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    ชมควำมงำมวังมัจฉำ

9

ชาวเมอืงเอกเตรยีมร้องผูว่้าฯปทมุ

ชาวบ้านหมู่บ้านเมืองเอก เดินหน้าทวงสิทธิ์จัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการขายพื้นที่ส่วนกลาง เผยเตรียมยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯปทุมธานี เรียกร้องให้เพิก
ถอนโฉนดที่ดินทีี่ออกโดยมิชอบ วอนผู้เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา โดยเฉพาะบ่อบ�าบัดน�้าเสียที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน หากเกิดน�้าท่วมซ�้า

เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2555 ชำวบ้ำนเมืองเอก ต�ำบลหลักหก อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี รวมตัวกันประมำณ 340 คน จัดกำรประชุม “ร่วมตั้งนิติบุคคล ร่วมช่วยเมืองเอก” 
ที่อำคำร Digital Multimedia Complex ม.รังสิต เพื่อแสดงควำมคิดเห็นถึงกำรต่อสู้เรียกร้องน�ำที่ดินส่วนกลำงคืนมำเป็นสมบัติของหมู่บ้ำน เนื่องจำกปัจจุบันที่ดินเหล่ำนี้ถูกโอน
กรรมสิทธิ์เป็นของบรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย (บสท.) ซึ่งได้ส่งต่อให้ บริษัท บริหำรสินทรัพย์กรุงเทพพำณิชย์จ�ำกัด (บสก.) เป็นผู้ด�ำเนินกำรจ�ำหน่ำย  

ป้ายการประกาศขายที่ดินของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จ�ากัด (บสก.) บริเวณบึงหัวหิน 

หนึ่งในพื้นที่ทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านเมืองเอก 

ทวงคืนพื้นที่ส่วนกลางหลังบสก.ประกาศขาย

หวัน่เดก็ไทย เลยีนแบบเกมรนุแรง
สวช.แนะพ่อแม่ชีผ้ดิถกู ร้านเกมควรมจีติส�านกึ
ผอ.กองนโยบายฯ สวช.เผย มาตรการป้องกันปัญหาเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรมความ
รุนแรงในเกมออนไลน์ ห้ามเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี ซื้อเกมที่มีความรุนแรง จัดโซนการเล่น 
แบ่งระดับทางการศึกษาป้องกันการเล่นเกมท่ีไม่เหมาะสม แนะครอบครัวสอนลูกให้มี
วิจารณญาณและเจ้าของร้านเกมควรมีจิตส�านึก

ระวงัโฆษณาชวนเชือ่
หลอกขายอาหารเสรมิอวดสรรพคณุ

อย.เตือนผู้บริโภค

ผูเ้ชีย่วชาญด้านความปลอดภยัฯ อย.เตอืนผูบ้รโิภคอย่าหลง
เชื่อโฆษณายาลดน�้าหนักและยาที่มีกลูต้าท�าให้ผิวขาวใส 
ท่ีขายผ่านสื่อขายตรง ชี้เป็นสารอันตรายมีไซบูทรามีน
อาจท�าให้เกิดอาการช็อก ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว  
ปากแห้ง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ท้องผูก ด้านเภสัชแจง  
หากผู้ป่วยรับประทานยาลดน�้าหนักโดยไม่ผ่านการตรวจ
ร่างกายและซกัประวัติ อาจท�าให้ใช้ยาเกินขนาดโดยไม่รูต้วั

 อย.เตือนผู้บริโภคอย่ำหลงเชื่อโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ โดย 
เฉพำะยำลดน�้ำหนักและมีกลูต้ำท�ำให้ผิวขำวใส ซ่ึงมีกำรขำยผ่ำน 
ทำงอินเตอร์เน็ต นิตยสำร ฯลฯ เพรำะผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรอ้ำง 
ลดน�้ำหนักเหล่ำนี้ มีส่วนผสมของยำไซบูทรำมีน ซึ่งเป็นสำร

เกมออนไลน์ที่มีเนื้อหายั่วยุและส่งเสริมความรุนแรงให้แก่เด็กและเยาวชน
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ต่อจำกหน้ำ 1ปัญหาเมืองเอก

 เกมถือเป็นส่ิงบันเทิงส่ิงหนึ่ง ที่ก�ำลัง
ได้รับควำมนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อโลกก้ำว
เข้ำสู่ยุคดิจิทัลชนิดหนักหน่วง เกมในโลก
ของดิจิทัลกลำยสภำพเป็นสิ่งทรงเสน่ห์  
ท่ีเหล่ำเยำวชนท้ังหลำยใฝ่ฝันอยำกจะ
ได้สัมผัส และเมื่อได้พบเจอ ก็เกิดอำกำร 
ลุม่หลงอย่ำงชนดิถอนตวัได้ยำกยิง่ จนน�ำมำ
สูข่่ำวครำวควำมรนุแรงทีก่ระท�ำโดยเยำวชน 
ขยำยวงกว้ำงไปสู่กำรก่ออำชญำกรรม  
ต่อเนื่องถึงโศกนำฏกรรม บ่อยครั้งสำเหตุ
ของกำรเกดิอำชญำกรรมหรือโศกนำฏกรรม
ถกูลำกสมัพนัธ์มำเกีย่วข้องกบัเกม ซึง่เป็น
ปัจจัยท่ีไม่น่ำเช่ือว่ำ จะส่งผลให้เยำวชน 
ก่อพฤตกิรรมต่ำงๆ ทีส่งัคมยำกจะยอมรบัได้
 นำยนิทรรศ จงสัตยะ เจ้ำของร้ำน
อินเตอร์เน็ตกล่ำวว่ำ ควำมรุนแรงและ 
สิ่งยั่วยุต่ำงๆ ภำยในเกม มีผลกระทบให้
เด็กก่อพฤติกรรมท่ีเหลือเช่ือขึ้นมำกมำย  
ดังที่เรำพบเห็นอยู่บ่อยคร้ังตำมหน้ำ
หนงัสอืพมิพ์ เนือ่งจำกเกมบำงเกมมีเนือ้หำ
ท่ีรุนแรงและยั่วยุเกินไปส�ำหรับเด็ก เช่น
เกม The Punisher เป็นเกมที่พระเอก 
จะตำมล้ำงแค้นให้กับลูกเมียที่ถูกเหล่ำ
ร้ำยฆ่ำ ซึ่งต้องมีกำรทรมำนเหล่ำคนร้ำย 
เพื่อให้เปิดเผยควำมลับต่ำงๆ ออกมำ  
เพื่อตำมหำหัวหน้ำใหญ่ให้เจอก่อนก�ำจัด
ให้ส้ินซำก ท้ังน้ีวิธีกำรทรมำนมีมำกมำย 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรจับกดน�้ำ บีบคอ ซ้อม  
อกีท้ังยงัมเีกมท่ีตำมฆ่ำคนอย่ำงทำรณุโหด
เหี้ยม เกมกำรวำงระเบิดสถำนที่ส�ำคัญ  
เกมที่ออกหำเหยื่อผู ้หญิงเพื่อข่มขืน  
เกมทรมำนคน ที่ออกหำเหยื่อมำจับขังไว้
และท�ำกำรทรมำนจนตำย ฯลฯ
  นำยนทิรรศ กล่ำวอกีว่ำ ปัจจุบนัเกมใน
ท้องตลำดส่วนใหญ่เป็นเกมแนวสงครำม ที่
ต้องมกีำรรบรำฆ่ำฟันกัน ซึง่มคีวำมรนุแรง
อยู่ในตัวของมันเอง โดยเกมสงครำมเหล่ำ
นี ้มีมำกมำยเกลื่อนตลำด ซึ่งส่งผลต่อกำร
เล่นของเยำวชนโดยตรงท่ีอำจก่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจผดิว่ำ สงครำมคอืสิง่ทีด่ ีอกีทัง้
เป็นกำรบ่มเพำะนิสัยกำรใช้ควำมรุนแรง  
ในกำรตัดสินปัญหำต่ำงๆ ทั้งนี ้ที่กล่ำวมำ
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของควำมรุนแรงจำก 
เกมทีต่นเคยเล่น ซึง่หลำยๆ เกมนัน้ตนยงัคง
สงสยัในควำมเหมำะสมและวตัถุประสงค์
ของกำรสร้ำงเกมเหล่ำนัน้ว่ำคอือะไรกนัแน่
"ส�ำหรับกำรแก้ปัญหำควำมรุนแรงของ
เยำวชนไทยที่มีสำเหตุมำจำกกำรเล่น
เกม ต้องมีคณะกรรมกำรควบคุมดูแล 
พจิำรณำในกำรน�ำเข้ำเกมต่ำงๆ ทีจ่ะน�ำมำ
จ�ำหน่ำย และเมือ่มกีำรน�ำเข้ำมำแล้วก็ต้อง 
มีกำรพจิำรณำจัดเรตต้ิงเกม หรือจะยึดตำม 
ที่ต่ำงประเทศก�ำหนดมำก็ได้ อีกทั้ง  
ผู้ปกครองก็ควรให้ควำมดูแลเอำใจใส่
บุตรหลำนว่ำซื้อเกมอะไรมำเล่นบ้ำง ร่วม

ต่อจำกหน้ำ 1เลียนแบบเกม
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 ทำงด้ำนนำยสนทิ ศรสีรุะ อดตีข้ำรำชกำร 
ชัน้ผูใ้หญ่กรมอทุยำนแห่งชำต ิและ กรรมกำร
ด�ำเนนิกำรสหกรณ์บรกิำรหมู่บ้ำนเมอืงเอก 
ในฐำนะผู้อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนเมืองเอก
ทักษิณ(ฝั่งใต้) โครงกำร 1 ได้ท�ำหนังสือ 
ถงึประธำนกรรมกำรบรหิำรสนิทรพัย์กรงุเทพ
พำณิชย์ จ�ำกัด ควำมว่ำ ตำมที่ท่ำนได้รับ
มอบทีด่นิและสทิธใินทรัพย์สนิของหมูบ้่ำน
เมืองเอก โครงกำรที่ 1 ที่ด�ำเนินกำรจัดสรร
โดย บริษัทยูนิเวสท์จ�ำกัด ที่ตั้งโครงกำร
อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 4 ต�ำบลหลักหก อ. เมือง 
จ.ปทมุธำน ีจำกบริษทับรหิำรสนิทรพัย์ไทย 
มำด�ำเนินกำรจัดจ�ำหน่ำย ตำมมำตรกำร
แก้ไขปัญหำสถำบันกำรเงินถูกปิดตำม 
ค�ำสั่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง  
ลงวนัท่ี 26 มถินุำยน 2540 และ 5 สงิหำคม 
2540 เมือ่ครำววกิฤตต้มย�ำกุง้ บสท. ด�ำเนนิ
กำรโดยอำศัยอ�ำนำจตำมพระรำชก�ำหนด
บรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 
รวม 58 โฉนด
            ขอเรียนว่ำ ที่ดินที่ท่ำนได้รับโอน
สทิธไิปด�ำเนนิกำรจดัจ�ำหน่ำย นัน้เป็นทีด่นิ 
ทีผู้่จัดสรร ได้ประกำศโฆษณำให้พวกข้ำพเจ้ำ
ผู้ซื้อแปลงที่ดินรำยย่อยเพื่อสร้ำงบ้ำน 
อยู่อำศัย โดยแจ้งในเอกสำรใบบอก 
โฆษณำในสื่อ ต่ำงๆ ว่ำ จัดที่ดินให้เป็น
ทรพัย์สนิส่วนกลำง อำทเิช่น มถีนนคอนกรตี  
ท่อระบำยน�ำ้ ฟุตบำท เป็นบงึน�ำ้ให้เล่นกฬีำ
ทำงน�ำ้   คลองน�ำ้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร 
ยำวกว่ำ 10 กิโลเมตร เป็นถนนสำยเอก  
สำยโท และสำยรอง เป็นสวนสำธำรณะ สร้ำง
ถนนเป็นเขือ่นคนัดนิรอบโครงกำรป้องกนัน�ำ้
ท่วม มบ่ีอบ�ำบดัน�ำ้เสยีท�ำกำรบ�ำบดัน�ำ้เสยี
จำกครวัเรอืนก่อนสบูออกสูล่�ำรำงสำธำรณะ  
นอกหมู่บ้ำนและส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก
อื่นๆ อีกที่ได้บอกแก่พวกข้ำพเจ้ำ ข้อมูล
เกี่ยวกับแปลงที่ดินที่ผู ้จัดสรรแจ้งแก่
พวกข้ำพเจ้ำและชำวหมู่บ้ำนเมืองเอกว่ำ  
ให้เป็นให้พวกข้ำพเจ้ำใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ตำมโฆษณำผ่ำนสือ่หรอืใบบอกต่ำงๆ กลบั
ไม่ปรำกฏว่ำได้มีกำรท�ำนิติกรรมจดแจ้ง
ไว้ที่ส�ำนักงำนที่ดินจังหวัดปทุมธำนี แต่
อย่ำงใด ตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำโครงกำร
หมู่บ้ำนเมืองเอกโครงกำร 1 ไม่มใีบอนญุำต
จัดสรร จนเวลำผ่ำนมำยี่สิบกว่ำปี พวก
ข้ำพเจ้ำเพิ่งทรำบโดยแน่ชัด เมื่อได้เห็น
ประกำศขำยทรัพย์สิน แปลงที่ดินต่ำงๆ ที่
ท่ำนได้ตดิประกำศไว้ในแปลงทีด่นิเหล่ำนัน้  
และพวกข้ำพเจ้ำจะได้ร่วมกันตรวจสอบ  
ร้องเรยีนและฟ้องร้องด�ำเนนิคดตีำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
          ข้ำพเจ้ำจึงร้องเรียนมำยังท่ำนขอให้
ท่ำนในฐำนะทีท่่ำนได้รบัโอนสิทธิจำก บสท. 
ขอให้ตรวจสอบแปลงที่ดินที่ท่ำนประกำศ
ขำย ในโครงกำรหมูบ้่ำนเมอืงเอกโครงกำร 1 
ตำมทีบ่รรษัทบริหำรสินทรพัย์ไทย ได้รบัโอน
ตำมพระรำชก�ำหนดบรรษทับรหิำรสนิทรพัย์
ไทย พ.ศ.2544 จำกผู้จัดสรรเมื่อวันที่ 20 
กรกฎำคม 2554 ตำมนัยหนังสือท่ี กบส.
ทร.841.1/2554 ลว.14.ก.ค.2554 และให้ 
บสก. รบัมำเป็นผูด้�ำเนนิกำรจ�ำหน่ำยแทน 
บสท. ต่อไป  ที่ดินแปลงเหล่ำนี้ผู้จัดสรรได้

แจ้งแก่พวกข้ำพเจ้ำทรำบในฐำนะท่ีเป็น 
ผู้ซื้อที่ดินรำยย่อย ตั้งแต่ต้นมำแล้ว และ 
พวกข้ำพเจ้ำซ้ือท่ีดินจำกโครงกำรหมู่บ้ำน
เมืองเอก โครงกำร 1 พร้อมกับสิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกแปลงที่ดินที่เป็นส่วนกลำง
ตำมทีไ่ด้แจ้งแก่พวกข้ำพเจ้ำได้รับทรำบไว้
แล้ว และรำคำทีด่นิพวกข้ำพเจ้ำได้ซือ้จำก
ผูจ้ดัสรรโดยผูจ้ดัสรรได้บวกรวมรำคำทีด่นิ
อันเป็นส่วนกลำงแปลงต่ำงๆ ไว้ในรำคำ
ท่ีดินแปลงย่อยที่ชำวหมู่บ้ำนเมืองเอกซื้อ
ไว้ด้วยแล้ว 
 ข้อเรยีกร้องของพวกข้ำพเจ้ำดงันี ้1.ขอ
ให้บริษัทบริหำรสินทรัพย์กรุงเทพพำณิชย์
จ�ำกัดตรวจสอบที่ดินที่เป็นส่วนกลำงทุก
แปลงของหมู่บ้ำนเมืองเอก โครงกำร 1 
ที่ต้ังโครงกำรหมู่ท่ี 4 ต.หลักหก อ.เมือง  
จ.ปทุมธำนี รวม 58 โฉนดและด�ำเนินกำร
ส่งมอบที่ดินดังกล่ำวให้แก่ชำวหมู่บ้ำน 
เมอืงเอก โครงกำรที ่1 ต่อไป  2.ขอให้ยกเลกิ
ประกำศขำยที่ดินในแปลงต่ำงๆ ดังกล่ำว 
ที่ท่ำนได้ประกำศแจ้งไว้ในสื่อต่ำงๆ เก็บ
ป้ำยโฆษณำที่ท่ำนได้ติดไว้ที่แปลงที่ดิน 
ดังกล่ำวออกไป เพื่อมิประชำชนทั่วไป
เข้ำใจผิด
 ทั้งนี้ขอให้ท่ำนได้ด�ำเนินกำรภำยใน
ก�ำหนดเวลำ 30 วัน นับแต่วันที่ท่ำนได้รับ
หนังสือฉบับนี้ มิเช่นนั้นพวกข้ำพเจ้ำชำว
หมู่บ้ำนเมืองเอก สมำชิกสหกรณ์บริกำร
หมู่บ้ำนเมืองเอกจ�ำกัด จะร่วมกันฟ้องร้อง
ตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องต่อไป อน่ึงชำว
หมูบ้่ำนเมอืงเอกพร้อมท่ีจะให้ข้อมลูเท็จจรงิ
ในเร่ืองที่ดินส่วนกลำงต่ำงๆ รวมทั้งภำระ 
และหน้ำทีแ่ปลงทีด่นิเหล่ำนัน้ต่อผูบ้รหิำรของ
บรษิทัของท่ำนและสำมำรถตดิต่อข้ำพเจ้ำ
ผ่ำนทำง email ที ่sanitsaab@gmail.com 
หรือที่หมำยเลขโทรศัพท์ 0818861996 
ข้ำพเจ้ำ พร้อมที่ร ่วมน�ำเสนอข้อมูล  
ข้อเท็จจรงิพจิำรณำแก้ไขปัญหำร่วมกบัท่ำน 
 นำย สนิท ได้กล่ำวเพิ่มเติมบนเวทีกำร
ประชมุว่ำ อยำกวงิวอนให้ชำวหมูบ้่ำนเมอืง
เอกทกุคน พยำยำมระดมก�ำลงัช่วยกนัหยดุ
กำรขำยและหำทำงสูเ้อำผลประโยชน์ส่วน
รวมของเรำกลับคืนมำให้ได้
  ด้ำนนำยชยัรตัน์ เมฆแก้ว ประธำนชมุชน
บูรพำเมืองเอกโครงกำร1ได้แสดงควำม
คิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่ำ เป็นลักษณะของกำร
รวมตัวของคนเมืองเอก เพื่อเป็นกรรมกำร 
ทวงคืนแผ่นดนิเนือ่งจำกว่ำในส่วนของหมูบ้่ำน

เมืองเอก ประสบปัญหำดนิส่วนกลำงคอื โฉนด
ของทีด่นิไปอยูใ่นมอืของคนอืน่ เช่น ถนน บ่อ
บ�ำบดัน�ำ้เสยีกลบัมโีฉนด และกย็งัเอำไปใช้
ประโยชน์อย่ำงอ่ืนซึง่ไม่ใช่ของชมุชน ขณะ
นีจ้งึได้มกีำรรวมตวัตัง้คณะกรรมกำรขึน้มำ  
เพื่อทวงคืนที่ดินส่วนกลำง เพรำะท่ีดิน
ส่วนกลำงมีกำรติดประกำศขำยไว้  
ท้ังสนำมเด็กเล่น สวนสุขภำพ ซึ่งท�ำให้
เกดิปัญหำกบัชำวเมอืงเอก เรำจงึต้องต่อสู้  
เพรำะเรำซื้อที่ดิน บ้ำน ที่มีพื้นที่ส่วนกลำง  
มบ่ีอบ�ำบดั รวมถงึระบบสำธำรณปูโภคต่ำงๆ 
แต่ตอนน้ีกลับกลำยเป็นว่ำไม่ใช่ของเรำแล้ว  
ทัง้นี ้แนวทำงกำรต่อสูข้องเรำคอืไปหำข้อมลู
จำกผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถำมส�ำนักงำนที่ดิน
ว่ำท�ำไมถงึออกอนญุำตให้พืน้ทีส่ำธำรณะ
มีกำรประทับหลังโฉนดว่ำมีกำรจัดสรร
แต่ท้ำยที่สุดก็ไปขีดฆ่ำทิ้ง จึงต้องมีกำร 
สืบว่ำ เรื่องรำวเป็นมำยังไงหรือกรณี
ต้องร้องขอควำมเป็นธรรมกับภำครัฐ  
เช่น ศำลปกครอง ศำลแพ่ง โดยคำดหวัง
ว่ำพื้นที่สำธำรณะจะกลับมำเป็นของเรำ
อย่ำงถูกต้องเหมือนเดิม 
 ด้ำนนำงสำวปทุมทิพย์ ว่องพยำบำล  
คณะกรรมกำรหมูบ้่ำนเมอืงเอกโครงกำร 6  
ได้กล่ำวถึงผลกระทบจำกกรณีนี้ว่ำ ที่ดิน
ส่วนกลำงเป็นปัญหำที่ส่วนใหญ่จะเป็น
พื้นที่ของเมืองเอกโครงกำร 1 แต่ปัญหำ
ของหมู่บ้ำนเมืองเอกก็มีมำกมำย ท้ังเร่ือง
ของกำรระบำยน�้ำ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่น�้ำ
ในหมู่บ้ำนเมืองเอกจะถูกระบำยลงไปใน 
บึงหัวหิน ดงัน้ัน หำกเอกชนซ้ือพืน้ท่ีสำธำรณะ
ส่วนนี้ไปอำจท�ำให้เกิดปัญหำในอนำคต 
 “คนในเมืองเอกก็ไม่ใช่แค่เพียงคน 
ในหมูบ้่ำน แต่ยงัรวมถงึนกัศกึษำมหำวทิยำลยั
รังสิตและคนทั่วไปที่เข้ำมำอำศัย เรำทุก
คนต่ำงใช้สำธำรณูปโภคเดียวกัน ดังนั้น
เรำทุกฝ่ำยจึงควรช่วยกันเพื่อปกป้องเมือง
เอก” นำงสำวปทุมทิพย์ กล่ำว  
 คณะกรรมกำรหมูบ้่ำนเมอืงเอกโครงกำร 
6 กล่ำวต่อไปว่ำ กำรประชุมเจรจำปัญหำ
ครั้งนี้ยำกนักที่จะประสบผลส�ำเร็จเพรำะ
ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐคนใดกล้ำตัดสินใจ 
ทั้งนี้ กำรออกเอกสำรสิทธิ์โดยมิชอบเพ่ือ
ให้เกิดกำรโอนขำยที่สำธำรณูปโภคใน
เมืองเอกได้น้ันถอืเป็นกำรฉ้อโกงประชำชน  
ที่เจ้ำของโครงกำรด�ำเนินกำรท�ำร่วมกับ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ  
 ดงัน้ันควำมหวังท่ีจะยกพืน้ท่ีดงักล่ำวเป็น

ป้ายงานจัดการประชุม “ร่วมตั้งนิติบุคคล ร่วมช่วยเมืองเอก”

สำธำรณประโยชน์ของทำงรำชกำร เพือ่จะ
ได้น�ำงบประมำณแผ่นดนิมำท�ำกำรบรูณะ
ซ่อมแซมให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของหมู่บ้ำนเมืองเอกนั้นคงเป็นเรื่องยำก 
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 [ บทบรรณาธิการ ]

 เจ้าของ มหำวิทยำลัยรังสิต อาจารย์ที่ปรึกษา อำนันท์ หำญพำณิชย์พันธ์, อนุสรณ์ ศรีแก้ว, บุปผำ บุญสมสุข, นิพนธ์ เจริญพจน์, นวนิต ประถมบูรณ์,  

ฐิติ วิทยสรณะ, สมเกียรติ รุ ่งเรืองวิริยะ, ปฎินันท์ สันติเมทนีดล, เฉลิมชัย ยอดมำลัย, พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น, นฤนำถ ไกรนรำ, มุฑิตำ รัตนมุสิทธ์ิ   

บรรณาธิการ วิษำ  กิตติทรงพล รองบรรณาธิการ รัตติกำ ถินนอก กองบรรณาธิการ/ ศิลปกรรม สุพัฒตรำ เจียมตน, โสธิยำภรณ์ ดวงประชำ, วรำงคนำ อิ่มใจจิตร,  
ชฎำรัตน์ กูลณรงค์,  วิกำนดำ รัศมีพลังสันติ, วัชนีกร  พฤกษำอำชีพ,  อัจฉรำ  พำนทอง,  อรรถสิทธิ์ ศรีแสงอ่อน ,  จุฬำลักษณ์ หมูห่มืน่,  นชุนำถ เครอือนิ,  ปรวฒัน์ พทุธเจรญิ, 

ศิริขวัญ เหรียญทอง,  สโรชิน  ศรีสวัสดิ์,  ธำม บัวรุ่ง,  ลุคมันฮำกิม อูเซ็ง,  สุทธิรักษ์  มวยดี  พิมพ์ที่ ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ทวีรัก กำรพิมพ์

 ปัจจุบันบนท้องถนนไม่ได้เกิดข้ึนเพียงอุบัติเหต ุ

รถชนกันเท่ำนั้น แต่ยังเกิดคดีอำชญำกรรมขึ้นอย่ำง 

ต่อเนื่อง เช่น เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม มีคนร้ำยใช้อำวุธ

ปืนยิงใส่รถยนต์จนเป็นเหตุให้บุตรชำยส.ส.อุทัยธำนี  

เสียชีวิต โดยเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจตั้งข้อสันนิษฐำนว่ำ  

ก่อนเกิดเหตุรถยนต์ของผู้ตำยถูกรถกระบะของคนร้ำย

ที่ขับตำมมำแล้วเปิดไฟสปอตไลต์ใส่ จำกนั้นได ้

ยิงปืนตอบโต้กัน ซึ่งเก็บปลอกกระสุนได้สิบกว่ำปลอก  

จนเป็นเหตใุห้มผีูเ้สยีชวีติ ขณะนีเ้จ้ำหน้ำทีต่�ำรวจก�ำลงั

สอบสวนว่ำสำเหตแุท้จรงิเป็นไปตำมที ่สนันษิฐำนไว้หรอืไม่

 ทั้งนี้ หำกทุกอย่ำงเป็นไปตำมที่เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ

สันนิษฐำน ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงกำรควบคุมอำรมณ์

ของคนที่ถืออำวุธปืนว่ำ หำกปล่อยให้ปืนอยู่ในมือ 

คนทีไ่ม่สำมำรถควบคมุกำรใช้ได้แล้ว สังคมย่อมวุ่นวำย 

กรณีเช่นนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น หำกจ�ำได้ก่อนหน้ำนี้ได้มี

คนร้ำยใช้อำวุธปืนยิง อดีตนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดสมุทรสำครเสียชีวิตก็เกิดจำกอำรมณ์กับอำวุธ 

กรณีเช่นนี้ถือเป็นกำรใช้อำวุธปืนที่ได้รับอนุญำตให้มี

ไว้และพกพำน�ำไปใช้ท�ำร้ำยผูค้น แต่ยงัมกีรณอีืน่ทีอ่ำจ

ไม่เป็นข่ำวเกิดขึ้นอีกมำกมำย

 เรือ่งคณุสมบตัขิองผูม้อีำวธุปืนนี ้ไม่ควรปล่อยปละ

ละเลยให้ผ่ำนพ้นไปโดยไม่มีมำตรกำรควบคุม ในทำง

กลับกันควรทบทวนเรื่องคุณสมบัติของผู้มีอำวุธปืน

อยู่ในควำมครอบครอง เช่น มำตรกำรที่รับประกันว่ำ  

กำรให้ใครมีอำวุธปืนไปแล้วคนคนนั้นจะไม่น�ำปืนไป

ใช้ท�ำร้ำยใครหรือหำกมีเรื่องร้องเรียนว่ำผู้มีอำวุธปืน

ใช้อำวุธปืนเกินเหตุจะมีมำตรกำรใดหยุดยั้งสิทธิมีและ

ครอบครอง เช่นเดียวกับผู้ที่อยำกมีใบอนุญำตพกพำ

และครอบครองอำวุธปืน คนที่อยำกซื้อปืน อยำกมีปืน

เอำไว้ให้อุ่นใจต้องส�ำรวจตัวเองอยู่เสมอว่ำ สำมำรถ

ควบคุมกำรใช้อำวุธปืนนั้นไม่ให้ไปท�ำร้ำยร่ำงกำยและ

ชีวิตของประชำชนคนอื่น สำมำรถควบคุมอำรมณ์เมื่อ

เผชิญหน้ำกับควำมโกรธได้ โดยไม่ใช้อำวุธไปท�ำร้ำย

ใครได้ดัง่ทีต่กเป็นข่ำว ต้องหำมำตรกำรถ่วงดลุระหว่ำง

กำรใช้ปืนกับอำรมณ์ที่พร้อมควบคุมกำรใช้ปืน และ 

หวังว่ำในอนำคตคดีเช่นน้ีจะไม่เกิดขึ้นและไม่มีคดีที่

เกิดจำกกำรควบคุมอำรมณ์ไม่ได้อย่ำงเศร้ำสลดเช่นนี้

อาวุธกับอารมณ์

 ในยุคสมัยนี้ เงินเป็นปัจจัยส�ำคัญในชีวิต ที่ทุกคน
ท�ำงำนทุกวันนี้ ปฏิเสธได้หรือไม่ว่ำไม่ได้ท�ำเพื่อเงิน  
และที่ต้องท�ำก็เพรำะว่ำภำระหน้ำที่อันหนักหน่วง 
ที่อยู่เบื้องหลังเรำนั้น ก�ำลังต้องกำรปัจจัยซึ่งก็คือเงิน 
เข้ำไปเติมเพื่อที่จะด�ำเนินชีวิตต่อไปได้
 กำรดูแลรักษำเงินทุกบำทที่เรำหำมำได้นั้น ก็เหมือน
กับกำรดูแลชีวิตไปด้วย ถ้ำไม่มีเงินเรำก็จะใช้ชีวิต
อย่ำงล�ำบำก แล้วยิ่งถ้ำใช้เงินเกินตัวไปอีกก็จะพบกับ 
หนี้สินที่ตำมมำอย่ำงแน่นอน
 กำรออมเงินด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ดี เป็นเครื่องมือ 
ทีจ่ะเริม่ต้นในกำรรบัผดิชอบกำรใช้เงนิของเรำได้ ถ้ำเริม่ได้
ต้ังแต่เด็กๆ เรำกจ็ะรูจ้กัออมเงินและมเีงินใช้ในระยะยำว 
 ขัน้ตอนแรกทีจ่ะออมเงนิ เรำต้องมอีะไรสกัอย่ำงเป็น
แรงกระตุน้หรือแรงบนัดำลใจเพ่ือทีจ่ะได้มจีดุมุง่หมำยใน
กำรอดออม 
 จำกประสบกำรณ์ส่วนตวัเมือ่ไม่นำนมำนี ้ฉนัมคีวำม
คดิทีจ่ะออมเงนิ เพรำะว่ำต้องใช้จ่ำยเงนิมำกกว่ำแต่ก่อน 
ควำมคดินีจ้งึเกดิขึน้มำ ส่วนตวัไม่ใช่คนทีจ่ะออมเงนิเลย
แต่มนีสิยัอย่ำงหนึง่คอื ชอบแตกธนบตัร คอืจะซ้ืออะไรต้อง
ใช้ใบธนบัตรซื้อทุกครั้ง ผลสุดท้ำยก็ต้องมำหนักกระเป๋ำ
เพรำะเหรียญจะเยอะมำก เวลำซื้อของก็ได้เงินทอนเป็น
เหรียญส่วนใหญ่ จงึน�ำเอำวกิฤตนัน้มำเป็นโอกำสในกำร
ออม คือกำรน�ำเหรียญทั้งหมดที่มีหลังจำกกำรใช้จ่ำยใน
แต่ละวนั เอำไปหยอดกระปกุให้หมด แล้วท�ำให้เป็นนสิยั 
ไม่ว่ำวันนั้นเหรียญจะมีมำกหรือน้อยก็ตำม ถ้ำวันไหน 
มีเหรียญสิบมำกเรำอำจจะนึกเสียดำย แต่ว่ำเก็บไว้ 
ต่อไปมันก็ไม่ไปไหนเสียมันก็เงินเรำอยู่ดี
 เมื่อท�ำจนชินเป็นนิสัย แล้วปล่อยเวลำไปสักพักคู ่
กบักำรหยอดเหรยีญไปเรือ่ยๆ ส่วนตวัเม่ือครบหนึง่เดอืน 
กเ็อำออกมำนบัท ีผลทีไ่ด้น่ำพอใจมำกเพรำะเอำออกมำ
นบัเกบ็ประมำณเกอืบสองเดือนได้สองพันกว่ำบำท ภูมใิจ
มำกๆ ว่ำเดือนละหนึ่งพันบำทสิบเดือนก็หนึ่งหมื่นบำท 
และลองคดิดวู่ำถ้ำเกิดสบิเดอืนผ่ำนไปเรำยงัเกบ็เหมอืน
เดิม แต่เมื่อได้เงินมำแล้วก็ต้องหำท่ีแลก กำรแลกน้ัน 
มันเป็นอะไรที่ล�ำบำกใจมำกที่จะไปหำแลก หลำยคน 
จะต้องคิดเหมือนกัน แต่ตำมร้ำนขำยของทั่วไป 
ก็รับแลก แต่ถ้ำไม่มีที่จะแลกก็ไปแลกที่ธนำคำรก็ได้เขำ
จะคิดว่ำนับร้อยละสองบำทถ้ำเกินหนึ่งพันบำท แต่ถ้ำ 
ไม่เกินเขำจะไม่คิด
 ไหนๆ ก็ไปธนำคำรแล้วน�ำเงินไปฝำกไว้เลยก็ดี 
ถ้ำศึกษำอัตรำดอกเบี้ยที่แต่ละธนำคำรจะให้ ก็จะเพิ่ม
มูลค่ำให้กับเงินเรำได้เลยทีเดียว
 กำรเริ่มต้นที่ดี คือกำรเลือกวิธีกำรออมที่ดีที่สุด 
ส�ำหรับตัวคุณ ถ้ำมีเงินเดือนก่อนอื่นต้องจ่ำยให้ตัวเอง
ก่อนอนัดบัแรก กนัส่วนหนึง่ของเงนิเดอืนทีไ่ด้รบั จะมำก

จะน้อยให้น�ำไปฝำกเข้ำบญัชธีนำคำรทกุๆ เดอืน แล้วอย่ำ
ไปยุ่งกับบัญชีนั้นเด็ดขำด ถ้ำจ�ำเป็นต้องถอนเงินส่วนนี้  
ให้ถือว่ำก�ำลังกู้เงิน เวลำคืนต้องคืนทั้งต้นทั้งดอก
 จำกนั้นเก็บเหรียญทั้งหลำยลงกระปุก เปิดอีกบัญชี
ส�ำหรับเงินหยอดกระปุก อย่ำดูถูกกำรสะสมเงินเล็ก 
เงินน้อย จำกก้อนเล็กๆ ก็เติบโตกลำยเป็นเงินก้อนใหญ ่
ในอนำคตได้
 กำรเกบ็เงนิคนืทีไ่ด้รบัจำกเรือ่งต่ำงๆ เข้ำบญัชธีนำคำร 
เงินรับที่เป็นเบี้ยหัวแตก เช่น เงินคืนตำมโปรโมชันกำร 
ซื้อสินค้ำ เงินที่ได้จำกค่ำขนมหรือเงินพิเศษ ให้รวมเป็น
บัญชีเดียวแล้วท�ำบัญชีไว้คุณจะได้รู้ว่ำ ณ ส้ินปีรำยรับ 
ทีไ่ด้จำกเงนิคนืพวกนีม้นัมำกขนำดไหน รำยรบัพวกนีเ้ป็น
รำยรับที่ไม่ต้องเสียภำษี น่ำเสียดำยที่จะใช้ทิ้งๆ ขว้ำงๆ 
และหยุดนิสัยฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ำย รำยจ่ำยฟุ่มเฟือยต่ำงๆ 
ตัดทิ้งให้หมด ท�ำรำยกำรขึ้นมำว่ำต้องใช้จ่ำย
 กำรวำงแผนเป็นสิ่งส�ำคัญและสิ่งส�ำคัญอีกสิ่งที่ต้อง 
มีควบคู่กันไปก็คือสติ จะใช้สอยอะไรต้องคิดหน้ำ 
คดิหลงัให้ด ีคนทีย่งัไม่มรีำยได้เป็นของตวัเอง ควรเริม่นสิยั 
อดออมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพรำะว่ำในอนำคตเมื่อเรำต้อง
จัดกำรกับเงินในกระเป๋ำตัวเองแล้ว นับเป็นภำระที่ยิ่ง
ใหญ่นัก ถ้ำไม่มีก็ไม่สำมำรถขอพ่อแม่เหมือนตอนที่ยัง
เรียนหนังสือ หรือเรำจะขอตลอดไปก็เป็นไปไม่ได้ เพรำะ
โตเป็นผู้ใหญ่แล้วควรรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบ
ครอบครัวในอนำคต   
 กำรอดออมเป็นส่ิงไม่เสียหลำยท�ำไว้ได้ประโยชน์กว่ำ
เสียประโยชน์แน่นอน และเพื่อตัวคุณเอง
“มนัไม่ส�ำคญัหรอกว่ำคณุจะหำเงนิได้มำกเท่ำไร...แต่มนั
ส�ำคัญตรงที่  คุณจะเก็บเงินได้มำกแค่ไหน...”

