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เรื่องเด่นในฉบับ

 

 

เมืองเอก
น�้ำ

ลุ้นมหาอุทกภัยถล่มเมืองเอก ฤาจะซ�้ารอยปี’54
โฆษกกรมชลประทาน คาดปีนีน้�้าไม่ท่วม ด้านนกัวจิยัศนูย์การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและภยัพบิตั ิม.รงัสติช้ีมหาวทิยาลยัมีการเตรียมมาตรการป้องกัน

รับมือ หากเกิดมหาอุทกภัยซ�้ารอย

	 จากกรณมีหาอทุกภัยเม่ือปลาย 
ปี	2554	ทีผ่่านมา	สร้างความเสยีหาย
ให้กบัประเทศไทยเป็นอย่างมาก	ทัง้
เร่ืองของเศรษฐกจิ	การท่องเทีย่ว	และ
สร้างความเดือดร้อนให้กบัประชาชน
เป็นวงกว้าง	จนเกดิความกงัวลว่า	ใน
ปี	2555	นีจ้ะเกดิน�า้ท่วมซ�า้อกีหรอืไม่	
	 ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	จงึมี
ความตื่นตัว	และร่วมมือในการหา
มาตรการป้องกนัภยัพบิตัจิากอทุกภยั

	 นายบญุสนอง	สชุาตพิงศ์	โฆษก
กรมชลประทาน	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	กล่าวว่า	แนวโน้มน�า้ท่วมปี
นีไ้ม่น่าจะมอีะไรรนุแรงเท่าปีทีผ่่าน
มา	เนือ่งจากปรมิาณน�า้ฝนในเขือ่น
ขณะนีม้ปีรมิาณน้อยกว่าปีทีแ่ล้ว	ใน
เขือ่นภมูพิลมนี�า้อยูร้่อยละ	49	ซึง่ต่าง
จากปี	พ.ศ.	2554	ทีม่ปีริมาณน�้าใน
เขื่อนถึงร้อยละ	75	ส่วนน�้าในเขื่อน
สิริกิติ์	 ปัจจุบันมีปริมาณน�้าร้อยละ	

55	ซึ่งในปี	พ.ศ.	 2554	มีปริมาณ
น�้าในเขื่อนร้อยละ	 76	ประกอบ
กับมีร่องความกดอากาศพาดผ่าน
ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม	 
พ.ศ.	2554	ส่งผลให้ฝนตกชกุในเขต
พื้นที่อีสานตอนบนและพื้นที่ภาค
กลาง	น�า้เหนอืจึงมปีรมิาณมากเมือ่
ไหลมาสมทบกับน�้าในเขื่อนท�าให้
ต้องมีการระบายน�้าออก	อีกทั้งน�้า
บรเิวณใต้เขือ่นกม็นี�า้ปรมิาณสงูอยู่

แล้ว	เป็นเหตใุห้เกิดน�า้ท่วมใหญ่เมือ่
ปลายปี	พ.ศ.	2554	ที่ผ่านมา
	 โฆษกกรมชลประทาน	กล่าว
ต่อว่า	จากการประเมนิสถานการณ์
น�้าในปีนี้แล้วคาดว่าน�้าจะไม่ท่วม
หนักเหมือนกบัปีท่ีผ่านมา	เนือ่งจาก
เขือ่นมกีารจดัการน�า้ทีม่ปีระสทิธภิาพ	
รวมไปถึงมีการขุดลอกคูคลอง,	ท�า
คนักัน้น�า้,	มกีารพร่องน�้าซึง่จะท�าให้
สามารถระบายน�า้ลงสู่แม่น�า้สายหลัก	

เช่น	แม่น�้าท่าจีน	แม่น�้าเจ้าพระยา	
แม่น�า้บางปะกง	และระบายน�า้ออก
สู่ทะเลได้สะดวกมากขึ้น	 ท้ังน้ีได้
คาดการณ์ว่าน�้าจะไม่ท่วมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร	และพื้นที่ราบลุ่ม
อย่างจังหวัดอยุธยาและปทุมธานี
เช่นเดียวกับปี	 พ.ศ.2554	ส�าหรับ
พื้นที่การเกษตรอย่างปทุมธานี	
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“วิกฤต EU” 
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“เยาวราช”

	 	 เปิดความพร้อมเยาวราชสู่ 
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นายกสโมฯ มรส.โชว์สปิรติ‘ลาออก’
เออืมสงัคมธรรมาธปิไตยจอมปลอม

 อดีตนายกสโมฯ ปี 55 โชว์สปิริตลาออก เหตุมหาวิทยาลัยไม่ให้ความร่วมมือและผลักดันนโยบายให้คืบหน้า ค้านธรรมาธิปไตยไม่แท้จริง ด้านกิจการ
นักศึกษา ชี้ สโมสรฯ ควรสร้างระบบการท�างานให้เป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้น

	 สืบเนื่องจากกรณีที่หนังสือพิมพ์รังสิต	ฉบับที่	 64	น�า
เสนอข่าว	“หวั่นนโยบายสโมฯม.รังสิตท�าพิษ	ชูพระราชทาน
ปริญญาบัตร	มุ่งสร้างประชานิยม	 ใช้อ�านาจนักศึกษาเกิน
ตัว	ล�้าหน้าสภามหาวิทยาลัย”	ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการ
หาเสียงเลือกตั้ง	หลังจากนั้นจึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การ
ท�างานของสโมสรนักศึกษาว่า	 เป็นชุดสโมสรที่ใช้นโยบาย
ประชานิยมเป็นหลักในหาเสียงหลายด้าน	อาทิ	งานรับน้อง
ใหม่	 ขยายเวลาเข้า-ออกห้องสมุด	 ขยายเวลาสนามกีฬา	
เป็นต้น	ซึ่งในแง่การด�าเนินการให้เกิดขึ้นจริงนั้น	ค่อนข้าง
เป็นไปได้ยาก	เนื่องจากมีอุปสรรคเรื่องการประสานงานกับ
ทางมหาวิทยาลัย	ทั้งนี้จึงได้เกิดกระแสจากกลุ่มบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในส่วนต่าง	 ๆ	ออกมาแสดงความคิดเห็นใน
หลายประเด็น
 
 นายกสโมสรฯ ตัดสินใจลาออกจบปัญหา                                                                                               
ชี้ พยายามท�าเพื่อส่วนร่วม
	 จากประเด็นที่สโมสรนักศึกษาถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง
การท�างานว่ามีการใช้ประชานิยมเกินความจ�าเป็น	อีกทั้ง
เรื่องนโยบายการหาเสียง	มีบางนโยบายอาจไม่สามารถ
ผลักดันให้เกิดขึ้นจริงได้	 เพราะการด�าเนินการหรือตัดสิน
ใจใดๆ	อ�านาจไม่ได้อยู่ภายใต้สโมสรฯ		โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
นโยบายการพระราชทานปริญญาบัตร
	 ทัง้นี	้นายธนสาร	พฤฒสิถาพร	อดตีนายกสโมสรนกัศกึษา	
ได้ออกมาชีแ้จงจากกรณีดงักล่าวว่า	แรกเริม่ท่ีเข้ามาท�างาน
สโมสรนักศึกษานั้น	 เริ่มต้นจากการรวมตัวกัน	 เนื่องจากมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันว่า	 อยากจะท�าให้มหาวิทยาลัยรังสิต
พัฒนากว่าที่เป็นอยู่	โดยมีสโลแกนที่น�าเสนอก็คือ	อยากให้
เพื่อนนักศึกษาของเรามีความสุข																														
	 ส่วนประเด็นเรื่อง	 งานรับน้องใหม่	 ที่มีกลุ่มคนบางส่วน
ออกมาแสดงความคดิเหน็ว่า	ไม่ควรให้มกีารยกเลกิกจิกรรม				
เฟรชชีเ่ดย์	นายธนสารกล่าวว่า	ท่ียกเลกิงานดังกล่าวออกไป
นั้นมีเหตุผล	เนื่องจากตนได้เคยส่งใบแสดงความคิดเห็นไป
ทางสโมสรฯ	แต่ละคณะว่า	 ควรให้มีการด�าเนินงานต่อไป
หรอืไม่	โดยมคีณะทีต่อบกลบัมา	15	คณะ	ผลปรากฏชดัเจน
ว่า	ไม่เห็นด้วย	13	คณะ	และเห็นด้วยเพียง	2	คณะเท่านั้น	
ทั้งนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องที่มีการขายเสื้อเข้างาน 
เฟรชชี่ไนท์ว่า	 เนื่องจากมีการลงงบประมาณให้งานเฟรชชี่
ไนท์เพิม่	และการใชเ้งนิจากงบประมาณทีม่ี	รวมถงึทีไ่ด้จาก
สปอร์นเซอร์ยงัมจี�านวนไม่เพยีงพอ	ทางสโมสรฯ	จึงตดัสนิใจ
ขายเสือ้	แต่ไม่ได้มกีารบงัคบัซ้ือเสือ้แต่อย่างใด	ทางสโมสรฯ
เพียงแค่ขอความร่วมมือเท่านั้น	 																																																					
	 ส่วนนโยบายที่ถูกมองว่าเป็นประชานิยม	 ในส่วนนี้ตน
ขอแสดงความคิดเห็นว่า	 เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิต	 ยังไม่ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี	 เราจึงเน้นท�าประโยชน์
เพื่อส่วนรวมมากกว่า	 อีกทั้งต้องยอมรับว่านโยบาย 
ประชานิยมยังขายได้อยู่	 และเป็นนโยบายที่ท�าได้จริงเช่น	
ห้องสมุดกับศูนย์กีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต้องท�า	 เพราะ
มหาวิทยาลัยอื่นอีกหลายแห่งได้ท�าแล้ว	เราจึงคิดว่าเป็นสิ่ง
ที่ควรมีเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย										
	 อย่างไรกต็าม	ตนเลอืกทีจ่ะลาออกจากต�าแหน่ง	เนือ่งจาก
ไม่มีเวลาส�าหรับการท�างานให้สโมสรนักศึกษาได้อย่างเต็ม
ที่	อีกทั้งประสบปัญหาเรื่องการผลักดันนโยบาย	ที่ค่อนข้าง

เป็นไปได้ยาก	โดยต�าแหน่งนายกสโมสรนกัศกึษา	จะให้นาย 
 สโมฯ ย�้า เดินหน้าผลักดันพระราชทานปริญญาฯ 
ต่อไป
	 อย่างไรก็ตาม	นายกสโมสรนักศึกษา	ยังกล่าวถึงกรณี
นโยบายพระราชทานปริญญาบัตร	ซึ่งเป็นกระแสที่ก�าลังได้
รบัความสนใจจากหลายฝ่ายว่าจะสามารถด�าเนนิการได้จรงิ
หรอืไม่	ทัง้นีเ้หตผุลทีท่างสโมสรฯขอรบัพระราชทานปรญิญา
บตัร	มอียู่	2	ประเด็นหลัก	ได้แก่	ในงานประสาทปริญญาบตัร
ของมหาวิทยาลัย	 เรื่องคุณภาพใบปริญญาบัตร	 จะสังเกต
เหน็ได้ว่าแต่ละปี	มนีกัศกึษามาขอท�าเรือ่งเปลีย่นใบปรญิญา
เนื่องจากพิมพ์ผิด	ซึ่งเรามองว่าเกิดความบกพร่องค่อนข้าง
มาก	เมือ่เทยีบกบัมหาวทิยาลยัทีข่อรบัพระราชทานปรญิญา
บัตร	และอีกหนึ่งประเด็นคือ	ถือเป็นทางเลือกให้นักศึกษา	
เพราะว่านักศึกษามีผลกระทบโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย	
เพราะฉะนัน้นกัศกึษาจงึมสีทิธิท์ีจ่ะแสดงความคดิเหน็ว่าจะ
ให้พิธีมอบปริญญาฯออกมาแบบใด	 เรามีหน้าที่ผลักดันให้
มหาวทิยาลยัขอรบัพระราชทานปรญิญาบตัรเท่านัน้	จากนัน้
จะให้นกัศกึษาลงประชามตว่ิา	สนใจทีจ่ะขอรบัพระราชทาน
ปริญญาบัตรหรือไม่	 โดยทางสโมสรนักศึกษาก็จะน�าผลไป
ยื่นให้ทางมหาวิทยาลัย	แต่อ�านาจการตัดสินใจก็ข้ึนอยู่กับ
สภามหาวิทยาลัย	เพราะว่าเป็นคนละหน้าที่กัน
	 “เราจะผลักดันแน่นอนคือ	พระราชทานปริญญาบัตร	
เพราะตอนนี้ทางเราเตรียมเรื่องวิทยากร	และจะจัดสัมมนา

เกีย่วกบั	มหาวทิยาลยัและพระราชกรณยีกจิ	ว่าท่านมนีโยบาย 
อะไรกบัมหาวทิยาลยับ้าง”	อดตีนายกสโมสรนกัศกึษาย�า้ชดั
	 ด้านนางสาวปรารถนา	 เผ่าสังข์ทอง	 นักศึกษา 
ปริญญาโท	คณะนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัย
รงัสติผูเ้คยรบัพระราชทานปรญิญาบตัรจากมหาวทิยาลยัของ
รัฐบาล	ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการพระราชทานปริญญา
บัตรว่า	 ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้แตกต่างกัน	 เพราะว่าการรับ
ปริญญาฯ	เป็นเหมือนการสิ้นสุดจากสถานที่หนึ่ง	คือเราได้
รับความรู้จากมหาวิทยาลัยแต่ละที่	 ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลใน
การที่จะเรียนรู้มากกว่า
	 “จริงๆ	ก็คิดว่าไม่ได้แตกต่างกัน	 เพราะว่าการรับตรงนี้	
เป็นเหมือนการสิ้นสุดจากสถานที่หนึ่ง	 คือเราได้รับความรู้
จากมหาวทิยาลยัแต่ละที	่ขึน้อยูก่บัตวับคุคลในการทีจ่ะเรยีน
รู้มากกว่า”	นางสาวปรารถนากล่าว
 ผอ.ส�านักงานกิจการนักศึกษา โวยพระราชทาน
ปริญญาฯ ’ล่วง’ สถาบันกษัตริย์
	 อาจารย์อชิตพล	ฉัตรวรากร	ผู้อ�านวยการส�านักงาน
กิจการนักศึกษา	ได้กล่าวว่า	เรื่องของพระราชทานปริญญา
บัตร	ถือเป็นเรื่องใหญ่	ดังนั้นการที่สโมสรฯน�านโยบายนี้ไป
หาเสียงไม่ถูกต้อง	ถือเป็นการเข้าไปก้าวล�้าสถาบันและก้าว
ล้วงพระราชอ�านาจของพระมหากษตัรย์ิการรบัพระราชทาน
ปรญิญาบตัรนัน้	ต้องมกีารพระราชทานลงมา	ไม่ใช่เรยีกร้อง
สิ่งใดแล้วทางสถาบันจะต้องมารองรับในสิ่งที่เราต้องการ
	 “การพระราชทานปริญญาบัตร	ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก		
เหมือนเป็นการก้าวล่วงพระราชอ�านาจ	อย่างไรก็ตาม	ถ้า
สโมสรฯมคีวามต้องการ	ก็ท�าเรือ่งเพือ่น�าเสนอผ่านอธิการบดี	
ส่วนจะเป็นอย่างไร	ก็อยู่ที่สภามหาวิทยาลัยตัดสินว่า	จะส่ง
เรื่องกราบทูลหรือไม่	แต่ทางสโมสรฯ	จะท�าเรื่องนี้ฝ่ายเดียว
ไม่ได้	ต้องเป็นเรื่องของสภามหาวิทยาลัย”	อาจารย์อชิตพล	
กล่าว
	 อย่างไรกต็าม	อาจารย์อชติพล	ฉตัรวรากร	ได้แสดงความ
คดิเหน็เพิม่เตมิว่า	พยายามจะแนะน�าสโมสรฯ	หลาย	ๆ 	เรือ่ง
คอื	ให้ด�าเนินการแต่ละเรือ่งเป็นลายลักษณ์อักษร	แต่สโมสร
นกัศึกษากลบัไม่ท�าส่วนนีเ้ลย	ขัน้ตอนการด�าเนนิการในแต่ละ
เรือ่ง	ต้องใชเ้วลา	ต้องเข้าใจระบบการท�างานขององค์กร	ตน
เคยแนะน�าไปแล้วว่าควรท�าตามขั้นตอนในส่วนนี้
	 ทั้งนี้นางสาวนริศรา	ดาดสันเทียะ	สโมสรนักศึกษาคณะ
นเิทศศาสตร์	ได้แสดงความคดิเหน็เรือ่งการท�างานของสโมสร
นกัศกึษาว่า	การท�างานของสโมสรมคีวามล่าช้า	เวลาประชมุ
สื่อสารกันไม่เข้าใจ	ถ้าสโมสรฯประสานงานดี	ทุกอย่างก็จะ
ดีตามไปด้วย	เช่น	การไปแข่งขันเพลงคณะของแต่ละคณะ	
นักศึกษาก็ชอบ	แต่สโมสรขาดการประสานงาน	ขาดแผน
ส�ารอง	อย่างเช่น	ไม่มีแผนส�ารอง	หากฝนตก	เป็นต้น

ปิยะพงศ์	 เจริญภักดี	อุปนายกสโมสรฯด�ารงต�าแหน่งต่อไป 
	 ทั้งนี้	อดีตนายกสโมสรฯ	มหาวิทยาลัยรังสิต	ได้กล่าวว่า	
ขณะนี้มหาวิทยาลัยรังสิตก�าลังผลักดันตัวเองเข้าสู่สังคม
ธรรมาธิปไตย	แต่โครงสร้างของมหาวิทยาลัยรังสิตกลับไม่
ได้เอื้อต่อสังคมธรรมาธิปไตย	ทั้งนี้สังคมธรรมาธิปไตยคือ	
สังคมที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ	โดยอยู่ในกรอบของธรรมะ	แต่
มหาวทิยาลยัรงัสติ	ณ	วนันี	้นกัศกึษาและอาจารย์ไม่มอี�านาจ
ไปต่อรองกบัผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั	เพราะฉะนัน้จะสร้าง
ธรรมาธิปไตยได้อย่างไร	
	 	 “ในมุมมองของผม	 เมื่อคนไม่เท่าเทียมกัน	 นักศึกษา
กับอาจารย์ไม่สามารถท�าให้ผู้บริหารต้องฟังเหตุผลต่าง	 ๆ
ได้	 ฉะนั้นสังคมธรรมมาธิปไตยย่อมไม่เกิด	อีกประเด็นคือ	
สภามหาวิทยาลัยได้ท�าหน้าที่ของตัวเองดีหรือยัง	 แม้เรา
จะเชิญคนดีเข้าสู่สภามหาวิทยาลัย	แต่เราขาดคุณสมบัติที่
ส�าคัญข้อหนึ่งคือ	 เราขาดคนที่มีเวลาให้มหาวิทยาลัยรังสิต
ของเรา	บางท่านก็ด�ารงต�าแหน่งในหลายมหาวิทยาลัย	อาจ
มากกว่า5	มหาวิทยาลัยด้วยซ�้า	ท่านจะมีเวลามาดูแลพวก
เราได้อย่างไร”	อดีตนายกสโมสรฯ	กล่าว
	 เมือ่กล่าวถงึแนวทางพฒันามหาวทิยาลยัรงัสติในอนาคต	
นายธนสาร	พฤฒิสถาพรอดีตนายกสโมสรฯ	 ได้กล่าวว่า	
เมื่อเห็นชัดเจนว่า	สภามหาวิทยาลัยไม่ได้มาดูแลคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต	 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้กล่าว
ไว้	นโยบายเป็นอีกอย่างแต่ภาคปฎิบัติเป็นอีกอย่าง	สังเกต
เห็นว่าการประเมินของส�านักงานรับรองมาตราฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(โครงงานมหาชน))	 	 ได้ผลว่าดี
มาก	 เพียงบางสาขาวิชาเท่านั้น	 	แต่สภามหาวิทยาลัยต้อง
วางแผนว่า	จะท�าอย่างไร	ให้อีก	3	ปีข้างหน้า	ยังได้รับการ
ประเมินว่าคุณภาพดีมาก	แต่ก็ยังไม่เห็นแนวทางนี้เกิดข้ึน
ในมหาวิทยาลัยรังสิตเลย

นายธนสาร พฤฒิสถาพร  
อดีตนายกสโมสรนักศึกษา

ปีการศึกษา 2555

นายอชิตพล ฉัตรวรากร 
ผู้อ�านวยการส�านักงาน

กิจการนักศึกษา



    หนังสือพิมพ์รังสิต   หน้าปีที่ 19 ฉบับที่ 66  ประจ�าวันที่   13 - 19 กันยายน 2555 3 [ การเมือง ]

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

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

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

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

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

พิมพ์ที่	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ทวีรัก	การพิมพ์

ส.ส.บรุรีมัย์ชีจ้�าน�าข้าวสอบตก
ลวงประชาชนค้าก�าไรเกินจริง

 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ชี้ชัดโครงการจ�าน�าข้าวของรัฐบาล
สอบตก  ส่วนนางวราพร ณ ป้อมเพชร ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี การเงินและทรัพย์สินด้านกิจการ
พรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ส�านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ท้วงประชานิยมของรัฐบาลอาจ 
สร้างปัญหาภายภาคหน้าได้

	 สบืเนือ่งจากกรณนีโยบายของรฐับาลชดุปัจจบุนัทีไ่ด้รบั
ท้ังการตอบรบัท่ีเป็นกระแสบวกและลบ	อาทิ	นโยบายรถคัน
แรก	บ้านหลังแรก	ซึ่งนโยบายของรัฐบาลบางนโยบายได้
ส�าเรจ็ไปแล้ว	แต่บางนโยบายอย่างการจ�าน�าข้าว	หลายฝ่าย
มองว่ายังน่าเป็นห่วง
	 นายรัง สิกร	 ทิมาตฤกะ	 กรรมการที่ปรึกษา 
พรรคภูมิใจไทย	จังหวัดบุรีรัมย์	 ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบาย
ประชานิยมของรัฐบาลชุดปัจจุบันว่า	 การประกันพืชผล
ทางการเกษตร	โดยใช้วิธีจ�าน�าข้าว	ซึ่งผู้ที่ได้ประโยชน์ที่แท้
จรงิไม่ใช่ชาวนา	แต่คือเถ้าแก่โรงสี	เป็นเหมือนการซ�้าเติม
ชาวนามากกว่าที่จะช่วยให้ชาวนามีชีวิตที่ดีขึ้น	เนื่องจาก
การตัดสินใจเรื่องราคาจ�าน�าข้าวเท่าใดนั้น	 ขึ้นอยู ่กับ
เจ้าของโรงสีไม่ได้ขึ้นอยู ่กับรัฐบาล	เมื่อชาวนาน�าข้าวไป
จ�าน�า	เจ้าของโรงสีจะบอกว่าข้าวไม่ได้มาตรฐาน	จึงรับ
จ�าน�าในราคาที่ต�่ากว่าก�าหนด	ชาวนาไม่มีทางเลือกจึง
ต้องยอมรับ	อีกทั้งมีปัญหาเรื่องการน�าข้าวจากประเทศ
เพื่อนบ้านเข้ามาหลอกเพื่อเอาก�าไรเกินจริง	ตรงนี้รัฐบาลก็
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
	 “สิง่ทีห่น้าเจบ็ใจของชาวนา	พอน�าข้าวไปโรงส	ียกอ�านาจ
ให้โรงสี	 คนที่รวย	คือเถ้าแก่โรงสี	 รัฐบาลบอกไม่ให้จ�าน�า
ในราคาหมื่นห้า	แต่จริงๆ	 ไม่ใช่	 เพราะโรงสีอาจกดราคา
โดยการบอกว่าข้าวไม่ได้มาตรฐาน	ท�าให้ชาวนาตระหนก	 
เรียกว่า	 ผีเข้าป่าช้า	 เข้าแล้วก็ต้องเอา	 และคิดว่าในท่ีสุด
ชาวนาคงจะตายไปจากประเทศไทย	อีกหน่อยคงต้องน�า
เข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านแทน	นี่คือความล้มเหลวของ
นโยบายนี้”			นายรังสิกรกล่าว
	 นายรังสิกร		ยังกล่าวถึงภาพรวมการท�างานของรัฐบาล
เกี่ยวกับสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศคาดหวังว่า	 หากจะ 
ช่วยเหลือและพัฒนาประเทศ	ต้องแก้ไขปัญหาเร่ืองปากท้อง	
การฟื้นฟูหรือพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่าง	ถนนการ
จราจร	ซึ่งถือเป็นหน้าที่โดยปกติของรัฐบาล	 จะต้องท�างาน
ควบคู่ไปกับข้าราชการ	กระทรวงทบวงกรม	แต่สิ่งหนึ่งที่แก้
ไม่ตกคอื	การครองเมอืง	ทีเ่ป็นความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้	ซึง่หน้าที่
ของรัฐบาลต้องท�าให้เกิดความรักใคร่ปรองดรอง	ส่วนการ
แก้ไขปัญหาเรือ่งนริโทษกรรม	เรือ่งแก้ไขกฎหมายรฐัธรรมนญู
ต่างๆประชาชนส่วนใหญ่	ไม่ได้รับผลประโยชน์	
	 ทั้งนี้นางวราพร	ณ	 ป้อมเพชร	 ผู ้อ�านวยการฝ่าย
ตรวจสอบบัญชี	 การเงินและทรัพย์สินด้านกิจการ
พรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	ส�านักงานคณะ
กรรมการเลือกตั้ง	 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย 
ประชานิยมของรัฐบาลว่า	อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา
ภายหลังได้	เนื่องจากในช่วงที่รัฐบาลของ	นส.ยิ่งลักษณ์
เข้ามาบริหารประเทศ	 อยู ่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจภาย 
ใต้บริบทความมั่นคงภายใน	นั้นคือความขัดแย้งทางการ

เมอืง	การหาเสยีงโดยใช้นโยบายประชานยิม	ก่อให้เกดิภาระทาง 
งบประมาณแผ่นดินอย่างสูง	 	 แต่เมื่อรัฐบาลหาเสียง 
อย่างนั้นแล้ว	จึงเป็นข้อผูกมัดให้ต้องด�าเนินการตาม
	 “ในช่วงที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารประเทศ	อยู่ใน
ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจพอดี	 ภายใต้บริบทความมั่นคงภายใน
นั่นก็คือ	มีความขัดแย้งทางการเมือง	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก	และการหาเสียงโดยใช้นโยบาย
ประชานิยม	ก่อให้เกิดภาระงบประมาณแผ่นดิน	ดังนั้นไม่
ว่าจะพรรคใดก็ตาม	จะต้องค�านึงถึงเรื่องการหาเสียง	ถ้ายัง
หาเสียงแบบประชานิยมเช่นนี้ต่อไป	 	 คงท�าให้รัฐบาลขาด
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต”	นางวราพรกล่าว
	 นางวราพร	ณ	ป้อมเพชร	กล่าวถึงเรื่องนโยบายจ�าน�า
ข้าวว่า	 รัฐบาลด�าเนินนโยบายโดยไม่ค�านึงถึงชาวนา
ที่น�าข้าวมาจ�าน�า	 หรือการน�าข้าวมาจากต่างประเทศ
ที่มีต้นทุนถูกกว่า	 จากที่ประเทศเคยส่งออกข้าวเป็น 
อันดับ	 1	 แต่ตอนนี้ตกลงมามาก	 และยังมีข้าวที่จ�าน�า
บางส่วนตกค้างอยู่	อีกทั้งยังไม่สามารถม่ันใจได้ว่าข้าว
ที่มาจ�าน�าจะมีมาตรฐาน	เน่ืองจากมีวิกฤติการณ์น�้าท่วม
ท�าให้ข้าวต้องเก็บเกี่ยวก่อนก�าหนด	 อาจส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพของข้าวไทยในการส่งออก	 ซึ่งตรงน้ีจะเป็น
ปัญหาที่รัฐบาลต้องตอบโจทย์ข้อใหญ่	อีกทั้งตนยังมอง
ว่านโยบายนี้ล้มเหลว	และควรยกเลกิเสยี	โดยหนัไปเยยีวยา
ในด้านอื่นๆจะดีกว่า	
	 ด้านนายกมลธรรม	 วาสบุญมา	 ผู้อ�านวยการส�านัก 
ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม	ส�านักผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าว
เสริมถงึ	เรือ่งการท�างานของรฐับาลชุดปัจจุบันว่า	ในภาพรวม
การท�างานของรฐับาลถอืว่าพอใช้	แต่ยงัมเีรือ่งของการเมอืง
เข้ามาเกี่ยวข้อง	คือถ้าต้องการจะท�าเพื่อประชาชนอย่าง
แท้จริง	ประชาชนก็ควรจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่	 ไม่ใช่
มีการกระท�าแอบแฝง	
	 “ในความเห็นส่วนตัวคิดว่า	 1	ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลก็
ถือว่าสอบผ่าน	แต่ผ่านแบบคาบลูกคาบดอก	ยังไม่ถึงกับ
ตก	พอจะท�าประโยชน์เพ่ือบ้านเมืองได้ในระดับหนึ่ง	 ควร
ปรับไม่ให้ปัญหาทางการเมืองเข้ามาปะปน	 ต้องบริหาร
บ้านเมืองและแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนอย่างจริงจังให้
มากกว่านี้”	 ผอ.การส�านักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม	
ส�านักผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าว
		 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม	ส�านักผู้
ตรวจการแผ่นดิน	 ยังกล่าวถึงประเด็นท่ีว่าส�านักผู ้ตรวจ
การแผ่นดินท�าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ท�างานของหน่วยงานภาครัฐว่าเป็นธรรมหรือไม่	 ทั้งนี้
ในช่วงที่ผ่านมามีการร้องเรียนกันตามปกติในเรื่องของ
การแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน	แต่มีเรื่องที่ร้องเรียนเพิ่มเข้า
มาคือเรื่องจริยธรรมของนักการเมือง	

น�้าใจไทยท่วม
	 ดเูหมอืนว่าเหตกุารณ์มหาอทุกภยัช่วงปลายปีทีผ่่าน

มาครั้งนัน้	จะสรา้งความเศร้าสลดและสะเทือนใจใหก้ับ

คนไทยทัว่ประเทศ	อย่างทีไ่ม่อาจปฏเิสธได้	เมือ่พืน้ทีห่ลาย

จงัหวดัต้องจมอยูใ่ต้มวลน�า้กว่า	3	เมตร	กนิอาณาเขตถงึ

ครึ่งของประเทศ

 แต่นอกจากความเศร้าสลดที่คนไทยรู้สึกได้ทั้ง

ประเทศน้ัน	 ใครจะเชื่อว่ายังมีเรื่องราวน่ารักน่าประทับ

ใจเกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วน	ด้วยความเป็นอันหนึ่งอัน

เดยีวกนั	และการยืน่มอืช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัของคนไทย	 

จนกระทั่งมีประโยคท่ีพูดกันติดปากว่า	 “น�้าท่วมหรือจะ

สู้น�้าใจคนไทย”

   ในขณะนั้นแผนการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน	ต่าง

มุ่งไปสู่การระดมความช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขใดใด	

ทั้งอาหาร	น�้าดื่ม	เครื่องอุปโภคบริโภค	ที่พัก	หรือแม้แต่

ส้วมลอยน�้า	ผ่านทางหน่วยงานภาครัฐบาล	ภาคเอกชน	

ภาคสื่อมวลชน	ชาวต่างชาติ	 และความช่วยเหลือจาก 

พ่อหลวงของชาวไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน	

  การแบ่งปันภาพถ่ายผ่านสงัคมออนไลน์เพือ่ให้เพือ่น

ได้ตดิตามสถานการณ์แห่งมหาอทุกภยั	กเ็ป็นส่วนทีท่�าให้

คนไทยต้องน�้าตาซึมไปตามๆ	กัน		เพราะสิ่งหนึ่งที่เรียก

ว่า	“น�้าใจ”	ได้เข้ามาช่วยเติมเต็ม

มาถงึวนันีท้ีท่กุคนต่างตัง้ตาลุน้ว่ามหาอทุกภยัจะไหล

บ่ามาซ�้าเติมร่องรอยเดิม	ฝ่ายรัฐบาลก็ก�าลังเตรียมตัว

ซ้อมปล่อยน�า้	และคาดการณ์ว่าน�า้จะไม่ท่วม	แต่แท้จรงิ

ก็ยังไม่มีใครสามารถคาดการณ์อนาคตได้		ไม่ว่าปีนี้น�้า

จะท่วมอีกหรือไม่	 แต่เชื่อว่าคนไทยจะผ่านพ้นปัญหา 

ต่างๆ	ไปได้ไม่ยากเย็นนัก	

เมือ่ย้อนกลบัไปมองเหตกุารณ์อทุกภยัทีผ่่านมา	นอก

จาความเสยีหายมากมายทีเ่กดิจากภยัธรรมชาตทิีค่วบคมุ

ไม่ได้	เรายงัเหน็ความสมคัรสมานสามคัคขีองกันและกัน	

หรอืการทบทวนชวีติ	มองลูท่างของอนาคตว่า	บ้านเมอืง

จะด�าเนินไปในทิศทางไหน	เพื่อตั้งรับอย่างมีสติ

 แต่ถงึตอนนีห้ากสิง่ใดจะเกดิขึน้	เราคนไทยคงไม่หวัน่

กบัปัญหาใดๆ	ทัง้นัน้	จะว่าไปปัญหาภยัธรรมชาตทิีห่นกั

หนาสาหัส	เราก็ผ่านพ้นไปได้
 

 ความทรงจ�าจากน�้าท่วมในครั้งน้ัน	 ถึงแม้จะเป็น 

ฝันร้าย	แต่ก็มีฉากส�าคัญของความฝันนั่นคือ	 “น�้าใจ”	

จากคนทั้งประเทศ	อย่างไรก็ตามน�้าใจของชาวไทยนั้น

ท่วมท้นกว่าสิ่งใด
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รัฐบาลกู้เพ่ิม 2 ล้านล้านบาท 
เตรียมปรับโครงสร้างประเทศ นักวิชาการชี้ สร้างหนี้ให้ปชช.

