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คือ การให้เงินช่วยเหลือบุตร (baby bonus) ให้กบั ท่านสองครัง้ และ
ต่อมาได้มีโอกาสให้รายละเอียดแนวคิดนีก้ บั ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ
ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ซึ่งท่านได้วิเคราะห์และ
พิ จ ารณาการนำ � นโยบายการให้ เ งิ น ช่วยเหลือบุตรไปพิ จ ารณาสู่
การปฏิบัติ ด้วยการทำ�เป็นโครงการนำ�ร่องก่อนเพื่อดำ�เนินการไปสู่
การสร้างนโยบาย และในทีส่ ดุ “การมีลกู เพื่อชาติ” ซึง่ นายกรัฐมนตรี
เป็นผู้กล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ก็เกิดขึ้น
ถึงแม้ว่าจะเป็นการประกาศอย่างไม่เป็นทางการมากนัก แต่ก็นับ
เป็นประวัติศาสตร์ 45 ปี ของจุดเปลี่ยนด้านนโยบายประชากรของ
ประเทศจากนโยบายควบคุมการเกิด (anti-natalist policy) ตั้งแต่
“การให้เบี้ยสร้างชาติดังกล่าวยังเป็นการให้เกียรติและความเชื่อใจกับ
ปี 2513 มาสู่นโยบายประชากรทีส่งเสริมการเกิด (pro-natalist
มารดา ให้ความไว้วางใจกับประชากรทุกชนชัน้ เป็นการพัฒนาสตรี การส่งเสริม
policy) ทีช่ ดั เจนและสำ�คัญมาก ถือเป็นการเปลีย่ นผ่านที่ยิ่งใหญ่ของ
สิทธิและศักดิศ์ รีสตรีและสิทธิเด็ก การเสริมสร้างขบวนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การลดปัญหาสัดส่วนประชากรสูงอายุ และส่งเสริมนโยบายคุณภาพประชากร
“ความมั่นคงทางประชากร” ของประเทศไทย น่าชื่นชมอย่าง
ในที่สุด แม้แต่หลินปิงและมารดาคือหลินฮุ่ย เรายังให้ความรักความเอาใจใส่
ยิ่งที่ โครงการนี้นำ�ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว โดยกระทรวง
ทุกย่างก้าว โดยประชาชนทัง้ ประเทศเฝ้าดูและทะนุถนอมทุกๆ อิรยิ าบถ ตัง้ แต่
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เ มื่ อ ปลายปี 2558
ช่วยให้ตงั้ ครรภ์จนเติบโตมาได้ ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราจะให้ความรักความสำ�คัญอย่าง
นั้นเอง และเมื่อเริ่มดำ�เนินการตามโครงการดังกล่าวนี้ รองนายกฯ
เป็นรูปธรรมกับมารดาและบุตรของคนไทยและของคนในประเทศไทยทุกคน
โดยไม่ค�ำ นึงถึงเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมใดๆ
ได้วางแนวการดำ�เนินการให้ควบคู่ไปกับโครงการการป้องกันการ
ซึ่งในโลกปัจจุบันทุกคนมีสิทธิและสามารถพัฒนาศักยภาพได้ทันกันหมด และ
ตัง้ ครรภ์ที่ ไม่พร้อม โดยเฉพาะในประชากรวัยรุน่ เพื่อให้เกิดนโยบาย
มีส่วนสร้างชาติด้วยกันทุกคน” (อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ “ประชากรและ
ที่ครบวงจร ในขณะนั้นสังคมไทยส่วนหนึ่งยังมีอคติในเรื่องการเกิด
การพัฒนา” ปีที่ 30 ฉบับที่ 3, 2553)
ที่มาจากประชากรที่ ไม่พร้อมหรือมีเศรษฐานะที่ “อาจมีปัญหา”
เมื่อปี 2557 ศาสตราจารย์ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อดีตรัฐมนตรี ซึ่ ง ในตอนนั้ น เป็ น อุ ป สรรคสำ � คั ญ ของนโยบาย baby bonus
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงที่ยังดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี เป็นอย่างยิง่ ตามทีผ่ เู้ ขียนได้เขียนไว้ ใน “ประชากรและการพัฒนา”
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านได้มาเยี่ยมทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย อีกครั้ง ในปี 2558 เพื่อรณรงค์ต่อต้านอคติดังกล่าวนี้
เพื่อรับความเห็นและข้อฝากประเด็นเชิงนโยบายด้านสาธารณสุข
ในที่สุดรัฐบาลโดยการมองเห็นผลดีที่ยาวไกล โดยมีนโยบาย
ของประเทศ ในคราวนั้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดย
ประชากร
20 ปี จากสำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำ�นวยการฯ และผู้เขียนใน
ฐานะที่ปรึกษาสถาบันฯ ได้มี โอกาสเสนอนโยบายประชากรที่ส�ำ คัญ แห่งชาติิ คู่ขนานไปกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนการได้รับ
ความช่วยเหลือทางวิชาการจากหลายหน่วยงานเช่ น กระทรวง
สาธารณสุข UNICEF และ TDRI นโยบายเงินช่วยเหลือบุตร
จึงได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องจนทุกวันนี้ ในขณะ
เดียวกัน พ.ร.บ. อนามัยการเจริญพันธุ์ และ พ.ร.บ. ป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น ก็ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งสมบู ร ณ์ และ
จากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อแก้ ไขปัญหานี้ ปัจจุบันปัญหา
การตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นได้บรรเทาไปมาก ปัญหาดังกล่าวจะมีเหลือ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น เฉพาะพื้ น ที่ เ ท่ า นั้ น มิ ไ ด้ เ ป็ น ปั ญ หากระจายไปทั่ ว
ทัง้ ประเทศ เป็นสิง่ น่าชื่นชมกับรัฐบาลเป็นอย่างยิง่ ทีป่ จั จุบนั โครงการ
เงินช่วยเหลือบุตรมีแนวโน้มจะสามารถตั้งงบประมาณได้เพียงพอ
เช่นสำ�หรับปี 2564 อาจได้มากถึง 14,500 ล้านบาท แม้ว่าจะไม่ได้
เป็น universal coverage แต่กข็ ยายฐานรายได้ของผูท้ ี่จะได้รบั เงิน
ช่วยเหลือบุตรภายใต้นโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ และได้ขยายจำ�นวนปี
ภาพจาก: www.freepik.com
ใน “ประชากรและการพัฒนา” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม
2553 จะครบรอบสิบปีแล้วที่ผู้เขียนได้รณรงค์นโยบายส่งเสริมการ
มีบุตรเพิ่มในสังคมไทย จากปัญหาการลดลงของอัตราเกิดของ
ประเทศอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดวิกฤต รูปแบบหนึ่งคือ baby bonus
หรือเงินช่วยเหลือบุตร ซึง่ ผูเ้ ขียนได้เรียกในตอนนัน้ ว่า “เบีย้ สร้างชาติ”
ได้เสนอไว้เดือนละ 500 บาท ให้แก่เด็กทุกคนตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์
จนอายุครบ 5 ปี เมื่อรัฐทำ�ไปได้ครบ 5 ปี จะต้องตั้งงบประมาณปี
ละ 18,000 ล้านบาท สำ�หรับการสร้างชาติที่จะคืนผลระยะยาวให้
กับประเทศอย่างมากมาย ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่า

ออกไปเป็น 6 ปีอย่างสมควรยิ่ง แม้ว่าเงินช่วยเหลือบุตรเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งเท่านั้นในการส่งเสริมการเกิด แต่ได้ช่วยทำ�ให้ทัศนคติที่ดี
ต่อการสร้างคนรุ่นใหม่ให้แก่ประเทศมีความชัดเจน และเกิดความ
เห็นพ้องต้องกันในสังคมอย่างดียงิ่ ถือได้วา่ เป็นการให้ความสำ�คัญ
กั บ ประชากรอนาคตรุ่ น ใหม่ โดยไม่ คำ � นึ ง ถึ ง เศรษฐานะใดๆ
ในสังคม และเป็นการสร้าง “ความมัน่ คงทางประชากร” ในอนาคต
ของประเทศอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม การตอบโต้ทางประชากรต่อการลดลงของ
ประชากรนั้นจะทำ � ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การเกิ ด เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
ไม่สามารถทำ� ได้ทันการเสีย ทั้งหมด เพราะปัจจัย พื้นฐานและ
สถานภาพทางสังคมของประเทศจำ�เป็นต้องมีความมัน่ คงและมัง่ คัง่
มากกว่านี้ การตอบโต้ทางประชากร ตามทฤษฎี Multiphasic
Response Theory ของ Davis ใน ค.ศ. 1963 ที่ใช้เป็นทฤษฎี
ในการตอบโต้การเพิม่ ประชากรอย่างรวดเร็วมาในอดีต สามารถนำ�
มาใช้กบั สมัยปัจจุบนั เพื่อตอบโต้กบั ประชากรทีล่ ดลงอย่างรวดเร็ว
ได้ดว้ ยเช่นกัน การตอบโต้หลายด้านไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ การส่งเสริม
การเกิดดังกล่าวมาแล้ว การนำ�เข้าประชากรและแรงงานจาก
ต่างประเทศ (replacement migration) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างพลิกโฉมแห่งยุคประเทศไทย 4.0 การเลื่อนการเกษียณอายุให้สงู ขึน้
นโยบาย active ageing หรือการสร้างสังคมเศรษฐกิจอายุรวัฒน์
(longevity economy society) การลดภาวะการตายจากอุบตั เิ หตุ
และสาเหตุที่แก้ ไขได้ การใช้เครื่องจักรกล และสมองกลทดแทน
แรงงาน นโยบายการให้สญ
ั ชาติกบั บุตรของแรงงานต่างชาติทเี่ กิด
ในประเทศ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ inclusive โดยรวมกลุ่ม
ประชากรด้อยโอกาสต่างๆ รวมทั้งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้พัฒนาตนเป็นผู้ผลิตและมีความยั่งยืนได้ด้วยตัวเอง ตลอดจน
การลดช่องว่างทางเศรษฐกิจโดยตั้งเป้าไปที่ครัวเรือนที่รายได้
ต่ำ�ที่สุด 40% ของประเทศ (B40) รวมความแล้วก็คือการเปลี่ยน
เป้ า หมายจาก “ปริ ม าณ” ของประชากรมาสู่ ก ารลงทุ น เพื่ อ
“คุณภาพ” ของประชากรทุกกลุ่ม