เตือนใจง่ายๆ ถ้าอยากมีเงินเก็บ

ภาพจาก http://www.eiei.net
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67 ปี เสรีไทย ต่อต้านการรุกรานด้วยเสรีภาพอย่างแท้จริง

 “วนัสนัตภิำพไทย”จะมกีำรจดังำนฉลอง
ขึน้ทุกวันท่ี 16 สงิหำคม เพือ่ร�ำลกึถงึคณุปูกำร 
คุณงำมควำมดีของขบวนกำรเสรีไทย  
ที่ได้กระท�ำมำแล้ว ในระหว่ำงที่ประเทศ
ชำตอิยูใ่นช่วงวกิฤต ิบทบำทอนัสงูส่งนีย่้อม 
ได้รับกำรจำรึกไว้ในหน้ำหนึ่งอันงดงำม
ยิ่งของประวัติศำสตร์ไทย และจะเป็น
อนสุำวรย์ีทำงจติใจ ทีจ่ะเตอืนใจให้ประชำชน 
ชำวไทยรุ่นหลัง ได้ถือเอำเป็นแบบอย่ำง 
และเป็นแรงพลังทำงใจในอันท่ีจะระแวด
ระวังรักษำไว้ ซึ่งอุดมกำรณ์อันดีงำมของ 
กำรต่อต้ำนสงครำมและกำรรุกรำน 
ทุกรูปแบบ กำรต่อสู้เพื่อรักษำเอกรำช
อธิปไตยอย่ำงไม่ยอมจ�ำนนและเป็นกำร
ปลูกฝังให้เยำวชนรุ่นหลังรักสันติภำพ  
อีกทั้งเป็นกำรประกำศให้นำนำประเทศ 
รับรู้เจตนำรมณ์ของประชำชนชำวไทย  
ที่จะยึดม่ันอุดมกำรณ์แห่งกำรอยู่ร่วมกัน
กับประเทศเพื่อนบ้ำนและประชำคมโลก
อย่ำงสันติและเอื้ออำทรต่อกัน
 ขบวนกำรเสรไีทย (Free Thai Movement) 
เป็นขบวนกำรใต้ดินที่ด�ำเนินกำรระหว่ำง
สงครำมมหำเอเชียบูรพำ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของสงครำมโลกครั้งที่สอง ในช่วง  
พ.ศ. 2484 - 2488 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ต่อต้ำนกำรรกุรำนของกองทพัจกัรวรรดญิีปุ่น่ 
รักษำเอกรำชและอธิปไตยของชำติไทย 
ขบวนกำรเสรีไทยก�ำเนดิขึน้ในวนัที ่8 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2484 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นยกทัพเข้ำมำ
ทำงด้ำนทิศตะวันออกและยกพลขึ้นบก 
จำกอ่ำวไทย เดิมเรียกขบวนกำรนี ้
ว่ำองค์กำรต่อต้ำนญีปุ่น่ ภำยหลงัจงึเปลีย่นไป 
เสรีไทย” มีบทบำทเป็นแหล่งข่ำวส�ำคัญ
ของฝ่ำยสัมพันธมิตร
 กำรปะทะกนัระหว่ำงขบวนกำรเสรไีทย
กับกองทัพญี่ปุ่นไม่มีโอกำสเกิดขึ้น เพรำะ
ญีปุ่่นประกำศยอมจ�ำนนอย่ำงไม่มเีงือ่นไข 
เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2488 หลังจำก
สหรัฐอเมริกำทิ้งระเบิดปรมำณูถล่มเมือง
ฮิโรชิมำและนำงำซำกิ เมื่อวันที่ 6 และ 
9 สงิหำคม พ.ศ. 2488 แม้ว่ำไทยจะร่วมกับ
ญีปุ่น่ในกำรประกำศสงครำม แต่ควำมร่วม
มอือย่ำงลบัๆ ของไทยกบัฝ่ำยสมัพนัธมติร
ท�ำให้ไทยมีอ�ำนำจต่อรองในกำรเจรจำ
กับฝ่ำยสัมพันธมิตรหลังสงครำมยุติ โดย
สหรัฐอเมริกำถือว่ำไทยไม่เคยประกำศ
สงครำมต่อประเทศของตน
 นำงนภำพร อัศวะรังสีกุล อำจำรย์
ภำควิชำมนุษย์ศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรังสิต กล่ำวว่ำ เสรีไทยนั้น
ท�ำให้เรำเหมือนกับได้อยู ่ในส่วนของ
ฝ่ำยชนะ ขณะนั้นรัฐบำลไทยประกำศ
ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นแล้ว เสรีไทยเป็น 
กระบวนกำรใต้ดิน พอสงครำมโลกครั้งที่

สองเสรจ็สิน้ มฝ่ีำยไทยบำงกลุม่อยู่ร่วมกับ
ฝั่งที่ชนะซึ่งก็คือพันธมิตรและรัฐบำลของ 
จอมพลป.พบิลูสงครำม ถ้ำไม่มกีระบวนกำร
เสรีไทย เรำอำจแพ้สงครำมโลกครั้งที่สอง 
สถำนกำรณ์ในตอนนั้นซึ่งเรำเสียเปรียบ 
 นำงนภำพร ยังกล่ำวอีกว่ำ กระทรวง
ศึกษำธิกำรควรบรรจุลงในแผนสอน 
เพรำะจะท�ำให้ตระหนักถึงควำมรัก
ชำติและใส่ใจว่ำสังคมไทยเป็นอย่ำงไร 
ปลูกฝังให้เยำวชน รู้ถึงคุณค่ำของคน  
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลที่ท�ำควำมดีและ
เสียสละเพื่อประเทศ 
 นำงพีรยำ มหำกิตติคุณ อำจำรย์
ภำควิชำมนุษยศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรังสิต กล่ำวในมุมกลับกันว่ำ   
กระบวนกำรเคลื่อนไหวของคนจีนที่อำศัย
อยู่ในเมืองไทย ได้มีกำรต่อต้ำนกำรบุกรุก
ของทหำรญี่ปุ่น จะถูกมองว่ำเป็นกระบวน
กำรแนวที่ 5 ที่รัฐบำลสมัยจอมพล ป.เคย
เรียกเฉพำะบำงคร้ังที่มีข่ำวออกมำ เป็นก
ระบวนกำรใต้ดินที่ต่อต้ำนประเทศญี่ปุ่น 
อกีตวัอย่ำงทีม่กีำรจดัตัง้พรรคคอมมวินสิต์ 
แห่งประเทศไทย ทีจ่รงิแล้วเป็นกำรปฏบิตัิ 
ของคนจีนเหมือนกับกำรต่อต้ำนญี่ปุ่น 
ขบวนกำรเสรีไทยที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ
และรูจ้กั โดยมกีำรสนับสนุน
รบัรองจำกฝ่ำยพนัธมติร โดย
มนีำยปรดี ีพนมยงค์ ให้ควำม
ร่วมมือเป็นอย่ำงดี ซึ่งเป็น 
ผู ้ก่อตั้ง ขบวนกำรเสรี
ไทยและเป็นหัวหน้ำขบวนกำรเสรีไทย 
จงึท�ำให้ชือ่ของนำยปรดี ีพนมยงค์ เป็นทีรู่จ้กั
กันอย่ำงแพร่หลำย แต่กลุ่มของ นำยปรีดี  
ไม่ได้ยอมรับกำรปฏิบัติกำรของขบวนกำร 
ของคนจีนในเมืองไทย มีกำรท�ำงำน 
คนละส่วนกันแต่จุดมุ่งหมำยเดียวกันคือ 
ต้ำนญี่ปุ่น นอกจำกกำรเคลื่อนไหวของ
ขบวนกำรเสรีชนและขบวนกำรของคนจีน
แล้ว ก็ยังมีขบวนกำรรัฐบำลจอมพล ป. 
พบิลูสงครำม ทีม่กีำรเคลือ่นไหวใต้ดนิและ 
มีกำรตดิต่อกบัรฐับำลจนีแบบลบัๆ แต่ปฏบิตัิ
กำรของจอมพล ป. พิบลูสงครำมเคลือ่นไหว
อยูข่ณะทีฝ่่ำยญีปุ่น่รวมทัง้ฝ่ำยพนัธมติรและ
ขบวนกำรเคล่ือนไหวในไทยต่ำงก็รู้ควำม
เคลือ่นไหวของจอมพล ป. ทัง้หมดและไม่มี
ใครยอมรบัได้ จำกกำรกระท�ำของจอมพล ป. 
และมนักเ็ป็นปัจจัยหน่ึง ท่ีขบวนกำรเสรไีทย 
ตัดสินใจ หำกไม่มีขบวนกำรเสรีไทย 
ประเทศไทยก็ยังมีฝ่ำยที่มีควำมคิดเห็น 
ส่วนหนึ่งเห็นด้วยกับรัฐบำลและกลุ่ม 
ที่ไม่เห็นด้วยเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำมีกำร
แบ่งฝ่ำยของคนในประเทศ หำกไม่มี
ขบวนกำรเสรีไทยประเทศอำจจะแพ้ 
สงครำมกเ็ป็นได้ แต่เมือ่มขีบวนกำรเสรไีทย  

สถำนะของประเทศก็เปลี่ยนไป จึง
เป็นที่มำของ“สยำมทอล์ค”คือกำร
ท่ีรัฐบำลประกำศสงครำม เข้ำข้ำง
ญี่ปุ ่น โดยค�ำประกำศของจอมพลป. 
พิบูลสงครำมกับฝ่ำยสัมพันธมิตรแต ่
พอปลำยสงครำมไทยกป็ระกำศชนะสงครำม
ด้วยเพรำะมีขบวนกำรเสรีไทย ที่ร่วมมือ 
กับพันธมิตรท�ำให้นำยปรีดี พนมยงค์ 
ออกมำประกำศให้โลกได้รู้ว่ำค�ำประกำศ 
ของจอมพล ป.เป็นโมฆะ และควรจะยกย่อง  
ผูป้ฎบิตักิำรของเสรไีทยทัง้หมด เเม้กระท่ัง
สิ่งท่ีจอมพล ป. ท�ำน้ันไม่ใช่สิ่งท่ีเลวร้ำย 
ทุกเรื่อง แต่จุดเปลี่ยนครั้งหลังของสังคม
ไทยคือกำรประกำศเป็นมิตรของญี่ปุ่น  
ซึ่งสำเหตุนี ้ท�ำให้คนส่วนใหญ่มองว่ำ 
เป็นเรือ่งทีผ่ดิคนทีค่ดิเช่นนีน้ัน้ คอืกลุม่ของ
นำยปรีดี พนมยงค์ ที่มองว่ำกำรกระท�ำ
เช่นนี้สร้ำงควำมเสียหำยให้กับประเทศ  
ตอนแรกอำจมชียัชนะ แต่ในระยะยำวอำจ
แพ้ เพรำะปัจจัยในกำรท�ำสงครำมต่ำง
กัน กำรต่อสู้ของจอมพล ป. ยังมีนัยยะ
แอบแฝง แนวคดิของเสรไีทยจงึม ี2 มมุมอง 
อีกมุมมองหนึ่ง คือกำรต่อต้ำนกำรบุกรุก 
ของญี่ปุ่น และไม่เห็นด้วยกับกำรประกำศ
สงครำมของรัฐบำล แต่อีกมิติคือกำรที ่

 นาย ปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย

อาจารย์ ม.รังสิต ชี้บทบาทของท่านปรีดีในการเป็นผู้น�าขบวนการเสรีไทยนั้น สามารถลบล้างมลทินของตัว
ท่านเองโดยทัง้หมด วรีกรรมของขบวนการเสรไีทย จะบรรลเุป้าหมายไม่ได้เลย ถ้าหากคนไทยทกุคนขาดความ
สามัคคี ย�้าควรปลูกฝังในเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยให้มากขึ้นเเละไม่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง พร้อมเเนะ
ศึกษาประวตัศิาสตร์ท้องถิน่อย่างจรงิจงัเเละยกระดบัเพือ่สร้างคณุค่าให้สงัคมในระดบัท้องถิน่ของประเทศไทย 
ตงิคนไทยมนีสิยัลมืง่าย ประวตัศิาสตร์ไทยเเละท้องถิน่ควรเป็นสิง่ทีป่ลกุใจคนไทยให้เกดิความรกัความสามคัคี
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“สงครามโลกไม่ได้ท�าให้โครงสร้างทางสังคมได้เปลี่ยนไป 

ไทยยังคงเป็นสังคมที่ให้ประโยชน์กับชนชั้นน�าอย่างยาวนาน” 
จอมพล ป. เข้ำร่วมกบัระบอบเผดจ็กำร มองว่ำ 
เป็นกำรสร้ำงปัญหำให้กับประเทศ ปฏิบัติ
กำรด้ำนหนึ่งของเสรีไทยคือกำรต่อต้ำน
ของเผด็จกำร
 ในช่วงปลำยสงครำมหลังจำกที่ 
จอมพล ป. ด�ำเนินกำรหลำยอย่ำงในกำร 
เป็นมิตรกับญี่ปุ่น เช่นยอมให้ญี่ปุ่นกู้เงิน 
ไปท�ำสงครำมใช้เงินและปัจจัยในกำร 
ท�ำสงครำมและเป็นฐำนในกำรท�ำสงครำม 
กำรที่จอมพล ป. เป็นมิตรกับญี่ปุ ่น   
ก็ด�ำเนินนโยบำยทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง 
สังคม หลำยอย่ำงที่ส่งผลเสียให้กับ
ประเทศในระยะยำว พฤติกรรมกำร 
ใช้อ�ำนำจเช่นนี้ จึงท�ำให้สังคมไทย 
รับไม่ได้ เพรำะฉะนั้นในช่วงสงครำม
องค์กรสถำบันต่ำงๆ เริ่มโดดเดี่ยวจึงท�ำให้ 
จอมพล ป. ไม่สำมำรถบังคับเรื่องต่ำงๆ  
ในรัฐสภำให้เป็นตำมที่ตนเองต้องกำรได้  
จึงเป็นท่ีมำท่ีท�ำให้จอมพล ป. ต้องแพ ้
ในมติในที่ประชุมรัฐสภำ ควำมขัดแย้งน้ี 
มมีำนำน เมือ่แพ้ จงึต้องลำออกจำกต�ำแหน่ง  
โดยกำรลำออกเป็นหมำกที่ขบวนกำร 
เสรีไทยวำงเอำไว้ ซึ่งเรียกว่ำเป็นกำร
รัฐประหำรในรัฐสภำ ท�ำให้รัฐบำล

ต้องลงจำกในวิถีทำงของรัฐธรรมนูญ 
โดยชอบธรรม ต้องเปลี่ยนรัฐบำล เพรำะ 
หน้ำฉำกท�ำงำนได้ แต่เบื้องหลังเป็นกำร 
ปฏิบัติกำรของเสรีไทย ที่ท�ำให้ท�ำงำน 
ได้ง่ำยขึ้น ซึ่งเหตุนี้ท�ำให้บทบำทของ  
นำยปรีดีลบล้ำงมลทินด้วยตนเองทั้งหมด 
คดีควำมทุกคดีที่เกิดขึ้น นำยปรีดีสำมำรถ 
ใช้กระบวนกำรยุติธรรมช�ำระควำม
ในฐำนะที่เป็นผู ้น�ำปัญญำชน ทำง
ควำมคิดมีควำมโดดเด่นในตัวเองเป็น 
ต้นแบบของผู้ใหญ่ที่น่ำศึกษำ
 นำงพีรยำ ได้กล่ำวถึงกรณีเนื้อหำ
ประวัติศำสตร์เสรีไทยควรที่จะน�ำไป 
บรรจุลงในแผนกำรเรียนกำรสอน ของ 
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ แบบเรียน
ประวตัศิำสตร์ไทย ยงัไม่มพีืน้ทีใ่ห้กบัสำมญั

ชนมำกนัก ส่วนใหญ่ละเลยเรือ่งประชำชน 
และเรือ่งรำวท้องถิแ่ต่โรงเรยีนในหลำยพืน้ที่ 
ยังคงสร้ำงเรื่องรำวประวัติศำสตร์ประจ�ำ 
ท้องถิ่นของตน อยู่ที่ว่ำจะมีควำมเข้ม
แข็งและสร้ำงประวัติศำสตร์ของตนเอง
ได้หรือไม่ และสร้ำงแบบไม่บิดเบือน 
เน้นควำมส�ำคัญของท้องถิ่นในฐำนะ 
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของประวัติศำสตร์ชำติ  
ให้เหน็ว่ำชมุชนท้องถิน่มปีระวตัคิวำมเป็นมำ
อย่ำงไร เกีย่วโยงกบัประวตัศิำสตร์บ้ำนเมอืง 
ในช่วงเวลำใด กระบวนกำรสร้ำงควำม 
ทรงจ�ำในอดตีมหีลำยวธิ ีเช่น จดักำรศกึษำ
และกำรจัดวิจัย ให้นักเรียนนักศึกษำ 
ลงมือท�ำด้วยตนเอง โดยศึกษำจำก 
สถำนทีจ่ริง ทัง้นีค้วรเร่ิมต้นศกึษำตัง้แต่ระดบั
ประถมศึกษำ เพรำะเป็นวัยที่เปิดรับควำม
รู้ต่ำงๆ ได้ง่ำยหำกใส่ใจและจัดกิจกรรม
ให้เหมำะกับวัย หรือในระดับมัธยมศึกษำ
ก็ควรท�ำในรูปแบบของสำรคดี โดยกำรน�ำ 
ผลสรุปจำกกำรวิจัยไปท�ำเป็นสำรคดี  
ซึ่งจะช่วยให้เยำวชนรับรู้ถึงควำมเป็นมำ
และควำมส�ำคญัของขบวนกำรเสรไีทย รวม
ไปถงึประวตัคิวำมเป็นมำของประเทศไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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3 จังหวัดชายแดนใต้ คดีอุ้มฆ่าตัดตอน 
จุดชนวนส�าคัญไฟใต้ระอุหนัก

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 จนมำถึงรัฐบำลของพลเอกเปรม 
ติณสูลำนนท์ เมื่อปี พ.ศ.2524 ได้จัดตั้ง 2 องค์กรขึ้น
เพื่อดับไฟใต้ได้แก่ กองบัญชำกำรผสมพลเรือนต�ำรวจ 
ทหำรที่ 43 (พตท.43) และศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) ท�ำให้สถิติกำรก่อเหตุนั้น 
ทุเลำลงไป พร้อมกับขบวนกำรก่อควำมไม่สงบได้สลำย
หำยไปตำมสถำนกำรณ์ จนกระทั่งมำถึงในยุครัฐบำล
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้จุดชนวนครั้งใหม่ขึ้นมำ 
กำรอุ้มฆ่ำตัดตอนกลับมำอีกคร้ังในช่วงปีพ.ศ.2546  
ซึ่งมำพร้อมกับเหตุกำรณ์สะเทือนใจชำวใต้ใน 
ปี พ.ศ.2547 ได้แก่เหตกุำรณ์ ปล้นปืนทีค่่ำยทหำรในจังหวดั
นรำธิวำสในวันที่ 4 มกรำคม พ.ศ.2547 เหตุกำรณ์ควำม
รุนแรงและกำรสลำยกำรชมุนมุทีม่สัยดิกรอืเซะ จ.ปัตตำนี 
ในวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ.2547 และ อ.ตำกใบ 
จ.นรำธิวำสในวันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ.2547 จำกเหตุกำรณ์ 
ที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบันท�ำให้เกิดผู้ก่อควำมไม่สงบ 
ผุดขึ้นมำมำกมำยเป็นดอกเห็ดและกำรอุ้มฆ่ำตัดตอน
ต่ำงๆ ยังไม่หมดไปจำกสังคมไทย
 ในกรณีผู้ต้องหำที่เคยถูกจับเป็นแพะนำนำชำติ 
ซึ่งทุกคนล้วนเป็นผู ้ที่ไม่มีใครเชื่อว่ำจะเป็นกลุ ่ม 
ก่อกำรร้ำยเจมำห์ อิสลำมิยำห์ (เจไอ) เพรำะคนเหล่ำนั้น 
ชำวบ้ำนให้ควำมเคำรพนับถือเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะ  
นำยแพทย์แวมำฮำดี แวดำโอะ ซึ่งท�ำงำนเป็น เอ็น.จี.โอ 
และคงไม่มคีวำมสำมำรถจะไปก่อวนิำศกรรมระเบิดสถำน
ทูต 5 แห่งในช่วงกำรประชุมเอเปคในกรุงเทพมหำนคร
ซ�้ำหลักฐำนที่ต�ำรวจอ้ำงนั้นไม่มีควำมชัดเจน เรื่องนี้
เป็นกำรเมืองระหว่ำงประเทศที่สหรัฐอเมริกำพยำยำม
บีบและกดดันให้กลุ ่มประเทศอำเซียนจับสมำชิก 
กลุม่เจไอ ซึง่มข่ีำวเรือ่ยๆ ว่ำจะมกีำรวำงระเบดิในประเทศ
ภูมิภำคนี้จึงต้องหำคนที่เป็นแพะ 

 นำยแพทย์ แวมำฮำดี แวดำโอะ สมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยช่ือ พรรคแทนคุณแผ่นดิน 
จังหวัดนรำธิวำส เปิดเผยว่ำ ตนเป็นหนึ่งที่เคยตก 
เป็นแพะรับบำปซึ่งถูกอุ้มจำกเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจและ 
ถูกสอบสวนด้วยกำรลงไม้ลงมือและทรมำนสำรพัด  
ซึ่งเหตุกำรณ์ ที่เกิดขึ้นกับตนเมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2546 ท�ำให้ได้ควำมรูว่้ำในประเทศไทยในกำรอุม้ฆ่ำ 
นั้นยังมีอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งตนถูกโดยอ้ำงว่ำ
เป็นผู้ต้องหำในคดีก่อกำรร้ำยเจมำห์ อิสลำมิยำห์  
(เจไอ) ร่วมวำงแผนก่อวนิำศกรรมระเบดิสถำนทตู 5 แห่ง 
ในช่วงกำรประชุมเอเปคในกรุงเทพมหำนคร เป็นเหตุให้
ต้องถูกจ�ำคุก 2 ปี ดังนั้นจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนนักกำรเมือง
ตัวแทนนำยทุนหุ่นกระบอก ผลประโยชน์ที่ไม่ได้มำจำก
ควำมยตุธิรรม กำรคอร์รปัชนัของนกักำรเมอืง จ�ำเป็นต้อง
เปิดโปงควำมอยุติธรรมของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อประเทศ
ชำตบิ้ำนเมอืง ซึง่ในปจัจบุันควำมอยตุธิรรมในด้ำนต่ำงๆ 
ยังมีอยู่มำกมำยในสังคมไทย คนในประเทศทุกๆ คน 
จะต้องร่วมมือช่วยกันให้ควำมอยุติธรรมเหล่ำนี้หมดไป
จำกประเทศให้ได้
 นำยเจะอูมำ เจ๊ะนิ อดีตนักกำรเมืองกลุ่มวำดะ  
กล่ำวว่ำ ทุกคนอ่ำนเกมของสหรัฐอเมริกำออกเริ่มตั้งแต ่
บุกอีรัก ซึ่งปล่อยข่ำวให้มีกำรจับกุมคนที่สงสัยเป็นเจไอ 
โดยเฉพำะมีกำรโยงผู้น�ำศำสนำเกี่ยวข้องกับกำรเมือง 
ทัง้ทีค่วำมเป็นจรงิสมำชกิกลุม่เจไอ เป็นกลุม่ทำงควำมคดิ 
ทำงศำสนำกลุ่มหนึ่งซึ่งมีทุกประเทศ และมีกำรติดต่อ 
ตลอดเวลำ อย่ำงไรกต็ำมตนเหน็ว่ำ รฐับำลเอำใจสหรฐัอเมรกิำ
มำกเกนิไป เรือ่งนีน่้ำเป็นห่วง เพรำะขณะนีค้วำมรูส้กึระหว่ำง 
ชำวมุสลิมกับรัฐบำลเริ่มห่ำงกันไปเรื่อยๆ รู้สึกไม่พอใจ
รัฐบำลในกำรแก้ปัญหำซึ่งตนเห็นว่ำหำกปล่อยไป 
เช่นนีไ้ม่เป็นผลดกีบัรฐับำลและรฐับำลควรจะมมีำตรกำร
กำรตักเตือนแก่ประชำชน มิใช่จ้องแต่จับผิดจับกุมและ
ลงโทษเพียงอย่ำงเดียว โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมหวำดผวำ
ของประชำชน ทีส่�ำคญัควรให้ควำมส�ำคญัของควำมรูส้กึ
ของกันและกัน 
 นำยเจะอูมำยังกล่ำวต่อถึงกรณีของ นำยเจ๊ะอำด  
เต๊ะปูยู ท่ีโดนกล่ำวหำว่ำ เป็นสมำชิกกลุ ่มเจไอ 
โดยไร้ซึ่งหลักฐำนที่ชัดเจน ขณะนั้นมีชำยฉกรรจ์พร้อม
อำวุธสงครำมสวมชุดโม่ง นั่งเรือไปที่บ้ำนนำยดำบัน 
ใช้ปืนเอ็ม 16 จี้หัว 3 คน แล้วเอำตัวนำยเจ๊ะอำด เต๊ะปูยู  
ไปอย่ำงไร้ร่องรอยและไม่มีใครเข้ำเย่ียมได้ แม้กระท่ัง
ทนำยควำมยังพบไม่ได้เช่นกัน อีกทั้งหำกว่ำเจ้ำหน้ำที่ 
ทีอ้่ำงว่ำมหีลกัฐำนทีช่ดัเจน ท�ำไมไม่ด�ำเนนิคดตีำมกระบวน 
กำรทำงกฎหมำย แต่หลังจำกหกวันที่มีกำรจับตัว 
นำยเจ๊ะอำด เต๊ะปูยู ต�ำรวจภูธรภำค 9 ออกแถลงข่ำวว่ำ 
เป็นผู้ด�ำเนินกำรจับกุมในคร้ังนั้น เพ่ือให้ประชำชนได้
สบำยใจว่ำผูต้้องหำรำยนี ้ภำค 9 ได้น�ำตวัไปสอบสวน ดงั
นัน้ทีว่่ำหำยตวัไปจำกบ้ำนนัน้ไม่มกีำรอุม้อะไรแต่เป็นกำร

จบักุม มีหมำยจบัของศำลถูกต้อง ส่วนกำรด�ำเนนิกำรหลงั
จำกนีจ้ะเป็นหน้ำทีข่องเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจว่ำจะน�ำตวัมำสอบ
สวนกรุงเทพฯ หรือไม่ แต่ภำยหลังจำกกำรออกมำแถลง
ข่ำวของต�ำรวจภธูรภำค 9 สำมวนั ผบ.ตร.ได้ปฏเิสธว่ำตน 
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจับกุมนำยเจ๊ะอำด เต๊ะปูยู  
ในครัง้นี ้แล้วใครจะเป็นผูร้บัผดิชอบขณะทีเ่วลำล่วงเลยมำ 9 ปี 
แล้วยงัเป็นปรศินำเงือ่นง�ำและไร้ร่องรอย ซึง่ในเวลำนีย้งัไม่มี
ใครรูว่้ำนำยเจ๊ะอำด เต๊ะปยู ูยงัมชีีวติอยูห่รอืไม่ ซ่ึงประชำชน 
ในพื้นที่ยังคงต้องกำรค�ำตอบจำกรัฐบำลให้ชัดเจน  
เพื่อคลำยปมและข้อกังขำ โดยเฉพำะทำงครอบครัว 
ขอแค่เพยีงว่ำหำกนำยเจ๊ะอำด เต๊ะปยู ูได้เสียชวีติแล้วขอให้ 
ท�ำพิธีศพตำมหลักของศำสนำอิสลำมหรือน�ำศพ 
ของนำยเจ๊ะอำด เต๊ะปูยู คืนมำ 
 นำยฟำรุช   มะแซ นักศึกษำชั้นปีที่ 4 คณะนวัตกรรม
สงัคม สำขำผู้น�ำกำรเมอืงธรุกจิสังคม มหำวทิยำลัยรงัสิต 
ในฐำนะที่เป็นนักศึกษำที่อำศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ได้กล่ำวในเชิงทัศนคติและควำมคิดเห็นเกี่ยว
กับปัญหำสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ว่ำ ในฐำนะที่
ตนเป็นคนในพื้นที่ซึ่งมีควำมรู้สึกว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นนั้น  
ยังต้องแก้ในรูปแบบกรอบกำรแก้ไขโดยแบบสันติ
วิธี โดยอธิบำยถึงปัญหำท่ีเกิดในสำมจังหวัดก่อนว่ำ  
แท้จริงนั้นเป็นอย่ำงไร มีวิธีคิดและควำมคิดทำงศำสนำ 
อย่ำงไร คือประวัติศำสตร์กำรเมืองเศรษฐกิจในอดีต 
มวีวิฒันำกำรไม่ต่ำงจำกชนชำตอิืน่ ทีม่กีำรปกครองแบบ 
กษัตริย์ ซึ่งมีหลักกำรดังนี้คือ กษัตริย์จะด�ำรงเป็นประมุข
ของประเทศอยู่ในกฎหมำย และในทำงกลับกันกษัตริย์
เป็นผู้พิทักษ์กฎหมำยด้วยเช่นกัน คือกษัตริย์เป็นตัวแทน
ของฝ่ำยนิติบัญญัติและตุลำกำรและคิดว่ำควรจะมี
กำรแสดงควำมเป็นอำรยประเทศ อำทิเช่น กำรมีทูต 
ในต่ำงประเทศไม่ว่ำกำรทูตในสมัยชินตริวัฒนำกำรมำ
จำกพ่อค้ำทีไ่ปท�ำกำรค้ำในต่ำงประเทศและผกูมติรไมตรี
กับผู้ที่ปกครองในต่ำงแดน เพื่อผลประโยชน์ทำงกำรค้ำ 
โดยสรุปกำรเมืองปัตตำนีในทำงประวัติศำสตร์กำรเมือง
ที่มีกษัตริย์ในระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ และมีระบบ
เศรษฐกิจแบบแลกเปลี่ยนกำรค้ำระหว่ำงกัน
 นำยฟำรุซ กล่ำวต่ออีกว่ำ ด้ำนวัฒนธรรมและ
ศำสนำเป็นตัวบ่งชี้ส�ำคัญของคนปัตตำนี ในอดีตก่อนที่
อิสลำมจะเข้ำมำมีบทบำท ใช้ภำษำยำวีในกำรสื่อสำร  
เป็นภำษำที่มำจำกกลุ่มชำติพันธุ์ที่เรียกกันว่ำชำวชวำ  
ซึ่งเป็นกลุ่มคนในแหลมมลำยู เช่นเดียวกับชำวปัตตำน ี
ในอดีตซึ่งอพยพมำจำกตอนใต้ของประเทศมำเลเซีย
คืออินโดนีเซียในปัจจุบัน กล่ำวได้ว่ำคนในพื้นที่ 
อำจเป็นชำวชวำหรือชำวอินโดนีเซีย ก่อนจะเป็นอิสลำม 
ชำวปัตตำนีนับถือศำสนำพุทธนิกำยมหำยำน ซึ่งผลพวง
ของกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรทำงศำสนำ ท�ำให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงตำมกษัตริย์ไปด้วย 
 

