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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?
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ฉบับที่ 632 ฉบับที่ 633 ฉบับที่ 634 ฉบับที่ 635

ฉบับที่ 599

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

สังคมไทยต้อง “ไม่ลืม” เหตุการณ์ “6 ตุลา” แม้ไม่อยาก 
จะจ�า เพราะเป็นโศกนาฏกรรมโดยอ�านาจรฐัท่ีโหดเหีย้มทารณุ  
ซ่ึงคนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะเกดิขึน้อกี แต่การใช้ความรนุแรง
สังหารประชาชนและการท�ารฐัประหารกย็งัคงเกดิขึน้อกี ไม่ว่า 
จะเป็นเหตกุารณ์พฤษภาคม 2535 หรอืเหตกุารณ์เมษายน- 
พฤษภาคม 2553 แม้วันเวลาจะผ่านเลยมาถึง 34 ปี บ้าน
เมืองที่ประกาศว่าเป็นยุค 4.0 ก็ยังจมปลักกับวังวนเดิมๆ 
ที่ไม่เคยเปลี่ยน ความจริงและความยุติธรรมก็ยังสูญหาย
ประชาธปิไตยกย็งัถกูท�าลาย การขดุคุย้ การน�า “บนัทกึ 6 ตลุา”  
ยังต้องมต่ีอไปจนกว่า “ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดนิ”
 “โสภณ พรโชคชัย” ร่วมร�าลึกถึงวีรชน “6 ตุลา” 
เพื่อให้คนไทยสืบทอดเจตนารมณ์วีรชน 6 ตุลาที่ถูกเข่น
ฆ่าบูชายัญเพื่ออ�านาจของนายทุน ขุนศึก ศักดินา ร่วมกัน
สถาปนาระบอบประชาธิปไตย
 “อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ให้ข้อมูลความเป็นมาการ 
กล่าวหา “พานทองแท้ ชินวัตร” คดฟีอกเงนิธนาคารกรงุไทย 
ซึง่เงนิ 3,500 ล้านบาทที ่“กฤษดามหานคร” น�าไปใช้จ่ายมี
คนกว่า 200 คนเกีย่วข้อง แต่กล่าวหาแค่คนทีเ่กีย่วข้องกบั  
“ตระกูลชินวัตร 5 คน” เท่านั้น “วีระ สมความคิด” จึง
ยื่นให้ ปปง. ด�าเนินคดีผู้ได้รับเงินโอนจากกฤษดามหานคร 
150 รายชื่อ 
 “สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็นร้อน “ร่าง พ.ร.บ. 
ทรัพยากรน�้า” ไม่ได้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรรายย่อย
เท่านั้น แต่ยังกระทบถึงประชาชนท่ัวไปคือค่าสินค้าและ
บริการเพิ่มขึ้น
 “อภิรัต ศิรินาวิน” ชี้รากเหง้าของปัญหาบ้านเมือง 
โดยเฉพาะปัญหาการเมอืงไม่ได้แก้ไขทีต้่นเหต ุยิง่เขยีนแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งที่อีก 20 ปีข้างหน้าโลกจะเป็น 
อย่างไรยังไม่รู้ ควรให้คนเก่งๆรุ่นต่อไปคิดและดูแลกันเอง
มากกว่า วนันีย้งัไม่เหน็อนาคตประเทศว่าจะออกมาอย่างไร
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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 
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สังคมไทยต้อง “ไม่ลืม” เหตุการณ์ “6 ตุลา” แม้ไม่อยาก 
จะจ�า เพราะเป็นโศกนาฏกรรมโดยอ�านาจรฐัท่ีโหดเห้ียมทารณุ  
ซึง่คนส่วนใหญ่ไม่คดิว่าจะเกดิขึน้อกี แต่การใช้ความรุนแรง
สงัหารประชาชนและการท�ารฐัประหารกย็งัคงเกดิข้ึนอกี ไม่ว่า 
จะเป็นเหตกุารณ์พฤษภาคม 2535 หรือเหตกุารณ์เมษายน- 
พฤษภาคม 2553 แม้วันเวลาจะผ่านเลยมาถึง 34 ปี บ้าน
เมืองที่ประกาศว่าเป็นยุค 4.0 ก็ยังจมปลักกับวังวนเดิมๆ 
ที่ไม่เคยเปลี่ยน ความจริงและความยุติธรรมก็ยังสูญหาย
ประชาธปิไตยก็ยังถูกท�าลาย การขุดคุ้ย การน�า “บนัทกึ 6 ตลุา”  
ยงัต้องมต่ีอไปจนกว่า “ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดนิ”
 “โสภณ พรโชคชัย” ร่วมร�าลึกถึงวีรชน “6 ตุลา” 
เพื่อให้คนไทยสืบทอดเจตนารมณ์วีรชน 6 ตุลาท่ีถูกเข่น
ฆ่าบูชายัญเพื่ออ�านาจของนายทุน ขุนศึก ศักดินา ร่วมกัน
สถาปนาระบอบประชาธิปไตย
 “อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ให้ข้อมูลความเป็นมาการ 
กล่าวหา “พานทองแท้ ชนิวตัร” คดฟีอกเงนิธนาคารกรงุไทย 
ซ่ึงเงนิ 3,500 ล้านบาทที ่“กฤษดามหานคร” น�าไปใช้จ่ายมี
คนกว่า 200 คนเกีย่วข้อง แต่กล่าวหาแค่คนทีเ่กีย่วข้องกบั  
“ตระกูลชินวัตร 5 คน” เท่านั้น “วีระ สมความคิด” จึง
ยื่นให้ ปปง. ด�าเนินคดีผู้ได้รับเงินโอนจากกฤษดามหานคร 
150 รายชื่อ 
 “สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็นร้อน “ร่าง พ.ร.บ. 
ทรัพยากรน�้า” ไม่ได้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรรายย่อย
เท่านั้น แต่ยังกระทบถึงประชาชนทั่วไปคือค่าสินค้าและ
บริการเพิ่มขึ้น
 “อภิรัต ศิรินาวิน” ชี้รากเหง้าของปัญหาบ้านเมือง 
โดยเฉพาะปัญหาการเมอืงไม่ได้แก้ไขทีต้่นเหต ุยิง่เขยีนแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งที่อีก 20 ปีข้างหน้าโลกจะเป็น 
อย่างไรยังไม่รู้ ควรให้คนเก่งๆรุ่นต่อไปคิดและดูแลกันเอง
มากกว่า วนันีย้งัไม่เหน็อนาคตประเทศว่าจะออกมาอย่างไร
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ทีมข่าวการเมือง
editor59lokwannee@gmail.com

เรื่องจากปก

ผิดๆถูกๆหรือแหว่งวิ่นอยู่ 40 กว่าปี 
ที่ผ่านมายังไม่มีการรวบรวมข้อมูล  
รูปถ่าย หรือว่าคลิปวิดีโอที่กระจัด 
กระจายตามแหล่งต่างๆ คนจ�านวน
มากเวลาพดูเรือ่ง 6 ตลุากยั็งใช้ตวัเลข
ที่สับสน ใช้ภาพกับชื่อไม่ตรงกัน”
	 อาจารย์พวงทองกล่าวว่า	การ 
กล่าวถึง	 6	 ตุลาในสังคมไทยยังมีเพ 
ดานอยูเ่ยอะ	เรารูว่้ายงัเป็นเรือ่งทีล่ะ 
เอียดอ่อนอยู่	 โดยเฉพาะในกลุ่มอ�า 
นาจของสังคมไทย	
 “เรามักจะพูดกันว่าสังคมไทย 
เราควรเรยีนรูบ้ทเรยีนจาก 6 ตลุา เพือ่ 
ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ท�านองนี้เกิด
ขึน้อกี เรามองว่าเราคงเรยีนรูก้นัได้ไม่
มาก เพราะจนถงึวนันีข้้อมลูพืน้ฐานก็
ยงัสบัสนอยูม่าก ฉะนัน้เราควรมคีวาม
รูเ้กีย่วกบั 6 ตลุามากขึน้นอกจากบอก
ว่า 6 ตุลาเป็นความรุนแรงของรัฐ”
	 อาจารย์พวงทองยงัระบวุ่า	ประ
เทศอืน่ๆทีเ่คยผ่านความรนุแรงมาแล้ว	
หรือประเทศที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ
เรื่องความรุนแรงและสิทธิมนุษยชน	
มกีารจัดต้ังแหล่งข้อมูล	หลายประเทศ
ให้ความส�าคญัและพฒันาแหล่งข้อมลู
ขึน้มาเพือ่ต่อสูค้วามพยายามของรัฐที่
จะกลบเกลือ่นโศกนาฏกรรมทีร่ฐัก่อขึน้	
และมีความพยายามที่จะท�าให้แหล่ง
รวบรวมข้อมูลเป็นจุดเริ่มต้นของการ
คืนความยติุธรรมให้กบัเหยือ่	จึงมกีาร
สร้างแหล่งข้อมูลทีเ่ป็นในเชงิสถานที่
จนถงึออนไลน์	โดยโครงการนีต้้องการ
เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ไม่ว่าคุณ
จะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ามาดูข้อมูล

ได้	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ข้อมูลพื้น
ฐาน	 หรือข้อมูลที่ยากต่อการเข้าถึง	
เพือ่ให้ข้อมลูเหล่านีถู้กจัดให้เป็นระบบ
มากขึ้น	 เข้าถึงได้มากขึ้น	 และไม่ถูก
หลงลืมสูญหาย	นอกจากนั้นก็เพื่อต่อ
อายุความสนใจและการค้นคว้า	รวม
ทัง้ความเข้าใจใน	6	ตลุาให้ไปไกลมาก
ย่ิงข้ึนในอนาคต	รวมถึงต่อสู้กับความ
พยายามของรฐัทีจ่ะท�าให้สงัคมไทยลมื	
6	ตุลาไม่ถูกหลงลืมสูญหาย

สังคมไทยเต็มไปด้วยคนขี้ขลาด
	 การเสวนา	“บันทึกข้อมูลเพื่อ
ทวงความยุติธรรม”	 วิทยากรโดย	
ศ.กิตติคุณ ธงชัย วินิจจะกูล นักวิชา 
การด้านประวัติศาสตร์	ซึ่งเป็น	1	ใน	 
19	นักศกึษาทีถ่กูคมุขงัและด�าเนินคด	ี 
กล่าวถึงจดุประสงค์ส�าคญัของโครงการ	 
“บันทึก	6	ตุลา”	ว่า	เก็บเอกสารประ 
วัติศาสตร์เท่าที่ท�าได้	แล้วคนในอนา 
คตจะใช้ท�าอะไรหรือจะเขียนประวัต ิ
ศาสตร์	6	ตุลาก็เรื่องของเขา	แต่ต้อง 
ให้เอกสารเหตกุารณ์เหล่าน้ีมชีวิีตอยูใ่น
สังคม	เป็นทางเดียวที่จะท�าให้ไม่ตาย
 “ผมคิดว่า 6 ตุลาน่าจะไปไม่
รอดในแง่การหาความยุติธรรม แต่
สิ่งท่ีเราท�าได้คือต้องเห็นความหวัง
กับคนในอนาคต สักวันต่อให้เราตาย
ไปแล้ว คนต้องหยิบยกขึ้นมา ต้องมี 
ความหวังว่าอนาคตจะเห็นความยุติ 
ธรรมได้ในระยะยาว ต่อให้อาจไม่ใช่
ความยตุธิรรมเฉพาะกรณ ี6 ตลุา ต้อง
ท�าให้เหน็ว่ายิม้สยามมเีรือ่งอปัลกัษณ์
อกีเยอะแยะ มทีัง้ด้านด ีด้านอปัลกัษณ์ 

สงัคมต้องกล้าเผชญิหน้าทกุด้าน ไม่ใช่
พดูแต่ด้านด ีหรอืประณามแต่ด้านร้าย  
คนในสงัคมจึงจะเตบิโตแบบมวีฒุภิาวะ”
	 อาจารย์ธงชยัยงักล่าวว่า	ระบบ 
โซตัสที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยไม่ 
ได้อยูใ่นมหาวทิยาลยั	แต่คอืทหารและ
ระบบราชการทัง้หมด	ระบบโซตสัมไีว้
เพือ่ผลติคนชนดิหนึง่	คนคนนัน้ต้องขี้
ขลาด	สงัคมไทยเตม็ไปด้วยคนขีข้ลาด	
ไม่ใช่เขาไม่รู้ว่าเกิดเรื่อง	6	ตุลา	ไม่ใช่
ไม่รูว่้าความอยตุธิรรมร้อยแปดทีเ่กดิขึน้
มนัเกินไป	แต่สังคมไทยมคีนทีข่ีข้ลาด
ตาขาวเตม็บ้านเตม็เมอืง	นีแ่หละไทย
แลนด์	4.0	ไทยแลนด์ของคนขีข้ลาด	เหน็ 
ความอยตุธิรรมแล้วเฉยๆ	และคนอกี
ประเภทคอืคนโง่กบัคนแกล้งโง่	สงัคม
ไทยเป็นสงัคมอบัจนปัญญา	หลายเรือ่ง
เห็นอยูต่�าตาว่าไร้เหตุผลกแ็กล้งเอาหู
ไปนาเอาตาไปไร่	ไม่พดู	แย่กว่าคอืออก 
มาสนบัสนนุท�าสิง่ทีไ่ร้เดียงสา	เป็นเร่ือง 
ที่น่าอับอาย	 สิ่งเหล่านี้จะอยู่ได้ยังไง
ถ้าไม่ใช่เพราะประชาชนเอ้ืออ�านวยให้ 
ความไร้เดยีงสาและน่าอับอายนีด้�ารงอยู่
 “ถ้าสงัคมไทยมวีบิากกรรม เรา
ต้องเผชิญหน้ากับสภาวะอย่างนี้และ
สู้กันไปไม่มีทางอื่น ถ้าความยุติธรรม
หาไม่ได้ในชีวิตผมก็สู้กันยาวๆ สังคม
เติบโตมวุีฒภิาวะและกล้าหาญกว่านี้
ได้ แต่โชคร้ายที่เราเกิดเร็วไปหน่อย 
บุกเบิกถางทางเพ่ือสักวันหนึ่งเราจะ 
ฉลาดกว่านี้ได้ เผชิญหน้าและท�าเท่า
ทีท่�าได้ เกบ็หลกัฐานเอกสารคนทีเ่ป็น
เหยือ่ 6 ตลุา เป็นเหยือ่ของความขีข้ลาด
ตาขาว เหยือ่ของความโง่และแกล้งโง่
ที่มีอยู่ดาษดื่นภายใต้ระบบโซตัสของ
สังคมไทย ขอให้ช่วยกันกระจายข่าว
บนัทึก 6 ตลุา และยยุงให้คนเกบ็หลกั
ฐาน ข้อมูลเช่นนี้กับกรณีอื่นๆให้มาก
ทีส่ดุ เพราะเราจะตายถ้าอยูอ่ย่างโดด
เดี่ยว” อาจารย์ธงชัยกล่าว

