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ประชุมวิชาการ
ครั้งที่ 11
“ประชากรและสังคม”

รายละเอียดหน้า 2

ประชากรและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยชีวมวลเป็นพลังงานทางเลือก?

ธีระพงศ์ สันติภพ

thirapong.san@mahidol.ac.th

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นฐาน จากการ
สำรวจสภาวะการทำงานของประชากรเดื อ นมกราคม พ.ศ.
2557 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีแรงงานที่อยู่ ในภาค
เกษตรกรรม 11.71 ล้านคนของผู้มีงานทำ แรงงานเหล่านี้เป็น
แรงงานหลั ก ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า เกษตรส่ ง ออกเป็ น สิ น ค้ า หลั ก ของ
ประเทศ ทำให้ประเทศมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวนมาก
ทำให้ มี ชี ว มวลเหลื อ ทิ้ ง จำนวนมากที่ ไ ม่ ไ ด้ น ำมาใช้ ป ระโยชน์ 

ในบางครั้ ง กลั บ เผาทำลายทิ้ ง เกิ ด มลพิ ษ (Pollution) ต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ตั ว อย่ า งชีวมวลที่เหลือใช้ เช่น ฟางข้าวผลิตได้
ประมาณ 15.73 ล้านตัน ไม่ ได้นำมาใช้ 4.6 ล้านตัน คิดเป็น 

ร้ อ ยละ 29.5 คิ ด เป็ น ค่ า พลั ง งานความร้ อ นเที ย บเท่ า น้ ำ มั น
1366.1 k.toe (Kilo tons of oil equivalents) ใบอ้อยผลิตได้
10.95 ล้านตัน ไม่ได้นำมาใช้ 6.02 ล้านตัน คิดเป็น ร้อยละ 40.7 

คิดเป็นค่าพลังงานความร้อนเทียบเท่าน้ำมัน 2225.89 k.toe
ทะลายปาล์มผลิตได้ 2.04 ล้านตัน ไม่ ได้นำมาใช้ 0.78 ล้านตัน
คิดเป็นร้อยละ 38 เทียบเท่าน้ำมัน 134.34 k.toe จากตัวเลข
ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า ประเทศไทยสู ญ เปล่ า ทางด้ า นพลั ง งาน
จำนวนมหาศาล สาเหตุ ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากการที่ ภ าครั ฐ ไม่ มี
นโยบายในรูปแบบการส่งเสริมทางด้านชีวมวลที่แน่นอน หรือ
ไม่มีเอกชนหรือโรงงานผลิตรายใดได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการ
ผลิตพลังงานด้วยชีวมวลอย่างแพร่หลาย การบริหารจัดการ
การขนส่ง และการตลาดที่ ไม่บรรลุผลก็เป็นได้ที่ส่งผลทำให้มี
การสูญเปล่าทางชีวมวลเกิดขึ้น
จากปัญหาและตัวเลขดังกล่าว ถ้าภาครัฐกำหนดนโยบายที่
แน่นอนและมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวมวลแต่ละ
ชนิด ตลอดจนการบริหารจัดการขนส่งและรัฐบาลมีการประกัน
ราคาเชื้อเพลิงชีวมวลที่เหมาะสมตามกลไกตลาดพลังงาน เช่น
กำหนดราคาพลั ง งานชี ว มวลเป็ น จำนวนเงิ น ต่ อ ค่ า ความร้ อ น
ชี ว มวล ก็ จ ะนำชี ว มวลเหล่ า นั้ น มาใช้ ให้ คุ้ ม ค่ า ทั้ ง ทางด้ า น
เศรษฐกิจและเชื้อเพลิงพลังงาน ทำให้ลดการพึ่งพาพลังงานที่จะ
ต้ อ งนำเข้ า จากต่ า งประเทศปี ล ะหลายแสนล้ า นบาท ทำให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้น รวมทั้งสามารถ
ลดมลพิษจากการเผาทำลายชีวมวลทีเ่ หลือทิง้ เหล่านัน้ และรายได้
ที่จะเพิ่มเข้ามาในเรื่องของการจ่ายภาษีเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (Greenhouse gas) ของโรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนี้การพัฒนาชีวมวลเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานจะช่วย
ลดต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันประเทศไทยได้มี
การนำแก๊สมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานแทนน้ำมันซึ่ง

มีราคาสูง การนำเข้าแก๊ส และน้ำมันจากต่างประเทศยังคงมี
ปริมาณสูงอยู่เช่นเดิม รวมทั้งแก๊สและน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงที่ ใช้
แล้วหมดไปและราคาก็นับวันจะสูงเพิ่มมากขึ้น แต่ชีวมวลเป็น
เชื้อเพลิงที่สามารถผลิตทดแทนได้ และการใช้ชีวมวลจะช่วยลด
การนำเข้าแก๊สและน้ำมันจากต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก
เป็นการลดต้นทุนการผลิตและช่วยเพิ่มศักยภาพของการแข่งขัน
ในเวที โลกตลอดจนเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงาน
และอาหารของประเทศ

จากปัญหาที่เกิดขึ้นของการใช้ชีวมวลรวมทั้งหลักการและ
เหตุ ผ ลตามที่ ก ล่ า วมา สมควรที่ ภ าครั ฐ จะต้ อ งมี ก ารกำหนด
นโยบายเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของ
การนำชีวมวลมาใช้ ในการผลิตพลังงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมแผน
พัฒนาพลังงานของประเทศร้อยละ 25 ให้บรรลุเป้าหมาย ในเรือ่ ง
ของการใช้ชวี มวล ทะลายปาล์ม ฟางข้าว และใบอ้อยมาผลิตเป็น
พลังงานนั้น จากผลการวิจัยพบว่าในพื้นที่ปลูกปาล์มตัวอย่างที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม มีการนำทะลาย
ปาล์มมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมัน
ปาล์มที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ ซึ่งเป็นน้ำมันปาล์มเพื่อการ
บริโภค ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายของการนำชีวมวลมาใช้เป็น
พลังงาน ควรเป็นการพัฒนาพลังงานทดแทนประเภทชีวมวล
เพื่อผลิตไฟฟ้าของไทยและควรมีการทบทวนส่วนเพิ่มจากราคา
ปกติ (Adder) เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้เอกชนลงทุนโดยส่งเสริมให้มี
โรงไฟฟ้ า ขนาดเล็ กจากชี ว มวล ซึ่ งอาจเป็ นอี กหนึ่ง ทางเลื อ ก
สำหรับพลังงานทดแทน
aaaaaaaaa

ว่าด้วยเรื่อง กาแฟ ในภาษาอาเซียน
รีนา ต๊ะดี
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ตอบดีๆ มีรางวัล

คำถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 35 ฉบับที่ 4
“สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี สมัคร
เป็นผู้ประกันตนในมาตราที่เท่าไร”
เฉลย : มาตราที่ 40
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกและจับสลากได้รับรางวัล, กรุงเทพฯ: 

วรลักษณ์ มนัสเชือ้ ศิริ น่าน: เอือ้ อังคุณ อานุภาพ พังงา: จริยาพร
บุ ญ รั ก ษา ยะลา: สุ ค นธ์ สุ ว รรณบั น ดิ ษ ฐ์ สุ ร าษฎร์ ธ านี : 

วจิรา เดชารัตน์
รายชื่ อ ผู้ ที่ ได้ รั บ รางวั ล พิ เ ศษ, สมุ ท รสาคร: ปาณิ ก 

เสนาฤทธิไกร
รายชื่อผู้ที่ตอบถูก, กรุงเทพฯ: พฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง;
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล; สุมามาลย์ น้อยวงษ์ ชัยนาท: พิมพรรณ
รัตนโกมล นครปฐม: วิมาลา ชีระพันธุ์ นครราชสีมา: ไพบูลย์
ถิ ร ะเรื อ งรั ต น์ พะเยา: ถวิ ล ใจนั น ตา ศรี ส ะเกษ: นฤภั ค
พิชญะธนกร
ท่ า นที่ ได้ รั บ รางวั ล โปรดรอรั บ ของรางวั ล จากกอง
บรรณาธิการ
คำถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 35 ฉบับที่ 5
“คณะรัฐมนตรีสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อนุมัติให้
วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันอะไร”
ส่งคำตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า
12 หรื อ อี เ มล์ jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายใน 

15 กรกฏาคม 2558 (ท่านผู้ตอบคำถามทางอีเมล์ขอความ
กรุณาส่ง ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัด
ส่งของรางวัลในกรณีที่ท่านตอบถูกและจับสลากได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ต อบถู ก และได้ รั บ รางวั ล ในฉบั บ หน้ า
“ประชากรและการพั ฒ นา” ปี ที่ 35 ฉบั บ ที่ 6 (สิ ง หาคมกันยายน 2558)
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

ผู้หญิงและเด็ก ......ความห่วงใยหลังแผ่นดินไหวที่เนปาล

ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่
เนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา วัดระดับความ
รุนแรง 7.8 แม็กนิจูด ยังเป็นข่าวที่ประชาคมโลกให้ความสนใจ
อย่างต่อเนื่อง และตามด้วยครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 

วัดความแรงได้ ประมาณ 7.3 แม็กนิจดู โดยมีความสัน่ สะเทือน
ลึกจากผิวดินประมาณ 15 กิโลเมตร ความช่วยเหลือทุกรูป
แบบมุ่งไปที่ผู้ประสบเคราะห์กรรมทุกวิธีการ เพื่อรักษาชีวิต
หรือลดความสูญเสียให้ ได้มากทีส่ ดุ ภัยธรรมชาติครัง้ นีค้ ร่าชีวติ
ผู้คนจำนวนมาก จากตัวเลขล่าสุด ณ วันที่ 13 พฤษภาคม
ประมาณ 8,000 คน บาดเจ็บ 12,000 คน โดยประมาณ 

