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ไม่มีวางขาย..แต่พร้อมส่งให้ถึงบ้าน

สำ�หรับผู้อ่�นที่ต้องก�รอ่�น “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับดิจิตอล
ที่มีหน้�ต�เหมือนหนังสือพิมพ์ ส�ม�รถอ่�นได้อย่�งทันใจ 
ทุกที่ ทุกเวล� บนแท็บเล็ตและสม�ร์ทโฟน 

  ด้วยก�รสั่งซื้อผ่�นแอพ LokWanNee 
  แอพ watta (ด�วน์โหลดแอพได้ที่ play store และ app store) 
  หรือสั่งซื้อท�งเว็บไซต์ www.WattaBook.com

หรือติดต�มอ่�นข่�วและคอลัมน์ต่�งๆได้ทุกวันท�ง www.โลกวันนี้.com
หรือค้นห�คำ�ว่� “LokWanNee” เพื่อติดต�ม “โลกวันนี้” ได้ท�งโซเชียลเน็ตเวิร์คต่อไปนี้

LokWanNee

สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับกระดาษ
เล่มย้อนหลัง หรือบอกรับเป็นสมาชิกได้แล้ววันนี้ 
โทร.0-2422-8080, 0-2422-8066
(จัดส่งท�งไปรษณีย์ในร�ค�เล่มละ 50 บ�ท)

รักเรา ชอบเรา 
อย่าเอาแต่เชียร์
สั่งซื้อสิจ๊ะ มัวรออะไรอยู่?

ฉบับที่ 591 ฉบับที่ 592 ฉบับที่ 595ฉบับที่ 594 ฉบับที่ 596

ฉบับที่ 600 ฉบับที่ 601 ฉบับที่ 602 ฉบับที่ 603 ฉบับที่ 604 ฉบับที่ 605

ฉบับที่ 606 ฉบับที่ 607 ฉบับที่ 609ฉบับที่ 608 ฉบับที่ 610

ฉบับที่ 614 ฉบับที่ 616ฉบับที่ 615 ฉบับที่ 617 ฉบับที่ 618 ฉบับที่ 619
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ฉบับที่ 597 ฉบับที่ 598
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หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน และโลกวันนี้วันสุข สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541/  
ผู้ก่อตั้ง : สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัทโลกวันนี้ จ�ากัด บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านักงาน : บริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด เลขที่ 71/25 
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ : 0-2422-8086 /  
e-mail : editor59lokwannee@gmail.com / พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์บริษัท พริ้นติ้งทูเดย์ จ�ากัด

ฉบับนี้มีอะไร
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

การใช้อ�านาจ “มาตรา 44” เปิดให้ “คนนอก” เข้ามามี
อ�านาจบริหารในมหาวิทยาลัย ไม่ต่างจากการ “ตีตรวน” 
ทัง้ทีม่หาวทิยาลยัถอืเป็นพืน้ทีเ่ปิดกว้างและมีเสรภีาพทีส่ดุ 
พืน้ทีป่ระชาธปิไตยและเสรภีาพส�าหรบัประเทศไทยและคน
ไทยจึงมีแต่ถูกปิดประตูให้แคบลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน 
หนุ่มสาวที่ควรจะเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศและสังคม
กลบัต้องถกูควบคมุทัง้การ “จบัขงัคกุจรงิ” ในเรอืนจ�า และ  
“จับขังคุกทางความคิด” ทุกพื้นที่ในสถาบันการศึกษา ไม่ 
เว้นแค่จฬุาฯ ธรรมศาสตร์ ทีค่วรจะยงัมเีสรภีาพทกุตาราง 
นิ้ว กลับถูก “กระชับพื้นที่เสรีภาพ” อย่างน่าอนาถ
 “สมลักษณ์ จัดกระบวนพล” เชื่อมั่นกระบวนการ
ยตุธิรรมมอีดุมการณ์และจติวญิญาณของผูท้ีอ่ยูใ่นกระบวนการ
ยุติธรรม ชี้แนะ “ปฏิรูปต�ารวจ” เริ่มต้นที่ต�ารวจชั้นผู้น้อย
ต้องมสีวสัดกิารและชวีติความเป็นอยูท่ีม่คีวามสขุ ต้องเป็น 
ที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
 “อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ไม่เชื่อว่ารัฐประหารยึด
อ�านาจมาจากประชาชนจะช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศได้
อย่างแท้จริง ขณะนี้ประเทศไทยเดิน “ต้วมเตี้ยม” เพราะ
ติด “กับดักรัฐประหาร” โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ 
มแีต่ถดถอย แม้แต่ร้านข้าวแกงข้างถนนไปจนถงึร้านอาหาร 
ดังๆยังต้องปิดตัวเอง
 “สมศกัดิ ์ไม้พรต” ย้อนรอย “รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่” 
ผ่านมา 1 ปีทีป่ระชาชนส่วนใหญ่ลงประชามตยิอมรบั แต่สถาน 
การณ์บ้านเมอืงปัจจบุนักลบัมหีลายเรือ่งท้าทายความมอียู่
ของ “รฐัธรรมนญู” โดยเฉพาะหมวด 3 เรือ่งสทิธเิสรภีาพ 
 การแบนหนงั “เชคสเปียร์ต้องตาย” สะท้อนชดัเจน
ถงึสทิธเิสรภีาพทีถ่กูจ�ากดัภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมายที่
อ้างว่าขดัต่อศลีธรรมอนัดี ความมัน่คงของรัฐ หรือเกียรติภูมิ
ของประเทศ แต่ทีเ่หลอืเชือ่กว่าคอืการเอาพจนานกุรมมาตี
ความหมาย “การแตกความสามัคคีของคนในชาติ”

www. .com

ติดตามไดที่นี่

ทุกวันศุกร เวลา 2 ทุม
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สำ�หรับผู้อ่�นที่ต้องก�รอ่�น “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับดิจิตอล
ที่มีหน้�ต�เหมือนหนังสือพิมพ์ ส�ม�รถอ่�นได้อย่�งทันใจ 
ทุกที่ ทุกเวล� บนแท็บเล็ตและสม�ร์ทโฟน 

  ด้วยก�รสั่งซื้อผ่�นแอพ LokWanNee 
  แอพ watta (ด�วน์โหลดแอพได้ที่ play store และ app store) 
  หรือสั่งซื้อท�งเว็บไซต์ www.WattaBook.com

หรือติดต�มอ่�นข่�วและคอลัมน์ต่�งๆได้ทุกวันท�ง www.โลกวันนี้.com
หรือค้นห�คำ�ว่� “LokWanNee” เพื่อติดต�ม “โลกวันนี้” ได้ท�งโซเชียลเน็ตเวิร์คต่อไปนี้
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สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับกระดาษ
เล่มย้อนหลัง หรือบอกรับเป็นสมาชิกได้แล้ววันนี้ 
โทร.0-2422-8080, 0-2422-8066
(จัดส่งท�งไปรษณีย์ในร�ค�เล่มละ 50 บ�ท)

รักเรา ชอบเรา 
อย่าเอาแต่เชียร์
สั่งซื้อสิจ๊ะ มัวรออะไรอยู่?
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หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน และโลกวันนี้วันสุข สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541/  
ผู้ก่อตั้ง : สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัทโลกวันนี้ จ�ากัด บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านักงาน : บริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด เลขที่ 71/25 
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ : 0-2422-8086 /  
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ฉบับนี้มีอะไร
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

การใช้อ�านาจ “มาตรา 44” เปิดให้ “คนนอก” เข้ามามี
อ�านาจบริหารในมหาวิทยาลัย ไม่ต่างจากการ “ตีตรวน” 
ท้ังท่ีมหาวทิยาลัยถือเป็นพืน้ท่ีเปิดกว้างและมเีสรภีาพทีส่ดุ 
พืน้ทีป่ระชาธปิไตยและเสรภีาพส�าหรบัประเทศไทยและคน
ไทยจึงมีแต่ถูกปิดประตูให้แคบลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน 
หนุ่มสาวที่ควรจะเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศและสังคม
กลบัต้องถกูควบคมุทัง้การ “จบัขังคุกจรงิ” ในเรอืนจ�า และ  
“จับขังคุกทางความคิด” ทุกพื้นที่ในสถาบันการศึกษา ไม่ 
เว้นแค่จฬุาฯ ธรรมศาสตร์ ทีค่วรจะยงัมเีสรภีาพทกุตาราง 
นิ้ว กลับถูก “กระชับพื้นที่เสรีภาพ” อย่างน่าอนาถ
 “สมลักษณ์ จัดกระบวนพล” เชื่อมั่นกระบวนการ
ยติุธรรมมอุีดมการณ์และจติวญิญาณของผูท้ีอ่ยูใ่นกระบวนการ
ยุติธรรม ชี้แนะ “ปฏิรูปต�ารวจ” เริ่มต้นที่ต�ารวจชั้นผู้น้อย
ต้องมสีวสัดกิารและชวีติความเป็นอยูท่ีม่คีวามสุข ต้องเป็น 
ที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
 “อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ไม่เชื่อว่ารัฐประหารยึด
อ�านาจมาจากประชาชนจะช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศได้
อย่างแท้จริง ขณะนี้ประเทศไทยเดิน “ต้วมเตี้ยม” เพราะ
ติด “กับดักรัฐประหาร” โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ 
มแีต่ถดถอย แม้แต่ร้านข้าวแกงข้างถนนไปจนถงึร้านอาหาร 
ดังๆยังต้องปิดตัวเอง
 “สมศกัดิ ์ไม้พรต” ย้อนรอย “รัฐธรรมนญูฉบบัใหม่” 
ผ่านมา 1 ปีทีป่ระชาชนส่วนใหญ่ลงประชามตยิอมรบั แต่สถาน 
การณ์บ้านเมอืงปัจจบุนักลบัมหีลายเรือ่งท้าทายความมอียู่
ของ “รฐัธรรมนญู” โดยเฉพาะหมวด 3 เรือ่งสทิธเิสรภีาพ 
 การแบนหนงั “เชคสเปียร์ต้องตาย” สะท้อนชดัเจน
ถงึสทิธเิสรภีาพทีถ่กูจ�ากดัภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมายที่
อ้างว่าขดัต่อศลีธรรมอนัด ีความมัน่คงของรฐั หรอืเกยีรตภิมูิ
ของประเทศ แต่ทีเ่หลอืเชือ่กว่าคอืการเอาพจนานกุรมมาตี
ความหมาย “การแตกความสามัคคีของคนในชาติ”

www. .com

ติดตามไดที่นี่

ทุกวันศุกร เวลา 2 ทุม
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ทีมข่าวการเมือง
editor59lokwannee@gmail.com

เรื่องจากปก

ทีเ่กีย่วข้องกบัสถาบนั และศาลมคี�า
สั่งให้พิจารณาคดีโดยลับ ซึ่ง “ไผ่” 
ยังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน
 กรณขีอง “ไผ่” ถกูกดดนัด้วยวธีิ
การต่างๆมาโดยตลอด ซึง่เป็นอปุสรรค
ในการต่อสู้คดีเป็นอย่างมาก แม้แต่
ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงอย่าง 
นกักจิกรรมท่ีมาให้ก�าลงัใจกถ็กูด�าเนนิ
คดีละเมิดอ�านาจศาลจากการท�ากิจ 
กรรมทีท่างเท้าบรเิวณด้านหน้าศาล
 นอกจากคดีนี้แล้ว “ไผ่” ยังมี
คดทีีอ่ยูร่ะหว่างพจิารณาอกี 1 คดคีอื  
คดีชูป้ายและชู 3 นิ้วต่อต้าน 1 ปี
รฐัประหารระหว่างที ่พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัว 
หน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ก�าลังมอบนโยบายให้กับ 
เจ้าหน้าท่ีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดัภาคอสีานบรเิวณ
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

จากอิสรภาพ “ไผ่”
ถึงเสรีภาพ “เนติวิทย์”
 กรณขีอง “ไผ่” สะท้อนถงึการ 
ต่อต้านรฐัประหารของนกัศกึษาและ
นกัวชิาการด้วยการแสดงออกในเชงิ 
สัญลักษณ์ แม้จะเป็นไปอย่างสงบ 
หรือแม้แต่ยืนเฉยๆ ก็ถูกด�าเนินคดี
ด้วยข้อหาต่างๆ ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
การจัดกิจกรรมของนักศึกษาและ 
นักวิชาการถูกจับตาอย่างใกล้ชิด 
จากรัฐบาลทหารและ คสช. รวมทั้ง
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
 เช่นเดียวกบักรณขีองนายเนติ

วิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะ
รฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประธานสภานิสิตจุฬาฯ พร้อมด้วย
เพื่อนสภานิสิตจุฬาฯอีก 7 คน ที่ถูก
โยงว่าเก่ียวกับการเคลือ่นไหวทางการ
เมืองกับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐประหาร 
ทั้งที่เป็นเหตุการณ์ในพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ ซึ่งเกิด
ความชลุมนุกรณอีาจารย์ “ลอ็กคอ” 
1 ในสภานิสิตจฬุาฯ จนกลายเป็นประ 
เด็นร้อนในสังคมออนไลน์ไปทั่ว
 ที่ส�าคัญไม่ปรากฏเป็นข่าวว่า 
มีการสอบสวนด้านจรรยาบรรณกับ
อาจารย์ที่ “ล็อกคอนิสิต” หรือไม่ 
อย่างไร แต่นายเนติวิทย์และเพื่อน
กลับถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และลงโทษทางวนิยัว่าแสดงพฤตกิรรม
ที่ไม่เหมาะสม โดยเจตนาเดินออก
จากแถวขณะประกอบพธิถีวายสตัย์
ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ ซึ่งจะ
มีการตัดสินในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ 
 โดยเฉพาะนายเนติวิทย์ถูก 
ตัง้กรรมการสอบสวนเพิม่อกี 1 กรณ ี
คอื ใช้สถานทีร่าชการจดัประชมุโดย 
ไม่ได้รบัอนญุาต เนือ่งจากท�าประชา
พิจารณ์ (Public Hearing) รับ
ฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้า 
สวนหลวงสแควร์
 แม้นายเจษฎา เด่นดวงบรพินัธ์ 
อาจารย์คณะวทิยาศาสตร์ จฬุาฯ จะ
โพสต์ความเหน็ว่า เป็นแค่ข้อหาเบา
ทั้ง 2 ข้อ ถ้าถูกตัดสินว่าผิดก็แค่ถูก 
ตดัคะแนนความประพฤตไิม่มาก ไม่ 
มีผลต่อการจบหรือเกียรตินิยม อย่า

กงัวลมากนกั และยงัอทุธรณ์ผลหลงั
จากนัน้ได้ด้วย แต่ปรากฏว่าคณาจารย์
และนักวิชาการไทยถึง 128 คนจาก
หลายสถาบนัในนามของ “เครอืข่าย
นกัวชิาการเพือ่สทิธพิลเมอืง (คนส.)” 
ได้ออกแถลงการณ์แสดงความวิตก
กังวลต่อสิทธิเสรีภาพของนิสิตที ่
ถกูสอบสวนและเกยีรตภูิมขิองจฬุาฯ 
จึงเรียกร้องให้ผู้บริหารจุฬาฯเข้าใจ
และเท่าทนัการเปลีย่นแปลงของโลก  
ท้ังแนะว่าควรใช้โอกาสนีส้ร้างปัญญา 
ให้แก่คนในประชาคมและสังคมด้วย 
การเปิดพื้นที่ให้มีการถกเถียงอย่าง 
มีสติ เพื่อให้เห็นข้อดีข้อเสียของทั้ง 
สองฝ่ายและแสวงหาแนวทางแก้ไข 
ต่อไป ไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการใช้อ�า 
นาจกบันสิติ ทัง้พธิกีรรมถวายสตัย์ฯ
ก็เป็นเพียงสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อราว 
20 ปีที่แล้วเท่านั้น
	 “การก้าวไปข้างหน้าให้ทนัตาม
พลวัตของโลกยุคใหม่	จารตีประเพณี	
ค่านยิมและความเชือ่ในทกุสงัคม	รวม
ทั้งสังคมไทย	 ล้วนต้องปรับตัวเพื่อ 
ให้สอดคล้องกบัสังคม	เศรษฐกจิ	และ
การเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไป	และปัญญา
ชนคนรุ่นใหม่มักมีบทบาทส�าคัญใน
เรื่องนี้	 ส่วนผู้มีอ�านาจที่ปฏิเสธการ 
เปลีย่นแปลงและใช้อ�านาจดบิลงโทษ
ผู้ที่เห็นต่างนั้นมักประสบกับการต่อ
ต้านอย่างรุนแรง”	
 แถลงการณ์ยงัให้ผูบ้รหิารของ 
จฬุาฯตระหนกัถึงสถานการณ์ในปัจจุ 
บนั ซึง่เป็นยคุทีพ่ืน้ทีส่ทิธเิสรภีาพใน 
สงัคมไทยหดแคบลงทกุขณะ มหาวทิ 
ยาลัยจะยังเป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้
สมาชิกของประชาคมได้มีสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานเหลืออยู่บ้าง
 ทีส่�าคัญนายเนตวิทิย์ได้โพสต์
ภาพจดหมายจากศาสตราจารย์นอม 
ชอมสกี้ (Noam Chomsky) นัก
ภาษาศาสตร์และนกัวชิาการจากสหรฐั 
ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว (14 สิงหาคม)  
ทีส่่งมาให้ก�าลงัใจโดยมรีายละเอยีดว่า  
“ได้ทราบข่าวอย่างหดหู่เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติอย่างน่ารังเกียจ	 ซึ่งคุณ	
(เนตวิทิย์)	ตกเป็นเหย่ือและการคกุคาม
ต่อคณุอย่างรนุแรงจากการท่ีคณุยนื
หยัดเพื่อความยุติธรรมและสิทธิขั้น 
พื้นฐาน	ประเทศไทยก�าลังตกอยู่ใน
ช่วงเวลาที่ยากล�าบาก	ผู้คนอย่าง
คุณคือคนที่จะถางทางประเทศไปสู่
อนาคตท่ีสดใสได้	หวงัและเช่ือว่าการ
กระท�าอันอยุติธรรมต่อคุณจะสิ้น 
สดุไปโดยเรว็ทีส่ดุ	เพือ่ท่ีจะสามารถ
ก้าวด�าเนนิต่อไปด้วยความพยายาม
อันน่าเคารพและกล้าหาญของคุณ

In Brief : ย่อความ

ผ่านไปอกีคดสี�าหรบักรณ ี“ไผ่ ดาว
ดิน” นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา  
นักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย เมื่อ 
ศาลจังหวดัขอนแก่นได้อ่านค�าพพิาก 
ษาลับตัดสินจ�าคุกเป็นเวลา 5 ปี แต่
ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 2 ปี 6 เดือน  
โดยรายงานข่าวระบวุ่า “ไผ่” ให้การ 
รับสารภาพพร้อมน�า้ตาเป็นเวลานาน 
ซึง่ก่อนหน้านี ้“ไผ่” ได้ขอประกนัตวั
ถึง 10 ครั้ง แต่ศาลไม่อนุญาต
 “ไผ่” เป็นนักศึกษาคณะนิต ิ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถูก
จบักมุเมือ่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2559 ด้วย 
ข้อหาหมิน่พระบรมเดชานภุาพและ
ละเมิด พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ จากการ 
แชร์บทความ “พระราชประวัติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” 
ของ “บีบีซีไทย” ไว้บนเฟซบุ๊คส่วน
ตัวเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ซึ่ง
ช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้แชร์บทความ
เดียวกันประมาณ 2,600 ราย แต่
ปรากฏว่า “ไผ่” ถูกด�าเนินคดีเพียง 
คนเดียว แม้แต่ “บีบีซีไทย” ที่เผย
แพร่บทความก็ไม่ถูกด�าเนินคดี
 จนล่าสุดเม่ือวนัที ่15 สงิหาคม 
“ไผ่” ได้ตัดสินใจรับสารภาพ ซึ่ง 
นายกฤษฎางค์ นตุจรสั ทนายความ
จากศนูย์ทนายความเพือ่สทิธมินษุย 
ชน ในฐานะทนายความของ “ไผ่” 
กล่าวว่า “ไผ่” ตัดสินใจรับสารภาพ 
“โดยสมัครใจและไม่มีแรงบีบคั้น” 
โดยให้เหตุผลว่า “หากสืบพยานต่อ
ไปอาจมีผลสะเทือนในหลายเร่ือง” 
ซึง่อาจสบืเนือ่งจากการพจิารณาคดี

การใช้อ�านาจ “มาตรา 44” ให้  
“คนนอก” มอี�านาจในมหาวทิยา 
ลยั ไม่ต่างกบั “ตตีรวน” ทัง้ที่ 
มหาวทิยาลยัถอืเป็นพืน้ท่ีเปิด 
กว้าง พืน้ทีป่ระชาธปิไตยและ 
เสรภีาพส�าหรบัประเทศไทยและ 
คนไทยจึงมแีต่ถกูปิดประตใูห้
แคบลง โดยเฉพาะคนหนุ่ม
สาวทีค่วรจะเป็นก�าลงัส�าคัญ
ของประเทศและสังคมกลับ
ต้องถูกควบคุมทั้ง “จับจริง” 
และ “จบัขงัคกุทางความคดิ”
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เพื่อน�ำประเทศให้ก้ำวเดินต่อไป”
	 นายเนตวิทิย์ได้กล่าวขอบคณุ 
ผูใ้ห้ก�าลงัใจในช่วงเวลาทีย่ากล�าบาก	 
และจะไม่ย่อท้อที่จะฝ่าฟันไปให้ได้	 
เพราะถ้าไม่มตีรงนี	้(จฬุาฯ)	ประชาธปิไตย 
และเสรภีาพก็ไม่ม	ีทัง้ทีต่นและเพ่ือน
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น

เมื่อมาตรา 44 เปิดทาง
ตั้งอธิการบดี “คนนอก” ได้
	 ประเดน็สทิธเิสรภีาพยงัถกูจบั 
ตามากยิ่งขึ้น	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม
ทีผ่่านมา	พล.อ.ประยทุธ์ได้ใช้อ�านาจ
มาตรา	44	ร่วมกับมาตรา	256	ออก
ค�าสัง่	คสช.	ฉบบัที	่37/2560	เปิดทาง 
ให้	“คนนอก”	เป็นอธิการบดีและผู้
บรหิารในมหาวทิยาลยั	อ้างว่าเพือ่ไม่
ให้การบรหิารงานของสถานศึกษาต้อง
หยุดชะงักจนไม่สามารถขับเคล่ือน 
สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ	ขาด
ความต่อเนื่อง	 และเกิดความล่าช้า	
โดยเพิ่มอ�านาจที่ส�าคัญคือ
 “…เพือ่ประโยชน์ในกำรบรหิำร
งำนของสถำบนัอุดมศกึษำให้มคีวำม
ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภำพ ให้
สถำบันอุดมศึกษำมีอ�ำนำจแต่งตั้ง
บุคคลใดทีม่ไิด้เป็นข้ำรำชกำรพลเรอืน
ในสถำบนัอดุมศึกษำหรอืเป็นพนกังำน 
ในสถำบนัอุดมศกึษำมำด�ำรงต�ำแหน่ง 
อธกิำรบด ีรองอธกิำรบด ีผูช่้วยอธกิำร 
บดี คณบดี หรือหวัหน้ำหน่วยงำนทีเ่รียก 
ช่ืออย่ำงอืน่ทีม่ฐีำนะเทยีบเท่ำคณะได้
 ในกำรด�ำเนนิกำรเพ่ือให้มีสภำ
คณำจำรย์ตำมกฎหมำยจดัตัง้สถำบนั
อดุมศกึษำ ให้คณำจำรย์และบคุลำกร
อืน่ของสถำบนัอดุมศกึษำนัน้ ซึง่มไิด้
เป็นคณำจำรย์ แต่เป็นข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนของสถำบันอุดมศึกษำนั้น 
มีสทิธเิลอืกและด�ำรงต�ำแหน่งในสภำ
คณำจำรย์ได้เช่นเดียวกัน
 ในกรณีเห็นสมควร นำยกรัฐ 
มนตรหีรอืคณะรฐัมนตรอีำจเสนอให้
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค�ำสั่งนี้ได้…”
	 ค�าสัง่ของหวัหน้า	คสช.	ฉบบันี	้ 
ถกูมองว่าเป็นหนึง่ในการพยายามน�า	
“การทหาร” มาครอบง�า	“โลกวชิาการ 
และการศกึษา” ซึง่เป็นแนวความคดิ 
ทีส่วนทางอย่างยิง่กบักระแสของโลก
ปัจจบุนัหรอืโลกยคุ	4.0	ที	่“ทัน่ผูน้�า”	
พยายามกรอกหสูร้างภาพให้รฐัประหาร
ครั้งนี้	“ไม่เสียของ-เสียเปล่า”	ทั้งที่
ผ่านมากว่า	3	ปี	รัฐบาลทหารและ	
คสช.	 ล้มเหลวเกือบทุกเรื่อง	 ไม่ว่า
เรือ่งเร่งด่วนทีจ่ะสร้างความปรองดอง	 
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ	รวมถึงการ

ปฏริปูการศกึษา	ซึง่ยงัจมปลกักบัระบบ 
และค่านิยมเดิมๆ	 แล้วยังจะดึงให้
สถาบนัอดุมศกึษาซึง่ถอืเป็นสถานที่ 
ทางวชิาการทีจ่ะบ่มเพาะคนรุน่ใหม่ให้ 
เป็นอนาคตของประเทศและประชาชน	 
เพราะมหาวทิยาลยัถอืเป็นพืน้ทีแ่สวง 
หาและเรยีนรู้	พืน้ทีข่องเสรชีนทีต้่อง 
มอีสิระทีจ่ะคดิและสร้างสรรค์อย่าง
แท้จริง
	 แต่วนันีก้ลบัก�าลงัถอยหลงัไป
เหมือนยุครัฐบาลเผด็จการทหารใน
อดีตที่มหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการ
และคนในประเทศเหมอืน	“หุน่ยนต์” 
ท่ีต้องรบัค�าส่ังจากผูม้อี�านาจเท่าน้ัน	
เพราะประกาศฉบบันีใ้ห้อ�านาจกบั	คสช.	
อย่างเต็มที่ในการตั้ง	“คนนอก”	มา
ด�ารงต�าแหน่งบรหิารในมหาวทิยาลยั
ได้ทัง้หมด	รวมถงึควบคมุในส่วนของ	
“สภาคณาจารย์”	ซึง่ระบชุดัเจนว่าอ�า 
นาจในการจะแย้งหรอืแก้ไขการแต่ง
ตั้งใดๆอยู่ที่นายกรัฐมนตรี	 ซึ่งก็คือ
หัวหน้า	คสช.	นั่นเอง
	 หลังจากค�าสัง่	คสช.	ประกาศ
และมผีลบงัคบัใช้ทนัทใีนวนัที	่9	สงิหา 
คม	กเ็กดิปฏกิริยิาจากคณาจารย์และ 
นกัวิชาการ	260	คน	ซึง่ไม่ใช่แค่กลุม่ 
นกัวชิาการทีม่จีดุยนืต่อต้านการรฐัประ 
หารมาโดยตลอดเท่านั้น	 ได้ร่วมกัน
ออกแถลงการณ์ในนามของ	“เครอืข่าย 
คณาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา 
ไทย” เรยีกร้องให้หยดุแทรกแซงเสร ี
ภาพในมหาวิทยาลัย	 เพราะค�าสั่ง	
คสช.	ถอืเป็นความพยายามอย่างต่อ
เน่ืองท่ีจะแทรกแซงความเป็นอสิระ
ของสถาบันอุดมศึกษา	 นับต้ังแต่มี 
การดงึผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัของ 
รัฐเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐผ่านการ 
แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ	(สนช.)	
	 ขณะที่เครือข่ายนักวิชาการ
เพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้
ได้แถลงการณ์ให้ยกเลกิค�าสัง่ดงักล่าว
และหยุดแทรกแซงมหาวิทยาลัยใน 
ทกุรปูแบบในทนัท	ีเพราะเป็นการอ้าง 
ปรากฏการณ์เพยีงบางส่วนของมหา 
วทิยาลยัมาใช้แบบ	“เหมารวม”	เพือ่ 
ควบคมุ	ก�ากบั	และแทรกแซงอ�านาจ 
ทางการบรหิาร	ซึง่จะท�าให้มหาวิทยาลยั
สูญเสียความเป็นอสิระ	ขาดเสรภีาพ
ทางวชิาการและการเป็นสถาบนัทีเ่ป็น
ฐานที่มั่นส�าคัญในการสร้างปัญญา
ของสังคม	ทั้งท�าให้มหาวิทยาลัยตก
เป็นเครือ่งมอืของผู้มอี�านาจทางการ
เมอืง	อนัจะท�าให้เกดิการสญูเสยีความ
ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็น	“พิษร้ายท�าลายจติ 
วญิญาณของมหาวทิยาลยั”	ในอนาคต

ทหารที่เคยเป็น
“อธิการบดี” จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
	 เมือ่ย้อนกลบัไปในอดีตจะพบ
ว่ามนีายทหารเป็นอธกิารบดขีองมหา 
วิทยาลัยรัฐหลายคน ซึ่งเป็นยุคที่
ปกครองด้วยรัฐบาลเผด็จการทหาร
ทั้งสิ้น โดยยุคแรกหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครองในยุคจอมพล ป.	พิบูล
สงคราม และยุคจอมพลถนอม กติติ
ขจร ทหารทีเ่คยเป็นอธกิารบดจีฬุาฯ
ม	ี3	คนคอื	พ.อ.หลวงพบิลูสงคราม 
(จอมพล ป. พิบูลสงคราม) เป็น	2	
ครั้งคือ	25 พฤศจิกายน	2479	ถึง	1	
สิงหาคม	2487	และ	21 ตลุาคม	2492	
ถงึ	21	กรกฎาคม	2493	พล.อ.ท.มนุี 
มหาสนัทนะ เวชยนัตรงัสฤษฎ์	เป็น	
2	ครั้งคือ	17 สิงหาคม	2493	ถึง	16	
สงิหาคม	2504	และ	7	กนัยายน	2504	
ถึง	6	กันยายน	2506	และ	พล.อ. 
ประภาส จารเุสถยีร	เป็น	3	ครัง้	คอื	7	 
กนัยายน	2506	ถงึ	6	กนัยายน	2508,	
7	กันยายน	2508	ถึง	6	กันยายน	 
2510	และ	7	กนัยายน	2510	ถงึ	26	 
มีนาคม	2512
	 ส่วนทหารทีเ่คยเป็นอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ม	ี3	คนคอื	
พล.ท.สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสด ิ
เกยีรต ิระหว่าง	8 เมษายน	2494	ถงึ	
18 มีนาคม	2495	จอมพล ป.พิบูล
สงคราม ระหว่าง	19 มนีาคม	2495	 
ถึง	26	กันยายน	2500	และ	พล.อ. 
ถนอม กิตติขจร	ระหว่าง	8	มกราคม	
2503	ถึง	18	ธันวาคม	2506

มหาวทิยาลยั “เตม็ใจ” ให้ตตีรวน?
	 จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกในยคุรฐับาล
ท่ีมาจากการรฐัประหารท่ีมหาวทิยาลยั
จะถกูแทรกแซงหรอืคมุโดยทหารอกี
ครัง้	อย่างไรกต็าม	แม้ทหารจะยงัไม่ได้
เข้ามาเป็นอธกิารบดีหรือผูบ้ริหาร	แต่
ปัจจุบนัผูบ้รหิารมหาวิทยาลยักแ็ทบ 
จะเรยีกได้ว่าเป็น	“นอมนิ”ี	ทีส่นบัสนนุ
รัฐบาลทหารอยู่แล้ว	 ปัจจุบันก็ม ี
ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยหลายคนที่
พร้อมจะท�างานกับคณะรัฐประหาร	
หรอืเหน็ด้วยกบัความคดิของคณะรฐั 
ประหาร	อย่างนายสมคดิ เลศิไพฑรูย์  
อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ซึง่ 
ก�าลงัจะครบวาระกอ็อกมาสนบัสนนุ
ค�าสัง่มาตรา	44	ทีเ่หมอืนการตตีรวน
มหาวทิยาลยัให้อยูใ่นอ�านาจของทหาร	
ทีผ่่านมานายสมคิดเป็นหน่ึงในผู้บรหิาร 
มหาวิทยาลัยที่เต็มใจท�างานร่วมกับ
คณะรัฐประหารมาโดยตลอด
	 แตกต่างสิน้เชงิกบักลุม่นกัวชิา 
การที่ต่อต้านรัฐประหารที่หลายคน

ถกูเรยีกไปปรบัทศันคตแิละหลายคน 
ถกูด�าเนนิคดใีนข้อหาต่างๆ	ล่าสดุเมือ่ 
วันที่	15	สิงหาคมที่ผ่านมา	นักวิชา 
การและนกัศกึษา	5	คน	ประกอบด้วย	 
นายชยนัต์ วรรธนะภตู	ิผูอ้�านวยการ
ศนูย์ภมูภิาคศกึษาด้านสงัคมศาสตร์ 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	มหาวิท 
ยาลัยเชียงใหม่	 (มช.)	 นายธีรมล  
บวังาม นกัศกึษาปรญิญาโทคณะการ 
สื่อสารมวลชน	มช.	นางภัควดี วีระ 
ภาสพงษ์ นกัแปลและนกัเขยีนอสิระ	 
นายชยัพงษ์ ส�าเนยีง นกัศกึษาปรญิ 
ญาเอกคณะสังคมศาสตร์	มช.	และ	 
นายนลธวชั มะชยั นกัศกึษาปรญิญา 
ตรคีณะการสือ่สารมวลชน	มช.	ถกูหมาย 
เรยีกจากสถานตี�ารวจภธูรช้างเผอืกให้
ไปรบัทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนค�าสัง่หวั 
หน้า	คสช.	มัว่สมุหรอืชมุนมุทางการเมอืง 
ตัง้แต่	5	คนขึน้ไปโดยไม่ได้รบัอนญุาต	
โดยอ่านแถลงการณ์	 “ขอคืนพื้นที่
ความรูแ้ละสิทธเิสรภีาพของพลเมอืง
ในสงัคมไทย” ในงานประชมุวิชาการ 
นานาชาตไิทยศกึษาเมือ่วนัที	่17	กรก 
ฎาคมทีผ่่านมา	รวมถงึวันที	่18	กรกฎา 
คมยังมีนักกิจกรรมและนักศึกษา 
น�าป้ายทีม่ข้ีอความ	“เวทวีชิาการไม่ 
ใช่ค่ายทหาร” มาตดิบริเวณหน้าห้อง 
สัมมนาวิชาการ

เหลือแต่ดาวอังคาร
ที่มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว?
	 การทีร่ฐับาลทหารพยายามใช้ 
อ�านาจเพือ่แทรกแซงหรอืตตีรวนแม้ 
แต่ในมหาวทิยาลยัทีถ่อืเป็นพืน้ทีเ่ปิด 
กว้างและมีเสรีภาพที่สุดย่อมท�าให ้
มีผูค้ดัค้านไม่เห็นด้วย	การเคล่ือนไหว
ต่อต้านรฐัประหารของนกัศกึษาและ
นกัวชิาการทีเ่กดิขึน้ตลอด	3	ปีทีผ่่าน 
มา	แม้จะไม่สามารถล้มล้างอ�านาจของ 
คณะรฐัประหารได้	แต่กท็�าให้เกดิปฏิ 
กิริยาไม่น้อยจากประชาชนที่ไม่เห็น 
ด้วยกบัการท�ารฐัประหาร	โดยเฉพาะประ 
ชาคมโลกที่ไม่ร่วมสังคายนาตาม
ปรกติกับรัฐบาลทหาร
	 ดังนั้น	 ยิ่งรัฐบาลทหารและ	
คสช.	อยูน่านเท่าไรกย็ิง่ต้องไม่ให้เกดิ
แรงกระเพือ่มใดๆ	ไม่ว่าจะ	“ลงจาก
หลงัเสอื” หรอืจะ	“ต่อท่ออ�านาจ” จงึ
ไม่ใช่แค่การใช้อ�านาจเบด็เสรจ็ทีม่อียู่
เท่านัน้	แต่ยงัต้องท�าให้คนส่วนใหญ่
เหน็พ้องกบัการใช้อ�านาจด้วย	อย่าง
ที	่“ทัน่ผูน้�า”	บอกว่าประชาธปิไตยไม่ 
ได้หมายถงึแค่การเลอืกตัง้	หรอืกรณี 
ที่ให้ตอบ	4	ค�าถามชี้น�าว่า	หลังการ
เลอืกตัง้หากไม่ได้รฐับาลทีม่ธีรรมาภ ิ
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เพื่อน�ำประเทศให้ก้ำวเดินต่อไป”
	 นายเนตวิทิย์ได้กล่าวขอบคณุ 
ผูใ้ห้ก�าลงัใจในช่วงเวลาทีย่ากล�าบาก	 
และจะไม่ย่อท้อที่จะฝ่าฟันไปให้ได้	 
เพราะถ้าไม่มีตรงน้ี	(จฬุาฯ)	ประชาธปิไตย 
และเสรภีาพกไ็ม่มี	ทัง้ทีต่นและเพือ่น
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น

เมื่อมาตรา 44 เปิดทาง
ตั้งอธิการบดี “คนนอก” ได้
	 ประเดน็สทิธเิสรภีาพยงัถกูจับ 
ตามากยิ่งขึ้น	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม
ทีผ่่านมา	พล.อ.ประยุทธ์ได้ใช้อ�านาจ
มาตรา	44	ร่วมกับมาตรา	256	ออก
ค�าสัง่	คสช.	ฉบับที	่37/2560	เปิดทาง 
ให้	“คนนอก”	เป็นอธิการบดีและผู้
บรหิารในมหาวิทยาลยั	อ้างว่าเพือ่ไม่
ให้การบรหิารงานของสถานศกึษาต้อง
หยุดชะงักจนไม่สามารถขับเคลื่อน 
สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ	ขาด
ความต่อเนื่อง	 และเกิดความล่าช้า	
โดยเพิ่มอ�านาจที่ส�าคัญคือ
 “…เพือ่ประโยชน์ในกำรบริหำร
งำนของสถำบนัอดุมศกึษำให้มคีวำม
ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภำพ ให้
สถำบันอุดมศึกษำมีอ�ำนำจแต่งตั้ง
บุคคลใดท่ีมไิด้เป็นข้ำรำชกำรพลเรอืน
ในสถำบนัอุดมศกึษำหรือเป็นพนกังำน 
ในสถำบนัอดุมศกึษำมำด�ำรงต�ำแหน่ง 
อธกิำรบดี รองอธกิำรบด ีผูช่้วยอธกิำร 
บด ีคณบด ีหรอืหวัหน้ำหน่วยงำนทีเ่รยีก 
ช่ืออย่ำงอ่ืนทีม่ฐีำนะเทยีบเท่ำคณะได้
 ในกำรด�ำเนนิกำรเพือ่ให้มีสภำ
คณำจำรย์ตำมกฎหมำยจัดต้ังสถำบนั
อดุมศกึษำ ให้คณำจำรย์และบุคลำกร
อืน่ของสถำบนัอดุมศึกษำนัน้ ซ่ึงมไิด้
เป็นคณำจำรย์ แต่เป็นข้ำรำชกำรหรอื
พนักงำนของสถำบันอุดมศึกษำนั้น 
มีสทิธเิลอืกและด�ำรงต�ำแหน่งในสภำ
คณำจำรย์ได้เช่นเดียวกัน
 ในกรณีเห็นสมควร นำยกรัฐ 
มนตรหีรอืคณะรฐัมนตรอีำจเสนอให้
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค�ำสั่งนี้ได้…”
	 ค�าสัง่ของหวัหน้า	คสช.	ฉบบันี	้ 
ถกูมองว่าเป็นหนึง่ในการพยายามน�า	
“การทหาร” มาครอบง�า	“โลกวชิาการ 
และการศกึษา” ซึง่เป็นแนวความคดิ 
ทีส่วนทางอย่างยิง่กบักระแสของโลก
ปัจจบุนัหรอืโลกยคุ	4.0	ที	่“ทัน่ผูน้�า”	
พยายามกรอกหูสร้างภาพให้รฐัประหาร
ครั้งนี้	“ไม่เสียของ-เสียเปล่า”	ทั้งที่
ผ่านมากว่า	3	ปี	รัฐบาลทหารและ	
คสช.	 ล้มเหลวเกือบทุกเรื่อง	 ไม่ว่า
เรือ่งเร่งด่วนทีจ่ะสร้างความปรองดอง	 
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ	รวมถึงการ

