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เมื่อได้รับเชิญให้นำ�เสนอผลการวิจัยในหัวข้อครอบครัวกับ
การพัฒนาคนทุกวัยในสังคมยุคใหม่ประเด็นเรื่อง “ลูก” ศูนย์กลาง
แห่งสายใยครอบครัว ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทำ�แผนงาน/
โครงการและงบประมาณประจำ�ปี จัดโดยกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผา่ นมา  ทำ�ให้รู้สึกอุ่นใจที่มีหน่วยงาน
นโยบายระดับประเทศให้ความสำ�คัญกับประชากรวัยเด็กทีจ่ ะเป็น
กำ�ลังสำ�คัญในการดูแลประเทศต่อไป
บทความนี้ ผู้ เ ขี ย นขอเรี ย กประชากรเด็ ก ว่ า  ประชากรรุ่ น
ซีอัลฟา (Z-alpha) โดยทั่วไปรุ่นประชากรหนึ่งจะครอบคลุมระยะ
เวลา 20 ปี ประชากรรุน่ ถัดจาก เอ๊กซ์ (X) และ วาย (Y) คือ ซี (Z)
ซึ่งปัจจุบันประชากรซี คือ เด็กอายุ 15 ปีลงมา  แต่เนื่องจาก
ประชากรรุน่ นีย้ งั เกิดมาไม่ครบ จึงเรียกรุน่ ทีเ่ กิดมาก่อนว่าซีอลั ฟา 
โครงการยุ ว ชนนิ เ วศน์ ข องประชากรรุ่ น ซี อั ล ฟา  ใน
ประเทศไทย ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนโดยสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ดำ � เนิ น การโดยสถาบั น วิ จั ย
ประชากรและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จาก
เด็กอายุ 3-14 ปี ผู้ดูแลเด็ก และครู ใน 5 จังหวัดของทุกภาค
ได้แก่ กทม. ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี หนึ่งใน
วัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาการอบรมเลี้ยงดูในบ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่เด็กใช้เวลาอยู่มากที่สุด จึงน่าสนใจว่าพื้นที่ที่สำ�คัญที่สุดนี้เป็น
อย่างไร บ้านของเด็กซีอัลฟา จะน่าอยู่เพียงไร
การศึกษานี้ ใช้เครื่องมือ Family Environmental Scale
เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในบ้าน 3 ด้าน ได้แก่ การยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ (cohesion) การแสดงออกของสมาชิกในครอบครัว
(expressiveness) และ ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกครอบครัว
(conflict) โดยเก็บข้อมูลจาก 1,340 ครัวเรือน ครอบครัวที่น่า
อยู่ควรจะมีระดับการยึดเหนี่ยวทางจิตใจสูงซึ่งแสดงถึงความ
รักของสมาชิกในครอบครัวที่มีต่อกัน ระดับการแสดงออกสูง
หมายถึงสมาชิกในครอบครัวมีอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือ
ปฏิบัติดีต่อกัน และระดับความขัดแย้งต่ำ�ซึ่งสะท้อนบรรยากาศ
ความอบอุ่นในบ้าน หากแบ่งสภาพแวดล้อมในครอบครัวออก
เป็น 3 ระดับด้วยวิธีการทางสถิติ จะสามารถจัดกลุ่มครอบครัว
ได้ดังนี้ 1) ครอบครัวน่าอยู่ที่สุด หมายถึง ครอบครัวที่มีระดับ
การยึดเหนี่ยวทางจิตใจและการแสดงออกสูงที่สุด และระดับ
ความขัดแย้งต่ำ�ที่สุด 2) ครอบครัวน่าอยู่ หมายถึง ครอบครัวที่
มีการยึดเหนี่ยวทางจิตใจ การแสดงออก และความขัดแย้งระดับ
กลาง และ 3) ครอบครัวน่าห่วง หมายถึง ครอบครัวที่มีระดับ

การยึดเหนี่ยวทางจิตใจและการแสดงออกต่ำ�ที่สุด และระดับ
ความขัดแย้งสูงที่สุด ซึ่งแสดงเป็นแผนภูมิดังภาพ
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ภาพ: ระดับการยึดเหนี่ย วทางจิตใจ การแสดงออก และ
ความขัดแย้งในครอบครัวของเด็กซีอัลฟา (ร้อยละ)
การจัดกลุม่ ครอบครัวน่าอยูด่ ว้ ยระดับการยึดเหนีย่ วทางจิตใจ
ซึง่ แสดงด้วยกราฟแท่งพบว่า ครัวเรือนเด็กซีอลั ฟา เป็นครอบครัว
น่าอยูแ่ ละน่าอยูท่ สี่ ดุ จำ�นวนรวมกันเกินกว่าครึง่ (ร้อยละ 33.4 และ
21.2 ตามลำ�ดับ รวมเป็นร้อยละ 54.6) กราฟแท่งต่อมาหมายถึง
การแสดงออกของสมาชิกในครอบครัว ส่วนมากการแสดงออก
ของสมาชิกครอบครัวอยู่ ในระดับกลางและสูง (ร้อยละ 50.0
และ 12.3 ตามลำ�ดับ รวมเป็นร้อยละ 62.3) จึงจัดเป็นครอบครัว
น่าอยู่และครอบครัวน่าอยู่ที่สุดตามลำ�ดับ ส่วนกราฟแท่งที่สาม
แสดงความขัดแย้งในครอบครัว ประมาณ 3 ใน 4 ของครัวเรือน
ของเด็กซีอัลฟา มีความขัดแย้งระดับต่ำ�และกลาง (ร้อยละ 51.1
และ 24.2 ตามลำ�ดับ รวมเป็นร้อยละ 75.3) หากพิจารณากราฟ
แท่งทั้งสามด้านรวมกันจะเห็นได้ว่า  ส่วนใหญ่ของครอบครัวเด็ก
ซีอัลฟาเข้าข่ายเป็นครอบครัวน่าอยู่มากกว่าครอบครัวน่าห่วง
แม้ จ ะเป็ น เรื่ อ งที่ น่ า ยิ น ดี ว่ า เด็ ก ซี อั ล ฟา  ส่ ว นมากอยู่ ใ น
ครอบครัวน่าอยู่ แต่อดสงสัยไม่ได้ว่าครอบครัวน่าห่วงของเด็ก
ซีอัลฟาอยู่ที่ ไหนและอยู่กันอย่างไร เมื่อพิจารณาการกระจายตัว
ของครอบครัวน่าห่วง พบว่าส่วนมากอยู่ ในพื้นที่เขตนอกเมืองใน
ต่างจังหวัด (ร้อยละ 46.3) และอยู่ในกรุงเทพฯ (ร้อยละ 29.8)
อาศัยอยู่ในครัวเรือน 3 รุ่น (ร้อยละ 33.5) ซึ่งมีพ่อ แม่ ลูก และ
ปู่ ตา ย่า  ยายอยู่ในครัวเรือน สัดส่วนพอๆ กับครัวเรือนพ่อ/แม่
เลีย้ งเดีย่ ว (ร้อยละ 31.1) และเกือบครึง่ หนึง่ ของครอบครัวน่าห่วง
นั้นมีรายได้เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ (ร้อยละ 43.8)

เด็กที่เติบโตในครอบครัวน่าอยู่น่าจะดีกว่าครอบครัวน่าห่วง
เป็นแน่ จากข้อมูลวิจัยโครงการเดียวกันนี้ พบว่าสภาพแวดล้อม
ในครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กอายุ 6-14 ปี ซึง่ วัดโดย
เครื่องมือ Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
ที่ตอบโดยผูด้ ูแลเด็กซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 คือพ่อหรือแม่ ข้อมูล
ทางสถิติแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งในครอบครัวส่งผลกระทบ
ต่ อ ปั ญ หาด้ า นอารมณ์ และความประพฤติ / เกเร อย่ า งมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ ความขัดแย้งและการแสดงออกของสมาชิก
ในครอบครัวส่งผลต่อสัมพันธภาพทางสังคมของเด็ก นอกจาก
นี้ข้อมูลวิจัยยังพบว่า  แม้เด็กจะอยู่ ในครอบครัวที่มีรายได้ ไม่
เพียงพอและผู้ดูแลมีระดับการศึกษาไม่สูงนัก แต่ถ้าเด็กอยู่ ใน
ครอบครัวที่มีระดับการยึดเหนี่ยวทางจิตใจและการแสดงออก
ของสมาชิกในครอบครัว
สูง แต่ระดับความขัดแย้ง
ต่ำ�ก็มีแนวโน้มที่เด็กจะมี
พฤติกรรมดี
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น
ค ร อ บ ค รั ว ที่ ก ล่ า ว ถึ ง
นี้ ส ามารถปรั บ ปรุ ง ใหม่
ได้ โดยไม่ ต้ อ งใช้ เ งิ น สั ก
บาทเดียว แต่ต้องอาศัย
ความร่วมมือของสมาชิก
ในครอบครัวร่วมกันสร้าง
รอยยิ้ม เอื้ออาทรซึ่งกัน
และกัน ชื่นชม ให้กำ�ลัง
ภาพโดย: เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ใจกั น พู ด คุ ย กั น ดี ๆ ไม่
ทะเลาะกัน ครอบครัวน่าอยูค่ อื ครอบครัวทีอ่ บอุน่ การแสดงความรัก
ต่อกัน จึงเสมือนเป็นวัคซีนทางสังคมที่ปกป้องเด็กจากสิ่งเร้า
รอบด้าน พวกเรามาช่วยกันสร้างครอบครัวน่าอยู่กันเถอะ@
“วันนี้คุณกอดลูกแล้วหรือยัง?”

