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นโยบายการส่งเสริมการเกิดในประเทศไทย : ใครกันแน่ที่ ไม่พร้อม
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ในปี 2553 ผมได้เขียนเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมภาวะ
เจริญพันธุ์ของประเทศไทยไว้ ใน “ประชากรและการพัฒนา”
เรื่อง “นโยบายการส่งเสริมการมีบุตรเพิ่ม : ข้อคิดจากประเทศที่
ทำไปก่อนแล้ว” โดยพยายามหาคำตอบว่า ปัจจัยอะไรที่ทำให้
นโยบาย pro-natal ของประเทศไทย ไม่ลงตัวสักทีหนึ่ง ทำไม
นโยบายส่งเสริมการเกิดของประเทศจึงยังไม่เกิดขึน้ ทัง้ ๆ ทีท่ กุ คน
ก็ทราบถึงปัญหาพีรามิดประชากรของเราที่ ได้เปลี่ยนรูปไปแล้ว
ทุ ก คนต่ า งตระหนั ก ว่ า ประชากรวั ย เด็ ก มี ค วามสำคั ญ ต่ อ การ
พัฒนาและความเป็นชาติไทยมากแค่ ไหน ยิ่งกว่านั้นใครๆ ก็
ซึมซับถึงคุณค่าและความสำคัญของความเป็นพ่อแม่ โดยเฉพาะ
ความเป็นแม่นั้น เป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดที่ ไม่เพียงแต่ต้องเทิดทูน
หากแต่ต้องสนับสนุนด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างและทุกวิถีทาง  
แต่ผลปรากฏว่านโยบายเงินช่วยเหลือบุตรที่จะให้กับมารดาและ
หรือบิดาที่ ไม่มปี ระกันสังคม ซึง่ เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่วา่
จะรณรงค์อย่างไร ก็ ไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ หรือรวดเร็วพอ ทั้งนี้
เพราะในประเทศของเรากระแส anti-natal policy ที่ส่งเสริม
การมีบุตรน้อยและนโยบายส่งเสริมการคุมกำเนิดมีความเข้มข้น
มานานกว่า 40 ปีนั่นเองที่คอยขัดขวางอยู่
กระแสต่ อ ต้ า นความคิ ด เหล่ า นี้ ใ นประเทศไทย นอกจาก
นโยบาย anti-natal policy เดิมแล้ว ยังผสมกับกระแสความเชือ่
และความหวาดกลั ว เรื่ อ งความเหลื่ อ มล้ ำ ทางสั ง คมอี ก ด้ ว ย  
ความเชื่อที่ว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมในประเทศไทยจะคงอยู่
อย่ า งนี้ ต ลอดไป การส่ ง เสริ ม การเกิ ด จะไปส่ ง เสริ ม ให้ กั บ คน
กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ ที่เรียกว่ากลุ่มชั้นล่างหรือกลุ่มที่มีปัญหาต่างๆ
ทำให้คุณภาพประชากรโดยรวมด้อยลง พูดง่ายๆ คือการมองว่า
จะทำอย่างไรก็ ไม่สามารถแก้ปัญหาคนไม่เท่ากันได้ โดยคิดว่า
ความไม่เท่ากันนั้น จะต้องเป็นไปชั่วลูกชั่วหลาน ไม่มีที่สิ้นสุด

หรือคิดว่าทำให้สิ้นสุดไม่ ได้ แม้แต่ระบอบการเมืองที่มีก็ช่วยไม่ ได้
คนกลุ่มนี้จึงไม่สมควรได้รับการส่งเสริมให้เพิ่มประชากร เพราะ
จะทำให้การมีชนชั้นของประชากรมีค่าเฉลี่ยเลวลง
แต่ ในความเป็นจริงแล้วสมัยนี้สังคมของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไป
รวดเร็วกว่าที่คิด สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนจะเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความเท่าเทียมกันในที่สุด การพัฒนาคนและการพัฒนาตนเอง
จะทำได้ง่ายขึ้นจากความรู้มหาศาลที่มากับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในโลกออนไลน์ ที่ ไม่มีขอบเขตจำกัด ยิ่งไปกว่านั้น สังคมสมัย
ใหม่จะให้ โอกาสคนมากขึ้น ทำให้คนมีหนทางก้าวหน้าได้ด้วยกัน
ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เกิดในคนชนชั้นใดก็ตาม
ความกลัวที่ว่าเงินช่วยเหลือบุตร จะทำให้คนระดับล่างเกิด
มากกว่าคนระดับบน จึงเป็นความคิดที่นอกจากจะเก่า และไม่
จริงตามยุคสมัยแล้ว ยังเป็นความคิดเชิงอคติที่ค่อนข้างจะเป็น
ปัญหาอีกด้วย ในทางทฤษฎีสุดโต่ง ถือเป็นความคิดแบบชนชั้น
นิ ย ม (รากฐานของ Eugenics นำไปสู่ Fascism) ที่ ไ ม่
สร้างสรรค์และกำลังหมดสมัยไปแล้ว ในอดีตเราไม่มีอคติในการ
ให้บริการการวางแผนครอบครัวแก่คนทุกชั้น ในปัจจุบันเราก็ ไม่
ควรมีอคติในการสนับสนุนการเกิดแก่คนทุกชั้นเช่นกัน
กระแสที่ต้านนโยบายและความคิดเห็นเรื่องเงินช่วยเหลือ
บุตรอีกกระแสหนึ่ง คือความเข้าใจผิดว่าเงินช่วยเหลือบุตรเป็น
เรือ่ งของลัทธิประชานิยม ซึง่ โดยความเป็นจริงแล้วการช่วยเหลือ
บุตรเป็นการลงทุนในทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน และเป็นหน้าที่
โดยตรงของรัฐ และรัฐจะได้เงินจากการใช้จ่ายเหล่านี้กลับมาใน
รูปภาษี เงินช่วยเหลือบุตรไม่เป็นลักษณะการสงเคราะห์อย่าง
กรณี เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ อื่ น ๆ การจั ด ให้ มี เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ บุ ต รขึ้ น ใน
รัฐบาลที่มีการเมืองมาเกี่ยวข้อง จึงทำได้ยาก เวลานี้จึงเป็น
โอกาสสำคัญของรัฐบาลปัจจุบันที่ ไม่ต้องมีการเมืองเข้ามาเกี่ยว
ทำให้รัฐบาลสามารถให้กำเนิดกับแนวทางนี้ ได้ ตามที่เราได้รับรู้
ข่าวดีเช่นว่านี้ ปัจจุบันรัฐบาลจะจัดให้มีการนำร่องทดลองการให้
เงินช่วยเหลือบุตรขึ้นในพื้นที่ ใดพื้นที่หนึ่งก่อน โดยจัดให้มีการ
ประเมินผลกระทบให้รอบด้าน เพื่อดำเนินการเต็มรูปแบบได้ ใน
โอกาสต่อไป ทั้งนี้ตามที่เราได้ข่าวเมื่อต้นปีนี้ว่า จะมีการให้เงิน
ช่วยเหลือบุตรตั้งแต่เกิดจนอายุครบ 6 ปี โดยจะดำเนินการ
ทดลองนำร่องในบางพื้นที่ที่มีความเหมาะสมก่อน 
กระแสตอบรับของประชาชนในเรื่องนี้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญ  

ทัศนะและค่านิยมของสังคมของประชาชนผู้เสียภาษี ซึ่งก็คือ
ผู้จ่ายเงินช่วยเหลือบุตรนั่นเอง คือตัวแปรสำคัญของการมี
นโยบายประชากรที่ เ รี ย กว่ า pro-natal ทั ศ นะเชิ ง ลบหรื อ
กระแสสังคมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งสร้างความรังเกียจต่อการ
“ท้องไม่พร้อม” เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อนโยบายเงินช่วยเหลือ
บุตร ปรากฏการณ์ท้องไม่พร้อมในสังคมไทย แม้ว่าปัญหาไม่ ได้
อยู่ ในเชิงปริมาณ แต่ก็กลายเป็นจุดด่างทางกระแสสังคมของ
นโยบายการส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศ 
รัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีนโยบายคู่ขนาน คือการป้องกันและ
แก้ ไขปัญหาท้องไม่พร้อม ไปพร้อมๆ กับนโยบายการส่งเสริม
การเกิ ด โดยรั ฐ จะต้ อ งสนั บ สนุ น และร่ ว มมื อ กั บ ครอบครั ว
โรงเรียน และชุมชน ส่วนที่ป้องกันก็ทำได้ทั้ง เลื่อนเวลาการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่มี
เพศสัมพันธ์แล้ว รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือเมื่อมีการตั้งครรภ์
เกิ ด ขึ้ น ถ้ า ไม่ พ ร้ อ มรั ฐ ก็ ส ามารถทำให้ พ ร้ อ มมากขึ้ น ได้
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และ สปสช. สามารถสนับสนุนเรื่อง
นี้ ได้ คือการให้เงินช่วยเหลือบุตร ไม่ว่ามารดาจะมีสถานภาพ
สมรสใดก็ตาม เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็นการ
เคารพในสิทธิเด็ก ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วเด็กรุ่นนี้เกิดมาจะ
ต้องมาใช้หนี้แทนเรา ที่เราได้ ใช้เงินในอนาคต สร้างหนี้ของ
ประเทศเอาไว้แล้ว เด็กรุ่นนี้จะโตขึ้นมาแบกภาระการดูแลเรา  
ซึ่งจะเป็นผู้สูงอายุในอนาคต โดยสรุป รัฐต้องทำงานไปกับ
กระแสสังคมดังกล่าวข้างต้นนี้ และดำเนินการแก้ ไขปัญหา
ความเป็นความตายทางประชากรของประเทศคู่กันไป

ตอบดีๆ มีรางวัล

คำถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 35 ฉบับที่ 3
“อคติ แปลว่าอะไร และมีกี่อย่างอะไรบ้าง”
เฉลย : อคติ แปลว่าความลำเอียง มี 4 อย่าง ได้แก่ 1.ฉันทาคติ
คือ ลำเอียงเพราะรัก 2.โทสาคติ คือ ลำเอียงเพราะชัง 3.ภยาคติ 

คือ ลำเอียงเพราะกลัว 4.โมหาคติ คือ ลำเอียงเพราะไม่รู้
รายชื่ อ ผู้ ที่ ต อบถู ก และจั บ สลากได้ รั บ รางวั ล , กรุ ง เทพฯ:
พฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง; พิศวาส พงษ์พรรณ นนทบุรี: ญาดาพร
ใจบุ ญ สมุ ท รสาคร: ปาณิ ก เสนาฤทธิ ไ กร อ่ า งทอง: รวิ น ท์ นิ ภ า 

มากศรี
รายชือ่ ผูท้ ี่ ได้รบั รางวัลพิเศษ, น่าน: เอื้ออังคุณ อานุภาพ
รายชือ่ ผูท้ ตี่ อบถูก, กาญจนบุรี: ลัดดา มาโนช นครราชสีมา: 

ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์ ศรีสะเกษ: นฤภัค พิชญะธนกร อำนาจเจริญ:
ผดุงพงศ์ ติณะรัตน์
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 35 ฉบับที่ 4
“สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี สมัครเป็น
ผู้ประกันตนในมาตราที่เท่าไร”
ส่งคำตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า 12
หรืออีเมล์ jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายใน 15 พฤษภาคม
2558 (ท่านผู้ตอบคำถามทางอีเมล์ขอความกรุณาส่ง ชื่อ-นามสกุล
และที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณีที่ท่านตอบ
ถูกและจับสลากได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่อผู้ตอบถูก และได้รับรางวัลในฉบับหน้า “ประชากร
และการพัฒนา” ปีที่ 35 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2558)

ว่าด้วยเรื่องข้าว ในภาษาอาเซียน
รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th

สุดท้ายนี้เป็นคำถามสำหรับเราทุกคน เด็กที่เกิดมาที่พ่อแม่
ไม่ต้องการหรือไม่พร้อม แต่สังคมต้องต้องการและต้องพร้อม
ไม่ ใช่หรือ และที่วัยรุ่นถูกตราว่าท้องไม่พร้อมนั้น จริงๆ แล้ว
วัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นพวก unreached มากกว่า เพราะรัฐเองเข้า
ไม่ถึง คำถามจึงมีว่าวัยรุ่นเท่านั้นหรือที่ ไม่พร้อม หรือใครกันแน่
ที่ ไม่พร้อมด้วยหรือเปล่า
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

ความไม่สมดุลระหว่างประชากรกว่าพันล้านคนและสาธารณสุขพื้นฐาน

การบริหารประเทศทีม่ ปี ระชากรกว่า 1,200 ล้านคน ทีม่ ชี อ่ งว่าง
และความแตกต่างระหว่างคนมีฐานะและคนยากจน ไม่ ใช่เรื่อง
ง่ายสำหรับผู้บริหารประเทศที่จะเลือกว่าอะไรควรเป็นนโยบาย
เร่งด่วน จีน และอินเดีย ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก
มีปัญหาคล้ายๆ กันด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ข้อแตกต่าง
เป็นเพียงการบรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหา เรื่องนี้จีนทำได้เร็ว
และมีประสิทธิภาพมากกว่าอินเดีย
ปัญหาหลักด้านบริการพื้นฐานสาธารณสุขของอินเดียเข้าขั้น
วิกฤตสองเรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ การจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอ
และส้วมทีถ่ กู สุขลักษณะ สำมะโนประชากรปีลา่ สุดระบุวา่ ประชากร
ประมาณ 636 ล้านคนไม่มีส้วมใช้เมื่อเทียบกับสถิติประชากรโลก
ประมาณ 2,500 ล้านคนต้องใช้บริการ ‘สุขาลมโชย’ และจาก
รายงานขององค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ ปี 2555 ระบุว่า 

ในจำนวนครัวเรือน 247 ล้านครัวเรือน มีเพียงร้อยละ 47 ที่มี
ส้วมใช้ที่บ้าน
น้ำดื่มสะอาดและการมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะเป็นเรื่องที่สำคัญ
แน่ น อน เพราะเกี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข อนามั ย อย่ า งไม่ มี ข้ อ ถกเถี ย ง
ประชากรของอินเดียเสียชิวิตจากโรคทางเดินอาหารทุกปีราว  
600,000 คน ในจำนวนนี้เกือบร้อยละ 90 เสียชีวิตจากโรคท้อง
ร่วงอย่างรุนแรง การบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนทำได้เพียง ร้อยละ
27 เท่านั้น ที่เหลือไหลลงแม่น้ำสายหลัก เช่นแม่น้ำยมุนาที่พบว่า
ระดั บ ความหนาแน่ น ของเชื้ อ แบคที เ รี ย สู ง กว่ า มาตรฐาน ถึ ง
10,000 เท่า แม้วา่ จะมีมาตรการบำบัดน้ำเสียมายาวนานถึง 15 ปี
แต่ ไม่ส่งผลใดๆ เลย
อินเดียได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนภายนอกในเรื่อง
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสาธารณูปโภค ประมาณ 830
ล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งมากเป็นสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับจีนที่มี
ประชากรหลั ก พั น ล้ า นคนเช่ น กั น แหล่ ง ทุ น ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ จ าก
ประเทศญี่ปุ่น ราว 635 ล้านดอลลาร์ ที่เหลือได้จากธนาคารโลก
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเชีย และเยอรมนี มีผล
ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การน้ ำ
สะอาดทำได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง
โดยรั ฐ สามารถจั ด หาน้ ำ
สะอาด 40 ลิตร/คน/วันใน
รัศมีการอยู่อาศัยระยะทาง
1.6 กิโลเมตร มีเครื่องสูบ
ผู้หญิงและเด็กยังเป็นกำลังสำคัญเรื่อง น้ำสาธารณะ 1 เครื่องต่อ
น้ำดื่มในครัวเรือน
ประชากร 250 คน 
นายโมดี นายกรัฐมนตรีหนุ่มโสดของอินเดีย ผู้ ได้รับคะแนน
เสี ย งท่ ว มท้ น ในการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ล่ า สุ ด เมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว ประกาศ
เจตนารมณ์เรื่องดังกล่าวให้เป็นนโยบายระดับชาติ ปักหมุดไว้
ภายในปี 2562 อินเดียต้องปลอดขยะ จะมีส้วมใช้ทุกครัวเรือน 

มีน้ำสะอาดดื่มอย่างพอเพียง วาทกรรมของเขาดังชั่วข้ามคืน
นายโมดีไม่ ได้สื่อโดยตรงไปยังเพื่อนร่วมชาติของเขาเท่านั้น แต่
ยังไปย้ำความตั้งใจอีกครั้งในการไปเยือนออสเตรเลียอย่างเป็น
ทางการเพื่อกระตุ้นสังคมโลกและเพื่อนร่วมชาติที่อาศัยอยู่ ใน
ออสเตรเลียให้เห็นความตั้งใจจริงในเรื่องนี้

เขากล่ า วสุ น ทรพจน์ ใ น
วั น ค ร บ ร อ บ วั น ป ร ะ ก า ศ
อิสรภาพแห่งชาติอีกครั้งว่า
‘ ผ ม ม า จ า ก ค ร อ บ ค รั ว ที่
ยากจนและคุ้นเคยดีกับความ
แร้นแค้น ผู้ยากไร้มีศักดิ์ศรี
ความเป็ น คนเหมื อ นท่ า น
จงให้ โอกาสพวกเขาเพื่อเข้า นายนเรนท์ โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย
ถึงสุขอนามัยพื้นฐานด้วย’
นโยบาย India Clean ภายในปี 2562 จึงเป็นเรื่องที่นายก
รัฐมนตรีขวัญใจคนจนผู้นี้ต้องพิสูจน์ นายโมดี ตั้งงบประมาณ
ราว 32,000 ดอลลาร์/หมู่บ้าน รวม 650,000 หมู่บ้าน เพื่อสร้าง
ส้วมตามนโยบาย Clean India Campaign
การรับมือกับปัญหาสาธารณสุขสำหรับประเทศที่มีประชากร
หลักพันล้านไม่ ใช่เรื่องง่าย ความพยายามของรัฐบาลในอดีตก็มี
นโยบายคล้ า ยกั น แต่ ค ว้ า น้ ำ เหลวเพราะประชาชนส่ ว นใหญ่ ที่
ฐานะยากจนยังไม่เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม ประชากรหญิง
ราว 1 ใน 3 ไม่มีส้วมใช้หรือไม่ยอมใช้ส้วม และยังมีวิถีชีวิตแบบ
เดิมด้วยการทำธุรกิจส่วนตัวนอกบ้านก่อนรุ่งสาง ซึ่งในบางกรณี
ไม่ปลอดภัยกับตนเอง เช่น การถูกข่มขืน กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นกับ
เด็กหญิงพี่น้องอายุ 12 และ 14 มาแล้วที่ออกมาทำธุระส่วนตัว
ให้เสร็จก่อนรุ่งสางเพื่อปลอดสายตาผู้คน แต่เธอไม่รอดสายตา
ชายขับรถบรรทุกและเธอทั้งสองถูกทำร้ายจนเสียชีวิต 
ผลการวิ จั ย ในปี 2555 ของ Research Institute for
Compassionate Economics ร่วมกับ Global Safe Water
สั ม ภาษณ์ ป ระชากร 22,000 คน เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง
การใช้ส้วม พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40 ที่มีส้วมใช้แต่สมาชิก
ในครอบครัวอย่างน้อยหนึ่งคนยังใช้บริการ ‘สุขาลมโชย’ ร้อยละ
53 ไม่เคยใช้ส้วมที่มีอยู่ที่บ้านเลย สาเหตุที่ ไม่ ใช้เกี่ยวข้องกับ
ทัศนคติล้วนๆ กล่าวคือ มีทัศนคติว่าการถ่ายของเสียในบ้านเป็น
เรื่องอัปมงคล ไม่ ใช่เพราะขาดน้ำทำความสะอาดส้วม หรือการ
เป็ น ธุ ร ะกำจั ด ถั ง รองของ
เ สี ย ทุ ก สั ป ด า ห์ ส ำ ห รั บ
ส้ ว มหลุ ม นอกจากนี้ ยั ง
เห็นว่า ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
เท่านั้นที่ควรขับถ่ายที่บ้าน
การไปถ่ า ยนอกบ้ า นในที่
สาธารณไม่ ใ ช่ เ ป็ น สิ่ ง น่ า
รังเกียจ กลับเป็นส่วนหนึ่ง
‘สุขาลมโชย’ ที่พึ่งจำเป็นสำหรับ
ของวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติ
คนกว่า 600 ล้านคน
เสียด้วยซ้ำ 
ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วน่ า จะทำให้ รั ฐ บาลของนายกฯโมดี 

หื ด ขึ้ น คอแน่ ๆ สำหรั บ นโยบาย ‘อิ น เดี ย สะอาด’ ภายในปี
2562 เพราะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนทัศนคตินั้นต้อง
อาศัยเวลา
aaaaaaaaa
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ชีวิตที่ดี....
ศาสตราจารย์ ดร.ภั ส สร ลิ ม านนท์ เกษี ย ณอายุ จ าก
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียน
เล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตหลังเกษียณ มาให้พวกเราได้
อ่านกัน
ตอนที่ 2
ในแต่ละวัน จากห้องพักที่อยู่ชั้น 5 ของตัวอาคาร (ทั้งหมด
สูง 6 ชั้น) ตื่นเช้าตรู่ โดยไม่ ใช้นาฬิกาปลุก เพราะแสงอาทิตย์
อ่ อ นๆจากทิ ศ ตะวั น ออก สาดส่ อ งมาพร้ อ มกั บ เสี ย งนกกาที่
ส่งเสียงร้องเซ็งแซ่ปลุกให้ตื่น (พื้นที่ โดยรอบเป็นหนองน้ำขนาด
ใหญ่ และยังเป็นป่าชายเลน) มีลมทะเลเย็นพัดเข้ามาเอื่อยๆ
จากอ่าวไทย (ที่อยู่ ไกลออกไปพอประมาณ ไม่ถึงกับทำให้ผิว
คล้ำหมดสวย) ทำให้การเริ่มต้นวันสดชื่น ช่วงเช้าเป็นเวลากิน
กาแฟ กิ น อาหารเช้ า ดู ร ายการข่ า วจากที วี ติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวโลกภายนอก (ไม่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับละ 10
บาท) ดูละครที่ชื่นชอบ (ซีรีส์เกาหลี 100 ตอนจบ) ตรวจสอบ
ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียแอพพลิเคชั่น (ที่ฮิทสุดในหมู่ผู้สูงวัย
ขณะนี้คือ LINE) ดูว่ามี ใครส่งข้อมูล ข้อความมาทักทายและ
ยังนับเราเป็นเพื่อนกันอยู่บ้าง (แต่อย่าเผลอตัวนั่งอ่านจนเวลา
หมดไปเป็นชั่วโมง โดยไม่ ได้ขยับกาย) เผลอแผล็บเดียวหมด
เวลาไปครึ่งวัน
ตอนบ่ายหลังอาหารเที่ยง หากมีงาน (ที่คนอื่นมาขอให้ช่วย
ทำเนื่องจากยังเชื่อฝีมือกันอยู่) ก็ทำไป บางครั้งเวลาทั้งบ่าย
อาจหมดไปกับงานชิ้นนี้ แต่เมื่อใดที่ ไม่มีงานอื่นก็ ใช้เวลาไปกับ
การวาดรูปสีน้ำที่ชอบ ทำงานฝีมือที่ โปรด เสียบหูฟังเพลง 

