
	 ภายหลังการระบาดของโรค	COVID-19	ตั้งแต่ช่วงปลายปี	2562	

เป็นตน้มา	ทำาให้บรรดาประเทศตา่งๆ	ทัว่โลกระงับการเดนิทางระหวา่ง 

ประเทศ	 หรือออกมาตรการจำากัดการเดินทางข้ามพรมแดน	 เพื่อ

ลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคดังกล่าวตั้งแต่ช่วงต้นปี	 2563 

เป็นต้นมา	 จนถึงเดือนมิถุนายน	 2563	 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดไป 

ทั่วโลก	 มีประเทศและดินแดนต่างๆ	 พากันปิดประเทศเพื่อป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรค	 COVID-19	 ถึงกว่า	 200	 ประเทศ/ดินแดน	

ทำาให้นักท่องเที่ยวและผู้ย้ายถิ่นที่กำาลังเดินทางข้ามแดน	หรือเดินทาง

ผ่านจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง	ติดค้างอยู่ในดินแดนต่างๆ 

จำานวนมาก	 นอกจากน้ี	 การล็อกดาวน์ในหลายประเทศทำาให้ธุรกิจ 

ต้องปิดกิจการลงจำานวนมากและยุติการจ้างงาน	 แต่แรงงานข้ามชาติ 

ที่ว่างงานจำานวนมากไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางหรือ

ภูมิลำาเนาของตนได้	ทำาให้ประสบความยากลำาบาก	และอยู่ในภาวะสุ่มเส่ียง 

จากโรคระบาด	ประเทศไทยเองก็เชน่กันทีม่ผู้ียา้ยถ่ินหลายกลุม่ที่ไดร้บั

ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการปิดประเทศอันเนื่องมาจากการระบาด

ของโรค	COVID-19

 ผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว

	 เมื่อการปิดประเทศลากยาวออกไปนับตั้งแต่เดือนมีนาคม	 2563 

จนถึงปัจจุบัน	 สถานการณ์ดังกล่าวทำาให้ผู้ย้ายถ่ินจำานวนไม่น้อย 

ในไทยมีปัญหาเรื่องเอกสารเดินทาง	 ตลอดจนใบอนุญาตทำางานและ 

วีซ่าหมดอายุลง	 โดยนักท่องเที่ยวหลายรายกลายเป็นผู้อยู่เกินวีซ่า	

(visa	 overstayers)	 จนกลายเป็นผู้ย้ายถ่ินฐานที่ไม่ปกติ	 (irregular	

migrants)	 กลุ่มคนดังกล่าวต้องประสบปัญหาหลายประการจาก

มาตรการลอ็กดาวน์และมาตรการระงับการเดนิทางขา้มแดน	จนนำาไป

สู่ปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพ	รายได้	สุขภาพและปัญหาครอบครัว 

เน่ืองจากไม่สามารถกลับประเทศต้นทางของตนเองหรือเดินทาง 

ต่อไปยังจุดหมายอื่นได้	หรือหากทำาได้ ในบางกรณี	ก็มีต้นทุนค่าใช้จ่าย 

ท่ีสูงมาก	เนื่องจากราคาต๋ัวเครื่องบินท่ีแพงผิดปกติจากการระงับเท่ียวบิน 

ของสายการบินต่างๆ	 และอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัวเมื่อ 

เดินทางข้ามแดน	 นักท่องเที่ยวบางส่วนจึงตกระกำาลำาบากกลายเป็น 

คนเรร่อ่น	ดงัเชน่กลุม่นักทอ่งเทีย่วรัสเซยีทีภู่เก็ตซึง่เงินหมดจนตอ้งไป

พกัทีเ่มรขุองวดัไมข้าว	ไมม่ไีฟฟา้	ไมม่น้ีำาใช	้ตอ้งทานบะหมีก่ึ่งสำาเรจ็รูป

ประทงัชวีติ
1
	แตบ่างสว่นก็เลอืกทีจ่ะลกัลอบขา้มพรมแดนเพื่อกลบัไปยงั

ภูมิลำาเนาของตน	โดยหลีกเลี่ยงการกักตัว	ดังเช่นชาวไทยในมาเลเซีย 

ที่พยายามกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ	เป็นต้น

 ผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติ

	 เมื่อไทยประกาศจะลอ็กดาวน์กรุงเทพฯ	และปดิประเทศ	ชว่งเดือน

มีนาคม	 2563	 แรงงานข้ามชาติจำานวนหลายแสนคนได้เดินทางกลับ

ประเทศของตน	ประกอบด้วยแรงงานชาวลาวประมาณ	120,000	คน 

แรงงานพม่า	 100,000	 คน	 และแรงงานกัมพูชากว่า	 90,000	 คน
2
  

แต่หากรวมแรงงานที่ข้ามพรมแดนธรรมชาติโดยไม่ผ่านด่านชายแดน
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ด้วยแล้ว	 น่าจะมากกว่าน้ี ไม่น้อย	 แต่ก็มีแรงงานข้ามชาติจำานวนมาก

ที่ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้	 เนื่องจากมีการระงับการเดินทางข้าม

จังหวัด	

	 ทั้งน้ี	 ILO	 (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ)	 ประเมินว่าจนถึง

เดือนกรกฎาคม	 2563	 มีแรงงานข้ามชาติในไทยตกงานจำานวนกว่า	

700,000	คน	โดยสว่นใหญเ่ปน็แรงงานในธุรกิจทอ่งเทีย่ว	ก่อสร้างและ

ภาคบริการ	 แรงงานข้ามชาติจำานวนมากประสบปัญหาในเรื่องต่างๆ	

อาทิ	 ไม่ได้รับค่าจ้าง	 ถูกเลิกสัญญาจ้าง	 และการถูกเอารัดเอาเปรียบ

จากนายจ้าง
3
	ยิ่งถ้าเป็นแรงงานในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ	เช่น 

แรงงานตามบ้าน	 แรงงานภาคเกษตรและแรงงานประมง	 ก็มักอยู่ 

นอกระบบประกันสังคมและอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงทางด้านสุขภาวะด้วย

 ผลกระทบต่อผู้ลี้ภัย

	 สำาหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดประเทศของ

รัฐต่างๆ	 เนื่องจากไม่มีประเทศไหนอยากช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาจเป็น

พาหะของโรค	 COVID-19	 โดยหลายประเทศได้เพิ่มการลาดตระเวน 

เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย	 เช่น	 มาเลเซียและไทย 

ได้กวดขันจับกุมผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายและผลักดันผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา 

มใิห้ขึน้ฝ่ัง	เนื่องจากความกังวลตอ่โรคระบาด	ทำาให้ผู้ลีภั้ยทางเรือตอ้ง

เดินทางเข้าไปยังน่านน้ำาอินโดนีเซียและเผชิญชะตากรรมที่ไม่แน่นอน

ต่อไป	 แม้ว่ามาตรา	 16	 ของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

จะให้หลักประกันเรื่องสิทธิในการแสวงหาการพักพิง	 แต่กลุ่มประเทศ 

อาเซียนเองกลับไม่มีการกำาหนดนโยบายร่วมกันในเรื่องผู้แสวงหาการ

พกัพงิ	โดยเฉพาะภายหลงัสถานการณก์ารระบาดของโรค	COVID-19 

ในทางกลบักัน	การปดิประเทศ	ทำาให้ผู้ลีภั้ยทีต่อ้งการเดนิทางออกนอก

ประเทศก็ทำาได้ยาก	เนื่องจากการจำากัดการเดินทางทั้งในประเทศและ

การเดินทางข้ามพรมแดน	 ทำาให้จำานวนผู้ลี้ภัยลดลงด้วยเช่นกัน	 โดย

เฉพาะผู้ลี้ภัยทางเรือจากเมียนมาและบังกลาเทศ
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ที่มา:	https://www.newindianexpress.com/nation/2020/may/01/systemic- 

	 exclusion-to-blame-for-migrants-plight-2137731.html

ภาพผู้ย้ายถิ่นที่ถูกปิดกั้นมิให้เคลื่อนย้ายข้ามเมือง/พรมแดน



 ผลกระทบของ	 COVID-19	 ต่อผู้ลี้ภัยยังมาในลักษณะทางอ้อม

อีกด้วย	 โดยแรงงานข้ามชาติในไทยบางส่วนที่ถูกออกจากงานได้ไป

ปกัหลกัแถบจังหวดัชายแดน	หรือแมแ้ต่เขา้สูค่า่ยพกัพงิชัว่คราวแถบ

ชายแดนตะวันตกของไทย	เนื่องจากเคยอาศัยอยู่ที่นั่นมาก่อน	ทำาให้

ทรพัยากรและความชว่ยเหลอืจากองคก์รระหวา่งประเทศและองคก์ร

เอกชน	(NGOs)	ที่จัดสรรให้กับผู้แสวงหาการพักพิงจำานวนราวหนึ่ง

แสนคนไม่เพียงพอ	โดยเฉพาะอาหารกับเวชภัณฑ์ซึ่งมีงบประมาณที่

จะจัดสรรทรัพยากรดังกล่าวได้เพียงร้อยละ	 40	 ของความต้องการ

เท่านั้น
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 มาตรการของรัฐบาลไทย

	 ทางการไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องการย้ายถ่ินในหลาย

ลักษณะ	 สำาหรับชาวไทยที่ตกค้างในต่างประเทศก็ได้จัดเครื่องบิน

พาณิชย์พิเศษเพื่อนำาชาวไทยจากที่ต่างๆ	 กลับประเทศ	 วันละหลาย

ร้อยคน	จนถึงกลางเดือนกันยายน	2563	มีสถิติคนไทยเดินทางกลับ

ประเทศจำานวนรวมสะสม	49,696	คน
5
	โดยผู้ที่เดินทางกลับประเทศ

ตอ้งผ่านการคดักรองโรคก่อนกลบัและตอ้งเขา้กักตวัเปน็เวลา	14	วนั	

ด้วย	

	 สำาหรับชาวต่างชาติที่ตกค้างในไทย	 เช่น	 นักท่องเที่ยว	 ได้มี

การผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาพำานักในประเทศเป็นคราวๆ	 ไป	 โดย

พจิารณาตามความจำาเปน็ของแต่ละราย	โดยประเมนิวา่ภายหลงัการ

ประกาศปิดประเทศ	 มีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติประเภทคนอยู่

ชั่วคราวที่ติดค้างอยู่ในไทยจำานวนหลายแสนคน	 ล่าสุดทางการไทย

กำาหนดให้ชาวต่างชาติต้องมายื่นขอต่อวีซ่าเป็นระยะเวลาครั้งละไม่

เกิน	60	วัน	โดยต้องยื่นภายใน	31	ตุลาคม	2563	และจะมีผลตั้งแต่	

1	พฤศจิกายน	2563	เป็นต้นไป
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	 สำาหรบักลุม่แรงงานขา้มชาต	ิทางการไทยไดต้อ่อายใุห้กับแรงงาน

ข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านออกไปเช่นกัน	 เพื่อแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานในประเทศ	 แต่สำาหรับผู้ที่ถือใบผ่านแดนที่หมด
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	 หน่ึงในสิ่งที่ต้องทำาเมื่อมาเยือนแอฟริกาใต้	 คือ	 ออกตามหา 

สตัว์ใหญ	่“Big	Five”	ไดแ้ก่	ชา้ง	แรด	สงิโต	เสอืดาว	และควายปา่	

ซึง่ตอ้งน่ังรถออกไป	2	ชัว่โมง	30	นาท	ียงัอทุยานเอกชน	Inverdorn 

Game	 Reserve	 ขนาดกว่า	 10,000	 เอเคอร์	 ก่อนจะขึ้นรถจ๊ีป 

ไปตามหา	“บ๊ิก	ไฟว์”	มีการช้ีแจงกฎเพื่อความปลอดภัย	เช่น	ห้ามลง 

จากรถ	 ห้ามยื่นแขนขาออกจากตัวรถ	 และให้ปิดสัญญาณ	 GPS	 

ทีอ่ปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกส	์เพื่อปอ้งกันไม่ให้อาชญากรรูต้ำาแหน่งของ

