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การจราจรบริเวณสี่แยกวุ่นวายใกล้มหาวิทยาลัยรังสิตช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

อ่านต่อหน้า 2

มรส. จัดระเบียบรถโดยสาร
หวังแก้ปัญหาจราจรใน-นอก
    แผนรับมือจราจร ม.รังสิต หวังแก้ปัญหาจราจร 
ใน-นอก  พร้อมเตรียมโครงการสร้างที่จอดรถ เพื่อแก้
ปัญหารถนักศึกษาล้น  ติดหนักถึงสี่แยกวุ่นวาย

มหา’ลยัยนัไม่ข้ึนค่าหน่วยกิต
หลงัทุม่งบ6พนัล้าน สร้างตกึใหม่

คนเมืองเอกเอือมน�้าคลองเปรมฯเน่า
นายกเทศมนตรเีทศบาลต�าบลหลกัหกยนัมกีารรณรงค์

ไม่ทิ้งขยะรอบคลองเปรมฯ ด้านโฆษกกรมชลฯ ชี้ปัญหา 
น�า้เน่าทกุฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไข ทางชาวบ้านรมิคลองเปรมฯ 
เรียกร้องให้รัฐเข้ามาดูแลเรื่องขยะให้มากกว่านี้

	 จากกรณีที่มีชาวบ้านเข้ามา
บุกรุกสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณริม
คลองเปรมประชากรเป็นจ�านวน
มาก	มาเป็นเวลานาน	 ได้ส่งผล 
	กระทบมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง

ของขยะมูลฝอย	การปิดกั้นทาง
ไหลของน�้า	ท�าให้ไหลช้าลงและ
ระบายออกอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ		
		 ทิศทางไหลของน�้าในคลอง

หวั่นนโยบายสโมฯม.รังสิตท�าพิษ

ปีที ่๑๙ ฉบับที ่๖๔ ฉบบัวนัที ่๓๐ สงิหาคม - ๕ กนัยายน ๒๕๕๕ ราคา ๑๐ บาท
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 ชาวบ้านเมืองเอกเดือดร้อน วอนช่วยแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม เทศบาลหลักหกแจงอยู่ในส่วนนิติบุคคล
ด�าเนินการได้ไม่เต็มที่

เทศบาลหลักหกโบ้ยนิติบุคคล
เมืองเอกป่วน อยู่เหนืออ�านาจดูแล

	 จากกรณีสภาพปัญหาชุมชน
เมืองเอกที่มีพื้นที่รกร้าง	ขาดการ
ดแูลจดัการแก้ไขปัญหาจนท�าให้เกดิ
เหตุอาชญากรรม	จี้ปลน้	ชิงทรัพย์
บ่อยครัง้	รวมไปถงึสภาพแวดล้อม
ของชุมชนเมอืงเอกทัง้ถนนท่ีช�ารดุ
ทรดุโทรม	ไฟฟ้าบรเิวณรมิถนนดบั
จนท�าให้เป็นอันตรายต่อชาวบา้น
ทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชนเมอืงเอก	โดยที่

ไม่มหีน่วยงานใดเร่งแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวนี้
	 นายสมพงษ์	ศรีอนันท์	นายก
เทศมนตรีเทศบาลต�าบลหลักหก	
ชี้แจงถึงการด�าเนินการปรับปรุง
ชมุชนหมูบ้่านเมอืงเอกว่า	ในส่วน
ของต�าบลหลกัหกแบ่งออกเป็น	7	

 สโมสรนักศึกษาม.รังสิต เร่งผลักดันนโยบายพระราชทานปริญญาบัตร หลังใช้เป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้ง ด้านอาจารย์รัฐศาสตร์เชื่อ
การพระราชทานปริญญาฯเป็นไปได้ แต่ผลงานสโมฯที่ผ่านมา ไม่เอื้อให้นักศึกษาท�างานร่วมกัน ฝ่ายรองคณบดีกิจการนักศึกษาชี้ พิธีประสาทปริญญาฯ  
เป็นเรื่องของสภามหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษาไม่ควรยุ่ง

	 จากกรณีปัญหาการจราจรภายในมหาวิทยาลัยรังสิต	 	และปัญหา
ทีจ่อดรถไม่เพยีงพอต่อความต้องการของนกัศกึษาและบคุลากรภายใน
มหาวทิยาลยั		ซึง่ปัญหานีถื้อเป็นปัญหาใหญ่ทีต้่องได้รับการแก้ไขอย่าง

เร่งด่วน	ทางมหาวิทยาลัยจึงมี
โครงการจัดการแก้ไขการจราจร
และที่จอดรถอย่างต่อเนื่อง
	 นายปิยะ	 ศรีชีวนะ	 	 รอง 
ผูอ้�านวยการฝ่ายความมัน่คงและ
รักษาความปลอดภัย	 ม.รังสิต		
ชี้แจงถึงกรณีนี้ว่า		ตั้งแต่ช่วงเปิด
เทอมที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย
มีจ�านวนนักศึกษาและบุคลากร
เพิม่ขึน้		ท�าให้ปัญหาแรกทีพ่บคอื
เรื่องจราจร	 	ทั้งนี้ภายในหมู่บ้าน 

	 	 	 ป้ายหาเสียงทีม 
ต้นกล้าประชาธปิไตย	 
กลุ่มนักศึกษาที่ได้รับ 
เลอืกตัง้ให้เป็นสโมสร 
นักศึกษา	 ม.รังสิต	 
ปีการศึกษา	 2555 
โดยมี	 นายธนสาร	
พฤฒสิถาพร	นกัศกึษา
วทิยาลยัแพทย์ศาสตร์	
ด�ารงต�าแหน่งนายก
สโมสรนักศึกษา

 ผอ.ส�านักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ม.รังสิต เผยมหาวิทยาลัยสร้างอาคารใหม่ 6 
อาคาร หวังกู้วิกฤติหลังน�้าท่วม เตรียมมาตรการป้องกันน�้าเป็นอย่างดี พร้อมก้าวหน้าสู่
นวัตกรรมเทคโนโลยีอันล�้าสมัย ยันไม่ขึ้นค่าเทอมนักศึกษาแน่

 ภาพจ�าลองอาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 
1 ใน 6 อาคารใหม่ของ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ชู‘พระราชทานปริญญาบัตร’ มุ่งสร้างประชานิยม
ใช้อ�านาจนักศึกษาเกินตัว ล�้าหน้าสภามหาวิทยาลัย
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	 นายปิยพงค์	เจริญภักดี	 อุปนายก
ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า 	 ม ห า วิ ท ย า ลั ย
รั ง สิ ต 	 เ ป ิ ด เ ผ ย ถึ ง ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร 
นโยบายของสโมสรนักศกึษาว่า	นโยบายส่วน
ใหญ่ด�าเนินไปด้วยดี	 ส่วนนโยบายแรกที่ได้
ท�าคอื	การจดักจิกรรมรบัน้องโดยทางสโมสร 
นักศึกษา	 ไม่บังคับให้นักศึกษาซื้อเสื้อ
หรือขายบัตรเข้างาน	 	 ในส่วนพระราชทาน 
ปริญญาบตัร	ซึง่เป็นนโยบายหลกัของการหา
เสยีง	ทางสโมสรฯ	จะเร่งผลกัดนัหลงัจากจบ
กจิกรรมรบัน้องเรยีบร้อยแล้ว	ซึง่โดยส่วนตวั
สโมสรฯคิดว่าเป็นไปได้แน่นอน
	 “ส�าหรับนโยบายพระราชทานปริญญา
บัตร	มกีารวางแผนไว้หลงัจบกจิกรรมรบัน้อง
จะมีการจัดงานสัมมนา	 เพื่อร่วมกันแสดง
ความคดิเหน็เพือ่ให้นกัศกึษาลงคะแนนเสียง
ประชามต	ิหากผลประชามตอิอกมาว่าควรจะ
มีพระราชทานปรญิญาบตัร	ทางสโมสรฯกจ็ะ
ยื่นเรื่องให้ทางอธิการบดีทันที	 เพื่อที่ด�าเนิน
เรื่องต่อไป	โดยคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้
เพราะว่ามหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งได้
มีการพระราชทานปริญญาบัตร”	 อุปนายก
สโมสรนักศึกษา	กล่าว
	 ทั้งนี้	 นายปิยพงค์	เจริญภักดี	 ยังกล่าว
ถึงนโยบายสุดท้าย	 ซึ่งจะแบ่งเป็น	 2	ส่วน	 
ส่วนแรกคอื	การขยายเวลาหอสมุด	ให้นกัศกึษา
มสีถานทีอ่่านหนงัสอื	ถ้าหากไม่สามารถขยาย
เวลาเปิดใช้ห้องสมุดได้	 ก็จะหาห้องอื่นมา
ทดแทนห้องสมุด	 โดยเร่ืองนี้ได้มีการพูดคุย
กับทางอาจารย์ไว้แล้ว	 และส่วนที่สองคือ	
ขยายเวลาให้ศูนย์กีฬา	ซึ่งได้มีการปรึกษา 
ผู้อ�านวยการศูนย์กีฬาไว้	 และก�าลังด�าเนิน
การแต่ละนโยบายควบคู่กันไป		
	 นโยบายรบัพระราชทานปรญิญา	ไม่ใช่
เรื่องส�าคัญที่สุด
	 อย่างไรก็ตามด้าน	 ดร.ฉลองรัตน  ์
เฌอมาลย์ชลมารค	 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัย
รังสิต	แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
พระราชทานปริญญาบัตรว่า	มหาวิทยาลัย
เอกชนหลายๆแห่ง	กไ็ม่ได้มกีารพระราชทาน
ปรญิญาบตัร	การทีท่�านโยบายซ่ึงเป็นทางเลอืก
ที่แตกต่างจากของเดิม	เหมือนเป็นการเรียก
คะแนนจากนกัศกึษาอกีกลุม่หนึง่ทีม่แีนวคดิ
ที่แตกต่าง	ถือว่าไม่ใช่เรื่องเเปลก	แต่การที่
จะท�าให้ประสบความส�าเร็จภายในปีนี้นั้น	
เป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก	 เพราะการด�าเนินของ
มหาวิทยาลัยก็มีการก�าหนดนโยบายไว้แล้ว
	 “เร่ืองพระราชทานปริญญาบัตร	 เป็น
เรื่องเกี่ยวกับสถาบัน	 ก็อาจมีสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยก็ถูกก�าหนดไว้แล้ว	 แต่ใน
ทางปฎิบัติก็อาจจะท�าไม่ได้อย่างรวดเร็ว	 
ดงันัน้ในความเหน็ของอาจารย์นโยบายนีท้�า 
ไม่ได้ในปีนี”้	รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา	
มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าว
	 ทัง้น้ี	อาจารย์เนาวรตัน์	ก๋งเม่ง	รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา	 คณะศิลปศาสตร	์
มหาวทิยาลยัรงัสติมองว่า	การจดักจิกรรมเพือ่
นกัศกึษาเช่น	นโยบายฟรคีอนเสร์ิต	คดิว่าควร
จะมกีารจดัให้ฟรทีกุปีอยูแ่ล้ว	แต่บางกจิกรรม

หวั่นนโยบาย ต่อจากหน้า 1 ไม่ควรถูกตัดทิ้งไป	 เช่น	กิจกรรมเฟรชชี่เดย	์
เมื่อขาดกิจกรรมฐานรับน้องของแต่ละคณะ	
นกัศกึษาแทบไม่ทราบเลยว่า	กจิกรรมรับน้อง
เป็นอย่างไร	ส่วนเรื่องพระราชทานปริญญา
บัตร	มองว่าเป็นเรื่องของทางมหาวิทยาลัย	
ไม่ใช่เรือ่งทีน่กัศึกษาจะมาเรียกร้อง	เนือ่งจาก
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน	และการจะได้รับหรือ
ไม่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น	ก็ไม่
ได้ส่งผลให้เกิดความแตกต่างแต่อย่างใด
	 อย่างไรก็ตาม	 ด้านตัวแทนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรังสิต	นายวิโรจน์	 คงคา-
สวัสดิ์	 นักศึกษาชั้นปีที่4	คณะอุตสาหกรรม 
การท่องเทีย่วและการบรกิาร	ได้กล่าวถงึความ
คาดหวัง	 ในเรื่องนโยบายที่สโมสรนักศึกษา
ได้น�าเสนอว่า	อยากให้เรื่องนโยบายสโมสร
ประสบความส�าเร็จ	เพราะคาดว่าน่าจะเกิด
ขึ้นจริงได้	
	 “ตัง้แต่ได้เลือกตัง้มา	จะมเีรือ่งนโยบายที่
จะให้รบัปรญิญาบตัรกบัราชวงศ์	เรือ่งนีอ้ยาก
ให้เป็นไปได้มาก	มีความคาดหวงัว่าเขาน่าจะ
ท�าได	้เพราะเราเรียนอยูม่หาวทิยาลยัเอกชน	
จงึไม่ได้รบัปรญิญากบัราชวงศ์	ซึง่กอ็ยากให้ 
ประสบผลส�าเร็จ”	นายวิโรจน์กล่าวทิ้งท้าย
	 อาจารย์	‘ตงิ’	การท�างานสโมสรฯ	ควร
ให้	นศ.มีส่วนร่วม
	 ด้าน	ผศ.อานนท์	ภักดีวงศ์	หัวหน้าภาค
วชิาสงัคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรงัสิต	ได้กล่าว
ถงึการท�างานของฝ่ายสโมสรนกัศกึษาว่า	ควร
จะมีการแถลงผลงานของสโมสรนักศึกษา
เอง	 เพื่อให้นักศึกษารวมถึงบุคลากรทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยรังสิต	ได้รับทราบผลงานที่
ผ่านมา	รวมถึงปัญหา	อุปสรรคต่างๆในการ
ท�างาน	และประโยชน์ต่อสโมสรฯ	ชุดต่อไป
	 	ส่วนในแง่ของการท�างานของสโมสรชุด
ปัจจุบนั	ผศ.อานนท์	ภกัดวีงศ์	ได้ให้ความคดิ
เห็นว่า	ยงัมอีปุสรรคในเรือ่งของการประสาน
งาน	ติดต่อสื่อสารกับทางมหาวิทยาลัยอยู่
บ้าง	 ท้ังในแง่ของตัวบุคคลและการท�างาน
ของฝ่ายกิจการนักศึกษา	ทุกฝ่ายควรจะ
แก้ไขปรบัปรงุในเรือ่งดงักล่าว	โดยควรมกีาร
พูดคุยกันก่อนล่วงหน้าเพื่อท�าความเข้าใจ 
ร่วมกันทุกฝ่าย	
 อดีตนายกสโมฯ	‘เตือน’	นโยบายที่ดี	
ควรท�าได้จริง
	 นายวัชรินทร์	 เรืองฤทธ์ิกุล	 อดีตนายก
สโมสรของมหาวิทยาลัยรังสิตปีพ.ศ.	 2554	
แสดงความคิดเห็นเรื่องนโยบายของสโมสร
นักศึกษา	หากมีการหาเสียงในปีถัดไป	ควร
ค�านงึถงึความเป็นจรงิว่าจดัท�าได้หรอืไม่	เริม่
จากสิง่ใกล้ตวัทีส่ามารถท�าได้ก่อน	เช่น	จดัตัง้
ชมรมต่างๆ	ควรท�าให้มคีวามเข้มแขง็และเป็น
รูปธรรมมากกว่านี้	เพื่อนักศึกษาสามารถใช้
ประโยชน์จากการจัดตั้งชมรมได้จริง
	 “เราควรนึกถึงความเป็นจริง	ควรเร่ิมจาก
สิ่งใกล้ตัวที่สามารถท�าได้ก่อน	 อย่างเช่น	
ชมรมต่างๆ	ควรที่จะให้แต่ละชมรมมีความ
เข้มแข็ง”	นายวัชรินทร์กล่าว
	 อดีตนายกสโมสรของมหาวิทยาลัย 
รงัสติ	ปีพ.ศ.	2554	ยงักล่าวเสรมิว่า	นโยบาย
ที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างแท้จริงใน 
ตอนนีค้อื	การดแูลสขุลกัษณะของความเป็น
ของนกัศึกษาภายในมหาวทิยาลยัรงัสติ	ควร
จะมีการรณรงค์ให้มหาวิทยาลัยสนใจต่อ

ชวีติและความเป็นอยูข่องนกัศกึษามากกว่า
	 ด้านนายวิโรจน์	 คงคาสวัสดิ์	 นักศึกษา
ชั้นปีที่4	 กล่าวถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อสโมสร
นกัศกึษาชดุดงักล่าวว่า	ตัง้แต่ประกาศนโยบาย
ของสโมสรฯ	 สังเกตจากกิจกรรมรับน้อง	 
เฟรชชี่เดย์และเฟรชชี่ไนท์	 อาจจะเป็นงาน

รายชื่อมหาวิทยาเอกชน
ของประเทศไทย

พระราชทาน
ปริญญาบัตร

ประทาน 
ปริญญาบัตร

ประสาท 
ปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยหอการค้า

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยธนบุรี

นโยบายสโมสรนักศึกษาชุด
ปัจจุบัน

ด�าเนินการ ก�าลัง
ด�าเนิน

การ

ยังไม่ได้
ด�าเนิน

การ

ผลการท�างาน

ฟรีคอนเสิร์ต	เฟรชชี่ไนท์ -	ได้มีการท�างานฟรีคอนเสิร์ตจริง	แต่ยัง
ต้องซื้อเสื้อเฟรชชี่ไนท์อยู่ 
-	เวลาในการท�ากิจกรรมเฟรชชี่ไนท์นาน
เกินก�าหนด 
-	เปลี่ยนกิจกรรมเฟรชชี่เดย์	เป็นกิจกรรม
ปลูกต้นไม้แทน

ขอรับพระราชทานปริญญา
บัตร

-	ก�าลังเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อ
ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น	เกี่ยวกับ
นโยบายพระราชทานปริญญาบัตร

ขยายเวลาสนามกีฬาจนถึง	
24.00	น.

-	ได้มีการติดต่อประสานงานกับผอ.ศูนย์
กีฬาไว้ล่วงหน้า

ขยายเวลาห้องสมุดตลอด	
24	ชั่วโมง

-	ปรึกษากับอาจารย์ถึงความเป็นไปได้
ในการขยายเวลาห้องสมุด

Wi-Max	ครอบคลุมพื้นที่ใน
มหาวิทยาลัย

-	ยังไม่ได้ด�าเนินการ

แรกของเขาคือ	 เพิ่งพบปัญหา	คิดว่าเขา
จะสามารถท�าให้มันดีขึ้นได้	 งานต่อไปคือ	 
พยอมเกมส	์ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้น	ก็ต้องติดตาม
ต่อไป	ถ้าการท�างานดีขึ้นแสดงว่า	งานใหญ่
อย่างพธิรีบัปรญิญาเขากอ็าจจะสามารถท�าได้	
ต้องให้โอกาสพิสูจน์ฝีมือในการท�างานด้วย

ป้ายหาเสียงทีมต้นกล้าประชาธิปไตยที่เสนอผ่านทาง Facebook
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พลเมืองกว่าค่อนประเทศขานรับ
ระบอบความคิดที่เป็นอันตรายร้ายแรง
เข้าข้ันสร้างความพนิาศให้กบับ้านเมอืง
ได้อย่างหน้าตาชื่นมื่น	 โดยหารู้ไม่ว่า
ประตูแห่งความหายนะเปิดรอต้อนรับ
อยู่เนืองๆ	
	 ระบอบความคดิแปลกอย่างการสร้าง	
‘ประชานิยม’	 เพื่อแลกกับผลประโยชน์
จากสงัคมถิน่เกดิคงไม่จ�าเป็นต้องอธิบาย
ว่าจะสร้างความหายนะต่อสังคมมาก
หรือน้อย	แต่หากยิ่งมองเห็นว่า	ถ้าผู้น�า
ของสังคมประชาธิปไตยมองข้ามความ
รับผิดชอบต่อค�าพูดของตนเองไปแล้ว	
ประชากรในสังคมคงไม่ต่างกัน
	 พวกคนใหญ่คนโตไม่ว่าจะเป็นฝ่าย
ไหนของบ้านเมอืงยังขาดความรอบคอบ
ด้วยการเหวีย่ง	‘นโยบาย’	แทน	‘แห’		มา 
ทอด	 ‘ประชาชน’	แทน	 ‘ปลา’	 ให้เห็นดี
เห็นงามแล้วหลับหูหลับตากอบโกย
ประโยชน์ส่วนตนอย่างเต็มที่	 แบบไม่
ต้องค�านึงถึงผลกระทบใดๆ	แล้วตัวเอง
ก็เดินหน้าขับเคล่ือนวัตถุประสงค์ส่วน
ตนให้ส�าเร็จเป็นพอ	
	 มิใช่เพียงแค่นั้น	 วงจรน้ียังทวีคูณ
ไปได้อีก	 เมื่อระบอบความคิดแปลกได้
ระบาดไปยังพลังนักศึกษาที่หันมาคิด
อย่างประชานยิมแบบไร้การไตร่ตรองถงึ
ผลดี	ผลเสีย	และความเป็นไปได้(ยาก)	
หรือความเป็นไปไม่ได้เลยก็ตาม	กับ
เรื่องที่ต้องเรียกว่า	‘หลับหูหลับตา’	คว้า 
นโยบายทีไ่มด่ขูอบเขตอ�านาจในมอืมา
แลกกบัต�าแหน่งหน้าทีใ่นมหาวทิยาลยั
	 หากผู้น�ายังหมั่นสร้างความหวังให้
แก่พลเมือง	 อนาคตของสังคมก็คงไม่
ต่างไปจากทุ่งทานตะวัน	ที่เมื่อไหร่ขาด
แสงแดดก็จะเหี่ยวเฉา	แต่ครั้นได้แสง
ประโลม	ดอกทานตะวันก็จะเบ่งบาน	
แล้วตราบใดทีส่งัคมยังคงย้ิมรบันโยบาย
แบบประชานิยม	 เชื่อเถิดว่าในเวลาอีก
ไม่ช้าประเทศเราจะเข้าสู่	‘ยุคแบมือขอ’	
โดยแท้จริง
	 อย่างไรก็ดี	ถ้าวันพรุ่งนี้ประชานิยม
ได้รบัการน�าไปใช้สะท้อนความต้องการ
ของสังคมแบบปราศจากผลประโยชน์	
ประชานิยมจะกลับมาเป็นมิตรแก่บ้าน
เมืองของเรา

ประชานิยมเป็นพิษ
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เมืองเอกยังมีสถานศึกษาส�าคัญอีกหลาย
แห่ง		และเป็นจดุตดัเชือ่มไปยงัถนนสายต่างๆ		
แต่ละวันจึงมีจ�านวนรถที่มากขึ้น
	 “ท่านอธกิารบด	ีมนีโยบายว่าต้องพยายาม
จัดระบบการจราจรให้ดทีีส่ดุ		ซึง่เริม่จดัระบบ
ตั้งแต่ช่วงหลังน�้าท่วม	 	 คือให้รถรับจ้างทุก
ประเภท	วนจอดส่งตรงด่านประตูทางออก	 
และจดุตรงนัน้เรากม็รีถโดยสารไฟฟ้ารบัส่ง
ไปตามตกึต่างๆ		เพราะช่วงทางเข้าของเรามนั
ใกล้กับสีแ่ยก		ถ้าจอดรบัส่งตรงนีม้นัท�าให้รถ
ติดสะสม”		นายปิยะ	กล่าว
	 นายปิยะ	ยังกล่าวเสริมอีกว่า	 	 จากที่
ติดตามข่าวทราบว่า	 มหาวิทยาลัยเอกชน
บางแห่ง	ห้ามนักศึกษาปี1	น�ารถเข้ามา	แต่
มหาวิทยาลัยของเราท�าไม่ได้	เพราะปีหนึ่งมี
นักศกึษาเข้าใหม่ถงึ	6,000	–	7,000	คน	ทัง้ยงั
มรีุน่พีแ่ละคนทีเ่ข้ามาตดิต่อธรุะ	ดงันัน้งานที่
หนกัทีส่ดุ	จงึอยูท่ีห่น่วยรกัษาความปลอดภยั
	 ในส่วนปัญหาทีจ่อดรถไม่เพยีงพอ		รองผู้
อ�านวยการฝ่ายความมั่นคงและรักษาความ
ปลอดภัย	 ชี้แจงว่า	 	 ทุกวันนี้มีปัญหาเรื่อง
นักศึกษาจอดรถในที่ห้ามจอด		ซึ่งแม้ว่าทาง
มหาวิทยาลัยจะมีที่จอดให้บริเวณด้านหลัง 
ตึกดิจิตัล	มัลติมีดีย	คอมเพล็กซ์	 อาคาร15	
แต่เนื่องจากลานจอดที่มีอยู่แบ่งพื้นที่ส่วน
หนึ่งส�าหรับสิ่งของที่สูญเสียจากเหตุการณ์
น�า้ท่วมท่ีผ่านมา	จงึท�าให้พืน้ทีน่ัน้ไม่เรยีบร้อย
เท่าที่ควร		ทางมหาวิทยาลัยจึงก�าลังจัดท�า
โครงการท�าทีจ่อดรถด้านหลงัอาคาร	15	ขึน้
	 ถามถึงโครงการในอนาคต	 	นายปิยะ	
อธบิายว่า		ขณะนีโ้ครงการนีไ้ด้มกีารซ้ือแบบ
การสร้าง	และพร้อมทีจ่ะด�าเนนิการแล้ว		ซึง่จะ
ใช้พื้นที่ด้านหลังอาคาร	15	ทั้งหมด	สามารถ
รองรับรถยนต์ได้หลายร้อยคัน	 โดยพ้ืนท่ี 
ดังกล่าวจะท�าการลาดยางและคลุมหลังคา
เหมือนในห้างสรรพสินค้า	ทั้งนี้เมื่อการสร้าง
เสรจ็ส้ินจะไม่อนุญาตให้จอดรถรอบถนนและ
ไหล่ทางในมหาวิทยาลัยอีกต่อไป
	 “ส่วนของโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
เมื่อไหร่เป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้		เพราะก่อน
หน้านี้ไม่สามารถท�าได้ทัน	 เนื่องจากเจอ 
น�า้ท่วมกะทนัหนั		หลายอย่างจงึท�าไม่ได้		แต่
การท�าทีจ่อดรถแบบนีจ้ะช่วยจงูใจนกัศกึษา
ที่มีรถให้เข้ามาจอด	 	 ช่วยทั้งเรื่องที่จอดไม่
พอและการจราจรภายในมหาวิทยาลัย”	 
นายปิยะ	กล่าวทิ้งท้าย
	 ด้านนายขวัญ	ถิ่นนุช		เจ้าหน้าที่ประจ�า
ศนูย์วทิยทุุ่งหลวงประสานงานภายนอกภายใน	
มหาวทิยาลยัรงัสติ		กล่าวถงึปัญหาการจราจร
ภายในมหาวทิยาลยัรงัสติว่า		ปกตช่ิวงเดอืน
มถินุายนจะมปัีญหามากทีส่ดุ		เพราะเป็นช่วง
ทีน่กัศกึษาใหม่ยังไม่มีตารางเรียนและมาเป็น	

กลุม่ใหญ่		ทางมหาวทิยาลยัจงึต้องประสาน
งานกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายดูแล		เพื่อแก้ไข
การจราจร		ระบายรถให้ติดขัดน้อยที่สุด
	 “ทกุวนัช่วงชัว่โมงเร่งด่วนประมาณ	8	โมง
เช้า	ถงึ	9	โมงครึง่	รถจะมจี�านวนมากเพราะมี
ทัง้คณาจารย์	เจ้าหน้าทีน่กัศกึษาซึง่มาพร้อมๆ
กัน	ท�าให้ติดขัดบ้างแต่ก็คล่องตัวไปได้ช้า 
นิดหนึ่ง”
	 นายขวญั	ยงักล่าวว่า		เฉพาะรถของนกัศกึษา
นั้นมีไม่ต�่ากว่า	70%	เนื่องจากมหาวิทยาลัย
เปิดมานานและเป็นเอกชน	จงึเน้นให้นกัศกึษา
มีความสะดวกสบาย	 	 ซึ่งตอนนี้มีการจัด
ระบบการจอดรับส่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาการ
จราจรติดขัดบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย		ส่วน
รถตูร้บัส่งภายในมหาวทิยาลยัทีปั่จจบุนัจอด
ด้านหน้าตึก	12	เก่า	หรือตึกทันตกรรม		ตอน
นี้จ�ากัดให้จอดได้ไม่เกิน	5	คัน		ส่วนที่เหลือ
มีจุดจอดอยู่ด้านหลังตึก	 15	 	 เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาการจราจรภายใน	 	ทั้งยังมีรถกอล์ฟ
รับ-ส่งจากรถโดยสารอีกด้วย
	 ทัง้นีเ้มือ่สอบถามความคดิเหน็นกัศกึษา
ที่ขับรถยนต์มามหาวิทยาลัยเป็นประจ�า		 
นายธนารัตน์	 เมืองอยู่	 นักศึกษาชั้นปีที่	 4	
คณะเทคนิคการแพทย์	 	 ได้ให้ความเห็นว่า		
ส่วนตัวขับรถมาเรียนทุกวันตั้งแต่	9	โมงเช้า		
ยอมรับว่าตัง้แต่ปรบัเปลีย่นเรือ่งการจอดรถ
รบัสง่		รถไมต่ดิเหมอืนเมือ่ก่อน		แต่ปกตเิลิก
เรียนประมาณช่วง	5	โมงเย็น		รถตอนช่วงขา
ออกจากมหาวทิยาลยัจะตดิมาก		ทัง้ยงับงัคบั
ให้เลี้ยวซ้ายต้องไปกลับรถไกล
	 ส่วนปัญหาที่จอดรถในมหาวิทยาลัย		 
นายธนารัตน์	เห็นว่า		โครงการที่จอดรถหลัง
ตึก	15	ถอืว่าเป็นการแก้ปัญหาท่ีดี	ซึง่โดยส่วน
ตวัแม้จะอยูห่อพกัด้านหน้ามหาวทิยาลยัแต่ก็
ขบัรถยนต์มาเรยีนทกุวนั	ซึง่ปกตต้ิองจอดไกล
ถงึตึก	15	และบางครั้งต้องจอดแบบซ้อนคัน
	 “อยากให้มทีีจ่อดรถเยอะๆทกุตกึ		เพราะ
ส่วนมากเป็นที่จอดของอาจารย์		บางครั้งถ้า
ใกลห้น่อยก็ตึกวทิยาลัยดนตรีชั้น	6	หรือไมก่็
หลังตึก	15	แล้วจึงเดินมาเรียนตึก	4	ทุกวัน”	
นายธนารัตน์	กล่าว
	 เมื่อสอบถามถึงเรื่องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้รถ		นายธนารัตน์	กล่าวว่า		
ส่วนตัวขับรถมาเรียนปกติทุกวันต้ังแต่ปี	 2	
แม้จะอยู่หอหน้ามหาวิทยาลัย	แต่ก็มีความ
จ�าเป็นส่วนตวัต้องขบัรถมาเรยีนทกุวนั	จงึคดิ
ว่าถ้าให้เปลี่ยนพฤติกรรมคงเป็นไปได้ยาก
	 สืบเน่ืองจากปัญหาการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยรังสิตที่ติดขัดและรถยนต์ท่ีมี
จ�านวนมาก	ท�าให้พบว่าปัญหาดงักล่าวส่งผล
ต่อการจราจรบรเิวณสีแ่ยกเข้ามหาวทิยาลยั
รังสิตหรือสี่แยกวุ่นวาย	 ท่ีมักมีการจราจรที่
ติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งช่วง
เช้าและช่วงเย็น	 ท้ังยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