 รัฐบาลชุดปัจจุบันเผย จ�าเป็นต้องกู้เงินเพิ่ม2ล้านล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศ นาน
ถึง15ปี ฝ่ายนักวิชาการมองว่า มีความเสี่ยงจะเป็นหนี้ระยะยาวสูง ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าพัฒนาชาติ 
แนะรัฐบาลตัดสินใจให้ดี

 ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
 รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ดร.ภิรมย์ จันถาวร 
ผู้อ�านวยการหลักสูตรปริญญาโท 

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยรังสิต

	 สืบเนื่องจากกรณีที่รัฐบาลได้ออก 
พระราชก�าหนด	กู้เงิน	3.5	แสนล้านบาทไป
แล้วนัน้	ล่าสดุรฐับาลก�าลังร่างพระราชบญัญัติ
เพื่อกู้เงินลงทุนปรับโครงสร้างประเทศเป็น
จ�านวนเงิน	 2	ล้านล้านบาท	ถือเป็นตัวเลข
ที่มากกว่าครั้งที่แล้วกว่าเท่าตัว	 ด้านนาย
กิตติรัตน์	ณ	ระนอง	รองนายกรัฐมนตรี	และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมา
ยืนยันว่า	 มีความจ�าเป็นต้องกู้เงินจ�านวน 
ดังกล่าวเพื่อบริหารประเทศ	 โดยให้เหตุผล
ว่า	 ในขณะนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
หนี้สาธารณะน้อยเกินไป	ขณะที่โครงสร้าง
พ้ืนฐานมจี�ากดัจึงจ�าเป็นต้องลงทนุเพิม่	หาก
ลงทุนแล้ว	จะท�าให้ไทยมีโครงสร้างพื้นฐาน
ใช้ได้นานถึง	15	ปี	
 รัฐบาล ‘กู้เงิน’ เพื่อประชานิยม?
	 ทั้งนี้	 	 ดร.วรวลัญช์	 โรจนพล	 รอง
คณบดีคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
สโุขทยัธรรมาธริาช	ได้กล่าวว่า	ในกรณกีารออก 
พระราชบัญญัติกู้เงิน2.2	 ล้านล้านบาท	
อาจสามารถมองได้ว่า	มวีตัถปุระสงค์	2	ด้าน	
ในเชงิของการบรหิารการกู้เงนิ		2.2	ล้านบาท	ถ้า
สงัเกตวธิกีารด�าเนนินโยบายทางด้านเศรษฐกจิ	
ที่เรียกว่า	เคนส์เซี่ยน	(Keynesian)	คือการที่
รฐักูเ้งนิมาและอดัฉดีในระบบเศรษฐกจิ	เพือ่
ให้เงนิหมนุเวยีนตลอดเวลา	เมือ่เงนิเข้าสูร่ะบบ
เศรษฐกจิ	ค่าตัวเลขการเตบิโตกม็จี�านวนมาก
ขึ้น	ท�าให้ระบบเศรฐกิจขยายตัว	
		 อย่างไรกต็าม	หากรฐับาลชุดปัจจุบัน	ยัง
ด�าเนินการในลักษณะนี้อยู่	อาจจะถูกสังคม
มองว่า	เป็นนโยบายประชานยิม	เพราะเอาเงนิ
อัดฉีดลงไปในระบบเศรษฐกจิ	ประชาชนกม็ี
ความอยู่ดีกินดีเพิ่มขึ้น	ส่วนตัวคิดว่ายังไม่มี
ความจ�าเป็นในการกู้เงินจ�านวนดังกล่าวมา
ลงทุน
	 “การกูเ้งนิส่วนตัวผมคดิว่าเป็นการก่อหนี้
ระยะยาว	 น่ันหมายความว่า	 รัฐบาลได้เอา
เงินในอนาคตมาใช้	 เม่ือรัฐบาลชุดดังกล่าว

หมดวาระไป	รฐับาลชดุต่อไปกต้็องมารบัผดิ
ชอบเร่ืองการใช้หนีแ้ทนรฐับาลชุดนี	้แต่สิง่ที่
สะท้อนจากการกูเ้งนิของรฐับาล	ผมอยากจะ
ฝากถงึค่านยิมของการกูเ้งนิของคนในสงัคม
มากกว่า	แต่ประชาชนไม่เคยมองว่ารัฐบาล
จะให้อะไรกลับคืนสู่ประเทศชาติ	ประชาชน
ไม่เคยต้ังค�าถามว่ารฐับาลเอาสิง่ต่างๆ	มาให้
ประชาชนบ้างและรัฐบาลได้เงินมาอย่างไร	
ความจริงแล้วเงินในส่วนนั้น	ก็มาจากภาษี
ของประชาชน”	ดร.วรวลัญช์	แสดงความคิด
เห็น
	 	 อย่างไรก็ตาม	 ร.ศ.ดร.ภิรมย์	 จันถาวร	 
ผูอ้�านวยการหลกัสตูรปรญิญาโทเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์	มหาวิทยาลัยรังสิต	ได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน	
2.2	ล้านล้านบาทของรัฐบาลว่า	 ในแง่ของ
การคลัง	 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ัวไป	ไม่ว่าจะพัฒนาแล้วหรอืก�าลงั
พัฒนา	รัฐบาลใช้งบประมาณขาดดลุ	คอืราย
ได้น้อยกว่ารายจ่าย	กถ็อืเป็นเรือ่งปกตสิ�าหรบั
รฐับาล	ส่วนในการขาดดุลมจี�านวนมากหรอื
น้อย	ถือเป็นอีกประเด็นหนึ่ง	 ที่ต้องเป็นไป
ตามกติกาหรือเงื่อนไข	เช่น	ต้องมีกฏหมาย
ด้านงบประมาณ	 เพื่อตรวจสอบว่ารัฐบาล
จะสามารถก่อหนี้สินผูกพันธ์เทียบกับความ
สามารถผลิตมวลรวมในประเทศ(GDP)	ว่า
ได้จ�านวนเท่าใด
		 “ประเทศไทยเราจะสามารถกู้หนี้ได้ไม่
เกิน	ร้อยละ	60	ผมคิดว่านโยบายนี้	รัฐบาล
มีสิทธิ์จะท�าได้	 ในการกู้เงินมาท�าโครงการ
ต่างๆ	นั้นในทางเศรษฐศาสตร์	 เป็นการใช้
หรือการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ	 เช่น	
ท�าให้ประชาชนเราเข้มแข็งขึ้น	มีการศึกษา
ดีขึ้น	มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น	มีการคมนาคม		
เพื่อเสริมให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น”	 รศ.ดร.	
ภิรมย์	กล่าว
		 ทั้งนี้	รศ.ดร.ภิรมย์	จันถาวร	ยังกล่าวถึง	
ข้อพพิาทในเรือ่งการกูเ้งนิจ�านวนดงักล่าวว่า	

รฐับาลมปีระสทิธภิาพในการบรหิารเงนิมาก
น้อยแค่ไหน	 เพราะฝ่ายค้านอาจจะมองว่า	
รัฐบาลสนใจเพียงแต่เรื่องการใช้เงิน	แต่ผล
จรงิ	ๆ 		ยงัไม่ประจกัษ์ต่อประชาชน	ดงันัน้ควร
ศกึษาให้ด	ีหากกูม้าแล้วน�ามาใช้ในโครงการ
อะไร	มีความคุ้มค่าจริงหรือไม่		หรือท�าเพื่อ
ประชานิยม	แต่ถ้าเป็นแง่ทางเศรษฐกิจ	ถือ
เป็นเรือ่งปกตทิีข่าดดลุ	แต่การขาดดลุนัน้จะ
เพิ่มประสิทธิภาพได้จริงหรือไม่	 ตนมองว่า
ภาคประชาชนภาคการศึกษา	และภาคนัก
วิชาการ	ต้องออกมาช่วยกันตั้งค�าถาม	ช่วย
อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
		 “การกู้เงิน	 2.2	ล้านล้านบาท	มีส่วนที่
จะท�าให้หนี้สินประเทศไทยเพิ่มขึ้นแน่นอน	
แต่เราต้องเอาตัวเลขมาประมาณกับ
รายรับ	ปัจจุบันปัญหาเรื่องตัวเลข	ก็ถือเป็น
ปัญหาของรัฐบาลในปัจจุบัน	ในเรื่องการให้ 
ข้อเท็จจริงว่าการกู้เงินครั้งนี้จะอยู่ในกรอบ 
กฏหมาย	แต่กต้็องดกูนัต่อไปว่าประสทิธภิาพ
จะมีมากแค่ไหน	เพราะฉะนั้นด้านฝ่ายค้าน	
ภาคประชาชนและนกัวิชาการต้องช่วยกนัตรวจ
สอบ”	รศ.ดร.	ภิรมย์	จันถาวร	กล่าวทิ้งท้าย
	 ด้านนายมนต์ชัย	ภูสีเขียว	ผู้อ�านวยการ 
กลุม่งานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสงัคม	
ส�านกังานสภา	ทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาต	ิได้มองว่า	รฐับาลใช้เงินจ�านวนมาก
เกินไป	ถ้าหากลองพิจารณาให้ดี	 ตนคิดว่า
เหมอืนเป็นการสร้างกระแสประชานยิม	เพือ่
เพิ่มฐานคะแนนเสียงมากกว่า	
 นักวิชาการ ชี้ ความเสี่ยงสูง
	 อย่างไรก็ตาม	ดร.วรวลัญช์	ยังกล่าวถึง
ความเสี่ยงในการกู้ยืมเงินจ�านวนดังกล่าว
ว่า	น่าจะมองในเรื่องของความชอบธรรมใน
การกูเ้งนิมากกว่า	ถงึจะมกีารตรวจสอบเพือ่ 
ถ่วงดุลอ�านาจของรัฐบาล	แต่หากพิจารณา
ให้ดี					ครึ่งหนึ่งของรัฐสภา	คือ	คนจ�านวน
มากที่ร่วมกันก่อตั้งรัฐบาลขึ้นมา	 เพราะ
ฉะน้ันตนคิดว่า	การตรวจสอบพิจารณางบ
ประมาณ	เป็นเรื่องที่ควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วน
เป็นอย่างย่ิง	และยังเพิ่มเติมถึงเรื่องการให้
ความส�าคัญของการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์
ว่า	รัฐบาลควรเอาใจใส่มากกว่านี้	เนื่องจาก
เรือ่งดงักล่าวต้องใช้ระยะเวลานาน	อาจจะถงึ	
10-20ปี	จึงจะเห็นผล	
			 ด้านนายมนต์ชยั	ภสูเีขยีว	ได้กล่าวต่อว่า	
หากเราลองมาวเิคราะห์ให้ด	ีการกูเ้งนิในครัง้
น้ี	จะส่งผลเสียท่ีตามมามาก	อันดับแรกกเ็ป็น
เรือ่งของหนีป้ระเทศไทย	ทีจ่ะต้องส่งผลระยะ
ยาวอย่างแน่นอน		อันที่สองคือภาระนั้นจะ
ตกมาสู่รัฐบาลชุดต่อไป	ถ้ากรณีรัฐบาลชุด
ปัจจุบันไม่ได้รับเลือกตั้งในครั้งต่อไป	และ
ที่ส�าคัญภาระจะตกมาสู่ประชาชนในที่สุด

		 “ผมเคยได้เห็นโพลของนักเศรษฐศาสตร์
ท่ีออกมาวิเคราะห์ว่า	 การท�างานโครงการ
ประชานิยมของรฐับาลน้ันล้มเหลวและไม่คุม้
ค่าเอาเสยีเลย	อกีทัง้ยงัสวนทางกบัความคดิ
ของรัฐบาลที่จะด�าเนินนโยบายต่างๆ		อย่าง
เต็มที่”	นายมนต์ชัยกล่าว	
		 ร.ศ.ดร.	 ภิรมย์	 ยังกล่าวเสริมว่า	 หาก
รฐับาลกูเ้งนิครัง้นี	้จะส่งผลกระทบต่ออนาคต
ในประเทศไทยคอื	มีความเป็นไปได้ทีจ่ะเป็น
หนี้ระยะยาว	สังคมเราถือเป็นสังคมภาค
ปัญญาชน	เรามีเสรีภาพ	ตนเชื่อว่า	คนไทย
มีศักยภาพในการเรียนรู้	
	 ดร.ลัดดาวัลย์	 ตันติวิทยาพิทักษ์ 
รองประธานสภาพัฒนาการเมือง	 ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า	รัฐบาลจะใช้ค�าว่า	“พัฒนา
ประเทศ”	มาอ้างเสมอที่จะด�าเนินนโยบาย
แต่รัฐบาลไม่เคยสอบถามความต้องการ
ของประชาชน		ตนเชื่อว่าคงไม่มีคนไทยคน
ไหนอยากเป็นหน้ี	 และส่ิงท่ีควรตระหนัก
ให้ดีก็คือ	ประการที่	 1	ประเทศไทยมีความ
อุดมสมบูรณ์	 แต่ประเทศไทยมีการบริหาร
การจัดการประเทศท่ีไม่ดี	 จึงท�าให้ความ
อุดมสมบูรณ์	 ถูกใช้ประโยชน์เพื่อคนกลุ่ม
เดียว	และยังรวมไปถึงกลุ่มเดียวที่อยู่ต่าง
ประเทศ	จ�าพวกบริษัทข้ามชาติ	ยกตัวอย่าง
เช่น	ประเทศไทยถอืเป็นประเทศแหล่งก�าเนดิ
พลงังานและส่งออกน�า้มนัเป็นอนัดบั	33	ของ
โลก	แต่การบริหารของเรากลับได้ประโยชน์
จากพลังงานน้อยมาก	ส่วนประการที่	2	ช่อง
ว่างทางสงัคมระหว่างคนรวยและคนจนมสีงู
มาก	คนรวยกว่า	20	%	มีที่ดินล้นเหลือ	ใน
ขณะที่คนจนไม่มีทรัพย์สินมากมาย	ในส่วน
นี้แสดงให้เห็นว่า	การจัดการงานสังคมของ
รัฐบาลถือว่าล้มเหลว
		 เพราะฉะนัน้การทีจ่ะมากูเ้งนิอกี	เหมอืน
เป็นการน�าเงินมาหมุนเวียนภายในประเทศ		
แต่มันก็ไม่ได้มีหลักประกันใดๆ	ว่าจะท�าให้
ประเทศดขีึน้	ทีบ่อกว่าจะมพีฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ	น่าจะเน้นแก้ปัญหา
โครงสร้างพืน้ฐานทีช่่วยลดช่องว่างทางสงัคม
มากกว่า

ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ 
รองประธานสภาพัฒนาการเมือง
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ปัญญาชนยุคใหม่ไร้จุดยืน

 เมื่อยุคสมัยเปล่ียนแปลงไป	สิ่งต่างๆ
ที่ท�าให้บ้านเมืองเราพัฒนาไปในทางที่อาจ
เรียกได้ว่า	 ‘ความเจริญ’	 มีมากขึ้น	 แต่สิ่ง
ใหม่ๆ	 ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงนั้น	 อาจ
ไม่ได้ส่งผลดีเสมอไป	 บางครั้งอาจสร้าง 
ความเสียหายกับบางสิ่งได้อย่างลึกซึ้ง
 เกิดเป็นความน่าเสียดาย จนอยาก
จะสามารถย้อนเวลาและไปคัดลอกสิ่ง
ที่เลือนหายเหล่านั้นกลับคืนมา
	 หากกล่าวถึงบทบาทปัญญาชนของ								
บ้านเมืองเราในสมัยก่อน	สามารถกล่าวได้
ว่า	‘มีมาก’	มีมากอย่างไรกส็ามารถอธบิายต่อ
ไปได้อกีว่า	‘มมีาก’	จนสามารถเปลีย่นแปลง					
ชะตากรรมของบ้านเมืองได้	 สังเกตจาก
เหตุการณ์ในอดีตเมื่อวันที่	14	ตุลาคม	พ.ศ.
2516	ที่ส่งผลต่อการเมืองไทย	จนกลายเป็น
ประวัติศาสตร์	 ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ควรตั้ง
ค�าถาม	และไม่หลงลมืว่าเรือ่งราว	ความเป็น
มา	รวมถงึบทสรปุจากเหตกุารณ์ดงักล่าว	ส่ง
ผลต่อชาตบ้ิานเมอืงอย่างไร	อกีทัง้สามารถชี้
ให้เห็นถึงความส�าคัญต่อตนเองอย่างไร	ใน
ฐานะท่ีเราเรียกตนเองว่า นักศึกษาคือ 
‘ปัญญาชน’
	 	 ท้ังนี้มีนักวิชาการที่ออกมาแสดง							
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมากมาย	
โดย								ดร.ชาญชัย	จิตรเหล่าอาพร	อาจารย์
ภาควิชารัฐศาสตร์	วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
มหาวทิยาลยัรงัสติ	แสดงความคิดเหน็ไว้ว่า	ใน
อดตีตัง้แต่ปี	พ.ศ.2500	-	พ.ศ.2517	นกัศกึษา
เข้ามามบีทบาทต่อกจิกรรมทางการเมอืงอย่าง
มาก	โดยเฉพาะตั้งแต่เหตุการณ์	14	ตุลาคม	
พ.ศ.2516	และ	6	ตลุาคม	พ.ศ.2519	อาจเป็น 
เพราะช่วงนัน้	กระแสโลกมแีนวคดิแบบสงัคม- 
นยิมหรอืคอมมวินสิต์	นกัศกึษาช่วงนัน้กไ็ด้รบัรู ้
เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้า
มามาก	จนกลายเป็นกระแสของนักศึกษาที่
มีความคิดแบบสมัยใหม่	
	 “จะเห็นว่าตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2500	 ถึงปี													
พ.ศ.2517	 ในช่วงหลังจากนั้นเป็นต้นมา		
กจิกรรมทางการเมอืงส่วนใหญ่ถกูขบัเคลือ่น
ผ่านกลุ่มนักศึกษามากขึ้น	ถ้าในช่วงตั้งแตป่ี	
พ.ศ.2517	ช่วงนีน้กัศกึษาส่วนหนึง่เข้าป่าไป

จ�านวนมาก	 โดยเฉพาะพวกแกนน�าที่เคย
เคลือ่นไหวล้มรฐับาลจอมพลถนอม		มหีลาย
เหตกุารณ์	ตัง้แต่	14	ตลุาคม	พ.ศ.2516	และ	
6	ตลุาคม	พ.ศ.2519	สองเหตกุารณ์น้ี	บทบาท
นักศึกษามีค่อนข้างมาก	 เพราะว่าช่วงนั้น
กระแสโลกคือ	แนวคิดแบบสังคมนิยมหรือ
คอมมิวนิสต์	อีกทั้งนักศึกษาในช่วงนั้นได้รับ
รู้เรื่องราว								การเปลี่ยนแปลงการปกครอง	
นสิติ	นกัศกึษาในช่วงยคุ	พ.ศ.2516-2519	จงึ
มกีารขบัเคลือ่นจรงิจงัมาก”	อาจารย์ชาญชยั
กล่าว	
	 เม่ือมองถึงบทบาทนักศึกษาไทยใน
ปัจจุบัน	 อาจารย์ชาญชัยได้กล่าวต่อว่า 
ข้อน่าสังเกตคือ	 หลังจากปี	 พ.ศ.	 2535								
เป็นต้นมา	นกัศกึษาเริม่ทีจ่ะเฉือ่ยชาทางการ
เมืองมากขึ้น	 ยิ่งปัจจุบันนักศึกษาไม่ค่อย 
ตืน่ตวั		ตวัชีว้ดัทีส่�าคญัคอื	เหตกุารณ์รฐัประหาร
ปี	พ.ศ.2549	นกัศกึษารุน่ใหม่ไม่ค่อยให้ความ
ส�าคัญ	นี่คือภาพสะท้อนว่า	 บทบาทของ
นักศกึษาในยคุนีไ้ม่ค่อยเกีย่วข้องทางการเมอืง
	 “พลังนักศึกษาในปัจจุบันอ่อนแอมาก	
กิจกรรมสมัยรุ่นผม	ย้อนตั้งแต่ปีพ.ศ.2535	
ขึ้นไป	 ในแต่ละวันมีแต่การจัดสัมมนา	
แต่เมื่อย้อนไปตั้งแต่ปีที่ขับเคลื่อนเรื่อง																									
ทกัษณิ	ชนิวตัร	ไม่จรงิจงัมากนกัเท่าสมยัก่อน	
เพราะสมยัก่อนรนุแรงมาก	แต่สิง่ท่ีเกดิขึน้ใน
ปัจจบุนัปัญญาชน	ท�าอะไรกัน	แปลกไปจาก
ก่อนมาก”	อาจารย์ชาญชัยกล่าวเสริม
			 นายเบญจพล	อดุมสวุรรณ	ผูอ้�านวยการ
ส�านกัรณรงค์และเผยแพร่ด้านกิจการและมี
ส่วนร่วม	ส�านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง	
ยังชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่ท�าให้นักศึกษาหรือ
ปัญญาชนลดบทบาทตวัเองลงว่า	จดุยนืของ
ประเทศไทย	หลงัจากได้ประชาธปิไตยมา	ทาง
ฝ่ายการเมอืงกร็กัษาความเป็นประชาธปิไตย
ไว้	 การเรียกร้องเผด็จการจึงหายไป	ท�าให้
นักศึกษาได้แค่สังเกตการณ์	อีกเหตุผลหนึ่ง
คอื	นกัการเมอืงเข้ามามบีทบาทมากขึน้	ท�าให้
ไปลบบทบาทของกลุ่มต่างๆ	 เพราะบนเวที
ของการเมอืง	นกัการเมอืงกจ็ะเข้าครอบครอง
พ้ืนทีเ่กอืบทัง้หมด	ท�าให้บทบาทของนกัศกึษา 
ลดลงมาก	

	 “นักการเมืองเข้ามามีบทบาทเพิ่มมาก
ขึน้	ท�าให้ไปลบบทบาทของกลุม่ต่างๆ	เพราะ
บนเวทีของการเมืองนักการเมืองก็จะเข้ามา 
ครอบครองพืน้ทีห่มดเลย	กท็�าให้ลดบทบาท
ของนักศึกษาลงไปมาก	 และสถาบันการ
ศึกษา	พยายามจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง	ดู
เหมอืนว่าถ้าไปยุ่งเก่ียวแล้ว	จะกลายเป็นข้อ
ครหา	จึงให้การศึกษาอย่างเต็มที	 	โดยที่ไม่
เข้าไปยุง่ทางการเมอืงเลย	ซึง่ตรงนีก้จ็ะท�าให้
นกัศกึษาไม่มโีอกาสแสดงบทบาททางสงัคม	
นีก่เ็ป็นอกีเรือ่งทีท่�าให้นกัศกึษามีบทบาทน้อย
ลงไป”	นายเบญจพลกล่าว
	 นายเบญจพล	ยังเอ่ยถึงบทบาทของ
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ว่า	สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย	 
(สนนท.)	 มีบทบาทน้อยลง	 เหมือนมีการ
ระมัดระวังกันมากขึ้น	ต้องท�าความเข้าใจ
ว่า	ในปัจจุบนัเป็นการต่อสูข้องประชาธปิไตย
ทั้งสองฝ่าย	แต่คนละแนวคิด	ต่างฝ่ายต่าง
อ้างประชาธิปไตย	หากไปสนับสนุนอีกฝ่าย	
ก็จะต่อว่าอีกฝ่ายว่า	 ไม่เป็นประชาธิปไตย	
ท�าให้	 สนนท.หาจุดยืนล�าบาก	 เพราะต้อง
ระมัดระวังมากขึ้น	
	 “ในปัจจุบันเป็นการต่อสูข้องประชาธปิไตย
ทั้งคู่	 แต่คนละแนวคิด	ต่างฝ่ายต่างก็อ้าง
ประชาธิปไตย	พอไปสนับสนุนอีกฝ่าย													
ก็หาว่าฝ่ายนั้นไม่เป็นประชาธิปไตย	ท�าให	้															
สนนท.หาจุดยืนล�าบาก	และถ้าหาก	สนนท.	
ออกมาเคลือ่นไหว	จะมผีลอะไรกบันกัศึกษา
หรอืไม่	อนันีก้ข็ึน้อยูท่ีต่วั	สนนท.	เองว่า	เข้มแข็ง
พอหรือไม่	จะคอยเฝ้าระวังว่าประชาธิปไตย
ไปในทิศทางที่ควรจะเป็นหรือไม่	 สิทธิของ
นักศึกษาถูกอ�านาจรัฐครอบง�าหรือเปล่า”	
นายเบญจพลกล่าวทิ้งท้าย
 หากบทบาทของนักศึกษาคือ พลัง
ของปัญญาชน สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ 
บทบาทของกลุ่มแกนน�านิสิตนักศึกษา
แต่หากแกนน�านกัศกึษายงัเลอืกฝ่ัง ความ
เป็นกลางจะเกิดขึ้นได้อย่างไร!!! 
	 ทั้งนี้ยังมีความคิดเห็นจาก	ดร.เฉลิม
ชัย	ยอดมาลัย	บรรณาธิการรายงานพิเศษ
หนังสือพิมพ์แนวหน้า	ได้ย�้าว่าในฐานะที่เรา

เป็นปัญญาชน		อนาคตของบ้านเมอืง		ถอืว่า
อยู	่ในมอืเรา	จะอ้างว่าไม่รูเ้รือ่งการเมอืงหรอื
สงัคมเลยไม่ได้	เพราะการเมอืงส่งผลกบัสงัคม
ในหลายๆ	ด้าน	ถ้านกัศกึษาไม่สนใจ	อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองได้	
		 “ในฐานะท่ีคุณเป็นปัญญาชน	 ถือเป็น
อนาคตของบ้านเมือง	คุณไม่รู้เรื่องการเมือง	
ไม่รูเ้รือ่งสงัคมเลย	กแ็ย่	ผมไม่ได้หมายความว่า	
ให้เดก็มาหมกมุน่เรือ่งการเมอืง	แต่การเมอืง
มีผลกบัชวีติ	การที่เราจะมีงานหรือไม	่ขึน้อยู่
ทีร่ะบบการเมอืง	เพราะคนทีเ่ป็นนกัการเมอืง
จะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายคือ	 ถ้านักศึกษา
ไม่สนใจผมว่าแย่แน่นอน	หมายถึง	 ต้องรู้	 
ต้องสนใจ	ต้องสืบค้น”ดร.เฉลิมชัยกล่าว
			 เม่ือเอ่ยถึงเร่ืองพลังของนักศึกษา																						
ดร.เฉลิมชัยได้ชี้ให้เห็นว่า	 พลังนักศึกษา	
เป็นพลังบริสุทธิ์	เพราะเป็นปัญญาชน	เวลา 
ปัญญาชนมองจะเห็นสิ่งท่ีเป็นปัญญาคือ	
มองในสิ่งที่ถูกต้องหรือผิดถูก	 ถือว่าเป็น
พลังของการกระตุ้นสังคมคือ	สังคมจะเอียง
อย่างไรกข็ึน้อยูก่บัพลงัของนกัศกึษาด้วย	แต่
ในปัจจบุนัน่าเสียดายทีพ่ลังปัญญาชนเหล่า
นี้กลับหายไปมาก
	 “เพราะเป็นปัญญาชน	 เวลาปัญญาชน
มองจะเห็นสิ่งที่เป็นปัญญาคือ	มองในสิ่งที่
ถูกต้องหรือผิดถูก	แต่พูดง่ายๆว่าเป็นพลัง
ของการกระตุ้นสังคม	คือสังคมจะเอียงมา
ข้างขวา	นักศึกษาก็ดึงมาข้างซ้ายได้	 สมัย
ก่อนเด็กปีหนึ่ง	 ไปนั่งเถียงกับรัฐบาลใน
สภา	 เถียงกันในเชิงความคิดสมัยนี้เด็กปี	 2	 
หุงข ้าวเป ็นหรือยัง	 มันต ่างกันมาก”	 
ดร.เฉลิมชัยกล่าวทิ้งท้าย
 
 หากค�าว่า ‘ปัญญาชน’ มาจากการที่
บคุคลนัน้ เป็นผูม้คีวามรู ้มคีวามสามารถ 
มสีตปัิญญา ในการมองเหน็สิง่ทีค่นทัว่ไป
มองไม่เห็น ค�านี้ย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์ 
เกนิกว่าจะละเลยหรอืเพกิเฉย….แล้วเรา
ในฐานะนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่า 
‘เป็นพลังแห่งปัญญาชน’ จะเพิกเฉยต่อ 
หน้าที่อันแท้จริงของเราฤา