“บทน�า 6 ตุลา” โดย “อาจารย์ยิ้ม”
	 ส�าหรบัเหตกุารณ์	6	ตลุา	รศ.ดร.
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ หรือ “อาจารย์
ยิ้ม”	อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์	
คณะอกัษรศาสตร์	จฬุาฯ	(เสียชีวติเมือ่
วันที่	27	กันยายน	2560)	เป็นหนึ่งใน
ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการโครงการ	
“บันทึก	 6	 ตุลา”	 ซึ่งมีประสบการณ์
ร่วมในเหตกุารณ์และมีบทบาทมาตลอด 
ในการจัดงานทั้ง	14	ตุลาและ	6	ตุลา	
รวมถงึเป็นนกัประวติัศาสตร์	ได้เขียน
อธิบายในบทน�าของเว็บไซต์	“บันทึก	
6	ตุลา”	ก่อนเสียชีวิตดังนี้...
	 วันที่	6	ตุลาคม	2519	นั้น	เป็น
วนัทีถ่กูจารกึไว้ในประวตัศิาสตร์ว่าได้ 
เกิดกรณีนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ไทย	 เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐ 

In Brief : ย่อความ

เมือ่วนัที ่24 กนัยายนทีผ่่านมา คณะ
รัฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
สโมสรนสิติคณะรฐัศาสตร์	จฬุาฯ	ร่วม 
กบั	“โครงการบนัทกึ	6	ตลุา” จดักจิกรรม 
เปิดตัวเว็บไซต์ “บันทึก 6 ตุลา” 
www.doct6.com เพื่อเป็นแหล่ง 
ข้อมลูออนไลน์ทีเ่กบ็รวบรวมรักษาและ 
จัดระบบข้อมูลที่กระจัดกระจายในที่ 
ต่างๆให้ผูท่ี้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้สะดวกมากยิง่ขึน้	เพือ่ต่ออายคุวาม 
สนใจและการค้นคว้าเกีย่วกบัเหตกุารณ์	 
6	ตุลาให้ไปอีกไกลในอนาคต
	 เว็บไซต์	“บันทึก	6	ตุลา”	ถือ 
ว่ามีข้อมูลของเหตุการณ์ที่มีความ
สมบูรณ์และรอบด้านมากที่สุดเท่าที่
เคยมีการบันทึกไว้	 โดยเมนูหลักหน้า
เวบ็ไซต์มี	5	หวัข้อคอื 6 ตลุาคอือะไร 
หลกัฐาน-ภาพถ่ายและสือ่ ความทรง
จ�า-บนัทกึจากเหตกุารณ์ องค์ความรู-้
บทความและข้อคดิ เผชญิ-อยตุธิรรม
 รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ 
คณะรฐัศาสตร์	จฬุาฯ	กล่าวถงึทีม่าของ 
เวบ็ไซต์นีว่้า	เกิดจากงานสมัมนาเมือ่ปี	
2559	ในหวัข้อ	“ความรูแ้ละความไม่รู้ 
ว่าด้วย	6	ตลุา	2519”	ซึง่ค้นพบข้อจ�ากดั 
เกีย่วกบัตวัตนผู้เสยีชวิีตและบคุคลส�าคญั
ในเหตุการณ์ว่าเป็นใคร	 และ	 “หวัง 
ไม่ถกูหลงลมืสญูหายและเป็นจดุเร่ิมต้น
ของการคนืความยตุธิรรมให้กบัเหยือ่”
 “เรายงัไม่รูอ้ะไรอกีมากในเหตุ 
การณ์ 6 ตุลา และมีอีกหลายเรื่องที่
เรายงัต้องท�างาน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ข้อเท็จจริงพื้นฐานจ�านวนมาก มันมี
ความส�าคัญอยู่ แล้วยังมีลักษณะที่

สังคมไทยต้อง “ไม่ลืม” เหตุ 
การณ์ “6 ตลุา” แม้ไม่อยากจะจ�า  
เพราะเป็นโศกนาฏกรรมโดยอ�า 
นาจรฐัทีโ่หดเหีย้มทารณุ ซึง่คน 
ส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะเกิดขึน้อกี
แต่การใช้ความรนุแรงสงัหาร 
ประชาชนก็ยังคงเกิดขึ้นอีก  
แม้วันเวลาจะผ่านเลยมาถึง  
34 ปี บ้านเมอืงทีป่ระกาศว่าเป็น 
ยุค 4.0 กย็งัจมปลกักับวงัวนเดมิๆ 
ความจรงิและความยตุธิรรมกย็งั 
สูญหาย ประชาธิปไตยก็ยัง
ถูกท�าลาย
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เรื่องจากปก

ผิดๆถูกๆหรือแหว่งวิ่นอยู่ 40 กว่าปี 
ที่ผ่านมายังไม่มีการรวบรวมข้อมูล  
รูปถ่าย หรือว่าคลิปวิดีโอที่กระจัด 
กระจายตามแหล่งต่างๆ คนจ�านวน
มากเวลาพูดเรือ่ง 6 ตลุากย็งัใช้ตวัเลข
ที่สับสน ใช้ภาพกับชื่อไม่ตรงกัน”
	 อาจารย์พวงทองกล่าวว่า	การ 
กล่าวถึง	 6	 ตุลาในสังคมไทยยังมีเพ 
ดานอยูเ่ยอะ	เรารูว่้ายงัเป็นเรือ่งทีล่ะ 
เอียดอ่อนอยู่	 โดยเฉพาะในกลุ่มอ�า 
นาจของสังคมไทย	
 “เรามักจะพูดกันว่าสังคมไทย 
เราควรเรยีนรูบ้ทเรยีนจาก 6 ตลุา เพือ่ 
ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ท�านองนี้เกิด
ขึน้อกี เรามองว่าเราคงเรยีนรูก้นัได้ไม่
มาก เพราะจนถึงวนัน้ีข้อมลูพืน้ฐานก็
ยงัสบัสนอยูม่าก ฉะนัน้เราควรมคีวาม
รูเ้กีย่วกบั 6 ตลุามากขึน้นอกจากบอก
ว่า 6 ตุลาเป็นความรุนแรงของรัฐ”
	 อาจารย์พวงทองยงัระบวุ่า	ประ
เทศอืน่ๆทีเ่คยผ่านความรนุแรงมาแล้ว	
หรือประเทศที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ
เรื่องความรุนแรงและสิทธิมนุษยชน	
มกีารจดัตัง้แหล่งข้อมลู	หลายประเทศ
ให้ความส�าคญัและพฒันาแหล่งข้อมลู
ขึน้มาเพ่ือต่อสูค้วามพยายามของรัฐที่
จะกลบเกลือ่นโศกนาฏกรรมทีร่ฐัก่อขึน้	
และมีความพยายามที่จะท�าให้แหล่ง
รวบรวมข้อมูลเป็นจุดเริ่มต้นของการ
คนืความยตุธิรรมให้กบัเหยือ่	จึงมกีาร
สร้างแหล่งข้อมลูทีเ่ป็นในเชงิสถานที่
จนถึงออนไลน์	โดยโครงการนีต้้องการ
เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ไม่ว่าคุณ
จะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ามาดูข้อมูล

ได้	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ข้อมูลพื้น
ฐาน	 หรือข้อมูลท่ียากต่อการเข้าถึง	
เพือ่ให้ข้อมลูเหล่านีถ้กูจดัให้เป็นระบบ
มากขึ้น	 เข้าถึงได้มากขึ้น	 และไม่ถูก
หลงลืมสูญหาย	นอกจากนั้นก็เพื่อต่อ
อายุความสนใจและการค้นคว้า	รวม
ทัง้ความเข้าใจใน	6	ตลุาให้ไปไกลมาก
ย่ิงข้ึนในอนาคต	รวมถงึต่อสูก้บัความ
พยายามของรัฐท่ีจะท�าให้สังคมไทยลืม	
6	ตุลาไม่ถูกหลงลืมสูญหาย

สังคมไทยเต็มไปด้วยคนขี้ขลาด
	 การเสวนา	“บันทึกข้อมูลเพื่อ
ทวงความยุติธรรม”	 วิทยากรโดย	
ศ.กิตติคุณ ธงชัย วินิจจะกูล นักวิชา 
การด้านประวัติศาสตร์	ซึ่งเป็น	1	ใน	 
19	นักศกึษาท่ีถกูคุมขงัและด�าเนนิคดี	 
กล่าวถึงจดุประสงค์ส�าคญัของโครงการ	 
“บันทึก	6	ตุลา”	ว่า	เก็บเอกสารประ 
วัติศาสตร์เท่าที่ท�าได้	แล้วคนในอนา 
คตจะใช้ท�าอะไรหรือจะเขียนประวัต ิ
ศาสตร์	6	ตุลาก็เรื่องของเขา	แต่ต้อง 
ให้เอกสารเหตกุารณ์เหล่านีม้ชีวีติอยูใ่น
สังคม	เป็นทางเดียวที่จะท�าให้ไม่ตาย
 “ผมคิดว่า 6 ตุลาน่าจะไปไม่
รอดในแง่การหาความยุติธรรม แต่
สิ่งท่ีเราท�าได้คือต้องเห็นความหวัง
กับคนในอนาคต สักวันต่อให้เราตาย
ไปแล้ว คนต้องหยิบยกขึ้นมา ต้องมี 
ความหวังว่าอนาคตจะเห็นความยุติ 
ธรรมได้ในระยะยาว ต่อให้อาจไม่ใช่
ความยตุธิรรมเฉพาะกรณ ี6 ตลุา ต้อง
ท�าให้เหน็ว่ายิม้สยามมเีรือ่งอปัลกัษณ์
อกีเยอะแยะ มท้ัีงด้านดี ด้านอปัลักษณ์ 

สงัคมต้องกล้าเผชญิหน้าทกุด้าน ไม่ใช่
พูดแต่ด้านด ีหรือประณามแต่ด้านร้าย  
คนในสงัคมจงึจะเตบิโตแบบมวีฒุภิาวะ”
	 อาจารย์ธงชยัยงักล่าวว่า	ระบบ 
โซตัสที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยไม่ 
ได้อยูใ่นมหาวทิยาลยั	แต่คอืทหารและ
ระบบราชการทัง้หมด	ระบบโซตสัมไีว้
เพือ่ผลติคนชนดิหนึง่	คนคนน้ันต้องขี้
ขลาด	สงัคมไทยเตม็ไปด้วยคนขีข้ลาด	
ไม่ใช่เขาไม่รู้ว่าเกิดเรื่อง	6	ตุลา	ไม่ใช่
ไม่รูว่้าความอยตุธิรรมร้อยแปดทีเ่กดิขึน้
มนัเกนิไป	แต่สงัคมไทยมคีนทีข่ีข้ลาด
ตาขาวเตม็บ้านเตม็เมอืง	นีแ่หละไทย
แลนด์	4.0	ไทยแลนด์ของคนขีข้ลาด	เหน็ 
ความอยตุธิรรมแล้วเฉยๆ	และคนอกี
ประเภทคอืคนโง่กบัคนแกล้งโง่	สงัคม
ไทยเป็นสงัคมอบัจนปัญญา	หลายเรือ่ง
เหน็อยูต่�าตาว่าไร้เหตผุลกแ็กล้งเอาหู
ไปนาเอาตาไปไร่	ไม่พดู	แย่กว่าคือออก 
มาสนบัสนนุท�าสิง่ทีไ่ร้เดยีงสา	เป็นเรือ่ง 
ที่น่าอับอาย	 สิ่งเหล่านี้จะอยู่ได้ยังไง
ถ้าไม่ใช่เพราะประชาชนเอือ้อ�านวยให้ 
ความไร้เดยีงสาและน่าอบัอายนีด้�ารงอยู่
 “ถ้าสงัคมไทยมวีบิากกรรม เรา
ต้องเผชิญหน้ากับสภาวะอย่างนี้และ
สู้กันไปไม่มีทางอื่น ถ้าความยุติธรรม
หาไม่ได้ในชีวิตผมก็สู้กันยาวๆ สังคม
เตบิโตมีวฒิุภาวะและกล้าหาญกว่านี้
ได้ แต่โชคร้ายที่เราเกิดเร็วไปหน่อย 
บุกเบิกถางทางเพ่ือสักวันหนึ่งเราจะ 
ฉลาดกว่านี้ได้ เผชิญหน้าและท�าเท่า
ทีท่�าได้ เกบ็หลกัฐานเอกสารคนทีเ่ป็น
เหยือ่ 6 ตลุา เป็นเหยือ่ของความขีข้ลาด
ตาขาว เหยือ่ของความโง่และแกล้งโง่
ที่มีอยู่ดาษดื่นภายใต้ระบบโซตัสของ
สังคมไทย ขอให้ช่วยกันกระจายข่าว
บนัทกึ 6 ตลุา และยยุงให้คนเกบ็หลกั
ฐาน ข้อมูลเช่นนี้กับกรณีอื่นๆให้มาก
ทีส่ดุ เพราะเราจะตายถ้าอยูอ่ย่างโดด
เดี่ยว” อาจารย์ธงชัยกล่าว