บ่อยครั้ง	 น�ามาซึ่งความเดือดร้อนให้แก่ 
ชาวบ้าน	นกัศกึษา	รวมไปถงึบคุลากรภายใน
มหาวิทยาลัยรังสิต	
	 นายขวัญ	ถิ่นนุช	 เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์
วิทยุทุง่หลวงประสานงานภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงปัญหาดังกล่าว
ว่า	ปัญหาจราจรบริเวณสี่แยกวุ่นวายเป็น
ปัญหาที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการให้มีการ
แก้ไขมานานแล้ว	 เพราะจะสามารถอ�านวย
ความสะดวกให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี	
โดยทางมหาวิทยาลัยมีความคิดท่ีจะติดตั้ง
สญัญาณไฟจราจรบรเิวณสีแ่ยกวุน่วาย	รวม
ไปถงึบรเิวณประตทูางออกของมหาวทิยาลยั	
แต่ตดิปัญหาว่าพืน้ทีบ่รเิวณนัน้อยูใ่นส่วนของ
นิติบุคคล	จึงไม่ได้รับอ�านาจที่จะเข้าจัดการ
แก้ไขได้
	 “เราคิดเรือ่งการติดต้ังสญัญาณไฟจราจร
บริเวณสี่แยกวุ่นวาย	 และบริเวณประตู
ทางออกมหาวิทยาลัย	แต่ติดปัญหาว่าเป็น
ที่ดินของหมู่บ้าน	ถ้าประสานกันจริงๆ	ทาง
มหาวทิยาลยัอยากท�ามาก	ตอนนีก้ท็�าได้แต่
เพียงขอความร่วมมือกับทางชาวบ้านและ
นักศึกษาเท่านั้น”		นายขวัญ	กล่าว
	 ส่วนในเรื่องของความร่วมมือระหว่าง
ทางมหาวิทยาลัยรังสิตกับนิติบุคคลในการ
ตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรว่ามคีวามเป็นไปได้ 
หรือไม่นั้น	นายขวัญกล่าวว่า	เรื่องนี้น่าจะมี
ความเป็นไปได้ในการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจร	
ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการพดูคยุตกลงกนัของ
ทางผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและทางนติบิคุคล	 
	 	 	 	 ตอนนี้ก็เพียงแต่ท�าการแก้ไขใน 
เบื้องต้นเท่านั้น
	 	“ตอนเช้าๆ	และช่วงเยน็หลงัเลกิเรยีน	ซึง่
เป็นชัว่โมงเร่งด่วน	ทางหน่วยงานรักษาความ
ปลอดภยัของมหาวทิยาลยัจะมกีารน�ากรวย
ไปตั้ง	เพื่อบังคับให้รถเลี้ยวซ้ายทั้งหมด	แล้ว
ค่อยวนรถกลับมา	แต่นี่เป็นเพียงการแก้ไข
ในเบื้องต้นเท่านั้น	 ไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้ทั้งหมด	แต่ก็ดีกว่าที่จะไม่ท�าอะไรเลย” 
	นายขวัญกล่าว
	 ด้าน	ด.ต.เศรฐวัฒน์	สัมพันธ์	เจ้าหน้าที่
ต�ารวจประจ�าป้อมต�ารวจบรเิวณสีแ่ยกวุน่วาย	
กล่าวถงึปัญหาการจราจรและการเกดิอุบตัเิหตุ
บรเิวณสีแ่ยกวุน่วายว่า	ส่วนใหญ่จะเป็นการ
เกดิอบุตัเิหตเุลก็ๆ	น้อยๆ	เช่นการเฉีย่วชนกนั
ทั่วไป	มักไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุใหญ่	และทาง
เจ้าหน้าทีต่�ารวจไม่สามารถทีจ่ะเข้าไปจดัการ
กบัผูท้ีขั่บข่ีรถจกัรยานยนต์หรอืรถยนต์ทีฝ่่าฝืน
กฎจราจรได้	เนือ่งจากพ้ืนทีบ่ริเวณนีเ้ป็นส่วน
ของหมู่บ้านโครงการนิติบุคคล	เจ้าหน้าที่จึง
ท�าได้เพียงแค่ตักเตือนในเบื้องต้นเท่านั้น
	 ส่วนเรื่องการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

 เจ ้าของ มหาวิทยาลัยรังสิต	อาจารย์ท่ีปรึกษา	 อานันท์	 หาญพาณิชย์พันธ ์,	 อนุสรณ์	 ศรีแก้ว,	 บุปผา	 บุญสมสุข,	 นิพนธ์	 เจริญพจน์,	 นวนิต	 ประถมบูรณ์,	 

ฐิติ 	 วิทยสรณะ,	 สมเกียรติ 	 รุ ่ ง เรืองวิริยะ,	 ปฎินันท ์ 	 สันติ เมทนีดล,	 เฉลิมชัย	 ยอดมาลัย,	 พรหมพงษ์ 	 แก ้วดวงเด ่น,	 นฤนาถ	 ไกรนรา,	 มุฑิตา	 รัตนมุสิทธิ์		 

บรรณาธิการ	 ศีลวัสส์	 ชุนรัตน์	 	 รองบรรณาธิการ	 สุธาธินี	 	 แย้มบู่	กองบรรณาธิการ ปิยะวดี	 จิรนันท์วัฒนา,	 ปริญญา	 ลี้พล,	 ปิยรัตน์	 ทัดทอง,	 องกร	 แซ่ลิ่ว	 , 

ชนกนาถ	พุฒเมือง,	 วรัญญา	 งามข�า,	 บงกชกร	 สงสาร,	 ศิริวรรณ	 ไกยะสวน,	ณัฏฐ์นรี	 ฉ�่าชื่นวงศ์,	 ธนภัทร	 ภักดีสังข์,	 ศรีวิสา	 วรรณวงศ์,	 กิตติพัฒน์	 งามกิตติคุณ	 , 

ณัฐพล	ภัทรธนสาร,	 กิติ์ติวรดา	 เนียมประเสริฐ,	 ศตวรรณพร	 วิฬา,	 ธนพัฒน์	 ธรรมอ�านวยกิจ ศิลปกรรม	 ศีลวัสส์	 ชุนรัตน์,	 สุธาธินี	 	 แย้มบู่,	 ชนกนาถ	พุฒเมือง 

พิมพ์ที่	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ทวีรัก	การพิมพ์
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 จริงหรือ? ที่สังคมบ้านเรา	มักเคยชินต่อการใช้อารมณ์
หรือความรู้สึกตัดสินเรื่องราว	 จะมีใครที่กล้าพอที่จะบอก
เล่าความเป็นจริง	 โดยใช้เรื่องจริง	 เหตุผลที่ปราศจากอคติ
หรือเอนเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	และที่อดเป็นห่วงไม่ได้คือ
ผลพวงจากความกล้า	ซึ่งอาจไม่เป็นอย่างที่คาด
 อีกอย่าง ถ้ากล้าพูดความจริง แล้วใครจะเชื่อต่างหากที่
ส�าคัญ!!
	 นี่อาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผล	ที่บันทึกทางประวัติศาสตร์
การเมืองไทย	มีเพียงกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ให้ความ
สนใจ	แสวงหาข้อเท็จจริง	 สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นข้อมูลจริง
ที่วิชาสังคมไม่กล้าใส่ลงไป	 อาจเพราะว่าเรื่องจริงบางเรื่อง	
สามารถส่งผลต่อความคิดและอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม	่
หรือกลัวประวัติศาสตร์จะซ�้ารอยเดิม?
 “ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า	 ประเทศเราน้ีเป็นของ
ราษฎร	ไม่ใช่ของกษัตริย์	ตามที่เขาหลอกลวง”	ประโยค
หนึ่งจากประกาศของคณะราษฎร	 เมื่อวันที่	 24	มิถุนายน	 
พ.ศ.	2475	วนัทีร่ะบอบการปกครองของไทยได้เปลีย่นแปลงไป	
ซึง่ได้ถกูเรยีกต่างกนัออกไปว่า	การเปล่ียนแปลงการปกครอง,	
การปฏิวัติ	2475	หรืออีกชื่อหนึ่งคือ	“การอภิวัฒน์สยาม”
	 ย้อนกลบัไป	พ.ศ.2475	ปีแห่งการเปล่ียนแปลงการปกครอง
ครัง้ยิง่ใหญ่ครัง้หนึง่ในหน้าประวตัศิาสตร์ของสยามประเทศ	
โดยปราศจากการเสยีเลอืดเสยีเนือ้	ผูน้�าการเปลีย่นแปลงใน
ขณะนัน้คอื	นายปรีดี	พนมยงค์	แห่งคณะราษฎร	ได้ยดึอ�านาจ
จากรัฐบาลกษตัริย์ท่ีอยูเ่หนอืกฎหมาย	ให้อยูภ่ายใต้กฎหมาย	
และมีการตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นครั้งแรก
 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์	 สู่ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขนับตั้งแต่นั้นมา		
	 อย่างไรกต็าม	แม้ว่าประกาศของคณะราษฎรจะได้อธบิาย
เหตผุลในการปฏวิตัไิว้อย่างชดัเจน	แต่กย็งัคงมเีสยีงวพิากษ์
วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆ	ตลอด	80	ปีที่ผ่านมาว่า	การกระท�า 
ของคณะราษฎรในครั้งนั้น	 เป็นการชิงสุกก่อนห่าม	 หรือ
เป็นการกรุยทางให้เหล่าเสรีชน
 ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ	 อาจารย์คณะรัฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง
เมื่อปี	 2475	ว่า	การกระท�าของคณะราษฎร	 เป็นเพียงการ
จ�ากัดพระราชอ�านาจให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย	 จากที่ 
พระมหากษัตริย์ทรงต้องรับผิดชอบทุกอย่างไว้เอง	 ก็จัด 
ให้มีรัฐบาลที่สามารถแบกรับและรับผิดแทนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ได้	 จึงเรียกว่ารัฐบาลของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 คณะราษฎรได้ประกาศไว้ชัดเจนว่า	 

‘รัฐบาลนี้ไม่ต้องการแย่งชิงราชสมบัติ แต่ต้องการตั้งรัฐบาล 
ขึน้มารับผดิชอบ ท�างานแทนความทกุข์ยากทีพ่ระมหากษัตริย์ 
ทรงม’ี รชักาลที	่7	เคยปรารภว่า	เวลาของสมบรูณาญาสิทธริาชย์ 
นั้นใกล้จะหมดลงแล้ว	พระองค์ทรงตระหนักด้วยตัวของ
พระองค์เอง
 “อย่าลืมว่าถ้ายังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พวกเรา
คงจะต้องเป็นไพร่กนัสกัทีใ่ดทีห่นึง่ สกัเลขตรงข้อมอืเพือ่แสดง
สังกัด หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องอยู่ในสถานะอีกอย่างหนึ่ง 
วิชาความรู้บางอย่างในสมัยน้ันก็เรียนไม่ได้ เพราะกลัวว่า  
ถ้ารูแ้ล้วกจ็ะกลายเป็นพวกหวัหมอถ้อยความ ท�าให้ไพร่กระด้าง
กระเดื่อง ในเบื้องต้นที่คนพูดว่าคณะราษฎรชิงสุกก่อนห่าม  
ก็เพราะว่าคนไทยอ่านน้อย ให้ความสนใจประวัติศาสตร์
น้อย แล้วก็เอาความรู้สึกมาตัดสินมากกว่าข้อเท็จจริง”  
ดร.บัณฑิต	กล่าว
	 ทั้งนี้	อาจารย์วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์รัฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยรังสิต	มองว่าประเด็นปัญหาที่แท้จริงในขณะ
นั้นคือความไม่พร้อมของสังคมไทย	ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
พยายามน�าค�าว่า	 ‘ทันสมัย’	 มาสู่การปกครองของสยาม
ประเทศ	 ส่วนคณะปฏิวัติเป็นกลุ่มคณะทหารและกลุ่ม
นักเรียนนอกซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลด้านแนวคิดในการ
เปลีย่นแปลงระบอบการปกครองแบบตะวนัตกมาใช้		ในความ
เป็นจริงแล้วประเทศไทยยงัขาดพลังส่วนต่างๆ	ทางสังคมใน 
การเปลี่ยนแปลง	นั่นคือประเด็นที่ท�าให้ระยะเวลา	 80	ปี 
ที่ผ่านมา	ประชาธิปไตยอยู่ในลักษณะที่ไม่สมบูรณ์	 ต้องใช้
เวลาพอสมควรในการปรับให้เหมาะสม
	 อย่างไรก็ตาม	 	รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ 
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 
ได้ให้ความเหน็ว่า	ในขณะนัน้ประชาชนยังไม่พร้อม	เพราะยัง
ไม่รูจ้กัค�าว่า	‘ประชาธิปไตย’	ประเทศไทยยงัไม่มรีฐัธรรมนญู	
มีเพียงกฎมณเฑียรบาล	และกฎหมายตราสามดวง	แต่เมื่อ
เป็นรฐัธรรมนูญกลายเป็นประเดน็ส�าคญัท่ีต้องท�าความเข้าใจ
ให้มากว่าอ�านาจอธิปไตยที่แท้จริงนั้น	 ไม่ใช่เพียงใครคนใด
คนหนึ่งนั้น	แต่ทุกคนมีสิทธิในการเป็นเจ้าของ	
	 เวลาล่วงเลยมาถงึ	80	ปี	เราพบเจอกบัค�าว่าประชาธปิไตย	
อยู่ทุกวัน	 แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สามารถพูดได้เต็มปาก 
เตม็ค�าแล้วหรอืว่า	ความเป็นประชาธปิไตย สทิธเิสรภีาพ
เหล่านั้น เพียงพอแล้ว ส�าหรับเสรีชน?
 ดร.บัณฑิต	 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า	 คนยังใช้อารมณ	์ 
ใช้อคติมากกว่าความรู้	 ตั้งแต่ปีพ.ศ.	 	 2548	 เร่ิมมีการต่อสู้ 
ทางการเมืองภายในประเทศ	 ซึ่งต้องการการเอาชนะกัน	 
แม้กระทั่งการเข่นฆ่าฝ่ายตรงข้าม	 รวมไปถึงการใช้กองทัพ

มาจัดการฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยกับตัวเองอย่างถึงท่ีสุด	 ส่วน 
เรื่องของเสรีภาพนั้นจ�าเป็นต้องดูพื้นที่ในการแสดงเสรีภาพ	
ว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด	 พื้นที่ซึ่งเราสามารถแสดง 
ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างทางการเมอืงได้	โดยทีไ่ม่ต้องกงัวลว่า 
จะถูกใครมาตราหน้าว่าเป็นสีเหลือง	สีแดง	
 “ตราบเท่าที่เราไม่มีเสรีภาพ ไม่มีความรู้สึกสบายใจ 
ว่าเราเห็นต่างในทางการเมือง ย่อมแสดงให้เห็นว่าเสรีภาพ
ในทางการเมืองนั้นยังไม่ 100%” ดร.บัณฑิต	กล่าวทิ้งท้าย
	 ด้าน	อ.วันวิชิต ให้ความเห็นไว้ว่า	ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองน้อย	ส่วนหนึ่งไม่เข้าใจและตีความเข้าข้าง 
ความเช่ือของตน	 ปัญหาคือไม่เคารพความคิดแบบ 
หลากหลายในสังคมและวัฒนธรรม	 มีความเช่ือในชุด 
ความรูต้วัเอง	นัน่ถอืเป็นส่ิงทีน่่ากลัว	ถ้าเปิดใจหรอืเปิดเหตผุล
รับฟัง	นั่นคือการเรียนรู้ค�าว่า	“วิถีประชาธิปไตย”	
 “ผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตื่นตัวทางการเมือง 80 ปี  
เราถือว่าเร็วมาก ที่สหรัฐอเมริกาผ่านมา 200 กว่าปี ยังมี 
การลอบสังหารผู้น�าประธานาธิบดีส�าเร็จ ถือว่าการเมือง 
บ้านเรายังไม่รุนแรง มีการประนีประนอมทางอ�านาจสูง
ระหว่างสังคม ไม่ได้มีการแลกมาด้วยเลือด แต่เราอยู่ 
ในช่วงที่ภาวะประชาชนทุกกลุ่มการเมือง พยายาม 
เรยีนรูห้รอืกระตุน้ต่อมความเชือ่ หรอือดุมการณ์ทางการเมอืง 
แบบประชาธิปไตยของตนเอง สมัยน้ีใครจะขับเคลื่อน 
ขบวนการทางประชาธิปไตย จะต้องมีประโยคตามหลัง 
ว่ากลุ่มต่างๆ เพื่อประชาธิปไตย เพื่อเป็นการเสริมอ�านาจ 
ทางความชอบธรรม หรือการเรียนรู้ของกลุ่มเฉพาะของ
ตน บางคนอาจจะคิดว่ากลุ่มนี้ยังคิดไม่ถูก แต่คุณต้องมอง 
อย่างใจกว้างและเป็นธรรม” อ.วันวิชิต	กล่าวเสริม
	 จะเห็นว่าไม่เพียงแต่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เท่านั้น 
ที่ถูกตัดบทหรือถูกพยายามท�าให้ลืม	 อีกส่ิงหนึ่งที่น่าสังเกต 
ในระบอบประชาธิปไตย	หลังจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง	วันที่	24	มิถุนายนได้กลายเป็นวันชาติของไทย	วัน
เฉลิมฉลองต่อความเป็นเสรี	แต่ก็ถูกลบเลือนให้หายไปจาก 
ความทรงจ�าในเวลาต่อมา	น่าเสียดายที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่
ทราบว่าวันท่ี	 24	มิถุนายนน้ันเกิดอะไรขึ้น?	มีความส�าคัญ
อย่างไร?	และที่ส�าคัญวันนี้เคยเป็นวันชาติมาก่อน	มีเพียง 
ไม่กีค่นในส่วนเลก็ๆ	เท่านัน้ทีท่ราบ	และมอีกีเพยีงบางส่วนทีพ่ร้อม
จะระลกึถงึการได้มาซึง่ประชาธปิไตยของไทย		นีห่รอืคอืบทสรปุ 
ของประเทศที่เรียกได้ว่า	มีความเป็นประชาธิปไตย??
 ประวัติศาสตร์ที่ถูกฝังกลบไว้ข้างหลัง	 มักมีผลต่อ
ปัจจบุนัและอนาคตเสมอ	ถ้าไม่สอนให้คน	‘รู’้	ความเป็นมา 
ที่ถูกต้อง	 แล้วเราจะเดินต่อไปถูกทางได้อย่างไร!!! 
             

ภาพจาก  http://www.aztux.com/travel/page/Khao_
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 ต้องบอกว่า เวลาผ่านไปไวเหมอืน
โกหก อีกไม่นานน้ีก็จะครบรอบ  
“6 ปี แห่งการรฐัประหาร” แต่ควนัหลง 
จากเหตกุารณ์ เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 
พ.ศ. 2549 ยังคงมีอยู่ อีกทั้งยังส่งผล 
กระทบอย่างรุนแรงต่อสถานการณ์
บ้านเมืองในขณะนี้ด้วย คงต้อง
ยอมรับความจริงกันว่า เหตุการณ์
รัฐประหารในครั้งนั้น ถือเป็นชนวน
และต้นเหตุของปรากฏการณ์ทาง 
การเมอืงในหลายสถานแบบทีไ่ม่เคย
ปรากฏมาก่อน ในหน้าประวตัศิาสตร์
การเมืองไทย ทั้งการแบ่งพรรค  
แบ่งฝ่าย แบ่งแยกสแีละพวกพ้องของ
ตนอย่างชดัเจนในหมู่ประชาชน การ
รวมตัวของกลุ่มคนต่างๆ  เพื่อเรียก
ร้องสิทธิทางการเมือง รวมถึงการ 
ถกเถยีงของคนในสงัคมซึง่เกีย่วข้อง
กบัสิทธ ิเสรภีาพ ในความเป็นประเทศ
แห่งประชาธิปไตย
	 เมื่อหวนร�าลึกเหตุการณ์ความหลังย้อน
ไปเมื่อวันที่	19	กันยายน	2549		คณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	(คปค.)	น�า
โดย	พล.อ.	 สนธิ	 บุญยรัตกลิน	 	 ได้ท�าการ
รัฐประหาร	ยดึอ�านาจ	พ.ต.ท.	ทกัษณิ	ชนิวตัร	
ซึ่งด�ารงต�าแหน่งนายกฯในตอนนั้น		ขณะที่
ก�าลงัปฏบิตัภิารกจิในประเทศสหรฐัอเมรกิา
	 ทั้งนี้	ฝ่ายคปค.ก็ได้ให้เหตุผลที่พอฟังได้
ว่า	มกีารทุจริตและผลประโยชน์ทบัซ้อน	การ
ใช้อ�านาจในทางมชิอบ	การละเมดิจรยิธรรม
คุณธรรมของผู้น�าประเทศ	 การแทรกแซง
องค์กรอิสระ	การละเมิดสทิธเิสรภีาพ	รวมถงึ
การท�าลายความสามัคคีของคนในชาติ	 ใน
ขณะที่รัฐบาลดังกล่าวด�ารงต�าแหน่งอยู่	
	 อย่างไรกต็าม	ตัง้แต่วนันัน้จนถึงวนันี	้ก็ไม่
อาจระงบัความวุน่วาย	อนัเกดิจากเหตกุารณ์
รัฐประหารในคร้ังนั้นได้	 อีกท้ังเหตุดังกล่าว	
ยงัก่อให้เกดิความคิดแตกแยกออกเป็นสอง
ฝ่ายใหญ่ๆ	ด้วยกนัคอื	ฝ่ายท่ีเหน็ว่าบ้านเมอืง
ถงึจดุวกิฤต	รฐัประหารเป็นสิง่จ�าเป็นต้องท�า	
แต่อกีฝ่ายมองว่ารัฐประหารครัง้นัน้เป็นการ
ตัดตอนกระบวนการประชาธิปไตยไทย	ซึ่ง
เป็นการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับที่ได้ช่ือว่าเป็น
ของประชาชนมากที่สุด	 และนับเป็นการ 
สญูเสยีประชาธปิไตยอกีครัง้ในรอบ	15	ปี	หลงั
จากการรฐัประหารของคณะรกัษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ	(รสช.)	เมื่อปี	พ.ศ.	2535
	 ด้าน	ผศ.ดร.ธ�ารงศกัดิ ์เพชรเลศิอนนัต์ 
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
รังสิต	 ได้มองว่าการรัฐประหารท่ีเกิดข้ึนใน
ปี	2549	ข้ออ้างในการท�ารฐัประหารนัน้	ชีใ้ห้

เห็นว่าเป็นข้ออ้างที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง	ถือเป็น 
กระบวนการ	ปลุกเร้าความเกลียดชังต่อ 
กลุ่มสังคมอีกฝ่ายหนึ่ง	 เพื่อที่จะท�าการล้ม
อ�านาจของรัฐบาลในขณะนั้น	
 “จริงอยู่ที่บอกว่ารัฐบาลของคุณทักษิณ
นัน้ ได้ท�าการบกพร่องหลายประการ แต่ภาย
ใต้กระบวนการของหลักประชาชนที่ก�าลัง
กดดนัและก�าลังตรวจสอบ หากสามารถเดนิ
ต่อไปได้ โดยไม่มีการท�าการรัฐประหาร จะ
ท�าให้โฉมหน้าของการเมืองไทยเปลี่ยนไป
อีกแบบหน่ึง แต่เมื่อคณะรัฐประหารเข้ามา
แย่งชิงอ�านาจทางการเมือง เพราะหวังคอย
ชงิอ�านาจอยูแ่ล้ว เมือ่ได้โอกาสจึงคว้าอ�านาจ
ทางการเมอืงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ
ไป คณะรัฐประหารก็เป็นเพียงคณะหนึ่ง ที่
แย่งชิงเพื่อขึ้นสู่อ�านาจ โดยใช้ฐานก�าลัง
ของทหารและข้าราชการเท่านัน้ ซึง่จดุนีพ้ลงั
ประชาชนกลายเป็นเครื่องมือซึ่งถูกใช้ทาง 
การเมือง ในการกลับมาสู่อ�านาจของทหาร 

โดยถือเป็นการสนับสนุนกลุ่มอ�านาจนิยม
และเผดจ็การนยิมให้ยงัมอียูใ่นสงัคมไทย เป็น
สิง่ซึง่ประชาชนไมส่ามารถตรวจสอบได้ เชน่ 
สดัส่วนงบประมาณ เราสามารถตรวจสอบได้
จรงิหรอืไม่ กลายเป็นประโยชน์ของฝ่ายทหาร
หรอืผูน้�าทหารในการยึดอ�านาจทางการเมอืง
ในการพทัิกษ์ประโยชน์และทรพัย์ของตนเอง
ไว้”	ประธานหลกัสตูรรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยั
รังสิต	กล่าวอย่างชัดเจน
	 แง่ของผลกระทบทางการเมืองต่อสังคมไทย	
ในมมุมองของผศ.ดร.ธ�ารงศกัดิ	์วเิคราะห์ไว้ว่า		
“แม้ว่าทหารจะไม่ปรากฏตัว ในบัลลังก์แห่ง
อ�านาจอย่างชดัเจน แต่ทหารทีท่�ารฐัประหาร
นั้นได้สร้างเครือข่ายผลประโยชน์ไว้ ตามจุด
ต่างๆ และกลายเป็นเครือ่งมอื การกดีกนัและ
ก�าจัดฝ่ายตัวแทนของพลังประชาชนจนถึง 
ทุกวันน้ี ให้เกิดภาวะกลียุคในหมู่ประชาชน
ด้วยกนัเอง ประชาชนถกูดงึเข้าไปในสนามรบ
และกลายเป็นการต่อสูก้นั แตกร้าวกนัอย่าง
รนุแรง ผูค้นถกูปลกุเร้าด้วยอ�านาจทางการเมอืง 

โดยฝ่ายรัฐประหารได้เปิดช่องให้ประชาชน
ท�าร้ายกันเอง ในประเทศที่ถือความเมตตา 
กรุณา มุทิตา เป็นที่ตั้ง นี่คือสิ่งที่เป็นความ
เลวร้ายของการรัฐประหารที่เราลืมมองดู  
เรามองดแูค่ในข้ออ้างทีว่่ายตุทิีค่นจะท�าร้าย
กัน แต่ผลพวงของมันคือ การที่คนยิงกบาล
กันกลางถนนและความรุนแรงทางสังคม “                        
ผศ.ดร.ธ�ารงศักดิ์	กล่าวเสริม
	 ทัง้นี	้รศ.รจุริา  เตชางกรู	อาจารย์ประจ�า
คณะรัฐศาสตร์มหาวทิยาลยัรามค�าแหงและ
เป็นหนึง่ในสมาชกิสภาร่างรฐัธรรมนญู	พ.ศ.
2550	ได้ให้ความเหน็เกีย่วกบัการรฐัประหาร
ว่า	ไม่เหน็ด้วยกบัการรฐัประหารเป็นอย่างย่ิง		
เชื่อว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ไปแตะกองทัพ
จึงเกิดการรัฐประหารขึ้นมา	 เมื่อเราศึกษา
ประวัติศาสตร์การยึดอ�านาจรัฐของไทย	จะ
เหน็ว่าอ�านาจรัฐของประเทศไทยมสีองอย่าง
คือ...ทหารกับทหาร	รัฐประหารกันเอง	และ
รัฐบาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ปะทะกบัทหาร	ตน

คดิว่าเหตผุลทีเ่อามาอ้างในการท�ารฐัประหาร
นัน้	แค่เป็นการเขยีนเหตผุลให้สวยหรเูท่าน้ัน	
ส่วนการเปลีย่นแปลงใน	6	ปีทีผ่่านมากเ็หมือน
ถอยหลงัเข้าคลอง	แม้จะอ้างว่ารฐัประหารท�า
เพื่อประชาชน	แต่ผลที่ได้คือ	ทุกอย่างยุติ	ทั้ง
เศรษฐกจิ	ทัง้สังคมทีแ่ตกแยก	ไม่ถอืเป็นเส้น
ทางไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
 “การเปล่ียนแปลงเกือบหกปีที่ผ่าน
มา มีสภาพแบบถอยหลังลงคลอง ถ้าเป็น
สมัยก่อนคนแข็งแรงคือผู้ปกครอง ค�าว่า  
‘แขง็แรง’ คอื มกี�าลงัอาวธุ แต่ปัจจบุนัต้องวดั
กนัทีช่นะการเลอืกตัง้ การเลอืกตัง้คอื วถีิแห่ง
การเป็นประชาธิปไตย ทนีีพ้อท�าการรฐัประหาร
ทุกอย่างก็ยุติ เรื่องเศรษฐกิจ สังคม เรื่องทุก
อย่างเสยีหายไปหมด การรฐัประหารไม่ใช่วธิี
การทีถ่กูต้อง เหมอืนคนยคุโบราณทีใ่ช้ก�าลงั
ยดึอ�านาจ เหมอืนเป็นการล้มกระดานระบอบ
ประชาธิปไตย” รศ.รุจิรา กล่าว
	 ด้าน	รศ.ยุทธพร อิสรชัย	คณบดีคณะ
รัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

ได้กล่าวถงึเหตกุารณ์รฐัประหารในครัง้นีไ้ว้ว่า	
19	กนัยายน	2549	เป็นเหตกุารณ์ทีถ่อืเป็นจดุ 
พลิกผันส�าคัญของฝ่ายข้าราชการและ
ฝ่ายกองทัพ	ที่ต้องการจะกลับคืนสู่อ�านาจ
อีกครั้ง	 รวมถึงมีฝ่ายสนับสนุนอย่าง 
กลุม่พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธปิไตย	ที่
มองเหน็ถงึการใช้อ�านาจในทางมชิอบของอดตี
นายกรัฐมนตรี	ทักษิณ	ชินวัตร	ในการสร้าง 
เครอืข่ายอ�านาจให้กลุ่มพรรคพวกของตนเอง	
โดยถอืเป็นหน่วยสร้างความชอบธรรมให้กบั
ฝ่ายกองทัพ	ท�าให้เกิดการเข้าสู่อ�านาจนอก
ระบบและอ้างเหตุผลที่ท�าให้เกิดรัฐประหาร
ว่า	ต้องการล้มสิ่งที่เรียกว่า	‘ธุรกิจการเมือง’
	 	 คณบดีคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช	กล่าวเสริมว่า
  “เราไมเ่คยสรา้งประชาธปิไตยทีม่คีวาม
เข้มแขง็หรอืประชาธปิไตยทีฝั่งรากลกึได้อย่าง
จรงิจงั แต่ส่วนหนึง่นอกจากโครงสร้างทางการ
เมืองอย่าง เช่น รัฐธรรมนูญ รัฐบาลจากการ
เลือกตั้ง รัฐสภา เรายังจ�าเป็นที่จะต้องสร้าง
ประชาธิปไตยอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผมมอง
ว่า เมื่อสิ่งนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
ท�าให้บทบาทอ�านาจหน้าทีข่องกองทพั ทีค่วร
จะต้องเป็นหน่วยป้องกันประเทศและมีหน้า
ที่แยกส่วนกับเรื่องทางการเมืองในเชิงทาง
นโยบาย จึงแยกกันไม่ออก” 
 ท�าให้สงสยัว่าการรฐัประหารนัน้	สร้าง
อะไรให้กับสังคม?	เปลี่ยนแปลงเราหรือ
ท�าลายเรา??	
 เมื่อพิจารณาจากแง่มุมไหน	ก็ยากที่จะ
เชือ่ว่าผูร้บัประโยชน์ทีแ่ท้จรงิคอื	‘ประชาชน’	
หรือจะเป็นเพียงเกมการเมืองที่	 ‘ประชาชน’	
ถกูใช้เป็นหมากเพ่ือโจมตกีลุม่คนทีไ่ม่ถกูกบั
ฝ่ายทหาร
	 ทั้งนี้	รศ.รุจิรา ยังกล่าวถึงประเด็น
ความส�าคัญของบทบาทนักศึกษาไทยที่
ควรมีส่วนร่วมกับการเมืองให้มากขึ้น	เพราะ
ถือว่านักศึกษาเป็นพลังบริสุทธ์ิ	 ที่ไม่มีผล 
ประโยชน์ใดๆ	เข้ามาเกีย่วข้อง	สิง่ทีจ่ะท�าให้สิง่
ไม่ชอบธรรม	ปรากฏขึน้ต่อสายตาประชาชน
ก็คือ	นักศึกษา	สิ่งที่ผู้มีอ�านาจกลัวที่สุดก็คือ	
นกัศกึษา	เพราะฉะนัน้นกัศกึษาไม่ควรตกเป็น
เครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
	 อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่บ้าน
เมืองมีความแตกแยกไปทั่วทุกที่	 	 ในฐานะ
นกัศกึษาควรจะมวีจิารณญาณในการรบัฟัง	
เปิดใจกว้าง	ค้นหาข้อเท็จจริง	และค�านึงถึง
หลักความเป็นจริงว่าสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่ 
เหมาะสมแต่ประการใดๆ	ก็ตาม
 การเปลี่ยนแปลง ‘บางสิ่งบางอย่าง’ 
นั้นย่อมท�าได้ หากท�าให้ ‘ถูกที่ถูกทาง’     
มิฉะนั้น อาจกลายเป็นการ ‘ท�าลายตัว
เอง’ อย่างคาดไม่ถึงทีเดียว!!!

