ชุมชนรุกทีร่ ถไฟหวังค่าเวนคืนเป็นธรรม

‘ประภัสร์’ย�้ำให้แค่ค่ารื้อถอน ไม่ย้ายอาจถูกฟ้อง
ชาวบ้านชุมชนริมทางรถไฟสถานีหลักหกวอนการรถไฟฯจ่ายค่าชดเชยที่เป็นธรรมก่อนไล่ที่ เผยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลหลักหก
ด้านผู้ว่าการรถไฟฯแจงไม่มีค่าเวนคืนให้ ช่วยได้เพียงค่ารื้อถอน หากไม่ย้ายจะด�ำเนินคดีตามกฎหมาย ย�้ำโครงการรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
ไม่ซ�้ำรอยโฮปเวลล์
จากกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยมี เมืองคูคต ทัง้ นีพ้ นื้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวมีชาวบ้าน

รงั สิต
หนงัสอืพม
ิ พ

I สาขาวิชาวารสารศาสตร I

โครงการสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
ช่วงบางซื่อ-รังสิต ซึ่งโครงการนี้ตัดผ่านพื้นที่
บริเวณสถานีรถไฟหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โดยพืน้ ทีส่ องฝัง่ ทางรถไฟแห่งนีเ้ ป็นเขตความรับ
ผิดชอบของเทศบาลต�ำบลหลักหกและเทศบาล

กว่า 200 ครัวเรือนได้เข้ามาบุกรุกอาศัยพืน้ ที่
ของการรถไฟฯเป็นเวลามากกว่า 20 ปี จึงท�ำให้
มีเกิดการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าว
อ่านต่อหน้า 14

อิสระแหงวิชาชีพ รักษาไวซึ่งอาชีวะปฏิญาณ
ปที่ ๒๑ ฉบับที่ ๖๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๗

ทุบสะพานรับรถไฟสายสีแดง

สร้างทางเบีย่ งชัว่ คราวเข้าเมืองเอก

เตรียมทุบสะพานเอกทักษิณรับรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) บางซือ่ -รังสิต
เหตุตวั สะพานต�ำ่ เกินกว่าหัวรถไฟลอดผ่านได้ ด้านม.รังสิตแนะก่อนรือ้ สะพาน
ทางเบีย่ งต้องเสร็จและมีความปลอดภัย อิตาเลียนไทยแจงทางเบีย่ งจะเสร็จ
ภายในสิ้นเดือนมีนาคมก่อนทุบสะพานภายใน 1 เมษายนนี้
จากการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง
(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ส่งผลให้มี
การรื้อถอนสะพานเอกทักษิณเนื่องจากตัว
สะพานต�่ำจนหัวขบวนรถไฟไม่สามารถลอด
พ้นสะพานได้ ทัง้ นีส้ ะพานเอกทักษิณเป็นทาง

ผ่านเข้าหมู่บ้านเมืองเอกและใต้สะพานยัง
เป็นที่อยู่ของชาวบ้านที่อาศัยที่ดินการรถไฟ
แห่งประเทศไทย
พ่ อ ค้ า ขายของเก่ า รายหนึ่ ง ที่ พั ก
อาศัยในชุมชนบริเวณสะพานเอกทักษิณ
อ่านต่อหน้า 15

รุกที่ ชุมชนบริเวณสถานีรถไฟหลักหกที่อาศัยพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างไม่ถูกต้องนาน
กว่า 20 ปี เมื่อมีการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง บางซื่อ-รังสิต ชาวชุมชนต้อง
รื้อถอนที่อยู่อาศัยและขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่

รัฐทุม่ งบ 22.7 ล้าน

เปิดเส้นทางเดินเรือคลองรังสิตฯ
ผู้ว่าปทุมฯเผย รัฐอนุมัติงบ 22.7 ล้าน สร้างเส้นทางเรือโดยสารจาก
ตลาดรังสิต - คลอง 8 ระยะทาง 18 กม. ต่อเรือใหม่กว่า 20 ล�ำ 
คาดแก้ปัญหาการจราจรติดขัดเส้นรังสิต-นครนายก

ทางเบี่ยง เส้นทางที่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) สร้างขึ้นชั่วคราวเพื่อใช้สัญจร
เข้าหมูบ่ า้ นเมืองเอกหลังมีมติให้รอื้ ถอนสะพานเอกทักษิณ เพราะหัวรถไฟในโครงการระบบรถไฟชานเมือง
(สายสีแดง)ช่วง บางซื่อ-รังสิตไม่สามารถลอดผ่านสะพานได้

8 เกษตรเมือง 13
น.

น.

ความสุขที่กินได้ของคนเพียงพอ

ในโลกที่กระแสธรรมชาตินิยมก�ำลัง  
มาแรงอย่างเช่นปัจจุบัน ส่งผลให้มนุษย์
หันมาใส่ใจเรือ่ งสุขภาพของตนเอง
มากขึ้น โดยเฉพาะการ
ใส่ใจในการเลือกพืช
ผักผลไม้ตา่ งๆ ที่
รับประทานกัน
อยู่ทุกวัน

ศิลปะบนตอม่อ
‘โฮปเวลล์’

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยถึงความคืบหน้าของ
โครงการเรือโดยสารคลองรังสิตประยูรศักดิ์
ว่าขณะนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 22.7
ล้านบาทผ่านคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และก�ำลังอยู่ระหว่างการออกแบบและ
สร้างท่าเทียบเรือเพือ่ รองรับการขนส่งมวลชน
ทางน�ำ ้ โดยมีการจ้างบริษทั เอกชนเป็นทีป่ รึกษา
เพือ่ วางแผนระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน
น.

4

'สโมสรนักศึกษา'
รัฐบาลในมหาวิทยาลัย

‘มหาวิทยาลัย’ สถาบันการศึกษาที่
ประสิทธิป์ ระสาทวิชาให้นกั ศึกษา เพือ่ น�ำ
ความรูท้ ไี่ ด้ไปประกอบอาชีพ พัฒนาบ้าน
เมือง สร้างคุณภาพของสังคมให้ดียิ่งขึ้น

ทางน�ำ 
้ โดยมีบริษทั เรือด่วนเจ้าพระยาน�ำเรือ
ใหม่กว่า 20 ล�ำเข้ามาวิง่ รับส่งผูโ้ ดยสารร่วมด้วย
นายศิริพงษ์ กล่าวว่า เรือโดยสารที่ใช้
รับส่งผู้โดยสารภายในคลองรังสิตฯ เป็นเรือ
ของเรือด่วนเจ้าพระยา ซึ่งมีขนาดรองรับผู้
โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อเที่ยว โดย
ก�ำหนดอัตราค่าโดยสารเบือ้ งต้นไว้ที่ 20 บาท
ตลอดสาย เรือจะให้บริการตั้งแต่ 6 โมงเช้า
อ่านต่อหน้า 15

16
น.

เยือนเวียดนาม...

...ปารีสแห่งตะวันออก

หน้า 2    หนังสือพิมพ์รังสิต

เรื่องสั้นให้ก�ำลังใจ
เรื่อง : อรไพลิน ดุลยพิจารณ์

ปีที่ 21 ฉบับที่ 68  เดือน มีนาคม 2557

[ เรื่องสั้น ]

‘เด็กชายระฆัง’
ดัดแปลงจากเรื่องจริงของเด็กชายในชุมชนริมทางรถไฟใกล้หมู่บ้านเมืองเอก

“กุง๊ กิง๊ ...กุง๊ กิง๊ ...” เสียงของกระดิง่ ส�ำหรับ
ฉันมันก็แค่เสียงแผ่วๆ ซึ่งฟังดูคล้ายกับ
เสียงของแก้วที่คอยแต่จะกระทบกันให้
แตกก็เท่านั้น ในเวลานี้ฉันรู้สึกท้อแท้
อ่อนแอ และสิ้นหวัง จนบางครั้งก็อยาก
ที่จะล้มทับปัญหา หรือเก็บพับเรื่องราว
มากมายทีค่ อยแต่จะถาโถมเข้ามาให้ตอ้ ง
เหนื่อยหน่ายออกไปให้พ้นเสียที
ฉันถือกระดิง่ เอาไว้ เดีย๋ วแกว่ง เดีย๋ วหยุด
แล้วก็หยิบขึ้นมาแกว่งใหม่ เป็นเวลากว่า
สามชั่วโมงแล้วที่ฉันยังหาค�ำตอบให้กับ      
ตัวเองไม่ได้ว่าท�ำไมจึงต้องวกวนอยู่กับการ
กระท�ำทีซ่ ำ�้ ซากจ�ำเจเช่นนี้ ซึง่ ในความเป็นจริง
ชีวติ ของฉันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเจ้ากระดิง่
น้อยทีอ่ ยูต่ รงหน้านีส้ กั เท่าไหร่ เพราะไม่วา่ จะ
เป็นสิ่งไหนที่มุ่งมั่นตั้งใจ สิ่งที่ตัวฉันมี ที่ใจ
ฉันเป็น กระทั่งสิ่งที่ฉันคิด หรือเสียงที่ฉันพูด
ท�ำไมมันกลับถูกมองว่าเป็นเรื่องแย่และดู
ไร้ความหมายในสายตาของคนทั้งโลก
ไปเสียทุกอย่าง
ฉันนั่งอยู่บนพื้นที่เล็กๆระหว่างทางเข้า
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เป็นสถานที่ที่ใครต่อใคร
สามารถมองเห็นชุมชนใกล้สถานีรถไฟได้
อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันเสียงหนึ่งก็ได้
ดังเข้ามาในโสตประสาทจนฉันต้องตื่นจาก
ความคิด มันไม่ใช่โทนเสียงที่น่าร�ำคาญ
เหมือนกับกระดิง่ แต่เป็นเสียงเจือ้ ยแจ้วและ
ความน่ารักสดใสในวัยทีร่ า่ เริงของบรรดาเด็กๆ
ทีก่ ำ� ลังใกล้เข้ามาในสนามเด็กเล่นตามประสา
ต่างหาก ส่วนฉันทีย่ งั วกวนอยูท่ มี่ า้ นัง่ ใต้รม่ ไม้
มองเด็กๆไปพลางแกว่งกระดิง่ ซึง่ ในครัง้ นี.้ ..
“พี่ครับ กระดิ่งหล่น” เด็กชายใจดีคน
หนึ่งรีบวิ่งไปเก็บวัตถุที่กลิ้งกระดอนไปกลับ
มาคืนให้ฉัน
“ขอบใจมากๆนะจ๊ะ” ฉันพูดด้วยรอยยิ้ม
ส�ำหรับน�้ำใจที่เขามีให้
กระทั่ ง กลุ ่ ม เด็ ก กลุ ่ ม นั้ น ต่ า งพากั น
ตรงมาที่ฉันและเด็กชายตัวน้อย อาจเพราะ
วันนี้เป็นวันหยุด พวกเขาจึงอยากตาม
เพื่อนเพื่อให้รีบไปวิ่งเล่นกันโดยเร็ว แต่แล้ว
เด็กๆ กลับเข้ามาทักทายและพูดคุยกับฉัน
อย่างเป็นมิตรแทนทีจ่ ะมาตามเพือ่ นของเขา
คุยกันไปคุยกันมา ต่างคนต่างก็เล่าเรื่องราว
ในวันหยุดของตนเองด้วยความรู้สึกที่เปี่ยม
ไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ เริ่มจาก
หนุ่มน้อยคนแรก...
“วันหยุด พ่อให้เงินผมออกมาเล่นเกม
ครับ”
“หนูนะ ก็รีบตื่นแต่เช้า จะได้ออกมาเล่น
กับเพื่อนเร็วๆ”
“ส่วนผมดื้อหน่อยฮะพี่ แม่ก็เลยชอบตี”
“ของหนูตอ้ งท�ำงานบ้านค่ะ แบ่งเบาภาระ
ให้กับพ่อแม่ก่อน ถึงจะได้ออกมาเล่น”

สีหน้าเปื้อนยิ้มของบรรดาเด็กๆ ช่าง
แตกต่างจากเด็กชายใจดีทไี่ ด้แต่นงั่ นิง่ กระทัง่
เพือ่ นคนหนึง่ พูดขึน้ ว่า “แค่พาแม่ไปขายขยะ
แล้วมันเป็นอะไร” จนเจ้าตัวรีบปรามและ
บอกเพื่อนว่า “อย่า... อย่าพูด” ซึ่งในขณะที่
เด็กคนอื่นเริ่มห่างหายไปวิ่งเล่น แต่เด็กชาย
คนนี้กลับยังคงที่จะนั่งอยู่กับฉัน
“ขอโทษนะครับพอดีผมไม่เคยเห็นพี่
ตอนนี้ผมแค่สงสัยว่าพี่เป็นใคร และมาท�ำ
อะไรแถวนี้” เขาเอ่ยถามฉัน
“อ้อ! พี่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ใกล้ๆ นี่แหละ พี่เหนื่อย พี่ก็เลยอยาก
พักผ่อน ก็กะว่าจะออกมาเติมอะไรดีๆ
ไว้เป็นก�ำลังใจให้ชีวิตสักหน่อย ต่อจากนี้
ให้เธอเรียกพี่ว่า ‘กระดิ่ง’ ส่วนพี่จะสมมติให้
เธอชื่อ ‘ระฆัง’ เพื่อที่ว่าเราจะได้ส่งเสียงของ
ตัวเองออกมา เธอว่าดีไหม?” ฉันตอบค�ำถาม
และพูดคุยกับเขาอย่างจริงใจ
“หากพี่กระดิ่งรู้สึกแย่ ถ้าอย่างนั้นลอง
มาฟังเรื่องราวของผมดู ไม่แน่นะ พี่อาจจะ
รู้สึกดีขึ้นบ้างก็ได้”
เด็กชายระฆังเล่าว่า “แม่ของผมมีอาชีพ
ขายของเก่าและเผาถ่าน บ้านของเราก็ไม่ได้
ใหญ่โตอะไร เป็นเพียงเพิงเล็กๆ ที่มีกองขยะ
ฝุ่นควัน และรอยเผาสีด�ำไปทั่วบริเวณ และ
เรื่องที่เพื่อนล้อเลียนผมนั้นก็เป็นเรื่องจริง
ครับ ผมช่วยแม่ขายของเก่า ทั้งเหล็ก ขวด
และกระดาษลัง โดยผมเองจะช่วยแม่ยก
ของขึ้นชั่งและรับเงิน จากนั้นก็จะไปช่วยกัน
เก็บขยะต่อ ซึง่ ในแต่ละวันจะเก็บขยะได้หนึง่
คันรถ เก็บได้ก็เป็นสิบรอบ จากนั้นผมและ
แม่ก็จะน�ำขยะมาเก็บที่บ้านก่อนรวบรวม
ไปขายที่โรงรีไซเคิลใหม่ ทุกวันนี้ถึงแม้
จะเหนือ่ ย แต่ถา้ แม่บอกให้ทำ� ผมก็ยนิ ดี และ
เต็มใจที่จะท�ำครับ”
เด็กชายระฆังยังได้เล่าต่อไปอีกว่า
ปัจจุบนั เขามีอายุ 11 ปี และก�ำลังศึกษาอยูช่ นั้
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนวัดใกล้ๆ แต่
ถึงเขาจะเข้าเรียนช้าไป 1 ปี ก็ยังถือว่าโชคดี
มาก ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดิน
ทาง เพราะในทุกวันระฆังจะเดินเท้าไปกลับ
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ซึง่ ก็ไม่ได้หา่ งไกลจาก
กันมาก แม้จะได้เงินมาโรงเรียนน้อย แต่กย็ งั
ได้เรียนฟรี ซึง่ ในช่วงพักก็ยงั มีอาหารกลางวัน
มาให้รับประทานกันฟรีๆอีกด้วย
นอกจากนี้เด็กชายระฆังยังได้บอกเล่า
ถึงเส้นทางความฝัน ที่เขาอยากจะเติบโต
และได้ไปศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่
มุง่ เน้นในด้านการจัดการศึกษาเกีย่ วกับธุรกิจ
ค้าปลีก เพือ่ ทีใ่ นอนาคตเขาจะได้เป็นเจ้าของ
ร้านสะดวกซื้อ ความฝันเล็กๆที่อยากท�ำงาน
เพือ่ มาช่วยเหลือแม่ เพือ่ ทีแ่ ม่จะได้ไม่เหนือ่ ย
และมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้น

“ความจริงแล้วการที่ลูกคนหนึ่งจะออก
ไปช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว ช่วย
เหลือคุณพ่อคุณแม่ โดยเฉพาะระฆังทีไ่ ปช่วย
คุณแม่ขายของเก่า การที่หนูเป็นเด็กดี
แบบนี้ พี่คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ระฆัง
เธอรู้ไหม สิ่งที่เธอเข้าใจว่าเป็นความโชคดี
เกีย่ วกับเรือ่ งเรียนฟรีนนั้ มันเป็นเพียงสวัสดิการ
ของรัฐที่ต้องดูแลประชาชนอยู่แล้ว การที่
รัฐบาลมีโครงการเรียนฟรี 15 ปี นั่นก็เพื่อ
ให้บรรดาเด็กๆทุกคน รวมทั้งตัวระฆังเองมี
โอกาสได้รบั การศึกษา แม้วา่ รัฐจะสนับสนุน
ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน
ค่าเครือ่ งแบบ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ไว้ลดภาระ
ให้กับครอบครัวของระฆังรวมไปถึงเพื่อน
คนอื่นๆ แต่ทุกวันนี้โครงการเรียนฟรีก็ช่วย
ได้แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น ซึ่งคุณแม่ของ
ระฆังก็ยังต้องออกค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกใช่ไหม
ล่ะ และสิ่งที่พี่อยากจะบอกไว้คือ ระฆังเป็น
เด็กที่มีความคิดดีนะ ตัวแค่นี้ แต่กลับคิดที่
จะท�ำมาหากิน แถมยังต้องการที่จะพัฒนา
ความเป็นอยู่ของตัวเองด้วยการศึกษา แต่
พี่ก็แปลกใจว่าท�ำไมการศึกษาที่ระฆังรู้จัก
กลับเป็นการศึกษาจากภาคเอกชน เพราะ
ระฆั ง พบเห็ น ได้ บ ่ อ ยในชี วิ ต ประจ� ำ วั น
เหรอจ๊ะ หรือว่าระฆังรับรูเ้ รือ่ งราวเหล่านีผ้ า่ น
สือ่ โฆษณา จนไม่ได้คดิ ว่าจะต้องหวังพึง่ การ
ศึกษาจากทางภาครัฐน่ะ” ฉันพูด
“พี่กระดิ่งครับ ทั้งหมดที่เราได้พูดคุย
กันมา ผมเข้าใจว่าพี่รู้สึกดีแถมยังเห็นอก
เห็นใจในชีวติ ทีไ่ ม่คอ่ ยสะดวกสบายนักของผม
มันเป็นเรือ่ งธรรมดาของมนุษย์อย่างเราๆ ทีม่ กั
จะมีนสิ ยั ชอบช่วยเหลือและสงสารผูท้ อี่ อ่ นแอ
กว่า แต่ถงึ อย่างนัน้ ผมก็ไม่ได้ตอ้ งการให้พมี่ า
เห็นอกเห็นใจในความล�ำบาก ไม่ใช่วา่ ผมเป็น
เด็กอวดดี จองหอง หรือก้าวร้าวหรอกนะครับ
เพียงแต่ผมอยากจะบอกพี่ว่ามันไม่จ�ำเป็น
ซะหน่อยทีเ่ ราจะต้องมานัง่ ท้อแท้กบั ชีวติ ถึง
พี่จะรวยหรือผมจะจน ส�ำหรับผมความเป็น
คนของเราเท่ากัน ผมและพี่เราต่างมีสิทธิที่
เท่าเทียมกันตามกฎหมาย แต่คนจนก็รวยได้
คนรวยก็จนได้ อาจด้วยความผันแปรบางอย่าง
ความรวยจนมันก็แค่สภาวะชั่วคราวเท่านั้น
ถึงเราเลือกเกิดไม่ได้ก็จริงอยู่ แต่อย่างน้อย
เราก็เลือกที่จะมีความสุขด้วยตัวของเราได้
นะครับ ถึงครอบครัวของผมจะล�ำบาก ต้อง
อยูใ่ นบ้านเก่าๆ หลังเล็กๆ แต่มนั ก็ไม่ได้ทำ� ให้
ผมรูส้ กึ น้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจกับชีวติ ทีเ่ ป็นแบบนีเ้ ลย
นะ อีกอย่างถึงแม้ว่าผมจะเป็นแค่เด็กเก็บ
ขยะที่ไม่ได้ร�่ำรวยอะไร แต่ผมก็ยังได้มีชีวิต
วัยเด็กในรัว้ โรงเรียนเหมือนกับเพือ่ นคนอืน่ ๆ
ได้รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ที่แม้จะไม่
อร่อยมากแต่กย็ งั ได้รบั สารอาหารทีค่ รบถ้วน
ได้ใส่เสือ้ ผ้าชุดนักเรียนใหม่ๆบ้าง ซึง่ ก็อาจจะ

ไม่ได้ฟรีทกุ อย่างเหมือนกับทีพ่ บี่ อกกับผม แต่
เพียงเท่านี้มันก็พิเศษที่สุดแล้วครับ ส�ำหรับ
ชีวิตของเด็กธรรมดาๆ คนหนึ่ง ความสุขบาง
อย่างเงินซื้อไม่ได้นะพี่กระดิ่ง ความรักและ
ความอบอุ่นที่แม่มีให้ มันก็เหมือนความสุข
กับการพอใจในสิ่งที่เรามีนั่นแหละ”
“กุ๊งกิ๊ง...กุ๊งกิ๊ง....” ฉันแกว่งกระดิ่ง
อย่างมีความหวัง มันไม่แผ่วเหมือนแก้วที่
กระทบกันอีกต่อไปแล้ว น่าแปลกที่รอบนี้
มันกลับเป็นเสียงของพลังแห่งความหวัง
ให้คนท้อแท้อ่อนแอ อยากที่จะลุกขึ้นสู้อีก
ครัง้ ปัญหาไม่ได้มไี ว้ให้เราหนีตลอดไป เรือ่ ง
ราวมากมายบางครั้งเราก็ต้องแก้ไขจัดการ
ต้องอดทน และเตรียมใจให้เข้มแข็งเพื่อที่
จะฝ่าฟันเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นไปให้ได้
“พี่กระดิ่งผมไปก่อนนะ แม่มาโน่นแล้ว
ครับ” เขาชี้ไปที่ซาเล้งขายของเก่า ผู้หญิง
ผิวกร้านแดดก�ำลังส่งยิ้มมาที่ฉัน
“ถ้าอย่างนั้นกระดิ่งนี้พี่ให้นะคะ” ฉันยื่น
กระดิ่งใส่มือระฆัง ขณะนี้เขาก�ำลังวิ่งไปนั่ง
ที่หน้ารถซาเล้ง
แม้ระฆังจะค่อยๆหายจากสายตาของ
ฉันไป แต่เสียงกระดิ่งนั้นยังคงดังก้องอยู่
เด็กชายระฆังผู้มีเจตนาดีที่จะเลี้ยงดูบุพการี
ในภายภาคหน้า ความกตัญญูท�ำให้เขาไม่
เกี่ยงว่าอาชีพเก็บขยะขายนั้นจะเหนื่อยยาก
หรือล�ำบากเพียงใด เพียงแค่ครอบครัวมี
รายได้ ระฆังก็พร้อมที่จะท�ำทุกอย่าง ฉันยัง
ชอบเขาในเรื่องของการรู้จักใช้ชีวิต เขามีมุม
ความคิดทีม่ องเรือ่ งร้ายให้กลายเป็นเรือ่ งดีได้
‘หง่างเหง่ง’ หรือ ‘เหง่งหง่าง’ ฉันยังนึกไม่ออก
ว่าแท้แล้วเสียงระฆังนั้นดังอย่างไร
คนจนชอบพู ด ว่ า ฉั น รั ก ชี วิ ต ที่ ส งบ
เรียบง่าย และพอเพียง ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ให้
เขาเป็นไปเถิด คนรวยก็ชอบพูดว่าฉันรักชีวติ
ที่หรูหรา ฟู่ฟ่า และสะดวกสบาย ถ้าเป็นเช่น
นั้นก็จงปล่อยให้เขาเป็นไปเพราะสุดท้าย
ทั้งสองต่างก็ ‘สุข’ เท่ากัน
ฉันได้แต่หวังว่า ระฆังใบน้อยนี้จะ
เป็นตัวแทนให้ใครหลายคนขบคิดและ
หันกลับมามองที่ตนเองว่าในวันนี้สิ่งที่
คุณตั้งใจใฝ่ฝัน ได้กลับกลายเป็นความ
เหนื่อยล้า ท้อแท้ และสิ้นหวังหรือไม่
สิ่งไหนที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจ สิ่งที่คิดที่มีท่ี
เป็น แท้แล้วเป็นสังคมรอบข้างหรือใคร
กันที่คอยบีบบังคับให้คุณต้องจมอยู่ใน
ความทุกข์ตลอดมา ออกมาเถอะค่ะ ออกมา
จากความคิดเหล่านัน้ เปิดใจ พอใจ และ
เป็นสุขในทุกๆวันของชีวิต มันก็คล้ายๆ
กับการใช้จินตนาการว่าเสียงกระดิ่งของ
‘เด็กชายระฆัง’ ก�ำลังก้องดังอยู่ในหัวใจ
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ความตั้งใจที่ไร้ทางเลือก

