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จุลสารข่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับ
เผยแพร่ข่าวสารวิชาการและบริการวิชาการ

เ ร ื ่อ ง เ ล ่ า จ า ก ป ก

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	
โปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารของคณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัย	
มหิดลว่า	“อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์”	มีความหมายว่า	อาคารที่มีความเป็นเลิศ	
ในด้านการสาธารณสุข	 และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์		
เมื่อวันที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๕๓

พิธีเปิดอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

งานคืนสู่เหย้าชาวคณะสาธารณสุขศาสตร์ “ราชพฤกษ์สัมพันธ์”
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	 ช่วงเวลา	๑๐	เดือนที่ผ่านมาพวกเราชาวสาสุขร่วมแรงร่วมใจกัน	
พัฒนาโรงอาหารอาคาร	๒	ให้เป็นโรงอาหารเพื่อสุขภาพ	ภายใต้แนว	
ความคิดของโครงการโรงอาหารต้นแบบเพื่อสุขภาพ	ที่ว่า “ผู้แก้ปัญหาที่ดี 
ท่ีสุดคือผู้สร้างปัญหาน่ันเอง” ดังน้ันการจะพัฒนาโรงอาหารได้อย่างย่ังยืน	
นั้น	จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องการตัดสินใจ	ดำเนินโครงการ		
ร่วมประเมินโครงการ	 และร่วมในการกำหนดนโยบาย	 แนวทางปฏิบัติ		
และให้การสนับสนุนของกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรง	คือ	กลุ่มผู้บริโภค	กลุ่ม	
ผู้ให้บริการ	และกลุ่มผู้บริหารโรงอาหาร	ให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของ	
และเห็นประโยชน์ของการร่วมมือและการพัฒนานี้		โครงการโรงอาหาร	
ต้นแบบเพื่อสุขภาพเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก	สอส.	และคณะ	
สาธารณสุขศาสตร์	 เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อการพัฒนาโรงอาหาร		
โครงการไม่เพียงเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชนเท่านั้น	แต่ยังทำใน	
รูปแบบของงานวิจัยด้วย	 ถือเป็นโครงการตัวอย่างที่ได้รับทุนจาก	 สอส.		
แล้วมีการดำเนินงานในรูปแบบของการทำวิจัย	 อันนี้ถือเป็นประโยชน์ที	่
จะเกิดขึ้นกับนักวิจัยที่เป็นผู้ดำเนินการหลัก	ซึ่งมีทั้งหมด	๑๓	ท่าน	จาก		
๔	Cluster	หลักของคณะสาธารณสุขศาสตร์	คือกลุ่มควบคุมป้องกันโรค		
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสาธารณสุขและการบริหาร	กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อมและ	
อาชีวอนามัย	 และกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ	ที่มาร่วมกันผนึกกำลังตาม	
ความสามารถ	ความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์ของแต่ละท่าน	 เพื่อมี	
ส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ	ของโครงการ	โดยมีเป้าหมายหลักของ	
โครงการคือ	 กระบวนการศึกษาวิจัยนี้	 ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง		
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาคมชาวสาสุขเป็นสำคัญ	บทเรียนที่ได้จากการ	
วางแผนงานแบบน้ีคือนักวิจัยท้ัง	๑๓	ท่าน	มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ		
ทุกคนเป็นหัวหน้าโครงการ	 เพราะจะขาดความรู้ใดความรู้หนึ่งจากท่านไป	
เสียมิได้	 หากขาดไปแล้วก็ทำให้งานที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีความสมบูรณ์	 ดังนั้น	
หัวหน้าโครงการท่ีมีช่ือน้ีก็มีบทบาทเป็นเพียงผู้ประสานงานในการดำเนินการ	
แต่ละขั้นตอนนั่นเอง		
	 ระยะท่ี	๑	ของการเร่ิมดำเนินการแบบมีส่วนร่วมคือ	ร่วมกันวิเคราะห์	
สถานการณ์ปัญหาปัจจุบันของโรงอาหาร	ตามคำที่ว่า	“รู้ด้วยตนเอง  
ตระหนักด้วยตนเอง แก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเอง”	โดยเน้นให้เกิดการมี	
ส่วนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมดำเนินโครงการของสมาชิก	
ในกลุ่ม	เร่ิมต้นต้ังแต่การจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ	ท่ีได้รับความร่วมมือ	
ของอาจารย์	เจ้าหน้าที่	นักศึกษา	และทีมงานโครงการที่พยายามถ่ายทอด	
แนวคิดในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของโครงการให้ประชาคมชาวสาสุข	
รับทราบ	 และอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนของกลุ่มในการทำกิจกรรม	
ต่างๆ	ผ่านทางด้านสื ่อประชาสัมพันธ์	โปสเตอร์โครงการ	กิจกรรม	
การแสดง	และเกมส์ตอบปัญหา	ในช่วงเวลากลางวันของการรับประทาน	