มีจำนวนประชากรที่ ได้รับผลกระทบอีกไม่น้อยกว่า 8 ล้านคน
แม้ว่าภารกิจการค้นหาผู้รอดชีวิตจำเป็นต้องยุติตามทฤษฎีการ
กู้ภัยสากลแล้วก็ตาม การช่วยเหลือขั้นที่สองคือภารกิจการ
ฟื้นฟูผู้รอดชิวิต โดยเฉพาะการป้องกันโรคระบาด ประชากร
เด็กประมาณ 500,000 คน จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าประชากร
กลุ่มอื่นๆ องค์การสหประชาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก
ยูนิเซฟ ต้องเร่งวางแผนการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้
เด็ ก ได้ รั บ การฉี ด วั คซีนป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคทางเดิน
อาหาร โรคทางเดินหายใจ เพราะต้องอยู่ในที่พักชั่วคราวที่ขาด
สุขลักษณะ ขาดน้ำดืม่ ทีส่ ะอาด โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ คี่ วามช่วยเหลือ
เข้าถึงยาก 

UNFPA ประเมินว่า มีสตรีตั้งครรรภ์ 126,000 คน และ
ประมาณ 2 ล้านคนที่เป็นสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ ได้รับผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วย อุปสรรคขณะนี้คือการให้ความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริการอนามัยแม่และเด็ก เครื่องอุปโภค
บริโภคที่จำเป็นต่อสุขภาพของแม่และทารกเกิดใหม่ นอกจากนี้
ยั ง มี ค วามห่ ว งใยในเรื่ อ งการรั ก ษาความปลอดภั ย สำหรั บ
สตรีวัยรุ่น ที่ต้องอาศัยในที่อยู่ชั่วคราวที่มีความสุ่มเสี่ยงด้าน
ความรุนแรง และปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ
นอกจากปัญหาด้านสาธารณสุขแล้ว เด็กนักเรียนประมาณ
950,000 คน ได้รับผลกระทบที่รุนแรงเช่นเดียวกัน ยังไม่มีที่
เรี ย นสำหรั บ ช่ ว งเปิ ด ภาคการศึ ก ษา วั น ที่ 15 พฤษภาคม
เนื่ อ งจากโรงเรี ย นพั ง เสี ย หาย โดยเฉพาะพื้ น ที่ ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบระดับรุนแรง ได้แก่ กอร์คา สินธุปาลโชค นวกฎ 

ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบร้ อ ยละ 90 ยั ง ไม่ ร วมโรงเรี ย นต่ า งๆ ใน
กาฏมัณฑุ ที่ต้องใช้ โรงเรียนถึง ร้อยละ 90 เป็นที่อยู่ชั่วคราว
สำหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ยูนิเซฟเร่งระดมทุน ประมาณ
1,500 ล้านบาท เพื่อแผนการฟื้นฟูภารกิจในระยะ 3 เดือนแรก
อนึ่งประเทศเนปาลมีประชากรในวัยการศึกษาภาคบังคับ
อายุระหว่าง 5-16 ปี ประมาณ 1,500,000 คน ที่ ไม่มี โอกาส
เข้ า เรี ย นหนั ง สื อ ตามเกณฑ์ ห รื อ ต้ อ งออกจากการศึ ก ษา
ภาคบังคับก่อนเวลา ซึ่งยังเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาล ยูนิเซฟ
ให้ความสนใจปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง เพราะประชากรกลุ่ม
ดังกล่าวจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ส่งไปประเทศปลายทาง
เช่น ประเทศอินเดีย สำหรับการค้าประเวณี และเพื่ อ การ
แต่งงานในประเทศเกาหลีและประเทศจีน ปัญหานี้นับเป็นเรื่อง
สำคัญลำดับแรก เพราะอาจเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นอีกใน
ช่วงเวลายากลำบากในขณะนี้ 

ภาพจาก ยูนิเซฟ

ท่านส่งใจไปเนปาลแล้วหรือยัง
ภาพจาก ยูนิเซฟ
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ประเด็นทางประชากรและสังคม

กมลชนก ขำสุวรรณ
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No to Child Labor…Yes to Quality Education

เป็ น ที่ ท ราบกั น ดีว่าการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม
ทำลายคุณค่าทางเสรีภาพและศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานของความเป็น
มนุษย์ จึงเป็นประเด็นทีห่ ลายประเทศทัว่ โลก รวมทัง้ ประเทศไทย
ให้ความสำคัญและใส่ใจในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาให้หมด
สิ้นไป  

ถึงแม้ว่าการศึกษาภาคบังคับของไทยได้กำหนดให้เด็กต้อง
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่อายุ 6-15 ปี โดยสามารถ
เรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติก็ตาม แต่
การเข้าถึงระบบการศึกษา ที่เป็นไปอย่างลำบาก เนื่องจาก
ความไม่พร้อมทางด้านเอกสารหลักฐาน ข้อจำกัดด้านภาษา
ความยากลำบากในการเดินทางไปสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายที่
บทความนี้ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิบางส่วนของโครงการ “ศึกษา จะเกิ ด ขึ้ น จากการเข้ า ศึ ก ษา ตลอดจนการมี อ คติ ต่ อ เด็ ก
การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ ต่างชาติ ทำให้พ่อแม่เด็กต่างชาติต้องการให้เด็กทำงานมาก
เพื่ อ ขจั ด ปั ญ หาการใช้ แ รงงานเด็ ก ในรู ป แบบที่ เ ลวร้ า ย กว่าไปโรงเรียน
ปีงบประมาณ พศ. 2552-2557” ดำเนินการโดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บข้อมูลจากการ
ในส่วนของเด็กไทยการดำเนินการเพื่อให้เด็กเข้าถึงการ
สนทนากลุ่มภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายและแผน ศึ ก ษา แม้ ว่ า จำนวนเด็ ก นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า เรี ย นต่ อ ในระดั บ
ระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. มัธยมศึกษาจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ปัญหาที่พบ คือ ยัง
2552–2557 ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ มีนักเรียนออกลางคันอยู่บ้าง โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยม
องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ องค์กรระหว่างประเทศที่ ต้นและปลาย โดยเหตุผลของการออกจากภาคการศึกษากลาง
สังกัดประจำประเทศไทย องค์กรพัฒนาเอกชน รวมผู้เข้าร่วม คันนั้น โดยทั่วไปเป็นเพราะปัญหาความยากจน และการต้อง
สนทนากลุ่มจำนวน 80 คน
อพยพตามผู้ปกครอง แต่นักเรียนระดับมัธยมต้นมีแนวโน้มที่จะ
ออกกลางคันเนื่องจากการสมรสด้วย ซึ่งเด็กเหล่านี้เป็นอีกกลุ่ม
ผลการศึกษาส่วนหนึง่ ต้องการตอบโจทย์ทวี่ า่ “แรงงานเด็ก ที่จัดว่าเป็นกลุ่มด้อยโอกาสและเสี่ยงต่อการถูกใช้ ให้ทำงานใน
ในประเทศไทย...ใครคือกลุ่มเสี่ยง?” เนือ่ งจากเป็นกลุ่มที่ตอ้ ง รูปแบบที่เลวร้าย 
เฝ้าระวัง ข้อค้นพบสำคัญแสดงให้เห็นว่า การอพยพเคลื่อนย้าย
ของกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย
ที่กล่าวมา อาจมีประเด็นสำคัญอื่นๆ อีกมาก แต่ประเด็น
โดยเฉพาะเมียนมา ลาว และกัมพูชาทีถ่ กู นิยามว่าไม่ใช่ไทย ส่งผล สำคั ญ ที่ ส ะท้ อ นออกมาเป็ น สิ่ ง ที่ ห น่ ว ยงานหรื อ ภาคส่ ว นที่
ให้มีเด็กจำนวนหนึ่งติดตามพ่อแม่เข้ามา รวมถึงเด็กที่เกิดและ เกีย่ วข้องต้องคำนึงถึง เพือ่ ร่วมมือกันดำเนินการ “หยุด...การใช้
เติบโตในประเทศไทย ขณะที่เด็กอีกจำนวนหนึ่งถูกหลอกลวง แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปจากประเทศไทย”
เข้ามาในประเทศไทย ทำให้มีกลุ่มเสี่ยงหลายกลุ่ม อาทิ เด็กที่ โดยแรงงานเด็กกลุม่ เสีย่ งควรจะเป็นกลุม่ แรกทีต่ อ้ งรีบดำเนินการ
เป็นผู้อพยพย้ายถิ่น เด็กไร้สัญชาติ และเด็กที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ ให้เข้าถึงการศึกษาอย่างจริงจังและครอบคลุมทุกกลุม่ สุดท้ายนี้
ชายแดนห่ า งไกล ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะทำงานในขณะที่อายุ ผูเ้ ขียนอยากเชิญชวนผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ต่ำกว่า 15 ปี และมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงว่าจะถูกกระทำความ ภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรม เนือ่ งในโอกาสวันต่อต้าน
รุนแรง ล่วงละเมิด หรือแสวงหาผลประโยชน์ ถือเป็นกลุ่ม การใช้แรงงานเด็กโลก ในวันที่ 12 มิถนุ ายนทีจ่ ะถึงนี้ โดย
ประชากรที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในแง่ของการเข้าถึงบริการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและ
ทางสังคมขัน้ พืน้ ฐาน เนือ่ งจากขาดเอกสารแสดงตน ด้อยโอกาส หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันจัดขึน้ ภายใต้แนวคิด “No to
ทางการศึกษา และอาศัยอยู่ ในครอบครัวที่มีรายได้ ไม่มั่นคง Child Labor …Yes to Quality Education” จัดขึน้ ทีส่ ถานี
ทำให้เด็กเหล่านี้มีภาวะเสี่ยงเพิ่มขึ้น
รถไฟหัวลำโพง ทีม่ กี ารจัดกิจกรรมตลอดทัง้ วัน... ท่านคือส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อหยุดการใช้แรงงานเด็ก...ในรูป
นอกจากนี้กลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กไทย ยังมีสถานการณ์ที่น่า แบบที่เลวร้าย
เป็นห่วง โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนรายงานว่า มีเด็กและเยาวชน
อายุเกิน 10 ปี แต่ ไม่ถึง 15 ปี ถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตรงข้ามกับอายุของเด็กที่ ใช้
ยาเสพติดที่มีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของ
เด็กที่เป็นผู้เสพ/ใช้ยา มักจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่วงจรของ
การถูกใช้เป็นเครื่องมือของการผลิตและขนส่งยาเสพติด ทั้งนี้
ไม่เพียงแต่เด็กจะเสียโอกาสทางการศึกษาเป็นระยะเวลานาน
ในกรณีที่ต้องโทษและเข้าสถานพินิจฯ มากกว่า 1 ครั้ง ถูกตั้ง
ข้อรังเกียจจากสังคมไปตลอดชีวิต
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ผู้ดูแลจิตอาสา