ปฏริปูการศกึษา	ซึง่ยงัจมปลกักบัระบบ 
และค่านิยมเดิมๆ	 แล้วยังจะดึงให้
สถาบนัอดุมศกึษาซึง่ถอืเป็นสถานที่ 
ทางวชิาการทีจ่ะบ่มเพาะคนรุน่ใหม่ให้ 
เป็นอนาคตของประเทศและประชาชน	 
เพราะมหาวทิยาลยัถอืเป็นพืน้ท่ีแสวง 
หาและเรยีนรู้	พืน้ทีข่องเสรชีนทีต้่อง 
มอีสิระทีจ่ะคดิและสร้างสรรค์อย่าง
แท้จริง
	 แต่วนันีก้ลบัก�าลงัถอยหลงัไป
เหมือนยุครัฐบาลเผด็จการทหารใน
อดีตที่มหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการ
และคนในประเทศเหมอืน	“หุน่ยนต์” 
ทีต้่องรบัค�าสัง่จากผูม้อี�านาจเท่านัน้	
เพราะประกาศฉบบันีใ้ห้อ�านาจกับ	คสช.	
อย่างเต็มที่ในการตั้ง	“คนนอก”	มา
ด�ารงต�าแหน่งบรหิารในมหาวทิยาลยั
ได้ท้ังหมด	รวมถงึควบคมุในส่วนของ	
“สภาคณาจารย์”	ซึง่ระบชุดัเจนว่าอ�า 
นาจในการจะแย้งหรอืแก้ไขการแต่ง
ตั้งใดๆอยู่ที่นายกรัฐมนตรี	 ซึ่งก็คือ
หัวหน้า	คสช.	นั่นเอง
	 หลงัจากค�าสัง่	คสช.	ประกาศ
และมีผลบงัคับใช้ทนัทใีนวนัที	่9	สงิหา 
คม	กเ็กดิปฏกิริยิาจากคณาจารย์และ 
นกัวชิาการ	260	คน	ซึง่ไม่ใช่แค่กลุ่ม 
นักวชิาการทีม่จุีดยนืต่อต้านการรฐัประ 
หารมาโดยตลอดเท่านั้น	 ได้ร่วมกัน
ออกแถลงการณ์ในนามของ	“เครอืข่าย 
คณาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา 
ไทย” เรยีกร้องให้หยดุแทรกแซงเสร ี
ภาพในมหาวิทยาลัย	 เพราะค�าสั่ง	
คสช.	ถอืเป็นความพยายามอย่างต่อ
เนือ่งทีจ่ะแทรกแซงความเป็นอสิระ
ของสถาบันอุดมศึกษา	 นับตั้งแต่มี 
การดงึผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัของ 
รัฐเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐผ่านการ 
แต่งต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ	(สนช.)	
	 ขณะที่เครือข่ายนักวิชาการ
เพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้
ได้แถลงการณ์ให้ยกเลกิค�าส่ังดังกล่าว
และหยุดแทรกแซงมหาวิทยาลัยใน 
ทกุรปูแบบในทนัท	ีเพราะเป็นการอ้าง 
ปรากฏการณ์เพยีงบางส่วนของมหา 
วทิยาลยัมาใช้แบบ	“เหมารวม”	เพือ่ 
ควบคมุ	ก�ากบั	และแทรกแซงอ�านาจ 
ทางการบรหิาร	ซึง่จะท�าให้มหาวทิยาลัย
สูญเสียความเป็นอสิระ	ขาดเสรภีาพ
ทางวชิาการและการเป็นสถาบนัทีเ่ป็น
ฐานที่มั่นส�าคัญในการสร้างปัญญา
ของสังคม	ทั้งท�าให้มหาวิทยาลัยตก
เป็นเครือ่งมอืของผูม้อี�านาจทางการ
เมอืง	อนัจะท�าให้เกดิการสญูเสยีความ
ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็น	“พษิร้ายท�าลายจิต 
วญิญาณของมหาวทิยาลัย”	ในอนาคต

ทหารที่เคยเป็น
“อธิการบดี” จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
	 เม่ือย้อนกลบัไปในอดีตจะพบ
ว่ามนีายทหารเป็นอธกิารบดขีองมหา 
วิทยาลัยรัฐหลายคน ซึ่งเป็นยุคที่
ปกครองด้วยรัฐบาลเผด็จการทหาร
ทั้งสิ้น โดยยุคแรกหลังเปล่ียนแปลง
การปกครองในยุคจอมพล ป.	พิบูล
สงคราม และยุคจอมพลถนอม กติติ
ขจร ทหารทีเ่คยเป็นอธกิารบดจีฬุาฯ
ม	ี3	คนคือ	พ.อ.หลวงพบิลูสงคราม 
(จอมพล ป. พิบูลสงคราม) เป็น	2	
ครั้งคือ	25 พฤศจิกายน	2479	ถึง	1	
สงิหาคม	2487	และ	21 ตลุาคม	2492	
ถงึ	21	กรกฎาคม	2493	พล.อ.ท.มุนี 
มหาสนัทนะ เวชยนัตรงัสฤษฎ์	เป็น	
2	ครั้งคือ	17 สิงหาคม	2493	ถึง	16	
สงิหาคม	2504	และ	7	กนัยายน	2504	
ถึง	6	กันยายน	2506	และ	พล.อ. 
ประภาส จารเุสถยีร	เป็น	3	ครัง้	คือ	7	 
กนัยายน	2506	ถงึ	6	กนัยายน	2508,	
7	กันยายน	2508	ถึง	6	กันยายน	 
2510	และ	7	กันยายน	2510	ถึง	26	 
มีนาคม	2512
	 ส่วนทหารทีเ่คยเป็นอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ม	ี3	คนคอื	
พล.ท.สวัสด์ิ สวัสด์ิรณชัย สวัสดิ 
เกยีรต ิระหว่าง	8 เมษายน	2494	ถงึ	
18 มีนาคม	2495	จอมพล ป.พิบูล
สงคราม ระหว่าง	19 มนีาคม	2495	 
ถึง	26	กันยายน	2500	และ	พล.อ. 
ถนอม กติตขิจร	ระหว่าง	8	มกราคม	
2503	ถึง	18	ธันวาคม	2506

มหาวทิยาลยั “เตม็ใจ” ให้ตตีรวน?
	 จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกในยคุรฐับาล
ทีม่าจากการรฐัประหารทีม่หาวทิยาลยั
จะถกูแทรกแซงหรอืคมุโดยทหารอกี
ครัง้	อย่างไรกต็าม	แม้ทหารจะยงัไม่ได้
เข้ามาเป็นอธิการบดหีรอืผู้บรหิาร	แต่
ปัจจบุนัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยักแ็ทบ 
จะเรยีกได้ว่าเป็น	“นอมนิ”ี	ทีส่นบัสนนุ
รัฐบาลทหารอยู่แล้ว	 ปัจจุบันก็มี 
ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยหลายคนที่
พร้อมจะท�างานกับคณะรัฐประหาร	
หรือเหน็ด้วยกบัความคดิของคณะรัฐ 
ประหาร	อย่างนายสมคดิ เลศิไพฑรูย์  
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ซึง่ 
ก�าลงัจะครบวาระกอ็อกมาสนบัสนนุ
ค�าสัง่มาตรา	44	ทีเ่หมอืนการตีตรวน
มหาวทิยาลยัให้อยูใ่นอ�านาจของทหาร	
ทีผ่่านมานายสมคดิเป็นหนึง่ในผูบ้รหิาร 
มหาวิทยาลัยที่เต็มใจท�างานร่วมกับ
คณะรัฐประหารมาโดยตลอด
	 แตกต่างสิน้เชงิกับกลุ่มนกัวชิา 
การที่ต่อต้านรัฐประหารที่หลายคน

ถกูเรยีกไปปรบัทศันคตแิละหลายคน 
ถกูด�าเนินคดใีนข้อหาต่างๆ	ล่าสุดเมือ่ 
วันที่	15	สิงหาคมที่ผ่านมา	นักวิชา 
การและนกัศึกษา	5	คน	ประกอบด้วย	 
นายชยนัต์ วรรธนะภตู	ิผูอ้�านวยการ
ศนูย์ภมิูภาคศกึษาด้านสงัคมศาสตร์ 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	มหาวิท 
ยาลัยเชียงใหม่	 (มช.)	 นายธีรมล  
บัวงาม นกัศกึษาปริญญาโทคณะการ 
สื่อสารมวลชน	มช.	นางภัควดี วีระ 
ภาสพงษ์ นกัแปลและนกัเขยีนอสิระ	 
นายชยัพงษ์ ส�าเนยีง นกัศกึษาปรญิ 
ญาเอกคณะสังคมศาสตร์	มช.	และ	 
นายนลธวชั มะชยั นกัศกึษาปรญิญา 
ตรคีณะการสือ่สารมวลชน	มช.	ถกูหมาย 
เรยีกจากสถานีต�ารวจภธูรช้างเผอืกให้
ไปรบัทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนค�าส่ังหวั 
หน้า	คสช.	มัว่สมุหรอืชมุนมุทางการเมอืง 
ตัง้แต่	5	คนขึน้ไปโดยไม่ได้รบัอนญุาต	
โดยอ่านแถลงการณ์	 “ขอคืนพื้นที่
ความรูแ้ละสิทธเิสรภีาพของพลเมอืง
ในสงัคมไทย” ในงานประชมุวชิาการ 
นานาชาตไิทยศกึษาเมือ่วนัที	่17	กรก 
ฎาคมทีผ่่านมา	รวมถงึวนัที	่18	กรกฎา 
คมยังมีนักกิจกรรมและนักศึกษา 
น�าป้ายทีมี่ข้อความ	“เวทวีชิาการไม่ 
ใช่ค่ายทหาร” มาตดิบรเิวณหน้าห้อง 
สัมมนาวิชาการ

เหลือแต่ดาวอังคาร
ที่มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว?
	 การทีร่ฐับาลทหารพยายามใช้ 
อ�านาจเพือ่แทรกแซงหรอืตตีรวนแม้ 
แต่ในมหาวิทยาลยัทีถื่อเป็นพืน้ทีเ่ปิด 
กว้างและมีเสรีภาพท่ีสุดย่อมท�าให้ 
มผีูค้ดัค้านไม่เหน็ด้วย	การเคลือ่นไหว
ต่อต้านรฐัประหารของนกัศกึษาและ
นกัวชิาการทีเ่กดิขึน้ตลอด	3	ปีทีผ่่าน 
มา	แม้จะไม่สามารถล้มล้างอ�านาจของ 
คณะรฐัประหารได้	แต่ก็ท�าให้เกิดปฏิ 
กิริยาไม่น้อยจากประชาชนที่ไม่เห็น 
ด้วยกบัการท�ารฐัประหาร	โดยเฉพาะประ 
ชาคมโลกท่ีไม่ร่วมสังคายนาตาม
ปรกติกับรัฐบาลทหาร
	 ดังนั้น	 ยิ่งรัฐบาลทหารและ	
คสช.	อยู่นานเท่าไรกย็ิง่ต้องไม่ให้เกดิ
แรงกระเพ่ือมใดๆ	ไม่ว่าจะ	“ลงจาก
หลงัเสือ” หรอืจะ	“ต่อท่ออ�านาจ” จงึ
ไม่ใช่แค่การใช้อ�านาจเบด็เสรจ็ท่ีมีอยู่
เท่านัน้	แต่ยงัต้องท�าให้คนส่วนใหญ่
เหน็พ้องกบัการใช้อ�านาจด้วย	อย่าง
ที	่“ทัน่ผูน้�า”	บอกว่าประชาธปิไตยไม่ 
ได้หมายถงึแค่การเลอืกตัง้	หรอืกรณี 
ที่ให้ตอบ	4	ค�าถามชี้น�าว่า	หลังการ
เลอืกตัง้หากไม่ได้รฐับาลทีม่ธีรรมาภิ 
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ท�ำเลบ้ำนที่มีอนำคตที่สุด

In Brief : ย่อความ

หำกจะสร้ำงอสงัหำรมิทรพัย์
เพือ่ขำย หรอืต้องกำรซ้ือเพือ่ 
อยูอ่ำศยัหรอืลงทนุ ทีอ่ยู่อำศยั
ประเภทใด ระดับรำคำใด  
หรอืท�ำเลใด ทีน่่ำซือ้น่ำลงทนุ  
ในวันนี ้ขอแนะน�ำสนิค้ำบ้ำน
เด่ียว ทำวน์เฮำส์ ตกึแถว และ 
ห้องชุดที่น่ำซื้อน่ำพัฒนำ

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่ำ
อสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่  
ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส  
(www.area.co.th) เป็นศนูย์ข้อมลู
ที่ใหญ่ มีข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดใน 
อาเซยีนและมคีวามเป็นกลางทีส่ดุ 
เช่น ศึกษาความเหมาะสมของ 
ที่ตั้งโครงการว่าเหมาะที่จะสร้าง 
เป็นโครงการประเภทใด ราคาใด  
เช่น ที่ตั้งโครงการนี้เหมาะสมเป็น 
ทาวน์เฮาส์ระดับราคา 3 ล้านบาท  
จะสามารถขายได้เดือนละ 3 หลัง  
แต่หากท�าเป็นบ้านเด่ียวราคา 7 
ล้านบาท จะสามารถขายได้เดือน
ละ 7 หลัง เป็นต้น 
 AREA ส�ารวจทุกพืน้ทีต่ลอด
ทกุเดอืน เห็นโครงการเกดิใหม่และ
โครงการเดิมๆที่มียอดขายได้ใน 
แต่ละพืน้ทีอ่ย่างใกล้ชดิ จงึสามารถ 
ต่อยอดงานวจิยัเพือ่ให้เจ้าของโครง 
การตัดสินใจพัฒนาโครงการตาม 
ความต้องการของตลาดได้อย่าง 
มัน่ใจ ส�าหรบัการส�ารวจท�าเลและ 
ราคาบ้านที่ถือว่าดีที่สุดขณะนี้มี 
ดังนี้
 บ้ำนเดี่ยวที่ขำยดีที่สุด 
 อันดับที่ 1 ท�าเลมหาชัย 
เศรษฐกิจ ระดับราคา 1-2 ล้าน
บาท หรือเฉลี่ย 1.59 ล้านบาท  
 อันดับที่ 2 ท�าเลสุขุมวิท 
พระรามที่ 4 ขายในระดับราคา 
เฉลี่ยหน่วยละ 34.25 ล้านบาท  
 อนัดบัที ่3 ท�าเลรัชโยธนิ ขาย
ในระดบัราคาเฉลีย่หน่วยละ 10.59 
ล้านบาท 
 อนัดับที ่4 ท�าเลเจ้าคณุทหาร 

ขายในระดับราคาเฉลี่ยหน่วยละ 
2.09 ล้านบาท 
 อันดับที่ 5 ท�าเลลาดพร้าว 
91-บางกะปิ ขายในระดบัราคาเฉลีย่ 
หน่วยละ 20.28 ล้านบาท 
 กรณีทำวน์เฮำส์ ท�ำเลและ
ระดับรำคำที่ขำยดี
 อันดับที่ 1 ท�าเลทวีวัฒนา-
พุทธมณฑลสาย 4 ขายในระดับ
ราคาเฉลีย่หน่วยละ 3.09 ล้านบาท  
 อนัดบัที ่2 ท�าเลพบิลูสงคราม 
ขายในระดับราคาเฉลี่ยหน่วยละ 
2.75 ล้านบาท 
 อนัดบัที ่3 ท�าเลพบิลูสงคราม 
ขายในระดับราคาเฉลี่ยหน่วยละ 
3.84 ล้านบาท 
 อนัดบัที ่4 ท�าเลแบริง่ วดัด่าน 
ขายในระดับราคาเฉลี่ยหน่วยละ 
6.30 ล้านบาท
 อันดับที่ 5 ท�าเลลาดกระบัง 
ขายในระดับราคาเฉลี่ยหน่วยละ 
1.94 ล้านบาท 
 ส่วนท�ำเลตกึแถวทีม่อีนำคต 
 อันดับที่ 1 ท�าเลเอกชัย บาง
บอน ขายในระดบัราคาเฉลีย่หน่วย
ละ 5.79 ล้านบาท 
 อันดับท่ี 2 ท�าเลนวนคร 
คลองรพีพัฒน์ ขายในระดับราคา
เฉลี่ยหน่วยละ 5.90 ล้านบาท 
 อนัดบัที ่3 ท�าเลศรีนครินทร์-
เทพารักษ์ ขายในระดับราคาเฉลี่ย

หน่วยละ 1.24 ล้านบาท 
 อันดับที่ 4 ท�าเลล�าลูกกา  
ขายในระดับราคาเฉลี่ยหน่วยละ 
3 ล้านบาท
 อันดับที่ 5 ท�าเลพัฒนาการ 
ขายในระดับราคาเฉลี่ยหน่วยละ  
5 ล้านบาท 
 และในกรณอีำคำรชดุท�ำเล
ที่ควรท�ำ 
 อันดับที่ 1 ท�าเลรัชโยธิน 
ระดับราคาเฉลี่ย 4.041 ล้านบาท
 อันดับที่ 2 ท�าเลบางบัวทอง 
ระดับราคาเฉลี่ย 3.582 ล้านบาท 
 อันดับที่ 3 ท�าเลพหลโยธิน
ช่วงต้น ระดับราคาเฉลี่ย 12.310 
ล้านบาท  
 อันดับที่ 4 ท�าเลรัชโยธิน 
ระดับราคาเฉลี่ย 6.373 ล้านบาท
 อันดับที่ 5 ท�าเลปทุมวัน 
ระดับราคาเฉลี่ย 2.598 ล้านบาท 
 โดยสรุปแล้ว ถ้าจะสร้างสิน 
ค้าอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่
อาศัยขาย หรือจะลงทุนซื้อสินค้า 
ณ ระดับราคาข้างต้น ในท�าเลข้าง 
ต้น ถอืว่ามอีนาคต น่าลงทนุ อย่าง
กรณีทาวน์เฮาส์ถือเป็นสินค้ายอด
ฮิตที่มีการพัฒนาขึ้นมากมาย แต่
ที่ขายดีจริงๆมีบางบริเวณเท่านั้น 
ที่ไหนควรซื้อหรือควรสร้างทาวน์
เฮาส์ขาย ซึ่งนับเป็นสินค้าท่ีเป็น 
ที่ต้องการของตลาด

บาลหรอืกลุม่นกัการเมอืงทีม่พีฤต ิ
กรรมที่ไม่เหมาะสมจะท�ายังไง
 เช่นเดยีวกบัการใช้อ�านาจ 
มาตรา 44 เปิดโอกาสให้ “คนนอก” 
เข้ามาบรหิาร (ควบคมุ) ในมหา 
วิทยาลัย ซึ่งถูกมองว่ายิ่งกว่า
เป็นการถอยหลงัเข้าคลอง เพราะ  
“เสรีภาพทางวิชาการ” ถือเป็น 
รากฐานส�าคัญของการก่อตั้ง 
มหาวิทยาลยัในโลก  ซึง่มหาวทิยา 
ลัยหรือในทางวิชาการจะต้อง 
เป็นพื้นที่ของเสรีชน เป็นพื้นที่ 
เสรทีางความรู ้เสรภีาพทางวชิา 
การจึงต้องไม่มีข้อจ�ากัดและ 
ข้อผูกมัดใดๆ 
	 การออกค�าส่ังมาตรา	44	
ฉบับนี้จึงถูกตั้งค�าถามเปรียบ
เปรยว่าเป็นการ	“รฐัประหารทาง
วชิาการ”	ทีเ่ปลีย่น	“มหาวทิยาลยั”	
ให้เป็น	“ค่ายทหาร”	ใช่หรอืไม่?	
เหตใุด	“โลกทางวชิาการ”	ทีต้่อง 
ม	ี“เสรีภาพ”	จงึถกูปฏริปูกลาย 
ไปอยูภ่ายใต้	“โลกของทหาร”	ที่ 
ห้ามคิด	ห้ามถาม	ห้ามวิจารณ์	
ต้องท�าตามค�าสั่งเท่านั้น?
 แทนทีพ่ืน้ทีใ่นมหาวทิยา 
ลยัจะเป็นประตไูปสูป่ระชาธปิไตย
ของสงัคมทุกภาคส่วน เป็นสถาน
ที่บ่มเพาะความคิดที่ต้องเปิด 
กว้างท่ีสุด มอีสิระและเสรภีาพ 
มากทีส่ดุ กลบักลายเป็นอกีพืน้ท่ี 
ทีถู่กกระชบัอ�านาจอย่างเบด็เสรจ็
 พื้นที่ประชาธิปไตยและ
เสรภีาพส�าหรบัประเทศไทยและ 
ประชาชนคนไทยจึงมีแต่ถูก 
ปิดประตูให้แคบลง โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่การทีค่นหนุม่สาวทีค่วร 
จะเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศ 
และสังคมกลับต้องถูกควบคุม 
ทัง้การ “จบัขงัคกุจริง”  ในเรอืนจ�า 
และ “จบัขงัคกุทำงควำมคดิ” ใน 
สถาบนัการศกึษา ล้วนเป็นสิง่ที่
เกิดขึ้นจริงในยุคประชาธิปไตย 
99.99% ภายใต้ระบอบพสิดาร
 ทกุพืน้ทีใ่นสถำบนักำรศกึ 
ษำ ไม่เว้นแค่จฬุำฯ ธรรมศำสตร์  
ทีค่วรจะยงัมเีสรภีำพทกุตำรำง
นิว้ กลบักลำยเป็นถกู “กระชบั
พื้นที่เสรีภำพ” อย่ำงน่ำอนำถ
 เป็นคนไทยย่อมเลือกที่ 
จะอยูบ่นผนืแผ่นดนิประเทศไทย 
คดิจะไปอยู่แผ่นดนิประเทศอ่ืน 
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
 หรือจะเหลือแต่บนดำว
อังคำรเท่ำน้ันท่ีมีเสรีภำพทุก
ตำรำงนิ้ว!!??

AREA ส�ารวจทุกพื้นที่ตลอดทุกเดือน 
เห็นโครงการเกิดใหม่และโครงการเดิมๆ
ที่มียอดขายได้ในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด
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ท�ำเลบ้ำนที่มีอนำคตที่สุด

In Brief : ย่อความ

หำกจะสร้ำงอสงัหำรมิทรพัย์
เพือ่ขำย หรอืต้องกำรซ้ือเพือ่ 
อยูอ่ำศยัหรอืลงทนุ ทีอ่ยูอ่ำศยั
ประเภทใด ระดับรำคำใด  
หรอืท�ำเลใด ทีน่่ำซือ้น่ำลงทนุ  
ในวนันี ้ขอแนะน�ำสนิค้ำบ้ำน
เดีย่ว ทำวน์เฮำส์ ตกึแถว และ 
ห้องชุดที่น่ำซื้อน่ำพัฒนำ

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่ำ
อสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่  
ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส  
(www.area.co.th) เป็นศนูย์ข้อมลู
ที่ใหญ่ มีข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดใน 
อาเซยีนและมคีวามเป็นกลางทีส่ดุ 
เช่น ศึกษาความเหมาะสมของ 
ท่ีตั้งโครงการว่าเหมาะท่ีจะสร้าง 
เป็นโครงการประเภทใด ราคาใด  
เช่น ที่ตั้งโครงการนี้เหมาะสมเป็น 
ทาวน์เฮาส์ระดับราคา 3 ล้านบาท  
จะสามารถขายได้เดือนละ 3 หลัง  
แต่หากท�าเป็นบ้านเดี่ยวราคา 7 
ล้านบาท จะสามารถขายได้เดือน
ละ 7 หลัง เป็นต้น 
 AREA ส�ารวจทกุพืน้ทีต่ลอด
ทกุเดอืน เหน็โครงการเกดิใหม่และ
โครงการเดิมๆที่มียอดขายได้ใน 
แต่ละพืน้ทีอ่ย่างใกล้ชดิ จงึสามารถ 
ต่อยอดงานวจิยัเพือ่ให้เจ้าของโครง 
การตัดสินใจพัฒนาโครงการตาม 
ความต้องการของตลาดได้อย่าง 
มัน่ใจ ส�าหรบัการส�ารวจท�าเลและ 
ราคาบ้านที่ถือว่าดีที่สุดขณะนี้มี 
ดังนี้
 บ้ำนเดี่ยวที่ขำยดีที่สุด 
 อันดับที่ 1 ท�าเลมหาชัย 
เศรษฐกิจ ระดับราคา 1-2 ล้าน
บาท หรือเฉลี่ย 1.59 ล้านบาท  
 อันดับที่ 2 ท�าเลสุขุมวิท 
พระรามท่ี 4 ขายในระดับราคา 
เฉลี่ยหน่วยละ 34.25 ล้านบาท  
 อนัดบัที ่3 ท�าเลรชัโยธนิ ขาย
ในระดบัราคาเฉลีย่หน่วยละ 10.59 
ล้านบาท 
 อนัดบัที ่4 ท�าเลเจ้าคณุทหาร 

ขายในระดับราคาเฉลี่ยหน่วยละ 
2.09 ล้านบาท 
 อันดับที่ 5 ท�าเลลาดพร้าว 
91-บางกะปิ ขายในระดบัราคาเฉลีย่ 
หน่วยละ 20.28 ล้านบาท 
 กรณีทำวน์เฮำส์ ท�ำเลและ
ระดับรำคำที่ขำยดี
 อันดับที่ 1 ท�าเลทวีวัฒนา-
พุทธมณฑลสาย 4 ขายในระดับ
ราคาเฉลีย่หน่วยละ 3.09 ล้านบาท  
 อนัดบัที ่2 ท�าเลพบิลูสงคราม 
ขายในระดับราคาเฉลี่ยหน่วยละ 
2.75 ล้านบาท 
 อนัดบัที ่3 ท�าเลพบิลูสงคราม 
ขายในระดับราคาเฉลี่ยหน่วยละ 
3.84 ล้านบาท 
 อนัดบัที ่4 ท�าเลแบริง่ วดัด่าน 
ขายในระดับราคาเฉลี่ยหน่วยละ 
6.30 ล้านบาท
 อันดับที่ 5 ท�าเลลาดกระบัง 
ขายในระดับราคาเฉลี่ยหน่วยละ 
1.94 ล้านบาท 
 ส่วนท�ำเลตกึแถวทีม่อีนำคต 
 อันดับที่ 1 ท�าเลเอกชัย บาง
บอน ขายในระดบัราคาเฉลีย่หน่วย
ละ 5.79 ล้านบาท 
 อันดับที่ 2 ท�าเลนวนคร 
คลองรพีพัฒน์ ขายในระดับราคา
เฉลี่ยหน่วยละ 5.90 ล้านบาท 
 อนัดบัที ่3 ท�าเลศรนีครนิทร์-
เทพารักษ์ ขายในระดับราคาเฉลี่ย

หน่วยละ 1.24 ล้านบาท 
 อันดับที่ 4 ท�าเลล�าลูกกา  
ขายในระดับราคาเฉลี่ยหน่วยละ 
3 ล้านบาท
 อันดับที่ 5 ท�าเลพัฒนาการ 
ขายในระดับราคาเฉลี่ยหน่วยละ  
5 ล้านบาท 
 และในกรณอีำคำรชดุท�ำเล
ที่ควรท�ำ 
 อันดับที่ 1 ท�าเลรัชโยธิน 
ระดับราคาเฉลี่ย 4.041 ล้านบาท
 อันดับที่ 2 ท�าเลบางบัวทอง 
ระดับราคาเฉลี่ย 3.582 ล้านบาท 
 อันดับที่ 3 ท�าเลพหลโยธิน
ช่วงต้น ระดับราคาเฉลี่ย 12.310 
ล้านบาท  
 อันดับที่ 4 ท�าเลรัชโยธิน 
ระดับราคาเฉลี่ย 6.373 ล้านบาท
 อันดับที่ 5 ท�าเลปทุมวัน 
ระดับราคาเฉลี่ย 2.598 ล้านบาท 
 โดยสรุปแล้ว ถ้าจะสร้างสิน 
ค้าอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่
อาศัยขาย หรือจะลงทุนซื้อสินค้า 
ณ ระดับราคาข้างต้น ในท�าเลข้าง 
ต้น ถอืว่ามอีนาคต น่าลงทนุ อย่าง
กรณีทาวน์เฮาส์ถือเป็นสินค้ายอด
ฮิตที่มีการพัฒนาขึ้นมากมาย แต่
ที่ขายดีจริงๆมีบางบริเวณเท่าน้ัน 
ที่ไหนควรซื้อหรือควรสร้างทาวน์
เฮาส์ขาย ซึ่งนับเป็นสินค้าท่ีเป็น 
ที่ต้องการของตลาด

บาลหรอืกลุม่นกัการเมอืงทีม่พีฤต ิ
กรรมที่ไม่เหมาะสมจะท�ายังไง
 เช่นเดียวกบัการใช้อ�านาจ 
มาตรา 44 เปิดโอกาสให้ “คนนอก” 
เข้ามาบรหิาร (ควบคมุ) ในมหา 
วิทยาลัย ซึ่งถูกมองว่ายิ่งกว่า
เป็นการถอยหลงัเข้าคลอง เพราะ  
“เสรีภาพทางวิชาการ” ถือเป็น 
รากฐานส�าคัญของการก่อตั้ง 
มหาวทิยาลยัในโลก  ซ่ึงมหาวทิยา 
ลัยหรือในทางวิชาการจะต้อง 
เป็นพื้นที่ของเสรีชน เป็นพื้นที่ 
เสรทีางความรู ้เสรภีาพทางวชิา 
การจึงต้องไม่มีข้อจ�ากัดและ 
ข้อผูกมัดใดๆ 
	 การออกค�าสัง่มาตรา	44	
ฉบับนี้จึงถูกตั้งค�าถามเปรียบ
เปรยว่าเป็นการ	“รฐัประหารทาง
วชิาการ”	ทีเ่ปลีย่น	“มหาวิทยาลัย”	
ให้เป็น	“ค่ายทหาร”	ใช่หรอืไม่?	
เหตใุด	“โลกทางวชิาการ”	ทีต้่อง 
ม	ี“เสรภีาพ”	จงึถกูปฏิรปูกลาย 
ไปอยูภ่ายใต้	“โลกของทหาร”	ที่ 
ห้ามคิด	ห้ามถาม	ห้ามวิจารณ์	
ต้องท�าตามค�าสั่งเท่านั้น?
 แทนทีพ่ืน้ทีใ่นมหาวทิยา 
ลยัจะเป็นประตไูปสูป่ระชาธปิไตย
ของสงัคมทุกภาคส่วน เป็นสถาน
ที่บ่มเพาะความคิดที่ต้องเปิด 
กว้างทีส่ดุ มอีสิระและเสรภีาพ 
มากทีส่ดุ กลบักลายเป็นอกีพืน้ที่ 
ทีถ่กูกระชบัอ�านาจอย่างเบด็เสรจ็
 พื้นที่ประชาธิปไตยและ
เสรภีาพส�าหรบัประเทศไทยและ 
ประชาชนคนไทยจึงมีแต่ถูก 
ปิดประตูให้แคบลง โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่การทีค่นหนุม่สาวทีค่วร 
จะเป็นก�าลงัส�าคญัของประเทศ 
และสังคมกลับต้องถูกควบคุม 
ทัง้การ “จบัขงัคกุจรงิ”  ในเรอืนจ�า 
และ “จับขงัคกุทำงควำมคดิ” ใน 
สถาบนัการศกึษา ล้วนเป็นสิง่ที่
เกิดขึ้นจริงในยุคประชาธิปไตย 
99.99% ภายใต้ระบอบพิสดาร
 ทกุพืน้ทีใ่นสถำบนักำรศกึ 
ษำ ไม่เว้นแค่จฬุำฯ ธรรมศำสตร์  
ทีค่วรจะยงัมเีสรภีำพทกุตำรำง
น้ิว กลบักลำยเป็นถกู “กระชบั
พื้นที่เสรีภำพ” อย่ำงน่ำอนำถ
 เป็นคนไทยย่อมเลือกที่ 
จะอยูบ่นผนืแผ่นดนิประเทศไทย 
คิดจะไปอยูแ่ผ่นดนิประเทศอืน่ 
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
 หรือจะเหลือแต่บนดำว
อังคำรเท่ำนั้นที่มีเสรีภำพทุก
ตำรำงนิ้ว!!??

AREA ส�ารวจทุกพื้นที่ตลอดทุกเดือน 
เห็นโครงการเกิดใหม่และโครงการเดิมๆ
ที่มียอดขายได้ในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด
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กับดักรัฐประหาร! In Brief : ย่อความ

ไม่เชือ่ว่ารฐัประหารยดึอ�านาจ
มาจากประชาชนจะช่วยแก้ไข
ปัญหาของประเทศได้อย่าง
แท้จริง ขณะนีป้ระเทศไทยจงึ 
เดนิ “ต้วมเตีย้ม” เพราะตดิ “กบั 
ดักรัฐประหาร”สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเล่าเรื่องความ

เปล่ียนแปลงของประเทศเวียดนาม
ที่ก�าลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในอาเซียน 
ขณะเดยีวกนักบ่็นว่าประเทศไทยของ 
เราเดิน “ต้วมเตี้ยม” เพราะติด “กับ 
ดักรัฐประหาร” ที่มีบ่อยที่สุดอันดับ
ต้นๆของโลก ปรากฏว่ามแีฟนคอลมัน์
บางท่านบอกว่า ผู้การป๊อปเล่าเรื่อง
เป็น “นามธรรม” มากไปหรือเปล่า 
และท่ีส�าคัญก็คือผมมี “อคติ” กับ
รัฐบาล คสช. ใช่หรือไม่?
 ด้วยความเคารพท่านทีถ่ามมา 
ถือว่าม ี“เหตผุล” จรงิๆ และผมคดิว่า 
ควรน�ามาตอบในคอลมัน์นีแ้ทนทีจ่ะตอบ 
เป็นการส่วนตวัน่าจะดีกว่า เพราะถ้ามคีน 
ตัง้ค�าถามแบบนีก้น่็าจะมท่ีานอืน่สงสัยใน 
ประเดน็น้ีเหมอืนกนั ดงันัน้ การอธบิาย 
ด้วยค�าตอบทีใ่ช้เหตใุช้ผลกน่็าจะคลาย
ความข้องใจลงไปได้ไม่มากก็น้อย
 ผมขอตอบเรื่องการมี “อคติ” 
เสียก่อน ผมจ�าได้ว่าเคยยืนยันหลาย
ครั้งในคอลัมน์ของผมว่า ผมไม่เคยมี 
อคตกิบัพี่ๆ ทกุท่านใน คสช. ผมเองเป็น 
รุ่นน้องและเรียนจบสถาบัน “เตรียม 
ทหาร” เช่นเดยีวกบัพี่ๆ ทกุท่าน โรงเรียน 
ของเราสอนให้นักเรียนทุกคนต้อง
เสียสละปกป้อง ยึดมั่น และเทิดทูน
สถาบัน “ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์” ซึ่งผมเชื่อมั่นว่ามันถูกฝัง
รากลึกลงในหัวใจของนักเรียนทหาร
ที่จบจากสถาบันหลักทุกคน
 ทกุๆวนัในโรงเรียนเตรียมทหาร 
พวกเราทกุคนจะเปล่งเสยีงปฏญิาณต่อ 
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์เสดจ็พ่อ ร.5  
ว่า พวกเราจะพทิกัษ์รกัษาสถาบนัและ 
จกัรกัษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วย 
เลอืดเนือ้ของเรา และเมือ่ทกุคนแยกไป 
ศกึษาต่อในโรงเรียนของเหล่าทพั พวก 
เรากไ็ด้ถวายสัตย์ปฏิญาณอีกหลายคร้ัง  
โดยเฉพาะการถวายสตัย์ปฏญิาณต่อหน้า 
พระพกัตร์ของ “พระบาทสมเดจ็พระเจ้า 
อยู่หัว” ผู้ทรงเป็น “จอมทัพไทย”
 ค�าสัตย์ปฏิญาณเหล่านี้ถือว่า
มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อทหาร
ทกุคน ไม่ว่าเขาจะรบัราชการอยูห่รอื
ไม่ก็ตาม ผมเช่ือว่าความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ย่อมไม่มีวัน
เปลีย่นแปลง ดงันัน้ เมือ่พี่ๆ ทกุท่านออก 
มากระท�ารฐัประหารยดึอ�านาจจากรฐั 
บาลประชาชน ผมกเ็ช่ือว่าทุกท่านกระท�า 
ด้วยความจ�าเป็นและจรงิใจตามทีพ่ดู

อยูเ่สมอว่า ทหารต้องเสยีสละเข้ามายดึ
อ�านาจเพือ่แก้ไขปัญหาให้กบัประเทศ
ชาติและประชาชน
 ตรงนีแ้หละครบัทีผ่มขอยนืยนัว่า
ผมไม่ม ี“อคต”ิ เพราะผมเชือ่ว่าพ่ีๆทกุ
ท่านมเีจตนาดทีีจ่ะช่วยเหลอืประเทศตาม
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีท่กุท่านได้
ประกาศเอาไว้ในวนัยดึอ�านาจ แต่สิง่ที่
ผมพยายามช้ีและอธิบายมาตลอดกค็อื
เร่ืองของ “วธิกีาร” เพราะผมไม่เชือ่ว่า 
การรัฐประหารยดึอ�านาจมาจากประชา 
ชนจะช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศได้
อย่างแท้จริง
 เพราะไม่เคยมเีลยสกัครัง้ในอดตี 
ทีผ่่านมาทีก่ารยึดอ�านาจเป็นตวัเลอืก 
ทีถ่กูต้อง ดงันัน้ การทีพ่ี่ๆ ทกุท่านเลือก 
ทีจ่ะท�ารัฐประหารจึงเป็นการซ�า้เติมประ 
เทศให้บอบช�า้มากขึน้อย่างทีป่รากฏอยู ่
ทกุวนันี ้ถ้าไม่เชือ่ผมขออนญุาตยกตวั 
อย่างเรือ่งใกล้ตวัทีเ่ป็น “รปูธรรม” ให้เหน็  
เพ่ือยืนยันว่าผมไม่ได้มอีคตกัิบใครทัง้สิน้ 
แม้จะดเูป็นแค่เรือ่งเลก็ๆ แต่กอ็ธบิาย  
“ผลลัพธ์” และ “ผลร้าย” ของการ 
รัฐประหารได้ไม่มากก็น้อย
 ผมอาศยัอยูใ่นกรงุเทพมหานคร
เป็นส่วนใหญ่ นอกจากการลงพื้นที ่
พบปะกับพี่น้องประชาชนในเขตสาย 
ไหมที่ผมเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้ 
แทนราษฎรและเขตใกล้เคียงทีอ่ยูบ่รเิวณ
กรุงเทพฯโซนเหนอืและโซนตะวนัออก 
แล้ว ชวีติประจ�าวนัโดยทัว่ไปกว็นเวยีน 
อยู่ในเมืองหลวงของเรามาโดยตลอด
 หลงัจากการรฐัประหารในปี พ.ศ.  
2557 จะเหน็ว่ารฐับาล คสช. ไม่ประสบ 
ความส�าเร็จในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ 
เลยจริงๆ เราจะสังเกตเห็นความถด 
ถอยในการประกอบธรุกจิหลากหลาย 
ประเภท เรือ่งท่ีเป็นตวัอย่างให้เหน็ได้
อย่างชัดเจนเพยีงแค่ท่านมองไปรอบๆ
ตวัเรือ่งหนึง่นัน่กค็อื การชะลอตวัและ
การล่มสลายของธรุกจิภตัตาคารและ