สัตว์ในอุทยานและอาจจะมาล่าสัตว์ไปขายได้	 สัตว์ป่ากระจายตัว

อยู่ในอุทยานโดยไม่ได้ถูกขังกรง	มีเพียงรั้วที่กั้นบริเวณกว้างขวาง

ไว้สำาหรับสัตว์ที่เป็นนักล่าอย่างเสือและสิงโตเท่าน้ัน	 เราใช้เวลา

นั่งรถจี๊ป	2-3	ชั่วโมง	ลัดเลาะไปตามทุ่งหญ้าและพุ่มไม้จนพบสัตว์

ใหญเ่กือบทกุชนิด	ยกเวน้	แรด	แต่ก็ได้พบฝูงมา้ลายและยรีาฟ	ไกด์

ของเราขีเ้ลน่	จึงมกัตัง้ใจขบัรถไปลงบอ่โคลนพาให้ โคลนกระเดน็มา

เปื้อนเปรอะเสื้อผ้าและหน้าตาเต็มไปหมด

	 ฉันยังได้มีโอกาสดำาน้ำาที่แอฟริกาใต้	 น้ำาจะเย็นกว่าที่อื่นที่ฉัน

เคยไป	 ฉันใส่เว็ทสูทที่มีความหนากว่าปกติที่ฉันเคยใส่จนงอแขน 

ไม่ได้	 และยังมีเว็ทสูทแขนกุดทับอีกชั้นพร้อมหมวกคลุมศีรษะ	 

เรานั่งเรือยางวนผ่านน้ำาวนแบบเครื่องซักผ้า	ทำาฉันและเพื่อนร่วม

ดำาน้ำาอีก	 2-3	 คนเวียนหัวจนต้องอาเจียน	 เราต้องรีบใส่อุปกรณ์

ดำาน้ำากันอย่างทุลักทุเล	 เมื่อไดฟ์ลีด	 (dive	 leader)	 ให้สัญญาณ	

ทุกคนก็ลงน้ำา	น้ำาเย็นยะเยือก	ฉันพยายามทำาให้ตัวจม	แต่นั่นเป็น 

เร่ืองที่ยากมากเพราะเว็ทสูทหนาที่ฉันใส่อยู่มันทำาให้ฉันลอย!	 

ฉันคิดว่าศีรษะฉันพ้นผิวน้ำาลงไปได้สักฟุตหน่ึง	 ฉันก็เริ่มมองอะไร

ไม่เห็น	 ฉันพยายามเคลียร์หน้ากากอย่างทุลักทุเลเพราะงอแขนไม่ได้	 

แต่ก็ยังมองเห็นได้ไม่ชัด	ฉันเร่ิมรู้สึกกังวล	จึงส่งสัญญาณบอกบัดด้ีว่า 

ฉันไม่โอเคและจะขึ้นจากน้ำา	 ไม่นานนักดำาน้ำาทั้งหมดก็ขึ้นจากน้ำา

มาเช่นกัน	 เพราะไดฟ์ลีดไม่สามารถนำาทางได้เนื่องจากน้ำาขุ่นมาก	

การดำาน้ำาคร้ังน้ี ไม่ประสบความสำาเร็จเพราะสภาพอากาศไมเ่ปน็ใจ 

ทำาให้การมองเห็นใต้น้ำาแย่มาก	 ถึงอย่างน้ัน	 การดำาน้ำาในน้ำาเย็น	

14	 องศาเซลเซียสเป็นเวลา	 2-3	 นาทีที่ระดับความลึก	 1	 ฟุต 

ของฉันก็สนุกมาก

	 การผจญภัยที่เคปทาวน์จบลง	รู้ตัวอีกทีฉันก็หลงรักที่นี่ซะแล้ว

ภาพสิงโตคู่หนึ่งกำาลังนอนขี้เกียจอยู่ใต้ร่มไม้ โดยมีนักท่องเที่ยวกำาลังมองดูอยู่

เคปทาวน์ : ตามหา “Big Five” กับประสบการณ์ดำาน้ำา 14 องศาเซลเซียส

รีนา ต๊ะดี
reena.tad@mahidol.ac.th

ประชากรท่องโลก

aaaaaaaaa

อายุ	ให้เดินทางกลับประเทศต้นทาง	สำาหรับแรงงานประมง	ได้มีการ

ลงทะเบียนรอบใหม่	2	ช่วงคือช่วงเดือน	พฤษภาคม-มิถุนายน	2563	

และช่วงเดือน	กรกฎาคม-กันยายน	2563
7
	ต่อมาในช่วงปลายเดือน

กรกฎาคม	2563	ทางการไทยได้เห็นชอบให้มีการนำาเข้าแรงงานข้าม

ชาติจากลาว	เมียนมา	และกัมพูชา	2	กลุ่ม	ได้แก่	แรงงานข้ามชาติ

ที่มีใบอนุญาตทำางานและมีวีซ่าทำางาน	 แต่ยังไม่ได้กลับเข้ามา	 และ

แรงงานข้ามชาติที่ยังไม่มีใบอนุญาตทำางานและวีซ่า	ที่นายจ้างได้ยื่น

หนังสือแสดงความต้องการ	 (demand	 letter)	 ไปที่ประเทศต้นทาง

แล้ว	 ให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้	 โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่	

ศบค.	กำาหนด
8
 

	 นอกจากน้ี	 ได้มีการผ่อนผันให้ชาวต่างชาติบางกลุ่มสามารถเดินทาง

เข้าประเทศได้	 โดยต้องผ่านการกักตัว	 14	 วัน	 เช่น	 นักกีฬาต่างชาติ	 

นักบนิและลกูเรอืบริษัทการบนิไทย	ผู้ทีถื่อวซีา่ประเภทคนอยูช่ัว่คราว

ประเภทต่างๆ	ผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวสำาหรับกลุ่มพำานักระยะยาว	(long	

stay)	ผู้ถือบตัร	APEC	Card	โดยจะเลอืกประเทศทีเ่สีย่งน้อย	เปน็ตน้
9
 

และในเดอืนตลุาคม	2563	ไดอ้นุมตักิารออกวซีา่นักทอ่งเทีย่วประเภท

พิเศษ	หรือ	Special	Tourist	VISA	(STV)	เพื่อเตรียมเปิดประเทศ

รับนักท่องเท่ียวให้มากข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 ระหว่างท่ีรอการค้นพบ 

วัคซีน	ซึ่งจะทำาให้นโยบายการเข้าเมืองของไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ในอนาคต	ตามขอ้เรยีกร้องของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วทีก่ำาลงัประสบ

ปัญหาวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่จนต้องปิดกิจการไปเป็นจำานวนมาก

1
	ข่าวภูเก็ต	4	เม.ย.	2563
2	
ILO.	 2020.	 COVID-19:	 Impact	 on	Migrant	Workers	 and	Country	 Response	 in 

	 Thailand.	Bangkok:	ILO	Office	for	Thailand,	Cambodia	and	Lao	PDR
3	
Ibid

4
	S.	Nanthini.	2020.	In	Limbo	in	ASEAN:	Pandemic	and	Irregular	Migration.	RSIS 

	 Commentary,	No.	131-25	June	2020
5
	สืบค้นจาก	www.immigration.go.th	วันที่	15	มิ.ย.	2563	
6
	Ibid

7 
ILO,	op.cit.

8
	สืบค้นจาก	https://www.tcijthai.com/news/2020/26/scoop/10722	วันที่	15	พ.ย.	2563
9
	ผู้จัดการออนไลน์	28	ก.ย.	2563

ที่มา:	รีนา	ต๊ะดี



ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำา	 ชนต่างผิว	 สภาวะเศรษฐกิจจาก

เหตุการณ์ โควิด-19	 รวมทั้งการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศทีข่ัว้อำานาจกำาลงัเปลีย่นทศิ	โจ	ไบเดน็	วา่ทีป่ระธานาธิบดี

คนที	่46	ปราศรััยเมื่อผลการเลอืกตัง้ชดัเจนได้ ให้คำามัน่สญัญาวา่

ในฐานะประธานาธิบดี	เขาจะไม่แบ่งแยก	แต่จะทำาให้สหรัฐเป็น

หน่ึงเดยีว	จะไมม่รีฐัแดงหรอืรฐัน้ำาเงิน	แตจ่ะมเีพยีงสหรัฐอเมริกา

เท่าน้ัน	 ประชาคมโลกกำาลังประเมินทิศทางลมของอเมริกาโดย

เฉพาะนโยบายการค้าระหว่างประเทศ	 รวมทั้งนโยบายเพื่อ

สันติภาพโลกท่ีคุกรุ่นอยู่ในประเทศต่างๆ	 ด้วยสาเหตุท่ีหลากหลาย 

และซับซ้อน

 ในระยะ 2-3 เดือน ที่ผ่านมาน้ี ไม่ใช่แต่เฉพาะกมลา 

แฮร์ริส เท่าน้ัน	 ที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกต้ังระดับประเทศ 

การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ก็น่าสนใจเช่นกัน	 

จาร์ซินดาร์	อาร์เดิร์น	 (Jacinda	Ardern)	นายกรัฐมนตรีหญิง 

ได้รับเลือกเป็นสมัยท่ีสอง	โดยคร้ังแรกในปี	2017	เมื่ออายุ	37	ปี	 

อันนับเป็นผู้นำาประเทศที่อายุน้อยที่สุดของโลก	 ผลงานในสมัย 

ที่หน่ึงน้ันโดดเด่นจนได้รับการเลือกต้ังกลับมารอบที่สอง	 

ก็เปน็การพสิจูน์ความสามารถของเธอชดัเจนแลว้	และยิง่กวา่น้ัน	

การตัดสินใจเลือก	Nanaia	Mahuta	ให้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรี

วา่การตา่งประเทศและการคา้	เมื่อเดอืนตลุาคม	ทีผ่่านมา	ก็เปน็

คร้ังแรกอกีเชน่กัน	สำาหรบันักการเมอืงผู้หญงิเชือ้สายชนพืน้เมอืง 

เผ่าเมารี	ผู้ท่ีอุทิศตนให้กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเสมอภาค 

สำาหรับชนเผ่าเมารีที่มีจำานวนประชากรเพียงร้อยละ	 15
1
	 ของ

ประชากรทั้งประเทศ	 (ประมาณ	4.2	ล้านคน)	 เปรียบเทียบกับ 

ประชากรเชื้อสายยุโรป	 ที่มีถึงร้อยละ	 74	 (ส่วนประชากร 

เชื้อสายเอเชียมีร้อยละ	11)

	 Nanaia	Mahuta	ไดอ้ยู่ใน

สนามการเมอืงกวา่	20	ป	ีโดยทำา

หน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

สังกัดพรรคแรงงานตั้งแต่ปี	

1996	 และเคยเป็นรัฐมนตรี

ว่าการ	Maori	 Development 

and	 Local	 Government	 

อีกด้วย	 ภารกิจใหม่ที่ท้าทาย

ในตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ 

ต่างประเทศและการค้า	 คือ

การวางนโยบายด้านเศรษฐกิจ 

ให้กลับสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุด 

ทั้งในและนอกประเทศ	 ที่ ได้

รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคโควิด-19	 เพื่อแสดง

จุดยืนที่เป็นภาพลักษณ์ของเธอ	

สุนทรพจน์อย่างเป็นทางการเมื่อเข้ารับตำาแหน่งคือ	จะทำาหน้าที่

ให้ดีที่สุดบนพื้นฐานความสามารถที่เป็นตัวตนของเธอ	 ไม่ใช่ทำา

ตามที่ทุกคนคาดหวัง	 และจะคงความสำาคัญเร่ืองการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับชุมชนสำาหรับชนดั้งเดิมเผ่าเมารีเช่นเดิม

	 ผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นไปตามที่

ประชาคมโลกคาดหวัง	 โจ	 ไบเด็น	 (Joe	 Biden)	 อายุ	 78	 ปี	 

ชนะการเลือกตั้งแบบลอยลำา	 แต่ที่สำาคัญกว่าน้ันคือ	 เขาเลือก 

กมลา	แฮร์ริส	(Kamala	Harris)	เป็นรองประธานาธิบดี	นับเป็น 

ครัง้แรกของอเมริกาทีม่ผู้ีหญงิดำารงตำาแหน่งระดบัสงูเพื่อบริหาร

ประเทศ	 มารู้จักหญิงแกร่งว่ามีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรที่ ได้รับ