“บทน�า 6 ตุลา” โดย “อาจารย์ยิ้ม”
	 ส�าหรบัเหตกุารณ์	6	ตลุา	รศ.ดร.
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ หรือ “อาจารย์
ยิ้ม”	อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์	
คณะอกัษรศาสตร์	จฬุาฯ	(เสยีชีวิตเม่ือ
วันที่	27	กันยายน	2560)	เป็นหนึ่งใน
ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการโครงการ	
“บันทึก	 6	 ตุลา”	 ซึ่งมีประสบการณ์
ร่วมในเหตกุารณ์และมบีทบาทมาตลอด 
ในการจัดงานทั้ง	14	ตุลาและ	6	ตุลา	
รวมถงึเป็นนักประวตัศิาสตร์	ได้เขยีน
อธิบายในบทน�าของเว็บไซต์	“บันทึก	
6	ตุลา”	ก่อนเสียชีวิตดังนี้...
	 วันที่	6	ตุลาคม	2519	นั้น	เป็น
วันทีถู่กจารกึไว้ในประวตัศิาสตร์ว่าได้ 
เกิดกรณีนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ไทย	 เมื่อเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
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เมือ่วนัที ่24 กนัยายนทีผ่่านมา คณะ
รัฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
สโมสรนสิิตคณะรฐัศาสตร์	จฬุาฯ	ร่วม 
กบั	“โครงการบนัทกึ	6	ตุลา” จดักิจกรรม 
เปิดตัวเว็บไซต์ “บันทึก 6 ตุลา” 
www.doct6.com เพ่ือเป็นแหล่ง 
ข้อมลูออนไลน์ทีเ่กบ็รวบรวมรักษาและ 
จัดระบบข้อมูลที่กระจัดกระจายในที่ 
ต่างๆให้ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถงึข้อมลู 
ได้สะดวกมากยิง่ขึน้	เพือ่ต่ออายคุวาม 
สนใจและการค้นคว้าเกีย่วกบัเหตกุารณ์	 
6	ตุลาให้ไปอีกไกลในอนาคต
	 เว็บไซต์	“บันทึก	6	ตุลา”	ถือ 
ว่ามีข้อมูลของเหตุการณ์ที่มีความ
สมบูรณ์และรอบด้านมากที่สุดเท่าที่
เคยมีการบันทึกไว้	 โดยเมนูหลักหน้า
เวบ็ไซต์มี	5	หวัข้อคอื 6 ตลุาคอือะไร 
หลกัฐาน-ภาพถ่ายและสือ่ ความทรง
จ�า-บันทกึจากเหตกุารณ์ องค์ความรู-้
บทความและข้อคดิ เผชญิ-อยตุธิรรม
 รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ 
คณะรฐัศาสตร์	จฬุาฯ	กล่าวถงึทีม่าของ 
เว็บไซต์นีว่้า	เกิดจากงานสมัมนาเมือ่ปี	
2559	ในหวัข้อ	“ความรู้และความไม่รู้ 
ว่าด้วย	6	ตลุา	2519”	ซึง่ค้นพบข้อจ�ากดั 
เกีย่วกบัตวัตนผูเ้สยีชีวติและบุคคลส�าคญั
ในเหตุการณ์ว่าเป็นใคร	 และ	 “หวัง 
ไม่ถกูหลงลมืสญูหายและเป็นจดุเริม่ต้น
ของการคนืความยตุธิรรมให้กบัเหยือ่”
 “เรายงัไม่รูอ้ะไรอกีมากในเหตุ 
การณ์ 6 ตุลา และมีอีกหลายเรื่องที่
เรายงัต้องท�างาน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ข้อเท็จจริงพื้นฐานจ�านวนมาก มันมี
ความส�าคัญอยู่ แล้วยังมีลักษณะที่

สังคมไทยต้อง “ไม่ลืม” เหตุ 
การณ์ “6 ตลุา” แม้ไม่อยากจะจ�า  
เพราะเป็นโศกนาฏกรรมโดยอ�า 
นาจรฐัทีโ่หดเหีย้มทารณุ ซึง่คน 
ส่วนใหญ่ไม่คดิว่าจะเกดิขึน้อกี
แต่การใช้ความรนุแรงสงัหาร 
ประชาชนก็ยังคงเกิดขึ้นอีก  
แม้วันเวลาจะผ่านเลยมาถึง  
34 ปี บ้านเมืองทีป่ระกาศว่าเป็น 
ยุค 4.0 กยั็งจมปลกักบัวงัวนเดมิๆ 
ความจรงิและความยตุธิรรมกย็งั 
สูญหาย ประชาธิปไตยก็ยัง
ถูกท�าลาย
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บาลและกลุ่มฝ่ายขวาหลายกลุ่มร่วม 
มอืกนัก่อการสงัหารหมูน่กัศกึษาประชา 
ชนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใจ 
กลางพระนคร จนท�าให้มผีูเ้สยีชวีติฝ่าย
ประชาชนอย่างน้อย 41 คน และบาด
เจบ็ 145 คน การก่อการสงัหารครัง้นีไ้ด้ 
กลายเป็นข่าวแพร่ไปทั่วโลก แต่ที่น่า
ประหลาดใจท่ีสุดก็คือ การก่อกรณี
นองเลอืดครัง้นีไ้ม่มีการจบักมุฆาตกร
ผู้ก่อการสังหารเลยแม้แต่คนเดียว 
 ในทางตรงข้ามนกัศกึษาประชาชน
ที่เหลือรอดจากการถูกสังหารจ�านวน 
3,094 คน กลับถูกจับกมุทัง้หมดภายใน
วันนั้นเอง และถึงแม้ว่าในระยะต่อ
มาผู้ถูกจับกุมจะได้รับการประกันตัว
ออกมาเป็นส่วนใหญ่ แต่สุดท้ายก็
ยังมีเหลืออีก 27 คนถูกอายัดตัวเพื่อ
ด�าเนินคดี เป็นชาย 23 คน และหญิง 
4 คน จนท้ายทีส่ดุเหลอื 19 คน ซึง่ตก 
เป็นจ�าเลยถกูคมุขงัและด�าเนนิคดอียู่
เกือบ 2 ปีจึงได้รับการปล่อยตัว
 ส่วนผู้ก่อการสังหารซึ่งควรจะ
เป็นจ�าเลยตัวจรงินัน้ ไม่มรีฐับาลหรอืผู้
กมุอ�านาจครัง้ไหนกล่าวถงึอกีเลย แม้
กระทัง่ พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์ชมะนนัทน์ 
นายกรฐัมนตรสีมยัทีป่ล่อยผูต้้องหา 6 
ตุลาทัง้ 19 คนนีก้ไ็ด้กล่าวว่า แล้วกใ็ห้
แล้วกันไป ลมืมนัเสียเถดินะ เหมอืนกบั 
ว่าจะให้ลมืกรณีฆาตกรรมดงักล่าวเสยี 
มิให้กล่าวถึงคนร้ายในกรณีนี้อีก
 จรงิอยูป่ระเทศด้อยพฒันาเช่น 
ประเทศไทยมีคดีอิทธิพลจ�านวนมาก
ที่ทางการไม่กล้าแตะต้องและจับคน 
ร้ายไม่ได้ แต่คดีอิทธิพลเหล่านั้นแตก
ต่างจากคด ี6 ตลุา เพราะการก่ออาชญา 
กรรมในวนัที ่6 ตลุาคม 2519 เป็นเหตุ 
การณ์กลางเมืองที่เปิดเผยจนได้รับรู้
กันทั่วโลก รวมทั้งผู้ต้องหาที่เปิดเผย 
โจ่งแจ้งก็มีอยู่มาก แต่คนเหล่านี้นอก 
จากจะไม่ถูกจับกุมตามกฎหมายแล้ว 
ยงัได้ความดคีวามชอบในฐานะทีเ่ป็น 
ผู้พทัิกษ์ชาต ิศาสนา พระมหากษัตรย์ิ 
อีกด้วย ปัญหาในกรณีนี้คือ อิทธิพล 
อะไรทีอ่ยู่เบือ้งหลงักลุม่ฆาตกรซึง่ผลกั 
ดนัให้ผูก่้ออาชญากรรมลอยนวลอยูไ่ด้ 
เช่นนี้? และนักศึกษาผู้ตกเป็นเหยื่อ 
ของการฆาตกรรมได้ก่อความผิดร้าย
แรงเพียงใดหรอืจงึต้องถกูลงโทษอย่าง 
รุนแรงเช่นนี้?
 เงื่อนง�าของการสังหารโหดนี้
ได้รับการคลี่คลายในตัวเองขั้นหนึ่ง
ในเย็นวันนั้นเอง เมื่อคณะทหารกลุ่ม
หนึง่ในนามของคณะปฏริปูการปกครอง
แผ่นดินได้กระท�าการรัฐประหารยึด
อ�านาจล้มเลิกการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตย ล้มรฐับาลทีไ่ด้มาจากการ 
เลือกตั้งตามวิถีทางรัฐสภาและฟื้น
ระบอบเผดจ็การขวาจดัขึน้มาปกครอง 

ประเทศแทน ถ้าหากว่าการสงัหารหมู ่
เมื่อเช้าวันท่ี 6 ตุลาคม คือการก่อ
อาชญากรรมต่อนกัศกึษาผูร้กัความเป็น
ธรรมแล้ว การรัฐประหารเมือ่เย็นวนัท่ี  
6 ตุลาคม คือการก่ออาชญากรรมต่อ
ประเทศชาต ิเพราะเป็นการท�าลายสทิธิ
ประชาธปิไตยของประชาชนทัง้ชาตทิีไ่ด้
มาจากการเสยีสละเลอืดเนือ้และชีวติ
ของวีรชน 14 ตุลาคม 2516 เมื่อโยง
การรฐัประหารของคณะปฏริปูการปก 
ครองแผ่นดนิครัง้นีเ้ข้ากบัการสงัหารโหด 
ท่ีเกดิขึน้ในวนัเดยีวกนัจะท�าให้มองเหน็ 
ภาพการเคลือ่นไหวของพลงัปฏกิริยิาที่ 
ร่วมมอืกนัก่ออาชญากรรมได้ชดัเจนขึน้

ถูกฆ่าอย่าง “ศิวิไลซ์”
 ในเฟซบุค๊ “บนัทกึ 6 ตลุา” เอก 
สารทีจ่ดัท�าโดยกรมต�ารวจในรายงาน
การชนัสตูรพลกิศพเหตกุารณ์ 6 ตลุา 
เพือ่จะบอกว่ามผีูเ้สยีชวีติในเหตกุารณ์
อย่างน้อย 46 รายคอื ฝ่ายเจ้าพนกังาน 
5 ราย ฝ่ายนกัศกึษาประชาชน 41 ราย 
(1 รายเสียชีวิตในห้องขัง) นั้น ความ
ส�าคญัของเอกสารชดุนีช้ีใ้ห้เหน็ว่าการ
เสียชีวิตของฝ่ายนักศึกษาประชาชน
จากกระสุนปืนคือสาเหตุที่ “ศิวิไลซ์” 
ทีส่ดุแล้ว เพราะหลายรายมบีาดแผล
ถูกท�าร้ายทุบตี รัดคอ ฯลฯ มีสะเก็ด
ระเบิด ขณะทีอ่กี 4 รายเป็นอย่างน้อยยงั 
ระบตุวัตนของพวกเขาไม่ได้จนถงึปัจจุบนั  
เพราะถกูเผาจนเหลอืแต่กระดกูเท่านัน้
 อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายก็เชื่อ
ว่านกัศกึษาประชาชนทีถู่กสงัหารนัน้
ยงัมีอกีจ�านวนไม่น้อยทีไ่ม่พบศพหรอื
อาจถูกท�าลายศพ ภาพการรุมท�าร้าย
และฆ่าอย่างป่าเถือ่นทารณุถกูประจาน
ไปทั่วโลกจนทุกวันนี้ โดยเฉพาะภาพ
ที่เอาศพไปแขวนคอแล้วกระโดดถีบ
ศพและใช้เก้าอีฟ้าด ซ่ึงได้รางวลัพลูติ 
เซอร์ปี 1977 หรอืภาพนกัศกึษาหญงิถูก 
จับแก้ผ้าแล้วเอาเหล็กแหลมทิ่มแทง 
อวยัวะเพศจนตาย ภาพการรุมท�าร้าย 
และทารณุอกีมากมายทีม่กีารเผยแพร่
ตามสื่อต่างๆ
 การสังหารหมู่ 6 ตุลาเป็นประ 
วตัศิาสตร์ทีบ่าดลกึถงึจติใจสังคมไทยท่ี
ไม่มใีครเชือ่ว่าจะเป็นไปได้ จงึไม่แปลกที่
กลุม่ชนชัน้น�าและผูม้อี�านาจรฐัพยายาม
จะท�าให้สงัคมไทยลมืเหตกุารณ์ 6 ตุลา 
หรือให้จดจ�าการบิดเบือนความจริงที่
เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมา
 ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา อาจารย์
ธงชยัทัง้เขยีนบทความและพิมพ์หนงั 
สือเพื่อตอกย�้าเหตุการณ์ 6 ตุลา ว่า 
เป็นการสงัหารหมูท่ีเ่งยีบงนัและสร้าง 
บาดแผลเจ็บปวดทรมานให้กับสังคม 
หลกีเลีย่งท่ีจะแสวงหาความจรงิ ต่างกบั
การฆ่าล้างเผ่าพนัธุย์วิหรอืในกมัพชูา ซึง่

ผูร้อดชวีตินบัพนัได้เปิดเผยความทรง
จ�าส่วนตวัต่อสาธารณะ ด้วยเหตนุีจึ้ง
ท�าให้ “6 ตุลาลืมไม่ได้ จ�าไม่ลง”