ร้านอาหาร
 เพียงแค่ 3 ปีเศษที่ผ่านมา ผม 
เหน็ร้านอาหารจ�านวนมากต้องปิดตวัลง  
มท้ัีงร้านข้าวแกงข้างถนนไปจนถึงร้าน
อาหารดังๆที่เคยเปิดบริการให้ความ 
สุขกับลูกค้ามาหลายสิบปี ตอนแรกที่ 
ผมและเพื่อนๆเริ่มสังเกตเห็นยังนึก 
ว่าพวกเราอาจคดิมากกนัไปเอง แต่เมือ่ 
เวลาผ่านไปและมร้ีานอาหารต่างๆปิด
กิจการเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ ผมจงึคิดว่าเรือ่ง
นี้ถือว่าไม่ธรรมดาซะแล้ว
 และก็เป็นจริงอย่างที่คิด เมื่อ 
วนัที ่8 สงิหาคมทีผ่่านมา คณุฐนวิรรณ  
กลุมงคล นายกสมาคมภตัตาคารไทย 
ได้ออกมาเปิดเผยกบัส�านกัข่าวไทยรฐั
ว่า สถานการณ์ของภัตตาคารและ 
ร้านอาหารไทยในปัจจบุนัอยูใ่นสภาพแย่ 
และเหงาหงอย แม้บางร้านทีม่ผีูเ้ข้าใช้ 
บรกิาร แต่กจ็�ากดัการใช้จ่ายมากกว่า 
เดมิ เพราะคนกงัวลว่าสถานการณ์เศรษฐ 
กจิไม่ดจีงึระมดัระวงัการใช้จ่ายอย่างมาก
 อย่างไรกต็าม ข้อมลูของสมาคม 
ภตัตาคารไทยพบว่า ยงัไม่มร้ีานอาหาร 
ทีเ่ป็นสมาชกิร้านใดปิดกจิการลง เนือ่ง 
จากคนท�าธุรกิจก็ต้องพยายามดิ้นรน
กนัไป แต่สิง่ทีน่่ากงัวลคอื ร้านอาหาร
จะต้องมสีภาพคล่อง เจ้าของกจิการจงึ
เริม่หนัเข้าไปหาการกู้เงนิจากหนีน้อก 
ระบบมากขึน้ จงึเกรงว่าจะเกดิปัญหา
หนี้สินล้นพ้นตัวตามมาในภายหลัง
 นายกสมาคมภตัตาคารไทยเล่า 
ว่า “เท่าที่พูดคุยในแวดวงคนท�าร้าน
อาหาร มร้ีานอาหารญ่ีปุ่นแห่งหนึง่ปรกติ 
ขายได้วนัละ 60,000 บาท และวนัเสาร์- 
อาทติย์ยอดขายเกนิ 100,000 บาท ทกุ 
วันนีเ้หลอืวันละ 20,000-30,000 บาท  
ยอดขายตกลงจนน่าใจหาย”
 ทีน่่ากงัวลเข้าไปอกีคอื ร้านขาย 
ส้มต�าไก่ย่าง เช่น “พระราม 9 ไก่ย่าง” 
ซึง่ถอืเป็นตวัวดัส�าคญัในแวดวงร้านอา 
หาร ตามปรกตแิล้วไม่เคยยอดขายตก 

แม้ช่วงทีม่กีารชมุนมุทางการเมือง แต่
ตอนน้ียอดขายตกลงถงึ 30% เรยีกว่า 
แม้แต่คนกินส้มต�ายังบ่นเลย ทั้งๆที่
อาหารอสีานถือว่าราคาไม่แพง ราคา
เฉลี่ยคนละ 100-300 บาทเท่านั้น
 นอกจากนัน้คณุฐนิวรรณยงักล่าว 
อกีว่า “กลุม่คนรวยกย็งักนิอยูอ่ย่างคน 
รวย ใช้ชีวติหรูหรา แต่คนชนชัน้กลาง 
และระดบัล่างล�าบากจริงๆ วเิคราะห์กัน 
ว่าเป็นผลกระทบจากสถานการณ์พืช 
ผลเกษตรไม่ดี ราคาตก จึงส่งผลกระ 
ทบต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ อกีทัง้
ธรุกิจประมงได้รบัผลกระทบจากการแก้ 
ปัญหาการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมายและ 
การจดัระเบยีบแรงงานต่างด้าว จงึท�าให้ 
ธรุกจิส่งออกและธรุกจิห้องเยน็ซบเซา
ลง กระทบกบัธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งไปด้วย”
 ส่วนร้านอาหารทีอ่ยูบ่นห้างสรรพ 
สนิค้าตอนนีอ้ยูใ่นสภาวะร้อนๆหนาวๆ 
กนัหลายแห่ง เพราะมต้ีนทนุจากค่าเช่า 
ค่าน�้า ค่าไฟ และค่าลูกจ้าง หรือแม้
กระทัง่ศนูย์อาหารหรอืฟูด้คอร์ตในห้าง
สรรพสินค้าที่แต่ละแบรนด์มีเงื่อนไข
ต้องเปิดในห้างสรรพสนิค้าในทกุท�าเล
ตามทีห้่างสรรพสนิค้านัน้ๆมสีาขากไ็ม่
ได้ขายดทีกุแห่ง จึงท�าให้ต้องน�ารายได้
จากท�าเลทีม่กี�าไรมาอุม้ท�าเลทีข่ายไม่ได้
 ทีส่�าคญัคอืต้องใช้เงนิสดซือ้ของ
มาผลิตอาหารทุกวัน แต่กว่าจะได้รับ
เงนิจากห้างสรรพสนิค้าต้องรอทกุ 60 
วัน จึงท�าให้ตึงตัวไปกันหมด มีหลาย
รายที่ยอมถอยออกมา ส่วนรายที่อยู่
รอดจะเป็นรปูแบบของเถ้าแก่คนเดียว
ท�าทุกอย่างเองหมด ส่วนผู้ที่ท�าในรูป
บริษัทก็เริ่มที่จะอยู่ไม่ได้อีกต่อไป
 ท่านผูอ่้านทีเ่คารพครบั นีเ่ป็น
เพยีงแค่ตวัอย่างเดยีวทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากการรัฐประหาร หากต้องน�าธรุกจิ 
ทุกชนิดมาบ่นให้ฟังคงเขียนเล่าต่อ
ไปได้อีกหลายสิบปี ดังนั้น คงเป็นค�า 
ตอบที่ชัดเจนอีกคร้ังว่าผมไม่เคยมี
อคตกิบัใครในงานเขยีนของผม และ
ผมเชือ่ว่ารฐัประหารเป็นภัยร้ายแรง
ล�าดับต้นๆทีเดียว ดังนั้น เดินไปไหน
มาไหนตอนนี้จึงได้ยินแต่ค�าถามว่า 
“เมือ่ไรจะเลอืกต้ัง” ดงัไปทัว่ กไ็ด้แต่
หวังว่าพ่ีๆของผมจะได้ยินเสียงของ
ประชาชนบ้าง เพราะเสยีงเหล่านีค้อื
เสียงที่ไม่ “สอพลอ” อย่างแน่นอน

ธุรกิจหลากหลายประเภทอยู่ในภาวะชะลอตัว
ร้านข้าวแกงข้างถนนจนถึงร้านอาหารดังๆต้องปิดตัว
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สถานการณ์บ้านเมอืงแม้ตามระยะ
เวลาโรดแมพ็เลือกต้ังจะหดสัน้เข้า
มาทกุท ีแต่บรรยากาศบ้านเมอืงยงั
คุกรุ่นไม่ต่างจากรัฐประหารใหม่ๆ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 
โดยเฉพาะเรือ่งสทิธิเสรภีาพในการ 
แสดงความคิดเห็นทั้งในส่วนของ
ประชาชนและนักวิชาการ
	 แม้รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ประ 
กาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วและ
มีหมวด	3	 เรื่องสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย	แต่ดูเหมอืนว่า
ประกาศ	ค�าสัง่	ของหัวหน้าคณะรกัษา 
ความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	ที่ออก 
มาก่อนหน้าน้ียังมีสถานะเหนือรัฐ 
ธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ใช้
ปกครองบ้านเมือง
 คนที่มีความเห็นต่างทาง 
การเมืองกับรัฐบาล คนที่วิพากษ์ 
วิจารณ์การท�างาน (เฉพาะบางราย)  
ของรัฐบาลยังถูกด�าเนินคดี จึง 
เกดิค�าถามว่ารฐัธรรมนญูแห่งราช
อาณาจักรไทย หมวด 3 สิทธิและ 
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย มี
ไว้ท�าไม
	 ลองย้อนไปดูข้อก�าหนดใน 
รัฐธรรมนูญหมวด	 3	 ท่ีเริ่มตั้งแต ่
มาตรา	25	ถงึมาตรา	49	ว่าได้ก�าหนด 
สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
ไว้อย่างไรบ้าง	 ทั้งนี้	 เพื่อตรวจดู 
ว่าสทิธเิสรภีาพของปวงชนชาวไทย 
ที่กฎหมายสูงสุดให้การรับรองไว้
นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ในสถานการณ์
ปัจจบุนั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อก�าหนด 
ในมาตรา	34	ที่ระบุไว้ชัดว่า
	 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ 
แสดงความคดิเหน็	การพดู	การเขยีน	 
การพิมพ์	การโฆษณา	และการสื่อ 
ความหมายโดยวิธีอื่น	 การจ�ากัด 
เสรีภาพดังกล่าวจะกระท�ามิได้	 
เว้นแต่โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญั 
ญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะ 
เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ	 เพื่อ 
คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ 
บุคคลอื่น	 เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน	หรอืเพือ่ป้องกันสขุภาพ

ของประชาชน
	 เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้
รบัความคุม้ครอง	แต่การใช้เสรภีาพ
นั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวง
ชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน	และต้องเคารพและไม่
ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น
	 มาตรา	35	ระบุว่า	บุคคลซึ่ง 
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อม 
มเีสรภีาพในการเสนอข่าวสารหรือ 
การแสดงความคิดเห็นตามจริย 
ธรรมแห่งวชิาชพี	การสัง่ปิดกจิการ 
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น 
เพือ่ลดิรอนเสรภีาพตามวรรคหนึง่ 
จะกระท�ามิได้	 การให้น�าข่าวสาร
หรือข้อความใดๆที่ผู้ประกอบวิชา 
ชีพส่ือมวลชนจัดท�าข้ึนไปให้เจ้า
หน้าที่ตรวจก่อนน�าไปโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆจะกระท�า 
มิได้	 เว้นแต่จะกระท�าในระหว่าง
เวลาทีป่ระเทศอยูใ่นภาวะสงคราม
	 เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคล
สญัชาตไิทย	การให้เงนิหรอืทรัพย์สนิ
อืน่เพือ่อดุหนนุกิจการหนงัสือพมิพ์
หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน	 รัฐ 
จะกระท�ามไิด้	หน่วยงานของรฐัทีใ่ช้ 
จ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิให้สือ่มวลชน 
ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณา 
หรือประชาสัมพันธ์	 หรือเพื่อการ 
อื่นใดในท�านองเดียวกัน	 ต้องเปิด 
เผยรายละเอียดให้คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะ 
เวลาทีก่�าหนดและประกาศให้ประ 
ชาชนทราบด้วย
	 เจ้าหน้าทีข่องรฐัซึง่ปฏบิตัหิน้าที่
สือ่มวลชนย่อมมเีสรภีาพตามวรรค 

หนึ่ง	 แต่ให้ค�านึงถึงวัตถุประสงค์
และภารกิจของหน่วยงานที่ตน
สังกัดอยู่ด้วย
	 มาตรา	36	บุคคลย่อมมีเสรี 
ภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ 
ว่าในทางใดๆ	การตรวจ	การกกั	หรอื 
การเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อ 
สารถึงกัน	 รวมทั้งการกระท�าด้วย 
ประการใดๆเพ่ือให้ล่วงรูห้รือได้มา 
ซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน 
จะกระท�ามิได้	 เว้นแต่มีค�าสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่าง 
อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 อีกมาตราที่น่าสนใจซึ่งรัฐ 
ธรรมนญูให้การรบัรองไว้คอื	มาตรา	
41	ระบไุว้ว่า	บคุคลและชมุชนย่อม
มีสิทธิ	 1.ได้รับทราบและเข้าถึง 
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ	 2.เสนอ
เรือ่งราวร้องทกุข์ต่อหน่วยงานของ
รัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณา
โดยรวดเร็ว	 3.ฟ้องหน่วยงานของ
รัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท�า 
หรือการละเว้นการกระท�าของข้า 
ราชการพนักงาน	 หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ
	 มาตรา	 44	 ระบุว่า	 บุคคล
ย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดย 
สงบและปราศจากอาวธุ	การจ�ากดั 
เสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�า 
มิได้	 เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตาม 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น 
เพือ่รกัษาความมัน่คงของรฐั	ความ
ปลอดภยัสาธารณะ	ความสงบเรยีบ 
ร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	
หรอืเพ่ือคุม้ครองสิทธิหรอืเสรภีาพ

ของบุคคลอื่น
 แม้รัฐธรรมนูญจะก�าหนด 
ให้การใช้สิทธิหรือการจ�ากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนต้องอยูภ่าย 
ในกรอบกฎหมายอืน่ และสามารถ 
ใช้อ�านาจตามกฎหมายอื่นจ�ากัด 
สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้
 แต่การใช้อ�านาจตามกฎ 
หมายอื่น เช่น ประกาศหรือค�า 
สั่ง คสช. ด�าเนินการกับผู้วิพากษ์ 
วจิารณ์การท�างานของรัฐบาล เท่า 
กบัเป็นการลดทอนความศกัดิส์ทิธิ์ 
ของรัฐธรรมนูญในการท�าหน้าท่ี
ปกป้องสทิธเิสรภีาพของประชาชน
	 จริงอยู่ว่าการแจ้งด�าเนินคดี 
กับผู้ท่ีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็น 
สิทธิที่ท�าได้	 และผู้ถูกกล่าวหา 
ด�าเนนิคดยีงัมสีทิธทิีจ่ะพสิจูน์ความ 
จริงได้ในกระบวนการยุติธรรม	ถูก 
ผิดอยู่ที่ดุลยพินิจของผู้พิพากษา
	 แต่การด�าเนนิคดกีบัผูเ้หน็ต่าง 
ทางการเมืองก็ส่งสัญญาณถึงการ 
ไม่เปิดกว้างรบัฟังความเหน็	และตอก 
ย�้าถึงการเลือกปฏิบัติ	 เมื่อปรากฏ 
ว่าผู้ที่ถูกแจ้งความด�าเนินคดีส่วน
มากถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้าม
ทางการเมืองกับรัฐบาล
	 ด้วยเหตุนี้เองแม้การลงประ 
ชามตริบัร่างรฐัธรรมนญูจะผ่านมา 
ครบ	1	ปีเตม็แล้ว	แต่ผลส�ารวจความ 
คดิเหน็ประชาชนทัว่ประเทศของกรุง 
เทพโพลล์	ศนูย์วจิยัมหาวทิยาลยักรงุ 
เทพ	แม้จะพบว่าร้อยละ	53.0	เหน็
ว่าการเมืองมีพัฒนาการดีขึ้นตาม 
ล�าดบั	แต่ร้อยละ	20.3	กลบัเหน็ว่า 
การเมืองยังไม่ได้ขับเคลื่อนไปไหน	 
และร้อยละ	19.2	เหน็ว่าการเมอืงไทย
ก�าลงัถอยกลบัสูค่วามขดัแย้งเดมิๆ
 นี่เป็นผลกระทบจากการท�า 
ให้ศักดิ์ศรีของรัฐธรรมนูญถูกลด 
ทอนลงไปในฐานะกฎหมายแม่บท 
ปกครองประเทศ

จับกระแส
การเมือง
สมศักดิ์ ไม้พรต
bkk321@yahoo.com

ศักดิ์ศรีที่หายไป 
แม้จะผ่านมา 1 ปีแล้วที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่ลงประ 
ชามตยิอมรบัรฐัธรรมนญูใหม่ 
แต่สถานการณ์บ้านเมือง 
ปัจจบุนักลบัมหีลายเรือ่งท้า 
ทายความมอียูข่องรัฐธรรม 
นูญ โดยเฉพาะหมวด 3 
เรื่องสิทธิเสรีภาพ

In Brief : ย่อความ
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ผู้มีอ�ำนำจที่รู้จักกำรใช้อ�ำ 
นำจและใช้อ�ำนำจอย่ำงเป็น
ธรรมและสร้ำงสรรค์ต้อง
รูจ้กัผ่อนปรน เพือ่ท�ำให้ทกุ 
คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ 
แม้จะมคีวำมเหน็ต่ำง กำร
เปลีย่นผ่ำนกจ็ะเป็นไปโดย
สันติวิธี

In Brief : ย่อความ

ควำมขัดแย้งในทุกภำคส่วนทุก 
แห่งขณะนี้เกิดจำกควำมไม่ยุต ิ
ธรรม กำรใช้ก�ำลังข่มขู่คุกคำม
และจับกุมฝ่ำยเดียว กำรเอำรัด 
เอำเปรียบฝ่ำยเดียว สุดท้ำยก็ 
จะน�ำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรนุแรงและไม่อำจเกดิควำม
ปรองดองได้
	 การพยายามสร้างความ
ปรองดองกลายเป็นเพียงการ
โฆษณาชวนเชือ่	ไม่ใช่ความตัง้ใจ
จริง	 เมื่อประชาชนเห็นว่าไม่ใช่ 
ของจริงก็ไม่ยอมรับ	 แม้อ�านาจ 
การปกครองยังมีอยู่	 แต่ก็ไม่สา 
มารถจบักมุคมุขงัเพือ่ปิดปากฝ่าย 
ทีเ่หน็ต่างได้ตลอดไป	การมอี�านาจ
เป็นเพยีงแค่ชัว่คราวเท่าน้ัน	สุดท้าย
ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ดี
 กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กิดจำก
กำรต่อสูม้ำอย่ำงยำวนำนย่อมมี
กำรสูญเสียมำกและควบคุมได้
ยำก เพรำะควำมแตกแยกจะ
ขยำยตัวเกินกว่ำที่คิด ถ้ำคิดจะ
สร้ำงควำมปรองดองอย่ำงจรงิจงั
เพื่อไม่ให้สังคมแตกแยกอย่ำง 
ไม่สิ้นสุดหรือเกิดควำมรุนแรง  
ผู้มีอ�ำนำจเพียงแค่ “ถอย” เท่ำ 
น้ัน ควำมขัดแย้งก็จะยุติลง
อย่ำงง่ำยๆ
	 เหตผุลทีส่นบัสนนุการยอม 
ถอยของผู้มีอ�านาจเห็นได้จาก
ประวัติศาสตร์ของโลก	 ชาติใด 
ที่ประชาชนอยู่อย่างสงบเป็น
ปรกติ	เพราะผู้มีอ�านาจรู้จักการ
ใช้อ�านาจ	แต่หากผูม้อี�านาจพยา 
ยามรักษาอ�านาจไว้ให้นานท่ีสุด
และยังถืออ�านาจเป็นใหญ่	ไม่ว่า
จะเป็นการยึดถือตัวบุคคลหรือ
แกนน�าเพื่อให้ฝ่ายตนมีอ�านาจ	
โดยเฉพาะการสร้างสถานการณ์
ต่างๆที่ไม่เป็นธรรม	 ก็ไม่มีวันที่
สังคมจะเกิดความปรองดอง	
	 ที่ส�าคัญเมื่อไม่มีความ

ปรองดองก็จะน�ามาซึ่งความขัด
แย้งแตกแยกและการเปลี่ยน 
แปลงอย่างรุนแรง	ตัวอย่างมีให้ 
เห็นทั่วโลกที่ผู ้น�าประเทศถูก
ประชาชนโค่นล้ม	 เพราะคิดว่า
มีอ�านาจ	มีทรัพย์สินเงินทอง	มี
ปืน	มสีายลบัคอยไล่จบัผูเ้หน็ต่าง
แล้วจะมีความมั่นคง	 ประเทศ 
อืน่ๆจะเกดิการเปลีย่นแปลงอย่าง 
ไรก็ไม่สนใจ	ถือว่าประเทศที่ตน 
มอี�านาจนัน้มคีวามแตกต่างหรอืมี
ข้อยกเว้น	การคดิดงักล่าวมีแต่จะ
น�ามาซึง่การเปลีย่นแปลงทีร่นุแรง
 ในทุกสังคมที่มีความแตก 
แยกและเกิดความปรองดอง การ
แก้ปัญหาทกุประเทศมไีม่กีเ่งือ่นไข 

และที่เหมือนกันทุกประเทศคือ 
การคืนอ�านาจให้ประชาชน ให้
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะ
เลือกผู้น�าประเทศท่ีเขาชื่นชอบ 
คนืความยตุธิรรมทีเ่ป็นธรรมและ 
เสมอภาคให้กับประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่าย  
 เมือ่ประชำชนเกดิควำมมัน่ 
ใจ เกดิควำมเชือ่มัน่ในกลไกของ 
สงัคมทีส่ำมำรถอยูร่่วมกนัได้ แม้ 
มคีวำมเห็นทีแ่ตกต่ำง ควำมปรอง 
ดองที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นเอง
	 ดังนั้น	 ประชาชนท่ีถูกกด 
ขี่ย่อมต้องต่อสู้ต่อต้านผู้มีอ�า 
นาจ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง	
เศรษฐกิจ	หรือสังคม	หากผู้มีอ�า 

นาจคิดแต่จะท�าลายล้างฝ่าย 
ตรงข้ามที่ขัดแย้งซ�้าแล้วซ�้าเล่า	
เหมอืนการท�ารฐัประหารครัง้แล้ว 
ครั้งเล่าเพื่อกระชับอ�านาจของ
ตนเองและพวกพ้อง	 สังคมก ็
ต้องเกิดความขัดแย้งและการ 
ต่อสู้	 สังคมเปลี่ยน	 เศรษฐกิจ
เปลี่ยน	การเมืองก็เปลี่ยน			
	 แม้ผู้ถูกกดขี่จะถูกจับกุม 
คมุขงัคนแล้วคนเล่า	กจ็ะเกดิคน
ใหม่ออกมาต่อต้านต่อสู้	 ไม่ว่า 
จะแพ้อีกครั้ง	 การต่อสู้ก็จะไม่มี
วนัสิน้สดุ	จนกว่าประชาชนทีถ่กู
กดขีจ่ะได้ชยัชนะ	ซึง่จะท�าให้ทกุ
อย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สิ้นเชิง	 แม้หลายกรณีจะจบลง
ด้วยความรุนแรงและความสูญ
เสียอย่างมากมายก็ตาม	
 ดงันัน้ ผูม้อี�านาจทีรู่จ้กัการ
ใช้อ�านาจและใช้อ�านาจอย่างเป็น
ธรรมและสร้างสรรค์ก็ต้องรู้จัก
ผ่อนปรน เพื่อท�าให้ทุกคนใน
สงัคมอยูร่่วมกนัได้ แม้จะมคีวาม
เห็นต่าง การเปลี่ยนผ่านก็จะ 
เป็นไปโดยสันติวิธี
 กำรเปลีย่นผ่ำนเป็นไปอย่ำง 
สนัตวิธิ ีบ้ำนเมอืงกจ็ะเกดิควำม
เห็นอกเห็นใจและร่วมกันท�ำ 
ให้บ้ำนเมืองสงบและสันติ ที่
ส�ำคัญผู้มีอ�ำนำจต้องยอมถอย
เท่ำนั้น เลิกกำรกวำดล้ำงฝ่ำย
ทีเ่ห็นต่ำงโดยไม่เป็นธรรม ยอม
ถอยเพื่อชำติ บ้ำนเมืองก็จะ 
เกิดควำมปรองดองและสงบ 
สันติ 

เพื่อชาติ
ประชาชน
Pegasus
xpadboke@gmail.com 

Compromise
สะเก็ดศัพท์
มีน่า
pattaom@gmail.com

การแก้ปัญหาความขัดแย้งทุกประเทศมีไม่กี่เงื่อนไข  
คือการคืนอ�านาจ คืนความยุติธรรมให้ประชาชน 

‘ยอมถอย’ควำมขัดแย้งจบ

“Compromise” เป็นได้ท้ัง 
ค�ากริยา	(verb)	และค�านาม	(noun)	 
มคีวามหมายว่า	ประนีประนอมกนั 
ในลักษณะที่ทุกฝ่ายต้องยอม
ถอยหรือลดข้อเรียกร้องของ

ตน	 ดังตัวอย่าง	 “All sides 
must compromise in the 
process of reconciliation so 
that we can live well and 
peacefully again.”	 ทุกฝ่าย 
ต้องประนีประนอมในกระบวน 
การสร้างความปรองดอง	เพื่อ 
ที่พวกเราจะได้อยู ่กันอย่าง 
เป็นสุขและสงบสุขอีกครั้ง
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ผู้มีอ�ำนำจที่รู้จักกำรใช้อ�ำ 
นำจและใช้อ�ำนำจอย่ำงเป็น
ธรรมและสร้ำงสรรค์ต้อง
รูจ้กัผ่อนปรน เพือ่ท�ำให้ทกุ 
คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ 
แม้จะมคีวำมเห็นต่ำง กำร
เปลีย่นผ่ำนกจ็ะเป็นไปโดย
สันติวิธี

In Brief : ย่อความ

ควำมขัดแย้งในทุกภำคส่วนทุก 
แห่งขณะนี้เกิดจำกควำมไม่ยุต ิ
ธรรม กำรใช้ก�ำลังข่มขู่คุกคำม
และจับกุมฝ่ำยเดียว กำรเอำรัด 
เอำเปรียบฝ่ำยเดียว สุดท้ำยก็ 
จะน�ำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรนุแรงและไม่อำจเกิดควำม
ปรองดองได้
	 การพยายามสร้างความ
ปรองดองกลายเป็นเพียงการ
โฆษณาชวนเชือ่	ไม่ใช่ความตัง้ใจ
จริง	 เมื่อประชาชนเห็นว่าไม่ใช่ 
ของจริงก็ไม่ยอมรับ	 แม้อ�านาจ 
การปกครองยังมีอยู่	 แต่ก็ไม่สา 
มารถจบักุมคุมขงัเพือ่ปิดปากฝ่าย 
ทีเ่หน็ต่างได้ตลอดไป	การมีอ�านาจ
เป็นเพยีงแค่ชัว่คราวเท่านัน้	สดุท้าย
ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ดี
 กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กิดจำก
กำรต่อสูม้ำอย่ำงยำวนำนย่อมมี
กำรสูญเสียมำกและควบคุมได้
ยำก เพรำะควำมแตกแยกจะ
ขยำยตัวเกินกว่ำที่คิด ถ้ำคิดจะ
สร้ำงควำมปรองดองอย่ำงจริงจัง
เพื่อไม่ให้สังคมแตกแยกอย่ำง 
ไม่ส้ินสุดหรือเกิดควำมรุนแรง  
ผู้มีอ�ำนำจเพียงแค่ “ถอย” เท่ำ 
นั้น ควำมขัดแย้งก็จะยุติลง
อย่ำงง่ำยๆ
	 เหตผุลทีส่นบัสนนุการยอม 
ถอยของผู้มีอ�านาจเห็นได้จาก
ประวัติศาสตร์ของโลก	 ชาติใด 
ที่ประชาชนอยู่อย่างสงบเป็น
ปรกติ	เพราะผู้มีอ�านาจรู้จักการ
ใช้อ�านาจ	แต่หากผูม้อี�านาจพยา 
ยามรักษาอ�านาจไว้ให้นานที่สุด
และยังถืออ�านาจเป็นใหญ่	ไม่ว่า
จะเป็นการยึดถือตัวบุคคลหรือ
แกนน�าเพ่ือให้ฝ่ายตนมีอ�านาจ	
โดยเฉพาะการสร้างสถานการณ์
ต่างๆที่ไม่เป็นธรรม	 ก็ไม่มีวันที่
สังคมจะเกิดความปรองดอง	
	 ที่ส�าคัญเม่ือไม่มีความ

ปรองดองก็จะน�ามาซึ่งความขัด
แย้งแตกแยกและการเปล่ียน 
แปลงอย่างรุนแรง	ตัวอย่างมีให้ 
เห็นท่ัวโลกท่ีผู ้น�าประเทศถูก
ประชาชนโค่นล้ม	 เพราะคิดว่า
มีอ�านาจ	มีทรัพย์สินเงินทอง	มี
ปืน	มสีายลบัคอยไล่จับผูเ้หน็ต่าง
แล้วจะมีความมั่นคง	 ประเทศ 
อืน่ๆจะเกดิการเปลีย่นแปลงอย่าง 
ไรก็ไม่สนใจ	ถือว่าประเทศที่ตน 
มอี�านาจนัน้มคีวามแตกต่างหรอืมี
ข้อยกเว้น	การคดิดงักล่าวมแีต่จะ
น�ามาซึง่การเปล่ียนแปลงทีร่นุแรง
 ในทุกสังคมที่มีความแตก 
แยกและเกดิความปรองดอง การ
แก้ปัญหาทกุประเทศมไีม่กีเ่งือ่นไข 

และที่เหมือนกันทุกประเทศคือ 
การคืนอ�านาจให้ประชาชน ให้
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะ
เลือกผู้น�าประเทศที่เขาชื่นชอบ 
คนืความยตุธิรรมทีเ่ป็นธรรมและ 
เสมอภาคให้กับประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่าย  
 เมือ่ประชำชนเกดิควำมมัน่ 
ใจ เกดิควำมเชือ่มัน่ในกลไกของ 
สงัคมท่ีสำมำรถอยู่ร่วมกนัได้ แม้ 
มคีวำมเหน็ทีแ่ตกต่ำง ควำมปรอง 
ดองที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นเอง
	 ดังนั้น	 ประชาชนที่ถูกกด 
ข่ีย่อมต้องต่อสู้ต่อต้านผู้มีอ�า 
นาจ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง	
เศรษฐกิจ	หรือสังคม	หากผู้มีอ�า 

นาจคิดแต่จะท�าลายล้างฝ่าย 
ตรงข้ามที่ขัดแย้งซ�้าแล้วซ�้าเล่า	
เหมอืนการท�ารฐัประหารครัง้แล้ว 
ครั้งเล่าเพื่อกระชับอ�านาจของ
ตนเองและพวกพ้อง	 สังคมก ็
ต้องเกิดความขัดแย้งและการ 
ต่อสู้	 สังคมเปลี่ยน	 เศรษฐกิจ
เปลี่ยน	การเมืองก็เปลี่ยน			
	 แม้ผู้ถูกกดข่ีจะถูกจับกุม 
คมุขงัคนแล้วคนเล่า	กจ็ะเกดิคน
ใหม่ออกมาต่อต้านต่อสู้	 ไม่ว่า 
จะแพ้อีกครั้ง	 การต่อสู้ก็จะไม่มี
วนัสิน้สดุ	จนกว่าประชาชนทีถ่กู
กดขีจ่ะได้ชยัชนะ	ซึง่จะท�าให้ทกุ
อย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สิ้นเชิง	 แม้หลายกรณีจะจบลง
ด้วยความรุนแรงและความสูญ
เสียอย่างมากมายก็ตาม	
 ดงันัน้ ผูม้อี�านาจทีรู้่จกัการ
ใช้อ�านาจและใช้อ�านาจอย่างเป็น
ธรรมและสร้างสรรค์ก็ต้องรู้จัก
ผ่อนปรน เพื่อท�าให้ทุกคนใน
สงัคมอยูร่่วมกนัได้ แม้จะมีความ
เห็นต่าง การเปลี่ยนผ่านก็จะ 
เป็นไปโดยสันติวิธี
 กำรเปลีย่นผ่ำนเป็นไปอย่ำง 
สนัตวิธิ ีบ้ำนเมอืงกจ็ะเกดิควำม
เห็นอกเห็นใจและร่วมกันท�ำ 
ให้บ้ำนเมืองสงบและสันติ ที่
ส�ำคัญผู้มีอ�ำนำจต้องยอมถอย
เท่ำน้ัน เลิกกำรกวำดล้ำงฝ่ำย
ทีเ่ห็นต่ำงโดยไม่เป็นธรรม ยอม
ถอยเพื่อชำติ บ้ำนเมืองก็จะ 
เกิดควำมปรองดองและสงบ 
สันติ 

เพื่อชาติ
ประชาชน
Pegasus
xpadboke@gmail.com 

Compromise
สะเก็ดศัพท์
มีน่า
pattaom@gmail.com

การแก้ปัญหาความขัดแย้งทุกประเทศมีไม่กี่เงื่อนไข  
คือการคืนอ�านาจ คืนความยุติธรรมให้ประชาชน 

‘ยอมถอย’ควำมขัดแย้งจบ

“Compromise” เป็นได้ทั้ง 
ค�ากรยิา	(verb)	และค�านาม	(noun)	 
มคีวามหมายว่า	ประนปีระนอมกนั 
ในลักษณะท่ีทุกฝ่ายต้องยอม
ถอยหรือลดข้อเรียกร้องของ

ตน	 ดังตัวอย่าง	 “All sides 
must compromise in the 
process of reconciliation so 
that we can live well and 
peacefully again.”	 ทุกฝ่าย 
ต้องประนปีระนอมในกระบวน 
การสร้างความปรองดอง	เพื่อ 
ท่ีพวกเราจะได้อยู ่กันอย่าง 
เป็นสุขและสงบสุขอีกครั้ง
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ตามรอยมวยไทยในบริบทศรีวิชัย(1)กรีดกระบ่ี
บนสายธาร
เรืองยศ จันทรคีรี/ณัฐวุธ วัชรกุลดิลก
editor59lokwannee@gmail.com

In Brief : ย่อความ

กฬีามวยไทยเป็นศลิปะการ
ต่อสู้ประจ�าชาติและได้รับ
การยกย่องให้เป็นมรดกโลก 
โดยการแข่งขนักฬีาโอลิมปิก
ที่กรุงโตเกียวได้บรรจุกีฬา
มวยไทยเป็นชนิดกีฬาที่ใช้ 
ในการแข่งขันโอลิมปิก  

เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 สมาคม
มวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย
และสภามวยไทยโลกได้จดัอภปิราย
ในโครงการแกะรอยมวยไทย โดย
ได้รบัเกยีรตจิากอาจารย์เทพมนตรี 
ลมิปพยอม นักประวตัศิาสตร์และนกั
วชิาการอสิระ มาถ่ายทอดให้ความ
รูว่้ามวยไทยเกดิขึน้ทีใ่ด? เพือ่ศกึษา
ข้อเทจ็จรงิว่าศลิปะมวยไทยทีม่มีา
คูก่บัคนไทยตัง้แต่สมยัโบราณนัน้มี
ทีม่าในทางประวตัศิาสตร์อย่างไร?
	 โครงการดงักล่าวเป็นโครงการ
ทีเ่ริม่ต้นน�าเสนอโดย	บรษิทั กรูทูวีี
กรุ๊ป จ�ากัด	 เพื่อจัดท�าสารคดีสั้น
เกี่ยวกับมวยไทย	 โดยมีเป้าหมาย
เบ้ืองต้นจะน�าไปประชาสมัพนัธ์ทาง	 
“KURU Television”	 และใน
ระยะยาวอาจมกีารต่อยอดเพือ่เชือ่ม 
โยงไปยังทั่วโลก	 เพื่อเป็นการผลัก
ดันรณรงค์ให้มวยไทยกลายเป็น
มรดกโลก	ประกอบกับการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกคร้ังต่อไปที่โตเกียว	
ทางโอลิมปิกสากลได้บรรจุกีฬา
มวยไทยเป็นชนิดกีฬาที่ใช้ในการ
แข่งขันโอลิมปิก		
	 เรือ่งมวยไทยจึงถือเป็นเรือ่ง
ใหญ่มาก	 เพราะเป็นโครงการใน
ระดบัโลกไปแล้ว	โดยมคีวามหมาย
อยู่หลายนัย	 อาจจะด้วยความบัง 
เอิญที่ผมมีความสนิทสนมและได้ 
รบัความเช่ือถอืจาก	ดร.ณัฐวธุ	วชัร
กลุดลิก	ทีเ่ป็นทีป่รกึษาใหญ่ของกรูู
ทีวีกรุ๊ป	 จึงได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึก 
ษาโครงการนี้ด้วย	ซึ่งขอบเขตต้อง
เชื่อมโยงเก่ียวข้องทั้งกับสมาคม
มวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย	
สภามวยไทยโลก	รวมถึงกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
 ผมเหน็ว่าโครงการนีเ้ป็นโครง 
การที่ดี เพราะกีฬามวยไทยเป็น
ศิลปะการต่อสู้ประจ�าชาติ กรมส่ง 
เสริมวัฒนธรรมเคยประกาศขึ้น
ทะเบียนมวยไทยให้เป็นมรดกภูมิ 
ปัญญาทางวัฒนธรรมต้ังแต่วันที่ 
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เห็นชอบ

ให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น 
“วันมวยไทย”	โดยถือวันที่พระเจ้า
เสอืหรอืสมเด็จพระสรรเพชญ์ที ่8 
พระมหากษตัรย์ิแห่งกรงุศรอียธุยา 
ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประสูติ	
ณ	 จังหวัดพิจิตรได้เสด็จขึ้นครอง
ราชย์	 วันดังกล่าวถือเป็นวันเทิด
พระเกียรติ	 ซึ่งทรงมีพระปรีชา
สามารถด้านมวยไทยเป็นอย่างมาก	 
จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องได้จดัท�ากจิกรรมต่างๆเพือ่เทิด
พระเกยีรตแิละส่งเสรมิคุณค่าของ
ศิลปะมวยไทย	
		 นอกจากนีย้งัมีพระมหากษตัรย์ิ
อกีหลายพระองค์ทีท่รงมพีระปรชีา
สามารถในศลิปะมวยไทย	อาทิ	สม 
เดจ็พระนเรศวรมหาราช ทีม่ตี�ารา
มวยชือ่ว่า	“มวยพระนเรศวร”	หรอื
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
รวมทั้งขุนศึกอีกหลายท่านท่ีได้
ใช้มวยไทยเป็นอาวุธในการต่อสู้
ป้องกนับ้านเมอืงมาแต่โบราณ	เช่น	
เจ้าพระยาพิชัยดาบหัก
	 ดังนั้น	 เมื่อได้รับเชิญให้ท�า
หน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาโครงการนี	้โดย
เฉพาะการท�าหน้าทีเ่ป็นบรรณาธิการ
ในงานเขยีนและค้นคว้าทางวชิาการ
เรือ่ง	“แกะรอยมวยไทย”	ซ่ึงเป็นผล 
งานของนักวชิาการและผู้เชีย่วชาญ 
หลายท่าน	ตลอดจนส�านกัทัง้	5	ของ 
มวยไทย	ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยโคราช	
มวยไทยท่าเสา	มวยไทยลพบรุ	ีมวย 
ไทยไชยา	และมวยไทยพระนคร

 ความจรงิงานนีไ้ม่ใช่งานธรรมดา 
แต่เมือ่	ดร.ณฐัวธุบอกว่าผมเป็นคน
เก่ง	 คือเป็นทั้งนักเขียน	 เคยผ่าน
งานบรรณาธิการมากมาย	 ทั้งยัง
เคยเป็นทหาร	เป็นนกัมวยอาชพีใน
ช่วงสัน้ๆ	จงึเหมาะสมทีจ่ะท�าหน้าที่
เป็นบรรณาธิการหนังสือแกะรอย
มวยไทย	และยงัมโีครงการต่อเนือ่ง
ทีจ่ะแปลเป็นภาษาองักฤษเผยแพร่
สู่ต่างประเทศ	 ซึ่งเป็นงานที่เป็น
ประโยชน์กับศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ	ผมจึงตกลงเข้าร่วมในงานนี้		
	 เมือ่เร่ิมรับงานในฐานะบรรณา 
ธิการ	 ผมจึงต้องท�าหน้าที่นี้ตั้งแต่ 
เริ่มต้น	 และได้ให้แนวคิดว่าการ
ท�างานของทุกๆฝ่ายรวมทั้งผู้เขียน
ต้นฉบับจ�าเป็นท่ีจะต้องมีหลักยึด 
และแนวคดิทฤษฎใีนการท�าประวตั ิ
ศาสตร์ชิ้นนี้	 จึงจะท�าให้งานประ 
วัตศิาสตร์แกะรอยมวยไทยมีคณุค่า
ที่ครบสมบูรณ์ได้			
 ข้อแรก	 ผมแนะน�าว่าการ
ท�างานเช่นนี้มีความจ�าเป็นมากที่
จะต้องใช้วิธีการต่อจิ๊กซอว์	 งาน
เขยีนจงึจะสามารถแกะรอยมวยไทย
ได้	หรือใช้ค�าพูดอีกอย่างว่าเป็นวิธี
การที่เรียกว่า	 Time Matching 
ซึ่งเป็นวิธีการที่	Valerie Hansen 
ใช้ในการเขียนงานเรื่อง	The Silk 
Road	ทั้งนี้เพราะเรื่องราวที่เกี่ยว
โยงและผ่านมานานจนร่องรอยหลกั
ฐานหลายอย่างกลายเป็นสิง่ทีส่บืค้น
ยาก	จึงต้องใช้วิธีปะติดปะต่อเรื่อง

ราวเหล่านั้นเข้าด้วยกัน	 เอาสิ่งที่
เลอืนหายไปในอดตีกลบัมาเล่าใหม่	
วิธีนี้เป็นเพียงวิธีเดียวที่จะสืบค้น 
ในการแกะรอยมวยไทยให้ได้ครบ
ถ้วนสมบูรณ์		
	 ทฤษฎีทางความคิดประวัติ 
ศาสตร์ต่อมา	 ผมเห็นว่าจ�าเป็นจะ 
ต้องยึดถือแนวคิดของ	E.H. Carr 
ที่ถือว่าข้อเท็จจริงทางประวัต ิ
ศาสตร์ไม่เหมือนข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์	 เป็นเรื่องของความ
คดิและจินตนาการและข้อเทจ็จรงิ
ของประวัติศาสตร์			
	 นั่นคือบทสนทนาระหว่างผู ้
เขยีนกับข้อมูลของเขา	ซึง่แน่นอนว่า
ความคดิในงานเขยีนประวตัศิาสตร์
เป็นความคิดของผูเ้ขยีนทีจ่ะต้องรบั
ผดิชอบผลงานของตวัเอง	และอาจ
หนีไม่พ้นท่ีจะมีลักษณะเข้าข้างหรอื
เป็นชาตินิยมอยู่บ้าง	คือมีการคลั่ง
ไคล้ใหลหลง	 บางครั้งอาจมีความ
จงรกัภกัด	ีมอีคตหิรอืภยาคตปินอยู่
ในงานเขยีนประวตัศิาสตร์ด้วยเป็น
ธรรมดา	จนบางครัง้เป็นลักษณะของ 
วาทกรรมหรือวรรณกรรมเชิงประ 
วัติศาสตร์เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
	 ผมเชื่อว่านักประวัติศาสตร์
ทุกคนย่อมมีอุดมคติของตนเอง	
อย่าง	ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล	ซึ่ง
เป็นนกัประวตัศิาสตร์ทีถู่กยอมรบัใน
สงัคมวชิาการนานาชาต	ิเคยกล่าว
ว่า	“นกัประวตัศิาสตร์ทุกคนมีความ
ปรารถนาหรือเขียนสิ่งที่เรียกว่า A 
good story ออกมา”  
 ผลงานแกะรอยมวยไทย
เล่มนี้ ผมเข้าใจว่าก็จะเป็นไปเช่น
นั้น นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นเท่าน้ัน 
แรงดลใจหรือแนวคิดที่จะท�าผล
งานเล่มนี้ออกมายังมีอีก คงต้อง
ไว้อ่านต่อฉบับหน้าล่ะครับ

ศิลปะมวยไทยที่คู่กับคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณนั้น
เกิดขึ้นที่ใดและมีที่มาประวัติศาสตร์อย่างไร?

