เรื่องเด่นในฉบับ

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๖๖ ฉบับวันที่ ๑๓ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ราคา ๑๐ บาท

“นายกสโมสรฯ มรส.ถอดใจลาออก”
   เอือมระบบการท�ำงาน
   ธรรมาธิปไตย ไม่แท้จริง
หน้า 2

น�้ำ
เมืองเอก

“ปัญญาชนกับบทบาทที่หลงลืม”
  พลังนักศึกษาถดถอย
  ไม่ใส่ใจการเมือง
หน้า 5

“อนุรักษ์ป่าชายเลน”

   ลดปัญหาการกัดเซาะ
   เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำ
หน้า 10-11

“วิกฤต EU”

  เศรษฐกิจยุโรปย�่ำแย่
  บทเรียนที่ควรตระหนัก

หน้า 16

“เยาวราช”
   เปิดความพร้อมเยาวราชสู่
  ประตูอาเซียน เตรียมรับความ
   หลากหลายของภูมิภาค

หน้า 20

ลุ้นมหาอุทกภัยถล่มเมืองเอก ฤาจะซ�้ำรอยปี’54
โฆษกกรมชลประทาน คาดปีนนี้ �้ำไม่ทว่ ม ด้านนักวิจยั ศูนย์การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ิ ม.รังสิตชีม้ หาวิทยาลัยมีการเตรียมมาตรการป้องกัน
รับมือ หากเกิดมหาอุทกภัยซ�้ำรอย
จากกรณีมหาอุทกภัยเมือ่ ปลาย
ปี 2554 ทีผ่ า่ นมา สร้างความเสียหาย
ให้กบั ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทัง้
เรือ่ งของเศรษฐกิจ การท่องเทีย่ ว และ
สร้างความเดือดร้อนให้กบั ประชาชน
เป็นวงกว้าง จนเกิดความกังวลว่า ใน
ปี 2555 นีจ้ ะเกิดน�ำ้ ท่วมซ�ำ้ อีกหรือไม่
ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน จึงมี
ความตื่นตัว และร่วมมือในการหา
มาตรการป้องกันภัยพิบตั จิ ากอุทกภัย

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ โฆษก
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่า แนวโน้มน�ำ้ ท่วมปี
นีไ้ ม่นา่ จะมีอะไรรุนแรงเท่าปีทผี่ า่ น
มา เนือ่ งจากปริมาณน�ำ้ ฝนในเขือ่ น
ขณะนีม้ ปี ริมาณน้อยกว่าปีทแี่ ล้ว ใน
เขือ่ นภูมพิ ลมีนำ�้ อยูร่ อ้ ยละ 49 ซึง่ ต่าง
จากปี พ.ศ. 2554 ทีม่ ปี ริมาณน�ำ้ ใน
เขื่อนถึงร้อยละ 75 ส่วนน�้ำในเขื่อน
สิริกิติ์ ปัจจุบันมีปริมาณน�้ำร้อยละ

55 ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณ
น�้ำในเขื่อนร้อยละ 76 ประกอบ
กับมีร่องความกดอากาศพาดผ่าน
ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ฝนตกชุกในเขต
พื้นที่อีสานตอนบนและพื้นที่ภาค
กลาง น�ำ้ เหนือจึงมีปริมาณมากเมือ่
ไหลมาสมทบกับน�้ำในเขื่อนท�ำให้
ต้องมีการระบายน�้ำออก อีกทั้งน�้ำ
บริเวณใต้เขือ่ นก็มนี ำ�้ ปริมาณสูงอยู่

แล้ว เป็นเหตุให้เกิดน�ำ้ ท่วมใหญ่เมือ่
ปลายปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา
โฆษกกรมชลประทาน กล่าว
ต่อว่า จากการประเมินสถานการณ์
น�้ำในปีนี้แล้วคาดว่าน�้ำจะไม่ท่วม
หนักเหมือนกับปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจาก
เขือ่ นมีการจัดการน�ำ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
รวมไปถึงมีการขุดลอกคูคลอง, ท�ำ
คันกัน้ น�ำ้ , มีการพร่องน�้ำซึง่ จะท�ำให้
สามารถระบายน�ำ้ ลงสูแ่ ม่นำ�้ สายหลัก

เช่น แม่น�้ำท่าจีน แม่น�้ำเจ้าพระยา
แม่นำ�้ บางปะกง และระบายน�ำ้ ออก
สู่ทะเลได้สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ได้
คาดการณ์ว่าน�้ำจะไม่ท่วมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ราบลุ่ม
อย่างจังหวัดอยุธยาและปทุมธานี
เช่นเดียวกับปี พ.ศ.2554 ส�ำหรับ
พื้นที่การเกษตรอย่างปทุมธานี
อ่านต่อหน้า 6

หน้า 2

หนังสือพิมพ์รังสิต

[ การเมือง ]

ปีที่ 19 ฉบับที่ 66 ประจำ�วันที่ 13 - 19 กันยายน 2555

นายกสโมฯ มรส.โชว์สปิรติ ‘ลาออก’
เอือมสังคมธรรมาธิปไตยจอมปลอม
อดีตนายกสโมฯ ปี 55 โชว์สปิริตลาออก เหตุมหาวิทยาลัยไม่ให้ความร่วมมือและผลักดันนโยบายให้คืบหน้า ค้านธรรมาธิปไตยไม่แท้จริง ด้านกิจการ
นักศึกษา ชี้ สโมสรฯ ควรสร้างระบบการท�ำงานให้เป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้น
สืบเนื่องจากกรณีที่หนังสือพิมพ์รังสิต ฉบับที่ 64 น�ำ
เสนอข่าว “หวั่นนโยบายสโมฯม.รังสิตท�ำพิษ ชูพระราชทาน
ปริญญาบัตร มุ่งสร้างประชานิยม ใช้อ�ำนาจนักศึกษาเกิน
ตัว ล�้ำหน้าสภามหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการ
หาเสียงเลือกตั้ง หลังจากนั้นจึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การ
ท�ำงานของสโมสรนักศึกษาว่า เป็นชุดสโมสรที่ใช้นโยบาย
ประชานิยมเป็นหลักในหาเสียงหลายด้าน อาทิ งานรับน้อง
ใหม่ ขยายเวลาเข้า-ออกห้องสมุด ขยายเวลาสนามกีฬา
เป็นต้น ซึ่งในแง่การด�ำเนินการให้เกิดขึ้นจริงนั้น ค่อนข้าง
เป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีอุปสรรคเรื่องการประสานงานกับ
ทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จึงได้เกิดกระแสจากกลุ่มบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ออกมาแสดงความคิดเห็นใน
หลายประเด็น
นายกสโมสรฯ ตั ด สิ น ใจลาออกจบปั ญ หา
ชี้ พยายามท�ำเพื่อส่วนร่วม
จากประเด็นที่สโมสรนักศึกษาถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง
การท�ำงานว่ามีการใช้ประชานิยมเกินความจ�ำเป็น อีกทั้ง
เรื่องนโยบายการหาเสียง มีบางนโยบายอาจไม่สามารถ
ผลักดันให้เกิดขึ้นจริงได้ เพราะการด�ำเนินการหรือตัดสิน
ใจใดๆ อ�ำนาจไม่ได้อยู่ภายใต้สโมสรฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นโยบายการพระราชทานปริญญาบัตร
ทัง้ นี้ นายธนสาร พฤฒิสถาพร อดีตนายกสโมสรนักศึกษา
ได้ออกมาชีแ้ จงจากกรณีดงั กล่าวว่า แรกเริม่ ทีเ่ ข้ามาท�ำงาน
สโมสรนักศึกษานั้น เริ่มต้นจากการรวมตัวกัน เนื่องจากมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันว่า อยากจะท�ำให้มหาวิทยาลัยรังสิต
พัฒนากว่าที่เป็นอยู่ โดยมีสโลแกนที่น�ำเสนอก็คือ อยากให้
เพื่อนนักศึกษาของเรามีความสุข                              
ส่วนประเด็นเรื่อง งานรับน้องใหม่ ที่มีกลุ่มคนบางส่วน
ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า ไม่ควรให้มกี ารยกเลิกกิจกรรม    
เฟรชชีเ่ ดย์ นายธนสารกล่าวว่า ทีย่ กเลิกงานดังกล่าวออกไป
นั้นมีเหตุผล เนื่องจากตนได้เคยส่งใบแสดงความคิดเห็นไป
ทางสโมสรฯ แต่ละคณะว่า ควรให้มีการด�ำเนินงานต่อไป
หรือไม่ โดยมีคณะทีต่ อบกลับมา 15 คณะ ผลปรากฏชัดเจน
ว่า ไม่เห็นด้วย 13 คณะ และเห็นด้วยเพียง 2 คณะเท่านั้น
ทั้งนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องที่มีการขายเสื้อเข้างาน
เฟรชชี่ไนท์ว่า เนื่องจากมีการลงงบประมาณให้งานเฟรชชี่
ไนท์เพิม่ และการใช้เงินจากงบประมาณทีม่ ี รวมถึงทีไ่ ด้จาก
สปอร์นเซอร์ยงั มีจำ� นวนไม่เพียงพอ ทางสโมสรฯ จึงตัดสินใจ
ขายเสือ้ แต่ไม่ได้มกี ารบังคับซือ้ เสือ้ แต่อย่างใด ทางสโมสรฯ
เพียงแค่ขอความร่วมมือเท่านั้น
                                                     
ส่วนนโยบายที่ถูกมองว่าเป็นประชานิยม ในส่วนนี้ตน
ขอแสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิต ยังไม่ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงเน้นท�ำประโยชน์
เพื่อส่วนรวมมากกว่า อีกทั้งต้องยอมรับว่านโยบาย
ประชานิยมยังขายได้อยู่ และเป็นนโยบายที่ท�ำได้จริงเช่น
ห้องสมุดกับศูนย์กีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต้องท�ำ  เพราะ
มหาวิทยาลัยอื่นอีกหลายแห่งได้ท�ำแล้ว เราจึงคิดว่าเป็นสิ่ง
ที่ควรมีเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย         
อย่างไรก็ตาม ตนเลือกทีจ่ ะลาออกจากต�ำแหน่ง เนือ่ งจาก
ไม่มีเวลาส�ำหรับการท�ำงานให้สโมสรนักศึกษาได้อย่างเต็ม
ที่ อีกทั้งประสบปัญหาเรื่องการผลักดันนโยบาย ที่ค่อนข้าง

ปิยะพงศ์ เจริญภักดี อุปนายกสโมสรฯด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
ทั้งนี้ อดีตนายกสโมสรฯ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กล่าวว่า
ขณะนี้มหาวิทยาลัยรังสิตก�ำลังผลักดันตัวเองเข้าสู่สังคม
ธรรมาธิปไตย แต่โครงสร้างของมหาวิทยาลัยรังสิตกลับไม่
ได้เอื้อต่อสังคมธรรมาธิปไตย ทั้งนี้สังคมธรรมาธิปไตยคือ
สังคมที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ โดยอยู่ในกรอบของธรรมะ แต่
มหาวิทยาลัยรังสิต ณ วันนี้ นักศึกษาและอาจารย์ไม่มอี ำ� นาจ
ไปต่อรองกับผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนัน้ จะสร้าง
ธรรมาธิปไตยได้อย่างไร
“ในมุมมองของผม เมื่อคนไม่เท่าเทียมกัน นักศึกษา
กับอาจารย์ไม่สามารถท�ำให้ผู้บริหารต้องฟังเหตุผลต่าง ๆ
ได้ ฉะนั้นสังคมธรรมมาธิปไตยย่อมไม่เกิด อีกประเด็นคือ
สภามหาวิทยาลัยได้ท�ำหน้าที่ของตัวเองดีหรือยัง แม้เรา
จะเชิญคนดีเข้าสู่สภามหาวิทยาลัย แต่เราขาดคุณสมบัติที่
ส�ำคัญข้อหนึ่งคือ เราขาดคนที่มีเวลาให้มหาวิทยาลัยรังสิต
ของเรา บางท่านก็ด�ำรงต�ำแหน่งในหลายมหาวิทยาลัย อาจ
มากกว่า5 มหาวิทยาลัยด้วยซ�้ำ  ท่านจะมีเวลามาดูแลพวก
เราได้อย่างไร” อดีตนายกสโมสรฯ กล่าว
เมือ่ กล่าวถึงแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตในอนาคต
นายธนสาร พฤฒิสถาพรอดีตนายกสโมสรฯ ได้กล่าวว่า
เมื่อเห็นชัดเจนว่า สภามหาวิทยาลัยไม่ได้มาดูแลคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้กล่าว
ไว้ นโยบายเป็นอีกอย่างแต่ภาคปฎิบัติเป็นอีกอย่าง สังเกต
เห็นว่าการประเมินของส�ำนักงานรับรองมาตราฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(โครงงานมหาชน))   ได้ผลว่าดี
มาก เพียงบางสาขาวิชาเท่านั้น  แต่สภามหาวิทยาลัยต้อง
วางแผนว่า จะท�ำอย่างไร ให้อีก 3 ปีข้างหน้า ยังได้รับการ
ประเมินว่าคุณภาพดีมาก แต่ก็ยังไม่เห็นแนวทางนี้เกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัยรังสิตเลย
เป็นไปได้ยาก โดยต�ำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา จะให้นาย
สโมฯ ย�้ำ เดินหน้าผลักดันพระราชทานปริญญาฯ
ต่อไป
อย่างไรก็ตาม นายกสโมสรนักศึกษา ยังกล่าวถึงกรณี
นโยบายพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเป็นกระแสที่ก�ำลังได้
รับความสนใจจากหลายฝ่ายว่าจะสามารถด�ำเนินการได้จริง
หรือไม่ ทัง้ นีเ้ หตุผลทีท่ างสโมสรฯขอรับพระราชทานปริญญา
บัตร มีอยู่ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ในงานประสาทปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัย เรื่องคุณภาพใบปริญญาบัตร จะสังเกต
เห็นได้วา่ แต่ละปี มีนกั ศึกษามาขอท�ำเรือ่ งเปลีย่ นใบปริญญา
เนื่องจากพิมพ์ผิด ซึ่งเรามองว่าเกิดความบกพร่องค่อนข้าง
มาก เมือ่ เทียบกับมหาวิทยาลัยทีข่ อรับพระราชทานปริญญา
บัตร และอีกหนึ่งประเด็นคือ ถือเป็นทางเลือกให้นักศึกษา
เพราะว่านักศึกษามีผลกระทบโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย
เพราะฉะนัน้ นักศึกษาจึงมีสทิ ธิท์ จี่ ะแสดงความคิดเห็นว่าจะ
ให้พิธีมอบปริญญาฯออกมาแบบใด เรามีหน้าที่ผลักดันให้
มหาวิทยาลัยขอรับพระราชทานปริญญาบัตรเท่านัน้ จากนัน้
จะให้นกั ศึกษาลงประชามติวา่ สนใจทีจ่ ะขอรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรหรือไม่ โดยทางสโมสรนักศึกษาก็จะน�ำผลไป
ยื่นให้ทางมหาวิทยาลัย แต่อ�ำนาจการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับ
สภามหาวิทยาลัย เพราะว่าเป็นคนละหน้าที่กัน
“เราจะผลักดันแน่นอนคือ พระราชทานปริญญาบัตร
เพราะตอนนี้ทางเราเตรียมเรื่องวิทยากร และจะจัดสัมมนา

นายธนสาร พฤฒิ ส ถาพร
อดีต นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษา
ปี ก ารศึ ก ษา 2555

นายอชิตพล ฉัตรวรากร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
กิจการนักศึกษา

เกีย่ วกับ มหาวิทยาลัยและพระราชกรณียกิจ ว่าท่านมีนโยบาย
อะไรกับมหาวิทยาลัยบ้าง” อดีตนายกสโมสรนักศึกษาย�ำ้ ชัด
ด้ า นนางสาวปรารถนา เผ่ า สั ง ข์ ท อง นั ก ศึ ก ษา
ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รังสิตผูเ้ คยรับพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐบาล ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการพระราชทานปริญญา
บัตรว่า ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้แตกต่างกัน เพราะว่าการรับ
ปริญญาฯ เป็นเหมือนการสิ้นสุดจากสถานที่หนึ่ง คือเราได้
รับความรู้จากมหาวิทยาลัยแต่ละที่ ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลใน
การที่จะเรียนรู้มากกว่า
“จริงๆ ก็คิดว่าไม่ได้แตกต่างกัน เพราะว่าการรับตรงนี้
เป็นเหมือนการสิ้นสุดจากสถานที่หนึ่ง คือเราได้รับความรู้
จากมหาวิทยาลัยแต่ละที่ ขึน้ อยูก่ บั ตัวบุคคลในการทีจ่ ะเรียน
รู้มากกว่า” นางสาวปรารถนากล่าว
ผอ.ส�ำนักงานกิจการนักศึกษา โวยพระราชทาน
ปริญญาฯ ’ล่วง’ สถาบันกษัตริย์
อาจารย์อชิตพล ฉัตรวรากร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
กิจการนักศึกษา ได้กล่าวว่า เรื่องของพระราชทานปริญญา
บัตร ถือเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นการที่สโมสรฯน�ำนโยบายนี้ไป
หาเสียงไม่ถูกต้อง ถือเป็นการเข้าไปก้าวล�้ำสถาบันและก้าว
ล้วงพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริยก์ ารรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรนัน้ ต้องมีการพระราชทานลงมา ไม่ใช่เรียกร้อง
สิ่งใดแล้วทางสถาบันจะต้องมารองรับในสิ่งที่เราต้องการ
“การพระราชทานปริญญาบัตร ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก  
เหมือนเป็นการก้าวล่วงพระราชอ�ำนาจ อย่างไรก็ตาม ถ้า
สโมสรฯมีความต้องการ ก็ทำ� เรือ่ งเพือ่ น�ำเสนอผ่านอธิการบดี
ส่วนจะเป็นอย่างไร ก็อยู่ที่สภามหาวิทยาลัยตัดสินว่า จะส่ง
เรื่องกราบทูลหรือไม่ แต่ทางสโมสรฯ จะท�ำเรื่องนี้ฝ่ายเดียว
ไม่ได้ ต้องเป็นเรื่องของสภามหาวิทยาลัย” อาจารย์อชิตพล
กล่าว
อย่างไรก็ตาม อาจารย์อชิตพล ฉัตรวรากร ได้แสดงความ
คิดเห็นเพิม่ เติมว่า พยายามจะแนะน�ำสโมสรฯ หลาย ๆ เรือ่ ง
คือ ให้ดำ� เนินการแต่ละเรือ่ งเป็นลายลักษณ์อกั ษร แต่สโมสร
นักศึกษากลับไม่ทำ� ส่วนนีเ้ ลย ขัน้ ตอนการด�ำเนินการในแต่ละ
เรือ่ ง ต้องใช้เวลา ต้องเข้าใจระบบการท�ำงานขององค์กร ตน
เคยแนะน�ำไปแล้วว่าควรท�ำตามขั้นตอนในส่วนนี้
ทั้งนี้นางสาวนริศรา ดาดสันเทียะ สโมสรนักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร์ ได้แสดงความคิดเห็นเรือ่ งการท�ำงานของสโมสร
นักศึกษาว่า การท�ำงานของสโมสรมีความล่าช้า เวลาประชุม
สื่อสารกันไม่เข้าใจ ถ้าสโมสรฯประสานงานดี ทุกอย่างก็จะ
ดีตามไปด้วย เช่น การไปแข่งขันเพลงคณะของแต่ละคณะ
นักศึกษาก็ชอบ แต่สโมสรขาดการประสานงาน ขาดแผน
ส�ำรอง อย่างเช่น ไม่มีแผนส�ำรอง หากฝนตก เป็นต้น
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น�้ำใจไทยท่วม
ดูเหมือนว่าเหตุการณ์มหาอุทกภัยช่วงปลายปีทผี่ า่ น
มาครั้งนัน้ จะสร้างความเศร้าสลดและสะเทือนใจให้กับ
คนไทยทัว่ ประเทศ อย่างทีไ่ ม่อาจปฏิเสธได้ เมือ่ พืน้ ทีห่ ลาย
จังหวัดต้องจมอยูใ่ ต้มวลน�ำ้ กว่า 3 เมตร กินอาณาเขตถึง
ครึ่งของประเทศ
แต่นอกจากความเศร้าสลดที่คนไทยรู้สึกได้ทั้ง
ประเทศนั้น ใครจะเชื่อว่ายังมีเรื่องราวน่ารักน่าประทับ
ใจเกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วน ด้วยความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และการยืน่ มือช่วยเหลือซึง่ กันและกันของคนไทย
จนกระทั่งมีประโยคที่พูดกันติดปากว่า “น�้ำท่วมหรือจะ
สู้น�้ำใจคนไทย”
ในขณะนั้นแผนการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน ต่าง
มุ่งไปสู่การระดมความช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขใดใด
ทั้งอาหาร น�้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ที่พัก หรือแม้แต่
ส้วมลอยน�้ำ ผ่านทางหน่วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน
ภาคสื่อมวลชน ชาวต่างชาติ และความช่วยเหลือจาก
พ่อหลวงของชาวไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน
การแบ่งปันภาพถ่ายผ่านสังคมออนไลน์เพือ่ ให้เพือ่ น
ได้ตดิ ตามสถานการณ์แห่งมหาอุทกภัย ก็เป็นส่วนทีท่ ำ� ให้
คนไทยต้องน�้ำตาซึมไปตามๆ กัน  เพราะสิ่งหนึ่งที่เรียก
ว่า “น�้ำใจ” ได้เข้ามาช่วยเติมเต็ม
มาถึงวันนีท้ ที่ กุ คนต่างตัง้ ตาลุน้ ว่ามหาอุทกภัยจะไหล
บ่ามาซ�้ำเติมร่องรอยเดิม ฝ่ายรัฐบาลก็ก�ำลังเตรียมตัว
ซ้อมปล่อยน�ำ 
้ และคาดการณ์วา่ น�ำ้ จะไม่ทว่ ม แต่แท้จริง
ก็ยังไม่มีใครสามารถคาดการณ์อนาคตได้  ไม่ว่าปีนี้น�้ำ
จะท่วมอีกหรือไม่ แต่เชื่อว่าคนไทยจะผ่านพ้นปัญหา
ต่างๆ ไปได้ไม่ยากเย็นนัก
เมือ่ ย้อนกลับไปมองเหตุการณ์อทุ กภัยทีผ่ า่ นมา นอก
จาความเสียหายมากมายทีเ่ กิดจากภัยธรรมชาติทคี่ วบคุม
ไม่ได้ เรายังเห็นความสมัครสมานสามัคคีของกันและกัน
หรือการทบทวนชีวติ มองลูท่ างของอนาคตว่า บ้านเมือง
จะด�ำเนินไปในทิศทางไหน เพื่อตั้งรับอย่างมีสติ
แต่ถงึ ตอนนีห้ ากสิง่ ใดจะเกิดขึน้ เราคนไทยคงไม่หวัน่
กับปัญหาใดๆ ทัง้ นัน้ จะว่าไปปัญหาภัยธรรมชาติทหี่ นัก
หนาสาหัส เราก็ผ่านพ้นไปได้
ความทรงจ�ำจากน�้ำท่วมในครั้งนั้น ถึงแม้จะเป็น
ฝันร้าย แต่ก็มีฉากส�ำคัญของความฝันนั่นคือ “น�้ำใจ”
จากคนทั้งประเทศ อย่างไรก็ตามน�้ำใจของชาวไทยนั้น
ท่วมท้นกว่าสิ่งใด
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ส.ส.บุรรี มั ย์ชจี้ ำ� น�ำข้าวสอบตก
ลวงประชาชนค้าก�ำไรเกินจริง

นายรังสิกร ทิมาตฤกะ สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ชี้ชัดโครงการจ�ำน�ำข้าวของรัฐบาล
สอบตก ส่วนนางวราพร ณ ป้อมเพชร ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี การเงินและทรัพย์สินด้านกิจการ
พรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ส�ำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ท้วงประชานิยมของรัฐบาลอาจ
สร้างปัญหาภายภาคหน้าได้
สืบเนือ่ งจากกรณีนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบนั ทีไ่ ด้รบั
ทัง้ การตอบรับทีเ่ ป็นกระแสบวกและลบ อาทิ นโยบายรถคัน
แรก บ้านหลังแรก ซึ่งนโยบายของรัฐบาลบางนโยบายได้
ส�ำเร็จไปแล้ว แต่บางนโยบายอย่างการจ�ำน�ำข้าว หลายฝ่าย
มองว่ายังน่าเป็นห่วง
นายรั ง สิ ก ร ทิ ม าตฤกะ กรรมการที่ ป รึ ก ษา
พรรคภูมิใจไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบาย
ประชานิยมของรัฐบาลชุดปัจจุบันว่า การประกันพืชผล
ทางการเกษตร โดยใช้วิธีจ�ำน�ำข้าว ซึ่งผู้ที่ได้ประโยชน์ที่แท้
จริงไม่ใช่ชาวนา แต่คือเถ้าแก่โรงสี เป็นเหมือนการซ�้ำเติม
ชาวนามากกว่าที่จะช่วยให้ชาวนามีชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจาก
การตั ด สิ น ใจเรื่ อ งราคาจ� ำ น� ำ ข้ า วเท่ า ใดนั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ
เจ้าของโรงสีไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาล เมื่อชาวนาน�ำข้าวไป
จ�ำน�ำ เจ้าของโรงสีจะบอกว่าข้าวไม่ได้มาตรฐาน จึงรับ
จ�ำน�ำในราคาที่ต�่ำกว่าก�ำหนด ชาวนาไม่มีท างเลือกจึง
ต้องยอมรับ อีกทั้งมีปัญหาเรื่องการน� ำข้าวจากประเทศ
เพื่อนบ้านเข้ามาหลอกเพื่อเอาก�ำไรเกินจริง ตรงนี้รัฐบาลก็
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
“สิง่ ทีห่ น้าเจ็บใจของชาวนา พอน�ำข้าวไปโรงสี ยกอ�ำนาจ
ให้โรงสี คนที่รวย คือเถ้าแก่โรงสี รัฐบาลบอกไม่ให้จ�ำน�ำ
ในราคาหมื่นห้า แต่จริงๆ ไม่ใช่ เพราะโรงสีอาจกดราคา
โดยการบอกว่าข้าวไม่ได้มาตรฐาน ท�ำให้ชาวนาตระหนก
เรียกว่า ผีเข้าป่าช้า เข้าแล้วก็ต้องเอา และคิดว่าในที่สุด
ชาวนาคงจะตายไปจากประเทศไทย อีกหน่อยคงต้องน�ำ
เข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านแทน นี่คือความล้มเหลวของ
นโยบายนี้”   นายรังสิกรกล่าว
นายรังสิกร  ยังกล่าวถึงภาพรวมการท�ำงานของรัฐบาล
เกี่ยวกับสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศคาดหวังว่า หากจะ
ช่วยเหลือและพัฒนาประเทศ ต้องแก้ไขปัญหาเรือ่ งปากท้อง
การฟื้นฟูหรือพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอย่าง ถนนการ
จราจร ซึ่งถือเป็นหน้าที่โดยปกติของรัฐบาล จะต้องท�ำงาน
ควบคู่ไปกับข้าราชการ กระทรวงทบวงกรม แต่สิ่งหนึ่งที่แก้
ไม่ตกคือ การครองเมือง ทีเ่ ป็นความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ หน้าที่
ของรัฐบาลต้องท�ำให้เกิดความรักใคร่ปรองดรอง ส่วนการ
แก้ไขปัญหาเรือ่ งนิรโทษกรรม เรือ่ งแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ต่างๆประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ได้รับผลประโยชน์
ทั้ ง นี้ น างวราพร ณ ป้ อ มเพชร ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ย
ตรวจสอบบั ญ ชี การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ด้ า นกิ จ การ
พรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการเลื อ กตั้ ง แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ นโยบาย
ประชานิยมของรัฐบาลว่า อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา
ภายหลังได้ เนื่องจากในช่วงที่รัฐบาลของ นส.ยิ่งลักษณ์
เข้ า มาบริ ห ารประเทศ อยู ่ ใ นช่ ว งวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ภาย
ใต้บริบทความมั่นคงภายใน นั้นคือความขัดแย้งทางการ

เมือง การหาเสียงโดยใช้นโยบายประชานิยม ก่อให้เกิดภาระทาง
งบประมาณแผ่นดินอย่างสูง   แต่เมื่อรัฐบาลหาเสียง
อย่างนั้นแล้ว จึงเป็นข้อผูกมัดให้ต้องด�ำเนินการตาม
“ในช่วงที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารประเทศ อยู่ใน
ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจพอดี ภายใต้บริบทความมั่นคงภายใน
นั่นก็คือ มีความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และการหาเสียงโดยใช้นโยบาย
ประชานิยม ก่อให้เกิดภาระงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้นไม่
ว่าจะพรรคใดก็ตาม จะต้องค�ำนึงถึงเรื่องการหาเสียง ถ้ายัง
หาเสียงแบบประชานิยมเช่นนี้ต่อไป  คงท�ำให้รัฐบาลขาด
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต” นางวราพรกล่าว
นางวราพร ณ ป้อมเพชร กล่าวถึงเรื่องนโยบายจ�ำน� ำ
ข้ า วว่ า รั ฐ บาลด� ำ เนิ น นโยบายโดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ชาวนา
ที่ น� ำ ข้ า วมาจ� ำ น� ำ  หรื อ การน� ำ ข้ า วมาจากต่ า งประเทศ
ที่ มี ต ้ น ทุ น ถู ก กว่ า จากที่ ป ระเทศเคยส่ ง ออกข้ า วเป็ น
อั น ดั บ 1 แต่ ต อนนี้ ต กลงมามาก และยั ง มี ข ้ า วที่ จ� ำ น� ำ
บางส่วนตกค้างอยู่ อีกทั้งยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าข้าว
ที่มาจ�ำน�ำจะมีมาตรฐาน เนื่องจากมีวิกฤติการณ์น�้ำท่วม
ท�ำให้ข้าวต้องเก็บเกี่ยวก่อนก� ำหนด อาจส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพของข้าวไทยในการส่งออก ซึ่งตรงนี้จะเป็น
ปัญหาที่รัฐบาลต้องตอบโจทย์ข้อใหญ่ อีกทั้งตนยังมอง
ว่านโยบายนี้ล้มเหลว และควรยกเลิกเสีย โดยหันไปเยียวยา
ในด้านอื่นๆจะดีกว่า
ด้านนายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ส�ำนักผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าว
เสริมถึง เรือ่ งการท�ำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบนั ว่า ในภาพรวม
การท�ำงานของรัฐบาลถือว่าพอใช้ แต่ยงั มีเรือ่ งของการเมือง
เข้ามาเกี่ยวข้อง คือถ้าต้องการจะท�ำเพื่อประชาชนอย่าง
แท้จริง ประชาชนก็ควรจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ใช่
มีการกระท�ำแอบแฝง
“ในความเห็นส่วนตัวคิดว่า 1 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลก็
ถือว่าสอบผ่าน แต่ผ่านแบบคาบลูกคาบดอก ยังไม่ถึงกับ
ตก พอจะท�ำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองได้ในระดับหนึ่ง ควร
ปรับไม่ให้ปัญหาทางการเมืองเข้ามาปะปน ต้องบริหาร
บ้านเมืองและแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนอย่างจริงจังให้
มากกว่านี้” ผอ.การส�ำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม
ส�ำนักผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าว
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ส�ำนักผู้
ตรวจการแผ่นดิน ยั ง กล่ า วถึ ง ประเด็ น ที่ ว ่ า ส� ำ นั ก ผู ้ ต รวจ
การแผ่ น ดิ น ท� ำ หน้ า ที่ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งในการ
ท� ำ งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ว่ า เป็ น ธรรมหรื อ ไม่ ทั้ ง นี้
ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมามี ก ารร้ อ งเรี ย นกั น ตามปกติ ใ นเรื่ อ งของ
การแก้ ไ ขปั ญ หาให้ ชาวบ้าน แต่มีเรื่องที่ร้องเรียนเพิ่มเข้า
มาคือเรื่องจริยธรรมของนักการเมือง

