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ไทยขึ้นแท่นตลาดการศึกษานานาชาติ
สักกรินทร์ นิยมศิลป์
sakkarin.niy@mahidol.ac.th

นับตัง้ แต่หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องเป็นต้นมา นักศึกษาไทยจำ�นวนมาก
ได้ม่งุ ไปศึกษายังต่างประเทศ เพื่อศึกษาเรียนรู้วิทยาการต่างๆ รวมทั้ง
หาประสบการณ์การทำ�งานในต่างแดน โดยประเทศปลายทางหลัก
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น โดย
ในปี 2016 จำ � นวนนั ก ศึ ก ษาไทยที่ ไ ปสหรั ฐ อเมริ ก า และสหราช
อาณาจักรมีจ�ำ นวนใกล้เคียงกันคือ 7,052 คน และ 6,246 คนตามลำ�ดับ
ตามด้วยออสเตรเลีย 4,751 คน และญี่ปุ่น 2,256 คน1

ที่มา: https://sites.google.com/site/epnr2012/prakas/karrabnakreiyntangchati

ในทางตรงกันข้าม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เติบโตขึ้น
มาเป็นตลาดการศึกษานานาชาติขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน จะเป็น
รองก็เพียงมาเลเซียและสิงคโปร์เท่านัน้ โดยในปี 2556 ไทยมีนกั ศึกษา
นานาชาติในระบบอุดมศึกษา จำ�นวน 13,994 คน โดยส่วนใหญ่
มาจากจีน (9,329 คน) ลาว (1,311 คน) เมียนมา (1,310 คน) เวียดนาม
(1,100 คน) และกัมพูชา (944 คน)2 ส่วนในปัจจุบนั มีการประเมินว่า
ประเทศไทยมีนักศึกษาต่างชาติในระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้นมากกว่า
30,000 คนเลยทีเดียว3 ยิ่งไปกว่านั้น ไทยยังเป็นเมืองหลักหนึ่งในห้า
ของเอเชียสำ�หรับการส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนนานาชาติใน
ระดับประถมและมัธยม เช่นเดียวกับมหานครปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ โตเกียว
และดูไบ โดยไทยมี โรงเรียนนานาชาติกว่า 200 แห่ง จำ�นวนนักเรียน
รวมกันกว่า 70,000 คน โดยร้อยละ 54 เป็นนักเรียนต่างชาติจาก จีน
อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ใต้ และชาติตะวันตก4
ปัจจัยผลักดันให้ ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ
ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตของการศึกษานานาชาติ
ในไทย คือนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ ไทยเป็นศูนย์กลางการ
ศึกษานานาชาติในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วยแนวทางต่างๆ อาทิ
พัฒนาทักษะด้านภาษาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน อำ�นวยความสะดวกด้านวีซา่ ให้กบั บุคลากรด้านการศึกษาและ
นักเรียนนักศึกษาต่างชาติ พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาให้
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นักศึกษาไทยและอาเซียนสามารถโอนเครดิตระหว่างกันได้ และอำ�นวย
ความสะดวกในด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียน เป็นต้น5
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมุ่งส่งออกการศึกษา โดยแผนงานของกระทรวง
พาณิชย์ พ.ศ. 2559-2564 มุ่งผลักดันบริการการศึกษานานาชาติที่มี
มูลค่าตลาดรวมกันกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท ทั้งที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาและในระดับอุดมศึกษา
เพื่อนำ�รายได้เข้าสู่ประเทศ6
นอกเหนือจากนโยบายของรัฐแล้ว การขยายตัวของอุปทานหรือ
สถาบันการศึกษาและหลักสูตรนานาชาติในระดับต่างๆ ก็เป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนที่สำ�คัญให้เกิดการเติบโตของตลาดการศึกษานานาชาติ
ในไทย โดยสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจาก
จำ�นวนเพียงสิบกว่าแห่งเมื่อสีท่ ศวรรษก่อนเป็น 156 แห่ง ในปัจจุบนั แต่
ปัจจุบนั นักศึกษาไทยเริม่ มีจ�ำ นวนลดลง เนื่องจากโครงสร้างประชากร
ที่เปลี่ยนไป สวนทางกับสถานศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้หลายสถาบัน
มุ่งพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อดึงดูดให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียน
เพิ่มขึ้น ทดแทนจำ�นวนนักศึกษาไทยที่ลดลง ทำ�ให้ปัจจุบัน สถาบัน
อุดมศึกษาของไทยมีหลักสูตรนานาชาติรวมกันถึงประมาณหนึ่งพัน
หลักสูตร นอกจากนี้ หลายสถาบันยังขยายความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดทำ�หลักสูตรร่วมกัน
จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือบุคลากรด้านการศึกษา เป็นต้น
เพื่อเป็นจุดขายในการดึงดูดนักศึกษานานาชาติ ต่อมาในปี 2017
ทางการไทยได้ ผ่ อ นปรนนโยบายให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น นำ � ของ
ต่างประเทศสามารถมาเปิดแคมปัสในไทยได้ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 อีกทั้งส่งเสริมการศึกษานานาชาติในไทยด้วย7
นักศึกษาจีนพาเหรดมาไทย
ในด้านอุปสงค์ นักศึกษาต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดคือนักศึกษาจีน
โดยในปี 2015 จำ�นวนนักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาของไทย
มีจำ�นวน 6,157 คน8 โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การศึกษาในไทย
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการทำ�การตลาดอย่างจริงจังของ
หลายสถานศึกษา โดยมีการจัดตั้งเอเยนซี่เพื่อแนะแนวการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ นอกจากนี้ หลายสถาบันการศึกษา
ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน
ทั้งในรูปแบบโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและให้ทุนนักศึกษาอีกด้วย
โดยหลั ก สู ต รภาษาไทยและหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ นานาชาติ เ ป็ น
เป้าหมายหลักของนักศึกษาจีน นอกจากนี้ ยังมีบคุ ลากรด้านการศึกษา
ของจีนที่ต้องการมาเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในไทย
เพื่อปรับวุฒิการศึกษาด้วย
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ทั้งนี้ สถาบั น
อุดมศึกษาของไทย
ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มของ
นั ก ศึ ก ษาจี น เป็ น
ลำ�ดับต้นๆ ได้แก่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เอกชน โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเกริก
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ก รุ ง เ ท พ แ ล ะ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่มา: https://www.wegointer.com/
โดยมหาวิ ท ยาลั ย
เกริ ก ได้ ข ายหุ้ น บางส่ ว นให้ กั บ นั ก ลงทุ น จี น ทำ � ให้ มี ก ารมุ่ ง ตลาด
นักศึกษาจีนอย่างจริงจัง สำ�หรับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก็ได้จดั ทำ�
หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์นกั ศึกษาจีนทีเ่ น้นทักษะการเป็นผูป้ ระกอบการ
ส่วนมหาวิทยาลัยรังสิตก็ได้จดั ทำ�ความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัย
ในจีน เช่น มหาวิทยาลัยกุ้ยโจวและมหาวิทยาลัยกวางสี เป็นต้น9
สรุป
ประเทศไทยกำ�ลังได้รับความนิยมเป็นจุดหมายปลายทางของ
นักเรียนและนักศึกษาต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย โดย
นักศึกษาจากจีนมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม หัวใจที่
สำ�คัญของการเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ คือคุณภาพของ
การศึกษา การกำ�กับดูแลสถานศึกษาและหลักสูตรต่างๆ ของภาครัฐ
ให้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านนโยบายและงบประมาณ เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาและการวิจัยในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง
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คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 40 ฉบับที่ 1
“การคาดประมาณการเติ บ โตของกลุ่ ม ศาสนาในปี 2 593
ศาสนาอะไรมีเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกมากที่สุด”
เฉลย : ศาสนาคริสเตียน
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ ปัตตานี: นิรมล ศรีราม
รายชื่อผูท้ ต่ี อบถูกได้รบั รางวัล กรุงเทพฯ: วิไล กุศลวิศษิ ฎ์กลุ ;
นครราชสีมา: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์ กาญจนบุรี: พูลศักดิ์
ดุลยสุวรรณ์
ท่ า นที่ ได้ รั บ รางวั ล โปรดรอรั บ ของรางวั ล จากกอง
บรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 40 ฉบับที่ 2
“หลังจากปีใดทีผ่ สู้ งู อายุ (60ปีขนึ้ ไป) เริม่ มีจ�ำ นวนมากกว่า
เด็ก (ต่ำ�กว่า 15 ปี)”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า
12 หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่
15 มกราคม 2563 ไม่เกินเวลา 16.00 น. (ท่านผู้ตอบคำ�ถามทาง
อีเมลขอความกรุณาส่งที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของ
รางวัลในกรณีที่ท่านได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ต อบคำ � ถามถู ก และได้ รั บ รางวั ล ใน
“ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์-มีนาคม
2563)

เมื่อฉันไปเป็นเด็กวัดที่เกาหลี

รีนา ต๊ะดี

reena.tad@mahidol.ac.th
เป็นอย่างไร เงินเดือนเท่าไหร่ วันหยุดและชั่วโมงการทำ�งานเป็น
อย่างไร บางคนก็รบั งานพิเศษ ทำ�งานรับจ้างแล้วแต่จะมีคนจ้างและ
รับค่าแรงรายวัน บางคนก็พักผ่อนตามอัธยาศัยอยู่ที่วัดหรือออกไป
เดิ น เล่ น ตามร้ า นค้ า ส่ ว นฉั น ก็ จ ดบั น ทึ ก ข้ อ สั ง เกตในแต่ ล ะวั น
พร้อมกับพูดคุยสัมภาษณ์แรงงานไทยในเกาหลีทยี่ นิ ยอมจะให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับชีวิตของเขา ตกเย็นเราก็ทำ�วัตรเย็น กินข้าวและเข้านอน
ชีวิตการเป็นเด็กวัดเรียบง่าย แต่ฉันก็สนุกและมีความสุขที่ได้เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ และมีประสบการณ์ ใหม่ๆ ทุกวัน