[ การเมือง ]

ภาพจาก www.aunphoto.multiply.com

พัฒนา หรือ ท�าลายชาติ ???
6 ปีแห่งรัฐประหาร 19 กันยา
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  นักวิชาการหวั่น พ.ร.บ.ปรองดองสร้างปัญหาเพิ่ม ชี้ศาลรัฐธรรมนูญสองมาตรฐาน         
วอนทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

เท่านัน้	แต่สังคมวนันีเ้ป็นสังคม
ของความเกลยีดชงั	คณุกเ็กลยีด
ผม	ผมก็เกลียดคุณ	 เพราะ
ฉะนัน้ตวักฎหมายปรองดองไม่
ได้เป็นการออกมาเพือ่ชว่ยจะ
ขจดัความเกลยีดชงักัน	ผมมอง
ว่าไม่ใช่	ผมจงึต้องถามกลบัไป
ค�าถามเดมิว่า	ทกุวนันีม้คีวาม
ขดัแย้งกนัจรงิหรอืไม่	หรอืว่าที่
มันเกดิขึน้เป็นความเกลียดชงั	
ถ้าสมมติว่า	คุณแดงแล้ว	ผม
เหลือง	 ผมก็เกลียดคุณ	 ถึง
แม้ว่าคุณจะเป็นคนดีก็ตาม”	
ผูช่้วยศาสตราจารย์นติศิาสตร์	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 
ธิราชกล่าว
	 ทัง้นีด้ร.ชาญชยั	จติเหล่า-
อาพร	ผู้อ�านวยการหลักสูตร
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	สาขา
วิชาผู้น�าทางสังคมธุรกิจและ
การเมือง	มหาวิทยาลัยรังสิต
ให้สัมภาษณ์ว่า	ความแตกแยกนั้นเริ่มตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2548	
เกิดกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขึ้น	 เพื่อ 
ขบัไล่อดตีนายกฯทกัษณิ	ชนิวตัร	หลงัจากนัน้เกดิการรฐัประหาร
เมื่อปี	พ.ศ.2549	คณะรัฐประหารชุดนั้น	พยายามบอกว่าจะ
ลงมาแก้ไขความขดัแย้ง	แต่กไ็ม่สามารถท�าได้	เพราะฉะนัน้
ประเด็นคือ	ที่มาของความขัดแย้งจริงๆ	คืออะไร		และที่น่า
สนใจมากคอื	คนทกุชนชัน้ในสงัคมแตกเป็นสองฝ่ายจรงิๆ	ถ้า
เป็นสมยัก่อนคนชนชัน้กลางเอารฐับาลหรอืไม่เอารฐับาล	แต่
ปัจจุบันไม่ใช่กลายเป็นว่าไม่ชอบสีแดงก็สีเหลือง
	 “สังคมปัจจุบัน	ก็ไม่ใช่เหลืองหรือแดงเพียวๆ	มีแบ่งออก
มาเป็นโพลต่างๆ	ตลอดประมาณ	6-7	ปีทีผ่่านมา	สดัส่วนมนั
จะมาบวกลบประมาณร้อยละ	5-10	ก็คือมันจะเป็นสัดส่วน
ที่	 30-40-30	สามสิบหนึ่งก็แดง	อีกสามสิบหนึ่งก็เหลือง	สี่
สิบอยู่ตรงกลางมันจะบวกลบกัน	แต่จุดที่น่าสนใจก็คือ	เมื่อ
ปี	49	มนักลายเป็น	70-30	คนเหน็ด้วยกบัการรฐัประหาร	มนั
ก็ตลกดี	สังคมก็แตกแยกตั้งแต่ตอนนั้น	แสดงว่าที่ผ่านมาก็
ยงัแก้ไขอะไรไม่ได้	แต่ถ้าดจูากตวัเลขกม็นียัยะอย่างหนึง่ว่า	
คนไทยอยากจะเลอืกข้างนะ	ขอให้รูว่้าข้างไหนชนะแล้วกจ็บ
เลย”	อาจารย์ชาญชัยกล่าว
	 ด้าน	ดร.สมศกัดิ	์เจยีมธรีสกลุ	รองศาสตราจารย์ประจ�าภาค
วชิาประวตัศิาสตร์	คณะศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
เคยแสดงความเห็นผ่านทาง	(http://www.facebook.com/

somsakjeam)	ข้อความในสังค
มออนไลน์เฟ๊ซบุ๊คเก่ียวกับกรณี
พระราชบญัญตักิฎหมายปรองดอง
ไว้ว่า	มอียูส่องส่วนในพ.ร.บ.ฉบบั
นีท้ีต่นไม่เหน็ด้วย	คอืการรวมการ 
นริโทษกรรมให้รฐับาล	เจ้าหน้าที่	
ที่มีส่วนในการปราบปรามและ
ไม่รวมคดีมาตรา	 112	 ไว้ด้วย	
(มาตรา3)
	 	 “มีวิธีที่ท�าให้	 ‘ง่าย’	
ขึ้นไปหน่อย	 ในแนวนี้คือใช	้ 

	 จากกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรองดอง
แห่งชาติ	ทั้ง	4	ฉบับ	ที่ได้ถูกเสนอให้เข้าสู่รัฐสภานั้น	ได้
กลายเป็นปัญหาอันแก้ไม่ตกของสังคมไทย	ว่าจะส่งผล
ไปในทิศทางใด	ตั้งแต่เริ่มร่างพระราชบัญญัติ	จนกระทั่ง
ความพยายามของรัฐบาลชดุปัจจบัุนทีผ่ลกัดนั	พ.ร.บ.ฉบบั
ดังกล่าวเข้าสู่รัฐสภา	จนเกดิความวุน่วายขึน้ในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร	
	 แม้ว่าท่าทีของรัฐบาลที่จะผลักดัน	 ร่างพ.ร.บ.ฉบับ 
ดังกล่าวให้เกดิขึน้น้ันจะล่าถอยลงไป	หลงัจากการประชมุ
เรื่องการผลักดันร่างพระราชบัญญัติปรองดอง	เนื่องจาก
เกดิกระแสค�าถามทางสงัคมมากมาย	เกีย่วกับเน้ือหาของ
พ.ร.บ.ฉบบันีว่้า	เป็นการท�าเพือ่บุคคลเพยีงคนเดยีว	นัน่คอื
การให้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ	ชินวัตร	นั้นพ้นผิดและ
ไม่ต้องกลับมารับโทษ	และถึงแม้ว่าจะมีฝ่ายที่เห็นด้วย
กบัร่างพระราชบญัญตัฉิบับดงักล่าวก็ตาม	แต่รฐับาลก็ยงั
ไม่สามารถตอบค�าถามถึงกรณีดังกล่าวได้ทั้งหมด	ล่าสุด
ประธานรัฐสภา	นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	ได้ประกาศ
เลือ่นการประชมุร่างพระราชบญัญตัปิรองดองออกไปอย่าง
ไม่มีก�าหนด	จึงยังไม่สามารถสรุปเรื่องดังกล่าวได้ชัดเจน
	 ท้ังน้ีรัฐบาลได้มกีารน�าเรือ่งของการแก้ไขรฐัธรรมนญู
ปี	พ.ศ.	2550	เข้าสู่รฐัสภา	แต่ก็ท�าให้กลายเป็นอกีประเดน็
ที่ประชาชนให้ความสนใจ	หลังจากฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วย	
อาทิ	พล.อ.สมเจตน์	 บุญถนอม	นายวันธงชัย	 ช�านาญ
กิจ	 เป็นต้น	 ได้ฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า	การแก้ไข
รฐัธรรมนญูฉบบัดงักล่าวเข้าข่ายการล้มล้างการปกครอง	
และศาลรัฐธรรมนญูได้ตดัสนิคดใีนทีส่ดุว่า	ไม่ถอืเป็นการ
ล้มล้างการปกครอง	แต่อนุญาตให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้
เป็นรายมาตราเท่านั้น	ส่วนมาตราที่ได้มีการฟ้องร้องกัน
ได้แก่	มาตรา	291	ที่ถูกฟ้องว่าเข้าข่ายขัดต่อมาตรา	68	
และมีบางมาตราเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างทั้ง
ในหมู่ประชาชน	นักวิชาการ	และนักการเมืองถึงความ 
เหมาะสม	เช่น	มาตรา	112		เป็นต้น
 
นักวิชาการชี้	‘สังคมส่วนใหญ่’	ไม่ปรองดอง
	 ผศ.ดร.ธวชัชยั	สวุรรณพานชิ	อาจารย์ประจ�าภาควิชา
นิติศาสตร์	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	ได้กล่าวว่า	การ
ทีจ่ะมกีารนริโทษกรรมนกัโทษทางการเมอืงนัน้	ไม่ใช่เรือ่ง
ทีผ่ดิปกตแิต่อย่างใด	ในอดีตกมี็กรณนิีรโทษกรรมทางการ
เมืองเกดิขึน้	แต่ปัญหาทีเ่ราก�าลงัเผชญิไม่ได้เกีย่วข้องกับ
พรบ.ฉบับนี้เพียงเท่านั้น	แต่สังคมไทยทุกวันนี้เกิดความ
เกลียดชังซึ่งกันและกัน	ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากการใช้
อารมณ์กันทั้งสองฝ่าย
	 “คือผมเข้าใจว่าสังคมวันนี้ไม่ใช่สังคมความขัดแย้ง

นกัวชิาการ‘หวัน่’พ.ร.บ.ปรองดองแก้ไม่ตก  

ภาพจาก  www.matichon.co.th/news_detail.php?=1338443297

‘โมเดล	14	ตุลา’	นิรโทษกรรมพวกประชาชนทั้งหมด	แต่ไม่
นริโทษกรรมเจ้าหน้าทีร่ฐัเลย	ซึง่จะได้ผลในแง่ของการช่วย
ทัง้	2	ฝ่ายคอื	เสือ้แดงกบัพันธมติร	แต่จะเป็นการช่วยท่ีรวม
แกนน�าทัง้	2	ฝ่ายไปด้วย	ไม่ยกเว้น	(ซึง่เสือ้แดงหลายคนคง
ไม่ต้องการ)	แต่ก็มีข้อดีที่ยกเว้นเรื่องการฆ่าประชาชนของ
รัฐบาลที่แล้ว”	อาจารย์	ดร.สมศักดิ์	 เขียนผ่านทางเฟซบุ๊ค 
 
‘สมศักดิ์’	 แสดงความคิดเห็นผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว	 
งงรัฐบาลลังเล
	 นอกจากนี้	ดร.สมศักดิ์	เจียมธีรสกุล	ยังกล่าวถึงกรณีที่
ศาลรฐัธรรมนญู	ได้ตดัสนิกรณกีารแก้ไขรฐัธรรมนญูว่า	ไม่
อยากให้ทุกคนสนใจอยู่แต่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	ต้อง
ไม่ลืมว่า	ก่อนจะเกิดปัญหาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและ
ศาลรฐัธรรมนญู	ได้มปัีญหาเรือ่งพ.ร.บ.ปรองดองเกดิขึน้ก่อน	
และก็ยงัไม่ยุติ	อีกทัง้ยังไม่เข้าใจว่าในเมือ่ศาลรัฐธรรมนญู
ตดัสนิแล้วว่าไม่ถอืเป็นการล้มล้างการปกครอง	แต่ท่าทขีอง
ฝ่ายรัฐบาลที่จะผลักดันให้พระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่
วาระ	3	ยังไม่มีความชัดเจน
	 อย่างไรก็ตาม	 นายภัทรพงศ์	 เกษทอง	 อาจารย์
ประจ�าภาควิชานิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิตได้ 
กล่าวว่า	กรณทีีร่ฐับาลไม่กล้าทีจ่ะด�าเนนิการผลกัดนัเรือ่งร่าง 
พระราชบญัญัติปรองดองให้สมบรูณ์	หลงัจากทีศ่าลตัดสนิ
คดีแล้วว่าไม่ถือเป็นการล้มล้างการปกครองนั้น	 อาจเป็น
เพราะความกลวัทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์รนุแรงภายหลงัตามมา	
เพราะร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีบุคคลหลายกลุ่มท่ีไม่เห็น
ด้วย	อาจก่อให้เกดิการประท้วง	แตกแยกในสังคมมากยิง่ข้ึน	
ถ้าหากสามารถท�าให้ร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวมีขอบเขต 
นิรโทษกรรมที่แคบลง	 โดยเน้นการช่วยเหลือประชาชน
มากกว่าจะท�าเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว	 ก็จะปรากฏเป็นรูป
ธรรมมากขึ้น
	 “ผมคิดว่ามันยากมาก	ที่จะช่วยเหลือทั้งคุณทักษิณ
ด้วย	ช่วยเหลือแกนน�าด้วย	ช่วยเหลือคนที่มีคดีทางอาญา
ในกรณีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นด้วย	จะช่วยเหลือทั้งหมดเลย	นี่

ผศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช 
อาจารย์ประจ�าภาควิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.ชาญชัย จิตเหล่าอาพร  
ผ.อ.หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  

ภาควิชาผู้น�าทางสังคมธุรกิจและการเมือง
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ตั้งแต่เฟรชชี่จนเป็นบัณฑิตก็เหมือนเดิม

ตกลงมนัเรือ่งของใครกนัแน่	สรุปกค็อื	ถ้าเลือกแล้วว่าจะท�า
แบบที่เขาเสนอมา	ผมมองว่าไม่ส�าเร็จหรอก	พ.ร.บ.ฉบับนี้	
ไม่ส�าเร็จ	คือช่วยให้ปรองดองไม่ได้จริง	 เพราะฝ่ายค้านก็
คงไม่ยอมง่ายๆ	ต่อให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา	1	ปีผ่านไป	
2	ปีผ่านไป	หรือ	20	ปีผ่านไป	เรื่องมันก็จะวนๆ	อยู่แค่นี้”	
อาจารย์ภัทรพงศ์กล่าว

ศาลถูกมอง	2	มาตรฐาน
	 ท้ังน้ีอาจารย์ภัทรพงศ์	 เกษทอง	 ให้ความคิดเห็นกรณี
การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญว่า	 สองมาตรฐานอย่าง
เห็นได้ชัด	ทั้งนี้เนื่องจากว่าเคยมีเหตุการณ์ในยุคหนึ่งซึ่ง
มีลักษณะเดียวกัน	 กลับมีการวินิจฉัยอีกอย่างหนึ่งนั่นคือ	
ในสมยัทักษิณ	ชนิวตัร	เรือ่งในลกัษณะดังกลา่วนี้	ต้องแจ้ง
ต่ออยัการเพือ่วนิจิฉยัต่อไป	แต่เมือ่ไม่กีเ่ดอืนทีผ่่านมาศาล
รฐัธรรมนญูกลบัเข้ามาตัดสนิเสยีเอง	จงึถอืว่าเป็นการสอง
มาตรฐาน
	 “ตอนนัน้เป็นฝ่ายพรรคพลงัประชาชนทีเ่ป็นฝ่ายเสนอ	แต่
ศาลวนิจิฉยัว่าต้องแจ้งกบัอยัการให้ทราบ	ศาลรัฐธรรมนญู
ไม่เข้ามาตัดสิน	แต่ตอนนี้กลับตาลปัตร	 เมื่อเปลี่ยนฝ่าย
เสนอยืน่ค�าร้องต่อศาลคอืฝ่ายประชาธปัิตย์	ศาลรฐัธรรมนญู
กลับเข้ามาตัดสินเอง	มันมีหลายเรื่องที่สะดุดขาตัวเอง	
แม้จะอ้างว่าตอนนั้นเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญปี	 40	แต่ 
เนื้อความกฎหมายในรัฐธรรมนูญปี	50	มีเนื้อความเหมือน
กัน”	อาจารย์ภัทรพงศ์กล่าว
	 ด้านผศ.ดร.ธวัชชัย	 ได้กล่าวถึง	กรณีค�าพิพากษาของ
ศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี	2550	ว่า	เมื่อ
เกดิกรณพีพิาทกนัในทางกฎหมาย	ทกุฝ่ายย่อมคาดหวังว่า
จะได้รบัความเป็นธรรมจากศาล	เพราะฉะนัน้ศาลกม็คีวาม
ส�าคัญ	ผูพ้พิากษาจะต้องมคีวามเป็นธรรมในการตดัสนิ	แต่
หากจะแก้ไขเรื่องความเกลียดชังหรืออคติ	 ต้องท�าความ
เข้าใจกันทั้งสองฝ่าย	ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของ
ศาลรฐัธรรมนญู	ถอืว่าการตัดสินของศาลมีความไม่ชัดเจน
อยูห่ลายประการ	ถอืเป็นปรากฏการใหม่ทีไ่ม่เคยพบมาก่อน
	 “ผมว่าไม่มีที่ไหนท�ากัน	มาแก้กฎหมายคร่ึงๆ	กลางๆ	

คือถ้าต่อไปประชาชน
บอกว่าองค์คณะของศาล
รฐัธรรมนญูน้อยเกนิไป	เรา
จะเพิ่มเป็น	 5	คน	ก็ต้อง
ไปแก้กฎหมาย	แต่ศาล
รัฐธรรมนญูบอกว่าไม่	เท่า
นี้พอ	แต่ถ้าคุณยืนยันจะ
แก้	กจ็ะหาว่าเปลีย่นแปลง
รฐัธรรมนญู	จงึบอกว่าไม่มี
ทีไ่หนเขาท�ากนั	ถอืว่าเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่”	ผูช่้วย
ศาสตราจารย์นิติศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราชกล่าวเสริม
 

‘วิกฤต’	แก้ได้ต้องเปิดใจ
	 ผศ.ดร.ธวัชชัย	 สุวรรณพานิช	 	 ได้กล่าวเสริมถึงเรื่อง
ทศิทางการเมอืงในอนาคต	ว่า	ทุกวนัน้ีท่ีสงัคมไทยเกดิความ 
ขดัแย้งไม่เข้าใจกนั	เพราะการไม่เปิดใจยอมรบัอกีฝ่าย	ความ 
เกลียดชังท�าให้เราไม่สนใจเหตุและผล	 ฉะนั้นจ�าเป็นต้อง
ท�าความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย	กฎหมายดี	 เคารพกฎกติกา
ของบ้านเมือง	เพียงเท่านี้บ้านเมืองก็ไปต่อได้
	 “ถ้าเกดิทกุฝ่ายเคารพกฎหมาย	กฎหมายดแีค่นีก้จ็บ	บ้าน
เราพังเพราะค�าว่าตุลาการภิวัตน์	คือวันนี้มันท�าได้ทางเดียว
คอืใช้ก�าลงั	คอืการใช้ก�าลงัไม่ว่าจะปฏวิตักิด็หีรอืใช้ก�าลงัมา
ฆ่ากด็	ีคอืความจรงิมนัไม่ใช่เรือ่งผดิปกตมินัเป็นเรือ่งของสตัว์
เดรัจฉาน”	อาจารย์ประจ�าภาควิชานิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชกล่าว
	 ด้านอาจารย์ภัทรพงศ์	เกษทอง	กล่าวว่า	บ้านเมืองคงถึง
คราววิกฤตอย่างแท้จริง	 หากไม่สามารถแก้ไขเรื่องอ�านาจ
รัฐได้	 ต้องมองภาพรวมว่าอ�านาจรัฐมีมากจนเกินไป	ท�าให้
เกดิวกิฤตทางการเมอืงต่างๆ	ทีผ่่านมาหากจะแก้ไขเรือ่งราว

ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้	ต้องมองถงึต้นตอของรฐัว่าใช้อ�านาจอย่าง
ถูกต้องหรือไม่	อีกทั้งเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
เรื่องต่างๆ	ก็ไม่สามารถท�าได้	 กรณีร่างพ.ร.บ.ปรองดอง	
ที่มีปัญหาเพราะต่างคนต่างไม่พูดความจริง	 ไม่ยอมให้มี
การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรื่องราวต่างๆ	จึงไม่ถูกคลี่คลาย	
กลายเป็นปมปัญหาทีแ่ก้ไม่ออก	ฉะนัน้ต้องท�าความเข้าใจ
กัน	อาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆ	 ไล่ไปถึงระดับสูง	 ต้องมีใคร 
สกัคนท�าให้เป็นตวัอย่าง	สังคมจงึจะเกดิความเปล่ียนแปลง
	 อย่างไรก็ตามดร.ชาญชยั	ได้กล่าวว่า	ปัญหาความขดัแย้ง
ทางสงัคมทีก่่อให้เกดิวกิฤตคอื	การออกร่างพ.ร.บ.ปรองดอง
ท่ีมีการนิรโทษกรรม	พ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	ที่จะให้ล้ม
กระดาน	สิ่งที่ท�าผิดให้ถือเป็นโมฆะ	 เท่ากับว่า	 7-8	ปีที่
ผ่านมาจนถงึปัจจบุนั	กฎหมายฉบบันีอ้อกมา	หมายความ
ว่าทุกอย่างมันล้มลงทั้งหมด	ฉะนั้นต้องท�าความเข้าใจกัน
เสียใหม่	ต้องแก้ไขที่ต้นตอจะได้เข้าใจตรงกัน

รศ.ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาประวัติศาสตร์  

คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

นายภัทรพงศ์ เกษทอง 
อาจารย์ประจ�าภาควิชานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต
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ศิลปิน/ดารา

ปนัดดา	วงศ์ผู้ดี
พชร	ธรรมมล	(ฟลุ๊ค	เดอะสตาร์)
ดรุณี	กฤตบุญญาลัย
ศรราม	เทพพิทักษ์
เมธี	อมรวุฒิกุล
อริสมันต์	พงศ์เรืองรอง

พงพัฒน์	วชิรบรรจง
ศรัณยู	วงศ์กระจ่าง
จุลจักร	จักรพงษ์	(ฮิวโก้)
ศตวรรษ	เศรษฐกร
สุรชัย	จันทิมาธร	(หงา	คาราวาน)
บงกช	คงมาลัย

พรรค 
การเมือง

พรรคเพื่อไทย
พรรคชาติไทยพัฒนา
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
พรรคพลังชล
พรรคมหาชน

พรรคประชาธิปัตย์
พรรครักประเทศไทย
พรรคภูมิใจไทย
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ต่อจากหน้า 1 เมอืงเอกป่วน

	 จากกรณีการรวมตัวกันของเด็กและ
เยาวชนที่บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่ง
หนึ่งย่านรังสิต	 	 จนกลายเป็นแหล่งมั่วสุม
และพบปัญหาการก่ออาชญากรรม	 	การ
ใช้สารเสพติด		และการพกพาอาวุธเข้ามา
ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
	 นางอุทุมพร	 ทิพย์ทอง	 	 เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้า	 
กล่าวถึงกรณีที่ห้างสรรพสินค้าเป็นแหล่ง
รวมตัวของเด็กและเยาวชนว่า	 	ที่พบเห็น
ส่วนมากเป็นนกัเรยีนตัง้แต่ระดบัชัน้มธัยม
ต้น		มารวมตัวกันในช่วงเสาร์-อาทิตย์	เป็น
ประจ�า		ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นกลุม่ตัง้แต่	
4-5	คนข้ึนไป	ส่วนเรื่องการใช้สารเสพติด
ที่พบเห็น	คือ	บุหรี่ก็สามารถเห็นได้บริเวณ
สวนภายนอกห้างสรรพสินค้า
	 “บางสปัดาห์	วนัเสาร์-อาทติย์	ตอนเยน็ๆ
มีวิ่งไล่ตีกันบ่อย	 	 มีพวกเด็กนักเรียนท่ีพก
มดีเข้ามาทางห้างฯกย็ดึได้		ส่วนมากถ้าเริม่ 
รวมตวักนัเป็นกลุ่มใหญ่ๆ		เราจะมเีจ้าหน้าท่ี	
รปภ.เข้าไปดูว่าจะก่อเรื่องกันหรือเปล่า”		
นางอุทุมพร	กล่าว
	 ด้าน	ผศ.ดร.วมิล	ชอบชืน่ชม		ผูอ้�านวย-
การส�านกังานวางแผน	มหาวทิยาลยัรังสติ		
มองปัญหาเดก็และเยาวชนไทยในปัจจบุนั
ว่า		สาเหตเุกดิจากหลายส่วน		ทัง้ครอบครวั	
สิ่งแวดล้อมและทัศนคติ	 	ซึ่งกรณีของเด็ก
ที่กล้าแสดงออกร่วมกันในทางท่ีผิด	 	อาจ
เพราะทศันคตผิดิพลาดไปจากทีค่วรจะเป็น	

เด็กโจ๋ใช้ห้างดงัย่านรงัสติ ววิาท-เสพตดิ ตอกย�้าสถิตใิช้ความรนุแรง
   แหล่งมั่วสุมเด็กก่อปัญหาทะเลาะวิวาทใช้สารเสพติด  ควรเร่งสร้าง
ทัศนคติที่ดีจากสื่อ  สถิติล่าสุดพบตัวเลขเด็กใช้ความรุนแรงมากขึ้น
  เช่น	มองว่าเป็นเรื่องของความเด่นดัง	หรือ

การยอมรับในหมู่เพื่อน
	 “95%	ของเด็กเรียนรู้จากสังคม		ดังนั้น
ความไม่รู้ของคนจึงเกิดความหลงผิด		พอ
หลงผิดก็เกิดการกระท�าท่ีผิดแล้วสืบทอด
กันเป็นค่านิยมที่ผิด	 	 กลายเป็นว่าคนถูก
ไม่มีที่ยืนในสังคม”		ผศ.ดร.วิมล	กล่าว
	 ส�าหรบัแนวทางการแก้ไขปัญหา	ผศ.ดร.
วิมล	มีความเห็นว่า	 	ต้องฝึกให้เด็กทุกคน
รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต	 	 ทั้งเรื่อง
อาชีพการงานที่มั่นคง	ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและการแบ่งปันแก่ผู้อ่ืน		สร้างความ
เป็นฮีโร่ให้เกิดจากความเป็นที่รักและนิสัย
ดีไม่ใช่ได้มาด้วยความรุนแรง	 	 อีกอย่าง
หนึ่งคือ	เรื่องครอบครัวเป็นสุข		เด็กต้องถูก 
ปลูกฝังเรือ่งความส�าเรจ็ขัน้พ้ืนฐานของมนษุย์		
พ่อแม่ต้องเป็นคนวางรากฐาน
	 “ทัง้หมดเป็นลักษณะของส่ิงแวดล้อมที่
เกื้อกูลกัน	 	แล้วท�าให้เด็กเกิดแนวคิดตาม
ท�านองครองธรรม		ถ้าเกิดผิดเพี้ยนไปจาก
จุดนี้เด็กจะไม่เข้าใจ	 	พอไม่เข้าใจก็คิดว่า
จะท�าอย่างไรให้คนยอมรบั		แทนทีจ่ะสร้าง
จากความดีงามก็หันมาสร้างจากความ
เกรงกลัว		ท�าให้ส่วนใหญ่ไปพึ่งยาเสพติด”		 
ผศ.ดร.วิมล	กล่าว
	 สุดท้าย	ผศ.ดร.วิมล	ยังเน้นย�้าอีกว่า		
ปัจจุบันสื่อเป็นช่องทางหลักท่ีเข้าถึงเด็ก
และเยาวชนง่าย	 	 สื่อจึงควรเป็นสื่อสีขาว		
เสนอด้านดีของเด็กควบคู่กนัไป		เพราะการ

ที่สิ่งแวดล้อมโชว์แต่คนเลว		เด็กจะมองว่า
เป็นเรื่องปกติซึ่งเป็นค่านิยมที่ไม่ถูก
	 เม่ือสอบถามไปยังสถาบนัรามจิตติ	องค์กร
ทีท่�าวจิยัเรือ่งเดก็และเยาวชน		กล่าวว่า		สถติิ
ปีล่าสุดยังไม่มีการแสดงต่อสาธารณะ		แต่
การประเมินตัวเลขจากค�าถามมีแนวโน้ม
ว่าเด็กมีการพบเห็นการใช้ความรุนแรงใน
สถานศึกษาที่มากขึ้น
	 “ค�าถามที่เราใช้ในแบบสอบถามปีนี้จะ
ต่างจากปีก่อนๆ	นิดหน่อย			เช่น	เคยมีเรื่อง
ทะเลาะวิวาทกับเพื่อน	และการพบเห็นการ
ใช้ความรนุแรงภายในสถานศกึษา		จดุนีอ้าจ
ท�าให้ตัวเลขที่ออกมาเพิ่มข้ึนจากปีก่อนๆ		
แต่ไม่ได้สื่อว่าสภาวการณ์ในปีนี้จะเป็นตัว
ท�านายแนวโน้มในอนาคต	 	 ”	 	 เจ้าหน้าที่
สถาบันรามจิตติ	กล่าว
	 ทั้งนี้ข้อซักถามถึงปัญหาการใช้สาร 
เสพติดในเด็กและเยาวชน		เจ้าหน้าที่กล่าว
เพิ่มเติมว่า		จากการวิจัยพบว่ามีพฤติกรรม
การใช้สารเสพติดในสถานศึกษาด้วย	 เช่น	
สูบบุหรี่	 หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์		
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของค่านิยมที่ผิด

 การรวมตัวกันของเด็กวัยรุ่นในบริเวณห้าง    
สรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

นั้น	ด.ต.เศรฐวัฒน์	กล่าวว่า	ถ้ามีการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรได้จรงิจะเป็นเรือ่งทีดี่มาก	
เพราะจะเพิ่มความสะดวกให้แก่นักศึกษา
และชาวบ้านทั่วไป
	 “การตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรเป็นความ
คิดที่ดีมากๆ	เพราะจะเป็นผลดีกับตัวน้องๆ	
นักศึกษาเอง	 แต่ผมท�าได้เพียงแค่แสดง
ความคิดเห็นเท่านั้น	 เพราะเราไม่มีอ�านาจ
สั่งการให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได้	
โดยเรือ่งนีจ้งึต้องขึน้อยู่กับผูท่ี้มีอ�านาจและ
ทางนิติบุคคลเองด้วย	ผมก็ท�าได้แค่ดูและ
ตักเตือนบ้างเท่านั้น”	ด.ต.เศรฐวัฒน์กล่าว
	 ทางด้านนายสุรศักด์ิ	 เบ็ญจขันธ์	 คน									
ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริเวณสี่แยกวุ่นวาย	
กล่าวแสดงความคดิเหน็ถงึการตดิตัง้สญัญาณ
ไฟจราจรบริเวณสี่แยกวุ่นวายว่า	การติดตัง้
สัญญาณไฟจราจรนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย	
	 “ข้อดคีอืความเป็นระเบยีบมากขึน้	ส่วน
ข้อเสียคือรถจะไปยาก	ผมคิดว่ามันอาจจะ
ท�าให้รถติดเพิ่มมากขึ้นด้วย”	 นายสุรศักดิ์	
กล่าว
	 ส ่วนเรื่ องการเกิดอุบั ติ เหตุต ่างๆ
นายสรุศกัดิก์ล่าวว่า	จะเกดิขึน้บ่อย	โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาทีเ่ปิดเทอมใหม่	เพราะนกัศึกษา
ใหม่ยังไม่รู้จงัหวะรถขณะข้ามถนนบรเิวณสี่
แยกวุน่วาย	จงึท�าให้เกดิการเฉีย่วชนเกดิขึน้	ซึง่

หมู่บ้าน	แต่ในส่วนของพืน้ทีเ่มอืงเอกนัน้	อยู่
ในส่วนของนิติบุคคลเป็นผู้ดูแล	ยังไม่ได้มี
การยกพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สาธารณะ
กับทางเทศบาล	 ดังนั้นทางหน่วยงาน
เทศบาลต�าบลหลกัหก	จึงไม่สามารถเข้าไป 
ด�าเนนิการบรหิารจัดการชุมชนหมูบ้่านเมอืง
เอกได้อย่างเตม็ที	่เพราะผดิข้อระเบยีบบงัคบั
ของกฎหมาย
	 “สิ่งที่ผ่านมา	ผมก็จะเข้าไปจัดการดูแล
ในเรื่องของขยะ	พื้นที่รกร้าง	 ไฟฟ้าที่ดับ
ก็จะมีการเข้าไปเปลี่ยนหลอดไฟให้	 โดย
เฉพาะบริเวณริมทางเท้ากับบริเวณริมถนน	
1	เมตร	ที่สามารถด�าเนินการได้	โดยไม่ผิด
กฎข้อบงัคบัของส�านกังานการตรวจสอบเงนิ
แผ่นดิน	(สตง.)”	นายสมพงษ์กล่าว
	 ถามถึงความร่วมมือของทางภาครัฐ
กับหน่วยงานนิติบุคคลในการด�าเนินการ
แก้ไขชุมชนเมืองนั้น	 นายสมพงษ์	 กล่าว 
เพิ่มเติมว่า	ทางเทศบาลมีการด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาชุมชนหมู่บ้านเมืองเอกร่วม
กับทางนิติบุคคล	อย่างการด�าเนินโครงการ	
“ชุมชนสะอาด	หน้าบ้านน่ามอง”	ที่ด�าเนิน
การร่วมกบัมหาวทิยาลยัรงัสติ	หรอืโครงการ
ต่าง	ๆ	ที่ทางชุมชนต้องการความช่วยเหลือ

