
	 “ประเทศไทยจำ�เป็นต้องนำ�เข้�ประช�กรปีละ	 200,000	 คน	 

เพื่อบรรเท�ปัญห�ประช�กรที่ลดน้อยลง”…..	 เร�จะพิจ�รณ�เรื่องนี้

กันอย่�งไร	เมื่อไร	และจะถือว่�มันเป็นวิกฤตหรือโอก�ส

	 เมื่อต้นปีน้ี	 อีลอน	 มัสก์	 ได้แสดงความคิดเห็นด้วยความตกใจว่า	 

จากปัญหาที่ประชากรประเทศญี่ปุ่นมีการเกิดน้อยลง	 ประเทศญี่ปุ่นอาจ

จะสิ้นสุดลง	ซึ่งจะเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของโลก

	 ความคิดเห็นน้ีแม้จะเป็นสิ่งที่น่าตกใจไปทั่วโลก	 แต่แทบจะไม่มีผู้ ใด

กังวลเลยวา่	ประเทศอนัดบั	2	ของโลกทีจ่ะเผชญิกับปญัหาน้ีอยา่งแน่นอน

เช่นกัน	และอาจจะเป็นปัญหารุนแรงยิ่งกว่า	คือประเทศใด	

	 จริงๆ	แล้วในปี	2563	นักวิชาการของ	The	Lancet	(Vollset	et.	al.,2020) 

ได้เปิดเผยตัวเลขการคาดประมาณประชากรของประเทศต่างๆ	 ในโลก 

จากปัจจุบันจนสิ้นสุดศตวรรษที่	 21	 สนับสนุนข้อมูลของสหประชาชาติ	 

ที่พบว่าประเทศอันดับสองรองจากญี่ปุ่น	 คือประเทศไทยน่ันเอง	 

การคาดประมาณครั้งนี้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า	3	ประเทศแรกที่จะพบปัญหา 

น่ากังวลมากที่สุด	 คือจะมีจำานวนประชากรลดลงจากปัจจุบันมากกว่า 

ครึ่งหนึ่ง	ประเทศเหล่านั้นก็คือ	ญี่ปุ่น	ไทย	และ	สเปน	ตามลำาดับ	

	 รายงานนั้นกล่าวว่า	ประชากรของประเทศไทยจะลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง 

เหลือเพียง	30	กว่าล้านคนเท่าน้ัน	และในทางตรงข้าม	ประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ	 

ท่ีปัจจุบันมีอัตราการเกิดต่ำากว่าระดับทดแทนเช่นกัน	ได้แก่	สหราชอาณาจักร	 

เยอรมนี	สหรัฐอเมริกา	แคนาดา	ออสเตรเลีย	เมื่อส้ินศตวรรษน้ี	ต่างกลับ 

จะมีประชากรเพิ่มขึ้นด้วยกันทั้งสิ้น	 ที่เป็นเช่นน้ันเพราะประเทศเหล่าน้ี

มีนโยบายและเป้าหมายจำานวนคนเข้าเมืองอย่างชัดเจนมาโดยตลอด 

ประเทศเหล่าน้ี ได้ดำาเนินนโยบาย	 replacement	 migration	 มาเป็น 

เวลานาน	นานก่อนทีส่หประชาชาตจิะไดก้ลา่วเสนอไวเ้มื่อป	ี2001	(United	

Nations,	2001)	ให้เป็นเครื่องมือทางประชากรกับประเทศที่เริ่มมีปัญหา 

อัตราการเกิดต่ำา	

	 แม้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่าน้ีจะรักษาความมั่นคงทางจำานวน

ประชากรไว้ได้	แต่ขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบ	เกิดเป็นวิกฤตระดับชาติ 

กันทุกประเทศ	 มากน้อยต่างกัน	 วิกฤตน้ีเกิดจากการขัดแย้งระหว่าง
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การนำาเข้าประชากร 200,000 คน วิกฤตหรือโอกาส
อภิชาติ จำารัสฤทธิรงค์

aphichat.cha@mahidol.ac.th

เจ้าของประเทศกับผู้ยา้ยถ่ินเขา้มาใหม	่มรีากฐานจาก	Xenophobia	ขยาย

ผลเป็นความขัดแย้งทางการเมือง	 ระหว่างลัทธิเก่าด้านประชาธิปไตย 

เสรีนิยมกับลัทธิประชาชาตินิยม	 (National	 Populism)	 ที่เกิดขึ้นใหม่ 

และกำาลังได้รับความนิยมมากขึ้น	เห็นได้จากกรณีของ	Brexit	และกรณี

การเข้าสู่ตำาแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์

	 ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว	 วิกฤตเหล่าน้ีจะไม่รุนแรง	 หากนโยบาย 

การนำาเขา้ประชากรทำาอยา่งถูกตอ้งตัง้แต่ตน้	โดยมฝ่ีายบรหิาร	นิตบิญัญติั	

และตลุาการ	ทำางานสอดคลอ้งกัน	มหีน่วยงานระดับกระทรวงเปน็เจ้าภาพ 

และดำาเนินงาน	 ตั้งแต่กระบวนการในการตั้งเป้าหมายจำานวนประชากร 

ทีจ่ะนำาเขา้รายป	ีการดจัูงหวะเวลา	การจัดทำานโยบายสาธารณะ	การสร้าง

การมีส่วนร่วมในการคัดเลือกประชากรที่จะนำาเข้า	 การจัดทำาโครงการ

การบูรณาการประชากรผู้มาใหม่กับประชากรของประเทศ	 ทั้งในทาง

สังคมและภูมิศาสตร์	 การติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำาเสมอ	 และ

การเยียวยาผลกระทบกับทุกๆ	ฝ่าย	ซึ่งทั้งหมดนี้	ขั้นตอนประชาธิปไตย

และการกระจายอำานาจจะมสีว่นสำาคญัทีส่ดุของความสำาเร็จ	และสามารถ 

สร้างโอกาสใหม่ที่ประเทศจะได้รับ	 โดยสามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตจาก 

ลัทธิประชาชาตินิยมดังที่กล่าวมาแล้ว

	 ที่สำาคัญคือวัตถุประสงค์ของการนำาเข้าประชากรต้องเป็นไปเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ำาในประเทศ	 แก้ปัญหาความยากจนและปัญหาประชากร

ชายขอบ	ไม่ใช่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมเพียง

อย่างเดียว	 เป้าหมายใหญ่คือการสร้างความสุขของคนในชาติโดยรวม	

ส่งเสริมประชาสังคมให้เข้มแข็ง	 ให้เกิดการพัฒนาเมืองและชนบทไป

พร้อมๆ	กัน	เกิดทั้ง	technology	transfer	และ	social	and	cultural	 

transmission	และ	globalization	ท่ีดีท่ีควร	โดยสรุปคือการต้ังเป้าหมายใหญ่ 

เพื่อการพัฒนาทางสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 สุขภาวะ	 เพื่อให้เป็นสังคมแห่ง

ความสุขโดยรวม

	 สำาหรับเป้าหมายเชิงปริมาณและกระบวนการในการตั้งเป้าจำานวน

ประชากรตา่งชาตเิพื่อให้สญัชาตไิทย	สามารถตัง้เปา้ไดป้ลีะ	200,000	คน	 

เป็นการคำานวณคร่าวๆ	 (ยังไม่ได้ ใช้ cohort component method)  

ใน	 80	 ปี	 จะได้ประชากรไทยเข้ามา	 16	 ล้านคน	 เท่ากับการทดแทน

ประมาณ	 50%	 ของประชากรที่หายไป	

เนื่องจากการทดแทนไม่จำาเป็นต้องทดแทน 

ทั้งหมด	 100%	 เพราะประเทศสามารถ 

ใช้นโยบายอื่นๆ	ร่วมด้วยได้เช่น	การรณรงค์

ส่งเสริมการเกิดอย่างต่อเนื่อง	การสร้างสังคม	 

active	 ageing	 การพัฒนาแรงงานอย่าง

จริงจัง	 การเลื่อนอายุเกษียณ	 และการใช้	 

technology	รวมท้ัง	robot	และ	AI	ตลอดจน 

การแบ่งปันทรัพยากรกันในระบบภูมิภาค	

เช่น	ในอาเซียนด้วยกัน	เป็นต้น	
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ภาพ:	โค้ชเช	นายชัชชัย	ชเว	ตอนได้สัญชาติไทย	(ที่มา:	YOUTUBE-TNN	Online	Feb	5,	2565	BE)	และ 

	 นายอุดม	สุขเสน่ห์	ผู้อู้คำาเมือง	ช่วยชาวบ้าน	ตอนได้สัญชาติไทย	(ที่มา:	YOUTUBE-Thai	PBS	News 

	 Feb	14,	2563	BE)



2/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 42 ฉบับที่ 6 v สิงหาคม - กันยายน 2565 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

	 วนัไหนทีค่ณุรู้สกึวา่มอีาการนอยด	์(พารานอยด)์	รูส้กึไม่โอเค 

กับบางส่ิงบางอย่างท่ีเข้ามาในชีวิต	อยากให้ลองเปิดใจไปผ่อนคลาย 

จิตใจ	ลองมาใชช้วีติชา้ๆ	สมัผัสกับวถีิชวีติในยา่นเมอืงเก่าฮานอย	

(Hanoi	Old	Quarter)	ประเทศเวียดนาม	เมืองที่มีสีสัน	มีชีวิต

ชวีา	และเปน็เหมอืนสวรรคข์องนักชอ้ป	นักชมิ	นักชลิจากทัว่โลก

	 คณุสามารถมาเดินเลน่เพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ	ดว้ย 

การเดินไปตามตรอก	ออกตามซอย	เพื่อเลือกซื้อของในราคาที่ 

ไมแ่พง	(ทัง้น้ีขึน้อยูกั่บความสามารถในการต่อรองราคาของแตล่ะ

บคุคล)	มขีองกินอร่อยๆ	ทีเ่ปดิขายทัง้วนัทัง้คนื	ร้านอาหารในยา่น

เมอืงเก่าน้ีมีให้เลอืกมากมายหลายระดบัไมว่า่จะเปน็อาหารเหลา

ในภัตตาคารหรูๆ 	หรอือาหารพืน้เมอืงทีพ่บไดท้ัว่ไปตามรมิทางเดนิ	

ตั้งขายอยู่บริเวณฟุตบาทริมถนน	คุณจะได้ดื่มด่ำากับบรรยากาศ 

การน่ังชิมอาหารท่ามกลางผู้คนที่เดินขวักไขว่ไปมา	 พร้อมกับ 

การบรรเลงเสียงแตรของรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ที่เหมือนจะ

พร้อมใจกันบบีแตรตอ้นรบัคณุตลอดเวลาบนทอ้งถนน	นอกจากน้ี

คณุยงัสามารถเดินชลิเพื่อชมบา้นเมอืงเก่าแก่ทีม่อีายไุมน้่อยกวา่	

600	ป	ีเปน็เมอืงทีม่ทีัง้ศลิปะ	วฒันธรรม	สถาปตัยกรรมทีส่วยงาม	

ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ	 สถาปัตยกรรมสไตล์

ฝร่ังเศส	นอกจากน้ีคณุยงัสามารถเดนิเลน่รอบทะเลสาบคนืดาบ	

(Hoan	Kiem	Lake)	ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่กลางเมืองเก่า	และ 

ถูกลอ้มรอบด้วยสวนสาธารณะทีเ่ปน็ระเบยีบสวยงาม	เปน็แหลง่

บรรเทาอาการนอยด์ กับย่านเมืองเก่าฮานอย (Hanoi Old Quarter)

นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
niphon.dar@mahidol.edu

ประชากรท่องโลก

พักผ่อนหย่อนใจของคนฮานอย	ทุกเพศ	ทุกวัย	ออกมาเดินเล่น	 

ทำากิจกรรม	หรือออกกำาลังกาย	บริเวณรอบๆ	ทะเลสาบ

	 เชื่อว่าเพียงแค่	 2-3	 วัน	 สำาหรับการมาเดินช้อป	 ชิม	 ชิล	 

ที่ย่านเมืองเก่าฮานอยแห่งน้ี	 จะช่วยบำาบัดความนอยด์ของคุณ

ได้เป็นอย่างดี	 และคุณจะมีพลังบวกกลับไปดำาเนินชีวิตได้อย่าง

มีความสุขอย่างแน่นอน

aaaaaaaaa

ภาพ:	บรรยากาศทะเลสาบคืนดาบ	(Hoan	Kiem	Lake)	ยามค่ำาคืน

	 ในตารางที่เสนอไว้น้ี	 กล่าวถึงวัตถุประสงค์	 จำานวนประชากร 

ที่จะนำาเข้า	 และหน่วยงานระดับบนที่สมควรเป็นผู้ ให้นโยบายหรือ 

ผู้รับผิดชอบ	 วัตถุประสงค์แรกคือ	 ป้อนประชากรหรือแรงงานให้กับ

โครงการพัฒนาระดับชาติ	เช่น	EEC	(Eastern	Economic	Corridor)	

ซึ่งอาจจะเป็นแรงงานระดับสูงหรือระดับผู้บริหาร	 หรือผู้ลงทุนที่ได้รับ 

สิทธิพิเศษอยู่อาศัยระยะยาว	และการถือครองที่ดิน	นำาไปสู่การคัดสรร 

ให้สัญชาติไทยตามเงื่อนไขที่กำาหนด	 จำานวนประมาณ	 20,000	 คน	 

บริหารโดยคณะรัฐมนตรี

	 วัตถุประสงค์ที่	2	คือ	การนำาเข้าประชากรที่เลือกสรรตามคุณภาพ

เพื่อการพฒันาทางสงัคม	สิง่แวดลอ้ม	ภาษาและวฒันธรรม	จิตวญิญาณ	

สุขภาวะ	 และเป็นประชากรต่างชาติที่สามารถเชื่อมโยงกับประชากร 

ในพ้ืนท่ีแต่ละจังหวัด	ประมาณ	20,000	คนเช่นกัน	บริหารจัดการภายใต้ 

การกำากับโดยรัฐสภา	 ซึ่งอาจจัดเป็นโควตาแต่ละปีสำาหรับสมาชิก

วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร 
aaaaaaaaa
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	 และวตัถุประสงคท์ี	่3	คอืการคดัสรรประชากรตา่งชาติเขา้มาในพืน้ที ่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 (อปท.)	 ทั่วประเทศทั้ง	 7,850	 แห่ง	 

โดย	 อปท.	 เหล่าน้ันเป็นผู้บริหารการคัดสรรเองตามโควตาจากขนาด

ของประชากรของ	 อปท.	 จัดทำานโยบายสาธารณะกับชุมชนในพื้นที่ 

เพื่อให้ได้ประชากรต่างชาติทีเ่ชื่อมโยงสอดคลอ้งกับแนวทางการพฒันา

และความต้องการของ	 SME	 (Small	 and	Medium	 Enterprises)	 

ในพื้นที่	

	 การตั้งเป้าเชิงปริมาณตามที่กล่าวมาน้ี	 เป็นการแก้ไขสถานการณ์

วิกฤตทางประชากรของประเทศที่เรารู้ได้ก่อนอย่างจริงจังและรวดเร็ว	

วิกฤตน้ีดูเผินๆ	 เหมือนเป็นปัญหาระยะยาว	 แต่จริงๆ	 แล้ว	 การเร่ิม

ดำาเนินการตั้งแต่ตอนน้ี	 เป็นการได้เปรียบทุกด้าน	 และการมีเวลาใน

การปรับกระบวนการให้ถูกต้อง	มีความสำาคัญยิ่ง	ถ้ารอไปและไปรีบเร่ง

ตามกระแสในภายหลัง	 จะเกิดปัญหาลัทธิประชาชาตินิยมดังตัวอย่าง

ในประเทศที่พัฒนาแล้วที่ทำามาก่อน	 ปัจจุบันเรามีโอกาสเรียนรู้	 และ

ออกแบบแนวทางปฏิบัติของประเทศเราเองได้ โดยการเริ่มพิจารณา

ประเด็นต่างๆ	ให้รอบด้านต้ังแต่ตอนน้ี	แลว้เราก็จะสามารถเปลีย่นวกิฤต

ให้เป็นโอกาสอันดียิ่งได้อย่างแน่นอน

	 ลองนึกภาพดูว่าเราจะมีความสุขแค่ไหนที่จะได้บุคคลคุณภาพ 

อย่างเช่น	โค้ชเช	(คุณชัชชัย	ชเว)	และคุณอุดม	สุขเสน่ห์	มาอยู่กับเรา

ปีละ	200,000	คน

	 วัตถุประสงค์	 จำ�นวน	 หน่วยง�นรับผิดชอบ

	 เพื่อป้อนให้กับโครงการพัฒนา	 20,000	 คณะรัฐมนตรี

	 ระดับชาติ	เช่น	ECC	

	 เพื่อนำาเข้าประชากรคุณภาพ	 20,000	 รัฐสภา	สมาชิกวุฒิสภา

	 ให้กับการพัฒนาสังคม	 	 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

	 สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	

	 จิตวิญญาณ	สุขภาวะ	

	 และการเชื่อมโยงกับประชากร

	 ในจังหวัดพื้นที่

	 เพื่อเชื่อมโยงกับ	SME	ในพื้นที่	 160,000	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 	 	 ทั่วประเทศ	7,850	แห่ง

  รวม	 200,000 

ข้อเสนอโดย	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.อภิชาติ	จำารัสฤทธิรงค์	กรกฎาคม	2565	

ก�รตั้งเป้�จำ�นวนประช�กรต่�งช�ติ	เพื่อก�รให้สัญช�ติไทย	ปีละ	200,000	คน



	 ภาวะโลกร้อนและภัยธรรมชาติมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินที่

ประมาณค่าไม่ได้	ถ้าย้อนดูเฉพาะในรอบ	2	ปี	ที่ผ่านมา	มีเหตุการณ์

ทีเ่กิดขึน้ทีนั่บวา่สง่ผลกระทบตอ่ชวีติความเปน็อยูข่องประชากร	ดงัน้ี	

 ไฟป่�ในออสเตรเลีย	 เมื่อตุลาคม	 2562	 เกิดจากสาเหตุ 

ภัยแลง้รุนแรงตลอดชว่งเวลา	3	เดอืน	ในรัฐนิวเซาทเ์วลสแ์ละรัฐควนีส ์

แลนด์	 เป็นภัยพิบัติครั้งที่รุนแรงที่สุด	 พื้นที่ป่า	 36	 ล้านไร่	 วอดไป

กับคลื่นเพลิง	 บ้านและอาคารสิ่งปลูกสร้าง	 9,000	 แห่ง	 ถูกเผา	 

มีผู้เสียชีวิต	400	ราย

อุทกภัยในกรุงจ�ก�ต�ร ์	 ประเทศอินโดนีเซีย	 เมื่อวันที่	 

1	มกราคม	2563	ส่งผลให้ประชากร	4	แสนคน	ไร้ที่อยู่	มีผู้เสียชีวิต	

66	ราย	ความแรงของกระแสน้ำาทำาให้แผ่นดนิถลม่และทำาลายอาคาร

สิ่งปลูกสร้างต่างๆ	กลายเป็นกองขยะทั่วเมือง

ก�รระบ�ดของโควิด-19	 ในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ	 

ทัว่โลก	จีนพบผู้ตดิเชือ้โควดิ-19	รายแรกทีเ่มอืง	Wuhan	เมื่อธันวาคม	

2562	 ซึ่งในขณะน้ันยังไม่มีข้อมูลว่าเป็นโรคระบาดร้ายแรง	 ต่อมา	

วันที่	11	มกราคม	2563	รัฐบาลมีประกาศเป็นทางการพบผู้ติดเชื้อ

และเสียชีวิต	องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นโรคระบาดที่ทั่วโลก

ต้องเฝ้าระวัง	เมื่อวันที่	11	มีนาคม	2563	เกิดการแพร่ระบาดอย่าง

รวดเร็วในประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกมีผลต่อการวางมาตรการเพื่อความ

ปลอดภัย	เช่น	มาตรการ	New	Normal	รวมทั้งการค้นคว้าเพื่อผลิต

วัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด

 

 ภูเข�ไฟระเบิดท่ีประเทศฟิลิปปินส์	เมื่อ	12	มกราคม	2563	ส่งผล 

ต่อการย้ายท่ีอยู่ของประชากรราว	 300,000	 คน	 เพราะผลกระทบ 

จากความร้อน	 ฝุ่น	 ภูเขาไฟดังกล่าวเคยระเบิดมาคร้ังหน่ึงแล้วเมื่อ 

43	ปีที่แล้ว	ฟิลิปปินส์ได้ชื่อว่ามีภัยพิบัติจากภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้ง	 

มาตรการป้องกันทำาได้เพียงการเฝ้าระวังโดย	 Institute	 of	

Volcanology	 and	 Seismology	 มีมาตรการเฝ้าสังเกตภูเขาไฟ	

มากกวา่	2,000	ลกู	ในจำานวนน้ีม	ี176	ลกู	ทีต่อ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลช้ดิ

 ภัยพิบัติจ�กภูเข�ไฟระเบิด	หลายประเทศทั่วโลก	เช่น	จีน	

อินเดีย	อิหร่าน	ฟิลิปปินส์	รัสเซีย	ตุรเคีย	และประเทศต่างๆ	ในหมู่

เกาะแครบิเบยีน	ยงัตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งเขม้ขน้	เพราะยงัพบวา่ภูเขาไฟ

บางแห่งมีแรงระเบิดมากกว่า	 6	 ริกเตอร์	 โดยเฉพาะจาเมกาและ

รัสเซีย	ยังต้องเฝ้าระวังภูเขาไฟที่ส่งแรงสะเทือนมากกว่า	7	ริกเตอร์

 กองทัพต๊ักแตนทะเลทร�ย	 ที่ระบาดในกลุ่มประเทศเอเชีย

ตะวันออก	แอฟริกาตะวันออก	เอเชียตะวันออกกลาง	ฝูงแมลงเหล่าน้ี 

สามารถกินพืชพันธ์ุต่างๆ	ได้อย่างรวดเร็ว	แพร่พันธ์ุเร็วเนื่องจากุภาวะ

โลกร้อน	 อุณหภูมิท่ีอุ่นข้ึนช่วยให้แมลงวางไข่และแพร่พันธ์ุได้ดีข้ึน

สามารถแพร่พันธ์ุได้	 150	 ล้านตัวในพื้นที่เพียง	 1	 ตารางกิโลเมตร	

แมลงเหล่านี้ ไม่เป็นอันตรายต่อคน	

 พ�ยุไซโคลน	Amphan	ในปี	 2563	 มีความรุนแรงเทียบเท่า 

พายุเฮอริเคน	 เคยสร้างความเสียหายในอินเดียและบังกลาเทศ	 

เมื่อพดัเขา้ปะทะในพืน้ที	่เกิดภาวะดนิถลม่	พายฝุน	ลมกรรโชก	ฟา้ผ่า	

ภัยพิบัติครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต	12	ราย

 ไฟป่�ที่รัฐอุตตร�ขัณฑ์	(Uttarakhand)	ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ

ของประเทศอินเดีย	 เป็นรัฐที่ยากจน	 มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง	 