ผู้ ดู แ ลจิ ต อาสาในที่นี้ขอกล่าวถึงอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านหรือที่เราเรียกกันจนคุ้นปากว่า อสม. ประเทศ
ไทยเริ่มมี อสม. ตั้งแต่ปี 2520 วัตถุประสงค์เมื่อแรกเริ่มก่อตั้ง
เพื่อเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้านให้ความรู้แก่ชาวบ้านด้าน
สาธารณสุขมูลฐานซึ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
หากไปถาม อสม. ว่าหน้าที่ของท่านเหล่านั้นคืออะไรก็จะได้
สโลแกนที่ตอบตรงกันว่า “แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดี”
กว่าจะได้มาเป็น อสม. นั้นก็ ไม่ ใช่เรื่องง่าย อสม.จะต้องได้
รับการไว้วางใจจากชาวบ้านและเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 

3 วันเพื่อให้เข้าใจหน้าที่และบทบาทของ อสม. รวมทั้งรู้วิธีการ
ดูแลสุขภาพ และวินิจฉัยอาการของโรคในเบื้องต้น เพื่อแนะนำ
ให้ชาวบ้านไปรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ อสม.
จะต้องปฏิบตั ติ วั เป็นแบบอย่างแก่ชาวบ้าน เช่น การรับประทาน
อาหารที่เป็นประโยชน์ ลดอาหารมันเค็มเพื่อให้ดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index หรือ BMI) ความดันโลหิต และระดับ
น้ำตาลอยู่ ในเกณฑ์ อสม. แต่ละคนจะรับผิดชอบดูแลความ
เป็ นอยู่ ข องเพื่ อ นบ้ านประมาณ 15 หลังคาเรือน และต้อง
ติดตามเฝ้าระวังประชากร 6 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก วัยแรงงาน แม่
และเด็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ หากมี
ชาวบ้านคนใดต้องการความช่วยเหลือ อสม. จะเป็นคนแรกที่รู้
และรายงานให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบล (รพ.สต.) ทราบ โดยบันทึกในรายงานเพื่อส่งให้ รพ.สต.
เป็นประจำทุกเดือน
อสม. นับว่าเป็นผู้เสียสละอย่างยิ่ง เดิม อสม. ไม่ ได้รับ
ค่าตอบแทนใดๆ แต่เนื่องจากมีภารกิจมากและต้องสละเวลา
งานเดิ น ทางมาประชุ ม ที่ รพ.สต. ทุ ก เดื อ น กระทรวง
สาธารณสุขให้จ่ายค่าป่วยการ 600 บาทต่อเดือนตั้งแต่ปี 2552
เป็นต้นมา แม้จะมีค่าป่วยการและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ตนเองและสมาชิกในครอบครัวเป็นการตอบแทน แต่อดุ มการณ์
ของ อสม. ที่ปฎิบัติงานในชุมชนก็ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ผู้เขียนได้มี โอกาสพูดคุยกับ อสม. ในพื้นที่ชนบทจังหวัด
บุรีรัมย์ถึงเหตุผลที่มาเป็น อสม. บางท่านตอบว่าเป็นแทนพ่อ
แม่ ที่ ช ราภาพหรื อ สามี ที่ เ สี ย ชี วิ ต ไปแล้ ว อย่ า งไรก็ ต ามการ
ตั ด สิ น ใจทั้ ง มวลมาจาก “จิตอาสา” ทุกท่านตอบอย่างภาค
ภูมิใจด้วยสีหน้าอิ่มเอมด้วยความสุขว่าอยากช่วยเหลือคนใน
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ วัฒนธรรมและความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อของ
คนไทยจะทำให้คนในชุมชนอยู่ ได้อย่างเป็นสุข
อสม.เป็ น กลไกสำคั ญ ในการทำงานของเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุ ข เพื่ อ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน เจ้ า หน้ า ที่ รพ.สต.
ยอมรับว่าหากไม่มี อสม. พวกเขาคงไม่สามารถทำงานได้อย่าง
ราบรื่น เพราะการเข้าถึงและทำให้ชาวบ้านเชื่อถือนั้นไม่ ใช่
เรื่องง่าย การที่มี อสม. มาร่วมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน ก็เหมือน
ญาติ พี่ น้ อ งพาแขกที่ คุ้ น เคยมาบ้ า น ทำให้ ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ก าร
ต้ อ นรั บ เป็ น อย่ า งดี ผู้ สู ง อายุ บ างคนไม่ มี ลู ก หลานคอยดู แ ล
เพราะต้องไปทำงานต่างจังหวัด ก็ ได้ อสม. คอยมาดูแลจัดยา
ให้ทุกวัน อสม. บางคนมาฉีดยาให้ผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน

ทุกเช้าก่อนที่ท่านจะรับประทานอาหาร ผู้สูงอายุหลายท่าน
บอกว่าอบอุ่นใจที่มี อสม. มาคอยดูแลหากเจ็บป่วยกะทันหัน 

ก็ โทรฯ เรียกรถบริการในชุมชนหรือเพื่อนบ้านให้ช่วยเหลือพา
ไปโรงพยาบาลได้แม้จะเป็นยามวิกาล ไม่เพียงดูแลด้านสุขภาพ
อนามัยเท่านั้น อสม. ยังทำหน้าที่รักษาสิทธิให้แก่ผู้สูงอายุใน
การรับเบี้ยยังชีพ ปกติผู้สูงอายุต้องมารับเองหรือมีเอกสาร
มอบฉันทะให้ผู้แทนมารับได้ แต่การจัดเตรียมเอกสารและการ
เขียนหนังสืออาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้สูงอายุ อสม. บางท่าน
จึงได้รับความไว้วางใจจากทั้งผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตำบล/เทศบาลตำบลให้ รั บ แทนได้ โ ดยไม่ ต้ อ งมี
เอกสาร เพราะเชื่อใจได้ว่าเบี้ยยังชีพนี้จะไปถึงผู้สูงอายุอย่าง
แน่นอน
อสม. ที่ ได้ ไปพบระหว่างการเก็บข้อมูลที่ รพ.สต. แห่งหนึ่ง
ได้ผา่ นการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดจนได้รบั รางวัล อสม. ดีเด่น
ระดับเขตและผ่านเข้ารอบระดับภาคในสาขาแพทย์แผนไทย
และรางวัลอืน่ ๆ อีกมากมาย อีกท่านหนึง่ ได้รบั รางวัล อสม. ดีเด่น
สาขาการจัดการชุมชน รางวัลที่ ได้มานี้เป็นขวัญกำลังใจใน
ความทุ่มเทเพื่อดูแลคนในชุมชน อสม. บอกตรงกันว่าจะทำ
หน้ า ที่ ไ ปจนกว่ า ร่ า งกายจะไม่ เ อื้ อ อำนวย คำตอบนี้ ท ำให้
ผู้เขียนคลายความกังวลใจเพราะผู้สูงอายุจะไม่ถูกทอดทิ้งอย่าง
แน่นอน

ภาพตัวอย่างการปฏิบัติงานของ อสม. นพธเนศ ธนดลนิธิศักดิ์ 
ผู้ ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่น สาขาการแพทย์แผนไทย
aaaaaaaaa
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ดินแดนอาทิตย์อุทัยที่สวยงาม

10 เมษายน 2558
บนเครื่องบินจากซับโปโร ฮอกไกโด สู่สนามบินสุวรรณภูมิ
ประเทศไทย
เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง นานขนาดนี้ สำหรับผมไม่มี
อะไรดี ก ว่ า เขี ย นและอ่ า นหนั ง สื อ เริ่ ม ที่ เ ขี ย นก่ อ น วั น นี้ 

ผมอยากเขี ย นคุ ย เรื่ อ งญี่ ปุ่ น แผ่ น ดิ น ที่ ผ มเพิ่ ง บิ น จากมา
สดๆ ร้อนๆ เมื่อครู่นี้เอง
ผมออกเดินทางจากประเทศไทยมาฮอกไกโดเมื่อคืนวันที่ 

5 เมษายน ถึงสนามบินซับโปโรตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น
จะว่ า ไปก็ เ หมื อ นว่ า ผมได้ ต ามกระแสคนไทยเที่ ย วญี่ ปุ่ น
ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ต่อต้นเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วง
เวลาที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง กระแสนี้นับว่าแรงมาก ตามข่าว
มีคนไทยแห่ ไปเที่ยวญี่ปุ่นเพื่อดูดอกซากุระมากถึงสี่ห้าแสนคน
รัฐบาลญี่ปุ่นแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำด้วยการเปิดประเทศ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุญาตให้คนเข้าไปท่องเที่ยวใน
ญี่ปุ่นได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ก่อน การจะขอวีซ่าเข้าประเทศ
ญี่ปุ่นไม่ง่าย ต้องแสดงสถานะทางการเงินเพื่อเป็นหลักประกัน
ในการคัดเลือกนักท่องเที่ยวและป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง
เข้าประเทศญี่ปุ่นได้ง่ายอย่างนี้ คนไทยก็เปรมสิครับ ยิ่งค่า
เครื่องบินด้วยสายการบินต้นทุนต่ำราคาถูกมาก บริษัททัวร์
ก็รับนักท่องเที่ยวไทยกันไม่หวาดไม่ ไหวสิครับ
ปีนี้ ซากุระบานเร็ว
ซากุระบานเมื่อไรนั้นเป็นข่าวสำคัญของชาวญี่ปุ่น มีรายงาน
ความก้าวหน้าเรื่องการบานของซากุระทางอินเทอร์เน็ตตลอด
เวลา เมื่อวันที่ 1 เมษายน คุณจาดุร อภิชาตบุตร ถ่ายรูปเดี่ยว
มีซากุระบานสะพรั่งเป็นฉากหลัง โพสต์ ในเฟซบุ๊ค และเขียน
กำกับว่า “ใครอยากมาดูซากุระบานก็รีบมานะครับ ปีนี้ซากุระ
บานเร็วกว่าปีก่อนๆ 3 วัน”
วันที่ 3 เมษายน ศาสตราจารย์ อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
และภรรยา คุณสุรีวรรณ โพสต์รูปถ่ายใต้ต้นซากุระที่เมือง
โตเกียวมาให้เพื่อนชาวเฟซบุ๊คได้ดูกัน ทั้งคู่อยู่ท่ามกลางชาว

