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วิกฤตอำหำรทะเล

ท่องเที่ยวฟำร์มแกะ
รำชบุรี

เปิดใจหนุ่มฮอต
ณเดชน์ คูกิมิยะ

แนะฟนกิจกรรมออกค่ายนักศึกษา
หวังปลุกจิตสํานึกสนใจบ้านเมือง
คณบดีนิเทศศาสตร์ ม.รังสิตเผยนักศึกษาปัจจุบันไม่ตื่นตัวทางการเมือง มัวสนใจเรื่องตัวเอง ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อคุยกัน
มากกว่าแสวงหาความรู้ แนะจัดกิจกรรมออกค่ายสร้างจิตสำานึกส่วนรวม เพือ่ ต่อยอดสร้างกลุม่ สนใจการเมือง ชีน้ กั ศึกษา
นิเทศฯ ควรเป็นหัวหอกในการติดตามข่าวสารบ้านเมือง
อำจำรย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว
คณบดีคณะนิเทศศำสตร์ ม.รังสิต
กล่ำวว่ำ ปัจจุบันควำมตื่นตัว
ทำงกำรเมืองของนักศึกษำ ไม่ว่ำ
มหำวิทยำลัยรังสิต หรือมหำวิทยำลัย

อืน่ ๆ อยูใ่ นเกณฑ์ตำ�่ ต่ำงจำกกลุม่
นักศึกษำในยุค 14 ตุลำ พ.ศ.2516
ที่ถือได้ว่ำมีควำมตื่นตัวกำรเมือง
ที่สุด แต่หลังจำกนั้นเป็นต้นมำ
กระแสของนักศึกษำก็ลดต�่ำลง

ซึง่ คงจะมีอยูห่ ลำยสำเหตุดว้ ยกัน
ทัง้ สำเหตุในเรือ่ งของควำมศรัทธำ
ต่ออุดมกำรณ์ของนักศึกษำลดลง
สนใจเรื่องวัตถุนิยมมำกขึ้น เช่น
มือถือ กำรเที่ยวผับต่ำงๆ รวมถึง

กำรเข้ำถึงสื่อเปลี่ยนไป
“จำกเดิมทีม่ สี อื่ กระแสหลักคือ
วิทยุ โทรทัศน์ แต่ทกุ วันนีน้ กั ศึกษำ
เข้ำไปในลักษณะโซเชียลมีเดีย
สื่อประเภทนี้สำมำรถใช้แสวงหำ

อนุสรณ์ ศรีแก้ว
คณบดีคณะนิเทศศำสตร์
ข้อมูลข่ำวสำรได้มหำศำล เพียง
แต่ปจั จุบนั นักศึกษำเข้ำไปค้นหำ
สิง่ เหล่ำนีห้ รือไม่ ค�ำตอบคือไม่ใช่
ส่วนใหญ่ที่เข้ำไปเพื่อพูดคุยกัน
อานตอหนา 2

เปด ‘อีบุค’ ปฏิวัติการอ่าน
วงการหนังสือหวั่นแอบโหลดฟรี

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๖๒ ฉบับวันที่ ๒๒ กันยายน-๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ราคา ๑๐ บาท

อย.ห้ามขายกาแฟลดอ้วน
สํารวจพบซื้อขายกันเกร่อ
อย. ชี้อันตรายของสารเติมกาแฟลดอ้วน กลุ่มสลิมมิ่ง
คอฟฟี ประกาศยี่ห้อดังห้ามขาย แต่ทีมข่าวออกสำารวจ
พบขายกันเกร่อทั้งในอินเตอร์เน็ตและตามซุ้มร้านค้าใน
ห้างดังแถวรังสิต
อานตอหนา 19

เซ็นทรัลยักษ์ใหญ่วงการค้าปลีกเปิดตัวอีบคุ ปลุกกระแสตลาดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คาด
ราคาถูกกว่า 30-40 เปอร์เซ็นต์ นายกสมาคมหนังสือฯ ชี้ยังไม่กระทบหนังสือเล่ม เพราะ
ผู้อ่านคนละกลุ่ม เครื่องอ่านยังแพง หวั่นลักลอบละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะไม่มีระบบปองกัน
100 เปอร์เซ็นต์
นำงสำวสุพีรยำ ชัยชื่นชอบ
Management Trainee บริษัท
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำ
กัดกล่ำวว่ำ บีทูเอสร้ำนหนังสือ
ในเครือของเซ็นทรัลจะท�ำกำรเปิด
ตัวอีบคุ๊ ขึน้ ทีเ่ ซ็นทรัลลำดพร้ำวต้น
เดือนตุลำคมนี้ โดยจะมีหนังสือไม่
ต�ำ่ กว่ำ 2,000 เล่ม ครอบคลุมทุก
ประเภท อำทิ จิตวิทยำ ศำสนำ
หนังสือคอมพิวเตอร์ นวนิยำย

ฟิคชั่น ตลอดจน อี-แมกกำซีน
“ในส่วนของกลุ่มลูกค้ำที่ซื้อ
หนังสือกับซื้อไฟล์อีบุ๊ค ตอนนี้ยัง
คลุมเครือ คงไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในเรื่องของกำร
แย่งรำยได้ หรือกำรแข่งขันก็คง
ไม่เกี่ยวเท่ำไหร่ และไม่ส่งผลกระ
ทบต่อกัน”
ด้ำนรำคำหนังสือในรูปแบบ
อีบคุ๊ คุณสุพรี ยำกล่ำวว่ำ ทำงบีทเู อส

พยำยำมรักษำรำคำของตลำดไว้
ซึง่ อำจจะรำคำถูกกว่ำหนังสือปกติ
30-40 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งปัจจุบัน
ร้ำนหนังสือและส�ำนักพิมพ์ก็เริ่ม
ตื่นตัวกันมำก อำจจะต้องตกลง
รำคำกลำงกันอีกที
“เรำก็ต้องหำจุดเด่นจุดเสริม
ของเรำอย่ำงบีทเู อสเรำมีคอนเซ็ปต์
อานตอหนา 19

ร้องรัฐจัดหนักหนุนท่องเที่ยว
ใช้สื่อออนไลน์ช่วยกู้ภาพลักษณ์

ททท.เสนอรัฐทุ่มงบหนุนการท่องเที่ยว ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างรายได้ให้
ประเทศ ชี้รัฐบาลไม่ต้องวิตกท่องเที่ยวทรุด เหตุเผาเมือง เชื่อสถานการณ์คลี่คลาย นัก
ท่องเที่ยวกลับมาแล้ว เพราะสื่อโซเชียลมีเดียช่วยกระจายความจริง

นำยวินิจ รังผึ้ง ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรตลำดกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยกล่ำวว่ำ รัฐบำลควร
ประกำศให้กำรท่องเทีย่ วเป็นวำระ
แห่งชำติ เพือ่ ดึงองค์กรและหน่วย
งำนต่ำงๆ ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่อง
เที่ยว เพรำะที่ผ่ำนมำกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำกับกำร

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต้อง
รับภำระหนักในกำรร่ำงนโยบำย
ด้ำนกำรท่องเทีย่ ว รวมทัง้ วำงแผน
พัฒนำกำรท่องเทีย่ วภำยในประเทศ
หำกได้รับควำมร่วมมือจำกทุก
ภำคส่วนจะท�ำให้กำรท่องเที่ยว
เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและ
เติบโตอย่ำงเป็นระบบ เนื่องจำก
มีงบประมำณในกำรลงทุนทีส่ งู ขึน้

สำมำรถขยำยตลำดไปสู่สำกลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
“นำยกรัฐมนตรีควรเข้ำมำ
ให้ควำมส�ำคัญในกำรดูแล แล้ว
ก็สนับสนุนงบประมำณกำรท่อง
เทีย่ วเพรำะในปัจจุบนั งบประมำณ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของเรำเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งเพื่อนบ้ำน
อานตอหนา 2

ภาพนํ้าทวมที่จังหวัดปทุมธานี

หวั่นกรุงเทพฯ–ปทุมฯ เสี่ยงจมนํ้า

ชี้คันกั้นนํ้าผิดแบบตัวก่อหายนะ
อุทกภัยเข้าขัน้ วิกฤต นำา้ ท่วมทุกภาคของประเทศ ไม่นบั ดินถล่ม
ตามจุดเสีย่ งทางลาดเชิงเขา สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
ชีวิต และพื้นที่เกษตรนับไม่ถ้วน แนะเฝาระวังพายุอีกหลาย
ลูกที่จะเข้ามาในไทยช่วงเดือนตุลาคม เตือนจังหวัดตอน
บนมุ่งสร้างคันกั้นนำ้าไม่ถูกหลัก ต้นเหตุทำาให้นำ้าไหลบ่าท่วม
กรุงเทพฯ–ปริมณฑล โดยเฉพาะปทุมธานีอ่วมแน่
อานตอหนา 18

หน้า 2    หนังสือพิมพ์รังสิต

แนะฟื้นกิจกรรม ต่อจากหน้า 1
อะไรท�ำนองนี้ ไม่ได้เข้าไปเพือ่ ค้นคว้าเรือ่ ง
ราวที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง”
อาจารย์อนุสรณ์กล่าวเพิม่ เติมว่า ถ้าจะ
ท�ำให้นกั ศึกษาตืน่ ตัวทางการเมือง สิง่ หนึง่
ที่จะต้องท�ำในเบื้องต้นคือ การจัดกิจกรรม
เพื่อให้นักศึกษาได้ท�ำประโยชน์สาธารณะ
เพื่อส่วนรวม
“ยกตัวอย่างจัดค่ายเพื่อไปศึกษาชีวิต
ของคนทีอ่ ยูใ่ นฐานะทีด่ อ้ ยกว่า จัดกิจกรรม
ไปสร้างบ้านให้กับคนที่ยากจน เป็นต้น ซึ่ง
สิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นกระบวนการในการพัฒนา
เบือ้ งต้นทีจ่ ะให้นกั ศึกษาได้รวู้ า่ นอกจากตัว
เราแล้วยังมีชวี ติ อืน่ อีกทีอ่ ยูร่ ว่ มกันในสังคม
ซึง่ ต่อไปจะท�ำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจคน
ที่มีฐานะด้อยกว่า การเข้าไปช่วยเหลือคน
อื่นก็จะมีมากขึ้น”
“จากจุดนีก้ จ็ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาติดตาม
ข่าวสารบ้านเมือง เพราะเรื่องราวบนโลก
นี้ไม่ได้เป็นของเราเพียงคนเดียว ยังมีเรื่อง
ของคนอื่นด้วย มีเรื่องสังคม ซึ่งจะต้องเริ่ม
จากกลุ่มที่ให้ความสนใจก่อน โดยการจัด
กิจกรรมอะไรต่างๆ ร่วมกัน และก็มีการ
ศึกษาถึงเรื่องปัญหาการเมือง”
“เมื่อมีคนสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้น
มีความตืน่ ตัวการเมืองมากขึน้ ท�ำกิจกรรม
เพื่อส่วนรวมมากขึ้น ก็จะไปดึงกลุ่มอื่นๆ
ให้เข้ามาสนใจ แต่กระบวนการนี้ต้องใช้
ระยะเวลาหลายปี” อาจารย์อนุสรณ์กล่าว
สรุป พร้อมให้ความเห็นเกี่ยวกับนักศึกษา
นิเทศศาสตร์ ที่โดยอาชีพเมื่อจบไปแล้ว
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการผลิตข่าวสาร
เพือ่ บ้านเมือง ดังนัน้ นักศึกษานิเทศศาสตร์
ควรจะเป็นหัวหอกในการสนใจข่าวสารบ้าน
เมืองมากกว่าคณะอื่นๆ โดยชี้ว่านักศึกษา
ควรรับข้อมูลข่าวสารหลายๆ ด้าน ไม่ว่า
จากส�ำนักข่าวไทยหรือต่างประเทศ
“เสือ้ เหลืองเสือ้ แดงคุณก็ตอ้ งรับข่าวสาร
เขา แล้วต้องมีกระบวนการในเรือ่ งของการ
มาวิเคราะห์ ข้อมูลอันไหนถูกอันไหนผิด
อย่าไปเชื่อเขาเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มนั้น
กลุ่มนี้ คุณจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
ที่มันเกิดขึ้น”
“ในฐานะทีเ่ ป็นอนาคตของผูส้ อื่ ข่าวต้อง
ท�ำให้เป็นกิจวัตรประจ�ำวัน อย่าคิดว่าเป็น
งาน การติดตามข่าวสารนัน้ เป็นชีวติ ประจ�ำ

[ ข่าวต่อ ]

วันส่วนหนึ่ง หนังสือพิมพ์ก็ควรอ่านหลาย
ฉบับหน่อยอย่าไปอ่านฉบับเดียว เพือ่ ดูมมุ
มองของแต่ละฉบับว่าเขามีมมุ มองต่อเรือ่ ง
นี้อย่างไร” คณบดีคณะนิเทศศาสตร์กล่าว
“เป็นห่วงมากๆ ในเรื่องจุดยืนของ
สือ่ มวลชน ท�ำอย่างไรทีเ่ ข้าไปแล้วจะไม่ถกู
กลืนเข้าไปในระบบ ว่าในที่สุดการรับส่วย
เป็นเรือ่ งธรรมดา พอคุณเข้าไปเดีย๋ วก็จะมี
แล้ว เฮ้ย 20,000 ช่วยเขียนให้หน่อย อะไร
ประมาณนี้ ซึง่ ตอนนีท้ ำ� ให้วงการสือ่ มวลชน
เสียหายมาก ในเรือ่ งของความน่าเชือ่ ถือ ดัง
นัน้ ประเด็นคือ ท�ำอย่างไรทีเ่ ราจะไม่ถกู กลืน
เข้าไปในระบบ” อาจารย์อนุสรณ์ให้ความ
เห็นด้านอนาคตของนักศึกษานิเทศศาสตร์
ที่จะต้องจบออกไปเป็นนักข่าว
ด้านดร.จิรศักดิ์ สาระรัตน์ อาจารย์
ประจ�ำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวเห็น
ด้วยว่า ความสนใจกับการมีสว่ นร่วมทางการ
เมืองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต นับ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน้อย
“อย่างเรือ่ งตัง้ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย
ม.รังสิตวิง่ กันไปปาวๆ มีคนสนใจน้อยมาก
มีคนไปลงคะแนนเสียงน้อยมาก เพราะ
ฉะนั้นประเด็นก็คือรับรู้ข่าวสารบ้าง แต่
ความสนใจน้อย แม้กระทั่งนักศึกษาของ
คณะนิเทศศาสตร์เอง คนสนใจมีมากหรือ
น้อย ก็ยงั น้อยอยูเ่ มือ่ เปรียบเทียบกับสัดส่วน
ของนักศึกษา” ดร.จิรศักดิ์กล่าว
ในการสร้างความตืน่ ตัวนัน้ อาจารย์จริ ศักดิ์
ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรเริ่มจากชมรม
ก่อน ท�ำอย่างไรให้กิจกรรมเหล่านี้เข้มแข็ง
เพราะปัจจุบนั กิจกรรมในส่วนของการเรียน
มันก็สามารถผนวกกับเรือ่ งนีไ้ ด้ เพราะฉะนัน้
ถ้าสามารถลงไปสูร่ ะดับของคณะได้ แล้วสู่
ระดับสโมสรนักศึกษาได้กจ็ ะเกิดประโยชน์

ร้องรัฐจัดหนัก

ต่อจากหน้า 1

อย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ ในภูมภิ าคเดียวกัน
ของเขาสูงกว่าของเราเป็นสองเท่า เรา
พยายามที่จะใช้ศักยภาพเต็มที่ ใช้วิธีการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างค่อยเป็นค่อย
ไปอย่างประหยัด แต่ในขณะเดียวกันเรา
ก็สามารถเป็นผู้น�ำในภูมิภาคเทียบเท่ากับ
เขาได้” นายวินิชกล่าว
ส่วนนโยบายการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ
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เฟสสองของรัฐบาลนัน้ นายวินจิ คาดว่า จะ
ส่งผลดีตอ่ การท่องเทีย่ วโดยตรง เนือ่ งจากใน
แต่ละปีจะมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางเข้าประเทศ
45-47 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันเต็มความจุของ
สนามบิน ท�ำให้ไม่สามารถรองรับนักท่อง
เทีย่ วได้ทวั่ ถึง ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศ และกระทบต่อยอดการท่องเที่ยว
เนือ่ งจากไม่สามารถรองรับนักท่องเทีย่ วได้
ทัว่ ถึง ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วไม่ประทับใจในสิง่
อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
“หากมีการขยายเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ
จะท�ำให้รองรับนักท่องเทีย่ วได้มากขึน้ และ
เป็นการขยายตลาดการท่องเทีย่ วให้กา้ วไป
สู่สากล”
“ส่วนนโยบายการแข็งค่าของเงิน
เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลง
มีผลท�ำให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังในการ
ตัดสินใจในการเดินทางมากขึน้ ส่งผลท�ำให้
ยอดการท่องเที่ยวลดลงบ้าง ซึ่งประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ ก็ได้รับ
ผลกระทบนีเ้ หมือนกัน ตนจึงมัน่ ใจว่าไม่นา่
จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเรา
มากนัก เพราะประเทศไทยได้รับการโหวต
ในเรือ่ งการคุม้ ค่าเงินต่อการท่องเทีย่ วสูงสุด
ในโลกอยู่แล้วตรงจุดนี้จึงไม่น่ามีปัญหา”
ส่วนนโยบายการถมทะเลนัน้ นายวินจิ
มองว่า ส่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่ วโดยตรง
เพราะเป็นการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส�ำคัญของประเทศ รัฐบาลควรกลับไป
ศึกษาถึงผลกระทบทีจ่ ะได้รบั อย่างละเอียด
“อย่ามองเพียงด้านบวกอย่างเดียว
ถมไปแล้วได้พื้นที่ ได้เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกขึ้น ได้พื้นที่ที่จะมาท�ำอะไรสองฝั่ง
ถนน หรือแลนด์บริดจ์เหล่านั้นมาพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น แล้วมันคุ้มกับ
สิ่งที่เสียไปไหม ผมว่าเป็นโครงการที่ต้อง
ถกเถียงกันอีกนาน ถ้าจะเอาเรื่องนี้มาอ้าง
เหตุผลทางด้านการท่องเที่ยว ผมว่าเมือง
ไทยเรามีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลาก
หลายที่เราจะสร้างเป็นจุดขาย” นายวินิจ
กล่าว
“เราไม่ใช่ สิงคโปร์แทบจะไม่มอี ะไรเลย
เพราะฉะนัน้ เขาก็หาบ่อนคาสิโน หาอควาเรียม
หาสวนนก หาอะไรทุกอย่างปรุงแต่งเข้ามา
แต่ของไทยไม่ใช่ นักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามา เขา
มาดูวิถีชีวิต ดูธรรมชาติ กินอาหารทะเล

ที่สดใหม่ ราคาไม่แพง”
กรณีภาพลักษณ์ของรัฐบาลชุดปัจจุบนั
ที่หลายฝ่ายมองว่ามีความเกี่ยวโยงกับ
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่ผ่านมา ซึ่งตรง
จุดนี้ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการท่อง
เที่ยวเหมือนอย่างที่หลายฝ่ายคาดว่าการ
ท่องเทีย่ วของประเทศไทยจะทรุดตัวลง 4-5
ปี เนือ่ งจากมีเหตุการณ์ชมุ นุมทางการเมือง
ภาพความรุนแรงของการชุมนุมประท้วง
ถูกน�ำเสนอไปทั่วโลก ท�ำให้นักท่องเที่ยว
ไม่กล้ามาเที่ยวในประเทศไทย
“ภายหลังเหตุการณ์สงบลงไม่เกิน 4-5
เดือนก็เริม่ มีนกั ท่องเทีย่ วกลับเข้ามาเหมือน
เดิม จนกลับเข้าสูภ่ าวะปกติ ซึง่ สาเหตุหลัก
ที่ท�ำให้การท่องเที่ยวฟื้นตัวเร็วก็เพราะสื่อ
ออนไลน์ที่ปัจจุบันเข้าถึงง่ายและเผยแพร่
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นเรียลไทม์
ซึง่ สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่นกั ท่อง
เที่ยวได้เป็นอย่างดี”
“มันท�ำให้เป็นข้อมูลข่าวสารทีแ่ พร่ออก
ไปเหมือนปากต่อปาก เป็นเรียลไทม์ทบี่ อก
ข้อมูลทีแ่ ท้จริงว่า เมืองไทยสงบแล้วนะ ผม
ตอนนี้นั่งกินกาแฟอยู่ที่ข้าวสาร เพื่อนมาซิ
ไม่มอี ะไร ทุกอย่างกระจายไปแบบทีด่ กี ว่า
ที่หน่วยงานโดยตรงจะไปบอก”
นายวินิจกล่าวต่อไปว่า การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยได้น�ำสื่อออนไลน์มาใช้
เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มุ่งเน้น
สร้างจิตส�ำนึกให้แก่นักท่องเที่ยว โดยออก
แคมเปญ เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน
เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วและผูป้ ระกอบการช่วย
กันดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้เกิดความ
ยั่งยืนทางการท่องเที่ยว
ปัจจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของ
ประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้ง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและโรงแรมที่พัก
ต่างๆ ซึ่ง 6 เดือนแรกของปี 2554 มียอด
นักท่องเที่ยว 9.68 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่าปี
ที่แล้วร้อยละ 28.13
“หลังจากนีต้ อ่ ไปมันจะเป็นก้าวกระโดด
เพราะนักท่องเทีย่ วบางทีอยากมาเมืองไทย
แต่ไม่มั่นใจสถานการณ์อะไรต่างๆ ท�ำให้
เดี๋ยวรอดูก่อน แต่หลังจากนี้ต่อไปผมว่า
มันจะก้าวกระโดด อาจจะถึง 20 ล้าน ผม
ว่าไม่นาน” นายวินิจกล่าวทิ้งท้าย

[ บทบรรณาธิการ ]

ปีที่ 18 ฉบับที่ 62 ประจำาวันที่ 22 กันยายน-6 ตุลาคม 2554

หนังสือพิมพ์รังสิต หน้า 3

อุดมการณ์นักข่าวหายไปไหน
ญาณิกา อนุกูลพันธ

สื่อมวลชนถูกปดปาก
ประชาชนย่อมถูกปดหูปดตา
สื่อมวลชนได้รับกำรยกย่องให้เป็นฐำนันดรที่ 4
มีหน้ำที่กลั่นกรองข้อมูลข่ำวสำรตรวจสอบกำรท�ำงำน
ของภำครัฐ เพื่อตีแผ่ออกสู่สังคม อีกทั้งยังรักษำสิทธิ
ของมวลชนที่เป็นเจ้ำของบ้ำนเมือง ให้รับรู้ข่ำวที่เป็น
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกด้วย
อย่ำงไรก็ตำมเป็นที่น่ำเสียใจยิ่งว่ำกำรท�ำงำนสื่อ
ของนักข่ำวรุ่นใหม่ กลับตกอยู่ภำยใต้อ�ำนำจเงินจำก
นำยทุน สือ่ มวลชนกลำยเป็นธุรกิจทีถ่ กู ครอบง�ำทีละนิด
จำกระบบทุนภำยใต้อ�ำนำจรัฐ ท�ำให้ผู้ท�ำหน้ำที่สื่อ
หลงลืมอุดมกำรณ์และจริยธรรมในวิชำชีพอันมีเกียรติ
ของตนเองไป
แน่นอนว่ำแทบทุกรัฐบำลต่ำงก็มีควำมพยำยำม
แทรกแซงสือ่ มวลชนในรูปแบบต่ำงๆ สือ่ ถูกสัง่ กำร ห้ำม
พูดถึงนำยใหญ่ในทำงลบ หำกสื่อใดดื้อดึงไม่ท�ำตำม
ก็จะได้รับแรงกดดันด้วยวิธีต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรตัด
โฆษณำ หรือยืมมือเจ้ำของสื่อบีบให้ออกจำกงำน จึง
ไม่น่ำแปลกใจว่ำสื่อส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันไม่ได้ยืน
หยัดอุดมกำรณ์ที่จะแสดงจุดยืนเคียงข้ำงประชำชน
แต่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ของนำยทุนทำงธุรกิจ เพื่อ
ควำมอยู่รอดยิ่งขึ้น
แม้ว่ำโฆษณำจะเป็นน�้ำเลี้ยงส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัท
เจ้ำของสือ่ อยูไ่ ด้กต็ ำม แต่พลังของสือ่ ก็สำ� คัญกว่ำ หำก
เจ้ำขององค์กรเข้มแข็ง นักข่ำวสือ่ รวมตัวทุกค่ำยผนึกพลัง
ไปในทำงเดียวกัน กดดัน บอยคอตสินค้ำของนำยทุน
ที่กดดันสื่อ ถือเป็นกำรตอบโต้ที่สำมำรถกระท�ำได้
ดังเช่น กำรบอยคอต งดสัมภำษณ์นักกำรเมืองบำงคน
ที่พวกเรำชำวสื่อเคยท�ำมำแล้ว
ข้อกล่ำวหำที่สื่อมีกำรรับเงินจำกนักกำรเมือง อัน
เป็นข้อหำอุกฉกรรจ์ และผูถ้ ูกกกล่ำวหำกลับไม่ยอมรับ
กำรตรวจสอบจำกองค์กรสื่อ หำกสื่อมวลชนยังเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน รับเงินใต้โต๊ะจำกนักกำรเมืองหรือ
พรรคกำรเมืองอยู่อย่ำงนี้ สักวันหนึ่งสื่อก็จะถูกบั่นทอน
ควำมน่ำเชื่อถือ และเสื่อมควำมศรัทธำจำกประชำชน
ในสังคมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ถึงเวลำแล้วหรือยัง ที่ผู้ท�ำหน้ำที่สื่อมวลชนรุ่นใหม่
จะกล้ำแสดงจุดยืน ยึดมัน่ ในผลประโยชน์ของประชำชน
เป็นทีต่ งั้ ใช้สทิ ธิเสรีภำพแสวงหำข้อเท็จจริงให้ประชำชน
ได้รับรู้ และต้ำนทำนอ�ำนำจรัฐในทำงที่มิชอบได้
หำกท�ำไม่ได้แล้วล่ะก็ เชือ่ ได้เลยว่ำอนำคตสือ่ มวลชน
ก็คงไม่ใช่ฐำนันดรที่ 4 แต่เป็นเพียงธุรกิจสื่อมวลชน ขอ
เพียงใครก็ได้ทมี่ เี งินถึง หรืออ�ำนำจถึงก็สำมำรถซือ้ สือ่ ได้
ทั้งนั้น

ทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ก็จะมีผล
กระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อองค์กรสือ่ อำจจะเป็นผลกระทบทัง้ ทำง
ตรงและทำงอ้อม ส่วนใหญ่จะเป็นโดยทำงอ้อม เช่น ตัดงบ
โฆษณำ เป็นต้น รวมทั้งในเรื่องของทุนเปลี่ยนแปลง มีทั้ง
ผูล้ งทุนรำยใหม่ และรำยเก่ำเข้ำมำ มีเรือ่ งของทุนทำงกำร
เมืองเกี่ยวข้องด้วย
เมือ่ มีกำรเปลีย่ นในองค์กรก็อำจจะมีนโยบำยในกำรน�ำ
เสนอข่ำวที่เปลี่ยนแปลงไป แต่กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้
ย่อมมีผลกระทบต่อกำรท�ำหน้ำที่ อำจจะเลยไปถึงเรื่อง
ของสวัสดิกำรและสวัสดิภำพของนักข่ำว ซึ่งเรำยังไม่ได้
พูดถึงว่ำ ในเรื่องกำรเปลี่ยนถ่ำยทำงกำรเมืองนั้น บำงที
ก็ไม่ได้มีกำรเปลี่ยนผ่ำนทำงสันติเสมอไป เพรำะว่ำใน
ช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ เรำยอมรับว่ำต้องผ่ำนกระบวนกำร
กำรต่อสู้ทำงกำรเมือง ที่แม้ว่ำพวกเรำที่เป็นนักข่ำว และ
สื่อมวลชนจะไม่ได้มีควำมขัดแย้งโดยตรง แต่ก็หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่เรำจะได้รับผลกระทบจำกกำรเคลื่อนไหวกำรต่อสู้
ทำงกำรเมือง
ประเด็นก็คือว่ำเวลำเพื่อนนักข่ำวของเรำที่ต้องไปอยู่
ภำยใต้กำรต่อสู้ทำงกำรเมือง เรำได้รับกำรดูแลเพียงพอ
หรือไม่ เรำสำมำรถท�ำหน้ำที่ของเรำได้อย่ำงเต็มที่หรือ
ไม่ ทั้งหมดนี้ก็เป็นภำระหน้ำที่ที่ทำงสมำคมนักข่ำวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในฐำนะที่เป็นตัวกลำง ก็
ต้องมีหน้ำที่ประสำนงำนหำเหตุแห่งปัญหำและน�ำไปสู่
วิธีกำรแก้ปัญหำ
สื่อวันนี้มุ่งรับใช้นักการเมือง
นำยสุนันท์ ศรีจันทรำ สื่อมวลชนอิสระ อำวุโส เล่ำ
ในที่ประชุมเสวนำว่ำ ตนได้เริ่มท�ำงำนหนังสือพิมพ์เมื่อปี
2519 ก่อนที่จะเกิดเหตุกำรณ์ 6 ตุลำ เนื่องจำกว่ำตอนนั้น
ต่อสูก้ บั อ�ำนำจเผด็จกำรอย่ำงเห็นได้ชดั และปฏิบตั หิ น้ำที่
ด้วยจิตวิญญำณ ซึ่งถือว่ำนักข่ำวจะเป็นอำวุธส�ำคัญที่จะ
สำมำรถเปลี่ยนแปลงสังคมได้
“ตอนนั้นมันถูกฝังไว้เลยว่ำเรำจะเข้ำมำเปลี่ยนแปลง
สังคมนี้ แล้วท�ำมำ 35 ปี ตอนนี้รู้สึกแล้วว่ำสิ่งที่คิดมันคิด
ผิด สื่อไม่ได้เป็นอย่ำงนั้นจริงๆ
หลังจำกที่ท�ำหนังสือพิมพ์รำยวันแบบเต็มรูปแบบ
รู้เลยว่ำกำรปลูกฝังนักข่ำวในเรื่องให้มีจุดยืนในเรื่อง
อุดมกำรณ์ เรื่องกำรต่อสู้เพื่อประชำชนมันยำก ก็ไม่ยำก
จะเอำอะไรกับนักข่ำวหน้ำใหม่ๆ ฟันไม่สิ้นกลิ่นน�้ำนม ก็
รุ่นพี่ๆ เรำ รุ่นพ่อๆ ของเรำ ปลูกฝังอุดมกำรณ์ให้ยืนหยัด
เคียงข้ำงประชำชนไม่ได้ สือ่ ทุกวันนีก้ เ็ ลยเต็มไปด้วยควำม
วุ่นวำยสับสน ตั้งแต่ผมเข้ำมำท�ำงำน ปี 2519 รำว 35 ปีที่
ผ่ำนมำ วงกำรสื่อเสื่อมลงครับ
ไม่มีนักหนังสือพิมพ์ตัวอย่ำงที่เป็นแบบอย่ำงของนัก
ข่ำวรุ่นใหม่ๆ เลย ที่ได้รับกำรยอมรับ พี่ๆ น้องๆ ที่ยังอยู่ใน
วงกำรสื่ออยู่ไม่ว่ำค่ำยไหนก็ตำมลองนึกดูสิว่ำเรำท�ำงำน
มำกี่ปีแล้ว เรำเคยเห็นใครเป็นแบบอย่ำงแล้วก็ให้ควำม
เคำรพเต็มร้อยไหม รุน่ ผมมีครับ ก่อนหน้ำนีม้ หี ลำยคนด้วย
คนทีเ่ ป็นแบบอย่ำง เขียนดี ท�ำงำนจริงจัง จุดยืนมัน่ คง แต่