ปีที่ 18 ฉบับที่ 630 วันที่ 19-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 11

In Brief : ย่อความ

สิทธิเสรีภาพย่อมถูกจ�ากัด 
ได้ด้วยบทบัญญัติของกฎ 
หมาย บางฉากของภาพยนตร์
เรือ่งนีม้เีนือ้หาขดัต่อศลีธรรม
อนัด ีอาจกระทบกระเทอืน
ต่อความมัน่คงของรฐั หรอื
เกยีรตภิมูขิองประเทศไทย

เว็บไซต์ iLaw รายงานว่า เมื่อ 
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ศาล
ปกครองอ่านค�าพพิากษาในคดทีีผู่้
สร้างภาพยนตร์เรือ่ง “เชคสเปียร์ 
ต้องตาย” หรือ Shakespeare 
Must Die ย่ืนฟ้องคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
และคณะกรรมการภาพยนตร์
และวดีทิศัน์แห่งชาตว่ิาออกค�าสัง่ 
“ห้ามฉาย” ภาพยนตร์โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
 ก่อนหน้านีเ้มือ่วนัที ่9 สงิหาคม 
2555 มานติ ศรวีานชิภมู ิผูอ้�านวย
การสร้าง และ น.ส.สมานรัชฎ์  
กาญจนะวณชิย์ ผู้ก�ากบัภาพยนตร์ 
ยื่นเร่ืองฟ้องต่อศาลปกครองโดย 
ระบุเหตุผลว่า ภาพยนตร์มิได้มี 
เนือ้หาทีก่่อให้เกดิความแตกสามคัคี
ของคนในชาต ิเหตกุารณ์ต่างๆทีเ่กิด 
ขึ้นจริงย่อมเป็นความรุนแรงของ
สังคมไทยที่มิอาจลืมเลือนหรือ
ปกปิดไว้ได้แต่อย่างใด โดยคนไทย
สมควรเรยีนรูร่้วมกนัเพือ่ร่วมมอืกนั
มิให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
 หลังจากย่ืนฟ้องผู้สร้างภาพ 
ยนตร์ได้แต่เฝ้ารอค�าพพิากษา จน
กระทัง่ผ่านไปเป็นเวลา 5 ปี ศาลจงึ 
มคี�าพพิากษาออกมา โดยค�าพพิาก 
ษาสรุปได้ดังนี้
	 ข้อเทจ็จรงิรบัฟังได้ว่า	ผูถ้กู
ฟ้องคดไีด้พจิารณาภาพยนตร์เรือ่ง
เชคสเปียร์ต้องตายแล้วเห็นว่ามี
เน้ือหาสาระที่ก่อให้เกิดการแตก
ความสามคัครีะหว่างคนในชาต	ิเช่น	 
เนือ้หาทีแ่สดงถงึคนดลูะครได้เข้า
ท�าร้ายคณะนกัแสดง	มกีารจบัผูก้�า 
กับละครแขวนคอ	และทุบตีด้วย
สิง่ของ	เป็นต้น	ซึง่เข้าลกัษณะของ
ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราช
อาณาจกัร	ตามมาตรา	16(7)	ของ	
พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	จึง
เชญิผูส้ร้างเข้าร่วมประชมุด้วย	แต่
ผูส้ร้างแจ้งว่าไม่ขอแก้ไขภาพยนตร์	
เนือ่งจากเป็นการน�าเสนอความจรงิ 
ในเหตุการณ์	6	ตุลาคม	2519

 ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณั 
ฑติยสถาน ค�าว่า “สามัคคี” หมาย 
ความว่า ความพร้อมเพรียงกัน  
ความปรองดองกนั ทีพ่ร้อมเพรยีง
กันท�า ที่ร่วมมือร่วมใจกันท�า ค�า 
ว่า “แตก” หมายความว่า แยกออก 
จากส่วนรวม ท�าใหแ้ยกออกจาก
ส่วนรวม คมุไว้ไม่อยู ่ค�าว่า “ชาต”ิ 
หมายความว่า ประเทศ ประชาชน
ที่เป็นพลเมืองของประเทศ จึง 
พออนมุานความหมายของค�าว่า 
“การแตกความสามคัคขีองคนใน 
ชาต”ิ ได้ว่าหมายถึง การท�าให้ประ 
เทศ ประชาชนทีเ่ป็นพลเมอืงของ
ประเทศ เกดิความไม่พร้อมเพรยีง
กัน เกิดความรู้สึกแตกแยกกัน
 เมือ่พจิารณาสรปุเรือ่งย่อ บท 
คดัย่อ ประกอบการรบัชมภาพยนตร์
เรือ่งนีแ้ล้ว ปรากฏว่ามเีนือ้หาเกีย่ว
กับเรื่องราวต�านานแห่งการเมือง
และไสยศาสตร์ทีไ่ด้แรงบนัดาลใจ
และบทเกือบทั้งหมดจากต้นฉบับ
ละคร “โศกนาฏกรรมแม็คเบ็ธ” 
(The tragedy of Macbeth) ของ 
วิลเลียม เชคสเปียร์ แต่ดัดแปลง 
ให้เป็นภาษาของภาพยนตร์และเข้า
กบับรบิทวฒันธรรมไทย ด�าเนนิเรือ่ง
ด้วยเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ไปพร้อมๆ

กันระหว่างการแสดงในโรงละคร
กับเหตุการณ์ในโลกภายนอกของ
ประเทศแห่งหนึ่ง
 ภาพยนตร์จบลงด้วยความ
รนุแรง โดยละครในโรงละครจบลง 
ด้วยการตายของตวัละคร แต่โลก
ภายนอกบ้านเมืองก�าลังวุ่นวาย  
กลุ่มบุคคลที่คลั่งไคล้ “ท่านผู้น�า” 
โกรธแค้นที่มีการแสดงละครล้อ
เลียนท่านผู้น�า ได้วิ่งกรูเข้าไปท�า 
ร้ายนักแสดงและผู้คนที่ก�าลังนั่ง 
ดลูะคร ท�าร้ายผู้ก�ากบัละคร แล้ว 
จับแขวนคอทุบตีด้วยเก้าอี้เหล็ก 
พบั ท่ามกลางกลุม่คนจ�านวนมาก
ส่งเสียงเชียร์
 แม้ในภาพยนตร์จะเป็นประ 
เทศสมมตุกิต็าม แต่มเีน้ือหาหลาย
ฉากหลายตอนสื่อให้เห็นว่าเป็น 
สภาพสังคมไทย และเป็นเหตุ 
การณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ คนดลูะครแต่ง 
ตัวส่ือถงึลักษณะของคนไทย คณะ
กรรมการพจิารณาภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์เห็นว่าฉากหนึ่งคล้ายกับ
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่เกิด 
ขึ้นในประเทศไทย
 แม้ภาพยนตร์ไทยหลายเรือ่ง 
น�าประวัติศาสตร์ชาติไทยในอดีต 
ทีม่คีวามขัดแย้งมาสร้างเป็นภาพ 

ยนตร์ แต่ก็เป็นประวติัศาสตร์ทีเ่กิด 
ขึ้นมาแล้วหลายร้อยปีจนคนไทย 
ในปัจจบุนัไม่อาจสบืสาวได้ว่าบคุคล 
ในประวตัศิาสตร์เป็นใคร เกีย่วข้อง
กับญาติพี่น้องของตนอย่างไร จึง 
ไม่อาจก่อให้เกิดความเคียดแค้น
ชงิชงัได้ ต่างจากภาพยนตร์เรือ่งนีท้ี ่
น�าเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 ซึง่เป็น 
เหตุการณ์ร่วมสมัยมาเป็นส่วน
หนึ่งของภาพยนตร์ และมีความ 
ยาวในฉากนัน้ถงึ 2 นาทเีศษ ย่อม 
สร้างความไม่พอใจให้ญาติพี่น้อง 
ของผู้เสียชีวิตหรือผู้ร่วมในเหต ุ
การณ์ดงักล่าว ท�าให้เกดิความเคยีด 
แค้นชงิชงัจนอาจเกิดการแตกความ
สามัคคีของคนในชาติได้
 ค�าสัง่ท่ีคณะกรรมการพจิารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์สั่งให้ภาพ
ยนตร์เรือ่งเชคสเปียร์ต้องตายเป็น
ภาพยนตร์ประเภทห้ามฉายในราช
อาณาจกัรจงึชอบด้วยกฎหมายแล้ว  
เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ และคณะ
กรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
แห่งชาตมิคี�าส่ังยนื ค�าส่ังดงักล่าว
จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
 ทีผู่ฟ้้องคดต่ีอสูว่้า ค�าสัง่ห้าม 
ฉายภาพยนตร์เป็นการละเมดิเสรี 
ภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ศาลปกครองเหน็ว่า รฐัธรรมนญู
ฉบับปี 2550 ซ่ึงใช้อยู่ในขณะ 
เกิดคดีน้ีระบุว่า สิทธิเสรีภาพ 
ย่อมถูกจ�ากัดได้ด้วยบทบัญญัต ิ
ของกฎหมาย บางฉากของภาพ 
ยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาขัดต่อศีล 
ธรรมอันดี อาจกระทบกระเทือน 
ต่อความมัน่คงของรฐั หรอืเกยีรต ิ
ภูมิของประเทศไทย ข้ออ้างของ
ผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น

ข่าว
ไร้พรมแดน
 
ilaw.or.th

5 ปียังแบน‘เชคสเปียร์ต้องตาย’

“การแตกความสามัคคีของคนในชาติ” 
หมายถึงประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ 

เกิดความไม่พร้อมเพรียงกัน เกิดความรู้สึกแตกแยกกัน
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In Brief : ย่อความ

สิทธิเสรีภาพย่อมถูกจ�ากัด 
ได้ด้วยบทบัญญัติของกฎ 
หมาย บางฉากของภาพยนตร์
เรือ่งนีม้เีน้ือหาขดัต่อศลีธรรม
อนัด ีอาจกระทบกระเทอืน
ต่อความมัน่คงของรฐั หรอื
เกียรตภิมูขิองประเทศไทย

เว็บไซต์ iLaw รายงานว่า เมื่อ 
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ศาล
ปกครองอ่านค�าพพิากษาในคดทีีผู่้
สร้างภาพยนตร์เรือ่ง “เชคสเปียร์ 
ต้องตาย” หรือ Shakespeare 
Must Die ยืน่ฟ้องคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
และคณะกรรมการภาพยนตร์
และวดีทิศัน์แห่งชาตว่ิาออกค�าสัง่ 
“ห้ามฉาย” ภาพยนตร์โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
 ก่อนหน้านีเ้มือ่วันท่ี 9 สงิหาคม 
2555 มานติ ศรวีานชิภมู ิผูอ้�านวย
การสร้าง และ น.ส.สมานรัชฎ์  
กาญจนะวณชิย์ ผู้ก�ากบัภาพยนตร์ 
ยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลปกครองโดย 
ระบุเหตุผลว่า ภาพยนตร์มิได้มี 
เนือ้หาทีก่่อให้เกดิความแตกสามคัคี
ของคนในชาต ิเหตกุารณ์ต่างๆทีเ่กดิ 
ขึ้นจริงย่อมเป็นความรุนแรงของ
สังคมไทยที่มิอาจลืมเลือนหรือ
ปกปิดไว้ได้แต่อย่างใด โดยคนไทย
สมควรเรยีนรูร่้วมกนัเพือ่ร่วมมอืกนั
มิให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
 หลงัจากยืน่ฟ้องผูส้ร้างภาพ 
ยนตร์ได้แต่เฝ้ารอค�าพพิากษา จน
กระทัง่ผ่านไปเป็นเวลา 5 ปี ศาลจงึ 
มคี�าพพิากษาออกมา โดยค�าพพิาก 
ษาสรุปได้ดังนี้
	 ข้อเทจ็จรงิรบัฟังได้ว่า	ผูถ้กู
ฟ้องคดไีด้พจิารณาภาพยนตร์เร่ือง
เชคสเปียร์ต้องตายแล้วเห็นว่ามี
เน้ือหาสาระที่ก่อให้เกิดการแตก
ความสามคัครีะหว่างคนในชาต	ิเช่น	 
เนือ้หาท่ีแสดงถงึคนดลูะครได้เข้า
ท�าร้ายคณะนกัแสดง	มกีารจบัผูก้�า 
กับละครแขวนคอ	และทุบตีด้วย
สิง่ของ	เป็นต้น	ซึง่เข้าลกัษณะของ
ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราช
อาณาจกัร	ตามมาตรา	16(7)	ของ	
พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	จึง
เชญิผู้สร้างเข้าร่วมประชมุด้วย	แต่
ผูส้ร้างแจ้งว่าไม่ขอแก้ไขภาพยนตร์	
เนือ่งจากเป็นการน�าเสนอความจรงิ 
ในเหตุการณ์	6	ตุลาคม	2519

 ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณั 
ฑติยสถาน ค�าว่า “สามคัค”ี หมาย 
ความว่า ความพร้อมเพรียงกัน  
ความปรองดองกนั ทีพ่ร้อมเพรยีง
กันท�า ที่ร่วมมือร่วมใจกันท�า ค�า 
ว่า “แตก” หมายความว่า แยกออก 
จากส่วนรวม ท�าใหแ้ยกออกจาก
ส่วนรวม คมุไว้ไม่อยู ่ค�าว่า “ชาต”ิ 
หมายความว่า ประเทศ ประชาชน
ที่เป็นพลเมืองของประเทศ จึง 
พออนมุานความหมายของค�าว่า 
“การแตกความสามคัคขีองคนใน 
ชาต”ิ ได้ว่าหมายถงึ การท�าให้ประ 
เทศ ประชาชนทีเ่ป็นพลเมืองของ
ประเทศ เกดิความไม่พร้อมเพรยีง
กัน เกิดความรู้สึกแตกแยกกัน
 เมือ่พจิารณาสรปุเรือ่งย่อ บท 
คดัย่อ ประกอบการรบัชมภาพยนตร์
เรือ่งนีแ้ล้ว ปรากฏว่ามีเนือ้หาเกีย่ว
กับเรื่องราวต�านานแห่งการเมือง
และไสยศาสตร์ทีไ่ด้แรงบนัดาลใจ
และบทเกือบทั้งหมดจากต้นฉบับ
ละคร “โศกนาฏกรรมแม็คเบ็ธ” 
(The tragedy of Macbeth) ของ 
วิลเลียม เชคสเปียร์ แต่ดัดแปลง 
ให้เป็นภาษาของภาพยนตร์และเข้า
กบับรบิทวฒันธรรมไทย ด�าเนนิเรือ่ง
ด้วยเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนไปพร้อมๆ

กนัระหว่างการแสดงในโรงละคร
กับเหตุการณ์ในโลกภายนอกของ
ประเทศแห่งหนึ่ง
 ภาพยนตร์จบลงด้วยความ
รนุแรง โดยละครในโรงละครจบลง 
ด้วยการตายของตวัละคร แต่โลก
ภายนอกบ้านเมืองก�าลังวุ่นวาย  
กลุ่มบุคคลที่คลั่งไคล้ “ท่านผู้น�า” 
โกรธแค้นที่มีการแสดงละครล้อ
เลียนท่านผู้น�า ได้วิ่งกรูเข้าไปท�า 
ร้ายนักแสดงและผู้คนท่ีก�าลังนั่ง 
ดลูะคร ท�าร้ายผู้ก�ากบัละคร แล้ว 
จับแขวนคอทุบตีด้วยเก้าอี้เหล็ก 
พบั ท่ามกลางกลุม่คนจ�านวนมาก
ส่งเสียงเชียร์
 แม้ในภาพยนตร์จะเป็นประ 
เทศสมมตุกิต็าม แต่มเีนือ้หาหลาย
ฉากหลายตอนสื่อให้เห็นว่าเป็น 
สภาพสังคมไทย และเป็นเหต ุ
การณ์ทีเ่กิดข้ึนจรงิ คนดูละครแต่ง 
ตวัสือ่ถงึลกัษณะของคนไทย คณะ
กรรมการพจิารณาภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์เห็นว่าฉากหนึ่งคล้ายกับ
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่เกิด 
ขึ้นในประเทศไทย
 แม้ภาพยนตร์ไทยหลายเรือ่ง 
น�าประวัติศาสตร์ชาติไทยในอดีต 
ทีม่คีวามขดัแย้งมาสร้างเป็นภาพ 

ยนตร์ แต่กเ็ป็นประวตัศิาสตร์ทีเ่กดิ 
ขึ้นมาแล้วหลายร้อยปีจนคนไทย 
ในปัจจุบนัไม่อาจสบืสาวได้ว่าบคุคล 
ในประวตัศิาสตร์เป็นใคร เกีย่วข้อง
กับญาติพี่น้องของตนอย่างไร จึง 
ไม่อาจก่อให้เกิดความเคียดแค้น
ชงิชงัได้ ต่างจากภาพยนตร์เรือ่งนีท้ี ่
น�าเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 ซึง่เป็น 
เหตุการณ์ร่วมสมัยมาเป็นส่วน
หนึ่งของภาพยนตร์ และมีความ 
ยาวในฉากนัน้ถงึ 2 นาทเีศษ ย่อม 
สร้างความไม่พอใจให้ญาติพี่น้อง 
ของผู้เสียชีวิตหรือผู้ร่วมในเหตุ 
การณ์ดงักล่าว ท�าให้เกดิความเคยีด 
แค้นชงิชงัจนอาจเกดิการแตกความ
สามัคคีของคนในชาติได้
 ค�าสัง่ทีค่ณะกรรมการพจิารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์สั่งให้ภาพ
ยนตร์เรือ่งเชคสเปียร์ต้องตายเป็น
ภาพยนตร์ประเภทห้ามฉายในราช
อาณาจกัรจงึชอบด้วยกฎหมายแล้ว  
เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ และคณะ
กรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
แห่งชาตมิคี�าสัง่ยนื ค�าสัง่ดงักล่าว
จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
 ทีผู่ฟ้้องคดต่ีอสูว่้า ค�าสัง่ห้าม 
ฉายภาพยนตร์เป็นการละเมดิเสรี 
ภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ศาลปกครองเหน็ว่า รฐัธรรมนญู
ฉบับปี 2550 ซึ่งใช้อยู่ในขณะ 
เกิดคดีนี้ระบุว่า สิทธิเสรีภาพ 
ย่อมถูกจ�ากัดได้ด้วยบทบัญญัต ิ
ของกฎหมาย บางฉากของภาพ 
ยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาขัดต่อศีล 
ธรรมอันดี อาจกระทบกระเทือน 
ต่อความมัน่คงของรฐั หรอืเกยีรต ิ
ภูมิของประเทศไทย ข้ออ้างของ
ผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น

ข่าว
ไร้พรมแดน
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5 ปียังแบน‘เชคสเปียร์ต้องตาย’

“การแตกความสามัคคีของคนในชาติ” 
หมายถึงประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ 

เกิดความไม่พร้อมเพรียงกัน เกิดความรู้สึกแตกแยกกัน
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“สมลกัษณ์ จดักระบวนพล”  
อดีตกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ เชื่อมั่นกระบวนการ
ยุติธรรมมีอุดมการณ์และ 
จิตวิญญาณของผู้ที่อยู่ใน 
กระบวนการยตุธิรรม  ชีแ้นะ 
ให้ปฏริปูต�ารวจโดยเริม่ต้นที่ 
ต�ารวจชัน้ผูน้้อยต้องมสีวสัดิ 
การและชวีติความเป็นอยูท่ี่
มคีวามสขุ ต้องเป็นทีพ่ึง่ของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง

ฟังจากปาก
ประชาธิปไตย เจริญสุข
bkk321@yahoo.com

ความยุติธรรมต้องไม่มีข้อสงสัย

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
	 เรื่องการปฏิรูปเราก็ท�ามา
เรื่อยๆตั้งแต่สมัยที่ดิฉันเป็นที่
ปรึกษาของประธาน	ป.ป.ช.	(คณะ
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ)	ซึ่งคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	ชุดนั้นมีอ�านาจหน้าที่เรื่อง
วางมาตรการ	เราเห็นข้อบกพร่อง
ในเรื่องการบริหารงานของต�ารวจ	
จึงได้ท�ามาตลอด	 ดิฉันเคยพา 
คณะอนกุรรมการไปถงึภาคใต้เพือ่
ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของต�ารวจ
ที่ไปท�างานเสี่ยงอันตรายในพื้น 
ที่	 จากนั้นได้ท�ามาตรการเสนอไป 
แล้ว	 แต่เผอิญคณะกรรมการชุด 
ของเราหมดวาระ	 จึงไม่แน่ใจว่า 
งานที่ท�าไปแล้วได้ด�าเนินการ 
เป็นอย่างไร	จะดีหรือไม่	ดิฉันไม่รู้
รายละเอียด	
	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 
ถือเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มี
ความส�าคัญมาก	 เพราะเป็นขั้น 
ต้น	 ถ้ากระบวนการยุติธรรมขั้น
ต้นดีแล้ว	ต่อไปถึงอัยการ	ถึงศาล	
ก็จะถูกต้องหมด	 แต่ถ้าบิดเบี้ยว
ตั้งแต่ครั้งแรกจะท�าให้เกิดความ
เดือดร้อน	ความไม่ถูกต้อง	ความ 
ไม่เป็นธรรมตลอดไป	 ขณะนี้ไม่รู้
ว่าเขาปฏิรูปอย่างไรบ้าง	 เพราะ
ไม่ได้เข้าไปเป็นกรรมการในเรื่อง
นี้	 แต่การบริหารงานบุคคล	 โดย

เฉพาะเจ้าหน้าที่ต�ารวจชั้นผู้น้อย
ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกเงิน 
เรียกทองอะไรกัน	ดิฉันเชื่อว่าเขา 
ไม่ท�าหรอกถ้าไม่มีความจ�าเป็น 
ด้านการด�ารงชีวิตหรือครอบครัว	 
หากภาครัฐจัดสวัสดิการให้ดี		
	 สมมตุเิงนิเดอืนเราไม่สามารถ
ให้สงูได้	เพราะจะมผีลเวลาเกษยีณ	
รับเงินบ�านาญ	ก็อาจจัดสวัสดิการ
ด้านอ่ืนๆแทน	 เงินเดือนก็เป็นไป
ตามขัน้เหมอืนข้าราชการฝ่ายอืน่ๆ	
โดยเฉพาะต�ารวจชั้นผู้น้อยต้อง 
ให้สวัสดิการให้เขาอยู่ได้อย่าง 
ค่อนข้างมีความสุข	 ยกตัวอย่างที่ 
เห็นชัด	ต�ารวจจราจรท�างานหนัก
มาก	แต่เงินเดือนไม่ค่อยพอใช้	ท�า 
ให้เขาต้องท�าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 หาก
เขามีสวัสดิการ	 มีการช่วยเหลือ 
จากรฐัอย่างจรงิจงั	มทีีอ่ยูใ่ห้ครอบ 
ครัว	 นี่เป็นหลักใหญ่ท่ีรัฐต้องท�า
ในเรื่องนี้
 
ปฏิรูปต�ารวจเป็นเรื่องเร่งด่วน
 การปฏรูิปต�ารวจต้องท�าเป็น 
เรื่องด่วน	เพราะเป็นกระบวนการ
ยตุธิรรมเบือ้งต้น	ถ้าต�ารวจด	ีท�างาน
อย่างถกูต้อง	ประชาชนได้รบัความ
เป็นธรรม	การด�าเนินคดีอะไรก็จะ
ถกูต้อง	ท�าให้บ้านเมืองหรอืประชา 
ชนได้รับความเป็นธรรมและม ี
ความสุข	 เพราะฉะนั้นต้องเริ่ม 
ทีก่ารปฏริปูต�ารวจก่อน	ดูเร่ืองการ 
พัฒนาหรือการบริหารงานบุคคล	 

ไปอยู่ที่ไหน	เราขอไปได้	แต่เขาจะ
ดูอาวุโสด้วย	 เราขอไปศาลใหญ่
หรอืศาลจงัหวดัใหญ่ๆไม่ได้	ต้องให้
คนอาวุโสได้ไปก่อน	 เพราะฉะนั้น 
เราถึงไม่มีการใช้เงินใช้ทองซื้อ
ต�าแหน่ง	
	 ดฉินัไม่ได้เหน็กบัตาว่าต�ารวจ
มีการซื้อขายต�าแหน่งกันหรือ 
เปล่า	แต่ดฉัินถกูถามอย่างน้ี	เพราะ
เขาโดนอย่างนี้หรือไม่	 ดิฉันยอม 
รับว่าเป็นห่วงภาพลักษณ์ของศาล	
ของกระบวนการยุติธรรม	 ไม่ว่า
ต�ารวจ	อัยการ	จนถึงศาลที่มีข่าว
เรื่องเหล่านี้	เพราะดิฉันใช้ชีวิตอยู่
ในระบบศาล	 เป็นผู้พิพากษามา	 
36	 ปี	 ระบบการโยกย้ายเลื่อน
ต�าแหน่งมีคณะกรรมการตุลาการ
เป็นหลกัประกนั	มคีวามเป็นอสิระ	
ไม่ถูกแทรกแซง	 ผู้พิพากษาจึงม ี
อิสระในการท�างาน	 อยากให้กระ 
บวนการยุติธรรมทั้งหมดมีความ
เป็นอิสระเหมือนกัน	อย่างอัยการ
ก็มีคณะกรรมการอัยการ	 (ก.อ.)	
ต�ารวจกมี็คณะกรรมการข้าราชการ
ต�ารวจ	 (ก.ตร.)	หากในทางปฏิบัติ
หรือกฎเกณฑ์อะไรที่มีข้อบกพร่อง
ก็ต้องแก้ไข
	 คณะทีด่ฉินัท�างานเคยเสนอ
ไม่ให้ฝ่ายบริหารเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
เรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย	 ให้ผู้ทรง
คณุวฒุจิากภายนอกหรอืประชาชน
ซึง่เจ้าหน้าทีต่�ารวจเกีย่วข้อง	หมาย
ถึงเอาเสียงจากประชาชนเจ้าของ
ประเทศเข้าไปเป็น	ก.ตร.	ด้วย		
	 การปฏิรูปต�ารวจจะเป็นรูป
ธรรมในยุครัฐบาล	คสช.	นี้หรือไม่	
ดิฉันคิดว่าเขามีคณะอนุกรรมการ 
ทีท่รงคณุวฒุ	ิแต่ไม่มีมาจากประชา 
ชน	จงึอาจไม่มคีวามลกึซึง้ในความ
รู้สึกที่ว่าประชาชนต้องการอะไร	
หรอืเจ้าหน้าทีต่�ารวจต้องการอะไร	
เพราะประชาชนกับต�ารวจอยู่ใกล้
ชิดกัน	 ประชาชนก็หวังพึ่งต�ารวจ	
ต�ารวจกต้็องท�าให้ประชาชนมคีวาม
สุข	จึงต้องฟังเสียงของประชาชน
ด้วย	 ผู้ทรงคุณวุฒิอาจมีข้อมูลที่
ไม่ค่อยตรงนัก	 การปฏิรูปต�ารวจ
จงึควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม	 อย่างที่เรามีผู้แทน
ราษฎรซึ่งใกล้ชิดประชาชน	 เรื่อง

เท่าที่จ�าได้	 เราเอาเรื่องของ	 “จ่า
เพียร”	 ซึ่งก�าลังจะเกษียณและ 
ขอย้ายเพื่อกลับไปอยู่ใกล้ครอบ 
ครัว	แต่ไม่ได้รับการเหลียวแล	จน 
ในที่สุดท่านก็มาเสียชีวิต	 ดังนั้น	 
ก่อนจะให้ต�ารวจดี	 ผู้บริหารประ 
เทศต้องดูแลต�ารวจให้ได้รับความ
เป็นธรรมและมีชีวิตความเป็นอยู่ 
ที่ดีก่อน		
	 ส่วนทีม่ผีลส�ารวจจากหลาย
ส�านักว่าต�ารวจมกีารทุจริตคอร์รัปชัน
มากท่ีสุดนั้น	 ดิฉันไม่รู้ว่าการโยก
ย้ายหรือเลื่อนต�าแหน่งมีการซื้อ
ต�าแหน่งกันหรือไม่	 แต่เคยพบกับ
ตัวเองตอนเป็นผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลเยาวชนฯทีร่ะยอง	มตี�ารวจคน
หนึ่งเป็นพนักงานสอบสวนมาขอ
ผลดัฟ้อง	ซึง่ดฉินัก�าลงัเซน็อนญุาต	
พนักงานสอบสวนถามดฉินัว่า	ท่าน
หัวหน้าครับท่ีท่านมาอยู่จังหวัดนี้ 
ได้	ท่านจ่ายเท่าไร	เขาถามอย่างนี้ 
เลยนะ	 ดิฉันถึงกับงง	 แต่ไม่ได้งง
เรื่องการซื้อขายอะไร	 เพราะรู้มา
บ้างแล้วว่าวงการต�ารวจมกีารจ่าย
เงินจ่ายทองอะไรกันแบบนี้	แต่งง
ที่ว่าในสถานะที่เราก�าลังท�าหน้าที่
ของศาล	เขาเป็นพนกังานสอบสวน
ท�าไมถามเราอย่างน้ัน	 เขาอัดอั้น
ตันใจอะไรหรือเปล่าถึงอยากรู้ว่า
วงการยุติธรรมเป็นอย่างนี้หรือไม่	
ดิฉันตอบว่าศาลไม่มี	 เขาจะย้าย
เป็นไปตามอาวุโส	การย้ายการเล่ือน
ต�าแหน่งจะดตูามอาวโุสว่าสมควร

ศาลก็ต้องมีการปฏิรูปเช่นกัน 
ต้องท�าให้ศาล
ให้ความเป็นธรรม
แก่ทุกคนตามอุดมการณ์
และจิตวิญญาณ
ของผู้พิพากษา
อย่างแท้จริง 
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In Brief : ย่อความ

“สมลกัษณ์ จัดกระบวนพล”  
อดีตกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ เชื่อมั่นกระบวนการ
ยุติธรรมมีอุดมการณ์และ 
จิตวิญญาณของผู้ที่อยู่ใน 
กระบวนการยุตธิรรม  ชีแ้นะ 
ให้ปฏิรปูต�ารวจโดยเริม่ต้นที่ 
ต�ารวจช้ันผูน้้อยต้องมสีวสัดิ 
การและชวีติความเป็นอยู่ที่
มีความสขุ ต้องเป็นทีพ่ึง่ของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง

ฟังจากปาก
ประชาธิปไตย เจริญสุข
bkk321@yahoo.com

ความยุติธรรมต้องไม่มีข้อสงสัย

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
	 เรื่องการปฏิรูปเราก็ท�ามา
เรื่อยๆตั้งแต่สมัยที่ดิฉันเป็นที่
ปรึกษาของประธาน	ป.ป.ช.	(คณะ
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ)	ซึ่งคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	ชุดนั้นมีอ�านาจหน้าที่เรื่อง
วางมาตรการ	เราเห็นข้อบกพร่อง
ในเรื่องการบริหารงานของต�ารวจ	
จึงได้ท�ามาตลอด	 ดิฉันเคยพา 
คณะอนกุรรมการไปถงึภาคใต้เพือ่
ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของต�ารวจ
ที่ไปท�างานเสี่ยงอันตรายในพื้น 
ที่	 จากนั้นได้ท�ามาตรการเสนอไป 
แล้ว	 แต่เผอิญคณะกรรมการชุด 
ของเราหมดวาระ	 จึงไม่แน่ใจว่า 
งานที่ท�าไปแล้วได้ด�าเนินการ 
เป็นอย่างไร	จะดีหรือไม่	ดิฉันไม่รู้
รายละเอียด	
	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 
ถือเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มี
ความส�าคัญมาก	 เพราะเป็นขั้น 
ต้น	 ถ้ากระบวนการยุติธรรมขั้น
ต้นดีแล้ว	ต่อไปถึงอัยการ	ถึงศาล	
ก็จะถูกต้องหมด	 แต่ถ้าบิดเบี้ยว
ตั้งแต่ครั้งแรกจะท�าให้เกิดความ
เดือดร้อน	ความไม่ถูกต้อง	ความ 
ไม่เป็นธรรมตลอดไป	 ขณะนี้ไม่รู้
ว่าเขาปฏิรูปอย่างไรบ้าง	 เพราะ
ไม่ได้เข้าไปเป็นกรรมการในเรื่อง
นี้	 แต่การบริหารงานบุคคล	 โดย

เฉพาะเจ้าหน้าท่ีต�ารวจชั้นผู้น้อย
ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกเงิน 
เรียกทองอะไรกัน	ดิฉันเชื่อว่าเขา 
ไม่ท�าหรอกถ้าไม่มีความจ�าเป็น 
ด้านการด�ารงชีวิตหรือครอบครัว	 
หากภาครัฐจัดสวัสดิการให้ดี		
	 สมมุตเิงนิเดอืนเราไม่สามารถ
ให้สงูได้	เพราะจะมผีลเวลาเกษยีณ	
รับเงินบ�านาญ	ก็อาจจัดสวัสดิการ
ด้านอื่นๆแทน	 เงินเดือนก็เป็นไป
ตามขัน้เหมอืนข้าราชการฝ่ายอืน่ๆ	
โดยเฉพาะต�ารวจชั้นผู้น้อยต้อง 
ให้สวัสดิการให้เขาอยู่ได้อย่าง 
ค่อนข้างมีความสุข	 ยกตัวอย่างที่ 
เห็นชัด	ต�ารวจจราจรท�างานหนัก
มาก	แต่เงินเดือนไม่ค่อยพอใช้	ท�า 
ให้เขาต้องท�าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 หาก
เขามีสวัสดิการ	 มีการช่วยเหลือ 
จากรฐัอย่างจรงิจงั	มีทีอ่ยูใ่ห้ครอบ 
ครัว	 นี่เป็นหลักใหญ่ที่รัฐต้องท�า
ในเรื่องนี้
 
