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	 ชาวบ้านชุมชนริมทางรถไฟสถานีหลักหกวอนการรถไฟฯจ่ายค่าชดเชยท่ีเป็นธรรมก่อนไล่ท่ี	 เผยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลหลักหก	 
ด้านผู้ว่าการรถไฟฯแจงไม่มีค่าเวนคืนให้	 ช่วยได้เพียงค่ารื้อถอน	หากไม่ย้ายจะด�าเนินคดีตามกฎหมาย	 ย�้าโครงการรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) 
ไม่ซ�้ารอยโฮปเวลล์

	 จากกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยมี
โครงการสร้างระบบรถไฟชานเมอืง	(สายสแีดง)	
ช่วงบางซื่อ-รังสิต	ซึ่งโครงการนี้ตัดผ่านพื้นที่
บรเิวณสถานีรถไฟหลกัหก	อ.เมอืง	จ.ปทมุธานี	
โดยพ้ืนทีส่องฝ่ังทางรถไฟแห่งน้ีเป็นเขตความรบั
ผดิชอบของเทศบาลต�าบลหลกัหกและเทศบาล อ่านต่อหน้า 14

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

ทบุสะพานรบัรถไฟสายสแีดง
สร้างทางเบีย่งชัว่คราวเข้าเมอืงเอก

	 เตรยีมทบุสะพานเอกทักษิณรบัรถไฟชานเมือง(สายสแีดง)	บางซือ่-รงัสติ	
เหตตุวัสะพานต�า่เกินกว่าหัวรถไฟลอดผ่านได้	ด้านม.รงัสติแนะก่อนรือ้สะพาน
ทางเบีย่งต้องเสรจ็และมีความปลอดภยั	อิตาเลยีนไทยแจงทางเบีย่งจะเสรจ็
ภายในสิ้นเดือนมีนาคมก่อนทุบสะพานภายใน	1	เมษายนนี้

เมืองคคูต	ทัง้นีพ้ื้นท่ีบรเิวณดงักล่าวมีชาวบ้าน
กว่า	200	ครวัเรอืนได้เข้ามาบกุรกุอาศัยพ้ืนที่
ของการรถไฟฯเป็นเวลามากกว่า	20	ปี	จงึท�าให้
มีเกิดการเวนคืนท่ีดินเพ่ือก่อสร้างโครงการ 
ดังกล่าว	

เปิดเส้นทางเดนิเรือคลองรังสิตฯ
รฐัทุ่มงบ 22.7 ล้าน

ทางเบี่ยง เส้นทางที่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) สร้างขึ้นชั่วคราวเพื่อใช้สัญจร
เข้าหมูบ้่านเมอืงเอกหลงัมมีติให้รือ้ถอนสะพานเอกทักษณิ เพราะหัวรถไฟในโครงการระบบรถไฟชานเมอืง 
(สายสีแดง)ช่วง บางซื่อ-รังสิตไม่สามารถลอดผ่านสะพานได้

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

	 นายศิริพงษ์	 ห่านตระกูล	ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัปทมุธาน	ีเปิดเผยถึงความคบืหน้าของ
โครงการเรือโดยสารคลองรังสิตประยูรศักดิ์
ว่าขณะนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ	22.7	
ล้านบาทผ่านคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว	และก�าลังอยู่ระหว่างการออกแบบและ
สร้างท่าเทียบเรอืเพ่ือรองรบัการขนส่งมวลชน 
ทางน�า้	โดยมกีารจ้างบรษิทัเอกชนเป็นทีป่รกึษา
เพ่ือวางแผนระบบบรหิารจดัการขนส่งมวลชน

ทางน�า้	โดยมบีรษิทัเรอืด่วนเจ้าพระยาน�าเรอื
ใหม่กว่า	20	ล�าเข้ามาว่ิงรบัส่งผูโ้ดยสารร่วมด้วย
	 นายศิริพงษ์	 กล่าวว่า	 เรือโดยสารท่ีใช้
รับส่งผู้โดยสารภายในคลองรังสิตฯ	 เป็นเรือ
ของเรือด่วนเจ้าพระยา	 ซึ่งมีขนาดรองรับผู้
โดยสารได้ไม่น้อยกว่า	50	คนต่อเท่ียว	 โดย
ก�าหนดอตัราค่าโดยสารเบือ้งต้นไว้ที	่20	บาท
ตลอดสาย	เรือจะให้บริการตั้งแต่	6	โมงเช้า

อ่านต่อหน้า 15

ศิลปะบนตอม่อ
 ‘โฮปเวลล์’

เกษตรเมืองเกษตรเมือง
ความสุขที่กินได้ของคนเพียงพอ

	 ในโลกที่กระแสธรรมชาตินิยมก�าลัง		
มาแรงอย่างเช่นปัจจุบัน	ส่งผลให้มนุษย์

หนัมาใส่ใจเรือ่งสุขภาพของตนเอง
มากขึ้น	 โดยเฉพาะการ

ใส่ใจในการเลอืกพืช
ผกัผลไม้ต่างๆ	ที่
รับประทานกัน
อยู่ทุกวัน

13
น.

8
น.

16
น.

'สโมสรนักศึกษา'
รัฐบาลในมหาวิทยาลัย4

น.

‘มหาวิทยาลัย’ สถาบันการศึกษาท่ี
ประสทิธ์ิประสาทวชิาให้นักศกึษา เพ่ือน�า
ความรูท่ี้ได้ไปประกอบอาชพี พฒันาบ้าน
เมือง สร้างคุณภาพของสังคมให้ดียิ่งขึ้น 

เยือนเวียดนาม...
...ปารีสแห่งตะวันออก

	 จากการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมอืง
(สายสีแดง)	 ช่วงบางซื่อ-รังสิต	 ส่งผลให้มี
การรื้อถอนสะพานเอกทักษิณเน่ืองจากตัว
สะพานต�่าจนหัวขบวนรถไฟไม่สามารถลอด
พ้นสะพานได้	ท้ังน้ีสะพานเอกทกัษณิเป็นทาง

ผ่านเข้าหมู่บ้านเมืองเอกและใต้สะพานยัง
เป็นท่ีอยู่ของชาวบ้านท่ีอาศัยท่ีดินการรถไฟ
แห่งประเทศไทย
	 พ่อค้าขายของเก่า	 รายหน่ึงที่พัก
อาศัยในชุมชนบริเวณสะพานเอกทักษิณ	 
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ชมุชนรุกทีร่ถไฟหวงัค่าเวนคนืเป็นธรรม
‘ประภัสร์’ย�้าให้แค่ค่ารื้อถอน ไม่ย้ายอาจถูกฟ้อง



หน้า	 			หนังสือพิมพ์รังสิต ปีที่	21	ฉบับที่	68		เดือน	มีนาคม	25572 [	เรื่องสั้น	]

	 “กุ๊งก๊ิง...กุ๊งก๊ิง...”	เสยีงของกระดิง่	ส�าหรบั
ฉันมันก็แค่เสียงแผ่วๆ	ซึ่งฟังดูคล้ายกับ
เสียงของแก้วท่ีคอยแต่จะกระทบกันให้
แตกก็เท่าน้ัน	 ในเวลาน้ีฉันรู้สึกท้อแท	้
อ่อนแอ	และสิ้นหวัง	จนบางครั้งก็อยาก
ท่ีจะล้มทับปัญหา	หรือเก็บพับเรื่องราว
มากมายท่ีคอยแต่จะถาโถมเข้ามาให้ต้อง
เหนื่อยหน่ายออกไปให้พ้นเสียที
	 ฉนัถือกระดิง่เอาไว้	เดีย๋วแกว่ง	เดีย๋วหยุด	
แล้วก็หยิบขึ้นมาแกว่งใหม่	 เป็นเวลากว่า 
สามชั่วโมงแล้วที่ฉันยังหาค�าตอบให้กับ						
ตัวเองไม่ได้ว่าท�าไมจึงต้องวกวนอยู่กับการ
กระท�าท่ีซ�า้ซากจ�าเจเช่นน้ี	ซึง่ในความเป็นจรงิ
ชวิีตของฉนัก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเจ้ากระด่ิง
น้อยท่ีอยู่ตรงหน้านีส้กัเท่าไหร่	เพราะไม่ว่าจะ 
เป็นส่ิงไหนท่ีมุ่งมั่นตั้งใจ	สิ่งที่ตัวฉันมี	 ที่ใจ
ฉันเป็น	กระทั่งสิ่งที่ฉันคิด	หรือเสียงที่ฉันพูด	
ท�าไมมันกลับถูกมองว่าเป็นเรื่องแย่และดู 
ไร้ความหมายในสายตาของคนทั้งโลก 
ไปเสียทุกอย่าง
	 ฉันนั่งอยู่บนพ้ืนท่ีเล็กๆระหว่างทางเข้า
หมู่บ้านแห่งหน่ึง	 เป็นสถานท่ีท่ีใครต่อใคร
สามารถมองเห็นชุมชนใกล้สถานีรถไฟได้
อย่างชัดเจน	 ในขณะเดียวกันเสียงหนึ่งก็ได้
ดังเข้ามาในโสตประสาทจนฉันต้องต่ืนจาก 
ความคิด	 มันไม่ใช่โทนเสียงท่ีน่าร�าคาญ
เหมอืนกับกระดิง่	แต่เป็นเสยีงเจือ้ยแจ้วและ 
ความน่ารกัสดใสในวัยทีร่่าเรงิของบรรดาเดก็ๆ	
ทีก่�าลงัใกล้เข้ามาในสนามเดก็เล่นตามประสา
ต่างหาก	ส่วนฉันทียั่งวกวนอยู่ทีม้่านัง่ใต้ร่มไม้	
มองเด็กๆไปพลางแกว่งกระดิง่	ซึง่ในครัง้น้ี...
	 “พ่ีครับ	 กระดิ่งหล่น”	 เด็กชายใจดีคน
หนึ่งรีบวิ่งไปเก็บวัตถุท่ีกลิ้งกระดอนไปกลับ
มาคืนให้ฉัน
	 “ขอบใจมากๆนะจ๊ะ”	ฉันพูดด้วยรอยยิ้ม
ส�าหรับน�้าใจที่เขามีให้
	 กระทั่งกลุ ่มเด็กกลุ ่มนั้นต่างพากัน 
ตรงมาที่ฉันและเด็กชายตัวน้อย	อาจเพราะ
วันน้ีเป็นวันหยุด	 พวกเขาจึงอยากตาม
เพื่อนเพื่อให้รีบไปวิ่งเล่นกันโดยเร็ว	แต่แล้ว
เด็กๆ	กลับเข้ามาทักทายและพูดคุยกับฉัน
อย่างเป็นมติรแทนทีจ่ะมาตามเพ่ือนของเขา 
คุยกันไปคุยกันมา	ต่างคนต่างก็เล่าเรื่องราว 
ในวันหยุดของตนเองด้วยความรู้สึกที่เปี่ยม
ไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ	 เริ่มจาก
หนุ่มน้อยคนแรก...
	 “วันหยุด	พ่อให้เงินผมออกมาเล่นเกม
ครับ”
	 “หนูนะ	ก็รีบตื่นแต่เช้า	จะได้ออกมาเล่น
กับเพื่อนเร็วๆ”
	 “ส่วนผมดื้อหน่อยฮะพี่	แม่ก็เลยชอบตี”
	 “ของหนูต้องท�างานบ้านค่ะ	แบ่งเบาภาระ
ให้กับพ่อแม่ก่อน	ถึงจะได้ออกมาเล่น”

	 สีหน้าเปื้อนยิ้มของบรรดาเด็กๆ	 ช่าง 
แตกต่างจากเดก็ชายใจดทีีไ่ด้แต่น่ังน่ิง	กระท่ัง
เพ่ือนคนหน่ึงพูดข้ึนว่า	“แค่พาแม่ไปขายขยะ
แล้วมันเป็นอะไร”	 จนเจ้าตัวรีบปรามและ
บอกเพื่อนว่า	“อย่า...	อย่าพูด”	ซึ่งในขณะที่
เด็กคนอื่นเริ่มห่างหายไปวิ่งเล่น	แต่เด็กชาย
คนนี้กลับยังคงที่จะนั่งอยู่กับฉัน
	 “ขอโทษนะครับพอดีผมไม่เคยเห็นพ่ี	 
ตอนน้ีผมแค่สงสัยว่าพ่ีเป็นใคร	และมาท�า
อะไรแถวนี้”	เขาเอ่ยถามฉัน
	 “อ้อ!	 พ่ีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	
ใกล้ๆ	 นี่แหละ	 พ่ีเหน่ือย	 พ่ีก็เลยอยาก 
พักผ่อน	 ก็กะว่าจะออกมาเติมอะไรดีๆ	 
ไว้เป็นก�าลังใจให้ชีวิตสักหน่อย	 ต่อจากนี้
ให้เธอเรียกพี่ว่า	‘กระดิ่ง’	ส่วนพี่จะสมมติให้
เธอชื่อ	‘ระฆัง’	เพื่อที่ว่าเราจะได้ส่งเสียงของ 
ตวัเองออกมา	เธอว่าดีไหม?”	ฉันตอบค�าถาม
และพูดคุยกับเขาอย่างจริงใจ
	 “หากพ่ีกระด่ิงรู้สึกแย่	 ถ้าอย่างนั้นลอง
มาฟังเรื่องราวของผมดู	 ไม่แน่นะ	 พ่ีอาจจะ 
รู้สึกดีขึ้นบ้างก็ได้”
	 เด็กชายระฆังเล่าว่า	“แม่ของผมมีอาชีพ
ขายของเก่าและเผาถ่าน	บ้านของเราก็ไม่ได้
ใหญ่โตอะไร	เป็นเพียงเพิงเล็กๆ	ที่มีกองขยะ	
ฝุ่นควัน	และรอยเผาสีด�าไปทั่วบริเวณ	และ
เรื่องที่เพ่ือนล้อเลียนผมนั้นก็เป็นเรื่องจริง
ครับ	ผมช่วยแม่ขายของเก่า	ทั้งเหล็ก	 ขวด	
และกระดาษลัง	 โดยผมเองจะช่วยแม่ยก
ของขึ้นชั่งและรับเงิน	จากนั้นก็จะไปช่วยกัน
เก็บขยะต่อ	ซึง่ในแต่ละวันจะเก็บขยะได้หนึง่ 
คันรถ	 เก็บได้ก็เป็นสิบรอบ	จากนั้นผมและ
แม่ก็จะน�าขยะมาเก็บท่ีบ้านก่อนรวบรวม
ไปขายที่โรงรีไซเคิลใหม่	 ทุกวันน้ีถึงแม้ 
จะเหนือ่ย	แต่ถ้าแม่บอกให้ท�าผมก็ยินด	ีและ
เต็มใจที่จะท�าครับ”
	 เด็กชายระฆังยังได้เล่าต่อไปอีกว่า	
ปัจจบุนัเขามอีายุ	11	ปี	และก�าลงัศกึษาอยู่ชัน้ 
ประถมศึกษาปีท่ี	 5	ที่โรงเรียนวัดใกล้ๆ	แต่
ถึงเขาจะเข้าเรียนช้าไป	1	ปี	ก็ยังถือว่าโชคดี
มาก	ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดิน
ทาง	เพราะในทุกวันระฆังจะเดินเท้าไปกลับ
ระหว่างบ้านกับโรงเรยีน	ซึง่ก็ไม่ได้ห่างไกลจาก
กันมาก	แม้จะได้เงนิมาโรงเรยีนน้อย	แต่ก็ยัง
ได้เรยีนฟร	ีซึง่ในช่วงพักก็ยังมอีาหารกลางวัน
มาให้รับประทานกันฟรีๆอีกด้วย
	 นอกจากน้ีเด็กชายระฆังยังได้บอกเล่า
ถึงเส้นทางความฝัน	 ท่ีเขาอยากจะเติบโต	
และได้ไปศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่ 
มุง่เน้นในด้านการจดัการศกึษาเกีย่วกบัธุรกจิ
ค้าปลกี	เพ่ือท่ีในอนาคตเขาจะได้เป็นเจ้าของ
ร้านสะดวกซื้อ	ความฝันเล็กๆที่อยากท�างาน
เพ่ือมาช่วยเหลอืแม่	เพ่ือทีแ่ม่จะได้ไม่เหนือ่ย	
และมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้น

	 “ความจริงแล้วการที่ลูกคนหนึ่งจะออก
ไปช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว	ช่วย
เหลือคณุพ่อคณุแม่	โดยเฉพาะระฆงัทีไ่ปช่วย 
คุณแม่ขายของเก่า	 การที่หนูเป็นเด็กดี 
แบบนี้	 พ่ีคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก	 แต่ระฆัง
เธอรู้ไหม	สิ่งที่เธอเข้าใจว่าเป็นความโชคด ี
เก่ียวกับเรือ่งเรยีนฟรน้ัีน	มนัเป็นเพียงสวัสดิการ
ของรัฐที่ต้องดูแลประชาชนอยู่แล้ว	 การที่
รัฐบาลมีโครงการเรียนฟรี	 15	ปี	 นั่นก็เพ่ือ
ให้บรรดาเด็กๆทุกคน	 รวมทั้งตัวระฆังเองมี
โอกาสได้รบัการศกึษา	แม้ว่ารฐัจะสนับสนุน
ทั้งค่าเล่าเรียน	ค่าหนังสือ	อุปกรณ์การเรียน	
ค่าเครือ่งแบบ	และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	ไว้ลดภาระ
ให้กับครอบครัวของระฆังรวมไปถึงเพ่ือน 
คนอื่นๆ	แต่ทุกวันน้ีโครงการเรียนฟรีก็ช่วย
ได้แค่ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน	 ซึ่งคุณแม่ของ
ระฆังก็ยังต้องออกค่าใช้จ่ายอื่นๆ	อีกใช่ไหม
ล่ะ	และสิ่งที่พี่อยากจะบอกไว้คือ	ระฆังเป็น
เด็กที่มีความคิดดีนะ	ตัวแค่น้ี	 แต่กลับคิดท่ี
จะท�ามาหากิน	แถมยังต้องการที่จะพัฒนา
ความเป็นอยู่ของตัวเองด้วยการศึกษา	แต่
พ่ีก็แปลกใจว่าท�าไมการศึกษาท่ีระฆังรู้จัก
กลับเป็นการศึกษาจากภาคเอกชน	 เพราะ
ระฆังพบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจ�าวัน 
เหรอจ๊ะ	หรอืว่าระฆงัรบัรูเ้รือ่งราวเหล่านีผ่้าน
ส่ือโฆษณา	จนไม่ได้คดิว่าจะต้องหวังพ่ึงการ
ศึกษาจากทางภาครัฐน่ะ”	ฉันพูด
	 “พ่ีกระดิ่งครับ	 ท้ังหมดท่ีเราได้พูดคุย 
กันมา	ผมเข้าใจว่าพ่ีรู้สึกดีแถมยังเห็นอก
เหน็ใจในชวีติทีไ่ม่ค่อยสะดวกสบายนักของผม	 
มนัเป็นเรือ่งธรรมดาของมนษุย์อย่างเราๆ	ท่ีมกั
จะมนิีสัยชอบช่วยเหลือและสงสารผูท้ีอ่่อนแอ
กว่า	แต่ถึงอย่างน้ันผมก็ไม่ได้ต้องการให้พ่ีมา
เห็นอกเห็นใจในความล�าบาก	ไม่ใช่ว่าผมเป็น
เดก็อวดด	ีจองหอง	หรอืก้าวร้าวหรอกนะครบั	
เพียงแต่ผมอยากจะบอกพ่ีว่ามันไม่จ�าเป็น 
ซะหน่อยท่ีเราจะต้องมาน่ังท้อแท้กับชวิีต	ถึง
พี่จะรวยหรือผมจะจน	ส�าหรับผมความเป็น
คนของเราเท่ากัน	ผมและพ่ีเราต่างมีสิทธิท่ี
เท่าเทียมกันตามกฎหมาย	แต่คนจนก็รวยได้	
คนรวยก็จนได้	อาจด้วยความผนัแปรบางอย่าง	
ความรวยจนมันก็แค่สภาวะชั่วคราวเท่าน้ัน	
ถึงเราเลือกเกิดไม่ได้ก็จริงอยู่	 แต่อย่างน้อย
เราก็เลือกท่ีจะมีความสุขด้วยตัวของเราได ้
นะครับ	ถึงครอบครัวของผมจะล�าบาก	ต้อง
อยู่ในบ้านเก่าๆ	หลงัเลก็ๆ	แต่มนัก็ไม่ได้ท�าให้
ผมรูส้กึน้อยเนือ้ต�า่ใจกับชวีติท่ีเป็นแบบนีเ้ลย
นะ	อีกอย่างถึงแม้ว่าผมจะเป็นแค่เด็กเก็บ
ขยะท่ีไม่ได้ร�่ารวยอะไร	แต่ผมก็ยังได้มีชีวิต
วัยเดก็ในรัว้โรงเรยีนเหมอืนกบัเพ่ือนคนอืน่ๆ	
ได้รับประทานอาหารมื้อกลางวัน	ที่แม้จะไม่
อร่อยมากแต่ก็ยังได้รบัสารอาหารทีค่รบถ้วน	 
ได้ใส่เสือ้ผ้าชดุนักเรยีนใหม่ๆบ้าง	ซึง่ก็อาจจะ

ไม่ได้ฟรทีกุอย่างเหมอืนกับท่ีพ่ีบอกกับผม	แต่
เพียงเท่านี้มันก็พิเศษที่สุดแล้วครับ	ส�าหรับ
ชีวิตของเด็กธรรมดาๆ	คนหนึ่ง	ความสุขบาง
อย่างเงินซื้อไม่ได้นะพ่ีกระดิ่ง	 ความรักและ
ความอบอุ่นท่ีแม่มีให้	 มันก็เหมือนความสุข
กับการพอใจในสิ่งที่เรามีนั่นแหละ”
	 “กุ๊งก๊ิง...กุ๊งก๊ิง....”	 ฉันแกว่งกระดิ่ง
อย่างมีความหวัง	มันไม่แผ่วเหมือนแก้วท่ี
กระทบกันอีกต่อไปแล้ว	น่าแปลกท่ีรอบนี้
มันกลับเป็นเสียงของพลังแห่งความหวัง	 
ให้คนท้อแท้อ่อนแอ	อยากที่จะลุกขึ้นสู้อีก
ครัง้	ปัญหาไม่ได้มไีว้ให้เราหนตีลอดไป	เรือ่ง
ราวมากมายบางครั้งเราก็ต้องแก้ไขจัดการ	 
ต้องอดทน	และเตรียมใจให้เข้มแข็งเพ่ือท่ี
จะฝ่าฟันเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นไปให้ได้
	 “พ่ีกระดิ่งผมไปก่อนนะ	แม่มาโน่นแล้ว
ครับ”	 เขาชี้ไปที่ซาเล้งขายของเก่า	 ผู้หญิง 
ผิวกร้านแดดก�าลังส่งยิ้มมาที่ฉัน
	 “ถ้าอย่างนั้นกระดิ่งนี้พี่ให้นะคะ”	ฉันยื่น
กระดิ่งใส่มือระฆัง	 ขณะน้ีเขาก�าลังวิ่งไปนั่ง
ที่หน้ารถซาเล้ง
	 แม้ระฆังจะค่อยๆหายจากสายตาของ
ฉันไป	แต่เสียงกระดิ่งน้ันยังคงดังก้องอยู่	
เด็กชายระฆังผู้มีเจตนาดีที่จะเลี้ยงดูบุพการี
ในภายภาคหน้า	ความกตัญญูท�าให้เขาไม่
เกี่ยงว่าอาชีพเก็บขยะขายนั้นจะเหนื่อยยาก
หรือล�าบากเพียงใด	 เพียงแค่ครอบครัวมี
รายได้	ระฆังก็พร้อมที่จะท�าทุกอย่าง	ฉันยัง
ชอบเขาในเรื่องของการรู้จักใช้ชีวิต	เขามีมุม
ความคดิทีม่องเรือ่งร้ายให้กลายเป็นเรือ่งดไีด้	
‘หง่างเหง่ง’	หรอื	‘เหง่งหง่าง’	ฉนัยังนึกไม่ออก	 
ว่าแท้แล้วเสียงระฆังนั้นดังอย่างไร
	 คนจนชอบพูดว่าฉันรักชีวิตที่สงบ	 
เรียบง่าย	และพอเพียง	ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ให้
เขาเป็นไปเถิด	คนรวยก็ชอบพูดว่าฉนัรกัชวิีต
ที่หรูหรา	ฟู่ฟ่า	และสะดวกสบาย	ถ้าเป็นเช่น
นั้นก็จงปล่อยให้เขาเป็นไปเพราะสุดท้าย	 
ทั้งสองต่างก็	‘สุข’	เท่ากัน
 ฉันได้แต่หวังว่า	 ระฆังใบน้อยนี้จะ
เป็นตัวแทนให้ใครหลายคนขบคิดและ
หันกลับมามองท่ีตนเองว่าในวันนี้สิ่งท่ี
คุณตั้งใจใฝ่ฝัน	 ได้กลับกลายเป็นความ
เหน่ือยล้า	 ท้อแท้	 และสิ้นหวังหรือไม่	 
สิ่งไหนท่ีคุณมุ่งม่ันตั้งใจ	 สิ่งท่ีคิดท่ีมีท่ี
เป็น	แท้แล้วเป็นสังคมรอบข้างหรือใคร
กันท่ีคอยบีบบังคับให้คุณต้องจมอยู่ใน 
ความทุกข์ตลอดมา	ออกมาเถอะค่ะ	ออกมา
จากความคิดเหล่าน้ัน	เปิดใจ	พอใจ	และ
เป็นสุขในทุกๆวันของชีวิต	มันก็คล้ายๆ
กับการใช้จินตนาการว่าเสียงกระดิ่งของ	
‘เด็กชายระฆัง’	ก�าลังก้องดังอยู่ในหัวใจ	

‘เดก็ชายระฆงั’
  ดัดแปลงจากเรื่องจริงของเด็กชายในชุมชนริมทางรถไฟใกล้หมู่บ้านเมืองเอก

เรื่อง : อรไพลิน ดุลยพิจารณ์

เรื่องสั้นให้ก�ำลังใจ
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	 117	ปีที่ผ่านมารถไฟหัวจักรไอน�้าเป็นสัญลักษณ	์									
ของความเจรญิในสยามประเทศเพราะสมยัน้ันประชาชน
ยังนิยมใช้สัตว์เป็นพาหนะในการเดินทาง
	 แต่ปัจจุบันรถไฟฟ้ากลายเป็นสัญลักษณ์ความเจริญ
ของคนกรุงเป็นรถสาธารณะท่ีขับเคลื่อนการพัฒนาไป
สู่พ้ืนที่ต่างๆ	และการรถไฟแห่งประเทศไทยก�าลังขยาย
ความเจริญนี้สู่ชานเมืองรอบเมืองหลวง
	 ‘ท่ีอยู่อาศัย’	 เป็นหน่ึงในปัจจัย	 4	ที่ทุกคนต้องดิ้นรน
หา	แต่ด้วยต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน	 ท�าให้	 ‘บ้าน’	 ของ
เราแตกต่างกัน	ประเทศไทยเป็นประเทศรวยกระจุก	
จนกระจาย	 ความเหลื่อมล�้าและความไม่เท่าเทียม											 
ในสังคมมีสูง	 คนรวยครอบครองที่ดินสร้างบ้านใหญ่โต 
มีบ้านพักตากอากาศ	 เซฟเฮ้าส์	 ส่วนคนจนแม้แต่ที่เท่า
แมวดิน้ตายยังไม่ม	ีการปลกูเพิงพักต่อลมหายใจในท่ีดิน																
ของคนอื่นอาจเป็นความตั้งใจที่ไร้ทางเลือก
	 ‘เมืองเอก’	เป็นหมู่บ้านย่านรังสิต	จ.ปทุมธานี	ที่คนรวย
ซือ้บ้านไว้และมบ้ีานหลายหลงัถูกปล่อยร้างมานานหลายปี	
แต่ขณะเดียวกันก่อนทางเข้าหมูบ้่านยังมชีมุชนเลก็ๆ	รวม
ตัวกนัริมทางรถไฟสถานีหลักหก	เป็นชุมชนแออัด				ที่คน
ส่วนใหญ่ยึดอาชพีเก็บขยะและเผาถ่านมานานกว่า	20	ปี
	 เราไม่รูเ้หมอืนกันว่าขณะท่ีนักศกึษาเดนิทางเข้าเมอืงเอก	
จะสงัเกตเหน็ถึงความยากล�าบากของคนเหล่านัน้หรอืไม่	
ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้ก�าลังจะถูกไล่ท่ีเพราะการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยเตรยีมจะสร้างรถไฟชานเมอืงสายสแีดง	ช่วง
บางซื่อ-รังสิต	นักศึกษาอาจดีใจที่รถไฟฟ้า	ตัดผ่านหน้า
ปากทางเข้ามหาวทิยาลยัเพราะท�าให้เดนิทางสะดวกขึน้	
แต่ชาวบ้านเหล่านัน้ต้องหาท่ีซกุหวันอนใหม่ซึง่ไม่รูว่้าจะ
เป็นที่ใด
	 แม้เรือ่งจรงิคอืชาวบ้านเข้ามาอาศยัทีก่ารรถไฟฯอย่าง
คนบุกรุก	 แต่เคยมีใครถามถึงเหตุผลและความกดดัน					 
ที่ท�าให้พวกเขาต้องหาที่อยู่อย่างไม่ถูกต้องบ้าง
	 ชาวบ้านรู้ดี	 ว่าการบุกรุกเป็นเรื่องไม่ถูกแต่ท่ีผ่านมา	 
20	ปี	ก็ไม่มีใครมาไล่	มาวันนี้กว่า	200	ครัวเรือนก�าลังรอ
ค่าชดเชยจากการรถไฟฯ	ทั้งที่ความจริงแล้วการรถไฟฯ		
ไม่จ�าเป็นต้องจ่ายให้ผู้บุกรุกก็ย่อมได้	แต่ตอนนี้ต่างฝ่าย
ต่างตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก	หากการ								
รถไฟฯมีความเข้มแข็งรักษาสิทธิ์ที่ดินตั้งแต่	20	ปีที่แล้ว
ชุมชนเหลา่นี้คงไม่ขยายตัว	และหากรฐัสวสัดิการจัดสรร
อย่างเป็นธรรมคนเหล่านี้คงไม่ต้องเป็นผู้บุกรุก
	 แม้ว่าปัจจุบันภาครัฐจะพยายามช่วยเหลือคนจนให้
มีท่ีอยู่	 ด้วยโครงการบ้านเอื้ออาทร	แต่กฎกติกาต่างๆ	 
ก็ไม่เอื้อต่อคนกลุ่มนี้	เพราะค�าว่า	’ถูก’	ของ	รัฐยัง	‘แพง’	 
เกินกว่าที่เขาจะสู้ไหว
	 เราไม่รู้หรอกว่าชาวบ้านที่ย้ายไปจะสบายหรือล�าบาก
กว่าเก่า	แต่เราคาดหวังว่าการ	 ‘บุกรุก’	 โดยไร้โทษกว่า					
20	ปี	 จะไม่กลายเป็นความเคยชินให้พวกเขาไปบุกรุก 
ที่ใหม่	 เราได้แต่หวังว่าลูกหลานของชาวบ้านจะได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่ดีเพ่ือท่ีจะเปลี่ยนแปลงอาชีพ
และน�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	มีท่ีอยู่อาศัยที่ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย	
	 นกัศกึษาท่ีมโีอกาสได้เรยีนสงูๆ	ควรใช้โอกาสนีพั้ฒนา
ความรูคู้ค่ณุธรรม	ท�าให้สงัคมมคีวามเจรญิทางสตปัิญญา	
เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันไม่ใช่การแข่งขันท่ีท�าให้ช่อง
ว่างความเหลื่อมล�้าทางสังคมห่างมากข้ึน	 เพราะเดาว่า
ปัญหาความเหลื่อมล�้าเหล่านี้จะคงอยู่คู่ไทยอีกยาวนาน