คุณเสริมสุข กษิติประดิษฐ
บก.ขาวความมั่นคง ชองไทยพีบีเอส

นายสุนันท ศรีจันทรา
สื่อมวลชนอิสระ

เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
ตัง้ แต่กองบรรณำธิกำรและนักข่ำวรุน่ ใหม่ๆ เป็นทีส่ งิ่ ที่
ก�ำหนดยำกมำกที่จะปลูกฝังอุดมกำรณ์ และจุดยืนให้ยืน
หยัดเคียงข้ำงประชำชน อีกทัง้ เจ้ำของสือ่ สิง่ พิมพ์ใหญ่ๆ ก็
ไม่ได้ให้ควำมสนใจกับวิธีกำรหำข่ำวของนักข่ำวมำกนัก
โดยมองแต่เพียงว่ำประเด็นข่ำวที่ได้มำนั้นจะมีควำมลึก
มำกเพียงใด ซึ่งนักข่ำวรุ่นใหม่มักจะรวมกลุ่มแก๊งแล้วไป
สัมภำษณ์แหล่งข่ำว เนือ้ ข่ำวทีอ่ อกมำน�ำเสนอก็จะคล้ำยกัน
และแทบจะไม่มนี กั ข่ำวทีก่ ล้ำไปสัมภำษณ์แบบฉำยเดีย่ ว
เพื่อเจำะข่ำวเลย ดังนั้นจึงขำดนักข่ำวที่เป็นต้นแบบที่ดี
อี ก ทั้ ง ปั ญ หำที่ ก ระท� ำ ผิ ด เชิ ง จริ ย ธรรมวิ ช ำชี พ ก็ ยั ง
เป็นปัญหำใหญ่เช่นกัน
ปัญหำนักข่ำวรับทรัพย์ ถือเป็นข้อกล่ำวหำที่ร้ำยแรง
ซึง่ วงกำรสือ่ ด้วยกันก็ไม่กล้ำค�ำ้ ประกันว่ำจริงหรือไม่ แต่ละ
ค่ำยก็ทำ� หน้ำทีป่ ฏิเสธกันไป ตกลงไม่มใี ครรับเลย แต่วงกำร
สือ่ ด้วยกันนัน้ รูว้ ำ่ รับหรือไม่รบั คุณพูดกับสังคมข้ำงนอกว่ำ
ค่ำยของฉันไม่เคยมีเลย แต่พวกเรำทุกคนย่อมรู้กันอยู่ว่ำ
ในวงกำรนักข่ำวและในวงกำรสื่อ มีนักข่ำวรับเงินนักกำร
เมืองจริง และที่ร้ำยกว่ำนั้นพวกเรำนักข่ำวรุ่นเก่ำๆ กลำย
เป็นนักล็อบบี้ทำงกำรเมืองแล้วอยู่ในสังคมข่ำวมำตลอด
ควำมขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กรสือ่ ต่ำงๆ ถ้ำมันเป็นควำม
ขัดแย้งทำงแนวควำมคิด ผมว่ำ ไม่เป็นปัญหำ สักวันหนึ่ง
มันก็มคี วำมคิดเหมือนกัน ถ้ำคุณคิดในเรือ่ งเดียวกัน คิดใน
เรื่องผลประโยชน์ของประชำชนส่วนใหญ่ คิดในเรื่องหลัก
กำรจิตวิญญำณของวิชำชีพ ท�ำงำนอย่ำงมีอดุ มกำรณ์ ขัด
แย้งยังไงสุดท้ำยมันก็ต้องเดินในแนวเดียวกัน แต่ทุกวันนี้
มันขัดแย้งกันเพรำะว่ำผลประโยชน์ทไี่ ด้จำกพรรคกำรเมือง
และจำกนักกำรเมือง เช่น นักกำรเมืองพรรคนี้ขึ้นมำเป็น
ใหญ่ คุณก็ได้สัมปทำนของรัฐ กำรอ�ำนวยควำมสะดวก
ในโครงกำรส�ำคัญต่ำงๆ งบของรัฐ ซึ่งมีเยอะ
เดี๋ยวนี้ทุกคนส่วนใหญ่สบำยแล้ว เขำเลยยุคปำกกัด
ตีนถีบมำแล้ว ตอนนี้ทุกค่ำยหลักๆ ยืนอยู่ได้แล้ว เขำคิด
แต่เพียงว่ำท�ำอย่ำงไรให้ยืนได้อย่ำงมั่นคง และยืนสูงขึ้น
ไป เทียบกันระหว่ำงกำรต่อสู้กับอ�ำนำจทำงกำรเมืองที่
จะแรงขึ้นเรื่อยๆ คิดว่ำต่อสู้พอแล้ว เหนื่อยแล้ว มันมีทำง
เลือกที่ดีกว่ำ และเลือกที่จะไม่เผชิญหน้ำ เลือกที่จะหลีก
เลี่ยงกำรน�ำเสนอตรงไปตรงมำ เลี่ยงที่จะท�ำให้ควำมจริง
ปรำกฏ ซึ่งเป็นข้อที่ส�ำคัญในเรื่อง จิตวิญญำณของสื่อคือ
อานตอหนา 18

เจ้าของ มหำวิทยำลัยรังสิต อาจารย์ที่ปรึกษา อำนันท์ หำญพำณิชย์พันธ์, อนุสรณ์ ศรีแก้ว, บุปผำ บุญสมสุข, นิพนธ์ เจริญพจน์, นวนิต ประถมบูรณ์,
ฐิติ วิทยสรณะ, สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ, พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น, นฤนำถ ไกรนรำ, บรรณาธิการ วิทยำ ร�่ำรวย กองบรรณาธิการ ญำณิกำ อนุกูลพันธ์,
อรพรรณ จันทรวงศ์ไพศำล, พณิตพิชำ มีแก่น, ยุรนันท์ อินสอน, อำรยะ ไชยรัตน์, อชิตพล ภู่มำศ, สำรัช อินทสะโร, จิตติมำ พูลสวัสดิ์, อรพรรณ ปล้องสอง, นันท์นเรศ กสิวิทย์,
องกร แซ่ลิ่ว,ณัฐพล ภัทรธนสำร, ปีใหม่ ดลไฮ, สุวิมล ภูมิค�ำ, วรชัช ไกรสีห์กำจ, ภูธเนธ แก้วกลัด, ลัฐิกำ สุภำรำญ, นวพงษ์พันธุ์ เริงทรัพย์ , ปิยะพล เหมันต์, ฐิติวัจน์ สุภำรำญ,
ศิริลักษณ์ ทองใบใหญ่ , ภรภัทร โนนคู่เขตโขง, ณัฐณิชำ มะโน, พัชรี เทศศิริ ประสานงานกองบรรณาธิการ ปีใหม่ ดลไฮ ศิลปกรรม พณิตพิชำ มีแก่น, ยุรนันท์ อินสอน,
สุวิมล ภูมิค�ำ, ปีใหม่ ดลไฮ พิมพ์ที่ ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ทวีรัก กำรพิมพ์

หน้า 4

หนังสือพิมพ์รังสิต

[ การเมือง ]

ปีที่ 18 ฉบับที่ 62 ประจำาวันที่ 22 กันยายน-6 ตุลาคม 2554

โพลนศ.หวั่นรัฐบาลโกงชาติเพิ่ม

เชื่อทําเพื่อพวกพองตนเอง

สำรัช อินทสะโร

หนังสือพิมพ์รังสิตเผยผลการสำารวจความคิดเห็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิต จำานวน 300 คน ต่อนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบว่า
นักศึกษาร้อยละ 55.3 เชื่อว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอรัปชัน่ ในภาครัฐ รองลงมาร้อยละ 50.7 ไม่มนั่ ใจรัฐบาลจะแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบ และนำาสันติสขุ กลับสูจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ และร้อยละ 43
ไม่เชือ่ ว่านายกรัฐมนตรีจะทำาหน้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์ของประเทศ โดยมีเพียง
ร้อยละ 19 เท่านัน้ ทีเ่ ชือ่ ว่ารัฐบาลจะไม่คาำ นึงถึงพวกพ้อง ทีส่ าำ คัญมีเพียง
ร้อยละ 14 ที่เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถสร้างความปรองดองได้
อย่ำงทีร่ กู้ นั ว่ำพรรคเพือ่ ไทยมีฐำนเสียง
เป็นกลุม่ คนเสือ้ แดง ส่วนใหญ่มำจำกภำค
เหนือ และอีสำนท�ำให้มคี ะแนนเสียงท่วมท้น
และสำมำรถจัดตัง้ รัฐบำล ดังนัน้ เรำจึงเห็น
ปรำกฏกำรณ์เอำคืนกับข้ำรำชกำร หรือ
บุคคลที่แสดงออกในเชิงเป็นปฏิปักษ์กับ
กลุม่ คนเสือ้ แดง โดยผลงำนชิน้ แรกคือกำร
โยกย้ำยผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ กำร
โยกย้ำยข้ำรำชกำรระดับสูงและกำรพยำยำม
แทรกแซงกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรทหำร
คำดว่ำจะเป็นกำรไล่เช็คบิลฝัง่ ตรงข้ำม ท�ำให้
ผลส�ำรวจนักศึกษำทีค่ ดิ ว่ำรัฐบำลสำมำรถ
สร้ำงควำมปรองดองอย่ำงทีร่ บั ปำกไว้มเี พียง
ร้อยละ 14 เท่ำนั้น ในขณะร้อยละ 39 ไม่
เชือ่ ว่ำควำมปรองดองจะเกิดในรัฐบำลชุดนี้
กรณีปัญหำชำยแดนไทย-กัมพูชำ
เนื่องจำกคุณทักษิณมีควำมสนิทสนมกับ
ฮุนเซน และรัฐบำลกัมพูชำก็แสดงออก
หลำยครั้งว่ำสนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดง
และในยุคพรรคประชำธิปัตย์ ทักษิณได้
รับกำรแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษำส่วนตัวของ
สมเด็จฮุนเซน นำยกฯ กัมพูชำด้ำนเศรษฐกิจ
พร้อมกับเขมรพยำยำมก่อสงครำมสร้ำง
ควำมเสียหำยแก่ทหำร และพีน่ อ้ งชำวไทย
บริเวณชำยแดนในยุคพรรคประชำธิปัตย์
เป็นรัฐบำลขณะนั้น ดังนั้นกำรกลับเข้ำมำ
เป็นรัฐบำลโคลนนิง่ ทักษิณปัจจุบนั ทีเ่ คยมี

ควำมสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน อำจท�ำให้ขอ้ พิพำท
ชำยแดนลดลงหรือไม่ ซึง่ ปรำกฏว่ำนักศึกษำ
ร้อยละ 40 ไม่เห็นเช่นนัน้ มีเพียงร้อยละ 20
เท่ำนัน้ ทีเ่ ชือ่ ว่ำข้อพิพำทชำยแดนจะลดลง
ส่วนนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
อันถือว่ำเป็นปัญหำใหญ่ของสังคมไทย ไม่
ว่ำรัฐบำลชุดไหนก็ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำ
นีใ้ ห้หมดไป โดยผลส�ำรวจนักศึกษำร้อยละ
28.3 คิดว่ำรัฐบำลท�ำได้ ร้อยละ 37.7 คิด
ว่ำท�ำไม่ได้ และร้อยละ 34 ไม่แสดงควำม
คิดเห็น
ประเด็นกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบ
และน�ำสันติสขุ กลับสูจ่ งั หวัดชำยแดนภำคใต้
ซึง่ เคยเกิดเหตุรนุ แรงในช่วงรัฐบำลทักษิณ
บริหำรประเทศ โดยพรรคประชำธิปตั ย์ชว่ ง
เป็นฝ่ำยค้ำนเคยอ้ำงว่ำ ทักษิณคือต้นเหตุ
ของควำมรุนแรง และถ้ำพรรคประชำธิปตั ย์
เป็นรัฐบำลจะแก้ไขปัญหำได้ จนถึงปัจจุบนั
ปัญหำก็ยังคงอยู่ จึงอำจเป็นโจทย์ใหญ่
ส�ำหรับรัฐบำลยิ่งลักษณ์ โดยผลส�ำรวจมี
นักศึกษำคิดว่ำแก้ไขได้เพียงร้อยละ 13.3
และคิดว่ำไม่อำจคืนสันติสุขในภำคใต้ได้
มีถึงร้อยละ 50.7 และร้อยละ 36 ไม่แสดง
ควำมคิดเห็น
ส�ำหรับกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอรัปชัน่
ในภำครัฐ เมือ่ ครัง้ เป็นรัฐบำลทักษิณเคยมี
เรือ่ งทุจริตมำกมำย ทัง้ ให้ภรรยำประมูลซือ้

ภาพแสดงผลสํารวจโพลจากนักศึกษา ม.รังสิต จํานวน 300 คน ที่มีตอนโยบายรัฐบาลใหม

ที่รัชดำในรำคำถูก, คดีซุกหุ้น (โอนให้คน
รับใช้ คนขับรถ), ขำยหุ้นชินในตลำดแลก
กับกำรไม่เสียภำษี เป็นต้น ท�ำให้หลำย
คนหวั่นว่ำในกำรกลับมำเป็นรัฐบำลครั้ง
นี้ จะซ�้ำรอยเดิมอีก มิหน�ำซ�้ำกำรต่อต้ำน
คอรัปชั่นเป็นเรื่องเดียวที่พรรคเพื่อไทยไม่
ยอมชูเป็นนโยบำยในกำรหำเสียง ท�ำให้
ผลส�ำรวจควำมเชื่อมั่นต่อรัฐบำลในกำร
แก้ปัญหำคอรัปชั่น จึงมีเพียงร้อยละ 12.7
เท่ำนั้นที่เชื่อว่ำท�ำได้ ในขณะที่ร้อยละ 55
ซึ่งมีสัดส่วนสูงสุด เห็นว่ำรัฐบำลท�ำไม่ได้
เรือ่ งปรับรำยได้ปริญญำตรีเป็น 15,000
บำท ซึ่งตอนหำเสียงพรรคเพื่อไทยบอกว่ำ
ปรับเงินเดือนปริญญำตรีมิใช่ปรับรำยได้
แต่ตอนนี้กลับเปลี่ยนเรียกว่ำรำยได้ โดย
ผลส�ำรวจร้อยละ 34.7 คิดว่ำท�ำได้และไม่
ได้เท่ำกัน ร้อยละ 30.6 ไม่แสดงควำมคิด
เห็น
อำจำรย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีคณะ
นิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต ให้ควำมเห็น
ว่ำ กำรปรับเงินเดือนปริญญำตรีถำ้ ดูเผินๆ
แล้ว นักศึกษำจะค่อนข้ำงเห็นด้วย เพรำะ
มันคือรำยได้ทเี่ พิม่ ขึน้ แต่ตอ้ งคิดให้ลกึ กว่ำ
นั้น คือ 1.รัฐบำลจะเอำเงินจำกไหนเพื่อใช้
ในกำรปรับ 2.คนทีอ่ ยูใ่ นระบบกำรจ้ำงงำน
สมมุติเขำท�ำงำนมำแล้ว 10 ปี มีเงินเดือน
14,900 บำท กับคนเพิง่ จบปริญญำตรีใหม่ๆ
ได้เงินเดือน 15,000 บำท แล้วคนที่ท�ำงำน
มำ 10 ปี จะเพิ่มให้เขำเพียง 100 บำทหรือ
ซึง่ ถ้ำเป็นแบบนีจ้ ะยุง่ จะเกิดควำมเหลือ่ มล�ำ้
ก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม เกิดควำมขัดแย้ง
กันในหน่วยงำน แล้วคนที่จบปริญญำโท
ปริญญำเอก รัฐบำลจะปรับเท่ำไหร่ คือถ้ำจะ
ปรับก็ตอ้ งปรับทัง้ ระบบ เมือ่ ฐำนมันเพิม่ ขึน้
ฐำนต่อไปก็ตอ้ งปรับสูงขึน้ ด้วย แล้วจะเป็น
เงินจ�ำนวนมหำศำล และรัฐบำลจะควบคุม
ได้เฉพำะรำชกำรเท่ำนัน้ เพรำะเป็นงบของ
รัฐ ส่วนเอกชนจะเข้ำไปควบคุมไม่ได้ และ
อำจเกิดปัญหำตำมมำอีกมำกมำย
“เงินนี้คือภำษีของชำวบ้ำน ฉะนั้น
ประกำศนโยบำยได้ แต่วำ่ เงินเดือนปัจจุบนั
ของข้ำรำชกำรคิดเป็นสัดส่วนประมำณ
80% ของงบประมำณทั้งหมด ถ้ำปรับขึ้น
คุณจะมีงบประมำณจำกไหนมำจ่ำย หรือ
เอำงบพัฒนำเปลีย่ นเป็นงบเงินเดือน 100%
ในขณะที่ภำษีก็ลด ภำษีน�้ำมันลด ภำษี
นิติบุคคลลด แล้วคุณจะเอำงบจำกไหน
มำจ่ำย มันสวนทำงกันหมด นี่คือปัญหำที่
เกิดขึ้น” อำจำรย์อนุสรณ์กล่ำว
ส่วนประเด็นเรื่องนำยกฯ จะท�ำหน้ำที่
เพื่อประโยชน์ของประเทศมิใช่ประโยชน์

อาจารย.อนุสรณ ศรีแกว
คณบดีคณะนิเทศศาสตร ม.รังสิต

ของตนและครอบครัว มีนกั ศึกษำถึงร้อยละ
43 ทีเ่ ห็นว่ำรัฐบำลชุดนีไ้ ม่มที ำงทีจ่ ะท�ำเพือ่
ประโยชน์ของประชำชน เมือ่ ถำมเรือ่ งควำม
เหมำะสมของ ส.ส.บำงคนในพรรครัฐบำล
ที่มีคดีติดตัวอยู่ ซึ่งผลที่ออกมำนักศึกษำที่
ตอบว่ำเหมำะสมมีเพียง 12% ส่วนค�ำตอบ
ไม่เหมำะสมเป็น 59%
ต่อกรณีดังกล่ำวอำจำรย์อนุสรณ์ให้
ควำมเห็นว่ำ ยังมีปญ
ั หำ ตอนนี้ ส.ส.บำงคน
มีคดีตดิ ตัวอยู่ ทัง้ คดีตดิ ตัวทีศ่ ำลพิพำกษำ
แล้วอยู่จ�ำนวนหนึ่งว่ำมีควำมผิดจริง และ
บำงส่วนอยู่ในขั้นตอนของกำรต่อสู้คดี
บำงคนนั้นศำลชั้นต้นตัดสินไปแล้วก็อยู่
ในขั้นของกำรอุทธรณ์และฎีกำ คดียังไม่
สิ้นสุด ประเด็นอยู่ที่ว่ำบำงคนคดีสิ้นสุดไป
แล้วเช่น คดีสนิ บน คือหิว้ ถุงขนมไป เจตนำ
ติดสินบนศำลแล้วศำลพิพำกษำจ�ำคุก 6
เดือนไม่รอลงอำญำ แล้วตอนนี้ผู้กระท�ำ
ผิดมำอยูใ่ นส.ส.บัญชีรำยชือ่ ซึง่ ต้องดูวำ่ ขัด
ต่อกฎหมำยหรือไม่ หลำยๆ คนที่มำเป็น
ส.ส.ในระบบบัญชีรำยชื่อ และทุกวันนี้
บำงคนแม้ไม่เป็นส.ส.แต่มำเป็นข้ำรำชกำร
กำรเมือง ซึ่งล้วนติดคดีมำทั้งสิ้น
เมื่อสรุปจำกผลส�ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับนโยบำยต่ำงๆ ดังที่กล่ำวพบว่ำ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิตส่วนใหญ่ไม่
มั่นใจต่อนโยบำยรัฐบำลคิดเป็นร้อยละ
41.8 ของค�ำตอบทั้งหมด รองลงมำไม่
แสดงควำมคิดเห็นร้อยละ 36.8 และมัน่ ใจ
นโยบำยรัฐบำลเพียงร้อยละ 21.4 เท่ำนั้น
ทั้งนี้อำจำรย์อนุสรณ์ให้ควำมเห็นว่ำ
เนื่องจำกคุณยิ่งลักษณ์มีควำมเกี่ยวข้อง
เป็นโคลนนิง่ ของคุณทักษิณ คิดว่ำนักศึกษำ
ได้เรียนรู้ที่มำที่ไปของรัฐบำลชุดนี้พอ
สมควร แต่เมื่อดูสัดส่วนแล้วกลุ่มไม่มั่นใจ
และกลุม่ ไม่แสดงควำมคิดเห็นจะมีเปอร์เซ็นต์
ไม่ห่ำงกันมำกนัก ซึ่งกลุ่มไม่แสดงควำม
คิดเห็นเป็นกลุ่มที่น่ำสนใจ คือนักศึกษำมี
หลำยประเภท 1.คือกลุม่ ทีต่ ดิ ตำมข่ำวสำร
บ้ำนเมือง 2.คือกลุ่มที่ฟังบ้ำงไม่ฟังบ้ำง
และ 3.คือกลุม่ ทีไ่ ม่คอ่ ยได้ตดิ ตำมข่ำวสำร
บ้ำนเมือง เพรำะฉะนัน้ จะเห็นว่ำในหลำยๆ
เปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในกลุ่มไม่แสดงควำมคิด
เห็น คือกลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์สูงกว่ำประเภท
ไม่เชื่อมั่นเสียด้วยซ�้ำ
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ตลาดนัดแฮนด์เมดวัยเก๋ แหล่งรวมนักฝันวัยใส
ปัจจุบันมีเวทีที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้ปล่อยของ
ประลองไอเดีย ปลดปล่อยจินตนาการความซ่า
ความมันของตนเองอยู่หลายแห่ง เพื่อส่งเสริม
ให้วัยรุ่นซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้พัฒนาระบบ
ความคิดความสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์อย่างถูกที่ถูกทาง โดยไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาต่อสังคม นอกจากนัน้ ยังเป็นการช่วยสร้าง
รายได้เสริมลด ภาระพ่อแม่อีกทางหนึ่งที่ส�ำคัญ
เวทีนเี้ ป็นพืน้ ทีส่ �ำหรับผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดทีต่ อ้ ง
ลงมือท�ำด้วยตนเองเท่านั้น  

ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตและโรงหนังเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ได้มองเห็นความส�ำคัญ จึงเปิดพื้นที่ส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดของนักศึกษา โดยห้างสรรพสินค้า
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ได้เปิดลานชั้นบนสุดฝั่งสถาบันสอน
พิเศษ ให้นกั ศึกษาน�ำสินค้ามาขายทุกวันเสาร์ ตัง้ แต่เวลา
บ่ายสองโมงถึงสี่ทุ่ม
นักศึกษาจะต้องน�ำเสนอไอเดียและแนวคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดกิจกรรมก่อน เพื่อ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะท�ำให้ร้านมีสินค้าวางขายไม่ซ�้ำ
กัน โดยผู้ที่มาขายสินค้าจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี และ
ก�ำลังศึกษาอยู่เท่านั้น เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้อง
ลงทะเบียนพร้อมบัตรนักศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพื่อ
จองพื้นที่ขายสินค้าและช�ำระค่าลงทะเบียนครั้งละหนึ่ง
ร้อยบาทต่อหนึ่งร้าน โดยในทุกๆ สัปดาห์จะมีนักเรียน
นักศึกษามาขายสินค้ากันเต็มลาน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจความเรียบร้อยตลอด ป้องกันไม่ให้มคี นแอบอ้างและ
ปลอมแปลงสินค้าเข้ามาขายภายในงาน

เมเจอร์ รัชโยธิน
ส่วนโรงหนังเมเจอร์ จะจัดกิจกรรมนี้เวียนไปตาม
สาขา โดยวันจันทร์จะจัดที่เมเจอร์ รัชโยธิน วันอังคารจัด
ที่เมเจอร์ ปิ่นเกล้า วันพุธที่เมเจอร์ สุขุมวิท วันพฤหัสบดี
ทีเ่ มเจอร์ เอสพลานาด และวันศุกร์ทเี่ มเจอร์ รังสิต โดยจะ
เปิดลานด้านหน้าโรงหนัง ตัง้ แต่เวลาบ่ายสีโ่ มงถึงสีท่ มุ่ ให้
นักศึกษามาลงทะเบียน เพื่อจองพื้นที่ขายสินค้า โดยคิด
ค่าลงทะเบียนครัง้ ละ 100 บาทต่อหนึง่ ร้านเช่นกัน ส�ำหรับ
นักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 23 ปีเท่านั้น
หากใครทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อก�ำหนดดังกล่าว สามารถ
ลงทะเบียนขายสินค้าได้ โดยไม่ตอ้ งผ่านการคัดเลือกจาก
เจ้าหน้าที่และให้สิทธิในการก�ำหนดราคาสินค้าเอง ซึ่ง
สามารถขายสินค้าเหมือนกันได้ โดยกระตุ้นให้เกิดการ
คิดและพัฒนาสินค้าของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างการแข่งขัน
ปัจจุบันในแต่ละวันจะมีคนให้ความสนใจเลือกชม

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
และซื้อสินค้าเป็นจ�ำนวนมาก โดยมีนักเรียนนักศึกษามา
ลงทะเบียนขายสินค้าเต็มลานหน้าโรงหนังทุกวัน
จากการเปิดเผยของนักศึกษาที่ขายตุ๊กตาไล่ฝน เธอ
เล่าอย่างมีความสุขว่า ทุกวันจันทร์และวันเสาร์จะน�ำ
ตุ๊กตาไปขาย ซึ่งได้ก�ำไรวันละไม่ต�่ำกว่า 1,500-2,000
บาท เนือ่ งจากไม่ตอ้ งใช้เงินในการลงทุนสูง เพราะเป็นงาน
แฮนด์เมด ท�ำให้มีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 10,000
บาทเป็นอย่างต�ำ่ ท�ำให้มรี ายได้เสริมระหว่างเรียน โดยได้
ฝากเชิญชวนให้นกั เรียนและนักศึกษาคนใดทีส่ นใจในงาน
แฮนด์เมด สามารถมาเลือกชมเลือกซือ้ กันได้ และหากใคร
ที่มีงานเจ๋งๆ ก็สามารถน�ำมาขายได้อย่าเก็บไว้ชื่นชมคน
เดียว นักศึกษาท่านใดสนใจ หอบผลงานที่ต้องการขาย
ไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่ที่หน้าตลาดนัดเลยครับ
อชิตพล ภู่มาศ

รองเท้าฟุตบอลออนไลน์ อีกทางเลือกของนักกีฬา
ระบบออนไลน์ในปัจจุบัน ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงได้
น�ำรองเท้าฟุตบอลมาใส่ไว้หน้าเว็บไซต์ ท�ำให้เข้าถึงกลุ่ม
วัยรุ่นได้อย่างรวดเร็ว จนกลายมาเป็นธุรกิจรองเท้าสตั๊ด
ออนไลน์
ทัง้ สองเล่าให้ฟงั ถึงสาเหตุทเี่ ลือกขายรองเท้าฟุตบอล
ไม่เว้นแม้แต่ฟุตบอลลีกภายในประเทศของเรา ที่มี
การเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ละสโมสรมีการลงทุนด้วย เนื่องจากมีความชอบในกีฬาฟุตบอลเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
งบประมาณในการท�ำทีมสูง และทุ่มทุนจ้างนักฟุตบอล และเคยเป็นอดีตเยาวชนทีมชาติ รุน่ อายุไม่เกิน 20 ปี ท�ำให้
ดังฝีเท้าดีระดับโลกมาร่วมทีม เพือ่ หวังจะสร้างฐานแฟน ทราบถึงปัญหาที่นักฟุตบอลเจอคือเรื่องของรองเท้าสตั๊ด
คลับให้กบั ทีม จนกลายเป็นกระแสฟุตบอลไทยฟีเวอร์ ซึง่ ทีม่ ีราคาแพง และหาซื้อยาก เนื่องจากประเทศไทยมีร้าน
จากความนิยมดังกล่าวนั้น ท�ำให้มีธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับ ขายรองเท้าฟุตบอลน้อย จึงได้ลงทุนกับเพื่อน โดยบินไป
กีฬาฟุตบอลเกิดขึ้นมากมาย อาทิ ร้านขายเสื้อผ้ากีฬา ยังสิงคโปร์ เพื่อติดต่อกับร้านขายรองเท้าของที่นั่นให้จัด
ธุรกิจสนามฟุตบอล ธุรกิจอะคาเดมี่ฟุตบอล รวมไปถึง ส่งสินค้ามาให้ โดยลงทุนไปทั้งหมดสองแสนบาท
“โดยเริม่ แรกนัน้ ยังไม่ได้ขายในระบบออนไลน์ เพราะ
อาชีพผู้จัดการส่วนตัวของนักฟุตบอล
วันนี้ เราจะพาผูอ้ ่านไปรูจ้ กั กับธุรกิจทีเ่ ปรียบเสมือน กลุ่มลูกค้ายังมีน้อย จึงเน้นการประชาสัมพันธ์โดยการ
แฟชัน่ ของวงการฟุตบอล นัน่ คือธุรกิจรองเท้าฟุตบอลหรือ บอกต่อๆ กันไปในหมู่นักฟุตบอลด้วยกันเอง หากสนใจ
ทีเ่ รียกกันติดปากว่า รองเท้าสตัด๊ ซึง่ ก�ำลังเป็นทีน่ ยิ มของ ซือ้ สินค้าก็สามารถโทรสัง่ ได้โดยตรง โดยจะสัง่ สินค้าจาก
วัยรุน่ อย่างมาก โดยมีนกั ศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สิงคโปร์ ทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกของทุกเดือน ครั้งละ
ไอเดียบรรเจิด นายวีรศักดิ์ แม้นอินทร์ และนายรพีเพชร สามสิบคู่ และใช้เวลาในการขนส่งผ่านทางท่าอากาศยาน
วิทูรรัตยุต มองเห็นโอกาสส�ำคัญในครั้งนี้ ประกอบกับ ประมาณสองวัน แต่ถา้ หากสินค้าทีล่ กู ค้าต้องการมีอยูใ่ น
สต๊อกสินค้า ก็สามารถรับสินค้าได้เลย ไม่ตอ้ งรอสินค้าน�ำ
เข้าจากสิงคโปร์”
ส่วนกลยุทธ์ทใี่ ช้ในการมัดใจลูกค้านัน้ จะเป็นในเรือ่ ง
ของราคาสินค้าที่ถูกกว่าห้างสรรพสินค้า และร้านขาย
รองเท้าฟุตบอลทัว่ ไป ประมาณหลักพันเศษๆ แล้วแต่บาง
รุ่นบางยี่ห้อ
“สาเหตุที่ถูกกว่า ก็เพราะไม่ได้เสียค่าเช่าที่ และมี
ที่มาจาก www.doublesoccer.com

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่สามารถสะกดให้คนทั้ง
โลกหลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ในศาสตร์แห่ง
ลูกหนัง จากกระแสความนิยมดังกล่าวนัน้ ส่งผล
ให้ฟตุ บอลกลายเป็นธุรกิจกีฬาทีม่ มี ลู ค่ามหาศาล

อชิตพล ภู่มาศ

สินค้าให้เลือกหลากหลาย ทั้งรองเท้าที่ก�ำลังเป็นที่นิยม
ในทุกรุ่นทุกยีห่ ้อ และรองเท้าทีต่ กรุ่นไปแล้ว ก็มีให้เลือก
ซื้อ ซึ่งแตกต่างจากห้างสรรพสินค้า โดยจะบริการจัดส่ง
สินค้าทาง EMS ฟรีทวั่ ประเทศ โดยไม่คดิ ค่าขนส่งใดๆ ทัง้
สิน้ แต่ลกู ค้าต้องช�ำระค่าสินค้าก่อน โดยการโอนเงินผ่าน
บัญชีธนาคาร จึงจะจัดส่งสินค้าไปให้ตามที่อยู่ที่ลูกค้า
ก�ำหนด ส่วนเรื่องของระยะเวลาในการจัดส่งนั้น ขึ้นอยู่
กับระยะทางในการจัดส่ง”
เมื่อถามถึงผลก�ำไร ทั้งคู่นั่งอมยิ้มแล้วกระซิบบอก
ว่ายอดตอนนี้ตกเดือนละประมาณเจ็ดหมื่นบาท ซึ่งมี
ลูกค้าให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยทั้งคู่ได้ท�ำการต่อ
ยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ซึ่งจะน�ำเข้า
รองเท้าแฟชัน่ แต่อยูใ่ นช่วงเจรจาติดต่อกับเจ้าของแบรนด์
ที่อยู่ในต่างประเทศ หากใครสนใจสามารถเข้าไปรับ
ชมได้ที่ www.doudlesoccer.com และนี่เป็นอีกทาง
เลือกของผูท้ ตี่ อ้ งการมีธรุ กิจเป็นของตนเอง ขอเพียงแต่
เริม่ ต้นจากสิง่ ทีถ่ นัดและชอบ รวมทัง้ ความคิดสร้างสรรค์
ความส�ำเร็จก็จะเป็นของเราอย่างไม่ต้องสงสัย
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ำงลวบ คงแก้ว แม่คำ้ ขำยอำหำร
ทะเลสดที่ตลำดไทยมำ 25 ปี
กล่ำวว่ำ ตนรับสัตว์ทะเลสดจำกปำกน�้ำ
มหำชัยมำขำยจ�ำนวนมำก แต่ในปัจจุบนั
ปริมำณลดลงมำเกือบครึง่ ของทีเ่ ปิดร้ำน
ครัง้ แรก เพรำะสัตว์ทะเลทีช่ ำวประมงจับ
ได้ มีปริมำณลดลงมำกเมือ่ เทียบกับสมัย
ก่อน มิหน�ำซ�้ำสัตว์ทะเลบำงชนิดยังขำด
ตลำด โดยเฉพำะปลำทะเลขนำดใหญ่ที่
จับกันได้น้อยลง
จำกกำรส�ำรวจตลำดสดที่จ�ำหน่ำย
อำหำรทะเลของทีมงำนวำรสำรรังสิตพบว่ำ
แผงขำยอำหำรทะเลตำมตลำดสดต่ำงๆ
มีปัญหำคล้ำยกับร้ำนของนำงลวบ คือ
ปลำทะเลขนำดใหญ่จะมีไม่กี่ตัว ยกเว้น
ปลำเลี้ยงจำกฟำร์ม
ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจำนุกิจ คณบดี
คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กล่ำวยืนยันว่ำ แนวโน้มโดยรวมถือว่ำ
ปริมำณกำรจับสัตว์ทะเลลดลงอย่ำง
เห็นได้ชัด ทั้งนี้เพรำะในทะเลปัจจุบันมี
ปริมำณสัตว์ทะเลน้อยลง อันเนื่องมำ
จำกเรำจับสัตว์ทะเลมำบริโภคมำกเกิน
กว่ำจะออกลูกออกหลำนมำได้ทัน
ในกำรแก้ปัญหำของกรมประมง
มีตั้งแต่กำรก�ำหนดขนำดอวนไม่ให้เกิน
4 เซนติเมตร, กำรออกมำตรกำรห้ำมจับ
สัตว์ในฤดูวำงไข่ และกำรควบคุมพวก
เรืออวนลำก
“กำรก�ำหนดเครื่องมือท�ำกำรประมง
อำทิ เรืออวนลำกทีพ่ ยำยำมจ�ำกัดจ�ำนวน
ซึง่ ในทำงปฏิบตั กิ ระท�ำได้ยำก เนือ่ งจำก
เรือเป็นสินทรัพย์ที่มีเจ้ำของและมีกำร
ลงทุน จะไปห้ำมขำดเลยก็ไม่ได้ แม้จะ
มีนโยบำยรับซื้อเรือคืนก็ไม่สำมำรถแก้
ปัญหำได้ เพรำะชำวประมงขึ้นทะเบียน
เรือ 1 ใบ แต่มเี รือทะเบียนเดียวกันหลำย
ล�ำวนอยูน่ อกน่ำนน�ำ้ ” คณบดีคณะประมง
กล่ำว
ผศ.ดร.สุรยิ นั กล่ำวอีกว่ำ วิธกี ำรแก้ไข
ปัญหำที่ดีที่สุดต้องอำศัยควำมร่วมมือ
จำกภำคประมง ซึง่ ชำวประมงจะต้องช่วย
กันดูแลทรัพยำกร ซึ่งทรัพยำกรดังกล่ำว
ในควำมจริงแล้วเป็นสิทธิ์สำธำรณะ คือ
ทุกคนเป็นเจ้ำของร่วมกัน ใครสำมำรถ
จับขึ้นมำได้มำกก็ได้ไป ซึ่งในควำมรู้สึก
ของตนมองว่ำอำชีพประมงต่ำงจำกอำชีพ
อื่น อย่ำงกำรท�ำเกษตรที่ต้องเตรียมดิน

ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
คณบดีคณะประมง ม.เกษตรศาสตร

ความแตกตางของขนาดปลาตัวใหญที่มีจํานวนนอยมาก

LASTCHRISMAS21.MULTIPLY.COM

เมื่อเทียบกับปลาขนาดเล็กที่จําหนายในทองตลาด

คําเตือนสุดทาย
อรพรรณ จันทรวงศไพศาล
องกร แซลิ่ว

กอนจะเกิดวิกฤตอาหารทะเล

ประเทศไทยในอดีตซึ่งเคยมีทรัพยในดิน สินในนํ้าอยางลนเหลือ แตในวันนี้
สัตวทะเลที่เคยมีมากกําลังลดจํานวนลงเรื่อยๆ ในขณะที่ขนาดของกุง หอย ปู
ปลาทั้งหลายก็เริ่มเล็กลงอยางเห็นไดชัด สวนทางกับราคาที่พุงสูงขึ้น และมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต แทบไมนาเชื่อวาความอุดมสมบูรณที่เคยมี
กลับกลายเปนเพียงอดีตที่เคยเกิดขึ้นเทานั้น ในวันนี้เราแทบจะหาสัตวทะเล
บางชนิดมารับประทานไมได และบางชนิดก็มีราคาแพงจนสามัญชนแทบกินไมลง
ซือ้ เมล็ดพันธุ์ พรวนดินใส่ปยุ ใช้ระยะเวลำ
นำนในกำรดูแลก่อนจะเก็บเกี่ยว แต่กำร
ท�ำประมงเพียงมีเรือก็ออกทะเลจับสัตว์นำ�้
ได้ โดยใช้เครือ่ งมือจับขึน้ มำให้ได้มำกทีส่ ดุ
โดยละเลยกำรดูแลทรัพยำกร
“บำงประเทศแบบญี่ปุ่นเขำก็เคยเป็น
แบบเรำ แต่ตอนหลังเขำให้สมำคมเก็บ
ภำษีที่ท่ำขึ้นปลำ สมมุติเรำขึ้นปลำ 100
บำท เขำก็เก็บไป 5 บำท แล้วก็เอำไปจ้ำง
คนให้เพำะปลำแล้วก็เอำไปปล่อย แต่ของ
ประเทศไทยรอให้กรมประมงท�ำอย่ำงเดียว
ชำวบ้ำนชำวประมงไม่คดิ จะช่วยปล่อยบ้ำง”
ผศ.ดร.สุริยันกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำมมีชำวประมงทีร่ วมกันท�ำ
ธนำคำรปูไข่ ท�ำให้เพิม่ ปริมำณปูมำ้ ได้มำก
ขึ้น หรือกำรช่วยกันปลูกปะกำรัง เพื่อเป็น
แหล่งอนุบำลสัตว์อ่อน
นอกจำกชำวประมงแล้วผูบ้ ริโภคก็เป็น
ส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ ผศ.ดร.สุรยิ นั ให้ควำมเห็น
ว่ำ ประชำชนก็เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ปริมำณ
สัตว์น�้ำลดลงจำกกำรเลือกบริโภค
“อย่ำงเช่นเวลำไปร้ำนอำหำรก็จะสั่ง
ปลำหมึกนึ่งไข่มะนำว ถำมว่ำหมึกไข่นึ่ง
มะนำวมันหมำยถึงอะไร มันก็ต้องไปหำ
ปลำหมึกทีม่ ไี ข่ เพรำะฉะนัน้ ชำวประมงเวลำ
จับก็จะดูว่ำฤดูไหนมีไข่ ก็จะไปจับช่วงตรง

นั้น พวกกินปลำไข่ก็เช่นกัน ซึ่งถ้ำเรำนิยม
บริโภคกันแบบนีป้ ริมำณสัตว์ทะเลมันก็จะ
ลดลง”
เหตุที่ปัญหำสัตว์ทะเลลดลง ยังไม่ถือ
ว่ำเป็นวิกฤต เนื่องจำกมีทดแทนด้วยกำร
เพำะเลี้ยงตำมบ่อบริเวณชำยฝั่ง ซึ่งมีแนว
โน้มเพิ่มมำกขึ้น แต่ควำมหลำกหลำยจะ
ลดลง สมมุติว่ำเมื่อก่อนเคยกินปลำหลำย
อย่ำง แต่ปจั จุบนั จะเหลือเพียงไม่กชี่ นิดทีม่ ี
กำรเพำะเลีย้ งเช่น ปลำนิล ปลำทับทิม ปลำ
กะพงขำว ในขณะเดียวกันก็มีสัตว์น�้ำบำง
ประเภทที่เพำะเลี้ยงไม่ได้เช่น ปลำทูหรือ
ปลำหมึก แต่ปลำเหล่ำนี้ออกแพร่พันธุ์เร็ว
ท�ำให้มปี ริมำณเพียงพอ แต่บำงชนิดก็อำจ
จะขำดหำยไปเลยหรือมีรำคำแพงขึ้น
“แต่กม็ บี ำ้ งในอนำคตทีส่ ตั ว์นำ�้ บำงชนิด
อำจจะไม่มีให้เห็นอีก เช่น ปลำดุกหลำย
ชนิดเริ่มเหลือน้อยชนิดลง อย่ำงปลำดุก
ด้ำน ถ้ำคิดจะเพำะพันธุ์ตอนนี้ต้องคิดว่ำ
จะไปหำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำกที่ใดได้บ้ำง
ทั้งที่แต่ก่อนปลำดุกพันธุ์นี้มีอยู่ทั่วไป บำง
คนอำจจะยังไม่รสู้ กึ เพรำะไม่รจู้ กั ปลำชนิด
นี้ อีกทัง้ ยังมีตัวเลือกอื่นอยู่ แรกๆ ก็อำจจะ
หำยจำกตลำด อนำคตจะหำยจำกทีอ่ ยูเ่ ดิม
จนหำไม่ได้อีกต่อไป” ผศ.ดร.สุริยันกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยอยู่ในจุดที่

ได้เปรียบมำก เนื่องจำกภูมิประเทศอยู่
ใกล้กบั เส้นศูนย์สตู รอุณหภูมนิ ำ�้ เหมำะกับ
กำรเลีย้ งสัตว์นำ�้ เพรำะปลำเป็นสัตว์เลือด
เย็น ซึง่ จะเปลีย่ นอุณหภูมใิ นร่ำงกำยตำม
อุณหภูมแิ วดล้อม ถ้ำอำกำศเย็นมำกก็แทบ
จะไม่คอ่ ยกินอำหำร และโตช้ำ อย่ำงปลำ
แซลมอนของประเทศยุโรปใช้เวลำนำน
3 ปี ถึงจะเลี้ยงให้โตพอที่จะรับประทำน
ได้ ดังนัน้ เรำจึงเห็นกำรเพำะเลีย้ งกุง้ ปลำ
กะพง ปลำนิล และหอยทะเลบำงชนิด
ตำมแถบชำยฝั่งทะเลของไทย ซึ่งก็ช่วย
ให้กำรบริโภคอำหำรทะเลไม่ขำดแคลน
ปัญหำอำหำรทะเลไม่ใช่เรือ่ งเล็ก และ
เป็นเรื่องใกล้ตัว นอกจำกภำครัฐ ภำค
ประมงที่ต้องช่วยกันแล้ว พลังของภำค
ประชำชนก็ถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่ขำดไม่ได้
ตัง้ แต่กำรช่วยกันอนุรกั ษ์สภำพแวดล้อม
ทำงทะเล กำรไม่จบั สัตว์ทะเลในฤดูวำงไข่
และกำรช่วยกันหำทำงขยำยพันธุ์สัตว์
ทะเลให้มีมำกขึ้น
วันนี้เรำยังมีอำหำรทะเลรับประทำน
กัน แม้มรี ำคำแพง แต่เชือ่ แน่วำ่ ในอนำคต
เรำอำจไม่มีสัตว์ทะเลให้จับมำบริโภค
นอกจำกหำกินจำกฟำร์มเพำะเลีย้ ง หรือ
ปลำที่เกิดในห้องแล็บอย่ำงปลำทับทิม
เท่ำนั้น
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ทุกครัง้ ทีเ่ ราได้ยนิ ข่าวคราวเกีย่ วกับการวางระเบิด อันอาจเกิดจาก
การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ หรือการวาง
ระเบิดในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัดด้วยหลายสาเหตุ เราจะ
รู้หรือไม่ว่า มีหน่วยงานหน่วยหนึ่งที่ต้องเอาชีวิตตนเองเสี่ยงภัย
เพื่อถอดสลักระเบิดเมื่อตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง เราจะพาผู้อ่าน
ไปรู้จักพวกเขา ซึ่งทำาหน้าที่เสมือนผู้ปิดทองหลังพระ

นาทีชีวิต ภารกิจเก็บกูวัตถุระเบิด
ได้มำกที่สุด ไม่ว่ำจะเป็นจุดที่พบวัตถุต้อง
สงสัย ลักษณะของวัตถุทพี่ บ สิง่ ผิดสังเกตที่
ผูแ้ จ้งพบเห็น และบุคคลต้องสงสัยทีอ่ ำจมี
ส่วนเกีย่ วข้อง ซึง่ จะท�ำให้สำมำรถวิเครำะห์
ในเบื้องต้นได้ว่ำสิ่งที่พบน่ำจะเป็นระเบิด
หรือไม่ หำกเห็นว่ำอำจจะเป็นระเบิดเจ้ำ
หน้ำที่ฯ ก็จะลงไปตรวจสอบในพื้นที่ และ
ท�ำกำรเก็บกู้ต่อไป
“หำกคิดว่ำน่ำจะเป็นวัตถุระเบิด เรำ
จะให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกันพื้นที่ไว้ก่อน
เพือ่ ไม่ให้ผคู้ นเข้ำไปในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง รอให้ทมี
เก็บกูฯ้ ของเรำลงไปตรวจสอบในพืน้ ที่ โดย
ส.ต.อ.อุดมศักดิ์ มีโต
เรำต้องสวมชุดนิรภัยเพือ่ ป้องกันอันตรำยที่
ส.ต.อ.อุดมศักดิ์ มีโต สังกัดกลุ่มงำน จะเกิดจำกแรงระเบิด พร้อมด้วยอุปกรณ์
เก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด กอง ตรวจสอบและเก็บกู้ระเบิด
เมือ่ ไปถึงทีเ่ กิดเหตุ ทีมงำนของเรำซึง่ มี
บังคับกำรสำยตรวจ ปฏิบตั กิ ำรพิเศษ กอง
บัญชำกำรต�ำรวจนครบำล ส�ำนักงำนต�ำรวจ ไม่ตำ�่ กว่ำ 4-5 คนจะแบ่งหน้ำทีก่ นั เช่น คน
แห่งชำติได้เปิดใจเล่ำถึงภำรกิจเสีย่ งตำย หนึง่ จะตรวจสอบพืน้ ที่ และพยำนแวดล้อม
ทีเ่ ต็มไปด้วยควำมภูมใิ จและควำมเสียสละ เพื่อเก็บข้อมูล อีกคนถ่ำยรูปเก็บหลักฐำน
ว่ำ ชีวิตของพวกเขำทุกเสี้ยวเวลำนั้น อีกคนน�ำกระสอบทรำยหรือยำงรถยนต์ไป
ควำมเป็นควำมตำยเท่ำกัน แต่ละวินำที วำงรอบวัตถุตอ้ งสงสัย ขณะทีอ่ กี คนต้องใช้
ทีผ่ ำ่ นไปมีควำมส�ำคัญยิง่ ใหญ่ เพรำะมัน กล้องส่องดูลักษณะองค์ประกอบของวัตถุ
หมำยถึงชีวติ และลมหำยใจของพีน่ อ้ งพ้อง ดังกล่ำว จำกนัน้ จึงใช้เครือ่ งมือตรวจโลหะ
หรือเครือ่ งตรวจวัตถุระเบิด แล้วจึงน�ำข้อมูล
เพื่อน และผู้บริสุทธิ์
ส.ต.อ.อุ ด มศั ก ดิ์ เ ล่ ำ ต่ อ ไปอี ก ว่ ำ ทีไ่ ด้มำประมวลวิเครำะห์วำ่ น่ำจะเป็นระเบิด
ประเทศไทยเรำจริงๆ แล้วไม่ได้มีระเบิด หรือไม่ เป็นชนิดไหน ควรจะเก็บกูด้ ว้ ยวิธใี ด
แค่เฉพำะภำคใต้เท่ำนั้น แต่มีกำรพบ เพื่อให้เกิดควำมเสี่ยงน้อยที่สุด
เรำจะใช้เครือ่ งมือให้มำกทีส่ ดุ เท่ำทีม่ ใี น
ระเบิด และท�ำกำรเก็บกู้เกือบทุกจังหวัด
กำรเก็บกู้ กำรกู้ด้วยมือจะเป็นวิธีสุดท้ำยที่
ทุกภำคของประเทศไทย
“กำรเก็บกูร้ ะเบิดนัน้ แน่นอนทีห่ ลำย จะท�ำ เรำจะแต่งชุดป้องกันแรงระเบิดเข้ำไป
ครัง้ ไม่ได้จบลงด้วยรอยยิม้ และควำมส�ำเร็จ และเรำก็ตอ้ งคิดอีกทีวำ่ จะใช้ชดุ ยิงท�ำลำย
แต่มนั กลับจบลงด้วยกำรพรำกลมหำยใจ วงจร หรือบำงครั้งอำจจะต้องใช้วิธีอื่น แต่
แห่งชีวติ และน�ำมำซึง่ ควำมพิกำร ทุกวินำที ถ้ำเอ็กซเรย์แล้วเจอพวกระเบิดขว้ำงก็ต้อง
ในกำรท�ำงำนเรียกได้ว่ำแขวนอยู่บนเส้น เก็บกูด้ ว้ ยมือ ระเบิดมันอันตรำยตรงทีพ่ วก
ด้ำย ซึ่งเหตุกำรณ์เลวร้ำยก็ยังทวีควำม เศษระเบิดต่ำงๆ มันจะกระเด็นไม่มที ศิ ทำง
รุนแรง มองไม่เห็นซึง่ หนทำงแห่งทำงออก” ที่แน่นอน
เวลำที่ใช้ในกำรท�ำงำนโดยรวมจะ
ภารกิจเสี่ยงชีวิต
ส.ต.อ.อุดมศักดิ์ได้เล่ำรำยละเอียด ประมำณ 1 ชั่วโมง แต่ช่วงที่เก็บกู้นั้นต้อง
กำรปฏิบตั ภิ ำรกิจว่ำ ทันทีทไี่ ด้รบั แจ้งเหตุ ท�ำด้วยควำมรวดเร็วทีส่ ดุ จะอยูท่ ี่ 2-5 นำที
เจ้ำหน้ำทีเ่ ก็บกูแ้ ละตรวจพิสจู น์วตั ถุระเบิด เรำต้องระวัง และลดควำมเสีย่ งให้มำกทีส่ ดุ
จะต้องระดมก�ำลังเพือ่ วิเครำะห์สถำนกำรณ์ ทุกนำทีคอื ชีวติ คือถ้ำพลำดนิดเดียวก็หมำย
โดยในเบื้องต้นจะสอบถำมรำยละเอียด ถึงควำมตำย ไม่สำมำรถกลับมำแก้ตัวได้
จำกผูท้ ี่แจ้งเหตุเพื่อหำข้อมูลแวดล้อมให้ อีก เพรำะถึงจะใส่ชุดนิรภัยแต่ก็ป้องกัน
แรงระเบิดได้เฉพำะวัตถุระเบิดที่
มีขนำดไม่เกิน 5 ปอนด์เท่ำนั้น ถ้ำ
มำกกว่ำนีก้ ก็ นั อะไรไม่ได้ ทุกครัง้ ที่
เข้ำเก็บกู้ โอกำสเป็นตำยเท่ำกัน”
“แต่พวกเรำไม่กลัวนะ เพรำะ
เรำผ่ำนกำรฝกฝนมำ ทุกคนทีส่ มัคร
ใจมำท�ำงำนตรงนีค้ ดิ อยูเ่ สมอว่ำเกิด
มำก็ตอ้ งตำย เพียงแต่ถำ้ เรำจะตำย
ระเบิดที่ถูกคนพบที่ จ.พะเยา ก็ขอเลือกทีจ่ ะตำยอย่ำงมีประโยชน์

ภาพขณะปฏิบัติการกูระเบิด

ภูธเนธ แก้วกลัด
ลัฐิกา สุภาราญ
ต่อชำติบ้ำนเมือง” ส.ต.อ.อุดมศักดิ์ ซึ่งเคย
ผ่ำนภำรกิจมำนับไม่ถ้วนกล่ำวยืนยัน
ระเบิดแสวงเครื่อง ผลิตจากประทัด
ภำคใต้กย็ งั มีระเบิดกันรำยวัน แต่นอ้ ย
คนนักที่จะรู้ว่ำจังหวัดอื่นๆ หรือแม้แต่
กรุงเทพมหำนครเองก็ยังมีกำรพบระเบิด
ที่วำงไว้เพื่อสร้ำงสถำนกำรณ์ หรือหมำย
เอำชีวิตอยู่หลำยครั้ง โดยเฉพำะในช่วง
ชุมนุมทำงกำรเมืองในปีที่ผ่ำนมำ มีกำร
แจ้งพบระเบิดซึ่งต้องไปท�ำกำรเก็บกู้ถึง
160 ครั้ง แม้ว่ำปีนี้ควำมร้อนแรงทำงด้ำน
กำรเมืองจะไม่เท่ำปีที่แล้ว แต่ก็มีกำรพบ
ระเบิดที่ต้องท�ำกำรเก็บกู้จ�ำนวน 30 ครั้ง
(ม.ค.- มิ.ย. 2554) ไม่ได้รวมครึ่งปีหลังที่มี
กำรเก็บกู้อีกจ�ำนวนมำก
กำรวำงระเบิดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ส่วนใหญ่ไม่ใช่เพือ่ สร้ำงสถำนกำรณ์ควำม
ไม่สงบอย่ำงชำยแดนใต้ และไม่ใช่ระเบิด
สงครำมตำมตะเข็บชำยแดน อย่ำงกัมพูชำ
หรือลำว แต่จะเป็นระเบิดที่เกี่ยวกับกำร
ทะเลำะวิวำทกันเองมำกกว่ำ อำจจะเป็น
จำกกลุม่ ผูม้ อี ทิ ธิพลล้ำงแค้น ขัดผลประโยชน์
หรือกลุ่มเด็กนักเรียนที่ทะเลำะวิวำท แก้
แค้นกัน และก็กลุ่มพวกที่ค้ำยำเสพติด
อำวุธเถื่อน หรือค้ำประเวณี พวกนี้ต้องใช้
หลำยฝ่ำยในกำรประสำนงำน
ส่วนใหญ่จะเป็นระเบิดที่ผลิตเองจำก
ประทัด ซึ่งเรียกว่ำระเบิดแสวงเครื่อง น้อย
มำกที่จะเป็นระเบิดมำตรฐำนที่ผลิตจำก
โรงงำน หรือใช้กนั ในทำงทหำร ระเบิดแสวง
เครื่องมีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง เป็นเครื่อง
มือหลักของกลุม่ ก่อกำรร้ำยทัว่ โลก แล้วแต่
คนท�ำจะท�ำขึ้นอย่ำงไร
“อำจเอำดินระเบิด หรือพวกประทัด
เหล็กเส้นมำประกอบรวมกัน ดินด�ำ ดินเทำ
และก็ใส่โน่นใส่นเี่ รียกรวมเป็นแสวงเครือ่ ง
ควำมรุนแรงมันก็ขึ้นอยู่กับปริมำณดิน
ระเบิดกับสะเก็ดระเบิด บำงคนที่ตำยอำจ
โดนสะเก็ดแค่ชิ้นเดียวเอง อย่ำงรุ่นน้องพี่
ที่ยะลำ โดนระเบิดแค่ชิ้นเดียวแต่เข้ำแกน
สมอง อีกคนโดนสีห่ ำ้ ชิน้ แต่โดนแขนขำโดน
ตัวก็ไม่เป็นไรมำก”
“สะเก็ดระเบิดมันเกิดได้จำก 2 กรณี คือ
เกิดจำกตัวภำชนะทีบ่ รรจุ อย่ำงพวกระเบิด
ขว้ำงตัวเป็นเหล็กอยูแ่ ล้วก็เป็นสะเก็ดในตัว
เหล็กพวกนีแ้ หละทีก่ ระเด็นมำท�ำร้ำยคน สะเก็ด
อีกประเภทหนึง่ ก็เกิดจำกวัสดุทบี่ รรจุเข้ำไป
เช่น เหล็กเส้น ตะปู บรรจุเข้ำไปในภำชนะ
พอมันระเบิดมันก็จะกระเด็นโดนตัวเรำ”

ปัจจุบนั หน่วยงำนเก็บกูแ้ ละตรวจพิสจู น์
วัตถุระเบิด กองบังคับกำรสำยตรวจ ปฏิบตั ิ
กำรพิเศษ กองบัญชำกำรต�ำรวจนครบำล
ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ มีเจ้ำหน้ำที่อยู่
ประมำณ 50 นำย สำเหตุและอุปสรรค
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ตำ� รวจเก็บกูร้ ะเบิดในเมือง
ไทยมีน้อยนั้น อำจจะมำจำกผู้ที่จะมำ
ท�ำหน้ำที่เก็บกู้ระเบิดต้องผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรกำรเก็บกู้วัตถุระเบิด ก่อนที่จะ
มำท�ำกำรเก็บกู้ระเบิดที่ทั้งเสี่ยง เหนื่อย
และเงินน้อย
“ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ขำ้ รำชกำรต�ำรวจ
ไม่อยำกมำอยู่ในหน่วยนี้ เพรำะเสี่ยงต่อ
ชีวติ เวลำออกไปปฏิบตั หิ น้ำทีต่ อ้ งไปก่อน
แต่กลับทีหลัง ต้องเสีย่ งภัยเสีย่ งชีวติ ต้อง
มีใจรักและสมัครใจมำอยู่จริงๆ”
นอกจำกบุคลำกรแล้ว อุปกรณ์และ
เครื่องมือในกำรเก็บกู้วัตถุระเบิด เช่น ชุด
นิรภัย เครื่องเอ็กซเรย์วัตถุระเบิด เครื่อง
ยิงท�ำลำยวัตถุระเบิด เครื่องตรวจหำสำร
ระเบิด และยำนพำหนะในกำรออกปฏิบตั ิ
งำนก็เป็นส่วนหนึ่ง
“หำกเครื่องไม้เครื่องมือครบ เรำ
ยอมรับได้ส�ำหรับกำรท�ำงำนเหนื่อย แต่
หำกขำดแคลนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่อง
มือ ท�ำให้เรำท�ำงำนกันล�ำบำก หำกเกิด
เหตุขึ้นมำ ถ้ำก�ำลังพลพอเครื่องมือครบ
แค่เจ้ำหน้ำที่ 2 นำยก็สำมำรถเก็บกูร้ ะเบิด
ได้ และถ้ำเกิดเหตุระเบิดทีร่ นุ แรงสำมำรถ
เรียกก�ำลังสนับสนุนได้ แต่ทุกวันนี้หำก
พบระเบิดในเวลำใกล้เคียงกัน จะต้องรอ
เครื่องมือจำกอีกทีมหนึ่งท�ำให้เกิดควำม
ล่ำช้ำได้” ส.ต.อ.อุดมศักดิ์กล่ำวทิ้งท้ำย
เพียงหวังว่าเสียงเล็กๆ ของคนที่
ทำางานเสี่ยงชีวิตนี้จะไปถึงคนไทยทั้ง
ประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานในภาค
รัฐทีจ่ ะเร่งหาทางสนับสนุน และหาทาง
ปองกันโดยเฉพาะการเข้มงวดกับวัตถุใน
การทีจ่ ะนำามาผลิตระเบิด อาทิ ประทัด
หรือสารตัง้ ต้นอืน่ ๆ เพือ่ ยับยัง้ ทีต่ น้ เหตุ
เพื่อไม่ให้เมืองไทย กลายเป็นเมือง
อันตรายที่ระเบิด และอาวุธสงคราม
หาง่ายกว่าซื้อขนมเสียอีก
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มุงสูปณิธาน มอบโอกาส
เพื่อคืนกลับสูสังคม

ธุรกิจมหาวิทยาลัย เปนกิจการคลายกับโรงพยาบาล ตองแขงขันคุณภาพกับภาครัฐ ใน
ขณะทีต่ อ งสรางผลตอบแทนในรูปแบบกําไร เพือ่ กลับมาพัฒนากิจการใหสามารถสรางสรรค
คุณภาพตอไปได และทีส่ าํ คัญเปนกิจการทีส่ ง ผลตอการยกระดับคุณภาพของสังคม ดังนัน้
กําไรทีม่ หาวิทยาลัยไดรบั จึงไมใชแคตวั เงิน แตนา จะหมายถึงนักศึกษาทีจ่ บออกไปมีคณ
ุ ภาพ
ดานการศึกษา และมีจติ ใจทีพ
่ รอมเขาไปชวยคํา้ จุนสังคม มิใชเอาตัวรอดเพือ่ เกงและรวย
เพียงอยางเดียว
มหำวิทยำลัยรังสิตจึงเดินหน้ำแนวทำง “ร่วมสร้ำง
สังคมธรรมำธิปไตย” คือยึดควำมถูกต้องเป็นแนวทำง
โดยเชือ่ มัน่ ว่ำกำรสร้ำงสังคมทีส่ งบสุข คือสร้ำงควำมเป็น
ธรรมกับทุกคน ไม่วำ่ ยำกดีมจี นหรือร�ำ่ รวย ต้องสำมำรถอยู่
ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข มหำวิทยำลัยต้องรับผิดชอบต่อ
สังคมตำมหลัก “CSR” ซึ่งทั้งหมดสะท้อนออกมำในงำน
โฆษณำประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย เป็นกำรตอกย�ำ้
ภำพลักษณ์กำรเป็นมหำวิทยำลัยสังคมธรรมำธิปไตยอย่ำง
แท้จริง
สังคมธรรมาธิปไตยและการคืนกำาไรสู่สังคม
ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน
ประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรังสิตกล่ำวว่ำ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกำรศึกษำนัน้ มีควำมพิเศษ ยิง่ ต้องลงทุนให้มำก ยิง่ ต้อง
ใส่ใจสังคมให้มำก เป็นธุรกิจทีไ่ ม่ได้เน้นก�ำไรสูงสุด เน้นที่
ตัวคุณภำพกับกำรคืนก�ำไรให้สงั คม ทีม่ หำวิทยำลัยเรำท�ำ
นี้คือ “Corporate Social Responsibility” (CSR) เน้นใน
กำรช่วยเหลือดูแลสังคม
“ มันคล้ำยๆ กับโจทย์ของเรำตั้งแต่แรก มันเป็นเรื่อง
ของกำรเกีย่ วข้องกับสังคมตัง้ แต่แรกอยูแ่ ล้ว ผมคิดว่ำมัน
สะท้อนบำงอย่ำง เช่น มหำวิทยำลัยนีน้ ำ่ จะเป็นมหำวิทยำลัย
เดียวทีก่ ล้ำเปิดคณะทีร่ วู้ ำ่ จะขำดทุน แพทย์นเี่ จ๊งมำตลอด
เพิง่ จะมำเท่ำทุนเมือ่ ไม่นำน นอกจำกแพทย์กจ็ ะเป็นดนตรี
กลุ่มวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ พยำบำล (ภำษำอังกฤษ)
แม้รู้ว่ำขำดทุน แต่เนื่องจำกสังคมขำดแคลนและมีควำม
ต้องกำร เรำก็มงุ่ เปิดสอนเพือ่ ตอบสนองควำมต้องกำรโดย
ไม่ได้เริม่ จำกว่ำจะก�ำไรหรือขำดทุน “ ผศ.สมเกียรติกล่ำว
ในเชิงกำรสือ่ สำรด้ำนงำนประชำสัมพันธ์ จึงท�ำหน้ำที่
สร้ำงควำมรู้สึกไว้วำงใจว่ำเป็นสถำบันที่มีคุณภำพและ
ดูแลสังคม กำรเปลี่ยนแนวทำงหลักของมหำวิทยำลัยมำ
สู่ “ร่วมสร้ำงสังคมธรรมำธิปไตย” เมื่อทิศทำงหลักชัดเจน
มำทำงนี้ จึงต้องเปลีย่ นรูปแบบในกำรประชำสัมพันธ์ของ
มหำวิทยำลัยเช่นกัน
เริม่ แรกเรือ่ งของหมอม้ง ซึง่ ได้ทนุ เรียนฟรีจำกมหำวิทยำลัย
โดยเขำไม่ตอ้ งกำรเป็นหมอในเชิงพำณิชย์ แต่ตอ้ งกำรไป
รักษำคนจน ก็มกี ำรท�ำซีรยี่ เ์ ล่ำเรือ่ งของมหำวิทยำลัยทีเ่ รำ

ให้โอกำสคนดี เพื่อให้คนดีไปสร้ำงสังคมอีกต่อหนึ่ง
“ หลังจำกนั้นก็มำเปลี่ยนเป็นเรื่องของนักศึกษำที่ท�ำ
กิจกรรมในวิชำเรียน แต่ก็ท�ำให้สังคมมีควำมสุขไปด้วย
เช่น คณะไบโอเทคท�ำข้ำววิตำมินสูง ก็ท�ำให้คนมีสุขภำพ
ดี ชำวนำมีงำนท�ำ คณะไอทีคิดเกมธรรมะอย่ำงนี้ สิ่งที่ใช้
อยู่ในชีวิตประจ�ำวันนี่แหละ ก็สำมำรถช่วยสังคมได้ด้วย
เหมือนกัน “
“ต่อมำไม่ได้เอำเรื่องตัวอย่ำงจำกควำมส�ำเร็จ หรือ
กำรที่ไปช่วยสังคมเพียงอย่ำงเดียว เริ่มตั้งค�ำถำมเลยว่ำ
ควำมส�ำเร็จคืออะไรกันแน่ ในภำพที่เกิดขึน้ แต่ละฉำกจะ
ท�ำให้รวู้ ำ่ ม.รังสิตนิยำมของค�ำว่ำ ควำมส�ำเร็จ ไม่ได้แปล
ว่ำรวย มันยังมีถำดอีกหลำยถำด คุณจะรวยทีส่ ดุ หรือคุณ
จะให้มำกที่สุด คุณจะเป็นหมอที่เก่งที่สุดหรือเป็นหมอที่
ช่วยคนมำกที่สุด ซึ่งม.รังสิตพยำยำมที่จะสร้ำงคนเก่งให้
ประสบควำมส�ำเร็จแล้ว อยำกให้เป็นคนเก่งที่ดูแลสังคม
ด้วย” ผศ.สมเกียรติกล่ำว
ใช้สื่อออนไลน์เชื่อมคนรุ่นใหม่
ในงำนด้ำนสื่อสำร โฆษณำ จะคล้ำยๆ กับกำรถือโทร
โข่งทีเ่ สียงดังมำก เนือ่ งจำกทุกครัง้ ทีถ่ กู เผยแพร่ออกไปนัน้
มีคนเห็นเยอะ และทุกวันนีโ้ ฆษณำมีจำ� นวนมำกมำย มีเป็น
จ�ำนวนมำกที่ถูกเอำมำโพสต์กันต่อผ่ำนทำงสื่อออนไลน์
ฉะนั้นหลักกำรคือ ต้องท�ำโฆษณำให้รู้สึกว่ำน่ำโพสต์ต่อ
“มหำวิทยำลัยรังสิตใช้ระบบออนไลน์ก่อนคนอื่นๆ
ผมก็ชอบออนไลน์ด้วย จนทุกวันนี้ มีมหำวิทยำลัยตำม
อย่ำงเรำมำกมำย เริ่มแรกมีกำรสร้ำงกลุ่มแชทที่เรียกว่ำ
สมำร์ททีม (Smart Team) ต่อมำก็มีกอริลล่ำทีม (Gorilla
Team) เป็นทีมเหมือนหน่วยจรยุทธ์ทคี่ อยอัพเดทเรือ่ งรำว
ของม.รังสิตสู่ เพื่อนๆ ในเครือข่ำย”
ส�ำหรับแนวคิดกำรสร้ำงคอนเทนต์นั้น ผศ.สมเกียรติ
มองว่ำต้องไม่ขำยของมำก คนอื่นอำจจะเชื่อเป็นอย่ำง
อื่น แต่ตนเชื่อว่ำ ยิ่งขำยของน้อยเท่ำไหร่ ยิ่งบอกว่ำของ
ของเรำดีมำกๆ ยิง่ ขำยของน้อยเท่ำไหร่ คนก็จะยิง่ ประทับ
ใจมำกเท่ำนั้น ต่อมำโฆษณำก็จะมีควำมเป็นผู้ใหญ่มำก
ขึ้น โดยให้ควำมส�ำคัญกับสังคมและกำรดูแลสังคม จำก
โฆษณำยุคแรกๆ ท�ำตลกหักมุม และเป็นเรื่องของคอม

