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เปิดใจหนุ่มฮอต
น�้ำกัดเซาะพัทยา

วิกฤติวัยรุ่นไทย ท้องไม่พร้อม
ขาดความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ก่อปมปัญหาสังคม

สถิ ติ ห ญิ ง ตั้ ง ครรภ์ เ พิ่ ม สู ง ร้ อ ยละ 8-10 ต่ อ ปี แ ต่ ค ่ า เฉลี่ ย อายุ ต�่ ำ ลง หั ว หน้ า ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเภสั ช พั น ธุ ศ าสตร์ ค ณะแพทย์ รามาธิ บ ดี
ม.มหิ ด ล เผยการแก้ ไ ขปั ญ หาเยาวชนมี เ พศสั ม พั น ธ์ ก ่ อ นวั ย อั น ควรครอบครั ว ควรเปิ ด ใจในการ สอนลู ก ให้ รู ้ เ รื่ อ งเพศ โดยมองว่ า
เป็ น เรื่ อ งปกติ และไม่ น ่ า อาย ด้ า นนั ก จิ ต วิ ท ยาช� ำ นาญการ หั ว หน้ า ฝ่ า ยแผนงานและวิ ช าการ สถานสงเคราะห์ เ ด็ ก อ่ อ นพญาไท
ชี้ปัจจุบันสื่อเป็นตัวยั่วยุสร้างค่านิยมผิดๆแนะสถานศึกษาจัดสื่อการสอน สร้างค่านิยมและทัศนคติระหว่างเพศที่ถูกต้อง
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ผลการวิจัยจ�ำนวนหนึ่ง มักจะอ้างถึงพฤติกรรม หรือนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปของวัยรุ่นใน
ยุคใหม่ แม้ว่าการคุมก�ำเนิดจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในปัจจุบัน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ยังมีอัตราที่สูงขึ้นอย่างมหาศาล ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ที่
ไม่พร้อม เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมจนน�ำไปสู่การท�ำแท้ง จากข้อมูลพบว่า มีเด็กที่คลอดก่อนก�ำหนดปีละ 6-8 หมื่นราย หรือคิดเป็นร้อยละ 8-10 ของหญิงตั้งครรภ์ใน
แต่ละปี
อ่านต่อหน้า 19

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๖๓ ฉบับวันที่ ๒๓-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ราคา ๑๐ บาท

หวั่นค่านิยมคนไทย

เห็นเรื่องโกงกินจนเคยชิน
ผุดหนังสั้นเตือนสติคิดก่อนท�ำ

เด็กที่เกิดจากพ่อแม่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน เมื่อเด็กเกิดมาท�ำให้ไม่สามารถเลี้ยงดูได้จึง
น�ำไปทิ้งไว้กับสถานสงเคราะห์

เ ย า ว ช น ก ลุ ่ ม แ ร ง คิ ด
ต้ น กล้ า ประชาธิ ป ไตยจั ด
โครงการประกวดหนั ง สั้ น
โรงหนังประชาชน ปีที่ 5 ตอน
“โกงซักนิด...ก็ผดิ นะ” สะท้อน
ปัญหาการโกง ในปัจจุบัน

กฟผ.จ่อขึน้ ค่าเอฟทีตน้ ก.ย.55

นางมั ณ ฑนา วาดไธสงค์
อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
เผยสังคมไทยทุจริตทุกระดับ
ชั้น ตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดา
จนถึงข้าราชการ

หอพักวุ่นขึ้นค่าไฟตามหน่วยละ1บาท

อ่านต่อหน้า 2

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เผยค่าเอฟทีงวดปลายปี 55 (ก.ย.-ธ.ค.) ส่อแววพุง่ อีก 8 สตางค์ตอ่ หน่วย

พนักงานการไฟฟ้าอยุธยา แจงเหตุทปี่ รับค่าไฟฟ้าขึน้ เพราะ กฟผ.ประสบปัญหาภาวะค้างช�ำระหนี้ จากผู้
ใช้ไฟฟ้า เป็นเวลา 5 เดือน ท�ำให้จำ� เป็นต้องขึน้ ราคาค่าไฟฟ้า ด้านผูป้ ระกอบกิจการหอพักย่าน ม.รังสิต
นายบุญชัย กัลยาศิริ ตัวแทนจากทีมระเบียงฟิลม์ เจ้าของรางวัล ชีส้ าเหตุทปี่ รับขึน้ ค่าไฟ เพราะการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค หรือ กฟภ.ขึน้ ค่าไฟฟ้า หอพักจึงได้ปรับเพิม่ ขึน้
ชนะเลิศ การประกวดหนังสั้นเล่าเรื่องการโกงด้วยผลงาน อีก 1 บาท นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต กลุ้มค่าไฟแต่ละเดือนตกอยู่ที่ 1,000 บาท

หนังสั้นเรื่อง ”สี่แยก”

อ่านต่อหน้า 2

หน้า 2

หนังสือพิมพ์รังสิต

หนังสั้นต้านโกง

[ ข่าวต่อ ]

ปีที่ 19 ฉบับที่ 63 ประจำ�วันที่ 23-29 สิงหาคม 2555

ต่อจากหน้า 1

ปั จ จุ บั น สั ง คมไทย อยู ่ ใ นภาวะที่
น่ า เป็ น ห่ ว ง เพราะมี ก ารโกงเกิ ด ขึ้ น
ทั่วทุกที่ คนไทยมองว่ารัฐบาลทุกรัฐบาล
มีการทุจริตคอรัปชัน่ ซึง่ หากทุจริตคอรัปชัน่
แล้วท�ำให้ประเทศชาติรุ่งเรืองประชาชน
กินดีอยู่ดี ตนเองได้รับประโยชน์ด้วย
ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า สังคมไทย
มีความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล�้ำ
เพิ่มมากขึ้น ข่าวโด่งดังและเป็นที่น่าสนใจ
ช่วงหนึ่งคือ ข่าวการทุจริตการสอบเข้ารับ
ราชการต�ำรวจ ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ที่มีการจับผู้ที่ท�ำการทุจริตในการสอบ
ได้อย่างมากมาย โดยส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ได้แถลงข่าวให้ทราบว่า มีการ
ด�ำเนินการอย่างเป็นขบวนการ มีผเู้ กีย่ วข้อง
ร่ ว มมื อ กั น ในหลายภาคส่ ว นจนต้ อ ง
มีการประกาศยกเลิก ให้การสอบครัง้ นีเ้ ป็น
โมฆะ ซึ่งสร้างความเสื่อมเสียให้แก่วงการ
ต�ำรวจไทยและจะเอาผิดกับผูท้ ที่ จุ ริต ไม่ให้
เข้าสอบเป็นข้าราชการอีกต่อไปด้วย ซึ่งก็
นับว่าเป็นเรือ่ งทีด่ แี ละถูกต้อง เพราะต�ำรวจ
เป็นกระบวนการยุตธิ รรมชัน้ ต้น  ถา้ หากว่า
ทุจริตกันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็คงต้องทุจริต
โกงกินกันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด
นางมัณฑนา วาดไธสงค์ อาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้ความคิดเห็น
เกีย่ วกับการโกงทีเ่ กิดขึน้ ว่า เราต้องยอมรับ
ว่าสังคมไทย มีการทุจริตในเรื่องต่างๆ
มาโดยตลอดในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะ
เป็นชาวบ้านธรรมดา ไปจนถึงข้าราชการ
ครูบาอาจารย์ รวมไปถึงนักการเมือง
ผู ้ มี ต� ำ แหน่ ง ใหญ่ โ ตจะทุ จ ริ ต โกงกิ น
มากน้อยต่างกันไป เช่นการทุจริตการ
สอบดังกล่าว เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้วา่ เ รา
ต่างก็อาศัยอยูใ่ นสังคมทีเ่ ราเคยชินกับการ
ยอมรับหรือแม้แต่ ลงมือปฏิบัติสารพัดวิธี
การโกงในทุกๆ ด้าน บ่อยครั้งที่เราเห็นว่า
ถ้ า มี โ อกาสหรื อ ช่ อ งทางใดให้ โ กงได้
แม้จะเป็นเพียงเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ เราก็ยงั ยินดี
และเต็มใจทีจ่ ะยอมรับ หรือกระท�ำพฤติกรรม
การโกงเหล่านั้น เพียงเพื่อให้เราผ่านพ้น
วิกฤตการณ์ หรือท�ำให้ชีวิตของตัวเราเอง

ขึ้นค่าไฟ
สะดวกสบายขึ้น
อี ก คนที่ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
พฤติ ก รรมการโกงในสั ง คมไทย คื อ
นางอัจฉราภรณ์ นุชแม้น วิศวกรควบคุม
คุณภาพ ให้กบั บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดย
นางอัจฉราภรณ์ กล่าวว่า คนไทยนัน้ มีนสิ ยั ของ
นักพนันอยูใ่ นสายเลือดโดยก�ำเนิด จึงท�ำให้คน
ไทยชอบทุจริตโกงกิน ชอบใช้อบุ ายเล่หเ์ หลีย่ ม
เพื่ อ ที่ จ ะให้ ไ ด้ ม าในทรั พ ย์ สิ น เงิ น
ทอง ด้วยเหตุนี้เราจึงควรที่จะต้องมา
เปลี่ ย นค่ า นิ ย มของคนไทยกั น ใหม่
ตั้งแต่ประชาชนทั่วไป จนถึงข้าราชการ
นักการเมืองระดับสูงให้ซอื่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส
ตรงไปตรงมา ไม่ใช่ว่ากันไปด่ากันมา ว่า
คนนัน้ คนนีโ้ กง ทัง้ ๆ ทีช่ อบทุจริตโกงกินกัน
ทั้งประเทศ เพราะถ้าเรื่องโกงเล็กๆ เรายัง
ยอมรับกันได้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ชวนให้
สลดหดหู่ หรือน่าแปลกใจเท่าไร หากจะมี
ผลส�ำรวจออกมาว่า คนทัว่ ไปยอมรับได้กบั
ตรรกะที่ว่า “จะโกงก็ได้ ถ้าท�ำให้บ้านเมือง
เจริญ” เพราะทุกวันนี้ เราต่างก็รกู้ นั ดีอยูแ่ ก่
ใจว่า การโกง หรือการทุจริต ไม่ใช่สิ่งที่ถูก
ต้อง แต่จะมีสกั กีค่ นทีจ่ ะมีจติ ส�ำนึก ความรับ
ผิ ด ชอบและความกล้ า เพี ย งพอที่ จ ะ
ไม่ ก ระท� ำ ความผิ ด เหล่ า นั้ น และที่
ขาดไม่ ไ ด้ คื อ หนึ่ ง ในกิ จ กรรมที่ จ ะ
ช่วยสะท้อนสังคมและสื่อสารความรู้
ความเข้ า ใจแก่ ป ระชาชนได้ คื อ การ
ถ่ายทอดลงในภาพยนตร์ และการประกวด
หนังสั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่
ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิด
สร้างสรรค์และมีความสามารถในการ
ถ่ายท�ำหนังสัน้ มีโอกาสน�ำเสนอแนวความ
คิดหรือทัศนคติของตน ในประเด็นต่างๆ
ออกสูส่ งั คม ซึง่ ปัจจุบนั หนังสัน้ ยังคงเป็นสือ่ ที่
ได้รับความนิยม ทั้งจากผู้ชมและผู้ผลิต
ในยุคสังคมสมัยใหม่
ด้วยเหตุนี้ ทางกลุ่มแรงคิดต้นกล้า
ประชาธิปไตย จึงได้ก�ำหนดจัดโครงการ
ประกวดหนั ง สั้ น โรงหนั ง ประชาชน
ปีที่ 5 ตอน “โกงซักนิด...ก็ผิดนะ” ขึ้น
เพื่อสะท้อนภาพปัญหาการโกงที่เราเห็น
กันอยู่ จนเกือบจะกลายเป็นเรื่องปกติใน
ชีวติ ประจ�ำวันและให้ประชาชนได้ตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความส�ำคัญว่า การโกงหรือ
การทุจริตนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ หรือ
เรื่องใหญ่ระดับชาติและไม่ว่าจะกระท�ำ
ในรูปแบบใด ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดทั้งสิ้น
รวมถึงเปิดโอกาสและพืน้ ทีใ่ นการน�ำเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาการโกง หรือการทุจริต
ตัง้ แต่ระดับย่อยทีอ่ าจน�ำไปสูร่ ะดับทีใ่ หญ่ขนึ้
ไปได้  โดยได้ขยายความร่วมมือไปยังหลาย
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ รวมถึงเกิด
เครือข่ายของผู้ผลิตหนังสั้น ได้มีพื้นที่

ในการแสดงผลงานที่มีคุณภาพออกสู่
สังคม ทัง้ ยังเป็นการยกระดับการมีสว่ นร่วม
ของภาคประชาชน ซึง่ ถือได้วา่ เป็นพืน้ ฐาน
ที่ส�ำคัญของประชาธิปไตย ผ่านการผลิต
สื่อหนังสั้น เพื่อสร้างค่านิยมและทัศนคติ
ที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม โดยโครงการที่
เกิดขึ้นในปีที่ 5 นี้ ได้เน้นวัตถุประสงค์
จาก 4  ทผี่ า่ นมา ซึง่ ใช้หลักการคิดที่ “เริม่ จาก
ตัวเรา” ในมุมมองต่อการคอรัปชัน่ ทีเ่ กิดขึน้
ในปัจจุบนั ให้ทกุ คนเข้าใจว่า การคอรัปชัน่
ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่
ผิดและไม่ควรกระท�ำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น
จึงให้ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตภาพยนตร์สั้น
เพื่อสะท้อนปัญหาและสามารถแก้ปัญหา
ได้ หากเรายังไม่สามารถหาทางออกของ
การทุจริตคอร์รัปชั่นจากการมองผ่าน
ปัญหาใหญ่ระดับชาติได้ การมองหาทาง
แก้ไขปัญหาผ่านการโกงเล็กๆ กับโครงการ
หนังสั้นโรงหนังประชาชน ปีที่ 5 ตอน
“โกงซักนิด...ก็ผิดนะ”  
นายบุญชัย   กัลยาศิริ ตัวแทนจาก
ทีมระเบียงฟิล์ม เจ้าของรางวัลชนะเลิศ
จากการประกวดหนั ง สั้ น เล่ า เรื่ อ ง
การโกง ด้วยผลงานหนังสั้นเรื่อง “สี่แยก”
กล่าวว่า หนังสัน้ เรือ่ งนี  ต้ นได้รบั แรงบันดาล
ใจ จากเรือ่ งจริงทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเอง รวมไปถึง
การได้ยนิ ข่าวทีเ่ กี่ยวกับ อุบตั เิ หตุรถชนกัน
บนทางด่วนโทลเวย์ แล้วปรากฏว่าเหตุการณ์
นีไี ด้กลายเป็นเรือ่ งราวใหญ่โตและลุกลาม
ไปใหญ่ ตนจึงได้น�ำเอา 2 เหตุการณ์นี้
มาผสมกันและบิดให้เป็นเรื่อง “สี่แยก”
ที่พยายามเล่าพื้นฐานของการโกงว่า
คือการโกหก ถ้าหากคนเราซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองด้วยการไม่โกหกคนอืน่ และไม่โกหก
ตนเอง การโกงก็จะลดลง หากคนในสังคมได้
มีโอกาสดูหนังสั้นเรื่องนี้ เชื่อว่าจะหยุดคิด
หรือหันมามองเรื่องเล็กๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว
ไม่มองข้ามบางเรือ่ งทีท่ ำ� ว่าสิง่ นัน้ คือการโกง
เมื่อรู้ว่าสิ่งใดที่ท�ำแล้วโกงก็ควรจะ
หยุดลด หรืองดท�ำสิ่งนั้น เพื่อไม่ให้ คนที่
ก�ำลังมองดูอยู่ในสังคมท�ำตามพฤติกรรม
ต่างๆเหล่านัน้ โดยเฉพาะเด็กเยาวชนหรือเด็ก
ทีเ่ ป็นอนาคตของประเทศ ถึงเวลาแล้วหรือยัง
ที่คนไทยทุกคนจะหันมาใส่ใจกับสิ่งเล็กๆ
ที่เรียกว่าการโกง ร่วมกันตระหนักถึง
ปัญหาว่า เป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่ควรช่วย
กันแก้ไข เพราะนั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ ท� ำ ลายความเป็ น ชาติ ไ ทยและยั ง
ส่งผลกระทบร้ายแรง ต่อชีวิตของท่าน
รวมไปถึงบุตรหลาน อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยปลูกจิตส�ำนึกให้กับคนในสังคม โดย
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง เยาวชนให้ เ ห็ น ความ
ส�ำคัญของการปฏิเสธ การทุจริตคอรัปชั่น
เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของสั ง คมไทยใน
อนาคต
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นายรัฐไท พวงบานเย็น พนักงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงกรณีคา่ ไฟฟ้า
ที่ปรับเพิ่มขึ้นว่า สาเหตุที่ปรับค่าไฟฟ้า
ขึ้ น เพราะ กฟผ.ประสบปั ญ หาภาวะ
ค้างช�ำระหนี้ จากผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นเวลา 5
เดือน ท�ำให้จ�ำเป็นต้องขึ้นราคาค่าไฟฟ้า
เพราะหากคงราคาเดิมไว้ทาง กฟผ.
จะประสบภาวะขาดทุน
นายรัฐไท พวงบานเย็น กล่าวต่ออีก
ว่า ทั้งนี้แหล่งวัตถุดิบจะถูกซื้อมาจาก
ประเทศพม่าในราคาแพง ดังนั้นการ
ไฟฟ้าจึงมีต้นทุนในการผลิตสูง ทั้งนี้
ยังต้องผ่านหลายขั้นตอน กว่าจะมาสู่
ครัวเรือน ท�ำให้เกิดค่าใช้จ่ายปลีกย่อย
ตามมาอีก ซึง่ อัตราแต่ละแห่งจะมีคา่ ใช้จา่ ยที่
ไม่เท่ากันและหากใช้เกิน 150 หน่วย
ก็จะคิดอีกอัตราหนึ่ง
ทั้งนี้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ยังมี
ตัวแปรมาจากราคาน�้ำมัน ราคาก๊าช
ธรรมชาติ ราคาถ่านหิน ราคาพลังงานจาก
น�้ำและราคาพลังงานแสงอาทิตย์ ที่น�ำมา
ใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นางปรีดา กังพาณิชย์ ผู้ประกอบ
กิจการหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่ง ย่าน
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยถึงกรณีการ
ปรับราคาค่าไฟขึ้นของหอพักว่า สาเหตุ
ที่ปรับขึ้นเพราะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หรื อ กฟภ.ได้ ป รั บ ขึ้ น ราคาไฟฟ้ า ขึ้ น
ทางผูป้ ระกอบการหอพัก จึงได้ปรับเพิม่ ขึน้
อีก 1 บาทต่อหน่วย ทางหอพักมีค่าใช้จ่าย
เพิม่ ขึน้ เช่นค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยเมือ่
ต้นปีที่ผ่านมา ค่าไฟตกอยู่ที่ 9 หมื่นกว่า
บาท ต่อมาช่วงทีค่ า่ ไฟปรับขึน้ ในช่วงเดือน
กรกฏาคมที่ผ่านมา ค่าไฟของหอพักได้
ปรับขึ้นเฉลี่ย หนึ่งแสนสองหมื่นกว่า
บาทต่อเดือน ถ้าหากที่จะปรับค่าไฟใน
เดือนกันยายนนี้ เพิ่มขึ้นอีก 8 สตางค์
ต่อหน่วย ท�ำให้ ผูเ้ ช่าหอพัก ต้องรับภาระหนัก
ขึ้นไปอีก ในฐานะผู้ประกอบกิจการหอพัก
จึงต้องปรับราคาค่าไฟฟ้าขึ้นเพื่อความอยู่
รอดของธุรกิจ
นางสาวรพีภรณ์ แดงประยูร นักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ ชั้นปีที ่2 มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้เช่า
หอพักแห่งหนึง่ เปิดเผยถึงความรูส้ กึ ต่อพัก
หอทีต่ นอาศัยว่า ได้มาอยูห่ อพักนีม้ าได้ 2 ปี
แล้ว โดยค่าไฟแต่ละเดือนตกอยูท่ ี่ 1,000 บาท
เมื่อค่าไฟที่เพิ่มขึ้นไม่ส่งผลต่อการใช้
ชีวิตประจ�ำวันของตนเท่าไรนัก เพราะ
ใช้ปกติอยู่แล้ว อย่างบางวันตนจะไม่
เปิ ด แอร์ เ ลยแต่ จ ะเปิ ด พั ด ลมเพี ย ง
อย่างเดียว แต่ถึงอย่างไรก็ต้องปรับตัว
ในการใช้จ่ายต่างๆให้มากขึ้นแล้วต้อง
ประหยัดให้ถึงที่สุด

[ บทบรรณาธิการ ]
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พิราบคาบมีด
ผู้ใหญ่รังแกเด็ก
ปัญหาเด็กและเยาวชน เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่อยู่
คู่สังคมไทยมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเด็กตีกัน
ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ สิ่งต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ กับเยาวชนไทยในขณะนี้ หลายฝ่ายพยายาม
แก้ไข แต่อกี ฝ่ายกลับมุง่ ท�ำลายให้สงั คมเสือ่ มลงทุกวัน
เป็นที่ทราบกันว่า เด็กและเยาวชน ย่อมมีความ
อยากรูอ้ ยากเห็นเป็นพืน้ ฐานประกอบกับ ฮอร์โมนร่างกาย
เกิดการเปลี่ยนแปลง ท�ำให้อารมณ์และจิตใจ
แปรปรวนได้งา่ ย ควบคุมตัวเองไม่คอ่ ยได้ หลายคนจึง
เรียกช่วงเวลาดังกล่าวว่า “ช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อ”ของชีวติ
เป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถชี้น�ำได้ ในขณะ
เดียวกันผูใ้ หญ่กไ็ ม่สามารถละเลย โดยปราศจากการ
เอาใจใส่ได้ เพราะทุกจังหวะก้าวของเด็กและเยาวชน
อาจจะเดินหลงผิดได้ตลอดเวลา
ผู้ใหญ่ที่ท�ำหน้าที่เอาใจใส่ต่อเด็กและเยาวชน
ไม่ ใ ช่ เ พี ย งพ่ อ แม่ หรื อ ญาติ พี่ น ้ อ งเท่ า นั้ น แต่
ต้ อ งเกิ ด จากหลายๆ ฝ่ า ยร่ ว มมื อ กั น ตั้ ง แต่
ครอบครัว สถานศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ
ที่ดูแลเด็กและเยาวชน ไม่ให้พวกเขาเหล่านั้น
ถูกละเลย หลงพาตัวเองไปสู่ทางเดินผิด
เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่แพร่หลายเป็นข่าว
ครึกโครมที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ใหญ่ส่วนหนึ่ง
ในสังคมไทยก�ำลังท�ำร้ายเด็ก เช่นเหตุการณ์คลิปของ
โรงภาพยนตร์แห่งหนึง่ ในจังหวัดราชบุรี บันทึกเหตุการณ์
นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กันในโรงภาพยนตร์ แทนที่
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะห้ามปรามพฤติกรรมเหล่านั้น
กลับบันทึกคลิป แล้วท�ำร้ายเด็กและเยาวชนซ�้ำด้วย
การ เผยแพร่คลิปออกทางสื่อออนไลน์ โดยไม่ใส่ใจ
ผลกระทบต่อชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อ
พฤติกรรมผูใ้ หญ่รงั แกเด็กเช่นนีเ้ กิดขึน้ ในประเทศไทย
ทุกหย่อมหญ้า เช่นสถานบันเทิงเปิดให้เด็กและเยาวชน
เข้าไปมั่วสุมกันภายในโดยไม่จ�ำกัดอายุ หวังแต่ราย
ได้จากเด็กและเยาวชน โดยการโฆษณาชวนเชื่อ
กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น เพื่อเพิ่มยอดขาย
โดยไม่สนใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่
ในสังคมก�ำลังท�ำร้ายเด็กและเยาวชน

ใ

     นการสื่อสารของสังคมไทย ไม่ว่าจะผ่านนานกี่ปี
ก็ยงั คงพบเจอกับเรือ่ งเดิม ทีเ่ ป็นปัญหาระหว่างสือ่ มวลชน
กับผู้รับข่าวสาร โดยที่สื่อมวลชนเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่ต้องการแสดงศักยภาพของตนเอง ด้วยการเสนอ
ความจริงและเพิ่มสีสันให้ข่าว เพื่อดึงดูดผู้รับสารสนใจ
และอยากรู้เรื่องราวมากขึ้น
ดังนั้นการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นข่าว หรือภาพข่าว
สือ่ มวลชนจึงอยากน�ำเสนอให้ประชาชนได้รบั รู้ แต่เรือ่ ง
ที่ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ คงต้องบอกได้เลยว่าเป็น
เรือ่ งจรรยาบรรณของสือ่ ทีข่ าดตกบกพร่องอย่างถึงทีส่ ดุ
ของสังคมและทีน่ า่ สงสารคงหนีไม่พน้ ประชาชนตาด�ำๆ
ที่นั่งรอคอยฟังข่าวเพื่อให้สื่อจูงจมูกนั่นเอง
อิทธิพลของสื่อมวลชน มีมากต่อผู้รับสาร บางคน
ก็เข้าใจผิดว่า สื่อเป็นกระบวนการกล่อมเกลาสังคม
หรือเป็นกระบอกเสียงของประชาชน แต่ถ้ามองดีๆ
ไม่ได้มองด้วยอคติ ก็ยังคงเห็นช่องโหว่ของสื่อ ที่แท้คือ
เป็นดาบสองคม เป็นมีดปลายแหลมคมที่แอบแฝงติด
ปลายปากกาซึ่งขีดเขียนข่าวให้ประชาชนคล้อยตาม
ผลกระทบต่อสังคมจะเป็นอย่างไรนัน้ ก็พอมองออก
ถ้ามองในฐานะที่เป็นนักศึกษาที่ยังคงร�่ำเรียน ไฟแรง
ที่พร้อมจะเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดี ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพแท้จริง ตอนนี้เราคงพูดเลยว่า “หากเราเป็นสื่อ
คงจะยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อเป็นปาก
เสียง แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม”
บทเรียนทีไ่ ด้ยนิ มา4ปี ว่า สือ่ มวลชนต้องมุง่ สะท้อน
ภาพความเป็นจริงรอบตัว ต้องชั่งน�้ำหนักระหว่างสิทธิ
       ในการแสดงออกและสิทธิในการรับรู้ข่าวสารที่ต้อง
กระท�ำอย่างตรงไปตรงมา โดยค�ำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล         

“ถึงจะเป็นสุนัข แต่เราต้องเป็นสุนัขเฝ้ายามที่ดี ไม่ใช่
สุนัขที่รอกินกระดูกเพียงอย่างเดียว”
พูดถึงกระดูก ก็เอะใจสักหน่อยว่าคืออะไร เอาเป็น
ว่าตามที่คนเข้าใจก็เรียกว่า “สินบน” ละกัน
พูดให้เข้าใจง่ายก็คงเรื่องการขายข่าว ยิ่งฉาว
ยิ่งภาพแรง เนื้อหากระตุ้น ปลุกระดมยิ่งขายได้ ก็ยิ่ง
ท�ำให้สอื่ ขายดี ยกตัวอย่างภาพข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์
เลือดแดง หน้าคนตายโชว์หรา ไม่มเี ซ็นเซอร์  หรือเนือ้ หา
ข่าวที่บอกไปเถิด บอกไปว่าเขามีวิธีฆ่ากันอย่างไร
ลงมืออย่างไร โอ้... สื่อไทยเอ๋ย นี่ล่ะที่เรียกว่าผิด
จรรยาบรรณ
การน�ำเสนอภาพเหตุการณ์ความรุนแรง ซ�้ำไป
ซ�้ำมา ย่อมส่งผลต่อการรับรู้ของผู้รับสารจนอาจ
ลอกเลียนแบบหรือชินชากับความรุนแรงดังกล่าวก็
เป็นได้
เรื่องสื่อปลุกระดมทางการเมือง สื่อปัจจุบันใน
สังคมยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้น เกิดจากปัจจุบันมี
ความเคลือ่ นไหว และเกิดการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
สือ่ เป็นเสมือนสถาบันทางสังคมขนาดใหญ่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่ อ สั ง คมไทย แต่ สื่ อ กลั บ สะสมความรุ น แรง
ไม่ใช่สะท้อนสังคม
นกพิราบคาบสาร จึงควรประพฤติปฏิบัติตามที่
ได้รบั สารทีเ่ ป็นจริงมา มิใช่แปลงสารตามฤาษีเพิม่ เติม
อารมณ์ให้เกิดความตื่นตระหนก อึกทึก หรือตื่นเต้น
โกลาหล ทีส่ ำ� คัญไม่ควรล่วงละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
และสิทธิส่วนบุคคลของผู้เคราะห์ร้าย
นกพิราบรุ่นใหม่ต้องบินด้วยปีกของตัวเอง
หากจะบินตามแม่นก เราต้องบินให้สูงกว่า...