อาหาร	ของวันท่ี	๗	กรกฎาคม	๒๕๕๓	งานน้ีผู้บริหารมีส่วนร่วมในกิจกรรม		
และประกาศให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ของโครงการรวมถึงการปรับ	
เปลี ่ยนนโยบายในอนาคตเพื ่อการพัฒนา	 ผู ้ให้บริการร้านอาหารใน	
โรงอาหารเข้าร่วมในการดำเนินโครงการและให้สนับสนุนของรางวัล	
สำหรับผู้ตอบปัญหา	หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ	รวมกว่า	๒๐๐		
รางวัล	ทำเอาพิธีกรแจกกันไม่หมดเลยทีเดียว	และภายในระยะเวลาเพียง		
๑	ช่ัวโมงคร่ึง	พบว่ามีผู้รับบริการมากกว่า	๑๓๖	คน	เขียนใบสมัครเข้าร่วม	
เป็นตัวแทนกลุ่มและยินดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงอาหารกับโครงการ		
สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือต้องการเพียง	๒๙	คน	สำหรับกิจกรรมการ	
สำรวจสถานการณ์ปัจจุบันของโรงอาหาร	ช่วงระหว่างวันท่ี	๒๘	มิถุนายน	-		
๑	 กันยายน	๒๕๕๓	ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ร่วมกัน	
ดำเนินงานโดยกลุ่ม	 แล้วนำมาประกอบกันเป็นภาพปัญหาของโรงอาหาร		
ตั้งแต่การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเพื่อเก็บข้อมูลด้านความรู้		
พฤติกรรมการบริโภค	 การใช้บริการโรงอาหาร	 ความพึงพอใจต่อการ	
มาใช้บริการ	 และร่วมเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงอาหาร			
การสนทนากลุ่มย่อยเพื่อหาสาเหตุปัญหาของกลุ่มอาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และ	
นักศึกษา	การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริหารโรงอาหารของคณะถึง	
นโยบายและปัญหาอุปสรรคของการปรับปรุงโรงอาหารที่ผ่านมา	ข้อมูล	
จากกลุ่มเป้าหมายรวมท้ังหมด	๔๗๖	ท่าน	แบ่งเป็นผู้รับบริการ	๔๕๐	ท่าน		
ผู้ให้บริการ	๒๐	ท่าน	และผู้บริหาร	๖	ท่าน	การสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์	
ทางห้องปฏิบัติการเคมีและจุลินทรีย์	 การสำรวจด้านสุขาภิบาลอาหารและ	
สิ่งแวดล้อม	 การสำรวจแมลงและสัตว์พาหะนำโรค	 โดยกลุ่มอาจารย์		
เจ้าหน้าที่	และนักศึกษาที่เชี่ยวชาญในวิชานั้น	กิจกรรมอีกหนึ่งที่ทำให้กลุ่ม	
ตัวแทนและผู้วิจัยได้รับความรู้	และมองเห็นแนวทางการพัฒนาคือ	การเข้า	
ศึกษาดูงานที่โรงอาหารวิทยกิตต์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในเรื่องของ	
แนวทางการบริหารจัดการ	การดำเนินการ	การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม		
โดยร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง	และจุดอ่อนของโรงอาหารนี้	 เพื่อนำมาเป็น	
ข้อมูลในการพัฒนาโรงอาหารของเรา		บทเรียนท่ีได้จากการดำเนินโครงการ 
ในระยะที่หนึ่งที่สำคัญคือการใช้วิธีการดำเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม  
ทำให้โอกาสสำเร็จของงานต่างๆ มีสูง การเข้าถึงปัญหาในมุมมองต่างๆ  
มีมากและเจาะลึกกว่าการสำรวจด้วยนักวิจัย มีการเสนอแนวทางแก้ไขโดย 
ชุมชนที่พบปัญหานั้น กิจกรรมต่างๆ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 
และคนในกลุ่มได้เป็นอย่างดี การเข้าถึงข่าวสารโครงการของประชาคมม ี
จำนวนมากกว่าการทำโดยผู้วิจัยแต่ผู้เดียว ทุกคนในกลุ่มต่างรู้สึกว่าตนม ี
ความสำคัญในการดำเนินโครงการ และความเป็นเจ้าของโครงการ ทั้งนี ้
ต้องใช้เทคนิคทำอย่างไรให้เขาอยากเข้าร่วมกับการดำเนินกิจกรรมของ 
โครงการด้วยความเต็มใจ อ่านต่อฉบับหน้านะคะ....