Mixit=Military Exit
 เช่นเดียวกับ ศ.ดร.สุรชาติ 
บ�ารุงสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่ง
ขณะนัน้เป็นกรรมการศนูย์กลางนสิติ
นกัศกึษาแห่งประเทศไทยและเป็นหนึง่
ในผูต้้องหาคด ี6 ตลุา กล่าวสนุทรกถา 
“40 ปี 6 ตุลา” เมื่อปี 2559 ตอนหนึ่ง 
ว่า เหตกุารณ์ 6 ตลุายงัมคีวามคลมุเครอื 
จริงๆแล้วมผีูเ้สียชวีติกีร่ายและถกูแขวน
คอที่สนามหลวงกี่ราย ซึ่งอาจารย์สุร
ชาตไิด้เขยีน “จดหมาย” ระหว่างถกูคมุ
ขังถึง “เปี๊ยก” วิชิตชัย อมรกุล นิสิต 
ปี 2 คณะรฐัศาสตร์ จฬุาฯ หนึง่ในผูถ้กู 
แขวนร่างไว้ใต้ต้นมะขามสนามหลวง
เช้าวนัที ่6 ตลุาคม 2519 ว่า “เพือ่บชูา 
ความเชือ่ของคนไทยกลุม่หนึง่ เขาไม่มี 
โอกาสได้จบการศึกษาไปเหมือนคน
อืน่ๆ และไม่มโีอกาสได้มชีวีติมาจนถงึ
ทกุวนันี.้..เผดจ็การเหยยีบร่างของเป๊ียก
เป็นบันไดไปสู่อ�านาจ”
 อาจารย์สรุชาตยิงัตัง้ค�าถามและ 
ค�าตอบไว้อย่างน่าคิดว่า อนาคตสังคม 
ไทยจะอยูก่นัอย่างไร วนันีต้้องยอมรบัว่า
สงัคมไทยแตกแยก มคี�าถามอย่างเดยีว
ส�าหรบัคนรุน่ผมว่า ความแตกแยกยคุ
ปัจจบุนัและความแตกแยกในปี 2519 
แตกต่างมากน้อยเพยีงไร แน่นอนความ
แตกแยกทางการเมอืง ความเหน็ต่าง
ทางการเมือง ไม่ต่างจากปี 2519 แต่
ความโชคดีคือปี 2519 สถานการณ์ 
ยุติลง สัญลักษณ์ของการยุติของ
สงครามปี 2519 ที่ใหญ่ที่สุดอาจไม่ 
ใช่การปล่อยตัวพวกผมหรือการกลับ
คืนจากชนบทสู่เมืองของนักศึกษา  
แต่เป็นเพลงๆหนึ่งที่ถูกเขียนในป่า 
โดยอัศน ีพลจันทร์ “เพลงเดอืนเพญ็” 
ทีเ่ขยีนในฐานทีม่ัน่ ถกูน�ามาร้องในทกุ
ระดับ จากระดับสูงถึงตามบาร์ตาม 
ไนต์คลับ เพลงเดือนเพ็ญเป็นสัญ 
ลักษณ์ของการปรองดองถ้าจะใช้ 
ภาษาคนยุคปัจจุบัน
 “ผมนกึไม่ออกว่าถ้าปี 2519 มโีซ 
เชยีลมเีดีย มเีวบ็ไซต์ การฆ่าในวนันัน้ 
จะหนักขึ้นหรือเบาลง แต่ในวันนี้เรา 
เหน็อย่างหนึง่ การต่อสูข้องพีน้่องในโลก
อาหรบั พีน้่องทีต่่อสูเ้พือ่ประชาธปิไตย
หลายพื้นที่ สื่อสังคมสมัยใหม่เป็น
เครื่องมือส�าคัญ”
 อาจารย์สรุชาตยิงัสรปุการสร้าง
เงือ่นไขในการพฒันาการเมอืงไทยว่า 
เงือ่นไขที ่1 ขอเสนอ Mixit = Military 
Exit คือการพฒันาประชาธปิไตยไทย
ต้องเอาทหารออกจากการเมอืง ถ้าเอา
ทหารออกจากการเมอืงไม่ได้ไม่ต้องคดิ

เรื่องประชาธิปไตย เงื่อนไขที่ 2 คือ
อ�านาจนอกระบบต้องปล่อยให้การเมอืง
ไทยกลบัสูภ่าวะปรกต ิและเงือ่นไขที ่3  
การเมืองไทยต้องการเวลาของการพฒันา

จากจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
ถึงราชด�าเนิน-ราชประสงค์
 เหตกุารณ์ 6 ตลุา สงัคมไทยต้อง 
“ไม่ลืม” แม้ไม่อยากจะจ�า เพราะ
เป็นโศกนาฏกรรมโดยอ�านาจรฐัทีโ่หด
เหีย้มทารณุซึง่คนส่วนใหญ่ไม่คดิว่าจะ
เกดิขึน้อกี แต่การใช้ความรนุแรงโดย
อ�านาจรฐัสงัหารประชาชนและการท�า
รัฐประหารก็ยังคงเกิดขึ้นอีก ไม่ว่าจะ
เป็นเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 หรือ
เหตุการณ์เมษายน-พฤษภาคม 2553 
ซึ่งสะท้อนชัดเจนถึงการใช้อ�านาจรัฐ
โดยกองทพัทีถ่กูตัง้ค�าถามว่าเป็นกลไก
ส�าคญัในการเข่นฆ่าประชาชน และล้ม
ระบอบประชาธิปไตย ปล้นอ�านาจไป
จากประชาชนใช่หรือไม่?
 โดยเฉพาะเหตกุารณ์เมษายน-
พฤษภาคม 2553 ทีม่คีนตายถงึ 99 ศพ 
และบาดเจ็บกว่า 2,000 คน ขณะที่
การใช้ความรนุแรงสังหารประชาชนก็
เงียบงันไม่ต่างจากเหตุการณ์ 6 ตุลา 
เพราะวันนี้ “คนสั่งก็ยังลอยหน้า คน
ฆ่าก็ยังลอยนวล”
 ทีส่�าคญัยงัมกีารพยายามบดิเบอืน
ความจริง โดยเฉพาะกรณี 6 ศพที่วัด
ปทมุวนารามราชวรวหิาร ซึง่เมือ่วนัที ่6  
สงิหาคม 2556 ศาลอาญากรงุเทพใต้
ได้พเิคราะห์พยานหลกัฐานของผูร้้อง
และญาติผู้ตายทั้ง 6 คน อันประกอบ
ด้วยประจักษ์พยาน พยานแวดล้อม 
และผู้เชี่ยวชาญต่างๆแล้ว ข้อเท็จ
จริงรับฟังได้ว่า “ผู้เสียชีวิตทั้งหกถูก
กระสนุความเรว็สงูของทหารเสยีชวีติ 
และไม่ปรากฏชายชดุด�าและอาวธุใน
ทีเ่กิดเหต ุประกอบกับไม่พบคราบเขม่า
ดินปืนที่มือผู้ตายทั้งหมด...”
 แต่นางมลัลกิา บญุมตีระกลู มหา
สขุ อดตีรองโฆษกพรรคประชาธปัิตย์ 
กลับแชร์ข้อมลูจากเพจการเมอืงหนึง่
มีข้อความว่า “พยาบาลกมนเกดและ
เพื่อนไม่ได้ตายเพราะทหาร แต่ตาย
เพราะพวกเสื้อแดงด้วยกันฆ่าเอง มี
หลกัฐานโดย 6 ศพเสยีชวีติอยูใ่นช่วง
ตะวนัตกดนิ ศพทัง้หมดมกีารชนัสตูร
แล้วพบว่าถกูยงิจากวถีิกระสนุในระนาบ
เดียวกัน มิใช่มุมสูงจากสกายวอล์ค 
หรือบริเวณรางรถไฟฟ้า BTS”
 กลุ่มญาติผู ้สูญเสียชีวิตจาก
เหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 2553 
น�าโดยนางพะเยาว์ อัคฮาด และ
นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ จึงได้ออก
แถลงการณ์ (2 ตุลาคม) และเดิน

 อ่านต่อหน้า 6



ปีที่ 18 ฉบับที่ 637 วันที่ 7-13 ตุลาคม พ.ศ. 25606

จับกระแส
การเมือง
สมศักดิ์ ไม้พรต
bkk321@yahoo.com
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น�ำ้(ร้อน)กำรเมอืง

ร่ำงพระรำชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) ทรพัยำกร
น�้ำ เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมำกที่สุด 
ในตอนนี้ และมีผลกระทบต่อรัฐบำล 
ทหำร คสช. โดยตรง เพรำะจะมกีำรเรยีก 
เก็บค่ำใช้น�้ำสำธำรณะจำกเกษตรกร
 เม่ือน�้ำในคูคลองหนองบึง 
สำธำรณะทีเ่คยใช้ปลกูพชืผลทำงกำร 
เกษตรมำตัง้แต่รุน่ปูย่่ำตำยำยต้องมำ 
เสยีค่ำใช้น�ำ้ให้ภำครฐัจงึมเีสียงวพิำกษ์ 
วิจำรณ์กันมำกเป็นธรรมดำ และเมื่อ
กระทบต่อเกษตรกรซึง่เป็นกลุม่คนจ�ำ 
นวนมำกและมรีำยได้น้อยจงึกระทบต่อ 
เครดิตของรัฐบำลอย่ำงไม่ต้องสงสัย
 กำรเก็บภำษีน�้ำจึงเป็นเรื่อง
ร้อนที่รัฐบำลต้องรีบออกมำแก้เพื่อ
ไม่ให้เป็นประเด็นทำงกำรเมือง
 ตำมค�ำชีแ้จงของนำยวรศำสน์ 
อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยำกรน�้ำ  
สรุปได้ดังนี้
 1.ประเทศไทยอยูใ่นวกิฤตขำด
น�ำ้รนุแรง เพรำะมปีรมิำณน�ำ้ใช้เฉลีย่ 
3,200 ลูกบำศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อคน
ต่อปีเท่ำนั้น ซึ่งตำมเกณฑ์ของยูเนส
โกต้องมีปริมำณน�้ำใช้ต่อคนต่อปีไม่
ต�ำ่กว่ำ 5,000 ลบ.ม. จงึจะถือว่ำไม่อยู่ 
ในภำวะขำดแคลน
 2.ร่ำง พ.ร.บ.ทรพัยำกรน�ำ้ออก
มำเพ่ือบรหิำรจดักำรใช้น�ำ้ให้เกดิประ 
สิทธิภำพ และแก้ปัญหำกำรแย่งชิง 
น�ำ้ โดยเฉพำะประชำชนทีอ่ยู่นอกพืน้ 
ที่ชลประทำน 119 ล้ำนไร่ ซึ่งที่ผ่ำน 
มำเกิดปัญหำเกษตรกรรำยย่อยที่ 
อยู่ปลำยน�้ำไม่มีน�้ำใช้ท�ำกำรเกษตร   
เพรำะถูกรำยใหญ่และโรงงำนอุต 
สำหกรรมทีอ่ยูต้่นน�ำ้สบูน�ำ้ไปใช้จนหมด
	 3.ร่าง	พ.ร.บ.	ก�าหนดการใช้น�า้
ออกเป็น	3	ประเภทคือ		
	 3.1	ใช้น�้าเพื่อการด�ารงชีพ	ไม่
ต้องเสียค่าใช้น�้า	
	 3.2	ใช้น�า้เพือ่การพาณชิย์	ด้าน
การเกษตร	 เช่น	 ข้าว	 50-1,000	 ไร่	
อ้อย	50-1,000	ไร่	ไม้ผลยืนต้น	25-
200	 ไร่	 พืชผัก	 ไม้ประดับ	 20-200	
ไร่	เลี้ยงสัตว์	เช่น	โค	20-200	ตัว	ไก่	
5,000-20,000	ตวั	เป็ด	1,000-50,000	
ตัว	สุกร	30-1,000	ตัว	เลี้ยงสัตว์น�้า	 
10-15	ไร่	เกบ็ค่าน�า้ไม่เกนิ	50	สตางค์
ต่อ	ลบ.ม.	ด้านการท่องเทีย่ว	โรงแรม	
สถานทีพ่กัผ่อน	ร้านอาหาร	เกบ็ค่าน�า้	
1-3	บาทต่อ	ลบ.ม.	ธรุกจิสนามกอล์ฟ	
การผลิตพลังงานไฟฟ้า	 การประปา

สัมปทาน	 เก็บค่าน�้าไม่เกิน	 3	 บาท
ต่อ	ลบ.ม.	
	 3.3	ใช้น�า้ส�าหรบัภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	การผลติ
พลงังานไฟฟ้าขนาดใหญ่	และกจิการ	
อืน่ๆทีใ่ช้น�า้ในปรมิาณมากตามมตขิอง
คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ 
เก็บค่าน�้าไม่ต�่ากว่า	3	บาทต่อ	ลบ.ม.
 ทั้งนี้ ในร่ำงกฎหมำยมำตรำ 
47 มีข้อยกเว้นว่ำ หำกมีผลผลิตไม่
ดีหรือขำดทุนสำมำรถรวมกลุ่มผู้ใช้
น�ำ้สะท้อนปัญหำไปยงัคณะกรรมกำร
ลุม่น�ำ้ เพือ่ส่งต่อไปยงัคณะกรรมกำร
ทรพัยำกรน�ำ้แห่งชำต ิเพือ่ยกเว้นกำร
เก็บค่ำน�้ำในส่วนนี้ 
 หลักเกณฑ์กำรจัดสรรน�้ำดัง
กล่ำวจะจัดสรรให้ผู้ใช้น�้ำประเภทที่ 
1 ก่อน ตำมด้วยประเภทที่ 2 และ 3 
เมื่อกฎหมำยมีผลบังคับใช้แล้วผู้ใช้ 
น�ำ้ทัง้ 3 ประเภทต้องขึน้ทะเบยีนกำร
ใช้น�้ำตำมจริง โดยจะจัดตั้งองค์กร 
ผู้ใช้น�้ำที่อยู ่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแล 
ของคณะกรรมกำรลุ่มน�้ำ 25 ลุ่มน�้ำ 
และส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ 
เป็นผูก้�ำกบัดแูลและจดัสรรกำรใช้น�ำ้
 มกีำรประเมนิว่ำกำรจดัเกบ็ค่ำ 
ใช้น�ำ้ครัง้นีจ้ะท�ำให้รฐัมรีำยได้เข้ำคลงั 
เพิ่มประมำณ 5,000 ล้ำนบำทต่อปี
 เดิมคำดกันว่ำร่ำง พ.ร.บ. นี้จะ
มีผลบังคับใช้ปลำยเดือนตุลำคม แต่
เมื่อมีเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์มำกท�ำให้ 
สนช. ขอยืดระยะเวลำพิจำรณำร่ำง
กฎหมำยออกไปอีก 90 วัน ซึ่งจะได้
เห็นร่ำง พ.ร.บ. ที่ถูกปรับแก้ก่อนส่ง 
ให้ที่ประชุม สนช. ลงมติเห็นชอบ 
ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ปีหน้ำ
 หำก สนช. มีมติเห็นชอบและ
ผ่ำนขั้นตอนกำรทูลเกล้ำฯประกำศ 
ในรำชกจิจำนเุบกษำแล้ว จะต้องออก
กฎกระทรวงเพื่อก�ำหนดรำยละเอียด
ต่ำงๆเกี่ยวกับกำรจัดเก็บค่ำใช้น�้ำอีก