     ภาพจาก : www.siamintelligence.com

ปัญหา 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ยังคงเป็นปัญหาที่คาราคาซังกันมานานยิ่งถ้ามุ่งเข้าสู่ประเด็น
การอุ้มฆ่าตัดตอนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งรัฐประหาร 2490 ภายใต้รัฐบาล
จอมพลป.พิบูลสงคราม ด้วยนโยบายที่เน้นการปราบปราม ขู่ฆ่า ได้ถูกน�ามาใช้ในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ เป็นเหตุให้ นายหะยีสุหรง โต๊ะมีนา ประธานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดปัตตานี  
ได้หายตัวไปอย่างลึกลับ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ 2497 และนั่นเองก็เป็นตัวจุดชนวนที่ท�าให้
คนในพื้นที่ลุกขึ้นมาจับอาวุธต่อสู้กับอ�านาจรัฐ ท�าให้เกิดขบวนการก่อความไม่สงบขึ้นหลังจากที ่
นายหะยีสุหรงหายตัวไป

ภาพจาก http://www.firelamtung.com

นายแพทย์ แวมาฮาดี แวดาโอะ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคแทนคุณแผ่นดิน จ.นราธิวาส

ภาพจาก nibongfm-radio.blogspot.com



หน้า  6    หนังสือพิมพ์รังสิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 65  ประจ�าวันที่   6-12 กันยายน 2555[ สังคม ]

ปัจจุบันประเทศไทยถูกมองว่ามีการล่วงละเมิดสิทธิสัตว์มากขึ้นท�าให้กลุ่มบุคคลที่มีความรัก  
ความเมตตาต่อสัตว์และตระหนักถึงผลกระทบจากการกระท�าดังกล่าว ที่จะมีผลต่อประเทศชาติ เกิด
ความตั้งใจจริงที่จะหามาตรการยับยั้งการทารุณและปกป้องคุ้มครองสิทธิตามธรรมชาติของสัตว์  
รวมถึงการเร่งให้มีกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์

       นำยพุฒิพร จีวิพันธ์พงษ์  ผู้ร่วมจัดตั้งกองทุนร่วมด้วย
ช่วยแมว หมำ กล่ำวว่ำ กองทุนได้ยื่นขอ พ.ร.บ.คุ้มครอง
สตัว์ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อสตัว์ประเภทต่ำงๆ ท้ังสตัว์เลีย้ง  
สัตว์ป่ำ ปศุสัตว์ หรือแม้กระทั่งสัตว์ทดลอง กฎหมำยนี้ 
ออกมำเพ่ือทุกสรรพสัตว์ไม่ใช่แค่เพื่อแมว หมำ แต่เป็น
กฎหมำยที่มีหลัก 5 freedom หรือที่แปลว่ำหลักอิสรภำพ 
5 ประกำรคอื อสิรภำพจำกควำมหวิกระหำย อสิรภำพจำก
ควำมไม่สะดวกสบำย อิสรภำพจำกควำมเจ็บปวดและ
อันตรำย อิสรภำพจำกควำมหวำดกลัวและควำมเครียด
และอิสรภำพที่จะแสดงออกตำมธรรมชำติของสัตว์  
หำกสตัว์ไม่ได้รบัอสิรภำพ สิง่เหล่ำนีจ้ะเป็นเกรำะคุม้ครอง
สัตว์ทุกประเภท โดย พ.ร.บ.นี้ ระบุชัดเจนว่ำ กำรประกอบ
กิจกำรต่ำงๆ ต้องค�ำนึงถึงกำรสวัสดิภำพและกำรป้องกัน 
มิให้สัตว์ได้รับควำมเจ็บปวด ทุกข์ทรมำนและกระทบ 
ต่อจำรีตประเพณีและศีลธรรมอันดีของสังคมไทยและ
ชื่อเสียงของประเทศ หำกกำรยื่นร้องขอ พ.ร.บ. นี้ผ่ำนจะ 
แก้ปัญหำตั้งแต่ต้นเหตุไปจนถึงปลำยเหตุและจะท�ำให้
สังคมไทยน่ำอยู่มำกขึ้น ควำมทัดเทียมของสังคม ควำม
ยุติธรรมของสิ่งมีชีวิต 
      นำยพฒุพิร กล่ำวอีกว่ำในกรณขีองผู้ทีใ่ห้กำรสนบัสนนุ
และควำมคดิเหน็ของประชำชนนัน้ ตนคดิว่ำประชำชนโดย
มำกเกือบ 90% สนใจและให้ควำมร่วมมือและสนับสนุน
เป็นอย่ำงมำก เช่นในเวบ็ไซต์กองทนุร่วมด้วยช่วยหมำแมว 
มีผู้คนให้ควำมสนใจทั้งในเรื่องกำรระดมทุน โดยให้กำร
สนับสนุนเรื่องกำรบริจำคค่ำใช้จ่ำย เพื่อช่วยเหลือสัตว ์
ที่เจ็บป่วยในกรณีต่ำงๆ โดยสัตว์ที่รับช่วยเหลือมำนั้นใน
กรณีท่ีพบเจ้ำของก็จะท�ำกำรคืนสู่เจ้ำของ แต่ในกรณีที่
เป็นสัตว์เร่ร่อน จะท�ำกำรหำบ้ำนใหม่ให้โดยจะมีผู้ใจบุญ

หรืออำสำรับไปดูแลเลี้ยงดู
 นำยบุญศรี แสนกลำง ชำวบ้ำนจังหวัดศรีสะเกษ  
ผู้ที่ค้ำและรับประทำนเนื้อสุนัข กล่ำวว่ำ ปัจจุบันตนย้ำย
มำอยู่กรุงเทพฯ กับลูกสำว เนื่องจำกอำยุมำกแล้วและ
เลิกขำยเนื้อสุนัข แต่ตนยังรับประทำนอยู่หำกมีเพื่อนบ้ำน
หรอืญำตนิ�ำมำฝำกเวลำมำเยีย่มหรอืมำเท่ียวหำตนเพรำะ 
ในกรุงเทพฯหำรับประทำนไม่ได้ ตำมควำมเช่ือของตน 
ที่พ่อแม่เล่ำให้ฟังคือ หำกดวงตกหรือโชคร้ำยกำรกิน 
เนื้อสุนัขจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ำยไม่ให้เข้ำมำใกล้เพรำะ 
เนื้อสุนัขมีกลิ่นแรง แต่ส�ำหรับตนแล้วที่รับประทำน  
เพรำะชอบในรสชำติและกลิ่นของเนื้อสุนัขที่น�ำมำปรุง
เป็นอำหำร
 “ในกรณทีีจ่ะไม่ให้มกีำรค้ำเนือ้สุนขัในจงัหวดัทีท่�ำกำร
ค้ำในชุมชนมำนำนแล้วอย่ำงเช่นจังหวัดศรีสะเกษน้ัน 
ตนไม่เห็นด้วยเพรำะชำวบ้ำนก็ต้องท�ำมำหำกินเลี้ยง
ปำกท้องของครอบครัว และเป็นสิ่งที่ท�ำสืบทอดต่อกัน
มำนำนแล้วโดยไม่มีใครออกมำเรียกร้องหรือมีควำมผิด
อะไร ส�ำหรับตนมองว่ำกำรฆ่ำสุนัขเพื่อรับประทำนนั้น ไม่
ต่ำงจำกกำรฆ่ำหมู ไก่ แม้กระทั่งวัวควำย มำเป็นอำหำร 
เพรำะถ้ำมองว่ำฆ่ำสุนัขน่ำสงสำรแล้วกำรฆ่ำสัตว์อ่ืน 
ไม่น่ำสงสำรหรืออย่ำงไร กำรทีม่คีนออกมำเรียกร้องเพรำะ
คนเหล่ำนั้นเลี้ยงสุนัข จึงเกิดควำมสงสำรและผูกพันไม่ได้
เลี้ยงหมูหรือวัว เลยไม่ออกมำเรียกร้องที่มีกำรฆ่ำหมูกับ
วัวทั้งที่ตัวใหญ่กว่ำสุนัขมำก ถ้ำหำกเป็นเช่นนี้คนบนโลก 
ไม่ต้องหันไปรับประทำนแต่พืชผัก ผลไม้กันหมดหรือ
อย่ำงไร” นำยบุญศรีกล่ำวทิ้งท้ำย
 นำงสุภำ ตันวิจิตร ประชำชนผู้ช่วยบริจำคค่ำใช้จ่ำย
และอำสำดูแลสัตว์ในกรณีที่เจ็บป่วยและร่วมสนับสนุน

ให้มีพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์กล่ำวถึงกรณีกำรลักลอบจับและ
ค้ำเนื้อสุนัขว่ำ ตนคิดว่ำรัฐบำลต้องเข้ำไปจัดกำรปัญหำ 
เหล่ำนี้ให้เด็ดขำด ควรหำอำชีพให้ผู้ท่ีลักลอบจับและส่ง
สุนัขไปขำย เพรำะพวกคนไม่กี่คนนี้ท�ำให้ประเทศเสีย 
ชื่อเสียงและเป็นกำรทำรุณสัตว์โดยที่สัตว์เหล่ำนี้ไม่
สำมำรถเรียกร้องสิทธิของตนได้ บำงตัวถูกขำยในรำคำ
เพียงไม่กี่บำท บำงตัวก็แลกกับกะละมังเพียงไม่กี่ใบ 
จนหลำยคนก็นึกสงสัยแม้กระทั่งตนเองที่คิดว่ำเพรำะ
เหตุใดประชำชนโดยเฉพำะชุมชนในต่ำงจังหวัดถึงยอม
แลกสุนขัทีเ่ป็นเหมือนเพื่อนรัก ซื่อสัตย์ทีแ่สนดีของมนุษย์ 
ในรำคำเพียงไม่กี่บำท จนตนมองย้อนกลับไปถึงปัญหำ 
ที่ท�ำให้เกิดเหตุกำรณ์เหล่ำน้ี คือสุนัขจรจัดมีมำกเกิน
ไป เพรำะคนบำงคนที่ซื้อสุนัขมำเลี้ยง แต่พอพวกมันโต 
กเ็อำมำปล่อยทิ้ง โดยไม่มีกำรท�ำหมันท�ำให้เกิดกำรขยำย
พันธ์ุจนเป็นปัญหำของสังคม เพรำะไม่มีหน่วยงำนเข้ำมำ
ดูแลอย่ำงจริงจังและท�ำอย่ำงต่อเนื่อง จนท�ำให้ชำวบ้ำน
หลำยคนตัดสินชีวิตของมันแบบผิดๆ โดยขำยให้กลุ่มที่
ลักลอบค้ำเนื้อสุนัข เพรำะคิดว่ำสุนัขจรจัดมีมำกเกินไป 
ส�ำหรับตนแล้ว อยำกให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
และกำรปลูกจิตส�ำนึกต่อคุณค่ำของสัตว์ให้ผู้เลี้ยงสัตว์  
ผูป้ระกอบกำรและประชำชนโดยทัว่ไป เพ่ือให้ไม่เกดิควำม
เข้ำใจแบบผิดๆ ทีว่่ำต้องทรมำนสุนขัจนตำยก่อนน�ำมำรับ
ประทำนแล้วจะท�ำให้เนื้อสุนัขนุ่มและจะหลั่งสำรที่ท�ำให้
มีก�ำลังวังชำเป็นยำชูก�ำลัง ท�ำให้ร่ำงกำยอบอุ่น บรรเทำ
ควำมหนำว 

      สภ.คูคต เตือนภัยการโจรกรรมทรัพย์สินในรถ

 “ร้อยต�ารวจเอกธีรศักดิ์ เพชรฟัก รองสารวัตร”สืบสวนสถานีต�ารวจภูธรคูคตกล่าวเตือนภัย

ผู้ที่มักทิ้งทรัพย์สินไว้ภายในรถยนต์ให้ระมัดระวัง

        ร้อยต�ำรวจเอก ธรีศกัดิ ์ เพชรฟัก รองสำรวตัรสบืสวน 
สถำนีต�ำรวจภูธรคูคต อ.ล�ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี  กล่ำวถึง
กำรโจรกรรมทรพัย์สนิภำยในรถยนต์ว่ำ ส่วนมำกจะเกิด
จำกกำรจอดรถตำมหมู่บ้ำน ตำมถนน ตำมร้ำนอำหำร 
มำกกว่ำจอดตำมห้ำงสรรพสนิค้ำ ซึง่สถติมิกีำรโจรกรรม
ทรัพย์สินภำยในรถยนต์ 3 – 4 คัน ต่อวัน โดยคนร้ำย
จะเลือกรถที่ดูมีรำคำหรือรถที่มองเห็นว่ำมีทรัพย์สิน 
อยู่ภำยในรถ ส่วนมำกจะเป็นรถนิสสัน ทรัพย์สินส่วน
มำกที่หำยจะเป็นกระเป๋ำเงิน โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์ เป็นต้น  
เวลำที่คนร้ำยมักจะก่อเหตุบ่อยครั้ง ตอนช่วงหัวค�่ำ 
จนถึงหลังเที่ยงคืน เวลำคนหลับแล้วคนร้ำยจะลงมือ
ได้ง่ำย ซึ่งรถบำงคันที่โดนโจรกรรมทรัพย์สินนั้นเพรำะ
จอดในที่เสี่ยง ที่มืด หมู่บ้ำนไม่มี รปภ.หรือกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยที่ดี
    รองสำรวัตรสืบสวนยังกล่ำวถึงวิธีแนวทำงสืบสวน
ว่ำ กำรสืบสวนหำคนร้ำยได้จำกกล้องวงจรปิด ประวัติ

เก่ำ ลำยนิ้วมือแฝง ผู้เห็นเหตุกำรณ์และร้ำนขำยทอง  
โรงรับจ�ำน�ำ ร้ำนขำยของเก่ำ เพรำะคนร้ำยมักโจรกรรม
ทรัพย์สินแล้วน�ำมำขำยต่อเพื่อน�ำเงินไปใช้ ส่วนใหญ่
คนร้ำยเป็นคนนอกพื้นที่ ส่วนมำกเป็นกลุ่มวัยรุ่น บำงครั้ง
ก็เป็นคนต่ำงชำติเช่น แขกขำว ซ่ึงจะมำสมัครงำนตำม 
ร้ำนอำหำรและหำจังหวะลักทรัพย์สิน
         ขณะทีน่ำงสภุำน ี  บญุตัง้ ผู้เสยีหำยที่เคยถูกโจรกรรม
ทรัพย์ กล่ำวถึงเหตุกำรณ์ว่ำ ตนจอดรถยนต์ไว้หน้ำบ้ำน  
ตกดกึกข็ึน้ไปนอน โดยบ้ำนตนเลีย้งสนัุขไว้สองตวัประมำณ 
ตี 4 – 5 ได้ยินเสียงมอไซด์ขับออกไปก็ไม่คิดอะไร เพรำะ
สนุขัไม่ได้ส่งเสยีงร้องแต่อย่ำงใด พอตอนเช้ำก่อนไปท�ำงำน
จึงรู้ว่ำรถได้ถูกทุบและพระเครื่องในรถก็ถูกขโมยไป 
 นำงสุภำนี กล่ำวอีกว่ำ อย่ำประมำทและอย่ำเก็บ
ทรัพย์สินไว้ภำยในรถเพรำะเป็นกำรเสี่ยง ของหำย รถพัง 
และรถเก่ำควรติดสัญญำณเตือนต่ำงๆ เพ่ือช่วยอีกแรง
เพรำะในกรณีของตนรถเก่ำและไม่ได้มีสัญญำณเตือน 

จึงโดนทุบและลักทรัพย์สินได้ง่ำย อีกทั้งโจรสมัยนี้มีวีธี 
ลักขโมยของได้หลำกหลำยวิธีและหำตัวจับได้ยำก 
 ด้ำนพันต�ำรวจโท พีรศักด์ิ รอดบน รองผู้ก�ำกับกอง
ปรำบปรำม สถำนีต�ำรวจภูธรคูคต แนะแนวทำงกำร
ป้องกัน 5 แนวทำง 1.กำรป้องกันโดยต�ำรวจ กำรตั้งด่ำน 
กำรประชำสัมพนัธ์ในพืน้ท่ีเส่ียงหรอืเกดิเหตุบ่อย และให้
สำยตรวจวิ่งตรวจ  2.เจ้ำของพื้นที่ป้องกันได้โดยจัดหำ 
รปภ.ในหมู่บ้ำน และเพิ่มควำมสว่ำง จอดรถในที่สว่ำง
ไม่มืดจนเกินไป  3.ประชำชนไม่ควรน�ำทรัพย์สินไว้ใน
รถ  4.หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องควรให้ควำมร่วมมอืแก้ไข เช่น  
กำรไฟฟ้ำ ดูแลเรื่องไฟถนนเทศบำล ดูแลเรื่องต้นไม้ 
หญ้ำรก ให้โล่งปลอดภัย  5.กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วย
คือกล้องวงจรปิด
         ทัง้นีพ้นัต�ำรวจโท พรีศกัดิ ์ยังกล่ำวอกีว่ำ กำรป้องกัน
ทรพัย์สนิทีด่ทีีส่ดุคอืกำรทีป่ระชำชนไมน่�ำทรพัย์สนิไว้ใน
รถยนต์ถ้ำไม่จ�ำเป็น ไม่ว่ำเวลำใดกต็ำม เพรำะกำรป้องกนั
อย่ำงอืน่คือพ้ืนฐำนปัจจยั แนวร่วม เท่ำน้ัน ถ้ำจ�ำเป็นควร
ตดิฟิมล์รถยนต์ให้มดิชดิ ก่อนลงจำกรถให้น�ำสิง่ของซ่อน
เพือ่ไม่ให้มจิฉำชพีเหน็ ประชำชนควรระวงัทรพัย์สนิภำยใน
รถและรถยนต์ให้ดีเพรำะสมัยนี้กำรโจรกรรมท�ำได้ง่ำย

พ.ร.บ.คุม้ครองสตัว์ ความหวงัสู่อสิรภาพ

 ภาพจาก: http://junctionx.blogspot.com
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พรหมพริามเป็นชือ่หนึง่ในเก้าอ�าเภอของจงัหวดั
พิษณุโลก หลายคนพอได้ยินชื่อพรหมพิรามก็มัก
จะนึกไปถึงเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องคืนบาป
พรหมพริามในทนัท ีเผลอๆ กค็ดิเลยเถดิถงึกบักลัว
ว่าถ้าหากจะต้องไปนอนพกัค้างคนือยูท่ีพ่รหมพริาม
อาจเกิดเรื่องราวเหมือนในภาพยนตร์เรื่องนี ้
ก็เป็นไปได้ จึงท�าให้พลาดโอกาสที่จะไปพบเจอกบั
อะไรดีๆ  ที่มีอยู่มากมาย ไม่อย่างนั้นค�าขวัญของ
อ�าเภอนี้คงไม่ได้ออกมาว่า พรหมพิรามเมืองพระ  
วังมะสระพระเครื่อง ลือเลื่องทุ่งสาน ชลประทาน
เขื่อนนเรศวร หลากล้วนมังคละดนตรี

ตวัอ�ำเภอพรหมพริำมอยูห่่ำงจำกตวัจงัหวดัพษิณโุลก
ประมำณ ๒๕ กิโลเมตร หำกกล่ำวถึงสถำนที่ท่องเที่ยว
ของเมืองพรหมพิรำมที่เลื่องชื่อนั้นคงหนีไม่พ้นวังปลำ  
ซึ่งวัดวังมะสระหรือชื่อเต็มว่ำวัดวังมะสระปทุมทองตั้ง
อยู่ที่หมู่ ๖ ต�ำบลท่ำช้ำง อ�ำเภอพรหมพิรำม จังหวัด
พิษณุโลก ๖๕,๑๕๐ นั้นอยู่ในโครงกำรอนุรักษ์ปลำ
หน้ำวัดวังมะสระ เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
กรมประมงจังหวัดพิษณุโลก (ส�ำนักงำนประมงจังหวัด
พิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน�้ำจืดพิษณุโลก 
ศูนย์บริหำรจัดกำรประมงน�้ำจืดภำคเหนือตอนล่ำง
พิษณุโลก) ซึ่งวัดวังมะสระและชุมชนวังมะสระ ต�ำบล
ท่ำช้ำง อ�ำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก ต้องกำร
ให้มแีหล่งอำศยัของปลำน�ำ้จดืหลำกหลำยชนดิในแม่น�ำ้
น่ำนบริเวณแพปลำวัดวังมะสระ

สมัยก่อนหมู่บ้ำนนี้มีวังน�้ำวนอยู่ที่หน้ำวัดวัง
มะสระ ควำมยำวประมำณ ๑ กิโลเมตร น�้ำไหลวน
มำก เคยมีคนและวัวตกลงไปเสียชีวิต ชำวบ้ำนจึง
เรียกว่ำคุ้งวัว ทำงด้ำนทิศตะวันตกของหมู่บ้ำนมีสระ
ใหญ่อยู่สระหน่ึง ในสระนี้มีจระเข้อยู่ ๑ ตัว ชำวบ้ำน
นับถือจระเข้เจ้ำนี้มำก เวลำมีทุกข์เดือดร้อนก็จะมำ 
บนบำนศำลกล่ำวต่อจระเข้ในสระนั้น เมื่อสมประสงค์

ทางลงไปแพปลาวัดวังมะสระ

       วัดวังมะสระปทุมทอง

“ท่าช้างเมืองคชสาร ต�านานรวมทัพนเรศวร 

          วัดวังมะสระที่ตั้ง โด่งดังพระเครื่อง ลือเลื่องวังปลา”

ล่องเรือเมืองพรหมพิราม สัมผัสความงามวังมัจฉา 

ริมตลิ่งแม่น�้าน่าน

แล้วต้องไปแก้บน ถ้ำหำกไม่ไปแก้บนกจ็ะเดอืดร้อนกนัทัง้
หมูบ้่ำน และถ้ำหำกบ้ำนไหนมลีกูสำวสวย พ่อแม่จะไม่ให้
ไปใกล้บรเิวณสระนัน้ ถ้ำไปใกล้สระนัน้กลบัมำจะต้องตำย 
เพรำะเชื่อว่ำจระเข้เจ้ำชอบคนสวยและจะเอำไปเป็นเมีย 

นอกจำกน้ียังมีศำลของปู่โสมซึ่งเฝ้ำสมบัติตรง
สระใหญ่ เมื่อมีคนพยำยำมคิดจะเอำสมบัติไป 
ก็จะมีอันเป็นไปเกือบทุกรำย หำกไม่ตำยก็จะป่วยหรือ
ไม่ก็เป็นอัมพำต ซึ่งเป็นควำมเชื่อที่มีมำอยู่ช้ำนำน  
จนกระทั่ง ปัจจุบันนี้ชำวบ้ำนก็ยังให้ควำมนับถือ 
เหตุนี้จึงตั้งชื่อว่ำ บ้ำนวังมะสระ

อีกทั้งตำมค�ำขวัญของต�ำบลที่กล่ำวเอำไว้ว่ำ ‘ท่ำช้ำง
เมอืงคชสำร ต�ำนำนรวมทพันเรศวร วดัวงัมะสระทีต่ัง้ โด่ง
ดังพระเครื่อง ลือเลื่องวังปลำ’ ท�ำให้วังปลำหรืออีกชื่อที ่
ชำวบ้ำนเรียกติดปำกว่ำ แพปลำหน้ำวัดที่ตั้งอยู่บน 
ผนืแผ่นดนิอกีฝ่ังหนึง่ซึง่มสีภำพเป็นตลิง่ตดิล�ำแม่น�ำ้น่ำน
มีชื่อเสียงมำก 

วังปลำในที่อื่นๆ อำจเป็นแค่จุดขำยดึงนักท่องเที่ยว 
เข้ำวัด แต่ส�ำหรับอ�ำเภอพรหมพิรำม วังปลำถือเป็น
กุศโลบำยที่จะให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรักษำ 
แหล่งน�้ำและพันธุ์สัตว์น�้ำบริเวณหน้ำวัดที่อยู่ติดล�ำน�้ำ
อย่ำงยืนยง โดยมีจังหวัดร่วมกับสำธำรณสุข และประมง
จังหวัดพิษณุโลกรับผิดชอบโครงกำร 

ส�ำหรับโครงกำรปลำหน้ำวัดที่ได้ด�ำเนินกำรแล้ว
นั้น ถือว่ำประสบควำมส�ำเร็จพอสมควร โดยเฉพำะวัด 
วังมะสระปทุมทอง ริมสำยน�้ำน่ำนมีฝูงปลำอำศัยอยู่
จ�ำนวนมำก จำกจุดเริ่มต้นโดยกำรขอพันธุ์ปลำจ�ำนวน
หนึ่งมำปล่อย พักไว้ในกระชังสักระยะ ไม่นำนก็ปล่อยให้
เป็นอิสระ แต่กำรที่ฝูงปลำจะอำศัยเป็นแหล่งเพำะพันธุ์
ถำวรนั้นต้องขึ้นอยู่กับหลำยๆ ปัจจัยอีกด้วย

จนกระทั่งปัจจุบัน ‘ปลำเทโพ’ หนึ่งในจ�ำนวนพันธุ์
ปลำไทยพื้นเมืองหำยำก แต่พบได้ง่ำยแถบวังปลำ 
หน้ำวัดวังมะสระ ขณะที่ฝูงปลำหลำยชนิดที่เคยถูกล่ำ 
กก็ลำยมำเป็นปลำอนรัุกษ์ โดยไม่ต้องอำศยักำรประกำศเขต
ห้ำมจบัสตัว์น�ำ้ตำม พ.ร.บ.กำรประมง พ.ศ.๒๔๙๐ เพรำะคนใน
ชมุชนทรำบถงึผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัในเวลำต่อมำ เพรำะก่อนหน้ำ

นีร้มิแม่น�ำ้น่ำนหน้ำวดัวงัมะสระเคยเป็นทีอ่ำศยัของปลำหรอื 
วังปลำเก่ำจำกสำยน�้ำท่ีหมุนวน ท้องน�้ำกว้ำงลึก  
โขดหิน ท่อนซุงที่จมใต้น�้ำ เปรียบเสมือนอ่ำวลึก เป็น
จุดหลบภัยและแหล่งเพำะพันธุ์ปลำ แต่ถูกฝีมือมนุษย์
ระเบิดจนแทบไม่เหลือ ในที่สุดต้องประกำศเป็น 
เขตอนุรักษ์พืชพันธุ์สัตว์น�้ำตลอดควำมยำว ๓๐๐ เมตร 

หลงัจำกมกีำรฟ้ืนฟสูภำพขึน้มำ ปัจจบุนัก�ำลงัพฒันำ
เป็นแหล่งท่องเทีย่วได้อีกด้วย ทว่ำจุดประสงค์หลักคอื กำร
อนุรักษ์แหล่งธรรมชำติให้อุดมสมบูรณ์ โดยดึงคนท้อง
ถิ่นเข้ำร่วมรณรงค์ ฟื้นฟู ป่ำ น�้ำ ดิน ด้วยวิถีทำงพื้นบ้ำน 
เช่น พิธีสืบชะตำแม่น�้ำ ทอดผ้ำป่ำถวำยพันธุ์ปลำ ฯลฯ 

อีกทัง้ชำวบ้ำนกล่ำวว่ำในอดตีวงัปลำแห่งนี ้เป็นแหล่ง
ท�ำรำยได้ของคนท้องถ่ิน แต่ก็ใช้วิธีรุนแรงเข้ำจับปลำ 
จนแทบไม่มีเหลือ จึงเกิดควำมคิดที่จะหยุดท�ำลำยล้ำง 
หนัมำเน้นอนรุกัษ์แทน โดยกำรประกำศเป็นเขตอภยัทำน 
ปลกุจติส�ำนกึคนในหมูบ้่ำนกว่ำ ๑๖๐ หลงัคำเรอืนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมจนมำถึงทุกวันนี้ ด้วยกำรประสำนควำมร่วม
มือจำกกรมประมง ให้น�ำพันธุ์ปลำสวำยและตะเพียน
มำปล่อย จัดสร้ำงโป๊ะหรือแพปลำเพื่อดึงฝูงปลำโดย
รอบ ซึ่งแนวคิดจัดตั้งวังปลำว่ำเป็นภูมิปัญญำชำวบ้ำน  
ทีซ่่อนแนวคิดอนุรกัษ์แม่น�ำ้ล�ำคลอง เพรำะกำรมวีงัปลำ
จะท�ำให้สังเกตคุณภำพของน�้ำได้ง่ำย หำกพบว่ำปลำ
เป็นโรคย่อมหมำยถึงสภำวะน�้ำเข้ำขั้นวิกฤติ ต้องเร่ง 
ปลุกจิตส�ำนึกคนท้องถิ่นให้เลิกทิ้งของเสียลงแม่น�้ำ

เมืองไทยของเรำมีอะไรๆ ที่อันซีนให้อัศจรรย์อยู่
อีกมำก หำกมัวนอนอยู่กับบ้ำนไม่ได้ออกไปดูก็คง 
ไม่มีทำงรู้ แต่ไปเห็นแล้วจะเกิดเป็นควำมอัศจรรย์หรือ 
จะเลยไปถึงขั้นมหัศจรรย์ก็เป็นอำรมณ์ของแต่ละคน 

บนผืนเกาะกลางล�าน�้าน่าน

ค�าขวัญประจ�า ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

‘ปลาเทโพ’ หนึ่งในจ�านวนพันธุ์ปลาไทยพื้นเมืองหายาก
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โฆษณำหมอม้ง

มูลนิธิกระจกเงาเผย เด็กหญิงไทยมีโอกาสถูกล่อลวงจากการสนทนาทางออนไลน์สูง  
ด้วยวิธีหลอกให้ตกหลุมรัก หวังท�าอนาจารและชิงทรัพย์ ด้านพ่อแม่วอนให้มีมาตรการ
ควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ตที่เข ้มงวด ตรวจสอบและปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม 
อย่างจริงจัง โดยวอนขอให้โรงเรียนร่วมอบรมและสร้างความเข้าใจถึงอันตรายจากสังคมออนไลน์

