือนถึง จากการอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกัน เพราะในความเป็น
เวลาสักประมาณสองทุ่ม เหมือนเค้าก็คอยเรา เราก็คอยเค้า ครอบครัว แม้ ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน สมาชิกในครอบครัวยังคง
ได้เวลาก็จะโทรหากันแทงโก้คุยกัน ถ้าเราไม่ โทรไปเค้าก็ ทำ�บทบาทหน้าที่ของตนได้ ยังทำ�หน้าที่เป็นพ่อแม่ของลูก หรือ
จะโทรมาว่า วันนี้พ่อกับแม่ทำ�ไมไม่ โทรไปหาเค้า เป็นอะไร เป็นลูกที่ยังรับผิดชอบดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าทั้งจากเงินส่งกลับ
หรือว่ากลับดึก ถึงเวลาที่เราเลิกงานมาก็จะโทรไปหาเค้า หรือกลับมาดูแลยามพ่อแม่เจ็บป่วย ยังคงความรู้สึกผูกพันกัน
ก็เหมือนรอเรา” (พ่อแม่ย้ายถิ่น-จังหวัดขอนแก่น)
แม้จะอยูห่ า่ งไกลกัน เป็นรูปแบบครอบครัวทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตาม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทาง
1
ตัวอย่างที่นำ�เสนอมาจากการศึกษาเชิงคุณภาพของโครงการวิจัยเรื่อง “The
Impact of Internal Migration on Early Childhood Well-being and เทคโนโลยี เป็นอีกประเด็นหนึ่งของครอบครัวที่ชวนให้คิดตาม
Development: Quantitative and Qualitative Surveys” และโครงการวิจัย และคิดต่อ
เรื่อง “Depression, Disability and Socio-economic Position among
Older Adults ‘Left Behind’ by Out-migration: A Multilevel Study in
Kanchanaburi Province.”
2
แทงโก้ คือ แอปพลิเคชั่นหนึ่งสำ�หรับการพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งสามารถพูดคุยกันในลักษณะวิดี โอคอล เห็นหน้ากันได้
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

