
รพ.RIH ผ่าตัดและจัดยาด้วยหุ่นยนต์
 นายเอกพจน์ วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารโครงการก่อสร้าง กล่าวว่า โรงพยาบาล 

RSU International Hospital แพทย์จะใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดเพ่ือความแม่นย�า และใช้หุ่นยนต์ในการ 

จัดยาเพื่อลดความผิดพลาด อีกทั้งประหยัดเวลาและบุคลากร 

ศูนย์การแพทย์ระดบัสากล  ม.รงัสติ เตรยีมเปิดโรงพยาบาล RSU International Hospital ศนูย์กลางทางการแพทย์

มาตรฐานระดับสากล พื้นที่ 11 ไร่ บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่
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อ่านต่อหน้า 2ให้ปลอดภยัได้มาตรฐาน

 นักวิชาการค้าน ‘สตรีทฟู้ด’ 

ไม่ถกูสขุลกัษณะ เป็นถนนเปิดโล่ง

รบัสารพษิเส่ียงต่อการปนเป้ือน ชี้

เป็นการปลูกฝังพื้นฐานผิดๆ ที่ไร้

วนิยัไม่ใช่วฒันธรรมทีน่่าภมูใิจ เร่ง

รฐับาล-กทม. จดัระเบยีบให้ปลอดภยั 

และได้มาตรฐาน  

 การลงส�ารวจพืน้ทีถ่นนเยาวราช

ของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รังสิต

 อ่านในฉบับ สังคมชราภาพ น.7 ม.รังสิตมีมาตรการตรวจวุฒิการศึกษาเข้มงวด น.8 ชุมชนศิลปินนอกกระแส น.18 สารคดี  “แลเลน้อย” น.10 “สิ่งประกอบร่างสร้างตน” น.20

ปฏิบัติตาม ม.44 หลีกเลี่ยงใบสั่ง
กรมขนส่งทางบก แนะประชาชน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 พบ

ว่า เยาวราชทั้งสองฟากถนนเต็ม

ไปด้วยอาหารหลากหลายเมนูทั้ง 

หฉูลาม ซุปรังนก ก๋วยเต๋ียวเซ่ียงไฮ้ 

บะหมี่ ก๋วยจั๊บ แพะตุ๋นยาจีน 

เกาเหลาเคร่ืองในหมู ข้าวขาหมู 

อาหารทะเล เกาลัดคั่ว ของหวาน 

และผลไม้หลากชนิด

     

รองปลัดหลักหกแจง
ประชากรเพิม่งบประมาณรฐัเพิม่

บริจาคพลาสมา อาสาสมคัรร่วมบรจิาคพลาสมา ทีศู่นย์บรกิารโลหติแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย เพื่อน�าไปท�าผลิตภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล

 หัวหน้างานรับบริจาคโลหิต

เฉพาะส่วน ศูนย์บริการโลหิต 

แห่งชาติ สภากาชาดไทยเผย 

สามารถผลติยาจากพลาสมารกัษา

โรคได้ถึง 7 ชนิด แต่พลาสมายังมี

ไม่เพียงพอ วอนอาสาสมัครร่วม

บริจาคพลาสมาเพื่อใช้ผลิตยา

 นางสาวสมใจ สมบัตินิมิตสกุล 

หัวหน้างานรับบริจาคโลหิตเฉพาะ

ส่วน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  
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สภากาชาดฯ วอนอาสาสมัคร
บรจิาคพลาสมาเพ่ือใช้ผลิตยา

 โครงการย้ายทะเบยีนราษฎร์ของนกัศกึษาเข้ามหาวทิยาลยัรงัสติ 

หมู่บ้านเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี รองปลัดเทศบาลหลักหกชี้การ

ย้ายทะเบียนราษฎร์ของนักศึกษาจะท�าให้เทศบาลได้รับงบประมาณ

จัดสรรดูแลจากภาครัฐตามจ�านวนประชากร แต่ในด้านการดูแล

เริ่มจัดโครงการตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2560

นักวิชาการรังสิตชี้ทางออก
การปฏิรูปสื่อเพื่อประชาชน

 ดร.สุริยะใส กตะศิลา แนะสื่อต้องยอมรับความจริงว่าก�ากับดูแลกันเองไม่ได้ และควรปฏิรูปสื่อให้มี

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างแท้จรงิ พร้อมแสดงความห่วงใยประเดน็ ค�านยิามสือ่ทีอ่าจกระทบเสรภีาพ

ประชาชน ด้าน รศ.วิทยากร เชียงกูล แนะสื่อมวลชนน่าจะจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อดูแลกันเองแบบไตรภาคี 

3 ฝ่าย ซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาร่วมด้วยแต่ไม่ใช่ควบคุม อาจารย์ปฏินันท์ สันติเมทนีดล อาจารย์

ประจ�าวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เผย เห็นด้วยกับการปฏิรูปสื่อ แต่ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหา

และวิธีการที่รัฐใช้ เนื่องจากยังมีลักษณะปิดหู-ปิดตาสื่อ
อ่านต่อหน้า  2
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 สตรีทฟู้ด ร้านอาหารริมทางบริเวณถนนเยาวราช แหล่งร้านอาหารยาม

ค�า่คนืของนกัท่องเทีย่ว ทีรั่ฐบาล-กทม. เร่งจดัระเบยีบให้ปลอดภยัและได้มาตรฐาน

‘สตรีทฟู้ด’
นักวิชาการชี้

เสี่ยงปนเปื้อน
เร่งรัฐบาล จัดระเบียบ

 กรมขนส่งทางบก และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เตือน ให้ผู้ใช้
รถใช้ถนนปฏิบัติตามมาตรา 44 เพื่อเคารพกฎหมาย และเผยว่า แม้
จะได้รับใบสั่งแต่ก็ยังสามารถต่อ พ.ร.บ. ได้พร้อมทั้งยังต้องเสียภาษี
รถประจ�าปี

 นายสนิท พรหมวงศ์ อธิบดีกรมขนส่งทางบก เผย ผู้ประกอบการ
รถโดยสารสาธารณะ หรอืเจ้าของรถยนต์ ต้องรบัผดิชอบรถของตนเอง 
ตามมาตรา 44 ซึ่งก�าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งต้องท�า
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      นักวิชาการค้าน ‘สตรีทฟู้ด’ 

ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นถนนเปิด

โล่งรับสารพิษเสี่ยงต่อการปน

เปื้อน ชี้เป็นการปลูกฝังพื้นฐาน

ผิดๆ ท่ีไร้วินัยไม่ใช่วัฒนธรรมที่

น่าภูมิใจ เร่งรัฐบาล-กทม. จัด

ระเบยีบให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

    การลงส�ารวจพืน้ทีถ่นนเยาวราช

ของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รังสิต 

    



หน้า	 			หนังสือพิมพ์รังสิต ปีที่	24	ฉบับที่	71		ประจำาเดือน			พฤษภาคม		25602 [ ข่าวต่อ ]

  พ.ร.บ.สื่อมวลชน        ต่อจากหน้า 1 

 สตรีทฟู้ด       ต่อจากหน้า 1 

สมาชิกสภา ลงมติปฏิรูปสื่อ

 เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ประชุมสมาชิกสภา

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ลงมติ

เห็นชอบ 141 เสียง ต่อ 13 เสียง ผ่านร่าง 

พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม

จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพส่ือมวลชน 

พ.ศ. ..... โดยมสีมาชกิ สปท. งดออกเสยีง 17 

เสียง หลังสมาชิกร่วมอภิปรายนานกว่า 7 

ชั่วโมง ที่ประชุม สปท. ยังมีมติให้ คณะ

กรรมาธกิาร (กมธ.) ปฏริปูสือ่เสนอร่างกฎหมาย

น้ีน�าความเหน็ของสมาชกิท่ีอภปิรายประเด็น 

“คณะกรรมการสภาวิชาชีพ” มาปรับปรุง

เนื้อหา ก่อนส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

 ดร.สุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อ�านวยการสถาบัน

ปฏิรูปประเทศไทย ชี้แจงว่า โจทย์ที่สื่อต้อง

ระวงัในสถานการณ์ปัจจบุนั คอืการชธูงเรือ่ง

เสรีภาพอย่างเดียวไม่พอ สื่อต้องกล้าพูดถึง

จรรยาบรรณและความรับผิดชอบควบคู่ไป

ด้วย  รวมทัง้สือ่ต้องกล้ายอมรบัอย่างเปิดเผย

ว่า ที่ผ่านมาสื่อก�ากับกันเองล้มเหลว หรือ

ก�ากับดูแลกันเองไม่ได้ และวาทกรรมเรื่อง

เสรภีาพของสือ่คอืเสรีภาพของประชาชนอาจ

ไม่ขลงัเหมอืนเดมิ เพราะสทิธิเสรีภาพของสือ่

ไม่ชดัเจนว่าเป็นผลประโยชน์ของใคร ในขณะ

ท่ีสื่อเรียกร้องเร่ืองเสรีภาพ แต่ก็ก�ากับไม่ได้ 

ถึงเวลาที่สื่อมวลชนต้องเสนอชุดปฏิรูปสื่อ

เพื่อสถาปนาสื่อสารมวลชน ที่รับผิดชอบต่อ

สังคมอย่างแท้จริง 

ทางออกปฏิรูปสื่อ

 ดร.สุริยะใส กล่าวต่อไปว่า ทางออก

สุดท้ายที่สื่อและ สปท. ไม่เสียหน้าและอยู่

ร่วมกันได้ คือ การตั้งสภาวิชาชีพที่ทุกฝ่าย

ต่างกอ็ยากให้ม ีฉะนัน้ควรตัง้ต้นเรือ่งกนัใหม่ 

ถอดร่างกฎหมายฉบับนี้ออกก่อน แล้วต้ัง

กรรมการประชาพิจารณ์ที่เอาตัวแทนจาก 

สปท. สมาคมวชิาชีพสือ่ คนท�างานสือ่ออนไลน์ 

สื่อทางเลือก ผู้บริโภค นักวิชาการ  มาร่วม

กนัพจิารณา หลกัของผมคอื กฎหมายว่าด้วย

การจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อเพื่อการก�ากับดูแล

สือ่ยงัต้องมหีน้าตา เนือ้หาสาระต้องไม่ใช่แบบ

น้ี ทีส่�าคญันยิามของค�าว่าสือ่ในร่างกฎหมาย

ฉบับนี้กินความไปถึงประชาชนทั่วไปที่ใช้โซ

เชียลมีเดียด้วย อันนี้น่าห่วงมากเหมือนกัน

 รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 

เปิดเผยว่า ทางสือ่มวลชนมสีมาคมดแูลกนัเอง  

แต่ก็ยงัมปัีญหาแต่ละองค์กรสือ่วจิารณ์กนัเอง

ล�าบาก แบ่งฝ่าย แบ่งค่าย รัฐบาลเห็นถึง

จุดบกพร่องนี้จึงใช้อ�านาจในการเขียนร่าง 

พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม

จรยิธรรม และมาตรฐานวชิาชีพสือ่มวลชนนี้

ขึ้น แนะสื่อมวลชนน่าจะจัดตั้งองค์กรกลาง

เพื่อดูแลกันเองเป็นแบบภาคี 3 ฝ่าย ทั้งนัก

วิชาการ, ประชาชน และผู้บริโภคสื่อ หรือมี

นักหนังสือพิมพ์อาวุโสที่ไม่มีสังกัดค่าย รวม

ถึงนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และผู้ที่

สนใจมาร่วมในสมาคมดูแลส่ือกันเอง โดย

ภาคประชาชน เสนอทางเลอืกอืน่ทีด่มีาแทน 

พ.ร.บ.นี ้ซึง่อาจมเีจ้าหน้าทีข่องรฐัเข้ามาร่วม

ด้วยแต่ไม่ใช่ควบคุม ท�าให้ทั้งสองฝ่ายเกิด

ความรู้สึกที่ดีขึ้น

บทลงโทษที่สื่อต้องเผชิญ

 นายปฏินันท์ สันติเมทนีดล อาจารย์

ประจ�าวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต กล่าวถึง การที่นักวิชาชีพสื่อออกมา

คัดค้าน พ.ร.บ. ฉบับนี้ว่า ประเด็นแรก ต้อง

เข้าใจว่ากระแส การคัดค้านของส่ือมวลชน

ครั้งนี้ไม่ได้ท�าเพื่อให้ตนเองเป็นอภิสิทธิชน 

หรอือยูเ่หนือกฎหมาย เรายอมรบัการปฏริปู  

และเห็นว่าสังคมไทยถึงเวลาแล้วที่จะต้อง

ปฏริปูให้ทัว่ด้าน และต้องท�าอย่างจรงิจงัด้วย 

ประเด็นที่สอง ไม่เห็นด้วยกับวิธีการปฏิรูป

ด้วยร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ท่ีอ้างว่าเป็นการส่ง

เสริมจริยธรรม คุณธรรมและคุ้มครองเสรภีาพ

ของสื่อ  แต่เนื้อหาเป็นการปิดหูปิดตาให้สื่อ

ไม่มีเสรีภาพ ไม่กล้าวิจารณ์ ซึ่งขัดต่อหน้าที่

และบทบาทสือ่มวลชน ต้องเป็นสนุขัเฝ้ายาม

ของสังคม ท�าหน้าทีต่รวจสอบการท�างานของ

นักการเมือง คอยระวังผลประโยชน์ของ

ประชาชนไม่ให้นักการเมืองชุดใหม่ หรือ

รัฐบาลในปัจจุบันท�าอะไรที่ไม่ถูกต้อง ไม่

ซื่อสัตย์ ประเด็นสุดท้าย สื่อมวลชนต้องเป็น

กลไกของการถ่วงดุล และคานอ�านาจตาม

ปรชัญาพ้ืนฐานระบอบประชาธปิไตยทีต้่องมี

กลไกในการถ่วงดุล โดยเฉพาะเป็นรัฐบาล 

คสช.ทีม่าจากการรฐัประหาร ไม่ได้มกีารเลอืก

ตั้งตามภาวะปกติ ไม่มีพรรคฝ่ายค้าน ท�า

หน้าที่คอยถ่วงดุล และตรวจสอบตามหลัก

รฐัธรรมนญูของประเทศประชาธปิไตยทัว่โลก 

ยิ่งจะต้องให้เสรีภาพ ให้บทบาทกับสื่อ เพื่อ

เป็นเสมือนฝ่ายค้านนอกสภา แทนที่พรรค

ฝ่ายค้านในสภาวะปกติ 

รัฐบาลไม่ควรเข้าเป็นกรรมการวิชาชีพ

 นายปฏนินัท์ กล่าวทิง้ท้ายว่าตามร่างพ.ร.บ. 

บัญญัติการตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพที่มี

อ�านาจในการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สือ่ และบทลงโทษถอนใบอนุญาตผูส้ือ่ข่าว มี

โทษจ�าคกุไม่เกนิ 3 ปี หรือปรบัไม่เกนิ 60,000 

บาท ถอืเป็นการแสดงเจตนาว่าผูร่้างกฎหมาย

ต้องการใช้อ�านาจเผดจ็การเข้ามาปิดตา-ปิดปาก

สื่อวิชาชีพสื่อเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่

จะปิดกั้นประชาชนไม่ได้  กรรมการวิชาชีพ 

15 คน ไม่ควรจะมคีนของรฐัเข้ามาเลยแม้แต่

คนเดียว นอกจากตวัแทนองค์กรสือ่ต่างๆแล้ว 

ควรจะให้ตวัแทนองค์กรภาคประชาชน ,NGO 

หรือนักวิชาการ  เป็นกรรมการสภาวิชาชีพ  

รฐับาลไม่ควรเข้ามา เพราะรฐับาลอยูใ่นฐานะ

ผู้ที่จะต้องถูกตรวจสอบจากหู-ตาประชาชน 

ซึ่งก็คือสื่อนั่นเอง

     มีการต่อแถวเข้าคิวเพื่อรอซื้ออาหาร

จากร้านริมถนน รถเข็น แผงลอยนานาชนิด 

ในขณะเดียวกันกมี็เจ้าหน้าท่ีของกรงุเทพมหานคร

มาคอยดูแล จัดระเบียบ โดยน�ากรวยมาตั้ง

กัน้ไม่ให้นกัท่องเทีย่วเดนิล�า้ออกมากลางถนน 

กัน้พืน้ทีท่�าให้เดนิสะดวกมากขึน้ ปัจจบุนัเรา

มักเรียกอาหารประเภทริมทางนี้ว่า ‘สตรีท

ฟู้ด’ (Street Food) 

เยาวราชแลนมาร์ค ‘สตรีทฟู้ด’

 เมือ่วนัท่ี 9 ส.ค.2559 เวบ็ไซต์ส�านกัข่าว

ซเีอน็เอน็ของสหรฐัอเมรกิา รายงานว่า ได้จดั

ให้กรุงเทพมหานครครองอันดับ 1 ประเภท

เมืองที่มีอาหารริมทาง หรือ ‘สตรีท ฟู้ด  

(Street Food)’ ที่ดีที่สุดในโลก โดยเฉพาะ

ย่านเยาวราช หรือไชน่าทาวน์ เป็น              

แลนด์มาร์คส�าคัญอีกสถานที่หนึ่ง ท่ีดึงดูด 

นกัท่องเทีย่ว โดยรายการอาหารท่ีเป็นทีนิ่ยม

ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในส่วนของ

อาหารริมทาง ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวเรือ, ผัดซีอิ๊ว, 

ส้มต�า, หมป้ิูง, ข้าวผดัป,ู หมแูดดเดยีว, ขนมจนี, 

ชาเย็น, ข้าวเหนียวมะม่วง และขนมครก  

 จากการส�ารวจความคิดเห็นของผู้ที่มา

จับจ่ายใช้สอยบนถนนเยาวราชจ�านวน 100 

คน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73 เห็นด้วย

ให้จ�าหน่ายอาหารรมิทาง หรอืสตรทีฟูด้ ตลอด 

24 ชั่วโมง ร้อยละ 21 ไม่เห็นด้วย และ 

ร้อยละ 6 ไม่แสดงความคิดเห็น อายุ 18 ปี

ขึ้นไป พบว่า ร้อยละ 54 เลือกซื้ออาหาร 

ริมทางเพราะสะดวก และสามารถหาซื้อได้

ง่าย ร้อยละ 16 เลือกอาหารริมทางเพราะ

เศรษฐกิจไม่ค่อยดี และร้อยละ 30 เห็นว่า

ถนนเยาวราชเป็นแลนด์มาร์คอีกท่ีหนึง่ส�าหรบั

สถานที ่   ท่องเทีย่ว ท�าให้ดงึดดูนกัท่องเทีย่ว 

มาจับจ่ายใช้สอยสินค้าไปในตัว

นักวิชาการชี้ไม่ถูกสุขลักษณะ

 ดร.ขวัญหทัย  แช่ทอง อาจารย์ประจ�า 

วทิยาลัยนวตักรรมเกษตร เทคโนโลยีชวีภาพ 

และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า 

สตรทีฟูด้ในประเทศไทย ยงัไม่ถกูสขุลกัษณะ

เท่าท่ีควร (1) ความไม่ปลอดภัยของวัสด ุ

อุปกรณ์ที่ใช้ ทั้งน�้าที่ใช้ล้างและบริโภค                            

อุปกรณ์ต่าง ๆ หม้อ จาน ช้อน ซ้อม แก้วน�้า 

ซึ่งต้องจัดระเบียบกันอีกมาก เพื่อยกระดับ

ให้ได้มาตรฐาน (2) กระบวนการในการท�า

อาหาร การเตรียมวัตถุดิบไม่ถูกสุขลักษณะ, 

การล้างวัตถุดิบไม่สะอาด จนเกิดอาการ 

ท้องเสยี เป็นสาเหตุจากการได้รับเช้ือจลุนิทรย์ี

บางอย่างเข้าไปในร่างกาย มีสารปนเปื้อน 

ในอาหารที่รับประทานเข้าไป และท�าให้ 

ถ่ายท้อง     

  

ดร.ขวัญหทัย  แช่ทอง  กล่าวเพิ่มเติมว่า การ

ปนเป้ือนจากสภาพแวดล้อมทัง้หลาย เน่ืองจาก

เป็นถนนเปิดทุกอย่าง ไม่เหมือนร้านอาหาร

ที่มีกระจกกั้น จึงดูดซับสารพิษ หรือสิ่งปน

เปื้อนในอากาศ ถ้าไม่มีระบบป้องกันจะม ี

สารปนเป้ือนได้ตลอดเวลา เพราะฉะนัน้โอกาส

ท้องเสยีจึงมีสงูมาก หากเป็นผูท้ีบ่รโิภคประจ�า

อาจจะมีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเป็น

ชาวต่างชาตทิีใ่นประเทศของเขามมีาตรฐาน

ความสะอาดมากกว่าประเทศไทย ระบบใน

ร่างกายอาจมีปัญหาได้ 

 ดร.ขวัญหทัย  แช่ทอง  กล่าวทิ้งท้ายว่า 

ถ้าเป็นไปได้ต้องจัดระบบ ต้องให้ความรู้ 

รณรงค์ให้ผูบ้ริโภคตระหนกัถงึมาตรฐานความ

ปลอดภัย สุขลักษณะในการบริโภคให้มี

มาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าเดิม ทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ผู้บริโภคและผู้ขายอาหาร และ

ถงึแม้ในอนาคตจะย้ายไปขายรวมกนัในบรเิวณ

ท่ีไม่ใช่ทางเท้า แต่ยังคงเป็นอาหารริมทาง 

หรอืสตรทีฟูด้ มาตรฐานทกุอย่างยงัคงเหมอืน

เดมิแค่เปลีย่นสถานทีข่าย หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ต้องมีการสุ่มตรวจเพื่อที่จะรับรองมาตรฐาน 

ควรน�าอาหารไปตรวจเชือ้โรคว่าปลอดภยัแก่

การบริโภค ตรวจสารตกค้าง ตรวจสิ่ง 

ปนเปื้อน ท่ีผู้บริโภครับประทานเข้าไปแล้ว

จะไม่เป็นอันตราย มกีารสุม่ตรวจบ่อย ๆ ไม่ใช่

ตรวจเพียงครั้งเดียวพอผ่านการรับรองแล้ว

หยุดตรวจ เพื่อยกระดับมาตรฐานไปในตัว

  นายเกรียงไกร  บุญเกิด เจ้าของร้านไฟ

เขยีวเยาวราช เปิดเผยว่า สตรทีฟู้ดได้รบัความ

สนใจตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมา เมื่อมีข่าวช่วง

ประมาณสิ้นปีว่า สตรีทฟู้ดของไทยเป็น 

อันดับ 1 ของโลก ส่งผลให้ปัจจุบันมี 

นกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้อย่างเหน็ได้ชดั ส่วนใหญ่

เป็นชาวต่างชาติจากประเทศจีน และแถบ

ทวีปยุโรป โดยมีการพูดคุยกับแผงค้าอื่น ๆ

จะจัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบมากขึ้น รวมถึงจัด

แผงค้าให้สะอาด และเพิ่มเมนูอาหารในร้าน

เพือ่ดงึดูดลกูค้าให้เพิม่มากขึน้เพือ่ตอบโจทย์

ความต้องการของลูกค้า ซึ่งชาวต่างชาติจะ

เลือกสั่งเมนูพื้นบ้านของคนไทยทั้ง ต้มย�ากุ้ง 

,ต้มย�าปลา, ผัดเปรี้ยวหวาน และผัด 

ผักบุ้งไฟแดง   

ประชาชนร้องใช้ทางเท้าผิดประเภท

 จากการให้สัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์

หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิ เมือ่วันที ่20 เม.ย. 

2560 นายวลัลภ สวุรรณด ีประธานทีป่รกึษา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ให้

สัมภาษณ์ว่ากทม.จ�าเป็น ต้องจัดระเบียบ

ทางเท้า ให้เป็นไปตามความต้องการของ

ประชาชน เนื่องจากมีประชาชนจ�านวนมาก

มาร้องเรียน ถึงปัญหาความเดือดร้อนในความ

ไม่สะดวกของผู้ใช้ทางเท้า กทม.จึงได้ด�าเนิน

การจัดระเบียบเพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรมากยิ่งข้ึน การท่ีส�านัก

ข่าวต่างประเทศให้ความสนใจการจดัระเบียบ
อ่านต่อหน้า 15
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 ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการร่างพระ

ราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับใหม่ ให้มีการปรับเพิ่ม 

บทลงโทษเพื่อความเหมาะสมและน�าบทลงโทษของต่าง

ประเทศมาเปรียบเทียบกัน เพื่อน�ามาเป็นตัวอย่างใน

การแก้ไขบทลงโทษให้มคีวามเหมาะสมโดยได้น�าเสนอให้แก้ 

พ.ร.บ. 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1.เมาแล้วขับ 2.ขับรถเร็วเกิน 

กว่ากฎหมายก�าหนด 3.ใบอนุญาตขบัขี ่4.รถโดยสารสาธารณะ 

และ 5.การคาดเข็มขัดนิรภัย โดยเฉพาะเร่ืองการห้ามน่ัง

กระบะท้าย ซึ่งระบุว่า ‘กรณีขับรถกระบะ นั่งได้ไม่เกิน 4  

ที่นั่งเท่านั่น หลังกระบะห้ามนั่ง หากฝ่าฝืนปรับ 20,000-

60,000 บาท’ เพือ่เป็นส่วนหนึง่ของการป้องกนัและลดปัญหา

จากอุบัติเหตุทางถนน 

 อย่างเช่น เหตุการณ์ท่ีรถตู้สายกรงุเทพฯ-จันทบุร ีประสาน

งากบัรถกระบะท่ีมคีนน่ังอยูบ่รเิวณท้ายรถจ�านวนหน่ึง ท�าให้

มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวนมากโดยส่วนหนึ่งเป็นผู้โดยสารที่อยู่

บริเวณท้ายรถกระบะ 

 เป็นท่ีมาของการเสนอให้มีการร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก

ฉบบัใหม่รวมไปถงึปรับลงโทษของการบรรทกุผู้โดยสารเกนิ

ก�าหนดและการห้ามนัง่ท้ายกระบะ โดยรณรงค์ให้ปฏบิติัตาม

อย่างเคร่งคัด

 ความจรงิแล้วพฤตกิรรมการนัง่กระบะท้ายมอียูใ่นสงัคม

ไทยมาอย่างช้านานไม่ว่าจะเป็นลกูเดก็เลก็แดงหรอืแม้กระทัง่

แรงงานก่อสร้างที่มักจะเลือกนั่งท้ายกระบะไปท�างานเป็น

ประจ�า เป็นผลให้เมื่อมีการร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก  

ฉบบัใหม่ขึน้มาท�าให้เกดิเป็นผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน

ทั่วไปที่จ�าเป็นต้องใช้ประโยชน์ จากการนั่งท้ายรถกระบะ  

 จากความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่มากกว่า 60%  

ไม่เหน็ด้วยกบัการออกกฎหมายห้ามนัง่ท้ายกระบะและออก

มาคัดค้านกันเป็นจ�านวนมาก โดยประชาชนส่วนใหญ ่

ให้ความเหน็ว่า หากจะมกีารแก้ไข พ.ร.บ. ควรแจ้งให้ประชาชน

ทั่วไปรับรู้ล่วงหน้าแล้วจึงค่อยท�าการร่าง พ.ร.บ. ขึ้นมาใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ปรับตัวและเรียนรู้ก่อนที่จะน�า

มาให้ประชาชนทั่วไปใช้จริง 

 รวมไปถึงยังมีบางส่วนที่ลงความเห็นว่ามีกลุ่มคนอีก

หลายกลุ่มที่จ�าเป็นต้องใช้และพยายามเรียกร้องให้รัฐบาล

ไตร่ตรองถึง พ.ร.บ. ฉบับนี้อีกครั้ง 

 การออกกฎหมายในครั้งนี้จึงถือเป็นการขอความร่วม

มือจากประชาชนให้ปฏบิตัติามแนวทางทีก่�าหนดไว้เพือ่ช่วย

ลดปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการนั่งท้ายกระบะ 

ทีมั่กจะเกิดอบุตัเิหตรุ้ายแรงอยูบ่่อยครัง้ เกิดการบาดเจบ็เลก็

 จากกรณีอุบัติเหตุรถตู้โดยสารประสานงากับรถ

กระบะที่ จ.ชลบุรี จนมีผู้เสียชีวิต 25 ราย ส่งผลให้ที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. จราจรทาง

บก เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมาจนกลายเป็นกระแส

วพิากษ์วจิารณ์กนัอย่างหนาหใูนเรือ่งการออกกฎหมาย

ห้ามนั่งท้ายกระบะ

 ด้านประชาชนส่วนใหญ่ไม่เหน็ด้วยกับการแก้ไขบท

ลงโทษ พ.ร.บ.รถยนต์ฉบับ 2560 โดยให้เหตุผลว่า 

การแก้ไขดงักล่าวท�าให้เกดิความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน

ที่ใช้รถกระบะ เช่น คนยากจนมักซื้อรถกระบะเพ่ือใช้

งานอเนกประสงค์ มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. กระทันหัน

โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานตท์ี่ประชาชนมกัจะตอ้ง

ใช้รถกระบะกลับภูมิล�าเนา 

 สื่อหลายส�านักยังคงรายงานความเคลื่อนไหวของ

เหตุการณ์นี้กันอย่างต่อเน่ือง แต่น้อยนักที่จะให้ข้อมูล 

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ บ้างก็น�าเสนอในแง่

ของกฎหมายที่ถูกต้อง บ้างก็เอาใจประชาชน ท�าให้สื่อ

ขาดความเป็นกลางในการน�าเสนอข้อมูล 

 เมือ่หันกลบัมามองบทบาทหน้าทีส่ื่อสารมวลชนใน

ฐานะเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เราจะ

เห็นว่าสิ่งที่เราต้องท�าคือ การรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยว

กบั พ.ร.บ. จราจรทางบกทัง้ฉบบัปี 2522 และฉบบัแก้ไข

ปี 2560 ให้ประชาชนได้รูแ้ละเข้าใจ โดยสือ่ต้องไม่แสดง

ความคิดเห็นลงไปในข่าว

 ในขณะเดยีวกนัส่ือกต้็องท�าหน้าทีเ่ป็นปากเป็นเสยีง

ให้กับประชาชน โดยรายงานความต้องการความรู้สึก

ของประชาชนที่มีต่อ พ.ร.บ. ดังกล่าวให้รัฐบาลได้รับ

ทราบ   

 นอกจากนี้รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้

ประชาชนทราบก่อนล่วงหน้าเพื่อให้การปรับเปลี่ยน

กฎหมายมคีวามเป็นธรรมและเป็นการเตรยีมความพร้อม

ให้กับประชาชนผู้ใช้รถกระบะในการด�ารงชีวิต  

 ฉะนั้นสื่อควรที่จะน�าเสนอแง่มุมที่เป็น กลางใน 

เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความถูกต้องหรือความ

ถูกใจของประชาชน ไม่น�าเสนอข้อมูลท่ีท�าให้เกิด 

ความขดัแย้งและเกดิการเข้าใจผดิ ถึงแม้ว่าเรือ่งท่ีรฐับาล

ท�าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่เห็นด้วย ส่ือก็ต้องน�าเสนอ

ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากที่สุด

ความถกูต้องหรอืความถูกใจ

เรื่อง : ธัญพิษิฐ เลิศปุลินพงศ์

น้อยจนไปถึงเหตกุารณ์ทีท่�าให้เกดิการสญูเสยีทรพัย์สนิและ

ถึงแก่ชีวิตเป็นจ�านวนมาก 

 ประชาชนบางส่วนลงความเห็นว่า อยากให้รัฐบาลมอง

หาทางออกท่ีเหมาะสมกว่าน้ี เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ประชาชนน้อยที่สุด ในฐานะประชาชนคนหนึ่งมองว่า การ

ห้ามนัง่ท้ายรถกระบะเป็นการช่วยให้ผูใ้ช้รถมคีวามปลอดภยั

ทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 

 ในทางกลบักนัรถกระบะกเ็ป็นเครือ่งมือในการประกอบ

อาชีพ ท�ามาหากินของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึง

เป็นเรื่องจ�าเป็นที่รัฐควรไตร่ตรองและหาทางออกที่เหมาะ

สมเพื่อความปลอดภัยและเอื้อต่อการประกอบอาชีพของ

ประชาชน 

 ในด้านกฎหมายประชาชนควรท�าความเข้าใจและศึกษา

รายละเอียดของตัวบทกฎหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างสงบสุข

หน้าที่ของสื่อมวลชน

 หน้าที่ของส่ืือมวลชนคือ การน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร 

ที่ตรงไปตรงมาและมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ท�าหน้าที่ตรวจ

สอบคัดกรองเป็นกระจกสะท้อนความเป็นจริงหรือปัญหา

เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขในอนาคต 

 ในการน�าเสนอข่าวในแต่ละครั้งสื่อมักจะต้องท�าหน้าที่

เป็นตัวกลางในการน�าเสนอความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  ในเรื่อง

ของกฎหมายข้อห้ามในการนั่งท้ายกระบะยังเห็นว่า มี

ประชาชนบางส่วนยงัไม่เข้าใจในข้อกฎหมายนีอ้ยู ่ท�าให้เกดิ

ความเห็นที่ขัดแย้งต่างระหว่างประชาชนกับรัฐ

 สิ่งที่สื่อพึงกระท�าคือ น�าเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง

และเป็นกลางน�าเสนอในรูปแบบที่ประชาชนเข้าถึงได้และ

ง่ายต่อความเข้าใจ 

 ทั้งนี้ยังคงมีสื่อมวลชนบางส่วนที่หวังแต่ประโยชน์ส่วน

ตัวมากกว่าที่จะน�าเสนอข่าวเพื่อสังคม สื่อมวลชนยุคใหม่

ควรที่จะน�าเสนอข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ 

 ทีส่�าคญัข่าวนัน้ควรให้ประโยชน์และไม่ก่อให้เกดิความ

ขดัแย้ง โดยเฉพาะประเทศของเราทีก่�าลงัใช้หลกั “สานพลงั

ประชารัฐ” สื่อควรที่จะน�าเสนอข่าวให้ประชาชนเกิดความ

ปรองดองกัน เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศต่อไปในเส้นทางที่

ถูกต้องและถูกใจกันทุกฝ่าย



หน้า	 			หนังสือพิมพ์รังสิต ปีที่	24	ฉบับที่	71		ประจำาเดือน			พฤษภาคม		25604  [ การเมือง ]

ต�ารวจชี้สูบบุหรี่พัฒนาสู่ยาไอซ์ ยาเค

  เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 หนังสือพิมพ์รังสิต  

ได้ส�ารวจความคิดเห็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตจ�านวน 

100 คน เกีย่วกับ “ประเดน็ทางการเมอืงทีน่กัศกึษาให้ความ

สนใจมากที่สุด” พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 81 ให้ 

ความสนใจต่อการเมือง ขณะที่ ร้อยละ 19 ไม่มีความสนใจ

เกีย่วกบัประเดน็ทางการเมอืงเลย ท�าให้ไม่ได้ตดิตามข่าวสาร 

ความเคลื่อนไหว

 จากผลการส�ารวจ พบว่า นักศึกษาที่ให้ความสนใจ 

ต่อประเด็นทางการเมือง แบ่งออกเป็น 9 ประเด็น การเมือง

ที่นักศึกษาให้ความสนใจมากที่สุดร้อยละ 14 เป็นการเมือง

ต่างประเทศ เช่น การเลือกตั้งประธานาธิบดีของ

ฝรั่งเศส,สงครามโลกครั้งที่ 3 ของสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ และ 

ความเคลือ่นไหวในด้านต่างๆ ของโดนลัด์ ทรมัป์ ประธานาธิบดี

สหรฐัอเมรกิา  ตามมาด้วยร้อยละ 13 นกัศึกษาสนใจประเดน็

ทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบให้กองทัพเรือไทยหรือ ทร. จัด

ซื้อเรือด�าน�้า Yuan Class S26T จากประเทศจีน จ�านวน 1 

ล�า ในวงเงิน 13,500 ล้านบาท    

 นักศึกษาร้อยละ 12 สนใจเรื่องการเลือกตั้งที่ก�าลังจะ

มาถึง เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายในการท�างานของคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงท�าให้การเลือกตั้งครั้งนี้

ถกูจับตามองเป็นพิเศษ ขณะท่ีร้อยละ 10 นกัศกึษาสนใจใน

กฎหมายห้ามนั่งแค็ป-ท้ายกระบะ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว

และได้รับผลกระทบโดยตรง ส่วนร้อยละ 9 มีถึง 2 ประเด็น

ที่นักศึกษาให้ความสนใจ คือ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ

ฉบับชัว่คราว กบัการเดินหน้าปฏริปูประเทศไทย โดยนกัศกึษา

เชื่อว่า เมื่อใช้ ม.44 แล้วจะท�าให้สถานการณ์ของประเทศดี

ขึน้ สามารถเดนิหน้าปฏริปูได้ส�าเรจ็ และอีกประเดน็คอืหมดุ

คณะราษฎรหรือหมุดก่อก�าเนิดรัฐธรรมนูญที่หายไป

          อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องการลงทะเบียนคนจน

อยูท่ี่ร้อยละ 7 ตามมาด้วย ร้อยละ 4 การให้ความสนใจความ

เคลือ่นไหวของนายกพร้อมกบัคณะรฐับาล และในท้ายทีส่ดุ 

นักศึกษาร้อยละ 3 ให้ความสนใจเรื่องการยกเลิกบัตร 30 

บาท รักษาทุกโรค เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อ�านวยความ

สะดวกส�าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

  อาจารย์วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ความ

แตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญปี 2560 และรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้น เป็นเร่ืองของการควบคุมอ�านาจบริหารฝ่าย

การเมืองมากขึ้น ตรวจสอบคุณสมบัติการใช้งบประมาณของฝ่ายการเมืองเข้มข้นมากข้ึน เช่น ความโปร่งใส การใช้

อ�านาจของฝ่ายการเมือง ในแง่เรื่องของการน�างบประมาณไปใช้ในส่วนท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะการคัดกรอง

คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ามาด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 

 อาจารย์วันวิชิต บุญโปร่ง กล่าวต่อไปว่า อ�านาจขององค์กรอิสระที่ท�าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอ�านาจต่างๆ ทางด้าน

การเมืองจะมีบทบาทมากขึ้น ประเด็นที่มีความแตกต่างชัดเจนคือเรื่องของระบบการเลือกตั้ง โดยรัฐธรรมนูญปี 60 มี

ความต้องการให้เคารพในเสยีงของนกัการเมอืงทีไ่ด้รับการเลอืกตัง้จากประชาชน ซึง่ท�าให้ทุกคะแนนเสยีงจากประชาชน

มีค่ามากขึ้น

 อาจารย์วันวิชิต กล่าวในท้ายที่สุดว่า ส�าหรับประเด็นที่นักศึกษามหาวิทยาลัยควรศึกษาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี 60 

คือเรื่องของผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้อ�านาจสิทธิของประชาชนเข้าไปตรวจสอบฝ่าย

การเมอืงมากขึน้ นกัศกึษาท่ีสนใจสามารถศึกษาได้เพราะเป็นสทิธขิองพลเมอืงทีจ่ะช่วยกนัขบัเคลือ่นประเทศ รฐัธรรมนญู

ฉบับนี้จะให้อ�านาจกับฝ่ายราชการค่อนข้างมาก โดยเฉพาะวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งต้ังของ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีอ�านาจเข้าควบคุมรวมถึงการถ่วงดุลอ�านาจในสภาด้วย ซึ่งเยาวชนรุ่นใหม่ควร

สนใจ เพื่อที่จะทราบถึงสิทธิเสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ

เด็ก ม.รังสิต สนใจการเมืองต่างประเทศมากที่สุด
         นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตสนใจการเมือง ร้อยละ 81 มากที่สุดเป็นการเมืองต่างประเทศ รองลงมาเรื่องการ

จัดซื้อเรือด�าน�้า และอันดับสามคือการเลือกตั้งที่ก�าลังจะมาถึง

รธน.60ให้สิทธิ์ตรวจสอบการเมืองมากขึ้น
 อาจารย์ประจ�าวทิยาลยับรหิารรฐักจิและรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรงัสติ เผย รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ฉบับพุทธศักราช 2560 ให้อ�านาจสิทธิของประชาชนเข้าไปตรวจสอบฝ่ายการเมืองมากขึ้น แนะ นักศึกษาเยาวชน

รุ่นใหม่ควรสนใจศึกษาท�าความเข้าใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพที่พึงมี

        การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ของคณะ

ราษฎรได้มีสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลง

การปกครองในประเทศไทย สิ่งหนึ่งนั้นคือ  “หมุดก่อ

ก�าเนิดรัฐธรรมนูญ” หรือ “หมุดคณะราษฎร”

 จากเว็บไซต์ มติชนออนไลน์ ระบุว่า 24 มิถุนายน 

2475 คอืวนัทีป่ระเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง

จากสมบูรณาญาสทิธิราชย์มาเป็นประชาธปิไตย โดยกลุม่

คณะบุคคลที่เรียกว่า “คณะราษฎร” พร้อมกับประกาศ

หลัก 6 ประการ เพื่อเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในประกาศ 

คณะราษฎรฉบับที่ 1 และถือเป็นนโยบายของคณะ

กรรมการราษฎรชุดแรก ในระบอบประชาธิปไตยของ

ประเทศสยาม  ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะท�าให้ราษฎรมี

คณุภาพชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ หลังจากทีต้่องตรากตร�า

ท�างาน เพื่อเสียภาษีให้แผ่นดินอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้ง

ยังถูกกดขี่ข่มเหงจากผู้มีอ�านาจในยุคนั้น โดยมีใจความ

หลักประกอบด้วย เอกราช  ปลอดภัย  เศรษฐกิจ  เสมอ

ภาค  เสรีภาพ และการศึกษา

 คณะราษฎรยังสร้างสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง และ

สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อท่ีร�าลึกในการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง 2475 หนึ่งในนั้นคือ “หมุดคณะราษฎร” เป็น

หมุดทองเหลอืงฝังอยูก่บัพืน้ถนนบนลานพระบรมรปูทรง

ม้าด้านสนามเสือป่า ณ ต�าแหน่งที่นั่งพระยาพหลพล

พยุหเสนา อ่านประกาศคณะราษฎร มีข้อความว่า “ณ ที่

นี ้24 มถินุายน  2475 เวลาย�า่รุง่ คณะราษฎรได้ก่อก�าเนดิ

รัฐธรรมนูญเพือ่ความเจรญิของชาต”ิ ประกอบพธิฝัีงหมุด

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2479 มีพระยาพหลพลพยุหเสนา

นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นและหัวหน้าคณะราษฎรผู้อ่าน

ประกาศคณะราษฎรเป็นผู้ฝังหมุด

         หมุดคณะราษฎร จึงถอืเป็นหลักฐานทางประวติัศาสตร์ 

และสญัลกัษณ์การเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซ่ึงคณะราษฎรน�าโดย 

พหลพลพยุหเสนา ได้ท�าการปฏิวัติท�าให้เกิดรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกของประเทศไทย

 อย่างไรก็ตามปัจจุบันหมุดคณะราษฎรถูกรื้อถอน

ออกไป และแทนทีด้่วยหมดุใหม่ ปรากฏข้อความบนหมดุ

ว่า   “ความนับถือรกัใคร่ในพระรตันตรยัก็ด ีในรฐัของตน

ก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาก็ดี 

ย่อมเป็นเครือ่งท�าให้รฐัของตนเจรญิยิง่ ขอประเทศสยาม

จงเจริญ ยั่งยืนตลอดไป ประชาชนสุขสันต์ หน้าใส  

เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน” 

         สอดคล้องกับเว็บไซต์ บีบีซี นายบุญเกียรติ  

การะเวกพนัธุ ์อาจารย์ประจ�าหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตร์

มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

กล่าวว่าการถอดหมุดคณะราษฎร แล้วเปลี่ยนเป็นอัน

ใหม่นั้น สะท้อนให้เห็นว่ามีผู้ต้องการลบประวัติศาสตร์

ส�าคัญของไทย โดยเฉพาะส่วนทีเ่ก่ียวกับการเปลีย่นแปลง

การปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็น

ระบอบประชาธปิไตย และท�าให้การตระหนกัรูเ้กีย่วกบั

ประชาธิปไตยเลือนหายไป

หมุดเก่าไป...หมุดใหม่มา

      รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีต�ารวจภูธร ปากคลองรังสิต เผย นักศึกษาใช้ยาเสพติดเพราะความอยากรู้

อยากลอง และการสูบบุหรี่จะพัฒนาไปสู่การใช้สารเสพติดประเภทอื่น เช่น ยาไอซ์ ยาเค รวมถึงมีความเชื่อที่ว่าสารเสพติดจะ

ท�าให้ท�างานอึดและทน

ขอบคุณข้อมูลจาก
 www.matichon.co.th

      ร.ต.อ. กฤศ ทักสูงเนิน รองสารวัตรป้องกันและปราบ

ปราม สถานีต�ารวจภูธร ปากคลองรังสิต กล่าวว่า สาเหตุที่

ยังคงพบนักศึกษาใช้ยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น

สถานบันเทิงหรือหอพักนักศึกษาก็ตาม เนื่องจากทางหน่วย

งานของรฐัไม่ได้มมีาตรการในการบ�าบดัผู้ติดยาเสพติดอย่าง

เด็ดขาด ท�าให้ผู้ติดยาเสพติดมีจ�านวนเพิ่มขึ้น

      รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีต�ารวจภูธร 

ปากคลองรังสิต กล่าวต่อไปอีกว่า ในด้านกฎหมายผู้ติดยา

เสพติดไม่ได้มีความเกรงกลวัต่อการกระท�าผดิและไม่ให้ความ

ร่วมมือกับการสอบปากค�าต่อเจ้าหน้าที่

      ร.ต.อ.กฤศ ทกัสูงเนนิ กล่าวในท้ายทีสุ่ดว่า ยังพบปัญหา

การใช้ยาเสพติดเกินขนาดของนักศึกษาจนถึงขั้นเสียชีวิต

ภายในหอพัก  จึงอยากเตือนถึงโทษจากยาเสพติดที่ท�าให้

เสียสุขภาพ เสียทรัพย์ เสียชีวิตแล้วยังเป็นการกระท�าที่ผิด

ทางกฎหมายด้วย อีกทั้งยังต้องระมัดระวังบุคคลที่แฝงตัว

เป็นนักศึกษาเพื่อเข้ามาท�าธุรกิจในการจ�าหน่ายยาเสพติด

มนต์ธิดา
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บรรยากาศเลือกตั้ง ม.รังสิตเงียบเหงา                 

 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 

เป็นวันที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดให้มีการ

เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาขึ้น เพื่อเลือกผู้แทน

ไปบริหารงานของมหาวิทยาลัย แต่ปรากฏ

ว่า มีนักศึกษาจ�านวนน้อยท่ีรู้ว่ามีการเลือก

ตั้งสโมสรนักศึกษา

 บรรยากาศในวันเลือกตั้งไม่คึกคัก จุดที่

ตั้งคูหาลงคะแนนเงียบเหงา มีนักศึกษา 

จ�านวนน้อยที่มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 

เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ประจ�าคูหาหลายจุด 

ต้องเชิญชวนให้นักศึกษาเข้ามาใช้สิทธิของ

ตนเองลงคะแนนเสียง เพราะไม่มีนักศึกษา

เข้ามาใช้สิทธิตามที่ควรจะเป็น 

 นอกจากนี้ มีเพียงพรรค RSU Change 

พรรคเดียวเท่านั้นที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

เพ่ือเป็นตัวแทนของนักศึกษาไปบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยในปีนี้

 อาจารย์อชิตพล ฉัตรวรากร ผู้ช่วยรอง-

อธกิารบดีฝ่ายกจิการนกัศกึษา ด้านกจิกรรม

นักศึกษา กล่าวว่า ก่อนรับสมัครพรรคที่ลง

รับเลือกต้ังได้แจ้งผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง

เว็บไซต์ ป้ายประกาศแล้วแต่นักศึกษาก็ยัง

ให้ความสนใจน้อย ซ่ึงทุกมหาวทิยาลยัประสบ

ปัญหาเดียวกัน

 อาจารย์อชิตพล ฉัตรวรากร กล่าวต่อไป

อกีว่า ก่อนหน้านีก้ารเลอืกต้ังสโมสรนกัศกึษา

เคยคึกคัก ไม่เงียบเหงา เนื่องจากมีตัวแทน

นักศึกษาลงสมัครเลือกตั้งหลายพรรค ในปี

การศกึษา 2556 มีตวัแทนนกัศกึษาลงสมคัร

ถึง 3 พรรค คือ พรรค RSU POINT, พรรค

พะยอม และพรรครังสรรค์รังสิต แต่ในปี 

2557-2558 พรรคตวัแทนนกัศกึษาทีล่งสมคัร

รบัเลอืกตัง้กลบัลดลงเหลอืพรรค RSU POINT 

กับ พรรคพะยอม เพียง 2 พรรค และลดลง

เหลือเพียงพรรคเดียว ในปีการศึกษา 2559 

คือ พรรคเสรีรังสิต และปีการศึกษาปัจจุบัน

คือ พรรค RSU CHANGE 

ความตื่นตัวทางการเมืองของ นศ.ลดลง         

       ในการเลอืกต้ังสโมสรนกัศกึษามหาวิทยาลัย

รังสิต นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 มาจนถึง

ปีการศึกษา 2560 จากตัวเลขสถิติของ

ส�านักงานกิจการนักศึกษาพบว่า แต่ละ 

ปีการศึกษามีนักศึกษามาใช้สิทธิลงคะแนน

เสยีงเลือกตัง้ไม่ถงึครึง่หนึง่ของจ�านวนนกัศกึษา

ทีม่สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้  แต่ในปีการศกึษา 

2556–2558 กลับมีนักศึกษามาใช้สิทธิ 

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาเพิ่ม

ขึ้นถึงครึ่งหนึ่งของจ�านวนนักศึกษาที่มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมด 

 ปีการศกึษา 2556 มพีรรคตวัแทนนกัศกึษา

ลงสมัครรับเลือกตั้งถึง 3 พรรค แข่งขันกัน

หาเสียงชูความโดดเด่นนโยบายพรรคของผู้

สมัคร กระตุน้จิตส�านกึความมส่ีวนร่วมทางการ

เมืองภายในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษามาใช้

สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งร้อยละ 34.71 

ส่งผลถึงปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษามาใช้

สทิธลิงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เพิม่ขึน้จากปีก่อน

ถึงร้อยละ 38.27 และปีการศึกษา 2558 มี

นักศึกษามาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ร้อยละ 36.88 แม้ว่าในสองปีนี้จะมีพรรค

ตวัแทนนกัศกึษาลงสมคัรลดลงเหลอื 2 พรรค 

หลังจากนั้นจ�านวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิลด

เหลือ 6,894 คน จากจ�านวนนักศึกษาที่มี

มคีวามต่ืนตวั และมส่ีวนร่วมใช้สทิธลิงคะแนน

เสียงเลือกตั้งน้อยที่สุด ในปีการศึกษา 2559 

เพียงร้อยละ 12.02 ตามมาด้วยวิทยาลัย

นเิทศศาสตร์ร้อยละ 12.49 และวทิยาลยัการ

ท่องเที่ยวและบริการ  ร้อยละ 13.87

 ส�าหรับปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษามา

ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมด

6,538 คน คณะรังสีเทคนิค มีนักศึกษา 

ใช้สิทธิมากเป็นอันดับหนึ่งร้อยละ 98.25  

รองลงมาเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 

81.51 และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์  

ร้อยละ 79.87  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ใช้สทิธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยที่สุดในปีการ

ศึกษา 2560 ร้อยละ 5.28 ตามมาด้วย 

คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 7.48 และคณะ-

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศึกษามาใช้สิทธิ

ร้อยละ 15.56 เป็นอันดับที่สาม

 ปีการศึกษา 2560 การเลือกตั้งสโมสร

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตมีผู้ลงสมัครรับ

เลือกต้ังเพียงพรรคเดียว คือ พรรค RSU 

Change ซึ่งมีสโลแกนว่า ‘เสียงของคุณคือ

นโยบายของเรา’ ชูนโยบายการด�าเนนิกจิกรรม

กลางแจ้งและการจัดงานคอนเสิร์ตแต่เป็น

เพียงพรรคเดียวที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ท�าให้

ได้รบัหน้าทีเ่ป็นสโมสรนกัศกึษาด้วยคะแนน 

4,171 จากจ�านวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิลง

คะแนนเสียงเลือกตั้ง 6,538 คน 

กระตุ้นให้นักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น      

 อาจารย์อชิตพล ฉัตรวรากร ผู้ช่วยรอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยถึง

แนวทางการรณรงค์กระตุน้ให้นกัศกึษามาใช้

สทิธลิงคะแนนเลอืกตัง้มากขึน้ว่า ขณะนีท้าง

ฝ่ายกจิการนกัศึกษาได้ใหน้โยบายครัง้ต่อไป

แก่สโมสรนักศึกษาปัจจุบันไปแล้วว่า   ควร

ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้นักศึกษาได้รับรู้

ข่าวสารเก่ียวกับการเลือกต้ัง และผู้สมัคร 

มากขึ้น

 ผูช่้วยรองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา 

กล่าวต่อไปว่า ตอนนีอ้ยูใ่นระหว่างการจดัตัง้

ชมรม 4 ฝ่าย จ�านวนกว่า 30 ชมรม และช่วง

ภาคฤดูร้อนจะมีวันเปิดโลกกิจกรรม สโมสร

นกัศกึษาเป็นเจ้าภาพรณรงค์ให้นกัศกึษาร่วม

ท�ากิจกรรมจิตอาสามากขึ้น

 ทัง้นีแ้ผนการรณรงค์อยูใ่นช่วงด�าเนนิงาน

ภายใต้การท�างานของสโมสรนกัศกึษาชดุใหม่ 

โดยเปลี่ยนวธิกีารเลือกตั้งแบบใหม ่ซึ่งอยูใ่น

ช่วงการประชุมหารือกันของฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

 อาจารย์อชิตพล ฉัตรวรากร กล่าวใน

ท้ายที่สุดว่า ปัจจุบันพรรคตัวแทนนักศึกษา

ลงสมัครรับเลือกตั้งหลายพรรค มีผู้สมัคร

แข่งขนัหาเสียงด้วยการชูนโยบายพรรคตนเอง

ให้นักศึกษาพิจารณา เปรียบเทียบความ 

โดดเด่น และประโยชน์ของนโยบายแต่ละ

พรรคทีเ่ข้ามาท�าหน้าทีส่โมสรนกัศกึษาจนใช้

เป็นเกณฑ์การตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงเลอืก

ตัง้ได้ และคาดการณ์ว่า ในปีการศกึษา 2561 

จะมีจ�านวนนักศึกษามาใช้สิทธิในการเลือก

ตั้งเพิ่มมากขึ้น  โดยถือเป็นการเริ่มต้นความ

เป็นประชาธปิไตยของการเมืองระดบัภายใน

มหาวทิยาลยั นกัศึกษาต้องสร้างความตืน่ตวั

และมส่ีวนร่วมไปใช้สทิธลิงคะแนนเสยีงเลอืก

ตั้งสโมสรนักศึกษา เพื่อน�าไปสู่ความเป็น

ประชาธิปไตยในการเมืองระดับชาติต่อไป  

            ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คาดการณ์ ปีการศึกษา 2561 จะมีจ�านวนนักศึกษาตื่นตัวออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งมากขึ้น จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

นโยบายของสโมสรนักศึกษา โดยเพิ่มกิจกรรมชมรมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เลือกท�ากิจกรรมที่ตนเองชอบ ท�าให้ดึงดูดนักศึกษาให้สนใจสโมสรนักศึกษาและการเลือกตั้ง

อาจารย์อชิตพล ฉัตรวรากร
 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา

 เมื่อเปรียบเทยีบความตื่น

ตวัในการมาใช้สทิธลิงคะแนน

เสียงเลือกตั้งของนักศึกษา 

ในปี 2559 - 2560 เป็นที ่

น่าสังเกตว่า นักศึกษาคณะ 

วิทยาลัย และสถาบันเคยมา

ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

มากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรกในปีการ

ศึกษา 2559 กลับมาใช้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งน้อย

ลงในปีการศึกษา 2560 ขณะ

ที่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จากที่มาใช้สิทธิ 

ร้อยละ 12.49 ลดเหลือเพียงร้อยละ 5.28 

นโยบายพรรคมผีลต่อการตัดสินใจลงคะแนน   

 จากการเปรียบเทียบความโดดเด่นของ

นโยบายแต่ละพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ท�าให้ พรรค RSU POINT ได้รับการเลือกตั้ง

เข้ามาท�าหน้าทีเ่ป็นสโมสรนกัศกึษาตดิต่อกนั

ถึง 2 ปี คือในปีการศึกษา 2556 และปีการ

ศกึษา 2557 แต่ในปีการศกึษา 2558 มเีพยีง

พรรค RSU POINT และพรรคพะยอม  

2 พรรคเท่านั้น ความชัดเจนของนโยบาย

พรรคที่เน้นถึงผลประโยชน์และการมีส่วน

ร่วมของนักศึกษาท�าให้พรรคพะยอม ได้รับ

ความไว้วางใจจากนักศึกษาทีม่สีทิธอิอกเสยีง

เลือกตัง้ส่วนใหญ่ เลือกให้เป็นตวัแทนนกัศกึษา

ท�าหน้าทีเ่ป็นสโมสรนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั

รงัสติ จนใช้เป็นเกณฑ์การตดัสนิใจลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งได้

สิทธิท้ังหมด 24,864 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.73 ในปีการศึกษา 2559 และเหลือเพียง 

6,538 คน จากจ�านวนนกัศกึษาทีม่สีทิธอิอก

เสียง 25,130 คน ร้อยละ 26.02  ในการ

เลือกตั้งคร้ังล่าสุด  โดยทั้งสองปีการศึกษา  

มีนักศึกษาลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงพรรค

เดียว

ผลการใช้สิทธิเลือกตั้งของแต่ละคณะ

       จ�านวนนักศึกษา 6,894 คนที่มาใช้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงในปีการศึกษา 2559  

จากตวัเลขข้อมลูการเลอืกตัง้ของฝ่ายกิจการ

นักศึกษาพบว่า คณะทัศนมาตรศาสตร์  

เป็นคณะทีนั่กศึกษามีความตืน่ตวัและมส่ีวน

ร่วมมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังมาก

เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 90.66  

ตามมาด้วยคณะบัญชี  มีนักศึกษามาใช้สิทธิ  

ร ้อยละ 73.44 และสถาบันการบิน  

ร้อยละ 72.25 คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา

ผช.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคาด

 ปี 2561 นักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น

 [ การเมือง ]
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Fanclub ศิลปินเกาหลี
 ความนิยมศิลปินเกาหลีก่อกระแสแรง ผลักดันสินค้า ‘Fanmade’ พลอยรุ่งตาม คร่ึงปีแรกปี 60 ศิลปิน 

ลัดฟ้ามาไทยกว่าร้อยชีวิต เปิดทางสว่างให้แฟนคลับสร้างสินค้าครีเอทีฟโกยรายได้เป็นกอบเป็นก�า

 ผ่านมาครึ่งทางของปี 2560 ตั้งแต่ต้นปี ศิลปินเกาหลี 

ท้ังนักร้อง นักแสดง เดินทางมาไทยอย่างคับคั่งกว่าร้อย

ชีวิต ซึ่งนอกจากบัตรคอนเสิร์ต,แฟนมีตติ้ง สินค้าลิขสิทธิ์ 

(Official) จากต้นสังกัด ที่มีมาให้แฟนคลับซื้อ ยังมีของที่

แฟนคลับของศิลปินท�าขึ้นมาเอง เพื่อขายให้แก่กลุ่ม 

แฟนคลับนั้นๆ เรียกว่า สินค้า ‘Fanmade’ เนื่องจากมี

แฟนคลบัจ�านวนหนึง่เหน็โอกาส บวกกบัมฝีีมอืและความ

คิดสร้างสรรค์ สร้างสินค้ากวาดรายได้ให้แก่ตนเอง

 นางสาวศุภรณี สุขยานุดิษฐ์  ผู้ท�าสินค้า Fanmade 

มีความเห็นว่า สินค้า Fanmade มีจุดเด่นแตกต่างจาก

สินค้าลิขสิทธิ์ ท่ีความคิดสร้างสรรค์ของแฟนคลับแต่ละ

คนคดิหรอืประดษิฐ์ออกมา โดยสนิค้าทีท่�าออกมาจ�าหน่าย  

มคีวามน่ารกั ดงึดดูให้ซือ้มากกว่าสนิค้าลขิสทิธิ ์ด้านต้นทนุ

ในการท�าสนิค้าออกมาขายครัง้แรกจะมต้ีนทนุสงูกว่า แต่

คร้ังต่อไปที่สั่งท�าราคาจะถูกลง กรณีขายสินค้าประเภท

เดิม เช่น ‘Name Tag’ จะเปิดให้แฟนคลับสั่งท�าเป็น 

รอบ ๆ  คล้ายกับการสะสมจ�านวนการท�า ส่งผลให้ครั้งต่อ

ไปที่สั่งมีต้นทุนถูกลง

 นางสาวศุภรณี สุขยานุดิษฐ์ กล่าวว่า เริ่มท�าสินค้า 

Fanmade มาประมาณครึ่งปี จากความต้องการท�าของ

ขวญัทีร่ะลกึให้ศลิปิน จงึเหน็ช่องทางว่าของทีจ่ะท�ายงัไม่มี

ใครท�าขาย จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะท�าออกมาขายด้วย โดย