นโยบายตอบโต้ที่กล่าวมาแล้ว ส่วนใหญ่เป็นนโยบายทาง
เศรษฐกิจ และสังคม หรือสาธารณสุข ซึ่งจำ�เป็นต้องดำ�เนินไป
อยู่แล้ว แต่ ในฐานะนักประชากร ผู้เขียนขอให้ความสำ�คัญกับ
replacement migration ซึ่งเป็นแนวทางด้านประชากรล้วนๆ
จากการคาดประมาณประชากรไทยในอนาคต ในการศึ ก ษา
ประชากรที่เหมาะสมโดย ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.ปราโมทย์
ประสาทกุล และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน พบว่า
อีกประมาณ 50-70 ปี ประชากรไทยจะลดลงเรื่อยๆ และจะเหลือ
เพียงครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 33 ล้านคนเท่านั้น ถ้าเราต้องการ
ให้ประเทศไทยมีประชากรสัก 40 ล้านคน ในอีก 70 ปี ข้างหน้า
เราจำ�เป็นจะต้องให้สญ
ั ชาติไทยกับชาวต่างชาติ ประมาณ 7 ล้านคน
ถ้าจะเริ่มคิดถึงจำ�นวนตั้งแต่ตอนนี้ คือ ปีละ 100,000 คน ซึ่งวิธี
การนำ�เข้า การคัดสรรและการให้สญ
ั ชาติมหี ลายวิธแี ละหลายระบบ
ขึ้นอยู่กับทัศนคติและความต้องการอันหลากหลายของคนในชาติ
กลุ่มต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ตลอดจน
ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์การปกครองในประเทศ ความเป็นประชาธิปไตย
และการกระจายอำ�นาจ ซึ่งจะต้องทำ�การศึกษาสถานการณ์อย่าง
จริงจังต่อไป จากตัวอย่างในหลายประเทศที่มีหน่วยงานด้านนี้
โดยตรงในระดับกระทรวง ประเทศไทยก็ควรจะมีหน่วยงานระดับสูง
เช่นนีเ้ พื่อประสานงานด้านความมัน่ คง การปกครอง การต่างประเทศ
แรงงาน อุตสาหกรรม การพัฒนาเมือง การสาธารณสุขการพัฒนา
สั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ตลอดจนการจั ด การด้ า น
วัฒนธรรม เข้าด้วยกัน เพื่อดูแลเรื่อง “ความมั่นคงทางประชากร”
ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับขนาด โครงสร้าง และการกระจายตัว
ของประชากร ซึ่งมีความสำ�คัญอย่างยิ่งในระยะยาว และเพื่อ
รองรับสถานการณ์ ในประเทศไทยในอนาคตอีก 70 ปีข้างหน้า

กองหินโลซิน

aaaaaaaaa

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th
กองหิ น โลซิ น อยู่ ท างใต้ ข องประเทศไทยติ ด กั บ น่ า นน้ำ �
แต่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีข่าวน่าตกใจเมื่อเพื่อนของ
ไทย-มาเลเซีย ที่นี่มีประภาคารเล็กๆ อยู่ 1 หลัง ถูกสร้างขึ้นเพื่อ ผู้เขียนไปดำ�น้�ำ ทีน่ น่ั กลับมาเล่าให้ฟงั ว่าตอนนีท้ ่ีโลซินไม่มที งุ่ ปะการัง
ให้มีสถานะเป็นเกาะ และเป็นการรักษาอาณาเขตของน่านน้ำ�ทะเล เขากวางทีข่ นึ้ อยูอ่ ย่างหนาแน่นอีกแล้ว ไม่เจอสัตว์น�้ำ แบบทีเ่ คยพบเจอ
ไทยด้วย ที่นี่ ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป แต่เป็นจุดดำ�น้ำ�ลึกสำ�คัญ ความเสื่อมถอยเหล่านีม้ ไิ ด้เป็นผลมาจากการท่องเทีย่ ว แต่จากการทำ�
จุดหนึ่งในประเทศไทย ต้องออกเดินทางจากท่าเรือที่จังหวัดสงขลา ประมงแบบการใช้ระเบิด ทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรใต้
ใช้ เ วลาเดิ น ทางในเรื อสำ�หรับนักท่องเที่ยวทางทะเลที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ท้องทะเลอย่างยากที่จะกลับมาฟื้นฟูในเร็ววัน แม้ผู้เขียนจะได้เคย
ข้างแรมบนเรือ (liveaboard boat) เป็นเวลามากกว่า 10 ชั่วโมง
ดำ�น้ำ�ที่กองหินอันสวยงามแห่งนี้แล้ว แต่ก็รู้สึกเศร้าใจและเสียดาย
ที่คนรุ่นหลังจะไม่ได้เห็นภาพความงามนั้น หากยังคงมีการทำ�ประมง
ทรัพยากรใต้ท้องทะเลของที่นี่มีความสมบูรณ์มาก เนื่องจากอยู่ ที่ทำ�ลายล้างเช่นนี้เกิดขึ้น ก็คงจะเป็นไปได้ยากที่จะกลับมาเป็น
ไกลจากชายฝั่ง จึงไม่ถูกรบกวนจากการท่องเที่ยวมากนัก ผู้เขียนได้ เหมือนเดิม
ไปดำ � น้ำ � แบบสกู บ้ า (scuba diving) ที่ ก องหิ น โลซิ น ครั้ ง หนึ่ ง
เมื่อปีกอ่ น พบปะการังเขากวางหนาแน่น บ่งบอกว่าความอุดมสมบูรณ์น้ี
อย่าปล่อยให้ประภาคารแห่งเกาะโลซินต้องอยูอ่ ย่างเดียวดาย
ถูกสะสมมาเป็นเวลาหลายสิบปี หัวหน้ากลุ่มดำ�น้ำ�  (dive leader) ในท้องทะเลอันเวิ้งว้างนี้เลย    aaaaaaaaa
เล่าว่าช่วงนัน้ เป็นช่วงฤดูกาลผสมพันธุข์ องปลากะมง ตัวผูจ้ ะเปลีย่ นสี
จากสีเงินเป็นสีด� 
ำ ว่ายน้�ำ เคียงข้างตัวเมียทีย่ งั เป็นสีเงินอยู่ เกีย้ วพาราสีกนั
เป็นคู่ๆ เป็นภาพโรแมนติกที่ธรรมชาติใต้ท้องทะเลต้อนรับผู้มาเยือน
ก่อนจะขึ้นจากน้ำ�  ผู้เขียนเห็นปลาลายจุดตัวใหญ่ที่หางตาข้างซ้าย
หันไปจึงพบว่าเป็นพี่ฉลามวาฬตัวใหญ่ ใจดีกำ�ลังว่ายเข้ามาหากลุ่ม
นักดำ�น้� 
ำ ผูเ้ ขียนตื่นเต้นดีใจมาก แม้พฉ่ี ลามวาฬว่ายเข้ามาหาพวกเรา
เพียงครูเ่ ดียวก่อนจะว่ายน้�ำ จากไป แต่กค็ มุ้ ค่ากับการเดินทางข้ามน้�ำ
ข้ามทะเลมาที่นี่แล้ว
ประภาคารบนเกาะโลซิน ภาพโดย รีนา ต๊ะดี
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

อินโดนีเซียเร่งนโยบายย้ายเมืองหลวงเพื่อคุณภาพชีวิต

ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนต่างกำ�ลังเผชิญประเด็น
ท้ า ทายเสถี ย รภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน เช่ น ปั ญ หา
ผูอ้ พยพโรฮิงญาในเมียนมา มาตรการคุมเข้มขยะพลาสติกนำ�เข้าใน
มาเลเซีย การจัดตัง้ รัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตัง้ ของประเทศไทย
การพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานในลาวด้วยงบเงินกู้จากจีน และ
นโยบายย้ายเมืองหลวงของอินโดนีเซีย เป็นต้น บทความนี้ขอยก
กรณีศึกษาของประเทศอินโดนี เ ซี ย เทีย บเคี ย งกับ ประเทศไทย
เพื่อร่วมฝันการย้ายเมืองหลวงที่เคยเป็นประเด็นมานานให้เป็น
จริงได้บ้าง
ประธานาธิบดีซูการ์ โน เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการย้ายเมืองหลวง
ตั้ ง แต่ ปี 1950 และประธานาธิ บ ดี โจโกวี วิ โ ดโดมาสานต่ อ
เจตนารมณ์ แม้ ว่ า ยั ง ไม่ ไ ด้ กำ � หนดพื้ น ที่ ชั ด เจนสำ � หรั บ การตั้ ง
เมืองหลวงแห่งใหม่ แต่เดินหน้าลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจเมือง Palankaraya
เมืองหลวงของ Central Kalimantan ที่ประธานาธิบดีซูการ์ โน
เคยเลือกไว้ เมืองนีอ้ ยูห่ า่ งจากกรุงจาการ์ตาประมาณ 1,400 กิโลเมตร
ต้องใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที มีประชากรประมาณ
380,000 คน มีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ เช่น ไม่ใช่เป็นพื้นที่
วงแหวนไฟ และปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟเมื่อเทียบกับ
พื้นที่อื่นๆ เหตุที่ประธานาธิบดี โจโกวี ให้ความสำ�คัญเรื่องนี้เป็น
พิเศษเพราะทำ�ตามสัญญาเรื่องยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ช่วงหาเสียงการเลือกตั้งประธานาธิบดีและได้รับชัยชนะอีกเป็น
สมัยที่สอง แม้ว่าการย้ายเมืองหลวงจะเป็นนโยบายระยะยาวและ
ใช้งบประมาณมหาศาล ไม่ง่ายที่จะเตรียมรับการย้ายโครงสร้าง
เชิงเศรษฐกิจและการบริหารประเทศไปที่แห่งใหม่ คาดว่าจะใช้
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ใช้งบประมาณมหาศาล 23-33 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ สำ�หรับการพัฒนาพื้นที่และสร้างโครงสร้างพื้นฐานใน
เมืองหลวงแห่งใหม่

เฉลีย่ 25 เซนติเมตร ต่อปี คาดการณ์วา่ ในปี 2030 พืน้ ทีร่ าว 40%
ของกรุงจาการ์ตาจะอยู่ต่ำ�กว่าระดับน้ำ�ทะเล 4.27 เมตร
สาเหตุ ห ลั ก ที่ เ ป็ น ปั ญ หาการระบายน้ำ � คื อ พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่
มีสิ่งก่อสร้างและการสร้างถนน ซึ่งเป็นปัญหาหลักเพราะพื้นที่
ซับน้�ำ ลดลง ในขณะทีก่ ารบุกรุกป่าชายเลนเขตชานเมืองเพื่อสร้าง
ที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราวของชุมชนแออัดที่ขาดระบบกำ�จัดขยะ
จากครัวเรือน รวมทั้งการสร้างอาคารสูง นอกจากนี้ยังเป็นที่รวม
ของแม่น้ำ�หลัก 13 สายที่มีวัชพืชและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ล้วนมีผลต่อ
การระบายน้ำ�โดยเฉพาะหน้าฝน
การแก้ปัญหาเท่าที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ ไขสถานการณ์ ให้
ดีขึ้นได้ แต่กลับเป็นการซ้ำ�เติมความทุกข์ยากของผู้ยากไร้เพราะ
รัฐบาลใช้วิธีไล่รื้อหรือเวนคืนที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชากร
ระดับล่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานย้ายถิ่นจากเกาะสุมาตราและ
เกาะกาลิมันตันที่ ได้รับผลกระทบจากความต้องการพื้นที่เพื่อทำ�
ไร่ยาสูบและการเปิดหน้าดินทำ�เหมืองถ่านหินสำ�หรับนักลงทุน
รายใหญ่ที่ ได้รับสัมปทาน ดังนั้นแรงงานไร้ฝีมือจำ�เป็นต้องอพยพ
เข้าเมืองหลวงเพื่อหางานทำ�

ปัญหาน้ำ�ท่วมช่วงฤดูฝนในกรุงจาการ์ตา
ภาพจาก: https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/21/world/
asia/jakarta-sinking-climate.html

ประธานาธิบดี โจโกวี วิโดโด เร่งสานต่อการย้ายเมืองหลวง
ภาพจาก: www.asianews.it/news-en/Jakarta-will-no-longer-be-thecapital-of-Indonesia-46880.html

ปัจจุบนั กรุงจาการ์ตา มีพนื้ ที่ ประมาณ 6,392 ตารางกิโลเมตร
มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน เป็นเมืองหลวงอันดับที่ 3 ของโลก
ทีเ่ ผชิญปัญหาความหนาแน่นการจราจร และครองอันดับหนึง่ ด้าน
ปัญหามลภาวะในกลุม่ ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ผลกระทบ
ดังกล่าวมีมูลค่าถึง 6.8 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี ปัญหาการทรุดตัว
ของพืน้ ดินในกรุงจาการ์ตาอยู่ในระดับวิกฤต เนื่องจากปริมาณการ
สูบน้ำ�ใต้ดินเพื่อการบริโภค/อุปโภคสำ�หรับประชากรราว 3.5 ล้าน
คนทีอ่ าศัยอยู่ในเขตศูนย์กลางของกรุงจาการ์ตา ทีแ่ ผ่นดินทรุดตัว

การย้ายเมืองหลวงกำ�ลังเป็นทีว่ พิ ากย์ เรียกร้องให้รฐั บาลศึกษา
อย่างรอบด้านถึงผลดีผลเสียจากกรณีศกึ ษาของ เมียนมาและมาเลเซีย
ในกรณีของมาเลเซียย้ายเมืองหลวงจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ไปที่
เมืองปุตราจายาเมื่อปี 1950 มีระยะทางเพียง 45 กิโลเมตร จาก
กรุงกัวลาลัมเปอร์และเป็นการย้ายเฉพาะศูนย์กลางการบริหาร
และประสบความสำ�เร็จในการบริหารจัดการ หากเปรียบเทียบ
กั บ เมี ย นมา ย้ า ยเมื อ งหลวงไปที่ เ มื อ งเนปิ ด อว์ เมื่ อ ปี 2005
ซึ่งกลายเป็นเมืองผีหลอกไม่ดึงดูดให้คนย้ายไปตั้งถิ่นฐาน รวมทั้ง
นักท่องเที่ยว เพราะใช้หลักการย้ายเมืองหลวงแบบรวมศูนย์กลาง
การบริหาร ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ การค้า-บริการ แต่ขาด
สาธารณูปโภคที่จำ�เป็นหลายอย่าง เจ้าหน้าที่ภาครัฐไปปฏิบัติงาน
ในวันทำ�งาน และยอมเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางกลับ
กรุ ง ย่ า งกุ้ ง ระหว่ า งวั น หยุ ด แม้ แ ต่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ ชาว
ต่างประเทศต้องการบินกลับย่างกุ้งทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ
ลองคิดทีเล่นทีจริงว่าเราพร้อมย้าย”กรุงเทพฯ” ไปทีอ่ นื่ หรือไม่
aaaaaaaaa
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

จรัมพร โห้ลำ�ยอง

charamporn.hol@mahidol.ac.th

ปลาดุกในที่ทำ�งาน
ทุกองค์กรจำ�เป็นต้องมีปลาดุก โดยเฉพาะองค์กรทีม่ งุ่ หวัง
ความยั่งยืนควรเริ่มสร้างปลาดุกน้ำ�ดีตั้งแต่วันนี้

ในประเทศไทยมีคนทำ�งานที่ ไม่มีความสุขสูงถึงร้อยละ 10 และ
ร้อยละ 4 ทำ�งานอย่างไม่มีเป้าหมาย ซึ่งความอ่อนแรงนี้จะ
ส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำ�งานและความสำ�เร็จขององค์กร
อย่างแน่นอน
ในความจริงแล้วคนที่เราไม่ชอบอาจมีพลังงานบางอย่าง
ผลักดันให้เรามุง่ มัน่ ทำ�งาน จะด้วยความต้องการเอาชนะของเรา
หรือกลัวการจับผิดของเขาก็แล้วแต่ แต่เขาได้กลายเป็นปลาดุก
ตัวร้ายที่มีประโยชน์กับเราและองค์กรเสียแล้ว
ปัจจุบนั ผูบ้ ริหารองค์กรในประเทศไทยจำ�นวนมากเห็นคุณค่า
ของบุคลากรในองค์กร และมุง่ หากลวิธสี ร้างความสุขเพิม่ พลังใจ
พลังกายให้กับคนทำ�งานอย่างจริงจัง กลยุทธ์ปลาดุกเป็นหนึ่ง
ในกลวิธที นี่ า่ สนใจทีเดียว แต่ไม่มอี งค์กรไหนสร้างปลาดุกตัวร้าย
ขึน้ มา มีแต่สร้างปลาดุกน้�ำ ดีขนึ้ มาเวียนว่ายในองค์กร เปิดโอกาส
ให้ปลาดุกน้ำ�ดีกระตุ้นความสุข ความรักในองค์กร และความ
ผูกพันให้กับคนทำ�งาน และเป็นปลาดุกเจที่ ไม่กินปลาซาร์ดีนใน
องค์กรแน่นอน เฉพาะในกลุม่ มหาวิทยาลัย พบว่ามีมหาวิทยาลัย
ชั้นนำ�ถึง 13 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของสำ�นัก
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. สร้างปลาดุกน้ำ�ดีไปแล้วกว่า
1,030 คน โดยแต่งตั้ง “นักสร้างสุข” ในองค์กรขึ้นมา และ
ส่งอบรมเฉพาะทาง2 ให้สามารถช่วยดูแลเพื่อนๆ ในที่ทำ�งาน
ไม่ ให้เฉาตายไปกับความไม่เข้าใจกันระหว่างคนในองค์กร และ
ความไม่พอใจเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจจะก่อตัวเป็นปัญหาใหญ่ ในที่
ทำ�งานได้

สาววัยกลางคนผู้หนึ่งได้เริ่มบทสนทนาตึงเครียดขึ้นในงาน
เลี้ยงรุ่นของกลุ่มเพื่อนเก่าสมัยมัธยม ว่าเด็กรุ่นน้องในที่ทำ�งาน
ไม่เคารพรุ่นพี่ ไม่อดทน คอยแต่จะเอาหน้า และกระตือรือร้น
ที่จะทำ�ให้ ได้เลื่อนตำ�แหน่ง ยิ่งไปกว่านั้นเจ้านายยังมีทีท่าว่าจะ
เลื่อนตำ�แหน่งให้รุ่นน้องเจ้ากรรมคนนี้อีก ทั้งๆ ที่ตนเองทำ�งาน
มานานกว่า กลับบ้านเย็นกว่าและรู้ระบบงานดีกว่า ไม่นานนัก
เสียงบ่นนี้ก็ ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนในกลุ่มว่าเห็นด้วยและ
หลายคนก็ต่างประสบปัญหาคล้ายๆ กัน
ความขัดแย้งในที่ทำ�งานเช่นนี้ เกิดขึ้นอยู่เสมอในองค์กร
ที่มีคนทำ�งานที่หลากหลาย มีคนหลายรุ่นอายุทำ�งานอยู่ร่วมกัน
ทำ�ให้มีพฤติกรรมและความคิดเห็นแตกต่างกัน ทำ�ให้ดิฉันนึกถึง
เรื่องความสำ�คัญของปลาดุกที่ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม1 ได้เคย
เล่าไว้ ในปาฐกถาของท่านเมื่อไม่นานมานี้
นานมาแล้ว ชาวประมงนอร์เวย์ ได้ออกจับ
ปลาซาร์ดีนในท้องทะเล เมื่อจับได้ก็เลี้ยงไว้ ในถัง
เก็บน้ำ�บนเรือ แต่เมื่อเรือได้เดินทางมาถึงท่า ก็
พบว่าปลาซาร์ดีนในถังตายไปจำ�นวนมาก ต่อมา
กะลาสีคนหนึ่งก็ ได้คิดกลยุทธ์ ใหม่ขึ้นมา โดยใส่
ปลาดุกไว้ ในถังเก็บน้ำ�บนเรือ เมื่อชาวประมงจับ
ปลาซาร์ดีนได้ ก็นำ�ใส่ไว้ ในถังเดียวกัน คราวนี้
เมือ่ เรือถึงท่าเรือ ชาวประมงก็พบว่า ปลาซาร์ดนี
ยั ง ไม่ ต าย แถมยั ง ว่ า ยน้ำ � แข็ ง ขั น กั น ถ้ ว นหน้ า
ในถัง ด้วยความกลัวปลาดุกที่จะคอยกัดกินมัน
ตลอดเวลา ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ปลาดุ ก สามารถช่ ว ย
กระตุ้ น ปลาซาร์ ดี น ไม่ ใ ห้ เ ฉาตายในถั ง ได้ เ ป็ น
อย่างดี การมีปลาดุกอยู่ในถังจึงทำ�ให้ชาวประมง
ร่ำ�รวยขึ้นจากการขายปลาซาร์ดีนได้ราคาดี
ที่มา: วิเคราะห์จากข้อมูลการสำ�รวจความสุขคนทำ�งาน พ.ศ. 2560 โดยศูนย์วจิ ยั ความสุขคนทำ�งาน
ในความจริงแล้วองค์กรก็เปรียบเสมือนเรือ
แห่งประเทศไทย
aaaaaaaaa
ลำ�หนึ่งที่กำ�ลังเดินทางไปข้างหน้า การมีปลาดุก
ที่คอยกระตุ้นปลาซาร์ดีนไม่ให้ตกอยู่ในภาวะเนือยนิ่ง น่าจะช่วย ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ดำ�รงตำ�แหน่งประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา และได้
องราวดังกล่าวไว้ ใน งานประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการบริหารจัดการองค์ความรูส้ คู่ วาม
ลดจำ�นวนปลาซาร์ดีนอ่อนแรง และกำ�ลังจะตายได้เป็นอย่างดี ถ่สุาขยทอดเรื่
ในการทำ�งาน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน
หากเปรียบคนทำ�งานในองค์กรเหมือนปลาซาร์ดีน ก็จะพบว่า หลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำ�งาน (R2H) สำ�หรับนักสร้างสุข
ทยาลัย จัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำ�นัก
ที่ ทำ � งานส่ ว นใหญ่ ล้ ว นมี ป ลาซาร์ ดี น อ่ อ นแรงกั น ทั้ ง นั้ น มหาวิ
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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เกิดอะไรขึ้น??? เมื่อแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก พืน้ ทีช่ ายแดนทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม เป็นพืน้ ทีท่ ี่ ได้พฒ
ั นานโยบาย
และรูปแบบในการจัดการดูแลกลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมถึง
กลุ่มเด็กข้ามชาติ จนได้รับการยกย่องเป็น “แม่สอดโมเดล”
ในหลายเรื่อง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 อำ�เภอแม่สอด
จังหวัดตาก ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็น 1 ใน 5 พื้นที่ท่เี หมาะสม
ในการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกอีกด้วย