ประมำณ 6 เดือน 
 ดังนั้น กว่ำจะมีกำรเก็บค่ำใช ้
น�ำ้ตำมกฎหมำยน้ีน่ำจะอยูท่ีป่ระมำณ 
ปลำยปี 2561 
 ทั้งนี้ เมื่อดูตำมรูปกำรณ์แล้ว
คำดว่ำกำรที่คณะกรรมำธิกำร สนช. 
ขอขยำยเวลำพิจำรณำร่ำงกฎหมำย
ออกไปอีก 90 วัน ก็เพื่อลดแรงเสียด
ทำนจำกสังคมท่ีก�ำลังเป็นประเดน็ร้อน 
จนอำจกระทบต่อควำมมั่นคงของ 
รัฐบำลทหำร คสช.
 เป็นกำรซื้อเวลำเพื่อลดเสียง
วิจำรณ์ เพ่ือดูทศิทำงลม และประเมนิ
แรงต้ำนใหม่
 เมื่อประเมินแล้วอำจเห็นกำร
ปรับแก้ร่ำง พ.ร.บ. เพื่อให้เกิดควำม
ชัดเจนในเรือ่งกำรจดัเก็บค่ำใช้น�ำ้จำก
เกษตรกรรำยย่อย อำจมีกำรขยำย
เพดำนจ�ำนวนพื้นที่และกำรใช้น�้ำให้
กว้ำงข้ึน หรอืก�ำหนดรำยละเอียดกำร
จัดเก็บใหม่ให้เสียค่ำใช้น�้ำน้อยลง
 อย่ำงไรก็ตำม แม้ประเด็นกำร 
คัดค้ำนจะมุ่งไปที่เกษตรกรรำยย่อย  
แต่อำจส่งผลกระทบทำงอ้อมกับประ 
ชำชนทั่วไปคือ กำรเพ่ิมขึ้นของค่ำ 
สินค้ำและบริกำร ในเมื่อผู้ผลิต ผู้ให้ 
บริกำรมีต้นทุนเพิ่มจำกค่ำใช้น�้ำก็ 
อำจมกีำรปรบัรำคำสนิค้ำและบรกิำร
เพิ่มขึ้น
	 สรุปความน่าจะเป็น	ร่าง	พ.ร.บ. 
ทรัพยากรน�้าจะถูกตราเป็นกฎหมาย
ออกมาบังคับใช้อย่างแน่นอน	 แต่
จะมีการปรับแก้เพื่อให้เกิดความชัด 
เจน	 ป้องกันไม่ให้น�าไปใช้โจมตีทาง 
การเมอืงจนกระทบต่อความมัน่คงของ 
รัฐบาลทหาร	 คสช.	 ส่วนจะปรับแก้
อย่างไรต้องติดตามกันต่อไป
 ปลำยปีหน้ำเตรียมเสียค่ำ 
ใช้น�้ำจำกแหล่งน�้ำธรรมชำติกันได้  
หำกไม่ต้องกำรเสยีกต้็องจดัท�ำแหล่ง 
เก็บน�้ำเอำไว้ใช้เอง

ทำงไปยงัพรรคประชำธปัิตย์ภำย 
ในชื่อกิจกรรม “สมัมำบำทำเพือ่ 
สมัมำวำจำ” เพ่ือมอบค�ำสัง่ศำล 
อำญำกรุงเทพใต้กรณีค�ำร้องชัน 
สตูรศพผูเ้สยีชวีติ 6 ศพให้พรรค 
ประชำธปัิตย์ พร้อมขนม “ไข่เหีย้” 
จ�ำนวนหนึ่งมอบให้ด้วย
 เหตุกำรณ์เมษำยน-พฤษ 
ภำคม 2553 กบั 6 ตลุำคม 2519  
และกำรรฐัประหำรจงึเป็น “วงจร
อุบำทว์” ที่เกิดซ�้ำซำก ไม่ว่ำ 
เวลำจะผ่ำนไปกีปี่ กำรเมืองไทย 
ก็ยังอยู ่ภำยใต้อ�ำนำจรัฐและ 
กองทัพที่มีกำรใช้ควำมรุนแรง
ในกำรแก้ปัญหำและควำมลับที ่
มืดด�ำ กำรปกปิดควำมจริง กำร 
ใส่ร้ำยป้ำยส ีกำรตอแหลบดิเบอืน 
ด้วยวำทกรรมกำรเมือง กำรข่ม 
ขู่พยำน กำรจับกุมคนเห็นต่ำง 
ด้วยอ�ำนำจและกฎหมำยพิสดำร  
จนท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถงึข้อมลู 
ที่เป็นจริง ยื้อเวลำ ไร้กำรน�ำคน
ผิดมำลงโทษ
 แม้วนัเวลำจะผ่ำนเลยมำ
ถงึ 34 ปี บ้ำนเมอืงทีป่ระกำศตน
ว่ำเป็นยุค 4.0 ก็ยังจมปลักกับ 
วงัวนเดมิๆทีไ่ม่เคยเปลีย่น ควำม 
จริงและควำมยตุธิรรมกย็งัสญูหำย 
ประชำธิปไตยก็ยังถูกท�ำลำย
 41	ปี	6	ตลุา	จากจุฬา	ธรรม 
ศาสตร์	ถงึราชด�าเนนิ	ราชประสงค์	
ยังมีอีกหลากหลายความลับอัน
มืดมนที่คนยังไม่รู้	 รู้เฉพาะที่ถูก
โฆษณาชวนเชื่อ	 หรือถูกท�าให้
ลืมไปจากความทรงจ�า
 ตรำบใดทีค่วำมจรงิยงัไม่ 
ปรำกฏ กำรขดุคุย้ กำรน�ำ “บนัทกึ 
6 ตุลำ” ยังต้องมีต่อไป เพื่อวัน
หนึ่ง “เม่ือฟ้ำสีทองผ่องอ�ำไพ 
ประชำชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดนิ” 
ควำมเท็จ ควำมจริงจะต้องถูก
สะสำงในที่สุด!!??
   ...........................
** ติดตามการสัมภาษณ์พิเศษ	
“ศ.ดร.สุรชาติ บ�ารุงสุข”	 โดย
พิชญ์	 พงษ์สวัสดิ์	 และวิโรจน์	 
อาล	ี	ในรายการ	“คนืวนัสขุ” Live  
ครั้งแรกในวันศุกร์ที่	 6	 ตุลาคม
นี้	เวลาเมืองไทย	20.00	น.	โดย 
ชมได้ทางยูทูบคลิก	 https://
www.youtube.com/lokwannee  
หรอืทางเฟซบุ๊คคลิก	https://face 
book.com/lokwannee/videos 
หากรับชมไม่ทันสามารถดูย้อน 
หลงัได้ตลอดเวลาทางยทูบูเพยีง 
ค้นหาค�าว่า	 “โลกวันน้ี”	 หรือ	 
“LokWanNee”

ประเมินว่าการจัดเก็บค่าใช้น�้า
จะท�าให้รัฐมีรายได้เข้าคลัง 
ประมาณ 5,000 ล้านบาท
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In Brief : ย่อความ

เงิน 3,500 ล้านบาทที่กฤษ
ดามหานครน�าไปใช้จ่ายมคีน
กว่า 200 คนเก่ียวข้อง แต่
กล่าวหาแค่คนทีเ่กีย่วข้องกบั
ตระกูลชินวัตร 5 คนเท่านั้น

การไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา
ของท่านผู้น�าสงูสดุและคูส่มรสพร้อม 
เหล่าบรวิารจะสามารถสร้างประโยชน์
ให้กบัประเทศไทยได้ขนาดไหน อกีไม่
นานคงเหน็ผล แต่อ่านข่าวทีเ่สนอโดย
สือ่มวลชนและชมวดิโีอการสนทนาก็ 
ได้แต่หวงัว่าข่าวลอืเรือ่งการซือ้เครือ่ง
บินโบอิ้ง เฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์ค 
ขปีนาวธุฮาร์พนู ตลอดจนเนือ้หม ูเนือ้
ไก่งวง จะเป็นเพยีงแค่เรือ่งทีห่ลายคน
พยายามน�าข้อมลูไปขยายความกนัเอง
 เพราะการพบกนัของพญาอนิทรี
ผูม้ทัีศนคตแิบบอนรุกัษ์นยิมขวาสดุโต่ง
กบัท่านผูน้�าสงูสดุของไทยเป็นอะไรที่
เข้ากนัจรงิๆ เหมือนเอาขนมปังป้ิงทา
ด้วยน�า้พรกินรกทีใ่ห้รสชาตสิดุล�า้ส�าหรบั
ผูท้ีม่รีสนยิมชอบของแปลก แต่ท่ีแน่ๆ
ผมเห็นท่านผู้น�าสูงสุดผงกหัวหงึกๆ 
ปากก็ส่งเสียงค�าว่า “เยสๆ” ออกไป 
หลังจากได้ยินผู้น�าสหรัฐพูดอย่างชัด 
ถ้อยชัดค�าว่า “ผมคิดว่าเราจะพยา 
ยามขายของให้กับคุณมากขึ้นด้วย
นะครับ”
 เศรษฐกิจแบบนี้ ขายของให้
สหรฐัได้มากขึน้น่าจะดกีว่าไปซือ้ของ
จากเขา โดยเฉพาะอย่างยิง่การซือ้ของ
ที่ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ได้ เช่นอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร 
แม้อาวุธที่ผลิตในสหรัฐจะขึ้นชื่อว่ามี
คณุภาพดกีต็าม แต่นาทนีีข้าดดุลการค้า
ให้น้อยเข้าไว้น่าจะดีที่สุด
 อย่างไรก็ดี ขออนุญาตยกเว้น 
“เรือเหาะ” ราคา 300 กว่าล้านที่เพิ่ง 
ปลดประจ�าการไปเป็นที่เรียบร้อย 
เพราะเจ้า “เรือเหี่ยว” แม้จะผลิตใน 
สหรฐัแต่คณุภาพการใช้งานทีผ่่านมา 
น่าผดิหวงัจรงิๆ ไม่น่าเชือ่ว่าประเทศทีม่ี 
ความสามารถในการผลติขัน้เทพแบบ
นีจ้ะผลติของออกมาต�า่กว่ามาตรฐาน 
แต่กไ็ม่แน่บางทเีรอืเหาะล�านีอ้าจจะบนิ
ได้ตามมาตรฐานที่สั่งก็เป็นไปได้ แต่
พอประกอบอุปกรณ์ทางทหารเข้าไป
เลยท�าให้น�้าหนักเกินจนบินได้ไม่สูง
พอจะไปปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีได้
 ซื้อของมาแล้วใช้งานไม่ได้ก็
ไม่เป็นไร อาจเป็นยุทธการ “กุ้งฝอย 
ตกปลากะพง” กไ็ด้ใครจะไปรู ้โรงจอด
กส็ร้างข้ึนมาเท่ๆ การซือ้เรอืเหาะครัง้
นั้นอาจมีเบ้ืองลึกเบ้ืองหลังเกินกว่าที่
คนธรรมดาอย่างเราจะหยัง่รู ้และอาจ 

เป็นยทุธศาสตร์ลกึล�า้ทีค่ดิขึน้มาจากมนั 
สมองช้ันเลศิของใครบางคนทีต้่องการ
สร้างความเจรญิให้กบัประเทศชาตกิเ็ป็นได้
 แม้ว่าประชาชนทุกคนจะรู้ว่า
ใช้งานไม่ได้ แต่หน่วยงานตรวจสอบ
ทัง้หลายกย็นืยนัเป็นเสยีงเดยีวกันว่า
จดัซือ้มาอย่างถกูต้อง จงึเชือ่ได้ว่าคง
ไม่ได้ถูกซื้อมาเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การบินอย่างเดียว ดันมีคนไปเรียก
เจ้าอุปกรณ์นี้ว่า “เรือเหาะ” ถ้าบอก
ตั้งแต่แรกว่าเป็น “เรือจอด” ป่านนี้
รับรองเรื่องเงียบ!
 กว่็ากนัไปนะครบั เพราะทีจ่รงิ
แล้ว “เรือเหาะ” ก็ไม่ใช่ยุทโธปกรณ์
เพียงแบบเดียวที่ถูกซื้อมาเก็บหรือ
ถูกซื้อมาทิ้งในคลังอาวุธหรือคลังเก็บ
อุปกรณ์ของหน่วยงานต่างๆ ผมเช่ือ
ว่าคงม ี“ของเหลอืใช้” ทิง้อยูม่ากมาย 
ซึง่เป็นปัญหาส�าคัญทีต้่องแก้ไข แต่วัน
นี้เมื่อเจ้าของเงินภาษีตัวจริงยังเลือก
ตัวแทนไปบริหารประเทศไม่ได้ ก็ได ้
แต่หวังว่าการจัดซื้อครั้งต่อไปของ 
กองทพัหรอืหน่วยงานราชการอืน่ๆ ผู ้
มีอ�านาจจะสามารถจัดหาอุปกรณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ส�าหรับสัปดาห์นี้ผมตั้งใจจะ
น�าคดีฟอกไม่ฟอกเงินของ “โอ๊ค-
พานทองแท้ ชินวัตร” มาบ่นให้ฟัง 
เป็นการปูพื้น เชื่อว่าเรื่องนี้คงไม่จบ
ง่ายๆ และคงมกีระบวนการแปลกประ 
หลาดพิสดารหลากหลายรูปแบบเกิด 
ขึน้อย่างแน่นอน เพราะเมือ่พจิารณา 
จากข้อเทจ็จรงิทีผ่่านมาจะพบว่าเรือ่งนี้
มคีวามไม่สมเหตสุมผลอยูห่ลายประการ
 ก่อนอืน่ต้องออกตวัก่อนว่าผมไม่ 
บงัอาจกล่าวหาว่าใครถกูผดิทัง้สิน้ แต่
สิ่งที่จะเล่าให้ฟังเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่า
เป็นเรือ่งทีถ่กูด�าเนนิการอย่างไม่ปรกติ 
เพราะพฤตกิรรมทีผ่่านมาก่อนหน้านีม้ี
เรือ่งให้ชวนสงสยัตลอดทาง เริม่ต้ังแต่
ผูบ้รหิารกลุม่บรษิทักฤษดามหานครไป
ขอรไีฟแนนซ์กับธนาคารกรงุไทยเพือ่
น�าไปใช้หนี้ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งรวม 
เงินต้นและดอกเบี้ยมียอดหนี้สูงถึง 
14,348 ล้านบาท
 ต่อมามีการปรับโครงสร้างหน้ี 