ความตั้งใจที่ไร้ทางเลือก 	 ท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุของดวงอาทิตย	์ 
มีหมู่บ้านแห่งหน่ึงกระจุกตัวอยู่สองข้างทางรถไฟ	 
ต.หลักหก	อ.เมือง	จ.ปทุมธานี	อาศัยร่มเงาของสะพาน
เอกทักษิณมาเป็นเวลากว่า	20	ปี	ภายในหมูบ้่านรายล้อม
ไปด้วยเพงิพกักลางเก่ากลางใหม่	บ้างก็เป็นหลงัคาสงักะสี
เป้ือนสนิม	บ้างก็มุงด้วยป้ายโฆษณาหาเสยีงท่ีเก็บมาจาก 
เสาไฟฟ้า	คนในชมุชนใช้เพิงพักแห่งน้ีเป็นท้ังท่ีหลบฝน	
หลบแดดและซุกหัวนอนยามตะวันลับฟ้า
	 ชุมชนสองฝั่งทางรถไฟมีวิถีชีวิตไม่ต่างกันมาก	ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่	 ต่างเป็นเหมือนนกขมิ้นพลัดถ่ิน
ที่ต้องย้ายถ่ินฐานที่อยู่ไปเรื่อยๆ	 เพราะที่ดินที่อาศัยไม่ใช่
ของตนเอง	ที่ไหนว่างก็จะไปอาศัย	 เมื่อเจ้าของเขาไล่ก็ต้อง
ย้ายออกไป	และที่บริเวณทางรถไฟต�าบลหลักหกแห่งนี้เป็น
อีกที่หนึ่งที่ชาวบ้านเลือกตั้งถ่ินฐาน	 	 อาศัยเป็นที่อยู่ที่กิน	 
โดยเริ่มจากถากถางพ้ืนที่รกร้างจนปัจจุบันกลายเป็นชุมชน
กว่า	200	ครัวเรือน
	 เมื่อเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป	สิ่งใหม่ๆ	 ย่อมต้องเกิด	
เทคโนโลยีท่ีก้าวล�า้	น�าพาความสะดวกสบายเข้ามาให้มนุษย์	
ปัจจบุนัชุมชนแห่งนี้ก�าลังจะกลายเปน็สถานที่อ�านวยความ
สะดวกทางคมนาคมให้กับมนษุย์เมอืงใหญ่	เพราะการรถไฟ
แห่งประเทศไทยมีโครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง	 
สายสแีดง	ช่วง	บางซือ่-รงัสติ	จงึจ�าเป็นจะต้องใช้พ้ืนท่ีบรเิวณ
ชมุชนสถานีรถไฟหลกัหกเพ่ือการก่อสร้าง	ทัง้ยังต้องปรบัปรงุ
สะพานเอกทักษิณ	สะพานเข้าหมู่บ้านเมืองเอกให้สูงข้ึน 
กว่าเดิมเพื่อที่จะให้รถไฟฟ้าวิ่งผ่านได้
	 สมัยก่อนพ้ืนท่ีบริเวณตรงน้ีเป็นป่ารกร้าง	ป้าอุดมศร	ี 
สวนแก้ว	อายุ	50	ปี	ชาวบ้านรุ่นแรกๆ	ที่เข้ามาอาศัยอยู่ใน
ชุมชนเล่าให้ฟังว่า	เริ่มแรกที่เข้ามาอยู่ก็ล�าบากหน่อยเพราะ
ไม่มีน�้ามีไฟให้ใช้อย่างในสมัยนี้	 บ้านก็ต้องอาศัยสังกะสี
เก่าๆ	ผนังไม้อัดเป็นที่ซุกหัวนอน	แถวนี้คนเขาไม่ค่อยอยาก
จะเข้ามาเพราะมันเป็นป่ารก	 ไม่มีถนนหนทางอย่างสมัยน้ี	 
จะไปไหนจะมาไหนก็ไม่สะดวกเท่าไหร่	ป้ามาอาศัยท่ีน่ีเพราะ
ยากจน	 เรียนจบแค่	 ป.4	ความรู้น้อยต้องเก็บของเก่าขาย 
เพื่อหาเงินเลี้ยงลูกอีกสามคน	
	 ป้าอรุณ	นาคสวัสดิ์	 อายุ	 50	ปี	 คนเก่าคนแก่ในชุมชน	
เป็นอีกหน่ึงสมาชิกชุมชนที่อาศัยอยู่ที่ตรงน้ีมาตั้งแต่สาวๆ	
เดิมทีตัวเองมีบ้านอยู่ในซอยวิเชียร	 แต่ด้วยปัญหาหลาย
อย่างจึงขายท่ีแล้วย้ายมาอาศัยชุมชนสถานีรถไฟตรงนี้อยู่	
อกีทัง้ทีน่ีใ่กล้กับโรงเรยีนวดัรงัสติทีห่ลานเรยีน	ทีผ่่านมาเคย
เป็นแม่บ้านอยู่ในเมืองเอกโครงการ	4	บ้านของคุณปัญญา	 
นิรันดร์กุล	ป้าพ่ึงจะลาออกมาได้ปีกว่า	 ตอนนี้ก็เปิดร้าน
ขายอาหารตามสั่งพอมีรายได้ส่งหลานเรียน	มีค่าอยู่ค่ากิน
ได้บ้าง	ชีวิตใช่ว่าอยากเกิดมาล�าบาก	แต่ป้าเลือกเกิดไม่ได้	 
มีเท่าไหร่เราก็ต้องใช้เท่านั้น
	 ป้าอรุณ	 เดินมาน่ังลงตรงข้ามพร้อมเล่าให้ฟังต่อว่า	 
ทุกวันน้ีป้าก็อาศัยขายอาหารตามสั่ง	 ขายน�้าปั่น	 หาเงิน 
มาเลีย้งหลานๆ	ส่วนลกูสาวกับลกูเขยออกไปท�างานท่ีโรงงาน	
มีรายได้ไม่มากมายนักพออยู่ได	้ ระยะนี้ก็ขายไม่ค่อยดีเท่า
ไหร่	 เพราะทางการรถไฟฯเขาก�าลังไล่ท่ีเพ่ือจะสร้างรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดง	บางหลังเขาก็พากันย้ายออกไปแล้ว	 
คนข้างบ้านป้าเขาก็ขนของกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเมื่อสอง
สามวันก่อน	ตอนนีก็้ได้แต่รอว่ามนัจะเกิดอะไรขึน้	เพราะเรา
ก็ต้องท�ามาค้าขาย	หากจะต้องย้ายจริงป้าก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่
ทีไ่หนยังคดิอะไรไม่ออก	ก็ใจหายอยูเ่พราะเราอยู่ทีน่ีม่านาน	
แม้มันจะไม่ใช่ที่ของเราจริงๆ	แต่เพ่ือนบ้าน	 วิถีชีวิต	สังคม
ท่ีเราเคยอยู่มันก็อดชวนให้คิดถึงไม่ได้	 แม้จะมาจากต่างท่ี

ต่างถ่ิน	แต่เวลากว่าย่ีสบิปีย่อมมคีวามทรงจ�าท่ีไม่อาจลมืได้ 
และเหตุการณ์ที่หวนให้นึกถึงอยู่
	 ภายในหมูบ้่านแห่งน้ียังมบ้ีานของลงุแดง	ชาวมหาสารคาม	
พ่อค้าขายถ่ัว	 เผือก	มัน	และข้าวโพดต้ม	ลุงแดงเล่าให้ฟัง
ด้วยส�าเนียงไทยอีสานว่า	ลุงมาอาศัยอยู่ที่นี่แบบชั่วคราว	
มาสิบวันบ้าง	 ย่ีสิบวันบ้าง	แล้วค่อยกลับอีสาน	กลับไปได้ 
สี่ห้าวันก็กลับมาใหม่	ไม่ได้อยู่ถาวรเหมือนกับบ้านหลังอื่นๆ	
เป็นอย่างนี้มากว่า	10	ปีแล้ว	หลังหมดฤดูท�านา	ลุงแดงกับ
ญาติๆ	จะเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ	 เปลี่ยนอาชีพจากชาวนาเข้า
มาเป็นพ่อค้าขายของต้ม	ส่วนงานแต่ละวันก็จะต้องเตรียม
ของก่อนไปขาย	ไปซื้อของที่ตลาด	เอากลับมาแยก	ล้างน�้า	 
ล้างดิน	 เตรียมไว้รอต้มต่อไป	ลุงแดงบอกว่าของจ�าพวก
ถ่ัวกับหัวมันจะเตรียมและต้มในช่วงเย็นๆ	 ของวัน	 
ส่วนข้าวโพดจะต้มตอนกลางคืน	 จากน้ันจะเตรียมของ
เพ่ือออกขายในตอนเช้าโดยจะน�าไปขายตามตลาดกับ 
ชมุชนใกล้ๆ	แถวน้ี	ใกล้ค�า่หน่อยหรอืของหมดก็กลบัมาเตรยีม
วัตถุดิบเพ่ือใช้ขายในวันต่อไปท�าอย่างน้ีอยู่ทุกวัน	 เงินท่ีได ้
หักต้นทุนก็ได้ก�าไรตกวันละ	700-800	บาท	พอมีตังค์เก็บ
กลบับ้าน	ลงุแดงบอกว่าแต่ละครัง้มาอยู่ขายของทีน่ีป่ระมาณ 
สิบวันก็จะกลับไปที่บ้านเกิด	
	 “เพราะอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขเท่าอยู่บ้านเรา	 ลุงมาท่ีนี่
เพราะอยากหาเงินใช้ต้องท�างาน	ถ้าไม่ท�าก็ไม่รู้จะเอาเงิน 
ที่ไหนกิน	”
	 ป้าส�ารวย	บุญช่วย	 แม่ค้าขายตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์	
อีกหน่ึงสมาชิกในชุมชนเล่าว่า	 ใช้ชีวิตอยู่กับการท�า 
ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์มา	 10	 กว่าปีแล้ว	 แต่ก่อนท�าอยู่ที่ 
จังหวัดนครปฐม	ท�าได้อยู่สักพักชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บ่นว่า
กล่ินสนี�า้อะครีลคิไปรบกวนชาวบ้านเขา	ด้วยไม่อยากมปัีญหา
กับใครจงึย้ายถ่ินฐานมาอยู่ทีช่มุชนแห่งน้ี	ป้าจบแค่	ป.4	ทาง
บ้านก็ยากจน	 ยังดีหน่อยท่ีมีอาชีพให้ท�าพอเลี้ยงครอบครัว
ได้	อกีทัง้ครอบครวัของลกูเขยเขาก็เคยท�างานแบบน้ีมาก่อน	 
เมื่อเขาเสียพ่อแม่ไปก็มาร่วมกันท�ากับเรา	 ป้าเป็นคนยาก
คนจนไม่มเีงนิทุนท่ีจะลงทุนท�ากิจการเองได้	จ�าต้องไปกู้เงินมา
ลงทนุ	การท�าตุก๊ตาปนูปลาสเตอร์ค่าใช่จ่ายมาก	ไหนจะต้อง	 
ซื้อปูน	ซื้อสี	ชื้อน�้ามัน	ทั้งยังค่าจ้างของคนงานอีก
	 ป้ารวย	บอกว่า	แม่พิมพ์ที่ท�ากันอยู่ปัจจุบันจะคิดขึ้นมา
เองไม่ได้ไปซือ้ต้นแบบจากทีไ่หนท่ีมอียู่ก็จะเป็นรปูลกูฟุตบอล	
ไห	หมู	 ไก่	 กบ	คน	กระถาง	สุนัข	กระต่าย	แต่กว่าจะออก
มาเป็นอย่างนี้ได้	มันต้องมีทั้งเงินทุน	ชุมชนที่นี่เป็นสถานที ่
ท่ีเหมาะ	 เพราะไม่รบกวนชาวบ้านคนอื่นเขาจนเกินไป	ป้า
มีลูกน้อง	 3	คน	แต่ละวันจ่ายค่าแรงตามความเหมาะสม	 
ใครขยันก็ได้มาก	ต่อวันก็ตก	300	บาทต่อคน	สินค้าของป้า
จะส่งขายท่ีตลาดส่ีมุมเมือง	ตลาดไทและบริเวณหน้าเมือง
เอก	ราคาจะขึน้อยู่กับขนาดความเลก็ใหญ่จะขายอยู่ทีต่วัละ	 
20	บาท	ถึง	100	บาท	ส่วนรายได้ต่อสปัดาห์จะอยู่ที	่20,000	บาท	 
ซึ่งต้องแบ่งเงินมาใช้หน้ีนายทุนส่วนท่ีเหลือเก็บไว้เป็น 
ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว	 ส�าหรับคนท�าจริงๆ	 ก�าไร 
มันน้อยหากมีคนมารับไปขายก็คงจะได้ก�าไรดีกว่านี้
	 น่ีคือตัวอย่างของคนหลากหลายอาชีพในชุมชน
แห่งนี้	พวกเขาต่างปากกัดตีนถีบเพื่อต่อลมหายใจของ
ตัวเอง	 ผิดกับคนมีตังค์บางคนท่ีคอยแต่น่ังกินนอนกิน
มรดกท่ีบรรพบุรุษสร้างสมมา	 และท่ามกลางแสงแดด
ท่ีร้อนระอุน้ัน	 ไม่มีใครก�าหนดโชคชะตาของตัวเองได	้
แต่แสงสว่างของดวงอาทิตย์	 ยังคงเป็นความหวังให ้
ทุกคนลกุขึน้สู	้ขอเพยีงแค่ขยันและไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค	
เรื่องร้ายๆ	ที่ผ่านเข้ามาก็จะผ่านออกไป

วิถีคนริมราง(รถไฟ)

	[	บทความ	]

เรื่อง : กองบรรณาธิการ
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 ‘มหาวทิยาลยั’	สถาบันการศกึษาท่ีประสทิธ์ิประสาท
วิชาชีพและทักษะขั้นสูงให้กับเหล่านิสิต	 นักศึกษา	 
เพื่อน�าความรู้ท่ีได้ไปประกอบสัมมาอาชีพ	พัฒนา 
บ้านเมือง	สร้างคุณภาพของสังคมให้ดียิ่งขึ้น	
	 ‘สโมสรนักศึกษา’	 คือ	 ศูนย์กลางและกระบอกเสียง
ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของนักศึกษา	ท�ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้ดีย่ิงขึ้น	 คอยดูแล
ช่วยเหลือและเข้าถึงสิ่งท่ีนักศึกษาต้องการหรืออยากได้	 
หากเปรยีบเทยีบให้เหน็ถึงภาพกันชดัๆ	คงจะเหมอืน	‘รฐับาล’	
ท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนและประชาชนเลอืกเข้ามาท�าหน้าที	่
	 ระบบสโมสรนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั	เป็นสิง่สะท้อน
ให้เห็นว่า	นักศึกษาไม่ได้มีหน้าท่ีแค่เรียนจากต�าราเพียง
อย่างเดียว	แต่การได้ท�ากิจกรรมท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เป็นระบบระเบียบ	 เป็นส่วนที่สอนให้นักศึกษาสามารถอยู่
รอดในสงัคมได้	ดงัท่ีนายพงษ์สณิ	วิธีธรรม	ว่าทีน่ายกสโมสร	
นักศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	2557	ของมหาวิทยาลัยรังสิต
ได้กล่าวเอาไว้ว่า	 สโมสรนักศึกษาคอยสร้างคนที่มีความ
สามารถ	ซึ่งเป็นคนตัวเล็กๆท่ีไม่ได้รับความสนใจ	 ให้เป็น 
คนที่มีตัวตนในสังคมใหญ่	 และสิ่งท่ีขาดไม่ได้คือ	 
ยังคงยึดมั่นแนวทางของความเป็นนักกิจกรรม
	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 เป็นอีกหน่ึงในมหาวิทยาลัยท่ีม	ี
‘สโมสรนกัศกึษา’	เพ่ือเป็นตวัแทนนกัศกึษาทีจ่ะคอยประสาน
งาน	จัดกิจกรรม	ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากนโยบายของ
พรรคต่างๆ	ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาในทุกๆ	ปี	ที่จะเน้นการท�างานเพื่อเพื่อนนักศึกษา
และสร้างให้นักศกึษาเป็นศนูย์กลางของมหาวทิยาลยั	ซึง่ใน
ปีการศกึษา	2557	ทีก่�าลงัจะมาถงึในอกีไม่ก่ีเดอืน	การเลอืก
ตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต	
ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา	นโยบายส่วนใหญ่ของพรรคท่ี
ลงเลือกตั้งก็ยังเน้นความส�าคัญไปยังนักศึกษา	 โดยความ
แปลกใหม่ที่สร้างความโดดเด่น
	 ส�าหรับนโยบายของปีนี้	คือ	การจัดตั้ง	 ‘สภานักศึกษา’	
ที่มีพรรคสมัครรับเลือกตั้งพรรคหนึ่งได้ชูนโยบายดังกล่าว
เป็นนโยบายหลักของพรรค	 โดยเป็นการแยกการบริหาร
งานในคนละส่วนของสโมสรนักศึกษา	ซึ่งจะมีการรวบรวม
ตวัแทนของทุกคณะเข้าเป็นส่วนหน่ึงของสภานกัศกึษา	เพ่ือ
ช่วยกันดูแลและตรวจสอบการท�างานของสโมสรนักศึกษา	
เป็นนโยบายใหม่ที่ดูเหมือนจะอิงกับระบบการเมืองระดับ 
ประเทศ	ทีจ่ะต้องมทีัง้สภา	วุฒิสภา	เพ่ือตรวจสอบการท�างาน
ของรัฐบาล	จึงเหมือนการบอกเป็นนัยว่าการเมืองระดับ
ประเทศก็สามารถปรบัลงมาใช้ในระดับมหาวทิยาลัยได้เช่นกัน
	 ความแปลกใหม่ของนโยบาย	กลับไม่ถูกใจหรือเป็นท่ี
ชืน่ชอบของนกัศกึษา	ความแปลกใหม่สร้างความ	ไม่คุน้ชนิ	
และหากนโยบายนีถู้กจดัท�าขึน้จรงิๆนกัศกึษาท้ังมหาวิทยาลยั
รวมท้ังสโมสรนักศกึษาท่ีท�าหน้าท่ีก็คง	ต้องปรบัตวักันขนาน
ใหญ่	ซึง่ยังไม่รวมเสยีงทีไ่ม่เห็นด้วยและไม่ชืน่ชอบท่ีจะเริม่สิง่
ใหม่ๆ	จงึอาจท�าให้นโยบายนีก้ลายเป็นดาบสองคมก็เป็นได้
	 เมื่อพรรคเดิมน�านโยบายเก่ากลับมาใช้ใหม่	 ปรับ
โครงสร้างนิดหน่อยให้เข้ากับสถานการณ์และความต้องการ
ของนักศึกษา	 ก็ดูจะกลายเป็นนโยบายท่ีหลายๆคนชื่น
ชอบ	 รวมไปถึงนโยบายเป็นที่ถูกใจของนักศึกษาเกือบทุก
คน	คงจะเหมือนการปลูกบ้านตามใจผู้อยู่	 	 ซึ่งนโยบายดัง
กล่าวเหมอืนจะตามใจนักศกึษา	ซึง่จะฝังรากลกึให้นักศกึษา 
เช่ือว่า	 ถ้าเลือกพรรคจะได้กิจกรรมแบบน้ีกลายเป็น 
การสร้างฐานคะแนนไปโดยปริยาย
	 ตามระบอบประชาธิปไตยการได้มาซึ่งสมาชิกผู้แทน
ราษฎรหรอืรฐับาล	ย่อมต้องผ่านการเลอืกต้ังจากประชาชน
เพ่ือคดัเลอืกเข้ามาเป็นตวัแทน	เช่นเดยีวกับสโมสรนกัศกึษา

จะต้องมกีารเลอืกตัง้	เพ่ือท่ีจะน�าตวัแทนนกัศกึษาเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย	
	 หลายปีที่ผ่านมาการเลือกต้ังสโมสรนักศึกษาเป็นไป
ด้วยความคึกคักและความสนุกสนาน	ตัวแทนผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาออกมาดีเบตนโยบายดีเด่น
ของตนเองอย่างสนุกสนาน	ท�าให้มหาวิทยาลัยดูมีชีวิต
ชีวาทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้ง	 แต่เมื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก
กลายเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูล	ท�าให้การหาเสียง
หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์คุณงามความดี	ของพรรค 
ผู้ลงสมัครแต่ละพรรค	ย้ายไปอยู่บนฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต	 
ทัง้คลปิวีดโีอ	แฟนเพจเฟซบุค๊	แม้กระทัง่แจ้งข้อมลูข่าวสาร
การหาเสียงของสโมสรนักศึกษาจึงค่อยๆถูกปรับเปลี่ยน
ไปลดจ�านวนป้ายหาเสียง	แล้วเข้าถึงนักศึกษาทุกคนผ่าน 
โซเชียลเน็ตเวิร์ค
	 นอกจากการหาเสยีงจะมกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบไปตาม
กาลเวลา	พรรคท่ีลงสมัครรับเลือกตั้งก็มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลาไม่แพ้กัน	ตัวแทนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
สโมสรของนกัศกึษา	มหาวทิยาลยัรงัสติ	ในทกุปีจะมจี�านวน
ไม่มากนัก	 ส่วนใหญ่จะเป็นพรรคเดิมๆกลับมาลงสมัคร
ชิงต�าแหน่งอีกครั้ง	 แค่มีการปรับเปลี่ยนชื่อพรรค	 รูปแบบ
นโยบาย	ตัวอย่างเช่น	 ในปีการศึกษา	2557	ที่ก�าลังมาถึง	
การลงสมัครรับเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา	มีพรรค	2	พรรค 
ผูล้งสมคัร	คอื	พรรค	RSU	POINT	และพรรคพยอมรงัสติ	ซึง่
ทัง้สองพรรคล้วนมผีลงานให้เหน็กันอยู่บ่อยครัง้	RSU	POINT	
สโมสรนกัศกึษา	ประจ�าปี	2556	ทีล่งสมคัรชงิต�าแหน่งอกีครัง้ 
พร้อมสานต่อนโยบายเก่าให้ดีย่ิงขึ้น	 พะยอมรังสิต	 
พรรคใหม่แต่เซียนการท�างาน	 โดยตัวแทนพรรคท้ังหลาย	
มาจากตัวแทนกลุ่มรังสิตต่อต้าน	พ.ร.บ.นิรโทษกรรม	 
ดังนั้นแต่ละพรรคจึงความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไป
	 ความตื่นตัวของการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรังสิต	 อาจมีความต่ืนตัวแค่เพียงผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้ง	 จากการส�ารวจของทีมข่าวหนังสือพิมพ์รังสิต	
ที่ได้ส�ารวจผลการรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการเลือกตั้ง
สโมสรนักศึกษา	ประจ�าปี	2557	ส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาจะ
รับรู้แค่เพียงวันที่ต้องออกไปใช้สิทธิ์เท่านั้น	โดยการส�ารวจ
กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษากว่า	400	คน	มีผู้ทราบวันเลือก
ตั้งถึงร้อยละ	64.75	แต่ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าผู้ที่ทราบวันเลือก
ตัง้	รู้ถึงนโยบายของแต่ละพรรคหรือไม่	ซึง่กว่าร้อยละ	90.00	
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต	 ไม่ทราบถึงนโยบายของ
พรรคผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้	นัน่อาจชีใ้ห้เห็นว่านกัศึกษาส่วน
ใหญ่ไม่รับรู้ข้อมูลมากพอในการเลือกตั้ง	 และผู้ลงสมัคร 
ก็ไม่กระตือรือร้นในการชูนโยบายของพรรคตนเอง
	 ประเด็นการรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการเลือกตั้ง	 
ก็เป็นตัวเช่ือมโยงมาถึงการเข้าคูหากาพรรคท่ีคุณชื่น

ชอบและจากการสรุปข้อมูลของกิจการนักศึกษาเป็น 
ตวับ่งชีไ้ด้อย่างชดัเจนว่า	นักศึกษาส่วนใหญ่	ของมหาวิทยาลยั
รังสติออกมาใช้สทิธ์ิเลอืกตัง้น้อยมาก	อย่างเช่นการเลอืกตัง้
คณะกรรมการสโมสรนกัศกึษาใน	ปี	2556	นกัศกึษาจ�านวน
กว่า	 24,000	คน	กลับมาใช้สิทธ์ิเพียง	 8,335	คนเท่านั้น	 
ซึ่งลดลงจากปีก่อนกว่าร้อยละ	3.62	และหากย้อนหลังไป	
5	ปี	 จ�านวนนักศึกษาท่ีออกมาใช้สิทธ์ิเลือกตั้งก็มีจ�านวน
ไม่ต่างกับปี	2556	
	 ดังน้ันการเข้ามารับต�าแหน่งสโมสรนักศึกษาในแต่ละ
ปีชี้เห็นว่า	 ผู้ท่ีถูกเลือกเข้ามารับต�าแหน่งได้ถูกเลือกจาก
นักศึกษาไม่ถึงครึ่งของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งยังไม่รวมกับ 
บัตรเสียการไม่ออกเสียง	 และพรรคคู่แข่งน่ันย่ิงท�าให้ 
เห็นว่า	 สโมสรนักศึกษาถูกเลือกมาท�างานจากนักศึกษา
ไม่กี่พันคนจากจ�านวนของนักศึกษาทั้งหมด
	 นอกจากนี้ปัจจัยหนึ่งท่ีเป็นส่วนท�าให้นักศึกษาออก
มาเลือกตั้ง	 คือการสร้างฐานคะแนนจากคณะใหญ	่ 
ท่ีมีนักศึกษาเรียนอยู่เป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งโดยส่วนใหญ่ 
ความเป็นพ่ีเป็นน้องความเป็นคณะเดียวกันย่อมสร้าง 
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันได้เสมอ	 เลือกคนในคณะเข้าไป
ท�างานย่อมดีต่อกิจกรรมของคณะที่เกิดข้ึน	 ซึ่งมันก็จะ	 
กลายเป็นการซื้อเสียงทางอ้อมโดยท่ีทั้งสองฝ่ายไม่ต้อง 
เสียอะไร	ได้กับได้เท่านั้น	  
	 การท�างานของสโมสรนักศึกษาตลอด	1	ปีการศึกษา
ที่เน้นนโยบายจะท�างานเพ่ือนักศึกษาบางปีมีกิจกรรมย่ิง
ใหญ่อลังการ	แต่บางกิจกรรมกลับเงียบเหงาแทบไม่เห็น 
ผลงานของสโมสรนักศึกษาเลย	นอกเหนือจากออกงานท่ัวไป
เป็นหน้าเป็นตาให้กับมหาวิทยาลัย	 กิจกรรมบางกิจกรรม
ที่เป็นที่ชื่นชอบของนักศึกษาก็ควรจะรักษาเอาไว้	ทั้งที่การ
ท�างานของสโมสรนักศึกษาควรสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	 ไม่ใช่ท�าเพ่ือความสนุกตามใจนักศึกษา	ควรจัดท�า
แบบส�ารวจความติ้งการทีแ่น่ชดั	ซึง่สโมสรนกัศกึษาควรจดั
ท�าส�ารวจความต้องการท่ีแน่ชดั	เพ่ือให้ทุกกิจกรรมด�าเนนิไป
อย่างมีคุณภาพ	และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ
 คุณภาพของสโมสรนักศึกษาไม่ได้วัดจากคน
มากหรือคนน้อย	 ไม่ได้เป็นตัวท่ีจะบอกว่าคุณภาพ	 
ของผลท่ีถูกสร้างขึ้นจากเหล่าตัวแทนนักศึกษาน้ัน 
ดีหรือไม่ดี	 แต่สิ่งท่ีจะชี้ให้เห็นถึงความส�าเร็จของ 
สโมสรนักศึกษา	 ควรเป็นประโยชน์ท่ีนักศึกษาท้ัง 
มหาวิทยาลัยพึงได้รับสูงสุด	ไม่ใช่เพียงแค่ตอบสนอง 
ความต้องการเท่าน้ัน	 ผลงานท่ีดีย่อมต้องเกิดจาก
กระบวนการคิดอย่างมีคุณภาพ	 	 ก่อนท่ีจะน�าผลงาน 
เหล่าน้ันออกสู่สายตาคนท้ังมหาวิทยาลัย	 สิ่งเหล่าน้ี 
ต่างหากท่ีจะเป็จตัววัดว่า	 สโมสรนักศึกษาท�างาน 
ประสบความส�าเร็จอย่างแท้จริง

