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เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

กาญจนา ตั้งชลทิพย์
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ความเป็นเมืองและผู้สูงอายุเป็นปรากฏการณ์ทางประชากรที่
นับวันจะมีความสำ�คัญมากขึน้ การเพิม่ ขึน้ ของเมืองและผูส้ งู อายุ มีผล
ต่อนโยบายเมือง และผูส้ งู อายุในอนาคต โดยเฉพาะการจัดการเมืองให้
เป็นเมืองน่าอยู่สำ�หรับผู้สูงอายุ
ภาพของเมืองที่มีตึกรามบ้านช่องใหญ่ โต หรือสูงเสียดฟ้า สลับกับ
บ้านจัดสรร ตึกแถว อาคารพาณิชย์ แทรกด้วยชุมชนที่มีความแออัด
หนาแน่น มีถนนหนทางทีค่ บั คัง่ ด้วยรถยนต์ ผูค้ นมากมาย มีผสู้ งู อายุใน
เมืองทีแ่ ข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ ทำ�งานและมีความสุขในการทำ�งาน
ขณะเดียวกัน มีผสู้ งู อายุทา่ ทางเหงาหงอยเพราะไม่มอี ะไรทำ� โดดเดีย่ ว
ไปไหนมาไหนไม่ได้ เพราะไม่สะดวกในการเดินทาง หรือเพราะเจ็บป่วย
มีผู้สูงอายุที่ยังต้องทำ�งานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว เป็นภาพความ
ขัดแย้งทีเ่ ห็นได้ทวั่ ไปในเมือง จึงเกิดคำ�ถามว่า จะทำ�อย่างไรให้ผสู้ งู อายุ
สามารถใช้ชวี ติ อยู่ในสภาวะทีม่ กี ารขยายตัวของความเป็นเมืองได้อย่าง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
ความเป็นเมืองของไทยอยู่ที่เท่าไร
ความเป็นเมือง หมายถึง สัดส่วนหรือร้อยละของประชากรทีอ่ าศัย
อยู่ ในเมือง (เขตเทศบาล) ข้อมูลจากการสำ�มะโนประชากร พบว่า
ช่วงเวลาเพียงครึง่ ศตวรรษ ความเป็นเมืองของไทยเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ
12.5 ใน พ.ศ. 2503 เป็นร้อยละ 44.0 ใน พ.ศ. 2553 และมีการคาดประมาณ
ว่าความเป็นเมืองของไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 55.91 ใน พ.ศ. 2562
ซึ่งหมายความว่า ขณะนี้กว่าครึ่งหนึ่งของคนไทยอาศัยอยู่ ในเมือง2
แล้วผู้สูงอายุที่อยู่ ในเมืองมีเท่าไร
การก้าวย่างสูส่ งั คมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ทหี่ มายถึง การมีผสู้ งู อายุ
มากกว่าร้อยละ 20 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าส่งผลถึงการเพิ่มขึ้นของ
ผูส้ งู อายุทอี่ ยู่ในเมืองเช่นกัน ข้อมูลจากการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย3 พบว่า ประชากรในเขตเมืองที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก
จำ�นวนประมาณ 3.9 ล้านคน (ร้อยละ 13.1) ใน พ.ศ. 2555 เป็น 5.4 ล้านคน

(ร้อยละ 15.6) ใน พ.ศ. 2560 และจะเพิม่ เป็น 14.3 ล้านคน (ร้อยละ 29.7)
ใน พ.ศ. 2580 เป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัวในเวลา 25 ปี ตัวเลขนี้
สะท้อนให้เห็นว่า เมืองของไทยเข้าสูก่ ารเป็นสังคมสูงอายุแล้ว และในอีก
ประมาณ 4-5 ปี เมืองก็จะเข้าสูก่ ารเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (ภาพ)
สร้างเมืองอย่างไรให้เหมาะกับผู้สูงอายุ
ความเป็นผู้สูงอายุ สะท้อนถึงความเสื่อมถอยลงของร่างกายตาม
อายุที่เพิ่มขึ้น ขณะที่คนมีอายุยืนยาวขึ้น จึงจำ�เป็นต้องมีการเตรียม
การเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะผู้สูงอายุในเมืองที่
มีจำ�นวนและสัดส่วนมากขึ้นเรื่อย ๆ องค์การอนามัยโลก (WHO) เริ่ม
มีแนวคิดเมืองและชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-friendly cities
and communities) มาตัง้ แต่ ค.ศ. 2005 โดยเน้นการสร้างเมืองเพื่อให้
ผูส้ งู อายุสามารถใช้ชวี ติ ร่วมกันกับทุกคนในสังคมเมืองได้อย่างเท่าเทียม
ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีองค์ประกอบเมืองที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ4 8 องค์ประกอบ ดังนี้
1. สภาพอาคารสถานที่ แ ละพื้ น ที่ บ ริ เ วณภายนอก (Outdoor
spaces & buildings) การออกมาใช้ชีวิตและมีกิจกรรมนอกบ้าน
ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งกายและใจของผู้สูงอายุ จึงต้องมีการตระเตรียม
พืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมให้ เช่น การมีทางเดินเท้าทีเ่ อือ้ ต่อผูส้ งู อายุ การมีพนื้ ที่
สีเขียว พื้นที่สาธารณะเพื่อพักผ่อน สันทนาการ การมีสัญญาณไฟที่
เอื้อต่อการข้ามถนนของผู้สูงอายุ
2. ระบบขนส่งและยานพาหนะ (Transportation) เมืองต้องมี
ระบบขนส่งที่เอื้อต่อการเดินทางของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะระบบขนส่ง
สาธารณะ อย่างที่เมืองโทยามะของญี่ปุ่นที่มีระบบไฟฟ้ารางเบาที่
ออกแบบพื้นของรถรางให้ต่ำ�เป็นพิเศษเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ ใช้รถเข็น
ก้าวขึ้นลงได้สะดวก5 หรือการจัดที่จอดรถสำ�หรับผู้สูงอายุ
3. ที่ อ ยู่ อ าศั ย (Housing) ผู้ สู ง อายุ มี ค วามสามารถในการ
เคลื่อนไหวลดลง ที่พักอาศัยที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น นอกจากนี้
สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของสังคมเมืองอาจทำ� ให้ผู้สูงอายุ
ต้องอยู่ตามลำ�พัง จึงควรมีบ้านพักที่มีการ
ออกแบบ และมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่อ
ผู้สูงอายุ รวมถึงการมีระบบการดูแลจาก
ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมทาง
สังคม (Social participation) การมีส่วน
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทำ�ให้ผู้สูงอายุได้แสดง
ความสามารถ ความสนใจ ควรมีกิจกรรมที่
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผล
ดีต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
5. การให้ความเคารพและการยอมรับ
(Respect and social inclusion) ผู้สูงอายุ
ควรมี โอกาสมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรุ่นต่าง ๆ
รวมถึงการไม่มีอคติต่อการเป็นผู้สูงอายุ

6. การมี ส่ ว นร่ ว มในฐานะพลเมื อ งและการจ้ า งงาน (Civic
participation and employment) ผู้สูงอายุจำ�นวนมากมีความรู้
ความสามารถ และศักยภาพทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม จึงควรมีโอกาส
ได้รบั การจ้างงาน มีชอ่ งทางได้ท�ำ งานตามอัตภาพ โดยเฉพาะผูส้ งู อายุ
วัยต้น (60-69 ปี) เช่น การขยายอายุเกษียณ ส่งเสริมการสร้างงาน
และการจ้างงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจการทำ�งานให้ผู้สูงอายุ
7. การสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ (Communication
& information) การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเพื่อการเรียนรู้ และการ
สื่อสาร เช่น การใช้ ไลน์ (LINE) อย่างไรก็ตาม ต้องมีกระบวนการ
คุ้มครองผู้สูงอายุไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
8. การสนับสนุนของชุมชนและการบริการสุขภาพ (Community
support and health services) ควรมีการดำ�เนินการเพื่อให้ผสู้ งู อายุ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
องค์ประกอบทั้ง 8 ของ WHO เป็นการเสนอแนวทางเพื่อให้เกิด
เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ สำ�หรับประเทศไทย แม้มีการเคลื่อนไหว
ผลักดัน หรือดำ�เนินการตามแนวทางไปบ้างแล้วในบางองค์ประกอบ
แต่ยังมีอีกหลายองค์ประกอบที่อาจต้องใช้เวลาในผลักดันให้เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ขณะที่เราสร้างเมืองเพื่อผู้สูงอายุ ก็ควรมีการสร้าง
เมืองเพื่อเตรียมการประชากรเมืองให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่ดี ใน
อนาคตไปพร้อม ๆ กันด้วย
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. (2562). สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล. สืบค้นเมื่อ วันที่ 6
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2
การศึกษาเรื่องเมืองมีความซับซ้อนจากคำ�จำ�กัดความของคำ�ว่าเมืองทีต่ า่ งกัน โดยแต่ละประเทศ/
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3
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ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 40 ฉบับที่ 2
“หลังจาก พ.ศ. ใดที่ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เริ่มมีจำ�นวน
มากกว่าเด็ก (ต่ำ�กว่า 15 ปี)”
เฉลย : พ.ศ. 2561
รายชื่อผูท้ ่ีได้รบั รางวัลพิเศษ นครศรีธรรมราช: ศิรนิ ทร์ภรณ์
อัจจิมางกูร
รายชื่อผูท้ ต่ี อบถูกได้รบั รางวัล กรุงเทพฯ: วิไล กุศลวิศษิ ฎ์กลุ ;
นครราชสีมา: ไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์ กาญจนบุรี: กฤษณา
ดุลสุวรรณ
ท่ า นที่ ได้ รั บ รางวั ล โปรดรอรั บ ของรางวั ล จากกอง
บรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 40 ฉบับที่ 3
“พ.ศ. 2561 ผู้สูงอายุไทยใช้อินเทอร์เน็ตทำ�กิจกรรมอะไร
มากที่สุด”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า
12 หรืออีเมล jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่
15 มีนาคม 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 4 (เมษายน-พฤษภาคม
2563)

ประชากรท่องโลก
รีนา ต๊ะดี
reena.tad@mahidol.ac.th
สุชิตาพาไปขึ้นเขา (Part I Kawah Ijien)