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 39 ฉบับที่ 6
“ประเทศไทยมีจ�ำ นวนประชากรผูช้ ายหรือผูห้ ญิงมากกว่ากัน”
เฉลย : ผู้หญิง
รายชื่อผูท้ ่ไี ด้รบั รางวัลพิเศษ นครราชสีมา: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์
รายชื่อผูท้ ต่ี อบถูกได้รบั รางวัล กรุงเทพฯ: ทัดทรวง ปุญญทลังค์;
ประภาพร ภู ริ ปั ญ ญาคุ ณ ; พฤทธานั น ต์ ศรี ว งศ์ เ ลี ย ง; วิ ไ ล
กุศลวิศิษฎ์กุล; สุวรรณา  อุทารวิทยากุล กาญจนบุรี: กฤษณา 
ดุลสุวรรณ; พูลศักดิ์ ดุลยสุวรรณ์ แม่ ฮ่ อ งสอน: สุวรรณา 
อุทารวิทยากุล
ท่ า นที่ ได้ รั บ รางวั ล โปรดรอรั บ ของรางวั ล จากกอง
บรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 40 ฉบับที่ 1
“การคาดประมาณการเติบโตของกลุ่มศาสนาในปี 2593
ศาสนาอะไรมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละของประชากรโลกมาก
ที่สุด”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า 
12 หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่
15 พฤศจิกายน 2562 ไม่เกินเวลา 16.00 น. (ท่านผู้ตอบคำ�ถาม
ทางอีเมลขอความกรุณาส่งที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่ง
ของรางวัลในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ต อบคำ � ถามถู ก และได้ รั บ รางวั ล ใน
“ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2562มกราคม 2563)

ตุบบาตาฮา ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th

อุทยานธรรมชาติพดื หินปะการังตุบบาตาฮา (Tubbataha Reefs
Natural Park) ของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ในทะเลซูลู เป็นพื้นที่
คุ้มครองและเป็นเขตสงวนพันธุ์นกและสัตว์ทะเล ครอบคลุมพื้นที่
กว่า  372 ตารางไมล์ เป็นส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมปะการังที่ ได้รับ
การยอมรับว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมาก จนได้รับ
การยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจาก UNESCO
ฉันได้มี โอกาสเดินทางไปที่อุทยานแห่งนี้ครั้งหนึ่ง ครั้งนั้นฉันและ
เพื่อนติดต่อเหมาเรือแบบกินนอนบนเรือ (liveaboard boat) เพื่อ
ไปดำ�น้ำ�สกูบาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ การเดินทางนั้นต้องนั่งเครื่องบิน
ไปที่เมืองปูเอโตปรินเชซา  จากนั้นต้องนั่งเรือไปอีกร่วม 10 ชั่วโมง
เพื่อไปยังจุดดำ�น้ำ� ที่นี่ฉันได้พบกับฉลามวาฬ ปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เป็นครั้งแรก ฉันตื่นเต้นมากที่ ได้พบฉลามวาฬในคราวเดียวกันถึง
4 ตัว นอกจากนั้นยังได้พบกับกระเบนยักษ์แมนต้าเรย์ เต่าทะเล และ
ฉลามแนวปะการังจำ�นวนมาก ที่นี่นับเป็นแนวปะการังที่มีความอุดม
สมบูรณ์และสวยงามมากที่สุดที่ฉันเคยเห็นมา 
อุทยานแห่งนี้รักษาความอุดมสมบูรณ์ ไว้ ได้เพราะมีการควบคุม
ช่ ว งเวลาท่ อ งเที่ ย วในแต่ ล ะปี แ ละมี ม าตรการห้ า มจั บ สั ต ว์ น้ำ �
อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เข้มแข็งในการดูแล นั่นคือ
หน่วยเรนเจอร์ของอุทยาน ทีค่ อยทำ�หน้าทีล่ าดตระเวนรอบๆ อุทยาน

และสอดส่องจับกุมผูล้ ะเมิดกฎของอุทยาน นอกจากฉันจะได้ ไปดำ�น้�ำ
ชมความสวยงามใต้ ท้ อ งทะเลของอุ ท ยานแล้ ว ยั ง ได้ มี โ อกาสไป
เยี่ยมเหล่าเรนเจอร์ที่มีฐานปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเนินทรายกลางทะเล
ซูลูอันเวิ้งว้างด้วย ที่ทำ�การอุทยานเป็นอาคารไม้หลังเล็ก ไม่ได้
มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกมากนัก บนเนินทรายพอจะมีพื้นที่เล็กๆ ให้
ตั้งตาข่ายสำ�หรับเล่นวอลเลย์บอลเพื่อผ่อนคลายได้บ้างเมื่อน้ำ�ลง
หน่วยเรนเจอร์มีเรือเร็วที่สามารถเดินทางไปยังจุดต่างๆ โดยอาศัย
ความร่ ว มมื อ จากเรื อ ที่ พ านั ก ท่ อ งเที่ ย วมาดำ � น้ำ � ในการแจ้ ง เหตุ
ไม่ปกติ ฉันประทับใจทั้งความสวยงามของตุบบาตาฮาและขอชื่นชม
การทำ�งานที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ที่นี่มากที่ทำ�ให้ท้องทะเล
ยังสวยงามและอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ ซึ่งต้องแลกมาด้วยการทำ�งาน
ที่เหน็ดเหนื่อยอย่างมาก       aaaaaaaaa

ฉลามวาฬ ปลาใหญ่ที่สุดในโลกที่ตุบบาตาฮา ภาพโดย: รีนา ต๊ะดี พ.ค. 2561
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

พาพ่อกลับกรีนแลนด์

เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วดินแดนสุดขั้วโลกเหนือที่ประกอบด้วย
อะแลสกา กรีนแลนด์ ไซบีเรีย และหมูเ่ กาะขนาดเล็ก เป็นดินแดน
ในฝันของนักสำ�รวจขั้วโลกเหนือที่ต้องการไปผจญภัยเพื่อค้นหา
ความลีล้ บั ด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ ความรู้
ต่างๆ เกีย่ วกับชนพืน้ เมืองในการใช้ชวี ติ ในสภาวะภูมศิ าสตร์ทสี่ ดุ
ทรมาน เช่น อะแลสกามีอุณหภูมิในฤดูร้อน 0 องศาเซลเซียส
และในฤดูหนาวติดลบ 40 องศาเซลเซียส ชนเผ่าพื้นเมือง อินุต
(Inuit) เป็นชนเผ่าเชื้อสายมองโกลอยด์ อพยพมาจากไซบีเรีย
เมื่อราว 2500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช

นอกจากนั้น สิ่งที่นักสำ�รวจขั้วโลกเหนือสนใจคือการนำ�ชน
พื้นเมืองจากกรีนแลนด์รวมทั้งครอบครัวของมินิค 6 ชีวิตมาที่
นิวยอร์กเมื่อปี 1897 เพื่อศึกษาพันธุกรรมของชนเผ่านี้ ตามคำ�ขอ
ของกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านชาติพนั ธุแ์ ละพันธุศาสตร์ ประสบการณ์
ครั้งแรกในแผ่นดินอเมริกาของทั้ง 6 ชีวิตคือการถูกนำ�ไปแสดง
ตัวในที่ต่างๆ เพื่อให้สังคมรู้จักรูปร่างหน้าตาของชนพื้นเมือง
จากแดนไกล เมื่อมินิคอายุเพียง 8 ขวบเขาต้องประสบเคราะห์
กรรมอีกครั้งเมื่อพ่อและญาติที่มาพร้อมกันอีก 4 คน เสียชีวิต
ด้วยโรคนิวมอเนียเมื่อปี 1898 และที่สำ�คัญไม่มีการประกอบ
พิธีศพตามขนบประเพณีของชนเผ่าอินุต หรือที่คนทั่วโลกรู้จัก
กันทั่วไปว่าชาวเอสกิโม ซ้ำ�ร้ายโครงกระดูกของพ่อถูกจัดแสดง
ไว้ที่ American Museum of Natural History นิวยอร์ก นาน
หลายปี ซึ่งมินิคเจ็บช้ำ�และพยายามทำ�ทุกวิถีทางที่จะนำ�ร่าง
ของพ่อที่รักกลับสู่มาตุภูมิที่กรีนแลนด์ ในช่วงแรกไม่มี ใครสนใจ
ให้ความช่วยเหลือแม้แต่กลุ่มนักสำ�รวจที่พาครอบครัวของเขา
มาอยู่ที่นิวยอร์ก แต่มินิคสู้ต่อจนประสบความสำ�เร็จด้วยการ
ขอความช่วยเหลือจากบุคคลหลายกลุ่มและให้สัมภาษณ์สื่อจน
กลายเป็นเรื่องสะเทือนใจ ในทีส่ ดุ ทุกฝ่ายยื่นมือให้ความช่วยเหลือ
นำ�โครงกระดูกทุกร่างกลับกรีนแลนด์

ทัว่ ไป มีเพื่อนร่วมโรงเรียนเดียวกัน ได้เล่นกีฬาทีเ่ ขาชื่นชอบและ
มีจักรยานคู่ ใจ ระยะหลังมินิคปรับตัวไม่ได้กับชีวิตในเมืองใหญ่
กลายเป็นวัยรุ่นติดเที่ยว ดื่มสุรา  เปลี่ยนงานบ่อยๆ และดิ้นรน
อยากกลับบ้านทีก่ รีนแลนด์ ในทีส่ ดุ เขาหาโอกาสเดินทางกลับบ้าน
แต่อยู่ได้เพียงระยะสั้นๆ ก็ โหยหาชีวิตและแสงสีของนิวยอร์ก
มินิคเบื่อหน่าย แสงเหนือ สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติทช่ี นเผ่า
พืน้ เมืองเชื่อว่าเป็นสิง่ นำ�โชค ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใน
แผ่นดินมาตุภูมิที่จากไปตั้งแต่วัยเด็ก เขาเบื่อหน่ายกับข้อปฏิบัติ
สำ�หรับการฝึกฝนให้มีทักษะในการล่าสัตว์หรือมีความชำ�นาญ

งานแกะสลักจากกระโหลกและฟันหน้าของสิงโตทะเล
ภาพจาก: https://visitgreenland.com/providers/ilulissat-tourist-nature/

ในการออกแบบเครื่องมือล่าสัตว์แบบใหม่ๆ รวมทัง้ ติดตามผู้ ใหญ่
ออกล่าสัตว์เพื่อเก็บประสบการณ์ มินิคกลับอเมริกาอีกครั้ง
เมื่อปี 1916 คราวนี้เขาเลือกนิวแฮมเชียร์เป็นบ้านที่สองและ
เสียชีวติ 1 ปีหลังจากนัน้ ด้วยอาการนิวมอเนีย เมื่ออายุเพียง 31 ปี
โครงกระดูกของมินคิ ไม่ได้กลับกรีนแลนด์เหมือนพ่อ แต่นอนสงบ
อยู่ที่สุสาน The Indian Stream นิวแฮมเชียร์