ในเรื่องของเครื่องไม้	 เครื่องมือ	 รถขยะ	 รถ
ดับเพลิง	ทางเทศบาลก็ยินดีที่จะให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
	 “สิ่งที่เราต้องปฏิบัติ	 ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาขยะมูลฝอย	ถนนหนทางที่ยังไม่ได้
เป็นคอนกรีต	ก็จะมีการจัดการแก้ไข	ส่วน
เรื่องโครงการต่างๆ	 ในอนาคต	ตอนนี้ผม
กไ็ด้แต่พดู	แต่ยงัไม่สามารถด�าเนนิการเกนิ
กว่าเหตุได้	เพราะติดในข้อนิติบุคคล		เราก็
จะขออนุญาตท�าในส่วนของท่ีมีปัญหาและ
สามารถเข้าไปด�าเนนิการได้”	นายกเทศมนตรี
เทศบาลต�าบลหลักหกกล่าว	
	 ทางด้านนายสนทิ	สรุะศร	ีคณะกรรมการ
ชุมชนเมืองเอกโครงการ	 1	 กล่าวถึงกรณี
การด�าเนินการแก้ไขจัดการพ้ืนที่ชุมชน
หมู่บ้านเมืองเอกว่า	พื้นที่เมืองเอกโครงการ
ที่	1	มีพื้นที่ประมาณ	1,900	กว่าไร่	แบ่งเป็น
พื้นที่สาธารณูปโภคส่วนกลาง	 เช่น	 ถนน	 
บ่อบ�าบดัน�า้เสยี	ประมาณ	300	กว่าไร่	แต่ใน
ช่วงวกิฤตเศรษฐกจิประมาณปี	พ.ศ.	2540	ทาง
โครงการได้มกีารน�าเอาพืน้ทีช่มุชนหมูบ้่านใน
โครงการที	่1	ทัง้หมดไปจ�านองไว้กบัสถาบนั
ทางการเงนิ	ซึง่พืน้ท่ีท่ีน�าไปจ�านองส่วนหนึง่
เป็นพืน้ทีส่่วนกลาง	จนตอนนีผ่้านมาประมาณ		
29	ปีสาธารณปูโภคทีเ่ป็นส่วนกลาง	ทัง้ถนน	 
บ่อบ�าบดัน�า้เสยี	ไฟฟ้าทีไ่ม่สว่าง	ไม่มใีครสนใจ
ทีจ่ะเข้ามาดแูล	สาเหตขุองปัญหาส่วนหนึง่
ก็มาจากคนในชุมชน	อีกส่วนหนึ่งก็มาจาก

นักศึกษาที่กลับมาเปิดกิจการร้านค้าต่างๆ	
	 “ปัญหามนัเกดิจากคนมจี�านวนมากขึน้	
ปัญหาสงัคมจงึมากตามไปด้วย	การจดัการ
ปัญหาต้องเป็นไปตามสภาพสงัคมให้ได้	แต่
ทีผ่่านมาไม่มใีครท�า	ไม่มใีครด�าเนนิการ	คดิ
ว่าการด�าเนินการต้องเป็นข้อกฎหมายท่ีว่า
ตรงนั้นท�าได้	 ตรงนี้ท�าไม่ได้	 อย่างปัญหา
เรือ่งถนน	ความเป็นระเบยีบของคนในชมุชน
เป็นเรือ่งทีจ่�าเป็นมากทีเ่ราต้องร่วมกนัสร้าง	
โดยทางราชการต้องมส่ีวนเชือ่มกบัชมุชน	มี
การจดัการ	มเีวทแีสดงความคดิเหน็ร่วมกนั”	
นายสนิทกล่าว
	 ถามถงึกรณกีารจดัการของคนในหมูบ้่าน
เมอืงเอกโครงการ	1	ว่ามกีารร่วมมอืกนัจดัการ
แก้ปัญหาได้อย่างไรนัน้	นายสนทิได้กล่าวว่า	
ปัจจุบันนี้หมู่บ้านชุมชนเมืองเอกโครงการ	
1	 ได้มีการเก็บค่าน�้า	 ค่าไฟครอบครัวละ
ประมาณ	400-500	บาทต่อเดือน	เพื่อเป็น
ค่าบ�ารุงรักษา	ส่วนในเรื่องของที่ดินรกร้าง
ที่มีการปล่อยให้มีหญ้าขึ้นสูงนั้นจริงๆ	ที่ดิน
เหล่านั้นมีเจ้าของเกือบทั้งหมด	เพียงแต่ไม่
ได้เข้ามาดูแล	ดังนัน้ทางโครงการหมูบ้่านจงึ
มกีารคดิท่ีจะเกบ็เงนิจากเจ้าของท่ีดนิเพือ่น�า
มาเป็นค่าใช้จ่ายในการตัดหญ้า	แต่ก็ไม่ได้
รับความร่วมมือจากเจ้าของท่ีดินดังกล่าว
เท่าที่ควร
	 ส่วนเรื่องของการที่ทางเทศบาลไม่
สามารถเข้ามาจัดการกับหมู่บ้านเมืองเอก
ได้อย่างเต็มท่ีน้ัน	นายสนิทกล่าวถึงเร่ืองน้ี
ว่า	 จริงๆ	แล้วทางเทศบาลสามารถเข้ามา
ด�าเนินการแก้ไขได้
	 “จริงๆ	มันมีวิธีการ	 มีช่องทาง	 แต่ว่า
ต้องอยู่บนเงื่อนไขข้อบังคับของกฎหมาย	
อย่างบางเรื่องที่ทางส�านักงานการตรวจ
สอบเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	 ไม่สามารถให้ 
ด�าเนินการได้นั้น	 แต่ถ้าจ�าเป็นจริงๆ	ที่จะ
ต้องแก้กฎหมายก็ต้องท�า	เพราะประชาชน 
เดอืดร้อน	อย่างกรณกีารรกุล�า้คลองชลประทาน	
เราก็สามารถแก้ไขได้	โดยหาพื้นที่ให้เขาได้
ไปอยู่อาศัย”	นายสนิทกล่าว
	 ทางด้านนางชั้น	 สอนนิรันดร์	 ชาว
บ้านชุมชนเมืองเอกโครงการ	 1	 กล่าวถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนว่า	มีความรู้สึก 
หวาดกลัวกับปัญหาดังกล่าว	 โดยเฉพาะ
ปัญหาอาชญากรรม	การจี้ชิงทรัพย์	ลักเล็ก
ขโมยน้อย	อยากให้ทางภาครัฐเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือ	ดูแลจัดการในส่วนนี้
	 “จากที่ป้าเคยได้ยินมา	มีการขโมยรั้ว
อัลลอยด์ไปท้ังรั้วเลย	และก็ไม่สามารถจับ
คนร้ายได้		หากเข้ามาจัดการดูแล	ก็จะช่วย
ลดปัญหาในส่วนนีไ้ด้บ้าง	แต่ทกุวนันีก้ม็เีข้า
มาด�าเนินการเก็บกวาดและถางหญ้าเป็น
ครั้งคราว	ก็จะรู้สึกดีขึ้นบ้าง”	นางชั้นกล่าว

  พื้นที่รกร้างบริเวณหมู่บ้านเมืองเอก

ในส่วนนีท้างคนขบัมอเตอร์ไซด์รบัจ้างจะต้อง 
ระมัดระวังตัวกันเอง
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ชุมชนริมคลองเปรมประชากร ต�าบลหลักหก

 คลองเปรมฯ ต่อจากหน้า 1

	 	 ทกุวนันีเ้ขตเมอืงมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ไม่ใช่แค่เมอืงหลวงอย่างกรงุเทพมหานคร
เท่านัน้	จงัหวดัอืน่ๆ	โดยเฉพาะในเขตปรมิณฑลอย่างปทมุธาน	ีเขตเมอืงกข็ยายตวัเพิม่ขึน้
เช่นกัน	ปัจจุบันเหลือพื้นที่เกษตรกรรมเพียง	30%	ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
									 ดร.ลาวัณย์	 วิจารณ์	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 วิทยาลัย
วศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัรงัสติกล่าวว่า	เมือ่เขตเมอืงขยายตวัไปทบัพืน้ทีก่ารเกษตร	
ระบบนเิวศจะมกีารเปลีย่นแปลง	จากเดิมน�า้จะไหลผ่านไปตามร่องสวน	ถ้าน�า้ไหลเรว็และ
แรงจะเป็นการเตมิออกซเิจนในน�า้	น�า้กจ็ะไม่เสยี	แต่ปัจจบุนัมหีมูบ้่านจดัสรรขวางทางน�า้
ท�าให้น�้าเน่าเสีย	แหล่งน�้าหายไปหรือการเกิดปัญหาน�้าเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
และขยะจากชุมชนเมือง
	 	 การที่เขตเมืองลุกล�้าทับพ้ืนท่ีการเกษตรท�าให้คุณค่าและลักษณะเฉพาะหาย
ไป	อย่างเช่นทเุรยีนเมอืงนนท์จะปลกูได้ดกีต้็องปลกูทีเ่มอืงนนท์	ส้มบางมดจะหวานก็ต้อง
ปลกูทีบ่างมด	เมือ่พืน้ทีท่ีเ่หมาะกบัการท�าเกษตรกรรมแต่ถูกน�ามาสร้างเมอืง	ท�าเป็นทีฝั่ง
กลบขยะ	เมื่อเราน�าไปใช้อย่างไม่เหมาะสมเท่ากับว่าเราท�าลายทรัพยากรดินที่ธรรมชาติ
ให้มา	 ในด้านของสิ่งแวดล้อมถ้าระบบนิเวศมีความซับซ้อนมากๆ	 ระบบนิเวศน์นั้นจะ 

แข็งแรง	เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาธรรมชาติสามารถจัดการเองได้	และเมื่อความหลากหลาย
หายไป	ความสมดุลของธรรมชาติก็หายไปด้วยเช่นกัน
									 ดร.ลาวัณย์	กล่าวต่ออีกว่า	เมื่อเมืองขยายตัวจนท�าการเกษตรไม่ได้ท�าให้ต้อง
ย้ายไปท�าที่อื่น	ส่งผลต่อการขนส่งถือเป็นการเพิ่มการใช้พลังงานท�าให้เกิดปรากฎการณ์
โลกร้อน	ก๊าซเรือนกระจก	นอกจากน้ียงัมกีารใช้สารเคม	ีเกดิปัญหาสารเคมตีกค้างกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	และคนยังเข้าถึงอาหารการกินได้ยากขึ้น	อาจจะส่งผลถึง
การขาดแคลนอาหารในอนาคต	
								 “ในเร่ืองสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมันเชื่อมโยงกัน	มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันมา
สนใจสิ่งแวดล้อม	แต่คนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ไม่”	ดร.ลาวัณย์	กล่าว
								 เรื่องของพื้นที่การเกษตรนั้น	นายณรงฤทธิ์	 มีนาวงค์	 นักผังเมือง	ส�านักงาน 
โยธาธกิารและผังเมอืงจงัหวดัปทมุธานกีล่าวว่า	เดมิจงัหวดัปทมุธานเีป็นสงัคมเกษตรกรรม
แต่นโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 โดยการ 
กระจายแหล่งงานและอตุสาหกรรมซึง่เป็นทีม่าหลกัทีพ่ืน้ทีเ่กษตรกรรมโดนลกุล�า้	ปัจจบุนั
พืน้ทีข่องจงัหวดัปทมุธานแีบ่งออกเป็น	พืน้ทีเ่กษตรกรรมรกร้าง	(ไม่มกีารท�าเกษตรกรรม)	
40%	พื้นที่เกษตรกรรม	30%	พื้นที่ชุมชนและแหล่งงานอีก	30%	
								 ในด้านของผังเมือง	 ตอนน้ีได้เตรียมการอนุรักษ์พื้นท่ีตั้งแต่คลอง	 7	 ถึง 
คลอง	14	และฝั่งตะวันออกด้าน	อ.สามโคก	และ	อ.ลาดหลุมแก้ว	ให้เป็นพื้นที่การเกษตร
เพราะยังมีเกษตรกรรมชั้นดีอยู่	 โดยการก�าหนดโซนและออกข้อกฎหมาย	 เป้าหมายคือ
ตั้งใจจะเก็บพื้นที่การเกษตร	40%	โดยจะให้	60%	เป็นแหล่งการพัฒนา	“แต่อย่างน้อย
อีก	40%	ก็ยังเป็นปอดของคนจังหวัดปทุมธานี”	นายณรงฤทธิ์	กล่าว
									 นอกจากนีย้งัมแีนวคดิในเรือ่งของ	Buffer	Zone	การก�าหนดพ้ืนทีก่นัชนบรเิวณ
โดยรอบแหล่งอุตสาหกรรม	อย่างพื้นที่นิคมนวนคร	จะมีการก�าหนดพื้นที่โดยรอบอย่าง
น้อย	1	กิโลเมตร	ให้เป็นพืน้ทีโ่ล่ง	มกีารปลกูต้นไม้	ช่วยในเรือ่งของมลพษิและการควบคมุ
สิ่งแวดล้อม
								 นายสมศกัดิ	์ชมุพร	นกัวิชาการส่งเสรมิการเกษตรช�านาญการ	ส�านกังานเกษตร
จังหวัดปทุมธานี	 กล่าวถึงปัญหานี้ว่าพื้นท่ีการเกษตรและการท�าเกษตรน้ันมีปริมาณ
ลดลงเรื่อยๆ	ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรหันไปประกอบอาชีพอื่นมากข้ึนรวมไปถึงขายที่ดินทิ้ง 
เพราะผลตอบแทนจากการเกษตรไม่คุ้มทุน	 ผลผลิตมีราคาตกต�่า	 มีการใช้สารเคมีเร่ง
ผลผลิต	จนดินเสียน�้าเสียไม่สามารถท�าการเกษตรได้
								 สิง่ทีเ่ราควรท�าคอืการพฒันาทีค่วบคูไ่ปกบัการอนรุกัษ์	ถงึเวลาแล้วทีเ่ราทกุคน
ควรหันไปให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้าง

เขตเมอืงปทมุฯ ขยายตวัสร้างปัญหาสิง่แวดล้อม เหลือืพืน้ทีเ่กษตรเพยีง 30%

พื้นที่การเกษตร
พื้นที่เขตเมือง

เปรมประชากรจะไหลผ่านเขตดุสิต	 
เขตบางซื่อ	 เขตจตุจักร	 เขตหลักสี่	 เขต
ดอนเมอืง	กรงุเทพมหานคร	อ.เมอืงปทมุธานี	
อ.สามโคก	จงัหวดัปทมุธาน	ีและอ.บางปะอิน	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ปัจจุบันได้ถูก
บุกรุกจากชาวบ้านเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัย	
ถึงแม้ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขจากทาง
รฐับาลและเอกชนมาตลอด	ไม่ว่าจะเป็นการ
ขุดลอกคูคลอง	การออกค�าสั่งให้รื้อถอน
บ้านเรือนของชาวบ้านที่บุกรุก	ท�าให้น�้า
ในคลองเปรมประชากรบางส่วนกลับมา
ใสสะอาดดังเดิม	 แต่ก็ยังคงมีคลองเปรม
ประชากรบางส่วนที่น�้ายังเน่าเสียเนื่องจาก
มีขยะมูลฝอยส่งกลิ่นเหม็น	 เป็นผลเสียต่อ 
สุขอนามัยของคนในชุมชน	
		 น�า้ในคลองเปรมประชากรต�าบลหลกัหก	
จังหวัดปทุมธานีนั้น	 เริ่มมีการเน่าเสียจาก
เศษขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งลงล�าคลอง	ในบาง
บรเิวณมสีะพานทีเ่อาไว้ใช้ข้ามพืน้ทีร่ะหว่าง
คลองสองฝ่ังช�ารดุ	ท�าให้มวีชัพืชอย่างผกัตบ
ชวา	และเศษขยะลอยมาตดิกบัสะพานทีพ่งั
ลง	และเริม่สะสมมากขึน้เรือ่ยๆ	จนเน่าเหม็น
และเกิดมลภาวะทางน�้า
	 นายสมพงศ์	ศรีอนันต์	นายกเทศมนตรี

เทศบาลต�าบลหลกัหกกล่าวว่า	การทีช่าวบ้าน
เข้ามาอาศยัอยูบ่รเิวณรมิคลองเปรมประชากร
ต�าบลหลกัหกเป็นจ�านวนมาก	สร้างปัญหาเรือ่ง
ของขยะท่ีทิง้ลงคลองท�าให้น�า้เน่าเสยี	ในส่วน
นีท้างเทศบาลก็ไดส้่งหนงัสือไปยังชาวบ้าน
เพือ่เตอืนให้ช่วยกนัรกัษาความสะอาดบรเิวณ
รอบคลอง	แต่น�า้กย็งัคงเน่าเสยีอยู	่เพราะชาว
บ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมอื	รวมไปถงึการท่ี
ตลาดสีม่มุเมอืงปล่อยน�า้เสยีลงคลอง	จงึส่ง 

ผลกระทบมายังต�าบลหลักหก	
		 ด้านนายบุญสนอง	สุชาติพงศ์	 โฆษก
กรมชลประทาน	 ได้กล่าวถึงการบริหาร
จัดการคลองเปรมประชากรว่า	 เหตุที่น�้าใน
คลองเปรมประชากรยังใสอยู่นั้น	 เพราะได้
มีการรณรงค์จากทางผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานี	 และจากกรมชลประทานรังสิต
เหนอืและใต้	โดยเริ่มจากการออกกฎหมาย
ให้เวนคืนที่ดิน	และมีโทษปรับครัวเรือนละ	

1,000	บาท	 	 ซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการรื้อ
ถอน	อีกทั้งยังท�าความสะอาดคลอง	 โดย
ก�าจัดขยะมูลฝอยต่างๆ	 เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่น
เหม็นและขวางทางไหลของน�้า	
	 นายบุญสนองกล่าวต่ออีกว่า	ก่อนการ
ปล่อยน�า้ออกจากคลองจะต้องท�าการบ�าบดั
น�้าเสียก่อน	และทางกรมชลประทานมีการ
ประสานไปยังชาวบ้านเพื่อช่วยกันขุดลอก
คูคลองให้น�้าสะอาด	 เพื่อให้ระบายน�้าได้
อย่างสะดวก	 ซึ่งการปล่อยน�้าของแต่ละ
ชุมชนมีกฎหมายว่า	 ถ้าจะปล่อยน�้าเสีย
ลงคูคลองธรรมชาติจะต้องบ�าบัดให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่จะน�าไปใช้ประโยชน์ได้	 การแก้ไข
ปัญหาเราควรแก้ที่ต้นเหตุโดยเริ่มจาก
หมู่บ้านไปยังชุมชน	 โรงงานอุตสาหกรรม	
จ�าเป็นต้องเคารพกฏหมายของบ้านเมือง	 
	 นางชืน่หทยั	จ้อยรตัน์	อาย	ุ58	ปี	ชาวบ้าน
บรเิวณคลองเปรมประชากรได้กล่าวว่า	ปัญหา
น�้าเน่ามีสาเหตุมาจากทางกรมชลประทาน
ปิดประตนู�า้ส่งผลท�าให้น�า้เน่าเสยี	ส่วนขยะ
ที่อยู่ในคลอง	สาเหตุมาจากบางบ้านทิ้ง
ลงไปในคลอง	 แต่ส่วนเทศบาลได้เข้ามา
ดูแลเพียงปีละสองหนเท่านั้น	 จึงวอนผู้ที่
เกีย่วข้องเข้ามาแก้ไขดแูลความสะอาดให้กบั 
ชุมชน
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  จากเหตกุารณ์น�า้ท่วมใหญ่เมือ่ปลายปี	2554	ส่งผลให้รฐับาลพยายาม

ผลักดันโครงการต่างๆ	 เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม	 และล่าสุดเมื่อวันที่	

10	 เมษายน	พ.ศ.2555	คณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	มีมติอนุมัติงบประมาณในการ

ก่อสร้างเขือ่นแม่วงก์	13,000	ล้านบาท	โดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง	8	ปี	ต้ังแต่

ปีงบประมาณ	2555-2562	ทัง้ทีร่ายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม	(EIA)	

ของเข่ือนแม่วงก์ยังไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่ง

ชาติ	แล้ว	ครม.อนุมัติให้สร้างได้อย่างไร	หลังจากนั้นก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์

ขึ้นมากมายว่าแท้จริงแล้ว	 เขื่อนแม่วงก์นั้นช่วยแก้ปัญหาน�้าท่วมได้จริงหรือ?	

แต่ที่สุดแล้วมันคุ้มไหมกับการตัดป่าสร้างเขื่อน?    
	 	 ป่าแม่วงก์เป็นผนืป่าตะวนัตกทีมี่ความอดุมสมบรูณ์ผนืหนึง่	มเีขตตดิต่อกบัผนื
ป่ามรดกโลกอย่างห้วยขาแข้งและทุง่ใหญ่นเรศวร	การสร้างเขือ่นดงักล่าวจะสร้างในเขต
อทุยานแห่งชาตแิม่วงก์	บรเิวณเขาสบกก	ต.แม่เลย์	อ.แม่วงก์	จ.นครสวรรค์	เป็นเข่ือนหิน
ทิ้งแกนดินเหนียว	ความยาว	730	เมตร	กว้าง	10	เมตร	สูง	57	เมตร	คาดว่าจะสามารถ
รองรับน�้าได้	250	ล้านลูกบาศก์เมตร	
	 	 เดิมทีโครงการนี้มีการริเริ่มโดยกรมชลประทานตั้งแต่ปี	 2525	แต่จะสร้างที่
บริเวณเขาชนกัน	ซึ่งอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์	ในตอนนั้นมีการท�าส�ารวจและ
คาดการณ์ว่าการสร้างเขื่อนที่เขาชนกันนั้นจะรองรับน�้าได้ถึง	 600	ล้านลูกบาศก์เมตร	
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าและน�้าท่วมใน	อ.ลาดยาว	จ.นครสวรรค์	 คาดว่าจะ
ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้	300,000	ไร่	แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีพื้นที่บริเวณเขา
ชนกันก็มีชุมชนเข้าไปอยู่เป็นจ�านวนมาก	จนต้องหาพื้นที่ใหม่ที่จะสร้างเขื่อนดังกล่าวซึ่ง
เป็นพืน้ทีอ่ทุยาน
	 	 อาจารย์ศศิน	เฉลิมลาภ	เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร	กล่าวว่า	ส่วนที่
จะสร้างเขื่อนเป็นบริเวณป่าที่ราบลุ่มริมน�้าในเขตอุทยานเป็นแหล่งอาหารที่ส�าคัญ
ของสัตว์ป่าจ�านวนมาก	ถึงแม้ว่าส่วนที่น�้าท่วมจะเป็นแค่	2	%	ของพื้นที่ป่าแม่วงก	์
แต่เป็นส่วนท่ีมีความส�าคัญในผืนป่าตะวันตก	จะมีพื้นที่ลักษณะเช่นนี้อยู ่ที่ห้วยขา
แข้งและแม่วงก	์
	 	 อาจารย์ศศิน	กล่าวว่า	ป่าแม่วงก์มีความพิเศษตรงที่อยู่ใกล้ห้วยขาแข้ง	 เป็น
พ้ืนที่ความหวังส�าหรับการอนุรักษ์สัตว์ป่า	แต่ฝ่ายอนุรักษ์อย่างกรมอุทยานก็ไม่ได ้
เผยแพร่ถึงความส�าคัญตรงนี้ออกมา	ท�าให้คนที่เข้ามาศึกษาก็ไม่ได้ให้ความส�าคัญ	 ไม่
ได้ดูในแง่ของความสัมพันธ์ของระบบนเิวศ	ถึงแม้ว่าจะมีการเติมป่าเพิ่มขึ้นกไ็ม่สามารถ
สร้างที่อยู่ของสัตว์ป่าแบบที่แม่วงก์ได้	แต่ถ้าเป็นป่าที่ไม่มีสัตว์ป่าก็คงท�าได้
	 	 เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร	กล่าวต่อว่า	ในการอนุรักษ์ป่าเราจะต้องเก็บ
พื้นที่ป่าที่มีความส�าคัญไว้ไม่ใช่ว่าจะเก็บตรงไหนก็ได้	 เพราะเราอนุรักษ์ป่าเพื่อรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมของสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	
ให้มีการแพร่กระจายของประชากรและสามารถด�ารงอยู่ได้
	 	 อาจารย์ศศิน	กล่าวต่ออีกว่า	 โดยธรรมชาติของเขื่อนแถวนี้ไม่สามารถเก็บน�้า
ได้ตามความจุ	 เพราะอยู่ในเขตเงาฝน	ยกตัวอย่างของเขื่อนทับเสลา	 เขื่อนห้วยขุนแก้ว	
จ.อุทัยธานี	 ก็ไม่สามารถเก็บน�้าได้เต็มเข่ือน	ดังนั้นโอกาสที่ชุมชนจะได้น�้าก็จะได้แค่
ประมาณ	2	ต�าบลเท่านั้น	กับการสูญเสียพื้นที่ป่าทั้งประเทศก็ไม่คุ้มกัน

	 นายตะวันฉาย	หงษ์วิลัย	หัวหน้าภาคสนามจังหวัดนครสวรรค์-ก�าแพงเพชร	
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรกล่าวว่า	ความจริงแล้วพื้นที่	อ.ลาดยาว	จ.นครสวรรค์	ประสบ
ปัญหาน�้าหลากไม่ใช่น�้าท่วม	ซึ่งน�้าหลากจะมาแค่	2-3	วัน	นานสุดอาจจะแค่สัปดาห์เดียว
แล้วจะแห้งเข้าสู่ภาวะปกติ	และการสร้างเขื่อนแม่วงก์เป็นการกั้นน�้าแม่วงก์เพียงสาย
เดียว	แต่นอกเขตอุทยานยังมีแม่น�้าอีก	4-5	สาย	ซึ่งมันไม่สามารถแก้ปัญหาน�้าท่วมได้
จริง	ซึ่งในรายงาน	EIA	ระบุว่าเขื่อนแม่วงก์สามารถลดน�้าท่วมได้เพียง	20-30%		คือถ้าน�้า
ท่วม	1	เมตร	เท่ากับว่าน�้าจะลดลงแค่	20-30	เซนติเมตรเท่านั้น	

	 	 หัวหน้าภาคสนามจังหวัดนครสวรรค์-ก�าแพงเพชร	มูลนิธิสืบนาคะเสถียร	กล่าว
ว่า	 ระยะทางจากตัวเขื่อนแม่วงก์ที่สร้างในเขตอุทยาน	จะส่งน�้ามาให้ชาวบ้าน	อ.ลาดยาว	
ใช้นั้น	มีระยะทางจากเขื่อนกว่าจะมาถึง	30-40	 กิโลเมตร	 ถึงจะได้ใช้น�้า	แต่คนท่ีอยู่หน้า
เขื่อนตลอด	30-40	กิโลเมตรน้ัน	 ไม่ได้ใช้น�้า	พอมีคนทักท้วงกรมชลประทานก็ไปเขียนใน	
EIA	ว่าจะท�าชลประทานระบบท่ออีก	10,000	ไร่	ซึ่งชลประทานระบบท่อ	10,000	ไร่นั้น	ก็
ต้องเอาพื้นที่ของชาวบ้านมาท�าซึ่งชาวบ้านเองก็ยังไม่ทราบ			
	 	 นายตะวนัฉายกล่าวต่อว่า	ตอนนีค้นในพืน้ทีเ่กดิความขดัแย้งกนัระหว่างกลุม่คน
ทีเ่หน็ด้วยและไมเ่หน็ด้วย	ส่วนคนทีเ่หน็ด้วยนัน้	เขามองว่าพืน้ทีป่่าอทุยานไมไ่ด้สร้างความ
เดือดร้อนในพื้นที่ของเขา	มันไม่ได้ทับที่ท�ากินหรือที่อยู่อาศัยของเขา	ในส่วนของกลุ่มคนที่
ไม่เห็นด้วย	 ได้เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาโดยการลดขนาดของเขื่อนที่จะสร้างที่เขา 
ชนกันให้เล็กลงไม่ต้องไปสร้างที่เขาสบกก	 ในเขตอุทยาน	แล้วท�าฝายต้นน�้าตามคลอง
ธรรมชาติที่มีอยู่	 จะสามารถเก็บน�้าเอาไว้ในหน้าแล้งได้ทุกคลอง	ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาได้
ทั้งน�้าหลากและน�้าแล้ง	

“ปัญหามันอยู่ที่ว่าคนเราไม่ได้ให้ความส�าคัญกับสัตว์ป่าตรงนั้น สิ่งที่ผม

กังวลจริงๆ ในการสร้างเขื่อนแม่วงก์คือ มันจะมีการขออนุญาตสร้างเขื่อน

ในป่าที่มีสัตว์อีกเยอะแยะ แม้แต่ในป่าตะวันตกเองก็มีอีกหลายโครงการ” 