ฉันมีเพือ่ นสนิทคนหนึง่ ชือ่ สุชติ า (ชู) วันหนึง่ เธอชวนฉันไปปีนเขา
ที่อินโดนีเซีย ฉันตอบตกลงอย่างไม่อิดออด เป้าหมายของเราคือ
ภูเขาไฟคาวาอีเจี้ยน (Kawah Ijien) และภูเขาไฟโบรโม่ (Bromo)
หลังจากเตรียมตัวฟิตร่างกายกันพอสมควร เราก็ออกเดินทาง
ไปทีเ่ มืองสุระบายา (Surabaya) อินโดนีเซีย ไกด์มารับเราทีส่ นามบิน
และพาเราไปยังที่พักซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ เราได้ ไปเดินป่าซึ่งมี
ความอุดมสมบูรณ์จนทำ�ให้อากาศเย็นชื้น และได้เห็นน้ำ�ตกขนาด
ไม่ใหญ่มากแต่น้ำ�เย็นเจี๊ยบ ช่วงเย็นเราเดินเล่นในหมู่บ้าน เด็ก ๆ ให้
ความสนใจและถ่ายรูปเล่นกับเราอย่างสนุกสนาน
วันรุ่งขึ้นเราตื่นตีสามเพื่อเดินทางไปเชิงเขาคาวาอีเจี้ยน ไกด์ ให้
เราสวมหน้ากากกันแก๊สพิษ เราเริ่มเดินขึ้นไปตั้งแต่ฟ้ายังมืด ต้องใช้
ไฟฉายนำ�ทาง สุชติ าและไกด์เล่าว่าทีน่ เี่ ป็นแหล่งทำ�เหมืองแร่ก�ำ มะถัน
ที่ปากปล่องภูเขาไฟ การเผาไหม้ของกำ�มะถันทำ�ให้เกิดกลิ่นฉุนและ
ไฟสีฟ้า หรือ Blue fire เราต้องไปถึงปากปล่องก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
เพื่อจะได้ชมไฟสีฟ้านั้น
เดินขึน้ เขาประมาณ 1 ชัว่ โมงครึง่ ก็ถงึ ขอบปากปล่องภูเขา จากนัน้
ค่อย ๆ ไต่ลงไปยังด้านในปากปล่องอย่างทุลักทุเลอีกราว 45 นาที
เราได้พบกับไฟสีฟ้าที่เราตามหา มันสวยงามมาก แต่นั่งชมอยู่ได้
พักเดียวเราก็ทนกลิ่นกำ�มะถันไม่ไหวจึงเดินไต่ขึ้นไปขอบปากปล่อง

ระหว่างนัน้ ฟ้าสว่างขึน้ เผยให้เห็นความงามทีแ่ ท้จริงของคาวาอีเจีย้ น
ในปากปล่องมีทะเลสาบสีเขียวมรกตทีอ่ ดุ มไปด้วยแร่ก�ำ มะถัน น้�ำ ในนี้
มี ฤ ทธิ์ เ ป็ น กรดอย่ า งเข้ ม ข้ น จึ ง อั น ตรายมาก เราเห็ น ชาวบ้ า น
แบกตะกร้ า ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยแร่ กำ � มะถั น เพื่ อ นำ � ไปขายให้ กั บ ผู้ รั บ ซื้ อ
ในเมือง พวกเขาเดินขึ้นจากปากปล่องอย่างกระฉับกระเฉงและยินดี
โพสท่าให้ถ่ายรูปอย่างไม่เคอะเขิน
เราเดินชมธรรมชาติระหว่างทางเดินลงเขามาเรื่อย ๆ แต่ความง่วง
และความหิวไม่เคยปรานี ใคร สุชิตาที่ดูร่าเริงทุกครั้งที่ถ่ายรูปก็ยัง
ต้องยอมแพ้ ให้กบั มัน เราแวะทีจ่ ดุ พักเพื่อทานอาหารและกาแฟก่อนที่
เธอจะเป็นลมไปเสียก่อน “ครัง้ นีค้ รัง้ เดียวนะ ครัง้ หน้าไปสบาย ๆ ไปกับชู
ชูไม่เดิน” เธอกล่าว
aaaaaaaaa

ทะเลสาบสีเขียวมรกตด้านในปากปล่องภูเขาไฟคาวาอีเจี้ยน โดย ผู้เขียน
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

เมื่อประชาชนและผู้นำ�ประเทศสร้างดาวคนละดวง

สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศของจีนและอินเดีย
ที่มีจำ�นวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 1 และ 2 ของโลก
อาจเป็นชนวนขัดแย้งของประชาคมโลกใน ค.ศ. 2020
ปัจจุบนั จีนมีประชากรประมาณ 1,400 ล้านคน มีความหลาก
หลายทางชาติพนั ธุแ์ ละภาษา การดำ�เนินนโยบายของจีนในอดีต
ทีม่ ที งั้ เด็ดขาดและผ่อนปรนต่อชนกลุม่ น้อยได้สร้างความยุง่ ยาก
ทางการเมืองและการปกครอง รวมถึงการเรียกร้องเป็นเขต
ปกครองตนเองแบบเต็มรูปแบบตัง้ แต่ ค.ศ. 1956 ของชนกลุม่ น้อย
Uygur (อุยกูร)์ ซึง่ มีประชากรราว 12 ล้านคน ในมณฑลซินเจียง
ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศในเอเชียกลาง และมองโกเลีย
ในช่วงปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมจีน ค.ศ. 1979 มีการสร้างค่ายกักกัน
ขนาดใหญ่จดั การกลุม่ ทีต่ อ่ ต้านรัฐบาลกลาง กองกำ�ลังจัดตัง้ ต่าง ๆ
ถูกปราบปรามอย่างหนัก ยั่วยุให้เกิดพันธมิตรจากชนกลุ่มน้อย
ในเขตปกครองตนเองใกล้เคียงเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ การสนับสนุน
อย่างลับ ๆ จากกลุ่มชาติพันธุ์อุยกูร์ ในตุรกี
ค.ศ. 2016 มณฑลซินเจียงกลายเป็นเขตรักษาความปลอดภัย
ระดับเข้ม ประชาชนประมาณ 120,000 คน ถูกเกณฑ์เข้าค่าย
คุมความประพฤติ มีเจ้าหน้าทีร่ ฐั ดูแลตลอด 24 ชัว่ โมง ด้วยเหตุผลว่า
เป็นการเข้าค่ายเพื่อเพิ่มพูนการศึกษาและอุดมการณ์รักชาติ

แผนที่แสดงที่ตั้งมณฑลซินเจียงและประเทศใกล้เคียง
ภาพจาก: https://www.vox.com/2018/8/15/17684226/uighur-chinacamps-united-nations

ผู้ที่หนีออกมาได้เล่าประสบการณ์อันเลวร้ายที่ถูกควบคุม
ความเป็นอยู่ราวกับนักโทษประหาร เช่น ยืนในท่าเดียวกัน 12
ชั่วโมง รัฐบาลจีนปฏิเสธและแก้ต่างว่าค่ายดังกล่าวมีไว้เพื่อ
ให้การศึกษา การฝึกอาชีพ เพราะส่วนใหญ่ชาวอุยกูร์มีฐานะ
ยากจน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ข้ออ้างเหล่านั้นไม่มี ใครฟัง โดย
เฉพาะผู้ที่หนีพ้นค่ายแล้วลี้ภัยไปต่างประเทศ เช่น ตุรกี ประเทศ
ที่ชาวอุยกูร์เคยเป็นชนกลุ่มน้อยและได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานใน
มณฑลซินเจียง
ชนกลุ่มน้อยอุยกูร์มีการเคลื่อนไหว และการสนับสนุนกลุ่ม
Islamist Uygur Movement เพื่อเปลี่ยนชื่อมณฑลซินเจียงเป็น

East Turkestan ในขณะทีร่ ฐั บาลจีนพยายามสนับสนุนให้ชนเผ่า
อุยกูร์และชนเผ่าฮั่นหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยการแต่งงาน
ซึ่งเป็นภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและเพิ่มความเกลียดชังกัน
มากขึ้น
ในอินเดียที่มีประชากรต่างเชื้อชาติและศาสนาประมาณ
1,300 ล้านคน มีการต่อต้านเพื่อแบ่งแยกดินแดน ในแคว้นจัมมู
และแคชเมียร์ ซึ่งเป็นรัฐกึ่งอิสระมา 72 ปี โดยมีปากีสถานเป็น
ลมใต้ปกี สนับสนุนการแยกตัวจากอินเดีย นายกรัฐมนตรีโมดีตอ้ ง
ออกมาแสดงจุดยืนเพื่อสยบความเคลื่อนไหวว่า รัฐบาลกลาง
เพียงมีมาตรการเรื่องการเป็นพลเมืองของอินเดียเท่านั้นส่วน
การนับถือศาสนาเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของประชาชน

เรือนแพสำ�หรับนักท่องเที่ยว เมือง Srinagar แคว้น Jammu and Kashmir
ภาพจาก: https://www.britannica.com/place/Jammu-and-Kashmir

เหตุไม่ลงรอยกันระหว่างอินเดียและปากีสถานคือการแย่งชิง
ดินแดนจัมมูและแคชเมียร์ทางตอนเหนือทีม่ เี ทือกเขาหิมาลายัน
เป็นแนวเขตธรรมชาติ ความบาดหมางปะทุอย่างต่อเนื่อง เช่น
สงครามเมื่อ ค.ศ. 1947-1948 ที่กลายเป็นชนวนอริของทั้งสอง
ประเทศนี้มาโดยตลอด โดยมีจีนสังเกตการณ์ ในเชิงยุทธศาสตร์
ด้วยเพราะต้องการเป็นเจ้าของเช่นกัน ความขัดแย้งตึงเครียด
ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลอินเดียใช้กำ�ลังทหารเข้าควบคุม
แคว้นจัมมูและแคชเมียร์ ปากีสถานจึงส่งสัญญาณให้ประชาคม
โลกรับรู้ว่ารัฐบาลอินเดียใช้ความรุนแรงกับประชาชนและผู้นำ�
ท้องถิ่น
ความขัดแย้งระดับประเทศอาจบานปลายเพราะการต่อสู้
กลายเป็นการปะทะกันระหว่างทหารของรัฐบาลกลางและกลุ่ม
ติดอาวุธในพื้นที่และจากนอกประเทศ รวมทั้งการต่อต้านจาก
ประชาชนอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นชนวนเหตุที่ดึงปากีสถาน
เข้ามาเป็น คู่ขัดแย้ง ที่สำ�คัญ คือทั้งสองประเทศต่า งมี อ าวุ ธ
นิวเคลียร์ที่พร้อมใช้งานถ้าสถานการณ์วิกฤต มีความพยายาม
เจรจาเพื่อสันติวิธีระหว่างอินเดีย ปากีสถาน และผู้นำ�ของ
แคว้นจัมมูและแคชเมียร์ ตัง้ แต่ ค.ศ. 2016 การถอยคนละก้าว เช่น
การปล่อยนักโทษการเมืองของรัฐบาลอินเดีย ความร่วมมือกัน
เพื่ อ ฟื้ น ฟู ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ธ รรมชาติ ที่ ง ดงามเป็ น จุ ด ขาย
อาจเป็นทางออกที่ลดความบาดหมางได้บ้าง
สงครามโลกครั้งที่ 3 ไม่เกิดง่าย ๆ เพราะไม่มีประเทศ
มหาอำ�นาจกล้าเสี่ยง แต่สงครามจรยุทธ์ก็ทำ�ให้ประชาคมโลก
หวาดผวาเช่นกัน
aaaaaaaaa
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