'สโมสรนักศึกษา' รัฐบาลในมหาวิทยาลัย
	[	บทความการเมือง	]

เรื่อง : ทีมข่าวการเมือง

นายพงษ์สิณ วิธีธรรม 
หัวหน้าพรรค RSU POINT

นายยรรยง ชุมสังข์
หัวหน้าพรรคพะยอมรังสิต



หนังสือพิมพ์รังสิต   หน้าปีที่ 21 ฉบับที่ 68  เดือน มีนาคม 2557 5	[	การเมือง	]

	 นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตมีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารการเมืองผ่าน	 เฟสบุ๊คมากท่ีสุด	 คิดเป็นร้อยละ	
31.24	รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ	26.67		ไลน์	
คดิเป็นร้อยละ	8.72	,หนังสอืพิมพ์	คดิเป็นร้อยละ	7.71,ยูทูป	 
คิดเป็นร้อยละ	 7.37	 ,ทวิตเตอร์	 คิดเป็นร้อยละ	 6.27,	 
อินสตราแกรม	คิดเป็นร้อยละ	 6.18,	 เว็บไซต์	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 3.89	และ	 วิทยุ	 คิดเป็นร้อยละ	 1.95	 	 ลักษณะ 
การเปิดรับข่าวสารการเมืองของนักศึกษาจะเปิดรับ
ทกุวัน	คดิเป็นร้อยละ	55.50	ในแต่ละคร้ังจะเปิดรับประมาณ	 
15	นาทีเป็นอย่างน้อยและจะเปิดรับข่าวสารการเมือง 
ทุกข่าว	 ช่วงระยะเวลาที่เปิดรับข่าวสารการเมืองมากที่สุด
คือช่วงเย็น	
	 ในด้านทัศนคติ	 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีทัศนคติ
ทางบวกกับข่าวสารการเมือง	ด้วยเหตุผลการเมืองเป็น
เรื่องใกล้ตัวมีประโยชน์และควรติดตามข่าวสารอย่าง	

	 นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารการเมืองผ่านเฟซบุ๊ค	 (Facebook)	 แต่ยังคง
เปิดรับสื่อดั้งเดิมประเภทวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์	เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวสาร

ผลวิจัยชี้ นักศึกษาม.รังสิต

	 จากกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยมกีารก่อสร้างโครงการ 
รถไฟชานเมืองสายสีแดง	ช่วงบางซื่อ-รังสิต	 ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวตัดผ่านสถานีรถไฟหลักหก	 แต่เนื่องจาก
บริเวณน้ีมีชุมชนกว่า	 200	 ครัวเรือน	 มาบุกรุกที่ของ 
ทางการรถไฟฯเป็นเวลานานกว่า	 20	ปี	 เมื่อมีการก่อสร้าง
การรถไฟฯจึงมีประกาศให้ชาวบ้านรื้อถอนที่อยู่อาศัย	 โดย
มีการจ่ายค่าชดเชยเพ่ือเวนคืนที่ดิน	แต่ชาวบ้านบางกลุ่ม
มเีจตจ�านงจะไม่ย้ายออกจนกว่าจะได้ค่าชดเชยทีเ่หมาะสม
	 ทนายวันชัย	สอนศิริ	 อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร	์
มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวว่า	ปกติแล้วการที่จะครอบครอง
ปรปักษ์ที่ดินของบุคคลอื่นเพ่ือจะได้มาเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของตนเองในทางกฎหมายจะต้องเป็นการครอบครอง
อสงัหารมิทรพัย์ของบคุคลอืน่โดยสงบ	ในลกัษณะเปิดเผยและ
เจตนาจะเป็นเจ้าของเกินกว่าสบิปี	ถึงจะได้เป็นกรรมสทิธ์ิใน 
การครอบครอง	 แต่หากที่ใดก็ตาม	ที่เป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดนิ	เป็นพ้ืนทีข่องทางราชการ	ทีส่าธารณะ	วัดวาอาราม	 
ไม่ว่าจะครอบครองเป็นเวลา	20	ปี	หรือ	50	ปี	ก็ไม่สามารถ 
ครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ได้
	 ทนายวันชัย	 ให้ความเห็นว่า	 กรณีการก่อสร้าง
โครงการระบบรถไฟชานเมืองต้องมปีระกาศให้ชาวบ้าน
รือ้ถอนท่ีอยู่อาศยั	เนือ่งจากชาวบ้านใช้ทีด่นิของการรถไฟฯ 
มาปลูกบ้าน	 ท้ังน้ีเนื่องจากการรถไฟฯเป็นหนึ่ง
ในองค์กรรัฐวิสาหกิจ	 ซึ่งรัฐบาลถือหุ ้นเกินกว่า	 
50	 เปอร์เซ็นต์	 	 ที่ดินบริเวณดังกล่าวจึงเป็นท่ีดินของ 
ทางราชการ		การจะครอบครองปลกูบ้านหรอืสร้างท่ีอยู่อาศยั

ต้องการจะใช้ประโยชน์จากทีด่นิดงักล่าวจงึแจ้งไปยังผูบ้กุรกุ
ให้ออกไปจากที่บริเวณนั้น	หากไม่ยอมออกไปจะถือว่าการ
อยู่ของชาวชุมชนเป็นการอยู่โดยละเมิด	เจ้าของที่สามารถ
ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อด�าเนินตามกฎหมายขับไล่ผู้บุกรุกออก
ไปได้		หากศาลมีค�าพิพากษาให้ออกก็ต้องออก	มิเช่นนั้นก็
จะต้องโดนบังคับคดี	ถูกรื้อถอน	ถูกจับกุม	ถูกคุมขังต่อไป”	
ทนายวันชัยกล่าว
	 ในส่วนของกระบวนการจ่ายค่าชดเชยให้กับผูบ้กุรกุ	ทนาย
วนัชยัให้ความเหน็ว่า	การจา่ยเงนิชดเชยเปน็เพยีงส่วนหนึง่	
ในแง่กฎหมายทางการรถไฟฯอาจจะไม่ต้องจ่ายก็ได้	แต่
ทั้งนี้ที่ทางการรถไฟฯต้องยอมจ่ายเพื่อความสะดวกในการ 
ขนย้ายหรอืรือ้ถอน	อกีท้ังการรถไฟฯยังทราบว่าการฟ้องร้อง
ต่อศาลอาจท�าให้เสยีเวลาและงบประมาณทีส่ามารถน�าไป

สร้างประโยชน์อย่างอืน่	ทัง้นีก้ารท่ีการรถไฟฯเลอืกท่ีจะจ่าย
เงินชดเชยให้กับผู้บุกรุกแทนการฟ้องร้องนั้น	 เพราะเห็นว่า
โอกาสที่ชาวบ้านจะชนะในการฟ้องร้องเป็นไปได้ยาก	
	 ทนายวันชยั	กล่าวสรปุว่า	การรถไฟฯมสีทิธ์ิตามกฎหมาย
ทกุประการทีจ่ะให้ชาวชมุชนสถานรีถไฟหลกัหกย้ายออกไป	
หากมีการแจ้งให้ทราบและเจรจาพูดคุย	รวมไปถึงการจ่าย
เงนิชดเชยให้	หรอืพยายามท�าทุกวิถีทาง	แล้วยงัไม่สามารถ
ตกลงกันได้	 การรถไฟฯมีสิทธ์ิโดยชอบธรรมตามกฎหมาย 
ที่จะฟ้องร้องด�าเนินคดีกับผู้บุกรุก
	 ทั้งนี้ชาวชุมชนริมทางรถไฟสถานีหลักหกจึงต้อง
ยอมรับในข้อกฎหมายอันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของ 
การรถไฟฯและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้ระบุไว้เพื่อหลีก
เลี่ยงปัญหาการฟ้องร้องในอนาคต

	 'ทนายวันชัย'	 แจง	 ไม่ว่าชาวบ้านบริเวณสถานีรถไฟหลักหกจะอาศัยอยู่
ในพื้นที่ดังกล่าวนานแค่ไหนก็ไม่มีโอกาสได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน	เพราะเป็นพื้นที่
ของราชการ	ย�า้การรถไฟฯมสีทิธใินการขอพืน้ท่ีคืนและฟ้องขบัไล่ผู้บกุรกุได้
ตามกฎหมายโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

'ทนายวันชยั'แจงบกุรกุทีด่นิรฐัไม่ได้กรรมสทิธิ์

นัน้จงึ	ไม่สามารถเป็นกรรมสทิธ์ิ
ของบคุคลใดบคุคลหน่ึงได้	และ
ไม่สามารถจะอ้างการครอบครอง
ปรปักษ์ตามกฎหมายเพ่ือจะให้
ได้กรรมสทิธ์ิทีด่นินัน้ได้	ในทาง	
กฏหมายถือว่าเรือ่งดงักล่าวไม่
สามารถเป็นจริงได้
	 “แน่นอนว่าในทางกฎหมาย	
ชาวชุมชนสถานีรถไฟหลักหก
ถือว่าเป็นผู้บุกรุกและการรถ
ไฟฯมีการยินยอมให้อาศัยอยู่
ก่อน	แต่วันหนึ่ง	เมื่อเจ้าของที่

ใช้เฟสบุค๊รับข่าวสารการเมอืง

ป้ายประกาศของการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องให้ผู้บุกรุกขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่

ต่อเน่ือง	 รวมทั้งในปัจจุบันสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อสังคม 
	(โซเชยีลมเีดยี)	มคีวามรวดเรว็ทันเหตกุารณ์และครอบคลมุ
ทั้งในและต่างประเทศ	ส�าหรับสื่อดั้งเดิมโดยเฉพาะสื่อวิทยุ
โทรทัศน์	 	 นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตยังคงมีทัศนคติใน
ทางบวกเช่นกัน	ด้วยเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือและมีความ
น่าสนใจ	แต่ถ้าต้องการรายละเอียดของเน้ือหาข่าวสาร
การเมือง	 จะเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์	 ซึ่งมีรายละเอียดข่าว
รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ	อย่างรอบด้านและ
ลึกมากกว่า	
	 งานวิจยัเรือ่งพฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสารและทศันคตขิอง
นักศกึษามหาวิทยาลยัรงัสติต่อการน�าเสนอข่าวสารการเมอืง
ผ่านสือ่มวลชน	เป็นงานวิจยัเชงิปรมิาณซึง่มวัีตถุประสงค์เพ่ือ
ศกึษาพฤตกิรรมและทัศนคตขิองนกัศึกษามหาวิทยาลยัรงัสติ
เก่ียวกับการเปิดรับข่าวสารการเมือง	 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ�านวน	400	คนจากทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยรังสิต	
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	อายุเฉลี่ยอยู่ท่ี	 20-21	ปี	 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	10,001	บาท	–	15,000	บาท

กราฟแสดงความถ่ีการเปิดรบัข่าวสารการเมอืงของนักศึกษามหาวิทยาลยัรงัสติ

กราฟแสดงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมือง
ผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆ
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	 จากข้อมูลของการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก	 หรือ	 
World	Economic	Forum	 (WEF)	2013	ที่มีการจัดอันดับ
คุณภาพการศึกษาในอาเซียน	ปรากฏว่าในการจัดอันดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ไทยอยู่ในอันดับที่	6	ตามหลังสิงคโปร์	
มาเลเซีย	บรูไน	 อินโดนีเซีย	และเวียดนาม	และในการจัด
อันดับการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษานั้น	 ไทยอยู ่
อันดับที่	8	ซึ่งถือเป็นอันดับที่ต�่ามากจนน่าตกใจ
	 รศ.วิทยากร	เชยีงกูล	คณบดกิีตตคุิณ	วิทยาลยันวัตกรรม
สังคม	มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวถึงการศึกษาของไทยจะ
มีการพัฒนาต่อไปอย่างไร	 เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 
ว่า	การศึกษาไทยก็ยังสู้เขาไม่ได้	เพราะของเราดีเป็นส่วนๆ	 
แต่สว่นใหญ่ไม่มกีารพฒันา	การศกึษาไทยต้องมีการปฏริปู 
ครูผู้สอน	 เพราะปัญหาใหญ่คือครูไม่เก่งและอุทิศตัวเองไม่
เพียงพอ	ควรคดัคนเก่งๆ	ไปเป็นคร	ูดงันัน้กระทรวงศกึษาธิการ
ต้องจดัให้มกีารฝึกอบรมคร	ูมแีรงจงูใจให้คร	ูเพ่ือดแูลระบบ
บริหารให้ดีข้ึน	ซึ่งต้องแก้อะไรหลายอย่าง	ปัจจุบันองค์กร
ท้องถ่ินก็ดูแลเอาใจใส่ในการศึกษามากข้ึน	 ซึ่งแต่ละพ้ืนท่ี
ก็ขึ้นอยู่ท่ีผู้น�าว่าเขาจะพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นได้อย่างไร	
ยกตัวอย่างโรงเรียนท้องถ่ินในจังหวัดภูเก็ต	ซึ่งมีการดูแล
การศึกษาได้ดีกว่ากระทรวงศึกษาธิการเสียอีก	 เพราะม ี
งบประมาณเยอะ	และสามารถยืดหยุ่นงบประมาณสนบัสนุนได้
	 รศ.วิทยากร	กล่าวต่อไปว่า	การศึกษามคีวามส�าคัญมาก
แต่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม	 โดยจะมองแบบง่ายๆ	 รัฐบาล
ต้องมกีารปฏิรปูทางการศกึษามากกว่าน้ี	เพราะส่วนใหญ่คน
ไทยมักจะคิดว่าการพัฒนาการศึกษา	คือ	การสร้างโรงเรียน
เพิ่ม	การแจกของ	แจกคอมพิวเตอร์	แต่ตอนนี้เห็นได้ว่าเรา
สู้เขาไม่ได้ในการส่งเด็กไปแข่งกับเด็กนานาชาติ	ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่า	 เด็กที่จบการศึกษาอายุ	 15	ปี	 หรือการศึกษา 
ภาคบงัคบั	มพ้ืีนฐานไม่ค่อยด	ีปัญหาน้ีกระทรวงศกึษาธิการ
ก็รับรู้	 แต่ก็ยังท�าอะไรไม่ได้	 เพราะระบบการจัดการอยู่ที่
ส่วนกลาง	ความจริงก็มีครูดีๆ	อยู่บ้างบางส่วน	แต่ระบบยัง 
ไม่ดีพอ	คนทีจ่ะเป็นผูอ้�านวยการสถานศกึษาในประเทศไทย	 
ต้องอาวุโส	และต้องสอบสารพัด	แต่ในต่างประเทศ	 เช่น	
สงิคโปร์จะคดัตัง้แต่หนุ่มสาว	ซึง่ถ้าระบบการศกึษาของไทย
ยังแย่อยู่	 เราก็จะพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาการเมืองได้ยาก	 
นี่คือปัญหาที่เป็นวัฏจักรอยู่
	 เมือ่ถามถึงคณุภาพของการศกึษาไทย	รศ.วิทยากร	กล่าว
ว่า	ประเทศไทยไม่สนใจเรื่องคุณภาพ	 เพียงแต่ว่าจัดให้ทุก
คนได้มโีอกาสเรยีน	ไม่เก็บค่าเล่าเรยีน	ให้ได้รบัการศกึษาฟร	ี
แต่ว่าคณุภาพของโรงเรยีนแตกต่างกันมาก	ระหว่างโรงเรยีน
ที่มีชื่อเสียงกับโรงเรียนที่ไม่มีชื่อเสียง	งบประมาณส่วนมาก
ก็จะช่วยเหลือโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง	หากครูไปอยู่ท่ีล�าบาก	 
เงินเดือนก็ต้องสูงขึ้น	มันถึงจะสมดุล	 เพื่อปรับปรุงโรงเรียน
ทีม่เีกรดต�า่ให้สงูขึน้	อกีทัง้ต้องมงีบประมาณเพ่ือช่วยในการ
สร้างห้องสมดุ	ปัจจบัุนโรงเรยีนเลก็ๆ	เมือ่คดิค่าครตู่อหวัแล้ว	
ไม่มเีงนิพอทีจ่ะซือ้หนังสอื	งบประมาณในส่วนนีป้ระเทศเรา
ยังไม่มีการพัฒนาเท่าท่ีควร	 เพราะในระบบราชการคิดว่า
โรงเรียนน้ีมีแล้ว	แต่ไม่มีการประเมิน	ส่วนผู้ปกครองก็ไม่รู้
จะท�าอย่างไร	ถ้าคนท่ีมีฐานะก็จะดิ้นรนส่งลูกไปเรียนท่ีอ่ืน	
แต่คนที่ไม่มีฐานะก็ต้องเรียนต่อไป

	 “บางทีเขาบอกว่าเขาให้ความยุติธรรมกับโรงเรียน	 โดย
ให้เงินบ�ารุงการศึกษาตามรายหัว	ซึ่งโรงเรียนใหญ่ๆ	ก็จะได้
เงินบ�ารุงการศึกษามาก	ส่วนโรงเรียนเล็กก็จะได้น้อย	ซึ่งมัน
ไม่พอ	ส่วนครผููส้อนก็อยากอยู่ในโรงเรยีนใหญ่ๆ	เพราะมนัมี 
ความก้าวหน้ามากกว่า	หรอืผูอ้�านวยการคนไหนเก่งก็ส่งไปอยู่
โรงเรยีนใหญ่ๆมากกว่าท่ีจะส่งไปอยู่โรงเรยีนเลก็ๆ	เพราะฉะนัน้
คุณภาพการศึกษาเลยไม่ทัดเทียมกัน	”	รศ.วิทยากร	กล่าว
	 คณบดกิีตตคิณุ	วิทยาลยันวัตกรรมสงัคม	กล่าวต่อไปว่า	
ระบบความคิดของราชการรวมอยู่ที่ส่วนกลาง	ไม่สนใจเรื่อง
การกระจายคณุภาพ	เพราะหาเสยีงแค่ให้เดก็มทีีเ่รยีน	เดก็ก็
เรยีนฟร	ีท�าให้คณุภาพของโรงเรยีนแตกต่างกัน	ประเทศไทย
ควรปฏิรูปการศึกษา	เนื่องจากมีปัญหาหลายอย่าง	เช่น	เด็ก
ที่ยากจน	พ่อแม่ไม่ค่อยดูแล	ไม่ค่อยสอนการบ้าน	หรือสอน
การบ้านไม่เป็น	 เด็กก็เสียเปรียบอยู่แล้ว	 และถ้าโรงเรียนที่
ได้ครูท่ีไม่เก่ง	 ก็ย่ิงแย่ไปกันใหญ	่ เพราะไม่สามารถแข่งกับ
โรงเรียนดีๆ	 ได้	 ซึ่งในราชการ	ความเป็นจริงต้องช่วยเหลือ
โรงเรียนเหล่านัน้มากข้ึน	ให้งบประมาณ	จ้างครูคุณภาพและ
ให้เงินเดือนเท่ากัน
	 ด้าน	ศ.ดร.วิจิตร	ศรีสอ้าน	อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	 ได้กล่าวในการบรรยายประชุมสัมมนาเรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษารอบที่	2	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2552	
ว่าการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมานับจากปี	 2542	 เป็น	 9	ปี			

	 'วิทยากร	เชียงกูล'	ชี้	เปิดอาเซียนคุณภาพการศึกษาเด็กไทยจะสู้ต่างชาติไม่ได้	เพราะครูไทยไม่เก่ง
และไม่อุทิศตนเพื่อการสอน	แนะปฎิรูปครูส่งผู้บริหารเก่งลงพื้นที่ชนบท	เผยรัฐบาลมองว่าการศึกษา
คือเรยีนฟรแีละสร้างโรงเรยีน	แต่ไม่สนใจคุณภาพการเรยีนการสอน	ย�า้คณุภาพโรงเรยีนต่างกันเพราะ
งบประมาณส่วนมากอยู่ที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียง

การศกึษาไทยขาดคณุภาพ

ท่ีการปฏิรูปการศึกษาไม่ก้าวหน้าเท่าท่ีควร	ถ้าประเมิน
จากพิมพ์เขียวการปฏิรูปการศึกษาที่วางไว้	 จะพบว่างาน
ไม่เสร็จตามกรอบเวลา	มีเพียงเร่ืองเดียวเท่านั้นท่ีส�าเร็จ	 
คือ	 ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา	(สมศ.)	อย่างไรก็ตามการประเมินภายนอก	รอบ	3	ที่
จะเกิดขึ้นนั้น	สิ่งที่ต้องเน้นและเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก	ได้แก่	
การประเมินผลผลิต	และผลลัพธ์ทางการศึกษา	โดย	สมศ.	 
ควรมมีาตรฐานขัน้ต�า่	และมาตรฐานดงักล่าวต้องเป็นมาตรฐาน
ท่ีสามารถใช้ได้กับสถานศกึษาท่ัวประเทศ	อกีทัง้ผลประเมนิ
ของสมศ.	ต้องไม่ทิ้งไว้บนหิ้งอย่างเดียว

แนะศธ.คดัคนเก่งเป็นครู

รศ.วิทยากร เชียงกูล
คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

	 บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง	มหาวิทยาลัยรังสิต	เผยเคล็ดลับเรียนดีต้องมีความ
ตั้งใจ	หากสงสัยต้องถามทันที	และจะต้องแบ่งเวลาเพื่อท�ากิจกรรมต่างๆด้วย	ย�้าอย่าเรียนเพื่อแค่
สอบผ่าน	ควรเรียนเพื่อน�าวิชาไปใช้ประโยชน์	เมื่อตั้งใจแล้วต้องไปให้สุด	หากท้อแท้ต้องนึกถึงวัน
แรกว่าเข้ามาเรียนเพื่ออะไร	

บณัฑติเกยีรตินยิมเหรยีญทองปี2556
เผยเคลด็ลบัเรยีนดีต้องแบ่งเวลาให้ถกู

นายกิตติเดช อิ่มไพบูลย์ 

นางสาวธันยา สุคนนคร
นางสาวดุษฎี ลาภสมบูรณ์ศิริ

นายภูริพล กสิวุฒิ

นายเศรษฐภักค์ กาญจนศุภสิริ
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	 โครงการสหกิจศึกษา	ท�าให้นักศึกษามีโอกาสได้งานสูง	เพราะเป็นการผสมผสานระหว่างความ
รูใ้นห้องเรยีนกับการท�างานทีใ่ช้ประสบการณ์จรงิ	เพือ่สร้างนกัศกึษาให้มีคุณภาพตรงตามท่ีสถาน
ประกอบการต้องการ	เน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผ่านสหกิจศกึษาโอกาสได้งานสงู

	 อาจารย์กิตตศิกัดิ	์ไตรพิพัฒพรชยั	ผูอ้�านวยการส�านกังาน
มาตรฐานวิชาการ	มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวเก่ียวกับ 
สหกิจของมหาวิทยาลัยรังสิตว่า	 เป็นการเรียนท่ีเน้นการ
ปฏบิตังิาน	ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานคนหนึง่ของสถานประกอบ
การ	เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาในห้องเรียน
น�าไปปฏิบัติงานจริง	เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	 
ความแตกต่างระหว่างการฝึกงานกับสหกิจศกึษาคอืเรือ่งของ 
ระยะเวลา	สหกิจศกึษาจะใช้เวลานานกว่าการฝึกงานแบบ
ธรรมดาถึง	2	เดือน	เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท�างานที่
ต่อเนื่อง	และมีประสิทธิภาพมากกว่า	เรียนรู้วิธีการท�างาน	
รู้ว่าจะต้องใช้ความรู้ใดบ้างในการท�างาน	 นอกจากน้ี 
สหกิจศึกษาจะมีพ่ีเลี้ยงคอยดูแลให้ความรู้	 ความเข้าใจ
ในด้านต่างๆ	 เพราะฉะน้ันจะท�าให้นักศึกษาได้รับความ
รู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท�างานจริงๆ	 เมื่อนักศึกษาได้
กลับเข้ามาในรายวิชาท่ีเรียนในปีสุดท้าย	 ก็จะได้รู้ตาม
ความต้องการของนักศึกษา	 เพราะไปเห็นการท�างานจริง
ว่าเป็นอย่างไร	และสามารถกลับมาเร่งเรียนในสาขาวิชา
ที่ตรงต่อความต้องการ
	 อาจารย์กิตติศักดิ์	 กล่าวต่อว่า	 การเลือกผู้ประกอบ
การสหกิจศึกษาจะแตกต่างจากการฝึกงานธรรมดา	 
ตรงที่สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาเหมือน
กับคัดเลือกพนักงานเข้าท�างาน	 จะต้องมีการสัมภาษณ์
เพ่ือทราบความรู้ความสามารถที่จะเข้าไปท�างานใน 
ต�าแหน่งนั้นๆ	เพราะทางสถานประกอบการที่รับนักศึกษา
เข้าไปในต�าแหน่งงานเสมือนกับพนักงานคนหนึ่ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานมาตรฐานวิชาการ	กล่าวถึง
ผลตอบรับจากสหกิจศึกษาที่ผ่านมาว่า	 ได้รับผลตอบรับ
ท่ีดี	 เพราะสถานประกอบการเองได้ประโยชน์จากการได้
แรงงานเข้ามาท�างานเพิ่ม	ซึ่งนักศึกษาที่เข้าสหกิจต้องท�า
โครงงานหรอืแก้ไขปัญหาให้กับสถานประกอบการนัน้ด้วย 
และเมื่อนักศึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้	 นักศึกษา
ก็จะกลับมาปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาถึงปัญหาที่เกิด
ขึ้น	 เพราะฉะนั้นจึงเหมือนกับว่า	ทางสถานประกอบการ
จะได้อาจารย์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแบบไม่ต้องมีค่าใช้
จ่าย	เพราะอาจารย์อยากจะช่วยนกัศกึษา	เพ่ือให้นักศกึษา
สามารถเข้าใจและเรียนรู้งานต่างๆ	 ด้านนักศึกษาท่ีไป
สหกิจ	หากทางสถานประกอบการเห็นว่ามีความสามารถ 
ตามท่ีต้องการ	ก็อาจจะรบัเข้าท�างานทนัทีหลงัจบการศกึษา
	 โครงการสหกิจศึกษา	 ของมหาวิทยาลัยรังสิต	
แรกเริ่มมาจากนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร	์ 
ซึ่ง	ดร.อภิวัฒน์	 สูยะโพธ	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	 เผยว่า	 
สหกิจศึกษาเกิดข้ึนครั้งแรกประมาณ	10	ปีที่แล้ว	 จาก
น้ันได้พักการท�าสหกิจศึกษาไป	 เน่ืองจากมีนักศึกษาให้ 
ความสนใจน้อย	แต่ปัจจุบันได้น�าสหกิจศึกษากลับมาท�า
ใหม่	 โดยทางวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	 จะส่งนักศึกษา
เข้าไปท�างานกับโรงงาน	ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสด้าน
การท�างานให้แก่นักศึกษา	เพราะเมื่อเข้าสหกิจศึกษาแล้ว	
ทางสถานประกอบการประทับใจ	ก็อาจจะรับนกัศึกษาเข้า
ท�างาน	ส่วนความร่วมมือของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร	์ 
กับทางสถานประกอบการจะเป็นในเรื่องของการพัฒนา 