อาจารย์ศศิน กล่าว

ภาพจาก TCIJ ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง

เข่ือนแม่วงก์...
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	 	 หวัหน้าภาคสนามจงัหวดันครสวรรค์-ก�าแพงเพชร	กล่าวเพิม่เตมิว่า	แม่วงก์เป็นผนื
ป่าตะวันตก	มแีหล่งต้นน�า้ล�าธารทีส่�าคัญของประเทศ	เป็นผืนป่าทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชียตะวนั
ออกเฉยีงใต้	มสีตัว์ป่าอดุมสมบรูณ์	พ้ืนทีเ่ขตแม่วงก์-คลองลาน	เป็นเขตรอยต่อระหว่างห้วย
ขาแข้งกับทุ่งใหญ่นเรศวร	 ซึ่งยังไม่มีชุมชนเข้าไปอยู่อาศัย	 จึงเป็นเหตุผลว่าท�าไมแม่วงก์
จึงมีเสือโคร่งและสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์	 เป็นผืนป่าที่มีความหวังในการขยายพันธุ์และฟื้นฟู
ประชากรของสัตว์ป่าหลายชนิด
	 	 นายตะวันฉาย	กล่าวว่า	 ส่ิงที่ห่วงอีกอย่างคือ	ถ้ามีการอนุญาตให้สร้างเขื่อน 
แม่วงก์	 ต้องมีการยกเลิกกฎหมายอุทยานก่อน	จึงจะสามารถท�าการสร้างได้	 ซึ่งจะต้อง
ยกเลิกกฎหมายทั้งหมด	ในส่วนที่จะท�าอย่างเดียวไม่ได้	แล้วระหว่างการยกเลิก	8	ปี	หาก
มีการก่อสร้างจะต้องท�าการตัดไม้บริเวณที่น�้าในเขื่อนจะท่วมถึง	ซึ่งจะต้องมีคนเข้าไปตัด
ไม้และเอาไม้ออกมาไม่ต�่ากว่า	7,000-8,000	คน	 	ซึ่งรัฐบาลจะดูแลพื้นที่และควบคุมคน 
เหล่านี้	ไม่ให้ตัดไม้เกินขอบเขตรวมถึงการล่าสัตว์อย่างไร
	 	 “ถ้าสามารถยกเลกิกฎหมายป่าอนรุกัษ์ทีน่ีไ่ด้กเ็ป็นโดมโิน	ซึง่พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์เป็น
พื้นที่ที่เราเห็นชอบด้วยกันมาตั้งแต่ต้น	คุณเขียนกฎหมายขึ้นมาด้วยมือว่าจะรักษาพื้นที่นี้
เอาไว้	วันหนึ่งคุณบอกว่าไม่รักษาแล้ว	ชาวบ้านส�าคัญกว่า	เราไม่ปฏิเสธว่าชาวบ้านส�าคัญ
กว่าแต่มันมีทางออกอื่น”		นายตะวันฉายกล่าว
	 	 ดร.รุ้งนภา	 พูลจ�าปา	ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูเสือโคร่งอุทยานแห่งชาติแม่วงก์-
คลองลาน	กล่าวว่า	องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากล	(WWF)	ได้เข้าร่วมกบักรมอุทยานแห่ง
ชาตสิตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื	ท�าโครงการฟ้ืนฟปูระชากรเสอืโคร่ง	สบืเนือ่งจากการทีป่ระเทศไทย
ได้ร่วมลงนามภายใต้การฟ้ืนฟปูระชากรของเสอืโคร่งร่วมกบัอกี	13	ประเทศ	เมือ่ปี	พ.ศ.	2554	
ที่	เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	ประเทศรัสเซีย	(St.	Petersburg,	Russia)	เป้าหมายของประเทศไทย
คือต้องการเพิ่มจ�านวนเสือโคร่งที่มีอยู่ประมาณ	50%	ซึ่งผืนป่าตะวันตกของไทยเป็นผืนป่า
ทีมีประชากรเสือโคร่งมากที่สุด	 โดยเฉพาะบริเวณห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร	 และใน
เขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์คลองลาน
	 	 ดร.รุ้งนภา	กล่าวต่อว่า	 ในการศึกษาการกระจายของเสือโคร่งและสัตว์อื่นๆ	 ใน	
17	เขตพืน้ทีท่ั่วผนืป่าตะวนัตก	เขตแม่วงก์-คลองลานมกีารใช้กล้องดกัถ่ายภาพทัว่ทัง้ผนืป่า	
แม่วงก์-คลองลาน	ประมาณ	72	จุด	ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2554	จนถึงตอนนี้																												
ผลการศึกษาเบื้องต้นในเขตรอยต่อระหว่างแม่วงก์-คลองลาน	และเขตที่ติดกับห้วยขาแข้ง	
พบเสือโคร่งประมาณ	9	ตัว	ลูกเสือโคร่ง	2	ตัว	ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจของแม่วงก์เพราะการ
ที่เราจะได้ภาพเสือแม่ลูกถือว่ายากมากๆ
	 	 ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูเสือโคร่งอุทยานแห่งชาติแม่วงก์-คลองลาน	 กล่าวว่า	 
การสร้างเข่ือนจะส่งผลกระทบต่อเสอืโคร่ง	ถงึแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปล่าโดยตรง	แต่การท�าลาย
แหล่งอาหารและทีอ่ยูอ่าศยั	ถอืเป็นภยัคกุคาม	ซึง่จดุทีเ่ราพบเสอืโคร่งแม่ลกูนัน้ห่างจากจดุ
ที่น�้าจะท่วม	ถ้ามีการสร้างเขื่อนประมาณ	10	กิโลเมตร	
	 	 นอกจากนี้ยังพบกลุ่มเสือชนิดอื่นๆ	 เช่น	 เสือดาว	 เสือลายเมฆ	 เสือไฟ	แมวดาว	
รวมไปถึงสัตว์ป่า	สงวนอื่นๆ	ไม่ว่าจะเป็น	สมเสร็จ	เลียงผา	เก้งหม้อ	และสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมอื่นๆ	อีกกว่า	32	ชนิด	ถ้ามีการสร้างเขื่อนทับแหล่งอาหารสัตว์ป่าก็จะหายไป	สัตว์บาง
ตัวที่อ่อนแอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ	อาจไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้	
	 	 “พืน้ทีต่รงนีไ้ด้รบัการคุม้ครองมานานกว่า	30	ปี	การทีจ่ะเข้ามาท�าลายอาจจะต้อง
คิดพอสมควร	สิ่งที่ท�าลายไปบางทีต้องใช้เวลานานกว่าที่จะฟื้นตัวขึ้นมาใหม่	ถึงแม้ว่าจะมี

‘เสือโคร่ง’ ตัววัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า
 การที่มีเสือโคร่งในป่าแม่วงก์	 ถือว่าเป็นตัววัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าได	้
เพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ผู้ล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร	ถ้าเสือโคร่งสามารถอยู่ได้	 
นั่นก็แสดงว่าสัตว์อื่นๆ	ที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่งก็ต้องอยู่ได้เช่นกัน	การที่สัตว์ป่าอื่นๆ
อยู่ได้และมีมากพอ	ส�าหรับเป็นอาหารของเสือโคร่งนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความอุดม
สมบูรณ์ของป่านั่นเอง	ฉะนั้นการที่เราอนุรักษ์เสือโคร่งให้อยู่ในพ้ืนท่ีก็เท่ากับว่าเรา
อนุรักษ์สัตว์ป่าอื่นๆ	ด้วย	แต่ที่ส�าคัญที่สุดคือเราต้องเริ่มต้นจากการอนุรักษ์ผืนป่าที่
เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าก่อน

เงินก็ไม่สามารถสร้างระบบนิเวศแบบนี้ได้”	ดร.รุ้งนภา	กล่าวทิ้งท้าย
	 	 ถึงแม้ว่าจะสูญเสียพื้นที่ในเขตอุทยานเพียง	2%	แต่ถ้าเปรียบเทียบกับร่างกาย
ของคนเรา	2%	ที่ว่า	คงเปรียบได้กับหัวใจ	คนเราต้องมีหัวใจในการด�ารงชีวิต	ฉะนั้นสัตว์
ป่าเองก็คงต้องการพื้นที่ตรงนี้ไว้เพื่อให้อยู่รอดเช่นกัน	วันนี้เราต้องตั้งถามค�าถามที่ว่าคุ้ม
ไหมกับการตัดป่าสร้างเข่ือน?	มากกว่าจะถามว่า	 เขื่อนแม่วงก์แก้ปัญหาน�้าท่วมได้จริง
หรือ?	

กระทิง ชะมดแผงหางปล้อง

เสือโคร่ง เสือดาว

เก้ง กวางป่า
ภาพจากการดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในเขตแม่วงก์คลองลาน

กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	และ	WWF	ประเทศไทย

แก้น�้าท่วมหรือเบียดเบียนธรรมชาติ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 64  ประจ�าวันที่   30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2555



หน้า    หนังสือพิมพ์รังสิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 64  ประจ�าวันที่   30 สิงหาคม - 5 กันยายน 255512

ขุดเจาะดินยุบ คนกรุงเทพฯเชื่อบ้านพัง นักวิชาการแย้งเกิดจากหลายปัจจัย

การขุดเจาะน�้าบาดาล

ล�าห้วยคลีตี้ล่าง...สายน�้าที่ยังปนเปื้อน

  EnLAW จับมอืกบั กรนีพซี รายงาน
ผลล�าห้วยคลตีีล่้างล่าสดุ ชีล้�าห้วยยงั
ปนเปื้อนสารตะกั่ว อีกทั้งแผนฟื้นฟู
ตามธรรมชาติใช้เวลานานเกินรอ 
ด้านคพ. ยืนยันแผนฟื้นฟูเดิมดีแล้ว 
แต่จะเร่งซ่อมฝายทั้ง 2 จุด

กรมควบคุมมลพิษ

		 14	ปีกับการสู้คดีของชุมชนคลีตี้ล่าง
จ.กาญจนบรุ	ีจากการทีม่สีารตะกัว่ปนเป้ือน
อยูใ่นล�าห้วย	ซึง่ส่งผลให้ชาวบ้านทีอ่าศยัอยู่
ในชมุชนเจบ็ป่วยจากการได้รบัสารปนเป้ือน
จากสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย	โดยมีสาเหตุมา
จากโรงงานอุตสาหกรรมแต่งแร่ปล่อยของ
เสียลงสู่ล�าห้วย		ซึ่งได้มีการฟ้องร้องเรียกค่า 
เสียหายโดยมีองค์กรพฒันาเอกชนเข้ามาช่วย
ดูแลคดีนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2546	จนถึงปัจจุบัน
ในปีพ.ศ.2555	คดีความก็ยังไม่ถึงที่สิ้นสุด
		 นางสาวมนทนา	ดวงประภา	 เจ้าหน้าที่
โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม	 (EnLAW)	
กล่าวว่า	โครงการนติธิรรมสิง่แวดล้อมจะท�า
หน้าทีด่แูลคดคีวามในช้ันศาล	เรือ่งการฟ้อง- 
ร้องเรียกค่าเสียหายของชาวบ้านในชุมชน 
คลตีีล่้าง	โดยดแูลมาตัง้แต่ปีพ.ศ.2546	จนถึง
ปีพ.ศ.2555	คดีความยังคงไม่สิ้นสุด	ทั้งคดี
ปกครองและคดแีพ่ง	แต่ผลของค�าพพิากษา
ของศาล	ทั้งศาลปกครองและศาลแพ่งชี้
ให้เห็นว่า	การฟื้นฟูล�าห้วยคลีตี้ล่างนั้นเป็น
หน้าท่ีของรัฐบาล	อีกทัง้ในส่วนเงนิเยียวยาที่ 
ชาวบ้านคลีตี้ล่างจะได้รับก็ต้องเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานรัฐเข้าไปด�าเนินการเรียกเก็บ
ค่าเสียหายจากทางโรงงานอุตสาหกรรม	
ไม่ใช่หน้าที่ของชาวบ้านในการไปเรียกร้อง

		 นางสาวมนทนา	 ยังกล่าวต่ออีกว่า	 
หน่วยงานของรัฐที่เข้ามาดูแลในส่วนนี้คือ	
กรมควบคมุมลพิษ	(คพ.)	ซึง่ทางกรมควบคมุ
มลพิษได้ใช้วิธีการปล่อยให้ธรรมชาติของ
ล�าห้วยฟื้นฟูตัวเอง	 และสร้างฝายดักสาร
ตะกั่วที่ปนเปื้อนอยู่ในล�าห้วยเอาไว้	 2	 จุด	
แต่จากการตรวจสอบ	กรมควบคุมมลพิษ
มีการด�าเนินงานที่ล่าช้า	 โดยตามหลักการ 
กรมควบคมุมลพษิจะต้องเข้าไปเกบ็ตวัอย่าง
ตะกอนดินท้องน�้าปีละ	4	ครั้ง	 เก็บตัวอย่าง
สัตว์น�้าปีละ	1	ครั้ง	และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้
ให้กบัชาวบ้านทกุๆ	3	เดอืน	แต่ในข้อเทจ็จรงิ
ทางกรมควบคุมมลพิษยังด�าเนินงานได้ไม่
ครบตามที่กล่าวไว้	จึงเกิดเป็นข้อสงสัยขึ้น

		 นายพราย	 ภิรมย์	 ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์
ส�านักงานกรีนพีซ	 เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้	(Greenpeace	Southeast	Asia)	กล่าว
ว่า	 ทางกรีนพีซได้ร่วมมือกับทางโครงการ
นติธิรรมสิง่แวดล้อมและมลูนธิกิะเหรีย่งศกึษา	
เพื่อเข้าไปฟื้นฟูล�าห้วยคลีตี้ล่าง	และล่าสุด 
ผลการตรวจสอบทางวทิยาศาสตร์ของส�านกังาน 
กรนีพซีในปีพ.ศ.2555	ออกมาว่าตะกอนดนิ
ยังมีการปนเปื้อนสารตะกั่วอยู่	 เวลาเข้าสู่
ช่วงฤดูฝนที่ฝนตกก็จะมีการเคลื่อนตัวของ
น�้า	 และได้ขุดเอาตะกอนดินที่มีสารตะกั่ว 
ปนเปื้อน	 ให้ลอยขึ้นมาบริเวณผิวน�้า	 อีกทั้ง
ฝายที่ทางกรมควบคุมมลพิษได้สร้างเอาไว้
ในตอนน้ีขาดประสทิธิภาพ	จึงท�าให้สารตะก่ัว

เคลื่อนตัวลงไปสู่เขื่อนศรีนครินทร์	 เพราะ
ฉะนั้นเราควรมองหาเทคโนโลยีการฟื้นฟูใน
ด้านอืน่ๆ	นอกเหนอืจากการฟ้ืนฟโูดยวธิทีาง
ธรรมชาติเพราะใช้เวลานาน	และที่ส�าคัญ
ตอนนี้ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายยังไม่
ได้รับเงินเยียวยาเลยสักราย			
		 ทางด้านนายวิเชียร	 	 จุ ่งรุ ่งเรือง	 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	กล่าวว่า	ทางกรม
ควบคุมมลพิษได้เข้าไปตรวจสอบล�าห้วย
คลีตี้ล่างทุกๆ	 3	 เดือน	พบว่ายังมีการปน
เปื้อนของสารตะกั่วในตะกอนดิน	แต่หาก
ไม่ไปขุดขึ้นมาระดับการปนเปื้อนของน�้าใน
ล�าห้วยจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน		ส่วนเรื่อง
ของการฟ้ืนฟลู�าห้วยได้มกีารเข้าไปแก้ไขฝาย
ที่ช�ารุดทั้ง	2	จุด	ส่วนสาเหตุที่ใช้วิธีการฟื้นฟู
เองตามธรรมชาตเิพราะเป็นวธิทีีไ่ด้มาตรฐาน
ทางวิชาการ	อีกทั้งการฟื้นฟูอย่างอื่นจ�าเป็น
ต้องใช้งบประมาณในการด�าเนินงานเป็น
จ�านวนมาก
		 นายวิเชียร	 ยังกล่าวต่ออีกว่า	 จากการ
ที่ทางกรมควบคุมมลพิษถูกฟ้องร้องใน
ข้อหาด�าเนินงานล่าช้า	 ตนจึงอยากชี้แจง
ว่า	 ในส่วนที่ต้องรับผิดชอบจริงๆ	ควรเป็น	
กรมทรัพยากรธรณี	เพราะทางกรมเป็นผู้ให้
สัมปทานแก่โรงงานอุตสาหกรรมแต่งแร่	 ที่
เข้ามาตั้งโรงงานในบริเวณล�าห้วย	ทางกรม
ควบคุมมลพิษได้เข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้
แต่กลับถูกฟ้องร้อง	 	 เพราะฉะนั้นในเวลานี้
ทางกรมควบคมุมลพษิจงึรอค�าสัง่ศาลว่าจะ
ให้ด�าเนินการอย่างไรต่อ	ในขณะเดียวกนัจะ
ด�าเนินงานตามแผนโครงการที่วางไว้ต่อไป
 

 ปัญหาดินทรุดไม่ได้เกิดจากการขุดเจาะ ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้-ความเข้าใจ แท้ที่จริงมา
จากปัจจัยหลายอย่างของชาวกรุงเทพฯ 

	 สบืเนือ่งจากเหตกุารณ์ถนนทรุดตวับริเวณถนนพระราม	
4	ฝ่ังขาเข้า	ก่อนถงึทางกลบัรถใต้สะพานไทย-เบลเยยีม	เป็น
เหตุการณ์ท่ีท�าให้ชาวบ้านในระแวกนั้นต่างตกใจ	 เพราะมี
โอกาสน้อยครั้งที่จะพบในกรุงเทพฯ	แต่ในปัจจุบันพื้นดิน
ทรุดตัวเกิดจากสาเหตุปัจจัยหลายด้าน	 ทั้งการสร้างบ้าน-
คอนโดมิเนียม	 ส่ิงเหล่านี้อาจเป็นตัวแปรที่คอยกระตุ้นให้
พื้นดินทรุดตัวลงมาก็เป็นได้	เหตุผลทั้งหมดอาจไม่ได้ตกอยู่
ที่การขุดเจาะบ่อบาดาลเพียงอย่างเดียว
	 นายสิริวัฒน์	 	 ไทยกล้า	 นักวิชาการทรัพยากรธรณ ี
ช�านาญการ	ส�านักควบคุมกิจการน�้าบาดาล	กรมทรัพยากร
น�้าบาดาล	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
กล่าวว่า	 น�้าในชั้นใต้บาดาลของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล	อยู่ในเขตพื้นท่ีลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาตอนล่าง

ท�าให้มีปริมาณน�้ามหาศาล	 โดยการขุดเจาะน�้าบาดาล
ในกรุงเทพมหานครจะได้รับอนุญาตเฉพาะบริเวณที่มี 
น�า้ประปาเข้าไม่ถึงเท่าน้ันตามมตขิองคณะรฐัมนตร	ีนอกจาก
นี้กระบวนการขุดเจาะน�้าบาดาลยังต้องใช้มาตรฐานเพื่อ
พิจารณาและวิเคราะห์ถึงข้อดี	 ข้อเสีย	ผลกระทบและสาร
เจือปนให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรการการขุดเจาะก�าหนด	หลัง
จากนั้นจึงจะน�าไปใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท
เช่น	อตุสาหกรรมเหลก็กล้า	ฟอกย้อม	เครือ่งดืม่	ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมที่มีความจ�าเป็นต้องใช้น�้าบาดาลทั้งสิ้น	
	 “น�า้บาดาลเป็นทรพัยากรท่ีมกีารไหลมาทดแทนอยู่ตลอด
เวลา	 เพราะน�้าบาดาลเกิดจากน�้าบนดินหรือน�้าฝนที่ตกลง
มา	บางส่วนไหลลงทะเล	บางส่วนถูกความร้อนระเหยขึ้น
ข้างบน	และบางส่วนซมึลงข้างลา่ง	แต่จะมนี�้าบางส่วนทีอ่ยู่
ในชัน้ดนิทราย	ชัน้กรวดไหลซมึไปตามทางชัน้ใต้ดนิข้างล่าง	
ดงันัน้เวลาสบูขึน้มาใช้จะมสีตูรค�านวณอยูว่่า	สบูได้เท่าไหร่
ถงึจะพอเพยีงกบัน�า้ทีไ่หล	ถ้าสบูไม่มาก	สบูไมก่ีช่ัว่โมง	จะมี
การไหลของน�้าที่มาทดแทน	แต่ถ้าต่างคนต่างสูบแบบสมัย
ก่อน	น�า้ทีไ่หลมาทดแทนไม่ทนั	อาจเกดิปัญหาแผ่นดนิทรุด”	
นายสิริวัฒน์	กล่าว
	 ด้านนายประเสริฐ	หมู่มาก	นักธรณีวิทยา	ส�านักควบคุม
กจิการน�า้บาดาล	กรมทรพัยากรน�า้บาดาล	กล่าวว่า	ประเภท
ของดนิในพืน้ทีเ่ขตกรงุเทพมหานครทีเ่ป็นดนิเหลวในชัน้กรวด
ทรายจงึอาจส่งผลกระทบได้ต่อปัญหาผนืดนิทรดุ	แต่ปัจจบุนั
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากพื้นดิน

ทรุดตัวจากการขุดเจาะน�้าดาลมีน้อยลง	 โดยวิเคราะห์จาก
สถิตติัง้แต่ปีพ.ศ.2540	ทีม่กีารยกเลิกการใช้น�า้บาดาลในเขต
พืน้ทีช่มุชน	แต่ยงัให้ใช้ในเขตอตุสาหกรรม	โดยตัง้มาตรการ
ดูแลการขดุเจาะน�า้บาดาลเพือ่ใช้ส�าหรบัอตุสาหกรรมต่อวนั
และก�าหนดขนาดของบ่อที่ใช้ขุดเจาะด้วย
	 ส่วนนางสาวกรรณิการ์	 	 ทองเกลี้ยง	 ชาวบ้านที่เคย 
ประสบภยัจากเหตกุารณ์พืน้ดนิทรดุตวัย่านพระราม	4	กล่าว
ว่า	ผลกระทบจากพืน้ดนิทรดุตวัส่งผลให้บ้านเรอืน	ถนน	และ
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ	 ได้รับความเสียหาย	ประชาชนรู้สึกวิตก
กังวลเพราะกลัวจะเกิดเหตุการณ์พื้นดินทรุดตัวอีก	
	 อย่างไรก็ตามประชาชนควรท�าความเข้าใจกับสาเหตุ
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกใบนี้	ที่ประกอบด้วย
สิง่ปลกูสร้างทีค่อยทบัถมเพ่ิมน�า้หนกัให้กบัพ้ืนดนิ	ถงึกระนัน้
เหตกุารณ์พืน้ดนิทรดุตวัคงไม่ใช่เพยีงการขดุเจาะบ่อบาดาล
เพียงอย่างเดียว	แต่เป็นเพราะการก่อสร้าง

	 เกร็ดความรู้
 หลุมยุบ (Sinkhole) เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ตาม
ธรรมชาติมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-200 เมตร ความลึก
ตัง้แต่ 1-20 เมตร อาจเป็นหลมุกว้างเส้นผ่าศนูย์กลาง
หลายกโิลเมตร ชาวบ้านเรยีกว่า ปรากฏการณ์ธรณสีบู  
 ทั้งนี้ลักษณะหลุมยุบเกิดจากการทรุดตัวของพื้น
ดนิจนเป็นหลมุ สาเหตไุม่จ�าเป็นต้องเกดิจากธรรมชาติ
เท่านั้น แต่กิจกรรมของมนุษย์เราอาจจะเป็นตัวเร่งที่
ท�าให้เกิดหลุมยุบ

[ สิง่แวดล้อม ]

ภาพจากส�านักควบคุมกิจการน�้าบาดาล
กรมทรัพยากรน�้าบาดาล
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	 นายเอกพจน ์ 	 	 	 วงศ ์สวัสดิ์กุล 
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารโครงการ
ก่อสร้าง	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 เปิดเผยถึง	
โครงการสร้างอาคารใหม่ท้ัง	 6	อาคาร	จะ
จัดสรรพื้นที่บริเวณองค์สุริยเทพออกเป็น	2	
ส่วน	ในส่วนแรกเป็นโครงการด้านการเรียน
การสอน	ประกอบด้วยอาคาร	Student	Center,	
อาคารนนัทนาการ,	อาคารรังสติประยรูศกัดิ์	
2,	อาคารกวนอิม	Sala	และอาคารวทิยาลยั
ดนตรี	Music	Sala	และโครงการที่สองจะ
เป็นส่วนของอาคารหอพกันกัศกึษา	โครงการ
ทั้ง	6	อาคารดังกล่าวนี้เกิดจากแนวคิดของ			
ดร.	อาทติย์	อไุรรตัน์	อธิการบดมีหาวทิยาลัย
รงัสติ	เพือ่มุง่เน้นพฒันาระบบการศึกษาโดย
ใช้นวัตกรรม	 เพราะฉะนั้นอาคารที่จะสร้าง
ใหม่ต่อจากนีล้้วนเป็นนวตักรรมล�้าสมยั	รวม
ถงึวธิกีารเรยีนรูแ้ละสถานทีใ่นการศกึษา	ซ่ึง
นอกจากนี้	ทางมหาวิทยาลัยจะสามารถรับ
นักศึกษาเพิ่มขึ้นได้ถึง	35,000	คน	จากเดิม
มีจ�านวนนักศึกษาอยู่ที่	30,000	คน	ซึ่งคาด
ว่าโครงการดงักล่าวจะสามารถรบันกัศกึษา
และมีอุปกรณ์เรียนอย่างเพียงพอ
 ในส่วนการวางผังอาคารได้รับการ
ออกแบบจาก	ฝ่ายส�านกังานบรหิารโครงการ

ก่อสร้างมหาวิทยาลัยรังสิต	 โดยค�านึงถึง
ผลกระทบและการป้องกันน�้าท ่วมจาก
วิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลาย
ปี	พ.ศ.2554	ซึ่งบริเวณหมู่บ้านเมืองเอก									 
ทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัได้รบัผลกระทบอย่าง
มาก	จึงท�าให้รูปแบบอาคารทั้ง		6		อาคาร
ถูกออกแบบให้ยกพื้นสูง	เพื่อป้องกันความ 
เสียหายและกลบัมาใช้งานภายในเวลาเรว็ทีส่ดุ
	 เนื่องจากมีการก่อสร้างโครงการใหม่
เกดิขึน้จงึมข้ีอถกเถยีงถงึประเด็นการขึน้ค่า
หน่วยกติและค่าธรรมเนียมของนักศึกษาใน
อนาคต	หากโครงการดังกล่าวส�าเร็จ	ซึ่งใน
ส่วนนีน้ายเอกพจน์ตอบถึงประเดน็นีว่้า	ทาง
มหาวทิยาลัยยงัไม่มีนโยบายขึน้ค่าหน่วยกิต
หรือค่าธรรมเนียมของนักศึกษาแน่นอน	
	 	 	 นายเอกพจน์	 ยังกล่าวต่ออีกว่า	 
การประชาสัมพันธ์ถึงโครงการสร้างอาคาร
ใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิตนี้	คาดว่าจะ
สามารถสร้างความสนใจให้นกัเรยีนทีก่�าลงั
จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	หัน
มาพิจารณามหาวิทยาลัยเอกชนที่ก้าวล�า้
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีล�้าสมัยเป็น 
ตัวเลือกอันดับต้นๆ	
	 ส่วนด้านการวางแผนระยะเวลาในการ
ก่อสร้างอาคารอาจมกีารขยบัขยายเวลา	ซ่ึง
ทางฝ่ายบรหิารโครงการก่อสร้างเรยีงล�าดบั

ตามความจ�าเป็นของการรองรับนักศึกษา	
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอน
	 ด้านนางสาวธดิาศร	ี	รจุริะนนัท์	นกัศกึษา
ชั้นปีที่	 4	 คณะแพทย์แผนตะวันออก	 
กล่าวว่า	หากมีโครงการสร้าง	6	อาคารเกิด
ขึน้	นกัศกึษาจะมทีัง้อปุกรณ์ส�าหรบัการเรยีน
การสอนและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
มากขึ้น	 เนื่องจากหลักสูตรการเรียนของ
คณะแพทย์แผนตะวันออก	 มีการท�า
สมนุไพรทีต้่องใช้อปุกรณ์และส่วนผสมต่างๆ	 
บางครั้งก็ไม่เพียงพอต่อจ�านวนนักศึกษา	
ส่วนด้านค่าหน่วยกิตหากมีการปรับขึ้นจริง	
จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองและ
ปรับค่าหน่วยกิตเพิ่มจากนักศึกษาที่ก�าลัง
ศึกษาอยู่คงไม่เหมาะสมเพราะโครงการ 
ดังกล่าวคงส�าเร็จก่อนเรียนจบ   
 ในส่วนของนักเรยีนท่ีก�าลงัจะเข้าศกึษาใน
ระดับอุดมศึกษา	นายฉัตรมงคล		วิสุทธิเสน	
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาป่ีที่	6	โรงเรยีนสาธติ

แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวว่า	 ตนได้
ทราบข่าวจากอนิเตอร์เนต็ถงึโครงการสร้าง
อาคารใหม่อีก	6	อาคาร	ของมหาวิทยาลัย
รังสิต	ที่ต้องการปรับการเรียนการสอน	 ให้
เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
มีส่วนร่วมในห้องเรียน	ท�าให้ตนเกิดความ
สนใจอยากเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยที่ 
เพยีบพร้อมท้ังความสามารถของบคุลากรและ
เทคโนโลย	ีโดยส่วนตวัเช่ือว่าการประชาสมัพนัธ์
ถงึโครงการดงักล่าวจะสามารถดงึดดูความ
สนใจของนักเรียนได้อย่างแน่นอน
	 ด้านความเห็นจากผู ้ปกครองของ
นักศึกษาท่านหนึ่ง	 กล่าวถึงโครงการนี้ว่า	
หากมหาวิทยาลัยจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	
ที่รองรับความต้องการของนักศึกษาได้ก็
จะเกิดผลดีต่อนักศึกษา	 ซึ่งความก้าวหน้า
ของโครงการดังกล่าว	 ควรสนับสนุนให้
เกิดขึ้นโดยเร็ว	 ส่วนเรื่องปัญหาน�้าท่วมตน 
เชือ่ว่าฝ่ายบรหิารมมีาตรการป้องกนัน�า้ท่วมได้

ภาษาอ่อนไม่พร้อมรับอาเซียน
 นักวชิาการชี ้การศกึษาระบบอาเซยีนอาจส่งผลดด้ีานภาษาสากล แต่
หลายส่วนต้องปรับตัว ด้านนักศึกษาหวั่นผลกระทบจบไปไม่มีงานท�า 

	 สบืเนือ่งจากประเทศไทยมนีโยบายผลกั-
ดนัการศกึษาให้ก้าวขึน้สูร่ะบบอาเซยีน	โดย
ยกระดบัการศกึษาให้เป็นสากลมากยิง่ขึน้	
ในส่วนของรฐับาลจงึต้องร่วมมอืและสร้าง
มาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยด้วย
	 ดร.นนัทรตัน์	ตัง้วทิรูธรรม	อาจารย์ประจ�า
ภาควชิาคณะเศรฐศาสตร์	มหาวทิยาลัยรังสติ
กล่าวถึงระบบการศึกษาของประเทศไทย
ท่ีจะปรับตัวเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 หรือประชาคม
อาเซียนว่า	 การศึกษาที่จะยกระดับเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีนนัน้อาจส่งผลทีด่	ีแต่อาจ
เกิดผลด้านการแข่งขันมากขึ้น	 เนื่องจาก
ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียมกีารศกึษา
สัดส่วนของการจบปริญญาโทสูง	แต่กลับ
มีสดัส่วนผูเ้รียนจบปริญญาตรีสงูมากกว่า
	 “มาตรฐานวชิาพืน้ฐานของประเทศไทย
ยังไม่ชัดเจนเท่ากับสิงคโปร์หรือมาเลเซีย	
โดยมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศที่มี
กฎเกณฑ์และความรู้พื้นฐานที่เยาวชน
สามารถเรยีนรูไ้ด้โดยอย่างมปีระสทิธภิาพ”	
ดร.นันทรัตน์	กล่าว
	 ดร.นันทรัตน์	 กล่าวต่อว่า	 คุณภาพ

ด้านวชิาการของการศกึษาในประเทศไทย
นับว่าอยู่ในระดับต้นๆ	จากประเทศอื่นใน
ประชาคมอาเซียนด้วยกันเอง
	 ด้านนายเศรษฐพงษ์	 ศรีมุงคุณ 
นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยรังสิต	ได้กล่าวถึงความจ�าเป็น
ด้านภาษาเพื่อน�าไปประกอบอาชีพว่า	อีก
ภาษาทีส่�าคญัคอืภาษาญีปุ่น่	เพราะโรงงาน
ใหญ่ทีจ่ะเข้ามาตัง้ในไทยส่วนใหญ่เป็นญีปุ่น่	
จึงคิดว่าภาษาดังกล่าวส�าคัญ
	 ส่วนนางสาวฉตัรแก้ว	พ่วงพลู	นักศกึษา
มหาวทิยาลยัรงัสติ	คณะศลิปศาสตร์	ได้กล่าว
ถงึการศกึษาในประชาคมอาเซยีนว่า	ภาษา
อังกฤษมีอิทธิพลต่อการท�างานมาก	หาก
ประเทศไทยปรับสงัคมให้เข้าสูร่ะบบอาเซียน	
ฉะนัน้ควรฝึกษาองักฤษไว้เป็นพืน้ฐาน	อาจจะ
ท�าให้คนในสงัคมไทยใช้ภาษาองักฤษมากขึน้ 
	 ส่วน	นางสาวรุจริา	รัตนประพนัธ์	พนักงาน
บรษิทัแห่งหนึง่ในกรงุเทพฯ	กล่าวถงึระบบ
การท�างานทีจ่ะมปีระชาคมอาเซยีนเข้ามา
มีบทบาทในประเทศไทยว่า	 คงมีบริษัท 
ต่างประเทศเข้ามาลงทนุมากขึน้	ทัง้นีห้ลายๆ
อาชพีคงต้องพดูภาษาองักฤษให้ได้มากขึน้

  