เจ้าของ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ที่ปรึกษา อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์, อนุสรณ์ ศรีแก้ว, บุปผา บุญสมสุข, นิพนธ์ เจริญพจน์, นวนิต ประถมบูรณ์,
ฐิ ติ วิ ท ยสรณะ, สมเกี ย รติ รุ ่ ง เรื อ งวิ ริ ย ะ, ปฎิ นั น ท์ สั น ติ เ มทนี ด ล, เฉลิ ม ชั ย ยอดมาลั ย , พรหมพงษ์ แก้ ว ดวงเด่ น , นฤนาถ ไกรนรา, มุ ฑิ ต า รั ต นมุ สิ ท ธิ์
บรรณาธิการ วิษา กิตติทรงพล รองบรรณาธิการ รัตติกา ถินนอก กองบรรณาธิการ สุพัฒตรา เจียมตน, โสธิยาภรณ์ ดวงประชา, วรางคนา อิ่มใจจิตร,
ชฎารัตน์ กูลณรงค์, วิกานดา รัศมีพลังสันติ, วัชนีกร พฤกษาอาชีพ, อัจฉรา พานทอง, อรรถสิทธิ์ ศรีแสงอ่อน , จุฬาลักษณ์ หมูห่ มืน่ , นุชนาถ เครืออิน, ปรวัฒน์ พุทธเจริญ,
ศิริขวัญ เหรียญทอง, สโรชิน ศรีสวัสดิ์, ธาม บัวรุ่ง, ลุคมันฮากิม อูเซ็ง, สุทธิรักษ์ มวยดี ศิลปกรรม รัตติกา ถินนอก, วิษา กิตติทรงพล, สุพัฒตรา เจียมตน,
โสธิยาภรณ์ ดวงประชา พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ทวีรัก การพิมพ์
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หนังสือพิมพ์รังสิต

[ การเมือง ]

ปีที่ 19 ฉบับที่ 63 ประจำ�วันที่ 23-29 สิงหาคม 2555

ความรุนแรงในสภาฯฆ่าประชาธิปไตย

นักวิชาการ ม.รังสิต ชี้ ส.ส. ที่ใช้ความรุนแรงก้าวร้าวเพื่อเรียกร้องความ
สนใจให้ตวั เองต้องการให้เป็นข่าวใหญ่เป็นการท�ำลายระบอบประชาธิปไตย
อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเกริก เผยเหตุการณ์ความวุน่ วายทีผ่ า่ นมาเกิดจาก
ประธานรัฐสภาอาจเป็นหมากเดินเกมของบุคคลแอบแฝงทางการเมืองทีอ่ ยู่
นอก ด้านผูช้ มุ นุม นปช. ชี้เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ถือเป็นการไม่เคารพกฎกติกา
ของรัฐสภาและเป็นการเล่นเกมทางการเมืองมากเกินไป ซึ่งเป็นตัวอย่างที่
ไม่ดีต่อนักการเมืองในรุ่นต่อๆไป
หลัง พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้า
พรรคมาตุภมู ิ และอดีตประธานคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ได้เสนอร่าง
พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรองดองแห่งชาติเข้าสู่
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนายเจริญ
จรรย์โกมล รองประธานสภาฯ คนที่ 1
ได้รีบบรรจุเข้าสู่วาระเพื่อพิจารณาใน
วันที่ 30-31 พ.ค. 2555 ท�ำให้แกนน�ำ
พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือเรียกร้องให้
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธาน
รัฐสภา ถอนร่าง พ.ร.บ.ปรองดองออก
จากระเบียบวาระ พร้อมเผยจุดยืนของ
พรรคว่า จะคัดค้านการน�ำร่าง พ.ร.บ.
ดังกล่าวเข้าสภาฯ รวมทั้งจะรณรงค์สร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนทั่วประเทศ
ว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นการท�ำลายระบบ
นิตริ ฐั นิตธิ รรม ท�ำลายระบอบการปกครอง
พร้อมขอให้ประชาชนที่รักความถูกต้อง
ออกมาแสดงการคัดค้านในรูปแบบต่างๆ
ภายใต้กรอบของกฎหมาย
บรรยากาศในสภาฯเป็นไปอย่างดุเดือด
เมื่อ ส.ส.พรรคเพื่อไทยเสนอให้ที่ประชุม
เลื่อนวาระเรื่องร่าง พ.ร.บ.ปรองดองฯ
ซึ่งอยู่ล�ำดับที่ 27 ขึ้นมาพิจารณาก่อน
เป็นล�ำดับแรก ด้าน ส.ส.พรรคประชาธิปตั ย์
ทักท้วงว่า ก่อนพิจารณาว่าควรเลื่อนเรื่อง
ดังกล่าวขึ้นมาหรือไม่นั้น ควรพิจารณา
ก่อนว่า ร่างฯ ดังกล่าวเป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับการเงินหรือไม่ เพราะอาจเกี่ยว
พันกับคดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ 4.6
หมื่ น ล้ า นบาท ที่ จ ะมี ก ารคื น เงิ น หรื อ
ไม่ ซึ่งหากเป็นกฎหมายการเงิน ต้องให้
นายกรัฐมนตรีเซ็นรับรองก่อน จึงจะบรรจุ
เข้าสภาฯได้ โดยควรถามไปยัง พล.อ.สนธิ
ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่กเ็ รียกประชุม
คณะกรรมาธิการสามัญประจ�ำสภาฯ
ทั้ง 35 คณะให้เป็นผู้วินิจฉัยเรื่องนี้
ขณะที่นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ประธานสภาฯ พยายามย�้ำอยู่หลายครั้ง
ว่า เป็นอ�ำนาจของตนในการวินิจฉัยว่า
เรื่องใดเป็นเรื่องด่วนหรือไม่ พร้อมอ้างว่า
ที่ตนบรรจุร่าง พ.ร.บ.ปรองดองเข้าสภา ฯ
เพราะโพลต่างๆ บอกว่าประชาชนทัว่ ประเทศ
ต้องการความปรองดอง ทั้งนี้ บรรยากาศ
เริ่มตึงเครียด โดย ส.ส.รัฐบาลและฝ่าย
ค้านต่างโห่โต้ตอบกันไปมา จากนั้น ส.ส.
พรรคประชาธิปตั ย์ได้ตะโกนขึน้ ว่า “ประธาน
คนเดียวจะวินจิ ฉัยได้อย่างไร ถ้าบ้านเมือง
ฉิบหายแตกแยก จะรับผิดชอบกันอย่างไร

ช่วยเป็นกลางหน่อย อย่าท�ำเพื่อทักษิณ ที่
นีไ่ ม่ใช่สภาฯทาส” ด้านนายสมศักดิ์ ได้ตดั
บทด้วยการสั่งพักการประชุม
       เมื่อการประชุมเริ่มขึ้นอีกครั้ง ก็เกิด
ความวุ่นวายอีก เมื่อนายสมศักดิ์พยายาม
ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องเลื่อนญัตติ
ร่าง พ.ร.บ.ปรองดองฯ ขึ้นมาพิจารณา
ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ ชี้ว่า ประธาน
ก�ำลังท�ำผิดรัฐธรรมนูญ เพราะยังไม่ได้
ข้อสรุปว่าร่าง พ.ร.บ.ปรองดองฯ เป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับการเงินหรือไม่ พร้อมส่งเสียงโห่
นายสมศักดิ์ ด้านนายประชา ประสพดี
ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพือ่ ไทย ได้ลกุ ขึน้
มาด่า ส.ส.พรรคประชาธิปตั ย์ ด้วยถ้อยค�ำ
ทีห่ ยาบคาย ขณะทีน่ ายสมศักดิ์ ยังพยายาม
เดินหน้าจะให้ทปี่ ระชุมลงมติวา่ จะเลือ่ นร่าง
พ.ร.บ.ปรองดองทั้ง 4 ฉบับขึ้นมาพิจารณา
ก่อนหรือไม่ ส่งผลให้ ส.ส.พรรคประชาธิปตั ย์
ไม่พอใจ วิง่ กรูกนั ไปทีห่ น้าบัลลังก์ประธาน
สภาฯ ด้าน ส.ส.พรรคเพื่อไทยรีบวิ่งกรู
ไปคุม้ กันนายสมศักดิ์ ขณะเดียวกันต�ำรวจ
รัฐสภากว่า 20 นาย รีบเข้ามาอารักขา
นายสมศั ก ดิ์ บ นบั ล ลั ง ก์ เ ช่ น กั น ด้ า น
นายสมศักดิ์ เมื่อหายตกใจรีบสั่งพักการ
ประชุม
ทัง้ นี้ ระหว่างพักประชุม เหตุการณ์ยงั คง
วุน่ วาย โดย ส.ส.พรรคประชาธิปตั ย์บางคน
ได้ตะโกนต่อว่าสภาเผด็จการ พร้อมชูป้าย
“ปรองดองต้องไม่ฟอกผิดเป็นถูก” ขณะที่
น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม
พรรคประชาธิปัตย์ พยายามขึ้นไปลาก
เก้าอี้ประธานสภาฯ ลงจากบัลลังก์ แต่ถูก
นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สขุ ส.ส.เลย พรรค
เพื่อไทย และ น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.
บัญชีรายชือ่ พรรคเพือ่ ไทย น�ำทีม ส.ส.หญิง
ของพรรค บุกขึ้นไปยื้อแย่งเก้าอี้ประธาน
คืน หลังเหตุการณ์คลี่คลาย น.ส.รังสิมา
เผยเหตุที่ต้องไปลากเก้าอี้ประธานสภาฯ
ว่า เพราะประธานท�ำหน้าที่ไม่ถูกต้อง
หากยังมีเก้าอีไ้ ว้ตรงนัน้ เดีย๋ วประธานก็จะ
กลับมานัง่ อีก จึงต้องการลากไปไว้ดา้ นหลัง
นายธ�ำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ประธาน
หลักสูตรรัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต วิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงพฤติกรรม
ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.) ทีเ่ กิด
ขึ้นระหว่างการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 30
พฤษภาคมว่า การที่ ส.ส.แสดงพฤติกรรม
เช่นนี้ ก็เพื่อเรียกร้องความสนใจและ
ต้องการให้เป็นข่าวใหญ่คกึ โครมเพียงเท่านัน้

ข้อมูลจาก : http://www.banmuang.co.th/2012/05/ปรองดองป่วน/
ทั้งนี้ก็เพื่อแสวงหากติกาทางการเมือง
และช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมือง
แต่สิ่งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบรัฐสภา
และระบอบทางการเมืองคือ จะท�ำให้
ประชาชนเชื่อว่า ส.ส. และนักการเมือง
เป็นพวกก้าวร้าว และมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งจะท�ำลายความเชื่อมั่น และ
ความศรัทธาต่อระบบรัฐสภา แต่หาก
ต้องการสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตย
ให้ดีขึ้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทุก
คนต้องร่วมมือกันสร้าง โดยเฉพาะการ
แสดงพฤติกรรมต่างๆในรัฐสภา หาก ส.ส.
เล่นบทบาทใช้ความรุนแรงหรือพฤติกรรมที่
ก้าวร้าว แม้วา่ จะเป็นไปเพือ่ เรียกร้องความ
สนใจในประเด็นที่ตนเองก�ำลังต่อสู้แต่
ก็จะเป็นการท�ำลายระบบส.ส. ซึ่งไม่ช่วย
ส่งเสริมการสร้างระบอบประชาธิปไตย นัน่ เอง
ทั้งนี้นายธ�ำรงศักดิ์ เปิดเผยถึงทิศทาง
ทางการเมืองต่อไปในอนาคตว่า สภาฯ
เป็นเพียงแค่เวทีที่ ส.ส.น�ำประเด็นมา
สนทนา หรือโต้แย้งกัน ทิศทางการเมืองขึน้
อยู่กับหลายปัจจัยไม่ใช่แค่เรื่องของ ส.ส.
แต่ยังขึ้นอยู่กับ กลุ่มที่มีอ�ำนาจแอบแฝง
พลังของทหาร กลุม่ มวลชนของเสือ้ สีตา่ งๆ
และสถาบันทางการเมืองอีกหลากหลาย
“การเมืองไทยก�ำลังอยูใ่ นช่วงของการต่อสู้
เพื่อหาบทสรุปของกติกาทางการเมืองว่า
สังคมไทยควรมีกติกาอย่างไร รัฐสภาเอง
มีกรอบปฏิบัติและกรอบจริยธรรมอยู่แล้ว
ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกรัฐสภาทุกคน
ทีจ่ ะกระท�ำตนให้อยูใ่ นกรอบจริยธรรมและ
ความดีงาม” นายธ�ำรงศักดิ์กล่าว
นายนิรทุ ธ์ มีโภคกิจ ผูป้ ระเมินผูต้ ดั สิน
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเกริก
กล่าวแสดงความเห็นเกีย่ วกับกับเหตุการณ์
ความวุน่ วายทีผ่ า่ นมาว่า สาเหตุของเรือ่ งที่
เกิดขึน้ ทัง้ หมดเกิดจากประธานรัฐสภา ซึง่ มี
ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งตัดสินใจโดยเร่งด่วน หรืออีก
สาเหตุหนึง่ คือ ประธานรัฐสภา อาจเป็นหมาก
เดินเกมของบุคคลแอบแฝงทางการเมืองทีอ่ ยู่
นอกประเทศก็เป็นได้ ทัง้ หมดทัง้ มวลเป็นการ
สร้างสถานการณ์ทางการเมืองเพือ่ ให้ตกเป็น
ข่าว หาเปอร์เซ็นต์ได้นอ้ ยมากหรือแทบไม่มี
เลยที่นักการเมือง จะมีอุดมการณ์ที่มั่นคง

และต่อสู้เพื่อการเมืองที่ถูกต้องยุติธรรม
รวมถึงกลุ่มมวลชนของสีเสื้อต่างๆ ซึ่งยุค
นี้คือยุคของการเมืองอ�ำนาจแอบแฝงและ
ผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรมของทุกๆฝ่าย
เชือ่ มโยงมาถึงเรือ่ ง พ.ร.บ.ปรองดองในแต่ละ
ฉบับ ถ้าสมมุติว่า พ.ร.บ.ปรองดองได้ผ่าน
มติเห็นชอบและน�ำมาใช้เป็น พ.ร.บ.ปรองดอง
แห่งชาติกจ็ ะเกิดค�ำว่า “นิรโทษกรรม”ตาม
มา ส่งผลให้คนทีม่ คี วามผิดอาจพ้นโทษและ
กลับมามีบทบาททางการเมืองอีกก็เป็นได้
“ค�ำว่า “ปรองดอง” เป็นค�ำที่ดูดีและน่า
ฟัง แต่วิกฤติการเมืองในขณะนี้มันไม่ใช่
มันแอบแฝงไปด้วยอ�ำนาจที่ไม่ชอบธรรม
ผลประโยชน์และอ�ำนาจเงินเป็นใหญ่และ
มันก�ำลังท�ำลายความสามัคคีของคนในชาติ
แล้ว” นายนิรุทธ์ กล่าว
นาย ปิ ย วิ ท ย์ บุ ญ อาสา ผู ้ ชุ ม นุ ม
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ง
ชาติ (นปช.) หรือคนเสือ้ แดง กล่าวเกีย่ วกับ
ความวุน่ วายทีเ่ กิดขึน้ ในรัฐสภาว่า เหตุการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ถือเป็นการไม่เคารพกฎกติกาของ
รัฐสภาและเป็นการเล่นเกมส์ทางการเมือง
มากเกินไป อีกทัง้ ยังเป็นการช่วงชิงความได้
เปรียบเพือ่ ให้ได้ผลประโยชน์อย่างใดอย่าง
หนึ่งเพียงเท่านั้น ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อ
นักการเมืองในรุ่นต่อๆไป
เมือ่ ถามว่า มีความคิดเห็นอย่างไรเกีย่ ว
กับ ร่างพ.ร.บ. ปรองดอง นายปิยวิทย์
กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยกับ ร่างพ.ร.บ.ปรองดอง
ฉบับของ พล.อ.สนธิ บุญรัตกลิน เพราะ
เป็นการล้างผิดให้กับบุคคลทางการเมือง
ทีท่ ำ� ผิดทุกคน ตนเห็นว่าควรด�ำเนินการไป
ตามกระบวนการยุตธิ รรม และต้องท�ำให้เกิด
ความยุติธรรมขึ้นมาให้ได้ เพราะการเมือง
ในยุคปัจจุบนั นีค้ อื เกมเป็นการชิงพืน้ ทีข่ า่ ว
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด
บทสรุปทางการเมืองต่อจากนี้จะเป็น
อย่างไรต่อไป ยังหาค�ำตอบที่แน่ชัดไม่ได้
จากเหตุการณ์ความวุน่ วายทางการเมืองที่
เกิดขึน้ แสดงให้เห็นว่า นักการเมืองปัจจุบนั
พยายามแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง
เพื่อเป็นข่าวและช่วงชิงความได้เปรียบแม้
ความได้เปรียบนัน้ ไม่ถกู ต้อง ไม่ยตุ ธิ รรม ซึง่
ไม่ตา่ งอะไรเลยกับดารานักแสดงในปัจจุบนั
ที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันๆในหน้าหนังสือพิมพ์

ปีที่ 19 ฉบับที่ 63 ประจำ�วันที่ 23-29 สิงหาคม 2555

[ การเมือง ]
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กระแสการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ นอกจากจะเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศแล้ว ความพิเศษของรัฐธรรมนูญไทยทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงมาแล้วถึง 19 ครัง้ ยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์
ทีน่ ำ� มาสูก่ ารวิเคราะห์การเมืองไทยในแต่ละช่วงเวลา
เพื่อท�ำความเข้าใจปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน
นายสุรศักดิ์ ทรงไตรรัตชกุล ทนายความส�ำนักงาน
กฎหมายเอสพีที เทรด เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของรัฐธรรมนูญ ปี 2540 กับ 2550 ว่า รัฐธรรมนูญปี
พ.ศ. 2540 มุ่งสร้างให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง มีระบบ
ถ่วงดุลอ�ำนาจ อีกทั้งยังมีองค์กรอิสระเป็นจ�ำนวนมาก
และเกิดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องอ�ำนาจตุลาการ
ที่เป็นระบบศาลเดียวคือ ศาลยุติธรรม ที่เคยมีศาลชั้น
ต้น ศาลปกครอง ศาลฎีกา กลายเป็นระบบศาลคู่ คือมี
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ที่มีอ�ำนาจคล้ายกับศาล
ยุติธรรม แต่รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 ให้ความส�ำคัญกับ
การปรับโครงสร้างสถาบันทางการเมืองและเปิดพื้นที่ให้
กับประชาชนมากขึ้น แต่ภายหลังการประกาศใช้และมี
การเลือกตัง้ ในปลายปี 2550 ก็ไม่สามารถลดปัญหาความ
ขัดแย้งลงได้ เนื่องจากคนในสังคมยังมีความเห็นต่างใน
เรื่องความชอบธรรมของรัฐบาลในการบริหารประเทศ
ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเป็นไปอย่างล่าช้า
ตลอดจนสูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ “ทุกครั้งที่
มีการเปลี่ยนแปลงระบอบรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าประเทศใด
ต้องมีการสูญเสียเลือดเนื้อทุกครั้ง แต่อ�ำนาจได้มาด้วย
การต่อสู้ ไม่ใช่ได้มาด้วยการร้องขอ” นายสุรศักดิ์ กล่าว
นายพรสวัสดิ์ สายด้วง บัณฑิตคณะนิติศาสตร์

“ ประชาธิปไตยของไทยผ่านการเวลามา 80 ปี มีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 18 ฉบับ

และยังคงมีความต้องการรัฐธรรมนูญใหม่อย่างต่อเนื่อง ในบางมุมอาจจะ
ต้องถามตัวเองว่า มีบางคนที่ต้องการใช้รัฐธรรมนูญเป็นอนุสาวรีย์หรือเปล่า
หรือเราต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นสัญญาประชาคมอย่างแท้จริง ผลที่เกิดทุกวันนี้
เป็นไปดั่ง “ปลูกถั่วได้ถั่ว ปลูกงาได้งา” ท้ายที่สุดต้นประชาธิปไตยตรงไหนมีปัญหา
ก็แก้ปญ
ั หาตรงนัน้ การเปลีย่ นต้นประชาธิปไตยบ่อยครัง้ วงปีของต้นประชาธิปไตย
จะเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ”
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ของนโยบายรัฐบาลไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดของประชาชน
เพราะไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ความส�ำคัญมากไป
กว่าเรือ่ งปากท้องของประชาชน ซึง่ รัฐบาลให้ความส�ำคัญ
น้อย หากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะต้องมีความชัดเจนให้กบั
ประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่ถามประชาชนกลุ่มเดียวที่
ต้องการการเปลีย่ นแปลง แต่ควรถามทัง้ ประเทศ โดยการ
ท�ำประชามติวา่ ต้องการแก้ไขมาตราใดบ้างและประกาศ
เจตนารมณ์ของรัฐบาลให้ชัดเจนว่า จะแก้เพื่ออะไร โดย
ส่วนตัวเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังไม่จ�ำเป็นต้อง
แก้ไข แต่สงิ่ ทีร่ ฐั บาลควรแก้ไขในขณะนีค้ อื ปัญหาเศรษฐกิจ
ปัญหาคอร์รัปชั่นและการท�ำงานของข้าราชการ
นางชวิพร ชมกุล อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ กล่าวว่า
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 19 ยังต้องติดตามต่อไป กระบวนการ
นับจากนี้ ผู้ถืออ�ำนาจอธิปไตยที่แท้จริง จะเป็นผู้มีส่วน
ร่วมก�ำหนดชี้ชะตาว่า อนาคตประชาธิปไตยไทยจะเดิน

ไปสู่หนทางใด จะส่งผลให้เกิดการใช้อ�ำนาจอธิปไตย
แบบนิตธิ รรมหรือไม่ ก้าวย่างของความเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงต้องการไม่อาจข้ามพ้นความคิด
ส่วนใหญ่ของคนในสังคมไปได้ เหตุผลการโน้มน้าวจูงใจ
เป็นปัจจัย เพื่อถอดสลักความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น แต่ค�ำ
ตอบของการเปลี่ยนแปลงในระบอบประชาธิปไตย ใน
ทีส่ ดุ แล้วอยูท่ คี่ วามต้องการของประชาชน ประชาธิปไตย
ของไทยผ่านการเวลามา 80 ปี มีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 18
ฉบับและยังคงมีความต้องการรัฐธรรมนูญใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง ในบางมุมอาจจะต้องถามตัวเองว่า มีบางคน
ที่ต้องการใช้รัฐธรรมนูญเป็นอนุสาวรีย์หรือเปล่า หรือ
เราต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นสัญญาประชาคมอย่าง
แท้จริง ผลที่เกิดทุกวันนี้เป็นไปดั่ง “ปลูกถั่วได้ถั่ว ปลูก
งาได้งา” ท้ายที่สุดต้นประชาธิปไตยตรงไหนมีปัญหาก็
แก้ปัญหาตรงนั้น การเปลี่ยนต้นประชาธิปไตยบ่อยครั้ง
วงปีของต้นประชาธิปไตยจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไร

กรมชลฯเร่งซ่อมประตูระบายน�ำ้ เดินหน้าสร้างเขือ่ นป้องกันน�ำ้ ท่วม

ม.รังสิต เผยมาตรการสร้างเขือ่ น คันกัน้ น�ำ้ แก้มลิงและระบบเตือนภัย ป้องกันน�ำ้
วิศวะฯโยธา กรมชลฯ เผยแผนงานสร้างเขือ่ นแก้นำ�้ ท่วมระยะยาว ระบุตดิ ปัญหาตรงเขือ่ นส่วนใหญ่อยูใ่ กล้พนื้ ทีป่ า่ ไม้ ต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสมและผลกระทบทางสิง่
แวดล้อม ด้านนักวิจยั ศูนย์การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ิ ม.รังสิต ชี้ 4 มาตรการรับมือน�ำ้ ท่วม 1.เตรียมป้องกันโดยสร้างเขือ่ น คันกัน้ น�ำ้ แก้มลิงและระบบเตือนภัย
2.ติดตามสภาพภูมิอากาศ การเตือนภัย ติดต่อสื่อสาร จัดเตรียมเสบียงอาหารให้พร้อม 3.ในสภาวะฉุกเฉิน ต้องให้การช่วยเหลือเยียวยา อพยพ การหา
ที่พักพิง ซ่อมแซมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เน้นการป้องกันพื้นที่ส�ำคัญ 4.การซ่อมแซมบ้านเรือนต่างๆ การดูแลสุขภาพของ การสร้างงานสร้างอาชีพ
รวมทั้งการประเมินความเสียหาย
นายทรงเกียรติ ข�ำทอง วิศวกรโยธา สังกัดศูนย์ประมวล
วิเคราะห์สถานการณ์น�้ำ กรมชลประทาน กล่าวถึงการ
ด�ำเนินงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น�้ำ ปี 2555 ว่า
ปัจจุบนั กรมชลประทานมีแผนงานเร่งด่วนในระยะยาวคือ
โครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ แต่ติดปัญหาหลักๆตรงที่
เขือ่ นส่วนใหญ่อยูใ่ กล้พนื้ ทีป่ า่ ไม้ ท�ำให้การพัฒนาเป็นไป
ได้ยาก ต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสมและผลกระทบทางสิง่
แวดล้อม ซึง่ จะต้องหามาตรการในการลดผลกระทบ โดย
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้งนี้หากมีการ
ก่อสร้าง ต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ดูแลในเรื่องการ
หาที่อยู่ใหม่และส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านในพื้นที่ รวม
ทั้งการปลูกป่าทดแทน ส่วนงานเร่งด่วนในขณะนี้ คือการ
ขุดลอกคูคลองและซ่อมแซมประตูระบายน�ำ้ ทีไ่ ด้รบั ความ
เสียหายจากเหตุการณ์น�้ำท่วมปี 2554 นอกจากนี้
กรมชลประทานจะท�ำหน้าที่หลักในการรายงานข้อมูล
และสถานการณ์น�้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนภูมิพล

เขื่อนเจ้าพระยา เป็นต้น
นายทรงเกียรติ กล่าวว่า หากฝนตกทิง้ ช่วงคาดการณ์
ว่าสถานการณ์น�้ำในปีนี้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติและมั่นใจ
ว่าจะไม่มีน�้ำท่วมหนักเช่นปีที่แล้วอย่างแน่นอน
ดร. มงคลกร ศรีวิชัย นักวิจัยศูนย์การเปลี่ยนแปลง
ภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ิ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในการ
เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น�้ำท่วมของม.รังสิต
นั้นจะแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักๆด้วยกัน คือ 1.การเตรียมการ
ป้องกันและการประเมินผลกระทบ โดยวางมาตรการ
การสร้างเขื่อน คันกั้นน�้ำ แก้มลิงและระบบเตือนภัย
รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2.การเตรียมพร้อมรับ
ภัยพิบัติ เมื่อรู้ว่าภัยมาถึง โดยติดตามสภาพภูมิอากาศ
การเตือนภัย การติดต่อสื่อสาร รวมถึงจัดเตรียมเสบียง
อาหารให้พร้อม3.การจัดการในสภาวะฉุกเฉิน เช่น การช่วยเหลือ
เยียวยา การอพยพ การหาทีพ่ กั พิง การซ่อมแซมสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน การป้องกันพื้นที่ส�ำคัญ เช่น โรงพยาบาล