เกิ ด อะไรขึ้ น จากผลการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ โครงการ
“ประชากรเด็กข้ามชาติ: การเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการ
สุขภาพและการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก” เป็นมุมมองและการรับรู้ของ
ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ และผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
คาดการณ์ แ นวโน้ ม ผลกระทบจากการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ป็ น เขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษของอำ � เภอแม่ ส อด ที่ จ ะมี ต่ อ สถานการณ์
ประชากรข้ามชาติและเด็กข้ามชาติ
ประเด็นด้านสุขภาพ การพัฒนาพื้นที่อำ�เภอแม่สอดเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีแนวโน้มส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบ
บริการสุขภาพในพื้นที่ เช่นที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้รับการ
ขยายขี ด ความสามารถในการดู แ ลประชากรเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
โรงพยาบาลขนาด 500 เตียง รวมถึงได้รับการสนับสนุนใน
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บล
ในพื้ น ที่ โ ดยรอบ โดยการจั ด ที ม แพทย์ แ ละพยาบาลลงไป
ปฏิบัติงาน แม้ โรงพยาบาลแม่สอดจะได้รับการขยายศักยภาพ
ในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาและข้อจำ�กัดที่สำ�คัญ
ยังคงเป็นเรื่องของกำ�ลังคน และยอดค่าใช้จ่ายอนุเคราะห์ต่อปี
ที่ยังสูงถึงประมาณ 60 ล้านบาท เนื่องจากแรงงานจำ�นวนมาก
ยังไม่มบี ตั รประกันสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุม่ ผูต้ ดิ ตามหรือกลุม่ ที่
เป็นประชากรแฝงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กข้ามชาติ

การพัฒนาแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำ�หรับมุมมองที่
เป็นข้อกังวล เสียงสะท้อนจากผู้แทนหน่วยงานทางด้านสุขภาพ
คือ ยังขาดการเตรียมการและขาดการให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการมองในเรื่อง
ของธุรกิจและการลงทุน ยังขาดการเตรียมความพร้อมทาง
ด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตเมื่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึน้ เต็มรูปแบบ การไหลเข้าของประชากร
ต่างถิ่นรวมถึงประชากรแรงงานข้ามชาติที่เพิ่มขึ้น ย่อมจะนำ�
ไปสู่แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและ
ความยากในการควบคุมโรค โดยเฉพาะในพื้นที่ โรงงานหรือ
นิคมอุตสาหกรรมทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ ความเสีย่ งทางสุขภาพประเด็น
หนึ่งที่เป็นข้อน่ากังวล คือ การแพร่ระบาดของวัณโรค นอกจาก
นี้การไหลเข้ามาของจำ�นวนแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมเกิด
ความแออัดที่เพิ่มมากขึ้น กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มความ
ยากลำ�บากในการควบคุมโรค การส่งเสริมและป้องกันโรค
และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเบื้องต้น เป็นเรื่องที่ต้องให้
ความสำ�คัญ
การศึ ก ษาของเด็ ก ข้ า มชาติ การพัฒนาอำ�เภอแม่ สอด
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาจยังไม่ได้มีผลกระทบที่ชัดเจนใน
ด้านการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติมากนัก แต่มผี ลกระทบ
ทางอ้อมในเชิงบวก เช่น การมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้การ
สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติเพิ่มขึ้น ได้แก่ องค์กรพัฒนา
เอกชนทีส่ ง่ เสริมให้เกิดศูนย์การเรียนรูม้ ากขึน้ และโรงเรียนไทยเอง
เปิดรับเด็กข้ามชาติเข้าศึกษามากขึ้น เสียงสะท้อนส่วนใหญ่
ของผู้ ให้ข้อมูล มองว่าการศึกษาของเด็กข้ามชาติยังคงเป็นการ
เข้าเรียนหรือรับการศึกษาจากศูนย์เรียนรู้ขององค์กรพัฒนา
เอกชนมากกว่ า โรงเรี ย นไทย ด้ ว ยปั ญ หาและข้ อ จำ � กั ด ของ
เด็กข้ามชาติที่สำ�คัญเป็นเรื่องของภาษาไทย เนื่องจากการ
เข้าศึกษาในโรงเรียนไทย เด็กจำ�เป็นต้องสื่อสารภาษาไทยได้
ซึ่งการให้บุตรหลานเข้าศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้ขององค์กรพัฒนา
เอกชนที่ ใ ช้ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
ควบคู่กันไปในการเรียนการสอน ทำ�ให้เด็ก
ข้ามชาติมี โอกาสและความสามารถทางด้าน
ภาษาที่หลากหลายมากกว่า
มุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่
การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษของอำ � เภอ
แม่สอด หากสามารถดำ�เนินการและขับเคลื่อน
ได้ตามแผนงานที่ประเทศไทยกำ�หนดไว้ คาด
ว่าน่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกในพืน้ ที่
โดยเฉพาะในด้านโอกาสการจ้างงานที่ดีข้นึ ใน
อนาคต ในระยะยาวเด็ ก ข้ า มชาติ แ ละ
นักเรียนในพืน้ ทีท่ ี่ ได้รบั โอกาสทางการศึกษา
จะมี โอกาสในการทำ�งานที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
กลุม่ ทีม่ คี วามสามารถทางด้านภาษามี โอกาส
ในการมีงานทำ�ที่สูงกว่า

การวางผังเมืองเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก (กระทรวงมหาดไทย, 2558)
ที่มา : http://gisweb.diw.go.th/diwzoning/images/content/5download/SEZ.pdf