(สุนทราภรณ์) เขียนหนังสือ (ที่ ไม่ ใช่งานวิชาการเพราะห่าง
หายวงการไปนาน ส่วนใหญ่มักเป็นบันทึกหลังการท่องเที่ยว
เดินทางเพื่อเก็บเป็นความทรงจำ และแจกเพื่อนฝูงอ่านสนุกๆ)
มีเวลาหยุดพักกินขนมอร่อยชิ้นไม่ ใหญ่นัก กับชาร้อน 1 ถ้วย
(เป็นชานมแบบ 3 in 1 จากพม่าอร่อยสุด) ให้รางวัลกับตัวเอง
ที่ใช้เวลาอย่างสมประโยชน์มาแล้วเกือบค่อนวัน
ช่วงบ่ายจัด แดดร่มลมตก ถึงเวลาที่ต้องเคลื่อนตัวเองออก
จาก ‘รัง’ ห้องพัก ลงไปออกกำลังกาย ได้พบปะพูดคุยกับผูส้ งู วัย
ท่านอื่นๆ ที่ต่างก็ ได้เวลาออกมาจาก ‘รัง’ เช่นกันในเวลายาม
เย็น โดยที่ โครงการบ้านพักแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ขนาด
ใหญ่ที่เศรษฐี ใจบุญได้บริจาคให้แก่องค์กรแห่งนี้เมื่อกว่า 50 ปีที่
แล้ ว ได้ ใช้ เ ป็ น สถานพั ก ฟื้ น ผู้ ป่ ว ย ทำให้ มี พื้ น ที่ ก ว้ า งขวาง
มากมายทีผ่ พู้ กั อาศัยในปัจจุบนั ได้ ใช้เป็นทีอ่ อกกำลังกายตามใจชอบ
(นอกเหนือจากการมีสระว่ายน้ำและห้องออกกำลังกายในร่มที่
จัดไว้ ให้บริการ)
สำหรับตัวเองนั้น มีจักรยานคู่ใจที่ใช้ปั่นไปตามถนนลาดยาง
เล็กๆ เพื่อไปปั่นวนอีกหลายสิบรอบในสวนที่ตั้งอยู่ด้านในสุด
ตลอดเส้นทางเล็กๆ เงียบสงบร่มรืน่ ด้วยไม้ ใหญ่นี้ ได้เห็นผูส้ งู วัย
ผู้ อ าศั ย ร่ ว มโครงการหลายคนร่วมมือ ลงแรงกันปลูกต้นไม้
สารพัดชนิดลงในพื้นที่ว่างเปล่าที่มีอยู่รอบริมคลองเล็กๆ ได้
ทั ก ทายกั บ แม่ ค้ า ขายอาหารปรุ ง ร้ อ นๆ ใส่ ถุ ง มาเต็ ม ตะกร้ า

ขนาดย่อมแขวนหน้ารถจักรยานปั่นขายไปทั่วบริเวณ ได้เห็น
เด็กนักเรียนอนุบาลจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คนที่เดินตามครูมา
จากโรงเรียนที่อยู่ ใกล้ๆกับโครงการ มาที่บ้านพักคนงานหลัง
เลิกเรียน (เพื่อ เรียนพิเศษอี ก) ส่งเสียงแจ้ว ๆ อ่ านหนั ง สื อ
ทำการบ้าน อยู่กับครูต่อจนถึงเวลาเย็นมาก (ราว 6 โมง) ได้
เวลาพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย มารับกลับบ้าน ได้เห็นดอกไม้ดอก
กระจิดริดสีสดใสโผล่ขึ้นตามริมทาง ออกกำลังจนใกล้ค่ำได้
เวลากลับเข้าห้องพักของตัวเอง ได้มี โอกาสเห็นพระอาทิตย์
กำลั ง ตกดิ น ส่ อ งแสงสี ท องระยิ บ ระยั บ บนผิ ว น้ ำ ที่ ไ หวเป็ น
ระลอกในหนองน้ำข้างห้องพัก เห็นฟองอากาศที่เกิดจากปลา
ฮุบน้ำหายใจ ได้ยินเสียงนกร้องเซ็งแซ่กลับรัง ได้เห็นนกสีดำ
สองตัวที่บินมาเกาะยอดไม้เป็นประจำยืนสงบนิ่ง เหมือนรอ
คอยอะไรบางอย่าง ความสวยงามของธรรมชาติ พระอาทิตย์
ขึ้น พระอาทิตย์ตก พระจันทร์เต็มดวง เสียงนกร้องน่ารัก นก
เกาะนิ่งบนกิ่งไม้ ชีวิตเรียบๆของผู้คนที่ ได้พานพบรอบตัว เช่น
นี้ ท ำให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก “สงบเย็ น ” ในจิ ต ใจได้ ไม่ ย ากเลย
เสียดายเวลาหลายสิบปีที่ผันผ่านไปที่แม้มี โอกาสได้ ‘มอง’ แต่
กลั บ ไม่ ‘เห็ น ’ ความงดงามที่ อ ยู่ ร อบตั ว เหล่ า นี้ เ พราะใจที่
หมกมุ่นอยู่กับความวุ่นวายอื่นๆ ที่เข้ามาในชีวิต
อย่างที่เกริ่นมาตั้งแต่ต้น ความหมายของคำว่า “ชีวิตที่ดี”
สำหรั บ แต่ ล ะคนนั้ น แตกต่ า งกั น ไป แต่ สิ่ ง ที่ น่ า จะยอมรั บ ได้
เหมือนกัน คือกิจกรรมชีวิตใดๆ ก็ตาม ที่ทำแล้ว ทำให้ตัวเรา
รู้สึกสงบเย็นเป็นสุข และมีความพึงใจกับสิ่งที่ประสบพบพานใน
แต่ละวัน มากบ้าง น้อยบ้าง ก็น่าจะถือว่าเรามีชีวิตที่ดีได้แล้ว
คนในวัยที่เรียกว่า ไม้ ใกล้ฝั่ง (แม้ว่าฝั่งของบางคนอาจต้องไป
กันอีกยาวไกลหลังวัยเกษียณอายุ) ไม่น่าจะมีเป้าหมายสำคัญใน
ชีวิตหลงเหลืออยู่มากนักที่ต้องตะเกียกตะกายไขว่คว้าเพื่อไปให้
ถึงเช่นเดียวกับคนวัยหนุ่มสาวอีกต่อไป จึงน่าจะใช้เวลาที่เหลือ
อยู่ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย (ไม่มี ใครรู้) ได้ทัศนาและชื่นชมความ
สวยงามของสรรพสิ่งตามเส้นทางที่เดินผ่าน เพื่อความรื่นรมย์
และคืนกำไรให้แก่ชีวิตที่ (หลายคน) เคยต้องเผชิญความทุกข์
ยากในเวลาที่ผ่านมาหลายปี และหากเป็นไปได้ บนเส้นทางที่
เวลาเหลือให้เดินได้ ไม่นานนักนี้ ได้แบ่งปันความสุข ให้ความ
ช่วยเหลือ อนุเคราะห์แก่ทั้งผู้คนและสัตว์ร่วมโลกอีกมากมายที่
ยังต้องการความช่วยเหลือบ้างตามฐานานุรูป เหล่านี้ก็น่าจะ
เรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่ดีที่สงบเย็น และเป็นประโยชน์
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

สุชาดา ทวีสิทธิ์

suchada.tha@mahidol.ac.th

สถานะของงานวิจัยด้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในประเทศไทย

10 กว่าปีที่ผ่านมา สังคมไทยพยายามแก้ ไขปัญหาการทำความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในเชิงรูปธรรมมากขึ้น เช่น จัดทำ
นโยบายระดับชาติ ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความ
รุ น แรงในครอบครั ว พ.ศ. 2550 รวมทั้ ง กำหนดกลไกดู แ ล
ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์
พึ่งได้ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ปัจจุบันมี
ศูนย์ดังกล่าวกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือสังคมและมีบริการสายด่วนแจ้ง
เหตุ 1300 กระนั้น ปัญหาการทำร้ายผู้หญิงและเด็กหญิงในรูปแบบ
ต่างๆ ในบ้านเรา ยังเป็นปัญหาที่น่าห่วงใยมาก
สถิ ติ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ เ ก็ บ รวบรวมจากศู น ย์ พึ่ ง ได้
ทั่วประเทศในช่วงปี 2556 มีผู้หญิงและเด็ก (ส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิง)
ถูกทำร้าย ทุกๆ 15 นาที เฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ 4 คน วันละ
ประมาณ 87 ราย เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี ไปจนถึงต่ำกว่า 5 ปี 

ถูกทำร้ายในรูปแบบของการถูกล่วงละเมิดทางเพศมากที่สุด รองลง
มาคือการถูกทำร้ายร่างกาย ส่วนผู้หญิงที่เป็นวัยผู้ ใหญ่ อายุ 18 ปี
ขึ้นไป พบว่า ถูกทำร้ายทางกายจากคู่หรือสามีมากที่สุด รองลงมา
คือถูกทำความรุนแรงทางเพศ เมื่อมองภาพความรุนแรงต่อผู้หญิง
ในสังคมไทยในระดับโลก ปี 2556 UN Women ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ด้ า นผู้ ห ญิ ง ขององค์ การสหประชาชาติระบุว่าประเทศไทยอยู่ ใ น
ลำดับที่ 36 ในจำนวน 75 ประเทศที่มีการทำความรุนแรงทางกาย
ต่อผู้หญิงมากที่สุดและอยู่ลำดับที่ 7 ในจำนวน 71 ประเทศที่มีการ
ทำรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงมากที่สุด
เครือข่ายนานาชาติทที่ ำงานด้านนีต้ า่ งเห็นว่า การศึกษาวิจยั เกีย่ ว
การทำความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงนั้นมีความสำคัญและ
จำเป็น เพื่อนำไปต่อยอดสร้างนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกัน
ปัญหาและแก้ ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ
สถานะงานวิจยั ด้านนี้ ในบ้านเรา พบว่า ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2544 ความสนใจของนักวิชาการต่อประเด็นนี้มีน้อยมาก พบ
งานวิจัยอยู่เพียง 25 เรื่อง ที่เน้นศึกษาสาเหตุของความรุนแรงและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในบริบท
ชีวติ คู1่ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2557 พบว่ามีงานวิจยั ด้านนีเ้ พิม่ ขึน้
5 ถึง 6 เท่าตัว ซึ่งมีประเด็นการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมมากขึ้น 