ปัจจุบนั กรีนแลนด์มปี ระชากรประมาณ 57,000 คน แบ่งเป็น
ประชากรหญิง 53% และประชากรชาย 47% อายุเฉลี่ยผู้ชาย
68.3 ปี ผู้หญิง 73.7 ปี ความหนาแน่นของประชากร 0.1 คน
ต่อพื้นที่ 1 ตารางไมล์ ร้อยละ 96 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ
88 ของประชากรเป็นชนเผ่าพืน้ เมืองอินตุ ส่วนทีเ่ หลือมีเชือ้ สาย
บรรพบุรุษจากเดนมาร์กและนอร์เวย์ เนื่องจากในอดีตนักรบ
ไวกิ้งจากกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เคยเดินทางมาสำ�รวจ
ขั้วโลกเหนือและเป็น ชาติแรกที่มาถึงกรีน แลนด์ ต่ อ มาในปี
1953 กรีนแลนด์เป็นดินแดนในความครอบครองของเดนมาร์ก
และสหรัฐอเมริกาขอซื้อกรีนแลนด์เมื่อปี 1867 ด้วยเหตุผล
ทางยุทธศาสตร์เพื่อรักษาสมดุลด้านฐานทัพกับรัสเซียในภูมิภาค
ชุดประจำ�ชาติชนพื้นเมืองชนเผ่าอินุต
ภาพจาก: https://visitgreenland.com/providers/ilulissat-tourist-nature/ เอเชี ย -แปซิ ฟิ ค ปั จ จุ บั น กรี น แลนด์ ยั ง เป็ น จุ ด ท่ อ งเที่ ย วที่ ม า
แรงเพราะมีธรรมชาติท่ีสวยงามและท้าทายสำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบ
มินิคเติบโตในนิวยอร์กในฐานะบุตรบุญธรรมของหนึ่งใน การผจญภัย
คณะผู้สำ�รวจขั้วโลกเหนือ เขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีทั้งที่อยู่
พ่ อ กลั บ บ้ า นแล้ ว แต่ มิ นิ ค ยั ง นอนสงบอยู่ ที่ สุ ส านเมื อ ง
และโอกาสด้านการศึกษารวมทั้งการใช้ชีวิตแบบชาวนิวยอร์ก นิวแฮมเชียร์จนทุกวันนี้       aaaaaaaaa
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กุลภา วจนสาระ
ประเด็นทางประชากรและสังคม
kulapa.vaj@mahidol.ac.th
เพราะโลกนี้มีผู้หญิง: ประเด็นเรื่องผู้หญิงในเวทีโลก Women Deliver 2019

Women Deliver เป็นการประชุมระดับโลกของบรรดา
นักกิจกรรม ขับเคลื่อนทางสังคม นักวิจยั นักวิชาการ นักการเมือง
ผูก้ �ำ หนดนโยบาย ผูน้ �ำ ประเทศ คนทำ�งานและผูส้ นใจจากหลากหลาย
ภาคส่วน สาขาวิชาชีพ ที่ทำ�งานในประเด็นสิทธิสตรีและความ
เสมอภาคระหว่างเพศ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ การเสริมพลัง
ผู้หญิงในการพัฒนา ฯลฯ จัดขึ้นทุก 3 ปี ปีนี้ (2019) จัดขึ้นที่
แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา  เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 
ภายใต้ค�ำ ขวัญว่า “Power. Progress. Change.” เรียกได้วา่ เป็น
เวทีระดับโลกว่าด้วยเด็กและผู้หญิงที่ ใหญ่ที่สุด โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า 8,000 คน มากกว่า 3,200 องค์กร จาก 165 ประเทศ
เวทีพูดคุยในการประชุม Women Deliver 2019 หรือ
WD2019 คราวนีอ้ ดั แน่นไปด้วยเนือ้ หาและกิจกรรมในห้องต่างๆ
มีทง้ั เวทีกอ่ นการประชุม เวทีคขู่ นาน เวทีพเิ ศษ เกิดขึน้ พร้อมๆ
กันไปในพื้นที่ทั้ง 9 โซนของการประชุม ที่ต่างร่วมกันแสดงพลัง
ของผู้หญิงด้านต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงโลก

ไฮไลท์ของการประชุมคือเวทีเปิดงาน “The Power of
Us” ที่แสดงการประสานพลังและเปิดโอกาสให้กับทุกความต่าง
ได้มีพื้นที่ของตัวเอง เริ่มต้นด้วยการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
อย่างเป็นทางการโดย 3 ผู้นำ�ชนพื้นเมืองของแคนาดา  นายก
รัฐมนตรีของประเทศแคนาดา  และประธานการจัดงานครั้งนี้
เวทีเปิดงานเป็นการเสวนาพูดคุยกับผูน้ �ำ จากประเทศต่างๆ อาทิ
ซาห์เล เวิร์ค-ซูเด ประธานาธิบดีของประเทศเอธิโอเปีย ซึ่งเป็น
ผู้หญิง กล่าวถึงความสำ�คัญของผู้หญิงในเวทีการเมือง, นานา 
อาคูโฟ-อัดโด ประธานาธิบดีของประเทศเคนยา  ที่ผลักดัน
ประเด็นสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยมาอย่างยาวนาน, อูหุรุ
เคนยัตตา  ประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ของประเทศกานา, จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีประเทศแคนาดา 
ที่เรียกเสียงปรบมือกึกก้องเป็นระยะๆ ตลอดการเสวนา  โดย
เฉพาะเมื่อเน้นย้�ำ ถึงนโยบายของรัฐบาลแคนาดาที่ให้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นผู้หญิง แพทย์หญิงอัลลา 
มุ ร าบิ ต ผู้ ห ญิ ง เก่ ง ที่ พู ด ถึ ง ความสำ � คั ญ ของโอกาสและ

ประสบการณ์ของผูห้ ญิงในแวดวงต่างๆ โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ
และที่ ไม่คาดคิดก็คอื เสียงจากนักกิจกรรมรุน่ ใหม่อายุเพียง 18 ปี
จากประเทศแซมเบียอย่างนาตาชา มวันซา ทีช่ ว่ งชิงเวทีแผ่พลัง
กระจายความหวังให้แก่การขับเคลื่อนเรื่องสิทธิเด็กและผู้หญิง
จนกระทั่งผู้ร่วมเสวนาทุกคนในเวทีและผู้ฟังต่างลุกขึ้นยืนปรบ
มือให้ด้วยความชื่นชม
หนึ่ ง ในประเด็ น สำ � คั ญ ที่ ถู ก หยิ บ ยกขึ้ น มาแลกเปลี่ ย นใน
หลายเวทีก็คือ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ผู้หญิงต้องเผชิญ
เมื่อต้องการเลือกหรือกำ�หนดชีวิตเจริญพันธุ์และสิทธิในเนื้อตัว
ร่างกายของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักเพศเดียวกัน
พนักงานบริการทางเพศ เรื่องของท้องและการทำ�แท้ง ความ
รุนแรงทางเพศ การบังคับแต่งงาน ฯลฯ ด้วยเครื่องมือที่สำ�คัญ
คือ การตีตรา  การสร้างความกลัว การทำ�ให้ประเด็นเหล่านี้
กลายเป็นความผิด (โดยเฉพาะทางกฎหมาย) และการกีดกัน
ทำ�ให้ผู้หญิงที่เลือกดำ�เนินชีวิตต่างจากที่แบบแผนทางสังคม
กำ�หนดไว้เข้าไม่ถงึ บริการพืน้ ฐานด้านอนามัยเจริญพันธุต์ ามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ ซึ่งหลายเวทีต่างเรียกตรงกันว่านี่คือความไม่เป็น
ธรรมทางอนามัยเจริญพันธุ์
แม้ เ วที ใ นห้ อ งประชุ ม ใหญ่ จ ะคึ ก คั ก ตลอด 4 วั น ของ
การประชุม แต่เวทีย่อยและเวทีคู่ขนานต่างๆ ก็เต็มไปด้วย
ผู้สนใจเข้าร่วมเนืองแน่นไม่แพ้กัน บางเวทีเริ่มต้นตั้งแต่ 6.00 น.
บางเวทีจบลงหลัง 22.00 น. บางเวทีตอกย้ำ�ประสบการณ์ร่วม
และการขับเคลื่อนคล้ายคลึงกัน บางเวทีให้มมุ มองและวิธคี ดิ จาก
ต่างสังคมต่างวัฒนธรรม แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานหนักแน่นของ
เวทีประชุมส่วนใหญ่ก็คือ การเสริมพลังให้ผหู้ ญิงทัว่ โลกสามารถ
เลือกตัดสินใจในชีวิตและร่างกายของตัวเอง โดยปราศจาก
ความกลัว อคติ การตีตรา และการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติใดๆ
ถึงวันนี้ เวทีประชุม Women Deliver ก็กลายเป็นพื้นที่และ
เวลาอันมีความหมายที่เหล่านักกิจกรรม คนทำ�งานด้านสิทธิเด็ก
และสตรีทั่วโลกต่างรอคอย เพื่อจะได้ ใช้เวลา  4-5 วันของทุก
3 ปีนรี้ ว่ มกันเติมเต็ม ตอกย้�ำ และจุดประกายใจให้กบั ชีวติ ทีม่ งุ่ มัน่
ทำ � งานเพื่ อ สิ่ ง ที่ พ วกเขาเชื่ อ มั่ น ต่ อ ไปด้ ว ยพลั ง อั น เต็ ม เปี่ ย ม
ด้วยความกระจ่างแจ้งในใจว่าการเสริมพลังให้ผู้หญิงเป็นส่วน
สำ�คัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ให้น่าอยู่กว่าที่เคย
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.edu

ฤา..การอยู่คนเดียวจะสุ่มเสี่ยงต่อความเปราะบาง?