เริ่มจากสั่งท�าก่อน 1 ชิ้นแล้วโพสต์ลงทวิตเตอร์ ซึ่งได้ผล

ตอบรับที่ดี จึงพยายามท�าสินค้าไม่ซ�้ากับคนอื่นๆ ในกลุ่ม

แฟนคลับเดียวกัน เพ่ือจะได้เป็นจุดเด่นของทางร้าน 

ซึง่ก่อนหน้าน้ีรบัพรอีอเดอร์สินค้า Fanmade จากประเทศ

จีนและเกาหลีมาก่อน 

 นางสาวศุภรณ ีกล่าวต่อไปว่า กระบวนการสัง่ท�าสนิค้า 

ต้องคิดก่อนว่าอยากท�าสินค้าอะไร จากนั้นจึงหาแหล่ง 

ที่รับท�า ติดต่อคุยรายละเอียดจึงสั่งท�าสินค้าตัวอย่างออก

มาก่อน 1 ชิ้น เพื่อโปรโมทขาย ปัจจุบันทางร้านจะเปิดให้

พรีออเดอร์เป็นรอบ และท�าตามจ�านวนที่ลูกค้าสั่ง  

โดยราคาสินค้าส่วนใหญ่จะพยายามท�าสินค้าที่คิดว่าเป็น

ราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้และไม่แพงจนเกินไป เช่น ราคา 

‘Name Tag’ 150 บาท กระเป๋าครัช 250 บาท ไม่รวม

‘Food Truck’  ร้านอาหารเคลื่อนฮิตต่อเนื่อง ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นนายตัวเอง ด้วยอาชีพอิสระที่โกยราย

ได้กว่า 100,000 บาทต่อเดือน ‘ผัดไทยอร่อยจริง’ จับท�าเลเรียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ก่อร่างสร้างต้นแบบ

 ข้อมูลจากเว็บไซต์ incquity รายงานว่า Food Truck 

หรือครัวเคลื่อนที่ คือ ยานพาหนะเคลื่อนที่ไปตามจุดชุมชน

ต่างๆ เพื่อขายอาหารหลากหลายชนิด Food Truck ฉบับ

ดั้งเดิมเกิดขึ้นโดย Charles Goodnight (ชาร์ลส์  

กู๊ดไนท์) ในปี 1866 ซึ่งปัจจุบัน Food Truck เป็นอีก 

รูปแบบหนึ่งของการค้าขาย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการ

ลงทุนเป็นร้านค้าหรือร้านอาหารเคลื่อนที่ สามารถสร้าง 

รายได้ไม่แพ้ร้านรูปแบบอื่น

 ช่วงยุค 1980 ในอเมริกา เริ่มมีรถบรรทุกอาหาร 

ออกเดนิทางเพ่ือจ�าหน่ายในช่วงเวลากลางคนื ส�าหรบัแรงงาน    

กลางคืนในนิวยอร์ก “The Owl” (เดอะ อาวล์) คือ 

แบรนด์แรก ที่ท�าให้ธุรกิจ Food Truck เริ่มเป็นที่นิยม 

และมีวี่แววจะกลายเป็นธุรกิจต้นแบบจนถึงในปัจจุบัน

  นายธิติพงศ์ พึ่งแย้ม เจ้าของ Food Truck ร้านผัดไทย

อร่อยจริง เปิดเผยว่า ที่เปิดร้านนี้เพราะชอบและสนใจ 

ด้านอาหาร ประกอบกับได้ไปเรียนท�าอาหารที่ต่างประเทศ  

เมือ่กลบัมาจงึได้ไปศกึษาเกีย่วกบัการเปิดร้านอาหาร ศกึษา

ความต้องการของตลาดพฤติกรรมผู้บริโภค และค้นหาว่า

เมนูไหนขายดี จนมาท�าเป็น Food Truck ขายผัดไทย 

และสปาเก็ตตี้ และเลือกมาขายที่ตลาดนัดหัวมุม  

เรียบทางด่วนเอกมัย - รามอินทรา เพราะกลุ่มลูกค้ามีแทบ

ทุกกลุ่มทุกวัย เป็นที่ที่ทุกคนมารวมกัน ซึ่งการมาเปิดขายที่

ตลาดดีกว่าการไปจอดขายเดี่ยวๆ

 นายธิติพงศ์ พึ่งแย้ม กล่าวต่อไปว่า การเปิดร้านแบบ 

Food Truck  มีการแข่งขันสูง ขณะเดียวกันเจ้าของร้าน

ต้องหาจุดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 

รวมถึงตัวสินค้าที่ขายนั้นต้องน่ารับประทานและอร่อย  

อีกทั้ง Food Truck ของร้านตนมีการตกแต่งร้านให้มี

บรรยากาศย้อนยคุ  มบีรเิวณให้ลกูค้านัง่รบัประทาน นอกจาก

เมนูผัดไทยของร้านตนมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ มีเครื่องโรย

หน้าให้เลือกหลากหลายและท�าน�้าซอสผัดไทยเอง โดยช่วง

เวลาทีล่กูค้าเยอะทีส่ดุมกัเป็นช่วง 3 ทุม่เป็นต้นไป ด้านต้นทนุ

เฉพาะส่วนของรถราคาประมาณ 700,000 บาท ส่วนต้นทนุ

วัตถุดิบราคาประมาณ 10,000 บาท ใช้ได้ 2 – 3 วัน หาก

รายได้ต�่ากว่า 120,000 บาทต่อเดือนถือว่าเริ่มขาดทุน 

 นางณภัทร เรืองถิ่น เจ้าของ Food Truck ร้านดูดนม 

กล่าวว่า เมือ่ก่อนตลาด Food Truck ยังน้อยกว่านีแ้ต่ปัจจบุนั

มกีารแข่งขนัสงู คนนยิมท�าเพ่ิมขึน้มาก อาจเพราะคนหนัมา

สนใจการค้าขายมากขึ้น แล้ว Food Truck สามารถตอบ

สนองความต้องการได้ เนื่องจากมีความสะดวก สามารถขับ

ไปขายที่ไหนก็ได้ เก็บง่าย และยังคงมีกระแสอยู่เรื่อยๆ รวม

ถึงมีการตั้งชมรมเกี่ยวกับ Food Truck ขึ้นมาด้วย ส่วนร้าน

ดูดนม เปิดร้านมาได้ประมาณ 1 ปี ท�าเป็นรายได้เสริมหลัง

เลิกงานราชการ เปิดขายทุกวันตั้งแต่ 5 โมงเย็น ขายจนกว่า

จะไม่มลีกูค้า ทางร้านมจีดุเด่นทีต่วัรถสเีขียว เคยลองตัง้ร้าน

ขายธรรมดาแล้วปรากฏว่าขายแทบไม่ได้เลย ลูกค้าจ�าร้าน

ไม่ได้ รถจึงเป็นจุดดึงดูดของร้าน รวมถึงราคาสินค้าไม่แพง 

ร้านไม่ขึน้ราคาต้ังแต่เปิดมา ด้านผูบ้รโิภคมทีัง้วยัรุน่ ครอบครวั 

เด็กๆ เป็นผู้บริโภคท่ัวไป ไม่ได้เน้นเจาะกลุ่มใดเป็นพิเศษ 

ค่าส่งทางไปรษณีย์ ท�าให้มีการแข่งขันค่อนข้างต�่า  

ด้านรายได้มากน้อยขึ้นอยู่กับจ�านวนลูกค้าที่สั่งในแต่ละ

รอบ อาจได้ก�าไรมากขึ้นหากรอบนั้นมีลูกค้าส่ังซื้อจาก 

ต่างประเทศ ซ่ึงราคาขายเท่ากันทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ ทัง้นี ้การจะท�าสนิค้า Fanmade เป็นอาชพีหลกั 

โดยส่วนตวัคดิว่าเรามคีวามสามารถทางด้านศลิปะ มคีวาม

คิดสร้างสรรค์ จึงสามารถต่อยอดและท�าเป็นอาชีพหลัก

แต่อาจไม่มั่นคง การรับพรีออเดอร์สินค้า Fanmade 

จากประเทศอื่น และสินค้าลิขสิทธิ์ควบคู่ไปด้วย

 จากการส�ารวจของผู้สื่อข่าว ‘หนังสือพิมพ์รังสิต’ 

เกีย่วกบัสถติขิองศลิปิน นกัร้อง นกัแสดงทีม่ตีารางงานใน

ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560 พบ

ว่ามีจ�านวน 157 คน ซึ่งท�าให้ธุรกิจสินค้า Fanmade มี

ความเป็นไปได้ที่แฟนคลับจะสามารถท�าเป็นธุรกิจเสริม

สร้างรายได้

‘Food Truck’ ฮติต่อเนือ่ง
กวาดรายได้กว่าแสนบาทต่อเดอืน

ช่วงเวลาที่ลูกค้าเยอะคือ ช่วงประมาณ 4 ทุ่มเป็นต้นไป  

ด้านการลงทุน มีต้นทุนในส่วนของรถและอุปกรณ์ท�า 

เครื่องดื่มต่างๆ 100,000 กว่าบาท วัตถุดิบที่ใช้หมุนเวียน

วันละประมาณ 1,000 บาท ซึ่งข้อดีของ Food Truck คือ 

เมื่อซื้อรถแล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องเสียอีกแทบไม่มี อาจจะ

มีในเรื่องค่าดูแลรถและน�้ามัน แต่ไม่ได้สูงเหมือนการไปเปิด

เป็นร้าน ด้านรายได้ต่อเดือนประมาณ 65,000 บาท  

ในอนาคตอยากปรับปรุงรถให้มีเอกลักษณ์ มีจุดเด่น เพื่อ

ดึงดูดลูกค้าและสร้างลูกค้าประจ�าเพิ่มขึ้น

ผลักสินค้า‘Fanmade’ยอดพุ่ง

มกราคม MONSTA X, Ricky Kim and Kids, Ji 

Chang Wook

กุมภาพันธ์ GOT7, NCT U, Park Bo Gum , Song 

Joong Ki, ASTRO, Lee Jong Suk, ศลิปิน

จากค่าย AOMG, INFINITE

มีนาคม FTISLAND, Kyuhyun, Kim Jae Joonj, 

สมาชิกรายการ running man : จีซอก

จิน คิมจงกุก ซงจีฮโย อีกวางซู ฮ่าฮ่า 

SE7EN, RED VELVET

เมษายน PENTAGON, SEVENTEEN, VIXX, HALO, 

TWICE, GFRIEND, Kim Woo Bin, AOA, 

APINK, CNBLUE, PSY, BTS, Yuri, 

Seohyun

พฤษภาคม VICTON, Lee Dong Wook, Taeyeon, 

Junhyeok

มิถุนายน EXO-C.B.X., RED VELVET, ROMEO, 

GOT7

กรกฎาคม B.A.P

 Food Truck ร้านผัดไทยอร่อยจริง เรียบด่วนเอกมัย - 

รามอินทรา
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 ค่าใช้จ่ายงานรับปรญิญาบตัร นกัศกึษาปรญิญาตรเีฉลีย่ประมาณ 10,000 - 15,000 

บาทต่อคน เผยค่าเลี้ยงฉลองแพงสุด ขึ้นอยู่กับฐานะและค่านิยมของแต่ละคน แนะวิธี

ลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น เช่น การเลี้ยงฉลอง

 งานรับพระราชทานปริญญาบัตรหรือ

พธีิประสาทปรญิญาบตัรถอืเป็นโอกาสส�าคญั

ของชวีติการศกึษาในมหาวทิยาลยั ผูส้ือ่ข่าว

หนังสือพิมพ์รังสิต ลงส�ารวจค่าใช้จ่ายของ

นักศกึษาในงานรบัปรญิญา ทัง้มหาวทิยาลยั

รัฐบาลและเอกชน ดังนี้

 นางสาวกัญญารัตน์ รุ่งเช้า เผย ตนได้

เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัรทีม่หาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อป ี

การศกึษา พ.ศ.2555 ในงานนีจ้ะมค่ีาใช้จ่าย

ตัง้แต่ค่าเช่าชดุครยุและค่ามดัจ�า 1,800 บาท 

เมื่อเสร็จพิธีการจะได้ค่ามัดจ�าคืน 1,000  

บาท ท�าผมครั้งละ 500 บาท ซึ่งส่วนตัวท�า

ทั้งหมด 3 ครั้ง คือ วันถ่ายรูปกับครอบครัว 

วันซ้อมรับปริญญาบัตรครั้งใหญ่และวันรับ

ปรญิญาบัตร ส่วนการแต่งหน้า น.ส.กญัญา-

รัตน์ เลือกท�าเองเพื่อเป็นการประหยัดค่า

ใช้จ่าย และค่าช่างถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนอีก 

3 คน คนละ 1,000 บาท และเมื่อถึงวันรับ

ปริญญาบัตรท�าผม 500 บาท บูมบัณฑิต  

3 คร้ัง คร้ังละ 100 บาท นอกจากนี้ยังมี

อัดรูปขณะรับพระราชทานปริญญาบัตร

ประมาณ 1,000 บาท อัดรูปถ่ายส่วนตัวอีก 

500 บาท และสุดท้ายงานเลี้ยงฉลองกับ

ครอบครัวประมาณ 10,000 บาท

 นายบวรภัค ชัยประเศียร เปิดเผยว่า 

ตนได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-

พระนครเหนือ เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2555 

ตนเสียค่าเช่าชุดราคา 1,200 บาท อัดรูป

ถ่ายส่วนตัว 1,000 บาท บูมบัณฑิต 3 ครั้ง 

ครั้งละ 100 บาท อัดรูปขณะพระราชทาน

ปริญญาบัตรกรอบหลุยส์ 4,000 บาท งาน

เลี้ยงฉลองประมาณ 5,000 บาท 

 นายสหพัฒน์ สถาปนิกานนท์ กล่าวว่า 

ตนได้เข้ารบัปรญิญาบัตรทีม่หาวทิยาลัยรังสิต 

ประชาชนหว่ันความปลอดภยัระบบพร้อมเพย์

 นางสาวทพิวรรณ เหมอืนตาล พนกังาน

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เปิดเผย ระบบ

พร้อมเพย์เริ่มมีต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 

แต่เริ่มใช้จริงต้นปี 2560 ระบบพร้อมเพย์

กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนท�างาน  

ซึ่งโดยรวมมีกลุ่มคนที่สนใจสมัครใช้งาน  

แต่ไม่มากเท่าทีค่วร การตอบรับอยูใ่นระดับ

ปานกลางเพราะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะศกึษา

มาเองก่อนทีจ่ะมาสมคัร กลุม่ของนกัศกึษา

ยังไม่ค่อยท�าเนื่องจากยังไม่ได้เสียภาษ ี

นอกจากนีท้างธนาคารได้มกีารโปรโมททาง

สือ่โฆษณา เวบ็ไซต์ และเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ซึง่จะแนะน�าให้ลกูค้าได้เห็นถึงประโยชน์ใน

การใช้พร้อมเพย์ การคืนภาษี เป็นต้น

 พนกังานธนาคารกรงุเทพ ชีแ้จงว่า ระบบ

พร้อมเพย์ มีกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มที่เข้ามาใช้

บริการ ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพ ซึ่ง

ระบบพร้อมเพย์ในช่วงแรกยงัไม่เป็นทีรู่จ้กั

มากนัก แต่ภายหลังมีการคืนภาษีให้แก่

ลกูค้าท�าให้มกีารตอบรบัทีด่ยีิง่ขึน้ นอกจาก

นี้ทางธนาคารเองได้มีการโปรโมทระบบ 

  ธนาคารเผยระบบพร้อมเพย์มกีารตอบรบัทีด่ขีึน้หลงัคนืภาษ ีประชาชนส่วนใหญ่รูจ้กัพร้อมเพย์แต่หวัน่ระบบไม่ปลอดภยั ตอบโจทย์คนท�างานและนกัศกึษาใช้โอนจ่ายสะดวก

และเสียค่าธรรมเนียมน้อย

พร้อมเพย์ทางโบรชวัร์หรอืในเวลาทีล่กูค้า

เข้ามาใช้บริการพนักงานก็จะแนะน�าไป 

ในตัวแต่ในส่วนของลกูค้ากลุม่นกัศกึษานัน้ 

หากใช้พร้อมเพย์จะสะดวกในเรือ่งของการ

โอนเงนิเพราะค่าธรรมเนยีมถกู หรอืนกัศกึษา

บางคนอาจชอบซื้อของออนไลน์บ่อย  

พร้อมเพย์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี

 นางสาวชนัญญา ตีรถานนท์ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ตนมี

ระบบพร้อมเพย์ของธนาคารกรุงเทพและ

ใช้ระบบพร้อมเพย์มาตั้งแต่เดือนมกราคม 

ซึง่ได้เห็นในเวบ็ไซร์กระทู ้Pantip โดยส่วน

ตวัตนใช้ในเรือ่งของการโอนเงนิทัง้ค่าหอพัก 

ค่ากินค่าอยู่กับผู้ปกครองอยู่แล้ว ซึ่งการ

บอกเบอร์ก็ท�าให้สะดวกมากขึ้น ส่วนตัว

คิดว่าระบบพร้อมเพย์ส�าหรับประชาชน

บางส่วนยงักงัวลในเรือ่งของความปลอดภัย

และยังไม่แพร่หลาย เหมือนจ�ากัดเฉพาะ

คนที่จ�าเป็นเท่านั้น  

 นางราตร ียัง่ยนื เจ้าของร้านขายของช�า 

ให้ความคิดเห็นว่า ตนรู้จักพร้อมเพย์แต ่

 ไม่พร้อมที่จะใช้ รู้สึกกลัวความไม่ปลอดภัย 

ซึ่งตนไม่ได้มีรายได้มากมายขนาดจะต้อง 

ใช้บริการนี้ สะดวกที่จะใช้เงินสดมากกว่า  

แต่ตนเองเคยได้ยินคนอื่นบอกว่าระบบ 

พร้อมเพย์ดี และคิดว่าหากไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็น

ผลเสียอะไร มีเงินสดค่อยซื้อของเข้าร้านค้า

ของตนเท่าที่จ�าเป็นก็ได้

 นางสาวอลิยา อชัชเสวนิ เจ้าของร้านขาย

กาแฟ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ระบบพร้อมเพย ์

ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวกและดี แต่

ตนยังกลัวในเร่ืองของความปลอดภัย และ

คิดว่าระบบพร้อมเพย์มีโอกาสผิดพลาดได้

ง่าย สมมุติมีคนรู้รหัสของเราก็สามารถน�า

บัตรไปกดโอนเงินเข้าบัญชีอื่นๆ ได้เลย ซึ่ง

ตนเองรู้สึกสะดวกใจกับระบบการถอนเงิน

หรือโอนเงินจากบัตรเอทีเอ็มมากกว่า 

 ผศ.ดร.อนสุรณ์ ธรรมใจ รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ และคณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคม

ชราภาพ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งนี้ เป็นผลจากความก้าวหน้าทาง

ด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์และองค์ความรูท้างด้านโภชนาการ ท�าให้ผูค้นท่ัวโลกมอีายุ

ยืนยาวขึ้น ขณะที่สังคมเมืองและสังคมอุตสาหกรรม ท�าให้มีอัตราการเกิดลดลง 

และอัตราส่วนของการพึ่งพิงกันเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน

 จากการรายงาน การศกึษาวเิคราะห์ผลกระทบเชงินโยบายต่อการพฒันาประเทศ 

จากผลการประมาณประชากรของไทย พ.ศ.2553-2583 จัดท�าโดย คณะอนกุรรมการ

มีข้อมูลตัวเลขสถิติในปี 2553 ระบุว่าประเทศไทยมีประชากรอายุ 65 ปี เพิ่มขึ้น 9% 

ของประชากรทั้งหมด ในปี 2564 เพิ่มขึ้น 14% และในปี 2574 เพิ่มขึ้น 20% เมื่อ 

ถึงจุดนั้นจะเรียกประเทศไทยว่าเป็นสังคมสูงวัยระดับสูงที่สุด ส่วนอัตราเจริญพันธุ ์

รวมหรอืจ�านวนบตุรเฉลีย่ต่อสตรีหนึง่คนเคยสงูมากกว่า 5 คน ก่อนมโีครงการวางแผน

ครอบครัวแห่งชาติได้ลดลงเหลือ 1.6 คนในปี 2553 และจะเป็น 1.3 คน 

ในปี 2583

 ผศ.ดร.อนสุรณ์ ธรรมใจ แนะ ประเทศไทยสามารถเตรียมการรบัมอืด้วยการปฏริปู

ระบบสวัสดิการให้มีความมั่นคงและมีความยั่งยืนทางการเงิน ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยง

ส�าคัญ ทั้งปัญหาทางด้านสุขภาพและปัญหารายได้หลังเกษียณจากงานประจ�า 

ไม่สามารถท�างานได้ หรือท�างานได้น้อยลงจึงมีรายได้ลดลงมาก คนส่วนใหญ่จึงต้อง

อาศัยระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล 30 บาท รักษาทุกโรค หรือหลักประกันสุขภาพ

 นางสาวพิรยา เซี่ยงคิ้ว อายุ 42 ปี เผย ตนเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพตั้งแต่ 

เรียนมหาวิทยาลัยและไม่เคยคิดที่จะมีบุตร เพราะคิดว่าไม่จ�าเป็นกับชีวิตคู่ แม้ไม่มี

บุตรก็ยังรักกันดี ซ่ึงตนยังมีหลานให้เล้ียงท่ีเปรียบเสมือนกับบุตรไปโดยปริยาย  

ซึ่งพ่อแม่ของตนก็ไม่ได้เรียกร้องอยากให้มีและมีความสุขดีกับครอบครัวแบบนี้ 

อัตราการเกิดลดลงต่อเนื่อง
 คณบดีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เผย ไทยก�าลังเข้าสู่สังคมชราภาพ 

คาดอีก 14 ปี อัตราคนชราจะเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุด 20% ของจ�านวนประชากร 

ทัง้ประเทศ อตัราการเกดิลดลงต่อเนือ่ง เตอืนรฐัฯเร่งพฒันาระบบสวสัดกิารรองรบั

ไทยก้าวเข้าสู่สงัคมชราภาพ

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 15,000  
นศ. เผย รับปริญญา 

เมือ่ปีการศกึษา พ.ศ.2558 ตนเสยีค่าเช่าชดุ

ราคาประมาณ 1,500 -1,800 บาท เมือ่เสรจ็

พิธีการจะได้เงินมัดจ�าคืน ช่างภาพส่วนตัว

ครึ่งวัน 2,000 บาท อัดรูปถ่ายส่วนตัวซึ่งมี

อยูห่ลายอลับ้ัมประมาณ 400-500 บาท และ

อัดรูปขณะรับปริญญาบัตรซึ่งเป็นกรอบรูป

หลุยส์ ประมาณ 3,000 บาท นอกจากนี้ยัง

มซีองใสใส่ใบปรญิญาบตัร 20 บาท งานเล้ียง

ฉลองประมาณ   2,000 – 3,000 บาท ทั้งนี้ 

ปีทีต่นรบัปรญิญาบตัรนัน้ไม่มกีารบมูบณัฑิต 

เพราะอยู่ในช่วงของการไว้อาลยัของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยเข้ารับ 

ปริญญาบัตรทั้ง 3 คน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเริ่ม

ตั้งแต่ค่าชุดรับปริญญาอยู่ที่ 1,200 – 1,800 

บาท ค่าท�าผมอยู่ที่ 500 บาท ค่าถ่ายรูป 

อยู่ที่ 1,000 – 2,500 บาท ค่าบูมบัณฑิต 

อยู่ที่ 100 บาท ค่าซองใสใส่ใบปริญญาบัตร 

20 – 40 บาท ค่าอัดรปูขณะรบัพระราชทาน

ปริญญาบัตรประมาณ 1,000 – 4,000 บาท 

และค่างานเลีย้งฉลอง 2,000 – 10,000 บาท 

ซึ่งเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรับปริญญา

อยู่ที่ประมาณ 10,000 – 15,000 บาท ต่อ

คนต่อครั้ง 

 ข้อมูลจากเว็บไซต์ kapook แนะการ

ประหยัดค่าใช้จ่ายในวันรับปริญญา โดย 

ชวนเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่พอถ่ายรูปเป็น 

มาช่วยถ่ายรูปให้ หรือการฝึกแต่งหน้า 

ท�าผมเอง รวมถึงการเช่าชุดครุยแทนการ 

สัง่ตดั เพือ่เป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย อกีทัง้

ยงัมค่ีาบูมบณัฑติทีค่วรก�าหนดเงนิในซองไว้ 

สุดท้ายเมื่อยิ่งใกล้วันงานรับปริญญาอาจส่ง

ผลให้ยอดจองที่พักใกล้มหาวิทยาลัยปรับ

ราคาสูงขึ้น ค่าเช่าห้องพักที่แพงขึ้นกว่าช่วง

ปกติ หากหาท่ีพักบ้านญาติแทนการพัก

โรงแรมได้ จะลดค่าใช้จ่ายไปในตัว

 [ การเมือง ]



หน้า	 			หนังสือพิมพ์รังสิต ปีที่	24	ฉบับที่	71		ประจำาเดือน			พฤษภาคม		25608  [ การศึกษา ]

        งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 มีหนังสือทั้ง

ไทยและต่างประเทศมากที่สุด ภายในงานมีโปรโมชั่นและ

นกัเขยีนเพือ่ดงึดดูนักอ่านให้มาเลอืกซือ้หนงัสอื และพบปะ

นักเขียนท่ีตนเองชื่นชอบ ภายในงานยังมีนิทรรศการ 

งานเสวนา และกิจกรรมต่างๆ มากมาย งานสัปดาห์นังสือ

ได้มโีอกาสต้อนรบัคณะจากสาธารณรฐัฟินแลนด์ ในการน�า

หนังสือและกิจกรรมเข้าร่วมแสดง เพื่อให้เห็นถึงมุมมอง 

การอ่านหนงัสือ การให้ความสนใจกับการอ่าน และข้ันตอน

การผลติหนงัสอืของประเทศฟินแลนด์ ว่าเขาให้ความส�าคัญ

กับหนังสืออย่างไร ถึงได้เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่

ดีที่สุดในโลก

        ปรัชญาการศึกษาสาธารณรัฐฟินแลนด์คือ การเรียน

รูจ้ะต้องสนุกส�าหรบัเดก็ เพราะถ้าเดก็รูส้กึว่าสนกุก็สามารถ

เรียนรู้อะไรก็ได้ ประเทศฟินแลนด์จึงพยายามที่จะสร้าง

บรรยากาศให้นักเรียนมีความสุขที่สุดเกี่ยวกับการเรียนรู้ 

และการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมอียู่ทัว่ไปในโรงเรยีน 

นอกจากนี้ยังมีหนังสือท�าให้เราเปิดโลกของตัวเองมากขึ้น 

ได้เราสมัผสัวฒันธรรมอืน่ โดยไม่จ�าเป็นต้องเดนิทางไปทีไ่หน 

สามารถเรียนรู้ท�าความเข้าใจมนุษย์ที่แตกต่างด้วยหนังสือ

ที่อ่าน                    

 นายศุภชัย เลิศกิตติโกศล ผู้ดูแลและให้ค�าแนะน�าใน

สัปดาห์หนังสือปี 2560 สะท้อนความนิยมของผู้อ่าน
        การศึกษาฟินแลนด์กระตุ้นให้ผู้อ่านมีความสุขกับการเรียนรู้และการอ่าน ส�านักพิมพ์ A Book ใช้กลยุทธ์การทยอยออกหนังสือ เพื่อให้ส�านักพิมพ์อยู่ได้ ส่วนส�านักพิมพ์

แจ่มใสก็ปรับตัวไปตามค่านิยม ดึงความแปลกใหม่เข้ามาตลอด และส�านักพิมพ์นาคาในปีนี้หนังสือเกี่ยวกับการเกษตรได้รับความนิยมมาก สวนกระแสจากผู้อ่านออนไลน์กลับ

มาสนใจที่ซื้อหนังสือเล่มมากขึ้น

ม.รังสิต มีมาตรการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษาอย่างเข้มงวด

        ผศ.ผการัตน์ จ�าปาน้อย ผูอ้�านวยการและนายทะเบียน 

มหาวิทยาลัยรังสิต เผยว่า ทางมหาวิทยาลัยจะบังคับทุกคน

ทีเ่ข้ามาสมคัรเรยีนต้องส่งวฒุมิธัยมศกึษาชัน้ปีที ่6 หรอืเทยีบ

เท่า ใครไม่ส่งก็จะล็อคการลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไป 

กระบวนการตรวจสอบทางมหาวิทยาลัยจะน�าเอกสารของ

นกัศกึษาทกุคนแยกตามโรงเรยีน พอแยกเสรจ็กจ็ะส่งเอกสาร

กลับไปทางโรงเรียน เพื่อให้ทางโรงเรียนตรวจสอบ เอกสาร

ที่ทางมหาวิทยาลัยส่งกลับไปจะมีแบบฟอร์ม ใบส�าเนา

วุฒิการศึกษาของนักเรียน และรอทางโรงเรียนตอบกลับมา 

ถ้าโรงเรียนตอบกลับมาว่าเรียบร้อย ก็แสดงว่า 

วุฒิการศึกษาไม่มีปัญหา

        หากพบการใช้วุฒิปลอม ในเบื้องต้นการใช้วุฒิปลอม

เป็นการปลอมแปลงเอกสารของโรงเรยีน ไม่ใช่ของมหาวิทยาลยั 

ตามกฎหมายคนที่ฟ้องร้องได้โดยตรงคือสถาบันที่ถูกปลอม

แปลงเอกสาร เพราะฉะน้ันเมื่อพบการใช้วุฒิปลอม ทาง

มหาวทิยาลยัจะมกีระบวนการขัน้แรก คอืการลอ็คสถานภาพ

นักศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยจะใส่สถานภาพในระบบ

10,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

        โดยปีการศึกษาที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย พบการใช้

วุฒิปลอมจ�านวนค่อนข้างน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.01 แต่ก็มี