4.การซ่อมแซมบ้านเรือนต่างๆ การดูแลสุขภาพของ
การสร้างงานสร้างอาชีพ รวมทัง้ การประเมินความเสียหาย
นาย น�ำโชค ชินตาปัญญากุล ผู้ประกอบการร้านขาย
ของช�ำ หมู่บ้านพฤกษา 12 ถนนเลียบคลองสาม อ�ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หนึง่ ในพืน้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ
ในช่วงปี 2554 กล่าวถึงผลกระทบจากอุทกภัยในปีทผี่ า่ น
มาว่า อุปกรณ์ขา้ วของเครือ่ งใช้ไฟฟ้าเสียหายเป็นจ�ำนวน
มาก รวมทั้งสินค้าภายในร้านก็น�ำออกมาจ�ำหน่ายไม่ได้
นายน�ำโชค กล่าวอีกว่า อยากให้ภาครัฐหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน�้ำ โดยมีแนวทางในการ
ท�ำงานทีช่ ดั เจน ท�ำการขุดลอกคลองต่างๆ ก�ำจัดพวกผักตบ
ชวาในคลองให้หมดไป ตรวจสอบปริมาณของน�ำ้ ฝน ในช่วง
ทีพ่ ายุเข้าหรือฝนตกและก�ำหนดบริเวณในการจัดท�ำเขือ่ น
และท�ำแก้มลิงหรือเป็นบึงเพื่อรองรับน�้ำฝนก็ได้ รวมถึง
การออกข่าวทางสื่อในการแจ้งเตือนภัยบ่อยๆ อีกทั้งรัฐ
ต้องจ่ายเงินชดเชยให้เหมาะสมด้วย

หน้า 6

หนังสือพิมพ์รังสิต

[ สังคม ]

ปีที่ 19 ฉบับที่ 63 ประจำ�วันที่ 23-29 สิงหาคม 2555

สื่อใหม่ภัยใกล้ตัว
นักวิชาการชี้สังคมต้องรู้เท่าทัน
ยุคโลกาภิวัฒน์ทางเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อใหม่
หรือสื่อออนไลน์ เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งกลาย
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ไปแล้ว ไม่ว่าจะใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับ
ผูอ้ นื่ การรับรูห้ รือเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร หรือใช้เพือ่ ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ

ก ารเข้าถึงสื่อใหม่ที่ง่ายขึ้น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ที่รวดเร็วขึ้น เครือข่ายออนไลน์ที่ใหญ่และกว้างขวาง
จึงท�ำให้โลกของเรากลายเป็นโลกไร้พรหมแดนทุกคนล้วน
มีสอื่ อยูใ่ นมือ โดยไม่ได้ตระหนักถึงภัยต่างๆทีอ่ าจตามมา
อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อใหม่ว่า
การเจริญเติบโตของเทคโนโลยี ท�ำให้สื่อใหม่มีการขยาย
ตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็นปรากฏการณ์สังคมออนไลน์
สื่อใหม่เป็นลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง ผู้รับสาร
ไม่เพียงรับสารเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีต แต่ยังท�ำ
หน้าที่ส่งข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วย ทุก
คนมีโอกาสเป็นเจ้าของสื่อ จึงท�ำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนเข้าถึงสือ่ และข่าวสาร
ได้งา่ ยขึน้ จนท�ำให้บางคนมีพฤติกรรมเสพติดสือ่ ออนไลน์
โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่มีแรงขับหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ความอยากรู้อยากเห็น ต้องการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพื่อน อยากได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆและ
สังคม จึงต้องอาศัยสือ่ ใหม่เป็นช่องทางในการติดต่อสือ่ สาร
อาจารย์อนุสรณ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามการเกิดขึ้น
ของสื่อใหม่ก็ถือเป็นดาบสองคม หากใช้ในเชิงสร้างสรรค์
ก็สามารถท�ำให้เรารับรู้ข่าวสาร น�ำเสนอข้อมูลเตือนภัย
สังคมหรือช่วยเหลือคนอื่นๆได้ แต่บางครั้งข้อมูลข่าวสาร
ทีไ่ ด้รบั หากเราไม่ตรวจสอบก็อาจตกเป็นเหยือ่ ของข่าวลือ
และเป็นเหยือ่ มิจฉาชีพทีแ่ อปแฝงมาได้ เช่น การติดต่อกัน
ทางเฟสบุ๊ค เป็นการสื่อสารผ่านตัวอักษรเราไม่เห็นหน้า

อ.อนุสรณ์ ศรีแก้ว
คณบดี คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

และไม่ได้ยินเสียง จึงไม่อาจเชื่อใจได้ว่าคนในรูปกับคนที่
คุยกับเราจริงๆคือคนๆเดียวกัน
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เผยต่ออีกว่า การแสดงทัศนะ
วิพากย์วจิ ารณ์ในเรือ่ งทีเ่ ห็นต่างกับคนอืน่ อาจเป็นการกล่าว
หาและท�ำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายได้ หรือมีบางกลุ่มที่
เป็นกลุม่ จัดตัง้ ในแง่ของการส่งข่าวสาร เพือ่ ตอบโต้อกี ฝ่าย
หนึ่ง เช่น การจัดตั้งกลุ่มทางการเมือง ที่ต้องการล้างสมอง
ประชาชน เพือ่ ให้ยอมรับความคิดและอุดมการณ์เดียวกับ
กลุ่มของตน จนอาจลุกลามกลายเป็นกระแสสังคม และ
อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ดังที่เกิดขึ้นใน
หลายๆ ประเทศ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ถือเป็นสิ่ง
ส�ำคัญทีท่ กุ คนต้องรูเ้ ท่าทันสือ่ ด้วยการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ในหลายๆด้าน ทัง้ ทีส่ อดคล้องและขัดแย้งกับความคิดของ
ตนเอง ตรวจสอบและวิเคราะห์แหล่งที่มาของข่าว ไม่หลง
เชือ่ โดยไร้เหตุผล โดยเฉพาะเยาวชนทีต่ อ้ งมีภมู คิ มุ้ กันและ
ต้องได้รบั การปลูกฝังการรูเ้ ท่าทันสือ่ ตัง้ แต่เด็กๆ เพือ่ ไม่ให้
ตกเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์
ด้านอาจารย์สเุ มธ ผ่องพรรณแข รองคณบดีฝา่ ยกิจการ
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดเผยถึงภัยของสื่อใหม่ว่า ภัยที่มาพร้อมกับสื่อใหม่
หรืออาชญากรรมในโลกไซเบอร์นั้นมีหลายรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็นการขโมยความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
ไปท�ำธุรกรรมต่างๆ การกล่าวหาใส่ร้ายโดยการโพสลง
ในกระทู้สร้างข่าวลือ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
และองค์กร และการล่อลวงในรูปแบบต่างๆที่ปรากฏตาม
ข่าวและสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก คือ คนในสังคมโดย
เฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ยังขาดความรู้และความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งที่ได้กระท�ำลงไป บางครั้งท�ำไปเพื่อความสนุก เช่น
การโพสกล่าวหาใส่รา้ ยผูอ้ นื่ หรือการลงรูปภาพทีไ่ ม่เหมาะ
สม ซึง่ ถือว่ามีความผิดและอาจถูกฟ้องร้องได้ ดังนัน้ จึงต้อง
มีการให้ความรู้และความส�ำนึกรับผิดชอบต่อการใช้สื่อ
อาจารย์สุเมธ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกฎหมายนั้น
มีพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เพื่อรองรับการก่ออาชญากรรมในโลกออนไลน์อยู่แล้ว
และคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องก็มีระบบะควบคุม ในระบบ
ซอฟท์แวร์ก็มีโปรแกรมพาเรนทอล คอนโทรล ที่คอย
ควบคุมและจ�ำกัดการเข้าถึง และยังมีซอฟท์แวร์ที่เรียกว่า
เฮ้าส์ คอนโทรล เพือ่ ช่วยคัดกรองและป้องกันไม่ให้เยาวชน
ไม่ให้เข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
อาจารย์สุเมธ เผยต่อว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจาก
ช่องว่างทางกฎหมาย แต่เป็นเพราะเทคโนโลยีเปลีย่ นแปลง

อาจารย์สุเมธ ผ่องพรรณแข
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต

ไปอย่างรวดเร็ว เป็นช่องว่างทางเทคโนโลยีที่อาจท�ำให้
กฎหมายตามไม่ทัน และการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี
การสื่อสารในอนาคต จะท�ำให้สื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์
พัฒนาและขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง แต่สิ่งที่ส�ำคัญ คือ
พื้นฐานของมนุษย์และสังคม ที่ต้องเลือกบริโภคสื่อให้
ถูกต้องและเหมาะสม
“เทคโนโลยีมีขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้เราใช้งาน ไม่ใช่ให้
มันมาครอบครองเรา หากเรารู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์และ
รู้เท่าทัน จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อตัวเราและสังคม”
อาจารย์สุเมธ กล่าวทิ้งท้าย
ขณะที่ นางอรสา กุลชรัตน์ ผู้ปกครองของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาเปิดเผยว่า รูส้ กึ เป็นห่วงการใช้อนิ เตอร์เน็ต
ของลูกมาก เพราะกลับมาจากโรงเรียน ก็ออกไปร้านอินเตอร์เน็ต
ทันที ทัง้ ทีบ่ า้ นก็มคี อมพิวเตอร์และเล่นอินเตอร์เน็ตได้ แต่ลกู
ก็ยงั ไปเล่นทีร่ า้ นอยูต่ ลอดเวลา หากอยูท่ บี่ า้ นยังสามารถดู
ความเหมาะสมหรือควบคุมการใช้ได้ แต่เมื่อลูกออกไป
เล่นที่ร้านเราไม่รู้เลยว่าลูกของเราใช้งานในด้านไหนบ้าง
ทั้งนี้นางอรสา เผยอีกว่า กลัวว่าลูกจะถูกหลวงลวง
เป็นอย่างมาก เพราะเห็นในข่าวมีการล่อลวงและภัยอื่นๆ
มากมายที่มาจากอินเตอร์เน็ต จึงกลัวว่าลูกจะตกเป็น
เหยือ่ ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนหัวโบราณไม่รเู้ รือ่ งเทคโนโลยี
ก็เลยตามเด็กๆไม่คอ่ ยทัน จึงอยากให้มมี าตราการป้องกัน
หรือมีกฎหมายเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างชัดเจนและทั่วถึง
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“เอเชีย ทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์”

“ใครจะคิดว่าท่าเรือการค้าสากลแห่งแรกของเมืองไทย จะ
กลายมาเป็นสถานที่แห่งความสุขที่มีสไตล์ที่สุดในทุกวัน
นี้” เป็นประโยคหนึ่งที่อยู่ในโบรชัวร์ของศูนย์การค้าแห่ง
นี้ ที่ท�ำให้เราอยากไปสัมผัสกับสถานที่จริง จะมีเพียงกี่คน
ที่ทราบถึงประวัติอันแท้จริงของท่าเรือขนถ่ายสินค้าที่เป็นจุด
ก�ำเนิดของประตูการค้าสากลระหว่างสยามประเทศและยุโรป

แ หล่งท่องเทีย่ วยามราตรีแห่งใหม่ของเมืองกรุง

ความทันสมัยของยุคปัจจุบันรวมตัวเข้าไปด้วย
ณ ขณะนี้ คงไม่มใี ครไม่รจู้ กั เอชีย ทีค หรือทีม่ ชี อื่ เต็ม เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วทีไ่ ปเยีย่ มชมได้สมั ผัสถึงบรรยากาศ
ว่า เอเชีย ทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ที่เริ่มเปิดอย่าง ว่าก�ำลังเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ตามแนวคิดที่
ไม่เป็นทางการตัง้ แต่วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ศูนย์การค้านี้ได้ตั้งไว้
มีนกั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างชาติ ให้ความสนใจ
ต่างหลัง่ ไหลเข้าไปเยีย่ มชมอย่างไม่ขาด เอเชีย ทีค
เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เปิดบริการอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยมีกลุ่มเครือบริษัท
ไทยเจริญ คอร์ปอเรชั่น หรือทีซีซี กรุ๊ป ได้เนรมิต
โกดังเก่าและพื้นที่กว่า 30 ไร่ จาก 72 ไร่ ขึ้นมาให้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี 		
เอเชีย ทีค ได้แบ่งพืน้ ทีก่ ว่า 30 ไร่ ออกเป็นสัดส่วน
มีรา้ นค้าทัง้ หมด 1,500 ร้าน ร้านอาหารจ�ำนวน 40
หวอ...หวอ หลุมหลบภัยและสมบัติโกโบริ
ร้าน แบ่งพื้นที่ออกเป็นจ�ำนวน 10 โกดัง และอีก 4
ย่าน คือ 1.ย่านเจริญกรุง เป็นย่านที่มีร้านขายของ
ภายในพื้นที่กว่า 30 ไร่ของเอเชีย ทีค จะมีการ
ที่ระลึก ของตกแต่งบ้านหลากหลายสไตล์ รวมถึง เล่าถึงประวัติศาสตร์ซึ่งเราได้เดินไปสะดุดกับที่
หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์เธียเตอร์คาลิปโซ่โชว์ แห่งหนึ่ง มันมีชื่อว่า หวอ...หวอ หลุมหลบภัยและ
2.ย่านกลางเมือง เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม สมบัติโกโบริมีการเล่าประวัติว่าในช่วงสงคราม
ตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน มีร้านอาหาร มหาเอเชียบูรพา ( พ.ศ.2484 – 2488 ) ตราใดทีม่ เี สียง “หวอ”
นานาชาติ รวมถึงพื้นที่การจัดกิจกรรมกลางแจ้งไว้ ดังขึน้ นัน้ หมายถึงสัญญาณเตือนภัยจากการโจมตีทาง
รองรับอีกด้วย 3.ย่านโรงงาน เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ อากาศ หลุมหลบภัย ก็ได้กลายเป็นแหล่งพักพิงหลบ
ทีร่ วบรวมร้านอาหาร ผับ เหมาะส�ำหรับการพักผ่อน ภัยสงครามของผู้คนในหย่อมย่านต่างๆ ส่วนสมบัติ
หย่อนใจหลังเวลาเลิกงาน 4.ย่านริมน�ำ้ เป็นทางเดินเท้า โกโบริ คือการที่กองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามายึดคลังสินค้า
ริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา ทีม่ รี ะยะทางยาวกว่า 300 เมตร ของบริษัท อีสต์ เอเชียติก ที่บริเวณแห่งนี้เพื่อใช้
ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถดืม่ ด�ำ่ กับบรรยากาศของ เป็นฐานก�ำลังและเป็นคลังแสงของตน นอกจาก
แม่น�้ำเจ้าพระยา พร้อมกับสัมผัสของบรรยากาศ นี้พื้นที่ของคลังสินค้ายังคงพบเศษขี้พลอยเกลื่อน
ลมพัดที่เย็นสบายในช่วงเวลาเย็น
กระจัดกระจาย และมีความเป็นไปได้ว่าทหารญี่ปุ่น
ในส่วนของเอเชีย ทีค นอกจากจะเป็นศูนย์การค้า ในสมั ย นั้ น จะขนพลอยจากเมื อ งกาญจน์ ม าไว้
แห่งใหญ่ที่เพิ่งสร้างและเปิดบริการได้เพียงแค่ 6 ณ ที่แห่งนี้ก่อนขนกลับบ้านเมืองตัวเอง ถ้าใครได้ขับ
เดือนกว่าๆแล้ว บางคนอาจจะไม่ทราบถึงประวัติ รถหรือนั่งรถผ่านด้านหน้าที่ติดถนนของเอเชีย ทีค
ของสถานที่แห่งนี้ ที่เราได้เกริ่นไว้ในช่วงแรก ก็จะได้เห็นโบราณสถานที่ชื่อว่า “หวอ หวอ” ได้
เอเชีย ทีค เริม่ เกิดขึน้ มาตัง้ แต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 อย่างชัดเจนและก็คงจะแปลกใจมิใช่น้อยว่ามันคือ
หรือในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า อะไร เหมือนทีเ่ ราก็แปลกใจในตอนแรก ถ้าไม่มแี ผ่น
เจ้าอยูห่ วั โดยพระองค์ตอ้ งการพัฒนาประเทศให้มี เหล็กทีจ่ ารึกไว้ให้อา่ น โบราณสถานแห่งนี้ ก็คงเป็นที่
ความทัดเทียมกับอารยประเทศ ทรงตัดสินพระทัย สงสัยของเราจนกระทั่งกลับที่พัก
เจริญสัมพันธไมตรีกบั ราชอาณาจักรเดนมาร์ก พร้อม
กับได้มกี ารสร้างท่าเรือเพือ่ ขนถ่ายสินค้า ซึง่ บริษทั
อีสท์ เอเชียติก มีนายฮันส์ นิลล์ แอนเดอร์เซน
ชาวเดนมาร์ก เป็นเจ้าของ จากจุดเริ่มต้นใน
วันนัน้ พืน้ ทีแ่ ห่งเดิมเมือ่ ตอนนัน้ ก็ได้ถกู เปลีย่ นแปลง
เนรมิตขึน้ มาตามกาลเวลา จากโกดังเก่าทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
ได้ดัดแปลง ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมที่สร้าง
ขึ้นเพิ่มเติม โดยออกแบบให้มีความคล้ายคลึง
ตามยุคสมัยของรัชกาลที่ 5 แต่คงสอดแทรก
ร้านค้าที่อยู่ภายในโกดังต่างๆ

รถลาก

นอกจากนี้ภายในเอเชีย ทีค ก็ยังมีรูปปั้นของรถ
ลาก ซึ่งเป็นยานพาหนะที่เข้ามามีบทบามครั้งแรก
ในสยามเมื่อรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2417) เมื่อ
เราอ่านประวัตขิ องรถลากนีก้ ไ็ ด้สนใจกับประโยคหนึง่
ที่ว่า “หน้าด้านสะพานเหล็ก ขึ้นรถเจ๊กไม่ให้สตางค์”
เหตุที่รถลากนี้ถูกเรียกว่ารถเจ๊กนั้น ก็เพราะในสมัย
นั้นมีแต่เฉพาะชาวจีนเท่านั้นที่เป็นแรงงานลากรถ
เลยเป็นที่มาของค�ำว่ารถเจ๊ก ซึ่งเป็นค�ำที่เอาไว้เรียก
พวกชาวจีน
เอาเป็นว่าเราจะเล่าให้เพื่อนๆ ฟังเกี่ยวกับเอเชีย ทีค
เพียงเท่านี้ที่เหลือก็ลองไปสัมผัสกับสถานที่จริงกันดู
นะค่ะ รับรองว่าจะได้อิ่มเอมกับการจับจ่ายซื้อของ
อิ่มเอมกับร้านอาหารที่มีหลากหลายสไตล์ละลานตา
ไปหมด รวมทั้งอิ่มเอมกับความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของ
สถานที่แห่งนี้อย่างแน่นอน
ส�ำหรับการเดินทางไปเอเชีย ทีค ก็ไม่ใช่เรื่องยาก
เลยค่ะ วิธีแรกที่จะแนะน�ำคือ วิธีเดียวกับที่เราไปโดย
นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอส ไปลงสถานีสะพานตากสิน แล้วก็เดิน
ตรงไปยังท่าเรือสาทร เพื่อขึ้นเรือไปยังท่าของเอเชีย ทีค
โดยจะมีเรือมารอรับตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็น จนถึง 5 ทุ่ม
ครึ่ง เรือออกทุกๆ 15 นาทีในส่วนค่าโดยสารของการ
นัง่ เรือฟรีคะ่ !! เป็นบริการของเอเชีย ทีค ทีจ่ ดั ไว้เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกและเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม
กันมากๆ แต่ส�ำหรับใครที่ขับรถส่วนตัวไปก็ใช้เส้นทาง
ที่ไปถนนเจริญกรุง ซึ่งที่จอดรถของเอเชีย ทีค สามารถ
จอดได้ประมาณ 2,000 คัน แต่ถ้าจะไปช่วงวันศุกร์ เสาร์
อาทิตย์ คนจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะค่ะก็เลือกเส้นทางการ
เดินทางที่เพื่อนๆสะดวกแล้วกันค่ะ

ทางเข้าเอเชียทีคซอย2 ด้านหน้าถนนใหญ่
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หนังสือพิมพ์รังสิต

[ สังคม]

ปีที่ 19 ฉบับที่ 63 ประจำ�วันที่ 23-29 สิงหาคม 2555

ต�ำรวจแนะครอบครัว แก้ปญ
ั หาเด็กแว้น
ด้วยการให้เวลาและอบรมลูกโดยไม่ใช้ถอ้ ยค�ำรุนแรง
ต�ำรวจนครบาลดอนเมือง เผยสถิตกิ ารจับกุมเด็กแว้น14-20 ปี พืน้ ที่ ปากคลองรังสิต คูคต ดอนเมือง
หลักสี่ และพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ แต่ละเดือนมากกว่า 100 คัน แนะพ่อแม่ควรใช้เวลาร่วมกับลูก สถาบัน
การศึกษาควรปลูกฝังอบรมเด็กโดยไม่ใช้ถ้อยค�ำรุนแรง ด้านชาวบ้านเส้นบางนาผู้ได้รับความเดือดร้อน
อยากเห็นมาตรการด�ำเนินการอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหา เด็กแว้นวอนอย่ามองเป็นขยะสังคม
เพียงแค่อยากสนุกกับเพื่อนๆ และอยากโชว์รถเท่านั้น
ทุกวันนี้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนไทย นับ
วันยิ่งทวีความรุนแรงและมีการกระท�ำความผิดที่หลาก
หลายรูปแบบมากขึน้ เกิดเป็นปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา
ทั้งนี้ เยาวชนอาจตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้กระท�ำความ
ผิดเสียเอง และอีกหนึ่งปัญหาที่ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรัง
กับสังคมไทยมานานนั่นก็คือ ปัญหาเด็กแว้น ที่ออก
อาละวาดขับรถซิ่งกวนเมืองสร้างความเดือดร้อนให้
แก่ชาวบ้านอยู่เสมอ ซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีการกวาดล้าง
จับกุมจากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ แต่เด็กเหล่านี้ก็วนเวียนกลับ
มาก่อเหตุใหม่อยู่เสมอ การแก้ปัญหาที่ผ่านมาจึงไม่ได้
ท�ำให้ปัญหาเด็กแว้นกวนเมืองเบาบางลงไปเลย
ร.ต.อ.สุ เ ทพ ปานสี เ ส้ ง พนั ก งานสอบสวน
สถานีต�ำรวจนครบาลดอนเมือง เปิดเผยว่า สถิติ
การจับกุมเด็กแว้น ที่น�ำรถจักรยานยนต์มาดัดแปลง
แข่งขันกัน และรถต้องสงสัยอื่นๆ สามารถจับกุมได้ใน
แต่ละเดือนมากกว่า 100 คัน โดยผู้กระท�ำความผิด
ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุประมาณ 14-20 ปี ซึ่งมาจาก
หลายพื้นที่เช่น ปากคลองรังสิต คูคต ดอนเมือง หลักสี่
และพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ พฤติกรรมของวัยรุ่นเหล่านี้จะมี
การชักชวนกันมาจากเพื่อนๆ โดยจะนัดกันมาเป็นกลุ่ม
เป็นแก๊งรวมตัวกันขี่รถจักรยานยนต์ที่ผ่านการดัดแปลง
แล้วมาประชันแข่งขันกันบนถนนเป็นกลุ่มใหญ่ๆ

นอกจากนี้ยังบีบแตร์ส่งเสียงดัง เร่งเครื่องยนต์
ขี่รถหวาดเสียวส่ายไปมาซ้าย-ขวา ซึ่งถนนสายหลัก
ที่แก๊งเด็กแว้นนัดรวมตัวกันคือถนนวิภาวดีรังสิต
ร.ต.อ.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมามีชาวบ้าน
ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อน
และเข้าร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเป็นจ�ำนวนมาก
เมื่อได้รับแจ้งต�ำรวจก็มีการตั้งด่านสกัดจับ โดยจะสลับ
ตั้งด่านหลายๆ จุด ทั้งนี้รถจักรยานยนต์ที่จับกุมได้ มีทั้ง
รถทีถ่ กู ขโมยมาและรถทีย่ มื มาจากเพือ่ นๆ ในแก๊งและรถ
ของตัวเอง ส�ำหรับร้านแต่งรถในเบื้องต้นยังไม่ได้มีการ
ด�ำเนินการใดๆ เพราะถือว่าร้านยังไม่ได้กระท�ำความผิด
กฎหมายโดยตรง แต่ต่อไปคงต้องมีมาตรการควบคุม
กวดขันร้านแต่งรถด้วยและหากพบว่ามีการสนับสนุนเด็ก
ก็ต้องมีการด�ำเนินการตามกฎหมาย
ร.ต.อ.สุเทพ กล่าวถึงแนวทางการแก้ปญ
ั หาว่า เยาวชน
ต้องมีภูมิคุ้มกันจากครอบครัว พ่อแม่ควรใช้เวลาร่วมกับ
ลูกมากขึน้ ให้ความอบอุน่ ปลูกฝังอบรมเลีย้ งดูเด็กโดยไม่
ใช้ถ้อยค�ำรุนแรง ที่ส�ำคัญทุกฝ่ายควรช่วยกันดูแลตั้งแต่
ครอบครัว โรงเรียน มหาวิทยาลัย สังคมและผู้ใหญ่ใน
บ้านเมือง ก็ควรให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้ด้วย
ขณะที่นางนงเยาว์ สุวรรณมณี ชาวบ้านที่ได้รับ
ความเดือดร้อนกล่าวว่า เห็นแก๊งเด็กแว้นเหล่านี้รวมตัว
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แข่งรถกันเกือบทุกวัน โดยเฉพาะบนถนนเส้นบางนา ใน
วันศุกร์จะรวมกลุ่มใหญ่มากกว่าในวันปกติ นอกจากจะ
ขับรถหวาดเสียวเต็มท้องถนนแล้ว ยังส่งเสียงรบกวน
ชาวบ้านจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน
นางนงเยาว์เผยต่อว่า ไม่เข้าใจว่าท�ำไมปัญหาเด็ก
แว้นไม่หมดไปสักที เห็นตามทีเ่ ป็นข่าวเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจก็
มีการกวาดล้างหลายครั้งแล้ว เมื่อข่าวเริ่มเงียบเด็กเหล่า
นี้ก็ออกมาก่อกวนใหม่ จึงอยากเห็นมาตรการและการ
ด�ำเนินการอย่างจริงจัง จากทุกหน่วยงานในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องนี้ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องมาได้รับความ
เดือดร้อนอีก และอยากให้เด็กเหล่านี้เป็นคนดีของสังคม
นายเอ (นามสมมุ ติ ) อายุ 17 ปี หนึ่ ง ในกลุ ่ ม
เด็กแว้น เล่าถึงสาเหตุทมี่ าเป็นเด็กแว้นว่า เริม่ จากเพือ่ นๆ
ทีม่ มี อเตอร์ไซค์มาชักชวนให้ไปรวมกลุม่ กันแข่งรถ แล้วก็
ไปแข่งกับกลุ่มอื่นๆ ท�ำให้สนุกตื่นเต้น และได้เพื่อนเพิ่ม
รถที่น�ำมาแข่งเป็นรถที่แม่ซื้อให้ราคาคันละหลายหมื่น
และน�ำไปแต่งอีกหลายหมื่น รวมกันแล้วเกือบหนึ่งแสน
บาท ทั้งนี้การแข่งขันแต่ละครั้ง นอกจากวางเดิมพันด้วย
เงินแล้ว จะมีการเดิมพันด้วยผู้หญิงหรือที่เรียกว่าสก้อย
ฝ่ายที่แพ้ก็ต้องยอมเสียตัวให้กับผู้ชนะ
“พวกเราไม่ได้ท�ำร้ายใคร อยู่คนเดียวมันก็เหงาก็เลย
อยากไปแข่งรถกับเพือ่ นๆ ไม่เข้าใจว่าท�ำไมคนอืน่ ถึงมอง
ว่าพวกเราเป็นขยะสังคม เราไม่ได้ชวนให้ใครมาเป็นด้วย
เพียงแค่อยากสนุกกับเพือ่ นด้วยกัน อยากโชว์รถก็แค่นนั้ ”
นายเอ กล่าว