ปฏิรูปต�ารวจเป็นเรื่องเร่งด่วน
 การปฏริปูต�ารวจต้องท�าเป็น 
เรื่องด่วน	เพราะเป็นกระบวนการ
ยตุธิรรมเบือ้งต้น	ถ้าต�ารวจด	ีท�างาน
อย่างถกูต้อง	ประชาชนได้รบัความ
เป็นธรรม	การด�าเนินคดีอะไรก็จะ
ถกูต้อง	ท�าให้บ้านเมอืงหรอืประชา 
ชนได้รับความเป็นธรรมและม ี
ความสุข	 เพราะฉะนั้นต้องเริ่ม 
ทีก่ารปฏิรูปต�ารวจก่อน	ดูเร่ืองการ 
พัฒนาหรือการบริหารงานบุคคล	 

ไปอยู่ที่ไหน	เราขอไปได้	แต่เขาจะ
ดูอาวุโสด้วย	 เราขอไปศาลใหญ่
หรอืศาลจงัหวัดใหญ่ๆไม่ได้	ต้องให้
คนอาวุโสได้ไปก่อน	 เพราะฉะนั้น 
เราถึงไม่มีการใช้เงินใช้ทองซื้อ
ต�าแหน่ง	
	 ดฉินัไม่ได้เหน็กบัตาว่าต�ารวจ
มีการซื้อขายต�าแหน่งกันหรือ 
เปล่า	แต่ดฉินัถกูถามอย่างนี	้เพราะ
เขาโดนอย่างนี้หรือไม่	 ดิฉันยอม 
รับว่าเป็นห่วงภาพลักษณ์ของศาล	
ของกระบวนการยุติธรรม	 ไม่ว่า
ต�ารวจ	อัยการ	จนถึงศาลที่มีข่าว
เรื่องเหล่านี้	เพราะดิฉันใช้ชีวิตอยู่
ในระบบศาล	 เป็นผู้พิพากษามา	 
36	 ปี	 ระบบการโยกย้ายเลื่อน
ต�าแหน่งมีคณะกรรมการตุลาการ
เป็นหลกัประกนั	มคีวามเป็นอสิระ	
ไม่ถูกแทรกแซง	 ผู้พิพากษาจึงม ี
อิสระในการท�างาน	 อยากให้กระ 
บวนการยุติธรรมท้ังหมดมีความ
เป็นอิสระเหมือนกัน	อย่างอัยการ
ก็มีคณะกรรมการอัยการ	 (ก.อ.)	
ต�ารวจกม็คีณะกรรมการข้าราชการ
ต�ารวจ	 (ก.ตร.)	หากในทางปฏิบัติ
หรือกฎเกณฑ์อะไรที่มีข้อบกพร่อง
ก็ต้องแก้ไข
	 คณะทีดิ่ฉนัท�างานเคยเสนอ
ไม่ให้ฝ่ายบริหารเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
เรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย	 ให้ผู้ทรง
คณุวฒุจิากภายนอกหรอืประชาชน
ซึง่เจ้าหน้าทีต่�ารวจเก่ียวข้อง	หมาย
ถึงเอาเสียงจากประชาชนเจ้าของ
ประเทศเข้าไปเป็น	ก.ตร.	ด้วย		
	 การปฏิรูปต�ารวจจะเป็นรูป
ธรรมในยุครัฐบาล	คสช.	นี้หรือไม่	
ดิฉันคิดว่าเขามีคณะอนุกรรมการ 
ทีท่รงคณุวฒุ	ิแต่ไม่มมีาจากประชา 
ชน	จงึอาจไม่มคีวามลกึซึง้ในความ
รู้สึกที่ว่าประชาชนต้องการอะไร	
หรือเจ้าหน้าทีต่�ารวจต้องการอะไร	
เพราะประชาชนกับต�ารวจอยู่ใกล้
ชิดกัน	 ประชาชนก็หวังพึ่งต�ารวจ	
ต�ารวจกต้็องท�าให้ประชาชนมคีวาม
สุข	จึงต้องฟังเสียงของประชาชน
ด้วย	 ผู้ทรงคุณวุฒิอาจมีข้อมูลที่
ไม่ค่อยตรงนัก	 การปฏิรูปต�ารวจ
จงึควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม	 อย่างที่เรามีผู้แทน
ราษฎรซึ่งใกล้ชิดประชาชน	 เรื่อง

เท่าที่จ�าได้	 เราเอาเรื่องของ	 “จ่า
เพียร”	 ซึ่งก�าลังจะเกษียณและ 
ขอย้ายเพื่อกลับไปอยู่ใกล้ครอบ 
ครัว	แต่ไม่ได้รับการเหลียวแล	จน 
ในที่สุดท่านก็มาเสียชีวิต	 ดังนั้น	 
ก่อนจะให้ต�ารวจดี	 ผู้บริหารประ 
เทศต้องดูแลต�ารวจให้ได้รับความ
เป็นธรรมและมีชีวิตความเป็นอยู่ 
ที่ดีก่อน		
	 ส่วนทีม่ผีลส�ารวจจากหลาย
ส�านักว่าต�ารวจมกีารทจุรติคอร์รปัชนั
มากท่ีสุดนั้น	 ดิฉันไม่รู้ว่าการโยก
ย้ายหรือเลื่อนต�าแหน่งมีการซื้อ
ต�าแหน่งกันหรือไม่	 แต่เคยพบกับ
ตัวเองตอนเป็นผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลเยาวชนฯทีร่ะยอง	มตี�ารวจคน
หนึ่งเป็นพนักงานสอบสวนมาขอ
ผลดัฟ้อง	ซึง่ดฉินัก�าลงัเซน็อนญุาต	
พนักงานสอบสวนถามดฉินัว่า	ท่าน
หัวหน้าครับที่ท่านมาอยู่จังหวัดนี้ 
ได้	ท่านจ่ายเท่าไร	เขาถามอย่างนี้ 
เลยนะ	 ดิฉันถึงกับงง	 แต่ไม่ได้งง
เรื่องการซ้ือขายอะไร	 เพราะรู้มา
บ้างแล้วว่าวงการต�ารวจมกีารจ่าย
เงินจ่ายทองอะไรกันแบบนี้	แต่งง
ที่ว่าในสถานะที่เราก�าลังท�าหน้าที่
ของศาล	เขาเป็นพนกังานสอบสวน
ท�าไมถามเราอย่างนั้น	 เขาอัดอั้น
ตันใจอะไรหรือเปล่าถึงอยากรู้ว่า
วงการยุติธรรมเป็นอย่างนี้หรือไม่	
ดิฉันตอบว่าศาลไม่มี	 เขาจะย้าย
เป็นไปตามอาวโุส	การย้ายการเลือ่น
ต�าแหน่งจะดตูามอาวโุสว่าสมควร

ศาลก็ต้องมีการปฏิรูปเช่นกัน 
ต้องท�าให้ศาล
ให้ความเป็นธรรม
แก่ทุกคนตามอุดมการณ์
และจิตวิญญาณ
ของผู้พิพากษา
อย่างแท้จริง 
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ต่างๆทีเ่สนอผ่านสภาผูแ้ทนราษฎร
กเ็พ่ือประชาชน แต่ขณะนีเ้ราไม่มี 
ส.ส. จึงไม่รูว่้าแนวคดิทีว่่าจะปฏิรปู
นั้นเป็นอย่างไร  
 ดิฉันขอย�้าว่าที่ผ่านมาเรา
พยายามปฏิรูปต�ารวจมาตลอด มี
การเสนอมาตรการเป็นเล่มเลย 
แต่ไม่รูว่้าไปอยูท่ีไ่หน ส่งไปทีส่�านกั
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
หรือไม่ ส่งไปให้ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติพิจารณาหรือไม่อย่างไร  
 
อุปสรรคใหญ่การปฏิรูปต�ารวจ
 มนัมีบางส่ิงบางอย่างทีย่ดึถอื
เป็นวัฒนธรรมกันมานาน เราต้อง 
พยายามแก้ไขสิ่งท่ีเขาปฏิบัติมา  
เรื่องที่ไม่ถูกต้องต้องท�าให้ได้ อย่า 
ไปเกรงใจว่ามีคนนั้นคนนี้เป็นผู้ 
หลักผู้ใหญ่ ถ้าคิดจะท�าต้องท�า 
เลย ไม่ควรเอาต�าแหน่งมาสั่งข้า 
ราชการต�ารวจให้ต้องท�าตาม ออก
กฎหมายไปเลย อย่างตลุาการจะมี
คณะกรรมการตลุาการ อยัการมีคณะ 
กรรมการอยัการ เขาจะมกีารเลือก
คณะกรรมการโดยคนของเขาเอง 
เอาแบบศาลหรืออัยการก็ได้   
	 ถ้าการปฏิรูปต�ารวจครั้งนี้ 
ไม่ประสบความส�าเร็จ	 ดิฉันคิด 
ว่ามันก็คงอยู่เหมือนเดิม	 ประชา 
ชนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ต�ารวจ
เหมือนเดิม	เพราะต�ารวจใกล้ชิด
กับประชาชน	 ท�าอะไรไปก็ต้องมี
การร้องเรียน	 เพราะฉะนั้นก่อน
จะให้ต�ารวจท�างานให้ประชาชน
มีความสงบสุข	 ผู้บังคับบัญชาก็
ต้องให้ความยุติธรรมกับต�ารวจ
ก่อน	โดยเฉพาะด้านสวัสดิการ	
 
ศาลและอัยการควรปฏิรปูหรือไม่
 ดิฉันออกจากศาลมานาน 
แล้ว ไปเป็นกรรมการ ป.ป.ช. ถึง 
10 ปี แต่เวลาได้รับเชญิไปพดูเกีย่ว
กบักระบวนการยตุธิรรม โดยเฉพาะ
ที่เกี่ยวกับศาล ก็มีคนพูดถึงศาล
ในแง่โน้นแง่นี้ จริงบ้างไม่จริงบ้าง 
บางเรื่องก็ไม่สามารถพูดได้ อย่าง
เรื่องเอาระเบิดไปขว้างที่ศาลก็ไม่
เคยมีปรากฏมาก่อน มีแต่คนให้
ความศรัทธาศาล ให้เกียรติศาล
พอสมควร เพราะถือว่าเป็นที่พ่ึง
สุดท้าย แต่เม่ือมีเหตุการณ์อย่าง
นี้ ดิฉันถึงบอกว่าต้องไปดูว่าท�าไม 
คนจึงไม่เคารพศาล มันเกิดจาก

อะไร เราอย่าไปโทษสังคม  
	 ดิฉันพูดเสมอว่าผู้พิพากษา
ก็ต้องมีการแก้ไข	 ท�าให้มันดีขึ้น	
การแก้ไขตัวเราเองง่ายกว่าท่ีจะ
ให้สงัคมเขาแก้ไข	ท�าไมเกดิความ
รู้สึกอย่างนี้	 สังคมไม่ดีหรือจึงไม่
เคารพศาล	 นี่เป็นความเห็นส่วน
ตัว	 ดิฉันเห็นว่าศาลเองก็ต้องมี
การปฏิรูปเช่นกัน	 ต้องท�าให้ศาล
ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนตาม
อุดมการณ์และจิตวิญญาณของ
ผู้พิพากษาอย่างแท้จริง	
  การพจิารณาคดต้ีองปราศจาก
อคติทั้งหลาย เหมือนอย่างที่ปรมา 
จารย์ตุลาการ อาจารย์สญัญา ธรรม
ศักดิ์ อาจารย์จิตติ ทังสุบุตร เคย 
พูดไว้ว่า เมื่อผู้พิพากษามานั่งบัล 
ลังก์ต้องปราศจากอคติทั้งปวง 
ไม่ว่าคณุจะมาจากฝ่ายไหน หรอืจาก
พรรคการเมอืงฝ่ายไหน หรอืเป็นผูมี้ 
อ�านาจในการบริหารประเทศแค่ 
ไหน ต้องให้ความเป็นธรรมเหมอืน 
กัน เท่าเทียมกัน มันจะเกิดความ
รู้สึกที่ดีต่อศาล และความสามัคคี
กจ็ะเกดิ ถ้ากระท�าความผดิต้องถกู 
ลงโทษ ถ้าไม่ผิดก็ต้องเป็นอิสระ 
ยกฟ้องไป ต้องขจัดความสงสัยว่า
เลือกปฏิบัติหรือสงสัยในความผิด 
 เพราะฉะนัน้เราต้องขจดัความ 
สงสัยในกระบวนการยุติธรรม 
ค�าพิพากษาของศาลมีส่วนส�าคัญ 
ที่จะต้องอธิบายให้ละเอียดว่า 
ท�าไมท่านถึงลงโทษ ท�าไมถึงยก 
ฟ้อง อย่างเมื่อเร็วๆนี้กรณีสลาย
การชุมนุม 7 ตุลาคม 2551 ท่าน
เขียนค�าพิพากษาอธิบายชัดเจน 
ว่าท�าไมถึงยกฟ้อง คนธรรมดาที่ 
ฟังก็เข้าใจและไม่อคติ  

 ดังนั้น ขอย�้าว่าค�าพิพากษา
มส่ีวนส�าคญัมาก ต้องไม่มข้ีอสงสยั
ว่าสองมาตรฐานหรือไม่ เรื่องของ
ดุลยพินิจอาจถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ 
ตาม ค�าพพิากษาต้องอธบิายเหตผุล
ให้ละเอียดว่าเป็นมาอย่างไร ท�า
อย่างไรให้เขาเข้าใจ อย่างเหตกุารณ์ 
7 ตลุาฯ บางคนบอกว่าจะเป็นบรร 
ทัดฐานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
หน้าทีร่ฐัว่าสามารถท�าอะไรได้โดย
ไม่ต้องรับผิด ท้ังท่ีความจริงแล้ว
คดีที่ส่งมาถึงศาลนั้น แต่ละเรื่อง
ข้อเท็จจริงไม่เหมือนกัน ไม่ต้อง
กงัวลว่ามนัจะต้องเป็นบรรทดัฐาน
เหมอืนกนั ยกเว้นคดนีัน้ข้อเทจ็จรงิ
เหมือนกันมาก ถ้าข้อเท็จจริงต่าง
กัน ค�าพิพากษาก็ต่างกันไป
 
ค�าพพิากษามผีลต่อความปรองดอง
 ค�าพิพากษาของศาลเป็น 
เรื่องที่ส�าคัญมาก โดยเฉพาะยาม
ทีบ้่านเมอืงมวีกิฤตต่างๆทีไ่ม่ปรกติ 
เกิดความแตกแยกเป็นพวกโน้น
พวกนี้ ศาลยิ่งต้องเป็นหลักให้
ความยตุธิรรม หากศาลไม่ให้ความ
ยุติธรรมก็จะเป็นเหตุให้เกิดความ
แตกแยกเพิ่มขึ้น เพราะไม่มีใคร
ที่จะให้ความเป็นธรรมได้ ตรงนี้
เชือ่มโยงมาถงึคดโีครงการรบัจ�าน�า
ข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ 
ศาลจะมีค�าพิพากษาตัดสินในวัน
ที่ 25 สิงหาคมนี้ ไม่ว่าจะเป็นนา
ยกฯยิง่ลกัษณ์หรอืนายกฯคนอืน่ ถ้า 
ท�าในลักษณะเดียวกันก็ต้องวินิจ 
ฉัยคดีไปในแนวเดียวกัน ไม่ใช่อัน
นี้ผิด อันนี้ไม่ผิด ถ้ามาจากพรรค
นี้ผิด มาจากพรรคโน้นไม่ผิด มันก็
เห็นชัดเลยว่ามีความยุติธรรมหรือ

ไม่ บางทีศาลก็มีเหตุผลของท่าน 
แต่ต้องเขียนในค�าพิพากษาให้ชัด 
เจน ท�าไมบางคดีจงึไม่รอการลงโทษ  
แต่บางคดรีอการลงโทษ ค�าพพิากษา
ที่ดีเมื่ออ่านแล้ว วินิจฉัยแล้ว ต้อง
ให้จ�าเลยยอมรบัเลยว่าถกูต้อง ไม่ใช่
ไปเถยีงในใจว่าไม่ใช่ ทีศ่าลวนิจิฉยั
มนัไม่ถกูต้อง เอนเอยีงอะไรอย่างน้ี  
การเขยีนค�าพพิากษาเขาสอนให้ต้อง 
ละเอียดลออ มีเหตุมีผล
  คดีรับจ�าน�าข้าวถือเป็นคดี
ส�าคัญ ต้องมีผู้พิพากษาระดับผู้ 
ใหญ่มาดูแล เชื่อว่าอดีตนายกฯ 
ยิง่ลักษณ์คงจะได้รับความเป็นธรรม 
เพราะหากมีปัญหาอะไรอาจท�า 
ให้ประเทศชาติเกิดความไม่สงบ 
ส่วนตัวยังเช่ือมั่นในกระบวนการ 
ของศาล แม้จะมีบางคนบอกว่าม ี
คนสั่งศาล ดิฉันก็ไม่เชื่อว่าใคร 
จะมีอ�านาจสั่งศาลได้ หากมีอะไร
ทีผ่ดิเพีย้นไปบ้างกอ็าจจะเป็นประ 
สบการณ์ของผู้พิพากษายังน้อย 
ไป หรือท่านอาจไปท�างานด้านอื่น
ซึง่เป็นผูบ้รหิารนานแล้วแต่กลับมา
นั่งพิจารณาคดี เลยท�าให้ความคิด
ของท่านอาจอ่อนไปหรือเป็นเรื่อง
อคติส่วนตัว ท่านชอบตรงโน้น 
ตรงนี้ ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ แต่ไม่เชื่อว่า
ใครจะมีอ�านาจสั่งศาลได้ เพราะ
พระธรรมนญูศาลยตุธิรรมบญัญตัิ
ไว้ชัดเจน แม้แต่ประธานศาลฎีกา
ยังไม่มีอ�านาจที่จะมาสั่งผู้พิพาก 
ษาศาลยุติธรรมได้ ซึ่งคดีส�าคัญๆ 
ต่อไปน้ีดิฉันคิดว่าจะเป็นไปด้วย
ความเป็นธรรม เพราะความเป็น
ธรรมจะท�าให้บ้านเมอืงสงบและสนัติ
 
อนาคตกระบวนการยุติธรรมไทย
 ดิฉันยังเช่ือมั่นว่ากระบวน 
การยุติธรรมจะมีอุดมการณ์และ 
มีจิตวิญญาณของผู้ที่อยู ่ในกระ 
บวนการยตุธิรรมเหมอืนเดมิ อะไร 
ทีท่�าให้คนเข้าใจผดิไขว้เขวกต้็องแก้ไข 
ไม่ว่าเรื่องส่วนตัวของผู้พิพากษา
หรือการท�าหน้าที่ต้องไม่ให้มีข้อ
สงสัยใดๆท่ีจะท�าให้ประชาชนไม่
เชื่อใจ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ท่านช่วยกัน
แก้ไขได้ ดิฉันเช่ือในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยเฉพาะผู้พิพากษาจะ
ต้องเป็นทีพ่ึง่สดุท้ายของประชาชน 
เพือ่คงความศรทัธาของประชาชน 
อย่างคณะกรรมการตุลาการที่แต ่
ละท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้น

การปฏิรูปต�ารวจต้องท�าด่วน 
เป็นกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น 
ถ้าต�ารวจดี ท�างานอย่างถูกต้อง 
ประชาชนได้รับความเป็นธรรม 
การด�าเนินคดีอะไรก็จะถูกต้อง
ท�าให้บ้านเมืองหรือประชาชน
ได้รับความเป็นธรรม
และมีความสุข
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ฟันธงกันแล้วว่า “โดนัลด์ ทรัมป์” 
จะเป็นประธานาธิบดีไม่ครบ 1 ปีใน 
เดือนมกราคมปีหน้า เท่ากับว่าเขา
เหลือเวลาอีก 5 เดือนที่จะต้องแก้
ปัญหาให้ได้หากต้องการอยู่ในต�า 
แหน่งต่อไป ซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อว่า
ท�าไม่ได้ โดยเชือ่ว่าทรมัป์จะประกาศ
ลาออกเอง เพราะถูกต่อต้านมาก 
มายจนแทบท�าอะไรไม่ได้ ทั้งมือดีๆ
ที่จะมาช่วยก็ไม่มีใครอยากเข้ามา 
เพราะกลวัว่าเข้าไปเกีย่วข้องแล้วจะ 
น�าภัยมาสู่ตัวมากกว่า 
 การท�างานในท�าเนียบขาวทกุ 
วนันีถ้กูฝ่ายต่างๆจบัตาอย่างไม่กะพรบิ 
ไม่ว่านกัการเมอืงด้วยกนั สือ่มวลชน 
และกลุม่ต่อต้านทรมัป์ ซึง่ในจ�านวน
นี้เคยชื่นชอบและลงคะแนนเสียง
ให้ทรัมป์ คนที่เคยชื่นชอบทรัมป์แต่ 
ผดิหวังเพราะทรมัป์แสดงพฤตกิรรม
ที่น่าผิดหวังคร้ังแล้วครั้งเล่า โดย 
เฉพาะการประกาศจะเปลี่ยนแปลง 
สหรัฐให้กลับมาเป็นมหาอ�านาจ 
และศิวิไลซ์ที่สุด 
 มีการวเิคราะห์ชดัเจนว่าท�าไม 
คนอเมริกันจึงเลือกทรัมป์เป็นประ 
ธานาธบิด ีเพราะต้องการให้สหรฐัเป็น
ผูน้�าโลกประชาธปิไตย ประชาธปิไตย
ท�าให้สหรัฐเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่ง 
จนกลายเป็นมหาอ�านาจอันดับหนึ่ง 
ของโลก ผู้เชี่ยวชาญการเลือกตั้ง 
กลุม่หนึง่จงึไม่แปลกใจทีค่นอเมรกินั
เลือกผู้น�าแบบทรัมป์ทั้งที่มีความ
ประพฤติอื้อฉาวหลายเรื่อง   
 การที่คนอเมริกันเลือกทรัมป์
โดยไม่สนใจว่าจะท�าให้ความเป็นผูน้�า
โลกประชาธิปไตยวิบัติ เห็นชัดเจน
ว่าจ�านวนผูม้าลงคะแนนเลอืกตัง้ไม่ 
ว่าระดับใดและพื้นที่ต่างๆนั้น นับ
ตัง้แต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมาต�า่กว่า  
60% เท่านัน้ ซึง่ถอืว่าต�า่มากส�าหรบั
ประเทศผูน้�าประชาธปิไตยอย่างสห 
รัฐ ท�าให้รัสเซียเคยน�าประเด็นนี้ไป
โฆษณาชวนเชื่อเพื่อชี้ให้คนทั่วโลก
เห็นว่าแม้กระทั่งคนอเมริกันเองก็
ยังไม่ชื่นชอบระบอบประชาธิปไตย  
 ดงันัน้ กรณทีีว่่ารสัเซยีเข้าไป
แทรกแซงการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 
จงึมคีวามเป็นไปได้สงู รสัเซยีถอืว่า
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ

เป็นหน่ึงในการต่อสู้ทางการทหาร
และการต่างประเทศ เพราะเห็น
จดุอ่อนการเลอืกตัง้ในสหรฐัทีม่ผีูไ้ป 
ใช้สิทธจิ�านวนน้อยมาก เปิดทางให้ 
มีการใช้เงินซื้อคะแนนเสียงได้ 
 ประเดน็เรือ่งการใช้เงินท�าให้
ผูส้มคัรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและ
เป็นคนมือสะอาดไม่อยากลงสมัคร
ประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งเหมือนกัน
ทุกประเทศที่มีคนดีจ�านวนมากแต่
ไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับการเมือง  
คนไม่ดีจึงมีโอกาสที่จะเข้ามา 
 มกีารวเิคราะห์ว่า ทรัมป์เช่ือว่า 
ตัวเองมีโอกาสเป็นประธานาธิบดี
ตัง้แต่ก่อนทีเ่ขาจะเปลีย่นตวัเองจาก
นักธุรกิจมาเป็นนักการเมือง โดยได้ 
ศกึษาการเลอืกตัง้ทีผ่่านมาจนมคีวาม 
มัน่ใจ จงึไม่แปลกทีท่รมัป์จะชนะการ
เลอืกตัง้ประธานาธบิด ีแม้คะแนนนยิม 
จะน้อยกว่าฮลิลารี คลินตัน ซึง่ถือเป็น
ครัง้ที ่4 ในประวติัศาสตร์การเลือกตัง้
ประธานาธบิดสีหรฐั ซึง่ปรกตผู้ิชนะ 

การเลอืกตัง้จะได้ท้ังคะแนนเสยีงของ 
ประชาชนและคะแนนคณะเลอืกตัง้ใน 
มลรัฐใหญ่ แต่ทรัมป์เน้นไปทีย่ทุธวธิี 
คะแนนจากคณะเลอืกตัง้ส�าคญัในมล 
รฐัใหญ่จนท�าให้เขาชนะการเลอืกตัง้
 มกีารวเิคราะห์ว่าท�าไมคนอเมริ 
กนัถงึไม่ชอบออกมาลงคะแนนเสยีง 
ซึ่งไม่ได้แตกต่างกับหลายประเทศ 
ทีป่กครองด้วยระบอบประชาธปิไตย
คอื เบ่ือหน่ายการเมือง รองลงมาคอื
ไม่รูจ้ะไปเลอืกไปท�าไม เพราะเห็นว่า
ไม่ได้อะไรจากนักการเมือง เคยอยู่ 
อย่างไรกอ็ยูอ่ย่างนัน้ คนกลุม่นีส่้วน 
มากเป็นคนยากจนและคนด้อยโอกาส
ซึ่งในสหรัฐมีอยู่ในทุกชุมชนใหญ่ 
อีกพวกคือพวกที่มีอคติกับระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งมีไม่น้อยนัก แต่
เพราะระบอบประชาธิปไตยให้สิทธิ
เสรีภาพกับทุกคนทุกกลุ่ม แม้แต่
สหรัฐที่ถือว่าคนมีเสรีทางความคิด
ทีจ่ะคดิอะไรก็ได้ตราบใดทีไ่ม่ละเมิด
กฎหมายหรือเป็นไปอย่างสงบ 

In Brief : ย่อความ

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เช่ือ
ว่าทรมัป์จะต้องลาออกก่อน 
ปีใหม่นี้ เพราะนโยบายที่
ผิดพลาดมากมาย รวมถึง
กรณีรัสเซียที่แทรกแซง
การเลือกตั้ง

 มีการวิเคราะห์กันว่าการจะ
ท�าให้คนอเมริกันออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งมากขึ้นคงมีวิธีแบบเดียว
กับประเทศในยุโรปคือ ปรับเปลี่ยน
ให้เป็นรัฐสวัสดิการ ซึ่งระยะหลัง
สหรัฐพยายามท�ามากขึ้นในเร่ือง
สวสัดกิารต่างๆ อย่าง “โอบามาแคร์”  
การออกรัฐบัญญัติช่วยเหลือการ 
รกัษาพยาบาลของอดตีประธานาธบิดี 
บารัค โอบามา แต่กลับมีการพยา 
ยามให้วุฒิสภายกเลิกโดยทรัมป์ 
และกลุ่มทุนต่อต้าน แต่ไม่ส�าเร็จ
 กรณีของทรัมป์น่าจะเป็นบท
เรียนของประเทศประชาธิปไตยอีก
หลายประเทศ รวมถงึประเทศไทยที่ 
กลุ่มทุนผูกขาดและผู้มีอิทธิพลพยา 
ยามเข้ามาใช้เงนิทางการเมอืง ซึง่อาจ 
ท�าให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกัน
มากขึน้ และท�าให้คนดกีล้าเข้ามาเล่น 
การเมืองเช่นกัน   
	 ส่วนคนไม่ดกีจ็ะไม่กล้าเข้ามา
เมือ่รูว่้าจะแพ้คนดทีีแ่ห่กนัมาลงสมคัร
รบัเลอืกตัง้	ท�าให้เกดิกระแสเลอืกคน
ดลีงเลอืกตัง้	ซึง่จะท�าให้เงนิซือ้เสยีง
ไม่มผีลต่อผูส้มคัร	คอืต้องใช้เงนิเพ่ือ
ดึงคนออกมาใช้สิทธิเพื่อสิทธิของ 
ตวัเอง	ไม่ใช่ให้ประชาธปิไตยเป็นพืน้ที ่
ของคนส่วนน้อยทีส่นบัสนนุกลุม่ทนุ
ผูกขาดหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล	
 วนัเวลาของทรมัป์ทีก่�าลังนบั
ถอยหลงัจงึต้องจบัตาอย่างไม่กะพรบิ 
เพราะการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐมี
ผลกระทบไปทั่วโลกไม่มากก็น้อย

ต้องใช้เงนิเพือ่ดงึคนออกมาใช้สทิธเิพือ่สทิธขิองตวัเอง  
ไม่ใช่ให้ประชาธิปไตยเป็นพื้นที่ของคนส่วนน้อย
ที่สนับสนุนกลุ่มทุนผูกขาดหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล
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กะละมัง

ฟันธงกันแล้วว่า “โดนัลด์ ทรัมป์” 
จะเป็นประธานาธิบดีไม่ครบ 1 ปีใน 
เดือนมกราคมปีหน้า เท่ากับว่าเขา
เหลือเวลาอีก 5 เดือนที่จะต้องแก้
ปัญหาให้ได้หากต้องการอยู่ในต�า 
แหน่งต่อไป ซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อว่า
ท�าไม่ได้ โดยเชือ่ว่าทรมัป์จะประกาศ
ลาออกเอง เพราะถูกต่อต้านมาก 
มายจนแทบท�าอะไรไม่ได้ ทั้งมือดีๆ
ที่จะมาช่วยก็ไม่มีใครอยากเข้ามา 
เพราะกลวัว่าเข้าไปเกีย่วข้องแล้วจะ 
น�าภัยมาสู่ตัวมากกว่า 
 การท�างานในท�าเนียบขาวทกุ 
วนัน้ีถกูฝ่ายต่างๆจบัตาอย่างไม่กะพรบิ 
ไม่ว่านักการเมอืงด้วยกนั สือ่มวลชน 
และกลุม่ต่อต้านทรมัป์ ซ่ึงในจ�านวน
นี้เคยชื่นชอบและลงคะแนนเสียง
ให้ทรัมป์ คนที่เคยชื่นชอบทรัมป์แต่ 
ผดิหวงัเพราะทรมัป์แสดงพฤตกิรรม
ที่น่าผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า โดย 
เฉพาะการประกาศจะเปลี่ยนแปลง 
สหรัฐให้กลับมาเป็นมหาอ�านาจ 
และศิวิไลซ์ที่สุด 
 มกีารวเิคราะห์ชดัเจนว่าท�าไม 
คนอเมริกันจึงเลือกทรัมป์เป็นประ 
ธานาธบิดี เพราะต้องการให้สหรฐัเป็น
ผูน้�าโลกประชาธปิไตย ประชาธปิไตย
ท�าให้สหรัฐเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่ง 
จนกลายเป็นมหาอ�านาจอันดับหนึ่ง 
ของโลก ผู้เชี่ยวชาญการเลือกตั้ง 
กลุ่มหน่ึงจึงไม่แปลกใจทีค่นอเมรกินั
เลือกผู้น�าแบบทรัมป์ทั้งที่มีความ
ประพฤติอื้อฉาวหลายเรื่อง   
 การที่คนอเมริกันเลือกทรัมป์
โดยไม่สนใจว่าจะท�าให้ความเป็นผูน้�า
โลกประชาธิปไตยวิบัติ เห็นชัดเจน
ว่าจ�านวนผูม้าลงคะแนนเลอืกต้ังไม่ 
ว่าระดับใดและพื้นที่ต่างๆนั้น นับ
ตัง้แต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมาต�า่กว่า  
60% เท่านัน้ ซึง่ถอืว่าต�า่มากส�าหรบั
ประเทศผูน้�าประชาธปิไตยอย่างสห 
รัฐ ท�าให้รัสเซียเคยน�าประเด็นนี้ไป
โฆษณาชวนเชื่อเพื่อชี้ให้คนทั่วโลก
เห็นว่าแม้กระทั่งคนอเมริกันเองก็
ยังไม่ชื่นชอบระบอบประชาธิปไตย  
 ดงันัน้ กรณทีีว่่ารสัเซยีเข้าไป
แทรกแซงการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 
จงึมคีวามเป็นไปได้สงู รสัเซยีถอืว่า
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ

เป็นหนึ่งในการต่อสู้ทางการทหาร
และการต่างประเทศ เพราะเห็น
จดุอ่อนการเลอืกตัง้ในสหรฐัทีม่ผีูไ้ป 
ใช้สทิธจิ�านวนน้อยมาก เปิดทางให้ 
มีการใช้เงินซื้อคะแนนเสียงได้ 
 ประเดน็เร่ืองการใช้เงินท�าให้
ผูส้มคัรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและ
เป็นคนมือสะอาดไม่อยากลงสมัคร
ประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งเหมือนกัน
ทุกประเทศที่มีคนดีจ�านวนมากแต่
ไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับการเมือง  
คนไม่ดีจึงมีโอกาสที่จะเข้ามา 
 มกีารวเิคราะห์ว่า ทรัมป์เช่ือว่า 
ตัวเองมีโอกาสเป็นประธานาธิบดี
ตัง้แต่ก่อนทีเ่ขาจะเปลีย่นตวัเองจาก
นักธุรกิจมาเป็นนักการเมือง โดยได้ 
ศกึษาการเลือกตัง้ทีผ่่านมาจนมคีวาม 
มัน่ใจ จงึไม่แปลกทีท่รมัป์จะชนะการ
เลอืกตัง้ประธานาธบิด ีแม้คะแนนนยิม 
จะน้อยกว่าฮลิลาร ีคลนิตนั ซึง่ถือเป็น
คร้ังท่ี 4 ในประวตัศิาสตร์การเลือกตัง้
ประธานาธิบดสีหรฐั ซึง่ปรกตผู้ิชนะ 

การเลอืกตัง้จะได้ทัง้คะแนนเสยีงของ 
ประชาชนและคะแนนคณะเลือกตัง้ใน 
มลรัฐใหญ่ แต่ทรมัป์เน้นไปทีย่ทุธวธิี 
คะแนนจากคณะเลอืกตัง้ส�าคญัในมล 
รฐัใหญ่จนท�าให้เขาชนะการเลือกตัง้
 มกีารวิเคราะห์ว่าท�าไมคนอเมริ 
กนัถงึไม่ชอบออกมาลงคะแนนเสยีง 
ซึ่งไม่ได้แตกต่างกับหลายประเทศ 
ทีป่กครองด้วยระบอบประชาธปิไตย
คอื เบ่ือหน่ายการเมอืง รองลงมาคอื
ไม่รูจ้ะไปเลอืกไปท�าไม เพราะเหน็ว่า
ไม่ได้อะไรจากนักการเมือง เคยอยู่ 
อย่างไรกอ็ยูอ่ย่างนัน้ คนกลุม่นีส่้วน 
มากเป็นคนยากจนและคนด้อยโอกาส
ซึ่งในสหรัฐมีอยู่ในทุกชุมชนใหญ่ 
อีกพวกคือพวกที่มีอคติกับระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งมีไม่น้อยนัก แต่
เพราะระบอบประชาธิปไตยให้สิทธิ
เสรีภาพกับทุกคนทุกกลุ่ม แม้แต่
สหรัฐท่ีถือว่าคนมีเสรีทางความคิด
ทีจ่ะคดิอะไรกไ็ด้ตราบใดทีไ่ม่ละเมดิ
กฎหมายหรือเป็นไปอย่างสงบ 

In Brief : ย่อความ

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อ
ว่าทรมัป์จะต้องลาออกก่อน 
ปีใหม่นี้ เพราะนโยบายที่
ผิดพลาดมากมาย รวมถึง
กรณีรัสเซียที่แทรกแซง
การเลือกตั้ง

 มีการวิเคราะห์กันว่าการจะ
ท�าให้คนอเมริกันออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งมากขึ้นคงมีวิธีแบบเดียว
กับประเทศในยุโรปคือ ปรับเปลี่ยน
ให้เป็นรัฐสวัสดิการ ซึ่งระยะหลัง
สหรัฐพยายามท�ามากข้ึนในเรื่อง
สวสัดิการต่างๆ อย่าง “โอบามาแคร์”  
การออกรัฐบัญญัติช่วยเหลือการ 
รักษาพยาบาลของอดตีประธานาธบิดี 
บารัค โอบามา แต่กลับมีการพยา 
ยามให้วุฒิสภายกเลิกโดยทรัมป์ 
และกลุ่มทุนต่อต้าน แต่ไม่ส�าเร็จ
 กรณีของทรัมป์น่าจะเป็นบท
เรียนของประเทศประชาธิปไตยอีก
หลายประเทศ รวมถงึประเทศไทยที่ 
กลุ่มทุนผูกขาดและผู้มีอิทธิพลพยา 
ยามเข้ามาใช้เงนิทางการเมอืง ซึง่อาจ 
ท�าให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกัน
มากข้ึน และท�าให้คนดกีล้าเข้ามาเล่น 
การเมืองเช่นกัน   
	 ส่วนคนไม่ดกีจ็ะไม่กล้าเข้ามา
เม่ือรูว่้าจะแพ้คนดทีีแ่ห่กนัมาลงสมคัร
รบัเลือกตัง้	ท�าให้เกดิกระแสเลอืกคน
ดลีงเลอืกตัง้	ซึง่จะท�าให้เงนิซือ้เสยีง
ไม่มผีลต่อผูส้มคัร	คอืต้องใช้เงนิเพือ่
ดึงคนออกมาใช้สิทธิเพ่ือสิทธิของ 
ตวัเอง	ไม่ใช่ให้ประชาธปิไตยเป็นพืน้ท่ี 
ของคนส่วนน้อยทีส่นบัสนนุกลุม่ทนุ
ผูกขาดหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล	
 วนัเวลาของทรมัป์ทีก่�าลงันบั
ถอยหลงัจงึต้องจบัตาอย่างไม่กะพรบิ 
เพราะการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐมี
ผลกระทบไปทั่วโลกไม่มากก็น้อย