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุค “เกิดน้อย อายุยืน” ประชากร
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
คนหนุ่มสาวอยู่เป็นโสดเพิ่มขึ้น มีการเลื่อนอายุการสมรสออกไป
และมีลูกกันน้อยลง ในปี 2562 ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากร
สูงอายุสูงถึงร้อยละ 19 ของประชากรทั้งหมด3 การเปลี่ยนแปลง
ทางประชากรดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ครอบครัวไทยที่มีขนาดลดลง รูปแบบของครอบครัวที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น แนวโน้มที่สูงขึ้นของผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่
ตามลำ�พัง ต้องห่างไกล จากลูก หลาน และญาติ ทำ�ให้อยู่ในสภาวะ
ที่เปราะบางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ต ามลำ � พั ง คนเดี ย วมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะ
อาศัยอยู่ใกล้ลกู มากกว่าผูส้ งู อายุทอ่ี ยูต่ ามลำ�พังกับคูส่ มรสเท่านัน้ 4
แม้ ว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ ต ามลำ � พั ง คนเดี ย วจะถู ก มองว่ า เป็ น กลุ่ ม
ผู้สูงอายุที่น่าเป็นห่วง เพราะต้องอาศัยอยู่ตามลำ�พังคนเดียว แต่
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทของความเปราะบางเสมอไป
เพราะมีลูกอาศัยอยู่ ใกล้ๆ

ผลการศึกษาในเชิงคุณภาพได้สะท้อนให้เห็นว่า  ผู้สูงอายุที่อยู่
ตามลำ�พังคนเดียวมีความต้องการให้เพื่อนบ้านหรือคนในชุมชน
มาเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุยบ้าง เพื่อคลายความเหงาและเพื่อ
ลดความกังวลหากมีปัญหาสุขภาพ หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่มี
งานวิจัยเรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนซึ่งมีรูปแบบการ ใครรู้ ปัญหากลัวตายตามลำ�พังคนเดียว เป็นปัญหาหนึง่ ทีผ่ สู้ งู อายุ
อยูอ่ าศัยทีห่ ลากหลายในสังคมไทย เพื่อประเมินความเข้มแข็งและ ที่ อ าศั ย อยู่ ค นเดี ย วโดยไร้ ญ าติ ข าดมิ ต รมี ค วามกั ง วลใจ จึ ง มี
ความต้องการสนับสนุนของครัวเรือน” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการ ความต้องการให้มีคนมาช่วยดูแลแวะเวียนทักทายประจำ�วัน
วิจัยจากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
งานวิจัยนี้อาจช่วยสะท้อนให้เห็นว่า  รูปแบบการอยู่อาศัยของ
นวัตกรรม (สกสว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูแลผู้สูงอายุที่
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อายุ ไม่ได้เป็นตัวกำ�หนดทำ�ให้ผู้สูงอายุมีความเปราะบาง แต่
อาศัยอยู่ในครัวเรือนเปราะบางในรูปแบบการอยู่อาศัยต่างๆ
จะมีผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การมีภาวะเจ็บป่วย ความยากจน
ในบทความนีจ้ ะนำ�เสนอประเด็นหลักที่ได้จากการศึกษา  ผูส้ งู อายุ ความพิการ ความสัมพันธ์ ในครัวเรือน การมีลกู อาศัยอยู่ในหมูบ่ า้ น
ทีอ่ าศัยอยูต่ ามลำ�พังคนเดียว และอาศัยอยูต่ ามลำ�พังกับคูส่ มรส เดียวกัน ฯลฯ ทีส่ ง่ ผลทำ�ให้ผสู้ งู อายุเกิดความเปราะบางได้ รูปแบบ
เท่านั้น เพราะจากผลการศึกษาได้ข้อค้นพบว่า  ผู้สูงอายุทั้งสอง การอยู่ อ าศั ย ของผู้สู งอายุ ที่ มี ค วามเปราะบางในด้ า นของการ
กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มแรกๆ ที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องการได้รับการดูแล ดูแลดังเช่นการอาศัยอยู่
มากกว่าผู้สูงอายุกลุ่มอื่นที่ยังมีลูก หลาน ญาติพี่น้องอาศัยอยู่ด้วย ตามลำ � พั ง คนเดี ย วหรื อ
อยู่กับคู่สมรสเท่านั้น ได้
ในปี 2553 จากทั่วโลก 143 ประเทศ มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตาม ถูกนิยามไว้เพื่อให้เกิดการ
ลำ�พังคนเดียวประมาณร้อยละ 12 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ เฝ้าระวังว่า  ผู้สูงอายุใน
ในทวีปยุโรป ในขณะที่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับคู่สมรสเท่านั้นพบ รู ป แบบการอยู่ อ าศั ย ดั ง
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 15 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุในทวีปยุโรป กล่ า วมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะ
และอเมริกาเหนือ สำ�หรับผู้สูงอายุในทวีปเอเชียและแอฟริกา จะ เป็นกลุ่มเปราะบางเพราะ
มีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำ�พังคนเดียวและคู่สมรส ไม่มีผู้ดูแล หรือเป็นหน้าที่
เท่ า นั้ น อยู่ ใ นสั ด ส่ ว นน้ อ ยกว่ า  แต่ ก็ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า ง ที่ครอบครัวหรือสังคมจะ
รวดเร็วเช่นกัน1
ต้องช่วยกันดูแล เพื่อให้
ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม นี้ อ าศั ย อยู่
สำ�หรับประเทศไทย ผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูต่ ามลำ�พังคนเดียว หรือ ในสังคมได้อย่างมีความสุข
อยูต่ ามลำ�พังกับคูส่ มรสเท่านัน้ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เช่นกัน ในอดีตเมื่อ สามารถอยู่ ค นเดี ย วได้
ปี 2513 ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำ�พังคนเดียวมีเพียงร้อยละ 3.7 และ โดยการดูแลตนเองได้เป็น
มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับคู่สมรสเท่านั้นเพียงร้อยละ 6.31 ในปี 2560 ระยะเวลานาน
ภาพโดย: ศุทธิดา ชวนวัน
ผู้สูงอายุท่อี ยู่ตามลำ�พังคนเดียวได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.4 และ
ร้อยละ 21.5 ในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำ�พังกับคู่สมรสเท่านั้น4 เอกสารอ้างอิง
ยิง่ อายุมากขึน้ ยิง่ อยูต่ ามลำ�พังมากขึน้ โดยเฉพาะผูส้ งู อายุ
หญิง4 เพราะผู้หญิงมีอายุยืนยาวมากกว่าผู้ชาย ในปี 2562 อายุ
คาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปีของผู้หญิงคือ 22.8 ปี และผู้ชาย 17.1 ปี2
ผู้สูงอายุในเขตเมืองอยู่คนเดียว มากกว่าผู้สูงอายุในเขต
ชนบท ในขณะที่ผู้สูงอายุในเขตชนบท อยู่กับคู่สมรสเท่านั้น
มากกว่า การอยู่อาศัยทั้งสองรูปแบบนี้พบมากในผู้สูงอายุในภาค
เหนือของประเทศไทย (ร้อยละ 13.5 ในผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว,
ร้อยละ 25.9 ในผู้สูงอายุที่อยู่กับคู่สมรสเท่านั้น)4

1

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population
Division (2018). Database on the Households and Living
Arrangements of Older Persons 2018.
2
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.(2562). สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล.
นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
3
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2556).
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583. กรุงเทพฯ:
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
4
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). การสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ.
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นานาสาระประชากร

ปราโมทย์ ประสาทกุล

pramote.pra@mahidol.ac.th

โครงสร้างอายุเปลี่ยนสังคม

ผมแน่ใจว่า  เดี๋ยวนี้ ใครต่อใครก็ยอมรับกันแล้วว่าสังคมไทย
กำ�ลังมีอายุสงู ขึน้ ไม่วา่ ใครจะเรียกสังคมไทยทีก่ �ำ ลังมีอายุสงู ขึน้
ในขณะนี้ว่า  “สังคมสูงวัย” หรือ “สังคมสูงอายุ” หรืออะไร
ก็ตาม แต่พวกเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่า เดี๋ยวนี้ มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
เป็นจำ�นวนมากจริงๆ ไม่ว่าเราจะเรียกผู้สูงอายุว่า  “ผู้สูงอายุ”
“ผูส้ งู วัย” “ผูอ้ าวุโส” “ผูเ้ ฒ่า” “คนชรา” “คนแก่” หรืออะไรก็ตาม
เราก็จะเห็นคนทีม่ อี ายุมากๆ เหล่านีอ้ ยูท่ วั่ ไป ทัง้ ตามถนนหนทาง
พื้นที่สาธารณะ ร้านค้า ศูนย์การค้า หรือแม้กระทั่งในครอบครัว
ของเรา สังคมไทยมีอายุสูงขึ้นอย่างแน่นอน

ทุกประเทศ “กำ�ลังมีอายุสงู ขึน้ ” หรือกล่าวได้วา 
่ ประเทศเหล่านี้
เป็น “สังคมทีก่ �ำ ลังสูงวัย” ในขณะเดียวกัน ประชากรในประเทศ
พัฒนาแล้วเกือบทุกประเทศมี “อายุสูงขึ้นมากแล้ว” จนเรียก
ได้ว่าประเทศเหล่านี้เป็น “สังคมสูงวัย” ไปแล้ว