โฆษณำหมอม้ง

โฆษณำสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และกำรแบ่งปันโอกำส

ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
เมดีม้ ำตลอด และก็จะท�ำให้เห็นถึงควำมเป็นจริงของกำร
ใช้ชีวิตสังคมมำกขึ้น โดยเริ่มจำกกำรรู้จักให้ตั้งแต่ในรั้ว
ของกำรศึกษำ จนกระทั่งได้ออกไปใช้ชีวิตในสังคมจริงๆ
โฆษณำก็จะสะท้อนตัวตนของสถำบันออกมำเอง
“ผมเชื่อว่ำจริงๆ แล้ว ไม่ว่ำจะยังไงก็ตำม เด็กน่ำจะ
ชอบอะไรที่มันตื่นเต้นสนุกๆ ตลกๆ มำกกว่ำ คือถ้ำถำม
ผมนะ ผมเชื่ออย่ำงนั้น โจทย์ของผมก็คือว่ำ มันต้องเดิน
ทำงซีเอสอำร์ ดูเสร็จต้องอุ่นๆ ยิ้มๆ อย่ำงไทยประกันชีวิต
ไม่ตลกสักเรื่อง แต่ท�ำไมคนชอบกัน จนสุดท้ำย วันหนึ่ง
เอำมือปิดโลโก้ทอ่ นสุดท้ำย แล้วถ้ำคนยังรูว้ ำ่ นีค่ อื โฆษณำ
แบบของม.รังสิต ผมคิดว่ำอย่ำงนี้คือประสบผลส�ำเร็จ”
อันที่จริงก่อนหน้ำที่มหำวิทยำลัยจะปรับแนวทำงมำ
เป็นสังคมธรรมำธิปไตย แต่เดิมก็เกี่ยวเนื่องกับสังคมมำ
ตลอด โดยใช้คำ� ว่ำร่วมสร้ำงสรรค์สงิ่ ดีๆ ให้แก่สงั คม ซึง่ จะ
เป็นแนวทำงเดียวกัน มีควำมเกีย่ วข้องกับสังคมตัง้ แต่แรก
อยู่แล้ว จึงไม่แปลกที่มหำวิทยำลัยจะให้ควำมส�ำคัญใน
ระบบกำรเรียนกำรสอนทีม่ ำกด้วย เพรำะไม่วำ่ จะเป็นกำร
เรียนกำรสอนแบบไหน ถ้ำเป็นสิ่งที่สังคมต้องกำร และมี
ส่วนในกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยก็พร้อมช่วยมำเติมเต็ม
กับสังคมเสมอ
“ ดีเอ็นเอของทีน่ ี่ มันมำทำงนี้ ตรงทีว่ ำ่ อะไรทีป่ ระเทศ
มันไม่พอ คืออะไรที่มันเหมือนกับว่ำมันยังไม่พออยู่ ก็ท�ำ
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งไปแคร์วำ่ ก�ำไรหรือขำดทุน เขำเรียกว่ำระบบ
เฉลีย่ ทุกข์เฉลีย่ สุข คือมีทงั้ คณะทีพ่ อจะมีกำ� ไร และคณะ
ที่ขำดทุน แต่จ�ำเป็นต้องท�ำ “
ทุกวันนี้มหำวิทยำลัยรังสิตเดินมำในเส้นทำงของกำร
คืนก�ำไรให้กับสังคม อยู่ร่วมกับสังคม ตอบแทนสังคม
เท่ำที่จะสำมำรถท�ำได้ โดยเฉพำะระบบกำรศึกษำ อย่ำง
อนำคตในกำรเข้ำสูส่ งั คมอำเซียน มหำวิทยำลัยคงไม่หยุด
กำรดูแลสังคมแค่ในประเทศ สังคมอำเซียนก็จะมีควำม
ส�ำคัญมำกขึ้นกับบ้ำนเรำ ในโลกของกำรศึกษำก็จะเปิด
กว้ำงขึ้น ท�ำให้เรำได้มีโอกำสแสดงศักยภำพของสถำบัน
เอง และมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์สังคมที่มำกขึ้นด้วย
“วันหนึ่งผมอำจจะต้องท�ำโฆษณำว่ำ ม.รังสิตก้ำวไป
กับอำเซียนก็ได้ ดีเอ็นเอเรำไม่เปลี่ยนหรอก แต่ว่ำอำจจะ
มีเรือ่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ มำอีกนิดหน่อย ภำยใน 2 ปีนี้ ผมเชือ่ ว่ำผม
จะมีแคมเปญอะไรเกี่ยวกับอำเซียนแน่ๆ” ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรังสิตกล่ำวปิดท้ำย
( เรียบเรียงจาก บทสัมภาษณ อาจารยสมเกียรติ รุง เรือง
วิรยิ ะ ผูอ าํ นวยการฝายประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยรังสิต )
ภรภัทร โนนคู่เขตโขง
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กาวยางที่โดดเดน ของภาควิชาฝรั่งเศส ม.รังสิต
ภาควิ ช าภาษาฝรั่ ง เศสของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดหลักสูตร
เป็ น วิ ช าเอก เมื่ อ ปี พ .ศ. 2546
ดำาเนินกิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยรังสิตจนนับไม่ถ้วน
ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชา
ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรังสิต
ถูกจัดให้อยู่ในระดับแนวหน้าของ
การเรียนการสอนด้านภาษาฝรัง่ เศส
ในระดับต้นๆ ของประเทศ ทั้งที่
นักศึกษาในสาขามีจำานวนน้อยมาก
แทบไม่ถึง 50 คน

อำจำรย์ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม หัวหน้ำภำค
วิชำฝรั่งเศสกล่ำวว่ำ ทำงภำควิชำฝรั่งเศส
ท�ำกิจกรรมเยอะมำก ทั้งที่มีอำจำรย์เพียง
แค่ 5 คน มีนักศึกษำรวมทุกระดับชั้นปีไม่
ถึง 50 คน ถือว่ำน้อยมำกถ้ำเทียบกับเอก
อื่น แต่ก็มีกำรด�ำเนินกิจกรรมอยู่ตลอดทัง้

ปี ทัง้ กำรจัดค่ำยเพือ่ พัฒนำทำงด้ำนภำษำ
นอกสถำนที่ รวมไปถึงกำรพำเด็กไปเรียน
ภำษำฝรัง่ เศสทีป่ ระเทศฝรัง่ เศสปีเว้นปี, กำร
จัดงำนที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกำลต่ำงๆ ของ
ประเทศฝรั่งเศส เป็นกำรเรียนรู้ผ่ำนจำก
กิจกรรมที่ท�ำให้นักศึกษำรู้จักวัฒนธรรม
ฝรั่งเศสได้ดียิ่งขึ้น
อำจำรย์ฐนวิชณ์กล่ำวถึงกิจกรรมกำร
แข่งขันที่สร้ำงชื่อให้กับภำควิชำ คือกำร
ส่งนักศึกษำเข้ำร่วมแข่งขันทำงวิชำกำร
ระดับประเทศ รำยกำรแรกจะเป็นกำร
แข่งขันทักษะกำรใช้ภำษำฝรั่งเศสที่เป็น
งำนใหญ่ระดับประเทศ จัดโดยสมำคมครู
ภำษำฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ ชิงถ้วย
พระรำชทำนจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี
งำนดังกล่ำวจะจัดในเดือนพฤศจิกำยน
ของทุกปี ทีม่ หำวิทยำลัยเซนต์จอห์น ซึง่ ใน

รางวัลของภาคฝรั่งเศส

เปดซุมอาหารตึกนิเทศฯ
เตรียมดันแผนเพิ่มหอพัก

เผยโครงการใหม่ม.รังสิต ผุดซุม้ อาหารระหว่างอาคารนิเทศฯ-ทันตฯ พร้อม
เตรียมแผนก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ รองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
รศ.ดร.ธรรมศั ก ดิ์ รุ จิ ร ะยรรยง
ผูอ้ ำ� นวยกำรฝ่ำยอำคำรและสิง่ แวดล้อม
กล่ำวถึงแผนกำรสร้ำงซุ้มอำหำรว่ำ เพื่อ
บริกำรนักศึกษำที่เร่งรีบเท่ำนั้น ส�ำหรับ
นักศึกษำที่พอมีเวลำ ขอให้ไปใช้บริกำร
โรงอำหำรของตึกหอพักจะสะดวกกว่ำ
ซึ่งทำงมหำวิทยำลัยได้ด�ำเนินกำรขยำย
เพิ่มที่นั่งโรงอำหำรดังกล่ำวอีก 200 กว่ำ
ที่นั่งแล้ว
“ซุม้ อำหำรทีจ่ ะสร้ำงเป็นลักษณะซุม้
ใหญ่ๆ มีร้ำนประมำณ 3-4 ร้ำน บริกำร
อำหำรในรูปแบบอำหำรแช่แข็ง หรือ
อำหำรเวฟที่ไม่ได้ปรุง คำดว่ำจะมีร้ำน
กำแฟอยูด่ ว้ ย มีลกั ษณะคล้ำยกันกับร้ำน
เอสแอนด์พีที่หน้ำตึกนำนำชำติ จะเริ่ม

สร้ำงภำยหลังถนนรอบตึกนิเทศศำสตร์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว” รศ.ดร.ธรรมศักดิก์ ล่ำว
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์กล่ำวถึงโครงกำร
ที่มหำวิทยำลัยจะด�ำเนินในตอนนี้ว่ำ มี
ส่วนของสุริยเทพที่สร้ำงขึ้นเพื่อให้เป็น
สัญลักษณ์อกี แห่งหนึง่ ของมหำวิทยำลัย
โดยทำงคณะศิลปะและกำรออกแบบเป็น
ผู้ด�ำเนินกำรออกแบบ
“ยังมีกำรศึกษำโครงกำรอีกหลำย
ส่วนที่ยังไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัด เช่น หอพัก
นักศึกษำบริเวณเนินดินด้ำนหลังเข้ำไป
ด้ำนใน จะสร้ำงลักษณะของอำคำรกลุ่ม
หลำยยูนิต สำมำรถรองรับเด็กเพิ่มได้อีก
จ�ำนวนมำกขึน้ ซึง่ ตอนนีก้ ก็ ำ� ลังศึกษำอยู่
เช่นกัน” รศ.ดร.ธรรมศักดิ์กล่ำว

ปี 2553 ที่ผ่ำนมำมหำวิทยำลัยรังสิตส่ง
นักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับอุดมศึกษำ
ทั้งหมด 8 รำยกำร อำทิ กำรแข่งขันตอบ
ปัญหำควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ฝรัง่ เศส-ไทย, กำรแข่งขันบรรยำยภำพเป็น
ภำษำฝรัง่ เศส, กำรแข่งขันร่ำยบทกวีนพิ นธ์
เป็นต้น ซึง่ มหำวิทยำลัยรังสิต ได้รบั รำงวัล
มำทัง้ หมด 6 รำยกำร โดยสร้ำงชือ่ เสียงให้
กับมหำวิทยำลัยมำก
“รำยกำรที่สอง “Francophonie”
(ฟรอง-โก-โฟ-นี) เป็นวันประชำคมผู้พูด
ภำษำฝรั่งเศส เป็นรำยกำรใหญ่ระดับ
ประเทศอีกงำนหนึ่ง จัดโดยประชำคมผู้
พูดภำษำฝรั่งเศสกรุงเทพ จัดขึ้นประมำณ
ต้นเดือนมกรำคมของทุกปี ซึ่งปีที่ผ่ำนมำ
เรำเข้ำร่วมทั้งหมด 6 รำยกำร ได้รำงวัล
มำ 2 รำยกำร นอกจำกกิจกรรมระดับ
ประเทศทั้งสองกิจกรรมแล้ว เรำก็ส่งเด็ก
เข้ำไปร่วมกิจกรรมกับมหำวิทยำลัยต่ำงๆ
แล้วก็ได้รำงวัลกลับมำตลอด สรุปรวมแล้ว
ตัง้ แต่เปิดภำควิชำเรำมีรำงวัลมำกกว่ำ 50
รำงวัล” อำจำรย์ฐนวิชณ์กล่ำว
ในส่วนของกำรเลือกเด็กเข้ำแข่งขัน
อำจำรย์ฐนวิชณ์กล่ำวว่ำ หลักกำรและหลัก
เกณฑ์ในกำรคัดเลือกเด็กเข้ำร่วมจะไม่
จ�ำกัดเฉพำะเด็กที่เก่งเท่ำนั้น ในภำควิชำ
จะตกลงร่วมกันทุกคน เพรำะต้องกำรให้
นักศึกษำในภำคได้แสดงควำมสำมำรถได้
ตรงตำมควำมต้องกำรของตัวเอง
อำจำรย์ฐนวิชณ์กล่ำวอีกว่ำ ในช่วงนี้
ทำงภำคก็เริ่มเตรียมคัดนักศึกษำที่จะไป
แข่งควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในเดือน
พฤศจิกำยน ซึ่งเหลือเวลำอีกประมำณ 2
เดือน ซึ่งเริ่มมองไว้บ้ำงแล้ว แต่ท้ำยที่สุด
ก็ขนึ้ อยูก่ บั ควำมสมัครใจของตัวนักศึกษำ
เองเป็นส�ำคัญ
“เมือ่ ปีทแี่ ล้วทำงภำคเรำไปเซ็นสัญญำ
กับมหำวิทยำลัยของทำงเวียดนำมเอำไว้
เป็นมหำวิทยำลัยภำควิชำฝรั่งเศส คณะ
ศึกษำศำสตร์ เรำก็คำดว่ำอำจจะได้มีกำร
จัดค่ำยร่วมกัน ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เด็กเขำ
ก็จะไปได้ไกลกว่ำนี้”
อำจำรย์ฐนวิชณ์กล่ำวในตอนท้ำยว่ำ

อาจารยฐนวิชณ ไกรเพิ่ม

ควำมสนใจภำษำฝรั่งเศสปัจจุบันลดน้อย
ลงมำก ในระดับอุดมศึกษำมีกำรเรียนกำร
สอนไม่เกิน 10 แห่งทั่วประเทศ เนื่องจำก
มีภำษำอื่นๆ ทั้งจีน เกำหลี ญี่ปุ่นที่ดึงดูด
ใจนักศึกษำได้มำกกว่ำ แต่ลองคิดในแง่
ของกำรท�ำงำนแล้ว แม้คนเรียนภำษำ
ฝรั่งเศสน้อยลง แต่ว่ำยังมีบริษัทฝรั่งเศส
อยู่ในประเทศไทยอีกเป็นจ�ำนวนมำก เรำ
ยังมีสิทธิได้งำนมำกกว่ำ อำจพูดได้ว่ำเรำ
สำมำรถเลือกงำนไม่ใช่ให้งำนมำเลือกเรำ
นำงสำววรรณพร จันทรวงศ์ไพศำล
นักศึกษำคณะศิลปศำสตร์ ภำควิชำภำษำ
ฝรั่งเศส มหำวิทยำลัยรังสิตกล่ำวว่ำ กำร
ท�ำงำนของภำควิชำภำษำฝรัง่ เศสเป็นกำร
ท�ำงำนร่วมกันทัง้ ครูและนักศึกษำอย่ำงเป็น
กันเอง แม้ในภำคจะมีนักศึกษำน้อยแต่ก็
สำมำรถท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ออกมำได้ดี
“ในกำรแข่งขันทำงวิชำกำรครั้งหน้ำ
(ปี 2554) จัดขึน้ ทีม่ หำวิทยำลัยเซนต์จอห์น
ตนได้มีกำรเตรียมตัวที่จะเข้ำร่วมกำร
แข่งขันท�ำบอร์ดและแข่งพูดบทสนทนำ
ตำมหัวข้อทีก่ ำ� หนดให้ ส�ำหรับกำรคัดเลือก
นักศึกษำลงแข่งขันตำมควำมสมัครใจ
นั้น ตนเห็นด้วยเป็นอย่ำงยิ่ง ถ้ำเด็กเก่ง
ที่ถูกบังคับให้ไปแข่ง ก็อำจจะท�ำได้ไม่ดี
เท่ำเด็กทีเ่ ต็มใจไป เพรำะควำมเต็มใจจะท�ำ
ให้มีแรงบันดำลใจในกำรแข่งขัน”
ในส่วนของภำษำฝรัง่ เศสมหำวิทยำลัย
รังสิต นำงสำววรรณพรได้ให้ควำมเห็น
ว่ ำ ควำมสำมำรถด้ ำ นภำษำของเด็ ก
มหำวิทยำลัยรังสิตสำมำรถสูก้ บั มหำวิทยำลัย
อื่นๆ รวมถึงมหำวิทยำลัย
ของรัฐได้ และในแง่ของ
กำรเรียนกำรสอนส�ำหรับ
ตนแล้ว คิดว่ำดีกว่ำด้วยซ�้ำ
ที่รังสิตจะเน้นได้ใช้จริง ได้
พูดจริง กับชำวฝรั่งเศสจริง
แม้ไม่ได้เน้นในภำคทฤษฏี
มำกนัก แต่คิดว่ำกำรเน้น
ด้ำนปฏิบัติเช่นนี้ดีกว่ำที่อื่น
แน่นอน

ภาพกิจกรรม “Vive Le Francais” (วีฟ เลอ ฟรองเซ)
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สัมผัสความสุข กับพรรณไมงาม
ที่สวนหลวง ร. 9

อีกไม่นาน เราก็จะพ้นจากฤดูฝน เพือ่
เข้าสู่ฤดูหนาว ความหนาวเย็นจะ
ช่วยปลุกให้พรรณไม้ตา่ งแข่งขันกันชู
ช่อออกดอกอวดสายตา ผมจึงอยาก
ชักชวนพวกเราไปเทีย่ วสวนดอกไม้
ที่กรุงเทพนี่เอง
สวนหลวง ร.9 ตัง้ อยูแ่ ถวเขตประเวศ
นี่เอง ก่อนจะแนะน�ำกำรเดินทำงขอท้ำว
ควำมสักนิด ถึงที่มำที่ไปของสวนดอกไม้
แห่งนี้ สวนหลวง ร.9 เกิดจำกแนวควำมคิด
ของกลุม่ บุคคล และส่วนรำชกำรฝ่ำยต่ำงๆ
ช่วยกันบริจำคทุนทรัพย์คนละเล็กคนละ
น้อย เพื่อน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำย
เนื่องในศุภมงคลสมัย ที่พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษำ
ครบ 5 รอบ ในวันที่ 5 ธันวำคม พุทธศักรำช
2530
มีวตั ถุประสงค์ ให้ เป็นสถำนทีส่ ง่ เสริม
วิชำกำรทำงด้ำนพฤกษศำสตร์ มีกำรปลูก
รวบรวมพรรณไม้ตำ่ งๆ เพือ่ กำรศึกษำ เป็น
สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งปลูกฝัง
ทัศนคติกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม โดยพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวได้เสด็จพระรำชด�ำเนิน

เปิดสวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ ๑ ธันวำคม
พุทธศักรำช 2530
กำรเดินทำงเรำใช้รถตูส้ ำธำรณะ เส้นทำง
จำกฟิวเจอร์พำร์ครังสิต – สวนจตุจกั ร แล้ว
ต่อ รถไฟฟ้ำ BTS จำกสถำนีหมอชิต ไปลงที่
สถำนีรถไฟฟ้ำอุดมสุข และต่อมอเตอร์ไซค์
ไปอีกไม่ไกลใช้เวลำทั้งหมด ชั่วโมง กว่ำๆ
วันนี้เรำเดินทำงมำเพื่อเขียนสำรคดี
ท่องเทีย่ วครัง้ นี้ เป็นช่วงฤดูฝน จึงได้พบกับ
อำกำศที่แปรปรวน ทั้งฝน แดด เปียกปอน
กันทัว่ หน้ำ หลังจำกช�ำระค่ำบัตรผ่ำนประตู
คนละ 10 บำท เมื่อเห็นสถำนที่แรกที่มอง
เข้ำไปแล้วก็หำยเหนื่อยไปเลยบอกเลย
ว่ำคุ้มสุดๆ กับควำมยิ่งใหญ่ของบริเวณ
รอบๆรวมไปถึงสระน�้ำขนำดใหญ่ กับ
ควำมสวยงำมของหอรัชมงคลขนำดใหญ่
ล้อมรอบด้วยกระจก เพือ่ แสดงของใช้สว่ น
พระองค์ทพี่ ระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั โปรด
เกล้ำฯ พระรำชทำน อำทิ เรือใบซูเปอร์มด
แซกโซโฟน แผนที่เก่ำ เป็นห้องที่ใช้ในกำร
จัดงำนกิจกรรมต่ำงๆ
เริ่มจำกฝั่งขวำ เดินไปตำมถนน เรำก็
จะพบกับสวนนำนำชำติเช่น สวนอังกฤษ
ทีจ่ ำ� ลองสถำนทีแ่ ละดอกไม้ประดับทีห่ ลำก

หลำยอยู่ทั่วบริเวณสวน บวกกับอำกำศ
ที่เย็นฉ�่ำจำกฝนตกท�ำให้เรำเหมือนอยู่ใน
ประเทศอังกฤษเลยทีเดียว
ถัดมำก็แปลกตำกับสวนของญี่ปุ่น ที่มี
กำรแต่งต้นไม้ให้เหมือนรูปทรงของเห็ด และ
กำร์ตูน และที่อยู่ติดกันก็เป็นอำคำรแสดง
พันธุไ์ ม้ในร่มทีแ่ ปลกตำไปอีกแนวเหมือนกัน
เหมือนตัวผมหลุดไปอยูใ่ นโลกของทำร์ซำน
ที่ก�ำลังมองหำเจนคู่ชีวิตอยู่พอดี
เดินไปอีกนิดก็ต้องผิดหวังเล็กหน่อย
กับอำคำรพันธุ์ไม้ทะเลทรำยที่อยู่ระหว่ำง
กำรปรับปรุง แต่ก็ยังดี ได้เห็นตัวอำคำรที่
สร้ำงคล้ำยต้นกระบองเพชรยังได้เก็บรูป
มำฝำก ถัดไปอีกก็จะได้พบกับผู้คนที่มำ
ท่องเทีย่ วถ่ำยรูปอยูบ่ ริเวณสวนน�ำ้ มีไม้นำ�้
และดอกบัวหลำยชนิดที่ไม่เคยเห็นและ
ตระพังแก้วน�้ำเป็นจ�ำนวนมำก
ผมเลยถือโอกำสซือ้ อำหำรให้ปลำ แต่ไม่
กล้ำไปพำยเรือกลัวตกน�ำ้ เห็นหนุม่ สำวพำ
กันปัน่ จักรยำนน�ำ้ เป็นคูๆ่ อิจฉำจริงๆ ใกล้กนั
จะเป็นสวนรมณียแ์ ละสวนจีน ทีม่ ลี กั ษณะ

จุดเด่นอยู่ที่ รูปทรง ของตัวอำคำรแปลก
ตำแบบเก๋งจีน ผมก็เลยถือโอกำสแวะ
พักเหนื่อย และอ�ำลำกลับมหำวิทยำลัย
ก่อนตะวันจะลับขอบฟ้ำ
สวนหลวง ร. 9 จะจัดกิจกรรมพรรณ
ไม้งำมอร่ำมตำ ทุกปี ระหว่ำง 1-12
ธันวำคม โดยในปีนี้ อันเป็นปีมหำมงคล ที่
พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู ่ หั ว จะมี
พระชนมำยุครบ 84 พรรษำ น่ำจะมี
กิจกรรมพิเศษมำกมำย รวมทัง้ กำรเดิน-วิง่
เฉลิมพระเกียรติ ใครสนใจ ดอกไม้สวยๆ
บรรยำกำศหนำวเย็น อำจไม่ต้องไปไกล
ถึงภำคเหนือ เพรำะอยู่ในกรุงเทพนี่เอง
จูงมือคนรู้ใจ คลอเคลียกับสีสันของ
ดอกไม้หลำกชนิด รับไออุน่ ของกันและกัน
แค่นี้ เพือ่ นๆก็นำ่ จะสะกดค�ำว่ำ “ควำมสุข”
ได้แล้ว

ยุรนันท์ อินสอน

ชมละครกลางนํ้า ที่ตลาดคลองสระบัว
ตลาดนำา้ คลองสระบัว ปัจจุบนั เป็น
ตลาดนำา้ หนึง่ เดียวทีม่ ลี ะครพืน้ บ้าน
กลางนำ้า ตั้งอยู่ใกล้บริเวณเมือง
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ภายในตลาดนำา้ มีสระบัวกว้างขวาง
มองแล้วรูส้ กึ ร่มรืน่ ให้ความแตกต่าง
จากตลาดนำา้ ทัว่ ไป บริเวณกลางสระ
มีเวทีกลางแจ้งสำาหรับแสดงนิทาน
พืน้ บ้านตัง้ อยู่ โดยเปิดให้เข้าชมวัน
ละหลายรอบ

ควำมเขียวขจีของท้องทุ่งนำ บอกถึง
ควำมเป็นเมืองอูข่ ำ้ วอูน่ ำ�้ ของไทย และสิง่
ที่เรียกรอยยิ้มได้มำกที่สุด คงหนีไม่พ้น
เจ้ำทุยหน้ำตำดีที่ลงไปนอนปลักอยู่ใน
บ่อโคลนเย็นฉ�่ำอย่ำงสบำยอำรมณ์ เพิง
หลังคำมุงแฝกปลูกเรียงรำยติดต่อกันเป็น
แถวยำวรอบๆ บริเวณสระ มีพอ่ ค้ำแม่คำ้
แต่งชุดไทยขำยอำหำรสำรพัดชนิด เช่น ย�ำ
ดอกบัว ส้มต�ำทอด ขนมจีนต้มย�ำ เส้นหมี่
หมูย่ำง ลำบรังนก ดอกไม้ทอด หมูโสร่ง
และทีข่ ำดไม่ได้เลยคือก๋วยเตีย๋ วเรืออยุธยำ

เน้นกำรใช้วสั ดุธรรมชำติอย่ำงใบตองเป็น
ภำชนะ ซึง่ อำหำรบำงชนิดอำจมีรำคำแพง
ไปสักหน่อยหำกเทียบกับปริมำณ
ส�ำหรับผู้สนใจเข้ำชมละครพื้นบ้ำน
กลำงน�้ำ ค่ำเข้ำชมมีสองรำคำคือ แบบ
ชมกำรแสดงพร้อมเครือ่ งดืม่ สมุนไพรหนึง่
แก้ว รำคำ 50 บำท และแบบชมกำรแสดง
พร้อมอำหำรบุฟเฟ่ต์ รำคำ 199 บำท ซึ่ง
กำรแสดงบนเวทีกลำงน�้ำ เรื่องที่แสดง
และกำรขับเสภำด้วยลีลำชั้นครูนั้น ล้วน
แต่งขึน้ ส�ำหรับทีน่ ที่ เี่ ดียว พร้อมวงปีพ่ ำทย์
ที่เล่นกันสดๆ ตัวละครก็ล่องมำบนเรือ ดู
รำวกับว่ำนักแสดงเคลือ่ นไหวอยูบ่ นผิวน�ำ้
ในแต่ละวัน กำรแสดงละครจะไม่ซ�้ำ
กัน เช่น เรือ่ งลิลติ พระลอ ตอนพระลอตำม
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เที่ยวเมืองแกะ แวะบานหอมเทียน

ผมกำาลังชักชวนผู้อ่านไปเที่ยว
จังหวัดราชบุรี ใกล้กรุงเทพฯ นี่เอง
ครับ เพียงประมาณ 160 กิโลเมตร
ก็ถึงที่หมาย อำาเภอสวนผึ้ง โดยการ
ขับรถมาตามทางหลวงหมายเลข
3208 ซึ่งแยกมาจากทางหลวง 35
พระราม 2 – ธนบุรี – ปากท่อครับ
แต่สำาหรับคนที่ไม่สะดวก จะขับ
รถไปทางเพชรเกษมก็ได้ครับ ถึง
ที่หมายเหมือนกัน

เรำมำถึงที่หมำยก็เที่ยงพอดี กำรเดิน
ทำงครั้งนี้บำงช่วงก็ทุลักทุเล เนื่องจำก
ก�ำลังก่อสร้ำงขยำยถนน ท�ำให้มีฝุ่นบวก
กับอำกำศค่อนข้ำงร้อนพอสมควร
สถำนที่แรกที่ผมจะพำไปชมก็คือ
เดอะซีนเนอรี่ รีสอร์ท แอนด์ฟำร์ม (The
Scenery Resort & Farm) เคยมีหนังมำ

ไก่, พระสุธน – มโนรำห์ ตอนพรำนบุญจับ
นำงมโนรำห์, ไกรทองพิชิตชำละวัน, พระ
อภัยมณี ตอนหนีนำงผีเสือ้ สมุทร ฯลฯ รอบ
แรกที่แสดงจะเปิดกำรแสดงตั้งแต่ 11.00
น. รอบที่ 2 เวลำ 12.00 น. รอบที่ 3 เวลำ
14.00 น. รอบที่ 4 เวลำ 15.30 น. และรอบ
สุดท้ำยของวัน เวลำ 17.00 น. วัยรุ่นอย่ำง
พวกเรำคงแอบคิดว่ำละครเหล่ำนี้เชยเกิน
ไปหรือเปล่ำ ขอบอกเลยว่ำไม่เชยแน่นอน
อีกทัง้ ยังสนุกมำก เพรำะนักแสดงจะขนมุก
ฮำๆ มำแซวนักท่องเทีย่ วอย่ำงเรำๆ จนอด
อมยิ้มไม่ได้ตลอดทั้งเรื่อง นับว่ำคุ้มค่ำกับ
รำคำค่ำเข้ำชม
ปัจจุบนั นักท่องเทีย่ วอำจลดลงไปบ้ำง
แต่ยงั คงมีกำรแสดงละครพืน้ บ้ำนเพือ่ สืบสำน
วัฒนธรรมไทยกันเป็นประจ�ำ จึงอยำกจะ
เชิญชวนให้ผอู้ ำ่ นลองมำชมกำรแสดงละคร
พร้อมทั้งสัมผัสอำกำศสดชื่น ยืนมองปลำ

ถ่ำยท�ำที่สถำนที่นี้ บรรยำกำศคล้ำยกับ
ประเทศออสเตรเลีย เป็นสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ ว
เพื่อกำรพักผ่อน โดยเน้นควำมสงบ สบำย
และใกล้ชดิ ธรรมชำติ ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอสวนผึง้
จังหวัดรำชบุรี
เดอะซีนเนอรี่รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทเล็กๆ
ซ่อนตัวอยู่อย่ำงสงบท่ำมกลำงภูเขำ ทุ่ง
หญ้ำ ฝูงแกะและล�ำธำรใส จุดเด่นของที่นี่
คือ ฝูงแกะทีค่ อยต้อนรับนักท่องเทีย่ วทีม่ ำ
เยือน ซึง่ กำรจัดสวนและต้นไม้กน็ ำ่ รัก เก้ำอี้
กับสนำมหญ้ำสีเขียว คงเป็นสัญลักษณ์อกี
อย่ำงหนึ่งของรีสอร์ท ที่ใครไปใครมำต้อง
มำถ่ำยภำพที่นี่
ตำมที่กล่ำวมำแล้ว จุดเด่นของที่นี่ก็
คือ แกะ เขำจึงเก็บบัตรค่ำเข้ำชมแกะ 20
บำทต่อท่ำน พร้อมหญ้ำเพือ่ ให้อำหำรแกะ
อีก 1 ก�ำมือ ซึ่งแค่นี้ก็ท�ำให้ผมและเพื่อน
ซึมซับบรรยำกำศต่ำงประเทศ เพรำะเรำ
ในคลองสระบัว ท่ำมกลำงควำมร่มรืน่ ของ
ต้นไม้ล้อมรอบ ซึ่งนับว่ำเป็นสถำนที่ท่อง
เทีย่ วไม่ไกลจำกกรุงเทพฯ สำมำรถไปตอน
เช้ำและหอบควำมสุขใจกลับไปตอนเย็น
ตลำดเปิดเฉพำะวันเสำร์ และอำทิตย์
สำมำรถเดินทำงโดยรถตู้โดยสำรสำย
อยุธยำทีอ่ นุสำวรียช์ ยั สมรภูมิ และทีท่ ำ่ รถ
ตูโ้ ดยสำรตรงข้ำมห้ำงสรรพสินค้ำฟิวเจอร์
ปำร์ครังสิต ค่ำรถรำคำ 40 บำท นั่งรถมำ
ลงสุดสำย จำกนั้นต่อรถมอเตอร์ไซค์หรือ
รถตุ๊กตุ๊กมำลงที่ตลำดน�้ำ
ส่วนผูท้ ตี่ อ้ งกำรขับรถยนต์มำเองจำก
กรุงเทพฯ ใช้ถนนพหลโยธินผ่ำนประตูน�้ำ
พระอินทร์ แล้วแยกเข้ำทำงหลวงหมำยเลข
32 เลี้ยวซ้ำยไปตำมทำงหลวงหมำยเลข
309 เข้ำสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เมื่อ
มำถึงเกำะเมือง วิง่ รอบคูเมืองไปตำมถนน
อู่ทอง ตัดข้ำมคูเมืองตำมเส้นที่จะไปบ้ำน
คลองสระบัว ผ่ำนวัดศรีโพธิ์ ขับตรงไปเรือ่ ยๆ
จะถึงตลำดน�ำ้ คลองสระบัว สำมำรถเข้ำไป
จอดรถหน้ำตลำดได้เลย
สุวิมล ภูมิค�ำ