ณปภัช สัจนวกุล

napaphat.sat@mahidol.edu

สถานการณ์การสูงวัยของประชากรลาว

ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ผมได้รับโอกาสให้ทำ�งานเป็นที่ปรึกษา
ให้ กั บ คณะกรรมการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง สหประชาชาติ
สำ�หรับเอเชียและแปซิฟิก หรือ ESCAP เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ร่างกฎหมายผูส้ งู อายุของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หรือ สปป.ลาว
ภารกิจหลัก ๆ ที่ผมต้องทำ� คือทบทวนดูสถานการณ์การสูงวัย
ของประชากรลาว พั ฒ นาข้ อ เสนอแนะทางนโยบาย รวมทั้ ง
จัดทำ�ร่างกฎหมายผูส้ งู อายุขนึ้ มาฉบับหนึง่ เพื่อนำ�เสนอในระหว่าง
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับประเทศที่จัดขึ้น 2 ครั้ง
ณ นครเวียงจันทน์
สังคมลาว...สูงวัย(แล้ว)หรือยัง
การสูงวัยของประชากรเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น
ทั่วโลก สังเกตได้จากสัดส่วนของประชากรสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น
แต่สำ�หรับประเทศลาว หากจัดกลุ่มโครงสร้างอายุของประชากร
ณ วันนี้ ตามดัชนีสูงวัย นับได้ว่า ลาวเป็น “สังคมที่เยาว์วัยที่สุด”
(Youngest society) เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอื่นในอาเซียน
ใน พ.ศ. 2562 คาดประมาณว่า ลาวจะมีจ�ำ นวนประชากรรวมทัง้ สิน้
7.1 ล้านคน เป็นวัยเด็ก ร้อยละ 32.5 วัยแรงงานอายุ 15-59 ปี
ร้อยละ 60.7 และผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 6.8 ของ
ประชากรทั้งหมด หรือมีผู้สูงอายุจำ�นวนประมาณ 4.9 แสนคน1
ในเมื่อลาวยังเป็นสังคมเยาว์วัย ทำ�ไมจึงต้องมีกฎหมาย
ผู้สูงอายุ
แม้ ว่ า ขณะนี้ ล าวจะอยู่ ใ นช่ ว งเวลาของ “การปั น ผลทาง
ประชากร” (Demographic dividend)2 คือมีสัดส่วนประชากรใน
วัยแรงงานเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในวัยเด็กและ
วัยสูงอายุ แต่ในอีกประมาณ 20 ปีขา้ งหน้า หรือภายใน พ.ศ. 2583
คาดประมาณว่า ลาวจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงอายุ” (Aged
society) คือมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด1
ทว่า การปันผลทางประชากรของลาวในขณะนี้ อาจทำ�ให้
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานระหว่างประเทศที่ทำ�งาน
ด้านประชากรอยู่ในลาว ยังมองว่า ผลกระทบจากการสูงวัยของ
ประชากรยังดูเป็นเรื่องไกลตัว
แต่ถา้ ทบทวนดูให้ดี หากวันนีย้ งั ไม่มกี ารจัดเตรียมนโยบายหรือ
กฎหมายที่มีความชัดเจนและรอบด้านเพื่อรับมือกับสถานการณ์
การสูงวัยไว้ลว่ งหน้า ลาวอาจต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทีส่ ง่ ผล
ต่อการจัดระบบสวัสดิการในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบริการ
สุ ข ภาพและการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง คาดว่ า จะสร้ า งภาระให้ กั บ
ครอบครัว ชุมชน และงบประมาณของประเทศอย่างคาดไม่ถึง
บทบาทของรัฐต่องานด้านผู้สูงอายุที่ผ่านมา
รัฐบาลลาวได้ ให้ความสำ�คัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อ
รองรับสังคมสูงอายุในเวทีระหว่างประเทศเรื่อยมา โดยได้ยึดถือ

“แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ”
และรับรองใน “ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์วา่ ด้วยเรื่องผูส้ งู อายุฯ” เป็น
เป้าหมายในการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศ
แต่นา่ เสียดายทีย่ งั ไม่มคี วามคืบหน้าใดเกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม
นัก เพราะการนำ�นโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับ
ข้อจำ�กัดทางด้านงบประมาณ คงเดินหน้าต่อไปได้ยาก หากไม่มี
กฎหมายเฉพาะมากำ�หนดและรับรองการดำ�เนินงานด้านผูส้ ูงอายุ
อย่างชัดเจน
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผู้ เ ล่ น คนสำ � คั ญ ของนโยบายนี้ อ ย่ า ง
พนักงานรัฐกรของกรมนโยบายสำ�หรับผู้อุทิศตน ผู้พิการ และ
ผู้สูงอายุ จึงได้ติดต่อเพื่อขอรับการสนับสนุนมายัง ESCAP ใน
การพั ฒ นาและผลั ก ดั น ร่ า งกฎหมายผู้ สู ง อายุ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ใน
ประเทศลาว
บทเรียนจากลาวและก้าวต่อไปของนโยบายผู้สูงอายุ
ข่าวดีล่าสุดคือ ร่างกฎหมายฉบับที่ ESCAP ได้นำ�เสนอให้ลาว
พิจารณาเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่า จะได้รับสัญญาณที่ดี
จากทางรั ฐ บาล การมี ก ฎหมายผู้ สู ง อายุ จ ะทำ � ให้ บ ทบาทและ
ความรั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ ต่ อ ผู้ สู ง อายุ มี ค วามชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดสรรงบประมาณ และทำ�ให้การ
ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุในลาว น่าจะมีความหวังขึ้นมาอยู่บ้าง
ไม่มากก็น้อย
การออกแบบนโยบาย ไม่ว่าจะสำ�หรับลาวหรือสังคมใดก็ตาม
เปรียบเหมือนการทำ�หน้าที่เป็นเชฟในร้านอาหาร ก่อนที่เราจะ
ปรุงอาหารจานใดเพื่อเสิร์ฟให้แก่ผู้รับประทาน สิ่งที่เชฟพึงกระทำ�
คือการถามลูกค้าก่อนว่า “อยากจะรับประทานอะไร” หรือ “แพ้
วัตถุดิบชนิดใดบ้าง”
ในการออกแบบนโยบายก็เช่นเดียวกัน ผูก้ �ำ หนดนโยบายมีหน้า
ที่ค้นหาทางเลือกที่เหมาะสม เป็นไปได้ และสอดคล้องกับเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศนั้น ๆ
เพราะที่สุดแล้ว แม้ว่าอาหารจานที่นำ�มาเสิร์ฟจะใช้วัตถุดิบ
ชั้นดีและอร่อยเลิศรสเพียงใด แต่ถ้าลูกค้าปฏิเสธที่จะรับประทาน
หรือรับประทานแล้วเกิดอาการแพ้วตั ถุดบิ ชัน้ ดีทอี่ ตุ ส่าห์คดั สรรมา
ด้วยความตัง้ ใจ อาหารทีเ่ ราปรุงหรือนโยบายทีเ่ ราคิดว่าดีเหล่านัน้
ก็อาจจะหมดคุณค่าและ “เสียของ” ไปโดยปริยาย

1

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
(2019), World Population Prospects: The 2019 Revision. New York: United Nations.
2
ราชบัณฑิตยสถาน, (2557). พจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

จงจิตต์ ฤทธิรงค์

jongjit.rit@mahidol.edu

ซีเนียร์คอมเพล็กซ์ ณ นานจิง

วันนี้เพื่อนร่วมงานท่านหนึ่งเล่าให้ฟังถึงโครงการที่อยู่อาศัย
สำ�หรับผูส้ งู อายุทเี่ รียกว่า ซีเนียร์คอมเพล็กซ์ (Senior complex)
ที่กำ�ลังพัฒนาให้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยหน่วยงานของรัฐ
แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับความนิยมจากผู้สูงอายุไทยมากนัก
ผู้เขียนจึงเกิดความสงสัยว่าเพราะเหตุใด ทั้งที่สถานที่ตั้งใกล้
กับโรงพยาบาล และได้รับการออกแบบเพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้อยู่อาศัยที่จำ�เป็นต้องได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ
เป็นสำ�คัญ ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยแล้วและคาดว่า
ผูส้ งู อายุทอ่ี ยูค่ นเดียวและผูส้ งู อายุท่ีไม่มบี ตุ รจะมีจ�ำ นวนเพิม่ มากขึน้
ผูส้ งู อายุเหล่านีน้ า่ จะเป็นกลุม่ เป้าหมายหลักของโครงการ แต่เหตุใด
จึงมีผู้มาจับจองที่พักซีเนียร์คอมเพล็กซ์ ไม่มากนัก คำ�ถามนี้คง
ต้องรอคำ�ตอบจากงานวิจัย
ในระหว่างนี้ขอเล่าเรื่องซีเนียร์คอมเพล็กซ์ ในเมืองนานจิง
ประเทศจีน ที่ผู้เขียนและคณะได้มี โอกาสไปเยี่ยมชมในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นซีเนียร์คอมเพล็กซ์ที่มีผู้สูงอายุ
ลงทะเบียนรอคิวเป็นจำ�นวนมากเพื่อจะได้ ใช้ชวี ติ ในช่วงบัน้ ปลาย
ที่นี่
ซีเนียร์คอมเพล็กซ์แห่งนี้บริหารจัดการโดยองค์กรเอกชนที่
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ สถานที่ต้งั อยู่ในเขตเมืองติดกับ
โรงพยาบาลเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ได้ทัน
ท่วงที ซึง่ เป็นแนวคิดที่ ไม่ตา่ งไปจากสถานทีพ่ กั ผูส้ งู อายุแห่งอื่น ๆ
รวมทั้งของประเทศไทยด้วย แต่เมื่อก้าวเท้าเข้าสู่พื้นที่แห่งนี้
พบว่าเป็นสถานทีพ่ กั ทีม่ บี ริเวณสวยงาม ร่มรื่น ในเวลาบ่ายแดดร่ม
ลมตก ผูส้ งู อายุจะออกจากทีพ่ กั มารับอากาศสดชื่น และได้พบปะ
พูดคุยกัน