การยอมรับจากพรรคเดโมแคร็ตกับภารกิจที่สำาคัญครั้งนี้

	 กมลา	แฮร์ริส	 เกิดที่รัฐแคลิฟอร์เนีย	 เมื่อวันที่	 20	ตุลาคม	

1964	 แม่ของกมลาย้ายถ่ินจากอินเดีย	 ไปอยู่สหรัฐฯ	 เมื่อปี	 

1958	 จบการศึกษาปริญญาโทด้านโภชนาการและต่อมไร้ท่อ	 

ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	 และทำางานเป็นนักวิจัยด้านโรค

มะเร็งเต้านม	ที่	Lawrence	Berkeley	National	Laboratory		

ส่วนพ่อน้ันเป็นผู้ย้ายถ่ินจากจาไมกา	 และเป็นอาจารย์ที่

มหาวิทยาลัย	 Standford	 เมื่อกมลาสำาเร็จการศึกษาจาก	

Hastings	 College,	 Howard	 University	 สาขารัฐศาสตร์	 

ได้ทำางานด้านกฎหมายท่ีบ้านเกิด	 เส้นทางการเมืองของกมลาน้ัน 

ไม่ธรรมดา	 ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในนามพรรคเดโมแคร็ต 

ในปี	2016	เป็นสตรีคนแรกที่พ่อแม่ไม่ใช่อเมริกันชน	ที่ได้ดำารง

ตำาแหน่งน้ี	 ต่อมาในช่วงปี	 2011-2017	 ได้รับการแต่งตั้งเป็น

อัยการสูงสุดของรัฐ

	 ผลงานด้านความยุติธรรมของกมลาคือความพยายามที่จะ

แก้ไขการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 

การกำาหนดแรงงานขัน้ต่ำา	สทิธิสตรวีา่ดว้ยการอนามยัเจรญิพนัธ์ุ	 

กฎหมายการสมรสเพศเดียวกัน	 กฎหมายบุคคลเข้าเมืองและ 

การแก้ ไขข้อบังคับบางมาตราเพื่อความยุติธรรม	 เธอเขียน

หนังสือร่วมกับ	Joan	O’C.	Hamilton	เรื่อง	Smart	on	Crime  

ตีพิมพ์เมื่อปี	 2009	 กมลาต้องเผชิญกับการเรียกร้องจาก

ประชาคมอย่างหนักที่ออกมาเคลื่อนไหวน้อยเกินไปในฐานะ

ตำาแหน่งอยัการสงูสดุ	สำาหรบัเหตกุารณเ์จ้าหน้าทีต่ำารวจกระทำา 

การเกินกว่าเหตุขณะเข้าจับกุม	 George	 Floyd	 ชายผิวสี	 

เมื่อเดือนพฤษภาคม	 2020	 ด้วยการใช้เข่ากดคอจนขาดใจตาย	

คำาพดูสดุทา้ยของเขาก่อนเสยีชวีติคอื	“แม่ครบัผมหายใจไมอ่อก”

	 เวลา	 4	 ปี	 ข้างหน้า	 ในตำาแหน่งรองประธานาธิบดีหญิง 

คนแรก	 กมลา	 แฮร์ริส	 จะมีบทพิสูจน์ความสามารถมากมาย

อย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ภายในประเทศท่ีมีความเห็นต่าง 

ประชากรต่างแดน

หญิงแกร่งบนเวทีการเมืองระดับประเทศ

อมรา สุนทรธาดา
amara.soo@mahidol.ac.th
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ภาพ Nanaia Mahuta 

รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ

และการค้า

ประเทศนิวซีแลนด์
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ประเด็นทางประชากรและสังคม นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์
nucharapon.lia@mahidol.ac.th

มาวิ่งกันเถอะ

ไม่ว่ิงเลย	 นอกจากน้ี	 ผลการศึกษาช้ินน้ียังระบุว่า	 การว่ิงเพียงแค่ 

สัปดาห์ละหน่ึงครั้ง	 หรือเพียง	 50	 นาทีต่อสัปดาห์	 โดยที่สปีด 

การวิ่งไม่ต้องสูงมาก	 (ไม่ควรเกิน	 10	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)	 

ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้แล้ว
4

	 อย่างน้ีต้องบอกว่าการว่ิงเป็นการออกกำาลังกายท่ีคุ้มแสนคุ้ม	 

มีแค่ใจและเวลา	 (แค่	 50	 นาทีต่อสัปดาห์)	 ก็สามารถรักษา 

สุขภาพและลดความเส่ียงได้มากมาย	เราจึงไม่ควรรอช้า	มาว่ิงกัน 

เถอะคะ

	 หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ใน

ประเทศไทยเร่ิมคลี่คลาย	 มาตรการต่างๆ	 ที่ควบคุมการอยู่ใน 

ที่สาธารณะหรือชุมชนเร่ิมผ่อนปรนลง	 เราก็เร่ิมจะได้เห็นผู้คน

ออกมาใช้ชีวิตกันเป็นปกติมากขึ้น	 แต่ที่เพิ่มเติมคือหน้ากาก

อนามัยที่ทุกคนต้องสวมใส่เมื่อพบปะผู้คน	 และเจลแอลกอฮอล์	 

ที่หลายคนพกติดตัวเพื่อล้างมือฆ่าเชื้อโรคต่างๆ	 ซึ่งทั้งสอง

อุปกรณ์เสริม	 นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ 

โควิด-19	 ได้แล้ว	 ยังช่วยลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสตัวอื่นได้

อีกด้วย	 ดังจะเห็นได้จากข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่และโรค 

ทางเดินหายใจลดลงอย่างมากในช่วงสถานการณ์ โควิด-19	 

ที่ผ่านมา
1
	นี่จึงถือว่าเป็นผลพลอยได้จากโควิด-19	ที่ทำาให้เรามี

พฤติกรรมการระวังตัวและดูแลความสะอาดกันมากขึ้น	

	 นอกจากพฤติกรรมการดูแลความสะอาดท่ีดีข้ึนแล้ว	หลายคน 

ก็เร่ิมให้ความสำาคัญกับการดูแลสุขภาพในภาพรวมของตนเอง

มากขึ้น	 ทุกวันน้ี	 ในที่สาธารณะเราเร่ิมเห็นผู้คนที่ออกมาเดิน 

ว่ิง	หรือข่ีจักรยาน	กันหนาตามากย่ิงข้ึน	แม้ว่าจริงๆ	แล้วหลายคน 

เร่ิมให้ความสำาคัญกับการออกกำาลังกายกันมากขึ้น	 ก่อนที่จะ

เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19	 เสียอีก	 จากที่เราจะเห็นได้

จากการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนที่มีให้เห็นกันเกือบทุกสัปดาห์

และในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย	ซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดี 

ทีแ่สดงให้เห็นวา่คนไทยให้ความสำาคญักับการออกกำาลงักายเพื่อ

ดแูลสขุภาพกันมากขึน้	ทัง้น้ี	การวิง่จะชว่ยทำาให้ร่างการแขง็แรง

และช่วยป้องกันโรคต่างๆ	ได้หลายชนิด

	 จากการสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติเร่ืองการเล่นกีฬา 

หรือออกกำาลังกายของคนไทยทั่วประเทศใน	 พ.ศ.	 2554	 

(ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่ทำาการสำารวจ	 ก่อนเปลี่ยนชื่อการสำารวจและ

ข้อคำาถามเป็นการสำารวจกิจกรรมทางกายใน	 พ.ศ.	 2558)
2
	 พบว่า 

คนไทย	 (อายุต้ังแต่	 11	 ปีขึ้นไป)	 เล่นกีฬาหรือออกกำาลังกาย

ประมาณ	15.1	ล้านคน	และในจำานวนน้ี	ร้อยละ	18.5	ออกกำาลังกาย 

ด้วยการวิ่ง	 รองจากการเดิน	 (ร้อยละ	 20)
3
	 การวิ่งเป็นการ 

ออกกำาลงักายทีท่ำาได้ไมย่าก	ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ่้ายมากนัก	ไมต่อ้ง

ใช้อุปกรณ์	 (มีเพียงรองเท้าวิ่งหน่ึงคู่ก็สามารถวิ่งได้แล้ว)	 และ

สามารถวิง่ที่ไหนก็ได้	ไมจ่ำาเป็นตอ้งเขา้ฟติเนส	จะวิง่รอบหมูบ่า้น	

มหาวทิยาลยั	หรือในชมุชน	ในสวนสาธารณะ	สามารถทำาไดห้มด	

แม้ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19	 ระบาด	 ก็มีการแนะนำาการวิ่ง 

ที่บ้าน	คือ	ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะก็สามารถวิ่งได้	โดยไม่ต้องใช้ลู่วิ่ง	

(treadmill)	ด้วย

	 การวิ่งจึงเป็นทางเลือกเบอร์ระดับต้นๆ	 ของคนรักสุขภาพ	 

ซ่ึงไม่เพียงแต่จะเป็นทางเลือกท่ีไม่สร้างภาระเยอะให้กับคนว่ิงแล้ว	 

การวิ่งยังเป็นการออกกำาลังกายที่ให้คุณอนันต์อีกด้วย	 จากผล

การศึกษาล่าสุดท่ีทำาการสังเคราะห์และประมวลผลงานวิจัย	14	ช้ิน 

รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	 232,149	 คน	 ที่มีการติดตามผลอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาตั้งแต่	5.5	–	35	ปี
4
	พบว่า	การวิ่งช่วยลด

ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต	(all-cause	mortality)	ได้ร้อยละ	27	

ชว่ยลดความเสีย่งจากการเสยีชวีติดว้ยโรคหลอดเลอืดและหัวใจ	

(Cardiovascular	disease)	ร้อยละ	30	และช่วยลดความเสี่ยง

จากการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง	 ร้อยละ	 23	 เมื่อเทียบกับการ 
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2	ต.ค.	63	รศ.ดร.อารี	จำาปากลาย	มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดง

ความยินดีแด่	 ศ.เกียรติคุณ	 ดร.ชื่นฤทัย	 กาญจนะจิตรา	 ใน

โอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำารง

ตำาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 สาขาวิจัยประชากรและ

สังคม	ตั้งแต่วันที่	1	ต.ค.	62	และเข้ารับพระราชทานเกียรติ

บัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล	 ประจำาปี

การศึกษา	2562	ณ	หอประชุมมหิดลสิทธาคาร	ม.มหิดล

ขอแสดงความยินดี
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การสร้างเสริม คุณภาพชีวิต ความสุข และผลิตภาพคนวัยทำางาน

กับนวัตกรรมการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ต้องไปให้ถึง

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
sirinan.kit@mahidol.ac.th

	 ศูนย์วิจัยความสุขคนทำางานแห่งประเทศไทย	 สถาบันวิจัย

ประชากรและสงัคม	มหาวทิยาลยัมหิดล	รว่มกับ	สำานักสรา้งเสรมิสขุ

ภาวะองค์กร	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	

(สสส.)	 พัฒนาสร้างเสริม	 “คุณภาพชีวิตและความสุขคนทำางาน”	

และ	 “องค์กรแห่งความสุข”	 มาอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2549	

จนปัจจบุนัได้รปูแบบ	“HEALTHY	WORKPLACE	INNOVATION 

MODEL:	 รูปแบบนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร”	 ท่ีมุ่งเป้าสร้าง

เสรมิคนวยัทำางานให้เปน็	“คนเก่ง	งานด	ีผลติภาพสงู”	เปน็นวตักรรม

ศึกษาวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ในการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร 

ครอบคลุมคนทำางานในภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจ	เอกชน	วิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม	 และวิสาหกิจชุมชน	 สะท้อนความเป็นอยู่และความสุข 

ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนและตัวชี้วัดความสำาเร็จครอบคลุมใน 

ทกุมติิและตรงเปา้มากยิง่ขึน้	สามารถนำาผลลพัธ์ความสำาเร็จที่ไดเ้ปน็

ความสุขมวลรวมควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพของคนวัยทำางาน

	 HEALTHY	WORKPLACE	 INNOVATION	MODEL	 เป็น

รูปแบบการวิจัยพัฒนาที่ศึกษาและขับเคลื่อน	 “ความสุขคนทำางาน”	

“ความผูกพันองค์กร”	 “องค์กรแห่งความสุข”	และ“ผลิตภาพ”	 ไปสู่	

“องค์กรสุขภาวะ”	 ด้วยกระบวนการมาตรฐานเชิงระบบ	 (System	

Approach)	เริม่จากการเปลีย่นกระบวนทศัน์	(Paradigm	Shift)	ดว้ย

องคค์วามรู้	วธีิคดิและวธีิปฏิบตัแิบบใหม	่จนตกผลกึเปน็ชดุแนวคดิ	คา่

นิยม	แผนปฏิบัติการ	การติดตามประเมินแผนและผลสำาเร็จ	 และมี

กระบวนการทีเ่ปน็เครื่องมอืสามารถวดัผลสำาเร็จท้ังระดับผลผลิต	ระดับ

ผลลัพธ์และผลิตภาพ	นำาไปปฏิบัติได้จริงสามารถแสดงผลอยา่งเปน็หลกั

ฐานเชิงประจักษ์	 (Evidence-based)	และเชิงผลลัพธ์	 (Outcome-

based)	 ใช้ได้ครอบคลุมทั้งเชิงนโยบาย	 เชิงบริหารจัดการ	 และเชิง

วชิาการ	ผลสำาเร็จตอบสนองตอ่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลรวมถึง

ผลติผลอยา่งตอ่เนื่อง	สามารถจดัการความรู้และถอดบทเรยีน	นำาไป

เปน็ตน้แบบและการปฏิบตัทิีเ่ปน็เลศิในการสรา้งเสรมิสขุภาวะองคก์ร

ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	(ดูแผนภาพ	1)

	 HEALTHY	 WORKPLACE	 INNOVATION	 MODEL	 

มีองค์ประกอบสำาคัญที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตและความสุขของ 

คนทำางาน	 จำานวน	 11	มิติ	 ได้แก่	Happy	Body,	Happy	Relax,	

Happy	Heart,	Happy	Soul,	Happy	Family,	Happy	Society,	

Happy	Brain,	Happy	Money,	Happy	work-life,	Engagement,	

และ	Work-Life	Balance	และได้มีกระบวนการตรวจสอบความเท่ียงตรง 

และน่าเชื่อถือของเครื่องมือ	 มีสูตรการคำานวณค่าคะแนนเฉลี่ยของ 

ตัวชี้วัดอย่างเป็นมาตรฐาน	 สามารถนำาไปเป็นเกณฑ์เพื่อใช้ ในการ

เทยีบเคยีง	ทัง้ในภาพรวมระดบับคุคลและระดบัองคก์รในประเทศไทย

มีการเก็บข้อมูลระดับประเทศเป็นรายปี	ระหว่างปี	2560	และ	2561	

ร่วมกับสำานักงานสถิติแห่งชาติ	 และเก็บข้อมูลระดับองค์กรในทุก 

ภาคธุรกิจ	(Sectors)	กระจายไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

	 ในปี	2560	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ร่วมกับสำานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก	 เยาวชน	 และครอบครัว	 ภายใต้ 

โครงการ	 การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำางาน

องคก์รในประเทศไทย	มุง่เปา้เพื่อสรา้งเสรมิ	“ครอบครัวมสีขุตน้แบบ”	

ของคนทำางานด้วย	 “โมเดลครอบครัวมีสุขต้นแบบ”	 ที่ต่อยอดจาก	

HEALTHY	WORKPLACE	 INNOVATION	MODEL	 โดยปรับ 

รูปแบบเป็น	 กระบวนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน	 “ครอบครัวมีสุข”	 

ด้วย	 4	 วัคซีน	 ได้แก่	 วัคซีนอบอุ่น	 วัคซีนเข้มแข็ง	 วัคซีนสงบสุข 

และ	 วัคซีนพอเพียง	 ในกลุ่มภาคีเครือข่ายที่ เป็นองค์กรแห่ง 

ความสุข	จำานวน	122	องค์กร	ในปี	2562	เพื่อเป็น	“ครอบครัวมีสุข”	

“คนทำางานมั่นคง”	“องค์กรมั่งคั่ง” 

	 ผลการสำารวจ		ครอบครัวมีสุขคนทำางานองค์กร	พบ	ค่าคะแนน

เฉลี่ยรวม	เท่ากับ	68.7	เมื่อจำาแนกตามวัคซีนทั้ง	4	ตัว	พบว่า	วัคซีน

สงบสุข	มคีา่คะแนนเฉลีย่สงูทีส่ดุ	(76.7)	รองลงมาเปน็	วคัซนีอบอุน่ 

(72.2)	 วัคซีนพอเพียง	 (64.9)	 และที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	

วัคซีนเข้มแข็ง	(60.0)	(ดูแผนภาพ	2)

	 ผลการศกึษาวจัิยทัง้	2	โครงการดงักลา่ว	นำาไปสู	่ประเดน็คำาถาม	

วา่ กระบวนการศกึษาวจิยั ด้วย “มโนทศัน์ใหม”่ ด้วย “นวตักรรม

การศึกษาวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ด้วยรูปแบบใหม่” เดินมาถูกทาง

แล้วหรือไม่ อย่างไร จึงเป็นประเด็นที่ท้าทายและน่าติดตามต่อไป

แผนภาพ 1: HEALTHY WORKPLACE INNOVATION 

MODEL รูปแบบนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร

แผนภาพ 2: HAPPY FAMILY MODEL: การสำารวจ

ครอบครัวมีสุขคนทำางานองค์กรปี 2562

ที่มา:	ผลการสำารวจความสขุคนทำางานองคก์ร	ระดบัประเทศ	พ.ศ.	2561	(ไตรมาส	1	เดอืน 

	 มกราคม-มีนาคม	 2561)	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร่วมกับ	 ศูนย์วิจัยความสุข 

	 คนทำางานแห่งประเทศไทย	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัย 

	 มหิดล;	 ศูนย์วิจัยความสุขคนทำางานแห่งประเทศไทย	 สถาบันวิจัยประชากรและ 

	 สงัคม	มหาวทิยาลยัมหิดล,	2562;	รายงานผลเบือ้งตน้	โครงการ	“การสรา้งเสริม 

	 ครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำางานองค์กรในประเทศไทย,	 สถาบันวิจัย 

	 ประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล,	2562.
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นานาสาระประชากร ปราโมทย์ ประสาทกุล
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พิธีมงคลสมรสที่จัดในวัด

 บ่ายวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

	 ผมเพิ่งกลับจากไปงานแต่งงานที่วัดราชบพิธสถิตมหา 

เสมาราม	 (งานแต่งงานจัดที่วัดนะครับ	 ผมไม่ได้เขียนผิด)  

เจ้าบ่าวซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานรุ่นลูกขอให้ผมช่วยเป็นประธาน 

ในพิธีแต่งงานคร้ังน้ี	หลังจากพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ	แล้ว	ผมก็รับ 

ที่จะแสดงบทบาทประธานในพิธีมงคลสมรสที่จะจัดขึ้นในวัด 

ด้วยความเต็มใจ

	 เงื่อนไขสำาคัญประการแรก	 คือในพระวิหารซึ่งเป็นสถานที่ 

จัดงานจะมเีก้าอี้ ให้ฆราวาสน่ัง	สำาหรับผมและผู้สงูอายอุกีจำานวน

ไม่น้อยที่มีปัญหาเรื่องการนั่งพับเพียบฟังพระสวด	เดี๋ยวนี้ผมนั่ง

พับเพียบไม่ได้เลย	 แต่ให้น่ังขัดสมาธิก็พอจะได้	 เงื่อนไขสำาคัญ

ประการต่อมา	คือบทบาทประธานมีเพียงไปนั่งเฉยๆ	ไม่มีบทพูด	

บทเจรจาใดๆ	ทั้งสิ้น	ไม่ว่าจะเป็นบทการเจรจาสู่ขอต่อรอง	หรือ

การพรรณนาอวยพรคู่บ่าวสาว

	 เมื่อไม่มีท่าน่ังพับเพียบและไม่มีบทเจรจา	 บทบาทประธาน

งานแต่งงานในวัดก็เล่นไม่ยาก

	 ผมเคยแต่ไปร่วมงานแต่งงานที่จัดขึ้นที่บ้าน	ในโรงแรม	หรือ

สถานที่ที่ให้บริการจัดงานแต่งงาน		การจัดงานแต่งงานในโบสถ์

ก็เห็นมแีตข่องชาวครสิต	์	ชาวมสุลมิมทีีป่ระกอบพธีิกันในสเุหรา่

อยู่บ้าง	 งานแต่งงานในวัดของคนไทยจึงเป็นประสบการณ์ใหม่

ของผม	 ผมจึงขอนำาเรื่องน้ีมาแบ่งปันเล่าให้ผู้อ่าน	 “ประชากร

และการพัฒนา”	ได้เห็นภาพ

 พิธีหมั้นในพระวิหาร

	 พวกเราชาวสถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม	ออกเดนิทางไป

วัดพร้อมกันตั้งแต่เช้า

	 วัดราชบพิธสถิตมหาเสมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก	

ชนิดราชวรวหิาร	พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจ้าอยูหั่วโปรด

เกล้าฯ	ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำารัชกาลเมื่อ	พ.ศ.	2412

	 วัดราชบพิธฯ	 เป็นวัดที่มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 

(อมัพร	อมพโร)	สมเดจ็พระสงัฆราชฯ	องคป์จัจบุนัเปน็เจ้าอาวาส

	 เมื่อก้าวข้ามธรณีประตูกำาแพงเข้าไปในบริเวณพระอารามหลวง 

แห่งน้ี	 พวกเราทุกคนต่างอุทานเป็นเสียงเดียวกันว่าวัดน้ี 

ช่างงดงามเหลือเกิน	 ทั้งพระอุโบสถ	 วิหาร	 และเจดีย์	 ล้วน

สวยงามวิจิตรตระการตา	ผมตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นความอลังการ

ของโบสถ์	วิหาร	กำาแพงแก้ว	และเจดีย์ ในวัดนี้เป็นอย่างยิ่ง

	 พิธีหมั้นทำากันในพระวิหาร	 มีญาติและแขกของฝ่ายเจ้าบ่าว

เจ้าสาวนั่งเป็นสักขีพยาน

	 ตรงหน้าพระประธาน	พ่อแม่ของเจ้าสาวนั่งข้างซ้าย	แม่และ

ปา้ของเจา้บา่วน่ังอยูข่า้งขวา	ผมในฐานะประธานน่ังอยูต่รงกลาง		

เจ้าบ่าวเจ้าสาวน่ังคุกเข่ากับพ้ืนข้างหน้าของผู้ใหญ่	 เจ้าบ่าวเจ้าสาว 

กราบพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย	แล้วทำาพิธีสวมแหวนให้แก่กัน

	 ขัน้ตอนน้ี	ทัง้เจ้าบา่วและเจ้าสาวตอ้งมบีทบาทมากสกัหน่อย 

คนสำาคัญอีกกลุ่มหน่ึงคือช่างภาพ	 (ตากล้อง)	 ซึ่งคงวางแผน 

ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องเก็บทั้งภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวของ

เหตุการณ์น้ีให้ละเอียดครบถ้วนที่สุด	 (สมัยน้ี	 การถ่ายรูปและ 

ภาพยนตร์์ไม่ต้องใช้ฟิล์ม	จึงไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ 

ฟิล์ม)	 ภาพการสวมแหวน	 ทั้งภาพเจ้าบ่าวสวมแหวนเพชรให้ 

เจ้าสาว	 และภาพเจ้าสาวสวมแหวนให้เจ้าบ่าว	 ย่อมเป็นภาพ 

หลกัฐานสำาคญัทีจ่ะเปน็สญัลกัษณว์า่ทัง้สองไดเ้ขา้สูข่ัน้ตอนแรก

ของงานสมรสแล้ว

	 ช่างภาพทำาหน้าที่กำากับท่าทางของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อให้ได้