เมื่อปี	 2563	 เกิดไฟป่าเผาทำาลายพื้นที่ป่าประมาณ	 1,283	 ไร่	 

กรมป่าไม้ของรัฐต้องสูญเสียงบประมาณมหาศาลเพื่อการฟื้นผืนป่า

และต้องเริ่มโครงการทดลองใหม่ที่ถูกไฟป่าทำาลาย	

 เหตุก�รณ์น้ำ�ท่วมที่รัฐอัสสัม	 ประเทศอินเดีย	 ซ่ึงเป็น 

เขตชุ่มฝน	เหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อปี	2563	มีผลกระทบต่อประชาชน

รวม	128	หมู่บ้าน	

 ปร�กฏก�รณ์หิมะสีเขียว	 (Green	 Snow)	 เมื่อพูดถึงทวีป	

แอนตาร์กติก	 (Antarctica)	 เราจะมีจินตนาการว่าเป็นดินแดน 

ที่มีธารน้ำาแข็งและหิมะขาวโพลนทั้งที่ราบและบนเทือกเขาสูง	 

มีสัตว์สวยงาม	เช่น	นกเพนกวิน	แมวน้ำา	ผลจากภาวะโลกร้อนทำาให้

ทวปีน้ีมอีณุหภูมสิงูขึน้	หิมะละลายและเพิม่ปริมาณน้ำาจากธารน้ำาแขง็ 

ไหลลงสู่ที่ต่ำามากกว่าปกติ	 นอกจากน้ีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำาให้เชื้อรา 

สเีขยีวเขม้กระจายอยูด่า้นบนของลานหิมะขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็วและ

ปกคลมุพืน้ทีเ่ปน็บรเิวณกวา้งและเปน็ทีม่าวา่ทำาไมทวปีแอนตาร์กตกิ

ไม่	ขาว	ทั้งหมด

	 ภ�วะโลกร้อนและภัยธรรมช�ติทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้นอย่�ง

ต่อเนื่องจ�กส�เหตุที่ย�กต่อก�รควบคุม

ประชากรต่างแดน

10 สถานการณ์ภาวะโลกร้อนและภัยธรรมชาติทั่วโลกที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต

อมรา สุนทรธาดา
amara.soo@mahidol.ac.th
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ภาพ:	ฝูงตั๊กแตนทะเลทราย
1

ภาพ:	การระบาด	COVID-19	เพ่ิมจำานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
1

อ้างอิง
1	
https://www.holidify.com/pages/natural-disasters-in-the-world- 

	 in-2020-4836.html	สืบค้นเมื่อ	8	มิถุนายน	2565
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ผู้ดูแลข้ามชาติกับโอกาสของสังคมสูงอายุไทย

	 แต่ผู้กำาหนดนโยบายควรคำานึงถึงผลที่ตามมาในระยะยาว	

รวมถึงความไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้นภายใต้	 “ห่วงโซ่การดูแล

ระดับโลก”	(global	care	chain)	ที่มีการส่งผ่านผู้ดูแลข้ามชาติ 

จากประเทศกำาลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว	 เพราะถึงแม้ 

ผู้ดแูลขา้มชาตจิะสามารถชว่ยลดการขาดดลุการดแูลผู้สงูอายใุน

ประเทศปลายทางได	้แตก่ารพลดัพรากจากครอบครวัของตนเอง

เพื่อมาทำางาน	ก็เปน็การผลกัให้สมาชกิในครอบครัวของแรงงาน 

ข้ามชาติต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลัง	 โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว 

ที่เป็นเด็กและผู้สูงอายุที่ต่างก็ต้องการการดูแลเช่นกัน

 โอก�สสำ�หรับสังคมสูงอ�ยุไทย

	 ในปี	 2564	 ประเทศไทยมี ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ	

(caregivers)	 ภายใต้	 “กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้าน

สาธารณสุขสำาหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง”	ประมาณ	95,000	คน 

แต่จำานวนน้ียังไม่เพียงพอกับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล	 ซึ่งมี

แนวโน้มจะเพิม่สงูขึน้ในอนาคตอนัใกล	้จะดไีหมถ้าภาครัฐหันกลบั

มาทบทวนนโยบายเพื่อเปิดช่องทางและเพิ่มโอกาสให้แรงงาน

ข้ามชาติสามารถเข้ามาทำาหน้าที่	 “ทดแทน”	 การขาดแคลน 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง	 เพื่อเตรียมรับมือกับความต้องการ

การดแูลทีจ่ำาเปน็สำาหรับผู้สงูอายทุีอ่ยู่ในภาวะพึง่พงิ	ซึง่นับวนัจะ

เปน็ทีต่อ้งการมากยิง่กวา่แรงงานในภาคสว่นอื่นๆ	เสยีดว้ยซ้ำาไป

	 แม้อาจพบข้อจำากัดในการให้การดูแลผู้สูงอายุจากแรงงาน

ข้ามชาติอยู่บ้าง	 โดยเฉพาะเงื่อนไขด้านภาษาและวัฒนธรรม 

ที่เป็นอุปสรรคในการสื่อสารและการอาศัยอยู่ร่วมกัน	 แต่ถ้ามี 

การออกแบบระบบการจัดหางานและติดตามการจ้างงานที่

ชัดเจน	 รวมถึงมีการฝึกอบรมที่จำาเป็นและเข้าถึงได้สำาหรับ

แรงงานข้ามชาติ	 แนวทางดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจ 

ทั้งต่อผู้ ให้และผู้ ใช้บริการการดูแลผู้สูงอายุ	 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ

การบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานด้านการดูแลระยะยาว

สำาหรับสังคมสูงอายุไทยต่อไป

	 การสูงวัยของประชากรทำาให้หลายประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ต้องเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นต่อบริการการดูแล 

ผู้สูงอายุซึ่งไม่ใช่จากสมาชิกในครอบครัว	 (non-familial	 care)	

ขณะที่บางประเทศยังสามารถรับมือกับความต้องการการดูแล

ได้ค่อนข้างดี	 ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะการตั้งมั่นของระบบ 

รัฐสวัสดิการที่มีอยู่แต่เดิม	 แต่ก็มีหลายประเทศที่ต้องตกอยู่ 

ในสภาวะ	 “ขาดดุลการดูแล”	 (care	 deficit)	 หลายครอบครัว

ในสังคมตะวันตกทุกวันนี้ต้องหันมาพึ่งพา	“ผู้ดูแลที่เป็นแรงงาน

ข้ามชาติ”	 (migrant	 caregivers)	 เพื่อทำาหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ 

ที่ตกอยู่ในภาวะพึ่งพิงในครัวเรือน

	 เราเริ่มเห็นบทบาทของผู้ดูแลที่เป็นแรงงานข้ามชาติมากขึ้น 

ในหลายประเทศ	โดยเฉพาะเมื่อสังคมนั้นต้องเผชิญหน้ากับการ

สูงวัยของประชากรที่มาพร้อมกับการลดจำานวนลงของกำาลัง

แรงงาน	โดยทั่วไป	ผู้ดูแลข้ามชาติมีแนวโน้มได้รับค่าจ้างที่น้อย

กวา่ผู้ดแูลทอ้งถ่ิน	อยา่งไรก็ด	ีคา่แรงขัน้ต่ำาในปจัจุบนัยงัไมเ่พยีง

พอที่จะดึงดูดและจูงใจให้แรงงานในประเทศสนใจทำางานเป็น

ผู้ดูแลผู้สูงอายุมากนัก	 อาจเพราะงานดูแลผู้สูงอายุเป็นงานที่

เหนื่อย	หนัก	และต้องทำางานในสภาพแวดลอ้มที่ไมน่่าอภิรมยนั์ก

 สภ�พก�รทำ�ง�นของผู้ดูแลข้�มช�ติ

	 การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน	 ถูกจัดว่าอยู่ในประเภท	

“การจ้างงานที่ไม่ปลอดภัย”	 เนื่องจากเป็นการทำางานโดยไม่มี

สัญญาจ้างที่แน่นอน	 หรืออาจถูกเลิกจ้างได้ทุกเมื่อ	 ส่วนใหญ่

แล้วนายจ้างมักจ่ายค่าจ้างให้ผู้ดูแลข้ามชาติเป็นเงินสด	 ซึ่งมี

ส่วนทำาให้ผู้ดูแลข้ามชาติไม่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองทางสังคม	

นอกจากนี้	ผู้ดูแลส่วนใหญ่มักเป็นผู้หญิง	ซึ่งอาจมีความเสี่ยงทั้ง

ต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 ทางเชื้อชาติ	 และทางชาติพันธ์ุ	

แน่นอนว่าแรงงานกลุ่มน้ีย่อมมีอำานาจทัดทานต่อนายจ้างน้อยมาก 

สว่นหน่ึงอาจเปน็เพราะงานดแูลประเภทน้ีมกัไมไ่ดร้บัการรบัรอง

หรอืคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานในประเทศปลายทาง	บางครัง้

งานของผู้ดูแลอาจขยายขอบเขตไปไกลกว่าการดูแลผู้สูงอายุ	 

เพราะมีนายจ้างจำานวนไม่น้อยที่เพิ่มการทำางานให้แรงงาน 

ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม	 เช่น	การดูแลเด็ก	การทำาอาหาร	หรือ 

งานบ้านอื่นๆ	ดังน้ัน	งานลักษณะน้ีจึงมีช่ัวโมงการทำางานท่ีไม่ชัดเจน 

หรือบางทีอาจต้องทำางานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

 ก�รออกแบบนโยบ�ยเพื่อรองรับผู้ดูแลข้�มช�ติ

	 แม้บางประเทศจะเริ่มมีนโยบายเฉพาะที่ยอมรับแรงงาน

ข้ามชาติเข้ามาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 แต่มีอีกหลายประเทศที่ยัง

ไม่ได้กำาหนดให้แรงงานประเภทดังกล่าวสามารถเข้าเมืองและ

ทำางานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	อีกนัยหนึ่งคือ	ผู้ดูแลที่เป็น

แรงงานข้ามชาติมักจะไม่ถูกนับรวมว่าเป็น	 “แรงงานมีฝีมือ”	

(skilled	 labour)	 เงื่อนไขเหล่าน้ีนับเป็นความท้าทายสำาคัญ 

ในการจัดการระบบอุปทานการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต	 ดังน้ัน	 

การทบทวนกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพื่อกำาหนด 

ประเภทการยา้ยถ่ินทีช่ดัเจนและเป็นมติร	จะมสีว่นชว่ยลดปญัหา

ที่แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ต้องเผชิญ	

ที่มา:	 https://prachatai.com/journal/2016/10/68496	 สืบค้นเมื่อ	 12	 กรกฎาคม	 

	 2565

ภาพ:	แรงงานต่างชาติดูแลผู้สูงอายุ
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เวทีวิจัยประชากรและสังคม

โควิด-19: การคุ้มครองเด็กข้ามชาติ

กัญญา อภิพรชัยสกุล
kanya.app@mahidol.ac.th

	 ประเทศไทยมีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ 

ผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน

สิทธิมนุษยชน	 ซึ่งตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
1
	 แบ่งออกเป็น	 

4	ด้าน	คอื	1)	สทิธิการมชีวีติ	2)	สทิธิทีจ่ะไดรั้บการปกปอ้งคุม้ครอง 

3)	 สิทธิในการได้รับการพัฒนา	 และ	 4)	 สิทธิในการมีส่วนร่วม	 

โดยเด็กหมายถึงเดก็ทีม่อีายตุ่ำากวา่	18	ป	ีจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง 

ทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 2546	 ตาม

กลไกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 

และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ	 ซ่ึงมีการจัดทำาความร่วมมือ 

ของหน่วยงานเพื่อกำาหนดแนวทางมาตรการแทนการกักตัวเด็ก 

เพื่อรอการสง่กลบั		สำาหรับเดก็ทีเ่ขา้ประเทศโดยไมถู่กตามกฎหมาย 

ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีเด็กท่ีต้องถูกกักขังรวมกับผู้ใหญ่	และนับเป็น 

การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กต่างด้าวในประเทศ
2

	 สำาหรับจำานวนเด็กข้ามชาติในประเทศไทย	 จากการคาดประมาณ 

ของยูนิเซฟ	 คาดว่ามีประชากรข้ามชาติในประเทศไทยรวม	 3.6	

ล้านคน	 และในจำานวนน้ีเป็นกลุ่มประชากรที่มีอายุต่ำากว่า	 18	 ปี	

ร้อยละ	14	ซึ่งคิดเป็นจำานวนประชากรเด็กประมาณ	500,000	คน
3

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	ท่ีผ่านมา	ส่งผลกระทบ 

มากมายต่อประชากรไทย	 ไม่เว้นแม้แต่ประชากรข้ามชาติท่ีเดินทาง 

เข้ามาทำางานในประเทศไทย	 ทั้งยังส่งผลกระทบต่อลูกหลาน 

ของแรงงานข้ามชาติอีกด้วย	 ผลการศึกษาจากโครงการวิจัย	 

“การประเมินสถานการณ์เด็กข้ามชาติในประเทศไทยและผลกระทบ

จากโควิด-19”	 พบว่า	 เด็กข้ามชาติมีความเสี่ยงด้านการคุ้มครอง

หลายดา้น	สำาหรบัความเสีย่งเดก็เลก็ได้แก่	ความรุนแรงในครอบครัว 

การดูแลและการเล้ียงดู	ส่วนความเส่ียงเด็กโต	ได้แก่	ความรุนแรงใน

ครอบครัว	 การออกสู่ตลาดแรงงาน	 การแต่งงานก่อนวัยอันควร	

และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ	ที่นำาไปสู่ความรุนแรง	

	 ความเสี่ยงในเด็กเล็ก	 พบว่า	 พ่อแม่ผู้ปกครองต้องหยุดงาน	

ทำาให้ขาดรายได้มีปัญหาด้านการเงิน	 ส่งผลให้เกิดความเครียด	

และความเครียดในครอบครัวน่ีเองที่เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดความ

รุนแรงในครอบครัว	 ความเส่ียงด้านการดูแลหรือการเล้ียงดู	 พบว่า	 

เมื่อศนูยก์ารเรียนรูเ้ดก็ขา้มชาตติอ้งปดิลง	พอ่แมผู้่ปกครองไมก่ลา้

ปล่อยเด็กไว้เพียงลำาพัง	 จึงพาเด็กไปทำางานหรือไปที่ทำางานด้วย	

ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงจากผลกระทบจากสารเคมีสำาหรับพ่อแม่ 

ที่ทำาอาชีพภาคเกษตร	 ในภาคประมงเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจาก

การทำางานได้เช่นกัน

	 สำาหรับความเสีย่งในเดก็โต	พบวา่	เดก็ทีต่อ้งหยดุเรียนเนื่องจาก 

โรงเรียนปิด	 ส่วนใหญ่จะออกไปช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองทำางาน	 ซ่ึงพอจะ 

มรีายไดเ้ลก็น้อยนำามาชว่ยเหลอืจนุเจือครอบครวั	เดก็กลุม่น้ีเสีย่งที่

จะหลดุออกจากระบบการศกึษา	และออกสูต่ลาดแรงงาน	เนื่องจาก 

การหยุดเรียนเป็นเวลานาน	การกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง 

เป็นเรื่องยาก	 เนื่องจากเด็กโตข้ึน	 เมื่อสามารถทำางานและมีรายได้ 

จึงอยากทำางานมากกว่า	นอกจากน้ีเด็กกลุ่มน้ียังเส่ียงต่อการแต่งงาน 

ก่อนวัยอันควรอีกด้วย	

	 การแก้ปญัหาผลกระทบดา้นการดแูลคุม้ครองเดก็ขา้มชาต	ิกับ

ครอบครัวของเด็กผ่านพ่อแม่ผู้ปกครอง	บางมาตรการในการช่วย

เหลือและเยียวยาเด็กกลุ่มนีย้ังไม่ไดร้บัหรอืยังไม่สามารถเข้าถงึได	้

เช่นเดียวกับนโยบายการขึ้นทะเบียนแรงงาน	 การต่อใบอนุญาต

ทำางานที่ยังพบว่ายังมีข้อจำากัดอยู่	 ในเรื่องของกระบวนการ	 เช่น	

การตรวจร่างกาย	 และค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง	 นอกจากน้ีปัญหา

ความล่าช้าในกระบวนการดำาเนินการที่เป็นผลจากสถานการณ์ 

โควิด-19	 ล้วนส่งผลกระทบต่อสิทธิและสถานภาพในการทำางาน

ของพ่อแม่แรงงานข้ามชาติ	 ทั้งในด้านรายได้และด้านสถานภาพ

การมีเอกสารที่ถูกต้อง

	 เก่ียวกับการคุ้มครองเด็กข้ามชาติที่ยังมีข้อจำากัดในหลายๆ	

ประเด็น	 ในการดำาเนินงานควรจะมีกลไกความร่วมมือจากทุก 

ภาคส่วนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 รวมถึงภาค

ประชาสงัคม	และองคก์รชมุชน	โดยอาจเปน็การจัดตัง้คณะทำางาน

ความร่วมมือจากทกุภาคสว่นในพืน้ที	่บรูณาการทำางานร่วมกันเพื่อ

ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติรวมถึงเด็กข้ามชาติ	 เช่น	 การประสานงาน 

ส่งต่อความช่วยเหลือในด้านต่างๆ	ให้กับเด็กข้ามชาติและแรงงาน

ข้ามชาติให้ได้อย่างทั่วถึงในช่วงวิกฤต	 ซึ่งคณะทำางานดังกล่าว 

ยังสามารถเป็นกลไกในการดำาเนินงานเชิงป้องกันให้กับหน่วยงาน

ต่างๆ	ได้อีกด้วย
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ที่มา:	การจัดประชุมเพื่อนำาเสนอผลและร่วมกำาหนดนโยบาย.	 (27	 พฤษภาคม	 2565).	 

	 โครงการวิจัย	 “การประเมินสถานการณ์เด็กข้ามชาติในประเทศไทยและผลกระทบ 

	 จากโควิด-19”
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 “วันเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน”	 เป็นข้อความและความคิด 

ที่ผมวนเวียนเขียนและคิดซ้ำาอยู่บ่อยๆ	 ในช่วงเวลาสิบกว่าปี 

ที่ผ่านมาน้ี	 อาจเป็นเพราะผมมีอายุมากขึ้นจนเรียกได้ว่าเป็น	 

“ผู้สูงอายุวัยกลาง”	 แล้วก็ได้	 ที่ทำาให้รู้สึกว่ากาลเวลาล่วงไป 

รวดเร็วมาก	ประเดี๋ยววัน	ประเดี๋ยวเดือน	ประเดี๋ยวปี	อีกไม่กี่ปี 

ข้างหน้าผมก็จะเป็น	“ผู้สูงอายุวัยปลาย”	แล้ว	ถ้าผมยังมีเวรกรรม 

ที่จะต้องชดใช้ไปจนถึงอายุ	 100	 ปี	 จนเป็น	 “ศตวรรษิกชน”  

ผมก็จะมีเวลาเหลืออยู่อีกไม่ถึงหมื่นวันเท่านั้น

	 ผมเขา้ใจวา่เพื่อนๆ	รุน่ราวคราวเดยีวกันมคีวามรู้สกึเก่ียวกับ

ความเร็วของกาลเวลาเช่นเดียวกับผม	 พวกเราคุยกันถึงเรื่อง

ความตายบ่อยคร้ังขึ้น	 ไม่มีใครปฏิเสธความตาย	 และทุกคน

ตระหนักดีว่าถ้าเวลาผ่านไปเร็วอย่างนี้	 อีกไม่นานเลยที่พวกเรา

ทุกคนจะลาจากโลกนี้ ไป

 “เกิด	แก่	เจ็บ	ต�ย”	เป็นธรรมด�

	 รศ.ดร.ชาย	 โพธิสิตา	 ราชบัณฑิต	 ได้อธิบายให้ผมฟังว่า	

“พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสัจธรรมหรือ

เป็นกฎธรรมดาของ สังขารทั้งหลาย ซึ่งหมายถึงทุกสิ่งที่ปัจจัย 

ปรุงแต่ง สังขาร รวมส่ิงมีชีวิต (มนุษย์ สัตว์ พืช) และส่ิงไม่มีชีวิต 

ที่ประกอบสร้างขึ้นจากปัจจัยต่างๆ กฎธรรมดาของสังขารคือ

การเกิดข้ึน เสื่อมโทรมลงตามกาลเวลาเพราะพยาธิสภาพ และ 

ในที่สุดก็เสื่อมสลายไป น่ันคือสิ่งที่เราเรียกสั้นๆ ว่า เกิด แก่ 

เจ็บ ตาย”

	 ขอย้อนกลับมาพูดเรื่อง	“เกิด แก่ เจ็บ ตาย”	ที่เป็นประเด็น

พูดกันในหมู่เพื่อน	พวกเรา	“เกิด”	มาแล้วก็เจริญวัย	หรือ	“แก่”	ข้ึน	 

จนมีอายุเข้าเขต	“ปัจฉิมวัย”	ในวันน้ี	ระหว่างเส้นทางชีวิตท่ีผ่านมา 

พวกเราทุกคนได้ผ่านประสบการณ์การ	 “เจ็บป่วย”	 กันมาบ้าง	 

แต่ก็รอดชีวิตมาได้จนถึงวันน้ี	 สิ่งที่พวกเราพูดถึงกันบ่อยๆ	

นอกจากเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้ว	 ก็เป็นการเจ็บและ	 “ตาย”	 ใน

วันข้างหน้า

	 การตายเปน็กฎธรรมชาติทีช่วีติของเราจะดบัสญูไปเมื่อวนัใด 

วันหน่ึงในอนาคตอันใกล้	 ส่วนที่ว่าตายแล้วไปไหน	 จะเกิดใหม่ 

ในชาติหน้า	จะตกนรกหรือข้ึนสวรรค์น้ันเป็นอีกเรื่องหน่ึง	แต่เรื่อง 

สำาคัญที่พวกเราหลายคนเป็นกังวลคือ	 การเจ็บก่อนที่จะตาย

จากโลกนี้ ไป

 เจ็บ	ก่อนต�ย

	 เท่าที่ผมได้คุยกับคนหลายคน	 ทั้งที่เป็นญาติสนิทมิตรสหาย

และคนอื่นๆ	ได้ความพอท่ีจะสรุปได้ว่า	คนส่วนใหญ่ไม่กลัวความตาย 

ทุกคนรู้ดีว่าความตายเป็นกฎธรรมชาติ	 สิ่งที่หลายคนกังวลคือ

ความเจ็บหรือพยาธิสภาพในช่วงสุดท้ายของชีวิต	 เกือบทุกคน

อยากจากโลกน้ี ไปอย่างสงบ	 ไม่เจ็บปวดทุกข์ทรมาน	 การตาย

ในอุดมคติของหลายคน	 (รวมทั้งตัวผมด้วย)	 คือ	 การนอนหลับ

แล้วลาจากโลกนี้ ไป

	 เมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว	 เพื่อนเก่าที่เรียนมัธยมฯ	 มาด้วยกัน 

คนหน่ึงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง	 ก่อนตายเขาบอกลูกๆ	 ว่า	 

“ไม่ต้องห่วงพ่อ ให้คิดว่าพ่อกำาลังจะเดินทางไปต่างประเทศนะลูก” 

เพื่อนจากไปอย่างมีสติด้วยอาการสงบ

	 ในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้	 (ระหว่างปลายเดือนมิถุนายน