117 ปีที่ผ่านมารถไฟหัวจักรไอน�้ำเป็นสัญลักษณ์          
ของความเจริญในสยามประเทศเพราะสมัยนัน้ ประชาชน
ยังนิยมใช้สัตว์เป็นพาหนะในการเดินทาง
แต่ปัจจุบันรถไฟฟ้ากลายเป็นสัญลักษณ์ความเจริญ
ของคนกรุงเป็นรถสาธารณะที่ขับเคลื่อนการพัฒนาไป
สู่พื้นที่ต่างๆ และการรถไฟแห่งประเทศไทยก�ำลังขยาย
ความเจริญนี้สู่ชานเมืองรอบเมืองหลวง
‘ที่อยู่อาศัย’ เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่ทุกคนต้องดิ้นรน
หา แต่ด้วยต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน ท�ำให้ ‘บ้าน’ ของ
เราแตกต่างกัน ประเทศไทยเป็นประเทศรวยกระจุก
จนกระจาย ความเหลื่อมล�้ำและความไม่เท่าเทียม           
ในสังคมมีสูง คนรวยครอบครองที่ดินสร้างบ้านใหญ่โต
มีบ้านพักตากอากาศ เซฟเฮ้าส์ ส่วนคนจนแม้แต่ที่เท่า
แมวดิน้ ตายยังไม่มี การปลูกเพิงพักต่อลมหายใจในทีด่ นิ                 
ของคนอื่นอาจเป็นความตั้งใจที่ไร้ทางเลือก
‘เมืองเอก’ เป็นหมู่บ้านย่านรังสิต จ.ปทุมธานี ที่คนรวย
ซือ้ บ้านไว้และมีบา้ นหลายหลังถูกปล่อยร้างมานานหลายปี
แต่ขณะเดียวกันก่อนทางเข้าหมูบ่ า้ นยังมีชมุ ชนเล็กๆ รวม
ตัวกันริมทางรถไฟสถานีหลักหก เป็นชุมชนแออัด    ที่คน
ส่วนใหญ่ยดึ อาชีพเก็บขยะและเผาถ่านมานานกว่า 20 ปี
เราไม่รเู้ หมือนกันว่าขณะทีน่ กั ศึกษาเดินทางเข้าเมืองเอก
จะสังเกตเห็นถึงความยากล�ำบากของคนเหล่านัน้ หรือไม่
ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้ก�ำลังจะถูกไล่ที่เพราะการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยเตรียมจะสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วง
บางซื่อ-รังสิต นักศึกษาอาจดีใจที่รถไฟฟ้า ตัดผ่านหน้า
ปากทางเข้ามหาวิทยาลัยเพราะท�ำให้เดินทางสะดวกขึน้
แต่ชาวบ้านเหล่านัน้ ต้องหาทีซ่ กุ หัวนอนใหม่ซงึ่ ไม่รวู้ า่ จะ
เป็นที่ใด
แม้เรือ่ งจริงคือชาวบ้านเข้ามาอาศัยทีก่ ารรถไฟฯอย่าง
คนบุกรุก แต่เคยมีใครถามถึงเหตุผลและความกดดัน     
ที่ท�ำให้พวกเขาต้องหาที่อยู่อย่างไม่ถูกต้องบ้าง
ชาวบ้านรู้ดี ว่าการบุกรุกเป็นเรื่องไม่ถูกแต่ที่ผ่านมา
20 ปี ก็ไม่มีใครมาไล่ มาวันนี้กว่า 200 ครัวเรือนก�ำลังรอ
ค่าชดเชยจากการรถไฟฯ ทั้งที่ความจริงแล้วการรถไฟฯ  
ไม่จ�ำเป็นต้องจ่ายให้ผู้บุกรุกก็ย่อมได้ แต่ตอนนี้ต่างฝ่าย
ต่างตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก หากการ        
รถไฟฯมีความเข้มแข็งรักษาสิทธิ์ที่ดินตั้งแต่ 20 ปีที่แล้ว
ชุมชนเหล่านี้คงไม่ขยายตัว และหากรัฐสวัสดิการจัดสรร
อย่างเป็นธรรมคนเหล่านี้คงไม่ต้องเป็นผู้บุกรุก
แม้ว่าปัจจุบันภาครัฐจะพยายามช่วยเหลือคนจนให้
มีที่อยู่ ด้วยโครงการบ้านเอื้ออาทร แต่กฎกติกาต่างๆ
ก็ไม่เอื้อต่อคนกลุ่มนี้ เพราะค�ำว่า ’ถูก’ ของ รัฐยัง ‘แพง’
เกินกว่าที่เขาจะสู้ไหว
เราไม่รู้หรอกว่าชาวบ้านที่ย้ายไปจะสบายหรือล�ำบาก
กว่าเก่า แต่เราคาดหวังว่าการ ‘บุกรุก’ โดยไร้โทษกว่า     
20 ปี จะไม่กลายเป็นความเคยชินให้พวกเขาไปบุกรุก
ที่ใหม่ เราได้แต่หวังว่าลูกหลานของชาวบ้านจะได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่ดีเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอาชีพ
และน�ำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
นักศึกษาทีม่ โี อกาสได้เรียนสูงๆ ควรใช้โอกาสนีพ้ ฒ
ั นา
ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม ท�ำให้สงั คมมีความเจริญทางสติปญ
ั ญา
เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันไม่ใช่การแข่งขันที่ท�ำให้ช่อง
ว่างความเหลื่อมล�้ำทางสังคมห่างมากขึ้น เพราะเดาว่า
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำเหล่านี้จะคงอยู่คู่ไทยอีกยาวนาน
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ท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุของดวงอาทิตย์
มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งกระจุกตัวอยู่สองข้างทางรถไฟ
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี อาศัยร่มเงาของสะพาน
เอกทักษิณมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ภายในหมูบ่ า้ นรายล้อม
ไปด้วยเพิงพักกลางเก่ากลางใหม่ บ้างก็เป็นหลังคาสังกะสี
เปือ้ นสนิม บ้างก็มงุ ด้วยป้ายโฆษณาหาเสียงทีเ่ ก็บมาจาก
เสาไฟฟ้า คนในชุมชนใช้เพิงพักแห่งนีเ้ ป็นทัง้ ทีห่ ลบฝน
หลบแดดและซุกหัวนอนยามตะวันลับฟ้า
ชุมชนสองฝั่งทางรถไฟมีวิถีชีวิตไม่ต่างกันมาก ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ ต่างเป็นเหมือนนกขมิ้นพลัดถิ่น
ที่ต้องย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปเรื่อยๆ เพราะที่ดินที่อาศัยไม่ใช่
ของตนเอง ที่ไหนว่างก็จะไปอาศัย เมื่อเจ้าของเขาไล่ก็ต้อง
ย้ายออกไป และที่บริเวณทางรถไฟต�ำบลหลักหกแห่งนี้เป็น
อีกที่หนึ่งที่ชาวบ้านเลือกตั้งถิ่นฐาน   อาศัยเป็นที่อยู่ที่กิน
โดยเริ่มจากถากถางพื้นที่รกร้างจนปัจจุบันกลายเป็นชุมชน
กว่า 200 ครัวเรือน
เมื่อเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป สิ่งใหม่ๆ ย่อมต้องเกิด
เทคโนโลยีทกี่ า้ วล�ำ 
้ น�ำพาความสะดวกสบายเข้ามาให้มนุษย์
ปัจจุบนั ชุมชนแห่งนี้ก�ำลังจะกลายเป็นสถานที่อ�ำนวยความ
สะดวกทางคมนาคมให้กบั มนุษย์เมืองใหญ่ เพราะการรถไฟ
แห่งประเทศไทยมีโครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง
สายสีแดง ช่วง บางซือ่ -รังสิต จึงจ�ำเป็นจะต้องใช้พนื้ ทีบ่ ริเวณ
ชุมชนสถานีรถไฟหลักหกเพือ่ การก่อสร้าง ทัง้ ยังต้องปรับปรุง
สะพานเอกทักษิณ สะพานเข้าหมู่บ้านเมืองเอกให้สูงขึ้น
กว่าเดิมเพื่อที่จะให้รถไฟฟ้าวิ่งผ่านได้
สมัยก่อนพื้นที่บริเวณตรงนี้เป็นป่ารกร้าง ป้าอุดมศรี
สวนแก้ว อายุ 50 ปี ชาวบ้านรุ่นแรกๆ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ใน
ชุมชนเล่าให้ฟังว่า เริ่มแรกที่เข้ามาอยู่ก็ล�ำบากหน่อยเพราะ
ไม่มีน�้ำมีไฟให้ใช้อย่างในสมัยนี้ บ้านก็ต้องอาศัยสังกะสี
เก่าๆ ผนังไม้อัดเป็นที่ซุกหัวนอน แถวนี้คนเขาไม่ค่อยอยาก
จะเข้ามาเพราะมันเป็นป่ารก ไม่มีถนนหนทางอย่างสมัยนี้
จะไปไหนจะมาไหนก็ไม่สะดวกเท่าไหร่ ป้ามาอาศัยทีน่ เี่ พราะ
ยากจน เรียนจบแค่ ป.4 ความรู้น้อยต้องเก็บของเก่าขาย
เพื่อหาเงินเลี้ยงลูกอีกสามคน
ป้าอรุณ นาคสวัสดิ์ อายุ 50 ปี คนเก่าคนแก่ในชุมชน
เป็นอีกหนึ่งสมาชิกชุมชนที่อาศัยอยู่ที่ตรงนี้มาตั้งแต่สาวๆ
เดิมทีตัวเองมีบ้านอยู่ในซอยวิเชียร แต่ด้วยปัญหาหลาย
อย่างจึงขายที่แล้วย้ายมาอาศัยชุมชนสถานีรถไฟตรงนี้อยู่
อีกทัง้ ทีน่ ใี่ กล้กบั โรงเรียนวัดรังสิตทีห่ ลานเรียน ทีผ่ า่ นมาเคย
เป็นแม่บ้านอยู่ในเมืองเอกโครงการ 4 บ้านของคุณปัญญา
นิรันดร์กุล ป้าพึ่งจะลาออกมาได้ปีกว่า ตอนนี้ก็เปิดร้าน
ขายอาหารตามสั่งพอมีรายได้ส่งหลานเรียน มีค่าอยู่ค่ากิน
ได้บ้าง ชีวิตใช่ว่าอยากเกิดมาล�ำบาก แต่ป้าเลือกเกิดไม่ได้
มีเท่าไหร่เราก็ต้องใช้เท่านั้น
ป้าอรุณ เดินมานั่งลงตรงข้ามพร้อมเล่าให้ฟังต่อว่า
ทุกวันนี้ป้าก็อาศัยขายอาหารตามสั่ง ขายน�้ำปั่น หาเงิน
มาเลีย้ งหลานๆ ส่วนลูกสาวกับลูกเขยออกไปท�ำงานทีโ่ รงงาน
มีรายได้ไม่มากมายนักพออยู่ได้ ระยะนี้ก็ขายไม่ค่อยดีเท่า
ไหร่ เพราะทางการรถไฟฯเขาก�ำลังไล่ที่เพื่อจะสร้างรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดง บางหลังเขาก็พากันย้ายออกไปแล้ว
คนข้างบ้านป้าเขาก็ขนของกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเมื่อสอง
สามวันก่อน ตอนนีก้ ไ็ ด้แต่รอว่ามันจะเกิดอะไรขึน้ เพราะเรา
ก็ต้องท�ำมาค้าขาย หากจะต้องย้ายจริงป้าก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่
ทีไ่ หนยังคิดอะไรไม่ออก ก็ใจหายอยูเ่ พราะเราอยูท่ นี่ มี่ านาน
แม้มันจะไม่ใช่ที่ของเราจริงๆ แต่เพื่อนบ้าน วิถีชีวิต สังคม
ที่เราเคยอยู่มันก็อดชวนให้คิดถึงไม่ได้ แม้จะมาจากต่างที่

ต่างถิน่ แต่เวลากว่ายีส่ บิ ปียอ่ มมีความทรงจ�ำทีไ่ ม่อาจลืมได้
และเหตุการณ์ที่หวนให้นึกถึงอยู่
ภายในหมูบ่ า้ นแห่งนีย้ งั มีบา้ นของลุงแดง ชาวมหาสารคาม
พ่อค้าขายถั่ว เผือก มัน และข้าวโพดต้ม ลุงแดงเล่าให้ฟัง
ด้วยส�ำเนียงไทยอีสานว่า ลุงมาอาศัยอยู่ที่นี่แบบชั่วคราว
มาสิบวันบ้าง ยี่สิบวันบ้าง แล้วค่อยกลับอีสาน กลับไปได้
สี่ห้าวันก็กลับมาใหม่ ไม่ได้อยู่ถาวรเหมือนกับบ้านหลังอื่นๆ
เป็นอย่างนี้มากว่า 10 ปีแล้ว หลังหมดฤดูท�ำนา ลุงแดงกับ
ญาติๆ จะเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ เปลี่ยนอาชีพจากชาวนาเข้า
มาเป็นพ่อค้าขายของต้ม ส่วนงานแต่ละวันก็จะต้องเตรียม
ของก่อนไปขาย ไปซื้อของที่ตลาด เอากลับมาแยก ล้างน�้ำ 
ล้างดิน เตรียมไว้รอต้มต่อไป ลุงแดงบอกว่าของจ�ำพวก
ถั่ ว กั บ หั ว มั น จะเตรี ย มและต้ ม ในช่ ว งเย็ น ๆ ของวั น
ส่วนข้าวโพดจะต้มตอนกลางคืน จากนั้นจะเตรียมของ
เพื่อออกขายในตอนเช้าโดยจะน�ำไปขายตามตลาดกับ
ชุมชนใกล้ๆ แถวนี้ ใกล้คำ�่ หน่อยหรือของหมดก็กลับมาเตรียม
วัตถุดิบเพื่อใช้ขายในวันต่อไปท�ำอย่างนี้อยู่ทุกวัน เงินที่ได้
หักต้นทุนก็ได้ก�ำไรตกวันละ 700-800 บาท พอมีตังค์เก็บ
กลับบ้าน ลุงแดงบอกว่าแต่ละครัง้ มาอยูข่ ายของทีน่ ปี่ ระมาณ
สิบวันก็จะกลับไปที่บ้านเกิด
“เพราะอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขเท่าอยู่บ้านเรา ลุงมาที่นี่
เพราะอยากหาเงินใช้ต้องท�ำงาน ถ้าไม่ท�ำก็ไม่รู้จะเอาเงิน
ที่ไหนกิน ”
ป้าส�ำรวย บุญช่วย แม่ค้าขายตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์
อีกหนึ่งสมาชิกในชุมชนเล่าว่า ใช้ชีวิตอยู่กับการท�ำ
ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์มา 10 กว่าปีแล้ว แต่ก่อนท�ำอยู่ที่
จังหวัดนครปฐม ท�ำได้อยู่สักพักชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บ่นว่า
กลิน่ สีนำ�้ อะครีลคิ ไปรบกวนชาวบ้านเขา ด้วยไม่อยากมีปญ
ั หา
กับใครจึงย้ายถิน่ ฐานมาอยูท่ ชี่ มุ ชนแห่งนี้ ป้าจบแค่ ป.4 ทาง
บ้านก็ยากจน ยังดีหน่อยที่มีอาชีพให้ท�ำพอเลี้ยงครอบครัว
ได้ อีกทัง้ ครอบครัวของลูกเขยเขาก็เคยท�ำงานแบบนีม้ าก่อน
เมื่อเขาเสียพ่อแม่ไปก็มาร่วมกันท�ำกับเรา ป้าเป็นคนยาก
คนจนไม่มเี งินทุนทีจ่ ะลงทุนท�ำกิจการเองได้ จ�ำต้องไปกูเ้ งินมา
ลงทุน การท�ำตุก๊ ตาปูนปลาสเตอร์คา่ ใช่จา่ ยมาก ไหนจะต้อง
ซื้อปูน ซื้อสี ชื้อน�้ำมัน ทั้งยังค่าจ้างของคนงานอีก
ป้ารวย บอกว่า แม่พิมพ์ที่ท�ำกันอยู่ปัจจุบันจะคิดขึ้นมา
เองไม่ได้ไปซือ้ ต้นแบบจากทีไ่ หนทีม่ อี ยูก่ จ็ ะเป็นรูปลูกฟุตบอล
ไห หมู ไก่ กบ คน กระถาง สุนัข กระต่าย แต่กว่าจะออก
มาเป็นอย่างนี้ได้ มันต้องมีทั้งเงินทุน ชุมชนที่นี่เป็นสถานที่
ที่เหมาะ เพราะไม่รบกวนชาวบ้านคนอื่นเขาจนเกินไป ป้า
มีลูกน้อง 3 คน แต่ละวันจ่ายค่าแรงตามความเหมาะสม
ใครขยันก็ได้มาก ต่อวันก็ตก 300 บาทต่อคน สินค้าของป้า
จะส่งขายที่ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไทและบริเวณหน้าเมือง
เอก ราคาจะขึน้ อยูก่ บั ขนาดความเล็กใหญ่จะขายอยูท่ ตี่ วั ละ
20 บาท ถึง 100 บาท ส่วนรายได้ตอ่ สัปดาห์จะอยูท่ ี่ 20,000 บาท
ซึ่งต้องแบ่งเงินมาใช้หนี้นายทุนส่วนที่เหลือเก็บไว้เป็น
ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ส�ำหรับคนท�ำจริงๆ ก�ำไร
มันน้อยหากมีคนมารับไปขายก็คงจะได้ก�ำไรดีกว่านี้
นี่คือตัวอย่างของคนหลากหลายอาชีพในชุมชน
แห่งนี้ พวกเขาต่างปากกัดตีนถีบเพื่อต่อลมหายใจของ
ตัวเอง ผิดกับคนมีตังค์บางคนที่คอยแต่นั่งกินนอนกิน
มรดกที่บรรพบุรุษสร้างสมมา และท่ามกลางแสงแดด
ที่ร้อนระอุนั้น ไม่มีใครก�ำหนดโชคชะตาของตัวเองได้
แต่แสงสว่างของดวงอาทิตย์ ยังคงเป็นความหวังให้
ทุกคนลุกขึน้ สู้ ขอเพียงแค่ขยันและไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค
เรื่องร้ายๆ ที่ผ่านเข้ามาก็จะผ่านออกไป
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'สโมสรนักศึกษา' รัฐบาลในมหาวิทยาลัย
เรื่อง : ทีมข่าวการเมือง

‘มหาวิทยาลัย’ สถาบันการศึกษาทีป่ ระสิทธิป์ ระสาท
วิชาชีพและทักษะขั้นสูงให้กับเหล่านิสิต นักศึกษา
เพื่อน�ำความรู้ที่ได้ไปประกอบสัมมาอาชีพ พัฒนา
บ้านเมือง สร้างคุณภาพของสังคมให้ดียิ่งขึ้น
‘สโมสรนักศึกษา’ คือ ศูนย์กลางและกระบอกเสียง
ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของนักศึกษา ท�ำกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น คอยดูแล
ช่วยเหลือและเข้าถึงสิ่งที่นักศึกษาต้องการหรืออยากได้
หากเปรียบเทียบให้เห็นถึงภาพกันชัดๆ คงจะเหมือน ‘รัฐบาล’
ทีเ่ ป็นตัวแทนของประชาชนและประชาชนเลือกเข้ามาท�ำหน้าที่
ระบบสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นสิง่ สะท้อน
ให้เห็นว่า นักศึกษาไม่ได้มีหน้าที่แค่เรียนจากต�ำราเพียง
อย่างเดียว แต่การได้ท�ำกิจกรรมท�ำงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เป็นระบบระเบียบ เป็นส่วนที่สอนให้นักศึกษาสามารถอยู่
รอดในสังคมได้ ดังทีน่ ายพงษ์สณ
ิ วิธธี รรม ว่าทีน่ ายกสโมสร
นักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยรังสิต
ได้กล่าวเอาไว้ว่า สโมสรนักศึกษาคอยสร้างคนที่มีความ
สามารถ ซึ่งเป็นคนตัวเล็กๆที่ไม่ได้รับความสนใจ ให้เป็น
คนที่ มี ตั ว ตนในสั ง คมใหญ่ และสิ่ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้ คื อ
ยังคงยึดมั่นแนวทางของความเป็นนักกิจกรรม
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นอีกหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มี
‘สโมสรนักศึกษา’ เพือ่ เป็นตัวแทนนักศึกษาทีจ่ ะคอยประสาน
งาน จัดกิจกรรม ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากนโยบายของ
พรรคต่างๆ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาในทุกๆ ปี ที่จะเน้นการท�ำงานเพื่อเพื่อนนักศึกษา
และสร้างให้นกั ศึกษาเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย ซึง่ ใน
ปีการศึกษา 2557 ทีก่ ำ� ลังจะมาถึงในอีกไม่กเี่ ดือน การเลือก
ตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา นโยบายส่วนใหญ่ของพรรคที่
ลงเลือกตั้งก็ยังเน้นความส�ำคัญไปยังนักศึกษา โดยความ
แปลกใหม่ที่สร้างความโดดเด่น
ส�ำหรับนโยบายของปีนี้ คือ การจัดตั้ง ‘สภานักศึกษา’
ที่มีพรรคสมัครรับเลือกตั้งพรรคหนึ่งได้ชูนโยบายดังกล่าว
เป็นนโยบายหลักของพรรค โดยเป็นการแยกการบริหาร
งานในคนละส่วนของสโมสรนักศึกษา ซึ่งจะมีการรวบรวม
ตัวแทนของทุกคณะเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของสภานักศึกษา เพือ่
ช่วยกันดูแลและตรวจสอบการท�ำงานของสโมสรนักศึกษา
เป็นนโยบายใหม่ที่ดูเหมือนจะอิงกับระบบการเมืองระดับ
ประเทศ ทีจ่ ะต้องมีทงั้ สภา วุฒสิ ภา เพือ่ ตรวจสอบการท�ำงาน
ของรัฐบาล จึงเหมือนการบอกเป็นนัยว่าการเมืองระดับ
ประเทศก็สามารถปรับลงมาใช้ในระดับมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน
ความแปลกใหม่ของนโยบาย กลับไม่ถูกใจหรือเป็นที่
ชืน่ ชอบของนักศึกษา ความแปลกใหม่สร้างความ ไม่คนุ้ ชิน
และหากนโยบายนีถ้ กู จัดท�ำขึน้ จริงๆนักศึกษาทัง้ มหาวิทยาลัย
รวมทัง้ สโมสรนักศึกษาทีท่ ำ� หน้าทีก่ ค็ ง ต้องปรับตัวกันขนาน
ใหญ่ ซึง่ ยังไม่รวมเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วยและไม่ชนื่ ชอบทีจ่ ะเริม่ สิง่
ใหม่ๆ จึงอาจท�ำให้นโยบายนีก้ ลายเป็นดาบสองคมก็เป็นได้
เมื่อพรรคเดิมน�ำนโยบายเก่ากลับมาใช้ใหม่ ปรับ
โครงสร้างนิดหน่อยให้เข้ากับสถานการณ์และความต้องการ
ของนักศึกษา ก็ดูจะกลายเป็นนโยบายที่หลายๆคนชื่น
ชอบ รวมไปถึงนโยบายเป็นที่ถูกใจของนักศึกษาเกือบทุก
คน คงจะเหมือนการปลูกบ้านตามใจผู้อยู่   ซึ่งนโยบายดัง
กล่าวเหมือนจะตามใจนักศึกษา ซึง่ จะฝังรากลึกให้นกั ศึกษา
เชื่อว่า ถ้าเลือกพรรคจะได้กิจกรรมแบบนี้กลายเป็น
การสร้างฐานคะแนนไปโดยปริยาย
ตามระบอบประชาธิปไตยการได้มาซึ่งสมาชิกผู้แทน
ราษฎรหรือรัฐบาล ย่อมต้องผ่านการเลือกตัง้ จากประชาชน
เพือ่ คัดเลือกเข้ามาเป็นตัวแทน เช่นเดียวกับสโมสรนักศึกษา
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จะต้องมีการเลือกตัง้ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำตัวแทนนักศึกษาเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
หลายปีที่ผ่านมาการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาเป็นไป
ด้วยความคึกคักและความสนุกสนาน ตัวแทนผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาออกมาดีเบตนโยบายดีเด่น
ของตนเองอย่างสนุกสนาน ท�ำให้มหาวิทยาลัยดูมีชีวิต
ชีวาทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้ง แต่เมื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก
กลายเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูล ท�ำให้การหาเสียง
หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์คุณงามความดี ของพรรค
ผู้ลงสมัครแต่ละพรรค ย้ายไปอยู่บนฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต
ทัง้ คลิปวีดโี อ แฟนเพจเฟซบุค๊ แม้กระทัง่ แจ้งข้อมูลข่าวสาร
การหาเสียงของสโมสรนักศึกษาจึงค่อยๆถูกปรับเปลี่ยน
ไปลดจ�ำนวนป้ายหาเสียง แล้วเข้าถึงนักศึกษาทุกคนผ่าน
โซเชียลเน็ตเวิร์ค
นอกจากการหาเสียงจะมีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบไปตาม
กาลเวลา พรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งก็มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลาไม่แพ้กัน ตัวแทนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
สโมสรของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ในทุกปีจะมีจำ� นวน
ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นพรรคเดิมๆกลับมาลงสมัคร
ชิงต�ำแหน่งอีกครั้ง แค่มีการปรับเปลี่ยนชื่อพรรค รูปแบบ
นโยบาย ตัวอย่างเช่น ในปีการศึกษา 2557 ที่ก�ำลังมาถึง
การลงสมัครรับเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา มีพรรค 2 พรรค
ผูล้ งสมัคร คือ พรรค RSU POINT และพรรคพยอมรังสิต ซึง่
ทัง้ สองพรรคล้วนมีผลงานให้เห็นกันอยูบ่ อ่ ยครัง้ RSU POINT
สโมสรนักศึกษา ประจ�ำปี 2556 ทีล่ งสมัครชิงต�ำแหน่งอีกครัง้
พร้ อ มสานต่ อ นโยบายเก่ า ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น พะยอมรั ง สิ ต
พรรคใหม่แต่เซียนการท�ำงาน โดยตัวแทนพรรคทั้งหลาย
มาจากตัวแทนกลุ่มรังสิตต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
ดังนั้นแต่ละพรรคจึงความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไป
ความตื่นตัวของการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรังสิต อาจมีความตื่นตัวแค่เพียงผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้ง จากการส�ำรวจของทีมข่าวหนังสือพิมพ์รังสิต
ที่ได้ส�ำรวจผลการรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สโมสรนักศึกษา ประจ�ำปี 2557 ส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาจะ
รับรู้แค่เพียงวันที่ต้องออกไปใช้สิทธิ์เท่านั้น โดยการส�ำรวจ
กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษากว่า 400 คน มีผู้ทราบวันเลือก
ตั้งถึงร้อยละ 64.75 แต่ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าผู้ที่ทราบวันเลือก
ตัง้ รูถ้ งึ นโยบายของแต่ละพรรคหรือไม่ ซึง่ กว่าร้อยละ 90.00
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ไม่ทราบถึงนโยบายของ
พรรคผูล้ งสมัครรับเลือกตัง้ นัน่ อาจชีใ้ ห้เห็นว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่ไม่รับรู้ข้อมูลมากพอในการเลือกตั้ง และผู้ลงสมัคร
ก็ไม่กระตือรือร้นในการชูนโยบายของพรรคตนเอง
ประเด็นการรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ก็เป็นตัวเชื่อมโยงมาถึงการเข้าคูหากาพรรคที่คุณชื่น