aaaaaaaaa
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นานาสาระประชากร

ปราโมทย์ ประสาทกุล

pramote.pra@mahidol.ac.th

เด็กวันนี้คือผู้สูงอายุในวันหน้า

ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมานี้ ผมได้ยินคำ�ทักทายจากคนรุ่นน้อง
ผมเขียนซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่า โดยเฉพาะในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมานี้
ว่าวันเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน เพิง่ ฉลอง วันขึน้ ปีใหม่ 2562 ทีย่ งั ไม่เป็นผูส้ งู อายุบอ่ ยครัง้ ด้วยข้อความคล้ายชื่นชมว่า ผมยังดู
มาหยกๆ เวลาโบยบินผ่านไปครึง่ ปีแล้ว อีกไม่นาน ปีนกี้ จ็ ะกลาย ท่าทางแข็งแรง ผมยังดูไม่แก่ บางคนแสดงความประหลาดใจว่า
เป็นปีเก่า เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็จะกลายเป็นอดีตไป ทำ�ไมผมยังขับรถเองได้ เมื่อได้ยินคำ�ทักทายทำ�นองนี้ครั้งแรกๆ
ก็รู้สึกแปลกหู....เราจะไม่แข็งแรงได้อย่างไร เราจะไม่ขับรถเอง
“คนแก่ชอบเล่าความหลัง” คงจะเป็นจริงตามคำ�กล่าวนี้ ได้อย่างไร ในเมื่อ “เรายังไม่แก่นี่หว่า” แต่ตอนหลังเมื่อมาคิด
“ผู้สูงอายุ” หรือผู้ที่เราพยายามหลีกเลี่ยงไม่เรียกว่า “คนแก่” ตรองดู เออ! ตัวเรานี่คงดูแข็งแรง และดูไม่แก่จริงๆ เมื่อเทียบ
ชอบพูดคุยเรื่องอดีตจริงๆ อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุมีชีวิตผ่าน กับคนอื่นๆ จำ�นวนมากในวัยเดียวกัน ผมยังเดินเร็ว ท่าทาง
กาลเวลามายาวนาน จึงมีเรื่องราวให้นึกถึงมากมาย เทียบไม่ได้ กระฉับกระเฉง และดูทะมัดทะแมง ในขณะที่คนรุ่นเดียวกับผม
กับเวลาในอนาคตทีเ่ หลืออยูน่ อ้ ยลงทุกที และจุดสุดท้ายของชีวติ หลายๆ คน หรือแม้กระทั่งคนรุ่นน้องอีกเป็นจำ�นวนไม่น้อยที่มี
ก็มองเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าจะเป็นอย่างไร
อาการสังขารถดถอยลงเสียแล้ว
ผมเป็นผู้สูงอายุวัยกลางแล้วนะครับ
ภาพผู้สูงอายุในสายตาคนรุ่นผมเมื่อยังเด็ก
มาถึงวันนี้ คนรุ่นวัยเดียวกับผมเรียกได้ว่าเป็น “ผู้สูงอายุ
เพื่อนๆ รุน่ เดียวกับผมเคยคุยกันเรื่องความหลัง แล้วเห็นพ้อง
วัยกลาง” แล้ว (ถ้าเราจำ�กัดความว่า ผู้สูงอายุวัยต้น คือ ต้องกันว่า เมื่อครั้งพวกเรายังเป็นหนุ่มสาวอย่างเมื่อ 50 ปี
ผูม้ อี ายุ 60-69 ปี ผูส้ งู อายุวยั กลาง มีอายุ 70-79 ปี และผูส้ งู อายุ ก่อนนั้น พวกเราคงมองโลกแตกต่างจากคนหนุ่มสาวในวันนี้
วัยปลาย มีอายุ 80 ปีขนึ้ ไป) บางครัง้ ผมก็ถามตัวเองด้วยคำ�ถาม อย่างมากจริงๆ
ที่ ไม่น่าถามว่า “เรามีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้ ได้อย่างไร?”
เมื่อตอนที่ยังเป็นหนุ่มสาว พวกเรามองเรื่องผู้สูงอายุเป็น
ชีวติ ทีย่ าวนานกว่า 70 ปีของผมผ่านไปพร้อมการเปลีย่ นแปลง เรื่องไกลตัว ถ้าผมจะลองนึกย้อนไปถึงสังคมไทยเมื่อ 50 ปีก่อน
ของโลกและสังคมไทย มีเหตุการณ์มากมายหลายอย่างที่ผม ผมมองเห็นภาพประชากรของประเทศไทยในขณะนัน้ ว่ามีอยูร่ าว
คิ ด ถึ ง เสี ย งไก่ ขั น โต้ ต อบกั น จากที่ ใ กล้ แ ละไกลเวลาใกล้ รุ่ ง 30 ล้านคน เป็นจำ�นวนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำ�นวนประชากรไทย
นกกางเขนเริ่มร้องทักทายกันเสียงเจื้อยแจ้วตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง ในขณะนี้ สังคมไทยเมื่อครึ่งศตวรรษก่อนเป็นสังคมอายุน้อย
ฝูงนกกระยางบินกลับรังเป็นทิวแถวเมื่อยามเย็น ดวงดาวที่ มีผู้สูงอายุทั้งจำ�นวนและสัดส่วนไม่มากนัก ผู้สูงอายุในตอนนั้น
ดารดาษเต็มฟ้าในคืนเดือนมืด ทิวเขาเขียว ฟ้าสีคราม และทะเล ดูเป็นผู้อาวุโสจริงๆ คนที่มีอายุเกิน 70 ปี (เท่ากับอายุของผม
งามไกลสุดตา
ในวันนี้) ต้องนับว่ามีอาวุโสสูงมากทีเดียว ยิ่งเป็นผู้มีอายุถึง
เดีย๋ วนี้ ผมสังเกตว่าเพื่อนๆ รุน่ เดียวกับผมคุยกันถึงเรื่องราว 80-90 ปีเป็นผู้สูงอายุวัยปลายก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้เฒ่าที่ “แก่”
ในอดีตบ่อยครั้งขึ้น ไม่น่าเชื่อว่าอดีตตอนที่ผมและเพื่อนๆ เรียน มากๆ เพราะโอกาสทีค่ นจะมีอายุยนื ยาวถึงขนาดนัน้ มีนอ้ ยเต็มที
ด้วยกันในชั้นมัธยมนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ 60 ปีมาแล้ว อดีต
ผมเชื่ อ ว่ า เด็ ก ๆ และคนหนุ่ ม สาวสมั ย นี้ จ ะมองเห็ น ภาพ
เมื่อคนรุน่ ผมเป็นนิสติ นักศึกษาอยู่ในรัว้ มหาวิทยาลัยนัน้ เป็นเรื่อง ผู้สูงอายุแตกต่างจากภาพผู้สูงอายุที่คนรุ่นผมเห็นเมื่อสมัยก่อน
เมื่อครึ่งศตวรรษมาแล้ว
พวกเขาน่าจะเห็นผู้สูงอายุเป็นเรื่องธรรมดา เห็นคนที่มีอายุ
80-90 ปีก็เป็นเรื่องไม่แปลกและไม่น่าประหลาดใจ คนรุ่นใหม่
จะเห็นผูส้ งู อายุวยั ปลายจำ�นวนมากทีย่ งั คงทำ�งาน และมีกจิ กรรม
โดดเด่นอยู่ในสังคม คนรุน่ ใหม่จะเห็นผูส้ งู อายุปรากฏตัวอยูท่ วั่ ไป
ในสังคม ผู้สูงอายุที่ดูยังไม่แก่ ยังไปไหนมาไหนได้ โดยลำ�พัง
ผู้สูงอายุวัยต้นและวัยกลางเหล่านี้ เมื่อมีการชุมนุมสังสรรค์กัน
ในหมู่เพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะทำ�ตัวสนุกสนานเหมือน
คนหนุ่มสาว
ภาพผู้สูงอายุอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ คนรุ่นผมไม่เคยเห็น
เมื่อยังเป็นเด็กหรือเมื่อยังเป็นหนุ่มสาว
ต่อไป คนรุน่ ใหม่จะมองเห็นประเด็นผูส้ งู อายุเป็นเรื่องใกล้ตวั
พวกเขาจะรู้สึกเองว่าตัวเขาจะมี โอกาสเป็นผู้สูงอายุได้ โดยง่าย
ภาพโดย Pexels จาก Pixabay
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เด็กรุ่นใหม่เป็นศตวรรษิกชนได้ ไม่ยาก
มนุษย์มีอายุขัยอยู่ ในราว 100 ปี ผมเคยสนใจที่จะศึกษา
จำ�นวนคนทีม่ อี ายุ 100 ปีในประเทศไทย ผมเรียกคนทีม่ อี ายุ 100 ปี
ขึน้ ไปว่า “ศตวรรษิกชน” ตอนทีผ่ มเริม่ เข้ามาทำ�งานทีส่ ถาบันวิจยั
ประชากรฯ เมื่อ 40 ปีก่อน ผมเชื่อว่าคนไทยที่มีอายุยืนยาวถึง
ขนาดนั้นคงมีไม่กี่คน คนไทยคงมี โอกาสน้อยมากที่จะมีอายุถึง
100 ปี แต่มาถึงวันนี้ คนไทยที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปดูเหมือนเป็น
เรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว
ในงานวันแม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกปีจะมีการประกวด
“แม่ร้อยปี” เมื่อ 20 กว่าปีก่อน มีผู้ส่งรายชื่อเข้าประกวดปีละ
ไม่กี่คน แต่ ในปีหลังๆ นี้ มีรายชื่อผู้เข้าประกวดปีละไม่ต่ำ�กว่า
100 รายชื่อ แม้เรายังขาดข้อมูลจำ�นวนคนร้อยปีที่ถูกต้อง แต่
ผมก็มนั่ ใจว่าจำ�นวนคนร้อยปีในประเทศไทยจะต้องเพิม่ ขึน้ อย่าง
มากในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้ เมื่อสิบปีก่อน ประเทศไทยอาจ
มีคนอายุถึง 100 ปีจริงๆ (คนร้อยปีจำ�นวนมากอายุเกิน 100 ปี
ตามหลักฐานในทะเบียนราษฎร ซึ่งไม่ตรงกับอายุจริง) อยู่ไม่
ถึง 1,000 คน แต่ผมเชื่อว่าวันนี้ น่าจะมีศตวรรษิกชนไทยเป็น
จำ�นวนหลายพันคน
คนหนุม่ สาวในวันนีแ้ ละเด็กๆ ทีจ่ ะเกิดมาใหม่จะมีชวี ติ ยืนยาว
ขึน้ อย่างแน่นอน ปัจจุบนั อายุคาดเฉลีย่ ของคนไทยอยูท่ ปี่ ระมาณ
75 ปี ในอนาคต อีก 40-50 ปีขา้ งหน้า อายุคาดเฉลีย่ ของคนไทย
น่าจะเกิน 85 ปี ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ก็มองเห็นอนาคตของ
พวกเขาว่ า จะต้ อ งมี ชี วิ ต อยู่ ต่ อ ไปอี ก ยาวนาน เมื่ อ เห็ น ว่ า มี
ผูส้ งู อายุวยั ปลายและคนร้อยปีจ�ำ นวนมากยังมีชวี ติ อยู่ในสังคมแล้ว
พวกเขาก็จะตระหนักว่าโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวถึงขนาดนั้น
อยู่แค่เอื้อม ดังนั้น คนรุ่นใหม่จะปรับวิถีชีวิตของพวกเขาเอง
เพื่ออยู่รอดในช่วงปลายสุดของชีวิต
สังคมไร้อายุในอนาคต
เด็กรุน่ ใหม่จะมองผูท้ ี่ในวันนีเ้ ราเรียก “ผูส้ งู อายุ” ว่าเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดา ไม่แตกต่างจากคนวัยอื่น พวกเขาอาจไม่อยากเรียก
ผู้สูงอายุวัยต้น เช่น คนที่มีอายุ 60-69 ปีว่าเป็นผู้สูงอายุเสีย
ด้วยซ้ำ� เพราะในอนาคต คนวัยนี้จะยังมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ต่าง
จากคนหนุ่มสาว ในอนาคต ผู้สูงอายุส่วนมากจะยังคงทำ�งาน
และจะยั ง ปรากฏตั ว อยู่ ทั่ ว ไปตามถนนหนทาง ศู น ย์ ก ารค้ า
สถานนันทนาการ และสถานที่สาธารณะต่างๆ
คนรุ่นใหม่จะเห็นผู้สูงอายุไม่แตกต่างไปจากพวกเขามากนัก
เป็นไปได้ ในอนาคต อายุ หรือ วัย ของคนจะลดความสำ�คัญลง
สังคมไทย รวมทั้งสังคมโลก จะกลายเป็นสังคมไร้อายุ ไม่มีการ
แบ่งแยกวัย ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อคนวัยต่างกัน ไม่มีวยาคติ
หรือการมีทัศนคติในทางลบด้วยเหตุแห่งวัย เด็กและผู้เฒ่า
จะเป็นเพื่อนกันได้ คนต่างวัยกันคบเป็นเพื่อนกัน หรือทำ�งาน
ร่วมกันได้อย่างผสานกลมกลืน
อ๊ะ !!! ผมว่าเข้าท่าทีนะ สังคมไร้อายุ หรือสังคมทีป่ ราศจาก
วยาคติในอนาคต.
ปราโมทย์
3/7/19 @10.15

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 5
“สถิติ 7 วันอันตรายระหว่าง 11-17 เมษายน 2562 มีผเู้ สียชีวติ
จากอุบัติเหตุบนท้องถนนกี่ราย”
เฉลย : 368 ราย
รายชื่อผูท้ ่ีได้รบั รางวัลพิเศษ กรุงเทพฯ: ทัดทรวง ปุญญทลังค์;
พฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง
รายชื่อผูท้ ต่ี อบถูกได้รบั รางวัล กรุงเทพฯ: วิไล กุศลวิศษิ ฎ์กลุ
ท่ า นที่ ได้ รั บ รางวั ล โปรดรอรั บ ของรางวั ล จากกอง
บรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 6
“ประเทศไทยมีจ�ำ นวนประชากรผูช้ ายหรือผูห้ ญิงมากกว่า
กัน”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า
12 หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่
15 กันยายน 2562 (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทางอีเมลขอความกรุณา
ส่งที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีที่ท่าน
ได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ต อบคำ � ถามถู ก และได้ รั บ รางวั ล ใน
“ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-พฤศจิกายน
2562)

รองศาสตราจารย์ ดร. Michael Philip Guest
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถึงแก่
อนิจกรรม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยหัวใจวายเฉียบพลัน
อาจารย์ฟลิ ได้มาเริม่ ทำ�งานทีส่ ถาบันฯ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2541 ดำ�รง
ตำ�แหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาประชากรศาสตร์
นอกจากนี้ ยั ง ได้ ไปดำ � รงตำ � แหน่ ง รองผู้ อำ � นวยการของ
กองประชากร ในองค์การสหประชาชาติ นิวยอร์ค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และทำ�งานในองค์กรสภาประชากรในตำ�แหน่ง
ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานประเทศไทย และได้ เ คยทำ � งานใน
องค์กรแพธ องค์การสหประชาชาติประเทศเวียดนาม Australia
National University, University of Washington และ
Cornell University ตลอดเวลาที่ทำ�งานกับสถาบันฯ ได้สอน
วิชาประชากรศาสตร์ สถิติชั้นสูง ระเบียบวิธีวิจัย แก่นักศึกษา
ไทยและนานาชาติเป็นจำ�นวนมาก และได้ท�ำ งานวิจยั ประเมินผล
โครงการประชากรและการย้ายถิ่นของประชากร นับว่าเป็น
ผู้พัฒนาทางวิชาการให้แก่สถาบันฯ มาอย่างต่อเนื่อง
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