มีโอกำสสัมผัสสัตว์ที่ไม่ได้เห็นบ่อยๆ และ
มีมุมสวยๆ ให้ถ่ำยรูปมำกมำย
หิวแล้ว เรำเข้ำไปหำข้ำวกินกัน ในสถำน
ที่นี้มีร้ำนอำหำรบริกำรให้เรำเลือกกินกัน
หลำยเมนู ซึ่งเมนูแนะน�ำนั้นคือ สปำเก็ต
ตี้เบคอนรำดซอสเห็ด ซึ่งอำจจะคิดว่ำมัน
ธรรมดำ แต่จริงๆแล้วทำงร้ำนจัดอำหำรได้
น่ำกินมำกมำย และยังมีอกี หลำยอย่ำง เช่น
กุ้งพันเบคอน ,ข้ำวผัดทะเล ซึ่งแต่ละอย่ำง
นัน้ ผมรับรองได้เลยครับว่ำควำมอร่อยคุม้
กับรำคำ
ขำกลับ ขับรถตำมทำงมำเรือ่ ยๆ จะพบ
กับร้ำนที่สวยงำมเตะตำ ตั้งอยู่ด้ำนซ้ำย
มือ นั่นคือ “บ้ำนหอมเทียน” ซึ่งเป็นบ้ำน
ออกแบบได้สวยงำม และภำยในบ้ำนนั้น
จะมีเทียนรูปลำยต่ำงๆ อยู่มำกมำย
บ้านหอมเทียน เป็นแหล่งท่องเทีย่ วอีก
แห่งของอ�ำเภอสวนผึง้ ตัง้ อยูห่ ลักกิโลเมตร
ที่ 33 บ้ำนหอมเทียน เป็นทัง้ ร้ำนอำหำรและ
ที่พัก แต่ที่น่ำสนใจเป็นพิเศษคือ ที่นี่ขำย
เทียนหอมหลำกสีหลำยแบบ เป็นสินค้ำ
แฮนด์เมด มีโรงงำนขนำดย่อมๆ อยู่ด้ำน
หลัง มีแบบและสีสันหลำกหลำยต่ำงจำก
ที่อื่นก็เพรำะว่ำออกแบบเอง ท�ำเอง ไม่
ได้เลียนแบบใคร จุดเด่นของเทียนที่นี่อยู่
ที่ลวดลำยฝังในเนื้อเทียนที่ไม่ได้เกิดจำก
กำรวำดสี หรือกำรใช้กระดำษติดลงไป
หลังจำกเดินเลือกเทียนรอบๆ บ้ำน ผม
ยอมควักเงินหลำยร้อยบำทเพือ่ ซือ้ เทียนวัน
เกิด ,ไม้ขดี ไฟ ,และเทียนรูปหัวใจ ผมถูกใจ
หลำยสิ่งหลำยอย่ำง ในตอนแรกอยำกจะ

ซือ้ ของแทบทุกชิน้ เนือ่ งจำกผมไม่เคยเจอ
อะไรทีส่ วยมำก เทียนทีเ่ ป็นลวดลำยต่ำงๆ
ทีเ่ รำไม่เคยเห็นตำมท้องตลำด ท�ำให้ตอ้ ง
ถ่ำยรูปเก็บมำเป็นที่ระลึกครับ
ทีบ่ ำ้ นหอมเทียม คนทีม่ ำเยือนนอกจำก
จะได้เลือกซือ้ เทียนคุณภำพระดับพรีเมีย่ ม
ไปเป็นของฝำกแล้ว ยังจะได้รบั ควำมอิม่ ใจ
ในบรรยำกำศที่แวดล้อมด้วยธรรมชำติ
และศิลปะ พร้อมรูปถ่ำยสวยๆ กลับบ้ำน
ซึง่ ตกแต่งได้นำ่ ประทับใจ และด้วยควำม
โรแมนติกจำกเทียนเหล่ำนี้ ท�ำให้สวนผึ้ง
มีชื่อเสียง กลำยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นัก
เดินทำงยกย่องให้เป็นเมืองผักผ่อนสุด
โรแมนติกไปแล้ว ซึ่งผมก็เริ่มจะติดใจกับ
บรรยำกำศภำยในบ้ำนหอมเทียนแล้วล่ะ
สิครับ ท�ำให้ผมเก็บภำพมำฝำกเพื่อนๆ
มำกมำย
เวลำที่มีควำมสุขมันช่ำงผ่ำนไปเร็ว
เหลือเกินครับ ผมดูเวลำอีกทีเป็นเวลำ
16.30 น. ท�ำให้เรำต้องเดินทำงออกจำก
อ.สวนผึง้ เพือ่ ทีจ่ ะกลับบ้ำน ขำกลับผมใช้
เส้นทำงหลวงหมำยเลข 3208 ขึน้ ทำงด่วน
กลับครับ
แม้ช่วงที่ไปอำกำศจะร้อนมำก แต่ถ้ำ
หำกแลกกับควำมรูส้ กึ และควำมทรงจ�ำทีด่ ี
มันก็คมุ้ กับวันเวลำและควำมเหนือ่ ยยำก
ที่เสียไป ผมก็ขอฝำกเพื่อนๆ ว่ำจังหวัด
รำชบุรีใกล้กรุงเทพนิดเดียว และมีอะไร
หลำยๆ อย่ำงที่เรำอำจยังไม่เคยเห็น
ถ้ำหำกอยำกรู้สึกดีๆ อย่ำงพวกเรำ อย่ำ
รอช้ำครับ ควำมสุขอยู่ใกล้แค่นี้เอง

ปิยะพล เหมันต์
นวพงษ์พันธุ์ เริงทรัพย์

หน้า 12 หนังสือพิมพ์รังสิต

ปีที่ 18 ฉบับที่ 62 ประจำาวันที่ 22 กันยายน-6 ตุลาคม 2554

[ สตรี ]

‘ช็อกโกแลตซีสต’ ภัยเงียบสําหรับผูหญิงที่ปวดรอบเดือน
เมือ่ มีรอบเดือน ผูห้ ญิงมักจะมีอาการปวดท้องน้อยเสมอ ซึง่ ผูห้ ญิงหลายท่านอาจมองว่าเป็นอาการ ว่ำ ซีสต์ก็คือถุงน�้ำ ช็อกโกแลตซีสต์ก็คือ ถุงน�้ำที่ข้ำงใน
ปกติสำาหรับผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยมีประจำาเดือน อย่างไรก็ตาม หากปล่อยให้อาการรุนแรง เรื้อรัง แทนที่จะเป็นน�้ำใสๆ มันเปลี่ยนเป็นสีช็อกโกแลต ที่เป็น
สีช็อกโกแลตเพรำะว่ำมันเป็นเลือดเก่ำปนออกมำ
อาการนั้นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยถึงโรคภัยอีกชนิด ที่คุณคาดไม่ถึง
เรำได้มีโอกำสคุยกับ คุณธีรพร พูลสวัสดิ์ ซึ่งป่วย
เป็นโรคช็อกโกแลตซีสต์ เป็นเวลำนำนถึง 12 ปี โดยที่
เธอไม่เคยรู้ตัวมำก่อนว่ำอำกำรปวดท้องรอบเดือนของ
เธอนั้นผิดปกติ และมำกขึ้นเป็นทวีคูณ จนบ่อยครั้งเธอ
ไม่สำมำรถท�ำงำนต่อได้ แต่ถึงเธอจะปวดมำกขนำดนั้น
เธอก็ยังไม่ไปพบแพทย์ จนกระทั่งวันหนึ่ง หลังจำก
แต่งงำนกันมำกว่ำ 4 ปี เธอและสำมีเกิดอยำกมีบุตรขึ้น
มำ เธอจึงตัดสินใจปรึกษำหมอ และนัน่ เองคือ จุดเริม่ ต้น
ที่ท�ำให้เธอได้รู้จักโรคช็อกโกแลตซีสต์
“แพทย์จึงให้ตรวจเลือด เพื่อหำพำหะธำลัสซีเมีย ซึ่ง
แพทย์ตรวจพบว่ำเป็นพำหะธำลัสซีเมียทั้งคู่”
คุณธีรพร เล่ำต่อไปว่ำ แพทย์จึงกล่ำวเตือนว่ำมัน
จะเป็นอันตรำยต่อบุตร แต่เธอและสำมียังคงยืนยันกับ
แพทย์ว่ำอย่ำงไรก็จะมีบุตรให้ได้ ผ่ำนไปกว่ำ 1 ปีเธอ
ก็ยังไม่มีอำกำรแพ้ท้อง แต่อำกำรปวดท้องน้อยเวลำมี
รอบเดือนกลับทวีคูณมำกขึ้น พร้อมกับกำรมีรอบเดือน
ในแต่ละเดือนก็มีเวลำนำนมำกกว่ำปกติ คือจำกปกติ 5

วัน ก็กลำยเป็น 10-15 วัน จึงท�ำให้เธอตัดสินใจเข้ำไปพบ
แพทย์อีกครั้งเพื่อพูดคุยถึงรอบเดือนที่ผิดปกติ
แพทย์จึงให้เธอไปท�ำกำรอัลตร้ำซำวด์ดูว่ำภำยใน
รังไข่และมดลูกของเธอมีอะไรผิดปกติไหม ซึ่งก็เป็นตำม
ที่แพทย์สงสัย เธอมีถุงเลือดในรังไข่ ขนำดของถุงเลือดมี
ขนำดประมำณ 7 เซนติเมตร หรือประมำณก�ำปั้นมือเรำ
เกิดขึ้นทั้งปีกมดลูกซ้ำยและขวำ และด้วยขนำดที่ใหญ่
เท่ำก�ำปั้นนั่นเอง จึงท�ำให้มันมีขนำดใหญ่กว่ำมดลูกมำก
จึงขวำงทำงเข้ำของอสุจิ แพทย์ได้สนั นิษฐำนว่ำ น่ำจะเริม่
เป็นมำตั้งแต่เธออำยุ 18 ปี ซึ่งนับถึงปัจจุบันก็กว่ำ 12 ปี
แล้ว
ภำยหลังเข้ำรับกำรผ่ำตัด เธออำกำรดีขนึ้ แต่กย็ งั ต้อง
เข้ำออกโรงพยำบำลอีกหลำยครัง้ เนือ่ งจำกมดลูกอ่อนแอ
และเธอก็อยำกมีลูก
นำยแพทย์ศุภชัย คุณำรัตนพฤกษ์ คณบดีบริหำร
กลุ่มวิทยำลัยแพทยศำสตร์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ
มหำวิทยำลัยรังสิต ให้ควำมรูเ้ กีย่ วกับโรคช็อกโกแลตชีสต์

Do it yourself !

เชือกคาดผมดอกไมสุดฮิต
ไม่วำ่ จะหันไปทำงไหน ก็เห็นสำวเล็กสำวใหญ่คำดผม
ด้วยเชือกติดดอกไม้ ซึ่งรำคำเชือกคำดผมหนึ่งเส้นตำม
ท้องตลำดทั่วไป ตกประมำณ 50 – 200 บำท วันนี้จึงมี
ขั้นตอนท�ำเชือกคำดแสนเก๋แบบง่ำยๆ ที่สำมำรถท�ำไว้ใช้
เอง ส่งมอบเป็นของขวัญ หรือท�ำขำยก็ง่ำย สวยได้แบบ
สบำยกระเปำ ด้วยต้นทุนต่อเส้นเริ่มต้นเพียง 20 บำท
อุปกรณ์มีดังนี้
1. เชือกป่ำน (รำคำเมตรละ 5 บำท)
2. กำวร้อน ด้ำย หรือ ปืนยิงกำว (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)
3. กรรไกร หรือ มีดคัตเตอร์
4. อุปกรณ์ตกแต่งเชือกคำดผม เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ผีเสือ้
ประดิษฐ์ ใบไม้ประดิษฐ์ นกส�ำลี
หมายเหตุ อุปกรณ์ตำ่ งๆ สำมำรถหำซือ้ ได้ตำมร้ำนรับจัด
ดอกไม้ หรือส�ำเพ็ง รำคำดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงละ 30 บำท
บรรจุถงุ ละประมำณ 10 ดอก รำคำใบไม้ประดิษฐ์ ถุงละ 20
บำท บรรจุถุงละประมำณ 30 ใบ นกส�ำลีขำยแยกเป็นตัว
หรือเป็นแพ็ค รำคำตัวละ 10-50 บำท แล้วแต่สแี ละขนำด

รูปอุปกรณ

4. น�ำอุปกรณ์ตกแต่งเชือกคำด 4-6 ชิ้น มำม้วนติดกับตัว
เชือก โดยเริ่มจำกกึ่งกลำงของเชือก และเว้นระยะควำม
ห่ำงพอเหมำะ (อุปกรณ์แต่ละชนิดมำพร้อมกับลวดส�ำหรับ
ม้วนอยู่แล้ว) และควรระวังเวลำม้วน ไม่ให้ปลำยลวดทิ่ม
เข้ำข้ำงในด้ำนที่คำด เพรำะปลำยลวดจะทิ่มศีรษะตอน
คำด และหำกติดนกส�ำลี หรือ ผีเสื้อ ควรใช้กำวทำล็อก
ขั้นตอนการทำาเชือกคาดผม
1. น�ำเชือกป่ำนมำวัดรอบศีรษะ ให้ได้ควำมยำวประมำณ ไว้เพื่อควำมแน่น
หนึ่งรอบศีรษะกับอีกประมำณหนึ่งคืบ (หนึ่งคืบสำมำรถ
เพียง 4 ขั้นตอนง่ำยๆ เรำก็ได้เชือกคำดผมแสนหวำน
วัดจำกควำมห่ำงของนิว้ ชีก้ บั นิว้ โป้งตอนกำงออกจำกกัน)
ทีส่ ำมำรถลงทุนเพือ่ ขำยท�ำก�ำไร หรือมอบให้คนส�ำคัญใน
2. มัดปมที่ปลำยเชือกทั้งสองด้ำน
3. เลือกอุปกรณ์ตกแต่งทัง้ ดอกไม้ประดิษฐ์ ผีเสือ้ ประดิษฐ์ โอกำสพิเศษ
ใบไม้ประดิษฐ์ นกส�ำลี ตำมชอบ หำกเป็นนกส�ำลีควรตัว
ไม่ใหญ่ เพรำะเชือกจะรับน�้ำหนักไม่ไหวตอนคำดที่ศีรษะ
ปีใหม่ ดลไฮ
ท�ำให้ไม่เป็นทรง)

“สำเหตุกม็ หี ลำยสำเหตุ แต่ทฤษฎีทเี่ ชือ่ กันมำกทีส่ ดุ ก็คอื
เลือดไหลย้อน ไหลผิดที่ แทนทีจ่ ะหลุดออกมำทำงมดลูก
แต่ไหลย้อนมำทีร่ งั ไข่เอ็นโดเมทริโอซิส (Endometriosis)
ตรงนี้ก็เป็นสำเหตุที่ท�ำให้ปวดประจ�ำเดือนมำก”
นำยแพทย์ศภุ ชัย ได้แนะน�ำกำรรักษำตนเองเบือ้ งต้น
ของผูห้ ญิงเมือ่ ปวดประจ�ำเดือนว่ำ กำรออกก�ำลังกำยนัน้
ถือเป็นกำรเริม่ รักษำด้วยตนเอง กำรออกก�ำลังกำยมันจะ
สร้ำงฮอร์โมนทีส่ ำมำรถระงับอำกำรปวดได้ อย่ำงบำงคน
ที่น�้ำหนักเกินถ้ำลดน�้ำหนัก หรือคนที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้ำ
ถ้ำหำกงด อำกำรปวดก็จะดีขึ้น ถ้ำไม่ไหวจริงๆ ก็ทำนยำ
แก้ปวด แต่ถำ้ หำกปวดบ่อย ปวดมำก ก็ควรไปพบแพทย์
เพื่อตรวจดูว่ำมันมีโรคร้ำยอะไรหรือเปล่ำ
“โรคที่เกี่ยวกับกำรปวดประจ�ำเดือนก็มีหลำยโรค
อำทิ มดลูกอักเสบ ช่องคลอดอักเสบ แต่หำกเป็นโรค
ช็อคโกแลตซีสต์ เอ็นโดเมทริโอซิสก็ต้องรีบเข้ำรับกำร
รักษำกับแพทย์โดยทันที” นำยแพทยศุภชัยกล่ำวสรุป
จิตติมำ พูลสวัสดิ์

อันตรายจากการกินวิตามินซี
เพื่อทําใหผิวขาว
จำกวิตำมินทีก่ นิ เพือ่ รักษำโรคเลือดออกตำมไรฟันใน
อดีต ถูกโฆษณำชวนเชือ่ ว่ำช่วยป้องกันโรคไข้หวัดได้ หำก
กินวันละ 500 มิลลิกรัม บัดนี้วิตำมินสำรพัดนึกชนิดนี้
มีเสียงร�่ำลือว่ำ สำมำรถช่วยให้ผิวพรรณผ่องใสขำวนวล
ท�ำให้วัยรุ่นนิยมหำซื้อมำกินกัน โดยอำจไม่รู้ว่ำ โทษอัน
เกิดจำกกำรกินวิตำมินเกินขนำดนั้นน่ำกลัวอย่ำงไร
นำยพณรัฐ พิชยั ชำญเลิศ เภสัชกร จำกโรงพยำบำล
ศิริรำช เล่ำให้ฟังว่ำ วิตำมินซี มีหน้ำที่ในกำรช่วยสร้ำง
ภูมิต้ำนทำนแก่ร่ำงกำย มีส่วนในกำรช่วยสร้ำงผิวหนัง
กระดูก ฟันและหลอดเลือด อำกำรที่ปรำกฏเมื่อขำดคือ
แผลหำยช้ำ เลือดออกง่ำย ฟันหลุดร่วงได้ง่ำย วิตำมินซี
พบมำกใน ผลไม้สดและผักสด
“วิตำมินซี ยังมีฤทธิ์ในกำรเป็นสำรแอนตี้ออกซิ
แดนท์ จึงสำมำรถป้องกันกำรท�ำลำยเซลล์จำกอนุมลู อิสระ
ได้เป็นอย่ำงดี และมันช่วยให้ร่ำงกำยสำมำรถรีไซเคิล
สำรต้ำนอนุมูลอิสระตัวอื่นๆ ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุด
จึงควรที่จะรับประทำนวิตำมินซี ร่วมกับสำรต้ำนอนุมูล
อิสระชนิดอื่นๆ เช่น วิตำมินอี แคโรทีน เป็นต้น”
“ร่ำงกำยคนเรำสำมำรถดูดซึม160-200 มิลลิกรัม
แต่คิดว่ำถ้ำทำนเกิน 1,000 มิลลิกรัม ก็จะถูกขับออก
โดยทำงปัสสำวะทั้งหมด เพรำะว่ำเป็นวิตำมินที่ละลำย
ในน�้ำ”
“หำกรับประทำนเกินกว่ำนั้นจะมีอำกำร คลื่นไส้
อำเจียน ท้องเสีย เป็นผืน่ แดงทีใ่ บหน้ำ ปวดหัว อ่อนเพลีย
นอนไม่หลับ นอกจำกนี้ในผู้ที่เป็นโรคบำงชนิดอำจเกิด
เม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลันได้”
นันท์นเรศ กสิวิทย์
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แฟชัน่ ดีไซเนอรรนุ ใหม กับผลงานสูส ากล
“ชุดที่ไมเคยมีในโลก”
ณัฐณิชำ มะโน
พัชรี เทศศิริ

“ความยากคือทําชุดมาใหคนชืน่ ชอบ
ตามแฟชั่น และขายไดจริง เราทํา
ตามใจเราคนเดียวไม ได ตองนึกถึงคน
ซื้อดวย”

นายเอ็ม วุฒินานุกุล

วันนีเ้ รำจะพำผูอ้ ำ่ นไปรูจ้ กั นักออกแบบ

รุน่ ใหม่ ผูท้ ไี่ ด้รบั เลือกจำกมหำวิทยำลัยรังสิต
ให้เป็นตัวแทนในกำรน�ำผลงำนไปประกวด
ที่ประเทศญี่ปุ่น เขำคือ เอ็ม วุฒินำนุกูล
นักศึกษำ คณะศิลปะและกำรออกแบบ
สำขำแฟชั่นดีไซน์ นักศึกษำผู้ที่มีผล
งำนกำรออกแบบเสือ้ ผ้ำดีไซน์เก๋ๆ มำกมำย
ทัง้ ผลงำน ทีท่ ำ� ขึน้ มำจำกแรงบันดำลใจของ
ตัวเอง และตำมควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ
อีกหลำยๆ ชุด ที่เกิดจำกหัวข้อที่อำจำรย์
ก�ำหนดไว้ และให้มำต่อยอดเอำเอง เพื่อ
สร้ำงไอเดียและสร้ำงควำมแตกต่ำงให้เกิด
ขึ้น
เอ็มเล่ำควำมเป็นมำของตนว่ำ “เริ่ม
สนใจกำรตัดเย็บเสื้อผ้ำมำตั้งแต่ประถม
และผมชอบวำดภำพมำตั้งแต่เด็กๆ แล้ว
ครับ ชอบวำดฝำผนังเล่น พอวำดภำพ
ต่ำงๆ ไปเรือ่ ยๆ มันก็ทำ� ให้เกิดไอเดียขึน้ มำ
มำกมำย เมื่อโตขึ้น ผมเลือกที่จะเรียนสำย
อำชีพเกีย่ วกับกำรตัดเย็บโดยเฉพำะ ทัง้ ๆที่
ไม่มเี พือ่ นมัธยมฯ ย้ำยทีเ่ รียนไปเรียนด้ำนนี้
เลย แต่ผมก็เลือกทีจ่ ะเรียนในสิง่ ทีผ่ มชอบ
และวำงแผนไว้แล้วว่ำ ต้องมำเรียนต่อแฟชัน่
ดีไซน์ทมี่ หำวิทยำลัยรังสิตเท่ำนัน้ เพรำะขึน้
ชื่อเกี่ยวกับกำรดีไซน์มำกๆ”
ส�ำหรับอุปสรรคของงำนดีไซน์ เอ็มเห็น
ว่ำ น่ำจะอยูท่ กี่ ำรท�ำให้เป็นธุรกิจ เพรำะตัว
ผมเองท�ำงำนในฐำนะดีไซเนอร์ ก็เลยไม่คอ่ ย
จะได้คดิ เกีย่ วกับเรือ่ งเงินเท่ำไหร่ แค่ทำ� สิง่
ที่อยำกจะท�ำ เพรำะฉะนั้นเรื่องธุรกิจก็เลย
ค่อนข้ำงจะเป็นอะไรที่ยำกส�ำหรับผม
“สมัยนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี คนทั่วไปก็

ซือ้ แต่ของรำคำถูก ไม่อยำกจะซือ้ ของแพง
กำรจะท�ำธุรกิจใหญ่ๆ ก็คงจะเป็นเรือ่ งยำก
ในตอนนี้ ผมก็เลยท�ำสินค้ำขำยเพียงแค่
น้อยชิ้น ส�ำหรับคนที่ชอบผลงำนของผม
จริงๆ ครับ แต่ส่วนใหญ่จะเก็บไว้เอง”
“ส�ำหรับชุดบำงชุดทีผ่ มท�ำขึน้ มำ หลำยๆ
คนคงไม่กล้ำใส่ในชีวติ ประจ�ำวัน เพรำะมัน
ดูเว่อร์จนเกินไป หรืออำจมองว่ำ แปลกตำ
จนไม่กล้ำใส่ เพรำะชิน้ งำนดีไซน์ของผมเป็น
แนวโอต กูตูร์คือ กำรออกแบบชุดที่พิเศษ
กว่ำเสือ้ ผ้ำธรรมดำทัว่ ไปทีเ่ รำสวมใส่ มีกำร
ประกอบชุดขึน้ มำโดยเฉพำะ เป็นงำนทีท่ ำ�
จำกมือล้วนๆ ไม่สำมำรถหำซื้อตำมท้อง
ตลำดทั่วไป ดังนั้นต้นทุนของชุดก็สูงตำม
ไปด้วย เหมือนกับกำรที่เรำขำยไอเดียไป
นั่นเอง”
“ควำมยำกคือท�ำชุดมำให้คนชื่นชอบ
ตำมแฟชั่น และขำยได้จริง เรำท�ำตำมใจ
เรำคนเดียวไม่ได้ ต้องนึกถึงคนซื้อด้วย”
เอ็มเล่ำถึงกำรสร้ำงงำนของตนเองว่ำ
“งำนชิ้นก่อนหน้ำนี้หลำยๆ ชิ้น เริ่มจำก
วำไรตี้ของวัตถุดิบ แต่ควำมเป็นตัวเองคือ
เป็นคนชอบใช้สีขำว เทำ ด�ำ เท่ำนั้น บำง
ครั้งมีกำรลองน�ำผ้ำมำย�ำรวมกัน และ
ปะปนกับวัตถุดิบอื่นๆ เช่น โฟม กรงนก
และผลงำนอื่นๆ ที่ออกแบบมำเพิ่มเติม ก็
เน้นโทนสีเดิมๆ คือ ขำว เทำ และด�ำ แต่
จะแตกต่ำงไปในเรื่องแรงบันดำลใจ และ
หัวข้อของชิ้นงำน
“อย่ำงชุดล่ำสุดที่ก�ำลังจะท�ำ เป็นงำน
ประกวดชิน้ ใหญ่ทไี่ ด้รบั หัวข้อมำเป็นเดือนๆ
แล้ว คือ ชุดที่ไม่มีในโลก แค่ฟังจำกหัวข้อ
แล้ว บำงคนอำจยังนึกภำพตำมไม่ออก ว่ำ
ชุดจะเป็นอย่ำงไร แต่สำ� หรับผมคือ มันต้อง
เป็นชุดทีไ่ ม่เคยมีในโลกมำกก่อน และต้อง
แตกต่ำงอย่ำงสิ้นเชิง”
“งำนนีถ้ อื โปรเจกต์ใหญ่ของผมเลยก็วำ่
ได้ ที่ผมต้องท�ำคือ คิดชุดที่ไม่เคยมีในโลก
มำก่อน ฟังจำกหัวข้อแล้วมันต้องไม่ธรรมดำ
แน่ๆ ครับ แต่วำ่ ระยะเวลำทีท่ ำ� หลำยเดือน
ครับทีต่ อ้ งคิด ว่ำเรำจะออกแบบอย่ำงไรให้
โดนกับหัวข้อทีไ่ ด้รบั มำ และถือว่ำเป็นงำน

ชิ้นใหญ่ของผมเลยก็ว่ำได้”
“ก่อนหน้ำนี้ แต่ละงำนใช้เวลำท�ำเพียง
7-10 วัน เพรำะเรำมีเวลำจ�ำกัดเท่ำนี้ ต้อง
รีบส่งอำจำรย์เพื่อให้ทันเวลำ แต่ส�ำหรับ
โปรเจกต์ใหญ่นี้ ได้รับหัวข้อมำเป็นเดือนๆ
แล้วครับ ผมจึงคิดว่ำระยะเวลำนำนขนำด
นี้ ดังนัน้ ผลงำนก็ตอ้ งใหญ่ตำมไปด้วยครับ
และชุดนี้คงเป็นงำนหนึ่งที่ผมภูมิใจที่สุด
ครับ”
เอ็มเผยเคล็ดลับในกำรสร้ำงชิ้นงำน
ล่ำสุดว่ำ อำจมีกำรใช้เทคนิคใหม่ๆ ของกำร
ย้อมผ้ำ ใช้เฟอร์ ผ้ำดิบมำท�ำกำรทดลองพ่น
สีสเปรย์ ซึง่ เป็นควำมแปลกใหม่ จะออกมำ
เป็นอย่ำงไรต้องคอยติดตำม
“เทคนิคเหล่ำนี้สำมำรถใช้ได้จริงเพื่อ
กำรค้ำ สำมำรถสวมใส่ได้จริง รูปทรงเสือ้ ผ้ำ
เป็นฟอร์มอ่อนช้อยตำมธรรมชำติ มีควำม
พลิ้วไหวของผ้ำ และที่โดดเด่นที่สุดคือ ชุด
ใหญ่อลังกำรมำกพอสมควร”
สิ่งที่ เอ็ม คำดหวังกับกำรเข้ำร่วม

แฟชั่นโชว์ครั้งนี้คือ เป็นอะไรที่น่ำสนุก
มีควำมแปลกใหม่ รูส้ กึ ตืน่ เต้นมำกๆ เพรำะ
เวลำเตรียมงำนก็ไม่มำก แต่ปล่อยฝีมือ
ท�ำงำนเต็มที่
“หลังจำกเสร็จสิ้นงำนโชว์แล้วก็อยำก
ท�ำงำนด้ำนกำรออกแบบเสือ้ ผ้ำต่อไป และ
ยังไม่คดิ ท�ำแบรนด์ของตัวเองในตอนนี้ อยำก
เรียนต่อเพือ่ หำประสบกำรณ์เช่นเดียวกับรุน่
พี่ๆ แต่ในวันข้ำงหน้ำ อำจมีแบรนด์เสื้อผ้ำ
เป็นของตัวเอง” เอ็มกล่ำวกับเรำก่อนจบบท
สนทนำ
นำยศิรวีย์ ศุกวรรณ อำจำรย์ประจ�ำสำขำ
แฟชัน่ ดีไซน์ คณะศิลปะและกำรออกแบบ
มหำวิทยำลัยรังสิต กล่ำวถึงมุมมองทีเ่ กีย่ ว
กับผลงำนแฟชั่นของ เอ็ม วุฒินำนุกูล ว่ำมี
ควำมสำมำรถที่แตกต่ำงไปจำกนักศึกษำ
คนอื่น และค่อนข้ำงโดดเด่นกว่ำเพื่อนใน
ชั้นเรียนเดียวกัน
เนือ่ งจำกมีกำรอออกแบบผลงำนทีแ่ ปลก
ใหม่ ด้วยกำรท�ำแพทเทิรน์ แปะต่อกันค่อน
ข้ำงซับซ้อน ท�ำให้ผลงำนแต่ละชิ้นโดด
เด่นและสวยงำมมีมิติ และโดยเฉพำะลูก
เล่นโทนสีขำวด�ำ ท�ำให้สีแนวนี้กลำยเป็น
เอกลักษณ์ที่ส�ำคัญให้กับตัวของเขำเอง
“ดังนัน้ ด้วยควำมแตกต่ำงหลำยๆ อย่ำง
นี้ ท�ำให้มองเห็นควำมพิเศษของชิน้ งำน เรำ
จึงเลือกให้เด็กคนนี้เป็นอีกหนึ่งคน ที่ได้รับ
คัดเลือกไปโชว์แสดงผลงำนที่ญี่ปุ่น”

ผลงานชุดที่ผานมา
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“...ขอบอกแล้วกันว่าให้คดิ ถึงคนข้างหลัง พ่อ แม่ ต้องกำรเวลำส่วนตัว เฮฮำพบปะกับเพื่อนฝูงบ้ำง แต่ถ้ำ
ที่เขาลำาบากหาเงินมาให้เรา ผมว่าคนที่ทำางาน ถำมว่ำมันเป็นไปได้ไหม มันก็เป็นไปไม่ได้ ต้องเข้ำใจมัน
ต้องปรับสภำพมัน อยู่กับมันให้ได้ แล้วอีกอย่ำงที่ส�ำคัญ
ไปด้วย เรียนไปด้วยน่าจะเข้าใจ...”
“ณเดชน์” แปลว่ำ ที่แห่งนั้นมีฤทธิ์มีเดช เป็นค�ำผสม
ระหว่ำง ‘ณ’และ‘เดช’ นับจำกวันแรกจนวันนี้ ผ่ำนมำ 19
ปี ชือ่ นีไ้ ด้เป็นทีร่ จู้ กั ของคนทัว่ ประเทศ เชือ่ เถอะว่ำ วินำที
นี้ไม่มีใครไม่รู้จักหนุ่มคนนี้
จำกเด็กหนุ่มต่ำงจังหวัดธรรมดำที่ อยำกรู้อยำกเห็น
ไม่เคยคิดว่ำตัวเองจะได้มำยืนอยูใ่ นวงกำรบันเทิง แต่วนั นี้
ทีแ่ ห่งนี้ เป็นทีท่ เี่ ขำเปล่งประกำยควำมโดดเด่น จนท�ำให้
ชื่อของ ณเดชน์ คูกิมิยะ กลำยเป็นซุปเปอร์สตำร์วัย 19
ที่มีงำนเข้ำมำรุมมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นโฆษณำที่เรำได้
เห็นกันจนนับไม่ถว้ น หรือจะเป็นกำรแสดงละครทีม่ ใี ห้ชม
กันไม่เคยขำด วันนี้ เรำมีเรื่องรำวชีวิตของเด็กหนุ่มคนนี้
ว่ำก่อนที่เขำจะก้ำวมำถึงจุดนี้เขำเป็นอย่ำงไร และต้อง
เจอกับอะไรบ้ำง
ชีวิตก่อนเข้าวงการเป็นอย่างไรบ้าง?
ก็เป็นเด็กธรรมดำ ใช้ชวี ติ อยูท่ จี่ งั หวัดขอนแก่น ตัง้ แต่
เด็กก็เป็นเด็กที่อยำกรู้อยำกเห็น ชอบเล่นกีฬำ และแต่
ก่อนก็ไม่เคยมีอะไรที่ท�ำให้เรำอยำกเข้ำวงกำร ไม่ได้ไป
เสำะหำที่จะถ่ำยแบบ เพรำะว่ำคุณแม่ก็ไม่ได้ยัดเยียด
เรื่องพวกนี้ให้ และแต่ก่อน พ่อก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่อง
นีส้ กั เท่ำไหร่ เพรำะว่ำพ่ออยำกให้มอี ำชีพทีเ่ ป็นหลักเป็น
แหล่ง บังเอิญว่ำชอบพวกดนตรี ตอนอยูท่ โี่ รงเรียนก็เป็น
เด็กกิจกรรม ชอบอำสำท�ำกิจกรรมโรงเรียนและก็ร่วม
เล่นวงดนตรีอยู่ที่โรงเรียน
แล้วจุดไหนทำาให้เราหันเข้าวงการบันเทิง?
เหมือนกับครูที่โรงเรียนของผมรู้จักกับพี่เอ (ศุภชัย
ศรีวิจิตร ผู้จัดกำรส่วนตัว) พี่เอก็เลยมำหำที่ขอนแก่น
แล้วสักพักก็มีงำนเรียกให้มำท�ำที่กรุงเทพฯ มำถ่ำยรูป
มีงำนเดินแบบ ถ่ำยแบบ แล้วก็มโี ฆษณำมำ และจำกนัน้ ก็
มีละครเรือ่ ง เงำรักลวงใจ ทำงช่อง 3 เป็นละครเรือ่ งแรกที่
ได้เล่นละคร เรือ่ งนีไ้ ปแคสแค่ครัง้ เดียว ไปกับพีห่ มำก ปริ
ญ สุภำรัตน์ รอบเดียว ไปที่ช่อง 3 และก็ไม่ได้คิดด้วย
ว่ำตัวเองจะได้เล่นละคร เพรำะเหมือนวันนั้นที่ไปอะไรก็
ไม่รู้ เล่นก็แบบไม่ใช่ว่ำดีเลย ก็งงว่ำได้ได้ไง
ทำาไมคนยกให้เราเป็นเจ้าพ่อพรีเซ็นเตอร์ทั้งที่เรา
เองเพิ่งเขาวงการ?
ผมก็ยอมรับว่ำโฆษณำผมเยอะ ผมคิดว่ำมันเป็นเรือ่ ง
ของโอกำสมำกกว่ำ และก็ควำมโชคดีทผี่ ใู้ หญ่หรือผูบ้ ริหำร
เขำให้เรำมำ ก็ไม่ได้คิดว่ำตัวเองเป็นเจ้ำพ่อพรีเซ็นเตอร์
คือผมมีหน้ำที่ท�ำงำนตำมที่ผมได้รับมำ และอีกอย่ำง
สินค้ำทุกอย่ำงทีผ่ มเป็นพรีเซ็นเตอร ผ์ มใช้จริงและยินดีที่
จะใช้มัน และก็แนะน�ำให้คนอื่นใช้ด้วย ดูเหมือนจะอวด
แต่สินค้ำที่ผมเป็นพรีเซ็นเตอร์มันดีจริงและก็มีคุณภำพ
อำจจะไม่ได้มีคุณภำพเพรำะตัวผม แต่มีคุณภำพเพรำะ
สินค้ำอยู่แล้ว
กรณีที่ได้รับการยกย่องเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเมือง
ไทย เรามีปัญหาการวางตัวหรือไม่?
ควำมรู้สึกของผม ผมก็ยังเป็นคนธรรมดำ ยังใช้ชีวิต
เหมือนคนธรรมดำ มีนิสัยเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไป ที่