นายพงษ์สิณ วิธีธรรม
หัวหน้าพรรค RSU POINT

ชอบและจากการสรุปข้อมูลของกิจการนักศึกษาเป็น
ตัวบ่งชีไ้ ด้อย่างชัดเจนว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ของมหาวิทยาลัย
รังสิตออกมาใช้สทิ ธิเ์ ลือกตัง้ น้อยมาก อย่างเช่นการเลือกตัง้
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาใน ปี 2556 นักศึกษาจ�ำนวน
กว่า 24,000 คน กลับมาใช้สิทธิ์เพียง 8,335 คนเท่านั้น
ซึ่งลดลงจากปีก่อนกว่าร้อยละ 3.62 และหากย้อนหลังไป
5 ปี จ�ำนวนนักศึกษาที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็มีจ�ำนวน
ไม่ต่างกับปี 2556
ดังนั้นการเข้ามารับต�ำแหน่งสโมสรนักศึกษาในแต่ละ
ปีชี้เห็นว่า ผู้ที่ถูกเลือกเข้ามารับต�ำแหน่งได้ถูกเลือกจาก
นักศึกษาไม่ถึงครึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งยังไม่รวมกับ
บัตรเสียการไม่ออกเสียง และพรรคคู่แข่งนั่นยิ่งท�ำให้
เห็นว่า สโมสรนักศึกษาถูกเลือกมาท�ำงานจากนักศึกษา
ไม่กี่พันคนจากจ�ำนวนของนักศึกษาทั้งหมด
นอกจากนี้ปัจจัยหนึ่งที่เป็นส่วนท�ำให้นักศึกษาออก
มาเลือกตั้ง คือการสร้างฐานคะแนนจากคณะใหญ่
ที่มีนักศึกษาเรียนอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่
ความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นคณะเดียวกันย่อมสร้าง
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันได้เสมอ เลือกคนในคณะเข้าไป
ท�ำงานย่อมดีต่อกิจกรรมของคณะที่เกิดขึ้น ซึ่งมันก็จะ
กลายเป็นการซื้อเสียงทางอ้อมโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ต้อง
เสียอะไร ได้กับได้เท่านั้น
การท�ำงานของสโมสรนักศึกษาตลอด 1 ปีการศึกษา
ที่เน้นนโยบายจะท�ำงานเพื่อนักศึกษาบางปีมีกิจกรรมยิ่ง
ใหญ่อลังการ แต่บางกิจกรรมกลับเงียบเหงาแทบไม่เห็น
ผลงานของสโมสรนักศึกษาเลย นอกเหนือจากออกงานทัว่ ไป
เป็นหน้าเป็นตาให้กับมหาวิทยาลัย กิจกรรมบางกิจกรรม
ที่เป็นที่ชื่นชอบของนักศึกษาก็ควรจะรักษาเอาไว้ ทั้งที่การ
ท�ำงานของสโมสรนักศึกษาควรสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ไม่ใช่ท�ำเพื่อความสนุกตามใจนักศึกษา ควรจัดท�ำ
แบบส�ำรวจความต้งิ การทีแ่ น่ชดั ซึง่ สโมสรนักศึกษาควรจัด
ท�ำส�ำรวจความต้องการทีแ่ น่ชดั เพือ่ ให้ทกุ กิจกรรมด�ำเนินไป
อย่างมีคุณภาพ และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ
คุ ณ ภาพของสโมสรนั ก ศึ ก ษาไม่ ไ ด้ วั ด จากคน
มากหรือคนน้อย ไม่ได้เป็นตัวที่จะบอกว่าคุณภาพ
ของผลที่ถูกสร้างขึ้นจากเหล่าตัวแทนนักศึกษานั้น
ดีหรือไม่ดี แต่สิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงความส�ำเร็จของ
สโมสรนักศึกษา ควรเป็นประโยชน์ที่นักศึกษาทั้ง
มหาวิทยาลัยพึงได้รับสูงสุด ไม่ใช่เพียงแค่ตอบสนอง
ความต้องการเท่านั้น ผลงานที่ดีย่อมต้องเกิดจาก
กระบวนการคิดอย่างมีคุณภาพ   ก่อนที่จะน�ำผลงาน
เหล่านั้นออกสู่สายตาคนทั้งมหาวิทยาลัย สิ่งเหล่านี้
ต่างหากที่จะเป็จตัววัดว่า สโมสรนักศึกษาท�ำงาน
ประสบความส�ำเร็จอย่างแท้จริง
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'ทนายวันชัย'แจงบุกรุกทีด่ นิ รัฐไม่ได้กรรมสิทธิ์
'ทนายวันชัย' แจง ไม่ว่าชาวบ้านบริเวณสถานีรถไฟหลักหกจะอาศัยอยู่
ในพื้นที่ดังกล่าวนานแค่ไหนก็ไม่มีโอกาสได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพราะเป็นพื้นที่
ของราชการ ย�ำ้ การรถไฟฯมีสทิ ธิในการขอพืน้ ทีค่ นื และฟ้องขับไล่ผบู้ กุ รุกได้
ตามกฎหมายโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
จากกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการก่อสร้างโครงการ
รถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ซึ่งโครงการ
ดั ง กล่ า วตั ด ผ่ า นสถานี ร ถไฟหลั ก หก แต่ เ นื่ อ งจาก
บริเวณนี้มีชุมชนกว่า 200 ครัวเรือน มาบุกรุกที่ของ
ทางการรถไฟฯเป็นเวลานานกว่า 20 ปี เมื่อมีการก่อสร้าง
การรถไฟฯจึงมีประกาศให้ชาวบ้านรื้อถอนที่อยู่อาศัย โดย
มีการจ่ายค่าชดเชยเพื่อเวนคืนที่ดิน แต่ชาวบ้านบางกลุ่ม
มีเจตจ�ำนงจะไม่ยา้ ยออกจนกว่าจะได้คา่ ชดเชยทีเ่ หมาะสม
ทนายวันชัย สอนศิริ อาจารย์ประจ�ำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ปกติแล้วการที่จะครอบครอง
ปรปักษ์ที่ดินของบุคคลอื่นเพื่อจะได้มาเป็นกรรมสิทธิ์
ของตนเองในทางกฎหมายจะต้องเป็นการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอืน่ โดยสงบ ในลักษณะเปิดเผยและ
เจตนาจะเป็นเจ้าของเกินกว่าสิบปี ถึงจะได้เป็นกรรมสิทธิใ์ น
การครอบครอง แต่หากที่ใดก็ตาม ที่เป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดิน เป็นพืน้ ทีข่ องทางราชการ ทีส่ าธารณะ วัดวาอาราม
ไม่ว่าจะครอบครองเป็นเวลา 20 ปี หรือ 50 ปี ก็ไม่สามารถ
ครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ได้
ทนายวั น ชั ย ให้ ค วามเห็ น ว่ า กรณี ก ารก่ อ สร้ า ง
โครงการระบบรถไฟชานเมื อ งต้องมีประกาศให้ชาวบ้าน
รือ้ ถอนทีอ่ ยูอ่ าศัย เนือ่ งจากชาวบ้านใช้ทดี่ นิ ของการรถไฟฯ
มาปลู ก บ้ า น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการรถไฟฯเป็ น หนึ่ ง
ในองค์ ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ ง รั ฐ บาลถื อ หุ ้ น เกิ น กว่ า
50 เปอร์เซ็นต์   ที่ดินบริเวณดังกล่าวจึงเป็นที่ดินของ
ทางราชการ  การจะครอบครองปลูกบ้านหรือสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย

นัน้ จึง ไม่สามารถเป็นกรรมสิทธิ์
ของบุคคลใดบุคคลหนึง่ ได้ และ
ไม่สามารถจะอ้างการครอบครอง
ปรปักษ์ตามกฎหมายเพือ่ จะให้
ได้กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ นัน้ ได้ ในทาง
กฏหมายถือว่าเรือ่ งดังกล่าวไม่
สามารถเป็นจริงได้
“แน่นอนว่าในทางกฎหมาย
ชาวชุมชนสถานีรถไฟหลักหก
ถือว่าเป็นผู้บุกรุกและการรถ
ไฟฯมีการยินยอมให้อาศัยอยู่ ป้ายประกาศของการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องให้ผู้บุกรุกขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่
ก่อน แต่วันหนึ่ง เมื่อเจ้าของที่
ต้องการจะใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ ดังกล่าวจึงแจ้งไปยังผูบ้ กุ รุก สร้างประโยชน์อย่างอืน่ ทัง้ นีก้ ารทีก่ ารรถไฟฯเลือกทีจ่ ะจ่าย
ให้ออกไปจากที่บริเวณนั้น หากไม่ยอมออกไปจะถือว่าการ เงินชดเชยให้กับผู้บุกรุกแทนการฟ้องร้องนั้น เพราะเห็นว่า
อยู่ของชาวชุมชนเป็นการอยู่โดยละเมิด เจ้าของที่สามารถ โอกาสที่ชาวบ้านจะชนะในการฟ้องร้องเป็นไปได้ยาก
ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อด�ำเนินตามกฎหมายขับไล่ผู้บุกรุกออก
ทนายวันชัย กล่าวสรุปว่า การรถไฟฯมีสทิ ธิต์ ามกฎหมาย
ไปได้  หากศาลมีค�ำพิพากษาให้ออกก็ต้องออก มิเช่นนั้นก็ ทุกประการทีจ่ ะให้ชาวชุมชนสถานีรถไฟหลักหกย้ายออกไป
จะต้องโดนบังคับคดี ถูกรื้อถอน ถูกจับกุม ถูกคุมขังต่อไป” หากมีการแจ้งให้ทราบและเจรจาพูดคุย รวมไปถึงการจ่าย
ทนายวันชัยกล่าว
เงินชดเชยให้ หรือพยายามท�ำทุกวิถที าง แล้วยังไม่สามารถ
ในส่วนของกระบวนการจ่ายค่าชดเชยให้กบั ผูบ้ กุ รุก ทนาย ตกลงกันได้ การรถไฟฯมีสิทธิ์โดยชอบธรรมตามกฎหมาย
วันชัยให้ความเห็นว่า การจ่ายเงินชดเชยเป็นเพียงส่วนหนึง่ ที่จะฟ้องร้องด�ำเนินคดีกับผู้บุกรุก
ในแง่กฎหมายทางการรถไฟฯอาจจะไม่ต้องจ่ายก็ได้ แต่
ทั้งนี้ชาวชุมชนริมทางรถไฟสถานีหลักหกจึงต้อง
ทั้งนี้ที่ทางการรถไฟฯต้องยอมจ่ายเพื่อความสะดวกในการ ยอมรั บ ในข้ อ กฎหมายอั น เป็ น สิ ท ธิ โ ดยชอบธรรมของ
ขนย้ายหรือรือ้ ถอน อีกทัง้ การรถไฟฯยังทราบว่าการฟ้องร้อง การรถไฟฯและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้ระบุไว้เพื่อหลีก
ต่อศาลอาจท�ำให้เสียเวลาและงบประมาณทีส่ ามารถน�ำไป เลี่ยงปัญหาการฟ้องร้องในอนาคต

ผลวิจัยชี้ นักศึกษาม.รังสิต
ใช้เฟสบุค๊ รับข่าวสารการเมือง
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารการเมืองผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) แต่ยังคง
เปิดรับสื่อดั้งเดิมประเภทวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวสาร

กราฟแสดงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมือง
ผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆ

กราฟแสดงความถีก่ ารเปิดรับข่าวสารการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตมีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารการเมืองผ่าน เฟสบุ๊คมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
31.24 รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 26.67  ไลน์
คิดเป็นร้อยละ 8.72 ,หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 7.71,ยูทปู
คิดเป็นร้อยละ 7.37 ,ทวิตเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 6.27,
อินสตราแกรม คิดเป็นร้อยละ 6.18, เว็บไซต์ คิดเป็น
ร้อยละ 3.89 และ วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 1.95  ลักษณะ
การเปิดรับข่าวสารการเมืองของนักศึกษาจะเปิดรับ
ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 55.50 ในแต่ละครัง้ จะเปิดรับประมาณ
15 นาทีเป็นอย่างน้อยและจะเปิดรับข่าวสารการเมือง
ทุกข่าว ช่วงระยะเวลาที่เปิดรับข่าวสารการเมืองมากที่สุด
คือช่วงเย็น
ในด้านทัศนคติ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีทัศนคติ
ทางบวกกับข่าวสารการเมือง ด้วยเหตุผลการเมืองเป็น
เรื่องใกล้ตัวมีประโยชน์และควรติดตามข่าวสารอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งในปัจจุบันสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อสังคม
(โซเชียลมีเดีย) มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์และครอบคลุม
ทั้งในและต่างประเทศ ส�ำหรับสื่อดั้งเดิมโดยเฉพาะสื่อวิทยุ
โทรทัศน์   นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตยังคงมีทัศนคติใน
ทางบวกเช่นกัน ด้วยเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือและมีความ
น่าสนใจ แต่ถ้าต้องการรายละเอียดของเนื้อหาข่าวสาร
การเมือง จะเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีรายละเอียดข่าว
รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ อย่างรอบด้านและ
ลึกมากกว่า
งานวิจยั เรือ่ งพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตต่อการน�ำเสนอข่าวสารการเมือง
ผ่านสือ่ มวลชน เป็นงานวิจยั เชิงปริมาณซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารการเมือง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 400 คนจากทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 20-21 ปี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 บาท – 15,000 บาท
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การศึกษาไทยขาดคุณภาพ
แนะศธ.คัดคนเก่งเป็นครู
'วิทยากร เชียงกูล' ชี้ เปิดอาเซียนคุณภาพการศึกษาเด็กไทยจะสู้ต่างชาติไม่ได้ เพราะครูไทยไม่เก่ง
และไม่อุทิศตนเพื่อการสอน แนะปฎิรูปครูส่งผู้บริหารเก่งลงพื้นที่ชนบท เผยรัฐบาลมองว่าการศึกษา
คือเรียนฟรีและสร้างโรงเรียน แต่ไม่สนใจคุณภาพการเรียนการสอน ย�ำ้ คุณภาพโรงเรียนต่างกันเพราะ
งบประมาณส่วนมากอยู่ที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียง
จากข้อมูลของการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก หรือ
World Economic Forum (WEF) 2013 ที่มีการจัดอันดับ
คุณภาพการศึกษาในอาเซียน ปรากฏว่าในการจัดอันดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ตามหลังสิงคโปร์
มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย และเวียดนาม และในการจัด
อันดับการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษานั้น ไทยอยู่
อันดับที่ 8 ซึ่งถือเป็นอันดับที่ต�่ำมากจนน่าตกใจ
รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกติ ติคณ
ุ วิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงการศึกษาของไทยจะ
มีการพัฒนาต่อไปอย่างไร เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ว่า การศึกษาไทยก็ยังสู้เขาไม่ได้ เพราะของเราดีเป็นส่วนๆ
แต่สว่ นใหญ่ไม่มกี ารพัฒนา การศึกษาไทยต้องมีการปฏิรปู
ครูผู้สอน เพราะปัญหาใหญ่คือครูไม่เก่งและอุทิศตัวเองไม่
เพียงพอ ควรคัดคนเก่งๆ ไปเป็นครู ดังนัน้ กระทรวงศึกษาธิการ
ต้องจัดให้มกี ารฝึกอบรมครู มีแรงจูงใจให้ครู เพือ่ ดูแลระบบ
บริหารให้ดีขึ้น ซึ่งต้องแก้อะไรหลายอย่าง ปัจจุบันองค์กร
ท้องถิ่นก็ดูแลเอาใจใส่ในการศึกษามากขึ้น ซึ่งแต่ละพื้นที่
ก็ขึ้นอยู่ที่ผู้น�ำว่าเขาจะพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นได้อย่างไร
ยกตัวอย่างโรงเรียนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการดูแล
การศึกษาได้ดีกว่ากระทรวงศึกษาธิการเสียอีก เพราะมี
งบประมาณเยอะ และสามารถยืดหยุน่ งบประมาณสนับสนุนได้
รศ.วิทยากร กล่าวต่อไปว่า การศึกษามีความส�ำคัญมาก
แต่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม โดยจะมองแบบง่ายๆ รัฐบาล
ต้องมีการปฏิรปู ทางการศึกษามากกว่านี้ เพราะส่วนใหญ่คน
ไทยมักจะคิดว่าการพัฒนาการศึกษา คือ การสร้างโรงเรียน
เพิ่ม การแจกของ แจกคอมพิวเตอร์ แต่ตอนนี้เห็นได้ว่าเรา
สู้เขาไม่ได้ในการส่งเด็กไปแข่งกับเด็กนานาชาติ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่า เด็กที่จบการศึกษาอายุ 15 ปี หรือการศึกษา
ภาคบังคับ มีพนื้ ฐานไม่คอ่ ยดี ปัญหานีก้ ระทรวงศึกษาธิการ
ก็รับรู้ แต่ก็ยังท�ำอะไรไม่ได้ เพราะระบบการจัดการอยู่ที่
ส่วนกลาง ความจริงก็มีครูดีๆ อยู่บ้างบางส่วน แต่ระบบยัง
ไม่ดพี อ คนทีจ่ ะเป็นผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาในประเทศไทย
ต้องอาวุโส และต้องสอบสารพัด แต่ในต่างประเทศ เช่น
สิงคโปร์จะคัดตัง้ แต่หนุม่ สาว ซึง่ ถ้าระบบการศึกษาของไทย
ยังแย่อยู่ เราก็จะพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาการเมืองได้ยาก
นี่คือปัญหาที่เป็นวัฏจักรอยู่
เมือ่ ถามถึงคุณภาพของการศึกษาไทย รศ.วิทยากร กล่าว
ว่า ประเทศไทยไม่สนใจเรื่องคุณภาพ เพียงแต่ว่าจัดให้ทุก
คนได้มโี อกาสเรียน ไม่เก็บค่าเล่าเรียน ให้ได้รบั การศึกษาฟรี
แต่วา่ คุณภาพของโรงเรียนแตกต่างกันมาก ระหว่างโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียงกับโรงเรียนที่ไม่มีชื่อเสียง งบประมาณส่วนมาก
ก็จะช่วยเหลือโรงเรียนที่มีชื่อเสียง หากครูไปอยู่ที่ล�ำบาก
เงินเดือนก็ต้องสูงขึ้น มันถึงจะสมดุล เพื่อปรับปรุงโรงเรียน
ทีม่ เี กรดต�ำ่ ให้สงู ขึน้ อีกทัง้ ต้องมีงบประมาณเพือ่ ช่วยในการ
สร้างห้องสมุด ปัจจุบนั โรงเรียนเล็กๆ เมือ่ คิดค่าครูตอ่ หัวแล้ว
ไม่มเี งินพอทีจ่ ะซือ้ หนังสือ งบประมาณในส่วนนีป้ ระเทศเรา
ยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร เพราะในระบบราชการคิดว่า
โรงเรียนนี้มีแล้ว แต่ไม่มีการประเมิน ส่วนผู้ปกครองก็ไม่รู้
จะท�ำอย่างไร ถ้าคนที่มีฐานะก็จะดิ้นรนส่งลูกไปเรียนที่อื่น
แต่คนที่ไม่มีฐานะก็ต้องเรียนต่อไป

“บางทีเขาบอกว่าเขาให้ความยุติธรรมกับโรงเรียน โดย
ให้เงินบ�ำรุงการศึกษาตามรายหัว ซึ่งโรงเรียนใหญ่ๆ ก็จะได้
เงินบ�ำรุงการศึกษามาก ส่วนโรงเรียนเล็กก็จะได้น้อย ซึ่งมัน
ไม่พอ ส่วนครูผสู้ อนก็อยากอยูใ่ นโรงเรียนใหญ่ๆ เพราะมันมี
ความก้าวหน้ามากกว่า หรือผูอ้ ำ� นวยการคนไหนเก่งก็สง่ ไปอยู่
โรงเรียนใหญ่ๆมากกว่าทีจ่ ะส่งไปอยูโ่ รงเรียนเล็กๆ เพราะฉะนัน้
คุณภาพการศึกษาเลยไม่ทัดเทียมกัน ” รศ.วิทยากร กล่าว
คณบดีกติ ติคณ
ุ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม กล่าวต่อไปว่า
ระบบความคิดของราชการรวมอยู่ที่ส่วนกลาง ไม่สนใจเรื่อง
การกระจายคุณภาพ เพราะหาเสียงแค่ให้เด็กมีทเี่ รียน เด็กก็
เรียนฟรี ท�ำให้คณ
ุ ภาพของโรงเรียนแตกต่างกัน ประเทศไทย
ควรปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากมีปัญหาหลายอย่าง เช่น เด็ก
ที่ยากจน พ่อแม่ไม่ค่อยดูแล ไม่ค่อยสอนการบ้าน หรือสอน
การบ้านไม่เป็น เด็กก็เสียเปรียบอยู่แล้ว และถ้าโรงเรียนที่
ได้ครูที่ไม่เก่ง ก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่ เพราะไม่สามารถแข่งกับ
โรงเรียนดีๆ ได้ ซึ่งในราชการ ความเป็นจริงต้องช่วยเหลือ
โรงเรียนเหล่านัน้ มากขึน้ ให้งบประมาณ จ้างครูคณ
ุ ภาพและ
ให้เงินเดือนเท่ากัน
ด้าน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้กล่าวในการบรรยายประชุมสัมมนาเรื่อง
การปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552
ว่าการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมานับจากปี 2542 เป็น 9 ปี   

รศ.วิทยากร เชียงกูล
คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่การปฏิรูปการศึกษาไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ถ้าประเมิน
จากพิมพ์เขียวการปฏิรูปการศึกษาที่วางไว้ จะพบว่างาน
ไม่เสร็จตามกรอบเวลา มีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่ส�ำเร็จ
คือ ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (สมศ.) อย่างไรก็ตามการประเมินภายนอก รอบ 3 ที่
จะเกิดขึ้นนั้น สิ่งที่ต้องเน้นและเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก ได้แก่
การประเมินผลผลิต และผลลัพธ์ทางการศึกษา โดย สมศ.
ควรมีมาตรฐานขัน้ ต�ำ ่ และมาตรฐานดังกล่าวต้องเป็นมาตรฐาน
ทีส่ ามารถใช้ได้กบั สถานศึกษาทัว่ ประเทศ อีกทัง้ ผลประเมิน
ของสมศ. ต้องไม่ทิ้งไว้บนหิ้งอย่างเดียว

บัณฑิตเกียรตินยิ มเหรียญทองปี2556

เผยเคล็ดลับเรียนดีตอ้ งแบ่งเวลาให้ถกู

บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง มหาวิทยาลัยรังสิต เผยเคล็ดลับเรียนดีต้องมีความ
ตั้งใจ หากสงสัยต้องถามทันที และจะต้องแบ่งเวลาเพื่อท�ำกิจกรรมต่างๆด้วย ย�้ำอย่าเรียนเพื่อแค่
สอบผ่าน ควรเรียนเพื่อน�ำวิชาไปใช้ประโยชน์ เมื่อตั้งใจแล้วต้องไปให้สุด หากท้อแท้ต้องนึกถึงวัน
แรกว่าเข้ามาเรียนเพื่ออะไร
อ่านต่อหน้า 7

นายภูริพล กสิวุฒิ

นางสาวธันยา สุคนนคร
นายกิตติเดช อิ่มไพบูลย์

นางสาวดุษฎี ลาภสมบูรณ์ศิริ
นายเศรษฐภักค์ กาญจนศุภสิริ

ปีที่ 21 ฉบับที่ 68 เดือน มีนาคม 2557

• บัณฑิตเหรียญทอง                       ต่อจากหน้า 6
นายภูริพล กสิวุฒิ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เหรียญทอง สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต เผยถึง
เคล็ดลับในการเรียนว่า ต้องตั้งใจฟังในสิ่งที่อาจารย์
สอน และจดเลคเชอร์ ค วบคู ่ กั น หากเนื้ อ หาส่ ว นใด
ที่ไม่เข้าใจ จะถามอาจารย์ผู้สอนตอนท้ายคาบ เพื่อ
ไขข้อข้องใจ และฝึกท�ำแบบทดสอบให้มาก จะเป็นการ
วัดความเข้าใจจากการเรียน อีกทั้งจะต้องนอนหลับ
พักผ่อนอย่างเพียงพอ เพราะสุขภาพร่างกายถือเป็นสิ่ง
ส�ำคัญ ทีจ่ ะท�ำให้เรียนได้อย่างเข้าใจ และเต็มทีก่ บั การเรียน
หากนอนน้อยร่างกายจะรู้สึกเหนื่อยล้า และไม่อยาก
รับความรู้เนื้อหาที่อาจารย์สอน และในการเป็นนักบิน หาก
สุขภาพร่างกายไม่พร้อม จะไม่สามารถท�ำการบินได้ การเป็น
นักบินต้องมีวินัยสูง ต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารและ
ลูกเรือ ซึ่งนักบินจะต้องเป็นบุคคลสุดท้ายที่อยู่บนเครื่องบิน
และไม่วา่ อะไรจะเกิดขึน้ ต้องไม่ละทิง้ เครือ่ งบินอย่างเด็ดขาด
ด้านบัณฑิตเกียรตินยิ มเหรียญทอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นายเศรษฐภักค์ กาญจนศุภสิริ เผยว่า การเรียนรู้ส่วน
ใหญ่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือจะต้องคอยตั้งค�ำถาม
และหาค�ำตอบด้วยตนเอง สิ่งส�ำคัญที่สุดในการเตรียมตัว
สอบคือ การตั้งใจเรียน และแก้ไขปัญหาคาใจในคาบเรียน
โดยการถามอาจารย์ผู้สอนเพื่อคลายข้อสงสัยที่ไม่เข้าใจ
และน�ำไปทบทวนอีกรอบหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน ซึ่ง
เวลาที่สอบไม่ควรคิดเพื่อสอบผ่านเพียงอย่างเดียว แต่ต้อง
คอยบอกตนเองว่าจะน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างไรกับคนไข้
ซึ่งจะท�ำให้เรามองเห็นถึงปัญหามากขึ้น
ทางด้าน นางสาวดุษฎี ลาภสมบูรณ์ศริ ิ บัณฑิตเกียรตินยิ ม
อันดับหนึ่งเหรียญทอง คณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวเสริม
ว่า จะน�ำสิ่งที่ได้เรียน มาย่อความด้วยตัวเองอีกครั้ง หลัง
จากที่อาจารย์สอนแล้ว และจะเตรียมตัวก่อนสอบโดย
การอ่านจับใจความส�ำคัญที่ได้โน้ตย่อเอาไว้ เพราะว่าการ
ย่ อ ใจความส� ำ คั ญ ท� ำ ให้ เ ราได้ จ ดเอง เป็ น ลายมื อ
ของเราเอง ก็จะจ�ำได้ง่าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเริ่มต้นที่
ความชอบก่อน เพราะจะท�ำให้อยากฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ และ
อยากค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งจะท�ำให้มีความสุขใน
การเรียนรู้
ด้านเกียรตินยิ มเหรียญทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวธันยา สุคนนคร เผยเคล็ดลับในการเรียนว่า เวลา
เรียนในห้องเรียนจะตั้งใจฟังที่อาจารย์สอน เพราะสิ่งที่
อาจารย์พูดไม่ได้อยู่ในหนังสือทั้งหมด และจะจดเนื้อหา
เป็นภาษาของตัวเอง หรือไม่ก็วาดเป็นรูปแผนผังเพื่อเป็น
ความเข้าใจส�ำหรับตัวเรา ต้องบริหารเวลากับปริมาณ
งาน โดยการจัดสรรให้เป็นระบบ อ่านหนังสืออย่างน้อย
สองรอบก่อนสอบ และแค่มีใจรักในสิ่งที่ท�ำ  เวลาใดที่รู้สึก
ท้อแท้ให้นึกถึงวันแรกว่าเราเข้ามาเรียนที่นี่เพราะอะไร
มีความตั้งใจอะไร แล้วก็ท�ำต่อไปให้ดีที่สุด
ด้ า นบั ณ ฑิ ต เหรี ย ญทองจากวิ ท ยาลั ย นานาชาติ
นายกิตติเดช อิม่ ไพบูลย์ เผยว่า จะมีการแบ่งเวลาชัดเจน ว่าเวลา
ไหนเรียน เวลาไหนเล่น ค่อยๆ อ่านหนังสือทีละนิด อ่านเก็บไปเรือ่ ยๆ
และท�ำให้เรือ่ งเรียนกับเรือ่ งเล่นเป็นเรือ่ งเดียวกัน คือเรียนให้สนุก
สิ่งส�ำคัญคือเราต้องสามารถน�ำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้
ไม่ใช่แค่วา่ เรียนอย่างเดียว เพราะบางครัง้ ทฤษฎีกไ็ ม่สามารถ
น�ำมาใช้ในชีวิตจริง
พิ ธี ป ระสาทปริ ญ ญา ประจ� ำ ปี 2556 ซึ่ ง จั ด ขึ้ น
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จากมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต รวมทั้ ง สิ้ น 5,021 คน
ประกอบด้วย ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 50 คน  
ระดับปริญญาโท 468 คน และปริญญาตรี 4,503 คน