	 จากกระแสค่ายเพลงที่ได้รับผลกระทบ

จากการจ�าหน่ายแผ่นซีดีเพลงไม่ได้มาเป็น

เวลาเน่ินนาน	ส่งผลให้ตลาดค่ายเพลงหลกัๆ	

ได้รบัผลกระทบ	ทัง้นีผู้ท้ีเ่กีย่วข้องในด้านนีไ้ด้

รับผลกระทบไปตามๆ	กัน	ไม่ว่าจะเป็น	ค่าย

เพลง	ทีมงาน	ผู้ประกอบการ	ผู้ผลิต	รวมไป

ถึงนักศึกษาจบใหม่	

	 นายสุระศักดิ์	 อุตสาห์	 อาจารย์ประจ�า

วิทยาลัยดนตรี	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้ให้

สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการจ�าหน่ายแผ่น

ซีดีว่า	 เดิมทีรายได้หลักของการท�าเพลงจะ

มาจากการจ�าหน่ายแผ่นซีดีเพลง	ปัจจุบัน

รายได้หลักจะไปเน้นที่การแสดงคอนเสิร์ต

และการเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาเสียเป็น 

ส่วนใหญ่	เนือ่งจากปัจจบัุนกระแสของแผ่นซดีี

นัน้ลดลง	เนือ่งด้วยสาเหตตุ่างๆ	เป็นปัจจยั

นาย	สุระศักดิ์	กล่าวต่ออีกว่า	ตนคิดว่า

เรือ่งดงักล่าวอาจมแีนวโน้มต่ออตัราการว่าง

งาน	ในส่วนของการผลิต	เพราะปัจจุบันคน

ท�าเพลงไม่ต้องพึง่พาค่ายเพลงหรอืการผลติ

แผ่นซดีแีล้ว		จงึส่งผลให้เกดิอตัราว่างงานใน

ส่วนของทีมงาน	

อย่างไรก็ตามนายธนกฤต	บุญยอด		

นักศึกษาเอกวิชาดนตรี	มหาวิทยาลัยชื่อดัง

แห่งหนึ่ง	 ได้แสดงความเห็นว่า	 ตนมีความ

กงัวลในสายงานเมือ่เรียนจบ	ซ่ึงตนอยากเป็น

โปรดวิเซอร์	แต่ปัจจบุนัคนเริม่หนัมาประกอบ

 ตลาดค่ายเพลงส่อแววขาลงคาดอาจเกิดแนวโน้มการว่างงาน ส่วน
โปรดิวเซอร์ชื่อดังชี้ รายได้คนวงการเพลงลดลง นศ.คณะดนตรีวิตกกังวล
ตกงาน

อาชพีนีม้ากขึน้	จงึคดิว่าน่าจะมผีลกระทบต่อ

นักศึกษาจบใหม่อย่างแน่นอน	

ทั้งนี้นายอคิร	 วงษ์เซ็ง	 นักร้องและ

โปรดิวเซอร์	 เจ้าของผลงานเพลงประกอบ

ละครและโฆษณาชื่อดังกล่าวว่า	 ยอด 

รายได้ของคนในวงการเพลงลดลงเกือบ	

100%	 	ปัจจุบันผลิตผลงานมียอดขายจาก

แผ่นซีดีเพลงค่อนข้างน้อย	เช่นเดียวกับการ

ดาวน์โหลดที่ได้เพียงหลักพันเท่านั้น	

อย่างไรก็ตามนายอคิร	 ได้กล่าวถึงเรื่อง

อตัราการว่างงานว่า	โอกาสทีอ่ตัราการว่างงาน

จะเพิม่ขึน้มีอย่างแน่นอน	เพราะมกีารแข่งขัน

ค่อนข้างสูง	และนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการ

ท�างานในสายอาชีพนี้ีมากขึ้น	ประกอบกับ

วงการเพลงที่ได้รับผลกระทบอยู่ในปัจจุบัน

จึงท�าให้เกิดการเลิกจ้างงานและว่างงานได้

 นายอคิร วงษ์เซ็ง นักร้อง โปรดิวเซอร์เและ
 นักแต่งเพลงประกอบละครและโฆษณา

ต่อจากหน้า 1สร้างตึกใหม่

ตลาดค่ายเพลงไทยซบเซา
กระทบอัตราว่างงานนักดนตรีหน้าใหม่

นศ.ม.รงัสติหวัน่ตกงาน

อาคารวิทยาลัยดนตรี Music Sala
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คอนโดฯหรกูทม. ผดุแผนรบัแผ่นดนิไหว สร้างความเช่ือม่ันให้ผูบ้รโิภค

พาณชิย์บกุโครงการเลกิใช้ของปลอมช่วยชาติ
ผูเ้ชีย่วชาญชี ้งานนีแ้บรนด์ไทยมสีทิธิแ์จ้งเกดิ

 อาจารย์ประจ�าสาขาการจัดการ
โลจิสติกส์เผย การผลักดันนโยบาย
โครงการรณรงค์เปลีย่นดเีอ็นเอของ
ประชาชน เลกิใช้สนิค้าปลอมได้จรงิ
เชือ่ประเทศไทยพฒันาขึน้อกีระดบั 
ด้านผู้ผลิตสินค้าในประเทศมีแรง
ใจผลิตสินค้า ส่วนผู้น�าเข้ารับส่ง 
ผลกระทบ หวงัแบรนด์ไทยมชีือ่เสียง

	 นายนพปฎร	 	 สุวรรณทรัพย์	 อาจารย์
ประจ�าคณะบริหารธุรกิจ	สาขาการจัดการ 
โลจสิตกิส์	ด้านการขนส่ง	มหาวทิยาลัยรงัสิต	 
เปิดเผยว่า	 จากที่กระทรวงพาณิชย์มีการ
ผลักดันโครงการรณรงค์เปลี่ยนดีเอ็นเอ
ของประชาชน	 เลิกซื้อ	 เลิกใช้สินค้าลอก
เลยีนแบบ	นโยบายดงักล่าวสามารถช่วยให้
ประเทศไทยพัฒนาขึ้นสู่อีกระดับหนึ่ง	และ
ยงัช่วยให้ผูผ้ลติสนิค้าเกดิแรงใจ	พฒันาให้
สนิค้ามมีลูค่าเพิม่มากขึน้	เนือ่งจากปัจจบุนั
มสีนิค้าแท้ทีถ่กูต้องตามลขิสทิธิอ์อกสูต่ลาด	
กลุ่มผู้ลอกเลียนแบบจะด�าเนินการละเมิด
ลิขสิทธิ์ท�าสินค้าปลอมขึ้น	 และยังมีราคา
ที่ถูกกว่าเป็นเท่าตัว
	 นายนพปฎร	กล่าวว่าหากนโยบายเกิด 
ผลส�าเร็จ	ประชาชนไทยในฐานะผู้ส่งออก
สินค้าจะไม่ได้รบัผลกระทบต่อธรุกจิ	เน่ืองจาก
กลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นลกูค้าต่างประเทศ	ไม่ได้
มีการปรับเปลี่ยนโครงการรณรงค์ดังกล่าว	
เพราะสินค้าเป็นแบรนด์ของประเทศไทย
ในฐานะผูส้่งออกยังได้รับผลประโยชน์เพิม่
มากขึ้นอีกด้วย
	 “ส�าหรบัผูน้�าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศ
และผู้ขายสินค้าในประเทศไทยจะได้รับ 
ผลกระทบต่อธรุกจิ	เนือ่งจากผูน้�าเข้าสินค้า
จากต่างประเทศเป็นสินค้าแบรนด์เนมจริง
และมลิีขสิทธิถ์กูต้องตามกฏหมาย	ท�าให้กลุม่ 
ลอกเลยีนแบบสนิค้าในตลาดของประเทศไทย
ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา	 ท�าให้สินค้า
มีราคาถูกลง	ประชาชนจึงนิยมซื้อสินค้า 
ลอกเลยีนแบบกนัมากขึน้”	นายนพปฎร	กล่าว
	 นายนพปฎร		กล่าวย�า้ว่าหากประชาชน
ไทยเลกิใช้สนิค้าลอกเลยีนแบบ	จะสามารถ
ช่วยพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างมาก	 

ผูผ้ลติสนิค้าจะมคีวามคาดหวงัต่อการขาย
สินค้ามากขึน้	เพราะเมือ่ผลิตแล้วผู้ซือ้จะมี 
ความม่ันใจในตัวสนิค้าและอาจเกิดแบรนด์
ใหม่ๆ	มีชื่อเสียงของประเทศไทย
	 ด้านผู้ประกอบการค้าขายสินค้าแท	้ 
กล่าวว่า	ในช่วงครึ่งปีแรกของปีพ.ศ.2555	
ประชาชนนยิมซ้ือสินค้าแท้ร้อยละ	30	เนือ่งจาก
สนิค้าแท้มรีาคาสงูต่างกบัสนิค้าลอกเลยีน
แบบ	ซึง่สินค้าส่วนใหญ่ส่ังมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา	ซึง่มผีลก�าไรต่อเดอืนประมาณ	
20,000	บาท	ส่วนทีม่สีนิค้าลอกเลยีนแบบ
ออกสู่ท้องตลาดมากยิ่งขึ้น	ตนไม่ได้รับผล 
กระทบต่อธุรกิจมากนัก	แต่หากกระทรวง
พาณชิย์สามารถผลกัดนัให้นโยบายโครงการ
รณรงค์เปล่ียนดีเอ็นเอของประชาชนเกิด 
ผลส�าเร็จ	 ตนเชื่อว่าจะเกิดผลดีต่อธุรกิจ
สินค้าแท้อย่างแน่นอน
	 ด้านผู ้ประกอบการค้าขายสินค้า 
ลอกเลยีนแบบ	กล่าวว่า	ในช่วงครึง่ปีแรกของ
ปี	พ.ศ.2555	ประชาชนนยิมซือ้สนิค้าปลอม
ร้อยละ	70	เนื่องจากสินค้ามีราคาถูกและ
คล้ายสินค้าแท้เป็นอย่างมาก	ประชาชนจึง
นยิมซือ้สินค้าลอกเลียนแบบมากขึน้	สินค้า
ปลอมส่วนมากสั่งมาจากประเทศจีน	ซึ่ง 
ผลก�าไรต่อเดือนประมาณ	40,000	บาท	
ส่วนนโยบายการผลักดันให้ประชาชน
ใช้สินค้าแท้นั้น	 ตนคาดว่าจะได้รับผล 
กระทบในส่วนนี้เป็นอย่างมาก	 เนื่องจาก
กลัวถูกด�าเนินคดีทางกฏหมาย

สินค้าลอกเลียนแบบ

 คอนโดฯหรู ผุดมาตรการรองรับแผ่นดินไหวตามพ.ร.บ.อาคารชุด 
2551 ด้านวิศวกรเผย ราคาวัสดุสร้างพุ่ง ยัน ไม่กระทบต่อภาคประชาชน   
ส่วนผู้ประกอบการเก็งก�าไร  คาดช่วงหลังน�้าท่วมผู้บริโภคหันมาอยู่ 
คอนโดฯมากขึ้น ด้านผู้บริโภคย�้า ไม่หวั่นแผ่นดินไหวเพราะเชื่อมั่นใน
มาตรการของผู้ประกอบการ
	 จากกรณนี�า้ท่วมเมือ่ปี	พ.ศ.	2554	ทีผ่่านมาท�าให้ประชาชนน้ันหันมาซ้ือคอนโดมเินียมอยู่
อาศัยกนัมากขึน้	แต่ล่าสดุนัน้ได้เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตคิอื	แผ่นดนิไหว	ท�าให้ผู้ประกอบการ
คอนโดมิเนยีมหรหูลายแห่งต้องเรยีกความเชือ่มัน่ให้กบักจิการของตน	โดยสร้างคอนโดมเินยีม
ให้รบัมอืกบัแผ่นดนิไหวประกอบกบัท�าตามกฎหมายพระราชบัญญตักิารก่อสร้างอาคารชดุ 
ปีพ.ศ.	 2551	 ท�าให้ช่วงไตรมาสแรกถึงไตรมาสที่	 2	 ของปีพ.ศ.	 2555	 ยอดขาย 
คอนโดมิเนียมเติบโตขึ้นเรื่อยๆ	
 นางสาวปภาวรินทร์	บุปผาวรนนท์		วิศวกร	บริษัท	Power	Fasteners	(Thailand)และ
ผู้คุมไซต์งานคอนโดมิเนียมหรูหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร	 	 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า	 ในเรื่อง
การสร้างคอนโดมิเนียม	ทางเจ้าของโครงการหรือผู้ประกอบการต้องปรึกษากับผู้ออกแบบ			
ส่วนใหญ่คอนโดมิเนียมหรูจะน�าเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศทั้งประเทศเยอรมันและ
สหรัฐอเมริกา	ซ่ึงจะมกีารเพิม่ต้นทนุการผลติขึน้จากเดมิประมาณ	10-20	%	เพ่ือให้รากฐาน
แข็งแรงขึ้น	โดยวัสดุทุกชนิดที่ใช้ต้องผ่านการทดสอบทุกตัวเพื่อให้ได้มาตรฐาน
		 นางสาวปภาวรินทร์	 ยังกล่าวถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่จะซื้อคอนโดมิเนียม
ว่า	ตั้งแต่	ปีพ.ศ.	 2550	ถึง	พ.ศ.2555	 ท่ีมีพ.ร.บ.ควบคุมอาคารสูง	ตนคิดว่าประชาชน 
ส่วนใหญ่ให้ความเชื่อมั่น	 โดยยอดลูกค้าหันมาสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมมากขึ้น	 70%	 โดย
เฉพาะปลายปี	พ.ศ.	 2554	จนถึงช่วงไตรมาสที่	 2	 ของปี	พ.ศ.	 2555	จะเติบโตมากที่สุด	
แม้ว่าราคาของคอนโดมิเนียมจะสูงขึ้นแต่เมื่อเทียบกับความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยและความ
สะดวกสบาย	ประชาชนส่วนใหญ่จึงคิดว่าคุ้มค่าและประกอบกับช่วงปีที่ผ่านมาเกิด 
ภัยพิบัติน�้าท่วมด้วย	ประชาชนจึงตัดสินใจเลือกอยู่คอนโดมิเนียมมากขึ้น
	 ด้านนางสาวพมิลพรรณ		พรหมเกศ		ผูพ้กัอาศยัในคอนโดมเินยีมหร	ูกล่าวว่า		ตนชอบอยู่ 
คอนโดมิเนียมมากกว่าบ้าน	 เพราะว่าปีที่แล้วบ้านที่ตนเคยอาศัยนั้นได้รับความเสียหาย
จากภัยน�้าท่วมจึงจ�าเป็นต้องมองหาที่อยู่ใหม่	ซึ่งตนเลือกคอนโดมิเนียมหรูราคาห้องละ 
3	ล้านบาทเพราะตนเชื่อมั่นในคอนโดมิเนียมราคาสูงว่ามีความปลอดภัยมาก	และตนนั้น
ไม่วติกกงัวลเรือ่งแผ่นดนิไหวเพราะก่อนซือ้คอนโดมเินยีมตนได้สอบถามเร่ืองดังกล่าวแล้ว	

ซึ่งทางคอนโดมิเนียมก็มีมาตรการควบคุมตามที่กฎหมายก�าหนดป้องกันได้	5	ริกเตอร์	แต่
หากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาจริงๆ	ตนเชื่อมั่นในมาตรการของผู้ประกอบการ
	 ด้านนายวทัญญู	 	 คัมภีรปกรณ์	 	 ผู้ซ้ือขายคอนโดมิเนียมไว้เก็งก�าไรกล่าวว่า	 ตนได้ 
ซื้อขายคอนโดมิเนียมมานาน	ส่วนใหญ่จะซื้อแถวโซนแนวรถไฟฟ้า	อาทิเช่น	สาทร	ถึงแม้
เป็นคอนโดมิเนียมหรู	 แต่สามารถเพิ่มราคาขึ้นได้เพราะเนื่องจากคอนโดมิเนียมหรูส่วน
ใหญ่นั้นจะมีท�าเลที่ดีและมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง	 จึงเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
ที่จะซื้อคอนโดมิเนียมมากขึ้น	
	 ทั้งนี้นายวทัญญู	 กล่าวทิ้งท้ายถึงเรื่องต้นทุนการลงทุนซื้อขายคอนโดมิเนียมว่า	ทาง
ด้านต้นทุนการซื้อขายนั้นไม่มีผลกระทบโดยตรง	ส่วนใหญ่จะกระทบกับเรื่องค่าแรงและ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ขึ้นราคามากกว่า	จึงท�าให้ต้นทุนที่ลงทุนซื้อมาเก็งก�าไรนั้นไม่เพิ่มมากนัก	
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นักวิชาการชี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์พาชาติก้าวหน้า ปชช.หวั่นระเบิด
       รฐับาลเรง่ทบทวนการสร้างโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ในไทย หลงัถกูพบันโยบายกว่า 10 ปี ด้านนกัวชิาการแนะโรงไฟฟ้าฯเปน็ทางเลอืกใหม่ให้ประเทศ 
ส่วนประชาชนหวั่นเกิดผลกระทบวอนให้ภาครัฐล้มเลิก

	 	 	 	 	 	 	 สืบเน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้า 
นวิเคลยีร์มกีารรเิริม่ตัง้แต่สมัยรัฐบาลเผดจ็การ
ทหาร	 ในปี	พ.ศ.2475	จนมาถึงยุคของ 
จอมพลถนอม	กติตขิจร	อดตีนายกรฐัมนตรี	
กระทัง่ถงึยคุหลงัคณะรฐัมนตรคีวามมัน่คงฯ
โดย	พล.อ.สรุยทุธ์	จลุานนท์	เป็นนายกรฐัมนตรี	
และเมือ่ปี	พ.ศ.2550	มกีารหยบิยกโครงร่าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง 
ซึ่ ง โ ค ร งส ร ้ า งพื้ น ฐ านกา รผ ลิต โ ร ง
ไฟฟ ้ าพลั ง ง านนิ ว เคลี ย ร ์ 	แบ ่ ง ออก
เป ็ น 		4 		ร ะยะ 	ได ้ แก ่ 	ร ะยะ ท่ี 	1 			ป ี	 
พ.ศ.2551-2553	เตรยีมเริม่โครงการ	ระยะ
ท่ี	2	ปี	พ.ศ.2554-2557	เตรยีมการก่อสร้าง	
ระยะที่	 3	ปี	พ.ศ.2557-2563	ด�าเนินการ
ก่อสร้าง	และระยะที่	4	ปี	พ.ศ.2563	เดิน
เคร่ืองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	 ถึงแม้โครงการ
ดังกล่าวจะด�าเนินการกว่า	10	ปีแล้วด้วย
เหตนุโยบายการสรา้งโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ 
ยงัไม่ผ่านประชามตโิครงการจึงยงัไม่เสรจ็สิน้
	 ผศ.ดร.เสนีย์	 ค�าสุข	 อาจารย์ประจ�า 
ภาควิชาการเมืองการปกครอง	คณะรฐัศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	กล่าว
ว่า	 ผลประโยชน์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ภายใต้กฎหมายแบ่งเป็น	 2	ส่วน	คือส่วน
รัฐวิสาหกิจ	 และในส่วนของภาคเอกชน	 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุม่อตุสาหกรรม	ส�าหรบั
ประเดน็การถกเถยีงทีม่มีานาน	คอืการเลอืก
พลังงานเข้าประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นน�า้มนัหรอื
พลังงานนิวเคลียร์	และพลังงานไฟฟ้า	แต่
พลังงานนิวเคลียร์เป็นอีกทางเลือกใหม่จึง
เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
	 ผศ.ดร.เสนีย์	 กล่าวว่า	การชั่งน�้าหนัก
ประโยชน์และโทษของโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์จะ
ต้องพิจารณาว่าประเทศไทยมีความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์อย่างไร	หรือความเชี่ยวชาญ

เรื่องยูเรเนียมหรือไม่	และอีกสิ่งที่เป็นปัจจัย
ส�าคัญคือ	การเมืองที่ยังขาดประสิทธิภาพ	 
ผลประโยชน์ตกอยู่แค่คนกลุม่เดยีว	นอกจาก
นี้คนไทยยังขาดวินัย	ขาดระเบียบด้านการ
ใช้ชีวิตในสังคม	อีกทั้งสาเหตุที่โครงการ 
ไม่ต่อเนื่องเป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา	และการเมือง
ในประเทศไทยไม่หยุดนิ่ง
				 ผศ .ดร . เสนีย ์ 	 กล ่ าวต ่ ออีกว ่ า 
ผลประโยชน์ท่ีได้จากการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์	 มีหน่วยงานบางแห่งได้รับ 
ผลประโยชน์จากเรือ่งนี	้	ซึง่อ�านาจรฐับาลยคุ
ประชาธิปไตยจะตรวจสอบหาการคอรัปชั่น	
นอกจากนี้	 การสร้างโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดชลบุรี	 	 	 ผลประโยชน์ที่ได้รับตกอยู่
ภายใต้หน่วยงานของรัฐบางแห่ง	 เนื่องจาก
พื้นที่ของโรงไฟฟ้าในจังหวัดชลบุรีเป็นของ
ภาคเอกชนโดยมหีน่วยงานรฐัเข้ามาเกีย่วข้อง
			“ในอนาคตถ้าประเทศไทยสร้างโรงไฟฟ้า
นวิเคลยีร์	สงัคมการเกษตรจะมกีารเปลีย่นแปลง	
แต่อาจไม่เท่าประเทศญี่ปุ่น	เพราะญี่ปุ่นไม่
สามารถเป็นประเทศเกษตรได้	 เน่ืองจาก
พ้ืนที่	 2	 ใน	 3	ประกอบไปด้วยภูเขา	 ส่วน
ถ้าประเทศไทยมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปัญหา 
ที่ ตามมาคือ 	 สั งคมการ เกษตรจะ 
เลือนหายไป	แหล่งการผลิตที่เป็นอู ่ข ้าว
อู ่น�้าเลี้ยงคนทั้งประเทศ	 อี ก ทั้ ง ก า ร
ส ่ ง อ อ ก ไ ปยั ง ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ จ ะ เ กิ ด 
ผลกระทบ”	ผศ.ดร.เสนีย์	กล่าว		
	 		ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์	สุขเขียว	หัวหน้าภาค
วิชาเคมี	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัรงัสติ 
เปิดเผย	ถงึการสร้างโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ว่า	การ
ท่ีประเทศไทยสร้างโรงงานไฟฟ้านวิเคลยีร์เป็น 
กระบวนการสร้างกระแสไฟฟ้าทีใ่ช้พลงังาน
ความร้อนจากปฏกิริยิาแตกตวัทางนวิเคลยีร์	

(nuclear	fission	reaction)	ท�าให้น�้ากลาย
เป็นไอน�้าที่มีแรงดันสูง	 ส่งต่อไปยังกังหัน
ไอน�้า	 ซึ่งต่อกับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส่งไป
ยังผู้บริโภค	 โรงไฟฟ้านิวเคลียร ์มีหลัก
การผลิตไฟฟ้าคล้ายกับโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อน	 ซึ่งพลังงานความร้อนเกิดจาก 
เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ	อันได้แก่ถ่านหิน	ก๊าซ
ธรรมชาติ	 และพลังงานนิวเคลียร์	 โดย	 
ความ ร ้ อ นขอ ง โ ร ง ไฟฟ ้ า นิ ว เ คลี ย ร ์
เ กิ ด จ า ก ป ฏิ กิ ริ ย า ก า ร แ ต ก ตั ว ข อ ง
ยู เรเนียม	 ซึ่ งยูเรเนียมคือ	 ธาตุที่มีค ่า
มาก	 เกิดข้ึนตามธรรมชาติและเป็นโลหะ 
ที่มีน�้าหนักมากที่สุด	
	 	 	 	 	 	 ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์	 กล่าวต่อว่า	 
โรงงานไฟฟ้านวิเคลยีร์ไม่ใช่สิง่จ�าเป็นส�าหรบั
ประเทศไทย	แต่เป็นอกีทางเลอืกหน่ึงส�าหรบั
ด้านพลังงาน	 ถ้าในอนาคตอาจจ�าเป็น
ต้องเพ่ิมการใช้พลังงานส�าหรับทางด้าน
อุตสาหกรรม	การแพทย์	 ต่อเรื่องความน่า
จะเป็นเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ต่างขึ้น
อยู่กับความต้องการของประชาชน	เรื่องการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม	ด้านเทคโนโลยี	ซึง่
ล้วนแต่เห็นความส�าคัญของพลังงานเป็น 
อย่างย่ิง	แต่ส�าหรับประชาชนด้านเกษตรกรรม
อาจจะไม่เหน็ความจ�าเป็นทีต้่องใช้พลงังาน
นิวเคลียร์เหล่านี้	
	 	 	 	 	 	 	 ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์	 กล่าวเพิ่มเติมว่า 
	ส่วนปัญหาของการก�าจดักากกมัมนัตรงัสหีลงั
เตาปฏกิรณ์	ต้องจดัการอย่างระมัดระวงัเพือ่
ป้องกนัรงัส	ีโดยกากกมัมนัตรงัสจีะถกูเกบ็ไว้
ในโรงไฟฟ้านาน	40	ปี	เพือ่ระบายความร้อน
และลดความรุนแรงของรังสีก่อนน�ามาจดั
เก็บภายนอก	ซึ่งจะน�าไปผ่านกระบวนการ
แปรสภาพเพื่อน�ากลับมาใช้อีกครั้ง
						ดร.พิษณ	ุมนสัปิต	ิภาควิชาวิศวกรรมอตุสาห- 

การ	วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั
รังสติ	กล่าวว่า	การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์
โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาสร้างประมาณ	5-10	ปี	
เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้มี
มานานแล้ว	ซึง่ยงัไม่เสรจ็สิน้	โดยโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์จะให้พลังงานที่สะอาดกว่า	ไม่มี
มลพษิทางอากาศ	ถ้าเทยีบกบัถ่านหนิซึง่มี
ควนัมาก	อกีทัง้โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์จะให้ความ
ร้อนสงู	เพราะฉะนัน้กากกมัมนัตรงัสทีีไ่ด้จาก
การเผาไหม้	จงึจ�าเป็นต้องสร้างคอนกรตีทีม่ี
ความหนาเป็นเมตร	เพือ่ฝังดนิป้องกนัความ
ปลอดภัย”	ดร.พิษณุ	กล่าวทิ้งท้าย
	 ทางด้าน	นางศศธิร	โกสะรทุธะ	ชาวบ้าน	
จ.ระยอง	กล่าวว่า	ชาวบ้านแถบชายฝ่ังทะเล
ตะวันออก	มีความวิตกกังวลต่อผลกระทบ 
ท่ีจะเกิดขึน้จากการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์	
เพราะจะท�าให้เกดิปัญหาสิง่แวดล้อมรวม
ถงึพชืสวน		นอกจากนีช้าวบ้านยงัไม่เชือ่มัน่
ในตัวนักวิชาการของประเทศไทยอีกด้วย
						“ถ้าสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	ชีวิตความ
เป็นอยูข่องชาวบ้านจะเกดิความเปลีย่นแปลง		
เพราะส่งผลกระทบต่อพชืไร่”	นางศศธิร	กล่าว	
	 การทบทวนโครงการโรงไฟฟ ้า -
นิวเคลียร์ในไทย	สะท้อนชดัเจนให้เหน็ว่า	การ
วางแผนและการจดัหานกัวชิาการไม่ได้เป็น 
ปัญหาที่ท�าให้โครงการล้มเลิกแต่อย่าง
ใด	 เพียงแต่การบริหารงานของรัฐบาลม ี
นโยบายทีแ่ตกต่างกนั	ท�าให้การด�าเนนิงาน 
เป็นไปอย่างล่าช้า	 และเนื่องจากความ
ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมากใน
แต่ละวัน	อาจเป็นเหตุท�าให้โรงงานไฟฟ้า-
นิวเคลียร์อยู่ในฐานะอันน่านิยม	ทั้งนี้ด้วย
ความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจ
คง	 เป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้ประเทศไทย
ก้าวไปข้างหน้า		

  ภาพจาก: www.myfreezer.wordpress.com



หน้า    หนังสือพิมพ์รังสิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 64  ประจ�าวันที่   30 สิงหาคม - 5 กันยายน 255516 [ เศรษฐกิจ ]

กระแสสมาร์ทโฟนแรง ผู้เชี่ยวชาญไอทีชี้ไม่กระทบผู้ขายมือถือ เชื่อปรับตัวทัน
 ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเผย ความต้องการต่อสมาร์ทโฟนกับมือถือทั่วไป มีอัตราผู้ใช้ใกล้เคียงกัน  
แจงไอโฟน 5 เปิดตัวใหม่ยอดผู้ใช้มีแนวโน้วเพิ่มสูง มั่นใจกลุ่มผู้ขายโทรศัพท์มือถือไม่ได้รับผลกระทบ เชื่อปรับตัวทันต่อยุคเทคโนโลยี

	 ดร.กฤษฎา	ศรีแผ้ว	อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	กล่าวว่า	ความนิยม
ของสมาร์ทโฟนกบัโทรศพัท์มอืถอืทัว่ไปยงัคงได้รบัความนยิมเทยีบเท่ากนั	เพราะจ�านวน
ฐานลูกค้ามีการขยายกว้างมากขึ้นทุกปี					ซึ่งฐานลูกค้าที่สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ	ก็ยัง
คงต้องการใช้โทรศพัท์มอืถือควบคูไ่ปกับการท�างาน	ทัง้นีเ้นือ่งจากเทคโนโลยอีนิเตอร์เนต็
มีการเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ง่ายขึ้น	สามารถใช้งานเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์พกพา	ท�าให้
กระแสความนิยมของสมาร์ทโฟนเพิ่มจ�านวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	แต่เชื่อว่าสมาร์ทโฟน
กับโทรศัพท์มือถือยังมีจ�านวนผู้ใช้ในสัดส่วนที่เท่ากัน	ส่วนในด้านความต้องการนั้นผู้ใช้
ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป	ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าที่จะน�ามาใช้ประโยชน์อย่างไร

	 อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กล่าวเพิ่มเติมถึงผลกระทบต่อผู้ขาย
โทรศัพท์มือถือทั่วไปว่า	 ผู้ขายจะมีการปรับตัวได้รวดเร็ว	 เพื่อให้ทันต่อตลาดที่ม ี
การพัฒนาขึ้นอยู่เสมอ	 ซ่ึงปัจจุบันน้ีจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ขายโทรศัพท์มือถือทั่วไปจะน�า
สินค้าทั้งสองประเภทมารองรับผู้ใช้ทั้ง	2	กลุ่ม	มีให้เลือกสรรตามความต้องการของผู้ใช้	
คาดการณ์ว่าน่าจะไม่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้

	 ด้านนางสาวอริสรา	 	 ไชยมงคล	ผู้จัดการศูนย์บริการดีแทค	 เซ็นเตอร์	 เปิดเผยถึง
กระแสความนิยมของกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนกับโทรศัพท์มือถือทั่วไป	ซึ่งภายในปีนี้กลุ่ม
ที่เพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็วคือ	 โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน	ส่วนโทรศัพท์มือถือ
ท่ัวไปยังมีระดับคงท่ี	 เน่ืองจากทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 เทคโนโลยี
และอนิเตอร์เนต็เข้ามามบีทบาทในชวีติประจ�าวนัมากขึน้	ถ้าวดัจากสถติกิารเตบิโตของ
ศูนย์บริการดีแทค	เซ็นเตอร์	เกี่ยวกับยอดผู้ใช้สมาร์ทโฟนเติบโตมากถึง	70%	ส่วนกลุ่ม 
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วไปเติบโตเพียง	30%	เท่านั้น	อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปีพ.ศ.	2555	คาดว่ากลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน
	 ผู้จัดการศูนย์บริการดีแทค	 เซ็นเตอร์	 กล่าวว่า	 ด้านผลกระทบในตลาดโทรศัพท์
ทั่วไปต่อกระแสความนิยมของสมาร์ทโฟนนั้น	ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด	เนื่องจาก 
ศูนย์บริการดีแทค	เซ็นเตอร์	มีการบริการขายทั้ง	2	ประเภท	ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีกลุ่ม
ลูกค้าท่ีตดิตามเทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ต	และกลุม่ทีใ่ช้โทรศพัท์ไว้ส�าหรบัตดิต่อสือ่สารเพยีง
อย่างเดียว	หากเปรียบเทียบสถิติในกลุ่มผู้ใช้ทั้ง	2	ประเภทนี้	สัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนมี
ความนิยมมากกว่าโทรศัพท์มือถือทั่วไป
	 ด้านพนักงานศูนย์	 ไอสตูดิโอกล่าวว่า	 อัตราความนิยมของสมาร์ทโฟนภายในปีน้ี
มีการใช้งานเพิ่มข้ึน	 รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การเปิดตัวใหม่ของไอโฟน	 5	 ในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปีพ.ศ.	 2555	คาดการณ์ว่า	 จะมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นอย่าง
แน่นอน	 เพราะในยุคที่อินเตอร์เน็ตก�าลังได้รับความนิยม	ผู้ใช้ก็ย่อมมีความต้องการ
ให้มือถือมีโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้มากกว่าการติดต่อสื่อสารทั่วไป	 จึงต้อง
ยอมรับว่าสมาร์ทโฟนสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าให้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	 เพราะการ 
ออกแบบระบบปฎิบัติการต่างๆของสมาร์ทโฟนสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
	 ส่วนร้านบริการขายมือถือท่ัวไปกล่าวว่า	 จากกระแสความนิยมของสมาร์ทโฟน 
ไมไ่ด้รบัผลกระทบต่อธรุกจิ	เนือ่งจากกลุม่ลกูค้าทัง้สองประเภทมจี�านวนเท่าๆกนั	แต่จะ
แตกต่างกันในเรือ่งของความต้องการหรอืวธิกีารใช้งานของโทรศพัท์มอืถอื	ซึง่ทางร้านก็
มีการปรบัตวัโดยน�าสนิค้าทั้งสองประเภท	เพือ่รองรบัความต้องการของลกูค้าทัง้	2	กลุม่	
แต่เชื่อว่าผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วไปไม่ลดน้อยลงอย่างแน่นอน