บทบาทนักศึกษารุ่นเก่าที่ขับขานหายไป เพราะปัญญาชนยุคใหม่ขาดศรัทธาต่อการเมือง
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มกีารเตรยีมการป้องกนัเป็นพเิศษ	ซ่ึงจงัหวดั
ปทุมธานีจะสามารถปลูกพืชหรือท�านาใน
ช่วงฤดูฝนหรือฤดูฝนทิ้งช่วงได้โดยไม่ต้อง
กังวลว่าจะเกดิน�า้ท่วมใหญ่เช่นปีทีแ่ล้วอย่าง
แน่นอน	แต่ทัง้นีก้ต้็องขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ
ว่าจะมีมรสุมพาดผ่านประเทศไทยจนท�าให้
ฝนตกหนักอีกหรือไม่	 ในช่วงก่อนสิ้นฤดูฝน
ปีนี้	 ส่วนพื้นท่ีรังสิตหรือเมืองเอกรวมไปถึง
มหาวิทยาลัยรังสิตก็คงจะไม่ต้องเป็นกังวล
ว่าจะเกิดน�้าท่วมซ�้าเหมือนกับปีที่ผ่านมา
	 นายบญุสนอง	กล่าวทิง้ท้ายว่า	ในปี	พ.ศ.	
2555	ทางกรมชลประทานมีการปรับปรุง
พื้นที่ทั้งต้นน�้า	 กลางน�้าและท้ายน�้า	มีการ
ขุดลอกท่อระบายน�้า	 รวมท้ังการซ่อมแซม
ประตูระบายน�้า	 และปรับปรุงยกคันกั้นน�้า
ตามแนวทางพระราชด�าร	ิเพราะฉะนัน้ถอืว่า
เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดี
	 ด้านดร.มงคลกร	ศรีวิชัย	นักวิจัยศูนย์
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัต	ิ
มหาวทิยาลยัรงัสติกล่าวว่า	สถานการณ์น�า้ใน
ปี	พ.ศ.	2555	นั้นปริมาณน�้าในเขื่อนต่างๆ	มี
ระดบัน้อยกว่าในช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา	
จึงคาดการณ์ได้ว่า	 โอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติ
น�้าท่วมใหญ่เหมือนปีที่ผ่านมามีโอกาสน้อย	
เพราะปรมิาณน�า้ฝนสะสมไม่มาก	ซึง่ปีทีผ่่าน
มามีปริมาณน�้าฝนสะสมในเขื่อนมากกว่า 
ค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ	30		
	 นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลก	เป็นอทิธพิลของ
ปรากฏการณ์ลานิญ่า	ท�าให้เกิดฝนตกหนัก	
แต่ปีนี้เป็นช่วงการเปล่ียนแปลงระหว่าง
ปรากฏการณ์ลานิญ่ากลับเข้าสู่ภาวะปกต	ิ
จึงท�าให้ปริมาณน�้าฝนค่อนข้างน้อย	หากดู
จากปรมิาณน�้าในเขือ่น	เช่น	เขือ่นภมูพิลหรอื
เขื่อนสิริกิต์	ที่ปัจจุบันมีปริมาณน�้าประมาณ
ร้อยละ	50	เมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	2554	ที่น�้า

ในเขื่อนมีปริมาณร้อยละ	70-80			
	 ดร.มงคลกร	กล่าวต่อว่า	 แผนป้องกัน
น�้าท่วมพบว่า	 หลายจังหวัดมีการเสริม 
คันดินริมตลิ่งแม่น�้าเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ 
น�้าล้นตลิ่ง	แม้กระทั่งการเสริมถนนเพื่อเป็น
คันกั้นน�้าอีกระดับหนึ่ง	 เพราะต้องการให้
ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้หากเกดิภยัพบัิติ 
น�้าท่วม	 เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่สามารถ
ควบคุมการบริหารจัดการปริมาณน�้าได้	 
จึงท�าให้เส้นทางการจราจรถูกตัดขาด		
	 ทั้งนี้แผนบริหารจัดการน�้าในส่วนของ
จังหวัดปทุมธานี	 มีการเตรียมความพร้อม	
คือการเฝ้าดูปริมาณน�้าที่ไหลจากเขื่อนป่า
สักชลสิทธิ์	 เพื่อพยายามผันน�้าให้ไหลลงสู่
แม่น�้าบางปะกงให้มากที่สุด	 โดยเริ่มจาก
คลองระพีพัฒน์	 แบ่งเป็น	 2	แยก	 คือแยก

ตกและแยกใต้	โดยแยกตกเป็นเส้นทางทีม่า
จากนิคมอุตสาหกรรมนวนคร	ส่วนแยกใต้
เป็นเส้นทางที่มาจากลาดกระบัง	 ส่วนฝั่ง 
ตะวันตกของจังหวัดปทุมธานี	ได้มีการเสริม
คันกั้นน�้าฝั่งใต้ของคลองพระยาบรรลือ	เพื่อ
ไม่ให้น�้าไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้
	 “แน่นอนว่าปี	พ.ศ.	2555	น�า้จะมปีรมิาณ
ไม่มากเท่ากบัปี	พ.ศ.	2554	เพราะปรมิาณน�า้
ที่มีในเขื่อนตอนนี้เทียบเท่ากับ	10	%	เท่านั้น	
จากปีที่แล้ว	นอกจากนี้ปริมาณน�้าฝนในปีนี้
ก็มีปริมาณน้อย	แม้กระทั่งภาคอีสานพื้นที่
ลุ่มแม่น�้าโขงก็มีปริมาณน�้าน้อยเช่นกัน	ซึ่ง
โอกาสที่น�้าจะท่วมนั้นจึงมีน้อยตามไปด้วย”	
ดร.มงคลกร	กล่าว
	 ดร.มงคลกร	กล่าวทิ้งท้ายว่า	ส่วนของ
มหาวทิยาลยัรงัสติเตรยีมแผนรบัมอืปอ้งกนั
น�้าท่วมปี	พ.ศ.	2555	โดยแผนรับมือป้องกัน
น�า้ท่วมคอื	การปรบัตวัโดยก�าหนดรปูแบบของ
การใช้อาคารให้สามารถรองรับสถานการณ์
น�้าท่วมได้	 โดยจัดสรรส่วนส�านักงาน	ให้อยู่
ในชั้น	2	ขึ้นไป	และชั้น	1	จะถูกปรับเปลี่ยน
เป็นห้องเรียน	ซึ่งหากเกิดน�้าท่วมจะสะดวก
ต่อการขนย้ายหรือการท�าความสะอาดได้
ง่ายขึ้น	 เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ท�าให้ต้องมกีารปรบัเปลีย่นวถิชีวีติ	เพือ่ให้คน
สามารถอยู่กับน�้าได้	ส่วนแผนรับมือป้องกัน
น�้าท่วมของหมู่บ้านเมืองเอกจะมีการเสริม
คันดินรอบหมู่บ้านเมืองเอก	นอกจากนี้ส่วน
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการเตรียม
ความพร้อมวางแผนสร้างคนัดนิเสรมิรมิตลิง่
ของคลองรงัสติด้านหมูบ้่านเมอืงเอกเพิม่อกี
ด้วย
	 นายธีรวุฒิ	 กลิ่นสุกุม	นายกเทศมนตรี
นครรังสิต	กล่าวว่า	ส่วนของเทศบาลมีหน้า
ที่จัดการเฉพาะพื้นที่สาธารณะ	ในส่วนของ
พืน้ทีน่ติบิคุคลอย่างหมูบ้่านจดัสรร	รวมไปถงึ
หมูบ้่านเมอืงเอกและมหาวทิยาลยั-รงัสติด้วย	
ทางเทศบาลไม่สามารถเข้าไปจัดการได้	 ซึ่ง

บรเิวณรงัสติ	–	ปทมุธาน	ีมกีารป้องกนัปัญหา
น�้าท่วม	 โดยมีการมีการท�าคันดินชั่วคราว	
นอกจากนี้มีการสร้างแนวก�าแพงคอนกรีต
ป้องกนัน�า้ท่วมโดยใช้แผ่นแบรเิออร์	และมกีาร
ลอกท่อระบายน�า้	ทัง้หน่วยงานของเทศบาล	
บริษัทเอกชน	และประชาชนในพื้นที่
	 	นายธรีวฒุ	ิกล่าวต่อว่า	ส�าหรบัการป้องกนั
น�า้ท่วมนัน้	ทางเทศบาลไม่ได้มหีน้าทีใ่นการ
เข้าไปดูแลโดยตรง	 เนื่องจากอ�านาจในการ
ด�าเนินงานต่างๆ	ยังเป็นของส่วนภูมิภาคอยู่	
แต่ในการเตรียมรับมือในเขตของปทุมธานี-
รงัสตินัน้	มกีารสร้างคนัป้องกนัน�า้บรเิวณด้าน
เหนือคลองระพีพัฒน์	มีการท�าประตูระบาย
น�า้ใหม่ทีป่ากคลองรงัสิต	แต่จากการประเมิน
สถานการณ์คิดว่าปีนี้น�้าคงจะไม่ท่วมหนัก
เหมือนกับปีที่แล้ว

	 รศ.ดร.ธรรมศักดิ์	 รุจิระยรรยง	ผู้อ�านวย
การส�านักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม	
มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวว่า	 การป้องกัน 
น�้าท่วมของมหาวิทยาลัยรังสิต	 เตรียมแผน
รับมือ	3	ส่วนคือ	ส่วนที่	1	การบริหารจัดการ
ระบบการใช้งานอาคาร	โดยชั้น	1	ของแต่ละ
อาคารจะย้ายส่วนของส�านกังานขึน้ไปอยูช่ัน้
ที่	2	ขึน้ไป	และย้ายห้องเรยีนลงมาอยูท่ีช่ั้น	1	
แทน	เพราะเมือ่เกดิน�า้ท่วมจะสามารถจัดการ
ได้สะดวกขึ้น	
	 ส่วนที่	2	อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่
ก�าลงัก่อสร้างขึน้ใหม่	มกีารออกแบบให้ส่วน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับส�านักงานขึ้นไปอยู่
ชั้นที่มีความสูงมากกว่าปริมาณน�้าท่วมใน
ปี	2554	คือ	มีความสูงตั้งแต่	3	เมตรขึ้นไป	
นอกจากนีจ้ดัการระบบไฟฟ้าและส�านกังาน
ของอาคาร	15	ไปรวบรวมไว้ทีอ่าคารใหม่หลัง
นี้เช่นกัน	ส่วนที่	 3	 การดูแลอาคารภายใน
มหาวิทยาลัย	 ถ้าก�าลังจะเกิดภาวะน�้าท่วม
บริเวณมหาวิทยาลัย	 จะจัดเตรียมคนเฝ้า
ระวังอาคารตลอด	24	ชั่วโมง	เพื่อป้องกันน�้า
ท่วม	 โดยเลือกอาคารที่มีความส�าคัญ	 เช่น	
อาคาร	1	 (อาคารอาทิตย	 ์อุไรรัตน์)	 อาคาร	
11	(อาคารเฉลิมพระเกียรติ)	และอาคาร	15	
(Digital	Multimedia	Complex)	
	 รศ.ดร.ธรรมศักด์ิ	กล่าวต่อว่า	หลังน�า้ท่วม
เมื่อปี	พ.ศ.	2554	ทางมหาวิทยาลัยได้ปรับ
เปลีย่นลกัษณะของอาคาร	โดยมกีารใช้วสัดทุี่
ทนน�า้ได้	เพือ่ลดความเสียหายหากเกดิน�า้ท่วม
อีก	แต่บางอาคารก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้	เนือ่งจากต้องค�านงึถึงทศันยีภาพของแต่ละ
อาคารด้วย	เช่น	ถ้ามีแนวกั้นน�้าหน้าอาคาร	
15	ซึ่งมีความสูง		3	เมตร	เทียบเท่ากับความ
สูงชั้น	2	จึงต้องใช้วิธีจัดการอื่น
	 รศ.ดร.ธรรมศกัดิ	์กล่าวต่อว่า	การป้องกนั
น�้าของหมู่บ้านเมืองเอก	มีการสร้างก�าแพง
คอนกรตีบรเิวณรมิคลองประปาถงึถนนเลียบ
ทางรถไฟ	แต่การสร้างไม่สามารถสร้างเป็น
ก�าแพงคอนกรตีได้ทัง้หมด	เนือ่งจากบางส่วน
เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชน	ฉะนั้นหากน�้ามา
ทางเทศบาลต�าบลหลักหกและมหาวทิยาลยั
รังสิตจะต้องมีการเข้าไปบริหารจัดการ	ซึ่ง
การสร้างก�าแพงคอนกรีตน้ีจะสามารถช่วย

ในการป้องกันน�้าได้มากขึ้น	 เพราะก�าแพง
คอนกรตีมีความแขง็แรงมากกว่าแนวกัน้น�า้ท่ี
ท�าจากกระสอบทราย	นอกจากนีก้ารป้องกนั
น�า้ภายนอกหมูบ้่านเมอืงเอก	ปัจจบัุนมหีน่วย
งานรัฐบาล	 เข้ามาจัดการบริเวณริมคลอง
รังสิตฝั่งใต้	 โดยการสร้างก�าแพงคอนกรีตมี
ความสูง	 4	 เมตร	 เริ่มตั้งแต่ปากคลองรังสิต
ถึงบริเวณคลอง	7	
	 “หากมีก�าแพงกั้นน�า้	ความเสี่ยงที่น�า้จะ
ท่วมบรเิวณหมูบ้่านเมอืงเอกกจ็ะลดลง	อย่าง
น้อยถ้าหากน�้ามีปริมาณเท่ากับเมื่อปีที่แล้ว	
น�า้ก็จะไม่เข้าเมืองเอกแน่นอน	แต่ท้ังน้ีต้อง
ยอมรับว่าการที่น�า้ท่วมเข้าหมู่บ้านเมืองเอก
ได้น้ัน	 เป็นเพราะทิศทางของน�า้ไหลมาจาก
ทางวัดรังสิต	แล้วอ้อมเข้าทางด้านหลังเมือง
เอกโครงการ	6”		ผอ.ส�านกังานอาคารและสิง่
แวดล้อม	กล่าว
	 ในส่วนโครงการสร้างแนวก�าแพงคอนกรตี
นั้น	รศ.ดร.ธรรมศักดิ์	กล่าวว่า	การสร้างแนว
ก�าแพงคอนกรตียาวจนถงึถนนวภาวด-ีรงัสติ	
และบริเวณส่วนใต้สะพานกลับรถบริเวณ 
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	 ได้ท�าการก่อสร้างแนว
ก�าแพงคอนกรตีไปแล้วบ้าง	โดยการออกแบบ
การสร้างก�าแพงคอนกรีตในคร้ังนี้	 แบ่งการ
ออกแบบเป็น	2	ลักษณะ	คือบริเวณที่มีบ้าน
คนจะใช้เข็มปักเป็นแนว	แล้วจึงเทคอนกรีต
ทบัด้านบน	ส่วนในลกัษณะทีส่อง	เป็นการใช่
แผ่นโรลกรตี	ซึง่เป็นคอนกรตีแผ่นใหญ่ความ
ยาวประมาณ	10	เมตร	กดลงไปใต้ดนิให้เหลอื
ขนาดเท่ากบัแนวทีป้่องกนัน�า้	แต่ในส่วนเมอืง
เอกมกีารกดแผ่นคอนกรตีลกึลงไปประมาณ	
4	 เมตร	และเทคอนกรีตขึ้นมาเป็นก�าแพง 
ตนีเป็ด	คอืมฐีานด้านล่าง	เพราะหากน�า้ท่วม
ขังนานๆ	จะเกิดการกัดเซาะได้
	 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานอาคารและสิ่ง
แวดล้อม	กล่าวทิง้ท้ายว่า	ส่วนแนวกัน้น�า้ของ
เมอืงเอกจะมคีวามสงู	1.5	เมตร	ซึง่มรีะยะทาง
ยาว	4-5	กิโลเมตร	ซึ่งการสร้างก�าแพงกั้นน�้า
ตรงนี	้เพือ่ป้องกนัไม่ให้น�า้เข้ากรงุเทพมหานคร	
ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการทั้งหมด	
โดยเริ่มสร้างตั้งเดือนมิถุนายนและจะเสร็จ
สิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

เหตุการณ์น�้าท่วมมหาวิทยาลัยรังสิตปี พ.ศ.  2554

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์
 โฆษกกรมชลประทาน

ดร.มงคลกร ศรวีชิยั
นักวจัิยศนูย์การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ

และภยัพบิตั ิมหาวทิยาลยัรงัสติ 

รศ.ดร. ธรรมศกัดิ ์รจุริะยรรยง
 ผูอ้�านวยการส�านกังานอาคารและ 

สิง่แวดล้อม มหาวิทยาลยัรงัสติ

การก่อสร้างแนวก�าแพงคอนกรตีกัน้น�า้ บรเิวณรอบคลองรงัสติประยรูศกัดิ์



    หนังสือพิมพ์รังสิต   หน้าปีที่ 19 ฉบับที่ 66  ประจ�าวันที่   13 - 19 กันยายน 2555 7 [ สังคม ]

พ้นดเีดย์ 1 ก.ย. แทก็ซีย่่านเมอืงเอกยงัปฏเิสธผูโ้ดยสาร

ตร.ชี้โจ๋ไทยพกปืนเถื่อนก่อเหตุวิวาท
สัง่ตรวจเข้มอาวธุปืน ป้องกนัความรนุแรง
 พ.ต.ท.สืบตระกูล  เทพปิยะวงศ์ สังกัดพนักงานสอบสวน(สบ.3)  
เผยเยาวชนไทยพกพาอาวธุปืนก่อนวยัอนัควร หวัน่สร้างความวุน่วายให้
สังคม เตรียมพร้อมมาตรการตรวจเข้ม ป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง

	 สืบเนื่องจากข่าวเด็กอาชีวะไล่ยิงคู่อริ
ตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน	ด้วยเหตุนี ้
จึงเกิดเสียงเรียกร้องจากประชาชนให	้ 
มีการตรวจเข้มต่อสถานการณ์ดังกล่าว
	 พ.ต.ท.สืบตระกูล		เทพปิยะวงศ์	สังกัด
พนักงานสอบสวน(สบ.3)	เปิดเผยว่า	เยาวชน
ไทยในปัจจุบันพกพาอาวุธปืนโดยไม่ม ี
ใบขออนญุาต	สร้างความอนัตรายต่อสังคม
และมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี	 จึงท�าให้ 
หน่วยงานเจ้าหน้าที่ต�ารวจมีมาตรการ 
ตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับใบ 
ขออนุญาตครอบครองอาวุธปืน
		 พ.ต.ท.สืบตระกูล	 	 กล่าวต่อว่า	 
เยาวชนไทยส่วนมากจะไม่ได้รบัใบอนญุาต 
พกพาอาวธุปืน	แต่ท่ีมีไว้ในครอบครองส่วน
ใหญ่จะพบว่าเป็นปืนไม่มทีะเบยีนหรอืปืนเถ่ือน	 
อีกประการหนึ่งคือ	 เยาวชนไทยลักลอบ
พกพาอาวุธที่มีทะเบียนมาใช้โดยมิได้
ขออนุญาตจากเจ้าของปืน	ซึ่งบทลงโทษ
การพกพาอาวุธปืนก่อนวัยอันควรต้อง 
ตรวจสอบตามรปูคด	ีโดยเบือ้งต้นหากพสูิจน์
ได้ว่ากระท�าความผดิจะถกูส่งตวัไปยงัสถาน
ดูแลเด็กและเยาวชน	เพื่อด�าเนินคดีต่อไป	
แต่หากพบว่าพกพาอาวุธปืนโดยมิได้รับ 
อนุญาตแต่ยังไม่ได้ท�าการก่อเหตุจะถูก 
จ�าคุกเป็นเวลา	3	เดือน
	 “ปัญหาสงัคมในปัจจบุนัเกดิจากสาเหตุ
ของวยัรุน่ท่ีมอีารมณ์คึกคะนอง	สร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน	จากเหตุการณ์
ตามหน้าหนังสอืพมิพ์รายวนัทางหน่วยงาน
ต�ารวจก็ไม่น่ิงเฉย	 จัดต�ารวจอาสาออกให้
ความรูเ้ก่ียวกับเรือ่งอาวธุปืนกับผูป้กครอง
ตามชุมชน	ปลูกจิตส�านึกเยาวชนตาม 
สถานศึ กษา 	 เพื่ อ ลดพฤติ ก ร รม 
ความรนุแรงและมเีจ้าหน้าทีต่�ารวจชมุชนเพือ่ 

สอดส่องความปลอดภัยให้กับประชาชน” 
พ.ต.ท.สืบตระกูล	กล่าว
	 เจ้าพนักงานปกครองส่วนรักษา 
ความปลอดภัย	 1	 ส�านักการสอบสวน
และนิติการ	กล่าวว่า	ปัญหาเยาวชนไทย 
ครอบครองอาวุธปืนก่อนวัยอันควรมีเพ่ิม
มากขึ้นทุกปี	 ซึ่งตามกฎหมายได้ระบุไว้
อย่างชัดเจนตามมาตราดังนี้	 มาตรา	 7	
ห้ามมิให้ผู้ใด	ท�า	ซื้อ	มี	ใช้	สั่ง	หรือน�าเข้า
ซึ่งอาวุธปืนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก 
นายทะเบียนท้องที่	 และมาตรา	13	ห้าม
มิให้ออกใบอนุญาตตามความในวงเล็บ 
ที	่4	คอื	บคุคลซึง่ไม่บรรลนุติภิาวะ	และตาม
ความในวงเล็บที่	7	บุคคลที่ไม่มีอาชีพและ 
รายได้	 ซ่ึงเยาวชนไทยอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะและยังไม่มีอาชีพ	เมื่อมีการ 
ตรวจสอบพบว่าเยาวชนพกพาอาวุธปืน	ก็
ถือว่ากระท�าความผิดต่อกฎหมาย
	 “หากพบว่าเยาวชนไทยพกพาอาวุธปืน
ก่อนวัยอันควร	ซึ่งปืนดังกล่าวเป็นปืนของ
ผู้อื่น	 และก่อเหตุสร้างความเสียหายแก่
สังคม	ถือว่าเป็นการกระท�าผิดต่อกฎหมาย
ตามมาตรา	58	ของพ.ร.บ.ปืน	2490	คือ
ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในพ.ร.บ.นี้
ใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น	
เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นปืนผิดมือ	
ก็จะถูกลงโทษและด�าเนินคดีต่อไป”	 
เจ้าพนักงานปกครองส่วนรักษาความ
ปลอดภัยกล่าว
	 ด้านนางสาวปนัดดา		ธานุรัตน์	นักศกึษา
ชัน้ปีที	่4	คณะอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและ
การบริการ	มหาวิทยาลัยรังสิต	ซึ่งเคยเป็น
หนึ่งในกลุ่มประชาชนที่พบเจอเหตุการณ์
นกัเรยีนไล่ยงิกนัภายในงานจดัแสดงสนิค้า
เปิดเผยว่า	 เมื่อประสบกับสถานการณ์ 
ดงักล่าวตนจะออกจากบรเิวณนัน้ทนัท	ีเพราะ
กลัวพลาดโดนลูกหลง	ซึ่งเหตุการณ์น้ีเกิด
ขึ้นเป็นประจ�า	 อยากให้หน่วยงานต�ารวจ 
เข้มงวดต่อการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
อาวุธปืน	 และควรมีการอบรมตาม 
สถานศึกษาให้กับเยาวชนที่มีพฤติกรรม
ความรุนแรง	 ได้มีส่วนร่วมท�าประโยชน์
ให้แก่สังคมมากกว่าการทะเลาะวิวาทกัน

เยาวชนไทยถูกจับข้อหาพกพาอาวุธปืนเถื่อน

ที่มา : www.blogsport.com
	 จากกรณีที่ ได ้มีการประกาศใช ้ 
พระราชบญัญตัริถยนต์	พ.ศ.2522	มาตรา	57	 
เกี่ยวกับการที่ผู้ขับรถยนต์สาธารณะปฏิเสธ
ไม่รับผู้โดยสาร	ตามมาตรา	 66/2	 ได้ระบุ
โทษไว้ว่า	ปรับไม่ต�่ากว่า	1,000	บาท	แต่ไม่
เกิน	5,000	บาท	 ในวันที่	 1	กันยายน	พ.ศ.
2555	ที่ผ่านมา	ทั้งนี้แม้จะมีการประกาศใช้	
พ.ร.บ.ดงักล่าวแล้วกต็าม	แต่กย็งัพบปัญหา
ผู้ขับรถยนต์สาธารณะปฏิเสธรับผู้โดยสาร
	 ทั้งนี้	 พ.ต.ท.สมบัติ	 เหมันต์	 พนักงาน
สอบสวน	 สบ.2	 สน.ปทุมวัน	 กล่าวถึง
การออกพระราชบัญญัติดังกล่าวว่า	 เป็น 
พระราชบัญญัติเพื่อคุ้มครองผู้โดยสารที่ใช้
บริการรถยนต์สาธารณะ	เนือ่งจากพบปัญหา
ผู้โดยสารถูกผู้ขับรถแท็กซี่สาธารณะปฏิเสธ
อยูบ่่อยครัง้	อย่างไรกต็ามหากผู้ขบัรถแท็กซ่ี
สาธารณะไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย	ย่อม
ต้องมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายจราจร
							พ.ต.ท.	สมบตั	ิเหมนัต์	ได้กล่าวว่า	แม้มกีาร
ออกกฎหมายเก่ียวกับผูข้บัรถยนต์สาธารณะ
ปฏเิสธไม่รับผูโ้ดยสารแล้วกต็าม	แต่กย็งัไม่พบ
ว่ามผีูเ้สยีหายเข้ามาเรยีกร้องหรือแจ้งความเก่ียว
กบักรณดีงักล่าว	อาจเป็นเพราะความยุง่ยากใน 
การด�าเนนิการสอบสวน	ซึง่อาจท�าให้เกดิความ
ล่าช้า	หรอือาจไม่อยากเสยีเวลามายงัโรงพกั																															
								“ตั้งแต่กฎหมายฉบับนี้ออกมา	ผมยัง
ไม่พบผูเ้สยีหายหรอืผูท้ีม่าแจ้งความทีส่ถานี
ต�ารวจ	ผูโ้ดยสารคงปล่อยเลยตามเลย	เนือ่งจาก
ไม่อยากเสยีเวลามาโรงพกั	ทัง้นีห้ากพบว่ามี
ผูเ้ข้ามาแจ้งความ	ทางเจ้าหน้าทีต่�ารวจกต้็อง
ตดิตามคด	ีอาจมคีวามยุง่ยากเลก็น้อย	แต่ถ้า
เป็นกรณท่ีีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจอยูใ่นทีเ่กดิเหต	ุก็
สามารถด�าเนินการจบักมุและเสยีค่าปรบัได้
ทันที”	พ.ต.ท.	สมบัติ	กล่าว
	 เมือ่สอบถาม	นายอรณุ	ลมิป์พรพจน์		ผูข้บั
รถแทก็ซีส่าธารณะ	เก่ียวกับการออกกฎหมาย
ฉบับดังกล่าว	 ได้ให้ความเห็นว่า	การที่ออก

กฎหมายมาเพื่อคุ้มครองผู้โดยสารรถแท็กซี่
สาธารณะ	ต้องพิจารณาด้วยว่า	 สาเหตุท่ี 
ผูข้บัรถแทก็ซีส่าธารณะไม่สามารถรบัผูโ้ดยสาร
ได้คืออะไร	และการแจ้งความนั้นหากไม่มีผู้
ขับรถแท็กซี่คู่กรณีไปยืนยันหรืออ้างเหตุผล
ที่ไม่สามารถรับผู้โดยสารได้	ก็ถือเป็นโมฆะ	
กฎหมายฉบับนี้จึงอาจจะท�าให้เกิดความ 
ยุ่งยากมากกว่า																															
	 “กฎหมายจราจรทีจ่ะปรบัไม่รบัผูโ้ดยสาร
ต้องมเีหตผุล	หากรถแทก็ซีไ่ม่ได้ไปแจ้งเหตผุล
ก็กลายเป็นโมฆะ	แม้ว่าจะมีบางคนไปแจ้ง
ความ	แต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าบางครั้ง 
ผู้โดยสารจะขึ้นมา	6-7	คน	ก็ไม่สามารถรับ
ขึ้นมาได้”	นายอรุณ	กล่าว		
	 นายอรุณยังกล่าวต่อว่า	 มีบางกรณีที่ 
ผู้ขับรถแท็กซี่สาธารณะ	อาจอ้างว่าแก็ส 
หมด	หรอืส่งกะรถไม่ทนั	แต่อย่างไรกต็าม	ต้อง
ปิดไฟ	'ว่าง'	ถ้ายังคงเปิดไฟอยู่ก็ไม่สามารถ
ปฏิเสธผู้โดยสารได้	 การออกกฎหมายฉบับ
นี้อาจท�าให้ได้รับผลกระทบต่อผู้ขับรถยนต์
สาธารณะบ้าง	แต่ในกรณีจ�าเป็นก็ต้องแจ้ง
ให้ผู้โดยสารทราบ
	 อย่างไรกต็าม	ยงัคงมีผู้ประสบปัญหาใน
การเรียกรถแท็กซี่สาธารณะ	อย่างกรณีของ	
นางสาวสรณนา		แซ่หล	ีนกัศกึษามหาวทิยาลยั
รงัสติกล่าวว่า	ตนเคยเรยีกรถแทก็ซีส่าธารณะ	
แล้วถูกปฏิเสธโดยอ้างเหตุผลว่า	จะไปส่งรถ	
หรือแก๊สหมดเป็นประจ�า	ทั้งที่ไม่ได้ปิดไฟ
ว่างแต่อย่างใด	จึงคิดว่าหากกฎหมายฉบับ
นี้	 สามารถแก้ปัญหาได้จริง	 จะส่งผลดีต่อผู้
โดยสารรถแท็กซี่สาธารณะได้อีกมาก	แต่ยัง
ไม่แน่ใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้มากน้อย
เพียงใด	
	 “กฎหมายที่ท�าออกมา	ถือว่าเป็นการ
เอาใจใส่ผู้ท่ีใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะได้
ดีในระดับหน่ึง	แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาได้มากน้อยเพยีงใด	เพราะการ

แจ้งความนั้นมีความยุ่งยาก	อีกทั้งการแจ้ง
จส.100ก็ดูเหมือนว่าจะสะดวกกว่าการขึ้น
โรงพักเอง	เพราะเมื่อโทรไปแจ้งกับจส.	100	
กจ็ะได้การตอบรบัทนัทว่ีาจะติดตามเร่ืองให้”
	 ด้านนางสาวกรรณิการ์	 ทองเกล้ียง	
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตได้กล่าวว่า	ตน
ก็เคยมีประสบการณ์ในการพบรถแท็กซี่

สาธารณะไม่จอดรบัผูโ้ดยสาร	โดยใช้เหตผุล
ที่เดิมๆ		คือ	แก๊สหมดและต้องไปส่งรถ	ครั้ง
หนึง่มเีหตกุารณ์ทีต่นต้องไปท�าธรุะทีเ่ร่งด่วน
มาก	รอเรยีกรถแทก็ซีส่าธารณะอยูห่ลายคัน
กว่าจะได้ขึน้	แต่กไ็ม่ได้คดิว่าร้ายแรงมากจน
ต้องไปแจ้งความ	เพราะยังมีแท็กซี่อีกหลาย
คันวิ่งผ่านอยู่”	นางสาวกรรณิการ์	กล่าว

นศ.ร้องแทก็ซ่ียงัปฏเิสธ ด้านผูใ้ช้บรกิารแทก็ซีห่วงั พ.ร.บ.รถยนต์หากฝ่าฝืน
ทั้งจ�าทั้งปรับ ทางแท็กซี่วอนอย่าเหมารวม
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	 จากกรณทีีห่อพกัภายนอกมหาวิทยาลยั
ทัง้รฐับาลและเอกชนในปัจจบุนัมมีาตรการ
ควบคุมที่ไม่เคร่งครัด	ส่งผลให้นักศึกษา
คู่รักชาย-หญิงนิยมเช่าหอพักอาศัยอยู่ด้วย
กัน	 โดยช่องว่างเหล่าน้ีส่งผลให้เกิดปัญหา
สังคมด้านต่างๆ	ตามมา	 เช่น	การทะเลาะ
วิวาท,	 การท�าร้ายร่างกาย,	ท้องก่อนวัย 
อันควร,	เรียนไม่จบ,	ท�าแท้งเถื่อน		เป็นต้น		
	 ด้านนางสาวทองสุข	พงษ์ค�า	เจ้าหน้าที่
ดูแลหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยเอกชน
ชื่อดังแห่งหนึ่ง	 ได้แสดงความคิดเห็นว่า		
ปัจจุบันตนสังเกตเห็นนักศึกษาชายหญิง
นิยมอยู่หอพักด้วยกันมีปริมาณเพิ่มขึ้น
เรือ่ยๆ	ส่วนใหญ่เมือ่อยูร่่วมกนัจะเกดิปัญหา
การทะเลาะวิวาทจนกระทั่งบานปลายถึง
ใช้ความรุนแรง	 เช่น	 การท�าร้ายร่างกาย	 
การท�าลายข้าวของ	 ซึ่งตนยอมรับว่ามี 
บ่อยครัง้ทีต่นไม่พอใจกบัเร่ืองดงักล่าวแต่ก็
ท�าอะไรไม่ได้มากเท่าที่ควร
	 เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก	 ยังได้กล่าวถึง
มาตรการควบคมุดแูลหอพกัทีต่นท�างานอยู่
ว่า	หอพกัของตนนัน้เป็นหอพกัทีใ่ช้มาตรการ
ควบคุมด้วยวิธีการแยกชั้นว่า	ชั้น	1-7	เป็น