เจ้ า ของ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา อานั น ท์ หาญพาณิ ช ย์ พั น ธ์ , อนุ ส รณ์ ศรี แ ก้ ว , บุ ป ผา บุ ญ สมสุ ข , นิ พ นธ์ เจริ ญ พจน์ , นวนิ ต ประถมบู ร ณ์ ,
ฐิ ติ วิ ท ยสรณะ, สมเกี ย รติ รุ ่ ง เรื อ งวิ ริ ย ะ, ปฎิ นั น ท์ สั น ติ เ มทนี ด ล, เฉลิ ม ชั ย ยอดมาลั ย , พรหมพงษ์ แก้ ว ดวงเด่ น , นฤนาถ ไกรนรา, มุ ฑิ ต า รั ต นมุ สิ ท ธิ์  
บรรณาธิการ ศีลวัสส์ ชุนรัตน์   รองบรรณาธิการ สุธาธินี   แย้มบู่ กองบรรณาธิการ ปิยะวดี จิรนันท์วัฒนา, ปริญญา ลี้พล, ปิยะรัตน์ ทัดทอง, องกร แซ่ลิ่ว,
ชนกนาถ พุฒเมือง, วรัญญา งามข�ำ, บงกชกร สงสาร, ศิริวรรณ ไกยะสวน, ณัฏฐ์นรี ฉ�่ำชื่นวงศ์, ธนภัทร ภักดีสังข์, ศรีวิสา วรรณวงศ์, กิตติพัฒน์ งามกิตติคุณ,
ณัฐพล ภัทรธนสาร, กิติ์ติวรดา เนียมประเสริฐ, ศตวรรณพร วิฬา, ธนพัฒน์ ธรรมอ�ำนวยกิจ ศิลปกรรม ศีลวัสส์ ชุนรัตน์, สุธาธินี   แย้มบู่, ชนกนาถ พุฒเมือง
พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ทวีรัก การพิมพ์

หน้า 4

หนังสือพิมพ์รังสิต

[ การเมือง ]
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รัฐบาลกู้เพิ่ม 2 ล้านล้านบาท
เตรียมปรับโครงสร้างประเทศ นักวิชาการชี้ สร้างหนี้ให้ปชช.
รัฐบาลชุดปัจจุบันเผย จ�ำเป็นต้องกู้เงินเพิ่ม2ล้านล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศ นาน
ถึง15ปี ฝ่ายนักวิชาการมองว่า มีความเสี่ยงจะเป็นหนี้ระยะยาวสูง ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าพัฒนาชาติ
แนะรัฐบาลตัดสินใจให้ดี
สื บ เนื่ อ งจากกรณี ที่ รั ฐ บาลได้ อ อก
พระราชก�ำหนด กู้เงิน 3.5 แสนล้านบาทไป
แล้วนัน้ ล่าสุดรัฐบาลก�ำลังร่างพระราชบัญญัติ
เพื่อกู้เงินลงทุนปรับโครงสร้างประเทศเป็น
จ�ำนวนเงิน 2 ล้านล้านบาท ถือเป็นตัวเลข
ที่มากกว่าครั้งที่แล้วกว่าเท่าตัว ด้านนาย
กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมา
ยืนยันว่า มีความจ�ำเป็นต้องกู้เงินจ�ำนวน
ดังกล่าวเพื่อบริหารประเทศ โดยให้เหตุผล
ว่า ในขณะนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
หนี้สาธารณะน้อยเกินไป ขณะที่โครงสร้าง
พืน้ ฐานมีจำ� กัดจึงจ�ำเป็นต้องลงทุนเพิม่ หาก
ลงทุนแล้ว จะท�ำให้ไทยมีโครงสร้างพื้นฐาน
ใช้ได้นานถึง 15 ปี
รัฐบาล ‘กู้เงิน’ เพื่อประชานิยม?
ทั้ ง นี้    ดร.วรวลั ญ ช์ โรจนพล รอง
คณบดี ค ณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช ได้กล่าวว่า ในกรณีการออก
พระราชบัญญัติกู้เงิน2.2 ล้านล้านบาท
อาจสามารถมองได้วา่ มีวตั ถุประสงค์ 2 ด้าน
ในเชิงของการบริหารการกูเ้ งิน  2.2 ล้านบาท ถ้า
สังเกตวิธกี ารด�ำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ
ที่เรียกว่า เคนส์เซี่ยน (Keynesian) คือการที่
รัฐกูเ้ งินมาและอัดฉีดในระบบเศรษฐกิจ เพือ่
ให้เงินหมุนเวียนตลอดเวลา เมือ่ เงินเข้าสูร่ ะบบ
เศรษฐกิจ ค่าตัวเลขการเติบโตก็มจี ำ� นวนมาก
ขึ้น ท�ำให้ระบบเศรฐกิจขยายตัว
อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลชุดปัจจุบนั ยัง
ด�ำเนินการในลักษณะนี้อยู่ อาจจะถูกสังคม
มองว่า เป็นนโยบายประชานิยม เพราะเอาเงิน
อัดฉีดลงไปในระบบเศรษฐกิจ ประชาชนก็มี
ความอยู่ดีกินดีเพิ่มขึ้น ส่วนตัวคิดว่ายังไม่มี
ความจ�ำเป็นในการกู้เงินจ�ำนวนดังกล่าวมา
ลงทุน
“การกูเ้ งินส่วนตัวผมคิดว่าเป็นการก่อหนี้
ระยะยาว นั่นหมายความว่า รัฐบาลได้เอา
เงินในอนาคตมาใช้ เมื่อรัฐบาลชุดดังกล่าว

หมดวาระไป รัฐบาลชุดต่อไปก็ตอ้ งมารับผิด
ชอบเรือ่ งการใช้หนีแ้ ทนรัฐบาลชุดนี้ แต่สงิ่ ที่
สะท้อนจากการกูเ้ งินของรัฐบาล ผมอยากจะ
ฝากถึงค่านิยมของการกูเ้ งินของคนในสังคม
มากกว่า แต่ประชาชนไม่เคยมองว่ารัฐบาล
จะให้อะไรกลับคืนสู่ประเทศชาติ ประชาชน
ไม่เคยตัง้ ค�ำถามว่ารัฐบาลเอาสิง่ ต่างๆ มาให้
ประชาชนบ้างและรัฐบาลได้เงินมาอย่างไร
ความจริงแล้วเงินในส่วนนั้น ก็มาจากภาษี
ของประชาชน” ดร.วรวลัญช์ แสดงความคิด
เห็น
อย่างไรก็ตาม ร.ศ.ดร.ภิรมย์ จันถาวร
ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน
2.2 ล้านล้านบาทของรัฐบาลว่า ในแง่ของ
การคลัง การบริหารนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศทัว่ ไป ไม่วา่ จะพัฒนาแล้วหรือก�ำลัง
พัฒนา รัฐบาลใช้งบประมาณขาดดุล คือราย
ได้นอ้ ยกว่ารายจ่าย ก็ถอื เป็นเรือ่ งปกติสำ� หรับ
รัฐบาล ส่วนในการขาดดุลมีจ�ำนวนมากหรือ
น้อย ถือเป็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่ต้องเป็นไป
ตามกติกาหรือเงื่อนไข เช่น ต้องมีกฏหมาย
ด้านงบประมาณ เพื่อตรวจสอบว่ารัฐบาล
จะสามารถก่อหนี้สินผูกพันธ์เทียบกับความ
สามารถผลิตมวลรวมในประเทศ(GDP) ว่า
ได้จ�ำนวนเท่าใด
“ประเทศไทยเราจะสามารถกู้หนี้ได้ไม่
เกิน ร้อยละ 60 ผมคิดว่านโยบายนี้ รัฐบาล
มีสิทธิ์จะท�ำได้ ในการกู้เงินมาท�ำโครงการ
ต่างๆ นั้นในทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการใช้
หรือการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น
ท�ำให้ประชาชนเราเข้มแข็งขึ้น มีการศึกษา
ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น มีการคมนาคม  
เพื่อเสริมให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น” รศ.ดร.
ภิรมย์ กล่าว
ทั้งนี้ รศ.ดร.ภิรมย์ จันถาวร ยังกล่าวถึง
ข้อพิพาทในเรือ่ งการกูเ้ งินจ�ำนวนดังกล่าวว่า

ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์
รองประธานสภาพัฒนาการเมือง

รศ.ดร.ภิรมย์ จันถาวร
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รัฐบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารเงินมาก
น้อยแค่ไหน เพราะฝ่ายค้านอาจจะมองว่า
รัฐบาลสนใจเพียงแต่เรื่องการใช้เงิน แต่ผล
จริง ๆ  ยงั ไม่ประจักษ์ตอ่ ประชาชน ดังนัน้ ควร
ศึกษาให้ดี หากกูม้ าแล้วน�ำมาใช้ในโครงการ
อะไร มีความคุ้มค่าจริงหรือไม่   หรือท�ำเพื่อ
ประชานิยม แต่ถ้าเป็นแง่ทางเศรษฐกิจ ถือ
เป็นเรือ่ งปกติทขี่ าดดุล แต่การขาดดุลนัน้ จะ
เพิ่มประสิทธิภาพได้จริงหรือไม่ ตนมองว่า
ภาคประชาชนภาคการศึกษา และภาคนัก
วิชาการ ต้องออกมาช่วยกันตั้งค�ำถาม ช่วย
อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
“การกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท มีส่วนที่
จะท�ำให้หนี้สินประเทศไทยเพิ่มขึ้นแน่นอน
แต่ เ ราต้ อ งเอาตั ว เลขมาประมาณกั บ
รายรับ ปัจจุบันปัญหาเรื่องตัวเลข ก็ถือเป็น
ปัญหาของรัฐบาลในปัจจุบัน ในเรื่องการให้
ข้อเท็จจริงว่าการกู้เงินครั้งนี้จะอยู่ในกรอบ
กฏหมาย แต่กต็ อ้ งดูกนั ต่อไปว่าประสิทธิภาพ
จะมีมากแค่ไหน เพราะฉะนั้นด้านฝ่ายค้าน
ภาคประชาชนและนักวิชาการต้องช่วยกันตรวจ
สอบ” รศ.ดร. ภิรมย์ จันถาวร กล่าวทิ้งท้าย
ด้านนายมนต์ชัย ภูสีเขียว ผู้อ�ำนวยการ
กลุม่ งานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ส�ำนักงานสภา ทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้มองว่า รัฐบาลใช้เงินจ�ำนวนมาก
เกินไป ถ้าหากลองพิจารณาให้ดี ตนคิดว่า
เหมือนเป็นการสร้างกระแสประชานิยม เพือ่
เพิ่มฐานคะแนนเสียงมากกว่า
นักวิชาการ ชี้ ความเสี่ยงสูง
อย่างไรก็ตาม ดร.วรวลัญช์ ยังกล่าวถึง
ความเสี่ยงในการกู้ยืมเงินจ�ำนวนดังกล่าว
ว่า น่าจะมองในเรื่องของความชอบธรรมใน
การกูเ้ งินมากกว่า ถึงจะมีการตรวจสอบเพือ่
ถ่วงดุลอ�ำนาจของรัฐบาล แต่หากพิจารณา
ให้ดี      ครึ่งหนึ่งของรัฐสภา คือ คนจ�ำนวน
มากที่ร่วมกันก่อตั้งรัฐบาลขึ้นมา เพราะ
ฉะนั้นตนคิดว่า การตรวจสอบพิจารณางบ
ประมาณ เป็นเรื่องที่ควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วน
เป็นอย่างยิ่ง และยังเพิ่มเติมถึงเรื่องการให้
ความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ว่า รัฐบาลควรเอาใจใส่มากกว่านี้ เนื่องจาก
เรือ่ งดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลานาน อาจจะถึง
10-20ปี จึงจะเห็นผล
   ด้านนายมนต์ชยั ภูสเี ขียว ได้กล่าวต่อว่า
หากเราลองมาวิเคราะห์ให้ดี การกูเ้ งินในครัง้
นี้ จะส่งผลเสียทีต่ ามมามาก อันดับแรกก็เป็น
เรือ่ งของหนีป้ ระเทศไทย ทีจ่ ะต้องส่งผลระยะ
ยาวอย่างแน่นอน  อันที่สองคือภาระนั้นจะ
ตกมาสู่รัฐบาลชุดต่อไป ถ้ากรณีรัฐบาลชุด
ปัจจุบันไม่ได้รับเลือกตั้งในครั้งต่อไป และ
ที่ส�ำคัญภาระจะตกมาสู่ประชาชนในที่สุด

ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

“ผมเคยได้เห็นโพลของนักเศรษฐศาสตร์
ที่ออกมาวิเคราะห์ว่า การท�ำงานโครงการ
ประชานิยมของรัฐบาลนัน้ ล้มเหลวและไม่คมุ้
ค่าเอาเสียเลย อีกทัง้ ยังสวนทางกับความคิด
ของรัฐบาลที่จะด�ำเนินนโยบายต่างๆ  อย่าง
เต็มที่” นายมนต์ชัยกล่าว
ร.ศ.ดร. ภิรมย์ ยังกล่าวเสริมว่า หาก
รัฐบาลกูเ้ งินครัง้ นี้ จะส่งผลกระทบต่ออนาคต
ในประเทศไทยคือ มีความเป็นไปได้ทจี่ ะเป็น
หนี้ระยะยาว สังคมเราถือเป็นสังคมภาค
ปัญญาชน เรามีเสรีภาพ ตนเชื่อว่า คนไทย
มีศักยภาพในการเรียนรู้
ดร.ลั ด ดาวั ล ย์ ตั น ติ วิ ท ยาพิ ทั ก ษ์
รองประธานสภาพัฒนาการเมือง ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า รัฐบาลจะใช้ค�ำว่า “พัฒนา
ประเทศ” มาอ้างเสมอที่จะด�ำเนินนโยบาย
แต่รัฐบาลไม่เคยสอบถามความต้องการ
ของประชาชน  ตนเชื่อว่าคงไม่มีคนไทยคน
ไหนอยากเป็นหนี้ และสิ่งที่ควรตระหนัก
ให้ดีก็คือ ประการที่ 1 ประเทศไทยมีความ
อุดมสมบูรณ์ แต่ประเทศไทยมีการบริหาร
การจัดการประเทศที่ไม่ดี จึงท�ำให้ความ
อุดมสมบูรณ์ ถูกใช้ประโยชน์เพื่อคนกลุ่ม
เดียว และยังรวมไปถึงกลุ่มเดียวที่อยู่ต่าง
ประเทศ จ�ำพวกบริษัทข้ามชาติ ยกตัวอย่าง
เช่น ประเทศไทยถือเป็นประเทศแหล่งก�ำเนิด
พลังงานและส่งออกน�ำ้ มันเป็นอันดับ 33 ของ
โลก แต่การบริหารของเรากลับได้ประโยชน์
จากพลังงานน้อยมาก ส่วนประการที่ 2 ช่อง
ว่างทางสังคมระหว่างคนรวยและคนจนมีสงู
มาก คนรวยกว่า 20 % มีที่ดินล้นเหลือ ใน
ขณะที่คนจนไม่มีทรัพย์สินมากมาย ในส่วน
นี้แสดงให้เห็นว่า การจัดการงานสังคมของ
รัฐบาลถือว่าล้มเหลว
เพราะฉะนัน้ การทีจ่ ะมากูเ้ งินอีก เหมือน
เป็นการน�ำเงินมาหมุนเวียนภายในประเทศ  
แต่มันก็ไม่ได้มีหลักประกันใดๆ ว่าจะท�ำให้
ประเทศดีขนึ้ ทีบ่ อกว่าจะมีพฒ
ั นาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ น่าจะเน้นแก้ปัญหา
โครงสร้างพืน้ ฐานทีช่ ว่ ยลดช่องว่างทางสังคม
มากกว่า
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ปัญญาชนยุคใหม่ไร้จุดยืน

บทบาทนักศึกษารุ่นเก่าที่ขับขานหายไป เพราะปัญญาชนยุคใหม่ขาดศรัทธาต่อการเมือง

เ

มื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป สิ่งต่างๆ
ที่ท�ำให้บ้านเมืองเราพัฒนาไปในทางที่อาจ
เรียกได้ว่า ‘ความเจริญ’ มีมากขึ้น แต่สิ่ง
ใหม่ๆ ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจ
ไม่ได้ส่งผลดีเสมอไป บางครั้งอาจสร้าง
ความเสียหายกับบางสิ่งได้อย่างลึกซึ้ง
เกิดเป็นความน่าเสียดาย จนอยาก
จะสามารถย้อนเวลาและไปคัดลอกสิ่ง
ที่เลือนหายเหล่านั้นกลับคืนมา
หากกล่าวถึงบทบาทปัญญาชนของ        
บ้านเมืองเราในสมัยก่อน สามารถกล่าวได้
ว่า ‘มีมาก’ มีมากอย่างไรก็สามารถอธิบายต่อ
ไปได้อกี ว่า ‘มีมาก’ จนสามารถเปลีย่ นแปลง     
ชะตากรรมของบ้านเมืองได้ สังเกตจาก
เหตุการณ์ในอดีตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.
2516 ที่ส่งผลต่อการเมืองไทย จนกลายเป็น
ประวัติศาสตร์ ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ควรตั้ง
ค�ำถาม และไม่หลงลืมว่าเรือ่ งราว ความเป็น
มา รวมถึงบทสรุปจากเหตุการณ์ดงั กล่าว ส่ง
ผลต่อชาติบา้ นเมืองอย่างไร อีกทัง้ สามารถชี้
ให้เห็นถึงความส�ำคัญต่อตนเองอย่างไร ใน
ฐานะที่เราเรียกตนเองว่า นักศึกษาคือ
‘ปัญญาชน’
ทั้ ง นี้ มี นั ก วิ ช าการที่ อ อกมาแสดง       
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมากมาย
โดย        ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร อาจารย์
ภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความคิดเห็นไว้วา่ ใน
อดีตตัง้ แต่ปี พ.ศ.2500 - พ.ศ.2517 นักศึกษา
เข้ามามีบทบาทต่อกิจกรรมทางการเมืองอย่าง
มาก โดยเฉพาะตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม
พ.ศ.2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 อาจเป็น
เพราะช่วงนัน้ กระแสโลกมีแนวคิดแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ นักศึกษาช่วงนัน้ ก็ได้รบั รู้
เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้า
มามาก จนกลายเป็นกระแสของนักศึกษาที่
มีความคิดแบบสมัยใหม่
“จะเห็นว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 ถึงปี             
พ.ศ.2517 ในช่วงหลังจากนั้นเป็นต้นมา  
กิจกรรมทางการเมืองส่วนใหญ่ถกู ขับเคลือ่ น
ผ่านกลุ่มนักศึกษามากขึ้น ถ้าในช่วงตั้งแต่ปี
พ.ศ.2517 ช่วงนีน้ กั ศึกษาส่วนหนึง่ เข้าป่าไป

จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะพวกแกนน�ำที่เคย
เคลือ่ นไหวล้มรัฐบาลจอมพลถนอม  มหี ลาย
เหตุการณ์ ตัง้ แต่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 และ
6 ตุลาคม พ.ศ.2519 สองเหตุการณ์นี้ บทบาท
นักศึกษามีค่อนข้างมาก เพราะว่าช่วงนั้น
กระแสโลกคือ แนวคิดแบบสังคมนิยมหรือ
คอมมิวนิสต์ อีกทั้งนักศึกษาในช่วงนั้นได้รับ
รู้เรื่องราว        การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นิสติ นักศึกษาในช่วงยุค พ.ศ.2516-2519 จึง
มีการขับเคลือ่ นจริงจังมาก” อาจารย์ชาญชัย
กล่าว
เมื่อมองถึงบทบาทนักศึกษาไทยใน
ปัจจุบัน อาจารย์ชาญชัยได้กล่าวต่อว่า
ข้อน่าสังเกตคือ หลังจากปี พ.ศ. 2535        
เป็นต้นมา นักศึกษาเริม่ ทีจ่ ะเฉือ่ ยชาทางการ
เมืองมากขึ้น ยิ่งปัจจุบันนักศึกษาไม่ค่อย
ตืน่ ตัว  ตวั ชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญคือ เหตุการณ์รฐั ประหาร
ปี พ.ศ.2549 นักศึกษารุน่ ใหม่ไม่คอ่ ยให้ความ
ส�ำคัญ นี่คือภาพสะท้อนว่า บทบาทของ
นักศึกษาในยุคนีไ้ ม่คอ่ ยเกีย่ วข้องทางการเมือง
“พลังนักศึกษาในปัจจุบันอ่อนแอมาก
กิจกรรมสมัยรุ่นผม ย้อนตั้งแต่ปีพ.ศ.2535
ขึ้นไป ในแต่ละวันมีแต่การจัดสัมมนา
แต่เมื่อย้อนไปตั้งแต่ปีที่ขับเคลื่อนเรื่อง                         
ทักษิณ ชินวัตร ไม่จริงจังมากนักเท่าสมัยก่อน
เพราะสมัยก่อนรุนแรงมาก แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
ปัจจุบนั ปัญญาชน ท�ำอะไรกัน แปลกไปจาก
ก่อนมาก” อาจารย์ชาญชัยกล่าวเสริม
   นายเบญจพล อุดมสุวรรณ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักรณรงค์และเผยแพร่ด้านกิจการและมี
ส่วนร่วม ส�ำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
ยังชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่ท�ำให้นักศึกษาหรือ
ปัญญาชนลดบทบาทตัวเองลงว่า จุดยืนของ
ประเทศไทย หลังจากได้ประชาธิปไตยมา ทาง
ฝ่ายการเมืองก็รกั ษาความเป็นประชาธิปไตย
ไว้ การเรียกร้องเผด็จการจึงหายไป ท�ำให้
นักศึกษาได้แค่สังเกตการณ์ อีกเหตุผลหนึ่ง
คือ นักการเมืองเข้ามามีบทบาทมากขึน้ ท�ำให้
ไปลบบทบาทของกลุ่มต่างๆ เพราะบนเวที
ของการเมือง นักการเมืองก็จะเข้าครอบครอง
พืน้ ทีเ่ กือบทัง้ หมด ท�ำให้บทบาทของนักศึกษา
ลดลงมาก

“นักการเมืองเข้ามามีบทบาทเพิ่มมาก
ขึน้ ท�ำให้ไปลบบทบาทของกลุม่ ต่างๆ เพราะ
บนเวทีของการเมืองนักการเมืองก็จะเข้ามา
ครอบครองพืน้ ทีห่ มดเลย ก็ท�ำให้ลดบทบาท
ของนักศึกษาลงไปมาก และสถาบันการ
ศึกษา พยายามจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ดู
เหมือนว่าถ้าไปยุง่ เกีย่ วแล้ว จะกลายเป็นข้อ
ครหา จึงให้การศึกษาอย่างเต็มที   โดยที่ไม่
เข้าไปยุง่ ทางการเมืองเลย ซึง่ ตรงนีก้ จ็ ะท�ำให้
นักศึกษาไม่มโี อกาสแสดงบทบาททางสังคม
นีก่ เ็ ป็นอีกเรือ่ งทีท่ ำ� ให้นกั ศึกษามีบทบาทน้อย
ลงไป” นายเบญจพลกล่าว
นายเบญจพล ยังเอ่ยถึงบทบาทของ
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ว่า สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
(สนนท.) มีบทบาทน้อยลง เหมือนมีการ
ระมัดระวังกันมากขึ้น ต้องท�ำความเข้าใจ
ว่า ในปัจจุบนั เป็นการต่อสูข้ องประชาธิปไตย
ทั้งสองฝ่าย แต่คนละแนวคิด ต่างฝ่ายต่าง
อ้างประชาธิปไตย หากไปสนับสนุนอีกฝ่าย
ก็จะต่อว่าอีกฝ่ายว่า ไม่เป็นประชาธิปไตย
ท�ำให้ สนนท.หาจุดยืนล�ำบาก เพราะต้อง
ระมัดระวังมากขึ้น
“ในปัจจุบนั เป็นการต่อสูข้ องประชาธิปไตย
ทั้งคู่ แต่คนละแนวคิด ต่างฝ่ายต่างก็อ้าง
ประชาธิปไตย พอไปสนับสนุนอีกฝ่าย             
ก็หาว่าฝ่ายนั้นไม่เป็นประชาธิปไตย ท�ำให้                
สนนท.หาจุดยืนล�ำบาก และถ้าหาก สนนท.
ออกมาเคลือ่ นไหว จะมีผลอะไรกับนักศึกษา
หรือไม่ อันนีก้ ข็ นึ้ อยูท่ ตี่ วั สนนท. เองว่า เข้มแข็ง
พอหรือไม่ จะคอยเฝ้าระวังว่าประชาธิปไตย
ไปในทิศทางที่ควรจะเป็นหรือไม่ สิทธิของ
นักศึกษาถูกอ�ำนาจรัฐครอบง�ำหรือเปล่า”
นายเบญจพลกล่าวทิ้งท้าย
หากบทบาทของนักศึกษาคือ พลัง
ของปัญญาชน สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ
บทบาทของกลุ่มแกนน�ำนิสิตนักศึกษา
แต่หากแกนน�ำนักศึกษายังเลือกฝัง่ ความ
เป็นกลางจะเกิดขึ้นได้อย่างไร!!!
ทั้งนี้ยังมีความคิดเห็นจาก ดร.เฉลิม
ชัย ยอดมาลัย บรรณาธิการรายงานพิเศษ
หนังสือพิมพ์แนวหน้า ได้ย�้ำว่าในฐานะที่เรา

เป็นปัญญาชน  อนาคตของบ้านเมือง  ถือว่า
อยู่ ในมือเรา จะอ้างว่าไม่รเู้ รือ่ งการเมืองหรือ
สังคมเลยไม่ได้ เพราะการเมืองส่งผลกับสังคม
ในหลายๆ ด้าน ถ้านักศึกษาไม่สนใจ อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองได้
“ในฐานะที่คุณเป็นปัญญาชน ถือเป็น
อนาคตของบ้านเมือง คุณไม่รู้เรื่องการเมือง
ไม่รเู้ รือ่ งสังคมเลย ก็แย่ ผมไม่ได้หมายความว่า
ให้เด็กมาหมกมุน่ เรือ่ งการเมือง แต่การเมือง
มีผลกับชีวติ การที่เราจะมีงานหรือไม่ ขึน้ อยู่
ทีร่ ะบบการเมือง เพราะคนทีเ่ ป็นนักการเมือง
จะเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายคือ ถ้านักศึกษา
ไม่สนใจผมว่าแย่แน่นอน หมายถึง ต้องรู้
ต้องสนใจ ต้องสืบค้น”ดร.เฉลิมชัยกล่าว
   เมื่ อ เอ่ ย ถึ ง เรื่ อ งพลั ง ของนั ก ศึ ก ษา                      
ดร.เฉลิมชัยได้ชี้ให้เห็นว่า พลังนักศึกษา
เป็นพลังบริสุทธิ์ เพราะเป็นปัญญาชน เวลา
ปัญญาชนมองจะเห็นสิ่งที่เป็นปัญญาคือ
มองในสิ่งที่ถูกต้องหรือผิดถูก ถือว่าเป็น
พลังของการกระตุ้นสังคมคือ สังคมจะเอียง
อย่างไรก็ขนึ้ อยูก่ บั พลังของนักศึกษาด้วย แต่
ในปัจจุบนั น่าเสียดายทีพ่ ลังปัญญาชนเหล่า
นี้กลับหายไปมาก
“เพราะเป็นปัญญาชน เวลาปัญญาชน
มองจะเห็นสิ่งที่เป็นปัญญาคือ มองในสิ่งที่
ถูกต้องหรือผิดถูก แต่พูดง่ายๆว่าเป็นพลัง
ของการกระตุ้นสังคม คือสังคมจะเอียงมา
ข้างขวา นักศึกษาก็ดึงมาข้างซ้ายได้ สมัย
ก่อนเด็กปีหนึ่ง ไปนั่งเถียงกับรัฐบาลใน
สภา เถียงกันในเชิงความคิดสมัยนี้เด็กปี 2
หุ ง ข้ า วเป็ น หรื อ ยั ง มั น ต่ า งกั น มาก”
ดร.เฉลิมชัยกล่าวทิ้งท้าย
หากค�ำว่า ‘ปัญญาชน’ มาจากการที่
บุคคลนัน้ เป็นผูม้ คี วามรู้ มีความสามารถ
มีสติปญ
ั ญา ในการมองเห็นสิง่ ทีค่ นทัว่ ไป
มองไม่เห็น ค�ำนี้ย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์
เกินกว่าจะละเลยหรือเพิกเฉย….แล้วเรา
ในฐานะนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่า
‘เป็นพลังแห่งปัญญาชน’ จะเพิกเฉยต่อ
หน้าที่อันแท้จริงของเราฤา
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หนังสือพิมพ์รังสิต