ผลการสำรวจงานวิจัยเรื่องการทำความรุนแรงต่อผู้หญิงพ.ศ. 2545
ถึง พ.ศ. 2557 พบมีงานวิจัยถึง 193 เรื่อง2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง
การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัว กล่าวคือ ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2557 มีงานวิจัยเพิ่มขึ้น
ชัดเจน โดยมี 122 เรื่อง แสดงให้เห็นว่างานวิจัยด้านความรุนแรง
ต่อผู้หญิงเป็นที่สนใจมากขึ้น 
ร้ อ ยละ 55 ของงานวิ จั ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ
ปริญญาโทและปริญญเอก ส่วนงานวิจัยที่ทำโดยนักวิชาการหรือ
อาจารย์มีร้อยละ 44 พบว่า ร้อยละ 40.4 เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ
หรืองานวิจัยเชิงสำรวจ งานวิจัยร้อยละ 17.6 เน้นสัมภาษณ์ผู้หญิง
และเยาวชนหญิงทั่วไปที่ ไม่ ใช่เหยื่อความรุนแรง รองลงมา คือ
ร้อยละ 16.6 สัมภาษณ์ผู้ ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่ ถัดมาร้อยละ 14
สัมภาษณ์ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรง และมีงานวิจัยที่ศึกษา
ผู้ชายในฐานะผู้กระทำความรุนแรงอยู่จำนวน 8 เรื่อง (ร้อยละ 4.1)
ส่วนพื้นที่ทำวิจัยพบว่า ร้อยละ 25.4 เก็บข้อมูลในสถานบริการ เช่น
โรงพยาบาล ศูนย์ฟื้นฟู สถานสงเคราะห์ รองลงมา คือ ร้อยละ
20.2 ศึ ก ษาปั ญ หานี้ ใ นชุ ม ชนเมื อ ง เมื่ อ พิ จ ารณารายภาคและ
กรุงเทพมหานคร พบว่ามีงานวิจัยที่ทำในกรุงเทพมหานครมากที่สุด
(ร้อยละ 24.9) งานวิจัยเชิงสำรวจที่เก็บข้อมูลครอบคลุมทุกภาคมี
เพียงร้อยละ 6.7 รูปแบบของความรุนแรงที่งานวิจัยเหล่านี้ศึกษา
มากที่สุด คือ ความรุนแรงในครอบครัว ซึง่ มีถงึ 119 เรือ่ งในจำนวน
193 เรือ่ ง (ดูกราฟวงกลม)

จากข้อมูลที่นำเสนอมา จึงเห็นได้ว่าเรายังมีงานวิจัยที่ศึกษา
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในผู้หญิงกลุ่มเฉพาะต่างๆ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มศาสนา กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชนหญิง ฯลฯ จำนวนน้อย ขาด
งานวิจัยที่ศึกษารูปแบบความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านอื่นๆ เช่น ด้าน
จิ ต ใจ ด้ า นโครงสร้ า งสั ง คม (วั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย ม กฎหมาย
นโยบาย) รวมทั้งยังขาดงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการป้องกัน และการ
ประเมิ น ผลมาตรการแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ และที่ ส ำคั ญ อย่ า งยิ่ ง
พบว่าเรายังขาดงานวิจัยที่ ใช้กระบวนทัศน์เรื่องเพศภาวะและเพศ
วิถี มาตีแผ่ ให้สังคมตระหนักรู้ถึงเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมที่
ค้ำยันฐานคิดเรื่องเพศแบบชายเป็นใหญ่ ในสังคมไทย
1

อ้างใน การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในชีวิตคู่
ในระหว่าง พ.ศ. 2524-2544 ของ นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ์ ใน
รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสังเคราะห์งานวิจัย
ด้านความรุนแรงในสังคมไทย ที่ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2546
2
ข้อมูลจาก โครงการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการทำความรุนแรงต่อผู้หญิง
และเด็กหญิง พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2557 ดำเนินการโดย สุชาดา ทวีสิทธิ์ 

และอารีย์ พรหมโม้ งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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นานาสาระประชากร

ปราโมทย์ ประสาทกุล

pramote.pra@mahidol.ac.th

สังคมสูงอายุ กับ สังคมผู้สูงอายุ

7 มีนาคม 2558
วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก ไม่อยากจะเชื่อว่าขณะนี้ ได้
สิ้นสุดเดือนที่สองของปี ใหม่แล้ว เรากำลังก้าวเข้าสู่เดือนที่สาม
ของปี 2558 ผมขึ้ น ต้ น เรื่ อ งที่ จ ะเขี ย นวั น นี้ ด้ ว ยการพู ด ถึ ง
ความเร็วของกาลเวลา เพราะเมื่อถึงวันเกิดในแต่ละปี ผมก็จะ
มาคิ ด ทบทวนว่ า อายุ ข องเราได้ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ปี ห นึ่ ง แล้ ว บั ด นี้ 

ผมสามารถเรียกตัวเองว่าเป็น “ผู้สูงอายุ” ได้อย่างเต็มปาก
หรือจะเรียกว่าเป็น ส.ว. (สูงวัย) ก็ ได้ โดยไม่ต้องให้ ใครมาเลือก
หรือลากเข้าสภา
เดือนมีนาคมปีนี้ ผมมีอายุเลยเกณฑ์ 65 ปีมาสองสามปีแล้ว
ดั ง นั้ น ถ้ า ผมจะไปชักชวนใครต่อใครว่าเรามาเปลี่ยนนิยาม
ผู้ สู ง อายุ ไ ทย จาก 60 ให้เ ป็น 65 ปี กันเถอะ ผมก็ ไม่ต้อ ง
ตะขิดตะขวงใจว่าผมอยากเลื่อนอายุผู้สูงวัยเป็น 65 ปีเพราะมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยเหตุผลว่าตัวเองยังอยากเป็นหนุ่มอยู่
ต่อไป ยังไม่อยากถูกเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุ มาถึงวันนี้ อายุเท่านี้
แล้ว ใครจะเรียกผมว่าเป็นคุณทวด คุณตา ก็เชิญตามสบาย
สังคมไทยแก่ ไวมากๆ
ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้คนไทยยอมรับกันแล้วว่าสังคมไทยของเรา
มีอายุมากขึ้น สื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์พูดถึง
ประเด็นการสูงวัยของประชากรไทยกันอยู่บ่อยๆ หลายครั้ง 

ที่ เ ราได้ อ่ า นพบ
ห รื อ ไ ด้ ยิ น ว่ า
สั ง ค ม ไ ท ย เ ป็ น
“สังคมผู้สูงอายุ”
ผมได้ ยิ น คำว่ า
สั ง คมผู้ สู ง อายุ นี้
แล้วก็คิดถึงสังคม
ข อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ
หรื อ ผู้ สู ง อายุ ม า
เ ข้ า สั ง ค ม ร ว ม
กลุ่ ม กั น ตั้ ง เป็ น
กลุ่ ม เป็ น ชมรม
ประกอบกิจกรรม
ต่ า งๆ ที่ ส มาชิ ก
ในกลุ่มสนใจ เช่น
ร้องเพลง พากัน
ไปเที่ยว รวมกัน
ไปหาอาหาร
อร่อยๆ รับประทาน
เข้ า วั ด ฟั ง เทศน์
ฟังธรรม ฯลฯ

แต่ผมอยากจะให้พวกเรานึกถึงคำว่า “สังคมสูงอายุ” ทุกวันนี้
ประเทศไทยได้กลายเป็น “สังคมสูงอายุ” หรือ “สังคมสูงวัย” ไปแล้ว
โปรดสังเกตว่าผมเขียนสังคมสูงอายุ ไม่ใช่สังคมผู้สูงอายุ เขียน
ต่างกันนิดเดียวตรงที่ ไม่มีคำว่า “ผู้” แต่ความหมายต่างกันนะ
ครับ สังคมสูงอายุ ไม่ ได้หมายถึงสังคมของผู้สูงอายุ หรือสังคม
ที่ผู้สูงอายุมารวมกลุ่มกัน หากแต่หมายถึงทั้งสังคมไทยมีอายุ
สูงขึ้นจนถึงเกณฑ์ที่จะเรียกว่าเป็นสังคมสูงอายุ (สัดส่วนของ
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 10 หรือประชากร
อายุ 65 ปีขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด)
สาเหตุที่เรากลายเป็นสังคมสูงอายุเพราะเด็กเกิดน้อยลงทำให้
สัดส่วนประชากรวัยเยาว์ลดลง แล้วไปเพิ่มสัดส่วนที่ประชากร
อายุมากๆ ซึ่งมีอายุยืนยาวขึ้น สังคมสูงอายุจึงมีความหมายว่า
ทั้งสังคมมีอายุสูงขึ้น
ความจริงแล้ว ประเทศไทยเข้าเกณฑ์การเป็นสังคมสูงวัย
เมื่อมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ 7 มาตั้งแต่ปี
2548 แล้ ว ในระยะเวลาสิ บ ปี ที่ ผ่ า นมาอั ต ราส่ ว นร้ อ ยของ
ประชากรสูงอายุไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2558 นี้
ประมาณว่าประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด 65 ล้านคน ในอีกเพียง 6 ปีข้างหน้า จะมี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็นร้อยละ 14 และอีก 25 ปี
ข้างหน้า ในปี 2583 ประชากรสูงอายุ 65+ จะมีมากถึงร้อยละ
23 ของประชากรทั้งหมด
เราลองวาดภาพดูก็แล้วกัน อีกไม่นาน หนึ่งในสี่หรือหนึ่งใน
ห้าของคนไทยจะเป็นผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ผมไม่อยากใช้อายุ
60 ปีขึ้นไปเป็นเกณฑ์ เพราะนับวันคนไทยก็จะยิ่งแก่ช้าลง อายุ
หกสิ บ ต้ น ๆ (หรื อ แม้ ก ระทั่ ง หกสิ บ ปลายๆ) ก็ จ ะยั ง แข็ ง แรง 

หน้าตายังดูเป็นหนุ่ม-เป็นสาว และควรจัดอยู่ใน “วัยกลางคน”
เสียมากกว่า
ต่อไปนี้ จะพูดถึง “สังคมผู้สูงอายุ”
ต้องขึ้นหัวข้อไว้ก่อนว่าต่อไปนี้จะเขียนถึง “สังคมผู้สูงอายุ”
ไม่ใช่ “สังคมสูงอายุ” ผมอยากจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับการที่ผู้สูง
อายุสร้างกลุ่มสังคมของตนขึ้นมาเพื่อพบปะสังสรรค์หรือทำ
กิจกรรมร่วมกัน
ไม่ ท ราบว่ า ผมเข้ า ข้ า งตั ว เองเกิ น ไปหรื อ เปล่ า ทุ ก วั น นี้ 