เทคโนฯบางกะปิจับมือต�ำรวจ จัดครูเวรคุมพื้นที่เสี่ยงลดปัญหานร.ตีกัน
นายมาโนช เกตุกระจ่าง รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ ร่วมกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในพืน้ ที่ สอดส่องพฤติกรรมนักเรียน
อาชีวะตามพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาท
นายมาโนช เกตุกระจ่าง รองผู้อ�ำนวยการฝ่าย
กิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิกล่าวถึง
นโยบายการป้องกันปัญหาเด็กตีกันของวิทยาลัยว่า
ส่วนมากจะเน้นในเรือ่ งการแต่งกาย โดยไม่ให้มสี ญ
ั ลักษณ์
หรือโลโก้ของวิทยาลัย ส่วนการป้องกันการทะเลาะวิวาท
ภายนอกสถาบันคือ ป้องกันเด็กออกจากสถานที่เสี่ยง
ทีค่ าดว่าจะเกิดการทะเลาะวิวาท เพราะหากมีการเผชิญ
หน้ากันระหว่างโรงเรียนคู่กรณี เด็กใช้วิธีการยั่วยุโดย
การยกไม้ยกมือ ตะโกนด่าหรือให้ของลับ ซึ่งเป็นสาเหตุ
ที่น�ำไปสู่การทะเลาะวิวาท
นอกจากนี้แล้วจะมีการตรวจค้นอาวุธ โดยการ
จัดครูเวรไปอยู่ตามจุดล่อแหลมและจุดเสี่ยงต่างๆ
ทัง้ นีจ้ ะมีเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจอยูป่ ระจ�ำจุดเสีย่ งกับอาจารย์
ด้วโฆษณาหมอม้
ย นอกจากนีง้ยังมีรถตระเวนของต�ำรวจหนึ่งคัน
ซึง่ มีอาจารย์จากสถาบันใกล้เคียงร่วมกันกวดขันกับทาง
เจ้าหน้าที่ด้วย
นายมาโนช กล่ า วอี ก ว่ า บทลงโทษเมื่ อ มี ก าร
ทะเลาะวิวาทเป็นครั้งแรกคือ รายงานพฤติกรรมให้
ผูป้ กครองทราบ หากทะเลาะวิวาทอีก จะลงโทษด้วยการ
พักการเรียนและเชิญผูป้ กครอง แต่หากตรวจพบว่ามีการ
พกอาวุธ เช่น ปืน ระเบิด จะลงโทษด้วยการพักการเรียน
ในระยะยาว หรือให้ออกจากสถานศึกษา

นอกจากนี้ นายมาโนช เปิดเผยว่าทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีบางกะปิ ได้สง่ นักเรียนอาชีวะเข้าร่วมโครงการ
สุภาพบุรุษอาชีวะ ซึ่งเป็นโครงการที่กองทัพบกและ
กระทรวงศึกษาธิการจัดตัง้ ขึน้ ทัง้ นีโ้ ครงการดังกล่าวสามารถ
สร้างความสามัคคีให้กบั นักเรียนอาชีวะทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ได้จริง โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ คือ 1.มีระเบียบวินยั มาก
ขึน้ 2.มีการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันมากขึน้ 3.เห็นความส�ำคัญ
ของครอบครัวมากขึน้ และ4.มีทศั นะทีด่ ใี นการท�ำความดี
ต่อสังคมและไม่ใช้ความรุนแรง ซึง่ วิทยาลัยได้สง่ นักเรียน
เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 7 คน
นายศราวุฒิ จันทร์ปรีดา อดีตนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีบางกะปิ กล่าวว่า ตนเคยเรียนอยู่ที่วิทยาลัย
เทคโลโลยีบางกะปิ เวลาไปเรียนต้องโทรศัพท์หาเพื่อน
เพื่อสอบถามเส้นทางในการไปเรียน และไปรวมตัวกัน
ทีจ่ ดุ นัดพบ จากนัน้ ก็จะสอบสวนว่าใครมีอาวุธเช่น มีด ปืน
ก็จะให้ระวังตัวเพราะตามทางแยกจะมีตำ� รวจคอยตรวจค้น
นายศราวุฒิ กล่าวต่ออีกว่า เวลาที่มีเรื่องจะเจอ
กันโดยบังเอิญเช่น เวลานั่งรถเมล์กลับบ้านพอเจอกัน
ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเพราะเป็นศักดิ์ศรี ถ้าโรงเรียนใดหนี
ก็แสดงว่าโรงเรียนนีไ้ ม่กล้า อีกอย่างรุน่ พีเ่ ป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดความกล้ามากขึ้น เช่นคอยบอกรุ่นน้องว่าลุยเลย
งคมแห่เรืง่อการเรี
ยนรู้ และการแบ่
โอกาส
อย่โฆษณาสร้
าไปกลัวางสั
เวลามี
งจะพกอาวุ
ธปืนหนึงปั่งนกระบอก
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ซึ่งเป็นปืนเถื่อนที่ซื้อต่อมาจากรุ่นพี่ราคาไม่แพงมาก
หากใครได้พกปืนเวลามีเรือ่ งก็ตอ้ งออกตัวก่อน เพือ่ ไม่ให้
รุน่ พีร่ นุ่ น้องเราเจ็บตัว ถ้าเจอต�ำรวจก็ตอ้ งหลบซ่อนตัวให้
ไกลที่สุดเพราะมีโทษทางกฎหมายซึ่งต้องติดคุกเป็นปีๆ
นายวรากร ไกรทอง นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
บางกะปิ กล่าวว่า เคยมีเรื่องกับสถาบันอื่นอยู่บ่อยครั้ง
เวลามีเรื่องกันบางครั้งไม่ต้องมีเหตุผล เพียงแค่เจอกันก็
ตีกันได้เลย อาวุธที่ใช้เป็นของที่หาได้ง่าย เช่น มีด ไม้
และเวลาที่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน หากโรงเรียนคู่กรณี
สามารถได้เสือ้ ช็อป หรือเข็มขัด ของอีกฝ่ายซึง่ มีสญ
ั ลักษณ์
ของสถาบัน ก็จะมีความรู้สึกสะใจว่าตนเอาชนะได้
“แม่เคยเตือนเรื่องการทะเลาะวิวาทแต่ผมไม่เชื่อ
เวลามีเรื่องกันเป็นเพราะตัวของผมเองมากกว่า ไม่ใช่รุ่น
พี่ที่ปลูกฝัง ตอนปีหนึ่งนั้นผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร พอปี
สองก็เริม่ มีเรือ่ งจนเพือ่ นถูกยิงเสียชีวติ จากเหตุการณ์ครัง้
นั้นท�ำให้ผมไม่อยากมีเรื่องอีกเลย” นายวรากร กล่าว

ปีที่ 19 ฉบับที่ 63 ประจำ�วันที่ 23-29 สิงหาคม 2555
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ทอท.ตั้งศูนย์ควบคุมทางเสียง 19 แห่งรอบสุวรรณภูมิ
หวังลดปัญหาเสียงเครื่องบินรบกวนชาวบ้าน
ผอ.สิ่งแวดล้อม ทอท. แจงกรณีติดขัดจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเสียงย่านสุวรรณภูมิ ระบุเหตุมาจากเอกสารไม่ครบ เผยขณะนี้ทอท.ได้จัด
ตั้งสถานีควบคุมทางด้านเสียง 19 แห่งรอบสนามบิน เพื่อค�ำนวณหา ความสูง เสียง พิกัด และชนิดของเครื่องบิน หากมีการร้องเรียนสามารถชี้แจงได้ทันที

มลภาวะทางเสียงเป็นสภาวะที่
ก่อให้เกิดเสียงรบกวน อาจมาจากแหล่ง
ก�ำเนิดเสียงต่างๆ ทั้งจากมนุษย์ สัตว์
หรือเครื่องจักร โดยหากเกิน 85 เดซิเบล
จะเป็นอันตรายต่อหูได้
แหล่งทีม่ าของเสียงส่วนใหญ่มาจาก
การก่อสร้างและระบบการขนส่ง รวม
ทั้งเสียงรบกวนจากพาหนะยานยนต์
เครื่องบิน และรถไฟ หรือแม้แต่การวาง
ผังเมืองที่ไม่ดีก็อาจก่อให้เกิดมลภาวะ
ทางเสียงได้เช่นกัน
เสียงสะท้อนจากประชาชนที่อยู่
อาศัยและท�ำงานบริเวณโดยรอบสนาม
บินสุวรรณภูมิ ที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหามลภาวะทางเสียง หลังการเปิด
ใช้ท่าอากาศยานอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2549 เป็นทีส่ นใจของ
สาธารณชนเป็นอย่างมาก จ�ำนวนเทีย่ ว
บินทีเ่ ข้ามาใช้สนามบินมีประมาณ 700
เที่ยวต่อวัน ส่งผลให้เกิดปัญหาเสียงดัง
รบกวนจนชาวบ้านทีอ่ าศัยอยูใ่ นละแวก
นั้นต้องร้องเรียนไปยังสื่อต่างๆ โดย
บริเวณที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก คือ
ทิศเหนือและทิศใต้ของท่าอากาศยาน
กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริม
คุณภาพสิง่ แวดล้อม จึงได้รบั มอบหมาย
ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบระดับ
ความดังของเสียง ก่อนจะน�ำมาก�ำหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมระบุวา่ บริเวณพืน้ ทีอ่ อ่ นไหว
ทีค่ าดว่าจะได้รบั ผลกระทบทางเสียง เมือ่
เปิดใช้ท่าอากาศยานมีหลายจุด อาทิ
โรงเรียน ศาสนสถานและสถานพยาบาล
โดยขึน้ กับวิธกี ารบินและทิศทางการขึน้
ลงของเครื่องบิน
กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ใน
ช่วงแรกที่มีการเปิดใช้สนามบินได้มี
การตรวจวัดระดับเสียงในชุมชนบริเวณ
ทิศเหนือและทิศใต้ของสนามบินที่เป็น
เส้นทางขึ้นลงของเครื่องบิน ค่า NEF

(Noise Exposure Forecast) ซึ่งเป็น
ค่าของพารามิเตอร์ที่ใช้วัดผลกระทบ
ด้านเสียง อยู่ในช่วง NEF 19.4 – 38.6 ซึ่ง
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่เป็นในลักษณะ
การรบกวน แต่หากอยู่ใกล้สนามบินและ
อยู่ในเส้นทางขึ้น-ลงของเครื่องบินอาจได้
รับผลกระทบมากกว่าบริเวณอื่นๆ
ปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษได้ด�ำเนิน
การตรวจสอบระดับเสียงจากสนามบิน
สุวรรณภูมิ ตามที่ประชาชนขอความ
อนุเคราะห์เป็นกรณีๆ ไป โดยติดตั้งชุด
ตรวจวัดระดับเสียงภายในบ้านของผู้ที่
ขอความอนุเคราะห์ แต่หากมีผู้ขอความ
อนุเคราะห์หลายรายและบ้านอยูใ่ นบริเวณ
ใกล้เคียงกัน จะเลือกบ้าน 1 หลัง เพื่อเป็น
ตัวแทนในการติดตั้งและเมื่อท�ำการตรวจ
วัดระดับเสียงแล้ว กรมควบคุมมลพิษก็
จะจัดส่งผลการตรวจไปยังผู้ที่ขอความ
อนุเคราะห์ และส่งให้บริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการต่อไป
ซึ่งหากมีค่า NEF เกินมาตรฐานผู้ขอ
ความอนุเคราะห์สามารถได้รบั การชดเชย
หากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงมากกว่า 70
เดซิเบล หรือ 40 NEF ตามมติ ครม.
เมื่ อ วั น ที่ 21 พ.ย. 2549 และวั น ที่
29 พ.ค. 2550
ช่ ว งที่ ผ ่ า นมากรมควบคุ ม มลพิ ษ
ได้ตรวจวัดระดับเสียงในชุมชนบริเวณ
ทิศเหนือและทิศใต้ของสนามบิน ที่เป็น
เส้นทางขึ้นลงของเครื่องบิน เพื่อประเมิน
สถานการณ์และประเมินพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ ตลอดจนให้การสนับสนุน
ทางวิชาการ ในการจัดการปัญหามลพิษ
ทางเสียง เช่น การจัดประชุมหารือร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ก�ำหนดมาตรการจัดการ
ปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบิน
การจัดท�ำแผนทีเ่ ส้นเสียง (Noise Exposure
Forecast Contour; NEF Contour)
คาดการณ์พื้นที่ผลกระทบทางเสียงจาก
การใช้สนามบินเต็มศักยภาพที่สามารถ

รองรับได้ตามมติคณะรัฐมนตรีและในขณะ
นี้ยังไม่มีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องเสียงจาก
สนามบินสุวรรณภูมกิ บั กรมควบคุมมลพิษ
แต่จะเป็นการขอความอนุเคราะห์ตรวจวัด
ระดับเสียงตามที่กล่าวข้างต้น
นายวีระชัย ปิยะพันธุพ์ งศ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย(ทอท.) เปิดเผยว่าท่าอากาศยานไทย
ได้มกี ารดูแลควบคุมมลภาวะทางเสียงโดย
จัดตัง้ สถานีควบคุมทางด้านเสียง 19 แห่ง
รอบบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ โดยจ้าง
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาดูแลโดยมีพนักงาน
ของ ทอท.ร่วมด้วย
สถานีควบคุมเสียงจะท�ำหน้าที่ตั้งแต่
เครื่องบินเริ่มเข้ามาในรันเวย์ ซึ่งสามารถ
มองเห็นได้จากจอเรดาร์ ว่าบินผ่านจุดใด
บ้าง สามารถค�ำนวณหา ความสูง เสียง
พิกัด และชนิดของเครื่องบิน และหากมี
การร้องเรียนจากชาวบ้าน ทอท. จะสามารถ
ชี้แจงกับชาวบ้านได้ทันที
กรณีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเยียวยา
ให้กบั ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากมลภาวะทาง
เสียง นายวีระชัย กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการ
จ่ายเงินชดเชยให้กบั ชาวบ้านไปแล้วทัง้ สิน้
กว่า 10,000 ราย เหลือเพียงส่วนน้อยทีย่ งั
ไม่ได้รับเงินเยียวยา เนื่องจากปัญหาทาง
ด้านเอกสารกรรมสิทธิข์ องชาวบ้านเองและ
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าของบ้าน
กับเจ้าของที่ดิน ซึ่งการขอรับเงินเยียวยา
ชาวบ้านจะต้องท�ำตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท.
ก�ำหนดไว้ โดยผู้ที่อยู่ในเส้นเสียง 30-40
NEF ทอท.จะให้เงินในการน�ำไปใช้ในการ
ปรับปรุงตัวบ้าน เปลี่ยนประตู หน้าต่าง
ที่เป็นทิศทางการเข้าออกของเสียง ซึ่งได้
มีการค�ำนวณไว้แล้ว เพื่อให้ชาวบ้านได้
รับผลกระทบจากเสียงน้อยที่สุด ส่วนผู้ที่
อยู่อาศัยในเส้นเสียง มากกว่า 40 NEF
ก็จะมีมาตรการในการทีจ่ ะขอซือ้ ตัวอาคาร
โดยมีการประเมินราคาให้กบั ชาวบ้านโดย
เป็นไปตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรม
แก่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณสนาม
บินสุวรรณภูมิ กล่าวกรณีการจ่ายเงิน
เยียวยาและผลกระทบที่ตนได้รับว่า ช่วง
แรกที่สนามบินเปิดใช้ ได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงที่มีการบิน
ขึน้ -ลง ของเครือ่ งบิน ท�ำให้ฝาหลังคาบ้าน
ของตนตกลงมา แต่โชคดีทไี่ ม่มใี ครได้รบั
บาดเจ็บ จึงด�ำเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย
กับ ทอท. ส่วนการจ่ายเงินเยียวยาของ
ท่าอากาศยาน ตนเห็นว่าไม่คุ้มกับผล
กระทบที่ได้รับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไร
ชาวบ้านบางคนน�ำเงินทีไ่ ด้มาปรับปรุงตัว
อาคารจริง แต่บางคนไม่ได้นำ� มาปรับปรุง
อาคารเพราะเห็นว่าเงินที่ได้ไม่เพียง
พอที่จะปรับปรุง จึงน�ำเงินดังกล่าวไปใช้
ทาสีบ้าน หรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
มากกว่า
ชาวบ้านรายนี้ กล่าวอีกว่า ขณะนี้
ปัญหามลภาวะทางเสียงนัน้ ยังมีอยู่ และ
ตนได้ท�ำการป้องกันโดย ท�ำหลังคาใหม่
ที่ปูด้วยอินซูเลชั่นหนา 2 นิ้ว เพื่อป้องกัน
เสียงรบกวนและยึดติดหลังคาไว้อย่าง
หนาแน่น ซึง่ คาดว่าจะป้องกันได้ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น เพราะบางครั้งที่เครื่องบิน
บินผ่านในขณะที่เปิดโทรทัศน์ เสียงและ
สัญญาณภาพก็ขาดหายไปบางช่วง

นายวีระชัย ปิยะพันธุ์พงศ์
ผอ.ฝ่ายสิ่งแวดล้อม บ.ท่าอากาศยานไทย
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ผุดแผนป้องกันน�้ำกัดเซาะหาดพัทยา

ก่อนกระทบระบบนิเวศทางทะเล

เมืองพัทยา เป็นเขตปกครองพิเศษ
เขตหนึง่ ทีต่ งั้ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ใน
เขตจังหวัดชลบุรี จัดเป็นเมืองท่องเที่ยว
นานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดย
เฉพาะหาดทรายที่ทอดยาวไปตามแนว
ชายฝั่งทะเล ได้ชื่อว่ามีความสวยงามอีก
แห่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนฝั่งทะเล
ทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย พัทยา
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ พัทยาเหนือ
พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียน
เหตุการณ์ส�ำคัญที่ท�ำให้พัทยาเป็นที่
รู้จักไปทั่ว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
พ.ศ. 2502 เมือ่ มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ของ
ทหารอเมริกนั ประมาณ 4-5 คัน ประมาณ
คันละ 100 คน จากจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งที่นั่นมีฐานทัพของทหารอเมริกันอยู่
มุ่งหน้าสู่พัทยา และมาเช่าบ้านพักตาก
อากาศของพระยาสุนทร บริเวณตอนใต้
ของหาด โดยผลัดกันมาพักผ่อนเป็นงวด
งวดละสัปดาห์
จากการเข้ามาท่องเที่ยวของทหาร
อเมริกนั ในครัง้ นัน้ จึงกลายเป็นจุดเริม่ ต้น
การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาตอนนี้นี่เอง
จากสภาพหมู่บ้านชายทะเลที่เงียบสงบ
ก็ผลัดเปลี่ยนกลายมาเป็นสถานที่ท่อง
เที่ยวตากอากาศ จากนั้นหมู่บ้านพัทยา
ก็ถูกพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับ

นานาชาติ และเป็นที่รู้จักไปทั่วทุกมุมโลก
	 ปัจจุบนั หาดพัทยา เผชิญวิกฤตการณ์
น�้ ำ ทะเลกั ด เซาะอย่ า งรุ น แรงที่ สุ ด ใน
ประเทศไทย
สาเหตุของการเกิดปัญหาดังกล่าว
น่าจะมาจากการพัฒนาโครงสร้างและพืน้ ที่
รวมทัง้ การท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้
เกิดการกัดเซาะบริเวณชายฝัง่ ซึง่ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรและระบบนิเวศ
ชายฝั่ง กล่าวคือ เมื่อคลื่นเคลื่อนตัวเข้า
กระทบชายฝั่งทะเล จะพัดพาทรายและ
ตะกอนอืน่ ๆ ออกสูท่ ะเล ท�ำให้ชายฝัง่ บริเวณ
นัน้ แปรเปลีย่ นสภาพไป เกิดการเสียสมดุล
ส่วนในบริเวณที่ราบน�้ำขึ้นถึง พื้นที่ป่าชาย
เลน ผิวหน้าดิน ที่ประกอบไปด้วยตะกอน
เม็ดละเอียดจ�ำพวกดินเหนียวและทรายแป้ง
เมื่อคลื่นเคลื่อนตัวเข้ากระทบชายฝั่งทะเล
ก็จะท�ำให้ตะกอนเหล่านี้เคลื่อนตัวออกไป
ในขณะเดียวกันคลืน่ ก็จะน�ำทรายและ
เปลือกหอยมาสะสมอยู่ส่วนบนของป่า
ชายเลน ท�ำให้ป่าชายเลนเปลี่ยนสภาพ
ต้นไม้ในป่าชายเลนล้มตาย
นอกจากนั้นการกัดเซาะชายฝั่งยัง
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง
สูญเสียทีด่ นิ ทรัพย์สนิ ทัง้ ของรัฐและเอกชน
รวมทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และ
วิถีชุมชน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความ

สวยความงามของชายฝั่งทะเล
เนือ่ งจากพัทยาประสบปัญหาน�้ำทะเล
กัดเซาะชายฝัง่ บริเวณหาดพัทยาอย่างรุนแรง
จนท�ำให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากร
ชายฝั่งออกมาระบุว่า หากไม่ด�ำเนินการ
แก้ไขในระยะเวลาอีก 3-5 ปีจากนี้ จะส่งผล
ให้ชายหาดพัทยาหายไป ซึง่ ทีผ่ า่ นมาเมือง
พัทยาได้รว่ มกับกรมเจ้าท่าและสถาบันวิจยั
ทางน�้ำ ท�ำการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา
โดยก�ำหนดให้มีการถมทะเล ซึ่งระบุว่าจะ
ต้องน�ำทรายที่คล้าย หรือเหมือนกันกับ
ชายหาดพัทยามาท�ำการถมพื้นที่ที่ถูกกัด
เซาะ ก่อนน�ำถุงบรรจุทรายมาท�ำเป็นแนว
กันชนเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นทะเลเกิดการ
ปะทะและกัดเซาะ
ว่ า ที่ ร ้ อ ยตรี ท ศพล สั ง ข์ ศิ ริ น ทร
เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิ
การ ส�ำนักการจัดการป้องกันการเกิดการกัด
เซาะชายฝัง่ และพืน้ ทีช่ ายทะเล กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยถึงความ
คืบหน้าการด� ำเนินการแก้ไข และวิธี
การรับมือจากน�้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งว่า
ได้มีการท�ำแบบแผนในการแก้ปัญหามา
ตัง้ แต่ ปี 2550 โดยแบบแผนนีจ้ ะเป็นแผนที่
ใช้ไปอีก 20 ปี โดยมีการออกแบบแนวทาง
แก้ไข 5 แนวทาง 13 มาตรการ ประสาน
ความร่วมมือรักษาชายฝั่งทะเลไทย และ
ได้มีการลงพื้นที่ตามแหล่งที่มีการแจ้งว่า
เกิดการกัดเซาะโดยน�ำมาวิเคราะห์ และหา
วิธกี ารแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดเพือ่ ให้ตรงกับ
พื้นที่ในแต่ละพื้นที่มากที่สุด
เนื่องจากการแก้ไขหรือการด�ำเนิน
การต่างๆ ต้องได้รับความยินยอมจาก
ชุมชนในพื้นที่ก่อน จึงจะสามารถส่งแผน
งานให้หน่วยงานอื่นๆต่อไปได้ หน่วยงาน
ทีเ่ ข้ามาร่วมด้วยต่อจากกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ คือกรมโยธาและกรมเจ้า
ท่า เป็นการท�ำงานทีม่ หี ลายหน่วยงาน และ
หลายองค์กรต้องร่วมมือกัน จึงท�ำให้อาจมี
การล่าช้าบ้าง แต่ทกุ อย่างต้องเป็นไปตามขัน้
ตอน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพทีด่ แี ละมัน่ คง
รวมถึงความถูกต้องตามกฎและแบบแผน
      ว่าที่ร้อยตรีทศพล กล่าวอีกว่า สาเหตุ
ของการกัดเซาะชายฝั่งนั้นเกิดได้จาก
2 สาเหตุหลักคือ 1.เกิดจากธรรมชาติ
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน�้ำทะเล
คลื่นลมที่รุนแรงผิดปกติ   2.เกิดจากการ
กระท�ำของมนุษย์ เช่น การสร้างท่าเทียบเรือ
การสร้างเขื่อนหรือแม้แต่การถมสร้าง
ชายหาดเทียมก็เช่นกัน อีกสิ่งหนึ่งที่น่า
จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากคือปกติใน
ช่วงที่มีลมหนาว ตามธรรมชาติน�้ำทะเล
จะมีการซัดทรายลงไปในทะเล แต่ในช่วง
หน้าร้อนน�้ำทะเลก็จะซัดทรายขึ้นมาบน
หาด ซึ่งถือเป็นความสมดุลของธรรมชาติ

แต่ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ คือน�ำ้ ทะเลได้พดั ทรายออก
แต่เมือ่ ถึงช่วงทีพ่ ดั กลับ กับไม่พดั ทรายเข้า
มา ท�ำให้บริเวณพืน้ ทีช่ ายหาดลดน้อยลงไป
การกัดเซาะชายฝั่งเป็นปัญหาที่สร้างผล
กระทบในหลายด้ า น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยตรงคือ ภาคการท่องเที่ยว
เนื่องจากชายฝั่งถูกกัดเซาะจนมีสภาพ
เสื่อมโทรม โดยเฉพาะชายหาดที่เป็นที่
ชืน่ ชอบของนักท่องเทีย่ ว อีกทัง้ ต้องสูญเสีย
งบประมาณและทรัพยากรจ�ำนวนมากเพือ่
การป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝัง่ อีกด้วย
ในทางสังคมชุมชนริมฝัง่ ทะเลอาจจะต้อง
ย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่น ท�ำให้ไม่มีที่อยู่
อาศัยและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตาม
ปกติ ซึ่งในตอนนี้ส�ำนักงานนโยบาย และ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ได้มีการจัดท�ำนโยบายและแผนปฏิบัติ
การเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ซึ่งคนในชุมชน
ก็ให้ความร่วมมือ โดยร่วมกันดูแลและ
แก้ปัญหาชายฝั่งในเขตพื้นที่ของตน
นางสาวมารศรี ทิพย์ทอง นักวิชาการ
ประมง ฝ่ายติดตามการประเมินผล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กล่าวว่า หากเกิดการกัดเซาะจนลุกลาม
นั้ น จะส่ ง ผลร้ า ยแรงต่ อ หลายๆด้ า น
ไม่เพียงแต่ประชาชนในพื้นที่ เพราะการ
กัดเซาะทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลต่อสัตว์ทะเลและระบบ
นิเวศน์ดว้ ยเช่นกัน การเปลีย่ นมวลของทราย
อย่างเฉียบพลันและทิศทางของคลืน่ น�ำ้ ที่
ต่างออกไป ท�ำให้สัตว์น�้ำปรับตัวได้ยาก
หรือบางชนิดอาจปรับตัวไม่ทัน
กรณีของประชาชนในพืน้ ที่ หากไม่เร่ง
แก้ไขจนเกินเยียวยาจะเกิดการสูญเสียทัง้
พื้นที่ท�ำกิน และที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้น
หากพบเห็นพืน้ ทีท่ ถี่ กู น�ำ้ กัดเซาะ ควรแจ้ง
เจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อด�ำเนินการหาวิธีแก้ไข
ได้ทันท่วงที
      นายกรวิ วั ฒ น์ แม้ น ประสิ ท ธิ์
ผูอ้ ยูอ่ าศัยบริเวณชายหาดพัทยา กล่าวว่า
สมัยทีต่ นยังเป็นเด็ก พ่อแม่มกั จะพามาเทีย่ ว
ทีช่ ายหาดพัทยาเป็นประจ�ำ ขณะนัน้ หาด
พัทยามีความสวยงามและน�ำ้ ใสมาก มีนกั
ท่องเทีย่ วมาเทีย่ วกันเป็นจ�ำนวนมาก แต่ทกุ
วันนีช้ ายหาดพัทยาไม่มสี วยงามเฉกเช่นเดิม
มีแต่เพียงเศษขยะทีอ่ ยูต่ ามชายหาด และลอย
อยู่ในทะเล
      ปัจจุบนั ชายหาดพัทยา ซึง่ มีระยะทาง
ประมาณ 2.7 กิโลเมตร ได้ถูกน�้ำทะเลกัด
เซาะท�ำให้พนื้ ทีช่ ายหาดเริม่ หายไป จนมีการ
คาดการณ์วา่ หากไม่มกี ารด�ำเนินการแก้ไข
และป้องกันในอนาคตอาจท�ำให้เมืองพัทยา
ไม่มชี ายหาด ซึง่ ถือว่าเป็นจุดขายทีส่ ำ� คัญ
ที่สุดของเมืองพัทยาด้านการท่องเที่ยว
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ม.รังสิต จัดตั้ง สถาบันจีน-ไทยฯ