ผู้สูงอายุออกมาเดินเล่นในบริเวณสวนของซีเนียร์คอมเพล็กซ์
ถ่ายภาพโดย จงจิตต์ ฤทธิรงค์

ห้องพักที่ให้บริการส่วนมากสำ�หรับผูส้ งู อายุทยี่ งั สามารถดูแล
ตนเองได้ อีกส่วนหนึ่งสำ�หรับผูส้ ูงอายุที่ป่วยติดเตียง มีลิฟต์เพื่อ
อำ�นวยความสะดวก ค่าบริการสำ�หรับห้องพักประมาณ 1,000
บาทต่อคืน ไม่รวมค่าอาหาร และอนุญาตให้บุตรหรือญาติมา
เยี่ยมและนอนพักค้างคืนได้ 2-3 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าบริการเพิ่ม ผู้สูงอายุสามารถซื้ออาหารที่ราคาไม่แพงที่ศูนย์
อาหารในบริเวณซีเนียร์คอมเพล็กซ์ หรือ เลือกรับบริการอาหาร
ที่ห้องพัก ญาติสามารถนำ�อาหารมาให้หรือรับประทานร่วมกับ
ผู้สูงอายุได้ เมนูในวันที่ ไปเยี่ยมชมมีทั้งอาหารจีนและอาหาร

ญี่ปุ่นที่เหมาะกับวัยซึ่งอาจมีปัญหาด้านการบดเคี้ยวอาหาร ใน
บริเวณศูนย์อาหารมีห้องอาหารเพื่อความเป็นส่วนตัว กรณีที่มี
ญาติมาร่วมรับประทานอาหารด้วย พืน้ ทีส่ ว่ นกลางมีหนังสือพิมพ์
ให้บริการผู้สูงอายุได้รับข่าวสารประจำ�วัน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลากหลายให้ผ้สู ูงอายุเลือกทำ� เช่น
ห้องเขียนภาพอักษรจีน พวกเราได้พบผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่กำ�ลัง
มีสมาธิกบั การฝึกเขียนอักษร จึงขออนุญาตเจ้าหน้าทีพ่ ดู คุยและ
ถ่ายภาพ ท่านยังกรุณาสอนเขียนอักษรจีนให้แก่พวกเราอีกด้วย
ห้องถัดมาเป็นบริการทำ�ผมทั้งชายและหญิง แต่ละเดือนจะมี
กำ�หนดการเปิดให้บริการ ซึง่ ให้บริการฟรีแก่สมาชิกผูส้ งู อายุทกุ ท่าน

ผู้สูงอายุเขียนอักษรจีน ถ่ายภาพโดย จงจิตต์ ฤทธิรงค์
หมายเหตุ: ได้รับอนุญาตจากผู้สูงอายุให้เผยแพร่ภาพได้

ในยุคเทคโนโลยีก้าวล้ำ� (Disruptive technology) เช่นนี้
ผูส้ งู อายุก็ ไม่ยอมตกยุค ซีเนียร์คอมเพล็กซ์จดั ให้มกี ารอบรมการ
ใช้ โทรศัพท์มือถือเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การใช้ โซเซียล
มีเดีย การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีผู้สูงอายุหลายท่าน
ให้ความสนใจ และตั้งใจฟังผู้บรรยาย กิจกรรมและการอบรม
เหล่านีร้ วมในค่าบริการห้องพักแล้ว จึงไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม
การอบรมจะเป็นไปตามตารางกิจกรรมที่ ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
ทำ�ให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกเข้ารับการอบรมได้ตามต้องการ
ซีเนียร์คอมเพล็กซ์แห่งนี้ยังมีห้องนันทนาการที่บริการอุปกรณ์
กีฬาและออกกำ�ลังกาย และมีเก้าอีน้ วดแบบไม่ตอ้ งหยอดเหรียญ
อีกด้วย ผู้สูงอายุจะได้นั่งผ่อนคลาย สบาย ๆ
เมื่อได้เข้าเยีย่ มชมพืน้ ทีส่ ว่ นต่าง ๆ ทัง้ ห้องพัก สถานทีบ่ ริการ
รักษาพยาบาล ห้องนันทนาการ ห้องอาหาร และจากการสังเกต
กิจกรรมที่ผู้สูงอายุนิยม ทำ�ให้ ไม่แปลกใจเลยว่าทำ�ไมชาวเมือง
นานจิงจึงมาลงชื่อเพื่อรอเข้าพักอาศัยที่ซีเนียร์คอมเพล็กซ์นี้
เป็นจำ�นวนมาก นอกจากสถานทีท่ เ่ี อือ้ ต่อการใช้ชวี ติ ในวัยปลายแล้ว
ยังมีกิจกรรมหลากหลาย มีสังคม และนโยบายที่อนุญาตให้
บุตรหรือญาติเข้ามาพักค้างคืนและร่วมรับประทานอาหารกับ
ผู้สูงอายุที่นี่ ได้ พวกท่านจึงไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง นอกจากนี้
นโยบายประชากรของจีนในอดีตทีอ่ นุญาตให้มบี ตุ รเพียงคนเดียว
ทำ�ให้ขาดแคลนผู้ดูแลในครอบครัว เมื่อผู้สูงอายุไม่ต้องการเป็น
ภาระแก่บุตรที่ต้องทำ�งานและเลี้ยงดูครอบครัว จึงต้องวางแผน
การใช้ชีวิตด้วยตนเอง
aaaaaaaaa
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อนาคตผู้สูงอายุไทย

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณนับถอยหลังที่เริ่มตั้งแต่ 10 ย้อนไปถึง
4-3-2-1 แล้ว แสงพลุเป็นดอกดวงเส้นสายสว่างไสว ก็ปรากฏ
เต็มท้องฟ้า เสียงดังปุงปัง ๆ ประดุจเสียงต้อนรับนาทีแรกของ
ปี ใหม่ ผู้คนเปล่งเสียงไชโยโห่ร้อง เสียงดนตรี บรรเลงเพลง
ต้อนรับปีใหม่กระหึ่มก้อง
เดีย๋ วนี้ เทคโนโลยีการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตก้าวหน้าไปมาก
เราได้เห็นการถ่ายทอดงานฉลองปีใหม่ ไม่เฉพาะจากเมืองและ
สถานที่ต่าง ๆ ในประเทศ หากยังได้เห็นภาพเหตุการณ์ต้อนรับ
ปีใหม่ของประเทศอื่น ๆ ทั่วทั้งโลก
ผมนึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ์ เ มื่ อ เกื อ บ 60 ปี ก่ อ น คนกรุ ง เทพฯ
ฉลองปีใหม่กันที่บ้าน ครัวเรือนที่มี โทรทัศน์ก็อาจเปิดดูวงดนตรี
สุนทราภรณ์แสดงสดทางช่อง 4 บางขุนพรหม เพื่อนฝูงญาติ
พีน่ อ้ งตัง้ วงรับประทานอาหารรอขณะเวลาเปลีย่ นปี คนหนุม่ สาว
ส่ ว นหนึ่ ง ไปฉลองปี ใ หม่ กั น ที่ ส นามหลวง ซึ่ ง มี ม หรสพและ
การแสดง เช่น วงดนตรี ภาพยนตร์ จัดแสดงในบริเวณนัน้ เมื่อถึง
เวลาเทีย่ งคืนก็มกี ารจุดพลุเป็นสัญญาณว่าปีเก่าสิน้ สุดลงแล้วและ
ปีใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ผู้คนไชโยโห่ร้องกันสนุกสนาน
ปีใหม่ครัง้ หนึง่ ผมไปดูหนังรอบเทีย่ งคืนกับเพื่อนที่ “เฉลิมกรุง”
เพียงเพื่อผลาญเวลาให้หมดไป และให้ ได้ชื่อว่ามีกิจกรรมฉลอง
วันขึ้นปีใหม่ไว้คุยอวดเพื่อน ๆ
ในวัยหนุ่ม ผมมักร่วมวงดื่มกินสรวลเสเฮฮาอย่างสนุกสนาน
กับเพื่อน ๆ เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ฉลองปี ใหม่เมื่อเป็นผู้สูงอายุ
ระยะหลัง ๆ เมื่อมีอายุมากขึ้นจนกลายเป็นผู้สูงอายุแล้ว
ผมก็ ให้ความสำ�คัญกับวันขึ้นปีใหม่น้อยลง ผมกลับมีทัศนคติว่า
วันปีใหม่ก็ไม่แตกต่างกับวันอื่น ๆ พระอาทิตย์ขนึ้ ทางทิศตะวันออก
ในตอนเช้ า แล้ ว ก็ ตกทางทิศ ตะวันตกในตอนเย็น วัน ปี ใ หม่
เป็ น เพี ย งวั น เวลาที่ ค นเราสมมุ ติ ขึ้ น ว่ า ได้ เ วี ย นมาบรรจบ
ครบรอบปีอีกครั้ง จากวันสุดท้ายของเดือนธันวาคมเปลี่ยนเป็น
วันแรกของปี คือวันที่ 1 มกราคม

ก็เท่ากับว่าเรามีอายุสูง (แก่) ขึ้นอีกหนึ่งปี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
พ.ศ. 2563 นี้ เพื่อนร่วมงานรุน่ น้องทีศ่ กึ ษาเรื่อง “ศตวรรษิกชนคนร้อยปี” มาด้วยกัน เขียนอวยพรให้ผมมีอายุยืนนานถึงร้อยปี
ผมลังเลว่าจะรับพรนี้อย่างเต็มใจดีหรือไม่ ถ้าพรนี้สัมฤทธิผล
ผมมีอายุยืนถึงร้อยปี แล้วผมโชคดีอย่างที่สุด คือยังมีสุขภาพ
แข็งแรง พอที่จะทำ�กิจวัตรประจำ�วันต่าง ๆ ด้วยตนเอง สมอง
แม้จะหลงลืมเลอะเลือนไปบ้าง แต่ก็ยังไม่ถึงกับเสื่อมจนจำ�อะไร
ไม่ได้ ผมคงได้เห็นสังคมไทยในอีก 28 ปีข้างหน้าที่คงเหลือ
ร่องรอยสังคมไทยในวันนี้ทิ้งไว้ ไม่มากนัก
สังคมไทยวันนี้ต่างจากสังคมไทยในอดีตมากจริง ๆ
ในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ประชากรไทยได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมากมาย ทั้งเรื่องขนาดและโครงสร้าง