อัลไซเมอร์กับผู้สูงวัย

ภาพจาก https://pixabay.com

อัลไซเมอร์ เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำ�งาน
ของสมอง หรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมองซึ่งมักพบในผู้สูงอายุ เกิด
จากโปรตีนชนิดหนึง่ ทีเ่ รียกว่า เบต้า-อะไมลอยด์ (beta-amyloid) ชนิดไม่ละลายน้�ำ
ซึง่ เมื่อไปจับกับเซลล์สมอง จะส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมและฝ่อลง ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการทำ�งานของสมองค่อยๆ ลดลง ผูป้ ว่ ยจะเริม่ มีปญ
ั หาเรื่อง
ความจำ�โดยเฉพาะความจำ�ระยะสั้น จากนั้นจะแพร่กระจายไปสู่สมอง
ส่วนอื่นๆ และส่งผลต่อการเรียนรู้ ความรู้สึกนึกคิด ภาษา และพฤติกรรม
ซึ่งเป็นอาการที่ ใกล้เคียงกับภาวะความจำ�เสื่อมตามธรรมชาติในผู้สูงอายุ
อัลไซเมอร์จึงเป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด
“อายุ” เป็นปัจจัยเสีย่ งทีเ่ พิม่ โอกาสการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ยิง่ อายุมาก
ขึ้นก็มี โอกาสเกิดโรคมากขึ้น จำ�นวนผู้ป่วยอัลไซเมอร์จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนเรามีอายุที่ยืนยาวขึ้น
แม้วา่ อัลไซเมอร์จะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่การเฝ้าระวัง
ก็จะช่วยป้องกัน และลดโอกาสการเป็นโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงทำ�ให้ผปู้ ว่ ยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ รศ.พญ.รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีค�ำ แนะนำ�ดีๆ สำ�หรับผูท้ ที่ �ำ
หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม ดังนี้
1. หาความรู้เรื่องภาวะสมองเสื่อมโดยละเอียด เพื่อจะได้เข้าใจและ
ปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
2. ใส่ใจในการจัดสภาพทีอ่ ยูอ่ าศัยให้เหมาะสม เช่น ติดตัง้ ราวยึดไว้ ใน
ห้องน้ำ�หรือใกล้บันได เพื่อกันผู้สูงอายุลื่นล้ม
3. ให้ความเคารพและให้กำ�ลังใจเสมอๆ แม้ผู้สูงอายุจะมีพฤติกรรม
เหมือนเด็กเล็กๆ เนื่องจากสมองเสื่อม
4. เป็นนักฟังทีด่ ี แม้ผสู้ งู อายุจะพูดซ้�ำ ๆ วนไปวนมาก็ตอ้ งใจเย็น อดทน
ฟังด้วยความเข้าใจ
5. จัดกิจวัตรประจำ�วันให้เป็นเวลา อาทิ กินข้าวเป็นเวลา อาบน้ำ�เป็น
เวลา นอนเป็นเวลา แต่ก็ ไม่ควรเคร่งครัดหรือเข้มงวดจนเกินไป
6. อำ�นวยความสะดวกในการทำ�กิจวัตรต่างๆ เช่น เตรียมเสือ้ ผ้าให้ ใส่
เปิดไฟในห้องน้ำ�ให้
7. หมัน่ สังเกตพฤติกรรม เพราะถ้าสังเกตจนรู้ ใจ การดูแลก็จะง่ายดายขึน้
8. พูดให้ชา้ ลง ออกเสียงให้ชดั เจน ไม่ตะโกนหรือพูดเสียงดัง พยายาม
ใช้ภาษากายร่วมด้วย เช่น สบตา ยิ้มให้
9. ไม่แสดงความโกรธ หรือหงุดหงิดใส่ผสู้ งู อายุ การปลอบและโอบกอด
อย่างนุ่มนวลจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกดีขึ้น
อย่างไรก็ดี เมื่อดูแลคนที่เรารักอย่างดีแล้ว ตัวผู้ดูแลเองจะต้อง
รักษาร่างกายและจิตใจให้สดชื่นและแข็งแรงอยู่เสมอ หาทางผ่อนคลาย
ความเครียดด้วยวิธีต่างๆ เช่น ฟังเพลง สวดมนต์ อ่านหนังสือธรรมะเพื่อ
ช่วยให้จติ ใจผ่องใส มีสติตามอารมณ์ตวั เองได้ทนั ไม่วา่ สถานการณ์จะเป็น
อย่างไร
ที่มา: เขษม์ชัย เสือวรรณศรี. “เข้าใจอัลไซเมอร์ เมื่อสมองเสื่อมไม่ใช่แค่เรื่อง
ความจำ�”.[ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า https://www.bumrungrad.com/
th/health-blog/september-2018/alzheimer-disease (6 มีนาคม 2562)
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ประชากรประชุมกัน

กฤติญา สำ�อางกิจ

krittaya.sam@mahidol.edu

การประชุมวิชาการนานาชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2562

1 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวง
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานระดับชาติอนื่ ๆ และองค์กร
สุขภาพระดับโลก คือ องค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก
องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) องค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ (JICA) มูลนิธริ อ็ กกีเ้ ฟลเลอร์
ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ประจำ�ปี 2562 หัวข้อ “The Political Economy of NCDs:
A Whole of Society Approach” (เศรษฐศาสตร์การเมืองของ
โรคไม่ติดต่อ แนวทางที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม) ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เพื่อเสนอประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่
สำ�คัญซึง่ เป็นประโยชน์แก่นกั วิชาการและผูน้ �ำ ด้านสาธารณสุขทัว่ โลก
ในการนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมฯ
พร้อมทรงฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
เฉียบพลันชนิดไมอีลอยด์ โดย ศาสตราจารย์ นพ.ไบรอัน เจ. ดรูเคอร์
มหาวิทยาลัยการแพทย์และวิทยาศาสตร์แห่งโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
หนึ่งในผู้ที่ ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำ�ปี
2561 สาขาการแพทย์ จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ซึ่งจัด
แสดงพระราชประวั ติ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นการแพทย์ แ ละ
การสาธารณสุขที่ทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่วงการการแพทย์
และการสาธารณสุขไทย
aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดู
ได้จาก www.ipsr.mahidol.ac.th