มาอย่างต่อเนื่อง ผู ้อ�านวยการและนายทะเบียน  

มหาวิทยาลัยรังสิต ชี้ ต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

        มหาวิทยาลัยรังสิต มั่นใจมีมาตรการตรวจสอบวุฒิการศึกษาปลอม โดยการน�ากลับไปตรวจสอบกับโรงเรียนที่จบการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบเพียง  

ร้อยละ 0.01 กฎหมาย ชี้ ผู้ที่ท�าวุฒิปลอมจะมีโทษทั้งจ�าทั้งปรับ เตือนนักศึกษาอย่าหลงเชื่อ

คอมพิวเตอร์ว่า ปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งนักศึกษาที่ใช้วุฒิ

ปลอมจะได้รับโทษคือการไล่ออก และไม่สามารถสมัคร

เรยีนทีม่หาวิทยาลัยรงัสิตได้อกี ถึงแม้ว่าจะเรยีนจบมาแล้ว

จริงๆ เพราะถือว่าเป็นการท�าผิดวินัยการศึกษาอย่างร้าย

แรง โดยขัน้ตอนต่อไป ทางมหาวทิยาลยัจะท�าจดหมายแจ้ง

นักศึกษา และผู้ปกครอง เพ่ือให้มาท�าเร่ืองออกจาก

มหาวิทยาลัย หากเทอมปัจจุบันได้ลงทะเบียนเรียนไว้ 

ทางมหาวิทยาลัยก็จะคืนเงินให้

        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ครูไทยว่า ที่ผ่านมา ศธ.ได้มีการ

ด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ท�าวุฒิการศึกษาปลอมมา

ตลอด แต่เมื่อจัดการไปก็มีการเกิดวุฒิปลอมขึ้นมาใหม่อีก 

จึงขอฝากเตือนไปยังนักเรียน นักศึกษา อย่าหลงเช่ือค�า

โฆษณาอวดอ้าง เพราะหากมีการน�าวุฒิการศึกษาปลอม

มาใช้สมคัรเรยีนหรอืท�างานจะมคีวามผดิตามกฎหมาย ทัง้

ผูท้ีจ่ดัท�าเอกสาร และผูท้ีใ่ช้เอกสารปลอม โดยมโีทษจ�าคกุ

ตั้งแต่ 6 เดือน ไปจนถึง 5 ปี หรือมีโทษปรับตั้งแต่ 1,000-

กิจกรรม “The Joy of Reading – Key to Lifelong 

Learning” กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ประเทศฟินแลนด์ครบรอบ 

100 ปี ของการประกาศเอกราช ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงจัดขึ้น

เพราะ อยากให้คนไทยได้เหน็หนงัสอืของประเทศฟินแลนด์

ว่า หนังสือของเขาเป็นยังไง ท�าไมถึงท�าให้ประเทศของเขา

ถึงมีการศึกษาที่ดีที่สุดได้ การอ่านเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างมาก

และประเทศฟินแลนด์ให้ความสนใจเก่ียวกับการอ่าน ท�าให้

ประเทศฟินแลนด์ให้ความสนใจเกีย่วกบัหนังสอื ไม่ว่าจะเป็น

หนังสือเด็ก หนังสือเรียน และวรรณกรรม ให้ความสนใจ

เกีย่วกับขัน้ตอนการผลติหนงัสอื เพ่ือให้หนงัสอืมคีณุค่ามาก

ที่สุด 

        นายอธิษฐาน กาญจนะพงศ์ พนักงานขายหนังสือ 

ส�านักพิมพ์ A Book  เปิดเผยว่า ในตัวส�านักพิมพ์เองมีการ

ปรบัตัวตามสภาพเศรษฐกจิ และตามบรรยากาศของวงการ

หนงัสอือยู่เรือ่ยๆ แต่การปรบัตวัในแต่ละครัง้จะไม่พยายาม

เปลี่ยนแปลงตนเอง จะเน้นปรับในด้านวิธีการน�าเสนอและ

การท�างานมากกว่า อย่างวธิกีารท�างานจะทยอยออกหนงัสอื

ทลีะน้อย เพือ่ให้หนงัสอืไม่มารวมอยูท่ีง่านหนงัสอืเพยีงอย่าง

เดยีว ท�าให้ผู้อ่านได้เห็นหนังสือแต่ละเล่มชัดเจนขึ้น ส่วนใน

ด้านการตลาด มีการทยอยออกหนังสือ และดูแลหนังสือ

แต่ละเล่ม ด้านบรรณาธิการก็ท�าหน้าที่ได้มากขึ้นในการคัด

เลอืกต้นฉบับ ตดับรรณาธกิรต้นฉบับให้มคุีณภาพ ซ่ึงหนังสอื

ของเรามีรูปแบบหลากหลายจึงต้องน�าเสนอในรูปแบบนั้น 

จึงท�าให้หนังสือของส�านักพิมพ์ A Book สามารถอยู่ต่อได้

        นางสาวจตุรพร ช่อบุญนาค พนักงานขายหนังสือ 

ส�านักพิมพ์แจ่มใส เปิดเผยว่า ภายในงานสัปดาห์หนังสือ

ครั้งน้ี เม่ือเทียบกับปีที่แล้วคนซ้ือของส�านักพิมพ์แจ่มใสมี

มากเพิม่ขึน้มาโดยตลอด ส�าหรบัการรบัมอืในการเปลีย่นแปลง 

ส�านักพิมพ์แจ่มใสแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนัก เพราะ

โดยปกติส�านักพิมพ์แจ่มใส จะคอยปรับตัวไปตามค่านิยม

ของผู้บริโภค และดึงความแปลกใหม่เข้ามาตลอดให้กับ 

ตัวหนังสือ เพื่อให้เราสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้ทุกวัย       

        นางผาสุข สงฆ์เจริญ ผู้ประสานงานจากส�านักพิมพ์

นาคา กล่าวว่า หนงัสอืเกีย่วกบัการเกษตรขายด ีได้รบัความ

นยิมมาก ซึง่เป็นการสวนกระแสให้ผูอ่้านหนักลบัมาสนใจที่

จะซื้อหนังสือเพื่อน�ามาศึกษาต่อด้วยตนเอง และข้อดีของ

หนังสอืคอื มีความเช่ือถอืได้ มีแหล่งอ้างองิทีชั่ดเจน สามารถ

น�าไปประยกุต์ และอ้างองิใช้ได้จรงิ โดยกลุม่ลกูค้าส่วนใหญ่

เป็นผูท้ีท่�าอาชีพอืน่ทีไ่ม่ใช่เกษตรกร รวมถงึกลุม่นกัศกึษาที่

หันมาสนใจทางด้านการเกษตรมากขึ้น  ในตัวนักเขียน

หน้าใหม่กจ็ะเกดิจากนยิายแปลซึง่เลอืกจากผลงานทีม่กีระแส

ตอบรับดี

ผศ.ผการัตน์ จ�าปาน้อย
ผู้อ�านวยการและนายทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต
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รางวัลวิจัยดีเด่นระดับชาติ 5 กลุ่มวิชา

 เมือ่วนัที ่28 เมษายน ทีผ่่านมา มหาวทิยาลยั

รังสิตร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 

สถาบันวิจัยค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท 

บางกอก อนิโนเวช่ัน เฮ้าส์ จ�ากดั ประเทศไทย  

Salus University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

University of Canterbury ประเทศ

นิวซีแลนด์ และ International Pacific 

University ประเทศนวิซแีลนด์ ก�าหนดงาน

ประชมุวชิาการระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ�าปี 2560 ขึ้น และ

มีงานนิทรรศการเผยแพร่งานสร้างสรรค์

ระดบันานาชาตร่ิวมด้วย เพือ่เป็นเวทวีชิาการ

ในการน�าเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยน

ความรู้ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ 

และเพื่อส่งเสรมิการสร้างเครือข่ายงานวจิัย

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้

หัวข้อ “The Post Twenty-First Century 

Disruptive Technology:  Economic, 

Social and Political Impacts” และภายใน

งาน มีการมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น โดย

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น และ รางวัลผลงาน

วิจัยดีเด่น และการน�าเสนอผลงานแบบ

โปสเตอร์ดีเด่น

 โดยความส�าคญัของงานวจัิยท้ัง 5 กลุ่ม

สาขาวชิา ได้แก่ สถาปัตยกรรม ศลิปะ และ

การออกแบบ, แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 

วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย,ี กลุม่วจิยั

และพัฒนาการเรียนการสอน, กลุ ่ม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นั้นมีผล

ต่อการพัฒนาอนาคตของประเทศไทย และ

การพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพด้านการ

ศึกษาทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ผลงานวิจัยทั้ง 5 

สาขาวิชา ยังได้มีการทดสอบประสิทธิภาพ

ในการใช้งานจรงิ และได้รบัการยอมรบัจาก

คณาจารย์   

 อาจารย์ชาวดี ง่วนสน กล่าวว่า ได้รับ

ผลงานวจิยัดเีด่นระดบัชาต ิด้านสถาปัตยกรรม 

ศลิปะ และการออกแบบ เรือ่ง การออกแบบ

สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร

ตลาดสดเทศบาลนครตรัง เนื่องจากตลาด

สร้างมาต้ังแต่ปี 2505 และยังไม่มีการพัฒนา

ต่อ ท�าให้เกิดความทรุดโทรม จากการวิจัย

พบว่ามีปัญหาหลายด้าน เช่น แสงสว่างไม่

เพยีงพอ การจดัประเภทของสนิค้า และการ

สัญจรบรเิวณรอบตลาดสดเทศบาลนครตรงั 

โดยเน้นการออกแบบอาคารเดิม เพื่อแก้ไข

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ และพฒันาตลาดให้มคีวาม

ทนัสมยัมากขึน้ แต่กย็งัคงรปูแบบสถาปัตยกรรม

ดัง้เดมิไว้ เพือ่ให้ตลาดสดนครตรังเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ และมีแนวคิดหลักคือ 

ครวัตรงั ครัวไทย ครวัโลก จดัประเภทสนิค้า

ให้มรีะเบยีบมากขึน้ เพ่ือง่ายต่อการจบัจ่าย

ของผู้บริโภค เพิ่มพื้นที่ส่วนกลาง เป็นร้าน

อาหาร รูปอาคารสถาปัตยกรรมภายนอก

จะเป็นแบบเรอืนป้ันหยา ผสมกบัสถาปัตยกรรม

แบบชโินโปรตุกีส เพือ่แสดงให้เห็นถงึความ

หลากหลายทางเชือ้ชาตขิอง ไทย จนี มสุลมิ 

 ดร.สัณห์สิรี เมืองมาลย์ หัวหน้าสาขา 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเคมี 

เผยว่า การค้นคว้า ท�าการวจิยัถงึผลกระทบ

ต่อปัญหาผู้ป่วย เกี่ยวกับยารักษาโรคท่ีมี

ประสทิธภิาพและแนวทางการแก้ไขทีจ่�าเป็น

ต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยระบบภมูคิุม้กนั

ในร่างกายของผูป่้วยทีม่ภูีมต้ิานทานต่อเช้ือ

แบคทีเรีย และเชื้อไวรัสต�่ากว่าคนทั่วไป มี

สถิติการวิจัยและการค้นคว้าค่อนข้างน้อย 

จงึเลง็เหน็ความส�าคญัของปัญหาเช้ือแบคทเีรยี

ชนิด Pseudomonas Aeruginosa ท่ีส่ง

ผลต่อผู้ป่วย ผลงานวิจัยพบว่า ผลของยา 

Ceftazidime กบั Meropenem ที่มีผลต่อ 

Biofilm ของเชื้อ Pseudomonas 

Aeruginosa สามารถยบัยัง้การเจรญิของ

เชือ้ทีส่่งผลต่อผูป่้วยได้ ได้รบัความยอมรบั

จากส�านักแพทยสภา และได้รับรางวัล 

ผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ แพทยศาสตร์

วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

 อาจารย์ธนกร อยู่โต คณะวิศวกรรม 

ชวีการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดเผย

ว่า ประเทศไทยยังไม่เคยออกแบบหรอืสร้าง

เครื่องมือทางการแพทย์ ท�าให้ประเทศไทย

ต้องน�าเข้าเครื่องมือทางการแพทย์จากต่าง

ประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง ท�าให้ตน

คิดว่าคนไทยก็สามารถออกแบบหรือสร้าง

เครือ่งมอืทางการแพทย์ใช้เองได้ และสามารถ

จ�าหน่ายให้กบัต่างประเทศ ท่ีผ่านมาตนคิด

ออกแบบและสร้างงานวิจยัหลากหลายเร่ือง 

เช่น สร้างเคร่ืองอัลตราซาวด์ ทาง

กายภาพบ�าบัด, สร้างเครื่องทวนสอบก�าลัง

ไฟฟ้าส่งออกของเครือ่งผ่าตัดไฟฟ้าในโหมด

การตัดเนื้อเยื่อ, สร้างเครื่องแจ้งเตือนแบบ

สัน่สะเทือนส�าหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยนิ 

และล่าสุดได้ออกแบบสร้างวงจรแยกส่วน

ทางไฟฟ้าส�าหรบัตรวจวดัคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ 

3 ลีด เพื่อใช้ส�าหรับมอนิเตอร์คลื่นไฟฟ้า

หัวใจของผู้ป่วยในภาวะวกิฤต และออกแบบ

เครือ่งต้นแบบ ทดสอบประสทิธภิาพในการ

ท�างานของวงจรแยกส่วนทางไฟฟ้าส�าหรับ

ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 ลีด อีกทั้งยังได้

รับความยอมรับจากคณาจารย์หมวดวิชา

สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย-

รังสิต และผลงานชิ้นนี้ยังได้รับรางวัลดีเด่น

ระดับชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี

 ผศ.ดร. เฟ่ืองฉตัร จรนิทร์ธนนัต์ อาจารย์

ประจ�าคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยั

รังสิต เปิดเผยว่า การวิจัยได้สร้างโครงการ

ห้องเรยีนอัจฉริยะ (RSU Smart Classroom) 

เรือ่ง การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา

ที่เรียนด้วยเคร่ืองบันทึกการสอน SWIVL 

กับการเรียนด้วยวิธีปกติในวิชาโลหิตวิทยา 

3 เพื่อเป็นห้องเรียนต้นแบบส�าหรับใน

คณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ได้เข้าใช้ทดลอง 

และศึกษารูปแบบการใช้งาน เพ่ือเตรียม

ความพร้อมส�าหรับเข้าสูก่ารศกึษาในศตวรรษ

ที่ 21 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี

ระบบบนัทกึการสอบแบบใช้อปุกรณ์ SWIVL 

Robot แทนมนุษย์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 

จากการทดลองบนัทกึการสอนแบบใช้ SWIVL 

Robot พบว่ามีนักศึกษาเข้าทบทวนความ

รู้ประมาณ 150 คน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 

นาที ต่อการสอนแต่ละครั้ง นักศึกษาปีที่ 4 

ในปีการศึกษา 2558 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของการสอบกลางภาคในวิชาโลหิต

วิทยา 3 ดีกว่านักศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 

2559 แต่หลังจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการ

ศึกษา 2559 ได้มีการทบทวนความรู้จากสื่อ

บนัทกึการสอบจากเครือ่งSWIVL ท�าให้ผล

สมัฤทธ์ิทางการเรยีนพฒันาได้ดขีึน้ และได้

รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้าน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน

 ผศ.ดร. อมรรตัน์ เจรญิโชตธิรรม อาจารย์

ประจ�าวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รังสิต ได้น�าเสนองานวิจัย เรื่อง การสื่อสาร

เชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่ผล

งานวิจัย สู่คนรุ่นใหม่ โดยมีแนวคิดเรื่องการ

สือ่สารแบบมส่ีวนร่วม และสือ่ใหม่กบัคนรุน่

ใหม่ เน้นเผยแพร่สื่อผ่านคนรุ่นใหม่ กลยุทธ์

การเลือกใช้สื่อ (Media/Channel) พบว่า

คนรุ่นใหม่เลือกใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว เป็น

หลัก รวมทัง้ส่ืออืน่ๆ ทีน่�าเสนอผ่านส่ือออนไลน์  

โดยมีการจัดอบรมด้านการผลิตและเนื้อหา

เชิงปฏิบัติในกิจกรรมการแข่งขันประกวด

การสร้างสรรค์สื่อใหม่ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 

กระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแพร่งานวิจัย

เป็นกระบวนการทีเ่หมาะกับคนรุ่นใหม่ โดย

ใช้รูปแบบการแข่งขันให้คนรุ่นใหม่ มีความ

คดิสร้างสรรค์สือ่ออนไลน์ และมีความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี อีกทั้งยังได้รับรางวัลผลงาน

วิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านกลุ่มมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

 จากการสรุปผลการวิจัยทั้ง 5 กลุ่ม

สาขาวชิาท่ีได้เข้าร่วมเสนอผลงานภายในงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ งานวิจัยทั้ง 

5 กลุ่มท่ีได้รับรางวัลรวมถึงงานวิจัยท่ีไม่ได้

รางวัล ทุกงานวิจัยล้วนสร้างประโยชน์ให้

กับสังคมและสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถ

ปรับใช้กับชีวิตประจ�าวันได้อย่างดี รวมทั้ง

ระบบการศึกษาเฉพาะกลุ่มและพัฒนาการ

เรยีนการสอน อาท ิออกแบบสร้างเครือ่งมอื

ทางการแพทย์, พัฒนาเครื่องมือทางการ

ศกึษา และสร้างประโยชน์รวมถงึความรวดเรว็ 

พร้อมทั้งความแม่นย�าและความถูกต้องให้

มากที่สุดกับระบบการศึกษาในประเทศ 

เป็นต้น

ผูจ้ดังานประชุมวชิาการ และผูว้จิยัทีไ่ด้รบัรางวัลดเีด่นระดบัชาต ิขอบคณุ

ภาพจาก นายวิสูตร์ ชาญช่าง

 มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจ�าปี 

2560 โดยมีงานวิจัยที่ได้รับรางวัลดีเด่น 5 เรื่อง 5 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ เรื่อง  

การออกแบบสถาปัตยกรรม และภมูทิศัน์โดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาลนครตรัง ด้าน

สถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ, ผลของยา Ceftazidime กับ Meropenem 

ท่ีมีผลต่อ Biofilm ของเชื้อ Pseudomonas Aeruginosa ท่ีแยกจากผู้ป่วย  

ด้านแพทยศาสตร์วทิยาศาสตรก์ายภาพ และวทิยาศาสตร์สขุภาพ, ออกแบบสร้างวงจร

แยกส่วนทางไฟฟ้าส�าหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 ลีด ด้านวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี, การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยเครื่องบันทึกการสอน 

SWIVL กบัการเรยีนด้วยวธิปีกตใินวชิาโลหิตวทิยา 3 ด้านกลุม่วจัิยและพฒันาการเรยีน

การสอน, การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สู่คนรุ่นใหม่ 

ด้านกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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 เมือ่แสงตะวนัเริม่จบัขอบฟ้า ชาวประมงจะพายเรอืเลก็ๆ ไปที ่‘ยอ’ เครือ่งมอืหาปลา

ที่มีรูปร่างคล้ายกระชอนยักษ์ แล้วรอให้ปลาลูกเบร่เข้ามาติดข่าย ส่วนบรรดานักล่าแสง 

ช่างภาพและนักท่องเที่ยวทั้งหลาย เข้าประจ�าที่ราวกับสไนเปอร์รอสอยภาพสวยๆ

 เรามองไปที่เวิ้งน�้ากว้างใหญ่ในบรรยากาศสดใส ท้องฟ้าสีส้มเป็นประกาย แสงแรก

ของวันก�าลังเริ่มต้น พลังชีวิตถูกจุดให้ลุกช่วงอีกครั้ง ที่ ‘คลองปากประ’ คงงามไม่พอที่จะ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เลย ถ้าผืนน�้าด้านหน้าเป็นเพียงทะเลสาบที่ไร้ชีวิต ปากประก็กลาย

มาเป็นเมืองท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้คงต้องขอบคุณ ‘ปลาลูกเบร่’ 

ที่พากันมาชุมนุมและเติบโตในพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการเจริญพันธุ์ของมัน ณ ที่แห่งนี้

 ปลาลกูเบร ่หรอืปลาลูกมะลิ เป็นปลาขนาดเล็กจิ๋วที่หากนิตามผิวน�้า มลีักษณะล�าตวั

ยาวเรียว มีแถบสีขาวคาดที่ข้างล�าตัว

 ก่อนที่แสงสวยยามเช้าแทบจะหมดไป เราตัดสินใจขอติดเรือไปกับป้านุ้ย (สมใจ 

เลื่อนแป้น) ชาวประมงใจดีที่เราพักพิงอิงอาศัยตลอดเวลาที่ทะเลน้อย

 เราขอขึน้ไปบนยอ ด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็กระบวนการร่ายมนต์เรยีกปลาของป้า

นุ้ย แม้ว่าทักษะการว่ายน�้าของเราจะเป็นศูนย์ เรามั่นใจมากว่า ถึงเวลาถ้ามันจะจม ก็คง

เอาตัวรอดได้เอง จึงได้มีพลังความห้าวหาญปีนขึ้นไปอยู่บนยอด้วยท่าทางแปลกๆจนป้า

นุ้ย หัวเราะออกมาให้กับความเงอะงะของเรา

 มองไปรอบๆเราเหน็ยอขนาดใหญว่างเรยีงกนัอยู่เตม็สองข้างทางคลองปากประ การ

ยกยอขึ้นมาต้องใช้น�้าหนักตัวคนเดินไปถ่วงน�้าหนักอีกด้านหนึ่งของตาข่าย เพื่อให้ยอยก

ตวัขึน้มาเหนอืผิวน�า้ เราจึงเห็นป้านุย้เดนิไปเดนิมาอยูต่ลอด เจ้าปลาลกูเบร่น่ีกใ็ช่ว่าจะจบั

กันง่ายๆ ต้องใช้เวลาวางยอไว้ประมาณ 2 นาที ก่อนจะยกขึ้นมาเทใส่ถัง

 “ได้มากม้าย?” ชายหนุ่มเจ้าของยอฝั่งตรงข้ามตะโกนถามป้านุ้ยด้วยความคุ้นเคย 

 แสงอาทิตย์สาดส่องเคล้าลมเย็นๆบนยอสูง บรรยากาศดีใช่ย่อย หนุ่มนิรนามปล่อย

ยอลงไปในน�า้ รอให้ปลาลกูเบร่ทัง้หลายแหวกว่ายเข้ามาตดิกับ พร้อมกับนัง่รอให้ทกุอย่าง

เคลื่อนไหวไปเอง คลื่นน�้ากระทบกับแสงอาทิตย์ จนแทบจะกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ลมพัด

เอื่อยๆ ชวนให้คิดอะไรเพลินๆ

 ผ่านไป 3 นาที ก็ยกยอขึ้นมาตักปลา แล้วจุ่มยอลงไปเหมือนเดิม เป็นเช่นนี้อยู่ราว

ครึ่งชั่วโมง ช่างเป็นการท�าประมงที่ slow life เสียจริงๆ ประหนึ่งว่าชายคนนี้เป็น ‘ศิลปิน

แห่งทะเลน้อย’ ที่ก�าลังครุ่นคิดหรือจินตนาการอะไรบางอย่างอยู่

 ชายหนุม่ยงันัง่ปล่อยอารมณ์ไปเรือ่ยๆ ปลาลกูเบร่กค็งว่ายวนอยูใ่นตาข่าย พระอาทติย์

โผล่ออกมาจากผืนเมฆ ยอที่ชุ่มน�้าช่างดูสวยงามเหลือเกิน เราอดไม่ได้ที่จะต้องหยิบกล้อง

ถ่ายรูปตัวเก่งขึ้นมาบันทึกภาพธรรมชาติที่สร้างองค์ประกอบภาพได้อย่างลงตัว

  พู่กันสีส้มจากแสงของพระอาทิตย์ ตัดกับเงาของชายนิรนาม พร้อมกับยอยักษ์คู่ใจ.. 

ธรรมชาติสร้างภาพที่สวยงามได้อย่างเหลือเชื่อ ชุ่มฉ�่าหัวใจของเราเหลือเกิน 

 ชายหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ศิลปินหรอก ...

 แต่ธรรมชาติต่างหาก คือศิลปินตัวจริงแห่งทะเลน้อย 

 อีกฟากหนึ่งของคลองปากประ ลุงพัฒแล่นเรือออกไปกลางทะเลน้อย เสียงเครื่องดัง

สนั่น ระรอกคลื่นเล็กๆที่เกิดขึ้น เมื่อเรือขับผ่านไป 15 นาทีก็ถึงจุดหมาย ลุงพัฒดับเครื่อง

แล้วใช้ไม้ไผ่ที่สูงยาวเป็นไม้พายและคอยค�้าหาหลัก

 “ลุงจะวางข่ายตรงนี้เหรอคะ” เราเอ่ยถามด้วยความสงสัย

 “อือ้ ใช่ แถวนีแ้หละ น�า้มนัใสด ีลงุมาบ่อย” ลงุพฒัตอบกลบัมา พร้อมลุกจากต�าแหน่ง

ผู้บังคับการเรือ มายืนอยู่ที่หัวเรือ เรือเซตามแรงน�้าหนักที่ลุงย�่าลงแต่ละก้าว เล่นเอาคน

ว่ายน�้าไม่เป็นแบบเราเสียวไปตามๆกัน
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เรื่อง/ภาพ : วิสาร์กร  โพธิ์ทิพย์

 ลุงพัฒเลือกวางข่ายในบริเวณที่น�้าใสและอยู่ใกล้ต้นกง เพราะปลาบางชนิดใช้ต้นกง 

เป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัย 

 แดดร้อนๆเวลานีไ้ม่มผีลกบัการท�างานของลงุแต่อย่างใด ใบหน้าทีด่สูงูวยั แต่ร่างกาย

ยังแข็งแรงก�าย�า หยิบข่ายขึ้นมา พร้อมไล่แทงลงในน�้าอย่างช�านาญ วันนี้ลุงเตรียมข่ายมา

ทั้งหมด 7 หมอนด้วยกัน แต่ละหมอนมีความยาว 100 เมตร ตาข่ายมีความกว้าง 2.5 

เซนติเมตร ซึ่งหมายความว่าเป็นตาข่ายที่ใช้ดักจับปลาขนาดเล็กโดยเฉพาะ

 ลุงบอกกับเราว่า การเลือกบริเวณวางข่ายถือเป็นสิ่งส�าคัญของการดักจับปลา ต้องดู

ความใสของน�้าและความอุดมสมบูรณ์ในละแวกนั้น ถ้าตรงไหนที่มีนกเยอะ แปลว่าน�้าไม่

สะอาด เพราะนกจะบินมากินปลาที่ตายแล้ว จึงท�าให้น�้าบริเวณนั้นขุ่น

 “จิงโจ้น�้า” เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยการันตีเรื่องความสะอาดของน�้า เพราะเป็นสัตว์น�้า

ขนาดเล็ก เป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพน�้า และความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน�้านั้นได้ เพราะมี

ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่น ความเป็นกรด-เบส ออกซิเจนที่ละลาย

ในน�้า อุณหภูมิ และตัวแปรอื่นๆ

   ส่วนกระแสน�้าในแต่ละที่ก็มีผลกับเนื้อปลา ถ้าเป็นกระแสน�้าไหลวน ปลาใน

บริเวณนั้นจะมีมัดกล้ามเนื้อที่แน่น เพราะต้องว่ายทวนน�้า จึงสร้างมัดกล้ามเนื้อที่แข็งแรง

ให้กับตัวปลา 

 ลุงพัฒวางข่ายหมอนสุดท้ายพร้อมกับเช็ดเหงื่อที่ไหลลงมาอาบแก้ม ข่ายทุกหมอนที่

วางลงไป พร้อมกับไม้ไผ่ที่มีธงสีแดงมาปักไว้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ เวลากลับมาเก็บข่ายใน

ช่วงเช้ามืดวันรุ่งขึ้น

 เสร็จภารกิจการวางข่ายดักปลา เรือแล่นออกมาแล้ว มองหันกลับไป เห็นธงหลากสี

ปักไว้อยู่เต็มเล เราเริ่มห่างจากธงสีแดงของลุงพัฒมาเรื่อยๆ เครื่องเรือเสียงดังขึ้นจนกลบ

เสียงพูดของเราอีกครั้ง  

 ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ชาวประมงต่างคิดค้นขึ้นมา กลายเป็นเครื่องมือท�ามาหากิน

เลี้ยงชีพตนและครอบครัวได้อย่างสุจริต ความเหน็ดเหน่ือยและอดทนที่ต้องต่อสู้กับ

คล่ืนทะเล บวกกับสภาพภูมิอากาศที่ร้อนอบอ้าวในทุกๆวัน ความขยันจึงเป็นหัวใจ

หลัก ของอาชีพ ‘ชาวประมง’
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34 ปีกบัการพัฒนาทีด่นิเพ่ือประชาชน
โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จ.เพชรบุรี กับการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งจากดินดานสู่การท�าเกษตร

ทฤษฎใีหม่ ใช้ชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ปลกูหญ้าแฝกฟ้ืนฟหูน้าดนิ

 ลงุส�ารอง เกษตรกรตัวอย่างเปิดบ้านให้ผูท่ี้อยากเรยีนรู้การท�าเกษตร

ทฤษฎใีหม่ได้ไปศกึษาการใช้ชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง พร้อมบอก

วิธีการยึดหลัก 3 เอง มาเป็นหลักในการใช้ชีวิตจนได้เป็นเกษตรกรดีเด่น

ระดับประเทศ

‘หญ้าแฝก’ พืชมหัศจรรย์
 ศูนย์การศึกษาการพัฒนา

ห้วยทราย น้อมน�าโครงการ

พระราชด�ารเิพือ่ปรบัปรงุสภาพ

หน้าดิน โดยใช้หญ้าแฝกมา

พัฒนาหน้าดิน ในพื้นที่ ต.ห้วย

ทรายจนสามารถปลกูพชืได้อกี

ครั้งพร้อมกระจายความรู้สู่

ราษฎรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

 จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อ

ข่าวหนงัสอืพิมพ์รงัสติ พบว่า ใน

การฟ้ืนฟแูละพฒันาหน้าดนิของ

โครงการศูนย์การศึกษาพัฒนา

ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ ต�าบลสามพระยา อ�าเภอ

ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็น

ปัจจยัหลกั ทีพ่ระบาทสมเด็จพระ-

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ทรงให้การแก้ไขเป็นสิ่งแรกจาก