เมื่อ 3 ปีก่อน ในคืนสุดท้ายของ พ.ศ. 2558 เหลือเวลาอีก
ไม่กี่ชั่วโมงจะขึ้นปีใหม่ ผมขับรถกลับจากโรงพยาบาลบางปะกง
เมื่อ พ.ศ. 2513 ประเทศไทยมีประชากรราว 34 ล้านคน พ.ศ.
ที่แม่ไปนอนป่วยเป็นคนไข้อยู่ที่นั่น ระหว่างทางผมนึกเห็นภาพ 2563 ประมาณว่าประชากรไทยมีจ�ำ นวน 67-68 ล้านคน เท่ากับว่า
ผู้คนที่กำ�ลังรอจะนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่ปีใหม่กันอยู่
ชัว่ เวลา 50 ปีทผี่ า่ นมานี้ ขนาดประชากรไทยขยายใหญ่ขน้ึ เท่าตัว
แต่การเปลีย่ นแปลงทีน่ า่ ตื่นเต้นคือ โครงสร้างอายุของประชากรไทย
คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายแน่ ๆ เพียงแต่เราไม่รู้ว่าจะตาย เมื่อ พ.ศ. 2513 เราเคยมีประชากรเด็กคิดเป็นสัดส่วนเกือบ
เมื่อไร เมื่อถึงวันขึน้ ปีใหม่ วันทีเ่ ปลีย่ นปีจากปีเก่าเป็นปีใหม่ ย่อม ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด เดี๋ยวนี้ เรามีเด็กอายุต่ำ�กว่า
หมายถึงว่าชีวิตเราสั้นไปอีกปีหนึ่งแล้ว และในทางตรงกันข้าม 15 ปีไม่ถึงร้อยละ 20 ที่น่าตื่นเต้นสุด ๆ คือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
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เพิ่มขึ้นเกือบสิบเท่าตัว จากเมื่อ พ.ศ. 2513 มีเพียง 1.7 ล้านคน ไปให้นานที่สุด จึงอาจดูย้อนแย้งกับสถานการณ์การจ้างงานที่
เดี๋ยวนี้ ประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากถึง 12 ล้านคน หรือคิดเป็น เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ จะมีงานอะไรให้ผู้สูงอายุท�ำ เมื่อ
ร้อยละ 18 ของประชากรทัง้ หมดเท่ากับผูส้ งู อายุเพิม่ จำ�นวนมากขึน้ คนวัยทำ�งานยังว่างงานมากมายอยู่อย่างนี้
7 เท่าตัวในระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา
ส่งเสริมให้คนวัยทำ�งานออมเงินไว้ ใช้ยามชรา แต่คนวัย
นานมาแล้วผมเคยเขียนไว้ ใน “ประชากรและการพัฒนา” ทำ�งานจะเอาเงินที่ ไหนมาออม
ว่า ตัวกำ�หนดสำ�คัญของ “ความแก่” มี 2 ประการคือ “สังขาร”
และ “สังคม” สังขารคือ สมรรถนะของร่างกาย ในสายตาของผม
เมื่อมีอายุสูงขึ้น สมรรถนะในการทำ�งานเพื่อหารายได้ย่อม
ผู้สูงอายุสมัยนี้ดูจะแข็งแรงและมีพลังมากกว่าผู้สูงอายุในอดีต ลดถอยลง รายได้เพื่อยังชีพยามชราเป็นเรื่องสำ�คัญ ที่จะช่วย
ผมยังไม่มีตัวเลขมายืนยัน แต่ก็แน่ใจว่าผู้สูงอายุร่นุ ใหม่ส่วนใหญ่ เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตผู้สูงอายุ นโยบายและ
ดูจะกระชุม่ กระชวยเหมือนคนหนุม่ สาว อาจเป็นเพราะตัวกำ�หนด มาตรการที่จะส่งเสริมให้คนในวัยทำ�งาน ออมเงินไว้ ใช้ยามชรา
อีกตัวหนึ่ง คือ “สังคม” ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังคงแสดง จึงเป็นเรื่องจำ�เป็น โดยเฉพาะคนที่ ไม่มีหลักประกันด้านรายได้
บทบาทในสังคมได้อย่างมั่นใจ เมื่อก่อน คนอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ทางอื่น เช่น บำ�เหน็จบำ�นาญ ของข้าราชการ บำ�นาญชราภาพ
ก็ เ ป็ น คุ ณ ตา คุ ณ ยาย มี ลู ก เต็ ม บ้ า นหลานเต็ ม เมื อ งกั น แล้ ว ของกองทุนประกันสังคม ปัจจุบัน พ.ร.บ. กองทุนการออม
คนอายุ 70-80 ปี ก็เรียกได้ว่า “แก่” มาก ๆ สังคมแต่ก่อนจะ แห่งชาติเป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมการออมให้กับแรงงานที่
มองว่าคนแก่ขนาดนั้นสมควรที่จะอยู่กับบ้าน ไม่น่าจะออกมา อยูน่ อกระบบ แต่ในขณะเดียวกัน รัฐบาลกำ�ลังส่งเสริมให้คนไทย
เดินเล่นชอปปิง้ ชุมนุมรุน่ ขับรถ เดินทางตามลำ�พังในทีส่ าธารณะ ใช้จา่ ยเงินผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศ
เหมือนอย่างผู้สูงอายุสมัยนี้
แล้วคนไทยจะเอาเงินที่ ไหนมาออม
ผู้สูงอายุไทยในอนาคต

ยิง่ น่าเป็นห่วง เมื่อมากกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนไทยสมัยนี้
มีหนีส้ นิ 2 เคยได้ยนิ คนพูดว่า “เงินจะซือ้ ข้าวกินไปวัน ๆ ยังมีไม่พอ
ใน พ.ศ. 2563 จะมีคนไทยทีเ่ กิดใน พ.ศ. 2503 จำ�นวน 9 แสน แล้วจะเอาเงินที่ ไหนไปออม?”
กว่าคนที่มีชีวิตเหลือรอดเป็นผู้สูงอายุในปีนี้ประมาณ 8 แสนคน
ต่อไปอีก 3 ปี คลื่นประชากรลูกใหญ่ หรือที่ผมชอบเรียกว่า
บางครัง้ คิดมากไปแล้วก็เศร้า มองในด้านลบ ระบบเศรษฐกิจ
“สึนามิประชากร” คือ คนที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2506-2526 ซึ่ง ไทยดู จ ะไม่ ช วนให้ ค นรุ่ น ใหม่ มั ธ ยั ส ถ์ อ ดออม คนไทยรู้ ดี ว่ า
เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีเด็กเกิดปีละมากกว่า 1 ล้านคน ก็จะเริ่ม เศรษฐกิจไทยไม่ได้มั่นคงนัก เงินเฟ้อขึ้นทุก ๆ ปี เมื่อ 50 ปีก่อน
เข้าสู่วัยสูงอายุ และอีก 20 ปีข้างหน้า คลื่นยักษ์ประชากรลูกนี้ น้�ำ อัดลมขวดละ 1 บาท เดีย๋ วนีข้ วดละ 10 บาท ราคาเพิม่ ขึน้ 10 เท่า
จะกลายเป็นผู้สูงอายุทั้งหมด คาดประมาณว่าประเทศไทยจะมี ถ้าเงินเฟ้อปีละร้อยละ 4 เงิน 100 บาทจะเหลือค่าเพียง 60 บาท
ผู้สูงอายุมากกว่า 20 ล้านคนใน พ.ศ. 25831
ในอีก 10 ปีข้างหน้า และจะเหลือเพียง 40 บาทในอีก 20 ปี
ข้างหน้า ถ้าคนรุ่นใหม่ออมวันนี้ตั้งแต่ยังทำ�งานอยู่ 100 บาท
ผู้สูงอายุจะอยู่กับใคร
เมื่อแก่ตวั ลง ค่าของเงินเหลือเพียงไม่ถงึ ครึง่ ใครจะอยากไปออม
เมื่อมองไปในอนาคตทีเ่ งินออมจะมีคา่ ลดน้อยถอยลงเช่นนีส้ เู้ อา
เราอาจไม่ต้องเป็นห่วงผู้สูงอายุวัยต้น (60-69 ปี) และ เงินที่หาได้วันนี้ ไปใช้จ่ายหาความสุขให้ตัวเองไม่ดีกว่าหรือ
ผู้สูงอายุวัยกลาง (70-79 ปี) มากนักเพราะส่วนใหญ่น่าจะยังมี
สุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ที่น่าเป็นห่วงคือ
ตั้งใจว่าปีใหม่แล้ว เป็นผู้สูงอายุแล้ว จะคิดและมองโลกใน
ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) ที่มี โอกาสอยู่ในสภาวะต้อง ทางบวก ผมเขียนบทความนี้ ในวันที่สองของปีใหม่ ทำ�ท่าว่าจะ
พึ่งพาคนอื่นสูง ผู้สูงอายุในอนาคตจะมีคนที่อยู่เป็นโสดมากขึ้น มองอนาคตของผู้สูงอายุไทยไปในทางลบมากเกินไปเสียแล้ว
ผูส้ งู อายุวยั ปลายทีเ่ ป็นหญิงจะเป็นหม้ายเพราะสามีตายก่อนมากขึน้ กังวลว่าผู้สูงอายุไทยในอนาคตจะต้องประสบกับความยากจน
ผู้สูงอายุในอนาคตจะมีลูกหลานให้พึ่งพาน้อยลง
จะมีรายได้ ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงชีพ
แต่ ที่ จ ริ ง อนาคตของผู้ สู ง อายุ ไ ทยก็ มี มุ ม บวกให้ เ ห็ น
อยู่บ้าง เช่น การได้รับเบี้ยยังชีพยามชราอย่างถ้วนหน้า
นโยบายเพื่ อ เตรี ย มรองรั บ สั ง คมสู ง วั ย ทุ ก วั น นี้ คื อ หา การได้รับบริการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสุขภาพ
มาตรการยืดเวลาให้ผู้สูงอายุยังคงอยู่ ในกำ�ลังแรงงานให้นาน แห่งชาติ มุมบวกเหล่านี้ก็คงพอประทังให้ผู้สูงอายุไทยใน
ที่สุด ในขณะที่เราส่งเสริมให้บริษัทห้างร้านและอุตสาหกรรม อนาคตมีชีวิตอยู่กันไปได้กระมัง
ต่าง ๆ จ้างงานผู้สูงอายุ แต่ประเทศไทยยุคนี้มีแนวโน้มที่จะ 1สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.). 2562. รายงาน
ใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลและหุ่ น ยนต์ ม าแทนแรงงานมนุ ษ ย์ ม ากขึ้ น การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553–2583 (ฉบับปรับปรุง).
โดยเฉพาะในขณะนี้ เศรษฐกิจของประเทศไทยกำ�ลังมีปัญหา กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด(มหาชน)
ทำ�ให้คนวัยแรงงานถูกเลิกจ้างเป็นจำ�นวนมาก ประกอบกับ 2สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ (สสช.). 2561. การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทำ�ให้ความต้องการ ครัวเรือน พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
aaaaaaaaa
แรงงานคนลดต่ำ�ลง การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังคงทำ�งานอยู่ต่อ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำ�งาน แต่จะมีงานอะไรให้ผู้สูงอายุทำ�
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