เตอืนวัยรุน่ระวังมจิฉาชพีล่อลวง

 ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้เข้ำมำมีบทบำทใน
ชีวิตประจ�ำวันของคนเรำ ทั้งเด็ก เยำวชน ผู้ใหญ่  
โดยเฉพำะผูท้ีอ่ยูใ่นสถำนะนักเรยีน นักศกึษำ ท่ีจะต้อง
ใช้คอมพวิเตอร์เพือ่กำรท่องโลกในอนิเตอร์เน็ต หำควำม
รู้ใหม่ๆ หรือควำมบันเทิงตำมประสำของผู้ที่มีควำม 
อยำกรู้ถือเป็นกำรศึกษำต่อยอดควำมรู้เดิมที่ตนมีอยู่ 
หรือจะเพื่อดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ นับวันผู้คนในสังคม 
ท่ีมคีวำมรูค้วำมสำมำรถใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์เพือ่เล่น
อินเตอร์เน็ตดังกล่ำว จะมีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ 
ซึ่งจะสังเกตได้จำกจ�ำนวนร้ำนให้บริกำรอินเตอร์เน็ต
ที่เปิดให้บริกำรกันอย่ำงมำกมำย
 นำงวิไลวรรณ แซ่ลิ้ม อำยุ 40 ปีกล่ำวในฐำนะ 
ผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ว่ำ ลูกสำวของตน
อำยุ 18 ปี ซึ่งก�ำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นต้องคอยดูแล 
อย่ำงใกล้ชดิ เพรำะภยัสงัคมมมีำกมำยหลำยรปูแบบ 
ตนจะคอยขับรถไปรับไปส่งลูกเสมอแต่ลูกสำวก็เป็น 
เด็กวัยรุ่นเหมือนคนอื่นๆ คือติดอินเตอร์เน็ตมำก  
บำงวันก็นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ติดต่อกันหลำยช่ัวโมง  
เมื่อเข้ำไปหำลูกในห้อง ลูกก็จะปิดหน้ำจอที่สนทนำ 
กบัเพือ่น โดยตนนัน้กไ็ม่อยำกทีจ่ะล�ำ้เส้นเรือ่งส่วนตวั 
ของลกู จงึท�ำได้เพยีงตกัเตอืนและบอกกล่ำวถงึควำม
อนัตรำยทีม่มีำกมำยในโลกออนไลน์ เพรำะเกรงว่ำลกู
จะถูกชำยที่รู้จักกันทำงอิินเตอร์เน็ตล่อลวง เนื่องจำก 
ตนมกัเหน็ในข่ำวอยูบ่่อยๆ เช่น กรณล่ีอลวงไปชงิทรพัย์ 
หรอืล่อลวงไปท�ำอนำจำร ซึง่ตนกพ็ยำยำมหำวธิแีก้ไข
โดยหำเวลำว่ำงพำลูกไปท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็น
ประโยชน์มำกกว่ำนั่งเล่นอินเตอร์เน็ตอยู่ที่บ้ำน  
ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกก�ำลังกำย หรือกำรไปท่องเที่ยว
สถำนท่ีต่ำงๆ ตนพยำยำมจะใช้เวลำว่ำงกับลูกให้
มำกเพือ่ให้ลกูไม่หมกมุน่อยูก่บัโลกออนไลน์จนเกนิไป 
 “อยำกให้มมีำตรกำรควบคมุกำรใช้สือ่อนิเตอร์เนต็
ให้มำกกว่ำนี้และมีกำรตรวจสอบเว็บไซต์และปิดกั้น
กำรเข้ำสู่เว็บไซต์ท่ีไม่เหมำะกับเยำวชนอย่ำงจริงจัง
เพรำะเพยีงแค่ พ่อ-แม่ หรอืผูป้กครองไม่สำมำรถดูแล
ได้อย่ำงทั่วถึงแน่นอน ในกรณีที่ลูกไปใช้อินเตอร์เน็ต
นอกบ้ำน ซึ่งรวมถึงที่โรงเรียนด้วยจึงอยำกให้กำรใช้
อินเตอร์เน็ตมีกำรควบคุมดูแลที่มั่นคงเข้มงวดกว่ำนี”้ 
นำงวิไลวรรณกล่ำว
 นำงพิกุล ประดิษฐ์จันทร์ เจ้ำของร้ำนอินเตอร์เน็ต 
เขตดอนเมือง กล่ำวว่ำ ทุกสิ่งนั้นล้วนมีทั้งข้อดีและ 
ข้อเสียเป็นของคู่กันในตัวของมันเอง อินเตอร์เน็ต 
กเ็ช่นเดยีวกนั ข้อเสยีทีเ่ป็นภัยร้ำยจำกกำรใช้อนิเตอร์เนต็
ในช่วงระยะเวลำทีผ่่ำนมำ กไ็ด้เริม่ปรำกฎภำพให้เหน็
ในสังคมไทยมำเรื่อยๆ ควบคู่กับควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ทำงด้ำนเทคโนโลยีที่เข้ำมำสู่โลกของเรำ ภัยจำกกำร
ใช้อินเตอร์เน็ตก็เป็นอย่ำงที่รับทรำบกันดีว่ำ มันมีอยู่
หลำยเรือ่งโดยเฉพำะปัญหำกำรล่อลวงทำงอินเตอร์เน็ต
จำกกำรติดต่อพูดคุยกันโดยใช้โปรแกรมสนทนำ 
ของเวบ็ไซต์ชือ่ดงัต่ำงๆ ซึง่มอียูม่ำกมำยหลำยเวบ็ไซต์ 

ซ่ึงตนในฐำนะเจ้ำของร้ำนก็ท�ำได้เพียงแต่คอย 
สอดส่องดแูล ไม่ให้เดก็ท�ำสิง่ท่ีไม่ดไีม่งำม โดยเฉพำะ
เด็กเล็กๆ ท่ีบำงครั้งชอบแอบเปิดเว็บท่ีไม่เหมำะสม  
ตนก็จะคอยเตือน แต่ส�ำหรับเด็กโตนั้น ตนก็ไม่กล้ำ 
ทีจ่ะเข้ำไปยุง่มำกนกั เกรงจะโดนลกูค้ำบ่นว่ำไม่ใช่เรือ่ง
ของตน ทั้งนีที่ท�ำได้ก็เพียงแต่เปิด-ปิดและให้บริกำร
อย่ำงถกูต้องตำมทีก่ฎหมำยระบไุว้เท่ำนัน้ แต่อย่ำงไร
แล้วตนก็คอยสอดส่องดูแลเรื่องสิ่งเสพติดและสิ่งที่
อำจเป็นอันตรำยกับเยำวชนที่อำจเกิดข้ึนในร้ำนอยู่
ตลอด เพรำะอย่ำงไรแล้ว ตนกค็ดิอยูเ่สมอว่ำทกุอย่ำง 
ภำยในร้ำนนัน้กอ็ยูภ่ำยใต้กำรดแูลของตน หำกมอีะไร 
ที่ไม่ชอบมำพำกล ตนก็คงปล่อยให้ผ่ำนไป 
หรือท�ำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ เพรำะเด็กๆ ที่มำเล่น
อินเตอร์เน็ตก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลำนของตนเช่นกัน
 นำงสำวอรสำ จันทร์ชุม อำสำสมัคร ศูนย์ข้อมูล
คนหำยเพื่อต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ มูลนิธิกระจกเงำ 
เปิดเผยว่ำ เด็กหญิงไทยอำยุตั้งแต่ 10-18 ปี มีโอกำส
ถกูล่อลวงจำกกำรสนทนำออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรมต่ำงๆ 
ซึ่งกำรให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นต้นเหตุของกำรถูกล่อลวง 
โดยปัจจุปันสแกมหรอือย่ำงท่ีรูจั้กกันว่ำสแกมเมอร์น้ัน
เป็นวิธีกำรล่อลวง ที่ก�ำลังแพร่หลำยทำงอินเตอร์เน็ต
เช่น หลอกให้ร่วมท�ำธรุกจิด้วยหรอืบำงรำยใช้ควำมรกั
ในกำรหลอกล่อ วิธีกำรหลอกของมิจฉำชีพคือจะส่ง
อีเมลจ�ำนวนมำกไปหำเหยื่อ ซึ่งจะมีเนื้อหำเชิญชวน 
โน้มน้ำว บำงรำยท�ำให้เหยื่อหลงเชื่อคิดวำ่เป็นคนที ่
มฐีำนะร�ำ่รวย โดยใช้เวลำพดูคยุให้เหยือ่ตกหลมุรกัและ
โน้มน้ำวจนเหยือ่เชือ่ใจและยอมโอนเงนิให้ ซึง่บำงครัง้ 
ก็มีเหตุกำรณ์ล่อลวงให้ไปพบ โดยส่วนใหญ่เต็มใจ 
ไปกบัผูท้ีพ่บปะในสงัคมออนไลน์  โดยจำกกำรศกึษำ
พบว่ำ เด็กผู้หญิงทั้งในเมืองและนอกเมืองมีกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีแตกต่ำงกัน ท�ำให้มีโอกำส
ที่จะได้พูดคุยกับคนแปลกหน้ำทำงเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊ (Facebook) และโปรแกรมกำร
พูดคุยผ่ำนอินเตอร์เน็ตต่ำงๆ แตกต่ำงกันไป ขณะที่ 
เดก็ผูช้ำยจะตดิเกมส์ทำงอนิเตอร์เนต็มำกกว่ำและจำก
กำรส�ำรวจกำรคยุผ่ำนโปรแกรมทำงอนิเตอร์เนต็ พบทัง้ 
เดก็ผูห้ญงิและเดก็ผูช้ำยมกีำรแลกเปลีย่นเบอร์โทรศพัท์
กนัเพรำะคดิว่ำไม่เป็นไรและคงไม่มีอนัตรำยใดๆ เกดิขึน้
 “ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้ำมำมีบทบำทในสังคม
มำก ถ้ำใช้ในทำงที่ดีก็มีประโยชน์ แต่ส่วนมำกเด็ก 
ในวยันีข้ำดกำรย้ังคิด รูเ้ท่ำไม่ถึงกำรณ์ เม่ือเจอกำรหลอก
ล่อ ชวนเชื่อแล้วมักตัดสินใจท�ำอะไรลงไปตำมใจตัวเอง 
โดยไม่ค�ำนงึถงึผลกระทบทีต่ำมมำ ทีส่�ำคญัพ่อแม่ผูป้กครอง
ควรใส่ใจดูแลบุตรหลำน ไม่ควรให้ออกนอกบ้ำนในเวลำ
กลำงคืน และตนเชื่อว่ำอำจจะมีเด็กที่ถูกผู้ต้องหำกระท�ำ
อกีหลำยคนทีไ่ม่กล้ำเข้ำมำแจ้งควำม ซ่ึงวธิป้ีองกนัเบือ้งต้น
คอืเมือ่เรำได้รบัอเีมลข้อควำมแปลกๆ ให้วเิครำะห์ข้อควำม 
ท่ีส่งมำ หำกเป็นกำรเชิญชวนให้ร่วมลงทุนหรือเสนอ 
ช่องทำงต่ำงๆ ให้สันนิษฐำนได้เลยว่ำเป็นกำรหลอกลวง
แน่นอน เพรำะไม่มีบริษัทไหนที่จะเชิญให้เรำร่วมลงทุน
ผ่ำนทำงอีเมลแน่นอน และไม่ควรตอบอีเมลแปลกๆ  
ทีเ่รำไม่รู้จักหรือจะตดิตัง้โปรแกรมต้ำนไวรัสและ Firewall 
ซึ่งสำมำรถป้องกันกำรรับอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์หรือกำร
ส่ือสำรจำกผูท้ีไ่ม่ได้รบักำรอนญุำต และกำรตดิตัง้โปรแกรม 
PATCH ก็สำมำรถป้องกันแฮกเกอร์ได้เช่นเดียวกัน  
 ทั้งหมดนี้เป็นเพียงวิธีกำรแนะน�ำซึ่งสำมำรถท�ำได้
ง่ำยเพื่อลดช่องว่ำงและควำมเสี่ยงต่อเหตุกำรณ์ล่อลวง”  
นำงอรสำ กล่ำวทิ้งท้ำย 

ภาพจาก : http://hilight.kapook.com

ภาพจาก http://1009programs.blogspot.com

รักผ่านเน็ตระบาดหนัก
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หลกัหกได้ให้ควำมเห็นในเรือ่งน้ีว่ำ ทุกวนักไ็ด้
ด�ำเนนิกำรเกบ็ขยะตำมปกต ิแต่ในช่วงน�ำ้ท่วม 
ทีผ่่ำนมำ มผีลกระทบในเรือ่งของกำรจดักำร
กับขยะท่ีมีปริมำณมำกจนล้น เน่ืองจำก 
ไม่สำมำรถเข้ำไปเกบ็ขยะหรอืด�ำเนนิกำรใดๆ 
ได้เลย ต้องรอจนกว่ำน�ำ้ลดลงพอทีร่ถจะวิง่
เข้ำไปได้ ซ่ึงเป็นปัญหำหนึ่งที่ไม่สำมำรถ
จัดกำรได้ ขณะนี้ยังคงมีขยะจำกน�้ำท่วม 
ทีต้่องทยอยเกบ็ไปอกี แต่เหลอืในปริมำณ
ไม่มำกแล้ว ซ่ึงจำกเดิมในช่วงแรกเรียก
ได้ว่ำ ไม่รู้จะจัดกำรอย่ำงไรเลย เพรำะ
มีปริมำณเยอะมำกบวกกับพนักงำน
เองก็ต้องท�ำหน้ำที่เก็บขยะของทุกๆ วัน 
อีกด้วย ส่วนในเรื่องของขยะอันตรำยไม่
ค่อยพบเจอในบริเวณเมืองเอก เนื่องจำก
มแีต่ชำวบ้ำนทีพ่กัอำศยัปกต ิไม่มโีรงงำน
หรือโรงพยำบำลใหญ่ๆ จงึไม่มปัีญหำด้ำน
ขยะอันตรำย แต่โดยรอบบริเวณเมืองเอก
จะมคีลนิกิท�ำฟันและคลนิกิรกัษำโรคทัว่ไป 
เบื้องต้นทำงคลินิกได้ท�ำกำรแยกขยะติด
เชื้อไว้ในถุงสีแดงท�ำให้ไม่มีปัญหำเรื่องนี้
 ทำงด ้ำนนำยเชิดชัย สุวิบูลย ์  
ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนเมืองเอกได้ให้ควำม

มาตรการรับมือน�้าท่วมเมืองเอก

 อุทกภัยน�้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่ำนมำ 
ก่อให้เกิดปัญหำขยะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 
จ�ำนวนมำก แม้ว่ำบำงพื้นที่จะทยอย 
เก็บไปบ้ำงแล้ว แต่ก็ยังคงหลงเหลืออยู่ 
ซึ่งเทศบำลต�ำบลหลักหก บริเวณหมู่บ้ำน
เมืองเอกเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่ได้รับ 
ผลกระทบจำกอุทกภัยน�้ำท่วมดังกล่ำว  
ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของขยะ ปัญหำน�้ำ 
เน่ำเสียที่สร้ำงผลกระทบและควำม 
เดือดร้อนใหกับชำวบ้ำนในเมืองเอก  
 ทำงด้ำนนำงลลติำ ปำล ีผูอ้�ำนวยกำรก
องสำธำรณะสขุและฝ่ำยสิง่แวดล้อม ต�ำบล
หลักหก  อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 
เปิดเผยว่ำ หลังจำกวิกฤตกำรณ์น�้ำท่วม 
ท่ีผ่ำนมำ ก่อให้เกิดปัญหำขยะที่ยังคง
เหลืออยู่และปัญหำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม
ต่ำงๆ ที่เกิดผลกระทบตำมมำด้วย  
ถึงแม้ทำงเทศบำลต�ำบลหลกัหก จะทยอย
เก็บและก�ำจัด โดยกำรน�ำขยะมำฝังกลบ
จนเกอืบหมดแล้ว ในเรือ่งของสิง่แวดล้อม
บริเวณเมืองเอกก็เช่นกัน ได้มีกำรด�ำเนิน
กำรลอกท่อระบำยน�ำ้ ซึง่ปกตไิด้จดัท�ำขึน้ 
ทุกๆ ปี  ส่วนปัญหำน�้ำเน่ำเสียหลังจำก 

น�้ำท่วมนั้น ได้มีกำรฉีดน�้ำจุลินทรีย์เพื่อ 
ปรบัสภำพน�ำ้ให้กลบัมำใสสะอำดเหมอืนเคย
 ผู้อ�ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ
ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมต�ำบลหลักหก กล่ำวอีก
ว่ำ ในเรื่องของมำตรกำรรับมือกับน�้ำท่วม 
ในปีนี ้ คดิว่ำคงไม่สำมำรถท�ำอะไรได้มำก 
แต่จะเริ่มจำกกำรประกำศให้ชำวบ้ำน
ได้รับรู้ก่อนล่วงหน้ำ ท�ำกำรเก็บถังขยะ 
ไว้ให้เรียบร้อย เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหำ 
ถังขยะทีสู่ญหำยหรอืล้มลง ก่อให้เกดิขยะ 
ลอยไปมำจนเกิดน�้ำเน่ำเสียขึ้น อำจ
จะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหำด้ำน 
น�้ำเน่ำเสีย โดยจะขอควำมร่วมมือกับ 
ชำวบ้ำนในเรื่องนี้ด้วย  หลังจำกน�้ำลด
ลงพอที่จะเข้ำไปด�ำเนินกำรฉีดจุลินทรีย์ 
ช่วยบ�ำบัดน�้ำไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นหรือเป็น
อันตรำยเมื่อมีสำรพิษเจือปนมำ ซึ่งเป็น
มำตรกำรเบื้องต้นที่เทศบำลหลักหกจะ
ท�ำกำรแก้ไขปัญหำ แม้ว่ำไม่สำมำรถ
แก้ไขได้หมดทุกๆ เรื่อง แต่จะด�ำเนิน
กำรอย่ำงเต็มที่ เพื่อให้ชำวบ้ำนได้รับ 
ผลกระทบน้อยที่สุด
          ด้ำนพนกังำนเกบ็ขยะ เทศบำลต�ำบล

เห็นว่ำ ในเรื่องของมำตรกำรรองรับน�้ำ
ท่วม ไม่มีใครสำมำรถรับรองได้ว่ำจะ
ควบคุมอุทกภัยน�้ำท่วม ที่จะหวนกลับมำ
อกีครัง้ได้ แต่ทีท่ำงเทศบำลหลกัหกจะต้อง
บอกล่วงหน้ำให้ทำงประชำชนรับรู้ว่ำน�้ำ
ก�ำลังมำเพื่อให้ชำวบ้ำนได้เตรียมตัวเก็บ 
ข้ำวของหรือสิ่งจ�ำเป็น จะได้ไม่ก่อให้
เกิดควำมเสียหำยเหมือนครั้งที่ผ่ำนมำ  
และอยำกมกีำรให้ดแูลต้นไม้บรเิวณถนน  
ส่วนเรือ่งกำรจดักำรขยะกค็งต้องพยำยำม
ไม่ให้กระจำยสู ่น�้ำที่ท่วมจะได้ช่วย 
ลดปัญหำน�้ำเน่ำเสีย
 นำยเชิดชัย ได้กล่ำวท้ิงท้ำยว่ำ 
ภัยธรรมชำติไม่สำมำรถควบคุมได้ แต่
ต้องน�ำสิง่ทีไ่ด้รบัผลกระทบทีผ่่ำนมำแก้ไข
ปรับปรุงข้อผิดพลำดเพื่อให้เกิดควำม 
เสียหำยน้อยที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้

กรมอนามัยเตือน ไข้เลอืดออกระบาดภยัเงยีบนอกกระแส
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยปี 2555 มีจ�านวนผู้ป่วย 32,409 รายและตายสูงถึง 32 รายแล้ว สาธารณสุขร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทราบวิธีป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งระบาดมากในฤดูฝน ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า15 ปี เตือนผู้ปกครองหมั่นตรวจสอบใส่ใจสุขภาพบุตรหลาน

ผอ.ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ต�าบลหลักหก เผยถึงปัญหาขยะล้นและเรื่องของส่ิงแวดล้อมบริเวณเมืองเอกหลัง
น�้าท่วมที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณขยะมากเป็นหมื่นตัน ขณะนี้ยังคงเหลืออีกร้อยตันที่ยังคงทยอยเก็บ 
และก�าจัดอย่างต่อเนื่อง

 ไข้เลือดออกเป็นโรคท่ีเกิดจำกยุง  
ซึ่งเป็นพำหะของโรค นอกจำกจะเป็น
ปัญหำสำธำรณะสขุของประเทศไทยแล้ว 
ยังเป็นปัญหำสำธำรณสุขทั่่วโลก โดย
เฉพำะประเทศในเขตร้อนชืน้ โรคไข้เลอืด
ออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจำกยุงลำย เมื่อ
ยุงกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน เชื้อจะอยู่ใน
ร่ำงกำยคนประมำณ  2-7 วนั ในช่วงทีม่ไีข้  
หำกยงุกดัคนในช่วงนีก้จ็ะรบัเชือ้ไวรสั มำ
แพร่ให้กบัคนอ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะเป็นเดก็  
โรคนี้ระบำดมำกในฤดูฝน ยุงลำยชอบ
ออกหำกนิในเวลำกลำงวนัตำมบ้ำนเรอืน 
และโรงเรียน
 นพ.จีรพัฒน์  ศิริชัยสินธพ ที่ปรึกษำ
ส�ำนกัโรคตดิต่อน�ำโดยแมลง กรมควบคมุ
โรค กระทรวงสำธำรณะสุข เปิดเผยว่ำ 
ในช่วงฤดูฝนที่มักจะพบกำรระบำดของ
โรคไข้เลอืดออก ซึง่ต้องเฝ้ำระวงัและรบัมอื 
ทัง้นีก้ระทรวงสำธำรณสขุได้มกีำรรณรงค์ 
ให้ประชำชนทรำบวิธีป้องกันกำรแพร่  
ของโรคไข้เลอืดออก โดยกำรปิดภำชนะที่
ใช้เกบ็น�ำ้ให้สนทิไม่ให้ยงุเข้ำไปวำงไข่ กำร
เปลีย่นน�ำ้ในแจกนัทกุ 7 วนั ปล่อยปลำกนิ
ลกูน�ำ้ (ปลำหำงนกยงู) ในอ่ำงบวั  ปรับปรุง
สภำพแวดล้อมและก�ำจัดขยะที่อำจเป็น
แหล่งเพำะพันธุ์ยุง ได้แก่ ถ้วย ชำม ยำง
รถยนต์ ใบไม้ กำบกล้วย ที่อยู่กลำงแจ้ง 

เมื่อฝนตกจะเป็นแหล่งให้ยุงเพำะพันธุ์ได้  
และท�ำให้เป็นนิสัยในกำรก�ำจัดแหล่ง 
เพำะพนัธุย์งุตำมวิธข้ีำงต้น ขณะนีส้ถำนกำรณ์
โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2555 
จ�ำนวนผู้ป่วยสะสม ณ วันที่ 15/08/2555 
มีจ�ำนวนผู้ป่วย 32,409 รำย และจ�ำนวน
ผู้ป่วยตำย 32 รำยแล้ว
 นพ.บุญเลิศ ศัก ด์ิ ชัยนำนนท ์  
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณะสุข  
กล่ำวว่ำ ในแต่ละปีมีรำยงำนผู้ป่วยโรค 
ไข้เลือดออกจำกทุกภำคของประเทศไทย 
เป็นจ�ำนวนมำก โรคนีเ้กดิขึน้ได้ตลอดทัง้ปี  
แต่มกัพบผูป่้วยมำกข้ึนในช่วงฤดฝูน แม้ว่ำ 
ผูป่้วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอำยุน้อยกว่ำ 15 ปี 
แต่วยัรุน่ ผูใ้หญ่และผูส้งูอำยกุส็ำมำรถป่วย 
เป็นโรคไข้เลือดออกได้เช่นกัน อำกำรของ 
ไข้เลือดออกไม่จ�ำเพำะ อำกำรมีได้หลำย 
อย่ำง ในเด็กอำจจะมีเพียงอำกำร 
ไข้และผื่น ส�ำหรับผู้ใหญ่อำจจะมีไข้สูง  
ปวดศรีษะ ปวดตำมตัว ปวดกระบอกตำ 
ปวดกล้ำมเนื้อ หำกรักษำช้ำผู้ป่วยอำจจะ 
เสยีชวีติ ส�ำหรับโรคไข้เลอืดออกน้ีไม่มกีำร
รกัษำเฉพำะ เพยีงประคบัประคองอย่ำงใกล้ชดิ
โดยกำรเฝ้ำระวงัภำวะชอ็ก เลอืดออกและกำร 
ให้สำรน�้ำอย่ำงเหมำะสมก็จะท�ำให้อัตรำ
กำรเสียชีวิตลดลง อย่ำงไรก็ตำมควร 
ก�ำจัดแหล่งที่อำจเป็นพื้นที่เพำะพันธุ์ยุง  

หรือใช้บริกำรบริษัทก�ำจัดยุงหรือแมลง 
ให้มำก�ำจัดเพื่อลดควำมเสี่ยง
 นำยสรวงสวรรค์ ซอมิ่งเมือง หจก. 
ไทเกอร์ เซอร์วิส ซึ่งให้บริกำรก�ำจัดยุง  
ปลวกและมด กล่ำวว่ำ ในช่วงฤดูฝน 
ที่ มี โ ร ค ไ ข ้ เ ลื อ ด อ อ ก ร ะ บ ำ ด จ ะ
มีโรงเรียนหรือหมู ่บ้ำนมำใช้บริกำร
เป็นจ�ำนวนมำก ซึ่งวิธีกำรก�ำจัดนั้น 
จะใช้วิธีกำรพ่นยำที่ท�ำมำจำกสมุนไพร 
ไม่ใช่สำรเคมี ท�ำให้ไม่มีสำรอันตรำย 
ตกค้ำงปลอดภัยต่อผู ้อยู ่อำศัยและ 

ยังมีประสิทธิภำพ สำมำรถก�ำจัดยุง 
ได้จริง โดยพนักงำนจะบอกวิธีป้องกัน 
ที่ทุกคนสำมำรถท�ำได้ง่ำยๆ กับผู ้ใช้
บริกำร คืออย่ำให้มีน�้ำขังในกระป๋อง 
หรือในภำชนะต่ำงๆ เปลี่ยนน�้ำแจกัน 
บ่อยๆ หำฝำปิดภำชนะ เช่น โอ่ง ถังน�ำ้ หรอื
ใส่สำรฆ่ำลูกน�้ำที่มีขำยตำมท้องตลำด 
เพื่อลดกำรเพำะพันธุ์ของยุง เพรำะคิดว่ำ
เป็นวิธีง่ำยๆ ถึงแม้อำชีพนี้จะเป็นอำชีพ
ของตนแต่กอ็ยำกให้ผูใ้ช้บรกิำรมส่ีวนร่วม
ในกำรลดพำหะน�ำโรคนี้ด้วยเช่นกัน

ภาพจาก http://cmupracha.wordpress.com

การสร้างแนวคันก้ันน�้าหมู่บ้านเมืองเอก 
บริเวณเส้นทางออก สู ่ทางด่วนบางพูน 
/ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
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	 ประเทศไทยมพีืน้ทีป่ระมาณ	513,115	
ตารางกิโลเมตร	 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 
ที	่50	ของโลกและเป็นอันดับที	่3	ในเอเชยี 
ตะวันออกเฉียงใต้	 รองจากประเทศ
อนิโดนเีซีย	(1,910,931	กม.2)	และประเทศ
พม่า	 (676,578	กม.2)	และมีขนาดใกล้
เคียงกับประเทศสเปน	 (505,370	กม.2)	 
มากที่สุด	 ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ท�านา 
ประมาณ	60	ล้านไร่	จ�าแนกเป็นพื้นที่นา 
ในเขตอาศัยน�้าฝน	 ร้อยละ	75	และเป็น 
พื้นที่นาในเขตชลประทาน	 ร้อยละ	 25	 
ซึ่งในประเทศไทย	ส่วนใหญ่จะปลูกข้าว 
กันทั้งประเทศ	 และปลูกกันมากใน 
แถบภาคกลางจนบางครั้ง	 มีค�ากล่าว 
เรียกภาคกลางของประเทศไทยว่า	 
อู่ข้าวอู่น�้าของเอเชีย
	 ชาวนา	คือ	บุคคลผู้ประกอบอาชีพ
ทางเกษตรกรรม	 ในประเทศไทยมัก 
มีความหมายถึง	 ผู ้มีอาชีพปลูกข้าว 
เป็นหลัก	 ชาวนาในประเทศไทยนับว่า 
เป็นคนกลุ ่มใหญ่ท่ีสุด	 เพราะข้าว 
เป็นอาหารหลักของคนไทย	อาชีพท�านา 
จึงเปน็อาชพีดัง้เดมิของคนไทยทีส่บืทอด 
มายังอนุชนรุ่นหลัง	โดยส่วนใหญ่ชาวนา 
จะใช้ชีวิตอยู่โดยสงบเงียบในชนบท
	 การท�างานของชาวนาจะเริ่มท�างาน
ตั้งแต่เช้าจรดค�่าตลอดทั้งปี	 เพราะ
หลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวประจ�าป  ี
แล้ว	พวกเขาก็จะเริ่มปลูกข้าวนาปรัง 
หรือพืชเศรษฐกิจอื่นต่ออีก	 หรือไม่ก็ 
เลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์อื่นๆ	เสริมด้วย	เช่น	 
การเลี้ยงปลาและการเลี้ยงเป็ดควบคู ่
ไปด้วยเป็นต้น	 โดยปกติแล้วปลาจะ 
อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในนาข้าว	ดังนั้น
ต้นกล้าและปลาจะเติบโตไปพร้อมๆ	กัน
	 การท�านาในประเทศไทยนั้นท�าได ้
ทุกภาค	 การท�านามีอยู ่	 2	 ประเภท	 
คือ	 การท�านาปรังและนาปี	 ซึ่งนาปี
หมายถึงการท�านาในฤดูฝน	ส่วนนาปรัง 
หมายถึงการท�านานอกฤดูฝน	 ชาวนา
ได้ใช้น�า้จากล�าคลองและเขือ่นระบายน�า้	 
การท�านาหมายถึงการปลูกข้าวและ 

การดแูลรกัษาต้นข้าวในนาตัง้แต่การปลกู 
ไปจนถึงเก็บเกี่ยว	 การปลูกข้าวใน 
แต่ละท้องถิน่จะแตกต่างกนัไป	ตามสภาพ 
ของดินฟ้าอากาศและสังคมของท้องถิ่น 
นั้นๆ	 ในกรณีแหล่งที่ต้องอาศัยน�้าจากฝน 
เพียงอย่างเดียวก็ต้องกะระยะเวลาการ 
ปลูกข้าวให้เหมาะสมกับช่วงที่มีฝนตก
สม�่าเสมอ	 และเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฤดู
ฝนหมดพอดี	 เนื่องจากแต่ละท้องถิ่น 
มีสภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน
	 ฤดูท�านาปีในประเทศไทย	 ปกติ
จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึง
กรกฎาคมของทุกปี	 ขึ้นอยู่กับปริมาณฝน	 
เมื่อ	 3	 เดือนผ่านไป	 ข้าวที่ปักด�าหรือ
หว่านเอาไว้จะสุกงอมเต็มที่	 พร้อมเก็บ
เกี่ยวส่วนนาปรัง	 สามารถท�าได้ตลอด
ปีเพราะพันธุ ์ข้าวที่ใช้ปลูก	 เป็นพันธุ ์ 
ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง	 เม่ือข้าวเจริญเติบโต 
ครบก�าหนดอายุก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้
	 อีกทั้ง	 ชาวนาส่วนใหญ่มักจะใช  ้
ยาฆ่าแมลงในการปราบศัตรูพืช	 ในไร่
นาที่เลี้ยงปลาแบบผสมผสาน	อาจก่อให้
เกิดสารหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อปลา 
และประชาชนผู้บริโภค	ท�าให้เกษตรกร 
ในอ�าเภอพรหมพิรามร่วมมือกันกับทาง 
ส�านักงานเกษตรของอ�าเภอ	 คิดค้น 
สูตรการใช้น�้าหมัก	 เพื่อป้องกันโรคแมลง
ในนาข้าว	 ทดแทนการใช้ยาฆ่าแมลง 
ที่เป็นอันตราย	โดยการน�ายาสูบ	หัวน�้าส้ม	
ฝักคูนป่าและน�้าสะอาดหมักเข้าด้วยกัน 
เป็นเวลา	 2-3	 วัน	 น�าไปใช้ทดแทน 
ยาฆ่าแมลงได้
	 นางบันได	 แจ้งกระจ่าง	 เจ้าหน้าท่ี
ส�านักงานเกษตรอ�าเภอพรหมพิราม	 
สังกัดส�านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	
กรมส่งเสริมการเกษตร	กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 เปิดเผยว่า	 การใช้น�้าหมัก 
จุลินทรีย์ป้องกันการเกิดโรคในนาข้าว 
น้ันเป็นผลดี	 แต่ปัจจุบันการปลูกข้าว
ใช้สารเคมีเป็นจ�านวนมากซึ่งได้แก่
ยาฆ่าแมลง	 ปุ ๋ยเคมี	 ยาคลุมข้าว	 
ยาพูราดานใช้ฆ่าหนอนกอ	 ยาฆ่าหอย 

เชอร์รี่	 ยาฆ่าปู	 ยาฆ่าเชื้อรา	 เป็นต้น	
ท�าให้ข้าวมีสารปนเปื้อนเป็นจ�านวนมาก	
ผลผลติมคีณุภาพต�า่	บดูเน่าเสยีเรว็	อกีทัง้ 
ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อผู้บริโภค	 
ก่อให้เกิดโรคต่างๆ	ตามมาอีกมากมาย	 
ได้แก่	โรคมะเรง็	โรคเกีย่วกบัทางเดนิอาหาร	
โรคเกีย่วกบัระบบวงจรโลหติ	และโรคภมูแิพ้
	 “การสัมผัสสารเคมีตามร่างกาย
ของผู ้ ฉี ดพ ่น 	 ซ่ึ งบ ริ เวณผิวหนั ง	 
หากผู้ฉีดพ่นสารเคมี	 ไม่มีการป้องกัน	 
หรอืเสือ้ผ้าท่ีเปียกสารเคมี	และโดยเฉพาะ
บริเวณที่มือและขา	 จะเกิดความเสี่ยงสูง	 
ทั้งนี้	 เพราะสารเคมีป้องกันและก�าจัด 
ศตัรพูชื	ถกูผลติมาให้ท�าลายแมลง	โดยการ
ทะลทุะลวงหรอืดดูซมึเข้าทางผวิหนังของแมลง	
รวมทัง้ให้แมลงกินแล้วตาย	ดงันัน้ผิวหนงัของ 
ผู้ที่มีความอ่อนนุ่มกว่าผิวหนังของแมลง 
ง่ายต่อการดูดซึมเข้าไปทางต่อมเหงื่อ 
นอกเหนือจากการสูดละอองเข้าทาง 
จมูกโดยตรง	จึงท�าให้มีความเสีย่งอนัตราย
มากกว่าแมลงมากมาย	ท�าให้ทางกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเจ้าหน้าที ่
ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ความช่วยเหลือ 
กับเกษตรกร	 โดยการใช้น�้าหมักทดแทน
การใช้ยาฆ่าแมลง	ซึง่มปีระชาชนให้ความ
สนใจและเข้ามาร่วมรับฟังเป็นจ�านวน
มาก	 โดยสูตรที่ทางส�านักงานเกษตร 
ได้ให้กับชาวบ้านน้ัน	 เป็นสูตรที่ท�าขึ้น 
โดยง่ายและการหาวัตถุดิบนั้นจะมีอยู่ 
ตามบ้าน	น�าไปใช้ทดแทนยาฆ่าแมลง	 
แต่ก็ควรมีวิธีการใช้ร่วมกันหลายรูปแบบ	 
และมีการใช้อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ได้ข้าว 
ที่ดีและเมื่อเกิดปัญหาเรื่องของโรคและ 
แมลง	หากแก้ไขในภายหลังก็จะแก้ไข 
ได้ยากกว่าที่จะท�าการป้องกันไว้ก่อน	 
ดังนั้น	 การป้องกันด้วยวิธีธรรมชาตินั้น	 
ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรผู้ใช้ 
อกีทัง้ไม่เป็นอนัตรายและมคีวามปลอดภยั 
สูงกว่าการใช้สารเคมี”	นางบันได	กล่าว
	 นางสมพร	สุขเกต	อายุ		53	ปี	ชาวบ้าน
วังมะสระ	ต.พรหมพิราม	อ.พรหมพิราม	 
จ.	พิษณุโลก	 เปิดเผยว่า	 ก่อนหน้าที่ตน
ได้ใช้ยาฆ่าแมลงในการปราบศัตรูพืช	 
ท�าให้เกดิการสมัผสัสารเคมีบรเิวณร่างกาย 
ในขณะฉีดพ่น	 ท�าให้บริเวณผิวหนัง 
เกิดรอยแดงเป็นผื่นขึ้นเต็มตัว	ท�าให้ต้อง
หยุดใช้สารเคมีไปชั่วคราวและต้องให ้
สามีเป็นผู้ท�าแทน	และในขณะที่ตนก�าลัง 
พักฟ ื ้นอยู ่นั้น ก็ได ้ เข ้าไปร ่วมฟ ัง
การใช้น�้าหมักทดแทนยาฆ่าแมลง
ที่ส�านักงานเกษตรได้มาให้ความรู ้	 
ซึ่งความรู ้ที่ได้นั้น	 น�ากลับมาใช้กับ
พื้นที่นาของตน	 เพราะการปลูกข้าวไร้
สารพิษโดยการใช้น�้าหมักน้ัน	 เป็นการ 