ฉันเดินทางไปเกาหลีเมื่อปี 2558 เพื่อไปเก็บข้อมูลโครงการวิจยั
เกีย่ วกับแรงงานไทยในเกาหลีใต้ ฉันใช้วธิ ี ethnography หรือการฝังตัว
อยู่ในชุมชนชาวไทยในเกาหลีเพื่อจะได้เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของพวกเขาได้
อย่างลึกซึง้ ฉันได้มี โอกาสไปอยูท่ วี่ ดั ไทยแห่งหนึง่ ในฐานะ “เด็กวัด”
นอกจากวัดจะเป็นสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรมทางศาสนา เป็นทีท่ ค่ี นไทย
มาทำ�บุญ และรวมตัวกันในวันหยุดหรือเทศกาลต่างๆ แล้ว วัดยัง
เป็นทีพ่ กั พิงของแรงงานทีต่ กงานหรือเปลีย่ นงานด้วย เนื่องจากทีพ่ กั
ของแรงงานต่างชาติในเกาหลีนั้นผูกติดอยู่กับการจ้างงาน เมื่อ
ลาออกจากงานเดิมเพื่อเปลี่ยนงานใหม่จึงไม่มีที่พักในช่วงระหว่าง
aaaaaaaaa
รองาน ผู้ที่มาอาศัยอยู่ที่วัดหรือเด็กวัดในเกาหลีจึงหมุนเวียนกันไป
ในช่วงที่ฉันไปอยู่ที่วัดมีเด็กวัด 7-8 คน อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน
กิจวัตรประจำ�วันของเด็กวัดเริม่ ตัง้ แต่ตนื่ นอนตอนตีสเ่ี ผื่อมาทำ�วัตรเช้า
หลังจากนั้นก็ทำ�ความสะอาดบริเวณวัด ล้างห้องน้�ำ กวาดถูศาลา
และห้องครัว แล้วจึงเตรียมจัดวางอาหารที่ญาติโยมนำ�มาถวาย
ใส่สำ�รับเพื่อถวายเพล เมื่อพระฉันเพลแล้วเด็กวัดจึงจะกินข้าวได้
เด็กวัดลุ้นกันว่า จะมีอะไรกินกันบ้าง อาหารส่วนใหญ่เป็นอาหาร
ไทย พวกเราจึงดี ใจกันมาก เมื่อกินข้าวเสร็จแล้ว ผู้ชายจะเก็บ
บาตรมาล้างทำ�ความสะอาด เพราะมีความเชื่อว่าบาตรพระนั้น
จะให้ผู้หญิงล้างไม่ได้ ส่วนผู้หญิงเก็บถ้วยชามทั้งหมดมาล้าง วันๆ
หนึ่งฉันต้องล้างถ้วยจานมากถึง 3 กะละมัง ช่วงกลางวันเป็นเวลา
บางคนออกไป “ดูงาน” ตามที่จะได้รับข้อความเรียกตัวจากกรม
ฉันทำ�หน้าที่ “เด็กวัด” ไล่แมลงวันไม่ให้ตอมสำ�รับอาหารเพล
จัดหางาน การออกไปดูงานคือไปดูว่าเป็นงานประเภทใด ที่พัก
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

ประเทศมั่งคั่ง ...... แต่ชีวิตขาดสมดุลของชาวซากุระ

ในกลุ่มประเทศสมาชิก G7 ญี่ปุ่นมีการทำ�งานนานที่สุด
แต่ผลิตภาพต่ำ�สุด
ปัญหาการทำ�งานหนักสุดโต่งของมนุษย์เงินเดือนในญี่ปุ่น
เช่น มาทำ�งานแต่เช้า กินข้าวกลางวันพร้อมทำ�งานไปด้วย หรือ
หอบงานไปทำ�ที่บ้านให้เสร็จทันเวลา ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต
อย่ า งยิ่ ง สถิ ติ ก ารเสี ย ชี วิ ต จากการโหมงานของประชากร
วัยแรงงานเฉลีย่ 2,000 รายต่อปี จากสาเหตุตา่ งๆ เช่น หัวใจวาย
เส้นเลือดในสมองแตก ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย บาง
แหล่งข้อมูลเสนอตัวเลขจำ�นวนผูเ้ สียชีวติ เฉลีย่ อาจสูงถึง 10,000
รายต่อปี ซึ่งเท่ากับสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน
การเสียชีวิตของพนักงานสาววัย 24 ปี ของบริษัทเอกชน
รายใหญ่แห่งหนึง่ ในกรุงโตเกียวในวันขึน้ ปีใหม่เมื่อ 2015 เสียชีวติ
เพราะทำ�งานนอกเวลาถึง 105 ชั่วโมงในระยะเวลา 1 เดือน จน
มีอาการซึมเศร้าขั้นรุนแรงและฆ่าตัวตาย ปลุกกระแสสังคมให้
ตื่นตัวกับปัญหานี้อย่างจริงจัง
ปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท เอกชนรายใหญ่ 3 บริ ษั ท ใช้ เ ครื่ อ งร่ อ น
ขนาดเล็กทีเ่ รียกว่า โดรน ตัง้ ชื่อให้วา่ T-FREND บินส่งสัญญาณ
ประกอบเสียงเพลงภายในโรงงานเพื่อแจ้งเตือนให้พนักงาน
เตรียมตัวกลับบ้านเมื่อใกล้เวลาเลิกงาน แต่ยงั ไม่มกี ารศึกษาหรือ
ประเมินผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติการทำ�งานเกินพอดีอย่างไร
บทบาทภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมการทำ�งาน
รัฐบาลภายใต้การนำ�ของนายกรัฐมนตรีชนิ โสะ อาเบ ตัง้ เป้าหมาย
ไว้ว่าแรงงานร้อยละ 70 สนใจที่จะหยุดงานประจำ�ปีตามสิทธิ
ที่ได้รบั นโยบายสร้างแรงจูงใจให้หยุดงานอย่างน้อย 5 วันต่อปี
โดยไม่ถูกหักรายได้ สนับสนุนการออกกฎหมายแรงงานเพื่อ
กำ�หนดการทำ�งานนอกเวลาต้องไม่เกิน 45 ชั่วโมงต่อเดือน หรือ
360 ชั่วโมงต่อปี รวมทั้งนโยบายลดหย่อนภาษีสำ�หรับบริษัท
จ้างงานที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
นอกจากนี้รัฐบาลและภาคเอกชนให้ข้อเสนอพิเศษ โดยให้
พนักงานเลิกงานเวลา 15.00 น. ทุกวันศุกร์สิ้นเดือนโดยไม่หัก
ค่าจ้าง เพื่อสนับสนุนให้มเี วลาสังสรรค์กบั เพื่อนร่วมงาน กระตุน้
การใช้จา่ ยให้มากขึน้ รวมทัง้ ได้กลับบ้านเร็วขึน้ เพื่อมีเวลาอยูก่ บั
ครอบครัว

การทำ�งานหนัก ทุม่ สุดตัว ของชาวญีป่ นุ่ เกิดจากค่านิยมหลัก
สองประการคือ การตอบแทนบุญคุณของนายจ้างหรือความ
จงรักภักดีต่อนายจ้างและองค์กร พนักงานบริษัทรู้สึกบกพร่อง
ในหน้าทีถ่ า้ กลับบ้านก่อนนายจ้าง การอยูห่ ลังเวลาเลิกงานรอจน
นายจ้างกลับบ้านกลายเป็นอีกเงื่อนไขแต่เต็มใจทีจ่ ะทำ� กิจกรรม
ที่รอนายกลับบ้านคือ อ่านหนังสือพิมพ์หรือทำ�อะไรก็ ได้ที่ ไม่
เกี่ยวข้องกับงานประจำ� เป็นต้น อุดมการณ์ประการที่สอง
โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวคือ การเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วใน
หน้าที่การงาน ถ้าอุทิศตนเพื่องานอย่างจริงจังจากพนักงาน
ธรรมดาสามารถขยับฐานะเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารได้
1 ใน 4 ของบริษทั ขนาดใหญ่ตอ้ งการให้พนักงานทำ�งานนอก
เวลาเฉลี่ย 80 ชั่วโมงต่อเดือน แต่ไม่รับรองว่าจะได้ค่าตอบแทน
ครบตามชัว่ โมงการทำ�งาน ชัว่ โมงการทำ�งานทีม่ ากขึน้ ไม่มผี ลต่อ
คุณภาพการผลิตแต่กลับส่งผลร้ายต่อคุณภาพงาน นอกจากนี้
การให้ความสำ�คัญกับการทำ�งานนอกเวลายังมีผลต่อคุณภาพ
ชี วิ ต ของครอบครั ว มี โ อกาสน้ อ ยลงที่ จ ะได้ กิ น ข้ า วพร้ อ ม
หน้ากัน พ่อบ้านที่ต้องทำ�งานนอกเวลากว่าจะกลับบ้านก็ค่ำ�มืด
กว่าปกติ ถ้าต้องทำ�งานเต็มเวลาทั้งพ่อและแม่ย่อมมีผลต่อบุตร
ทางเลือกคือ จะให้พ่อหรือแม่ทำ�งานเต็มเวลาเพื่อแบ่งเวลา
สำ�หรับครอบครัว ภาระหนักจะเป็นของผู้หญิงถ้าจะต้องเลือก
การมีชีวิตครอบครัวหรือการทำ�งานนอกบ้าน ซึ่งย่อมมีผลต่อ
การตัดสินใจเรื่องการมีบุตร
ถ้ า การเปลี่ ย นแปลงในระยะยาวทำ � ได้ สำ � เร็ จ จะส่ ง ผลดี
ต่อผลิตภาพและผลิตผล สังคมของชาวซากุระคงผ่อนคลาย
ได้ ในระดั บ หนึ่ ง พ่ อ แม่ ลู ก จะได้ อ ยู่ พ ร้ อ มหน้ า พร้ อ มตาและ
กินข้าวด้วยกัน ไม่ใช่พบหน้ากันเฉพาะวันหยุดเท่านั้น ไม่ต้องทน
นั่ ง หลั บ บนรถไฟขณะ
กลับบ้าน พ่อบ้านไม่ตอ้ ง
เช่าห้อง “แคปซูล” ที่มี
บริการตามสถานีรถไฟ
ชุ ม ทางในกรุ ง โตเกี ย ว
เ พื่ อ ค้ า ง คื น ใ น ก ร ณี
ทำ�งานไม่ทันหรือพลาด
รถไฟเที่ยวสุดท้าย
อินเดีย สาธารณรัฐ
เกาหลี ไต้หวันและจีน
กำ � ลั ง เดิ น ตามการใช้
มุมงีบหลับในรถไฟฟ้าใต้ดินเพราะ
ชี วิ ต การทำ � งานแบบ
ความเหนื่อยล้าจากการทำ�งาน
ญีป่ นุ่ โชคดีที่ ไทยไม่ตดิ ภาพจาก: https://runt-of-the-web.com/
tokyo-sleeping
อันดับ
aaaaaaaaa

มนุษย์เงินเดือนเพียงร้อยละ 4 เท่านั้นที่ชื่นชอบนโยบาย บ่ายศุกร์สิ้นเดือน
ภาพจาก: สำ�นักข่าว AFP 24 ก.พ. 2560
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

วรรณี หุตะแพทย์
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“พ่อ” นั้นสำ�คัญไฉน ไม่ว่าโลกจะหมุนหรือหยุดหมุน