[ การศึกษา ]
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ผ่านสหกิจศึกษาโอกาสได้งานสูง
นศ.คือพนักงานคนหนึง่ ในบริษทั
โครงการสหกิจศึกษา ท�ำให้นักศึกษามีโอกาสได้งานสูง เพราะเป็นการผสมผสานระหว่างความ
รูใ้ นห้องเรียนกับการท�ำงานทีใ่ ช้ประสบการณ์จริง เพือ่ สร้างนักศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตรงตามทีส่ ถาน
ประกอบการต้องการ เน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อาจารย์กติ ติศกั ดิ์ ไตรพิพฒ
ั พรชัย ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
มาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเกี่ยวกับ
สหกิจของมหาวิทยาลัยรังสิตว่า เป็นการเรียนที่เน้นการ
ปฏิบตั งิ าน ในฐานะทีเ่ ป็นพนักงานคนหนึง่ ของสถานประกอบ
การ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาในห้องเรียน
น�ำไปปฏิบัติงานจริง เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ความแตกต่างระหว่างการฝึกงานกับสหกิจศึกษาคือเรือ่ งของ
ระยะเวลา สหกิจศึกษาจะใช้เวลานานกว่าการฝึกงานแบบ
ธรรมดาถึง 2 เดือน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท�ำงานที่
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากกว่า เรียนรู้วิธีการท�ำงาน
รู้ว่าจะต้องใช้ความรู้ใดบ้างในการท�ำงาน นอกจากนี้
สหกิจศึกษาจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านต่างๆ เพราะฉะนั้นจะท�ำให้นักศึกษาได้รับความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท�ำงานจริงๆ เมื่อนักศึกษาได้
กลับเข้ามาในรายวิชาที่เรียนในปีสุดท้าย ก็จะได้รู้ตาม
ความต้องการของนักศึกษา เพราะไปเห็นการท�ำงานจริง
ว่าเป็นอย่างไร และสามารถกลับมาเร่งเรียนในสาขาวิชา
ที่ตรงต่อความต้องการ
อาจารย์กิตติศักดิ์ กล่าวต่อว่า การเลือกผู้ประกอบ
การสหกิจศึกษาจะแตกต่างจากการฝึกงานธรรมดา
ตรงที่สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาเหมือน
กับคัดเลือกพนักงานเข้าท�ำงาน จะต้องมีการสัมภาษณ์
เพื่อทราบความรู้ความสามารถที่จะเข้าไปท�ำงานใน
ต�ำแหน่งนั้นๆ เพราะทางสถานประกอบการที่รับนักศึกษา
เข้าไปในต�ำแหน่งงานเสมือนกับพนักงานคนหนึ่ง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานมาตรฐานวิชาการ กล่าวถึง
ผลตอบรับจากสหกิจศึกษาที่ผ่านมาว่า ได้รับผลตอบรับ
ที่ดี เพราะสถานประกอบการเองได้ประโยชน์จากการได้
แรงงานเข้ามาท�ำงานเพิ่ม ซึ่งนักศึกษาที่เข้าสหกิจต้องท�ำ
โครงงานหรือแก้ไขปัญหาให้กบั สถานประกอบการนัน้ ด้วย
และเมื่อนักศึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ นักศึกษา
ก็จะกลับมาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาถึงปัญหาที่เกิด
ขึ้น เพราะฉะนั้นจึงเหมือนกับว่า ทางสถานประกอบการ
จะได้อาจารย์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแบบไม่ต้องมีค่าใช้
จ่าย เพราะอาจารย์อยากจะช่วยนักศึกษา เพือ่ ให้นกั ศึกษา
สามารถเข้าใจและเรียนรู้งานต่างๆ ด้านนักศึกษาที่ไป
สหกิจ หากทางสถานประกอบการเห็นว่ามีความสามารถ
ตามทีต่ อ้ งการ ก็อาจจะรับเข้าท�ำงานทันทีหลังจบการศึกษา
โครงการสหกิ จ ศึ ก ษา ของมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
แรกเริ่มมาจากนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ซึ่ง ดร.อภิวัฒน์ สูยะโพธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เผยว่า
สหกิจศึกษาเกิดขึ้นครั้งแรกประมาณ 10 ปีที่แล้ว จาก
นั้นได้พักการท�ำสหกิจศึกษาไป เนื่องจากมีนักศึกษาให้
ความสนใจน้อย แต่ปัจจุบันได้นำ� สหกิจศึกษากลับมาท�ำ
ใหม่ โดยทางวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ จะส่งนักศึกษา
เข้าไปท�ำงานกับโรงงาน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสด้าน
การท�ำงานให้แก่นักศึกษา เพราะเมื่อเข้าสหกิจศึกษาแล้ว
ทางสถานประกอบการประทับใจ ก็อาจจะรับนักศึกษาเข้า
ท�ำงาน ส่วนความร่วมมือของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
กับทางสถานประกอบการจะเป็นในเรื่องของการพัฒนา

ความรูน้ กั ศึกษา โดยจะมีสว่ นของอาจารย์เข้าร่วมโครงการ
และน�ำความรู้นั้นกลับมาสอนนักศึกษา มาพัฒนา
หลักสูตรต่อไป
ส่ ว นคณะที่ ก� ำ หนดให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต้ อ งเข้ า
สหกิจศึกษา คิดเป็น 100% คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ซึ่งอาจารย์อามาล ภ.ฉิมวิไลทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เผยว่า สหกิจศึกษาในคณะ
เริ่มเมื่อปีการศึกษา 2552 จากการส�ำรวจที่ผ่านมาพบ
ว่านักศึกษาไปฝึกงานเพียงแค่ 1 เดือนครึ่งหรือ 2 เดือน
มักจะยังไม่ได้อะไรกลับมามากมาย เนื่องจากวิชาของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นการฝึกปฏิบัติในออฟฟิศ
เป็นหลัก งานแต่ละชิ้นต้องใช้เวลา นักศึกษาจ�ำเป็นต้อง
ไปเรียนรู้การใช้เครื่องมือในออฟฟิศ ท�ำให้มีนโยบายจาก
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการว่า นักศึกษาทุกคน
ควรเข้าสหกิจศึกษา
ด้านคณะบัญชีและคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
จะจัดการทดสอบวัดความรู้ และทัศนคติของนักศึกษาก่อน
ไปสหกิจโดย ดร.ภัทรณัชชา โชติคณ
ุ ากิตติ รองคณบดีฝา่ ย
วิชาการและวิจยั คณะบัญชี เผยถึงคุณสมบัตขิ องนักศึกษา
โครงการสหกิจศึกษาว่า ทางคณะจะให้นักศึกษาที่อยู่ช่วง
ชั้นปีที่3-4 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป และนักศึกษา
ต้องมาปรึกษากับทางคณะก่อนว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร
กับการเรียนในมหาวิทยาลัย เพราะการท�ำสหกิจศึกษา
ต้องไปท�ำงานจริง ทางคณะจะมีการทดสอบนักศึกษาก่อน
ไปฝึกงาน มีการสอบสัมภาษณ์ความรู้ทางบัญชี ภาษา
อังกฤษ และทัศนคติของนักศึกษาว่ามีความพร้อมหรือ
ไม่ เพราะหากนักศึกษาไม่อดทน อาจท�ำให้มีปัญหากับ
บริษัท นอกจากการสอบแล้ว ก็จะมีอาจารย์ที่มีความรู้
ทางด้านบัญชีมาสอนเพิ่มเติม ทางคณะจะมีการติดตาม
นักศึกษาทีไ่ ปท�ำสหกิจตัง้ แต่เริม่ จนจบ มีการสอบโครงงาน
หลังท�ำสหกิจศึกษาเสร็จ
ส�ำหรับคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ศิริมน ศรีนพรัตน์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กล่าวว่า ก่อนทีน่ กั ศึกษา
จะเข้าสหกิจนั้น ทางคณะจะจัดอบรมนักศึกษาทุกคน
ไม่ต�่ำกว่า 3-4 รอบ มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ มี
การสอนมารยาท ทั้งการไหว้ การวางตัว ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน เพื่อปรับบุคลิกภาพของนักศึกษาให้ได้มากที่สุด
ที่ผ่านมาสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาทั้งหมด
ให้การตอบรับและมีความพอใจในการฝึกงานของนักศึกษา
มาก เพราะนักศึกษาไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย
และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานมาตรฐานวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า อยากให้แต่ละคณะเพิ่มการ
ฝึกงานแบบสหกิจศึกษาเข้ามา เพราะมหาวิทยาลัยรังสิต
ยังมีการเลือกการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาค่อนข้างน้อย
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการฝึกงานแบบสหกิจศึกษามี
ผลเสียอยู่บ้าง เพราะใช้ระยะเวลาในการฝึกงานนานถึง
4 เดื อ น ซึ่ ง อาจท� ำ ให้ จ บล่ า ช้ า กว่ า เพื่ อ นที่ ฝ ึ ก งาน
แบบธรรมดา แต่ถึงอย่างไรหากมีการจัดแผนการเรียน
ที่ดีก็อาจจะจบในเวลาที่ก�ำหนดได้
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หน้า 8    หนังสือพิมพ์รังสิต
เรื่อง : นพชนก มันตาวิจักษณ์
ภาพ : อังคณา บุบผา

เกษตรเมือง

ความสุขที่กินได้ของคนเพียงพอ

“การจะปลูกสิ่งที่มีชีวิต เราจ�ำเป็นที่จะต้องดูแลและให้เวลากับเขา เพราะจากประสบการณ์ส่วนตัว คนที่ไม่ประสบความส�ำเร็จใน
การปลูกพืชผัก สาเหตุหลักมาจากไม่มีเวลาดูแล และต้องศึกษาข้อมูลคุณลักษณะของต้นไม้แต่ละต้นที่เราจะปลูกว่ามีอุปนิสัยเหมาะกับ
ฤดูใด เมื่อเข้าใจนิสัยของพืชผักเราก็จะได้ผลผลิตที่ดี สิ่งส�ำคัญที่อยากจะฝากไว้ท้ายสุดคือ อย่าไปตั้งค�ำถามกับสิ่งที่เราจะลงมือท�ำมาก
หากคิดจะเริ่มท�ำก็ลงมือแสวงหาข้อมูลและลงมือท�ำเลย”
ในโลกที่กระแสธรรมชาตินิยมก�ำลังมาแรงอย่างเช่น
ปัจจุบัน ส่งผลให้มนุษย์หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพของตนเอง
มากขึ้น โดยเฉพาะการใส่ใจในการเลือกพืชผักผลไม้ต่างๆ
ทีร่ บั ประทานกันอยูท่ กุ วัน ปัจจุบนั ผูค้ นจึงเลือกทีจ่ ะรับประทาน
พืชผักผลไม้ทปี่ ลอดสารเคมีบา้ นใดพอมีพนื้ ที่ มักเลือกปลูก
ผักไว้รับประทานเอง เพื่อประหยัดเวลาและรายจ่าย อีกทั้ง
ยังไม่ต้องเสี่ยงได้ของแถมเป็นสารเคมีที่มากับผักเหล่านั้น
ด้วย ในปัจจุบนั หลายคนมักเลือกอาศัยอยู่คอนโดมิเนียม
อพาร์ทเมนท์ ทาวน์เฮาส์ซงึ่ มีพนื้ ทีไ่ ม่มากมายนัก จึงเป็น
เรื่องยากหากจะน�ำผักมาปลูกในบริเวณบ้านของตนเอง
แต่ความจริงแล้ว การปลูกผักในบ้านนั้นไม่จ�ำเป็นต้องใช้
พื้นที่มากมายใหญ่โต เราก็สามารถปลูกผักไว้รับประทาน
เองได้อย่างง่ายดาย
เกษตรพอเพียงเมือง
ส�ำนักงานพิพธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั (องค์การมหาชน) เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
แนวคิดดังกล่าวจึงได้รเิ ริม่ จัดท�ำโครงการเกษตรพอเพียงเมือง
ขึ้น เพื่อปลูกพืชผักสวนครัวนานาชนิดในบริเวณที่อยู่อาศัย
โดยจ�ำลองจากพืน้ ทีจ่ ริงของคนเมืองทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด และ
ใช้พนื้ ทีน่ นั้ ให้เกิดประโยชน์และคุม้ ค่าทีส่ ดุ ปัจจุบนั โครงการ
เกษตรพอเพียงเมือง ถือเป็นตัวอย่างให้ประชาชนทั่วไปได้
ศึกษาหาความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการน�ำไปปฏิบัติต่อไป
นายสรานนท์ ใยบ�ำรุง เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นานวัตกรรมเกษตร
ส�ำนักงานพิพธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว บอกเล่าถึงปัจจัยส�ำคัญในการท�ำเกษตร
พอเพียงเมืองว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการท�ำ
ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากคนเมืองส่วนมากมัก
จะซื้อดินเป็นถุงตามร้านขายซึ่งดินพวกนี้คุณภาพยังไม่ดี
พอ ดินที่ดีจะต้องผ่านกระบวนการหมักอย่างน้อย 60 วัน
โดยเราสามารถน�ำดินที่ซื้อมาปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ด้วยการ
น�ำดินที่ซื้อมา 1 ส่วน ผสมกับมูลสัตว์ 1 ส่วน ผสมกับแกลบ
ดิบ 1 ส่วน และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอีกครึ่งส่วน แล้วน�ำมา
ผสมคลุกเคล้ากันและรดด้วยน�้ำหมักชีวภาพ จากนั้นทิ้งไว้
2-3 คืน แล้วจึงน�ำมาปลูกพืชผักผลไม้ได้
นายสรานนท์ อธิบายต่อว่า การท�ำเกษตรพอเพียงเมือง

มีวิธีการท�ำเช่นเดียวกับการท�ำเกษตรทั่วๆไป จะแตกต่าง
ตรงที่มีการคัดเลือกพื้นที่ เนื่องจากคนเมืองมีพื้นที่จ�ำกัด
การเลือกพื้นที่ปลูกผัก ในกรณีที่จะท�ำแปลงผักควรเลือก
บริเวณที่มีแดดส่องอย่างน้อย 3 ชั่วโมง แต่ถ้าพื้นที่ไม่
เอื้ออ�ำนวยส�ำหรับการท�ำแปลงผัก อาจจะปลูกในลักษณะ
แขวนทีส่ ามารถแขวนได้ตามราวทีแ่ ดดส่องมาถึง นอกจาก
แสงแดดแล้ว สิง่ ส�ำคัญอีกเรือ่ งหนึง่ คือ การเพาะเมล็ด เนือ่ งจาก
การปลูกในพื้นที่จ�ำกัด ผลผลิตที่ได้ควรจะต้องได้ 100%
เพราะฉะนั้ น การคั ด เลื อ กเมล็ ด พั น ธุ ์ ที่ จ ะน� ำ มาปลู ก
จะใช้วธิ เี พาะกล้าก่อนประมาณ 3-4 วัน หลังจากนัน้ ท�ำการ
คัดแยกต้นทีส่ มบูรณ์แข็งแรง วิธสี งั เกตคือ เลือกต้นทีโ่ ตทีส่ ดุ
ใบสมบูรณ์ที่สุด น�ำไปลงถาดหลุมเลี้ยงไว้ประมาณ 20 วัน
แล้วจึงค่อยน�ำไปปลูกลงภาชนะที่เราต้องการ เมื่อผลผลิต
ออกมาก็จะได้ผักที่สมบูรณ์ 100%
ปลูกผักบนพืน้ ทีป่ นู
คนเมืองที่มีพื้นที่จ�ำกัด จะมีบริเวณส่วนใหญ่มักจะเป็น
พื้นปูน ยังสามารถท�ำการเกษตรปลูกผักไว้รับประทานบน
พื้นปูนได้ แต่นายสรานนท์ บอกเล่าว่า การจะปลูกผักบน
พื้นปูนจะมีปัญหาเรื่องความร้อน วิธีการแก้ปัญหาคือ ต้อง
ปูฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้รากพืชโดนความ
ร้อนจากปูนเต็มที่ ฉนวนกันความร้อนที่ใช้คือ กาบมะพร้าว
ไม่วา่ จะปลูกด้วยภาชนะแบบไหนครึง่ หนึง่ ของภาชนะจะต้องใส่
กาบมะพร้าวเข้าไป เพราะฉะนัน้ ดินจะมีนอ้ ยกว่า ทัง้ นีก้ ารปลูก
บนภาชนะเดีย่ วหรือแบบแปลงจะให้ผลผลิตทีด่ แี ละสมบูรณ์
กว่าปลูกลงพืน้ ทีใ่ หญ่แบบการเกษตรทัว่ ไป เพราะว่า พืชจะ
ได้กนิ อาหารอย่างเต็มที่ โดยไม่หายไปกับดินและน�ำ 
้ จะไม่มี
หญ้าหรือวัชพืชเข้ามาแย่ง เพราะฉะนัน้ ผลผลิตก็จะสมบูรณ์
แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ของเราด้วย
นอกจากการปลูกผักบนแปลงผักพื้นปูนและการ
ปลูกตามแนวริวรั้วหรือภาชนะแขวนก็ยังเป็นที่นิยม
สามารถปลูกในภาชนะอะไรก็ได้ที่สามารถใส่ดินลง
ไปได้ เช่น กะละมัง ยางรถยนต์ บ่อซีเมนต์ ถุง ตะกร้า
หม้อ ชาม แม้กระทั่งกล่องโฟมก็น�ำมาใช้ได้เช่นกัน
โดยภาชนะที่ใช้ปลูกจะต้องเลือกให้เหมาะกับพืชที่จะปลูก
เพราะฉะนั้นจึงต้องมีความรู้ในเรื่องคุณลักษณะของพืช

แต่ละชนิดด้วย ซึง่ การปลูกผักในภาชนะมักจะใช้ผกั ประเภท
รากตื้น ได้แก่ ผักชี ต้นหอม คะน้า ผักบุ้งจีน ผักกาดขาว
ผักกาดหอม กะหล�่ำปลี สะระแหน่ ขึ้นฉ่าย และผักราก
ลึกปานกลาง ได้แก่ กะเพรา โหระพา แมงลัก พริก มะเขือ
มะเขือเทศ แตงกวา ถั่วแขก ถั่วฝักยาว เป็นต้น
ปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์
คนเมืองนอกจากจะสามารถปลูกพืชผักผลไม้ไว้รับ
ประทานเอง ยังสามารถปลูกข้าวไว้รบั ประทานเองได้อกี ด้วย
โดยการปลูกในบ่อซีเมนต์ นายสรานนนท์ อธิบายถึงวิธีการ
ท�ำนาในบ่อซีเมนต์วา่ ต้องเริม่ จากการน�ำบ่อซีเมนต์มาปิดก้น
ด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้น�้ำไหล แล้วน�ำดินมาผสมกับมูลสัตว์ใน
อัตรา 3:1 ใส่ลงในบ่อซีเมนต์ให้เหลือพืน้ ทีจ่ ากปากบ่อประมาณ
10 เซนติเมตร แล้วแช่น�้ำไว้ประมาณ 3 วัน ระหว่างนั้นเรา
ก็เพาะกล้าข้าว พอกล้าข้าวอายุ 15-16 วัน จึงเอาไปด�ำใน
บ่อซีเมนต์ โดยการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์จะสามารถปลูก
ได้ต่อเนื่องไม่ต้องพักเหมือนกับการท�ำนาระบบนาใหญ่
ปัจจุบันมียอดเฉลี่ยออกมาแล้วว่า การท�ำนาบ่อซีเมนต์ 30
บ่อจะมีขา้ วกินตลอดทัง้ ปีสำ� หรับ 1 คน โดยใน 1 ปีตอ้ งปลูก
ให้ได้อย่างน้อย 3 ครั้ง ซึ่งข้าวที่ใช้จะเป็นข้าวที่มีอายุ 90 วัน
หรือไม่เกิน 120 วัน นอกจากการท�ำนายังสามารถเลีย้ งปลา
ในบ่อข้าวได้อีกด้วย โดยการขึงอวนบนปากบ่อซีเมนต์เพื่อ
ไม่ให้ปลากระโดด หรือ ท�ำบ่อเป็นสี่เหลี่ยมทรงสูง ซึ่งการ
เลี้ยงปลาในนานี้จะใช้ระบบขี้ปลาเป็นอาหารให้นาข้าว คือ
ไม่จ�ำเป็นต้องใส่ปุ๋ยให้นาข้าวเลย แต่จะใช้แหนแดงกับ
ขีป้ ลาแทน โดยแหนแดงจะมีไนโตรเจนสูงเทียบเท่ากับปุย๋ ยูเรีย
นายสรานนท์ ฝากทิ้งท้ายส�ำหรับผู้ที่สนใจจะท�ำเกษตร
พอเพียงเมือง ว่า ควรจะต้องเตรียมตัวในเรือ่ งของการจัดการ
ตนเอง เนื่องจาก การจะปลูกสิ่งที่มีชีวิต เราจ�ำเป็นที่จะต้อง
ดูแลและให้เวลากับเขา เพราะจากประสบการณ์สว่ นตัวคนที่
ไม่ประสบความส�ำเร็จในการปลูกพืชผัก สาเหตุหลักมาจาก
ไม่มีเวลาดูแล และต้องศึกษาข้อมูลคุณลักษณะของต้นไม้
แต่ละต้นทีเ่ ราจะปลูกว่ามีอปุ นิสยั เหมาะกับฤดูใด เมือ่ เข้าใจ
นิสัยของพืชผักเราก็จะได้ผลผลิตที่ดี สิ่งส�ำคัญที่อยากจะ
ฝากไว้ท้ายสุดคือ อย่าไปตั้งค�ำถามกับสิ่งที่เราจะลงมือท�ำ
มาก ถ้าคิดจะเริม่ ท�ำก็ลงมือแสวงหาข้อมูลและลงมือท�ำเลย
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เจ้าชายผัก
ด้วยแรงบันดาลใจของชายหนุ่มที่สนใจในเรื่องของ
การพึ่งพาตนเอง โดยเริ่มจากการท�ำเกษตรปลูกผักรับ
ประทานเอง เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ท�ำให้ได้ใกล้ชิด
ธรรมชาติ และต่อมาได้ขยับขยายมาเปลีย่ นพืน้ ทีร่ กร้างภายใน
ซอยสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว เป็นสวนผักคนเมือง
หนุ่มคนนี้มีชื่อว่า นายนคร ลิมปคุปตถาวร หรือรู้จักกันใน
ฉายา ‘เจ้าชายผัก’
นายนครบอกเล่าถึงที่มาของสวนผักที่ตนเองปลูก
และเล่าถึงเทคนิคการปลูกผักในแบบฉบับของเจ้าชายผัก
ว่า พยายามจะไม่ใช้วิธีที่ซับซ้อนมากและจะไม่ใช้สารเคมี
ในการปลูกเลย สิ่งส�ำคัญในการปลูกผัก คือต้องเตรียม
ดินให้ดี ให้ดินโปร่งร่วนซุยเหมือนดินในป่าตามธรรมชาติ
ดังนั้นก็ต้องน�ำปุ๋ยหมักและวัสดุอินทรีย์มาใส่ลงในดิน
เพื่อให้เกิดการย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุภายในดิน
เมื่อได้ดินที่ดีแล้ว ก็หาเศษหญ้าแห้งฟางแห้งมาคลุม
หน้าดินให้เหมือนกับดินในป่าให้ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะ
กับการปลูกพืชผักหลายชนิด
นายนคร เล่ า ต่ อ ถึ ง เทคนิ ค การปลู ก ผั ก ให้
กรอบ หวาน อร่อย ว่า ปัจจัยหลักคือต้องเข้าใจในเรื่อง
ของดิน น�้ำ  ฤดูกาลที่มีผลต่อพืชผัก อย่างช่วงหน้าแล้งพืช
ผักก็จะต้องการน�้ำมาก เราก็ต้องดูแลมากขึ้น แต่ถ้าช่วง
หน้าฝน เราให้น�้ำเยอะเกินไปก็จะไม่ดี อีกทั้งดินต้องมี
ความอุดมสมบูรณ์มีสารอาหารเพียงพอ นอกจากจะมี
สารอาหารแล้วยังต้องมีทใี่ ห้อากาศและน�ำ้ เข้าไปอยูไ่ ด้ เพราะ
พืชผักต้องการกินน�้ำและอากาศหายใจเหมือนกับคนเรา
ผักสวนครัว ผักครอบครัว
ถึงแม้ว่าจะมีฉายาว่า ‘เจ้าชายผัก’ แต่เขาก็พบกับ
ปัญหาที่ต้องเรียนรู้และแก้ไขมาเรื่อยๆ ในการปลูกผักรับ
ประทานเอง นายนครเล่าว่า ปัญหาในเรื่องการเลือกผักให้
เหมาะสมกับการบริโภคของครอบครัว ถ้าปลูกแล้วเรากิน
ได้อยู่คนเดียว มันก็จะไม่ใช่สวนครัวของครอบครัวมันจะ
กลายเป็นสวนครัวของเราคนเดียว ซึง่ ก็ควรพูดคุยกับสมาชิก
ในครอบครัวว่าชอบกินผักอะไรอีกทั้งเราต้องเลือกผักให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ฤดูกาล แสงแดด อุณหภูมิ
คนเมื อ งส่ ว นใหญ่ จ ะมี ป ั ญ หาในเรื่ อ งของแสงแดด
ซึง่ ทางแก้ไขคืออาจจะเลือกปลูกผักพืน้ บ้าน เช่น ต�ำลึง พริก
ตะไคร้ เป็นต้น และการปลูกผักตามฤดูกาลเป็นสิ่งส�ำคัญ
มาก เพราะ ผักแต่ละชนิดจะชอบสภาพแวดล้อมไม่เหมือน
กัน ถ้าเราเลือกปลูกในสภาพทีเ่ ขาชอบก็จะท�ำให้ผกั แข็งแรง
ไม่มีโรค ไม่มีแมลง ซึ่งนายนครถือว่านี่เป็นวิธีการป้องกัน
แมลงที่มีประสิทธิภาพ

นายนครพูดถึงปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการปลูกผักว่า ปัจจุบนั เรา
สามารถหาความรูไ้ ด้ทงั้ ในหนังสือและโลกออนไลน์ เมือ่ ศึกษา
ความรูแ้ ล้วก็สามารถน�ำมาลงมือท�ำได้เลย ซึง่ ก็จะได้ประสบการณ์
แรงบันดาลใจในการปลูกผัก
นายนครมองว่ า แรงบั น ดาลใจเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ
ในการปลู ก ผั ก หากไม่ มี ใ จที่ รั ก จะท� ำ ก็ จ ะไม่ เ กิ ด
ความรู ้ แ ละเกิ ด ประสบการณ์ ขึ้ น ฉะนั้ น ปั จ จั ย หลั ก
คือการค้นหาแรงบันดาลใจว่าเราปลูกผักไปท�ำไม?
การปลูกผักอาจจะไม่ได้แค่ปลูกผักอย่างเดียว แต่อาจจะ
มีเรื่องอื่นอีกด้วย เช่น ผมอยากจะปลูกผักให้ครอบครัวกิน
และอยากจะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม การก�ำจัด
ขยะภายในบ้านและยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านของเรา
หรือปลูกผักเพื่อเป็นกิจกรรมสอนเด็ก เอาไปช่วยเหลือ
คนป่วยหรือคนพิการ
การปลูกผักรับประทานเองเป็นเรือ่ งทีย่ ากกว่าสมัยก่อน
เยอะมาก เพราะปัจจุบนั มีคนท�ำมากขึน้ สามารถส่งต่อความ
รู้ต่างๆได้ง่าย แปลความหมายทางวิชาการมาเป็นความรู้
ทางการปฏิบัติ การปลูกผักเริ่มมีความส�ำคัญมากขึ้นโดย
สังเกตจากเหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ.2554 ส่งผล
ให้มีคนที่สนใจปลูกผักรับประทานเองเพิ่มมากขึ้น เพราะ
เมื่อยามเกิดวิกฤติ ผู้คนเหล่านี้พบว่าเขาไม่สามารถหา
อาหารรับประทานได้ หากไม่มีความรู้ในการพึ่งพาตนเอง
อาหารจึงถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญมากในอนาคต เนือ่ งจากสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับปัจจัยในด้านอื่น
ปลูกผักปลูกความสุข
จริงๆแล้วการปลูกผักคือการปลูกความสุข เป็น
ความสุขที่สามารถปลูกเองได้ การปลูกผักจะส่งผล
ให้ มี จิ ต ใจที่ ดี โดยพื ช ผั ก ที่ ดี จ ะต้ อ งดี ม าตั้ ง แต่ ดิ น
เมื่อดินดี พืชผักที่รับประทานก็ส่งผลให้สุขภาพดี สุขภาพ
ดีก็มีโอกาสที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่ผู้อื่น ซึ่งคือการสร้าง
สังคมที่ดีขึ้น
ศูนย์เรียนรูเ้ กษตรในเมือง
ปั จ จุ บั น บ้ า นเจ้ า ชายผั ก ที่ น ายนครใส่ ใ จดู แ ลได้
กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง โดยมีนายนครเป็น
ผู ้ ถ ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห้ กั บ ผู ้ ที่ ส นใจ เมื่ อ ถามถึ ง
ความแตกต่ า งของศู น ย์ เ รี ย นรู ้ จ ากที่ อื่ น นั้ น บ้ า น
เจ้ า ชายผั ก ต่ า งจากที่ อื่ น ตรงรู ป แบบการสื่ อ สาร
แต่ เ ป้ า หมายและเนื้ อ หาโดยรวมจะมี ค วามคล้ายกัน
การปลู ก ผั ก ควรจะเริ่ ม จากการมี แ รงบั น ดาลใจเป็ น
เป็นเป้าหมายหลักซึ่งจะสามารถท�ำสิ่งต่างๆได้นานขึ้น
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งานอดิเรกที่สอดคล้องกับชีวิตประจ�ำวัน
ผู้ที่สนใจจะปลูกผักรับประทานเอง นายนครแนะน�ำว่า
ให้ลงมือท�ำ  โดยระหว่างที่ลงมือท�ำควรเรียนรู้ไปด้วย อาจ
จะเริม่ จากท�ำน้อยไปหามากหรือท�ำจากง่ายไปหายาก และ
สิ่งส�ำคัญคือ อย่าท�ำคนเดียว หาเพื่อนที่สนใจเรื่องราว
เดียวกันและแบ่งปันข้อมูลกัน อีกทัง้ การปลูกผักควรจะต้อง
เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับชีวิตของเรา ทั้งงานอดิเรกและ
ชีวติ ประจ�ำวัน ทีส่ ำ� คัญความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว
คนรอบข้าง ต้องจัดให้สมดุลกันกับสิ่งที่เราอยากจะท�ำด้วย
แล้วน�ำประโยชน์หรือความสุขทีไ่ ด้จากการปลูกผักไปแบ่งปัน
ต่อคนในครอบครัว เพือ่ น หรือเพือ่ นบ้านของเรา ซึง่ นายนคร
เชือ่ ว่าการแบ่งปันของเราจะไม่เป็นการแบ่งปันโดยสูญเปล่า
กระแสรักสุขภาพและการหันมาใส่ใจในเรื่องอาหาร
การกินที่มีมากขึ้น ท�ำให้เป็นโอกาสส�ำหรับคนเมืองที่อยาก
จะเรียนรู้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานในครัว
เรือน ถึงแม้ว่าจะมีขอบเขตของพื้นที่ที่จ�ำกัดแต่คนเมืองก็
สามารถใช้ประโยชน์และสร้างความสุขจากพื้นที่คอนกรีต
ขนาดเล็กได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งการปลูกผักไว้รับประทานเอง
นอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายแล้ว ยังท�ำให้เราได้บริโภคผักที่
สด สะอาด ปราศจากสารพิษ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้รจู้ กั ใช้เวลา
ว่างร่วมกันให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือเป็นแนวทางการด�ำเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีพ่ ระองค์ได้ทรงพระราชทาน
แนวคิดนีแ้ ก่พสกนิกรชาวไทย ภายใต้พนื้ ฐานของความพอ
มีพอกินไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้ด�ำรงอยู่อย่างมั่นคง
และยั่งยืนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

“การปลูกผัก คือ ความสุขที่เราสามารถ
ปลูกได้ เมื่อดินดีพืชผักที่รับประทานก็
ส่งผลให้สุขภาพดี พอเราสุขภาพดีก็มี
โอกาสไปแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่ผู้อื่น ก็คือ
เป็นการสร้างสังคมที่ดีขึ้นมา”
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[ เศรษฐกิจ ]

ปีที่ 21 ฉบับที่ 68  เดือน มีนาคม 2557

ยอดจัดซือ้ ม.รังสิต พุง่ 590 ล้าน
ทันตะฯแชมป์เบิกอุปกรณ์สงู สุด
ยอดจัดซื้อพัสดุ ปี 2556 ทะลุ 590 ล้านบาท ทันตแพทย์ศาสตร์ครองแชมป์ คาดยอดปี 2557 สูง
ขึ้น 30% เหตุสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยรายรับส่วนใหญ่มาจากค่าเทอมนักศึกษา ด้านวัสดุสิ้นเปลือง
มียอดกว่า 10 ล้านบาท แจงแผนกรักษาความสะอาดค่าใช้จ่ายสูงสุด
นายวัฒนา วันเพ็ญ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดซื้อ
มหาวิทยาลัยรังสิต เผย การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ วัสดุ
สิ้นเปลืองและครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่
ต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ถึ ง เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2556
กว่า 590 ล้านบาท คณะทีม่ ยี อดเบิกจ่ายพัสดุอปุ กรณ์สงู สุดเป็น
อันดับหนึง่ คือ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ เนือ่ งจากมีคา่ ใช้จา่ ย
ในส่วนของเครือ่ งมือแพทย์ทตี่ อ้ งจัดเตรียมให้แก่นกั ศึกษาเป็น
รายคน ซึ่งราคาของเครื่องมือค่อนข้างสูง การจัดซื้อเบิก
จ่ายวัสดุของมหาวิทยาลัยจะมีการแบ่งงบประมาณ
การจัดซื้อให้แต่ละคณะและตั้งแผนการจัดงบประมาณ
ล่วงหน้าในแต่ละปี จึงจะส่งแผนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการจากส� ำ นั ก งานงบประมาณพิ จ ารณา
ซึ่งแต่ละปีจะมียอดการจัดซื้อที่สูงขึ้น
ผอ.ส�ำนักงานจัดซื้อ กล่าวต่อไปว่า ส�ำหรับงบประมาณ
การจัดซื้อในปีการศึกษา 2557 คาดยอดเพิ่มขึ้นกว่า 30%
เพราะวัสดุ ครุภัณฑ์จะมีการปรับราคาตามสภาพเศรษฐกิจ
ประกอบกับในปีการศึกษาหน้า มหาวิทยาลัยรังสิตจะมี
อาคารเรียนแล้วเสร็จเพิ่มขึ้น 2 อาคาร คือ อาคารรังสิต
ประยูรศักดิ์ 2 และ อาคารศาลาดนตรี รวมทั้งในปีการ
ศึกษาต่อไป  จะมีการสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องมีการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ส�ำนักงานเพื่อการตกแต่ง
ภายในอาคาร

นายวัฒนา กล่าวต่อว่า การเลือกซือ้ อุปกรณ์
จะมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าจากแต่ละ
บริษทั ซึง่ บางครัง้ จะได้รบั ส่วนลดทีน่ อกเหนือ
งบประมาณทีต่ งั้ ไว้ สินค้าทีไ่ ด้รบั ส่วนลดหรือ
เป็นของแถมจะเป็นทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย
ซึง่ ต้องผ่านการอนุมตั จิ ากฝ่ายงบประมาณ ใน
ขณะทีก่ ารซือ้ วัสดุสนิ้ เปลือง ทัง้ อุปกรณ์เครือ่ ง
เขียน หรือกระดาษ ทางคณะสามารถเบิกซื้อ
กับฝ่ายพัสดุโดยตรง ส่วนอุปกรณ์ทหี่ มดอายุ
การใช้งานในระหว่าง 5 ปี จะส่งต่อให้ฝา่ ยพัสดุ
รับผิดชอบ และน�ำอุปกรณ์เก่าไปประมูลหรือ
ประกาศขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า
ด้านนายภุชงค์ ภูธนกิตต์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัสดุ
มหาวิทยาลัยรังสิต เผยว่า ส�ำหรับงบประมาณการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
สิน้ เปลือง มีงบประมาณอนุมตั ปิ ระจ�ำปี 2556 ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ในการเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ทงั้ หมดนัน้ จ�ำนวนเงินโดยประมาณ
10 ล้านบาท ซึ่งใช้ไปแล้วถึงวันนี้ 4,400,000 บาท งบ
ประมาณคงเหลือ 5,500,000 บาท โดย 5 อันดับแรก ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรังสิตที่มีการเบิกจ่ายวัสดุ
สิ้นเปลืองสูง ในปีการศึกษา 2556 (ตั้งแต่ภาคการศึกษา
1 - ปัจจุบัน) ได้แก่ แผนกรักษาความสะอาด 2,120,000
บาท ส�ำนักงานทะเบียน 1,200,000 บาท ส�ำนักงานหอพัก

400,000 บาท คณะเภสัชศาสตร์ 310,000 บาท คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ 210,000 บาท
นายภุชงค์ กล่าวต่อว่า ส�ำนักงานพัสดุจะดูแลเรื่องการ
เบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน รวมไปถึงครุภณ
ั ฑ์
ซึง่ งบประมาณจัดซือ้ ส่วนหนึง่ มาจากค่าลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา ที่แต่ละคณะจะมีงบประมาณของตัวเอง โดยงบ
ประมาณจะอยูท่ หี่ ลักหมืน่ จนถึงหลักล้าน หากคณะใดใช้งบ
ประมาณที่เบิกไปไม่หมด สามารถน�ำงบที่เหลืออยู่ไปใช้ได้
ในภาคการศึกษาถัดไป

‘ดรีมเวิลด์’คาดปี57 ยอดนักท่องเที่ยวทะลุ 2 ล้านคน

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการสวนสนุกดรีมเวิลด์ เผยปี 2556 สวนสนุกมียอดนักท่องเที่ยว 1.9 ล้านคน แย้มปี 2557 ตั้งเป้ายอดนักท่องเที่ยวทะลุ 2 ล้าน
คน พร้อมเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอินเดีย แจงการท�ำธุรกิจสวนสนุกไม่สามารถหวังก�ำไรที่สูงได้ เพราะต้องลงทุนกับปัจจัยหลายส่วน ไม่สามารถ
สร้างครั้งเดียวจบได้
นายอ�ำพล สุทธิเพียร กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท
อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จ�ำกัด หรือ สวนสนุกดรีมเวิลด์ เผย
ในปีทผี่ า่ นมาสวนสนุกดรีมเวิลด์มยี อดนักท่องเทีย่ วประมาณ
1.9 ล้านคน แบ่งออก เป็น 2 ประเภทคือ นักท่องเที่ยวคน
ไทย 75% และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 25% ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ฮ่องกง จีน รัสเซีย
ทั้งนี้สวนสนุกดรีมเวิลด์มีแผนจะเจาะกลุ่มเป้าหมาย
ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย และเตรียมเจาะตลาด
นักท่องเที่ยวจากอินเดีย โดยในปีนี้ดรีมเวิลด์ตั้งเป้าหมาย
ที่จะเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยว ประมาณ 5–10%
“สวนสนุ ก ดรี ม เวิ ล ด์ คื อ สวนสนุ ก แห่ ง หนึ่ ง ที่ ดี สุ ด
ในประเทศไทย รวมทั้งในภูมิภาคนี้ ถ้าไม่นับสวนสนุก
ระดับโลกที่มาเปิดในประเทศเพื่อนบ้าน เพราะการลงทุน
และการตลาดไม่เหมือนกัน” นายอ�ำพล กล่าว
ทางด้านผลประกอบการสวนสนุกดรีมเวิลด์มีมุมมอง
การประเมินผลแบบภาพรวมในรายปี โดยแบ่งออกเป็น
สองช่วง คือ เดือนตุลาคม - เดือนพฤษภาคม และเดือน
มิถนุ ายน - กันยายน ซึง่ มีความแตกต่างกับสวนสนุกอืน่ ๆ ทีม่ ี
การประเมินผลประกอบการประจ�ำปีเป็นไตรมาส นอกจากนี้
สวนสนุกดรีมเวิลด์จะประเมินผลประกอบการโดยใช้จำ� นวน
นักท่องเที่ยวเป็นเกณฑ์ก�ำหนดรายได้ โดยการวางแผนใน
ระยะสัน้ ส�ำหรับสวนสนุก ถือเป็นการจับกระแสลูกค้าในแต่ละ

ช่วงของปี เพือ่ เพิม่ ยอดนักท่องเทีย่ วให้เพิม่ สูงขึน้ ในช่วงนัน้ ๆ
ซึ่งจะแตกต่างกับสวนสยามที่มีการวางแผนระยะยาวถึง
10 ปี โดยมีเม็ดเงินการลงทุนมูลค่ารวมกว่า 800 ล้านบาท
กรรมการผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ กล่าวต่อไปว่า ส่วนแบ่งทางการ
ตลาดของสวนสนุกไม่มีความชัดเจน เหมือนธุรกิจประเภท
อืน่ เพราะประเทศไทยมีสวนสนุกน้อย เนือ่ งจากมีการลงทุน
สูง รวมทั้งไม่สามารถหวังก�ำไรหรือผลประโยชน์ที่สูงได้
เพราะการลงทุนสวนสนุกต้องปรับเปลี่ยนเครื่องเล่น ต้อง
ลงทุนกับปัจจัยหลายส่วน ไม่สามารถสร้างครั้งเดียวจบได้
โดยส่วนใหญ่แล้ว ราคาเครื่องเล่นที่สวนสนุกต้องลงทุน
ไม่ต�่ำกว่า 50-100 ล้านบาท ต่อ 1 เครื่องเล่น
นอกจากนี้ ดรีมเวิลด์มีแผนกลยุทธ์ในการท�ำการ
ตลาดด้วยการแบ่งสัดส่วนของเครื่องเล่นให้ได้ ตามกลุ่ม
เป้าหมาย โดยเน้นการเป็นสวนสนุกของครอบครัว รวมถึง
สังเกต พฤติกรรมลูกค้า ดูความต้องการและการตั้งราคาที่
เหมาะสม ซึ่งนอกจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยน เครื่องเล่น
ใหม่กจ็ ะมีการปรับปรุงภูมทิ ศั น์เพือ่ สร้างจุดดึงดูดมากยิง่ ขึน้
ส�ำหรับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ผ่านมา
ดรีมเวิลด์จะแบ่งฤดูกาลการท่องเที่ยวออกเป็นสองช่วง คือ
ช่วงไฮซีซั่น (High season) และโลว์ซีซั่น (Low season)
โดยในช่วงเดือนตุลาคม - พฤษภาคม จะเป็นช่วงที่มีนัก
ท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก เนื่องจากมีวันหยุดเยอะและเป็นช่วง

ปิดเทอมของนักเรียน จึงสามารถเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ได้มากขึ้น และในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน จะเป็น
ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวน้อย แต่จะได้จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการท�ำการตลาดกับกรุ๊ป
ทัวร์กจ็ ะช่วยให้ยอดนักท่องเทีย่ วเพิม่
ขึน้ ซึง่ การท่องเทีย่ วแบบกรุป๊ ทัวร์
ไม่เหมือนเที่ยวแบบนักท่องเที่ยว
ทั่วไป โดยสวนสนุกสามารถเพิ่ม
ทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว
ได้มากกว่า
“กลุ ่ ม เป้ า หมายหลั ก
ของดรี ม เวิ ล ด์ คื อ วั ย รุ ่ น
แต่หลักๆแล้วจะมาเทีย่ ว
เป็นครอบครัว ซึง่ เราจะดูวา่
เครือ่ งเล่นที่ จะน�ำมาลงทุน
จะเหมาะกับกลุ่มใดบ้าง”
นายอ�ำพล กล่าว
นายอ�ำพล สุทธิเพียร
กรรมการผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ สวนสนุกดรีมเวิลด์

ปีที่ 21 ฉบับที่ 68 เดือน มีนาคม 2557

[ เศรษฐกิจ ]
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'ร้านค้าออนไลน์'สร้างนักธุรกิจวัยรุน่
‘ร้านขายสินค้าออนไลน์’ ธุรกิจทางเลือกใหม่สะดวก ต้นทุนต�ำ 
่ ซือ้ - ขายง่ายไม่ยงุ่ ยาก ได้รบั ความนิยมในหมูน่ กั เรียน นักศึกษา รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
และวิจัย ชี้ ความเสี่ยงในธุรกิจออนไลน์ คือเรื่องความปลอดภัยในการช�ำระเงิน ซึ่งต้องสามารถท�ำให้ผู้บริโภคไว้วางใจในการช�ำระเงิน

นางสาวปนัดดา สายสมร นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร์วิโรฒ เจ้าของร้านขายสินค้าออนไลน์ที่สร้าง
รายได้เสริมให้กับตนเองเป็นเวลากว่า 2 ปี กล่าวว่า เริ่มต้น
จากการทดลองลงภาพสินค้าเพียงไม่กี่ชนิดในช่วงแรก เพื่อ
ดูกระแสตอบรับจากผู้บริโภค ก่อนที่จะเริ่มจัดสต็อกสินค้า
เพื่อน�ำมาจัดจ�ำหน่าย โดยธุรกิจร้านค้าออนไลน์ช่วยสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนและช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้วย
นางสาวปนัดดา กล่าวต่อไปว่า ปัญหาจากการซื้อ–ขาย
สินค้าออนไลน์ที่พบเจอในฐานะของ ‘ผู้ขาย’ ส่วนใหญ่ที่พบ
คือ ลูกค้าสัง่ ซือ้ และจองสินค้า แต่ไม่ชำ� ระเงินตามวันเวลาที่
ได้ตกลงเอาไว้ เมื่อถึงเวลากลับหนีหาย ไม่รับผิดชอบตาม
ที่ตกลง ท�ำให้แม่ค้าขาดโอกาสและลูกค้าคนอื่นก็เสียสิทธิ์
ในการซื้อสินค้าดังกล่าว
นางสาวปนัดดา แนะน�ำว่า การเปิดธุรกิจออนไลน์เป็น
สิ่งที่เหมาะส�ำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่ไม่มีเวลามาก
แต่ต้องการหารายได้หรืออาชีพเสริม เพราะธุรกิจออนไลน์
เป็นการลงทุนที่ใช้ต้นทุนต�่ำ แต่สามารถขายสินค้าได้ตั้งแต่
สินค้าชิ้นเล็ก ไปจนถึงสินค้าชิ้นใหญ่ โดยไม่จ�ำเป็นต้องมี
หน้าร้านทีต่ อ้ งใช้เงินลงทุนสูง ร้านขายสินค้าออนไลน์ จึงเป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจส�ำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะเปิดกิจการ
เพื่อสร้างรายได้เสริม
นางสาว หทัยรัตน์ เหล่าส�ำราญ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
บูรพา เจ้าของร้านขายเสือ้ ผ้าออนไลน์ ทีข่ ยายกิจการให้เป็น
ที่รู้จักกว่า 6 ปี กล่าวว่า สามารถสร้างรายได้ถึงหลักหมื่นใน
แต่ละเดือน จากการขายสินค้าออนไลน์ โดยรายได้ดงั กล่าว
สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ยของตนได้ทกุ เดือน นอกจาก
ค่าเทอมแล้ว เงินที่หามายังเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน
นางสาวหทัยรัตน์ แสดงความเห็นเกีย่ วกับปัญหาในการ
ขายสินค้าออนไลน์ว่า ปัญหาที่พบในช่วงแรกของการท�ำ
ธุรกิจนี้คือ จะท�ำอย่างไรให้กลุ่มลูกค้ารู้จักและให้ความเชื่อ
ใจในการสั่งซื้อสินค้าจากร้าน และปัญหาต่อมาที่พบบ่อยก็
คือ ลูกค้าสัง่ สินค้าแต่ไม่ชำ� ระเงินตามก�ำหนดเวลาและลูกค้า
บางรายช�ำระเงินไม่ครบตามจ�ำนวน
“บางคนคิดว่าการเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์เป็นเรื่อง
ง่าย ไม่ว่าใครก็ท�ำได้ ความคิดนี้ถูกต้องเพียงแค่บางส่วน
เท่านั้น ข้อดีของการขายสินค้าออนไลน์ คือสะดวกและใช้
ต้นทุนต�ำ 
่ เนือ่ งจากไม่ตอ้ งมีหน้าร้าน แต่ขอ้ เสียและข้อจ�ำกัด
ก็มีมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นการด�ำเนินการ
ซื้อ – ขาย ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ผู้ซื้อและผู้ขายต่างก็ไม่ได้

เห็นหน้าค่าตากัน จึงต้องอาศัยความระมัดระวัง และความ
เชือ่ ใจ ไม่ใช่เพียงแค่ผซู้ อื้ เท่านัน้ แต่ผขู้ ายเองก็ตอ้ งระมัดระวัง
เช่นกัน เนือ่ งจากลูกค้าไม่ได้ทำ� ตามทีต่ กลงกันไว้ ก็จะท�ำให้
แม่ค้าขาดทุนได้” นางสาวหทัยรัตน์ กล่าว
ด้านนางสาวเครือมาศ พรมสา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
รังสิต เจ้าของร้านขายผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวหน้า ซึง่ เปิดกิจการ
ร้านขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 เดือน กล่าวว่า เนื่องจาก
เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หากจะเปิดร้านขายสินค้า
อย่างจริงจังจะไม่มีเวลาบริหารกิจการเท่าที่ควร จึงเลือก
ขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพราะสะดวกและง่าย        
สามารถแบ่งเวลาในการเรียนและธุรกิจได้ รายได้ต่อเดือน
ไม่ต�่ำกว่า 10,000 บาท และได้ก�ำไรเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า
4,000  บาท ซึง่ ช่วยให้ตนเองมีรายได้เพิม่ นอกเหนือจากทีค่ รอบครัว
ส่งมาให้พอสมควร
ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า
ปัจจุบนั คนรุน่ ใหม่หนั มาให้ความสนใจเกีย่ วกับธุรกิจออนไลน์
มากขึ้น เพราะเป็นธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เด่นชัดและมีกลยุทธ์
ทางการตลาดชัดเจน สิง่ ทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจร้านขายสินค้าออนไลน์
แตกต่างจากการซือ้ สินค้าตามห้างสรรพสินค้าทัว่ ไป คือ ธุรกิจ
ออนไลน์สามารถตอบโจทย์กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายจ�ำนวนมาก
ได้ และสามารถซือ้ ขายตลอด 24 ชัว่ โมง ในขณะทีก่ ารซือ้ ขาย
ตามห้างสรรพสินค้าทัว่ ไปจะมีขอ้ จ�ำกัดทัง้ ด้านพืน้ ทีแ่ ละตัว
สินค้า รวมทั้งเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้น้อย
ดร.วุธพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ในแง่ของการสร้างภาพลักษณ์
ทางการตลาดของธุรกิจร้านขายสินค้าออนไลน์ ปัจจัยที่
ส�ำคัญประการแรก คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ
หรือผูบ้ ริโภค การลงภาพสินค้าหรือการรับประกันสินค้า รวม
ถึงความปลอดภัยในการช�ำระเงิน ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค ประการที่สอง คือ การบริการ ความสะดวก
รวดเร็วในการตอบค�ำถาม และดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ซึ่งส่ง
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเช่นเดียวกัน
ความเสีย่ งในธุรกิจออนไลน์สำ� หรับผูบ้ ริโภค คือ เรือ่ งของความ
ปลอดภัยในการช�ำระเงิน ซึง่ ถือเป็นประเด็นส�ำคัญ จะเห็นได้
ว่าธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความส�ำเร็จ ต้องสามารถท�ำให้
ผู้บริโภควางใจในการช�ำระเงิน ความปลอดภัยของตัวเลข
บัตรเครดิต ท�ำให้ผู้บริโภคมั่นใจในร้านขายสินค้าออนไลน์
ส่วนเรื่องบริการหลังการขาย ความดูแลเอาใจใส่ สิ่งเหล่า
นี้ลูกค้าหรือผู้บริโภคจะทดสอบและประมวลความพึง