ปัจจุบนั นี้ มีคนอยูท่ วั่ ทัง้ โลกประมาณ 7,700 ล้านคน ในจำ�นวน
นีเ้ ป็นผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไปมากถึง 1,000 ล้านคน เสียดาย
ทีผ่ มไม่ได้ท�ำ งานกับกองประชากร ของสหประชาชาติ ไม่เช่นนัน้
ผมจะเอาผลการคาดประมาณประชากรของสหประชาชาติ
นี่แหละมาแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่า  “ราวเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้
เดี๋ยวนี้ คนไทยจะได้รับรู้ข่าวสาร ข้อมูล สถิติตัวเลขต่างๆ ผู้สูงอายุในโลกของเราจะมีจำ�นวนครบหนึ่งพันล้านคน” แล้วจัด
เกี่ยวกับผู้สูงอายุอยู่เป็นประจำ� ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ผู้สูงอายุไทย กิ จ กรรมเพื่ อ กระตุ้ น ให้ ช าวโลกตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของ
กำ�ลังเพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ข่าวประเทศไทยกำ�ลังจะเป็น การสูงวัยของประชากร
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในอีกไม่กี่ปี สถิติที่แสดงว่าสัดส่วน
ในโลกของเราทุกวันนี้ ทุกทวีป ยกเว้นแอฟริกาได้กลายเป็น
ผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นจนเกือบจะถึง 20% ของ
ประชากรทั้งหมดแล้ว การคาดประมาณว่าแรงงานไทยจะมี สังคมสูงวัยกันหมดแล้ว โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
จำ�นวนลดลงในขณะที่ผู้สูงอายุจะเพิ่มจำ�นวนขึ้นถึง 20 ล้านคน สูงกว่า  10% ของประชากรโลกทั้งหมด ยุโรปมีอัตราผู้สูงอายุ
ในอีก 20 ปีข้างหน้า  ข่าวเรื่องการเพิ่มเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ   สูงที่สุด หนึ่งในสี่ของประชากร ยุโรปเป็นผู้สูงอายุ แอฟริกาเป็น
ข่าวเรื่องการขยายอายุเกษียณให้ยาวนานออกไป และแม้กระทัง่ ทวีปที่ประชากรมีอายุน้อยที่สุด โดยมีผู้สูงอายุไม่ถึง 5% แต่มี
เรื่องผูส้ งู อายุได้กลายเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยไปเสียแล้ว สัดส่วนเด็กอายุต่ำ�กว่า 15 ปีสูงถึงเกือบ 40%
ตั้งแต่ปีกลายนี้
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 10 ประเทศได้รวมตัวกันเป็น
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรครั้งนี้... ประชาคมอาเซียน ปีนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ หรือ
ครึ่งหนึ่งได้กลายเป็นสังคมสูงวัยไปแล้ว ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย
ยิ่งใหญ่นัก
เวียดนาม มาเลเซีย และเมียนมา สำ�หรับ สิงคโปร์ ประชากร
ความจริงการทีป่ ระชากรมีอายุสงู ขึน้ เป็นปรากฏการณ์ปรกติ อายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงกว่า 20% จึงเรียกได้ว่าเป็นประเทศ
ธรรมดาที่ ได้เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศและ “กำ�ลังเกิดขึ้น” ที่เป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ก็
ในประเทศกำ�ลังพัฒนาทั่วโลกในปัจจุบัน ปรากฏการณ์ที่สังคม ไม่ได้ทิ้งห่างจากเรามากนัก ประเทศไทยกำ�ลังจะกลายเป็น
ต่างๆ ทัว่ โลกมีอายุสงู ขึน้ ไม่ใช่เรื่องแปลก เมื่อผูค้ นมีลกู กันน้อยลง สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้ ในโอกาสที่
พร้อมๆ กับการที่ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น ทำ�ให้สัดส่วนประชากร ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ รัฐบาลไทยได้หยิบยก
วัยเด็กลดต่ำ�ลง และสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ในรอบ เอาการสูงวัยของประชากรมาเป็นประเด็นสำ�คัญ โดยเสนอให้
ครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้ ประชากรในประเทศกำ�ลังพัฒนาเกือบ จัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม
ทีเ่ รียกว่า ASEAN Center for Active Ageing and Innovation
เพื่อรองรับสถานการณ์การสูงวัยของประชากรในภูมิภาคนี้ !!!
โครงสร้างอายุของประชากรเปลี่ยนโลก (Disruptive
population age structure)
มาถึงวันนี้ เราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่า  การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุของประชากรในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้
ได้เปลี่ยนสังคมของมนุษยชาติอย่างสิ้นเชิง โครงสร้างอายุได้
เปลี่ยนประชากรจากที่เคยมีอายุน้อยเป็นประชากรอายุมาก
พร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive
technology) สังคมมนุษย์กแ็ ทบไม่เหลือร่องรอยเดิมอีกต่อไปแล้ว
ภาพจาก: https://pixabay.com/th/photos/
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ดูประเทศไทยเป็นตัวอย่าง ในรอบ 50-60 ปีทผ่ี า่ นมานี้ สังคมไทย
เมื่อก่อน ครอบครัวไทยมีขนาดเฉลีย่ 5-6 คน แต่เดีย๋ วนี้ ขนาด
ได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ วันนี้ ผมมีอายุมากกว่า 70 ปี ครัวเรือนเฉลีย่ เล็กลงเหลือเพียง 3 คนเท่านัน้ แต่ทเ่ี ปลีย่ นไปอย่างมาก
ผมอยูม่ านานพอทีจ่ ะได้เห็นภาพจริงของสังคมเมื่อ 50-60 ปีกอ่ น ก็ตรงที่ เมื่อก่อนครัวเรือนทีม่ คี นอาศัยอยูค่ นเดียวหาได้ยากมาก
แต่เดีย๋ วนี.้ ..ครัวเรือน ทีม่ คี นอยูต่ ามลำ�พังคนเดียวมีอยูเ่ ป็นจำ�นวน
เมื่ อ 60 ปี ก่ อ น ประเทศไทยมี ค นอยู่ ร าว 26 ล้ า นคน มากจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาในสังคม มีคนรุน่ ใหม่ในเมืองจำ�นวน
เดี๋ยวนี้ ประชากรไทยเพิ่มจำ�นวนเป็นประมาณ 66 ล้านคน มากที่เลือกที่จะอยู่คนเดียวในอะพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียม
ขนาดประชากรขยายใหญ่ขนึ้ 2 เท่าครึง่ ทีน่ า่ สนใจคือ โครงสร้าง เมื่อก่อนการที่ผู้สูงอายุจะอยู่ตามลำ�พังคนเดียวเป็นเรื่องที่ ไม่น่า
อายุของประชากรได้เปลี่ยนไปจนแทบไม่เหลือรูปเดิม เมื่อก่อน เป็นไปได้ จะมีคำ�ถามว่า  เมื่ออายุมากแล้วอยู่คนเดียวเจ็บป่วย
ประเทศไทยมีเด็กมาก ผู้เฒ่าผู้แก่มีน้อย เด็กอายุต่ำ�กว่า  15 ปี เป็นอะไรขึ้นมา  แล้วใครจะมาช่วย แต่เดี๋ยวนี้มีผู้สูงอายุมากถึง
คิดเป็นอัตราส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ กว่า 10% ที่อยู่ตามลำ�พังคนเดียว
ผูส้ งู อายุมอี ยูไ่ ม่ถงึ 5% แต่ทกุ วันนี้ เด็กกำ�ลังจะมีจ�ำ นวนน้อยกว่า
ผู้สูงอายุเสียแล้ว จำ�นวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากไม่ถึง
โครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนรูปไปอย่างมากในช่วง
ล้านคนเมื่อ 60 ปีก่อนเพิ่มสูงขึ้นเป็น 12 ล้านคนในปัจจุบัน
ครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้ ประกอบกับเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้า
ไปแบบก้าวกระโดดได้เปลีย่ นสังคมและวิถชี วี ติ ของคนไทยไปจน
ลองนึกถึงภาพที่เปลี่ยนไปนะครับ เมื่อก่อน ถ้าเราเข้าไปใน แทบไม่เหลือเค้าโครงเดิมให้เห็น
หมูบ่ า้ นหรือชุมชน เราจะเห็นเด็กๆ อยูท่ วั่ ไป ทัง้ เด็กเล็ก เด็กใหญ่
เราอาจได้ยินเสียงทารกร้องจากที่นั่นบ้าง ที่นี่บ้าง ผมรับรอง
ได้ว่าภาพเด็กๆ เกลื่อนไปเช่นนั้นยากที่จะพบเห็นได้อีกแล้ว
ในสังคมไทยปัจจุบัน เดี๋ยวนี้ ในหมู่บ้านหรือชุมชน เราจะเห็นแต่
ผู้สูงอายุอยู่ทั่วไป
เมื่อก่อน คนอายุ 60 ปีต้นๆ ก็เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุได้อย่าง
เต็มปากเต็มคำ�แล้ว เมื่อผมยังเป็นเด็ก ปูย่ า่ ตายายทีอ่ ายุแค่ 70 ปี
ก็ดูแก่จริงๆ เมื่อก่อนคนอายุ 80 ปีขึ้นไปเป็นทวดเทียดคนได้
อย่างสบายๆ คนที่อายุถึง 70-80 ปีส่วนมากก็อยู่กับบ้านแล้ว
ไม่ เ หมื อ นคนสมั ย นี้ ผู้ สู ง อายุ วั ย ต้ น อายุ 60-70 ปี ก ว่ า ๆ
ส่วนใหญ่ยังดูเป็นหนุ่มเป็นสาว คนอายุ 70 ปีกว่า ส่วนใหญ่ก็ยัง
ดูไม่แก่ ยิ่งสมัยนี้ ผู้คนแต่งตัวกันเหมือนไม่มีวัย เราจึงเห็นผู้คน
อายุมากๆ เดินขวักไขว่อยู่ตามพื้นที่สาธารณะ ดูไม่ออกว่าอายุ
เท่าไรกันแน่

ภาพจาก: https://www.thaihealth.or.th/Content/36740

ผมสงสัยว่า ความคิดเก่าๆ วิธีการแบบเดิมๆ จะตามทันการ
เปลีย่ นแปลงแบบพลิกโลกทีเ่ กิดขึน้ นี้ ได้หรือไม่ ผมคิดว่าเราอาจ
ต้องฝากความหวังไว้กบั คนรุน่ ใหม่หรือคนรุน่ เก่าทีม่ คี วามคิดและ
และมุมมองใหม่เกีย่ วกับการรับมือกับสถานการณ์การสูงวัยของ
ประชากรในวันนี้และวันหน้า
aaaaaaaaa

การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2562
The 2019 National Population Conference

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมตะวันนา ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
ปาฐกถาเรื่อง
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรไทยในยุคดิจิทัล
เสวนาเรื่อง
นวัตกรรมกับประชากรสามวัยในยุคดิจิทัล
หัวข้อการประชุม
- ผู้สูงอายุ
- คุณภาพชีวิตประชากร
- ประชากรต่างวัย
- การตาย
- ภาวะเจริญพันธุ์
- แรงงานและการย้ายถิ่น
- ประชากรและสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์
และดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
และรายละเอียดการชำ�ระเงินได้ที่
www.thaipopulation.org
ค่าลงทะเบียนพร้อมการเป็นสมาชิกสมาคมฯ
800 บาท
อีเมล thaipopulationasst@gmail.com
หรือติดต่อ 0-2218-7340
0-2218-7344

7/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 v ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