ญี่ปุ่นที่มานั่งชื่นชมดอกซากุระบานสะพรึบสะพรั่ง เพื่อนของผม
คู่นี้ตั้งใจไปดูซากุระบานโดยเฉพาะ จึงหาความสุขใต้ต้นซากุระ
แวะเวียนไปดูซากุระบานตามสวนสาธารณะต่างๆ ถึง 6 แห่ง
ชมความงามของซากุ ร ะบานทั้ ง กลางวั น และยามค่ ำ คื น 

ดร. อภิ ช าติ ได้ ส่ ง ข้ อ ความประกอบรู ป ที่ ถ่ า ยกั บ ต้ น และ
ดอกซากุระมาว่า “ตอนนี้รู้แล้วว่าชาวญี่ปุ่นรักดอกซากุระของ
เขามากเพียงไร”
ซากุระจะบานเมื่อหมดฤดูหนาวและเริ่มฤดูใบไม้ผลิ โดยจะ
บานไล่มาจากทางใต้ของประเทศ สำหรับเกาะฮอกไกโด ที่ผม
จะไป ซากุระจะบานเอาโน่น....เดือนพฤษภาคนโน่นนนน. 
แสนเสียดาย...ผมจะไม่ ได้เห็นซากุระบานในโอกาสที่ ได้ ไป
เยือนญี่ปุ่นเที่ยวนี้!!!
ผมจึงได้แต่ปลอบใจตัวเองว่า...ที่เมืองไทย เรามีดอกไม้ ให้ดู
เยอะแยะ ไม้ดอกที่ปลูกรวมไว้ ไนพื้นที่เดียวกัน หรือปลูกเรียง
รายตามถนนเป็นแนวยาวไกล เมื่อดอกบานสะพรั่งพร้อมๆ กัน
ก็จะดูสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นหางนกยูง คูน
หรื อ ชั ย พฤกษ์ ตะแบก เสลา สุ พ รรณิ ก าร์ ชมพู พั น ธ์ ทิ พ ย์ 

แคฝรั่ง ฯลฯ
ไม่ ได้ดูดอกซากุระ แต่ผมก็ ได้เห็นหิมะ ฮอกไกโดในช่วงที่ผม
ไปเยื อ นนั้ น อยู่ ใ นช่ ว งปลายฤดู ห นาว อากาศหนาวเย็ น มาก
อุณหภูมิเพียงต่ำสุด 2 องศา และสูงสุด 7 องศาเซนติเกรด
เท่านั้น บางวัน ยังมีหิมะโปรยปรายลงมาให้ตื่นเต้นกันอีกด้วย
หนาวเย็นขนาดนี้ ซากุระ หรือดอกอะไรอื่นคงไม่มีกะจิตกะใจ
จะผลิดอกออกใบมาให้ ใครได้เชยชมเป็นแน่แท้
สังคมสูงวัยญี่ปุ่น
เมื่อพูดถึงสังคมสูงอายุในอนาคตของไทย ผมชอบยกเอา
สังคมญี่ปุ่นเป็นตัวอย่าง
ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด หรือจะกล่าวว่า
ญี่ ปุ่ น เป็ น ประเทศที่ ป ระชากรอายุ สู ง ที่ สุ ด ในโลกก็ น่ า จะได้
ปัจจุบัน ญี่ปุ่นมีประชากรรวมทั้งหมด 127 ล้านคน ในจำนวนนี้
เป็นประชากรสูงอายุ 65 ปีขึ้นไปถึงหนึ่งในสี่ หรือราวร้อยละ
25 คิดเป็นจำนวนก็ ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคน มากนะครับ ดังนั้น
เมื่อเราไปเที่ยวญี่ปุ่น จึงจะเห็นคนเฒ่าคนแก่อยู่ทั่วไปหมด
ชาวญี่ปุ่นนับว่ามีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวที่สุดในโลก คือผู้หญิง
มีอายุคาดเฉลี่ยราว 86 ปี และผู้ชายราว 80 ปี
เมื่ อ วั น ที่ 24 มี น าคมที่ ผ่ า นมา ในการประชุ ม วิ ช าการ
ศตวรรษิกชนแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่สถาบันวิจัยและชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีข้อมูลว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มี
คนอายุรอ้ ยปีขนึ้ ไปมากทีส่ ดุ ในโลก คือมีประมาณ 5 หมืน่ กว่าคน
คนอายุร้อยปีขึ้นไป หรือศตวรรษิกชนของญี่ปุ่นเพิ่มจำนวน
ขึ้นเร็วมาก เมื่อ 50 กว่าปีก่อน ในปี 1963 เมื่อมีการสำรวจ
ศตวรรษิกชนเป็นครั้งแรก นับจำนวนคนอายุร้อยปีขึ้นไปได้
เพียง 153 คนเท่านั้น
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ในวันที่ประชุม ได้มีการพูดถึงคนที่มีอายุสูงสุดในโลก ได้แก่
คุณยายชาวญี่ปุ่นชื่อ มิซาโอะ โอกาวา อายุ 117 ปี (เกิด 

5 มีนาคม 1898) น่าเสียใจที่คุณยายเพิ่งเสีียชีวิตไปแล้วเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน นี้เอง
(คุณยายเจอราลีน แทลลี ชาวอเมริกัน ซึ่งจะมีอายุครบ
116 ปี ในวันที่ 23 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ ได้เลื่อนอันดับขึ้นมา
เป็นผู้สูงอายุสูงสุดในโลกแทน)
ประเทศไทยในอนาคตก็จะดำเนินรอยตามประเทศญี่ปุ่น
ที่ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น โอกาสที่คนรุ่นใหม่จะมีอายุยืนยาวขึ้น
จนเรียกได้ว่าเป็น “ศตวรรษิกชน” ก็จะสูงขึ้น ประมาณว่า
ปัจจุบันประเทศไทยมีศตวรรษิกชนไม่เกิน 7 พันคน อีก 20 ปี
ข้างหน้า ศตวรรษิกชนไทยจะต้องมีเพิม่ มากขึน้ เป็นหลายหมืน่ คน
อย่างแน่นอน 
ไปเยี่ยมชมกิจการดูแลผู้สูงอายุ
ผมไปญี่ปุ่นกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คณะของเราได้ ไปเยี่ยมดูงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของชุมชน
ใกล้เมืองโทยา ศูนย์นี้เป็นอาคารชั้นเดียว 3 หลังเชื่อมต่อกัน
พื้นและทางเดินราบเรียบ ไม่มีขั้นบันไดหรือพื้นต่างระดับเลย
ภายในตั ว อาคารสะอาดสะอ้ า น มองไม่ เ ห็ น จุ ด ใดที่ มี ฝุ่ น จั บ 

ผมไม่ ได้เป็นหวัด จึงเชื่อได้ว่าที่ผมไม่ ได้กลิ่นอะไรเลยในตอนนั้น
เป็นเพราะความสะอาดของสถานที่อย่างแน่นอน
ศูนย์นี้ดูแลผู้สูงอายุราว 50 คน โดยผู้ดูแลอาชีพ 7 คนที่
ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม 1-2 ปีมาแล้ว ศูนย์ ไม่มีแพทย์ประจำ
แต่จะมีแพทย์มาที่ศูนย์อาทิตย์ละสองวัน
เทศบาลออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ โดยให้
เอกชนบริหารงาน
ผูส้ งู อายุในศูนย์นแี้ บ่งออกเป็น 3 กลุม่ กลุม่ แรก เป็นผูส้ งู อายุ
ที่มีสุขภาพดี อยู่กันเป็นคู่ มีห้องเป็นส่วนตัว
กลุ่มสองเป็นผู้สูงอายุที่เริ่มช่วยตัวเองไม่ ได้ มีความพิการ
บางคนเป็ น โรคสมองเสื่ อ ม และมี บ างคนต้ อ งนอนติ ด เตี ย ง
ต้องการการดูแลใกล้ชิด ผู้สูงอายุกลุ่มนี้อยู่ ในหน่วยดูแลพิเศษ
ห้องละ 4 เตียง
อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง เป็ น ผู้ สู ง อายุ ที่ ม าที่ ศู น ย์ แ บบไปเช้ า เย็ น กลั บ
ทางศูนย์มีรถรับส่ง ที่ศูนย์มีกิจกรรมให้ทำและได้มี โอกาสมา
พบปะเข้าสังคมกัน หน่วยดูแลกลางวันนี้เปิดให้บริการวันจันทร์
ถึงศุกร์
ผู้ที่อายุสูงสุดในศูนย์นี้เป็นคุณ
ยายอายุ 99 ปีที่จะครบ 100 ปี
ในเดือนสิงหาคมนี้แล้ว คุณยาย
ยังแข็งแรงและอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ได้ร้องเพลงซากุระให้พวก
เราฟัง
ถามเขาว่าในประเทศญี่ปุ่นมี
ศู น ย์ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งนี้ สั ก กี่
แห่ง “คงจะเป็นพันเป็นหมื่นแห่ง
ละมั้ง ผมไม่รู้ตัวเลขแน่นอน แต่
ทุกเทศบาลก็จะมีศูนย์อย่างนี้คอย
ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่”

คนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยดีจังเลย
ผมพักที่ โรงแรมริมทะเลสาบโทยา กินอาหารเช้าเย็นที่นั่น
หลายมื้อ ทุกครั้งที่เดินเข้าร้านอาหาร พนักงานหลายคนคอย
ยื น กล่ า วต้ อ นรั บ แขกอย่ า งกระตื อ รื อ ร้ น โค้ ง คำนั บ อย่ า ง
นอบน้อม
มีคุณยายสูงอายุ 2-3 คนยืนประจำอยู่ที่ซุ้มข้าวปั้น และ
หม้อซุบหลากชนิด คุณยายยืนปั้นข้าวใส่ ไส้ปลาป่นเค็มห่อด้วย
สาหร่ายอย่างมีความสุข อีกคนคอยบริการตักซุบใส่ถ้วยพร้อม
ชี้เชิญให้ ใส่เครื่องเคียง เช่นสาหร่าย ต้นหอม ด้วยหน้าตายิ้ม
แย้ม ผมชื่นชมที่ญี่ปุ่นใช้แรงงานผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
คิดถึงกิริยาที่ชาวญี่ปุ่นต้อนรับและอำลาแขกผู้มาเยือนแล้ว
ก็อดที่จะชื่นชมไม่ ได้ เมื่อตอนไปเยี่ยมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็ทีหนึ่ง
แล้ว ไปถึง ตัวผู้จัดการและพนักงานอีก 4-5 คนมายืนเรียง
แถวโค้งคำนับต้อนรับอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้า ถึงตอนพวกเรา
จะกลับ ผู้จัดการพร้อมพนักงานก็มายืนเรียงแถวโค้งคำนับส่ง
พวกเราข้างนอกอาคารทั้งๆที่อุณหภูมิตอนนั้นก็หนาวเย็น ยืน
โบกมืออำลาจนพวกเราลับตา
ที่หน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต ในศูนย์การค้า ผมสังเกตเห็นหญิง
สูงอายุ 2 คนมาพบกัน เธอยืนคุยกัน ระหว่างการสนทนา ต่างโค้ง
ให้กันไปมา เรียกว่าแลกโค้งกันไม่รู้สักกี่ครั้ง (ลืมนับ) กว่าจะ
แยกจากกันได้
ผมสังเกตว่าคนญี่ปุ่นคุยกันด้วยเสียงไม่ดังนัก ได้ยินแต่เสียง
ตอบรั บ ว่ า “ไฮ่ ไฮ่ ไฮ่ ” เท่ า นั้ น ที่ ดั ง หนั ก แน่ น ผมไม่ มี
ประสบการณ์การใช้ชีวิตยาวนานในประเทศญี่ปุ่น จึงไม่แน่ ใจ
ถ้าจะพูดว่าคนญี่ปุ่นไม่เอะอะ ไม่ โวยวาย จะถูกต้องหรือเปล่า
ผมสังเกตเห็นบ้านเมืองญี่ปุ่นที่สะอาดสะอ้าน ไม่มีซอกมุมที่
ดูรกรุงรัง ตามถนนหนทางไม่มีเศษขยะให้เห็น ถังขยะมีวางอยู่
ทั่ ว ไป และคนก็ ใ ช้ ถั ง ขยะเหล่ า นั้ น ห้ อ งน้ ำ ในประเทศญี่ ปุ่ น
สะอาดทุกแห่ง ชาวญี่ปุ่นมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการทำ
ส้วมที่ล้ำหน้า
คนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยดีจริงๆ เราจะเห็นชาวญี่ปุ่นเข้าแถว
เรียงคิวกันทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาติ
เขียนมาถึงตรงนี้ เครื่ิอง
บิ น ค ง เ ล ย เ ข ต แ ด น ข อ ง
ประเทศญี่ ปุ่ น มาไกลโขแล้ ว
นึกสงสัยตัวเองว่าเราจะหลง
ชื่ น ชมชาวญี่ ปุ่ น เกิ น เลยไป
หรือเปล่า เห็นแต่สิ่งดีๆ ของ
ชาวญี่ปุ่น ไม่มีส่วนที่ ไม่ดีบ้าง
เลยหรื อ ผมคิ ด ว่ า ... ชาว
ญี่ปุ่นก็เหมือนกับชนทุกชาติ
ทุ ก ภาษาที่ มี ทั้ ง ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย
จะให้ ดี ไ ปเสี ย ทั้ ง หมดย่ อ ม
เป็ น ไปไม่ ได้ แต่ . ..ผมผู้ มี
ประสบการณ์ ใ นประเทศนี้
เพี ย งไม่ กี่ วั น ได้ สั ง เกตเห็ น
แต่สิ่งดีๆ ของชาวญี่ปุ่น ยัง
ไม่มี โอกาสได้เห็นข้อเสียของ
ชาวญี่ ปุ่ น เช่ น ผู้ ช ายชอบ
กลับบ้านดึก เลยครับ
aaaaaaaaa
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

คูถและมูตร

มนุษย์เราต้องกินอาหารเพื่อให้มีชีวิตอยู่ อาหารที่กินเข้าทาง
ปาก จะไหลลงสู่กระเพาะ ซึ่งจะทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารด้วย
สารเคมีธรรมชาติ เพื่อให้อาหารกลายเป็นของเหลว ก่อนไหลสู่
ลำไส้ เ ล็ ก ที่ ท ำหน้ า ที่ ดู ด ซึ ม เอาสารอาหารออกไปบำรุ ง เลี้ ย ง
ร่างกาย อาหารที่ย่อยไม่หมดหรือย่อยไม่ ได้ เรียกว่ากากอาหาร
รวมทั้งน้ำ วิตามิน และแร่ธาตุบางส่วนที่ ไม่ถูกดูดซึม จะไหลสู่
ลำไส้ ใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่ดูดซึมน้ำและวิตามินบี 12 ที่แบคทีเรีย
ในลำไส้ ใหญ่สร้างขึ้น ลำไส้ ใหญ่ส่วนสุดท้ายจะถูกใช้เป็นที่เก็บ
กากอาหาร ก่ อ นที่ จ ะปล่ อ ยออกจากร่ า งกายทางทวารหนั ก 

กากอาหารที่ออกจากร่างกายนี้ เรียกว่า คูถ หรืออุจจาระ
ส่ ว นมู ต ร หรื อ ปั ส สาวะ ประกอบด้ ว ยน้ ำ และของเสี ย ที่
ร่างกายไม่ต้องการ โดยร่างกายจะใช้น้ำและโลหิต เป็นตัวนำแร่
ธาตุและอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในขณะเดียวกัน
น้ำก็เป็นตัวนำเอาสารพิษในร่างกายออกไปทิ้ง โดยผ่านทางไต
ซึ่งกรองสารพิษออก เหลือแต่มูตรที่ถูกนำไปเก็บไว้ที่กระเพาะ
ปัสสาวะ ก่อนออกจากร่างกายทางท่อปัสสาวะ
โดยปกติ คูถมีส่วนประกอบของน้ำถึงร้อยละ 75 ที่เหลือส่วน
ใหญ่ประกอบด้วย แบคทีเรียที่ตายแล้ว และอาหารที่ย่อยไม่หมด
ส่วนน้อยเป็นไขมัน แร่ธาตุ และโปรตีน สำหรับมูตรประกอบด้วย
น้ำเป็นส่วนใหญ่ เหลือเพียง 1 ใน 20 ส่วนที่เป็นเกลือ และสาร
เคมีที่ร่างกายขับออกมาอีกกว่า 70 ชนิด
ถึงแม้เราจะถือว่า คูถและมูตรเป็นสิ่งปฏิกูลที่ต้องกำจัดทิ้ง
แต่มนุษย์เราก็รู้จักใช้คูถและมูตรของคนและสัตว์มาใช้ประโยชน์
ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว เช่น ปุ๋ย อิฐ เครื่องหนัง เครื่องสำอาง
ยา สี ดินปืน เชื้อเพลิง กระดาษ และแก๊สหุงต้ม เป็นต้น
คูถและมูตรถูกทำเป็นปุ๋ย (ปุ๋ยคอก) เพราะมีแร่ธาตุที่เป็นที่
ต้องการของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน โปตัสเซียม และฟอสฟอรัส
นอกจากนี้ ปุ๋ ย คอกยั ง ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง สภาพทาง
กายภาพของดิ น ช่ ว ยลดอั ต ราการพั ง ทลายของดิ น ซึ่ ง ปุ๋ ย
วิทยาศาสตร์ขาดคุณสมบัติในข้อนี้ 

รูป 1 กำแพงเมืองบาบิลอน

ยั ง คงมี ใ ห้ เ ห็ น อยู่ เช่ น กำแพงเมื อ งบาบิ ล อน ที่ ส ร้ า งมากว่ า
2500 ปีแล้ว (รูป 1) ในปัจจุบันก็ยังมีการใช้อิฐโคลนสร้างอาคาร
บ้านเรือนอยู่
ชาวโรมันใช้มูตรคนสำหรับซักผ้า โดยการนำผ้าใส่ลงในอ่าง
ขนาดใหญ่ จากนั้นจึงเติมมูตรและน้ำลงไปจนท่วม แล้วให้คน
ลงไปย่ำ เสร็จแล้วจึงนำไปซักด้วยน้ำเปล่าหลายๆ ครั้ง เพื่อขจัด
กลิ่นมูตรออก
ในทวีปยุโรปสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 ได้มีการนำปืนมาใช้
แทนหน้าไม้และธนู ทำให้ความต้องการดินปืนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ 