มหาอุทกภัย

ต่อจากหน้า 1

มีการเตรียมการป้องกันเป็นพิเศษ ซึง่ จังหวัด
ปทุมธานีจะสามารถปลูกพืชหรือท�ำนาใน
ช่วงฤดูฝนหรือฤดูฝนทิ้งช่วงได้โดยไม่ต้อง
กังวลว่าจะเกิดน�ำ้ ท่วมใหญ่เช่นปีทแี่ ล้วอย่าง
แน่นอน แต่ทงั้ นีก้ ต็ อ้ งขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ
ว่าจะมีมรสุมพาดผ่านประเทศไทยจนท�ำให้
ฝนตกหนักอีกหรือไม่ ในช่วงก่อนสิ้นฤดูฝน
ปีนี้ ส่วนพื้นที่รังสิตหรือเมืองเอกรวมไปถึง
มหาวิทยาลัยรังสิตก็คงจะไม่ต้องเป็นกังวล
ว่าจะเกิดน�้ำท่วมซ�้ำเหมือนกับปีที่ผ่านมา
นายบุญสนอง กล่าวทิง้ ท้ายว่า ในปี พ.ศ.
2555 ทางกรมชลประทานมีการปรับปรุง
พื้นที่ทั้งต้นน�้ำ  กลางน�้ำและท้ายน�้ำ  มีการ
ขุดลอกท่อระบายน�้ำ  รวมทั้งการซ่อมแซม
ประตูระบายน�้ำ  และปรับปรุงยกคันกั้นน�้ำ
ตามแนวทางพระราชด�ำริ เพราะฉะนัน้ ถือว่า
เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดี
ด้านดร.มงคลกร ศรีวิชัย นักวิจัยศูนย์
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ
มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า สถานการณ์นำ�้ ใน
ปี พ.ศ. 2555 นั้นปริมาณน�้ำในเขื่อนต่างๆ มี
ระดับน้อยกว่าในช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา
จึงคาดการณ์ได้ว่า โอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติ
น�้ำท่วมใหญ่เหมือนปีที่ผ่านมามีโอกาสน้อย
เพราะปริมาณน�ำ้ ฝนสะสมไม่มาก ซึง่ ปีทผี่ า่ น
มามีปริมาณน�้ำฝนสะสมในเขื่อนมากกว่า
ค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30
นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลก เป็นอิทธิพลของ
ปรากฏการณ์ลานิญ่า ท�ำให้เกิดฝนตกหนัก
แต่ปีนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
ปรากฏการณ์ลานิญ่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ
จึงท�ำให้ปริมาณน�้ำฝนค่อนข้างน้อย หากดู
จากปริมาณน�้ำในเขือ่ น เช่น เขือ่ นภูมพิ ลหรือ
เขื่อนสิริกิต์ ที่ปัจจุบันมีปริมาณน�้ำประมาณ
ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 ที่น�้ำ

ตกและแยกใต้ โดยแยกตกเป็นเส้นทางทีม่ า
จากนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ส่วนแยกใต้
เป็นเส้นทางที่มาจากลาดกระบัง ส่วนฝั่ง
ตะวันตกของจังหวัดปทุมธานี ได้มีการเสริม
คันกั้นน�้ำฝั่งใต้ของคลองพระยาบรรลือ เพื่อ
ไม่ให้น�้ำไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้
“แน่นอนว่าปี พ.ศ. 2555 น�ำ้ จะมีปริมาณ
ไม่มากเท่ากับปี พ.ศ. 2554 เพราะปริมาณน�ำ้
ที่มีในเขื่อนตอนนี้เทียบเท่ากับ 10 % เท่านั้น
จากปีที่แล้ว นอกจากนี้ปริมาณน�้ำฝนในปีนี้
ก็มีปริมาณน้อย แม้กระทั่งภาคอีสานพื้นที่
ลุ่มแม่น�้ำโขงก็มีปริมาณน�้ำน้อยเช่นกัน ซึ่ง
โอกาสที่น�้ำจะท่วมนั้นจึงมีน้อยตามไปด้วย”
ดร.มงคลกร กล่าว
ดร.มงคลกร กล่าวทิ้งท้ายว่า ส่วนของ
มหาวิทยาลัยรังสิตเตรียมแผนรับมือป้องกัน
น�้ำท่วมปี พ.ศ. 2555 โดยแผนรับมือป้องกัน
น�ำ้ ท่วมคือ การปรับตัวโดยก�ำหนดรูปแบบของ
การใช้อาคารให้สามารถรองรับสถานการณ์
น�้ำท่วมได้ โดยจัดสรรส่วนส�ำนักงาน ให้อยู่
ในชั้น 2 ขึ้นไป และชั้น 1 จะถูกปรับเปลี่ยน
เป็นห้องเรียน ซึ่งหากเกิดน�้ำท่วมจะสะดวก
ต่อการขนย้ายหรือการท�ำความสะอาดได้
ง่ายขึ้น เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ท�ำให้ตอ้ งมีการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ เพือ่ ให้คน
สามารถอยู่กับน�้ำได้ ส่วนแผนรับมือป้องกัน
น�้ำท่วมของหมู่บ้านเมืองเอกจะมีการเสริม
คันดินรอบหมู่บ้านเมืองเอก นอกจากนี้ส่วน
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการเตรียม
ความพร้อมวางแผนสร้างคันดินเสริมริมตลิง่
ของคลองรังสิตด้านหมูบ่ า้ นเมืองเอกเพิม่ อีก
ด้วย
นายธีรวุฒิ กลิ่นสุกุม นายกเทศมนตรี
นครรังสิต กล่าวว่า ส่วนของเทศบาลมีหน้า
ที่จัดการเฉพาะพื้นที่สาธารณะ ในส่วนของ
พืน้ ทีน่ ติ บิ คุ คลอย่างหมูบ่ า้ นจัดสรร รวมไปถึง
หมูบ่ า้ นเมืองเอกและมหาวิทยาลัย-รังสิตด้วย
ทางเทศบาลไม่สามารถเข้าไปจัดการได้ ซึ่ง

เหตุการณ์น�้ำท่วมมหาวิทยาลัยรังสิตปี พ.ศ. 2554

ในเขื่อนมีปริมาณร้อยละ 70-80  
ดร.มงคลกร กล่าวต่อว่า แผนป้องกัน
น�้ำท่วมพบว่า หลายจังหวัดมีการเสริม
คันดินริมตลิ่งแม่น�้ำเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้
น�้ำล้นตลิ่ง แม้กระทั่งการเสริมถนนเพื่อเป็น
คันกั้นน�้ำอีกระดับหนึ่ง เพราะต้องการให้
ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้หากเกิดภัยพิบตั ิ
น�้ำท่วม เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่สามารถ
ควบคุมการบริหารจัดการปริมาณน�้ำได้
จึงท�ำให้เส้นทางการจราจรถูกตัดขาด
ทั้งนี้แผนบริหารจัดการน�้ำในส่วนของ
จังหวัดปทุมธานี มีการเตรียมความพร้อม
คือการเฝ้าดูปริมาณน�้ำที่ไหลจากเขื่อนป่า
สักชลสิทธิ์ เพื่อพยายามผันน�้ำให้ไหลลงสู่
แม่น�้ำบางปะกงให้มากที่สุด โดยเริ่มจาก
คลองระพีพัฒน์ แบ่งเป็น 2 แยก คือแยก

บริเวณรังสิต – ปทุมธานี มีการป้องกันปัญหา
น�้ำท่วม โดยมีการมีการท�ำคันดินชั่วคราว
นอกจากนี้มีการสร้างแนวก�ำแพงคอนกรีต
ป้องกันน�ำ้ ท่วมโดยใช้แผ่นแบริเออร์ และมีการ
ลอกท่อระบายน�ำ 
้ ทัง้ หน่วยงานของเทศบาล
บริษัทเอกชน และประชาชนในพื้นที่
นายธีรวุฒิ กล่าวต่อว่า ส�ำหรับการป้องกัน
น�ำ้ ท่วมนัน้ ทางเทศบาลไม่ได้มหี น้าทีใ่ นการ
เข้าไปดูแลโดยตรง เนื่องจากอ�ำนาจในการ
ด�ำเนินงานต่างๆ ยังเป็นของส่วนภูมิภาคอยู่
แต่ในการเตรียมรับมือในเขตของปทุมธานีรังสิตนัน้ มีการสร้างคันป้องกันน�ำ้ บริเวณด้าน
เหนือคลองระพีพัฒน์ มีการท�ำประตูระบาย
น�ำ้ ใหม่ทปี่ ากคลองรังสิต แต่จากการประเมิน
สถานการณ์คิดว่าปีนี้น�้ำคงจะไม่ท่วมหนัก
เหมือนกับปีที่แล้ว
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การก่อสร้างแนวก�ำแพงคอนกรีตกัน้ น�ำ้ บริเวณรอบคลองรังสิตประยูรศักดิ์

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์
โฆษกกรมชลประทาน

ดร.มงคลกร ศรีวชิ ยั
นักวิจยั ศูนย์การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
และภัยพิบตั ิ มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง ผู้อ�ำนวย
การส� ำ นั ก งานอาคารและสิ่ ง แวดล้ อ ม
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การป้องกัน
น�้ำท่วมของมหาวิทยาลัยรังสิต เตรียมแผน
รับมือ 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการ
ระบบการใช้งานอาคาร โดยชั้น 1 ของแต่ละ
อาคารจะย้ายส่วนของส�ำนักงานขึน้ ไปอยูช่ นั้
ที่ 2 ขึน้ ไป และย้ายห้องเรียนลงมาอยูท่ ชี่ ั้น 1
แทน เพราะเมือ่ เกิดน�ำ้ ท่วมจะสามารถจัดการ
ได้สะดวกขึ้น
ส่วนที่ 2 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่
ก�ำลังก่อสร้างขึน้ ใหม่ มีการออกแบบให้สว่ น
ที่มีความเกี่ยวข้องกับส�ำนักงานขึ้นไปอยู่
ชั้นที่มีความสูงมากกว่าปริมาณน�้ำท่วมใน
ปี 2554 คือ มีความสูงตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป
นอกจากนีจ้ ดั การระบบไฟฟ้าและส�ำนักงาน
ของอาคาร 15 ไปรวบรวมไว้ทอี่ าคารใหม่หลัง
นี้เช่นกัน ส่วนที่ 3 การดูแลอาคารภายใน
มหาวิทยาลัย ถ้าก�ำลังจะเกิดภาวะน�้ำท่วม
บริเวณมหาวิทยาลัย จะจัดเตรียมคนเฝ้า
ระวังอาคารตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันน�้ำ
ท่วม โดยเลือกอาคารที่มีความส�ำคัญ เช่น
อาคาร 1 (อาคารอาทิตย ์อุไรรัตน์) อาคาร
11 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) และอาคาร 15
(Digital Multimedia Complex)
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า หลังน�ำ้ ท่วม
เมื่อปี พ.ศ. 2554 ทางมหาวิทยาลัยได้ปรับ
เปลีย่ นลักษณะของอาคาร โดยมีการใช้วสั ดุที่
ทนน�ำ้ ได้ เพือ่ ลดความเสียหายหากเกิดน�ำ้ ท่วม
อีก แต่บางอาคารก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ เนือ่ งจากต้องค�ำนึงถึงทัศนียภาพของแต่ละ
อาคารด้วย เช่น ถ้ามีแนวกั้นน�้ำหน้าอาคาร
15 ซึ่งมีความสูง  3 เมตร เทียบเท่ากับความ
สูงชั้น 2 จึงต้องใช้วิธีจัดการอื่น
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า การป้องกัน
น�้ำของหมู่บ้านเมืองเอก มีการสร้างก�ำแพง
คอนกรีตบริเวณริมคลองประปาถึงถนนเลียบ
ทางรถไฟ แต่การสร้างไม่สามารถสร้างเป็น
ก�ำแพงคอนกรีตได้ทงั้ หมด เนือ่ งจากบางส่วน
เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชน ฉะนั้นหากน�้ำมา
ทางเทศบาลต�ำบลหลักหกและมหาวิทยาลัย
รังสิตจะต้องมีการเข้าไปบริหารจัดการ ซึ่ง
การสร้างก�ำแพงคอนกรีตนี้จะสามารถช่วย

รศ.ดร. ธรรมศักดิ์ รุจริ ะยรรยง
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานอาคารและ
สิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต

ในการป้องกันน�้ำได้มากขึ้น เพราะก�ำแพง
คอนกรีตมีความแข็งแรงมากกว่าแนวกัน้ น�ำ้ ที่
ท�ำจากกระสอบทราย นอกจากนีก้ ารป้องกัน
น�ำ้ ภายนอกหมูบ่ า้ นเมืองเอก ปัจจุบนั มีหน่วย
งานรัฐบาล เข้ามาจัดการบริเวณริมคลอง
รังสิตฝั่งใต้ โดยการสร้างก�ำแพงคอนกรีตมี
ความสูง 4 เมตร เริ่มตั้งแต่ปากคลองรังสิต
ถึงบริเวณคลอง 7
“หากมีก�ำแพงกั้นน�ำ้ ความเสี่ยงที่น�ำ้จะ
ท่วมบริเวณหมูบ่ า้ นเมืองเอกก็จะลดลง อย่าง
น้อยถ้าหากน�้ำมีปริมาณเท่ากับเมื่อปีที่แล้ว
น�ำ้ก็จะไม่เข้าเมืองเอกแน่นอน แต่ทั้งนี้ต้อง
ยอมรับว่าการที่น�ำ้ท่วมเข้าหมู่บ้านเมืองเอก
ได้นั้น เป็นเพราะทิศทางของน�ำ้ไหลมาจาก
ทางวัดรังสิต แล้วอ้อมเข้าทางด้านหลังเมือง
เอกโครงการ 6”  ผอ.ส�ำนักงานอาคารและสิง่
แวดล้อม กล่าว
ในส่วนโครงการสร้างแนวก�ำแพงคอนกรีต
นั้น รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ กล่าวว่า การสร้างแนว
ก�ำแพงคอนกรีตยาวจนถึงถนนวภาวดี-รังสิต
และบริเวณส่วนใต้สะพานกลับรถบริเวณ
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ได้ท�ำการก่อสร้างแนว
ก�ำแพงคอนกรีตไปแล้วบ้าง โดยการออกแบบ
การสร้างก�ำแพงคอนกรีตในครั้งนี้ แบ่งการ
ออกแบบเป็น 2 ลักษณะ คือบริเวณที่มีบ้าน
คนจะใช้เข็มปักเป็นแนว แล้วจึงเทคอนกรีต
ทับด้านบน ส่วนในลักษณะทีส่ อง เป็นการใช่
แผ่นโรลกรีต ซึง่ เป็นคอนกรีตแผ่นใหญ่ความ
ยาวประมาณ 10 เมตร กดลงไปใต้ดนิ ให้เหลือ
ขนาดเท่ากับแนวทีป่ อ้ งกันน�ำ้ แต่ในส่วนเมือง
เอกมีการกดแผ่นคอนกรีตลึกลงไปประมาณ
4 เมตร และเทคอนกรีตขึ้นมาเป็นก�ำแพง
ตีนเป็ด คือมีฐานด้านล่าง เพราะหากน�ำ้ ท่วม
ขังนานๆ จะเกิดการกัดเซาะได้
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอาคารและสิ่ง
แวดล้อม กล่าวทิง้ ท้ายว่า ส่วนแนวกัน้ น�ำ้ ของ
เมืองเอกจะมีความสูง 1.5 เมตร ซึง่ มีระยะทาง
ยาว 4-5 กิโลเมตร ซึ่งการสร้างก�ำแพงกั้นน�้ำ
ตรงนี้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้นำ�้ เข้ากรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการทั้งหมด
โดยเริ่มสร้างตั้งเดือนมิถุนายนและจะเสร็จ
สิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้
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[ สังคม ]

หนังสือพิมพ์รังสิต หน้า 7

พ้นดีเดย์ 1 ก.ย. แท็กซีย่ า่ นเมืองเอกยังปฏิเสธผูโ้ ดยสาร
แจ้งความนั้นมีความยุ่งยาก อีกทั้งการแจ้ง
จส.100ก็ดูเหมือนว่าจะสะดวกกว่าการขึ้น
โรงพักเอง เพราะเมื่อโทรไปแจ้งกับจส. 100
ก็จะได้การตอบรับทันทีวา่ จะติดตามเรือ่ งให้”
ด้านนางสาวกรรณิการ์ ทองเกลี้ยง
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตได้กล่าวว่า ตน
ก็เคยมีประสบการณ์ในการพบรถแท็กซี่

สาธารณะไม่จอดรับผูโ้ ดยสาร โดยใช้เหตุผล
ที่เดิมๆ  คือ แก๊สหมดและต้องไปส่งรถ ครั้ง
หนึง่ มีเหตุการณ์ทตี่ นต้องไปท�ำธุระทีเ่ ร่งด่วน
มาก รอเรียกรถแท็กซีส่ าธารณะอยูห่ ลายคัน
กว่าจะได้ขนึ้ แต่กไ็ ม่ได้คดิ ว่าร้ายแรงมากจน
ต้องไปแจ้งความ เพราะยังมีแท็กซี่อีกหลาย
คันวิ่งผ่านอยู่” นางสาวกรรณิการ์ กล่าว

ตร.ชี้โจ๋ไทยพกปืนเถื่อนก่อเหตุวิวาท

สัง่ ตรวจเข้มอาวุธปืน ป้องกันความรุนแรง

พ.ต.ท.สืบตระกูล เทพปิยะวงศ์ สังกัดพนักงานสอบสวน(สบ.3)
เผยเยาวชนไทยพกพาอาวุธปืนก่อนวัยอันควร หวัน่ สร้างความวุน่ วายให้
สังคม เตรียมพร้อมมาตรการตรวจเข้ม ป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง

นศ.ร้องแท็กซีย่ งั ปฏิเสธ ด้านผูใ้ ช้บริการแท็กซีห่ วัง พ.ร.บ.รถยนต์หากฝ่าฝืน
ทั้งจ�ำทั้งปรับ ทางแท็กซี่วอนอย่าเหมารวม
จากกรณี ที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศใช้
พระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 57
เกี่ยวกับการที่ผู้ขับรถยนต์สาธารณะปฏิเสธ
ไม่รับผู้โดยสาร ตามมาตรา 66/2 ได้ระบุ
โทษไว้ว่า ปรับไม่ต�่ำกว่า 1,000 บาท แต่ไม่
เกิน 5,000 บาท ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.
2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้แม้จะมีการประกาศใช้
พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่กย็ งั พบปัญหา
ผู้ขับรถยนต์สาธารณะปฏิเสธรับผู้โดยสาร
ทั้งนี้ พ.ต.ท.สมบัติ เหมันต์ พนักงาน
สอบสวน สบ.2 สน.ปทุ ม วั น กล่ า วถึ ง
การออกพระราชบัญญัติดังกล่าวว่า เป็น
พระราชบัญญัติเพื่อคุ้มครองผู้โดยสารที่ใช้
บริการรถยนต์สาธารณะ เนือ่ งจากพบปัญหา
ผู้โดยสารถูกผู้ขับรถแท็กซี่สาธารณะปฏิเสธ
อยูบ่ อ่ ยครัง้ อย่างไรก็ตามหากผูข้ บั รถแท็กซี่
สาธารณะไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ย่อม
ต้องมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายจราจร
       พ.ต.ท. สมบัติ เหมันต์ ได้กล่าวว่า แม้มกี าร
ออกกฎหมายเกีย่ วกับผูข้ บั รถยนต์สาธารณะ
ปฏิเสธไม่รบั ผูโ้ ดยสารแล้วก็ตาม แต่กย็ งั ไม่พบ
ว่ามีผเู้ สียหายเข้ามาเรียกร้องหรือแจ้งความเกีย่ ว
กับกรณีดงั กล่าว อาจเป็นเพราะความยุง่ ยากใน
การด�ำเนินการสอบสวน ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความ
ล่าช้า หรืออาจไม่อยากเสียเวลามายังโรงพัก                               
        “ตั้งแต่กฎหมายฉบับนี้ออกมา ผมยัง
ไม่พบผูเ้ สียหายหรือผูท้ มี่ าแจ้งความทีส่ ถานี
ต�ำรวจ ผูโ้ ดยสารคงปล่อยเลยตามเลย เนือ่ งจาก
ไม่อยากเสียเวลามาโรงพัก ทัง้ นีห้ ากพบว่ามี
ผูเ้ ข้ามาแจ้งความ ทางเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจก็ตอ้ ง
ติดตามคดี อาจมีความยุง่ ยากเล็กน้อย แต่ถา้
เป็นกรณีทเี่ จ้าหน้าทีต่ ำ� รวจอยูใ่ นทีเ่ กิดเหตุ ก็
สามารถด�ำเนินการจับกุมและเสียค่าปรับได้
ทันที” พ.ต.ท. สมบัติ กล่าว
เมือ่ สอบถาม นายอรุณ ลิมป์พรพจน์  ผขู้ บั
รถแท็กซีส่ าธารณะ เกีย่ วกับการออกกฎหมาย
ฉบับดังกล่าว ได้ให้ความเห็นว่า การที่ออก

กฎหมายมาเพื่อคุ้มครองผู้โดยสารรถแท็กซี่
สาธารณะ ต้องพิจารณาด้วยว่า สาเหตุที่
ผูข้ บั รถแท็กซีส่ าธารณะไม่สามารถรับผูโ้ ดยสาร
ได้คืออะไร และการแจ้งความนั้นหากไม่มีผู้
ขับรถแท็กซี่คู่กรณีไปยืนยันหรืออ้างเหตุผล
ที่ไม่สามารถรับผู้โดยสารได้ ก็ถือเป็นโมฆะ
กฎหมายฉบับนี้จึงอาจจะท�ำให้เกิดความ
ยุ่งยากมากกว่า                              
“กฎหมายจราจรทีจ่ ะปรับไม่รบั ผูโ้ ดยสาร
ต้องมีเหตุผล หากรถแท็กซีไ่ ม่ได้ไปแจ้งเหตุผล
ก็กลายเป็นโมฆะ แม้ว่าจะมีบางคนไปแจ้ง
ความ แต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าบางครั้ง
ผู้โดยสารจะขึ้นมา 6-7 คน ก็ไม่สามารถรับ
ขึ้นมาได้” นายอรุณ กล่าว
นายอรุณยังกล่าวต่อว่า มีบางกรณีที่
ผู้ขับรถแท็กซี่สาธารณะ อาจอ้างว่าแก็ส
หมด หรือส่งกะรถไม่ทนั แต่อย่างไรก็ตาม ต้อง
ปิดไฟ 'ว่าง' ถ้ายังคงเปิดไฟอยู่ก็ไม่สามารถ
ปฏิเสธผู้โดยสารได้ การออกกฎหมายฉบับ
นี้อาจท�ำให้ได้รับผลกระทบต่อผู้ขับรถยนต์
สาธารณะบ้าง แต่ในกรณีจ�ำเป็นก็ต้องแจ้ง
ให้ผู้โดยสารทราบ
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผปู้ ระสบปัญหาใน
การเรียกรถแท็กซี่สาธารณะ อย่างกรณีของ
นางสาวสรณนา  แซ่หลี นักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิตกล่าวว่า ตนเคยเรียกรถแท็กซีส่ าธารณะ
แล้วถูกปฏิเสธโดยอ้างเหตุผลว่า จะไปส่งรถ
หรือแก๊สหมดเป็นประจ�ำ  ทั้งที่ไม่ได้ปิดไฟ
ว่างแต่อย่างใด จึงคิดว่าหากกฎหมายฉบับ
นี้ สามารถแก้ปัญหาได้จริง จะส่งผลดีต่อผู้
โดยสารรถแท็กซี่สาธารณะได้อีกมาก แต่ยัง
ไม่แน่ใจว่าจะสามารถแก้ปญ
ั หาได้มากน้อย
เพียงใด
“กฎหมายที่ท�ำออกมา ถือว่าเป็นการ
เอาใจใส่ผู้ที่ใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะได้
ดีในระดับหนึง่ แต่กย็ งั ไม่แน่ใจว่าจะสามารถ
ช่วยแก้ปญ
ั หาได้มากน้อยเพียงใด เพราะการ

ที่มา : www.blogsport.com
เยาวชนไทยถูกจับข้อหาพกพาอาวุธปืนเถื่อน

สืบเนื่องจากข่าวเด็กอาชีวะไล่ยิงคู่อริ
ตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน ด้วยเหตุนี้
จึงเกิดเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้
มีการตรวจเข้มต่อสถานการณ์ดังกล่าว
พ.ต.ท.สืบตระกูล  เทพปิยะวงศ์ สังกัด
พนักงานสอบสวน(สบ.3) เปิดเผยว่า เยาวชน
ไทยในปัจจุบันพกพาอาวุธปืนโดยไม่มี
ใบขออนุญาต สร้างความอันตรายต่อสังคม
และมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงท�ำให้
หน่วยงานเจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีมาตรการ
ตรวจสอบอย่ า งเข้ ม งวดเกี่ ย วกั บ ใบ
ขออนุญาตครอบครองอาวุธปืน
พ.ต.ท.สื บ ตระกู ล    กล่ า วต่ อ ว่ า
เยาวชนไทยส่วนมากจะไม่ได้รบั ใบอนุญาต
พกพาอาวุธปืน แต่ทมี่ ไี ว้ในครอบครองส่วน
ใหญ่จะพบว่าเป็นปืนไม่มที ะเบียนหรือปืนเถือ่ น
อีกประการหนึ่งคือ เยาวชนไทยลักลอบ
พกพาอาวุธที่มีทะเบียนมาใช้โดยมิได้
ขออนุญาตจากเจ้าของปืน ซึ่งบทลงโทษ
การพกพาอาวุธปืนก่อนวัยอันควรต้อง
ตรวจสอบตามรูปคดี โดยเบือ้ งต้นหากพิสจู น์
ได้วา่ กระท�ำความผิดจะถูกส่งตัวไปยังสถาน
ดูแลเด็กและเยาวชน เพื่อด�ำเนินคดีต่อไป
แต่หากพบว่าพกพาอาวุธปืนโดยมิได้รับ
อนุญาตแต่ยังไม่ได้ท�ำการก่อเหตุจะถูก
จ�ำคุกเป็นเวลา 3 เดือน
“ปัญหาสังคมในปัจจุบนั เกิดจากสาเหตุ
ของวัยรุน่ ทีม่ อี ารมณ์คกึ คะนอง สร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน จากเหตุการณ์
ตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวันทางหน่วยงาน
ต�ำรวจก็ไม่นิ่งเฉย จัดต�ำรวจอาสาออกให้
ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งอาวุธปืนกับผูป้ กครอง
ตามชุมชน ปลูกจิตส�ำนึกเยาวชนตาม
ส ถ า น ศึ ก ษ า เ พื่ อ ล ด พ ฤ ติ ก ร ร ม
ความรุนแรงและมีเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจชุมชนเพือ่

สอดส่องความปลอดภัยให้กับประชาชน”
พ.ต.ท.สืบตระกูล กล่าว
เจ้ า พนั ก งานปกครองส่ ว นรั ก ษา
ความปลอดภัย 1 ส�ำนักการสอบสวน
และนิติการ กล่าวว่า ปัญหาเยาวชนไทย
ครอบครองอาวุธปืนก่อนวัยอันควรมีเพิ่ม
มากขึ้นทุกปี ซึ่งตามกฎหมายได้ระบุไว้
อย่างชัดเจนตามมาตราดังนี้ มาตรา 7
ห้ามมิให้ผู้ใด ท�ำ  ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือน�ำเข้า
ซึ่งอาวุธปืนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียนท้องที่ และมาตรา 13 ห้าม
มิให้ออกใบอนุญาตตามความในวงเล็บ
ที่ 4 คือ บุคคลซึง่ ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ และตาม
ความในวงเล็บที่ 7 บุคคลที่ไม่มีอาชีพและ
รายได้ ซึ่งเยาวชนไทยอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะและยังไม่มีอาชีพ เมื่อมีการ
ตรวจสอบพบว่าเยาวชนพกพาอาวุธปืน ก็
ถือว่ากระท�ำความผิดต่อกฎหมาย
“หากพบว่าเยาวชนไทยพกพาอาวุธปืน
ก่อนวัยอันควร ซึ่งปืนดังกล่าวเป็นปืนของ
ผู้อื่น และก่อเหตุสร้างความเสียหายแก่
สังคม ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดต่อกฎหมาย
ตามมาตรา 58 ของพ.ร.บ.ปืน 2490 คือ
ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในพ.ร.บ.นี้
ใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นปืนผิดมือ
ก็ จ ะถู ก ลงโทษและด� ำ เนิ น คดี ต ่ อ ไป”
เจ้าพนักงานปกครองส่วนรักษาความ
ปลอดภัยกล่าว
ด้านนางสาวปนัดดา  ธานุรตั น์ นักศึกษา
ชัน้ ปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและ
การบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเคยเป็น
หนึ่งในกลุ่มประชาชนที่พบเจอเหตุการณ์
นักเรียนไล่ยงิ กันภายในงานจัดแสดงสินค้า
เปิดเผยว่า เมื่อประสบกับสถานการณ์
ดังกล่าวตนจะออกจากบริเวณนัน้ ทันที เพราะ
กลัวพลาดโดนลูกหลง ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิด
ขึ้นเป็นประจ�ำ  อยากให้หน่วยงานต�ำรวจ
เข้มงวดต่อการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
อาวุ ธ ปื น และควรมี ก ารอบรมตาม
สถานศึกษาให้กับเยาวชนที่มีพฤติกรรม
ความรุนแรง ได้มีส่วนร่วมท�ำประโยชน์
ให้แก่สังคมมากกว่าการทะเลาะวิวาทกัน
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เจ้าของหอพักเครือมหาวิทยาลัย
รัฐ-เอกชน เผยนักศึกษาคู่รักนิยม
อยู่ด้วยกันมีเพิ่มขึ้นกว่าครึ่ง ด้าน
นักศึกษายอมรับแอบอยู่หอพักกับ
คู่รักโดยปิดบังทางบ้าน ส่วนต�ำรวจ
ชี้ไม่ใช่คู่ครองถูกต้องตามกฎหมาย
แค่ทะเลาะไกล่เกลีย่ ได้ แต่หากถึงขัน้
ลงไม้ลงมือถือว่าผิดตามคดีอาญา