จึงมองเห็นใครต่อใครเป็นผู้สูงอายุเหมือนตัวเองอยู่ทั่วไปหมด
ไปเดิ น ตามซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ก็ เ ห็ น คนรุ่ น ราวคราวเดี ย วกั น อยู่
หนาตา ตามถนนหนทาง ตามป้ายรถเมล์ สวนสาธารณะ ผมก็
เห็นแต่ผู้สูงอายุ หรือเพราะเรามีอายุมากขึ้น จึงสนใจคนรุ่น
เดียวกันเป็นพิเศษ แต่การเห็นคนอายุรุ่นๆเดียวกันอยู่ทั่วไปเช่น
นี้ก็เป็นข้อดีที่ทำให้เราไม่รู้สึกอ้างว้างว้าเหว่ รู้สึกว่ามีเพื่อนรุ่น
เดียวกันอยู่ใกล้ๆ และก็คงจะทำให้ชวี ติ ของเราไม่เหงาเกินไปนัก
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สั ง คมไทยเปลี่ ย นไปมาก จากที่ เ คยเป็ น สั ง คมเยาว์ วั ย ก็
กลายเป็นสังคมสูงวัย ทุกวันนี้ ผู้สูงอายุมีบทบาทในสังคมอย่าง
มากจนเห็นได้ชัด คนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการบ้าน
การเมือง ก็เห็นมีแต่ผู้อาวุโสเยอะแยะไปหมด ไม่ค่อยเห็นคน
หนุม่ สาวมากนัก สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ (สปช.) ทีผ่ มรูจ้ กั คน
(ท่าน) หนึ่งเล่าว่าในสภาแห่งนี้มีแต่คนอายุมากๆ ผมหลีกเลี่ยง
คำพูดของท่านที่บอกผมตรงๆ ว่า “มีแต่คนแก่ๆ” ผมอยากจะ
ลองเอาข้ อ มู ล อายุ ข องสมาชิ ก สปช. รวมทั้ ง สมาชิ ก สภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) มารวมแล้วหาค่าเฉลีย่ ดู ไม่กล้าเดาว่า
อายุเฉลี่ยของสมาชิก สปช. และ สนช. จะเป็นเท่าไร เกรงว่า
จะเผลอเรียกว่าสภาซีเนียร์หรือพฤฒิสภาไปเสียเท่านั้น
เมื่อผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น และส่วนใหญ่ยังมีพลังพร้อมที่
จะประกอบกิจกรรมต่างๆ เราจึงเห็นกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ
เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทย เกือบทุกหมู่บ้านตำบล จะมีกลุ่ม
สังคมผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ผู้สูงอายุในชุมชนเดียวกันที่มี
ความสนใจใกล้เคียงกันอาจรวมกลุ่มคุยกันตามเวลาที่สะดวก
กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ที่ ร วมตั ว กั น จั ด ตั้ ง เป็ น กลุ่ ม หรื อ ชมรมก็ น่ า จะมี
จำนวนนั บ หมื่ น แล้ ว ในประเทศไทย กลุ่ ม /ชมรมผู้ สู ง อายุ
เหล่านี้จะจัดกิจกรรมสำหรับสมาชิก เช่น ออกกำลังกายด้วย
วิธีต่างๆ จัดรายการไปทัศนศึกษาร่วมกัน จัดกิจกรรมรักษา
ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าพื้นบ้าน
เพื่อนรุ่นผมหลายคนเข้าสังคมผู้สูงอายุที่เล่นกอล์ฟ คนเล่น
กอล์ ฟ ต้ อ งมี ก๊ ว น คื อ คนที่ เ ล่ น ด้ ว ยกั น เป็ น ประจำ เพื่ อ นผม
คนหนึง่ เป็นอดีตผูว้ า่ ราชการจังหวัด ท่านเอาดีทางกอล์ฟมาตัง้ แต่
เป็นนายอำเภอ บัดนี้ท่านไต่เต้าขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุดทางกอล์ฟ
แล้ว คือ นายกสมาคมกอล์ฟผูอ้ าวุโสแห่งประเทศไทย สมาคมนี้
อยู่ ใ นพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ สมเด็ จ พระนางเจ้ า รำไพพรรณี
พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 สังคมของเพื่อนคนนี้ก็เป็นสังคม
ผู้สูงอายุที่นิยมกีฬากอล์ฟด้วยกัน ก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่ง
(ให้ชอื่ ไว้เลยก็ได้ เผือ่ มีผอู้ าวุโสท่านใดสนใจกีฬากลางแจ้งชนิดนี้
เพื่อนผมคนนี้ชื่อ เจด็จ มุสิกวงศ์ ครับ)
สังคมนิยมร้องเพลง
เมื่อวันก่อน ผมไปเดินที่ศูนย์การค้าบิ๊กซี ลาดพร้าว ได้ขึ้น
ไปหาอาหารรับประทานที่ศูนย์อาหารชั้นสอง แล้วผมก็ ได้เห็น
คนรุ่นราวคราวเดียวกันกับผมทั้งชายและหญิงราว 40-50 คน
นั่งฟังเพลงอยู่หน้าเวทีที่เขาจัดพื้นที่ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์
อาหารนั้น บนเวทีมีนักดนตรีคนหนึ่งเล่นคีย์บอร์ดให้นักร้องร้อง
เพลงไทยที่ผมฟังรู้เรื่องและคุ้นเคย “นี่มันงานอะไรกัน” ผมคิด
ผมยืนดูอยู่ครู่หนึ่งก็พอจะจับความเป็นไปได้ว่านักร้องที่ขึ้น
ไปร้องเพลงบนเวทีนั้นไม่ ใช่นักร้องอาชีพ เขาต่อคิวขึ้นไปร้อง
คนละเพลง ทั้งคนขึ้นไปร้องเพลงและคนฟังคะเนว่าอายุเกิน
เกณฑ์ผู้สูงอายุ 60 ปีตามกฎหมายไทย และส่วนใหญ่น่าจะเป็น
ผู้สูงอายุวัยกลาง 70-79 ปีด้วยซ้ำ
ด้วยจิตวิญญาณของนักวิจัย ผมหาข้อมูลเกี่ยวกับสังคมผู้สูง
อายุกลุ่มนี้ทันที “ผมมาที่นี่ทุกวัน ร้องเพลงไม่เป็นหรอก แต่
ชอบฟังใครๆ ก็ขึ้นไปร้องได้ แต่ต้องไปจองคิวไว้ เสียค่าร้อง
เพลงละสามสิบบาท ไม่แพงหรอกเพราะเขาต้องไปจ่ายค่าเช่า
สถานที่ค่านักดนตรี... ผมอายุ 78 แล้ว เป็นโรคหัวใจ ผ่าตัดมา

แล้วสองครั้ง อยู่บ้านก็อยู่คนเดียว ลูกๆ เขาก็ ไปอยู่บ้านเขา
เมียก็ ไปช่วยเลี้ยงหลาน ผมมานั่งฟังเพลงที่นี่ก็สบายใจดี ไม่
ต้องห่วงอะไร หิวก็ ไปซื้อข้าวซื้อน้ำกินที่นี่...”
“เพลงที่เขาร้องกันที่นี่ ผมก็ฟังได้ เป็นเพลงสมัยผมเป็น
หนุม่ ๆ จะให้ผมไปฟังเพลงเพือ่ ชีวติ เพลงสมัยใหม่ หรือเพลงวัยรุน่
สมัยนี้ ผมก็ฟังไม่รู้เรื่อง”
นักร้องสมัครเล่นอาวุโสท่านหนึ่งคุยให้ฟังหลังลงจากเวที
“ถ้าคุณอยากจะร้องสักเพลง ก็ ไปจองคิวได้เลย ไม่ต้องเป็น
สมาชิกอะไรทั้งนั้น...พวกเราที่มากันที่นี่ก็ ไม่ ใช่จะมาตั้งเป็นกลุ่ม
เป็นชมรมอะไรกัน มีบางคนบอกว่าควรมีประธาน เขายังบอกว่า
ให้ผมเป็นประธาน แต่ผมไม่เอาหรอก ไม่มี ใครอยากเป็น ไม่มี
ใครอยากเอาภาระมาใส่ตัว ที่มากันอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้ว วันไหน
ใครอยากมาก็มา รวมกันหลวมๆ อย่างนี้ก็ดีแล้ว...”
เท่าที่นั่งฟังเพลงจากนักร้องสมัครเล่นอาวุโส 5-6 เพลง
ก็ได้ปรบมือให้นกั ร้องซึง่ ร้องกันได้ดมี ากทุกคน ระหว่างนัน้ มีผสู้ งู
อายุทยอยเดินออกไปบ้าง แล้วก็มคี นเข้ามาใหม่บา้ ง มีหลายคน
ที่มากันเป็นกลุ่ม และหลายคนฉายเดี่ยวมาตามลำพัง ผมนั่ง
สังเกตการณ์อย่างเพลินใจ ในสถานที่ที่ติดเครื่องปรับอากาศ
เย็นสบาย อาหารมี ให้เลือกหลากหลาย ห้องน้ำสะอาด และถ้า
จะเอาใจลูกหลานทางบ้าน ก็อาจหาซื้อของกินของใช้ของเล่น
ไปฝากเอาใจได้อีกต่างหาก
เรื่องร้องเพลงเพื่อหาความสุขยามสูงวัยนี้ เพื่อนๆ ของผม
กลุ่มหนึ่งก็นิยมมาก เพื่อนกลุ่มนี้จะนัดกันไปกินไปร้องกันที่ร้าน
อาหารของโรงแรมอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธเป็นประจำ พวก
เขายืนยันว่าการร้องเพลงทำให้พวกเขามีความสุข ผมเชือ่ ความ
คิดนี้ของเพื่อนๆ อย่างสนิทใจ
เพือ่ นๆ ชวนผม
ให้เข้าสังคมผูส้ งู อายุ
ที่ นิยมร้องเพลง
เหมื อ นกั น แต่
เนื่ อ งจากผมร้ อ ง
เพลงไม่ เ ป็ น มาตั้ ง
แต่ ไหนแต่ ไร จะไป
เริ่มต้นหัดร้องเพลง
เมื่ อ อายุ ปู น นี้ ก็
เกรงสั ง ขารจะไม่
อำนวย จึ ง แก้ ตั ว
กั บ เพื่ อ นๆ ว่ า ยั ง
ติ ด งานอยู่ ห ลาย
อย่าง ขอให้เพื่อนๆ
รอไปอี ก สิ บ ยี่ สิ บ ปี
เมื่อถึงเวลาอันควร
ผ ม จ ะ เ ข้ า สั ง ค ม
ผู้สูงอายุที่นิยมร้อง
เพลง ถ้าไม่ ไปร้อง
ที่ อ ลิ ซ า เ บ ธ กั บ
เพื่อนๆ ก็จะไปขึ้นเวทีกับผู้อาวุโสทั้งหลายตามศูนย์การค้า
aaaaaaaaa
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC: ASEAN Economic
Community) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) ที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2510 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง 5 ประเทศคือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและร่วมมือ
ในเรื่องสันติภาพ ความมั่นคง เศรษฐกิจ องค์ความรู้ สังคม และ
วัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน
ของประเทศสมาชิก
ต่ อ มาได้ มี ป ระเทศเข้ า ร่ ว มเพิ่ ม เติ ม คื อ บรู ไ นดารุ ส ซาลาม
เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ตามลำดับ รวมเป็น 10 ประเทศ
และมีมติยอมรับกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ในปี พ.ศ.
2551
คำขวั ญ อาเซี ย นคื อ หนึ่ ง วิ สั ย ทั ศ น์ หนึ่ ง อั ต ลั ก ษณ์ หนึ่ ง
ประชาคม (One Vision,
One Identity, One
Community)
สั ญ ลั ก ษณ์ อ าเซี ย นคื อ 

รูปรวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น
มัดรวมกัน บนพื้นสีแดง ล้อม
รอบด้ ว ยวงกลมสี ข าวและ
สี น้ ำ เงิ น มี ค ำว่ า “asean”
สีน้ำเงิน อยู่ ใต้ภาพรวงข้าว
หมายถึ ง ประเทศสมาชิ ก ทั้ ง
10 ประเทศ รวมกั น เพื่ อ
มิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่ง
รูป 1
ใจเดียวกัน (รูป 1)
ส่วนธงชาติประจำอาเซียน
มีรปู สัญลักษณ์อาเซียน บนพืน้
สีนำ้ เงิน (รูป 2)
อาเซียนแบ่งย่อยออกเป็น
3 ประชาคม คือ 1. ประชาคม
การเมื อ งและความมั่ น คง
อาเซี ย น (ASC: ASEAN
Security Community) 2.
รูป 2
ประชาสั ง คมและวั ฒ นธรรม
อาเซี ย น (ASCC: ASEAN
Socio-Cultural Community) และ 3. ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC)
ต้ น แบบของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น คื อ สหภาพยุ โ รป
(EU: European Union) ซึ่ ง เป็ น สหภาพทางเศรษฐกิ จ และ
การเมือง ประกอบด้วยรัฐสมาชิก 28 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
ทวีปยุโรป
สหภาพยุโรป ดำเนินการผ่านระบบองค์การอิสระเหนือชาติ 

อันประกอบด้วย คณะกรรมาธิการยุโรป คณะมนตรีสหภาพยุโรป
สภายุโรป ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป และธนาคารกลางยุโรป
พลเมืองสหภาพยุโรปเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปทุกห้าปี
นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังมีการสถาปนาคณะผู้แทนทางทูต
ถาวรทั่วโลก และมีผู้แทนของสหภาพยุโรปที่สหประชาชาติ

สหภาพยุโรปไม่มีสัญลักษณ์ มีแต่ธงชาติ เป็นรูปดวงดาวสีทอง
12 ดวง ล้อมเป็นวงบนพื้นสีน้ำเงิน (รูป 3) อันแสดงถึงความเป็น
เอกภาพ ความสามัคคี และความกลมเกลียว ของประชาชนยุโรป 
คำขวัญของสหภาพ
ยุโรป คือ รวมกันเป็น
ห นึ่ ง ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม
หลากหลาย (unity in
diversity)
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม
ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนยังไม่คิดไกลไป
ถึ ง การรวมตั ว ทางการ
รูป 3
เมือง เพียงแต่จะรวมตัว
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น โดยมีเป้าหมาย คือ 1. เป็นตลาดและฐานการ
ผลิตร่วมกัน 2. สร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ 3. สร้างความ
เท่ า เที ย มในการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และ4. บู ร ณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก โดยได้กำหนดการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 
จะเห็นได้ว่า จุดประสงค์เหล่านี้ เป็นเรื่องของเศรษฐกิจทุนนิยม
ทั้งสิ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่รัฐบาลไทยทุกรัฐบาล
ปฏิญานว่าจะยึดถือเป็นนโยบาย
การเร่งรีบที่จะทำให้บรรลุผล โดยไม่มีการศึกษาถึงผลดี-ผลเสีย
อย่างรอบคอบ ย่อมจะส่งผลทำให้ประเทศไทยตกอยู่ ในภาวะวิกฤต
อีกครั้งหนึ่งได้
พันธกิจหนึง่ ที่ ไม่นา่ จะทำ คือ การเปลีย่ นเวลาปิดเทอม-เปิดเทอม
เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษาทัง้ อาเซียนมีเวลาเรียนเท่ากันและเหมือนกัน 

แต่แทนที่จะปรับตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิอากาศใน
แถบอาเซียน กลับไปเอารูปแบบของตะวันตกมาใช้
นั่นคือ ภาคเรียนที่ 1 ของเดิมเปิดเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
เปลี่ยนเป็นเปิดเดือนสิงหาคม – ธันวาคม เพื่อให้ปิดตรงกับเทศกาล
วันหยุดคริสต์มาสและปี ใหม่ ส่วนภาคเรียนที่ 2 ของเดิมเปิดเดือน
พฤศจิ ก ายน – มี น าคม ก็ เ ปลี่ ย นเป็ น เปิ ด เดื อ นมกราคม –
พฤษภาคมแทน ซึ่งช่วงปลายภาคและเวลาสอบ จะตรงกับฤดูร้อน
พอดี
แต่พอประกาศไปแล้ว กลับทำไม่ ได้ทั้งระบบ จึงเปลี่ยนได้แต่
ระดับอุดมศึกษาเท่านั้น ส่วนโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอาชีวศึกษา ยังคงใช้กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม ทั้งนี้
เพราะเป็นการฝืนธรรมชาติ ที่จะให้นักเรียนมีสมาธิเรียนหนังสือ 

ในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว
ทางด้านสหภาพยุโรป ก็มีเรื่องที่ ไม่น่าจะทำเหมือนกัน จึงทำให้
ได้รับ รางวัลอีกโนเบล ในปีล่าสุดนี้
รางวัลอีกโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ มอบให้กับสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ ของประเทศอิตาลี ที่เป็นผู้นำสหภาพยุโรป ในเรื่องการ
เพิ่มขนาดเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการนับรวมรายได้จากการ
ขายบริการทางเพศ ขายยาเสพติด ขนของหนีภาษี และกิจกรรม
ทางการเงินที่ผิดกฎหมายต่างๆ เข้าเป็นรายได้ประชาชาติ
	
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลสำหรับงานวิจัย “ที่ทำให้หัวเราะ
ก่อนคิด”
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.ac.th

ไต้หวันรุ่นใหม่ ไม่นิยมมีลูก

เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มี โอกาสได้ ไปดูงานที่ ไต้หวัน
เกาะขนาดเล็กในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
จีนแผ่นดินใหญ่ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ ได้ ไปไต้หวัน จึงรู้สึกตื่นเต้น
เป็นพิเศษกับโอกาสที่จะได้เปิดโลกทัศน์ของตนเอง
เมื่อเดินทางถึงไต้หวัน สิ่งแรกที่สังเกตมองในฐานะคนที่สนใจ
ด้านประชากรก็คือคน ระหว่างนั่งรถเข้าไปในเมืองก็นั่งมองดู
คนไปเรื่อยๆ ว่ามี ใครออกมาเดินเล่นกันบ้าง มีเด็กเล็กๆ บ้างไหม
มีผู้สูงอายุเยอะหรือเปล่า ซึ่งเท่าที่เห็นในเบื้องต้นก็มีผู้สูงอายุเดิน
อยู่ตามท้องถนนหรือนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเยอะพอสมควร กำลัง
มองเพลินๆ ผู้นำคณะเดินทาง ซึ่งเป็นนักเรียนไทยที่กำลังศึกษา
ในระดับปริญญาเอกที่ ไต้หวัน ก็เหมือนจะอ่านใจเราออก โดยได้
เริ่มบรรยายข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรของไต้หวันให้ฟัง
ไต้หวันเป็นเกาะที่มีพื้นที่ ไม่ ใหญ่มาก รวมพื้นที่แล้วเล็กกว่า
ประเทศไทยประมาณ 14 เท่า และเล็กกว่าญีป่ นุ่ ประมาณ 10 เท่า
ในขณะที่ประชากรไต้หวันมีประมาณ 23.4 ล้านคน ซึ่งน้อยกว่า
ไทยประมาณเพี ย ง 3 เท่ า ไต้ ห วั น จึ ง มี ค วามหนาแน่ น ของ
ประชากรสูง ยิ่งถ้าเข้าไปในไทเปจะพบว่าค่อนข้างแออัดและ
วุ่ น วาย (ถึ ง แม้ โ ดยส่ ว นตั ว แล้ ว ไม่ ไ ด้ รู้ สึ ก ว่ า แออั ด หรื อ วุ่ น วาย
ไปกว่ากรุงเทพฯ สักเท่าไรเลย)
ปัญหาประชากรของไต้หวัน ก็ ไม่พน้ ปัญหาทีป่ ระเทศรายได้สงู
โดยมากพบกั น ในปั จ จุ บั น คื อ ปั ญ หาการมี ลู ก น้ อ ย แต่ ไ ต้ ห วั น
ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤติกว่าประเทศอื่นๆ มากนัก เมื่อปี 2553 อัตรา
เจริญพันธุ์ของไต้หวันตกลงไปในระดับที่ต่ำที่สุดในประวัติการณ์
คือที่ 0.895 ซึ่งหมายความว่า ผู้หญิงหนึ่งคนตลอดวัยเจริญพันธุ์
มีลูกโดยเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งคน ประเทศไทยที่ ใครต่อใครว่าอัตราเด็ก
เกิดน้อยแล้ว ยังสูงกว่าไต้หวันเกือบเท่าตัว 
ที่ผ่านมารัฐบาลไต้หวันได้พยายามหาหลากหลายมาตรการ
เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ค นไต้ ห วั น มี ลู ก กั น มากขึ้ น ทั้ ง การให้ เ งิ น พิ เ ศษ
สำหรั บ การคลอดบุ ต ร การอุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการศึ ก ษา 

การเพิ่มสถานเลี้ยงเด็กเล็กในราคาไม่แพง ซึ่งมาตรการเหล่านี้
ก็ค่อนข้างจะได้ผลในระดับหนึ่ง ในปี 2555 อัตราเจริญพันธุ์ของ
ไต้หวันดีดตัวกลับขึ้นมาถึง 1.27 ซึ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี แต่ส่วน
หนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพราะปีนั้นเป็นปีมังกรทอง คนจีนจึงอาจ
นิยมอยากมีลูกในปีนั้นมากเป็นพิเศษ
สาเหตุหนึ่งของการมีลูกน้อย คือการที่คนแต่งงานช้าลงหรือ
ไม่ก็ ไม่แต่งงานกันเสียเลย หากลองเปรียบเทียบกับเมื่อ 30 ปี
ก่อน ผู้ชายอายุระหว่าง 25-29 ที่เป็นโสดในไต้หวันมีประมาณ
ร้อ ยละ 40 ในขณะที่ ปั จจุบั นตัว เลขนี้ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ 85 