ตอ่เดอืนกรกฎาคม	2565)	ผมได้ไปร่วมงานพธีิสวดพระอภิธรรม

และฌาปนกิจศพถึง	 4	 งาน	ผู้จากไปทั้ง	 4	ท่าน	 เป็นผู้สูงอายุ	 

ในจำานวนนี้เป็นหญิง	3	ท่าน	ที่มีอายุ	94	ปี	91	ปี	และ	87	ปี	 

ทั้ง	3	ท่านนี้เป็นโรคอัลไซเมอร์และต้องอยู่ในสภาพติดเตียงเป็น

เวลาหลายปี	 ท่านทั้งสามมีบุญที่มีลูกทำาหน้าที่เป็นผู้ดูแลใกล้ชิด

ตั้งแต่เริ่มเจ็บป่วยจนกระทั่งสิ้นลมหายใจ

	 อีกรายหน่ึงเป็นเพื่อนผู้ชายที่เรียนมหาวิทยาลัยรุ่นเดียวกัน	

อายุ	 75	 ปี	 เพิ่งจากไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมานี้เอง	 เพื่อนเป็น

มะเร็ง	 ต้องเข้าไปอยู่เนอร์สซิ่งโฮมเพื่อรับบริการการดูแลแบบ

ประคบัประคอง	แตท่า้ยทีส่ดุเพื่อนตดิเชือ้โควดิ-19	และเสยีชวีติ

ในเวลาไม่กี่วันหลังติดเชื้อ	 การเผาร่างของผู้ตายด้วยโควิดต้อง

ทำาโดยเร็วที่สุด	(เผาภายในวันเดียวกับวันที่เสียชีวิต)

 ในว�ระสุดท้�ยแห่งชีวิต

	 ถ้าให้เลือกได้	 คนทั่วไปคงเลือกที่จะเป็น	 “ผู้มีสุขภาพดีและ 

มีพลัง”	 ไปจนนาทีสุดท้ายของชีวิต	 ในช่วงเวลาก่อนจากไป 

คงไม่มีใครอยากนอนติดเตียง	ช่วยตัวเองไม่ได้ท้ังการกิน	การขับถ่าย 

การอาบน้ำาชำาระร่างกาย	 และการเคลื่อนไหว	 ผมเชื่อว่าทุกคน	 

ถ้ายังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์	คงต้องการให้ช่วงเวลาท่ีช่วยตัวเอง 

ไม่ได้ก่อนหมดลมหายใจนี้สั้นที่สุด	แต่ในความเป็นจริง	หลายคน

ต้องตกอยู่ในภาวะที่จะตายก็ตายไม่ได้	 จะอยู่ก็อยู่อย่างลำาบาก

เป็นระยะเวลานานนับปีหรือหลายปี

	 การมชีวีติอยู่ในชว่งสดุทา้ยในสภาพทีช่ว่ยตัวเองไมไ่ด	้จำาเปน็

ที่ต้องมีผู้ดูแล	การดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตย่อมมีค่าใช้จ่าย	

ไมว่า่จะเปน็คา่จ้างผูด้แูล	คา่สขุภัณฑ	์อาหาร	และเวชภัณฑต์า่งๆ	

สำาหรับข้าราชการบำานาญที่เกษียณอายุมานานตั้งแต่	20-30	ปี

มาแล้ว	 เงินบำานาญตามอัตราเดิมอาจไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

ตามค่าของเงินในปัจจุบัน	 ถ้าใครไม่มีทรัพย์สินที่สะสมไว้มาก

เพียงพอหรือไม่มีลูกหลานที่จะช่วยรับภาระค่าใช้จ่าย	 ชีวิตใน

บั้นปลายของคนผู้นั้นก็น่าจะลำาบากไม่น้อย

สัจธรรมแห่งชีวิต

1
	 อรรถาธิบายโดย	รศ.	ดร.ชาย	โพธิสิตา	ราชบัณฑิต
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	 ขอเอ�กัญช�ม�ตบท้�ย

	 ผมคงจะจบบทความนี้โดยไม่พูดถึงเรื่อง	“กัญชา”	ไม่ได้

	 กญัชาที่เป็นเรื่องเดน่ประเด็นรอ้นในสังคมไทยทุกวันนี้	ทำาให้

ผมคดิถึงความหลงั	ผมเคยมีเพื่อนทีนิ่ยมสบูกัญชา	ผมเคยทดลอง

สูบด้วยตัวเอง	เคยฟังเรื่องราวของผู้มีประสบการณ์ติดกัญชา

	 เมื่อคร้ังยังเป็นเด็ก	ผมได้ฟังเพลงท่ีเปิดจากแผ่นเสียงในงานวัด

หรือรถขายยา	ผมจำาเสียงของ	คำารณ	สัมบุญณานนท์	ได้ติดหู

 “...ฉันบ้ากัญชาจนหูตาลาย เห็นหมูตัวโตเท่าควาย โอ้เดือน

หงายเห็นเปน็เดือนคว่ำา อกเอย๋พลาดเลยไปเสยีทางต่ำา ดดูกัญชา

หน้ายิ่งดำา ระกำาชอกช้ำาวิญญาณ์...”

	 อีกเพลงนะครับ	จำาได้ว่าชื่อเพลง	“บ้องกัญชา”	ขับร้องโดย	

กาเหว่า	เสียงทอง

 “...ต่างคนก็ชักเร่ิมมัน เหลือบพลันไปเจอะลุงสา ถือบ้อง

กัญชาเข้ามาร่วมวง ล้วงชามาห่ันเป็นฝอย แล้วค่อยแจกจ่ายท่ัววง 

บ้องหน่ึง บ้องสอง บ้องสามชักงง ลุกขึ้นรำาวงเท่งมงสำาราญ 

(สร้อย) ลาเอ๋ยลา ขึ้นต้นเป็นลำาไม้ไผ่ พอเหลาลงไป กลายเป็น

บ้องกัญชา... หมู่หอยคอยดูตั้งนาน ได้การจึงเข้าจัดแจง แล้ว

แกยังแจ้งข้อหามากมาย ของกลางคือบ้องกัญชา สาโทก็ผิด

กฎหมาย เฒา่สาตาเขยีวเฉียวฉุนทนัใด ฮ่วย! บ้องไม้ไผ ่ไหงเปน็

บ้องกัญชา...” (สร้อย)

aaaaaaaaa

	 เพลงแรกบอกวา่สบูกัญชาแลว้จะเกิดอาการหลอน	สว่นเพลง

หลังบอกว่าสมัยก่อนน้ันสูบกัญชาผิดกฎหมาย	 สำาหรับผมไม่ขอ

สูบและไม่ขอกินอาหารและเครื่องดื่มที่ปรงุดว้ยใบกญัชานะครบั

	 กัญช�	 เป็นสิ่งเสพติด	มีพิษร้�ยต่อร่�งก�ย	น้องๆ	ลูกๆ	

หล�นๆ	อย่�ไปทดลองเลยนะครับ

ภาพวาดโดย:	นิธิพัฒน์	ประสาทกุล



	 ภาษาเป็นหนทางหน่ึงท่ีมนุษย์ใช้สื่อสารถึงกันและกัน	นอกเหนือ 

ไปจากการสัมผัส	การส่งสายตา	การแสดงสีหน้า	และการแสดงออก 

ทางกาย	 การสื่อสารด้วยภาษาทำาได้ด้วยการพูด	 การเขียน	 หรือ

การเคลื่อนไหวของมือ	 (ภาษามือ)	 นอกจากน้ีเรายังใช้ภาษาใน

การคิดอีกด้วย

	 มนุษย์เร่ิมใช้ภาษาในการสื่อสารเมื่อราว	 100,000	 ปีมาแล้ว	 

(ดงัรปู)	สำาหรบัภาษาเขยีนน้ัน	เกิดขึน้ราว	6,000	กวา่ปน้ีีเอง	ภาษา

ทั่วโลกมีมากกว่า	7,000	ภาษา	โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาถิ่น

	 มนุษย์เรามีความสามารถที่จะเรียนรู้และใช้ภาษาตั้งแต่เกิด	

เด็กจะเรียนรู้ภาษาที่พูดกันอยู่ในสังคมที่เติบโตมา	 ช่วงอายุที่เด็ก

จะเรียนรู้ภาษาได้ดีคือ	ระหว่างอายุ	18	เดือน	ถึง	4	ขวบ	ความ

สามารถนี้เป็นการสืบทอด	ถัดจากช่วงอายุนี้	เด็กต้องเรียนรู้ภาษา

ที่สองเอาเอง

	 ภาษามีกฎเกณฑ์ร่วมกันในแต่ละชุมชนและสังคม	 ทำาให้ภาษา	

วัฒนธรรม	 และประเพณีทางสังคมมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน

อย่างลึกซึ้ง	 คำาพูดที่เราใช้จะเป็นตัวกำาหนดว่า	 เราสัมผัสโลกรอบ

ตวัเราอยา่งไร	ดงัเชน่	ภาษาฮาวายมคีำาทีก่ลา่วถึงฝนมากกวา่	200	

คำา	ส่วนภาษาสกอตก็มีคำาที่กล่าวถึงหิมะมากกว่า	420	คำา

	 ภาษามีวิวัฒนาการตลอดเวลา	 มีคำาใหม่เกิดขึ้น	 มีวิธีพูดใหม่ๆ	

รวมถึงสำาเนียงใหม่ๆ	ด้วย	แต่ภาษาก็อาจจะหายไป	เนื่องจากผู้พูด

เสียชีวิตหรือเปลี่ยนไปพูดภาษาอื่น	 แม้ว่าภาษาต่างๆ	 จะสูญพันธุ์

ไปตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์	 แต่ก็ได้หายไปอย่างรวดเร็วใน

ศตวรรษที	่20	และ	21	เนื่องจากโลกาภิวตัน์และลทัธิลา่อาณานิคม

ใหม่	โดยภาษาที่มีอำานาจทางเศรษฐกิจจะเข้าครอบงำาภาษาอื่นๆ

	 ภาษาไทยปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์	

ที่เห็นได้ชัดเจนคือ	การหายไปของ	“ลักษณนาม”	อันเป็นคำานามที่

แสดงลักษณะของสิ่งต่างๆ	เช่น	คน	3	คน	แมว	2	ตัว	ขลุ่ย	3	เลา	

ลกูคนโต	หมวกใบใหญ	่สำาหรบัลกัษณะน้ันม	ี2	ประเภทคอื	ประเภท

แรกเกี่ยวกับจำานวนหรือปริมาณของสิ่งนั้นๆ	ได้แก่	คน	3	คน	แมว	

2	ตัว	และขลุ่ย	3	เลา	ซึ่งคน	ตัว	และเลา	เป็นลักษณนามของคน	

แมว	และขลุ่ย	ตามลำาดับ
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รางวัลอีกโนเบล วรชัย ทองไทย
varachai.tho@mahidol.ac.th

ภาษา

ร�งวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำาให้ขำาก่อนคิด

	 ประเภททีส่องเก่ียวกับรูปร่างลกัษณะ	ไดแ้ก่	ลกูคนโตและหมวก

ใบใหญ	่ซึง่คนและใบ	เปน็ลกัษณะนามของลกูและหมวก	ตามลำาดบั	

จะเห็นได้วา่	ภาษาไทยให้ความสนใจในลกัษณะจำาเพาะของสิง่ตา่งๆ	

ทีก่ลา่วถึง	ซึง่ตรงกันขา้มกับภาษาองักฤษ	ที่ให้ความสนใจในจำานวน

หรอืปรมิาณเปน็สำาคญั	อนัสะทอ้นให้เห็นถึงฐานความคดิทีท่กุอยา่ง

ต้องวัดได้ด้วยจำานวน

	 ฐานความคิดที่ทุกอย่างต้องวัดได้ด้วยจำานวนน้ี	 มาจากหลัก

ความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่สนใจเฉพาะสิ่งที่วัดได้เท่าน้ัน	 และ