ตอบรับการปรับทิศทางมหาวิทยาลัยเข้าสู่ความเป็นเอเชียสากล

ดร.จิตริยา ปิ่นทอง ผู้อ�ำนวยการสถาบันจีน–ไทย
แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
ศักยภาพทางการเมือง เศรษฐกิจของจีนเป็นที่ยอมรับ
มากขึน้ ในเวทีโลก จีนได้เข้ามามีบทบาทมากขึน้ ทัง้ ในการ
ร่วมแก้ไขปัญหา และมีบทบาทอย่างเข้มแข็งทั้งในระดับ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค นอกจากนี้ ประเทศไทยและ
จีนยังมีความสัมพันธ์กับจีนมายาวนาน มีความร่วมมือ
และความสัมพันธ์ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจการค้า การท่องเทีย่ ว และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนผ่านทางการศึกษา เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยรังสิต
ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการร่วมมือกันหลายด้าน
กับสถาบันการศึกษาหลายแห่งของจีน เช่น ด้านเภสัชกรรม
ด้านภาษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และ
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยเหตุนี้ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
จึงมีความคิดว่า ม.รังสิต ควรจะมีศนู ย์กลางติดต่อประสาน
ความร่วมมือระหว่าง ม.รังสิต และมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ของจีน เพือ่ เป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือและรักษา
ความสัมพันธ์จนี -ไทยให้กว้างขวางมากขึน้ โดยจัดตัง้ สถาบัน

จีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (CIT: Chinese – Thai
Institute of RSU) ขึน้ ซึง่ ปัจจุบนั ยังไม่มมี หาวิทยาลัยใดให้
ความส�ำคัญด้านความความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่าง
จีน-ไทยในองค์รวม
	 “สถาบั น ดั ง กล่ า วจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ในการประสานงาน และให้การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์
จีน-ไทย แก่คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานของ ม.รังสิต
กับหน่วยงานนอกมหาวิยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ และ
ก�ำหนดทิศทางแก่ผู้บริหารในการพัฒนาองค์กร เพื่อเข้าสู่
ความเป็นเอเชียสากล เนื่องจากถึงเวลาแล้วที่การศึกษา
ในประเทศไทยควรมองเป็น 2 เรื่องคือ วิชาการกับการ
เรียนรู้ เพราะอนาคตจะไม่ใช่แค่เพียงเรียนวิชาการอย่าง
เดียว แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
การอยู่รอด ความหลากหลาย ให้ได้ เพราะที่ผ่านมาเรา
มองตัวเองมากไป ท�ำให้ยงั ด้อยทักษะทีจ่ ะมองไปข้างนอก
ต่อไปเราจึงไม่ใช่แค่เรียนรู้ และเราต้องรู้จักการปรับตัวไป
พร้อมกันด้วย” ผอ.สถาบันจีน–ไทยฯกล่าวเพิ่มเติม

  ส�ำหรับการด�ำเนินงานใน
ช่วงแรก ทางสถาบันจีน-ไทยฯ
ร่วมด้วยคณะกรรมการบริหาร
ม.รังสิต ได้มีการวางแผนใน
การทีเ่ ก็บข้อมูลเพือ่ ทีจ่ ะเรียน
รูว้ า่ แต่ละคณะ วิทยาลัย และ
หน่วยงานต่างๆ มีจุดแข็ง
จุ ด อ่ อ นอะไรบ้ า ง และมี
วิธีผลักดันในทางใด จะไป
ดร.จิตริยา ปิ่นทอง
ร่วมกัน เสริมกัน หรือใคร ผู้อ�ำนวยการสถาบันจีน–ไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่มีความคิดแปลกใหม่ก็
จะมาร่ ว มถกประเด็ น กั น
ซึง่ จะได้นำ� ข้อมูลเหล่านีไ้ ปเป็นแนวทางในการสนับสนุน
และพัฒนาให้จุดแข็งที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป และน�ำจุดอ่อนไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้ อ งกั บ การปรั บ ทิ ศ ทางมหาวิ ท ยาลั ย
เข้าสู่ความเป็นเอเชียสากล
         

ม.รังสิต เตรียมจัดสวนใหม่ เน้นพื้นที่โล่งกว้าง ต้นไม้สีสันตลอดปี
ม.รังสิต เตรียมพื้นที่จัดสวนใหม่ที่แตกต่างจากเดิม เน้นเปิดโล่งรับมุมมองที่แปลกใหม่ โดย ผอ.อาคารฯ เผยสวนต้องร่มรื่น
มีสีสันตลอดทั้งปี มีพื้นที่ให้นักศึกษาพักผ่อนท�ำกิจกรรมได้ตามแนวคิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งคาดว่าไม่เกินสิ้นปีนี้ได้
ยลโฉมสวนใหม่อย่างแน่นอน
หลังจากวิกฤตการณ์นำ�้ ท่วมเมือ่ ปี 2554 ทีผ่ า่ นมา เป็นเหตุให้สวนในมหาวิทยาลัย
ล้มตาย ทาง ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้จดั ท�ำสวนแบบ
ใหม่ขึ้นที่คิดว่าจะเปิดกว้าง และมุมมองใหม่กว่าเดิม
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า หลังจากที่ม.รังสิตได้ด�ำเนินการพ่นสีสันต้นไม้พุ่มที่
มีทรวดทรงมีชื่อที่เรียกกันว่า สวนอวตาร หลังน�้ำท่วมทีผ่านมา ขณะนี้ก�ำลังด�ำเนิน
การจัดสวนในรูปแบบใหม่ โดยต้องการสวนที่ดูร่มรื่น และมีพื้นที่ให้เด็กสามารถ
เข้าไปท�ำกิจกรรมต่างๆได้ แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ เน้นพื้นที่เปิดโล่ง เพื่อให้ได้
มุมมองใหม่ที่แตกต่างจากเดิม มีการแบ่งต้นไม้เป็นกลุ่มๆ  โดยจะปลูกต้นไม้ที่
มีลักษณะเดียวกัน และจะเน้นสีสันตลอดทั้งปี อย่างต้นพญาเสือโคร่งหรือเรียก
อีกอย่างหนึง่ ว่าต้นซากุระเมืองไทย ทีอ่ อกดอกเป็นสีชมพูชว่ งเดือนมกราคม จะท�ำให้
เห็นว่าแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อให้ดูสวยงาม ซึ่งก็มีปลูกอยู่บ้างแล้วบริเวณตึก 2 ในการ
จัดสวนจะไม่ลงต้นไม้ใหญ่หมด แต่จะลงเฉพาะบริเวณทีจ่ ำ� เป็น และในส่วนทีเ่ หลือ
เราจะปลูกต้นไม้เล็กที่เจริญเติบโตไปเรื่อยๆ ตามปกติที่มีลักษณะทนน�้ำ ส่วนสวน
บริเวณลานพระศรีฯตอนนี้ก�ำลังดูอยู่ว่าจะมีการก่อสร้างตึกตรงโรงอาหารเดิม ซึ่ง
อาจจะมีการชะลอหรือเร่งจัดสวนไปเลย เพื่อให้เข้ากับอาคารที่ก�ำลังจะสร้างใหม่
เบื้ อ งต้ น ได้ ด� ำ เนิ น การปลู ก หญ้ า และต้ น ไม้ ใ หญ่ ไ ปบางส่ ว นและ
มีเจ้าหน้าที่จากแผนกจัดสวนของส�ำนักงานอาคาร และสิ่งแวดล้อมดูแลตัดแต่งและรดน�้ำเก็บกวาดใบไม้ตามหน้าที่อยู่แล้ว  มีการร่างแบบสวนใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว และ
ได้น�ำระบบระบายน�้ำใต้ดินเข้ามาใช้กับสวน ซึ่งจะช่วยระบายน�้ำเมื่อเวลาฝนตกหนักตามปกติพื้นทีบริเวณที่ปลูกหญ้าจะไม่ค่อยดูดซึมน�้ำได้มากพอท�ำให้น�้ำท่วมขังท�ำให้หญ้า
เน่าตาย แต่ว่าระบบนี้น�้ำจะซึมลงไปที่จะมีกรีโอแพ็คไทย์เป็นเหมือนผ้ายางตะแกรง ท่อที่อยู่ข้างใต้ และจะมีทราย หิน แบ่งเป็นชั้นๆ พอน�้ำลงจากหน้าดินก็จะไปรวมที่ท่อทิ้ง
ทีจ่ ะระบายน�้ำออกไปได้ดี ซึ่งสวนเดิมไม่มีระบบนี  ้ ส่วนเรื่องของบ่อน�ำ้ บริเวณตึกหอสมุดก็ต้องเป็นบ่อน�้ำทีใ่ สสะอาด ไม่เน่าเสียและปราศจากกลิ่น ซึ่งน�ำ้ ในบ่อหลักๆของเรา 3 บ่อ
จะเชื่อมกับบ่อข้างนอกเมืองเอกตรงร้านอาหารหัวหิน   แต่ไม่ได้เชื่อมโดยตรง จะใช้การปั้มน�้ำเข้ามา เมื่อน�้ำในบ่อมหาวิทยาลัยเริ่มแห้งก็จะสูบน�้ำเข้ามาเติม และเมื่อฝนตกน�้ำมี
ระดับสูงจะปั้มน�้ำออก ถ้าน�้ำเสียก็ต้องยอมรับด้วยเช่นกัน  อีกสักระยะหนึ่งจะมีการด�ำเนินการต้องลอกบ่อ ซึ่งของเดิมมีใบไม้ตกตะกอนอยู่ ในปกติเราจะลอก 2-3 ปี ลอกครั้งหนึ่ง
ถ้างานในส่วนต่างๆเสร็จสิ้น ก็จะท�ำเรื่องลอกบ่อในมหาวิทยาลัยต่อ
นอกจากนี้มีแนวโน้มที่จะท�ำที่จอดรถบริเวณหลังตึกนิเทศศาสตร์และที่ต่างๆด้วย  โดยจะลาดยางและท�ำหลังคาให้เรียบร้อย ส่วนอีกเรื่อง คือ ทางเดินเท้าที่มีหลังคาจะเชื่อม
ต่อไปทุกตึกและตรงหอสมุดที่มีอยู่แล้วก็จะปรับเปลี่ยนด้วย คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการ  ประมาณเดือนหน้านี้
 	

หน้า 12 หนังสือพิมพ์รังสิต

[เศรษฐกิจ ]

ปีที่ 19 ฉบับที่ 63 ประจำ�วันที่ 23-29 สิงหาคม 2555

เกษตรกรระยองเฮ สร้างไฟฟ้าใช้เองจากมูลสัตว์ ท�ำรายได้หลักล้าน
เกษตรกรจังหวัดระยอง แนะเศรษฐกิจพอเพียงเลีย้ งครัวเรือนด้วยสวนทุเรียน ฟาร์มไก่ หมู ผลิต
ไบโอแก๊ส สร้างไฟฟ้าใช้เองจากของเสีย ท�ำรายได้เฉลี่ยปีละ 1,800,000 บาท
นายบุญเลิศ มาศผล เกษตรกรจังหวัดระยอง ผูม้ คี วาม
สนใจทางด้านเกษตรเป็นทุนเดิม กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตน
ได้ทำ� งานโรงงานพลาสติก ต่อจากนัน้ ได้ลาออกและหันมา
ท�ำสวนทุเรียนและท�ำฟาร์มเลีย้ งไก่อยูพ่ กั ใหญ่ โดยมีพนื้ ที่
ทั้งหมด 39 ไร่ 3 งาน หลังจากนั้นก็หันมาเลี้ยงสุกร โดย
ใช้ระบบไบโอแก๊ส ซึง่ สามารถท�ำรายได้ปลี ะ 2 ครัง้ ครัง้ ละ
ประมาณ 9 แสนถึง 1 ล้านบาท ต่อรุน่ โดยใน 1 ปี สามารถ
เลี้ยงได้ 2 รุ่น มีรายได้เฉลี่ยปีละ 1,800,000 บาท พื้นที่
39 ไร่ 3 งาน ได้มกี ารปรับเปลีย่ นพืชผลอยูต่ ลอด ซึง่ ไม่เกิด
ผลก�ำไรมากนัก เนือ่ งจากอุปสรรคต่างๆ อย่างสภาพอากาศ
ที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการปลูกตลอดทั้งปี จะได้ผลผลิตปีละ
หนึง่ ครัง้ เท่านัน้ นอกจากนัน้ ก็มที ำ� ฟาร์มหมูแม่พนั ธุ์ แต่ก็
ไม่ประสบผลดีเท่าที่ควร ท้ายสุดจึงมาจบที่ฟาร์มหมูขุน
การเลีย้ งหมูขนุ นัน้ ง่ายต่อการดูแลเพราะทุกอย่าง สามารถ
ทีจ่ ะควบคุมได้ อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานเลีย้ ง
สามารถปรับให้เข้ากับสิง่ ทีห่ มูตอ้ งการเพราะเป็นการเลีย้ ง
แบบปิดและมีวธิ กี ารวางแผนอย่างดี ถ้าจะร่วมกับบริษทั
ทางบริษัทก็จะต้องให้ข้อมูลและท�ำสัญญากัน
การผสมผสานวิถเี ศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการท�ำ
เกษตรแบบนีถ้ อื เป็นแนวทางท�ำกินทีย่ งั่ ยืน ภายในฟาร์ม
จะท�ำบ่อเก็บระบบไบโอแก๊สใช้เงินไป 260,000 บาทและ

บ่อนี้มีความจุถึง 4,000 คิว จากเดิมเคยใช้ค่าไฟและน�้ำ
ภายในฟาร์มหมูทงั้ หมด 220,000 บาทต่อ 5เดือน หรือหมู
1 รุ่น หลังจากการท�ำบ่อแล้วเสียค่าไฟและค่าน�้ำ 10,000
ต่อ 5 เดือน นี่เป็นการลดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัด ส่วนตอน
นี้ยังเหลือพื้นที่อีก 12 ไร่ ใช้ในปลูกไผ่หวาน
นายบุญเลิศ ให้รายละเอียดในการปลูกไผ่หวานว่า
ส�ำหรับการปลูกไผ่หวานนั้นก็ใช้น�้ำปุ๋ยของมูลสุกรและ
มูลไก่มาผสมกันรดน�้ำไปบริเวณบนต้นไผ่หวาน ซึ่งต้นไผ่
หวานนั้นสามารถน�ำไปขายเพิ่มรายได้ได้อีกทางหนึ่ง
เนื่องจากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมีการพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา เราต้องขยันที่จะหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอด
ไม่อย่างนั้นเมื่อเราหยุดพัฒนาตนเองก็เท่ากับเราล้าหลัง
กว่าคนอื่นทันที
นายบดินทร์ กองอ�่ำ กล่าวว่า ตนมีความสนใจด้าน
การปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์หมุนเวียนตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการวางแบบแผนของตนนั้นคือผลิตภัณฑ์
โรงเรือนเลี้ยงสุกร โดยจะมีโรงเรือนขนาดกว้างขว้างพอ
สมควรกับจ�ำนวนสุกร อากาศสามารถถ่ายเทได้ตลอดเวลา
มีที่ทิ้งน�้ำเสียและมีหลุมส�ำหรับเก็บมูลของสุกรเพื่อน�ำมา
ท�ำก๊าซชีวภาพ ส่วนโรงเลี้ยงไก่ จะสร้างบนบ่อน�้ำเพื่อให้
มูลไก่นนั้ ตกลงไปเป็นอาหารปลา ส่วนไก่ทเี่ ลีย้ งนัน้ จะเลือก

เป็นไก่บา้ นเพราะเลีย้ งง่ายสะดวกต่อการดูแลรักษา แต่ถา้
เป็นบ่อปลา โดยบ่อปลานั้นจะมีท่อข้างๆไว้ระบายน�้ำเสีย
ออกจากท่อ ส่วนปลาที่เลี้ยงนั้นเราจะเลี้ยงปลาที่เหมาะ
ส�ำหรับการบริโภคและการตลาด หรือปลาเศรษฐกิจนั้น
เอง เช่น ปลาดุก ปลานิล เลี้ยงง่ายโตเร็วและขายได้ราคา
ปัจจุบันตนได้มีการเลี้ยงหมูอยู่แต่เป็นแบบครัวเรือน
ที่ไม่ได้เป็นแบบธุรกิจมากนัก การมีที่ดินเป็นของตัวเอง
ถือว่าเป็นสมบัติที่มีคุณค่า เพราะที่ดินสามารถท�ำกินได้
ตลอดเวลาหากมีความขยัน
ส่วนเรื่องการตลาดนั้นขึ้นอยู่กับการผลิตของเรา ถ้ามี
การผลิตน้อยจะขายภายในหมูบ่ า้ นหรือหมูบ่ า้ นใกล้เคียง
แต่ถ้ามีผลผลิตเยอะจะไปเสนอพ่อค้าตามท้องตลาด
“ท้ายที่สุดแล้วต้องกราบซาบซึ้งในค�ำสอนของพ่อขอ
ขอบคุณ พ่อหลวง ที่ให้เกษตรอย่างพวกเราได้รู้จักใช้ชีวิต
อย่างพอเพียงและไม่ทิ้งถิ่นฐานของตัวเอง” นายบดินทร์
กล่าว

ธุรกิจชานมเกลื่อน
แม่ค้าหวั่นกระทบส่วนแบ่งการตลาด

ธุรกิจชานมหน้า ม.รังสิต เพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น
นางทิพวรรณ แดงศรี ผูป้ ระกอบการร้านชานมไข่มกุ
หน้ามหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า เริ่มท�ำธุรกิจนี้ตั้งแต่
ปี 2553 ขณะนัน้ ชานมไข่มกุ ยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั มากนัก จนมา
ถึงปี 2554 ก็เริม่ เป็นทีร่ จู้ กั และเริม่ ขายดีมากยิง่ ขึน้ แต่ใน
ขณะเดียวกัน ร้านชานมไข่มกุ โดยรอบมหาวิทยาลัยก็เพิม่
จ�ำนวนขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นสินค้าใหม่และนักศึกษา
ให้ความสนใจ ท�ำให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น
นางทิพวรรณกล่าวว่า ตนได้เปิดธุรกิจด้วยตัว
เองไม่ได้เป็นระบบแฟรนไชส์ การเปิดธุรกิจที่เป็น
แฟรนไชส์มนั ต้องเสียเงิน อย่างเช่นถ้าจะเปิดธุรกิจแฟรน
ไชส์กบั ผลิตภัณฑ์ยหี่ อ้ ทีต่ ดิ ตลาดแล้วเราต้องไปติดต่อเขา
การทีจ่ ะเปิดเป็นแฟรนไชส์ของเขาได้ เราต้องจ่ายเงินค่า
แฟรนไชส์ บางอย่างก็จ่ายส่วนแบ่งเป็นเดือนหรือรายปี
แล้วแต่ที่ และอุปกรณ์ต่างๆที่จะขายในแฟรนไชส์ต้อง
ซื้อจากบริษัทที่เป็นแฟรนไชส์เท่านั้น
นางทิพวรรณกล่าวอีกว่า ในส่วนของร้านเป็นการ
ลงทุนเองหมดทุกอย่าง เราไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งการจ่ายเงิน
ส่วนแบ่งรายเดือนหรือรายปี ช่วงที่ขายดีมากๆ ขายได้
ประมาณ 300 ร้อยแก้วต่อวัน แต่มาปัจจุบันก็ลดลงมา
ครึ่งต่อครึ่งหลังจากที่มีร้านคู่แข่งเปิดขึ้นมากขึ้น แต่เดิม
มีร้านที่ขายชานมไข่มุกอยู่น้อย แต่ทั้งนี้ก็ต้องแข่งกันใน
เรือ่ งของรสชาติของชาและตัวไข่มกุ ว่าลูกค้าจะชอบร้าน
ไหนมากกว่ากัน ในเรื่องของการบริการก็ต้องดูแลดีดี
เพื่อให้ลูกค้ามีความประทับใจในการซื้อแต่ละครั้ง การ
จัดโปรโมชั่นของร้านอื่นๆ ก็จะเป็นในช่วงแรกที่ซื้อครบ
สิบแก้วแถมฟรีหนึ่งแก้วเพื่อให้เป็นที่รู้จักไปก่อน แต่ที่
ร้านเราจะเป็นในรูปแบบเมื่อลูกค้าขออะไรก็จะเพิ่มให้
โดยจะไม่คิดเงิน แสดงความเป็นกันเองมากกว่า

นางทิพวรรณกล่าวว่า การลงทุนประมาณคร่าวๆ รวม
ทัง้ ร้านประมาณหนึง่ แสนบาทขึน้ ไป เพราะต้องหาทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนผสม หาเองทั้งหมดจึงมี
งบประมาณที่ค่อนข้างเยอะ แรกเริ่มเปิดที่สวนจตุจักร
ก่อนแต่ไม่ได้รับความสนใจ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่นิยม
ซือ้ จะเป็นน�ำ้ เปล่าหรืออะไรทีไ่ ม่ตอ้ งรอนาน จากนัน้ ก็ยา้ ย
มาเปิดร้านทีต่ ลาดนัดหน้าม.รังสิต จึงเริม่ ได้รบั ความนิยม
เพราะส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและเป็นเมนูน�้ำที่เหมาะ
กับคนกลุ่มนี้
นางทิพวรรณ แดงศรี กล่าวทิ้งท้ายว่า การท�ำธุรกิจ
ถือว่ามีความเสี่ยงมันอยู่ที่จังหวะการเริ่มต้นมันจะยาก
เสมอ แต่ถ้ามั่นใจในสินค้าก็ไม่มีความเสี่ยง เราต้องดูดี
ดีว่าจะลงทุนอย่างไร ควรศึกษาก่อนที่จะลงมือท�ำ
นางสาวฝ้าย เจ้าของธุรกิจชานมแบบแฟรนไชส์ทเี่ ปิด
มาเกือบ 2 ปีกล่าวว่า การลงทุนธุรกิจแบบแฟรนไชส์ของ
ตนลงทุนประมาณ 3 แสนบาท ทีไ่ ม่เปิดด้วยตัวเองเพราะ
ว่าสะดวก โดยที่เราไม่ต้องท�ำอะไรมาก อีกอย่างเหมาะ
ส�ำหรับคนที่ไม่มีเวลา
นางสาววรัณญา หนูจนั ทร์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต เผยถึงความสนใจ
ส่วนตัวในการท�ำธุรกิจระหว่างเปิดร้านด้วยตนเองกับซือ้
ธุรกิจแฟรนไชส์ของบริษทั ว่า ตนอยากเปิดธุรกิจเป็นของ
ตัวเอง เช่นร้านกาแฟ สาเหตุทไี่ ม่สนใจในธุรกิจแฟรนไชส์
เพราะว่าความรู้สึกเหมือนแฟรนไชส์จะเป็นธุรกิจที่มีคน
ท�ำและซื้อแฟรนไชส์ไปค่อนข้างเยอะแล้ว ไม่เหมือนกับ
การท�ำธุรกิจของตัวเอง ตนคิดว่าโอกาสในการขายได้ดมี ี
มากกว่า ส่วนถ้าแฟรนไชส์ ที่เคยทราบมาว่าถ้าซื้อธุรกิจ
มาแล้วไม่มีความแน่นอนว่าจะขายได้หรือไม่ แต่ถ้าเป็น

ร้านชานมย่าน ม.รังสิต

ธุรกิจของเราเอง ตนคิดว่าจะมีความมัน่ ใจกว่าว่าธุรกิจที่
เราคิดนั้นสามารถควบคุมระบบต่างๆ ได้
นางสาววรัณญา กล่าวอีกว่า ธุรกิจที่ท�ำเองนั้นก็มี
โอกาสที่จะเปิดเป็นแฟรนไชส์ให้กับคนอื่นที่สนใจใน
ธุรกิจเดียวกับเราได้ สาเหตุที่ตนเลือกเปิดร้านกาแฟ
เพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัว เพราะคิดว่าคนไทยชอบ
หาของว่างรับประทานและชอบดืม่ กาแฟกันมากเลยคิด
ว่าอยากจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆ น่ารัก มีห้องแอร์เย็นๆ
ถ้าธุรกิจเติบโตดีขึ้นก็คิดว่าจะขยายสาขาเพิ่มแล้วท�ำ
แฟรนไชส์ และคิดสูตรใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ
นางสาววรัณญา กล่าวต่ออีกว่า ส�ำหรับร้านชาไข่มกุ
นัน้ ตนคิดว่ามีนา่ สนใจอยู่ หากมีโอกาสและมีเงินจ�ำนวน
หนึง่ ก็อยากเปิดไปพร้อมกับร้านกาแฟด้วยกันเลย เพราะ
เป็นอะไรทีแ่ ปลกใหม่ ถ้ามีเมนูแปลกใหม่คดิ ว่าคงท�ำให้
ธุรกิจของเราเติบโตได้ดีมากขึ้นเลยทีเดียว
ทัง้ นี้ ท�ำเลทีอ่ ยากเปิดร้านคิดว่าจะเปิดแถวมหาวิทยาลัย
โรงเรียน หรือตลาด นอกจากนั้นต้องดูตลาดว่ามีร้าน
เครื่องดื่มน�้ำมากหรือไม่ มีคนพลุกพล่านมากแค่ไหน
เพราะคิดว่าผูค้ นหาซือ้ รับประทานได้งา่ ยและเป็นทีร่ จู้ กั
ของใครหลายๆ คน พอมีคนซือ้ มากินก็บอกต่อเพือ่ นหรือ
คนรู้จักให้มาลองชิมที่ร้านของเราได้ง่ายขึ้น
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มะพร้าวบ้านแพ้วโกอินเตอร์ส่งออกอเมริกา 3หมื่นตันต่อปี
ชาวเกษตรสมุทรสาคร เผยส่งออกมะพร้าวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
เกษตรจังหวัดชี้มีแนวโน้มผลผลิตส่งออกเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส
พื้นที่โดยรวม 90,518 ไร่ของจังหวัด
สมุ ท รสาคร เน้ น การท� ำ เกษตรกรรม
ซึ่งมีแหล่งการท�ำเกษตรกรรมมากที่สุด
คือ อ�ำเภอบ้านแพ้ว รองลงมาเป็น อ�ำเภอ
กระทุ่มแบน โดยมีเกษตรกร 11,1350 ราย
และมีผลผลิตทางเกษตรกรรม 28,385
ต้ น ต่ อ เดื อ น ซึ่ ง มี ผ ลผลิ ต อั น ดั บ หนึ่ ง
ได้แก่มะพร้าว อันดับสอง คือข้าวนาปี
อันดับสาม คือมะม่วงและฝรั่ง มะนาว
กล้วยไม้ องุน่ แก้วมังกร กล้วยน�ำ้ หว้า ชมพู่
ล�ำไย พุทรา และผัก ตามล�ำดับ
นายชาตรี บุญนาค เกษตรจังหวัด
ส�ำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร กล่าว
ถึงกรณีสถานการณ์ราคามะพร้าวทางการ
เกษตรว่า โดยราคามะพร้าว ช่วงนี้ขึ้นๆ
ลงๆ ช่วงสองปีที่แล้วราคาตกมาก เหลือ
ลูกละ 3.50 บาท เนือ่ งจากสวนมะพร้าวถูก
น�้ำท่วมเมื่อปี 2554 ส่งผลให้มะพร้าวออก
จ�ำหน่ายส่งไปขายอย่างล�ำบาก
ทั้งนี้ ทางจังหวัดสมุทรสาครได้ส่งออก
มะพร้ า ว ไปยั ง ต่ า งประเทศอี ก ด้ ว ย
มี บ ริ ษั ท ที่ ส ่ ง ออกอยู ่ 4-5 บริ ษั ท
ประจ�ำจังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตของ
มะพร้าวนั้น ในปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 2,000
กว่าตัน เพราะว่าผลผลิตตรงส่งออก เฉลี่ย
1,000 ล้านบาทต่อปี
ภาพรวมขายในประเทศขายปลีก
10 บาท ส่วนการขายส่งเฉลี่ยไม่เกิน
5 บาทต่อลูก ถ้าบางช่วงเฉลีย่ ราคา 7 บาท
ส�ำหรับการส่งออกนั้น เพิ่มขึ้นทุกไตรมาส
ซึ่งในปี 2556 จะมีการขยายตลาดมากขึ้น
โดยจะขยายประเทศ แถบเอเชียและประเทศ
แถบยุโรปมากขึ้น เพราะว่าการส่งออก
แถบเอเชีย อาทิ สิงคโปร์ จีน จะมีปัญหา
ที่ว่า ลักษณะการบริโภคที่แตกต่างกัน
ออกไป จึงเน้นด้านตลาดที่ยุโรป เป็นหลัก
เนื่องจากสถานการณ์สภาพปัญหา
มะพร้าวตกต�่ำในหลายจังหวัด อย่าง
เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัด
สุราษฎ์ธานี ทีร่ าคามะพร้าวตกต�ำ่ ลูกละไม่
ถึง 10 บาท และการแพร่ระบาดของศัตรูพชื
เป็นอย่างมาก แต่ส�ำหรับพื้นที่ท�ำการ
เกษตรสมุทรสาครนั้น ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้แรงงานเกษตรกรมากนัก ในส่วน
ของผูป้ อกมะพร้าว ทางด้านบริษทั ผูส้ ง่ ออก
มีออเดอร์อยูแ่ ล้ว เพราะออเดอร์การส่งออก
ต่อวันเฉลี่ย 1,000 ลูก และแรงงานต่อคน
ปอกมะพร้าวเฉลี่ย 500 บาทต่อคน
นับว่ารายได้ค่อนข้างดี จึงท� ำให้
มีรายได้เข้าประเทศกว่า100 ล้านบาท
ต่อปี โดยอเมริกาจะส่งออกมากที่สุด
20-30 ตู้คอนเทนเนอร์ ต่อสัปดาห์และใน
หนึง่ ตู บ้ รรจุมะพร้าวได้มากกว่า 20,000 ลูก