ยอดขนส่งปณ.ไทย-เอกชนพุ่ง ธุรกิจออนไลน์ช่วยหนุน
 ธุรกิจออนไลน์บูม! ช่วยให้งานบริการของปณ.ไทยและเอกชนเติบโตขึ้นกว่า 50% ด้านผู้ประกอบการออนไลน์เผย ปี 2555 การส่งของจากการค้าขาย
บนออนไลน์ฟุ้งส่งของวันละจ�านวนมาก ‘ชี’้ ไม่กระทบต่อผู้ประกอบการหน้าร้าน  ด้านผู้บริโภคปลื้ม ค่าบริการไปรษณีย์คุ้มค่าได้รับสินค้ารวดเร็ว

  กล่องพัสดุพร้อมส่งภายในประเทศ
  ของกิจการไปรษณีย์ไทย

	 จากกรณคีวามเตบิโตของธรุกจิออนไลน์	
ที่ค่อนข้าง	รวดเร็ว	และขยายวงกว้างไปทั่ว
โลก	ส่งผลให้ยอดรายได้และยอดการขนส่ง
ของไปรษณีย์ไทยและเอกชนเติบโตขึ้น	
	 นายปรชีา	อ่อนสมจติร	เจ้าหน้าทีไ่ปรษณย์ี
ไทย	เปิดเผยถึงสถิติการขนส่งของไปรษณีย์
ไทยในปีพ.ศ.	2555	ว่า	ปัจจุบนัการค้าขายทาง
อนิเตอร์เน็ตค่อนข้างเป็นทีน่ยิมมาก	เพราะเป็น
ช่องทางทีส่ะดวกและประหยัดเวลาจงึท�าให้
การขนส่งทางไปรษณย์ีต้องท�างานให้รวดเรว็	
เพราะลกูค้าส่วนใหญ่ท่ีส่ังของทางอนิเตอร์เนต็
มคีวามต้องการได้รบัของทีร่วดเรว็	โดยลกูค้า
จะสัง่ของตัง้แต่ขนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่	
ซึ่งการจัดส่งภายในประเทศนั้น	ประเภท	
EMS	(Express	Mail	Service)	หรือไปรษณย์ี 
ด่วนพิเศษจะได้รับความนิยมสูงสุด
	 “การจัดส่งแบบ	EMS	ภายในประเทศ
จะเป็นที่นิยมสูงสุดในหมู่ลูกค้า	 เพราะจะ
มีเลขแทรคกิ้งสามารถน�าไปตรวจสอบกับ
ทางเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย	 ได้ว่าของที่
ลูกค้าสั่งนั้นน�าจ่ายหรือมาถึงที่หมายแล้ว
หรือไม่	แต่การขนส่งนั้นจะมีระยะเวลาและ
ค่าขนส่งทีแ่ตกต่างกันตามน�้าหนกัของสนิค้า	
ซึ่งถ้าเป็นพัสดุธรรมดาและลงทะเบียนจะ
ใช้เวลาช้ากว่าการจัดส่งแบบ	EMS	แต่ค่า 

จัดส่งจะถูกกว่าโดยน�้าหนักที่บรรจุนั้นต้อง
มีน�้าหนักไม่มากกว่า	 2	กิโลกรัม	ส่วนใหญ่
ลูกค้าทั่วไปจึงนยิมส่งสินค้าแบบ	EMS	มาก
ที่สุด”	นายปรีชากล่าว
	 ด้านนายบดนิทร์ภพ	บญุศร	ีหวัหน้าแผนก
รบัฝากไปรษณีย์ไทย	ปณ.7	กล่าวว่า	ปัจจุบนั
ทีท่�าการไปรษณย์ีไทยมกีว่า	1,194	แห่ง	โดย
ไปรษณีย์ไทยจะแบ่งงานด้านบรกิารไว้ท้ังหมด	
4	บริการ	ได้แก่	บริการด้านค้าปลีก,	บริการ
ด้านการสื่อสาร,	บริการด้านการเงิน	และ
บริการด้านการขนส่ง	ซึ่งในปัจจุบันการรวม
จัดส่งแบบ	EMS	(Express	Mail	Service)	
หรอืไปรษณย์ีด่วนพเิศษ	จะอยูใ่นบรกิารด้าน
การขนส่ง	ต่างจากการจดัส่งแบบลงทะเบยีน
ทีย่งัอยูใ่นบรกิารด้านการสือ่สารอยู	่เนือ่งด้วย
การจัดส่งแบบลงทะเบียนภายในประเทศ
จ�ากัดน�้าหนักไม่เกิน	2	กิโลกรัม	จึงถูกรวม
อยูใ่นกลุม่ด้านการสือ่สาร	ซึง่เดิมทกีารจดัส่ง
แบบ	EMS	จะถูกรวมในด้านการสื่อสารเช่น
กัน	แต่ปัจจุบันการจัดส่งแบบ	EMS	เปลี่ยน
ไปมขีนาดใหญ่ขึน้และเป็นทีน่ยิมมากขึน้จงึ
ต้องถกูเปลีย่นมาอยู่ในบริการด้านการขนส่ง	
	 หัวหน้าแผนกรับฝากไปรษณีย์ไทย	ยัง
กล่าวต่ออีกว่า	ปัจจุบันไปรษณีย์ไทยแต่ละ
แห่งมีลูกค้าหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 

ยกตัวอย่างไปรษณีย์สาขารังสิตจะมีลูกค้า
หน้าใหม่เพิม่ขึน้	เดมิทค่ีาเฉลีย่การจดัส่งสนิค้า
ของลกูค้าทัง้หมดอยูท่ีป่ระมาณ	1,000-2,000	
ชิน้/เดอืน	ส่วนตอนนีย้อดเพิม่ถงึ	6,000-7,000	
ช้ิน/เดอืน	ทัง้นีก้ารเตบิโตของรายได้จากลกูค้า
หน้าใหม่ประมาณร้อยละ	15	นบัว่าเตบิโตขึน้
	 ส่วนนายอทิธ	ิปฏภิาณกว	ีกรรมการฝ่าย
ขายเฟรนไชน์ไปรษณีย์เอกชน	บริษัทท็อป
โพสต์	จ�ากัด	 ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับธุรกิจ
ไปรษณีย์เอกชนของตนว่า	ปัจจุบันธุรกิจ
ออนไลน์ได้เตบิโตมากขึน้ส่งผลให้ไปรษณย์ี
เอกชนนั้นเติบโตขึ้นด้วยเพราะกลุ่มลูกค้า
ของตนมั่นใจที่จะลงทุนมากขึ้น	ท�าให้ธุรกิจ
ไปรษณย์ีเอกชนนัน้ขยายเฟรนไชน์กว่า	228	
สาขาทัว่ประเทศ	ปัจจบุนัจงึมสีาขาเฟรนไชน์
เตบิโตขึน้กว่า	50%	ซึง่ต่างจากช่วงทีผ่่านมา
ที่ธุรกิจไปรษณีย์เอกชนเติบโตไปอย่างช้าๆ		
ท้ังน้ีรายได้ของเฟรนไชน์แต่ละสาขาจะอยู่
ที่	 50,000-60,000	บาท	 	 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนๆ	เท่าตัว
	 อย่างไรก็ตามด้านนางสาวชานิภา	 
ตัง้ธนภริมย์	เจ้าของผลติภณัฑ์ครมีผวิขาวและ
ผูป้ระกอบการบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ได้
ให้สมัภาษณ์ถงึธรุกจิการค้าขายทางออนไลน์
ของตนในระยะแรกถึงปัจจุบันว่า	ช่วงแรกที่

ตนเร่ิมขายสนิค้าทางอนิเตอร์เนต็ธุรกจิยงัไม่
เติบโตเท่าที่ควร	แต่ช่วงหลังที่ผ่านมา	ธุรกิจ
เริ่มเติบโตขึ้นเรือ่ยๆ	ท�าให้ต้องใชบ้รกิารของ
ไปรษณีย์ทุกวัน	
	 ผูป้ระกอบการบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
กล่าวต่อว่า	รายได้ของไปรษณย์ีทีเ่พิม่ขึน้นัน้
มาจากการซื้อขายสินค้าของธุรกิจออนไลน์
และตนคดิว่าธรุกจิออนไลน์ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบการหน้าร้านเพราะกลุ่มลูกค้า
คนละกลุ่มกัน	
	 ทัง้นี	้นางสาว	นฤมล	ยมีะล	ีผูบ้รโิภคสนิค้า
ออนไลน์เป็นประจ�ากล่าวว่า	 เหตุที่เลือกซื้อ
สินค้าทางออนไลน์เป็นเพราะความสะดวก
สบาย	ส่วนเรื่องค่าขนส่งของไปรษณีย์นั้น
ตนยอมรับในส่วนนี้อยู่แล้วและคิดว่าคุ้มค่า
และได้รับสินค้ารวดเร็ว

แผนภูมิแสดงสถิติการใช้โทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนและโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไป
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	 	 	 	 ปัจจุบันภาษาต่างประเทศเข้ามามี
บทบาทในการสื่อสารมากขึ้น	 จนบางที
เราอาจหลงลืมการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง	
ใช้ภาษาไทยปนอังกฤษหรือใช้ส�านวน 
ต่างประเทศ	ไม่เพยีงแต่บคุคลทัว่ไปเท่านัน้
ด้านสือ่มวลชนเองกม็กีารใช้ภาษาไทยทีไ่ม่
ถูกต้องเช่นกัน
	 อาจารย์อนุสรณ์	 ศรีแก้ว	 คณบดี
คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต																
กล่าวว่า	การใช้ภาษาของสือ่มวลชนปัจจบุนั
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านภาษาในยุค
โลกไร้พรหมแดน	การใช้ภาษาจึงต้องมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย	สื่อจึงไม่
ได้ตระหนักเรื่องการใช้ภาษาท่ีถูกต้องเท่า
ที่ควร
	 อาจารย์อนุสรณ์	กล่าวต่อว่า	 ในเรื่อง
ของค�าศัพท์บางค�า	ซึ่งเป็นค�าศัพท์ใหม่ยัง
ไม่มกีารบัญญตัหิรือเป็นศพัท์เฉพาะ	กรณี
นี้อาจต้องมีการยกเว้น	ฉะนั้นศัพท์ค�าใดที่
เป็นทีย่อมรบั	และเป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไป	หรอื
เป็นค�าศัพท์ที่ใช้สื่อความหมายได้ดีกว่าก็
สามารถน�ามาใช้ได้	
	 อาจารย์อนุสรณ์	 กล่าวต่ออีกว่า	 การ
ใช้ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษของสื่อ	 จะ

ส่งผลต่อวัฒนธรรมการใช้ภาษาของคนใน
สังคม	โดยเฉพาะสื่อออนไลน์เพราะควบคุม
การแสดงความคิดเห็นและการใช้ภาษาได้
ยากเนือ่งจากมีลักษณะครอบคลุมกว้างขวาง	
สือ่ลกัษณะน้ีผูใ้ช้สามารถเป็นได้ทัง้ผูส่้งสาร
และผู้รับสารในบุคคลเดียวกัน	ต้องเริ่มจาก
การตระหนักถึงการใช้ภาษาจากตัวเราเอง
ก่อน
	 ด้านอาจารย์จริพร	รกัษาพล	หวัหน้าภาค
วชิาภาษาไทย	คณะศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยั
รงัสิต	กล่าวว่า	การใช้ภาษาทีถ่กูต้องควรใช้ใน
ลักษณะภาษาเดียว	แต่ปัจจุบันมีการติดต่อ
สือ่สารกบัต่างประเทศจนบางครัง้เรามกีารใช้
ภาษาปนกันอย่างไทยค�า	อังกฤษค�า	
	 อาจารย์จิรพร	 ยังกล่าวต่อว่า	 ความรู้
ด้านภาษาของบุคคลที่จะมาเป็นสื่อถือเป็น
สิ่งส�าคัญ	เพราะสื่อมีอิทธิพลต่อสังคม	หาก
สือ่รูจ้กัเลอืกใช้ภาษาให้ถกูต้องเหมาะสมและ
เป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคม	แต่ปัจจุบันสื่อ
ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไม่เหมาะสม	 โดยเฉพาะ
ค�าแสลง	 จึงมองว่าการท�าลายภาษาไทย
ส่วนหนึง่มาจากการใช้ภาษาของสือ่มวลชน
	 “ปัจจบัุนคนในสงัคมนยิมใช้ภาษาทีง่่าย	
และตดัทอนค�าให้สัน้ลง	เกดิการกร่อนค�าทัง้

การพดู	การเขยีน	โดยไม่สนใจว่าภาษาทีถ่กู
ต้องเป็นอย่างไร	 	หากคนส่วนใหญ่ไม่เห็น
ความส�าคัญของภาษาไทย	การแก้ไขให้ถูก
ต้องจึงค่อนข้างยาก”	อาจารย์จิรพร	กล่าว	
	 นักส่ือสารจ�าเป็นต้องใช้ภาษาไทย	 ถ้า
หากยงัคงไม่มจีติส�านกึในการใช้ภาษาไทยที่
ถกูต้อง	สือ่จะเป็นตวัท�าลายภาษาได้รวดเรว็
และง่ายที่สุด	อาจารย์จิรพร	กล่าวทิ้งท้าย
	 ส่วนนายศักดา	จิวัธยากูล	บรรณาธิการ
บริหารส�านักข่าวไอเอ็นเอ็น	กล่าวว่าการใช้
ภาษาของสือ่มวลชนในกรณีส่งสารไปถงึผูร้บั
สาร	อาจมคีวามจ�าเป็นทีส่ือ่ต้องใช้ภาษาใน
ลกัษณะนัน้	แต่ไม่ควรมากเกนิไปจนผูร้บัสาร
ไม่เข้าใจหรือเข้าใจได้ยาก	ทั้งนี้	 ควรค�านึง
ถึงความสามารถของผู้รับสารในแต่ละกลุ่ม 
เป้าหมาย	ปัจจบุนัการทีส่ือ่ใช้ค�าทบัศพัท์หรอื
ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ	มักเกิดขึ้นบ่อย	
เพราะเนื้อหาบางอย่างจ�าเป็นต้องอ้างอิง
แหล่งข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศ	
	 “ต้องยอมรบัว่าในอดตีการใช้ภาษาไทย
ของสื่อให้ความส�าคัญในเรื่องของคุณภาพ
การใช้ภาษาที่ถูกต้องมากกว่าปัจจุบัน	โดย
ใช้ภาษาที่มีลักษณะแยกชัดเจนเป็นหลัก
เกณฑ์ในการน�าเสนอข่าว	เรือ่งความถกูต้อง

ในการใช้ภาษาพูดและภาษาเขยีน	โดยเน้น
เนือ้หาทีเ่ข้มข้นและรดักมุ	แต่อย่างไรกต็าม
สื่อปัจจุบันมีจุดเด่นในด้านความรวดเร็ว	
ท้ังการรับสารและการส่งสาร	แต่จุดอ่อน
ที่มีมากขึ้นคือความถูกต้องของภาษานั้น
เอง”	นายศักดา	กล่าว
	 นายศกัดา	กล่าวต่ออกีว่า	ปัจจบุนัการ
ใช้ภาษาไทยปนภาษาองักฤษส่งผลเสยีต่อ
วฒันธรรมด้านภาษาไทย	ส่อความรนุแรง	
ส่อเสียด	และเร้าอารมณ์ผู้อ่าน	ถือเป็นสิ่ง
ที่ไม่สมควร	
	 นอกจากนี้การใช้ภาษาไทยในสังคม
ออนไลน์	พบว่าเป็นภาษาที่ผิดไปจากรูป
แบบดั้งเดิม	 ดังนั้นต้องแยกระหว่างการ
ใช้ภาษาในพื้นที่สาธารณะกับภาษาที่ใช้
ในสังคมออนไลน์	เพราะภาษาในส่ือสังคม
ออนไลน์	เป็นการสนทนาผ่านช่องทางส่วน
บุคคล	จึงไม่ถือว่าเป็นทางการ	อยากฝาก
เรื่องความถูกต้อง	ไม่บิดเบือนข้อมูลและ
ไม่ว่าจะเป็นภาษาใด	หากสามารถสือ่สาร
ไปถึงมวลชนได้อย่างเข้าใจง่ายและเป็น
ประโยชน์ถือว่ามีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น	
บรรณาธิการบริหารส�านักข่าวไอเอ็นเอ็น	
กล่าวทิ้งท้าย	

   สื่อควรตระหนัก                      
      ภาษานอกหรือจะสู้ภาษาไทยดั้งเดิม

หนังไทยขาดเสรีภาพ เหตุ วธ.แบนห้ามฉาย
 หนังไทยขาดเสรีภาพ  หาก
ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดขัดต่อหลัก
วัฒนธรรมไทย กระทรวงวัฒนธรรม
เร่งแบนห้ามฉาย
					 เนื่องจากคนไทยให้ความส�าคัญกับ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ	ี 
ส่งผลให้วงการภาพยนตร์มข้ีอจ�ากัดในการน�า
เสนอเป็นอย่างมาก
					 อาจารย์วาทวมิล	เดชเกต	ุอาจารย์ประจ�า
สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	คณะ
นเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลยัรงัสติกล่าวว่า	การ
ผลิตภาพยนตร์ให้สอดคล้องต่อวัฒนธรรม
ไทยต้องใช้ระบบการศกึษาเข้ามาเป็นปัจจัย
หลกัในการสร้างภาพยนตร์ให้สามารถดึงดูด
ความสนใจของคนดูได้	 และไม่ขัดต่อหลัก
วัฒนธรรม	 โดยเริ่มต้นจากการเขียนบท	
ล�าดับเรื่อง	นักแสดงและองค์ประกอบอื่นๆ	
ให้มคีวามสมบรูณ์และสอดแทรกวฒันธรรม
เข้าไปในเน้ือหาของภาพยนตร์หรือเรียกอีก
อย่างว่า	 ใช้ความบันเทิงน�าแล้วสอดแทรก
ด้วยวัฒนธรรม	ซึ่งไม่จ�าเป็นว่าต้องมุ่งไป
ทางใดทางหนึง่	ตวัอย่างเช่น	ภาพยนตร์เรือ่ง
คนโขน	ทีส่ร้างโดยน�าวฒันธรรมเข้ามาใส่ใน
เนือ้หาร่วมกับความบนัเทงิ	ท�าให้ภาพยนตร์
เร่ืองนี้ได้รับความสนใจ	ผู้ชมมีอารมณ์ร่วม
ตามและผู้ชมดูแล้วฉลาดขึ้น
	 อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาการภาพยนตร์
และวดีทิศัน์กล่าวต่อว่า	ยกตัวอย่างประเทศ
เกาหลใีต้ทีร่ฐับาลไม่ได้สัง่แบนภาพยนตร์	แต่
ให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้สร้างหรือผู้ก�ากับโดยมี

เงือ่นไขท่ีต้องสอดแทรกวฒันธรรมประจ�าชาติ
ลงไปในภาพยนตร์ด้วย	แต่รฐับาลไทยนัน้	ไม่
ค่อยให้การสนบัสนนุการผลติภาพยนตร์ทีส่่ง
เสริมวัฒนธรรมเท่าที่ควร	
						ด้านนายศาสตร์	ตันเจรญิ	ผูก้�ากับภาพยนตร์
น�้าตาลแดง	กล่าวว่า	 ถ้าจะท�าภาพยนตร์
ไม่ให้โดนแบน	ผู้สร้างต้องมีความตระหนัก
ในเง่ือนไขของกฏหมาย	พ.ร.บ.ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์	ภาพยนตร์ที่ต้องไม่สร้างความ			
เสือ่มเสยีต่อสถาบนัชาต	ิศาสน์	กษตัรย์ิ	แต่อกี
มุมหน่ึงคอืการทีส่งัคมกล่าวว่า	ประเทศไทย
เป็นประชาธิปไตยนั้น	ในส่วนตัวคิดว่ายังไม่
สมบรูณ์	เพราะค�าว่าประชาธปิไตยสือ่ต้องไม่
ถูกแทรกแซง
			 ส่วนนางสาวภาริอร	 วัชรศิริ	 นักศึกษา
คณะนเิทศศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั			
กล่าวว่า	การถูกจ�ากัดเสรีภาพในการสร้าง
ภาพยนตร์นั้น	 เป็นการจ�ากัดไม่ให้สื่อ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางด้านเนื้อหา	
ภาพและเสียง	และท�าให้กลุ่มผู้ชมในตลาด
ภาพยนตร์แต่ละประเภทถกูกดีกนัการรบัชม
รวมทัง้อรรถรสตามสมควรอกีด้วย	ดงันัน้การ
จัดท�าภาพยนตร์เรื่องหนึ่งๆ	จึงอาจส่งผลให้
ถกูจ�ากดักรอบเนือ้หา	ไม่มคีวามหลากหลาย
และไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
	 ทัง้นีน้ายธนวฒัน์	น้อยจนัทึก	นักศกึษาคณะ

นิเทศศาสตร์		สาขาวิชาการภาพยนตร์และ
วดิีทศัน์	มหาวทิยาลยัรงัสติกล่าวถงึเรือ่งการ
จ�ากดัสทิธเิสรภีาพในการน�าเสนอภาพยนตร์
ว่า	ภาพยนตร์ไทยในปัจจบุนัประชาชนเลอืก
เสพได้เฉพาะภาพยนตร์ในกระแสเท่านัน้	แต่
ภาพยนตร์แนวอาร์ตกลบัไม่ค่อยได้รับความ
นยิม	หรอืภาพยนตร์ทีม่เีนือ้หาสะท้อนสงัคม
ก็จะถูกแบนไม่ให้เข้าฉายต่อสาธารณะ	เช่น	

insect	in	the	back	yard	ทีถ่กูแบนคอื	ได้รบั
การจัดเรทติ้งขั้นร้ายแรงที่สุดคือ	 “ห้ามฉาย
ในราชอาณาจักรไทย”	 หรืออีกเรื่องอย่าง	 
Shakespeare	must	die	โดยการแบนภาพยนตร์
ก็เหมอืนเป็นการปิดก้ันสทิธเิสรภีาพท้ังสือ่และ
ประชาชนอย่างหนึง่ซึง่เลอืกจะปกปิดด้านมดื
ของสงัคมและเกดิค�าถามว่า	ท�าไมสงัคมไทย
จึงยังไม่ก้าวไปข้างหน้าเสียที?

“เชคสเปียร์ต้องตาย” ภาพยนตร์ที่คณะกรรมการพิจารณา ภาพยนตร์ห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทยโดยให้เหตุผลว่า มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความแตกสามัคคีระหว่างคนในชาติ
เนื่องจากอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์

ภาพจาก	www.behindsmd.blogspot.com
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  พ.ร.บ.จราจรไทยอ่อน มุ่งคุ้มครองเด็ก อัยการย�้าลูกหลานคนมีอิทธิพลควรรับโทษ

 กฎหมายจราจรมุ่งคุ้มครองเยียวยาเด็ก  มาตรการทางปฏิบัติมีปัญหา  อัยการย�้าลูกหลานคนมีอิทธิพลท�าผิดควรได้รับโทษ  นโยบายรถคันแรกของ
รัฐ ส่งผลพ่อแม่ซื้อรถให้ลูกเพิ่มขึ้น

	 จากกรณีเยาวชนขับรถโดยอายุไม่ถึง
เกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับข่ี	 	 ซึ่งผิดต่อ
พระราชบัญญัติการจราจรทางบกและยัง 
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	เนื่องจาก
ความประมาทและขาดวฒุภิาวะในการตดัสนิใจ
	 นายนครชัย	พิมพาภรณ์		อัยการจังหวัด
ผู้ช่วยส�านักงานอัยการคดีศาลแขวงลพบุร	ี
ชี้แจงถึงอ�านาจศาลในกรณีนี้ว่า	 	 โดยพื้น
ฐานของกฎหมายจราจร		ไม่ว่าจะทรัพย์สิน 
เสยีหาย	ได้รบับาดเจบ็หรอืในกรณมีผีูเ้สยีชวีติ		
ล้วนแล้วแต่เป็นการกระท�าโดยประมาท	คอื	
ปราศจากเจตนา		เพราะฉะนัน้จงึสนันษิฐาน
ไว้ก่อนว่า	 บุคคลนั้นไม่ใช่ผู้ร้ายโดยสันดาน		
สามารถแก้ไขเยียวยาได้ไม่ว่าจะเป็นเด็ก
หรือผู้ใหญ่		ดังนั้นศาลก็ต้องดูเรื่องของเหตุ
บรรเทาโทษ
	 “ซึ่งส�าหรับเยาวชนกรณีอายุไม่ถึงและ
ไม่มีใบขับขี่ต้องแยกออกจากกัน	 	 ถ้าไม่มี
ใบขับขี่ต�ารวจสามารถเปรียบเทียบปรับได้		
แต่ถ้าอายุไม่ถึงจะต้องใช้มาตรการส�าหรับ
เด็ก	 	 กฎหมายให้ส่งไปที่กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
นั้นๆ	 รับไปด�าเนินคดีท�าแผนควบคุมเด็ก”		 
นายนครชัยกล่าว

	 ส่วนมาตรการด�าเนินการกับผู้ปกครอง	
นายนครชัย	 ชี้แจงว่า	 	 ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเด็ก 
กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
เด็กก็สามารถเอาผิดกับผู้ปกครองได้	แต่ตน
คิดว่าเป็นเรื่องท่ีพิสูจน์ได้ยากมาก	 	 เพราะ
ผู้ปกครองมักอ้างว่าไม่รู้เห็นเป็นใจในการ 
กระท�าความผดิ		ดงันัน้ในทางปฏบัิตค่ิอนข้าง
เกิดปัญหาเรื่องขั้นตอนของกฎหมาย			
	 เม่ือสอบถามถงึกรณกีารขบัรถโดยประมาท
ของเยาวชนลกูหลานผูม้อีทิธพิล	จนท�าให้เกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน	ซึ่งส่วนมากมักพ้นผิด		
นายนครชยักลา่วว่า		คงใชค้�าว่าพ้นผดิไมไ่ด้		
เพราะมคีวามผดิแต่ไม่ต้องรบัโทษ		คอืต�ารวจ
จะต้องส่งส�านวนมาทีอ่ยัการ	แต่อยัการจะสัง่
ไม่ฟ้องในกรณีอายุไม่ถึง	17	ปี		และต้องส่ง
ไปขึ้นศาล			
	 ด้าน	พ.ต.ท.สบืตระกลู	เทพปิยะวงศ์	สงักดั
พนกังานสอบสวน	(สบ.3)	กล่าวถงึการจดัการ
กบัเยาวชนทีข่บัรถ	โดยทีไ่ม่มใีบอนญุาตขบัขี่
ว่า	ถ้ามกีารตรวจพบ	ทางเจ้าหน้าทีต่�ารวจจะ
ด�าเนินการได้แค่เพียงเปรียบเทียบปรับเป็น
เงินจ�านวน	400	บาทเท่านั้น	
	 ส่วนกรณีการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	
พ.ต.ท.สืบตระกูล	กล่าวเพิ่มเติมว่า	 ถ้าเป็น

กรณีขับรถชนคนตาย	ตามพระราชบัญญัติ
การจราจรทางบก	พ.ศ.2522	และท�าให้ผู้
อื่นถึงแก่ความตาย	ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา	290	จะด�าเนินคดีและฟ้องใน
ลักษณะศาลเยาวชน		เพราะความละเอียด
อ่อนท�าให้โทษค่อนข้างเบา		ไม่จับขังแต่แค่
ปรับและตักเตือน
	 “การส่งเข้าอบรมจะเป็นวิธีการท่ีใช้กับ
เดก็และเยาวชน	พอถงึเวลาต้องจบัและแจ้ง
ข้อหา		ต�ารวจต้องแจ้งไปทางสถานพินิจให้
ด�าเนินการด้วย	 	 ถ้าจับก็ต้องเป็นในฐานะ
เยาวชน		ให้ศาลเยาวชนตรวจสอบการจับ”	
พ.ต.ท.สืบตระกูล	กล่าว
	 ทัง้นี	้พ.ต.ท.สบืตระกลู	ยอมรบัว่า	เพราะ
กฎหมายทีมุ่ง่คุม้ครองเดก็		การป้องกนัท�าได้
เพียงการอบรม	 	หรือเข้าค่ายแต่กลับมาก็
เหมือนเก่า	 	 เพราะโทษของเยาวชนมุ่งเน้น
ไปที่การแก้ไข		
	 “กฎหมายเราเอ้ือให้กับเด็ก	 เพราะคิด
ว่าเด็กก็คือเด็ก		แต่ความคิดของเด็กสมัยนี้
เปลี่ยนแปลงไปมาก		บางคดีก่อเหตุยิ่งกว่า
ผูใ้หญ่		ทางสถานพนิจิกต้็องดเูป็นรายๆ	และ
คุมพฤติกรรม	 	แต่ต้องยอมรับว่ากฎหมาย
เรายังไม่เข้มงวดมากพอ	 	ต�ารวจกับสถาน

พินิจสวนทางกัน	 	ต�ารวจจะจับแต่ทางนั้น
จะปล่อย”	พ.ต.ท.สืบตระกูล	กล่าวทิ้งท้าย
	 เมื่อสอบถามไปยังเยาวชนที่ขับรถยนต์
โดยไม่มีใบขับขี่	 นางสาวกัลลิตา	บุญรักษ์-
วนิช	กล่าวว่าตนเริ่มขับรถตั้งแต่อายุ	 17	ปี	
ซึ่งยังไม่มีใบขับขี่่	และรถยนต์ที่ใช้ก็เป็นของ
ผู้ปกครอง	 	ส่วนใหญ่ใช้ขับไปโรงเรียนและ
เรียนพิเศษเป็นประจ�า
	 “จรงิๆ	เริม่ขบัครัง้แรกตัง้แต่อายปุระมาณ 
16	ปี	 	คือไปเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถ		ถ้า
ถามว่าเด็กไปไหมที่ขับรถ	 	 ก็คิดว่านิดหนึ่ง		
แต่เดี๋ยวอีก	 2	 เดือนก็จะท�าใบขับขี่ได้แล้ว		
เหมือนเป็นช่วงฝึกขับไปก่อน”	 นางสาว 
กัลลิตา	กล่าว
	 นางสาวกัลลิตา	ยังกล่าวถึงอุบัติเหตุที่
เคยเจอว่า	 	 ไม่เคยประสบอุบัติเหตุโดยตรง		
แต่เคยจอดอยู่แล้วมีคนขับมาชน		
	 นอกจากนี้นางสาวกัลลิตา	ยอมรับว่า
รถยนต์ของตนซือ้ตามนโยบายรถยนต์คนัแรก
ของรฐับาล	ซ่ึงผูป้กครองซ้ือให้เพราะเป็นช่วง
จงัหวะทีด่อีีกทัง้ยงัมีโครงการดงักล่าวเกดิขึน้
อีกด้วย

ไทยพร้อม เปิดบ้านรับ
ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012

 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 ขึ้น
ในวันที่ 2-18 พฤศจิกายน โดยจะมีพิธีเปิดที่สนามแบงค๊อก ฟุตซอล อารีนา 
กรงุเทพมหานคร น�าทีมโดยประเทศบราซลิ แชมป์โลก 4 สมยั และประเทศ
สเปน แชมป์โลก 2 สมัย

	 จากกรณี
ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพจดัการ
แข่งขนัฟตุซอล
ชิงแชมป์โลก	
2012	ครัง้ล่าสดุ	
ซึ่งจะจัดขึ้นใน
วันที่	 2	 –	 18	
พฤศจิกายน	