ชั้นหอพักรวมชายหญิง	และชั้น	 8	 จะเป็น
ชั้นผู้หญิงล้วน		ซึ่งหากนักศึกษากระท�าผิด 
ยกตัวอย่าง	กรณีนักศึกษาชายขึ้นไปบนชั้น	
8	 เจ้าหน้าท่ีทางหอพักก็จะโทรศัพท์ขึ้นไป 
ตกัเตอืนแต่จะไม่ถงึขัน้ให้	รปภ.	เข้าไปจัดการ
หรือข่มขู่ท�าร้าย	
	 ด้านนายเอ	 (นามสมมุติ)	 นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง	 
กล่าวว่า	ตนกบัคูร่กัอาศยัอยูด้่วยกนัทีห่อพกั
นอกมหาวิทยาลัยมา	4	เดือนแล้ว	แต่ไม่ได้
บอกให้ทางบ้านทราบ	เพราะตนคดิว่าถ้ารกั
กันจะอยู่ร่วมกนัไม่ใช่เรือ่งเสยีหายซ่ึงสมัยนี้
โอกาสที่จะพบเจอกันและติดต่อกันนั้นเป็น
ไปได้ง่ายขึ้น	 ไม่เหมือนกับสมัยก่อน	ท�าให้
คนที่รักใคร่ชอบพอกันมีโอกาสอยู่ด้วยกัน

ทั้งๆ	ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันมาก
	 อย่างไรก็ตามนายเอ	 (นามสมมุติ)	 
กล่าวต่ออีกว่า	 ตนยอมรับว่ารู้สึกกลัวใน
เรื่องท้องก่อนแต่ง	 ส่วนเรื่องทะเลาะวิวาท
คู่ของตนเคยมีปัญหากระทบกระท่ังบ้าง 
แต่ไม่ถึงกับรุนแรง
	 ส่วนนางศศิการณ์	 แสงทอง	 เจ้าของ
หอพักภายนอกมหาวิทยาลัยรัฐบาล 
ชือ่ดงัแห่งหนึง่	กล่าวว่า	หอพกัตนเป็นหอพัก
ชายล้วน	แต่กย็งัมนีกัศกึษาพาแฟนสาวเข้า
มาพักอาศัย	 	ซึ่งระยะหลังมานี้เพิ่มขึ้นจาก 
แต่ก่อนกว่าร้อยละ	50-70			แต่ตนไม่ได้ว่า
กล่าวอะไร	เพราะทางหอพักไม่ได้มกีฎระเบยีบ
ห้ามอย่างชัดเจน	 เพราะหากมีมาตรการ 
เข้มงวดจนเกนิไป	นกัศกึษากจ็ะไม่เช่าอยูก่นั	

เพราะหอพกัภายนอกมหาวทิยาลัยมจี�านวน
มาก	ซึง่แต่ละหอพกัจะมมีาตรการลดหย่อน
แตกต่างกนัออกไป	จากทีต่นสงัเกตไม่พบว่า
มีหอใดเข้มงวดมากพอ	จึงท�าให้หอพักของ
ตนไม่เข้มงวดด้วยเช่นกนั		แต่หากนกัศกึษา
เต็มใจอยู่ร่วมกันแล้วมีปัญหาความรุนแรง
เช่น	ทะเลาะวิวาท	ท�าร้ายร่างกาย	ท�าลาย
ข้าวของ	หรือแม้กระทั่งเสียงดัง	ทางหอพัก
จะมีมาตรการขั้นต้นคือจะใช้วิธีว่ากล่าว 
ตกัเตอืน	แต่หากรนุแรงถงึขัน้บาดเจบ็สาหสั
ในส่วนนีก้จ็ะแจ้งให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจเข้ามา
จัดการอีกที
	 อย ่างไรก็ตามด ้าน	 ดต.มานิตย ์	 
ค�าภาบุตร	ผบ.หมู่(ป.)	 ต�ารวจภูธรภาค4	
เผยถึงเรื่องการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
คู่รักที่อาศัยตามหอพักว่า	เรื่องการทะเลาะ
วิวาทของนักศึกษาคู ่รักที่อยู ่ด้วยกัน	 
เดือนหนึ่งมีไม่ต�่ากว่า	10	ครั้ง	ส่วนมากไม่
อยากให้เป็นคดีความเพราะต่างฝ่ายต่าง
สมัครใจอยู่ร่วมกัน	ส่วนมากจะทะเลาะกัน
แล้วไกล่เกลี่ยก็จบ	 	แต่หลายครั้งที่รุนแรง
จนถึงขั้นลงไม้ลงมือ	ซึ่งก่อให้เกิดการบาด
เจ็บและเป็นคดีความต่อไป
		 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 ได้กล่าวถึงเรื่อง
กรณกีารท�าร้ายร่างกายว่า	การท�าร้ายร่างกาย
นัน้ถ้าไม่ใช่คูค่รองทีถ่กูต้องตามกฎหมายจะ
ถอืว่าเป็นคดอีาญา		แต่ส�าหรบัคดคีวามของ
นักศึกษาเจ้าหน้าที่ต�ารวจจะอะลุ่มอล่วย
ให้ตกลงกันเองก่อนหรือเรียกผู้ปกครองมา 
ไกล่เกลี่ย	 จากนั้นจึงท�าสัญญาว่าจะไม่อยู่
ด้วยกันอีกเพื่อลดความรุนแรงต่างๆ	 ที่จะ
เกิดขึ้นตามมาให้น้อยลง

 เจ้าของหอพกัเครอืมหาวิทยาลยั
รัฐ-เอกชน เผยนักศึกษาคู่รักนิยม
อยู่ด้วยกันมีเพิ่มขึ้นกว่าครึ่ง ด้าน
นักศึกษายอมรับแอบอยู่หอพักกับ
คู่รักโดยปิดบังทางบ้าน ส่วนต�ารวจ
ชี้ไม่ใช่คู่ครองถูกต้องตามกฎหมาย
แค่ทะเลาะไกล่เกลีย่ได้ แต่หากถงึขัน้
ลงไม้ลงมือถือว่าผิดตามคดีอาญา

กฎระเบียบหอพักหย่อน
ปล่อยนศ.ชายหญิงอยู่ร่วมห้อง

เตือนสาวไทยคลั่งศัลยกรรม หวั่นสวยท�าพิษ
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ศัลยกรรมมีทั้งดีและร้าย ควรเตรียมตัวคิดให้ดีก่อน
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	 จากกรณีในปัจจุบันการท�าศัลยกรรม 
ได้รับความนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นโดย
เฉพาะนักเรียนและนักศึกษาที่ต้องการ
สวย-หล่อแบบทันใจ	หันมาใช้ทางลัด
ด้วยการซื้อคอร์สศัลยกรรม	กระทั่งกลาย
เป็นความเคยชินและเปน็เรือ่งธรรมดาใน
สังคม	อย่างไรกต็ามผูท่ี้สนใจท�าศลัยกรรม
ควรศึกษาและท�าความเข้าใจก่อน 
ตดัสนิใจท�า	ทัง้นีอ้าจท�าให้เกดิผลเสยีและ
เป็นปัญหาตามมาได้
	 นางสาวชาครยิา	อาษา	ท่ีปรกึษาสถาบัน
ความงามในคลนิกิศลัยกรรมแห่งหนึง่	กล่าว
ถงึการท�าศลัยกรรมว่า	การท�าศลัยกรรมมี
ด้วยกนั	2	ประเภท	คอื	1.การท�าศลัยกรรม
เพือ่ความสวยงาม	2.การท�าศลัยกรรมเพ่ือ
ตกแต่งเสรมิสร้างผูพิ้การแต่ก�าเนิด	หรอืจาก
การประสบอุบัติเหตุ	ผ่าตัดเนื้องอกต่างๆ	
ซึง่การท�าศลัยกรรมทีค่นส่วนใหญ่นยิมคอื 
การท�าศลัยกรรมเพือ่ความสวยงาม	ปัจจบุนั 
ผูบ้รโิภคทีต้่องการท�าศลัยกรรมมอีายุน้อย
ลง	เฉลี่ยอยู่ที่อายุ	18	ปีโดยบางรายขาด
ความรู้และความเข้าใจในเรื่องศัลยกรรม 

ก็จะท�าให้เกิดผลเสียกับตัวเองได้
	 ที่ ป รึ ก ษ า ส ถ า บั น ค ว า ม ง า ม	 
กล่าวต่ออีกว่า	 การท�าศัลยกรรมโดยขาด
การศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบ
อาจท�าให้ผลของการท�าศัลยกรรมออกมา 
ไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงัไว้	บางรายอาจต้อง
เข้ารบัการรกัษาหรอืแก้ไขอวยัวะส่วนนัน้ใหม่
หลายรอบ	หรอืหากโชคร้ายไปกว่านัน้คอืไม่
สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้เลย
	 ด้านนางสาวรตัตยิา	วงษ์อดุร	ผูท้ีเ่คยท�า
ศลัยกรรม	กล่าวว่า	ปัจจุบันการท�าศลัยกรรม
กับผู้หญิงเป็นเรื่องคู่กัน	 โดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่นระดับนักเรียน-นักศึกษา	ซึ่งโดย 
ส่วนตวัตนถอืว่าเป็นเรือ่งปกตเิพราะการท�า
ศัลยกรรมช่วยให้ตนมีความมั่นใจในการ
ด�าเนนิชีวิตประจ�าวนัได้มากขึน้	โดยก่อนทีจ่ะ
ท�าศลัยกรรมตนต้องตดัสนิใจอย่างละเอยีด
และรอบคอบที่สุด	โดยท�าการศึกษาข้อมูล
จากหลายทางเพราะศัลยกรรมมีทัง้ข้อดีและ 
ข้อเสีย	 จึงจ�าเป็นต้องศึกษาให้ดี	 ทั้งจาก
เพื่อนๆ	 ท่ีเคยท�าศัลยกรรมและข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต	และเมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	มี

ความน่าเชื่อถือ	 ตนก็จะเข้าไปปรึกษากับ
แพทย์ผูเ้ช่ียวชาญโดยตรงก่อนทีจ่ะตดัสนิใจท�า
	 นางสาวรัตติยา	กล่าวต่ออีกว่า	การท�า
ศัลยกรรมสามารถท�าให้เสพติดได้เพราะ
ตนเองเคยเป็นเช่นนั้น	 และนอกจากนี้ 
หากไม่ศึกษาก่อนท�า	 อาจเกิดปัญหาตาม
มามีผลต่อรูปลักษณ์ใบหน้าหรือบาดแผล
ที่เกิดจากการท�าศัลยกรรม	 จึงท�าให้ต้อง
เข้ารับการแก้ไขศัลยกรรมครั้งอื่นๆต่อไป
ในส่วนที่ท�าศัลยกรรมบริเวณจุดเดิมซ�้า 
จะท�าให้เกิดความเครียดและไม่อยากออก
ไปพบปะกับผู้คน					
						ด้านนางสุรางค์	ยีมะลี	ผู้ปกครองที่มีลูก
ท�าศลัยกรรม	กล่าวว่า	ลกูของตนขออนญุาต
ท�าศลัยกรรมซึง่ตนกเ็หน็สมควร	เพือ่จะได้น�า
ไปพัฒนาบุคลิกภาพและมีอนาคตที่ดีีตรง
ตามรปูแบบงานทีช่อบได้	แต่ในฐานะทีเ่ป็น
แม่จงึอยากเตอืนลกูๆ	ทกุคนว่า	ก่อนตดัสนิใจ
ท�าศัลยกรรมควรปรึกษาผูป้กครองก่อนและ
ที่ส�าคัญต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	เพื่อ
ผลตอบรบัทีอ่อกมาจะได้ไม่เกดิข้อผดิพลาด
	 ด้านนางสาวภัสธารย์ี	ฉฐัอมรพงศ์	ผู้ท่ีคิด

อยากท�าศัลยกรรม	กล่าวว่า	ตนอยากท�า
ศลัยกรรมทีจ่มกูเพราะอยากมจีมกูโด่งขึน้	
เพือ่ความสวย		เนือ่งจากไม่พอใจในรปูร่าง
หน้าตาของตนเอง	ทั้งนี้การท�าศัลยกรรม
อาจท�าให้ตนอยากออกมาพบปะผู้คนมาก
ขึน้	เพือ่ลดปัญหาซมึเศร้าทีต่นไม่อยากออก
ไปไหนเพราะหน้าตาไม่สวย
			อย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจท�าศัลยกรรมควร
จะศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจ 
ท�าศัลยกรรมเพื่อจะได้ออกมาตรงตาม
แบบที่ตนเองต้องการหรือเสี่ยงต่อปัญหา
ที่จะตามมาให้น้อยสุด

ที่มา : http://www.imperial.ac.uk
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นศ.รงัสิตเมินสวมหมวกกนันอ็ค ตร.หวัน่อบุตัเิหตุ
 นักศึกษา ม.รังสิต ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับข่ีประมาท ขาดความ
รอบคอบ เจ้าหน้าที่ต�ารวจเตือนเกิดอุบัติเหตุ เจ็บหนัก

	 จากการสังเกตปัญหาในบริเวณ
หมู ่บ ้านเมืองเอก	 พบว ่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต	ส่วนใหญ่ไม่นิยมสวมใส่ 
หมวกนิรภัย	โดยให้เหตุผลว่าท�าให้เกิด
ความร�าคาญ	 ทั้งยังรู ้สึกยุ ่งยากเวลาท่ี
ได้สวมใส่	 จนบางครั้งเป็นสาเหตุน�าไป
สู่อันตรายถึงชีวิตได้
	 ร.ต.ต.ปรญิญา	อ่อนสะอาด	รองสารวตัร
ป้องกันปราบปราม	 สภ.ปากคลองรังสิต	
กล่าวว่า	 การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	
ส่วนใหญ่มีการประชาสัมพันธ์เพื่อลด
อุบัติเหตุให้แก่ตัวผู้ขับขี่	เน่ืองจากในสถิติ
ท่ีไม่สวมหมวกนิรภัย	โดยเฉล่ียประมาณ	 
10,000	-	100,000	คน	ท�าให้จ�าเป็นต้องออก
กฎหมายเพ่ือควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์	
เพ่ือคุ้มครองประชาชนท่ีประสบภัยจาก
อุบัติเหตุ	โดยหมวกนิรภัยสามารถลดแรง
กระแทกบริเวณศีรษะ	ล�าคอ	และยังช่วย
รักษาชีวิตผู้ขับขี่	ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ	
ป้องกันความปลอดภัยทางด้านร่างกาย
และสร้างระเบียบจราจรให้เกดิขึน้ในสงัคม	
	 รองสารวัตรป้องกันปราบปราม	 
กล่าวเสริมว่า	 ชุมชนเมืองเอกเป็นของ
นิติบุคคล	ในกรณีที่ตั้งด่านสามารถเอาผิด
ได้	 แต่ต�ารวจไม่มีอ�านาจที่จะมาจัดการ
จราจรโดยตรง	 เพราะว่าพื้นที่ภายใน
หมู ่บ้านเมืองเอกเป็นของเอกชน	 แต่
หากมอบพื้นที่ให้เป็นของเทศบาลต�าบล 
หลักหกดูแล	ทางเจ้าหน้าที่ต�ารวจสามารถ
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้	
	 “มาตรฐานหมวกนิรภัยเป็นลักษณะ
เต็มใบ	 ซึ่งมีความปลอดภัยดีกว่าแบบ 
ครึ่งใบที่ราคาถูกไม่ได้มาตรฐาน	ซ่ึงปัญหา
หลักไม่ได้อยู ่ที่นักศึกษาไม่สวมหมวก
นิรภัย	 แต่คือการสวมหมวกท่ีผิดวิธีโดย
นักศึกษาจะละเลยไม่คาดสายคล้องคอ	
จากความประมาทที่คดิว่าคงไม่มอีบุติัเหตุ
และสวมแค่ป้องกันต�ารวจตรวจเท่านั้น”	
ร.ต.ต.ปริญญา	กล่าวทิ้งทาย
	 ทางด้าน	 นายอารมณ์	 ฐานโพธ์ิ	 
เจ้าหน้าท่ีส�านักควบคุมความปลอดภัย	 
แผนกการจราจร	 มหาวิทยาลัยรังสิต	
กล่าวว่า	อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นประจ�า	คือ	 
รถจักรยานยนต ์ 	 เพราะผู ้ ขับขี่ มี
ความเร ่งรีบ	 ใจร ้อน	 ซึ่ งหลักส�าคัญ
เกิดจากความเห็นแก ่ตัว	 ขาดความ

เสียสละของคนในสังคม	 ส ่วนใหญ่มี
พฤติกรรมชอบฝ่าฝืนกฎจราจร	 ซึ่งใน
อนาคตอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได ้ง ่าย 
ขึ้น																																																																																																																																																																												
	 ทางด้าน	 นายสุเทพ	 ทองขาวข�า	 
ผู ้ประกอบการมอเตอร ์ไซค ์รับจ ้าง	 
กล่าวว่า	กฎระเบียบชุมชนเมืองเอกยังขาด
ความเข้มงวด	เพราะพืน้ทีใ่นหมูบ้่านเป็นของ
นิติบุคคล	 ส่งผลให้ทางเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
ปฏิบัติงานไม่เต็มที่	 ซ่ึงโดยหลักผู้ขับขี่
มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะต้องสวมหมวกนิรภัย	
แต่ส�าหรับผู้โดยสารจะสวมหรือไม่สวมก็ได้		
ท้ังน้ีถ้าตามกฎหมายสามารถเอาผิดได	้ 
เว้นแต่ในพื้นที่หมู่บ้านเมืองเอก	
	 “ส�าหรับอุบัติเหตุที่เกิดจากมอเตอร์ไซค์
รับจ ้าง 	 โดยส ่วนมากเกิดในกรณ	ี 
รถแท็กซี่จอดส่งผู ้ โดยสารขณะก�าลัง
จะเปิดประตู	ซึ่งมีการเสียดสีของตัวถัง
รถหรือบางทีอาจมีการพุ่งเฉี่ยวชนกัน”	 
นายสุเทพ	กล่าว
	 นางสาว	ศรินิทร์รตัน์	ผาวริตัน์	นกัศกึษา
ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์กล่าวว่า	 ตนเคยถูก 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจปรับ	 จากกรณีไม่ได  ้
สวมหมวกนิรภัย	เพราะท�าให้การขับขี่เกิด
ความไม่สะดวก	 ในส่วนของการปฏิบัติ
หน้าท่ีของต�ารวจน้ันก็ยังขาดความเข้มงวด	
นักศึกษาบางรายที่ไม่สวมหมวกนิรภัยแต่
กลบัไม่ถกูด�าเนินคด	ีหรือบางเหตกุารณ์เห็นว่า 
ตั้งด่านตรวจแต่กลับไม่มีต�ารวจ
	 ส ่วนด ้านนายเพชร	 	 อินสว ่าง	
ประชาชนที่เคยได้ประสบอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมใส 
่หมวกนิรภัยกล่าวว่า	 อุบัติเหตุท่ีได้รับ
เกิดจากความประมาทของตน	จนท�าให้
บาดเจ็บกระดูกซี่โครงหัก	ทั้งนี้เหตุการณ์ 
ดังกล่าวที่ เกิดขึ้น	 ท�าให้ตนเพิ่มความ
ระมัดระวังในการขับขี่รถจักรยานยนต์
มากขึ้น									
	 อย ่างไรก็ตามอุบัติ เหตุที่ เกิดขึ้น 
ส่วนใหญ่	มักเกิดจากความประมาทของ 
ผู ้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท	 แต ่ 
ประชาชนในสังคมสามารถป้องกันได้ด้วย
การสวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัด
นิ รภัย 	 ปฏิบัติตามกฎจราจรอย ่ าง
เคร ่ งครัด 	 เพื่อลดอุ บัติ เหตุและเพิ่ม
ความปลอดภัยของผู ้ขับขี่บนท้องถนน

ตร.จ่อลงพืน้ทีเ่มเจอร์-สองร้อยปีปทมุฯ
จุดเสีย่งเดก็ตกีนั ป้องกนัเหตกุ่อววิาท
 ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.ประตูน�้าจุฬาภรณ์เผย 
นกัเรยีนตกีนับนรถโดยสารก่อเหตทุะเลาะววิาท กระทบประชาชนทัว่ไป  
หวังอยากเห็นกฎหมายเด็กมีบทลงโทษหนักขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเด็ก 
ใช้ความรุนแรง
	 จากกรณนีกัเรยีนตกีนับนรถโดยสารใน
จงัหวดัปทมุธานี	เป็นเหตทุ�าให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับความเดือดร้อน	 จนเกิด 
ความวิตกกังวลต่อการใช้บริการรถ
โดยสารประจ�าทาง	ด้วยเหตนุีจ้งึเกดิเสยีง 
เ รี ย ก ร ้ อ ง จ า ก ป ร ะ ช า ช น ต ่ อ
หน ่วยงานเจ ้ าหน ้าที่ ต� ารวจถึ ง
มาตรการป้องกันความปลอดภัย	 
เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์จริง
	 ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม	
สภ.ประตูน�้าจุฬาภรณ์กล่าวถึงกรณี
นักเรียนตีกันบนรถโดยสารประจ�าทาง
ว่า	 เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	 
ส่วนใหญ่จะเกดิขึน้บนรถโดยสารประจ�า
ทาง,	ป้ายรอรถประจ�าทาง	และไม่ว่าสถาน
ที่ใดๆ	 	ที่เกิดการรวมกลุ่มก็สามารถเกิด
เรื่องทะเลาะวิวาทขึ้นได้
	 ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
กล่าวว่า	 พฤติกรรมของเด็กที่มีความ
ก้าวร้าวรุนแรงส่วนใหญ่เกิดจากสถาบัน
ครอบครัวที่ขาดการเอาใจใส่ดูแลเด็ก	
แต่บางกรณีเด็กจะมีนิสัยที่แตกต่างกัน 
เมื่ออยู ่กับครอบครัวและเพื่อน	 ซึ่ง
พฤตกิรรมก้าวร้าวดงักล่าว	อาจเกดิจากการ 
ลอกเลียนแบบกลุ่มเพื่อนหรือพยายาม 
ปรับตัวเข้าหากลุ่ม	 เพื่อต้องการความ
ยอมรับ
	 “จากการไล่ตีกันของกลุ่มนักเรียน
ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งปัญหาอาจเกิดจาก 
กฏหมายท่ีมีบทลงโทษไม่หนักพอ	ต่าง
มองว่าเด็กต้องได้รับความคุ้มครอง
เป็นพิเศษหรือเมื่อเด็กกระท�าความผิด	
บางกรณีก็เป็นเหตุยกเว้นโทษ	จึงเกิด
ช่องว่างของกฏหมาย	ด้วยเหตุน้ีจึงเปิด
โอกาสให้เด็กใช้ช่องว่างนี้กระท�าความ
ผดิโดยไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ	ส่วนด้าน 
ความปลอดภยั	ทางหน่วยงานต�ารวจได้มกีาร 
กระจายก�าลังตามจุดเสี่ยงต่างๆ	 เพื่อ
ป้องกนัเหตรุนุแรง”	ผูบ้งัคบัหมูง่านป้องกนั
ปราบปรามกล่าว

	 นายจักร์พงษ์		เชียงคณา	ผู้จัดการฝ่าย
เดินรถ	ปอ.29/509	 เปิดเผยถึง	 จุดเส่ียงที่
นักเรียนมักไล่ตีกันบ่อยครั้งมากที่สุดคือ 
	หน้าบรเิวณห้างเมเจอร์รงัสติและบรเิวณตลาด 
สองร้อยปี	จ.ปทุมธานี	ท้ังสองจุดน้ีเป็นแหล่ง
นดัพบของกลุม่นกัเรยีน	เพือ่ต่อรถจากปทมุธานี
เข้าสู่กรุงเทพฯ	จึงเกิดเหตุการณ์ไล่ตีกันจน
ท�าให้ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อน
	 ส�าหรับการป้องกันความปลอดภัย
ของประชาชนบนรถโดยสายประจ�าทาง	 
นายจักร์พงษ์กล่าวว่า	มีการอบรมพนักงาน
ขบัรถถงึมาตรการป้องกันและดแูลประชาชน	
เมื่อมีเหตุการณ์ผิดสังเกตหรือมีนักเรียน 
กลุม่ใหญ่รอขึน้รถโดยสาร	จะเลีย่งโดยไม่เปิด
ประตจูอดรับนกัเรียน	เพ่ือป้องกันเหตุการณ์
ความรุนแรงเบื้องต้น
	 ด้านพนักงานเก็บค่ารถโดยสารประจ�า
ทางเปิดเผยถึงเหตุการณ์นักเรียนตีกันว่า	
ทางบริษทัเดินรถโดยสารประจ�าทางได้มกีาร
อบรมถึงเรื่องความปลอดภัยต่อประชาชน	
หากพบว่าป้ายหน้ามีนักเรียนกลุ่มใหญ่
รอรถโดยสารก็จะเลี่ยงไม่เปิดประตูรับ	ซึ่ง
เหตุการณ์ที่ผิดสังเกตทางพนักงานขับรถ
จะใช้ดุลพินิจว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น 
หรือไม่	 เพราะส่วนใหญ่พนักงานขับรถก็
สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
	 ด้านนางสาววรรณกร		แซ่ลิม้	ประชาชน
ที่เคยประสบกับเหตุการณ์นักเรียนไล่ตี
กันบนรถโดยสารเปิดเผยว่า	 ตนรู้สึกกังวล
ทุกคร้ังเมื่อใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ	
เพราะกลัวจะเกิดเหตุการณ์ไล่ตีกันบน 
รถโดยสารอีก	อยากให้หน่วยงานต�ารวจมี
มาตรการที่เข้มงวดต่อกลุ่มนักเรียนเหล่านี้	
เพื่อเกิดความกลัวต่อการกระท�าผิด

ผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยบริเวณสี่แยกวุ่นวาย

จุดเสี่ยงบริเวณตลาดสองร้อยปี จ.ปทุมธานี

ณ หน้าเมืองเอก

เพรียว



หน้า 10    หนังสือพิมพ์รังสิต                                                                                    [ สิ่งแวดล้อม ]

	 ป่าชายเลนเปรยีบเสมอืนแหล่งรวมอาหารของคนทัง้โลก	
เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธุส์ตัว์น�า้หลากหลายสายพนัธุ์
ทั้งกุ้ง	หอย	ปู	ปลา	ที่เข้ามาวางไข่หรือหลบภัยบริเวณป่า 
ชายเลน	แต่ทกุวนันีแ้หล่งอาหารเหล่านัน้กลบัถกูท�าลายลง 
เพราะผลกระทบจากปรากฏการณ์โลกร้อนด้วยน�้ามือ
ของมนุษย์เอง	
	 ป่าชายเลนมีความส�าคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่าง
มากเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าแล้ว	 
ป่าชายเลนยังช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	ป้องกันลม
พายุที่พัดเข้ามาได้อีกด้วย
 นายนาวนิ พรหมสนิ	นกัวชิาการป่าไม้	ส�านกัอนรุกัษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
สงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	อธบิาย
ถงึระบบนเิวศป่าชายเลนว่า	ป่าชายเลนถอืเป็นแหล่งก�าเนดิ
ของสัตว์น�้าวัยอ่อนหลายชนิด	เช่น	กุ้ง	ปูทะเล	หอยนางรม	 
ปลากระบอก	ปะการงั	และนอกจากป่าชายเลนจะมคีวาม
หลากหลายทางระบบนเิวศสตัว์น�า้แล้ว	ยงัมคีวามหลากหลาย
ของพนัธุไ์ม้ทีแ่ตกต่างกนัไป	ซึง่ขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมของ
พืน้ทีบ่รเิวณนัน้	โดยต้นไม้ท่ีพบข้ึนอยูบ่ริเวณป่าชายเลนเป็น
จ�านวนมาก	ได้แก่	ต้นโกงกาง	ต้นแสมและต้นล�าพูนโดย
เฉพาะต้นโกงกางทีช่่วยป้องกนัสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นพษิ	นบัว่าให้
ประโยชน์กับระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นอย่างมาก			 
 “รากของต้นโกงกางในป่าชายเลนจะท�าหน้าที่คล้าย
ตะแกรง คอยกลั่นกรองสิ่งปฏิกูลที่ลอยมาตามกระแส
น�้า ท้ังขยะและสารพิษประเภทต่างๆ อาทิก�ามะถัน 
คาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงปัจจุบนัมีการวจัิยว่าต้นโกงกางใน
ป่าชายเลน สามารถช่วยลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในอากาศได้ เพราะมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูง  
นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจน จะสามารถช่วย
แก้ปัญหาโลกร้อนได้เป็นอย่างดี”
	 นอกจากประโยชน์จากต้นไม้บริเวณป่าชายเลนจะ
มีส่วนช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้แล้ว	 ป่าชายเลนยังมี
ประโยชน์ในแง่ของการช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่งจาก 
คลืน่ลม	เพราะหากไม่มป่ีาชายเลนคงเกดิผลกระทบโดยตรง
ต่อทะเลคือ	การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล	ซึง่วธิป้ีองกนัสามารถ
น�าไม้ไผ่ปักบริเวณแนวชายฝั่ง	 เพ่ือช่วยป้องกันลมและ 
แนวชายคลื่น	นอกจากนี้จะท�าให้สัตว์ไม่มีพื้นที่อยู่อาศัย	
ส่งผลให้สัตว์มีจ�านวนลดน้อยลง	 มีผลกระทบต่อมนุษย์
ในเรือ่งของการประกอบอาชพีและยงัลดทอนแหล่งอาหาร
ของคนในโลก	

 นายผดุงพงษ์ คงสินธ์ เจ้าหน้าทีป่ระจ�าพิพิธภัณฑ์
องค์การวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	 ในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 อธิบายถึง 
ผลกระทบของป่าชายเลนว่า	ที่จริงแล้วป่าชายเลนได้รับ
ผลกระทบทั้งจากน�้ามือของมนุษย์และจากธรรมชาติด้วย
ตัวของมันเอง	แต่ผลกระทบหลักๆ	ก็มาจากฝีมือของมนุษย์
เป็นส่วนใหญ่
 “ผลกระทบของป่าชายเลน ถ้าเป็นจากธรรมชาติก็คือ
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ส่งผลให้น�้าแข็งขั้วโลกละลาย ท�าให้
อุณหภูมิของน�้าเปลี่ยนแปลงไป ถ้าเป็นระบบนิเวศขนาด
ใหญ่ จะส่งผลกระทบโดยทันทีต่อสัตว์ทะเลและพืชน�้า ซึ่ง
ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาจากการที่น�้าทะเลเพ่ิมสูงขึ้น
นั้น คือพื้นที่ป่าชายเลนจะลดหายไป ส่วนผลกระทบของป่า 
ชายเลนจากน�้ามือของมนุษย์คือ การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน
บ้าง ก่อสร้างรีสอร์ทบ้าง หรือการที่ชาวบ้านตัดไม้โกงกาง
เพือ่น�ามาท�าเป็นฟืน เพราะไม้โกงกางมีประสทิธิภาพในการ
ตดิไฟได้ด ีและสามารถใช้ได้นาน จงึเป็นทีน่ยิมของชาวบ้าน”