ส่งผลให้ดินปืนเป็นของหายากและราคาแพง คอกสัตว์จึงเป็น
แหล่งสำคัญในการผลิตดินปืนราคาถูก เพราะโปตัสเซียมไนเตรด
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นผสมส่ ว นใหญ่ ข องดิ น ปื น (15 ส่ ว นใน 20 ส่ ว น)
สามารถสกัดได้จากคูถและมูตรของสัตว์
ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 คูถของสุนัขเป็นที่ต้องการสำหรับใช้
ในการฟอกหนัง โดยการนำหนังสัตว์ที่ต้องการฟอก ใส่ลงไปใน
อ่างทีม่ สี ว่ นผสมของคูถสุนขั กับน้ำ แล้วจึงให้คนลงไปย่ำ ราว 2-3
ชัว่ โมง หลังจากนัน้ จึงนำมาซักเอากลิน่ ออก การฟอกหนังด้วยวิธนี ้ี
ได้เลิกไปในปลายศตวรรษ เมื่อมีการใช้สารเคมีฟอกหนังแทน
คูถของสัตว์ที่กินพืชเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ดี ในการทำกระดาษ
ได้แก่ คูถช้าง และคูถหมีแพนดา ส่วนคูถอูฐ และคูถควายไบซัน
ก็ ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ดี สำหรับแก๊สชีวภาพนั้น ผลิตได้จากคูถและ
มูตรของคนและสัตว์ทุกชนิด
คูถสัตว์ที่ใช้ทำเครื่องสำอางค์คือ อำพันทะเล หรือขี้วาฬ ที่ถูก
สำรอกจากวาฬสเปิร์ม (สายพันธุ์หนึ่งของวาฬ) มีลกั ษณะเด่น คือ
มีกลิน่ หอม จึงถูกใช้เป็นวัตถุดบิ ในการทำหัวน้ำหอม รวมทั้งใช้ ในการ
แต่งกลิ่นในอาหาร หรือไวน์ด้วย
กาแฟที่แพงที่สุดในโลก คือ กาแฟขี้ชะมด (Civet Coffee) 

ที่ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเมล็ดกาแฟที่สัตว์กลุ่มชะมด
ได้กินและถ่ายออกมา แล้วจึงถูกนำไปล้างให้สะอาด ก่อนนำมา
กะเทาะเปลือกและคั่ว เช่นเดียวกับกาแฟงาดำ (Black Ivory
coffee) หรือกาแฟขี้ช้าง ที่ผลิตในภาคเหนือของประเทศไทย
โดยใช้กรรมวิธีการผลิตเช่นเดียวกัน เพียงแต่ ให้ช้างเป็นผู้กิน
เมล็ดกาแฟแทน
รางวัลอีกโนเบล ปีล่าสุด สาขาโภชนาการ ได้มอบให้กับ
นักวิจัยชาวเสปน 5 คน (Raquel Rubio, Anna Jofre, Belen
Martin, Teresa Aymerich, และ Margarita Garriga) ที่ ได้นำ
เสนอรายงานการศึกษาเรื่อง การสกัดแบคทีเรียกรดแลกติกจาก
คูถทารก เพื่อใช้เป็นสารเริ่มต้นในการทำไส้กรอก
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำให้ขำ แล้วจึงได้คิด 

อิฐก้อนแรกของโลกคือ อิฐที่ทำจากโคลน (adobe) แต่ถ้าใช้
แต่ โคลนล้วน ๆ อิฐก็จะแตกง่าย จึงต้องผสมคูถสัตว์และฟาง
ลงไป เพื่อให้อิฐแข็งแรงและไม่แตกง่าย สิ่งก่อสร้างที่ ใช้อิฐโคลน

8/ ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 35 ฉบับที่ 5 v มิถุนายน - กรกฎาคม 2558 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

aaaaaaaaa

ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา
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การเจริญเติบโตของเมืองในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว เมตรต่ อ คน เช่ น ฮ่ อ งกง ปั ก กิ่ ง สิ ง คโปร์ ไทเป และ

ทุกวันนี้กว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกอาศัยอยู่ ในเขตเมือง
และยังคงมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
กลุ่ ม ประเทศรายได้ ป านกลางอย่ า งประเทศไทยที่ พ บว่ า
ประชากรเมืองมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบ
กั บ อดี ต เมื อ งคื อ ศู น ย์ ร วมแห่ ง ความเจริ ญ และโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดึงดูดให้คนเข้ามาแสวงหาช่องทางเพื่อยกระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว

กัวลาลัมเปอร์ เป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากกว่า 40 ตาราง
เมตรต่อคน ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่องค์การอนามัยโลก
แนะนำไว้มาก ส่วนเมืองอื่นๆ เช่น โซล นิวเดลี ฮานอย และ
โตเกียว มีพื้นที่สีเขียวต่อคนน้อยลดหลั่นกันไป แต่ยังคงสูงกว่า
มาตรฐานขั้นต่ำที่องค์การอนามัยโลกแนะนำไว้ 

สำหรับกรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่สีเขียวปัจจุบันเพียง
3 ตารางเมตรต่อคน ซึง่ น้อยกว่ามาตรฐานทีอ่ งค์การอนามัยโลก
แนะนำ และเกือบจะต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองหลักของ
เอเชียทั้ง 22 แห่ง ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีการตื่นตัว
เรื่ อ งการเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว แต่ จ ากตั ว เลขทางสถิ ติ แ ล้ ว
กรุ ง เทพมหานครยั ง ขาดแคลนพื้ น ที่ สี เ ขี ย วอี ก มากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับความต้องการของประชากรเพื่อเสริมสร้างสุข
ภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี 

แต่ความเป็นเมืองนั้นไม่ ได้นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเสมอ
ไป ทุกวันนี้กว่า 1 ใน 4 ของประชากรเมืองในประเทศไทย
อาศั ย อยู่ ใ นเขตสลั ม และชุ ม ชนแออั ด ที่ ยั ง คงมี ปั ญ หาด้ า น
สุขลักษณะและอนามัยของประชากร นอกจากนี้คนเมืองยัง
ต้องเผชิญกับมลพิษต่างๆเป็นประจำ ผนวกกับวิถีชีวิตคนเมือง
ที่ ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาอยู่บนท้องถนน
วันละหลายชั่วโมง การไม่ ได้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ และ
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเป็นการลงทุนที่อาจไม่เห็นผล
การรับประทานอาหารที่เน้นความสะดวกเป็นหลัก พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วน ตอบแทนเป็นเม็ดเงินที่ชัดเจนและรวดเร็วเหมือนการสร้างห้าง
เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูงที่กลายเป็นสาเหตุสำคัญของ สรรพสิ น ค้ า แต่ ป ระโยชน์ ข องการเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในที่
สาธารณะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของคนเมือง
การเสียชีวิตของประชากรไทยไปแล้ว
ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นใน
การมีพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอต่อจำนวนประชากรในเขตเมือง อนาคตได้จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่เป็น
เป็นข้อแนะนำที่สำคัญจากองค์การอนามัยโลกเพื่อให้เมืองเติบ สังคมผู้สูงอายุอย่างประเทศไทย การส่งเสริมสุขภาวะของ
โตอย่างยั่งยืน งานวิจัยจำนวนมากชี้ ให้เห็นว่าพื้นที่สีเขียวเป็น ประชากรเมืองควรเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการเกิดโรค
ปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีของคนเมือง เนื่องจากพื้นที่ เพือ่ ให้คนไทยสามารถมีชวี ติ อย่างทีม่ สี ขุ ภาพดีได้นานยิง่ ขึน้
สาธารณะเหล่านี้จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดความ
แออัด และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับคนเมืองสำหรับการ
พั ก ผ่ อ นหรื อ ออกกำลั ง กายในเวลาว่ า ง ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ต่ อ ทั้ ง
สุขภาพกายและใจ
นอกจากนี้พื้นที่สีเขียวเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยลดมลพิษ
ของสภาพแวดล้อมในเมือง โดยพื้นที่สีเขียวนี้จะช่วยพัฒนา
คุณภาพอากาศให้ดีขึ้น ช่วยการกรองฝุ่นและดูดซับมลพิษที่เกิด
จากเขม่ารถยนต์ ปัจจุบันมีคนเสียชีวิตจากมลพิษในเมืองมาก
กว่า 1 ล้านคนต่อปีทั่วโลก อัตราการตายจากปัญหามลพิษทาง
อากาศของประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย นอยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง กว่ า
ค่าเฉลี่ยของโลก ดังนั้นการลดมลภาวะในเมืองจึงเป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญ
ข้อเสนอแนะจากองค์การอนามัยโลกได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่า
เขตเมืองควรจะมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย 9 ตารางเมตรต่อคน
เพื่อสามารถส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชากรเมืองและเพื่อ
การเติ บ โตของเมื อ งอย่ า งยั่ ง ยื น จากรายงานของ The
Economist Intelligence Unit ปี 2554 พบว่าขนาดพื้นที่
สีเขียวในเมืองใหญ่ 22 แห่งในเอเชียเฉลี่ยอยู่ที่ 39 ตาราง

ภาพ: Root Garden อดีตพื้นที่รกร้างใจกลางเขตทองหล่อ ที่ถูกปรับเป็นพื้นที่
สาธารณะเล็กๆ ให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
aaaaaaaaa
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