น้ำ�ลาย

น้ำ�ลายเป็นของเหลวนอกเซลล์ที่เหนียว ไม่มีสี และสะท้อน
แสง น้ำ�ลายถูกผลิตและขับออกมาโดยต่อมน้�ำ ลายที่อยู่ ในปาก
น้�ำ ลายมนุษย์ประกอบด้วยน้�ำ เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98) นอกนัน้
ประกอบด้วยสารเคมี เมือก เกลือ แร่ธาตุ โปรตีน สารป้องกัน
แบคทีเรีย และเอนไซม์

ภาพจาก: https://www.adelbergpediatricdental.com/fun-facts-aboutsaliva//สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2563

ต่อมน้ำ�ลายจะผลิตน้ำ�ลายอยู่ตลอดเวลา คนทั่วไปจะผลิต
น้ำ�ลายราว 2-6 แก้ว ต่อวัน คนเราจะมีน้ำ�ลายสอในเวลาที่ ได้
กลิ่นอาหารหรือคิดถึงอาหาร ตอนบ่ายเป็นช่วงเวลาที่มีน้ำ�ลาย
มากที่สุด ส่วนเวลานอนหลับจะมีน้ำ�ลายน้อยที่สุด อันมีผลทำ�ให้
จำ�นวนแบคทีเรียในปากเพิ่มมากขึ้น และมีกลิ่นปากในตอนเช้า
ปากของเราจะแห้งในเวลาที่รู้สึกกระวนกระวาย ประหม่า
เครี ย ด หรื อ หวาดกลั ว เนื่ อ งจากในขณะที่ ส มองรั บ รู้ ถึ ง
ความเครียดหรือรูส้ กึ ว่าจะมีอนั ตรายเกิดขึน้ สมองจะส่งสัญญาณ
ไปให้ระบบย่อยอาหารรวมทั้งต่อมน้ำ�ลายให้หยุดทำ�งาน เพื่อจะ
ได้ประหยัดพลังงานไว้ ให้ร่างกายเตรียมพร้อมที่จะ “ต่อสู้หรือ
วิ่งหนี”
น้�ำ ลายทำ�หน้าที่ในขัน้ ต้นของกระบวนการย่อยอาหารคือ น้�ำ
ในน้ำ�ลายทำ�ให้อาหารเปียกนุ่ม เมือกในน้ำ�ลายช่วยให้อาหารที่
ถูกเคี้ยวแล้วไหลจากปากลงสู่กระเพาะได้ง่ายขึ้น และเอนไซม์
ในน้ำ � ลายช่ ว ยแตกย่อยอนุภาคของแป้งและไขมันในอาหาร
นอกจากนี้เอนไซม์ยังทำ�ให้ตุ่มรับรสสามารถรับรู้รสชาติของ
อาหารอีกด้วย คนที่มีน้ำ�ลายน้อยจะไม่รู้รสชาติของอาหารหรือ
ได้แต่รสโลหะในอาหาร
เมือกในน้�ำ ลายจะเคลือบเนือ้ เยื่อในปาก เพื่อป้องกันการบาด
เจ็บในเวลาเคี้ยวอาหารและกลืนอาหาร คนที่มีน้ำ�ลายน้อยมัก
ประสพปัญหาความเจ็บปวดในปาก และอาหารติดในปาก
น้ำ�ลายช่วยป้องกันฟันผุและเหงือกอักเสบด้วยการชะล้าง
เศษอาหาร แบคทีเรีย และเซลล์ที่ตายแล้วออกไปจากปาก เศษ
อาหารตามซอกฟันโดยเฉพาะคาร์ โบไฮเดรต เช่น ข้าวและแป้ง
อันเป็นบ่อเกิดของน้ำ�ตาลอันตรายที่จะทำ�ลายเคลือบฟัน

น้ำ�ลายมีสารเคมีที่ควบคุมปริมาณพีเอช (pH คือ ค่าที่แสดง
ความเป็นกรด-ด่าง) ในปากให้อยู่ในพิสยั ทีเ่ หมาะสม ซึง่ นอกจาก
จะช่วยป้องกันฟันผุแล้ว ยังจะสร้างเกราะป้องกันเคลือบฟันอีก
ด้วย ส่วนสารป้องกันแบคทีเรียในน้ำ�ลายจะช่วยให้บาดแผลใน
ปากหายเร็วขึน้ ช่วยป้องกันเหงือกอักเสบ และทำ�ให้ปากสะอาด
ถึงแม้น้ำ�ลายจะทำ�ให้ปากสะอาดโดยธรรมชาติ เราก็ควร
แปรงฟันอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อสุขอนามัยช่องปาก
น้�ำ ลายช่วยควบคุมปริมาณน้�ำ ในร่างกายให้สมดุล เพราะเมื่อ
น้�ำ ในร่างกายลดลง ปริมาณน้�ำ ลายก็จะลดลงด้วย อันจะส่งผลให้
ปากแห้ง ทำ�ให้เราต้องดื่มน้ำ�
ตัวอย่างของน้�ำ ลายสามารถนำ�ไปวิเคราะห์เพื่อค้นหาร่องรอย
ของการใช้ของมึนเมาและสารเสพติด รวมทัง้ โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
การมีน�้ำ ลายน้อยทำ�ให้ปากแห้ง อันเป็นบ่อเกิดของฟันผุและ
เหงือกอักเสบ ผูส้ งู อายุมแี นวโน้มทีจ่ ะปากแห้ง วิธแี ก้ ไขทีง่ า่ ย คือ
ดื่มน้ำ� เคี้ยวหมากฝรั่งไร้น้ำ�ตาล หรืออมลูกอมไร้น้ำ�ตาล ส่วน
การมีน้ำ�ลายมากไม่เป็นปัญหา นอกจากความรำ�คาญ วิธีแก้ ไข
คือ กลืนน้ำ�ลายลงคอ ไม่ใช่ถุยน้ำ�ลายออก
การถุยน้ำ�ลายคือ การพ่นหรือถ่มน้ำ�ลายออกจากปาก เมื่อ
ปริมาณน้�ำ ลายมีมากขึน้ เรามักจะถุยออก หรือถ้าต้องการกำ�จัด
สารที่ ไม่ตอ้ งการหรือรสที่ ไม่ตอ้ งการในปากออก เราก็จะถุยออก
เช่นกัน การถุยน้ำ�ลายถือว่าไม่สุภาพและเป็นที่ต้องห้ามในสังคม
ในบางประเทศถือว่าผิดกฎหมาย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ทีผ่ ทู้ �ำ ผิด
จะถูกจับกุมและมี โทษปรับ
ส่วนการถุยน้ำ�ลายใส่ผู้อื่นโดยเฉพาะถุยน้ำ�ลายใส่หน้านั้น
คนทั่วโลกถือว่าเป็นสัญญาณของความโกรธ ความเกลียดชัง
การขาดความเคารพหรือการดูถูก
งานวิจัยเกี่ยวกับน้ำ�ลายที่ ได้รับรางวัลอีกโนเบล คือ
สาขาเคมี (2562) มอบให้กบั นักวิจยั ชาวญีป่ นุ่ 5 คน (Shigeru
Watanabe, Mineko Ohnishi, Kaori Imai, Eiji Kawano และ
Seiji Igarashi) ที่ร่วมมือกันคาดประมาณปริมาณน้ำ�ลายที่ผลิต
ขึ้นในแต่ละวันของเด็กอายุ 5 ขวบ
สาขาเคมี (2561) มอบให้กับนักวิจัยโปรตุเกส 3 คน (Paula
Romao, Adilia Alarcao และ Cesar Viana) ที่ร่วมมือกันวัด
ประสิทธิภาพในการทำ�ความสะอาดพื้นของน้ำ�ลายมนุษย์
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่เรียกเสียงหัวเราะก่อน
แล้วจึงได้คิด
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.edu

“ครัวเรือนสามรุ่น” ดีต่อเด็กอย่างไร?

เชื่อว่าคนไทยหลายคนเติบโตมาในบ้านทีม่ ที งั้ พ่อแม่และปูย่ า่
ตายาย เพราะเมืองไทยตัง้ แต่อดีตนิยมอยูก่ นั เป็นครอบครัวขยาย
สำ�หรับคนไทยจึงเป็นเรื่องปกติทจี่ ะพบเห็นบ้านทีม่ รี นุ่ ปูย่ า่ ตายาย
พ่อแม่ และลูกอาศัยอยู่ร่วมกัน นักประชากรเรียกครอบครัวที่มี
คนหลากรุ่นอาศัยอยู่ร่วมกันเช่นนี้ว่า “ครัวเรือนสามรุ่น”

ครัวเรือนสามรุ่นเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่แพร่หลายใน
ประเทศไทย จากรายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558
โดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ปัจจุบนั ครัวเรือนสามรุน่
มีสัดส่วนถึงร้อยละ 34 ของครัวเรือนไทยทั้งหมด ตามด้วย
ครัวเรือนเดี่ยวที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกที่ร้อยละ 27 ดังนั้น
จะเห็นได้ว่า เด็กไทยจำ�นวนมาก ยังคงได้เติบโตแบบใกล้ชิดกับ
ปู่ย่าตายาย
การอยูอ่ าศัยเป็นครัวเรือนสามรุน่ มีขอ้ ดีหลายประการ ไม่วา่
จะเป็นด้านเศรษฐกิจทีส่ ามารถช่วยครอบครัวลดค่าใช้จา่ ยต่อหัว
ได้จากการอยู่ร่วมกัน หรือการมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลดูแล
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปู่ย่าตายายที่มีบทบาทสำ�คัญ
อย่างยิง่ ในการช่วยเลีย้ งหลานในขณะทีพ่ อ่ แม่ตอ้ งออกไปทำ�งาน
นอกบ้าน ซึ่งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและความกังวลให้กับ
พ่อแม่ได้อย่างมาก