ผู้หญิงก็เช่นกัน สมัยก่อนผู้หญิงอายุระหว่าง 25-29 ที่เป็นโสดมี
ไม่ถึงร้อยละ 20 แต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่า เป็นร้อยละ
70 ในปัจจุบัน
เหตุผลที่คนไต้หวันไม่ค่อยยอมแต่งงานกันสักที ส่วนหนึ่งอาจ
จะเป็นเพราะผู้หญิงไต้หวันสมัยนี้เก่ง การศึกษาดี ทำงานเก่ง
ไม่ด้อยไปกว่าผู้ชาย อะไรที่ผู้ชายทำได้ ผู้หญิงก็ทำได้ ถ้าผู้ชาย
ไม่ดีไม่เก่งพอ ผู้หญิงก็ ไม่ยอมเลือกมาเป็นสามี ยิ่งถ้าหากผู้ชาย

เป็ น ลู ก ชายคนโต ผู้ ห ญิ ง ยิ่ ง ไม่ อ ยากแต่ ง ด้ ว ย เพราะตาม
ธรรมเนี ย มแล้ ว ถ้ า แต่ ง ก็ ต้ อ งย้ า ยไปอยู่ บ้ า นสามี ต้ อ งคอย
ปรนนิบัติรับใช้พ่อแม่สามี ซึ่งผู้หญิงสมัยใหม่ ไม่ ให้ค่านิยมอย่างนี้
แล้ว เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งของผู้นำคณะเดินทางซึ่งเป็นคนไต้หวัน
เล่าให้ฟังว่า ตอนก่อนแต่งงานอยู่บ้านพ่อแม่ตัวเอง อยากกิน
ผลไม้ก็มีคนปอกให้กิน แต่พอแต่งงานแล้วย้ายมาอยู่บ้านสามี
อยากกินก็ต้องปอกเอง มิหนำซ้ำพอปอกเสร็จสามีก็ยกเอาไปให้
พ่อแม่สามีก่อน สร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้หญิงไต้หวันสมัยใหม่
อย่างเขาอยู่ ไม่น้อย
ความเปลี่ ย นแปลงทางค่ า นิ ย มของคนยุ ค ใหม่ เ ป็ น ความ
ท้าทายที่รัฐบาลไต้หวันกำลังเผชิญในปัจจุบัน นโยบายส่งเสริม
การเกิ ด ที่ ผ่ า นมาในไต้ ห วั น (และอี ก หลายๆ ประเทศทั่ ว โลก) 

เน้นการลดค่าใช้จ่ายในการมีลูกหรือให้แรงจูงใจทางการเงิน แต่
สำหรับชาวไต้หวันยุคใหม่แล้ว การเงินไม่ ใช่อุปสรรคสำคัญใน
การตัดสินใจมีบุตร หากแต่เป็นเพราะค่านิยม โดยเฉพาะการให้
ความสำคัญกับการสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไป ดังนั้นนโยบาย
ส่งเสริมการเกิดจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยให้รอบด้านให้ ได้มาก
ที่สุด นโยบายที่มุ่งเน้นปัญหาทางการเงินเพียงอย่างเดียวจึงอาจ
ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับไต้หวันในยุคเกิดน้อยเช่นนี้

ดอกไม้ที่เหล่าคุณแม่มือใหม่มอบให้กับคุณหมอผู้ทำคลอดแทนคำขอบคุณ
ถูกจัดไว้หน้าแผนกสูตินารีเวชในโรงพยาบาลในไต้หวัน

แม่ชาวไต้หวันกับลูกสาวตัวน้อยหน้าสถานีรถขนส่งในไทเป
aaaaaaaaa
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“การสร้างความสุขในผู้สูงอายุ” ตอน 2
ในบทความฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้กล่าวถึงการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ เช่น การปรับตัวของผู้สูงอายุ
การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย การสร้างอารมณ์ขัน เป็นต้น ดังนั้นลูกหลานจึงมี
ส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก ในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและทำให้ผู้สูงอายุ
มีความสุข ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุหรือลูกหลานมักจะสนใจเฉพาะความเป็นอยู่
หรือ ดูแลสุขภาพกายของผู้สูงอายุเท่านั้น และมักจะละเลยการดูแล
สุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ การทีจ่ ะให้ผสู้ งู อายุมสี ขุ ภาพจิตดี ต้องพิจารณาว่า
“ทำอย่างไรที่จะให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน”
และพยายามที่จะหาความสุขให้ตนเอง
ฉบับนี้จึงขอนำเสนอวิธีการสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ลูกหลาน
ญาติพี่น้อง และผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อผู้สูงอายุ
ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในบั้นปลายชีวิต ซึ่งต้อง
ทำด้วยใจ ด้วยความรัก และความปรารถนาดี ทำให้ผู้สูงอายุสามารถรับ
รู้ ได้ถึงความสุขที่จะเกิดขึ้น วิธีการที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขมีดังนี้
1. การปรับตัวของลูกหลาน ญาติพนี่ อ้ ง และผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ การที่
จะให้ผสู้ งู อายุปรับตัวเพือ่ ให้ยอมรับกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ลูกหลาน
ญาติพี่น้อง และผู้ดูแลผู้สูงอายุก็ต้องปรับตัวของตนเองด้วยที่ยอมรับกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้น โดยการปรับใจ ปรับความคิด และหาวิธี
การทีจ่ ะปรับการทำกิจวัตรประจำวันและการทำงานของตนเองให้สอดรับ
กับการดูแลผู้สูงอายุ ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น และ
ช่วยทำให้การสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุประสบความสำเร็จ 
2. การเอาใจใส่ดแู ลผูส้ งู อายุดว้ ยความรัก วิธกี ารเอาใจใส่ดแู ลผูส้ งู อายุ
ให้มีความสุขนั้น คือ การที่ลูกหลานมาเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุบ่อยๆ การที่
ลู ก หลานแสดงความรั ก ด้ ว ยการโอบกอด หรื อ หอมแก้ ม เป็ น สั ม ผั ส
ที่ทำให้ผู้สูงอายุรับรู้ถึงความรักและความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้สูงอายุ การให้
เวลาในการพู ด คุ ย หรื อ การทำกิ จ กรรมร่ ว มกั บ ผู้ สู ง อายุ เพื่ อ ทำให้
ผู้สูงอายุได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เช่น คอยซักถาม
เกี่ยวกับสุขภาพ สภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ พาไปตรวจสุขภาพ
ประจำปี   จั ด หาอาหารที่ มี ป ระโยชน์ แ ละเหมาะสมกั บ วั ย และสภาพ
ร่างกายของผูส้ งู อายุ พาไปออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมต่างๆ ให้ผสู้ งู อายุ
ด้วยความนุ่มนวล อ่อนโยน พาไปพบปะเพื่อนๆ หรือเข้าทำกิจกรรมของ
ชมรมหรือสมาคมในชุมชน หรือสังคม พาไปวัดหรือโบสถ์หรือสุเหร่าเพื่อ
ปฏิบัติธรรม หรือให้เงินแก่ผู้สูงอายุไว้ ใช้จ่ายส่วนตัว จะทำให้ผู้สูงอายุ
มีความสุขต่อการดูแลเอาใจใส่ที่ให้นั้น 
3. การสร้างอารมณ์ขันให้ผู้สูงอายุ อารมณ์ขันจะช่วยลดความ
กดดัน ทำให้จิตใจเบิกบานและมีความสุข ลูกหลาน ญาติพี่น้องและ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องพยายามช่วยกันสร้างบรรยากาศในการที่จะทำให้เกิด
อารมณ์ขันในผู้สูงอายุ ด้วยการพูดหยอกล้อให้ตลกหรือขำ ช่วยลดความ
ซึมเศร้าและความเหงา แถมยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุสร้าง
อารมณ์ขันให้ตนเองและคนรอบข้างอีกด้วย ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
กันเกิดบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวแต่ละคนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเกิด
ความใกล้ชิดกันและเกิดความรักต่อกัน ดังนั้น วิธีการสร้างความสุขใน
ผู้สูงอายุไม่ ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ผู้สูงอายุเริ่มที่จะทำตนเองให้มีความสุข
ลูกหลาน ญาติพี่น้อง และผู้ดูแลผู้สูงอายุหันกลับมาสร้างความสุขให้
ผู้สูงอายุ ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข

ประชากรประชุมกัน

กฤติญา สำอางกิจ

krittaya.sam@mahidol.ac.th

เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
กระทรวงสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และองค์ ก รสุ ข ภาพระดั บ โลก อาทิ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐฯ (USAID) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ (JICA) มูลนิธริ อ็ ก
กี้เฟลเลอร์ และหน่วยงานระดับนานาชาติต่างๆ ได้ร่วมกันจัดการประชุมนานาชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2015 (Prince Mahidol Award Conference
2015) โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมดำเนินงานใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ของการประชุม สำหรับประเด็นการประชุมหลักในปี 2015 นี้
จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Global Health Post 2015: Accelerating Equity” สุขภาพ
โลกหลัง 2015 เร่งรัดสู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการ
ประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ในปีนี้ การจัดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คนจาก 60 ประเทศทั่วโลก
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานระดับนานาชาติ นักวิชาการชั้นนำระดับ
โลก และผู้แทนจากประเทศต่างๆ เพื่อร่วมระดมความคิดในเรื่องสุขภาพหลังจากปี
2015 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอแนวทางต่างๆ ความท้าทายใหม่ๆ
รวมทั้งการหาทางออกเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพ นอกจากการประชุมหลัก
แล้วภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมระดับ
นานาชาติ (PMAC 2015 World Art Contest) ทั้งในรูปแบบสองมิติ และภาพถ่าย
ภายใต้หัวข้อ “สุขภาพโลก (Global Health)”
การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ละปี
จะนำประเด็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่กำลังเป็นที่สนใจในระดับโลก หรือมี
แนวโน้มจะมีความสำคัญในระดับโลกมาเป็นหัวข้อในการประชุมโดยเป็นเวทีระดับโลก
ที่ผู้นำด้าน สุขภาพในทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม ขับเคลื่อนประเด็นนโยบายด้าน
สุขภาพ และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ให้เป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากล รวมทั้งยกระดับประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม www.pmaconference.mahidol.ac.th
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เสวนาใต้ชายคาประชากร

จัดเป็น ประจำทุก วั น พุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบั น วิจัย
ประชากรและสัง คม สนใจกำหนดการเสวนาแต่ล ะเดือ น ดูที่
www.ipsr.mahidol.ac.th
Progress Report “Determinants and Consequences of
Childhood Overweight: Health Status and School Achievement
in Thailand” โดย Sawanya Siriphakhamongkhon, 4 ก.พ. 58
“The Role of Sexual Orientation and Gender Identity in Public
Health Program Evaluation: Global Perspective from Johns
Hopkins Bloomberg School of Public Health” โดย Rapeepun
Jommaroeng, 11 ก.พ. 58
“Social Support and Accessibility to Health Services, and
Maternal Morbidity in Indonesia” โดย Farid Agushybana, 18 ก.พ. 58
“เปิดระบบ DIPSRA” โดย ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง, 18 ก.พ. 58
“Screening for Cognitive Impairment in Elderly” โดย
Natchaphon Auampradit, 25 ก.พ. 58
Concept Paper “Marriage in a Rural Setting: Who Delay, Who
Don’t? A Case Study of Kanchanaburi Province” โดย Jidapa
ที่มา : พรทิพย์ เกยุรานนท์. “การสร้างความสุขในผู้สูงอายุ” [ระบบออนไลน์]. Phonchua, 25 ก.พ. 58
แหล่งที่มา http://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main1_9.html 