พื้นที่ที่รกร้างสภาพพื้นดินเป็น

ดนิดานไม่สามารถเพาะปลกูพชื

และเลีย้งสตัว์ได้ จนปัจจุบันการ

ฟื้นฟูสภาพหน้าดินกลับมาปลูก

พืชได้อีกครั้ง และสัตว์บางชนิด

เริม่เข้ามาอยูอ่าศยัได้เหมอืนเดิม

 นายเสน่ห์ อ่วมทอง นัก

วิชาการเกษตรของศูนย์ศึกษา

การพฒันาห้วยทรายอันเนือ่งมา

จากพระราชด�าริ กล่าวว่า การ

พัฒนาหน้าดินเริ่มจากในหลวง

รัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็นถึงสิ่งที่

สามารถพัฒนาแก้ไขสภาพหน้า

ดินจากดินที่เป็นดินดานให้กลับ

มาปลกูพชืได้อกี โดยการน�า ‘หญ้า

แฝก’ มาใช้เพือ่ปรบัปรงุหน้าดนิ

 ปุย๋หมกัชวีภาพ ได้จากการ

ย่อยสลายเศษวสัดเุหลอืใช้จาก

พืชหรือซากสัตว์ โดยผ่านการ

หมักในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน

ประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพ

1. เร่งการเจริญเติบโตของราก 

ล�าต้น และใบ

2. ส่งเสริมการติดดอกออกผล

3. เพิ่มคุณภาพของผลผลิต

4. กระตุ้นการงอกของเมล็ด

5. เพิ่มการย่อยสลายตอซังพืช

6. ป้องกันแมลงศัตรูพืช

และพัฒนาดินที่แข็งกระด้างตาม

แนวพระราชด�าร ิได้มีการจดัแปลง

สาธติหญ้าแฝก เพ่ือเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา

ภมิูพลอดุลยเดชฯ เนือ่งจากพระองค์

ท่านเป็นผู้ริเริ่มให้มีการใช้หญ้า

แฝกในการปรับปรุงพื้นดินเพื่อ

กระจายความรูสู่้ราษฎรและน�าไป

ต่อยอดในการพฒันาพืน้ทีข่องตน

ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง

 นายเสน่ห์ อ่วมทอง เผยถึง

การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระ

ราชด�าริ ที่แรกเริ่มจากการใช้

แรงงานมนษุย์สกดัหลุมปลกูหญ้า

แฝก โดยการสกัดหน้าดินเป็น

วงกลมรัศมี 80 เซนติเมตร ปลูก

หญ้าแฝกจ�านวน 8 หลุม หลุม

ละ1ต้นในพื้นที่วงกลมและคลุม

พืน้ทีว่งกลมด้วยวสัดคุลมุดนิหนกั 

15 กิโลกรัม ซึ่งหญ้าแฝกเป็นพืช

ที่ต้องการแสงแดดถ้าเกิดร่มเงา

หญ้าแฝกก็จะตาย หญ้าแฝกจะมี

การเจรญิเติบโตโดยการแตกหน่อ

และแตกกอจะมคีวามกว้างประมาณ 

50-80 เซนติเมตร ความสูงของ

ต้นอยู่ที่ประมาณ 1 เมตร ส่วน

ส�าคัญที่สุดของหญ้าแฝกคือราก 

จะมีระบบเส้นรากฝอยเป็นเส้น

เล็กๆ จ�านวนมากทิ้งตัวลงมาใน

แนวดิ่ง ความยาววัดได้ประมาณ 

3 เมตร แทงออกไปด้านข้างไม่เกิน 

50 เซนติเมตร ซ่ึงหญ้าแฝกใน

ประเทศไทยม ี2 ประเภทคอืหญ้า

แฝกดอน และหญ้าแฝกลุ ่ม     

หญ้า

แฝกดอน จะมี

ลักษณะของ ใบที่คม

คล้ายเคียว ส่วนหญ้าแฝกลุม่จะมี

ลักษณะของใบสีนวลๆ ใบจะนุ่ม

มือ วิธีการขยายพันธุ์ที่ดีที่สุดคือ 

การแยกหน่อแยกกอ จะมกีารน�า

จอบไปขุดแยกและยกกอขึ้นมา

หกัต้นออกและมกีารตดัรากออก

1-2 เซนตเิมตร ส่วนล�าต้นท�าการ

ตดัให้สัน้เหลอืเพยีง 15 เซนตเิมตร 

น�ามัดรวมกัน 50 ต้น จากนั้นน�า

ไปแช่น�้าให้ส่วนของโคนต้น 

สัมผัสน�้าท้ิงไว้ 5-7 วัน ถึงจะมี

การแตกรากใหม่และสามารถน�า

ไปปลูกได้

 นายเสน่ห์ อ่วมทอง กล่าว

อีกว่า การปลูกหญ้าแฝกไม่เพียง

แค่ปรับปรุงพ้ืนดิน แต่สามารถ

ปลูกเพื่อชะลอความเร็วของน�้า 

และกกัเก็บชัน้หน้าดนิให้สมบรูณ์

ทีส่ดุ และเกษตกรคนใดสนใจหญ้า

แฝกก็สามารถมาขอได้จากส�านักงาน

พฒันาทีด่นิของแต่ละอ�าเภอหรือ

แต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงาน

หลักในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่

ประชาชน

ลุงส�ารอง แตงพลับ เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ

 จากการลงพืน้ทีข่องผูส้ือ่ข่าว ทีบ้่านของลงุส�ารอง แตงพลบั เกษตรกร

ดีเด่น จังหวัดเพชรบุรี พบว่า มีการจัดสรรพ้ืนที่ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงท�าการเกษตรทฤษฎใีหม่ รวมทัง้การใช้หญ้าแฝกเพือ่ฟ้ืนฟสูภาพ

ดิน ตามพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 

 “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละค�า ท�าทีละอย่าง” ลุงส�ารอง แตงพลับ 

หมอดินอาสาจังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ กล่าวว่า 

“ทุกวันนี้ลุงยังไม่หยุดที่จะหาความรู้ใส่ตัวเน่ืองจากเทคโนโลยีสมัยนี้

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะล้นแก้วไม่ได้ ต้องคอยเติมตลอด ล้นแล้วจบเลย 

ความรู้จะหยุดแค่นั้น ความรู้ผมแตกฉานมากเรื่องเกษตร ท�าได้หมด ผม

เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 9 สองครั้ง ท่านก็บอกว่าถ้าเกษตรกรพยายาม

ท�าตามหลัก 3 เอง คือ ท�าเอง ใช้เอง ขายเอง ก็อยู่แบบพอเพียงได้ อย่า

ก้าวกระโดด ค่อยๆ ก้าวเองทีละก้าว” ลุงส�ารองเสริม

 ภายในพื้นท่ีท�าการเกษตรของลุงส�ารอง พบว่ามีการเลี้ยงสัตว์และ

ปลูกผัก จ�านวน 33 ไร่ ซึ่งมีการเลี้ยงหมูหลุมด้วย “ขุดหลุมลึก 1 เมตร

และใส่วัตถุดิบลงไปให้เต็ม พวกแกลบ ขี้เลื่อย กากปาล์ม ฟาง หญ้าแห้ง 

ใบไม้แห้ง เกลือป่น ร�าข้าว ใส่ไปเป็นชั้นๆ  หลุมหนึ่งประมาณ 15 ตัว

หลายๆ หลมุ รวมแล้วหกสบิถงึเจด็สิบตวั ได้ปุย๋ครัง้ละสามพนักโิลกรมั” 

ซึ่งเป็นการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อท�าปุ๋ย หนึ่งในหลัก 3 เอง คือ ‘ท�าเอง’ 

 ส�าหรับหลัก 3 เองอันที่สองคือการ ‘ใช้เอง’ ลุงส�ารองเล่าว่า ตนนั้น

ท�าปุ๋ยหมักและจุลินทรีย์ดับกลิ่นเอง “ใช้เศษอาหารเหลือใช้ภายในครัว

เรอืนสามถงึสีส่บิกโิลกรัม กากน�า้ตาลยีส่บิกโิลกรมั ใส่สารเร่ง พด.6 หมกั

ไว้ยี่สิบสองวัน ก็สามารถน�ามาใช้ดับกลิ่นตามห้องน�้า ย่อยสลายกากใย 

ท�าให้ไม่มีกลิ่นและไม่มีแมลงวันอีกด้วย”

  ส่วนของหลักสุดท้ายคือ ‘ขายเอง’ นั้นมาจากการปลูกพืชผัก

ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเลี้ยงสัตว์เพื่อน�าไปขาย 

 “แปลงของผมจะปลูกต้นไผ่ไว้ล้อมรอบเพ่ือกันลม ถึงเวลาก็ขุด

หน่อไม้ไปต้มขายและน�าผักบุ้งไปขายหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร เพราะ

มีร้านหมูกระทะเยอะ จึงท�าให้คนมาซ้ือผักผมบ่อย เพราะผมปลูกเอง 

ปลอดสารพิษ ไม่มีสารเคมี” 

     การเดินตามหลักการ 3 เอง คือ ท�าเอง ใช้เอง และขายเอง คือ การ

น้อมน�าพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งท�าให้ลุงส�ารองเป็น

เกษตรกรตวัอย่างและเกษตรกรดเีด่น ทกุวันนีบ้้านของลงุเปิดให้คณะครู

อาจารย์ นกัศกึษาและหน่วยงานต่างๆ เข้ามาดงูานและศกึษาการใช้ชวีติ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อน�าไปพัฒนาและ

ปรับใช้ต่อไป

       ปลูกแฝกแก้ดินดาน  แปลงทดลองปลูกหญ้าแฝกปรับสภาพ

ดินดาน โดยปลูกแฝกให้ห่างจากต้นดาวเรือง ประมาณ 80 เซนติเมตร 

เพื่อให้พืชทั้งสองไม่แย่งอาหารกัน

 เกษตรกรตัวอย่าง

ตามหลัก 3 เองของในหลวง ร.9
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 จากการลงพืน้ทีข่องผูส้ือ่ข่าวหนงัสอืพิมพ์รังสติพบว่า ใน

การฟื้นฟูสภาพป่าและแหล่งน�้าถือเป็นหัวใจส�าคัญในการ

ด�าเนินงาน ถ้าต้นไม้ขาดน�้าก็ต้องตาย โดยต้องจัดหาแหล่ง

น�า้เพือ่สนบัสนนุการปลกูป่าและการเพาะปลกูพชื โดยมกีาร

สร้างอ่างเก็บน�้าในพื้นที่จ�านวน 4 อ่าง และให้เชื่อมต่ออ่าง

เก็บน�้าทั้ง 4 อ่างเข้าด้วยกัน และด�าเนินการเชื่อมต่อไปยัง

อ่างเกบ็น�า้ทีอ่ยูภ่ายนอกพืน้ทีท่ีม่ขีนาดความจขุองน�า้มากกว่า 

เพือ่น�าน�า้ส่วนท่ีเหลือมาเติมให้กบัอ่างขนาดเลก็ในพืน้ทีแ่ทน 

ซึง่ทีท่�าการอยู่ทีอ่่างเกบ็น�า้ห้วยตะแปด มอ่ีางเกบ็น�า้จ�านวน

มากที่สร้างไว้มีขนาดเล็ก ส�าหรับอ่างเก็บน�้าที่มีขนาด 

ความจุพอสมควรจะมีเพียงอ่างเก็บน�้าห้วยตะแปดและอ่าง

เก็บน�้าทุ่งขามเท่านั้น

     โดยเมื่อก่อนภูเขาบนอ่างเก็บน�้าห้วยตะแปดเป็นภูเขา

หวัโล้น โดยต่อมาได้มกีารด�าเนนิการปลกูป่าทีเ่รยีกว่า “ภเูขา

ป่า” หรือ “ระบบป่าเปียก” โดยแรงดันน�้าสามารถดันน�้า

ขึ้นไปบนเขาได้ประมาณ 50-70 เมตร หลังจากนั้นก็จะใช้

พลงังานจากแสงอาทิตย์ดนัน�า้ข้ึนไปยังบ่อพกัน�า้กลางเขาได้ 

ส่วนบ่อพักน�้าด้านบนสุดของภูเขาจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้า

ในการดันน�้าขึ้นไป ซึ่งภูเขาบนอ่างเก็บน�้าห้วยตะแปดนั้นมี

บ่อพกัน�า้มากถงึ 12 บ่อ และการปล่อยน�า้ให้ไหลลงสูป่่าด้าน

ล่างนัน้จะใช้แรงโน้มถ่วงของโลกตามธรรมชาต ิเพือ่ช่วยการ

เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่า  ช่วยในการปลูกป่า และป้องกัน

ไฟป่า ซึ่งในปัจจุบันนี้ป่าบนภูเขามีความอุดมสมบูรณ์มาก

ขึ้นกว่าแต่ก่อน

     พี่กล้า วิทยาการที่อ่างเก็บน�้าห้วยตะแปด เปิดเผยว่า ใน

หน้าร้อนต้องหาแหล่งน�า้ใหม่ โดยอ่างเกบ็น�า้ทุง่ขาม เกบ็น�า้

ได้ประมาณ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร เวลาฝนตกน�้าจะเต็มได้

ง่าย ส่วนอ่างเกบ็น�า้ห้วยตะแปดนัน้น�า้น้อย ท�าให้ศนูย์ศกึษา

เดือดร้อน ชาวบ้านก็เดือดร้อน การประปาก็ด้วย ต้องน�าน�้า

จากอ่างทุ่งขามมาช่วยอ่างตะแปดแล้ว ทุ่งขามก็ต้องมีน�้าที่

ส�ารองไว้ด้วยเหมือนกัน โดยต้องวางท่อส่งน�้าช่วย

 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาธัญบุรี เผย การประปาส่วนภูมิภาคธัญบุรี ได้เตรียม

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 58 และ

ปี 59 เน่ืองจากเหตุการณ์ปี 58 นั้นประสบปัญหาภัยแล้ง

มากจึงมีการหยุดแจกน�้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยประสาน

งานกับผู้ว่าราชการจงัหวัดรวมถงึส�านกังานชลประทานและ

ก็หน่วยงานต่างๆเพือ่เร่งน�าน�า้ดบิจากคลองระพพีฒัน์เข้ามา

ด�าเนินการแก้ไขให้ประปาสามารถผลิตและแจกจ่ายน�้าให้

ประชาชนในพื้นที่อ�าเภอธัญบุรีได้

 นายขวัญชัย เผย เมื่อปี 59 มีการปรับปรุงเปลี่ยนจาก

ระบบเดิมคือ เม่ือก่อนน�้าในระบบชลประทานจะน�ามาใช้

เพือ่การเกษตรกรรมเท่านัน้ แต่ปัจจบุนัน�า้ในชลประทานจะ

ผจก.ประปาธญับรุ ีเผย น�า้ดิบปี 60 พอใช้แน่นอน

 นายสงวน รักษาแดน หัวหน้างานสอบสวนและคดี 

ฝ่ายรักษาความสงบเปิดเผยว่า ศูนย์ควบคุมและสั่งการ

นครรังสิตหรือศูนย์ RCC จะมีการติดตั้งเครื่องวัดระดับ

มลพษิในอากาศทีว่ดัได้ทัง้อณุหภูมิ, ความชืน้, ความเรว็

(อากาศ), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO
2
) และก๊าซ- 

คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ซึ่งตอนนี้ก�าลังจะท�าการ

ติดตั้งที่เกาะกลางถนนหน้าเทศบาลรังสิตเป็นที่แรก 

เหตผุลที่จะตอ้งติดในทีท่ี่มคีนพลกุพล่านกเ็พราะเครือ่ง

วัดมลพิษง่ายต่อการถูกลักขโมย ซึ่งถนนหน้าเทศบาล

เหมาะสมทีส่ดุในการตดิตัง้ เพราะมเีจ้าหน้าทีร่กัษาความ

ปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการลักขโมยจะเป็น

ไปได้ยากและที่ต้องติดตั้งเครื่องวัดมลพิษก่อน สาเหตุ

เกดิจากถนนเส้นนีม้กีารจราจรทีห่นาแน่นโดยเฉพาะช่วง

เวลาที่เร่งด่วนทั้งเช้าและเย็นที่รถจะติดมากที่สุด

 นายสงวน รักษาแดน กล่าวเพิ่มว่า เครื่องที่

ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะน�าข้อมูลที่จะได้จากเครื่อง

วัดมลพิษ มาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบดูว่ามลพิษทาง

อากาศในปัจจบุนัอยูใ่นขัน้วกิฤตมากน้อยขนาดไหน แล้ว

เรากจ็ะหาทางแก้ไขให้มลพษิลงมาอยูใ่นระดบัมาตรฐาน

ให้ดีที่สุดและประชาชนก็จะได้รับความปลอดภัยใน

อากาศมากขึ้น ในส่วนของงบประมาณยังบอกไม่ได้ 

เพราะกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้อุดหนุนงบประมาณ

มาให้ โดยเทศบาลจะมีการด�าเนินการติดตั้งเครื่องและ

ส�ารวจผลอย่างเดียว

   ด้านนางอรทัย เจริญนพ ผู้อาศัยภายในชุมชนใกล้

เคียงเทศบาลนครรังสิต กล่าวว่า ตนและผู้คนในชุมชน

ทราบเรือ่งทุกอย่างท่ีเกีย่วกบัเทศบาล ว่ามกีารท�าโครงการ

อะไรบ้าง เพราะมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง ไม่

ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของทางเทศบาล ทางเสยีงตามสาย

ของชมุชน ท�าให้ได้รูเ้รือ่งราวและความเป็นไปของแต่ละ

โครงการ ซึง่ทางเทศบาลให้ความห่วงใยและใส่ใจประชาชน

ในชุมชนเป็นอย่างมาก

          นายสงวน รักษาแดน กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการ

ติดตั้งเครื่องวัดมลพิษทางอากาศนี้จะประสบผลส�าเร็จ     

ได้อย่างทีค่าดการณ์ไว้หรือไม่นัน้ จะต้องข้ึนอยูก่บัเคร่ือง

วดัมลพษิทางอากาศ ว่าจะท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

มากน้อยเพียงใด

เครือ่งวดัมลพษิทางอากาศ

จากภูเขาหัวโล้น สู่ป่าแห่งการเรียนรู้

  เมื่อก่อนอ่างเก็บน�้าห้วยไม้ตายกับอ่างเก็บน�้าทุ่งขาม

จะสร้างติดกัน แต่หลังจากที่อ่างเก็บน�้าห้วยไม้ตายโดนเช่า

ที่เพื่อปลูกสับปะรด ก็ยังไม่หมดสัญญาในการเช่าที่ พอหลัง

จากหมดสญัญาแล้วกน็�าพืน้ทีต่รงอ่างเกบ็น�า้ห้วยไม้ตายกลบั

มาท�าอ่างเก็บน�้าต่อ โดยวางท่อส่งน�้าเชื่อมต่อจากไทรงาม

มายังห้วยไม้ตายโดยข้ามภูเขามา ถ้าอ่างเก็บน�้าทุ่งขามมีน�้า 

80% ก็สามารถดันน�้าขึ้นไปบนเขาได้ ซึ่งเขากระปุกอยู่ด้าน

หลังของอ่างเก็บน�้า

     พื้นที่ด้านบนของเขากระปุกมีพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ เป็น

ป่าของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยเมือ่สมยัก่อนภูเขา

แห่งนี้เป็นภูเขาหัวโล้น ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ตรัสว่า ให้น�าพ้ืนที่บนเขากระปุกสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้แก่

ประชาชน  ป่านีจ้ะเป็นการอนรัุกษ์พนัธกุรรมพชื โดยรวบรวม

พืชท่ีที่ชาวบ้านนิยมน�ามาปลูกรวมกันไว้ เพื่อจะได้เป็นสิ่ง

เรียนรู้ ซึ่งการปลูกคร้ังแรกคือการปลูกหวายน�้า เป็นการ

ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกป่าคือ เวลาเมล็ดตกลงสู่พื้น เมล็ดก็

จะสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติโดยท่ีไม่ต้องปลูกซ�้า

เป็นครั้งที่สอง และด้านบนของภูเขากระปุกจะมีบ่อน�้าอยู่

ทั้งหมด 12 บ่อ

    ในส่วนบริเวณอ่างเก็บน�้าห้วยตะแปดนั้นไม่สามารถปลูก

หญ้าแฝกได้เพราะเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม โดยก่อนจะมา

เป็นภเูขาทีห่วัโล้นกเ็คยเป็นป่าธรรมชาตมิาก่อน แต่หลงัจาก

นัน้กถ็กูตัดจนหมด โดยชาวบ้านนยิมจะไปตัดหน่อไม้บนเขา

กระปกุกนัมาก ทัง้นีผู้ด้แูลป่าบนเขากระปกุนัน้กต้็องท�าความ

เข้าใจกับชาวบ้านว่า ให้พวกเขาช่วยกันรักษาป่าแห่งนี้และ

บอกชาวบ้านว่าสามารถใช้ประโยชน์กับป่านี้ต่อได้ ซึ่งเมื่อ 

2-3 ปีที่ผ่านมา ที่อ่างเก็บน�้าแห่งนี้มีสภาพที่แห้งแล้งมาก 

ในส่วนของอ่างเกบ็น�า้ด้านบนน้ันไม่มีน�า้เลยจึงท�าให้แห้งจน

เหน็ดนิใต้บ่อ ซึง่ในตอนนีก้�าลงัท�าการฟ้ืนฟแูละรวมถงึมกีาร

พัฒนาบ่อน�้าและอ่างเก็บน�้าห้วยตะแปดอยู่กันอย่าง 

ต่อเนืื่อง

 เทศบาลนครรังสติเตรียมตดิตัง้เคร่ืองวดัมลพิษทาง

อากาศเป็นที่แรกบนเกาะกลางถนนหน้าเทศบาล ถนน

รังสิต - ปทุมธานี เพื่อเร่งแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน      

 ป่าเปียกพื้นที่ด้านบนอ่างเก็บน�้าห้วยตะแปดสามารถผลักดันน�้าจากด้านล่างสู่ด้านบนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

อ่างเก็บน�้าห้วยตะแปดถือว่ามีความส�าคัญกับศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทราย เพราะในการฟื้นฟูสภาพป่าต้องมีน�้าเป็น

หัวใจส�าคัญ ซึ่งพื้นที่บนภูเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน�้าส�าหรับใช้ในการเกษตร

ต้องน�ามาใช้ส�าหรับอุปโภคและบริโภคเป็นอันดับหนึ่ง และ

ทางการเกษตรเป็นอันดับรองลงมา หลังจากนั้นก็จะมีการ

เฝ้าระวงัดกูารปล่อยน�า้ให้กบัการประปาสาขาธญับรุบีรเิวณ

คลอง 13 ให้มีน�้าจ่ายอย่างต่อเนื่อง

 นายขวัญชัย  เผยต่อว่า ในส่วนของสถานการณ์น�้าดิบ

ปี 60 ได้มีการประชุมหารือกับทางจังหวัดปทุมธานีและ

ทางท้องถิน่และประปาเขตรวมถึงประปาส่วนกลางได้มกีาร

ประสานงานกันส�ารวจปริมาณน�้าดิบในทุกเขื่อนมีมากกว่า

ปี 58 และปี 59 มากกว่า 30-40% และมีการเตรียมพร้อม

ที่ดีตั้งแต่ปี 58 และปี 59 แล้ว เลยมั่นใจว่าปี 60 จะสามารถ

ผ่านวิกฤติภัยแล้งไปได้และจะมีน�้าแจกจ่ายทั่วถึงให้กับ

ประชาชนได้ทุกครัวเรือน

 ทางด้าน นางสาว ชณาการณ์ มะลวินั ชาวบ้านทีอ่าศยั

อยู่บริเวณ คลอง 8 ธัญบุรี กล่าวว่า น�้าที่ได้รับการแจกจ่าย

มาจากการประปานั้นในตอนนี้น�้าสามารถน�ามาใช้งานได้

ตามปกติและมีน�้าพอเหลือใช้รวมถึงไม่มีกลิ่นเหม็นปะปน

มา แต่อยากขอให้เพิ่มความมั่นใจในส่วนของเรื่องการน�า

น�า้ประปาทีผ่่านกระบวนการคัดกรองมาดืม่กนิได้เพือ่ความ

สบายใจของตวัเองและผู้ทีต้่องการใช้น�า้ประปาเพือ่บรโิภค

รายอื่นๆ

 ผู้จัดการประปาส่วนภมูภิาคสาขาธญับรุ ีเผย สถานการณ์น�า้ดบิปี 60 มปีรมิาณน�า้มากกว่าปี 58 และ 59 มากกว่า 

30-40% มั่นใจปีนี้สามารถแจกจ่ายน�้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนได้

เทศบาลรงัสติเตรยีมตดิตัง้
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 จากกรณีที่การลงทะเบียนล่วงหน้าปีการศึกษา 2559 

ทีผ่่านมา มกีารเปลีย่นแปลงระบบการลงทะเบยีนเรยีนของ

นกัศกึษาปริญญาตรใีห้เปิดลงทะเบยีนพร้อมกนัทัง้หมด แต่

ไม่ประสบผลส�าเร็จ จึงมีการปรับให้มีการลงทะเบียนตาม

ล�าดับคิวเช่นเดิม ซึ่งยังพบเจอปัญหาการที่ระบบขัดข้อง

ท�าให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามล�าดับเวลาจริง

 ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รังสิต เผย

จะมีแผนการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในพื้นที่

มหาวิทยาลัยโดยใช้ระบบคลาวด์  ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

การท�างานภายในองค์กร ที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวได้ หลงัจากมนีกัศกึษาหลายคนร้องเรยีนถงึปัญหา

การใช้งานระบบอนิเทอร์เนต็ภายในมหาวทิยาลยัไม่ครอบคลมุ

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและระบบการลงทะเบียนที่ยัง 

ไม่เสถียร

 ว่าที่ ร.ต.โสภณ ชัยกรณ์กิจ ผู้อ�านวยการส�านักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ระบบ

อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยนั้น ตอนนี้เป็นระบบ

เซิฟเวอร์ที่ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการเองภายในโดยจะ

แบ่งศูนย์การกระจายสัญญาณ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ 

บางพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยมีผู้ใช้จ�านวนมาก เพราะตัว

กระจายสัญญาณจะรับยูสเซอร์การใช้งานได้ไม่เพียงพอ 

 หากมคีนใช้งานเกนิกจ็ะใช้งานไม่ได้ ขณะนีร้ะบบจะยงั

มีปัญหาบางครั้งในการใช้งาน เพราะทางส�านักงานก�าลังมี

การเปลี่ยนแปลง ท�าการย้ายระบบซอต์ฟแวร์อันเก่าที ่

ใช้งานอยู่ มาสู่ซอต์ฟแวร์ตัวใหม่ท่ีมีระบบคลาวน์ท�าให้มี

ความปลอดภัยสูงย่ิงขึ้น โดยจะมีการแบคอัพข้อมูลและมี

ระบบการป้องกันข้อมูลทุกครั้งในการเข้าใช้งานระบบ

 ด้าน ผศ.ผการัตน์ จ�าปาน้อย ผู้อ�านวยการส�านักงาน

ทะเบียน กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวนี้จะอยู่ในความดูแลของ

คณะที่รับผิดชอบในรายวิชาน้ัน ส่วนด้านระบบเซิร์ฟเวอร์

จะเกิดการขัดข้องเมื่อมีผู้ใช้งานระบบเกินจ�านวนที่ก�าหนด

ไว้ (1 วินาที / 2,000 คน) หากนักศึกษาลงทะเบียนตามวัน

เวลาที่ก�าหนดไว้ ปัญหาส่วนนี้จะลดลง 

 ซึง่ในอนาคตจะมีการปรบัปรุงระบบให้มีการพฒันามาก

ขึน้ ให้ท้ังหมดสามารถท�าแบบออนไลน์ได้ โดยท่ีตวันกัศึกษา

ไม่ต้องเสยีเวลาในการท�าธรุกรรมนี ้รวมถงึนกัศกึษาทีม่กีาร

ร้องขอช�าระผ่อนจ่ายก็จะจัดการให้มีการตดิต่อผ่านเวบ็ไซต์

ได้เพื่อความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

 ฝากถึงนักศึกษาให้ติดตามข่าวสารจากทางส�านักงาน

ทะเบยีนและฝากถงึอาจารย์และทางคณะให้ช่วยประชาสัมพนัธ์

กับนักศึกษาให้เข้าใจได้ตรงกันเพื่อจะได้ป้องกันการเกิด

ปัญหาในการลงทะเบียนภายหลัง

 ส�านกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศ และส�านกังานทะเบียน มีแผนท่ีจะพฒันาระบบเซิฟเวอร์เพ่ือรองรบัจ�านวน

นกัศกึษาทีเ่พิม่มากขึน้ ยกระบบเซฟิเวอร์ปัจจบัุนให้อยูใ่นระบบคลาวด์เพือ่ให้ง่ายต่อการเข้าถึงของนกัศกึษา และ

ลดปัญหาการเชื่อมต่อขัดข้อง

ม.รังสิต ใช้คลาวด์แก้ปัญหาลงทะเบียน

เกมยุคใหม่ใช้แพคเกจแก้ปัญหาลิขสิทธ์ิ

 ประชาชนกลุ่มหนึ่งได้กล่าวว่า เกมเป็นบ่อเกิด

ของความรนุแรง และยงัเป็นสือ่ทีส่ร้างเสรมิพฤตกิรรม

ก้าวร้าวให้กับเด็กไทย เพราะในเกมบางเกมมกีารน�า

เสนอถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ความ

รุนแรงที่แสดงออกทั้งพฤติกรรม ค�าพูด รวมไปถึง

การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นเหตใุห้เดก็น�าพฤตกิรรม

เหล่านี้ไปใช้ในสังคมภายนอก ท�าให้เด็กถูกมองว่า 

เล่นเกมแล้วกลายเป็นคนหัวรุนแรง และแสดง

พฤติกรรมก้าวร้าว
 ทางกลุม่ของเกมเมอร์หรอืคนเล่นเกม ได้เผยว่า เกม

ไม่ได้มีผลต่อความรนุแรง แต่ความรนุแรงนัน้มาจากการ

คดิวเิคราะห์แยกแยะของเดก็ หากเดก็มวีจิารณญาณหรอื

มผีูค้อยให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัเรือ่งของความรนุแรงท่ีแสดง