ความรูนั้กศกึษา	โดยจะมส่ีวนของอาจารย์เข้าร่วมโครงการ
และน�าความรู ้น้ันกลับมาสอนนักศึกษา	 มาพัฒนา 
หลักสูตรต่อไป
	 ส่วนคณะท่ีก�าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้า 
สหกิจศกึษา	คดิเป็น	100%	คอื	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
ซึ่งอาจารย์อามาล	ภ.ฉิมวิไลทรัพย์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 เผยว่า	 สหกิจศึกษาในคณะ
เริ่มเมื่อปีการศึกษา	 2552	 จากการส�ารวจที่ผ่านมาพบ
ว่านักศึกษาไปฝึกงานเพียงแค่	 1	 เดือนครึ่งหรือ	 2	 เดือน	 
มักจะยังไม่ได้อะไรกลับมามากมาย	 เน่ืองจากวิชาของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 เป็นการฝึกปฏิบัติในออฟฟิศ
เป็นหลัก	 งานแต่ละชิ้นต้องใช้เวลา	นักศึกษาจ�าเป็นต้อง
ไปเรียนรู้การใช้เครื่องมือในออฟฟิศ	ท�าให้มีนโยบายจาก
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการว่า	นักศึกษาทุกคน
ควรเข้าสหกิจศึกษา
	 ด้านคณะบญัชแีละคณะศลิปศาสตร์	มหาวิทยาลยัรงัสติ	
จะจดัการทดสอบวัดความรู	้และทัศนคตขิองนกัศกึษาก่อน
ไปสหกิจโดย	ดร.ภัทรณัชชา	โชติคุณากิตติ	รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั	คณะบญัช	ีเผยถึงคณุสมบตัขิองนักศกึษา
โครงการสหกิจศึกษาว่า	ทางคณะจะให้นักศึกษาที่อยู่ช่วง
ชั้นปีที่3-4	มีผลการเรียนเฉลี่ย	2.75	ขึ้นไป	และนักศึกษา
ต้องมาปรึกษากับทางคณะก่อนว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร
กับการเรียนในมหาวิทยาลัย	 เพราะการท�าสหกิจศึกษา
ต้องไปท�างานจรงิ	ทางคณะจะมกีารทดสอบนกัศึกษาก่อน
ไปฝึกงาน	มีการสอบสัมภาษณ์ความรู้ทางบัญชี	 ภาษา
อังกฤษ	และทัศนคติของนักศึกษาว่ามีความพร้อมหรือ
ไม่	 เพราะหากนักศึกษาไม่อดทน	อาจท�าให้มีปัญหากับ
บริษัท	นอกจากการสอบแล้ว	 ก็จะมีอาจารย์ท่ีมีความรู ้
ทางด้านบัญชีมาสอนเพ่ิมเติม	ทางคณะจะมีการติดตาม
นกัศกึษาท่ีไปท�าสหกิจต้ังแต่เริม่จนจบ	มกีารสอบโครงงาน
หลังท�าสหกิจศึกษาเสร็จ
	 ส�าหรับคณะศิลปศาสตร์	 อาจารย์	 ศิริมน	ศรีนพรัตน	์ 
รองหวัหน้าภาควิชาภาษาองักฤษ	กล่าวว่า	ก่อนท่ีนักศกึษา
จะเข้าสหกิจนั้น	 ทางคณะจะจัดอบรมนักศึกษาทุกคน
ไม่ต�่ากว่า	 3-4	 รอบ	มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้	 มี
การสอนมารยาท	ทั้งการไหว้	 การวางตัว	ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน	 เพ่ือปรับบุคลิกภาพของนักศึกษาให้ได้มากที่สุด	 
ที่ผ่านมาสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาทั้งหมด
ให้การตอบรบัและมคีวามพอใจในการฝึกงานของนักศกึษา
มาก	 เพราะนักศึกษาไม่เก่ียงงานที่ได้รับมอบหมาย	 
และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
	 อย่างไรก็ตาม	ผูอ้�านวยการส�านกังานมาตรฐานวิชาการ	
มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวว่า	อยากให้แต่ละคณะเพิ่มการ
ฝึกงานแบบสหกิจศึกษาเข้ามา	เพราะมหาวิทยาลัยรังสิต	 
ยังมีการเลือกการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาค่อนข้างน้อย	
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการฝึกงานแบบสหกิจศึกษามี
ผลเสียอยู่บ้าง	 เพราะใช้ระยะเวลาในการฝึกงานนานถึง	 
4	 เดือน	 ซึ่งอาจท�าให้จบล่าช้ากว่าเพ่ือนที่ฝึกงาน 
แบบธรรมดา	แต่ถึงอย่างไรหากมีการจัดแผนการเรียน 
ที่ดีก็อาจจะจบในเวลาที่ก�าหนดได้

	 นายภูริพล	 กสิวุฒิ	 บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
เหรียญทอง	สถาบันการบิน	มหาวิทยาลัยรังสิต	 เผยถึง
เคล็ดลับในการเรียนว่า	 ต้องต้ังใจฟังในสิ่งที่อาจารย์
สอน	 และจดเลคเชอร์ควบคู่กัน	 หากเน้ือหาส่วนใด
ที่ไม่เข้าใจ	 จะถามอาจารย์ผู ้สอนตอนท้ายคาบ	 เพ่ือ 
ไขข้อข้องใจ	 และฝึกท�าแบบทดสอบให้มาก	 จะเป็นการ 
วัดความเข้าใจจากการเรียน	 อีกทั้งจะต้องนอนหลับ 
พักผ่อนอย่างเพียงพอ	 เพราะสุขภาพร่างกายถือเป็นส่ิง
ส�าคญั	ทีจ่ะท�าให้เรยีนได้อย่างเข้าใจ	และเตม็ทีกั่บการเรยีน	 
หากนอนน้อยร่างกายจะรู้สึกเหน่ือยล้า	 และไม่อยาก 
รับความรู้เนื้อหาที่อาจารย์สอน	และในการเป็นนักบิน	หาก
สขุภาพร่างกายไม่พร้อม	จะไม่สามารถท�าการบินได้	การเป็น
นักบินต้องมีวินัยสูง	 ต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารและ
ลูกเรือ	ซึ่งนักบินจะต้องเป็นบุคคลสุดท้ายที่อยู่บนเครื่องบิน	
และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้ต้องไม่ละทิง้เครือ่งบนิอย่างเดด็ขาด
	 ด้านบณัฑติเกียรตนิยิมเหรยีญทอง	วิทยาลยัแพทยศาสตร์	
นายเศรษฐภักค์	 กาญจนศุภสิริ	 เผยว่า	 การเรียนรู้ส่วน
ใหญ่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 คือจะต้องคอยต้ังค�าถาม	 
และหาค�าตอบด้วยตนเอง	 ส่ิงส�าคัญท่ีสุดในการเตรียมตัว
สอบคือ	การตั้งใจเรียน	และแก้ไขปัญหาคาใจในคาบเรียน	
โดยการถามอาจารย์ผู้สอนเพ่ือคลายข้อสงสัยท่ีไม่เข้าใจ	
และน�าไปทบทวนอีกรอบหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน	ซึ่ง
เวลาที่สอบไม่ควรคิดเพื่อสอบผ่านเพียงอย่างเดียว	แต่ต้อง
คอยบอกตนเองว่าจะน�าความรู้ท่ีได้ไปใช้อย่างไรกับคนไข	้ 
ซึ่งจะท�าให้เรามองเห็นถึงปัญหามากขึ้น
	 ทางด้าน	นางสาวดษุฎี	ลาภสมบรูณ์ศริ	ิบณัฑติเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งเหรียญทอง	คณะทันตแพทยศาสตร์	กล่าวเสริม
ว่า	 จะน�าสิ่งท่ีได้เรียน	มาย่อความด้วยตัวเองอีกครั้ง	หลัง
จากที่อาจารย์สอนแล้ว	 และจะเตรียมตัวก่อนสอบโดย
การอ่านจับใจความส�าคัญที่ได้โน้ตย่อเอาไว้	 เพราะว่าการ 
ย่อใจความส�าคัญท�าให้เราได้จดเอง	 เป็นลายมือ
ของเราเอง	 ก็จะจ�าได้ง่าย	 แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นต้องเริ่มต้นท่ี 
ความชอบก่อน	เพราะจะท�าให้อยากฝึกฝน	ฝึกปฏิบัติ	และ
อยากค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา	 อีกท้ังจะท�าให้มีความสุขใน 
การเรียนรู้
	 ด้านเกียรตนิยิมเหรยีญทอง	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
นางสาวธันยา	สุคนนคร	 เผยเคล็ดลับในการเรียนว่า	 เวลา
เรียนในห้องเรียนจะตั้งใจฟังท่ีอาจารย์สอน	 เพราะสิ่งท่ี
อาจารย์พูดไม่ได้อยู่ในหนังสือทั้งหมด	และจะจดเน้ือหา
เป็นภาษาของตัวเอง	หรือไม่ก็วาดเป็นรูปแผนผังเพ่ือเป็น
ความเข้าใจส�าหรับตัวเรา	 ต้องบริหารเวลากับปริมาณ
งาน	 โดยการจัดสรรให้เป็นระบบ	 อ่านหนังสืออย่างน้อย
สองรอบก่อนสอบ	และแค่มีใจรักในสิ่งท่ีท�า	 เวลาใดท่ีรู้สึก 
ท้อแท้ให้นึกถึงวันแรกว่าเราเข้ามาเรียนที่น่ีเพราะอะไร	 
มีความตั้งใจอะไร	แล้วก็ท�าต่อไปให้ดีที่สุด
	 ด้านบัณฑิตเหรียญทองจากวิทยาลัยนานาชาต	ิ 
นายกิตตเิดช	อิม่ไพบลูย์	เผยว่า	จะมกีารแบ่งเวลาชดัเจน	ว่าเวลา
ไหนเรยีน	เวลาไหนเล่น	ค่อยๆ	อ่านหนงัสอืทลีะนิด	อ่านเก็บไปเรือ่ยๆ	
และท�าให้เรือ่งเรยีนกับเรือ่งเล่นเป็นเรือ่งเดยีวกัน	คอืเรยีนให้สนกุ	 
สิ่งส�าคัญคือเราต้องสามารถน�าสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้	 
ไม่ใช่แค่ว่าเรยีนอย่างเดยีว	เพราะบางครัง้ทฤษฎกีไ็ม่สามารถ
น�ามาใช้ในชีวิตจริง
	 พิธีประสาทปริญญา	 ประจ�าปี	 2556	 ซึ่งจัดขึ้น
ในวันท่ี	 3	 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	 มีผู ้ส�าเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยรั งสิตรวมทั้ งสิ้น 	 5 ,021	 คน	 
ประกอบด้วย	ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	50	คน		 
ระดับปริญญาโท	468	คน	และปริญญาตรี	4,503	คน

•	 บัณฑิตเหรียญทอง																							ต่อจากหน้า	6

	[	การศึกษา	]

นศ.คือพนกังานคนหนึง่ในบรษิทั



ปีที่	19	ฉบับที่	66		ประจ�าวันที่			13	-	19	กันยายน	2555

	 ในโลกที่กระแสธรรมชาตินิยมก�าลังมาแรงอย่างเช่น
ปัจจุบัน	ส่งผลให้มนุษย์หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพของตนเอง
มากขึ้น	 โดยเฉพาะการใส่ใจในการเลือกพืชผักผลไม้ต่างๆ	 
ทีร่บัประทานกันอยู่ทุกวัน	ปัจจบุนัผูค้นจงึเลอืกท่ีจะรบัประทาน
พืชผกัผลไม้ทีป่ลอดสารเคมบ้ีานใดพอมพืีน้ท่ี	มกัเลอืกปลกู
ผักไว้รับประทานเอง	เพื่อประหยัดเวลาและรายจ่าย	อีกทั้ง
ยังไม่ต้องเสี่ยงได้ของแถมเป็นสารเคมีท่ีมากับผักเหล่านั้น
ด้วย	ในปัจจบุนัหลายคนมักเลือกอาศัยอยู่คอนโดมิเนียม	
อพาร์ทเมนท์	ทาวน์เฮาส์ซึง่มพ้ืีนทีไ่ม่มากมายนัก	 จึงเป็น
เร่ืองยากหากจะน�าผักมาปลูกในบริเวณบ้านของตนเอง	 
แต่ความจริงแล้ว	 การปลูกผักในบ้านนั้นไม่จ�าเป็นต้องใช้
พ้ืนท่ีมากมายใหญ่โต	 เราก็สามารถปลูกผักไว้รับประทาน
เองได้อย่างง่ายดาย		
เกษตรพอเพยีงเมือง
	 ส�านกังานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั	(องค์การมหาชน)	เลง็เหน็ถึงความส�าคัญของ
แนวคดิดงักล่าวจงึได้รเิริม่จดัท�าโครงการเกษตรพอเพียงเมอืง
ขึ้น	เพื่อปลูกพืชผักสวนครัวนานาชนิดในบริเวณที่อยู่อาศัย	
โดยจ�าลองจากพ้ืนท่ีจรงิของคนเมอืงทีม่อียู่อย่างจ�ากัด	และ 
ใช้พ้ืนทีน่ัน้ให้เกิดประโยชน์และคุม้ค่าท่ีสดุ	ปัจจบุนัโครงการ
เกษตรพอเพียงเมือง	ถือเป็นตัวอย่างให้ประชาชนทั่วไปได้
ศึกษาหาความรู้	เพื่อเป็นแนวทางในการน�าไปปฏิบัติต่อไป
	 นายสรานนท์	ใยบ�ารงุ	เจ้าหน้าท่ีพัฒนานวัตกรรมเกษตร	
ส�านกังานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว	 บอกเล่าถึงปัจจัยส�าคัญในการท�าเกษตร
พอเพียงเมืองว่า	ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการท�า
ดินให้มีความอุดมสมบูรณ	์ เน่ืองจากคนเมืองส่วนมากมัก
จะซื้อดินเป็นถุงตามร้านขายซึ่งดินพวกนี้คุณภาพยังไม่ดี
พอ	ดินที่ดีจะต้องผ่านกระบวนการหมักอย่างน้อย	60	 วัน	 
โดยเราสามารถน�าดินท่ีซื้อมาปรับปรุงให้ดีขึ้นได้	 ด้วยการ 
น�าดินที่ซื้อมา	1	ส่วน	ผสมกับมูลสัตว์	1	ส่วน	ผสมกับแกลบ
ดิบ	1	ส่วน	และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอีกครึ่งส่วน	แล้วน�ามา
ผสมคลุกเคล้ากันและรดด้วยน�้าหมักชีวภาพ	จากนั้นทิ้งไว้	
2-3	คืน	แล้วจึงน�ามาปลูกพืชผักผลไม้ได้
	 นายสรานนท์	อธิบายต่อว่า	การท�าเกษตรพอเพียงเมอืง

มีวิธีการท�าเช่นเดียวกับการท�าเกษตรทั่วๆไป	จะแตกต่าง
ตรงท่ีมีการคัดเลือกพ้ืนท่ี	 เนื่องจากคนเมืองมีพ้ืนที่จ�ากัด	 
การเลือกพ้ืนท่ีปลูกผัก	 ในกรณีที่จะท�าแปลงผักควรเลือก
บริเวณท่ีมีแดดส่องอย่างน้อย	 3	 ชั่วโมง	แต่ถ้าพ้ืนท่ีไม ่
เอื้ออ�านวยส�าหรับการท�าแปลงผัก	อาจจะปลูกในลักษณะ
แขวนทีส่ามารถแขวนได้ตามราวท่ีแดดส่องมาถึง	นอกจาก
แสงแดดแล้ว	สิง่ส�าคญัอกีเรือ่งหน่ึงคอื	การเพาะเมลด็	เนือ่งจาก
การปลูกในพ้ืนท่ีจ�ากัด	ผลผลิตท่ีได้ควรจะต้องได้	 100%	 
เพราะฉะน้ันการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่จะน�ามาปลูก	 
จะใช้วิธีเพาะกล้าก่อนประมาณ	3-4	วัน	หลงัจากนัน้ท�าการ
คดัแยกต้นท่ีสมบรูณ์แขง็แรง	วิธีสงัเกตคอื	เลอืกต้นทีโ่ตท่ีสดุ	
ใบสมบูรณ์ที่สุด	น�าไปลงถาดหลุมเลี้ยงไว้ประมาณ	20	วัน	
แล้วจึงค่อยน�าไปปลูกลงภาชนะที่เราต้องการ	 เมื่อผลผลิต
ออกมาก็จะได้ผักที่สมบูรณ์	100%
ปลกูผกับนพืน้ท่ีปนู
	 คนเมืองที่มีพื้นที่จ�ากัด	จะมีบริเวณส่วนใหญ่มักจะเป็น
พ้ืนปูน	 ยังสามารถท�าการเกษตรปลูกผักไว้รับประทานบน
พ้ืนปูนได้	 แต่นายสรานนท์	บอกเล่าว่า	การจะปลูกผักบน
พื้นปูนจะมีปัญหาเรื่องความร้อน	วิธีการแก้ปัญหาคือ	ต้อง
ปูฉนวนกันความร้อนเพ่ือป้องกันไม่ให้รากพืชโดนความ
ร้อนจากปูนเต็มที่	ฉนวนกันความร้อนที่ใช้คือ	กาบมะพร้าว	 
ไม่ว่าจะปลกูด้วยภาชนะแบบไหนครึง่หนึง่ของภาชนะจะต้องใส่
กาบมะพร้าวเข้าไป	เพราะฉะนัน้ดนิจะมน้ีอยกว่า	ท้ังนีก้ารปลกู
บนภาชนะเดีย่วหรอืแบบแปลงจะให้ผลผลติทีด่แีละสมบรูณ์
กว่าปลกูลงพ้ืนท่ีใหญ่แบบการเกษตรทัว่ไป	เพราะว่า	พืชจะ
ได้กินอาหารอย่างเต็มท่ี	โดยไม่หายไปกับดนิและน�า้	จะไม่มี
หญ้าหรอืวัชพืชเข้ามาแย่ง	เพราะฉะนัน้ผลผลิตก็จะสมบรูณ์ 
แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ของเราด้วย	
	 นอกจากการปลูกผักบนแปลงผักพ้ืนปูนและการ
ปลูกตามแนวริวรั้วหรือภาชนะแขวนก็ยังเป็นที่นิยม
สามารถปลูกในภาชนะอะไรก็ได้ท่ีสามารถใส่ดินลง
ไปได้	 เช่น	 กะละมัง	 ยางรถยนต์	 บ่อซีเมนต์	 ถุง	 ตะกร้า	 
หม้อ	 ชาม	 แม้กระทั่งกล่องโฟมก็น�ามาใช้ได้เช่นกัน	 
โดยภาชนะที่ใช้ปลูกจะต้องเลือกให้เหมาะกับพืชที่จะปลูก	
เพราะฉะน้ันจึงต้องมีความรู้ในเรื่องคุณลักษณะของพืช

เกษตรเมืองเกษตรเมือง
ความสุขที่กินได้ของคนเพียงพอความสุขที่กินได้ของคนเพียงพอ

“การจะปลูกสิ่งที่มีชีวิต เราจ�าเป็นท่ีจะต้องดูแลและให้เวลากับเขา เพราะจากประสบการณ์ส่วนตัว คนที่ไม่ประสบความส�าเร็จใน 
การปลูกพืชผัก สาเหตุหลักมาจากไม่มีเวลาดูแล และต้องศึกษาข้อมูลคุณลักษณะของต้นไม้แต่ละต้นที่เราจะปลูกว่ามีอุปนิสัยเหมาะกับ
ฤดูใด เมื่อเข้าใจนิสัยของพืชผักเราก็จะได้ผลผลิตที่ดี สิ่งส�าคัญที่อยากจะฝากไว้ท้ายสุดคือ อย่าไปตั้งค�าถามกับสิ่งที่เราจะลงมือท�ามาก 
หากคิดจะเริ่มท�าก็ลงมือแสวงหาข้อมูลและลงมือท�าเลย”
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แต่ละชนดิด้วย	ซึง่การปลกูผกัในภาชนะมกัจะใช้ผกัประเภท
รากตื้น	 ได้แก่	 ผักชี	 ต้นหอม	คะน้า	ผักบุ้งจีน	ผักกาดขาว	
ผักกาดหอม	กะหล�่าปลี	 สะระแหน่	 ขึ้นฉ่าย	และผักราก
ลึกปานกลาง	ได้แก่	กะเพรา	โหระพา	แมงลัก	พริก	มะเขือ	 
มะเขือเทศ	แตงกวา	ถั่วแขก	ถั่วฝักยาว	เป็นต้น	
ปลกูข้าวในบ่อซเีมนต์
	 คนเมืองนอกจากจะสามารถปลูกพืชผักผลไม้ไว้รับ
ประทานเอง	ยังสามารถปลกูข้าวไว้รบัประทานเองได้อกีด้วย	
โดยการปลูกในบอ่ซเีมนต์	นายสรานนนท์	อธบิายถงึวธิีการ
ท�านาในบ่อซีเมนต์ว่า	ต้องเริม่จากการน�าบ่อซเีมนต์มาปิดก้น 
ด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้น�้าไหล	แล้วน�าดินมาผสมกับมูลสัตว์ใน
อตัรา	3:1	ใส่ลงในบ่อซเีมนต์ให้เหลอืพ้ืนทีจ่ากปากบ่อประมาณ	
10	เซนติเมตร	แล้วแช่น�้าไว้ประมาณ	3	วัน	ระหว่างนั้นเรา
ก็เพาะกล้าข้าว	พอกล้าข้าวอายุ	15-16	วัน	จึงเอาไปด�าใน 
บ่อซีเมนต์	 โดยการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์จะสามารถปลูก
ได้ต่อเน่ืองไม่ต้องพักเหมือนกับการท�านาระบบนาใหญ่	
ปัจจุบันมียอดเฉลี่ยออกมาแล้วว่า	การท�านาบ่อซีเมนต์	30	
บ่อจะมข้ีาวกินตลอดท้ังปีส�าหรบั	1	คน	โดยใน	1	ปีต้องปลกู
ให้ได้อย่างน้อย	3	ครั้ง	ซึ่งข้าวที่ใช้จะเป็นข้าวที่มีอายุ	90	วัน
หรอืไม่เกิน	120	วัน	นอกจากการท�านายังสามารถเลีย้งปลา
ในบ่อข้าวได้อีกด้วย	โดยการขึงอวนบนปากบ่อซีเมนต์เพื่อ
ไม่ให้ปลากระโดด	หรือ	ท�าบ่อเป็นสี่เหลี่ยมทรงสูง	 ซึ่งการ
เลี้ยงปลาในนานี้จะใช้ระบบขี้ปลาเป็นอาหารให้นาข้าว	คือ	 
ไม่จ�าเป็นต้องใส่ปุ๋ยให้นาข้าวเลย	แต่จะใช้แหนแดงกับ	 
ขีป้ลาแทน	โดยแหนแดงจะมไีนโตรเจนสงูเทยีบเท่ากบัปุย๋ยูเรยี	
	 นายสรานนท์	ฝากทิ้งท้ายส�าหรับผู้ที่สนใจจะท�าเกษตร
พอเพียงเมอืง	ว่า	ควรจะต้องเตรยีมตวัในเรือ่งของการจดัการ
ตนเอง	เนื่องจาก	การจะปลูกสิ่งที่มีชีวิต	เราจ�าเป็นที่จะต้อง
ดแูลและให้เวลากบัเขา	เพราะจากประสบการณ์ส่วนตวัคนที่
ไม่ประสบความส�าเรจ็ในการปลกูพืชผกั	สาเหตหุลกัมาจาก
ไม่มีเวลาดูแล	และต้องศึกษาข้อมูลคุณลักษณะของต้นไม้
แต่ละต้นทีเ่ราจะปลกูว่ามอีปุนสัิยเหมาะกับฤดใูด	เมือ่เข้าใจ
นิสัยของพืชผักเราก็จะได้ผลผลิตที่ดี	 สิ่งส�าคัญท่ีอยากจะ
ฝากไว้ท้ายสุดคือ	อย่าไปตั้งค�าถามกับสิ่งที่เราจะลงมือท�า
มาก	ถ้าคดิจะเริม่ท�าก็ลงมือแสวงหาข้อมูลและลงมอืท�าเลย

เรื่อง : นพชนก มันตาวิจักษณ์ 
ภาพ : อังคณา บุบผา
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เจ้าชายผัก
	 ด้วยแรงบันดาลใจของชายหนุ่มที่สนใจในเร่ืองของ 
การพ่ึงพาตนเอง	 โดยเริ่มจากการท�าเกษตรปลูกผักรับ
ประทานเอง	 เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีท�าให้ได้ใกล้ชิด
ธรรมชาต	ิและต่อมาได้ขยับขยายมาเปลีย่นพ้ืนทีร่กร้างภายใน 
ซอยสตรีวิทยา	 2	 เขตลาดพร้าว	 เป็นสวนผักคนเมือง 
หนุ่มคนนี้มีชื่อว่า	นายนคร	ลิมปคุปตถาวร	หรือรู้จักกันใน
ฉายา	‘เจ้าชายผัก’	
	 นายนครบอกเล่าถึงท่ีมาของสวนผักท่ีตนเองปลูก
และเล่าถึงเทคนิคการปลูกผักในแบบฉบับของเจ้าชายผัก	 
ว่า	พยายามจะไม่ใช้วิธีที่ซับซ้อนมากและจะไม่ใช้สารเคมี
ในการปลูกเลย	สิ่งส�าคัญในการปลูกผัก	 คือต้องเตรียม
ดินให้ดี	 ให้ดินโปร่งร่วนซุยเหมือนดินในป่าตามธรรมชาติ	 
ดังนั้นก็ต้องน�าปุ๋ยหมักและวัสดุอินทรีย์มาใส่ลงในดิน	
เพ่ือให้เกิดการย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุภายในดิน	
เมื่อได้ดินที่ดีแล้ว	 ก็หาเศษหญ้าแห้งฟางแห้งมาคลุม 
หน้าดินให้เหมือนกับดินในป่าให้ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะ 
กับการปลูกพืชผักหลายชนิด
	 นายนคร	 เล ่าต ่อ ถึง เทคนิคการปลูกผักให  ้
กรอบ	หวาน	อร่อย	 ว่า	ปัจจัยหลักคือต้องเข้าใจในเรื่อง
ของดิน	น�้า	ฤดูกาลที่มีผลต่อพืชผัก	อย่างช่วงหน้าแล้งพืช
ผักก็จะต้องการน�้ามาก	 เราก็ต้องดูแลมากขึ้น	แต่ถ้าช่วง 
หน้าฝน	 เราให้น�้าเยอะเกินไปก็จะไม่ดี	 อีกท้ังดินต้องม ี
ความอุดมสมบูรณ์มีสารอาหารเพียงพอ	นอกจากจะม ี
สารอาหารแล้วยงัต้องมทีีใ่ห้อากาศและน�า้เข้าไปอยูไ่ด้	เพราะ	
พืชผักต้องการกินน�้าและอากาศหายใจเหมือนกับคนเรา

	 นายนครพูดถึงปัจจยัทีส่�าคญัในการปลกูผกัว่า	ปัจจบุนัเรา
สามารถหาความรูไ้ด้ท้ังในหนงัสือและโลกออนไลน์	เมือ่ศกึษา
ความรู้แล้วก็สามารถน�ามาลงมือท�าได้เลย	ซึง่ก็จะได้ประสบการณ์	 
แรงบันดาลใจในการปลูกผัก
	 นายนครมองว่า	 แรงบันดาลใจเป็นสิ่งส�าคัญ
ในการปลูกผักหากไม่มีใจที่รักจะท�าก็จะไม่เกิด
ความรู ้และเกิดประสบการณ์ขึ้น	 ฉะน้ันปัจจัยหลัก	 
คือการค้นหาแรงบันดาลใจว่าเราปลูกผักไปท�าไม?	 
การปลูกผักอาจจะไม่ได้แค่ปลูกผักอย่างเดียว	 แต่อาจจะ
มีเรื่องอื่นอีกด้วย	 เช่น	ผมอยากจะปลูกผักให้ครอบครัวกิน
และอยากจะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม	การก�าจัด
ขยะภายในบ้านและยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านของเรา	 
หรือปลูกผักเพ่ือเป็นกิจกรรมสอนเด็ก	 เอาไปช่วยเหลือ 
คนป่วยหรือคนพิการ	
	 การปลกูผกัรบัประทานเองเป็นเรือ่งท่ียากกว่าสมยัก่อน 
เยอะมาก	เพราะปัจจบุนัมคีนท�ามากขึน้สามารถส่งต่อความ
รู้ต่างๆได้ง่าย	แปลความหมายทางวิชาการมาเป็นความรู้
ทางการปฏิบัติ	 การปลูกผักเริ่มมีความส�าคัญมากข้ึนโดย
สังเกตจากเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ในปี	 พ.ศ.2554	ส่งผล
ให้มีคนที่สนใจปลูกผักรับประทานเองเพ่ิมมากขึ้น	 เพราะ	
เมื่อยามเกิดวิกฤติ	 ผู้คนเหล่านี้พบว่าเขาไม่สามารถหา
อาหารรับประทานได้	 หากไม่มีความรู้ในการพ่ึงพาตนเอง	 
อาหารจงึถือเป็นเรือ่งส�าคญัมากในอนาคต	เนือ่งจากสภาพ
แวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับปัจจัยในด้านอ่ืน 
ปลกูผกัปลกูความสขุ