ต้องใช้เงินเพือ่ดึงคนออกมาใช้สทิธเิพือ่สทิธขิองตวัเอง  
ไม่ใช่ให้ประชาธิปไตยเป็นพื้นที่ของคนส่วนน้อย
ที่สนับสนุนกลุ่มทุนผูกขาดหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล
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สถาปนกิแห่งค่าย Studio de.materia  
ประเทศโปแลนด์ ถ่ายทอดศิลปะ
ดไีซน์บ้านแบบเรยีบง่ายทัง้โฉมภาย 
นอกและภายใน เป็นความเรียบง่าย 
ที่มีเสน่ห์แฝงอารมณ์แปลกในตัว
	 บ้านครอบครัวชาวโปแลนด์
หลังนี้อยู่ท่ีเมืองพอซนาน	 ในภาค
กลางของประเทศ	เป็นบ้านช้ันเดยีว	
2	ห้องนอน	2	ห้องน�้า	ก่อสร้างบน
เนินลาดเอียงแบบเรียบง่ายด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็กและไม้	
 ขณะทีโ่ครงสร้างกเ็รยีบง่าย
เช่นกัน ออกแบบเป็นรูปตัวที (T) 
แนวนอน พาดยาวระหว่างด้าน
หน้า-หลงั และต่อแนวตรงอกีส่วน
หนึ่งออกด้านซ้าย (มองจากด้าน
หน้า)
	 โครงสร้างสว่นหนึ่งฝงัอยู่ใน
เนิน	หลังคาบ้านอยู่ระดับเดียวกับ
พื้นด้านหน้า	โดยด้านหน้าหันสู่ทิศ
ตะวนัออก	มลีานคอนกรตีกว้างและ
ลกึเข้าไปจดโรงจอดรถ	ซึง่รองรบัรถ
ได้	2	คัน
	 “อาคารจอดรถ”	 ด้านหน้า	
ท�าด้วยไม้ทั้งหมด	 ออกแบบเป็น
ทรงกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 ตั้งอยู่
บนหลังคาในแนวขวางกับตัวบ้าน	
ขนานกับส่วนที่ต่อออกด้านซ้าย	
ท�าให้ดูคล้ายเป็นบ้าน	2	ชั้น	
 มุมซ้ายสุดของโรงจอดรถ
มีประตูทางขึ้นลงสู่ห้องด้านล่าง  
โดยพื้นที่ด้านหลังบริเวณประตู
เปิดโล่งสูห่ลงัคาเพือ่รบัแสง ขณะ
ที่ด้านหลังโรงจอดรถมีประตูเข้า
ออกหลังคา ซึ่งจัดท�าเป็นสนาม
หญ้าทั้งหมด ใช้เป็นที่พักผ่อนรับ
ลมชมวิวกลางแจ้ง 
	 นอกจากนั้นหลังคาสนาม
หญ้ายงัมส่ีวนช่วยควบคมุอณุหภมูิ
ภายในตัวบ้านด้วย
	 ส�าหรบัการจดัห้องในโครงสร้าง
จากด้านหน้าสู่ด้านหลัง	 ประกอบ
ด้วย	ห้องนอนแขกคู่ขนานกับห้อง
เก็บของใต้โรงจอดรถ	 ต่อด้วยโถง
กลาง	 ซ่ึงเป็นพื้นที่เข้าสู่ห้องต่างๆ	
รวมทัง้ประตสููบ่นัไดขึน้ลงจากด้าน
หน้า	และทางเดินสู่ห้องรับแขก	

House JRv2
ดีไซน ์2 อารมณ์

	 ถัดจากโถงเป็นห้องน�้า	ห้อง
สมุด	อยู่ขนานกับห้องแต่งตัว	ต่อ
ด้วยห้องน�้า	และห้องนอนเจ้าของ
บ้านอยู่ริมสุดด้านหลัง	 โดยผนัง 
ด้านหลังท�าด้วยกระจกใส
 ส่วนปีกด้านซ้ายออกแบบ
เป็นโถงใหญ่ห้องเดียว แบ่งเป็น
โซนรบัแขก โต๊ะรบัประทานอาหาร 
และครัว ผนังและประตูด้านหลัง 
ติดระเบียงไม้ด้านนอกท�าด้วยกระ 

จกใสทั้งหมด  
	 ผนงัด้านในส่วนหนึง่ของโซน
รับแขกท�าด้วยกระจกใสเช่นกนั	ใช้
รบัแสงจากช่องเปิดโล่งไม่มหีลงัคา	
ซึ่งออกแบบเป็นพื้นที่รับแสงและ
ระบายอากาศ	ยาวขนานไปกบัห้อง
และผนังด้านหน้าจดบันไดขึ้นลง
	 ช่องเปิดโล่งไร้หลังคาอกีส่วน
หนึง่ออกแบบไว้ใกล้ห้องน�า้ด้านหลงั
ตดิห้องนอนเจ้าของบ้าน	ซึง่อกีด้าน

ของห้องน�้าติดระเบียงไม้
	 โดยภาพรวมถือว่าบ้านหลัง
นี้มีดีไซน์	2	บุคลิกในตัว	โดยความ
เรียบง่ายคือบุคลิกหนึ่ง	
 และความแปลกเป็นอีกบุค 
ลิกหนึ่ง จากการสร้างโรงจอดรถ
แบบ “อาคารอิสระ” รวมทั้งการ
ท�าสนามหญ้าบนหลังคา

(ข้อมลูภาพ poznanfif ilmcommission.pl)

บรรยากาศหลังบ้าน

ปลูกสร้างตรงเนินลาดเอียง

โรงจอดรถด้านหน้า

บันไดลงจากด้านหน้า

โถงกลาง ระเบียงหลังติดห้องรับแขก หลังคาท�าเป็นสนามหญ้า
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คนร้ายวางระเบิดหลายสิบครั้ง 
เพือ่เรียกร้องความสนใจ แต่ต�ารวจ
เกรงว่าประชาชนจะตืน่ตระหนกจงึ
เฉไฉไปว่าเป็นฝีมือของพวกชอบ
เล่นพิเรนทร์ ท�าให้คนร้ายลงมือ
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลาย
สิบปีจนกระทั่งมีคนออกมารับฟัง
ข้อเรียกร้อง
	 หลังเวลา	17.00	น.	เล็กน้อย
ของวันที่	 29	 มีนาคม	 1951	 เกิด 
เหตุระเบิดที่ชุมทางรถไฟใต้ดิน 
แกรนด์เซ็นทรัล	 ใจกลางกรุงนิว 
ยอร์ก	ในช่วงเวลานัน้มข่ีาวใหญ่อ่ืนๆ
มากมายท่ีน่าสนใจกว่าข่าวระเบิด
ไปป์บอมบ์เล็กๆที่มีเพียงถังเขี่ย 
เถ้าบุหรี่ได้รับความเสียหาย	 ไม่มี 
ใครได้รับบาดเจ็บแม้แต่คนเดียว	
ต�ารวจสรุปว่าเป็นฝีมอืของพวกชอบ 
เล่นพเิรนทร์	หนงัสอืพมิพ์	The	New	 
York	Times	 ให้พื้นที่เขียนข่าวใน
หน้าท้ายๆเพียงแค่	3	ย่อหน้า
	 4	สัปดาห์ต่อมา	เกดิเหตุระเบดิ
อีกครั้งในตู้โทรศัพท์ที่อยู่ชั้นใต้ดิน
ของหอสมดุกรงุนวิยอร์ก	แม้ว่าตอน
เกิดเหตุจะมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยหอสมุดยืนพิงตู้โทรศัพท์
อยู	่แต่กไ็ม่ได้รบับาดเจบ็	เจ้าหน้าที่
พสิจูน์หลกัฐานพบว่าชิน้ส่วนระเบดิ
ที่พบคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่ชุม
ทางรถไฟใต้ดินเมื่อเดือนก่อน
	 หลังจากนั้นเหตุการณ์กลับ
เข้าสูภ่าวะปรกติเป็นเวลานานหลาย
เดอืน	ดเูหมอืนข้อสนันษิฐานว่าเป็น
ฝีมือของพวกชอบเล่นพิเรนทร์จะ
ถูกต้อง	 แต่แล้วก็เกิดเหตุระเบิด 
ที่ชุมทางรถไฟใต้ดินแกรนด์เซ็น 
ทรลัอีกครัง้ในเดอืนสงิหาคม	แม้จะ
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเหมือน	2	ครั้ง
แรก	 แต่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ระบวุ่าระเบดิคราวนีม้อี�านาจท�าลาย
ล้างมากกว่า

ส่วนผสมประหลาด
 ต�ารวจพบกล่องยาอมแก้ไอ
ใกล้กับจุดเกิดเหตุ	ซึ่งคงไม่ใช่เรื่อง
แปลกอะไรถ้าไม่บังเอิญเป็นยี่ห้อ
เดียวกับเศษยาอมแก้ไอที่พบติด

คือเขาเขียนตัวอักษร	 G	 ใหญ่กว่า
ตัวอักษรตัวอื่น

เรียกร้องความยุติธรรม
 วันที่	22	ตุลาคม	1951	หนัง 
สือพิมพ์	The	New	York	Herald	
Tribune	 ได้รับจดหมายจากผู้ที่ 
อ้างว่าเป็นมอืระเบดิ	มข้ีอความโดย
สรปุว่า	เขาวางระเบดิเพือ่เรยีกร้อง 
ขอความยุตธิรรมจากบรษัิท	ConEd	
และจะไม่หยดุวางระเบดิจนกว่าจะ
ได้รับความยุติธรรม
	 จากการสืบสวนต�ารวจต้อง
ประหลาดใจที่พบว่าคนร้ายไม่ได้
เริ่มลงมือวางระเบิดในปีนี้	 แต่เขา
เคยลงมือมาก่อนหน้านี้ย้อนไปถึง
เมื่อปี	1940	ในคราวนั้นมีผู้พบไปป์
บอมบ์ถกูวางบนขอบหน้าต่างบรษิทั	
ConEd	 มีกระดาษเขียนข้อความ
ข่มขู่	 ลงชื่อ	 F.P.	 ระเบิดไม่ถูกจุด
ระเบิด	คาดว่าเป็นการข่มขู่เท่านั้น

ไปป์บอมบ์ป่วนเมือง

อยู่กับช้ินส่วนระเบิด	 ไม่มีใครให ้
ค�าตอบได้ว่าท�าไมคนร้ายต้องใส่ 
ยาอมแก้ไอไว้ในระเบิด
	 3	สัปดาห์ต่อมา	 เกิดเหตุระ 
เบดิอกีครัง้ในตูโ้ทรศพัท์ภายในบรษิทั
ผลิตกระแสไฟฟ้า	 Consolidated	
Edison	 หรือที่นิยมเรียกชื่อย่อ
ว่า	 ConEd	 โชคดีที่ระเบิดเกิดขึ้น
ในยามวิกาลท�าให้ไม่มีผู้ได้รับบาด
เจบ็	แน่นอนว่าการประกอบระเบดิ
คล้ายคลงึกับระเบดิในเหตกุารณ์	3	
ครั้งก่อนหน้านี้
	 13	 วันต่อมา	 ConEd	 แจ้ง
ต�ารวจว่าได้รับพสัดตุ้องสงสยั	ภาย 

ในบรรจุท่อปิดปลายทั้ง	2	ข้าง	จ่า
หน้าถึงเอดวิน	 เจนนิงส์	 ผู้อ�านวย
การ	 ConEd	 เจ้าหน้าท่ีเก็บกู้วัตถุ
ระเบิดน�าวัตถุต้องสงสัยใส่ตะกร้า
สานแล้วสอดท่อยาวหามไปเก็บใน
รถหุ้มเกราะ
	 หน่วยเกบ็กูร้ะเบดิท�าการแกะ 
ชิน้ส่วนระเบดิอย่างระมดัระวงั	พบ
ว่าการประกอบคล้ายคลึงกบัระเบดิท่ี
พบก่อนหน้านี	้แต่ระเบดิลกูนีแ้ทนที่
จะบรรจุดินปืน	กลับมีเพียงน�้าตาล	
บ่งบอกว่าเป็นการข่มขูเ่ท่านัน้	ลายมอื
คนร้ายบนหน้าซองพสัดุเขียนด้วยตัว
อักษรพิมพ์ใหญ่ทุกตัว	 ที่น่าสังเกต

ต�ำรวจหำรอยนิว้มอืคนร้ำยทีตู่โ้ทรศพัท์

ลำยมือคนร้ำยบนซองพัสดุ

ประกำศเตือนไปป์บอมบ์

เหตุระเบิดในตู้รับฝำกสัมภำระ

จอร์จหลงัได้รบักำรปล่อยตวัในปี 1973



17

ปีที่ 18 ฉบับที่ 630 วันที่ 19-25 สิงหาคม พ.ศ. 256016

ร้ายสาระ
ศิลป์ อิศเรศ
naiart@gmail.com

คนร้ายวางระเบิดหลายสิบคร้ัง 
เพือ่เรยีกร้องความสนใจ แต่ต�ารวจ
เกรงว่าประชาชนจะต่ืนตระหนกจึง
เฉไฉไปว่าเป็นฝีมือของพวกชอบ
เล่นพิเรนทร์ ท�าให้คนร้ายลงมือ
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลาย
สิบปีจนกระทั่งมีคนออกมารับฟัง
ข้อเรียกร้อง
	 หลังเวลา	17.00	น.	เล็กน้อย
ของวันที่	 29	 มีนาคม	 1951	 เกิด 
เหตุระเบิดท่ีชุมทางรถไฟใต้ดิน 
แกรนด์เซ็นทรัล	 ใจกลางกรุงนิว 
ยอร์ก	ในช่วงเวลานัน้มข่ีาวใหญ่อืน่ๆ
มากมายที่น่าสนใจกว่าข่าวระเบิด
ไปป์บอมบ์เล็กๆที่มีเพียงถังเขี่ย 
เถ้าบุหรี่ได้รับความเสียหาย	 ไม่ม ี
ใครได้รับบาดเจ็บแม้แต่คนเดียว	
ต�ารวจสรปุว่าเป็นฝีมือของพวกชอบ 
เล่นพเิรนทร์	หนงัสอืพมิพ์	The	New	 
York	Times	 ให้พื้นที่เขียนข่าวใน
หน้าท้ายๆเพียงแค่	3	ย่อหน้า
	 4	สปัดาห์ต่อมา	เกดิเหตรุะเบิด
อีกคร้ังในตู้โทรศัพท์ที่อยู่ชั้นใต้ดิน
ของหอสมดุกรงุนวิยอร์ก	แม้ว่าตอน
เกิดเหตุจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยหอสมุดยืนพิงตู้โทรศัพท์
อยู	่แต่กไ็ม่ได้รบับาดเจบ็	เจ้าหน้าที่
พสิจูน์หลักฐานพบว่าชิน้ส่วนระเบดิ
ที่พบคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่ชุม
ทางรถไฟใต้ดินเมื่อเดือนก่อน
	 หลังจากนั้นเหตุการณ์กลับ
เข้าสูภ่าวะปรกตเิป็นเวลานานหลาย
เดอืน	ดเูหมอืนข้อสันนษิฐานว่าเป็น
ฝีมือของพวกชอบเล่นพิเรนทร์จะ
ถูกต้อง	 แต่แล้วก็เกิดเหตุระเบิด 
ที่ชุมทางรถไฟใต้ดินแกรนด์เซ็น 
ทรลัอกีครัง้ในเดอืนสงิหาคม	แม้จะ
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเหมือน	2	ครั้ง
แรก	 แต่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ระบวุ่าระเบดิคราวนีมี้อ�านาจท�าลาย
ล้างมากกว่า

ส่วนผสมประหลาด
 ต�ารวจพบกล่องยาอมแก้ไอ
ใกล้กับจุดเกิดเหตุ	ซึ่งคงไม่ใช่เรื่อง
แปลกอะไรถ้าไม่บังเอิญเป็นยี่ห้อ
เดียวกับเศษยาอมแก้ไอท่ีพบติด

คือเขาเขียนตัวอักษร	 G	 ใหญ่กว่า
ตัวอักษรตัวอื่น

เรียกร้องความยุติธรรม
 วันที่	22	ตุลาคม	1951	หนัง 
สือพิมพ์	The	New	York	Herald	
Tribune	 ได้รับจดหมายจากผู้ที่ 
อ้างว่าเป็นมือระเบดิ	มีข้อความโดย
สรปุว่า	เขาวางระเบดิเพือ่เรยีกร้อง 
ขอความยุตธิรรมจากบรษิทั	ConEd	
และจะไม่หยดุวางระเบดิจนกว่าจะ
ได้รับความยุติธรรม
	 จากการสืบสวนต�ารวจต้อง
ประหลาดใจที่พบว่าคนร้ายไม่ได้
เริ่มลงมือวางระเบิดในปีนี้	 แต่เขา
เคยลงมือมาก่อนหน้านี้ย้อนไปถึง
เมื่อปี	1940	ในคราวนั้นมีผู้พบไปป์
บอมบ์ถกูวางบนขอบหน้าต่างบรษัิท	
ConEd	 มีกระดาษเขียนข้อความ
ข่มขู่	 ลงชื่อ	 F.P.	 ระเบิดไม่ถูกจุด
ระเบิด	คาดว่าเป็นการข่มขู่เท่านั้น

ไปป์บอมบ์ป่วนเมือง

อยู่กับชิ้นส่วนระเบิด	 ไม่มีใครให ้
ค�าตอบได้ว่าท�าไมคนร้ายต้องใส่ 
ยาอมแก้ไอไว้ในระเบิด
	 3	สัปดาห์ต่อมา	 เกิดเหตุระ 
เบดิอกีครัง้ในตูโ้ทรศพัท์ภายในบรษิทั
ผลิตกระแสไฟฟ้า	 Consolidated	
Edison	 หรือที่นิยมเรียกชื่อย่อ
ว่า	 ConEd	 โชคดีท่ีระเบิดเกิดขึ้น
ในยามวิกาลท�าให้ไม่มีผู้ได้รับบาด
เจบ็	แน่นอนว่าการประกอบระเบดิ
คล้ายคลึงกบัระเบิดในเหตกุารณ์	3	
ครั้งก่อนหน้านี้
	 13	 วันต่อมา	 ConEd	 แจ้ง
ต�ารวจว่าได้รบัพสัดตุ้องสงสยั	ภาย 

ในบรรจุท่อปิดปลายทั้ง	2	ข้าง	จ่า
หน้าถึงเอดวิน	 เจนนิงส์	 ผู้อ�านวย
การ	 ConEd	 เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุ
ระเบิดน�าวัตถุต้องสงสัยใส่ตะกร้า
สานแล้วสอดท่อยาวหามไปเก็บใน
รถหุ้มเกราะ
	 หน่วยเกบ็กูร้ะเบดิท�าการแกะ 
ชิน้ส่วนระเบดิอย่างระมดัระวงั	พบ
ว่าการประกอบคล้ายคลงึกบัระเบดิที่
พบก่อนหน้านี	้แต่ระเบิดลกูน้ีแทนที่
จะบรรจุดินปืน	กลับมีเพียงน�้าตาล	
บ่งบอกว่าเป็นการข่มขูเ่ท่านัน้	ลายมอื
คนร้ายบนหน้าซองพสัดเุขยีนด้วยตวั
อักษรพิมพ์ใหญ่ทุกตัว	 ที่น่าสังเกต
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	 ปีถัดมามีผู้พบไปป์บอมบ์ลูก
หนึง่ทีร่มิถนนห่างจากบรษิทั	ConEd	
5	 ช่วงตึก	 หลังจากน้ันอเมริกาตก
อยู่ในภาวะสงครามเมื่อญี่ปุ่นบุก
เข้าโจมตอ่ีาวเพร์ิลฮาเบอร์	ConEd	 
ได้รับจดหมายที่มีข้อความใช้ตัว 
อกัษรจากนติยสารตดัแปะ	มใีจความ
พอสังเขปว่าจะหยุดวางระเบิดใน 
ช่วงเวลาที่ประเทศก�าลังท�าสง 
คราม	แต่เขาจะกลบัมาทวงคนืความ
ยุติธรรมอีกครั้ง	ลงชื่อ	F.P.

ตามล่ามือระเบิด
 ค่อนข้างแน่ชัดว่าคนร้ายมี
ความเคียดแค้นบริษัท	ConEd	จึง
มีการสืบค้นประวัติพนักงาน	 พบ 
ผู้ต้องสงสัยชื่อ	 เฟรเดริก	 อีเบอร ์
ฮาร์ดต์	 อดีตเจ้าหน้าที่เข้าหัวสาย
เคเบิล	 ซึ่งถูกไล่ออกเมื่อปี	 1948	
เนื่องจากยักยอกทรัพย์สินบริษัท	
เฟรเดรกิถูกต�ารวจจบักุมตวั	แต่ศาล
พิพากษาว่าไม่ผิด	 ต่อมาเฟรเดริก
ฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายจากบรษิทั	
ConEd	เป็นเงิน	75,000	ดอลลาร์	
คดยีงัอยูร่ะหว่างการเจรจายอมความ
	 ต�ารวจตามรวบตัวเฟรเดริก	
คราวนี้เขาถูกพิพากษาให้ส่งตัวไป
ประเมินสภาพจิต	 วันที่	 28	 พฤศ 
จิกายน	1951	เกิดระเบิดอีกครั้งใน 
ตู้รับฝากสัมภาระสถานีรถไฟใต้ดิน

ยูเนี่ยนสแควร์	 ขณะเดียวกันหนัง 
สือพิมพ์	 Herald	 Tribune	 ได้รับ
จดหมายมีใจความโดยสังเขปว่า	
เขากลับมาทวงคืนความยุติธรรม
จาก	ConEd	ลงชื่อ	F.P.
	 แม้ว่าคนร้ายจะลงมือขณะ
ทีเ่ฟรเดรกิถูกควบคมุตวัในโรงพยา 
บาล	แต่ต�ารวจกย็งัไม่ยอมปล่อยตัว 
เขา	ต่อมาวันที่	19	มีนาคม	1952	
เกดิเหตรุะเบดิอกีครัง้ทีส่ถานขีนส่ง	
เฟรเดรกิจงึได้รบัการปล่อยตวัในทีส่ดุ
	 วันที่	8	ธันวาคม	1952	เกิด
เหตุระเบิดในโรงภาพยนตร์โลว์	 มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด 
ทีข่าหน่ึงคน	หลงัจากน้ันอกี	6	เดอืน
ก็เกิดเหตุระเบิดที่โรงภาพยนตร์ 
แห่งนี้อีกครั้ง	 แต่คราวนี้โชคดีไม่มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ

หยุดไม่อยู่
	 คนร้ายวางระเบิดอีกหลาย
ครั้ง	แต่ต�ารวจก็ยังคงแถลงว่าเป็น 
ฝีมอืของพวกเล่นพเิรนทร์	ในปี	1955	
คนร้ายวางระเบิดอย่างน้อย	6	ครั้ง	
ท�าให้นกัข่าวเริม่หนัมาให้ความสนใจ	
จนกระท่ังในปี	 1956	 เกิดเหตุไม่ 
คาดคิดเมื่อหญิงชราคนหนึ่งไปเข้า
ห้องน�า้ชายทีส่ถานรีถไฟใต้ดนิเพนน์ 
สเตชัน่	เกดิระเบดิอย่างรนุแรงท�าให้ 
ได้รับบาดเจ็บสาหัส	 และมีคนได้ 

รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก	6	คน
	 คราวนีต้�ารวจออกมายอมรบั
ว่าไม่ใช่เป็นการเล่นพิเรนทร์	 เชิญ
นักจิตวิทยามาวิเคราะห์พฤติกรรม
คนร้ายเพ่ือเสาะหาลักษณะของผู ้
ก่อเหตุ	 ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์	
New	 York	 Journal	 ตีพิมพ์บท 
ความส่งถึงคนร้ายให้เข้ามอบตัว	
โดยยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนกับการ 
ทีห่นงัสอืพมิพ์จะเรยีกร้องความยตุิ 
ธรรมให้กบัเขาเอง	เพือ่ทีค่นบรสิทุธิ์
จะได้ไม่ต้องมารับเคราะห์แทน
	 2	วนัต่อมา	บรรณาธกิารได้รบั
จดหมายตอบรบัมใีจความโดยสงัเขป
ว่า	เวลาของเขาเหลอืน้อยเตม็ที	ทกุ
วันน้ีต้องนอนป่วยอยู่บนเตยีง	ลงชือ่	
F.P.	 หลังจากน้ันก็มีการติดต่อกัน
เป็นระยะๆ	โดยหนงัสอืพมิพ์ตพีมิพ์
ข้อความถึงคนร้าย	 ขณะที่คนร้าย
เขียนจดหมายส่งถึงหนังสือพิมพ์
	 วันที่	19	มกราคม	1957	คน 
ร้ายส่งจดหมายฉบับสุดท้ายหลัง 
จากที่วางระเบิดไปอย่างน้อย	 33	
ครัง้	เกดิระเบดิ	22	ครัง้	มผีูบ้าดเจ็บ
รวม	15	คน	เขารับปากว่าจะยอม 
วางมอื	ตอนหนึง่ของจดหมายคนร้าย 
ยงับอกด้วยว่า	เม่ือวนัท่ี	5	กนัยายน	
1931	 เขาประสบอุบัติเหตุได้รับ 
บาดเจ็บระหว่างท�างาน	

เฉลยปริศนา
 ต�ารวจตรวจสอบแฟ้มประวตัิ
พนกังาน	ConEd	พบว่าจอร์จ	เมเทสกี	้ 
ได้รบับาดเจ็บระหว่างท�างานในโรง 
ไฟฟ้าถ่านหินเมื่อวันที่	5	กันยายน	 
1931	 สาเหตุจากสูดดมสารพิษที่
เล็ดลอดออกมาจากรอยแตกของ
เตาเผาส่งผลให้เป็นวัณโรคในปอด
	 วันที่	21	มกราคม	จอร์จถูก
จบักมุตวั	เขาให้การรบัสารภาพว่าที ่

ท�าลงไปเพราะ	ConEd	ไม่จ่ายเงิน 
ชดเชยให้	หนังสือพิมพ์	New	York	
Journal	ท�าตามข้อตกลงโดยจัดหา
ทนายความและสืบสวนเรื่องราว
ทัง้หมด	พบว่าจอร์จยืน่เอกสารเรยีก
ร้องเงินชดเชยเลยก�าหนดเวลาจึง
ท�าให้	ConEd	ไม่ได้จ่ายเงนิชดเชยให้
	 จอร์จถูกส่งตัวไปประเมิน
สภาพจติและรกัษาวัณโรค	ระหว่าง
นั้นทนายยื่นค�าร้องขอเลื่อนการ
พิจารณาคดีโดยอ้างถึงสุขภาพที่
อ่อนแอของจ�าเลย	 จอร์จถูกส่งตัว
ไปมาระหว่างสถานบ�าบัดสุขภาพ
จิตและโรงพยาบาล	 จนกระทั่งใน 
ปี	1971	มนีกัเคล่ือนไหวด้านกฎหมาย
ออกมาเรียกร้องว่าการกักตัวผู้ต้อง 
หาในสถานบ�าบัดจิตโดยท่ีศาลยัง 
ไม่สั่งว่าเป็นบุคคลอันตรายนั้นขัด 
ต่อรัฐธรรมนูญ	ท�าให้ศาลสั่งปล่อย
ตัวจอร์จเมื่อปี	1973
	 จอร์จใช้ชีวิตบั้นปลายดูแล
น้องสาวจนกระทัง่เขาเสียชวีติด้วย
วัย	90	ปีเมื่อปี	1994	ส่วนปริศนา
ลูกอมแก้ไอที่ใช้ประกอบระเบิดนั้น	
จอร์จบอกว่าเขาเอาไปชบุน�า้แล้วน�า
มาติดบนสปริงดีดชนวน	 ลูกอมจะ
ละลายช้าๆท�าหน้าที่แทนนาฬิกา
นับถอยหลัง	 เมื่อลูกอมแก้ไอละ 
ลาย	 สปริงแทงชนวนจะดีดท�าให้
เกิดการจุดระเบิด	
	 จอร์จยงับอกด้วยว่าเขาเกอืบ
ถูกต�ารวจจับตัวได้เมื่อปี	 1941	
ขณะที่ก�าลังจะน�าระเบิดไปวางที่	
ConEd	มีต�ารวจนายหนึ่งเดินตรง
เข้ามาหา	ท�าให้เขารีบทิ้งระเบิดลง
บนพืน้	ต�ารวจคนนัน้เดนิมาบอกว่า
จอร์จจอดรถในท่ีห้ามจอด	 เขาจึง 
รีบขับรถออกไป	 ส่วนตัวอักษรย่อ	
F.P.	 ท้ายจดหมายย่อมาจาก	 Fair	
Play	หรือ	“ปฏิบัติอย่างยุติธรรม”

จอร์จถูกน�ำตัวขึ้นศำล

วัตถุต้องสงสัยถูกน�ำใส่ตะกร้ำ ระเบิดที่คนร้ำยใช้ก่อเหตุ

จอร์จขณะรักษำตัวในโรงพยำบำล
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SWKAN-p1-280617-01

สนใจติดตอไดที่
หางหุนสวนจำกัด เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

เลขที่ 49/49 ซอยรามคำแหง 90 เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10250

หางหุนสวนจำกัด
เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

รับสมัครงานดวน!

06-1565-2659 คุณโจ
08-9663-6536 คุณเหมี่ยวโทรศัพท

ผูชวยชางแอร หลายอัตรา
• เพศชาย อายุ 18-35 ป  

• วุฒิป.6

• ไมจำเปนตองมีประสบการณ

BOZENED-P1-060617=4*6_01

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910

สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทร. 08-3290-9910

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สนใจติดต่อ โทร.08-9449-4549

อยู่หมู่บ้านหนองบัวเงิน ต.อ่างทอง อ.เชียงค�า จ.พะเยา
อนาคตมีรถไฟผ่านไปประเทศลาว เหมาะส�าหรับซื้อไว้เก็งก�าไร

แปลงใหญ่ปัจจุบันหายาก (งดนายหน้า)

F3001_ที่ดนิพะเยา_619

ขายที่ดิน 130 ไร่

ขายไร่ละ
1.3 ล้าน

สนใจติดต่อ โทร.08-9449-4549
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Amazing 
Architecture
วรวุฒิ สารพันธ์
wowut@hotmail.com

กล่าวถงึอารยธรรมอยีปิต์โบราณ นอก 
จากมหาพีระมิดที่กิซาแล้ว ยังมีวิ 
หารอาบูซิมเบล (Abu Simbel) อยู่
ในอันดับต้นๆของโบราณสถานที่นัก 
ท่องเทีย่วและผูแ้สวงหาความรูอ้ารย 
ธรรมโบราณทัว่โลกต้องการไปศกึษา
ชื่นชม
	 อาบซูมิเบลเป็นวหิารขนาดใหญ่	 
อยูท่างภาคใต้ของอยีปิต์	ทีเ่มอืงวาวทั	 
เขตนเูบยีในสมยัโบราณ	ปัจจบุนัรูจ้กักนั
ในชือ่อาบซิูมเบล	โดยอยูใ่กล้พรมแดน
ประเทศซดูาน	ห่างจากเมอืงอสัวนัไป
ทางตะวนัตกประมาณ	300	กโิลเมตร
	 วหิารแห่งน้ีเรียกอกีช่ือว่า	วหิาร
ของฟาโรห์แรมเสสที่	2	(Ramses	II)	 
ก่อสร้างเมือ่	1,257	ปีก่อนครสิต์ศักราช	 
ในยคุของแรมเสสมหาราชที	่2	ฟาโรห์
ผูย้ิง่ใหญ่แห่งอาณาจกัรอยีปิต์โบราณ
	 การก่อสร้างใช้วธิกีารตดัหนิภเูขา
สลักเป็นประตมิากรรมของแรมเสสที	่2 
ไว้ด้านหน้าวหิาร	และขดุเจาะภเูขาหนิปนู 
เป็นอโุมงค์วหิารบรรจรุปูสลกัขนาดใหญ่	 
และศลิปะฝาผนงัทีห่ลากหลายไว้ภายใน
	 แรมเสสมหาราชปกครองอยีปิต์
ยาวนาน	67	ปี	จงึเป็นกษตัรย์ิผูย้ิง่ใหญ่ 
ทีส่ดุของอยีปิต์โบราณ	มผีลงานสร้าง
โบราณสถานไว้มากมาย	โดยทรงก่อสร้าง 
วิหารภูเขาคล้ายกับวิหารอาบูซิมเบล	
ไว้ในนูเบีย	7	แห่ง
	 ผลงานทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุ	ได้แก่	วหิาร 
อาบซูมิเบล	ซึง่ประกอบด้วย	วหิารแรม 
เสสที	่2	และวิหารเนเฟอร์ตาร	ีท่ีอยูถ่ดัไป
ทางขวามอื	ซึง่แรมเสสที	่2	ทรงก่อสร้าง 
เป็นอนสุรณ์สถานแด่พระนางเนเฟอร์ตาร	ี 
พระราชนีิทีแ่รมเสสที	่2	ทรงโปรดทีส่ดุ	
	 ช่วงต้นทศวรรษ1960	วหิารอาบ	ู
ซมิเบลปรากฏเป็นข่าวใหญ่ท่ัวโลกอย่าง 
ต่อเนือ่ง	เมือ่อยีปิต์จะสร้างเขือ่นอสัวนั 
(High	Aswan	Dam)	กัน้แม่น�า้ไนล์	และ 
อาณาเขตของน�า้ท่วมครอบคลมุถงึโบราณ 
สถานยิง่ใหญ่แห่งน้ี	ท�าให้เกิดปัญหาใน 
การอนุรักษ์โบราณสถานล�้าค่าแห่งนี้
	 ผูเ้ชีย่วชาญหลายประเทศได้มี 
ส่วนร่วมในการหาลูท่างรกัษาวหิารอาบ	ู 
ซิมเบลไม่ให้จมอยู่ใต้น�้า	 ในที่สุดข้อ 
เสนอของผูเ้ชีย่วชาญอติาลกีไ็ด้รบัความ 
เห็นชอบ
	 ผู้เชี่ยวชาญอิตาลีเสนอให้ยก
วิหารขึ้นไปอยู่ที่สูงในระดับท่ีน�้าไม่
สามารถท่วมถงึ	การย้ายวหิารอาบูซมิ 
เบลเริ่มขึ้นเมื่อปี	 1964	 โดยเคลื่อน 

ย้ายวหิารทัง้	2	แห่งไปอยูใ่นท�าเลทีส่งู 
กว่าเดมิ	200	ฟตุ	และห่างจากสถานที ่
เดิมไปทางตะวันตก	600	ฟุต
	 เนื่องจากนูเบียเป็นเขตชนบท
ห่างไกลของอยีปิต์	ช่วงแรกของการส�า 
รวจโบราณสถานจงึไม่มใีครพบวิหาร 
อาบซิูมเบล	ท�าให้วิหารยิง่ใหญ่แห่งนีซ่้อน 
ตัวอยู่ในหน้าผาหิน	แวดล้อมด้วยผืน 
ทรายอย่างเงยีบๆยาวนานถงึ	11	ศตวรรษ	 
ก่อนที่โจฮัน	ลุดวิก	เบิร์คคาร์ด	นักส�า 
รวจชาวกรกี	จะค้นพบโดยบังเอิญเมือ่ 
ปี	 1813	 โดยพบส่วนบนของรูปสลัก
ฟาโรห์โผล่อยู่เหนือผืนทราย
	 ในปี	1818	โจวานน	ีบตัตสิตา	เบล 
โซนี	เข้าไปส�ารวจเพ่ิมเติม	และพบทาง 
เข้าวิหาร	จากนั้นทางการอียิปต์ได้ด�า 
เนนิการขดุย้ายทรายฟ้ืนฟวิูหารขึน้มา
	 ส�าหรบัประตมิากรรมหน้าวหิาร	 
4	องค์	ซ่ึงนักประวตัศิาสตร์สนันษิฐาน
ว่าเป็นรปูสลกัของฟาโรห์แรมเสสที	่2	
ทัง้	4	องค์	แต่ละองค์สูง	67	ฟตุ	สงูกว่า 
รปูสลกัเมมนอนทีโ่ด่งดงัในเธเบส	และ 
กว้างประมาณ	4	เมตร	อยูใ่นท่านัง่บน 
บัลลังก์	สวมมงกุฎสัญลักษณ์ของเจ้า 
ผู้ปกครองอยีปิต์	2	มงกฎุ	ทัง้มงกุฎของ 
ฟาโรห์ผูป้กครองอยิีปต์ตอนบนและตอน 
ล่าง	หน้าวิหารบริเวณประดษิฐ์รปูสลกั
มคีวามกว้าง	119	ฟตุ	และสงู	100	ฟตุ
	 ในจ�านวนรูปสลักท้ัง	4	ม	ี3	องค์ 
ที่ยังอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์	
ขณะที่รูปที่	2	จากซ้ายมือ	ถูกแรงสั่น 
สะเทือนของแผ่นดินไหวท�าลาย	 หัก
โค่นตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไป

	 ด้านข้างของบลัลงัก์รูปสลกัประ 
ดบัศลิปะสลกัรปูพระเจ้าแห่งแม่น�า้ไนล์	
สญัลกัษณ์การรวมอยีปิต์เป็นหน่ึงเดยีว	
ขณะทีฐ่านบลัลงัก์ด้านหน้าบรเิวณช่วงขา
ของรปูสลักมรีปูสลักขนาดเล็กเรยีงราย
อยูท่ัง้	4	รูป	นักโบราณคดสีนันิษฐานว่า
เป็นรปูสลกัสมาชกิของราชวงศ์
		 บรเิวณทิศเหนอืของรปูสลักมห้ีอง 
ท�าพิธีบูชาพระอาทิตย์	 หรือสุริยเทพ	
ขณะทีด้่านทศิใต้มห้ีองท�าพธิบีชูาเทพเจ้า	 
“ธอธ”	(Thoth)	ส่วนบรเิวณเหนือประตู 
ทางเข้าวิหารมีรูปสลักสุริยเทพ	“รา”	 
(Ra)	มหีวัเป็นนกอนิทร	ีและรปูของฟาโรห์ 
แรมเสสทรงท�าพธิสีกัการะอยูด้่านข้าง
	 บรเิวณหน้าผาเหนือรปูสลกัน่ัง
บลัลงัก์มรีปูสลกัลงิบาบนูขนาดเลก็เรยีง 
เป็นแถวยาวอยูใ่นท่ายกมอืสักการะพระ 
อาทิตย์ก�าลงัข้ึนช่วงอรณุรุง่	ชาวอยิีปต์ 
โบราณมีความเชื่อว่าลิงบาบูนมีบท 
บาทส�าคัญในการช่วยเหลือสุริยเทพ	
“รา”	เอาชนะความมืดของรัตติกาล
	 ประตทูางเข้ามคีวามสงู	7	เมตร	 
ภายในของวหิารทีข่ดุเจาะหนิเข้าไปลกึ	
61	เมตร	ห้องแรกซึง่เป็นห้องหลกักว้าง 
ประมาณ	16	เมตร	และยาว	18	เมตร	 
มีรูปสลักใหญ่ของแรมเสสความสูง	 
10	เมตร	8	องค์	แยกอยู่ฝั่งละ	4	องค์	
ท�าหน้าที่เป็นเสาค�้าหลังคาไปในตัว
	 ผนังทิศเหนือประดับด้วยภาพ
การท�าสงครามครั้งส�าคัญในปี	1274	
ก่อนครสิต์ศกัราช	ทีค่าเดช	(Kadesh)	
หรอืทีเ่รยีกว่า	“สงครามคาเดช”	ผนงัทศิ 
ใต้เป็นภาพสงครามในซีเรยีและนูเบีย	 

และภาพการส่งมอบนกัโทษให้แก่เทพเจ้า
	 ต่อจากห้องหลกัเป็นห้องขนาด 
เลก็กว่าผนงัประดบัภาพแรมเสสที	่2	และ 
เนเฟอร์ตารีทรงท�าพิธีบูชาเทพเจ้า 
อามนุ	 (Amun)	 และผนงัอกีด้านเป็น 
ภาพแรมเสสที่	 2	 และเนเฟอร์ตาร ี
ท�าพธิบีชูาสรุยิเทพ	“รา”
	 จากห้องเลก็มปีระตเูข้าสูห้่องแท่น
บชูา	3	ประต	ูโดยแท่นบชูาประกอบด้วย	 
รปูป้ันเทพเจ้า	4	องค์คอืแรมเสสมหาราช	 
เทพราโอรคัตแีห่งเฮลโิอโปลสิ	เทพพตีาห์ 
แห่งเมมฟิส	และเทพอามนุราแห่งเธเบส
	 ส่วนวหิารเนเฟอร์ตารซีึง่อยูข่วา
มอืหรอือยูท่างทศิเหนือของวหิารแรม
เสสที	่2	เป็นวหิารขนาดเลก็กว่า	แรม
เสสที	่2	ทรงสร้างอทุศิแด่พระราชนิเีน
เฟอร์ตารี	และเทพีฮาธอร์	(Hathor)
	 ด้านหน้าวิหารสลักรูปจากหิน
ขนาดใหญ่	6	องค์	โดยเป็นรปูสลกัของ 
แรมเสสที	่2	จ�านวน	4	องค์	และรปูสลกั 
ของพระราชนิเีนเฟอร์ตารี	2	องค์	ความ 
สูง	33	ฟุต	นอกจากนัน้กม็รีปูสลกัของ 
สมาชกิราชวงศ์เช่นเดียวกับวิหารแรม 
เสสที่	2
	 บรเิวณเหนอืประตทูางเข้ามอีกัษร 
จารึกความว่า	“แรมเสสที	่2	ทรงสร้าง
วิหารอุทิศแด่พระราชนิเีนเฟอร์ตารีผู้
เป็นที่รักให้คงอยู่เป็นอมตะตราบเท่า 
ที่พระอาทิตย์ยังส่องแสง”
	 ภายในวหิารเป็นห้องเดีย่ว	บนหวั 
เสาออกแบบพระเศยีรของเทพฮีาธอร์	 
ผนงัแสดงภาพแรมเสสที	่2	เข่นฆ่าศตัร ู
ต่อหน้าเทพเจ้า	และภาพเหตกุารณ์อ่ืนๆ 
ส่วนผนังในห้องแท่นบูชาแสดงภาพ
แรมเสสที	่2	และราชนิเีนเฟอร์ตารบีชูา 
เทพเจ้าและภาพเหตุการณ์อื่นๆ
		 ในการเคล่ือนย้ายวิหารทัง้	2	เม่ือ
ปี	1964	และแล้วเสรจ็ในปี	1966	นัน้	
องค์การยเูนสโกของสหประชาชาตเิป็น
หน่วยงานสนบัสนนุเงนิทนุ	ผูเ้ชีย่วชาญ
ของอิตาลีรับหน้าที่ควบคุมงาน	ใช้วิธี
ตัดรูปสลักขนาดใหญ่ออกเป็นชิ้น	น�้า
หนักพอทีจ่ะขนย้ายได้อย่างปลอดภัย	
และยกไปตั้งยังสถานที่ปัจจุบัน
	 การก่อสร้างวิหารใหม่	ผูเ้ชีย่วชาญ 
ได้เกบ็รายละเอยีดทกุอย่างเหมอืนกบั 
วิหารเดิม
	 ความน่าทึง่ของการสร้างวหิาร
แห่งนีน้อกจากความอตุสาหะ	และฝีมอื 
การสลกัหินทีง่ดงามและยิง่ใหญ่	รวมทัง้
การสลกัภาพประกอบทัง้หมดแล้ว	ยัง
อยูท่ีก่ารออกแบบสดัส่วนของวหิารด้วย
	 ทัง้นี	้ส�าหรบัวหิารแรมเสสที	่2	 
จะเกิดปรากฏการณ์ส�าคญัปีละ	2	ครัง้	 
ในวนัที	่22	กมุภาพนัธ์	และ	22	ตลุาคม	 
โดยแสงแรกของดวงอาทิตย์ในวันดัง 
กล่าวจะสาดส่องเข้าประตทูะลถุงึผนงั
หลงัสดุของห้อง	ซึง่อยู่ด้านหลงัแท่นบชูา

Abu Simbel

หน้าวหิารแรมเสสท่ี 2 มรีปูสลกั 4 องค์ วิหารเดิมก่อนถูกเคลื่อนย้ายหนีน�้า



19
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SWKAN-p1-280617-01

สนใจติดตอไดที่
หางหุนสวนจำกัด เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

เลขที่ 49/49 ซอยรามคำแหง 90 เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10250

หางหุนสวนจำกัด
เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

รับสมัครงานดวน!