	 สาเหตหุลกัอกีประการหนึง่ทีท่�าให้ป่าชายเลนลดจ�านวน
ลง	เนือ่งมาจากการท�านากุง้ในพืน้ทีป่่า	โดยมลีกัษณะการท�า
นากุ้งในโพรงไม้ของต้นโกงกาง	ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ส�าคัญ
ทีส่ดุ	นบัว่าเป็นการบุกรกุพืน้ทีข่องชาวบ้านเพือ่การประกอบ
อาชพี	ส่งผลท�าให้พืน้ทีป่่าชายเลนเสือ่มโทรมลงอย่างรวดเรว็
 ลุงเฉลิม นิลนุ่ม	 วิทยากรผู้ให้ความรู้เก่ียวกับระบบ
นิเวศป่าชายเลนประจ�าศูนย์รักษาธรรมชาติและอนุรักษ์
ป่าชายเลน	จังหวัดชลบุรี	 บอกเล่าถึงความส�าคัญของป่า
ชายเลนต่อทรัพยากรทางทะเลว่า	ต้นไม้ในป่าชายเลน 
หนึง่ต้นเปรยีบเสมอืนสิง่หล่อเลีย้งครอบครวัได้หลายครอบครวั	
เพราะถ้าเราไม่มีป่าชายเลน	 เราก็จะไม่มีสัตว์น�้าทะเลไว้ 
รบัประทาน	เน่ืองจากไม่มท่ีีวางไข่และหลบซ่อนภัยจากสตัว์
ทะเลที่มีขนาดใหญ่กว่า
 “ปัจจุบันนี้นอกจากป่าชายเลนจะได้รับผลกระทบ
จากการบุกรุกของชาวบ้าน ท้ังการท�าประมงเพาะเลี้ยง 
กุง้กลุาด�า เลีย้งปลา การท�านาเกลอื และการท�าท่าเทยีบเรอื
แล้ว ผลกระทบทีส่�าคัญอกีอย่างหนึง่ของปัญหาท้องทะเลไทย

คือน�า้ทะเลทีม่กีารปนเป้ือนประเภทสารตะกัว่ ซึง่ถกูปล่อยลง
มาจากโรงงาน โดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร
จนถึงอ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งสารตะกั่วดังกล่าวนี้จะ
ส่งผลกระทบต่อสตัว์น�า้โดยตรง และอาจส่งกระทบถงึมนษุย์
ที่รับประทานสัตว์เหล่านี้ด้วย”
	 ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟ ู
ป่าชายเลนมากมายจากหลายหน่วยงาน	 โดยมีการน�า 
พันธุ์ไม้เบิกน�าเข้าไปปลูกทดแทนพื้นท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกจน
เสือ่มโทรม	ซึง่ไม้เบกิน�านีม้ลีกัษณะเจรญิเตบิโตได้ดี	ทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อมและสารพิษ	ซึ่งจะท�าหน้าที่ปรับสภาพ
พื้นดิน	ส่วนพันธุ์ไม้อีกประเภทที่จะน�าเข้าไปปลูก	คือพันธุ์
ไม้ท้องถ่ิน	 โดยจะพบในละแวกพื้นที่ของป่าชายเลนคือไม้
โกงกาง	ที่ทนต่อสภาพความเค็มของเกลือ	 และสามารถ
เจริญเติบโตในน�้าได้
	 ส่วนอนาคตของป่าชายเลนในประเทศไทยนั้น	ลุงเฉลิม
ให้ความคิดเห็นว่า	แนวโน้มในอนาคตป่าชายเลนไทยคงจะ
ดีขึ้นเรื่อยๆ	 เพราะมีการจัดกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน 

เพิ่มขึ้น	 ซึ่งการปลูกและปรับปรุงสภาพป่าให้มีความอุดม
สมบูรณ์กลับคืนมานั้นเป็นหนึ่งในวิธีการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี
	 เน่ืองจากป่าชายเลนมีประโยชน์ช่วยป้องกันปัญหาการ
กัดเซาะของน�้าทะเลได้	 ซึ่งปัจจุบันเป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีมี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง	และการป้องกันแก้ไขเป็น
ไปค่อนข้างยาก	
 นายพงษ์วิทิต จือเหลียง	 เจ้าหน้าที่จัดการบริหาร
ส�านกังาน	ส�านกัการจดัการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล
และพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล	กล่าวถงึเหตขุองการกดัเซาะว่ามสีาม		
สาเหตุหลักๆ	ด้วยกัน	คือ
	 การกดัเซาะทีเ่กดิขึน้จากธรรมชาตไิม่ว่าจะเป็นเรือ่งของ
กระแสน�้า	ซึ่งบางครั้งทิศทางการไหลของน�้าทะเลขึ้นอยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล	ถ้าน�้าทะเลไหลเข้าชายฝั่ง
ก็จะพัดเอาทรายเข้ามา	แต่ถ้าน�้าทะเลพัดออกจากชายฝัั่
งก็จะพัดพาทรายบริเวณชายหาดไปด้วย	 ส่งผลให้พื้นท่ี
ตามแนวชายฝั่งหายไป	 	หรือแม้กระท่ังลักษณะของแนว 

	 “นอกจากป่าชายเลนจะได้รับผลกระทบจากการบุกรุกจากชาวบ้าน 
ทัง้การท�าประมง	นาเกลือ	และท่าเทยีบเรอืแล้ว	ผลกระทบท่ีส�าคญัอกีอย่าง
หนึ่งคือน�้าทะเลที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วซึ่งถูกปล่อยลงมาจากโรงงาน”

พลิกฟื้นป่าชายเลน...
เพือ่ความยัง่ยนืของระบบนเิวศทางทะเล
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ชายฝั่งทะเลแต่ละแห่ง	บางที่อาจจะเป็นแหลมยื่นลงไปใน
ทะเลก็ท�าให้เกิดการกัดเซาะได้ง่ายขึ้น	
	 	นายพงษ์วิทิต	พูดถึงสาเหตุของน�้ากัดเซาะอีกประการ
หนึ่ง	คือเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เอง	อย่างเช่น	การสร้าง
รีสอร์ทหรือที่พักริมทะเล	บางทีมีการขุดเจาะร่องน�้าหรือการ
สร้างเขือ่น	เมือ่มกีารกดัเซาะจะเกดิการกดัเซาะมากกว่าปกต	ิ
หรือแม้กระท่ังการบุกรุกป่าชายเลน	ท�าให้พื้นที่ป่าชายเลน
ลดน้อยลง	ท�าให้ไม่มีป่าคอยรับแรงกระแทกของคลื่น
	 ส่วนเรื่องของการป้องกันและแก้ไขนั้น	 เป็นเรื่องที่ท�าได้
ค่อนข้างยาก	 เพราะเราไม่สามารถไปควบคุมธรรมชาติได้	
วิธีการแก้ไขในบางคร้ังจึงปล่อยให้ธรรมชาติดูแลตนเอง	หรอื
อาจจะต้องใช้วิธีการให้คนอพยพย้ายออกมา	 เช่นบริเวณ
ปากพนัง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	หรือบ้านขุนสมุทรจีน	
จังหวัดสมุทรปราการ	 ซึ่งพื้นที่ชายฝั่งหายไปเกือบหมดจาก
การกัดเซาะน่ันเอง	 ชาวบ้านบางคนย้ายบ้านมาแล้วกว่า	 
8	ครั้ง	เพราะพื้นที่ชายฝั่งหายไปประมาณ	10	กิโลเมตร	
	 หากจะกล่าวถึงการเข้าไปแก้ไข	นายพงษ์วิทิต	อธิบาย
เพิ่มเติมว่า	การเข้าไปแก้ไขสามารถท�าได้หลายวิธี	เช่น	การ
เข้าไปถมทรายเสริมชายหาด	ที่เราเห็นกันอย่างชายหาด
พัทยา	คือการเอาทรายมาถม	แต่ก็จะไปส่งผลกระทบกับที่
อื่นอีก	เพราะจะต้องน�าทรายจากที่อื่นมาถม	เพื่อไม่ให้พื้นที่
ชายหาดหายไป	อีกอย่างก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลน	
เพ่ือกันการกระแทกของคลื่น	หรือจะเป็นการตัดไม้ไผ่แล้ว
ท�าเป็นก�าแพงกันคลื่น	
	 เจ้าหน้าที่จัดการบริหารส�านักงาน	ส�านักการจัดการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชายฝั่งทะเล	 
ขยายความให้ฟังถึงการปักไม้ไผ่ว่า	ได้ท�าการศึกษาบริเวณ
ชายหาดตั้งแต่จังหวัดฉะเชิงเทราจนถึงสมุทรสงคราม	 ซ่ึง
ในบางพ้ืนที่เห็นผลว่ามีการตกตะกอนหลังแนวไม้ไผ่	 และ

เสรมิด้วยการปลกูป่าชายเลนช่วย	แต่การใช้ไม้ไผ่กจ็ะมอีายุ 
การใช้งาน	ขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของไม้ไผ่ที่น�ามาใช้ว่า
เป็นไม้ไผ่แก่หรอืไม้ไผ่อ่อน	ซึง่การปักจะต้องปักในพืน้ที่ๆ 	เป็น
ดินเลน	ทั้งนี้การน�าไม้ไผ่มาปักขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ไผ่ด้วย	
	 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลนัน้จะแตกต่างกนั
ไปตามลกัษณะของแต่ละชายหาด	ซึง่แต่ละทีไ่ม่เหมอืนกนัใน
บรเิวณทีม่กีารกดัเซาะมาก	ผลกระทบแรกคอืการสญูเสยีทีด่นิ
ทีม่เีจ้าของครอบครอง	กรณทีีเ่หน็ชดัเจนอย่างแหลมตะลมุพกุ	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	ชาวบ้านบางคนเริ่มไม่มีที่อยู่อาศัย
เช่นเดียวกับชาวบ้านที่ขุนสมุทรจีน	จังหวัดสมุทรปราการ
	 นอกจากนีย้งักระทบต่อการท่องเทีย่วด้วย	เพราะเริม่ไม่มี
ชายหาด	แต่ต้องยอมรับว่าการแก้ปัญหาการกัดเซาะนั้น
ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่	 เมื่อชาวบ้านมีการร้องเรียน 
เข้ามาก็ต้องไปส�ารวจพื้นที่ดังกล่าวว่าสาเหตุมาจากอะไร	
บางทีม่กีารเคลือ่นย้ายหรอืเปิดร่องน�า้	ยกตวัอย่างทีเ่กาะสมยุ	
การท�าร่องน�า้ช่วยให้กระแสน�า้ไหลแรงข้ึนกว่าปกติ	จงึพัดพา
เอาทรายหายไปจากทรายหาด	
	 ปัญหาการกัดเซาะนั้น	 ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ชาวบ้าน
ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ท�ากิน	แต่ยังมีผลกระทบต่อด้านอื่นอีก	
เช่น	การประกอบอาชีพของครอบครัว	การท�าประมงชายฝั่ง	
กลายเป็นผลกระทบลูกโซ่	ซึ่งปัญหานี้่ไม่สามารถป้องกันได้	
ต้องคอยรับมือเพียงอย่างเดียว	ทั้งนี้การแก้ปัญหานั้นไม่
สามารถจะช่วยชาวบ้านได้ทนัท	ีเนือ่งจากต้องมกีารศกึษาด้าน 
ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัสิง่แวดล้อม	โดยใช้ระยะเวลาศกึษา
และหาสาเหตุของการกัดเซาะเป็นเวลา	2-3	ปี	ยกตัวอย่าง
ถ้าพื้นที่ชายหาดหายไปถึง	 2-3	 เมตร	แต่ต้องรอการศึกษา
อีก	 3	ปี	 แล้วพื้นที่ชายหาดจะหายไปอีกก่ีเมตร	แต่เราก็
ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ชัดเจนให้ได้ก่อน	เพื่อให้การแก้ไขส่ง 
ผลกระทบน้อยลงกว่าเดิม
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ความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลน

	 ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านระบบนิเวศท้ังสัตว์น�า้	 และพืชพันธุ ์ไม้	 ท่ีมี 
ความหลากหลายด้านชีวภาพ	พืชในป่าชายเลน	เป็นพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลที่มีกระแสน�้าขึ้นลงอยู่
เสมอและน�้า	มีความเค็มสูง	และในบางพื้นที่ยังมีลมพัดแรงและแสงแดดจัด	พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้	
จึงเป็นไม้ที่เจริญเติบโตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างไปจากพืชชนิดอื่น	 ดังนั้นพันธุ์ไม้จ�าเป็นต้องมีการ
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงลักษณะบางประการของระบบราก	ล�าต้น	ใบ	ดอก	และผล	ทั้งลักษณะภายในและ
ภายนอกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
	 สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในป่าชายเลนนอกจาก	สัตว์น�้า	 เช่น	 กุ้ง	 หอย	ปู	 ปลา	และสัตว์ชนิดอ่ืนๆ	 เช่น	 นก	
สัตว์เลื้อยคลาน	และแมลงแล้ว	 ในป่าชายเลนยังพบตัวแทนของสัตว์เกือบทุกตระกูล	ตั้งแต่สัตว์ที่มี
ขนาดเล็ก	 เช่น	 โปรโตซัว	 หนอนตัวกลม	หนอนตัวแบน	และพวกไส้เดือนทะเลที่มีการด�ารงชีวิตหลาย 
รปูแบบ	กล่าวคอื	บางชนดิสามารถเคลือ่นทีไ่ด้และจับสตัว์อืน่เป็นอาหาร	บางชนดิสามารถฝังตัวอยูก่บัทีแ่ละ
กรองอาหารจากน�า้	และบางชนิดก็ฝังตวัอยูกั่บสตัว์สายพนัธุท์ีม่หีนวดหรอืมรียางค์เพือ่ออกกวาดอนิทรย์ีสาร
เป็นอาหาร ฐานข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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	 ถ้าเราพูดถึง	 “ขยะ”	 คงไม่มีคนสนใจหรือให้ความ
ส�าคัญเท่าไหร่และน้อยคนนักที่จะทราบว่าขยะมีกี่ประเภท
อะไรบ้าง?	แล้วหลังจากที่เราทิ้งขยะออกจากมือแล้ว	 ขยะ
เหล่านั้นจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างจนกว่าจะถึง
ขั้นตอนสุดท้ายในการก�าจัดขยะด้วยการฝังกลบหรือการ
เผา	แล้วคุณรู้หรือไม่?	 ว่าขยะที่คุณทิ้งออกจากมือนั้นจะ
มีการก�าจัดอย่างถูกวิธีหรือไม่	 แล้วถ้าก�าจัดไม่ถูกวิธีจะ 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเราอย่างไร	
แล้วตวัคณุเองหรอืเปล่าทีม่เีป็นเหตขุองผลกระทบดงักล่าว?	
	 “ขยะ”	ในความรู้สึกของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยง	
เหม็นเน่าและไม่มีประโยชน์	 คนเราเลย	 “สักแต่ว่าทิ้ง”	 ไม่
สนใจว่าต้องทิ้งอย่างไร	 ต้องแยกขยะก่อนทิ้งหรือเปล่า 
บางครั้งก็ทิ้งขยะที่สามารถน�ามารีไซเคิลได้ไป	ทั้งๆ	ที่เรา
สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก	 กลายเป็นการเพิ่ม
ปริมาณไปโดยที่เราไม่รู้ตัว
	 จากการพูดคุยกับ	นางวรางคณา ปังด�ารงค์ นักวิจัย
ของสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย	มองว่าปัญหาขยะจะต้องมกีาร
แก้ไขจากการปรับพฤติกรรมและทัศนคติของคนว่า	ก่อนทิ้ง
ขยะควรจะต้องมกีารคัดแยกขยะเพ่ือช่วยลดปรมิาณขยะ	คอื
ท�าอย่างไรให้ทิ้งน้อยที่สุด	
	 ทั้งนี้ในการคัดแยกนั้น	กลุ่มคนที่ให้ความส�าคัญจะเป็น
คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดมากกว่าคนในชุมชนเมืองหรือ
บ้านจดัสรร	เนือ่งจากคนในชมุชนแออดัจะมกีารคดัแยกขยะ
เพื่อเอาไว้ขาย	อย่างเช่นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้	เช่น	แก้ว	
พลาสตกิ	เนือ่งจากการเกบ็ขยะไปขายเป็นการสร้างรายได้ให้
กบัพวกเขาจงึเป็นแรงจงูใจให้เกดิการคดัแยกขยะ	แต่คนใน
ชมุชนเมอืงกลับมองว่าเรือ่งของการคดัแยกขยะนัน้	เป็นเรือ่ง
ที่ต้องใช้เวลาและบางคนไม่ทราบว่าต้องแยกอย่างไร
	 ในการแก ้ไขป ัญหาขยะนั้น 	 นางวรางคณา	 
มคีวามคิดเหน็ว่าจะต้องมกีารพฒันาการจดัการขยะมลูฝอย
และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน	คือค�าว่าชุมชนไม่ใช่เพียงคนๆ	
เดยีว	ถ้าเราอยู่ในชมุชนแต่ว่าเราจดัการขยะอยูค่นเดยีวกไ็ม่ 
เรียกว่าการจัดการขยะโดยชุมชน	แต่ถ้าเราจัดการขยะโดย
ชุมชนจะมีองค์กร	หน่วยงานต่างๆ	มีคนในชุมชนเข้ามาช่วย
กัน	ซึ่งจะเป็นการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน	
	 ส่วนขั้นตอนการแยกขยะ	นางสาวรัชพร สิงขโรทัย  
ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	แนะน�าว่าในการ 
คัดแยกขยะนั้น	 อย่างแรกคือต้องแยกขยะอินทรีย์ออกมา
ก่อน	เพือ่ไม่ให้ขยะอนิทรีย์ไปเลอะเป้ือนกับขยะอย่างอืน่	หลงั
จากนัน้กค็ดัแยกขยะทีส่ามารถรไีซเคลิได้เพือ่จะน�าไปขาย	ก็
จะเหลือเพียงขยะทั่วไป	ที่ไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์หรือ
รีไซเคิลใหม่ได้	 และเหลือขยะอันตราย	ซึ่งการแยกขยะนั้น
จะช่วยลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุดก่อนเอาไปฝังกลบ
	 บางทีการที่เราทิ้งขยะนั้นเราอาจจะไม่เคยรู้หรือสังเกต
เลยว่าแต่ละวันนั้นเราทิ้งอะไร	 ซึ่งอัตราการทิ้งขยะของ
คนกรุงเทพมหานครนั้น	 เฉลี่ยแล้วทิ้งขยะคนละ	 1.53	 
กก./คน/วัน	เมือ่เทยีบกบัเมอืงท่องเทีย่วอย่างภเูกต็หรอืเชยีงใหม่	
เฉลี่ยที่	 1.00	กก./คน/วัน	 เพราะฉะนั้นการคัดแยกขยะจึง
ควรเริ่มจากต้นทางก่อน	นั่นก็คือคนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะ
	 “ขยะ”	 จะมีทั้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	ซึ่ง
ดร.ลาวัณย์ วิจารณ์ อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรม 

ส่ิงแวดล้อม	 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	
อธิบายว่า	 ขยะมูลฝอยคือสิ่งท่ีเราไม่ได้ใช้หรือสิ่งท่ีเราใช้
ไม่ได้	 เป็นของเหลือทิ้ง	แต่ของเสียอันตรายนั้นจะเป็นพวก 
สารเคมี	บรรจุภัณฑ์ที่ใส่สารเคมี	ขยะติดเชื้อ	
 “อย่างวสัดเุหลอืใช้ต่างๆ ทีเ่ราไม่ได้ใช้หรอืใช้การไม่ได้นัน้ 
ถ้าเราน�าวสัดเุหล่านัน้ไปทิง้ มนักจ็ะกลายเป็นขยะ แต่ถ้าเรา
ยงัไม่ทิง้มันกย็งัไม่ใช่ขยะ การทิง้ขยะขึน้อยูก่บัพฤตกิรรมของ
คนทิ้ง อย่างของที่ใช้ไม่ได้ถ้าเรายังไม่ทิ้งแต่เอาไปซ่อมแล้ว
น�ามาใช้ใหม่ ถ้าไม่ทิ้งมันก็ไม่เป็นขยะ”
	 ดร.ลาวัณย์	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งประเภทของ
ขยะ	ตามกรมควบคุมมลพิษนั้นจะแบ่งออกเป็น	4	ประเภท	
คือขยะที่ย่อยสลายได้จ�าพวกเศษอาหาร	กิ่งไม้	 ใบไม้ต่างๆ	
ซึ่งขยะย่อยสลายได้นั้นถือเป็น	64%	ของขยะทั้งหมด	และ
ขยะรีไซเคิลซึ่งคิดเป็น	30	%	ของขยะทั้งหมด	ซึ่งจะเห็นว่า
ขยะทั้งสองชนิดนี้รวมกันเป็น	94%	ถ้าเราลดได้	 ขยะก็จะ
หายไปเยอะ	อีกทั้งยังมีขยะอันตรายและขยะทั่วไป	ซึ่งขยะ
อันตรายในปัจจุบันมีประมาณ	3%	 ในส่วนของขยะทั่วไป	
จ�าพวกบรรจุภัณฑ์หรือพลาสติกต่างๆ	ที่น�าไปใช้ประโยชน์
อะไรไม่ได้	 มีประมาณ	3%	ซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่หันมาให้ความส�าคญัเร่ืองของการน�า
ขยะมารีไซเคิลใหม่	เพราะเป็นการลดต้นทุน	
	 ในเรือ่งของผลกระทบนอกจากเรือ่งปัญหาของกลิน่แล้ว	
ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและพาหะน�าโรคอย่าง
แมลงสาบ,	หนู,	แมลงวัน	เป็นบ่อเกิดของการเกิดโรคต่างๆ	
และการทีป่รมิาณขยะเพิม่ขึน้ยงัก่อให้เกดิความร�าคาญ	เมือ่
ขยะล้นแต่คนเก็บขยะมาเก็บไม่ตรงเวลา	หรือเรื่องของฝุ่น
ละอองจากการขนถ่ายขยะ	 เมื่อทิ้งขยะลงน�้าก็ท�าให้น�้าเสีย	
ถ้ากองไว้บนดินก็ท�าให้ดินเสีย	และกองขยะที่ยังไม่มีการ 
คดัแยกสารพษิออกอย่างชัดเจน	สารพษิเหล่านัน้มนัสามารถ
เข้าสูห่่วงโซ่อาหารได้เสมอ	รวมไปถงึการเผาขยะถ้าใช้อณุหภมูิ

ในการเผาไม่พอเหมาะ	จะท�าให้เกิดก๊าซตัวหนึ่งซึ่งเป็นสาร
ก่อมะเร็ง	แม้กระทั่งการฝังกลบขยะที่ไม่ถูกวิธี	อาจจะท�าให้
เกดิการปะทหุรอืระเบดิได้	ซึง่จะก่อให้เกดิปัญหาต่างๆ	ตาม
มาอีก	เช่น	มลพิษทางอากาศ		และยังกระทบไปถึงเรื่องของ
ระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกด้วย
	 ซึ่งการจัดการขยะในบ้านเราก็ยังมีการจัดการที่ยังไม่
ดีเท่าที่ควร	ปัจจุบันเฉลี่ยแล้วคนไทยทิ้งขยะคนละ	 0.64	
กก./คน/วัน	 และค่าเฉลี่ยของคนเอเชียในการทิ้งขยะนั้น
คาดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนเอเชียจะทิ้งขยะถึงคนละ 
	 1	 กก./คน/วัน	 คนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส�าคัญและ
ไม่มีการตื่นกลัวว่าถ้าขยะมันเยอะข้ึนในอนาคตจะส่ง 
ผลกระทบอย่างไรบ้าง
	 ดร.ลาวัณย์	มองว่าเรื่องของขยะที่มันเป็นปัญหาอยู่ใน
ปัจจุบันนั้นเพราะว่าคนเรายังไม่ให้ความส�าคัญ	ซึ่งคนที่อยู่
ในวงการสิง่แวดลอ้มนัน้เป็นกงัวลในเรือ่งนี้	แตค่นทัว่ไปเขา
กจ็ะไม่ค่อยรู้ว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างทีจ่ะเกดิอะไรขึน้จาก
ปัญหาขยะ	
 “ปกตแิล้วปัญหาสิง่แวดล้อมจะเป็นเรือ่งสดุท้ายทีค่นให้
ความสนใจ ถ้าคุณไม่ตายเพราะมันไม่มีทางสนใจ ถ้าน�้าไม่
เสยี แต่ถ้าวนัหนึง่มนัเสยีจนเราใช้ไม่ได้ เราถงึค่อยมามองว่า
มันเสียเพราะอะไร ก็ค่อยมามองว่ามันเกิดจากอะไร”
	 แนวทางการลดขยะทีด่ทีีส่ดุในมมุมองของนกัสิง่แวดล้อม
ไม่ใช่การก�าจัดขยะหรือแก้ที่ขยะ	แต่จะต้องปรับพฤติกรรม
การทิ้งขยะของคนเรา	ท�าอย่างไรให้เกิดขยะน้อยที่สุด	ของ
บางอย่าง	 เราไม่ใช้แล้วก็อาจน�าไปให้คนอื่นหรือเสียแล้วก็
เอาไปซ่อมแล้วน�ากลับมาใช้ใหม่ก็จะไม่เกิดขยะ	
 “การปรับพฤติกรรมเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	ซึ่งทุกวันนี้ที่
ปัญหาขยะยังแก้ไม่ได้เพราะยังไม่มีใครหาวิธีการปรับ
พฤติกรรมคนไทยได้	 อย่างแรกคือต้องท�าให้พวกเขารู้
ข้อมูลก่อนว่าขยะมันจะส่งผลอย่างไร”	

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2553

พื้นที่ ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อวัน)

2548 2549 2550 2551 2552 2553

กรุงเทพมหานคร 8,291 8,403 8,532 8,780 8,834 8,766

เขตเทศรวมบาลเมืองพัทยา 12,635 12,912 13,600 14,915 16,368 16,620

ภาคกลางและภาคตะวันออก 5,499 5,619 5,780 5,258 5,830 5,918

ภาคเหนือ 2,148 2,195 2,346 2,931 3,255 3,315

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,906 2,970 3,167 4,267 4,700 4,768

ภาคใต้ 2,082 2,128 2,307 2,459 2,583 2,619

นอกเขตเทศบาล 18,295 18,697 18,200 17,369 16,208 16,146

รวมทั้งประเทศ 39,221 40,012 40,332 41,064 41,410 41,532

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_wastethai48_53.html

หมายเหตุ	:	*	องค์การบริหารส่วนต�าบลยกฐานะเป็นเทศบาลจ�านวน	343	แห่ง

		 	 **	องค์การบริหารส่วนต�าบลยกฐานะเป็นเทศบาลจ�านวน	378	แห่ง

		 	 ปริมาณขยะมูลฝอยคาดการณ์จากจ�านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์รายพื้น

เรื่องใกล้ตัวที่ใครๆ ก็มองข้าม

“ขยะ” 
http://variety.teenee.com/foodforbrain/14057.html



    หนังสือพิมพ์รังสิต   หน้าปีที่ 19 ฉบับที่ 66  ประจ�าวันที่   13 - 19 กันยายน 2555 13 [ สิ่งแวดล้อม ]

	 สิ่งมีชีวิตบนผืนโลกใบนี้ล้วนมีเกิด	แก่	 เจ็บ	ตาย	แต่
ความล�า้สมยัเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์มวีธิกีารช่วย
ให้สิง่มชีวีติคงสภาพอยูไ่ด้	แต่มไิด้หมายถงึการท�าให้มอีายุ
ยนืยาว	แต่เป็นการเกบ็รกัษาร่างนัน้ไม่ให้เน่าสลายไปตาม
ธรรมชาติ
	 ใครเล่าจะคิดว่าประเทศไทยเราเองก็มี	วิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีก้าวหน้าได้เช่นเดยีวกบัต่างประเทศ	คงเป็น
เร่ืองน่าเสียดายที่เราจะปล่อยให้ร่างกายน้ันเน่าสลายไป
ตามวัฏจักร	และยิ่งหากสัตว์ชนิดนั้นเป็นสัตว์หายากหรือ
ใกล้ที่จะสูญพันธุ์ด้วยแล้วก็ยิ่งแย่เข้าไปกันใหญ่
	 การสตั๊ฟฟ์สัตว์เป็นอีกวิิธีการหนึ่งที่ช่วยคงรักษา 
สภาพร่างกายของสิง่มชีวีติไว้ได้เป็นเวลานาน	เพ่ื่อประโยชน์
ทัง้ทางด้านการศกึษาและการค้นคว้าวิจยัทางวิทยาศาสตร์
	 เนื่องจากสัตว์แต่ละชนิดมีรูปแบบการด�ารงชีวิตและ
สรรีะทางร่างกายทีแ่ตกต่างกนั	ดงันัน้การสตัฟ๊ฟ์สตัว์แต่ละ
ประเภทจงึแตกต่างกนัไปด้วย	ทัง้การดอง	การสตัฟ๊ฟ์แบบ
อบแห้ง
 นายชาติชาย เชื่้อชาติ	เจ้าหน้าที่คลังสัตว์สะเทินน�า้
สะเทนิบกและสัตว์เลือ้ยคลาน	เจ้าหน้าทีป่ระจ�าพพิธิภณัฑ์
องค์การวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	 ผู้เชี่ยวชาญ 
การสตัฟ๊ฟ์สตัว์	อธบิายถงึวธิกีารสตัฟ๊ฟ์สตัว์ว่า	การคงรกัษา
สภาพสตัว์แต่ละประเภทจะมวิีธกีารทีค่ล้ายคลงึกนั	แต่จะ
มีองค์ประกอบบางอย่างที่แตกต่างกันออกไป	ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของสัตว์และการน�าไปใช้ประโยชน์
	 “การเก็บรักษาสภาพของส่ิงมีชีวิต มีหลายรูปแบบ 
ขึน้อยูก่ารวธิกีารทีจ่ะน�าไปใช้ประโยชน์ ถ้าสตัฟ๊ฟ์เพิือ่การ
ศึกษาจะเก็บรักษาในลักษณะแนวนอน แต่ถ้าเป็นการ 
สตั๊ฟฟ์เพื่อการจัดแสดงจะจัดท่าทางให้ดูเป็นธรรมชาติ”

	 วิธีการสตั๊ฟฟ์สัตว์อย่างสัตว์ประเภทหนูหรือนก	ซึ่งเป็น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก	รวมไปถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่	
อย่างเช่น	ม้า	กวาง	ช้าง	อันดับแรกนัน้	เมื่อไดซ้ากสตัว์ทีต่าย
แล้วจะต้องมาท�าการวัดขนาดรูปร่างและลักษณะท่าทาง
ด้วยการถ่ายภาพเก็บไว้และจ�าว่ามีกล้ามเนื้อในลักษณะ
อย่างไร	จากนัน้จงึผ่าเพือ่เอาอวยัวะภายในและเนือ้ออก	เพือ่
ทีจ่ะให้เหลือเอาไว้เพยีงแต่หนงัให้ได้มากทีสุ่ด	แล้วน�ามาท�า 
ความสะอาด	แช่น�า้ยาผสมรักษาสภาพหนัง	 จากนั้นจึง 
ป้ันหุน่เพือ่ให้ได้ขนาดตวัจริง	แล้วใช้ใยไม้ใส่เข้าไปข้างใน	น�า
หนงัมาหุม้ปิดและจดัรปูทรงท่าทางของสตัว์ให้เป็นธรรมชาติ	
	 ส่วนสัตว์จ�าพวกงู	ปลา	หรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน�า้นั้น	 จะ
มีวิธีการเก็บรักษาสภาพสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างออกไปจาก 
สัตว์บก	คือใช้วิธีการดองในการรักษาสภาพไว้ให้สมบูรณ	์
โดยวิธีการนั้นจะเริ่มจากการฉีดฟอมารีนเข้าไปในร่างกาย
ของสตัว์และแช่ฟอมารนีต่ออกีประมาณหนึง่วนั	จากนัน้จงึท�า 
ความสะอาด	แล้วน�ามาแช่ในน�า้ยาทีม่ส่ีวนผสมของแอลกอฮอล์
และน�า้สะอาด	ซึ่งอายุการเก็บรักษาสภาพสัตว์สามารถเก็บ

สตั๊ฟฟ์

	 นพ.บุญส่ง	 เลขะกุล	 ผู้บุกเบิกงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าของไทย	 ท่านเป็นผู้ที่ให้ 