ส่วนประเทศออสเตรเลีย ส่งออกน้อยกว่า
เฉลี่ย10-20 ตู้คอนเทนเนอร์
ส� ำ หรั บ โครงการของบประมาณ
8 ล้านบาทจากรัฐบาลนัน้ ส่วนหนึง่ จะน�ำไป
บริหารจัดการในจังหวัด งบประมาณส่วนใหญ่
จะน�ำไปบริหารที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพราะมีการปลูกมะพร้าวเป็นจ�ำนวนมาก
และการระบาดรุนแรงมาก 2-3 แสนไร่
ส่วนทางที่สมุทรสาครได้งบประมาณ 8
ล้านบาทนั้น เป็นกลุ่มเกษตรจังหวัดซึ่ง
มี 4 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาครแบ่งเป็นจังหวัด
ละ 2 ล้านบาท โดยจะน�ำงบประมาณ
ส่ ว นนี้ ไ ปใช้ ด ้ า นการประชุ ม สั ม มนา
การอบรมให้ความรู้ เกษตรกร ผูป้ ลูกมะพร้าว
การสร้างเครือข่ายแก่เกษตรกร โดยโครงการ
นี้จะเน้นเรื่องของการตลาดมากที่สุด
ทัง้ นี้ กรมส่งเสริมทางการเกษตร ร่วมกับ
กระทรวงการเกษตร ได้ให้ความส�ำคัญใน
เรื่องนี้ โดยจัดสรรงบประมาณลงไปดูแล
ด้านความรู้ทางวิชาการ และส�ำนักงาน
เกษตรจังหวัดเอง ก็มีการขับเคลื่อนบ้าง
ซึ่งได้อบรมกับองค์การบริหารจังหวัด
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ให้ มี
ส่วนร่วมกับส�ำนักงานเกษตรด้วย
ในเรื่องศัตรูพืช จังหวัดสมุทรสาคร
นั้น ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก มูลค่า
ความเสียหายเฉลี่ยที่ 7 ไร่ นับว่าน้อยมาก
ซึง่ ทางสมุทรสาคร เป็นแหล่งมะพร้าวน�ำ้ หอม
และลักษณะของต้นเตีย้ อย่างกรณีจงั หวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จะมีลักษณะต้นมะพร้าว
ที่สูงท�ำให้การดูแลยาก ซึ่งทางส�ำนักงาน
เกษตรจังหวัด ได้มีการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมและแนะน�ำเกษตรกรอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีสภาพอากาศที่ชุ่มชื้น ท�ำให้แมลง
ไม่แพร่ระบาด อีกทั้ง ต้นเตี้ยนั้นท�ำให้
ก�ำจัดแมลงได้ง่ายกว่า โดยมีการวางแผน
ที่ดีและด�ำเนินการสกัดกั้นอย่างต่อเนื่อง

ในการก�ำจัดแมลงด�ำหนาม ด้วงแรดมะพร้าว
ซึ่งมีการด�ำเนินการตั้งแต่แรกแล้ว
และได้มีการอบรมชาวเกษตรกรทุกปี
ให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและก�ำจัด
ศัตรูพืช โดยตั้งศูนย์อบรมศัตรูพืชชุมชน
ไว้ทุกอ�ำเภอ โดยสอนให้ชาวเกษตรกร
ทุกคน ได้มีความรู้วิธีก�ำจัดศัตรูพืช โดยน�ำ
แตนเบียนชนิดหนึ่ง ที่คอยท�ำหน้าที่ก�ำจัด
ศัตรูพืช และแมลงด�ำหนามมะพร้าวมาใช้
อย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้การระบาดไม่ค่อย
รุนแรงมาก
ทั้งนี้ทางเกษตรกรก็มีวิธีการส่งเสริม
ท�ำให้เพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนาคุณภาพ
ให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มผลิตให้สูงขึ้น
โดยของบประมาณสนับสนุน ในการ
ท�ำแปลงตัวอย่าง โดยเน้นในเรื่องของ
การดูแลสวนที่สะอาด ใช้พันธุ์มะพร้าว
ที่เป็นพันธุ์แท้และพันธุ์ดี และดูแลใน
ส่วนของการรักษาและลดการใช้สารเคมี
พยายามใช้สารชีวพันธุใ์ ห้มากขึน้ น�ำแนวทาง
ป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื โ ดยการน�ำแตนเบียน
มาปล่อยเพื่อลดการระบาด และได้มีการ
ตัดแต่งใบ ใส่ปุ๋ยให้ถูกแต่ละช่วงอีกด้วย
ส� ำ หรั บ การแปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้าน
รวมทั้งโครงการสายใยรักด้วย ในส่วนของ
การส่งออกแล้ว เนื้อมะพร้าวมาท�ำเป็น
มะพร้าวแก้ว น�้ำตาลปึก น�้ำมันมะพร้าว
ท�ำภาชนะต่างๆ จากกะลา ส่วนใบก็มา
ใส่วิธีการจักสาน โดยรายได้ส่วนหนึ่ง
แม่บา้ นวิสาหกิจ มีรายได้ทดี่ แี ละมีการท�ำอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ว นที่ มี ร ายได้ เ ข้ า มามาก
คื อ การเพาะพั น ธุ ์ ม ะพร้ า ว โดยขาย
หน่อละ 25-35 บาท ในแต่ละปีขายได้
มากกว่า 100,000 ต้น ท�ำรายได้เข้าประเทศ
เฉลี่ย 300,000 บาท
นายศิ ล ป์ ชั ย แม้ น ทอง พ่ อ ค้ า
ขายมะพร้าวจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า

ตนรับมะพร้าวมาจาก จังหวัดราชบุรี
ในราคาขายปลีก 6 บาท ต่อลูกและขาย
ราคาส่ง 15 บาท โดยในร้านของตนนั้น
ประกอบไปด้วย มะพร้าวสด มะพร้าวหอม
และ วุ้นมะพร้าว โดยจ�ำหน่ายวุ้นมะพร้าว
ในราคาปลีก 25 บาท มะพร้าวเผา 15 บาท
และมะพร้าวสด 15 บาท ซึง่ เริม่ ขายมาเป็น
เวลา 4 เดือนแล้ว นายศิลป์ชัยกล่าวอีกว่า
ตนขายได้เรื่อยๆ จึงไม่เดือดร้อนมากนัก
มะพร้าวที่ขายดีที่สุดคือ วุ้นมะพร้าวลูกค้า
ส่วนใหญ่ชอบซือ้ ไปรับประทาน เพราะทางร้าน
มีเคล็ดลับในการท�ำวุน้ มะพร้าวให้อร่อยติดใจ
จึงท�ำให้ลกู ค้าส่วนใหญ่ชอบ ส่วนรายได้โดย
ไม่รวมค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ 10,000 บาทต่อเดือน
ถ้านับเป็นวันแล้วรายได้เฉลี่ย 1,000 บาท
เนื่องด้วยสถานการณ์ช่วงมะพร้าว
ช่วงนี้ ดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
พ่อค้าคนกลาง จึงท�ำให้ตนและครอบครัว
ไม่เดือดร้อน
จากการส�ำรวจตลาดสี่มุมเมือง พบ
ว่ามีการขายมะพร้าว 2 ชนิด คือมะพร้าว
เผาและมะพร้าวน�้ำหอม โดยแต่ละชนิดมี
4 เบอร์ตามขนาดของมะพร้าวแต่ละลูก
โดยราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่เฉลี่ย
11.50 บาทต่อลูก มะพร้าวเผาเบอร์กลาง(2)
ราคาเฉลี่ย 9.50 บาท มะพร้าวเบอร์เล็ก
(3)ราคาปัจจุบนั 7.50 บาท และราคามะพร้าว
เบอร์เล็กสุด (4) ราคาเฉลี่ย 5.50 บาท
ในส่วนของราคามะพร้าวน�้ำหอม
อ่อน ขนาดใหญ่(1)ราคาเฉลี่ย 11.00
บาท มะพร้าวอ่อนน�้ำหอมขนาดกลาง(2)
ราคาเฉลี่ย 10.00 บาท มะพร้าวน�้ำหอม
อ่อนขนาดเล็ก(3) ราคาเฉลี่ย 8.30 บาท
และมะพร้ า วน�้ ำ หอมอ่ อ น ขนาดจิ๋ ว
(4)ราคาเฉลี่ย 6.60 บาท
จากสถานการณ์ราคามะพร้าวโดยรวม
ในขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีขึ้น และยังไม่
ส่งผลกระทบต่อพ่อค้าคนกลาง
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[บันเทิง]

เพศที่ 3 ในวงการบันเทิงไทย

สร้างกระแส หรือ เพื่อการค้า

ชี้วงการบันเทิงไทยใช้ภาพลักษณ์เพศที่ 3 เพียงเพื่อการค้า ขาดการให้เกียรติและการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
นางสาวสุมน อุ่นสาธิต ผู้ประสานงานโครงการกัลยา
สโมสร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมสุข
ภาวะทางเพศ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) กล่าวว่า วงการบันเทิงไทยไม่ได้ยอมรับเพศ
ที่ 3 อย่างแท้จริง แต่เป็นการยอมรับเพราะปฏิเสธไม่ได้
ว่าบุคคลเหล่านีเ้ ป็นพลังขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญในวงการ และ
ความหลากหลายทางเพศมีจดุ ขายในตัวเองอยูแ่ ล้ว เพราะ
ความแตกต่างจากมาตรฐานของสังคม สือ่ ไทยจึงมีทา่ ทีใน
การน�ำเสนอสิ่งที่ส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อกลุ่มเพศที่ 3
นางสาวสุมนกล่าวอีกว่า เนื่องจากบุคคลากรใน
สือ่ มวลชนยังคงถูกวัฒนธรรมรักต่างเพศหรือการมองเห็น
คนแค่เพียงสองเพศครอบง�ำไว้ เรื่องการรักเพศเดียวกัน
หรือบุคคลข้ามเพศ จึงกลายเป็นเรื่องประหลาดและถูก
ใช้ไปในการโปรโมทหรือเรียกเรตติ้ง ซึ่งมองในด้านธุรกิจ
เป็นเรื่องดี แต่ในแง่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ด้อยลงไป
เพราะคนถูกผันไปเป็นสินค้า
นางสาวสุมน ชี้แจงว่า สาเหตุที่ละครและภาพยนตร์
ให้เพศที่ 3 เป็นตัวเอกนัน้ มีนอ้ ย สาเหตุนา่ จะมากจากทาง
ผู้จัดกลัวไม่ผ่านการเซ็นเซอร์ อีกทั้งการผลิตหนังละคร
ใช้งบประมาณสูงมาก หากถ้าท�ำแล้วไม่ได้ออกอากาศ
ผูจ้ ดั ก็จะต้องแบกรับปัญหาตรงนัน้ และอีกเหตุผลหนึง่ คือ
รากเหง้าของสังคมไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพศที่ 3 อย่าง
ผิดๆมาโดยตลอด คิดว่าเป็นเรื่องของการเลียนแบบ
กลัวว่าจะไปมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน กลัวว่าจะไป
สัน่ คลอนสถาบันครอบครัว ผูจ้ ดั ส่วนใหญ่เลยน�ำมาเสนอใน
บทตลกหรือบทรองลงมา
ทั้งนี้ผู้ประสานงานโครงการกัลยาสโมสรกล่าวเสริม
ว่า เนื่องจากประชาชนได้รับสื่อซ�้ำทุกวัน ถูกปลูกฝังไป
โดยปริยายว่า คนเหล่านี้มีภาพลักษณ์ตามที่เคยเห็น ซึ่ง
แม้แต่คนที่เป็นเพศที่ 3 เองก็อาจจะมองกลุ่มเดียวกันเอง

นางสาวณปภัช แช่มช้อย

แบบนี้ก็เป็นได้ คนท�ำสื่อยังคงมองอะไรแค่ด้านเดียวยัง
ขาดความเข้าใจในเรื่องมิติของมนุษย์ ขาดความลึกซึ้ง
และความละเอียดอ่อน
นางสาวเขมณั ฏ ฐ์ รณรั ต น์ เจ้ า ของนิ ต ยสาร
แอด ทอม แอค (@tom act) กล่าวว่า รูส้ กึ เป็นเรือ่ งธรรมดา
ส�ำหรับการแสดง ประชาชนสามารถแยกแยะออกได้
ทั้งนี้ถ้าเพศที่ 3 สามารถอยู่ในกระแสได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่
ดี เพราะจะช่วยเปิดมุมมองของคนทั่วไปให้เข้าใจในกลุ่ม
คนเหล่านีม้ ากขึน้ และอะไรทีส่ ามารถส่งผลประโยชน์ทาง
การค้าโดยทีไ่ ม่สง่ ผลเสียต่อสังคมก็ไม่ได้ผดิ อะไร แต่ตอ้ ง
มองว่าเขาเห็นอะไรในความเป็นเพศทางเลือก อาจเป็น
ไปได้ว่าเขาอาจจะมองเห็นศักยภาพของกลุ่มคนเพศที่ 3
มากกว่าเลยน�ำไปสร้างภาพลักษณ์ให้กบั นักร้องนักแสดง
หากภาพลักษณ์ของเพศที่ 3 น�ำมามีสว่ นในเรือ่ งการค้าได้
แสดงว่าเขาต้องมีมุมมองที่ดีต่อเพศที่3 เลยท�ำเช่นนั้น
ทั้งนี้เจ้าของนิตยสาร แอด ทอม แอค กล่าวเสริม
ว่า การที่มีการน�ำเพศที่ 3 มาล้อเลียนในละคร หรือ
ภาพยนตร์นั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการน�ำเสนอมากกว่า หากเป็น
เพื่อการสร้างสีสันให้กับตัวละครก็ไม่เสียหายแต่อย่างใด

นางสาวสุมน อุ่นสาธิต

แต่ในบางกรณีทเี่ น้นย�ำ้ ถึงปมด้อย หรือสร้างภาพลักษณ์ที่
ไม่ดีก็รู้สึกว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกับกลุ่มคนเหล่านี้
นางสาวณปภัช แช่มช้อย นายแบบ (ทอม) ในผลงาน
โฆษณาการ์นิเย่และนักแสดงร่วมในมิวสิควิดีโอเพลง
คนมีความรักของ ซี มัฑณาวี คีแนน กล่าวว่า วงการ
บั น เทิ ง ไทยยอมรั บ และเปิ ด กว้ า งมากขึ้ น ในเรื่ อ ง
เพศที่3 แม้ว่าจะเป็นเพียงบทตัวตลกหรือตัวประกอบ
ก็ตาม และหากมีละครหรือภาพยนตร์ของเพศที่ 3 มากขึน้
น่าจะมีส่วนช่วยให้คนเข้าใจความรักของเพศที่ 3 นี้
ซึ่งจะช่วยเปิดทัศนคติและท�ำให้เห็นเป็นรูปธรรม ท�ำให้มี
ความเข้าใจในกลุ่มคนเหล่านี้มากขึ้น
ทั้งนี้ทั้งสามเน้นย�้ำให้ความส�ำคัญไปในเรื่องเดียวกัน
คือ การให้เกียรติและการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของกลุ่มคนเพศที่ 3 ไม่อยากให้แบ่งแยกกลุ่มคนเหล่า
นี้ออกจากกลุ่มคนทั่วไป เพราะพวกเขามีตัวตนอยู่ใน
สังคมเดียวกัน เสียภาษี ไปเลือกตัง้ เหมือนกับบุคคลทัว่ ไป
หากมองดูให้ดีแล้วกลุ่มคนเพศที่3มิได้มีความเป็นมนุษย์
น้อยกว่าบุคคลทั่วไปบนโลกใบนี้

มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ ครั้งที่14
สุดยอดมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ
ครั้งที่ 14 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่าง
วันที่ 10 กันยายน – 14 ตุลาคม ศกนี้ จัดเต็มด้วยการ
แสดงตระการตาถึง 16 ชุด จากหลายประเทศ ทั้งยูเครน
ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อินเดีย บราซิล โปแลนด์ อิตาลี
รัสเซีย เยอรมนี สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์
สหรัฐอเมริกา และอาร์เจนตินา ซึ่งได้แก่ การแสดงพื้น
เมือง บัลเลต์คลาสสิค แทงโก้ โอเปรา คอนเสิรต์ วงซิมโฟนี
คอนเสิร์ตวงดนตรียิปซี คอนเทมโพรารีแดนซ์ ภาพยนตร์
สารคดีพร้อมดนตรีจากวงออร์เคสตราบันเลงสด การแสดง
มายากล สตรีตแดนซ์และเบรกแดนซ์ เป็นต้น
นายพีระ วรวิทยาธร อาจารย์สถาบันเอสเออี สถาบัน
ศึกษาด้าน มีเดีย เทคโนโลยี ประเทศไทย และมือกลองวง
ลิปตา ค่าย เลิฟ อีส กล่าวเกีย่ วกับความสนใจของคนไทย
ที่มีต่อศิลปะการแสดงและดนตรีตะวันตกว่า วัฒนธรรม

ดังกล่าวในความเข้าใจของคนไทยหมู่มาก ถือเป็นเรื่อง
ไกลตัว เข้าถึงได้ยาก ไม่เหมือนกับคลื่นวัฒนธรรมอื่นๆ
ที่น�ำเข้ามาสู่ประเทศไทย เช่นกระแส เค-ป๊อป ก็เป็นอีก
เรือ่ งหนึง่ แต่ความแตกต่างเฉพาะตัวของดนตรีตะวันตก
คือ มีความเป็นวัฒนธรรมผสมกับศิลปะไปในตัว
การทีจ่ ะเสพศิลปะการแสดงและดนตรีตะวันตก จ�ำเป็น
ต้องอาศัยพืน้ ฐานความรูใ้ นการท�ำความเข้าใจซาบซึง้ ซึง่
น่าเสียดายว่า กระบวนการที่ว่านี้แทบมิได้เกิดขึ้นอย่าง
เป็นเรื่องเป็นราวต่อเนื่องและยั่งยืนในสังคมไทย ทั้งๆ ที่
ความเป็นจริงแล้วศิลปะการแสดงและดนตรีตะวันตกถือ
เป็นรากเหง้าส�ำคัญของดนตรีที่เราได้ยินได้ฟังกันทุกวัน
นี้ อีกทั้งพระมหากษัตริย์ของเราทรงมีชื่อเสียงและเป็น
ที่รู้จักไปทั่วโลกจากพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่มีต่อ
ดนตรีแขนงนี้
อย่างไรก็ดถี งึ แม้วา่ กระแสของดนตรีตะวันตกในบ้าน
เราจะยังซบเซา แต่ในแวดวงการศึกษาไทย ต่างมีสถาบัน
ดนตรีทเี่ ปิดสอนสอนหลักสูตรดนตรีตะวันตกอย่างหลาก
หลาย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรังสิต และในอนาคตคงจะมีอกี หลายสถาบัน
ที่เริ่มบรรจุหลักสูตรดังกล่าวไว้

นางดวงใจ ยงยิ่งเชาว์ ประชาสัมพันธ์ บริษัท กู้ดวิล
มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชัน จ�ำกัด แม่งานใหญ่มหกรรม
ศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติในทุกๆ ปีที่ผ่านมา
กล่าวว่า ประเทศไทยมีกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบศิลปะการแสดง
และดนตรีเป็นจ�ำนวนมาก ผู้จัดงานจึงได้รวบรวมการ
แสดงศิลปะและดนตรีจากนานาประเทศมาจัดแสดงใน
ประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีต้ งั้ แต่เริม่ จัดงานในปี พ.ศ.
2542 เรายังคงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนในการพัฒนาศิลปะและ
ส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพฯ เป็นหลัก
หมุดทีม่ ีชอื่ อยูใ่ นแผนทีว่ ฒ
ั นธรรมของโลก พร้อมๆ ไปกับ
การให้เยาวชนคนรุน่ ใหม่ได้มโี อกาสชมและเพลิดเพลินไป
กับการแสดงที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลก
นพ.นรภัทร บรรจง ผู้่ชื่นชอบศิลปะการแสดงและ
ดนตรีตะวันตก เขาได้เข้าชมการแสดงดังกล่าวมาแล้ว
ไม่ต�่ำกว่า 6 ครั้ง แม้บัตรราคาเข้าชมงานมีราคาสูง แต่
การได้มีโอกาสเข้าชมศิลปะการแสดงและดนตรีของ
จริงจากหลากหลายประเทศ ถือว่าเป็นเกียรติและเป็น
ประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะการที่จะเดินทาง
ไปชมถึงต่างประเทศก็ท�ำได้ล�ำบาก มีอัตราค่าชมสูงการ
ชมจากภาพบันทึกการแสดงสดย่อมไม่เท่ากับการได้เข้า
มาชมและฟังด้วยตนเอง
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บันไดสู่ดวงดาว

นักร้องดาวรุ่งพุ่งแรงหลายดวงแจ้งเกิดจาก
ยูทูปที่มาพร้อมความรับผิดชอบหวั่นเป็น
แบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชน
The 38 years ago วงดนตรี
ที่ ป ระกอบด้ ว ย นางสาวปณิ ช า
เมธาวิชิตชัย หรือ พีช (นักร้องน�ำ)
และนายธันยวัฒน์ จันทร์กระจ่าง หรือ
อมยิม้ (มือกีตาร์) ทีม่ แี ฟนคลับติดตาม
ผลงานทางเฟสบุคสูงถึง 353,576 คน
มีคนติดตามดูวีดีโอคลิปเพลงที่พวก
เขาคัฟเวอร์วงต่างๆ ผ่านทางยูทูป
ถึง 37,716,537 ครั้ง และที่มีผลงาน
กับค่าย วอร์นเนอร์ มิวสิค โดยมีซงิ เกิล้
แรกออกมาชื่อเพลงว่า “Music Video”
นายธันยวัฒน์ จันทร์กระจ่าง กล่าว
ว่ า เริ่ ม แรกตนและนางสาวปณิ ช า
เมธาวิชิตชัย ได้ร่วมท�ำวีดีโอคลิป
คัฟเวอร์เพลงของวงต่างๆ ลงยูทูป
เหตุ เ พราะไม่ ส ามารถอั พ โหลดลง
เฟซบุค๊ ได้เพราะไฟล์ใหญ่เกินไป ไม่ได้
มีเจตนาท�ำเพื่อสร้างกระแสให้ตนเอง
ที่ท�ำไปเพราะความสนุกและความรัก
ในดนตรีเท่านั้น
นายธันยวัฒน์ กล่าวต่อไปอีกว่า
หากดูจากคลิปแรกๆ ที่ตนท�ำออกมา
จะยังเป็นการท�ำเพราะความสนุกสนาน
แต่ถา้ สังเกตในวีดโี อคลิปต่อๆ มาจะมี
พัฒนาการมากขึ้นจะไม่ใช่การอัดครั้ง
เดียวจบ จะมีการตัดต่อคัดกรองเนือ้ หา

และคุณภาพของวีดีโอคลิปที่อัพโหลด
ในแต่ละครั้ง เพราะเมื่อมีคนจ�ำนวน
มากเข้ามาสนใจในวงของเรามากขึ้น
ตนจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้มากขึ้น ท�ำอะไรก็ต้องระมัดระวัง
เป็นพิเศษ เพราะในบางครั้งตนอาจ
ก�ำลังเป็นแบบอย่างของเยาวชนทีก่ ำ� ลัง
ดูคลิปวีดีโอของตนอยู่ก็เป็นได้
นางสาวปณิ ช า เมธาวิ ชิ ต ชั ย
กล่าวทิ้งทายว่าประสบการณ์ตรงนี้ให้
ทั้งด้านความคิด มุมมอง และโอกาส
ท�ำให้โตขึน้ ท�ำให้รวู้ า่ อะไรควรอะไรไม่
ควร แต่ตนก็ยอมรับว่าโลกนัน้ กว้างย่อม
มีหลากหลายความคิดเห็น แม้ในบาง
ครัง้ ตนคิดว่าตนวางตัวอย่างระมัดระวัง
แล้ว แต่กอ็ าจจะสร้างความไม่พอใจให้
กับคนบางกลุ่มก็เป็นได้ ถึงแม้ตนจะไม่
ได้มีเจตนาอย่างนั้นเลยก็ตาม
วงเอ-อีฟวงดนตรีที่ประกอบด้วย
นางสาวปะราลี ศุภบริวัตร หรืออีฟ
(นักร้องน�ำ) และนายภาดา ยัง่ ยงยืน หรือ
เอ (มือกีตาร์) ทีผ่ ลงานเพลงคัฟเวอร์ระดับ
คุณภาพผ่านทางช่อง Phadhachannel
ที่ออนไลน์ผ่านทางยูทูป
นางสาวปะราลี ศุภบริวัตร กล่าวว่า
ตนได้ใช้ชอ่ งทางยูทปู เป็นสือ่ กลางในการ

วงเอ-อีฟ
เผยแพร่ผลงานเพลงไปถึงบุคคลอื่นๆ
เพราะเป็นช่องทางที่ไม่ต้องลงทุนมาก
แต่หากเป็นการเข้าประกวดในโครงการ
ต่างๆ หรือท�ำเดโมส่งค่ายเพลงอาจจะ
เป็นเรื่องที่ดูยุ่งยากจนเกินไป เพราะมี
จุดประสงค์ของตนเพียงแค่อยากมีโอกาส
ร้องเพลงให้ทกุ ๆ คนได้ฟงั เพียงเท่านัน้
ไม่ได้มีเจตนาหรือมุ่งหวังสิ่งใด
นายภาดา ยัง่ ยงยืน กล่าวว่าในตอน
แรกไม่ทราบว่าเยาวชนหลายคนได้น�ำ
ตนไปเป็นแบบอย่างในการเล่นดนตรี
พอทราบเช่นนั้นจึงต้องเริ่มมีความรับ
ผิดชอบและระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งก็มี
แรงบันดาลใจในการท�ำเพลงมาจาก
วง J-Rabbit ที่โด่งดังในยูทูปเช่นกัน
นายภาดา กล่าวอีกว่าการทีท่ �ำวีดโี อ
คลิปลงในยูทปู ในฐานะวงเอ-อีฟท�ำให้มี
โอกาสดีๆ เข้ามาในชีวติ มากมาย ไม่วา่
จะเป็นในเรือ่ งหน้าทีก่ ารงาน และก�ำลัง
ใจที่ได้รับกลับมาจากแฟนคลับที่คอย
ติดตามผลงาน สิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสที่
ดีในชีวิตบางครั้งเราไม่สามารถรอให้