ภาพที่สวยงาม	 เช่น	 บอกให้เจ้าสาววางมือและขยับน้ิวเพื่อให้

แหวนเพชรที่เจ้าบ่าวสวมให้กระทบกับแสงเป็นประกายแวววับ

	 ขั้นตอนของพิธีหมั้นใช้เวลาไม่นาน	(ไม่น่าจะเกิน	20	นาที)

 พิธีหมั้นเสร็จ ก็ต่อด้วยพิธีสงฆ์

	 เวลาประมาณ	10.00	น.	พระสงฆ	์9	รปูไดเ้ขา้น่ังประจำาอาสน์	

นับเป็นวาสนาอย่างยิ่งของคู่บ่าวสาวที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์	 

(สุชิน	มงคลแถลง)	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ	เมตตามาเป็น

ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมงคลสมรสครั้งนี้
*ได้รับอนุญาตพิมพ์รูปจากบุคคลในภาพแล้ว

.
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	 ในขั้นตอนนี้	คู่บ่าวสาวต้องทำาหน้าที่เป็นตัวแสดงหลัก

	 คูบ่า่วสาวจุดธูปเทยีนบชูาพระพทุธ	กราบพระพทุธ	และกราบ

พระสงฆ์

	 ฆราวาสทุกคนที่น่ังเป็นสักขีพยานในพระวิหารกล่าวบูชา 

พระรัตนตรัย	และอาราธนาศีลพร้อมกัน

	 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ให้ศีล	 จากน้ันพระสงฆ์ทั้ง	 9	 รูป	 

สวดมนต์ ให้พร	 ระหว่างที่พระสงฆ์สวดมนต์อยู่น้ัน	 สมเด็จฯ	

เรียกคู่บ่าวสาวเข้าไปใกล้	 พรมน้ำาพระพุทธมนต์ ให้ทั้งสอง	 

แล้วยกขันน้ำาพระพุทธมนต์ให้พระสงฆ์ลำาดับถัดไปเพื่อพรม 

ให้คู่บ่าวสาว	 คู่บ่าวสาวได้รับน้ำาพระพุทธมนต์ที่ประพรมโดย 

พระสงฆ์ครบทั้ง	9	รูป

	 ผมมองดูพระสงฆ์ทัง้	9	รปู	พรมน้ำาพระพทุธมนต์ให้คูบ่า่วสาว

ในขณะทีท่า่นสวดมนตด์ว้ยความอิม่เอมใจ	น้ำาพระพทุธมนตย์อ่ม

เป็นมงคลอย่างยิ่ง	 พิธีกรรมในขั้นตอนน้ี ไม่ยืดเยื้อ	 (คู่บ่าวสาว

ไม่ต้องน่ังเมื่อยรอรับน้ำาสังข์ที่แขกจำานวนมากเรียงลำาดับทยอย 

เข้ามารดน้ำาอวยพร)	 คู่บ่าวสาวเคลื่อนตัวเคียงคู่กันน้อมรับ 

น้ำาพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ดูน่ารัก	 	 (ไม่ต้องมีเพื่อนเจ้าบ่าว

เพื่อนเจ้าสาวอีกอย่างน้อย	 4	 คนคอยยืนเป็นเพื่อนให้กำาลังใจ

อยู่ข้างหลัง)

	 ขั้นตอนที่พระสงฆ์สวดให้พรน้ีใช้เวลาไม่นาน	 เมื่อท่านสวด 

เสร็จ	 คู่บ่าวสาวถวายปิ่นโตอาหาร	 และปัจจัยไทยทานแด่ 

พระสงฆ์ทุกรูป	พระสงฆ์สวดยะถาให้คู่บ่าวสาวกรวดน้ำา	จากนั้น

ท่านให้พร	และยะถาสัพพี	เป็นอันเสร็จพิธี

	 เจ้าภาพเลีย้งอาหารกลางวนัญาตมิติร	และแขกทีม่าร่วมงาน

ภายในบริเวณวัดอันร่มรื่น

 สรุปงานมงคลสมรสที่จัดในวัด

	 ผมขอสารภาพว่าชอบงานมงคลสมรสที่เรียบง่ายอย่างน้ี	 

งานไม่ยืดเยื้อและใช้เวลาในการประกอบพิธีกรรมรวมแล้วไม่

เกิน	2	ชั่วโมง

	 พวกเราที่ ไปร่วมงานหลายคนพูดกันว่างานน้ีเรียกว่า 

เปน็งาน	“มงคลสมรส”	ไดอ้ยา่งเตม็ปาก	พระสงฆ	์9	รปูประพรม

น้ำาพระพุทธมนต์แทนแขกเหรื่อจำานวนนับร้อย	 พระสงฆ์สวด

อวยพรให้ โดยไมต้่องมีใครขึน้ไปกลา่วสัง่สอนศลิปะการครองรกั	

ครองเรือน	และนำาดื่มอวยพรให้คู่บ่าวสาว

	 ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อเหลียวมองรอบตัวแล้ว	ผู้ที่มาร่วมงานมงคล

สมรสในวันน้ี	 ผม	 “อาจ”	 เป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุด	 ผมได้เขียน

อวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขในชีวิตสมรสตลอดไป	 (เชื่อว่า 

คงเป็นเวลานานอีกไม่ต่ำากว่า	 50	ปี	 ที่เขาจะอยู่ด้วยกัน)	ผมไม่

ได้ถามว่าเขาทั้งสองวางแผนจะมีลูกสักก่ีคน	 (เชื่อว่าคนรุ่นใหม่

อย่างเขาทั้งสอง	คงมีลูกเป็นจำานวนไม่มากนัก)

	 แต่ผมมั่นใจว่าคนรุ่นใหม่อย่างคู่บ่าวสาวที่ประกอบพิธีมงคล

สมรสในวัดเมื่อเช้าน้ี	 ทั้งสองรู้ว่าจะครองชีวิตอยู่ด้วยกันไปอีก

ยาวนาน	เขาคงรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรตั้งแต่วันนี้	ทั้งเรื่อง

การดูแลรักษาสุขภาพเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง	และการมัธยัสถ์

เก็บออมเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีเงินเพียงพอที่จะใช้จ่าย 

ยามชรา

	 ผมยงัเชื่ออกีวา่	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ีไมว่า่จะเปน็ใน

เรื่องเครื่องมือ	อุปกรณ์	หุ่นยนต์	การติดต่อสื่อสาร	อินเทอร์เน็ต	

การคมนาคม	 ฯลฯ	 เมื่อประกอบกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของคนรุ่นใหม่	 จะทำาให้ผู้สูงอายุไทยในอนาคตดำารงชีวิตอยู่ได้

ในสังคมสูงวัยได้อย่างมีความสุข

aaaaaaaaa

	 กระผม	 พันเอก	 (พิเศษ)	 นุกูล	 ถนัดทาง	 อายุ	 70	 ปี	 

ได้ทราบข่าวจากจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา	 

จะยุติการตีพิมพ์	 และเปลี่ยนเป็นระบบ	Online	 รู้สึกใจหาย

เพราะเราเป็นคนรุ่นโบราณมีความวิตกกังวลว่าจะสามารถ

เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้หรือ	 ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกพันธ์ุ

แท้จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนามายาวนานเกือบ 

สีท่ศวรรษ	มคีวามคุน้ชนิจดหมายขา่วแบบเดมิๆ	บางทา่นอาจ

สงสยัวา่จะมหีรอืคนทีเ่ปน็สมาชกินิตยสารหรอืจุลสารไดน้าน

ถึงสี่สิบกว่าปีเชียวหรือมันมีอะไรดีๆ	 ที่น่าติดตามอ่านขนาด

น้ันหรือ	 ขอบอกเลยว่าข้าพเจ้าน่ีไง	 จดหมายข่าวประชากร

และการพัฒนามีประโยชน์นานาสาระ	ชวนให้ติดตาม	มีงาน

วิจัยเก่ียวกับประชากรจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ	 มากมาย	 และ

สามารถนำาผลงานวิจัยเหล่าน้ี ไปเผยแพร่พัฒนาต่อยอด 

ให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์

เก่ียวกับความเคลื่อนไหวของประชากรโลกและความก้าวหน้า

ทางวิชาการต่างๆ	 สำาหรับข้าพเจ้าเอง	 นอกจากจะได้รับรู้

ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ของประชากรโลก	 จากอดีตจนถึง

ปัจจุบันจากงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ	 แล้ว	 ยังได้ 

คัดลอกบทความที่น่าสนใจและคิดว่าเป็นประโยชน์จาก

จดหมายขา่วฉบบัน้ี	ไปเขยีนลงในหนังสอืของชมรมขา้ราชการ

บำานาญที่ข้าพเจ้าเป็นกรรมการอยู่ด้วย	 พร้อมทั้งได้หยิบยก

บทความงานวิจัยบางเรื่องไปเผยแพร่ให้ประชาชนในชุมชน

ที่ข้าพเจ้าเป็นประธานชุมชนอยู่

	 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะกรรมการบริหาร	

“จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา”	 ที่สามารถพัฒนา

เน้ือหาสาระได้ดีและน่าติดตามมาตลอดเวลาอันยาวนาน	

การเปลีย่นแปลงครัง้น้ีก็คงตอ้งเปน็ไปตามยคุสมยั	ตามความ

เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 ข้าพเจ้าก็พร้อมจะเป็นสมาชิก

พันธ์ุแท้	 “The	 Prachakorn.com”	 อีกต่อไปตราบนานเท่านาน 

และคิดว่าต่อจากนี้ ไปคงจะมีเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น

พันเอก	(พิเศษ)	นุกูล	ถนัดทาง

ข้าราชการบำานาญ

เสียงสะท้อนจากผู้อ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th



 รางวัลอีกโนเบลเป็นรางวัลท่ีต้ังข้ึนเพ่ือล้อเลียนรางวัลโนเบล 

โดยที่รางวัลโนเบลจะมอบให้กับผู้มีความเป็นเลิศในสาขาที่

ได้รับรางวัล	 ได้แก่	 ฟิสิกส์	 เคมี	 สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์	

วรรณคดี	 สันติภาพ	 และเศรษฐศาสตร์	 แต่รางวัลอีกโนเบล 

จะมอบให้กับนักวิจัยที่มีจินตนาการไม่ธรรมดา	 โดยมีผลงานที่

ทำาให้ต้องหัวเราะก่อน	 แล้วจึงได้คิด	 อันจะกระตุ้นให้คนหันมา

สนใจในวิทยาศาสตร์	การแพทย์	และเทคโนโลยี

 รางวัลอีกโนเบลนอกจากจะเป็น	 “รางวัลล้อเลียน”	 แล้ว	 

ยังเป็น	“รางวัลยัดเยียด”	อีกด้วย	เพราะนอกจากจะมอบรางวัล

ให้กับผู้ที่เต็มใจจะมารับรางวัลแล้ว	 ก็ยังมอบ	 (หรือยัดเยียด)	

รางวัลให้กับผู้ที่ทำาให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆ	 ที่เข้าข่ายของการ

ทำาให้	“หัวเราะก่อน	แล้วจึงได้คิด”	ซ่ึงผู้ได้รับ	“รางวัลยัดเยียด”	น้ี	 

ย่อมไม่ยินดีที่ถูกประกาศว่า	เป็นผู้ได้รับรางวัลอีกโนเบล

	 ส่วนใหญ่ของผู้ได้รับ	“รางวัลยัดเยียด”	จะเป็นนักการเมือง 

เพราะนักการเมืองส่วนมากสนใจในนโยบายระยะสั้น	 ที่เห็น 

ผลลัพธ์โดยเร็ว	 อันเป็นนโยบายเพื่อหาเสียงให้ตนเองถูก 

รบัเลอืกต้ังเขา้มาอกี	นโยบายเหลา่น้ีจึงมกัจะทำาให้เกิดเหตกุารณ์

ท่ีเข้าตากรรมการพิจารณารางวัลอีกโนเบล	 ดังเช่นรางวัลในปีน้ี

(2563)	คือ

	 สาขาแพทยศาสตร์ศึกษา	 ยัดเยียดให้กับผู้นำาของประเทศ

บราซิล	(Jair	Bolsonaro)	สหราชอาณาจักร	(Boris	Johnson)	