06-1565-2659 คุณโจ
08-9663-6536 คุณเหมี่ยวโทรศัพท

ผูชวยชางแอร หลายอัตรา
• เพศชาย อายุ 18-35 ป  

• วุฒิป.6

• ไมจำเปนตองมีประสบการณ

BOZENED-P1-060617=4*6_01

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910

สนใจติดต่อได้ที่ เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทร. 08-3290-9910

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สนใจติดต่อ โทร.08-9449-4549

อยู่หมู่บ้านหนองบัวเงิน ต.อ่างทอง อ.เชียงค�า จ.พะเยา
อนาคตมีรถไฟผ่านไปประเทศลาว เหมาะส�าหรับซื้อไว้เก็งก�าไร

แปลงใหญ่ปัจจุบันหายาก (งดนายหน้า)

F3001_ที่ดนิพะเยา_619

ขายที่ดิน 130 ไร่

ขายไร่ละ
1.3 ล้าน

สนใจติดต่อ โทร.08-9449-4549

ปีที่ 18 ฉบับที่ 630 วันที่ 19-25 สิงหาคม พ.ศ. 256018

Amazing 
Architecture
วรวุฒิ สารพันธ์
wowut@hotmail.com

กล่าวถงึอารยธรรมอยีปิต์โบราณ นอก 
จากมหาพีระมิดที่กิซาแล้ว ยังมีวิ 
หารอาบูซิมเบล (Abu Simbel) อยู่
ในอันดับต้นๆของโบราณสถานที่นัก 
ท่องเทีย่วและผูแ้สวงหาความรูอ้ารย 
ธรรมโบราณทัว่โลกต้องการไปศกึษา
ชื่นชม
	 อาบซูมิเบลเป็นวหิารขนาดใหญ่	 
อยูท่างภาคใต้ของอียปิต์	ทีเ่มอืงวาวทั	 
เขตนเูบยีในสมยัโบราณ	ปัจจบุนัรูจ้กักนั
ในช่ืออาบซูมิเบล	โดยอยูใ่กล้พรมแดน
ประเทศซดูาน	ห่างจากเมอืงอสัวนัไป
ทางตะวนัตกประมาณ	300	กโิลเมตร
	 วหิารแห่งนีเ้รยีกอกีชือ่ว่า	วหิาร
ของฟาโรห์แรมเสสที่	2	(Ramses	II)	 
ก่อสร้างเมือ่	1,257	ปีก่อนครสิต์ศกัราช	 
ในยุคของแรมเสสมหาราชที	่2	ฟาโรห์
ผูย้ิง่ใหญ่แห่งอาณาจกัรอยีปิต์โบราณ
	 การก่อสร้างใช้วธิกีารตดัหนิภเูขา
สลักเป็นประตมิากรรมของแรมเสสที	่2 
ไว้ด้านหน้าวหิาร	และขดุเจาะภเูขาหนิปนู 
เป็นอโุมงค์วหิารบรรจรูุปสลกัขนาดใหญ่	 
และศลิปะฝาผนงัทีห่ลากหลายไว้ภายใน
	 แรมเสสมหาราชปกครองอยีปิต์
ยาวนาน	67	ปี	จงึเป็นกษัตรย์ิผู้ย่ิงใหญ่ 
ทีส่ดุของอยีปิต์โบราณ	มผีลงานสร้าง
โบราณสถานไว้มากมาย	โดยทรงก่อสร้าง 
วิหารภูเขาคล้ายกับวิหารอาบูซิมเบล	
ไว้ในนูเบีย	7	แห่ง
	 ผลงานทีย่ิ่งใหญ่ทีส่ดุ	ได้แก่	วหิาร 
อาบซูมิเบล	ซึง่ประกอบด้วย	วหิารแรม 
เสสท่ี	2	และวิหารเนเฟอร์ตาร	ีทีอ่ยูถ่ดัไป
ทางขวามอื	ซึง่แรมเสสที	่2	ทรงก่อสร้าง 
เป็นอนุสรณ์สถานแด่พระนางเนเฟอร์ตาร	ี 
พระราชนิทีีแ่รมเสสที	่2	ทรงโปรดทีส่ดุ	
	 ช่วงต้นทศวรรษ1960	วหิารอาบ	ู
ซมิเบลปรากฏเป็นข่าวใหญ่ทัว่โลกอย่าง 
ต่อเนือ่ง	เมือ่อยีปิต์จะสร้างเขือ่นอสัวนั 
(High	Aswan	Dam)	กัน้แม่น�า้ไนล์	และ 
อาณาเขตของน�า้ท่วมครอบคลุมถงึโบราณ 
สถานยิง่ใหญ่แห่งนี	้ท�าให้เกดิปัญหาใน 
การอนุรักษ์โบราณสถานล�้าค่าแหง่นี้
	 ผูเ้ชีย่วชาญหลายประเทศได้มี 
ส่วนร่วมในการหาลูท่างรักษาวิหารอาบ	ู 
ซิมเบลไม่ให้จมอยู่ใต้น�้า	 ในที่สุดข้อ 
เสนอของผู้เชีย่วชาญอติาลกีไ็ด้รบัความ 
เห็นชอบ
	 ผู้เชี่ยวชาญอิตาลีเสนอให้ยก
วิหารขึ้นไปอยู่ที่สูงในระดับที่น�้าไม่
สามารถท่วมถงึ	การย้ายวหิารอาบซิูม 
เบลเริ่มขึ้นเมื่อปี	 1964	 โดยเคลื่อน 

ย้ายวหิารทัง้	2	แห่งไปอยูใ่นท�าเลทีส่งู 
กว่าเดมิ	200	ฟุต	และห่างจากสถานที ่
เดิมไปทางตะวันตก	600	ฟุต
	 เนื่องจากนูเบียเป็นเขตชนบท
ห่างไกลของอยิีปต์	ช่วงแรกของการส�า 
รวจโบราณสถานจงึไม่มใีครพบวิหาร 
อาบซูมิเบล	ท�าให้วหิารยิง่ใหญ่แห่งนีซ่้อน 
ตัวอยู่ในหน้าผาหิน	แวดล้อมด้วยผืน 
ทรายอย่างเงยีบๆยาวนานถงึ	11	ศตวรรษ	 
ก่อนที่โจฮัน	ลุดวิก	เบิร์คคาร์ด	นักส�า 
รวจชาวกรีก	จะค้นพบโดยบงัเอิญเมือ่ 
ปี	 1813	 โดยพบส่วนบนของรูปสลัก
ฟาโรห์โผล่อยู่เหนือผืนทราย
	 ในปี	1818	โจวานนี	บตัตสิตา	เบล 
โซน	ีเข้าไปส�ารวจเพิม่เตมิ	และพบทาง 
เข้าวิหาร	จากนั้นทางการอียิปต์ได้ด�า 
เนนิการขดุย้ายทรายฟ้ืนฟูวหิารขึน้มา
	 ส�าหรบัประตมิากรรมหน้าวหิาร	 
4	องค์	ซึง่นกัประวัติศาสตร์สนันษิฐาน
ว่าเป็นรปูสลกัของฟาโรห์แรมเสสที	่2	
ทัง้	4	องค์	แต่ละองค์สงู	67	ฟตุ	สงูกว่า 
รปูสลกัเมมนอนทีโ่ด่งดงัในเธเบส	และ 
กว้างประมาณ	4	เมตร	อยูใ่นท่านัง่บน 
บัลลังก์	สวมมงกุฎสัญลักษณ์ของเจ้า 
ผูป้กครองอยิีปต์	2	มงกุฎ	ท้ังมงกุฎของ 
ฟาโรห์ผู้ปกครองอยีปิต์ตอนบนและตอน 
ล่าง	หน้าวหิารบรเิวณประดษิฐ์รปูสลกั
มคีวามกว้าง	119	ฟตุ	และสงู	100	ฟตุ
	 ในจ�านวนรปูสลกัทัง้	4	ม	ี3	องค์ 
ที่ยังอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์	
ขณะที่รูปที่	2	จากซ้ายมือ	ถูกแรงสั่น 
สะเทือนของแผ่นดินไหวท�าลาย	 หัก
โค่นตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไป

	 ด้านข้างของบลัลงัก์รปูสลกัประ 
ดบัศลิปะสลกัรปูพระเจ้าแห่งแม่น�า้ไนล์	
สญัลกัษณ์การรวมอยีปิต์เป็นหนึง่เดยีว	
ขณะทีฐ่านบลัลงัก์ด้านหน้าบรเิวณช่วงขา
ของรปูสลักมรีปูสลกัขนาดเลก็เรยีงราย
อยูท่ัง้	4	รูป	นกัโบราณคดสีนันษิฐานว่า
เป็นรปูสลกัสมาชกิของราชวงศ์
		 บรเิวณทศิเหนอืของรปูสลกัมห้ีอง 
ท�าพิธีบูชาพระอาทิตย์	 หรือสุริยเทพ	
ขณะทีด้่านทศิใต้มห้ีองท�าพธิบีชูาเทพเจ้า	 
“ธอธ”	(Thoth)	ส่วนบรเิวณเหนอืประตู 
ทางเข้าวิหารมีรูปสลักสุริยเทพ	“รา”	 
(Ra)	มหีวัเป็นนกอนิทร	ีและรปูของฟาโรห์ 
แรมเสสทรงท�าพิธีสกัการะอยูด้่านข้าง
	 บรเิวณหน้าผาเหนอืรปูสลกันัง่
บลัลงัก์มรีปูสลักลิงบาบนูขนาดเล็กเรยีง 
เป็นแถวยาวอยูใ่นท่ายกมอืสกัการะพระ 
อาทิตย์ก�าลงัขึน้ช่วงอรุณรุ่ง	ชาวอยีปิต์ 
โบราณมีความเชื่อว่าลิงบาบูนมีบท 
บาทส�าคัญในการช่วยเหลือสุริยเทพ	
“รา”	เอาชนะความมืดของรัตติกาล
	 ประตทูางเข้ามคีวามสงู	7	เมตร	 
ภายในของวหิารท่ีขดุเจาะหนิเข้าไปลึก	
61	เมตร	ห้องแรกซึง่เป็นห้องหลกักว้าง 
ประมาณ	16	เมตร	และยาว	18	เมตร	 
มีรูปสลักใหญ่ของแรมเสสความสูง	 
10	เมตร	8	องค์	แยกอยู่ฝั่งละ	4	องค์	
ท�าหน้าที่เป็นเสาค�้าหลังคาไปในตัว
	 ผนังทิศเหนือประดับด้วยภาพ
การท�าสงครามครั้งส�าคัญในปี	1274	
ก่อนครสิต์ศกัราช	ทีค่าเดช	(Kadesh)	
หรอืทีเ่รยีกว่า	“สงครามคาเดช”	ผนงัทศิ 
ใต้เป็นภาพสงครามในซเีรยีและนเูบยี	 

และภาพการส่งมอบนกัโทษให้แก่เทพเจ้า
	 ต่อจากห้องหลักเป็นห้องขนาด 
เลก็กว่าผนงัประดบัภาพแรมเสสที	่2	และ 
เนเฟอร์ตารีทรงท�าพิธีบูชาเทพเจ้า 
อามนุ	 (Amun)	 และผนงัอกีด้านเป็น 
ภาพแรมเสสที่	 2	 และเนเฟอร์ตาร ี
ท�าพธิบีชูาสุริยเทพ	“รา”
	 จากห้องเลก็มีประตูเข้าสูห้่องแท่น
บชูา	3	ประต	ูโดยแท่นบชูาประกอบด้วย	 
รปูป้ันเทพเจ้า	4	องค์คอืแรมเสสมหาราช	 
เทพราโอรคัตแีห่งเฮลโิอโปลสิ	เทพพตีาห์ 
แห่งเมมฟิส	และเทพอามนุราแห่งเธเบส
	 ส่วนวหิารเนเฟอร์ตารซีึง่อยูข่วา
มอืหรอือยูท่างทศิเหนอืของวหิารแรม
เสสที	่2	เป็นวหิารขนาดเลก็กว่า	แรม
เสสที	่2	ทรงสร้างอทุศิแด่พระราชนิเีน
เฟอร์ตารี	และเทพีฮาธอร์	(Hathor)
	 ด้านหน้าวิหารสลักรูปจากหิน
ขนาดใหญ่	6	องค์	โดยเป็นรปูสลักของ 
แรมเสสที	่2	จ�านวน	4	องค์	และรปูสลกั 
ของพระราชนิเีนเฟอร์ตาร	ี2	องค์	ความ 
สงู	33	ฟตุ	นอกจากนัน้กม็รีปูสลกัของ 
สมาชกิราชวงศ์เช่นเดยีวกบัวหิารแรม 
เสสที่	2
	 บรเิวณเหนอืประตทูางเข้ามอีกัษร 
จารกึความว่า	“แรมเสสที	่2	ทรงสร้าง
วหิารอทุศิแด่พระราชนิเีนเฟอร์ตารผีู้
เป็นที่รักให้คงอยู่เป็นอมตะตราบเท่า 
ที่พระอาทิตย์ยังส่องแสง”
	 ภายในวิหารเป็นห้องเดีย่ว	บนหวั 
เสาออกแบบพระเศยีรของเทพฮีาธอร์	 
ผนงัแสดงภาพแรมเสสที	่2	เข่นฆ่าศัตรู 
ต่อหน้าเทพเจ้า	และภาพเหตกุารณ์อืน่ๆ 
ส่วนผนังในห้องแท่นบูชาแสดงภาพ
แรมเสสที	่2	และราชนิเีนเฟอร์ตารีบูชา 
เทพเจ้าและภาพเหตุการณ์อื่นๆ
		 ในการเคลือ่นย้ายวหิารทัง้	2	เมือ่
ปี	1964	และแล้วเสร็จในปี	1966	นัน้	
องค์การยเูนสโกของสหประชาชาตเิป็น
หน่วยงานสนบัสนนุเงนิทนุ	ผูเ้ช่ียวชาญ
ของอิตาลีรับหน้าที่ควบคุมงาน	ใช้วิธี
ตัดรูปสลักขนาดใหญ่ออกเป็นชิ้น	น�้า
หนักพอทีจ่ะขนย้ายได้อย่างปลอดภัย	
และยกไปตั้งยังสถานที่ปัจจุบัน
	 การก่อสร้างวหิารใหม่	ผูเ้ชีย่วชาญ 
ได้เกบ็รายละเอียดทกุอย่างเหมือนกบั 
วิหารเดิม
	 ความน่าทึง่ของการสร้างวหิาร
แห่งนีน้อกจากความอตุสาหะ	และฝีมอื 
การสลกัหนิทีง่ดงามและยิง่ใหญ่	รวมทัง้
การสลกัภาพประกอบท้ังหมดแล้ว	ยงั
อยูท่ีก่ารออกแบบสดัส่วนของวิหารด้วย
	 ทัง้นี	้ส�าหรบัวหิารแรมเสสที	่2	 
จะเกดิปรากฏการณ์ส�าคญัปีละ	2	ครัง้	 
ในวนัท่ี	22	กมุภาพนัธ์	และ	22	ตลุาคม	 
โดยแสงแรกของดวงอาทิตย์ในวันดัง 
กล่าวจะสาดส่องเข้าประตทูะลถุงึผนงั
หลงัสดุของห้อง	ซึง่อยูด้่านหลงัแท่นบชูา

Abu Simbel

หน้าวหิารแรมเสสที ่2 มรีปูสลกั 4 องค์ วิหารเดิมก่อนถูกเคลื่อนย้ายหนีน�้า



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง

PATTANA-P1-140717=4*6_01

สนใจติดต่อ เลขที่ 8 ซ.สุขุมวิท 12 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-5803 ต่อ 214
(คุณนิสากร)

บริษัท พัฒนาประชากร จำากัด

ร้านอาหาร CABBAGES & CONDOMS

จำ�น
วน
ม�
ก

รับสมัครงาน
1.	 ช่างซ่อมบำารุง

2.	 แม่ครัว/พ่อครัว	

3.	 ผู้ช่วยแม่ครัว

4.	 พนักงานเสิร์ฟ	

5.	 แม่บ้าน	(ทำาความสะอาด)

6.	 คนสวน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 630 วันที่ 19-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

SDS-OM-180717-02

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢ÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä´Œ
 • ÊÒÁÒÃ¶ä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èä´Œ
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¢ÑºÃ¶Â¹µ�ä´Œ (ÁÕãºÍ¹ØÞÒµ¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ�)
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

ºÃÔÉÑ·Ïà»š¹¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ à¤Ã×èÍ§ªÑè§ DIGITAL
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈµŒÍ§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹µÓáË¹‹§ ´Ñ§¹Õé

Ê¹ã¨ÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂµ¹àÍ§ ËÃ×ÍÊ‹§¨´ËÁÒÂ¾ÃŒÍÁËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤ÃÁÒ·Õè
ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
àÅ¢·Õè 136/8 ËÁÙ‹ 3 ¶¹¹¹¤ÃÍÔ¹·Ã� µÓºÅºÒ§¢Ø¹¡Í§

ÍÓàÀÍºÒ§¡ÃÇÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11130 â·Ã. 08-6342-1678 (¤Ø³ÍŽÒ)
08-1358-1339 (¤Ø³ÍÖè§) â·Ã. 0-2959-7336-7

â·ÃÊÒÃ : 0-2959-7338 Email : scales1@ksc.th.com, 
a-aor-2518@hotmail.com ID LINE : ekachaiids

ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 

083719-OM-010817-01

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์
• ระดับมัธยมต้น...... (ม.1-ม.3)
• ระดับมัธยมปลาย.. (ม.4-ม.6)

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 630 วันที่ 19-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

10,000

DINASTY-P1-130717=4*6_01

ซอยลาดพร้าว 71

เข้าไปในซอย 200 เมตร

เนื้อที่ 60 ตารางเมตร 

มีแอร์+เฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่

ให้เช่าเดือนละ 10,000 บาท 

รวมค่าส่วนกลางแล้ว

สนใจติดต่อ

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี) โทร.0-2742-0470, 08-4529-6336
Kornkanok-P1-250717=4*6

เงินเดือน

12,000 บาท
(ค่าแรงออกทุกวันเสาร์)

รับสมัครด่วน

ช่างพิมพ์ซิลค์สกรีน

5  อัตรา

สนใจสมัครงานได้ที่ 

กรกนกสกรีน

เลขที่ 396 ซ.อ่อนนุช 25 ถ.สุขุมวิท 77 

แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร.0-2742-0470, 08-4529-6336

ผูเชี่ยวชาญงานแปรรูปอะคริลิคแผน รับผลิตของขวัญของชำรวย
พวงกุญแจ ปายตางๆ งานเลเซอร-คัต รับขุดตัวอักษร งานกลอง

ขึ้นรูปตามแบบ

E-mail : spi9092@gmail.com  www.sainumthip.com
NUMTI-OM-140717-01

• เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป
• สามารถใชเครื่องมือชางได
• มีประสบการณ ดานงานปาย/เฟอรนิเจอร
 จะพิจารณาเปนพิเศษ

• เพศชาย อายุ 20 ปขึ้นไป

1. ชางชำนาญงาน   2 อัตรา

2. พนักงานทั่วไป
สนใจติดต่อ 

บริษัท เคทีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด

โทร. 09-6970-3723 

(เวล� 08.30-17.00 น.)

KTC-P1-090817=4*6_01

รับสมัครงานด่วน
1. ทน�ยคว�ม   2 อัตร� 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี (มีใบอนุญาตทนายความ)

2. พนักง�นฝ่�ยกฎหม�ย  2 อัตร� 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีกฎหมาย 

3. พนักง�นบัญชี 1 อัตร�

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไปด้านบัญชี

4. พนักง�นธุรก�ร 2 อัตร�

 • เพศหญิง วุฒิม.6 ขึ้นไป

5. พนักง�นขับรถ (ชาย) 4 อัตร�

6. แม่บ้�น 2 อัตร�
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Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง

PATTANA-P1-140717=4*6_01

สนใจติดต่อ เลขที่ 8 ซ.สุขุมวิท 12 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-5803 ต่อ 214
(คุณนิสากร)

บริษัท พัฒนาประชากร จำากัด

ร้านอาหาร CABBAGES & CONDOMS

จำ�น
วน
ม�
ก

รับสมัครงาน
1.	 ช่างซ่อมบำารุง

2.	 แม่ครัว/พ่อครัว	

3.	 ผู้ช่วยแม่ครัว

4.	 พนักงานเสิร์ฟ	

5.	 แม่บ้าน	(ทำาความสะอาด)

6.	 คนสวน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 630 วันที่ 19-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

SDS-OM-180717-02

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢ÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä´Œ
 • ÊÒÁÒÃ¶ä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èä´Œ
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¢ÑºÃ¶Â¹µ�ä´Œ (ÁÕãºÍ¹ØÞÒµ¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ�)
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

ºÃÔÉÑ·Ïà»š¹¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ à¤Ã×èÍ§ªÑè§ DIGITAL
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈµŒÍ§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹µÓáË¹‹§ ´Ñ§¹Õé

Ê¹ã¨ÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂµ¹àÍ§ ËÃ×ÍÊ‹§¨´ËÁÒÂ¾ÃŒÍÁËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤ÃÁÒ·Õè
ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
àÅ¢·Õè 136/8 ËÁÙ‹ 3 ¶¹¹¹¤ÃÍÔ¹·Ã� µÓºÅºÒ§¢Ø¹¡Í§

ÍÓàÀÍºÒ§¡ÃÇÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11130 â·Ã. 08-6342-1678 (¤Ø³ÍŽÒ)
08-1358-1339 (¤Ø³ÍÖè§) â·Ã. 0-2959-7336-7

â·ÃÊÒÃ : 0-2959-7338 Email : scales1@ksc.th.com, 
a-aor-2518@hotmail.com ID LINE : ekachaiids

ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 

083719-OM-010817-01

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์
• ระดับมัธยมต้น...... (ม.1-ม.3)
• ระดับมัธยมปลาย.. (ม.4-ม.6)

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 630 วันที่ 19-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

10,000

DINASTY-P1-130717=4*6_01

ซอยลาดพร้าว 71

เข้าไปในซอย 200 เมตร

เนื้อที่ 60 ตารางเมตร 

มีแอร์+เฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่

ให้เช่าเดือนละ 10,000 บาท 

รวมค่าส่วนกลางแล้ว

สนใจติดต่อ

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี) โทร.0-2742-0470, 08-4529-6336
Kornkanok-P1-250717=4*6

เงินเดือน

12,000 บาท
(ค่าแรงออกทุกวันเสาร์)

รับสมัครด่วน

ช่างพิมพ์ซิลค์สกรีน

5  อัตรา

สนใจสมัครงานได้ที่ 

กรกนกสกรีน

เลขที่ 396 ซ.อ่อนนุช 25 ถ.สุขุมวิท 77 

แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร.0-2742-0470, 08-4529-6336

ผูเชี่ยวชาญงานแปรรูปอะคริลิคแผน รับผลิตของขวัญของชำรวย
พวงกุญแจ ปายตางๆ งานเลเซอร-คัต รับขุดตัวอักษร งานกลอง

ขึ้นรูปตามแบบ

E-mail : spi9092@gmail.com  www.sainumthip.com
NUMTI-OM-140717-01

• เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป
• สามารถใชเครื่องมือชางได
• มีประสบการณ ดานงานปาย/เฟอรนิเจอร
 จะพิจารณาเปนพิเศษ

• เพศชาย อายุ 20 ปขึ้นไป

1. ชางชำนาญงาน   2 อัตรา

2. พนักงานทั่วไป
สนใจติดต่อ 

บริษัท เคทีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด

โทร. 09-6970-3723 

(เวล� 08.30-17.00 น.)

KTC-P1-090817=4*6_01

รับสมัครงานด่วน
1. ทน�ยคว�ม   2 อัตร� 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี (มีใบอนุญาตทนายความ)

2. พนักง�นฝ่�ยกฎหม�ย  2 อัตร� 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีกฎหมาย 

3. พนักง�นบัญชี 1 อัตร�

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไปด้านบัญชี

4. พนักง�นธุรก�ร 2 อัตร�

 • เพศหญิง วุฒิม.6 ขึ้นไป

5. พนักง�นขับรถ (ชาย) 4 อัตร�

6. แม่บ้�น 2 อัตร�



ปีที่ 18 ฉบับที่ 630 วันที่ 19-25 สิงหาคม พ.ศ. 256022

บุญก็ได ไสก็เต็ม ซื้อขาวสารวัดสวนแกว 
“บิณฑบาตไดปจจัยมา ก็ไปซื้อขาวจากชาวไร
ชาวนาไปแจกใหมอีก ทำใหเห็นวาศาสนาไมทิ้ง
ไมหนีปญหา รวมแรง รวมใจ
รวมทุกข รวมสุขกับชาวไร ชาวนา
แมวัดชวยแกจนไดแคในระดับเล็กๆนอยๆ
ก็ดีกวาไมชวยซะเลย”  

โทร. 0-2921-5602 ตอ 104,107,108

พระ
พยอมวันน้ี

พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com

In Brief : ย่อความ

เมอืงไทยควรถงึเวลาท�าบุญ
เพื่อลดความป่าเถื่อนโหด
ร้าย เปลี่ยนจากท�าบุญ
สร้างเจดีย์ โบสถ์ วิหาร 
มาเป็นกองทุนต้านความ
รนุแรง ต้านความป่าเถือ่น
โหดร้ายกันบ้าง  

เมืองไทยเรามีทั้งเรื่องปลื้มใจ  
เรือ่งเศร้าใจ สลบักนัไปมา  เช่น  
กรงุเทพฯถกูยกย่องให้เป็นเมือง 
ท่องเที่ยวที่คุ้มค่าที่สุด คือมา
เที่ยวเมืองไทยแล้วไม่ขาดทุน 
ได้รับความสุขคุ้มค่ากับเงินที่
น�ามาจ่ายมาใช้ ก็เป็นที่ปลื้มใจ
ของท่านนายกรัฐมนตรี หรือ
เมื่อไม่กี่วันมานี้ที่มีคุณยาย 
อายุ 91 ปีเรียนจบปริญญาตรี  
นี่ก็ถือว่าสุดยอดและเป็นที่น่า 
ปลื้มใจของประเทศไทย 
 ถ้าประเทศไทยมีแต่เรื่อง 
น่าปลื้มอย่างนี้ก็น่าจะรักษา 
แชมป์เมืองน่าท่องเที่ยวไว้ได้  
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ปลื้มไม่ออก เช่น  
เรือ่งความโหดร้ายป่าเถือ่น ไม่รู้
ว่าเมือ่ไรจะสิน้สดุจากเมอืงไทย 
คดีอดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัด
พงังาทีถ่กูคมุขงัทีด่เีอสไอ (กรม
สอบสวนคดีพิเศษ) แต่กลับ 
ผูกคอตายปริศนา ศาลท่านไม่
เชื่อ ผูกคอตายบ้าบออะไรตับ 
แตกเลือดตกใน ยังดีที่น้องชาย 
ผู้ตายคอยคุ้ยเขี่ยเกาะติดให้ 
เกิดความเป็นธรรม 
 เรือ่งทีด่นิทีพ่งังาและใกล้ 
เคียงรู้กันดีว่ามีคนเกี่ยวข้อง
มากมาย เพราะมีผลได้ผลเสีย 
เป็นพันล้านหมื่นล้าน ตัวใหญ่

ที่เกี่ยวข้องก็ต้องหนาวๆร้อนๆ 
เหมอืนกรณคีณุเอกยทุธ อญัชนั
บุตร ที่ถูกลักพาตัวไปฆ่าที่ภาค 
ใต้ ไม่สามารถจดัการผูบ้งการได้  
ปล่อยให้เรื่องจบไปแบบโหดๆ
ร้ายๆ
  ตั้งแต่ต้นปีมาถ้ารวมสถิติ
โหดร้ายป่าเถือ่นกม็ไีม่น้อย เชอืด 
หั่นศพ ฆ่าพระฆ่าเณร คนแก่ 
เดก็ ผู้หญงิถกูท�าร้ายทารณุมาก 
มาย เหมอืนผห่ีาซาตานลงมาที่
เมืองไทย ยังดีที่มีคนอย่างคุณ 
ปวีณา หงสกุล ออกมาช่วย
ปกป้องคุม้ครองคนทีโ่ดนท�าร้าย 
เป็นแม่พระของคนที่ถูกทารุณ
กรรม ก็หวังว่าเมืองไทยจะถึง
เวลาท�าบุญเพื่อลดความป่า 
เถือ่นโหดร้าย เปลีย่นจากท�าบญุ

สร้างเจดีย์ โบสถ์ วิหาร มาเป็น 
กองทุนต้านความรุนแรง ต้าน
ความป่าเถื่อนโหดร้ายกันบ้าง  
 สิ่งใดที่ท�าให้เกิดความ 
โหดร้ายป่าเถ่ือนก็ต้องแก้ไข 
ให้ลดลง ยุติลง พวกเราต้อง
ร่วมกนั เช่น ตัง้กองทนุอดุหนนุ 
คนอย่างคุณปวีณา สิ่งที่ส�าคัญ
ที่สุดคือ เมตตา นิพพาน ถ้าคน 
มีความฝันใหญ่อยากอยู่เย็น
เป็นสุขก็ต้องร่วมกันลงทุนลง 
แรงสร้างความร่มเย็นเป็นสุข 
ขจดัความโหดร้ายป่าเถือ่นด้วย
ความเมตตา ปรารถนามรรค 
ผลของศาสนามาระงับดับ 
ความโหดร้ายป่าเถื่อน อารมณ์
ของพระนิพพานจะท�าให้เกิด
ความร่มเย็นได้

 อยากเห็นสังคมไทยได้ 
ปลื้มใจว่ากรุงเทพฯได้รับการ
ยกย่องให้เป็นเมืองท่องเที่ยว 
ที่คุ้มค่า หรือดีกว่าคนชราเรียน
หนังสือจบปริญญาตรี แม้เป็น
เรื่องดี แต่ก็ไม่เท่ากับคนไทย
เป็นคนมีน�้าใจ ใจดี ไม่โหดร้าย 
หรือเปน็ถึงนายพลแต่ใช้เครื่อง 
แบบอุ้มรีดไถนักธุรกิจชาวต่าง
ชาติ นักเรียนพกอาวุธแทน
อุปกรณ์การเรียน อย่างนี้เรียก
ว่าสังคมแย่เต็มที  
 แม้แต่เรื่องที่ดินก็ยังเกิด
เหตกุารณ์พสิดารใช้ถงุเท้าผูกคอ 
ตาย หรอืค�าพพิากษาเรือ่งโฉนด 
ทีด่นิว่าผูร้บัโอนไม่มสีทิธเิท่ากับ
ผูโ้อน แล้วกรมทีด่นิโอนให้ท�าไม 
มีเจ้าหน้าทีก่ลุกีจุอท�า หกัเงนิค่า 
โอนเปลีย่นมอืได้เงนิภาษเีข้ารฐั 
แต่ความวิบัติเสียหายกลับตก 
แก่ผูท้ีร่บัโอนโฉนดทีด่นิจากกรม 
ทีด่นิ จากข้าราชการของแผ่นดนิ 
ไทย อย่างนีต้้องถามว่าโหดมัย้ 
เสยีเงนิไป 10 ล้านแต่ไม่ได้ทีด่นิ 
ได้แต่กระดาษโฉนด 
  เจริญพร

กองทุนต้านความรุนแรง

สิ่งใดที่ท�ำให้เกิดควำมโหดร้ำยต้องแก้ไข
ต้องร่วมกันตั้งกองทุนอุดหนุนคนอย่ำงคุณปวีณำ  
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บุญก็ได ไสก็เต็ม ซื้อขาวสารวัดสวนแกว 
“บิณฑบาตไดปจจัยมา ก็ไปซื้อขาวจากชาวไร
ชาวนาไปแจกใหมอีก ทำใหเห็นวาศาสนาไมทิ้ง
ไมหนีปญหา รวมแรง รวมใจ
รวมทุกข รวมสุขกับชาวไร ชาวนา
แมวัดชวยแกจนไดแคในระดับเล็กๆนอยๆ
ก็ดีกวาไมชวยซะเลย”  
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พระ
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In Brief : ย่อความ

เมอืงไทยควรถงึเวลาท�าบญุ
เพ่ือลดความป่าเถื่อนโหด
ร้าย เปลี่ยนจากท�าบุญ
สร้างเจดีย์ โบสถ์ วิหาร 
มาเป็นกองทุนต้านความ
รนุแรง ต้านความป่าเถ่ือน
โหดร้ายกันบ้าง  

เมืองไทยเรามีทั้งเร่ืองปลื้มใจ  
เรือ่งเศร้าใจ สลบักนัไปมา  เช่น  
กรงุเทพฯถกูยกย่องให้เป็นเมอืง 
ท่องเที่ยวที่คุ้มค่าที่สุด คือมา
เที่ยวเมืองไทยแล้วไม่ขาดทุน 
ได้รับความสุขคุ้มค่ากับเงินท่ี
น�ามาจ่ายมาใช้ ก็เป็นที่ปลื้มใจ
ของท่านนายกรัฐมนตรี หรือ
เมื่อไม่กี่วันมาน้ีที่มีคุณยาย 
อายุ 91 ปีเรียนจบปริญญาตรี  
นี่ก็ถือว่าสุดยอดและเป็นที่น่า 
ปลื้มใจของประเทศไทย 
 ถ้าประเทศไทยมีแต่เรื่อง 
น่าปลื้มอย่างนี้ก็น่าจะรักษา 
แชมป์เมืองน่าท่องเที่ยวไว้ได้  
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ปลื้มไม่ออก เช่น  
เรือ่งความโหดร้ายป่าเถือ่น ไม่รู้
ว่าเมือ่ไรจะสิน้สดุจากเมอืงไทย 
คดีอดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัด
พงังาท่ีถูกคุมขงัทีด่เีอสไอ (กรม
สอบสวนคดีพิเศษ) แต่กลับ 
ผูกคอตายปริศนา ศาลท่านไม่
เชื่อ ผูกคอตายบ้าบออะไรตับ 
แตกเลือดตกใน ยังดีที่น้องชาย 
ผู้ตายคอยคุ้ยเข่ียเกาะติดให้ 
เกิดความเป็นธรรม 
 เรือ่งทีด่นิทีพ่งังาและใกล้ 
เคียงรู้กันดีว่ามีคนเก่ียวข้อง
มากมาย เพราะมีผลได้ผลเสีย 
เป็นพันล้านหมื่นล้าน ตัวใหญ่

ที่เกี่ยวข้องก็ต้องหนาวๆร้อนๆ 
เหมอืนกรณคีณุเอกยทุธ อญัชนั
บุตร ที่ถูกลักพาตัวไปฆ่าที่ภาค 
ใต้ ไม่สามารถจดัการผู้บงการได้  
ปล่อยให้เรื่องจบไปแบบโหดๆ
ร้ายๆ
  ตั้งแต่ต้นปีมาถ้ารวมสถิติ
โหดร้ายป่าเถือ่นกม็ไีม่น้อย เชอืด 
หั่นศพ ฆ่าพระฆ่าเณร คนแก่ 
เด็ก ผูห้ญงิถูกท�าร้ายทารณุมาก 
มาย เหมอืนผห่ีาซาตานลงมาที่
เมืองไทย ยังดีที่มีคนอย่างคุณ 
ปวีณา หงสกุล ออกมาช่วย
ปกป้องคุม้ครองคนทีโ่ดนท�าร้าย 
เป็นแม่พระของคนท่ีถูกทารุณ
กรรม ก็หวังว่าเมืองไทยจะถึง
เวลาท�าบุญเพื่อลดความป่า 
เถือ่นโหดร้าย เปล่ียนจากท�าบญุ