จากกรณีทหี่ อพักภายนอกมหาวิทยาลัย
ทัง้ รัฐบาลและเอกชนในปัจจุบนั มีมาตรการ
ควบคุมที่ไม่เคร่งครัด ส่งผลให้นักศึกษา
คู่รักชาย-หญิงนิยมเช่าหอพักอาศัยอยู่ด้วย
กัน โดยช่องว่างเหล่านี้ส่งผลให้เกิดปัญหา
สังคมด้านต่างๆ ตามมา เช่น การทะเลาะ
วิวาท, การท�ำร้ายร่างกาย, ท้องก่อนวัย
อันควร, เรียนไม่จบ, ท�ำแท้งเถื่อน  เป็นต้น  
ด้านนางสาวทองสุข พงษ์ค�ำ เจ้าหน้าที่
ดูแลหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยเอกชน
ชื่อดังแห่งหนึ่ง ได้แสดงความคิดเห็นว่า  
ปัจจุบันตนสังเกตเห็นนักศึกษาชายหญิง
นิยมอยู่หอพักด้วยกันมีปริมาณเพิ่มขึ้น
เรือ่ ยๆ ส่วนใหญ่เมือ่ อยูร่ ว่ มกันจะเกิดปัญหา
การทะเลาะวิวาทจนกระทั่งบานปลายถึง
ใช้ความรุนแรง เช่น การท�ำร้ายร่างกาย
การท�ำลายข้าวของ ซึ่งตนยอมรับว่ามี
บ่อยครัง้ ทีต่ นไม่พอใจกับเรือ่ งดังกล่าวแต่ก็
ท�ำอะไรไม่ได้มากเท่าที่ควร
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก ยังได้กล่าวถึง
มาตรการควบคุมดูแลหอพักทีต่ นท�ำงานอยู่
ว่า หอพักของตนนัน้ เป็นหอพักทีใ่ ช้มาตรการ
ควบคุมด้วยวิธีการแยกชั้นว่า ชั้น 1-7 เป็น

กฎระเบี ย บหอพั ก หย่ อ น

ปล่อยนศ.ชายหญิงอยู่ร่วมห้อง
ชั้นหอพักรวมชายหญิง และชั้น 8 จะเป็น
ชั้นผู้หญิงล้วน  ซึ่งหากนักศึกษากระท�ำผิด
ยกตัวอย่าง กรณีนักศึกษาชายขึ้นไปบนชั้น
8 เจ้าหน้าที่ทางหอพักก็จะโทรศัพท์ขึ้นไป
ตักเตือนแต่จะไม่ถงึ ขัน้ ให้ รปภ. เข้าไปจัดการ
หรือข่มขู่ท�ำร้าย
ด้านนายเอ (นามสมมุติ) นักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนชื่ อ ดั ง แห่ ง หนึ่ ง
กล่าวว่า ตนกับคูร่ กั อาศัยอยูด่ ว้ ยกันทีห่ อพัก
นอกมหาวิทยาลัยมา 4 เดือนแล้ว แต่ไม่ได้
บอกให้ทางบ้านทราบ เพราะตนคิดว่าถ้ารัก
กันจะอยูร่ ว่ มกันไม่ใช่เรือ่ งเสียหายซึง่ สมัยนี้
โอกาสที่จะพบเจอกันและติดต่อกันนั้นเป็น
ไปได้ง่ายขึ้น ไม่เหมือนกับสมัยก่อน ท�ำให้
คนที่รักใคร่ชอบพอกันมีโอกาสอยู่ด้วยกัน

ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันมาก
อย่างไรก็ตามนายเอ (นามสมมุติ)
กล่าวต่ออีกว่า ตนยอมรับว่ารู้สึกกลัวใน
เรื่องท้องก่อนแต่ง ส่วนเรื่องทะเลาะวิวาท
คู่ของตนเคยมีปัญหากระทบกระทั่งบ้าง
แต่ไม่ถึงกับรุนแรง
ส่วนนางศศิการณ์ แสงทอง เจ้าของ
หอพั ก ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ บาล
ชือ่ ดังแห่งหนึง่ กล่าวว่า หอพักตนเป็นหอพัก
ชายล้วน แต่กย็ งั มีนกั ศึกษาพาแฟนสาวเข้า
มาพักอาศัย  ซึ่งระยะหลังมานี้เพิ่มขึ้นจาก
แต่ก่อนกว่าร้อยละ 50-70   แต่ตนไม่ได้ว่า
กล่าวอะไร เพราะทางหอพักไม่ได้มกี ฎระเบียบ
ห้ามอย่างชัดเจน เพราะหากมีมาตรการ
เข้มงวดจนเกินไป นักศึกษาก็จะไม่เช่าอยูก่ นั

เพราะหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยมีจำ� นวน
มาก ซึง่ แต่ละหอพักจะมีมาตรการลดหย่อน
แตกต่างกันออกไป จากทีต่ นสังเกตไม่พบว่า
มีหอใดเข้มงวดมากพอ จึงท�ำให้หอพักของ
ตนไม่เข้มงวดด้วยเช่นกัน  แต่หากนักศึกษา
เต็มใจอยู่ร่วมกันแล้วมีปัญหาความรุนแรง
เช่น ทะเลาะวิวาท ท�ำร้ายร่างกาย ท�ำลาย
ข้าวของ หรือแม้กระทั่งเสียงดัง ทางหอพัก
จะมีมาตรการขั้นต้นคือจะใช้วิธีว่ากล่าว
ตักเตือน แต่หากรุนแรงถึงขัน้ บาดเจ็บสาหัส
ในส่วนนีก้ จ็ ะแจ้งให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเข้ามา
จัดการอีกที
อย่ า งไรก็ ต ามด้ า น ดต.มานิ ต ย์
ค�ำภาบุตร ผบ.หมู่(ป.) ต�ำรวจภูธรภาค4
เผยถึงเรื่องการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
คู่รักที่อาศัยตามหอพักว่า เรื่องการทะเลาะ
วิ ว าทของนั ก ศึ ก ษาคู ่ รั ก ที่ อ ยู ่ ด ้ ว ยกั น
เดือนหนึ่งมีไม่ต�่ำกว่า 10 ครั้ง ส่วนมากไม่
อยากให้เป็นคดีความเพราะต่างฝ่ายต่าง
สมัครใจอยู่ร่วมกัน ส่วนมากจะทะเลาะกัน
แล้วไกล่เกลี่ยก็จบ  แต่หลายครั้งที่รุนแรง
จนถึงขั้นลงไม้ลงมือ ซึ่งก่อให้เกิดการบาด
เจ็บและเป็นคดีความต่อไป
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ได้กล่าวถึงเรื่อง
กรณีการท�ำร้ายร่างกายว่า การท�ำร้ายร่างกาย
นัน้ ถ้าไม่ใช่คคู่ รองทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายจะ
ถือว่าเป็นคดีอาญา  แต่สำ� หรับคดีความของ
นักศึกษาเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะอะลุ่มอล่วย
ให้ตกลงกันเองก่อนหรือเรียกผู้ปกครองมา
ไกล่เกลี่ย จากนั้นจึงท�ำสัญญาว่าจะไม่อยู่
ด้วยกันอีกเพื่อลดความรุนแรงต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นตามมาให้น้อยลง

เตือนสาวไทยคลั่งศัลยกรรม หวั่นสวยท�ำพิษ
ทีป่ รึกษาสถาบันความงามชีว้ ยั รุน่ ไทยเมินศึกษาข้อมูลก่อนท�ำศัลยกรรม อ้างแต่อยากสวย ด้านผูท้ เี่ คยท�ำเผย
ศัลยกรรมมีทั้งดีและร้าย ควรเตรียมตัวคิดให้ดีก่อน
จากกรณีในปัจจุบันการท�ำศัลยกรรม
ได้รับความนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นโดย
เฉพาะนักเรียนและนักศึกษาที่ต้องการ
สวย-หล่อแบบทันใจ หันมาใช้ทางลัด
ด้วยการซื้อคอร์สศัลยกรรม กระทั่งกลาย
เป็นความเคยชินและเป็นเรือ่ งธรรมดาใน
สังคม อย่างไรก็ตามผูท้ สี่ นใจท�ำศัลยกรรม
ควรศึ ก ษาและท� ำ ความเข้ า ใจก่ อ น
ตัดสินใจท�ำ ทัง้ นีอ้ าจท�ำให้เกิดผลเสียและ
เป็นปัญหาตามมาได้
นางสาวชาคริยา อาษา ทีป่ รึกษาสถาบัน
ความงามในคลินกิ ศัลยกรรมแห่งหนึง่ กล่าว
ถึงการท�ำศัลยกรรมว่า การท�ำศัลยกรรมมี
ด้วยกัน 2 ประเภท คือ 1.การท�ำศัลยกรรม
เพือ่ ความสวยงาม 2.การท�ำศัลยกรรมเพือ่
ตกแต่งเสริมสร้างผูพ้ กิ ารแต่กำ� เนิด หรือจาก
การประสบอุบัติเหตุ ผ่าตัดเนื้องอกต่างๆ
ซึง่ การท�ำศัลยกรรมทีค่ นส่วนใหญ่นยิ มคือ
การท�ำศัลยกรรมเพือ่ ความสวยงาม ปัจจุบนั
ผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการท�ำศัลยกรรมมีอายุนอ้ ย
ลง เฉลี่ยอยู่ที่อายุ 18 ปีโดยบางรายขาด
ความรู้และความเข้าใจในเรื่องศัลยกรรม

ก็จะท�ำให้เกิดผลเสียกับตัวเองได้
ที่ ป รึ ก ษ า ส ถ า บั น ค ว า ม ง า ม
กล่าวต่ออีกว่า การท�ำศัลยกรรมโดยขาด
การศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบ
อาจท�ำให้ผลของการท�ำศัลยกรรมออกมา
ไม่เป็นไปตามทีค่ าดหวังไว้ บางรายอาจต้อง
เข้ารับการรักษาหรือแก้ไขอวัยวะส่วนนัน้ ใหม่
หลายรอบ หรือหากโชคร้ายไปกว่านัน้ คือไม่
สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้เลย
ด้านนางสาวรัตติยา วงษ์อดุ ร ผูท้ เี่ คยท�ำ
ศัลยกรรม กล่าวว่า ปัจจุบนั การท�ำศัลยกรรม
กับผู้หญิงเป็นเรื่องคู่กัน โดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่นระดับนักเรียน-นักศึกษา ซึ่งโดย
ส่วนตัวตนถือว่าเป็นเรือ่ งปกติเพราะการท�ำ
ศัลยกรรมช่วยให้ตนมีความมั่นใจในการ
ด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันได้มากขึน้ โดยก่อนทีจ่ ะ
ท�ำศัลยกรรมตนต้องตัดสินใจอย่างละเอียด
และรอบคอบที่สุด โดยท�ำการศึกษาข้อมูล
จากหลายทางเพราะศัลยกรรมมีทงั้ ข้อดีและ
ข้อเสีย จึงจ�ำเป็นต้องศึกษาให้ดี ทั้งจาก
เพื่อนๆ ที่เคยท�ำศัลยกรรมและข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และเมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง มี

ความน่าเชื่อถือ ตนก็จะเข้าไปปรึกษากับ
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญโดยตรงก่อนทีจ่ ะตัดสินใจท�ำ
นางสาวรัตติยา กล่าวต่ออีกว่า การท�ำ
ศัลยกรรมสามารถท�ำให้เสพติดได้เพราะ
ตนเองเคยเป็นเช่นนั้น และนอกจากนี้
หากไม่ศึกษาก่อนท�ำ  อาจเกิดปัญหาตาม
มามีผลต่อรูปลักษณ์ใบหน้าหรือบาดแผล
ที่เกิดจากการท�ำศัลยกรรม จึงท�ำให้ต้อง
เข้ารับการแก้ไขศัลยกรรมครั้งอื่นๆต่อไป
ในส่วนที่ท�ำศัลยกรรมบริเวณจุดเดิมซ�้ำ
จะท�ำให้เกิดความเครียดและไม่อยากออก
ไปพบปะกับผู้คน     
      ด้านนางสุรางค์ ยีมะลี ผู้ปกครองที่มีลูก
ท�ำศัลยกรรม กล่าวว่า ลูกของตนขออนุญาต
ท�ำศัลยกรรมซึง่ ตนก็เห็นสมควร เพือ่ จะได้นำ�
ไปพัฒนาบุคลิกภาพและมีอนาคตที่ดีตรง
ตามรูปแบบงานทีช่ อบได้ แต่ในฐานะทีเ่ ป็น
แม่จงึ อยากเตือนลูกๆ ทุกคนว่า ก่อนตัดสินใจ
ท�ำศัลยกรรมควรปรึกษาผูป้ กครองก่อนและ
ที่ส�ำคัญต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ผลตอบรับทีอ่ อกมาจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด
ด้านนางสาวภัสธารีย์ ฉัฐอมรพงศ์ ผูท้ คี่ ดิ

ที่มา : www.astvmanager.com
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อยากท�ำศัลยกรรม กล่าวว่า ตนอยากท�ำ
ศัลยกรรมทีจ่ มูกเพราะอยากมีจมูกโด่งขึน้
เพือ่ ความสวย  เนือ่ งจากไม่พอใจในรูปร่าง
หน้าตาของตนเอง ทั้งนี้การท�ำศัลยกรรม
อาจท�ำให้ตนอยากออกมาพบปะผูค้ นมาก
ขึน้ เพือ่ ลดปัญหาซึมเศร้าทีต่ นไม่อยากออก
ไปไหนเพราะหน้าตาไม่สวย
   อย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจท�ำศัลยกรรมควร
จะศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจ
ท�ำศัลยกรรมเพื่อจะได้ออกมาตรงตาม
แบบที่ตนเองต้องการหรือเสี่ยงต่อปัญหา
ที่จะตามมาให้น้อยสุด
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นศ.รังสิตเมินสวมหมวกกันน็อค ตร.หวัน่ อุบตั เิ หตุ
นั ก ศึ ก ษา ม.รั ง สิ ต ไม่ ส วมหมวกนิ ร ภั ย ขั บ ขี่ ป ระมาท ขาดความ
รอบคอบ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจเตือนเกิดอุบัติเหตุ เจ็บหนัก

ผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยบริเวณสี่แยกวุ่นวาย

ตร.จ่อลงพืน้ ทีเ่ มเจอร์-สองร้อยปีปทุมฯ
จุดเสีย่ งเด็กตีกนั ป้องกันเหตุกอ่ วิวาท
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.ประตูน�้ำจุฬาภรณ์เผย
นักเรียนตีกนั บนรถโดยสารก่อเหตุทะเลาะวิวาท กระทบประชาชนทัว่ ไป
หวังอยากเห็นกฎหมายเด็กมีบทลงโทษหนักขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเด็ก
ใช้ความรุนแรง
จากกรณีนกั เรียนตีกนั บนรถโดยสารใน
จังหวัดปทุมธานี เป็นเหตุท�ำให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับความเดือดร้อน จนเกิด
ความวิตกกังวลต่อการใช้บริการรถ
โดยสารประจ�ำทาง ด้วยเหตุนจี้ งึ เกิดเสียง
เ รี ย ก ร ้ อ ง จ า ก ป ร ะ ช า ช น ต ่ อ
หน่ ว ยงานเจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจถึ ง
มาตรการป้ อ งกั น ความปลอดภั ย
เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์จริง
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
สภ.ประตูน�้ำจุฬาภรณ์กล่าวถึงกรณี
นักเรียนตีกันบนรถโดยสารประจ�ำทาง
ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ บนรถโดยสารประจ�ำ
ทาง, ป้ายรอรถประจ�ำทาง และไม่วา่ สถาน
ที่ใดๆ  ที่เกิดการรวมกลุ่มก็สามารถเกิด
เรื่องทะเลาะวิวาทขึ้นได้
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
กล่าวว่า พฤติกรรมของเด็กที่มีความ
ก้าวร้าวรุนแรงส่วนใหญ่เกิดจากสถาบัน
ครอบครัวที่ขาดการเอาใจใส่ดูแลเด็ก
แต่บางกรณีเด็กจะมีนิสัยที่แตกต่างกัน
เมื่ อ อยู ่ กั บ ครอบครั ว และเพื่ อ น ซึ่ ง
พฤติกรรมก้าวร้าวดังกล่าว อาจเกิดจากการ
ลอกเลียนแบบกลุ่มเพื่อนหรือพยายาม
ปรับตัวเข้าหากลุ่ม เพื่อต้องการความ
ยอมรับ
“จากการไล่ตีกันของกลุ่มนักเรียน
ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งปัญหาอาจเกิดจาก
กฏหมายที่มีบทลงโทษไม่หนักพอ ต่าง
มองว่าเด็กต้องได้รับความคุ้มครอง
เป็นพิเศษหรือเมื่อเด็กกระท�ำความผิด
บางกรณีก็เป็นเหตุยกเว้นโทษ จึงเกิด
ช่องว่างของกฏหมาย ด้วยเหตุนี้จึงเปิด
โอกาสให้เด็กใช้ช่องว่างนี้กระท�ำความ
ผิดโดยไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ ส่วนด้าน
ความปลอดภัย ทางหน่วยงานต�ำรวจได้มกี าร
กระจายก�ำลังตามจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อ
ป้องกันเหตุรนุ แรง” ผูบ้ งั คับหมูง่ านป้องกัน
ปราบปรามกล่าว

จุดเสี่ยงบริเวณตลาดสองร้อยปี จ.ปทุมธานี

นายจักร์พงษ์  เชียงคณา ผู้จัดการฝ่าย
เดินรถ ปอ.29/509 เปิดเผยถึง จุดเสี่ยงที่
นักเรียนมักไล่ตีกันบ่อยครั้งมากที่สุดคือ
หน้าบริเวณห้างเมเจอร์รงั สิตและบริเวณตลาด
สองร้อยปี จ.ปทุมธานี ทัง้ สองจุดนีเ้ ป็นแหล่ง
นัดพบของกลุม่ นักเรียน เพือ่ ต่อรถจากปทุมธานี
เข้าสู่กรุงเทพฯ จึงเกิดเหตุการณ์ไล่ตีกันจน
ท�ำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อน
ส�ำหรับการป้องกันความปลอดภัย
ของประชาชนบนรถโดยสายประจ�ำทาง
นายจักร์พงษ์กล่าวว่า มีการอบรมพนักงาน
ขับรถถึงมาตรการป้องกันและดูแลประชาชน
เมื่อมีเหตุการณ์ผิดสังเกตหรือมีนักเรียน
กลุม่ ใหญ่รอขึน้ รถโดยสาร จะเลีย่ งโดยไม่เปิด
ประตูจอดรับนักเรียน เพือ่ ป้องกันเหตุการณ์
ความรุนแรงเบื้องต้น
ด้านพนักงานเก็บค่ารถโดยสารประจ�ำ
ทางเปิดเผยถึงเหตุการณ์นักเรียนตีกันว่า
ทางบริษทั เดินรถโดยสารประจ�ำทางได้มกี าร
อบรมถึงเรื่องความปลอดภัยต่อประชาชน
หากพบว่าป้ายหน้ามีนักเรียนกลุ่มใหญ่
รอรถโดยสารก็จะเลี่ยงไม่เปิดประตูรับ ซึ่ง
เหตุการณ์ที่ผิดสังเกตทางพนักงานขับรถ
จะใช้ดุลพินิจว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น
หรือไม่ เพราะส่วนใหญ่พนักงานขับรถก็
สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
ด้านนางสาววรรณกร  แซ่ลมิ้ ประชาชน
ที่เคยประสบกับเหตุการณ์นักเรียนไล่ตี
กันบนรถโดยสารเปิดเผยว่า ตนรู้สึกกังวล
ทุกครั้งเมื่อใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
เพราะกลัวจะเกิดเหตุการณ์ไล่ตีกันบน
รถโดยสารอีก อยากให้หน่วยงานต�ำรวจมี
มาตรการที่เข้มงวดต่อกลุ่มนักเรียนเหล่านี้
เพื่อเกิดความกลัวต่อการกระท�ำผิด

จากการสั ง เกตปั ญ หาในบริ เ วณ
หมู ่ บ ้ า นเมื อ งเอก พบว่ า นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรังสิต ส่วนใหญ่ไม่นิยมสวมใส่
หมวกนิร ภัย โดยให้เ หตุผ ลว่าท�ำให้เกิด
ความร� ำ คาญ ทั้ ง ยั ง รู ้ สึ ก ยุ ่ ง ยากเวลาที่
ได้ ส วมใส่ จนบางครั้ ง เป็นสาเหตุน�ำไป
สู่อันตรายถึงชีวิตได้
ร.ต.ต.ปริญญา อ่อนสะอาด รองสารวัตร
ป้องกันปราบปราม สภ.ปากคลองรังสิต
กล่ า วว่ า การรณรงค์ ส วมหมวกนิ ร ภั ย
ส่ ว นใหญ่ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ลด
อุบัติเหตุให้แก่ตัวผู้ขับขี่ เนื่องจากในสถิติ
ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยเฉลี่ยประมาณ
10,000 - 100,000 คน ท�ำให้จ�ำเป็นต้องออก
กฎหมายเพื่อควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์
เพื่อคุ้มครองประชาชนที่ประสบภัยจาก
อุบัติเหตุ โดยหมวกนิรภัยสามารถลดแรง
กระแทกบริเวณศีรษะ ล�ำคอ และยังช่วย
รักษาชีวิตผู้ขับขี่ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ
ป้องกันความปลอดภัยทางด้านร่างกาย
และสร้างระเบียบจราจรให้เกิดขึน้ ในสังคม
รองสารวั ต รป้ อ งกั น ปราบปราม
กล่าวเสริม ว่ า ชุ ม ชนเมื อ งเอกเป็ น ของ
นิติบุคคล ในกรณีที่ตั้งด่านสามารถเอาผิด
ได้ แต่ต�ำรวจไม่มีอ�ำนาจที่จะมาจัดการ
จราจรโดยตรง เพราะว่ า พื้ น ที่ ภ ายใน
หมู ่ บ ้ า นเมื อ งเอกเป็ น ของเอกชน แต่
หากมอบพื้นที่ให้เป็นของเทศบาลต�ำบล
หลักหกดูแล ทางเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสามารถ
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้
“มาตรฐานหมวกนิรภัยเป็นลักษณะ
เต็ ม ใบ ซึ่ ง มี ค วามปลอดภั ย ดี ก ว่ า แบบ
ครึ่งใบที่ราคาถูกไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งปัญหา
หลั ก ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ ส วมหมวก
นิรภัย แต่คือการสวมหมวกที่ผิดวิธีโดย
นักศึกษาจะละเลยไม่คาดสายคล้องคอ
จากความประมาทที่คดิ ว่าคงไม่มอี บุ ตั เิ หตุ
และสวมแค่ป้องกันต�ำรวจตรวจเท่านั้น”
ร.ต.ต.ปริญญา กล่าวทิ้งทาย
ทางด้ า น นายอารมณ์ ฐานโพธิ์
เจ้าหน้ า ที่ ส� ำ นั ก ควบคุ ม ความปลอดภั ย
แผนกการจราจร มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
กล่ า วว่ า อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ประจ� ำ คื อ
รถจั ก รยานยนต์ เพราะผู ้ ขั บ ขี่ มี
ความเร่ ง รี บ ใจร้ อ น ซึ่ ง หลั ก ส� ำ คั ญ
เกิ ด จากความเห็ น แก่ ตั ว ขาดความ

เสี ย สละของคนในสั ง คม ส่ ว นใหญ่ มี
พฤติ ก รรมชอบฝ่ า ฝื น กฎจราจร ซึ่ ง ใน
อนาคตอาจก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ ง ่ า ย
ขึ้ น                                                                                                                                                                            
ทางด้ า น นายสุ เ ทพ ทองขาวข� ำ 
ผู ้ ป ระกอบการมอเตอร์ ไ ซค์ รั บ จ้ า ง
กล่าวว่า กฎระเบียบชุมชนเมืองเอกยังขาด
ความเข้มงวด เพราะพืน้ ทีใ่ นหมูบ่ า้ นเป็นของ
นิติบุคคล ส่งผลให้ทางเจ้าหน้าที่ต�ำ รวจ
ปฏิ บั ติ ง านไม่ เ ต็ ม ที่ ซึ่ ง โดยหลั ก ผู ้ ขั บ ขี่
มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะต้องสวมหมวกนิรภัย
แต่ส�ำหรับผู้โดยสารจะสวมหรือไม่สวมก็ได้  
ทั้ ง นี้ ถ ้ า ตามกฎหมายสามารถเอาผิ ดได้
เว้นแต่ในพื้นที่หมู่บ้านเมืองเอก
“ส� ำหรั บอุ บั ติ เหตุ ที่ เกิ ดจากมอเตอร์ไซค์
รั บ จ้ า ง โดยส่ ว นมากเกิ ด ในกรณี
รถแท็ ก ซี่ จ อดส่ ง ผู ้ โ ดยสารขณะก� ำ ลั ง
จะเปิ ด ประตู ซึ่ ง มี ก ารเสี ย ดสี ข องตั ว ถั ง
รถหรื อ บางที อ าจมีการพุ่งเฉี่ยวชนกัน”
นายสุเทพ กล่าว
นางสาว ศิรนิ ทร์รตั น์ ผาวิรตั น์ นักศึกษา
ผู้ขับขี่ ม อเตอร์ ไ ซค์ ก ล่ า วว่ า ตนเคยถู ก
เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจปรั บ จากกรณี ไ ม่ ไ ด้
สวมหมวกนิรภัย เพราะท�ำให้การขับขี่เกิด
ความไม่ ส ะดวก ในส่ ว นของการปฏิ บั ติ
หน้าที่ของต�ำรวจนั้นก็ยังขาดความเข้มงวด
นักศึกษาบางรายที่ไม่สวมหมวกนิรภัยแต่
กลับไม่ถกู ด�ำเนินคดี หรือบางเหตุการณ์เห็นว่า
ตั้งด่านตรวจแต่กลับไม่มีต�ำรวจ
ส่ ว นด้ า นนายเพชร   อิ น สว่ า ง
ประชาชนที่ เ คยได้ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ จ าก
การขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ โ ดยไม่ ส วมใส
่ห มวกนิ ร ภั ย กล่ า วว่ า อุ บั ติ เ หตุ ที่ ไ ด้ รั บ
เกิ ด จากความประมาทของตน จนท� ำ ให้
บาดเจ็ บ กระดู ก ซี่ โ ครงหั ก ทั้ ง นี้ เ หตุ ก ารณ์
ดั ง กล่ า วที่ เ กิ ด ขึ้ น ท� ำ ให้ ต นเพิ่ ม ความ
ระมั ด ระวั ง ในการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์
มากขึ้ น         
อย่ า งไรก็ ต ามอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ส่วนใหญ่ มักเกิดจากความประมาทของ
ผู ้ ขั บ ขี่ ย านพาหนะทุ ก ประเภท แต่
ประชาชนในสังคมสามารถป้องกันได้ด้วย
การสวมหมวกนิ ร ภั ย หรื อ คาดเข็ ม ขั ด
นิ ร ภั ย ปฏิ บั ติ ต ามกฎจราจรอย่ า ง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อ ลดอุ บั ติ เ หตุ แ ละเพิ่ ม
ความปลอดภั ย ของผู ้ ขั บ ขี่ บ นท้ อ งถนน
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พลิกฟื้นป่าชายเลน...