งานอดิเรกที่สอดคล้องกับชีวิตประจ�าวัน
	 ผู้ที่สนใจจะปลูกผักรับประทานเอง	นายนครแนะน�าว่า	
ให้ลงมือท�า	 โดยระหว่างท่ีลงมือท�าควรเรียนรู้ไปด้วย	อาจ
จะเริม่จากท�าน้อยไปหามากหรอืท�าจากง่ายไปหายาก	และ 
สิ่งส�าคัญคือ	 อย่าท�าคนเดียว	หาเพ่ือนท่ีสนใจเร่ืองราว
เดยีวกันและแบ่งปันข้อมลูกัน	อกีทัง้การปลกูผกัควรจะต้อง
เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับชีวิตของเรา	 ทั้งงานอดิเรกและ 
ชวิีตประจ�าวัน	ท่ีส�าคัญความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครวั	 
คนรอบข้าง	ต้องจัดให้สมดุลกันกับสิ่งที่เราอยากจะท�าด้วย	
แล้วน�าประโยชน์หรอืความสขุทีไ่ด้จากการปลกูผกัไปแบ่งปัน
ต่อคนในครอบครวั	เพ่ือน	หรอืเพ่ือนบ้านของเรา	ซึง่นายนคร
เชือ่ว่าการแบ่งปันของเราจะไม่เป็นการแบ่งปันโดยสญูเปล่า	
	 กระแสรักสุขภาพและการหันมาใส่ใจในเร่ืองอาหาร
การกินที่มีมากขึ้น	ท�าให้เป็นโอกาสส�าหรับคนเมืองที่อยาก
จะเรียนรู้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานในครัว
เรือน	 ถึงแม้ว่าจะมีขอบเขตของพ้ืนที่ที่จ�ากัดแต่คนเมืองก็
สามารถใช้ประโยชน์และสร้างความสุขจากพ้ืนที่คอนกรีต
ขนาดเล็กได้อย่างคุ้มค่า	ซึ่งการปลูกผักไว้รับประทานเอง	
นอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายแล้ว	ยังท�าให้เราได้บรโิภคผักท่ี 

ผักสวนครวั	ผักครอบครวั
	 ถึงแม้ว่าจะมีฉายาว่า	 ‘เจ้าชายผัก’	 แต่เขาก็พบกับ
ปัญหาท่ีต้องเรียนรู้และแก้ไขมาเรื่อยๆ	 ในการปลูกผักรับ
ประทานเอง	นายนครเล่าว่า	ปัญหาในเรื่องการเลือกผักให ้
เหมาะสมกับการบริโภคของครอบครัว	ถ้าปลูกแล้วเรากิน
ได้อยู่คนเดียว	มันก็จะไม่ใช่สวนครัวของครอบครัวมันจะ
กลายเป็นสวนครวัของเราคนเดยีว	ซึง่ก็ควรพูดคยุกับสมาชกิ 
ในครอบครัวว่าชอบกินผักอะไรอีกท้ังเราต้องเลือกผักให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม	ฤดูกาล	แสงแดด	อุณหภูมิ	
คนเมืองส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของแสงแดด	 
ซึง่ทางแก้ไขคอือาจจะเลอืกปลกูผกัพ้ืนบ้าน	เช่น	ต�าลงึ	พรกิ	
ตะไคร้	 เป็นต้น	และการปลูกผักตามฤดูกาลเป็นสิ่งส�าคัญ
มาก	เพราะ	ผักแต่ละชนิดจะชอบสภาพแวดล้อมไม่เหมือน
กัน	ถ้าเราเลอืกปลกูในสภาพท่ีเขาชอบก็จะท�าให้ผกัแขง็แรง	
ไม่มีโรค	 ไม่มีแมลง	ซึ่งนายนครถือว่านี่เป็นวิธีการป้องกัน
แมลงที่มีประสิทธิภาพ

 จริงๆแล้วการปลูกผักคือการปลูกความสุข	 เป็น
ความสุขท่ีสามารถปลูกเองได้	 การปลูกผักจะส่งผล
ให้มีจิตใจท่ีดี	 โดยพืชผักท่ีดีจะต้องดีมาตั้งแต่ดิน	 
เมื่อดินดี	 พืชผักที่รับประทานก็ส่งผลให้สุขภาพดี	สุขภาพ
ดีก็มีโอกาสท่ีจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่ผู้อื่น	 ซึ่งคือการสร้าง
สังคมที่ดีขึ้น
ศนูย์เรยีนรูเ้กษตรในเมือง
	 ปัจจุบันบ้านเจ้าชายผักท่ีนายนครใส่ใจดูแลได้ 
กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง	 โดยมีนายนครเป็น 
ผู ้ถ ่ายทอดความรู ้ ให ้ กับผู ้ที่สนใจ	 เมื่อถามถึง
ความแตกต่างของศูนย์เรียนรู ้จากที่อื่นน้ัน	 บ้าน
เจ้าชายผักต่างจากที่อื่นตรงรูปแบบการสื่อสาร	 
แต่เป ้าหมายและเน้ือหาโดยรวมจะมีความคล้ายกัน 
การปลูกผักควรจะเริ่มจากการมีแรงบันดาลใจเป็น 
เป็นเป้าหมายหลักซึ่งจะสามารถท�าสิ่งต่างๆได้นานขึ้น
 

สด	สะอาด	ปราศจากสารพิษ	 รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ความสมัพันธ์อนัดรีะหว่างสมาชกิในครอบครวัให้รูจ้กัใช้เวลา
ว่างร่วมกันให้เกิดประโยชน์	 ซึ่งถือเป็นแนวทางการด�าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ตามแนวพระราชด�าริของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	ท่ีพระองค์ได้ทรงพระราชทาน
แนวคดินีแ้ก่พสกนกิรชาวไทย	ภายใต้พืน้ฐานของความพอ
มีพอกินไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน	นอกจากน้ียังเป็นการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้ด�ารงอยู่อย่างมั่นคง
และยั่งยืนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

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



หน้า	 			หนังสือพิมพ์รังสิต ปีที่	21	ฉบับที่	68		เดือน	มีนาคม	255710

	 นายวัฒนา	 วันเพ็ญ	ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดซื้อ	
มหาวิทยาลัยรังสิต	 เผย	การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์	 วัสดุ 
สิ้นเปลืองและครุภัณฑ์	 ของมหาวิทยาลัยรังสิต	 ตั้งแต	่
ต้นปีการศึกษา	 2556	 ถึงเดือนพฤศจิกายน	 2556	
กว่า	590	ล้านบาท	คณะทีม่ยีอดเบกิจ่ายพัสดุอปุกรณ์สงูสดุเป็น
อนัดบัหนึง่คอื	คณะทนัตแพทย์ศาสตร์	เนือ่งจากมค่ีาใช้จ่าย
ในส่วนของเครือ่งมอืแพทย์ทีต้่องจดัเตรยีมให้แก่นักศกึษาเป็น
รายคน	ซึ่งราคาของเครื่องมือค่อนข้างสูง	การจัดซื้อเบิก
จ่ายวัสดุของมหาวิทยาลัยจะมีการแบ่งงบประมาณ
การจัดซื้อให้แต่ละคณะและตั้งแผนการจัดงบประมาณ 
ล่วงหน้าในแต่ละปี	 จึงจะส่งแผนงบประมาณให้กับ 
คณะกรรมการจากส�านักงานงบประมาณพิจารณา	 
ซึ่งแต่ละปีจะมียอดการจัดซื้อที่สูงขึ้น
	 ผอ.ส�านักงานจัดซื้อ	กล่าวต่อไปว่า	ส�าหรับงบประมาณ
การจัดซื้อในปีการศึกษา	2557	คาดยอดเพิ่มขึ้นกว่า	30%	
เพราะวัสดุ	ครุภัณฑ์จะมีการปรับราคาตามสภาพเศรษฐกิจ	
ประกอบกับในปีการศึกษาหน้า	 มหาวิทยาลัยรังสิตจะมี
อาคารเรียนแล้วเสร็จเพ่ิมขึ้น	 2	 อาคาร	คือ	 อาคารรังสิต
ประยูรศักดิ์	 2	 และ	 อาคารศาลาดนตรี	 รวมท้ังในปีการ
ศึกษาต่อไป		จะมีการสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น	ซึ่งต้องมีการ 
จัดซื้อครุภัณฑ์	 และอุปกรณ์ส�านักงานเพ่ือการตกแต่ง 
ภายในอาคาร

	 ยอดจัดซื้อพัสดุ	ปี	2556	ทะลุ	590	ล้านบาท	ทันตแพทย์ศาสตร์ครองแชมป์	คาดยอดปี	2557	สูง
ขึ้น	30%	เหตุสร้างอาคารเรียนใหม่	โดยรายรับส่วนใหญ่มาจากค่าเทอมนักศึกษา	ด้านวัสดุสิ้นเปลือง	
มียอดกว่า	10	ล้านบาท	แจงแผนกรักษาความสะอาดค่าใช้จ่ายสูงสุด

ยอดจดัซือ้ม.รงัสติ พุง่ 590 ล้าน 
ทนัตะฯแชมป์เบกิอุปกรณ์สูงสุด

	 นายอ�าพล	สุทธิเพียร	 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท	
อะมิวส์เม้นท์	ครีเอชั่น	จ�ากัด	หรือ	สวนสนุกดรีมเวิลด์	 เผย	 
ในปีทีผ่่านมาสวนสนุกดรีมเวิลด์มยีอดนกัท่องเท่ียวประมาณ	
1.9	ล้านคน	แบ่งออก	เป็น	2	ประเภทคือ	นักท่องเที่ยวคน
ไทย	75%	และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ	25%	ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย	อาทิ	ฮ่องกง	จีน	รัสเซีย
	 ท้ังน้ีสวนสนุกดรีมเวิลด์มีแผนจะเจาะกลุ่มเป้าหมาย
ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย	 และเตรียมเจาะตลาด 
นักท่องเท่ียวจากอินเดีย	 โดยในปีน้ีดรีมเวิลด์ตั้งเป้าหมาย 
ที่จะเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยว	ประมาณ	5–10%
	 “สวนสนุกดรีมเวิลด์คือสวนสนุกแห่งหนึ่งที่ดีสุด
ในประเทศไทย	 รวมท้ังในภูมิภาคน้ี	 ถ้าไม่นับสวนสนุก 
ระดับโลกที่มาเปิดในประเทศเพ่ือนบ้าน	 เพราะการลงทุน
และการตลาดไม่เหมือนกัน”	นายอ�าพล	กล่าว
	 ทางด้านผลประกอบการสวนสนุกดรีมเวิลด์มีมุมมอง 
การประเมินผลแบบภาพรวมในรายปี	 โดยแบ่งออกเป็น 
สองช่วง	 คือ	 เดือนตุลาคม	 -	 เดือนพฤษภาคม	และเดือน
มถุินายน	-	กันยายน	ซึง่มีความแตกต่างกับสวนสนุกอืน่ๆ	ทีม่ี
การประเมนิผลประกอบการประจ�าปีเป็นไตรมาส	นอกจากน้ี
สวนสนกุดรมีเวิลด์จะประเมนิผลประกอบการโดยใช้จ�านวน
นักท่องเท่ียวเป็นเกณฑ์ก�าหนดรายได้	 โดยการวางแผนใน
ระยะสัน้ส�าหรบัสวนสนุก	ถือเป็นการจบักระแสลกูค้าในแต่ละ

	 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการสวนสนุกดรีมเวิลด์	เผยปี	2556	สวนสนุกมียอดนักท่องเที่ยว	1.9	ล้านคน	แย้มปี	2557	ตั้งเป้ายอดนักท่องเที่ยวทะลุ	2	ล้าน
คน	พร้อมเจาะกลุ่มนักท่องเท่ียวจากอินเดีย	 แจงการท�าธุรกิจสวนสนุกไม่สามารถหวังก�าไรท่ีสูงได้	 เพราะต้องลงทุนกับปัจจัยหลายส่วน	 ไม่สามารถ 
สร้างครั้งเดียวจบได้

‘ดรมีเวลิด์’คาดปี57 ยอดนกัท่องเที่ยวทะลุ 2 ลา้นคน

ช่วงของปี	เพ่ือเพ่ิมยอดนกัท่องเทีย่วให้เพ่ิมสงูขึน้ในช่วงนัน้ๆ	 
ซึ่งจะแตกต่างกับสวนสยามที่มีการวางแผนระยะยาวถึง	
10	ปี	โดยมีเม็ดเงินการลงทุนมูลค่ารวมกว่า	800	ล้านบาท
	 กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ	กล่าวต่อไปว่า	ส่วนแบ่งทางการ
ตลาดของสวนสนุกไม่มีความชัดเจน	 เหมือนธุรกิจประเภท
อืน่	เพราะประเทศไทยมสีวนสนุกน้อย	เนือ่งจากมกีารลงทุน
สูง	 รวมทั้งไม่สามารถหวังก�าไรหรือผลประโยชน์ที่สูงได้	
เพราะการลงทุนสวนสนุกต้องปรับเปลี่ยนเครื่องเล่น	 ต้อง
ลงทุนกับปัจจัยหลายส่วน	 ไม่สามารถสร้างครั้งเดียวจบได	้ 
โดยส่วนใหญ่แล้ว	 ราคาเคร่ืองเล่นท่ีสวนสนุกต้องลงทุน 
ไม่ต�่ากว่า	50-100	ล้านบาท	ต่อ	1	เครื่องเล่น
	 นอกจากน้ี	 ดรีมเวิลด์มีแผนกลยุทธ์ในการท�าการ
ตลาดด้วยการแบ่งสัดส่วนของเครื่องเล่นให้ได้	 ตามกลุ่ม 
เป้าหมาย	 โดยเน้นการเป็นสวนสนุกของครอบครัว	 รวมถึง
สังเกต	พฤติกรรมลูกค้า	ดูความต้องการและการตั้งราคาที่
เหมาะสม	ซึ่งนอกจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยน	 เครื่องเล่น
ใหม่ก็จะมกีารปรบัปรงุภูมทัิศน์เพ่ือสร้างจดุดงึดดูมากย่ิงขึน้
	 ส�าหรับแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียวที่ผ่านมา 
ดรีมเวิลด์จะแบ่งฤดูกาลการท่องเที่ยวออกเป็นสองช่วง	คือ
ช่วงไฮซีซั่น	 (High	 season)	และโลว์ซีซั่น	 (Low	season)	
โดยในช่วงเดือนตุลาคม	 -	พฤษภาคม	จะเป็นช่วงท่ีมีนัก
ท่องเที่ยวจ�านวนมาก	เนื่องจากมีวันหยุดเยอะและเป็นช่วง 

	 นายวัฒนา	กล่าวต่อว่า	การเลอืกซือ้อปุกรณ์
จะมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าจากแต่ละ
บรษิทั	ซึง่บางครัง้จะได้รบัส่วนลดท่ีนอกเหนอื
งบประมาณท่ีตัง้ไว้	สนิค้าทีไ่ด้รบัส่วนลดหรอื
เป็นของแถมจะเป็นทรพัย์สนิของมหาวิทยาลยั	
ซึง่ต้องผ่านการอนุมตัจิากฝ่ายงบประมาณ	ใน
ขณะทีก่ารซือ้วสัดสุิน้เปลอืง	ทัง้อปุกรณ์เครือ่ง
เขียน	หรือกระดาษ	ทางคณะสามารถเบิกซื้อ
กับฝ่ายพัสดโุดยตรง	ส่วนอปุกรณ์ท่ีหมดอายุ
การใช้งานในระหว่าง	5	ปี	จะส่งต่อให้ฝ่ายพัสดุ
รบัผดิชอบ	และน�าอปุกรณ์เก่าไปประมลูหรอื
ประกาศขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า
	 ด้านนายภุชงค์	 ภูธนกิตต์	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพัสด	ุ
มหาวิทยาลยัรงัสติ	เผยว่า	ส�าหรบังบประมาณการเบกิจ่ายค่าวัสดุ
สิน้เปลอืง	มงีบประมาณอนมุตัปิระจ�าปี	2556	ซึง่เป็นส่วนหน่ึง
ในการเบกิจ่ายพัสด	ุอปุกรณ์ทัง้หมดนัน้	จ�านวนเงนิโดยประมาณ	 
10	ล้านบาท	 ซึ่งใช้ไปแล้วถึงวันน้ี	 4,400,000	บาท	 งบ
ประมาณคงเหลือ	5,500,000	บาท	โดย	5	อันดับแรก	ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีมีการเบิกจ่ายวัสดุ
ส้ินเปลืองสูง	 ในปีการศึกษา	 2556	 (ตั้งแต่ภาคการศึกษา	
1	 -	ปัจจุบัน)	 ได้แก	่แผนกรักษาความสะอาด	2,120,000	
บาท	ส�านักงานทะเบียน	1,200,000	บาท	ส�านักงานหอพัก	

400,000	บาท	คณะเภสัชศาสตร์	 310,000	บาท	คณะ 
ทันตแพทยศาสตร์	210,000	บาท
	 นายภุชงค์	กล่าวต่อว่า	ส�านักงานพัสดุจะดูแลเรื่องการ
เบกิจา่ยพสัด	ุอปุกรณ์	การเรยีนการสอน	รวมไปถงึครภุณัฑ์	
ซึง่งบประมาณจดัซือ้ส่วนหนึง่มาจากค่าลงทะเบยีนเรยีนของ
นักศึกษา	ที่แต่ละคณะจะมีงบประมาณของตัวเอง	โดยงบ
ประมาณจะอยู่ทีห่ลกัหมืน่จนถึงหลกัล้าน	หากคณะใดใช้งบ
ประมาณที่เบิกไปไม่หมด	สามารถน�างบที่เหลืออยู่ไปใช้ได้
ในภาคการศึกษาถัดไป

ปิดเทอมของนักเรียน	จึงสามารถเพ่ิมจ�านวนนักท่องเท่ียว
ได้มากขึ้น	 และในช่วงเดือนมิถุนายน	 -	 กันยายน	จะเป็น
ช่วงท่ีมีนักท่องเท่ียวน้อย	 แต่จะได้จ�านวนนักท่องเท่ียว 
ชาวต่างชาติเพ่ิมมากขึ้น	 รวมท้ังการท�าการตลาดกับกรุ๊ป

ทวัร์ก็จะช่วยให้ยอดนกัท่องเทีย่วเพ่ิม
ข้ึนซึง่การท่องเท่ียวแบบกรุป๊ทวัร์
ไม่เหมือนเที่ยวแบบนักท่องเที่ยว
ทั่วไป	 โดยสวนสนุกสามารถเพ่ิม
ทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว
ได้มากกว่า
	 “กลุ ่มเป้าหมายหลัก 
ของดรีมเวิลด์คือวัยรุ ่น 
แต่หลักๆแล้วจะมาเทีย่ว
เป็นครอบครวั	ซึง่เราจะดวู่า
เครือ่งเล่นที่จะน�ามาลงทนุ
จะเหมาะกับกลุ่มใดบ้าง”	 
นายอ�าพล	กล่าว

นายอ�าพล สุทธิเพียร 
กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ สวนสนุกดรมีเวิลด์ 

	[	เศรษฐกิจ	]
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	 นางสาวปนัดดา	สายสมร	นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร์วิโรฒ	 เจ้าของร้านขายสินค้าออนไลน์ท่ีสร้าง
รายได้เสริมให้กับตนเองเป็นเวลากว่า	2	ปี	กล่าวว่า	เริ่มต้น
จากการทดลองลงภาพสินค้าเพียงไม่กี่ชนิดในช่วงแรก	เพื่อ
ดูกระแสตอบรับจากผู้บริโภค	ก่อนท่ีจะเร่ิมจัดสต็อกสินค้า
เพ่ือน�ามาจัดจ�าหน่าย	 โดยธุรกิจร้านค้าออนไลน์ช่วยสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนและช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้วย
	 นางสาวปนัดดา	กล่าวต่อไปว่า	ปัญหาจากการซื้อ–ขาย
สินค้าออนไลน์ที่พบเจอในฐานะของ	‘ผู้ขาย’	ส่วนใหญ่ที่พบ
คอื	ลกูค้าสัง่ซือ้และจองสนิค้า	แต่ไม่ช�าระเงนิตามวันเวลาที่
ได้ตกลงเอาไว้	 เมื่อถึงเวลากลับหนีหาย	 ไม่รับผิดชอบตาม
ที่ตกลง	ท�าให้แม่ค้าขาดโอกาสและลูกค้าคนอื่นก็เสียสิทธ์ิ 
ในการซื้อสินค้าดังกล่าว
	 นางสาวปนัดดา	แนะน�าว่า	การเปิดธุรกิจออนไลน์เป็น
สิ่งที่เหมาะส�าหรับนักเรียน	 นักศึกษาหรือผู้ท่ีไม่มีเวลามาก	
แต่ต้องการหารายได้หรืออาชีพเสริม	 เพราะธุรกิจออนไลน์
เป็นการลงทุนที่ใช้ต้นทุนต�่า	แต่สามารถขายสินค้าได้ตั้งแต่
สินค้าชิ้นเล็ก	 ไปจนถึงสินค้าชิ้นใหญ่	 โดยไม่จ�าเป็นต้องมี 
หน้าร้านทีต้่องใช้เงินลงทุนสงู	ร้านขายสนิค้าออนไลน์	จงึเป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจส�าหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะเปิดกิจการ
เพื่อสร้างรายได้เสริม
	 นางสาว	หทยัรตัน์	เหล่าส�าราญ	นกัศกึษาจากมหาวิทยาลยั
บรูพา	เจ้าของร้านขายเสือ้ผ้าออนไลน์	ทีข่ยายกจิการให้เป็น
ที่รู้จักกว่า	6	ปี	กล่าวว่า	สามารถสร้างรายได้ถึงหลักหมื่นใน
แต่ละเดอืน	จากการขายสนิค้าออนไลน์	โดยรายได้ดงักล่าว
สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของตนได้ทกุเดอืน	นอกจาก
ค่าเทอมแล้ว	เงินที่หามายังเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน
	 นางสาวหทยัรตัน์	แสดงความเห็นเก่ียวกับปัญหาในการ
ขายสินค้าออนไลน์ว่า	ปัญหาที่พบในช่วงแรกของการท�า
ธุรกิจนี้คือ	จะท�าอย่างไรให้กลุ่มลูกค้ารู้จักและให้ความเชื่อ
ใจในการสั่งซื้อสินค้าจากร้าน	และปัญหาต่อมาที่พบบ่อยก็
คอื	ลกูค้าสัง่สนิค้าแต่ไม่ช�าระเงนิตามก�าหนดเวลาและลกูค้า
บางรายช�าระเงินไม่ครบตามจ�านวน
	 “บางคนคิดว่าการเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์เป็นเรื่อง
ง่าย	 ไม่ว่าใครก็ท�าได้	 ความคิดน้ีถูกต้องเพียงแค่บางส่วน
เท่าน้ัน	ข้อดีของการขายสินค้าออนไลน์	 คือสะดวกและใช้
ต้นทนุต�า่	เน่ืองจากไม่ต้องมหีน้าร้าน	แต่ข้อเสยีและข้อจ�ากัด
ก็มีมากเช่นเดียวกัน	 เน่ืองจากธุรกิจน้ีเป็นการด�าเนินการ
ซื้อ	–	ขาย	ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค	ผู้ซื้อและผู้ขายต่างก็ไม่ได้

เห็นหน้าค่าตากัน	จึงต้องอาศัยความระมัดระวัง	และความ
เชือ่ใจ	ไม่ใช่เพียงแค่ผูซ้ือ้เท่านัน้แต่ผูข้ายเองก็ต้องระมดัระวัง
เช่นกัน	เนือ่งจากลกูค้าไม่ได้ท�าตามทีต่กลงกันไว้	ก็จะท�าให้
แม่ค้าขาดทุนได้”	นางสาวหทัยรัตน์	กล่าว
	 ด้านนางสาวเครอืมาศ	พรมสา	นกัศึกษาจากมหาวิทยาลัย
รงัสติ	เจ้าของร้านขายผลติภัณฑ์บ�ารงุผวิหน้า	ซึง่เปิดกิจการ
ร้านขายสินค้าออนไลน์กว่า	 6	 เดือน	กล่าวว่า	 เน่ืองจาก
เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย	 หากจะเปิดร้านขายสินค้า
อย่างจริงจังจะไม่มีเวลาบริหารกิจการเท่าที่ควร	จึงเลือก
ขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 เพราะสะดวกและง่าย								
สามารถแบ่งเวลาในการเรียนและธุรกิจได้	 รายได้ต่อเดือน
ไม่ต�่ากว่า	 10,000	 บาท	 และได้ก�าไรเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า	
4,000		บาท	ซึง่ช่วยให้ตนเองมรีายได้เพ่ิมนอกเหนือจากท่ีครอบครวั 
ส่งมาให้พอสมควร
	 ดร.วุธพงศ์	ลาภเจริญ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด	มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวว่า	
ปัจจบุนัคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจเก่ียวกับธุรกิจออนไลน์
มากขึ้น	เพราะเป็นธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เด่นชัดและมีกลยุทธ์
ทางการตลาดชดัเจน	สิง่ทีท่�าให้ธุรกจิร้านขายสนิค้าออนไลน์
แตกต่างจากการซือ้สินค้าตามห้างสรรพสินค้าท่ัวไป	คือ	ธุรกิจ
ออนไลน์สามารถตอบโจทย์กลุม่ลกูค้าเป้าหมายจ�านวนมาก
ได้	และสามารถซือ้ขายตลอด	24	ชัว่โมง	ในขณะท่ีการซือ้ขาย
ตามห้างสรรพสนิค้าทัว่ไปจะมข้ีอจ�ากดัทัง้ด้านพืน้ทีแ่ละตวั
สินค้า	รวมทั้งเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้น้อย
	 ดร.วุธพงศ์	กล่าวต่อไปว่า	ในแง่ของการสร้างภาพลกัษณ์
ทางการตลาดของธุรกิจร้านขายสินค้าออนไลน์	 ปัจจัยท่ี
ส�าคัญประการแรก	คือ	 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ
หรอืผูบ้รโิภค	การลงภาพสนิค้าหรอืการรบัประกันสนิค้า	รวม
ถึงความปลอดภัยในการช�าระเงิน	ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค	ประการที่สอง	คือ	การบริการ	ความสะดวก
รวดเร็วในการตอบค�าถาม	และดูแลเอาใจใส่ลูกค้า	 ซึ่งส่ง
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเช่นเดียวกัน	 
ความเสีย่งในธุรกิจออนไลน์ส�าหรบัผูบ้ริโภค	คือ	เร่ืองของความ
ปลอดภยัในการช�าระเงนิ	ซึง่ถือเป็นประเด็นส�าคญั	จะเห็นได้
ว่าธุรกิจออนไลน์ท่ีประสบความส�าเร็จ	ต้องสามารถท�าให ้
ผู้บริโภควางใจในการช�าระเงิน	 ความปลอดภัยของตัวเลข
บัตรเครดิต	ท�าให้ผู้บริโภคมั่นใจในร้านขายสินค้าออนไลน	์
ส่วนเรื่องบริการหลังการขาย	ความดูแลเอาใจใส่	 สิ่งเหล่า
นี้ลูกค้าหรือผู้บริโภคจะทดสอบและประมวลความพึง

พอใจ	 จากการสั่งซื้อสินค้าครั้งแรก	หากร้านขายสินค้า
ออนไลน์มีบริการที่ดี	 และความมั่นคงในการด�าเนินธุรกิจ	 
ก็จะสามารถรักษาลูกค้าไปได้ตลอด	ส�าหรับความเสี่ยงใน
แง่ของผู้ขาย	ตราบใดที่มีการช�าระเงินครบถ้วนและถูกต้อง
ตามยอดการสั่งซื้อปัจจัยเสี่ยงก็น้อยลง
	 “แนวโน้มในเชิงการตลาดของธุรกิจออนไลน์	 อาจจะ
พัฒนาและเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆ	โดยเฉพาะในอนาคตอาจ
มกีารเตบิโตขยายตวัมากกว่าในปัจจบุนั	เน่ืองจากเดก็รุน่ต่อ
ไปให้ความส�าคัญและรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี	คาดการณ์
ว่าในอนาคตคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอาจเป็นปัจจยัหลกั
ในการด�ารงชวีติของเดก็รุน่ใหม่	ส่งผลให้ธุรกิจออนไลน์ก็จะ
เติบโตก้าวตามไปด้วย”	ดร.วุธพงศ์	กล่าว
	 จากข้อมูลงานวิจัยเรื่อง	 การเปิดรับข่าวสารและความ
พึงพอใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อ	 Facebookของ 
นางสาวชนนิกานต์	 เกตุแก้ว	 นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต	 
ระบุว่า	 จากการส�ารวจพบว่า	 การเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่าน 
Facebook	 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต	 ใช้เวลา 
ประมาณ	 15-30	 นาที	 ซึ่งในกลุ ่มตัวอย่างจ�านวน 
	200	คน	พบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	มอีายุระหว่าง	 
20-21	ปี	 และเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี	 4	 มากท่ีสุด	 
โดยมี ขอบ เขตราย ได ้ เ ฉ ล่ี ยแต ่ ละบุ คคลอ ยู ่ ท่ี	 
10,000-15,000	บาท
	 ผลส�ารวจการเปิดรบัข่าวสารและความพงึพอใจข้างต้น	
พบว่า	กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าภายในประเทศ
ผ่านสื่อ	 Facebook	 เพราะความสะดวกสบาย	 รวดเร็ว	 
รองลงมาคอื	ต้องการทันต่อกระแสแฟชัน่	โดยสือ่	Facebook	
มีรูปแบบให้เลือกซื้อหลากหลาย	ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเลือก
ซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อ	Facebook	แต่ละครั้งอยู่ที่	1,001-1,500	
บาทต่อคร้ัง	 นอกจากความสะดวกรวดเร็ว	 เหตุผลอื่นที่
เป็นส่วนประกอบ	 เช่น	 ราคาถูกกว่าร้านค้าท่ัวไป	และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 ฯลฯ	 จากผลส�ารวจชี้ให้เห็นว่า	
เสื้อผ้าเป็นประเภทสินค้าท่ีมีการสั่งซื้อผ่านสื่อ	 Facebook	 
มากที่สุด	รองลงมาคือ	สินค้าของเบ็ดเตล็ด	(หมวก	รองเท้า	
สร้อย	แหวน	ก�าไล	ฯลฯ)
	 ผลส�ารวจความพึงพอใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อ	
Facebook	ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต	 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจและเป็น
กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด	 รองลงมา
คือ	ในความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