สร้างเจดีย์ โบสถ์ วิหาร มาเป็น 
กองทุนต้านความรุนแรง ต้าน
ความป่าเถื่อนโหดร้ายกันบ้าง  
 สิ่งใดที่ท�าให้เกิดความ 
โหดร้ายป่าเถื่อนก็ต้องแก้ไข 
ให้ลดลง ยุติลง พวกเราต้อง
ร่วมกนั เช่น ตัง้กองทนุอดุหนนุ 
คนอย่างคุณปวีณา สิ่งที่ส�าคัญ
ที่สุดคือ เมตตา นิพพาน ถ้าคน 
มีความฝันใหญ่อยากอยู่เย็น
เป็นสุขก็ต้องร่วมกันลงทุนลง 
แรงสร้างความร่มเย็นเป็นสุข 
ขจดัความโหดร้ายป่าเถือ่นด้วย
ความเมตตา ปรารถนามรรค 
ผลของศาสนามาระงับดับ 
ความโหดร้ายป่าเถื่อน อารมณ์
ของพระนิพพานจะท�าให้เกิด
ความร่มเย็นได้

 อยากเห็นสังคมไทยได้ 
ปล้ืมใจว่ากรุงเทพฯได้รับการ
ยกย่องให้เป็นเมืองท่องเที่ยว 
ที่คุ้มค่า หรือดีกว่าคนชราเรียน
หนังสือจบปริญญาตรี แม้เป็น
เรื่องดี แต่ก็ไม่เท่ากับคนไทย
เป็นคนมีน�้าใจ ใจดี ไม่โหดร้าย 
หรือเปน็ถึงนายพลแต่ใช้เครื่อง 
แบบอุ้มรีดไถนักธุรกิจชาวต่าง
ชาติ นักเรียนพกอาวุธแทน
อุปกรณ์การเรียน อย่างนี้เรียก
ว่าสังคมแย่เต็มที  
 แม้แต่เรื่องท่ีดินก็ยังเกิด
เหตกุารณ์พิสดารใช้ถงุเท้าผกูคอ 
ตาย หรอืค�าพิพากษาเรือ่งโฉนด 
ทีด่นิว่าผูร้บัโอนไม่มีสทิธเิท่ากบั
ผูโ้อน แล้วกรมทีดิ่นโอนให้ท�าไม 
มเีจ้าหน้าทีก่ลุกีจุอท�า หกัเงนิค่า 
โอนเปลีย่นมอืได้เงนิภาษเีข้ารฐั 
แต่ความวิบัติเสียหายกลับตก 
แก่ผูท้ีร่บัโอนโฉนดทีด่นิจากกรม 
ทีด่นิ จากข้าราชการของแผ่นดนิ 
ไทย อย่างนีต้้องถามว่าโหดมัย้ 
เสยีเงนิไป 10 ล้านแต่ไม่ได้ท่ีดนิ 
ได้แต่กระดาษโฉนด 
  เจริญพร

กองทุนต้านความรุนแรง

สิ่งใดที่ท�ำให้เกิดควำมโหดร้ำยต้องแก้ไข
ต้องร่วมกันตั้งกองทุนอุดหนุนคนอย่ำงคุณปวีณำ  
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สันติธรรม
บรรจง บินกาซัน
al_ameen@thaimail.com

ทางนำาจาก
คัมภีร์กุรอาน

พจนารถ
ศาสดามุฮัมมัด
“คนที่บอกอะไรบางอย่างท่ี
ดีแก่คนอื่น จะได้รับรางวัล
ตอบแทนเหมือนกับรางวัล
ของผู้ที่ท�าสิ่งนั้น”  

ความรกัในชวีติและทรพัย์สนิ
เป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่ง
ของมนุษย์ และมนุษย์รู้ดีว่า
เคราะห์กรรมและความสูญ
เสียเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ
ใดก็ได้ มนุษย์จึงมีมาตรการ
สารพดัในการป้องกนัความสญู
เสีย ถ้าป้องกันไม่ได้มนุษย์ก็ 
จะหาทางช่วยกันบรรเทาภาระ
ความสูญเสีย
	 ชาวอาหรบัก่อนหน้าสมยั
อิสลามประกอบอาชีพค้าขาย	
โดยการน�ากองคาราวานสนิค้า
จากที่หนึ่งไปขายยังอีกท่ีหนึ่ง
และซือ้สนิค้าจากทีห่นึง่ไปขาย
ยังอีกที่หนึ่ง	ศูนย์กลางการค้า
กลางทะเลทรายของอาหรบัใน
เวลานั้นคือ	เมืองมักก๊ะฮฺ	
	 ก่อนออกเดินทางไกลไป
ค้าขายหรอืรบทพัจบัศกึ	พ่อค้า
ชาวอาหรับในเมืองมักก๊ะฮฺท่ี 
เป็นเจ้าของกองคาราวานสิน 
ค้าจะมากราบไหว้เทวรูปท่ีตน
เคารพสักการะและวิงวอนขอ 
ต่อเทพเจ้าให้ตนโชคดีมีชัย		
เดินทางปลอดภัยและค้าขาย
ได้ก�าไรงามกลับมา
	 อย่างไรกต็าม		แม้จะเช่ือ
ในอ�านาจศักดิ์สิทธิ์	 แต่ชาว
อาหรับก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่ากลาง
ทะเลทรายมีอันตราย	2	อย่าง
ทีอ่าจสร้างความเสยีหายให้แก่
ชีวิตและทรัพย์สินของตนได้	
นั่นคือ	กองโจรและพายุทะเล
ทราย	 ซึ่งหากประสบเคราะห์
กรรมจาก	2	สิ่งนี้แล้ว	เทพเจ้า
ศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพบูชา 
กไ็ม่สามารถวิง่มาให้ความช่วย
เหลือได้
	 ภัยกลางทะเลทราย	 2	
ประการที่สร้างความเสียหาย

“ค�าพูดที่ไพเราะและการ
อดทนนัน้ดกีว่าการท�าทาน
ทีต่ามมาด้วยการเราะราย
หรือดูถกู” (กรุอาน 2.263)

ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินนี ้
เป็นสิ่งที่พ่อค้าชาวอาหรับ
ตระหนักดีและยอมรับ	ดังนั้น	
เมื่อไม่อาจป้องกันความสูญ
เสียได้	 พ่อค้าชาวอาหรับจึง
มีมาตรการบรรเทาความเสีย
หายเพื่อให้ตนสามารถด�าเนิน
การค้าต่อไปได้
	 ก่อนออกเดินทาง	พ่อค้า
ชาวอาหรับที่จะน�าสินค้าไป 
ขายยงัต่างแดนจะท�าข้อตกลง
ร่วมกันอย่างหนึ่งซึ่งเรียกเป็น
ภาษาอาหรับว่า	 “ตะกาฟุล”  
ตามข้อตกลงนี้พ่อค้าจะน�า 
เงินจ�านวนหนึ่งมาฝากไว้ให้ 
คนผู้หนึง่ซึง่ทกุคนไว้ใจท�าหน้า 
ที่ดูแล	โดยมีข้อตกลงง่ายๆว่า		
หากกองคาราวานสินค้าเดิน
ทางกลับมาโดยปลอดภัย	 เงิน
จ�านวนนี้จะถูกคืนให้แก่พ่อ 
ค้าเจ้าของเงนิ		โดยเจ้าของเงนิ
ยินดีหักเงินจ�านวนหนึ่งให้แก ่
ผู้ดูแลเงินตามที่ตกลงกัน
	 แต่ถ้าหากพ่อค้าคนใดได้

รับความเสียหายจากการถูก 
ปล้นหรอืสนิค้าได้รบัความเสยี
หายจากพายทุะเลทราย	พ่อค้า 
ทีเ่ข้าร่วมวงตะกาฟลุยนิดทีี่ีจ่ะ 
ยกเงนิของตนให้แก่เพือ่นพ่อค้า
ทีไ่ด้รบัเคราะห์กรรมเพือ่เป็นการ
ช่วยบรรเทาภาระความสญูเสยี
 นบีมุฮัมมัดเห็นการท�า
ธุรกรรมเช่นนี้ตั้งแต่ยังเป็น 
เด็กอายุ 12 ขวบเมื่อท่านติด 
ตามลุงไปท�าการค้าที่ซีเรีย 
เม่ือท่านได้รับการแต่งตั้งให้ 
เป็นศาสนทูตของพระเจ้าท�า
หน้าที่เผยแผ่ค�าสอนอิสลาม 
ตอนอายุ 40 ปี ท่านยอมรับ
วิธีการตะกาฟุลว่าเป็นเรื่องดี
	 เมือ่ท่านอพยพจากมกัก๊ะฮฺ
ไปยังเมืองยัษริบเพราะถูกต่อ 
ต้าน	ท่านได้น�าเอารปูแบบและ
วิธีการตะกาฟุลไปประยุกต์ใช้
ในเมอืงยษัรบิ	เพราะท่านรูด้ว่ีา 
เคราะห์กรรมมิได้เกิดจากโจร
และพายทุะเลทรายเท่านัน้		แต่ 
ยงัอาจเกดิจากการรกุรานของ

ศัตรูที่เกลียดชังท่าน	 ดังนั้น	
ท่านจึงเรียกหัวหน้าเผ่าต่างๆ
ในเมืองยัษริบมาประชุมและ
ให้หัวหน้าเผ่าท�าข้อตกลงว่า
หากเกิดสงคราม	 สมาชิกของ
แต่ละเผ่าต้องช่วยกันรับผิด
ชอบคนในเผ่าของตวัเองในเรือ่ง 
ค่าสนิไหมหรอืค่าไถ่หากสมาชกิ
ในเผ่าของตนท�าให้คนในเผ่า 
อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
หรือถูกจับไปเป็นเชลย	
 ตะกาฟุลจึงไม่เพียงแต่
เป็นมาตรการบรรเทาความเสยี 
หายทางด้านการค้าเท่านัน้ แต่ 
ยังเป็นระบบสวัสดิการทาง
สังคมที่สมาชิกในสังคมมีส่วน
รับผิดชอบในการดูแลคนใน
สังคมอีกด้วย 
 ตะกาฟลุเป็นทีป่ฏบิตัสิบื 
ต่อกันมาในสังคมมุสลิมหลัง
สมัยของท่านนบีมุฮัมมัด มัน
เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการปล่อย
ชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรม
ไม่มีอยู่ในค�าสอนและการ
ปฏิบัติทางศาสนา แต่ชีวิต
และทรัพย์สินเป็นสิ่งที่มนุษย์
ต้องช่วยกันดูแลรักษา

ตะกาฟุล

ตะกาฟุลไม่เพียงบรรเทาความเสียหายด้านการค้า
ยังเป็นระบบสวัสดิการทางสังคม

ที่สมาชิกมีส่วนรับผิดชอบดูแลคนในสังคมอีกด้วย
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ในระหว่างการตั้งครรภ์ ร่างกายจะมีการ 
เปลีย่นแปลงเกดิขึน้มากมาย ล้วนแล้วส่งผล
ให้ขาดความคล่องตวัในการเดนิทาง แต่อาจ
มคีวามจ�าเป็นต้องสญัจรทางรถยนต์ หลาย
คนคงมคีวามกงัวลว่าจะขบัรถตามปรกติได้
หรอืไม่ และมข้ีอปฏบิตัอิย่างไรในระหว่างการ 
ขับรถให้ปลอดภัยสูงที่สุด
 แม่ทีต้ั่งครรภ์สามารถน่ังรถยนต์หรอื
แม้กระทัง่ขบัรถยนต์ด้วยตนเองได้ โดยอาจ
ต้องเพิม่ความระมดัระวงัในการเดนิทางเพือ่
ป้องกนัอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างขบัรถ  
ช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษมี 
2 ช่วง ได้แก่ ช่วงไตรมาสแรกหรือช่วง 3  
เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ช่วงนี้การ 
เปลีย่นแปลงขนาดหน้าท้องยงัไม่มากนกั แต่ 
หากเกดิปัญหาในระหว่างการขับขีก่จ็ะเพิม่
โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายได้  
สว่นช่วงไตรมาสสุดท้ายคือช่วงกอ่นคลอด 
ในเดือนที่ 7-9 ควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง
ไกล หากยังต้องท�างานประจ�าอยูก่ส็ามารถ
ขับรถไปท�างานประจ�าวันหรือเดินทางในระยะ 
ใกล้ได้ แต่ต้องระมัดระวังอย่างมาก 
 ไม่ควรขับรถเร็วเกิน 80 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง เพ่ือว่าหากเกิดอุบัติเหตุจะได้
หยุดรถได้ทนัท่วงท ีควรหลกีเลีย่งการนัง่ชดิ 
พวงมาลยัมากเกนิไป ควรปรบัเบาะนัง่ให้อยู่
ในระดบัทีพ่อเหมาะ โดยห่างจากพวงมาลยั  
10-12 นิ้ว อยู่ในต�าแหน่งที่มองเห็นเส้น
ทางชัดเจน โดยที่มือสามารถหมุนพวง
มาลัย เท้าเหยียบเบรกและคันเร่งได้ถนัด 
แล้วจึงคาดเข็มขัดนิรภัย โดยให้แนวทแยง 
ของเข็มขัดคาดผ่านร่องอกไปตามแนวโค้ง 
ของท้อง ส่วนแนวนอนของเขม็ขัดอยู่เหนอื 
ต้นขาและกระดกูเชิงกราน ห้ามคาดทบับริ 
เวณหน้าท้องต�าแหน่งของมดลูกโดยตรง  
 ควรส�ารวจความเรียบร้อยของยาน
พาหนะ ประกอบด้วย การเชก็ลมยาง แบต 
เตอรี ่หม้อน�า้ น�า้มนัเครือ่ง ก่อนออกเดนิทาง 
ทกุครัง้ เพยีงเท่านีก้ส็ามารถขบัขีร่ถยนต์ได้ 
อย่างปลอดภัย เดินทางโดยสวัสดิภาพ

ท้องแล้วขับ!
หูใครว่าไม่ส�าคัญ นอกจากเป็นอวัยวะที่ใช้ใน
การได้ยินแล้วยังช่วยในการทรงตัวด้วย 
 โรคของหูมีหลายชนิดตั้งแต่โรคของหูชั้น
นอก หชูัน้กลาง และหชูัน้ใน เมือ่มคีวามผิดปรกติ
ของหเูกดิขึน้อาจท�าให้ผูป่้วยมอีาการดงันีค้อื หอูือ้
หรอืหตูงึ มเีสยีงดงัในห ูมอีาการเวยีนศรีษะหรือ
บ้านหมนุ ปวดห ู มนี�า้หรอืหนองไหลออกจากรหูู  
คันหู หน้าเบี้ยวหรือใบหน้าครึ่งซีกเป็นอัมพาต

การดูแลรักษาสุขอนามัยของหู
 1.ควรระวงัไม่ให้น�า้เข้าห ูโดยเฉพาะผูป่้วยที ่
เป็นหช้ัูนนอกอกัเสบ น�า้ทีเ่ข้าไปในช่องหชูัน้นอก 
อาจท�าให้เกิดการอกัเสบมากขึน้ ท�าให้ผูป่้วยรูส้กึ
ร�าคาญต้องใช้ไม้พนัส�าลเีชด็ท�าความสะอาด ซึง่
จะท�าให้การอักเสบของหูชั้นนอกเพิ่มมากขึ้น 
หรือผู้ป่วยที่มีเยื่อบุแก้วหูทะลุสามารถป้องกัน
น�้าเข้าหูได้โดยเอาส�าลีชุบวาสลีนอุดหู หรือใช้
หมวกพลาสติกคลุมผม หรือใช้วัสดุอุดรูหู 
 เวลาอาบน�้าเมื่อน�้าเข้าหูควรเอียงศีรษะ
เอาหูข้างนัน้ลงต�า่ ดงึใบหูให้กางออกและเฉยีงไป
ทางด้านหลงั (ปรกตช่ิองหจูะโค้งเป็นรปูตวั “S”) 
ซึง่จะท�าให้ช่องหอูยูใ่นแนวตรงทีน่�า้จะไหลออก
มาได้ง่าย ส่วนใหญ่ปัญหาน�า้เข้าหจูะหายไปทนัที 
ไม่ควรปั่นหรือแคะหู  
 2.เมือ่มกีารตดิเชือ้ในโพรงจมูก เช่น หวดั 
โพรงหลังจมูก โพรงไซนัส (ไซนัสอักเสบ) มี
อาการก�าเริบของโรคภูมิแพ้ ในผู้ป่วยที่เป็นโรค
ภูมิแพ้ควรรีบรักษาให้บรรเทาหรือหายโดยเร็ว 
เนือ่งจากมทีางตดิต่อระหว่างโพรงหลงัจมูกและ
หชูัน้กลางผ่านทางท่อยูสเตเชยีน ถ้าเป็นโรคดงั
กล่าวเรือ้รงัอาจท�าให้เกดิภาวะแทรกซ้อนทางหู
ได้ เช่น หชูัน้กลางอกัเสบ น�า้ขงัในหชูัน้กลาง ท่อ 
ยสูเตเชยีนท�างานผดิปรกต ิหรอืแม้แต่ท�าให้ประ 
สาทหอูกัเสบ เกดิภาวะประสาทหเูส่ือมเฉยีบพลนัได้ 
 3.ควรระมดัระวังอย่าให้เกดิอนัตรายหรอื
อุบัติเหตุกับหู หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือน
บรเิวณหแูละบรเิวณใกล้เคยีง เช่น การถกูตบหู  
อาจท�าให้เย่ือบุแก้วหทูะลแุละฉีกขาด การทีศ่รีษะ
กระแทกกบัพืน้หรอืของแขง็อาจท�าให้กระดูกรอบ 
หแูตก ท�าให้ช่องหชูัน้นอกฉกีขาด มเีลอืดออกใน
หูชั้นกลางหรือช้ันใน มีน�้าไขสันหลังรั่วออกมา 
ทางช่องหู กระดูกหูเคล่ือน ท�าให้การน�าเสียง
ผิดปรกติไป  
 4.โรคบางชนดิ โดยเฉพาะเกีย่วกบัเส้นเลอืด

ทีไ่ปเล้ียงห ูอาจท�าให้ประสาทหเูสือ่ม เกดิหหูนวก
หรอืหตึูงได้ ควรใส่ใจในการดแูลรกัษาโรคต่างๆ
เหล่านีใ้ห้ด ีเช่น โรคหวดั โรคหดั คางทมู เบาหวาน 
โรคไต โรคไขมนัในเลอืดสงู โรคความดนัโลหติสงู 
โรคกรดยรูกิในเลอืดสูง โรคโลหิตจาง โรคเลือด 
และควรระวงัปัจจยับางชนิดท่ีอาจท�าให้ประสาท
หเูสือ่มเรว็กว่าปรกต ิเช่น เครียด วติกกงัวล พกั
ผ่อนไม่เพียงพอ การสูบบุหรี่ (สารนิโคติน) รับ
ประทานอาหารเคม็ เครือ่งด่ืมบางประเภททีม่สีาร
กระตุ้นประสาท เช่น กาแฟ ชา น�้าอัดลม (สาร 
กาเฟอนี) พยายามออกก�าลงักายสม�า่เสมอ เพือ่
เพิ่มเลือดไปเลี้ยงประสาทหู
 5.หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสียงดังเป็น
ระยะเวลานานๆ (เสยีงในสถานเรงิรมย์ โรงงาน
อุตสาหกรรม) เสียงดังมากๆในระยะเวลาสั้นๆ 
(เสยีงปืน เสยีงประทดั) เพราะจะท�าให้ประสาทหู
ค่อยๆเสือ่มลงทลีะน้อย หรอืเสือ่มแบบเฉยีบพลนั 
ถ้าไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ควรใส่อปุกรณ์ป้องกนั
เสียงดัง เช่น ที่อุดหู (ear plug) หรือที่ครอบหู 
(ear muff)
 6.ก่อนใช้ยาทุกชนิดไม่ว่าฉีด รับประทาน 
หรือหยอดหู ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
เสมอ เพราะยาบางชนิด เช่น ยาต้านจุลชีพ 
(aminoglycoside) ยาแก้ปวด (aspirin) หรือ
ยาขับปัสสาวะ บางชนิดอาจมีพิษต่อประสาท
หูและประสาทการทรงตัว อาจท�าให้ประสาท
หูเสื่อมหรือเสียการทรงตัวได้ ผู้ป่วยอาจแพ้ยา
หรือส่วนประกอบของยาหยอดหูได้
 7.ข้ีหู เป็นสารธรรมชาติที่ร่างกายสร้าง
ขึน้เพือ่หล่อเล้ียงให้หชูัน้นอกชุม่ชืน้ ป้องกนัการ
ตดิเช้ือจากแบคทเีรยี และป้องกนัไม่ให้สิง่แปลก
ปลอมเข้าไปในช่องห ูโดยธรรมชาติขีห้จูะถกูขบั
ออกมาเองจากช่องหู ไม่จ�าเป็นต้องแคะหู ถ้ามี
ข้ีหูอุดตันมากจนท�าให้หูอ้ือควรปรึกษาแพทย์หู 
คอ จมูก
 8.เม่ือมอีาการผดิปรกตทิางหู เช่น หูอือ้ มี
เสียงดังในหู มีอาการเวียนศีรษะหรือบ้านหมุน 
ปวดหู มีน�้าหรือหนองไหลออกจากรูหู คันหู 
หน้าเบี้ยวหรือใบหน้าครึ่งซีกเป็นอัมพาต ควร
รีบปรึกษาแพทย์หู คอ จมูก
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ในระหว่างการตั้งครรภ์ ร่างกายจะมีการ 
เปลีย่นแปลงเกดิขึน้มากมาย ล้วนแล้วส่งผล
ให้ขาดความคล่องตวัในการเดนิทาง แต่อาจ
มคีวามจ�าเป็นต้องสญัจรทางรถยนต์ หลาย
คนคงมคีวามกงัวลว่าจะขบัรถตามปรกตไิด้
หรอืไม่ และมข้ีอปฏบิตัอิย่างไรในระหว่างการ 
ขับรถให้ปลอดภัยสูงที่สุด
 แม่ทีต่ัง้ครรภ์สามารถนัง่รถยนต์หรอื
แม้กระทัง่ขับรถยนต์ด้วยตนเองได้ โดยอาจ
ต้องเพิม่ความระมดัระวงัในการเดินทางเพือ่
ป้องกนัอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างขับรถ  
ช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษมี 
2 ช่วง ได้แก่ ช่วงไตรมาสแรกหรือช่วง 3  
เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ช่วงนี้การ 
เปล่ียนแปลงขนาดหน้าท้องยงัไม่มากนกั แต่ 
หากเกดิปัญหาในระหว่างการขบัขีก่จ็ะเพิม่
โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายได้  
สว่นช่วงไตรมาสสุดท้ายคือช่วงกอ่นคลอด 
ในเดือนที่ 7-9 ควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง
ไกล หากยงัต้องท�างานประจ�าอยูก่ส็ามารถ
ขบัรถไปท�างานประจ�าวนัหรอืเดนิทางในระยะ 
ใกล้ได้ แต่ต้องระมัดระวังอย่างมาก 
 ไม่ควรขับรถเร็วเกิน 80 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง เพื่อว่าหากเกิดอุบัติเหตุจะได้
หยดุรถได้ทนัท่วงท ีควรหลกีเลีย่งการนัง่ชดิ 
พวงมาลยัมากเกนิไป ควรปรับเบาะนัง่ให้อยู่
ในระดบัทีพ่อเหมาะ โดยห่างจากพวงมาลยั  
10-12 นิ้ว อยู่ในต�าแหน่งที่มองเห็นเส้น
ทางชัดเจน โดยที่มือสามารถหมุนพวง
มาลัย เท้าเหยียบเบรกและคันเร่งได้ถนัด 
แล้วจึงคาดเข็มขัดนิรภัย โดยให้แนวทแยง 
ของเข็มขัดคาดผ่านร่องอกไปตามแนวโค้ง 
ของท้อง ส่วนแนวนอนของเขม็ขดัอยูเ่หนอื 
ต้นขาและกระดกูเชงิกราน ห้ามคาดทบับร ิ
เวณหน้าท้องต�าแหน่งของมดลูกโดยตรง  
 ควรส�ารวจความเรยีบร้อยของยาน
พาหนะ ประกอบด้วย การเชก็ลมยาง แบต 
เตอรี ่หม้อน�า้ น�า้มนัเครือ่ง ก่อนออกเดนิทาง 
ทกุครัง้ เพยีงเท่านีก้ส็ามารถขบัขีร่ถยนต์ได้ 
อย่างปลอดภัย เดินทางโดยสวัสดิภาพ

ท้องแล้วขับ!
หูใครว่าไม่ส�าคัญ นอกจากเป็นอวัยวะที่ใช้ใน
การได้ยินแล้วยังช่วยในการทรงตัวด้วย 
 โรคของหูมีหลายชนิดตั้งแต่โรคของหูชั้น
นอก หช้ัูนกลาง และหชูัน้ใน เมือ่มคีวามผดิปรกติ
ของหเูกดิขึน้อาจท�าให้ผูป่้วยมอีาการดงันีค้อื หอูือ้
หรอืหูตึง มีเสยีงดงัในห ูมอีาการเวยีนศรีษะหรอื
บ้านหมุน ปวดห ู มนี�า้หรอืหนองไหลออกจากรหูู  
คันหู หน้าเบี้ยวหรือใบหน้าครึ่งซีกเป็นอัมพาต

การดูแลรักษาสุขอนามัยของหู
 1.ควรระวงัไม่ให้น�า้เข้าห ูโดยเฉพาะผูป่้วยที ่
เป็นหช้ัูนนอกอกัเสบ น�า้ทีเ่ข้าไปในช่องหชูัน้นอก 
อาจท�าให้เกิดการอกัเสบมากขึน้ ท�าให้ผูป่้วยรูส้กึ
ร�าคาญต้องใช้ไม้พนัส�าลเีชด็ท�าความสะอาด ซึง่
จะท�าให้การอักเสบของหูชั้นนอกเพิ่มมากขึ้น 
หรือผู้ป่วยที่มีเยื่อบุแก้วหูทะลุสามารถป้องกัน
น�้าเข้าหูได้โดยเอาส�าลีชุบวาสลีนอุดหู หรือใช้
หมวกพลาสติกคลุมผม หรือใช้วัสดุอุดรูหู 
 เวลาอาบน�้าเมื่อน�้าเข้าหูควรเอียงศีรษะ
เอาหขู้างนัน้ลงต�า่ ดงึใบหูให้กางออกและเฉียงไป
ทางด้านหลงั (ปรกตช่ิองหจูะโค้งเป็นรปูตวั “S”) 
ซึง่จะท�าให้ช่องหอูยู่ในแนวตรงทีน่�า้จะไหลออก
มาได้ง่าย ส่วนใหญ่ปัญหาน�า้เข้าหจูะหายไปทนัที 
ไม่ควรปั่นหรือแคะหู  
 2.เมือ่มกีารตดิเชือ้ในโพรงจมกู เช่น หวดั 
โพรงหลังจมูก โพรงไซนัส (ไซนัสอักเสบ) มี
อาการก�าเริบของโรคภูมิแพ้ ในผู้ป่วยที่เป็นโรค
ภูมิแพ้ควรรีบรักษาให้บรรเทาหรือหายโดยเร็ว 
เนือ่งจากมทีางตดิต่อระหว่างโพรงหลังจมูกและ
หชูัน้กลางผ่านทางท่อยสูเตเชยีน ถ้าเป็นโรคดงั
กล่าวเรือ้รงัอาจท�าให้เกดิภาวะแทรกซ้อนทางหู
ได้ เช่น หชูัน้กลางอกัเสบ น�า้ขงัในหชูัน้กลาง ท่อ 
ยสูเตเชยีนท�างานผดิปรกต ิหรอืแม้แต่ท�าให้ประ 
สาทหอูกัเสบ เกดิภาวะประสาทหูเสือ่มเฉยีบพลนัได้ 
 3.ควรระมดัระวงัอย่าให้เกดิอนัตรายหรอื
อุบัติเหตุกับหู หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือน
บรเิวณหแูละบริเวณใกล้เคยีง เช่น การถกูตบหู  
อาจท�าให้เยือ่บแุก้วหทูะลแุละฉกีขาด การทีศ่รีษะ
กระแทกกบัพืน้หรอืของแขง็อาจท�าให้กระดูกรอบ 
หูแตก ท�าให้ช่องหชูัน้นอกฉกีขาด มเีลอืดออกใน
หูชั้นกลางหรือชั้นใน มีน�้าไขสันหลังรั่วออกมา 
ทางช่องหู กระดูกหูเคลื่อน ท�าให้การน�าเสียง
ผิดปรกติไป  
 4.โรคบางชนดิ โดยเฉพาะเกีย่วกบัเส้นเลอืด

ทีไ่ปเล้ียงห ูอาจท�าให้ประสาทหเูสือ่ม เกดิหหูนวก
หรอืหตึูงได้ ควรใส่ใจในการดแูลรกัษาโรคต่างๆ
เหล่านีใ้ห้ด ีเช่น โรคหวดั โรคหดั คางทมู เบาหวาน 
โรคไต โรคไขมนัในเลอืดสงู โรคความดนัโลหติสงู 
โรคกรดยริูกในเลอืดสูง โรคโลหิตจาง โรคเลอืด 
และควรระวังปัจจยับางชนิดท่ีอาจท�าให้ประสาท
หเูสือ่มเรว็กว่าปรกต ิเช่น เครียด วติกกงัวล พกั
ผ่อนไม่เพียงพอ การสูบบุหรี่ (สารนิโคติน) รับ
ประทานอาหารเคม็ เครือ่งด่ืมบางประเภททีม่สีาร
กระตุ้นประสาท เช่น กาแฟ ชา น�้าอัดลม (สาร 
กาเฟอนี) พยายามออกก�าลงักายสม�า่เสมอ เพือ่
เพิ่มเลือดไปเลี้ยงประสาทหู
 5.หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสียงดังเป็น
ระยะเวลานานๆ (เสยีงในสถานเรงิรมย์ โรงงาน
อุตสาหกรรม) เสียงดังมากๆในระยะเวลาสั้นๆ 
(เสยีงปืน เสยีงประทดั) เพราะจะท�าให้ประสาทหู
ค่อยๆเสือ่มลงทลีะน้อย หรอืเสือ่มแบบเฉียบพลนั 
ถ้าไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ควรใส่อปุกรณ์ป้องกนั
เสียงดัง เช่น ที่อุดหู (ear plug) หรือที่ครอบหู 
(ear muff)
 6.ก่อนใช้ยาทุกชนิดไม่ว่าฉีด รับประทาน 
หรือหยอดหู ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
เสมอ เพราะยาบางชนิด เช่น ยาต้านจุลชีพ 
(aminoglycoside) ยาแก้ปวด (aspirin) หรือ
ยาขับปัสสาวะ บางชนิดอาจมีพิษต่อประสาท
หูและประสาทการทรงตัว อาจท�าให้ประสาท
หูเสื่อมหรือเสียการทรงตัวได้ ผู้ป่วยอาจแพ้ยา
หรือส่วนประกอบของยาหยอดหูได้
 7.ข้ีหู เป็นสารธรรมชาติที่ร่างกายสร้าง
ขึน้เพือ่หล่อเล้ียงให้หชูัน้นอกชุม่ชืน้ ป้องกนัการ
ตดิเช้ือจากแบคทเีรยี และป้องกนัไม่ให้สิง่แปลก
ปลอมเข้าไปในช่องห ูโดยธรรมชาตขิีห้จูะถกูขบั
ออกมาเองจากช่องหู ไม่จ�าเป็นต้องแคะหู ถ้ามี
ขี้หูอุดตันมากจนท�าให้หูอ้ือควรปรึกษาแพทย์หู 
คอ จมูก
 8.เมือ่มอีาการผดิปรกตทิางหู เช่น หอูือ้ มี
เสียงดังในหู มีอาการเวียนศีรษะหรือบ้านหมุน 
ปวดหู มีน�้าหรือหนองไหลออกจากรูหู คันหู 
หน้าเบี้ยวหรือใบหน้าครึ่งซีกเป็นอัมพาต ควร
รีบปรึกษาแพทย์หู คอ จมูก
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ภาพนี้มีชื่อภาพว่า  
..(1)..     อ่านว่า จิ๋ว 
กุ่ย เวิ่น ลู่ แปลว่า  
ผีสุราถามทาง
	 “คุณพี่ต�ำรวจ
คร้ำบ	 ถ้ำเดินไปตำม
ถนนสำยนี้จะไปถึง 
บ้ำนผมหรอืเปล่ำคร้ำบ”  
ขี้เมาคนหนึ่งเดินเข้า 
ไปถามคุณต�ารวจ
	 “แล้วบ้ำนคุณอยู่

สะดุดศัพท์
มีน่า
pattaom@gmail.com

บูรพาการ์ตูน โดย หวัง เล่า เอง editor59lokwannee@gmail.com

สัปดาห์ละฮา กับ น้าป้อม

เฮฮาประสาทหาร โดย อ้อตูน

 ตวัอย่างเช่น “The TV station 
has won more than 10 massive 
advertising deals so far. It is 
on course for a prof it leap this 
year.” สถานโีทรทศัน์ได้รบัสัญญา
โฆษณามูลค่ามหาศาลมากกว่า 10 
ชิน้ไปแล้ว จึงเหน็ก�าไรทีเ่พิม่ข้ึนใน
ปีนี้มาแต่ไกล

“To be on course for” เป็น 
ส�านวน (idiom) ที่ใช้กล่าวถึง
สถานการณ์หรือผลลัพธ์ที่ก�า 
ลังจะเกิดขึ้น โดยมักสื่อความ
หมายในเชิงบวก 

ผีสุราถามทาง

ที่ไหนล่ะ” คุณต�ารวจถาม 
 “ถ้าผมรูว่้าอยูท่ีไ่หนกค็งไม่ต้องถามคณุหรอกนะ” เจ้าขีเ้มาถามกลับ 
 ค�าว่า ..(2).. อ่านว่า จิ๋ว กุ่ย แปลว่า ผีสุรา ขี้เมา ..(3).. อ่านว่า เวิ่น 
ลู่ แปลว่า ถามทาง 
 ส่วนค�าว่า ..(4).. อ่านว่า จิ่ง ฉา แปลว่า ต�ารวจ ..(5).. อ่านว่า ถง 
จื้อ เป็นค�าเรียกของชาวจีน อาจจะแปลได้ว่า สหาย ..(6)..   อ่านว่า เสิน  
เมอะ ตี้ ฟาง แปลว่า ที่ไหน และ ..(7) อ่านว่า จือ เต้า แปลว่า รู้
 เอาไปนอนในตะรางสักคืน เช้าขึ้นมาก็จ�าทางกลับบ้านได้เองแหละ
คุณต�ารวจ

Be on course for
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‘ผู้ช่วยผู้ว่าฯ’

เรื่องเล่า
ต่างแดน
วรวุฒิ สารพันธ์
wowut@hotmail.com

	 เส้นทางชวีติของกาเวลส่วน
หนึง่ถอืเป็นความโชคดทีีม่เีจ้าหน้าที่	
“ตาถึง”	ช่วยส่งเสริม	และอีกส่วน
เป็นผลมาจากกาเวลมีดีมาแต่เกิด	
	 แม้เป็นต�ารวจไม่ได้เหมือน
พ่อ	แต่ก็เป็น	“ลูกไม้หล่นไกลต้น”	
ที่เด่นไปอีกด้าน

(ข้อมลูภาพ facebook.com/QldGovernor)
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กาเวลถ่ายภาพกับผู้ว่าฯและภริยา
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สปอร์ตพลังไฟฟ้า
Aston Rapide AMR

ค่ายยานยนต์หรูแห่งอังกฤษประ 
กาศรุกตลาดสปอร์ตขุมพลังไฟ 
ฟ้า มาพร้อมความด ุ1,000 แรงม้า 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ และพิสัยระยะ
ทางวิ่งเกิน 320 กิโลเมตร
	 แอสตนั	มาร์ตนิ	ระบวุ่า	สปอร์ต
ขุมพลังไฟฟ้ารุ่นแรกของค่ายจะ 
ใช้ดไีซน์ส่วนใหญ่จาก	Aston	Martin	
Rapide	AMR	Concept	รุ่นนี้	
	 ขณะท่ีเทคโนโลยีและขุม 
พลังพัฒนาจาก	 Aston	 Martin	
RapidE	Concept	เปิดตวัครัง้แรก 
เมื่อเดือนตุลาคม	 ปี	 2015	 โดย 
รุ่นผลิตจ�าหน่ายจะใช้ชื่อเดียวกับ 
คอนเซ็ปต์คาร์รุ ่นดังกล่าวคือ	 
Aston	Martin	RapidE	
 ขุมพลังไฟฟ้าปลอดไอเสีย 
ยังไม่เปิดเผยรายละเอยีด ระบุเบ้ือง 
ต้นว่า ใช้มอเตอร์รุ่นก้าวหน้า 4 
มอเตอร์ แต่ละมอเตอร์แยกส่ง
ก�าลังขับเคลื่อนล้อทั้ง 4 ส่งผล 
ให้สปอร์ตหรูรุ่นนี้เป็นยานยนต์ 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ
	 มอเตอร์ทั้ง	4	ปั๊มก�าลังรวม
กันได้ระหว่าง	800-1,000	แรงม้า
	 สมรรถนะยังไม่เปิดเผยเช่น
กัน	 ขณะที่ความจุของแบตเตอรี่
ชาร์จเตม็	1	ครัง้	สามารถว่ิงได้ไกล
เกิน	320	กิโลเมตร	
 ค่ายอังกฤษก�าหนดผลิต

การประกวดมิสพรีเซ็นเตอร์
จะคดัเลอืกพริตตีแ้ต่ละค่ายมา
ประชนักนั	เรยีกว่าดาวเด่นทีส่ดุ 
ของทุกค่ายต่างส่งประกวด
อย่างครบครัน	
	 ค่ายฮุนไดได้ส่ง	 “น้อง
เตย” โสจิรัตน์ พืชเพ็ญ	และ
ก็ไม่ผดิหวงั	โดยคว้าต�าแหน่ง 
มสิพรเีซน็เตอร์มาครองได้ส�า 
เร็จ	ซึ่งต้องบอกว่าเหมาะสม
ด้วยประการทั้งปวง

ที่ผ่านมา	โดยยังไม่ประกาศราคา
 ขณะที่ส่ือท้องถิ่นอังกฤษ 
ส่วนหนึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มต้นประ 
มาณ 200,000 ปอนด์ (8.8 ล้านบาท)

(ข้อมูลภาพ autoevolution.com)

 

‘เตย’
พริตตี้มีดีกรี

สปอร์ตไฟฟ้ารุ่นนี้จ�าหน่ายในปี 
2019 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า โดย
จะผลติจ�านวนจ�ากดัเพยีง 155 คนั
	 แม้มีแผนผลิตจ�าหน่ายใน 
อีก	 2	 ปีข้างหน้า	 แต่ค่ายอังกฤษ 
เปิดจองเมื่อกลางเดือนสิงหาคม
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