คือ อยูจ่ ดุ นีม้ นั เป็นทีโ่ ล่งแจ้ง กำรปฏิบตั ติ วั หรือกำรวำงตัว
เรำก็ตอ้ งคิดให้มนั เยอะกว่ำคนอืน่ เพรำะว่ำทุกคนรูจ้ กั เรำ
หมด อำจจะมีบำงคนที่เขำไม่รู้จักเรำ แต่ว่ำหลำยๆ คนก็
พอรูจ้ กั เรำ ทุกอย่ำงมันเป็นเรือ่ งของประสบกำรณ์และเวลำ
แรกๆ ก็อำจมีปัญหำกับกำรใช้ชีวิตของผม เพรำะเรำคิด
ว่ำ เออท�ำไมเรำต้องท�ำแบบนี้ ท�ำไมต้องเป็นแบบนี้ ท�ำไม
ท�ำแบบนี้ไม่ได้ แต่พอจริงๆ แล้ว เรำมำมองอีกด้ำนหนึ่ง
เพรำะว่ำตอนแรกเรำมองแต่เรือ่ งของตัวเอง เรำไม่ได้มอง
ถึงครอบครัว เรำไม่ได้มองถึงสิ่งที่อยู่ในอนำคต แต่พอเรำ
มองไปข้ำงหน้ำ มองถึงคนข้ำงหลังทีเ่ ขำให้โอกำสเรำ เรำก็
คิดได้วำ่ เรำควรท�ำยังไง เรำควรวำงตัวยังไง มันไม่ใช่กำร
เปลี่ยนตัวของตัวเอง มันก็ยังเป็นตัวของตัวเอง เพียง
แต่มันต้องอยู่ในกำลเทศะที่เหมำะสม
แล้วอย่างบางคนเอาเราไปเปรียบเทียบกับพีเ่ คน เรา
รูส้ กึ อย่างไรและเรามีวธิ รี บั มืออย่างไรกับข่าวแรงๆ ?
ใจลึกๆ ถำมว่ำเรำดีใจไหม เรำก็ดใี จนะ เพรำะพีเ่ คนก็
เป็นนักแสดงในดวงใจของเรำหลำยๆ คน เป็นไอดอลของ
ใครหลำยคน รวมทัง้ ตัวผมด้วย แต่วำ่ ไม่อยำกให้คนน�ำมำ
เปรียบเทียบหรือว่ำน�ำมำเทียบกัน มันดูไม่เหมำะสม เพรำะ
ว่ำมันดูเป็นกำรก้ำวร้ำวใส่ผู้ที่อำวุโสกว่ำ เพรำะเหมือนพี่
เขำอยู่วงกำรนี้มำนำนมำก แล้วไม่ควรน�ำไปเปรียบเทียบ
เพรำะรูว้ ำ่ ไม่เหมำะสม จริงๆ ผมเป็นคนไม่เสพข่ำว เวลำมี
ข่ำวอะไรจะมีคนมำเล่ำให้ผมฟัง ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันสัก
เท่ำไหร่ เพรำะว่ำข่ำวก็คือข่ำว ควำมจริงเรำก็รู้อยู่แก่ใจ
เราแบ่งเวลาเรียนกับเวลาทำางานอย่างไร?
ก็ตอ้ งอำศัยหลำยๆ คน มันไม่ใช่วำ่ เรำจะช่วยตัวเรำเอง
ได้ มันก็ตอ้ งอำศัยคนทีม่ หำวิทยำลัยด้วย ผูจ้ ดั กำรส่วนตัว
ด้วย พี่ที่กองละคร คือมันไม่ใช่ผมที่จะจัดกำรคนเดียวได้
มันเป็นเรื่องของคนที่อยู่จุดๆ เดียวกับเรำ ท�ำงำนกับเรำ
ช่วยเรำด้วย เพรำะว่ำทุกวันนี้ผมถ่ำยละคร จันทร์ อังคำร
พุธ อย่ำงวันจันทร์ผมมีถำ่ ยละคร พอตอนบ่ำยผมก็ตอ้ งขอ
เข้ำมำเรียน คือถ่ำยตั้งแต่เช้ำจนถึงบ่ำยโมงและมำเรียน
เสร็จ หกโมงก็กลับไปถ่ำยละครต่อ มันค่อนข้ำงทีจ่ ะวุน่ วำย
มันวุน่ วำยมำตัง้ แต่ ปีหนึง่ แล้ว แต่มนั ก็ไม่ได้หนักเกินไป ถ้ำ
เรำรูจ้ กั แบ่งเวลำให้เป็น เรำอำจไม่ได้มเี วลำมำเรียนบ่อยๆ
เรำก็ตอ้ งตำมงำน ถำมเพือ่ น ถำมอำจำรย์ มำติดต่ออำจำรย์
เรื่องงำนในวันที่เรำไม่ได้เข้ำเรียน เพรำะเวลำที่ว่ำงก็ต้อง
เข้ำมำติดต่ออำจำรย์ในส่วนเนื้อหำที่เรำไม่ได้เรียน เพื่อ
จะได้ตำมงำนให้ครบตำมที่อำจำรย์สั่ง
หลายคนมองว่าเป็นไอดอลของเขา เรารูส้ กึ อย่างไร?
ค�ำนี้หมำยถึงคนของประชำชน อย่ำงเด็กๆ ก็เรียกเรำ
พี่ณเดชน์ ไปงำนรับรำงวัลก็มีเด็กมำเรียกเรำ ก็เลยท�ำให้
เรำต้องคิดว่ำ อะไรที่จะเกิดขึ้นต่อจำกนี้ไปเรำต้องท�ำให้
เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับเขำ เพรำะขนำดเด็กเล็กยังปลื้ม
เรำขนำดนี้ แล้วคนทีเ่ ขำโต ผูใ้ หญ่ ทีเ่ ขำมีควำมคิดเขำมอง
ลงมำ ก็คงจะหวังอะไรจำกตัวเรำมำก
อยากให้ฝากอะไรถึงวัยรุ่นสมัยนี้หน่อย ที่อาจจะยัง
ใช้ชีวิตไม่เป็นแบ่งเวลาไม่เป็น?

นายณเดชน คูกมิ ิยะ

ค�ำทีว่ ำ่ เวลำเยอะ มันเป็นอะไรทีอ่ นั ตรำยส�ำหรับ วัย
รุน่ สมัยนี้ เขำอำจจะท�ำอะไรได้มำกกว่ำ ท�ำอะไรได้โลดโผน
กว่ำ ควำมคิดเขำจะสัน้ ลง อย่ำงหนึง่ มีเวลำเยอะ เวลำที่
ห่ำงจำกครอบครัวก็เยอะ เวลำอยูก่ บั เพือ่ นก็มำกขึน้ ก็ขอ
บอกแล้วกัน ว่ำให้คดิ ถึงคนข้ำงหลัง พ่อ แม่ ทีเ่ ขำล�ำบำก
หำเงินมำให้เรำ ผมว่ำคนทีท่ ำ� งำนไปด้วยเรียนไปด้วยน่ำ
จะเข้ำใจ แต่คนที่ขอเงินพ่อแม่ใช้อยู่ทุกวันนี้ โดยที่วันๆ
เรียนไปขอเงินพ่อแม่ไปเที่ยว
ได้
เงินเดือนเดือนละเป็นหมืน่ ก็แค่นนั้ แหละ ถึงจะรวยล้นฟ้ำ
แต่ปัญญำหำเงินเองก็ไม่มี
ดังนั้น เงินทุกบำททุกสตำงค์ที่พ่อแม่ให้มำมันมีค่ำ
มำก อยำกให้ทุกคนคิดถึงคุณค่ำของเงิน แล้วก็คิดถึง
อนำคตของตัวเอง เพรำะว่ำนอกจำกคุณจะเรียนจบ คุณ
จะได้งำนมีเงิน แต่เงินทุกบำททุกสตำงค์ มันก็เหมือน
เวรกรรมที่คุณต้องใช้คืนให้กับคุณพ่อคุณแม่ และต้อง
ท�ำทุกสิ่งทุกอย่ำงให้ท่ำนมีควำมสุข เพรำะว่ำท่ำนท�ำให้
เรำมำถึงขนำดนีแ้ ล้ว ท�ำให้เรำเรียนจบ ส่งเรำเรียนตัง้ แต่
อนุบำลจนจบมหำวิทยำลัย เงินทุกบำททุกสตำงค์มัน
มีค่ำส�ำหรับผมนะ ถ้ำเทียบกับเงินที่หำได้ทุกวันนี้ ยังไม่
เท่ำกับที่คุณพ่อคุณแม่ให้มำเลย
ก็อยากให้นึกถึงครอบครัวทุกวัน รักตัวเองให้
เป็นก่อนแล้วคุณจะรักคุณพ่อคุณแม่ของคุณได้

ชื่อ ณเดชน์ คูกิมิยะ (แบร์รี่)
วัน/เดือน/ปีเกิด 17 ธันวำคม 2534
การศึกษา ปี 2 คณะนิเทศศำสตร์ สำขำวิชำกำร
ภำพยนตร์และวีดิทัศน์ มหำวิทยำลัยรังสิต
ผลงานละคร ละครเงำรักลวงใจ, ซีรี่ย์ 4 หัวใจแห่ง
ขุนเขำ (ตอนดวงใจอัคนี) ทำงช่อง 3
ผลงานโฆษณา มันฝรั่งเลย์, นมโฟร์โมสต์,
แป้งเย็น ทเวลฟ พลัส, รถมำสด้ำ 2, โออิชิ
ฟรุ้ตโตะ, ย�ำย�ำจัมโบ้, ซัมซุงโน้ตบุ๊ค, โทรศัพท์มือ
ถือซัมซุงแคนดี้,ครีมอำบน�้ำโชกุบุสซึโมโนกำตำริ,
รถจักรยำนยนต์ยำมำฮ่ำ ฟีโน่ ฯลฯ
ไอดอล คุณพ่อ
กิจกรรมยามว่าง เล่นดนตรี เล่นกีฬำ
สิ่งที่อยากทำาในอนาคต อยำกท�ำเพลงกับเพื่อนๆ
คติ ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด
สเป็คผู้หญิง ชอบผู้หญิงสบำยๆ ไม่ห่วงสวย
เข้ำกับเรำได้
อรพรรณ ปล้องสอง

ี่ 18ฉบั
ฉบับบทีที่ 62
่ 62 ประจำ
ประจำาา22
วันทีกัน่ 22
กันยายน-6
ตุล2554
าคม 2554
ปีปีทที่ 18
ยายน-6
ตุลาคม

[แวดวงหนังสือ]

หนัหนั
งสืงอสืพิอพิ
มพ์มพ์
รังรสิังตสิต หน้
หน้าา 15
15

นิยายเกมออนไลน เทรนดใหมในโลกแฟนตาซี

อรพรรณ จันทรวงศ์ไพศำล

เดือนมีนำคม 2550 เป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย ที่พื้นที่ในชั้นหนังสือปรำกฏ
วรรณกรรมเรือ่ งยำวอีกประเภทหนึง่ ขึน้ มำ
ในหมวดแฟนตำซี
“รำชำแห่งรำชัน” ของผูเ้ ขียน จำงอวิน๋
นักเขียนชำวไต้หวัน (จัดพิมพ์โดย ส�ำนัก
พิมพ์สถำพรบุ๊คส์) ได้หยิบยกเอำเกม
ออนไลน์มำเขียนขึ้นในรูปแบบหนังสือ
นิยำย
โครงเรือ่ งหลักๆ ของนวนิยำยประเภทนี้
จะกล่ำวถึงโลกในอนำคตข้ำงหน้ำที่
เทคโนโลยีทันสมัยมำกขึ้น กำรเล่นเกม

ออนไลน์เป็นกำรใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริง
NPC (Non Player Character) จะไม่ใช่
คอมพิวเตอร์ของระบบอีกต่อไป แต่จะ
ว่ำจ้ำงคนเข้ำมำท�ำหน้ำที่นี้ เกมออนไลน์
จะกลำยเป็นแหล่งท�ำเงินให้แก่ผู้เล่นด้วย
ระบบกำรร่วมมือกับธนำคำรอย่ำงเป็น
รูปธรรม
ตัวเอกของเรือ่ งมักจะจับพลัดจับผลูเข้ำ
มำผจญภัยในโลกออนไลน์ แต่มกั จะไม่คอ่ ย
ใช้วิธีเลื่อนระดับแบบปกติ ที่ต้องออกไป
ล่ำมอนสเตอร์เพื่อสะสมแต้ม แต่จะเลื่อน
ระดับด้วยโชคส่วนตัวหรือควำมสำมำรถ

แนะนำา หนังสือใหม่ น่าอ่าน

ในกำรเล่นเกม เดือดร้อนอำสำวนำมว่ำ
หมวย ต้องเข้ำไปเป็นผู้ปกครอง แต่ด้วย
ควำมผิดพลำดของ NPC เรือ่ งรำวจึงชวน
ติดตำม
จุดเด่นของเรื่อง คือกำรด�ำเนินเนื้อ
เรื่องได้ชวนติดตำมไปจนจบ ไหลลื่นเป็น
ธรรมชำติ ตัวละครทุกตัวมีเอกลักษณ์น่ำ
ติดตำม แม้แต่สำมโจรสลัด ตัวละครทีส่ ร้ำง
สีสันทุกครั้งที่ออกมำ จนมีผู้อ่ำนสนใจให้
เขียนเรือ่ งสำมโจรแยกเป็นเรือ่ งเด่นเลยที
เดียว ควำมสลับซับซ้อนเป็นเหตุเป็นผล
สลับไปมำของเรื่องก็ดูเหมือนจะท�ำให้ผู้
อ่ำนทึง่ กับคนเขียน กำรกระท�ำในตอนแรก
ทุกอย่ำงส่งผลหมดในตอนหลัง จนบำง
ครั้งคนอ่ำนลืมไปแล้ว ต้องเปิดย้อนกลับ
ไปใหม่ ในส่วนของบุคลิกของเหล่ำสัตว์
เวทย์เป็นจุดเด่นหรือจุดขำยของเรื่อง ไม่
ว่ำใครได้อ่ำนก็มักจะชมชอบอยำกได้มำ
เลี้ยงสักตัว ด้วยควำมน่ำรักและควำมมี
เอกลักษณ์ที่น่ำติดตำม
อำหมวยออนไลน์ออกวำงจ�ำหน่ำย
เล่มแรกวันที่ 30 มีนำคม 2554 ปัจจุบัน
ออกวำงจ�ำหน่ำยถึงเล่มที่ 2

“อาหมวยออนไลน์ (โดย : พลอยชมพู)”
สุดยอดนิยำยเกมออนไลน์ เจ้ำของ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำก Voiz Top
Writer Award 2009 (อันดับ 1 เรือ่ งยุทธ ภพ
ออนไลน์) ที่มีผู้เข้ำชมแบบออนไลน์ที่
มำกกว่ำ 1,200,000 คลิก! และฮิตติด
อันดับ Top 10 นิยำยแฟนตำซีบนเว็บไซต์
Dek-D
เป็นเรือ่ งรำวในอนำคตปี 2700 วินเด็ก
ชำยวัย 14ปี ต้องกำรเล่นเกมออนไลน์สดุ
ฮิต แต่ด้วยมำตรฐำนของกองเซ็นเซอร์
ประเทศไทย เด็กที่มีอำยุต�่ำกว่ำ 15 ปี
จะต้องมีผู้ปกครองเข้ำไปเล่นด้วย ดังนั้น
เด็กชำยวินที่อีกไม่กี่เดือนจะเป็นนำยวิน
ต้องมีผปู้ กครองเข้ำไปอยูด่ ว้ ยตลอดเวลำ

อานทั่วไทย อานไดทุกที่
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 16
5 - 16 ตุลาคมนี้ ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
เตรียมตัวให้พร้อมกับงำนเทศกำลลด
รำคำหนังสือทียงิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ส่งท้ำยปี 54 ที่
ส�ำนักพิมพ์ตำ่ งๆ จะน�ำหนังสือใหม่ - เก่ำ
มำลดรำคำมำกกว่ำ 80 เปอร์เซนต์ ซึ่ง
ในปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่ำทุกปี ภำยใต้คอน
เซ็ปต์ “อ่ำนทั่วไทย อ่ำนได้ทุกที่” ซึ่งเปิด
ให้ผอู้ ำ่ นทุกคนน�ำภำพอ่ำนหนังสือทีไ่ หน
ก็ได้มำโพสในงำน พร้อมเปิดดิจติ อลโซน
ต้อนรับควำมร้อนแรงของอีบุ๊ค
นำยวรพันธ์ โลกิตสถำพร นำยก
สมำคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่ำยหนังสือ
แห่งประเทศไทยกล่ำวว่ำ ปีนมี้ กี ำรเพิม่ ใน
ส่วนของดิจิตอลโซนขึ้นมำ เพื่อให้ควำม
รู้เรื่อง E-Book กับส�ำนักพิมพ์เล็กๆ และ

นักอ่ำน อีกทั้งยังมีกำรเพิ่มพื้นที่กำรจัด
งำนบริเวณทำงเชือ่ มรถไฟฟ้ำใต้ดนิ กับตัว
อำคำรโดยกำรท�ำเต้นส์ตดิ แอร์ขนำดใหญ่
รองรับบูธเพิ่มได้มำกถึง 75 บูธ
นำยวรพันธ์ กล่ำวอีกว่ำงำนมหกรรม
หนังสือครั้งนี้ ยังได้น�ำเอำเทคโนโลยี
โซเชียลมีเดียในกำรให้ขอ้ มูล ถือว่ำเป็นกำร
น�ำแอปพลิเคชั่นมำใช้กับงำนบุ๊คแฟร์
(Book Fair) เป็นครั้งแรกของเอเซียและ
ประเทศทีส่ ำมของโลก นักอ่ำนสำมำรถใช้
แอปพลิเคชัน่ นีค้ น้ หำบูธหนังสือทีต่ อ้ งกำร
หรือนักอ่ำนที่ตำมหำวิทยำกรนักเขียน
หรือกิจกรรมบนเวทีในงำน ก็สำมำรถ
ค้นหำได้ทันที

พิเศษ ท�ำให้เขำได้รับอะไรที่พิเศษกว่ำคน
อื่นๆ และกลำยเป็นสุดยอดผู้เล่นทันที
ถัดมำในปี 2552 “ยุทธภพออนไลน์”
โดยปำกกำแดงด�ำ นักเขียนชำวไทยก็ออก
มำวำดลวดลำยอีกครั้ง ตำมด้วยนักเขียน
ชำวไทยอีกหลำยเรือ่ งในปีถดั มำ เช่น Pride
Online [สงครำมออนไลน์อลเวง] **นัก
ปฏิวัติที่ถูกเลือก** (MaSaLaN), ภำรกิจ
รัก สำยลับ ป่วนออนไลน์ (akeove)
ปัจจุบันปี 2554 นวนิยำยแฟนตำซี
ออนไลน์เรือ่ งใหม่กว่ำ10
เรื่องถูก ตีพิมพ์และจัด
จ�ำหน่ำย และเรือ่ งเก่ำๆ
อีกหลำยเรื่อง ที่ทยอย
ออกเล่มต่อมำให้ ผูอ้ ำ่ น
ได้ เลือกสรรค์กัน อำทิ
อำหมวย ออนไลน์ (พลอย
ชมพู), Evolution Online
วิ วั ฒ นำกำรสะท้ ำ น
โลก (NightBerry),
Pangea Online โลกใหม่ (Great Polar
Bear), MONSTER SOUL ONLINE
(Persona), LorD oF WeaPoN รำชัน
ศำสตรำ (InFlameS), Adventure World
Online (ลูกแมวขำวด�ำ), และอีกหลำยเรือ่ ง
ที่ก�ำลังถูกเรียบเรียงเป็นรูปเล่ม
ส�ำหรับผูอ้ ำ่ นทีช่ นื่ ชอบควำมแปลกใหม่
นิยำยแฟนตำซีออนไลน์ถอื เป็นอีกประเภท
หนึ่งที่น่ำติดตำม
แนะนำา หนังสือใหม่ น่าอ่าน

Pangea Online โลกใหม่ (โดย : Great
Polar Bear)
เมื่อนิคเด็กหนุ่มเงียบขรึมรักควำม
สงบที่ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นเกมออนไลน์
แต่ด้วยสถำนกำรณ์บังคับ เลยต้องเข้ำ
มำเล่นเกมออนไลน์ยอดนิยม อย่ำงเกม
“แพนเจีย” (Pangea) ดินแดนที่มีทวย
เทพเป็นจุดเด่น นิคเข้ำเล่นเกม โดยใช้
ชื่อ บัลทำชำร์ ได้รับอำชีพลับที่ไม่เคยมี
ใครได้ อย่ำง “ผู้อัญเชิญ” และด้วยควำม
โชคดีปนโชคร้ำย เขำได้ท�ำพันธะสัญญำ
รับยำมำตะโนยะ โอโรจิ และจิ้งจอกฟ้ำ
เก้ำหำง คิวบิโนะ โยโกะมำเป็นเทพอสูร
ในควำมดูแล ด้วยควำมป่วนของคิวบิโนะ
โยโกะ ท�ำให้เขำมีเทพอสูรในควำมดูแล
เพิ่มขึ้น ทั้งซูซำคุ มังกรทองโอริว 2 ใน 4

ทศทิศ เรื่องเริ่มวุ่นคูณสองเมื่อมีสองลิง
อย่ำงหนุมำนและซุนหงอคงมำอยู่ใน
ควำมดูแลอีกคู่
จุดเด่นของเรือ่ งอยูท่ คี่ วำมแปลกใหม่
และกำรผสมผสำนอย่ำงลงตัว ระหว่ำง
ควำมเป็นโบรำณและควำมทันสมัย
เทพอสูรหิว้ แบรนด์เนม หรือดืม่ กำแฟยีห่ อ้
ดังถือเป็นเรื่องปกติ โดยมีควำมขัดแย้ง
ของทวยเทพ ฝ่ำยมำร และมังกรเป็น
ชนวนเหตุ แฝงด้วยประวัตศิ ำสตร์ตำ� นำน
ปรัมปรำของทั่วทุกมุมโลก
โดยรวมแล้วเนือ้ หำสนุกแปลกใหม่และ
ซับซ้อน แม้ในช่วงหลังเรื่องจะเริ่มเอื่อย
ลง ควำมซับซ้อนมำกขึ้นจนเริ่มงงบ้ำง
(ช่วงสงครำมตีปรำสำทเมืองอเล็กซำนเดรีย) แต่ส�ำหรับผู้ชื่นชอบฉำกสงครำม
และกำรร่ำยคำถำเป็นบทกลอน (ที่ท�ำ
ผู้อ่ำนขนลุกมำแล้ว) นิยำยเรื่องนี้ตอบ
โจทย์ได้ดีทีเดียว
Pangea Online โลกใหม่ ออกวำง
จ�ำหน่ำยเล่มแรกวันที่ 22 กุมภำพันธ์
2554 ปัจจุบันออกวำงจ�ำหน่ำยถึงเล่ม
ที่ 3

หน้า 16 หนังสือพิมพ์รังสิต

[ ไลฟสไตล์ / กีฬา ]
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ตะลุยดงจิ้มจุม ครบเครื่องเรื่องปง ยาง

สวนลุมพินี เป็นสวนสำธำรณะแห่งแรกของประเทศไทย
ตั้งอยู่บนถนนพระรำม 4 และถนนวิทยุ ก่อสร้ำงในสมัย
รัชกำลที่ 7 บนทีด่ นิ เดิมทีเ่ รียกว่ำ ทุง่ ศำลำแดง มีเนือ้ ที่ 360
ไร่ พระบำทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั พระรำชทำน
ส�ำหรับสร้ำงสยำมรัฐพิพธิ ภัณฑ์ เพือ่ จัดแสดงสินค้ำไทย
เป็นครั้งแรก ต่อมำ รัชกำลที่ 7 โปรดให้จัดสร้ำงเป็นสวน
สำธำรณะ พระรำชทำนนำมว่ำ สวนลุมพินี
ทีเ่ ล่ำมำนี้ ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะมำชวนออกก�ำลัง
กำยหรือถ่ำยรูปแอ๊บแบ๊วแต่อย่ำงใด เรำจะมำ “กิน” หรือ
ถ้ำเขียนให้สุภำพก็ต้องชวนรับประทำน ว่ำแล้วก็เฉลย
เลยแล้วกัน
เรำจะมำเยือน “ชุมนุมจิม้ จุม่ ” แน่นอนว่ำทีเ่ รียกชุมนุม
นี้นั่นก็เพรำะว่ำ ละแวกเดียวกันดันทะลึ่งมีร้ำนขำยจิ้ม
จุ่มติดกันถึง 4 ร้ำนด้วยกัน แม้ร้ำนจะติดกัน แต่ก็แบ่ง
แยกไม่ให้คนมำทำนสับสน ด้วยสีเสื้อ ใช่แล้วครับ คนที่
นีแ่ บ่งแยกสีเสือ้ พนักงำนกัน จะมีสเี ขียว สีเหลือง สีแดง
สีเทำๆ ต่ำงยืนต้อนรับแบ่งลูกค้ำกันอย่ำงเป็นกันเอง
โดยวันทีเ่ รำไปถึงกัน วันนัน้ ฝนตก อำกำศหนำว เรียก
ได้วำ่ เหมำะกับกำรซดและซัดจิม้ จุม่ ผ่ำนล�ำคอสูก่ ระเพำะ
อำหำรเสียเหลือเกิน ยังไม่ทนั ได้เลือกร้ำน พีเ่ สือ้ เขียวก็ลยุ
เข้ำมำพร้อมกับยื่นเมนูมำให้ แน่นอนเลยแบบนี้ ผมเลย
นั่งกินร้ำนสีเขียว (ตั้งใจมำกินสีนี้อยู่แล้ว) ด้วยว่ำตำม
ข้อมูลที่ศึกษำและเคยแวะเวียนมำทำนย่ำนนี้บ่อย ผม
ติดใจในรสชำติของจิ้มจุ่มร้ำนนี้ และบรรดำของย่ำงที่
รสชำติกำรย่ำงและหมักจะถูกใจลิน้ สำกๆ หลังซดน�ำ้ ซุป
จิม้ จุม่ ดีเหลือเกิน เมนูหลักของเรำ มีให้เลือกกันตำมขนำด

วรชัช ไกรสีห์กำจ

ร่ำงกำย เล็ก 120 บำท กลำง 130 บำท ใหญ่ 150 บำท จะ
สัง่ เป็นหมู ไก่ เนือ้ ทะเล ก็เขียนบอกพนักงำนได้เลย ไม่ตอ้ ง
เกรงใจ อย่ำงลืมว่ำควำมเป็นจิม้ จุม่ นัน้ มักจะมำพร้อมส้มต�ำ
จัดไปเลยครับ ต�ำไทย ปลำร้ำ ปู ต�ำซัว่ แครอท และอีกกว่ำ
สิบรำยกำร และทีข่ ำดไม่ได้เลยในกำรมำนัง่ ทำนร้ำนนี้ ต้อง
สั่งนี่เลยครับ เบียร์เย็นๆ เฮ้ย! ไม่ใช่ครับ ต้องเป็นของย่ำง
จะคอหมูย่ำง หรือไก่ย่ำง สลับกับเนื้อย่ำง ที่มีให้เลือกกัน
หลำยชนิด และยังมีปำกเป็ดทอดและหอยแครงลวก ผม
พูดมำเยอะขนำดนี้ แล้วอยำกจะถ่ำยรูปเมนูอำหำรมำให้
ดูกนั ไปเลยน่ำจะดี ก่อนจะสัง่ ปิดท้ำย “ตับหวำนด้วยนะพี”่
ระหว่ำงทีร่ ออำหำร ก็มองดูบริเวณร้ำนข้ำงๆ ทุกร้ำน ก็
จะท�ำอะไรคล้ำยๆ กัน และแทบจะเหมือนกันอย่ำงไม่แตก
ต่ำง ผมว่ำอันนี้ที่ทุกๆ ร้ำน สำมำรถมำอยู่รวมกันได้ แถม
ติดๆ กันแบบนี้ ส�ำคัญอย่ำงหนึ่งคือเขำจะไม่แย่งลูกค้ำ
แบบน่ำเกลียด และค่อนข้ำงมีมำรยำทด้วยซ�้ำ คุณจึง

ไม่ต้องมีควำมกดดันในกำรเลือกร้ำนเลย ผมว่ำจุดนี้ที่
เป็นจุดขำยและจุดยืน ทีท่ ำ� ให้มคี นแวะเวียนกันมำเลือก
กินอย่ำงไม่ขำดสำย
เส้นทำงจะมำนีก่ ง็ ำ่ ยมำกครับ อยูข่ ำ้ งสวนลุมฯ เยือ้ ง
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์มำประมำณสองร้อยเมตร บน
ถนนรำชด�ำริ แล้วคุณจะเห็นชุมนุมจิ้มจุ่มที่ผมว่ำเอง อ๊ะ
จวนจะจบอยูแ่ ล้ว ท�ำไมเรือ่ งรสชำติผมไม่บรรยำยน่ะหรือ
ครับ ง่ำยๆ เลย ขี้เกียจครับ เฮ้ย! อยำกให้ลองมำชิม แต่
กำรันตีว่ำไม่ผิดหวัง
ค�ำเตือนในกำรรับประทำนจิม้ จุม่ มีอยูข่ อ้ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญ
มำกคือ ทำนคนเดียวไม่อร่อยนะครับ ลองชวนใครสักคน
( หรือหลำยคน ) ไปนัง่ ทำนด้วย นอกจำกจิม้ จุ่มรสชำติดี
คุณยังได้ควำมสำมัคคีในกำรกินอีกด้วย (ว่ำไปนั่น)
ว่ำกันว่ำ เรำจะรู้นิสัยคนก็ตอนกินข้ำวร่วมกันครับ
ไม่เชื่อก็ลองดู

ความทาทายบนหลังอาน กับจักรยานเสือภูเขาดาวนฮิลล
เมือ่ มีขนึ้ เขำก็ตอ้ งมีลงเขำเป็นเรือ่ งธรรมดำของนักปัน่
จักรยำนเสือภูเขำโดยทั่วไป กำรปั่นจักรยำนลงเขำน่ำจะ
เร้ำใจกว่ำ ถึงขนำดมีกำรจัดแข่งขันที่เรียกกันว่ำ ดำวน์
ฮิลล์ (Downhill) เป็นกำรแข่งขันปั่นจักรยำนลงจำกภูเขำ
ผูท้ ำ� เวลำได้นอ้ ยทีส่ ดุ จะเป็นผูช้ นะ ซึง่ ปัจจุบนั เป็นทีน่ ยิ มกัน
ทัง้ ในประเทศ และต่ำงประเทศ กำรปัน่ จักรยำนประเภทนี้
จึงเป็นเรือ่ งทีน่ ำ่ ตืน่ เต้น ท้ำทำย ยิง่ ทำงลงชันมำก ยำวมำก
เท่ำไหร่ยิ่งมันเร้ำใจเท่ำนั้น
หำกพูดถึงประวัติควำมเป็นมำของกีฬำจักรยำนเสือ
ภูเขำ ประเภทดำวน์ฮิลล์ ก็คงต้องย้อนไปถึง 31 ปี ที่มีกำร
จัดแข่งขันครัง้ แรกทีร่ ฐั แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ

ตอนนัน้ กำรแข่งขันยังไม่เป็นทีน่ ยิ มมำกนัก ต่อมำในปี ค.ศ.
1998 กำรแข่งขันเริ่มสร้ำงควำมเร้ำใจมำกขึ้น ซึ่งจัดขึ้นที่
ภูเขำ Mammoth นักกีฬำสำมำรถท�ำควำมเร็วได้ถึง 60
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง โดยใช้ถนนแนวกันไฟบนภูเขำเป็นเส้น
ทำงแข่งขัน ไม่มีเนินโดด ใช้วิธีดิ่งกันล้วนๆ จำกนั้นเมื่อปี
พ.ศ. 2502 ประเทศไทยได้รบั เกียรติให้เป็นเจ้ำภำพจัดกำร
แข่งขันกีฬำแหลมทอง ครัง้ ที่ 1 ณ กรุงเทพมหำนคร ท�ำให้
กีฬำประเภทนี้ได้เข้ำมำอยู่ในกำรแข่งขัน จวบจนปัจจุบัน
กำรแข่งขันจักรยำนเสือภูเขำดำวน์ฮลิ ล์นนั้ จะจัดแข่งขัน
กัน 2 รอบ รอบแรก คือ รอบจัดอันดับในกำรปล่อยตัว โดย
กำรทดสอบนัน้ จะมีขนึ้ อย่ำงน้อย 1 วัน ก่อนเริม่ กำรแข่งขัน
และรอบ 2 รอบชิงชนะเลิศ ซึง่ ในรอบชิงชนะเลิศ ผูแ้ ข่งขัน
จะถูกปล่อยตัวทีละคน ใช้เวลำห่ำงกัน 1 นำที ใครท�ำเวลำ
ได้มำกทีส่ ดุ ในกำรทดสอบ ตอนจัดอันดับจะเป็นคนแรกที่
ถูกปล่อยตัวก่อน ส่วนผูท้ ที่ ำ� เวลำได้นอ้ ยทีส่ ดุ ในกำรทดสอบ
เพื่อจัดอันดับจะถูกปล่อยตัวเป็นคนสุดท้ำย ใช้กติกำใคร
ท�ำเวลำได้น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ
สนำมที่ใช้ในกำรแข่งขันจะใช้เส้นทำงตำมเทือกเขำ
ล�ำเนำไพร ทำงลำดชัน ทุรกันดำร เต็มไปด้วยหินและกรวด
ซึ่งผู้แข่งขันจะต้องขี่จักรยำนในระยะทำงอย่ำงน้อย 1.5
กิโลเมตร และไม่เกิน 3.5 กิโลเมตร และจะต้องควบคุม
จักรยำนให้อยู่ในเส้นทำงมำกกว่ำที่จะเป็นกำรประลอง
กัน เรียกได้ว่ำล้มครั้งเดียวหมดสิทธิ์ชนะ
นำงสำววิภำวี ดีคำบำเลส หรือน้องเพชร หนึ่งใน
นักกีฬำจักรยำนดำวน์ฮิลล์ เจ้ำของเหรียญทอง ศึกปั่น
เสือภูเขำชิงแชมปเอเชีย 2011 ครั้งที่ 17 ณ สำธำรณรัฐ

นางสาววิภาวี ดีคาบาเลส (คนขวา)

ประชำชนจีน ประเภทดำวน์ฮิลล์ เผยว่ำ เริ่มปั่นจักรยำน
ตั้งแต่อำยุ 12 ปี และได้แข่งขันมำเรื่อยๆ จนอำยุ 18 ปี จึง
ได้เข้ำมำเป็นนักกีฬำจักรยำนทีมชำติ โดยกำรคัดเลือกของ
สมำคมจักรยำนแห่งประเทศไทย
น้องเพชร กล่ำวถึงจุดเด่นของกีฬำผำดโผนเช่นนี้ว่ำ
“อุปสรรคขอกำรปั่นจักรยำนมันอยู่ที่ใจของคนปั่น ถ้ำใจ
เรำสู้ก็สู้ ถ้ำใจเรำไม่เอำก็ไม่เอำ กีฬำจักรยำนดำวน์ฮิลล์
จึงมีเสน่ห์อยู่ตรงที่ควำมท้ำทำย เหมำะกับคนที่ชอบกีฬำ
ผำดโผน เป็นกีฬำที่ฝกควำมอดทนและกำรเอำชนะใจตัว
เอง อย่ำงไรก็ตำม หำกมีใจรักอยำกเริม่ ต้นกีฬำดำวน์อลิ ล์
อำจเริ่มด้วยกำรปั่นจักรยำนทำงเรียบก่อนแล้วค่อยมำขี่
ผำดโผนภำยหลัง”
รำยกำรต่อไปทีน่ กั ปัน่ สำวน้อยน่องเหล็กจะไปแข่งคือ
ซีเกม ที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อท�ำควำมฝันสูงสุดที่อยำก
จะเข้ำไปแข่งขันในรำยกำรเวิลด์คัพ เพื่อเอำชนะนักปั่น
หญิงประเทศญี่ปุ่นให้ได้
สุวิมล ภูมิค�ำ
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‘ปกเกลา อนันต’
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อำรยะ ไชยรัตน์

กองกลางดาวรุง ทีมชาติอายุนอ ยทีส่ ดุ

ในปัจจุบันวงกำรฟุตบอลของประเทศไทย มีเหล่ำ
บรรดำดำวรุ่งพุ่งขึ้นมำอย่ำงมำกมำย แต่จะมีเพียงสักกี่
คนที่จะสำมำรถก้ำวเข้ำมำสู่ท�ำเนียบนักฟุตบอลทีมชำติ
ไทยชุดใหญ่ได้ วันนี้เรำจะพำผู้อ่ำนไปท�ำควำมรู้จักกับ
กองกลำงดำวรุ่งหัวกะทิคนหนึ่งของเมืองไทย ที่สำมำรถ
ก้ำวเข้ำสู่ทีมชำติไทยชุดใหญ่ได้ส�ำเร็จด้วยวัยเพียง 20 ปี
เท่ำนั้น เขำผู้นี้คือ “ ปกเกล้ำ อนันต์ “ กองกลำงดำวรุ่งของ
ทีมชำติไทย

5 ขวบ โดยมีพอ่ นำยประจวบ อนันต์ และแม่ นำงวรรณภรณ์
เป็นผู้ให้กำรสนับสนุนพำไปเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็ก พอ
อำยุ 14 ปี ได้เข้ำไปศึกษำระดับมัธยมศึกษำที่โรงเรียน
สวนกุหลำบวิทยำลัย ในโควต้ำนักฟุตบอลช้ำงเผือก และ
ท�ำกำรแข่งขันฟุตบอลรำยกำรต่ำงๆ อย่ำงมำกมำย และเมือ่
จบมัธยมศึกษำตอนปลำย ก็ได้ศกึ ษำในระดับอุดมศึกษำที่
มหำวิทยำลัยรังสิต ในโควต้ำนักกีฬำ ซึ่งปัจจุบันศึกษำอยู่
ชั้นปีที่ 3 วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม

เริ่มเล่นฟุตบอลเมื่ออายุ 5 ขวบ
กองกลางทีมชาติอายุน้อยที่สุด
ปกเกล้ำ อนันต์ หรือรู้จักกันในชื่อเล่นว่ำ ปก เกิดวันที่
ควำมสำมำรถในกำรเล่นฟุตบอลเริ่มฉำยแววชัดขึ้น
4 มีนำคม พ.ศ.2534 ปัจจุบันอำยุ 20 ปี เป็นชำวจังหวัด เมื่อ “เจ้ำปก” ได้มีโอกำสก้ำวเข้ำไปติดทีมเยำวชน 19 ปี
ปทุมธำนี มีพนี่ อ้ งทัง้ หมด 3 คน เริม่ เล่นฟุตบอลตัง้ แต่อำยุ ทีมชำติไทย และทีมชำติไทยชุดปรีโอลิมปิก รวมถึงสำมำรถ
โชว์ฟอร์มได้อย่ำงยอดเยีย่ ม ในกำรแข่งฟุตบอลไทยแลนด์
พรีเมียร์ลกี กับสโมสรอินทรียเ์ พือ่ นต�ำรวจ จึงท�ำให้ วินฟรีด
เชเฟอร์ กุนซือใหญ่ทมี ชำติไทยชำวเยอรมัน เห็นพรสวรรค์
ทีส่ ดุ ยอดของดำวรุง่ รำยนี้ จึงตัดสินใจเรียก ปกเกล้ำ อนันต์
เข้ำไปร่วมทีมชำติไทยชุดใหญ่และมีโอกำสได้แข่งขันใน
ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกขณะนี้
ปกเกล้ำ อนันต์ กล่ำวถึงควำมรูส้ กึ ทีต่ นเองได้มโี อกำส
เข้ำสู่ทีมชำติว่ำ “ดีใจมำก เป็นครั้งแรก ส่วนตัวก็ไม่เคย
คิดว่ำจะติดทีมชำติไทยชุดใหญ่ด้วยอำยุแค่ 20 ปี ซึ่งก็
เป็นเพรำะควำมพยำยำมของเรำ ที่พยำยำมทุ่มเทให้กับ
ฟุตบอลมำโดยตลอดและอดทนต่อสู้มำ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี
ที่มีคนเห็นควำมสำมำรถของผม และผมก็ขอขอบคุณทุก
คนที่ได้ให้โอกำสผม ซึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติมำกและภูมิใจ
นายปกเกลา อนันต
มำก เพรำะกำรติดทีมชำติไทยนั้นเป็นควำมฝันของผม”
“ก็มคี วำมกดดันไม่นอ้ ยเลยทีเดียว แต่เมือ่ ได้ทำ� กำรฝก
ซ้อมและแข่งขัน ก็ท�ำให้คลำยควำมกดดันลงไปได้เยอะ

ภาพนักฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดปรีโี อลิมปก

ซึง่ จะท�ำให้ผมนัน้ ได้มปี ระสบกำรณ์อนั ล�ำ้ ค่ำและได้เรียนรู้
ศำสตร์ของกำรเล่นฟุตบอลหลำยๆ อย่ำงจำกโค้ชและพี่ๆ
ในทีม”
จุดเปลี่ยนชีวิต
เมือ่ ถำมถึง กำรเล่นฟุตบอล ท�ำให้ชวี ติ เปลีย่ นไปอย่ำงไร
บ้ำง เจ้ำปกกล่ำวอย่ำงภูมใิ จว่ำ “ฟุตบอลท�ำให้ผมได้มวี นั
นีเ้ ลยก็วำ่ ได้ ฟุตบอลให้อะไรหลำยๆ อย่ำงกับผม ทัง้ เพือ่ น
และกำรเข้ำกับสังคม รวมถึงสำมำรถเป็นใบเบิกทำงด้ำน
กำรศึกษำให้กับผม รวมทั้งยังสร้ำง รำยได้ให้กับผมและ
ครอบครัว และลดภำระของพ่อแม่ได้อีกด้วย”
“กำรทีผ่ มก้ำวเข้ำมำสูท่ มี ฟุตบอลทีมชำติไทยชุดใหญ่
ในตอนนี้เหมือนเป็นกับจุดเปลี่ยนของชีวิตผมเลยก็ว่ำได้
ซึ่งจำกเมื่อก่อนผมเป็นนักฟุตบอลธรรมดำคนหนึ่งอำจมี
คนรูจ้ ักแค่ส่วนหนึง่ แต่เมื่อมำติดทีมชำติกท็ ำ� ให้มคี นรู้จัก
ผมสนใจในตัวผมมำกขึน้ ทั้งแฟนบอลหรือแฟนคลับ รวม
ไปถึงได้มีอะไรดีๆ หลำยๆ อย่ำงเข้ำมำในชีวิตของผมเลย
ทีเดียว ก็อยำกจะฝำกให้แฟนบอลทุกคนร่วมเชียร์และเป็น
ก�ำลังใจให้ทีมฟุตบอลทีมชำติไทยและตัวผมด้วยครับ”

ม.รังสิตเปดตัวสตาฟโค้ชชุดใหม่
มุ่งคว้าชัยศึกฟุตบอลมหาวิทยาลัย

อาจารยประพนธ มะกรครรภ

นายนิพนธ เบี้ยวทุงนอย

ทีมฟุตบอล ม. รังสิต ซุ่มเงียบปรับทีมสตาฟ
โค้ชใหม่หมด หวังทำาทีมเพือ่ มุง่ เอาชัยชนะในศึก
ฟุตบอลมหาวิทยาลัย ที่กำาลังจะเปิดการแข่งขัน
รอบคัดเลือก ตุลาคมนี้

ทีมสต๊ำฟโค้ชชุดใหม่ น�ำโดย อำจำรย์ประพนธ์
มะกรครรภ์ หัวหน้ำผู้ฝกสอน นำยนิพนธ์ เบี้ยวทุ่งน้อย
ผู้ช่วยผู้ฝกสอน และ นำยกัมปนำถ อั้งสูงเนิน โค้ชผู้รักษำ
ประตู ซึง่ เป็นอดีตผูร้ กั ษำประตูทมี ชำติไทย รวมถึง อำจำรย์

พีระ ศรีประพันธ์ ผู้ดูแลเรื่องของสมรรถภำพ
อำจำรย์ ประพนธ์ มะกรครรภ์ หัวหน้ำผู้ฝกสอน กล่ำว
เปิดใจถึงกำรเข้ำมำรับงำน โค้ชของ ทีมฟุตบอลมหำวิทยำลัย
รังสิตในครัง้ นีว้ ำ่ ได้มกี ำรวำงเป้ำหมำยไว้อย่ำงชัดเจน เรำ
ก�ำลังเตรียมทีมกันอยูอ่ ย่ำงต่อเนือ่ ง เพือ่ ทีจ่ ะท�ำกำรแข่งขัน
ฟุตบอล กีฬำมหำวิทยำลัยรอบคัดเลือก ที่มหำวิทยำลัย
มหิดล ศำลำยำ ซึง่ จะเริม่ แข่งขัน วันที่ 24 -31 ตุลำคม 2554 นี้
และทีมฟุตบอลมหำวิทยำลัยรังสิตของเรำจะพยำยำม
ท�ำผลงำนให้ดีที่สุด เพื่อที่จะเป็นตัวแทนในระดับเขต
กำรศึกษำ ผ่ำนรอบคัดเลือกให้ได้ ก่อนที่จะเข้ำไป
แข่งขันในกีฬำฟุตบอล มหำวิทยำลัยรอบสุดท้ำยที่
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จังหวัดสงขลำให้ส�ำเร็จ
“ตอนนี้ทีมงำนของเรำ ก็จะพยำยำมเน้นเรื่องของ
ระเบียบวินัยของนักกีฬำ รวมไปถึงควำมสำมัคคี และ
จะท�ำกำรผสมผสำน ระหว่ำงนักฟุตบอลเก่ำที่เป็น
แกนหลักของทีมกับนักเตะที่เข้ำมำใหม่ ให้ลงตัวมำก
ที่สุด พร้อมกับจะใช้ควำมสำมำรถนักกีฬำฟุตบอลที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” อำจำรย์ประพนธ์กล่ำว

ภาพการฝกซอมของทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต

ด้ำน นำยนิพนธ์ เบี้ยวทุ่งน้อย ผู้ช่วยผู้ฝกสอน
กล่ำวต่ออีกว่ำ ตอนนี้ก�ำลังปรับเปลี่ยนในเรื่องทัศนคติ
ของเกมฟุตบอล และยังเน้นเรื่องของควำมแข็งแกร่ง
เพื่อที่จะไปต่อสู้ แข่งขันกับทีมมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ได้
“อยำกเห็นทีมฟุตบอลของมหำวิทยำลัยรังสิต กลับมำ
ยิ่งใหญ่อีกครั้ง รวมไปถึงอยำกเห็นบรรยำกำศเก่ำๆ ของ
รุ่นพี่รุ่นน้องในทีมฟุตบอล พร้อมกับกำรทุ่มเทใจให้กับ
มหำวิทยำลัยรังสิตอย่ำงเต็มที่” โค้ชนิพนธ์ กล่ำวย�้ำ
ในฐำนะที่ตนเองเป็นศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยรังสิต

อำรยะ ไชยรัตน์

หน้า 18 หนังสือพิมพ์รังสิต

อุดมการณ์นักข่าว ต่อจำกหน้ำ 3
กำรกระท�ำควำมจริงให้ปรำกฏ
ไม่ใช่รำยงำนข่ำวตำมนักกำรเมือง
นักกำรเมืองพูดไปอย่ำงไรก็พูดไปตำม
นั้น นี่คุณรำยงำนไม่สุดครับ คุณรู้อยู่
ว่ำนักกำรเมืองมันโกหก คุณก็เขียนลอก
ค�ำโกหกตำมมัน ข่ำวเป็นข่ำว เข้ำใจ
ครับ เสนอได้ ข้อเท็จจริงก็น�ำเสนอได้
ที่เขำพูดมำอย่ำงไรเรำก็น�ำเสนอได้ แต่
สมมุตวิ ำ่ มันพูดไม่จริง พูดโกหกประชำชน
แล้วเรำรูว้ ำ่ โกหกเนีย่ เรำเพียงน�ำเสนออย่ำง
เดียวหรอครับ เรำไม่คน้ หำหรอครับว่ำสิง่ ที่
พูดมันจริงหรือไม่ ซึง่ เดีย๋ วนีม้ นั ก็โกหกเป็น
ว่ำเล่น หนักกว่ำเดิมอีก ไม่อำยด้วย แล้ว
เรำจะละเลยสิ่งเหล่ำนี้หรอครับ
ปัจจุบันนี้สังคมไทยเสื่อมโทรม ขำดผู้
เสียสละและผูก้ ล้ำหำญ เพือ่ ควำมอยูร่ อด
ของบำงค่ำยหนังสือพิมพ์มีแนวคิดที่จะ
ปรับตัวรับใช้อ�ำนำจรัฐบำลขั้วใดก็ได้ ซึ่ง
ต้องเข้ำใจว่ำอ�ำนำจพรรคกำรเมืองหรือรัฐ
มำแล้วก็ไป แต่สื่อมวลชนต้องด�ำรง
อยู่ตลอด ด้วยเหตุนี้คุณภำพของสื่อจึง
ตกต�่ำตำมสังคมไปด้วย ซึ่งตนกล้ำพูด
ได้เลยว่ำ ไม่มีค่ำยไหนที่จะผงกหัวขึ้น

[ ข่าวต่อ ]

มำสู้ตำมอุดมกำรณ์ของสื่ออย่ำงบริสุทธิ์
ร้อยเปอร์เซ็นต์”
บทเรียนจากอำานาจรัฐ
คุณเสริมสุข กษิตปิ ระดิษฐ์ บรรณำธิกำร
ข่ำวควำมมัน่ คง สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
กล่ำวว่ำ จำกที่ตนโดนฟ้องร้องในคดีข่ำว
รันเวย์สนำมบินสุวรรณภูมริ ำ้ ว กำรต่อสูใ้ นชัน้
ศำลเป็นเวลำ 6 ปี จนถึงบัดนีก้ ย็ งั ไม่สนิ้ สุด
“ผมโดนไล่ออกมำวันที่ 28 สิงหำคม
หลังจำกทีม่ กี ำรน�ำเสนอข่ำวเรือ่ งรันเวย์รำ้ ว
ช่วงนัน้ ทำงเจ้ำของเขำก็ไม่ตอ้ งกำรให้เรำมี
เรือ่ ง เขำก็เรียกไปนัง่ คุย แล้วก็เสนอเงินผล
ตอบแทนว่ำถ้ำมันจบอย่ำงนี้ๆ นะ โอเคก็
เลิกรำกันไป
ถ้ำจ�ำได้ในช่วงปี 2544 ตอนที่คุณ
ทักษิณขึ้นมำมีอ�ำนำจได้เดินเกมทำงกำร
เมือง เข้ำมำคุมสื่ออย่ำงเป็นระบบ ในคดี
กำรตัดสินซุกหุ้น คุณประสงค์ วิสุทธิ์ เป็น
นักหนังสือพิมพ์คนหนึง่ ทีเ่ ป็นหัวหอกในกำร
เขียนบทควำม ท�ำควำมเข้ำใจให้สังคมได้
รับรู้ถึงที่มำของกำรซุกหุ้น
ทุกวันนีส้ อื่ มวลชนเป็นธุรกิจทีม่ หำศำล
มำก แล้วกำรเลือกที่ไม่เผชิญหน้ำ ผมคิด
ว่ำเป็นทำงเลือก ซึ่งเจ้ำของสื่อเดี๋ยวนี้ส่วน
ใหญ่ก็คิดว่ำจ�ำเป็นต้องท�ำ เพรำะมันมีผล

ปีที่ 18 ฉบับที่ 62 ประจำาวันที่ 22 กันยายน-6 ตุลาคม 2554

ต่อผลประโยชน์มำกมำยมหำศำลทีเ่ ข้ำมำ
ผมคิดว่ำเรำพูดกันบ่อยเกีย่ วกับเสรีภำพ
สือ่ มันจะเกิดขึน้ ไม่ได้นะครับ ถ้ำจิตวิญญำณ
ของนักกำรเมืองมันยังเป็นอย่ำงที่เรำเห็น
รัฐบำลทักษิณเป็น 4 ปี สมัยแรก สมัยที่ 2
เป็นไม่ครบ ไปดูนโยบำยนะครับ ไม่มีกำร
พูดถึงเสรีภำพของสื่อมวลชนเลย ซึ่งผิด
กับรัฐบำลในช่วงที่ผ่ำนมำทั้งของคุณชวน
บรรหำร ชวลิต อันนีม้ นั สะท้อนถึงจิตใต้สำ� นึก
ของคนที่จะเข้ำมำบริหำรประเทศ
แล้วก็ตลอดระยะเวลำ 6 ปีทคี่ ณ
ุ ทักษิณ
อยูใ่ นอ�ำนำจ ตัง้ แต่กอ่ นปี 2544 ก็พยำยำม
ไปเทคโอเวอร์ทวี ี คือเป็นกำรวำงแผนอย่ำง
แยบยลมำกของนักกำร เมืองทีม่ เี งินจ�ำนวน
มหำศำลแล้วต้องกำรใช้เงินที่มีเพื่อขยำย
ฐำนอ�ำนำจ แล้วก็อยูใ่ นอ�ำนำจอย่ำงยำวนำน
สิง่ ทีเ่ ขำจะต้องท�ำคือเล่นงำนนักหนังสือพิมพ์
ทีย่ นื อยูค่ นละข้ำงกับข้ำงเขำ นัน่ คือสิง่ ทีเ่ กิด
ขึน้ ในปี 2545-2548 ผมคิดว่ำสังคมไทยได้
ผ่ำนตรงนั้นมำแล้ว
ก็ต้องดูครับว่ำในมุมของสื่อ รัฐบำล
ยิ่งลักษณ์จะมีมำตรกำรอะไรในกำรที่
จะเข้ำมำแทรกแซง เพรำะผมคิดว่ำวิธีกำร
อย่ำงทีเ่ คยเกิดขึน้ จำกทีเ่ คยใช้ปปง. (ส�ำนักงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน)มำเล่น

งำนนักหนังสือพิมพ์ ตอนนี้ผมคิดว่ำยัง
ไม่เกิด แต่เขำจะใช้ผลประโยชน์จำก
ธุรกิจและโฆษณำเพื่อกดดัน ส่วนที่มี
กำรพูดกันว่ำมีกำรพยำยำมบล็อคกำร
น�ำเสนอข่ำวของสื่อจะต้องไม่วิพำกษ์
วิจำรณ์นำยใหญ่ ตรงนัน้ มันเป็นข้อเท็จจริง
ผมคิดว่ำมันก็สะท้อนถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน
ช่วงรัฐบำลปัจจุบัน ผมก็ยังตั้งควำมหวัง
และคิดว่ำคุณยิ่งลักษณ์จะไม่เดินรอย
ตำมอย่ำงที่พี่ชำยได้เคยท�ำ”
หากนักสือ่ สารมวลชนละทิง้ อุดมการณ์
และจุดยืนที่จะต่อสู้ยืนหยัดเคียงข้าง
ประชาชนแล้ว อีกทัง้ ยังไม่สามารถรวม
ตัวได้อย่างเหนียวแน่นเพื่อความเป็น
หนึ่งเดียว และสร้างความเข้มแข็งใน
การต่อรองกับอำานาจนายทุนเจ้าของสือ่
รวมถึงต่อรองกับอำานาจรัฐทีพ
่ ร้อมเข้า
มาแทรกแซงต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสือ่
ซึ่งคนทำาสื่อเองจำาเป็นที่จะต้องสร้าง
ความโปร่งใส และมอบความจริงใจให้
กับสังคมมากกว่าการหวังผลประโยชน์
โดยทางลัด เพราะความรำา่ รวยทีไ่ ด้มา
ก็เหมือนกับการปล้นประชาชนนัน่ เอง

เรียบเรียงจากการสัมนาเรื่อง “อนาคตกรรมกร(นัก)ขาวไทยในยุคเปลี่ยนผานการเมือง ทุนและเทคโนโลยี” วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554
เวลา13.00-16.00น. โดยสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยรวมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค
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ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ผูอ้ ำ� นำยกำรศูนย์
เตือนภัยพิบัติแห่งชำติได้กล่ำวถึงกำรที่
ประเทศไทยประสบกับภัยธรรมชำติในครัง้
นีว้ ำ่ นับเป็นกำรท่วมครัง้ ร้ำยแรงในรอบ 10
ปี ทัง้ น�ำ้ ท่วม ดินถล่ม และน�ำ้ ป่ำไหลหลำก
ที่ส�ำคัญน�้ำไหลบ่ำครั้งนี้นั้น มำเร็ว และมี
ควำมรุนแรงมำก
ดร.สมิทธกล่ำวถึงสำเหตุทเี่ กิดภัยพิบตั ิ
ครั้งนี้ว่ำ มำจำกหลำยสำเหตุ ประกำร
แรกมำจำกภำวะสภำพอำกำศแปรปรวน
ทั่วโลกที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติรุนแรง ซึ่งปกติ
ประเทศไทยจะประสบกับภัยพิบัติน�้ำท่วม
กันอยูแ่ ล้วทุกปีในช่วงเดือนสิงหำคมถึงต้น
เดือนพฤศจิกำยน
“แต่ว่ำปีนี้ไทยได้รับผลกระทบรุนแรง
นับแต่ พำยุนกเตนทีพ่ ำดผ่ำนประเทศไทย
ท�ำให้มีฝนตกอย่ำงหนัก น�้ำป่ำไหลหลำก
ดินถล่ม ประกอบกับร่องควำมกดอำกำศ
ต�่ำที่พัดผ่ำนประเทศไทยท�ำให้มีฝนตกชุก
และตกชุกหนำแน่นในบำงพื้นที่”
“ทีเ่ ป็นปัญหำคือในเดือนกันยำถึงเดือน
ตุลำคม จะมีพำยุเข้ำมำอีกหลำยลูก ซึ่งก็
จะท�ำให้น�้ำท่วมหนักเพิ่มขึ้น”
ดร.สมิทธกล่ำวถึงต้นเหตุของกำรไหล
บ่ำของน�้ำในรอบนี้เร็ว และแรงนั้น เป็น
เพรำะแต่ละจังหวัดมุ่งสร้ำงคันกั้นน�้ำ โดย
เห็นว่ำระบบคันกัน้ น�ำ้ ทีส่ ร้ำงกันไม่มหี น่วย
งำนใดออกมำให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำง
คันกัน้ น�ำ้ ท�ำให้มกี ำรก่อสร้ำงกันแบบผิดๆ

ดร.สมิทธ ธรรมสโรช
ผูอํานายการศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ

ตัวมีอยู่แล้วเหมือนกทม. ซึ่งมีกำรทรุดตัว
ตลอดเวลำ”
นอกจำกปัญหำดังกล่ำวแล้ว ดร.สมิทธ
ยังเห็นว่ำ ระบบรำชกำรของเรำเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญ ซ�้ำเติมปัญหำน�้ำท่วมให้รุนแรงขึ้น
“ระบบรำชกำรไทยนั้นไร้ระบบกำร
เยียวยำระยะยำว มีแต่ค�ำเชื่อมั่นสวยหรู
ทีใ่ ช้ปลอบใจชำวบ้ำนว่ำ ทำงกำรจะชดเชย
ให้ แต่ชำวบ้ำนรู้ดีว่ำอยู่ในจุดไม่คุ้มทุน ทั้ง
บ้ำนเรือนไร่นำที่รอกำรเก็บเกี่ยวก็ต้องสูญ
ไปในพริบตำกับกระแสน�้ำ แต่ได้รับเงิน
ชดเชยกลับมำครอบครัวละ 5,000 บำท”
“รำชกำรไม่มีกำรเตือนว่ำน�้ำจะมำถึง
เมือ่ ไหร่ ปริมำณเท่ำไหร่ น�ำ้ จะสูงขนำดไหน
ซึง่ จะท�ำให้พวกเขำสำมำรถลดควำมสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรน�้ำท่วม
แบบไทยๆ นัน้ มีจดุ อ่อนทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลง
อยู่หลำยจุด”
“เมือ่ เกิดปัญหำครัง้ ใด หน่วยงำนชุมชน
ท้องถิ่นต้องออกมำเร่งแก้ปัญหำกันเอง
ท้องถิ่นใดเข้มแข็งก็รอดไป ที่ไหนอ่อนแอ
ชำวบ้ำนก็ได้แต่รอควำมตำย” ดร.สมิทธ
กล่ำวอย่ำงท้อใจ
ดร.สมิทธได้กล่ำวถึงแนวทำงกำรแก้

เรือ่ ยมำ ส่งผลโดยรวมต่อควำมเสียหำยทัง้
ประเทศ
“กระแสน�้ำที่ไหลผ่ำนแต่ละจังหวัดมำ
ทั้งเร็วและแรงเพิ่มมำกขึ้น เพรำะแต่ละ
จังหวัดนั้นสร้ำงคันกั้นน�้ำป้องกันจังหวัด
ตัวเองเรื่อยลงมำ อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงคัน
แบบต่อควำมสูงที่ไม่ได้ขยำยควำมกว้ำง
ตรงฐำน (ดูภำพประกอบที่ 1) ซึ่งไม่ต่ำง
กับกำรสร้ำงรำงให้น�้ำดีๆ นั่นเอง”
“ทุกคนท�ำคันกัน้ น�ำ้ เหมือนท�ำรำงน�ำ้ มำ
ให้มันเข้ำกรุงเทพฯ เพรำะฉะนั้นกรุงเทพฯ
ก็มีหน้ำที่รับอย่ำงเดียว ทุกคนกั้นหมดไม่
ยอมให้เข้ำจังหวัดตัวเอง มันก็เลยไหลเป็น
รำงมำเรือ่ ยๆ ท�ำให้นำ�้ เร็วและแรง แล้วก็มำ
บำนเอำตอนท้ำย (ดูภำพประกอบที่ 2)
“หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำเป็น โครงกำรคันกัน้
น�ำ้ เพือ่ ให้นำ�้ ท่วม กรุงเทพ ท�ำให้ปริมณฑล
และกทม. เสี่ยงมำกที่จะจมบำดำล โดย 2
ผลกระทบจากการสรางคันกั้นนํ้า
เฉพำะปทุมธำนีเป็นพื้นดินเลน กำรทรุด

ปัญหำน�้ำท่วมว่ำ กำรแก้ไขปัญหำนั้นไม่
ได้ยำกอะไร งบประมำณที่ใช้ก็ไม่มำก แค่
ขุดรอกตะกอนดิน ซึง่ มีผรู้ บั เหมำต้องกำรดิน
ตะกอนเหล่ำนัน้ ไปขำยอยูแ่ ล้ว เป็นกำรเพิม่
ร่องน�ำ้ ทัง้ ปริมำณควำมจุของแม่นำ�้ ท�ำให้
แม่น�้ำไหลสะดวกได้มำกขึ้น รับน�้ำได้มำก
ขึ้น
“ส่วนมำตรกำรป้องกันหรือสร้ำงคันกัน้
น�้ำนั้นก็ให้วำงแผนกันระยะยำว ท�ำกำร
ศึกษำกันอย่ำงจริงจัง ให้ควำมรูแ้ ละข้อมูล
กับประชำชน เป็นแนวทำงป้องกันตัวเองอีก
ชัน้ หนึง่ สร้ำงคันกัน้ น�ำ้ ให้เป็นระบบ ขยำย
ฐำนควำมกว้ำงแนวคันกั้นน�้ำเพิ่ม ไม่ใช่
เอะอะก็ต่อควำมสูงกระสอบทรำย”
“ท�ำกำรขุดรอกคูคลองของแม่น�้ำ เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรรับน�ำ้ ของแม่นำ�้ ปรับปรุง
ระบบกำรจัดกำรส่วนรำชกำรเสียใหม่ ไม่ใช่
เอะอะก็ตั้งโต๊ะรับบริจำคหำเศษทำนส่วน
บุญ ถลุงเงินรับบริจำคเล่น ประเทศไทยมัว
แต่ใจเย็น ประชำชนก็รอควำมตำยเท่ำนั้น
เอง” ดร.สมิทธกล่ำวทิ้งท้ำย