ปฏิเสธสิ่งที่วัดไม่ได้อันเป็นการมองโลกที่ ไม่รอบด้าน	 ยิ่งกว่าน้ัน	

หลกัคดิของเศรษฐศาสตรท์นุนิยมทีเ่น้นวา่	“มากดกีวา่น้อย”	ก็ชว่ย

เน้นความสำาคัญของจำานวนหรือปริมาณให้แน่นแฟ้นขึ้น

	 แต่ภาษาไทยที่ ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธ	 จะสนใจ 

ในลักษณะของสิ่งต่างๆ	 ตามที่เป็นในขณะน้ัน	 และให้ความสนใจ 

ในจำานวนเป็นเรื่องรองลงมา	 ทำาให้การกล่าวถึงสิ่งต่างๆ	 ไม่ได้ 

นำาหน้าด้วยจำานวน	แต่บอกชื่อสิ่งที่กล่าวถึงก่อน	แล้วจึงตามด้วย

จำานวน	และต่อท้ายด้วยลักษณนาม

	 ดังน้ัน	 การหายไปของลักษณนามในภาษาไทยย่อมส่งผลให้

กระบวนการคิดของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปด้วย	 ซึ่งจะทำาให้ง่าย

ตอ่การยอมรับลทัธิบริโภคนิยม	ปจัเจกบคุคล	และศลีธรรมจติวสิยั	 

อันจะส่งผลให้สังคมไทยอ่อนแอลง

	 ภาษายังมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ	เช่น

 u ประชากรมากกวา่ครึง่หน่ึงของโลกใชเ้พยีง	23	ภาษาเทา่น้ัน

 u ประมาณ	 2	 ใน	 3	 ของภาษาทั้งหมด	 มาจากเอเชียและ 

	 	 แอฟริกา

 u บางภาษามีแต่เสียงผิวปากทั้งหมด	ส่วนบางภาษาใช้เพียง 

	 	 เสียงกระเดาะปาก	(click	sound)

 u ภาษาทีพ่ดูกันอยา่งกวา้งขวางทีส่ดุ	ไดแ้ก่	จีน	สเปน	องักฤษ 

	 	 และฮินดี	ตามลำาดับ

 u ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของการทูต	 วิทยาศาสตร์ 

	 	 เทคโนโลยี	ธุรกิจ	การเดินทาง	และความบันเทิง

 u ภาษาจีนมีอักขระมากกว่า	50,000	ตัว	แต่ที่จำาเป็นมีเพียง 

	 	 2,000	ตัวเท่านั้น	อันเพียงพอที่จะอ่านหนังสือพิมพ์ได้

 u คนพดูภาษาจนีตอ้งใชส้มองทัง้	2	ซกี	ในขณะทีค่นพดูภาษา 

	 	 อังกฤษจะใช้เพียงสมองซีกซ้าย

 u การเรียนรู้ภาษาที่สอง	จะช่วยทำาให้ความจำาดีขึ้น	อีกทั้งยัง 

	 	 ทำาให้กระบวนการแก่ตัวช้าลงด้วย

 รางวัลอีกโนเบลปี	 2558	 สาขาวรรณคดี	 ได้มอบให้กับ 

นักวิจัยจากประเทศเนเธอร์แลนด์	 เบลเยียม	 และออสเตรเลีย	

(Mark	Dingemanse,	Francisco	Torreira	และNick	J.	Enfield)	

ที่ ได้ร่วมกันวิจัยจนพบว่า	 “หือ	 (huh)”	 เป็นคำามีอยู่ในทุกภาษา	 

แต่ไม่รู้ว่าทำาไมถึงมี

ภาพจิตรกรรมฝาผนังใน	Teotihuacan	ประเทศเม็กซิโก	(ราวคริสต์ศตวรรษ

ท่ี	2)	แสดงภาพบุคคลเปล่งเสียงพูดออกจากปาก	ด้วยสัญลักษณ์ของคำาพูด

ที่มา:	 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2993932

	 	 สืบค้นเมื่อ	25	มิถุนายน	2565
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ มนสิการ กาญจนะจิตรา
manasigan.kan@mahidol.edu

“Gen Z” ผู้จะมาพลิกผันโลกการทำางาน

	 สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น	 เป็นความคาดหวังที่เจนซีมีต่อองค์กร 

ทีต่นอยากทำางานดว้ย	หากองคก์รน้ันไมเ่ปน็ไปตามความคาดหวงั 

เจนซก็ีพรอ้มทีจ่ะออกจากองคก์รน้ันๆ	และหาโอกาสใหม่ๆ 	ตรงน้ี

เปน็ความแตกตา่งสำาคญัของเจนซจีากเจเนอเรชนัอื่นๆ	สว่นหน่ึง 

อาจเป็นเพราะเจนซีเป็นพลเมืองดิจิทัล	พวกเขาจึงเล็งเห็นช่องทาง 

โอกาสในการประกอบอาชีพได้กว้างขวางบนโลกออนไลน์	 แต่ใน 

ขณะเดียวกัน	 หากองค์กรใดเป็นไปตามความคาดหวัง	 เจนซี 

ก็พร้อมที่จะทุ่มทำางานอย่างหนักเพื่อองค์กรนั้น	

	 เจนซี	 เป็นกลุ่มที่มีความทุ่มเทกับงาน	 และมีความสามารถ 

ในการเรยีนรูเ้พิม่พนูทกัษะดว้ยตนเองสงู	จากการเรยีนรู้ผ่านโลก 

ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะในด้านที่เก่ียวข้องกับการทำางานด้วย

ตนเอง	 ตรงน้ีถือเป็นจุดเด่นหน่ึงของเจนซี	 ที่สามารถเล็งเห็น 

จุดที่ต้องการพัฒนาตนเอง	 และสามารถหาแหล่งเรียนรู้เพื่อ 

ช่วยเหลือในจุดนั้นๆ	เองได้	

	 อีกไม่นาน	เจนซีจะมามีบทบาทในโลกแห่งการทำางานมากย่ิงข้ึน	 

ดงัน้ัน	สำาหรับองคก์รตา่งๆ	ทีก่ำาลงัรบัพนักงานรุน่ใหมท่ีเ่ปน็เจนซี 

เข้ามา	 ต้องเข้าใจลักษณะของประชากรรุ่นน้ี	 และอาจต้องมี 

การปรับตัว	เช่น	การให้ความสำาคัญกับสมดุลชีวิตของพนักงาน 

การให้ความยืดหยุ่น	 การรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย	และ

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของจริยธรรมการดำาเนินธุรกิจ	 

จะเปน็สิง่ดงึดดูเจนซ	ีและเปน็แรงผลกัดนัให้เจนซเีปน็พลงัสำาคญั

ในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไปข้างหน้าในอนาคต

	 เจเนอเรชนั	คอืการแบ่งรุน่ประชากร	ตามลกัษณะการเตบิโต

ภายใต้บริบททางสังคม	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรม 

ที่แตกต่างกัน	 แต่ละรุ่นจึงมีลักษณะนิสัย	 พฤติกรรม	 แนวคิด	

การให้คุณค่าต่างๆ	 ที่แตกต่างกันไป	 ปัจจุบัน	 กลุ่มเจเนอเรชัน

ของประชากรโลกสามารถแบ่งได้เป็น	 5	 กลุ่มหลัก	 ได้แก่	 เบบี้

บูมเมอร์	เจเนอเรชันเอกซ์	เจเนอเรชันวาย	เจเนอเรชันซี	และ

เจเนอเรชันแอลฟา	

	 เจเนอเรชันซี	หรือ	เจนซี	(Gen	Z)	เป็นกลุ่มประชากรที่เกิด

ในช่วงปี	2540	–	2553	(ปีนี้อายุ	12	–	25	ปี)	เป็นกลุ่มประชากร 

ที่เริ่มทยอยจบการศึกษาและเริ่มเข้าทำางาน	 จึงเป็นกลุ่มที่กำาลัง 

มีบทบาทสำาคัญในโลกแห่งการทำางาน	 เจนซีแตกต่างกับ

ประชากรรุ่นก่อนๆ	 อย่างไร	 บทความน้ี	 จึงอยากชวนทุกท่าน 

มาทำาความรู้จักกับเจนซีให้มากขึ้น	

	 ความโดดเด่นของเจนซี	 คือเป็นรุ่นที่เติบโตมากับเทคโนโลยี

อย่างแท้จริง	 ประชากรกลุ่มน้ีคุ้นชินกับโลกที่มีอินเทอร์เน็ต	 

สมาร์ทโฟน	และสื่อสังคมมาตั้งแต่อายุน้อย	เจนซีจึงไม่ใช่เพียง

ใช้เทคโนโลยีคล่อง	 แต่เป็นเจนที่มีความเป็นพลเมืองดิจิทัล 

อย่างแท้จริง	

	 การเติบโตมาในโลกที่มีการเชื่อมต่อตลอดเวลา	 ส่งผลต่อ

พฤติกรรม	 แนวคิด	 และการให้คุณค่าของคนเจนซี	 ประชากร 

กลุม่น้ีพึง่พาเทคโนโลยสีงูกวา่ประชากรกลุม่อื่นในชวีติประจำาวนั	 

พวกเขาไม่ได้มองโทรศัพท์สมาร์ทโฟน	 แท็บเล็ตทั้งหลายเป็น

เพียงอุปกรณ์ชิ้นหน่ึง	 แต่เป็นส่วนหน่ึงของตัวตน	 อีกทั้งการ 

ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโลกอินเทอร์เน็ต	 ทำาให้ได้รับอิทธิพลความคิด 

จากวัฒนธรรมและสื่อสังคมบนโลกออนไลน์ค่อนข้างมาก	เจนน้ีรับรู้ 

ถึงประเดน็ทางสงัคมจากรอบโลก	ไมว่า่จะเป็นการเคลื่อนไหวทาง 

สังคมในประเด็นความเป็นธรรม	 ทางเพศ	 สิทธิมนุษยชน	 หรือ 

การตื่นตัวทางสิง่แวดลอ้ม	คนเจนซ	ีจึงเปน็กลุม่ที่ให้ความสำาคญั

กับประเด็นความเป็นธรรม	 ความมีเสรีภาพในการแสดงตัวตน	

และมีแนวโน้มยอมรับต่อความคิดเห็นที่หลากหลาย

	 เจนซีเป็นรุ่นที่ชัดเจนในความต้องการของตนเอง	 จาก

ประสบการณ์การได้เห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ของตนเองทำางานหนัก

จนไม่มีเวลาส่วนตัว	 ทำาให้เจนซีให้ความสำาคัญกับความสมดุล 

ระหว่างชีวิตการทำางานและชีวิตส่วนตัว	 เจนซีต้องการ 

การทำางานท่ีเคารพเวลาส่วนตัว	 ไม่ก้าวก่ายในชีวิตนอกเวลางาน 

การมีสวัสดิการที่ ใ ห้วันลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ	 และมี 

การทำางานท่ียืดหยุ่นจึงเป็นส่ิงท่ีเจนซีให้ความสำาคัญ	 นอกจากน้ี	

เจนซีให้ความสำาคัญกับการมีอุดมการณ์	 จึงต้องการทำางาน 

ในองค์กรที่สร้างความแตกต่างในสังคม	 และตัวองค์กรต้องมี 

แนวดำาเนินธุรกิจทีส่ะทอ้นกับแนวคดิและการให้คณุคา่ของตนเอง		

aaaaaaaaa

อ้างอิง	

https://www.forbes.com/sites/markcperna/2022/05/12/5-ways- 

	 that-satisfying-the-gen-z-workforce-can-help-every-other-working- 

	 generation/?sh=2a6ce066110c

https://www.bbc.com/worklife/article/20220613-gen-z-the-workers-who- 

	 want-it-all	

https://connecteam.com/generation-z-in-the-workplace/

https://www.metlife.com/workforce-insights/3-ways-gen-z-employees-are- 

	 transforming-the-workforce/

https://www.talentlms.com/research/gen-z-workplace-statistics

ที่มา:	 https://www.freepik.com/photos/company-team	

	 สืบค้นเมื่อ	19	กรกฎาคม	2565	

ภาพ:	เจนซี	กำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต
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ประชากรประชุมกัน
	 เม่ือวันท่ี	 1	 กรกฎาคม	 2565	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ	คร้ังท่ี	16	“ประชากร