พอใจ จากการสั่งซื้อสินค้าครั้งแรก หากร้านขายสินค้า
ออนไลน์มีบริการที่ดี และความมั่นคงในการด�ำเนินธุรกิจ
ก็จะสามารถรักษาลูกค้าไปได้ตลอด ส�ำหรับความเสี่ยงใน
แง่ของผู้ขาย ตราบใดที่มีการช�ำระเงินครบถ้วนและถูกต้อง
ตามยอดการสั่งซื้อปัจจัยเสี่ยงก็น้อยลง
“แนวโน้มในเชิงการตลาดของธุรกิจออนไลน์ อาจจะ
พัฒนาและเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆ โดยเฉพาะในอนาคตอาจ
มีการเติบโตขยายตัวมากกว่าในปัจจุบนั เนือ่ งจากเด็กรุน่ ต่อ
ไปให้ความส�ำคัญและรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี คาดการณ์
ว่าในอนาคตคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอาจเป็นปัจจัยหลัก
ในการด�ำรงชีวติ ของเด็กรุน่ ใหม่ ส่งผลให้ธรุ กิจออนไลน์กจ็ ะ
เติบโตก้าวตามไปด้วย” ดร.วุธพงศ์ กล่าว
จากข้อมูลงานวิจัยเรื่อง การเปิดรับข่าวสารและความ
พึงพอใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อ Facebookของ
นางสาวชนนิกานต์ เกตุแก้ว นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ระบุว่า จากการส�ำรวจพบว่า การเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่าน
Facebook ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ใช้เวลา
ประมาณ 15-30 นาที ซึ่ ง ในกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจ� ำ นวน
200 คน พบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง
20-21 ปี และเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 มากที่สุด
โ ด ย มี ข อ บ เ ข ต ร า ย ไ ด ้ เ ฉ ลี่ ย แ ต ่ ล ะ บุ ค ค ล อ ยู ่ ที่
10,000-15,000 บาท
ผลส�ำรวจการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจข้างต้น
พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าภายในประเทศ
ผ่านสื่อ Facebook เพราะความสะดวกสบาย รวดเร็ว
รองลงมาคือ ต้องการทันต่อกระแสแฟชัน่ โดยสือ่ Facebook
มีรูปแบบให้เลือกซื้อหลากหลาย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเลือก
ซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อ Facebook แต่ละครั้งอยู่ที่ 1,001-1,500
บาทต่อครั้ง นอกจากความสะดวกรวดเร็ว เหตุผลอื่นที่
เป็นส่วนประกอบ เช่น ราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไป และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ จากผลส�ำรวจชี้ให้เห็นว่า
เสื้อผ้าเป็นประเภทสินค้าที่มีการสั่งซื้อผ่านสื่อ Facebook
มากที่สุด รองลงมาคือ สินค้าของเบ็ดเตล็ด (หมวก รองเท้า
สร้อย แหวน ก�ำไล ฯลฯ)
ผลส�ำรวจความพึงพอใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อ
Facebook ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจและเป็น
กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด รองลงมา
คือ ในความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

หน้า 12    หนังสือพิมพ์รังสิต

   [ สิ่งแวดล้อม ]
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การกำ�จัดขยะกับสุขอนามัยของชุมชน

เรื่อง : ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ชาวบ้านชุมชนหน้าหมูบ่ า้ นเมืองเอก ชุมชนริมทางรถไฟ
ต�ำบลหลักหกและต�ำบลคูคต ซึง่ อาศัยกันอย่างแออัด ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ตามมาคือขยะล้นชุมชน เนื่องจากรถเก็บขยะ
จากเทศบาลไม่สามารถเข้าถึงได้
ชาวบ้านชุมชนแออัด ฝั่งต�ำบลหลักหก กล่าวถึงวิธีการ
จัดการกับขยะในชุมชน ที่ไม่มีรถเก็บขยะของเทศบาลวิ่ง
ผ่านและไม่มีถังขยะตั้งไว้เป็นหลักแหล่ง คนในชุมชนจึงมี
จุดส�ำหรับทิง้ ขยะกองรวมกันไว้และมีวธิ กี ารจัดการโดยการ
เผา ซึ่งผลกระทบจากการเผาขยะกลางแจ้งและกองขยะ
ตกค้างบนพืน้ ท�ำให้สงิ่ แวดล้อมในชุมชนเกิดควันและมลพิษ
ทางอากาศ รวมถึงขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้นจะท�ำให้เกิด      
น�้ำเสีย เกิดเป็นมลพิษทางน�้ำ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ
หนูและแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะน�ำโรคติดต่อ ท�ำให้มีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน
คุณทุเรียน  ในผลดี วัย 46 ปี ประกอบอาชีพท�ำปูนปลาสเตอร์
อาศัยอยูบ่ ริเวณชุมชนฝัง่ ต�ำบลหลักหก ซึง่ ตัวคุณป้าทุเรียนเอง
ประสบปัญหาเรื่องของขยะโดยตรง คุณป้ากล่าวว่า “คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่มขี ยะก็ใส่ถงุ รวมๆ กันมา เอามาโยนทิง้ ไว้ใน
บ่อเผา ช่วงนีม้ กี ารรือ้ บ้านและย้ายออก ท�ำให้มขี ยะจากการ
รื้อถอน เช่น เศษไม้ เศษสังกะสี เศษพลาสติกเพิ่มมากขึ้น”
ดร.สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ อาจารย์ประจ�ำสาขา
วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต อธิบายถึงวิธีการจัดการขยะว่า การใช้วิธีเผาขยะ
ของชุมชนฝั่งต�ำบลหลักหก เป็นวิธีจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง

ควรให้ ท างเทศบาลมาเก็ บ
เพื่อน�ำไปคัดแยก หรือรีไซเคิล
หากขยะประเภทใดที่ต้องทิ้ง
เทศบาลจะน�ำไปฝังกลบ หรือมี
เตาเผาในบางที่ ซึง่ จะมีการเผา
อย่างถูกวิธเี พือ่ ไม่ให้เกิดมลพิษ
ถ้าเป็นขยะจ�ำพวกพลาสติก
ควรเก็ บ หรื อ ฝั ง ไว้ ห ากไม่ มี
บริเวณที่ชาวบ้านใช้ส�ำหรับทิ้งและเผาขยะของชุมชนสถานีรถไฟหลักหก
สารพิษ และไม่ควรน�ำมาเผา
ส่วนอีกด้านชาวบ้านชุมชนแออัด ฝั่งต�ำบลคูคต จึงมีการจัดสรรพื้นที่ในการทิ้งขยะที่ดีกว่า”
มีการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่ดี มีความร่วมมือของ
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะเหล่านี้ อาจ
สมาชิกในชุมชน ได้รบั รูถ้ งึ ปัญหาและใช้โอกาสนีเ้ สนอความ น�ำมาซึ่งเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง ทางการหายใจ
คิดเห็นเพือ่ น�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมจัดตัง้ แกน ทางเดินอาหาร ส่วนโรคร้ายที่มาจากขยะ ถึงแม้ว่าโรคที่
น�ำหรืออาสาสมัคร สร้างความเข้มแข็งในชุมชน ท�ำให้เกิด เกิดจากขยะโดยตรงนั้นจะยังไม่ปรากฏให้เห็นอย่างแน่ชัด
แนวคิดทีห่ ลากหลาย โดยเริม่ จากการรณรงค์ให้ทกุ ครัวเรือน แต่จากข้อมูลการวิจัย มีหลักฐานยืนยันว่ากลุ่มผู้ที่ได้รับผล
คัดแยกขยะก่อนน�ำไปก�ำจัด อย่างคุณทองศรี จ�ำปาทอง กระทบด้านสุขภาพโดยตรงคือ กลุม่ คนผูร้ บั ซือ้ ของเก่า ซาเล้ง
ทีป่ ระกอบอาชีพคัดแยกขยะ กล่าวถึงการจัดการขยะในชุมชนว่า ผู้คุ้ยขยะ คนเก็บขยะ และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
“ขยะที่น�ำมาแยกขายเป็นประเภทถุงพลาสติก ราคาแล้ว
นอกจากนี้ขยะเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดมลพิษทาง
แต่เกรด ขยะเหล่านี้ไม่ค่อยมีกลิ่น ถ้าลูกค้าเจ้าไหนน�ำขยะ สิ่งแวดล้อม การไม่ได้ก�ำจัดขยะอย่างถูกวิธี เช่น กรณีของ
ที่มีกลิ่นมาขายเราจะไม่รับ บางทีมีพวกขวดปะปนมาก็ ชุมชนแออัด ฝั่งต�ำบลหลักหก อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ต้องแยกไปทิ้งเอง ขยะที่แยกไว้จะน�ำไปส่งที่จังหวัดลพบุรี ของคนในชุมชนโดยตรง ทางออกส�ำหรับเรือ่ งนี้ จึงไม่ใช่เพียง
เพื่อท�ำการรีไซเคิลต่อไป ส่วนขยะในชุมชนมีถังขยะรองรับ การหาพื้นที่เผาขยะที่ใหม่เท่านั้น แต่ควรหาวิธีลดปริมาณ
และรถเก็บขยะของเทศบาล สามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งคนใน ขยะโดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องใช้สงิ่ ของเหล่านีอ้ ย่าง
ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแยกขยะและรับซื้อของเก่า รู้คุณค่าและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

‘การก่อสร้าง’ มลภาวะที่แลกกับการพัฒนา
เรื่อง : ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาเมืองท�ำให้เกิดความสะดวกสบายในการเดิน
ทาง การมีที่อยู่อาศัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เริ่มต้น
จากการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนน สร้างอาคาร
ต่างๆ หรือการปรับภูมิทัศน์ ซึง่ ในขณะนั้นเองอาจก่อให้เกิด
มลภาวะต่างๆ หรือส่งผลกระทบต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริเวณใกล้
เคียงได้
ผู้จัดการหอพักถุงทอง หอพักใกล้บริเวณการก่อสร้าง
โดยตรง ผูจ้ ดั การหอพักถุงทองเผยว่า ตนเองได้รบั ผลกระทบ
จากการก่อสร้าง เพราะมีเสียงดังรบกวน และมีนกั ศึกษาทีพ่ กั
อาศัยอยูท่ ี่หอพักบางส่วนได้ออกมาร้องเรียนว่าไม่สามารถ
อ่านหนังสือสอบได้อย่างสงบ เพราะบริเวณดังกล่าวมีการ
ก่อสร้างเป็นเวลาหลายเดือน และการก่อสร้างตรงกับช่วง
สอบของนักศึกษาพอดี  ในขณะทีช่ มุ ชนบริเวณหน้าวัดรังสิต
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการก่อสร้างทางเบี่ยง กล่าวว่า เสียงจาก
การก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ
หรือความร�ำคาญต่อชุมชน
มากนัก เพราะการก่อสร้างจะ
ด�ำเนินการเฉพาะตอนกลางวัน
เท่านัน้ ไม่กอ่ สร้างตอนกลาง
คืน ส่วนปัญหาเรือ่ งฝุน่ ละออง
อาจมีเศษตกหล่นในอาหารบ้าง
อย่างไรก็ตาม ปัญหาสืบ
เนือ่ งจากการก่อสร้างทีค่ าดว่า
น่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ อันตราย
จากฝุน่ ละอองในอากาศ เมือ่
ฝุน่ ละอองเข้าสูร่ ะบบทางเดิน
หายใจ อาจท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ า
ภายในร่างกาย เกิดอาการแพ้
หรืออักเสบในโพรงจมูก โพรง
ไซนัส ช่องคอ และหลอดลม
จนท� ำ ให้ เ กิ ด โรคหอบหื ด

ระบบทางเดินหายหายใจ หรือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน ซึ่งในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการก่อสร้างที่
ก่อให้เกิดฝุน่ ละอองได้ มีวธิ กี ารป้องกันเบือ้ งต้นแบบง่ายๆ
ที่ได้ผลคือ ควรสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งจะช่วยป้องกัน
ฝุ่นละอองได้ และควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน  
เพื่อสุขลักษณะที่ดี
ส่วนมลพิษทางเสียงทีเ่ กิดจากการก่อสร้าง คนทัว่ ไปอาจ
จะมองว่าเสียงรบกวนจากพื้นที่ที่มีการก่อสร้างท�ำความ
ขัดข้องเพียงชั่วคราว แต่ในพื้นที่ที่มีการพัฒนาเป็นหลัก
อาจใช้เวลาการก่อสร้างหลายปี ซึง่ ปัญหาจากเสียงรบกวน
อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่อยู่อาศัย อาจก่อความยุ่งยาก
ในการสื่อสารของคนในชุมชน และเสียงรบกวนอาจเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อหูมากขึ้น ผู้รับเหมาควรสังเกตว่าขีดจ�ำกัด
ระดับเสียงรบกวนในพื้นที่ที่ท�ำการก่อสร้างควรจะมีอยู่
ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด และต้องมีการวัดเสียง รวมทัง้ การ
วิเคราะห์เสียงที่ถูกต้องด้วย
ดร.อาภา หวังเกียรติ ผูช้ ว่ ยคณบดีวทิ ยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
และอาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้
ข้อมูลว่า เรื่องฝุ่นละอองและเสียงนั้นป้องกันได้ยาก ต่าง
จากน�้ำและอาหารที่เราเลือกกินได้ เมื่อพบว่าไม่สามารถ
เลือกรับประทานหรือหลีกเลี่ยงมลพิษจากอาหารได้   แต่
อากาศนั้นเราเลือกหายใจไม่ได้ ยกเว้นจะหนีไป แต่กรณี
นี้คือบ้านของชาวบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณนั้น   วิธีที่ดีที่สุด
คือ ต้องย้ายบ้านหนี ซึ่งอย่างนี้เป็นข้อเสนอที่เป็นไปได้
ยาก เพราะว่าคนจะย้ายบ้านหนีก็ต้องมีก�ำลังทรัพย์ในการ
ย้าย แล้วยิ่งถ้ามีเด็กเล็กนั้นก็จะไม่รู้ว่าอากาศเป็นอย่างไร

เรือ่ งฝุน่ ละอองนัน้ ไม่เฉพาะทีม่ องเห็นฝุน่ ละอองมีขนาดเล็ก
กว่าทีเ่ รามองเห็น  หายใจเข้าไปอยูใ่ นปอดก็ไม่ออกมา ฝุน่ นัน้
จะเกาะอยูไ่ ปจนวันตาย เวลาผ่านไปนาน ก็จะเกิดผลเรือ้ รัง
กับปอด วิธที ชี่ าวบ้านสามารถดูได้วา่ มีฝนุ่ ละอองมากเพียง
ใด คือคราบฝุ่นที่ติดกับผ้าขาวขณะตากทิ้งไว้
ส่วนในเรื่องเสียงและแรงสั่นจะเทือนนั้น ชาวบ้านมี
การป้องกันตัวเองโดยใช้ที่อุดหู เพื่อลดเสียงได้ ประมาณ
15 เดซิเบล ส่วนความสัน่ สะเทือนนัน้ ยังคงแก้ไขไม่ได้ วิธกี าร
แก้ไขเริม่ ทีแ่ หล่งก�ำเนิดในขณะท�ำงานมีการป้องกันอย่างไร
เพื่อลดความดังของเสียง และมีแผ่นกั้น เพื่อป้องกันเสียงที่
เกิดจากผลกระทบ เรื่องของความสั่นสะเทือนจ�ำเป็นต้องมี
วิธีแก้ไขในทิศทางเดียวกัน
ดร.อาภา กล่าวถึง กฎหมายคุ้มครองเรื่องเสียงและฝุ่น
ว่า โครงการรถไฟฟ้าท�ำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
EIA  ซึ่งมีมาตรการและเงื่อนไข เช่นโครงการนี้จะท�ำให้เกิด
ฝุน่ ท�ำให้เกิดเสียงและแรงสัน่ สะเทือนหรือไม่ ทางโครงการ
มีการแก้ไขอย่างไร เช่น ราดน�้ำวันละกี่ครั้ง และจะจัดการ
เรื่องเสียงอย่างไร หรือปลูกต้นไม้โดยรอบหรือไม่ ซึ่งล้วน
เป็นเงื่อนไขในการก่อสร้าง โดยต้องตรวจสอบว่า มีการท�ำ
ผิดเงื่อนไขหรือไม่หากไม่ท�ำตามใบอนุญาต โดยทั่วไปนั้น
เสียงทีม่ คี า่ เกิน 15 เดซิเบล คือเสียงทีเ่ ป็นอันตราย ชาวบ้าน
สามารถร้องเรียนได้ทเี่ ทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�ำบล
(อบต.) หรือแจ้งทีส่ าธารณสุขประจ�ำอ�ำเภอหรือจังหวัด หาก
มีการโดนคุกคามเกินเหตุ สามารถเแจ้งคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน ว่าโดนละเมิดสิทธิ หรือแจ้งกรมควบคุมมลพิษ

ศิลปะบนตอม่อ

ปีที่ 21 ฉบับที่ 68 เดือน มีนาคม 2557

[ ศิลปวัฒนธรรม ]
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‘โฮปเวลล์’
เรื่อง/ภาพ : ทีมข่าวศิลปวัฒนธรรม

โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟ
ยกระดับในกรุงเทพมหานครหรือโครงการ
โฮปเวลล์ โดยมีการก่อสร้าง แบ่งเป็น 5 ระยะ
และ 1 ใน 5 ของเส้นทางดังกล่าวคือช่วงการ
ก่อสร้างในพื้นที่ดอนเมือง-รังสิต เป็นระยะ
ทาง 7 กิโลเมตร แต่เมื่อโครงการนี้ประสบ
ปัญหาต้องยุติการก่อสร้าง พื้นที่ดังกล่าวจึง
เป็นเสาตอม่อหลงเหลืออยูค่ ขู่ นานไปกับถนน
โลคัลโรด ดังนัน้ ก่อนทีก่ ารรถไฟแห่งประเทศไทย
จะด�ำเนินการตัดเสาตอม่อเพือ่ ก่อสร้างระบบ
รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) บางซือ่ -รังสิต
นัน้ ได้มกี ลุม่ คนรวมตัวกันสร้างงานศิลปะขึน้
บนตอม่อ ในรูปแบบงานกราฟฟิตี้ (Graffiti)
และงานสตรีทอาร์ต (Street Art)
นายเดเอล ฮอร์แกน หรือคนในวงการ    
สตรีทอาร์ตเรียกกันว่า ‘BIGDEL’ พิธกี รรายการ
ARTVENTURE หนึ่งในผู้ร่วมสร้างสรรค์
ผลงานทีโ่ ฮปเวลล์ กล่าวว่า จุดเริม่ ทีม่ าสร้าง
ผลงานคือ ท�ำงานเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์
จึ ง รวมตั ว กั บ เพื่ อ นในวงการสร้ า งเป็ น
โปรเจคขึ้นมาชื่อ ‘เกทเวลซูน’ ใครจะพ่น
แนวไหนก็แล้วแต่แนวของตนเอง ซึ่งจะมี
ไอเดียแตกต่างกันไป เป็นเทคนิคเฉพาะทาง
ของแต่ละคน ในฐานะที่เป็นคนสร้างงานที่
โฮปเวลล์ ขณะนีก้ ำ� ลังจะถูกทุบไปนัน้ ตนเอง
รู้สึกเสียดายและคิดว่าน่าจะสร้างประโยชน์
ได้มากกว่านั้น
“ พวกผมไปท�ำโฮปเวลล์ปที แี่ ล้วก่อนหน้า
นัน้ 4 -5 ปี ยังเป็นแค่เสาธรรมดา สร้างขึน้ มา
ด้วยเงินภาษีแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ อาจจะ
เป็นเครื่องเตือนใจให้คนสมัยนี้เห็นคุณค่า
ของวัตถุมากขึน้ ตอนไปพ่นไม่ได้สอื่ ถึงอะไร
เป็นพิเศษ เพียงแค่รสู้ กึ ว่าเสาก�ำลังจะถูกทุบ
จึงอยากจะสร้างสรรค์ผลงานที่ชอบ และ
อยากให้คนทีเ่ ห็นหรือขับรถผ่าน รูส้ กึ ถึงความ
สวยงาม ไม่ให้เป็นแค่เพียงเสาธรรมดา อยาก
ให้รู้สึกว่าน่าจะมาท�ำตั้งนานแล้ว ทุกคนที่
เห็นรูส้ กึ ว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่เสาธรรมดา แต่

หลังจากทีพ่ น่ ไปแล้วนัน้ ก็มกี ระแสจากข่าวว่า
จะโยงเกีย่ วกับการเมือง ซึง่ ตอนหลังก็มปี ญ
ั หา
และเขาจึงไม่ให้ท�ำแล้ว“ นายเดเอล กล่าว
BIGDEL กล่าวต่อไปอีกว่า เสน่ห์ของ
โฮปเวลล์อยูท่ กี่ ารพ่นเสา เพราะพืน้ ทีก่ ำ� หนด
แค่สี่เหลี่ยมไม่เล็กไม่ใหญ่มาก ซึ่งต้อง
วาดลายให้พอดีกับเสา ท�ำเสาให้เป็นจุด
เด่นและดึงดูดความสนใจจากผู้คน กราฟ
ฟิตี้ คือสิ่งที่เป็นมากกว่าการท�ำงานศิลปะ
ข้างถนน กราฟฟิตคี้ อื สไตล์การพ่นทีใ่ ช้สสี เปรย์
ในการพ่นเท่านัน้ ความเป็นมาของกราฟฟิตี้
เริ่มมาจากบรู๊คลินในอเมริกา เมื่อก่อนเป็น
เพียงแค่ฟอนต์ธรรมดา แต่ตอนนี้มีมิติมาก
ขึ้น เริ่มต้นมาจากศิลปะเกี่ยวกับการท�ำลาย
ล้าง เช่น พ่นบนรถไฟฟ้า พ่นตามสถานที่ที่
เขาไม่ให้พ่น เหมือนเป็นการประกาศแสดง
ถึงตัวตน แสดงถึงความเป็นเจ้าถิ่น ซึ่งคน
จะไม่รู้หน้าตาของคนพ่น แต่คนจะเสพงาน
ของเขา ปัจจุบันกราฟฟิตี้พัฒนามาเรื่อยๆ
ส่วนสตรีทอาร์ต นั้นแยกออกไปจะเป็นงาน
เพ้นท์ก�ำแพงหรือใช้พู่กัน นั่นคืองานแบบ
สตรีทอาร์ต ปัจจุบันสื่อทางด้านแฟชั่นดึง
กราฟฟิตี้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ตัวอย่าง
ที่เห็นได้คือแบรนด์ดังหลายร้านอย่าง
หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) กุชชี่ (Gucci)
ที่ดึงกราฟฟิตี้เข้ามาเป็นลายผ้า ดึงกระแส
พวกนีเ้ ข้ามาด้วยสือ่ จึงท�ำให้กราฟฟิตเี้ ข้ามา
เป็นแฟชัน่ อย่างงานทีไ่ ปพ่นในโฮปเวลล์ ทาง
บริษัทใหญ่ๆหลายแหล่งสนใจ เกี่ยวกับงาน
ทีไ่ ด้ทำ 
� มีการติดต่อเข้ามา อย่าง DTAC จ้าง
ให้ออกแบบสติก๊ เกอร์ไลน์ และมีทางบริษทั สี
ATM เป็นสปอนเซอร์ให้รายการ ARTVENTURE
ซึง่ ให้ออกบรรจุภณ
ั ฑ์สใี ห้กบั ทางบริษทั และ
เป็นที่ปรึกษาทางด้านการผลิตสีเกี่ยวกับ
กราฟฟิตี้โดยเฉพาะ
BIGDEL เล่าต่อไปว่า ก่อนทีจ่ ะเริม่ ลงมือ      
พ่นต้องมีการร่างลายลงบนกระดาษ ส�ำหรับ
การพ่นจริงๆใช้เวลาประมาณ 1 - 2วัน          

สิ่งส�ำคัญขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการท�ำ
ไม่ใช่เพียงแค่พ่นไปอย่างไร้ความหมาย พ่น
แบบไม่สร้างสรรค์ ออกไปพ่นตามก�ำแพง
บ้านคนอื่น แต่สิ่งที่พวกเราท�ำคือร่างแบบ
มอบหมายงานและจะขออนุญาตเจ้าของสถาน
ที่ทุกครั้งก่อนที่จะลงมือท�ำรวมทั้งถ่ายวีดีโอ
ท�ำรายการด้วย
นายเดเอล กล่าวทิง้ ท้ายว่า อยากจะฝาก
ถึงน้องๆ ทีช่ อบท�ำกราฟฟิตี้ ให้ทำ� เพราะชอบ
อย่าท�ำเพราะเป็นแฟชั่น มีเด็กหลายคนที่
อยากมาท�ำเพราะ เท่ สวยงาม แต่กราฟฟิตี้
ไม่ได้เหมือนงานทัว่ ไป กราฟฟิตไี้ ม่ได้สวยหรู
หรือสนุกในแบบทีค่ ดิ ไว้ แต่กราฟฟิตคี้ อื งาน
ทีต่ อ้ งไปตากแดดพ่น เสียเงินซือ้ สีเป็นลัง สิง่
นี้ต้องออกมาจากใจรักจริงๆ ถ้าอยากจะท�ำ
จริงก็ลงมือท�ำ  หาแรงบันดาลใจของตัวเอง
แล้วจะประสบความส�ำเร็จ
ด้านนายกิตติพงษ์ ค�ำสาตร์ (เอ็ม ) ศิลปิน
วงบุดด้า เบลส หนึ่งในผู้สร้างงานศิลปะบน
ตอม่อ กล่าวว่า งานศิลปะไม่จ�ำเป็นต้องอยู่
แค่ในแกลอรี่หรือพิพิธภัณฑ์อย่างเดียว แต่
ศิลปินต้องท�ำให้คนทีผ่ า่ นไปมาสามารถเสพ
ผลงานศิลปะได้ ส่วนการทุบท�ำลายตอม่อ
โฮปเวลล์ในอนาคตนัน้ ยอมรับว่าเสียดายผล
งานศิลปะ แต่ก็ดีกว่าปล่อยให้เป็นพื้นที่ว่าง
เปล่า สูเ้ อามาสร้างสรรค์ผลงานดีกว่า อย่างไร
ก็ตามหากตอม่อไม่ถกู ทุบท�ำลาย ตนเองคิด
ว่าผลงานเหล่านี้อาจจะมีคุณค่าในอนาคต
อย่างในต่างประเทศที่ท�ำให้พื้นที่รกร้าง
แต่ มี ผ ลงานศิ ล ปะ กลายเป็ น สถานที่
ท่องเที่ยวได้
“งานสตรีทอาร์ตเป็นการแสดงผลงานตาม
พื้นที่ต่างๆตามก�ำแพง แต่ก็ต้องมีขอบเขต
กันบ้าง ไม่สมควรที่จะไปพ่นตามบ้านคน
อืน่ โดยทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต และยังไม่เป็นการ
แสดงออกทางความคิดนะผมว่า งานของผม
ก็เป็นแค่แง่มมุ หนึง่ ของสังคมจากตัวผมเอง”
นายกิตติพงษ์กล่าว