	 ‘ร้านขายสนิค้าออนไลน์’	ธรุกิจทางเลอืกใหม่สะดวก	ต้นทนุต�า่	ซือ้	-	ขายง่ายไม่ยุ่งยาก	ได้รบัความนิยมในหมูนั่กเรยีน	นักศกึษา	รองคณบดฝ่ีายวชิาการ
และวิจัย	ชี้	ความเสี่ยงในธุรกิจออนไลน์	คือเรื่องความปลอดภัยในการช�าระเงิน	ซึ่งต้องสามารถท�าให้ผู้บริโภคไว้วางใจในการช�าระเงิน

'ร้านค้าออนไลน์'สร้างนกัธรุกจิวยัรุน่
	[	เศรษฐกิจ	]



หน้า	 			หนังสือพิมพ์รังสิต ปีที่	21	ฉบับที่	68		เดือน	มีนาคม	255712 			[	สิ่งแวดล้อม	]

	 ชาวบ้านชมุชนหน้าหมูบ้่านเมอืงเอก	ชมุชนรมิทางรถไฟ
ต�าบลหลกัหกและต�าบลคคูต	ซึง่อาศยักันอย่างแออดั	ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ตามมาคือขยะล้นชุมชน	เนื่องจากรถเก็บขยะ
จากเทศบาลไม่สามารถเข้าถึงได้
	 ชาวบ้านชุมชนแออัด	ฝั่งต�าบลหลักหก	กล่าวถึงวิธีการ
จัดการกับขยะในชุมชน	 ท่ีไม่มีรถเก็บขยะของเทศบาลวิ่ง
ผ่านและไม่มีถังขยะตั้งไว้เป็นหลักแหล่ง	 คนในชุมชนจึงมี
จดุส�าหรับทิง้ขยะกองรวมกันไว้และมวิีธีการจดัการโดยการ
เผา	ซึ่งผลกระทบจากการเผาขยะกลางแจ้งและกองขยะ
ตกค้างบนพ้ืน	ท�าให้สิง่แวดล้อมในชมุชนเกดิควันและมลพิษ
ทางอากาศ	รวมถึงขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้นจะท�าให้เกิด						
น�้าเสีย	เกิดเป็นมลพิษทางน�้า	และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ
หนูและแมลงวัน	 ซึ่งเป็นพาหะน�าโรคติดต่อ	ท�าให้มีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน
	 คณุทุเรยีน		ในผลด	ีวัย	46	ปี	ประกอบอาชพีท�าปนูปลาสเตอร์	
อาศยัอยู่บริเวณชมุชนฝ่ังต�าบลหลักหก	ซึง่ตวัคณุป้าทุเรยีนเอง
ประสบปัญหาเรื่องของขยะโดยตรง	คุณป้ากล่าวว่า	“คนใน
ชมุชนส่วนใหญ่มขียะก็ใส่ถุงรวมๆ	กันมา	เอามาโยนทิง้ไว้ใน
บ่อเผา	ช่วงนีม้กีารรือ้บ้านและย้ายออก	ท�าให้มขียะจากการ
รื้อถอน	เช่น	เศษไม้	เศษสังกะสี	เศษพลาสติกเพิ่มมากขึ้น”
	 ดร.สมพงษ์	 หิรัญมาศสุวรรณ	อาจารย์ประจ�าสาขา
วิศวกรรมสิง่แวดล้อม	วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยั
รังสิต	 อธิบายถึงวิธีการจัดการขยะว่า	 การใช้วิธีเผาขยะ
ของชุมชนฝั่งต�าบลหลักหก	 เป็นวิธีจัดการขยะท่ีไม่ถูกต้อง	 

การก�จัดขยะกับสุขอนามัยของชุมชน 

บริเวณที่ชาวบ้านใช้ส�าหรับทิ้งและเผาขยะของชุมชนสถานีรถไฟหลักหก

‘การก่อสร้าง’ มลภาวะที่แลกกับการพัฒนา

ควรให้ทางเทศบาลมาเก็บ
เพื่อน�าไปคัดแยก	หรือรีไซเคิล	
หากขยะประเภทใดท่ีต้องท้ิง	
เทศบาลจะน�าไปฝังกลบ	หรอืมี
เตาเผาในบางท่ี	ซึง่จะมกีารเผา
อย่างถูกวิธีเพ่ือไม่ให้เกิดมลพิษ	 
ถ้าเป็นขยะจ�าพวกพลาสติก	
ควรเก็บหรือฝังไว้หากไม่ม ี
สารพิษ	และไม่ควรน�ามาเผา

	 ส่วนอีกด้านชาวบ้านชุมชนแออัด	 ฝั ่งต�าบลคูคต	 
มีการบริหารจัดการขยะในชุมชนท่ีดี	 มีความร่วมมือของ
สมาชกิในชมุชน	ได้รบัรูถึ้งปัญหาและใช้โอกาสน้ีเสนอความ
คดิเหน็เพ่ือน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาร่วมกัน	พร้อมจดัตัง้แกน
น�าหรืออาสาสมัคร	สร้างความเข้มแข็งในชุมชน	ท�าให้เกิด
แนวคดิทีห่ลากหลาย	โดยเริม่จากการรณรงค์ให้ทุกครวัเรอืน
คัดแยกขยะก่อนน�าไปก�าจัด	 อย่างคุณทองศรี	 จ�าปาทอง	 
ทีป่ระกอบอาชพีคดัแยกขยะ	กล่าวถึงการจดัการขยะในชมุชนว่า	 
“ขยะที่น�ามาแยกขายเป็นประเภทถุงพลาสติก	 ราคาแล้ว
แต่เกรด	ขยะเหล่านี้ไม่ค่อยมีกลิ่น	ถ้าลูกค้าเจ้าไหนน�าขยะ
ท่ีมีกลิ่นมาขายเราจะไม่รับ	บางทีมีพวกขวดปะปนมาก็
ต้องแยกไปท้ิงเอง	ขยะท่ีแยกไว้จะน�าไปส่งท่ีจังหวัดลพบุรี	 
เพ่ือท�าการรีไซเคิลต่อไป	ส่วนขยะในชุมชนมีถังขยะรองรับ
และรถเก็บขยะของเทศบาล	สามารถเข้าถึงได้	อีกทั้งคนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแยกขยะและรับซ้ือของเก่า	

จึงมีการจัดสรรพื้นที่ในการทิ้งขยะที่ดีกว่า”
	 อย่างไรก็ตาม	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะเหล่านี้	 อาจ
น�ามาซึ่งเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง	ทางการหายใจ	
ทางเดินอาหาร	ส่วนโรคร้ายที่มาจากขยะ	 ถึงแม้ว่าโรคที่
เกิดจากขยะโดยตรงนั้นจะยังไม่ปรากฏให้เห็นอย่างแน่ชัด	 
แต่จากข้อมูลการวิจัย	มีหลักฐานยืนยันว่ากลุ่มผู้ที่ได้รับผล 
กระทบด้านสขุภาพโดยตรงคอื	กลุม่คนผูร้บัซือ้ของเก่า	ซาเล้ง	 
ผู้คุ้ยขยะ	คนเก็บขยะ	และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
	 นอกจากนี้ขยะเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อม	การไม่ได้ก�าจัดขยะอย่างถูกวิธี	 เช่น	กรณีของ
ชุมชนแออัด	ฝั่งต�าบลหลักหก	อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของคนในชมุชนโดยตรง	ทางออกส�าหรบัเรือ่งนี	้จงึไม่ใช่เพียง
การหาพ้ืนที่เผาขยะท่ีใหม่เท่าน้ัน	 แต่ควรหาวิธีลดปริมาณ
ขยะโดยค�านึงถึงความจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้สิง่ของเหล่านีอ้ย่าง 
รู้คุณค่าและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ
หรือความร�าคาญต่อชุมชน
มากนัก	เพราะการก่อสร้างจะ
ด�าเนนิการเฉพาะตอนกลางวนั 
เท่านัน้	ไม่ก่อสร้างตอนกลาง
คืน	ส่วนปัญหาเรือ่งฝุน่ละออง	
อาจมเีศษตกหล่นในอาหารบ้าง
	 อย่างไรก็ตาม	ปัญหาสืบ
เนือ่งจากการก่อสร้างท่ีคาดว่า
น่าจะเกิดขึ้น	ได้แก่	อันตราย
จากฝุน่ละอองในอากาศ	เมือ่
ฝุน่ละอองเข้าสูร่ะบบทางเดนิ
หายใจ	อาจท�าให้เกิดปฏิกิรยิา
ภายในร่างกาย	เกิดอาการแพ้
หรอือกัเสบในโพรงจมกู	โพรง
ไซนัส	ช่องคอ	และหลอดลม	
จนท�าให้เกิดโรคหอบหืด	 

	 การพัฒนาเมอืงท�าให้เกิดความสะดวกสบายในการเดนิ
ทาง	การมีที่อยู่อาศัย	และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	 เริ่มต้น
จากการก่อสร้าง	 ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนน	สร้างอาคาร
ต่างๆ	หรือการปรับภมูิทัศน์	ซึง่ในขณะนั้นเองอาจก่อให้เกดิ
มลภาวะต่างๆ	หรอืส่งผลกระทบต่อผูอ้ยู่อาศยัในบรเิวณใกล้
เคียงได้
	 ผู้จัดการหอพักถุงทอง	หอพักใกล้บริเวณการก่อสร้าง
โดยตรง	ผู้จดัการหอพักถุงทองเผยว่า	ตนเองได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้าง	เพราะมเีสยีงดงัรบกวน	และมนีกัศกึษาทีพั่ก
อาศยัอยูท่ี่หอพกับางส่วนได้ออกมารอ้งเรยีนว่าไม่สามารถ
อ่านหนังสือสอบได้อย่างสงบ	 เพราะบริเวณดังกล่าวมีการ
ก่อสร้างเป็นเวลาหลายเดือน	และการก่อสร้างตรงกับช่วง
สอบของนักศกึษาพอดี		ในขณะทีช่มุชนบรเิวณหน้าวดัรงัสติ	
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการก่อสร้างทางเบี่ยง	กล่าวว่า	เสียงจาก

เรือ่งฝุน่ละอองนัน้ไม่เฉพาะทีม่องเหน็ฝุน่ละอองมขีนาดเลก็
กว่าทีเ่รามองเห็น		หายใจเข้าไปอยู่ในปอดก็ไม่ออกมา	ฝุน่น้ัน
จะเกาะอยู่ไปจนวันตาย	เวลาผ่านไปนาน	ก็จะเกิดผลเรือ้รงั
กับปอด	วิธีท่ีชาวบ้านสามารถดไูด้ว่ามฝีุน่ละอองมากเพียง
ใด	คือคราบฝุ่นที่ติดกับผ้าขาวขณะตากทิ้งไว้
	 ส่วนในเรื่องเสียงและแรงสั่นจะเทือนนั้น	 ชาวบ้านมี
การป้องกันตัวเองโดยใช้ที่อุดหู	 เพ่ือลดเสียงได้	ประมาณ 
15	เดซเิบล	ส่วนความสัน่สะเทือนนัน้ยังคงแก้ไขไม่ได้	วิธีการ
แก้ไขเริม่ทีแ่หล่งก�าเนิดในขณะท�างานมกีารป้องกันอย่างไร	
เพื่อลดความดังของเสียง	และมีแผ่นกั้น	เพื่อป้องกันเสียงที่
เกิดจากผลกระทบ	เรื่องของความสั่นสะเทือนจ�าเป็นต้องมี
วิธีแก้ไขในทิศทางเดียวกัน
	 ดร.อาภา	กล่าวถึง	กฎหมายคุ้มครองเรื่องเสียงและฝุ่น
ว่า	โครงการรถไฟฟ้าท�าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
EIA		ซึ่งมีมาตรการและเงื่อนไข	เช่นโครงการนี้จะท�าให้เกิด
ฝุน่	ท�าให้เกิดเสยีงและแรงสัน่สะเทอืนหรือไม่	ทางโครงการ
มีการแก้ไขอย่างไร	เช่น	ราดน�้าวันละกี่ครั้ง	และจะจัดการ
เรื่องเสียงอย่างไร	หรือปลูกต้นไม้โดยรอบหรือไม่	 ซึ่งล้วน
เป็นเงื่อนไขในการก่อสร้าง	โดยต้องตรวจสอบว่า	มีการท�า
ผิดเงื่อนไขหรือไม่หากไม่ท�าตามใบอนุญาต	 โดยทั่วไปนั้น
เสียงท่ีมค่ีาเกิน	15	เดซเิบล	คอืเสยีงท่ีเป็นอนัตราย	ชาวบ้าน
สามารถร้องเรยีนได้ทีเ่ทศบาลหรอืองค์การบรหิารส่วนต�าบล	
(อบต.)	หรอืแจ้งท่ีสาธารณสขุประจ�าอ�าเภอหรอืจงัหวัด	หาก
มกีารโดนคกุคามเกินเหต	ุสามารถเแจ้งคณะกรรมการสทิธิ 
มนุษยชน	ว่าโดนละเมิดสิทธิ	หรือแจ้งกรมควบคุมมลพิษ

ระบบทางเดนิหายหายใจ	หรือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 
ส่วนบน	 ซึ่งในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงการก่อสร้างที่
ก่อให้เกิดฝุน่ละอองได้	มวิีธีการป้องกนัเบือ้งต้นแบบง่ายๆ	 
ที่ได้ผลคือ	 ควรสวมหน้ากากอนามัย	 ซึ่งจะช่วยป้องกัน
ฝุ่นละอองได้	 และควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน		 
เพื่อสุขลักษณะที่ดี			 	
	 ส่วนมลพษิทางเสยีงทีเ่กิดจากการก่อสร้าง	คนทัว่ไปอาจ
จะมองว่าเสียงรบกวนจากพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างท�าความ
ขัดข้องเพียงชั่วคราว	แต่ในพ้ืนที่ท่ีมีการพัฒนาเป็นหลัก
อาจใช้เวลาการก่อสร้างหลายปี	ซึง่ปัญหาจากเสยีงรบกวน
อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่อยู่อาศัย	อาจก่อความยุ่งยาก
ในการสื่อสารของคนในชุมชน	และเสียงรบกวนอาจเพ่ิม
ความเสี่ยงต่อหูมากขึ้น	ผู้รับเหมาควรสังเกตว่าขีดจ�ากัด
ระดับเสียงรบกวนในพ้ืนที่ที่ท�าการก่อสร้างควรจะมีอยู่
ตามมาตรฐานทีก่�าหนด	และต้องมกีารวัดเสยีง	รวมทัง้การ
วิเคราะห์เสียงที่ถูกต้องด้วย
	 ดร.อาภา	หวังเกียรต	ิผูช่้วยคณบดวีทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์	
และอาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 ให้
ข้อมูลว่า	 เรื่องฝุ่นละอองและเสียงนั้นป้องกันได้ยาก	ต่าง
จากน�้าและอาหารท่ีเราเลือกกินได้	 เมื่อพบว่าไม่สามารถ
เลือกรับประทานหรือหลีกเลี่ยงมลพิษจากอาหารได	้ 	 แต่
อากาศนั้นเราเลือกหายใจไม่ได้	 ยกเว้นจะหนีไป	แต่กรณี
นี้คือบ้านของชาวบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณนั้น	 	 วิธีที่ดีที่สุด
คือ	 ต้องย้ายบ้านหนี	 ซึ่งอย่างนี้เป็นข้อเสนอท่ีเป็นไปได้
ยาก	เพราะว่าคนจะย้ายบ้านหนีก็ต้องมีก�าลังทรัพย์ในการ
ย้าย	แล้วย่ิงถ้ามีเด็กเล็กน้ันก็จะไม่รู้ว่าอากาศเป็นอย่างไร	 

เรื่อง : ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

เรื่อง : ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม
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	 โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟ 
ยกระดับในกรุงเทพมหานครหรือโครงการ 
โฮปเวลล์	โดยมกีารก่อสร้าง	แบ่งเป็น	5	ระยะ	
และ	1	ใน	5	ของเส้นทางดงักล่าวคอืช่วงการ
ก่อสร้างในพ้ืนท่ีดอนเมือง-รังสิต	 เป็นระยะ
ทาง	7	 กิโลเมตร	แต่เมื่อโครงการน้ีประสบ
ปัญหาต้องยุติการก่อสร้าง	พื้นที่ดังกล่าวจึง
เป็นเสาตอม่อหลงเหลอือยู่คูข่นานไปกับถนน 
โลคลัโรด	ดงันัน้ก่อนทีก่ารรถไฟแห่งประเทศไทย
จะด�าเนินการตดัเสาตอม่อเพ่ือก่อสร้างระบบ
รถไฟฟ้าชานเมอืง	(สายสีแดง)	บางซือ่-รงัสติ	
นัน้	ได้มกีลุม่คนรวมตวักันสร้างงานศลิปะขึน้
บนตอม่อ	ในรูปแบบงานกราฟฟิตี้	(Graffiti)	
และงานสตรีทอาร์ต	(Street	Art)
	 นายเดเอล	ฮอร์แกน	หรือคนในวงการ				
สตรทีอาร์ตเรยีกกันว่า	‘BIGDEL’	พิธีกรรายการ	
ARTVENTURE	หน่ึงในผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
ผลงานท่ีโฮปเวลล์	กล่าวว่า	จดุเริม่ท่ีมาสร้าง
ผลงานคือ	ท�างานเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์	 
จึงรวมตัวกับเพ่ือนในวงการสร้างเป็น 
โปรเจคขึ้นมาชื่อ	 ‘เกทเวลซูน’	 ใครจะพ่น
แนวไหนก็แล้วแต่แนวของตนเอง	ซึ่งจะมี
ไอเดยีแตกต่างกันไป	เป็นเทคนคิเฉพาะทาง
ของแต่ละคน	 ในฐานะที่เป็นคนสร้างงานที ่
โฮปเวลล์	ขณะนีก้�าลงัจะถูกทุบไปนัน้	ตนเอง
รู้สึกเสียดายและคิดว่าน่าจะสร้างประโยชน์
ได้มากกว่านั้น
	 “	พวกผมไปท�าโฮปเวลล์ปีทีแ่ล้วก่อนหน้า
นัน้	4	-5	ปี	ยังเป็นแค่เสาธรรมดา	สร้างขึน้มา
ด้วยเงนิภาษแีล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์	อาจจะ
เป็นเครื่องเตือนใจให้คนสมัยนี้เห็นคุณค่า
ของวัตถุมากขึน้	ตอนไปพ่นไม่ได้สือ่ถึงอะไร
เป็นพิเศษ	เพียงแค่รูส้กึว่าเสาก�าลงัจะถูกทุบ 
จึงอยากจะสร้างสรรค์ผลงานท่ีชอบ	และ
อยากให้คนทีเ่หน็หรอืขับรถผ่าน	รู้สกึถึงความ
สวยงาม	ไม่ให้เป็นแค่เพียงเสาธรรมดา	อยาก
ให้รู้สึกว่าน่าจะมาท�าต้ังนานแล้ว	 ทุกคนท่ี
เห็นรูส้กึว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่เสาธรรมดา	แต่ 

หลงัจากท่ีพ่นไปแล้วน้ันก็มกีระแสจากข่าวว่า
จะโยงเกีย่วกบัการเมอืง	ซึง่ตอนหลงัก็มปัีญหา
และเขาจึงไม่ให้ท�าแล้ว“	นายเดเอล	กล่าว
	 BIGDEL	กล่าวต่อไปอีกว่า	 เสน่ห์ของ 
โฮปเวลล์อยู่ท่ีการพ่นเสา	เพราะพ้ืนท่ีก�าหนด
แค่ส่ีเหล่ียมไม่เล็กไม่ใหญ่มาก	 ซึ่งต้อง
วาดลายให้พอดีกับเสา	ท�าเสาให้เป็นจุด
เด่นและดึงดูดความสนใจจากผู้คน	กราฟ
ฟิตี้	 คือสิ่งที่เป็นมากกว่าการท�างานศิลปะ 
ข้างถนน	กราฟฟิตีค้อืสไตล์การพ่นท่ีใช้สสีเปรย์
ในการพ่นเท่าน้ัน	ความเป็นมาของกราฟฟิตี้	
เริ่มมาจากบรู๊คลินในอเมริกา	 เมื่อก่อนเป็น
เพียงแค่ฟอนต์ธรรมดา	แต่ตอนน้ีมีมิติมาก
ขึ้น	เริ่มต้นมาจากศิลปะเกี่ยวกับการท�าลาย
ล้าง	 เช่น	พ่นบนรถไฟฟ้า	พ่นตามสถานที่ที่
เขาไม่ให้พ่น	 เหมือนเป็นการประกาศแสดง
ถึงตัวตน	แสดงถึงความเป็นเจ้าถ่ิน	ซึ่งคน
จะไม่รู้หน้าตาของคนพ่น	แต่คนจะเสพงาน
ของเขา	ปัจจุบันกราฟฟิตี้พัฒนามาเรื่อยๆ	
ส่วนสตรีทอาร์ต	นั้นแยกออกไปจะเป็นงาน
เพ้นท์ก�าแพงหรือใช้พู่กัน	 น่ันคืองานแบบ 
สตรีทอาร์ต	ปัจจุบันสื่อทางด้านแฟชั่นดึง
กราฟฟิตี้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น	ตัวอย่าง
ที่เห็นได้คือแบรนด์ดังหลายร้านอย่าง	 
หลยุส์	วิตตอง	(Louis	Vuitton)	กุชชี	่(Gucci)	
ที่ดึงกราฟฟิต้ีเข้ามาเป็นลายผ้า	 ดึงกระแส
พวกนีเ้ข้ามาด้วยสือ่จงึท�าให้กราฟฟิต้ีเข้ามา
เป็นแฟชัน่	อย่างงานท่ีไปพ่นในโฮปเวลล์	ทาง
บริษัทใหญ่ๆหลายแหล่งสนใจ	เกี่ยวกับงาน
ทีไ่ด้ท�า	มกีารตดิต่อเข้ามา	อย่าง	DTAC	จ้าง
ให้ออกแบบสติก๊เกอร์ไลน์	และมทีางบรษิทัส	ี
ATM	เป็นสปอนเซอร์ให้รายการ	ARTVENTURE	
ซึง่ให้ออกบรรจภุณัฑ์สใีห้กับทางบรษิทัและ
เป็นท่ีปรึกษาทางด้านการผลิตสีเก่ียวกับ 
กราฟฟิตี้โดยเฉพาะ
	 BIGDEL	เล่าต่อไปว่า	ก่อนทีจ่ะเริม่ลงมอื						
พ่นต้องมกีารร่างลายลงบนกระดาษ	ส�าหรบั
การพ่นจริงๆใช้เวลาประมาณ	 1	 -	 2วัน										

สิ่งส�าคัญข้ึนอยู่กับจุดประสงค์ในการท�า
ไม่ใช่เพียงแค่พ่นไปอย่างไร้ความหมาย	พ่น
แบบไม่สร้างสรรค์	 ออกไปพ่นตามก�าแพง
บ้านคนอื่น	แต่สิ่งที่พวกเราท�าคือร่างแบบ 
มอบหมายงานและจะขออนุญาตเจ้าของสถาน
ที่ทุกครั้งก่อนที่จะลงมือท�ารวมทั้งถ่ายวีดีโอ 
ท�ารายการด้วย
	 นายเดเอล	กล่าวทิง้ท้ายว่า	อยากจะฝาก
ถึงน้องๆ	ทีช่อบท�ากราฟฟิตี	้ให้ท�าเพราะชอบ
อย่าท�าเพราะเป็นแฟชั่น	มีเด็กหลายคนที่
อยากมาท�าเพราะ	เท่	สวยงาม	แต่กราฟฟิตี้
ไม่ได้เหมอืนงานทัว่ไป	กราฟฟิตีไ้ม่ได้สวยหรู
หรอืสนกุในแบบทีค่ดิไว้	แต่กราฟฟิตีค้อืงาน
ทีต้่องไปตากแดดพ่น	เสยีเงนิซือ้สเีป็นลงั	สิง่
นี้ต้องออกมาจากใจรักจริงๆ	ถ้าอยากจะท�า
จริงก็ลงมือท�า	หาแรงบันดาลใจของตัวเอง
แล้วจะประสบความส�าเร็จ
	 ด้านนายกิตติพงษ์	ค�าสาตร์	(เอม็	)	ศลิปิน
วงบุดด้า	เบลส	หนึ่งในผู้สร้างงานศิลปะบน
ตอม่อ	กล่าวว่า	งานศิลปะไม่จ�าเป็นต้องอยู่
แค่ในแกลอรี่หรือพิพิธภัณฑ์อย่างเดียว	 แต่
ศลิปินต้องท�าให้คนทีผ่่านไปมาสามารถเสพ
ผลงานศิลปะได้	 ส่วนการทุบท�าลายตอม่อ 
โฮปเวลล์ในอนาคตน้ัน	ยอมรบัว่าเสยีดายผล
งานศิลปะ	แต่ก็ดีกว่าปล่อยให้เป็นพื้นที่ว่าง
เปล่า	สูเ้อามาสร้างสรรค์ผลงานดกีว่า	อย่างไร
กต็ามหากตอมอ่ไม่ถกูทบุท�าลาย	ตนเองคิด
ว่าผลงานเหล่านี้อาจจะมีคุณค่าในอนาคต	
อย่างในต่างประเทศท่ีท�าให้พ้ืนที่รกร้าง 
แต่มีผลงานศิลปะ	 กลายเป็นสถานท่ี 
ท่องเที่ยวได้
	 “งานสตรทีอาร์ตเป็นการแสดงผลงานตาม
พ้ืนที่ต่างๆตามก�าแพง	แต่ก็ต้องมีขอบเขต
กันบ้าง	 ไม่สมควรท่ีจะไปพ่นตามบ้านคน
อืน่โดยทีไ่ม่ได้รบัอนญุาต	และยังไม่เป็นการ
แสดงออกทางความคดินะผมว่า	งานของผม
ก็เป็นแค่แง่มมุหน่ึงของสงัคมจากตัวผมเอง”	
นายกิตติพงษ์กล่าว