และสังคม	2565”	ภายใต้ประเด็น	“โควิด-19:	การฟื้นตัวและโอกาส

ของประชากรและสังคม”	 เพื่อแสดงผลกระทบของสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19	 ที่มีต่อประชากรและสังคมไทยในมิติต่างๆ 

รวมถึงแนวทางการรับมือและเตรียมความพร้อมต่อความท้าทาย 

ในอนาคต	โดย	รศ.ดร.เฉลิมพล	แจ่มจันทร์	เป็นประธานจัดการประชุมฯ

	 ในการประชมุมเีวทเีสวนาในหัวขอ้	“จุดเน้นการวจัิยดา้นประชากร

และสังคมหลังโควิด-19”	 โดยวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานวิจัย

ระดับชาติ	 และการนำาเสนอผลงานวิจัยโดยคณาจารย์และนักวิจัย

ของสถาบันฯ	จาก	6	กลุ่มงาน	ใน	6	หัวข้อ	ได้แก่

	 1.	 ผลกระทบจากโควิด-19	 ต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

	 	 และสังคมไทย

	 2.	 ความเป็นธรรมกับสังคมสูงวัยไทยในยุคโควิด-19

	 3.	 มิติ	“เพศ”:	มุมมองจากงานวิจัยในช่วงสถานการณ์โควิด-19

	 4.	 กิน	อยู่	ขยับร่างกาย:	ชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19

	 5.	 นโยบายการทดแทนประชากร:	 การบริหารจัดการด้านการ 

	 	 ย้ายถิ่น	การให้ถิ่นที่อยู่ถาวรและการแปลงสัญชาติไทย

	 6.	 การปรบัตวัในระเบยีบวธีิวจัิยดา้นสงัคมศาสตร์ในยคุโควดิ-19

	 การประชุมฯ	 คร้ังท่ี	 16	 สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์	 มีผู้เข้าร่วม

ประชุมกว่า	 350	 คน	 ผู้สนใจสามารถดาวน์ โหลดเอกสารได้ที่	 

https://ipsr.mahidol.ac.th/Conference2022	

เสวนาใต้ชายคาประชากร

aaaaaaaaa
aaaaaaaaa

นานาสาระจากห้องสมุด
แนะนำาหนังสือ

“การสำารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพ

ของประชากร พ.ศ. 2564”

  องคก์ารอนามยัโลกกำาหนด

ให้วนัที	่31	พฤษภาคมของทกุป	ี

เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก	 หนังสือ

เร่ือง	 “การสำารวจพฤติกรรม

ด้านสุขภาพของประชากร	

พ.ศ.	 2564”	 โดยสำานักงาน

สถิติแห่งชาติ	 กระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ได้ดำาเนิน 

การสำารวจพฤติกรรมด้าน

สุขภาพของประชากร	 พ.ศ.	 

2564	(สพส.64)	ข้ึนเป็นคร้ังแรก	 

เป็นการบูรณาการจากโครงการ 

สำารวจ	3	 โครงการ	 ได้แก่	 (1)	

สำารวจพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีและการดื่มสุราของประชากร	(สพบส.)	

(2)	สำารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร	(สบอ.)	และ	

(3)	สำารวจกิจกรรมทางกายของประชากร	(สกก.)	รวมทั้งข้อถาม

เกี่ยวกับการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	(NCDs)

	 หนังสือเล่มน้ีนำาเสนอเน้ือหาผลสำารวจในรูปแผนภูมิ	 ตาราง

สถิติ	 และแผนที่	 (รายจังหวัด)	 เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านสุขภาพ

สำาหรับใช้กำาหนดนโยบายที่เ ก่ียวข้อง	 ติดตามประเมินแผน

ยทุธศาสตร์การปอ้งกันและควบคมุโรคไมติ่ดต่อระดับชาต	ิ5	ป	ีและ

ใช้ ในการตดิตามความก้าวหน้าของการบรรลเุปา้หมายการพฒันา

ที่ยั่งยืน	(SDGs)

	 เ น้ือหาภายในเล่มเป็นผลการสำารวจ	 ประกอบด้วย	 

(1)	พฤตกิรรมก�รสูบบหุร่ี	แนวโน้มและอตัราการสบูบหุร่ี	จังหวดั

ที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด	 5	 อันดับแรก	 อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ 

และสูบจนเป็นปกตินิสัย	ปริมาณที่สูบแต่ละวัน	ค่าใช้จ่ายที่ซื้อบุหรี่ 

มาสูบ	 การพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะหรือในตัวบ้าน	

(การได้รับควันบุหรี่มือสอง)	การส่งเสริมและการโฆษณาขายบุหรี่	

(2)	พฤติกรรมก�รดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล์	การดื่มเครื่องดื่ม 

ท่ีมีแอลกอฮอล์ท่ีร้าน	งานเทศกาล/งานประเพณีในรอบปี	ความปลอดภัย 

ในการขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์	การพบเห็นการฝ่าฝืนการขาย 

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์	(3)	พฤติกรรมก�รบริโภคอ�ห�ร	แนวโน้ม 

การบริโภคอาหารมื้อหลัก	 จังหวัดที่มีอัตราการบริโภคเครื่องดื่ม

ที่ ไม่มีแอลกอฮอล์บรรจุขวดสูงสุด	 5	 อันดับแรก	 การรับรู้เรื่อง

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ	 ฉลากทางเลือกสุขภาพ	 การเก็บภาษี 

ในอาหารท่ีมีเกลือ/โซเดียมสูง	(4)	ก�รมีกิจกรรมท�งก�ย	อัตราการ 

มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอรายจังหวัด	 (5)	 ก�รเจ็บป่วยจ�ก 

โรคไม่ติดต่อ	 เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำาเนินชีวิต	 เช่น	 

โรคหัวใจ	โรคเบาหวาน	และโรคมะเร็ง

ที่มา:	 สำานักงานสถิตแิห่งชาต.ิ	(2564).	การสำารวจพฤตกิรรมดา้นสขุภาพของประชากร 

	 พ.ศ.	2564	.	กรุงเทพฯ:	สำานักงานสถิติแห่งชาติ.

จัดเป็นประจำาทุกวันพุธ	 เวลา	 12.30-13.30	 น.	 ณ	 สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม	 สนใจกำาหนดการเสวนาแต่ละเดือน	 สามารถดูราย

ละเอียดได้ที่	 ipsr.mahidol.ac.th	 และรับชมย้อนหลังได้ที่	 Facebook:	

IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

ครั้งที่	1173	 “การทำางานบริการทางเพศในต่างประเทศ:	 กรณีตัวอย่าง 

ผู้หญิงข้ามเพศและเกย์”	 ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์,  

1	มิ.ย.	65

ครั้งที่	1174	 “มกีารคาดประมาณประชากรของประเทศไทยชดุที่ใหมก่วา่

ชุดเดิมแล้ว”	ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์,	8	มิ.ย.	65

ครั้งที่	1175	 “Research	on	the	vulnerabilities	of	migrant	workers	

to	human	trafficking	in	Thailand”	Paul Buckley และ Naruephon 

Boonyaban,	15	มิ.ย.	65

ครั้งที่	1176	 “ขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกับ	WHO/CC:	การสงัเคราะห์งานวจัิย

ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น:	ความร่วมมือท่ีเป็นไปได้

กับ	IPSR”	ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์,	22	มิ.ย.	65

ครั้งที่	1177	 “Expanding	 the	 collaboration	 opportunities”	 Prof. 

Anthony D. Okely,	23	มิ.ย.	65

ครั้งที่	1178	 “Kathoey	using	tourist	scenes	to	achieve	sustainable	

lives	and	recognition	in	Thailand”	Prof. Paul Statham,	6	ก.ค.	65

คร้ังท่ี	1179	 “พฤติกรรมเนือยน่ิงและสุขภาพเมตาบอลิก”	อาจารย์ ดร.วริศ 

วงศ์พิพิธ,	20	ก.ค.	65

ครั้งที่	1180	 “The	 lived	experience	of	pregnancy	and	birth	 for	

survivors	of	 rape	and	sexual	assault	 in	 the	UK”	Dr. Rebecca 

Lissmann,	27	ก.ค.	65

นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์
nucharapon.lia@mahidol.edu

นงเยาว์ บุญเจริญ
nongyao.bun@mahidol.ac.th



	 หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำาคัญกับศตวรรษิกชน	 

มีการกำาหนดให้มี	 “วันศตวรรษิกชนแห่งชาติ”	 เพื่อเฉลิมฉลอง 

และยกย่องผู้ที่มีอายุยืนยาวจนถึง	100	ปี	ดังเช่น	สหรัฐอเมริกา	 

กำาหนดให้วันที่	 22	 กันยายนของทุกปี	 เป็นวัน	 National	

Centenarian’s	Day	ฟลิปิปนิสม์กีารเฉลมิฉลองคนร้อยปีในวันท่ี	

3	ตุลาคมของทุกปี	เรียกว่า	National	Respect	for	Centenarian 

Day	 หรือญ่ีปุ่นก็มีวันเคารพผู้สูงอายุท่ีให้ความสำาคัญกับคนร้อยปี 

เรียกว่า	 Respect	 for	 the	 Aged	 Day	 จัดขึ้นในวันจันทร์ 

สัปดาห์ท่ีสามของเดือนกันยายน	 สำาหรับประเทศไทยมี 

วันผู้สูงอายุซ่ึงตรงกับวันสงกรานต์	 วันท่ี	 13	 เมษายนของทุกปี	 

ห วั ง ว่ า ใ น อ น า ค ต 

ประเทศไทยจะมีวัน

ศตวรรษิกชนแห่งชาติ	

เพื่อเป็นเกียรติและ

ขวัญกำาลังใจในการ

มีอายุยืนยาวจนเป็น

ศตวรรษิกชน

11/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 42 ฉบับที่ 6 v สิงหาคม - กันยายน 2565 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

ชวนอ่าน

สถิติน่ารู้

จีรวรรณ หงษ์ทอง
jeerawan.hot@mahidol.ac.th

วันศตวรรษิกชนแห่งชาติ 

 กาญจนา เทียนลาย
kanchana.tha@mahidol.ac.th

สาเหตุการตายของคนไทย

	 จดหมายขา่วฯ	ฉบบัน้ี	ขอกลา่วถึง	“การตาย”	ซึง่เปน็องคป์ระกอบ

หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร	 การวิเคราะห์สถิติเรื่อง

สาเหตุการตายในบ้านเรายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	 โดยพบว่า	 สาเหตุ

การตายในกลุ่ม	“ไม่ทราบสาเหตุ”	มีถึง	22.9%	ของการตายทั้งหมด
1
 

นอกจากน้ีในบางการตายที่ทราบสาเหตุก็อาจไม่ชัดแจ้งหรือไม่มั่นใจ

ว่าจะถูกต้องหากผู้ ให้สาเหตุการตายไม่ใช่แพทย์

ศุทธิดา ชวนวัน
sutthida.chu@mahidol.ac.th

มุมศตวรรษิกชน

1
สถิติสาธารณสุข	พ.ศ.	2563,	กระทรวงสาธารณสุข

อ้างอิง:	https://cfo.gov.ph/national-respect-for-centenarian-day/

	 https://nationaltoday.com/national-centenarians-day/#:~:text=U.S.,

	 reached%20the%20age%20of%20100.