อาจารย์ทวี  เมืองนก 
อาจารย์ผู้สอนฟุตซอล

พ.ศ.2555	โดยจะมกีารจดัแข่งขนัขึน้ใน	4	สนาม
ของ	2	จงัหวัด	ได้แก่	สนามแบงค๊อก	ฟตุซอล	 
อารีนา	กรุงเทพมหานคร,	 สนามอินดอร์-	 
สเตเดียม	 หัวหมาก	 กรุงเทพมหานคร,	
สนามนิมิบุตร	 อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก	
กรงุเทพมหานคร	และสนามเฉลิมพระเกยีรติ	
80	พรรษา	จ.นครราชสมีา	ซึง่มทีมีเข้าร่วมการ
แข่งขันทั้งหมด	24	ทีม	น�าโดยทีมยักษ์ใหญ่
อย่างประเทศบราซลิ	แชมป์โลก	4	สมัย	และ
ประเทศสเปน	แชมป์โลก	2	สมัย
	 ในการแข่งขนัฟตุซอลชงิแชมป์โลก	2012	
น้ีมีมาสคอตคือ	 “ช้าง”	และมีโลโก้เป็นลาย
กระหนกเพื่อแสดงถึงความเป็นไทย

		 นางสาววิมลรัตน์	 	ณัฐฐาโสภณ	คณะ
กรรมการจดังานฟุตซอลชงิแชมปโ์ลก	2012	
ฝ่ายประสานงานทัว่ไป	เปิดเผยถงึความพร้อม
ในการจดังานครัง้นีว่้า	ความคบืหน้าของงาน
อยูใ่นข้ันตอนการด�าเนนิงาน	จะมกีจิกรรมเพือ่
กระตุ้นการตื่นตัวของคนไทยเพื่อให้มาชม
การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก	2012	เช่น	
กจิกรรมการเปิดตวั	“ไจแอนบอล”	เพือ่ต้อนรบั
นักท่องเท่ียวที่จะเดินทางมาชมการแข่งขัน	
ส่วนด้านการเดินทาง	จะมีการประสานงาน
กบัผูว่้าราชการกรงุเทพฯ	จดัรถบรกิารรบั-ส่ง	
โดยมีจุดนัดหมายที่อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูม	ิ 
	 ส่วนด้านการรักษาความปลอดภัย	 
นางสาววมิลรตัน์	กล่าวว่า	ทางฟีฟ่าค่อนข้าง
ทีจ่ะเข้มงวดเป็นพเิศษ	ทางฝ่ายจดัการแข่งขนั
กจ็ะมกีารจดัระบบต่างๆ	อาทิ	บัตรผ่าน	หรอื
การแบ่งโซนท่ีน่ังคนดแูยกกับสือ่มวลชน	และ
การติดตั้งเครื่องตรวจจับระเบิด	 โดยในวัน
ที่	24	สิงหาคม	พ.ศ.	2555	จะมีการทดสอบ
ระบบรักษาความปลอดภัยท้ังหมดคร้ังแรก
ในกรุงเทพมหานคร	และครั้งที่	2	ในวันที่	26	
สิงหาคม	พ.ศ.	2555	ที่จังหวัดนครราชศรีมา	

ส่วนพิธีเปิดจะมีการจัดขึ้นที่สนามแบงค๊อก	
ฟุตซอล	อารีนา	กรุงเทพมหานคร
	 ส่วนผูช้มฟตุซอลรายหนึง่ได้แสดงทศันคติ
ว่า	 การที่ประเทศไทยได้จัดการแข่งขัน 
ฟุตซอลถอืว่าเป็นเรือ่งดมีากเพราะช่วยกระตุน้
การท่องเทีย่วของประเทศไทยไปในตวัจากการ
ทีผู้่ชมฟตุซอลต่างชาตเิดนิทางตามมาเชยีร์ทมี
ชาติของตนเอง	ส่วนเรือ่งระบบการขนส่งหรอื
การเดนิทาง	คดิว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะอยูใ่น
เขตกรุงเทพฯ	 ระบบการคมนาคมดีอยู่แล้ว	 
	 ทางด้านอาจารย์ทวี	เมืองนก	ผู้สอนวิชา
ฟุตซอล	มหาวิทยาลัยรังสิต	 เปิดเผยว่าการ
ที่ประเทศไทยได้จัดการแข่งขันฟุตซอลชิง
แชมป์โลกครั้งนี้	 ประเทศไทยมีความพร้อม
อยู่แล้วระดับหนึ่ง	 ซึ่งมาตรการต่างๆ	 เป็น
เรือ่งทีฝ่่ายจดังานต้องรบัผดิชอบ	ให้ทกุอย่าง
ผ่านไปได้ด้วยดี	 ถึงแม้ทีมฟุตซอลไทยจะ
เข้าแข่งขันระดับโลกหลายครั้ง	แต่นี่จะเป็น
ผลประเมินทั้งการจัดงานและความพร้อม
ของทมีฟตุซอลไทยต่อการแข่งขนัระดบัโลก	 
	 “อยากให้เยาวชนและหน่วยงานท่ีม	ี					

ส่วนร่วม	ช่วยกนัผลกัดนัในวงการฟตุซอลไทย
ไปสู่ระดับโลก		การจัดงานครั้งนี้จะเป็นการ
วดัศักยภาพของของประเทศไทย	ซึ่งเป็นบท
พสิจูน์ส�าคญัว่าประเทศไทยพร้อมแล้วทีจ่ะเป็น 
เจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลก	และคร้ัง
นี้อาจจะเป็นโอกาสส�าคัญที่จะท�าให้ฝีเท้า
ของชาวไทยได้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก”	
อาจารย์ทวี	กล่าวทิ้งท้าย	
	 ด้านประวัติความเป็นมาของกีฬา 
ฟุตซอลนัน้	เกิดจากการทีบ่างประเทศในโลก	
ประสบปัญหาหิมะตกและสภาพอากาศที่
หนาวมาก	 ไม่สามารถจัดกีฬากลางแจ้งได้	
จึงต้องจัดกีฬาในร่มขึ้นมา	เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท�าให้เกดิฟตุบอลในร่ม	หรอืฟตุซอล	(FUTSAL)
	 ฟุตซอลมีการแข่งขันชิงแชมป์โลก
อย่างไม่เป็นทางการในปีค.ศ.1982	 
ณ	กรุง	 เซาเปาโล	ประเทศบราซิล	 ต่อมา
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า	 ได้
เข้ามาดูแลการในปีค.ศ.	 1989	 ซึ่งจัดข้ึน	 
ณ	ประเทศฮอลแลนด์	ส่วนประเทศไทยเข้า
ร่วมการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.	2000	

หนึ่งในสนามฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
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	 ดนตรีพื้นบ้านของภาคอีสานที่ขึ้นชื่อ
และเป็นที่รู้จัก	 ซ่ึงชาวดนตรีท้องถิ่นอีสาน
และคนรกัดนตรรีูจ้กักนัดใีนนามของโปงลาง	
มีชื่อเรียกของดนตรีต่างกันไปในแต่ละท้อง
ถิ่น	เช่น	ชาวภูไทเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่า	
“หมากกลิง้กล่อม”	ชาวอ�าเภอจงัหาร	จงัหวัด
ร้อยเอ็ด	เรียกเครื่องตีนี้ว่า	“หมากเตอะเติ่น”	
หมู่บ้านกลางหมื่น	บ้านนา	จังหวัดกาฬสินธุ์	
เรียกว่า	“เกราะลอ”
	 โปงลางท�าจากไม้มะหาด	เหลาเป็นท่อน
ปลายกลมยาวตรงกลางป้านประมาณ	13	
ลูก	 ร้อยเชือกไล่เลียงขนาดยาวสั้นแตกต่าง
กันแขวนกับต้นเสาหรือขาตั้ง	 โดยแขวนให้
ลูกใหญ่อยู่ด้านบน	ส่วนลูกเล็กหรือลูกสั้น
อยู่ด้านล่าง	มีค้อนตีหนึ่งคู่	ซึ่งท�าด้วยไม้ที่มี
เนือ้เหนยีวไม่แตกหกัง่าย	มลีกัษณะโค้งงอน	
ด้านหัวจะใหญ่	ด้านที่ใช้มือจับจะเล็ก	
	 อาจารย์นพชัย	 เผ่าหัวสระ	นักดนตรีวง
โปงลาง	วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดขอนแก่น	
กล่าวว่าวงดนตรโีปงลางเกดิจากการประสม
เครือ่งดนตรอีสีานเข้าด้วยกนั	ทีม่าของโปงลาง
มีครูเปลื้อง	ชาวกาฬสินธุ์	เป็นผู้บุกเบิกและ
ท�าให้โปงลางมบีทบาทมากกว่าทีจ่ะตเีล่นกัน
เพลนิๆ	ปัจจบุนัมกีารเพิม่จ�านวนลกูโปงลาง
จาก	12	ลูก	เป็น	13	ลูก	การเพิ่มอีกลูกหนึ่ง

เพื่อให้ได้เสียงที่ต้องการมากขึ้น	ท�าให้เล่น
เพลงได้มากขึ้นและเป็นมาตรฐาน
	 อาจารย์นพชยั	กล่าวต่อว่า	ศลิปวฒันธรรม
อีสานอย่างโปงลาง	 เราสามารถประยุกต์
โปงลางเล่นกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นได้	 เช่น	
กลอง	ระนาด	เพื่อให้วงโปงลางกลายเป็นที่
ชื่นชอบของผู้ฟัง	ส่วนเรื่องของการแต่งกาย
วงโปงลางจะไม่แต่งกายแบบ	“ผ้าซิน่บ่เหลอื	
เสื่อบ่พอ”	คือจะไม่นุ่งสั้นหรือใส่เสื้อตื้นเขิน
	 อาจารย์จิราภรณ์	 วุฒิพรรณ	อาจารย์
สอนนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	กล่าว
ว่าโปงลางเป็นดนตรีประจ�าท้องถิ่นของ
ภาคอีสาน	การที่เราจะน�าวัฒนธรรมของ 
ต่างประเทศมาผสมผสานนัน้	จะเปลีย่นแปลง
ตามแนวทางวฒันธรรมตะวนัตกทัง้หมดไม่ได้	
ถ้าเราน�ามาประยกุต์	ถอืว่าเป็นสิง่ท่ีสร้างสรรค์ดี 
	 นายอาทิตย์	กระจ่างศรี	นิสิตวงโปงลาง	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	กล่าวว่า	เอกลักษณ์
และดนตรีเป็นของคู่กัน	หากเราจะอนุรักษ์
และสืบทอดต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อน	ต้อง
เห็นค่าและอนุรักษ์ไว้	 เราไม่ควรลืมถิ่นฐาน	 
พื้นฐานของคนอีสานว่าเป็นคนสนุกสนาน	
เพราะฉะนัน้เรากค็วรอนรุกัษ์ให้โปงลางอยูคู่่
กบัคนภาคอสีานต่อไป	และเป็นการสบืสาน
วัฒนธรรมของไทยเอาไว้ด้วย

“ไทยทรงด�า” 

การแต่งกายของไทยทรงด�า

	 ไทยโซ่ง	เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทย	 ที่มี
ถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองจุไท	ในเขต
เวยีดนามเหนอืเชือ่มต่อกบัลาวและจนีตอน
ใต้	ไทยโซ่งมีชื่อเดิมเรียกว่า	 “ไทด�า”	หรือ	 
“ผู้ไทด�า”	เพราะนิยมใส่เสื้อสีด�าล้วน		
	 ครั้งอดีตสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี	ได้ต้อน
ไทยทรงด�าพร้อมกับลาวในเวียงจันทน์และ
เมอืงพวนมาอยูท่ีธ่นบุร	ีต่อมารชักาลที	่3	ได้
โปรดเกล้าฯ	ให้ลาวเวยีงอาศยัอยูท่ี	่จ.ราชบรุี	
ส่วนลาวพวนอยู่ที่ธนบุรี	และให้ไทยทรงด�า
ต้ังถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี	
และสืบทอดมาถึงลูกหลานเป็น	 “ไทยทรง
ด�าเมืองเพชร”
	 นางถนอม	คงยิม้ละมยั	ผูก่้อตัง้พพิธิภณัฑ์
ปานถนอม	ต�าบลหนองปรง	จังหวัดเพชรบุรี	
หรือหัวหน้าศูนย์ไทยทรงด�ากล่าวว่า	ชาว
ไทยทรงด�ามีการย้ายถิ่นฐานจากท่ีอื่น	 มา
ลงหลักปักฐานที่ต�าบลหนองปรงนี่เป็นแห่ง
แรก	 เหมือนดังค�าพรรณนาว่า	 “หนองเล้า
คือหนองปรง	หนองเล้าคือดินแดนเก๋าเฮื่อ	
มะเขือหนาม”	 ซ่ึงชาวไทยทรงด�าจะมี	 2	
ชนชั้น	คือ	ผู้ต้าว	(ชนชั้นปกครอง-ผู้น�า)	กับ
ผูน้้อย	(สามญัชน)	พวกตระกลูไท	จะมไีทด�า	
ไทแดง	ไทขาว	ไทลื้อ		
	 นางถนอม	กล่าวต่อว่า	ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์และเป็นวัฒนธรรมที่สืบกันทอด	
คือประเพณีร�าแคน	 “อินกอนฟ้อนแคน”	
(โยนลูกช่วง	ฟ้อนแคน)	เป็นการรวมตัวของ

ชาวไทยทรงด�าด้วยกันมาร�าในช่วงเดือน
เมษายน	ที่	 ต.หนองปรง	จ.เพชรบุรี	 ทุกวัน
ที่	10	เมษายนของทุกปี	และพิธี	“เสนเรือน”	
คือ	พิธีเซ่นไหว้เจ้าเรือนและบรรพบุรุษ	เพื่อ
คุ้มครองบุตรหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขและมี
ความเจริญก้าวหน้า	ด้านการแต่งกาย	ส่วน
ใหญ่จะใช้สขีาวและสดี�า	ผูห้ญงิจะนุง่ผ้าซิน่
ลายแตงโม	ซึ่งผ้าซิ่นจะมี	3	ส่วนคือ	หัวซิ่น	
ตัวซิ่น	และตีนซิ่น	 ผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตจะ

ต้องนุ่งผ้าซิ่นที่ไม่มีชาย	ส่วนทรงผมจะเกล้า
มวย	ผู้หญิงทีไ่มม่ีสามจีะปัน้มวยผมอยูด้่าน
หน้า	ส่วนผูห้ญงิมีสามีจะป้ันมวยผมอยูด้่าน
หลงั	แต่หากผูห้ญงิทีส่ามเีสยีชวีติจะไม่มีการ
เกล้ามวยผม	จะปล่อยผมยาวตรงแล้วรวบ
มัดไว้ด้านหลัง
	 		นางชญภคั	เรยีนผง	ประธานสตรพีฒันา
ต�าบลหนองปรง	 จังหวัดเพชรบุรี	 กล่าวว่า	
ชาวไทยทรงด�ามีอาหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

กับวัฒนธรรมความเชื่อคือ	แกงหน่อส้ม	ใช้
ส�าหรับพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษและพิธีทั่วไป
เท่าน้ัน	ห้ามใช้กับงานไม่เป็นสิริมงคล	 โดย
อาหารที่จ�าเป็นต้องมีในพิธีเส้นไหว้	คือ	หมู	
1	ตัว	เป็นความเชื่อที่ยึดถือมาถึงปัจจุบัน
	 นายเฉลมิ	ทองแพง	ผูใ้หญ่บ้านประธาน
จัดตั้งชุมชนไทยทรงด�า	 หมู่บ้านวังหยวก	
หมู่ที่	2	ต�าบลบ้านแก่ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
นครสวรรค์	 กล่าวว่าภาษาไทยทรงด�ามีแต่
ภาษาพูดไม่ค่อยมีภาษาเขียน	ค�าว่า	กู	มึง	อี	
อ้าย	เอ็ง	ของคนไทยทรงด�าถือว่าเป็นภาษา
ที่สุภาพ	
	 นายเฉลิม	 กล่าวถึงประเพณีของไทย
ทรงด�าว่า	ประเพณีและวิถีชีวิตของไทยทรง
ด�าเป็นสิ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ	เช่น	
ประเพณอีนิกอน	หรอืประเพณสีงกรานต์	จดั
เป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่เกี่ยวกับความรัก	
ด้วยการละเล่นที่เรียกว่า	โยนลูกช่วง	เพราะ
ผู้ชายผู้หญิงจะรู้จักกันจากการเล่นลูกช่วง	
เมื่อรักกันพ่อแม่ฝ่ายชายจะไปขอฝ่ายหญิง	
เรียกว่า	“ไปโลม”	ส่วนประเพณีการแต่งงาน	
เรียกว่างานกินดองหรืองานกินหลอง
										นายเฉลิม	กล่าวทิ้งท้ายว่า	ปัจจุบัน
วฒันธรรมไทยทรงด�าเริม่ขาดหายไป	เพราะ
การสืบทอดประเพณีดั้งเดิมของไทยทรงด�า
มาแบบไม่ถูกต้อง	 จึงเกิดการกระท�าที่ผิด
ซึ่งจะส่งผลให้วัฒนธรรมประเพณีที่ถูกต้อง
หายไปในที่สุด	

ความอมตะเหนือกาลเวลา

มนต์ขลังโปงลาง
     ต�านานคนรักษ์เสียงอีสาน
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‘โขน’ 

		 “โขน”	 วิจิตรนาฏศิลป์ชั้นสูงที่เก่าแก่
ของไทย	ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	ตาม
หลักฐานจากจดหมายเหตุของลาลูแบร	์
ราชทูตประเทศฝรั่งเศส	 สมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชได้กล่าวถึงการเล่นโขน
ว่า	 เป็นการเต้นออกท่าทางเข้ากับเสียง
ซอและเคร่ืองดนตรีอื่นๆ	 โดยมีผู้เต้นสวม
หน้ากากและถืออาวุธ	 	 	 โขนเป็นศูนย์รวม
ของศิลปะหลากหลายแขนง	ทั้งเครื่อง
ศิราภรณ์	(หัวโขน)	นาฏกรรม	(การแสดง) 
	เครือ่งถนมิพมิภาภรณ์	(เครือ่งประดบั)	เครือ่ง
พสัตราภรณ์	(เคร่ืองแต่งกาย)	ประตมิากรรม	
(การป้ัน)		และจติรกรรม	(การวาด	ระบายส)ี
	 โขนน�าวิธีการแสดง	 วิธีแต่งตัวมาจาก
การแสดงชักนาคดึกด�าบรรพ์	 เรียกได้ว่า
ทุกส่วนท่ีประกอบขึ้นมาเต็มไปด้วยความ
พิถีพิถัน	 จนได้รับการยอมรับว่า	 โขนเป็น
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของนาฏศิลป์ประจ�า
ชาติไทย	
	 อาจารย์ประเมษฐ์	 บุณยะชัย	 ผู้ทรง
คุณวุฒิด้านนาฏศิลป์	 	 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	กล่าวว่า	
ปัจจุบันการอนุรักษ์การแสดงโขน	ต้องหา
วธิกีารแปลกใหม่เพือ่สอดแทรกผสมผสาน
กับการแสดง	โดยไม่ทิง้คณุลกัษณะส�าคญั
ของการแสดงโขนดัง้เดมิ	นอกจากเน้นเรือ่ง
การแสดงแล้ว	 จ�าเป็นต้องเน้นฉากให้ม ี
ความสมจริง	สวยงามและสามารถเปลี่ยน
ฉากได้อย่างรวดเรว็	หรอืการใช้เทคนคิใหม่ๆ	
เข้ามาช่วยเสริม	อาทิ	โขนของพระนางเจ้า
สริิกิติ	์พระบรมราชนีินาถ	ทีม่กีารใช้เทคนคิ
ชักรอก	 เพื่อท�าให้ตัวละครเหาะเหินอยู่บน
อากาศได้	 หรือการหายตัวไปในพื้นราบ	
มีการใช้ลิฟต์	 เพื่อลงไปใต้เวที	 เหมือนตัว
ละครสามารถมุดดินได้นั่นเอง	 ซ่ึงเทคนิค

เหล่านี้แต่ดั้งเดิมนั้นไม่มี	 และยังมีการใช้
เทคนคิของละครเวทีตะวนัตกเข้ามาช่วย	แต่
ไม่ได้ท�าลายการแสดงโขนในรูปแบบจารีต
ประเพณีแต่อย่างใด	แต่เดิมการแสดงโขน
ใช้เวลาแสดงประมาณ	4	ชั่วโมง	แต่ปัจจุบัน
มีการปรับเปลี่ยนให้เหลือเวลาในการแสดง
เพียง	2	ชั่วโมงเท่านั้น
	 อาจารย์ประเมษฐ์	กล่าวถึงการส่งเสริม
และอนรุกัษ์โขนว่า	การแสดงโขนในปัจจุบัน
ยังคงอยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้า- 
สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ซึ่งท่านทรงมีพระ
กระแสรับสั่งผ่านท่านผู้หญิงจรุงจิตต์					ว่า		
“ท�าไปเถอะไม่เป็นไร	ขาดทนุของฉนั	คอืก�าไร
ของแผ่นดิน”	เพราะท่านให้ความส�าคัญกับ
เรื่องโขน	 เพื่อให้เกิดเป็นความงดงามของ
ประเทศชาติ		
	 อาจารย์ประเมษฐ์	 กล่าวทิ้งท้ายว่า	
โขนเป็นนาฏศิลป์ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของ 
ชาตไิทย	มกีารสบืทอดต่อกนัมาจนถงึปัจจบุนั	
จึงอยากฝากให้เยาวชนไทยมคีวามตระหนกั
ถงึความเป็นไทย	ควรค�านงึถงึศลิปวฒันธรรม
ของชาติ	 เพราะเป็นส่ิงท่ีบรรพบุรุษสร้างข้ึน	
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ	 แสดงถึงความมี
อารยธรรมทีย่าวนาน	เป็นสิง่ทีค่นไทยควรภมูใิจ
ท่ีมีศลิปวัฒนธรรมทีง่ดงามไม่แพ้ชาตใิดโลก
	 นายฉัตรตรา	ทับทิมธรรมนาถ	 เจ้าของ
กิจการบ้านโขนทับทิมไทย	 กล่าวว่า	 โขน
เป็นศลิปะของชาต	ิเป็นราชปูโภคทีใ่ช้บ�าเรอ 
พระมหากษัตริย์	 ถือเป็นความบันเทิงกึ่ง
พิธีกรรม	 ในส่วนของเยาวชนเป็นเรื่องที่น่า
ห่วงมาก	 เพราะปัจจุบันวัฒนธรรมต่างชาติ
เข้ามาเผยแพร่ในสังคมมากขึ้น	ท�าให้ศิลปะ
ไทยถูกมองข้ามไป	
	 นายฉัตรตรา	กล่าวต่อว่า	ปัจจุบันมีการ
อนรุกัษ์โดยหน่วยงานราชการ	อาท	ิกระทรวง

 “การจัดแสดงโขนไม่ใช่เรื่องง่าย คณะครูผู้เชี่ยวชาญการโขน ศิลปินแห่งชาติ ผู้แสดงและผู้จัดการแสดง ต่างก็ทุ่มเทฝีมือ  
ความคิดและแรงกายแรงใจอย่างสุดก�าลัง ท�าให้โขนออกมาสนุก ตื่นเต้นและสวยงามมาก มีฉากที่สร้างอย่างยิ่งใหญ่ เป็น
ที่ประทับใจคนดู เช่น ฉากหนุมานอมพลับพลา เป็นต้น ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขน คณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดง 
รุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรง  
เมอืงไทยจะได้มนีกัแสดง ฝีมอืด ีสบืทอดวชิาต่อไป”  พระราชด�ารสั สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในวโรกาส
มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

วัฒนธรรม	กรมศิลปากร	วิทยาลัยนาฏศิลป์	
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ซึ่งการอนุรักษ์
ดังกล่าวยังคงอยู่ในขนบธรรมเนียมตาม
แบบแผนดัง้เดมิทีถ่กูต้อง			แต่ส่ือในปัจจบุนั
มกัน�าเสนอวัฒนธรรมเกีย่วกบัศลิปะตะวนัตก
และตะวันออกมากกว่าการน�าเสนอศิลปะ
ของไทย	เพราะฉะนั้นจึงควรส่งเสริมและน�า
เสนอวฒันธรรมและประเพณทีีด่งีามของไทย
มากกว่าการสนับสนุนศิลปะชาติอื่น
	 นายฉตัรตรา	กล่าวต่อว่า	โขนเป็นนาฏศิลป์
ที่มีข้อจ�ากัดที่ค่อนข้างปรับเปลี่ยนได้ยาก	
ส่วนการพฒันาศลิปะการแสดงโขน	ควรเป็น
ในเรือ่งการน�าเสนอด้วยสือ่ทีม่คีวามทนัสมยั
เพื่อไม่ให้โขนเป็นเรื่องน่าเบื่อส�าหรับสังคม
ในปัจจุบัน	แต่จ�าเป็นต้องรักษาเอกลักษณ์
ดั้งเดิมของโขนไว้	อาทิ	โขนกลางแปลง	โขน
หน้าจอ	โขนชักรอก	เป็นต้น	
	 นายธนธรณ์	คุงจ�ารสั		อาจารย์พิเศษ	ศนูย์
การศกึษานอกโรงเรยีนกาจนาภเิษก(วทิยาลยั
ในวัง)	 ศาลายา	และครูสอนการท�าหัวโขน	
“บ้านพรพิราพ”	 กล่าวว่า	 หากต้องการให้
มีการสืบสานโขนต่อไป	 	คนที่เกี่ยวข้องกับ
โขนต้องมีการเปิดกว้าง	 เพราะปัจจุบันนับ
ว่ามีข้อเสีย	 คือบุคคลที่มีความรู้เรื่องโขน
จะสืบทอดกันเฉพาะในครอบครัว	 ไม่มีการ
ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่น	 เพราะฉะนั้นจึงควร
เผยแพร่ให้มากขึ้น	และต้องให้ภาครัฐร่วม
กับเอกชนเข้ามาสนับสนุน	 ซึ่งตอนนี้ที่บ้าน
พรพิราพท�าคือ	คอยดูแลให้ความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะการท�าหัวโขน	
	 นายธนธรณ์	 กล่าวต่อว่า	 วิธีที่จะท�าให้
โขนคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม	แต่สามารถเข้า
กับสังคมยุคปัจจุบันได้	ต้องมีการประยุกต	์
โดยเริ่มต้นจากการประยุกต์ช้ินงานที่สอน	
ท�าให้ชิ้นงานมีค่าใช้จ่ายน้อยลง	 อาทิ	 เช่น	

การเปลี่ยนจากหัวโขนแบบดั้งเดิม	มาเป็น
หัวโขนแบบ	 “Paper	Model”	หรือการท�า
หวัโขนแบบกระดาษ	ส่วนท่าร�าเกีย่วกบัโขน	
หากจะน�าโขนมาเปลีย่นแปลงให้เป็นละคร
ประยกุต์	โดยการเปลีย่นแปลงท่าทางการร�า
ทีม่แีบบแผนด้ังเดิม	มาใช้เป็นละครประยกุต์
แทน	โดยการใช้ตัวแสดงแทนอากัปกริยา										
	 ปัจจบัุนมกีารน�าหวัโขนไปใช้ในทางทีผ่ดิ	
เพราะฉะน้ันการท�างานตรงน้ีต้องมีความ
รอบคอบเป็นอย่างมาก	 เพราะส่ิงเหล่าน้ี
เป็นเรื่องของวัฒนธรรมและความเชื่อ	ถือ
เป็นสิ่งที่แตะต้องหรือเปลี่ยนแปลงได้ยาก	
เพราะเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่โบราณ	
		 นายธนธรณ์		กล่าวทิ้งท้ายว่า	อยากให้
คนรุ่นหลังช่วยกันอนุรักษ์นาฏศิลป์ขั้นสูง
ของไทย	ควรร่วมกันรักษาวัฒนธรรมของ
ชาติให้คงอยู่สืบต่อไปโดยไม่ทิ้งแบบแผน
ความงดงามดั้งเดิมเอาไว้
		 เนือ่งในโอกาสทีส่มเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ	์
พระบรมราชนินีาถ	ทรงเจรญิพระชนมพรรษา	
80	พรรษา	12	สิงหาคม	พ.ศ.	2555	มูลนิธิ 
ส่งเสริมศิลปาชีพ	 ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 เตรียมจัดการ
แสดงโขนเรื่อง	 รามเกียรต์ิ	 ชุด	 “จองถนน”	
ระหว่างวันที่	 2-30	พฤศจิกายน	2555	 ใน
การนี้	 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ	 ได้เปิด
โอกาสให้นักเรียน	นักศึกษา	จากวิทยาลัย
นาฏศิลปและสถาบนัการศึกษาทัว่ประเทศ	
ร่วมคดัเลอืกเป็นนกัแสดงตวัเอกรุน่ใหม่		เพือ่ 
ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ ์
ศลิปวฒันธรรมประจ�าชาต	ิณ	ห้องเอนกประสงค์	
ตึกใหม่	 ชั้น	 4	 ส�านักงานทรัพย์สินส่วน 
พระมหากษัตริย์	ไปเมื่อเร็วๆ	นี้

	 	ก้าวเข้ายุคสังคมที่ไหลไปตามกระแสแฟชัน่	ใครๆ	ก็ต้องพดูถึงอนิสตาแกรม	แอพพลเิคชัน่อัพโหลดรูปถ่ายที่ตกแต่งภาพ	ด้วย
ฟิลเตอร์แล้วเก็บรูปไว้ในแกลลอรี่ตามสไตล์แต่ละคน	และยังแชร์ภาพให้เพื่อนๆในโซเชียลเน็ตเวิร์คได้อีกด้วย..
	 	มองย้อนกลับไปสู่จุดเร่ิมต้นกันสักคร้ัง	 ให้รู้เอาไว้คุยกับคนอื่นได้บ้าง	แค่ใช้เป็นคงไม่พอ	 เพราะยุคนี้หน้าตาดีแล้ว	 ยังต้อง
ทันโลกด้วย			INSTAGRAM	หรืออินสตาแกรมได้เปิดตัวบนแอพ	สโตร์Apple(Mac)	ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นจนเมื่อวันที่	3	เม.ย.	
55	อินสตาแกรมได้ก้าวเข้าสู่ระบบแอนดรอยด์อย่างเต็มตัว	หลังจากนั้น	12	เม.ย.	2555	บุคคลชื่อคุ้นหูอย่าง	มาร์ก	ซักเคอร์เบิร์ก	
ประธานบริษัทเฟสบุ๊คได้เข้ามาซื้อและให้ค�ามั่นว่าจะมุ่งมั่นเพื่อสร้างอินสตาแกรมให้พัฒนาต่อไป
	 	 ด้วยเสน่ห์ของภาพที่ท�าให้ผู ้หลงใหลในอ็อฟชั่นการตกแต่งภาพ	 ที่ให้สีสันหลากหลายสไตล์	 	 และยังรวดเร็ว	 ดู
ง่าย	 ถ้าชอบก็กดไลค์	 (ถ้าใช่ก็คงกดเลิฟแล้วละม้ัง)	 	 ถ้าจะไม่พูดถึงพฤติกรรมของผู้ใช้แอพนี้คงจะพลาดความสนุกไปสัก
หน่อย	 มาเริ่มกันเลยประเภทแรกที่จะท�าอะไร	 ไปไหนมา	 เห็นอะไร	 เป็นต้องถ่ายแล้วโพสต์	 ประกาศให้โลกรู้กันไปเลย	ถ้า
วัดเป็นสัดส่วน100	 คน	 สัก	 98	 คงต้องถ่ายรูปอาหารเป็นแน่(หรือไม่จริง?)	 หรือบางคนก็โพสต์ข้อความดราม่า	 ประชด
ประชันชีวิตให้รู ้แล้วรู ้รอด	 แต่บางคนแอ็คท่าถ่ายรูปอยู ่นาน	 แต่งรูปยิ่งนานกว่าเป็นชั่วโมง	 ทีเด็ดอยู ่ตรงข้อความ
ใต้ภาพนี่แหละ	 “ช่วงนี้เรียนหนัก	 นอนน้อย	 หน้าโทรม	 หัวฟู	 ขอบตาด�า”แต่ภาพเนี่ยแต่งสีวิ้ง	 จงใจให้สวยเหลือเกิน	 
	 	อย่างไรก็ตามก็ใช้กันอย่างพอเหมาะ	เล่นอย่างสร้างสรรค์	อย่าให้เทคโนโลยีเข้ามาเสี่ยงต่อภาวะปัญหาต่างๆ	นานา	มิฉะน้ัน	
‘อิน-สะ-ตา-แกรม‘	จะกลายเป็น	‘อิน-ชะ-ตา-กรรม’	ทันที..

วิจิตรนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์