ปลูกข้าวที่ไม่มีการใช้สารเคมี	 เพียงแต่มี
หัวเชื้อจุลินทรีย์	 ท่ีผลิตข้ึนเองโดยการน�า
เอาวัสดุท้องถิ่นมาท�าเป็นปุ๋ยหมักได้	 
ซึ่งเป็นสารที่ป้องกันโรคและไล่แมลงมา
ใช้ในการปลูก	 เป็นการดูและรักษานา
ข้าวเพือ่ให้ได้ผลผลติทีม่คีณุภาพโดยไม่มี
การใช้สารเคม	ีข้าวทีไ่ด้มานัน้จะมรีสชาติ
อร่อย	น�้าหนักดี	ให้ผลผลิตสูง	บูดเน่าช้า	 
อีกทั้งยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อม	ท�าให้
ระบบนิเวศในนาข้าว	กลับคืนสู่ธรรมชาติ	 
ดินจะร่วนซุย	 มีความสมบูรณ์มากขึ้น	 
ในการท�านาข้าวจะให้ได้ผลดี	
	 แต่ในกรณีของประชาชนบางกลุ่ม 
ในพื้นที่	 ที่เข้าไปร่วมรับฟังการให้ความรู้
ของส�านกังานเกษตรกรอ�าเภอพรหมพริาม
และลองกลับมาท�าน�้าหมักและทดลอง 
ใช้กบัพืน้ทีน่าข้าวของตนเอง	พบว่าน�า้หมกั 
ที่ได้มานั้น	ไม่เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์
	 นางน้อย	ค�าชม	อายุ		48	ปี	ชาวบ้าน
วังมะสระ	ต.พรหมพิราม	อ.พรหมพิราม	 
จ.พษิณโุลก	เปิดเผยว่า	ตนและครอบครวั	
มีอาชีพท�านามาตั้งแต่สมัย	 ปู ่	 ย่า 
ตา	ยาย	นบัได้ว่าท�านามาหลายชัว่อายคุน	 
และได้ใช้สารเคมีในการก�าจัดศัตรูพืช 
ในนาข้าวมาโดยตลอด	อีกทั้งยังไม่ทราบ 
ถึงผลลัพธ์ท่ีตามมา	 เพราะตนเรียน 
หนังสือมาน้อย	 อ่านเขียนก็ได้เพียงแค่ 
ชื่อของตนเองเท่านั้น	 ท�าให้ไม่ทราบ 
ถึงผลเสียในการใช้ยาฆ่าแมลง	 เมื่อ 
เพ่ือนบ้านได้พาตนเข้าไปร่วมฟังการ 
ใช้น�า้หมักในการปราบศัตรพูชื	ตนจงึกลับมาท
ดลองท�าและน�าไปใช้กบันาข้าวของตนเอง	 
แต่กลับพบว่า	 น�้าหมักที่ได้มานั้น 
ไม่เหน็ผลร้อยเปอร์เซ็นต์	เพราะยงัมแีมลง
บางชนิดท่ียังกัดกินข้าวของตนเองอยู	่ 
จึงต้องใช้ยาฆ่าแมลงในการปราบศัตรู
พืชควบคู่กันไปด้วย	 แม้จะรู้ถึงผลเสีย 
แต่ก็จ�าเป็นต้องใช้	 เพราะตนเองมีอาชีพ
ท�านาเท่านั้นและไม่มีรายได้จากอาชีพ
เสริมใดๆ	เลย

“นา”ปลอดสารเคมี เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

นางบันได แจ้งกระจ่าง เจ้าหน้าที่ส�านักงานเกษตรกร

เกษตรอ�าเภอพรหมพิราม แนะการใช้น�้าหมักจุลินทรีย์ป้องกันการเกิดโรคในนาข้าว ฟันธงป้องกันการเกิดโรคได้ดี ชาวนา เผยนาที่ไม่ใช้สารเคมี 
ผลผลิตสูง น�้าหนักดี รสชาติอร่อย
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ป่าไทยหายเกลี้ยง เหตุขาดการดูแลอย่างจริงจัง

 ป่ำไม้เป็นทรพัยำกรธรรมชำตท่ีิมคีวำมส�ำคญัอย่ำงยิง่
ต่อสิ่งมีชีวิต  ไม่ว่ำจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ เพรำะป่ำ
ไม้มีประโยชน์ทั้งกำรเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย 4  คือ  
อำหำร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อำศัยและยำรักษำโรคส�ำหรับ
มนษุย์ และยงัมีประโยชน์ในกำรรกัษำสมดลุของสิง่แวดล้อม 
ถ้ำป่ำไม้ถกูท�ำลำยลงไปมำกๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภำพ
แวดล้อมทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ เช่น  สตัว์ป่ำ  ดนิ  น�ำ้  อำกำศ  ฯลฯ  
เมื่อป่ำไม้ถูกท�ำลำย จะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน�้ำด้วย 
เพรำะเม่ือเผำหรอืถำงป่ำไปแล้ว พ้ืนดนิจะโล่งขำดพืชปกคลมุ  
เมือ่ฝนตกลงมำ กจ็ะชะล้ำงหน้ำดินและควำมอดุมสมบรูณ์
ของดนิไป  นอกจำกนัน้ เม่ือขำดต้นไม้คอยดูดซับน�ำ้ไว้น�ำ้ 
ก็จะไหลบ่ำท่วมบ้ำนเรือน และที่ลุ่มในฤดูน�้ำหลำก  
พอถงึฤดแูล้ง กไ็ม่มนี�ำ้ซมึใต้ดนิไว้หล่อเลีย้งต้นน�ำ้ล�ำธำร 
ท�ำให้แม่น�้ำมีน�้ำน้อย  ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
และสงัคม เช่น กำรขำดแคลนน�ำ้ในกำรชลประทำนท�ำให้
ท�ำนำไม่ได้ผล และขำดน�้ำมำผลิตกระแสไฟฟ้ำ 
  นำยสมศักดิ์ มงคลกำญจน เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ 
ช�ำนำญงำน กรมป่ำไม้ ส่วนยุทธกำรด้ำนป้องกันและ 
ปรำบปรำม ส�ำนักป้องกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ  
กล่ำวว่ำ ไฟป่ำมกัจะเกดิข้ึนในช่วงฤดแูล้ง ซ่ึงอำกำศแห้ง 
และร้อนจัด  ทั้งจำกธรรมชำติและจำกกำรกระท�ำ 
ของมนษุย์ ทีอ่ำจลกัลอบเผำป่ำหรือเผลอจดุไฟทิง้ไว้ ส�ำหรบั 
ผู้ที่ชอบเดินป่ำ ไฟป่ำต่ำงจำกอัคคีภัยรูปแบบอื่น  
เพรำะกินพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้ำง ลุกลำมรวดเร็ว
และคำดเดำยำก บำงครั้งอำจไหม้ผ่ำนแม่น�้ำ  
ถนนหรือแนวกันเพลิงด้วย สำเหตุของไฟป่ำนั้น 
มีมำกมำยแต่ผลลัพธ์ของมันนั้นคือควำมเสียหำยเป็น 
วงกว้ำง ไฟป่ำลุกลำมและร้ำยแรงได้มำกถ้ำมีเชื้อเพลิง 
และอำกำศเป็นปัจจัยเกื้อหนุน ส่วนมำกไฟป่ำขนำดเล็ก
มักไม่เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนแต่นักวิชำกำรเห็นว่ำ 
กำรที่สื่อน�ำเสนอ แต่ไฟป่ำขนำดใหญ่นั้นมีอิทธิพล 
เป็นอันมำกต่อนโยบำยสำธำรณะด้ำนไฟป่ำปฏิบัติกำร 
ดับไฟป่ำเป็นงำนร้อน หนัก เหน็ดเหนื่อย อันตรำย  
และสิ้นเปลืองงบประมำณมำก ส�ำหรับประเทศไทย 
ในทุกปีจะมีพนักงำนดับไฟป่ำได้รับบำดเจ็บในระหว่ำง
กำรปฏิบติังำน  ขณะทีเ่กดิไฟไหม้ไฟจะมกีำรผนัแปรตำม 
สิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลำจนยำกจะคำดเดำ ดังนั้น
พนกังำนดบัไฟป่ำจงึจ�ำเป็นต้องพลกิแพลงแผนกำร วธิกีำร  
และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์อยู่ตลอดเวลำ
 “ในกำรดบัไฟป่ำมี 2 วธีิ คอื ดบัไฟทำงตรง และดบัไฟ
ทำงอ้อม 1. กำรดบัไฟทำงตรง คอื พนกังำนดบัไฟป่ำเข้ำไป
ดบัไฟทีข่อบของไฟโดยตรง วธินีีใ้ช้ในกรณทีีไ่ฟมขีนำดเลก็ 
ซึ่งมีควำมร้อนและควันไม่มำกนัก ท�ำให้พนักงำนดับไฟ
ป่ำสำมำรถเข้ำไปปฏิบัติงำนที่ขอบของไฟได้ โดยทั่วไป 
จะเริม่ควบคมุไฟทีห่วัไฟก่อน เพือ่หยดุยัง้กำรลกุลำมของไฟ  
เม่ือควบคุมได้แล้ว จึงค่อยกระจำยก�ำลังออกดับไฟ 
ทำงปีกทั้งสองด้ำน แล้วดับไฟไปบรรจบกันที่หำงไฟจน
ควบคมุได้ในท่ีสดุ 2. วธินีีใ้ช้ส�ำหรบักำรดบัไฟป่ำขนำดใหญ่ 
ทีม่คีวำมร้อนและควำมสงูเปลวไฟมำกเกนิกว่ำทีพ่นกังำน 
ดับไฟป่ำจะสำมำรถเข้ำไปปฏิบัติงำนที่ขอบของไฟได้
โดยตรง หรอืใช้ในกรณทีีไ่ฟป่ำก�ำลงัไหม้อยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็น
อนัตรำยต่อกำรปฏบิตังิำน เช่น ใกล้หน้ำผำหรอืในร่องเขำ 

และหบุเหวทีอ่ำจเกดิลมหมนุ ซึง่จะท�ำให้ไฟเปลีย่นทศิทำง 
หรอืเพิม่ควำมรนุแรงอย่ำงฉบัพลนักำรดบัไฟทำงอ้อมแบ่งออก
เป็นวธิย่ีอย 3 วธิคีอื ใช้แนวก้ันไฟ ดบัด้วยไฟและเปลีย่นทิศทำง
ของหวัไฟ ปัจจบุนัป่ำไม้ถกูท�ำลำยไปจ�ำนวนมำก จงึท�ำให้เกดิ 
ผลกระทบต่อสภำพภมูอิำกำศทัว่โลก ดังนัน้กำรฟ้ืนฟสูภำพ
ป่ำไม้ จึงต้องด�ำเนินกำรเร่งด่วนทั้งภำครัฐภำคเอกชน 
และประชำชนต้องร่วมกันดูแลให้ควำมสนใจ สนับสนุน 
และร่วมมอืกนัแก้ไข เพือ่ให้เกดิควำมสมดลุของธรรมชำติ
และมีทรัพยำกรป่ำไม้ไว้อย่ำงยั่งยืนต่อไปในอนำคต”  
นำยสมศักดิ์ กล่ำว
  นำงสำวสุพัตรำ ทุ่งสงค์ นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติ
กำร หัวหน้ำงำนส่งเสริมและฝึกอบรมกำร ควบคุมไฟป่ำ  
กล่ำวว่ำ ปัญหำกำรลักลอบตัดไม้ท�ำลำยป่ำและปัญหำไฟป่ำ 
หำกวิเครำะห์ถงึพืน้ฐำนแล้ว จะพบว่ำปัญหำทัง้สองมคีวำม 
แตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง โดยในขณะที่กำรลักลอบ 
ตัดไม้ท�ำลำยป่ำเป็นปัญหำที่มีพื้นฐำนมำจำกปัญหำ
เศรษฐกิจ ดังน้ันตรำบใดท่ีประชำชนในชนบทยังคงยำก 
จน ขำดอำชพีทีใ่ห้รำยได้พอเพยีงต่อกำรเลีย้งปำกเลีย้งท้อง 
ตรำบนัน้ประชำชน กย็งัจ�ำเป็นต้องลกัลอบตดัไม้ท�ำลำยป่ำ  
ทั้งที่รู้ว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวผิดกฎหมำยและก่อให้เกิด
ผลเสียหำยต่อประเทศชำติก็ตำม ในทำงตรงข้ำมไฟป่ำ
เป็นปัญหำที่อำจเกิดโดยควำมประมำทเลินเล่อมักง่ำย  
ขำดควำมส�ำนึกหวงแหนทรัพย์สินที่เป็นของส่วนรวม 
ดังนั้นปัญหำไฟป่ำจึงมีหนทำงแก้ไขได้ โดยกำรปลูกฝัง
ระเบียบวินัยและจิตส�ำนึกควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
ตลอดจนให้กำรศึกษำเพื่อให้ประชำชนตระหนัก 
ถงึมหนัตภยัอนั เกดิจำกไฟป่ำ และทรำบถงึวิธกีำรป้องกนั
ไฟป่ำ เมื่อประชำชนมีระเบียบวินัยมีจิตส�ำนึกควำม 
รับผิดชอบและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำมร้ำยแรง 
และอันตรำยของไฟป่ำ 
 ไฟป่ำน้ันอำจเกิดขึ้นตำมธรรมชำติโดยมีสำเหต ุ
มำจำกฟ้ำผ่ำภูเขำไฟระเบิดประกำยไฟจำกหินถล่ม  
ส่วนไฟป่ำที่เกิดเพรำะมนุษย์นั้นมีตั้งแต่ลอบวำงเพลิง  
กำรทิ้งบุหรี่ ประกำยไฟจำกอุปกรณ์จนถึงกระแสพลังงำน 
ในกำรเชื่อมโลหะหรือแม้แต่กำรท�ำไร่เลื่อนลอย ซึ่งต้อง 
เตรียมดินโดยวิธีถำงแล้วเผำ  จึงเป็นต้นเหตุของไฟป่ำได้ 
เช่นเดียวกับกำรตัดโค่นต้นไม้ที่จะเพิ่มจ�ำนวนเชื้อเพลิง
ในป่ำ แต่เหตุไฟป่ำนั้นย่อมแตกต่ำงกันไปตำมแต่พื้นที่
ของบริเวณนั้นๆ 
 “อย่ำงไรก็ตำมยังมีประชำชนอีกเป็นจ�ำนวน
มำกที่คิดว่ำไฟป่ำไม่มีอันตรำยต่อทรัพยำกรป่ำไม้ 
และสิ่งแวดล้อม เพรำะเกิดควำมเคยชินกับกำรเห็น 
ไฟไหม้ป่ำเป็นประจ�ำทุกปี โดยเห็นว่ำมีควำมรุนแรงน้อย 
ไม่ได้ท�ำอันตรำยต่อต้นไม้ใหญ่มำกนัก และเมื่อฤดูฝน 
มำถึงไม้เล็กๆ ที่ถูกไฟไหม้ตำยก็แตกหน่อขึ้นมำใหม่  
กำรที่ประชำชนโดยทั่วไปยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในเรื่องไฟป่ำ ตลอดจนยังไม่ทรำบถึงอันตรำยของไฟป่ำ 

ทีม่ต่ีอทรพัยำกรป่ำไม้และสิง่แวดล้อม น�ำไปสูพ่ฤตกิรรมกำร 
ใช้ไฟเพื่อกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงหละหลวมส่งผลให้เป็น
ปัญหำเรื้อรังที่สร้ำงควำมเสียหำยให้แก่ทรัพยำกรป่ำไม้
และสิง่แวดล้อมจนแทบจะไม่สำมำรถประเมนิมลูค่ำควำม
เสียหำยได้ ดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ” นักวิชำกำรป่ำ
ไม้กล่ำวทิ้งท้ำย 
 นำงสุธำทพิย์ เกตแุก้ว ฝ่ำยกจิกรรมส่ิงแวดล้อมศกึษำ 
มูลนิธิโลกสีเขียว กล่ำวว่ำ ทุกวันนี้กำรสูญเสียพื้นที่ป่ำ 
หรอืพืน้ทีป่่ำไม้เสือ่มโทรม เกดิจำกกำรเพิม่จ�ำนวนประชำกร
ควำมต้องกำรจำกภำคเกษตรกรรม จึงมีควำมจ�ำเป็น 
ที่ต้องกำรขยำยพ้ืนที่เพำะปลูกท�ำให้มีกำรบุกรุกป่ำ 
เพิ่มมำกขึ้นส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรดินคือกำรชะล้ำง 
และพังทลำยของดินซึ่งพืชพรรณต่ำงๆ มีบทบำท 
ในกำรช่วยสกัดกั้นไม่ให้ฝนตกถึงดินโดยตรงและ 
ช่วยลดควำมเร็วของน�้ำท่ีพัดหน้ำดินโดยส่วนของ 
รำกจะช่วยยึดเหนี่ยวดินไว้แต่หำกพื้นที่ว่ำงเปล่ำ 
กำรพังทลำยของดินจะรุนแรงและยังส่งผลต่อ
คุณภำพน�้ำท�ำให้น�้ำเส่ือมลง ถ้ำมีกำรเปล่ียนแปลง 
หรือท�ำลำยพ้ืนที่ป่ำกำรปนเปื ้อนของดินตะกอน 
ท่ีน�ำ้พดัพำมำ นอกจำกนีก้ำรปรำบวชัพชืหรอือนิทรย์ีต่ำงๆ 
ที่อยู่ในแนวทำงเดินของน�้ำ ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อนและ
สร้ำงควำมสกปรกต่อน�้ำ ผลกระทบในทำงอำกำศหำก
มีต้นไม้จ�ำนวนมำกหรือพ้ืนที่ป่ำมำกพอ ต้นไม้เหล่ำนี้ 
จะดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ไว้ อำกำศเสียก็จะไม่
เกิดขึ้น 
 “ป่ำไม้เป็นเป็นแหล่งก�ำเนิดต้นน�้ำล�ำธำร ท�ำให้เกิด
ควำมชุ่มชื้นและควบคุมสภำวะอำกำศ ท�ำให้บริเวณ 
ทีม่พีืน้ป่ำไม้มคีวำมชุม่ชืน้อยูเ่สมอ ฝนตกต้องตำมฤดกูำล
และไม่เกดิควำมแห้งแล้ง ป่ำไม้ยงัเป็นแหล่งทีอ่ดุมไปด้วย 
พืชพรรณธรรมชำติและศูนย์รวมของสัตว์ป่ำและ 
สิง่มชีวีติอกีมำกมำย อกีทัง้ป่ำไม้ช่วยบรรเทำควำมรนุแรง 
ของลมพำยแุละป้องกนัอทุกภยัจงึช่วยให้บ้ำนเมอืงรอดพ้น
จำกวำตภัยได้อีกด้วย ดังนั้นจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่ำไม้ 
ซึ่งมีควำมส�ำคัญต่อโลก โดยกำรก�ำหนดพื้นที่ป่ำต่ำงๆ  
ให้เป็นของกรมอทุยำนแห่งชำติ  ป้องกันและปรำบปรำม 
กำรลักลอบตัดไม้อย่ำงจริงจังและป้องกันไม่ให้เกิด 
กำรบุก เ บิกขยำยพื้ น ท่ีกำรท� ำ ไ ร ่ เ ลื่ อนลอย
รวมถึงกำรป้องกันไฟไหม้ป่ำและรณรงค์เรื่อง
กำรปลูกซ่อมเสริมป่ำไม้ในบริเวณพื้นที่รกร้ำง  
ว่ำงเปล่ำให้กำรศึกษำแก่เยำวชนและประชำชน 
ให้ตระหนกัถงึภยัอนัจะเกดิขึน้จำกกำรที ่ป่ำไม้บรเิวณแหล่ง
ต้นน�้ำล�ำธำรที่อำจถูกท�ำลำย อีกทั้งให้ควำมร่วมมือกับ 
รำชกำรในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ ทั้งหมดนี้เป็นอีก 
ควำมคิดเห็นหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ป่ำไม้  ซึ่งยังท�ำได้อีก
หลำยวิธีแต่ในทุกๆ วิธีนั้น ก็เพื่อจุดมุ่งหมำยเดียวกันคือ  
ต้องกำรให้ทรัพยำกรป่ำไม้ยังคงอยู่กับโลกเรำต่อไป”  
เจ้ำหน้ำที่มูลนิธิโลกสีเขียว กล่ำว

เปรียบเทียบการเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ 2554 - 2555

พื้นที่ภาค (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54) (1 ต.ค.54 - 11 มิ.ย. 55)

ความถี่ (ครั้ง) พืน้ทีเ่สยีหาย(ไร่) ความถี่(ครั้ง) พื้นที่เสียหาย(ไร่)

1. ภำคกลำง 410 6,384 307 3,885

2. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 808 10,368.5 794 9,346.6

3. ภำคเหนือ 1,266 8,136.6 2,387 19,993.6

4. ภำคใต้ 8 600 13 119

รวม 2,492 25,489.1 3,501 33,344.2
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จติแพทย์ชี ้เหล้าบหุรีข่ึน้ภาษไีม่กระทบสงิห์อมควนั

 จำกกำรกรณีภำษีเหล้ำบุหรี่เพิ่มขึ้นมำกจะมีผลต่อ 

คนที่สูบบุหรี่หรือนักดื่มหรือไม่ นำงสำวณัฐรดำ  สุวรรณ

กฎู นกัจติวทิยำในโครงกำรคลนิกิฟ้ำใส มหำวทิยำลยัรงัสติ 

กล่ำวว่ำ กำรข้ึนภำษสีรุำและบหุรีท่ีเ่พิม่มำนัน้ ส่วนตวัคดิ

ว่ำไม่มผีลต่อนกัสบูมำกนกั เพรำะจำกกำรท�ำโครงกำรนีม้ี

นกัศกึษำทีเ่ข้ำมำปรกึษำนัน้ ส่วนมำกทีส่บูบหุรีจ่ะเกดิจำก

ควำมเครียด เนื่องจำกกำรเรียน นักศึกษำที่สูบคิดว่ำกำร

สูบบุหรี่จะท�ำให้สมองโล่ง แต่ควำมจริงมันไม่มีผลอะไร 

ต่อกำรกระตุน้ และกำรข้ึนภำษีครัง้นีค้ดิว่ำไม่มผีลต่อกำร

สูบทีล่ดลง เพรำะคดิว่ำบหุรีเ่ป็นอะไรทีห่ำซือ้ง่ำย นกัศกึษำ

มกี�ำลงัในกำรซือ้มำก เพรำะขอเงนิจำกผูป้กครองมำกกว่ำ

คนท�ำงำนและไม่ตระหนักถึงผลที่ตำมของของโทษ  

ส่วนใหญ่เท่ำที่ดูเด็กปี 1 สูบเยอะอำจจะคงรู้สึกว่ำ 

มันเท่ห์แต่ควำมจริงมันไม่ใช่ มันเป็นแค่กำรคิดในแบบ 

ผิดๆ และแนวโน้มท่ีจะมีนักศึกษำเข้ำมำในโครงกำร  

ก็คงไม่เพิ่มขึ้น และไม่มีผลอะไร

 นำงสำวณัฐรดำ เผยว่ำ ในส่วนของตัวโครงกำร  

คลินิกฟ้ำใส  เป็นโครงกำรท่ีเร่ิมมำได้เกือบปีแล้ว  

และได้รับกำรสนับสนุนจำกสมำคมแพทย์ ที่มำจำก 

เครอืข่ำยฟ้ำใสทีจ่ะรกัษำโรคบหุรี ่โดยเฉพำะมหำวทิยำลยั 

จงึมกีำรจัดโครงกำรขึน้เพือ่ทีจ่ะให้บคุลำกรและนกัศกึษำ

ของมหำวิทยำลัยรังสิตเข้ำมำรักษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  

เริม่แรกเป็นบคุลำกรของมหำวิทยำลัยรงัสิต เช่น อำจำรย์

ในมหำวิทยำลัย หลังจำกเร่ิมโครงกำรมำได้สักพัก  

ก็เริ่มมีนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร ขณะนี้มีผู้ที่เข้ำมำ

ร่วมในโครงกำรทั้งบุคลกรและนักศึกษำจ�ำนวน 50 คน  

และผูท่ี้สำมำรถเลกิขำดได้เลยกจ็ะมอียู ่4 คนทีไ่ม่กลบัไป 

สูบอีกเลย ที่น่ำสนใจคือคนที่เลิกสูบได้จะเป็น 

ผู้ที่สูบมำนำนและเริ่มมีปัญหำเรื่องสุขภำพร่ำงกำย 

จึงเข้ำมำท�ำกำรรักษำ

 นำงสำวณัฐรดำ กล่ำวว่ำ ในส่วนของกำรรักษำ

เรำไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ กำรเลิกสูบบุหรี่สิ่งท่ีส�ำคัญท่ีสุด 

อยู่ที่ใจ จำกกำรสอบถำมคนที่เข้ำมำรักษำและเลิกได้  

พบว่ำยำเป็นเป็นแค่ส่วนเล็กๆ ในกำรเลิกเท่ำนั้นส่วน

ที่เหลือมันอยู่ที่ใจล้วนๆ ถ้ำใจแข็งพอก็จะสำมำรถ 

เลิกได้ แรงจูงใจก็มีส่วนส�ำคัญในกำรเลิกสูบ ส่วนใหญ่

ท่ีผู้ใหญ่จะเลิกสูบได้เร็วก็เพรำะว่ำแรงจูงใจในเรื่อง 

ของปัญหำสุขภำพ ส่วนวัยรุ่นนั้นก็จะมำจำกครอบครัว 

หรือเห็นเพื่อนเลิกสูบได้ก็เลยอยำกจะเลิกสูบได้บ้ำง

เหมือนเพื่อน

 “เรื่องของกำรรักษำส่วนใหญ่ถ้ำเลิกแรกๆ จะจัด

หมำกฝรั่งส�ำหรับคนเลิกสูบบุหรี่ คือให้เคี้ยวนิโคติน 

กัมฟ์ เมื่อเคี้ยวแล้วมีรสซ่ำก็จะต้องบ้วนน�้ำลำยทิ้ง  

แต่บำงคนก็ลืมตัวจึงเลิกไม่ได้ กำรเคี้ยวนิโคติน  

คือท�ำให้ปำกไม่ว่ำง เมื่อไปสูบบุหรี่แล้วจะท�ำให้บุหรี่

ไม่มีรสชำติเหมือนที่เคยสูบมำก่อน แต่ส่วนใหญ่ 

จะลืมและกลืนน�้ำลำยมันก็จะไม่ได้ผลส่วนกำรเลิกแบบ 

หักดิบ ไม่มีอันตรำยใดๆ ส่วนใหญ่จะคิดกันไปเองเพรำะ

มันจะมีอำกำรของกำรขำดนิโคติน ที่จะท�ำให้ร่ำงกำย 

ช่วงแรกเกิดกำรทุรนทุรำยแต่มันจะเป็นแค่ช่วงเวลำ

สั้นๆ ไม่มีผลกับร่ำงกำยจะมีอำกำรแค่ประมำณ  

1 สัปดำห์ กำรที่รู้สึกอยำกสูบบุหรี่ในตอนแรก ถือว่ำ 

เป็นผลดี เพรำะเป็นสญัญำณทีด่ว่ีำสำรนโิคตนิก�ำลงัออก

ไปจำกร่ำงกำย กำรมีอำกำรคือกำรขับออกและสุขภำพ 

จะดีขึ้นแต่สุดท้ำยก็อยู่ที่จิตใจ อำทิตย์แรกในกำรเลิก 

จะยำกหน่อย เพรำะกำรกินยำนั้น อำจจะส่งผลบำงอย่ำง 

ท�ำให้คนอำจจะกลัวแล้วเลิกกิน แต่ว่ำต้องทนเพรำะ 

จะเป็นแค่ช่วงเวลำสั้นๆ หลังจำกนั้นร่ำงกำยจะดีขึ้น

ส่วนคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ตั้งแต่แรกอย่ำไปริอยำกจะลอง  

เพรำะมันมีแต่โทษให้ตระหนักถึงควำมอันตรำยของบุหรี่

ก่อนที่จะเข้ำไปยุ่งกับมัน” นำงสำวณัฐรดำ กล่ำว

 นำงสำวณัฐรดำ กล่ำวอีกว่ำ ในส่วนเรื่องของก�ำลัง

กำรซ้ือเหล้ำหรือบุหรี่ของนักศึกษำปัจจุบันมีก�ำลังซ้ือ 

กันมำกอยู่แล้ว เรื่องที่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นภำษีเหล้ำบุหรี ่

น้ันมีผลน้อยมำกต่อนักศึกษำสมัยนี้ เพรำะหำซื้อง่ำย

และเหมือนเป็นกำรติดอยำกสูบตำมๆ กันถ้ำจะม ี

คนสูบน้อยลงก็ต้องมำจำกใจเท่ำน้ัน ว่ำใจแข็ง 

พอหรือไม่และส่วนแรงกระตุ้นยั่วยุอื่นๆ จะเป็นเรื่องเล็ก 

มำกไปเลย 

 ส่วนผลกระทบต่อธุรกิจร้ำนเหล้ำในกำรข้ึนภำษี 

ครั้งนี้ นำยจิรวัฒน์  ธนกิจกำญจน์กุล เจ้ำของธุรกิจ 

ร้ำนสรุำย่ำนพระรำม 5 กล่ำวว่ำ กำรขึน้ภำษสีรรพสำมติบหุรี ่

และสรุำนัน้มผีลมำกต่อทำงร้ำนท�ำให้ร้ำนต้องเสยีค่ำใช้จ่ำย

ในกำรลงทนุซือ้ โดยใช้งบประมำณเพิม่ขึน้จำกเดมิ ในรำคำ 

ที่สูงขึ้นทั้งบุหรี่และเหล้ำ โดยตนนั้นไม่อยำกให้รำคำขึ้น  

เพรำะจะต้องจ่ำยงบประมำณในกำรซื้อเพื่อเป็นต้นทุน 

ในกำรขำยมำกขึ้น ส่วนเรื่องมิกเซอร์นั้นยังคงรำคำปกติ

 นำยจิรวัฒน์  กล่ำวว่ำ เมื่อภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ 

และเหล้ำเพิ่มขึ้นทำงร้ำนจึงปรับเหล้ำรำคำให้สูงขึ้น

จำกปกติ สุรำที่ผลิตในไทยนั้นจะข้ึนรำคำประมำณ  

10-20 บำท ส่วนรำคำสุรำต่ำงประเทศน้ันจะข้ึนท่ีประมำณ 

20-40 บำทและบุหรี่จะขึ้นรำคำ 20 บำท ทุกยี่ห้อ 

ที่ทำงร้ำนจ�ำหน่ำยต่อลูกค้ำ

 “ปกติส่วนใหญ่ที่ลูกค้ำมำนั่งดื่มนั้นจำกปกติ 

จะดื่มที่ 2 กลมกับแกล้มอำจจะประมำณ 3 อย่ำงโดย

รวมแล้วแต่ปริมำณคนที่มำดื่ม  เมื่อภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ 