อย่างไรก็ตาม การศึกษาทีผ่ า่ นมาไม่พบความชัดเจนว่าการอยู่
อาศัยเป็นครัวเรือนสามรุน่ ส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่น ๆ ของเด็ก
อย่างไร (เช่น ด้านร่างกายและด้านอารมณ์) นอกจากนี้ งานวิจยั
ที่ทบทวนอย่างเป็นระบบนี้ พบว่า การอาศัยในครัวเรือนข้ามรุ่น
(มีรุ่นปู่ย่าตายายกับรุ่นหลานเท่านั้น) มีผลลบต่อพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของเด็ก ซึ่งผลเชิงลบนี้อาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ด้วย
ก็เป็นได้ เพราะครัวเรือนข้ามรุ่นมักมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำ�ให้เด็กใน
ครั ว เรื อ นนั้ น เสี ย เปรี ย บ เช่ น ในสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ค รั ว เรื อ น
ข้ามรุ่นมักเป็นครอบครัวที่ยากจน เป็นแรงงานข้ามชาติ หรือ
เป็นคนกลุ่มน้อย ครอบครัวข้ามรุ่นในงานวิจัยนี้จึงมีปัจจัยอื่น ๆ
ที่ ไม่อาจควบคุมได้หมด
ท้ายที่สุดแล้ว ผู้เขียนคิดว่าจะอาศัยอยู่กับใครก็ ไม่สำ�คัญ
เท่ากับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ไม่ว่าบ้านจะมีทั้งปู่ย่า
ตายาย พ่อแม่ ลุงป้าน้าอา หรือจะมีแค่พ่อหรือแม่คนเดียว ถ้า
หากอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเอาใจใส่ ความเข้าอกเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ย่อมส่งผลดีต่อเด็กและสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวอย่างแน่นอน

นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้นแล้ว การอยูเ่ ป็นครัวเรือนสามรุน่
ยังส่งผลดีต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กอีกด้วย จาก
งานวิจัยที่มีการทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic review)
ผ่านการรวบรวมผลการศึกษาจากทั่วโลกเกี่ยวกับผลของปู่ย่า
ตายายต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก1 พบว่ามีงานศึกษา
อย่างน้อย 6 เรื่องทีช่ ้ีให้เห็นว่าการอาศัยในครัวเรือนสามรุน่ ส่งผลดี
ต่อพัฒนาการด้านทักษะการสื่อสาร ภาษา และผลการเรียน
โดยรวมของเด็ก ตัวอย่างเช่น งานศึกษาในไต้หวัน พบว่านักเรียน
ที่มีปู่ย่าตายายอาศัยในครัวเรือนด้วย มีผลการเรียนดีกว่า2
ในขณะที่งานศึกษาในชิลี พบว่าเด็กในครัวเรือนสามรุ่นมีคลัง
คำ�ศัพท์ที่มากกว่าครัวเรือนประเภทอื่น ๆ3

ภาพจาก: https://sureerat401.wordpress.com/ครอบครัว/

เพราะอะไรการอยู่แบบสามรุ่นถึงส่งผลดีต่อสติปัญญาของ
เด็ก ผู้เขียนคิดว่าการอยู่ร่วมกันแบบสามรุ่นทำ�ให้เด็กมี โอกาส
ได้ยินการสนทนาที่หลากหลายกว่าการอยู่กันเฉพาะพ่อแม่ลูก
ไม่ว่าจะเป็นจากการที่ผู้ ใหญ่คุยกันเอง หรือการที่ปู่ย่าตายาย
คุ ย กั บ หลาน ๆ โดยตรง ทำ � ให้ เ ด็ ก มี โ อกาสได้ ยิ น คำ � ศั พ ท์ ที่
หลากหลายขึ้น นอกจากนี้ ตัวเด็กเองก็ ได้ฝึกสื่อสารกับคน
หลากหลายเช่นกัน อย่างลูกของผู้เขียน เวลาพ่อกับแม่เล่าอะไร
ให้ฟัง ลูกก็ชอบไปเล่าให้ตากับยายฟังต่อ ซึ่งถือเป็นโอกาสใน
การฝึกทักษะการเล่าเรื่องเป็นอย่างดี แถมบางครัง้ ตากับยายก็มี
คำ�ถามถามกลับ ซึง่ ช่วยต่อยอดกระบวนการด้านความคิดอีกด้วย

อ้างอิง
1
Sadruddin, A. F., Ponguta, L. A., Zonderman, A. L., Wiley, K.S.,
Grimshaw, A., & Panter-Brick, C. (2019). How do grandparents
influence child health and development? A systematic review. Social
Science & Medicine, 112476.
2
Pong, S.-L., Chen, V., 2010. Co-resident grandparents and
grandchildren’s academic performance in Taiwan. J. Comp. Fam.
Stud., 41, 111–129.
3
Reynolds, S., Fernald, L.C., Deardorff, J., Behrman, J., 2018. Family
structure and child development in Chile: A longitudinal analysis of
household transitions involving fathers and grandparents. Demogr.
Res., 38, 1777–1814.
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

แนะนำ�It’sหนัNotงสืAbout
อ “เรื่theองของกำ
�ลังใจ…ไม่ใช่จักรยาน”
Bike My Journey Back to Life

หนั ง สื อ แปลเล่ ม นี้ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ ง
“การสร้างกำ�ลังใจ และแรงบันดาลใจ”
แต่งโดย แลนซ์ อาร์มสตรอง และ แซลลี
เจนกิ น ส์ แปลโดย เกริ ก ฤทธิ์ นานา
เป็นหนังสือแปลที่น่าสนใจมากเล่มหนึ่ง
พอเริ่มอ่านแล้วติดใจวางไม่ลง การเล่า
เรื่องสนุก มีชีวิตชีวา นำ�เสนอเรื่องราว
ได้อย่างน่าติดตาม ให้แง่คดิ ดี ๆ มากมาย
หนั ง สื อ กล่ า วถึ ง ชี วิ ต จริ ง ของ แลนซ์
อาร์มสตรอง นักกีฬาจักรยานผู้ยิ่งใหญ่
ระดับโลก ที่กล้า บ้าบิ่น และมุมานะ
ไม่กลัวสิ่งใด แลนซ์เติบโตในครอบครัว
แม่เลีย้ งเดีย่ ว กล่าวได้วา่ แม่เป็นผูส้ อนวิชาชีวติ คนแรกของแลนซ์ ทำ�ให้
เขาได้บทเรียนชีวิต ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้ผ่านพ้นโรคร้ายหรือ
อุปสรรค ด้วยความรักของครอบครัวและเพื่อนที่ดีที่สุด ประกอบกับ
นิสัยที่สู้ ไม่ถอยทำ�ให้เขาท้าทายตัวเองกับผลการตรวจสุขภาพที่พบว่า
เขาเป็นมะเร็ง นิสัยนี้เป็นสิ่งที่แม่ของเขาสอนมาตลอดจนกลายเป็น
จุดเด่นที่สำ�คัญ ทั้งน่าเอาเยี่ยงอย่างและน่ายกย่อง

ประชากรประชุมกัน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.edu

การประชุมวิชาการ
ประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2562

การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ เป็นการประชุม
ด้านประชากรทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจำ�ทุกปี ใน พ.ศ. 2562 นี้ ได้จดั ขึน้
ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์
กรุงเทพฯ มีนกั ประชากรหลากหลายหน่วยงานให้ความสนใจเข้า
ร่วมประชุมเป็นจำ�นวนกว่า 200 คน และมีการนำ�เสนอบทความ
ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตประชากร และ
อนามัยเจริญพันธุ์ จากผู้นำ�เสนอจำ�นวน 17 บทความ
นอกจากนี้แล้วมีปาฐกถามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์
ประจวบเหมาะ เรื่อง “นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรไทยในยุคดิจทิ ลั ” จาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์
ธรรมใจ และเสวนาวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมกับประชากรสามวัย
ในยุคดิจทิ ลั ” จากนักวิชาการภาครัฐ ได้แก่ อาจารย์ นายแพทย์
ดร.สรภพ เกี ย รติ พ งษ์ ส าร จากสำ � นั ก งานสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำ�เนิด
จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
และนักวิชาการภาคเอกชน คุณพิมพ์ชนก วรวัฒนนนท์ จาก
เมื่อได้กลับมาใช้ชวี ติ บนจักรยานอีกครัง้ หลังจากหายจากโรคมะเร็ง SCG มาร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ในประเด็นดังกล่าวอีกด้วย

แล้ ว แลนซ์ ไ ด้ รั บ ชั ย ชนะจากการแข่ ง ขั น จั ก รยานติ ด ต่ อ กั น สองปี
ในรายการ ตูร์ เดอ ฟรองซ์ (การแข่งขันจักรยานทางไกลรอบประเทศ
ฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกจัดขึ้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ในช่วง
เดือนกรกฎาคมของทุกปี เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1903 จนถึงปัจจุบัน)

สิ่งที่แลนซ์ อาร์มสตรอง ได้มอบให้ผู้คนบนโลกนี้ คือ บทเรียน
ที่ ให้กำ�ลังใจเป็นพลังของความหวัง ในการเอาชนะอุปสรรคที่ยากได้
ไม่วา่ จะเป็นมะเร็ง หรือโรคร้ายอื่น ๆ เขายังได้ ใช้ประสบการณ์และความ
สำ�เร็จสร้างสรรค์ประโยชน์ ให้กับสังคม ได้ ก่อตั้ง Lance Armstrong
Foundation และ The Cycle of Hope Cancer Education
Campaign เพื่อให้ความรูแ้ ละทุนวิจยั แก่ผสู้ นใจศึกษาค้นคว้าโรคมะเร็ง
เนื้อหาภายในเล่มล้วนน่าสนใจ ทั้งจุดเริ่มต้นและผลสุดท้าย/ณ จุด
สตาร์ต/ผมไม่เคยทิง้ แม่ไว้หน้าประตู/แย่ลงเป็นลำ�ดับ/สนทนากับมะเร็ง/
คี โม/กิก๊ /ชีวติ ของผูท้ รี่ อดตาย/ตูร์ เดอ ฟรองซ์/กล่องธัญพืช และ ช้�ำ อีก
ครั้งหนึ่ง ลีลาการเขียนใช้คำ�ที่เข้าใจง่าย อ่านเพลิน และสนุกสนาน
ชวนให้ตดิ ตาม มีหลายช่วงหลายตอนทีผ่ อู้ า่ นเห็นคล้อยตามเรื่องทีก่ �ำ ลังเล่า
รู้สึกน่าค้นหา เป็นการสร้างกำ�ลังใจ และทำ�ให้เกิดแรงบันดาลใจอย่าง
มากทีเดียว สะท้อนการเป็นคนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่กำ�ลังเผชิญ จน
กระทัง่ ประสบความสำ�เร็จในการเอาชนะโรคร้าย และชนะในการแข่งขัน
กีฬาที่ตนเองชื่นชอบจนกลายเป็นยอดนักกีฬาที่มีสุขภาพแข็งแกร่งเกิน
ร้อยได้ ผู้อ่านควรหาเล่มฉบับภาษาอังกฤษมาอ่านคู่กับฉบับแปลเล่มนี้
ถือว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าสมเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งของ New
York Times และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศอีกหลายภาษา
ในประเทศญี่ปุ่นหนังสือเล่มนี้ถูกจัดขึ้นชั้น Bestseller ทันที และเป็น
หนังสือที่นักอ่าน นักวิจารณ์ กล่าวถึงว่าเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมที่สุด
เล่มหนึ่ง และช่วยสร้างพลังที่ดีสำ�หรับทุกคน
ติดตามอ่านตัวเล่ม ได้ที่ งานบริการ ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม ม.มหิดล
ที่มา: แลนซ์ อาร์มสตรอง และ แซลลี เจนกินส์. (2546). เรื่องของกำ�ลังใจ...
ไม่ใช่จักรยาน. กรุงเทพฯ : สงวนกิจการพิมพ์.
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เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจยั ประชากร
และสั ง คม สนใจกำ � หนดการเสวนาแต่ ล ะเดื อ น สามารถดู ไ ด้ จ าก
www.ipsr.mahidol.ac.th
ครั้งที่ 1069 “The Research Forum: Publication and International
Funding” รศ.ดร.โธมัส กวาดามูช์, 4 ธ.ค. 62
ครั้งที่ 1070 “Acculturation of Indonesian Migrants in Thailand”
Mr.Zamal Nasution, 4 ธ.ค. 62
ครั้งที่ 1071 “Singapore Decline of Thai Migrant Workers
Communities” Ms.Wimonsiri Hemtanon, 8 ม.ค. 63
ครั้งที่ 1072 “Measuring Population Ageing in Indonesia”
Mr.Nurjaeni, 15 ม.ค. 63
ครั้งที่ 1073 “อำ�นาจของความรู้ภายใต้กระบวนทัศน์รักต่างเพศ ต่อ
การกลัน่ แกล้งกลุม่ คนหลากหลายทางเพศในโลกออนไลน์” นายดิฐพงศ์
ประเสริฐไพฑูรย์, 22 ม.ค. 63
ครั้งที่ 1074 “Academic Field Trip in Chiang Rai & Chiang Mai”
M.A. Students (RH) & Ph.D. Students, 29 ม.ค. 63
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