เดเอล ฮอร์แกน หรือ ‘BIGDEL’

ส่วนทางด้านอาจารย์ดนุ ภูม่ าลี อาจารย์
ประจ�ำคณะศิลปะและการออกแบบ สาขา
วิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กล่าวว่า ตนเองสนับสนุนให้มีการท�ำงาน
ศิลปะบนตอม่อโฮปเวลล์ก่อนหน้านี้เป็น
สิบปีแล้ว เพราะเห็นว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ
รกร้าง และคิดว่างานศิลปะมีคุณค่าเสมอ
ไม่ว่าจะอยู่บนผ้าใบ หนังสือ สมุดสเก็ตช์
สมุดโน้ต บนก�ำแพง หรือแม้แต่บนภูเขาที่
ระเบิด เราไม่ควรตั้งข้อจ�ำกัดของงานศิลปะ
แต่ขอให้เป็นงานศิลปะจริงๆ ซึ่งเป็นเรื่อง
สร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นตอม่อโฮปเวลล์จึง
เป็นพื้นที่ศิลปะได้หากใจเราเปิดกว้าง
อาจารย์ดนุ กล่าวเพิ่มเติมถึงการทุบ
ตอม่อโฮปเวลล์ว่า แม้ตอม่อจะถูกรื้อถอน
หรือทุบท�ำลายไปทั้งๆที่มีงานศิลปะประทับ
อยู่ แต่คงไม่ส่งผลกระทบด้านจิตใจต่อตัว
ศิลปิน เพราะงานศิลปะมันฝังอยูใ่ นหัวสมอง
บางทีงานศิลปะไม่จำ� เป็นต้องอยูก่ บั เราเสมอ
ไปก็ได้ เพราะสิ่งนั้นอยู่ในความรู้สึก ไม่ต้อง
ยึดติดที่ชิ้นงาน ตัวผู้สร้างงานก็เช่นเดียวกัน
เขาไม่ต้องการความจีรังของตัวผลงาน
แต่เขาต้องการความรูส้ กึ ทีเ่ ข้าไปฝังอยูใ่ นความ
รับรูข้ องผูเ้ สพงานศิลปะ เพราะมันถาวรกว่า
“งานสตรีทอาร์ท เป็นเสมือนกระบอกเสียง
อย่างหนึง่ ทีส่ ร้างสรรค์ เยาวชนทีอ่ ยากพ่นตึก
ร้างหรือพ่นตามสถานที่ต่างๆ ก็ดูสร้างสรรค์
เพราะดีกว่าปล่อยให้ตึกร้างไปเฉยๆ ปล่อย
ให้กำ� แพงมันว่าง แต่วธิ กี ารบอกของคนบาง
กลุ่มนั้นอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่ได้สร้างสรรค์
เช่น คนทีไ่ ปแอบพ่นสีเป็นค�ำทีไ่ ม่สภุ าพต่างๆ
ตามบ้าน ก�ำแพง โรงเรียน หรือสถานทีต่ า่ งๆ
ผมอยากให้เห็นประเทศไทยเป็นเหมือนกับ
ศิลปินต่างประเทศ เช่น เชพพาร์ด แฟร์รี่
หรือที่วัยรุ่นรู้จักกันในชื่อ ‘โอเบ’ เขาท�ำงาน
สตรีทอาร์ทที่ค่อนข้างคมในเรื่องของการ
ตีความภาพ ถ้าใครมีฝีมือก็อยากแนะน�ำให้
ใช้ศลิ ปะในเชิงสร้างสรรค์” อาจารย์ดนุกล่าว

หน้า 14    หนังสือพิมพ์รังสิต

• ชาวบ้านรุกที่รถไฟ                     ต่อจากหน้า 1
ชาวชุมชนฯร้อง ได้ค่าชดเชยไม่เหมาะสม
พ่อค้าขายของเก่ารายหนึ่ง ผู้พักอาศัยฝั่งสลัม 4 ภาค
ชุมชนที่บุกรุกพื้นที่การรถไฟฯกล่าวว่า ขณะนี้ทางฝั่งชุมชน
สลัม 4 ภาคยังไม่มีใครย้ายออก เพราะยังไม่สามารถตกลง
ค่าชดเชยกับการรถไฟฯอย่างเป็นธรรมได้ เนือ่ งจากบ้านบาง
หลังยังมีทะเบียนบ้านอยู่
นางอ�ำพร จ�ำปาทอง รองประธานชุมชนและผูป้ ระสานงาน
ชุมชมสลัม 4 ภาคฝัง่ เทศบาลเมืองคูคต กล่าวถึงเหตุผลการไม่
ย้ายทีอ่ ยูอ่ าศัยว่า ชุมชนสลัม 4 ภาค ได้เข้าไปเสนอเรือ่ งการ
จ่ายค่าชดเชยเพือ่ เวนคืนทีด่ นิ ในราคาทีเ่ หมาะสม แต่กไ็ ม่ได้รบั
การติดต่อกลับมา ทัง้ นีบ้ างบ้านในฝัง่ ตรงข้ามชุมชนสลัม 4 ภาค
ได้รบั แจ้งว่าหากไม่ยอมรือ้ ถอนก็จะมีหมายศาลมาขูใ่ ห้รบี ย้าย
ออก อย่างไรก็ตามการจ่ายค่าชดเชยของแต่ละบ้านจะได้ราคา
ที่ไม่เท่ากัน บางหลังถูกบีบให้รีบรื้อถอนบ้านให้เร็วที่สุด
โดยอ้างว่าจะให้คา่ ชดเชยเพิม่ เติม บางหลังได้คา่ ชดเชยมากกว่า
3 หมื่นบาทแต่บางหลังกลับได้เพียง 1 หมื่นบาท จึงไม่รู้
ว่าการรถไฟฯ ประเมินค่าชดเชยโดยใช้เกณฑ์วัดจากอะไร
“ชุมชนสลัม 4 ภาค มีบา้ นพักประมาณ 200 หลังคาเรือน
เบือ้ งต้นมีแผนรับรองไว้วา่ จะเรียกประชุมคนในชุมชนเกีย่ ว
กับการจ่ายค่าชดเชย โดยราคาต้องเป็นไปตามความจริง
ของสภาพบ้านและพื้นที่ ซึ่งต้องเริ่มต้นที่หลังละ 25,000
บาท    ขึ้นไป อีกทั้งการรถไฟฯและบริษัท อิตาเลียนไทย ดี
เวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) ก็ได้สง่ คนเข้ามาพูดคุย แต่การ
รถไฟฯก็ยังไม่สามารถตกลงค่าชดเชยของแต่ละบ้านได้ จึง
ให้อิตาเลียนไทยฯเข้ามาจัดการก่อน เพราะหากไม่สามารถ
จัดการสร้างรถไฟชานเมืองได้ตามเวลา ในพ.ศ. 2558 บริษทั
จะต้องชดเชยค่าปรับ" รองประธานชุมชน กล่าว
ด้านชาวบ้านในชุมชนสถานีรถไฟหลักหก ฝั่งเทศบาล
หลักหกรายหนึ่ง ระบุว่า บ้านหลังที่โดนรื้อ หากขนาดเล็ก
จะจ่ายเงินเพียง 1 หมื่นบาทเท่านั้น ก่อนหน้านี้ทางการรถ
ไฟฯได้เข้ามาส�ำรวจแล้วแต่ไม่ได้หาทีอ่ ยูส่ ำ� รองไว้ให้ ซึง่ บาง
คนก็มที อี่ ยูใ่ หม่แล้วแต่บางคนยังไม่มี โดยทีผ่ า่ นมาทางการ
รถไฟฯได้มาเสนอราคาโดยคิดค่าใช้จา่ ยเป็นหลัง โดยหลังที่
โดนรื้อไปก่อนจะมีการจ่ายเงินค่าชดเชยเพียง 1  หมื่นบาท
ซึ่งเป็นหลังเล็ก ส่วนผู้ที่ไม่ยอมย้ายไปเพราะคิดว่ามันไม่
คุม้ ค่า เช่น ร้านค้า ได้เสนอกับทางการรถไฟฯเป็นเงินจ�ำนวน
3 หมืน่ บาท แต่ยงั ไม่ได้มกี ารตกลงกัน แต่หากต้องการจ�ำนวน
เงินมากกว่านี้จะต้องไปขึ้นศาลฟ้องร้องโดยจะมีหัวหน้า
ชุมชนเป็นผู้น�ำไป
ชาวบ้านฝัง่ เทศบาลหลักหก กล่าวต่อไปว่า ทางเทศบาล
ต�ำบลหลักหกยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพื้นที่หรือหาที่อยู่
ส�ำรองให้กบั ชาวบ้าน ซึง่ ชาวบ้านในละแวกนีม้ ผี พู้ กิ ารอาศัย
อยู่ด้วย หากย้ายออกไปจากที่นี่ก็ยังไม่มีที่อยู่ โดยละแวก
นี้มีผู้อาศัยนานกว่า 20 ปีทั้งนั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ทราบเรื่อง
โครงการรถไฟชานเมืองแล้วแต่ยังไม่มีใครย้ายออกไป และ
อยู่กันมาเรื่อยๆ แต่ที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่มาส�ำรวจตลอด
ก่อนหน้านี้มีการประชุมมาแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งตนเองได้
ร่วมเข้าประชุมแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป
การรถไฟไม่จ่ายค่าเวนคืน
ด้านนายประภัสร์ จงสงวน ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
กล่าวถึงสาเหตุทกี่ ารรถไฟฯยอมให้ชมุ ชนบุกรุกอาศัยอยูม่ า
นาน เนื่องจากการรถไฟฯอยากให้ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยได้
นานที่สุด แต่เมื่อมีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง
จึงต้องมีการเชิญออกจากพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามการรถ
ไฟฯไม่สามารถจ่ายค่าเวนคืนที่ดินให้ชาวบ้านได้เพราะ
พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นของการรถไฟมาตั้งแต่ต้น แต่ยัง
สามารถจ่ายค่ารื้อถอนขนย้ายได้ ทั้งนี้หากชาวบ้านไม่ยอม
ย้ายออกจากพื้นที่การรถไฟฯจะด�ำเนินการตามกฎหมาย
“ผมเชือ่ ว่าคนไทยน่าจะเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม ซึง่ ทีด่ นิ
ตรงนีเ้ ป็นทีด่ นิ ของการรถไฟฯ และท่านเข้ามาอยูอ่ าศัยนานพอ
สมควรโดยทีไ่ ม่มสี ทิ ธิ์ ในเมือ่ การรถไฟฯจ�ำเป็นต้องใช้พนื้ ทีเ่ พือ่
ประโยชน์สาธารณูปโภค ก็นา่ ทีจ่ ะเห็นใจกันสักนิด เพือ่ ท�ำให้ไม่มี

[ ข่าวต่อ ]

ปัญหากัน แต่หากมีปญ
ั หาขึน้ มาจริงๆ ก็ตอ้ งใช้กฏหมายฟ้องขับ
ไล่ ทุกวันนีห้ ากเป็นเรือ่ งโครงการทีน่ ำ� ไปใช้ประโยชน์กฎหมาย
ขับไล่มันค่อนข้างเร็วไม่เหมือนในอดีต” นายประภัสร์ กล่าว
การช่วยเหลือของเทศบาล
นายสมพงษ์ ศรีอนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลต�ำบล
หลักหก จังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงการเวนคืนที่ดินของ
การรถไฟฯบริเวณพื้นที่ดังกล่าวว่า การเวนคืนสร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณนั้นเป็นอย่าง
มาก แม้ว่าการอยู่อาศัยของชาวชุมชนเป็นการอาศัยโดย
บุกรุกพืน้ ทีข่ องการรถไฟฯ แต่การรถไฟฯควรประนีประนอม
หรือเยียวยาให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง นอก
เหนือจากการจ่ายเงินเพื่อชดเชย ซึ่งแต่ละหลังได้ค่าชดเชย
ไม่เท่ากัน อาจจะท�ำให้เกิดการประท้วงตามมา โดยการ
รถไฟฯจะต้องเจรจาให้ชัดเจนเพื่อหาทางให้เกิดความ
ขัดแย้งน้อยทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ ทศบาลได้เข้าไปดูแลในส่วนของระบบ
สาธารณูปโภค เพราะประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณดังกล่าว
ยังต้องต่อพ่วงไฟฟ้าเข้าไปใช้ โดยใช้ชื่อของเทศบาลด�ำเนิน
การ ส่วนน�ำ้ ประปาต้องต่อจากคลองขึน้ มา โดยใช้มเิ ตอร์รวม
ส�ำหรับกรณีทชี่ าวบ้านอ้างว่าทีพ่ กั อาศัยบริเวณดังกล่าวมี
ทะเบียนบ้านนัน้ นายกเทศมนตรีเทศบาลต�ำบลหลักหก ระบุวา่
เป็นเพียงทะเบียนบ้านชัว่ คราวเท่านัน้ เพราะในความเป็นจริง
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ ส ามารถออกทะเบี ย นบ้ า นได้ จ ะต้ อ งมี
โฉนดที่ดินบริเวณนั้น แต่การเข้ามาอยู่อาศัยของชาว
ชุมชนเป็นการบุกรุกพื้นที่ของการรถไฟฯและประชาชน
ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ประชากรในจังหวัดปทุมธานีโดยแท้
แต่เป็นการหาที่อยู่ของประชาชนบางกลุ่มโดยบุกรุกพื้นที่
ว่างให้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
นายวีรพจน์ ปานพุ่ม รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต
จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในฝั่งของเทศบาลเมืองคูคตมี
บ้านพักอาศัยโดนเวนคืนและท�ำการรือ้ ถอนจากทีด่ นิ การรถ
ไฟฯ ซึ่งทางการรถไฟฯได้เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ เพียงอย่างเดียวแต่ยงั ไม่มกี ารส่งเรือ่ งด�ำเนินการเป็น
ลายลักษณ์อักษร เทศบาลเมืองคูคตจึงยังไม่ได้เข้าไปตรวจ
สอบหรือดูแลพื้นที่บริเวณนั้น
นายโสฬส สุตณ
ั ฑวิบลู ย์ ผูจ้ ดั การโครงการอาวุโส   บริษทั
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ที่
ปรึกษาอิตาเลียนไทยฯ กล่าวว่า หากชุมชนผูบ้ กุ รุกพืน้ ทีก่ าร
รถไฟฯบริเวณดังกล่าวยังไม่ย้ายหรือย้ายล่าช้า อาจท�ำให้
การรถไฟฯถูกปรับ เพราะการไม่สามารถส่งมอบที่ดินให้แก่
อิตาเลียนไทยฯได้ ปัญหาดังกล่าวจะต้องเป็นความรับผิดชอบ
ของการรถไฟฯทีท่ ำ� ให้การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะ
เวลาตามสัญญาที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย แต่ต้องดูสาเหตุ
จริงๆเป็นเพราะอะไรที่ท�ำให้การก่อสร้างล่าช้า
การย้ายที่อยู่หลังการรถไฟฯให้รื้อถอนพื้นที่บุกรุก
รองประธานชุมชนและผูป้ ระสานงานชุมชนสลัม 4 ภาค
ฝั่งเทศบาลเมืองคูคต ยังเผยว่า หากมีการย้ายที่อยู่อาศัย
ตนเองและครอบครัว รวมถึงพี่น้องในชุมชนทั้งหมด 43
ครัวเรือน จากทั้งหมด 200 ครัวเรือน จะย้ายไปอาศัยอยู่ที่
โครงการบ้านมั่นคง ใกล้กับบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 40
ดอนเมือง-โลคัลโรด ซึง่ เจ้าของทีด่ นิ บริเวณนัน้ คือการรถไฟฯ
แต่ดำ� เนินโครงการบ้านมัน่ คงโดยการเคหะแห่งชาติ ซึง่ ขณะ
นี้โครงการด�ำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 70 % ทั้งนี้หากชาว
บ้านต้องการที่พักอาศัยในบริเวณนี้จะต้องเฉลี่ยกันเสียค่า
เช่าพื้นที่ ตารางเมตรละ 20 บาท   หนึ่งครอบครัวจะได้พื้นที่
ประมาณ 10 ตารางเมตร เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 200 บาท
ต่อเดือน และคิดเป็นประมาณ 2,400 บาทต่อปีและจะมีการ
ปรับค่าทีท่ กุ ๆ 5 ปี แต่ในอนาคตจะปรับขึน้ -ลงในลักษณะใด
ก็ยังไม่ทราบ จากโครงการนี้การรถไฟฯจะได้ค่าเช่าที่ดินใน
ส่วนของพวกตนประมาณ  51,600 บาทต่อปี และจะมีการ
จ่ายค่าที่พักอาศัยจ�ำนวน 1,620 บาทต่อเดือน  เป็นเวลา 15
ปีและเมื่อจ่ายครบตามก�ำหนดชาวบ้านจะได้เป็นเจ้าของที่
อยู่อาศัย
นางอ�ำพร กล่าวต่อไปว่า บางครอบครัวในชุมชนย้ายที่
ไปอยูใ่ นโครงการบ้านเอือ้ อาทร แต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านัน้
เนือ่ งจากผูท้ จี่ ะสามารถไปอยูโ่ ครงการบ้านเอือ้ อาทรได้จำ� เป็น
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จะต้องมีรายได้ที่แน่นอนและมีหลักฐานทางการเงินจึงจะ
สามารถท�ำเรื่องขอจองพื้นที่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรได้
“โครงการบ้านเอื้ออาทรมีราคาสูง ประมาณ 300,000
บาท ครอบครัวของตนที่มีรายได้ต่อเดือนไม่แน่นอน จึง
ไม่สามารถย้ายไปอยู่โครงการได้ อีกทั้งบ้านเอื้ออาทรยังมี
พื้นที่จ�ำกัด จึงท�ำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพแบบเดิมได้
โครงการบ้านมั่นคงจึงเป็นทางเลือกที่เอื้อประโยชน์ให้กับ
ครอบครัวและการประกอบอาชีพมากกว่า และยังอยู่ห่าง
จากที่เดิมไม่ไกลมากนัก” นางอ�ำพร กล่าว
ผู้ประสานงานชุมชน เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ยังมีบาง
ครอบครัวที่ย้ายไปบุกรุกพื้นที่ของเอกชน โดยพื้นที่ที่บุกรุก
นั้นก็อยู่ไม่ไกลจากชุมชนเดิมมากนัก ซึ่งตนเองคิดว่าใน
อนาคตพวกเขาเหล่านี้ก็จะต้องถูกไล่ที่อีก เพราะหลังจาก
โครงการรถไฟชานเมืองแล้วเสร็จ จะต้องมีความเจริญเข้า
มาแน่นอน เจ้าของทีด่ งั กล่าวอาจไม่ปล่อยให้ทดี่ นิ ว่างเปล่า
หรือถูกบุกรุกเป็นแน่
ด้าน นายสงัด คุ้มผล ชาวบ้านในชุมชนสถานีรถไฟหลัก
หกฝัง่ เทศบาลต�ำบลหลักหก กล่าวว่า ตอนนีย้ งั ไม่มเี จ้าหน้าที่
มาด�ำเนินการในส่วนของบ้านพักให้ตนเอง ทางครอบครัวจึง
ยังไม่ได้เตรียมการเรื่องย้ายถิ่นฐานมากนัก แต่อาจจะย้าย
กลับไปอยู่ภูมิล�ำเนาเดิม
เช่นเดียวกัน นายนิพนธ์ นาคใหญ่ ชาวบ้านในชุมชน ฝั่ง
เทศบาลหลักหก เผยว่า ตนเองและครอบครัวจะย้ายไปอยู่
กับญาติบริเวณคลองสี่ รังสิต ปทุมธานี ซึ่งการย้ายที่อยู่ครั้ง
นีอ้ าจจะท�ำให้ครอบครัวไม่ได้ประกอบกิจการร้านขายของช�ำ
เหมือนเดิม เนื่องจากไม่มีพื้นที่ในการประกอบกิจการ
ความคืบหน้าโครงการรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
นายประภัสร์ กล่าวถึงโครงการระบบรถไฟชานเมือง
สายสีแดง ช่วงบางซือ่ -รังสิตว่า ขณะนีต้ อ้ งเลือ่ นก�ำหนดการ
ก่อสร้างออกไป เนื่องจากปัญหาทางการเมืองซึ่งต้องรอ
ให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแก้แบบ 2 ส่วน คือ โครงสร้าง
ทางวิ่งและสถานี โดยโครงสร้างทางรางวิ่งรถไฟจะแยก
กันระหว่างรถไฟธรรมดา(ระบบรถไฟชานเมือง)กับรถไฟ
ความเร็วสูง ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างทางวิ่งที่ท�ำไว้ยังไม่
สามารถรองรับระบบรถไฟความเร็วสูงได้ ส�ำหรับสถานีจะ
มีการแก้แบบสถานีกลางบางซื่อเพราะแบบเก่าไม่รองรับ
เรื่องรถไฟความเร็วสูง ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ต้องขออนุมัติกับทาง
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวถึงรูปแบบรถไฟ
ชานเมืองว่าจะมีลักษณะคล้ายกับรถไฟฟ้าของประเทศ
มาเลเซีย ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าขนาดมาตรฐาน
โดยโครงการนีจ้ ะใช้เงินกูจ้ ากประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ จะแตกต่างจาก
โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร
หรือโครงการโฮปเวลล์ เพราะครัง้ นีส้ ญ
ั ญาจะแบ่งเป็น 3 สัญญา
คือ สัญญาที่ 1. การก่อสร้างทางรถไฟจะเป็นของบริษัท
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) สัญญาที่ 2.
เป็นของบริษทั ยูนคิ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ ก่อสร้าง
สถานีใหญ่ที่บางซื่อ ส่วนสัญญาที่ 3. ต้องรอความเห็นชอบ
จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญีป่ นุ่
(JIGA) ซึ่งเป็นสัญญาจัดหารถไฟและติดตั้งระบบรถไฟฟ้า
ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการล้มเลิกโครงการเหมือนโครงการ
โฮปเวลล์นั้นค่อนข้างยาก เพราะการก่อสร้างครั้งนี้
ใช้เงินจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเงินในประเทศ
นายจุลเทพ จิตะสมบัติ วิศวกรโครงการระบบรถไฟ
ชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซือ่ -รังสิต กล่าวถึงจุดประสงค์
ของโครงการนีว้ า่ โครงการดังกล่าว จะใช้ระบบ ‘Commuter
train’ หรือเรียกอีกแบบว่า ‘ขนคนจากชานเมืองเข้าเมือง’ เพือ่
รับคนจากทุกทิศเข้ามาใจกลางเมือง ซึ่งจะรับกับรถไฟฟ้า
มหานคร(MRT) โดยจะสร้างรางเป็นโครงข่ายใยแมงมุม
ส�ำหรับเรื่องค่าโดยสารนั้นที่ประชุมยังไม่ได้ลงมติว่าจะใช้
ราคาเท่าไหร่
ด้านทีป่ รึกษาบริษทั อิตาเลียนไทยฯ กล่าวว่า การก่อสร้าง
เส้นทางระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)ช่วงบางซื่อ-รังสิต
มีระยะเวลาตามสัญญาทั้งหมด 4 ปี โดยเส้นทางเริ่มจาก
อ่านต่อหน้า 15

ปีที่ 21 ฉบับที่ 68 เดือน มีนาคม 2557
ต่อจากหน้า 14

วัดเสมียนนารีถงึ รังสิตโดยมีทงั้ หมด 8 สถานี ซึง่ ขณะนีม้ กี าร
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานก่อน ซึ่งการก่อสร้างสถานีรถไฟ
หลักหกต้องรอให้รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเป็นผู้อนุมัติ
ม.รังสิตล่ารายชื่อผลักดันสถานีหลักหก
อาจารย์เชษฐา อุปสิทธิ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศิษย์
เก่าและ ชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชี้แจงว่า ตาม
แผนด�ำเนินการของการรถไฟฯ สถานีรถไฟฟ้าหลักหกจะ
เป็นเพียงสถานีในอนาคต ซึ่งมีเพียงชื่อสถานีแต่รถไฟยัง
ไม่จอด แต่หากได้รับงบประมาณจะเพิ่มสถานีหลักหก
เข้าไปในระบบ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยรังสิตและเทศบาล
ต�ำบลหลักหก ได้พยายามผลักดันให้รถไฟจอดทีส่ ถานีหลัก
หก โดยจะล่ารายชื่อ นักศึกษา บุคลากร คนในเทศบาล
หลักหก และหมูบ่ า้ นเมืองเอกว่ามีจำ� นวนมากน้อยแค่ไหนที่
จะใช้บริการ เพื่อท�ำหนังสือถึงการรถไฟฯให้พิจารณาเรื่องนี้