ภายในเกม ก็สามารถแยกได้ว่า สิ่งท่ีได้เห็นเป็นสิ่งไม่ดี 

ไม่น�าไปใช้และแสดงออกในสังคม แต่ในกรณีที่เด็กไม่มี

วิจารณญาณหรือยังแยกแยะถูกผิดไม่ได้ ก็อาจจะน�า

พฤตกิรรมทีไ่ด้เหน็จากในเกมมาเป็นแรงบนัดาลใจ เพราะ

เหน็ว่าสิง่เหล่านัน้ท�าให้เป็นทีส่นใจต่อบคุคลรอบข้าง โดย

ไม่รู้ว่าพฤตกิรรมเหล่านัน้เป็นสิง่ทีไ่ม่ด ีและท�าให้ถกูสงัคม

มองว่า เกมเป็นจ�าเลยส�าคัญต่อพฤติกรรมรุนแรงและ

ก้าวร้าวในเด็ก

 งานวิจัยชิ้นหนึ่งของ ดร. Christopher Ferguson 

จาก Texas A&M International University ได้แสดง

ความเห็นว่า “เกมและสือ่ทางโทรทศัน์แทบจะไม่มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและเยาวชนเลย” 

ทีมวิจัยของ ดร. Christopher Ferguson ได้ท�าการ

ส�ารวจเด็กและเยาวชนอายรุะหว่าง 10-14 ปี ในประเทศ

เม็กซิโก รวมทั้งหมดจ�านวน 302 คน โดยให้เด็กๆ เหล่า

นี้ผ่านการสัมภาษณ์สองครั้ง โดยครั้งที่สองทิ้งห่างจาก

ครั้งแรกเป็นระยะเวลา 12 เดือน ค�าถามจะเกี่ยวกับการ

เล่นเกม, การดูทีวี, ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง, แนว

โน้มพฤติกรรมรุนแรง เป็นต้น ผลพบว่า มีเยาวชน 75% 

เล่นเกม (รวมหมดไม่ว่าจะเป็นเกมคอมพวิเตอร์, คอนโซล 

ฯลฯ) และ 40% ยอมรับว่าเล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรง แต่

เม่ือดูจากพฤติกรรมในระยะเวลา 12 เดือน พบว่ามี

เยาวชนเพียงประมาณ 7% เท่านั้นที่แสดงพฤติกรรม

รนุแรงออกมา กรณทีีพ่บได้บ่อยสดุคอืการท�าร้ายร่างกาย

และการรีดไถเงินจากเด็กคนอื่น และ 19% รายงานว่า

มกีารกระท�าทีล่ะเมดิกฏแต่ไม่ได้เกีย่วข้องกบัความรนุแรง

และคดีที่พบมากสุดคือ แอบขโมยของในร้านค้าและ

โรงเรียน

 ดร.Christopher Ferguson จึงสรุปงานวิจัยว่า 

“การเล่นเกมไม่ได้เป็นตวับ่งชีว่้าเดก็คนไหนจะมพีฤตกิรรม

รุนแรงก้าวร้าวแต่ในระยะยาวอาการหดหู่ซึมเศร้าต่าง

หากที่เป็นเครื่องหมายชั้นดีที่จะระบุว่าเด็กคนใดมี 

แนวโน้มจะเกีย่วพันกบัพฤติกรรมรนุแรงและการละเมิด 

กฏหมาย”

เกมไม่ใช่สาเหตุความรุนแรง

 การเล่นเกมแบบละเมิดลิขสิทธิ์ ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ท�าให้ผู้ผลิตต้องเลือกที่จะขายแพคเกจเกมในราคาที่สูง 

และเน้นขายเนื้อหาเพิ่มเติมของเกมเพื่อให้ตนได้ทุนพัฒนาเกมคืน ผู ้บริโภคจึงต้องเสียเงินเพิ่ม 

หากลองเปิดใจสนับสนุนเกมถูกลิขสิทธิ์ ก็จะช่วยให้การตลาดเกมที่เป็นอยู่นี้ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ควรจะเป็น

 “การตลาดเกมยคุปัจจบุนั นยิมการขายสนิค้าของตนเอง

มาอยู่ในรูปแบบชุด เช่น Limited Edition, Day One 

Edition, Special Edition และอื่นๆ อีกมากมาย ตามที่ผู้

จัดจ�าหน่ายเกมจะคิดชื่อได้และการเพิ่มของแถมต่างๆ เช่น 

โค้ดไอเทมพเิศษส�าหรบัผูส้ัง่ซือ้ล่วงหน้า, ตุก๊ตาฟิกเกอร์จาก

ตัวละครในเกม เป็นต้น เน้นดึงดูดความสนใจให้มากท่ีสุด 

ในราคาที่สูงกว่าตัวเกมเพียงอย่างเดียวเกือบเท่าตัว อีกทั้ง

ยังมี DLC หรือ Downloadable Content ที่เป็นเนื้อหา

เสริมของเกม ขายแยกออกจากเซตที่ขายกันตามร้านอีกใน

รปูแบบของดจิทิลั ไม่ว่าจะเป็นอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในเกม เน้ือหา

ส่วนเสริม ตัวละครเพิม่เตมิ ทีส่ร้างความสนใจให้แก่ผูบ้รโิภค

จนยอมเสียเงินซื้อได้ แต่ในท�านองเดียวกันทางผู้น�าเข้ามา

เพื่อจัดจ�าหน่ายเอง ซึ่งแพคเกจใหญ่แบบนี้ราคาในการน�า

เข้าและสัง่น�ามาจ�าหน่ายค่อนข้างสูง แถมยงัต้องกังวลอกีว่า 

จะสามารถขายได้ตามเป้าและคนืทนุทีส่ัง่ของเข้ามาจ�าหน่าย

ได้หรอืไม่ ทั้งนีก้็ขึ้นอยู่กบัผู้บริโภควา่ มีเงินพอที่จะซื้อในชุด

ไหน มีความจ�าเป็นที่จะต้องเสียเงินก้อนใหญ่เพื่อของที่ตน

อยากได้หรือเปล่า ล้วนขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้บริโภค

ทั้งสิ้น ทางร้านก็ไม่สามารถบังคับผู้ซื้อให้ซื้อในชุดเซตนั้นๆ 

ได้ ทางร้านเป็นเพยีงตวักลางในการน�าสนิค้ามาจดัจ�าหน่าย

ภายในร้านเท่านั้น” เจ้าของร้านขายเกมส่วนใหญ่กล่าว

 ในมมุมองของผูบ้รโิภคสือ่เกมมองว่า การสัง่ซือ้ล่วงหน้า 

หรือที่เรียกว่า พรีออเดอร์ (Pre-Order) รูปแบบ Day One 

Edition, Special Edition หรอือืน่ๆ บางครัง้การทีย่อมเสยี

เงินเพื่อซื้อแพคเกจใหญ่ เพราะของแถมที่ทางผู้จัดจ�าหน่าย

พ่วงมาให้ในสินค้าที่มีจ�านวนจ�ากัดส�าหรับสินค้าล็อตแรก 

หรือ อาจจะต้องการเล่นเกมนัน้ก่อนคนอ่ืนทีย่งัไม่ได้ซ้ือ รวม

ไปถงึช่วยเหลอืผูพ้ฒันาเกมเพือ่ให้พวกเขามเีงนิในการพฒันา

เกมอื่นๆ ต่อไป แต่ในทางกลับกันก็เป็นการสิ้นเปลืองเงิน

โดยใช่เหตุ กรณีที่คุณยังมีค่าใช้จ่ายอื่นติดค้างอยู่ อีกทั้งคุณ

จะต้องเจอปัญหาทางเทคนคิต่างๆ ก่อนทีผู่พ้ฒันาจะด�าเนนิ

การแก้ไขปัญหาในภายหลังด้วย

 สาเหตทุีเ่กมเลอืกทีจ่ะขายแบบเป็นแพคเกจใหญ่ๆ และ

การแยกขายเนื้อหาเพิ่มเติมเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ผู้เล่นเกม

ส่วนใหญ่มองว่า เป็นการแก้ไขปัญหาการละเมดิลขิสทิธิอ์ย่าง

หนึง่ของทมีผูพ้ฒันาเกม น�าของแถมต่างๆ มาล่อตาล่อใจให้

ผูบ้ริโภคซ้ือของถกูลขิสทิธิกั์นมากข้ึน อีกท้ังยงัเป็นการบงัคบั

ให้ซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์เพื่อประสบการณ์การเล่นที่ครบถ้วน 

สะดวกสบาย และปลอดภัยจากปัญหาร้ายแรงต่างๆ และ

ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แอบแฝงมาในไฟล์เกม ต่างจากการเล่น

แบบละเมดิลขิสทิธิท์ีต้่องไปนัง่แก้ไขสารพดัวธิเีพือ่ให้สามารถ

เล่นเนื้อหาเพิ่มเติมส่วนนั้นได้ ขณะเดียวกันมีความเสี่ยงสูง

ที่คอมพิวเตอร์จะโดนคุกคามจากไวรัสที่แฝงมากับของฟรี

นั้นด้วย ปัจจุบันการเล่นเกมแบบละเมิดลิขสิทธ์ิยังคงมีอยู่

เป็นจ�านวนมาก จากการส�ารวจของ PC Gamer เจ้าของ

นติยสารเกมของต่างชาต ิได้ท�าการส�ารวจการเล่นเกมละเมดิ

ลิขสิทธิ์บนเครื่อง PC จาก 50,742 คนจาก 24 ประเทศ พบ

ว่ามีประชากรคิดเป็น 35.8% ที่ยังคงเล่นเกมแบบ 

ละเมิดลิขสิทธ์ิอยู่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีอายุในวัย 

16-20 ปี อยู่ในกลุ่มของวัยรุ่น และยิ่งมีรายได้น้อยก็มีการ

ละเมิดลิขสิทธิ์มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเหตุผลหลักที่คนเหล่านี้ยัง

ละเมิดลขิสทิธิเ์กมกันอยู ่มาจากการท่ีตนไม่มเีงินซือ้จ่ายเกม

และอยากทดลองเล่นดูก่อนที่จะเสียเงินให้เกมนั้นๆ

จิรวัฒน์ ตั้นเจริญ จ



หนังสือพิมพ์รังสิต   หน้าปีที่ 24 ฉบับที่ 71  ประจำาเดือน   พฤษภาคม  2560 15 [ ข่าวต่อ ]

เป็นอย่างมาก เนือ่งจากเป็นเสน่ห์ของกรงุเทพฯ 

และยังถือว่าเป็นเมืองที่มีสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุด 

ประกอบกบันายกรัฐมนตร ีได้ให้ความส�าคัญ

กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

และกรุงเทพฯ ได้ดูแลก�าชับให้อาหารที่ขาย

ต้องมคีวามสะอาดถกูสุขอนามยั และต้องการ

สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 

‘สตรีทฟู้ด’ ไม่ใช่วัฒนธรรม

 นางปิ่นประภา ประวิตรสกล อาจารย์

ประจ�าศนูย์ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยั

รงัสติ ให้ความเห็นว่า การรบัประทานอาหาร

รมิทาง หรอืสตรทีฟู้ด ไม่สามารถเป็นวฒันธรรม

ของคนไทยได้ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงไป

ตามยุคสมยั สตรทีฟูด้ท�าให้เกดิความสะดวก

สบายในการรบัประทาน จนกลายเป็นวถิชีวีติ

มากกว่าวฒันธรรม ถงึแม้จะมีการจัดระเบียบ

แล้วก็ตาม แต่เป็นเพียงการจัดระบบด้าน

อาชพี แต่ไม่ใช่วฒันธรรมแน่นอน วฒันธรรม

จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา มารยาท ความ

เคารพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึง่ไม่เกีย่วกบั

เรื่องอาหารหรืออาชีพ

 นางปิ่นประภา กล่าวเพิ่มเติมว่าอาหาร 

สตรีทฟูด้ สามารถหารบัประทานได้ง่าย เป็น

ความสะดวกแต่เป็นการปลกูฝังพืน้ฐานแบบ

ผิดๆ ไม่มีวินัย การขายอาหารริมทางทุกคน

สามารถท�าได้ ลงทนุน้อย ได้ก�าไรเรว็ แต่ต้อง

ตั้งอยู่ในท�าเลที่มีคนพลุกพล่านเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวและมีอาหารขาย โดยเฉพาะช่วง

เย็นถึงช่วงดึก จะไม่มีแดด เป็นช่วงหลังเลิก

เรยีนเลิกงาน หรอืถ้ามกีารรวีวิจนเป็น กระแส

สักระยะหนึ่ง แล้วเปลี่ยนสถานที่ใหม่ ถ้า

อยากจะให้คงอยู่ยั่งยืนร้านนั้นต้องอร่อย

ย้ายทะเบียนราษฎร์      ต่อจากหน้า 1 

มวีตัถปุระสงค์ของการจดัโครงการให้นกัศกึษา

ย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามาอยูใ่นมหาวทิยาลยั

รังสิต เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของ

นักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการเข้าถึง

และดแูลนกัศกึษาให้ครอบคลุม ทัง้ค่ารักษา

พยาบาลทีจ่ะได้รับสทิธบัิตรทอง หากนกัศกึษา

ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็จะได้รับการรักษาฟรี 

จากโรงพยาบาลของมหาวทิยาลยัรงัสติและ

โรงพยาบาลปทุมธานี และดูแลสิ่งแวดล้อม

ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของนักศึกษา

ที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยรังสิต ขณะนี้ทาง

มหาวทิยาลยัเริม่แจ้งข้อมลูดงักล่าวไปยงับ้าน

นกัศึกษาและทางคณะของมหาวทิยาลัยรงัสิต 

เรียนจบย้ายออกได้ทันที

       นายเชษฐา อปุสทิธิ ์กล่าวต่อว่า โครงการ

ย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามหาวิทยาลัย ไม่มี

นโยบายบังคับให้นกัศกึษาย้ายเข้ามหาวทิยาลยั 

เมือ่นกัศกึษาจบการศึกษาจากมหาวทิยาลยั 

และยังท�างานในพื้นที่นี้อยู่ก็สามารถอยู่ใน

ทะเบียนราษฎร์ของมหาวทิยาลยัรงัสติต่อไป

ได้ แต่หากนกัศกึษาต้องการย้ายออกหลงัจาก

จบการศึกษาก็สามารถย้ายทะเบียนราษฎร์

ออกได้ทนัทโีดยไม่ต้องแจ้งกบัทางมหาวทิยาลัย 

นกัศกึษาสามารถไปแจ้งย้ายออก ทีท่างอ�าเภอ

ของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมี

การเตรียมพร้อม ด้านวิธีการจัดการดูแล

นกัศกึษาอย่างครอบคลมุเพือ่ไม่ให้เกดิปัญหา 

อาทิ หากมีนักศึกษาท่ีย้ายทะเบียนราษฎร์

เข้ามามจี�านวนมาก ทางมหาวทิยาลยักม็กีาร

รนัหมายเลข ของชือ่นกัศกึษาทีย้่ายทะเบยีน

ราษฎร์เข้ามา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

ได้ค่าบ�ารุงคนละ 500 บาท

        ทั้งนี้ นายเชษฐา อุปสิทธิ์ เผยว่า การ

ทีน่กัศกึษาย้ายทะเบยีนราษฎร์เข้ามหาวทิยาลยั-

รังสิต ในส่วนของสิทธิการเลือกตั้งเป็นเพียง

ผลพลอยได้ทีท่างเทศบาลจะดูจ�านวนประชากร

ท่ีอยูใ่นพืน้ที ่หากมปีระชากรจ�านวนมาก ทาง

เทศบาลอาจจะได้ค่าบ�ารุงรักษาจากภาครัฐ

ของประชากรในพื้นที่คนละ 500 บาท เพื่อ

น�าเงินมาพัฒนาชุมชนมากขึ้น

       ด้าน นางปภัสสร ปุษศะเทวะ รองปลัด

เทศบาลต�าบลหลักหก เผยว่า ขณะนี้ทาง

เทศบาลต�าบลหลักหกดูแลอยู่ 7 หมู่บ้าน 

มจี�านวนประชากรกว่าสองหม่ืนคน ซ่ึงในส่วน

การดแูลของเทศบาล ในด้านการจดัการขยะ

มูลฝอย การบ�าบัดน�้าเสีย น�้า ไฟ  และถนน 

ทางเทศบาลต�าบลหลักหกจะดูแลครอบคลุม

ทัว่ทกุหมูบ้่าน แต่มเีพยีงหมูบ้่านเมอืงเอกหมู่

ที่ 7 ทางเทศบาลไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ 

เนือ่งจากหมูบ้่านเมอืงเอกเป็นหมูบ้่านจดัสรร 

ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ของเอกชน กฎหมายไม่

สามารถเปิดให้ท�าได้ ในส่วนนี้อ�านาจหน้าที่ 

ในการดแูลของหมูบ้่านเมอืงเอกจะขึน้อยูก่บั

นิติบุคคลของหมู่บ้าน แต่หากประชาชนได้

รบัความเดอืดร้อน ทัง้ในด้าน การจดัการขยะ

มูลฝอย บ�าบดัน�า้เสีย ถนน ทางเทศบาลกจ็ะ

เข้าไปจัดการซ่อมแซมให้ แต่ต้องให้เจ้าของ

หมู่บ้านหรือนิติบุคคลท�าเรื่องร้องขอมาทาง

เทศบาลเท่านั้น 

ประชากรเพิ่มงบประมาณเพิ่ม

       นางปภัสสร ปุษศะเทวะ กล่าวต่อว่า 

ในส่วนของการที่มหาวิทยาลัยรังสิต จัด

โครงการให้นกัศกึษา ย้ายทะเบยีนราษฎร์เข้า

มาเป็นประชากรต�าบลหลกัหก ท�าให้ประชากร

มีจ�านวนมากขึ้นงบประมาณในการจัดสรร

ดแูลทีท่างเทศบาลจะได้รบัจากทางภาครฐัก็

จะเพิม่มากขึน้ และจะนบัเป็นหัวของประชากร

เพื่อให้ทางเทศบาลน�างบส่วนที่รัฐสนับสนุน

มาดแูลและพฒันาหมูบ้่านท่ีอยู่ในความดูแล

ของเทศบาล ทั้งนี้งบประมาณในการจัดสรร

ดแูลทีท่างภาครฐัจะสนบัสนนุ ต้องขึน้อยูต่าม

ประกาศคณะกรรมการกระจายอ�านาจ 

ซึ่งในแต่ละปีจะได้รับงบสนับสนุนไม่เท่ากัน

เนื่องจากมีหลายส่วนที่ทางภาครัฐ จะต้อง

ส่งงบประมาณสนบัสนนุ อาท ิเช่น ภาษมีลูค่า

เพิ่ม ภาษีสรรพสามิต แต่ตามที่กล่าวไว้ข้าง

ต้นว่าหมู่บ้านเมืองเอกเป็นหมู่บ้านที่ทาง

เทศบาลไม่สามารถเข้ามาดูแลได้ หากนกัศกึษา

ย้ายเข้ามาอยู่ในต�าบลหลักหก งบประมาณ

ที่รัฐจัดสรรให้ตามจ�านวนประชากรที่เพิ่ม

มากขึน้ ทางเทศบาลกจ็ะน�ารายรับส่วนนีไ้ป

จัดสรรในส่วนอ่ืนๆ แต่ส่วนที่ทางเทศบาล

ดูแลหมู่บ้านเมืองเอกอยู่ คือการจัดการขยะ

มูลฝอยและการบ�าบดัน�า้เสีย ทีเ่ทศบาลมหีน้า

ที่ต้องดูแลอยู่แล้ว แต่ในด้านของถนนช�ารุด 

น�้า ไฟ ไม่สะดวก หรือปัญหาน�้าท่วมที่เกิด

ขึ้นเป็นประจ�า ส่วนนี้ต้องให้เจ้าของหมู่บ้าน

เป็นผู้ดูแล และเจ้าของหมู่บ้านสามารถส่ง

เรื่องร้องขอให้ทางเทศบาลเข้าไปซ่อมแซม

ได้  เพราะแน่นอนว่าหากเทศบาลเข้าไป

ท�าเองโดยเจ้าของหมู่บ้านหรือนิติบุคคลไม่

อนุญาต อาจผิดกฎหมายได้ 

พลาสมา        ต่อจากหน้า 1 

 สภากาชาดไทย เผยว่า พลาสมา หรือ

น�้าเหลือง มีความส�าคัญคือสามารถใช้          

เป็นภูมิต้านทานโรคติดต่อและเชื้อโรคได้ 

นอกจากนี้ ยังมีโปรตีนที่เป็นปัจจัยส�าคัญต่อ

การแขง็ตวัเป็นลิม่เลอืด การป่ันแยกพลาสมา

ออกจากโลหิต บริจาคได้ปริมาณเพียง 100-

150 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) เท่านั้น ไม่เพียงพอต่อ

การใช้ในผู้ป่วย จึงได้มีการรับบริจาคเฉพาะ

พลาสมา ขึ้นมาเพื่อน�าไปท�าผลิตภัณฑ์โลหิต 

ในการรกัษาพยาบาล ตามความต้องการของ

แพทย์ในการใช้รักษาผู้ป่วยมากขึ้น โดยใช้

กรรมวิธีเทคโนโลยีขั้นสูง ในประเทศไทยมี

เพยีงศนูย์บริการโลหติแห่งชาตเิป็นผูผ้ลิตแห่ง

เดียวเท่าน้ัน แต่ยังผลิตไม่เพียงพอใช้ทั่ว

ประเทศ โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ

เอกชน จึงต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซ่ึงมี

ราคาสูง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ท�าให้ผู้

ป่วยขาดโอกาสในการรกัษาโรคอย่างเท่าเทยีม 

ด้านยอดผู้บริจาคพลาสมา ตั้งแต่เดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2560 มีจ�านวน  2,476 ราย แบ่งเป็น 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จ�านวน 518 ราย 

ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จ�านวน 594 ราย มกราคม 

พ.ศ. 2560 จ�านวน 683 ราย กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 

2560 จ�านวน 682 ราย

สภากาชาดไทยผลิตพลาสมาได้เอง

 ปัจจุบันสภากาชาดไทยสามารถผลิต

ผลติภณัฑ์จากพลาสมาได้เอง จ�านวน 7 ชนดิ

เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยตามโรคและอาการต่างๆ 

ได้แก่ ฮิวแมน อัลบูมิน 20% ใช้รักษาผู้ป่วย

ในกรณีถูกไฟไหม้, น�้าร้อนลวก, โรคขาด

อาหาร, และโรคตับ เฮปาติติส บี อิมมูโนโก

ลบูลิน (HBIG) ภูมิคุ้มกันส�าเร็จรูป ใช้รักษา

ไวรัสตับอักเสบบี ฮิวแมน ราบี้ส อิมมูโน-

โกลบูลิน (HRIG) การแยกส่วนประกอบของ

พลาสมาจากผูบ้รจิาคเพือ่ท�าเซรุม่ ใช้ส�าหรับ

รักษาโรคพิษสุนัขบ้า ไฟบริน กลู (FG) 

คุณสมบติัพเิศษใช้ส�าหรับห้ามเลอืดเฉพาะที่

ประสานรอยแผลเยบ็ สามารถใช้ในการผ่าตดั

ต่อเชื่อมประสาทและเส้นเลือดขนาดเล็ก

ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียโรคเลือดออกง่ายหยุด

ยาก การถอนฟัน เป็นต้น เฟรช ดราย พลาสมา 

(FDP) คุณสมบัติเหมือนพลาสมาสดแช่แข็ง 

มีคุณสมบัติทางชีวภาพและการแข็งตัวของ

เลอืดเหมอืนเดิม ใช้กบัผูป่้วยฮโีมฟีเลยี สามารถ

น�าไปใช้รักษาเองที่บ้านได้ เก็บไว้ได้นาน 1 

ปี ดราย ไครโอ รีมูฟ พลาสมา (DCRP) 

คณุสมบัตเิหมอืนพลาสมาธรรมดาใช้ส�าหรับ

ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย บี สามารถน�าไปใช้เอง

ที่บ้าน เก็บไว้ได้นาน 3 ปี และฮีท ทรีท      

ฟรีซ ดราย ไครโอปรีซิพิเตท (HTFDC) น�า

ไครโอปรีซิพิเตทมาลงขวดท�าให้แห้งน�าไป

ฆ่าเชื้อไวรัสด้วยความร้อน ใช้ส�าหรับผู้ป่วย

ฮีโมฟีเรีย เอ และผู้ป่วยที่ขาดไฟบริโนเจน

ผลิตภัณฑ์โลหิตจากพลาสมา

 นางสาวสมใจ สมบัตินิมิตสกุล เผยวิธี

การบริจาคพลาสมาคือ ต้องเจาะโลหิตออก

จากร่างกายผ่านตัวกรอง หรือตัวปั่น เพื่อ

ท�าการแยกพลาสมาออกจากเม็ดโลหิต 

 จากนั้นส่วนที่เป็นพลาสมาจะถูกแยก

ส่งไปยังถุงบรรจุ ที่รองรับอยู่ ส่วนที่เป็นเม็ด

โลหติแดงไหลกลบัเข้าสูร่่างกายผูบ้รจิาค การ

บริจาคพลาสมา สามารถท�าได้ทุก 14 วัน 

บรจิาคคร้ังละ 500 มลิลลิติร (ซ.ีซ.ี) พลาสมา

ที่ได้รับบริจาค นอกจากจะใช้ในรูปของส่วน

ประกอบโลหิตที่น�าไปช่วยชีวิตผู้ป่วยเฉพาะ

โรคแล้ว ยังน�าไปผ่านกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหิต 

เช่น แอลบูมิน (Albumin) แฟคเตอร์ 8 เข้ม

ข้น  แฟคเตอร์ 9  เข้มข้น อิมมูโนโกลบูลิน 

ชนิดฉีดเข้าเส้นป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี 

หรือ ป้องกันพิษสุนัขบ้า และวิธีการจัดหา

พลาสมามีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีคือ จากการน�า

โลหติท่ีได้รับบริจาคน�าไปป่ันแยกส่วนประกอบ

ของโลหิต จะได้พลาสมาออกมา และการ

บริจาคพลาสมาโดยตรง โดยใช้เครื่องมือ

พิเศษที่เรียกว่า เซลล์ เซ็บพาเรเตอร์ วิธีนี้

สะดวกปลอดภัยและใช้เวลาน้อย

 นางสาวสมใจ สมบัตินิมิตสกุล เผย

คณุสมบตัสิ�าหรบัผูท้ีต้่องการบรจิาคพลาสมา

ว่า ต้องอายุ 18-60 ปีบริบูรณ์ถ้าเป็นการ

บริจาคครั้งแรกอายุไม่เกิน 50 ปี มีน�้าหนัก 

50 กิโลกรัมข้ึนไป และมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์

แขง็แรง ไม่มโีรคประจ�าตวัหรอืโรคตดิต่อร้าย

แรง ไม่มพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศสมัพนัธ์ ไม่มี

ประวัติติดยาเสพติด เป็นผู้ที่บริจาคโลหิต

สม�า่เสมอทกุ 3 เดอืน หรอืบรจิาคโลหติตดิต่อ

กันอย่างน้อย 4 ครั้ง มีเส้นเลือดที่มองเห็น

ชดัเจน สามารถมาบรจิาคพลาสมาได้ทกุ 14 

วัน และต้องงดการบริจาคโลหิตทั่วไป และ

อาสาสมัครต้องอยู่ในโครงการ 3 ปี
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      โรงพยาบาล RIH     ต่อจากหน้า 1 

กรมขนส่งทางบก       ต่อจากหน้า 1 

ความเชือ่ ไม่อาจเปลีย่นแปลงความจริง
เรื่อง :   วิสาร์กร  โพธิ์ทิพย์

โรงพยาบาลแห่งอนาคต

  ดร.อาทติย์ อไุรรตัน์ อธกิารบดีมหาวิทยาลยั

รังสิต กล่าวว่า “เมื่อเรานึกถึงโรงพยาบาล 

เราจะเจอกลิน่เหมน็ สกปรก แออดั ไม่น่าเข้า 

ซ่ึงโรงพยาบาลเป็นสถานที่ ที่ควรจะ 

ท�าให้สุขภาพเราดีข้ึน และโรงพยาบาลควร

จะเป็นทีท่ีบ่คุลากรท�างานและรักษาผู้ป่วยได้

อย่างดีที่สุด ซึ่งการศึกษาไม่ใช่แต่เพียงว่าให้

นักศึกษาจบเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องการ

จะสร้างสิง่ทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ ซึง่โรงพยาบาล

แห่งนี้จะมีทั้งแพทย์แผนตะวันออก-แพทย์

แผนตะวันตก”

สร้างหุ่นยนต์ผ่าตัดท�างานร่วมกับหมอ

 นายเอกพจน์ วงศ์สวสัดิก์ลุ ผูอ้�านวยการ

ส�านักงานบริหารโครงการก่อสร้าง เผยว่า 

มหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการวางแผนสร้างโรง

พยาบาลมา2ปี โดยมีแนวคิดที่ท�างานควบคู่

กบัหุน่ยนต์แห่งแรกในประเทศไทยและประเทศ

อาเซียน โดยจะใช้บริษัทตัวแทนจ�าหน่ายใน

ประเทศไทยเป็นผู้น�าเข้าจาก ประเทศญี่ปุ่น

และประเทศสหรัฐอเมริกาเนือ่งจากประเทศไทย

ไม่มีอุปกรณ์ในการผลิตหุ่นยนต์ชิ้นนี้ การใช้

หุ่นยนต์ในการรักษาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน 

ดังนั้นการจัดการมาตรการควบคุม ถือเป็น

เรือ่งทีส่�าคญัมาก ระบบในการใช้งานหุน่ยนต์

มี 2 แบบคือ หุ่นยนต์ที่ใช้ในการผ่าตัดและ

หุน่ยนต์ส�าหรบัจดัยา โดยแต่ละชดุมค่ีาใช้จ่าย

สูงถึงหนึ่งร้อยล้านบาท จะใช้ระบบสั่งการ

เพื่อลดความผิดพลาดของมนุษย์

 นายเอกพจน์ วงศ์สวัสดิ์กุล กล่าวว่า ใน

ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญการใช้งานกับ

หุน่ยนต์ประมาณ 40 คน ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้อง

มีวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical 

Engineering ) เพื่อคอยดูแลและควบคุม

ระบบไปด้วย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรังสิตมีนัก

วิศวกรรมทีค่อยดแูลเรือ่งเคร่ืองมือการแพทย์

อยู่แล้ว ส�าหรับผ่าตดั1ชุด และอกี1ชุดส�าหรบั

จ่ายยาทั้งโรงพยาบาล  โรงพยาบาลคาดว่า

น่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 ปี มีผู้ร่วมหุ้นจาก

ต่างประเทศทั้งจีน สิงคโปร์ อเมริกา แต่

มหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด 

การน�าเข้าหุน่ยนต์มาใช้ร่วมกบัการรกัษาท�าให้

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น แต่การสั่งงานของ

หุ่นยนต์จะท�าได้ดีกว่า เช่น การจ่ายยาให้กับ

ผู้ป่วย หุ่นยนต์จะมีความแม่นย�ามากกว่า 

ท�าให้ประหยัดเวลาในการจ่ายยา

 นายเอกพจน์ กล่าวต่อว่า การสร้าง

โรงพยาบาลจะแล้วเสรจ็ในปี 2563 ในอนาคต

หุ่นยนต์สามารถเข้ามาท�างานร่วมกับมนุษย์

ได้ หากเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นหุ่นยนต์

เหล่านี้จะเข้าไปท�าหน้าที่แทนหมอได้ดี โดย

หมอกส็ามารถสัง่งานผ่านหุน่ยนต์ได้เลย ท�าให้

สะดวกและรวดเร็วในการรักษามากข้ึน แต่

ทัง้น้ีการรกัษาขึน้อยูกั่บการตดัสนิใจของผูใ้ช้

บรกิารว่าการผ่าตดัธรรมดาอาจจะถกูกว่าแต่

แผลมีขนาดใหญ่ แต่การผ่าตัดแบบหุ่นยนต์

แผลมีขนาดเล็ก ความแม่นย�ามีมากกว่าค่า

ใช้จ่ายก็สูงขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 เฟส เฟส

แรกจะรวมการรกัษาทกุอย่างและในอนาคต

จะสร้างเฟสที่2ขึ้น จะเน้นไปด้านการรักษา

แบบเฉพาะทางของแพทย์แผนตะวนัออกโดย

มีจุดประสงค์ท้ังการดแูลและการรักษาควบคู่

กันไป โดยจะเน้นให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่

ทีบ้่านมากกว่าอยูโ่รงพยาบาล มีทัง้หมด21ชัน้ 

โดยแต่ละชัน้จะแบ่งตามแผนกม5ีแผนกได้แก่ 

Green area, Dental center, Heart center, 

Family center และ Ob gyen (ช่องท้อง) 