ความสนใจในเรื่องป่าไม้และสัตว์ป่า	 อีกทั้งท่านได้เดินทางเข้าไปส�ารวจผืนป่าทั้งในประเทศไทยและประเทศ 

ข้างเคียง	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย

	 จนกระทั่งปี	 พ.ศ.	 2496	นพ.บุญส่ง	 และเพ่ือนๆ	 จ�านวนหนึ่ง	 ได้มีการรวมตัวกัน	 ผู้ที่มีความสนใจและ 

มีความห่วงใยต่อการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้จัดตั้ง	 “นิยมไพรสมาคม”	ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของ 

การพูดคุยแลกเปลี่ยนและเผยแผร่ข้อมูลข่าวสาร	ถึงสถานการณ์ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	

		 นพ.บุญส่งเรียกร้อง	 เสนอให้รัฐบาลมีนโยบายและออกกฎหมายปกป้องคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสัตว์

ป่าในประเทศไทย	 โดยให้เหตุผล	ถึงความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	ที่มี 

คุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ	ซึ่งจอมพลสฤษดิ์	ธนะรัตน์และคณะรัฐบาลได้เห็นด้วยตามข้อเสนอข้อนี้	จึงได้

ออกกฎหมายพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2503	(ปรับปรุงแก้ไข	พ.ศ.	2535)และพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ	

พ.ศ	2504	ขึ้น	ซึ่งปัจจุบันยังมีผลบังคับใช้อยู่	

	 ในปี	พ.ศ.	 2526	นพ.บุญส่ง	 และสมาชิกนิยมไพรสมาคม	 ได้จัดตั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์	ซึ่งต่อมามูลนิธินี้ได้รับการสนับสนุนจาก	World	Wildlife	Fund	(WWF)

	 นพ.บุญส่ง	เลขะกุล	เสียสละท�างานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด	โดยอุทิศ่

บ้านของตวัเองเป็นทีท่�างาน	ใช้อุปกรณ์เครือ่งมอื	รวมทัง้การใช้เขาสตัว์	หนงัสตัว์	ซากสตัว์ชนดิอืน่ๆ	ทีท่่านเกบ็สะสม

ไว้เป็นเครื่องมือในการเขียนต�าราวิชาการว่าด้วยเรื่องของสัตว์ป่า	และใช้เป็นเคร่ืองมือในการรณรงค์และเผยแพร่

ความรู้มาจนถึงปัจจุบันนี้

รกัษาไว้ได้เป็นเวลาหลายร้อยปี	เพราะจากท่ีผ่านมาเคยมี
การท�าสตั๊ฟฟ์สัตว์	มีอายุถึง	300	กว่าปี	เลยทีเดียว	
 “วิธีการเก็บรักษาให้สัตว์สตั๊ฟฟ์นั้น คงอยู่ในสภาพ
ที่ดีคือการพยายามไม่ให้โดนแสงแดด เพราะแดดจะมี 
ผลต่อสตัว์ตวัอย่าง จะท�าให้่สขีองสตัว์ซดีลง ดงันัน้การเกบ็
จึงต้องเก็บใส่ตู้ เหมือนสมัยที่คุณหมอบุญส่ง เลขะกุล ยัง
มชีวีติอยูน่ัน้ ท่านจะเกบ็ตวัอย่างสตัว์สตัฟ๊ฟ์เหล่านีไ้ว้เป็น
อย่างดี เพราะถือว่ามีความส�าคัญต่อประเทศชาติเป็น 
อย่างมาก”
	 ในเรื่องเวลาที่ใช้ในการสตั๊ฟฟ์นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของ
สัตว์	 ถ้าเป็นสัตว์ขนาดเล็กก็ใช้เวลาครึ่งวัน	แต่ถ้าเป็น
สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ก็อาจใช้เวลาประมาณ	3-4	 เดือนใน 
การด�าเนินการ	 ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า
นั้นด้วยซ�า้ไป
	 การสตั๊ฟฟ์สัตว์ในแต่ละครั้งนั้น	หากยิ่งเป็นสัตว์ที่มี
ขนาดตวัใหญ่อย่างเช่น	ช้าง	ม้า	ยรีาฟ	ต้องใช้งบประมาณ
ในการท�างานเกือบ	3	แสนบาทเลยทีเดียว
	 ถงึแม้ว่าการสตัฟ๊ฟ์สตัว์จะมปีระโยชน์ในแง่การศกึษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์	 แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าด้าน
วิทยาการ	แต่ก็ใช่ว่าทุกคนสามารถจะน�าสัตว์เหล่านั้น
มาสตั๊ฟฟ์ได้	เพราะสัตว์บางชนิดอยู่ในความคุ้มครองของ
หน่วยงานภาครฐั	ซึง่การน�ามาสตั๊ฟฟ์เป็นการกระท�าทีผ่ิด
กฎหมาย	สัตว์บางสายพนัธุ์อาจมคีวามส�าคัญกบัประเทศ
ในอนาคตก็เป็นได้	จึงเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะ
เก็บซากสัตว์เหล่านั้นไว้เอง

ตัวอย่างสัตว์สตั๊ฟฟ์

นพ.บุญส่ง เลขะกุล

‘นพ.บญุส่ง’ ผู้เสยีสละเพ่ือการอนรัุกษ์

ไว้ซึ่งความคิดถึง...

‘สัตว์สตั๊ฟฟ์	 
มีความส�าคัญ
ต่อประเทศชาติ
เป็นอย่างยิ่ง’

ตัวอย่างสัตว์ป่าสตั๊ฟฟ์
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 เกร็ดความรู้
 

	 ผักตบชวาเป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกาใต้	 มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในประเทศ

บราซิล	 มีชื่อสามัญว่า	Water	 Hyacinth	 ถูกค้นพบโดย	 นายแพทย์ชาว

เยอรมันชื่อ	Karl	 Von	Martius	 เข้ามาในประเทศไทย	 เมื่อปีพ.ศ.2444	 ในสมัย 
รัชกาลที่	5	จากประเทศอินโดนีเซีย	เนื่องจากเห็นว่ามีดอกสีฟ้า

เป็นช่อสวยงาม	จงึถกูน�าเข้ามาประดบัสระน�า้ในวงัสระปทุม	แต่

เมือ่เกดิเหตกุารณ์น�้าท่วม	ผกัตบชวาได้

หลดุลอยออกไปภายนอก	และเกดิการ

ขยายพันธ์ุอย่างรวดเร็วจนมาถงึปัจจบุนั	

จนถงึขนาดต้องมีการจัดตัง้	พ.ร.บ.ก�าจดั

ผักตบชวา	พ.ศ.2456	ขึ้นเพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดของผักตบชวา

	 ปัญหาผักตบชวาในแม่น�้าล�าคลอง	เป็น
ปัญหาที่อยู่คู่ระบบนิเวศทางน�้าของไทยมา
อย่างยาวนาน	ทัง้ก่อให้เกดิน�า้เน่าเสยี	กดีขวาง
การไหลของน�า้	รวมไปถงึการท�าให้แหล่งน�า้ 
ตื้นเขิน	 ซึ่งปัญหาทั้งหลายส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่	 ก่อให้เกิดความร�าคาญ
ของคนหลายๆ	กลุ่ม	 โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้
ชีวิตเกี่ยวพันกับสายน�้า	
	 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีหน่วยงาน 
หลายฝ่ายทั้งทางหน่วยราชการและภาค
ประชาชน	 ร่วมมือร่วมใจเข้ามาจัดการกับ
ปัญหานี้	 ทั้งการพยายามท่ีจะน�าเอาผักตบ
ชวามาท�าเป็นเครือ่งจักสานต่างๆ	นานา	เช่น	
เส่ือ	 โคมไฟหรือตะกร้า	แต่ก็ยังไม่สามารถ
ที่จะก�าจัดให้หมดไปได้เสียที	และจากการ
คาดการณ์ในอนาคต	ผักตบชวาก็คงจะเป็น
ปัญหาเรื้อรังที่แก้ไม่ตก	และไม่หมดไปจาก
แผนทีป่ระเทศไทยของเราง่ายๆ	อย่างแน่นอน
 ดร.เจริญวิชญ์ หาญแก้ว	 อาจารย์
ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 
กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่แหล่งน�้า
ล�าคลองของไทยเต็มไปด้วยผักตบชวาว่า	
สาเหตุหลักที่ท�าให้ผักตบชวาเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วคือ	การปล่อยของเสยีลงสูแ่ม่น�า้
ล�าคลองด้วยฝีมือของมนุษย์เอง
 “การที่มีผักตบชวาเต็มผืนน�้า เรียกว่า
ปรากฏการณ์บมูอย่างรวดเรว็ของพชืน�า้ หรอื
ทีเ่รยีกว่าปรากฏการณ์ยโูรฟิเคชัน่ มีสาเหตุมา
จากการที่แหล่งน�้าอุดมไปด้วย ธาตุอาหาร
ของพืชน�้าเป็นจ�านวนมาก ทั้งสารไนเตส 
ฟอสเฟสที่มากับสารเคมีท่ีเราใช้กันอยู่ใน 
ชีวิตประจ�าวัน อย่างเช่น ผงซักฟอก ปุ๋ย เมื่อ
ธาตุอาหารเยอะก็เกิดการบูมของผักตบชวา
ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าสภาพ 
แหล่งน�้านั้นเกิดการเน่าเสีย”	ดร.เจริญวิชญ์
กล่าว
	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม	ยังให้ข้อมูลถึงการเจริญเติบโต
ของผักตบชวาว่า	ผักตบชวาจะเจริญเติบโต
ได้ดใีนหนองบงึหรอืบรเิวณทีน่�า้นิง่	เพราะเมือ่
ในแหล่งน�า้นัน้มีผกัตบชวาหนาแน่น	กจ็ะไป

บดบงัทางเดินของแสงแดด	ส่งผลให้สิง่มีชวีติ
ใต้น�า้	ทัง้กุง้	หอย	ป	ูปลา	หรอืพชืน�า้ชนดิอืน่ๆ	
ตายลง	จากนั้นจึงเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหาร	
เกดิการย่อยสลายสารอาหารของจลุนิทรย์ีซึง่
จะต้องใช้ออกซเิจนในการย่อยสลายและ	เมือ่
จลุนิทรย์ีท�าการย่อยสลายมาก	ออกซเิจนใน
น�้าลดลงมากตามไปด้วย	กลายเป็นสองแรง
ในการท�าให้น�้าเน่าเสียเพิ่มขึ้นอีก
	 ส�าหรับการแก้ไขปัญหาผักตบชวาใน 
แหล่งน�า้	 ดร.เจริญวิชญ์	 ให้ความคิดเห็น 
เพิ่มเติมว่า	ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายฝ่าย
มีความพยายามน�าผักตบชวามาเพิ่มมูลค่า	
อย่างการน�าไปท�าเครื่องจักสาน	 แต่ก็ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้หมด	ทางที่ดีเราจึง
ควรท�าความเข้าใจกับชาวบ้านว่าไม่ควร
ปล่อยน�้าเสียออกสู่แหล่งน�้าโดยตรง
 “ควรมกีารจดัการบ�าบดัน�า้เสยีก่อนปล่อย
ลงสูแ่หล่งน�า้ รณรงค์ลดการใช้ปุย๋เคม ีบ�าบดั
ดูแลแม่น�้าล�าคลอง จัดเก็บผักตบชวาเพ่ือ 
ไม่ให้มีโอกาสในการขยายพนัธุ ์รวมไปถงึการ
ใช้ประโยชน์จากมนัให้ได้มากท่ีสุด เพราะหาก
เราสามารถสร้างมูลค่าให้กับมันได้มาก คนก็
จะให้ความสนใจกับมนัมากขึน้ ท�าให้ปริมาณ
ของผักตบชวาลดลงได้”	ดร.เจริญวิชย์กล่าว
	 การทีม่ผัีกตบชวามากจนเต็มแหล่งน�า้	ก่อ
ให้เกดิผลกระทบกระเทอืนต่อระบบนเิวศโดย
รวม	ดงันัน้จงึควรมกีารพฒันาส่งเสรมิการใช้
ประโยชน์	รวมไปถึงจัดการกับผักตบชวาให้
ได้มากท่ีสุด	 เพื่อที่จะได้ช่วยลดปัญหาด้าน
ทรัพยากรทางน�้า
 นายคมสัน นครศรี	ผู้อ�านวยการกลุ่ม
วิจัยวัชพืช	 ส�านักวิจัยพัฒนาการอารักขา
พชื	กรมวชิาการเกษตร	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 กล่าวถึงการด�าเนินการจัดการกับ
ผักตบชวาว่า	การจัดการขึ้นอยู่กับปริมาณ
ว่ามีความเหมาะสมในการจัดการหรือไม	่
ซ่ึงประเทศไทยมีแนวคิดในการจัดการกับ 
ผักตบชวามาเป็นเวลานานแล้ว	 จนถึงขั้น
ตั้งพ.ร.บ.	 ก�าจัดผักตบชวา	พ.ศ.	 2456	ที่ 
ยงัคงมีผลบงัคบัใช้จนถึงปัจจบุนั	เพือ่ป้องกัน
การแพร่กระจายของผักตบชวา	ทั้งการขุด
ลอกคูคลอง	 จัดเก็บ	 ท�าลายผักตบชวาที่

ลอยผ่านบริเวณบ้าน	ไม่ให้มีการขยายพันธุ์	
แต่เนื่องจากกฎหมายของประเทศไทยไม่มี
ความเด็ดขาดพอ	 เราจึงไม่สามารถจัดการ
กับวัชพืชชนิดนี้ได้อย่างจริงจัง
 “ทีจ่ริงแล้วผกัตบชวากม็ปีระโยชน์ในการ
บ�าบัดน�้าเสียได้ เพราะจะดูดซึมธาตุอาหาร
ที่เป็นตัวการให้น�้าเสียได้เป็นอย่างดี แต่
ต้องมีในปริมาณที่เหมาะไม่มากจนเกินไป 
เพราะถ้ามากจะก่อให้เกดิปัญหากบัสิง่มชีวีติ 
ใต้น�้า ที่จะขาดออกซิเจนและตายลง ส่วน
ด้านการจดัการวชัพชืชนดินี ้มอียู ่2 วธิกีารคอื  
วธิกีล ใช้แรงงานคนในการจดัเกบ็หรอือย่างที่ 
กรมชลประธานจะมีการน�ารถแทรกเตอร์
ลาก ตักขึ้นมาเพื่อน�าไปท�าลาย และ 
อีกวิธีการหน่ึงคือท่ีทางกลุ่มวิจัยวัชพืชใช้
ยาฉีดพ่นปกคลุม ซึ่งวิธีการนี้ได้ผลดี แต่ส่ง
ผลกระทบต่อแหล่งน�้าและสิ่งมีชีวิตใต้น�้า” 
นายคมสันกล่าว
	 ทัง้นีน้างช�านาญ วงษ์รุ่งเรือง	ชาวบ้านที่
อาศยัอยูริ่มคลองด�าเนนิสะดวก	อ.ด�าเนนิสะดวก	
จ.ราชบุรี	 บอกเล่าถึง	 ผลกระทบของ 
ผักตบชวาในคลองด�าเนินสะดวกหรือที่ชาว
บ้านเรียกกันว่า	 คลองใหญ่ว่าผักตบชวา 
ส่งผลให้น�้าในคลองเน่าเสีย	 ชาวบ้านไม่
สามารถน�าน�า้มาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้
เหมือนกับสมัยก่อน

 “เดี๋ยวนี้น�้าในคลองเริ่มเน่าเสีย เพราะ
มีการปล่อยของเสียออกมาจากโรงงานท�า
มะพร้าวที่อยู่ใกล้ๆ และท�าให้ผักตบชวา 
เพิม่มากข้ึน สมัยก่อนน�า้ในคลองด�าเนนิสะดวก
เราสามารถทีจ่ะน�ามาดืม่ได้ แค่แกว่งสารส้ม
แล้วเอาไปต้ม  ใช้ท�าอาหารกไ็ด้ บางครัง้พาย
เรอือยูห่วิน�า้กต็กัขึน้มากนิได้ แต่เดีย๋วนีท้�าไม่
ได้แล้ว แค่น�า้มาถูกตัวก็คัน ย่ิงถ้าไปยืนในน�า้
ขึ้นมาเท้าก็จะเป็นแผล” นางช�านาญกล่าว
	 นางช�านาญยงัให้ความเหน็เพิม่เตมิอกีว่า	
ปัจจบุนัคลองด�าเนนิสะดวกมผีกัตบชวาเป็น
จ�านวนมาก	และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	
พอมเีป็นจ�านวนมากทางเทศบาลเข้ามาเกบ็
ไปท�าลาย	แต่แค่เพียงครึ่งเดือนมันก็จะเพิ่ม
จ�านวนขึน้มาอกี	เพราะผกัตบชวาจะแตกกอ
อยู่บริเวณริมสองข้างตลิ่ง	 ซึ่งการจัดการก็
ท�าได้เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น	
ไม่สามารถก�าจัดให้หมดไปได้อย่างจริงจัง
	 แม้ว่าหลายฝ่ายจะมีความพยายามแก้ไข
จัดการกับผักตบชวา	แต่ก็เป็นเพียงการแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น	เพราะไม่ว่าเราจะ
จดัการอย่างไร	วัชพชืชนดินีก็้ยังคงอยู่กับแหล่ง
น�า้อย่างยาวนาน	ดงันัน้การแก้ปัญหาทีต่รงจุด
ทีส่ดุ	กค็งเป็นการพยายามสร้างจติส�านกึให้กบั 
ชาวบ้าน	ช่วยกนัรกัษาแหล่งน�า	้เพือ่ให้สายน�า้
กลับมาใสสะอาดดังเดิม

ผักตบชวา...
วชัพืชร้ายคูส่ายน�า้



	 เริ่มแรกที่เมนูกุ้งชุปแป้งทอด	 	กุ้งตัวโตๆ	ชุปแป้งและ
เกร็ดขนมปังสีเหลืองทอง	ทอดกรอบนอก	 นุ่มใน	กัดเข้า
ปากได้รสชาติความหวานของกุ้ง	
	 ต่อด้วยจานท่ีสองคอื	ไก่ทอดเกลอื	ไก่ชิน้เลก็ตดิกระดกู
ถกูห่ันพอดคี�า	หมกัเกลอืรสชาตเิข้าท่ี	สนี�า้ตาลของไก่แสดง
ถึงความกรอบ	เสิร์ฟร้อนๆ	ได้กลิ่นหอม
	 จานถัดมาคือ	บล็อคโคล่ีผัดกุ้ง	 ผักสีเขียวกับกุ้งสีส้ม
แดง	สร้างความสวยงามตัดกันในจานเด็ด	ทานคู่กับข้าว
สวยร้อนๆ	กลิ่นหอมชวนลิ้มลอง	รสชาติหวาน	อร่อย	
	 มาถึงจานเด็ดเมนูโปรดของสาวๆ	คือ	ย�าหมูยอนั่นเอง	
น�้าย�ารสชาติจี๊ดจ๊าด	เผ็ดน�า	ตามด้วยเปรี้ยว	เค็มนิด	หวาน
หน่อย	เพิม่สสีนัด้วยมะเขอืเทศสแีดง	และขึน้ฉ่ายเขยีวหอม
	 ส่วนจานถัดมาเป็นเมนูแซ่บช่ือคุน้หูอย่างกุ้งแช่น�า้ปลา	
วางรองด้วยมะระหั่นบางๆเป็นเครื่องเคียง	ทับด้วยกุ้ง 
(ลวกหรือไม่ลวกแล้วแต่ชอบ)	ราดด้วยน�้าย�าสุดแซ่บ	เค็ม	
เปรี้ยว	 เผ็ด	โชยกลิ่นกระเทียม	โรยหน้าด้วยสะระแหน่ผัก
เขียวและหอมแดง	
	 ผ่านไปหลายเมนูทั้งกุ้งชุปแป้งทอดก็แล้ว	บล็อคโคลี่
ผัดกุ้งก็แล้ว	ย�าก็แล้ว	 ขอล้างปากปิดท้ายด้วยขนมหวาน
อย่างลอดช่องแตงไทยใส่น�้าแข็งเย็นๆ	สักถ้วย	ก่อนจะใช้
เวลาที่เหลือเพลิดเพลินกับการหลบฝนอีกสักพัก
	 อย่างไรก็ตามการทานอาหารควรเลือกทานให้เหมาะ
กับความต้องการของร่างกาย	และรักษาระดับการทานไม่
ให้มากจนเกินไป	หากว่าเรามีนิสัยการทานแบบทานทุก
อย่างทีข่วางหน้า	เท่ากบัว่าเราก�าลงัท�าร้ายตวัเองอย่างช้าๆ		

หิว..หิว
กระเจี๊ยบ

		รู้ไว้ใช่ว่า..
	 จากการศึกษาวิจัยของ	Physicians	Committee	for	
Responsible	และมหาวิทยาลัย	จอร์จทาวน์	วอชิงตัน	ดี	ซี	
พบว่าผู้หญิงที่รับประทานอาหารที่มีไขมันต�่าเป็นเวลา	 2	
เดือน	อาการปวดท้องประจ�าเดือนจะลดลงประมาณ	1	ถึง	
ครึ่งวัน	ส่วนอาการบวมน�้า	และอารมณ์หงุดหงิดก็น้อยลง
ด้วย	ซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าอาหารท่ีมีเส้นใยสูง	แคลอรี่ต�่า	 จะ
ช่วยลดฮอร์โมนแปรปรวน	อาหารเหล่านี้จึงท�าให้คุณปวด
ท้องประจ�าเดือนน้อยลง

 เข้าหน้าฝนทีไรชีวิตที่เคยง่ายก็กลายเป็นยากขึ้นทุกที และยังต้องคอยหาที่หลบฝนทุกวี่วัน  
สถานทีห่ลบฝนยอดนยิมกค็งเป็นร้านอาหารอย่างแน่นอน  วนันีก้ระเจีย๊บมเีมนอูาหารน่าตาน่าทาน
มาเรียกน�้าย่อยกันสักหน่อย ถ้าท้องเริ่มหิวก็ชวนเพื่อนๆ ไปทานอาหารกันนะ

ช่วงเรียกน�้ำย่อย

ช่วงตบท้ำย

	 เด๋ียวน้ีวันว่างก็หายาก	แล้วไหนจะงาน
ที่ต้องหอบกลับมาท�าต่อที่บ้านอีก	 แต่ถ้ามี
โอกาสฤกษ์งามยามดีก็อย่าปล่อยให้หลุดมือ	
มาหาสถานที่พักผ่อนกันดีกว่า
	 ย้อนเวลาไปกว่า	40	ปี	ที่บ้านโคกพนมดี
ถกูเผยสูส่าธารณชน	หลงัจากทีห่น่วยศลิปากร	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	พบภาชนะดินเผาโบราณ
และโบราณวัตถุอื่นๆ		ด้วยเหตุนี้จึงเป็นชนวน
ให้มนุษย์เริ่มย้อนเวลาไปกว่า	4,000	ปี	 เพื่อ
ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณนี้	จน
มข้ีอสนันษิฐานว่า	แต่เดมิบ้านโคกพนมดเีคย
เป็นชายฝ่ังทะเลของอ่าวบางปะกง	รวมถงึพืน้ที่	
อ.บางคล้า	จ.ฉะเชงิเทรา	ดังนัน้ส่วนทีเ่ป็นพ้ืนที่	
อ.พนสันคิม	จ.ชลบรุ	ีจงึน่าจะเป็นทะเลตมและ
ป่าชายเลน	ซึ่งพื้นที่บางแห่งมีความสูงคล้าย
เกาะ	เพราะถูกโอบล้อมด้วยทะเลโคลน
	 นอกจากนี้บ้านโคกพนมดีน้ียังมีต�านาน
เล่าไว้ว่า	 แต่เดิมบ้านโคกพนมดีเป็นชุมชน
ชายทะเล	ปกครองด้วยหัวหน้าเผ่าพันธุ์ที่เป็น
ผูห้ญงิ	โดยสนันษิฐานจากทีม่ลีกูปัดมากมาย
ถงึ	120,000	เม็ด	ฝงัรวมกบัโครงกระดกูทีเ่ป็น
ผู้หญงิ	ดงันัน้ชาวบ้านเลยพากนัยกย่องให้เป็น	
“เจ้าแม่โคกพนมดี”
	 แต่ทีส่�าคญัคอืบ้านโคกพนมดยีงัเป็นพืน้ที่

ทีมี่อารยธรรมชุมชนท่ีเก่าแก่	จากการขดุพบ
โครงกระดูกมนุษย์	 ที่ความลึกของชั้นดิน	 
7	ชั้น	โดยชั้นที่ลึกที่สุดจะเป็นโครงกระดูกที่
มีอายมุากทีส่ดุ	ทัง้นีก้ท็�าให้รูว่้า	แต่เดมิพืน้ที่
นีเ้ป็นชมุชนทีม่วีฒันธรรมการฝ่ังศพด้วย	หรอื
เป็นการขุดพบขวานหินขัด	เครื่องมือหินขัด	
และเครือ่งมอืที่ท่�าด้วยกระดูกสตัว์ทีส่ามารถ
อ้างถึงวัฒนธรรมในอดีตได้ด้วย	
	 ปัจจุบันทางกรมศิลป์	 ได้เตรียมฟื้นฟู
บ้านโคกพนมดใีห้เป็นแหล่งเรยีนรูโ้บราณคดี	
โคกพนมดี	 เพ่ือใช้ถ่ายทอดเรื่องราวทาง
ประวตัศิาสตร์และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชงิ
ความรู้ของชลบุรี	
	 หากผูใ้ดสนใจกส็ามารถเดนิทางโดยใช้
ถนนสายฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม	 ไปยังบ้าน
โคกพนมดี	 อ.พนัสนิคม	จ.ชลบุรี	 และอย่า
ลืมใช้วันว่างของคุณให้คุ้มค่าด้วยนะครับ

ท่องแหล่งอารยธรรม
     วัดโคกพนมดี

“ต�ำนำนโบรำณคดี
ร่องรอยชุมชนเก่า”

    หนังสือพิมพ์รังสิต   หน้าปีที่ 19 ฉบับที่ 66  ประจ�าวันที่   13 - 19 กันยายน 2555 15 [ ท่องเที่ยว-อาหาร ]

เก็กฮวย



หน้า    หนังสือพิมพ์รังสิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 66  ประจ�าวันที่   13 - 19 กันยายน 255516  [ เศรษฐกิจ ]

หอพกันอกเตรยีมแผนรบัน�า้ท่วม เพิม่คณุภาพเอาใจนกัศกึษา

 ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายปกครอง ม.รังสิต ชี้นายทุนเร่งสร้างหอพักเพราะมหาลัยขยายการเรียนการสอน  เจ้าของแจง 
คู่แข่งเยอะแต่ไม่กระทบผลประกอบการ ด้านนักศึกษาเผยปัจจัยการเลือกหอพักต้องค�านึงถึงคุณภาพ รองลงมา
คือความปลอดภัย 

	 นายปิยะ	 ศรีชวนะ	 ผู ้ช่วยผู้อ�านวย
การส�านักงานฝ่ายปกครองและรักษา 
ความปลอดภัย	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 
เปิดเผยว่า	การเติบโตของรายได้ธรุกจิหอพกั	
เป็นผลมาจากการที่มีการขยายการเรียน
การสอนภายในมหาวิทยาลัยรังสิต	ที่ท�าให้
นกัศกึษาสนใจและเข้ามาเรยีนในอตัราเพิม่

ขึ้น	 ท�าให้ธุรกิจหอพักเติบโตขึ้นจึงเกิดการ
แข่งขันในกลุ่มผู้ลงทุน	ทั้งนี้เพราะนักศึกษา
มีจ�านวนมากขึ้นทุกปี	 เป็นตัวแปรส�าคัญที่
ท�าให้ผูป้ระกอบการธรุกจิหอพกัด�าเนนิกลยทุธ์
ธุรกิจแข่งขันเพิ่มขึ้น	นายปิยะกล่าว
	 ด้านนางสาวนราพร	ศรีสวรรค์	ผู้บริหาร
เจ้าของหอพกับรเิวณด้านหน้ามหาวทิยาลัยรงัสิต	 

กล่าวว่า	แม้จะมกีารแข่งขนัธรุกจิหอพกัเตบิโต
ขึ้น		ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ	เพราะตน
เหน็ว่าเป็นเรือ่งปกตทิีใ่ครกม็สิทิธ์ลงทนุได้	เช่น
เหตุการณ์น�้าท่วมเมื่อปี	พ.ศ.	2554	หอพักที่
ตนเป็นเจ้าของไม่ได้เตรยีมมาตรการป้องกัน	
แต่ในปี	พ.ศ.	2555	น้ี	ทางหอพักได้มมีาตรการ
ป้องกนัรบัมอืกบัน�้าท่วมแล้ว	โดยทางหอพกั

จะบอกกับนกัศกึษาให้เตรียมย้ายของเก็บใน
ที่สูงไว้ก่อน	อย่างไรก็ตาม	นักศึกษาคนใดมี
ความประสงค์ย้ายหอพัก	เรามองว่าไม่ได้มี
ผลกระทบต่อธุรกิจหอพักแต่อย่างใด
	 ส่วนนางนิยดา	 บุญธรรม	 ผู ้จัดการ
หอพักบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยรังสิต	 
เปิดเผยว่า	การลงทุนธรุกจิหอพกัมีแนวโน้มท่ีจะมี
การลงทนุสร้างเพ่ิมเตมิ	เพราะความต้องการของ 
กลุ่มผู้อาศัยในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย 
มีเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากมีมาตรการ	รักษาความ
ปลอดภัยท่ีดีและเน้นการพัฒนาปรับปรุง
คณุภาพหอพกัให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุม่นกัศกึษา	อย่างไรกต็ามการแข่งขนั
ของหอพักคงมีเพิ่มขึ้นตามความต้องการ
ของผู้บริโภค
		 ด้านนางสาวรุง่นภา	สมบตัหิลาย	นกัศกึษา
คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ให้ 
ความเห็นว่า	 ตนเลือกหอพักโดยมองถึง
คณุภาพมาเป็นอนัดบัหนึง่	อย่างกรณีมีการ
เติบโตของธุรกิจหอพักที่เพ่ิมขึ้น	 คงส่งผล 
กระทบกบัตวันกัศกึษา	เพราะต้องมค่ีาใช้จ่าย
ทีไ่ม่จ�าเป็นเพิม่ขึน้	ทัง้นีอ้ตัราการเตบิโตของ
ธุรกิจหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัย	มีเพิ่มขึ้น
เพราะผูบ้รโิภคหรอืนกัศึกษามคีวามต้องการ
เพิ่มขึ้นเช่นกัน	

ภาพหอพักนักศึกษาหลังมหาวิทยาลัยรังสิต

นกัวชิาการแนะรฐัดบูทเรยีนหนีส้าธารณะ “วกิฤต ิEU” 

สืบเนื่องจากวิกฤตทางเศรษฐกิจก�าลัง
ลกุลามไปในหลายๆ	ประเทศในแถบยโุรป	มี
ความเสีย่งทีจ่ะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
ในบางส่วน	 ทั้งเรื่องการส่งออกท่ีอาจจะ
ลดน้อยลง	 แต่ในขณะเดียวกันก็มีการ 
น�าเข้ามากขึ้น	 ซึ่งจะต้องมีการควบคุม 
การลงทนุไม่ให้มกีารลงทนุในประเทศทีม่กีลุม่
ความเสี่ยงที่อาจเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ	
	 นางสาวผการัตน์	 จ�าปาน้อย	ผู้อ�านวย-
การส�านักงานทะเบียน	 อาจารย์ประจ�า	 
คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต
กล่าวว่า	สาเหตุของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ของกลุ่มยุโรปเช่น	ประเทศกรีซ	ประเทศ-
สเปน	 	 ที่มีสถานะทางการคลังท่ีย�่าแย	่ 
ส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้เพือ่
มาใช้จ่ายภายในประเทศ	แต่ทั้งนี้ยังมีอีก
หลายประเทศในยโุรปทีย่งัไม่ประสบปัญหา
เศรษฐกจิ	โดยภายในกลุม่	EU	ได้มกีารหารอื
กับผูน้�าในแต่ละประเทศเพ่ือหาทางแก้ปัญหา	
และป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม	
	 	 อาจารย์ผการตัน์กล่าวว่า	ปัจจบุนั
หลายประเทศในยุโรป	มีการเปิดประเทศใน
การลงทุนทางการเงิน	 ตอนนี้ที่แน่ชัดที่สุด	
เป็นเรื่องของการส่งออก	 เพราะว่าประเทศ
ที่เป็นคู่ค้าของประเทศไทย	เศรษฐกิจแย่ลง 
ผลกระทบอันดับแรกก็คือการส่งออก	มีการ
วิเคราะห์กันว่า	 การส่งออกไปในประเทศ
กลุ่มยุโรปจะลดน้อยลง	 แต่แท้จริงแล้ว 