โอกาสเดินเข้ามาหาเรา แต่เราต้อง
สร้างโอกาสให้กับตนเองเมื่อมีโอกาส
เมือ่ กล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของสือ่
ออนไลน์ทงั้ 4 ท่านยังคงกล่าวอย่างเชือ่
มัน่ ว่าสือ่ ออนไลน์อย่างยูทปู นัน้ มีขอ้ ดี
มากกว่าข้อเสียที่ก�ำลังเป็นประเด็นกัน
ในปัจจุบนั เพราะสือ่ ออนไลท์เป็นช่อง
ทางให้ผคู้ นได้นำ� เสนอแนวความคิดของ
ตัวเอง เป็นสื่อที่เปิดกว้างที่มีมากกว่า
ดนตรี ท�ำอาหารโชว์เต้น หรืออืน่ ๆ อีก
มากมาย ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ผูท้ เี่ ลือกเสพสือ่
มากกว่าว่าต้องการเปิดรับอะไร
และสุดท้ายนี้ทั้ง 4 ท่านยังฝากถึง
ผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ว่าควร
จะมีมาตรการควบคุมในการเข้าถึง
สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม และควรมี
การแก้ปัญหาที่ตนเหตุด้วยการให้
ครอบครัวปลูกฝังอีกทางหนึ่งว่าสิ่งใด
ควรสิง่ ใดไม่ควรในการน�ำไปเป็นแบบ
อย่าง ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารใช้เวลาว่างอย่าง
เป็นประโยชน์

หน้า 16 หนังสือพิมพ์รังสิต

[ บันเทิง ]

ปีที่ 19 ฉบับที่ 63 ประจำ�วันที่ 23-29 สิงหาคม 2555

คนไทย ตามกระแส แห่อ่านหนังสือซีไรต์

ขาดความหลากหลาย ตอกย�้ำสถิติอ่านหนังสือน้อย

นักเขียนอิสระ เผยคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการปลูกฝังให้รักการอ่านมาแต่เด็กโตขึ้นจึงเลือกอ่านหนังสือที่ตนสนใจ
และชื่นชอบ ไม่เปิดใจรับแนวอื่นๆ มีนิสัยยึดติดกับงานเขียนของคนดัง เห็นการอ่านหนังสือเป็นแฟชั่น
การอ่าน ตามค�ำกล่าวของ เซอร์ ฟรานซิส เบคอน
นักปรัชญาเมธีชาวอังกฤษ คือ สิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับมนุษย์
เพราะมนุษย์จะไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์
แบบหากปราศจากการอ่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของทักษะ
ทางภาษาที่จ�ำเป็นต้องฝึกฝนอยู่สม�่ำเสมอ และสามารถ
ฝึกฝนได้เรื่อยๆ ตามวัยและประสบการณ์ ไม่มีวันสิ้นสุด
เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความคิด ความรู้
และความบันเทิง มีผลต่อชีวิตและจิตใจของมนุษย์ให้
เจริญยิ่งขึ้น
เป็นเวลากว่า 30 ปี ทีก่ ารประกวดรางวัลวรรณกรรม
สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรต์
ได้สืบทอดเจตนารมณ์การเป็นรางวัลทางวรรณกรรม
เพี ย งหนึ่ ง เดี ย วในโลก ที่ ม อบให้ แ ก่ นั ก เขี ย นจาก
หลากหลายประเทศในภูมภิ าคอาเซียน ซึง่ รางวัลดังกล่าว
มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเชิดชูนักเขียน
ที่มีจรรโลงเกียรติ อัจฉริยะด้านวรรณกรรมสร้างสรรค์
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
ทว่าการประกวดดังกล่าว ทั้งๆ ที่เป็นการประกวด
งานเขียนทีส่ ำ� คัญระดับอาเซียน แต่มเี พียงประชาชนเพียง
ส่วนน้อย ที่ให้ความสนใจและรู้จักอย่างจริงจัง
นางสมศรี หาญศิรสิ วัสดิ์ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยประชาสัมพันธ์
โรงแรมโอเรียนเต็ลกล่าวว่า แนวคิดริเริม่ การประกวดรางวัล
ซีไรต์มาจากฝ่ายบริหารโรงแรมโอเรียนเต็ล ที่ร่วมมือกับ
หลายองค์กร เช่น กลุม่ อิตลั ไทย บริษทั การบินไทย จ�ำกัด
ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
ประเทศไทย ถือเป็นประเทศเจ้าภาพผูก้ อ่ ตัง้ รางวัล
ซีไรต์ เริม่ แรกมีกลุม่ 5 ประเทศอาเซียนทีเ่ ข้าร่วมประกวด
ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย
ต่อมามีอกี 5 ประเทศ ได้ทยอยเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน
เพิ่มเติม ได้แก่ บรูไน เวียดนาม  ลาว พม่า และกัมพูชา
ทัง้ นีร้ างวัลซีไรต์ ได้มอบให้แก่ทกุ ประเทศสมาชิกนับตัง้ แต่
ปี 2542 เป็นต้นมา และจากสถานการณ์การเมืองภายใน
ประเทศพม่า ได้งดส่งผูเ้ ข้ารับรางวัลมานับตัง้ แต่ ปี 2544

นางสมศรี เปิดเผยว่า สาเหตุที่มีเพียงประชาชนส่วน
น้อยให้ความสนใจกับการประกวดดังกล่าว น่าจะมีผล
สืบเนือ่ งมาจากวิถชี วี ติ ของคนไทย ทีก่ ารอ่านอาจยังไม่เข้า
ถึงคนทุกกลุ่ม เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจไม่เพียงพอ
ต่อการเข้าใจความหมายที่แท้จริงของภาษา อีกทั้งความ
เข้าใจของคนไทย เกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์
น่าจะเป็นหนังสือทีม่ เี นือ้ หาหนัก เข้าถึงคนทุกกลุม่ ได้ยาก
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับ
การประกาศจากองค์การยูเนสโก ในการเป็นเมืองหนังสือ
โลก ปี 2556 และการจัดมหกรรมงานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติ โดยมีจ�ำนวนประชากรที่เข้าร่วมงานดังกล่าว
แน่นขนัดขึ้นทุกปี เพราะเหตุใดลักษณะการอ่านและ
พฤติกรรมของคนไทยถึงได้สวนทางกันขนาดนั้น
นางปิ่นอนงค์ วัชรปาณ นักเขียนคอลัมน์อิสระ
ผลงานที่ผ่านมา มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการออกเดินทาง
ท่องเที่ยว และสรรหาบรรดาอาหารอร่อยๆ ริมทาง มา
น�ำเสนอให้แก่ผู้อ่าน ผลงานสร้างชื่อ ได้แก่ “กินรอบกรุง”
“Coffaholic” รวมทั้งงานเขียนคอลัมน์ภาพยนตร์ ให้กับ
นิตยสาร ELLE และ Fast Entertainment เป็นต้น
นางปิ่นอนงค์ ได้ให้ความคิดเห็นว่า สาเหตุที่คนไทย
ไม่มนี สิ ยั รักการอ่านทีแ่ ท้จริง อาจสืบเนือ่ งมาจากไม่ได้รบั
การถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เยาว์วัยเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ
อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ เลือกที่จะอ่านเพียงแต่สิ่งที่ตน
สนใจและชืน่ ชอบ ท�ำให้ไม่เปิดใจรับหนังสือแนวอืน่ ๆ เพราะ
คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจ เข้าใจยากหรือน่าเบื่อ ทั้งๆ ที่
ความจริง หากได้อา่ นแล้วอาจจะเป็นอีกแนวทีช่ นื่ ชอบก็ได้
อีกพฤติกรรมหนึ่งของคนไทยที่แก้ไขยาก คือ การ
มีนิสัยยึดติดกับงานเขียนของคนดังเพียงอย่างเดียว
บางทีก็ไม่ได้ชอบจริงๆ แต่อยากอ่านตามคนอื่น เพราะ
เห็นว่าใครๆ ก็อ่านกัน กลายเป็นว่า การอ่านหนังสือ
เป็นแฟชั่น เป็นเครื่องประดับทางปัญญาอย่างหนึ่ง
มีคนจ�ำนวนไม่น้อยที่ซื้อหนังสือตามคนอื่นมาหลายเล่ม
แต่ยังไม่ได้เริ่มอ่านก็มีแต่ก็ยังมีกลุ่มผู้อ่านจ�ำนวน

งานเขียนทีเ่ คยได้รบั การประกาศเป็นวรรณกรรมซีไรต์ ผลงานสร้างสรรค์ของ วินทร์ เลียววารินทร์

นางปิ่นอนงค์ วัชรปาณ นักเขียนคอลัมน์อิสระ

ไม่น้อยที่รักและหลงใหลในงานเขียนที่เคยได้รับการ
ประกาศเป็ น วรรณกรรมซี ไ รต์ ซึ่ ง หนั ง สื อ ดั ง กล่ า ว
เป็ น ผลงานสร้ า งสรรค์ ข อง วิ น ทร์ เลี ย ววาริ น ทร์
นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจ�ำปี 1999 หนังสือเรื่องสั้น
ที่สร้างชื่อและได้รับความนิยม ได้แก่ สมุดปกด�ำกับ
ใบไม้สีแดง สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนและประชาธิปไตย
บนเส้นขนาน เป็นต้น
งานเขียนของวินทร์ ถือว่าเป็นเรื่องสั้นที่มีพัฒนาการ
ทัง้ ทางด้านแนวคิดและกลวิธกี ารน�ำเสนออย่างสร้างสรรค์
ท�ำให้งานเขียนของวินทร์ เลียววารินทร์ มีคุณค่าและ
น่าสนใจติดตาม
นายชานนท์ จันทร์นวล นักเรียนนายเรืออากาศ
ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นแฟนตัวยงของ
หนังสือที่เขียนโดยวินทร์ เลียววารินทร์ มาตั้งแต่เรียนอยู่
ชัน้ มัธยมศึกษา ผลงานเรือ่ งสัน้ ทีค่ ณ
ุ ฟ่างชืน่ ชอบ ได้แก่ ผูช้ าย
คนที่ตามรักเธอทุกชาติ พิมพ์ครั้งที่ 85 ปีกแดง ความ
น่าจะเป็นบนเส้นขนาน ปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล และ
หนังสือชุดรวมเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ จรูญรัศมี พราว
พร่างพร้อย เป็นต้น
เหตุผลที่ นายชานนท์ กล่าวว่า ที่ตนเลือกอ่าน
ผลงานเขียนของวินทร์ เลียววารินทร์ เพราะชืน่ ชอบการอ่าน
นิยายแนววิทยาศาสตร์ และในประเทศไทย หาอ่านหนังสือ
แนวนี้ได้น้อย อีกทั้งชอบแนวคิดในการเขียนของวินทร์
ทีห่ ยิบยกเอาเรือ่ งจริงในสังคมไทยมาตีแผ่และสอดแทรก
ทัศนคติในเชิงเสียดสี หยิกแกมหยอกให้ผู้อ่านได้กลับไป
ขบคิดหลังอ่านจบแล้ว
ถึงแม้การประกวดงานเขียนรางวัลซีไรต์ ประจ�ำ
ปี 2555 จะยังเป็นข่าวประกวดที่เสมือนสายลมบางเบา
ในสังคมไทย ที่อาจเคยมีใครได้ยินมาบ้างแต่ก็เพียง
แค่รับรู้และปล่อยผ่านเลยไป แต่ถึงยังไงในปัจจุบัน
นิสัยรักการอ่านก็ยังได้รับการปลูกฝังแก่เยาวชนรุ่น
หลังอยู่เสมอ ไม่แน่วันข้างหน้านักเขียนซีไรต์คนต่อไป
อาจเป็นบุตรหลานของคุณผู้อ่านก็เป็นได้

ปีที่ 19 ฉบับที่ 63 ประจำ�วันที่ 23-29 สิงหาคม 2555
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[ กีฬา ]

ยูโด ม.รังสิต คว้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย 2 ปีซ้อน
นั ก กี ฬ ายู โ ด ม.รั ง สิ ต คว้ า เหรี ย ญทอง
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 2 ปีซ้อน ในรุ่น
น�้ำหนัก +100 กิโลกรัม สร้างชื่อยูโด ม.รังสิต
ให้ก้องดังอีกครั้ง
กีฬายูโดถือว่าเป็นกีฬาประเภทเดีย่ ว ทีท่ ำ� ผลงานได้ดี
ทีส่ ดุ และสร้างชือ่ เสียงได้มากทีส่ ดุ ให้กบั มหาวิทยาลัยรังสิต
ไม่วา่ เป็นแมทการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย กีฬาแห่งชาติ
และชิงแชมป์ประเทศไทย กีฬายูโดก็สามารถคว้าเหรียญ
ติดไม้ติดมือมาฝากให้ชาว ม.รังสิตได้ภาคภูมิใจกัน และ
บุคคลนีก้ เ็ ป็นอีกหนึง่ คนทีส่ ร้างชือ่ ให้กบั ม.รังสิต โดยการ
คว้าแชมป์กฬี ายูโดแมทการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ปีที่
ผ่านมา นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้แชมป์แต่สามารถคว้าแชมป์
ได้ตดิ ต่อกัน 2 สมัย เขาคือ นายสาคร อ่าวสาคร นักศึกษา
ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์
หลังจากคว้าแชมป์สองปีซ้อน นายสาคร อ่าวสาคร
เปิดเผยว่า การแข่งขันของตนเองแต่ละแมทนัน้ ชัยชนะไม่ใช่
ได้กนั มาง่ายๆ ตนต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและประสบการณ์
ที่ฝึกฝนมานานกว่า 9 ปี โดยตนนั้นได้เริ่มเล่นยูโดมา
ตั้งแต่สมัยอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาจนถึงปัจจุบันก็
9 ปีกว่าแล้ว อย่างผลงานทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
รังสิต ในการคว้าแชมป์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ในกีฬายูโด ประเภทชายรุน่ น�้ำหนัก มากกว่า 100 กิโลกรัม
ติดกันถึง 2 สมัย แชมป์แรกสามารถคว้าเหรียญทอง
แมท การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมือ่ ปี 2553 และแชมป์ทสี่ องกีฬามหาวิทยาลัย
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปี 2554 ที่ผ่านมา ถือว่า
เป็นเหรียญทองเหรียญเดียวของมหาวิทยาลัยรังสิตใน
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ปี ที่ท�ำด้วยนักกีฬา
ยูโด ผู้ที่มีชื่อว่า “สาคร อ่าวสาคร” เพียงเวลา 2 ปี ที่ มา

เรียนมหาวิทยาลัยรังสิต ถือว่าท�ำผลงานให้ทุกปีที่ศึกษา
อยู่ที่มาหาวิทยาลัยโดยมีโค้ชควบคุมการฝึกซ้อม อย่าง
นายชาญชัย สุขสุวรรณ อาจารย์สอนวิชายูโดและวิชา
ศิลปะป้องกันตัวของมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นโค้ชควบคุม
การฝึกซ้อมและดูแลทั้งหมด และนายสาคร ยังกล่าวอีก
ว่า ในการแข่งขันแต่ละครั้งอาจจะมีแพ้บ้าง ชนะบ้าง
แต่ก็ไม่เคยหยุดฝึกฝนและฝึกซ้อม ในการแพ้ก็จะเก็บ
น�ำมาเป็นบทเรียนเพื่อฝึกฝน แต่ถ้าชนะก็จะฟิตหนัก
กว่าเดิมเพื่อการรักษาแชมป์ ทั้งนี้ตนเองต้องมาเก็บตัว
ที่มหาวิทยาลัย เพื่อเก็บตัวซ้อมช่วงปิดภาคเรียน มีการ
ซ้อมทั้ง 3 เวลาทั้งเช้า กลางวัน และเย็น ถือว่าเป็นการ
ซ้อมทีห่ นักและเหนือ่ ยมาก ด้วยอากาศทีร่ อ้ นแล้วมาซ้อม
3 เวลาก็ท�ำให้มีการป่วยบ้าง บาดเจ็บในการซ้อมบ้าง แต่
ตนเองก็ยงั รูส้ กึ โชคดีกว่านักกีฬายูโดคนอืน่ ทีไ่ ม่ตอ้ งลดน�ำ้
หนักเพือ่ การแข่งขัน ก็จะมีแรงในการซ้อมเยอะกว่าคนอืน่
จึงทุ่มเทเต็มที่เพื่อการฝึกซ้อม ผลที่ได้ก็ไม่ท�ำให้ทุกคน
ผิดหวังกับการที่ต้องฝึกซ้อมอย่างหนัก เมื่อเห็นผลงาน
ที่ตนเองท�ำแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อย และล่าสุดนั้นเอง
นายสาคร ยังท�ำผลงานระดับชาติให้แก่ประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยรังสิต คือการแข่งขันไทยแลนด์อินเตอร์
นานาชาติ จัดที่เป็นเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มิถุนายน ถึงวัน
ที่ 1 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ก็สามารถคว้าเหรียญทองแดง
ที่ 3 มาครองได้ ถือว่าเป็นผลงานส่งท้ายก่อนจบรับปริญญา
นายชาญชั ย สุ ข สุ ว รรณ โค้ ช ที่ ฝ ึ ก ซ้ อ มสาคร
กล่าวว่า ตัวสาคร เองเป็นคนทีม่ รี ปู ร่างสูงใหญ่เป็นทุนเดิม
ทีด่ อี ยูแ่ ล้ว ได้รบั การฝึกฝนและการฝึกซ้อมทีด่ แี ละถูกต้อง
จึงท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จในการแข่งขัน นายสาคร เป็น
พีใ่ หญ่ของชมรมทีถ่ อื ว่ามีระเบียบคนหนึง่ ทีน่ อ้ งๆ สามารถ
น�ำไปเป็นตัวอย่างได้ ทัง้ ในเรือ่ งการเรียน ความมีวนิ ยั และ
การฝึกซ้อม โดยนายสาคร นัน้ ได้แชมป์ในกีฬามหาวิทยาลัย

นายสาคร อ่าวสาคร นักกีฬายูโด

ถึง 2 ปีซ้อนนั้นก็ได้รับก็เชิดชูจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้นายสาคร อ่าวสาคร กล่าวอีกว่า รู้สึกอบอุ่น
กับครอบครัวที่นี่ครับ ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่
ศูนย์กีฬานันทนาการที่ให้โอกาสตนเอง ได้เรียนต่อที่
มหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้ ทีล่ มื ไม่ได้เลยคือ อาจารย์ ชาญชัย
สุขสุวรรณ ที่ได้ชักชวนและเปิดโอกาสให้ตนเอง และ
ขอบคุณอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ที่สอนและผมดูแล
จนจบปริญญาโท รุ่นน้องแต่ละคนก็ให้ความเคารพครับ
ถึงแม้วา่ ผมจะมาใหม่กต็ ามทัง้ ทีเ่ ราไม่เคยซ้อมไม่เคยสอน
มาก่อนแต่น้องๆ ก็ให้เกียรติเชื่อฟังซ้อมด้วยต้องขอบคุณ
ชมรมยูโด ม. รังสิต ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าส�ำหรับ
ตนเอง และอยากฝากให้ทกุ คนลองมาเล่นกีฬายูโด เพราะ
มองด้านนอกอาจเป็นกีฬาที่ดูเหมือนโหดๆ แต่ที่จริงเป็น
ศิลปะการป้องกันตัวอีกอย่างหนึง่ ไม่ได้ใช้เพียงพละก�ำลัง
อย่างเดียว ต้องใช้สมองและใช้ความคิดค่อนข้างมาก ที่
อยากให้น้องๆ ทุกคนได้ฝึกเล่น โดยเฉพาะผู้หญิงที่อยาก
ให้ฝึกฝนกันมากๆครับ นอกจากจะท�ำให้สุขภาพดีแล้วยัง
เอามาป้องกันตัวเองได้อีกด้วย

แฟนบอลไทยวิวาทในสนาม เหตุกรรมการตัดสินไม่ยุติธรรม
แฟนบอลบางกอก กล๊าส เผยสาเหตุหลักของการทะเลาะวิวาทในสนามฟุตบอล เกิดจากการกรรมการตัดสินที่ไม่ยุติธรรม ชี้ใช้
กรรมการต่างชาติ ไม่ใช่ทางออก
ฟุตบอลไทยลีกเมื่อย้อนกลับไปประมาณ 4-5 ปี
ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมกันมากนัก ส่วนผู้ชมในสนาม
นัน้ บางเกมส์กม็ ผี เู้ ล่น สต๊าฟโค้ช มากกว่าผูช้ มเสียอีก บาง
เกมส์กส็ ามารถนับผูช้ มบนอัฒจรรย์ได้เพียง 38 คนเท่านัน้
อีกอย่างหนึ่งก็คือสโมสรนั้นยังไม่มีสนามเป็นของ
ตัวเองด้วยจึงท�ำให้แต่ละสโมสรต้องมาเตะสนามกลาง
ส่วนใหญ่ก็จะให้สนาม เทพหัสดิน กับ สนามศุภชลาศัย
ในช่วงนั้นก็มีการหาวิธีเรียกคนดูเข้าสนามฟุตบอล
โดยการให้ตลกมาแสดงในช่วงระหว่างพักครึ่งเวลา
แต่ก็ไม่ประสบผลส�ำเร็จ จนคนเอาไปเปรียบเทียบว่า
ดูบอลแถมตลกแต่นนั่ ก็เป็นเรือ่ งในอดีตไปแล้ว วันนี้ เมือ่
ฟุตบอลไทยลีกกลับชาติมาเกิดอีกครั้งเมื่อมียอดผู้ชม
เกมในสนามเพิ่มขึ้น ผลประโยชน์ต่างๆ ก็เพิ่มมากขึ้น
ในต่างจังหวัดก็มสี โมสรเป็นของตัวเองจึงท�ำให้มแี ฟนบอล
ในแต่ละจังหวัดที่ติดตามเชียร์กันมากขึ้นไปด้วย
ส่วนปัญหาทีต่ ามมานัน้ นอกจากการจัดการทีห่ ลายๆ
สโมสรยังไม่คอ่ ยเป็นมืออาชีพจึงท�ำให้มปี ญ
ั หาต่างๆ มากมาย
แต่ปัญหาหลักที่ท�ำให้วงการฟุตบอลไทยดูเสื่อมเสีย
ก็ คื อ ปั ญ หาของแฟนบอลที่ ตี กั น สาเหตุ ก็ ม าจาก
หลายๆ ปัจจัย ทั้งผู้เล่นในสนามที่กระทบกระทั่งกัน
จนลามปามไปถึงกองเชียร์ กรรมการตัดสินเอนเอียง

ในสนามนัน้ ก็จะไม่มปี ญ
ั หาอะไร พอจบเกมส์
พวกที่ ดื่ ม เบี ย ร์ ก็ จ ะออกไปร้ อ งเพลง
เชี ย ร์ ข ้ า งนอกสนามซ ึ่ ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ความ
วุ่นวายใดๆ
นายจ๊ อ ด แฟนพั น ธุ ์ แ ท้ ที ม ฟุ ต บอล
บางกอกกล๊าส กล่าวถึงสาเหตุที่แฟนบอล
ตีกันว่า ปัญหาเกิดจากรรมการ ที่ชอบ
เป่าเข้าข้างทีมใหญ่ๆ จนท�ำให้แฟนบอลทีม
ตรงข้ามนั้นอารมณ์ขึ้น แต่บางครั้งก็ไม่เกี่ยว

ข้อมูลจาก : www.atcloud.com/stories/77575
ทีเ่ ข้าข้างอีกทีมจนเป็นเหตุให้กองเชียร์ของอีกทีมไม่พอใจ กรรมการเป่าดีก็ไม่มีปัญหาอะไร
ซึ่งปัญหากรรมการนั้นเป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้แฟนบอล
ส่วนการแก้ปัญหานั้นทาง TPl(ไทยพรีเมียร์ลีก)
ตีกันมากที่สุด
ได้นำ� กรรมการจากต่างประเทศมาตัดสิน ซึง่ ก็เป็นทางออก
เจ้าหน้าที่ดูแลสนามลีโอ สเตเดียม กล่าวถึงกรณี ที่ดี เพราะนักเตะไม่กล้าโวยวายใส่กรรมการ แต่ถ้าเป็น
แฟนบอลตี กั น ว่ า หากมี เ หตุ ก ารณ์ แ ฟนบอลตี กั น กรรมการไทยถ้าท�ำอะไรไม่พอใจ นักเตะบางคนก็อาจจะ
ต้องเคลียร์คนให้ออกจากสนามก่อนเป็นอันดับแรก เข้าไปด่า หรือชี้หน้าเลยก็มี การน�ำกรรมการชาวต่างชาติ
จะได้ ไ ม่ ล งมาวุ ่ น วายในสนาม แต้ ถ ้ า มี ก รณี ก าร เข้ามาตัดสินก็อาจมองได้วา่ กรรมการไทยไม่มกี ารพัฒนา
ขว้างปาสิ่งของเกิดขึ้น ก็จะแยกกองเชียร์ให้ห่างจาก
ทั้ ง นี้ ก ารแก้ ป ั ญ หาจึ ง ต้ อ งแก้ ทุ ก ๆ ฝ่ า ยตั้ ง แต่
กัน ส่วนสาเหตุที่แฟนบอลตีกัน ส่วนมากจะมาจากการ กรรมการ เจ้าของทีม นักฟุตบอล เจ้าหน้าที่สนาม รวมไป
ยั่วยวนของแฟนบอลเอง เช่น ด่ากัน แจกของลับบ้าง ถึงกองเชียร์ ก็ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขด้วย
ยกเท้าชูมอื ชูนวิ้ ให้กนั ส่วนเรือ่ งทีม่ กี ารเอาเบียร์เข้ามาดืม่

หน้า 18 หนังสือพิมพ์รังสิต
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[ สังคม ]

หอพักรอบสถานศึกษาขายออฟชัน่ เกินคุณภาพ
เจ้าของหอแจง แพงแต่ทนั สมัยดึงดูดใจนักศึกษา

เจ้าของหอนอกย่านม.รังสิตแจงเหตุค่าหอแพงเพราะมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกบริการให้ลูกค้ามากมายทั้ง ฟิตเนส สระว่ายน�้ำ รถรับส่ง และร้านสะดวก
ซื้อ ด้านนักศึกษาโวยเคยพักหอราคาแพงแต่ไม่มีคุณภาพ เน้นสร้างไว้เอาใจนักศึกษาแต่ภายในระบบท่อน�้ำในหอมักมีปัญหา เน็ตล่มบ่อย และเจ้าของ
หอไม่ใส่ใจผู้พัก

หอพักภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

หอพักภายในมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งของนักศึกษา ในการตัดสิน
ใจเลือกหอพัก หากมองเรื่องกฎระเบียบ
เป็นเรื่องที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
ผูอ้ าศัยแล้วก็ดไี ม่แพ้หอพักภายนอก ทีน่ บั
วันราคาหอพักยิง่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ อีกทัง้ สภาพ
แวดล้อมยังเต็มไปด้วยแสงสีที่ยั่วยุ จนไม่
เหมาะที่จะเป็นหอพักนักศึกษา
นางสาวโสภา พุทธรังษี เจ้าหน้าที่
ฝ่ายการจองหอพักของหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวในกรณีการเปรียบ
เทียบหอพักนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิต
กับหอพักภายนอกว่า หอพักภายนอกโดย
ทั่วไปนั้น จะมีส่วนกลางที่น่าดึงดูดส�ำหรับ
นักศึกษาและมีการตกแต่งหรือรูปแบบห้อง
ที่ทันสมัย ท�ำให้นักศึกษาชื่นชอบและไม่
มีกฏระเบียบที่เข้มงวดนัก แต่หอพักของ
ทางมหาลัย ซึ่งใส่ใจในความเป็นอยู่และ
ความเหมาะสมของนักศึกษา จึงท�ำการ
แยกหอพักชายและหญิงทัง้ ยังมีมาตราการ
ไม่อนุญาติให้นกั ศึกษากลับเข้าหอเกินเวลา
24:00 น.อีกด้วย หากมีกรณีนเี้ กิดขึน้ จะต้อง
มีจดหมายหรือเข้าพบกับอาจารย์ฝา่ ยดูแล
หอพักนักศึกษา การที่มีกฏระเบียบเช่นนี้
ท�ำให้นกั ศึกษาไม่ออกไปเทีย่ วเตร่ภายนอก
และการแยกหอพักชายหญิงก็ทำ� ให้ไม่เกิด
สถานการณ์ลอ่ แหลมอันส่งผลให้นกั ศึกษา
หญิงชายอยูด่ ว้ ยกันแล้วกระท�ำสิง่ ไม่เหมาะ
ไม่ควรซึง่ หอพักภายนอกไม่ได้สนใจนัก การ
ที่ผู้ปกครอง น�ำนักศึกษามาพักอาศัยใน
หอพักของมหาวิทยาลัยคือ ผู้ปกครองได้
เล็งเห็นถึงความปลอดภัยและกฎระเบียบ
ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นผลดีต่อบุตรหลานคือ
นักศึกษาทุกคน หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นหอพักแบบอย่างที่มีมาตรฐานบริหาร
จัดการทรัพยากร ที่มีประสิทธิภาพเน้น
คุณภาพ ทัง้ ยังมีหอ้ งปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
ของหอพัก ในกรณีนักศึกษาเจ็บป่วยทาง
หอพักมีบริการรถรับ–ส่งไปยังโรงพยาบาล
ที่ใกล้ที่สุด โดยไม่คิดค่าบริการและเพื่อ
ความปลอดภัยของนักศึกษา ทางหอพักมี
เจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณหอพักและทาง
เข้า – ออกหอพักตลอด 24 ชั่วโมง
นางไพจิตร ฉันทวัฒน์กลุ เจ้าของหอพัก
หญิงย่านมหาวิทยาลัยรังสิต บริเวณอนุบาล
เมืองเอก กล่าวในกรณีที่นักศึกษาพูดคุย

หอพักภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต

กันเรื่องค่าเช่าหอพัก ที่มีการปรับขึ้นราคา
หรือหอพักต่างๆ ทีค่ ดิ ค่าเช่าแพงเกินเหตุวา่
ส�ำหรับหอพักของตนนั้น จากเดิมที่ราคา
หอพักไม่รวมค่า น�้ำ และค่าไฟฟ้าราคาอยู่
ที่ 5,500 บาท และมีการปรับราคาขึ้นหลัง
จากน�ำ้ ท่วมเป็น 6,000 บาท ในกรณีนไี้ ม่ได้
ปรับขึ้น เพราะน�้ำท่วมแต่เพราะหอพักใน
บริเวณนี้ตกลงปรับราคาขึ้นกันหมด โดยที่
หอพักของตนราคา 6,000 บาท แต่มีตู้เย็น
โทรทัศน์ เครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่
และบิว้ อินให้พร้อม หากเทียบกับหอพักใน
อีกบริเวณหนึ่ง นั่นก็คือบริเวณก่อนถึงวัด
นาวงที่มีราคาค่อนข้างสูงและไม่มีอะไร
ให้แต่ราคาสูงขึ้นไปอีก โดยมีส่วนกลาง
เป็นจุดดึงความสนใจคือ สระว่ายน�้ำและ
ฟิตเนต แต่ส�ำหรับตนก็เข้าใจในกรณีที่ค่า
เช่าในต่างบริเวณต่างกันไป นั่นเป็นเพราะ
ปัจจัยต่างๆ สิ่งแวดล้อมรอบข้าง แต่อยาก
จะบอกถึงนักศึกษาทุกคนว่าเด็กๆ ทุกคน
ไม่จ�ำเป้็นที่จะต้องเช่าหอพักราคาแพงที่มี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเกินความจ�ำเป็น
เพราะเด็กๆ ต้องมาอยู่อาศัยเพื่อการเรียน
สิ่งรอบๆ ตัวที่เกินความจ�ำเป็นก็เหมือนสิ่ง
ยั่วยุ ที่จะท�ำให้เราออกนอกลู่นอกทางได้
“นักศึกษาบางคนก็บ่นถึงหอพักบาง
แห่งที่ถึงแม้จะสร้างใหม่แต่ก็ใช่ว่าจะดีมี
เหตุการณ์ต้องซ่อมแซมและปรับปรุงอยู่
บ่อยๆ บางแห่งคิดค่าเช่าแพงเกินเหตุใน
บริเวณนีม้ หี อพักมากมายและสร้างเพิม่ ใหม่
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยในแต่ละโซนพื้นที่ราคา
ของหอพัก มาตรฐานและสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกก็จะมีมากน้อยแต่กต่างกันไป โดย
ส่วนตัวแล้วตนคิดว่าการทีน่ กั ศึกษาจะเข้า
พักที่ไหนนั้นควรจะให้ผู้ปกครองรับทราบ
และเห็นชอบด้วย” นางไพจิตร กล่าวทิง้ ท้าย
น า ย อ ร ร ถ สิ ท ธิ์ ศ รี แ ส ง อ ่ อ น
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต คณะ
นิเทศศาสตร์ ซึ่งย้ายหอพักใหม่ทุกปี
กล่าวถึงกรณีการย้ายหอพักและราคาหอพัก
ทีส่ งู มากว่า ตนเองเป็นคนชอบหอพักใหม่ๆ
เพราะเป็นห้องที่ไม่มีผู้ใดเช่ามาก่อนไม่มี
ประวัตแิ ละน่าจะสะอาดกว่าหอพักทีเ่ คยมี
ผูอ้ ยูอ่ าศัยมาแล้ว ในช่วงการเป็นนักศึกษา
ปี 1 นัน้ ตนพักอาศัยอยูห่ อพักแห่งหนึง่ ชือ่ ว่า
“เดอะแกรนด์ รังสิต” ซึ่งราคาไม่สูงนักคือ
6,000 บาท แต่ไม่มีโทรทัศน์และตู้เย็นให้

บรรยากาศภายในหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต

ซึง่ ตนก็ไม่ได้สนใจเพราะชัน้ ล่างของหอพัก
มีร้านอาหารและร้านขายของบริการ ส่วน
เรื่องโทรทัศน์นั้นตนตั้งใจจะซื้ออยู่แล้ว ใน
ช่วงที่ตนย้ายเข้าไปนั้นหอพักพึ่งเปิดใหม่
จึงยังไม่มีบริการส่วนกลางใดๆ นอกจาก
ร้านซักรีดและร้านอาหาร แต่สุดท้ายก็มี
เหตุการณ์ทชี่ า่ งประปาต้องมาเจาะพืน้ ห้อง
เนือ่ งจากมีนำ�้ ซึมลงไปยันชัน้ ล่างเพราะการ
วางระบบท่อมีปญ
ั หาบวกกับระยะทางค่อน
ข้างไกลกับมหาวิทยาลัยเล็กน้อยตนจึง
ตัดสินใจย้ายหอพักในปีต่อมา และหอพัก
แห่งใหม่ที่ตนย้ายมาอยู่ก็เป็นหอพักชื่อดัง
ใกล้วดั นาวงมีบริการส่วนกลางมากมาย ทัง้
รถตู้รับส่ง ร้านอาหาร ร้านซักรีด ฟิตเนส
สระว่ายน�้ำ และด้านหลังของหอพักยังมี
ร้านค้าและร้านสะดวกซื้อคอยบริการอีก
ด้วย ตนจึงตัดสินใจเข้าพักทีน่ แี้ ต่หอพักทีน่ ี่
ในห้องพักก็มเี พียงบิว้ อิน เครือ่ งปรับอากาศ
และเครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ ให้เท่านัน้ แต่ราคาหอพัก
เพิม่ ขึน้ เป็น 6,800 บาทต่อเดือน โดยหอพัก
ใกล้เคียงมีราคาห้องที่แตกต่างกันไป บาง
ห้องทีม่ ขี นาดใหญ่มรี าคาสูงถึง 11,000 บาท
และบางห้องสูงถึงเกือบ 20,000 บาท เลย
ทีเดียว ท�ำให้ตนคิดว่าคงเพราะมีสว่ นกลาง
บริการมากมายจึงมีราคาที่สูงขึ้นบวกกับ
คุณภาพของหอพักคงจะสูงมากตามราคา
ที่สูงไปด้วย แต่เมื่อตนอาศัยไปเรื่อยๆ ก็
สังเกตว่า สระว่ายน�้ำส่วนกลาง นักศึกษา
ที่มาใช้ก็ไม่ได้มีจ�ำนวนมาก เพราะไม่ใช่
สระว่ายน�ำ้ ขนาดใหญ่ หากมีนกั ศึกษากลุม่
หนึง่ ลงไปเล่นน�้ำก็ทำ� ให้อกี กลุม่ ลงไปว่ายน�้ำ
เล่นไม่ถนัด ส่วนฟิตเนสเครื่องออกก�ำลัง
กายก็มจี �ำนวนทีจ่ �ำกัดท�ำให้บางครัง้ ก็ตอ้ ง
รอคิวที่จะใช้บริการ ส่วนในเรื่องรถรับ
ส่งส่วนตัวของตนนั้นนับครั้งที่ใช้บริการ
ได้ เ ลย เพราะไม่ เ กิ น 5 ครั้ ง แน่ น อน
เนือ่ งจากบางครัง้ คนเต็มรถ บางครัง้ ต้องรอ
เวลาออกตามเวลาถึงแม้คนจะนั่งเต็ม
รถแล้ ว ก็ ต าม ท� ำ ให้ บ างวั น ที่ ต นรี บ ๆ
นั้นต้องอาศัยรถโดยสารอย่างอื่นแทน
เช่น แท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง สิ่ง
เหล่านี้ ท�ำให้ตนรู้สึกว่าหอพักเหล่านี้
เอาเปรี ย บนั ก ศึ ก ษามากเกิ น ไปอาจ
เพราะคิ ด ว่ า อย่ า งไรแล้ ว นั ก ศึ ก ษาก็
ต้ อ งมาเข้ า พั ก เพราะอยู ่ ใ นท� ำ เลที่ ดี
จนสุดท้าย ตนก็ต้องย้ายออกจากที่นี่

ด้วยสาเหตุคุณภาพของหอพัก เพราะ
มีหอแห่งใหม่มาสร้างข้างๆ จึงปิดทางลม
และเนือ่ งจากหอพักส่วนใหญ่หอ้ งน�ำ้ จะอยู่
ด้านในติดทางเดินท�ำให้ห้องพักชื้นจนเกิด
ราในห้องน�้ำ ท�ำให้ฝ้าเพดานพังถล่มลงมา
และรายังลุกลามไปถึงเฟอร์นิเจอร์ของตน
จนเกิดความเสียหาย โดยที่เจ้าของหอพัก
ไม่ชดใช้คา่ เสียหายใดๆ แต่ยงั ถามตนอีกว่า
ได้ดงึ ฝ้าเพดานลงมาหรือไม่ ท�ำให้ตนรูส้ กึ
แย่กบั หอนีม้ ากและตัดสินใจย้ายออกทันที
ในวันนัน้ โดยยังไม่ทราบว่าจะมีหอพักใหม่
หรือไม่ สุดท้ายตนจึงย้ายไปอยูห่ อพักอีกแห่ง
ซึง่ ไม่ไกลนักแต่เป็นหอพักทีไ่ ม่มสี ว่ นกลาง
ใดๆ ราคาหอพัก 5,500 บาท ซึ่งส�ำหรับตน
แล้วก็พออยู่ได้ จนท�ำให้รู้สึกว่า หอพักที่
สร้างใหม่ราคาแพงที่ตนคิดว่าดีนั้นไม่จริง
เสมอไป เพราะเน้นสร้างเร็ว บางหอไม่ได้
มีคุณภาพหรือมาตรฐานและไม่ได้ใส่ใจ
ผู้เข้าพักมากเท่าที่ควร ส�ำหรับบางหอพัก
แล้วการให้คนมาเช่าอยูอ่ าศัยนัน้ เป็นเพียง
ธุรกิจอย่างหนึ่งเท่านั้น
“ตนได้เล่าเรื่องนี้และขอค�ำปรึกษา
จากเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งเคยอยู่หอพักของ
มหาวิทยาลัย จึงรู้ว่าราคาของหอพัก
แตกต่ า งกั น มากและหอยั ง มี ส ถานที่
ส่ ว นกลางให้ ใ ช้ ท� ำ การบ้ า นหรื อ อ่ า น
หนังสือ อีกทั้ง ชั้นล่างของหอพักหรือ
ตึก 8 นั้นก็ยังมีร้านสะดวกซื้อไม่ต่างจาก
หอพักอื่นๆ อีกทั้งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ถึงแม้ห้องจะไม่ได้หรูหรา
อย่างหอพักอื่นๆ รอบนอกแต่หากคิด
ดูแล้วหอพักของทางมหาวิทยาลัยความ
ปลอดภั ย ย่ อ มมี ม ากกว่ า และราคา
ก็ยังไม่สูงอย่างหอพักรอบนอก อีกทั้งการ
อยูห่ อพัก เมือ่ คิดดูแล้วเรามาทีน่ เี่ พือ่ ศึกษา
ไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องเสียเงินไปกับการอยูห่ อพัก
ทีแ่ พงเกินไป ซึง่ เป็นการฟุม่ เฟือย ตนจึงอยาก
ให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน ลองคิ ด ให้ ดี ก ่ อ น
ทีจ่ ะเช่าพักทีใ่ ด เพราะเงินทีเ่ ราต้องจ่ายนัน้
คือ น�้ำพักน�้ำแรงของพ่อแม่ หากคิดดูแล้ว
และรู้ว่ามันเกินความจ�ำเป็นของเราเอง
ก็ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องใช้บริหอพักเหล่านี้
การกระท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้หอพักหลายๆ
แห่งเปลี่ยนทัศนคติและยอมปรับราคา
ลงเพื่อให้เหมาะกับนักศึกษาก็เป็นได้”
นายอรรถสิทธิ์ กล่าว

[ ข่าวต่อ ]
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ปัญหาการท�ำแท้ง ต่อจากหน้า 1
และมีทารกส่วนหนึ่งที่เสียชีวิต หรือหาก
รอดชีวิตจะมีภูมิต้านทานต�่ำ ต้องรักษา
ตัวในโรงพยาบาลหลายสัปดาห์ หรืออาจ
เป็นเดือน เสียค่าใช้จ่าย และงบประมาณ
ของรัฐ ในการรักษาพยาบาล ปีละไม่ต�่ำ
กว่า 2 พันล้านบาท ซึ่งเป็นที่น่าตกใจ
ที่การท�ำแท้งได้เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ
โดยจ�ำนวนวัยรุน่ เหล่านัน้ ก็มคี า่ เฉลีย่ อายุ
ที่ต�่ำลงเรื่อย ๆ เช่นกัน
ผศ.ดร.ชลภัทร สุขเกษม หัวหน้าห้อง
ปฏิบตั กิ ารเภสัชพันธุศาสตร์และการรักษา
เฉพาะบุคคล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเยาวชนมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรว่า ครอบครัว
ควรเปิดใจในการสอนลูกให้รเู้ รือ่ งเพศ โดย
มองว่าเป็นเรือ่ งปกติ และไม่นา่ อาย หากลูก
ถามเรือ่ งเพศ อย่าตอบแบบไร้ความรับผิด
ชอบต่อลูกว่า “เดี๋ยวโตลูกจะรู้เอง”
ผศ.ดร.ชลภัทร กล่าวอีกว่า นอกจาก
ครอบครัวแล้ว ครู อาจารย์ ควรเข้าไปมี
ส่วนร่วม ในการให้ความส�ำคัญกับเยาวชน
โดยการอบรม ให้รจู้ กั เคารพ และให้เกียรติ
เพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน ในทุกเพศทุกวัย สร้าง
ค่านิยมและทัศนคติระหว่างเพศที่ถูกต้อง
ทั้งนี ้สถานศึกษาต้องสอดส่องดูแล
นักเรียน นักศึกษาที่หนีการเรียน หรือ
ใช้เวลาหลังเลิกเรียน ไปมั่วสุมในสถาน
เริงรมย์ หรือสถานทีไ่ ม่เหมาะสม นอกจากนี้
ต้องมีการรณรงค์ในเรือ่ งการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร และมีการให้ความรู้ต่าง ๆ
เกี่ยวกับเรื่องเพศที่ถูกต้อง
นายอภิเชษฐ์ ปานจรัตน์ นักจิตวิทยา
ช�ำนาญการ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
วิชาการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
กล่าวกรณีวัยรุ่นนิยมมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควรว่า วัยรุน่ มีเพศสัมพันธ์กนั ตัง้ แต่
อายุยงั น้อย และยังมีเรือ่ งทะเลาะวิวาทตบตี
กันแย่งผูช้ าย ซึง่ ต่างจากเมือ่ ก่อนทีฝ่ า่ ยหญิง
จะรักนวลสงวนตัว แต่จะโทษครอบครัวว่า
ไม่มเี วลาหรือไม่อบรมสัง่ สอนลูกให้ดเี พียง
ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ เพราะปัจจุบนั สือ่ เป็นตัวการ
ส�ำคัญส�ำหรับวัยรุ่น หากดูตามข่าวหน้า
หนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ จะพบเห็นข่าว
ที่เยาวชนมีพฤติกรรมกระท�ำตามแบบตัว
ละคร หรือศิลปินที่ชื่นชอบ เพราะบางสิ่ง
ที่สื่อเผยแพร่นั้น กลายเป็นสิ่งที่ยั่วยุ และ
เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชน
นายอภิเชษฐ์ กล่าวต่อว่า การอบรม
สั่งสอนของครอบครัว และสถานศึกษา
มีส่วนช่วยได้มาก โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพ่อ
และแม่ ควรใส่ใจลูก พูดคุยถึงความเป็น
อยู่ของลูก เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดในสิ่งที่
อึดอัดใจ หรือทุกข์ใจได้ทุก ๆ เรื่อง ซึ่งโดย
ปกติแล้วเมื่อเด็กเจอปัญหา จะไม่กล้าพูด

เด็กที่ถูกทอดทิ้งจากพ่อแม่ซึ่งมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ให้พ่อแม่ฟัง เพราะกลัวถูกด่า ถูกลงโทษ
ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะน�ำไปสู่หนทาง
การแก้ไขที่ผิด
ในส่ ว นของเนื้ อ หาการเรี ย นวิ ช า
เพศศึกษา หรือสุขศึกษา นายอภิเชษฐ์
กล่าวว่า ควรท�ำให้เด็กรับรู้และเข้าใจ
ถึงผลของการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร
ผลเสียของการท�ำแท้ง และวิธีการรับมือ
หรือวิธกี ารแก้ปญ
ั หา หากอยูใ่ นสถานการณ์
ที่ล่อแหลม หรือพลาดพลั้งตั้งครรภ์ในวัย
ทีไ่ ม่พร้อม ควรจะท�ำอย่างไร เพราะเยาวชน
มักไม่รู้ว่า จะหันหน้าไปพึ่งใคร เมื่อพบ
กับความเครียด และความกดดัน ทั้งจาก
ครอบครัว สังคม และการเรียน รวมถึง
อายุที่ไม่พร้อมจะเลี้ยงดูบุตร
     “วั ย รุ ่ น บางคนคิ ด ว่ า เมื่ อ ท้ อ งก็
ท� ำ แท้ ง ได้ เพราะตามอิ น เตอร์ เ น็ ต
ก็มียาขับเลือดขายเกลื่อนกลาด โดยคิด
ว่าสิ่งนี้คือทางออกหากพลาดจนตั้งท้อง
แต่ไม่รู้ถึงอันตรายที่น่ากลัวและผลเสีย
ที่ตามมาอีกมากมาย ส่วนวัยรุ่นที่ตั้งท้อง
แต่ไม่ท�ำแท้ง จะสามารถดูแลทารกได้
ดีจริงหรือ จะสามารถทีจ่ ะส่งเสียและดูแล
ทารกที่คลอดออกมานั้นได้อย่างเต็มที่
หรือไม่ เพราะการเลี้ยงดูแบบไม่ใส่ใจ
อาจท�ำให้เด็กทีเ่ กิดมานัน้ กลายเป็นปัญหา
ของสังคม อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถ
โทษเด็ก หรือโทษฝ่ายหญิงได้เพียงฝ่าย
เดียว แต่ตอ้ งโทษหลายๆฝ่าย รวมทัง้ สังคม
ที่ยั่วยุ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดสิ่งต่างๆ
เหล่านี้” นายอภิเชษฐ์ กล่าว
นางสาวเปิ้ล (นามสมมุติ) นักศึกษา
ที่เคยผ่านประสบการณ์ มีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร จนท�ำให้เกิดการตั้งครรภ์
และน�ำไปสู่ท�ำแท้ง จนเกือบมีอันตราย
ถึงแก่ชวี ติ เปิดเผยว่า ในช่วงทีต่ นยังศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย ได้รู้จักกับเพื่อน
ต่างเพศคนหนึ่ง และสนิทกันจนเลยเถิด
ถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กัน ขณะนั้นตนคิดว่า
การมีเพศสัมพันธ์แค่ครั้งเดียวคงไม่ท้อง
ง่ายๆ หลังจากนั้น ตนก็ได้มีเพศสัมพันธ์
กับแฟนมาโดยตลอด เพราะคิดว่าเป็นการ

แสดงความรักอย่างหนึ่ง
นางสาวเปิ้ล กล่าวว่า ตนป้องกัน
การตัง้ ครรภ์ โดยใช้วธิ นี บั ระยะปลอดภัย จน
เวลาผ่านไปตนก็พบว่า ประจ�ำเดือนนัน้ ไม่
มาตามปกติ จึงตัดสินใจไปซือ้ ทีต่ รวจครรภ์
มาทดสอบ และผลทีไ่ ด้คอื ตัง้ ครรภ์ ตนจึง
ตัดสินใจบอกกับแฟนหนุม่ แต่กลับโดนไล่
ให้ไปท�ำแท้ง และพยายามหลบหน้าไม่พดู
คุยกับตน ซ�ำ้ ยังท�ำร้ายตบตีและใช้เท้าเตะ
ทีห่ น้าท้องของตน ตนจึงตัดสินใจไปท�ำแท้ง
ที่คลินิกแห่งหนึ่งที่เพื่อนแนะน�ำ
นางสาวเปิ้ล เปิดเผยถึงบรรยากาศ
ภายในห้องทีค่ ลินกิ ท�ำแท้งว่า ด้านในมีแค่
เตียงกับขาหยัง่ และโต๊ะวางเครือ่ งมือ ซึง่
เครื่องมือที่ใช้ในการขูดมดลูก มีลักษณะ
คล้ายขอเกีย่ ว ภายในห้องมีกลิน่ เหม็นคาว
และดูไม่คอ่ ยสะอาด เมือ่ ตนขึน้ ไปนอนบน
เตียง ผู้หญิงที่ท�ำหน้าที่เป็นพยาบาล ได้
บอกกับตนว่า เจ็บหน่อยนะ รักสนุกนักก็
ต้องเป็นแบบนี้ วัยรุน่ สมัยนีท้ ำ� ตัวแย่จริงๆ
ค�ำพูดนัน้ ท�ำให้ตนทัง้ อายและเจ็บใจ
ที่โดนดูถูก ขณะที่ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นหมอ
ใช้เครื่องมือ ขูดเอาตัวอ่อนออกมานั้น
มันเจ็บจนไม่สามารถบรรยายได้ รู้สึกตัว
อีกทีพยาบาลก็บอกตนว่าเสร็จแล้วจากนัน้
ก็ให้ยาแก้ปวดมากินที่บ้าน
นางสาวเปิ้ล กล่าวอีกว่า ในอาทิตย์
แรก หลังจากไปท�ำแท้ง ตนสังเกตว่า
ยังมีเลือดไหลออกจากอวัยวะเพศ แต่กค็ ดิ
ว่าเป็นเพราะยังไม่หายดี เมือ่ เวลาผ่านไป
ก็พบว่า มีเลือดออกมากกว่าเดิม ตนจึง
คิดว่าเป็นรอบเดือน ที่อาจจะเริ่มมาตาม
ปกติ จากนัน้ ก็มอี าการปวดท้องและหน้า
มืดอยู่ตลอดเวลา ตนจึงตัดสินใจกลับ
ไปที่คลินิกเดิม และสอบถามหมอว่าตน
เป็นอะไร จนได้ค�ำตอบจากหมอว่า อาจ
จะขูดเอาตัวอ่อนออกไม่หมด หมอจึงให้
จ่ายเงินเพิ่ม และท�ำการขูดมดลูกอีกครั้ง
แต่เมือ่ เวลาผ่านไป ทุกอย่างก็ยงั เหมือนเดิม
คือมีเลือดไหลออกจากช่องคลอดและ
มีกลิ่นแรง เลือดที่ออกเป็นสีแดงเข้มจน
เกือบด�ำเหมือนเลือดเสีย
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ขณะนั้น ตนกลัวมากจึงตัดสินใจหยุด
เรียนและเดินทางกลับบ้าน และเล่าเรือ่ งราว
ทัง้ หมดให้พอ่ และแม่ฟงั จากนัน้ แม่จงึ พาตน
ไปหาหมอทีโ่ รงพยาบาล หมอบอกว่าสิง่ ทีท่ ำ�
ไปนัน้ เป็นอันตรายมาก เพราะการขูดเอาตัว
อ่อนออกนัน้ ต้องขูดเอาผนังมดลูกออกไปด้วย
จึงอาจเกิดการติดเชือ้ หรือมดลูกทะลุ และ
ไม่สามารถมีลกู ได้อกี หรืออาจเสียเลือดมาก
จนเสียชีวติ ได้ และหมอได้บอกกับตนอีกว่า
ก้อนเนื้อที่ขูดออกนั้นขูดออกไม่หมด และ
ก�ำลังเน่ากลายเป็นเลือดเสียทีค่ ลัง่ อยูภ่ ายใน
ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ
นอกจากนี้หมอยังบอกกับตนอีกว่า
ตามกฎหมายแล้ว การท�ำแท้งไม่ว่าหญิง
ที่ตั้งครรภ์นั้นจะยินยอม หรือไม่ยินยอม
ก็ตาม ผู้ที่ท�ำให้หญิงนั้นแท้งลูกมีความ
ผิดฐานท�ำให้หญิงแท้งลูก ส่วนผู้ที่ท�ำแท้ง
เอง หรือยอมให้ผอู้ นื่ ท�ำแท้งให้ ก็มคี วามผิด
เช่นกัน ซึ่งยกเว้นเพียง 2 กรณีเท่านั้น คือ
กรณีแรกเนือ่ งจากมีขอ้ บ่งชีท้ างการแพทย์
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก ความผิดปกติของ
ทารกในครรภ์ เด็กในครรภ์เสียชีวติ หรือเมือ่
หากปล่อยการตั้งครรภ์ไป จะเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของแม่ที่ตั้งครรภ์นั้น ได้แก่
มารดามีปัญหาสุขภาพร่างกาย ป่วยด้วย
โรคต่อมไร้ทอ่ โรคหัวใจ โรคโลหิตจางธาลัส
ซีเมีย ภาวะปัญญาอ่อน ติดเชือ้ หัดเยอรมัน
โรคเบาหวานอย่างรุนแรง และโรคมะเร็ง
เป็นต้น ส่วนกรณีที่ 2 คือการถูกข่มขืนเท่านัน้
นางสาวเปิ้ล กล่าวอีกว่า ในวันแรก
ที่ตนบอกกันครอบครัวถึงเรื่องที่ตนไป
ท�ำแท้ง ตนได้เห็นน�้ำตาของพ่อแม่ท�ำให้
รู้สึกว่าบาปเหลือเกินที่ฆ่าลูกตัวเองและ
ยังเป็นต้นเหตุ ที่ท�ำให้พ่อแม่ต้องร้องไห้
เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ส่งผลกระทบต่อการเรียน
ครอบครัว และอนาคตของตนเป็นอย่างมาก
นางสาวเปิ้ล กล่าวว่า หากย้อนเวลา
กลับไปได้ตนจะไม่ขอท�ำแบบนี้ เพราะรูส้ กึ
ผิดกับการกระท�ำของตนเอง โดยหลังจาก
ดูแลตัวเองจนหายดีแล้ว ตนได้กลับไปเรียน
ต่อ ถึงแม้บางครัง้ จะโดนเพือ่ น ๆ รุน่ เดียวกัน
มองด้วยสายตารังเกียจ แต่ตนก็ยอมรับผล
เพราะสิ่งที่ตนท�ำไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง
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