	 ส่วนทางด้านอาจารย์ดน	ุภูม่าล	ีอาจารย์
ประจ�าคณะศิลปะและการออกแบบ	สาขา
วิชาออกแบบนิเทศศิลป์	มหาวิทยาลัยรังสิต	
กล่าวว่า	 ตนเองสนับสนุนให้มีการท�างาน
ศิลปะบนตอม่อโฮปเวลล์ก่อนหน้าน้ีเป็น 
สิบปีแล้ว	 เพราะเห็นว่าเป็นพ้ืนที่สาธารณะ
รกร้าง	 และคิดว่างานศิลปะมีคุณค่าเสมอ
ไม่ว่าจะอยู่บนผ้าใบ	หนังสือ	 สมุดสเก็ตช์	
สมุดโน้ต	บนก�าแพง	หรือแม้แต่บนภูเขาท่ี
ระเบิด	เราไม่ควรตั้งข้อจ�ากัดของงานศิลปะ	
แต่ขอให้เป็นงานศิลปะจริงๆ	 ซึ่งเป็นเร่ือง
สร้างสรรค์	 เพราะฉะน้ันตอม่อโฮปเวลล์จึง
เป็นพื้นที่ศิลปะได้หากใจเราเปิดกว้าง
	 อาจารย์ดนุ	 กล่าวเพ่ิมเติมถึงการทุบ
ตอม่อโฮปเวลล์ว่า	 แม้ตอม่อจะถูกรื้อถอน
หรือทุบท�าลายไปท้ังๆท่ีมีงานศิลปะประทับ
อยู่	 แต่คงไม่ส่งผลกระทบด้านจิตใจต่อตัว
ศลิปิน	เพราะงานศลิปะมนัฝังอยู่ในหัวสมอง	
บางทีงานศิลปะไม่จ�าเป็นต้องอยู่กบัเราเสมอ
ไปก็ได้	เพราะสิ่งนั้นอยู่ในความรู้สึก	ไม่ต้อง
ยึดติดที่ชิ้นงาน	ตัวผู้สร้างงานก็เช่นเดียวกัน	
เขาไม่ต้องการความจีรังของตัวผลงาน	 
แต่เขาต้องการความรูส้กึท่ีเข้าไปฝังอยู่ในความ
รบัรูข้องผูเ้สพงานศิลปะ	เพราะมนัถาวรกว่า
“งานสตรีทอาร์ท	 เป็นเสมือนกระบอกเสียง
อย่างหน่ึงทีส่ร้างสรรค์	เยาวชนท่ีอยากพ่นตกึ
ร้างหรือพ่นตามสถานที่ต่างๆ	ก็ดูสร้างสรรค์
เพราะดีกว่าปล่อยให้ตึกร้างไปเฉยๆ	ปล่อย
ให้ก�าแพงมนัว่าง	แต่วธีิการบอกของคนบาง
กลุ่มนั้นอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่ได้สร้างสรรค์	
เช่น	คนทีไ่ปแอบพ่นสเีป็นค�าทีไ่ม่สภุาพต่างๆ	
ตามบ้าน	ก�าแพง	โรงเรยีน	หรอืสถานท่ีต่างๆ	
ผมอยากให้เห็นประเทศไทยเป็นเหมือนกับ
ศิลปินต่างประเทศ	 เช่น	 เชพพาร์ด	 แฟร์รี	่
หรือที่วัยรุ่นรู้จักกันในชื่อ	 ‘โอเบ’	 เขาท�างาน 
สตรีทอาร์ทท่ีค่อนข้างคมในเรื่องของการ
ตีความภาพ	ถ้าใครมีฝีมือก็อยากแนะน�าให้
ใช้ศลิปะในเชงิสร้างสรรค์”	อาจารย์ดนุกล่าว

ศิลปะบนตอม่อ
 ‘โฮปเวลล์’

เรื่อง/ภาพ : ทีมข่าวศิลปวัฒนธรรม เดเอล ฮอร์แกน หรือ ‘BIGDEL’
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ชาวชุมชนฯร้อง	ได้ค่าชดเชยไม่เหมาะสม
พ่อค้าขายของเก่ารายหน่ึง	 ผู้พักอาศัยฝั่งสลัม	4	ภาค

ชุมชนที่บุกรุกพื้นที่การรถไฟฯกล่าวว่า	ขณะนี้ทางฝั่งชุมชน
สลัม	4	ภาคยังไม่มีใครย้ายออก	เพราะยังไม่สามารถตกลง
ค่าชดเชยกับการรถไฟฯอย่างเป็นธรรมได้	เนือ่งจากบ้านบาง
หลังยังมีทะเบียนบ้านอยู่
	 นางอ�าพร	จ�าปาทอง	รองประธานชมุชนและผูป้ระสานงาน
ชมุชมสลมั	4	ภาคฝ่ังเทศบาลเมอืงคคูต	กล่าวถึงเหตผุลการไม่
ย้ายทีอ่ยู่อาศยัว่า	ชมุชนสลมั	4	ภาค	ได้เข้าไปเสนอเรือ่งการ
จ่ายค่าชดเชยเพ่ือเวนคนืทีด่นิในราคาท่ีเหมาะสม	แต่ก็ไม่ได้รบั
การตดิต่อกลบัมา	ท้ังน้ีบางบ้านในฝ่ังตรงข้ามชมุชนสลมั	4	ภาค	
ได้รบัแจ้งว่าหากไม่ยอมรือ้ถอนก็จะมหีมายศาลมาขูใ่ห้รบีย้าย
ออก	อย่างไรก็ตามการจ่ายค่าชดเชยของแต่ละบ้านจะได้ราคา 
ท่ีไม่เท่ากัน	บางหลังถูกบีบให้รีบรื้อถอนบ้านให้เร็วที่สุด	 
โดยอ้างว่าจะให้ค่าชดเชยเพ่ิมเตมิ	บางหลงัได้ค่าชดเชยมากกว่า	
3	หมื่นบาทแต่บางหลังกลับได้เพียง	 1	หมื่นบาท	จึงไม่รู้
ว่าการรถไฟฯ	ประเมินค่าชดเชยโดยใช้เกณฑ์วัดจากอะไร	
	 “ชมุชนสลมั	4	ภาค	มบ้ีานพักประมาณ	200	หลงัคาเรอืน	
เบือ้งต้นมแีผนรบัรองไว้ว่า	จะเรยีกประชมุคนในชมุชนเก่ียว
กับการจ่ายค่าชดเชย	 โดยราคาต้องเป็นไปตามความจริง
ของสภาพบ้านและพ้ืนที่	 ซึ่งต้องเร่ิมต้นที่หลังละ	 25,000	
บาท				ขึ้นไป	อีกทั้งการรถไฟฯและบริษัท	อิตาเลียนไทย	ดี
เวล๊อปเมนต์	จ�ากัด	(มหาชน)	ก็ได้ส่งคนเข้ามาพูดคยุ	แต่การ
รถไฟฯก็ยังไม่สามารถตกลงค่าชดเชยของแต่ละบ้านได้	จึง
ให้อิตาเลียนไทยฯเข้ามาจัดการก่อน	เพราะหากไม่สามารถ
จดัการสร้างรถไฟชานเมอืงได้ตามเวลา	ในพ.ศ.	2558	บรษิทั
จะต้องชดเชยค่าปรับ"	รองประธานชุมชน	กล่าว
	 ด้านชาวบ้านในชุมชนสถานีรถไฟหลักหก	ฝั่งเทศบาล
หลักหกรายหนึ่ง	 ระบุว่า	บ้านหลังที่โดนรื้อ	หากขนาดเล็ก
จะจ่ายเงินเพียง	 1	หมื่นบาทเท่านั้น	 ก่อนหน้านี้ทางการรถ
ไฟฯได้เข้ามาส�ารวจแล้วแต่ไม่ได้หาทีอ่ยู่ส�ารองไว้ให้	ซึง่บาง
คนก็มท่ีีอยู่ใหม่แล้วแต่บางคนยังไม่ม	ีโดยทีผ่่านมาทางการ
รถไฟฯได้มาเสนอราคาโดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นหลงั	โดยหลงัท่ี
โดนรื้อไปก่อนจะมีการจ่ายเงินค่าชดเชยเพียง	1		หมื่นบาท
ซึ่งเป็นหลังเล็ก	 ส่วนผู้ที่ไม่ยอมย้ายไปเพราะคิดว่ามันไม่ 
คุม้ค่า	เช่น	ร้านค้า	ได้เสนอกบัทางการรถไฟฯเป็นเงนิจ�านวน	
3	หมืน่บาท	แต่ยังไม่ได้มกีารตกลงกัน	แต่หากต้องการจ�านวน
เงินมากกว่าน้ีจะต้องไปขึ้นศาลฟ้องร้องโดยจะมีหัวหน้า
ชุมชนเป็นผู้น�าไป
	 ชาวบ้านฝ่ังเทศบาลหลกัหก	กล่าวต่อไปว่า	ทางเทศบาล
ต�าบลหลักหกยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพื้นที่หรือหาที่อยู่
ส�ารองให้กับชาวบ้าน	ซึง่ชาวบ้านในละแวกนีม้ผีูพิ้การอาศยั
อยู่ด้วย	หากย้ายออกไปจากท่ีนี่ก็ยังไม่มีที่อยู่	 โดยละแวก
นี้มีผู้อาศัยนานกว่า	 20	ปีทั้งน้ัน	ซึ่งก่อนหน้าน้ีทราบเรื่อง
โครงการรถไฟชานเมืองแล้วแต่ยังไม่มีใครย้ายออกไป	และ
อยู่กันมาเรื่อยๆ	แต่ท่ีผ่านมาก็มีเจ้าหน้าท่ีมาส�ารวจตลอด	 
ก่อนหน้านี้มีการประชุมมาแล้ว	 1	ครั้ง	 ซึ่งทุกครั้งตนเองได้
ร่วมเข้าประชุมแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป
การรถไฟไม่จ่ายค่าเวนคืน
	 ด้านนายประภัสร์	จงสงวน	ผูว่้าการรถไฟแห่งประเทศไทย	
กลา่วถงึสาเหตทุีก่ารรถไฟฯยอมให้ชมุชนบุกรกุอาศยัอยูม่า
นาน	 เนื่องจากการรถไฟฯอยากให้ชาวบ้านมีท่ีอยู่อาศัยได้
นานที่สุด	แต่เมื่อมีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง	
จึงต้องมีการเชิญออกจากพ้ืนท่ี	 แต่อย่างไรก็ตามการรถ
ไฟฯไม่สามารถจ่ายค่าเวนคืนที่ดินให้ชาวบ้านได้เพราะ
พ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเป็นของการรถไฟมาตั้งแต่ต้น	 แต่ยัง
สามารถจ่ายค่ารื้อถอนขนย้ายได้	ทั้งนี้หากชาวบ้านไม่ยอม
ย้ายออกจากพ้ืนท่ีการรถไฟฯจะด�าเนินการตามกฎหมาย
	 “ผมเชือ่ว่าคนไทยน่าจะเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม	ซึง่ทีด่นิ
ตรงนีเ้ป็นท่ีดนิของการรถไฟฯ	และท่านเข้ามาอยู่อาศัยนานพอ
สมควรโดยท่ีไม่มสีทิธ์ิ	ในเมือ่การรถไฟฯจ�าเป็นต้องใช้พืน้ทีเ่พ่ือ
ประโยชน์สาธารณูปโภค	ก็น่าทีจ่ะเหน็ใจกันสกันดิ	เพ่ือท�าให้ไม่มี

ปัญหากัน	แต่หากมปัีญหาขึน้มาจรงิๆ	ก็ต้องใช้กฏหมายฟ้องขบั
ไล่	ทกุวนัน้ีหากเป็นเรือ่งโครงการท่ีน�าไปใช้ประโยชน์กฎหมาย
ขับไล่มันค่อนข้างเร็วไม่เหมือนในอดีต”	นายประภัสร์	กล่าว
การช่วยเหลือของเทศบาล
	 นายสมพงษ์	ศรีอนันท์	นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบล
หลักหก	 จังหวัดปทุมธานี	 กล่าวถึงการเวนคืนที่ดินของ
การรถไฟฯบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวว่า	 การเวนคืนสร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณน้ันเป็นอย่าง
มาก	แม้ว่าการอยู่อาศัยของชาวชุมชนเป็นการอาศัยโดย
บกุรกุพ้ืนทีข่องการรถไฟฯ	แต่การรถไฟฯควรประนีประนอม
หรือเยียวยาให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง	 นอก
เหนือจากการจ่ายเงินเพื่อชดเชย	ซึ่งแต่ละหลังได้ค่าชดเชย
ไม่เท่ากัน	 อาจจะท�าให้เกิดการประท้วงตามมา	 โดยการ
รถไฟฯจะต้องเจรจาให้ชัดเจนเพ่ือหาทางให้เกิดความ 
ขัดแย้งน้อยท่ีสดุ	ทัง้นีเ้ทศบาลได้เข้าไปดแูลในส่วนของระบบ
สาธารณูปโภค	เพราะประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณดงักล่าว
ยังต้องต่อพ่วงไฟฟ้าเข้าไปใช้	โดยใช้ชื่อของเทศบาลด�าเนิน
การ	ส่วนน�า้ประปาต้องต่อจากคลองขึน้มา	โดยใช้มเิตอร์รวม
	 ส�าหรบักรณีทีช่าวบ้านอ้างว่าทีพั่กอาศยับรเิวณดงักล่าวมี
ทะเบยีนบ้านนัน้	นายกเทศมนตรเีทศบาลต�าบลหลกัหก	ระบวุ่า	
เป็นเพียงทะเบยีนบ้านชัว่คราวเท่าน้ัน	เพราะในความเป็นจรงิ 
ที่อยู่อาศัยท่ีสามารถออกทะเบียนบ้านได้จะต้องมี
โฉนดที่ดินบริเวณนั้น	 แต่การเข้ามาอยู่อาศัยของชาว
ชุมชนเป็นการบุกรุกพ้ืนท่ีของการรถไฟฯและประชาชน
ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ประชากรในจังหวัดปทุมธานีโดยแท้	 
แต่เป็นการหาที่อยู่ของประชาชนบางกลุ่มโดยบุกรุกพ้ืนที่
ว่างให้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
	 นายวีรพจน์	 ปานพุ่ม	 รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต	
จังหวัดปทุมธานี	 กล่าวว่า	 ในฝั่งของเทศบาลเมืองคูคตมี
บ้านพักอาศยัโดนเวนคนืและท�าการรือ้ถอนจากทีด่นิการรถ
ไฟฯ	ซึ่งทางการรถไฟฯได้เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้เพียงอย่างเดยีวแต่ยังไม่มกีารส่งเรือ่งด�าเนินการเป็น
ลายลักษณ์อักษร	เทศบาลเมืองคูคตจึงยังไม่ได้เข้าไปตรวจ
สอบหรือดูแลพื้นที่บริเวณนั้น
	 นายโสฬส	สตุณัฑวิบลูย์	ผูจ้ดัการโครงการอาวุโส			บรษิทั	
ทีม	คอนซัลติ้ง	 เอนจิเนียริ่ง	 แอนด์	 แมเนจเมนท์	 จ�ากัด	ที่
ปรกึษาอติาเลยีนไทยฯ	กล่าวว่า	หากชมุชนผูบ้กุรกุพ้ืนท่ีการ
รถไฟฯบริเวณดังกล่าวยังไม่ย้ายหรือย้ายล่าช้า	อาจท�าให้
การรถไฟฯถูกปรับ	เพราะการไม่สามารถส่งมอบที่ดินให้แก่
อติาเลยีนไทยฯได้	ปัญหาดงักล่าวจะต้องเป็นความรบัผิดชอบ
ของการรถไฟฯทีท่�าให้การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะ
เวลาตามสัญญาที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมาย	แต่ต้องดูสาเหตุ
จริงๆเป็นเพราะอะไรที่ท�าให้การก่อสร้างล่าช้า
การย้ายที่อยู่หลังการรถไฟฯให้รื้อถอนพื้นที่บุกรุก	
	 รองประธานชมุชนและผูป้ระสานงานชมุชนสลมั	4	ภาค	
ฝั่งเทศบาลเมืองคูคต	 ยังเผยว่า	หากมีการย้ายท่ีอยู่อาศัย
ตนเองและครอบครัว	 รวมถึงพ่ีน้องในชุมชนทั้งหมด	43	
ครัวเรือน	จากทั้งหมด	200	ครัวเรือน	จะย้ายไปอาศัยอยู่ที่
โครงการบ้านมั่นคง	ใกล้กับบริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์	40	
ดอนเมอืง-โลคลัโรด	ซึง่เจ้าของทีด่นิบรเิวณนัน้คอืการรถไฟฯ
แต่ด�าเนนิโครงการบ้านมัน่คงโดยการเคหะแห่งชาติ	ซึง่ขณะ
น้ีโครงการด�าเนินการก่อสร้างไปแล้ว	70	%	 ท้ังน้ีหากชาว
บ้านต้องการที่พักอาศัยในบริเวณน้ีจะต้องเฉลี่ยกันเสียค่า
เช่าพื้นที่	ตารางเมตรละ	20	บาท			หนึ่งครอบครัวจะได้พื้นที่
ประมาณ	10	ตารางเมตร	เสียค่าใช้จ่ายประมาณ	200	บาท
ต่อเดอืน	และคดิเป็นประมาณ	2,400	บาทต่อปีและจะมกีาร
ปรบัค่าทีท่กุๆ	5	ปี	แต่ในอนาคตจะปรบัขึน้-ลงในลกัษณะใด
ก็ยังไม่ทราบ	จากโครงการนี้การรถไฟฯจะได้ค่าเช่าที่ดินใน
ส่วนของพวกตนประมาณ		51,600	บาทต่อปี	และจะมีการ
จ่ายค่าที่พักอาศยัจ�านวน	1,620	บาทตอ่เดอืน		เปน็เวลา	15	
ปีและเมื่อจ่ายครบตามก�าหนดชาวบ้านจะได้เป็นเจ้าของที่
อยู่อาศัย	
	 นางอ�าพร	กล่าวต่อไปว่า	บางครอบครัวในชุมชนย้ายที่
ไปอยู่ในโครงการบ้านเอือ้อาทร	แต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่าน้ัน	
เนือ่งจากผูท้ีจ่ะสามารถไปอยู่โครงการบ้านเอือ้อาทรได้จ�าเป็น

•	 ชาวบ้านรุกที่รถไฟ																					ต่อจากหน้า	1

อ่านต่อหน้า 15

จะต้องมีรายได้ที่แน่นอนและมีหลักฐานทางการเงินจึงจะ
สามารถท�าเรื่องขอจองพื้นที่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรได้
	 “โครงการบ้านเอื้ออาทรมีราคาสูง	ประมาณ	300,000	
บาท	ครอบครัวของตนท่ีมีรายได้ต่อเดือนไม่แน่นอน	จึง
ไม่สามารถย้ายไปอยู่โครงการได้	 อีกท้ังบ้านเอื้ออาทรยังมี
พ้ืนที่จ�ากัด	 จึงท�าให้ไม่สามารถประกอบอาชีพแบบเดิมได้	
โครงการบ้านมั่นคงจึงเป็นทางเลือกที่เอื้อประโยชน์ให้กับ
ครอบครัวและการประกอบอาชีพมากกว่า	 และยังอยู่ห่าง
จากที่เดิมไม่ไกลมากนัก”	นางอ�าพร	กล่าว
	 ผู้ประสานงานชุมชน	เปิดเผยอีกว่า	นอกจากนี้ยังมีบาง
ครอบครัวที่ย้ายไปบุกรุกพ้ืนท่ีของเอกชน	 โดยพ้ืนท่ีที่บุกรุก
นั้นก็อยู่ไม่ไกลจากชุมชนเดิมมากนัก	ซึ่งตนเองคิดว่าใน
อนาคตพวกเขาเหล่าน้ีก็จะต้องถูกไล่ท่ีอีก	 เพราะหลังจาก
โครงการรถไฟชานเมืองแล้วเสร็จ	 จะต้องมีความเจริญเข้า
มาแน่นอน	เจ้าของทีด่งักล่าวอาจไมป่ล่อยให้ทีด่นิว่างเปล่า
หรือถูกบุกรุกเป็นแน่
	 ด้าน	นายสงัด	คุ้มผล	ชาวบ้านในชุมชนสถานีรถไฟหลัก
หกฝ่ังเทศบาลต�าบลหลกัหก	กล่าวว่า	ตอนนียั้งไม่มเีจ้าหน้าท่ี
มาด�าเนินการในส่วนของบ้านพักให้ตนเอง	ทางครอบครวัจงึ
ยังไม่ได้เตรียมการเรื่องย้ายถ่ินฐานมากนัก	แต่อาจจะย้าย
กลับไปอยู่ภูมิล�าเนาเดิม
	 เช่นเดียวกัน	นายนิพนธ์	นาคใหญ่	ชาวบ้านในชุมชน	ฝั่ง
เทศบาลหลักหก	เผยว่า	ตนเองและครอบครัวจะย้ายไปอยู่
กับญาติบริเวณคลองสี่	รังสิต	ปทุมธานี	ซึ่งการย้ายที่อยู่ครั้ง
นีอ้าจจะท�าให้ครอบครวัไม่ได้ประกอบกจิการร้านขายของช�า
เหมือนเดิม	เนื่องจากไม่มีพื้นที่ในการประกอบกิจการ
ความคืบหน้าโครงการรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
	 นายประภัสร์	 กล่าวถึงโครงการระบบรถไฟชานเมือง
สายสแีดง	ช่วงบางซือ่-รงัสติว่า	ขณะนีต้้องเลือ่นก�าหนดการ
ก่อสร้างออกไป	 เน่ืองจากปัญหาทางการเมืองซึ่งต้องรอ
ให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแก้แบบ	 2	 ส่วน	 คือ	 โครงสร้าง
ทางว่ิงและสถานี	 โดยโครงสร้างทางรางว่ิงรถไฟจะแยก
กันระหว่างรถไฟธรรมดา(ระบบรถไฟชานเมือง)กับรถไฟ
ความเร็วสูง	 ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างทางวิ่งที่ท�าไว้ยังไม่
สามารถรองรับระบบรถไฟความเร็วสูงได้	ส�าหรับสถานีจะ
มีการแก้แบบสถานีกลางบางซื่อเพราะแบบเก่าไม่รองรับ
เรื่องรถไฟความเร็วสูง	ซึ่งทั้ง	2	ส่วนนี้ต้องขออนุมัติกับทาง 
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่
	 ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย	กล่าวถึงรูปแบบรถไฟ
ชานเมืองว่าจะมีลักษณะคล้ายกับรถไฟฟ้าของประเทศ
มาเลเซีย	 ท่ีขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าขนาดมาตรฐาน	 
โดยโครงการนีจ้ะใช้เงนิกู้จากประเทศญ่ีปุน่	ซึง่จะแตกต่างจาก
โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดบัในกรงุเทพมหานคร	 
หรอืโครงการโฮปเวลล์	เพราะครัง้น้ีสญัญาจะแบ่งเป็น	3	สญัญา	 
คือ	สัญญาท่ี	 1.	 การก่อสร้างทางรถไฟจะเป็นของบริษัท 
อิตาเลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	จ�ากัด	(มหาชน)	สัญญาที่	2.	
เป็นของบรษิทั	ยูนคิ	เอน็จเินยีริง่	แอนด์	คอนสตรคัชัน่	ก่อสร้าง
สถานีใหญ่ที่บางซื่อ	ส่วนสัญญาที่	3.	ต้องรอความเห็นชอบ
จากองค์การความร่วมมอืระหว่างประเทศแห่งประเทศญ่ีปุน่
(JIGA)	ซึ่งเป็นสัญญาจัดหารถไฟและติดตั้งระบบรถไฟฟ้า	
ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการล้มเลิกโครงการเหมือนโครงการ 
โฮปเวลล์นั้นค่อนข้างยาก	 เพราะการก่อสร้างครั้งน้ี 
ใช้เงินจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเงินในประเทศ
	 นายจุลเทพ	จิตะสมบัติ	 วิศวกรโครงการระบบรถไฟ
ชานเมอืง(สายสแีดง)	ช่วงบางซือ่-รงัสติ	กล่าวถึงจดุประสงค์
ของโครงการนีว่้า	โครงการดงักล่าว	จะใช้ระบบ	‘Commuter	
train’	หรอืเรยีกอกีแบบว่า	‘ขนคนจากชานเมอืงเข้าเมอืง’	เพ่ือ
รับคนจากทุกทิศเข้ามาใจกลางเมือง	 ซึ่งจะรับกับรถไฟฟ้า
มหานคร(MRT)	 โดยจะสร้างรางเป็นโครงข่ายใยแมงมุม	
ส�าหรับเรื่องค่าโดยสารนั้นที่ประชุมยังไม่ได้ลงมติว่าจะใช้
ราคาเท่าไหร่
	 ด้านท่ีปรกึษาบรษิทัอติาเลยีนไทยฯ	กล่าวว่า	การก่อสร้าง
เส้นทางระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)ช่วงบางซื่อ-รังสิต	
มีระยะเวลาตามสัญญาท้ังหมด	4	ปี	 โดยเส้นทางเริ่มจาก 

	[	ข่าวต่อ	]
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แผนที่แสดงเส้นทางเดินเรือคลองรังสิตประยูรศักดิ์

	[	ข่าวต่อ	]

•	 ทุบสะพาน																			ต่อจากหน้า	1

ต่อจากหน้า 14

•	 รัฐทุ่มงบ																															ต่อจากหน้า	1

ถึง	 6	 โมงเย็น	 ในชั่วโมงเร่งด่วนจะมีการปล่อยเรือออกทุก	 
5	นาที	โดยจะมท่ีาเทียบเรอืทัง้หมด	14	ท่า	ระยะทางโดยรวม	
18	กิโลเมตร	เริ่มจากตลาดรังสิต	-	คลอง	8	โดยท่าเทียบเรือ 
ทกุท่าจะสร้างเชือ่มต่อกับสะพานลอย	และรถโดยสารประจ�า
ทาง	เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้เป็นการคมนาคมแบบครบวงจร
	 “ในอนาคตรถไฟชานเมอืงจะผ่านย่านรงัสิตถึง	2	สาย	คอื 
สเีขยีวช่วงสะพานใหม่-	คคูต	กับ	สแีดงช่วงรงัสติ	-	มหาวิทยาลยั	
ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต	 ซึ่งมีก�าหนดเปิดให้บริการภายในปี	
2562	ขณะที่เรือโดยสารมีก�าหนดจะเปิดให้บริการภายใน
ต้นปี	 2557	 โดยสามารถขนส่งผู้โดยสารตั้งแต่คลอง	 8	 
ใกล้กับจงัหวัดนครนายก	ซึง่เชือ่ว่าจะเป็นทีนิ่ยมของผูท่ี้มาใช้
บรกิาร	เพราะเป็นเส้นทางทีส่ะดวกสบาย	ผูโ้ดยสารสามารถ
ขับรถมาจอดแล้วต่อเรือที่คลอง	8	ไปขึ้นรถไฟฟ้าไปท�างาน
ใจกลางเมืองได้	 โดยไม่ต้องกังวลถึงปัญหาเรื่องการจราจร
ติดขัด”	นายศิริพงษ์กล่าว
	 นายศิริพงษ์กล่าวต่อไปว่า	 การเปิดเรือโดยสารจะ
สามารถดึงดูดผู้โดยสารมาใช้บริการได้จ�านวนไม่น้อย	
เนื่องจากปัจจุบันถนนรังสิต	 -	 นครนายกมีปัญหาการ
จราจรติดขัดค่อนข้างมากโดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วน	
เพราะมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น	และเป็นเส้น
ทางสายหลักท่ีประชาชนนิยมใช้เดินทางจากรุงเทพฯไป
ยัง	 จังหวัดนครนายกและใกล้เคียง	การน�าเรือโดยสารมา 
รับ	-	ส่งผู้โดยสารในคลองรังสิตฯ	นอกจากจะแก้ปัญหาด้าน
การจราจรแล้ว	ยังมีการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวอีกด้วย	
โดยโครงการดังกล่าวจะมีการเปิดตลาดบริเวณท่าเรือทั้ง	 

14	แห่ง	เพือ่ให้เกษตรกรน�าสนิค้าของชมุชนมาวางจ�าหน่าย	 
รวมถึงจัดให้มีเรือน�าเท่ียวชมวิถีชีวิตชุมชนริมคลองรังสิตฯ
อีกด้วย
	 นางสาวญาณี	จีนสิน	ผู้อาศัยอยู่ในย่านริมคลองรังสิตฯ	
กล่าวว่า	 รู้สึกยินดีท่ีจะมีเรือโดยสารว่ิงรับส่งผู้โดยสารใน
คลองรงัสติฯ	เนือ่งจากเบือ่หน่ายกับปัญหาการจราจรบนถนน
รังสิต	-	นครนายก	ซึ่งติดขัดอย่างหนัก	โดยเฉพาะตั้งแต่หน้า
ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	ไปจนถึงคลอง	3	หากมี
การน�าเรอืโดยสารมาว่ิงในคลองรงัสติฯ	น่าจะช่วยลดปัญหา
การจราจรได้ในระดับหนึ่ง
	 ดร.อาภา	 หวังเ กียรติ 	 ผู ้ ช ่ วยคณบดีวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์	 	มหาวิทยาลัยรังสิต	อาจารย์ประจ�าภาค
วิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม	 กล่าวถึงโครงการเรือโดยสาร
คลองรังสิตฯ	 ว่า	 สามารถลดปัญหาการจราจรได้ในระดับ
หนึ่ง	หากมีการจัดการที่ดี	 แต่เนื่องจากการโดยสารทางเรือ
ใช้เวลาในการเดินทางได้เร็วกว่าการโดยสารทางรถยนต ์
การสร้างท่าเรืออาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่
มาก	 แต่ตัวเรือหรือการเดินเรือจะมีผลกระทบมากกว่า	 
ทั้งเสียง,	การรั่วของน�้ามันที่มาจากเรือ,	ความสั่นสะเทือนที่
เกิดขึน้	ซึง่บ้านท่ีอยูร่มิคลองอาจมกีารสัน่ไหวได้	หากตวับ้าน
ไม่มีโครงสร้างที่แข็งแรงพอ
	 “ผู้ประกอบการควรดูแลรักษาเครื่องยนต์ของเรืออย่าง
สม�่าเสมอไม่ควรให้มีเสียงที่ดังเกินไปจนก่อให้เกิดมลพิษ
ทางเสยีง	หรอืแม้กระท่ังการรัว่ไหลของน�า้มนัและการปล่อย
ของเสียออกมาจากตัวเรือลงสู่คลอง	 เนื่องจากคลองไม่มี
ขนาดใหญ่เหมอืนแม่น�า้	จงึไม่สามารถรองรบัของเสยีได้มาก	 
อาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศได้”	ดร.อาภา	กล่าว