กลุ่มประเทศดังกล่าว	 ไม่ได้เป็นผู้น�าเข้า
สินค้าจากประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ	ผล 
กระทบอีกประการหนึ่งคือ	 เรื่องค่าของเงิน	 
ในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่าประเทศไทย	 มี
การตดิต่อท�าการค้ากบัประเทศในกลุม่ยโุรป
มากน้อยเพียงใด	แต่ส่วนใหญ่ประเทศที่มี
สภาวะเศรษฐกิจถอยลง	ค่าของเงินก็จะต�่า
ลง	ส่วนประเทศไทยค่าเงินแขง็ขึน้	ผลกระทบ
กจ็ะชดัเจนมากขึน้	เมือ่ค่าเงินของไทยสูงขึน้ 
การส่งออกของประเทศก็จะน้อยลงและท�าให้
การน�าเข้าสูงขึ้นเช่นกัน
	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานทะเบียน	
มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวต่อว่า	ภาครัฐบาล
จะต้องน�าวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปมาใช้เป็น 
บทเรียน	 เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สาธารณะ	
ทั้งนี้ประเทศไทยได้มีการออกกฏหมายเพื่อ 
วางกรอบความยัง่ยนืทางการคลงัของประเทศ		
อย่างไรก็ดี	 ถ้าประเทศใดเศรษฐกิจไม่ดีผู้ท่ี
ลงทุนอยู่แล้วก็จะได้รับผลกระทบ	คือต้นทุน
อาจมกีารปรบัตวัสงูขึน้	ผลกระทบหลกักอ็าจ
จะท�าให้พนักงานรายได้ลดลง	 ความเสี่ยง
จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย	 เนื่องจากไทยยัง
เป็นประเทศที่พ่ึงพาการส่งออกเป็นปัจจัย
หลัก	
	 แหล่งข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
รายหน่ึงกล่าวถงึ	สถานการณ์วกิฤตเศรษฐกจิ
ของกลุม่	EU	ว่าเนือ่งจากประเทศไทยยงัเป็น
ประเทศท่ีพึง่พาการส่งออกเป็นปัจจยัหลกัอยู	่

ดังนั้นการที่กลุ่มประเทศยโุรปซึ่งเปน็หนึ่งใน
กลุม่ทีน่�าเข้าสนิค้าและบรกิารจากประเทศไทย
จ�าเป็นต้องจ�ากัดการใช้จ่ายเพื่อลดหนี้สิน 
จงึส่งผลให้ไทยมกีารส่งออกสนิค้าและบรกิาร 
ลดลงไปด้วย	ส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกจิ
ที่ไม่ขยายตัวเท่าที่ควร
	 แหล่งข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย		
กล่าวต่อว่า	นอกจากน้ีวิธีการแก้ไขปัญหา 
หนี้สินของกลุ่มประเทศยุโรปผ่านนโยบาย 
การเงินหลายรูปแบบ	 ได ้ส ่ งผลให  ้
เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน	ก่อให้เกิดความ
ผนัผวนในส่วนของค่าเงนิและตลาดการเงนิ	เช่น	
ตลาดพนัธบตัรและตลาดหุน้	ซึง่เป็นช่องทางใน 
การระดมเงินทุนที่ส�าคัญช่องทางหนึ่ง	 เพื่อ
จะถูกน�าไปใช้ในการลงทุนต่างๆ	ในประเทศ	
สุดท้ายคือผลกระทบในแง่ความเชื่อมั่น	
เนื่องจากกลุ่มประเทศยุโรปประกอบไปด้วย
หลายประเทศ	ซึง่กม็หีลกัการและจดุยืนรวม
ทัง้ผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป	ท�าให้เกดิ
ความล่าช้าในการหาวิธีแก้ไขปัญหา	
	 “การทีเ่ศรษฐกจิชะลอตวัลงส่งผลกระทบ
ในแง่การจ้างงานและรายได้ของประชาชน
ที่อาจปรับลดลง	และส่งผลต่อไปยังการใช้
จ่ายของประชาชนที่จะถูกจ�ากัดลง”	แหล่ง
ข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าว
	 แหล่งข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย
กล่าวถึงในแง่ของผลกระทบทีมี่ต่อประชาชน	
รัฐบาลได้ช่วยบรรเทาผลกระทบผ่าน

นโยบายที่ช่วยเพ่ิมรายได้	 รวมทั้งสร้าง 
ความเชื่อมั่นผ่านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ราคาสินค้าหลายอย่าง	สุดท้ายก็จะน�าไปสู่ 
ความเช่ือมั่น	 ในส่วนรายได้ของประชาชน	
ส�าหรับแนวทางการป้องกันในระยะยาวคือ	 
การเพิม่ศกัยภาพของแรงงานไทย		ให้สามารถ
แข่งขนักบัแรงงานต่างชาตไิด้		ผ่านการให้ความรู้	 
การฝึกฝนทักษะแรงงาน	ซึ่งจะเป็นที่มาของ
รายได้ที่ยั่งยืนมากกว่าในอนาคต
	 	 ประชาชนแต่ละคนต้องพิจารณา 
ความเหมาะสมระหว่างรายรบั-รายจ่ายของ 
ตัวเอง	 จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
และมีความไม่แน่นอนสูง	 นอกจากนี้ยัง 
ต้องติดตามข่าวสาร	 รวมทั้งคาดการณ์ 
ผ ล ก ร ะ ทบ จ า ก รั ฐ บ า ล ที่ จ ะ อ อ ก
นโยบายมา	 เพราะสิ่งเหล่านั้นจะส่งผล 
ก ร ะ ท บ ต ่ อ ร า ย ไ ด ้ ข อ ง แ ต ่ ล ะ
คน 	 อี กทั้ ง คว รจะศึ กษาช ่ อ งทาง 
ในการออมเงินด้วยวิธีต่างๆ	 นอกเหนือ 
จากการฝากเงนิ	เพราะจะเป็นอกีทางทีจ่ะช่วย 
เพิ่มรายได้ในระยะยาวต่อไป	

นางสาวผการัตน์ จ�าปาน้อย
ผู้อ�านวยการส�านักงานทะเบียนและ
อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

 นักวิชาการชี้ชัดรัฐบาล ระวังปัญหาควบคุมสินค้าน�าเข้าและส่งออก แนะรัฐบาลน�าภาวะเศรษฐกิจยุโรปเป็น 
บทเรียน เลี่ยงปัญหาหนี้สาธารณะ ด้านประชาชนตระหนักความเหมาะสมระหว่างรายรับ-รายจ่ายของตัวเอง
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	 ศิลปะการต่อสู้ญี่ปุ่นที่แพร่หลายใน

เมืองไทยมีหลายประเภท	ทั้งคาราเต้	

ยูโด	แต่เคนโดถือเป็นศิลปะการต่อสู้ที่

ไม่แพร่หลายนักในเมืองไทย	 	 เพราะ

ศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้ไม่ได้ใช้ท่วงท่า

ร่างกายออกอาวุธ		ทว่าเป็นการประยุกต์

ศิลปะการต่อสู้จากการใช้ดาบของกลุ่ม

ซามูไร		จนกลายเป็น	“วิถีแห่งดาบ”

	 เคนโด	เป็นวิชาดาบที่ใช้ไม้ไผ่ท�า

เป็นอุปกรณ์การฝึก		ด้วยกระบวนท่า

ต่อสู้ที่รวดเร็ว		รุนแรง	เด็ดขาด	ต่อเนื่อง		

กระบวนท่าเหล่านี้จึงมักเป็นภาพคุ้นตา

ท่ีเห็นได้บ่อยตามภาพยนตร์	 หรือใน

การ์ตูนญี่ปุ่น		คนญี่ปุ่นยกเคนโดเป็น

ศิลปะการต่อสู้ที่เก่าแก่		และไม่เพียง

มองว่าศิลปะการต่อสู้เช่นนี้เป็นการฝึก

วิถีดาบแห่งเคนโด
ร่างกาย		แต่ยังเป็นการฝึกสมาธิและจิตใจ

		 จากเสน่ห์และการเล่นที่น่าค้นหาของ

เคนโด	ท�าให้นางสาวชุฎารัตน์	 แก้วยอด	

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตช่ืนชอบการเล่น

กีฬาชนิดน้ี		จากการเห็นและค้นคว้าข้อมูล

เพิ่มเติมของกีฬาชนิดนี้ในอินเตอร์เน็ต		จน

ท�าให้เริ่มเล่นเคนโดตั้งแต่	1	ปีก่อน		กระท่ัง

กลายเป็นนักกีฬาเคนโด

	 “กีฬาเคนโด้เป็นศิลปะป้องกันตัวที่

ต้องใช้ก�าลังสมาธิในการฝึกฝนค่อนข้าง

สูง	 หากเป็นผู้หญิง	 ถ้าฝึกและรู้จักศิลปะ

ป้องกันตัวไว้ก็จะเป็นประโยชน์”

	 	 	 	 	 	 	 เหตุผลอีกประการที่กีฬาเคนโด 

ค ่ อนข ้ า ง ไ ด ้ รั บ ค ว ามนิ ยมน ้ อ ย

เพราะเป็นกีฬาที่มีชุดอุปกรณ์ค่อน

ข้างแพงซึ่งรวมราคาแล้วก็ตกอยู ่ที ่

ประมาณ	13,500	บาท	คนจึงไม่ให้ความสนใจ

	 ส�าหรับสถานที่ในการฝึกกีฬาเคนโด 

ซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบส�าคัญอย่างยิ่ง	 

นางสาวชุฎารัตน์	 บอกว่า	 	 ต้องเป็นพื้นไม้	

พื้นปาเก้แบบพื้นของโรงยิมทั่วไป	 	 เพราะ

การเล่นเคนโดต้องใช้เท้าเปล่า		หากเล่นบน

พื้นที่เป็นปูนอาจท�าให้เกิดแผลได้

	 แต่อุปสรรคส�าคัญของการเล่นเคนโด

ส�าหรับนางสาวชุฎารัตน์	กลับเป็นปัญหาที่ไม่มี

การจัดต้ังชมรมอย่างจริงจังในมหาวิทยาลัย		

แม้เป็นเรื่องที่เคยอยากท�า		แต่ก็ยังติดปัญหา

เรื่องสมาชิกเพราะแม้มีคนในมหาวิทยาลัยให้

ความสนใจแต่ก็ไม่ได้อยากเล่นอย่าง

จริงจัง		

	 “ตอนนี้เรียนอยู่ปี	4แล้ว		ยังหาสมา

ชิกคนอื่นมาสืบต่อไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ตั้ง

ชมรม		ส�าหรับการประชาสัมพันธ์ตอน

นี้ก็ยังไม่มี	 	 เคยมีคนสนใจเข้ามาถาม

แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ติดต่อกลับมา”

	 เคนโด	 นอกจากเป็นกีฬาศิลปะ 

การต่อสู้แล้ว	 ยังถือว่าเป็นการออก

ก�าลังกายและเมื่อเล่นเคนโดนางสาว 

	 	 ชุฎารัตน์	 ยืนยันว่าจะได้ทั้งการฝึก

สมาธิและท�าให้กล้าเผชิญหน้ามากขึ้น

เคนโด้ : ประเทศไทยเรารู้จักกีฬาเคนโด้เป็นครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2514 จากทาง
หน้าจอโทรทัศน์ ก็คือภาพยนตร์เรื่อง Ore wa Otoko da! (ข้าคือลูกผู้ชาย) หรือนิยมเรียก
ง่ายๆ ว่า เคนโด้ เนื้อเรื่องกล่าวถึงการต่อสู้ของลูกผู้ชายอย่าง โคบายาชิ โคจิ ที่ไม่ชอบให้
ผู้หญิงมีอิทธิพลอย่างสูงในโรงเรียนอาโอบะ โดยใช้การต่อสู้ของลูกผู้ชายคนหนึ่งผ่านดาบ
ไม้ไผ่ (เคนโด้) ซึ่งเธอเป็นผู้สร้างชมรมเคนโด้ขึ้นมาด้วยความยากล�าบาก 

 จากกระแสการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
ที่มีมากขึ้นในทุกๆ	ขณะ	ท�าให้โลกแห่งการ
สื่อสารเปิดกว้างและแทบจะไม่จ�ากัดรูป
แบบ	แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากคือ	การ
ใช้เทคโนโลยีแบบไม่รู้จักกาละเทศะ	หรือ
หมิ่นเหม่ข้อกฎหมายบางข้อ	 ที่อาจส่งผล
ในท้ายที่สุด	เป็นเหตุผลที่ท�าให้คนเราต้อง
ไปนอนในคุกแบบไม่น่าเชื่อทีเดียว

	 จากกรณีมาตรา	112	ที่ก�าลังเป็นกระแส
สงัคมทัง้ในแง่ของกฎหมายทีบ่งัคบัใช้	และบท
ลงโทษผู้ที่กระท�าผิด	หรือละเมิดกฎหมายได้
อย่างรุนแรง	แต่หลายๆ	คนอาจไม่ทราบว่า	ภยั
จากการใช้เทคโนโลยนีัน้	จะส่งผลอนัตรายแก่
ตนเองได้มากเพียงไร	และสิ่งเหล่านี้มีความ
เกี่ยวข้องกับมาตรา	112	อย่างไร
	 ทั้งนี้นักวิชาการต่างออกมาแสดงความ
คดิเหน็มากมายอย่าง	ดร.สมหมาย	จนัทร์เรอืง	
คณบดีคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสยาม	
ได้กล่าวถึงรายละเอียดของมาตรา	112	หรือ
ทีเ่รยีกได้อกีอย่างว่า	‘กฎหมายหมิน่พระบรม
เดชานภุาพ’	ถอืเป็นมาตราทีม่กีารลงโทษผูท้ี่
ท�าละเมิดอย่างรุนแรงกว่าการหมิ่นประมาท
แบบธรรมดา	 เนื่องจากตามบทกฎหมายมี
ข้อระบุไว้ชัดเจนว่า	มาตรา	 112	ผู้ใดหมิ่น
ประมาท	ดหูมิน่	หรอืแสดงความอาฆาตมาด
ร้ายพระมหากษัตริย์			พระราชินี	รัชทายาท	
หรอืผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์	ต้องระวาง
โทษจ�าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี	ซึ่งมีความ
แตกต่างจากการหมิ่นประมาทแบบธรรมดา
อยูม่ากคือ		มาตรา	326	ผูใ้ดใส่ความผูอ้ืน่ต่อ
บคุคลทีส่าม	โดยประการทีน่่าจะท�าให้ผูอ้ืน่นัน้

เตือนนศ.ไทยใช้เทคโนโลยี ระวังหมิ่นมาตรา 112
เสยีชือ่เสยีง	ถกูดหูมิน่	หรอืถกูเกลยีดชงั	ผูน้ัน้
กระท�าความผดิฐานหมิน่ประมาท	ต้องระวาง
โทษจ�าคุก	ไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
	 ทัง้นี	้ดร.สมหมาย	ยงัอธบิายการใช้อปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีต่างๆ	ว่า	การ
ใช้ต้องมคีวามระมดัระวงั	อย่าพยายามพมิพ์
ข้อความใด	ๆ 	แสดงความคดิเหน็ใด	ๆ 								แม้
กระทั่งการจัดเก็บรูปภาพที่แสดงข้อความที่
อาจหมิ่นประมาทขัดต่อมาตรา	112		ซึ่งอาจ
ท�าให้กระทบกระเทือนต่อสถาบันกษัตริย์ได้	
เพราะต้องยอมรับว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่
มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่พึ่งพาทาง
จิตใจ	 อย่างกรณีหากเราท�าโทรศัพท์หาย	
จ�าเป็นต้องแจ้งต�ารวจให้เร็วท่ีสุด	 เพราะ
อาจมีผู้อื่นสวมรอยใช้โทรศัพท์ของเรา	ดัง
เช่น	กรณีอากง	แม้จะกล่าวว่าตนเองไม่ได้มี
ส่วนรูเ้หน็	แต่เมือ่ไม่มหีลกัฐานมากพอ	อกีทัง้
โทรศัพท์กเ็ป็นของอากงจรงิ	จงึต้องยอมรบัค�า
ตดัสนิของศาล	แก้ไขอะไรไม่ได้เลย	เพราะไม่
สามารถตรวจสอบอะไรได้	
	 “นกัศกึษากต้็องระวงัในการใช้อนิเตอร์เนต็	
ซึง่มทีัง้ข้อความแสดงความคดิเหน็	การโพสต์
รูปต่างๆ	ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูง	
ว่าข้อความ	หรอืรปูภาพอาจหมิน่เหม่กบัการ
หมิน่ประมาทในมาตรา	112	ได้	ในกรณทีีเ่รา
ท�าโทรศัพท์หาย	ต้องรีบแจ้งหายให้ไวที่สุด	
เมือ่เกดิปัญหาขึน้	จะได้ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ			
ถ้ามเีว็บบอร์ดส่งข้อความมาหาเรา	เรากต้็อง
รบีลบออกไป	บางทเีราไม่รูเ้รือ่งอะไรแต่กอ็าจ
ถูกลูกหลงไปด้วย”	ดร.สมหมาย	กล่าว

	 อาจารย์วันวิชิต	 บุญโปร่ง	หัวหน้าภาค
วิชาผู ้น�าทางสังคมธุรกิจและการเมือง	 
มหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้ชี้ให้เห็นถึงการใช้
เทคโนโลยขีองนกัศกึษาในยคุปัจจบุนัว่า	สงัคม
ไทยควร			ปรับตัวกับเรื่องเหล่านี้	เพราะเป็น
เรื่องที่ใหม่มาก	 ในโลกของสัมคมออนไลน์
เราควรท�าความเข้าใจในการใช้ประโยชน์	
บางครั้งเราอาจจะเพียงแค่ต้องการให้เพื่อน
ในกลุ่มทราบข้อมูล	แต่การที่เราส่งต่อข้อมูล
ไป	 ถือเป็นผลสะท้อนตัวเองว่าเราเป็นผู้
กระท�าผิด	 เลื่อมล�้า	 หรือไปละเมิดมาตรา	
112	ซึ่งเจตนาของผู้ที่กระท�า	ตนเชื่อว่าเขา
กระท�าการโดยสุจริตใจ	 ไม่ได้ตั้งใจที่จะ
กระท�าการโดยหวังผลประโยชน์	ถ้ารู ้ว่ามี 
กฎบทลงโทษหรือข้อบังคับที่รุนแรง	 คง
ไม่มีใครท�า	นอกจากจะท้าทายหรือสร้าง 
เว็ปเพจส่วนตัวมาเพื่อมาท้าทายสถาบัน
หลักของชาติ	 นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 แต่ถ้า
ข้อมูลที่ได้รับมาเพียงเพื่อต้องการเผยแพร่
ให้ผู้อื่นได้รับทราบหรือไม่นั้น	 ในส่วนนี้เป็น
สิ่งที่คนไทยก�าลังเรียนรู้
		 อย่างไรกต็าม	มแีนวทางการปฏิบตัง่ิาย	ๆ  
ที	่ผศ.ดร.วศณิ	ชปูระยรู	อาจารย์ประจ�าสาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัย
รังสิตได้เสนอเพื่อจะไม่ให้ส่งผลกระทบกับ
นักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีคือ1.)	นักศึกษา
ต้องไม่ส่งต่อไฟล์ที่เป็นข้อความวิพากษ์
วิจารณ์	หม่ินประมาท	ดูหม่ิน	หรือแสดงความ 
อาฆาตมาดร้าย	 (1)	 พระมหากษัตริย์	 
(2)	พระราชนิ	ี(3)	รัชทายาท	หรือ	(4)	ผูส้�าเรจ็
ราชการแทนพระองค์	ทีน่กัศกึษาได้รบัมาจาก

เพื่อน	คนรู้จัก	หรือใครก็ตาม	 ไปยังบุคคล
อืน่ๆ	อกีต่อไป	ให้ลบทิง้			2.)	นกัศกึษาต้องไม่
เป็นต้นแหล่ง	หรือเป็นผู้ผลิตสารในลักษณะ
หมิน่ประมาท	ดูหมิน่	หรอืแสดงความอาฆาต
มาดร้าย	(1)	พระมหากษัตริย์	(2)	พระราชินี	
(3)	รัชทายาท	หรือ	(4)	ผู้ส�าเร็จราชการแทน
พระองค์	 แล้วส่งออกไปยังบุคคลอื่นๆ	 3.)	
นกัศกึษาต้องไม่ร่วมผสมโรงผ่านสงัคมออนไลน์
ใดๆ	ในประเดน็ข้อความวพิากษ์วจิารณ์หมิน่
ประมาท	ดูหมิ่น	 หรือแสดงความอาฆาต
มาดร้าย	(1)	พระมหากษัตริย์	(2)	พระราชินี	
(3)	รัชทายาท	หรือ	(4)	ผู้ส�าเร็จราชการแทน
พระองค์		4.)	อาจารย์ต้องมีส่วนในการสร้าง
ความเข้าใจในมาตราดังกล่าวให้นักศึกษาได้
เข้าใจอย่างถ่องแท้	ด้วยวธิกีารใดๆ	กไ็ด้	อาทิ	
แทรกเรือ่ง	มาตรา	112	ไว้ในรายวชิาจรยิธรรม 
สื่อสารมวลชน	เป็นต้น
	 การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี	ถือเป็น
สิทธิเสรีภาพของเหล่าเสรีชน	 ในระบอบ
ประชาธิปไตยก็จริง!!แต่ต้องยอมรับความ
จริงที่ว่า	ยังมีอีกหลายกรณีที่พึงต้องค�านึง
ถงึสภาวะแวดล้อม	และบรบิททางสังคม	รวม
ถึงจารีตประเพณีและกฎหมาย!!
	 เรือ่งนีส้อนให้รูว่้า	อย่าปากไว	ต้องอย่า
มอืบอน	เผลอกดปุม่โพสต์	ไม่อย่างนัน้คง
ต้องนอนน�้าตาไหลในคุกไปอีกหลายปี..
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 ไหม	ขิด	 แพรวา	 ตีนจก... คงเป็น 
รายชื่ออันดับต้นๆ	 	 เมื่อนึกถึงผ้าไทยลาย
โบราณ		เพราะไม่เพียงเสน่ห์และเอกลกัษณ์
ลวดลายบนผนืผ้า	แต่การเรียงร้อยถกัทอแต่ละ 
เส้นด้ายอย่างประณีตสวยงามยังหมายถึง
รากเหง้าทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่
สั่งสมกันมาของบรรพบุรุษ		
	 เมืองไทยมีการทอผ้าอยู่ทุกภูมิภาค		
ตั้งแต่ชาวบ้านในชนบท	กระทั่งช่างฝีมือใน
ราชส�านกั		การรงัสรรค์ลวดลายและส	ี	ท�าให้
ผ้าแต่ละผืนบอกเรื่องราวและอัตลักษณ์
ของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ	 	 เช่น	ผ้าซิ่นตีนจก
ไทยยวนราชบุรี	 	 ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ	์	
ประวตัศิาสตร์ของเราส่วนหนึง่จงึอยูบ่นลาย
ผืนผ้า	ไม่น่าแปลกที่ปัจจุบันผ้าไทยจะเป็น
ที่ยอมรับและดังไกลไปทั่วโลก
	 ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีวัฒนธรรม
ใกล้เคียงกันอย่างลาว	 ก็ยังคงนุ่งซิ่นกัน 
แพร่หลายแม้แต่ในหมูว่ยัรุน่		แต่ในบ้านเรา 
ผ้าไทยกลบัขาดการอนรุกัษ์และสบืสานจาก 
คนรุน่ใหม่				แม้ปัจจบุนัหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วข้อง
จะส่งเสรมิให้คนรุน่ใหม่ใช้	และสวมใส่ผ้าไทย
มากขึน้		แต่ด้วยปัจจยัหลายอย่าง	อาจารย์ 
ลลิตา สีมันตร 	 อาจารย์ผู้สอนสาขา 
แฟชั่นดีไซน์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 มองว่า	
คนไทยยังติดภาพลักษณ์ของผ้าไทยที่เช่ือ
ว่าเชย  และเป็นของที่คนค่อนข้างมีอายุ 

สวมใส	่	ทัง้ยังดูแลรกัษาค่อนข้างยาก		ท�าให้
ผ้าไทยนิยมในคนเฉพาะกลุ่ม
 “เราต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ผ้าไทย
และล้างทัศนะคติเดิมๆ  ที่คนรุ่นใหม่เห็น
ผู้ใหญ่ใส่ไปวัดหรืองานกลางคืน  ส�าหรับ 
การออกแบบผ้าไทยส่วนใหญ่ จะใช้ผ้าสีพื้น
น�ามาปัก ย้อมสี พิมพ์ลายเพิ่ม  เพราะพวก 
ผ้าทอลายยงัอยูใ่นภาพลักษณ์ของลายโบราณ
ที่เอามาใช้ยาก”
	 ในแวดวงดีไซน์เนอร์ระดับโลก	 	 การ
ออกแบบผ้าไทยเพ่ือตอบสนองกลุ่มคนรุ่น
ใหม่		มักเป็นดีไซน์เนอร์ชาวต่างชาติที่น�าผ้า
ไทยไปใช้	เช่น	แบรนด์	Dries	Van	Noten	ที่
ออกแบบชดุแซคและเดรสสวมใส่ได้จรงิ		แต่
ในวงการดีไซน์เนอร์ไทยยังมีน้อย	 	 เพราะ 
ส่วนใหญ่ไม่รูว่้าจะน�ามาใช้อย่างไรจงึเล่ียงที่
จะใช้และเลือกผ้าน�าเข้ามากกว่า
 “ทุกวันนี้กระแสความนิยมใช้ผ้าไทย
เริ่มมีขึ้นมา  เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนินีาถ ทรงเหน็ความส�าคญัของ
ผ้าไทยที่ชาวบ้านทอขึ้น  และท่านยังสวม
ใส่เวลาปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ  ทาง 
กระทรวงวัฒนธรรมก็มีการรณรงค์และ 
จดัประกวดให้นกัออกแบบรุน่ใหม่น�าผ้าไทย
มาใช้  แต่ยังคงเฉพาะกลุ่มอยู่”   
	 ส�าหรบัแนวโน้มกระแสผ้าไทยในอนาคต
ตามความเหน็ของอาจารย์สาขาแฟชัน่ดไีซน์		

เห็นว่าต้องได้รับการส่งเสริมที่ดีจากภาครัฐ		
เพราะปัจจุบันคนเริ่มกลับเข้าหาความเป็น
เอเชียมากขึ้น		การออกแบบผ้าไทยอาจต้อง
ปรับเป็นแนวเอเชียผสมตะวันตก	 	 เพ่ือให้มี 
รูปลักษณ์ที่ทันสมัย
	 ทางด้านคนรุน่ใหม่ทีศ่กึษาด้านแฟชัน่ดไีซน์ 
โดยตรง	นางสาวอุ้มทิพย์ ผิวพิมาย	 มอง
เสน่ห์ของผ้าไทยจากลักษณะเน้ือผ้าท่ีสวยงาม		
กรรมวธิกีารทอทีย่าก	ถือเป็นเอกลกัษณ์และ
เสน่ห์อย่างหนึง่		แม้คนส่วนใหญ่มองว่าโบราณ		
แต่ส�าหรับงานออกแบบสามารถน�ามาใช้ได้		
 “ทุกวันนี้คนออกแบบผ้าไทยยังไม่
ค่อยแพร่หลาย  อาจเพราะตัวเนื้อผ้าแข็ง 
ไม่พลิ้วไหว  และไม่มีลายที่ทันสมัย  แต่ถ้า
ออกแบบให้ดีก็จะสวยเหมือนกัน”
	 จากความสนใจจึงน�าผ้าไทยมาต่อยอด
เป็นรายวชิาโครงการปลายภาค		น.ส.อุม้ทพิย์
เล่าว่า	 	 เสน่ห์บนลายผ้าที่เป็นแบบเฉพาะ		 
แม้มีส่วนส�าคัญท�าให้ออกแบบและสวมใส่
ยาก		แต่ถ้าเอาสแีละโครงสร้างของผ้ามาท�าให้ 
น่าสนใจและร่วมสมัย	 	จะได้รูปแบบใหม่ที่
ใส่ในชีวิตประจ�าวันได้
 “ผ้าไทยตอนนี้เริ่มหลากหลายมากขึ้น  
เริ่มมีการเล่นสีและมีลายใหม่ๆ  เป็นอะไร
ที่น่าสนใจและสนุกเวลาออกแบบชุดใหม่ๆ  
ออกมา  คดิว่าอนาคตของผ้าไทยน่าจะพฒันา
ในกลุ่มดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ได้อีกไกล”

	 นอกจากนี้อุตสาหกรรมทอผ้าระดับ
พื้นบ้าน	 	 ซึ่งกลุ ่มหัตถกรรมผ้าไหม	 
ผ้ามดัย้อม	อ�าเภอกมุภวาปี	จงัหวดัอดุรธานี		
ต้องปรับผลิตภัณฑ์โดยออกแบบลายผ้า
และสีเองเพื่อให้ได้งานท่ีหลากหลายและ 
ร่วมสมัย	 	 ควบคู่ไปกับผ้าแบบดั้งเดิม		 
โดย	คณุศรณัย์พงศ์ บรุนิทร์นติย ์ประธาน
กลุม่		เหน็ว่าการท�าผ้าและลายใหม่ออกมา
เป็นสิง่จ�าเป็นเพราะเป็นทางเลอืกให้กบัผูซ้ื้อ
 “ผ้าท่ีคนนิยมมากท่ีสดุ คือผ้าไหมพษิณุโลก  
มีลายเส้นพลิ้วๆ แล้วมาท�าการมัดย้อม   
น�ามาท�าเสือ้ทีเ่ป็นรปูแบบใส่ท�างานได้และ
ใส่ล�าลองได้ด้วย”
		 แม้ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มหตัถกรรมจะ
เป็นคนวัยท�างานอายุ	45	ปีขึ้นไป		แต่ตอน
น้ีถือเป็นสัญญาณท่ีดีท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่ม
นิยมซื้อไปออกแบบตัดเย็บเป็นงานศิลปะ		
เพราะมีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย
	 ดังนั้นสัญญาณที่ดีแห่งการอนุรักษ์ 
ผ้าไทยไม่เพียงขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐ	 	 ทว่าขึ้นอยู่กับคนรุ่นใหม่ว่า
จะมุ่งมั่นและสืบสานอัตลักษณ์นี้เพียง 
แค่ไหน		เพราะเส้นสายบนลายผ้าแต่ละผืน
ไม่เพยีงแสดงความสวยงาม		แต่ยงัแสดงถงึ 
รากเหง้าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของชาติ

 อัตลักษณ์ผ้าไทย มนต์เสน่ห์เส้นสาย สู่ลวดลายพัสตราภรณ์

ดาราไทยเริ่มเรียนภาษา หวังบันเทิง T-POP โกอินเตอร์
       เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เอ็กแซคชี้ดาราไทยเร่ิมเรียนภาษาเพิ่มหวังโกอินเตอร์ เผยสาวจีนนิยมพระเอกละครไทยมาก  ซาวด์เอ็นจิเนีย แจง 
ผู้บริโภค เลือกเสพวัฒนธรรมต่างชาติจนละเลยความเป็นไทย ด้านเซน เดอะสตาร์ แนะ เยาวชนควรฝึกความสามารถและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อตามฝัน
ตัวเอง
	 จากกรณีที่มีการน�าละครและเพลงไทย
ไปเผยแพร่ในต่างประเทศ	 จนได้รับความ
นิยมจากชาวต่างชาติและได้รับผลตอบรับ
เป็นอย่างดี
	 	 	 	 นางสาวเบญจวรรณ	 สุวรรณสุขุม	 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 บริษัท	 
เอก็แซคและซเีนริโอจ�ากดั	ค่ายผูผ้ลติละครและ 
เพลงไทย	 กล่าวว่า	 เป็นเรื่องน่ายินดีที่
ภาพยนตร์หรอืละครไทยมโีอกาสได้แสดงฝีมอื
สู่สายตาชาวต่างชาติ	 โดยปัจจุบันคนไทยมี 
ความสามารถมากขึ้น	 รวมถึงศิลปิน-ดารา 
ก็เช่นกัน	ท�าให้คุณภาพของผลงานพัฒนา
เพิ่มขึ้นตามมา	 ถ้ามีการฝึกฝนหรือมีทุน 
มากพอ	 เชื่อว่าประเทศไทยไม่แพ้ต่างชาติ
แน่นอน		
	 	 	 	 	 	ทั้งนี้นางสาวเบญจวรรณ	กล่าวต่อว่า	
ปัจจุบันกระแส	 T-POP	 ได้ผลตอบรับ 
ดีขึ้น	เช่น	ป้อง	ณวัฒน์	กุลรัตนรักษ์	พระเอก
ชื่อดังที่ได้รับความนิยมในกลุ่มชาวจีนเป็น
อย่างมาก	เนื่องจากบริษัทส่งผลงานไปฉาย
ที่ประเทศจีนหลายครั้ง	ซึ่งป้องเป็นนักแสดง
อยู่ในประเทศไทยมานาน	แต่ก็ยังไม่ได้รับ
ความนิยมเท่าที่ควร	
	 “ตอนนี้บริษัทมีแผนพัฒนาให้ศิลปิน

ในบริษัทเรียนรู้เรื่องภาษาเพิ่มเติม	 โดย 
เฉพาะภาษาจีน	 เพราะท่ีผ ่านมาม ี
แฟนคลับจากประเทศจีนซื้อทัวร์มาติดตาม 
ผลงานของดาราไทยมากขึ้น 	 เช ่น	 
บี	้เดอะสตาร์กบัละครเวทเีรือ่งรกัจบัใจ	พบว่า 
	มีแฟนคลับจากประเทศจีนบินมาชม	ซึ่งถือ 
ว่าเป็นกระแสทีด่แีละประสบความส�าเรจ็เป็น 
อย่างมาก	ทัง้นีต้วัของบีม้กีารฝึกฝนเรือ่งภาษา
ไม่น้อยไปกว่าการเรยีนรูเ้รือ่งของการแสดง”
	 	 	 	 ด ้ านนายจั ก รกฤช 	 บั ว เ อี่ ย ม	 

ซาวด์เอน็จเินยี	(ผูค้วบคมุเครือ่งเสยีง)	บรษิทั	 
Gecco	studio	complex	ได้กล่าวถึงกระแส	
T-POP	 ในปัจจุบันว่า	 เป็นการผลักดัน
วฒันธรรมให้เล่ือนไหลจากประเทศหนึง่ไปยงั
อกีประเทศหนึง่			เนือ่งจากทีผ่่านมาการสร้าง 
เอกลักษณ์บุคคลและวัฒนธรรมรูปแบบที่
เป็น	POP	ของคนไทยมอียูน้่อย	และไม่ชดัเจน
เท่าปัจจุบัน	 โดยจะรับเอาวัฒนธรรมจาก
สหรัฐอเมริกา	อังกฤษ	ญี่ปุ่น	 ซึ่งในปัจจุบัน
ประเทศเกาหลกีเ็ข้ามาอย่างสมบรูณ์แบบ	ทัง้นี้

เป็นผลมาจากผู้บริโภคเลือกเสพวัฒนธรรม
ต่างชาต	ิและผูผ้ลติตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค								
	 	 	 	 	 	 ส่วนนายปฏิภาณ	หล่อเสถียร	หรือ 
เซน	 เดอะสตาร์	 นักร้องค่ายจีเอ็มเอ็ม	 
แกรมมีก่ล่าวว่า	กระแส	T-POP	เป็นเรือ่งทีค่น
ไทยคุน้เคยในชวีติประจ�าวนั	แต่กระแส	K-POP	 
และ	 J-POP	อาจเป็นกระแสใหม่	 จึงท�าให้ 
คนไทยสนใจมากขึ้น	 ซ่ึงในความเป็นจริง
ศิลปินไทยก็ไม่ได้น้อยหน้า	เพราะอาจไปให้
ความส�าคญัผดิจดุ	และคดิว่าศลิปินต่างชาติ
เก่งกว่าคนไทย
	 “หากศิลปินไทยได้รับการฝึกฝนมากขึ้น 
จะสามารถโด่งดังได้เหมือนศิลปินเกาหล	ี 
เพราะศลิปินเกาหลเีน้นการฝึกซ้อมเป็นหลกั	ผล
งานจึงออกมาด	ีทัง้นีก้ารทีจ่ะท�าให้	T-POP	เป็นที ่
นิยมนั้น	สิ่งส�าคัญคือคนไทยต้องเปิดใจรับ
ฟังผลงานของคนไทยด้วยกันเอง”	เซน	เดอะ
สตาร์กล่าว
	 นายปฏิภาณ	 กล่าวทิ้งท้ายว่า	 หาก
เยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถ
ควรฝึกฝนทักษะด้านการร้อง	 การเต้น	 
การแสดงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 เพื่อพัฒนา
ทักษะความช�านาญของตัวเอง	

ภาพละครสงครามนางฟ้า หนึ่งในละครของบริษัทเอ็กแซค ซีเนรีโอ ส่งฉายในประเทศจีน
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	 จากการที่ปัจจุบันความคิด	ความเชื่อ	ของคนในสังคม
เริ่มเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันออกไป	 โดยมีคนจ�านวน
หนึ่งที่เลือกที่จะไม่นับถือในศาสนาที่มีอยู่ตามแบบแผน
ที่มีอยู่เดิม	และเลือกที่จะนับถือในสิ่งที่ตนเชื่อและศรัทธา
มากกว่า
	 อาจารย์วรเทพ	 ว่องสรรพการ	 อาจารย์วิชาศาสนา
เปรียบเทียบและปรัชญาภาษา	 คณะศิลปศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่า	 ใน
สมัยนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารท�าให้คนมีทางเลือกใช้
ชวีติในรูปแบบท่ีต่างกนั	ดงันัน้ประชาชนจงึมสีทิธทิีจ่ะเลอืก 
วิถีชีวิตที่ตนเชื่อ	นั่นจึงไม่ใช่เรื่องผิด
	 “จรงิๆ	แล้วศาสนามีอกีความหมายหนึง่คอืวถิชีวีติ	การ
เลือกนับถือศาสนาหนึ่งก็คือการเลือกวิถีชีวิตแบบหนึ่ง	ถ้า 
คนส่วนใหญ่เป็นคนนับถือศาสนาแล้วเกิดมีคนไม่นับถือ
ศาสนาใดๆ	ขึ้นมา	ด้วยค่านิยมทางสังคมจึงถูกมองว่าเป็น
คนแปลก	แต่หากท�าความเข้าใจให้ดี	การที่คนเหล่านั้นไม่
นบัถอืศาสนา	ไม่ได้หมายความว่าเขาเหล่านัน้จะไร้จรยิธรรม	
แต่ในทางกลบักนั	ถอืว่าเป็นการเลอืกปฏิบัตติามจริยธรรมอกี 
รปูแบบหนึง่	เช่นคนทีไ่ม่นับถอืศาสนาแต่เคารพและเห็นใจ
ในเพือ่นมนษุย์	กถ็อืเป็นการประพฤตติวัทีด่โีดยไม่ได้ยึดตดิ
กับองค์กรศาสนา”	อาจารย์วรเทพกล่าว
	 ส่วนในเรื่องแนวโน้มที่คนจะหันไปนับถือสิ่งอื่นแทน
ศาสนาดัง้เดมินัน้	อาจารย์วรเทพแสดงความเหน็ว่าจ�านวน

กลุ่มคนไร้ศาสนาอาจจะเพิ่มมากขึ้น	 สถิติศาสนาในโลก	 
คนนบัถอืศาสนาอสิลามและศาสนาครสิต์มากทีส่ดุ	แต่กลุม่คน 
ไร้ศาสนาหรอืเชือ่ในสทิธคิวามเป็นมนษุย์กเ็ป็นกลุม่ทีม่มีาก
ขึ้นทุกปีเช่นกัน
	 อาจารย์วรเทพกล่าวทิง้ท้ายว่า	คนทีต้่องการยึดคณุค่าใน
ศาสนา	ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเลือกให้คุณค่ากับอะไร	คุณค่าสิ่ง
ใหม่ของเขาต้องเป็นคุณค่าที่ท�าให้ชีวิตและสังคมดีขึ้น
	 ด้านนายเอกณัฐ	ถนอมปกรณ์	อายุ	23	ปี	วัยรุ่นที่นับถือ
ตัวเองและนับถือนักร้องวงร็อคแทนศาสนา	 เปิดเผยถึง 
แนวความคิดของตัวเองว่า	 ศาสนาในอุดมคติคือไม่มี 
ตัวตน	 เราไม่จ�าเป็นว่าให้เงินขอทานแล้วสักวันขอทานต้อง
มาตอบแทนเราบางคนทีม่พีฤตกิรรมเลยีนแบบ	ปากบอกไม่
นับถือ	แต่สุดท้ายก็ตักบาตร	เข้าวัด	สวดมนต์	แต่เราไม่เข้า
เลย	เอาเวลาไปท�าอย่างอื่น	หรือไปให้เงินขอทาน	พาเด็กไป
ซื้อเสื้อผ้าสบายใจกว่า
	 ส่วนเรื่องของกระแสตอบรับจากคนรอบข้างนั้น	 
นายเอกณฐัเผยว่า	คนรอบข้างมองว่าเป็นเรือ่งไร้สาระ	คดิแปลก
จากสังคม	แต่เราคดิว่ามนัไม่เก่ียว	คนเรามคีวามคดิทีต่่างกัน	
คนไทยเหมอืนก�าลงัเปิดรบัเรือ่งพวกนี	้แต่สดุท้ายกย็งัเชือ่ว่าท�า 
ไม่ได้	พอเราบอกว่าเราเชือ่ตวัเอง	ศรทัธาในตวัเอง	กจ็ะมเีป็น 
ค�าโต้แย้งขึ้นมา	จนสุดท้ายเราก็สู้เขาไม่ได้	 เขาเป็นคนส่วน
มากในสังคม	เราเถียงเขาไม่ได้
	 ทัง้นี	้นางสาวดา	(นามสมมตุ)ิ	อาย	ุ22	ปี	ผู้ทีม่คีวามเชือ่ทัง้ 

 นักวิชาการชี้ คนไม่นับถือศาสนาไม่ผิด หากมีจริยธรรม คาดมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต วอนคนในสังคมให้เปิดใจรับฟัง ด้านคนไร้ศาสนาและ
คนที่เลือกนับถือศาสนา เผยคิดดีท�าดีเพียงพอแล้ว

	 สืบเนื่องจากปัจจุบัน	มีการแสดงดนตรีร่วมสมัย	คือ 
การแสดงระหว่างดนตรีสากลและดนตรีไทยอยู่มาก	
ท�าให้ส่งผลกระทบหลายด้านทั้งดีและไม่ดี	 ต่อทั้งวงการ 
ดนตรีไทยและดนตรีสากล	
	 อาจารย์สุระศักดิ์ 	 อุตสาห์	 อาจารย์ประจ�า 
ภาควชิาการประพนัธ์ดนตร	ีวทิยาลยัดนตร	ีมหาวทิยาลยั
รังสิต	กล่าวถึงการผสมกลมกลืนกันทางวัฒนธรรมด้าน
ดนตรีของดนตรีไทยและดนตรีสากล	 ในเรื่องของดนตรี
ไทยที่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรว่า	 ความจริงดนตรี
ไทยยงัไม่ตาย	แต่แค่ไม่ผ่านมาในทางทีเ่ราเหน็เท่านัน้เอง	 
คนที่เล่นดนตรีไทยหรือดนตรีสากลอย่างเดียวก็มี	 แต่ 
คิดว่าเป็นเรื่องค่านิยม	ซึ่งท�าให้ดูร่วมสมัยและทันสมัย	
ท�าให้รูว่้าดนตรไีทยยงัไม่ตาย	สามารถเล่นกบัดนตรสีากล
ได้	ไม่ใช่เรื่องของคนโบราณ	เด็กสมัยใหม่ก็เล่นได้	ถ้าจะ
ผสมให้ดดีนตรไีทยจ�าเป็นจะต้องสญูเสยีบางอย่างไปเพือ่ 
น�ามาผสมผสานกบัดนตรตีะวนัตก	ซึง่ดนตรตีะวนัตกกต้็อง 
สญูเสียบางอย่างไป	เพือ่เหลอืพืน้ทีใ่ห้ดนตรไีทยได้เข้ามา
รวมกนั	ซึง่ดนตรทีัง้สองประเภทล้วนขาดความเป็นตวัเองไป
	 อาจารย์สรุะศกัดิก์ล่าวต่อว่า	การแสดงดนตรร่ีวมสมยั
นั้นท�าให้ดูล�้าสมัยมากกว่าแสดงเด่ียวๆ	ท�าให้ดูมีราคา
และน่าสนใจขึ้น	กลายเป็นเรื่องของดนตรีเชิงพาณิชย์ที่
ท�าให้มูลค่าของการตลาดใหญ่ขึ้น	 ในแง่ของผู้ฟังที่ไม่ได้ 
เล่นดนตรกีจ็ะมองเหน็แค่ภาพ	ส่วนการน�าดนตรไีทยมารวม
นัน้	ตวัทีไ่ด้รบัความนยิมกค็อืดนตรไีทยมากกว่า	ท�าให้คน 
ลบภาพว่าการเล่นดนตรไีทยไม่ต้องมาน่ังพบัเพยีบเล่น	เอา
ระนาดมาเล่นเพลงป็อปก็เล่นได้	 ตรงนี้ไม่ได้เป็นตัวแปร

ที่ดึงดูดความสนใจเท่าไหร่นัก	ถ้าคนสนใจเรียนก็จะลึกกว่า
นั้นอยู่แล้ว”
	 ส่วนในเรือ่งของผลกระทบต่อวงการดนตรทีัง้	2	ประเภท
นั้น	 อาจารย์สุระศักดิ์แสดงความคิดเห็นว่า	 ผลกระทบใน
ระยะยาวส�าหรับดนตรีตะวันตกคงไม่มี	 เพราะมันแข็งแรง
มากเนื่องจากกระจายทั่วโลกอยู่แล้ว	 แต่จะมีผลต่อดนตรี

ไทยในระยะยาวในเรื่องของภาพลักษณ์	กลายเป็นว่าดนตรี
ไทยดั้งเดิมจะกลายเป็นของเก่าต้องเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์
	 นางสาวณดาพัณ	พิชชาวุฒิภัทร	นักดนตรีสากลอิสระ	
ได้ให้ความเห็นถึงการผสมกลมกลืนกันทางวัฒนธรรมใน
ครัง้นีว่้า	จรงิๆแล้วการเล่นดนตรร่ีวมกนัของเครือ่งดนตรต่ีาง 
เชื้อชาติมีมานานแล้ว	แต่พบเห็นน้อยกว่าปัจจุบัน	ซึ่งท�าให้ 
เกิดทิศทางใหม่ของดนตรี	มีความแปลกใหม่	และน่าสนใจ
มากขึ้น	
	 “คนที่ไม่ชอบฟังดนตรีไทยก็อาจจะได้สัมผัสกับความมี
เสน่ห์ของดนตรีไทย	คนที่ไม่เคยฟังดนตรีสากลก็จะได้เห็น 
ความสามารถของดนตรสีากลทีส่ามารถท�าได้หลากหลายจน 

น่าตื่นเต้นและท�าให้น่าสนใจมากขึ้น”	นักดนตรีสากล
อิสระกล่าว
	 นาวสาวณดาพัณ	กล่าวต่อว่า	 ส�าหรับการเข้า
ถึงดนตรีทั้งสองประเภทนั้นต่างกันโดยส่วนตัวคิดว่า 
การเข้าถงึดนตรขีองแต่ละชนดิให้ได้เตม็ทีน่ัน้	น่าจะมาจาก
การสมัผสักบัดนตรดีงักล่าว	ซึง่ท�าให้มคีวามสนใจในดนตรี
ของแต่ละสาขาเพิม่มากขึน้	ได้รบัมมุมองจากคนทีม่คีวามคดิ 
ต่างมมุจงึท�าให้เกดิการพัฒนาไปเร่ือยๆ	ซึง่คงเป็นสิง่ท่ีดี
	 ทางด้านนายคุณากร	คงจันทร์	 รองประธานชมรม- 
ดนตรีไทย	มหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้ให้ความคิดเห็นใน 
เรือ่งนีว่้า	คนทีรู่จ้กัดนตรไีทยจรงิๆ	มน้ีอย	คนทีรู่จ้กัดนตรสีา
กลจรงิๆ	กม็น้ีอย	เพยีงแต่คนหมูม่ากชืน่ชอบเพลงสากลเพราะ
ฟังง่าย	สือ่ความหมายชดัเจน	แต่เพลงไทยเน้นการบรรเลง	 
เนื้อร้องฟังความหมายค่อนข้างยาก	 เพราะเป็นศัพท์
โบราณ	ฉะนัน้กถ้็าน�ามารวมกบัสากลอาจจะท�าให้ขายได้ 
ดข้ึีน	เป็นการขยายตลาด	ถ้าเราแสดงแค่ดนตรไีทย	ตลาด
ของเราก็จะได้รับความนิยมแค่คนรุ่นเก่า	หรือคนใหม ่
บางกลุ ่มท่ีชอบดนตรีไทยจริงๆ	 แต่ถ้าน�าดนตรี 
ทั้งสองประเภทมาผสมกัน	คน	2	กลุ่มนี้ก็อาจจะเข้ามา 
รวมกนั	หรอืไม่กอ็าจจะได้กลุม่ใหม่ทีไ่ม่ชอบฟังทัง้ไทยทัง้
สากล	แต่ชอบฟังแนวร่วมสมัยเพิ่มขึ้นเป็นได้
	 ส่วนในเรื่องการเข้าถึงแก่นของไทยนั้น	รองประธาน
ชมรมดนตรีไทยกล่าวว่า	 ดนตรีไทยเนื้อแท้จริงๆ	 คือ
เอกลักษณ์ด้านเสียง	ซึ่งต่างกันไม่มาก	การเล่นร่วมกัน
จะต้องมีการผสมผสาน	มีการลดคีย์	 เพ่ิมคีย์	 มีการใส่
คอร์ดเข้าไป	ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงความเป็นไทยให้มีชื่อ
ใหม่ขึ้นมานั่นคือดนตรีไทยร่วมสมัย	ขายความเป็นไทย
เนื้อแท้ได้น้อยลง	แต่จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาแทน

 การแสดงดนตรร่ีวมสมยัฮติ นกัวชิาการชีว้งการดนตรสีากลไร้ปัญหา คาดส่งผลกระทบระยะยาว
ต่อวงการดนตรีไทย

ดนตรีไทย-สากลปรบัตวัร่วมสมยั รบักระแสสงัคมยคุใหม่

ศาสนาพทุธและศาสนาอสิลามกล่าวถงึการเลอืกนบัถอืศาสนา
ของตนเองว่า	จริงๆ	แล้วตนนบัถือในศาสนาพุทธอย่างเต็ม
ตัว	มีความเลื่อมใสศรัทธา	ยึดเหนี่ยวพุทธศาสนาถึงแม้ใน 
บตัรประชาชนจะระบุศาสนาอิสลามอย่างชดัเจนกต็าม	โดย 
ทางบ้านมเีพียงแม่ทีท่ราบและไม่ได้ต�าหนหิรอืขดัข้องอะไร
	 “ไม่รูส้กึอะไรกบัการทีค่นไม่นบัถอืศาสนา	เนือ่งจากแต่ 
ละคนต้องมีเป้าหมายของตนเอง	ไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือ
ไม่นับถือจึงไม่ใช่เรื่องแปลก	เพราะทุกศาสนาสอนให้เป็น 
คนด	ีจงึเป็นเหตใุห้มคีนไม่นบัถอืศาสนาตามมา	บางคนอาจ
นับถือศาสนาหรือประกอบพิธีทางศาสนาแต่ใจไม่สะอาด	
การนับถือศาสนาก็คงไม่เกี่ยวข้องอะไร”	นางสาวดากล่าว

ภาพวงดนตรีร่วมสมัย คณะขุนอิน
ภาพจาก	http://www.watdhammaram.org/?name=webboard&file=read&id=57

คนรุ่นใหม่เชื่อ ท�าดีไม่ต้องพึ่งศาสนา แนะสังคมให้เปิดกว้าง

ตารางแสดงข้อมูลการนับถือศาสนา
จากเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิค

ร้อยละ

ศาสนาคริสต์ 33

ศาสนาอิสลาม 21

ศาสนาไม่นับถือศาสนา 16

ศาสนาฮินดู 14

ลัทธิชนเผ่า-ชนพื้นเมือง 6

จารีตประเพณีของจีน 6

ศาสนาพุทธ 6

ศาสนาซิกส์ 0.36

ศาสนายิว 0.22
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	 ความพร้อมของชมุชนยงัเกดิผลรปูธรรม
ในรูปแบบห้องเรยีนอาเซยีนของโรงเรยีน 
มหาวีรานุวัตร	 ซึ่งเป็นส่วนผสมของ 
การเรียนรู้ทัง้ด้านภาษา	สงัคมและวฒันธรรม
ของประเทศเพือ่นบ้านในภมูภิาค		โดยเริม่เปิด
อย่างเป็นทางการเมือ่วนัที	่6	มถินุายน	2555	
	 ระบบการเรียนการสอนของห้องเรียน
อาเซียนนี้	 	 คุณครูท�าเนียบ เพียงตา  
อธิบายว่า	 ได้สอดแทรกกิจกรรมเข้าไปใน
รายวชิาสงัคมของนกัเรยีนต้ังแต่ระดับอนุบาล 
จนถึงประถมศึกษาปีที่	 6	ทั้งยังฝึกนักเรียน
ให้พูดบรรยายน�าเสนอเกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมของแต่ละชาติ	
 ‘มงิกาลาบา’	ค�าทกัทายภาษาพม่า	เป็น
คอร์สภาษาแรกในอาเซยีน	ทีห้่องเรยีนอาเซยีน
เปิดให้เยาวชนและคนทัว่ไปเข้าเรยีน		เพราะ
ย่านเยาวราชมแีรงงานชาวพม่าจ�านวนมาก		
และยังมีส่วนของป้ายบอกทางเป็นภาษาพม่า
เพื่อรับอาเซียนด้วย
 “ในอนาคตคาดว่าจะเปิดสอนภาษาอื่น
ในอาเซียนเพิ่มอีก เนื่องจากย่านเยาวราชมี
แรงงานต่างชาตเิยอะ สามารถเปิดเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านั้นก็จะ
มีส่วนในการพูดกันต่อไปว่าที่ตรงนี้มีศูนย์
อาเซียนอยู่”
	 ภาษาคงเป็นอีกสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เมื่อ
ประชาคมอาเซียนมาถึง	เพราะภาษาองักฤษ
จะเป็นภาษากลางของการสือ่สารในประชาคม	

 ตลอดเส้นทางกว่า	 1.5	 กิโลเมตร
บนถนนสายทองค�าเยาวราช	แหล่งรวม 
ย่านการค้าและวัฒนธรรมชุมชนชาว
จีนเก่าแก่กว่า	 200	ปี	 บนพื้นที่ซึ่งผู้คน
ต่างผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาท�า 
การค้าตัง้แต่อดตี	ท�าให้ไชน่าทาวน์เมอืงไทย 
แห่งนีม้คีวามหลากหลายทัง้เช้ือชาต	ิศาสนา
และวัฒนธรรม	
	 ชาวจีนแต้จิ๋วเป็นกลุ่มที่พบมากสุด
ในเยาวราช	 	ปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายจีน 
ส่วนใหญ่จึงเป็นชาวพุทธ		ทว่าท่ามกลาง 
คนไทยเชื้อสายจีน	 	 ยังมีลูกหลาน 
ชาวอาหรับอินเดียอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้
เคียงกัน	 	 รวมถึงแหล่งศาสนสถานต่างๆ 
ทั้งศาลเจ้า	วัดและโบสถ์ชาวคริสต์									
	 ด้วยความหลากหลายนีเ้อง	ไชน่าทาวน์
แห่งนี้จึงเป็นชุมชนแรกของเมืองไทยที่
เตรยีมก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีนท่ีจะเข้ามาใน 
ปี	พ.ศ.	 2558	สู่การเปิดประตูเศรษฐกิจ 
การค้า	 และรับความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรม	 โดยความร่วมมือของคนทุก
กลุ่มในเยาวราช	 วัดไตรมิตรวิทยาราม
วรวิหาร	โดยมูลนิธิร่มฉัตร	และหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่ง 
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	(สสค.)	
	 นอกจากเส้นทางการค้าสายทองค�า	 
การผลักดันเยาวราชสู่อาเซียนของ 
พระธรรมภาวนาวกิรม	ผูช่้วยเจ้าอาวาส
วดัไตรมติรฯ	และประธานมลูนธิร่ิมฉตัร	ยงั
ต้องการน�าเสนอจดุแข็งด้านพืน้ท่ีอารยธรรม
เก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชน		
และการเตรียมความพร้อมของเยาวชน
ในชุมชนด้านภาษา		โดยเฉพาะภาษาจีน
ทีถ่อืว่าเป็นจดุแขง็อกีอย่างหนึง่ของคนใน
ชุมชนเอง
 “เยาวราชมีจดุเด่นทัง้เศรษฐกจิ สงัคม
และความพร้อมของคนในชุมชน  ซ่ึงเรา
เป็นศูนย์กลางการค้าขายอาเซียนอยู่แล้ว  
เราจึงมีความพร้อมที่สุดด้านท้องถิ่นที่จะ
ต้อนรับความเจริญที่จะเกิดขึ้น”   
	 ส�าหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
อาเซียนของชุมชนอื่น	พระธรรมภาวนา-
วิกรม	มองว่า	 แต่ละชุมชนต้องมีจุดเด่น
และรู้ศักยภาพของตนเองว่าจะพัฒนา
ในด้านใด		จากนั้นจึงต่อยอดจากจุดเด่น
ดังกล่าว	ท�าให้การพัฒนาของชุมชนและ
การก้าวเข้าสู่อาเซียนเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั		แต่กต้็องขึน้กบัการสนบัสนนุของ 
หน่วยงานรัฐ		

เยาวราช...บนเส้นทางสายอาเซียน

ภาพบรรยากาศความคึกคักบริเวณถนนเยาวราชยามค�่าคืน

ภาพแสดงความหลากหลายทางเชื้อชาติ
ภายในห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เยาวราช

บรรยากาศของโรงเรียนมหาวีรานุวัตร
       ที่เตรียมพร้อมรับอาเซียน

บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์เยาวราช

พระพุทธมหาสุวรรณปฏมิากร บนวิหารวัดไตรมติรฯ

“เยาวราชมีจุดเด่นทั้งเศรษฐกิจ	สังคม	และความพร้อม
ของคนในชุมชน		ซึ่งเราเป็นศูนย์กลางการค้าขาย
อาเซียนอยู่แล้ว		เราจึงมีความพร้อมที่สุด 
ด้านท้องถิ่นที่จะต้อนรับความเจริญที่จะเกิดขึ้น”		

ไทย           =  สวัสดี
บรูไน         =  ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย =  ซาลามัต เซียง
มาเลเซีย    =  ซาลามัต ดาตัง
ฟิลิปปินส์   =  กูมุสตา
สิงคโปร์     =  หนีห่าว / เฮลโล่
กัมพูชา     =  ซัวสเด
ลาว          =  สะบายดี
พม่า         =  มิงกาลาบา
เวียดนาม  =  ซินจ่าว

ค�ำทักทำยภำษำอำเซียน

แต่ตามความเห็นของอาจารย์สุภาพิศ  
โชตธิรรมวฒันา	ผู้อ�านวยการสถาบนัภาษา
และเอเชยีตะวนัออกศกึษา	มหาวทิยาลยัรงัสติ	
มองว่า	ถ้าเป็นภาษาของอาเซยีนเอง	คงเป็น
ภาษาบาฮาซา	ท่ีใช้ในอนิโดนเีซยีและมาเลเซยี	
เพราะทั้งสองประเทศนี้มีประชากรรวมกัน 
ค่อนข้างมาก
 “อกีภาษาคอืภาษาจนี แม้ไม่ใช่ภาษาใน
ภมิูภาคอาเซยีน แต่คนจนีโพ้นทะเลอพยพมา
อยูใ่นอาเซยีนเยอะทีส่ดุ ถ้ารูภ้าษาจนีกย่็อม
สะดวกในการติดต่อ เพราะลูกหลานคนจีน
ยังอยู่ในภูมิภาคนี้เยอะมาก” 
	 วัฒนธรรมที่แลกเปลี่ยนกันภายใน
อาเซยีน	เป็นวฒันธรรมทีถ่่ายทอดกนัมาตัง้แต่
โบราณ	และความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม
จีนต่ออาเซียนตามความเห็นอาจารย์ 
สภุาพศิ	ประเทศจนีมคีวามใกล้ชดิกบัอาเซียน
เพราะอนาคตจนีจะเป็นหนึง่ในอาเซยีนบวก	2	
และปัจจบุนัวฒันธรรมจนีขยายตวัออกไปมาก	
	 การเปิดรับอาเซียนส�าหรับเยาวชนรุ่น
ใหม่	นางสาวอารยา เหมือนทอง	นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา	5	 โรงเรียนสายปัญญาใน
พระบรมราชินูปถัมภ์บอกว่า	ทางโรงเรียนมี
ระบบการสอนตามโครงการ	IS	
คอืการเกบ็ข้อมลูของประเทศใน
อาเซยีนมาศกึษา	แล้วน�าเสนอ	
ซึ่งกลุ่มของตนศึกษาเกี่ยวกับ 
อาหารพม่า	โดยเปรยีบเทยีบถงึ
ความคล้ายคลงึและแตกต่างกบัอาหารไทย	
	 เรื่องความตื่นตัวของเยาวราชต่อ
อาเซียน	 ในความคิดและมุมมองของ 
นางสาวอารยา	เหน็ว่าเยาวราชมคีวามตืน่ตวั
ค่อนข้างมาก	โดยโรงเรียนบริเวณรอบๆ	วัด
ไตรมิตรฯ	 เริ่มมีการใช้ภาษาจีน	และยังตั้ง
ชุมชนอาเซียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงหลัก
การของอาเซียนอีกด้วย

	 มองอนาคตของอาเซยีนทีก่�าลังเข้ามาสู่
ชุมชนเยาวราช		นายสมยศ ป่ันศร	ีผูอ้าศัย
ภายในชุมชนคิดว่า	การเปิดรบัอาเซียนไม่มี 
ผลกระทบต่อวถิชีวีติดัง้เดมิของคนในชมุชน		
เพราะชุมชนของตนพร้อมรับอาเซียนท่ี
ก�าลังมาถึง	 	 นอกจากจะได้แลกเปลี่ยน
กันทางวัฒนธรรมแล้ว	 	 ยังได้แลกเปลี่ยน
กันด้านภาษา	
 เยาวราชในวนันี.้.. จงึเป็นการพฒันา
จากความร่วมมือของคนในชุมชน  
ผลักดันจากจุดเด่น พร้อมท้ังรับและ 
ผสมผสานทางวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่
อาเซียน