“พ่อ” มีบทบาทสำ�คัญยิง่ ใหญ่ในครอบครัว มีงานวิจยั หลากหลาย
ชี้ว่า “พ่อ” ที่มีส่วนร่วม ให้ความใกล้ชิด ให้เวลา แสดงให้ “ลูก”
รู้สึกและเห็นถึง ความรัก ที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งจากหัวใจ จะส่งผล
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ “ลู ก ” เติ บ โตเป็ น คนที่ มี สุ ข ภาวะ
ทางกายมั่นคง สามารถใช้ความสามารถ ทักษะ และ พลังบวก
ดำ�รงชีวิตของตนเองและอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคมได้อย่างเข้ม
แข็งและปกติสุข
ประเทศไทยในปัจจุบนั ยังมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ “ความเป็นพ่อ”
“พ่อเลี้ยงเดี่ยว” ไม่มากเมื่อเทียบกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “แม่
เลี้ยงเดี่ยว” ขณะที่ในสังคมตะวันตก เริ่มใส่ใจและศึกษาเรื่องนี้กัน
หลากหลายยิ่งขึ้น มีรายงานล่าสุดพบว่า ประมาณ 1 ใน 4 ของ
เด็กอเมริกัน อยู่กับ “แม่เลี้ยงเดี่ยว” ขณะที่ร้อยละ 35 ของ
เด็กกลุม่ นี้ ไม่เคยเห็นพ่อของตนเองเลย ในขณะเดียวกัน ร้อยละ 24
เจอพ่อน้อยกว่าเดือนละครัง้ การวิจยั นี้ ยังรายงานต่อด้วยว่า กรณี
ครอบครัวที่มี “พ่อ” อยู่ด้วยกัน พบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ในแต่ละวันที่
อยูด่ ว้ ยกัน พ่อใช้เวลาอยูก่ บั ลูกแบบใกล้ชดิ ไม่ถงึ 10 นาที งานวิจยั นี้
ยังรายงานว่า แม้ “แม่เลีย้ งเดีย่ ว” หรือ “แม่ในครอบครัวสมบูรณ์”
จะดูแลให้เวลาและปกป้องลูกอย่างเต็มที่ แต่หาก “พ่อ” ไม่ร่วมมือ
หรือไม่ทำ�งานเป็นทีม ในการให้เวลา ให้ความใกล้ชิด และให้หัวใจ
กับ “ลูก” จะเป็นผลร้ายต่อการเติบโตของ “ลูก” ทีต่ อ้ งใช้ชวี ติ ต่อสู้
กับโลกที่หมุนไปข้างหน้าตลอดเวลา
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมี
สุขเพื่อคนทำ�งานองค์กร โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก
เยาวชน และครอบครัว สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) สำ�รวจข้อมูลเมื่อปี 2562 จากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นคนทำ�งานในองค์กรทั้งหมดจำ�นวน 12,436 ราย ใน 104
องค์กรทั่วประเทศ พบว่า เพศชายที่มีสถานภาพสมรสทั้งมีลูก
และไม่มีลูก มีจำ�นวน 3,008 ราย เมื่อแยกเป็น กลุ่ม “พ่อ” 3 รุ่น
(Gen Baby Boomers: BB, Gen X และ Gen Y) เพื่อค้นหา
ความอบอุ่น และความเข้มแข็งของครอบครัว ในประชากรกลุ่มนี้
พบว่า พ่อ Gen BB ที่มีลูก มีค่าคะแนนรวมทั้งความอบอุ่นและ
ความเข้มแข็งในครอบครัวสูงกว่าในสัดส่วนมากกว่าพ่อ Gen BB

ไม่มีลูก ขณะที่ ทั้งพ่อ Gen X และ Gen Y แสดงผลตรงกันข้าม
กล่าวคือ ทั้ง พ่อ Gen X และ Gen Y ที่ ไม่มีลูก มีค่าคะแนนรวม
ครอบครัวอบอุ่น และครอบครัวเข้มแข็งต่ำ�กว่า พ่อ Gen BB
สิ่ ง ที่ น่ า กั ง วลคื อ เมื่ อ งานวิ จั ย ลงลึ ก ในสั ม พั น ธภาพ ของ
ครอบครัวอบอุ่น เน้นไปที่ สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออก
ทีส่ อื่ ถึงความรักความเอาใจใส่ในชีวติ ประจำ�วันซึง่ กันและกัน และมี
การสื่อสารพูดคุยกันอย่างเปิดเผย รวมถึงมีการใช้เวลาทำ�กิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน พ่อทุก Gen ทั้งมีลูกและไม่มีลูก สะท้อนออกมาด้วย
ค่าคะแนนที่ ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่มีความแตกต่างได้ชัดเจน
กับพ่อทั้งหมดที่สะท้อนในภาพรวม
ผลวิจยั ของโครงการนี้ แสดงให้เห็นในระดับหนึง่ ว่า การปฏิบตั ิ
ตัวของ “พ่อ” กับคนที่ยังไม่เข้าสู่การเป็น “พ่อ” มีการปฏิบัติกับ
สมาชิกในครอบครัวในเรื่องการมีสว่ นร่วม การสื่อสาร การเอาใจใส่
ซึ่งกันและกันไม่แตกต่างกัน ประเด็นนี้ นับเป็นโจทย์ ใหญ่ สำ�หรับ
การพัฒนาสร้างเสริม “ครอบครัวอบอุ่น” และ “ครอบครัวมีสุข”
ในสังคมไทย ความสำ�คัญ ตัวตน และการปฏิบัติ ของความเป็น
“พ่อ” กับ “สมาชิกในครอบครัว” ทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน จำ�ต้องมีการส่งเสริม
และสนับสนุน ทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติอย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้หมายถึง “พ่อ” คนเดียว สมาชิกในครอบครัว
ต้องร่วมมือร่วมใจกัน
โลกจะหมุนหรือหยุดหมุน ครอบครัว ก็ต้องดำ�เนินไปตาม
วัฏจักรภายใต้ระบบนิเวศน์ของครอบครัว “พ่อ” ก็ยงั คงความสำ�คัญ
อย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของการนำ�ครอบครัว ประเด็นสำ�คัญ
หากครอบครัวใดมี “ลูกชาย” และ พ่อ-ลูก อยูก่ นั ด้วยความห่างเหิน
ไร้ตัวตน “ลูกชาย” ไม่สามารถซึมซับได้ว่า “พ่อ” ของเขาเป็นใคร
ไม่สามารถเข้าถึงพ่อได้เมื่อยามต้องการ โตมาโดยไม่มีการเรียนรู้
ว่าบทบาทและความสำ�คัญของ “ผู้ชาย” มีความหมายอย่างไรต่อ
ครอบครัว สถานการณ์เยี่ยงนี้ คือ หายนะที่ยิ่งใหญ่ของ “ลูกชาย”
ที่จะเติบใหญ่ไปเป็นพลเมืองคนหนึ่งในสังคมนั้นๆ ซึ่งผลกระทบ
ความเสียหายท้ายสุด ก็จะส่งต่อสังคมและประเทศชาติในวงกว้าง
ความสำ�คัญของ “พ่อ” จะอยู่ได้ สมาชิกในครอบครัว ต้องให้
ความสำ�คัญ กับ “พ่อ” อย่างเสมอต้นเสมอปลาย

aaaaaaaaa
รูป 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนดัชนีความอบอุ่นและ
ความเข้มแข็งในครอบครัวของพ่อมีบุตร
รูป 2 ค่าเฉลีย่ คะแนนสัมพันธภาพในครอบครัวของพ่อมีบตุ รกับไม่มบี ตุ ร
กับไม่มีบุตร

ที่มา: โครงการการพัฒนาสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำ�งานองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

ปิยะวัฒน์ สวัสดิ์จู และสุภาณี ปลื้มเจริญ

piyawat.saw@mahidol.ac.th, supanee.vej@mahidol.ac.th,

Show & Share - ความสุขของ “เอก”

รู้จัก “เอก”
“เอก” ชายหนุม่ วัย 41 ปี ผูม้ ี Wheel Chair แทนสองขาภายหลัง
ประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่ออายุ 19 ปี หลังจากออกจากโรงพยาบาล
แล้ว “เอก” ไม่เคยออกจากบ้านเลยเป็นเวลานับปี จนวันหนึง่ มีพที่ เี่ ป็น
ผูพ้ กิ ารมาเยีย่ มและชวนให้”เอก” ออกไปพบกับเพื่อนผูพ้ กิ ารอื่นๆ วัน
นั้น “เอก” ได้เจอเพื่อนๆ ที่มีความพิการแตกต่างกันไป การพบปะ
พูดคุยกันวันนัน้ ทำ�ให้ “เอก” ได้เรียนรูช้ วี ติ ผูพ้ กิ ารอื่นๆ มากขึน้ ทำ�ให้
“เอก” เกิดความรู้สึกว่าคนเรานั้น “ชีวิต” มีค่ามากที่สุด
การพูดคุยกันวันนั้นทำ�ให้ “เอก” รู้ว่าเป้าหมายชีวิตของ “เอก”
คื อ อยากทำ � งาน “เอก” นึ ก ย้ อ นกลั บ ไปเมื่ อ ตอนจะออกจาก
โรงพยาบาลว่าได้มี โอกาสดูวีดี โอเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ทำ�งาน
หาเลี้ยงตัวเองของผู้พิการคนหนึ่ง “เอก” จึงเกิดแรงบันดาลใจและ
ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ ในการหางานทำ�เลี้ยงตัวเอง
เช่นนั้นบ้าง
“เอก” ก้าวข้าม “ความพิการ” และมีมมุ มองและทัศนคติทเ่ี ปลีย่ นไป
เริม่ ตามหาฝันโดยการหาซือ้ หนังสือเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์มาอ่านและ
หัดเขียน Web ด้วยตัวเองทุกวันจนสามารถทำ�ได้ วันหนึง่ มีผแู้ นะนำ�
ให้ ไปสมัครงานทีส่ ถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
“เอก” ใช้เวลาคิดอยูน่ านมาก แต่ดว้ ยความทีอ่ ยากมีงานทำ�มีมากกว่า
จึงตัดสินใจสมัคร
“เอก” เริ่มต้นการทำ�งานโดยเป็นโปรแกรมเมอร์ Job หนึ่งของ
“เอก” คือการจัดทำ�โปรแกรมการสำ�รวจความสุข HAPPINOMETER
ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับองค์กรต่างๆ
อะไรคือ HAPPINOMETER?
HAPPINOMETER เป็นแบบสำ�รวจทีเ่ ปรียบเสมือนปรอทที่ใช้วดั
ระดับความสุขของคน แบ่งเป็น 9 มิติ และตัง้ เกณฑ์ค่าเฉลี่ยความสุข
คือ คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.00–24.99 เท่ากับ “ไม่มีความสุขเลย”/
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 25.00–49.99 เท่ากับ “ไม่มีความสุข”/คะแนน
เฉลี่ยระหว่าง 50.00–74.99 เท่ากับ “มีความสุข”/คะแนนเฉลี่ย
ระหว่าง 75.00–100.0 เท่ากับ “มีความสุขมาก”
Show & Share มุมมอง “ความสุข”
ปรอทวัดความสุขหรือ HAPPINOMETER บอกว่า “เอก”
มีระดับความสุขในภาพรวมเท่ากับ 58.04 คะแนน ถือว่า อยู่ในระดับ
“มีความสุข”
มิติความสุขของ “เอก” ที่
อยู่ ในระดับ “มีความสุขมาก”
คือ มิติจิตวิญญาณ มีค่าคะแนน
สูงสุด เท่ากับ 75.00 คะแนน
โดยมิตคิ วามสุขของ “เอก” ลำ�ดับ
รองลงมา ได้แก่ การงานดี 66.17
น้ำ � ใจดี 65.00 สุ ข ภาพกายดี
60.00 ใฝ่รู้ดี 58.33 และสุขภาพ
เงินดี 56.25 คะแนน
ความสุขของ “เอก” ที่อยู่
ในระดับของ “ไม่มีความสุข”
คือ มิติสังคมดี มีค่าคะแนนอยู่
ที่ 41.66 คะแนน มิตผิ อ่ นคลายดี
และครอบครัวดี มีคะแนนเท่ากัน
คื อ 50.0 ซึ่ ง อยู่ ก้ำ � กึ่ ง ระหว่ า ง
“ไม่มีความสุข” และ “มีความสุข”