1
ภาพกอนสราง และหลังสรางคันกั้นนํ้าของกรุงเทพฯ
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นายวรพันธ โลกิตสถาพร
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หลัก 2 อย่ำงคือ 1.หนังสือภำษำไทยทีค่ รบ
ครันที่สุด 2.บริกำรส่งเสริมกำรขำยร่วมกับ
บริษัทในเครือเซ็นทรัลได้ ส่วนนี้น่ำจะเป็น
จุดแข็งให้เรำต่ำงจำกคูแ่ ข่ง อย่ำงเช่นส�ำนัก
พิมพ์อนื่ เขำอำจจะมีควำมหลำกหลำยน้อย
กว่ำ แต่ทำ� รำคำแข่งกับเรำได้มำกกว่ำ เพรำะ
เป็นหนังสือของเขำเอง ส่วนนีก้ อ็ ำจจะต้อง
คุยกันอีกที เพรำะไม่อยำกให้เกิดสงครำม
รำคำขึ้น”
ด้ำนเครื่องอ่ำนอีบุ๊ค ซึ่งเป็นอุปกรณ์
ส�ำคัญในกำรอ่ำน นำงสำวสุพรี ยำกล่ำวว่ำ
ตอนนีม้ กี ำรติดต่อมำวำงจ�ำหน่ำยเพือ่ ให้ครบ
วงจรมำกขึ้น ส่วนไฟล์หนังสือในรูปแบบ
อีบคุ๊ สำมำรถซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์เท่ำนัน้
แต่ในอนำคตมีแนวทำงจะท�ำตู้หนังสือ
อีบุ๊คไว้ตำมสำขำต่ำงๆ เพื่อรองรับอนำคต
ที่ผู้บริโภคจะหันมำสนใจอ่ำนหนังสือแบบ
อีบุ๊คมำกขึ้น เพรำะเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
แอปพลิเคชั่นต่ำงๆ ท�ำได้เร็วขึ้น ผู้บริโภค
สำมำรถเข้ำถึงอีบคุ๊ ได้งำ่ ยขึน้ ในรำคำย่อมเยำ
“รำคำของเครือ่ งอ่ำนอีบคุ๊ หรือแท็บเล็ต
ทีม่ ชี อื่ เป็นทีร่ จู้ กั ของตลำดในปัจจุบนั รำคำ
จะอยูท่ ปี่ ระมำณหมืน่ ปลำย ระยะยำว รำคำ
จะค่อยๆ ลงเรื่อยๆ อยู่แล้วตำมตลำด ให้
คนสำมำรถเข้ำถึงได้มำกขึ้น รวมถึงคู่แข่ง
ที่เยอะขึ้น ทั้งไอโฟน โทรศัพท์บำงรุ่น ทั้งนี้
ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคที่จะเลือกใช้ คล้ำยๆ
กับรำคำโทรศัพท์มือถือที่ปัจจุบันรำคำไม่
กี่พันบำท แต่ในอนำคตคำดว่ำรำคำจะอยู่
ที่หลักพันเช่นกัน”
ในส่วนของจุดเด่นอีบคุ๊ นำงสำวสุพรี ยำ
กล่ำวว่ำ อีบุ๊คสำมำรถใส่ลูกเล่นเพิ่มเติม
อำทิ ภำพเคลื่อนไหว ไฟล์วีดีโอได้ ทั้งยัง
ไม่ต้องมีสต๊อกเก็บสินค้ำ ไม่ต้องเสียค่ำ
กระดำษเวลำสั่งพิมพ์หนังสือ ถ้ำจะให้ถูก
ก็ต้องมียอดพิมพ์จ�ำนวนหลักพันเล่ม ใน
ส่วนของลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงอีบุ๊คได้ทุกที่
และตลอดเวลำ อำจจะมีปัญหำบ้ำงเรื่อง
ลิขสิทธิ์ แต่ก็มีระบบกำรป้องกันอยู่
“ในส่วนของลิขสิทธิ์ กำรก็อปปี้ไฟล์
เรำก็มีกำรลงระบบป้องกันกำรขโมย ต้อง
ใส่พำสเวิร์ด ซึ่งก�ำหนดให้หนึ่งไฟล์เปิดได้
ไม่เกิน 5 เครื่องเท่ำนั้น ซึ่งกำรป้องกันตำม
ควำมเป็นจริงคงป้องกันไม่ได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่เป็นระบบมำตรฐำนทีท่ ำ� ให้แฮ็กยำกขึน้ ”
นำงสำวสุพรี ยำกล่ำวในตอนท้ำยว่ำ ทำง
บีทูเอสได้ตั้งเป้ำไว้หลังกำรเปิดตัวเดือน
แรกจะมีผสู้ มัครสมำชิกไม่ตำ�่ กว่ำสำมแสน
คน ทัง้ นีร้ ำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยอีบคุ๊ จะท�ำ
ยอดเงินในปีหน้ำไม่ต�่ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท
ซึ่งยอดเงินดังกล่ำวคิดว่ำคงไม่กระทบกับ

นางสาวสุพีรยา ชัยชื่นชอบ

Management Trainee บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น

ยอดจ�ำหน่ำยของหนังสือ ในส่วนกำรเจริญ
เติบโตคิดว่ำจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดย
ประมำณยอดขำยไว้ 1 เท่ำตัวในทุก 3 ปี
ทำงด้ำนนำยวรพันธ์ โลกิตสถำพร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรบริษทั สถำพรบุค๊ ส์ จ�ำกัด
นำยกสมำคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ ำ� หน่ำยหนังสือ
แห่งประเทศไทยกล่ำวถึงสถำนกำรณ์อบี คุ๊
ว่ำ ควำมจริงเทคโนโลยีนี้เข้ำมำในวงกำร
หนังสือนำนแล้ว แต่ยอดจ�ำหน่ำยหลักยัง
เป็นหนังสือที่เป็นเล่มอยู่ และไม่ได้รับผล
กระทบแต่อย่ำงใด ในส่วนของอีบุ๊คนั้นตน
มองว่ำ ขณะนีย้ งั เป็นช่วงทดลองเริม่ ต้นอำจ
จะเดินต่อได้หรือไม่ได้
“ถ้ำวัดจริงๆ ปริมำณหนังสือที่ท�ำเป็น
อีบคุ๊ มีไม่กเี่ รือ่ ง เมือ่ เทียบกับหนังสือทีม่ อี ยู่
นับแสนนับล้ำนเรือ่ ง ถือว่ำน้อยมำก เพรำะ
ยังเป็นช่วงทดลอง จึงไม่มีผลต่อหนังสือ
เพรำะผูบ้ ริโภคยังไม่ถนัดทีจ่ ะอ่ำนผ่ำนอีบคุ๊
เท่ำไหร่นัก รวมไปถึงจ�ำนวนคนที่มีเครื่อง
อ่ำนไฟล์อีบุ๊คได้ในปัจจุบัน ยังมีน้อยอยู่
มำกและก็ไม่ใช่ทกุ คนทีม่ จี ะซือ้ หนังสือไฟล์
อีบุ๊ค เพรำะฉะนั้นถือว่ำตลำดยังแคบอยู่”
“แต่อนำคตหำกเครื่องอ่ำนไฟล์อีบุ๊ค
ถูกลงมำในรำคำหลักพัน ก็จะมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจหนังสือ แต่คนที่อ่ำนหนังสือจริงๆ
ก็ยังเลือกอ่ำนที่เป็นรูปเล่มอยู่ อำจจะมี
ตลำดบำงประเภททีจ่ ะโตมำก เช่น หนังสือ
ต่ำงประเทศ หนังสือเฉพำะทำง หนังสือ
วิชำชีพ”
นำยวรพันธ์กล่ำวอีกว่ำ จำกกำรส�ำรวจคน
ทีอ่ ำ่ นหนังสือผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์,แท็บเล็ต
และโทรศัพท์มอื ถือ มักจะเป็นกำรอ่ำนทีไ่ ม่
ยำว เฉพำะสัน้ ๆ อย่ำงข่ำวหรือนิตยสำร แต่
ไม่ใช่หนังสือที่มีควำมยำว 200-400 หน้ำ
รวมถึงข้อจ�ำกัดจำกพื้นที่ในจอ พอขยำย
มำกๆ หนังสือก็จะตกจอ
ถึงแม้อบี คุ๊ จะมีคณ
ุ ประโยชน์หลำยๆ ด้ำน
แต่กม็ คี วำมเสีย่ งในเรือ่ งกำรละเมิดลิขสิทธิ์
กำรถ่ำยโอนไฟล์ แม้จะมีโปรแกรมป้องกัน
แต่เรำจะเชือ่ ได้อย่ำงไรว่ำจะป้องกันได้ผล
ซึง่ ธุรกิจเพลง หรือภำพยนตร์กเ็ ป็นตัวอย่ำง
ที่ชัดเจนในส่วนนี้ กระทั่งหนังสือเป็นเล่มก็
ยังมีปัญหำเช่นนี้อยู่
“โดยเฉพำะหนังสือกำร์ตนู ทีเ่ ปิดเว็บไซต์
ให้อำ่ นฟรี แล้วเว็บพวกนีก้ เ็ ปิดทีต่ ำ่ งประเทศ
ท�ำให้ตำมจับยำก หนังสือเป็นเล่มเรือ่ งไหน
ดังๆ ก็จะมีกำรสแกนเป็นไฟล์พีดีเอฟเอำ
ลงไปให้อ่ำน อันนี้ก็กระทบเยอะ ส�ำหรับ
ทำงสถำพรบุ๊คส์เองก็มีกำรคุยอยู่เรื่องกำร
ท�ำหนังสือออกมำเป็นไฟล์อีบุ๊ค แต่ก็ติดที่
กระบวนกำรทำงกำรค้ำยังไม่ลงตัวในเรือ่ ง
ของรำคำจ�ำหน่ำยว่ำ จะถูกกว่ำหนังสือที่
เป็นรูปเล่มกี่เปอร์เซ็นต์ รวมถึงในส่วนของ

[ ข่าวต่อ ]
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นักเขียนและผลประโยชน์ตำ่ งๆ แต่หำกท�ำ
จริงคงเลือกน�ำหนังสือเก่ำมำท�ำเป็นอีบุ๊ค
จ�ำหน่ำย”
ในส่วนของเซ็นทรัลทีจ่ ะเปิดตัวอีบคุ๊ นัน้
นำยวรพันธ์กล่ำวว่ำ ไม่มผี ลกับงำนหนังสือ
อย่ำงแน่นอน เพรำะผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ทไี่ ป
ในงำนดังกล่ำวจะเป็นแฟนประจ�ำอยู่แล้ว
อีบุ๊คอำจจะเป็นตัวเสริมส�ำหรับคนที่งบไม่
พอ ซึง่ เป็นกลุม่ ทีไ่ ม่คอ่ ยซือ้ หนังสืออยูแ่ ล้ว
หรือไม่ชอบถือ หรือคนไทยที่อยู่ต่ำงแดนก็
อำจจะเลือกใช้อีบุ๊ค ส่วนนี้ก็จะเข้ำมำช่วย
เพิ่มกลุ่มตลำดหนังสือได้
นำยวรพันธ์กล่ำวในตอนท้ำยว่ำ ทิศทำง
ของหนังสือในอนำคต ส�ำนักพิมพ์จะเริม่ ท�ำ
ธุรกิจ 2 โมเดลคือ หนังสือทีเ่ ป็นกระดำษกับ
หนังสือทีเ่ ป็นอีบคุ๊ แต่หนังสือทีเ่ ป็นกระดำษ
ยังเป็นหนังสือหลักอยู่ แต่จะเป็นกำรซื้อ
ขำยผ่ำนระบบออนไลน์แล้วจัดส่งหนังสือ
ไปที่บ้ำนมำกขึ้น ผลกระทบที่มีเป็นเรื่อง
ของกำรช่วงชิงเวลำกับสือ่ เทคโนโลยีตำ่ งๆ
มำกกว่ำ
“กำรที่เรำใกล้เทคโนโลยีมำกขึ้น เช่น
โทรศัทพ์ทมี่ กี จิ กรรมต่ำงๆ ทัง้ เกม อินเตอร์เน็ต
พวกนีก้ จ็ ะท�ำให้เวลำว่ำงในกำรอ่ำนหนังสือ
น้อยลง เฉลี่ย 1 คนซื้อหนังสือปีละ 2 เล่ม
เท่ำนัน้ รวมถึงนโยบำยของทำงรัฐบำลทีไ่ ม่
ชัดเจนในเรือ่ งกำรอ่ำนอันนีก้ ส็ ง่ ผลในด้ำน
ลบ” นำยวรพันธ์กล่ำว

อย.ห้ามขาย

ต่อจำกหน้ำ 1

จำกกำรทีอ่ งค์กำรอำหำรและยำ (อย.)
ได้เผยแพร่อนั ตรำยของสำรไซบูทรำมีน ซึง่
ก่อให้เกิดอันตรำยถึงขัน้ เสียชีวติ จนปัจจุบนั
ยำชนิดนี้ถูกระงับเพิกถอนทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทยที่เพิกถอนทะเบียนต�ำรับยำ
ไปเมื่อต้นปีนี้ และไม่อนุญำตให้จ�ำหน่ำย
ในประเทศไทย
เดิมไซบูทรำมีนเคยเป็นยำลดควำมอ้วน
และเป็นยำควบคุมพิเศษทีต่ อ้ งสัง่ จ่ำยโดย
แพทย์ และขำยได้เฉพำะในสถำนพยำบำล
มีผลท�ำให้เบื่ออำหำร และออกฤทธิ์ต่อ
ระบบประสำท โดยท�ำหน้ำที่ควบคุมกำร

เผำผลำญของร่ำงกำย จัดเป็นยำอันตรำย
มีผลข้ำงเคียง เช่น ปำกแห้ง คอแห้ง ใจสั่น
ท�ำให้เกิดควำมดันโลหิตสูง และหัวใจเต้น
เร็ว หำกรับประทำนต่อเนือ่ งจะเป็นอันตรำย
ต่อหัวใจ โดยเฉพำะผู้ที่น�้ำหนักเกินมำก มี
โอกำสที่จะเกิดหัวใจวำยเฉียบพลัน
สำรไซบูทรำมีนดังกล่ำวได้มีกำรเติม
ลงไปในกำแฟลดควำมอ้วน ซึง่ ได้รบั ควำม
นิยมจำกสำวๆ ที่ต้องกำรลดควำมอ้วน
จ�ำนวนมำก ซึ่งทำงองค์กำรอำหำรและยำ
ได้ตรวจพบว่ำมีจ�ำหน่ำยหลำยยี่ห้อ ส่วน
ใหญ่จะมีชื่อ สลิมมิ่ง คอฟฟี่ อำทิ บรำซิล
เพอร์เฟ็ค สลิมมิ่ง คอฟฟี่, สลิมมิ่ง คอฟฟี่
กระปองสีแดง-ขำว, กำแฟมหัศจรรย์ 26
วันผอม, แฟชั่น สลิมมิ่ง คอฟฟี่, แฟชั่น
สลิมมิ่ง คอฟฟี่ ลี ฟำโล ทิน บอดี้ คอฟฟี่,
สลิมมิง่ คอฟฟี่ กล่องสีมว่ ง, สลิมมิง่ คอฟฟี่
กล่องสีม่วง-ขำว, โฮล บอดี้ สลิมมิ่ง คอฟฟี่
เดอะ เธิร์ด เจเนเรชั่น, และ เชอโนมีล ฟรุท
ไดเอท ฟรุท คอมโพเนน สลิม แคปซูล
จำกกำรตรวจสอบโดยทีมงำนวำรสำร
รังสิตพบว่ำ กำแฟที่ถูกห้ำมขำยดังกล่ำว
ยังคงมีกำรซื้อขำยผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต
อย่ำงโจ่งครึ่ม ทั้งทำงร้ำนค้ำออนไลน์ เว็บ
บอร์ดซื้อขำยสินค้ำ อีเมลลูกโซ่ แบนเนอร์
ตำมเว็บไซต์ต่ำงๆ ซึ่งบรรดำผู้ขำยมักอวด
อ้ำงสรรพคุณเกินจริง ปิดบังส่วนผสมที่ไม่
ผ่ำนกำรรับรองจำกองค์กำรอำหำรและยำ
พร้อมทัง้ แอบอ้ำงว่ำกำแฟทีอ่ ย.ตรวจสอบ
แล้วไม่ผ่ำนกำรรับรองนั้นเป็นของปลอม
และของที่ร้ำนคือของแท้
ล่ำสุดทีมงำนวำรสำรรังสิตยังคงพบเห็น
บรรดำกำแฟลดควำมอ้วน พร้อมอำหำร
เสริมลดน�้ำหนักที่ผิดกฎหมำย วำงขำย
ตำมร้ำนในห้ำงสรรพสินค้ำย่ำนรังสิตอยู่
หลำยร้ำน เชือ่ ว่ำหำกมีกำรตรวจสอบอย่ำง
จริงจังจำกเจ้ำหน้ำทีต่ ำ� รวจ และกำรเอำใจ
ใส่ของเจ้ำของห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนเหล่ำนี้
ก็มิอำจปฏิบัติกำรเย้ยกฎหมำย ขำยยำผิด
คร่ำชีวิตผู้คนได้มำจนถึงทุกวันนี้

นศ.รังสิตเสี่ยงตาย-นักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิตวิ่งข้ำมถนน 6 เลนเพื่อเดินทำงเข้ำ
มหำวิทยำลัยเพรำะไม่มีสะพำนลอยคนข้ำม
ด้ำนหลังเมืองเอกตรงป้ำยรถประจ�ำทำง ซึ่งนักศึกษำใช้เป็นจุดลงรถประจ�ำทำง
แต่บริเวณดังกล่ำวกลับไม่มีสะพำนลอย ท�ำให้นักศึกษำที่ลงรถป้ำยนี้จะต้องวิ่งข้ำม
ถนน 6 เลน ขณะที่ถนนเป็นทำงโค้ง อีกทั้งยังมีรถวิ่งผ่ำนเป็นจ�ำนวนมำก และขับขี่
ด้วยควำมเร็วสูง ส่วนใหญ่เป็นรถสิบล้อและรถบรรทุกพ่วง สร้ำงควำมล�ำบำกให้กับ
นักศึกษำที่ต้องข้ำมถนนเส้นนี้เป็นอย่ำงมำก วอนทุกฝ่ำยช่วยหำทำงแก้ไข
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หนึง่ ในเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมด้านดนตรี
พื้นบ้านของชาวอีสานที่รู้จักกันกว้าง
ขวาง คือ “ แคน “ ไม่ว่าจะใช้ในงาน
ด้านบันเทิง งานเทศกาลต่างๆ เช่น
แห่ขบวนบัง้ ไฟ แห่กณ
ั ฑ์หลอน เป็นต้น
ตลอดจนงานพิธกี รรมซึง่ จะมีทงั้ หมอลำา
( ผู้ขับร้อง ) และหมอแคน (เปาแคน )
ให้ทำานองควบคู่กันไป
“แคน” เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่เก่ำ
แก่ของโลก ตำมหลักฐำนทำงโบรำณคดี
ของจีน พบว่ำมีอำยุ ไม่ต�่ำกว่ำ 2,400 ปี
อีกทั้งยังเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมกันอย่ำง
แพร่หลำยในหมู่ชำวบ้ำนและชำวเขำ
แถบเอเซีย เช่น ไทย จีน เกำหลี ญี่ปุ่น
และ อินโดนีเซีย เป็นต้น แม้ว่ำแคนมีรูป
ลักษณ์ทแี่ ตกต่ำงกันออกไปตำมสไตล์ของ
แต่ละประเทศก็จริง แต่เมือ่ เป่ำแล้ว เสียง
ที่ได้ก็จะละม้ำยคล้ำยคลึงกันอย่ำงน่ำทึ่ง
ส่วนต�ำนำนแคนในควำมเชือ่ ของไทยเล่ำ
ว่ำ หญิงหม้ำยชำวอีสำนเป็นผู้ประดิษฐ์
แคนเพื่อเลียนเสียงนกกำรเวกอันเป็น
นกพื้นถิ่นแถบอีสำน
เยือนถิ่นผลิตแคนแดนอีสาน
หมูบ่ า้ นท่าเรือ แหล่งผลิตแคนทีม่ ชี อื่
เสียงในภำคอีสำนของไทย ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอ
นำหว้ำ จังหวัดนครพนม เป็นหมูบ่ ำ้ นทีผ่ ลิต
แคนและโหวดส่งออกทัว่ ประเทศ โดยผลิต
กันทัง้ หมูบ่ ำ้ น จำกอำชีพหลักคือกำรท�ำนำ
เมือ่ เสร็จจำกกำรท�ำนำแล้ว ก็จะผลิตแคน
และโหวดเป็นงำนอดิเรกหำรำยได้เสริม
แต่ในปัจจุบันชำวบ้ำนในหลำยครัวเรือน
เลือกที่จะยึดอำชีพหลักในกำรผลิตแคน
โหวด และเครื่องดนตรีอื่นๆ แทนกำร
ท�ำนำเหมือนครั้งอดีต
ช่างเก่ง คำ่าจุน ช่ำงท�ำแคนรุ่นใหม่ที่
เก่งที่สุดในหมู่บ้ำน เล่ำว่ำ ในยุคบุกเบิก
พ่อใหญ่ค�ำโลน แสงสุริยวงศ์ ที่เป็นชำว
ท่ำเรือดั้งเดิม ได้เดินทำงไปยังประเทศ
ลำว เพื่อเรียนรู้วิธีกำรท�ำแคนจำกช่ำงที่
มีควำมเชี่ยวชำญ เมื่อเรียนจบแล้วก็น�ำ
ควำมรู้ที่เรียนมำเผยแพร่ให้แก่ลูกหลำน
ในหมูบ่ ำ้ นและได้รบั กำรถ่ำยทอดจำกรุน่ สู่
รุนุ่ จนกลำยเป็นเอกลักษณ์ของบ้ำนท่ำเรือ
ในปัจจุบัน
ปัจจุบันหมู่บ้ำนท่ำเรือเป็นหมู่บ้ำน
ที่ผลิตเครื่องดนตรีอีสำนที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย นอกจำกแคนกับโหวดแล้ว
ก็ยังผลิตโปงลำง พิณ ทั้งในรูปแบบของ
ที่ระลึกและเครื่องดนตรีที่สำมำรถเป่ำได้
จริง ด้วยจ�ำนวนชำวบ้ำนกว่ำ 400 หลังคำ
เรือน สำมำรถสร้ำงรำยได้รวมทั้งหมู่บ้ำน
เป็นเงินหมุนเวียนเกือบ 10 ล้ำนบำทต่อปี
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ตามหาเสียงแคน
บนพื้นดินถิ่นอีสาน

ญาณิกา อนุกูลพันธ์

โดยแต่ละครัวเรือนจะสำมำรถผลิตแคน 1
เต้ำต่อ 1 สัปดำห์เท่ำนั้น ในรำคำเริ่มต้น
ตัง้ แต่ 1,000 ขึน้ ไปจนสูงสุดเกือบหมืน่ บำท
ขึน้ อยูก่ บั ควำมปรำณีต ประเภท อำยุไม้และ
ชนิดของลิ้นแคนซึ่งอำจเป็น เงิน ทองแดง
และทอง ทีส่ ง่ ผลต่อควำมไพเรำะของเสียง
แคน โดยจะเปิดหมูบ่ ำ้ นให้ชำวต่ำงชำติและ
ผู้ที่สนใจ สำมำรถติดต่อและเข้ำมำศึกษำ
วิธีกำรผลิต อีกทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตชำวอีสำน
ดั้งเดิมได้อีกด้วย
โดยทั่วไปเรำแบ่งแคนออกเป็น 4
ประเภท เริม่ ด้วย แคนหก หรือทีช่ ำวอีสำน
เรียกว่ำ “แคนโก่” หรือ “แคนศอก” หรือ
“แคนโชว์” เป็นแคนที่มีขนำดเล็กที่สุด มี
6 เสียง คือ ลำ โด เร มี และ ซอล เป็นแคน
ส�ำหรับเด็ก
ต่อมำก็เป็น แคนเจ็ด มีไม้กแู่ คนประกบ
กัน 7 คู่ มีเสียงครบทั้ง 7 เสียงคือ โด เร มี
ฟำ ซอล ลำ ที ซึง่ ถือว่ำเป็นแคนดัง้ เดิมทีไ่ ด้
รับควำมนิยมมำตลอด แคนประเภทนี้จะ
สำมำรถเป่ำบรรเลงเพลงได้ทุกแนว อีกทั้ง
ยังสำมำรถบรรเลงเดีย่ วและรวมวงได้ดว้ ย
ประเภททีส่ ำม เรียกว่ำ แคนแปด มีไม้กู่
แคนประกบกัน 8 คูไ่ ด้รบั กำรพัฒนำมำจำก
แคน 7 ลักษณะพิเศษจะมีเสียงประสำน
ท�ำให้เสียงที่ออกมำจำกแคนไพเรำะมำก
ขึน้ โดย 1 คูท่ เี่ พิม่ มำนัน้ ด้ำนมือซ้ำยจะเพิม่
เสียงลำสูง และด้ำนขวำมือจะเพิม่ เสียงซอล
สูง ซึง่ ถือว่ำเป็นแคนทีห่ มอแคนนิยมใช้มำก
ที่สุดในปัจจุบัน
มำจนถึงแคนประเภทสุดท้ำยทีม่ ขี นำด
ใหญ่ทสี่ ดุ นัน่ คือ แคนเก้ำ จะประกอบด้วยไม้
กูแ่ คนประกบกัน 9 คู่ เป็นแคนทีต่ อ่ ยอดกำร
พัฒนำมำจำกแคนแปดอีกทีหนึง่ ซึง่ จะเพิม่
ลูกเล่นเสียงต�ำ่ ลงไปเพือ่ ใช้บรรเลงเพลงใน
วงหมอล�ำ แต่ปจั จุบนั มีพณ
ิ เบสทีส่ ำมำรถ
เล่นเสียงต�ำ่ ได้แล้ว อีกทัง้ ไม้กขู่ นำดยำวหำ
ยำก หมอแคนจึงไม่ค่อยนิยมใช้มำกนัก
กว่าจะเป็นเสียงแคน
ก่อนท�ำแคนจะต้องเตรียมวัสดุอปุ กรณ์
เช่น สิว่ เล็ก สิว่ ใหญ่ มีดตอกขนำดต่ำงๆ ค้อน
เล็ก ทั่ง ไม้แซ้น เหล็กซี่ ไม้มือลิง ปูนขำว

แคน

ไม้ซำง เครือหญ้ำนำง ขี้สูดหรือชันนะรง
(เป็นชือ่ ขีผ้ งึ้ ป่ำชนิดหนึง่ ) วัสดุหลักทีส่ ำ� คัญ
ของกำรท�ำแคนที่ขำดไม่ได้เลย คือ รำกไม้
ประดู่ ที่น�ำมำเจำะรู เพื่อท�ำเต้ำแคน และ
ไม้กแู่ คน จัดอยูใ่ นตระกูลไม้ไผ่ หรือไม้ซำง
หรือที่ชำวอีสำนเรียกว่ำ “ไม้ไผ่เฮี้ย” ที่จะ
ต้องซื้อมำจำกประเทศลำวในรำคำมัดละ
ประมำณ 300-400 บำท ต่อจ�ำนวนไม้ใน
มัด 80 แท่ง โดยจะต้องเลือก ไม้กู่แคนที่
มีอำยุประมำณ 1 ปี เพื่อสะดวกในกำรลน
ไฟ ใช้ไม้มือลิงดัดล�ำไม้ให้ตรง
ส่วนสำเหตุที่ช่ำงแคนไทยจ�ำต้องซื้อ
ไม้กแู่ คนจำกฝัง่ ลำวนัน้ อันเนือ่ งมำจำกไม้
ชนิดนี้จะขึ้นอยู่ตำมเชิงเขำในประเทศไทย
น้อยมำก แต่จะเติบโตได้ดีในแถบภูสิงห์
ภูพำน ภูแล่นช้ำง และภูเก้ำขี่ควำยในเขต
ประเทศลำว
เวลำเลือกไม้ที่จะตัดประกอบแคนจะ
ต้องเลือกไม้ที่มีข้อตรงกันทั้งหมด โดยมี
“ไม้เทียบแพวแคน” ไม้ต้นแบบของช่ำง
แต่ละคนที่ได้มำจำกครูสอนท�ำแคน ที่จะ
ใช้วัดตัดขนำดควำมสั้นยำวของแท่งไม้ที่
จะน�ำไปประกอบแคน ซึง่ ในปัจจุบนั ช่ำงรุน่
ใหม่มกั จะใช้เลือ่ ยฉลุในกำรตัดแทนกำรตัด
ไม้ด้วยมีดตอกตำมแบบช่ำงรุ่นเก่ำ
ช่ำงเก่งเล่ำให้เรำฟังอีกว่ำ “ไม้วัดรู
แพว หรือชื่อเรียกเต็มๆ ว่ำ “ไมเทียบแพว
แคน เปนไมสําหรับมาตราวัดของเสียง
ถาไปเรียนทําแคนกับครูจบแลว ครูที่สอน
ทําแคนก็จะมอบสิ่งนี้ให บางคนก็เรียกวา
ไมครู เปรียบเสมือนอาวุธวิเศษที่อาจารย
ใหแกลูกศิษยเลย”
ทั้ ง นี้ ช นิ ด ไม้ เ ที ย บแพวแคนก็ จ ะ
แตกต่ำงกันออกไปเพือ่ เทียบในคียเ์ สียงต่ำงๆ
คือ คีย์ Am Dm Fm และ Gm เป็นต้น ซึ่ง
ไม้เทียบเสียงดังกล่ำว ได้สบื ทอดกำรเทียบ
เสียงมำตั้งแต่สมัยโบรำณ เรียนรู้ต่อกันมำ
เรือ่ ยๆ จนไม่ทรำบว่ำใครเป็นคนคิดค้นคนแรก
เมือ่ ได้ไม้ทผี่ ำ่ นกำรวัดและตัดเรียบร้อย
แล้ว ใช้กระดำษทรำยขัดล�ำไม้ให้สะอำด จึง
ใช้มีดเจำะรู ส�ำหรับใส่ลิ้นแคน แล้วเจำะรู
แพวทัง้ หัวท้ำยของแท่งไม้ เพือ่ ให้เป็นช่องลม
ในกำรเกิดเสียง
“สิ่งแรกที่ผมไปเรียนมาก็คือการทํา
ลิ้นแคนเปรียบเสมือนหัวใจในการทํา
แคน “ ช่ำงเก่งเผยเคล็ดวิชำสุดยอดใน
กำรผลิตแคน
ช่ำงจะน�ำแผ่นเงิน หรือทอง หรือ ทองแดง
ตำมแต่ชนิดของลิน้ แคนทีห่ มอแคนสัง่ ผ่ำน
กำรหลอม น�ำมำตีเป็นแผ่นแล้วน�ำกรรไกร
ไมกูแคน ตัดเป็นเส้นขนำดควำมกว้ำง 2-3 มิลลิเมตร

เนื่องจำกเส้นเหล็กที่ตัดแล้วจะม้วน จึง
ต้องน�ำส่วนที่ตัดออกมำยืดเป็นเส้นตรง
โดยกำรใช้ค้อนทุบตีไปเรื่อยๆ หรือถ้ำเป็น
ช่ำงโบรำณก็จะใช้งำช้ำงในกำรตี ซึ่งใน
ระหว่ำงกำรตี จะต้องน�ำค้อนไปจุม่ น�ำ้ ให้ชมุ่
เพือ่ ระบำยควำมร้อนทีเ่ กิดจำกกำรเสียดสี
และเมือ่ เหล็กตรงเรียบร้อยแล้วก็ตอ้ งตีให้
แบนเรียบ ซึ่งจะต้องใช้ควำมปรำณีตเป็น
อย่ำงมำก
“อยางไรก็ตาม ความหนาของลิ้นของ
แคนก็ตองขึ้นอยูกับขนาดของแคนดวย
หากแคนขนาด ใหญกต็ อ งใชลนิ้ หนา และ
แคนขนาดเล็กกวาก็ตอ งใสลนิ้ บางๆ เปรียบ
เสมือนรถคันใหญที่ไมอาจใสเครื่องยนต
เล็กได และเครื่องยนตใหญๆ ก็ไมอาจใช
กับรถขนาดเล็กได”
กำรตรวจสอบประสิทธิภำพแคนแต่ละ
แท่งนั้น จะต้องน�ำลิ้นที่ท�ำเสร็จแล้วใส่ลง
ไปในรูที่เตรียมไว้ จำกนั้นทดลองเป่ำ โดย
จะมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆ ส�ำหรับ
เทียบควำมเที่ยงตรงของเสียง หำกเป่ำไม่
ดัง แสดงว่ำลิ้นแคนไม่ได้มำตรฐำนและมี
ช่องรอยรัว่ ของลม จ�ำต้องใช้ปนู ทำบริเวณ
ลิน้ แคนเพือ่ อุดรอยรัว่ แล้วน�ำไปตำกแดด
รอปูนแห้ง หลังจำกนั้นก็น�ำไม้แต่ละท่อน
มำเรียงตำมแบบคีย์เสียงในเต้ำแคน แล้ว
ใช้ขี้สูดอุดรู ช่องว่ำงระหว่ำงไม้กู่แคนกับ
เต้ำแคนเพื่อกันไม่ให้ลมรั่วออกมำ และ
ขั้นตอนสุดท้ำยก็จะใช้เครือหญ้ำนำง มัด
แท่งไม้เข้ำด้วยกันตรงส่วนหัวและท้ำย เพือ่
ให้ไม้กู่แคนเรียงตัวกระชับมำกขึ้น
หำกใครสนใจทีจ่ ะเรียนรูก้ ำรผลิตเครือ่ ง
ดนตรีพื้นบ้ำนอีสำน ก็สำมำรถตรงดิ่งไป
ได้ที่หมู่บ้ำนท่ำเรือได้เลย ส่วนผู้ที่สนใจ
สินค้ำแต่ไม่อยำกขับรถไปไกลถึงจังหวัด
นครพนม ก็สำมำรถเข้ำมำสัง่ ซือ้ หรือตรวจ
สอบรำคำใน www.bantharua.com หรือ
ติดต่อช่ำงเก่ง ค�่ำจุน ที่ 082-154399 และ
088-3045621 ได้อีกด้วย
ทั้งหมดนั้นคือการผดุงรักษาศิลปะ
การทำาแคน เครื่องดนตรีเอกของชาว
อีสานที่เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันนำามาซึ่งความภาคภูมิใจว่า วันนี้
แคนไทยได้รับการพัฒนาให้สามารถ
เล่นร่วมกับวงดนตรีสากลได้อย่าง
กลมกลืน พร้อมที่จะอวดบนเวทีโลก
แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้ง การเปา
บรรเลงเคียงข้างหมอลำาเพื่อสืบสาน
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมอีสานให้
ตกทอดสู่ลูกหลานสืบไป