H ot  N e w

HEALTH CANTEEN

การพัฒนาโรงอาหารอาคาร 2
ด้วยเทคนิคการมีส่วนร่วม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม
 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 23 หลัก 8 หมวดแห่งการปฏิบัติเป็นแนวคิดและหลัก 
การทำงานที่ยึดถือและพยายามจะพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบดั่งคำสอนของท่านแต่ที่ทำให ้
มีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยยอมแพ้ต่ออุปสรรคในการทำงาน คือ “มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น”

เชิดชูเกียรติ

นางสาววิไล กลัดพรหม หัวหน้าบริหารงานการศึกษา

 คำถาม... มีทัศนคติในการทำงานอย่างไร ให้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น (สายสนับสนุน) ประจำปี  
๒๕๕๓

 คำตอบ..... “งานกับการเรียนรู้ตนเอง”
 ในทัศนคติของข้าพเจ้าถือว่า “การทำงานเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง” ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น 
ความคิด ความรู้สึก ความสามารถของตัวเอง เมื่อเรารู้จักและเข้าใจตัวของเราเองเพิ่มมากขึ้น เราก็จะสามารถ 
ให้กำลังใจตัวเอง พัฒนาตัวเองให้สามารถจะจัดการกับงานของเรา ครอบครัวของเรา และสิ่งต่างๆ รอบตัวเราได้

	 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์	พิทยา	จารุพูนผล	คณบดีคณะสาธารณสุข	
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	แถลงนโยบายของทีมผู้บริหาร	“MEET THE  
TEAM” โดยมี	คณาจารย์	 ข้าราชการ	พนักงาน	เจ้าหน้าท่ีคณะสาธารณสุข-	
ศาสตร์	ร่วมรับฟัง	ณ	ห้องประชุม	ศาสตราจารย์	นายแพทย์	เทพนม		
เมืองแมน	เมื่อวันที่	๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	คณะสาธารณสุขศาสตร์

	 รองศาสตรจารย์	นายแพทย์พิทยา	จารุพูนผล	คณบดีคณะสาธารณสุข-	
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	 รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน	โครงการก่อสร้าง	
อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านสาธารณสุข	 (อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์)	จาก		
บริษัท	บางกอกรินเวสท์	จำกัด	โดย	คุณสุรินทร์	โอสถานุเคราะห์	คุณสมพร		
โอสถานุเคราะห์	คุณนิติ	 โอสถานุเคราะห์	 เม่ือวันท่ี	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๓			
ณ	ห้องประชุมชั้น	๒	อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

	 ภาควิชาอนามัยชุมชน	 คณ
ะสาธารณสุขศาสตร์	 ร่วมกับชมรม	

อนามัยชุมชน	จัดการประชุ
มวิชาการอนามัยชุมชน	ปร

ะจำปี	๒๕๕๓		

ณ	 ศูนย์ประสานงานวิทยาเ
ขตภูมิภาค	 คณะสาธารณสุขศาสตร์		

มหาวิทยาลัยมหิดล	โดย
	รศ.ดร.นพ.พิทยา	จารุพ

ูนผล	คณบดี		

คณะสาธารณสุขศาสตร์	และผู้บริหาร	ร
่วมงาน

รองศาสตราจาร์ ดร.ชนินทร์ เจริญกุล
 ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๓  
ผลงานที่ภาคภูมใจ
 - การพัฒนาสถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบทสูงเนิน
 - ริเริ่มและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยชุมชน
 - พัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้
  แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ

ข้อมูลบางส่วนจากข่าวสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์

MEET
THE TEAM

บริจาค
สมทบทุน
บริจาค
สมทบทุน
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MEET
THE TEAM อนามัยชุมชน คืนสู่เหย้า
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วันพ่อ“๕ ธันวาคม”วันพ่อ“๕ ธันวาคม”

บรรยายพิเศษวันส้วมโลกบรรยายพิเศษบรรยายพิเศษ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
ดูงาน...

โครงการพระราชดำริพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

๑๒ ตุลาคม “วันสถาปนาคณะฯ”
	 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์พิทยา	จารุพูนผล	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	เป็นประธานพิธีทำบุญ		
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์	๙	รูป	เนื่องในโอกาสครบรอบ	“วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล”	ณ	อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ	พนักงาน	เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมงาน		
เมื่อวันที่	๑๒	ตุลาคม	๒๕๕๓

	 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์พิทยา	จารุพูนผล	
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 เป็นประธานพิธีถวาย 
สัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี  
และพลังของแผ่นดิน	เมื่อวันที่	๓	ธันวาคม	๒๕๕๓			
ณ	อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

	 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา-	
บัณฑิต	(ส.ม.ไทย/นานาชาติ)	ศึกษาดูงานโครงการ 
ในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว		
ณ	พระตำหนักสวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต

	 รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์	พิทยา			
จารุพูนผล	 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์		
มหาวิทยาลัยมหิดล	พร้อมผู้บริหาร	คณาจารย์		
ข้าราชการ	 พนักงาน	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา		
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เน่ืองในวโรกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยู่หัว	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์		
วงศ์อาษา	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
และกิจกรรมพิเศษ	 กล่าวรายงาน	 ภายในงาน	
มีคณะผู้บริหาร	 อาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมทั้ง	
นักศึกษา	พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื ้อสีชมพู		
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมร่วมขับร้อง	
เพลงสรรเสริญพระบารมี	 เพลงสดุดีมหาราชา		
และจุดพลุเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	ณ	ด้านหน้า	
อาคารสำนักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล		
ศาลายา	เมื่อวันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๕๓

	 ภาควิชาช ีวสถิต ิ	จ ัดบรรยายพิเศษ	เร ื ่อง		
“SHARP : Development of a Structured, Holistic  
Approach for a Research Proposal for Graduate  
Students”	ณ	อาคาร	๓	ช้ัน	๑	ห้อง	๓๑๐๘		เม่ือวันท่ี			
๒๐	ตุลาคม	๒๕๕๓	คณะสาธารณสุขศาสตร์

	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล		
จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันส้วมโลก	เรื่อง	“ทำไม 
ต้องให้ความสำคัญกับส้วม ทุกข์ของคนน้ำท่วม  
จะใช้ส้วมอย่างไร”	ณ	ห้องประชุมศาสตราจารย์		
นายแพทย์เทพนม	เมืองแมน	คณะสาธารณสุขศาสตร์		
เมื่อวันที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๓

							โครงการสานเสวนาเพื่อสร้างสุขสู่สังคม	
แผนงาน	สอส.	ระยะที่	๒	จัดเสวนาพิเศษเพื่อ	
สร้างสุขสู่สังคม	:	ความคิดลิขิตกรรม	ภาค	๒		
วิทยากร	B.K.	ศุภลักษณ์	ทัดศรี	(ครูป้อม		
บราห์มา	 กุมารี	 มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก)	
ดำเนินรายการโดย	ทันตแพทย์หญิงอารยา		
พรายแย้ม	เมื่อวันที่	๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๓		
ณ	ห้องศาสตราจารย์	นายแพทย์เทพนม		
เมืองแมน	อาคาร	๕	ชั้น	๒	คณะสาธารณสุข-	
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ดูงาน...
โครงการพระราชดำริ

บรรยายพิเศษวันส้วมโลก บรรยายพิเศษ
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มาเป็นสังคมเมือง	อันเป็นผลให้ความหนาแน่นของประชากรเมือง	

มากขึ้น	 มีการเผาผลาญทรัพยากรและพลังงาน	 ตลอดจนระบายทิ้ง	

ของเสียออกมาเป็นจำนวนมากด้วย

	 ณ	ปัจจุบัน	วัฒนธรรมของชาติตะวันตกก็เข้ามาครอบงำวิถีชีวิต	

ของการดำรงชีพของประชาชนชาวไทยเป็นอันมาก	ดังนั ้น	การรับ	

วัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาโดยไม่พิจารณาในแง่ของสมดุล	