วัดเสมยีนนารถึีงรงัสติโดยมทัีง้หมด	8	สถานี	ซึง่ขณะนีม้กีาร
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานก่อน	ซึ่งการก่อสร้างสถานีรถไฟ
หลักหกต้องรอให้รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเป็นผู้อนุมัติ
ม.รังสิตล่ารายชื่อผลักดันสถานีหลักหก 
	 อาจารย์เชษฐา	อุปสิทธ์ิ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานศิษย์
เก่าและ	ชุมชนสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยรังสิต	ชี้แจงว่า	ตาม
แผนด�าเนินการของการรถไฟฯ	สถานีรถไฟฟ้าหลักหกจะ
เป็นเพียงสถานีในอนาคต	 ซึ่งมีเพียงชื่อสถานีแต่รถไฟยัง
ไม่จอด	แต่หากได้รับงบประมาณจะเพ่ิมสถานีหลักหก
เข้าไปในระบบ	ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยรังสิตและเทศบาล
ต�าบลหลกัหก	ได้พยายามผลกัดันให้รถไฟจอดท่ีสถานีหลกั
หก	 โดยจะล่ารายช่ือ	นักศึกษา	บุคลากร	คนในเทศบาล 
หลกัหก	และหมูบ้่านเมอืงเอกว่ามจี�านวนมากน้อยแค่ไหนที่
จะใช้บริการ	เพื่อท�าหนังสือถึงการรถไฟฯให้พิจารณาเรื่องนี้

กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับการรื้อถอนสะพานว่า	 
การรื้อถอนสะพานสร้างความล�าบากและเดือดร้อน	เพราะ
ท�าให้คนในชมุชนบรเิวณน้ีโดนรือ้ถอนกันทัง้หมด	นอกจากคน
ทีอ่ยู่อาศยัจะเดอืดร้อนแล้ว	คนท่ีเดนิทางไปมาก็ล�าบากมาก
ย่ิงข้ึน	ทางเบ่ียงกไ็กล	และไม่มคีวามสะดวกเหมอืนเมือ่ก่อน	 
ถึงแม้คนในพื้นที่จะต้องย้ายที่อยู่	แต่คนใช้ถนนเส้นนี้ก็เกิด 
ผล	กระทบ	รถรับจ้างก็ล�าบากมากข้ึน	อาชพีต่างๆ	ก็กระทบหมด
	 อาจารย์เชษฐา	อปุสทิธ์ิ	ผูอ้�านวยการส�านักงานศษิย์เก่า
และชุมชนสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวถึงกรณีการ 
รือ้ถอนสะพานว่า	เน่ืองจากสะพานเอกทักษณิมโีครงสร้างค่อน
ข้างต�า่จนหวัขบวนรถไฟชานเมอืงไม่สามารถลอดผ่านสะพาน
ได้	อกีท้ังเสาตอม่อสะพานยังแคบเกินไป	จงึต้องรือ้ถอนเพ่ือ
สร้างสะพานเอกทักษิณใหม่ให้มีความสูงและกว้างมากขึ้น
	 อาจารย์เชษฐา	กล่าวถึง	มติที่ประชุมจากมหาวิทยาลัย
รังสิต	 เทศบาลต�าบลหลักหกและผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
บริเวณนั้นโดยระบุว ่าก่อนรื้อถอนสะพานเอกทักษิณ	 
การรถไฟฯ	และบริษัท	อิตาเลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต	์ 
จ�ากัด	 (มหาชน)ต ้องสร ้างทางเบี่ยงเ พ่ือเป ็นจุด 
เข้า-ออก	 แทนสะพานเดิมและต้องสร้างทางเบี่ยงให้ 
เสร็จสิ้น	 ก่อนมีการรื้อถอนสะพาน	 ซึ่งตามก�าหนดการ 
อิตาเลียนไทยฯจะรื้อถอนในวันที่	25	มีนาคม	2557
	 ด้านนายเรืองฤทธ์ิ	 ไม้เรือนงาม	 หัวหน้าฝ่ายอาคาร	
เทศบาลนครรังสิต	จังหวัดปทุมธานี	กล่าวว่า	ทางเทศบาล
นครรังสิตไม่ได้เก่ียวข้องกับการรื้อถอนสะพานเอกทักษิณ	
เป็นหน้าที่ของการรถไฟฯด�าเนินการ	เพราะพื้นที่บริเวณนั้น
เป็นพ้ืนท่ีของการรถไฟฯท่ีถูกบุกรุก	แต่หากประชาชนส่วน
ใหญ่ไดร้ับความเดือดรอ้นใหม้าขอความช่วยเหลือจากฝ่าย
สวัสดิการสังคมของเทศบาลนครรังสิตได้
ทางเบี่ยงยึดเส้นทางเดิมเป็นหลัก 
	 นายโสฬส	 สุตัณฑวิบูลย์	 ผู้จัดการโครงการอาวุโส	 
ท่ีปรึกษาอิตาเลียนไทย	 กล่าวว่า	 ระยะเส้นทางเบี่ยง 
จะมีความยาวประมาณ	 200-300	 เมตร	 โดยทาง
เบี่ยง	 จะท�าในรูปแบบเดียวกับทางข้ามทางรถไฟ 
ท่ีดอนเมือง	และจะมีการติดตั้งสัญญาไฟจราจรตามระดับ 
กฎหมายมาตรฐานโลกที่มีข้อก�าหนดชัดเจนเกี่ยวกับทาง
ข้ามทางรถไฟ	 ท้ังน้ีในส่วนของการรื้อถอนสะพานน้ันยัง
ไม่มีก�าหนดวันเพราะต้องรอการอนุมัติจากการทางรถไฟฯ
	 ด้านวิศวกรของบรษิทัอติาเลียนไทยรายหนึง่	เปิดเผยว่า	 
การสร้างทางเบี่ยงทางบริษัทพยายามจะให้เสร็จภายในสิ้น
เดอืนมนีาคม	2557	ส่วนสะพานก็จะมกีารทุบให้เสรจ็ภายใน
วันที่	 1	 เมษายน	2557	 เมื่อท�าทางเบี่ยงเสร็จจะร้ือสะพาน
ออกทันที	โดยทางเบี่ยงนั้นจะยึดทางเดิมเป็นหลัก	เพียงแต่
จะเสียเวลากลับรถอยู่ที่บนถนนโลคัลโรดเท่านั้น	จากเดิมที่
ใช้เส้นทางตรงต้องใช้เส้นทางที่อ้อมกว่าเดิมเล็กน้อย	
ชุมชนเมืองเอกเตรียมตัวรับมือทางเบี่ยง
	 นายวีรภัทร	ณะเสน	ประชาสัมพันธ์ชุมชนเมืองเอก
รังสรรค์	 ที่ปรึกษาพิเศษเทศมนตรีต�าบลหลักหก	กล่าวว่า	

ชาวบ้านในหมู่บ้านเมืองเอกได้รับผลกระทบแน่นอน	เพราะ
สะพานนีถื้อเป็นสะพานหลกัท่ีต้องเข้าหมูบ้่านเมอืงเอก	หาก
มีการทุบจะขาดความสะดวก	แต่ขึ้นอยู่กับทางเบี่ยงที่เกิด
ขึ้นสามารถใช้ได้สะดวกแค่ไหน	แต่คิดว่าหากจะให้สะดวก	 
100	เปอร์เซ็นต์คงเป็นไปไม่ได้
	 นายวีรภัทร	กล่าวต่อไปว่า	 ในขณะนี้ได้ท�าความเข้าใจ
กับชาวหมู่บ้านเมืองเอกไปในระดับหนึ่ง	กล่าวคือ	ทางเบี่ยง
ชั่วคราวอาจจะไม่สะดวก	แต่บริษัทผู้รับเหมาจะต้องท�าทาง
เบี่ยงให้	 มีความปลอดภัย	 ส�าหรับการรื้อถอนสะพานเอก
ทักษิณตามก�าหนดจะเป็นวันที่	25	มีนาคม		2557	แต่ทาง
คณะกรรมการชุมชนได้ตกลงกันแล้วว่า	หากทางเบี่ยงยัง
สร้างไม่แล้วเสร็จ	จะรื้อถอนสะพานไม่ได้	อย่างน้อยต้องรอ
ให้ทางเบี่ยงเสร็จพร้อมที่จะใช้งานก่อน
	 ประชาสัมพันธ์ชุมชนเมืองเอกรังสรรค์	 ระบุถึงลักษณะ	 
ของทางเบีย่งว่า	จะเป็นแนวระนาบเดยีวกับทางรถไฟ	เบือ้งต้น
ได้คุยกับทางผู้รับเหมาแล้วว่า	จะมีการท�าสัญญาณไฟ	เพื่อ
รกัษาความปลอดภัย	และป้องกันอบุตัเิหตใุห้คนในชมุชน	ขณะนี ้
ได้มกีารประชาสมัพันธ์ให้ใช้เส้นทางทีส่ะดวกแทนสะพานเดมิ	เพ่ือ 
หลกีเลีย่งเส้นทางจนกว่าสะพานใหม่จะสร้างเสรจ็	ทัง้นีห้มูบ้่าน 
เมืองเอกสามารถเข้าได้หลายเส้นทาง	 ท้ังเส้นทางที่ออกไป 
บางพูน	ถนนซ่อมสร้าง	และยังสามารถไปตลาดรังสิต	และ
ออกไปยังถนนติวานนท์ได้	 เส้นหลังวัดนาวงสามารถออก 
ถนนสรงประภา	และดอนเมอืงได้	อกีท้ังทางด้านหน้าหมูบ้่าน

บริเวณประตูวัดรังสิต	 ยังสามารถออกขวามือเลียบคลอง
เปรมประชากรไปอีก	1	กิโลเมตรก็สามารถวิ่งเส้นโลคัลโรด
ได้	 เมื่อทางเบี่ยงสร้างเสร็จจะสามารถใช้ทางหลักเข้าเส้น
โลคัลโรดได้เลย
ม.รังสิตย�้าทางเบี่ยงต้องปลอดภัย
	 อาจารย์เชษฐา	เชือ่ว่า	ส�าหรบัเส้นทางเบี่ยงที่จะสร้างยัง
ต้องเป็นถนนลาดยางที่มีความปลอดภัย	 และการก่อสร้าง	
บริเวณทางข้ามทางรถไฟต้องมีความแข็งแรง	ปลอดภัย	
และจะต้องไม่มอีบุติัเหตเุกิดขึน้	ซึง่ทางอติาเลยีนไทยฯจะส่ง
วิศวกรเข้ามาดูแล	ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได้แนะน�าให้มีการท�า
สัญญาณไฟชัดเจน	 เพราะทางเบี่ยงเป็นทางข้ามทางรถไฟ	
ดังน้ันการรถไฟฯจะต้องส่งคนเข้ามาดูแลเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยด้วย
	 ด้านการรับมือและการจัดการของมหาวิทยาลัย
รังสิต	 อาจารย์เชษฐา	 เปิดเผยว่า	 มหาวิทยาลัยค�านึงถึง	 
ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นหลัก	แต่ทั้งนี้
ต้องยอมรบัว่าในระยะแรกอาจเกิดการจราจรตดิขดัพอสมควร	
โดยเส้นทางนี้จะมีปัญหาส�าหรับคนที่ใช้เส้นทางเข้า-ออก
ด้านหน้าหมู่บ้านเมืองเอกเป็นหลัก	 แต่คนที่ทราบเส้นทาง
เข้าหมู่บ้านเมืองเอกก็สามารถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นๆ
ได้	ซึง่ขณะนีม้หาวิทยาลยัรงัสติก�าลงัรอการสร้างทางเบีย่งให้
เสรจ็สิน้เตม็รปูแบบเสยีก่อน	จงึจะมกีารแจ้งให้นักศกึษาและ
บุคลากรได้รับรู้	ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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 เจ้าของ	 สาขาวิชาวารสารศาสตร์	 คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ท่ีปรึกษา	 อานันท์	 หาญพาณิชย์พันธ์,อนุสรณ์	 ศรีแก้ว,บุปผา	บุญสมสุข,นิพนธ์	 เจริญพจน์,	 นวนิต	ประถมบูรณ์,	 
ฐิติ	วิทยสรณะ,	สมเกียรติ	รุ่งเรืองวิริยะ,	ปฎินันท์	สันติเมทนีดล,	เฉลิมชัย	ยอดมาลัย,มุฑิตา	รัตนมุสิทธิ์	บรรณาธิการบริหาร	นันทนาพร	อรินทมาโน	รองบรรณาธิการบริหาร	ขวัญหทัย	ชาอินทร์
บรรณาธิการภาพ	สหรัฐ	ชิดชม	การเมือง	ธนกร	แสงจันทร์,ชัญญาภัค	เจริญเปี่ยมไพศาล,วรพงศ์	บุญอุ้ม,ชฎากานต์	ศรีสง่า,ช่อผกา	คุระแก้ว	เศรษฐกิจ	พรนภัส	ช�านาญค้า,มาณิกา	เปรมฤทธิ์	, 
นิชาภา	จติต์แย้ม,อชริญาณ์	วัชโร,เจตสภุา	วงศ์ประสทิธ์ิ,ณัฐพล	ตะโสรัตน์	การศึกษา	ขวัญชนก	หนองตรดุ,สุวิมล	อินทสร,องัคณา	บบุผา,พรรณราย	วิชยั,พรรณฐติา	งามกมล,ภพภูวัสส์	นามปพนองักูร, 
ภาวิน	ีทบัทมิเมอืง,	ณกมล	หสัถาดล,ศริพัิน	ศรเีบญจวรรณ	สิง่แวดล้อม	ฉตัรยีา	ศรวิีชยัรตัน์,เสาวณีย์	ศรโีนนทนั,จริาพัชร	สทุธิประเสรฐิ,ศรณัยา	แฝงคช	เฉพาะกิจ	ชนะชยั	บญุมากประเสรฐิ,ประภา	ภู่นอก, 
จีรกานต์	 ชัยเวทย์,ธิดาเทพ	กาญจนวาจ	 ,วราภรณ์	 โพธิอินทร์	บทความและสารคดี	อรไพลิน	ดุลยพิจารณ์,นพชนก	มันตาวิจักษณ์,ธมลวรรณ	บัวเกิด,สุธิดา	 เจริญศิริ	ศิลปวัฒนธรรม 
อลงกรณ์	บุญช่วยอุม้,	ทวีศกัดิ	์ทองประสทิธ์ิ,ปิยพล	แววศร,ีกาญจนา	ไชยศรจีนัทร์,จกัรกฤษณ์	เพ่ิมพูล	ศลิปกรรม	ขวัญหทัย	ชาอนิทร์,ชนะชยั	บญุมากประเสรฐิ,ฉัตรยีา	ศรวิีชยัรตัน์,นนัทนาพร	อรนิทมาโน	 
พิมพ์ที	่ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ทวีรัก	การพิมพ์

	 ท่องโลกอาเซยีนครัง้น้ี	เราจะพาคณุไปสมัผัสดนิแดน
ที่ถูกขนานนามว่า	 ‘Paris	of	Asia’	หรือ	‘โฮจิมินห์’	เมือง
ส�าคญัทางตอนใต้ของประเทศเวยีดนาม	แต่ก่อนออกเดนิ
ทางก็ควรรูก้ันสกันดิวา่	‘โฮจิมนิห์’	เดิมมชีือ่ทีแ่สนคุน้หวู่า	
‘ไซ่ง่อน’	อายุอานามก็ไม่น้อยเพียงแค่	300	กว่าปี	ตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของประเทศเวยีดนาม	ถอืเปน็เมอืงทีม่คีวาม
ส�าคัญทางเศรษฐกจิ	และการค้าอกีเมอืงหน่ึงของอาเซยีน
	 สิ่งแรกท่ีควรเตรียมก่อนเดินทางคือ	 ‘พาสปอร์ต’	 ท่ีมีอายุ
การใช้งานคงเหลือไม่ต�่ากว่า	6	 เดือน	สิ่งถัดมาคือ	 ‘ตั๋วเครื่อง
บิน’	 ซึ่งการจองตั๋วเครื่องบินท�าได้ไม่ยาก	 เพราะในปัจจุบันมี
หลายสายการบนิได้เปิดช่องทางในการเดนิทางเหนิฟ้าสูป่ารสี
แห่งเอเชียอยู่มาก	แต่การเดินทางครั้งน้ี	 เราเลือกเดินทางไป
กับสายการบิน	 ‘เวียดเจ็ทแอร์’	ที่มีเท่ียวบินตรงสู่โฮจิมินห์ใน
ราคาประหยัด	โดยสนนราคาไปกลับประมาณ	4,100	บาท	ซึ่ง
ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามโปรโมชั่นของสายการบิน	 
โดยสามารถจองต๋ัวเครื่องบินผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของสาย
การบินได้
	 สิ่งส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรลืม	คือ	 ‘การจองที่พัก’	
ภายในโฮจิมินห์มีโรงแรมน้อยใหญ่ให้เลือกมากมาย	ซึ่งย่านที่
แนะน�าให้เลอืกพักในโฮจมินิห์	ได้แก่	โรงแรมบรเิวณถนนไฮบ่า
จรึง	(Hai	Ba	Trung)	ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับสถานที่ท่อง
เท่ียวส�าคญั	เช่น	ไซง่อนโอเปราเฮาส์	และ	โรงแรมบรเิวณตลาด 
เบิ๊นถ่ัน	 (Cho	Ben	Thanh)	 ท่ีเป็นศูนย์รวมของนักท่องเท่ียว	
ที่พักอาศัยและของที่ระลึก	รวมไปถึงร้านอาหารพื้นเมืองและ
อาหารสากลที่เรียงรายมากมายตลอดทาง
	 ในส่วนของ	 ‘การแลกเงิน’	 สกุลเงินของเวียดนามเรียกว่า	
‘ด่ง’	 (Dong)	หากไม่สะดวกที่จะแลกเงินด่งในประเทศไทย	
สามารถน�าเงินบาทไทยไปแลกได้ที่สนามบินนานาชาติเติ่น
เซินเญิต	(Tan	Son	Nhat)	ของโฮจิมินห์ได้
	 เมือ่ทุกอย่างพร้อมก็ถึงเวลาออกเดนิทางสูป่ารสีแห่งเอเชยี
กันแล้ว!	โดยการเดนิทางจากประเทศไทยไปยังโฮจมินิห์ใช้เวลา
ในการเดินทางเพียง	1	ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น
	 ทนัทท่ีีล้อเคร่ืองบนิแตะลงสู	่‘โฮจมินิห์’	และผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมอืงเรยีบร้อยแล้ว	ก่อนเดนิทางออกจากสนามบนิ	สิง่ท่ี
จะต้องเจอก็คือ	เคาท์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินประจ�าสนามบิน	ซึ่ง
ส�าหรับผู้ท่ีไม่ได้แลกเงินด่งจากประเทศไทยมา	สามารถแลก
ได้ที่จุดแลกเงินบริเวณน้ี	 เราน�าเงินไทยจ�านวน	3,000	บาท	
แลกเงินด่งได้กลับมาถึง	1,890,000	ด่ง
	 ณ	วินาทีท่ีได้รบัเงนินัน้...ความรูส้กึหนึง่ท่ีล้นทะลกัออกมา
คือ	‘เรา-รวย-แล้ว!’
	 แต่อย่าเพ่ิงดีใจมากเกินไป!	 เนื่องจากการใช้เงินในโฮจิ
มินห์	 การใช้จ่ายแต่ละครั้งข้ันต�่าคือ	 ‘หลักหมื่น’	 จึงควรระวัง
การใช้เงินในเวียดนามให้มาก!	เพราะเลขศนูย์จ�านวนมหาศาล	 
จะท�าให้เราชะล่าใจ	จบัจ่ายใช้สอยเพลนิ	จนสญูไปหลายแสน
ด่งโดยไม่รู้ตัว
	 หลังจากที่เรามีเงินล้าน	 กลายเป็นมหาเศรษฐีกันแล้ว	 
ก็ถึงเวลาเดินทางออกจากสนามบินไปยังที่พัก	ซึ่งการเดิน
ทางจากสนามบินเข้าย่านที่พักมี	2	ช่องทาง	คือ	เดินทางโดย	 
‘รถแทก็ซี’่	ค่าโดยสารจะอยู่ที	่180,000	–	300,000	ด่ง	(ประมาณ	
280	–	470	บาท)	ซึง่แท็กซีส่่วนใหญ่จะสามารถรบัผูโ้ดยสารได้

ประมาณ	4	คน	ส�าหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่	ต้องระวังแท็กซี่
แบบเหมาจ่ายที่เสนอราคาสูงเกินจริง	ดังนั้น	หากจะใช้บริการ
แทก็ซีใ่นโฮจมินิห์	แนะน�าให้ใช้บริการบริษทั	VINASUN	เพราะ
ว่าจะคิดค่าโดยสารตามระยะทางจริง
	 การเดินทางอีกช่องทางหนึ่งคือ	 ‘รถบัส’	 สาย	152	ซึ่งจะ
พาเราไปสู่ตลาดเบิ๊นถ่ัน	 สนนราคาอยู่ท่ี	 5,000	ด่อง	หรือ
ประมาณ	8	บาท	ซึ่งส่วนมากมักจะเก็บค่าโดยสารตามราคา 
ที่ระบุเอาไว้บนตั๋ว
	 แน่นอนว่ามาถึงโฮจิมินห์ทั้งที	สถานที่ที่เมื่อมาถึงแล้ว	ไม่
มา!	ไม่ได้!	ได้แก่	1.อุโมงค์กู๋จี	2.อดีตท�าเนียบประธานาธิบดี	
3.โบสถ์นอร์ทเธอดาม	4.ไปรษณีย์กลาง	5.ตลาดเบิ๊นถั่น
	 เริ่มต้นจาก	 ‘อุโมงค์กู๋จี’	 ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไป	 
70	กิโลเมตร	หากจะเดินทางไป	ช่องทางที่สะดวกสบายที่สุดก็
คือ	‘ซื้อทัวร์’	โดยสามารถหาซื้อทัวร์กู๋จีแบบครึ่งวันได้ที่บริเวณ
ถนนฟามหงูลาว์	 (Pham	Ngu	Lao)	 ราคาค่าทัวร์อยู่ที่คนละ	
90,000	-	120,000	ด่อง	(ประมาณ	140	-	190	บาท)	ในราคา
นี้รวมไปถึงรสบัสบริการรับส่งจากตัวเมืองไปที่อุโมงค์กู๋จีด้วย
	 สิ่งที่ท�าให้นักท่องเที่ยวอย่างชาวเราต้องทึ่งจากการ									
เยี่ยมชมอุโมงค์กู๋จี	คือ	ความมหัศจรรย์ของการขุดอุโมงค์ของ
ชาวเวียดนาม	ทีท่างเดนิภายในอโุมงค์สลบัซบัซ้อนและมรีะยะ
ทางทีย่าว	รบัรูไ้ด้ถึงความยากล�าบากและเศษซากจากสงคราม
ที่มีให้พบเห็นตลอดการเดินชมเลยทีเดียว
	 สถานท่ีถัดไปคือ	 ‘อดีตท�าเนียบประธานาธิบดี’	 ซึ่งตั้ง
อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับโบสถ์นอร์ทเธอดาม	 ในอดีตเป็น
ท�าเนียบส�าหรับผู้ว่าการชาวฝรั่งเศส	ต่อมาได้ถูกใช้เป็นที่พัก
ของประธานาธิบดีเวียดนามใต้	จนกระทั่งได้รับความเสียหาย
จากระเบดิในปี	1963	จงึถูกก่อสร้างใหม่	และปัจจบุนัได้จดัเป็น
พิพิธภัณฑ์เพื่อร�าลึกถึงการรวมชาติของเวียดนาม
	 และสถานทีท่ีบ่่งบอกได้ถึงความเป็น	‘ปารสี’	ได้อย่างชดัเจน
ทีแ่นะน�าให้ไปสมัผสั	คอื	‘โบสถ์นอร์ทเธอดาม’	ซึง่ตัง้อยู่ใกล้กบั
ไปรษณีย์กลาง	โดยจ�าลองการก่อสร้างมาจาก	โบสถ์นอร์ทเธอ
ดามในประเทศฝรั่งเศส	ด้านหน้ามีรูปพระแม่มารีขนาดใหญ่
ตั้งเด่นเป็นสง่า	และอีกสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่ีโบสถ์แห่งน้ี	 คือ	บรรดาคู่บ่าวสาวที่มักจะมาถ่ายรูปบริเวณ
โบสถ์นอร์ทเธอดาม	ท�าให้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความ
โรแมนติก
	 ตรงข้ามกับโบสถ์นอร์ทเธอดาม	 ยังมีสถานท่ีส�าคัญอีก
แห่งหนึ่งคือ	 ‘ไปรษณีย์กลาง’	 ซึ่งมีผู้คนคึกคักอยู่ตลอดเวลา	
ซึ่งสามารถส่งโปสการ์ดกลับประเทศไทยและประเทศใน 
ทวีปเอเชียได้ในราคา	11,000	ด่ง	(ประมาณ	17	บาท)
	 สถานท่ียอดนิยมที่ไม่ควรพลาดแห่งสุดท้ายก็คือ	 
‘ตลาดเบิ๊นถั่น’	 แหล่งรวบรวมของฝากและของกินขนาดใหญ่	
คล้ายตลาดนัดจตุจักรในประเทศไทย	แนะน�าว่าควรส�ารวจ
และตรวจสอบราคาก่อนซือ้ทุกครัง้	อย่าคดิว่าสิง่ทีเ่หน็ถูกทีส่ดุ	
หรอืภมูใิจว่าสามารถต่อราคาได้ครึง่ต่อครึง่	เพราะราคาทีต่่อได้
นั้นอาจมีการบวกเพิ่มเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	 เมื่อพูดถงึเวียดนาม	อาหารประจ�าชาตทิีไ่ม่ควรพลาดเป็น
อย่างย่ิงคือ	 ‘เฝอ’	 ซึ่งร้านเฝอที่สามารถหารับประทานได้ง่าย
และเป็นที่นิยมคือ	Pho2000	และ	Pho24	 รสชาติของน�้าซุป
เฝอหอมหวาน	อร่อยจนติดอยู่ที่ปลายลิ้น	ถ้าให้อร่อยจริงต้อง

เยือนเวียดนาม...

เลือกเข้าไปชิมตามร้านข้างทางหากได้ลองแล้วจะอยากกลับ
ไปลิ้มลองอีก	หากติดใจในรสชาติและอยากขนกลับมาที่ไทย	
ร้าน	Pho24	มีเฝอกระป๋องจ�าหน่าย	ซึ่งรสชาติอร่อยเหมือนกับ
รับประทานที่โฮจิมินห์
	 และอีกสิ่ งห นึ่ ง ท่ีมา ถึ งและต ้ อ งลิ้ มลอง ก็คื อ 
	 ‘ขนมปังบาแก็ต’	 ราคา	 15,000	ด่ง	 (ประมาณ	22	บาท)	 
ตัวของขนมปังแข็งและกรอบ	 ไส้ขนมอัดแน่นไปด้วยผัก
นานาชนิดและเนื้อหมู	 รสชาติอร่อย	ขนาดพอดีมือ	สามารถ 
รับประทานเล่นได้	มักพบเจอเป็นรถเข็นขายตามข้างถนน
	 นอกเหนือจากสถานที่ท่องเท่ียวและอาหารท่ีต้อง	
ล้ิมลอง	สิ่งที่น่าสังเกตในโฮจิมินห์ก็มีอยู่ไม่น้อย	 เช่น	 ในวัน
หยุดเสาร์อาทิตย์ชาวโฮจิมินห์ส่วนใหญ่จะไม่นิยมไปเดิน		
ห้างสรรพสินค้า	 แต่กลับมารวมตัวกันอยู่ในสวนสาธารณะ	
และต้นไม้ทุกต้นในเมืองท่ีมีตัวเลขก�ากับเอาไว้ทุกต้น	 ซึ่งได้
รับการดูแลจากเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ	ท�าให้สวนสาธารณะ
ของเวียดนามเต็มไปด้วยความร่มรื่น
	 ส่วนการข้ามถนนในโฮจิมินห์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถึง 
แม้ว่าจ�านวนมอเตอร์ไซค์ในโฮจิมินห์จะมีจ�านวนมาก	 
แต่อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในโฮจิมินห์กลับมีน้อยมาก	หากคิดจะ 
ข้ามถนนในโฮจิมินห์	 จงมั่นใจและอย่าลังเล	 เนื่องจาก 
มอเตอร์ไซค์จะหลบให้กับคนที่เดินข้ามถนนเอง
 สิง่ท่ีได้จาก	‘โฮจิมินห์’	มีมากกว่าการเดนิทางเพือ่ท่องเท่ียว
ไปเรือ่ย	เน่ืองจากโฮจิมินห์เตม็ไปด้วยเสน่ห์จากประวตัศิาสตร์
และกลิ่นอายของปารีส	 ท�าให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วย 
ความตื่นตาตื่นใจและอยากจะกลับไปสัมผัสอีกครั้ง

...ปารีสแห่งตะวันออก
เรื่อง : พรนภัส ช�ำนำญค้ำ  ภำพ : นันทนำพร , ขวัญหทัย

ไปรษณีย์กลาง

โบสถ์นอร์ทเธอดาม

การจราจรในนครโฮจิมินห์