SHOW – มีความสุข
จิตวิญญาณดี 75.00 คะแนน
“มีความสุขมาก”

การงานดี 66.17 คะแนน
“มีความสุข”

น้ำ�ใจดี 65.00 คะแนน
“มีความสุข”
สุขภาพกายดี 60.00 คะแนน
“มีความสุข”

ใฝ่รู้ดี 58.33 คะแนน
“มีความสุข”
สุขภาพเงินดี 56.25 คะแนน
“มีความสุข”
มิติสังคมดี 41.66 คะแนน
“ไม่มีความสุข”

มิติผ่อนคลายดี 50.00 คะแนน
ก้ำ�กึ่งระหว่าง “ไม่มีความสุข”
และ “มีความสุข”
มิติครอบครัวดี 50.00 คะแนน
ก้ำ�กึ่งระหว่าง “ไม่มีความสุข”
และ “มีความสุข”

SHARE
ผมรู้ สึ ก ว่ า การที่ ผ มได้ รั บ “โอกาส” จาก
ผู้อื่น และก็ ใช้ “โอกาส” ที่ ได้รับมาทำ�ให้เกิด
ประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุด เป็นสิ่งที่มี
ค่ า มาก ทำ � ให้ ผ มที่ เ คยรู้ สึ ก ว่ า ไม่ รู้ จ ะทำ �
อย่างไรกับชีวติ ได้เริม่ ต้นชีวติ ใหม่ และทำ�ให้
ผมได้แบ่งปันโอกาสให้กบั คนอื่นๆ โดยเฉพาะ
เพื่อนๆ ผู้พิการด้วยกัน
การที่ ได้ทำ�งานที่ผมรัก ทำ�ให้ชีวิตมีคุณค่า
มากขึ้น มีความภาคภูมิใจ มีพลังในการที่จะ
ดำ�รงชีวิตอยู่บนความพิการ การมีงานทำ�
ทำ�ให้ผมมีความสุข และรู้สึกว่าตัวผมเป็น
ภาระกับคนอื่นน้อยลง
ผมได้ รั บ น้ำ � ใจดี ๆ จากคนอื่ น มามากมาย
ทำ�ให้ผมรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันน้ำ�ใจดีๆ ให้
คนอื่นๆ บ้าง
การที่ ผ มเป็ น ผู้ พิ ก ารและยั ง ใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ น
สั ง คมเหมื อ นปรกติ ทำ � ให้ ผ มเข้ า ใจความ
พิการของตัวผมเองมากขึ้น ทำ�ให้ผมรู้สึก
รักตัวเอง และรู้สึกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพ
ตัวเองให้ดี
การแสวงหาความรู้ มีความสำ�คัญกับผมมาก
เพราะทำ�ให้ผมได้เรียนรูก้ ารปรับตัวในการใช้
ชีวิตบนความพิการ และเรียนรู้ที่จะยอมรับ
กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า
การมีงานทำ�และมีรายได้ ทำ�ให้ผมลดภาระ
ให้ กั บ ครอบครั ว ได้ พิ สู จ น์ ตั ว เอง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น
ผมรูส้ กึ ว่าทางด้านสังคม สำ�หรับผมเริม่ ดีขนึ้
ให้ โอกาสผู้พิการมากขึ้น มีนโยบายเกี่ยวกับ
ผูพ้ กิ ารมากขึน้ แต่กย็ งั มีบางส่านทีผ่ มยังต้อง
ทำ�ความเข้าใจกับสังคมบ้าง เช่น ทางด้าน
ทัศนคติ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำ�หรับ
ผู้พิการ ฯลฯ
ด้วยความพิการที่เกิดขึ้นกับผม ทำ�ให้มีข้อ
จำ�กัดหลายๆ อย่าง ทำ�ให้ผมรูส้ กึ ว่าบางอย่าง
ไม่เป็นอย่างทีผ่ มคิด จึงทำ�ให้รสู้ กึ ท้อแท้ และ
เครียดบ้าง
ครอบครัวมีผลกระทบกับผมมาก บางครั้ง
ก็ ไม่มีความเข้าใจกัน ครอบครัวมักคิดในมุม
มองของเขาเองว่าผมเป็นผู้พิการ ตัดสินใจ
อะไรไม่ได้ บางครัง้ ผมต้องออกมาบอกความ
ต้องการของผมเองบ้าง พิสูจน์ ให้ครอบครัว
เห็นบ้าง และบางครัง้ ก็ตอ้ งทำ�ความเข้าใจกับ
ครอบครัวกันใหม่

บทสรุปส่งท้าย...“สุข” ของ “เอก” คืออะไร
นิยามความสุขของ “เอก” คือ “...การได้มีงานทำ�  ได้ ใช้ชีวิต
ในแบบที่เราสามารถออกแบบเองได้ บนข้อจำ�กัดที่มี ให้มากที่สุด
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ หรือแบ่งแยก
ด้วยความพิการที่เกิดขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนที่ ไม่พิการ
อยู่บนความเท่าเทียมกัน เท่านี้ก็มีความสุขแล้ว...”
aaaaaaaaa
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อนาคตของผู้สูงอายุวัยกลาง (70-79 ปี)

5 พฤศจิกายน 2562

ปลายปี 2562 แล้ว อีกไม่ถึง 2 เดือนก็จะขึ้นปีใหม่ 2563
วั น เวลากำ � ลั ง จะเปลี่ ย นจากปลายของปี ห นึ่ ง ไปเป็ น ต้ น ของ
อีกปีหนึ่ง ในช่วงเปลี่ยนผ่านปีอย่างนี้ ผมชอบคิดถึงชีวิตของ
ตัวเองที่ผ่านช่วงปฐมวัย มัชฌิมวัย จนล่วงสู่ปัจฉิมวัยในวันนี้
ชีวิตของผมเหลือน้อยลงทุกที อีกไม่เกิน 10,000 วัน คงไม่มี
ตัวเป็นๆ ของผมอยู่บนโลกนี้อย่างแน่นอน (99.99%)

การใช้สัจธรรม “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” มาเป็นตัวกระตุ้นก็ดูจะ
ได้ผล ระยะหลังๆ นี้ งานชุมนุมแต่ละครั้งเพื่อนๆ มากันคับคั่ง
นับร้อยคน แม้จะเป็นผู้สูงอายุวัยกลางกันหมดแล้ว แต่เพื่อนๆ
ที่มาร่วมงานก็ยังดูมีพลังเหมือนเป็นคนหนุ่มสาว เพื่อนผู้หญิง
ล้ ว นแต่ ง ตั ว สวยพริ้ ง ทั น สมั ย หรื อ ผมจะมี ส ายตาลำ � เอี ย ง
มองเพื่อนสตรีสูงอายุรุ่นเดียวกันงามน่ารักไปเสียทุกคน
เมื่อคนรุ่นผมคิดถึงอนาคต

คำ�พูดทีว่ า่ “คนแก่ชอบเล่าความหลัง” ยังคงเป็นความจริงอยู่
ผมใช้ตวั เองเป็นตัวอย่างในการศึกษาพร้อมสังเกตพฤติกรรม
ของเพื่อนๆ ที่อยู่ ในช่วงวัยเดียวกัน เพื่อจะดูว่าคนรุ่นวัยเดียว เพื่อนๆ ของผมหลายคนชอบรือ้ ฟืน้ เรื่องในอดีตมาคุยกัน บางคน
กับผม ซึ่งขณะนี้เป็นผู้สูงอายุวัยกลางช่วงแรก (อายุ 70-74 ปี) เอารูปถ่ายสมัยยังเรียนหนังสือ หรือเมื่อครั้งยังเป็นหนุ่มสาวมา
โพสต์ ในเฟซบุค๊ หรือไลน์ เพื่อชวนให้เพื่อนๆ หวนคิดถึงความหลัง
จะมีความความคิดและพฤติกรรมอย่างไร
เมื่อ 50 กว่าปีกอ่ น ผมคิดว่าคนแก่ชอบคิดถึงอดีต เพราะพวกเขา
เพื่อนนักเรียนมัธยมปลายของผมนัดชุมนุมรุ่นเป็นประจำ� ผ่ า นประสบการณ์ ชี วิ ต มายาวนาน มี เ รื่ อ งราวที่ เ ก็ บ แน่ น ไว้
ทุกปี ผมสังเกตว่าระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ ประธานรุ่นที่ทำ� ในความทรงจำ�ได้ระบายออกเสียบ้างก็เท่ากับเป็นการผ่อนคลาย
หน้าที่จัดงานจะใช้วลีที่ว่า “เวลาของพวกเราเหลือน้อยลงแล้ว” ที่จะทำ�ให้พวกเขาสุขใจได้ทางหนึ่ง
เพื่อกระตุ้นให้เพื่อนๆ มาร่วมพบปะสังสรรค์์กันให้มากที่สุด ถ้า
เหตุที่คนแก่มักไม่ค่อยพูดถึงอนาคต น่าจะเป็นเพราะอนาคต
พบกันปีละครั้งโอกาสที่เราจะพบกัน รวมทั้งรุ่นอย่างนี้ก็จะเหลือ
อีกไม่กี่ครั้ง นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆ ของคนแก่เป็นเวลาทีเ่ หลืออยูไ่ ม่มากนัก เมื่อผูส้ งู อายุโดยเฉพาะ
ทยอยตายจากกันไปบ้าง หรือเจ็บป่วยจนสังขารไม่เอื้ออำ�นวย ผู้สูงอายุวัยปลายมองไปข้างหน้า ก็เห็นภาพอนาคตได้ชัดเจนว่า
อีกไม่นาน พวกเขาก็จะลาจากโลกนี้ ไป
ต่อการมาพบปะเจอะเจอกับเพื่อนฝูงบ้าง
เช่นเดียวกับเพื่อนๆ ที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยรุ่นเดียวกัน
ผมชอบที่ประธานรุ่นประกาศคำ�ขวัญประจำ�รุ่นว่า “ความเป็น
เพื่อนรักษาอย่างไรก็ ไม่หาย” เป็นเพื่อนกันแล้วก็ต้องเป็นเพื่อน
กันตลอดไป เพื่อนรุ่นผมมีนัดชุมนุมกันปีละครั้งเป็นอย่างน้อย
ในระยะหลังๆ นี้ แนวคิดที่ว่าเวลาที่พวกเราจะมาพบกันกำ�ลัง
เหลือน้อยลงทุกทีกน็ �ำ มาใช้เป็นแรงจูงใจให้เพื่อนๆ มาร่วมชุมนุม
กันให้มากที่สุด ระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา เพื่อนรุ่นผมตายจากไป
ปีละคนสองคน และมีเพื่อนที่หายหน้าไปเพราะไม่สะดวกที่จะมา
ร่วมงาน ทัง้ ด้วยเหตุเนื่องมาจากสุขภาพ และความสะดวกในการ
เดินทางเป็นจำ�นวนเพิ่มขึ้น