“ข้อดีและข้อเสียของ facebook (เฟซบุ๊ค)”
ปัจจุบัน Facebook ได้รับความนิยมกันมากในหมู่วัยรุ่น และบุคคลที่
ต้องการสื่อสารกัน แม้ว่า Facebook จะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถติดต่อ
สัมพันธ์กันในทางบวก แต่ ในทางกลับกัน Facebook ก็เป็นสื่อที่ก่อให้เกิด
อันตรายได้ ในเวลาเดียวกัน Facebook คืออะไร? Facebook เป็นเว็บไซต์
ที่ ให้บริการเครือข่ายสังคมบนอินเตอร์เน็ต โดยผู้ ใช้สามารถใส่สร้างหน้า
โปรไฟล์, อัพโหลดรูปถ่าย, อัพเดทสเตตัส, แชร์ข้อมูลต่างๆ และเชื่อมโยง
ต่อไปหาผู้ ใช้อื่นๆ ได้
Facebook ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2004 โดย Mr. Mark
Zuckerburg ปัจจุบันอายุ 31 ปี โดยขณะที่คิดค้นเวบไซต์นี้ Mr. Mark
Zuckerburg เป็นนักศึกษาแผนกจิตวิทยา ของมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด
สหรัฐอเมริกา และเว็บไซต์เปิดให้บริการเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ฮาร์เวิร์ดในการเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารกันเท่านั้น ต่อมาได้ขยายเครือ
ข่ า ยไปยั ง นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆที่ อ ยู่ ใ น Ivy League (เช่ น
โคลั ม เบี ย , สแตนฟอร์ ด , และเยล) จนมี ส มาชิ ก มาใช้ บ ริ ก ารกั น อย่ า ง
ล้นหลาม จึงทำให้มกี ารขยายเครือข่ายมากขึน้ และพัฒนามาถึงหลายล้านคน
ในโลกปัจจุบัน เรามาดูข้อดีและข้อเสียของ Facebook ดังนี้
ข้อดี
1. เป็นการสร้างเครือข่ายและจุดประกายด้านการศึกษาได้อย่างกว้าง
ขวาง หากใช้ ได้อย่างถูกวิธี
2. ทำให้ ไม่ตกข่าว ทราบความคืบหน้า เหตุการณ์ของบุคคลต่างๆ และ
ผู้ที่ใกล้ชิด
3. ผู้ ใช้สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม หรือผู้ที่มีเป้าหมายเหมือนกัน
และทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้
4. สามารถสร้างมิตรแท้ หรือเพื่อนที่รู้ ใจที่แท้จริงได้
5. เป็นเว็บไซต์ที่เอื้อต่อผู้ที่มีปัญหาในการปรับตัวทางสังคม สร้างเครือ
ข่ายที่ดี สร้างความเห็นอกเห็นใจ และให้กำลังใจที่ดีแก่ผู้อื่นได้
ข้อเสีย
1. เป็นการขยายเครือข่ายทางสังคมในโลกอินเตอร์เน็ต การมีเพื่อน
เพิ่มเครือข่ายที่ ไม่รู้จักดีพอ จะทำให้เกิดการลักลอบขโมยข้อมูล หรือการ
แฝงตัวของขบวนการหลอกลวงต่างๆ ได้
2. เพื่อนๆ ในเครือข่ายสามารถเขียนข้อความต่างๆ ลง Facebook ได้
แต่หากเป็นข้อความที่เป็นความลับ การใส่ร้ายกัน จะทำให้ผู้อ่านที่ ไม่มีวุฒิ
ภาวะหลงเชื่อ เกิดความขัดแย้ง และปัญหาตามมาในภายหลังได้
3. เป็นช่องทางในการสร้างสังคมแห่งการนินทา หรือการยุ่งเรื่องส่วน
ตัวของผู้อื่นโดยใช่เหตุ โดยเฉพาะสังคมที่ชอบสอดรู้สอดเห็น
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดให้กับบุคคลภายนอกที่ ไม่รู้จักดีพอ
เช่น การลงรูปภาพของครอบครัวหรือลูก เกิดการปลอมตัว หรือการหลอกลวง
อื่นๆ ที่คาดไม่ถึงได้
5.เด็กๆที่ใช้เวลาในการเล่น Facebook มากเกินไป จะทำให้เสียการเรียน
6. ในการสร้างความผูกพันและการปรับตัวทางสังคมเป็นการพบปะกัน
ในโลกของความจริงมากกว่าในโลกอินเตอร์เน็ต ดังนัน้ ผูอ้ ยู่ในโลกของ ไซเบอร์
มากเกินไปอาจทำให้มีปัญหาทางจิต หรือขาดการปรับตัวทางสังคมที่ดี
7. เป็นแรงขับให้มกี ารพบปะทางสังคมในโลกแห่งความเป็นจริงทีน่ อ้ ยลง
ได้เนือ่ งจากทราบความเคลือ่ นไหวของผูท้ อี่ ยู่ในเครือข่ายอย่างตลอดเวลา
8. นโยบายของบางโรงเรียน บางมหาวิทยาลัย บางครอบครัวหรือใน
บางประเทศมีปัญ หามากมายที่ เ กิดจาก Facebook ทำให้ ไม่ ได้รับการ
อนุญาตให้มี ในหลายพื้นที่
บทความนี้ชี้ ให้เห็นว่าผู้ปกครองควรเอาใจใส่ลูกหลานของท่านที่อยู่ ใน
ช่วงวัยรุ่นซึ่งนิยมท่องโลกอินเตอร์เน็ต ให้มีความระมัดระวังและมีวิจารณ
ญาณในการเล่น Facebook มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นทั้งสื่อที่มีทั้งคุณอนันต์
และโทษมหันต์ในเวลาเดียวกันด้วย
ที่มา: มาดามเฟ. “ข้อดีและข้อเสียของ facebook (เฟซบุ๊ค)” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.nightsiam.com/forum/index.php?topic=3487.0 (8 พฤษภาคม
2558)
Mark Zuckerberg’s biography http://www.biography.com/people/markzuckerberg-507402

จารุวรรณ จารุภูมิ
ประชากรประชุมกัน charuwan.chr@mahidol.ac.th
เมื่อวันที่ 1-6 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
ผูอ้ ำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ รองผูอ้ ำนวย
การฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.กนกวรรณ
ธราวรรณ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวทิ ยา
เชิงประชากรและสังคม น.ส.ลักษณา นิลอุบล เจ้าหน้าที่ประสานงาน
การจัดหาทุน และ น.ส.จารุวรรณ จารุภูมิ หัวหน้างานคลังและพัสดุ
เดินทางไปประเทศเวียดนาม เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนทาง
วิ ช าการ การศึ ก ษาและการวิ จั ย กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ 

และการศึกษา รวม 13 หน่วยงาน ได้แก่ เมือง Hanoi 7 หน่วยงาน 

เมือง Khanh Hoa 3 หน่วยงาน และเมือง Ho Chi Minh 3 หน่วยงาน
การไปเยือนครั้งนี้ ได้มีการหารือเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย และ
ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
(หลักสูตรนานาชาติ) ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม สาขาวิชาวิจัยประชากรและ
อนามัยเจริญพันธุ์ หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์
และการอบรมระยะสั้นนานาชาติ ซึ่งได้รับความสนใจและการต้อนรับ
จากหน่วยงานต่างๆ อย่างดียิ่ง
สถาบันฯได้มี โอกาสพบศิษย์เก่าของสถาบันฯ ที่ปฏิบัติงานในระดับ
ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ
เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ซึ่งบรรดาศิษย์เก่า
ให้การต้อนรับที่อบอุ่นเป็นที่ประทับใจอย่างดียิ่ง    aaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็น ประจำทุก วั น พุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบั น วิจัย
ประชากรและสัง คม สนใจกำหนดการเสวนาแต่ล ะเดือ น ดูที่
www.ipsr.mahidol.ac.th
“Family Environments: Significant Basic Root for Youth’s
Psychological Well-Being” โดย Aksarapak Lucktong, 

1 เม.ย.58
“Level and Determinant Factors of Active Ageing of Elderly
In Thailand” โดย Md Nuruzzaman Haque, 8 เม.ย. 58
“Cancer in Sub-Populations: the Example of a Unique
Group of Migrants” โดย Dr.Volker Winkler, 22 เม.ย. 58
“What’s Up With the Journal of Population and Social
Research?” โดย Dr.Kerry Richter, 29 เม.ย.58
“Health Expectancy in Thai Elderly: Levels, Trends,
Differentials, and Determinants” โดย Benjawan Apinonkul, 

6 พ.ค. 58
“Share and Learn: Voices from the Mae-Sot Border, Tak”
โดย Donlachai Hawangchu, Aung Tim Kyaw, Phim
Sangsutthi and Wichan Choorat, 6 พ.ค. 58
“The Self-Help Physical Strength Program (SPS Program) for
Older People” โดย Prof. Mieko Nakano, Faculty of
Education-Physical and Health Education, Shizuoka
University, Japan, 20 พ.ค. 58
“เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการใช้ Group Mail” โดย พอตา
บุนยตีรณะ, 27 พ.ค. 58
“Population Ageing-What the Future May Hold” โดย Prof.
Carol Jagger, Institute for Ageing and Institute of Health &
Society, Newcastle University, 29 พ.ค. 58

aaaaaaaaa
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ชวนอ่าน

มุมศตวรรษิกชน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

ฉบับนี้ชวนอ่านขอแนะนำประชากร
สามกลุ่ ม วั ย ได้ อ ะไรจากการสวดมนต์
โดย ภาณี วงษ์เอก และคณะ
รายงานการวิจัยเล่มนี้ นําเสนอผล
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
โครงการ “การศึ ก ษาสถานการณ์การ
สวดมนต์ ใ นประเทศไทย: กรณี ศึ ก ษา
กิ จ กรรมการสวดมนต์ ข้ า มปี 25562557” ดํ า เนิ น การโดยสถาบั น วิ จั ย
ประชากรและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย
มหิ ด ล ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ นําเสนอมุมมอง
ของผู้สวดมนต์ ต ามบริ บ ททางสั ง คมและวั ฒ นธรรม ประโยชน์ และ
อานิสงส์จากการสวดมนต์ ในกลุ่มวัยรุ่น วัยแรงงานและวัยสูงอายุ โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 25562557 และสวดมนต์เป็นประจํา ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา การนําเสนอ
แยกเป็น 2 ส่วน คือ (1) มุมมองตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ประโยชน์ และอานิสงส์จากการสวดมนต์ของผู้ ให้ข้อมูลทั้งสามกลุ่มวัย
และ(2) เรือ่ งเล่าสิง่ ดีๆ ทีผ่ ู้ ให้ขอ้ มูลแต่ละรายได้ถา่ ยทอดความรูส้ กึ เกีย่ วกับ
การสวดมนต์ ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ ซึ่งเหมาะสําหรับผู้สนใจ
เรียนรู้ เพื่อนําไปปรับใช้กับตนเอง
ท่านใดสนใจหาอ่านได้ที่: ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล หรื อ download ทางเว็ บ ไซต์ : http://
www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx
aaaaaaaaaa