อินเดีย	 (Narendra	 Modi)	 เม็กซิโก	 (Andres	 Manuel	

Lopez	 Obrador)	 เบลารุส	 (Alexander	 Lukashenko)	

สหรัฐอเมริกา	(Donald	Trump)	ตุรกี	(Recep	Tayyip	Erdogan)	

รัสเซีย	 (Vladimir	 Putin)	 และเติร์กเมนิสถาน	 (Gurbanguly	

Berdimuhamedow)	 ที่ ได้ ใช้สถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19	

สอนให้คนทั้งโลกรู้ว่า	 นักการเมืองสามารถกำาหนดความเป็น

ความตายของผู้คน	ได้มากกว่าหมอและนักวิทยาศาสตร์

	 ดังจะเห็นวา่	โดนัลด	์ทรัมป	์(Donald	Trump)	ประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา	ซึง่ไมส่นใจคำาแนะนำาของหมอและนักวทิยาศาสตร์

ในการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19	 ได้ทำาให้คนอเมริกัน

ติดเชื้อโควิด-19	 มากที่สุดในโลก	 (กว่า	 11.1	 ล้านคน)	 และ 

เสียชีวิตมากที่สุดในโลก	(กว่า	2.5	แสนคน)	เช่นกัน	(เมื่อกลาง

เดือนพฤศจิกายน	2563)

	 ที่น่าสนใจคือ	 ทรัมป์มีความใฝ่ฝันที่จะได้รับรางวัลโนเบล	

สาขาสันติภาพ	เหมือนกับประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อน	(Barack	

Obama)	แต่เขากลับได้รับรางวัลอีกโนเบลไปแทน	(ดังรูป)

	 สำาหรับนักการเมืองคนอื่นๆ	ที่ได้รับรางวัลอีกโนเบลมีดังนี้

	 ป	ี2556	สาขาสนัติภาพ	ยดัเยยีดให้	Alexander	Lukashenko	

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเบลารุส	 ผู้ประกาศให้การตบมือในที่

สาธารณะเปน็สิง่ผิดกฎหมาย	และตำารวจทีจั่บชายแขนเดียวดว้ย

ข้อหาดังกล่าว

	 ปี	 2554	สาขาสันติภาพ	มอบให้	Arturas	Zuokas	นายก

เทศมนตรีเมืองวิลนีอุส	 เมืองหลวงของสาธารณรัฐลิทัวเนีย	 ที่
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รางวัลอีกโนเบล วรชัย ทองไทย
varachai.tho@mahidol.ac.th

รางวัลอีกโนเบลกับนักการเมือง

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ขบขันแต่ชวนให้คิด

ได้สาธิตวิธีแก้ปัญหาการจราจรที่รถหรูชอบจอดในที่ห้ามจอด	 

ด้วยการใช้รถถังวิ่งทับรถหรูเหล่านั้น

	 ปี	 2541	 สาขาสันติภาพ	 ยัดเยียดให้	 Shri	 Atal	 Bihari	

Vajpayee	นายกรัฐมนตรีอินเดีย	 และ	Nawaz	 Sharif	 นายก

รัฐมนตรีปากีสถาน	 ที่ขะมักเขม้นกับการทดลองระเบิดปรมาณู

อย่างสงบ

	 ปี	 2539	 สาขาสันติภาพ	 ยัดเยียดให้	 Jacques	 Chirac	

ประธานาธิบดีฝรั่งเศส	ที่ร่วมไว้อาลัยในวันครบรอบ	50	ปี	ของ

การทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา	 ด้วยการทดลองระเบิด

ปรมาณูในหมู่เกาะแปซิฟิก

	 ปี	 2538	 สาขาสันติภาพ	 ยัดเยียดให้สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรไต้หวันที่สาธิตให้เห็นว่า	 นักการเมืองจะทำาประโยชน์ให้

กับประเทศชาติมากกว่า	 ถ้าจะชกต่อยกันเองในที่ประชุมสภาฯ	

แทนการอภิปรายเรื่องสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน

	 ปี	2537	สาขาจิตวิทยา	ยัดเยียดให้นายกรัฐมนตรีลี	กวน	ยู	

แห่งสงิคโปร์	์ที่ไดศ้กึษาทดลองระยะยาว	(30	ป)ี	ในดา้นจิตวทิยา

แขนงการห้ามที่เข้มข้น	 โดยศึกษาถึงผลกระทบต่อชาวสิงคโปร์	

3	ล้านคน	เมื่อมีกฎลงโทษจากการ	“ถุยน้ำาลาย	เคี้ยวหมากฝรั่ง	

หรือให้อาหารนกพิราบ”

หมายเหตุ:	 Alexander	 Lukashenko	 ประธานาธิบดีสาธารณรัฐ 

เบลารสุ	ไดร้บัรางวลัอกีโนเบล	2	ครัง้	คอื	สาขาสนัตภิาพ	(2556)	

และสาขาแพทยศาสตร์ศึกษา	(2563)

	 Arturas	 Zuokas	นายกเทศมนตรีเมืองวิลนีอุส	 ยินดีมารับ

รางวัลอีกโนเบลด้วยตนเอง	ในสาขาสันติภาพ	(2554)

aaaaaaaaa

ที่มา:	https://www.improbable.com/2020/10/02/ig-nobel-medical- 

	 education-prize-winner-continues-his-lesson/	สบืคน้เมื่อ	28	ตลุาคม	 

	 2563

ภาพประกาศนียบัตรรางวัลอีกโนเบล	ประจำาปี	ค.ศ.	2020

สาขาแพทยศาสตร์ศึกษา	ที่มอบให้กับประธานาธิบดีสหรัฐฯ	(Donald	Trump)	

อันมีลายเซ็นของผู้ได้รับรางวัลโนเบล	(จริง)	เป็นพยาน
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ
 pattraporn.chu@mahidol.ac.th

ชีวิตของคนไทยในประเทศอังกฤษท่ามกลางโควิด-19 เป็นอย่างไร?

	 อย่างไรก็ตาม	 รัฐบาลอังกฤษได้ออกมาตรการช่วยเหลือ

ด้านรายได้	เช่น	ให้เงินเยียวยากับลูกจ้าง	(Furlough	scheme)	 

ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดร้าน	 จากที่ได้พูดคุยกับหญิงไทยที่

ทำางานร้านอาหารไทยที่มีระบบค่าจ้าง	 (Payroll)	 และจ่ายภาษี

อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย	พบวา่	เธอไดร้บัเงินชดเชยจากรฐับาล	

80%	ของรายไดป้ระจำา	เพื่อนของผู้เขยีนอกีคนหน่ึงทีท่ำางานเปน็

พนักงานขายในสนามบินก็ได้รับเงินชดเชยในลักษณะเดียวกัน

	 แต่ ในความเป็นจริงแล้ว	 ผู้หญิงไทยที่ทำางานในอังกฤษ

จำานวนมากเป็นแรงงานนอกระบบ	 ได้รับเงินค่าจ้างเป็นเงินสด	

หรือทำางานในลักษณะไม่เต็มเวลา	 (part-time)	 จึงไม่ได้ถูกรวม

อยู่ในผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเนื่องจากเงินรายได้ 

ไม่ผ่านระบบภาษี	นอกจากนั้น	คนไทยจำานวนมากยังทำางานเป็น

ผู้ดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล	จึงมีความเสี่ยงใน 

การติดเช้ือมากกว่าคนท่ีทำางานในภาคอื่นๆ	 หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 

ในประเทศอังกฤษ	AmThai	Paper
4
	ได้รายงานว่า	จนถึงเดือน

เมษายน	 2563	 มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคโควิด-19	 จำานวน	 

8	 คน	 ซึ่งหน่ึงในน้ันคือผู้หญิงไทยที่ทำางานเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาลของอังกฤษ

	 ถึงแม้ว่ามาตรการปิดเมืองอย่างเข้มงวดดังกล่าวจะผ่อน

คลายลงในเดือนมิถุนายน	 แต่รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศใช้

มาตรการปิดเมืองอีกครั้งหน่ึง	 ตั้งแต่วันที่	 5	 พฤศจิกายน	 ถึง	 

วันที่	 2	 ธันวาคม	 เนื่องจากอังกฤษกำาลังเข้าสู่ระลอกสองของ 

การระบาด	 ทั้งน้ีผู้เขียนก็ขอเป็นกำาลังใจให้ชาวไทยในอังกฤษ 

ทุกคนสามารถผ่านพ้นจากสถานการณ์นี้ ไปได้ด้วยดีค่ะ

	 ในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา	 ผู้เขียนได้เดินทางไปยัง

ประเทศองักฤษเพื่อทำาการสอบวทิยานิพนธ์เพื่อสำาเรจ็การศกึษา

ในระดบัปรญิญาเอก	และไดอ้า่นขา่วเมื่ออยูท่ีน่ั่นวา่โรคโควดิ-19	

กำาลังระบาดเข้ามาในยุโรปและอังกฤษ	 แม้ว่าจะมีการนำาเสนอข่าว 

เรื่องการระบาดของโรคโควิด-19	 เพิ่มมากขึ้นในอังกฤษ	 แต่

ประชาชนชาวอังกฤษก็ไม่ ได้ตื่นตระหนกนัก	 แม้แต่อาจารย์ 

ที่ปรึกษาของผู้เขียนเองยังพูดว่า	 “ผมว่ามันก็คงเป็นเหมือน 

โรคหวัดทั่วไปน่ันแหละ”	 แต่ในใจชาวเอเชียอย่างเรา	 เมื่อเห็น

ข่าวแบบน้ีก็พานึกไปถึงการระบาดของโรค	 SARS	 หรือโรค 

ไข้หวัดนก	 ที่มีความรุนแรง	 คนไทยในอังกฤษเริ่มระวังตัวใน 

การออกจากบา้นมากขึน้	ตวัผู้เขยีนเองใสถุ่งมอืกันหนาวออกจาก

บ้านทุกครั้ง	เพราะรู้ว่าจะต้องใช้บริการรถสาธารณะ	หลีกเลี่ยง

การสัมผัสใบหน้า	อีกทั้งยังออกห่างจากกลุ่มคน	

	 ในตอนน้ันที่อังกฤษยังไม่มี ใครใส่หน้ากากอนามัย	 คนที่ 

เริ่มใส่เป็นกลุ่มชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ ในประเทศ	 การใส่หน้า 

กากอนามัยไม่ได้เป็นวัฒนธรรมที่ชาวอังกฤษพึงปฏิบัติกัน	 แต่ 

ชาวเอเชีย	 เช่น	 ชาวจีนและชาวไทยในอังกฤษ	 มองว่าการใส่

หน้ากากเป็นการป้องกันตนเองจากโรคระบาด	 แต่กลับกลาย

เป็นว่าช่วงโควิด-19	 ระบาดในประเทศอังกฤษใหม่ๆ	 มีรายงาน

เหตุการณ์การเหยียดเชื้อชาติต่อชาวไทยและชาวเอเชียอื่นๆ	 

โดยเฉพาะคนที่ใส่หน้ากากอนามัย	 ด้วยการด่าทอ	 หาว่าเป็น 

ต้นเหตุของการระบาด	และมีการทำาร้ายร่างกายร่วมด้วย
1	2	3

	 หลังจากผู้เขียนกลับจากอังกฤษได้ไม่นาน	 ประเทศอังกฤษ

ก็ได้กลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19	เป็นจำานวนหลักพัน

และมอีตัราการตายสงูเปน็อนัดบัตน้ๆ	ของยโุรป	หลงัจากทีก่ลบั

มายังประเทศไทยแล้ว	 ผู้เขียนยังติดต่อกับเพื่อนๆ	 พี่ๆ	 คนไทย 

ที่รู้จักกัน	 จึงได้ทราบถึงความกังวลในการดำารงชีวิตในฐานะ 

คนเอเชีย	 เนื่องจากกลัวอาชญากรรมจากการเหยียดเชื้อชาติ	

และยังกงัวลถงึการดำารงชีวิตที่จะตอ้งเปลีย่นไปจากหนา้มือเป็น

หลังมือ	

	 รัฐบาลอังกฤษ	 นำาโดยนายกรัฐมนตรี	 Boris	 Johnson	 

ได้ประกาศให้ ใช้มาตรการปิดเมืองอย่างเข้มงวดเมื่อวันที่	 23	

มีนาคม	 2563	 มาตรการปิดเมืองของอังกฤษทำาให้ร้านค้า	 

ร้านอาหาร	 และบริการต่างๆ	 ต้องปิดตัวลงชั่วคราวเป็นเวลา

ประมาณ	3	เดอืน	สิง่ทีเ่ป็นผลกระทบชดัเจนตอ่คนไทยทีอ่าศยัอยู่

ในประเทศองักฤษคอื	การวา่งงานชัว่คราวจากมาตรการดงักลา่ว 

	 จากงานวจัิยระดบัปรญิญาเอกของผู้เขยีน	โดยเก็บขอ้มลูจาก

แบบสอบถามหญิงไทยในอังกฤษจำานวน	300	คน	และสัมภาษณ์

เชงิลกึกับหญงิไทยอกี	31	คน	พบวา่	ผู้หญงิไทยทีอ่าศยัในองักฤษ

สว่นใหญท่ำางานในภาคบริการ	เชน่	พนักงานรา้นอาหาร	พนักงาน

ร้านเสริมสวย	พนักงานร้านนวด	ผู้ดูแลคนสงูวยั	พยาบาล	เปน็ตน้	

กลุม่ตัวอยา่งของผู้เขยีนจำานวนมากทำางานอยู่ในร้านอาหารไทย

ในอังกฤษ	ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากมาตรการปิดเมือง
aaaaaaaaa