ภาพจาก: https://intranet.gastronomegroup.com/2019/04/11/วันผู้สูงอายุแห่งชาติ/

ผมลองคิดแทนผู้สูงอายุในรุ่นวัยเดียวกับผม แปลกนะครับ
ที่ยิ่งมีอายุมากขึ้น ก็ยิ่งมองภาพความหลังในอดีตได้ ไกลขึ้น
ดูเหมือนว่าเรายิ่งแก่ ยิ่งมีสายตายาว มองไกลได้คมชัด แต่จำ�
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เลือนรางแทบไม่นา่ เชื่อว่าผมจะ
จำ�เหตุการณ์และประสบการณ์บางเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เกือบ 70 ปี
ก่อนได้อย่างแจ่มชัดขนาดนี้ จำ�กับข้าวหลายอย่างที่แม่ทำ�ให้กิน
ทีห่ ลับทีน่ อน ลักษณะบ้านเรือน ห้องหับทีเ่ คยอยูอ่ าศัย เชีย่ นหมาก
ของย่า บริเวณพืน้ ทีท่ เ่ี คยวิง่ เล่น ต้นไม้ตน้ ทีช่ อบปีนป่าย ฯลฯ
วันนี้ ผมเป็นผูส้ งู อายุวยั กลางแล้ว ผมและเพื่อนๆ หันกลับมา
คุยกันเรื่องอนาคตอีกครั้ง เราคุยกันว่าชีวิตของพวกเรา จะเป็น
อย่างไรในวันข้างหน้า เรื่องที่พวกเราคิดถึงไม่ใช่เรื่องที่พวกเรา
จะตายหรือไม่ตาย แต่เป็นประเด็นว่าพวกเรา จะตายกันอย่างไร
และจะมีชีวิตอยู่อย่างไรก่อนที่จะตาย เมื่อเรามีอายุสูงขึ้นจนถึง
ขั้นที่สภาพสังขารมีสมรรถนะลดน้อยถอยลง สักวันหนึ่ง ถ้าเรา
ไม่ตายอย่างฉับพลันเสียก่อน เราอาจต้องอยู่ในสภาพทีช่ ว่ ยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ และเมื่อนั้นจะมี ใครมาคอยช่วยดูแล
ผมเชื่อว่าเพื่อนๆ รุ่นวัยเดียวกับผมเกือบทุกคนไม่อยากให้
ตัวเองต้องนอนติดเตียง ไม่มี ใครอยากให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ได้
เพราะอุปกรณ์ที่ช่วยทั้งการกิน การขับถ่าย และการหายใจ
มีสายระโยงระยางเต็มร่าง ทั้งสายยางที่นำ�อาหารไปหล่อเลี้ยง
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ร่างกายโดยไม่ต้องผ่านปากผ่านลิ้น อุปกรณ์ช่วยหายใจโดย
ไม่ต้องอาศัยจมูก สายยางระบายของเสียออกจากร่างกาย
โดยไม่ต้องผ่านอวัยวะตามปรกติ ดังนั้น ผมเชื่อว่าคนรุ่นผม
ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการทำ�พินัยกรรมชีวิต หรือที่ผมเรียกว่า
“ชีวเจตนา” ซึง่ หมายถึง “หนังสือทีบ่ คุ คลทำ�ขึน้ เพื่อแสดงเจตนา
ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขในวาระสุดท้ายของชีวติ โดย
ไม่ถกู เหนีย่ วรัง้ ด้วยเครื่องมือต่างๆ ทางการแพทย์” เราจะยือ้ ชีวติ
ที่ทุกข์ทรมานด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ยาวนานออก
ไปทำ�ไม สำ�หรับผมถ้าอยู่ในสภาพที่มีชีวิตอยู่ได้ เพราะอุปกรณ์
ช่วยหายใจ และหากมีอาการเจ็บปวดทรมาน ผมจะขอรับยา
บรรเทาความเจ็บปวดแทนอุปกรณ์ยื้อชีวิตต่างๆ เหล่านั้น

เหงา พีเ่ ป็นผูส้ งู อายุทมี่ พี ลัง พีว่ างแผนและเตรียมตัวเพื่ออนาคต
ผมเชื่อว่าพีก่ �ำ ลังหาข้อมูลเกีย่ วกับ “สถานบริการ” (ไม่ใช่ “สถาน
พยาบาล”) ที่เหมาะสมกับสถานภาพในอนาคตของพี่อยู่ ภาวนา
ให้พหี่ าสถานทีถ่ กู ใจได้ ในเร็ววัน เพื่อพีจ่ ะได้เตรียมตัวไปอยูอ่ าศัย
ในบั้นปลายของชีวิต
ในช่วงที่พี่ยังช่วยตัวเองได้ แต่กำ�ลังวังชาถดถอยลง พี่อาจ
คิดหาคนมาช่วยผ่อนแรงบ้างเป็นบางเวลา เช่น หาคนมาทำ�
ความสะอาดบ้านอาทิตย์ละวันสองวัน ระหว่างนี้พี่จะต้องรักษา
สุขภาพทั้งกายและใจของตัวเองให้มีพลังและอยู่ที่บ้านของพี่
ต่อไปให้นานที่สุด

อนาคตของพี่ผู้สูงอายุวัยกลางคนหนึ่ง

อนาคตของผู้ สู ง อายุ วั ย กลางอย่ า งผมคงต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ
พฤติกรรมของตัวเองเป็นหลัก พวกเราคงต้องมีวินัยในการกิน
มี เ พื่ อ นรุ่ น พี่ ข องผมคนหนึ่ ง ส่ ง ข้ อ ความทางไลน์ ม าถึ ง ผม การอยู่ การพักผ่อน การออกกำ�ลังกาย รวมทัง้ ความคิด ทัศนคติ
ข้อความที่เธอเขียนน่าสนใจที่สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลต่อ เพื่อการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในเวลาที่เหลือน้อยลงทุกที
aaaaaaaaa
อนาคตของผูส้ งู อายุวยั เดียวกัน ผมจึงขออนุญาตเธอนำ�ข้อความ
นั้นมาเผยแพร่ในบทความนี้
“อ่านบทความของหมูในประชากรและการพัฒนา ทำ�ให้
คิดถึงตัวเองและคิดถึงหมู จนอยากคุยด้วย พี่อยู่ตามลำ�พัง
คนเดียวมาครบ 22 ปี สลายความเงียบความเหงาได้หมด หรือ
เกือบหมด (ทำ�ยากมาก จากการที่เคยอยู่ ในครอบครัวใหญ่
มากๆ ขนาดเกิน 10 คน) พี่ทำ�อะไรด้วยตัวเองทุกอย่างมาตลอด
ทำ�อาหาร ทำ�งานบ้าน ไปไหนมาไหนเอง มีพลังอย่างหมูว่า
แต่นับแต่นี้ต่อไป พลังวังชานับวันจะลดน้อยถอยลง และคิดว่า
สักวันคงต้องไปพึง่ สถานบริการ (ยังไม่อยากเรียกสถานพยาบาล)
อยากไปอยู่กับเขาเหมือนนักท่องเที่ยวไปพักตามโรงแรม เพราะ
หมดแรงที่จะทำ�อะไรเอง ภาวนาให้มีบริการแบบนี้เพิ่มมากขึ้น
และค่ า บริ ก ารย่ อ มเยาลงด้ ว ย ส่ ว นลำ � ดั บ ต่ อ ไปอี ก สองขั้ น
ค่อยว่ากันต่อไป คือขั้นที่ต้องพึ่งผู้บริบาล และขั้นป่วยติดเตียง
ยังไม่อยากนึกถึง และถ้าโชคดีก็ขอให้ ไม่ต้องพึ่งบริการสำ�หรับ
สองขั้นตอนหลังนี้”
“ไม่นกึ อยากอยูบ่ างไทร หรือสวางค์ แต่อยากอยู่โรงแรม หรือ
resort ว่างๆ จะไปตระเวนหาดู”
“ที่สวนสามพรานน่าสนใจ แต่บริการเกินความจำ�เป็นไป
หน่อย”
ผลการสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
พบว่ามีผสู้ งู อายุทอ่ี ยูต่ ามลำ�พังคนเดียวมากถึง 10% ของผูส้ งู อายุ
(อายุ 60 ปีขึ้นไป) ทั้งหมดเท่ากับในประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่อยู่
คนเดียวเป็นจำ�นวนมากกว่าล้านคน อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุที่
รายงานว่าอยู่ตามลำ�พังคนเดียวนี้ ไม่ได้หมายความว่าพวกเขา
อยู่ตัวคนเดียวในโลก ส่วนใหญ่ยังมีญาติพี่น้อง ที่แม้จะอาศัยอยู่
คนละที่กัน แต่ก็ยังติดต่อกันได้
ในกรณีของพี่... ผมคิดว่าผมเข้าใจ พี่คงมีความกังวลใน
อนาคตของพี่อยู่มากพอสมควร แม้พี่จะมีญาติอยู่ไม่ไกลกันนัก
แต่การทีพ่ อี่ ยูต่ วั คนเดียวในบ้าน คงต้องอยู่ในสภาพทัง้ เงียบและ