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

Blue Zones พื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 3: โลมา ลินดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมืองโลมา ลินดา (เป็นภาษาสเปน แปลว่า เนินเขาอันน่ารัก) เป็น
เมืองทีอ่ ยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีประชากรประมาณ 21,000 คน
ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาคริสต์ นิกายเซเวนเดย์ แอ๊ดเวนตีส ชาวแอ๊ดเวนตีส
ส่วนใหญ่จึงชอบเข้าโบสถ์เพื่อสังสรรค์ และทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการ
หาวันพักจากชีวิตที่วุ่นวายในแต่ละวัน ทำให้ ได้พักผ่อน คลายเครียด
และเสริมสร้างเครือข่ายสังคมให้เข้มแข็งขึ้น มีคำแนะนำ 5 ข้อ ที่เป็นบท
เรียนสำคัญของชาวแอ๊ดเวนตีสที่ทำแล้วจะเพิ่มอายุขึ้นถึง 10 ปี คือ 

1) การเป็นนักมังสวิรัติ 2) ชอบกินถั่วเปลือกแข็ง 3) การไม่สูบบุหรี่ 

4) การออกกำลังกาย และ 5) การรักษาน้ำหนักตัวให้พอดี ซึ่งวิถีการ
ดำเนินชีวิตทั้งห้าข้อของชาว
แอ๊ดเวนตีสนี้เอื้อให้มีสุขภาพ
ดี มี อั ต ราการเกิ ด โรคหั ว ใจ
โรคเบาหวาน และมะเร็ ง
ต่ำกว่าคนอเมริกันทั่วไป รวม
ถึ ง ทำให้ มี อ ายุ ยื น ยาวกว่ า
คนเมริกันทั่วไปถึง 10 ปี
ล อ ง น ำ เ ค ล็ ด ลั บ ก า ร
มี อ า ยุ ยื น ย า ว ข อ ง ช า ว
แอ๊ ด เวนตี ส ไปปฏิ บั ติ อาจจะ Dr. Ellsworth Wareham อายุ 100 ปี 
ชาวแอ๊ดเวนตีส เมืองโลมา ลินดา
ทำให้ ท่ า นมี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น อี ก
สหรัฐอเมริกา
สิ บ ปี ก็ ไ ด้ ฉบั บ หน้ า รอติ ด ตาม
พื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 4 นะคะ
ที่มา: แดน บุทเนอร์. 2556. ขอบฟ้าแห่งอายุร้อยปี: บทเรียนเพื่อชีวิตยืนยาว
จากคนที่มีอายุยืนยาวที่สุด. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.  aaa

สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย

ปัจจุบัน เรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรถี่กว่าเดิม
แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมาตรการเพื่อการรณรงค์อย่างเข้มข้น
แล้ ว ก็ ต าม และล่ า สุ ด ข่ า วอุ บั ติ เ หตุ “เมาแล้ ว ขั บ ” ชนนั ก ปั่ น
จักรยานตาย แต่คนเมาไม่ตาย จนมีผู้ร่วมอุดมการณ์นักปั่นจักรยาน
จำนวนมากออกมาประท้วงแบบสันติ ตามที่เป็นข่าวในสื่อต่างๆ
จากข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย ปี 2556 พบว่า
มีผู้เสียชีวิต 14,789 คน บาดเจ็บเฉลี่ยวันละ 2,739 คน เฉลี่ย
ผู้เสียชีวิตวันละ 40 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 1.6 คน ซึ่งยานพาหนะ
ที่เป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ รองลงมา
คือ รถยนต์ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ อั1นดับแรกคือ เมาสุรา
รองลงมาคือ การขับรถเร็วกว่ากำหนดนั่นเอง
สั ง คมไทยควรกลั บ มาให้ ค วามสนใจว่ า จะจั ด การกั บ ปั ญ หา
“เมาแล้วขับ” อย่างไร จึงจะมีประสิทธิภาพ
ตั ว อย่ า งการแก้ ปั ญ หาของประเทศญี่ ปุ่ น ที่ ใช้ น โยบาย 

“โทษหนัก-บังคับเข้ม” (เก็มบัทซึขะ) มี2ผลทำให้จำนวนผู้เสียชีวิต
ลดลงทุกปี จาก 1,191 ราย ในปี 2544 จนเหลือเพียง 227 ราย
เมื่อปี 2557 “กรณีเมาแล้วขับ แต่ ไม่มีคนตาย จำคุกไม่เกิน 5 ปี
หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน” “กรณีเมาแล้วขับ ทำให้ผู้อื่นถึงแก่
ความตาย แล้วหนี โดยที่ ไม่อยู่ช่วยเหลือ3 (Hit and Run) จำคุกไม่
เกิน 30 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน”

1

สถิตอิ บุ ตั เิ หตุจราจรในประเทศไทย. 15 ธันวาคม 2557. ค้นเมือ่ 8 พฤษภาคม
2558. สืบค้นจาก http://www.ddd.or.th/content-view-3096.html.
2
“รายงานพิเศษ” ถอดบทเรียนญี่ปุ่นเพิ่มโทษเมาแล้วขับ “จำ-กักขัง” แทนรอ
ลงอาญา. 16 เมษายน 2558. ค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558. สืบค้นจาก
http://www.thairath.co.th/content/493240.
3
“โทษหนัก-บังคับเข้ม” วิธีที่ญี่ปุ่นสู้กับเมาแล้วขับ. พิเชษฐ เมาลานนท์ และ
นิ ลุ บ ล ชั ย อิ ท ธิ พ รวงศ์ . ศู น ย์ วิ จั ย ญี่ ปุ่ น ร่ ว มสมั ย มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต . 

5 พฤษภาคม 2558.               aaaaaaaaaa
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ข่าวสถาบันฯ
13-18 มี.ค. 58 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ ร่วมประชุม “Japan Society for the
Promotion of Science Program for Advancing Strategic International Networks to
Accelerate the Circulation of Talented Researchers, Japan-ASEAN Collaborative
Research Program on Innovative Humanosphere in Southeast Asia: In Search of
Wisdom toward Compatibility Growth and Community in the World (“BrainASEAN”)” ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ญี่ปุ่น c 21 มี.ค. 58 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ พร้อมคณะ
ร่วมพิธีรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติี “For People’s Health” แด่ ศ.เกียรติคุณ ดร.เบญจา 

ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ และ รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา จากกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม รูป 1 และร่วมพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.มหิดล ปี 2557 เพื่อแสดง
ความยินดีแด่ นายกาศพล แก้วประพาฬ (ทีป่ รึกษาด้านการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ศิษย์เก่า
ป.โท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้รับมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร รูป 2
และ Dr.Khaing Khaing Soe ผู้อำนวยการกรมประชากร กระทรวงตรวจคนเข้าเมือง และ
ประชากร ประเทศเมียนมาร์ ศิษย์เก่า ป.เอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ) ได้รับ
มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ c 24 มี.ค. 58
ศูนย์ศตวรรษิกชน สถาบันฯ พร้อมเครือข่ายจัดการประชุม “ศตวรรษิกชนแห่งชาติ” บรรยาย
นำเรื่ อ ง “ศตวรรษิ ก ชนไทย” โดย ศ.เกี ย รติ คุ ณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุ ล ผอ.ศู น ย์
ศตวรรษิกชน ณ สถาบันฯ c 24-26 มี.ค. 58 น.ส.กัญญาพัชร สุทธิเกษม ร่วมดูงานโครงการ
สังคมศาสตร์สขุ ภาพแผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทยระดับ
นานาชาติ (TGLIP) ณ พม่า c 28 มี.ค.-4 เม.ย 58 รศ.ดร.สุรยี พ์ ร พันพึง่ ผู้อำนวยการ ร่วม
ประชุม “1st IOC Preparatory Meeting for 28th International Union for the Scientific
Study of Population Conference (IUSSP)” ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ c 10 เม.ย. 58
สถาบันฯ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 สไตล์ “ดอกดี ดีออก หลายดอกก็ดเี หมือนกัน”
เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ณ สถาบันฯ รูป 3 c 16-18 เม.ย 58 น.ส.กัญญาพัชร
สุทธิเกษม ร่วมประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC) ณ ญี่ปุ่น c 17 เม.ย. 58
คณะผู้บริหารของสถาบันฯ พร้อมด้วย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล และ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมประชุมเพื่อหารือบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ณ สถาบันฯ รูป 4 c 30 เม.ย - 2 พ.ค 58 รศ.ดร.อารี จำปากลาย
นำเสนอผลงานเรื่อง “Migration, the Unrest, and Gender in the Three Southernmost
Provinces of Thailand รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา นำเสนอผลงานเรื่อง “Mobility Limitation
in the Older Thais: Gender and Geographical Differences in Health Expectancies”
อ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน น.ส.ธีรนงค์ สกุลศรี นำเสนอผลงานเรื่อง The Preparation of Thai
Older Persons Entering the Elderly และ น.ส.เบญจวรรณ อภินันท์กุล นำเสนอผลงาน
เรื่อง Regional Differences in Health Expectancies across the Disablement Process
among Older Thais ในการประชุม “Population Association of America 2015 Annual
Meeting” ณ สหรัฐอเมริกา c 12-13 พ.ค 58 รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ร่วมประชุม
“2015 HTAsiaLink Annual Conference (Speaker on 2016 PMAC at the HTAsiaLink
Business Meeting) HTAsiaLink, Center for Drug Evaluation” ณ ไต้หวัน c 18-23
พ.ค 58 รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 68 (Sixty-eight
World Health Assembly) ณ สวิสเซอร์แลนด์
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“วินัย” และ “น้ำใจ” ที่ควรมี
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