การเลียนแบบ

การเลียนแบบหรือการทำ�ตาม (imitation) เป็นพฤติกรรมที่
คนๆ หนึง่ สังเกตและทำ�ตามพฤติกรรมของอีกคนหนึง่ การเลียนแบบ
เป็นรูปแบบของการเรียนรูท้ างสังคมทีน่ �ำ ไปสูก่ ารพัฒนาของแบบแผน
ประเพณี อันนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาของวัฒนธรรม การเลียนแบบเป็น
การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรม จารีตประเพณี ฯลฯ
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยไม่ต้องอาศัยการถ่ายทอด
ทางกรรมพันธุ์
การเลียนแบบเป็นกลไกสำ�คัญในการเรียนรู้สังคม เด็กทารก
แรกเกิ ด เพี ย งไม่ กี่ วั น ก็ มี ค วามสามารถในการเลี ย นแบบ
การแสดงออกทางสีหน้าแล้ว เมื่ออายุราว 8 เดือน เด็กทารกจะ
สามารถเลียนแบบอิริยาบถของคนเลี้ยง เมื่อเล่นเกมส์ต่างๆ ได้
เช่น ตบมือ กำ�มือแบมือ และจ๊ะเอ๋ เมื่ออายุราว 18 เดือน ก็จะ
เริม่ เลียนแบบพฤติกรรมง่ายๆ ที่ได้เห็นจากผู้ ใหญ่ เช่น การยกหู
โทรศั พ ท์ ข องเล่ น พร้ อ มกั บ พู ด ว่ า “ฮั ล โล” การกวาดบ้ า น
ด้วยไม้กวาดสำ�หรับเด็ก หรือการตำ�ครกของเล่น เมื่ออายุราว
30-36 เดือน เด็กก็จะเลียนแบบพ่อแม่ เช่น แสร้งทำ�ว่าจะไป
ทำ�งานหรือไปโรงเรียน หรือพูดคำ�สุดท้ายที่ผู้ ใหญ่พูด หรือ
เลียนแบบท่าทางการสนทนาของสมาชิกในครัวเรือน

ที่มา: http://modules.ilabs.uw.edu/module/power-learning-imitation/

เด็กเล็กชอบที่จะเลียนแบบพ่อแม่ และช่วยเหลือพ่อแม่ด้วย
การเลียนแบบช่วยให้เด็กเรียนรูแ้ ละมีประสบการณ์ตรง เด็กเรียนรู้
ได้ด้วยการกระทำ�  ไม่ ใช่ด้วยการมองดู จึงเป็นโอกาสดีที่พ่อแม่
จะสอนให้ลูกทำ�ในเรื่องง่ายๆ เช่น ดื่มน้ำ�จากแก้ว ทานข้าว
ด้วยช้อน หรือใส่รองเท้า
การเลียนแบบมีบทบาทสำ�คัญต่อการมองโลกของเด็กเล็กด้วย
เพราะเด็กเล็กยังขาดทักษะการพูด พวกเขาจึงใช้การเลียนแบบใน
การสื่อสารกับโลก เด็กจะเลียนแบบสิ่งที่ ได้พบเห็นเป็นประจำ� 
เราจึงสามารถสอนเด็กได้ด้วยการทำ�ให้เห็นเป็นแบบอย่าง เช่น
ถ้าต้องการให้เด็กช่วยทำ�งานบ้าน เราก็ต้องกวาดบ้าน ถูบ้าน
เก็บสิ่งของให้เป็นที่ หรือล้างจานให้เด็กเห็น ถ้าต้องการให้เด็ก
กินผัก เราก็ต้องกินผักเป็นประจำ� หรือต้องการให้เด็กขยันเรียน
เราก็ต้องอ่านหนังสือเป็นแบบอย่าง

แต่ถ้าในบ้านมีสิ่งแวดล้อมที่ ไม่ดี เช่น มีเสียงด่าทอหรือ
การแสดงความรุนแรง เด็กก็จะทำ�ตามและจะเห็นว่าเป็นเรื่อง
ปกติ อันมีผลให้เด็กมองโลกในแง่ร้าย ดังนั้น พ่อแม่จึงต้อง
ระมัดระวังการใช้คำ�พูด การกระทำ�  และการแสดงออกต่อ
หน้าลูก ดังคำ�กล่าวที่ว่า “ลูกทำ�ให้พ่อแม่เป็นคนดีขึ้น”
การเลี ย นแบบไม่ ไ ด้ มี แ ต่ เ ฉพาะในเด็ ก เท่ า นั้ น คนเรามี
พฤติกรรมเลียนแบบตัง้ แต่เกิดจนตาย เช่น เด็กเลียนแบบการ์ตนู
วัยรุ่นเลียนแบบนักร้องและดารา วัยทำ�งานเลียนแบบคนมี
ชื่อเสียง วัยกลางคนเลียนแบบผูป้ ระสบความสำ�เร็จทางการงาน
ทางสังคม วัยสูงอายุเลียนแบบผู้ประสบความสำ�เร็จในชีวิต
สรุปแล้ว คนเราจะเลียนแบบในสิ่งที่ชอบและเห็นว่าดี
สังคมและวัฒนธรรมต่างก็เลียนแบบซึง่ กันและกัน โดยแต่ละ
สั ง คมจะนำ � เอาสิ่ ง ที่ ดี ข องสั ง คมอื่ น มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ สั ง คม
ของตน อันมีผลให้ โลกได้พฒ
ั นาขึน้ เรื่อยๆ แต่ปจั จุบนั การพัฒนา
นีอ้ าจหยุดชะงักได้เพราะลัทธิทนุ นิยมสุดโต่ง (Hypercapitalism)
เงื่อนไขหนึ่งในระบบทุนนิยมคือ การพิทักษ์ทรัพย์สินส่วน
บุคุ คล ซึง่ ทำ�ให้เกิดสิทธิบตั ร (patent) ลิขสิทธิ์ (copyright) และ
เครื่องหมายการค้า (trademark) เพราะเชื่อว่า การมีทรัพย์สิน
ส่วนตัวจะทำ�ให้เกิดการแข่งขันที่มากขึ้น เพราะการแข่งขันเป็น
หัวใจของลัทธิทุนนิยม
สิทธิบตั รคือ หนังสือสำ�คัญทีอ่ อกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิษฐ์
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่วนลิขสิทธิค์ อื สิทธิทางวรรณกรรม
ศิลปกรรม และประดิษฐกรรม ซึ่งผู้เป็นต้นคิดได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย สำ�หรับเครื่องหมายการค้าคือ คำ� วลี เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ หรือลวดลายของสินค้าหรือบริการหนึ่ง ที่แสดง
ให้เห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ และแตกต่างจากสินค้าอื่น ซึ่งได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายเช่นกัน โดยที่สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
จะมีอายุเวลาคุ้มครอง แต่เครื่องหมายการค้าไม่มีเงื่อนไขเวลา
เมื่อสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์หมดอายุแล้ว ใครๆ ก็สามารถ
ทำ�เลียนแบบได้ อันจะมีผลให้มีการต่อยอดและพัฒนาสิ่งนั้นๆ
ให้ดีขึ้น แต่ปัจจุบันได้มีบริษัทข้ามชาติบางแห่งได้ ใช้กฎหมาย
สิทธิบัตรกีดกันไม่ ให้คนอื่นเข้ามาแข่งขัน อันมีผลให้การพัฒนา
น้อยลง และผูบ้ ริโภคต้องใช้สนิ ค้าในราคาแพง เช่น สิทธิบตั รยา
สิทธิบัตรพืช สิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เมื่อปีลา่ สุด (พ.ศ. 2562) รางวัลอีกโนเบล สาขามานุษยวิทยา
มอบให้กับนักวิจัยชาวสวีเดน โรมาเนีย และเดนมาร์ค (Tomas
Persson, Gabriela-Alina Sauciuc และ Elainie Madsen)
ที่ ได้สังเกตพฤติกรรมของลิงชิมแปนซี ในสวนสัตว์ จนสามารถ
สรุปได้วา่ ลิงชิมแปนซีชอบเลียนแบบมนุษย์มากเท่าๆ กับทีม่ นุษย์
ชอบเลียนแบบลิงชิมแปนซี
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำ�ให้ขำ�ก่อนคิด
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

วาทินี บุญชะลักษี

wathinee.boo@mahidol.ac.th

ประชากรโลกกับการนับถือศาสนา
โลกเรานี้มีศาสนาอยู่ด้วยกันหลายศาสนา ที่เสื่อมความนิยมและ
สูญหายไปแล้วก็มีอยู่มากมายเช่นกัน แต่ที่ยังได้รับการนับถือและ
ศรัทธาอยู่ ในโลกปัจจุบัน โดยหลักๆ แล้วมีอยู่ประมาณ 8 ศาสนา
ด้วยกัน คือ คริสต์ มีประชากรผูน้ บั ถืออยูป่ ระมาณสองพันกว่าล้านคน
อิสลาม มีประชากรผู้นับถือประมาณมากกว่าหนึ่งพันหกร้อยล้านคน
ฮินดู ประมาณมากกว่าหนึ่งพันล้านคน พุทธ ประมาณเกือบห้าร้อย
ล้านคน ซิกข์ ประมาณยี่สิบสามล้านคน ยูดายหรือยิว ประมาณ
สิบสี่ล้านคน บาไฮ ประมาณหกถึงเจ็ดล้านคน และ เชน มีประชากร
ผู้นับถือประมาณสี่ล้านคน
แต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ก็คือ จำ�นวนประชากรผู้ที่นับถือศาสนา
ต่ า งๆ อนาคตโลกจะเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม มากน้ อ ยเพี ย งใด
จากผลการสำ�รวจของศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center)
ในสหรัฐอเมริกา พบว่า ในปี 2593 หรืออีก 30 ปีข้างหน้า โลกจะมี
ประชากรประมาณ 9.3 พันล้านคน (หากสถิติการเพิ่มของประชากร
ของโลกยังอยู่ในอัตราปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของปี 2553)
พบว่า โลกจะมีจำ�นวนชาวมุสลิมใกล้เคียงกับชาวคริสต์ คือ 2.8 : 2.9
พันล้านคน (30 : 31%) ซึง่ ในปี 2553 ศาสนาคริสต์มผี นู้ บั ถือมากทีส่ ดุ
เป็นอันดับหนึง่ (31%) หรือ 2.2 พันล้านคน ซึง่ คิดเป็นหนึง่ ในสามของ
ประชากรโลกทีม่ อี ยู่ 6.9 พันล้านคน ส่วนศาสนาอิสลามมีผนู้ บั ถือเป็น
อันดับสอง คือ 1.6 พันล้านคน หรือ 23%
พวกที่ ไม่นับถือศาสนาใดๆ เลย ซึ่งอยู่เป็นอันดับสามรองจาก
ศาสนาคริสต์และอิสลาม แม้อัตราส่วนโดยรวมจะลดลงจาก 16%
เป็น 13% แต่ ในสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส พบว่ามีจำ�นวนเพิ่มขึ้น
จากเดิม 1.1 พันล้านคนเป็น 1.2 พันล้านคน
สำ�หรับจำ�นวนของผูท้ นี่ บั ถือศาสนาพุทธจะคงทีเ่ ท่ากับเมื่อปี 2553
เนื่องจากประเทศทีม่ ชี าวพุทธส่วนใหญ่จะอยู่ในสังคมคนสูงวัย (aging
population) และอัตราเกิดต่ำ�  (low fertility rates) เช่น จีน ไทย
และญี่ปุ่น เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันผู้ที่นับถือศาสนาฮินดู (Hindu)
กับชาวยิว (Jewish) กลับมีจำ�นวนมากขึ้นกว่าปัจจุบัน
ในอินเดียผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ แต่ในขณะเดียวกันประชากรทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามในอินเดีย
จะมีจำ�นวนมากที่สุดในโลกแซงอินโดนีเซียในปัจจุบัน ในภาพรวม
ทั้งโลกผู้นับถือศาสนาฮินดูจะเพิ่มขึ้น 34% จากจำ�นวนเกินหนึ่งพัน
ล้านคนนิดหน่อยไปเป็นเกือบ 1.4 พันล้านคน
ขนาดและการคาดประมาณการเติบโตของกลุ่มศาสนาที่สำ�คัญ
ผู้นับถือศาสนา