อีกทั้งยังมีห้องให้เลือกได้3แบบ คือ ห้อง 

Standard room, Suite room และ 

Presidential Suite room

เข้าสู่ Smart Hospital

 ทัง้นีโ้รงพยาบาลได้น�าเทคโนโลยสีารสนเทศ

ต่างๆมาประยุกต์ใช้งาน ซึ่งโรงพยาบาลให้

ความส�าคัญทางด้านเทคโนโลยี เพื่อการเข้า

สู่ Smart Hospital โดยใช้ระบบสารสนเทศ

เข้าถึงผู้ป่วยอย่างครบวงจรของโรงพยาบาล

ที่ช่วยให้แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลของ 

ผูป่้วยได้อย่างรวดเรว็ ทัง้จากเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

โน๊ตบุ๊ค หรืออุปกรณ์ Mobile Phone ผ่าน

ความเรว็สงู ทัง้แบบมสีายและไร้สาย ครอบคลมุ

ทุกพื้นที่ของโรงพยาบาลสามารถท�างานได้

อย่างต่อเนื่อง และมีระบบส�ารองที่สามารถ

ท�างานทันทีหากระบบหลักเกิดปัญหาโดยมี

มารตราฐานการรักษาความปลอดภัย ที่

แข็งแกร่ง เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยอ�านวย

ความสะดวกให้กับแพทย์ในการตรวจวนิิจฉยั

โรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า สามารถ

ท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย

ให้เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ท�างานสอด

ประสานกันได้อย่างลงตัว 

ประกันภัยเพิม่เติม อีกทัง้ยงัต้องมีสมุดประจ�า

รถ ประวัติผู้ขับรถ ใบก�ากับสินค้า รายงาน

การขนส่งและอบุติัเหต ุการตรวจสอบสภาพ 

ความพร้อมของรถ และตัวผู้ขับ 

 กรมขนส่งเตอืนอย่าดัดแปลงรถจนผิด

กฎหมาย

 ในกรณขีองรถโดยสารสาธารณะก�าหนด

เงือ่นไขเกีย่วกบัรถตูโ้ดยสาร กรมขนส่งชี ้รถ

โดยสารสาธารณะต้องมีการติดตั้งGPS และ

ต้องปฏบิตัติามกฎหมายท่ีเกีย่วกับGPS  รวม

ถึงการติดตั้งถังก๊าซ CNG และLPG ต้องไม่

ท�าให้น�้าหนักรถรวมเกินสมรรถนะรถและมี
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 เราเกดิและเติบโตในประเทศไทย ประเทศทีม่ผีูค้นส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพทุธ

มากถงึ 95% ซึง่หมายความว่าเราอยูใ่นประเทศทีม่วีฒันธรรมความเชือ่กบัเรือ่งราว

ต่างๆ เราถูกสอนให้เรียนรู้และตั้งตนอยู่ในพื้นฐานของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 

อยู่ในศีล 5 ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมย ไม่พูดปด ไม่ผิดผัวผิดเมีย ไม่เสพสุรา ยาเมา โลก

หมุนไปเรือ่ยๆ เราโตขึ้นและเรียนรู้โลกเพิม่ขึ้น พร้อมกับค�าถามหนึง่ในใจ ทุกคนตัง้

ตนเป็นคนดีตามหลักศาสนาได้มากแค่ไหน

 เราออกเดนิทางตามโจทย์ทีไ่ด้รบั เราอยากไป ‘วดั’ ใช่วดัโพธิห์รอืวดัพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นวัดส�าคัญวัดหนึ่งของไทย และแน่นอนว่าเป็น

วดัทีศ่กัดิส์ทิธิ ์เป่ียมไปด้วยความรกัและศรทัธาของคนไทยมาต้ังแต่สมัยอยธุยา เม่ือ

หลายปีก่อนเรากับเพื่อนตระเวนไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นความ

รู้สึกที่ทั้งเหนื่อย สนุกและอิ่มใจ และนี่คงเป็นครั้งที่สองหรือสามที่ได้มาวัดโพธิ์ แต่

ก็เหมือนเดิมทุกครั้ง แน่นไปด้วยนักท่องเที่ยว หนุ่มตาฟ้า สาวผิวเข้ม จนเราเคยชิน

ไปเสียแล้วเวลาที่คนขับตุ๊กตุ๊กหรือแม่ค้าขายหวยในละแวกนั้นไม่พูดภาษาไทยกับ

เรา 

 ‘คนเยอะวะ’ เราหนัไปบ่นกบัเพือ่นสาวชาวคอนหวันสองคนทีห่นบีมาด้วย ช่วง

เวลา 5 โมงเย็นกับอากาศร้อนๆถูกต้นไม้ใหญ่ในวัดกลืนไปซะเกล้ียง บรรยากาศ

ร่มรื่นดี วัดโพธิ์คงเป็นวัดที่ให้ความรู้สึกสงบที่สุด เราเดินตามชาวต่างชาติเข้าไปใน

โบสถ์ (แอบเถียงกับตัวเองในใจ เราคนไทยแท้ ๆ  ไปเดินตามเขาท�าไม ) 

 เราเก็บภาพไปเรื่อยๆ พอถึงหน้าองค์พระปางนอน ปางประจ�าวันเกิดเรา(วัน

เสาร์) เรายกมือไหว้พร้อมกับอธิษฐานว่า “ขอให้ชีวิตมีความสุข ขอให้โลกนี้มีแต่

เรื่องดีๆ” แล้วเดินออกมาพลางย้อนคิดไปถึงสมัยเป็นเด็ก เวลาไปวัดกับครอบครัว 

เรามักจะขอให้สอบได้ที่1 ขอให้พ่อซื้อของเล่นให้ ขอให้มีเพื่อนเยอะๆ  ขอให้โลกมี

แต่เรื่องราวดีๆ

 เราก�าลังท�าอะไรอยู่ เรามัวแต่อ้อนวอน ขอพร เพื่อให้ตัวเองสอบได้ที่1 แต่เรา

ไม่อ่านหนังสือเลย ขอให้ถูกหวย แต่ไม่คิดจะท�างานเพื่อหาเงินเลย เราเอาค�าว่า 

‘เชื่อ’ มาผูกติดกับกิเลสในใจตัวเองเกินไปหรือเปล่า ใครจะช่วยอะไรเราได้ ถ้าท้าย

ที่สุดแล้วเราไม่สร้างมันด้วยตัวเอง ความคิดความเชื่อไม่สามารถท�าให้สัจธรรมคือ

ความจริงเปลี่ยนไปได้ สัจธรรมมีอยู่อย่างไรต้องเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลง

 เดินดูบรรยากาศในวัดไปเรื่อยๆไกด์น�าเที่ยวของวันนี้คือสาวคอนหวันเบอร์1  

ผู้ล่วงรู้ทั้งสามโลก นางบอกว่า วัดโพธิ์เป็นวัดที่มีเจดีย์เยอะที่สุด แล้วก็เป็นวัดที่มี

เจดย์ีของ 4 รชักาลด้วยกนั เรามองไปรอบๆ รูสึ้กต่ืนตากบัเจดย์ีในวัดทีถ่กูสร้างด้วย

ชิ้นกระเบื้องเล็กๆท่ีหลอมรวมเป็นเจดีย์ที่สวยมากจริงๆ ไม่แปลกใจเลยท�าไมชาว

ต่างชาติถึงอยากมาสัมผัสสถานที่แห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้

 เรากับชาวแก๊งออกจากวัดมา บรรยากาศตอนเย็นในย่านนี้ถือว่าเป็นอะไรที่

ท�าให้ยิม้ออกมาได้เสมอ แสงแดดอ่อนๆจากพระอาทิตย์ทีซ่่อนตวัอยูต่ามพุ่มไม้ ก�าลัง

จะหมนุตวักลับไปให้พระจนัทร์ข้ึนมาท�าหน้าทีแ่ทน เป็นสญัญาณเตือนว่าวนันีก้�าลงั

จะหมดไปอีกหนึ่งวัน เราเดินไปเรื่อยๆ ผ่านหมู่บ้าน ร้านค้าเล็กๆ ตามข้างถนน 

เหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งนั่งเล่นกีต้าร์ มีความสุขอยู่กับบทเพลงและชุดพนักงาน

ออฟฟิศของเขา สุขเล็กๆเกิดขึ้นง่ายมาก แค่เราพอใจกับสิ่งที่เรามีและมั่นใจว่าเรา

เดินตามความสุขนั้นมาถูกทาง

 เรายกมือไหว้อีกครั้ง อธิษฐานในใจว่า “ขอให้เรามีความสุขและอยู่ในเส้น

ทางท่ีถูกต้อง” ว่าแล้วก็สาธุในใจดังๆ เงยหน้าขึ้นมาและพบกับสาวคอนหวัน

เบอร์ 2 ที่ถามด้วยความสงสัยว่า “ เราก�าลังหลงทาง”

 โถ่ หลวงพ่อ ...
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เรื่อง :  ธัญพิษิฐ เลิศปุลินพงศ์

การติดตั้ง ปรับปรุง แก้ไขตัวรถเพื่อความ

ปลอดภัย เช่น เพิ่มขนาดหน้าต่าง ปรับปรุง

พนกัพงิเบาะหลงัให้พบัได้ และใช้เป็นทางออก

ฉุกเฉิน ก�าหนดจ�านวนผู้โดยสารไม่เกิน 13 

ที่นั่ง

 อธิบดีกรมขนส่งทางบก เตือน หากไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายกรณี ให้พนักงานขับรถ

เร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด ขับรถเกิน

ชั่วโมงท�างานจนท�าให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 

หรอืน�ารถไปกระท�าความผดิกฎหมายอ่ืน เช่น 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงบรรทุกผู้

โดยสารเกินก�าหนด ทอดท้ิงผู้โดยสาร เก็บ

ค่าโดยสารเกิน จะถูกปรับไม่เกินวันละ 

5,000 บาท จนกว่าจะปฏบัิตใิห้ถกูต้อง กรณี

ผิดเงื่อนไขยังต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบการ ซึง่นายทะเบยีนมอี�านาจสัง่เพกิ

ถอนการจดทะเบียนรถ ระงับใช้รถ พักใช้ใบ

อนญุาตประกอบการขนส่งได้ไม่เกนิ 6 เดอืน 

บังคับรัดเข็มขัดทุกที่นั่ง

 นอกจากน้ี อธิบดีกรมขนส่งทางบกยัง

ชี้แจง ประเภทรถที่ก�าหนดให้ติดตั้งเข็มขัด

นิรภัยในปัจจุบัน ซ่ึงเดิมมีก�าหนดอยู่แล้วไม่

ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ตาม พ.ร.บ. 

รถยนต์ พ.ศ. 2522 คือ รถเก๋ง รถแท็กซี่ รถ

ลมีซูนี รถกระบะ 4 ประตู ท่ีจดทะเบยีนก่อน 

1 ม.ค. 2531 ไม่บังคับติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 

จดทะเบียนตั้งแต่ 1 ม.ค. 2531ถึง 31 ธ.ค. 

2553 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ที่นั่งคนขับ ที่

นั่งตอนหน้า และจดทะเบียนต้ังแต่ 1 ม.ค. 

2554 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง รถ 4 

ล้อเล็ก รับจ้าง (รถกะป๊อ) จดทะเบียนตั้งแต่ 

1 เม.ย. 2555 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่นั่ง

คนขับ ที่นั่งตอนหน้า รถตู้ส่วนบุคคล จด

ทะเบียนก่อน 1 ม.ค. 2537 ไม่บังคับติดตั้ง

เขม็ขดันริภยั จดทะเบยีนตัง้แต่ 1 ม.ค. 2537 

ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับ ที่นั่งตอน

หน้า ส่วนการผลิตหรือน�าเข้า ตั้งแต่    

1 เม.ย. 2555 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่

น่ัง รถปิกอัพ รถสองแถว จดทะเบียนก่อน  

1 ม.ค. 2537 ไม่บงัคับตดิต้ังเข็มขัดนริภยั จด

ทะเบยีนตัง้แต่ 1 ม.ค. 2537 ต้องตดิตัง้เขม็ขดั

นิรภัยที่นั่งคนขับ ที่นั่งตอนหน้า รถบรรทุก

ทุกประเภท จดทะเบียนตั้งแต่ 1 เม.ย. 2555 

ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับ ที่นั่งตอน

หน้า รถตู้โดยสารทั้งรถประจ�าทาง และไม่

ประจ�าทาง ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ทุกที่นั่ง 

ทุกคัน ทุกเส้นทาง รถโดยสารที่วิ่งระหว่าง

กรงุเทพฯ-ต่างจงัหวดั และวิง่ระหว่างจงัหวดั 

ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ทุกที่นั่ง ทุกคัน 

ทุกเส้นทาง รถขนส่งขนาดเล็ก จดทะเบียน

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2537 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย

ที่นั่งคนขับ ที่นั่งตอนหน้า 

แนะประเภทเข็มขััด

 อีกทั้งกรมขนส่งยังมีการ แนะ ประเภท

เข็มขัดท่ีบังคับใช้ มี 2 ประเภท คือ แบบ 

รัดตัก และรั้งพาดไหล่ 3 จุด ใช้กับที่นั่งคน

ขับ และที่นั่งตอนหน้า และแบบคาดเอว 2 

จุด ใช้กับที่นั่งตรงกลาง 

 ยังชี้อีกว่า ข้อยกเว้นการติดตั้ง คือ ที่นั่ง

จัดตามความยาวของตัวรถ จะติดตั้งเข็มขัด

นิรภัยหรือไม่ก็ได้

โดนใบสั่งยังจ่ายภาษีได้

 กรมขนส่งทางบก ร่วมกับส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ ย�้า ช�าระภาษีได้ในทุกกรณี 

ตามมาตรา 44 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทาง

บก มีใบสั่งกฎหมายจราจรต้องเสียค่าปรับ

และต้องช�าระภาษีรถเหมือนเดิม รถมีใบส่ัง

จราจร ให้จ่ายค่าปรบัตามแจ้ง หรอืเลอืกจ่าย

ที่ขนส่งพร้อมช�าระภาษีได้ตามปกติ ส่วนรถ

ที่มีใบส่ังจราจร ยังไม่จ่ายค่าปรับ จะได้

เครื่องหมายชั่วคราว ตอนจ่ายภาษี ได้เมื่อ

จ่ายค่าปรับแล้ว

อ่านต่อจากหน้า 16

 ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเรามักจะเห็นข่าวความรุนแรงมากมายที่เกิดขึ้นหลัง

การแข่งขันฟุตบอลจบลง บางเหตุการณ์อาจจะเป็นแค่การกระทบกระทั่งเล็กน้อยและ

บางเหตุการณ์บานปลายจนมีผู้เสียชีวิต ความปลอดภัยในการเดินทางไปรับชมฟุตบอล

ในสนามถกูต้ังค�าถามซ�า้แล้วซ�า้เล่า หลายคนไม่มัน่ใจในความปลอดภยั หลายคนไม่กล้า

พาลกูหลานไปเพราะกลวัอนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้ ภาพความเลวร้ายท่ีผ่านมาสร้างมุมมอง

ด้านลบแก่ผู้คนมากมายที่มาสนามฟุตบอล บางคนเลือกที่จะตัดสินทั้งๆ ที่ยังไม่เคยได้

มาสัมผัสบรรยากาศที่แท้จริง  บางคนฟังปากต่อปากจนไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างไร

กันแน่ ผมในฐานะแฟนบอลที่ชื่นชอบการเดินทางไปชมฟุตบอลที่สนามบ่อยครั้ง อยาก

จะน�าเสนอเรื่องราวในอีกด้านที่หลายๆ คนยังไม่รู้หรือไม่เคยเห็นมาก่อน ลีโอสเตเดียม 

สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบางกอกก๊าซ คือสถานที่ที่ซึ่งผมอยากจะเล่า

 บ่ายวันเสาร์ของใครหลายคน คือ การพักผ่อนจากการท�างานตลอดสัปดาห์อย่าง

เหนื่อยล้า แต่ส�าหรับกลุ่มคนบางกลุ่ม นี่คือช่วงเวลาเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางออกไป

เชยีร์ทมีฟตุบอลทีพ่วกเขารกั บางคนไปคนเดยีว บางคนไปกบัเพือ่นหรอืแฟน และหลาย 

ครั้งที่สนามฟุตบอลกลายเป็นสถานที่ส�าหรับครอบครัว ซึ่งผมก็คือหนึ่งคนในนั้นที่เดิน

ทางมายังสนามฟุตบอลแห่งน้ี บรรยากาศรอบสนามต่างกับค�าพรรณนาของใครหลาย

คน สิ่งแรกที่ผมเห็นได้เมื่อมาถึงคือรอยยิ้ม ยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ยิ้มที่บ่งบอก

ว่าพวกเขามีความสุขแค่ไหน บางคนเลือกที่จะนั่งคุยส่งเสียงดังเฮฮากับเพื่อนฝูง ร้านค้า

ร้านขายมากมายต้องยืนรับออเดอร์ลูกค้าแทบไม่ไหว พ่อแม่ลูกถ่ายรูปร่วมกันเหมือน

กับว่าทั้งอาทิตย์ไม่เคยได้เจอหน้ากันมาก่อน ทุกคนดูมีความสุขบรรยากาศบริเวณรอบ

สนามฟุตบอลเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ แต่ทว่าบรรยากาศก่อนเกมก็แค่ส่วน

หนึ่งเท่านั้น

 เมื่อถึงเวลาการแข่งขัน ความดุเดือดของฟุตบอลก็เริ่มขึ้น เสียงร้องตะโกนของกอง

เชียร์ทีด่งัขึน้และดงัขึน้อกีเป็นสิง่ทีท่�าให้เกมการแข่งขนัตืน่เต้นและเร้าใจมากไปกว่าเดมิ 

รอยยิ้มเริ่มหายไปกลับกลายเป็นใบหน้าที่จดจ่อกับสิ่งที่ก�าลังด�าเนินไปในสนามฟุตบอล 

เสยีงเชยีร์ของกองเชยีร์ดงัต่อเนือ่งไม่มทีท่ีาว่าจะหยุดหรือแผ่วเสยีงลงแต่อย่างใด บรรยากาศ

เป็นไปอย่างสนุกสนาน 

  

 หลงัจบเกมรอยยิม้ของผูช้นะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกว่าพวกเขามีความสุขแค่ไหน ส่วนผู้แพ้

ก็ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะต้องเศร้าแต่อย่างใด เสียงดังเฮฮาเกิดข้ึนครั้งแล้วคร้ังเล่า  

รอยยิ้มของผู้ชนะที่ส่งให้ผู้แพ้ เป็นรอยยิ้มที่มีความหมายถึงมิตรภาพ ไม่ใช่การตอกย�้า

แต่อย่างใด ค�าทักทายถูกกล่าวขึ้นจากกลุ่มคนซึ่งเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมายังเป็นคู่แข่งที่

อยากจะเอาชนะกันให้ได้ มันเป็นภาพที่ยากจะเชื่อ

 ผู้คนเดินกลับบ้านกันอย่างมีความสุขทั้งผู้แพ้และผู้ชนะ พ่อแม่เดินจูงมือลูก เพื่อน

เดินคุยเฮฮากันอย่างมีความสุข จนบางครั้งดูเหมือนว่าพวกเขาไม่เคยจะมีความสุขแบบ

นี้มาก่อน 

 สนามฟุตบอลเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วย ความสุข เสียงหัวเราะ และมิตรภาพ มันคือ

ความจริงมันคือสิ่งที่ใครหลายคนเคยสัมผัสและอยากท่ีจะกลับมาสัมผัสอีก เพราะพวก

เขารู้ว่ามันเป็นที่ที่ซึ่งพวกเขามาแล้วมีความสุขและได้มาติดตามสิ่งท่ีพวกเขารัก สนาม

ฟตุบอลไม่ใช่ทีอ่นัตรายแต่ทว่าสนามฟตุบอลเป็นทีข่องคนรกัฟตุบอล เพือ่นฝงู คูร่กั หรอื

แม้กระทั่งครอบครัว ถ้าเรายังติดภาพสนามฟุตบอลในแบบที่เคยเป็นในแง่ลบ เราก็ไม่มี

ทางรับรู้ว่าจริงๆ แล้ว สนามฟุตบอลมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ  ลองเปิดใจลองใช้ 

ความคิดและลองเดินทางมาชมฟุตบอลที่สนาม ผมเชื่อว่าทุกคนจะได้รับบรรยากาศที่

แตกต่างจากค�าพรรณนาทีห่ลายคนพดูปากต่อปากแต่ไม่เคยได้มาสมัผสัเองอย่างแน่นอน

ผมในฐานะผูเ้ขยีนอยากจะให้ทกุคนรบัรูถึ้งภาพทีแ่ท้จรงิของมมุมองทีม่ต่ีอสนามฟุตบอล 

มันไม่ใช่สถานท่ีของความรุนแรง ไม่ใช่สถานท่ีความขัดแย้ง แต่มันเป็นสถานที่ของ 

ความสขุ ของมติรภาพ และความอิสรเสร ีนัน่จงึเป็นเหตผุลว่าท�าไมสนามฟตุบอลจงึเป็น

เสมือน “บ้านหลังที่ 2”   

สนามฟตุบอล “บ้านหลงัทีส่องของผม”
คาบปากกาขาเตะบอล

 การเดินทางของผมเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจจากสิ่งที่ผมรักมากท่ีสุดนั่นคือ ‘ฟุตบอล’ ผมเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงใหลฟุตบอลมาก และท่ีส�าคัญที่สุดคือการได้มี

โอกาสไปตามเชียร์ถึงขอบสนาม ที่ผมสามารถเรียกได้ว่า “บ้านหลังที่สอง”
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 ปัจจุบันในยุคที่โลกหมุนค่อนข้างเร็ว 

เทคโนโลยก้ีาวหน้าไปอย่างไว หลายสิง่หลาย

อย่างเกดิการเปลีย่นแปลงให้ผูใ้ช้ได้สะดวก

สบายมากขึ้น และยังเป็นยุคที่

ทุกคนเข้าหาสื่อหรือ 

เนื้อหาที่ตนเองชอบ

ได้อย่างอสิระ จงึเกดิ 

สิง่ใหม่ๆ ขึน้มา หนึง่

ในนั้นคือ Music 

Streaming ที่เข้า

มาเปลีย่นพฤตกิรรม

การฟังเพลงของคน

หลายๆ คน ท่ีแต่ก่อน

อาจเร่ิมฟังจากแผ่นเสียง 

วิทยุ หรือแผ่นซีดี

 Music Streaming คอืการฟังเพลงแบบ

ทีไ่ม่ต้องดาวน์โหลด อกีทัง้ยงัมใีห้เลอืกหลาย

เพลงในนัน้ และยงัฟังได้หลายช่องทางเช่น 

คอมพิวเตอร์ แทบ็เลต็ หรือโทรศพัท์มอืถือ

ทีม่าในรปูแบบแอพพลเิคชัน่ ซึง่ในปัจจบุนั

มีให้เลือกใช้บริการอยู่ในไทยจ�านวนหนึ่ง 

เช่น JOOX, AppleMusic ซึ่งที่กล่าวมา 

ผู้ฟังจะต้องเสียเงินเพื่อเข้าถึงเพลงและ 

แนวเพลงที่ไม่หลากหลาย แต่ Music 

Streaming ท่ีท�าให้ผู้ท่ีต้องการเสพดนตรี

ได้เข้าถึงโดยไม่เสียเงินและเพลงที่อยู่ในน้ี

ล้วนเป็นวงที่อยู่นอกกระแสทั้งสิ้น ซึ่ง 

สตรีมนี้ชื่อว่า ‘ฟังใจ’

 ผู ้ก่อตั้งฟังใจเล่าให้ฟังว่า ‘ฟังใจ’  

เริ่มต้นขึ้นจากความคิดที่ว่ามันน่าจะดีนะ 

ถ้ามี Music Streaming ที่เป็นดนตร ี

นอกกระแสไว้เพ่ือที่จะเข้ามาแล้วเจอกลุ่ม

เพลงแนวเดียวกัน ซ่ึงเพลงที่จะมาขึ้นที ่ 

‘ฟังใจ’ ทุกคนสามารถขึ้นได้หมด จะมีให้

ศลิปินได้สมคัรและอพัโหลดโปรไฟล์ได้ด้วย

ตนเอง คุณจะเป็นใครก็ได้ จะท�าเพลงใน

ห้องนอน จะวงเล็กขนาดไหน หน้าใหม่

ขนาดไหน ก็สามารถขึ้นที่น่ีได้ น่ันจึงเป็น

จุดเริ่มต้นจากหนุ่มมาดเท่ที่ชื่อว่า ‘ท็อป-

ศรัณย์ ภิญญ-รัตน์’

 เมือ่เริม่ต้นท�า ‘ฟังใจ’ กท็�าให้พีท่อ็ปได้

เจอกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นอดีตศิลปินอย่าง 

‘พาย’ อดตีศิลปินวง ‘Cigarette Launcher’ 

ทีม่มีมุมองทีเ่ข้าถงึศลิปินเหมอืนกนั เพือ่ให้

อตุสาหกรรมนีพั้ฒนาขึน้ จงึขยายจากเพียง

แค่เป็น Music Streaming ไปเร่ิมท�ากจิกรรม

อื่น ๆ  เพื่อสนับสนุนนักดนตรี ไม่ว่าจะเป็น

สมัมนา, workshop และคอนเสร์ิต เพ่ือให้

ศิลปินกับแฟนเพลงได้พบปะกัน

 คอนเสิร์ตที่ ‘ฟังใจ’ จัดขึ้นเช่น เห็ดสด

ที่มีคนฟังถึง 2,000 คน ซึ่งมีวิธีการเลือกวง

โดยแบ่งเป็น 3 แบบ 1.วงที่ไม่ได้ขึ้นแสดง

สดมาสักพกัอย่าง Morning Surfer, Goose, 

7thSCENE คนที่เป็นแฟนเพลงเก่าๆ ก็เข้า

มาฟังพวกเขา 2.วงที่ก�าลังได้รับความนิยม 

มกีระแสด ีเปน็ที่พดูถึง แฟนเพลงที่ดีให้การ

สนบัสนนุอย่าง Yellow fang, Destop error, 

Polycat และ 3.วงหน้าใหม่ทีม่ศีกัยภาพและ

ไม่เคยเล่นเวทีใหญ่มาก่อน อาจยังไม่เป็นที่

รูจ้กัมาก ซึง่เหน็ว่าวงเหล่าน้ีจะเตบิโตเป็นวง

ที่มีศักยภาพในอนาคต ก็จะเปิด

โอกาสทีด่ทีีจ่ะได้เล่นต่อหน้า

คนจ�านวนมากได้ฟัง

อย่าง The whitest 

crow, Solitude 

is bliss, Dcnxtr, 

Mattnimare, 

Chanudom 

เป็นต้น มี case 

study อย่างวง 

Solitude is bliss 

มาเล่นได้ 2 วันกข้ึ็นชาร์

ตอนัดบัหน่ึง itune อย่างงาน คอนเสิร์ต ‘ฟัง

ใจมัน’ จะเป็นศิลปินที่หน้าใหม่สุดๆ เล่นที่

นี่เป็นที่แรกอย่าง  Telex telexs เป็นวงที่

มีความสดใหม่ แต่ยังไม่พร้อมไปเล่นในงาน

เหด็สด และจะมคีอนเสร์ิตทีจ่ะเลอืกแนวทาง

ชัดมาก ๆ  อย่าง ‘ฟังใจลอย’ ก็จะเป็น Folk 

acoustic

 เมื่อมีค�าถามว่ามีศิลปินคนไหนได้แจ้ง

เกิดจากการส่งเพลงขึ้นบนฟังใจแล้วบ้าง พี่

ท็อปตอบข้ึนมาทันควันว่า “ไม่กล้าที่จะไป

บอกว่าวงไหนแจ้งเกิดกบัเรา เพราะการแจ้ง

เกิดมาจากหลายปัจจัย ไม่ใช่เพราะฟังใจ

อย่างเดียวศิลปินจึงเกิดข้ึน จะเป็นการเข้า

ข้างตัวเองมากเกินไป” แต่อาจจะมีศิลปินที่

ประสบความส�าเร็จเพราะแพลตฟอร์มที่ฟัง

ใจวางไว้ มากกว่าทีจ่ะอยูบ่นยทูปูเฉย ๆ  เพยีง

อย่างเดียวอย่างวง 23’O เจ้าของเพลง เลือน

ลางและจางหาย (MOON) เมื่อขึ้นชาร์ต ก็

เริม่เป็นทีรู่จ้กั อย่างการประกวด Tiger jam 

ทีฟั่งใจจดัข้ึน กเ็ข้ารอบสดุท้าย “ถอืว่าฟังใจ

เป็นส่วนช่วยดกีว่า ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นเพราะ

ฟังใจถึงแจ้งเกิด มันจะเกินตัวไปหน่อย” พี่

ทอ็ปอธบิายต่อ อกีวงนึงทีน่่าสนใจคอื  Telex 

Telexs ที่มีโอกาสได้ขึ้นเล่นสดเป็นครั้งแรก

กับงาน ‘ฟังใจมัน’ ก็เป็นวงที่เอาเพลงมาส่ง

ฟังใจตั้งแต่เพลงแรกๆ อย่าง Labelle, เรือ

ใบ กม็คีนฟังเยอะจนได้รบัความสนใจ แน่นอน

สุดท้ายมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่คุณภาพของศิลปิน

เอง หรือจะเป็นอีกศิลปินหนึ่งที่ไม่เอาเพลง

ไปปล่อยที่ไหนเลยยกเว้นที่ฟังใจอย่าง 

Krupleng แล้วมันก็เป็นที่พูดถึง ติดชาร์ต

หลายสัปดาห์ ถือเป็น case study ได้

 อีกอย่างหนึ่งที่ฟังใจก�าลังท�าและเพิ่งตั้ง

ขึ้นมานั่นคือ ‘Malama’ ที่จะท�าการพัฒนา

ศลิปินด้วยตัวเอง ลองดวู่าจะเป็นอย่างไรถ้า

มันไม่ใช่รูปแบบของค่ายเพลง แต่เป็นการ

สนับสนุนกลุ่มนักดนตรีที่ทางฟังใจเห็นว่ามี

ศักยภาพ โดยจะไม่ไปครอบง�าความคิดของ

ศิลปิน แต่จะเป็นการสนับสนุนเรื่องการ

ประชาสัมพันธ์ การตลาด สิ่งที่เกิดขึ้นเป็น

องค์กรรปูแบบใหม่ ซึง่จะเลอืกศิลปินโดยเหน็

จากการเอาเพลงมาขึ้นที่ฟังใจ และเห็นว่ามี

ศักยภาพมากๆ รู้สึกว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ 

ซึ่งพี่ท็อปบอกว่า “เราจะท�าการเซ็ตโมเดล

ขึ้นมาเป็นกลุ่มศิลปินมารวมตัวกัน แล้วมา

ช่วยเหลือกันในชุมชนนี้ โดยท่ี ‘Malama’ 