เพือ่ ความยัง่ ยืนของระบบนิเวศทางทะเล

ป่าชายเลนเปรียบเสมือนแหล่งรวมอาหารของคนทัง้ โลก
เนือ่ งจากเป็นแหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์นำ�้ หลากหลายสายพันธุ์
ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ที่เข้ามาวางไข่หรือหลบภัยบริเวณป่า
ชายเลน แต่ทกุ วันนีแ้ หล่งอาหารเหล่านัน้ กลับถูกท�ำลายลง
เพราะผลกระทบจากปรากฏการณ์โลกร้อนด้วยน�้ำมือ
ของมนุษย์เอง
ป่าชายเลนมีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่าง
มากเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำแล้ว
ป่าชายเลนยังช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ป้องกันลม
พายุที่พัดเข้ามาได้อีกด้วย
นายนาวิน พรหมสิน นักวิชาการป่าไม้ ส�ำนักอนุรกั ษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อธิบาย
ถึงระบบนิเวศป่าชายเลนว่า ป่าชายเลนถือเป็นแหล่งก�ำเนิด
ของสัตว์น�้ำวัยอ่อนหลายชนิด เช่น กุ้ง ปูทะเล หอยนางรม
ปลากระบอก ปะการัง และนอกจากป่าชายเลนจะมีความ
หลากหลายทางระบบนิเวศสัตว์นำ�้ แล้ว ยังมีความหลากหลาย
ของพันธุไ์ ม้ทแี่ ตกต่างกันไป ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั สภาพแวดล้อมของ
พืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้ โดยต้นไม้ทพี่ บขึน้ อยูบ่ ริเวณป่าชายเลนเป็น
จ�ำนวนมาก ได้แก่ ต้นโกงกาง ต้นแสมและต้นล�ำพูนโดย
เฉพาะต้นโกงกางทีช่ ว่ ยป้องกันสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นพิษ นับว่าให้
ประโยชน์กับระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นอย่างมาก
“รากของต้นโกงกางในป่าชายเลนจะท�ำหน้าที่คล้าย
ตะแกรง คอยกลั่นกรองสิ่งปฏิกูลที่ลอยมาตามกระแส
น�้ำ ทั้งขยะและสารพิษประเภทต่างๆ อาทิก�ำมะถัน
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ ปัจจุบนั มีการวิจยั ว่าต้นโกงกางใน
ป่าชายเลน สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในอากาศได้ เพราะมี อั ต ราการสั ง เคราะห์ แ สงสู ง
นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจน จะสามารถช่วย
แก้ปัญหาโลกร้อนได้เป็นอย่างดี”
นอกจากประโยชน์จากต้นไม้บริเวณป่าชายเลนจะ
มีส่วนช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้แล้ว ป่าชายเลนยังมี
ประโยชน์ในแง่ของการช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่งจาก
คลืน่ ลม เพราะหากไม่มปี า่ ชายเลนคงเกิดผลกระทบโดยตรง
ต่อทะเลคือ การกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล ซึง่ วิธปี อ้ งกันสามารถ
น�ำไม้ไผ่ปักบริเวณแนวชายฝั่ง เพื่อช่วยป้องกันลมและ
แนวชายคลื่น นอกจากนี้จะท�ำให้สัตว์ไม่มีพื้นที่อยู่อาศัย
ส่งผลให้สัตว์มีจ�ำนวนลดน้อยลง มีผลกระทบต่อมนุษย์
ในเรือ่ งของการประกอบอาชีพและยังลดทอนแหล่งอาหาร
ของคนในโลก

นายผดุงพงษ์ คงสินธ์ เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำพิพิธภัณฑ์
องค์ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (อพวช.) ในสั ง กั ด
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อธิ บ ายถึ ง
ผลกระทบของป่าชายเลนว่า ที่จริงแล้วป่าชายเลนได้รับ
ผลกระทบทั้งจากน�้ำมือของมนุษย์และจากธรรมชาติด้วย
ตัวของมันเอง แต่ผลกระทบหลักๆ ก็มาจากฝีมือของมนุษย์
เป็นส่วนใหญ่
“ผลกระทบของป่าชายเลน ถ้าเป็นจากธรรมชาติก็คือ
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ส่งผลให้น�้ำแข็งขั้วโลกละลาย ท�ำให้
อุณหภูมิของน�้ำเปลี่ยนแปลงไป ถ้าเป็นระบบนิเวศขนาด
ใหญ่ จะส่งผลกระทบโดยทันทีต่อสัตว์ทะเลและพืชน�้ำ ซึ่ง
ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาจากการที่น�้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น
นั้น คือพื้นที่ป่าชายเลนจะลดหายไป ส่วนผลกระทบของป่า
ชายเลนจากน�้ำมือของมนุษย์คือ การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน
บ้าง ก่อสร้างรีสอร์ทบ้าง หรือการที่ชาวบ้านตัดไม้โกงกาง
เพือ่ น�ำมาท�ำเป็นฟืน เพราะไม้โกงกางมีประสิทธิภาพในการ
ติดไฟได้ดี และสามารถใช้ได้นาน จึงเป็นทีน่ ยิ มของชาวบ้าน”

คือน�ำ้ ทะเลทีม่ กี ารปนเปือ้ นประเภทสารตะกัว่ ซึง่ ถูกปล่อยลง
มาจากโรงงาน โดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร
จนถึงอ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งสารตะกั่วดังกล่าวนี้จะ
ส่งผลกระทบต่อสัตว์นำ�้ โดยตรง และอาจส่งกระทบถึงมนุษย์
ที่รับประทานสัตว์เหล่านี้ด้วย”
ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าชายเลนมากมายจากหลายหน่วยงาน โดยมีการน�ำ
พันธุ์ไม้เบิกน�ำเข้าไปปลูกทดแทนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกจน
เสือ่ มโทรม ซึง่ ไม้เบิกน�ำนีม้ ลี กั ษณะเจริญเติบโตได้ดี ทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อมและสารพิษ ซึ่งจะท�ำหน้าที่ปรับสภาพ
พื้นดิน ส่วนพันธุ์ไม้อีกประเภทที่จะน�ำเข้าไปปลูก คือพันธุ์
ไม้ท้องถิ่น โดยจะพบในละแวกพื้นที่ของป่าชายเลนคือไม้
โกงกาง ที่ทนต่อสภาพความเค็มของเกลือ และสามารถ
เจริญเติบโตในน�้ำได้
ส่วนอนาคตของป่าชายเลนในประเทศไทยนั้น ลุงเฉลิม
ให้ความคิดเห็นว่า แนวโน้มในอนาคตป่าชายเลนไทยคงจะ
ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีการจัดกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน

“นอกจากป่าชายเลนจะได้รับผลกระทบจากการบุกรุกจากชาวบ้าน
ทัง้ การท�ำประมง นาเกลือ และท่าเทียบเรือแล้ว ผลกระทบทีส่ ำ� คัญอีกอย่าง
หนึ่งคือน�้ำทะเลที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วซึ่งถูกปล่อยลงมาจากโรงงาน”
สาเหตุหลักอีกประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ปา่ ชายเลนลดจ�ำนวน
ลง เนือ่ งมาจากการท�ำนากุง้ ในพืน้ ทีป่ า่ โดยมีลกั ษณะการท�ำ
นากุ้งในโพรงไม้ของต้นโกงกาง ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ นับว่าเป็นการบุกรุกพืน้ ทีข่ องชาวบ้านเพือ่ การประกอบ
อาชีพ ส่งผลท�ำให้พนื้ ทีป่ า่ ชายเลนเสือ่ มโทรมลงอย่างรวดเร็ว
ลุงเฉลิม นิลนุ่ม วิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
นิเวศป่าชายเลนประจ�ำศูนย์รักษาธรรมชาติและอนุรักษ์
ป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี บอกเล่าถึงความส�ำคัญของป่า
ชายเลนต่อทรัพยากรทางทะเลว่า ต้นไม้ในป่าชายเลน
หนึง่ ต้นเปรียบเสมือนสิง่ หล่อเลีย้ งครอบครัวได้หลายครอบครัว
เพราะถ้าเราไม่มีป่าชายเลน เราก็จะไม่มีสัตว์น�้ำทะเลไว้
รับประทาน เนือ่ งจากไม่มที วี่ างไข่และหลบซ่อนภัยจากสัตว์
ทะเลที่มีขนาดใหญ่กว่า
“ปัจจุบันนี้นอกจากป่าชายเลนจะได้รับผลกระทบ
จากการบุกรุกของชาวบ้าน ทั้งการท�ำประมงเพาะเลี้ยง
กุง้ กุลาด�ำ เลีย้ งปลา การท�ำนาเกลือ และการท�ำท่าเทียบเรือ
แล้ว ผลกระทบทีส่ ำ� คัญอีกอย่างหนึง่ ของปัญหาท้องทะเลไทย

เพิ่มขึ้น ซึ่งการปลูกและปรับปรุงสภาพป่าให้มีความอุดม
สมบูรณ์กลับคืนมานั้นเป็นหนึ่งในวิธีการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากป่าชายเลนมีประโยชน์ช่วยป้องกันปัญหาการ
กัดเซาะของน�้ำทะเลได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง และการป้องกันแก้ไขเป็น
ไปค่อนข้างยาก
นายพงษ์วิทิต จือเหลียง เจ้าหน้าที่จัดการบริหาร
ส�ำนักงาน ส�ำนักการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล
และพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเล กล่าวถึงเหตุของการกัดเซาะว่ามีสาม  
สาเหตุหลักๆ ด้วยกัน คือ
การกัดเซาะทีเ่ กิดขึน้ จากธรรมชาติไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของ
กระแสน�้ำ  ซึ่งบางครั้งทิศทางการไหลของน�้ำทะเลขึ้นอยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ถ้าน�้ำทะเลไหลเข้าชายฝั่ง
ก็จะพัดเอาทรายเข้ามา แต่ถ้าน�้ำทะเลพัดออกจากชายฝัั่
งก็จะพัดพาทรายบริเวณชายหาดไปด้วย ส่งผลให้พื้นที่
ตามแนวชายฝั่งหายไป   หรือแม้กระทั่งลักษณะของแนว
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ชายฝั่งทะเลแต่ละแห่ง บางที่อาจจะเป็นแหลมยื่นลงไปใน
ทะเลก็ท�ำให้เกิดการกัดเซาะได้ง่ายขึ้น
นายพงษ์วิทิต พูดถึงสาเหตุของน�้ำกัดเซาะอีกประการ
หนึ่ง คือเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เอง อย่างเช่น การสร้าง
รีสอร์ทหรือที่พักริมทะเล บางทีมีการขุดเจาะร่องน�้ำหรือการ
สร้างเขือ่ น เมือ่ มีการกัดเซาะจะเกิดการกัดเซาะมากกว่าปกติ
หรือแม้กระทั่งการบุกรุกป่าชายเลน ท�ำให้พื้นที่ป่าชายเลน
ลดน้อยลง ท�ำให้ไม่มีป่าคอยรับแรงกระแทกของคลื่น
ส่วนเรื่องของการป้องกันและแก้ไขนั้น เป็นเรื่องที่ท�ำได้
ค่อนข้างยาก เพราะเราไม่สามารถไปควบคุมธรรมชาติได้
วิธกี ารแก้ไขในบางครัง้ จึงปล่อยให้ธรรมชาติดแู ลตนเอง หรือ
อาจจะต้องใช้วิธีการให้คนอพยพย้ายออกมา เช่นบริเวณ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือบ้านขุนสมุทรจีน
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพื้นที่ชายฝั่งหายไปเกือบหมดจาก
การกัดเซาะนั่นเอง ชาวบ้านบางคนย้ายบ้านมาแล้วกว่า
8 ครั้ง เพราะพื้นที่ชายฝั่งหายไปประมาณ 10 กิโลเมตร
หากจะกล่าวถึงการเข้าไปแก้ไข นายพงษ์วิทิต อธิบาย
เพิ่มเติมว่า การเข้าไปแก้ไขสามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น การ
เข้าไปถมทรายเสริมชายหาด ที่เราเห็นกันอย่างชายหาด
พัทยา คือการเอาทรายมาถม แต่ก็จะไปส่งผลกระทบกับที่
อื่นอีก เพราะจะต้องน�ำทรายจากที่อื่นมาถม เพื่อไม่ให้พื้นที่
ชายหาดหายไป อีกอย่างก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลน
เพื่อกันการกระแทกของคลื่น หรือจะเป็นการตัดไม้ไผ่แล้ว
ท�ำเป็นก�ำแพงกันคลื่น
เจ้าหน้าที่จัดการบริหารส�ำนักงาน ส�ำนักการจัดการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ขยายความให้ฟังถึงการปักไม้ไผ่ว่า ได้ท�ำการศึกษาบริเวณ
ชายหาดตั้งแต่จังหวัดฉะเชิงเทราจนถึงสมุทรสงคราม ซึ่ง
ในบางพื้นที่เห็นผลว่ามีการตกตะกอนหลังแนวไม้ไผ่ และ

เสริมด้วยการปลูกป่าชายเลนช่วย แต่การใช้ไม้ไผ่กจ็ ะมีอายุ
การใช้งาน ขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของไม้ไผ่ที่น�ำมาใช้ว่า
เป็นไม้ไผ่แก่หรือไม้ไผ่ออ่ น ซึง่ การปักจะต้องปักในพืน้ ทีๆ่ เป็น
ดินเลน ทั้งนี้การน�ำไม้ไผ่มาปักขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ไผ่ด้วย
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลนัน้ จะแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะของแต่ละชายหาด ซึง่ แต่ละทีไ่ ม่เหมือนกันใน
บริเวณทีม่ กี ารกัดเซาะมาก ผลกระทบแรกคือการสูญเสียทีด่ นิ
ทีม่ เี จ้าของครอบครอง กรณีทเี่ ห็นชัดเจนอย่างแหลมตะลุมพุก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวบ้านบางคนเริ่มไม่มีที่อยู่อาศัย
เช่นเดียวกับชาวบ้านที่ขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ
นอกจากนีย้ งั กระทบต่อการท่องเทีย่ วด้วย เพราะเริม่ ไม่มี
ชายหาด แต่ต้องยอมรับว่าการแก้ปัญหาการกัดเซาะนั้น
ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่ เมื่อชาวบ้านมีการร้องเรียน
เข้ามาก็ต้องไปส�ำรวจพื้นที่ดังกล่าวว่าสาเหตุมาจากอะไร
บางทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายหรือเปิดร่องน�ำ 
้ ยกตัวอย่างทีเ่ กาะสมุย
การท�ำร่องน�ำ้ ช่วยให้กระแสน�ำ้ ไหลแรงขึน้ กว่าปกติ จึงพัดพา
เอาทรายหายไปจากทรายหาด
ปัญหาการกัดเซาะนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ชาวบ้าน
ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ท�ำกิน แต่ยังมีผลกระทบต่อด้านอื่นอีก
เช่น การประกอบอาชีพของครอบครัว การท�ำประมงชายฝั่ง
กลายเป็นผลกระทบลูกโซ่ ซึ่งปัญหานี้่ไม่สามารถป้องกันได้
ต้องคอยรับมือเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้การแก้ปัญหานั้นไม่
สามารถจะช่วยชาวบ้านได้ทนั ที เนือ่ งจากต้องมีการศึกษาด้าน
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อม โดยใช้ระยะเวลาศึกษา
และหาสาเหตุของการกัดเซาะเป็นเวลา 2-3 ปี ยกตัวอย่าง
ถ้าพื้นที่ชายหาดหายไปถึง 2-3 เมตร แต่ต้องรอการศึกษา
อีก 3 ปี แล้วพื้นที่ชายหาดจะหายไปอีกกี่เมตร แต่เราก็
ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ชัดเจนให้ได้ก่อน เพื่อให้การแก้ไขส่ง
ผลกระทบน้อยลงกว่าเดิม
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ความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลน
ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านระบบนิเวศทั้งสัตว์น�ำ้ และพืชพันธุ์ไม้ ที่มี
ความหลากหลายด้านชีวภาพ พืชในป่าชายเลน เป็นพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลที่มีกระแสน�้ำขึ้นลงอยู่
เสมอและน�้ำ มีความเค็มสูง และในบางพื้นที่ยังมีลมพัดแรงและแสงแดดจัด พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้
จึงเป็นไม้ที่เจริญเติบโตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างไปจากพืชชนิดอื่น ดังนั้นพันธุ์ไม้จ�ำเป็นต้องมีการ
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงลักษณะบางประการของระบบราก ล�ำต้น ใบ ดอก และผล ทั้งลักษณะภายในและ
ภายนอกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนนอกจาก สัตว์น�้ำ  เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น นก
สัตว์เลื้อยคลาน และแมลงแล้ว ในป่าชายเลนยังพบตัวแทนของสัตว์เกือบทุกตระกูล ตั้งแต่สัตว์ที่มี
ขนาดเล็ก เช่น โปรโตซัว หนอนตัวกลม หนอนตัวแบน และพวกไส้เดือนทะเลที่มีการด�ำรงชีวิตหลาย
รูปแบบ กล่าวคือ บางชนิดสามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้และจับสัตว์อนื่ เป็นอาหาร บางชนิดสามารถฝังตัวอยูก่ บั ทีแ่ ละ
กรองอาหารจากน�ำ 
้ และบางชนิดก็ฝงั ตัวอยูก่ บั สัตว์สายพันธุท์ มี่ หี นวดหรือมีรยางค์เพือ่ ออกกวาดอินทรียส์ าร
เป็นอาหาร
ฐานข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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[ สิ่งแวดล้อม ]

“ขยะ”

เรื่องใกล้ตัวที่ใครๆ ก็มองข้าม
http://variety.teenee.com/foodforbrain/14057.html

ถ้าเราพูดถึง “ขยะ” คงไม่มีคนสนใจหรือให้ความ
ส�ำคัญเท่าไหร่และน้อยคนนักที่จะทราบว่าขยะมีกี่ประเภท
อะไรบ้าง? แล้วหลังจากที่เราทิ้งขยะออกจากมือแล้ว ขยะ
เหล่านั้นจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างจนกว่าจะถึง
ขั้นตอนสุดท้ายในการก�ำจัดขยะด้วยการฝังกลบหรือการ
เผา แล้วคุณรู้หรือไม่? ว่าขยะที่คุณทิ้งออกจากมือนั้นจะ
มีการก�ำจัดอย่างถูกวิธีหรือไม่ แล้วถ้าก�ำจัดไม่ถูกวิธีจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเราอย่างไร
แล้วตัวคุณเองหรือเปล่าทีม่ เี ป็นเหตุของผลกระทบดังกล่าว?
“ขยะ” ในความรู้สึกของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยง
เหม็นเน่าและไม่มีประโยชน์ คนเราเลย “สักแต่ว่าทิ้ง” ไม่
สนใจว่าต้องทิ้งอย่างไร ต้องแยกขยะก่อนทิ้งหรือเปล่า
บางครั้งก็ทิ้งขยะที่สามารถน�ำมารีไซเคิลได้ไป ทั้งๆ ที่เรา
สามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก กลายเป็นการเพิ่ม
ปริมาณไปโดยที่เราไม่รู้ตัว
จากการพูดคุยกับ นางวรางคณา ปังด�ำรงค์ นักวิจัย
ของสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย มองว่าปัญหาขยะจะต้องมีการ
แก้ไขจากการปรับพฤติกรรมและทัศนคติของคนว่า ก่อนทิ้ง
ขยะควรจะต้องมีการคัดแยกขยะเพือ่ ช่วยลดปริมาณขยะ คือ
ท�ำอย่างไรให้ทิ้งน้อยที่สุด
ทั้งนี้ในการคัดแยกนั้น กลุ่มคนที่ให้ความส�ำคัญจะเป็น
คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดมากกว่าคนในชุมชนเมืองหรือ
บ้านจัดสรร เนือ่ งจากคนในชุมชนแออัดจะมีการคัดแยกขยะ
เพื่อเอาไว้ขาย อย่างเช่นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว
พลาสติก เนือ่ งจากการเก็บขยะไปขายเป็นการสร้างรายได้ให้
กับพวกเขาจึงเป็นแรงจูงใจให้เกิดการคัดแยกขยะ แต่คนใน
ชุมชนเมืองกลับมองว่าเรือ่ งของการคัดแยกขยะนัน้ เป็นเรือ่ ง
ที่ต้องใช้เวลาและบางคนไม่ทราบว่าต้องแยกอย่างไร
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาขยะนั้ น นางวรางคณา
มีความคิดเห็นว่าจะต้องมีการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน คือค�ำว่าชุมชนไม่ใช่เพียงคนๆ
เดียว ถ้าเราอยูใ่ นชุมชนแต่วา่ เราจัดการขยะอยูค่ นเดียวก็ไม่
เรียกว่าการจัดการขยะโดยชุมชน แต่ถ้าเราจัดการขยะโดย
ชุมชนจะมีองค์กร หน่วยงานต่างๆ มีคนในชุมชนเข้ามาช่วย
กัน ซึ่งจะเป็นการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน
ส่วนขั้นตอนการแยกขยะ นางสาวรัชพร สิงขโรทัย
ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย แนะน�ำว่าในการ
คัดแยกขยะนั้น อย่างแรกคือต้องแยกขยะอินทรีย์ออกมา
ก่อน เพือ่ ไม่ให้ขยะอินทรียไ์ ปเลอะเปือ้ นกับขยะอย่างอืน่ หลัง
จากนัน้ ก็คดั แยกขยะทีส่ ามารถรีไซเคิลได้เพือ่ จะน�ำไปขาย ก็
จะเหลือเพียงขยะทั่วไป ที่ไม่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์หรือ
รีไซเคิลใหม่ได้ และเหลือขยะอันตราย ซึ่งการแยกขยะนั้น
จะช่วยลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุดก่อนเอาไปฝังกลบ
บางทีการที่เราทิ้งขยะนั้นเราอาจจะไม่เคยรู้หรือสังเกต
เลยว่าแต่ละวันนั้นเราทิ้งอะไร ซึ่งอัตราการทิ้งขยะของ
คนกรุงเทพมหานครนั้น เฉลี่ยแล้วทิ้งขยะคนละ 1.53
กก./คน/วัน เมือ่ เทียบกับเมืองท่องเทีย่ วอย่างภูเก็ตหรือเชียงใหม่
เฉลี่ยที่ 1.00 กก./คน/วัน เพราะฉะนั้นการคัดแยกขยะจึง
ควรเริ่มจากต้นทางก่อน นั่นก็คือคนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะ
“ขยะ” จะมีทั้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่ง
ดร.ลาวัณย์ วิจารณ์ อาจารย์ประจ�ำสาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อธิบายว่า ขยะมูลฝอยคือสิ่งที่เราไม่ได้ใช้หรือสิ่งที่เราใช้
ไม่ได้ เป็นของเหลือทิ้ง แต่ของเสียอันตรายนั้นจะเป็นพวก
สารเคมี บรรจุภัณฑ์ที่ใส่สารเคมี ขยะติดเชื้อ
“อย่างวัสดุเหลือใช้ตา่ งๆ ทีเ่ ราไม่ได้ใช้หรือใช้การไม่ได้นนั้
ถ้าเราน�ำวัสดุเหล่านัน้ ไปทิง้ มันก็จะกลายเป็นขยะ แต่ถา้ เรา
ยังไม่ทงิ้ มันก็ยงั ไม่ใช่ขยะ การทิง้ ขยะขึน้ อยูก่ บั พฤติกรรมของ
คนทิ้ง อย่างของที่ใช้ไม่ได้ถ้าเรายังไม่ทิ้งแต่เอาไปซ่อมแล้ว
น�ำมาใช้ใหม่ ถ้าไม่ทิ้งมันก็ไม่เป็นขยะ”
ดร.ลาวัณย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งประเภทของ
ขยะ ตามกรมควบคุมมลพิษนั้นจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
คือขยะที่ย่อยสลายได้จ�ำพวกเศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ต่างๆ
ซึ่งขยะย่อยสลายได้นั้นถือเป็น 64% ของขยะทั้งหมด และ
ขยะรีไซเคิลซึ่งคิดเป็น 30 % ของขยะทั้งหมด ซึ่งจะเห็นว่า
ขยะทั้งสองชนิดนี้รวมกันเป็น 94% ถ้าเราลดได้ ขยะก็จะ
หายไปเยอะ อีกทั้งยังมีขยะอันตรายและขยะทั่วไป ซึ่งขยะ
อันตรายในปัจจุบันมีประมาณ 3% ในส่วนของขยะทั่วไป
จ�ำพวกบรรจุภัณฑ์หรือพลาสติกต่างๆ ที่น�ำไปใช้ประโยชน์
อะไรไม่ได้ มีประมาณ 3% ซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่หนั มาให้ความส�ำคัญเรือ่ งของการน�ำ
ขยะมารีไซเคิลใหม่ เพราะเป็นการลดต้นทุน
ในเรือ่ งของผลกระทบนอกจากเรือ่ งปัญหาของกลิน่ แล้ว
ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและพาหะน�ำโรคอย่าง
แมลงสาบ, หนู, แมลงวัน เป็นบ่อเกิดของการเกิดโรคต่างๆ
และการทีป่ ริมาณขยะเพิม่ ขึน้ ยังก่อให้เกิดความร�ำคาญ เมือ่
ขยะล้นแต่คนเก็บขยะมาเก็บไม่ตรงเวลา หรือเรื่องของฝุ่น
ละอองจากการขนถ่ายขยะ เมื่อทิ้งขยะลงน�้ำก็ท�ำให้น�้ำเสีย
ถ้ากองไว้บนดินก็ท�ำให้ดินเสีย และกองขยะที่ยังไม่มีการ
คัดแยกสารพิษออกอย่างชัดเจน สารพิษเหล่านัน้ มันสามารถ
เข้าสูห่ ว่ งโซ่อาหารได้เสมอ รวมไปถึงการเผาขยะถ้าใช้อณ
ุ หภูมิ

ในการเผาไม่พอเหมาะ จะท�ำให้เกิดก๊าซตัวหนึ่งซึ่งเป็นสาร
ก่อมะเร็ง แม้กระทั่งการฝังกลบขยะที่ไม่ถูกวิธี อาจจะท�ำให้
เกิดการปะทุหรือระเบิดได้ ซึง่ จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตาม
มาอีก เช่น มลพิษทางอากาศ  และยังกระทบไปถึงเรื่องของ
ระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกด้วย
ซึ่งการจัดการขยะในบ้านเราก็ยังมีการจัดการที่ยังไม่
ดีเท่าที่ควร ปัจจุบันเฉลี่ยแล้วคนไทยทิ้งขยะคนละ 0.64
กก./คน/วัน และค่าเฉลี่ยของคนเอเชียในการทิ้งขยะนั้น
คาดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนเอเชียจะทิ้งขยะถึงคนละ
1 กก./คน/วัน คนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส�ำคัญและ
ไม่มีการตื่นกลัวว่าถ้าขยะมันเยอะขึ้นในอนาคตจะส่ง
ผลกระทบอย่างไรบ้าง
ดร.ลาวัณย์ มองว่าเรื่องของขยะที่มันเป็นปัญหาอยู่ใน
ปัจจุบันนั้นเพราะว่าคนเรายังไม่ให้ความส�ำคัญ ซึ่งคนที่อยู่
ในวงการสิง่ แวดล้อมนัน้ เป็นกังวลในเรือ่ งนี้ แต่คนทัว่ ไปเขา
ก็จะไม่คอ่ ยรูว้ า่ มันมีผลกระทบอะไรบ้างทีจ่ ะเกิดอะไรขึน้ จาก
ปัญหาขยะ
“ปกติแล้วปัญหาสิง่ แวดล้อมจะเป็นเรือ่ งสุดท้ายทีค่ นให้
ความสนใจ ถ้าคุณไม่ตายเพราะมันไม่มีทางสนใจ ถ้าน�้ำไม่
เสีย แต่ถา้ วันหนึง่ มันเสียจนเราใช้ไม่ได้ เราถึงค่อยมามองว่า
มันเสียเพราะอะไร ก็ค่อยมามองว่ามันเกิดจากอะไร”
แนวทางการลดขยะทีด่ ที สี่ ดุ ในมุมมองของนักสิง่ แวดล้อม
ไม่ใช่การก�ำจัดขยะหรือแก้ที่ขยะ แต่จะต้องปรับพฤติกรรม
การทิ้งขยะของคนเรา ท�ำอย่างไรให้เกิดขยะน้อยที่สุด ของ
บางอย่าง เราไม่ใช้แล้วก็อาจน�ำไปให้คนอื่นหรือเสียแล้วก็
เอาไปซ่อมแล้วน�ำกลับมาใช้ใหม่ก็จะไม่เกิดขยะ
“การปรับพฤติกรรมเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ ซึ่งทุกวันนี้ที่
ปัญหาขยะยังแก้ไม่ได้เพราะยังไม่มีใครหาวิธีการปรับ
พฤติกรรมคนไทยได้ อย่างแรกคือต้องท�ำให้พวกเขารู้
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

หมายเหตุ : * องค์การบริหารส่วนต�ำบลยกฐานะเป็นเทศบาลจ�ำนวน 343 แห่ง
** องค์การบริหารส่วนต�ำบลยกฐานะเป็นเทศบาลจ�ำนวน 378 แห่ง
ปริมาณขยะมูลฝอยคาดการณ์จากจ�ำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์รายพื้น
ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_wastethai48_53.html

ปีที่ 19 ฉบับที่ 66 ประจำ�วันที่ 13 - 19 กันยายน 2555

สตั๊ฟฟ์ ไว้ซึ่งความคิดถึง...
สิ่งมีชีวิตบนผืนโลกใบนี้ล้วนมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่
ความล�ำส้ มัยเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มวี ธิ กี ารช่วย
ให้สงิ่ มีชวี ติ คงสภาพอยูไ่ ด้ แต่มไิ ด้หมายถึงการท�ำให้มอี ายุ
ยืนยาว แต่เป็นการเก็บรักษาร่างนัน้ ไม่ให้เน่าสลายไปตาม
ธรรมชาติ
ใครเล่าจะคิดว่าประเทศไทยเราเองก็มี วิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์ทกี่ า้ วหน้าได้เช่นเดียวกับต่างประเทศ คงเป็น
เรื่องน่าเสียดายที่เราจะปล่อยให้ร่างกายนั้นเน่าสลายไป
ตามวัฏจักร และยิ่งหากสัตว์ชนิดนั้นเป็นสัตว์หายากหรือ
ใกล้ที่จะสูญพันธุ์ด้วยแล้วก็ยิ่งแย่เข้าไปกันใหญ่
การสตั๊ฟฟ์สัตว์เป็นอีกวิิธีการหนึ่งที่ช่วยคงรักษา
สภาพร่างกายของสิง่ มีชวี ติ ไว้ได้เป็นเวลานาน เพ่อื่ ประโยชน์
ทัง้ ทางด้านการศึกษาและการค้นคว้าวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
เนื่องจากสัตว์แต่ละชนิดมีรูปแบบการด�ำรงชีวิตและ
สรีระทางร่างกายทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ การสตัฟ๊ ฟ์สตั ว์แต่ละ
ประเภทจึงแตกต่างกันไปด้วย ทัง้ การดอง การสตัฟ๊ ฟ์แบบ
อบแห้ง
นายชาติชาย เชื่้อชาติ เจ้าหน้าที่คลังสัตว์สะเทินน�ำ้
สะเทินบกและสัตว์เลือ้ ยคลาน เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำพิพธิ ภัณฑ์
องค์การวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผู้เชี่ยวชาญ
การสตัฟ๊ ฟ์สตั ว์ อธิบายถึงวิธกี ารสตัฟ๊ ฟ์สตั ว์วา่ การคงรักษา
สภาพสัตว์แต่ละประเภทจะมีวธิ กี ารทีค่ ล้ายคลึงกัน แต่จะ
มีองค์ประกอบบางอย่างที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของสัตว์และการน�ำไปใช้ประโยชน์
“การเก็บรักษาสภาพของสิ่งมีชีวิต มีหลายรูปแบบ
ขึน้ อยูก่ ารวิธกี ารทีจ่ ะน�ำไปใช้ประโยชน์ ถ้าสตัฟ๊ ฟ์เพิอื่ การ
ศึกษาจะเก็บรักษาในลักษณะแนวนอน แต่ถ้าเป็นการ
สตั๊ฟฟ์เพื่อการจัดแสดงจะจัดท่าทางให้ดูเป็นธรรมชาติ”
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ตัวอย่างสัตว์ป่า