ันธ์

สัมพ
า
ช
ะ
ร
ป

หลักสูตรอบรมระยะสั้น
ประจำ�ปี 2563

อบรมระดับชาติ
v การวิจัยเชิงคุณภาพ 23–27 มี.ค. 63
(ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท)
v การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 20–23 เม.ย. 63
(ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท)
v การวิเคราะห์ขอ
้ มูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
27-30 เม.ย. 63 (ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท)
v การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชน 18–22 พ.ค. 63 (ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท)
v วิธวี ท
ิ ยาการวิจยั แนวใหม่: แนวเล่าเรือ่ ง 15–19 มิ.ย. 63
(ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท)
v วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: แนวปรากฏการณ์วิทยา
13–17 ก.ค. 63 (ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท)
v การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป
สำ�หรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่ 14–18 ธ.ค. 63
(ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท)
อบรมนานาชาติ
v Regional Workshop on Monitoring and Evaluation of
HIV/AIDS Programs 20–24 ก.ค. 63 (ค่าลงทะเบียน
1,500 USD)
v Regional Workshop on Monitoring and Evaluation
of Population, Health and Nutrition Programs
16–20 พ.ย. 63 (ค่าลงทะเบียน 1,500 USD)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครการอบรมได้ที่
http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/
หรือ E-mail: waiwingrob@gmail.com;
warissara.kai@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 0 2441 0201-4 ต่อ 301
มือถือ 06 1954 6282
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

รางวัลอีกโนเบลประจำ�ปี พ.ศ. 2562

พิธมี อบรางวัลอีกโนเบลในปีนี้ นับเป็นครัง้ ที่ 29 ได้จดั ไปเมื่อ วัดความไม่สมดุลของอุณหภูมิของถุงอัณฑะของบุรุษไปรษณีย์
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงละคอนแซนเดอร์ ทีเ่ ปลือยและที่ใส่เสื้อผ้าในประเทศฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเช่นเคย สำ�หรับหัวข้อเรื่องในปีนคี้ อื นิสยั
สาขาเคมี มอบให้ นั ก วิ จั ย ชาวญี่ ปุ่ น 5 คน (Shigeru
นอกจากการประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลอีกโนเบล จำ�นวน Watanabe, Mineko Ohnishi, Kaori Imai, Eiji Kawano และ
10 รางวัลแล้ว ยังมีการแสดงและพิธีกรรมต่างๆ เหมือนทุกปี Seiji Igarashi) ที่ช่วยกันคาดประมาณปริมาณการผลิตน้ำ�ลาย
ทีผ่ า่ นมา ได้แก่ ปาฐกถาต้อนรับ ปาฐกถา 24/7 การปาเครื่องบิน ของเด็กอายุ 5 ขวบ
กระดาษ อุปรากรสั้นเรื่องตัวสร้างนิสัย พิธีต้อนรับผู้เคยรับ
รางวัลอีกโนเบล และปาฐกถาลาก่อน
สาขาวิ ศ วกรรม มอบให้ นั ก วิ จั ย ชาวอิ ห ร่ า น (Iman
Farahbakhsh) ทีป่ ระดิษฐ์เครื่องเปลีย่ นผ้าอ้อมสำ�หรับเด็กทารก
รางวัลอีกโนเบลประจำ�ปีนี้ ได้แก่
สาขาเศรษฐศาสตร์ มอบให้นักวิจัยชาวตุรกีี เนเธอร์แลนด์
สาขาแพทย์ศาสตร์ มอบให้นักวิจัยชาวอิตาลี (Silvano และเยอรมัน 3 คน (Habip Gedik, Timothy A. Voss และ
Gallus) ที่ ได้เก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อจะบอกว่า พิซซ่าอาจ Andreas Voss) ที่ช่วยกันทดสอบว่า ธนบัตรของประเทศใด
ป้องกันการเจ็บป่วยและมรณะได้ ถ้าเป็นพิซซ่าที่ทำ�และบริโภค มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ในการเป็ น พาหะของเชื้ อ แบคที เ รี ย
ในประเทศอิตาลี
อันตราย
สาขาสั น ติ ภ าพ มอบให้ นั ก วิ จั ย ชาวสหราชอาณาจั ก ร
ซาอุดีิอาระเบีย สิงคโปร์ และอเมริกัน 7 คน (Ghada A. bin
Saif, Alexandru Papoiu, Liliana Banari, Francis McGlone,
Shawn G. Kwatra, Yiong-Huak Chan และ Gil Yosipovitch)
ที่ร่วมกันวัดค่าความหรรษาของการเกาที่คัน
สาขาจิตวิทยา มอบให้นักวิจัยชาวเยอรมัน (Fritz Strack)
ที่ ได้ค้นพบว่า การคาบปากกาจะทำ�ให้ผู้คาบยิ้มได้ อันจะส่งผล
ให้เขามีความสุขมากขึ้น และต่อมากลับพบว่า ข้อค้นพบข้างต้น
ไม่เป็นความจริง
Silvano Gallus ผู้รับรางวัลอีกโนเบล สาขาแพทย์ศาสตร์
ที่มา: https://assets.nst.com.my/images/articles/
USA-IGNOBEL_11309_1568335712.jpg

สาขาฟิสิกส์ มอบให้กับนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ไต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวีเดน และสหราชอาณาจักร
สาขาแพทย์ศาสตร์ศึกษา มอบให้นักวิจัยสหรัฐฯ 2 คน 7 คน (Patricia Yang, Alexander Lee, Miles Chan, Alynn
(Karen Pryor กับ Theresa McKeon) ที่ ได้ ใช้เทคนิคง่ายๆ ของ Martin, Ashley Edwards, Scott Carver และ David Hu) ที่
การฝึกสัตว์ที่เรียกว่า “clicker training” เพื่อสอนสัญญแพทย์ ร่วมกันศึกษาว่า ตัววอมแบท (wombat) ทำ�ให้มูตรออกมาเป็น
ให้เรียนรู้วิธีการผ่าตัดกระดูกและข้อ (orthopedic)
ก้อนลูกเต๋าได้อย่างไร และทำ�ไม
สาขาชีววิทยา มอบให้นักวิจัยชาวสิงค์ โปร์ จีน เยอรมัน
ออสเตรเลีย โปแลนด์ และอเมริกัน 6 คน (Ling-Jun Kong,
Herbert Crepaz, Agnieszka Gorecka, Aleksandra
Urbanek, Rainer Dumke และ Tomasz Paterek) ที่ร่วมกัน
ค้นพบว่า แมลงสาบแม่เหล็ก (magnetized cockroachep:
แมลงสาบที่ถูกทำ�ให้เป็นแม่เหล็ก) ที่ตายแล้วจะประพฤติตัว
แตกต่างจากแมลงสาบแม่เหล็กที่ยังมีชีวิตอยู่

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่เรียกเสียงหัวเราะก่อน
แล้วจึงได้คิด

สาขากายวิภาคศาสตร์ มอบให้กับนักวิจัยชาวฝรั่งเศส 2
คน (Roger Mieusset กับ Bourras Bengoudifa) ที่ช่วยกัน
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.edu

จะดี ไหม...ถ้าผู้ชายได้วันลามาเลี้ยงลูกบ้าง
หากพูดถึงการเลี้ยงลูก คนส่วนใหญ่มักต้องนึกถึงผู้หญิง
เป็นหลัก บทบาทของแม่ในการเลีย้ งลูก ใครๆ ก็รวู้ า่ สำ�คัญ เพราะ
แม่เป็นตัง้ แต่คนอุม้ ท้อง คนคลอด และคนให้นม เกือบทุกประเทศ
ทั่วโลกมีการกำ�หนดวันลาคลอดให้กับแม่ สั้นบ้าง ยาวบ้าง แล้ว
แต่บริบทของแต่ละประเทศ แต่ส�ำ หรับพ่อนีส่ ิ มีเพียงไม่กปี่ ระเทศ
ที่ จ ะมี ส วั ส ดิ ก ารให้ พ่อได้ลามาเลี้ย งลูก ทั้ง ๆ ที่บ ทบาทของ
พ่อก็สำ�คัญไม่แพ้กัน วันนี้จึงอยากขอยกตัวอย่างงานวิจัยใน
ต่างประเทศ เพื่อจะชี้ ให้เห็นว่า การมีวันลาให้พ่อนั้นดีอย่างไร
ดีต่อแม่
การทีพ่ อ่ ได้วนั ลามาช่วยเลีย้ งลูกนัน้ ดีตอ่ แม่แน่นอน เพราะจะ
ช่วยแบ่งเบาแม่ได้มาก เคยอ่านบทความของคุณหมอประเสริฐ
ผลิตผลการพิมพ์ ท่านเขียนไว้ ได้ถูกใจมากว่าหน้าที่ของพ่อ
ที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด คื อ “หารสองทุ ก งานที่ แ ม่ ทำ � ” โดยทำ � แบบ
“ไม่ต้องคิด ไม่ต้องถาม คอยหารสองก็พอ” แปลว่า บทบาทของ
พ่อก็คือบทบาทของแม่ ไม่ได้แตกต่างกัน เพราะฉะนั้น ถ้าช่วย
กันหารสอง แม่ย่อมเหนื่อยน้อยลงแน่นอน นอกจากนี้ ผู้หญิง
หลายคนมีอาการซึมเศร้าหลังคลอด ด้วยการเปลี่ยนแปลงของ
ฮอร์ โมน ความเครียด และความรู้สึกกังวลต่างๆ ที่ถาโถม
มากับการเป็นแม่มือใหม่ ซึ่งงานวิจัยพบว่าการที่พ่อมีส่วนร่วม
ในการช่วยเลี้ยงลูก ช่วยลดความรุนแรงของอาการซึมเศร้า
หลังคลอดของแม่ได้1

ดีต่อครอบครัว
งานศึกษาในประเทศนอร์เวย์พบว่า การอนุญาตให้พ่อลา
เลี้ยงลูกได้ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ ในครอบครัวดีขึ้น4 โดยพบว่า
ในครอบครัวจะมีความขัดแย้งลดลงถึงร้อยละ 11 และเพิม่ โอกาส
ที่จะแบ่งงานบ้านอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นถึงร้อยละ 50 จะเห็น
ได้ว่า การที่พ่อมี โอกาสอยู่บ้านเลี้ยงลูกมากขึ้น ส่งผลไปยังการ
แบ่งงานอื่นๆ ในบ้านอีกด้วย
ฟังอย่างนี้แล้ว เห็นประโยชน์ของวันลาของพ่อหรือยังคะ
สำ�หรับประเทศไทย จริงๆ เริ่มมีการตื่นตัวในเรื่องนี้อยู่บ้าง
เห็นได้จากทีภ่ าครัฐอนุญาตให้ขา้ ราชการชายสามารถลาติดต่อกัน
ได้ ไม่เกิน 15 วันทำ�การ เพื่อช่วยภรรยาเลี้ยงดูลูกหลังคลอด
ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาปี 2555 จากก้าวแรกนี้
ควรดำ�เนินการต่อโดยขยายสิทธิให้ครอบคลุมคนในวงกว้างมากขึน้
เพิ่มวันลาให้นานขึ้น และเพิ่มความยืดหยุ่นมากขึ้น อาจเป็น
รูปแบบคล้ายๆ กับโควตาวันลาของพ่อในต่างประเทศ เช่น สมมติ
พ่อมี โควตาวันลาเลี้ยงลูก 30 วัน พ่อสามารถเลือกลาเมื่อไหร่
ก็ ได้ภายใน 1 ปีแรกหลังลูกคลอดตามความต้องการและความ
เหมาะสมของแต่ละครอบครัว โดยไม่จำ�เป็นต้องกำ�หนดให้ลา
ติดต่อกันไปเลยทีเดียว