และสุรำเพิ่มขึ้นท�ำให้ลูกค้ำกลุ ่มเดิมนั้นอำจจะ 

ดื่มแค่กลมเดียวและแกล้ม 2 อย่ำงหรืออำจจะ 

ต่อเบียร์ 2-3 ขวด ซึ่งจะท�ำให้ปริมำณลูกค้ำ

ไม่ลดลงแต่จ�ำนวนเงินที่ลูกค้ำใช้จ่ำยจะลดลง

อย่ำงแน่นอน ส่วนมำกกำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต 

บุหร่ีและเหล้ำจะมีผลต่อทุกเพศทุกวัย แต่ส่วนใหญ่ 

จะมีผลกระทบต่อวัยรุ่นนักศึกษำที่เที่ยว เพรำะอำจ

ยังไม่มีรำยได้หรืออำชีพเป็นของตัวเอง โดยจะดื่ม

น้อยลง แต่ส่วนใหญ่ลูกค้ำที่ด่ืมประจ�ำยังมำเที่ยว 

และด่ืมตำมปกติ ส่วนรำยได้ทำงร้ำนน้ันอำจจะลดลง 

นดิหน่อยเพรำะยอดขำยอำจจะลดลง” นำยจริวฒัน์  กล่ำว

 นำยจิรวัฒน์ กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ ที่ตนกล่ำวมำนั้น

อำจจะวัดประเมินผลได้ไม่มำกนัก เพรำะอยู่ในช่วง

เข้ำพรรษำ ต้องรอให้ช่วงออกพรรษำผ่ำนไป 1 เดือน

ก่อนจึงจะรู้ว่ำกำรขึ้นภำษีสรรพสำมิตบุหรี่และเหล้ำ 

จะมีผลมำกน้อยต่อทำงร้ำนเพียงใด

 ในส่วนมุมมองของนักดื่มต่อกำรขึ้นภำษี เหล้ำบุหรี่

ครั้งน่้ี นำยวัฒนำ พนักงำนบริษัท อำยุ 31 ปีกล่ำวว่ำ  

โดยส่วนตัวแล้ว ตนเป็นคนที่ดื่มอยู ่เป็นประจ�ำ 

อยู่แล้ว ดังนั้นกำรขึ้นภำษีครั้งนี้มีผลมำก เพรำะว่ำ 

ขึ้นมำกพอสมควร อำจจะท�ำให้กำรดื่มที่หนักใน 

แต่ก่อนต้องผ่อนลงมำบ้ำงส่วนกำรขึ้นภำษีที่เพิ่มขึ้น 

อย่ำงมำกนั้น รัฐบำลน่ำจะได้เงินภำษีที่เพ่ิมขึ้น 

กว่ำเดิมหลำยเท่ำและหวังว่ำจะน�ำเงินไปเป็นประโยชน์

ต่อประชำชน

 นำยวัฒนำ กล่ำวถึงเรื่องจะมีผลกระทบกำร 

ดื่มสุรำและสูบบุหรี่ อะไรก็น่ำจะส่งผลต่อเยำวชน

ท่ียังไม่มีรำยได้ถือว่ำมีผลอำจจะท�ำให้ไม่มีก�ำลัง

จะซื้อ แต่คิดว่ำยังมีเยำวชนด่ืมสุรำและสูบบุหรี่ 

อยู่จ�ำนวนหนึ่ง แต่อำจจะเป็นโอกำสดีในกำรเลิก  

เพรำะเยำวชนยงัเดก็อยู ่หำกท�ำได้จะเป็นผลดต่ีอพวกเขำ

เป็นอย่ำงมำก แต่ถ้ำคดิอกีแง่หน่ึง ถ้ำไม่ยอมเลิก อำจจะเป็น 

ภำระของผูป้กครอง ทีจ่ะต้องให้เงนิแก่ลกูเพิม่ ซึง่เป็นภำระ 

มำกกว่ำเดิม แต่กำรเพิ่มภำษีครั้งนี้ จะตกไปอยู่กับ 

เหล้ำขำวที่ชำวบ้ำนดื่มกันเป็นประจ�ำ อำจจะเป็น 

ผู้ที่มีรำยได้น้อยด่ืมกัน เมื่อรำคำเพิ่มขึ้นอีกจะท�ำให้ 

เป็นภำระมำกขึ้น ส�ำหรับคนที่ยังไม่คิดจะเลิก  

ในทำงกลับกันก็อำจจะเป็นกำรตัดสินใจให้เลิกได้

ด้วยตนเอง ทั้งนี้ตนยอมรับว่ำมีรำยได้เป็นของตัวเอง 

เมือ่ภำษสีรุำและบุหรีเ่พิม่ขึน้มำ ก็ยอมรบัว่ำจะใช้ชีวติแบบ 

เมื่อก่อนคงไม่ได้ เพรำะว่ำค่ำใช้จ่ำยในแต่ละเดือน 

มีมำกขึ้นและคิดว่ำมีผลท�ำให้ดื่มสุรำลดน้อยลงไปบ้ำง

 ส่วนบุหรี่ที่มีรำคำเพิ่มขึ้นนั้น ตนคิดว่ำอำจมี

ส่วนที่จะท�ำให้ตัดสินใจสูบน้อยลง จำกวันละเกือบ

ซองคงจะต้องสูบในปริมำณที่น้อยลงและคิดว่ำ 

จะเป็นผลดต่ีอตวัเองกำรตัง้ใจครัง้ใหม่ ในกำรเลกิสบูบหุรี่

 “กำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำนั้น ไม่เป็นผลดี 

ต่อผู้สูบเลย อำจมีผลบ้ำงแต่น้อยมำกแต่จะมีผล 

ต่อคนรอบข้ำงมำกกว่ำ หำกใครคิดจะเลิกควร

ท�ำทันที เพรำะกำรท�ำสิ่งดีๆ ไม่มีค�ำว่ำสำยเกิน

ไป กำรเลิกอบำยมุขเหล่ำน้ีถือเป็นกำรท�ำเพื่อตัว

เองและครอบครัว ผมก็คิดอยำกจะเลิกสูบบุหรี่ 

อยู่เหมือนกัน และคิดว่ำจะท�ำให้ได้ในอนำคตต”  

นำยวัฒนำกล่ำว

เหล้าบุหรี่ขึ้นภาษี จิตแพทย์ม.รังสิตเผยไม่มีผลกระทบต่อนักสูบ ส่วนร้านเหล้ามีกระทบต้องเพิ่มราคาขึ้นเฉลี่ย 30 บาททั้งเหล้าบุหรี่

นางสาวณัฐรดา  สุวรรณกูฎ 

นักจิตวิทยาในโครงการคลินิกฟ้าใส มหาวิทยาลัยรังสิต
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 บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปถือเป็นสินค้ำ 
ท่ีจ�ำเป็นต่อประชำชนอย่ำงหนึ่ง ซึ่ง
รู ้จักยี่ห้อ “มำม่ำ” มำนำนกว่ำ 40 
ปี ปัจจุบันมำม่ำก็ยังตีตลำดแตก 
ไม่เคยตก เพรำะหำซื้อได้ง่ำยขำยคล่อง
ท�ำกนิสะดวกและมหีลำยรสชำตใิห้เลอืก 
โดยปัจจุบันมำม่ำที่บริโภคกันมีมำกกว่ำ 
30 รสชำติ อำทิเช่น รสต้มย�ำกุ้งน�้ำข้น  
รสหมสูบัต้มย�ำน�ำ้ข้น รสหมสูบั รสต้มย�ำกุง้  
โดยทำงบริษัทจ�ำหน่ำยในรูปแบบซอง  
ต่อมำมำม่ำยังใช้กลยุทธ์กำรสร้ำง 
มูลค่ำเพิ่ม ด้วยวิธีกำรน�ำเสนอใน
รูปแบบถ้วยและชำมที่เน ้นควำม
สะดวกในกำรรับประทำนอีกด้วย    
 ทั้งนี้จำกสถำนกำรณ์รำคำน�้ำมัน
ปำล์มหนึ่งในวัตถุดิบหลักในกำรผลิต
บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปตรำมำม่ำ ปรับตัว 
สูงขึ้นเป็นประวัติกำรณ์ จำกเดิมเฉลี่ย
อยู่ที่ลิตรละ 29 บำท ขณะนี้้เป็นลิตรละ 
 55 บำท ส่งผลกระทบท�ำให้ต้นทุนกำร
ผลิตเพิ่มสูงขึ้นมำก นอกจำกนี้ยังได้รับ
ผลกระทบจำกต้นทุนวัตถุดิบอื่นๆ ด้วย  
ทัง้ต้นทนุแป้งสำล ีท่ีจำกเดิมเฉลีย่กระสอบ 
ละ 300 บำท ขณะนีเ้พิม่ขึน้เป็น 450 บำท  
พืชผลทำงกำรเกษตร กำรบรรจุภัณฑ์  
รวมถึงต้นทุนค่ำแรงก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน 
ทั้งนี้มำม่ำจะยังไม่มีกำรปรับขึ้นรำคำ 
ในช่วง 1-2 เดอืนนี ้แต่ถ้ำหำกสถำนกำรณ์
วัตถุดิบยังคงปรับตัวสูงขึ้นเช่นนี้ต่อไป  

อำจจ�ำเป็นทีจ่ะต้องขอพจิำรณำปรบัรำคำ
ขึ้นอีกซองละ 1 บำท
 นำงสดใส หำญชนะ ผู้จัดกำรกำร
ตลำด บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด 
(มหำชน) เปิดเผยถงึกรณต้ีนทนุและค่ำแรง
สินค้ำบริโภคขึ้นรำคำว่ำ อำจต้องย้อน 
ไปดูโครงสร้ำงรำคำว่ำ รำคำที่ขำยนั้น 
แบ่งกนัอย่ำงไรในเส้นทำงกำรขำย เช่นเมือ่ 
สิบปีก่อน ขำยซองละ 5 บำท ต้นทุนสมมติ 
ซองละ 3 บำท แล้วส่งไปถงึผูข้ำยรำยใหญ่ 
หรือยี่ปั๊วทั่วไป รวมค่ำขนส่งแล้วตกอยู่  
3.25 บำท ทำงยี่ปั๊วก็น�ำส่งไปยังสถำนที่
ขำยรวมก�ำไร ค่ำด�ำเนินกำร ร้ำนโชว์ห่วย 
อำจจะได้ต้นทุนซองละ 4 บำท เมื่อขำย  
5 บำท ก็ได้ก�ำไร 25% พอขึน้รำคำเป็น  6 บำท  
รำคำที่ยี่ปั๊วได้ อำจจะเป็นรำคำ 3.65 บำท  
(โรงงำนได้เพิ่ม 0.40 บำท) ยี่ป ั ๊ว
ขำยให้โชว์ห่วย 4.80 บำท ก็ได้ก�ำไร
เพิ่มอีก 0.40 บำท เมื่อร้ำนย่อยได้ 
รำคำมำ 4.80  บำท ขำย 6 บำท ก็ก�ำไร 
มำกขึ้นเป็น 1.20 บำท ก็คิดเป็น 25% 
เหมือนเดิมซึ่งถ้ำครำวนี้ขึ้นเป็น 7 บำท 
อำจจะแบ่งให้โชว์ห่วยมำกขึน้กไ็ด้ โดยทำง
โรงงำนอำจจะได้เพิ่ม 20 สต. ยี่ปั๊วได้เพิ่ม  
30 สต. แล้วร้ำนค้ำได้เพิ่ม 50 สต.  
ดงันัน้ ถ้ำมองจำกรำคำขำยสดุท้ำยเท่ำนัน้ 
อำจจะตอบได้ยำกกว่ำกำรขึ้นรำคำ
เหมำะสมหรือไม่อย่ำงไร เพรำะต้นทุน
เรื่องค่ำแรงและค่ำครองชีพในขั้นตอน

ต่ำงๆ มันคิดยำกเหมือนกัน มองแค่ตัว 
ร้ำนโชว์ห่วย สมมติว่ำร้ำนนี้ขำยแต่
บะหมี่ส�ำเร็จรูป เมื่อก่อนก�ำไรซองละ  
1 บำท ขำยวันละ 100 ซอง ก็ก�ำไร  
100 บำท จ่ำยค่ำแรงคนงำนได้ครึ่งวัน  
วันนี้ก�ำไรซองละ 1.20  บำท ขำย 100 ซอง   
ได้ก�ำไร 120 บำทจ่ำยค่ำแรงคนงำนได้ 
0.4 วัน ถ้ำหำกสมมติขึ้นรำคำอีกครั้ง ได้
ก�ำไรเพ่ิมขึ้นอีก 50 สต. ก็เป็นซองละ  
1.70 บำท วันหน่ึงขำย 100 ซอง ก�ำไร  
170 บำท จ่ำยค่ำแรงได้ 0.57 วัน เพรำะ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ มันก็เพิ่มเหมือนกัน ถ้ำหำก
ขำยเท่ำเดิมสุดท้ำยเจ้ำของร้ำนก็จะอยู่ 
ไม่ได้ ผลกระทบก็จะวนไปเป็นลูกโซ่อีก  
แต่ถ้ำปล่อยให้ขึ้นรำคำกันแบบไม่มี
เหตุผล ก็จะวนไปหำค่ำครองชีพท่ี 

สูงขึ้นประชำชนทั่วไปก็มีผลกระทบ
 นำยฉัตรมงคล ปรำบภัย ผู้บริโภค
อำหำรก่ึงส�ำเร็จรูป กล่ำวว่ำ กำรท่ี 
มำม่ำจะปรับรำคำขึ้นท�ำให้ค่ำครอง
ชีพของผู ้บริโภคสูงขึ้นด้วย เพรำะ 
รำคำมำม่ำที่ขำยอยู่ก็เหมำะสมอยู่แล้ว  
อีกทั้งยังเป็นอำหำรที่รับประทำนง่ำย  
หำซื้อได้ง่ำยตำมร้ำนค้ำทั่วไป หำก
ปรับรำคำขึ้นอีกแต่มีปริมำณเท่ำเดิม  
อำจจะท�ำให้ผู้บริโภคหันไปบริโภคบะหมี่
กึ่งส�ำเร็จรูปยี่ห้ออื่น 
 ทัง้นี ้มำม่ำยนืยนัว่ำ ยงัไม่มแีผนในกำร
ปรบัรำคำขำยปลกีเพ่ิมและพร้อมทีจ่ะตรงึ
รำคำไว้ให้นำนท่ีสดุ เป็นไปได้ไม่อยำกปรบั
รำคำขึ้น แต่หำกแบกรับไม่ไหวก็อำจจะมี
กำรพิจำรณำปรับรำคำสินค้ำต่อไป 

 สำเหตุที่ต้องเก็บอัตรำค่ำโดยสำร
เฉพำะช่วงเวลำ เนื่องจำกต้องกำรเพิ่ม
ปริมำณผู ้โดยสำรในช่วงนอกเวลำ 
เร่งด่วน ส่วนในช่วงเวลำเร่งด่วนคือ เวลำ 
06.00 – 09.00 น. พบว่ำปริมำณ 
ผู้โดยสำรสูงกว่ำควำมจุของรถไฟฟ้ำ
แต่หำกมีกำรเพิ่มขบวนรถไฟฟ้ำ

แอร์พอร์ตลิ้งค ์ตำมแผน 7 ขบวน  
อำจจะสำมำรถจดัเก็บค่ำโดยสำร 20 บำท
ตลอดสำยได้ทัง้วนั ซึง่กำรเพิม่ขบวนไฟฟ้ำ
จ�ำเป็นต้องใช้เวลำในกำรส่ังและผลิต
ประมำณ 2 ปี
 นำยสถำนุ ณ พัทลุง ผู ้สื่อข่ำว
สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  

กล่ำวว่ำ ผลกำรศึกษำเบื้องต้นพบว่ำ
กรณีผู ้โดยสำรเพิ่มขึ้น 10% เท่ำกับ
ว่ำมีปริมำณผู ้โดยสำรเพิ่มขึ้นวันละ 
1,755 คน กรณีผู้โดยสำรเพิ่มขึ้น 20%  
จะเท่ำกับมีปริมำณผู้โดยสำรเพิ่มขึ้น 
วันละ 3,510 คน และในกรณีผู้โดยสำร 
เพิ่มขึ้น 30% จะเท่ำกับปริมำณผู้โดยสำร
วันละ 5,265 คน ส่วนรำยได้เฉลี่ย 
ต่อผู ้โดยสำรสำยซิตี้ไลน์ อยู ่ที่เที่ยว 
ละ 34 บำท ดังนั้น คำดว่ำจะมีรำยได้
เปลี่ยนแปลงดังนี้
 กรณผีูโ้ดยสำรเพิม่ขึน้ 10% ท�ำให้รำยได้ 
ลดลงวันละ 193,050 บำท กรณีที่ 
ผู้โดยสำรเพิ่มขึ้น  20% ท�ำให้รำยได้ลดลง 
วันละ 157,950 บำท และกรณีผู้โดยสำร 
เพิม่ขึน้ 30% รำยได้ลดลงวนัละ 122,850 บำท
 ด้ำนนำยยงสิทธิ์  โรจน์ศรีกุล ผู้ว่ำกำร
รถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) กล่ำวว่ำ ภำยในต้นปี 2557  
จะเริ่มเก็บค่ำโดยสำร 20 บำท ตลอด
สำย ส�ำหรับรถไฟฟ้ำเอ็มอำร์ทีท่ีเปิด

 รฟม. ประกาศเริ่มเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์ 20 บาทตลอดสาย ช่วงเวลา 10.00 – 16.00 น. เริ่ม เดือนกันยายนนี้ คาดว่ามีผู้ใช้บริการเพิ่ม 15%

แอร์พอร์ตลิ้งค์ 20 บาทตลอดสายเริ่มกันยายนนี้

ให้บริกำรอยู่ในปัจจุบัน ขณะนี้ รฟม. 
ได้หำรือกับบริษัทรถไฟฟ้ำกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหำชน) หรือบีเอ็มซีแอล  
ผูร้บัสมัปทำนกำรเดนิรถไฟฟ้ำ เอม็อำร์ทแีล้ว 
โดย รฟม. จะชดเชยรำยได้ให้บเีอม็ซแีอล  
หำกพบว่ำ ภำยหลังกำรลดค่ำโดยสำร
ส่งผลให้บีเอ็มซีแอลมีรำยได้จำก 
ค่ำโดยสำรลดลงจำกปัจจุบันปีละ  
1,000 ล้ำนบำท เบือ้งต้นอำจจะน�ำเงนิจำก 
ค่ำสัมปทำนที่ รฟม.จะได้รับจำก 
บีเอ็มซีแอลตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป
มำชดเชยรำยได้ให้กับบีเอ็มซีแอล  
ส่วนอัตรำกำรชดเชยอยู่ระหว่ำงกำร 
ค�ำนวนสูตรที่เหมำะสม คำดว่ำภำยใน 
สิ้นปีนี้จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมำกขึ้น 
และหลังจำกโครงกำรรถไฟฟ้ำสำย
สีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง-บำงแคและช่วง 
บำงซื่อ-ท่ำพระ จะก่อสร้ำงแล้วเสร็จ  
จะพร้อมเปิดให้บริกำรภำยในปี 2560 
และจัดเก็บค่ำโดยสำร 20 บำท ตลอด
สำยด้วยเช่นกัน

บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปตรา “มาม่า” ชี้หากต้นทุนการผลิตสูง พร้อมปรับราคาขึ้นแน่นอน ส่งผลกระทบท�าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ยัง
ได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบอื่นๆ ด้วย ทั้งต้นทุนแป้งสาลีและน�้ามันปาล์ม

มาม่าเลง็ปรบัขึน้ราคาต้นปีหน้า คาดกระทบต้นทนุและค่าแรงง

ภาพจาก  http://www.gotoknow.org/blogs/posts

ภาพจาก : http://www.7eleven.in.th
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 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเดินทางของรอยสัก  
ไม่เคยหยุดนิ่ง ครั้งหนึ่งคนที่มีรอยสักเคยถูกต่อต้าน
จากสงัคม อกีทัง้บรษิทับางแห่งไม่รบัคนมรีอยสกันอก
ร่มผ้าเข้าท�างานเสยีด้วยซ�า้ แต่สิง่เหล่านัน้ไม่ได้ท�าให้
ความนิยมในการสักแบบแทททู (Tattoo) ลดน้อยลง 
ตามไปสกันดิ ภาพของรอยสกั ถูกน�าเสนอออกสูส่าธารณะ
มากขึ้น จนตอนนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว 
 ถ้ำพูดถึงรอยสัก สิ่งที่เป็นค�ำถำมตำมมำ คือควำม 
เจ็บปวด ในระหว่ำงกำรน�ำน�้ำหมึกสีสันต่ำงๆ เข้ำไป 
ฝังอยู่ใต้ชั้นผิวหนังหำกจะนับถึงสุภำพบุรุษคงไม่หนัก
หนำกับเรื่องกำรทนทำนต่อสิ่งเหล่ำนั้น  แต่สุภำพสตรีที่ 
มีภำพเป็นเพศท่ีอ่อนโยนน่ำทะนุถนอมล่ะ เปล่ำเลย 
พวกเธอก็พิศมัยในรอยสักไม่ต่ำงจำกชำยหนุ ่ม  
และท่ีส�ำคัญมีควำมอดทนต่อควำมเจ็บปวดได้มำกกว่ำ
บุรุษบำงคนเสียด้วยซ�้ำ
 นำงสำวปรำงค์ศิริ เยำวบุตร เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่ง 
ที่ชื่นชอบศิลปะกำรสักลวดลำยบนร่ำงกำย ปัจจุบัน 
เจ้ำตัวก�ำลังท�ำงำนอยู่ในบริษัทเอกชน ด้ำนกฎหมำย 
แห่งหน่ึงท่ีรอยสักไม่ใช่ปัญหำในกำรรับเธอเข้ำท�ำงำน 
โดยเริ่มสักครั้งแรกตั้งแต่อำยุ 14 ปี กับรุ่นพี่ที่ก�ำลัง 
เรียนเกี่ยวกับด้ำนกำรสักโดยตรง ผลตอบรับจำกสังคม 

จะอยูก่บัเรำตลอดชวีติและอยำกให้สงัคมเปิดกว้ำงกบับคุคล
เหล่ำนั้น ไม่ควรตัดสินคนจำกแค่ภำยนอก เพรำะรอยสัก 
ไม่ได้เป็นตัวก�ำหนดหรือตัดสินว่ำคนเหล่ำนั้นจะเป็น 
คนดีหรือคนเลว ทั้งนี้ควรดูที่ผลจำกกำรกระท�ำมำกกว่ำ
 ปฏิเสธไม่ได้ว่ำรอยสักได้กลำยเป็นวัฒนธรรม 
ที่นิยมกันอย่ำงแพร่หลำย แต่ทว่ำก็มีผลกระทบ 
ต่ออำชีพ โดยเฉพำะสถำนที่ท�ำงำน ท�ำให้หลำยคน 
พลำดโอกำสกำรเข้ำท�ำงำนในสำยงำนที่ตนช่ืนชอบ  
เพรำะหลำยองค์กร มีนโยบำยชัดเจนและเข้มงวด 

ในเรื่องนี้ อันที่จริงแล้วกำรสักไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร  
ถือว ่ำ เป ็นเ ร่ืองของสิทธิส ่วนบุคคลมำกกว ่ำ 
แต่ถ้ำเข้ำสู่ชีวิตกำรท�ำงำนก็ควรให้เกียรติต่อสถำนที่  
ทั้งนี้ในหลำยๆ ที่จ�ำเป็นต้องอำศัยบุคลิกลักษณะ 
ภำยนอกในกำรติดต่อกับลูกค้ำ หำกพนักงำนมีลักษณะ 
ที่ไม่เรียบร้อย อำจส่งผลต่อภำพลักษณ์ของบริษัทได้ 
 วิธีกำรสักในปัจจุบันพัฒนำไปมำก โดยปกติแล้ว 
ส่ิงแปลกปลอมจะถูกขจัดจำกร่ำงกำยโดยใช้กลไก 
กำรป้องกันตำมธรรมชำติ แต่อนุภำคของหมึกนั้น 
ใหญ่เกินกว่ำที่จะถูกขจัดออกไปได้ด้วยกลไกนี้ได้  
ขณะเดียวกันกำรสัก อำจจะก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำร 
ติดเชื้อโรคชนิดต่ำงๆ ตลอดจนปฏิกิริยำจำกสีที่สักลงไป  
ท้ังน้ีกำรรักษำควำมสะอำด ถอืเป็นเร่ืองส�ำคญัล�ำดบัต้นๆ
 อย่ำงไรก็ตำม วัฒนธรรมกำรสักไม่ได้มีผลท�ำให ้
สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้นหรือแย่ลง  
ทั้งนี้ ต้องมีจิตส�ำนึกที่ดี สะท้อนไปสู่สังคมว่ำ รอยสักคือ 
ศลิปะบนเรอืนร่ำง มใิช่สญัลกัษณ์ตดัสนิคณุค่ำควำมดเีลว 
ของบุคคลแต่อย่ำงใด

ก็มีทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ ซึ่งเจ้ำตัวเผยว่ำ รอยสักคือ 
ควำมช่ืนชอบส่วนบุคคล หำกคิดจะสักควรศึกษำให้ด ี
เสียก่อน ว่ำเรำชอบจริงๆ หรือไม่ เนื่องจำกรอยสัก 

 นำยชำน ศรีสวัสดิ์ ตัวแทนผู ้บริโภค กล่ำวว่ำ  

โดยปกติแล้ว ตนมักจะเลือกซ้ือสินค้ำจำกคุณภำพและ 

ดีไซน์ของสินค้ำ เพรำะคิดว่ำสินค้ำที่ดีต้องมีทั้งคุณภำพ

และดีไซน์ที่ดี จึงจะควรค่ำแก่กำรเลือกซื้อ ยิ่งหำกเป็น 

ช่วงเทศกำลนัน้ตนจะให้ควำมส�ำคญักบัดไีซน์มำเป็นอนัดบัหนึง่  

เพรำะตนอยำกให้ผู้รับรู้สึกประทับใจและจดจ�ำช่วงเวลำที่ดี 

ขณะนั้นได้

 ปัจจุบันมีควำมพยำยำมผลักดันเรื่องศิลปะเชิงพำณิชย์  

ท้ังในระดับภำครัฐและภำคเอกชนเอง เพรำะเรำคิดว่ำ 

กำรแข่งขนัท่ีรุนแรง ท�ำให้กำรแข่งขนัเร่ืองของรำคำ ไม่เพยีงพอ 

ที่จะท�ำให้ธุรกิจท�ำก�ำไรอยู่ได้อย่ำงยั่งยืนอีกต่อไป ซึ่งศิลปะ 

หรอืดไีซน์น่ำจะท�ำให้ธรุกจิ สำมำรถน�ำเสนอแบรนด์หรอืภำพลกัษณ์ 

กระทั่งแนวคิดเฉพำะตัวที่อำจจะเฉพำะตัวมำกขึ้น

 นำงสำวพัชรำภรณ์ มณีรัตน์ นักศึกษำชั้นปีที่ 4  

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำวิจิตรศิลป์ 

และออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  

และเจ้ำกจิกำรร้ำนขนมไทยปรอยฝนทีด่ดัแปลงขนมไทยดัง้เดมิ

ให้มีควำมน่ำสนใจด้วยกำรปั้นและตกแต่งให้เป็นรูปต่ำงๆ  

ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ

 นำงสำวพัชรำภรณ์ กล่ำวอีกว่ำ จุดเริ่มต้นของร้ำนปรอย

ฝน เริม่ต้นมำจำกแม่ชอบท�ำขนมไทยและตนมโีอกำสได้เรยีนรู้ 

จำกแม่อยู่เสมอ แต่รู้สึกว่ำขนมไทยนั้นมีรูปแบบตำยตัว 

จนเกนิไป จงึลองท�ำขนมไทยเป็นรูปร่ำงต่ำงๆ แล้วลองน�ำไปขำย 

ที่หน้ำมหำวิทยำลัย ปรำกฏว่ำได้ผลตอบรับกับมำดีมำกๆ  

และขำยได้รำคำดกีว่ำขนมไทยทัว่ไปทีข่ำยตำมท้องถนน เป็นกำร 

เพิ่มจุดขำยและยอดขำยกับขนมของทำงร้ำนเองด้วย  

ท้ังน้ี กำรท�ำขนมแต่ละครั้งต้อง คัดเลือกวัตถุดิบท่ีดี 

และเข้ำกับชิ้นงำนที่ลูกค้ำต้องกำรเรียกได้ว่ำเป็นศิลปะ 

แต่เป็นศลิปะทีเ่ป็นขัน้เป็นตอน เพรำะผ่ำนกระบวนกำรคดิตติรอง 

และควำมประณตี เพือ่ให้ได้ผลงำนทีต่รงกบัใจของลกูค้ำทีส่ดุ

 นำงสำวพัชรำภรณ์ กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ ศิลปะมีอยู่รอบๆ  

ตัวเพียงต้องลองมองและลองจินตนำกำรศิลปะในแบบ 

ของตวัเอง ต้องมคีวำมคิดรเิริม่ใช้ควำมสนุกใส่ใจมุง่มัน่ลงไป  

ไม่ว่ำงำนอะไรรับรองว่ำศิลปะจะมีส่วนช่วยให้คุณพบ

กับควำมสนุกและควำมส�ำเร็จในหนทำงแปลกใหม ่

ที่คุณคำดไม่ถึงก็เป็นได้

ผูป้ระกอบการและนกัสร้างสรรค์ชีศ้ลิปะช่วยเพิม่มลูค่า

ให้กับสินค้า ผู้บริโภคบอกคุณภาพและดีไซน์ต้องมา

พร้อมกัน ไม่งั้นไม่ซื้อ

    นางสาวปรางค์ศริ ิเยาวบตุร

วัยรุ่นไทยกับวัฒนธรรมการสัก
วอนสังคมเลิกตัดสินคนแค่ภายนอก

ขนมหวานไอเดียใหม่ ศิลปะเชิงพาณิชย์พิชิตใจลูกค้า
   ภาพจาก www.thecitrusreport.com ภาพจาก 7adayk-bagdad.hooxs.com

ภาพจาก board.postjung.com

ขนมบัวลอยร้านปรอยฝน
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 Fixed Gear  คือจักรยานท่ีใช้ในการ
แข่งขันจักรยานประเภทลู่ใช้แข่งขันในเวลโลโดม 
เมื่อนักปั่นจักรยานใช้จักรยานไปนานๆ เข้าเกิด
ช�ารุดทรุดโทรมไปบ้างเลยน�าไปขาย นักปั่นส่ง
หนังสือพิมพ์ส่งตามบ้านในเมืองของต่างประเทศ
เห็นเลยซื้อมาใช้ปั่นท�างานเพื่อส่งหนังสือพิมพ์   
พอช่วงเย็นๆ หลังเลิกงานก็มกีารนัดรวมตวักนัเพือ่
ฝึกซ้อมทริกท่าต่างๆ ที่ทั้งแปลกและสร้างสรรค์ขึ้น 
จะเป็นท่ีนิยมเล่นกนัมากในกลุ่มวยัรุน่ประเทศองักฤษ 
ฝรั่งเศสและอเมริกา

 ในปัจจุบันประเทศไทยเรำมีกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวเป็น
กลุม่เพือ่เล่นจักรยำนฟิกเกยีร์และใช้ป่ันกนัตำมท้องถนน
ทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัดให้เรำได้เห็นกัน  
บ้ำงกร็วมตวักนัเป็นกลุม่เพือ่นป่ันไปเทีย่ว  จงึท�ำให้กลุม่
วยัรุน่ทีพ่บเหน็เกดิกำรเลยีนแบบและอยำกได้หรอือยำก
เล่นกจ็ะหำซือ้มำเล่นกนั จนนบัว่ำทกุวนันีจ้กัรยำนฟิกเกยีร์ 
เป็นของเล่นชิ้นใหม่และเป็นที่นิยมกันมำกในกลุ่ม 
วัยรุ่นวัยโจ๋ของประเทศไทยเรำ เนื่องจำกรำคำท่ีมี
ตั้งแต่หลักพันขึ้นไปจนถึงหลักหมื่น นับว่ำเป็นรำคำ
ที่ไม่แพงจนเกินไป ซึ่งสำมำรถซื้อเป็นเจ้ำของกันได้  
และยังสำมำรถน�ำมำเล่นเป็นท่วงท่ำลีลำในกำรปั่นได้
อีกด้วย ซึ่งจักรยำนฟิกเกียร์จะบ่งบอกได้ว่ำเจ้ำของเป็น
คนมีรสนิยมแบบไหนจำกกำรตกแต่งของตัวจักรยำน 
เพรำะฟิกเกยีร์สำมำรถน�ำมำตกแต่งให้ดสูวยงำมได้จำก
กำรเปลี่ยนอุปกรณ์และอะไหล่ต่ำงๆ ของตัวจักรยำน  
กำรปั่นจักรยำนฟิกเกียร์ยังช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรใช้รถทีก่นิน�ำ้มนัไปได้เดอืนละหลำยบำท แถมยงั
ดูแลรักษำง่ำยเพียงใช้ผ้ำเช็ดให้สะอำดก็เรียบร้อยแล้ว  
 จักรยำนฟิกเกียร์ แค่ชื่อก็บ่งบอกแล้วว่ำมันเป็น 
จักรยำนที่มีเกียร์เดียวก็คือเกียร์ในกำรปั่นแบบธรรมดำ  
แต่สิง่ทีพ่เิศษและดมูเีสน่ห์ของจกัรยำนฟิกเกยีร์คอื ไม่มี
เบรก หลำยๆ คนอำจสงสัยว่ำไม่มีเบรกแล้วน�ำมำปั่น
บนท้องถนนอำจก่อให้เกิดเหตุอันตรำยและอุบัติเหตุได้   
แต่ทีจ่ริงแล้วกำรป่ันฟิกเกยีร์เสน่ห์ของมนัคอืกำรเบรกแบบ
ใช้แรงน่อง ขำ และเข่ำ ทีเ่หยยีบตรงแท่นป่ัน ยัง้กำรหยดุ
ของกำรปั่นแล้วฟิกเกียร์ก็จะเบรก ซ่ึงอำจจะต้องอำศัย 