ลัทธิทุนนิยมสุดโต่ง

ทุนนิยม (capitalism) คือ ระบบเศรษฐกิจที่ยอมให้บุคคล
ลัทธิทุนนิยมสุดโต่งเริ่มจากการขยายตัวของเจ้าของธุรกิจ
มีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและทรัพยากรที่เป็นทุน มีเสรีภาพในการผลิต ที่ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นบรรษัทข้ามชาติ และหลายแห่งมี
และการค้าเพื่อแสวงหากำ�ไร คุณลักษณะของทุนนิยม ได้แก่ การมี ผลผลิตทางเศรษฐกิจมากกว่าบางประเทศเสียอีก จึงเป็นการยาก
ทรัพย์สนิ ส่วนตัว การสะสมทุน มีแรงงานที่ได้รบั ค่าจ้าง การแลกเปลีย่ น ที่รัฐบาลจะต่อต้านอิทธิพลของบรรษัทเหล่านี้
โดยสมัครใจ ระบบราคา และการแข่งขันในตลาด โดยการแข่งขัน
บัญญัติ 5 ประการของลัทธิทุนนิยมสุดโต่งคือ 1. ส่งเสริม
จะเป็นหัวใจและวิญญาณของทุนนิยม
การบริโภค 2. ขยายอิทธิพลทั่วโลก 3. ยกเลิกภาษี หรือเก็บภาษี
ทุ น นิ ย มแบ่ ง บทบาทของคนแต่ ล ะคนออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ น้อยที่สุด 4. ลดค่าใช้จ่ายในแรงงาน เช่น ค่าแรง สวัสดิการ
เจ้าของธุรกิจ ผู้บริโภค และแรงงาน ซึ่งแต่ละคนอาจมีบทบาท 5. แปรรูปรัฐวิสาหกิจ บัญญัติ 5 ประการนี้ถือเป็นแก่นหรือ
มากกว่า 1 กลุม่ ก็ ได้ บุคคลในแต่ละบทบาทจะทำ�เพื่อตนเองเท่านัน้ องค์ประกอบที่สำ�คัญ
คือต้องเห็นแก่ตัวและแข่งขันกัน โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ดูแลกฎเกณฑ์
การส่งเสริมการบริโภคให้มากขึ้น ทำ�ได้ด้วยการโฆษณา  ที่จะ
เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรม
กระตุ้ น การตอบสนองแบบฉั บ พลั น ทำ � ให้ ค นเราไม่ ต้ อ งใช้
เศรษฐกิจในระบบนีถ้ อื ว่าความขัดกันของผลประโยชน์เป็นเรื่อง ความคิดมากในการซื้อ ยิ่งกว่านั้น การส่งเสริมการใช้บัตรเครดิต
ปกติ เช่น เจ้าของธุรกิจจะขัดแย้งกับแรงงานและผูบ้ ริโภค กล่าวคือ ก็ยิ่งทำ�ให้การซื้อของง่ายขึ้นไปอีก อันเป็นการส่งเสริมลัทธิบริโภค
เจ้าของธุรกิจต้องการกำ�ไรสูงสุด จึงตัง้ ราคาขายให้สงู ทีส่ ดุ ทีต่ ลาด นิยม (consumerism) และ
จะรับได้ ในขณะที่แรงงานต้องการได้ค่าจ้างสูงสุด และผู้บริโภค ลัทธิวตั ถุนยิ ม (materialism)
ต้องการซื้อในราคาต่ำ�สุด
ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนค่า
นิยมของเทศกาลคริสต์มาส
ความขัดแย้งนี้สามารถแก้ ไขได้ด้วยรัฐบาลที่ฉลาดและมีวินัย จากการเฉลิ ม ฉลองวั น
ซึง่ จะสนับสนุนให้มเี สรีภาพมากขึน้ และการแข่งขันเป็นการแข่งขัน ประสูตขิ องพระเยซู ให้กลาย
ที่สมบูรณ์ อันจะส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ เป็นเทศกาลซื้อสินค้า
ทำ�ให้ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด
ส่ ว น ก า ร ใ ห้ ย ก เ ลิ ก
ทุนนิยมแบ่งออกเป็น 2 แนว คือ แนวแรกใช้อยู่ในยุโรปทีเ่ ชื่อว่า  ภาษี หรื อ เก็ บ ภาษี น้ อ ย
กลไกตลาดจะต้องมีรฐั บาลเป็นผูด้ แู ลและสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ขนึ้ ที่ สุ ด ก็ ทำ � ด้ ว ย ก า ร ส่ ง
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได้
เสริ ม ลั ท ธิ ปั จ เจกบุ ค คล
แนวหลังใช้อยู่ ในสหรัฐอเมริกาที่เชื่อว่า  กลไกตลาดไม่จำ�เป็น (individualism) ที่ ใ ห้ ค น
ต้ อ งมี รั ฐ บาลเป็ น ผู้ ดู แ ล แต่ จ ะดู แ ลโดยเอกชนที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย สนใจแต่ ป ระโยชน์ ข อง
ที่มา: https://
(เจ้าของธุรกิจ ผู้บริโภค และแรงงาน) รัฐบาลควรมีบทบาท ตนเอง โดยไม่ คำ � นึ ง ถึ ง
thepointofasharpinstrument.
น้อยที่สุดเฉพาะที่จำ�เป็นเท่านั้น ได้แก่ ให้บริการสาธารณูปโภค ครอบครัว ชุมชน หรือสังคม wordpress.com/2013/12/15/is-hyperว่า  มีส่วนเกื้อหนุนให้ตนเอง capitalism-the-enemy-of-truth/
และกำ�ลังทหาร
#jp-carousel-1129
เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบัน
ทุนนิยมแนวหลังที่ปล่อยให้เอกชนดูแลกันเองนี้ ได้วิวัฒนาการ
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ จ ะไม่ ใ ห้ เ ราตกเป็ น ทาสของลั ท ธิ ทุ น นิ ย ม
กลายเป็นลัทธิทนุ นิยมสุดโต่ง (Hypercapitalism) อันเป็นการหลงใหล
สุ
ด
โต่
ง สามารถทำ�ได้ด้วยการปฏิเสธบัญญัติ 5 ประการข้างต้น
บูชาลัทธิทุนนิยมอย่างสุดขั้ว โดยยอมสูญเสียคุณค่าดั้งเดิม
เช่น มีสติในการซื้อ เป็นคนเรียบง่าย บำ�เพ็ญประโยชน์ อุดหนุน
เหตุทเ่ี ติมคำ�ว่า  “ลัทธิ” ข้างหน้าคำ� “ทุนนิยม” เพราะลัทธิหมายถึง ธุรกิจที่ดี เลือกรัฐบาลที่ทำ�เพื่อประชาชน
คติความเชื่อถือ ความคิดเห็น และหลักการ ที่มีผู้นิยมนับถือและ
ในปี 2557 รางวัลอีกโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ได้มอบให้
ปฏิบตั ติ ามสืบเนื่องกันมา ซึง่ จะไม่มคี วามยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิ เช่น
เชื่อในกลไกตลาดหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจว่า  จะเป็นตัว สถาบันสถิติแห่งชาติของรัฐบาลประเทศอิตาลี ที่เป็นผู้นำ�ในการ
ทำ�ตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป ในเรื่องการเพิ่มขนาดเศรษฐกิจ
แก้ ไขปัญหาโดยไม่คำ�นึงถึงเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ของประเทศ ด้วยการนับรวมรายได้จากการค้าประเวณี การขาย
ส่วนคำ�ว่า “สุดโต่ง” แปลว่า มากเกินขอบเขตทีค่ วรเป็น ไม่วา่ จะ ยาเสพติด การขายสินค้าหนีภาษี และธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆ เข้า
ตึงหรือหย่อนก็ตาม การกระทำ�ทีส่ ดุ โต่งเป็นการกระทำ�ที่ ไม่ตอ้ งคิด รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติด้วย
ทำ�ไปโดยขาดสติ จึงถือว่าไม่ดี เพราะเป็นการกระทำ�ที่ขาดปัญญา
สำ�หรับคุณค่าดัง้ เดิมทีส่ ญ
ู เสียไป ได้แก่ ความผาสุก ความสัมพันธ์
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำ�ให้ขำ�ก่อนคิด
กับคนรอบข้าง การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรม การบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ การให้การศึกษาแก่ประชาชน ความยุติธรรมในสังคม
aaaaaaaaa
ความเป็ น ชุ ม ชน คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ความยั่ ง ยื น ของภาวะ
แวดล้อม
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คน สัตว์ พลาสติก
“ไม่ใส่ถงุ พลาสติกค่ะ” ฉันพูดพร้อมยื่นผลมะละกอให้พนักงาน
ที่ซุปเปอร์มาเก็ตนำ�ไปชั่งน้ำ�หนักเพื่อคำ�นวณราคา “ลดโลกร้อน
หรือครับ” พนักงานถามฉันอย่างเป็นมิตร “ใช่ค่ะ แล้วก็ ไม่อยาก
ให้มีสัตว์ตัวไหนตายเพราะกินขยะพลาสติกเข้าไปอีก นี่พะยูนก็
เพิง่ ตายไปตัวหนึง่ ” ฉันพูดพร้อมรับผลมะละกอจากพนักงานและ
เดินจากมา 