ทุ ก วั น นี้ ผู้ ห ญิ ง และผู้ ช ายมี บ ทบาทในตลาดแรงงานไม่
แตกต่างกันมากแล้ว การมีนโยบายให้พ่อลาเลี้ยงลูกจะเป็นก้าว
นอกจากนี้ การมีวันลาให้พ่อยังช่วยในเรื่องความก้าวหน้า สำ�คัญในการช่วยลดความแตกต่างของบทบาทชายหญิงในบ้าน
ทางการงานของแม่ได้อีกด้วย งานวิจัยในประเทศสเปน พบว่า ด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป
การทีพ่ อ่ ลามาช่วยเลีย้ งลูก ช่วยเพิม่ โอกาสในการกลับเข้าทำ�งาน
ของแม่ได้ถึงร้อยละ 112 ส่งผลให้แม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
มากขึน้ และเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้�ำ ระหว่างเพศในสังคม
อีกด้วย
ดีต่อลูก
การมีส่วนร่วมของพ่อในการเลี้ยงลูกตั้งแต่แรกเกิด ส่งผลดี
ต่อลูกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว งานศึกษาในสวีเดนพบว่า
การที่พ่อได้ ใช้วันลาเพื่อเลี้ยงลูก ทำ�ให้พ่อได้มีส่วนร่วมในการ
เลี้ยงลูกในช่วงปีแรกมากขึ้น และช่วยเพิ่มโอกาสลูกได้กินนมแม่
ครบ 6 เดือนตามทีอ่ งค์การอนามัยโลกแนะนำ�3 ผลจากงานวิจยั นี้
น่าสนใจทีเดียว เพราะชี้ ให้เห็นว่าการกินนมแม่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
แต่กับแม่เท่านั้น แต่เกี่ยวกับคนรอบตัวแม่ด้วย งานศึกษานี้
อธิบายว่า การมีคนคอยสนับสนุนและให้กำ�ลังใจแม่ เป็นปัจจัย
สำ�คัญในการเพิ่มโอกาสการให้นมแม่ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
ซึ่งคนที่จะใกล้ชิดแม่มากที่สุดก็คือพ่อนั่นเอง

ภาพโดย: เกียรตินิยม ขันตี5
1
Sejourne, Beaume, Vaslot, and Chabrol (2012)
2
Farre and Gonzalez (2017)
3
Flacking, Dykes, and Evald (2010)
4
Kotsadam and Finseraas (2011)
5
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพให้เผยแพร่ได้
aaaaaaaaa

9/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 v ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

แนะนำ�หนังสือ “สังคมอายุรวัฒน์”
สังคมอายุรวัฒน์ ผู้แต่งหนังสือ
เล่มนี้ ได้ ให้นิยาม คือ “สังคมที่คน
ทุ ก รุ่ น วั ย ในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั น
พั ฒ นาทั ก ษะ และสมรรถนะการ
เสริ ม หนุ น ให้ แ ต่ ล ะรุ่ น วั ย สามารถ
ใช้ ชี วิ ต ที่ มี อ ายุ ขั ย ยื น ยาวขึ้ น ได้
อย่ า งมี สุ ข ภาวะ มี ชี วิ ต สั ง คมที่ มี
คุณภาพ ประกอบอาชีพที่มีคุณค่า
ก่อประโยชน์สขุ ต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม”
สังคมไทยส่วนใหญ่มอง “ผู้สูงวัย (Aged People)” ในฐานะ
ผู้ด้อยโอกาส เป็นภาระแก่ผู้แบกรับ คือกลุ่มวัยแรงงานเป็นผู้
หาเลีย้ ง จึงไม่สอดคล้องกับสังคมยุคข่าวสาร หรือปัญญาภิวฒ
ั น์
ซึ่งอาศัยความคิดริเริ่มใช้สติปัญญาเป็นพลังหาเลี้ยงชีพ และ
ขับเคลื่อนสังคมร่วมกันสู่อนาคต การนำ�ประเด็นสังคมสูงวัย
ซึ่งมีภาพแตกต่างจากแนวคิดเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยเท่านั้น มาสู่
“สังคมหลายรุ่นวัย” (Society of Generation Diversity)
ซึ่งแต่ละรุ่นต่างก็มีอายุยืนยาวขึ้น หรือ อายุรวัฒน์ และแต่ละ
รุน่ วัยต่างมีวฒ
ั นธรรม และวิธคี ดิ ทีแ่ ตกต่างกัน การจัดการสังคม
มุง่ อนาคต มีววิ ฒ
ั นาการขึน้ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ที่ใช้ระเบียบ
วิธคี าดการณ์อนาคต เตรียมชุมชนและท้องถิน่ ไทยให้มสี มรรถนะ
ในการวางแผนการเปลี่ ย นผ่ า นโครงสร้ า งและระบบงาน มี
กระบวนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย มิติด้านครอบครัว มิติ
ด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านนวัตกรรม มิติด้านระบบ
นโยบาย จึงเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่จำ�เป็น ดังนั้นจะเห็น
ว่ารูปแบบการเสริมหนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยอาศัย
“ผูเ้ อือ้ การเรียนรู้ (Facilitator)” จากผูม้ ปี ระสบการณ์และทักษะ
ทางวิชาการในด้านสังคม เศรษฐกิจสุขภาพ และการจัดการ
ประชารัฐ สามารถช่วยให้ผู้รับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะ
ในระดับพื้นที่ชุมชน ร่วมกับประชาคมผู้ ใช้บริการวินิจฉัย และ
ตรวจสอบอนาคตที่พึงปรารถนาของชุมชนท้องถิ่นและร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อจำ�กัดเพื่อนำ�มาใช้ ในการวางแผนเปลี่ยนผ่านระบบ
และโครงสร้างการจัดบริการ ให้สามารถปรับ “รูปแบบ (Model)”
การให้บริการทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพเป็นลำ�ดับขั้นตอน
จนยกระดับการจัดการสังคมสูงวัยให้เป็น “ชุมชนสูงวัยที่ใช้พลัง
ยังประโยชน์แก่สังคม” ภายใน 20 ปี ได้
เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ ได้แก่ เหตุผล วัตถุประสงค์และ
วิธีการจัดการงานวิจัย/การศึกษาทบทวนนิยามและขอบเขต
นโยบายสังคมสูงวัย/กรอบวิธกี ารเอือ้ การเรียนรู้ (Facilitation)/
เวทีประชาคม/ภาพอนาคตสังคมสูงวัยของชุมชนท้องถิ่น คือ
พลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่สำ�คัญของอำ�เภอและจังหวัด/
การร่วมกันคาดการณ์อนาคต คือ พืน้ ฐานของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
หมายเหตุ: ติ ด ตามอ่ า นตั ว เล่ ม ได้ ที่ งานบริ ก าร ห้ อ งสมุ ด
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
ที่มา: วิพุธ พูลเจริญ. (2562). สังคมอายุรวัฒน์. กรุงเทพฯ : หนังสือวันดี.
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ประชากรประชุมกัน

กฤติญา สำ�อางกิจ

krittaya.sam@mahidol.ac.th

การประชุม Happy University Challenge:
ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
การประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม คณะพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์
สถาบันวิจัยโภชนาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยการจัดการ และหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ร่วมกันจัดประชุม Happy University Challenge: ความท้าทาย
ของมหาวิทยาลัยแห่งความสุขการประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันที่
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ซึง่ มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเข้าร่วมกว่า 30 แห่งทัว่ ประเทศ
การประชุ ม ในครั้ ง นี้ เ ป็ น หนึ่ ง ในกิ จ กรรมขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
“มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่ องค์กรสุขภาวะ” มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายใต้การสนับสนุนของสำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ด�ำ เนินการ ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่ องค์กรสุขภาวะ” ภายใต้
การสนับสนุนของสำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งการดำ�เนินงานในปัจจุบัน
มีมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายทั้งสิ้น 41 แห่ง ที่ร่วมดำ�เนินการสร้างสุข
ในมหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
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เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม สนใจกำ� หนดการเสวนาแต่ละเดือ น สามารถดูได้จ าก
www.ipsr.mahidol.ac.th
ครั้งที่ 1059 “โครงการกินผักผลไม้” อ.ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด และ
คุณจันทร์จิดา งามอุไรรัตน์, 9 ต.ค. 62
ครั้งที่ 1060 “โบสถ์ ไวน์และสายสัมพันธ์ของผู้คน: Quality of Life
in Granada, Spain” รศ.ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, สุภรต์ จรัสสิทธิ์,
กัญญาพัชร สุทธิเกษม, วิภาพร จารุเรืองไพศาล และปรียา พลอยระย้า,
16 ต.ค. 62
ครั้งที่ 1061 “Migrant Mothers and Everyday Life of Left-Behind
Husband in Indonesia” Antonius Maria Indrianto, 24 ต.ค. 62
ครั้งที่ 1062 “Erasmus+Experience Sharing Session” Mr.
Nadim Reza, Mr. Pannawat Thuenklin and Mr. Nurjaeni,
30 ต.ค. 62
ครั้งที่ 1063 “Working and Living in the Rural Margins:
Understanding 30 years of Thailand-Israel Labor Migration
through Returnees’ Narratives” Ms. Shahar Shoham, 30 ต.ค. 62
ครั้งที่ 1064 “White Privilege and Racial Inequality in the United
States” Autumn Archuleta, 1 พ.ย. 62
ครั้งที่ 1065 “Mixed-Orientation Marriages (MOMs) in China:
A Response to Heteronormativity and Filial Piety” Song
Changhui, 6 พ.ย. 62
ครั้งที่ 1066 “การบูมของกาแฟและการเมืองของการอพยพย้ายถิน่ ใน
ทีร่ าบสูงบอละเวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” สร้อยมาศ
รุ่งมณี, 13 พ.ย. 62
ครั้งที่ 1067 “Sakura, Hagibis, and Friendship in Sapporo:
Experiences in Sakura Science Exchange Program” Phongsak
Sakhunthaksin, Yadanar Aung, Nattaporn Nilwatta, Reena
Tadee, 20 พ.ย. 62
ครั้งที่ 1068 “Lesson Learnt from Workshop of Demographic
Analysis with Applications to Aging Societies” Mr. Nurjaeni,
27 พ.ย. 62
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