ควำมช�ำนำญในกำรเบรกกด้วย จึงจะ
ไม่ก่อให้เกิดอันตรำย 
 นำยฐำปนพงศ์ เรณนูวล นกัศกึษำ 
คณะวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวทิยำ
ลยัศรณีครนิทรวโิรฒ หนึง่ในสมำชกิ
ชมรมคนรักฟิกเกยีร์ได้กล่ำวว่ำ เร่ิม
แรกท่ีตนเองจะปั่นฟิกเกียร์อย่ำง
จริงจังแบบนี้แต่ก่อนไม่เคยรู้จัก
จักรยำนที่มีชื่อว่ำฟิกเกียร์เลย 
จนได้มำเจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่ม
หนึ่งตอนไปเที่ยวบำงแสน 
ได้เห็นกลุ่ม
วัยุร่นกลุ่มนี้ปั่นจักรยำนฟิกเกียร์กันและเล่นเป็นท่ำ ตน
เหน็แล้วรูส้กึชอบเพรำะเหน็ว่ำมนัเท่ห์และมทีัง้ผูห้ญงิและ
ผู้ชำยปั่นกันเป็นกลุ่มใหญ่ จึงเข้ำไปสอบถำมและได้รู้ว่ำ
วยัรุน่กลุม่นีป่ั้นจกัรยำนฟิกเกยีร์กนัมำจำกกรงุเทพฯ เพือ่
จะมำเที่ยวบำงแสน โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ค่ำทำงด่วน
และค่ำน�ำ้มนั แถมได้สขุภำพทีด่ใีนกำรออกก�ำลงักำยอกี
ด้วย กลับบ้ำนมำตนจึงมำหำข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตแล้ว
จึงลงทุนซื้อจักรยำนฟิกเกียร์มำหนึ่งคัน เพื่อทดลองและ 
ฝึกเล่น ช่วงทีเ่ล่นช่วงแรกยอมรบัว่ำเล่นยำก เพรำะมนัไม่มี
เบรก ล้มไปหลำยครัง้กว่ำจะเกดิควำมช�ำนำญในกำรเบรก 
จนได้น�ำจักรยำนฟิกเกยีร์มำป่ันในมหำวทิยำลยัเพือ่ลดค่ำ
ใช้จ่ำยในกำรเตมิน�ำ้มันมอเตอร์ไซต์ เพือ่นในมหำวทิยำลัย
เห็นตอนแรกก็เป็นจุดสนใจในมหำวิทยำลัย เพื่อนๆ พี่ๆ 
ในมหำวิทยำลยักย็มืไปลอง ตนเองจงึบอกให้เพือ่นซือ้มำ
ฝึกฝนเพื่อที่จะสร้ำงกลุ่มฟิกเกียร์ของตนขึ้นมำและจะได้
น�ำฟิกเกียร์ปั่นไปเที่ยวแบบกลุ่มอื่นๆ บ้ำง เพื่อนยอมซื้อ
แล้วมำฝึกเล่นกันจนกลำยเป็นชมรมขึ้นมำจนถึงทุกวันนี้
 นำยฐำปนพงศ์ กล่ำวว่ำ ตอนนีต้นเองกไ็ด้ป่ันจกัรยำน
ฟิกเกียร์มำเกือบ 3 ปีแล้ว ได้ปั่นไปเที่ยวหลำยที่ทั้งใน
กรุงเทพฯ เช่น ปั่นไปสวนรถไฟไปเที่ยวน�้ำตกนำงรองที่
จังหวัดนครนำยก ปั่นไปบำงแสนและอีกหลำยๆ ที่ทั้ง
ใกล้และไกลกรุงเทพฯ ตนจึงอยำกจะฝำกให้ผู้ที่ชอบเล่น 
และสนใจสำมำรถเข้ำร่วมกจิกรรมกบักลุม่คนรกัฟิกเกยีร์ 
กันได้ โดยมำฝึกฝนแชร์เทคนิคต่ำงๆ ร่วมกันและ 
ปั่นจักรยำนไปเที่ยวด้วยกัน นอกจำกได้ควำมสนุกสนำน
แล้วยังได้สุขภำพที่ดี ขำที่แข็งแรงแรกๆ อำจจะปวดและ
ล้ำร่ำงกำยบ้ำง แต่ถ้ำหมัน่ฝึกฝนและออกก�ำลงักำยทกุวนั
ร่ำงกำยก็จะคงที่ โดยเฉพำะสำวๆ ที่ต้องกำรลดน�้ำหนัก
แบบมสีขุภำพด ีมำป่ันจักรยำนฟิกเกยีร์กนัได้ เพยีงวนัละ 
 45 นำที ก็สำมำรถเผำผลำญไขมันที่สะสมอยู่ได้อย่ำง
แน่นอน
 นอกจำกผู้ปั่นจักรยำนฟิกเกียร์แล้ว ผู้ประกอบกำร
กำรจักรยำนฟิกเกียร์ นำยนนทวัฒน์ คงพิศุทธ์ิไพศำล  
กล่ำวว่ำ ก่อนจะมำเปิดกิจกำรร้ำนจักยำนฟิกเกียร์เป็น
ของตนเอง ก็เริ่มจำกควำมชอบและกำรสะสมชิ้นเล็กชิ้น

น้อยของจักรยำนจนมีเพิ่มมำกขึ้นเลยเปิดขำยชิ้นส่วน 
เหล่ำนี้ตำมเว็บไซต์ก่อน พอเริ่มมีคนรู้จักตนในนำมคน
ขำยแล้ว ประกอบกับเริ่มมีทุนในกำรซื้อของและรู้จัก
แหล่งของดมีคีณุภำพและสวยจงึน�ำมำเปิดขำยหน้ำร้ำน
ซึง่ตนเป็นผูดู้แล ตอนนีก้เ็ปิดขำยทัง้สองแบบและมลีกูค้ำ
มำใช้บริกำรตลอดทุกวันก็ว่ำได้ วันหนึ่ง 5-10 คน ถือว่ำ
กำรขำยใช้ได้แล้ว ไหนจะกำรขำยทำงเว็บไซต์อีก ส่วน
ใหญ่ลูกค้ำจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป อำยุ 
30  ปีก็ยังมีมำซื้อไปปั่นกัน ส่วนลูกค้ำที่มำซื้อจักรยำน
ไปแล้วก็จะไม่หยุดเพียงแค่นี้แน่นอน เพรำะลูกค้ำจะ
ซื้ออะไหล่ต่ำงๆ ไปเปลี่ยนเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้จักรยำน
ตนเอง ถือว่ำในช่วง 5-6 ปี ถึงปัจจุบันนี้ ฟิกเกียร์ได้รับ
ควำมนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพำะกลุ่มวัยรุ่นชำยและ
คำดว่ำอนำคตข้ำงหน้ำกจิกำรร้ำนจกัรยำนฟิกเกยีร์กจ็ะ
เพิ่มขึ้นตำมไปด้วยเช่นกัน
        สุดท้ำยนี้อยำกฝำกให้ผู้ที่รักในกำรเล่นกีฬำ 
และสนใจอยำกจะเล่นกฬีำประเภทฟิกเกยีร์ แต่ยงัไม่ได้
ลองเล่น เพียงแค่คิดว่ำอยำกจะเล่นก็ให้ลองมำหัดเล่น 
และฝึกฝนกัน เพรำะถือว่ำเป็นกีฬำใหม่ที่ได้รับควำม
นิยมอีกกีฬำหนึ่งในตอนนี้ ซ่ึงกีฬำประเภทนี้ยังท�ำให้
สุขภำพดีร่ำงกำยแข็งแรง แถมยังได้เพื่อนกลุ่มใหม่ที ่
สนใจและรกักำรออกก�ำลงักำย โดยป่ันจกัรยำนฟิกเกยีร์
เหมือนกับเรำอีกด้วย

 Fixed Gear

ฟิกเกียร ์จักรยานแนวใหม่ขวัญใจวัยรุ่น
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แฟลชม๊อบงานศลิปะหรอืโชว์เรียกลกูค้า

ภาพกิจกรรมจากโครงการของม๊อบสร้างสุข

ภาพกิจกรรมจากโครงการของม๊อบสร้างสุข

 นำยสิริโชค ลีลำกมล พนักงำนบริษัท เอ็กซ์โพส  
โชว์ อัพ จ�ำกัด กล่ำวว่ำทำงบริษัทน�ำแฟลชม๊อบมำเพื่อ 
ควำมบันเทิง สนุกสนำน เพื่อเป็นกำรสร้ำงจุดสนใจ 
ให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัทหรือสินค้ำนั้นๆ 
โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือผู้คนที่เดินอยู่ในบริเวณงำน  
ซึ่งกิจกรรมแต่ล่ะครั้งจะเปลี่ยนไปตำมโจทย์ที่ทำงบริษัท
ได้รับมำ
 นำยสิริ โชค ลีลำกมล อธิบำยถึงที่มำของ 
แฟลชม๊อบให้ฟังว่ำแฟลชม๊อบ คือกำรรวมตัวของ 
กลุ่มคนจ�ำนวนหนึ่ง โดยทั่วไปมักจะมีจ�ำนวนมำก 
ประมำณ 10 คนขึน้ไป เพือ่ท�ำกจิกรรมในสถำนทีใ่ดสถำนทีห่นึง่  
โดยมำกมกัจะเป็นทีส่ำธำรณะ ท�ำอะไรบำงอย่ำงด้วยควำม 
สนกุสนำนแล้วสลำยตวักนัไปเหมอืนไม่เคยมอีะไรเกดิขึน้  
ซึง่ไม่จ�ำเป็นต้องให้ผูอ้ยูใ่นเหตกุำรณ์ทรำบเหตผุลทีแ่น่ชดั  
เหมอืนเป็นแค่โมเม้นท์หนึง่ทีเ่ขำบงัเอญิได้ผ่ำนมำพบเหน็  
แต่ก่อนมักจะมีจุดประสงค์เพื่อเพียงกำรบันเทิง  
กำรล้อเลียนหรือกำรแสดงออกทำงศิลปะ โดยไม่จ�ำกัด 
รูปแบบในกำรแสดงออกกำรยืนอยู่นิ่งๆ เฉยๆ เหมือนหุ่น 
โดยไม่ขยับเขยื่อนไปไหนเป็นกลุ่ม และกำรเต้น กำรร้อง
เพลง เป็นต้น 
 นำยสิริโชค ลีลำกมล กล่ำวต่อว่ำ แรกเริ่มกำร 
ท�ำแฟลชม๊อบเกิดข้ึนจำกกำรนัดกันผ่ำนกำรส่ือสำร
โทรคมนำคม เครอืข่ำยสังคมออนไลน์ หรอืกำรบอกต่อแบบ 
ปำกต่อปำก ซึง้ไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพือ่กำรประชำสมัพนัธ์ 
สินค้ำหรือบริษัทอย่ำงปัจจุบัน แต่ในภำยหลังที่ 
แฟลชม๊อบเริ่มเป็นที่รู้จักกันในวงกว้ำง จึงเริ่มมีองค์กร 
หรือบริษัทหันมำใช้กำรท�ำแฟลชม๊อบ เพื่อสร้ำงกำร 
รับรู้ในตัวบริษัทหรือสินค้ำมำกขึ้น
 นำยสิริโชค ลีลำกมล กล่ำวเพิ่มเติมว่ำเหตุที ่
ตนเลือกน�ำกำรท�ำแฟลชม๊อบ มำใช้ในกำรพรีเซนบริษัท 
และสินค้ำต่ำงๆ เพรำะปัจจบุนัแฟลชม๊อบก�ำลงัเป็นทีน่ยิม 
อยู่ในกระแสของประเทศต่ำงๆ มีผู้คนรู้จักและสนใจ
กิจกรรมตรงนี้ทำงบริษัทจึงเริ่มน�ำกิจกรรมนี้มำ 
ต่อยอดเพื่อสร้ำงควำมสนใจให้กับสินค้ำ
 นำยคณีณัฐ  เรืองรุจิระ ผู้ดูแลองค์กรม๊อบสร้ำงสุข 
ที่มีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหำ 

ผลก�ำไรนอกจำกกำรสร้ำงรอยยิ้มให้กับผู้คน กล่ำวว่ำ 
แฟลชม๊อบมิใช่เพียงกำรรวมกลุ่มออกมำเต้นตำม 
ที่สำธำรณะเท่ำนั้น หำกแต่เป็นกิจกรรมที่รวมตัวกัน 
เป็นกลุ่มเพ่ือจดุประสงค์เดยีวกนั เพ่ือสร้ำงควำมสนกุสนำน 
ท�ำกจิกรรมแล้วสลำยตวักนัไป เหมอืนไม่เคยมอีะไรเกดิขึน้ 
อย่ำงเช่นกำรร้องเพลงบนรถไฟฟ้ำ กำรแปรขบวนขอแต่งงำน 
ทีเ่รำสำมำรถพบเหน็กนัได้ตำมคลปิต่ำงๆ ทีมี่คนน�ำมำลงไว้
 นำยคณีณัฐ  เรืองรุจิระ กล่ำวว่ำ คนไทยชอบ 
อะไรท่ีเป็นกระแสผ่ำนแล้วผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว  
แฟลชม๊อบคงไม่ได้เป็นกระแสหลักที่จะอยู่ได้ส�ำหรับ 
คนไทยในระยะยำว แต่อกีแง่หนึง่สำมำรถตอบโจทย์ควำม 
ต้องกำรของคนกลุ่มเล็กๆ ในหลำยๆ เรื่องได้ 
 นำยคณีณัฐ  เรืองรุจิระ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ผู้ที่เข้ำมำ 
ท�ำกิจกรรมกับม๊อบสร้ำงสุข จะเป็นอำสำสมัคร 
ที่ติดตำมกิจกรรมของม๊อบสร้ำงสุขหรือคนที่รู ้จักกัน  
ไม่ได้มกีำรจ้ำงวำนแต่อย่ำงใด ทีท่�ำไปด้วยควำมสมคัรใจ 
และต้องกำรสร้ำงรอยยิ้มให้กับผู ้อื่นเพียงเท่ำนั้น  
แต่ในส่วนกลุ่มบุคคลอื่นที่น�ำไปเป็นในเรื่องกำรค้ำ 
ตนคิดว่ำมันคือกำรท�ำเชิงพำณิชย์ศิลป์ เป็นกำรน�ำศิลปะ 
เข้ำไปสู่ผู้คน จึงเห็นว่ำไม่เป็นเรื่องเสียหำยแต่อย่ำงใด
 นำงสำวสุรัตน์ ธรรมซุย นักศึกษำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี กล่ำวว่ำ ตนเคยมีโอกำส 
ได้เข้ำร่วมกำรท�ำแฟลชม๊อบกับชมรมสันทนำกำรที่โรง
อำหำรของมหำวทิยำลยั ส�ำหรบัตนแล้ว กจิกรรมดงักล่ำว
เป็นกจิกรรมทีเ่ปรยีบได้กบังำนศลิปะ ทีต้่องใช้ควำมส�ำมคัคี 
ร่วมกนั ถงึแม้ผูอ้ืน่จะมองว่ำเป็นเพยีงกระแส ทีไ่ด้รบัอทิธพิล 
มำจำกต่ำงประเทศ แต่ก็มิใช่กิจกรรมที่ไร้สำระ 
แต่อย่ำงใด เพรำะหำกผู้คนเหล่ำนั้นเปิดใจก็จะพบว่ำ 
แฟลชม๊อบให้อะไรกับผู้ที่มีโอกำสเข้ำร่วมเป็นอย่ำงมำก  
อย่ำงเช่นกำรรูจ้กัแก้ไขสถำนกำรณ์ล่วงหน้ำ รูจ้กักำรท�ำงำน
เป็นทีมและกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
 นำงสำวสุรัตน์ ธรรมซุย กล่ำวว่ำ กำรท�ำแฟลชม๊อบ 
จะท�ำให้ผูเ้ข้ำร่วมรูจ้กัตวัเองมำกขึน้และน�ำสิง่ทีต่วัเองรูจ้กั 
ส่งต่อสู่ผู้อื่นในสังคม ในหลำยๆ ประเทศเรำจะเห็นว่ำ 
มีกำรท�ำแฟลชม๊อบเพ่ือกำรผ่อนคลำยควำมตรึงเครียด 
ตำมสถำนที่ต่ำงๆ ทั่วโลก อย่ำงที่ไทม์สแคว์ชร์นิวยอร์ค 
ก็มีกำรเต้นแฟลชม๊อบอยู่เป็นประจ�ำ เพื่อหนีจำกควำม 

อ้ำงว้ำงโดดเดีย่ว ในเมอืงกรงุนวิยอค์ หรอืจะเป็นทีล่ำนจอดรถ 
ของประเทศเยอรมัน แม้แต่ตำมท้องถนนของญี่ปุ่น  
แฟลชม๊อบเป็นส่ิงง่ำยๆ ที่ช่วยเติมเต็มบำงส่ิงให ้
ผู้คนเหล่ำนี้
 นำงสำวสุรัตน์  ธรรมซุย กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ แม้ใน 
ปัจจุบันกำรท�ำกิจกรรมแฟลชม๊อบจะถูกน�ำไปใช้ 
ในเรื่องของกำรค้ำแต่ตนก็ยังต้องกำรให้ผู้คนรอบข้ำง 
มองเห็นถึงคุณค่ำทำงศิลปะที่แท้จริงที่แอบแฝง 
อยู ่ในนั้น คือกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะท่ีไร้ขีด 
จ�ำกัดมำกกว่ำกำรมองว่ำแฟลชม๊อบเป็นเพียงแสดง 
เพื่อเรียกลูกค้ำ 

แฟลชม๊อบระบาดเกลื่อนไทย ถูกกล่าวหาแห่ตาม

กระแสที่แท้ศิลปะหรือโชว์เรียกลูกค้า ชาวแฟลช 

ม๊อบย�้าจุดยืนคือการสร้างความสุขแก่ผู้คน ฝ่าย

ผู้ดูแลองค์กรณ์ม๊อบสร้างสุขชี้ศิลปะเชิงพาณิชย์

ไม่ผิดอะไรตรงกันข้ามกลับเป็นการเปิดโอกาสใน

เชิงสร้างสรรค์



    หนังสือพิมพ์รังสิต   หน้าปีที่ 19 ฉบับที่ 65  ประจ�าวันที่   6-12 กันยายน 2555 17[ กีฬา ]

 กีฬำ กีฬำเป็นยำวิเศษ หลำยๆ คนคงเคยได ้
ฮัมเพลงในกีฬำสีอย่ำงแน่นอนและแน่นอนว่ำกีฬำ 
ไม่ว่ำจะเป็นกีฬำอะไรก็ต้องมีแพ้มีชนะและที่ส�ำคัญ
ที่สุดก็คือกำรให้อภัยกัน อีกอย่ำงก็ได้เพื่อนหน้ำใหม่ๆ 
ด้วยและตรงจุดนี้เองที่ท�ำให้นักศึกษำสำขำวิศกรรม
เครื่องกล วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รังสิตได้ท�ำกำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอล 7 คน ขึ้นมำโดย
ปีนี้ได้จัดเป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งได้ด�ำเนินกำรจัดไปตั้งแต่
เมื่อวันที่ 25-26 สิงหำคมที่ผ่ำนมำ โดยเป็นกำรแข่งขัน
ในรอบแรกมีจ�ำนวน 20 ทีมที่ท�ำกำรแข่งขัน แม้ว่ำจะ
แดดร้อนหรือฝนตกก็ไม่ท�ำให้กำรแข่งขันหยุดลงไป 
แต่อย่ำงใด
 นำยกนกกร แสงจะนงค์ นักศึกษำปี 3 วิศวกรรม
เครื่องกล ม.รังสิต เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันกล่ำว
ว่ำ ในกำรแข่งขันในครั้งนี้ ก็เพื่อสำนต่อจำกครั้งที่แล้ว  
โดยมีจุดประสงค์ เพื่อที่จะสร้ำงควำมสำมัคค ี
ของนักศึกษำและบุคลำกร ทั้งภำยนอกและภำยในให้
มีควำมสำมัคคีกันและยังส่งเสริมกำรออกก�ำลังกำย  
เพ่ือให้นักศึกษำและบุคลำกรมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็ง
แรงห่ำงไกลยำเสพตดิ โดยในกำรจดัครัง้น้ีกไ็ด้รบัควำม 
ร่วมมือจำกทำงมหำวิทยำลัย รวมไปถึงพ่ีๆ น้องๆ 

นกัศกึษำทีม่ำท�ำกำรแข่งขนัและมำชมกนัโดยกำรแข่งขนันัน้  
วันที่ 25-26 สิงหำคม ที่ผ่ำนมำจะเป็นกำรแข่งขันในรอบ
แรกและในวันเสำร์ถัดไปคือวันที่ 1 กันยำยน จะเป็น 
กำรแข่งขนัในรอบ 8 ทีมสดุท้ำย ส่วนรอบ 4 ทีมสดุท้ำยก็จะ
ไปแข่งในวนัธรรมดำ ซึง่ฝ่ำยจดักำรแข่งขันจะแจ้งโปรแกรม
ให้ทรำบอกีครัง้และอยำกเชญิชวนเพือ่นๆ นกัศกึษำเข้ำมำ
ชมกำรแข่งขันในครั้งนี้
 นำยถำวร   เจนกจิเจรญิชยั นกัศกึษำคณะบรหิำรธรุกจิ
กล่ำวถึงกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันว่ำ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ทำงมหำวิทยำลัยก็ได้จัดกำรแข่งขันทั้งฟุตบอล 11 คน 
หรือฟุตซอล 5 คน และครั้งนี้ก็เป็นฟุตบอล 7 คน โดยส่วน
ตัวอยำกจะให้จัดกีฬำอื่นบ้ำง อย่ำงปิงปอง แบดมินตัน  

ว่ำยน�้ำ ซึ่งตนมองว่ำอำจจะมีคนกลุ่มอื่นที่สนใจกีฬำ
นอกจำกฟุตบอลอยู่มำกและอยำกจะให้มีกำรแข่งขัน
กีฬำอื่นๆ ในมหำวิทยำลัยเช่นกัน
  นำยนัด  พึ่งกิจ  นักฟุตบอลทีม โกลเด้น เดย์ หนึ่งใน
ทีมท่ีส่งแข่งขัน กล่ำวว่ำ ในกำรแข่งขันน้ันฝ่ำยจัดกำร
แข่งขัน เหมือนจัดโปรแกรมกำรแข่งขันติดกันเกินไป  
ควรจะจัดวันละแมตช์ก็พอหรือไม่ก็จัดแข่งในตอนเย็น 
เพรำะสนำมฟุตบอลก็มีสปอร์ตไลท์อยู่แล้ว เพรำะช่วงนี้
อำกำศร้อนมำก อกีอย่ำงทีค่วรปรบัปรงุคอื เรือ่งกรรมกำร
ตดัสนิทีไ่ม่ควรน�ำนกัศกึษำมำตดิสนิ เพรำะจะเอนเอยีงเข้ำ
ข้ำงทมีทีก่รรมกำรรูจ้กั แต่ควรจะให้อำจำรย์หรอืกรรมกำร
ที่ยุติธรรมมำตัดสินแทน

 พำรำลิมปิกเกมส์ เป็นอีกหนึ่งกำรแข่งขันกีฬำของ 
คนพิกำรท่ีถกูคนไทยลมืหรอืให้ควำมสนใจในกำรแข่งขนั
นี้น้อยมำก ทั้งที่ในกำรแข่งขันพำรำลิมปิกเกมส์ ตัวแทน 
ทัพนักกีฬำคนพิกำรของไทยเรำก็สร้ำงผลงำน ที่นับได้ว่ำ
เพลงชำติไทยได้ดังก้องในกำรแข่งขันพำรำลิมปิกเกมส ์
มำโดยตลอด ไม่น้อยหน้ำกบัโอลมิปิกคนปกตทิีเ่พิง่ปิดฉำก
กำรแข่งขันไป
 แม้กำรแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ประเทศไทยเรำจะ 
ไม่สำมำรถคว้ำเหรยีญทองมำให้ประเทศไทยได้ แต่ก็เชือ่
ว่ำคนไทยทุกคน ต่ำงก็เป็นก�ำลังในให้นักกีฬำไทยที่ไป
แข่งขนัโอลมิปิกเกมส์กนัอย่ำท่วมท้นและอกีทพันกักฬีำไทย 
ที่จะท�ำศึกกำรแข่งขันให้พี่น้องชำวไทยได้เชียร์และเป็น 
ก�ำลังใจกันต่อจำกน้ีคือกีฬำ “พำรำลิมปิกเกมส์” ถึงแม้
นักกีฬำจะมีอวัยวะไม่ครบ 32 ประกำรแบบคนปกติ  
นกักีฬำบำงคนกพ็กิำรทำงแขน ขำ ด้ำนกำรมองเหน็หรอืตำบอด 
แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขำไม่พิกำรคือ สมอง ่ียังสำมำรถสั่งกำร
และท�ำกำรแข่งขนัได้ เช่ือว่ำพวกเขำเหล่ำน้ีกว่ำจะไปแข่งขนั 
พำรำลิมปิกได้ ต้องฝึกซ้อมมำกกว่ำคนปกติเป็นสองเท่ำ 
เพื่อให้ได้ค�ำว่ำชัยชนะมำฝำกชำวไทย
 ท้ังน้ีกำรแข่งขันกีฬำคนพิกำร พำรำลิมปิกเกมส ์
อยำกให้ทกุคนตระหนกัและเหน็ควำมส�ำคญัของคนพิกำร  
ให้ช่วยกันผลักดันให้ถึงเป้ำหมำยอย่ำงเต็มที่ ทั้งภำครัฐ
และเอกชน รวมถึงประชำชนคนปกติทุกคน เปิดโอกำส
ให้คนพิกำรได้แสดงควำมสำมำรถและศักยภำพในกำร
แข่งขันกีฬำพำรำลิมปิกเกมส์ครั้งนี้

 นำยพงษ์เกษม สมสุข บรรณำธิกำรข่ำวกีฬำสถำนี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่ำ สำเหตุที่คน
ไม่ให้ควำมสนใจกับกีฬำคนพิกำรเป็นเพรำะสื่อจะเน้น
หนักไปทำงโอลิมปิกมำกกว่ำแต่ในส่วนของพำรำลิมปิก 
ยังไม่ได้ให้ควำมสนใจมำกนัก โดยอันที่จริงควรจะ 
ให้ควำมสนใจมำกกว่ำนี้ เช่นกำรให้ก�ำลังใจนักกีฬำ 
คนพิกำรและถ่ำยทอดสด ซึ่งอำจจะมีเรื่องของธุรกิจเข้ำ
มำเกี่ยวข้องเพรำะกำรถ่ำยทอดสดที่ผ่ำนมำจะไม่มีกำร
ถ่ำยทอดสดกีฬำของคนพิกำร 
 นำยพงษ์เกษม กล่ำวอีกว่ำ สื่อให้ควำมสนใจ 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรท�ำข่ำวหรือผลกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิก  
เพรำะสำมำรถทีจ่ะหำผูส้นบัสนนุได้มำกกว่ำ แต่หำกเป็นกฬีำ
คนพกิำร กำรขอเงนิสนบัสนนุเป็นไปได้ยำก อำจจะต้องขอ 
งบประมำณจำกทำงรัฐบำลซ่ึงเป็นเรื่องท่ียุ ่งยำก 
หรือมีข้อจ�ำกัดในกำรถ่ำยทอดสด อย่ำงที่เคยกล่ำวไปว่ำ 
มีผลจำกทำงธุรกิจท�ำให้มีอุปสรรคในกำรถ่ำยทอดสด 
 นำยโฆษะ หำศิลวัต นักศึกษำคณะนิเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในฐำนะของ
แฟนกีฬำ กล่ำวว่ำ ตนให้ควำมสนใจกับกีฬำทุกประเภท  
ในช่วงทีม่กีำรถ่ำยทอดสดกีฬำคนพกิำร โดยประเภทกีฬำ 
ที่สนใจที่สุดก็คือฟุตบอลคนตำบอด แต่ไม่ค่อยได้ทรำบ
ข่ำว อำจเป็นเพรำะว่ำสื่อต่ำงๆ ให้ควำมสนใจเฉพำะ 
กีฬำโอลิมปิก  
 นำยโฆษะ กล่ำวอกีว่ำ ในปีน้ีตนให้ควำมสนใจกับกีฬำ
ประเภทลำนมำกทีส่ดุอย่ำงเช่นวลีแชร์เรซซิง่ เพรำะมคีวำม
น่ำสนใจมำกกว่ำกีฬำประเภทอืน่ เป็นเพรำะกีฬำประเภท
ลำนเป็นกีฬำทีต่้องใชค้วำมเร็วเป็นหลัก ท�ำให้บรรยำกำศ
ในกำรรับชมและเชียร์ มีควำมสนุกสนำนและคึกคักกว่ำ
กีฬำประเภทอื่นๆ 
 ส่วนทัพนักกีฬำพำรำลิมปิกเกมส์เปิดเผยว่ำ มีควำม
พร้อมแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ หลังจำกเก็บตัวซ้อมมำ
ตั้งแต่ได้คัดตัวนักกีฬำ 

 นำยประวัติ วะโฮรัมย์ นักกีฬำวีลแชร์เรซซ่ิง  
ทีไ่ด้เข้ำร่วมพำรำลิมปิกเกมส์ ณ ลอนดอนประเทศอังกฤษ  
กล่ำวว่ำ ส่วนตัวได้เก็บตัวมำได้ระยะหนึ่งแล้ว  
มกีำรเตรยีมตวัในด้ำนของกล้ำมเนือ้ และร่ำงกำยอยูเ่รือ่ยๆ  
เพรำะกำรฝึกซ้อมเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นที่สุด และมีควำมรู้สึก 
ตื่นเต้นที่จะได้เจอกับหลำยๆ ประเทศ ซ่ึงตนจะท�ำให ้
ดีทีส่ดุ เพรำะกำรแข่งขนัพำรำลมิปิกเกมส์ปีนี ้เป็นปีสดุท้ำย 
ท่ีตนจะได้รับใช้ชำติ และหวังเป็นอย่ำงมำกที่จะได้ 
เหรียญทองกลับมำให้แฟนๆ ชำวไทยได้เฮกันอีกครั้ง
เหมือนปีที่ผ่ำนมำ
 โดยครั้งนี ้นักกีฬำคนพิกำรทีมชำติได้คว้ำโควต้ำ 
รวมทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย กรีฑำประเภทแขน 
ขำ ตำ 8 คน วีลแชร์เรซซิ่ง 7 คน วีลแชร์ฟันดำบ 1 คน  
ยิงธนู 2 คน ยูโด 1 คน ยกน�้ำหนัก 4 คน บอคเซีย 8 
คน ยิงปืน 4 คน ว่ำยน�้ำ 7 คน เทเบิลเทนนิส 4 คน  
และวีลแชร์เทนนิส 4 คน
 ในป ีนี้กำรแข ่งขันพำรำลิมป ิกเกมส ์จัดขึ้น 
ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถำนที่เดียวกัน 
กบักำรแข่งขนัโอลมิปิกเกมส์ โดยกำรแข่งขนักฬีำพำรำลมิปิก
เกมส์จะเริ่มขึ้นในวันที่ 29 สิงหำคม ถึงวันที่ 9 กันยำยน
นี้และอยำกให้คนไทยช่วยส่งแรงเชียร์ให้นักกีฬำไทย 
อยำกให้คนที่คิดว่ำคนพิกำรเป็นภำระของสังคม ลองชม
กีฬำคนพิกำรแล้วคุณจะเปลี่ยนทัศนคติไปเลย

วิศวะฯเครื่องกล ม.รังสิต จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โดยรอบแรกจัดการแข่งขันไปเมื่อวัน
ที่ 25-26 ส.ค. ที่ผ่านมา  ส่วนรอบ 8 ทีมสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันที่ 1 ก.ย.  ที่จะถึงนี้ กิจกรรมนี้จัด
ท�าขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาและบุคลากร 

วิศวะฯเครื่องกล จัดแข่งฟุตบอล 7 คน 
เครื่องกลคัพครั้งที่ 2  ต้านภัยยาเสพติด

พาราลิมปิกเกมส์ สร้างโอกาสคนพิการ สานฝันคนไทยสู่ชัยชนะ
กลับมาอีกครั้งพาราริมปิกเกมส์ในปีนี้ ไทยเผย โควต้านักกีฬา 50 คน หวังลุ้นเหรียญทอง วอนหลาย
ฝ่ายให้ความสนใจ ไม่น้อยหน้ากีฬาโอลิมปิก

 ภาพจากhttp://www.kroobannok.com

ภาพจาก http://www.dailynews.co.th
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พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม ลักษณะวิลาศ)
เลขานุการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา

 พระเทพวสุิทธิกว ี(เกษม ลกัษณะวลิำศ) 
เลขำนุกำรศูนย์พิทักษ์พระพุทธศำสนำ 
แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงพฤติกรรม 
ของพระนอกรีตว่ำ ในปัจจุบันพบกำร 
กระท�ำควำมผิดของพระสงฆ์หลำกหลำย 
รูปแบบ เช่นกำรบิณฑบำตนอกเวลำ  
ดื่มของมึนเมำ เสพยำเสพติดและอื่นๆ อีก 
แทบจะรอบด้ำน ซ่ึงชำวบ้ำนเรยีกพระสงฆ์
เหล่ำนีว่้ำพระนอกรตี น่ันกห็มำยถงึนอกจำรีต 
เป็นกำรกระท�ำทีผ่ดิแนวปฏบิตัทิีส่บืต่อกัน
มำทีเ่ป็นแบบมำตรฐำนที่พระพุทธเจ้ำทรง 
วำงไว้ ซึง่พระสงฆ์จะมพีระวนิยัคอยคุม้ครอง 
ยึดปฏิบัติอยู ่ เหตุกำรณ์พระนอกรีต 
ไม่ใช่เพิ่งจะเกิด แต่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย 
ตั้งแต่พระพุทธเจ้ำยังทรงมีพระชนม์ 
อยู่ พระพุทธเจ้ำจึงต้องบัญญัติพระวินัย 
น�ำเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมำเป็นตัวอย่ำง 
เป็นต้นแบบท่ีต่อไปต้องห้ำมประพฤติ
เช่นนั้นอีก เหตุที่พระวินัยมีหลำยร้อย
ข้อก็เพรำะมีกำรท�ำควำมผิด บำงกรณี
อำจไม่ถือว่ำผิดพระวินัยไม่ใช่ควำมผิด 
ใหญ่โตที่ต้องตัดขำดจำกควำมเป็นพระ  
แต่ว่ำเมือ่ประพฤตไิปแล้วมนัไม่ดงีำมออก
นอกกรอบ จงึก่อให้เกดิควำมไม่น่ำศรทัธำขึน้ 
 พระเทพวิสุทธิกวี กล่ำวถึงสถิติ
กำรร้องเรียนที่ผ่ำนมำว่ำ ในมหำเถระ
สมำคมมีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมำะสมของพระสงฆ์หลำยๆ เรื่อง 
รวมกัน ปีละประมำณ 1,200-1,500 
รำยกำร ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่งเลก็น้อย เช่น 
พระบิณฑบำตไม่เป็นเวลำอยู่ไม่ประจ�ำที่ 
เป็นต้น ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเป็นพระปลอมที่ 
บวชเอง ไม่ได้รับกำรบวชจำกพระ 
อุปชำอำจำรย์ เมื่อจับสึกแล้วก็กลับไป
บวชใหม่อีก ทั้งนี้ส�ำนักงำนพระพุทธ

ศำสนำแห่งชำติได้จัดเจ้ำหน้ำที่คอย
ดูแลเรียกง่ำยๆ ว่ำต�ำรวจพระหรือ 
ช่ืออย่ำงเป็นทำงกำรก็คือ พระวินัยธร  
ซึง่คณะท�ำงำนทีค่อยดแูลจะต้องมฆีรำวำส
ด้วย ในกำรเข้ำจับกุมพระนอกรีตต้อง 
ไปทัง้สองฝ่ำย เพรำะคนเหล่ำนัน้จะไม่ละอำย
ต่อบำปจะให้พระไปวิง่จบักค็งไม่เหมำะสม
 พระเทพวิสุทธิกวี เผยต่อว่ำ ทำง
ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำจะมีกำรแบ่ง
คณะท�ำงำนเป็นฝ่ำยและมีศนูย์ข้อมูลทีค่อย 
ประสำนงำนระหว่ำงกรงุเทพฯกบัต่ำงจงัหวดั  
ซึ่งที่ผ่ำนมำสำมำรถแก้ปัญหำได้บ้ำง 
แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ในส่วนของศูนย์พิทักษ์
พระพุทธศำสนำเมื่อได้รับข้อมูลกำร 
ร้องเรยีนมำกจ็ะแจ้งตรงไปยงัพระสงัฆำธกิำร 
หรือพระผู้หลักผู้ใหญ่ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ  
ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้เข้ำไปตรวจสอบ  
ซึ่งจะแจ้งหลำยๆ ที่เพื่อป้องกันกำร
เข้ำข้ำงลูกศิษย์ของตัวเองเมื่อจับกุม 
พระนอกรีตได้จะมีบทลงโทษเป็นขั้นตอน  
กรณีแรกหำกเป็นควำมผิดเล็กน้อย 
อำจเพียงแค่ว่ำกล่ำวตักเตือน หำกท�ำ
ผิดเป็นครั้งท่ีสองอำจส่งกลับส�ำนักเดิม  
และหำกท�ำผดิซ�ำ้เป็นรอบทีส่ำมจับสกึทนัที  
กรณีท่ีรุนแรงที่สุด นอกจำกจับสึกแล้ว 
ยังต้องส่งตัวด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยด้วย
 พระเทพวิสุทธิกวี กล่ำวถึงกำรแก้
ปัญหำพระนอกรีตว่ำ แนวทำงที่ดีที่สุดคือ 
ชำวพทุธทกุคนต้องช่วยกนั ไม่ใช่ปล่อยให้เป็น
หน้ำทีข่องใคร ทีผ่่ำนมำชำวพทุธปล่อยปละ
ละเลย คดิว่ำธรุะไม่ใช่จงึท�ำให้ปัญหำเรือ้รงั  
ดงันัน้ทกุคนควรช่วยกนัปกป้องพทุธศำสนำ  
ด้ำนหน่ึงถือว่ำได้ดูแลศรัทธำในสิ่งดี
งำม อีกด้ำนหนึ่งถือว่ำเรำมีสิทธ์ิในกำร 
ว่ำกล่ำวตักเตือน ชี้แนะแนวทำงในฐำนะ

พุทธศำสนิกชน ในส่วนของทำงคณะ
สงฆ์ก็มีกำรด�ำเนินกำรอุดรูร่ัวอยู่ตลอด 
เพือ่ไม่ให้พระพทุธศำสนำมวัหมอง บำงครัง้ 
พระเหล่ำนี้เข้ำมำบวชด้วยควำมต้ังใจดี 
แต่ก็ล้มเหลว เมื่อมำเจอลำภสักกำระจำก 
ทีเ่คยต้ังใจดีกลำยมำเป็นควำมต้ังใจเลวไปได้
 นำงสำวจำรุวรรณ ปิ่นทอง ประธำน
ชมรมพุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรังสิต  
เปิดเผยถึงมุมมองต่อพระนอกรีตว่ำ  
ควำมจริงศำสนำสอนให้ทุกคนเป็น 
คนดี พระที่ต้องกำรที่จะมำบวชเพื่อศึกษำ
พระธรรมจริงๆ มีอยู่มำก ที่ท�ำควำมผิด 
เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยซึ่งคนเหล่ำนี ้
ไม่ได้มีควำมตั้งใจมำเป็นพระหรือ
มำด� ำ ร งตน เหมื อนกับพระสงฆ ์
ทั่วไปที่ต้องถือศีล 227 ข้ออยู่แล้ว  
จะให้พดูว่ำเป็นพระเลยกไ็ม่ได้ เพรำะพวกเขำ
เพยีงแค่อำศยัผ้ำเหลอืงมำท�ำอย่ำงอ่ืนหรือ
มคีวำมประสงค์อืน่แอบแฝง พฤตกิรรมของ 
พระนอกรีตจะส่งผลให้คนเสื่อมศรัทธำ 
ถือเป็นเพียงชำวพุทธแค่ตำมส�ำมะโนครัว  
ไม่เคยศึกษำไม่เคยใส่ใจเกี่ยวกับหลักค�ำ
สอนทำงศำสนำ  
 ประธำนชมรมพทุธศำสตร์ กล่ำวอกีว่ำ 
เป็นเรือ่งทีไ่ม่เหมำะสมอย่ำงยิง่ทีพ่ระนอกรตี
เหล่ำนี้มำอำศัยผ้ำเหลืองท�ำพฤติกรรม 
ที่ไม่ดี เสื่อมเสียต่อพุทธศำสนำต้องมีกำร
สึกหรือลำสิกขำออกไปเลย แต่หำกเป็น
วัดที่ต่ำงจังหวัด เจ้ำอำวำสคงไม่ต้องกำร 
ให้สกึเพรำะไม่เช่นนัน้กจ็ะไม่เหลอืพระสงฆ์
ให้ญำตโิยมได้กรำบไหว้อกี จงึต้องแก้ปัญหำ
ด้วยกำรฟื้นฟูศีลธรรมปลูกฝังหลักธรรม 
อันดีให้ปฏิบัติตำม อำจมีโครงกำรจัด
บวชพระจ�ำนวนมำกแต่ต้องมีรูปแบบกำร 
อบรมเพื่อฝึกตนบ�ำเพ็ญตบะอย่ำงดี 

 ทั้งนี้ ประธำนชมรมพุทธศำสตร์ กล่ำว
ต่อไปว่ำ ในส่วนของชมรมพุทธศำสตร์
เองก็มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังธรรมะ
อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำส
ให้นักศึกษำและบุคคลอื่นๆ ได้ร่วมกัน 
ท�ำกิจกรรมควำมดี อย่ำงเช่นกำรจัด
โครงกำรธรรมทำยำททั้งชำยและหญิง  
ซ่ึงธรรมทำยำทชำยจะเป็นกำรบวชพระ
ฤดูสั้นประมำณสองอำทิตย์ เป็นโครงกำร 
ท่ีมีควำมตั้งใจเป็นพระศึกษำธรรมะจริงๆ 
ไม่ใช่บวชเพื่อมีวัตถุประสงค์อื่นตำมที่ 
ปรำกฏในข่ำว ถือเป็นกำรส่งเสริมฟื้นฟู 
ท�ำนุบ�ำรุงพุทธศำสนำอย่ำงแท้จริง
 นำงสำววิลำวรรณ เพชรแก ้ว
พุทธศำสนิกชน กล่ำวว่ำ พฤติกรรมของ 
พระนอกรีตที่พบเจอมำกับตัวเองคือเห็น 
พระยนืบิณฑบำตในตอนสำย อกีท้ังมำเรีย่ไร
ปัจจยัโดยไม่สมเหตสุมผล และทีพ่บเหน็เป็น
ประจ�ำอกีอย่ำงคอืพระสงฆ์เดนิห้ำงสรรพสนิค้ำ  
ซ่ึงคิดว่ำพระเป็นพระท่ีปลอมบวชมำ  
บำงครั้งไม่สำมำรถแยกแยะได้ว่ำพระจริง 
หรือพระปลอม จึงไม่สนใจในเรื่องนั้นแต่
ควรดูว่ำขณะน้ันเขำก�ำลังท�ำควำมผิด
อยู่หรือไม่ ถ้ำไม่พบว่ำท�ำผิดก็ควรมอง 
ในแง่ดไีว้ก่อน จะให้มองตัง้แง่ว่ำคนทัง้โลก 
เป็นคนชั่วเลยก็คงไม่ได้

ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาหวั่น
พระนอกรีตท�าชาวพุทธเสื่อมศรัทธา

ประเทศไทยถือเป็นเมืองพุทธ ทุกคนในสังคมย่อมต้องยึดถือหลักธรรมอันดีตามหลักค�าสอนของศาสนา 
พระสงฆ์ถือเป็นตัวแทนผู้สืบทอดต่อพระพุทธศาสนา แต่ในสังคมไทยปัจจุบันมีพระนอกรีตเป็นจ�านวนมาก 
ซ่ึงเป็นการกระท�าที่ไม่เหมาะสมของมิจฉาชีพที่แฝงตัว โดยอาศัยผ้าเหลืองในการท�ามาหากินด้วยการ
ปลอมบวช ส่งผลกระทบในวงกว้างและเป็นการท�าลายศรัทธาทางศาสนา ท�าให้พระพุทธศาสนาส่ันคลอน
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ต่อจำกหน้ำ 2 เลียนแบบเกม

เล่นกับเขำ และให้ค�ำแนะน�ำให้ควำมรัก 
ควำมเข้ำใจ ตอบค�ำถำมทกุค�ำถำมทีเ่ขำสงสยั 
อย่ำมองข้ำมสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งน่ำจะเป็น 
วิธีที่ดีที่สุดในกำรลดปัญหำควำม
รุนแรงต่ำงๆ ในเยำวชนซึ่งก็คือกำรมอบ
ควำมรักควำมเข้ำใจให้พวกเขำนั่นเอง"  
นำยนิทรรศ กล่ำว
 นำยวชัรินทร์ ชยัมำ อำย ุ18 ปี ผูท้ีม่ำใช้
บรกิำรร้ำนอนิเตอร์เนต็เป็นประจ�ำ เปิดเผย
ว่ำ ตนและเพื่อนๆ มักจะออกมำเล่นเกม 
ท่ีร้ำนอินเตอร์เน็ตเป็นประจ�ำทุกเย็น โดย
เกมที่เล่นนั้นจะเป็นเกมวำงแผนกำรรบ  
ซึ่งเป็นเกมออนไลน์ โดยสำมำรถตั้งทีม
ของตนเพื่อไปสู้กับอีกทีม แต่เกมที่ตนเล่น
นัน้ไม่ได้มภีำพควำมรนุแรงมำกนกั เพรำะ 
ตวัจ�ำลองในเกมนัน้ไม่ใช่มนษุย์แต่เป็นยอด
มนุษย์ เทพหรืออสูรมำกกว่ำ ส�ำหรับเกม 
ที่ค่อนข้ำงมีควำมรุนแรงนั้น ตนยอมรับว่ำ 
เคยเล่นแต่ก็ไม่ได้มีผลกับตนมำกนัก  
เพรำะตอนที่เล่นนั้นก็รู ้สึกว่ำสนุกดี 
แต่บำงภำพก็ให้ควำมรู้สึกโหดร้ำยและ 
น่ำกลัวไปบ้ำง ส�ำหรับตนแล้วเชื่อว่ำหำก 
ผูเ้ล่นเข้ำใจถึงกำรแยกแยะโลกควำมเป็นจรงิ
และโลกจ�ำลองในเกมแล้ว กจ็ะไมเ่กดิเหตุ
กำรณ์ร้ำยๆ แน่นอน ทั้งนี้พ่อแม่ผู้ปกครอง 
ก็เป็นส่วนส�ำคัญในกำรปลูกฝังและอบรม
ให้เข้ำใจถึงควำมถูกต้องและสิ่งที่ไม่
ควรกระท�ำก็จะท�ำให้เด็กที่เล่นนั้นเข้ำใจ 
ว่ำเกมกค็อืสิง่จ�ำลอง ไม่ควรน�ำมำลอกเลยีน
แบบในชีวิตจริง
  นำยปรำรพ เหล่ำวำนิช ผู ้อ�ำนวย
กำรกองนโยบำยและแผนวัฒนธรรม 
กล่ำวว่ำ ปัจจุบันร้ำนเกมยังไม่มีกำรแบ่ง
หมวดหมู่เกมและแบ่งกลุ่มอำยุของผู้เล่น  
ท�ำให้เด็กทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะเล่นเกมรนุแรง 
จนท�ำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบจึงได้ 
มกีำรด�ำเนินกำรจดัเรตติง้เกมคอมพวิเตอร์
ให้เหมำะสมกับวัยของผู้เล่น รวมทั้ง 
จะสนับสนุนให้ร้ำนเกมจัดโซนกำรเล่น
เกมท่ัวไปและเกมออนไลน์ โดยจะแบ่ง
เป็น ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
และระดับอุดมศึกษำ เพื่อเป็นกำรป้องกัน 
เด็กที่อยู ่ในวัยที่ไม่เหมำะสมเล่นเกม 
ทีม่เีนือ้หำหรอืภำพทีแ่สดงให้เหน็ถงึควำม
รุนแรงจนน�ำไปสู่พฤติกรรมกำรเลียนแบบ  
ส่วนมำตรกำรกำรป้องกัน ร้ำนจ�ำหน่ำยเกม  
จะก�ำหนดอำยุของผู้ซื้อเกม เช่น อำยุ
ไม่เกิน 18 ปี ไม่สำมำรถซื้อเกมที่มี
ควำมรุนแรงได้ ส�ำหรับเด็กที่เล่นเกม 
ที่บ้ำนผู้ปกครองต้องช่วยกันดูแล หำก
ปล่อยให้เด็กเล่นเกมที่มีควำมรุนแรง
แล้วน�ำไปเลียนแบบจนส่งผลให้เด็ก
ท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะกระท�ำควำมผิด  
ผู้ปกครองจะมีควำมผิดตำมกฎหมำย  
ในฐำนะทีไ่ม่ตกัเตอืนและคอยสอดส่องดแูล
อย่ำงไรก็ตำม สิ่งส�ำคัญที่สุดที่จะช่วย
ป้องกันและสอนให้เด็กมีวิจำรณญำณ  
คือครอบครัว และจิตส�ำนึกของผู้ประกอบ
กำรร้ำนเกม 

 อันตรำย ทำงอย.ได้ท�ำกำรเพิกถอน
ยำไซบูทรำมีนออกจำกท้องตลำดแล้ว  
รวมท้ังยำฉดีกลตูำไธโอนและยำลดน�ำ้หนกั 
Reduce อีกด้วย
 นำยพงศธร วิทยพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนควำมปลอดภัยและประสิทธิผล 
ของยำและกำรใช้ยำ เปิดเผยว่ำ ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กระทรวง
สำธำรณสขุ ได้เฝ้ำระวงัผลติภณัฑ์สขุภำพ 
ที่จ�ำหน่ำยในท้องตลำดอย่ำงใกล้ชิด  
โดยเฉพำะกำรโฆษณำโอ้อวดสรรพคุณ
ในผลิตภัณฑ์อำหำรและผลิตภัณฑ  ์
ยำต่ำงๆ  ซึง่ปัจจบุนัมกีำรโฆษณำในลกัษณะ 
ชวนเชื่อ เน้นจุดขำยในเรื่องกำรลด 
ควำมอ้วน กำรเสริมสมรรถภำพทำงเพศ  
ท�ำให้ผิวขำวใส เป็นโฆษณำในลักษณะ 
ข้อควำมหรอืใช้บุคคลเป็นตัวแทน บอกเล่ำ
สรรพคุณกำรใช้
 ส่วนใหญ่พบโฆษณำในลักษณะขำย
ตรงทำงเว็บไซต์หรือตำมนิตยสำรต่ำงๆ 
เป็นต้น ซึ่งทำงอย. ได้ตรวจสอบและ 
ด�ำเนินคดีต่อผู้กระท�ำผิดมำโดยตลอด
เพรำะผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ไม่ได้ขอขึ้น 
ทะเบียนและขออนุญำตโฆษณำจำก อย. 
ที่ส�ำคัญหำกผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ 
ทีผ่สมยำไซบทูรำมนี (Sibutramine) จะเกดิ 
ผลข้ำงเคียงต่อร่ำงกำยอย่ำงมำก โดย 
ผลข้ำงเคียงที่พบบ่อยคือ ท�ำให้เกิดควำม
ดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็ว ส่วนผล
ข้ำงเคียงอื่นๆ ได้แก่ ปำกแห้ง ปวดศีรษะ  
นอนไม่หลับและท้องผูก เป็นต้น 
 นอกจำกนี้ หำกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสม 
กลูตำไธโอน โดยเฉพำะกำรโฆษณำ 
ฉีดกลูตำไธโอน อย่ำได้หลงเชื่อเด็ดขำด 
เพรำะผูท้ีไ่ด้รบักำรฉดีกลตูำไธโอนขนำดสงู 
จะเกิดอำกำรช็อก ควำมดันต�่ำ หำยใจไม่
ออกและถงึขัน้เสยีชวีติได้ ส�ำหรบัผลติภณัฑ์
เสรมิอำหำรทีต่รวจพบ หำกมกีำรแสดงฉลำก 
ไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บำท 
ในกรณีมีกำรจ�ำหน่ำยอำหำร ซึ่งมีฉลำก 
เพื่อลวงมีโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 6 เดือน -10 ปี 
และปรับตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บำท  
และหำกผลกำรตรวจวิเครำะห์ พบยำ 
ลดควำมอ้วนไซบทูรำมนี มโีทษจ�ำคกุไม่เกนิ 
2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท  
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ “หำกต้องกำรลดหรือ
ควบคุมน�้ำหนกั ไมจ่�ำเปน็ต้องเสี่ยงบริโภค
ผลติภณัฑ์เสรมิอำหำรต่ำงๆ แต่ควรควบคุม
อำหำรร่วมกับกำรออกก�ำลังกำยเป็น 
ประจ�ำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน
อีกทั้งขอเตือนผู้บริโภค อย่ำหลงเชื่อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่โฆษณำเสริม 
ควำมงำม เสริมสมรรถภำพทำงเพศ  
เสรมิหน้ำอก ท�ำให้ผวิขำว เพรำะอำจมกีำร
ลักลอบใส่ยำอันตรำยลงไปในผลิตภัณฑ์ 
นอกจำกจะเสยีโอกำสในกำรรกัษำโรคแล้ว 
ยงัอำจส่งผลให้เป็นอนัตรำยถึงชวีติได้อกีด้วย"  
นำยพงศธร กล่ำวทิ้งท้ำย
 นำยเทิดพงษ์ สุขเกษม เภสัชกรประจ�ำ

ร้ำนขำยยำเลอบำตอง เขตดอนเมือง  
เปิดเผยว่ำ ทีผ่่ำนมำมกัจะมข่ีำวกำรเสยีชวีติ 
เนือ่งจำกกำรทำนยำลดน�ำ้หนกั โดยทีผู่ป่้วย
ไม่ไปปรกึษำแพทย์ทีร่กัษำโรคอ้วนโดยตรง  
แต่กลบัไปหำซือ้ยำผ่ำนทำงสือ่อนิเทอร์เนต็ 
และสื่อต่ำงๆ ซึ่งไม่มีกำรขึ้นทะเบียนกับ
องค์กำรอำหำรและยำ รวมทั้งคลินิกและ 
สถำนเสรมิควำมงำม ทีไ่ม่มแีพทย์เฉพำะทำง 
ท�ำให้ผู้ป่วยรับประทำนยำลดน�้ำหนักโดย 
ไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยและซักประวัติ  
หำกใช้ยำเกินขนำดโดยไม่รู ้ข้อห้ำม  
หรือข้อบ่งใช้ ส�ำหรับรักษำและควบคุม 
โรคอ้วน กจ็ะยิง่เพิม่ควำมเสีย่งต่อกำรได้รบั
ผลข้ำงเคยีงทีรุ่นแรง ยำลดควำมอ้วนประกอบ
ด้วยยำหลำยชนดิและออกฤทธิห์ลำยอย่ำง  
หำกใช้วิธีผิดจะเป็นอันตรำย เช่น ยำไซบู 
ทรำมีนเป็นยำควบคุมพิเศษ มีฤทธิ์
กระตุ้นกระบวนกำรเผำผลำญร่ำงกำย  
ช่วยลดควำมอยำกอำหำรและท�ำให้อิ่ม
เรว็ขึน้และยำเฟนเทอร์มนี (Phentermine) 
เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทประเภท
ที่ 2 ซึ่งต้องควบคุมกำรซื้อขำยไว้ส�ำหรับ
โรงพยำบำลหรือคลินิก เพื่อจ่ำยให้แก่ 
ผู้ป่วยที่ได้รับกำรวินิจฉัยอย่ำงเหมำะสม
แล้วเท่ำนั้น แต่กลับมีกำรลักลอบซื้อขำย
ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต โดยผู้ซื้อยำไม่ศึกษำ
ข้อมลูวธิใีช้ให้ดก่ีอน ท�ำให้เกดิอนัตรำยขึน้
กบัตนเอง "มนีกัศกึษำหลำยคนทีเ่ข้ำใจผิด
คิดว่ำสำมำรถลดควำมอ้วนได้ด้วยกำร  
รับประทำนยำ บำงคนมำซ้ือยำระบำยไป
รับประทำน เพรำะคดิว่ำให้ผลคล้ำยกบัยำ
ลดควำมอ้วน ซึง่กำรรบัประทำนยำระบำย
นัน้ ส�ำหรบับำงคนอำจจะช่วยในกำรระบำย
ท�ำให้น�้ำหนักลดได้ แต่เป็นกำรลดน�้ำหนัก
ที่ผิดวิธี อีกทั้งยังเป็นอันตรำยเสี่ยงต่อกำร 
สูญเสียน�้ำในร่ำงกำย มีนักศึกษำคน
หนึ่งมักจะมำซื้อยำระบำยอยู่เป็นประจ�ำ  
ในช่วงแรกที่ตนขำยให้นั้นก็ไม่ได้ติดใจ 
แต่อย่ำงใด บ่อยครัง้จงึเริม่สงสยั แต่นกัศกึษำ 
ก็ให้ค�ำตอบว่ำเป็นคนท้องผูกจึงต้อง 
ซื้อยำระบำยมำรับประทำน ตนจึง
แนะน�ำและบอกถึงอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น   
ส�ำหรบัตนแล้ว มคีวำมเหน็ว่ำแม้กำรใช้ยำ
ลดควำมอ้วนจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพ
ดีและเห็นผลเร็ว แต่ผลข้ำงเคียงที่เกิดขึ้น
นั้นก็ร้ำยแรงและอันตรำย จนอำจท�ำให้
เกดิอนัตรำยถงึชวีติได้ ดงันัน้ก่อนตดัสนิใจ 
รบัประทำนยำลดควำมอ้วนหรอืยำใดๆ ก็ตำม  
ควรศึกษำวิธีกำรใช้ยำที่ถูกต้องและ 
หำข้อมลูควำมปลอดภยัของยำจำกเภสชักร  

หรือเข้ำรับค�ำปรึกษำเก่ียวกับกำรรักษำ 
ทีเ่หมำะสมจำกแพทย์ผูเ้ชีย่วชำญจะดกีว่ำ
เพื่อชีวิตของตนเอง " นำยเทิดพงษ์ กล่ำว
 นำงสำวพิชญ์ชำพร กิจก้องขจร  
ผู้ท่ีเคยสั่งซื้อยำลดน�้ำหนักและวิตำมิน 
กลูต้ำที่อวดอ้ำงสรรพคุณท�ำให้ผิวขำว 
มำรับประทำน เปิดเผยว่ำ ในตอนแรก 
ตนก็กลัว เพรำะมีข่ำวเรื่องกำรใช้ยำ 
ลดควำมอ้วนตำมอินเตอร์เน็ตจนท�ำให ้
มีผู้เสียชีวิตไปหลำยรำย แต่เว็บไซต์ท่ีตน
สั่งซื้อนั้น มีเพื่อนแนะน�ำมำและเพื่อนคน
ดังกล่ำวก็รับประทำนทำนยำตัวนี้ด้วย  
จึงรู้สึกว่ำจะมีควำมปลอดภัย อีกทั้งรำคำ 
ก็ไม่แพงมำกนัก จึงตัดสินใจสั่งซื้อยำนี้ 
มำรับประทำนและในเว็บไซต์ก็ยังม ี
ค�ำยืนยัน จำกผู้คนที่เคยซื้อไปรับประทำน 
แล้วว่ำเห็นผล ตนจึงคิดจะลองดูเมื่อ 
รับประทำนแล้วรู ้สึกว่ำ เห็นผลจริง  
คือท�ำให้ตนไม่รู้สึกหิวข้ำว และกินข้ำว 
น้อยลงแต่ดื่มน�้ำมำกขึ้น ตนรับประทำน
ไปได้ซักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่ำ น�้ำหนักลดลง 
แต่มักมีอำกำรนอนไม่ค่อยหลับและหิว
น�้ำบ่อย จึงตัดสินใจเลิกใช้ เพรำะกลัวว่ำ 
จะเกิดเรื่องผิดปกติกับร่ำงกำยแต่วิตำมิน 
กลูต้ำน้ันตนยังรับประทำนอยู่ เพรำะ 
ท�ำให้ผิวขำวขึ้นจริงและไม่คิดว่ำจะมี 
ผลกระทบอะไร จนกระท่ัง ตนเดินทำง
กลับบ้ำนที่ต่ำงจังหวัดและวิตำมินกลูต้ำ 
ที่กินเป็นประจ�ำนั้นหมด ผ่ำนไปเกือบ 
อำทิตย์หลังจำกที่ไม่ได้รับประทำน
วิตำมินกลูต ้ำก็รู ้สึกว ่ำผิวคล�้ำเร็ว
มำก ในตอนแรกคิดว่ำเกิดจำกแดด 
ท่ีต่ำงจังหวัดค่อนข้ำงแรง เม่ือกลับมำยัง
กรงุเทพฯ  ตนจงึรบีส่ังวิตำมินกลูต้ำมำทำน 
แต่ผลท่ีได้รับคือผิวเป็นรอยด่ำง สีผิวไม่
สม�่ำเสมอ จึงไปพบแพทย์ผิวหนังและ 
ทรำบว่ำ ผิวของตนนั้น ได้รับกลูต้ำไธโอน 
จนเคยชนิและได้รบัในปรมิำณทีม่ำกเกนิไป 
ท�ำให้เมด็สผีวิทีเ่คยท�ำงำนเป็นปกต ิเกดิควำม
ผดิปกต ิเมือ่ผวิหนงัโดนแดดเผำจงึอ่อนแอ  
เพรำะไม่มีสำรจำกกลูต้ำที่เคยได้รับเป็น 
จ�ำนวนมำกมำช่วย ท�ำให้ตอนนีแ้ม้จะได้รบั 
กำรดูแลจำกแพทย์อย่ำงถูกวิธี แต่บำง
บริเวณของผิวก็ยังมีรอยด่ำงของสีผิวอยู่ 
ตั้งแต่นั้นมำตนก็บอกเรื่องควำมอันตรำย 
ของยำลดควำมอ้วนและวิตำมินกลูต้ำ 
ผิวขำวกับเพื่อนและคนรู้จักทุกคน เพรำะ
ไม่อยำกให้ทุกคนต้องมำเจอแบบตนและ 
ไม่อยำกให้คนที่ตนรู้จักต้องมำจบชีวิต 
กับยำเหล่ำนี้

ต่อจำกหน้ำ 1อย.เตือน
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 พิพิธภัณฑ์ Art in Paradise พทัยำ เป็นสถำนทีร่วบรวมศลิปะเชงิ 3 มติ ิหรอื ศลิปะลวงตำทรอมพลยุล์ ซึง่เป็น
เทคนิคกำรสร้ำงศิลปะแบบหนึ่ง ที่ท�ำให้ภำพที่ออกมำดูเหมือนมีควำมเป็น 3 มิติ แม้ว่ำจะเป็นจิตรกรรม 2 มิติ
ก็ตำม ซึ่งท�ำโดยกำรเขียนให้หักเหกับสำยตำจนปรำกฏเป็นภำพลวงตำนั่นเอง
 แม้ว่ำศลิปะลวงตำทรอมพลยุล์ จะมต้ีนก�ำเนดิมำจำกศลิปะสมัยบำโรก แต่ทว่ำเม่ือพดูถงึกำรเขียนภำพแบบ
ลวงตำลกัษณะดงักล่ำว มมีำนำนก่อนหน้ำนีแ้ล้ว โดยในสมยัก่อนมกัจะนยิมวำดจิตรกรรมบนฝำผนงัเพือ่ควำม
สวยงำม ตัวอย่ำงของงำนเขียนจิตรกรรมลักษณะนี้ ก็มีให้เห็น อยู่บ้ำงในศิลปะจำกสมัยกรีกและโรมันที่พบใน
ปอมเปอี แบบภำพที่นิยมกันก็มักจะเขียนเป็นภำพหน้ำต่ำง ประตู หรือโถงทำงเดิน เพื่อจะท�ำให้ห้องดูใหญ่โต
และกว้ำงขวำงขึ้น
 ด้วยแนวคิดดังกล่ำวคือ ที่มำของพิพิธภัณฑ์ Art in Paradise แห่งนี้ โดยที่นี่ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ Trick 
Art หรือ Interactive Art ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพรำะมีพื้นท่ีกำรจัดแสดงผลงำนกว่ำ 5,800 ตำรำงเมตร และยัง
เป็นนิทรรศกำรแสดงงำนศิลปะอย่ำงถำวรอีกด้วย
     นำงสำวกีรติกำนต์ บุญวรรณ เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ Art in Paradise กล่ำวว่ำ ภำพศิลปะ  3 มิติ ของที่นี่
ได้รับอิทธิพลมำจำกศิลปินชำวฝรั่งเศส แต่พื้นที่แสดงศิลปะที่เคยน�ำเสนอในลักษณะแบบเดียวกันนี้ เคยมีเกิด
ขึ้นมำแล้วในหลำยประเทศ เช่น เกำหลี, จีน และญี่ปุ่น แต่ที่เมืองไทยมีควำมแตกต่ำงตรงที่กำรน�ำเสนอภำพ
วำดมีขนำดใหญ่กว่ำและมีเรื่องรำวหลำกหลำยมำกกว่ำ
 แรงจูงใจในกำรสร้ำงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มำจำกควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ของ Mr.Shin Jae Yeoul  ชำยชำว
เกำหลีและหุ้นส่วนที่ย้ำยมำตั้งหลักปักฐำนในประเทศไทย และพัทยำคือดินแดนสวรรค์ที่ใครๆ ต่ำงก็ชื่น
ชอบ เดมิทีพืน้ท่ีดงักล่ำวเคยเป็นไนท์คลับเก่ำมำก่อน แต่พวกเขำได้น�ำแนวคิดในควำมรกังำนศลิปะอย่ำงจรงิจงั 
จึงได้ดัดแปลงตึกร้ำงให้เป็นพื้นที่ทำงศิลปะที่ผู้คนสำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมกับภำพต่ำงๆ ได้อย่ำงสนุกสนำน
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มหัศจรรย์พิพิธภัณฑ์          ศิลปะมีชีวิต

Art in Paradise

ค�าว่า Trick Art  คือ ศิลปะภาพวาดที่มองได้เป็น 3 มิติ และเป็นงานศิลปะที่ผู้เข้าชม
สามารถ “เล่น” หรอืเข้าไปมส่ีวนร่วมกบัภาพนัน้ๆ ได้ ส่วนค�าว่า Interactive Art ถ้าแปลตรงตวั 
คือ งานศิลปะที่เล่นกับคนดู มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่ทันสมัย และเข้ากับ
ยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก

3มิติ