• ทุบสะพาน                   ต่อจากหน้า 1
กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับการรื้อถอนสะพานว่า
การรื้อถอนสะพานสร้างความล�ำบากและเดือดร้อน เพราะ
ท�ำให้คนในชุมชนบริเวณนีโ้ ดนรือ้ ถอนกันทัง้ หมด นอกจากคน
ทีอ่ ยูอ่ าศัยจะเดือดร้อนแล้ว คนทีเ่ ดินทางไปมาก็ลำ� บากมาก
ยิง่ ขึน้ ทางเบีย่ งก็ไกล และไม่มคี วามสะดวกเหมือนเมือ่ ก่อน
ถึงแม้คนในพื้นที่จะต้องย้ายที่อยู่ แต่คนใช้ถนนเส้นนี้ก็เกิด
ผล กระทบ รถรับจ้างก็ลำ� บากมากขึน้ อาชีพต่างๆ ก็กระทบหมด
อาจารย์เชษฐา อุปสิทธิ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานศิษย์เก่า
และชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงกรณีการ
รือ้ ถอนสะพานว่า เนือ่ งจากสะพานเอกทักษิณมีโครงสร้างค่อน
ข้างต�ำ่ จนหัวขบวนรถไฟชานเมืองไม่สามารถลอดผ่านสะพาน
ได้ อีกทัง้ เสาตอม่อสะพานยังแคบเกินไป จึงต้องรือ้ ถอนเพือ่
สร้างสะพานเอกทักษิณใหม่ให้มีความสูงและกว้างมากขึ้น
อาจารย์เชษฐา กล่าวถึง มติที่ประชุมจากมหาวิทยาลัย
รังสิต เทศบาลต�ำบลหลักหกและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
บริ เ วณนั้ น โดยระบุ ว ่ า ก่อนรื้อถอนสะพานเอกทักษิณ
การรถไฟฯ และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จํ า กั ด (มหาชน)ต้ อ งสร้ า งทางเบี่ ย งเพื่ อ เป็ น จุ ด
เข้า-ออก แทนสะพานเดิมและต้องสร้างทางเบี่ยงให้
เสร็จสิ้น ก่อนมีการรื้อถอนสะพาน ซึ่ ง ตามก� ำ หนดการ
อิตาเลียนไทยฯจะรื้อถอนในวันที่ 25 มีนาคม 2557
ด้านนายเรืองฤทธิ์ ไม้เรือนงาม หัวหน้าฝ่ายอาคาร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ทางเทศบาล
นครรังสิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนสะพานเอกทักษิณ
เป็นหน้าที่ของการรถไฟฯด�ำเนินการ เพราะพื้นที่บริเวณนั้น
เป็นพื้นที่ของการรถไฟฯที่ถูกบุกรุก แต่หากประชาชนส่วน
ใหญ่ได้รับความเดือดร้อนให้มาขอความช่วยเหลือจากฝ่าย
สวัสดิการสังคมของเทศบาลนครรังสิตได้
ทางเบี่ยงยึดเส้นทางเดิมเป็นหลัก
นายโสฬส สุตัณฑวิบูลย์ ผู้จัดการโครงการอาวุโส
ที่ปรึกษาอิตาเลียนไทย กล่าวว่า ระยะเส้นทางเบี่ยง
จะมีความยาวประมาณ 200-300 เมตร โดยทาง
เบี่ ย ง จะท� ำ ในรู ป แบบเดี ย วกั บ ทางข้ า มทางรถไฟ
ที่ดอนเมือง และจะมีการติดตั้งสัญญาไฟจราจรตามระดับ
กฎหมายมาตรฐานโลกที่มีข้อก�ำหนดชัดเจนเกี่ยวกับทาง
ข้ามทางรถไฟ ทั้งนี้ในส่วนของการรื้อถอนสะพานนั้นยัง
ไม่มีก�ำหนดวันเพราะต้องรอการอนุมัติจากการทางรถไฟฯ
ด้านวิศวกรของบริษทั อิตาเลียนไทยรายหนึง่ เปิดเผยว่า
การสร้างทางเบี่ยงทางบริษัทพยายามจะให้เสร็จภายในสิ้น
เดือนมีนาคม 2557 ส่วนสะพานก็จะมีการทุบให้เสร็จภายใน
วันที่ 1 เมษายน 2557 เมื่อท�ำทางเบี่ยงเสร็จจะรื้อสะพาน
ออกทันที โดยทางเบี่ยงนั้นจะยึดทางเดิมเป็นหลัก เพียงแต่
จะเสียเวลากลับรถอยู่ที่บนถนนโลคัลโรดเท่านั้น จากเดิมที่
ใช้เส้นทางตรงต้องใช้เส้นทางที่อ้อมกว่าเดิมเล็กน้อย
ชุมชนเมืองเอกเตรียมตัวรับมือทางเบี่ยง
นายวีรภัทร ณะเสน ประชาสัมพันธ์ชุมชนเมืองเอก
รังสรรค์ ที่ปรึกษาพิเศษเทศมนตรีต�ำบลหลักหก กล่าวว่า

[ ข่าวต่อ ]

ชาวบ้านในหมู่บ้านเมืองเอกได้รับผลกระทบแน่นอน เพราะ
สะพานนีถ้ อื เป็นสะพานหลักทีต่ อ้ งเข้าหมูบ่ า้ นเมืองเอก หาก
มีการทุบจะขาดความสะดวก แต่ขึ้นอยู่กับทางเบี่ยงที่เกิด
ขึ้นสามารถใช้ได้สะดวกแค่ไหน แต่คิดว่าหากจะให้สะดวก
100 เปอร์เซ็นต์คงเป็นไปไม่ได้
นายวีรภัทร กล่าวต่อไปว่า ในขณะนี้ได้ท�ำความเข้าใจ
กับชาวหมู่บ้านเมืองเอกไปในระดับหนึ่ง กล่าวคือ ทางเบี่ยง
ชั่วคราวอาจจะไม่สะดวก แต่บริษัทผู้รับเหมาจะต้องท�ำทาง
เบี่ยงให้ มีความปลอดภัย ส�ำหรับการรื้อถอนสะพานเอก
ทักษิณตามก�ำหนดจะเป็นวันที่ 25 มีนาคม  2557 แต่ทาง
คณะกรรมการชุมชนได้ตกลงกันแล้วว่า หากทางเบี่ยงยัง
สร้างไม่แล้วเสร็จ จะรื้อถอนสะพานไม่ได้ อย่างน้อยต้องรอ
ให้ทางเบี่ยงเสร็จพร้อมที่จะใช้งานก่อน
ประชาสัมพันธ์ชุมชนเมืองเอกรังสรรค์ ระบุถึงลักษณะ
ของทางเบีย่ งว่า จะเป็นแนวระนาบเดียวกับทางรถไฟ เบือ้ งต้น
ได้คุยกับทางผู้รับเหมาแล้วว่า จะมีการท�ำสัญญาณไฟ เพื่อ
รักษาความปลอดภัย และป้องกันอุบตั เิ หตุให้คนในชุมชน ขณะนี้
ได้มกี ารประชาสัมพันธ์ให้ใช้เส้นทางทีส่ ะดวกแทนสะพานเดิม เพือ่
หลีกเลีย่ งเส้นทางจนกว่าสะพานใหม่จะสร้างเสร็จ ทัง้ นีห้ มูบ่ า้ น
เมืองเอกสามารถเข้าได้หลายเส้นทาง ทั้งเส้นทางที่ออกไป
บางพูน ถนนซ่อมสร้าง และยังสามารถไปตลาดรังสิต และ
ออกไปยังถนนติวานนท์ได้ เส้นหลังวัดนาวงสามารถออก
ถนนสรงประภา และดอนเมืองได้ อีกทัง้ ทางด้านหน้าหมูบ่ า้ น

• รัฐทุ่มงบ                               ต่อจากหน้า 1
ถึง 6 โมงเย็น ในชั่วโมงเร่งด่วนจะมีการปล่อยเรือออกทุก
5 นาที โดยจะมีทา่ เทียบเรือทัง้ หมด 14 ท่า ระยะทางโดยรวม
18 กิโลเมตร เริ่มจากตลาดรังสิต - คลอง 8 โดยท่าเทียบเรือ
ทุกท่าจะสร้างเชือ่ มต่อกับสะพานลอย และรถโดยสารประจ�ำ
ทาง เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้เป็นการคมนาคมแบบครบวงจร
“ในอนาคตรถไฟชานเมืองจะผ่านย่านรังสิตถึง 2 สาย คือ
สีเขียวช่วงสะพานใหม่- คูคต กับ สีแดงช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ซึ่งมีก�ำหนดเปิดให้บริการภายในปี
2562 ขณะที่เรือโดยสารมีก�ำหนดจะเปิดให้บริการภายใน
ต้นปี 2557 โดยสามารถขนส่งผู้โดยสารตั้งแต่คลอง 8
ใกล้กบั จังหวัดนครนายก ซึง่ เชือ่ ว่าจะเป็นทีน่ ยิ มของผูท้ มี่ าใช้
บริการ เพราะเป็นเส้นทางทีส่ ะดวกสบาย ผูโ้ ดยสารสามารถ
ขับรถมาจอดแล้วต่อเรือที่คลอง 8 ไปขึ้นรถไฟฟ้าไปท�ำงาน
ใจกลางเมืองได้ โดยไม่ต้องกังวลถึงปัญหาเรื่องการจราจร
ติดขัด” นายศิริพงษ์กล่าว
นายศิริพงษ์กล่าวต่อไปว่า การเปิดเรือโดยสารจะ
สามารถดึงดูดผู้โดยสารมาใช้บริการได้จ�ำนวนไม่น้อย
เนื่องจากปัจจุบันถนนรังสิต - นครนายกมีปัญหาการ
จราจรติดขัดค่อนข้างมากโดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
เพราะมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และเป็นเส้น
ทางสายหลักที่ประชาชนนิยมใช้เดินทางจากรุงเทพฯไป
ยัง จังหวัดนครนายกและใกล้เคียง การน�ำเรือโดยสารมา
รับ - ส่งผู้โดยสารในคลองรังสิตฯ นอกจากจะแก้ปัญหาด้าน
การจราจรแล้ว ยังมีการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวอีกด้วย
โดยโครงการดังกล่าวจะมีการเปิดตลาดบริเวณท่าเรือทั้ง

แผนที่แสดงเส้นทางเดินเรือคลองรังสิตประยูรศักดิ์
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บริเวณประตูวัดรังสิต ยังสามารถออกขวามือเลียบคลอง
เปรมประชากรไปอีก 1 กิโลเมตรก็สามารถวิ่งเส้นโลคัลโรด
ได้ เมื่อทางเบี่ยงสร้างเสร็จจะสามารถใช้ทางหลักเข้าเส้น
โลคัลโรดได้เลย
ม.รังสิตย�้ำทางเบี่ยงต้องปลอดภัย
อาจารย์เชษฐา เชือ่ ว่า ส�ำหรับเส้นทางเบี่ยงที่จะสร้างยัง
ต้องเป็นถนนลาดยางที่มีความปลอดภัย และการก่อสร้าง
บริเวณทางข้ามทางรถไฟต้องมีความแข็งแรง ปลอดภัย
และจะต้องไม่มอี บุ ตั เิ หตุเกิดขึน้ ซึง่ ทางอิตาเลียนไทยฯจะส่ง
วิศวกรเข้ามาดูแล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้แนะน�ำให้มีการท�ำ
สัญญาณไฟชัดเจน เพราะทางเบี่ยงเป็นทางข้ามทางรถไฟ
ดังนั้นการรถไฟฯจะต้องส่งคนเข้ามาดูแลเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยด้วย
ด้ า นการรั บ มื อ และการจั ด การของมหาวิ ท ยาลั ย
รังสิต อาจารย์เชษฐา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นหลัก แต่ทั้งนี้
ต้องยอมรับว่าในระยะแรกอาจเกิดการจราจรติดขัดพอสมควร
โดยเส้นทางนี้จะมีปัญหาส�ำหรับคนที่ใช้เส้นทางเข้า-ออก
ด้านหน้าหมู่บ้านเมืองเอกเป็นหลัก แต่คนที่ทราบเส้นทาง
เข้าหมู่บ้านเมืองเอกก็สามารถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นๆ
ได้ ซึง่ ขณะนีม้ หาวิทยาลัยรังสิตก�ำลังรอการสร้างทางเบีย่ งให้
เสร็จสิน้ เต็มรูปแบบเสียก่อน จึงจะมีการแจ้งให้นกั ศึกษาและ
บุคลากรได้รับรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
14 แห่ง เพือ่ ให้เกษตรกรน�ำสินค้าของชุมชนมาวางจ�ำหน่าย
รวมถึงจัดให้มีเรือน�ำเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนริมคลองรังสิตฯ
อีกด้วย
นางสาวญาณี จีนสิน ผู้อาศัยอยู่ในย่านริมคลองรังสิตฯ
กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่จะมีเรือโดยสารวิ่งรับส่งผู้โดยสารใน
คลองรังสิตฯ เนือ่ งจากเบือ่ หน่ายกับปัญหาการจราจรบนถนน
รังสิต - นครนายก ซึ่งติดขัดอย่างหนัก โดยเฉพาะตั้งแต่หน้า
ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ไปจนถึงคลอง 3 หากมี
การน�ำเรือโดยสารมาวิง่ ในคลองรังสิตฯ น่าจะช่วยลดปัญหา
การจราจรได้ในระดับหนึ่ง
ดร.อาภา หวั ง เกี ย รติ ผู ้ ช ่ ว ยคณบดี วิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ประจ�ำภาค
วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงโครงการเรือโดยสาร
คลองรังสิตฯ ว่า สามารถลดปัญหาการจราจรได้ในระดับ
หนึ่ง หากมีการจัดการที่ดี แต่เนื่องจากการโดยสารทางเรือ
ใช้เวลาในการเดินทางได้เร็วกว่าการโดยสารทางรถยนต์
การสร้างท่าเรืออาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่
มาก แต่ตัวเรือหรือการเดินเรือจะมีผลกระทบมากกว่า
ทั้งเสียง, การรั่วของน�้ำมันที่มาจากเรือ, ความสั่นสะเทือนที่
เกิดขึน้ ซึง่ บ้านทีอ่ ยูร่ มิ คลองอาจมีการสัน่ ไหวได้ หากตัวบ้าน
ไม่มีโครงสร้างที่แข็งแรงพอ
“ผู้ประกอบการควรดูแลรักษาเครื่องยนต์ของเรืออย่าง
สม�่ำเสมอไม่ควรให้มีเสียงที่ดังเกินไปจนก่อให้เกิดมลพิษ
ทางเสียง หรือแม้กระทัง่ การรัว่ ไหลของน�ำ้ มันและการปล่อย
ของเสียออกมาจากตัวเรือลงสู่คลอง เนื่องจากคลองไม่มี
ขนาดใหญ่เหมือนแม่นำ 
�้ จึงไม่สามารถรองรับของเสียได้มาก
อาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศได้” ดร.อาภา กล่าว
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[ อาเซียน ]

เยือนเวียดนาม...

ปีที่ 21 ฉบับที่ 68  เดือน มีนาคม 2557

...ปารีสแห่งตะวันออก
เรื่อง : พรนภัส ช�ำนาญค้า ภาพ : นันทนาพร , ขวัญหทัย

ท่องโลกอาเซียนครัง้ นี้ เราจะพาคุณไปสัมผัสดินแดน
ที่ถูกขนานนามว่า ‘Paris of Asia’ หรือ ‘โฮจิมินห์’ เมือง
ส�ำคัญทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม แต่กอ่ นออกเดิน
ทางก็ควรรูก้ ันสักนิดว่า ‘โฮจิมนิ ห์’ เดิมมีชอื่ ทีแ่ สนคุน้ หูว่า
‘ไซ่ง่อน’ อายุอานามก็ไม่น้อยเพียงแค่ 300 กว่าปี ตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ถือเป็นเมืองทีม่ คี วาม
ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ และการค้าอีกเมืองหนึง่ ของอาเซียน
สิ่งแรกที่ควรเตรียมก่อนเดินทางคือ ‘พาสปอร์ต’ ที่มีอายุ
การใช้งานคงเหลือไม่ต�่ำกว่า 6 เดือน สิ่งถัดมาคือ ‘ตั๋วเครื่อง
บิน’ ซึ่งการจองตั๋วเครื่องบินท�ำได้ไม่ยาก เพราะในปัจจุบันมี
หลายสายการบินได้เปิดช่องทางในการเดินทางเหินฟ้าสูป่ ารีส
แห่งเอเชียอยู่มาก แต่การเดินทางครั้งนี้ เราเลือกเดินทางไป
กับสายการบิน ‘เวียดเจ็ทแอร์’ ที่มีเที่ยวบินตรงสู่โฮจิมินห์ใน
ราคาประหยัด โดยสนนราคาไปกลับประมาณ 4,100 บาท ซึ่ง
ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามโปรโมชั่นของสายการบิน
โดยสามารถจองตั๋วเครื่องบินผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของสาย
การบินได้
สิ่งส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรลืม คือ ‘การจองที่พัก’
ภายในโฮจิมินห์มีโรงแรมน้อยใหญ่ให้เลือกมากมาย ซึ่งย่านที่
แนะน�ำให้เลือกพักในโฮจิมนิ ห์ ได้แก่ โรงแรมบริเวณถนนไฮบ่า
จรึง (Hai Ba Trung) ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับสถานที่ท่อง
เทีย่ วส�ำคัญ เช่น ไซง่อนโอเปราเฮาส์ และ โรงแรมบริเวณตลาด
เบิ๊นถั่น (Cho Ben Thanh) ที่เป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยว
ที่พักอาศัยและของที่ระลึก รวมไปถึงร้านอาหารพื้นเมืองและ
อาหารสากลที่เรียงรายมากมายตลอดทาง
ในส่วนของ ‘การแลกเงิน’ สกุลเงินของเวียดนามเรียกว่า
‘ด่ง’ (Dong) หากไม่สะดวกที่จะแลกเงินด่งในประเทศไทย
สามารถน�ำเงินบาทไทยไปแลกได้ที่สนามบินนานาชาติเติ่น
เซินเญิต (Tan Son Nhat) ของโฮจิมินห์ได้
เมือ่ ทุกอย่างพร้อมก็ถงึ เวลาออกเดินทางสูป่ ารีสแห่งเอเชีย
กันแล้ว! โดยการเดินทางจากประเทศไทยไปยังโฮจิมนิ ห์ใช้เวลา
ในการเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น
ทันทีทลี่ อ้ เครือ่ งบินแตะลงสู่ ‘โฮจิมนิ ห์’ และผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ก่อนเดินทางออกจากสนามบิน สิง่ ที่
จะต้องเจอก็คือ เคาท์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินประจ�ำสนามบิน ซึ่ง
ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้แลกเงินด่งจากประเทศไทยมา สามารถแลก
ได้ที่จุดแลกเงินบริเวณนี้ เราน�ำเงินไทยจ�ำนวน 3,000 บาท
แลกเงินด่งได้กลับมาถึง 1,890,000 ด่ง
ณ วินาทีทไี่ ด้รบั เงินนัน้ ...ความรูส้ กึ หนึง่ ทีล่ น้ ทะลักออกมา
คือ ‘เรา-รวย-แล้ว!’
แต่อย่าเพิ่งดีใจมากเกินไป! เนื่องจากการใช้เงินในโฮจิ
มินห์ การใช้จ่ายแต่ละครั้งขั้นต�่ำคือ ‘หลักหมื่น’ จึงควรระวัง
การใช้เงินในเวียดนามให้มาก! เพราะเลขศูนย์จำ� นวนมหาศาล
จะท�ำให้เราชะล่าใจ จับจ่ายใช้สอยเพลิน จนสูญไปหลายแสน
ด่งโดยไม่รู้ตัว
หลังจากที่เรามีเงินล้าน กลายเป็นมหาเศรษฐีกันแล้ว
ก็ถึงเวลาเดินทางออกจากสนามบินไปยังที่พัก ซึ่งการเดิน
ทางจากสนามบินเข้าย่านที่พักมี 2 ช่องทาง คือ เดินทางโดย
‘รถแท็กซี’่ ค่าโดยสารจะอยูท่ ี่ 180,000 – 300,000 ด่ง (ประมาณ
280 – 470 บาท) ซึง่ แท็กซีส่ ว่ นใหญ่จะสามารถรับผูโ้ ดยสารได้

ประมาณ 4 คน ส�ำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่ ต้องระวังแท็กซี่
แบบเหมาจ่ายที่เสนอราคาสูงเกินจริง ดังนั้น หากจะใช้บริการ
แท็กซีใ่ นโฮจิมนิ ห์ แนะน�ำให้ใช้บริการบริษทั VINASUN เพราะ
ว่าจะคิดค่าโดยสารตามระยะทางจริง
การเดินทางอีกช่องทางหนึ่งคือ ‘รถบัส’ สาย 152 ซึ่งจะ
พาเราไปสู่ตลาดเบิ๊นถั่น สนนราคาอยู่ที่ 5,000 ด่อง หรือ
ประมาณ 8 บาท ซึ่งส่วนมากมักจะเก็บค่าโดยสารตามราคา
ที่ระบุเอาไว้บนตั๋ว
แน่นอนว่ามาถึงโฮจิมินห์ทั้งที สถานที่ที่เมื่อมาถึงแล้ว ไม่
มา! ไม่ได้! ได้แก่ 1.อุโมงค์กู๋จี 2.อดีตท�ำเนียบประธานาธิบดี
3.โบสถ์นอร์ทเธอดาม 4.ไปรษณีย์กลาง 5.ตลาดเบิ๊นถั่น
เริ่มต้นจาก ‘อุโมงค์กู๋จี’ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไป
70 กิโลเมตร หากจะเดินทางไป ช่องทางที่สะดวกสบายที่สุดก็
คือ ‘ซื้อทัวร์’ โดยสามารถหาซื้อทัวร์กู๋จีแบบครึ่งวันได้ที่บริเวณ
ถนนฟามหงูลาว์ (Pham Ngu Lao) ราคาค่าทัวร์อยู่ท่ีคนละ
90,000 - 120,000 ด่อง (ประมาณ 140 - 190 บาท) ในราคา
นี้รวมไปถึงรสบัสบริการรับส่งจากตัวเมืองไปที่อุโมงค์กู๋จีด้วย
สิ่งที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวอย่างชาวเราต้องทึ่งจากการ         
เยี่ยมชมอุโมงค์กู๋จี คือ ความมหัศจรรย์ของการขุดอุโมงค์ของ
ชาวเวียดนาม ทีท่ างเดินภายในอุโมงค์สลับซับซ้อนและมีระยะ
ทางทีย่ าว รับรูไ้ ด้ถงึ ความยากล�ำบากและเศษซากจากสงคราม
ที่มีให้พบเห็นตลอดการเดินชมเลยทีเดียว
สถานที่ถัดไปคือ ‘อดีตท�ำเนียบประธานาธิบดี’ ซึ่งตั้ง
อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับโบสถ์นอร์ทเธอดาม ในอดีตเป็น
ท�ำเนียบส�ำหรับผู้ว่าการชาวฝรั่งเศส ต่อมาได้ถูกใช้เป็นที่พัก
ของประธานาธิบดีเวียดนามใต้ จนกระทั่งได้รับความเสียหาย
จากระเบิดในปี 1963 จึงถูกก่อสร้างใหม่ และปัจจุบนั ได้จดั เป็น
พิพิธภัณฑ์เพื่อร�ำลึกถึงการรวมชาติของเวียดนาม
และสถานทีท่ บี่ ง่ บอกได้ถงึ ความเป็น ‘ปารีส’ ได้อย่างชัดเจน
ทีแ่ นะน�ำให้ไปสัมผัส คือ ‘โบสถ์นอร์ทเธอดาม’ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล้กบั
ไปรษณียก์ ลาง โดยจ�ำลองการก่อสร้างมาจาก โบสถ์นอร์ทเธอ
ดามในประเทศฝรั่งเศส ด้านหน้ามีรูปพระแม่มารีขนาดใหญ่
ตั้งเด่นเป็นสง่า และอีกสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ที่โบสถ์แห่งนี้ คือ บรรดาคู่บ่าวสาวที่มักจะมาถ่ายรูปบริเวณ
โบสถ์นอร์ทเธอดาม ท�ำให้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความ
โรแมนติก
ตรงข้ามกับโบสถ์นอร์ทเธอดาม ยังมีสถานที่ส�ำคัญอีก
แห่งหนึ่งคือ ‘ไปรษณีย์กลาง’ ซึ่งมีผู้คนคึกคักอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งสามารถส่งโปสการ์ดกลับประเทศไทยและประเทศใน
ทวีปเอเชียได้ในราคา 11,000 ด่ง (ประมาณ 17 บาท)
สถานที่ ย อดนิ ย มที่ ไ ม่ ค วรพลาดแห่ ง สุ ด ท้ า ยก็ คื อ
‘ตลาดเบิ๊นถั่น’ แหล่งรวบรวมของฝากและของกินขนาดใหญ่
คล้ายตลาดนัดจตุจักรในประเทศไทย แนะน�ำว่าควรส�ำรวจ
และตรวจสอบราคาก่อนซือ้ ทุกครัง้ อย่าคิดว่าสิง่ ทีเ่ ห็นถูกทีส่ ดุ
หรือภูมใิ จว่าสามารถต่อราคาได้ครึง่ ต่อครึง่ เพราะราคาทีต่ อ่ ได้
นั้นอาจมีการบวกเพิ่มเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อพูดถึงเวียดนาม อาหารประจ�ำชาติทไี่ ม่ควรพลาดเป็น
อย่างยิ่งคือ ‘เฝอ’ ซึ่งร้านเฝอที่สามารถหารับประทานได้ง่าย
และเป็นที่นิยมคือ Pho2000 และ Pho24 รสชาติของน�้ำซุป
เฝอหอมหวาน อร่อยจนติดอยู่ที่ปลายลิ้น ถ้าให้อร่อยจริงต้อง

โบสถ์นอร์ทเธอดาม

ไปรษณียก์ ลาง

การจราจรในนครโฮจิมนิ ห์
เลือกเข้าไปชิมตามร้านข้างทางหากได้ลองแล้วจะอยากกลับ
ไปลิ้มลองอีก หากติดใจในรสชาติและอยากขนกลับมาที่ไทย
ร้าน Pho24 มีเฝอกระป๋องจ�ำหน่าย ซึ่งรสชาติอร่อยเหมือนกับ
รับประทานที่โฮจิมินห์
และอี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ม าถึ ง และต้ อ งลิ้ ม ลองก็ คื อ
‘ขนมปังบาแก็ต’ ราคา 15,000 ด่ง (ประมาณ 22 บาท)
ตัวของขนมปังแข็งและกรอบ ไส้ขนมอัดแน่นไปด้วยผัก
นานาชนิดและเนื้อหมู รสชาติอร่อย ขนาดพอดีมือ สามารถ
รับประทานเล่นได้ มักพบเจอเป็นรถเข็นขายตามข้างถนน
นอกเหนื อ จากสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วและอาหารที่ ต ้ อ ง
ลิ้มลอง สิ่งที่น่าสังเกตในโฮจิมินห์ก็มีอยู่ไม่น้อย เช่น ในวัน
หยุดเสาร์อาทิตย์ชาวโฮจิมินห์ส่วนใหญ่จะไม่นิยมไปเดิน  
ห้างสรรพสินค้า แต่กลับมารวมตัวกันอยู่ในสวนสาธารณะ
และต้นไม้ทุกต้นในเมืองที่มีตัวเลขก�ำกับเอาไว้ทุกต้น ซึ่งได้
รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ท�ำให้สวนสาธารณะ
ของเวียดนามเต็มไปด้วยความร่มรื่น
ส่วนการข้ามถนนในโฮจิมินห์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถึง
แม้ว่าจ�ำนวนมอเตอร์ไซค์ในโฮจิมินห์จะมีจ�ำนวนมาก
แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโฮจิมินห์กลับมีน้อยมาก หากคิดจะ
ข้ามถนนในโฮจิมินห์ จงมั่นใจและอย่าลังเล เนื่องจาก
มอเตอร์ไซค์จะหลบให้กับคนที่เดินข้ามถนนเอง
สิง่ ทีไ่ ด้จาก ‘โฮจิมนิ ห์’ มีมากกว่าการเดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ ว
ไปเรือ่ ย เนือ่ งจากโฮจิมนิ ห์เต็มไปด้วยเสน่หจ์ ากประวัตศิ าสตร์
และกลิ่นอายของปารีส ท�ำให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วย
ความตื่นตาตื่นใจและอยากจะกลับไปสัมผัสอีกครั้ง
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