โดยธนาคารกรงุเทพยืน่ข้อเสนอว่า หาก
น�าเงนิมาช�าระหนีไ้ด้ทนัตามก�าหนดจะ
ลดหนีท้ัง้ต้นและดอกเหลอืเพยีง 4,500 
ล้านบาท ในที่สุดธนาคารกรุงไทยก็
ปล่อยกู้กลุ่มกฤษดามหานครจ�านวน
เงินเกือบหมื่นล้าน โดยได้รับที่ดิน 
กว่า 4,000 ไร่แถวสนามบนิสวุรรณภมูิ
เป็นทรัพย์ค�้าประกัน
 จากนัน้กฤษดามหานครกน็�าเงนิ
ไปช�าระหนี้ธนาคารกรุงเทพ 4,500 
ล้านบาทตามข้อตกลง ส่วนเงินอีก
ก้อนมียอดสูงถึง 3,500 ล้านบาท ผู้
บรหิารกฤษดามหานครน�าไปกระจายท�า
ธุรกรรมต่างๆจ�านวนมาก เป็นสาเหตุ
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งข้อสัง 
เกตว่าการปล่อยกู้ของธนาคารกรุง
ไทยให้กฤษดามหานครน�าไปช�าระ
หนีธ้นาคารกรุงเทพนัน้มคีวามไม่ชอบ 
มาพากลและอาจผิดกฎหมาย จึงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
 หลังการปฏิวัติ 19 กันยายน 
2549 มีการตั้งคณะกรรมการ คตส. 
มาด�าเนนิการตรวจสอบรฐับาลทกัษณิ 
ชินวัตร โดยน�าเรื่องนี้มาตรวจสอบ
ต่อและมีความเห็นว่านายกฯทักษิณ
เป็นผู้ส่ังการให้บอร์ดกรุงไทยอนุมัติ
เงินกู้ก้อนนี้ ต่อมาจึงส่งฟ้องนายกฯ
ทักษิณและผู้เกี่ยวข้องบางคน (บาง
คนก็ไม่โดนฟ้อง) ต่อศาลฎีกาแผนก
คดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการ
เมอืง ในทีส่ดุศาลวนิจิฉยัว่ามกีารกระ
ท�าความผิดและส่ังจ�าคุกผู้เกี่ยวข้อง
เกือบทั้งหมด
 ผมเล่าแบบย่อๆแล้วถามว่า 
“โอ๊ค” เข้ามาเกี่ยวข้องตอนไหน ค�า
ตอบคือ หลังจากมีการช�าระหนี้ให้
ธนาคารกรุงเทพแล้ว เงินที่เหลือ 
3,500 ล้านบาทนั้น นายรัชฎา กฤษ
ดาธานนท์ บตุรชายของนายวชิยั กฤษ
ดาธานนท์ ผู้บริหารกฤษดามหานคร 
และเป็นเพื่อนสนิท “โอ๊ค” ได้ไปขอ
เงินพ่อคือนายวิชัยจ�านวน 10 ล้าน
บาท เพื่อมาลงทุนท�าธุรกิจรถน�าเข้า
กับ “โอ๊ค” ในปี 2547
 ต่อมามอีปุสรรคในการท�าธรุกจิ 
“โอ๊ค” จงึโอนเงนิจ�านวน 10 ล้านบาท

คืนให้นายรัชฎา (เงิน 10 ล้านบาทไม่
เกีย่วข้องกบักรรมการบรหิารของกฤษ
ดามหานคร เนือ่งจากนายรชัฎาไม่ได้
เป็นกรรมการบรหิารกฤษดามหานคร) 
แต่เรื่องไม่จบ เมื่อต่อมามีการรวม 
“โอ๊ค” เข้าไปว่าอาจเป็นตัวการร่วม
กบันายวชิยัในการฟอกเงนิ เนือ่งจาก
มีการรับเช็คในชื่อของนายวิชัยมา
 ในส่วนนี้ ปปง. ระบุว่า การ
จ่ายเช็คไม่มีข้ันตอนในส่วนที่นายรัช
ฎารับเงินจากพ่อมาให้ “โอ๊ค” เท่ากับ 
“โอ๊ค” รบัเชค็ตรงจากนายวชิยันัน่เอง 
ตรงนีท้�าให้มองได้ว่าเงนิ 10 ล้านบาท
น่าจะผดิในข้อหาฟอกเงนิด้วย ขณะที่ 
“โอ๊ค” ก็แสดงพยานหลักฐานชัดเจน
ว่าเจตนาการโอนเงินเพื่อท�าธุรกิจน�า
รถเข้า และเช็ค 10 ล้านบาทที่จ่าย
ให้ “โอ๊ค” เป็นเวลาภายหลงัทีก่ฤษดา 
มหานครได้กู้เงินจากธนาคารกรงุไทย
มาแล้วถึง 6 เดือน ซึ่งภายหลังได้คืน
เงินก้อนนี้กลับไปทั้งหมดอีกด้วย
 ที่ประหลาดและท�าให้หลาย
ฝ่ายสงสัยคือ เงิน 3,500 ล้านบาท
ที่กฤษดามหานครน�าไปใช้จ่ายนั้นมี
นิติกรรมเกี่ยวข้องกับคนกว่า 200 
คน แต่กว่า 200 คนที่ว่ากลับไม่ถูก
ตั้งคณะกรรมการสอบและไม่มีการ
เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเลย มี
เพียงคนทีเ่กีย่วข้องกบัตระกลูชนิวตัร 
5 คนเท่านั้นที่โดนข้อกล่าวหา
 เรือ่งนีแ้ม้แต่นายวรีะ สมความ
คิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชน 
ต้านคอร์รัปชนั ต้องไปย่ืนร้องต่อดเีอส
ไอเพื่อให้ตรวจสอบธุรกรรมการเงิน
และด�าเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ในคดปีล่อยกูธ้นาคารกรงุไทย และเมือ่ 
ช่วงต้นสัปดาห์ท่ีผ่านมานายวีระได้
ยื่นค�าร้องต่อเลขาธิการ ปปง. อีกครั้ง 
ให้ด�าเนินคดีผู้เกี่ยวข้องกับคดีฟอก 
เงินกรุงไทยเพิ่มเติมอีกราว 150 ราย
ชื่อที่ได้รับการโอนเงินจากกฤษดา 
มหานคร ซึ่งมีรายชื่อคนดังปรากฏ
อยู่เพียบ!!!
 พอเห็นภาพนะครับว่า ท�าไม
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันแปลก! ไว ้
ฉบับหน้ามาเล่าต่อ

แปลกแต่จริง‘คดีฟอกเงินกรุงไทย’
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การต่อสู้กับเผด็จการ 
ต้องสูท้กุเมด็ สูท้กุเรือ่ง 
ไม่ยอมสยบ แม้จะต้อง 
ต่อสู้ภายใต้กติกาที่ไม่
เป็นธรรมก็ต้องไม่ถอด
ใจ วนัน้ีจึงต้องสูเ้พือ่ลกู 
หลาน

In Brief : ย่อความ

ช่วงนี้มีการขยับตัวของฝ่าย 
ทีอ่ยาก “สบืทอดอ�านาจ” หลงั
จากประเมนิก�าลังของตนเอง
แล้วพบว่าการตัง้พรรคทหาร
หรอืสนบัสนนุทหารจะโตยาก 
เหตุผลเพราะการตัดสินคดี
ที่ผ่านมาค้านสายตาคนดูคือ
ประชาชน
 ดงัน้ัน เพือ่หลบ “ช่ือเสีย” 
ตรงนีก้ต้็องหาทางสร้างพรรค
คนกลางให้ดวู่าไม่ได้สนบัสนนุ
ทหาร หรืออาจใช้การติดต่อ 
กับ “นายใหญ่” ฝั่งพรรคเพื่อ
ไทยให้ตัดสินใจส่งคนเข้ามา
เป็นตัวแทนกับฝ่ายทหารหรือ
เป็นหัวหน้าพรรค
	 ทั้ง	2	แนวทางได้	2	เด้ง
เสมอ	กล่าวคือ	คนจะไม่เลือก
พรรคเพื่อไทยและอาจเห็นดี 
เหน็งามกบั	“พรรคทางเลอืก” 
จะได้ยุติปัญหาที่ยืดเยื้อกัน 
เสยีท	ีซึง่แนวทางนีผู้ม้อี�านาจ 
รู้ดีว่าคนไทยลืมง่ายและไม่ 
ชอบการต่อสู้	 ยินดีท่ีจะสยบ
ภายใต้ค�าพูดที่ดูดี	อย่างค�าว่า	
“ทางเลือกใหม่” หรือ	 “คน
ใหม่” แทนค�าว่า “คนดี”	 ก็
ใช้ได้แล้ว
	 ท�าไมจึงต้องหันมาให้ 
ความสนใจกับการสร้างทาง
เลือกใหม่	 ซึ่งความจริงการ
สนับสนุนการสืบทอดอ�านาจ
สามารถท�าได้	 แม้จะถูกมอง 
ว่าเป็นการทรยศประชาชน		
	 ค�าตอบคือ	 รู้ได้อย่างไร
ว่าประชาชนไม่ต้องการให้เกดิ 
ความสงบ	เพราะเรือ่งท�ามาหา 
กินคือมนต์ด�าที่เสกให้ประชา 
ชนหลงเชื่อมาหลายรอบแล้ว	 
ทั้งๆที่รู้ว่าถูกหลอกก็ยังเต็มใจ 

ให้หลอก	 การลงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญเป็นตัวอย่าง 
ที่เห็นได้ชัดเจน	 มีการปล่อย 
ข่าวไม่ให้ออกมาลงประชา 
มติคัดค้านควบคู่กับการโกง
คะแนน	 พร้อมๆกับการให้ผู้
สนับสนุนออกมา	 ซึ่งมีข่าว
เรื่องการใช้เงินทองมากมาย	
และเชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะ 
มาถึงก็จะออกมาในท�านอง
เดียวกัน
 การจะแก้ปัญหาประ 

เทศชาติได้ต้องชนะด้วยคะ 
แนนถล่มทลาย ซึ่งฝ่ายที่ใจ 
ฝ่อก็จะคิดแบบเดียวกับฝ่าย 
ที่ต้องการรับใช้ผู ้มีอ�านาจ 
โดยอ้างว่าไม่มีทางเห็นประ 
ชาธิปไตยแล้ว สู้ “อยู่เป็น”  
จะดีกว่า หรือเห็นว่าสู้ไปก ็
ยากทีจ่ะชนะอย่างถล่มทลาย  
หรืออาจคิดว่าแม้ชนะได ้
เสียงข้างมากก็ท�าอะไรไม่
ได้ เพราะมีคณะโปลิตบูโร 
คอยก�ากับและถอดถอนอยู่ 

ตลอดเวลา 
	 การต่อสู้กับผู้มีอ�านาจ 
ในกติกาที่เขียนขึ้นมาเองจ�า 
เป็นต้องแสดงให้เหน็พลงัของ
ประชาชนทีมี่ความเหน็ตรงกนั	
เป็นกลุ่มเป็นก้อน	แม้ว่าส่วน
หนึ่งจะเป็นพวกภูมิภาคนิยม	
ไม่ฟังเหตุผลอะไรนอกจาก 
เลือกพวกตนเองและพวกที่
สนับสนุนเผด็จการ	 ซึ่งเมื่อ 
รวมกันแล้วก็ยังยากที่จะชนะ
การเลือกตั้งกับอีกฝ่ายได้
	 เรือ่งผู้สบืทอดอ�านาจเป็น 
เรือ่งทีรู่ก้นัดี	ขอเพยีงได้พรรค 
พวกเหล่าน้ีมาเป็นบรวิาร		จาก 
นั้นก็จะดึงคะแนนเสียงจาก
พรรคเพื่อไทยให้หันมาเลือก
พรรคทางเลอืกใหม่	หรือให้หวั 
หน้าพรรคเพ่ือไทยมาสมคัรรบั 
เลือกตั้งกับพรรคทหารเลย	
 แค่นี้พลังการต่อสู้ของ 
ประชาชนก็จะหมดลงอย่าง 
ง่ายดาย และต้องรอไปอีก 
หลายสิบปีกว่าฝ่ายผู้มีอ�านาจ 
จะเกิดความขัดแย้งกันเอง
เพราะผลประโยชน์จึงจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงได้
 การต่อสูก้บัเผดจ็การจึง
ต้องสู้ทุกเม็ด สู้ทุกเรื่อง ไม่ 
ยอมสยบ แม้จะต้องต่อสู้ภาย
ใต้กติกาที่ไม่เป็นธรรมก็ต้อง 
ไม่ถอดใจ ต้องไม่ด่ากันเอง 
อย่างไร้สาระ เพราะอนัตราย
รออยู่ข้างหน้า ไม่ท�าเพื่อลูก
หลานในวันนี้ ต่อไปก็จะยิ่ง
ล�าบากแสนสาหัส

เพื่อชาติ
ประชาชน
Pegasus
xpadboke@gmail.com 

Alternative
สะเก็ดศัพท์
มีน่า
pattaom@gmail.com

การต่อสู้กับผู้มีอ�านาจในกติกาที่เขียนขึ้นมาเอง 
จ�าเป็นต้องแสดงให้เห็นพลัง
ของประชาชนที่เป็นกลุ่มก้อน

พรรคทางเลือก?