พลาสติกไม่ได้ถูกบริโภคโดยสัตว์เท่านั้น คนเองก็บริโภค
พลาสติกเข้าไปโดยไม่รู้ตัว พลาสติกเหล่านี้คือไมโครพลาสติก
หรือพลาสติกขนาดเล็กทีป่ นเปือ้ นอยู่ในอาหารทีค่ นบริโภคเข้าไป
นั่นเอง แม้จะยังไม่มีงานวิจัยออกมายืนยันได้ถึงอันตรายที่เกิด
ขึ้นจากการที่คนบริโภคไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนอยู่ ในอาหาร
เข้าไป แต่ก็ ไม่คุ้มที่จะเสี่ยง4 ในเมื่อวงจรของพลาสติกเริ่มจาก
คนใช้พลาสติก คนทิ้งพลาสติก สัตว์กินพลาสติก คนกินสัตว์ วิธี
ฉันเริ่มลดการใช้ขยะพลาสติกต่างๆ ทั้งถุงพลาสติก หลอด ที่จะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของเราได้ดีที่สุด
พลาสติก และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารต่างๆ มากว่า 10 ปีแล้ว เริม่ แรก คือ การลดหรือถ้าเป็นไปได้ก็งดการใช้พลาสติกนั่นเอง
คิดแค่เพียงว่าช่วยพ่อค้าแม่ค้าประหยัดต้นทุน เพราะสิ่งเหล่านี้
เราใช้ประโยชน์เพียงเดี๋ยวเดียวก็กลายเป็นขยะเสียแล้ว แต่เมื่อ
ในปี 2561 ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยถึง 27.8 ล้านตัน เพิม่ ขึน้
ได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างจริงจังเมื่อสมัยเรียนมหาวิทยาลัยตอนทีต่ อ้ ง 1.64% จากปี 2560 แต่มีขยะพลาสติกเพียง 500,000 ตัน
ทำ�วิจัยส่งอาจารย์ก็พบว่าขยะพลาสติกนั้นเป็นภาระต่อโลกเรา จาก 2 ล้านตันเท่านัน้ ทีถ่ กู นำ�ไปรีไซเคิล นอกจากนีย้ งั มีรายงานว่า
มากเหลือเกินเพราะต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 400 ปี แม้จะมี ประเทศไทยนำ�เข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศเป็นอันดับต้นๆ
บางส่วนที่สามารถนำ�มารีไซเคิลได้ แต่ด้วยการจัดการขยะที่ยัง โดยในต้นปี 2561 ไทยนำ�เข้าขยะพลาสติกจากญีป่ นุ่ สหรัฐอเมริกา 
ไม่เป็นระบบระเบียบ ทำ�ให้ยงั มีขยะพลาสติกจำ�นวนมากเล็ดลอด และฮ่องกงเฉลี่ยมากถึงเดือนละ 75,000 ตัน อย่างไรก็ตาม
อยู่ ในระบบนิเวศน์รอบตัวเรา  เมื่อฝนตกก็ถูกชะลงแม่น้ำ� และ ในเดือนมิถุนายน 2561 ได้มีคำ�สั่งชั่วคราวห้ามนำ�เข้าขยะ
เดินทางออกสู่ทะเล เมื่อฉันได้เริ่มดำ�น้ำ�แบบสกูบา  ฉันก็ ได้เห็น อิเล็กทรอนิกส์และพลาสติก ทำ�ให้ ในช่วงครึ่งปีหลังมีการนำ�เข้า
ผลกระทบที่เกิดจากขยะพลาสติกอย่างชัดเจน สัตว์จำ�นวนมาก ขยะพลาสติกลดลงเฉลี่ยเดือนละ 35,000 ตัน
ตายลงด้วยสาเหตุอันผิดธรรมชาติ พวกมันกินพลาสติกเข้าไป
บ้างไม่ได้ตั้งใจ บ้างสับสนคิดว่าพลาสติกคือแมงกะพรุน อาหาร
ฉันเดินหน้ามุ่งมั่นกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้ลด
ของพวกมัน
การใช้พลาสติกลงอย่างจริงจัง จนผู้คนรอบข้างทั้งเพื่อนและ
ครอบครัวต่างก็ ได้รับอิทธิพลในการที่จะช่วยลดภาระของโลก
เมื่ อ กลางปี 2561 ได้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ น่ า เศร้ า สลด วาฬ จากขยะพลาสติกของฉันไปด้วย ถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆ แต่ฉัน
นำ�ร่องครีบสั้นได้ลอยเข้ามาในคลองที่บ้านคลองนาทับ อ.จะนะ ก็เชื่อว่าฉันจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้คนและ
จ.สงขลาด้วยอาการอ่อนแรง เมื่อได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ทีม สัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้ ในโลกที่จะไม่จมกองขยะพลาสติกใน
สัตวแพทย์ก็เร่งให้การช่วยเหลือ แต่อาการของวาฬกลับแย่ลง อนาคต
ก่อนที่จะตายในที่สุด การผ่าชันสูตรซากพบว่าวาฬมีอาการปอด
อักเสบ หัวใจขาดเลือด พบพยาธิในปอด ท่อน้ำ�ดีและลำ�ไส้ และ
พบขยะจำ�พวกพลาสติกในส่วนต้นของกระเพาะอาหารจำ�นวน
85 ชิ้น (หนัก 8 กิโลกรัม)1 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ ได้เกิด
เหตุการณ์น่าเศร้าขึ้นอีกครั้งเมื่อ มาเรียม ลูกพะยูนที่พลัดหลง
กับแม่ที่ชายฝั่ง จ.ตรัง ได้ตายไปหลังจากได้รับการดูแลจาก
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ เป็นเวลากว่า  3 เดือน การผ่าชันสูตร
ซากพบขยะพลาสติ ก ขวางลำ � ไส้ อ ยู่ ห ลายชิ้ น ทำ � ให้ เ กิ ด การ
อุดตัน อักเสบ และติดเชือ้ ในกระแสเลือดและระบบทางเดินหายใจ
จนกระทั่งเกิดอาการช็อกและตายในที่สุด2 ไม่ได้มีเพียงสัตว์นำ�้
เท่านั้นที่ ได้รับอันตรายจากการกินขยะพลาสติกเข้าไป เมื่อ
เด็กชายกำ�ลังมองดูผลงานทางศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นจากขยะ
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการรายงานข่าวว่าที่เมืองนารา โดยกลุ่มเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม Greenpeace ในฟิลิปปินส์
ประเทศญีป่ นุ่ พบกวางตายถึง 9 ตัว ตัง้ แต่เดือนมีนาคมถึงเดือน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ภาพโดย Reuters/Erik De
มิถุนายน สาเหตุการตายมาจากการกินขยะพลาสติกเข้าไป ทั้ง Castro
ถุงพลาสติกและพลาสติกห่ออาหาร โดยนักท่องเที่ยวจะทิ้ง
aaaaaaaaa
1
พลาสติกห่ออาหารไว้ทนี่ าราพาร์ค กวางได้กลิน่ อาหารทีต่ ดิ อยูก่ บั 2https://www.bbc.com/thai/thailand-44346034
ห่อพลาสติกก็เข้าใจว่าเป็นอาหารจึงกินเข้าไป พบขยะพลาสติก 3https://www.thairath.co.th/news/local/south/1639971
https://www.bbc.com/news/world-asia-48941494
4
กว่า 4 กิโลกรัมในท้องของกวางที่เสียชีวิตลงตัวหนึ่ง3
https://www.thairath.co.th/news/society/1657491
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

แนะนำ�หนังสือ
“Sapiens : a brief history of humankind”
(เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ)

“Sapiens” หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จั ด เป็ น
หนั ง สื อ ทางด้ า นมานุ ษ ยวิ ท ยา  แนว
ประวัตศิ าสตร์เชิงวิเคราะห์ทนี่ า่ ติดตาม
เป็นผลงานของ Yuval Noah Harari
นักวิชาการชาวอิสราเอล เป็นการบอก
เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ Homo
sapiens ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เพียง
สปี ชี ส์ เ ดี ย วที่ ป ระสบความสำ � เร็ จ บน
โลกใบนี้ นับตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นลิง
ไร้หางที่ ไม่มีความสำ�คัญ จนกลายเป็น
ผูค้ รอบครองโลก “การปฏิวตั กิ ารรับรู”้
ทีเ่ กิดขึน้ เมื่อ 70,000 ปีกอ่ น ได้เป็นจุดเริม่ ต้นครัง้ สำ�คัญ อันเนื่อง
มาจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซเปียนส์ ก่อให้เกิด
ความสามารถด้านการสื่อสารทีส่ �ำ คัญ ทีเ่ อือ้ ให้เซเปียนส์สร้างกฎ
กติกา ระบบ แบบแผน
หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวของมวลมนุษยชาติ Homo
sapiens กว่า  70,000 ปีเอาไว้อย่างย่อๆ ตั้งแต่กำ�เนิดมนุษย์
การดิ้นรนต่อสู้ ความขัดแย้ง การร่วมมือ ความเจริญรุ่งเรือง
จากต้นกำ�เนิดบรรพบุรุษของพวกเรา  ไปจนถึงโลกยุคดิจิทัล
และอินเทอร์เน็ตในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็นการไขปัญหาที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และในโลกยุคใหม่ ครบถ้วนทุกมิติ
ความคิดในมุมมองเชิงวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
ศาสนา เป็นต้น
เนื้ อ หาภายในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ได้ แ ก่ ลำ � ดั บ เวลาทาง
ประวัติศาสตร์/การปฏิวัติการรับรู้/สัตว์ที่ ไม่สลักสำ�คัญ/ต้นไม้
แห่ ง ความรู้ / วั น หนึ่ ง ในชี วิ ต ของอดั ม และอี ฟ /น้ำ � ท่ ว มใหญ่ /
การปฏิ วั ติ เ กษตรกรรม/เรื่ อ งหลอกลวงครั้ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ใน
ประวัตศิ าสตร์ /การสร้างพีระมิด/ข้อมูลล้นสมอง/ประวัตศิ าสตร์
ไร้ ซ่ึง ความยุ ติธรรม/การรวมเป็นหนึ่ง ของมนุษยชาติ/ลูก ศร
แห่งประวัติศาสตร์/หอมกลิ่นเงินตรา/วิสัยทัศน์แบบจักรวรรดิ/
หลั ก ธรรมแห่ ง ศาสนา/ความลั บ ของความสำ � เร็ จ /การ
ปฏิวัติวิทยาศาสตร์/การค้นพบความไม่รู้/การสมรสระหว่าง
วิทยาศาสตร์และจักรวรรดิ/หลักการของนายทุน/กงล้อแห่ง
อุตสาหกรรม/การปฏิวัติอย่างถาวร/แล้วพวกเขาก็อยู่กันอย่าง
มีความสุขนับจากนั้นมา/จุดจบโฮโมเซเปียนส์/สัตว์ที่กลายไป
เป็นพระเจ้า
ตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาฮิบรู ในปี 2010 ต่อมาได้แปลเป็น
ภาษาอังกฤษในปี 2014 และชนะรางวัล National Library of
China’s Wenjin Book Award ในฐานะหนังสือที่ดีเยี่ยมที่สุด
ในปี 2014 เป็นหนังสือขายดี ใน The New York Times Best
Seller
หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้มีฉบับแปลเป็นภาษา  โดย ดร.นำ�ชัย
ชีววิวรรธน์ ติดตามอ่านตัวเล่ม ได้ที่ งานบริการ
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
ที่มา: Yuval Noah Harari. (2015). Sapiens : A brief history of humankind.
New York : Harper.       aaaaaaaaa

ประชากรประชุมกัน

สุภรต์ จรัสสิทธิ์

suporn.jar@mahidol.edu

การประชุมนานาชาติครั้งที่ 17 ISQOLS
ANNUAL CONFERENCE
เรื่อง Happiness in a Multicultural World
ณ เมืองกรานาดา ประเทศสเปน

The International Society for Quality-of-Life Studies
(ISQOLS) ได้จดั การประชุมนานาชาติเกีย่ วกับเรื่องความสุขและ
คุณภาพชีวิตมาถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 17 แล้ว มีวัตถุประสงค์ ใน
การจัดประชุมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานศึกษาวิจัยใน
ด้านคุณภาพชีวิตและความสุข โดยในปีนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่
4–7 กันยายน 2562 ที่ University of Granada เมืองกรานา
ดา ประเทศสเปน หัวข้อการประชุมในปีนคี้ อื เรื่อง Happiness in
a Multicultural World มีบทความวิจัยจำ�นวนกว่า 170 เรื่องที่
ถูกนำ�เสนอในการประชุม ซึง่ เกีย่ วกับคุณภาพชีวติ และความสุขใน
มิติต่างๆ อาทิ คุณภาพชีวิตในประชากร 3 ช่วงวัยและประชากร
กลุ่มเฉพาะ เช่น แรงงานย้ายถิ่น ชนกลุ่มน้อย ประชากรที่อาศัย
ในเมือง ประชากรชาวยุโรป คุณภาพชีวิตกับเพศวิถี ระเบียบวิธี
การศึกษาและเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตในมุมมอง
ด้านเศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง
aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม สนใจกำ� หนดการเสวนาแต่ล ะเดือ น สามารถดูได้จ าก
www.ipsr.mahidol.ac.th
ครั้งที่ 1051 “ทัศนคติของพ่อแม่ต่อลูกที่มีความหลากหลายทางเพศ:
ข้อค้นพบจากงานวิจัยและแนวทางการต่อยอดงานวิจัย” นายคมกฤช
ตะเพียนทอง, 7 ส.ค. 62
ครั้งที่ 1052 “พฤติกรรมการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น: ภาพสะท้อนของ
ปัญหาหนึ่งในสังคมสูงวัย” นายพงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ, ศ.ดร.ปัทมา
ว่าพัฒนวงศ์, คุณอรอุมา โภคสมบัติ, 14 ส.ค. 62
ครั้งที่ 1053 “ASEAN Health Care Systems in the 21st Century”
Duane Matcha, 21 ส.ค. 62
ครั้งที่ 1054 “How to Deal with Persistent Rural Marginalization
and Inequality?” Assoc. Prof. Dr. Han Siu Edo Andriesse,
28 ส.ค. 62
ครั้งที่ 1055 “Accessibility to Health Services and Health
Seeking Behavior among Different Ethnic Groups of Migrants
from Myanmar in Thailand” Hnin Oo Mon, 4 ก.ย. 62
ครั้งที่ 1056 “Travelling Across National Borders for Medical
Treatments” Asst. Prof. Dr. Suchada Thaweesit, 11 ก.ย. 62
ครั้งที่ 1057 “การวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ และเป็นมิตร” ศ.นพ.วิโรจน์
ไววานิชกิจ, สุริยา คลังฤทธิ์, ภัสสร มิ่งไธสง, วนิดา สุขกุล, 25 ก.ย. 62
ครั้งที่ 1058 “Educational Migration from Kazakhstan to
HongKong. Migration Flow Prospects” Viktor Kazakov,
25 ก.ย. 62              aaaaaaaaa
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