ครั้งที่ 1035 “Social Resources for Migrant Single Mothers
under Absence of Comprehensive Settlement Policies in Japan:
Discourse of Thai Women in Transnational Families” Hisano
Niikura, 6 ก.พ. 62
ครั้งที่ 1036 “Successful Aging in Thailand: A Comparison
of Rowe and Kahn’s Model among Three Different Age
Groups”Alongkorn Pekalee, 6 ก.พ. 62
ครั้งที่ 1037 “ความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุไทย: เปรียบเทียบ
วิธีวัด 2 แบบ” ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 13 ก.พ. 62
ครั้งที่ 1038 “Cost of Raising a Child in Thailand: An Analysis
from Intergenerational Transfer Study” Chalermpol Chamchan,
Suporn Jaratsit, and Nutnicha Loyfah, 27 ก.พ. 62
ครั้งที่ 1039 “The Impact of Transnational Labor Migration on
Mental Health of Left-behind Family: Care Drain and Care Chain
Situation in Thailand” Benjamas Penboon, 13 มี.ค. 62
ครั้งที่ 1040 “Climate Change, International Migration, and
Translocal Resilience in Thailand” Simon A. Peth, 20 มี.ค. 62
ครั้งที่ 1041 “การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบสร้ า งทฤษฎี จ ากข้ อ มู ล
(Grounded Theory Research)” ชาย โพธิสิตา, 27 มี.ค. 62
aaaaaaaaa
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

สาธารณสุขมูลฐาน: พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

คนร้อยปีฝากบอกต่อเด็กรุ่นใหม่:
ต้องทำ�งานจึงจะมีอายุยืนยาว

เป็ น รายงานการวิ จั ย ชิ้ น แรกของประเทศไทย ที่ เ สนอแนวคิ ด
สาธารณสุ ข มู ล ฐานที่ ส ามารถนำ � มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในเรื อ นจำ �  หรื อ
ทัณฑสถานได้ การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์ 2 ข้อคือ (1) เพื่อสำ�รวจข้อมูล
พืน้ ฐานเกีย่ วกับการดำ�เนินงานสาธารณสุขมูลฐานของทัณฑสถานหญิง
และแดนหญิงที่มีอยู่ ในเรือนจำ�ทั่วประเทศ และ (2) เพื่อศึกษาการ
เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานของผู้ต้องขังหญิง

แม้วา่ จะเลยวัยทำ�งานไปแล้วถึงสีส่ บิ ปี แต่ศตวรรษิกชนคนร้อยปี
ท่านนี้ ยังคงเห็นความสำ�คัญของการทำ�งาน คุณยายทวดพิตต์
(Leroy Pitt) เป็นคนร้อยปีในประเทศบาร์เบโดส (Barbados) ที่
ตั้งอยู่ ในมหาสมุทรแอตแลนติกฝั่งตะวันตก ได้ ให้สัมภาษณ์กับ
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อต้องการทีจ่ ะบอกต่อกับคนรุน่ ใหม่วา่ เคล็ดลับ
ที่ทำ�ให้มีอายุยืนยาวถึงหนึ่งร้อยปีคือ “ยังทำ�งานอย่างไม่มีวัน
เหน็ดเหนื่อยตลอดชีวิต” เมื่อยังสาวคุณยายทวดพิตต์มีอาชีพเป็น
เกษตรกร และปัจจุบันก็ยังทำ�และขายพรมปูพื้น เพื่อให้ตัวเองยัง
คงทำ�งาน และหากมีอะไรทีต่ อ้ งทำ�ทีบ่ า้ นก็จะช่วยทำ� ไม่นงั่ อยูเ่ ฉยๆ
ชอบทำ�เองทุกอย่างที่
ทำ�ได้ และนี่คือเคล็ด
ลับทีค่ ณ
ุ ยายทวดพิตต์
อยากส่งต่อให้กับคน
รุ่นใหม่ เพื่อต้องการ
ให้ ค นหนุ่ ม สาวไปหา
งานทำ �  จะได้ มี อ ายุ
ยืนยาวถึงร้อยปี