ที่มา:	https://www.freepik.com
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โลกจับตาญี่ปุ่นแก้ปัญหาวิกฤตสูงวัย

	 ญี่ปุ่นเป็น	 1	 ใน	 3	 ประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเป็นลำาดับต้นๆ	 

ของโลก	เมื่อต้องเผชิญภาวะวิกฤตสังคมสูงวัยก่อนประเทศอื่นๆ	ญี่ปุ่น

จึงถูกจับตามองเพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขที่ผู้นำาญี่ปุ่นริเริ่ม

	 ปี	 2020	 ญี่ปุ่นมีจำานวนประชากร	 126	 ล้านคน	 มีประชากรอายุ	 

60	ปีข้ึนไปถึง	1	ใน	3	ของประชากรท้ังหมด	(ร้อยละ	34.3)	อายุคาดเฉล่ีย 

เมื่อแรกเกิดของชายและหญิงชาวญี่ปุ่น	คือ	81.9	และ	88.1	ปี	ในอีก	

20	 ปีข้างหน้า	 สหประชาชาติคาดว่าจะมีผู้สูงอาย	ุ 60	 ปีขึ้นไปเพิ่มถึง

ร้อยละ	42.3	

	 การสูงวัยของประชากรจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่น	 

โดยจะทำาให้	GDP	ลดลงด้วยอัตราร้อยละ	1	ในอีก	3	ทศวรรษข้างหน้า	

ด้วยสาเหตุการขาดแคลนแรงงานที่จะมาทดแทนประชากรวัยแรงงาน 

ที่ค่อยๆ	เกษียณอายุ	อันเนื่องมาจากอัตราเกิดต่ำา

	 โดยทั่ ว ไปค่ าแรง

ของชาวญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้น

ตามระยะเวลาที่ทำางาน	

แต่เน่ืองจากมีแรงงาน 

สงูอายมุากขึน้	จึงกระทบ

ต่อการเลื่อนตำาแหน่ง

ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการ

ทำ า ง า นขอ งคนห นุ่ ม

สาว	 เพื่อแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงาน	อดีต

นายกรัฐมนตรีอาเบะ 

จึงเสนอ	Womenomics	

โดยกดดันให้บริษัทเพิ่ม

ค่ า จ้ างและตำ าแห น่ง

สำาคัญในองค์กร	เพื่อจูงใจให้ผู้หญิงออกมาทำางานนอกบ้าน

	 คนญี่ปุ่นส่วนมากมีแนวคิดเชิงอนุรักษ์ที่ต่อต้านแรงงานข้ามชาติ	

อดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะจึงริเริ่มกำาหนดประเภทวีซ่าใหม่	เพื่อควบคุม

แรงงานในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงานอย่างหนักก่อน	 อย่างไร

ก็ตาม	 การแก้ปัญหาน้ี ไม่ใช่เร่ืองง่าย	 เพราะประเทศต้นทางที่เป็น 

เป้าหมายแรงงานที่ต้องการ	 ก็มีปัญหาขาดแคลนแรงงานเช่นกัน	 

โดยเฉพาะภาคการดูแลสุขภาพ	(Care-giving	sector)	

	 สหประชาชาติแนะนำาให้ญี่ปุ่นขยายอายุเกษียณเป็น	 77	 ปี	 

เพื่อรักษาอัตราส่วนของประชากรวัยแรงงานและผู้เกษียณอายุ	

ประชากรรุ่นใหม่จึงไม่อาจหวังที่จะได้รับผลประโยชน์อย่างที่ประชากร

รุ่นก่อนได้รับหลังเกษียณ	 พวกเขาต้องทำางานอย่างยาวนานกว่าจะ 

ได้หยุดพักหรืออาจเสียชีวิตไปเสียก่อน	 แถมยังต้องแบกรับค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับการรักษาพยาบาลและการดูแลประชากรสูงอายุอีกด้วย	ท่านอาเบะ 

จึงพยายามจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ	 น่ันคือ	 การเพิ่มอัตราเจริญพันธ์ุรวม	

(Total	Fertility	Rate-TFR)	จาก	1.43	คน	ในปี	2017	เป็น	1.8	คน	

ในป	ี2025	ซึง่เปน็เปา้หมายที่ไมน่่าจะเปน็ไปได	้เพราะปน้ีีสตรีชาวญีปุ่น่

มีบุตรโดยเฉลี่ย	(TFR)	ลดลงเหลือเพียง	1.36	คนเท่านั้น

	 ประเทศไทยคงต้องจับตาดูวิธีการแก้ปัญหาวิกฤตสูงวัยของญี่ปุ่น	 

ว่าจะขยายอายุเกษียณ	 หรือ	 ปรับมาตรการนำาเข้าแรงงานข้ามชาติ	

หรือ	 จะเพิ่มอัตราเกิดซึ่งกระทบกับแรงงานสตรี	 แนวทางหลังน้ีทำาให้ 

ผู้หญิงเป็นความหวังที่จะผ่านวิกฤตไปได้	 เพราะนอกจากต้องมี 

ลูกคุณภาพแล้ว	 ยังต้องทำางานเพื่อสร้างเศรษฐกิจด้วย	 บทความน้ีจึง 

ขอส่งกำาลังใจให้แก่ผู้หญิงและคุณแม่ทุกคนค่ะ

แหล่งข้อมูล:	United	Nations,	Department	of	Economic	and	Social	Affairs,	 

	 Population	Division.	2019.	“World	Population	Prospects 

	 2019”.												aaaaaaaaa 

ประชากรประชุมกัน
	 จากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19	 สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ	

“ประชากรและสังคม”	 ประจำาปี	 2563	 ในรูปแบบพิเศษแบบ

ออนไลน์ซีรีส์	 ในหัวข้อ	“หลังการมาเยือนของโควิด-19”	กับ	8	

sessions	 พิเศษ	 ออกอากาศตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน	

2563

 v โลกที่	3	และพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กยุคโควิด-19
 v การเล่น:	เสรีภาพของเด็กๆ	ที่มักถูกมองข้าม
 v ความยากลำาบาก	(ยิง่ขึน้)	ในการเขา้ถึงบรกิารยตุติัง้ครรภ์ 
	 	 ในช่วงโควิด-19

 v Young	people	and	COVID-19	in	Thailand:	Findings 
	 	 from	a	series	of	online	surveys

 v การทำางาน	ครอบครัว	ความสุข	ในสถานการณ์โควิด-19
 v รักวัวให้ผูก	รักลูกให้กอด
 v เราเปลีย่นประเทศเปลีย่น:	นโยบายการทดแทนประชากร 
	 	 ในศตวรรษที่	21

 v สูงวัยในเมืองหลวง

	 ทา่นสามารถตดิตามรบัชมและรบัฟงัสดและยอ้นหลงัได	้ทาง

เว็บไซต์หรือเพจ	“The	Prachakorn”	ที่	theprachakorn.com	

หรือ	facebook.com/ThePrachakorn

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเปน็ประจำาทกุวนัพธุ	เวลา	12.30-13.30	น.	ณ	สถาบนัวจัิยประชากร

และสังคม	สนใจกำาหนดการเสวนาแต่ละเดือน	 สามารถดูรายละเอียด

ได้ที่	 www.ipsr.mahidol.ac.th	 และรับชมย้อนหลังได้ที่	 Facebook:	

IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

ครั้งที่ 1103	“เด็กข้ามชาติและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน:	 ข้อค้นพบ

จากการสำารวจภาคสนาม”	ผศ.ดร.เฉลิมพล	แจ่มจันทร์,	7	ต.ค.	63

ครั้งที่ 1104	“เมื่อมัธยม	ขย่มการเมือง”	ผศ.ดร.สักกรินทร์	นิยมศิลป์	

คุณสุภาณี	 ปลื้มเจริญ	 ผศ.ดร.พจนา	 หันจางสิทธ์ิ	 และ	 ผศ.ดร.ดุสิตา	 

พึ่งสำาราญ,	14	ต.ค.	63

ครั้งที่ 1105	“Nudge	 intervention	 to	 reduce	 fish	 sauce	

consumption	 in	 Thailand”	Assistant	 Professor	 Manasigan	

Kanchanachitra,	21	ต.ค.	63

ครั้งที่ 1106	“พลังสังคมไทยแบน	 3	 สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชร้ายแรง”	

นางสาวปรกชล	 อู๋ทรัพย์	 ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมี 

กำาจัดศัตรูพืช,	28	ต.ค.	63

ครั้งที่ 1107	“ขอรบัรองจรยิธรรมการวจัิยอยา่งไรดี”	นางสาวดวงวไิล	

ไทยแท้,	4	พ.ย.	63

ครั้งที่ 1108	“การดแูลระยะยาวกับระบบหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้า”	

นายมงคล	ธงชัยธนาวุฒิ,	11	พ.ย.	63

ครั้งที่ 1109	“การสร้างประชากรสยาม	 (ไทย)	 ผ่านสัญลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมในภาคเหนือ	 ภาคอีสาน	 และภาคใต้	 (พ.ศ.	 2416-2453)”	

อาจารย์	ดร.ณัฐนี	อมรประดับกุล,	18	พ.ย.	63

ครั้งที่ 1110	“สอ่งอนาคตผู้สงูอายหุญงิอยูค่นเดยีวในจังหวดันครปฐม”	

นางสาวกมลชนก	ขำาสุวรรณ,	25	พ.ย.	63
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aaaaaaaaa

สิรินทร์ยา พูลเกิด
sirinya.phu@mahidol.ac.th

ที่มา:	ht tps : / /www. japant imes .co . jp/ 

	 opinion/2019/11/19/commentary/ 

	 j apan-commenta ry /economic - 

	 challenge-japans-aging-crisis/

aaaaaaaaa

ภาพผู้สูงอายุเป็นพนักงานส่งของในโตเกียว



	 ประเทศจีน	 เป็นอีกหน่ึงประเทศในเอเชียที่มีสัดส่วนประชากร 

สูงอายุอยู่ในอันดับต้นๆ	จีนให้การยกย่องและเคารพผู้สูงอายุ	โดยรัฐบาล

ได้กำาหนดวันเคารพผู้สูงอายุ	 ซึ่งตรงกับเทศกาลฉงหยาง	 (Chongyang	

Festival)	หรือ	จิ๋วจิ๋ว	ในวันที่	9	เดือน	9	ของทุกปี	ในวันดังกล่าวเทศบาล

นครเซี่ยงไฮ้	 จะประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีอายุเกินหน่ึงร้อยปี	 รวมถึง 

คูส่มรสทีเ่ปน็คนร้อยป	ีผู้สงูอายกุลุม่น้ี ได้รับสมญานามวา่เปน็	“longevity	

star”