การเข้าถึงความยุติธรรมในระบบกฎหมายพหุลักษณ์
ของกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ ในประเทศไทย:
ผู้หญิงชาติพันธุ์ม้งและผู้หญิงมาเลย์-มุสลิม

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.edu

จำ�นวนศตวรรษิกชนคนร้อยปีของโลก
ใน พ.ศ. 2563

การเป็นศตวรรษิกชนคนร้อยปี กลายเป็นเรื่องธรรมดามาก
ขึ้นในปัจจุบัน การมีอายุยืนยาวมากขึ้นของประชากรในแต่ละ
หนังสือเล่มนีเ้ ขียนโดย ผศ.ดร. ประเทศทำ�ให้จำ�นวนคนร้อยปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
สุชาดา ทวีสิทธิ์ ซึ่งเขียนถึงการ
เข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมของกลุ่ ม
องค์การสหประชาชาติ (2019) ได้คาดประมาณว่า ใน พ.ศ.
ผู้หญิงชาติพันธุ์ ในประเทศไทย 2563 คนที่มีอายุหนึ่งร้อยปีขึ้นไป หรือศตวรรษิกชนของโลก
โดยใช้มมุ มองสตรีนยิ มทีช่ ี้ ให้เห็น จะเพิม่ ขึน้ เป็นจำ�นวนกว่า 5 แสนคนแล้ว โดยเป็นผูห้ ญิงประมาณ
ถึงความอยุติธรรมทางเพศ ที่มี 4 แสน 5 หมื่นคน ในขณะที่เป็นผู้ชายเพียง 1 แสน 2 หมื่นคน
รากเหง้ามาจากอคติที่ฝังลึกใน เท่านั้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 ต่อ 4 ประเทศที่มีจำ�นวนคนร้อยปี
วัฒนธรรมจารีตทีเ่ ลือกปฏิบตั ติ อ่ มากที่สุด ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำ�นวนคนร้อยปีสูงถึง
ผู้หญิง กลายเป็นบทกำ�กับชีวิต 97,000 คน รองลงมาคือ ประเทศญีป่ นุ่ 79,000 คน และประเทศ
ผู้หญิงตั้งแต่เกิด แต่งงาน ท้อง จีน 75,000 คน
เป็นหม้าย หย่า และตาย เป็นวิถี
สำ�หรับประเทศไทย ข้อมูลจากสำ�นักบริหารการทะเบียนใน
จารีตประเพณีที่ขวางกั้นการเข้าถึงความยุติธรรมของหญิง
ชาติพันธุ์ม้งและมาเลย์-มุสลิม หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าทาง พ.ศ. 2562 พบว่า มีคนร้อยปีจำ�นวน 18,243 คน อย่างไรก็ตาม
ตัวเลขคนร้อยปีของไทยนี้ ยังเป็นที่สงสัยว่ามีความถูกต้องมาก
วิชาการ โดยเฉพาะในการพัฒนาสถานภาพของผู้หญิง
น้อยเพียงใด เมื่อตัวเลขคนร้อยปีในช่วงสิบปีที่ผ่านมา มีความ
ท่านใดสนใจสามารถ download ทางเว็บไซต์: http://www. กระเพื่อมขึน้ ๆ ลง ๆ การศึกษาความถูกต้องของข้อมูลคนร้อยปี
ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report- จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะทำ�การศึกษาต่อไป
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ครอบครัวอบอุ่น ไม่ ได้ขึ้นกับจำ�นวนคนที่อยู่ แต่คือความเข้าใจ
จากการสำ � รวจของสถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พบว่ า ครอบครั ว คนทำ � งานองค์ ก รใน
ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีครอบครัวอบอุ่นภาพรวมอยู่ที่ 68.7
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) ภายใต้ 4 องค์ประกอบ
คือ ความอบอุน่ ความสงบสุข ความเข้มแข็ง และความพอเพียง
เป็ น ที่ น่ า สั ง เกตว่ า ครอบครั ว คนทำ � งานในองค์ ก รเป็ น
ครอบครัวที่มีความสงบสุขอยู่ ในระดับมาก (76.7 คะแนน) และ
มีคะแนนความอบอุ่นเท่ากับ 72.2 คะแนน สะท้อนว่า ครอบครัว
ยังคงเป็นแหล่งช่วยเหลือเยียวยาเมื่อสมาชิกในครอบครัวคนใด
คนหนึง่ ได้รบั ความทุกข์ ความเดือดร้อน หรือประสบปัญหาต่าง ๆ
คนในครอบครัวจะคอยอยู่เคียงข้างและดูแลให้กำ�ลังใจเพื่อให้
ผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายไปได้ด้วยดี ส่วนองค์ประกอบความ
พอเพียงและความเข้มเข็ง (64.9 และ 60.0 คะแนน ตามลำ�ดับ)
ยังคงต้องได้รับการส่งเสริม

ดัชนีครอบครัวอบอุน่
ของคนทำ�งานองค์กรในประเทศไทย
(ภาพรวม) อยู่ที่ 68.7
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ที่มา : การสำ�รวจของโครงการการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำ�งานองค์กร พ.ศ. 2562

11/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 v กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

ข่าวสถาบันฯ
18 พ.ย. 62 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ และคณะ ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจาก
มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานด้านการวิจยั และการนำ�สถิตไิ ปประยุกต์ ใช้ c 18 พ.ย. 62
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ นำ�เสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านสุขภาพของ
ประชากรข้ามชาติ ประจำ�ปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ
c 19 พ.ย. 62 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ และคณะ ต้อนรับ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ติดตามผลการดำ�เนินงาน
ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2563 รูป 1 c 25 พ.ย. 62
ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ ต้อนรับ อ.ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย และคณะ สาธิตระบบการลงทะเบียนใหม่
(E-Registration) ของบัณฑิตวิทยาลัย c 25 พ.ย. 62 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ รศ.ดร.สุรยี พ์ ร
พันพึง่ และ ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ ต้อนรับ Prof.Dr.Abdul Wahed Wasiq อธิการบดี
มหาวิทยาลัยกันดาฮาร์ อัฟกานิสถาน ร่วมประชุมสร้างเครือข่าย c 26 พ.ย. 62
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล นายกสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม และคณะ
จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อแนวทางการเก็บข้อมูลผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ณ สถาบันฯ c 26 พ.ย. 62 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ และคณะ มอบทุนและอุปกรณ์
การศึกษาให้แก่นักเรียนในอำ�เภอพุทธมณฑล เนื่องในวาระครบรอบ 48 ปี สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม c 29 พ.ย. 62 และ 13-14 ธ.ค. 62 สถาบันฯ มอบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์สำ�นักงานให้แก่ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และมอบ
เอกสารเพื่อทำ�ลายให้แก่ศูนย์บริการทำ�ลายเอกสาร บริษัทเอเชียกรีนคอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด รูป 2 c 2-3 ธ.ค. 62 ผศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ร่วมประชุมและนำ�เสนอผลงาน
ในการประชุม International Conference on Resources and Human Mobility
ณ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล c 5-6 ธ.ค. 62 ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ร่วมประชุม
และนำ�เสนอผลงานในการประชุมXI International Scientific and Practical Forum
ณ สหพันธรัฐรัสเซีย c 5-8 ธ.ค. 62 รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์
และ Assoc.Prof.Dr.Rosalia Sciortino ร่วมประชุม The Second Pre-Institute
Meeting of the CHCI Global Humanities Institute 2020 ณ มาเลเซีย c 9 ธ.ค. 62
สถาบันฯ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล ณ ม.มหิดล c 11 ธ.ค. 62 รศ.ดร.รศรินทร์
เกรย์ และคณะ ต้อนรับ Dr.Obuchi และคณะ จาก Tokyo Metropolitan Institute
of Gerontology (TMIG) และ Japan International Cooperation Agency (JICA)
ญี่ปุ่น c 16-20 ธ.ค. 62 อ.ดร.สรัญญา สุจริตพงศ์ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และ
Asst.Prof.Dr.Marc Voelker นำ�คณะนักศึกษาสถาบันฯ ศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่
และ จ.เชียงราย c 25 ธ.ค. 62 สถาบันฯ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
ณ สถาบันฯ c 25 ธ.ค. 62 สถาบันฯ ต้อนรับ ศ.คลินกิ เกียรติคณ
ุ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการสภา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าเยี่ยมส่วนงาน รูป 3 c 10 ม.ค. 63 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ ต้อนรับ
นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ จากสำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ (IHPP) ให้ความเห็นเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาสถาบันฯ รูป 4

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับโลก
ทีส่ รรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

c

ช่วยกันประหยัด

รูป 1

รูป 2

รูป 3

รูป 4

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

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536
ปณจ.พุทธมณฑล
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