“Alternative” เป็นได้ทัง้ค�า
นาม	(noun)	และค�าคุณศพัท์	
(adjective)	 ขยายค�านาม	 
แปลว่า	ทางเลอืก	ดังตวัอย่าง	
“The current regime is 

attempting to present some 
alternative political parties  
to hand down power.”	ระบอบ
ปัจจุบันพยายามจะน�าเสนอ 
พรรคการเมอืงทางเลอืกเพือ่สบื 
ทอดอ�านาจให้	หรอื	“There is 
no alternative to democracy.”   
ไม่มีตัวเลือกอื่นแทนที่ประ 
ชาธิปไตย	
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การต่อสู้กับเผด็จการ 
ต้องสูท้กุเมด็ สูท้กุเรือ่ง 
ไม่ยอมสยบ แม้จะต้อง 
ต่อสู้ภายใต้กติกาที่ไม่
เป็นธรรมก็ต้องไม่ถอด
ใจ วนันีจ้งึต้องสูเ้พ่ือลูก 
หลาน

In Brief : ย่อความ

ช่วงนี้มีการขยับตัวของฝ่าย 
ทีอ่ยาก “สบืทอดอ�านาจ” หลัง
จากประเมนิก�าลงัของตนเอง
แล้วพบว่าการตัง้พรรคทหาร
หรอืสนบัสนนุทหารจะโตยาก 
เหตุผลเพราะการตัดสินคดี
ที่ผ่านมาค้านสายตาคนดูคือ
ประชาชน
 ดงันัน้ เพือ่หลบ “ชือ่เสยี” 
ตรงน้ีก็ต้องหาทางสร้างพรรค
คนกลางให้ดวู่าไม่ได้สนบัสนนุ
ทหาร หรืออาจใช้การติดต่อ 
กับ “นายใหญ่” ฝั่งพรรคเพื่อ
ไทยให้ตัดสินใจส่งคนเข้ามา
เป็นตัวแทนกับฝ่ายทหารหรือ
เป็นหัวหน้าพรรค
	 ทั้ง	2	แนวทางได้	2	เด้ง
เสมอ	กล่าวคือ	คนจะไม่เลือก
พรรคเพื่อไทยและอาจเห็นดี 
เหน็งามกบั	“พรรคทางเลอืก” 
จะได้ยุติปัญหาที่ยืดเยื้อกัน 
เสยีท	ีซึง่แนวทางน้ีผู้มีอ�านาจ 
รู้ดีว่าคนไทยลืมง่ายและไม่ 
ชอบการต่อสู้	 ยินดีที่จะสยบ
ภายใต้ค�าพูดที่ดูดี	อย่างค�าว่า	
“ทางเลือกใหม่” หรือ	 “คน
ใหม่” แทนค�าว่า “คนดี”	 ก็
ใช้ได้แล้ว
	 ท�าไมจึงต้องหันมาให้ 
ความสนใจกับการสร้างทาง
เลือกใหม่	 ซ่ึงความจริงการ
สนับสนุนการสืบทอดอ�านาจ
สามารถท�าได้	 แม้จะถูกมอง 
ว่าเป็นการทรยศประชาชน		
	 ค�าตอบคือ	 รู้ได้อย่างไร
ว่าประชาชนไม่ต้องการให้เกดิ 
ความสงบ	เพราะเรือ่งท�ามาหา 
กินคือมนต์ด�าที่เสกให้ประชา 
ชนหลงเชื่อมาหลายรอบแล้ว	 
ทั้งๆที่รู้ว่าถูกหลอกก็ยังเต็มใจ 

ให้หลอก	 การลงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญเป็นตัวอย่าง 
ที่เห็นได้ชัดเจน	 มีการปล่อย 
ข่าวไม่ให้ออกมาลงประชา 
มติคัดค้านควบคู่กับการโกง
คะแนน	 พร้อมๆกับการให้ผู้
สนับสนุนออกมา	 ซึ่งมีข่าว
เรื่องการใช้เงินทองมากมาย	
และเชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะ 
มาถึงก็จะออกมาในท�านอง
เดียวกัน
 การจะแก้ปัญหาประ 

เทศชาติได้ต้องชนะด้วยคะ 
แนนถล่มทลาย ซึ่งฝ่ายที่ใจ 
ฝ่อก็จะคิดแบบเดียวกับฝ่าย 
ที่ต้องการรับใช้ผู้มีอ�านาจ 
โดยอ้างว่าไม่มีทางเห็นประ 
ชาธิปไตยแล้ว สู้ “อยู่เป็น”  
จะดีกว่า หรือเห็นว่าสู้ไปก ็
ยากทีจ่ะชนะอย่างถล่มทลาย  
หรืออาจคิดว่าแม้ชนะได ้
เสียงข้างมากก็ท�าอะไรไม่
ได้ เพราะมีคณะโปลิตบูโร 
คอยก�ากับและถอดถอนอยู่ 

ตลอดเวลา 
	 การต่อสู้กับผู้มีอ�านาจ 
ในกติกาท่ีเขียนขึ้นมาเองจ�า 
เป็นต้องแสดงให้เหน็พลงัของ
ประชาชนทีม่คีวามเหน็ตรงกนั	
เป็นกลุ่มเป็นก้อน	แม้ว่าส่วน
หนึ่งจะเป็นพวกภูมิภาคนิยม	
ไม่ฟังเหตุผลอะไรนอกจาก 
เลือกพวกตนเองและพวกท่ี
สนับสนุนเผด็จการ	 ซึ่งเมื่อ 
รวมกันแล้วก็ยังยากที่จะชนะ
การเลือกตั้งกับอีกฝ่ายได้
	 เรือ่งผูส้บืทอดอ�านาจเป็น 
เรือ่งทีรู่กั้นดี	ขอเพยีงได้พรรค 
พวกเหล่านีม้าเป็นบรวิาร		จาก 
นั้นก็จะดึงคะแนนเสียงจาก
พรรคเพื่อไทยให้หันมาเลือก
พรรคทางเลอืกใหม่	หรอืให้หวั 
หน้าพรรคเพือ่ไทยมาสมคัรรบั 
เลือกตั้งกับพรรคทหารเลย	
 แค่นี้พลังการต่อสู้ของ 
ประชาชนก็จะหมดลงอย่าง 
ง่ายดาย และต้องรอไปอีก 
หลายสิบปีกว่าฝ่ายผู้มีอ�านาจ 
จะเกิดความขัดแย้งกันเอง
เพราะผลประโยชน์จึงจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงได้
 การต่อสูก้บัเผดจ็การจงึ
ต้องสู้ทุกเม็ด สู้ทุกเรื่อง ไม่ 
ยอมสยบ แม้จะต้องต่อสูภ้าย
ใต้กติกาท่ีไม่เป็นธรรมก็ต้อง 
ไม่ถอดใจ ต้องไม่ด่ากันเอง 
อย่างไร้สาระ เพราะอนัตราย
รออยู่ข้างหน้า ไม่ท�าเพื่อลูก
หลานในวันนี้ ต่อไปก็จะยิ่ง
ล�าบากแสนสาหัส

เพื่อชาติ
ประชาชน
Pegasus
xpadboke@gmail.com 

Alternative
สะเก็ดศัพท์
มีน่า
pattaom@gmail.com

การต่อสู้กับผู้มีอ�านาจในกติกาที่เขียนขึ้นมาเอง 
จ�าเป็นต้องแสดงให้เห็นพลัง
ของประชาชนที่เป็นกลุ่มก้อน

พรรคทางเลือก?

“Alternative” เป็นได้ทัง้ค�า
นาม	(noun)	และค�าคุณศพัท์	
(adjective)	 ขยายค�านาม	 
แปลว่า	ทางเลอืก	ดงัตวัอย่าง	
“The current regime is 

attempting to present some 
alternative political parties  
to hand down power.”	ระบอบ
ปัจจุบันพยายามจะน�าเสนอ 
พรรคการเมอืงทางเลอืกเพือ่สบื 
ทอดอ�านาจให้	หรอื	“There is 
no alternative to democracy.”   
ไม่มีตัวเลือกอื่นแทนที่ประ 
ชาธิปไตย	
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6 ตุลาสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
ดร.โสภณ พร โชคชัย
sopon@area.co.th

โลก
อสังหาฯ

 
In Brief : ย่อความ

เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 
ผ่านมา 41 ปี ขอสดดุวีรีชน 
6 ตลุา และให้คนไทยสบืทอด
เจตนารมณ์วีรชน 6 ตุลาที่ 
ถูกเข่นฆ่าบูชายัญเพื่ออ�า 
นาจของนายทุน ขุนศึก 
ศักดินา ร่วมกันสถาปนา
ระบอบประชาธิปไตย

วนัที ่6 ตลุาคม 2519 หรอืเมือ่ 41 
ปีก่อน เป็นวนัทีน่กัศกึษาประชาชน 
ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นพระบรมเดชา 
นุภาพและเป็นคอมมิวนิสต์ จึง
ถูกเข่นฆ่าบาดเจ็บล้มตายจ�านวน
มาก ผมในฐานะนักศึกษาปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขณะ
นั้นขอร่วมร�าลึกถึงเหตุการณ์ผ่าน 
คอลัมน์นี้ 
 อันที่จริงเหตุการณ์ 6 ตุลา
ถือเป็นการฆ่าเพื่อบูชายัญความ
มั่นคงของเหล่าเผด็จการทรราช 
เสมือนการฆ่าสัตว์บูชายัญก็ไม่
ปาน การท�าลายประชาธปิไตยเพือ่
สร้างความมัน่คงให้กบัอ�านาจของ
ตนเอง ไม่ได้ท�าเพื่อประเทศชาติ
และประชาชนแม้แต่น้อย
 เหล่าวีรชน 6 ตุลาตายเพื่อ
ประชาธิปไตย และท�าให้โลกเห็น
ว่าฝ่ายอ�านาจนิยมท�าได้ทุกอย่าง
แม้กระทั่งท�าลายชีวิตผู้อื่น แต่ท่ี
น่าสังเวชคือ มิตรสหายที่ร่วมต่อ 
สู้จ�านวนมากกลับยอมศิโรราบอ�า 
นาจเผดจ็การทรราช พวกเขาไม่ได้
ถูกบังคับ แต่ยินยอมจะช่วยเผด็จ 
การสูเ้พือ่ท�าลายระบอบประชาธปิ 
ไตยอยู่ข้างถนนแล้วได้อวยยศ 
ศักด์ิ คนพวกนี้หากินกับอ�านาจ 
จึงไม่ละอายที่จะเลียเผด็จการ  
 ผมอยากย�้าให้เห็นชัดว่าระ 
บอบเผด็จการทรราชสร้างคนดี 
ไม่ได้ สร้างได้แต่พวกคิดคดทรยศ 
ชาต ิปากปราศรยัน�า้ใจเชอืดคอ ปาก
หวานก้นเปรีย้ว เพราะ 1.สร้างได้แต่
พวกทจุรติโกงกนิแบบบุฟเฟ่ต์ โดย
เหล่าอ�ามาตย์ใหญ่น้อยสร้างระบบ
เส้นสายทีร่วมคนชัว่ 2.สร้างได้แต่
อาจมมหาวทิยาลยัทีโ่กงเวลานกัศกึ 
ษาไปหากนิส่วนตัวหรือเพือ่ลาภยศ
สกัการะ 3.สร้างได้แต่อาคารสถาน
ทีร่าชการใหญ่โตมากมายสวยงาม
ยิ่งกว่าธนาคารพาณิชย์ แต่กลับ 
มีไว้ใช้สอยกันเอง 4.สร้างได้แต่ 
บ้านพักข้าราชการราคาแสนแพง
ให้ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่อาศัยเสพสุข 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 5.สร้างได้แต่
ระบบอปุถมัภ์ในสงัคม 6.สร้างระบบ

การแจกเศษเงินฟาดหัวไปวันๆ  
 ระบอบเผดจ็การมุง่แต่จะก�า 
จัดหรือลดทอนระบบสวัสดิการ 
สังคม สวัสดิภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล แต่
จะปรนเปรอค่ารักษาพยาบาลแก่
ข้าราชการจนถึงลูกๆและบุพการี 
แต่ละปีต้องใช้งบประมาณเป็นเงนิ 
ถึงราว 70,000 ล้านบาท ส�าหรับ 
ข้าราชการ 10 ล้านคน เฉลีย่คนละ 
ประมาณ 7,000 บาทต่อปี แต่ 
ระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า  
(30 บาทรักษาทุกโรค) กลับถูก 
ตัดงบประมาณเหลือเพียงปีละ 
128,533 ล้านบาท ส�าหรับประชา 
ชนกว่า 48 ล้านคน หรอืเฉลีย่คนละ 
2,700 บาทต่อปี
 ระบอบเผด็จการมักคิดแต่ 
จะเบื่อเมาประชาชนให้จมอยู่กับ
ภาวะสุขนิยม (Hedonism) และ
คดิถงึแต่ประโยชน์ของตวัเอง  (Self- 
Centeredness) แบบมองไกลแค่
ปลายจมูก เพื่อไม่ให้ประชาชนลุก 
ฮอืขึน้ต่อต้าน เช่น ยคุ 3 ทรราชส่ง
เสรมิให้นกัศกึษากรดีกรายงานบอล
ต่างๆ แค่เปล่ียนชือ่จากฮปิป้ี บปุผา 
ชน ยุคนีก็้ท�าเท่เป็นแบบ “ฮปิสเตอร์”  
ซึง่เนือ้แท้กเ็น้นสขุนยิม มองเหน็แต่
ตนเอง กระบวนการท�าดขีองระบอบ 
เผดจ็การในอดตีท�าแบบ “คณุหญงิ
คุณนาย” ส่วนยุคนี้ท�าแบบ CSR 
จอมปลอมที่ไม่ได้สร้างสรรค์อะไร