Progress of the Study “Determinants of Family Migration to
(9 มีนาคม 2558)
Urban Areas in Sri Lanka and Its Consequences on Social and
Economic Security” โดย DP Kanthi Mane, 11 มี.ค. 58
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ฉบับนี้ชวนอ่านขอแนะนำ เอกสาร
การสรุปเชิงนโยบาย เรื่อง การศึกษา
ของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ ใน
ประเทศไทย จัดทำโดย สถาบันวิจัย
ประชากรและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย
มหิ ด ล และสถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง
เอเชีย (AIT)
รายงานการศึกษาของบุตรหลาน
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เป็น
เอกสารเชิงนโยบาย ภายใต้ โครงการ
วิจัยเรื่อง “บทบาทของนโยบายท้อง
ถิ่นในการสร้างสังคมแบบพหุวัฒนธรรม : การทบทวนนโยบายและ
การดำเนิน การตามนโยบายในการส่งเสริมแรงงานข้า มชาติ ใ น
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ในประเทศไทยและญี่ ปุ่ น ” เอกสารนี้ เ ป็ น การ
สังเคราะห์ข้อค้นพบจากการศึกษา การวิจัย รวมทั้งกิจกรรมด้าน
การศึกษาของเด็กต่างชาติ และข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทุกระดับจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ย้ายถิ่นจาก
ประเทศพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร   ภายในเล่มได้กล่าวถึงเรื่อง
ทำไมการศึกษาของเด็กข้ามชาติจึงมีความสำคัญ  ทำไมบุตรหลาน
ของแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เรียนในโรงเรียนไทยไม่ ได้   ปัญหามี
อะไรบ้าง เราได้ทำอะไรไปบ้าง และเราควรทำอย่างไรต่อไป
ท่านใดสนใจหาอ่านได้ที่: ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ download ทางเว็บไซต์ : http://
www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx หรือ
https://www.toyotafound.or.jp/english/topics/topics03/
data/2015-0116-1023.pdf

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

Blue Zones พื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 2: โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น
“โอกินาวา” หรือหมู่เกาะฮาวายในบริบทญี่ปุ่น ตั้งอยู่ ที่
หมู่เกาะเรียวกุ ระหว่างทะเลแปซิฟิกเหนือและทะเลจีนตะวัน
ออก เป็นหมู่เกาะที่มีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี ทำให้ชาวโอกินา
วาสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้ตลอดปี ไม่มีความจำเป็นต้อง
ทำผักดองเพื่อยืดอายุอาหารเหมือนพื้นที่อื่นๆ ของเกาะญี่ปุ่น 

ดังนั้น คนร้อยปี ในเกาะโอกินาวาแทบจะทุกคนทำสวนหรือเคย
ทำสวน การได้รับประทานพืชผักเป็นหลักมาเกือบตลอดชีวิต
การได้ รั บ วิ ต ามิ น ดี อ ย่ า งเหมาะสมตลอดปี รวมถึ ง การได้
เคลื่อนไหวและออกกำลังทุกส่วนจากการทำสวน ถือว่าเป็น
เคล็ดลับในการมีอายุยืนยาวของ
หมู่ ผู้ เ ฒ่ า อายุ ร้ อ ยปี ใ นโอกิ น าวา
นอกจากนี้ชาวโอกินาวาที่สูงวัยยัง
มีเป้าหมายของการตื่นเช้าอย่าง
ชัดเจน และมีลีลาชีวิตที่เรียบง่าย
มีความสุขกับการดำเนินชีวิตแบบ
ไม่เร่งรีบ เคล็ดลับของชาวโอกินาวา
ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า ลีลาชีวิต
และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้อง
กับความมีอายุยืนยาว ฉบับหน้า
รอติดตามพืน้ ทีส่ ฟี า้ แห่งที่ 3 นะคะ
aaaaaaaaaa

aaaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

การใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย

ทุกวันนี้หลายๆ คนยอมรับว่าโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นอีก 1 ปัจจัยที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัย 4 ซึ่งคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัย
ทำงาน หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ ต่างก็ ใช้ โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ตโฟนกันมากขึ้น เนื่องจากราคาที่ลดลง และหลายค่ายก็แข่งขันกันด้าน
ราคาและคุณภาพของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วย เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงาน และการใช้ Social Media ยอดฮิต เช่น Facebook
หรือ Line เป็นต้น
ปัจจุบันพบว่า คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น และอุปกรณ์ในการเข้าถึงที่คนนิยมใช้มากที่สุดคือ สมาร์ตโฟนนั่นเอง และพบ
ว่ามีการใช้งานเฉลี่ยเกือบ 7 ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียว1 และในขณะเดียวกันพบว่าเพศที่สาม มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่าเพศชายและ
เพศหญิง
ตัวเลขเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อวันใดที่เราลืมพกโทรศัพท์มือถือติดตัว หลายๆ คนอาจจะทำงานไม่ราบลื่น งานสะดุดลง และที่
สำคัญก็จะมีอาการกระวนกระวายเหมือนขาดอะไรไป ... ลองคิดดู ท่านเคยมีอาการแบบนี้หรือไม่
1

การสำรวจ พฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของ
คนไทย ปี 2557 โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
aaaaaaaaaa
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ข่าวสถาบันฯ
26 ม.ค.– 4 ก.พ. 58 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล พร้อมคณะ ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมชาวอิหร่าน 11 ท่าน 

ในการอบรมเรื่อง “Study Tour on Domestic Violence” ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลตตินั่ม ประตูน้ำ
c 26-30 ม.ค. 58 รศ.ดร.อารี จำปากลาย พร้อมคณะ ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมชาวพม่า 3 ท่าน ในการอบรม
เรื่อง “APPLYING STATISTICS IN SOCIAL SCIENCES-DELEGATES FROM UNIVERSITY OF
PUBLIC HEALTH, MYANMAR” ณ สถาบันฯ รูป 1 c 28 ม.ค. 58 LOVE U CLUB จัดกิจกรรม “Share
and Learn: Burmese” โดย Dr. Aung Tin Kyaw, M.D. (Public Health) นักศึกษาสถาบันฯ เพื่อร่วมเเบ่งปัน
เรียนรู้ ณ สถาบันฯ c 29 ม.ค. 58 รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา พร้อมคณะ ร่วมประชุมและเตรียมงาน
“การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558: Prince Mahidol Award Conference
2015” ภายใต้แนวคิด “GLOBAL HEALTH POST 2015: ACCELERATING EQUITY”สุขภาพโลกหลัง
2015 เร่งรัดสู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ c 30 ม.ค. 58
INHOUSE SEMINAR (Special) จัดเสวนา “The Russians abroad: “Russian Diaspora” or “Russianspeaking communities”? โดย Prof. Sergey V. Ryazantsev (Head, Centre for Social Demography
and Economic Sociology Institute of Social-Politic Research (ISPR) The Russian Academy of
Sciences (RAS) Moscow, Russia) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นด้านประชากรและสังคม ณ สถาบันฯ 

c 31 ม.ค. 58 รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ร่วมพิธีการประกาศผลและมอบรางวัลในงาน “การประกวด
ศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2015 World Art Contest” ทั้งในรูปแบบสองมิติ และภาพถ่าย ภายใต้
หัวข้อ “สุขภาพโลก (Global Health)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ c 5-7 ก.พ. 58
สถาบันฯ ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยใน 11 ประเทศ ในการประชุม “EURA-NET 3rd Project
Meeting” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“Transnational Migration in Transition: Transformative
Characteristics of Temporary Mobility of People” (EURA-NET) ณ สถาบันฯ c 6 ก.พ. 58 สถาบันฯ
ต้อนรับ ผ.อ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และร่วมรับฟังการแนะนำ
งานวิจัยหลักสูตร การเรียนการสอน และงานอบรม ณ สถาบันฯ c 6 ก.พ. 58 สถาบันฯ โดยหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ จัดสัมมนา TRF Seminar Series in Basic Research ครั้งที่ 109
หัวข้อ “ประชากรและการพัฒนาในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2557” ณ สถาบันฯ 

รูป 2 c 9-13 ก.พ. 58 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายด้าน
การศึกษาและการวิจัย ณ อินโดนีเซีย และติมอร์-เลสเต c 11 ก.พ. 58 LOVE U CLUB จัดกิจกรรม
“Explore Myanmar: Tourist Attractions” โดย Dr.MinKoKo, M.Med. Sc. (Public Health) นักศึกษา
สถาบั น ฯ เพื่ อ ร่ ว มเเลกเปลี่ ย นประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ เเหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจในประเทศกลุ่ ม อาเซี ย น 

ณ สถาบันฯ c 17-22 ก.พ. 58 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ร่วมประชุม “The 2nd Annual
General Meeting of GEMNet- Health and Training of Trainers meeting in India ณ สาธารณรัฐ
อินเดีย c 20 ก.พ. 58 สถาบันฯ ต้อนรับ รศ.พญ.วรรณา ศรี โรจนกุล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล ในการให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสถาบันฯ วาระเรือ่ ง “การจัดตัง้
สภาอาจารย์ระดับส่วนงาน” ณ สถาบันฯ c 26-27 ก.พ. 58 สถาบันฯ จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 35
“IPSR แรลลี่หรรษา ผ้าป่าการกุศล” เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมระหว่าง
บุคลากรและกลุ่มงาน ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี รูป 3 c 1-6 มี.ค. 58 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
ผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและการวิจัย ณ เวียดนาม c 2 มี.ค. 58
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี “วันพระราชทานนามมหิดล”
และ 127 ปี แห่งการก่อตั้ง ม.มหิดล ณ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา c 2 มี.ค. 58
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะร่วมเดินขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 “มหิดลเกมส์” ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 ม.มหิดล ศาลายา 

c 3 มี.ค. 58 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ร่วมประชุมและต้อนรับผู้บริหารจาก
Demographic Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และ
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ณ สถาบันฯ c 4-11 มี.ค. 58 สถาบันฯ ร่วมกับ Division of
International Academic Programs, Office of International Affairs, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
จัดโครงการ “Mahidol-Hokkaido Short-term Special Program” โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจาก
Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วม 8 ท่าน ณ สถาบันฯ รูป 4 c 12-15 มี.ค. 58 รศ.ดร.ชื่นฤทัย
กาญจนะจิตรา พร้อมคณะ ร่วมศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการศึกษาและวิจัย ณ ไต้หวัน

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c

ช่วยกันประหยัด

“สำนักงานสมัยใหม่
รถ กระดาษ น้ำ โทร ไฟ
ใช้ประหยัด”

อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
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