สตั๊ฟฟ์

ตัวอย่างสัตว์สตั๊ฟฟ์

นพ.บุญส่ง เลขะกุล

วิธีการสตั๊ฟฟ์สัตว์อย่างสัตว์ประเภทหนูหรือนก ซึ่งเป็น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก รวมไปถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่
อย่างเช่น ม้า กวาง ช้าง อันดับแรกนัน้ เมื่อได้ซากสัตว์ทตี่ าย
แล้วจะต้องมาท�ำการวัดขนาดรูปร่างและลักษณะท่าทาง
ด้วยการถ่ายภาพเก็บไว้และจ�ำว่ามีกล้ามเนื้อในลักษณะ
อย่างไร จากนัน้ จึงผ่าเพือ่ เอาอวัยวะภายในและเนือ้ ออก เพือ่
ทีจ่ ะให้เหลือเอาไว้เพียงแต่หนังให้ได้มากทีส่ ดุ แล้วน�ำมาท�ำ
ความสะอาด แช่น�ำ้ยาผสมรักษาสภาพหนัง จากนั้นจึง
ปัน้ หุน่ เพือ่ ให้ได้ขนาดตัวจริง แล้วใช้ใยไม้ใส่เข้าไปข้างใน น�ำ
หนังมาหุม้ ปิดและจัดรูปทรงท่าทางของสัตว์ให้เป็นธรรมชาติ
ส่วนสัตว์จ�ำพวกงู ปลา หรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน�ำ้นั้น จะ
มีวิธีการเก็บรักษาสภาพสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างออกไปจาก
สัตว์บก คือใช้วิธีการดองในการรักษาสภาพไว้ให้สมบูรณ์
โดยวิธีการนั้นจะเริ่มจากการฉีดฟอมารีนเข้าไปในร่างกาย
ของสัตว์และแช่ฟอมารีนต่ออีกประมาณหนึง่ วัน จากนัน้ จึงท�ำ
ความสะอาด แล้วน�ำมาแช่ในน�ำย้ าทีม่ สี ว่ นผสมของแอลกอฮอล์
และน�ำ้สะอาด ซึ่งอายุการเก็บรักษาสภาพสัตว์สามารถเก็บ

รักษาไว้ได้เป็นเวลาหลายร้อยปี เพราะจากทีผ่ า่ นมาเคยมี
การท�ำสตั๊ฟฟ์สัตว์ มีอายุถึง 300 กว่าปี เลยทีเดียว
“วิธีการเก็บรักษาให้สัตว์สตั๊ฟฟ์นั้น คงอยู่ในสภาพ
ที่ดีคือการพยายามไม่ให้โดนแสงแดด เพราะแดดจะมี
ผลต่อสัตว์ตวั อย่าง จะท�ำให่ส้ ขี องสัตว์ซดี ลง ดังนัน้ การเก็บ
จึงต้องเก็บใส่ตู้ เหมือนสมัยที่คุณหมอบุญส่ง เลขะกุล ยัง
มีชวี ติ อยูน่ นั้ ท่านจะเก็บตัวอย่างสัตว์สตัฟ๊ ฟ์เหล่านีไ้ ว้เป็น
อย่างดี เพราะถือว่ามีความส�ำคัญต่อประเทศชาติเป็น
อย่างมาก”
ในเรื่องเวลาที่ใช้ในการสตั๊ฟฟ์นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของ
สัตว์ ถ้าเป็นสัตว์ขนาดเล็กก็ใช้เวลาครึ่งวัน แต่ถ้าเป็น
สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ก็อาจใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนใน
การด�ำเนินการ ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า
นั้นด้วยซ�ำ้ไป
การสตั๊ฟฟ์สัตว์ในแต่ละครั้งนั้น หากยิ่งเป็นสัตว์ที่มี
ขนาดตัวใหญ่อย่างเช่น ช้าง ม้า ยีราฟ ต้องใช้งบประมาณ
ในการท�ำงานเกือบ 3 แสนบาทเลยทีเดียว
ถึงแม้วา่ การสตัฟ๊ ฟ์สตั ว์จะมีประโยชน์ในแง่การศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าด้าน
วิทยาการ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนสามารถจะน�ำสัตว์เหล่านั้น
มาสตั๊ฟฟ์ได้ เพราะสัตว์บางชนิดอยู่ในความคุ้มครองของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึง่ การน�ำมาสตั๊ฟฟ์เป็นการกระท�ำทีผ่ ิด
กฎหมาย สัตว์บางสายพันธ์อุ าจมีความส�ำคัญกับประเทศ
ในอนาคตก็เป็นได้ จึงเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะ
เก็บซากสัตว์เหล่านั้นไว้เอง

‘นพ.บุญส่ง’ ผูเ้ สียสละเพือ่ การอนุรกั ษ์

นพ.บุญส่ง เลขะกุล ผู้บุกเบิกงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าของไทย ท่านเป็นผู้ที่ให้
ความสนใจในเรื่องป่าไม้และสัตว์ป่า อีกทั้งท่านได้เดินทางเข้าไปส�ำรวจผืนป่าทั้งในประเทศไทยและประเทศ
ข้างเคียง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2496 นพ.บุญส่ง และเพื่อนๆ จ�ำนวนหนึ่ง 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�ำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยอุทิศ่
บ้านของตัวเองเป็นทีท่ ำ� งาน ใช้อปุ กรณ์เครือ่ งมือ รวมทัง้ การใช้เขาสัตว์ หนังสัตว์ ซากสัตว์ชนิดอืน่ ๆ ทีท่ า่ นเก็บสะสม
ไว้เป็นเครื่องมือในการเขียนต�ำราวิชาการว่าด้วยเรื่องของสัตว์ป่า และใช้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์และเผยแพร่
ความรู้มาจนถึงปัจจุบันนี้

‘ สั ต ว์ ส ตั๊ ฟ ฟ์
มีความส�ำคัญ
ต่อประเทศชาติ
เป็นอย่างยิ่ง’
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ผักตบชวา...

วัชพืชร้ายคูส่ ายน�ำ้

ปัญหาผักตบชวาในแม่น�้ำล�ำคลอง เป็น
ปัญหาที่อยู่คู่ระบบนิเวศทางน�้ำของไทยมา
อย่างยาวนาน ทัง้ ก่อให้เกิดน�ำ้ เน่าเสีย กีดขวาง
การไหลของน�ำ 
้ รวมไปถึงการท�ำให้แหล่งน�ำ้
ตื้นเขิน ซึ่งปัญหาทั้งหลายส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ ก่อให้เกิดความร�ำคาญ
ของคนหลายๆ กลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้
ชีวิตเกี่ยวพันกับสายน�้ำ 
ถึ ง แม้ ว ่ า ในปั จ จุ บั น จะมี ห น่ ว ยงาน
หลายฝ่ายทั้งทางหน่วยราชการและภาค
ประชาชน ร่วมมือร่วมใจเข้ามาจัดการกับ
ปัญหานี้ ทั้งการพยายามที่จะน�ำเอาผักตบ
ชวามาท�ำเป็นเครือ่ งจักสานต่างๆ นานา เช่น
เสื่อ โคมไฟหรือตะกร้า แต่ก็ยังไม่สามารถ
ที่จะก�ำจัดให้หมดไปได้เสียที และจากการ
คาดการณ์ในอนาคต ผักตบชวาก็คงจะเป็น
ปัญหาเรื้อรังที่แก้ไม่ตก และไม่หมดไปจาก
แผนทีป่ ระเทศไทยของเราง่ายๆ อย่างแน่นอน
ดร.เจริญวิชญ์ หาญแก้ว อาจารย์
ประจ� ำ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่แหล่งน�้ำ
ล�ำคลองของไทยเต็มไปด้วยผักตบชวาว่า
สาเหตุหลักที่ท�ำให้ผักตบชวาเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วคือ การปล่อยของเสียลงสูแ่ ม่นำ�้
ล�ำคลองด้วยฝีมือของมนุษย์เอง
“การที่มีผักตบชวาเต็มผืนน�้ำ เรียกว่า
ปรากฏการณ์บมู อย่างรวดเร็วของพืชน�ำ้ หรือ
ทีเ่ รียกว่าปรากฏการณ์ยโู รฟิเคชัน่ มีสาเหตุมา
จากการที่แหล่งน�้ำอุดมไปด้วย ธาตุอาหาร
ของพืชน�้ำเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งสารไนเตส
ฟอสเฟสที่มากับสารเคมีที่เราใช้กันอยู่ใน
ชีวิตประจ�ำวัน อย่างเช่น ผงซักฟอก ปุ๋ย เมื่อ
ธาตุอาหารเยอะก็เกิดการบูมของผักตบชวา
ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าสภาพ
แหล่งน�้ำนั้นเกิดการเน่าเสีย” ดร.เจริญวิชญ์
กล่าว
อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม ยังให้ข้อมูลถึงการเจริญเติบโต
ของผักตบชวาว่า ผักตบชวาจะเจริญเติบโต
ได้ดใี นหนองบึงหรือบริเวณทีน่ ำ�้ นิง่ เพราะเมือ่
ในแหล่งน�ำ้ นัน้ มีผกั ตบชวาหนาแน่น ก็จะไป

บดบังทางเดินของแสงแดด ส่งผลให้สงิ่ มีชวี ติ
ใต้นำ 
�้ ทัง้ กุง้ หอย ปู ปลา หรือพืชน�ำ้ ชนิดอืน่ ๆ
ตายลง จากนั้นจึงเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหาร
เกิดการย่อยสลายสารอาหารของจุลนิ ทรียซ์ งึ่
จะต้องใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายและ เมือ่
จุลนิ ทรียท์ �ำการย่อยสลายมาก ออกซิเจนใน
น�้ำลดลงมากตามไปด้วย กลายเป็นสองแรง
ในการท�ำให้น�้ำเน่าเสียเพิ่มขึ้นอีก
ส�ำหรับการแก้ไขปัญหาผักตบชวาใน
แหล่งน�ำ้ ดร.เจริญวิชญ์ ให้ความคิดเห็น
เพิ่มเติมว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายฝ่าย
มีความพยายามน�ำผักตบชวามาเพิ่มมูลค่า
อย่างการน�
ำไปท�
ำเครื่องจักสาน แต่ก็ไม่
(ภาพ
http://www.ilovecondo.net/)
สามารถแก้ไขปัญหาได้หมด ทางที่ดีเราจึง
ควรท�ำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าไม่ควร
ปล่อยน�้ำเสียออกสู่แหล่งน�้ำโดยตรง
“ควรมีการจัดการบ�ำบัดน�ำ้ เสียก่อนปล่อย
ลงสูแ่ หล่งน�ำ้ รณรงค์ลดการใช้ปยุ๋ เคมี บ�ำบัด
ดูแลแม่น�้ำล�ำคลอง จัดเก็บผักตบชวาเพื่อ
ไม่ให้มโี อกาสในการขยายพันธุ์ รวมไปถึงการ
ใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากทีส่ ดุ เพราะหาก
เราสามารถสร้างมูลค่าให้กบั มันได้มาก คนก็
จะให้ความสนใจกับมันมากขึน้ ท�ำให้ปริมาณ
ของผักตบชวาลดลงได้” ดร.เจริญวิชย์กล่าว
การทีม่ ผี กั ตบชวามากจนเต็มแหล่งน�ำ ้ ก่อ
ให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศโดย
รวม ดังนัน้ จึงควรมีการพัฒนาส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ รวมไปถึงจัดการกับผักตบชวาให้
ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้ช่วยลดปัญหาด้าน
ทรัพยากรทางน�้ำ
นายคมสัน นครศรี ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
วิจัยวัชพืช ส�ำนักวิจัยพัฒนาการอารักขา
พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวถึงการด�ำเนินการจัดการกับ
ผักตบชวาว่า การจัดการขึ้นอยู่กับปริมาณ
ว่ามีความเหมาะสมในการจัดการหรือไม่
ซึ่งประเทศไทยมีแนวคิดในการจัดการกับ
ผักตบชวามาเป็นเวลานานแล้ว จนถึงขั้น
ตั้งพ.ร.บ. ก�ำจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 ที่
ยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบนั เพือ่ ป้องกัน
การแพร่กระจายของผักตบชวา ทั้งการขุด
ลอกคูคลอง จัดเก็บ ท�ำลายผักตบชวาที่

ลอยผ่านบริเวณบ้าน ไม่ให้มีการขยายพันธุ์
แต่เนื่องจากกฎหมายของประเทศไทยไม่มี
ความเด็ดขาดพอ เราจึงไม่สามารถจัดการ
กับวัชพืชชนิดนี้ได้อย่างจริงจัง
“ทีจ่ ริงแล้วผักตบชวาก็มปี ระโยชน์ในการ
บ�ำบัดน�้ำเสียได้ เพราะจะดูดซึมธาตุอาหาร
ที่เป็นตัวการให้น�้ำเสียได้เป็นอย่างดี แต่
ต้องมีในปริมาณที่เหมาะไม่มากจนเกินไป
เพราะถ้ามากจะก่อให้เกิดปัญหากับสิง่ มีชวี ติ
ใต้น�้ำ ที่จะขาดออกซิเจนและตายลง ส่วน
ด้านการจัดการวัชพืชชนิดนี้ มีอยู่ 2 วิธกี ารคือ
วิธกี ล ใช้แรงงานคนในการจัดเก็บหรืออย่างที่
กรมชลประธานจะมีการน�ำรถแทรกเตอร์
ลาก ตั ก ขึ้ น มาเพื่ อ น� ำ ไปท� ำ ลาย และ
อีกวิธีการหนึ่งคือที่ทางกลุ่มวิจัยวัชพืชใช้
ยาฉีดพ่นปกคลุม ซึ่งวิธีการนี้ได้ผลดี แต่ส่ง
ผลกระทบต่อแหล่งน�้ำและสิ่งมีชีวิตใต้น�้ำ”
นายคมสันกล่าว
ทัง้ นีน้ างช�ำนาญ วงษ์รงุ่ เรือง ชาวบ้านที่
อาศัยอยูร่ มิ คลองด�ำเนินสะดวก อ.ด�ำเนินสะดวก
จ.ราชบุ รี บอกเล่ า ถึ ง ผลกระทบของ
ผักตบชวาในคลองด�ำเนินสะดวกหรือที่ชาว
บ้านเรียกกันว่า คลองใหญ่ว่าผักตบชวา
ส่งผลให้น�้ำในคลองเน่าเสีย ชาวบ้านไม่
สามารถน�ำน�ำ้มาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้
เหมือนกับสมัยก่อน

“เดี๋ยวนี้น�้ำในคลองเริ่มเน่าเสีย เพราะ
มีการปล่อยของเสียออกมาจากโรงงานท�ำ
มะพร้าวที่อยู่ใกล้ๆ และท�ำให้ผักตบชวา
เพิม่ มากขึน้ สมัยก่อนน�ำ้ ในคลองด�ำเนินสะดวก
เราสามารถทีจ่ ะน�ำมาดืม่ ได้ แค่แกว่งสารส้ม
แล้วเอาไปต้ม ใช้ทำ� อาหารก็ได้ บางครัง้ พาย
เรืออยูห่ วิ น�ำ้ ก็ตกั ขึน้ มากินได้ แต่เดีย๋ วนีท้ ำ� ไม่
ได้แล้ว แค่นำ�้ มาถูกตัวก็คนั ยิง่ ถ้าไปยืนในน�ำ้
ขึ้นมาเท้าก็จะเป็นแผล” นางช�ำนาญกล่าว
นางช�ำนาญยังให้ความเห็นเพิม่ เติมอีกว่า
ปัจจุบนั คลองด�ำเนินสะดวกมีผกั ตบชวาเป็น
จ�ำนวนมาก และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
พอมีเป็นจ�ำนวนมากทางเทศบาลเข้ามาเก็บ
ไปท�ำลาย แต่แค่เพียงครึ่งเดือนมันก็จะเพิ่ม
จ�ำนวนขึน้ มาอีก เพราะผักตบชวาจะแตกกอ
อยู่บริเวณริมสองข้างตลิ่ง ซึ่งการจัดการก็
ท�ำได้เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น
ไม่สามารถก�ำจัดให้หมดไปได้อย่างจริงจัง
แม้วา่ หลายฝ่ายจะมีความพยายามแก้ไข
จัดการกับผักตบชวา แต่ก็เป็นเพียงการแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น เพราะไม่ว่าเราจะ
จัดการอย่างไร วัชพืชชนิดนีก้ ย็ งั คงอยูก่ บั แหล่ง
น�ำ้ อย่างยาวนาน ดังนัน้ การแก้ปญ
ั หาทีต่ รงจุด
ทีส่ ดุ ก็คงเป็นการพยายามสร้างจิตส�ำนึกให้กบั
ชาวบ้าน ช่วยกันรักษาแหล่งน�ำ้ เพือ่ ให้สายน�ำ้
กลับมาใสสะอาดดังเดิม

เกร็ดความรู้
ผักตบชวาเป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกาใต้ มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ในประเทศ
บราซิล มีชื่อสามัญว่า Water Hyacinth ถูกค้นพบโดย นายแพทย์ชาว
เยอรมันชื่อ Karl Von Martius เข้ามาในประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ.2444 ในสมัย
รัชกาลที่ 5 จากประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากเห็นว่ามีดอกสีฟ้า
เป็นช่อสวยงาม จึงถูกน�ำเข้ามาประดับสระน�ำ้ ในวังสระปทุม แต่
เมือ่ เกิดเหตุการณ์น�้ำท่วม ผักตบชวาได้
หลุดลอยออกไปภายนอก และเกิดการ
ขยายพันธุอ์ ย่างรวดเร็วจนมาถึงปัจจุบนั
จนถึงขนาดต้องมีการจัดตัง้ พ.ร.บ.ก�ำจัด
ผักตบชวา พ.ศ.2456 ขึ้นเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของผักตบชวา
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[ ท่องเที่ยว-อาหาร ]

ท่องแหล่งอารยธรรม
					 วัดโคกพนมดี
เดี๋ยวนี้วันว่างก็หายาก แล้วไหนจะงาน
ที่ต้องหอบกลับมาท�ำต่อที่บ้านอีก แต่ถ้ามี
โอกาสฤกษ์งามยามดีก็อย่าปล่อยให้หลุดมือ
มาหาสถานที่พักผ่อนกันดีกว่า
ย้อนเวลาไปกว่า 40 ปี ที่บ้านโคกพนมดี
ถูกเผยสูส่ าธารณชน หลังจากทีห่ น่วยศิลปากร
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบภาชนะดินเผาโบราณ
และโบราณวัตถุอื่นๆ  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นชนวน
ให้มนุษย์เริ่มย้อนเวลาไปกว่า 4,000 ปี เพื่อ
ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณนี้ จน
มีขอ้ สันนิษฐานว่า แต่เดิมบ้านโคกพนมดีเคย
เป็นชายฝัง่ ทะเลของอ่าวบางปะกง รวมถึงพืน้ ที่
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ดังนัน้ ส่วนทีเ่ ป็นพืน้ ที่
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จึงน่าจะเป็นทะเลตมและ
ป่าชายเลน ซึ่งพื้นที่บางแห่งมีความสูงคล้าย
เกาะ เพราะถูกโอบล้อมด้วยทะเลโคลน
นอกจากนี้บ้านโคกพนมดีนี้ยังมีต�ำนาน
เล่าไว้ว่า แต่เดิมบ้านโคกพนมดีเป็นชุมชน
ชายทะเล ปกครองด้วยหัวหน้าเผ่าพันธุ์ที่เป็น
ผูห้ ญิง โดยสันนิษฐานจากทีม่ ลี กู ปัดมากมาย
ถึง 120,000 เม็ด ฝังรวมกับโครงกระดูกทีเ่ ป็น
ผูห้ ญิง ดังนัน้ ชาวบ้านเลยพากันยกย่องให้เป็น
“เจ้าแม่โคกพนมดี”
แต่ทสี่ ำ� คัญคือบ้านโคกพนมดียงั เป็นพืน้ ที่

“ต�ำนานโบราณคดี
ร่องรอยชุมชนเก่า”

เก็กฮวย
ทีม่ อี ารยธรรมชุมชนทีเ่ ก่าแก่ จากการขุดพบ
โครงกระดูกมนุษย์ ที่ความลึกของชั้นดิน
7 ชั้น โดยชั้นที่ลึกที่สุดจะเป็นโครงกระดูกที่
มีอายุมากทีส่ ดุ ทัง้ นีก้ ท็ ำ� ให้รวู้ า่ แต่เดิมพืน้ ที่
นีเ้ ป็นชุมชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมการฝัง่ ศพด้วย หรือ
เป็นการขุดพบขวานหินขัด เครื่องมือหินขัด
และเครือ่ งมือทีท่ ำ� ด้วยกระดูกสัตว์ทสี่ ามารถ
อ้างถึงวัฒนธรรมในอดีตได้ด้วย
ปัจจุบันทางกรมศิลป์ ได้เตรียมฟื้นฟู
บ้านโคกพนมดีให้เป็นแหล่งเรียนรูโ้ บราณคดี
โคกพนมดี เพื่อใช้ถ่ายทอดเรื่องราวทาง
ประวัตศิ าสตร์และเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิง
ความรู้ของชลบุรี
หากผูใ้ ดสนใจก็สามารถเดินทางโดยใช้
ถนนสายฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม ไปยังบ้าน
โคกพนมดี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และอย่า
ลืมใช้วันว่างของคุณให้คุ้มค่าด้วยนะครับ

หิว..หิว

กระเจี๊ยบ

เข้าหน้าฝนทีไรชีวิตที่เคยง่ายก็กลายเป็นยากขึ้นทุกที และยังต้องคอยหาที่หลบฝนทุกวี่วัน
สถานทีห่ ลบฝนยอดนิยมก็คงเป็นร้านอาหารอย่างแน่นอน วันนีก้ ระเจีย๊ บมีเมนูอาหารน่าตาน่าทาน
มาเรียกน�้ำย่อยกันสักหน่อย ถ้าท้องเริ่มหิวก็ชวนเพื่อนๆ ไปทานอาหารกันนะ
เริ่มแรกที่เมนูกุ้งชุปแป้งทอด  กุ้งตัวโตๆ ชุปแป้งและ
เกร็ดขนมปังสีเหลืองทอง ทอดกรอบนอก นุ่มใน กัดเข้า
ปากได้รสชาติความหวานของกุ้ง
ต่อด้วยจานทีส่ องคือ ไก่ทอดเกลือ ไก่ชนิ้ เล็กติดกระดูก
ถูกหัน่ พอดีคำ 
� หมักเกลือรสชาติเข้าที่ สีนำ�้ ตาลของไก่แสดง
ถึงความกรอบ เสิร์ฟร้อนๆ ได้กลิ่นหอม
จานถัดมาคือ บล็อคโคลี่ผัดกุ้ง ผักสีเขียวกับกุ้งสีส้ม
แดง สร้างความสวยงามตัดกันในจานเด็ด ทานคู่กับข้าว
สวยร้อนๆ กลิ่นหอมชวนลิ้มลอง รสชาติหวาน อร่อย
มาถึงจานเด็ดเมนูโปรดของสาวๆ คือ ย�ำหมูยอนั่นเอง
น�้ำย�ำรสชาติจี๊ดจ๊าด เผ็ดน�ำ ตามด้วยเปรี้ยว เค็มนิด หวาน
หน่อย เพิม่ สีสนั ด้วยมะเขือเทศสีแดง และขึน้ ฉ่ายเขียวหอม
ส่วนจานถัดมาเป็นเมนูแซ่บชือ่ คุน้ หูอย่างกุง้ แช่นำ�้ ปลา
วางรองด้วยมะระหั่นบางๆเป็นเครื่องเคียง ทับด้วยกุ้ง
(ลวกหรือไม่ลวกแล้วแต่ชอบ) ราดด้วยน�้ำย�ำสุดแซ่บ เค็ม
เปรี้ยว เผ็ด โชยกลิ่นกระเทียม โรยหน้าด้วยสะระแหน่ผัก
เขียวและหอมแดง
ผ่านไปหลายเมนูทั้งกุ้งชุปแป้งทอดก็แล้ว บล็อคโคลี่
ผัดกุ้งก็แล้ว ย�ำก็แล้ว ขอล้างปากปิดท้ายด้วยขนมหวาน
อย่างลอดช่องแตงไทยใส่น�้ำแข็งเย็นๆ สักถ้วย ก่อนจะใช้
เวลาที่เหลือเพลิดเพลินกับการหลบฝนอีกสักพัก
อย่างไรก็ตามการทานอาหารควรเลือกทานให้เหมาะ
กับความต้องการของร่างกาย และรักษาระดับการทานไม่
ให้มากจนเกินไป หากว่าเรามีนิสัยการทานแบบทานทุก
อย่างทีข่ วางหน้า เท่ากับว่าเราก�ำลังท�ำร้ายตัวเองอย่างช้าๆ  

ช่วงเรียกน�้ำย่อ

ย

  รู้ไว้ใช่ว่า..

ช่วงตบท้าย

จากการศึกษาวิจัยของ Physicians Committee for
Responsible และมหาวิทยาลัย จอร์จทาวน์ วอชิงตัน ดี ซี
พบว่าผู้หญิงที่รับประทานอาหารที่มีไขมันต�่ำเป็นเวลา 2
เดือน อาการปวดท้องประจ�ำเดือนจะลดลงประมาณ 1 ถึง
ครึ่งวัน ส่วนอาการบวมน�้ำ  และอารมณ์หงุดหงิดก็น้อยลง
ด้วย ซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าอาหารที่มีเส้นใยสูง แคลอรี่ต�่ำ  จะ
ช่วยลดฮอร์โมนแปรปรวน อาหารเหล่านี้จึงท�ำให้คุณปวด
ท้องประจ�ำเดือนน้อยลง
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นักวิชาการแนะรัฐดูบทเรียนหนีส้ าธารณะ “วิกฤติ EU”
นักวิชาการชี้ชัดรัฐบาล ระวังปัญหาควบคุมสินค้าน�ำเข้าและส่งออก แนะรัฐบาลน�ำภาวะเศรษฐกิจยุโรปเป็น
บทเรียน เลี่ยงปัญหาหนี้สาธารณะ ด้านประชาชนตระหนักความเหมาะสมระหว่างรายรับ-รายจ่ายของตัวเอง
สืบเนื่องจากวิกฤตทางเศรษฐกิจก�ำลัง
ลุกลามไปในหลายๆ ประเทศในแถบยุโรป มี
ความเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
ในบางส่วน ทั้งเรื่องการส่งออกที่อาจจะ
ลดน้อยลง แต่ในขณะเดียวกันก็มีการ
น�ำเข้ามากขึ้น ซึ่งจะต้องมีการควบคุม
การลงทุนไม่ให้มกี ารลงทุนในประเทศทีม่ กี ลุม่
ความเสี่ยงที่อาจเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ
นางสาวผการัตน์ จ�ำปาน้อย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทะเบียน อาจารย์ประจ�ำ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กล่าวว่า สาเหตุของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ของกลุ่มยุโรปเช่น ประเทศกรีซ ประเทศสเปน   ที่มีสถานะทางการคลังที่ย�่ำแย่
ส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้เพือ่
มาใช้จ่ายภายในประเทศ แต่ทั้งนี้ยังมีอีก
หลายประเทศในยุโรปทีย่ งั ไม่ประสบปัญหา
เศรษฐกิจ โดยภายในกลุม่ EU ได้มกี ารหารือ
กับผูน้ ำ� ในแต่ละประเทศเพือ่ หาทางแก้ปญ
ั หา
และป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม
อาจารย์ผการัตน์กล่าวว่า ปัจจุบนั
หลายประเทศในยุโรป มีการเปิดประเทศใน
การลงทุนทางการเงิน ตอนนี้ที่แน่ชัดที่สุด
เป็นเรื่องของการส่งออก เพราะว่าประเทศ
ที่เป็นคู่ค้าของประเทศไทย เศรษฐกิจแย่ลง
ผลกระทบอันดับแรกก็คือการส่งออก มีการ
วิเคราะห์กันว่า การส่งออกไปในประเทศ
กลุ่มยุโรปจะลดน้อยลง แต่แท้จริงแล้ว

กลุ่มประเทศดังกล่าว ไม่ได้เป็นผู้น�ำเข้า
สินค้าจากประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ ผล
กระทบอีกประการหนึ่งคือ เรื่องค่าของเงิน
ในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่าประเทศไทย มี
การติดต่อท�ำการค้ากับประเทศในกลุม่ ยุโรป
มากน้อยเพียงใด แต่ส่วนใหญ่ประเทศที่มี
สภาวะเศรษฐกิจถอยลง ค่าของเงินก็จะต�่ำ
ลง ส่วนประเทศไทยค่าเงินแข็งขึน้ ผลกระทบ
ก็จะชัดเจนมากขึน้ เมือ่ ค่าเงินของไทยสูงขึน้
การส่งออกของประเทศก็จะน้อยลงและท�ำให้
การน�ำเข้าสูงขึ้นเช่นกัน
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานทะเบี ย น
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวต่อว่า ภาครัฐบาล
จะต้องน�ำวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปมาใช้เป็น
บทเรียน เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สาธารณะ
ทั้งนี้ประเทศไทยได้มีการออกกฏหมายเพื่อ
วางกรอบความยัง่ ยืนทางการคลังของประเทศ  
อย่างไรก็ดี ถ้าประเทศใดเศรษฐกิจไม่ดีผู้ที่
ลงทุนอยู่แล้วก็จะได้รับผลกระทบ คือต้นทุน
อาจมีการปรับตัวสูงขึน้ ผลกระทบหลักก็อาจ
จะท�ำให้พนักงานรายได้ลดลง ความเสี่ยง
จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย เนื่องจากไทยยัง
เป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเป็นปัจจัย
หลัก
แหล่งข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย
รายหนึง่ กล่าวถึง สถานการณ์วกิ ฤตเศรษฐกิจ
ของกลุม่ EU ว่าเนือ่ งจากประเทศไทยยังเป็น
ประเทศทีพ่ งึ่ พาการส่งออกเป็นปัจจัยหลักอยู่