	 จากข้อมูลของสำานักกิจการพลเรือนของเซี่ยงไฮ้	ในวันที่	30	กันยายน	

2020	พบว่า	 เซ่ียงไฮ้มีคนร้อยปีอยู่จำานวน	 3,000	 กว่าคน	 โดยเป็นคนร้อยปี 

หญิงสูงถึงร้อยละ	74	ของประชากรสูงอายุทั้งหมด	จากที่เคยมีคนร้อยปี

อยู่เพียง	1	คนเท่านั้นในปี	1953	และได้เพิ่มขึ้นเป็น	1,000	คนในปี	2011	

และครบ	 2,000	 คน	 ในปี	 2017	 ปัจจุบันในปี	 2020	 คนที่มีอายุยืนยาว

ที่สุดในเซี่ยงไฮ้	คือคุณยายทวดสู้เจิน	(Xu	Suzhen)	อายุ	113	ปี	ถือได้ว่า

ประเทศจีน	เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สูงวัยอย่างรวดเร็ว 

ที่มาเรื่อง:	http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/25/c_139466552. 

	 htm
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ชวนอ่าน

สถิติน่ารู้

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ศุทธิดา ชวนวัน
sutthida.chu@mahidol.edu

มุมศตวรรษิกชน
Longevity Star ในประเทศจีน

 กาญจนา เทียนลาย
kanchana.tha@mahidol.ac.th

รูปแบบการพึ่งพิงที่เปลี่ยนแปลงไปของประชากรไทย

	 ข้อมูลการคาดประมาณประชากรไทยชุดล่าสุด
1
	 สะท้อนให้

เห็นการเปลีย่นแปลงทางโครงสร้างของประชากรไทย	กลา่วคอื 

จำานวนเด็กและวัยแรงงานลดลง	 ส่วนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน	 

ซึ่งมีผลต่อการพึ่งพิงด้วย	

aaaaaaaaa

ที่มาภาพ:	 http://en.chinaculture.org/chineseway/2013-10/12/ 

	 content_490087_2.htm

1 
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย	 พ.ศ.	 2553-2583 

	 (ฉบับปรับปรุุง)
2	
“อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ”	 หรือ	 “อัตราส่วนการเป็นภาระ” 

	 (Age	 dependency	 ratio)	 หมายถึง	 อัตราส่วนของประชากร 

	 ที่อยู่ ในกลุ่มอายุนอกวัยแรงงานต่อประชากรในวัยแรงงาน	 

	 โดยมีข้อสมมุติว่า	 ประชากรที่อยู่ในกลุ่มอายุนอกวัยแรงงานนั้น 

	 ต้องพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ

	 จะเห็นไดว้า่	“อตัราสว่นพึง่พงิทางอาย”ุ
2
	หรอื	อตัราสว่นการ

เป็นภาระมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	 จากผู้ที่ต้องพึ่งพิง	 (วัยเด็กและ 

ผู้สูงอายุ)	 ราว	49	คนในปี	 2553	 เป็น	79	คนในปี	 2583	ต่อ 

วัยแรงงาน	100	คน	ส่วน	“อัตราส่วนพึ่งพิงผู้สูงอายุ”	มีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน	 จากผู้สูงอายุที่ต้อง 

พึ่งพิง	ราว	20	คนในปี	2553	เป็น	56	คน 

ในปี	2583	ต่อวัยแรงงาน	100	คน	

	 ดังน้ันจึงอาจสรุปได้ว่าแนวโน้มรูปแบบ 

การพึ่งพิงจะเปลี่ยนจากการพึ่งพิงของเด็ก 

เป็นส่วนใหญ่	 มาสู่การพ่ึงพิงของผู้สูงอายุ 

เป็นส่วนใหญ่



ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536

ปณจ.พุทธมณฑล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2441-0201 0-2441-9666 โทรสาร 0-2441-9333 E-mail: directpr@mahidol.ac.th 
Website: www.ipsr.mahidol.ac.th ที่ปรึกษา รศ.ดร.อารี จำาปากลาย ผู้อำานวยการสถาบันฯ บรรณาธิการ นุชราภรณ์ เล้ียงร่ืนรมย์ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สักกรินทร์ นิยมศิลป์ กองบรรณาธิการ  
กฤติญา สำาอางกิจ กัญญา อภิพรชัยสกุล กาญจนา เทียนลาย กาญจนา ต้ังชลทิพย์ เกียรตินิยม ขันตี จงจิตต์ ฤทธิรงค์ จรัมพร โห้ลำายอง เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ณปภัช สัจนวกุล นงเยาว์ บุญเจริญ 
ปราโมทย์ ประสาทกุล ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ พอตา บุนยตีรณะ ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ มนสิการ กาญจนะจิตรา โยธิน แสวงดี รีนา ต๊ะดี วรชัย ทองไทย ศุทธิดา ชวนวัน สิรินทร์ยา พูลเกิด สุชาดา 
ทวีสิทธ์ิ สุภาณี ปล้ืมเจริญ สุรีย์พร พันพ่ึง อภิชาติ จำารัสฤทธิรงค์ อมรา สุนทรธาดา อารี จำาปากลาย ฝ่ายศิลป์ จุทารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว สมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว ฝ่ายสมาชิก จีรวรรณ หงษ์ทอง 
ติดต่อสอบถาม โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 100 หรือ 0-2441-9666

ข่าวสถาบันฯ
วิสัยทัศน์:	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

	 เป็นสถาบันชั้นนำาในระดับโลก	

	 ท่ีสรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม		

	 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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บริเวณอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

QR	code	สำาหรับเข้าเว็บไซต์

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา

c 16	ก.ย.	63	โครงการ	IPSR	Million	Challenges:	ฉลองครบรอบ	50	ปี	สะสมก้าวสุขภาพดี	

50	ล้านก้าว	จัดกิจกรรม	“IPSR	Selfie	Walk	Rally	2020	ครั้งที่	1”	เพื่อสะสมจำานวนก้าวและ 

สุขภาพร่างกายท่ีดี	ณ	สถาบันฯ	c 18	ก.ย.	63	สถาบันฯ	ต้อนรับ	ผศ.ดร.ภก.วรินทร์	กฤตยาเกียรณ  

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา	คณะกายภาพบำาบัด	ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์	AUN-

QA	 ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม	 ณ	 สถาบันฯ	 รูป 1  

c 22	ก.ย.	63	ผศ.ดร.มาร์ก	เฟิลแคร์	และคณะ	นำาเสนอผลการสำารวจผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19	 ในกลุ่มเยาวชน	 5	 กลุ่ม	 ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย*	 รศ.ดร.อารี	

จำาปากลาย	ผู้อำานวยการ	และคณะ	ต้อนรับเครือข่ายคนไทยไร้พุง	ร่วมประชุมหารือการทำางาน 

วิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการปัญหาโรคอ้วนของคนไทยวัยทำางาน	 ณ	 สถาบันฯ*	 

รศ.ดร.สุชาดา	 ทวีสิทธ ิ์	 ต้อนรับคณะจากมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ	 (สำานักงานภาคอีสาน)	 

เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุโดยใช้เครื่องมือธนาคารเวลา	ณ	สถาบันฯ*	c 24	ก.ย.	63	 
รศ.ดร.อารี	 จำาปากลาย	 กล่าวเปิดงานมุทิตาจิต	 ประจำาปี	 2563	 และมอบของที่ระลึกแก่ 

คุณชลัยย์กร	 บุญล้อม	 และคุณเพ็ญพิมล	 คงมนต์	 เพื่อแสดงความขอบคุณ	 ณ	 สถาบันฯ	 

c 24	 ก.ย.	 63	 ผศ.ดร.จรัมพร	 โห้ลำายอง	 และคณะ	 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ	 
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	เนื่องในวันมหิดล	 

ณ	 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล	c 29	 ก.ย.	 63	 อ.ภัทราภรณ์	 จึงเลิศศิริ	 บรรยายออนไลน์วิชา	
Anthropology	of	Gender	and	Sexuality	ของ	University	of	Copenhagen	หัวข้อ	Gender	

and	Migration	 ให้กับนักศึกษาภาควิชามานุษยวิทยาชาวเดนมาร์ก	c 29	 ก.ย.	 63	 สถาบันฯ	 
จัดงานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต	และมหาบัณฑิต	ประจำาปีการศึกษา	 2562	ณ	สถาบันฯ	 รูป 2  

c 29	ก.ย.	63	รศ.ดร.โยธิน	แสวงด	ีบรรยายออนไลน์หัวขอ้	“Applying	Mixed	Methodology	to	
Study	Maternal	and	Child	Health	in	Coastal	Area”,	The	3

rd
	International	Conference	

on	Public	Health	for	Tropical	and	Coastal	Developments	(ICOPH-TCD	2020),	จัดโดย	

Faculty	of	Public	Health	-	Universitas	Diponegoro,	Semarang,	Indonesia	c 30	ก.ย.	63 
รศ.ดร.ศิรินันท์	กิตติสุขสถิต	และคณะ	ต้อนรับทีมผู้บริหารจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	หารือ 

ความร่วมมือในการสำารวจคุณภาพชีวิต	 ความสุข	 และความผูกพันองค์กร	 ณ	 สถาบันฯ	 

c 5	 ต.ค.	 63	 ผศ.ดร.ภูเบศร์	 สมุทรจักร	 นำาเสนอนโยบายเรื่องเด็กปฐมวัย	 ในเวทีระดมสมอง	
“ผ่าตัดนโยบาย-ให้เด็กปฐมวัยมีพ้ืนท่ีเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์และปลอดภัย”	ณ	ช้ัน	2	สสส.	c 8	ต.ค.	63 
ผศ.ดร.จรัมพร	 โห้ลำายอง	 และคณะ	 ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรบำาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล 

และพิธีถวายราชสดุดี	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 

บรมนาถบพิตร	 ณ	 สนง.อธิการบดี	 ม.มหิดล	c 16	 ต.ค.	 63	 ผศ.ดร.เฉลิมพล	 แจ่มจันทร์	 
ผศ.ดร.ศุทธิดา	 ชวนวัน	 และอ.ดร.ณปภัช	 สัจนวกุล	 เป็นวิทยากรในงานเสวนาวิชาการ	 “สังคม 

สงูอาย:ุ	ความพรอ้มทีต่อ้งตัง้รบัและความทา้ทายที่ไทยตอ้งเผชญิ”	เรื่อง	Active	and	Productive	

Aging	 ณ	 โรงแรมทีเคพาเลซ	c 26	 ต.ค.	 63	 รศ.ดร.อารี	 จำาปากลาย	 และคณะ	 ต้อนรับ	 
ศ.นพ.บรรจง	มไหสวริยะ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ในโอกาสเข้ารับ

ฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน	(PA-Visit)	ประจำาปีงบประมาณ	2564	ณ	สถาบันฯ	รูป 3 

c 30	ต.ค.	63	นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	และมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิจัยประชากร 
และสังคม	(หลักสูตรไทย)	จัดกิจกรรม	Love	U	Club:	Halloween	Party	เพื่อร่วมเเบ่งปันเรียนรู้ 

ด้านวัฒนธรรม	ณ	สถาบันฯ	c 30	ต.ค.	63	โครงการ	Future	Thailand	จัดประชุม	Foresight	
Workshop:	Family	&	Society	2040	โดยมี	Futurists	จากหลากหลายสาขาเข้าร่วมประชุม	 

ณ	 พ.ศ.	 2583	 (ค.ศ.	 2040)	 ณ	 Victor	 Club	 Sathorn	 Square	 รูป 4 c 5	 พ.ย.	 63	 
รศ.ดร.ศิรินันท์	 กิตติสุขสถิต	 และคณะ	 จัดอบรมพนักงานสัมภาษณ์	 “การสำารวจคุณภาพชีวิต	 

ความสุขและความผูกพันของเกษตรกร”	 (HAPPINOMETER)	 ณ	 ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ

นวัตกรรม	(AIC)	จ.กาญจนบุรี	c 9	พ.ย.	63	รศ.ดร.ศิรินันท์	กิตติสุขสถิต	และคณะ	จัดประชุม
คณะกรรมการตัดสินรางวัลโมเดลครอบครัวมีสุขต้นแบบ	ครั้งที่	2	ณ	โรงแรมศิวาเทล	

รูป 1

รูป 2

รูป 3

รูป 4