เป็นศนูย์กลางคอยสนบัสนนุด้านเงนิทนุ ผลติ

เพลง ท�าการโปรโมท พาไปออกสื่อเพ่ือให้

ศิลปินได้รู้จักในสาธารณชนมากขึ้น”

 หากจะบอกถงึเป้าหมายจรงิๆ ของฟังใจ 

พี่ท็อปเล่าด้วยแววตาที่เป็นประกายและน�้า

เสียงที่จริงจังว่า “เราอยากที่จะสร้างระบบ

นิเวศในวงการดนตรท่ีีศลิปินสามารถท�างาน

ได้อย่างเดียว เป็นนักดนตรีได้จริงๆ โดยไม่

ต้องท�างานอื่นๆ ซึ่งถามว่าจะท�าอย่างไรถึง

จะไปถึงจุดนั้น ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกัน เรา

ท�าสิ่งที่เราเชื่อก่อนว่ามันจะช่วยศิลปินได้” 

อย่าง ‘Malama’ ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ถูกสร้าง

ขึ้นมาตามแนวคิด ท่ีเพื่อท่ีจะไปให้ถึงเป้า

หมายอย่างหน่ึงเหมือนกัน ซึ่งถ้ามีโอกาสก็

อยากให้ ‘Malama’ รับศิลปินได้มากขึ้น ที่

จากเดมิรบัเพียงแค ่10 วง ด้านฟังใจ พีท่อ็ป 

กอ็ยากทีจ่ะจดัอเีวนท์ให้ใหญ่ขึน้หรอืลองจัด

เป็นเทศกาลดนตร ีท่ีจากเดิมจดัเพยีงแค่เป็น

คอนเสิร์ตมาตลอด ก็เป็นสิ่งที่ฟังใจก�าลัง

ศกึษาอยู ่ด้าน Music Streaming กพ็ยายาม

ตัง้ระบบการท�างานเพือ่ให้ผูใ้ช้รูสึ้กผกูพันกับ

มัน นอกจากการเข้ามาฟังเพลง อาจจะท�าให้

มส่ีวนร่วมในชมุชนนีม้ากข้ึน แต่สดุท้ายแล้ว

เป้าหมายหลกัของฟังใจ กค็อืท�าอย่างไรก็ได้

ที่จะท�าให้ศิลปินกลายเป็นอาชีพได้

 “ถ้าท�าเพื่อช่วยวงการ ก็เป็นเรื่องดีทั้ง

นั้นแหละ ผมพูดไม่ได้ว่าฟังใจเป็นสาเหตุท่ี

ท�าให้วงการเพลงไทยดีขึ้น ผมไม่อยากพูด

อย่างนัน้ รูส้กึว่าไม่ว่าใครกต็าม ทีท่�าอะไรให้

วงการ ทุกคนมีส่วนช่วยทั้งนั้น” คือค�าพูด

ของพี่ท็อปที่ตอบอย่างฉับพลันหลังถูกถาม

ว่า คิดว่าฟังใจส่งผลอย่างไรกับวงการเพลง

ไทย จะสื่อว่ามีหลายคนที่ช่วยวงการไปด้วย

กัน ไม่อยากจะบอกว่าตัวฟังใจเองเป็นคน

ส�าคัญ ซ่ึงพีท่อ็ปมองว่าการสร้าง ‘ฟังใจ’ ขึน้

มา มันมีดีกว่าไม่มี แต่จะให้พูดว่าเป็นการ

ขับเคลื่อนวงการ ก็จะเป็นค�าพูดที่เกินจริงมี

ผลกระทบในทางที่ดี มากหรือน้อยวัดได้     

ยากมากๆ แต่อย่างน้อยฟังใจกเ็ปิดเป็นพ้ืนที่

ให้ศิลปินได้ปล่อยของ เพื่อเพ่ิมช่องทางให้

ตัวนักดนตรีมีช่องทางในการโปรโมทเพลง

 เมื่อถามพี่ท็อปว่า ในปัจจุบันดนตรีนอก

กระแสสามารถสูด้นตรกีระแสหลกัได้หรอืยงั 

พีท่อ็ปมองและถามกลบัมาว่า เราแบ่งดนตรี

กระแสหลักหรือนอกกระแสอย่างไร วง 

Polycat เป็นวงนอกกระแสหรือในกระแส 

ซึ่งพี่ท็อปมองว่าอาจจะไม่ต้องไปแบ่งอย่าง

นั้น แต่เพียงแค่เป็นที่รู้จักมากขึ้น วงดนตรี

สามารถมีช่ือเสียงได้โดยไม่ต้องแยกว่าเป็น

เพลงอินดี้หรือเพลงตลาด ทุกๆ วงสามารถ

มชีือ่เสยีงได้มีคนฟังเป็นล้านๆ ได้โดยไม่ต้อง

ใช้สือ่ทีอ่ยูใ่นมอืมากกว่าแต่ก่อน ทีค่่ายเพลง

ต้องมคีลืน่วิทยุ ช่องโทรทัศน์ มรีายการเป็น

ของตัวเอง เพื่อผลักดันวงในค่ายให้เป็นที่

รู้จัก ซึ่งเราอยู่ในยุคที่ถ้าของมีคุณภาพจริง

ก็สามารถดังได้หมด “อย่าง Polycat คือ

ทกุอย่างเหมือนเดมิหมด อยูค่่ายเดมิ สมาชกิ

คนเดิม เพราะเพลงมันท�างาน เป็นเพราะ

คนในปัจจุบันเป็นทั้งผู้เสพและเป็นทั้งสื่อ 

ถ้าเขาฟังแล้วชอบ เขาก็แชร์ต่อ ทุกคนมี

พื้นที่สื่อเป็นของตัวเอง ในโลกของโซเชียล 

มีเดีย คนจะรู้จักเพลงกันต่อได้เรื่อยๆ โดย

ค่าย Smallroom ไม่ต้องมีคลื่นวิทยุหรือ

รายการทวีีเป็นของตวัเอง กลายเป็น Polycat 

เกิดขึ้นได้เพราะกลุ่มคนฟังเปล่ียนไปที่จะ

ต้องถึงสื่อใหญ่ เพราะถ้าเพลงท�างานมันก็

ท�างาน” 

 มันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น นักดนตรี

สามารถประสบความส�าเรจ็โดยทีย่งัเป็นตวั

ของตัวเอง ไม่ต้องถูกครอบง�าโดยที่จะต้อง

เขยีนเพลงแนวนีท้�าเพลงแนวนัน้ อย่างศิลปิน

ที่น่าสนใจคือ Stoondio เป็นศิลปินเดี่ยว

ทีท่�าเพลงเอง ไม่ได้อยูค่่ายแต่มีแฟนเพลงที่

เหนียวแน่นมาก ๆ เมื่อท�าแผ่นหรือสินค้า

อะไรออกมาขายก็ขายหมดตลอด และใน

อนาคตก็จะมีวงแนวนี้เกิดขึ้นมาอีกเรื่อย ๆ  

ที่จะเป็นศิลปินที่เติบโตขึ้นมาด้วยตัวเอง

 อาจเป็นเพราะผูฟั้งสามารถเลอืกได้เอง

ว่าจะฟังเพลงอะไร จะดอูะไร ซึง่แต่ก่อนจะ

ฟังอะไรก็ต้องรอดีเจเปิดจากคลื่นวิทยุ ซึ่ง

ในตอนนี้คนจะฟังอะไรก็เปิดยูทูปได้ สิทธิ

การเลือกของผู้ฟังมีมากขึ้น คนฟังสามารถ

เลือกได้ว่าจะฟังอะไร ตอนไหน เมื่อไรก็ได้

 วงการเพลงไทยในอนาคตผ่านมุมมอง

ของผู้เริ่มต้นก่อต้ัง ‘ฟังใจ’ มองว่ามันจะ

เป็นยุคสมัยที่คนฟังมีทางเลือกมากขึ้น คือ

จบแล้วยคุทีจ่ะบอกว่าแนวเพลงนีจ้ะมาและ

มนักม็าแล้วไปยดัหวัคนฟังท้ังประเทศให้ฟัง 

ล้านตลบัจะไม่มกีารเกิดขึน้อกีแล้ว หมดยคุ

แบบนั้นไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งคนฟังไม่ได้น้อย

ลง ในทางกลับกันคนสนใจดนตรีมากข้ึน

ด้วยซ�้า เพราะคนฟังทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็น 

กลุ่มย่อยๆ เป็นแบบแนวเพลงอย่างคนที่

ชอบฟังแนวเมทัลหรือโพสร็อค จะถูกแบ่ง

เป็นกลุ่มอย่างนั้น จะไม่มีอีกแล้วท่ีคนท้ัง

ประเทศฟังเพลงเหมือนกันหมด คนฟังจะ

เริม่หาแนวดนตรทีีต่วัเองชอบ ซึง่แม้ว่าผู้ฟัง

จะไม่ได้ใหญ่แต่กลุม่คนฟังจะมากขึน้ จะไป

สุดทางของแนวเพลงนั้น แล้วจะมีคนท�า

เพลงมาตอบสนองให้คนกลุ่มนี้ หรืออาจมี

งานเป็นแนวทางนัน้ไปเลย ซึง่ตวัพีท่อ็ปเอง

มองว่ามนัเป็นความสวยงามของวงการเพลง 

จากความหลากหลายของคนทีช่อบฟังแนว

ไหนและจะมีนีกดนตรีคอยตอบสนองอยู่ 

เราสามารถไปสนุกกับวงดนตรีเล็กๆ เหล่า

นัน้ได้ ซึง่พีท่อ็ปมองว่าในอนาคตของวงการ

เพลงมันจะไปในทิศทางนั้น

เรื่อง : สุริโย  พรมโชติ
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อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 [ กีฬาและบันเทิง ]

‘คุณาธิป’ พร้อมลุยยูโด

‘คุณาธิป เยี่ยอ้น’ ได้สิทธิ์ไปแข่งกีฬายูโด รายการกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 29 

‘ไทเป 2017’ ‘พีท’ เผยก�าลังฝึกซ้อมอย่างหนัก และหวังคว้าเหรียญกลับประเทศให้ได้

 คุณาธิป เยี่ยอ้น จอมทุ่มทีมชาติไทย ได้

สทิธิไ์ปแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัโลกครัง้ที2่9 

ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวันเรียบร้อยแล้ว

และ อีกรายการคอื เอเชยีนอนิดอร์-มา

เชียลอาร์ตเกมส์ 2017 ที่กรุง   

อาซกาบัต ประเทศเติร์กเม-     

นสิถาน ระหว่างวนัที1่7-27 

กันยายนนี้ ส่วนรายการ

ซเีกมส์ไม่ได้ไปเนือ่งจาก

ไม่มีรุ่นให้แข่ง

 ด้านความพร้อม

ก่อนลุยกีฬา

มหาวิทยาลัยโลกที่

ประเทศไต้หวัน  พีท 

กล่าวว่า “ได้เริ่มเก็บตัว

ฝึกซ้อมแล้วที่ 

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสามารถ

เดินทางมาเก็บตัวได้สะดวกเนื่องจาก พัก

อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ส�าหรับเรื่องอาหารยัง

คงกินตามปกติ และการฝึกซ้อมเน้นทุกท่า

และสลับไปมาไม่มีตายตัว และศึกษาคู่แข่ง

ในรายการนี้ไปพร้อมๆ กัน”

 พีท กล่าวต่อไปว่า “จะลงแข่งขันในรุ่น

มากกว่าหนึง่ร้อยกโิลกรมัชาย ซึง่ปัจจบุนัน�า้

หนักอยู่ที่ 145 กิโลกรัม และส่วนสูง 194 

เซนติเมตร”มหาวิทยาลัยรังสิต

ยังคงสนับสนุน ให้เรียนจนจบ

เช่นเดิม ส่วนวันและเวลาการ

แข่งขันรายการนี้ตรงกับช่วง

ปลายของการฝึกงาน แต่ได้

พูดคุยกับที่ฝึกงานแล้วว่า

จะต้องเดินทางไปแข่งขัน

ท�าชื่อเสียงให้กับประเทศ 

จึงให้ลาไปแข่งขันได้ โดย

เป้าหมายในรายการน้ี เจ้า

ตัวเผยว่าจะพยายามให้เต็ม

ท่ี และหวังท่ีจะคว้าเหรียญ

กลับประเทศให้ได้ และฝึกฝนอย่างต่อ

เนื่องเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

ต่อไป

ศาลาดนตรสีรุยิเทพ
แหล่งเรยีนรูส้หวทิยาการ

กีฬามหาวิทยาลัยโลก

 ศาลาดนตรีสุริยเทพ พ้ืนท่ีการแสดงท่ีเตรียมความ

พร้อมให้บรกิารคณาจารย์ นกัศกึษา มโีอกาสเรยีนรู ้ฝึกฝน

รูปแบบสหวิทยาการทั้งละครเวที ดนตรี กิจกรรมต่างๆ

  นางสาว สชุาดา เจรญิชีพ รองผูจ้ดัการส�านกังานบริหาร

ศาลาดนตรีสรุยิเทพ เปิดเผยถึงจดุประสงค์หลกัของการจดั

ตั้งศาลาดนตรีสุริยเทพว่า “อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ต้องการให้มีพื้นที่ให้คณะต่างๆได้ใช้

ทางด้านการแสดง ด้านดนตรี ละครเวที และเป็นโรงละคร

ทีเ่พยีบพร้อมทัง้ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือให้เกิดอรรถรสในการ

ฟังการแสดง นอกจากนียั้งเปิดพืน้ท่ีให้กบัหน่วยงานภายนอก

ติดต่อเข้ามาใช้อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพได้อีกด้วย”

  รองผู้จัดการส�านักงานบริหารศาลาดนตรีสุริยเทพ  

กล่าวว่า “ตั้งแต่เปิดศาลาดนตรีสุริยเทพเมื่อปี 2558 มีการ

แสดงละครเวที ซูสีไทเฮา เดอะมิวสิคัล ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์-

เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุทรงเสดจ็

มาแสดงด้วย และเป็นละครเวทีเร่ืองแรกท่ีได้วทิยาลยัดนตรี

และอาคารศาลาดนตรีสุริยเทพมาท�างานร่วมกัน”

 ในปี 2560 เดอืนมกราคม ได้มีจดัการแสดง และกจิกรรม

ต่างๆ มากกว่า 10 งาน ได้แก่ การถ่ายโฆษณา,ถ่ายภาพยนตร์, 

คอนเสิร์ต เช่น  คอนเสิร์ต YOU ARE THE SUN, คอนเสิร์ต 

Two mom with love, ละครเวท ีThe legend of phoenix 

ด้านละครของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึง่ได้จัดการแสดง 

2 ปีแล้ว ทุกการแสดงของที่นี่ค่อนข้างได้รับผลตอบรับที่ด ี

ด้วยอาคารดนตรสีรุยิเทพมจีดุเด่นตรงจ�านวนทีน่ัง่ในการรบั

ชมมถีงึ 1,100 ทีน่ัง่ ลานจอดรถ ทีอ่�านวยความสะดวก และ

การต้อนรับต่างๆ ส่วนของกจิกรรม ‘ลานแบร์’ เป็นกจิกรรม

ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามาจัดกิจกรรม อาทิ กิจกรรมอาร์ต

เรน เป็นจดุสนใจของนักศกึษาและบคุคลภายนอก ซึง่มีลาน

ลองของ เช่น นกัศกึษาอยากทดลองขายของว่าเวลาขาย เขา

จะขายสินค้าประเภทอะไร ขายได้ไหม และมีการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าอย่างไร ซึ่งในแต่ละคนจะได้รู้เทคนิคการขาย

สนิค้า และกจิกรรมอืน่ๆ ซึง่เปิดโอกาสให้นกัศึกษาทีม่คีวาม

สามารถทางด้านการร้องเพลง การดนตรี มาแสดงที่นี่

 อาจารย์วรวฒุ ิอ่อนน่วม รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา  

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 ที่จะมีจัดงาน

แสดง ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพได้มีการวางแผนว่าจะมีละคร

เวทีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งต่อเนื่องจากปี 2559 

ทางผู้บริหารและคณะท�างานได้ประชุมว่าจะหยิบหนังสือที่ 

ผศ.สมเกียรต ิรุง่เรืองวริยิะ ผูช่้วยอธิการบดฝ่ีายสือ่สารองค์กร  

ได้เขยีนให้ดร.อาทติย์ อไุรรตัน์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรงัสติ

เรื่อง ‘แกะด�าโลกสวย’ มาท�าเป็นละครเวที มิวสิคเคิล และ

ตอนน้ีอยู่ในระหว่างการวางแผนการท�างาน ซึ่งเหลือเวลา

อีก 1 ปี

 โดยในลกัษณะของงานยงัไม่ได้ลงรายละเอยีดในตวัของ

บทว่าเป็นอย่างไร เพึง่เริม่ตัง้คณะกรรมการ แต่จะใช้รูปแบบ

ของละครเวทีมหาวิทยาลัยรังสิตจากปีที่ผ่านมาเรื่อง The 

‘Legend of phoenix’ ในรปูแบบความร่วมมอืกนัระหว่าง

หลายคณะวิชา ซ่ึงเมื่อปีที่แล้วได้รับความร่วมมือจากคณะ

ดจิิตอลอาร์ต วทิยาลยัดนตร ีและวทิยาลยันเิทศศาสตร์ ผนกึ

ก�าลังทั้ง 3 คณะวิชา แต่ปีนี้มีการรวบรวมคณะวิชาที่จะมา

ร่วมมือมากข้ึน อาทิ คณะสถาปัตยกรรมที่จะมาออกแบบ

ฉากการแสดงและยังมีคณะอื่นที่จะร่วมเป็นทีมงานอีกด้วย 

ทั้งนี้ส่วนของอาจารย์จะประสานการท�างานในภาคส่วน    

ต่างๆ ซึ่งละครเวทีหนึ่งเรื่องมีทีมงานหลายฝ่ายด้วยกัน จะ

มีอาจารย์ช�านาญในแต่ละด้านมาร่วมกัน โดยน�านักศึกษา

ในความดูแลของตัวเองมาท�างานด้วย อกีทัง้ยังเป็นทีป่รกึษา

และคณะกรรมการท่ีดูภาพรวม สนับสนุนการท�างานของ

นักศึกษาที่จะกลายเป็นโปรเจ็คที่บูรณาวิชาการต่าง ๆ  ร่วม

กัน กลายเป็นรูปแบบของสหวิทยาการ รวมถึงศาสตร์และ

ศิลป์ที่หลากหลายในการท�างาน

สัญลักษณ์ประจ�ากีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้เป็น

รูปว่าวบุหลัน ซึ่งจะสื่อถึงความสง่างาม 

ความสวยงาม ความเกรียงไกร และความ

ก้าวหน้า ทางด้านมาสคอตสัตว์ทีส่ื่อถงึความ

เป็นมาเลเซียนั้นคือเสือมลายูที่มีชื่อว่า  

“Rimau” ทีย่่อมาจากค�า 5 ค�า คอื Respect 

(ความเคารพ) , Integrity (ความมั่นคง), 

Move (ความปราดเปรยีว), Attitude (ความ

มทีศันคต)ิ และ Unity (ความเป็นเอกภาพ)

 กีฬาที่น่าสนในครั้งน้ีคงหนีไม่พ้นกีฬา

ยอดนิยมอย่างฟุตบอลชาย ซึ่งจะใช้นัก

ฟตุบอลทีอ่ายไุม่เกนิ 21 ปี ลงท�าการแข่งขนั 

มีทีมที่น่าสนใจได้แก่ แชมป์เก่า 2 สมัย

ตดิต่อกนัอย่างไทยแลนด์แดนช้างศึก มีการ

เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่น้อย จากเหตุการณ์ที่ 

“ซิโก้” เกียร์ติศักด์ิ เสนาเมือง ยื่นขอลา

ออกจากการเป็นเฮดโค้ชช้างศึก หรือจะ

เป็นทางด้านเจ้าภาพท่ีพร้อมจะชิงชยัเหรยีญ

ทองน้ีด้วยก�าลังใจที่เปี่ยมล้นจากการใช้

สนามบูกิตจาลิล เพื่อเกณฑ์เจ้าบ้านเข้ามา

ให้ก�าลังใจ ทางด้านเวียดนามจุดเด่นคือใช้

ชุด ยู19 ที่ได้ไปแข่งชิงแชมป์โลก ซึ่งมีดีที่

เป็นบอลระบบ เทคนิคชั้นเชิง และม้ามืดที่

จะตัดทิ้งไปไม่ได้เลยคือเมียนมาร์ที่ใช ้

นักเตะที่คาบเกี่ยวกับชุดที่ได้ไปแข่งขัน 

ฟุตบอลโลก ยู20 ชิงแชมป์โลก

 เมื่อ 2 ปี แห่งกีฬาซีเกมส์กลับมาอีก

ครั้งเป็นครั้งที่ 29 ซึ่งครั้งนี้ถูกจัดขึ้นที่เมือง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 

19-30 สงิหาคม พ.ศ. 2560 โดยมทีพันกักฬีา

จาก 11 ประเทศจากภูมิภาคเอเซียตะวัน

ออกเฉียงใต้เข้าร่วมแข่งขัน

 หากเอ่ยถึงมหกรรมกีฬา พิธีเปิดก็ถือ

เป็นไฮไลท์ที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง ด้านสถานที่

ที่จะท�าการเปิดที่สนามกีฬาแห่งชาติบูกิต-

จาลิล สนามที่มีความจุกว่า 100,000 ที่นั่ง 

ซึ่งถือเป็นสนามที่มีความจุเป็นชั้นน�าของ

โลก ใช้ในการรองรบัพธิเีปิดการแข่งขนักฬีา

ซีเกมส์ครั้งที่ 29 และใช้ในการแข่งขันกีฬา 

เช่น ฟุตบอล กีฑา ด้านค�าขวัญที่จะเป็น

แนวคิดในพิธีเปิดคือ “Rising Together” 

หรอืท่ีแปลเป็นไทยว่า “ก้าวหน้าไกลไปด้วย

กัน” ซึ่งจะสื่อถึงการรวมตัวกันของ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อที่จะออก

สู่ประชาคมโลก

 อกีสิง่ทีน่่าสนใจส�าหรับซีเกมส์ในแต่ละ

ครั้งคือสัญลักษณ์และมาสคอต ทางด้าน

เรื่อง : สุริโย  พรมโชติ
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ทีแ่กะสลกัมาจากเนือ้ไม้ ซึง่เขาต้องการสือ่ถงึเรือ่งราวของ

นักท�าโมเดล ที่จะต้องผ่านการฝึกฝน ทุ่มเท ล้มเหลว เขา

มองว่าโมเดลกันพลาเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง เพียงแต่ผล

งานอยูใ่นรปูแบบของโมเดลหุน่ยนต์ แทนทีจ่ะเป็นผนืผ้าใบ

หรอืปูนป้ัน “งานท่ีผมส่งไปประกวดผมท�าสีเป็นลายไม้ ซึง่

ผมต้องการสือ่สารให้คนอืน่เหน็ว่านีค่อืงานทีต้่องใช้ทกัษะ  

ซึ่งการต่อกันพลาผมอยากจะส่ือให้แม่ผมรู้ว่า กันด้ัมมัน

ไม่ใช่แค่โมเดล ไม่ใช่แค่ของเล่น มันไม่ใช่ตุ๊กตา แต่มันเป็น

ศิลปะ” วินไม่หยุดเพียงแค่การท�าโมเดลจ�าลอง เขาน�า

เทคนคิทีไ่ด้จากการท�าโมเดลของเล่นต่อยอดไปสูผ่ลงานที่

มีขนาดใหญ่ขึน้ โดยการตกแต่งร้านบอร์ดเกมของเขานัน่เอง

 การสร้างสรรค์ผลงานย่อมมาพร้อมกบัความผดิพลาด

ล้มเหลว อย่ากลัวความล้มเหลว เพราะเม่ือลงมือท�าครั้ง

เดียวแล้วส�าเร็จจะไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างที่ท�าให้เกิดความ

ผิดพลาดได้   “คนที่เป็นอัจฉริยะ คนที่เก่งมาก หรือว่าคน

ทีเ่ป็นมืออาชพีของอะไรสกัอย่างกค็อืคนทีล้่มเหลวมากกว่า

คนอ่ืน ผมจะไม่ฟังคนที่ไม่เคยล้มเหลว” แน่นอน ค�าว่า 

“ไม่ฟังใคร” ในที่นี้เขาไม่ได้ดื้อรั้นโดยไม่ศึกษาสิ่งที่ท�าแต่

เขาหมายถึงการท�าสิ่งที่เชื่ออย่างแน่วแน่ แม้จะเสี่ยง        

ล้มเหลวกม็ุง่มัน่ท�าในสิง่ทีเ่ชือ่เพือ่พสิจูน์ให้รูด้้วยตวัเองว่า

ปลายทางจะเป็นอย่างไร และเขาบอกกับเราว่าคนท่ี         

เท่จริงๆ คือคนที่ผ่านความล้มเหลวมาครั้งแล้วครั้งเล่า 

เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นจนประสบความส�าเร็จ

“ผมอยากให้คนจ�าว่าผมเป็นคนทีมี่ความสุขกบักนัด้ัม โดย

ไม่ต้องสนใจว่าคนอืน่จะคดิว่าสิง่ท่ีเราท�าเป็นเดก็ เขาไม่ได้

อยู่ในชีวิตเรา โมเดลที่ผมท�าไม่ได้ไปตั้งในบ้านของเขา” 

วินกล่าว

 จากวันที่คนมองสิ่งที่เขาท�าเป็นเพียงของเล่นส�าหรับ

เดก็ เป็นตุก๊ตาทีค่นซึง่โตแล้วเขาไม่เล่นกนั วนันีว้นิได้พสิจูน์ 

ให้เห็นแล้วว่างานอดิเรกที่เขารักกับมันพาเขามาได้ไกล

เพียงใด และพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากเราแน่วแน่ในสิ่งที่

เชื่อผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างนั้น

 Mobile Suit Gundam เป็นทีวีซีรีส์อนิเมชั่นญี่ปุ่น 

ที่เร่ิมฉายภาคแรกตั้งแต่ปี 1979 แนวคิดของซีรีส์จะ

เกีย่วข้องกบัสงครามในยคุอนาคต มนษุยชาตแิบ่งฝักแบ่ง

ฝ่ายกนัและสร้างหุน่ยนต์ขนาดยกัษ์ เรยีกว่า โมบลิสทู โดย

มช่ืีอว่า กนัด้ัม จากความนยิมอย่างแพร่หลายทัง้ในประเทศ

ญี่ปุ่นและต่าง ประเทศ เป็นสาเหตุ

ให้กนัดัม้ถกูจดัจ�าหน่ายในรปูแบบโมเดล ในชือ่ว่า Gunpla

 วนิ- วชิยตุม์ เอีอ่มอ่อง หรอื วนิ มายาจติ  นกัมายากล

ที่ใช้จิตและความคิดของคนในการแสดง ซึ่งมีอีกหนึ่ง   

ความสามารถกบัการเป็นคนไทยทีส่ามารถคว้าชยัชนะการ 

แข่งขัน Gunpla Builders World Cup 2015 ที่ประเทศ

ญี่ปุ่นด้วยค�าพูดของแม่ที่ว่า “ลูกยังเล่นตุ๊กตาอยู่อีก 

เหรอ” จึงเป็นที่มาในแนวคิดของผลงาน

 หากจะพดูถงึจุดเริม่ต้นในการต่อกนัพลา 

คงต้องย้อนไปในวยัเพียง 13 ตอนนัน้เขา

เป็นเด็กที่หลงรักการสะสมโมเดลที่ชื่อ 

Warhammer เป็นโมเดลตัวเล็กโดยจะ

สะสมเป็นกองทัพซึ่งต้องท�าขึ้นมาเอง

ทั้งหมด และจากการ์ตูนซีรีส์กันดั้มได้

สร้างแรงจูงใจให้เขาทดลองท�าโมเดล 

กันพลาขึ้นเป็น

ครัง้แรก และแม้

ใครหลายคนจะ

มองกนัพลาว่า

มันคือของเล่น 

หรือสิง่ทีม่ไีว้ส�าหรับ

เดก็ แต่เขากลบับอก

ว่านั่นคืองานอดิเรก 

และงานอดเิรกส�าคญักับ

ทุกคน ทุกชีวิต

 ผลงานที่ได้รับ

รางวัลมีชือ่ว่า Another 

late night หมายถึง 

อกีหนึง่คนืทีต้่องอยู่

ดึก มีความพิเศษ

ตรงที่ท�าสีหุ่น

โมเดลกันพลา

ซึ่งท�ามา

จาก

พลาสติก

ให้มี

ลักษณะ

เหมอืนหุ่น

GUNDAM
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