บรรณานุกรม
Pew Research Center. 2015. The Future of World Religions: Population Growth Projection, 2010-2050.
WIN-Gallup International. 2012. Global Index of Religiosity and Atheism – 2012. Page 9 of 25, Table 1
Global Religiosity Index for 2012 (Rank ordered from ‘High’ to ‘Low’)
ชำ�นาญ จันทร์เรือง. 2558. กรุงเทพธุรกิจ. ศาสนาของโลกในอนาคต. คอลัมน์ “มองมุมใหม่.” https://www.voicetv.
co.th/read/74966.2013. โลกนี้มีคนไม่นับถือศาสนามากแค่ไหน?

คริสเตียน
มุสลิม
ไม่นับถือศาสนา
ฮินดู
พุทธ

ประชากร
ในปี 2553
(x 1,000)
2,168,330
1,599,700
1,131,150
1,032,210
487,760

ศาสนาพื้นบ้าน
ศาสนาอื่นๆ
ยิว

404,690
58,150
13,860

5.9
0.8
0.2

449,140
61,450
16,090

4.8
0.7
0.2

44,450
3,300
2,230

6,895,850

100.0

9,307,200

100.0

2,411,340

จำ�นวนรวม

% ของประชากรโลก
ในปี 2553

ในสหรัฐอเมริกาชาวคริสต์จะมีจำ�นวนลดลงจากเดิมที่มีจำ�นวน
สามในสี่ของประชากรในปี 2553 ไปเป็นสองในสามในปี 2593 และ
จำ�นวนผู้นับถือศาสนาอิสลามจะแซงจำ�นวนผู้นับถือศาสนายูดาย
(Judaism)
ในศตวรรษที่ 21 นี้ จำ�นวนคนที่ ไม่นับถือศาสนาทั่วโลกได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากรายงานของศูนย์วิจัยพิว แสดงให้เห็นว่าจำ�นวน
คนที่ ไม่มีศาสนา (16%) มีมากกว่าจำ�นวนของคนที่นับถือศาสนาฮินดู
(15%) ศาสนาพุทธ (7%) ศาสนาซิกข์ และศาสนายิว
จากการสำ�รวจโดยบริษัทวิน-แกลลัป อินเตอร์เนชันนอล (WINGallup International) ประเทศที่มีสัดส่วนประชาชนที่ ไม่นับถือ
ศาสนาสูงที่สุดในโลก ได้แก่ จีน (47%) ญี่ปุ่น (31%) สาธารณรัฐเช็ก
ฝรั่งเศส (29%) และเกาหลี ใต้
ส่วนประเทศที่คนเคร่งศาสนามากที่สุด ได้แก่ กานา ไนจีเรีย
อาร์เมเนีย ฟิจิ และมาซิโดเนีย กานามีผู้เคร่งศาสนาถึง 96% นับถือ
ศาสนาแต่ไม่เคร่ง 2% และไม่นับถือศาสนาเลย 0% เมื่อมาดูว่าคนที่
ไม่นับถือศาสนาเป็นใคร ปรากฏว่า คนไม่นับถือศาสนาใดเป็นผู้ชาย
69% และเป็นผู้หญิง 29% ส่วนอีก 2% ที่เหลือนั้นไม่ต้องการระบุ
ผลการศึกษายังพบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กบั การไม่มศี าสนา
ด้วย คนรายได้สงู นัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะไม่นบั ถือศาสนามากกว่าคนรายได้
ต่ำ�  และคนที่การศึกษายิ่งสูงก็ยิ่งมีแนวโน้มมากที่จะไม่นับถือศาสนา
ในจำ�นวนประชากรอเมริกัน มีประมาณ 49% ที่จบปริญญาตรี โดยมี
คนอเมริกันที่ ไม่นับถือศาสนานั้นมีกว่า 72% ที่จบปริญญาตรี
แม้วา่ คนไม่มศี าสนาจะยังเป็นประชากรส่วนน้อยในโลก แต่กก็ �ำ ลัง
มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในระยะ 7 ปีที่ผ่านมา ผลสำ�รวจพบว่า
มีประชากรผู้ ไม่นับถือศาสนาเพิ่มขึ้นทั่วโลก 9% โดยในบางประเทศ
เช่น ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และเวียดนาม ประชากร
ผู้ ที่ เ คยนั บ ถื อ ศาสนากว่ า 20% เปลี่ ย นใจเป็ น ไม่ นั บ ถื อ ศาสนา
อย่างไรก็ตาม ในโลกแห่งความเป็นจริง คงต้องยอมรับว่า ในขณะ
ที่วิทยาศาสตร์เป็นกระแสหลักของสังคมยุคดิจิตัล แม้กระนั้นก็ตาม
ศาสนาก็ยงั คงมีบทบาทและความสำ�คัญต่อชีวติ มนุษย์ทเี่ กิดอยู่ในโลก
ใบนี้เหมือนเดิม             aaaaaaaaa

31.4
23.2
16.4
15.0
7.1

ประชากรที่
คาดประมาณในปี 2593
(x 1,000)
2,918,070
2,761,480
1,230,340
1,384,360
486,270

ที่มา: The Future of World Religions. Population Growth Projection 2010-2050 (PEW RESEARCH CENTER)

% ของประชากรโลก
ในปี 2593
31.4
29.7
13.2
14.9
5.2

การเติบโตของประชากร
ในช่วง 2553-2593
(x 1,000)
749,740
1,161,780
99,190
352,140
-1,490
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

แนะนำ�หนังสือ
“The Aging Brain: Proven Steps to Prevent
Dementia and Sharpen Your Mind”
(สมองผู้สูงอายุ: ขั้นตอนป้องกันภาวะสมองเสื่อมและการฝึกสมอง)

เมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่ง
ตรงกับวันผู้สูงอายุของทุกปี กิจกรรม
สำ � คั ญ คื อ การรดน้ำ � ดำ � หั ว ขอพรจาก
ผู้ ใหญ่ ทำ � ให้ ผู้ เ ขี ย นนึ ก ถึ ง หนั ง สื อ
เล่ ม หนึ่ ง ที่ น่ า สนใจสำ � หรั บ ผู้ สู ง อายุ
เป็นหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
สำ � หรั บ ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง มี คำ � แนะนำ � ที่ ดี
มาก พร้อมด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ที่ ย อดเยี่ ย มเกี่ ย วกั บ การสู ง อายุ นั ก
ประสาทวิทยาชื่อ ดร.แคโรไลน์ ลีฟ
ผู้ ท่ี มี อ งค์ ค วามรู้ ท างอายุ ร เวชการ
สื่อสาร กล่าวไว้วา่ ความชราเป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่อปุ สรรค
ที่มาพร้อมความชรา คือ ภาวะสมองเสื่อม ความพิการ และ
การพึง่ พาผูอ้ นื่ ดังนัน้ การดูแลด้านจิตใจ ความเป็นอยูท่ เ่ี รียบง่าย
การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อหลีกเลี่ยงโรคต่างๆ ที่ตามมา
รวมถึงหากิจกรรมทำ�เพื่อส่งเสริมความมีชีวิตชีวา จะสามารถ
ป้องกันสมองเสื่อม และอาการอัลไซเมอร์ ได้
ทิโมธี อาร์เจนนิงส์ ผู้แต่งหนังสือ The Aging Brain ใน
ฐานะจิ ต แพทย์ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการสาขา
จิ ต เวชศาสตร์ ตั้ ง แต่ ปี 1997 และเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญในการ
กระตุ้นแม่เหล็ก transcranial (Transcranial หรือ TMSTranscranial Magnetic Stimulation) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คล้ายกับเครื่อง MRI ที่คลื่นแม่เหล็ก
สามารถทะลุเข้าผ่านอวัยวะต่างๆ เข้าไปได้เพื่อเหนี่ยวนำ�ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการทำ�งานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
โดยไม่ทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ เขาใช้เวลานาน
กว่าสองทศวรรษในการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ทางสมอง
ที่ทันสมัย
The Aging Brain เป็นหนังสือทีก่ ล่าวถึงแนวทางทีท่ นั สมัยที่
ได้จากการค้นคว้าวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวธิ กี ารฝึกฝนเพื่อให้
ผูอ้ า่ นสามารถใช้งานได้งา่ ย เพื่อรักษาสุขภาพสมองและร่างกาย
ไปตลอดชีวติ ไม่เพียงแต่ปอ้ งกันการลุกลามไปสูภ่ าวะสมองเสื่อม
แม้ ในผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแต่ไม่รุนแรงก็สามารถ
ลดความพิการได้ และยังช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้อกี ด้วย หนังสือ
เล่มนี้ ไม่ ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่หวังจะชะลอความชราเท่านั้น แต่
ยังเหมาะสำ�หรับผู้ที่มีความเสี่ยง หรือเริ่มมีอาการสมองเสื่อม
อี ก ด้ ว ย หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จึ ง เป็ น ความหวั ง สำ � หรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งการ
มีสุขภาพที่ดี รวมถึงก้าวสู่การสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีอีกด้วย
หมายเหตุ: ติดตามอ่าน ได้ที่ ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและ
สังคม ม.มหิดล

ประชากรประชุมกัน

กฤติญา สำ�อางกิจ

krittaya.sam@mahidol.edu

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562” เรื่อง “ครอบครัวไทย....
สะท้อนอะไรในสังคม” (The Reflection of Thai Families to
Society)” เพื่อสนับสนุน สร้างเสริม และกระตุกสังคมไทยให้
ใส่ ใจ “ครอบครัว” ลดปัญหาและภาระให้กับสมาชิกครอบครัว
องค์กรสังคม และประเทศชาติ ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุปรีดา
อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ปาฐกถานำ�เรื่อง “ครอบครัวคือจุดคานงัดของสังคมไทย”
และการร่ ว มเสวนาของผู้ แ ทนครอบครั ว หลากหลาย อาทิ
ครอบครัวแม่เลีย้ งเดีย่ ว ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวทีด่ แู ล
ลูกลักษณะพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีการนำ�เสนอบทความ จำ�นวน
13 บทความ ที่ครอบคลุมเนื้อหา สาระ ทักษะ ประสบการณ์
ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสร้างเสริมนโยบาย การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวในสังคมไทยให้เกิดผลสำ�เร็จและเกิดการเปลีย่ นแปลง
ตามเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจตลอดจนกิจกรรมการ
ขับเคลื่อน “ครอบครัว” ในสังคมไทย โดยบทความทั้งหมด
จำ�แนกเป็น 3 ช่วงการประชุม ได้แก่ 1) ครอบครัวไทย: นิยาม
ความหมาย นโยบาย 2) ครอบครัวไทย...รุ่งหรือล่ม? และ
3) ครอบครั ว ไทย: การปรั บ ตั ว กั บ ยุ ค สมั ย ใหม่    ติ ด ตาม
รายละเอียดของบทความได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร

ที่มา:
Jennings, Timothy R. (2018). The aging brain: proven steps to prevent
dementia and sharpen your mind. Grand Rapids : Baker Publishing
Group.

จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถ
ดูได้จาก www.ipsr.mahidol.ac.th
ครั้งที่ 1049 “Acculturation of Indonesian Migrants in
Thailand” Zamal Nasution, 10 มิ.ย. 62
ครั้งที่ 1050 “The Relationship between Depressive
Symptoms and HIV-Related Risk Factors among Female
Sex Workers in Pattaya” Christina Chandra, 10 ก.ค. 62
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ประชากรและสังคม 2562 :

ครอบครัวไทย...สะท้อนอะไรในสังคม

บรรณาธิ ก าร: จงจิ ต ต์
ฤทธิ ร งค์ , ศุ ท ธิ ด า ชวนวั น ,
สิรินทร์ยา พูลเกิด และสรัญญา
สุจริตพงศ์
สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
ทำ�เป็นหนังสือ “ประชากรและ
สังคม 2562: ครอบครัวไทย...
สะท้อนอะไรในสังคม” โดยได้
รวบรวมบทความทางวิชาการ
และงานวิจัยเกี่ยวกับครอบครัว
จ า ก ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ประชากรและครอบครัว ที่ส่ง
ผลกระทบต่อการสร้างครอบครัวในสังคมไทย นิยาม ความหมาย
ของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่แตกต่างกัน วิถีชีวิตและ
พฤติกรรมสะท้อนให้เห็นการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัว รวมถึง
ความสุขของประชากรในบริบทต่างๆ
ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ : โครงการเผยแพร่ขา่ วสารและการศึกษา
ด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2441-0201-4 ต่อ
100 หรือ เข้าดูได้ที่ : http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/
th/BookReport.aspx

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

แม่ 100 ปี มหิดลวันแม่ปี 2562
ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คุณยายจำ�รัส รัชตะชาติ ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย
มหิดล ให้เป็นคุณแม่หนึง่ ร้อยปีมหิดล ในปี 2562 ของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
คุณยายจำ�รัสเกิดปีมะเส็ง วันที่
2 มกราคม พ.ศ. 2460 อายุ 102 ปี
คุณยายอาศัยอยู่กับลูกสาวที่มีอายุ
70 ปี และหลานสาวสองคนย่าน
พระราม 3 คุณยายจำ�รัสมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงดี ยังคงทำ�กิจวัตร
ประจำ�วันต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง เช่น
รับประทานอาหาร อาบน้ำ� คุณยาย
จำ � รั ส เป็ น คนอารมณ์ ดี หน้ า ตา
ยิม้ แย้มแจ่มใส คุยเก่ง ชอบสวดมนต์
และมี ค วามจำ � ดี เ ยี่ ย ม ในวั น หยุ ด
เสาร์อาทิตย์ ครอบครัวของคุณยาย
มั ก พาคุ ณ ยายออกไปทานอาหาร
นอกบ้าน คุณยายชอบกินอาหาร ภาพโดย ศุทธิดา ชวนวัน
ทุกอย่าง แต่ไม่ชอบทานอาหารเผ็ด
และเค็ม การที่คุณยายจำ�รัสมีครอบครัวที่ดี มีคนดูแลใกล้ชิด และมี
การกินอาหารทีด่ ี น่าจะเป็นเคล็ดลับของคุณยายทีท่ �ำ ให้มอี ายุยนื ยาว
จนถึงหนึ่งร้อยปี

aaaaaaaaa

aaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

วันประชากรโลก

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2530 องค์การสหประชาชาติคาดว่า
โลกเราจะมีจำ�นวนประชากรครบ “ห้าพันล้านคน” และในปี
2532 ได้ประกาศให้วนั ที่ 11 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประชากร
โลก (World Population Day)
ปัจจุบันแม้ว่าการเกิดของเด็กจะมีแนวโน้มลดลง แต่จำ�นวน
ประชากรโลกยั ง คงมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ก็ ด้ ว ยความก้ า วหน้ า

ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ การสาธารณสุข ที่ช่วยป้องกัน
และรักษาสุขอนามัยของประชากรโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ประชากรโลกมีอายุยืนยาวขึ้นมากกว่าในอดีต ทั้งยัง
ส่ ง ผลให้ ห ลายๆ ประเทศได้ ก ลายเป็ น สั ง คมสู ง อายุ ไ ปแล้ ว
รวมถึงประเทศไทยด้วย
aaaaaaaaa

ข้อมูล: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019.

11/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 39 ฉบับที่ 6 v สิงหาคม - กันยายน 2562 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

ข่าวสถาบันฯ
พ.ค. 62 ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ร่วมประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 4 การประชุมวิชาการ
นานาชาติประจำ�ปี 2020 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ณ เมือง Montreux สมาพันธรัฐสวิส c 22 พ.ค. 62
สถาบันฯ ต้อนรับ Dr.Zachary Zimmer, Professor - Canada Research Chair in Aging
and Community จาก Mount Saint Vincent University ประเทศแคนนาดา บรรยายหัวข้อ
“A Demographic Look at Pain” ณ สถาบันฯ c 23 พ.ค. 62 โครงการปรับปรุงการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
เป็นหัวหน้าโครงการฯ จัดประชุมเสนอผลการศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์
c 20-21 พ.ค. 62 ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72
ณ สมาพันธรัฐสวิส c 30 พ.ค. 62 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ และคณะ ร่วมประชุมกับ
Dr.Ritu Sadana, lead specialist in ageing and life course, WHO Geneva เกี่ยวกับรายงาน
Case Study of Healthy Ageing in Thailand ณ สถาบันฯ c 31 พ.ค. 62 สถาบันฯ ร่วมพิธที �ำ บุญตักบาตร
และพิ ธี ถ วายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินี ประจำ�ปีพุทธศักราช 2562 ณ สำ�นักงานอธิการบดี ม.มหิดล c 2-17 มิ.ย. 62
นางสาวกุลภา วจนสาระ ร่วมประชุม Women Deliver 2019 Conference ณ ประเทศแคนาดา
c 7 มิ.ย. 62 สถาบันฯ ต้อนรับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำ�นวยการสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัย ณ สถาบันฯ รูป 1 c 10-11 มิ.ย. 62 โครงการ Mekong Scholars Program
โดยมี รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย เป็นหัวหน้าโครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Writing for EnglishLanguage Journals in the Social Sciences and Health Sciences” ณ สถาบันฯ รูป 2
c 10 มิ.ย. 62 โครงการการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและการตัดสินใจเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่ดี
และไม่ดีต่อสุขภาพด้วยแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม กรณีศึกษา พฤติกรรมการเติมเค็มและหวาน
ในอาหาร ในกลุ่มผู้ ใช้บริการโรงอาหารของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
เป็นหัวหน้าโครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง “Behavioral Economics/ Science” ณ สถาบันฯ
รูป 3 c 11-20 มิ.ย. 62 ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ ร่วมประชุม Sixth International Conference on
Lao Studies (ICLS6) และนำ�เสนอผลงาน “Travelling Across National Borders for Medical
Treatment from Laos PDR to Thailand: Perspectives and Approaches” ณ สหรัฐอเมริกา
c 18-19 มิ.ย. 62 สถาบันฯ ต้อนรับคณะกรรมการ EdPEx พร้อมนำ�เสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงาน
และรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ประจำ�ปี 2562 ณ สถาบันฯ c 24 มิ.ย. 62 ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ร่วมอภิปรายและ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพฯ c 1-4 ก.ค. 62 ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์
รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ น.ส.นงนุช ใจชื่น ร่วมประชุมและนำ�เสนอผลงานในการประชุม AAS-inAsia 2019 Conference “Asia In Motion: “Asia on the Rise?” ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
กรุงเทพฯ c 1 ก.ค. 62 สถาบันฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม
2562” เรื่อง ครอบครัวไทย...สะท้อนอะไรในสังคม ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ c 4 ก.ค. 62
ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ร่วมการจัดสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ c 8-12 ก.ค. 62
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ และคณะ ร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และศิษย์เก่า ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ รูป 4 c 12 ก.ค.–13 ส.ค. 62
รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ ร่วมเขียนงานวิจัยกับ National Chiao Tung University เรื่อง “Broker
& Employer Practices and Working Conditions: Foreign Migrant Workers in Taiwan”
ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับโลก
ทีส่ รรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c 6-17

ช่วยกันประหยัด

รูป 1

รูป 2

รูป 3

รูป 4

“สำ�นักงานสมัยใหม่
รถ กระดาษ น้ำ� โทร ไฟ
ใช้ประหยัด”

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536
ปณจ.พุทธมณฑล

บริเวณอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

QR code สำ�หรับเข้าเว็บไซต์
จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2441-0201 0-2441-9666 โทรสาร 0-2441-9333 E-mail: directpr@mahidol.ac.th
Website: www.ipsr.mahidol.ac.th ที่ปรึกษา รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการสถาบันฯ บรรณาธิการ กัญญา อภิพรชัยสกุล พอตา บุนยตีรณะ อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ กองบรรณาธิการ
กมลชนก ขำ�สุวรรณ กฤติญา สำ�อางกิจ กาญจนา เทียนลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ จงจิตต์ ฤทธิรงค์ จรัมพร โห้ลำ�ยอง เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ปราโมทย์ ประสาทกุล ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
เพ็ญพิมล คงมนต์ ภาสกร บุญคุ้ม มนสิการ กาญจนะจิตรา รีนา ต๊ะดี โยธิน แสวงดี วรชัย ทองไทย ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ศุทธิดา ชวนวัน สักกรินทร์ นิยมศิลป์ สิรินทร์ยา พูลเกิด สุชาดา
ทวีสิทธิ์ สุภาณี ปลื้มเจริญ สุรีย์พร พันพึ่ง เสาวภาค สุขสินชัย อมรา สุนทรธาดา อารี จำ�ปากลาย ฝ่ายศิลป์ จุทารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว สมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว ฝ่ายสมาชิก จีรวรรณ หงษ์ทอง
ติดต่อสอบถาม โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 100 หรือ 0-2441-9666

12/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 39 ฉบับที่ 6 v สิงหาคม - กันยายน 2562 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