ผู้ที่สนใจ สามารถ download ได้ที่: http://www.ipsr.mahidol.
ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-563.pdf

https://barbadostodaybb/2019/01/05/go-and-look-for-employmentcentenarian-tells-youth/
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สาธารณสุขมูลฐาน: พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง โดย กฤตยา
อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ

สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

คนไทยเสียชีวิต 2 คนใน 1 ชั่วโมง จากอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงสงกรานต์
“ประเทศไทยติดอันดับต้นๆ ของโลกที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน”

จากการรวบรวมสถิติ ในปี 2556-2560 พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุบนท้องถนนเฉลี่ยปีละ 15,116 คน และเฉพาะในช่วง
สงกรานต์ 7 วันอันตราย มีคนเสียชีวิตเฉลี่ย 368 คน คิดเป็นชั่วโมงละกว่า 2 คนทีเดียว ซึ่งจะว่าไปแล้ว การตายลักษณะนี้สามารถ
ป้องกันได้ แต่จำ�นวนการตายกลับเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการรณรงค์และหาทางป้องกันก็ตาม (จาก 321 คนในปี 2556 เป็น 322 คนใน
ปี 2557 จากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 364 คนในปี 2558 และ 442 คนในปี 2559 และกลับลดลงเหลือ 390 คนในปี 2560)

ข้อมูล: สถิติสาธารณสุขรายปี 2556-2560 ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน สำ�นักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 2556-2560
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ข่าวสถาบันฯ

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับโลก
ทีส่ รรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c 17-18 ม.ค. 62 รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ ประชุม Honoring the Intellectual Legacy of Professor
Herman Gray ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา c 23 ม.ค.-2 ก.พ. 62 ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ประชุม Health
Transitions among Thai Adult Population ณ ประเทศญีป่ นุ่ c 24 ม.ค. 62 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ

รักษาการแทนอธิการบดี และคณะ ติดตามผลการดำ�เนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ปีงบประมาณ 2562 ณ สถาบันฯ c 25-27 ม.ค. 62 ผศ.ดร.มาร์ก เฟิลแคร์ อ.ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์
และคณะ ร่วมคัดเลือกผู้สมัครเรียน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา c 28 ม.ค. 62 Prof. Dr. Mohammad
Naim Azimi และคณะ มหาวิทยาลัยคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน ประชุมความร่วมมือจัดตั้งสาขาวิชา
ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาบูล ณ สถาบันฯ c 30 ม.ค. 62 Prof. Dr. MJ Hwang และ
คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยโคเรีย สาธารณรัฐเกาหลี จัดสัมมนาร่วมกับนักศึกษาของสถาบันฯ รูป 1
c 31 ม.ค. 62 ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ ร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดศิลปกรรม
นานาชาติ ประจำ�ปี 2562 หัวข้อ “Building Blocks of Healthy Lifestyle” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ c 1 ก.พ. 62 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ ต้อนรับคณะ กฟผ. ประชุม
หารือแนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันองค์กรของคนทำ�งาน กฟผ.
c 1-5 ก.พ. 62 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ และคณะ ร่วมคัดเลือกผู้สมัครเรียน
ณ ประเทศอินโดนีเซีย c 1-3 ก.พ. 62 อ.ดร.ดุสติ า พึง่ สำ�ราญ ประชุม Genderification in Immigration
Policy and Social Integration Policy และเสนองาน “Migration of Western-Thai Homosexual
Relationships” ณ ประเทศญี่ปุ่น c 6 ก.พ. 62 รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ และคณะ ต้อนรับ Hisano
Niikura จาก Ferris University ประเทศญีป่ นุ่ และนำ�เสนอผลงานวิจยั c 8 ก.พ. 62 ผศ.ดร.อุมาภรณ์
ภั ท รวาณิ ช ย์ ต้ อ นรั บ คณะดู ง านโปรแกรมสารบรรณอั จ ฉริ ย ะ จากสถาบั น พั ฒ นาสุ ข ภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล รูป 2 c 11 ก.พ. 62 สถาบันฯ มอบคอมพิวเตอร์ ให้กบั โรงเรียนบ้านหัวฝาย จ.เชียงราย
c 12 ก.พ. 62 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ และคณะ จัดประชุม “นโยบายเพื่อสร้างเสริม
ความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย” ณ โรงแรมเมอร์เคียว กทม. c 14 ก.พ. 62 โครงการ
การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน จัดประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
แห่งความสุข ณ โรงแรมเอตัส กทม. รูป 3 c 15 ก.พ. 62 สถาบันฯ มอบคอมพิวเตอร์ ให้กับศูนย์เทศบาล
นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อการดำ�รงชีวิตอิสระของคนพิการ จ.ชลบุรี c 21-22 ก.พ. 62 นายปัญญา
ชูเลิศ และคณะ ร่วมสัมมนาโครงการ Active Child Program (ACP) ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์
c 28 ก.พ. 62 สถาบันฯ ต้อนรับ ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสนิ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (INT) มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ในกิจกรรม Road Show: แนวทางเกี่ยวกับการรับทำ�วิจัย
และบริการทางวิชาการ c 1 มี.ค. 62 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะ ประชุมบันทึกข้อตกลงกิจกรรม
ทางกาย-Performance Agreement: Physical Activity (PA: PA) ภายใต้ โครงการ IPSR Million Challenges
ณ สถาบันฯ c 1 มี.ค. 62 สถาบันฯ ร่วมพิธวี างพานพุม่ ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรม
ราชชนก เนื่องในงาน “50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” c 2 มี.ค. 62 ผศ.ดร.ภูเบศร์
สมุทรจักร อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำ�ราญ และคณะ ร่วมคัดเลือกผู้สมัครเรียน ณ ประเทศเนปาล c 2 มี.ค. 62
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ และคณะ แสดงความยินดีกับ Dr. Nyi Nyi ได้รับคัดเลือกเป็น
ศิษย์เก่าดีเด่น ในโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล รูป 4
c 4-14 มี.ค. 62 น.ส.สุภรต์ จรัสสิทธิ์ ร่วมประชุมและบรรยาย SAKURA Exchange Program in
Science, Collaborative Research and Education on Global Health ณ ประเทศญีป่ นุ่ c 7 มี.ค. 62
สถาบันฯ ต้อนรับ คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำ�นวยการสำ�นักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
สสส. และคณะ ประชุม IPSR Research Forum ครัง้ ที่ 2 c 8 มี.ค. 62 ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการเพื่อยุตคิ วามรุนแรงต่อผูห้ ญิง เรื่อง “เราจะไม่เงียบอีกต่อไป” ณ มหาวิทยาลัย
มหิดล c 8 มี.ค. 62 สถาบันฯ ร่วมเดินขบวนพาเหรดพิธเี ปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำ�ปีงบประมาณ
2562 “มหิดลเกมส์” c 8 มี.ค. 62 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
จัดอบรมจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 6 ณ สถาบันฯ c 8-10 มี.ค. 62 อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำ�ราญ Dr.Wakako
Takeda และ นางกรณิฐา ศริ ร่วมคัดเลือกผูส้ มัครเรียน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา c 13 มี.ค. 62
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และคณะนักศึกษา ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญีป่ นุ่ ภายใต้
โครงการแลกเปลี่ยน MUIPSR – Hokkaido University โดยมี อ.ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์ บรรยาย
หัวข้อ “Population andEnvironment” c 14-15 มี.ค. 62 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ และ
รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ ประชุมสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและการวิจัย ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
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