สุขภาพคนไทย 2562

“สุขภาพคนไทย” เป็นรายงานที่ทาง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมจัดทำ�
ทุกปีเพื่อรวบรวมประเด็นทางสุขภาพที่
น่าสนใจของประเทศไทย โดยในปี 2562
ได้นำ�เสนอเรื่อง “สื่อสังคม สื่อสองคม”
โดยมีบทความพิเศษประจำ�ฉบับที่ตีแผ่
มุมสว่างและมุมมืดของโลกออนไลน์ ที่
ส่งผลต่อความเป็นอยู่และสุขภาวะของ
คนไทยในยุคข้อมูลข่าวสาร โดยยกกรณี
ตั ว อย่ า งเพื่ อ ให้ ส ามารถเห็ น ภาพและ
วิเคราะห์ ไปพร้อมกัน
รายงานฉบับนี้ ยังมีหมวดตัวชี้วัดสุขภาพเช่นเคย โดยปีนี้มุ่งเน้น
ทีส่ ขุ ภาพของประชากรเปราะบาง ทัง้ ทีเ่ ปราะบางจากสถานภาพทาง
กฎหมาย การถูกแบ่งแยกหรือกีดกันทางสังคม และสิทธิการเข้าถึง
สุดท้าย รายงานสุขภาพคนไทยได้รวมรวมเรื่องเด่นด้านสุขภาพ
ในปี 2561 เพื่อให้สังคมได้ร่วมเรียนรู้ และวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นไปพร้อมกัน
ท่านใดสนใจติดต่อได้ท:ี่ โครงการเผยแพร่ขา่ วสารและการศึกษา
ด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  โทร. 02 4410201-4
ต่อ 100
download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/
ipsrbeta/FileUpload/PDF/483-Thai-Health-2019.pdf
aaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.edu

“การทำ�สวน” อาจเป็นงานอดิเรก
ที่ช่วยทำ�ให้คุณมีอายุยืนยาวถึง 100 ปี

คนร้อยปีในหลากหลายประเทศ
ในโลก ได้ แบ่ งปั นประสบการณ์ ท่ี
คาดว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยทำ�ให้มีอายุ
ยืนยาวจนถึงหนึง่ ร้อยปี นัน่ คือ การมี
อาชีพหรืองานอดิเรกเป็นการทำ�สวน
หรือปลูกต้นไม้ ลักษณะการทำ�งาน
ดังกล่าว ทำ�ให้ศตวรรษิกชนคนร้อยปี
มีกิจกรรมทางกายระหว่างวัน ได้
รับอากาศบริสุทธิ์เพราะต้องทำ�งาน
กลางแจ้ง และเป็นงานอดิเรกทีท่ �ำ ได้
ง่าย ส่งผลต่อการมีรา่ งกายแข็งแรง
ไม่มีความเครียด และมีอายุยืนยาว ภาพโดย: ศุทธิดา ชวนวัน
นอกจากนี้แล้วมีงานวิจัยจากประเทศออสเตรเลียที่ทำ�การติดตาม
ผู้สูงอายุชายและหญิงที่ทำ�สวนอยู่เป็นประจำ� และยืนยันว่าผู้สูงอายุ
กลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความจำ�เสื่อมน้อยกว่าผู้สูงอายุ
ที่ ไม่ได้ทำ�สวนถึงร้อยละ 36
การทำ�สวน หรือปลูกพืชผักสวนครัว เป็นอีกหนึง่ งานอดิเรกทีเ่ รา
ทำ�ได้งา่ ยๆ ตัง้ แต่วนั นี้ เพื่อเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ขี องการสูงวัยอย่างมีพลัง
ที่ มา: https://www.bbc.com/worklife/article/20181210gardening-could-be-the-hobby-that-helps-you-live-to-100
aaaaaaaaa

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

การคาดประมาณประชากร บอกอะไรได้บ้าง?

การคาดประมาณประชากร ถู ก นำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ ใน
u ประชากรไทยมีแนวโน้มจะเพิ่มจำ�นวนขึ้นเรื่อยๆ และ
การวางแผนนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ จะเริ่มลดจำ�นวนลงในปี 2570
การศึกษา สาธารณสุข รวมทัง้ การให้บริการของรัฐแก่ประชากร
u การที่เด็กเกิดน้อยลง ส่งผลให้ประชากรอายุ 0-14 ปี
ในประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลการคาดประมาณประชากรล่าสุด ที่ ได้ มีแนวโน้มลดลง
คาดประมาณประชากรไทย ตั้งแต่ปี 2553-25831 ให้ข้อมูล
u ประชากรอายุ 15-59 ปี (วัยแรงงาน) มีแนวโน้มลดลง
ที่น่าสนใจ ดังนี้
เช่นเดียวกัน
u ประชากรอายุ 60 ปีขน
ึ้ ไป (ผูส้ งู อายุ)
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยในปี 2561 เป็นปีแรก
ของไทยทีจ่ �ำ นวนประชากรสูงอายุมากกว่า
เด็ก
ที่มา: 1สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ. (2556). การคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553–2583
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา.
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ข่าวสถาบันฯ
18-19 ก.ค. 62 สถาบันฯ จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่
29 หัวข้อ “Breaking Out Our Shell” ณ โรงแรมนที เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ จ.กาญจนบุรี c 24-25
ก.ค. 62 รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย น.ส.กษมา ยาโกะ ร่วมประชุม “The Long Term Impact of
Diverse Parental Migration Experiences on Youth Transition to Adulthood: A Case
Study of Thailand” ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย c 26 ก.ค. 62 สถาบันฯ ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
ณ สำ�นักงานอธิการบดี c 1-2 ส.ค. 62 นักศึกษาสถาบันฯ นายดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์
นายสุริยา คลังฤทธิ์ น.ส.ภัสสร มิ่งไธสง และ น.ส.วนิดา สุขกุล นำ�เสนอผลงานในการประชุม
The 7th University of Malaya Discourse and Society International Conference 2019
(UMDS2019) on Discourse, Society and Interaction ณ ประเทศมาเลเซีย c 8 ส.ค. 62
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี
แถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่น “มหิดล-วันแม่” ประจำ�ปี 2562 c 9 ส.ค. 62
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ กราบทูลเบิกผู้ ได้รับการคัดเลือกเป็น “แม่ 100 ปี” เข้ารับเกียรติบัตรจาก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ถวาย
รายงานประจำ�บอร์ดนิทรรศการหัวข้อ “ลักษณะทางประชากรกับการกินผักและผลไม้ของ
คนไทย” เนื่องในงานมหิดล-วันแม่ ประจำ�ปี 2562 ณ สำ�นักงานอธิการบดี c 19-30 ส.ค. 62
ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ และคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง “Burden of Disease and CostEffectiveness Analysis” ณ สถาบันฯ c 23-24 ส.ค. 62 สถาบันฯ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ
โรงเรียนฉลาดเล่น และศูนย์วจิ ยั ความสุขคนทำ�งานแห่งประเทศไทย ในงาน MAHIDOL R-I-S-E
NOW (Mahidol University’s Research and Innovation Special Exhibition)
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ c 23 ส.ค. 62 สถาบันฯ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปี
การศึกษา 2562 รูป 1 c 29 ส.ค. 62 สถาบันฯ จัดงานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ประจำ�ปี
การศึกษา 2561 รูป 2 c 4-7 ก.ย. 62 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และทีมนักวิจัย ร่วมประชุม
และนำ�เสนอผลงานในการประชุม The 2019 International Society for Quality-of-Life Studies
(ISQOLS) Conference ณ University of Granada ราชอาณาจักรสเปน c 6 ก.ย. 62 สถาบันฯ
จัดอบรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำ�ปีงบประมาณ 2562” c 9-13
ก.ย. 62 ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ร่วมประชุม Thai Coast: Coastal Vulnerability, Resilience
and Adaptation in Thailand ณ ประเทศอังกฤษ c 10-14 ก.ย. 62 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์
ร่วมประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Health Care Services in an Ageing Society”
ในการอบรม Summer Course on Ethics and Applied Philosophy ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
c 11 ก.ย. 62 ต้อนรับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงานระบบ
แจ้งซ่อมบำ�รุงออนไลน์ของสถาบันฯ c 13 ก.ย. 62 ศูนย์วิจัยความสุขคนทำ�งานแห่งประเทศไทย
จัดประชุมเพื่อค้นหาอนาคต “วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร และดีเอ็นเอ (DNA) บริษทั ควอลิตี้
พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด” ณ สถาบันฯ รูป 3 c 13-16 ก.ย. 62 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์
เกตุวงศา ร่วมประชุม 30 Years of Children’s Rights และ Green Templeton College
Obesity Conference ณ ประเทศอังกฤษ c 16-17 ก.ย. 62 ศูนย์วิจัยความสุขคนทำ�งาน
แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำ�งาน
ระดับก้าวหน้า” (Advanced Routine to Happiness : Advanced R2H) ณ สถาบันฯ c 16-22
ก.ย. 62 อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำ�ราญ และคณะ ร่วมกับ The Global Evaluation and Monitoring
Network (GEMNet Health) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Qualitative Methods in
Evaluation of Public Health Programs” ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ รูป 4

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับโลก
ทีส่ รรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c

ช่วยกันประหยัด

รูป 1

รูป 2

รูป 3

รูป 4

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

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536
ปณจ.พุทธมณฑล
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