	 จากสถิติการตาย	 ในปี	2563	พบว่า	คนไทยตายด้วยโรคมะเร็ง

มากเปน็อนัดบัหน่ึง	(อตัราการตายสงูอนัดบัตน้ๆ	ตอ่เนื่องมาหลายป)ี	 

ทีส่อดคลอ้งกับสถานการณข์องโลกทีม่ะเรง็เปน็สาเหตกุารตายอนัดบั

ต้นๆ	ของประชากรโลกเช่นเดียวกัน	จนเมื่อปี	2000	มีการกำาหนดให้

วันที่	4	กุมภาพันธ์	เป็นวันมะเร็งโลก	(World	Cancer	Day)	เพื่อให้

ประชากรตระหนักถึงภัยของโรคมะเรง็	รวมถึงรณรงค์ให้หันมาสนใจ

สุขภาพของตนเองด้วย	 ทั้งน้ีการตายของคนไทยด้วยสาเหตุมะเร็ง

อันดับหนึ่ง	คือ	มะเร็งตับ	อันดับสอง	มะเร็งหลอดคอ	หลอดลมใหญ่

และปอด	และอันดับสาม	มะเร็งเต้านม

5 อันดับอัตราตายตามกลุ่มโรคมะเร็ง ปี 2563

1. มะเร็งตับ
2. มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด
3. มะเร็งเต้านมหญิง
4. มะเร็งปากมดลูก
5. มะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย)

ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข



ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ 17/2536

ปณจ.พุทธมณฑล
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กฤติญา สำาอางกิจ กาญจนา เทียนลาย กาญจนา ต้ังชลทิพย์ เกียรตินิยม ขันตี จงจิตต์ ฤทธิรงค์ จรัมพร โห้ลำายอง เฉลิมพล แจ่มจันทร์ นงเยาว์ บุญเจริญ นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นุชราภรณ์  
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c 23	พ.ค.	65	รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา	และคณะ	ต้อนรับ	Prof. Michael Emch	และ	Dr. Varun 

Goel	จาก	University	of	North	Carolina	at	Chapel	Hill	เพื่อหารือด้านการทำางานวิจัยร่วมกัน	และบรรยายผลงานวิชาการ	

ณ	สถาบัน	และออนไลน์	c 24-27	พ.ค.	65	ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี	และ	คุณสุภรต์ จรัสสิทธิ์ จัดอบรมเรื่อง	“การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”	ณ	สถาบัน	และออนไลน์	c 25	พ.ค.	65	รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล	บรรยาย 

เรื่อง	 “แนวทางในการดูแลช่วยเหลือ/กลไกคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาท่ีเหมาะสม 

และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล”	ณ	โรงแรมเดอะ	สุโกศล	c 25	พ.ค.	65	รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา	และคณะ	ดูงานห้อง	

Smart	Classroom	ณ	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	ม.มหิดล	c 27	พ.ค.	65	รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์	และคณะ	นำาเสนอ 

ผลการวิจัยโครงการ	 “การประเมินสถานการณ์เด็กข้ามชาติในประเทศไทยและผลกระทบจากโควิด-19”	 ณ	 โรงแรมเอเชีย	 

c 6	 มิ.ย.	 65	 รศ.ดร.อารี จำาปากลาย	 ผู้อำานวยการสถาบัน	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 

ทางวิชาการ	ร่วมกับ	Prof. Dr. Kim Marie Korinek,	Asia	Center	Director,	University	of	Utah	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

ณ	สถาบัน	รูป 1 c 7	มิ.ย.	65	รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์	ร่วมกับ	Asia	Center,	University	of	Utah	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

จัดอบรมเรื่อง	“การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวให้แก่นักวิจัยทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ”	ณ	สถาบัน	c 9	มิ.ย.	65	

อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล	นำาเสนอข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัย	Strengthening	Systems	to	Deliver	Effective	Multi-Tiered	 

Mental	Health	Services	for	Children	and	Adolescents	ณ	โรงแรมใบหยกสกาย	c 9	มิ.ย.	65	คณะกรรมการจริยธรรม 

การวิจัย	 จัดกิจกรรม	 IRB	 Talk	 ครั้งที่	 2	 หัวข้อ	 “ทำาไมต้องม	ี IRB-committee	 สำาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”	 โดยมี	 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล	 และ	 รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์	 เป็นวิทยากร	ผ่านระบบออนไลน์	c 12	มิ.ย.	 65	 

อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล	เป็นวิทยากรในงานสัมมนาออนไลน์	หัวข้อ	“The	Political	Economy	of	Health	Reform:	Experience 

of	Thailand”	จัดโดย	Nepal	Public	Health	Association	(NEPHA)	c 13	มิ.ย.	65	สถาบัน	ร่วมกับ	สสส.	จัดการประชุม 

คณะกรรมการกำากับทิศมหาวิทยาลัยแห่งความสุข	 (คร้ังที่	 3)	 “โครงการการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริม

มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน”	ผ่านระบบออนไลน์	c 13	มิ.ย.	65	รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร	์นำาเสนอ 

ข้อเสนอจากงานวิจัย	“เด็กข้ามชาติในสภาวะวิกฤติสุขภาพ:	สถานการณ์	และทางออก”	ณ	โรงแรม	ไฮแอท	รีเจนซี	c 14	มิ.ย.	65 

รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์	และ	รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน	นำาเสนองานวิจัยในเวทีเสวนา	“ความคาดหวัง	การเตรียมพร้อม	และการเข้าถึงบริการ 

ทางสังคมเพื่อการสูงวัยอย่างมีพลัง”	ณ	โรงแรมแกรนด์	เมอร์เคียว	กรุงเทพฯ	ฟอร์จูน	c 15	มิ.ย.	65	รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์  

รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา อ.ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์	และ	ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด	ร่วมประชุมคณะทำางานพัฒนา 

นโยบายการป้องกันและจัดการโรคอ้วนครั้งที่	 1/2565	 และนำาเสนอผลการศึกษา	 โครงการการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบาย 

เพื่อลดปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย	 ผ่านระบบออนไลน์	c 16	 มิ.ย.	 65	 รศ.ดร.อารี จำาปากลาย	 ต้อนรับ	

รศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ	ผู้อำานวยการสถาบันสันติศีกษา	ม.สงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	และ	Dr. Md. Mahbubul 

Haque,	Senior	Lecturer,	Faculty	of	Law	and	International	Relations,	Universiti	Dultan	Zainal	Abidin,	Gong 

Badak	Campus	ประเทศมาเลเซีย	 ร่วมประชุมหารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง	 Thai	Migrants	 in	Malaysia	 

ณ	สถาบัน	c 22	มิ.ย.	65	รศ.ดร.อารี จำาปากลาย รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์	และ	ผศ.ดร.ดุสิตา พ่ึงสำาราญ	ต้อนรับ	ศ.นพ.ภิเศก 

ลุมพิกานนท์	ผู้ประสานงานของ	Cochrane	Thailand	และผู้อำานวยการศูนย์ความร่วมมือ	WHO	Collaborating	Center	on	

Research	Synthesis	in	Reproductive	Health	ประจำาคณะแพทยศาสตร์	ม.ขอนแก่น	ร่วมประชุมหารืองานวิจัยด้านอนามัย 

การเจริญพันธ์ุ	ณ	สถาบัน	c 23	มิ.ย.	65	รศ.ดร.อารี จำาปากลาย รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา อ.ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ  

และคณะ	ต้อนรับ	Prof. Anthony Okely จากมหาวิทยาลัย	Wollongong	ประเทศออสเตรเลีย	เป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อ

เตรียมกระบวนการปฏิบัติภาคสนามโครงการ	SUNRISE-THAILAND	ณ	สถาบัน	รูป 2 c 27	มิ.ย.	65	ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น 

มหิดล	(MMC)	ร่วมกับ	เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ	(MWG)	จัดเวทีเสวนาเรื่อง	“ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การคุม้ครองแรงงานประมงในประเทศไทย”	ณ	สถาบนั	และออนไลน์	c 28	ม.ิย.	65	ศนูยพ์ฒันาองคค์วามรู้ดา้นกิจกรรมทางกาย 

ประเทศไทย	รว่มกับเครือขา่ย	จัดการเสวนาวชิาการ	เครอืขา่ยนักวชิาการ/นักวจัิยดา้นกิจกรรมทางกายประเทศไทยในประเดน็ 

เจาะลึกแหล่งทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม	 ตะลุยโจทย์ ใหม่	 สู่ความท้าทายด้านกิจกรรมทางกาย	 ผ่านระบบออนไลน์	 

c 30	ม.ิย.	65	รศ.ดร.อารี จำาปากลาย ต้อนรบั รศ.ดร.ขวญัใจ อำานาจสตัยซ์ื่อ	หัวหน้าภาควชิาการพยาบาลสาธารณสขุ	บคุลากร	

และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างประเทศ	เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายเรื่อง	“Research	related	migrant	health:	 

Cross-border	migrants	and	health	service	accessibility	during	Covid-19	in	Thailand”	โดย	รศ.ดร.สุรีย์พร พันพ่ึง  

ณ	สถาบัน	รูป 3 c 7-29	มิ.ย.	 65	รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี	และ	รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน	 ร่วมอบรมโครงการพัฒนาหัวหน้า

ภาควิชา	ณ	ม.มหิดลและออนไลน์	c 1	ก.ค.	65	สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	16	“ประชากรและสังคม	2565” 

เรื่อง	“โควิด-19:	การฟ้ืนตัวและโอกาสของประชากรและสังคม”	ณ	สถาบัน	และออนไลน์	รูป 4 c 2	ก.ค.	65	นายปัญญา ชูเลิศ 

เป็นวิทยากรในการอบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาสุขภาวะนักเรียนของโครงการ	Child	Impact	ผ่านระบบออนไลน์	c 5	ก.ค.	65	 

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำายอง	 และ	 อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์	 จัดการอบรม	 “ความก้าวหน้า 

การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำางาน:	Advanced	Routine	 to	Happiness	 (AR2H)”	ณ	โรงแรมโนโวเทล 

กรุงเทพ	 ฟิวเจอร์พาร์ค	 รังสิต	c 5	 ก.ค.	 65	 ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล	 บรรยายเรื่อง	 “ประสบการณ์และ 

คำาแนะนำาในการทำาวจัิยทางสงัคมศาสตร์และพฤตกิรรมศาสตร”์	ในการอบรมการพฒันาศกัยภาพดา้นจริยธรรมการวจัิยในมนุษย	์

ณ	ม.ราชภัฏจันทรเกษม	และออนไลน์	c 5	ก.ค.	65	รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร	ร่วมเสวนาประเด็น	“มุมมองประชากรศาสตร์” 

ในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์	หัวข้อ	“เมื่อไทยก้าวสู่สังคมสูงวัย	ความกตัญญูต่อพ่อแม่ยังจำาเป็นอยู่หรือไม่”	ณ	คณะสังคมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์	ม.มหิดล	และออนไลน์	c 8	ก.ค.	65	วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ร่วมกับ	 

สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซยีน	และสถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม	จัดการประชมุวชิาการประชากรและวทิยาศาสตรส์าธารณสขุ	

ครั้งที่	13	โดยมีนักศึกษาของสถาบันเข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย	จำานวน	9	คน	c 8	ก.ค.	65	รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน	ร่วมเป็น 

วิทยากรประเด็น	 “ผู้สูงอายุโดดเด่ียว”	 ณ	 อาคารสามย่านมิตรทาวน์	 กรุงเทพฯ	c 11	 ก.ค.	 65	 รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา  

พร้อมทีมวิจัย	ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน	หัวข้อ	“เพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วย	“โรงเรียนฉลาดเล่น”	แค่เล่นเป็นก็ได้เรียนรู้

และพัฒนาไปพร้อมกัน”	ณ	ม.มหิดล	