คาร์บอน	อาจเกิดปัญหาและทำลายความสมดุลของ	“สิ่งแวดล้อม-คน-	

เศรษฐกิจ”	เป็นอย่างมาก	จนไม่อาจเยียวยารักษาให้กลับฟื้นคืนมาใหม่	

ได้	ทั้งนี้	 เพราะประชากรชาวไทยดำรงชีพบนพื้นฐานของเกษตรกรรมที	่

ต้องอาศัย	ดิน	น้ำ	ลม	ไฟ	ของธรรมชาติเป็นหลัก	และมีทรัพยากรสินแร	่

ใต้ดินท่ีมีราคาอยู่น้อยมาก	ซ่ึงไม่เพียงพอท่ีจะนำไปขายเพ่ือเล้ียงประชากร	

ได้ท้ังประเทศ	ในทางตรงกันข้ามเรากลับต้องนำเข้าน้ำมันดิบเข้ามาใช้เป็น	

พลังงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	 ภายในประเทศ	 (โดยแลกกับ	

การส่งออกของสินค้าทางการเกษตร)	และเมื่อมองทางด้านสิ่งแวดล้อม	

ของป่าไม้แล้ว	 ยิ่งจะเห็นได้ว่ามันเป็นการยากมากๆ	ที่จะเพิ่มอาณาเขต	

ของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศได้	 (และมีการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมาย	

บทความทางวิชาการ

	 ต้ังแต่ต้นปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	เป็นต้นมา	มีกระแสข่าวเหตุการณ์	

เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนหรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก	

ออกมาสู่สาธารณะไม่เว้นแต่ละวัน		เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความสูญเสีย	

ต่อชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมหาศาล	นานาอารยะ	

ประเทศทั้งหลายต่างรณรงค์เรียกร้องให้ประชาชนร่วมมือช่วยกันลด	

ปริมาณปลดปล่อยระบายก๊าซเร ือนกระจกออกสู ่ช ั ้นบรรยากาศ		

ในขณะเดียวกัน	ประเทศไทยยังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการหนึ่งของการ	

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำนาข้าวอีกด้วย	ทั้งๆ	ที่การทำนาข้าว	

ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญของประเทศเพื ่อผลิตอาหารสำหรับการ	

ดำรงชีพของประชาชนชาวไทย	และเพื่อการส่งออกไปขายต่างประเทศ		

นอกจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศแล้ว	ประเทศไทยยังเผชิญ	

กับปัญหาของการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกนำมาใช้เพ่ือรองรับ	

การดำรงชีพของประชากร	 ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง		

และในขณะเดียวกันชุมชนในเขตเมืองก็ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก	

มลพิษต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของประชากรในเขตเมืองนั่นเอง		

ปัญหาสิ่งแวดล้อมยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อสังคมชนบทเปลี่ยน	

สภาวะโลกร้อน

โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงจินต์ ผลประเสริฐ
 ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

สภาวะโลกร้อน
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เชื้อเพลิงฟอสซิลที่อยู่ใต้ดินภายในราชอาณาจักรของประเทศไทยแล้ว		

พบว่ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายใน	 ฉะนั้น	 เราจำเป็นต้องนำ	

เข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลมากกว่าร้อยละ	 ๙๐	 ของความต้องการทั้งหมดใน	

ประเทศ	 ในขณะเดียวกัน	 เราก็ต้องส่งสินค้าที่เก็บเกี่ยวได้จากผู้ผลิต	

พื้นฐานหรือการเกษตรออกไปขายเป็นการแลกเปลี่ยนนั่นเอง

	 ซึ่งในอุตสาหกรรมปัจจุบัน	เราเริ่มหันมาสนใจเทคนิคและวิธีการ	

ในการประยุกต์ใช้เพื่อลดปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ในการผลิตต่อหน่วย	

ผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการบำบัดและทิ้งของเสีย	 ซึ่งแต่เดิมเป็นภาระทาง	

กฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามและเสียค่าใช้จ่ายอย่างเดียว	ฉะนั้น	นอกเหนือ	

ไปจากการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมแล้ว		

ยังมีแนวทางสำคัญซึ่งกำลังเป็นที่นิยม	 ได้แก่	 การลดปริมาณของเสีย		

การหมุนเวียนใช้	และการใช้ประโยชน์ของเสีย	รวมทั้งการประเมินเลือก	

แนวทางของการผลิตสินค้าที่ทำให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด		

ทั้งนี ้	 มีองค์กรสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศให้การรับรอง	

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกด้วย		ข้อเด่นที่ดึงดูดความสนใจจาก	

โรงงานอุตสาหกรรมได้มากที่สุดก็คือมีของเสียออกมาน้อยลง	หรือไม่ม	ี

เลย	และมีผลกำไรตอบแทนกลับมาด้วย	เทคนิคที่กล่าวข้างต้นมีชื่อเรียก	

ต่างๆ	 กัน	 อาทิ	 เทคโนโลยีสะอาด	 (Clean	 Technology)	 การป้องกัน	

มลภาวะ	(Pollution	Prevention)	การประเมินวัฏจักรชีวิต	(Life	Cycle	

Assessment)	และมาตรฐาน	ISO	14000	เป็นต้น

ต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลาเร่ือยมา)	 เพราะเราจำเป็นต้องขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก	

เพื่อเลี้ยงประชากรของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 รวมทั้งส่งไปขาย	

เพ่ือแลกกับการนำเข้าน้ำมันดิบน่ันเอง	ในกรณีท่ีอาณาเขตป่าไม้ถูกทำลาย	

หมดเพื่อขยายพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการส่งออกนำเงินตราเข้าประเทศ		

หรือแลกกับเช้ือเพลิงฟอสซิลและสินค้าไฮเทค	 เราก็หมดความร่ำรวยทาง	

ธรรมชาติ	เสมือนเป็นทุ่งหญ้าเท่านั้น	และเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ต่างๆ	นานา	ซึ่งได้แก่	ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ำใน	

ฤดูร้อน	อันเนื่องมาจากปัญหาภาวะโลกร้อนนั่นเอง	ในกรณีตรงกันข้าม		

ถ้าทำการขยายอาณาเขตพื้นที่ป่าไม้ไปจนทั่วประเทศ	เราก็จะไม่มีพื้นที่	

เพาะปลูก	อาหารสำหรับการดำรงชีพของประชากรในประเทศได้อย่าง	

เพียงพอนั่นเอง	ดังนั้น	“ควรธำรงรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีขนาดมากที่สุด 

และระยะเวลานานที่สุดด้วยการทำเกษตรกรรมให้ได้ผลิตผลเท่าที่ 

พอเพียงสำหรับการบริโภคของประชากรในประเทศ ถ้าต้องการ 

ร่ำรวยทางเศรษฐกิจ ควรส่งออก ขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม หรือ 

โดยการนำเข้าวัตถุดิบ ทำการผลิตเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า 

เพ่ิมสูงข้ึน แล้วส่งออกไปขายต่อไป”

	 ในยุคปัจจุบันของโลกอุตสาหกรรม	มนุษย์เรามีความต้องการ	

พลังงานสำหรับขับเคลื่อนกระบวนการผลิตต่างๆ	ดังนั้น	เราขุดถึงเศษ	

ซากคาร์บอนอินทรีย์ในรูปของเชื ้อเพลิงฟอสซิลขึ ้นมาใช้ประโยชน์		

แต่มันเป็นเพียงพลังงานที ่ใช้ข ับเคลื ่อนเครื ่องจักรกลเพื ่ออำนวย	

ความสะดวกสบายและรวดเร็วในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม	

และการประกอบกิจกรรมต่างๆ	ของมนุษย์เท่านั้น	จึงนับว่าเป็นความ	

โชคดีของมนุษย์อีกเช่นกันที่คนเราไม่สามารถบริโภคเศษซากคาร์บอน	

อินทรีย์ในรูปของฟอสซิลให้อิ่มท้องได้	(ในทางกลับกัน	มันเป็นพิษอย่าง	

รุนแรงและอาจทำให้ถึงแก่ความตายเมื่อบริโภคเข้าไป)	ฉะนั้น	เรายัง	

จำเป็นต้องทำการเพาะปลูกพืชพรรณธัญญาหาร	เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงาน	

สำหรับการดำรงชีพจากผู้ผลิตพื้นฐานอยู่ดี	เมื่อพิจารณาถึงปริมาณ	

สภาวะโลกร้อน
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