กลไกอภิบาลงานสุขภาพโลกของไทย

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.edu

วันเคารพผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น

กลไกอภิ บ าลงานสุ ข ภาพ
ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำ�คัญกับกลุ่ม
โลกของไทย เป็นหนังสือที่มุ่งนำ� ศตวรรษิกชนคนร้อยปีเป็นอย่างมาก และ
เสนอภาพของระบบและกลไก ยังคงครองแชมป์ผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุด
ในโลกซึง่ มีหลักฐานยืนยันได้ คือ คุณยาย
การอภิบาล

download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/
ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-573.pdf

ทวดคาเนะ ทานากะ (Kane Tanaka)
ในวัย 116 ปี ทุกวันจันทร์ที่สามในเดือน
กันยายนของทุกปี ได้ถูกกำ�หนดให้เป็น
วันเคารพผู้สูงอายุ (Respect for Aged
Day) เพื่อเป็นการเคารพและขอบคุณผู้สูงอายุ และเฉลิมฉลอง
การมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว ในทุกปีจะเป็นวันหยุดราชการ
เพื่อให้ลูกหลานได้กลับมาเยี่ยมเยียนและใช้เวลากับพ่อแม่ หรือญาติ
พี่น้องที่นับถือ
ในวันเคารพผู้สูงอายุปี 2562 นี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กันยายน
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศกับสื่อต่างๆ ทั่วโลกว่า จำ�นวนคนร้อยปีใน
ประเทศญีป่ นุ่ มีสงู กว่า 7 หมื่นคนแล้ว (จำ�นวน 71,274 คน จากข้อมูล
ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ) โดยพบว่าเป็น
เพศหญิ ง สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 88 ของคนร้ อ ยปี ทั้ ง หมด เหมื อ นเป็ น
การประกาศให้ โลกรู้ว่า ประชากรญี่ปุ่นให้ความสำ�คัญกับจำ�นวน
ศตวรรษิกชนคนร้อยปีที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดของการมี
สุขภาพดีและการมีอายุยืนยาว
ที่ ม า: https://www.nippon.com/en/japan-data/h00540/
japan%E2%80%99s-centenarian-population-tops-70-000.html

aaaaaaaaa

aaaaaaaaa

ง า น สุ ข ภ า พ โ ล ก ข อ ง
ประเทศไทย ที่ ส ะท้ อ นจาก
บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียซึง่
ขับเคลื่อนงานสุขภาพโลก รวมทัง้
ประเด็ น ท้ า ทายของการบรรลุ
เป้าหมายสุขภาพโลกทีส่ �ำ คัญ และ
เสนอแนะแนวทางเพื่อกำ�หนดทิศทางในการพัฒนากลไกอภิบาล
งานสุขภาพโลกของประเทศไทยที่เป็นไปได้และมีประสิทธิภาพ
ท่ า นใดสนใจติ ด ต่ อ ได้ ที่ : โครงการเผยแพร่ ข่ า วสารและ
การศึ ก ษาด้ า นประชากร สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100

สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

ผู้สูงอายุไทยกับการใช้อินเทอร์เน็ต

ในยุคนี้ คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า คนไทยดำ�เนินชีวิตประจำ�วันในโลกดิจิทัลมากขึ้น มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำ�ได้ง่ายๆ
ผ่านสื่อออนไลน์ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น การจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม การชำ�ระสินค้าและบริการ การดูหนังฟังเพลง
รับข่าวสาร รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร ทำ�ให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม
ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้สูงอายุก็ ได้ปรับตัวเข้าสู่ โลกดิจิทัลเหมือนกับประชากรกลุ่มอื่นๆ จากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
การสำ�รวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 พบว่า ผูส้ งู อายุมกี ารใช้อนิ เทอร์เน็ตสูงถึง 10%
ของประชากรสูงอายุทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้สูงอายุราว 60% ใช้ โทรศัพท์มือถือแบบ Smart phone ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยพบว่า
กิจกรรมที่ใช้อินเทอร์เน็ต 3 อันดับแรกในกลุ่มผู้สูงอายุ คือ
การที่ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถเข้ า ถึ ง สื่ อ
อินเทอร์เน็ตก็เป็นเรื่องที่ดี ในการที่จะรับ
ข้อมูลข่าวสาร แต่ขณะเดียวกัน ก็จะต้อง
ระมัดระวังว่าอาจจะถูกหลอกจากความรู้
เท่าไม่ถึงการณ์จากกลุ่มมิจฉาชีพด้วย
aaaaaaaaa
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ข่าวสถาบันฯ

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับโลก
ทีส่ รรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c 16-17 ก.ย. 62 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่
ความสุขในการทำ�งานระดับก้าวหน้า” ณ สถาบันฯ c 19 ก.ย. 62 อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด นำ�เสนอผลงานวิจัยใน

การประชุมเรื่องนโยบายอาหาร ณ Deakin University และประชุมโครงการ Governing Harmful Commodities:
The Cases of Ultra-processed Foods ณ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย c 20 ก.ย. 62
ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ “คนไทยเลือกอะไรระหว่างชีวิตการทำ�งานและการ
มีลูก? พวกเขาให้ความหมายและความสำ�คัญกับเรื่อง Work-Life Balance อย่างไร?” ในงานเสวนา “Work-ไร้Balance : งาน-ครอบครัว เลือกได้ ไม่ตอ้ งแลก” ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ c 21-23 ก.ย. 62
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ได้รบั เชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ “ทักษะและศักยภาพสำ�หรับนักวิจยั ในการวิเคราะห์ดา้ นเทคโนโลยี
กับการพัฒนาและการเปลีย่ นแปลงของเมืองท่องเทีย่ วในประเทศอินโดนีเซีย (เกาะบาหลี)” ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
c 24 ก.ย. 62 สถาบันฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำ�ปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล c 24-26
ก.ย. 62 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ ร่วมประชุม A Sex Work Research Workshop within the Project
of Rethinking Migrant Sex Work for Reducing the Harm of Globalization ณ Kobe University ประเทศ
ญี่ปุ่น c 25 ก.ย. 62 สถาบันฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำ�ปีงบประมาณ 2562 เพื่อแสดงความรักความผูกพัน
ให้แก่ผู้เกษียณ ณ สถาบันฯ รูป 1 c 26 ก.ย. 62 สถาบันฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดง
ความระลึกถึงพระคุณของครู ณ สถาบันฯ c 30 ก.ย. 62 สถาบันฯ จัดงานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต และ
มหาบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ สถาบันฯ รูป 2 c 1 ต.ค. 62 สถาบันฯ ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์
จาก University of Utah สหรัฐอเมริกา ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ สถาบันฯ c 10-11
ต.ค. 62 รศ.ดร.นายแพทย์ตะวันชัย จิระประมุขพิทักษ์ ประชุม Peer Review Meeting of Contributors to
the Global Report on Healthy Aging ณ WHO Headquarters สมาพันธรัฐสวิส c 11 ต.ค. 62 สถาบันฯ
ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตร พิธีบำ�เพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ สำ�นักงานอธิการบดี ม.มหิดล c 14-18 ต.ค. 62 สถาบันฯ ลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Sociology and Population Sciences ณ Nanjing University of Posts
and Telecommunication สาธารณรัฐประชาชนจีน c 16-17 ต.ค. 62 อ.ณปภัช สัจนวกุล ประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระดับประเทศ เพื่อจัดทำ�ร่างกฎหมายผูส้ งู อายุของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว c 17-18 ต.ค. 62 รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสกิ ะวงศ์
นำ�เสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุม International Conference for Commemoration the 40th Anniversary
of BUMA Democracy Uprising ณ Kyungnam University สาธารณรัฐเกาหลี c 17 ต.ค. – 2 พ.ย. 62 รศ.ดร.อารี
จำ�ปากลาย นำ�เสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุม การวิจยั เรื่องการย้ายถิน่ เพื่อการศึกษา ณ Al-Farabi Kazakh
National University สาธารณรัฐคาซัคสถาน c 23-27 ต.ค. 62 ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และคณะ นำ�เสนอผลงาน
วิชาการและร่วมประชุม The 11th Asia/Oceania Congress of Gerontology and Geriatrics 2019 ณ Taipei
International Convention Center ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) c 27 ต.ค. 62 โครงการวิจัย “ยุวชนนิเวศน์
ของประชากรไทย เจเนอเรชัน Z-alpha” จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมองภาพอนาคต กลุ่มประชากรเจเนอเรชัน
ซี-อัลฟ่า ณ โรงแรม Mercure Bangkok Siam กรุงเทพฯ c 30-31 ต.ค. 62 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง นำ�เสนอ
ผลงานวิชาการและร่วมประชุม The 4th Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region ณ Seoul
Garden Hotel สาธารณรัฐเกาหลี c 31 ต.ค. 62 ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “ข้อมูล
แม่วัยรุ่นได้มาอย่างไร” ในงานแถลงข่าวเผยแพร่ผลการศึกษา “แม่วัยรุ่นในประเทศไทย: การบูรณาการวิเคราะห์
ข้อมูลจากหลายฐานข้อมูลในระดับประเทศและระดับพื้นที่” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ c 6 พ.ย. 62
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “Ageing Population : Cause and Consequence” และสอนเรื่อง
Survival Analysis with longitudinal data ณ Diponegoro University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย c 8 พ.ย. 62
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ จัดประชุม “Happy University Challenge: ความท้าทายของมหาวิทยาลัย
แห่งความสุข” สนับสนุนโดย สสส. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ รูป 3 c 11-12 พ.ย. 62
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ นำ�เสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุม Demographic Aspects of Human
Wellbeing ณ Vienna University of Economics and Business สาธารณรัฐออสเตรีย c 12-14 พ.ย. 62
ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ ประชุม The Nairobi Summit on ICPD 25: Accelerating the Promise ณ Kenyatta
International Convention Centre สาธารณรัฐเคนยา c 14 พ.ย. 62 สถาบันฯ จัดงานครบรอบ 48 ปี คล้ายวัน
สถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำ�นวน 7 โรงเรียน ในเขตอำ�เภอ
พุทธมณฑล พิธมี อบทุนการศึกษาให้แก่บตุ ร-ธิดา และมอบรางวัลผลงานริเริม่ สร้างสรรค์ ให้แก่บคุ ลากร ณ สถาบันฯ
รูป 4
ช่วยกันประหยัด
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รูป 2

รูป 3

รูป 4

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

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
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ปณจ.พุทธมณฑล
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