ดังนั้นการที่กลุ่มประเทศยุโรปซึ่งเป็นหนึ่งใน
กลุม่ ทีน่ ำ� เข้าสินค้าและบริการจากประเทศไทย
จ�ำเป็นต้องจ�ำกัดการใช้จ่ายเพื่อลดหนี้สิน
จึงส่งผลให้ไทยมีการส่งออกสินค้าและบริการ
ลดลงไปด้วย ส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ
ที่ไม่ขยายตัวเท่าที่ควร
แหล่งข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
กล่าวต่อว่า นอกจากนี้วิธีการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของกลุ่มประเทศยุโรปผ่านนโยบาย
การเงิ น หลายรู ป แบบ ได้ ส ่ ง ผลให้
เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน ก่อให้เกิดความ
ผันผวนในส่วนของค่าเงินและตลาดการเงิน เช่น
ตลาดพันธบัตรและตลาดหุน้ ซึง่ เป็นช่องทางใน
การระดมเงินทุนที่ส�ำคัญช่องทางหนึ่ง เพื่อ
จะถูกน�ำไปใช้ในการลงทุนต่างๆ ในประเทศ
สุดท้ายคือผลกระทบในแง่ความเชื่อมั่น
เนื่องจากกลุ่มประเทศยุโรปประกอบไปด้วย
หลายประเทศ ซึง่ ก็มหี ลักการและจุดยืนรวม
ทัง้ ผลประโยชน์ทแี่ ตกต่างกันออกไป ท�ำให้เกิด
ความล่าช้าในการหาวิธีแก้ไขปัญหา
“การทีเ่ ศรษฐกิจชะลอตัวลงส่งผลกระทบ
ในแง่การจ้างงานและรายได้ของประชาชน
ที่อาจปรับลดลง และส่งผลต่อไปยังการใช้
จ่ายของประชาชนที่จะถูกจ�ำกัดลง” แหล่ง
ข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าว
แหล่งข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย
กล่าวถึงในแง่ของผลกระทบทีม่ ตี อ่ ประชาชน
รั ฐ บาลได้ ช ่ ว ยบรรเทาผลกระทบผ่ า น

นางสาวผการัตน์ จ�ำปาน้อย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทะเบียนและ
อาจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

นโยบายที่ช่วยเพิ่มรายได้ รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมั่นผ่านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ราคาสินค้าหลายอย่าง สุดท้ายก็จะน�ำไปสู่
ความเชื่อมั่น ในส่วนรายได้ของประชาชน
ส�ำหรับแนวทางการป้องกันในระยะยาวคือ
การเพิม่ ศักยภาพของแรงงานไทย  ให้สามารถ
แข่งขันกับแรงงานต่างชาติได้  ผา่ นการให้ความรู้
การฝึกฝนทักษะแรงงาน ซึ่งจะเป็นที่มาของ
รายได้ที่ยั่งยืนมากกว่าในอนาคต
ประชาชนแต่ ล ะคนต้ อ งพิ จ ารณา
ความเหมาะสมระหว่างรายรับ-รายจ่ายของ
ตัวเอง จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
และมีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้ยัง
ต้องติดตามข่าวสาร รวมทั้งคาดการณ์
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก รั ฐ บ า ล ที่ จ ะ อ อ ก
นโยบายมา เพราะสิ่งเหล่านั้นจะส่งผล
กระทบต่อรายได้ของแต่ละ
ค น อี ก ทั้ ง ค ว ร จ ะ ศึ ก ษ า ช ่ อ ง ท า ง
ในการออมเงินด้วยวิธีต่างๆ นอกเหนือ
จากการฝากเงิน เพราะจะเป็นอีกทางทีจ่ ะช่วย
เพิ่มรายได้ในระยะยาวต่อไป

หอพักนอกเตรียมแผนรับน�ำ้ ท่วม เพิม่ คุณภาพเอาใจนักศึกษา

ภาพหอพักนักศึกษาหลังมหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายปกครอง ม.รังสิต ชี้นายทุนเร่งสร้างหอพักเพราะมหาลัยขยายการเรียนการสอน เจ้าของแจง
คู่แข่งเยอะแต่ไม่กระทบผลประกอบการ ด้านนักศึกษาเผยปัจจัยการเลือกหอพักต้องค�ำนึงถึงคุณภาพ รองลงมา
คือความปลอดภัย
นายปิยะ ศรีชวนะ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวย
การส� ำ นั ก งานฝ่ า ยปกครองและรั ก ษา
ความปลอดภั ย มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
เปิดเผยว่า การเติบโตของรายได้ธรุ กิจหอพัก
เป็นผลมาจากการที่มีการขยายการเรียน
การสอนภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ท�ำให้
นักศึกษาสนใจและเข้ามาเรียนในอัตราเพิม่

ขึ้น ท�ำให้ธุรกิจหอพักเติบโตขึ้นจึงเกิดการ
แข่งขันในกลุ่มผู้ลงทุน ทั้งนี้เพราะนักศึกษา
มีจ�ำนวนมากขึ้นทุกปี เป็นตัวแปรส�ำคัญที่
ท�ำให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจหอพักด�ำเนินกลยุทธ์
ธุรกิจแข่งขันเพิ่มขึ้น นายปิยะกล่าว
ด้านนางสาวนราพร ศรีสวรรค์ ผู้บริหาร
เจ้าของหอพักบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรังสิต

กล่าวว่า แม้จะมีการแข่งขันธุรกิจหอพักเติบโต
ขึ้น  ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ เพราะตน
เห็นว่าเป็นเรือ่ งปกติทใี่ ครก็มสิ ทิ ธ์ลงทุนได้ เช่น
เหตุการณ์น�้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2554 หอพักที่
ตนเป็นเจ้าของไม่ได้เตรียมมาตรการป้องกัน
แต่ในปี พ.ศ. 2555 นี้ ทางหอพักได้มมี าตรการ
ป้องกันรับมือกับน�้ำท่วมแล้ว โดยทางหอพัก

จะบอกกับนักศึกษาให้เตรียมย้ายของเก็บใน
ที่สูงไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม นักศึกษาคนใดมี
ความประสงค์ย้ายหอพัก เรามองว่าไม่ได้มี
ผลกระทบต่อธุรกิจหอพักแต่อย่างใด
ส่วนนางนิยดา บุญธรรม ผู้จัดการ
หอพักบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดเผยว่า การลงทุนธุรกิจหอพักมีแนวโน้มทีจ่ ะมี
การลงทุนสร้างเพิม่ เติม เพราะความต้องการของ
กลุ่มผู้อาศัยในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
มีเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีมาตรการ รักษาความ
ปลอดภัยที่ดีและเน้นการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพหอพักให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุม่ นักศึกษา อย่างไรก็ตามการแข่งขัน
ของหอพักคงมีเพิ่มขึ้นตามความต้องการ
ของผู้บริโภค
ด้านนางสาวรุง่ นภา สมบัตหิ ลาย นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้
ความเห็นว่า ตนเลือกหอพักโดยมองถึง
คุณภาพมาเป็นอันดับหนึง่ อย่างกรณีมีการ
เติบโตของธุรกิจหอพักที่เพิ่มขึ้น คงส่งผล
กระทบกับตัวนักศึกษา เพราะต้องมีคา่ ใช้จา่ ย
ทีไ่ ม่จำ� เป็นเพิม่ ขึน้ ทัง้ นีอ้ ตั ราการเติบโตของ
ธุรกิจหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัย มีเพิ่มขึ้น
เพราะผูบ้ ริโภคหรือนักศึกษามีความต้องการ
เพิ่มขึ้นเช่นกัน
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เตือนนศ.ไทยใช้เทคโนโลยี ระวังหมิ่นมาตรา 112
จ

ากกระแสการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
ที่มีมากขึ้นในทุกๆ ขณะ ท�ำให้โลกแห่งการ
สื่อสารเปิดกว้างและแทบจะไม่จ�ำกัดรูป
แบบ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากคือ การ
ใช้เทคโนโลยีแบบไม่รู้จักกาละเทศะ หรือ
หมิ่นเหม่ข้อกฎหมายบางข้อ ที่อาจส่งผล
ในท้ายที่สุด เป็นเหตุผลที่ท�ำให้คนเราต้อง
ไปนอนในคุกแบบไม่น่าเชื่อทีเดียว

จากกรณีมาตรา 112 ที่ก�ำลังเป็นกระแส
สังคมทัง้ ในแง่ของกฎหมายทีบ่ งั คับใช้ และบท
ลงโทษผู้ที่กระท�ำผิด หรือละเมิดกฎหมายได้
อย่างรุนแรง แต่หลายๆ คนอาจไม่ทราบว่า ภัย
จากการใช้เทคโนโลยีนนั้ จะส่งผลอันตรายแก่
ตนเองได้มากเพียงไร และสิ่งเหล่านี้มีความ
เกี่ยวข้องกับมาตรา 112 อย่างไร
ทั้งนี้นักวิชาการต่างออกมาแสดงความ
คิดเห็นมากมายอย่าง ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ได้กล่าวถึงรายละเอียดของมาตรา 112 หรือ
ทีเ่ รียกได้อกี อย่างว่า ‘กฎหมายหมิน่ พระบรม
เดชานุภาพ’ ถือเป็นมาตราทีม่ กี ารลงโทษผูท้ ี่
ท�ำละเมิดอย่างรุนแรงกว่าการหมิ่นประมาท
แบบธรรมดา เนื่องจากตามบทกฎหมายมี
ข้อระบุไว้ชัดเจนว่า มาตรา 112 ผู้ใดหมิ่น
ประมาท ดูหมิน่ หรือแสดงความอาฆาตมาด
ร้ายพระมหากษัตริย์    พระราชินี รัชทายาท
หรือผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวาง
โทษจ�ำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี ซึ่งมีความ
แตกต่างจากการหมิ่นประมาทแบบธรรมดา
อยูม่ ากคือ  มาตรา 326 ผูใ้ ดใส่ความผูอ้ นื่ ต่อ
บุคคลทีส่ าม โดยประการทีน่ า่ จะท�ำให้ผอู้ นื่ นัน้

เสียชือ่ เสียง ถูกดูหมิน่ หรือถูกเกลียดชัง ผูน้ นั้
อาจารย์วันวิชิต บุญโปร่ง หัวหน้าภาค
กระท�ำความผิดฐานหมิน่ ประมาท ต้องระวาง วิ ช าผู ้ น� ำ ทางสั ง คมธุ ร กิ จ และการเมื อ ง
โทษจ�ำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ชี้ให้เห็นถึงการใช้
หมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
เทคโนโลยีของนักศึกษาในยุคปัจจุบนั ว่า สังคม
ทัง้ นี้ ดร.สมหมาย ยังอธิบายการใช้อปุ กรณ์ ไทยควร   ปรับตัวกับเรื่องเหล่านี้ เพราะเป็น
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีต่างๆ ว่า การ เรื่องที่ใหม่มาก ในโลกของสัมคมออนไลน์
ใช้ตอ้ งมีความระมัดระวัง อย่าพยายามพิมพ์ เราควรท�ำความเข้าใจในการใช้ประโยชน์
ข้อความใด ๆ แสดงความคิดเห็นใด ๆ        แม้ บางครั้งเราอาจจะเพียงแค่ต้องการให้เพื่อน
กระทั่งการจัดเก็บรูปภาพที่แสดงข้อความที่ ในกลุ่มทราบข้อมูล แต่การที่เราส่งต่อข้อมูล
อาจหมิ่นประมาทขัดต่อมาตรา 112  ซึ่งอาจ ไป ถือเป็นผลสะท้อนตัวเองว่าเราเป็นผู้
ท�ำให้กระทบกระเทือนต่อสถาบันกษัตริย์ได้ กระท�ำผิด เลื่อมล�้ำ  หรือไปละเมิดมาตรา
เพราะต้องยอมรับว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ 112 ซึ่งเจตนาของผู้ที่กระท�ำ ตนเชื่อว่าเขา
มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่พึ่งพาทาง กระท� ำ การโดยสุ จ ริ ต ใจ ไม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจที่ จ ะ
จิตใจ อย่างกรณีหากเราท�ำโทรศัพท์หาย กระท�ำการโดยหวังผลประโยชน์ ถ้ารู้ว่ามี
จ�ำเป็นต้องแจ้งต�ำรวจให้เร็วที่สุด เพราะ กฎบทลงโทษหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ รุ น แรง คง
อาจมีผู้อื่นสวมรอยใช้โทรศัพท์ของเรา ดัง ไม่มีใครท�ำ นอกจากจะท้าทายหรือสร้าง
เช่น กรณีอากง แม้จะกล่าวว่าตนเองไม่ได้มี เว็ ป เพจส่ ว นตั ว มาเพื่อมาท้าทายสถาบัน
ส่วนรูเ้ ห็น แต่เมือ่ ไม่มหี ลักฐานมากพอ อีกทัง้ หลักของชาติ นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้า
โทรศัพท์กเ็ ป็นของอากงจริง จึงต้องยอมรับค�ำ ข้อมูลที่ได้รับมาเพียงเพื่อต้องการเผยแพร่
ตัดสินของศาล แก้ไขอะไรไม่ได้เลย เพราะไม่ ให้ผู้อื่นได้รับทราบหรือไม่นั้น ในส่วนนี้เป็น
สามารถตรวจสอบอะไรได้
สิ่งที่คนไทยก�ำลังเรียนรู้
“นักศึกษาก็ตอ้ งระวังในการใช้อนิ เตอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม มีแนวทางการปฏิบตั งิ า่ ย ๆ
ซึง่ มีทงั้ ข้อความแสดงความคิดเห็น การโพสต์ ที่ ผศ.ดร.วศิณ ชูประยูร อาจารย์ประจ�ำสาขา
รูปต่างๆ ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ว่าข้อความ หรือรูปภาพอาจหมิน่ เหม่กบั การ รังสิตได้เสนอเพื่อจะไม่ให้ส่งผลกระทบกับ
หมิน่ ประมาทในมาตรา 112 ได้ ในกรณีทเี่ รา นักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีคือ1.) นักศึกษา
ท�ำโทรศัพท์หาย ต้องรีบแจ้งหายให้ไวที่สุด ต้องไม่ส่งต่อไฟล์ที่เป็นข้อความวิพากษ์
เมือ่ เกิดปัญหาขึน้ จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง    วิจารณ์ หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความ
ถ้ามีเว็บบอร์ดส่งข้อความมาหาเรา เราก็ตอ้ ง อาฆาตมาดร้ า ย (1) พระมหากษั ต ริ ย ์
รีบลบออกไป บางทีเราไม่รเู้ รือ่ งอะไรแต่กอ็ าจ (2) พระราชินี (3) รัชทายาท หรือ (4) ผูส้ ำ� เร็จ
ถูกลูกหลงไปด้วย” ดร.สมหมาย กล่าว
ราชการแทนพระองค์ ทีน่ กั ศึกษาได้รบั มาจาก

เพื่อน คนรู้จัก หรือใครก็ตาม ไปยังบุคคล
อืน่ ๆ อีกต่อไป ให้ลบทิง้    2.) นักศึกษาต้องไม่
เป็นต้นแหล่ง หรือเป็นผู้ผลิตสารในลักษณะ
หมิน่ ประมาท ดูหมิน่ หรือแสดงความอาฆาต
มาดร้าย (1) พระมหากษัตริย์ (2) พระราชินี
(3) รัชทายาท หรือ (4) ผู้ส�ำเร็จราชการแทน
พระองค์ แล้วส่งออกไปยังบุคคลอื่นๆ 3.)
นักศึกษาต้องไม่รว่ มผสมโรงผ่านสังคมออนไลน์
ใดๆ ในประเด็นข้อความวิพากษ์วจิ ารณ์หมิน่
ประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาต
มาดร้าย (1) พระมหากษัตริย์ (2) พระราชินี
(3) รัชทายาท หรือ (4) ผู้ส�ำเร็จราชการแทน
พระองค์  4.) อาจารย์ต้องมีส่วนในการสร้าง
ความเข้าใจในมาตราดังกล่าวให้นกั ศึกษาได้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ ด้วยวิธกี ารใดๆ ก็ได้ อาทิ
แทรกเรือ่ ง มาตรา 112 ไว้ในรายวิชาจริยธรรม
สื่อสารมวลชน เป็นต้น
การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ถือเป็น
สิทธิเสรีภาพของเหล่าเสรีชน ในระบอบ
ประชาธิปไตยก็จริง!!แต่ต้องยอมรับความ
จริงที่ว่า ยังมีอีกหลายกรณีที่พึงต้องค�ำนึง
ถึงสภาวะแวดล้อม และบริบททางสังคม รวม
ถึงจารีตประเพณีและกฎหมาย!!
เรือ่ งนีส้ อนให้รวู้ า่ อย่าปากไว ต้องอย่า
มือบอน เผลอกดปุม่ โพสต์ ไม่อย่างนัน้ คง
ต้องนอนน�้ำตาไหลในคุกไปอีกหลายปี..

วิถีดาบแห่งเคนโด
ศิลปะการต่อสู้ญี่ปุ่นที่แพร่หลายใน
เมืองไทยมีหลายประเภท ทั้งคาราเต้
ยูโด แต่เคนโดถือเป็นศิลปะการต่อสู้ที่
ไม่แพร่หลายนักในเมืองไทย  เพราะ
ศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้ไม่ได้ใช้ท่วงท่า
ร่างกายออกอาวุธ  ทว่าเป็นการประยุกต์
ศิลปะการต่อสู้จากการใช้ดาบของกลุ่ม
ซามูไร  จนกลายเป็น “วิถีแห่งดาบ”
เคนโด เป็นวิชาดาบที่ใช้ไม้ไผ่ท�ำ
เป็นอุปกรณ์การฝึก  ด้วยกระบวนท่า
ต่อสู้ที่รวดเร็ว  รุนแรง เด็ดขาด ต่อเนื่อง  
กระบวนท่าเหล่านี้จึงมักเป็นภาพคุ้นตา
ที่เห็นได้บ่อยตามภาพยนตร์ หรือใน
การ์ตูนญี่ปุ่น  คนญี่ปุ่นยกเคนโดเป็น
ศิลปะการต่อสู้ที่เก่าแก่  และไม่เพียง
มองว่าศิลปะการต่อสู้เช่นนี้เป็นการฝึก

ร่างกาย  แต่ยังเป็นการฝึกสมาธิและจิตใจ
จากเสน่ห์และการเล่นที่น่าค้นหาของ
เคนโด ท�ำให้นางสาวชุฎารัตน์ แก้วยอด
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตชื่นชอบการเล่น
กีฬาชนิดนี้  จากการเห็นและค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมของกีฬาชนิดนี้ในอินเตอร์เน็ต  จน
ท�ำให้เริ่มเล่นเคนโดตั้งแต่ 1 ปีก่อน  กระทั่ง
กลายเป็นนักกีฬาเคนโด
“กีฬาเคนโด้เป็นศิลปะป้องกันตัวที่
ต้องใช้ก�ำลังสมาธิในการฝึกฝนค่อนข้าง
สูง หากเป็นผู้หญิง ถ้าฝึกและรู้จักศิลปะ
ป้องกันตัวไว้ก็จะเป็นประโยชน์”
        เหตุ ผ ลอี ก ประการที่ กี ฬ าเคนโด
ค ่ อ น ข ้ า ง ไ ด ้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม น ้ อ ย
เพราะเป็ น กี ฬ าที่ มี ชุ ด อุ ป กรณ์ ค ่ อ น
ข้ า งแพงซึ่ ง รวมราคาแล้ ว ก็ ต กอยู ่ ที่

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�ำบาก

ประมาณ 13,500 บาท คนจึงไม่ให้ความสนใจ
ส� ำ หรั บ สถานที่ ใ นการฝึ ก กี ฬ าเคนโด
ซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบส�ำคัญอย่างยิ่ง
นางสาวชุฎารัตน์ บอกว่า   ต้องเป็นพื้นไม้
พื้นปาเก้แบบพื้นของโรงยิมทั่วไป   เพราะ
การเล่นเคนโดต้องใช้เท้าเปล่า  หากเล่นบน
พื้นที่เป็นปูนอาจท�ำให้เกิดแผลได้
แต่อุปสรรคส�ำคัญของการเล่นเคนโด
ส�ำหรับนางสาวชุฎารัตน์ กลับเป็นปัญหาที่ไม่มี
การจัดตั้งชมรมอย่างจริงจังในมหาวิทยาลัย  
แม้เป็นเรื่องที่เคยอยากท�ำ  แต่ก็ยังติดปัญหา
เรื่องสมาชิกเพราะแม้มีคนในมหาวิทยาลัยให้

ความสนใจแต่ก็ไม่ได้อยากเล่นอย่าง
จริงจัง  
“ตอนนี้เรียนอยู่ปี 4แล้ว  ยังหาสมา
ชิกคนอื่นมาสืบต่อไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ตั้ง
ชมรม  ส�ำหรับการประชาสัมพันธ์ตอน
นี้ก็ยังไม่มี   เคยมีคนสนใจเข้ามาถาม
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ติดต่อกลับมา”
เคนโด นอกจากเป็นกีฬาศิลปะ
การต่อสู้แล้ว ยังถือว่าเป็นการออก
ก�ำลังกายและเมื่อเล่นเคนโดนางสาว
   ชุฎารัตน์ ยืนยันว่าจะได้ทั้งการฝึก
สมาธิและท�ำให้กล้าเผชิญหน้ามากขึ้น

หน้า 18 หนังสือพิมพ์รังสิต

[ ศิลปวัฒนธรรม ]
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อัตลักษณ์ผา้ ไทย มนต์เสน่ห์เส้นสาย สู่ลวดลายพัสตราภรณ์
ไหม ขิด แพรวา ตีนจก... คงเป็น

รายชื่ออันดับต้นๆ  เมื่อนึกถึงผ้าไทยลาย
โบราณ  เพราะไม่เพียงเสน่หแ์ ละเอกลักษณ์
ลวดลายบนผืนผ้า แต่การเรียงร้อยถักทอแต่ละ
เส้นด้ายอย่างประณีตสวยงามยังหมายถึง
รากเหง้าทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่
สั่งสมกันมาของบรรพบุรุษ  
เมืองไทยมีการทอผ้าอยู่ทุกภูมิภาค  
ตั้งแต่ชาวบ้านในชนบท กระทั่งช่างฝีมือใน
ราชส�ำนัก  การรังสรรค์ลวดลายและสี  ทำ� ให้
ผ้าแต่ละผืนบอกเรื่องราวและอัตลักษณ์
ของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ   เช่น ผ้าซิ่นตีนจก
ไทยยวนราชบุรี   ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ  ์
ประวัตศิ าสตร์ของเราส่วนหนึง่ จึงอยูบ่ นลาย
ผืนผ้า ไม่น่าแปลกที่ปัจจุบันผ้าไทยจะเป็น
ที่ยอมรับและดังไกลไปทั่วโลก
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นซึ่ ง มี วั ฒ นธรรม
ใกล้เคียงกันอย่างลาว ก็ยังคงนุ่งซิ่นกัน
แพร่หลายแม้แต่ในหมูว่ ยั รุน่   แต่ในบ้านเรา
ผ้าไทยกลับขาดการอนุรกั ษ์และสืบสานจาก
คนรุน่ ใหม่    แม้ปจั จุบนั หน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
จะส่งเสริมให้คนรุน่ ใหม่ใช้ และสวมใส่ผา้ ไทย
มากขึน้   แต่ดว้ ยปัจจัยหลายอย่าง อาจารย์
ลลิตา สีมันตร อาจารย์ผู้สอนสาขา
แฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยรังสิต มองว่า
คนไทยยังติดภาพลักษณ์ของผ้าไทยที่เชื่อ
ว่าเชย และเป็นของที่คนค่อนข้างมีอายุ

สวมใส่  ทงั้ ยังดูแลรักษาค่อนข้างยาก  ท�ำให้
ผ้าไทยนิยมในคนเฉพาะกลุ่ม
“เราต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ผ้าไทย
และล้างทัศนะคติเดิมๆ ที่คนรุ่นใหม่เห็น
ผู้ใหญ่ใส่ไปวัดหรืองานกลางคืน ส�ำหรับ
การออกแบบผ้าไทยส่วนใหญ่ จะใช้ผ้าสีพื้น
น�ำมาปัก ย้อมสี พิมพ์ลายเพิ่ม เพราะพวก
ผ้าทอลายยังอยูใ่ นภาพลักษณ์ของลายโบราณ
ที่เอามาใช้ยาก”
ในแวดวงดีไซน์เนอร์ระดับโลก   การ
ออกแบบผ้าไทยเพื่อตอบสนองกลุ่มคนรุ่น
ใหม่  มักเป็นดีไซน์เนอร์ชาวต่างชาติที่น�ำผ้า
ไทยไปใช้ เช่น แบรนด์ Dries Van Noten ที่
ออกแบบชุดแซคและเดรสสวมใส่ได้จริง  แต่
ในวงการดีไซน์เนอร์ไทยยังมีน้อย  เพราะ
ส่วนใหญ่ไม่รวู้ า่ จะน�ำมาใช้อย่างไรจึงเลีย่ งที่
จะใช้และเลือกผ้าน�ำเข้ามากกว่า
“ทุกวันนี้กระแสความนิยมใช้ผ้าไทย
เริ่มมีขึ้นมา เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ ทรงเห็นความส�ำคัญของ
ผ้าไทยที่ชาวบ้านทอขึ้น และท่านยังสวม
ใส่เวลาปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ทาง
กระทรวงวัฒนธรรมก็มีการรณรงค์และ
จัดประกวดให้นกั ออกแบบรุน่ ใหม่นำ� ผ้าไทย
มาใช้ แต่ยังคงเฉพาะกลุ่มอยู่”
ส�ำหรับแนวโน้มกระแสผ้าไทยในอนาคต
ตามความเห็นของอาจารย์สาขาแฟชัน่ ดีไซน์  

เห็นว่าต้องได้รับการส่งเสริมที่ดีจากภาครัฐ  
เพราะปัจจุบันคนเริ่มกลับเข้าหาความเป็น
เอเชียมากขึ้น  การออกแบบผ้าไทยอาจต้อง
ปรับเป็นแนวเอเชียผสมตะวันตก  เพื่อให้มี
รูปลักษณ์ที่ทันสมัย
ทางด้านคนรุน่ ใหม่ทศี่ กึ ษาด้านแฟชัน่ ดีไซน์
โดยตรง นางสาวอุ้มทิพย์ ผิวพิมาย มอง
เสน่หข์ องผ้าไทยจากลักษณะเนือ้ ผ้าทีส่ วยงาม  
กรรมวิธกี ารทอทีย่ าก ถือเป็นเอกลักษณ์และ
เสน่หอ์ ย่างหนึง่   แม้คนส่วนใหญ่มองว่าโบราณ  
แต่ส�ำหรับงานออกแบบสามารถน�ำมาใช้ได้  
“ทุ ก วั น นี้ ค นออกแบบผ้ า ไทยยั ง ไม่
ค่อยแพร่หลาย อาจเพราะตัวเนื้อผ้าแข็ง
ไม่พลิ้วไหว และไม่มีลายที่ทันสมัย แต่ถ้า
ออกแบบให้ดีก็จะสวยเหมือนกัน”
จากความสนใจจึงน�ำผ้าไทยมาต่อยอด
เป็นรายวิชาโครงการปลายภาค  น.ส.อุม้ ทิพย์
เล่าว่า  เสน่ห์บนลายผ้าที่เป็นแบบเฉพาะ  
แม้มีส่วนส�ำคัญท�ำให้ออกแบบและสวมใส่
ยาก  แต่ถา้ เอาสีและโครงสร้างของผ้ามาท�ำให้
น่าสนใจและร่วมสมัย  จะได้รูปแบบใหม่ที่
ใส่ในชีวิตประจ�ำวันได้
“ผ้าไทยตอนนี้เริ่มหลากหลายมากขึ้น
เริ่มมีการเล่นสีและมีลายใหม่ๆ เป็นอะไร
ที่น่าสนใจและสนุกเวลาออกแบบชุดใหม่ๆ
ออกมา คิดว่าอนาคตของผ้าไทยน่าจะพัฒนา
ในกลุ่มดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ได้อีกไกล”

นอกจากนี้อุตสาหกรรมทอผ้าระดับ
พื้ น บ้ า น   ซึ่ ง กลุ ่ ม หั ต ถกรรมผ้ า ไหม
ผ้ามัดย้อม อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  
ต้องปรับผลิตภัณฑ์โดยออกแบบลายผ้า
และสีเองเพื่อให้ได้งานที่หลากหลายและ
ร่วมสมัย   ควบคู่ไปกับผ้าแบบดั้งเดิม  
โดย คุณศรัณย์พงศ์ บุรนิ ทร์นติ ย์ ประธาน
กลุม่   เห็นว่าการท�ำผ้าและลายใหม่ออกมา
เป็นสิง่ จ�ำเป็นเพราะเป็นทางเลือกให้กบั ผูซ้ อื้
“ผ้าทีค่ นนิยมมากทีส่ ดุ คือผ้าไหมพิษณุโลก
มีลายเส้นพลิ้วๆ แล้วมาท�ำการมัดย้อม
น�ำมาท�ำเสือ้ ทีเ่ ป็นรูปแบบใส่ทำ� งานได้และ
ใส่ล�ำลองได้ด้วย”
แม้ลกู ค้าส่วนใหญ่ของกลุม่ หัตถกรรมจะ
เป็นคนวัยท�ำงานอายุ 45 ปีขึ้นไป  แต่ตอน
นี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่ม
นิยมซื้อไปออกแบบตัดเย็บเป็นงานศิลปะ  
เพราะมีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย
ดังนั้นสัญญาณที่ดีแห่งการอนุรักษ์
ผ้าไทยไม่เพียงขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐ  ทว่าขึ้นอยู่กับคนรุ่นใหม่ว่า
จะมุ่งมั่นและสืบสานอัตลักษณ์นี้เพียง
แค่ไหน  เพราะเส้นสายบนลายผ้าแต่ละผืน
ไม่เพียงแสดงความสวยงาม  แต่ยงั แสดงถึง
รากเหง้าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของชาติ

ดาราไทยเริ่มเรียนภาษา หวังบันเทิง T-POP โกอินเตอร์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เอ็กแซคชี้ดาราไทยเริ่มเรียนภาษาเพิ่มหวังโกอินเตอร์ เผยสาวจีนนิยมพระเอกละครไทยมาก ซาวด์เอ็นจิเนีย แจง
ผู้บริโภค เลือกเสพวัฒนธรรมต่างชาติจนละเลยความเป็นไทย ด้านเซน เดอะสตาร์ แนะ เยาวชนควรฝึกความสามารถและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อตามฝัน
ตัวเอง

จากกรณีที่มีการน�ำละครและเพลงไทย
ไปเผยแพร่ในต่างประเทศ จนได้รับความ
นิยมจากชาวต่างชาติและได้รับผลตอบรับ
เป็นอย่างดี
     นางสาวเบญจวรรณ สุ ว รรณสุ ขุ ม
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ บริ ษั ท
เอ็กแซคและซีเนริโอจ�ำกัด ค่ายผูผ้ ลิตละครและ
เพลงไทย กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่
ภาพยนตร์หรือละครไทยมีโอกาสได้แสดงฝีมอื
สู่สายตาชาวต่างชาติ โดยปัจจุบันคนไทยมี
ความสามารถมากขึ้น รวมถึงศิลปิน-ดารา
ก็เช่นกัน ท�ำให้คุณภาพของผลงานพัฒนา
เพิ่มขึ้นตามมา ถ้ามีการฝึกฝนหรือมีทุน
มากพอ เชื่อว่าประเทศไทยไม่แพ้ต่างชาติ
แน่นอน  
      ทั้งนี้นางสาวเบญจวรรณ กล่าวต่อว่า
ปั จ จุ บั น กระแส T-POP ได้ ผ ลตอบรั บ
ดีขึ้น เช่น ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ พระเอก
ชื่อดังที่ได้รับความนิยมในกลุ่มชาวจีนเป็น
อย่างมาก เนื่องจากบริษัทส่งผลงานไปฉาย
ที่ประเทศจีนหลายครั้ง ซึ่งป้องเป็นนักแสดง
อยู่ในประเทศไทยมานาน แต่ก็ยังไม่ได้รับ
ความนิยมเท่าที่ควร
“ตอนนี้บริษัทมีแผนพัฒนาให้ศิลปิน

ภาพจาก www.dek-d.com

ภาพละครสงครามนางฟ้า หนึ่งในละครของบริษัทเอ็กแซค ซีเนรีโอ ส่งฉายในประเทศจีน

ในบริษัทเรียนรู้เรื่องภาษาเพิ่มเติม โดย
เฉพาะภาษาจี น เพราะที่ ผ ่ า นมามี
แฟนคลับจากประเทศจีนซื้อทัวร์มาติดตาม
ผลงานของดาราไทยมากขึ้ น เช่ น
บี้ เดอะสตาร์กบั ละครเวทีเรือ่ งรักจับใจ พบว่า
มีแฟนคลับจากประเทศจีนบินมาชม ซึ่งถือ
ว่าเป็นกระแสทีด่ แี ละประสบความส�ำเร็จเป็น
อย่างมาก ทัง้ นีต้ วั ของบีม้ กี ารฝึกฝนเรือ่ งภาษา
ไม่นอ้ ยไปกว่าการเรียนรูเ้ รือ่ งของการแสดง”
    ด ้ า น น า ย จั ก ร ก ฤ ช บั ว เ อี่ ย ม

ซาวด์เอ็นจิเนีย (ผูค้ วบคุมเครือ่ งเสียง) บริษทั
Gecco studio complex ได้กล่าวถึงกระแส
T-POP ในปัจจุบันว่า เป็นการผลักดัน
วัฒนธรรมให้เลือ่ นไหลจากประเทศหนึง่ ไปยัง
อีกประเทศหนึง่    เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาการสร้าง
เอกลักษณ์บุคคลและวัฒนธรรมรูปแบบที่
เป็น POP ของคนไทยมีอยูน่ อ้ ย และไม่ชดั เจน
เท่าปัจจุบัน โดยจะรับเอาวัฒนธรรมจาก
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ซึ่งในปัจจุบัน
ประเทศเกาหลีกเ็ ข้ามาอย่างสมบูรณ์แบบ ทัง้ นี้

เป็นผลมาจากผู้บริโภคเลือกเสพวัฒนธรรม
ต่างชาติ และผูผ้ ลิตตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค        
       ส่วนนายปฏิภาณ หล่อเสถียร หรือ
เซน เดอะสตาร์ นั ก ร้ อ งค่ า ยจี เ อ็ ม เอ็ ม
แกรมมีก่ ล่าวว่า กระแส T-POP เป็นเรือ่ งทีค่ น
ไทยคุน้ เคยในชีวติ ประจ�ำวัน แต่กระแส K-POP
และ J-POP อาจเป็นกระแสใหม่ จึงท�ำให้
คนไทยสนใจมากขึ้น ซึ่งในความเป็นจริง
ศิลปินไทยก็ไม่ได้น้อยหน้า เพราะอาจไปให้
ความส�ำคัญผิดจุด และคิดว่าศิลปินต่างชาติ
เก่งกว่าคนไทย
“หากศิลปินไทยได้รับการฝึกฝนมากขึ้น
จะสามารถโด่งดังได้เหมือนศิลปินเกาหลี
เพราะศิลปินเกาหลีเน้นการฝึกซ้อมเป็นหลัก ผล
งานจึงออกมาดี ทัง้ นีก้ ารทีจ่ ะท�ำให้ T-POP เป็นที่
นิยมนั้น สิ่งส�ำคัญคือคนไทยต้องเปิดใจรับ
ฟังผลงานของคนไทยด้วยกันเอง” เซน เดอะ
สตาร์กล่าว
นายปฏิภาณ กล่าวทิ้งท้ายว่า หาก
เยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถ
ควรฝึกฝนทักษะด้านการร้อง การเต้น
การแสดงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะความช�ำนาญของตัวเอง
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คนรุ่นใหม่เชื่อ ท�ำดีไม่ต้องพึ่งศาสนา แนะสังคมให้เปิดกว้าง
นักวิชาการชี้ คนไม่นับถือศาสนาไม่ผิด หากมีจริยธรรม คาดมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต วอนคนในสังคมให้เปิดใจรับฟัง ด้านคนไร้ศาสนาและ
คนที่เลือกนับถือศาสนา เผยคิดดีท�ำดีเพียงพอแล้ว
จากการที่ปัจจุบันความคิด ความเชื่อ ของคนในสังคม
เริ่มเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันออกไป โดยมีคนจ�ำนวน
หนึ่งที่เลือกที่จะไม่นับถือในศาสนาที่มีอยู่ตามแบบแผน
ที่มีอยู่เดิม และเลือกที่จะนับถือในสิ่งที่ตนเชื่อและศรัทธา
มากกว่า
อาจารย์วรเทพ ว่องสรรพการ อาจารย์วิชาศาสนา
เปรี ย บเที ย บและปรั ช ญาภาษา คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่า ใน
สมัยนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารท�ำให้คนมีทางเลือกใช้
ชีวติ ในรูปแบบทีต่ า่ งกัน ดังนัน้ ประชาชนจึงมีสทิ ธิทจี่ ะเลือก
วิถีชีวิตที่ตนเชื่อ นั่นจึงไม่ใช่เรื่องผิด
“จริงๆ แล้วศาสนามีอกี ความหมายหนึง่ คือวิถชี วี ติ การ
เลือกนับถือศาสนาหนึ่งก็คือการเลือกวิถีชีวิตแบบหนึ่ง ถ้า
คนส่วนใหญ่เป็นคนนับถือศาสนาแล้วเกิดมีคนไม่นับถือ
ศาสนาใดๆ ขึ้นมา ด้วยค่านิยมทางสังคมจึงถูกมองว่าเป็น
คนแปลก แต่หากท�ำความเข้าใจให้ดี การที่คนเหล่านั้นไม่
นับถือศาสนา ไม่ได้หมายความว่าเขาเหล่านัน้ จะไร้จริยธรรม
แต่ในทางกลับกัน ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ติ ามจริยธรรมอีก
รูปแบบหนึง่ เช่นคนทีไ่ ม่นบั ถือศาสนาแต่เคารพและเห็นใจ
ในเพือ่ นมนุษย์ ก็ถอื เป็นการประพฤติตวั ทีด่ โี ดยไม่ได้ยดึ ติด
กับองค์กรศาสนา” อาจารย์วรเทพกล่าว
ส่วนในเรื่องแนวโน้มที่คนจะหันไปนับถือสิ่งอื่นแทน
ศาสนาดัง้ เดิมนัน้ อาจารย์วรเทพแสดงความเห็นว่าจ�ำนวน

กลุ่มคนไร้ศาสนาอาจจะเพิ่มมากขึ้น สถิติศาสนาในโลก
คนนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์มากทีส่ ดุ แต่กลุม่ คน
ไร้ศาสนาหรือเชือ่ ในสิทธิความเป็นมนุษย์กเ็ ป็นกลุม่ ทีม่ มี าก
ขึ้นทุกปีเช่นกัน
อาจารย์วรเทพกล่าวทิง้ ท้ายว่า คนทีต่ อ้ งการยึดคุณค่าใน
ศาสนา ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเลือกให้คุณค่ากับอะไร คุณค่าสิ่ง
ใหม่ของเขาต้องเป็นคุณค่าที่ท�ำให้ชีวิตและสังคมดีขึ้น
ด้านนายเอกณัฐ ถนอมปกรณ์ อายุ 23 ปี วัยรุ่นที่นับถือ
ตัวเองและนับถือนักร้องวงร็อคแทนศาสนา เปิดเผยถึง
แนวความคิดของตัวเองว่า ศาสนาในอุดมคติคือไม่มี
ตัวตน เราไม่จ�ำเป็นว่าให้เงินขอทานแล้วสักวันขอทานต้อง
มาตอบแทนเราบางคนทีม่ พี ฤติกรรมเลียนแบบ ปากบอกไม่
นับถือ แต่สุดท้ายก็ตักบาตร เข้าวัด สวดมนต์ แต่เราไม่เข้า
เลย เอาเวลาไปท�ำอย่างอื่น หรือไปให้เงินขอทาน พาเด็กไป
ซื้อเสื้อผ้าสบายใจกว่า
ส่ ว นเรื่ อ งของกระแสตอบรั บ จากคนรอบข้ า งนั้ น
นายเอกณัฐเผยว่า คนรอบข้างมองว่าเป็นเรือ่ งไร้สาระ คิดแปลก
จากสังคม แต่เราคิดว่ามันไม่เกีย่ ว คนเรามีความคิดทีต่ า่ งกัน
คนไทยเหมือนก�ำลังเปิดรับเรือ่ งพวกนี้ แต่สดุ ท้ายก็ยงั เชือ่ ว่าท�ำ
ไม่ได้ พอเราบอกว่าเราเชือ่ ตัวเอง ศรัทธาในตัวเอง ก็จะมีเป็น
ค�ำโต้แย้งขึ้นมา จนสุดท้ายเราก็สู้เขาไม่ได้ เขาเป็นคนส่วน
มากในสังคม เราเถียงเขาไม่ได้
ทัง้ นี้ นางสาวดา (นามสมมุต)ิ อายุ 22 ปี ผูท้ มี่ คี วามเชือ่ ทัง้

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

ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามกล่าวถึงการเลือกนับถือศาสนา
ของตนเองว่า จริงๆ แล้วตนนับถือในศาสนาพุทธอย่างเต็ม
ตัว มีความเลื่อมใสศรัทธา ยึดเหนี่ยวพุทธศาสนาถึงแม้ใน
บัตรประชาชนจะระบุศาสนาอิสลามอย่างชัดเจนก็ตาม โดย
ทางบ้านมีเพียงแม่ทที่ ราบและไม่ได้ตำ� หนิหรือขัดข้องอะไร
“ไม่รสู้ กึ อะไรกับการทีค่ นไม่นบั ถือศาสนา เนือ่ งจากแต่
ละคนต้องมีเป้าหมายของตนเอง ไม่วา่ จะนับถือศาสนาหรือ
ไม่นับถือจึงไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะทุกศาสนาสอนให้เป็น
คนดี จึงเป็นเหตุให้มคี นไม่นบั ถือศาสนาตามมา บางคนอาจ
นับถือศาสนาหรือประกอบพิธีทางศาสนาแต่ใจไม่สะอาด
การนับถือศาสนาก็คงไม่เกี่ยวข้องอะไร” นางสาวดากล่าว

ดนตรีไทย-สากลปรับตัวร่วมสมัย รับกระแสสังคมยุคใหม่
การแสดงดนตรีรว่ มสมัยฮิต นักวิชาการชีว้ งการดนตรีสากลไร้ปญ
ั หา คาดส่งผลกระทบระยะยาว
ต่อวงการดนตรีไทย
สืบเนื่องจากปัจจุบัน มีการแสดงดนตรีร่วมสมัย คือ
การแสดงระหว่างดนตรีสากลและดนตรีไทยอยู่มาก
ท�ำให้ส่งผลกระทบหลายด้านทั้งดีและไม่ดี ต่อทั้งวงการ
ดนตรีไทยและดนตรีสากล
อาจารย์ สุ ร ะศั ก ดิ์ อุ ต สาห์ อาจารย์ ป ระจ� ำ
ภาควิชาการประพันธ์ดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัย
รังสิต กล่าวถึงการผสมกลมกลืนกันทางวัฒนธรรมด้าน
ดนตรีของดนตรีไทยและดนตรีสากล ในเรื่องของดนตรี
ไทยที่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรว่า ความจริงดนตรี
ไทยยังไม่ตาย แต่แค่ไม่ผา่ นมาในทางทีเ่ ราเห็นเท่านัน้ เอง
คนที่เล่นดนตรีไทยหรือดนตรีสากลอย่างเดียวก็มี แต่
คิดว่าเป็นเรื่องค่านิยม ซึ่งท�ำให้ดูร่วมสมัยและทันสมัย
ท�ำให้รวู้ า่ ดนตรีไทยยังไม่ตาย สามารถเล่นกับดนตรีสากล
ได้ ไม่ใช่เรื่องของคนโบราณ เด็กสมัยใหม่ก็เล่นได้ ถ้าจะ
ผสมให้ดดี นตรีไทยจ�ำเป็นจะต้องสูญเสียบางอย่างไปเพือ่
น�ำมาผสมผสานกับดนตรีตะวันตก ซึง่ ดนตรีตะวันตกก็ตอ้ ง
สูญเสียบางอย่างไป เพือ่ เหลือพืน้ ทีใ่ ห้ดนตรีไทยได้เข้ามา
รวมกัน ซึง่ ดนตรีทงั้ สองประเภทล้วนขาดความเป็นตัวเองไป
อาจารย์สรุ ะศักดิก์ ล่าวต่อว่า การแสดงดนตรีรว่ มสมัย
นั้นท�ำให้ดูล�้ำสมัยมากกว่าแสดงเดี่ยวๆ ท�ำให้ดูมีราคา
และน่าสนใจขึ้น กลายเป็นเรื่องของดนตรีเชิงพาณิชย์ที่
ท�ำให้มูลค่าของการตลาดใหญ่ขึ้น ในแง่ของผู้ฟังที่ไม่ได้
เล่นดนตรีกจ็ ะมองเห็นแค่ภาพ ส่วนการน�ำดนตรีไทยมารวม
นัน้ ตัวทีไ่ ด้รบั ความนิยมก็คอื ดนตรีไทยมากกว่า ท�ำให้คน
ลบภาพว่าการเล่นดนตรีไทยไม่ตอ้ งมานัง่ พับเพียบเล่น เอา
ระนาดมาเล่นเพลงป็อปก็เล่นได้ ตรงนี้ไม่ได้เป็นตัวแปร

ที่ดึงดูดความสนใจเท่าไหร่นัก ถ้าคนสนใจเรียนก็จะลึกกว่า
นั้นอยู่แล้ว”
ส่วนในเรือ่ งของผลกระทบต่อวงการดนตรีทงั้ 2 ประเภท
นั้น อาจารย์สุระศักดิ์แสดงความคิดเห็นว่า ผลกระทบใน
ระยะยาวส�ำหรับดนตรีตะวันตกคงไม่มี เพราะมันแข็งแรง
มากเนื่องจากกระจายทั่วโลกอยู่แล้ว แต่จะมีผลต่อดนตรี

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

ภาพวงดนตรีร่วมสมัย คณะขุนอิน

ไทยในระยะยาวในเรื่องของภาพลักษณ์ กลายเป็นว่าดนตรี
ไทยดั้งเดิมจะกลายเป็นของเก่าต้องเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์
นางสาวณดาพัณ พิชชาวุฒิภัทร นักดนตรีสากลอิสระ
ได้ให้ความเห็นถึงการผสมกลมกลืนกันทางวัฒนธรรมใน
ครัง้ นีว้ า่ จริงๆแล้วการเล่นดนตรีรว่ มกันของเครือ่ งดนตรีตา่ ง
เชื้อชาติมีมานานแล้ว แต่พบเห็นน้อยกว่าปัจจุบัน ซึ่งท�ำให้
เกิดทิศทางใหม่ของดนตรี มีความแปลกใหม่ และน่าสนใจ
มากขึ้น
“คนที่ไม่ชอบฟังดนตรีไทยก็อาจจะได้สัมผัสกับความมี
เสน่ห์ของดนตรีไทย คนที่ไม่เคยฟังดนตรีสากลก็จะได้เห็น
ความสามารถของดนตรีสากลทีส่ ามารถท�ำได้หลากหลายจน

น่าตื่นเต้นและท�ำให้น่าสนใจมากขึ้น” นักดนตรีสากล
อิสระกล่าว
นาวสาวณดาพัณ กล่าวต่อว่า ส�ำหรับการเข้า
ถึงดนตรีทั้งสองประเภทนั้นต่างกันโดยส่วนตัวคิดว่า
การเข้าถึงดนตรีของแต่ละชนิดให้ได้เต็มทีน่ นั้ น่าจะมาจาก
การสัมผัสกับดนตรีดงั กล่าว ซึง่ ท�ำให้มคี วามสนใจในดนตรี
ของแต่ละสาขาเพิม่ มากขึน้ ได้รบั มุมมองจากคนทีม่ คี วามคิด
ต่างมุมจึงท�ำให้เกิดการพัฒนาไปเรือ่ ยๆ ซึง่ คงเป็นสิง่ ทีด่ ี
ทางด้านนายคุณากร คงจันทร์ รองประธานชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้ความคิดเห็นใน
เรือ่ งนีว้ า่ คนทีร่ จู้ กั ดนตรีไทยจริงๆ มีนอ้ ย คนทีร่ จู้ กั ดนตรีสา
กลจริงๆ ก็มนี อ้ ย เพียงแต่คนหมูม่ ากชืน่ ชอบเพลงสากลเพราะ
ฟังง่าย สือ่ ความหมายชัดเจน แต่เพลงไทยเน้นการบรรเลง
เนื้อร้องฟังความหมายค่อนข้างยาก เพราะเป็นศัพท์
โบราณ ฉะนัน้ ก็ถา้ น�ำมารวมกับสากลอาจจะท�ำให้ขายได้
ดีขนึ้ เป็นการขยายตลาด ถ้าเราแสดงแค่ดนตรีไทย ตลาด
ของเราก็จะได้รับความนิยมแค่คนรุ่นเก่า หรือคนใหม่
บางกลุ ่ ม ที่ ช อบดนตรี ไ ทยจริ ง ๆ แต่ ถ ้ า น� ำ ดนตรี
ทั้งสองประเภทมาผสมกัน คน 2 กลุ่มนี้ก็อาจจะเข้ามา
รวมกัน หรือไม่กอ็ าจจะได้กลุม่ ใหม่ทไี่ ม่ชอบฟังทัง้ ไทยทัง้
สากล แต่ชอบฟังแนวร่วมสมัยเพิ่มขึ้นเป็นได้
ส่วนในเรื่องการเข้าถึงแก่นของไทยนั้น รองประธาน
ชมรมดนตรีไทยกล่าวว่า ดนตรีไทยเนื้อแท้จริงๆ คือ
เอกลักษณ์ด้านเสียง ซึ่งต่างกันไม่มาก การเล่นร่วมกัน
จะต้องมีการผสมผสาน มีการลดคีย์ เพิ่มคีย์ มีการใส่
คอร์ดเข้าไป ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงความเป็นไทยให้มีชื่อ
ใหม่ขึ้นมานั่นคือดนตรีไทยร่วมสมัย ขายความเป็นไทย
เนื้อแท้ได้น้อยลง แต่จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาแทน

หน้า 20 หนังสือพิมพ์รังสิต

ปีที่ 19 ฉบับที่ 66 ประจำ�วันที่ 13 - 19 กันยายน 2555

[ ศิลปวัฒนธรรม ]

เยาวราช...บนเส้ นทางสายอาเซี ย น
ตลอดเส้นทางกว่า 1.5 กิโลเมตร

บนถนนสายทองค�ำเยาวราช แหล่งรวม
ย่านการค้าและวัฒนธรรมชุมชนชาว
จีนเก่าแก่กว่า 200 ปี บนพื้นที่ซึ่งผู้คน
ต่างผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาท�ำ
การค้าตัง้ แต่อดีต ท�ำให้ไชน่าทาวน์เมืองไทย
แห่งนีม้ คี วามหลากหลายทัง้ เชือ้ ชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรม
ชาวจีนแต้จิ๋วเป็นกลุ่มที่พบมากสุด
ในเยาวราช  ปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายจีน
ส่วนใหญ่จึงเป็นชาวพุทธ  ทว่าท่ามกลาง
คนไทยเชื้ อ สายจี น    ยั ง มี ลู ก หลาน
ชาวอาหรับอินเดียอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้
เคียงกัน  รวมถึงแหล่งศาสนสถานต่างๆ
ทั้งศาลเจ้า วัดและโบสถ์ชาวคริสต์         
ด้วยความหลากหลายนีเ้ อง ไชน่าทาวน์
แห่งนี้จึงเป็นชุมชนแรกของเมืองไทยที่
เตรียมก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียนทีจ่ ะเข้ามาใน
ปี พ.ศ. 2558 สู่การเปิดประตูเศรษฐกิจ
การค้า และรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม โดยความร่วมมือของคนทุก
กลุ่มในเยาวราช วัดไตรมิตรวิทยาราม
วรวิหาร โดยมูลนิธิร่มฉัตร และหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
นอกจากเส้นทางการค้าสายทองค�ำ 
การผลั ก ดั น เยาวราชสู ่ อ าเซี ย นของ
พระธรรมภาวนาวิกรม ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส
วัดไตรมิตรฯ และประธานมูลนิธริ ม่ ฉัตร ยัง
ต้องการน�ำเสนอจุดแข็งด้านพืน้ ทีอ่ ารยธรรม
เก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชน  
และการเตรียมความพร้อมของเยาวชน
ในชุมชนด้านภาษา  โดยเฉพาะภาษาจีน
ทีถ่ อื ว่าเป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึง่ ของคนใน
ชุมชนเอง
“เยาวราชมีจดุ เด่นทัง้ เศรษฐกิจ สังคม
และความพร้อมของคนในชุมชน ซึ่งเรา
เป็นศูนย์กลางการค้าขายอาเซียนอยู่แล้ว
เราจึงมีความพร้อมที่สุดด้านท้องถิ่นที่จะ
ต้อนรับความเจริญที่จะเกิดขึ้น”
ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
อาเซียนของชุมชนอื่น พระธรรมภาวนาวิกรม มองว่า แต่ละชุมชนต้องมีจุดเด่น
และรู้ศักยภาพของตนเองว่าจะพัฒนา
ในด้านใด  จากนั้นจึงต่อยอดจากจุดเด่น
ดังกล่าว ท�ำให้การพัฒนาของชุมชนและ
การก้าวเข้าสู่อาเซียนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  แต่กต็ อ้ งขึน้ กับการสนับสนุนของ
หน่วยงานรัฐ  

ความพร้อมของชุมชนยังเกิดผลรูปธรรม
ในรูปแบบห้องเรียนอาเซียนของโรงเรียน
มหาวี ร านุ วั ต ร ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นผสมของ
การเรียนรูท้ งั้ ด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศเพือ่ นบ้านในภูมภิ าค  โดยเริม่ เปิด
อย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2555
ระบบการเรียนการสอนของห้องเรียน
อาเซียนนี้   คุณครูท� ำ เนี ย บ เพี ย งตา
อธิบายว่า ได้สอดแทรกกิจกรรมเข้าไปใน
รายวิชาสังคมของนักเรียนตัง้ แต่ระดับอนุบาล
จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งยังฝึกนักเรียน
ให้พูดบรรยายน�ำเสนอเกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมของแต่ละชาติ
‘มิงกาลาบา’ ค�ำทักทายภาษาพม่า เป็น
คอร์สภาษาแรกในอาเซียน ทีห่ อ้ งเรียนอาเซียน
เปิดให้เยาวชนและคนทัว่ ไปเข้าเรียน  เพราะ
ย่านเยาวราชมีแรงงานชาวพม่าจ�ำนวนมาก  
และยังมีสว่ นของป้ายบอกทางเป็นภาษาพม่า
เพื่อรับอาเซียนด้วย
“ในอนาคตคาดว่าจะเปิดสอนภาษาอื่น
ในอาเซียนเพิ่มอีก เนื่องจากย่านเยาวราชมี
แรงงานต่างชาติเยอะ สามารถเปิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านั้นก็จะ
มีส่วนในการพูดกันต่อไปว่าที่ตรงนี้มีศูนย์
อาเซียนอยู่”
ภาษาคงเป็นอีกสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เมื่อ
ประชาคมอาเซียนมาถึง เพราะภาษาอังกฤษ
จะเป็นภาษากลางของการสือ่ สารในประชาคม

ภาพแสดงความหลากหลายทางเชื้อชาติ
ภายในห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เยาวราช

บรรยากาศของโรงเรียนมหาวีรานุวัตร
ที่เตรียมพร้อมรับอาเซียน

ภาพบรรยากาศความคึกคักบริเวณถนนเยาวราชยามค�่ำคืน

มองอนาคตของอาเซียนทีก่ ำ� ลังเข้ามาสู่
ชุมชนเยาวราช  นายสมยศ ปัน่ ศรี ผูอ้ าศัย
ภายในชุมชนคิดว่า การเปิดรับอาเซียนไม่มี
ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของคนในชุมชน  
เพราะชุมชนของตนพร้อมรับอาเซียนที่
ก�ำลังมาถึง   นอกจากจะได้แลกเปลี่ยน
กันทางวัฒนธรรมแล้ว  ยังได้แลกเปลี่ยน
กันด้านภาษา
เยาวราชในวันนี.้ .. จึงเป็นการพัฒนา
จากความร่ ว มมื อ ของคนในชุ ม ชน
ผลักดันจากจุดเด่น พร้อมทั้งรับและ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่
อาเซียน

“เยาวราชมีจุดเด่นทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความพร้อม
ของคนในชุมชน  ซึ่งเราเป็นศูนย์กลางการค้าขาย
อาเซียนอยู่แล้ว  เราจึงมีความพร้อมที่สุด
ด้านท้องถิ่นที่จะต้อนรับความเจริญที่จะเกิดขึ้น”  
แต่ตามความเห็นของอาจารย์สุภาพิศ
โชติธรรมวัฒนา ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันภาษา
และเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
มองว่า ถ้าเป็นภาษาของอาเซียนเอง คงเป็น
ภาษาบาฮาซา ทีใ่ ช้ในอินโดนีเซียและมาเลเซีย
เพราะทั้งสองประเทศนี้มีประชากรรวมกัน
ค่อนข้างมาก
“อีกภาษาคือภาษาจีน แม้ไม่ใช่ภาษาใน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร บนวิหารวัดไตรมิตรฯ
ภูมภิ าคอาเซียน แต่คนจีนโพ้นทะเลอพยพมา
อยูใ่ นอาเซียนเยอะทีส่ ดุ ถ้ารูภ้ าษาจีนก็ยอ่ ม
สะดวกในการติดต่อ เพราะลูกหลานคนจีน
ยังอยู่ในภูมิภาคนี้เยอะมาก”
วัฒนธรรมที่แลกเปลี่ยนกันภายใน
อาเซียน เป็นวัฒนธรรมทีถ่ า่ ยทอดกันมาตัง้ แต่
โบราณ และความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม
จี น ต่ อ อาเซี ย นตามความเห็ น อาจารย์
สุภาพิศ ประเทศจีนมีความใกล้ชดิ กับอาเซียน
บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์เยาวราช
เพราะอนาคตจีนจะเป็นหนึง่ ในอาเซียนบวก 2
และปัจจุบนั วัฒนธรรมจีนขยายตัวออกไปมาก
การเปิดรับอาเซียนส�ำหรับเยาวชนรุ่น
ใหม่ นางสาวอารยา เหมือนทอง นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา 5 โรงเรียนสายปัญญาใน
พระบรมราชินูปถัมภ์บอกว่า ทางโรงเรียนมี
ระบบการสอนตามโครงการ IS
คือการเก็บข้อมูลของประเทศใน
อาเซียนมาศึกษา แล้วน�ำเสนอ
ค�ำทักทายภาษาอาเซียน
ซึ่งกลุ่มของตนศึกษาเกี่ยวกับ
อาหารพม่า โดยเปรียบเทียบถึง
ไทย
= สวัสดี
ความคล้ายคลึงและแตกต่างกับอาหารไทย
บรู
ไ
น
=
ซาลามัต ดาตัง
เรื่ อ งความตื่ น ตั ว ของเยาวราชต่ อ
อิ
น
โดนี
เ
ซี
ย
=
ซาลามั
ต เซียง
อาเซี ย น ในความคิ ด และมุ ม มองของ
มาเลเซีย = ซาลามัต ดาตัง
นางสาวอารยา เห็นว่าเยาวราชมีความตืน่ ตัว
ฟิลิปปินส์ = กูมุสตา
ค่อนข้างมาก โดยโรงเรียนบริเวณรอบๆ วัด
สิงคโปร์ = หนีห่าว / เฮลโล่
ไตรมิตรฯ เริ่มมีการใช้ภาษาจีน และยังตั้ง
กัมพูชา = ซัวสเด
ลาว
= สะบายดี
ชุมชนอาเซียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงหลัก
พม่
า
=
มิงกาลาบา
การของอาเซียนอีกด้วย
เวียดนาม = ซินจ่าว