เป็นชิ้นเป็นอัน คนเสแสร้งท�าดี
กลับได้ดี
 สังเกตได้ว่าการทุจริตในยุค
เผดจ็การจะหนกัขึน้ทกุวนั รดีนาทา 
เร้นประชาชน ท�านาบนหลังคน 
เพราะขาดกลไกตรวจสอบจากประ 
ชาชน ระบอบเผด็จการจึงจะน�า 
พาชาตสู่ิความวบิตั ิต่างจากรัฐบาล
ของประชาชนทีเ่น้นการให้เบด็ ไม่ 
ใช่ให้ปลา  
 ดังนั้น รัฐบาลที่ดีในระบอบ
ประชาธปิไตยท่ีประชาชนคาดหวัง
จะต้อง 1.ให้ทุนการประกอบอาชพี 
เช่น กองทุนหมู่บ้าน เพื่อต่อยอด 
ไม่ใช่ไปท�าถนน ท�าเงินจม 2.ให้
ช่องทางท�ากนิ ยกระดบัชวีติความ
เป็นอยู่ เช่น 1 ต�าบล 1 ผลิตภัณฑ์ 
3.แปลงสนิทรพัย์เป็นทนุเพือ่ยกระดบั
คณุภาพชวีติ 4.ให้ทนุทางความคดิ 
ให้ทุนการศึกษา 1 อ�าเภอ 1 ทุน 
หรือแจกแทบเล็ตเพื่อให้นักเรียน
นกัศกึษาได้ศกึษาเอง 5.ให้ทนุด้าน
สขุภาพ โดยการรกัษาพยาบาลฟรี 
และ 6.ให้สวัสดภิาพแก่ประชาชน 
เช่น ปราบยาบ้า หวยเถื่อน และ
เก็บปืน เพื่อป้องกันอาชญากรรม
อย่างถึงรากถึงโคน เป็นต้น
 ประชาชนต้องมีอิสรภาพ 
ทางการเงนิ อสิรภาพทางความคดิ 
ไม่พึ่งนายทุน ขุนศึก ศักดินา ไม่
กนิน�า้ใต้ศอกข้าราชการ ไม่อาศัย
เศษเงนิเจอืจานเดอืนละ 300-500 

บาท เป็นต้น   
 ระบอบเผด็จการมักจะดูถูก
ประชาชน เช่น 1.หาว่าประชาชน
เป็นทาสนักการเมืองคนน้ันคนน้ี  
แต่พวกที่ถูกเรียกว่า “ทาส” ยัง
เลือก “นายทาส” ได้เอง ไม่ใช่ถูก
บังคับข่มขู่และโฆษณาชวนเชื่อ 
ให้เป็นทาส 2.หาว่าประชาชนไม่รู้
จกัผดิชอบช่ัวด ีท้ังทีป่ระวตัศิาสตร์
โลกไม่เคยมีกรณีใดที่คนส่วนใหญ่
ตดัสนิใจผดิ ฮติเลอร์กไ็ม่ได้ถกูเลือก 
โดยคนส่วนใหญ่ เสียงส่วนใหญ่
เป็นความถูกต้องเสมอ 
 3.หาว่าประชาชนขาดวจิารณ 
ญาณ เช่น กล่าวว่า “แปลงสนิทรพัย์
เป็นทุนไปจบที่มอเตอร์ไซค์” 4.หา
ว่าประชาชนถูกซ้ือเสียง ทั้งที่ใน
ประเทศที่มีความขัดแย้งทางการ
เมืองรุนแรงจนเกิดสงครามกลาง 
เมืองก็ต้องอาศัยการเลือกตั้งเป็น 
ตัวยุติปัญหา และ 4.หาว่าประชาชน
งมงาย ทั้งที่พวกคุณหญิงคุณนาย 
นายทนุ ขนุศกึ ศกัดนิา ต่างเชือ่ไสย 
ศาสตร์จนโงหัวไม่ขึ้น
 พวกเผด็จการมกัชอบจบัผดิ 
เล็กๆน้อยๆ ถ้าการโกงเลือกตั้ง
เกิดขึ้นจริงคงไม่มีการเลือกต้ังทั้ง 
ในอินโดนีเซียที่มีเกาะถึง 17,000 
เกาะ ฟิลิปปินส์ที่มีเกาะถึง 7,000 
เกาะ หรืออัฟกานิสถานที่มีถิ่นทุร 
กันดารมากมาย  
 ประชาชนจงึต้องไม่ยอมเป็น
ดั่ง “ทฤษฎีต้มกบ” ต้องต่อสู้เพื่อ
ให้ประเทศรวมท้ังตัวเองรอดพ้น
จากหายนะโดยผู้ไม่รูด้ชีัว่อะไรเลย  
อย่าปล่อยให้ผูรั้กชาติรกัประชาธปิ 
ไตยตายฟรี ช่วยกนัสบืทอดเจตนา 
รมณ์ของวีรชน 6 ตุลากันเถอะ

ประชาชนต้องมีอิสรภาพทางการเงิน 
อิสรภาพทางความคิด 

ไม่พึง่นายทนุ ขนุศกึ ศกัดินา ไม่กนิน�้าใต้ศอกข้าราชการ
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บริการส่งของถึงบ้านโลก
ไม่หยุดน่ิง
ณ สันมหาพล  
editor59lokwannee@gmail.com

กะละมัง

ธุรกิจออนไลน์มาคู่กับบริการส่ง
ของถึงบ้าน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ท�าให้
เกิดมหาเศรษฐีมาแล้วหลายราย 
ถอืเป็น startup ทีก่�าลงัมาแรงและ
น่าจับตามองอย่างมาก
 ยกตัวอย่าง Deliveroo กับ 
Honestbee บริการรับส่งอาหารหรอื 
วัตถุดิบให้กับร้านอาหารตั้งแต่ริม
ถนนจนถงึภัตตาคารชัน้น�าของโลก 
ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ถูกหรือแพง 
ก็จะส่งถึงบ้านทันที 
 ทัง้นี ้จะเกดิมหาเศรษฐแีบบ
บิล เกตส์ ได้อย่างไรนั้น ต้องไปดูที่
รายละเอยีด โดย Deliveroo มาจาก  
Delivery บวก Kangaroo แปล 
ว่า “จงิโจ้ส่งของ” แม้จะเพิง่เปิด แต่
มกีารประเมนิมลูค่าหุน้ว่าเกินหลกั  
1,000 ล้านเหรยีญ จงึเป็นบรษิทัระดบั  
unicorn หรอืเทพอาชา เหมอืนอย่าง 
Apple, Google และ Facebook
 และยิง่น่าแปลกใจทีก่ารระดม
ทนุครัง้ที ่4 เมือ่ปีทีแ่ล้ว Deliveroo 
สามารถระดมทุนได้กว่า 100 ล้าน
เหรียญ เพ่ือน�าไปขยายกิจการท่ัว
โลก ผู้เริ่มก่อตัง้คือ Will Shu อดตี
นายธนาคาร กบั Greg Orlowski 
อดตีผูเ้ชีย่วชาญด้านซอฟต์แวร์ ท้ัง
สองเป็นชาวองักฤษ บริษทันีจ้งึเป็น
บริษัทสัญชาติอังกฤษ เมื่อขยาย 
การให้บรกิารไปทัว่โลก ขณะนีจ้งึมี 
เครอืข่ายในเมอืงใหญ่มากกว่า 80 แห่ง 
รวมทัง้ดไูบ สิงคโปร์ และฮ่องกง ซึง่ 
บริษัทมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อย
ละ 30 ต่อสัปดาห์
	 จุดเด่นคือราคา	 ไม่ว่าจะ
ไปเปิดบริการที่ไหนก็จะคิดค่าส่ง
ถูกกว่าร้านอาหารด่วนชื่อดังทุก
แห่ง	 โดยเงื่อนไขส�าคัญคือจะส่ง
ของภายในเวลาที่ประกาศและ
อาหารจะมีสภาพเช่นเดียวกับใน
ร้าน	 เพราะพนักงานส่งอาหารถูก
อบรมให้สามารถท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้ังแต่รอรับอาหาร
ก่อนปรุงเสร็จ การส่งอาหารที่ต้อง
ตรวจสอบภาวะอากาศและการจรา 
จรเพื่อให้มั่นใจว่าส่งได้ตรงเวลา  
 การดแูลทกุขัน้ตอนอย่างใกล้

ชิดท�าให้ Deliveroo ไม่กลัวคู่แข่ง 
ท่ีทยอยกนัออกมา อย่าง UberEATS 
ของยักษ์ใหญ่อูเบอร์ 
 ส่วนอกีบรกิารทีป่ระสบความ
ส�าเร็จคือ Honestbee หรือ	“ผึ้ง
ซือ่สตัย์” บรษิทัสญัชาตสิงิคโปร์ ที ่
ก�าลงัท�าให้ประเทศเป็น Smart Nation 
หรอืประเทศเฉลียวฉลาด โดยประ 
กาศว่าจะเป็นศนูย์กลางการซือ้ขาย 
ออนไลน์ของโลก ซึ่งจะต้องมีกระ 
บวนการรับส่งของตามที่ลูกค้าสั่ง 
ซื้อ ขณะน้ีเปิดแล้ว 3 แห่ง โดย  
Honestbee เป็นหน่ึงในกจิการนัน้
 จดุเริม่ต้นมาจากการขาดแรง 
งานทีเ่ปน็คนรับใช ้เวลาจะซือ้ของ 
เจ้าของบ้านจึงต้องไปเอง รวมทั้ง 

การซือ้วตัถดุบิทีจ่ะน�ามาปรงุอาหาร  
เมือ่เปิดกจิการแล้วจงึมองไปถงึการ
ขยายกจิการในต่างประเทศ เพราะ 
เห็นว่าหลายประเทศมีปัญหาเช่น
เดียวกัน โดยขณะนี้มีที่ฮ่องกง 
ไต้หวัน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโด 
นเีซยี และไทย และล่าสดุเม่ือเดอืน 
กรกฎาคมคือโตเกียว ซึ่งแม่บ้าน 
ญีปุ่น่ต้องออกไปซือ้ของทกุวนัทัง้ที่
ต้องท�างานนอกบ้านด้วย 
 จุดเด่นของ Honestbee คอื 
การร่วมมอืกบัร้านค้าในการพฒันา 
การซื้อขายออนไลน์ โดยบริษัทจะ 
เข้าหาผูป้ระกอบการทกุระดบัไม่ว่า 
จะเป็นแผงลอยหรอืห้างสรรพสนิค้า 
เพ่ือพัฒนาแอพฯในการซื้อขาย 

In Brief : ย่อความ

ธรุกจิออนไลน์ก�าลงัเตบิโต 
ไปทั่วโลก	ท�าให้การให้บริ 
การรับส่งของเติบโตเป็น 
เงาตามตวั	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง 
อาหารการกนิหรอืการสัง่ซือ้ 
ของจ�าเป็นต่างๆ

ออนไลน์ให้สะดวกที่สุด ที่ส�าคัญ 
พนักงานส่งของของ Honestbee  
เป็นผู้หญิง ท�าหน้าที่ตั้งแต่การ 
รับค�าสั่งซื้อและน�าไปส่ง ถ้าคนสั่ง 
อยู่ไกลก็จะติดต่อคนส่งของที่อยู่
ใกล้ที่สุดให้มารับ โดยส่วนใหญ่จะ 
ใช้จกัรยานในการไปซือ้และส่งของ  
ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของบริษัทที่สอด 
คล้องกบัยคุทีท่ัว่โลกตืน่ตวัเรือ่งการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ส่วนค่าบรกิารจะคิดท้ังจากผู้
สัง่ซือ้และผู้จ�าหน่าย อย่างกรณกีรงุ 
โตเกยีว ค่าบรกิารทีเ่รยีกจากผูซ้ือ้จะ 
รวมค่าส่งด้วย 490 เยน หรือประ 
มาณ 150 บาท โดยจะคดิผ่านบตัร
เครดิตที่จะมีค่าบริการจากผู้ขาย
อีกประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่า 
ของที่ซื้อ ซึ่งอาจเห็นว่าสูง แต่ถ้า 
ท�าให้การขายเติบโตและประหยัด 
ค่าแรงงานก็ถือว่าคุ้ม   
 การให้บรกิาร Deliveroo และ 
Honestbee อาจน�ามาพฒันาได้ใน
ไทย ไม่ว่าจะเป็นในระดับหมู่บ้าน 
ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด จนถึงระดับ
ประเทศ ยิ่งมีจ�านวนผู้สูงอายุมาก 
บรกิารรบัส่งของกย็ิง่มคีวามส�าคญั
	 การพัฒนาธุรกิจซื้อขาย 
ออนไลน์ท่ีก�าลังเป็นกระแสไป 
ท่ัวโลกจึงต้องมีการบริการรับส่ง
ของควบคู่กันด้วย	 ไม่ว่าคนสั่ง 
ซื้อจะเป็นคนรวยหรือยากจน

Deliveroo กบั Honestbee บรกิารรบัส่งอาหารหรอืวตัถดุบิ
ให้ร้านอาหารตั้งแต่ริมถนนจนถึงภัตตาคารชั้นน�าของโลก  
ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ถูกหรือแพง ก็จะส่งถึงบ้านทันที 



11

ปีที่ 18 ฉบับที่ 637 วันที่ 7-13 ตุลาคม พ.ศ. 256010

บริการส่งของถึงบ้านโลก
ไม่หยุดน่ิง
ณ สันมหาพล  
editor59lokwannee@gmail.com

กะละมัง

ธุรกิจออนไลน์มาคู่กับบริการส่ง
ของถึงบ้าน ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีท�าให้
เกิดมหาเศรษฐีมาแล้วหลายราย 
ถอืเป็น startup ทีก่�าลงัมาแรงและ
น่าจับตามองอย่างมาก
 ยกตัวอย่าง Deliveroo กับ 
Honestbee บรกิารรบัส่งอาหารหรอื 
วัตถุดิบให้กับร้านอาหารตั้งแต่ริม
ถนนจนถงึภตัตาคารชัน้น�าของโลก 
ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ถูกหรือแพง 
ก็จะส่งถึงบ้านทันที 
 ทัง้นี ้จะเกิดมหาเศรษฐแีบบ
บิล เกตส์ ได้อย่างไรนั้น ต้องไปดูที่
รายละเอยีด โดย Deliveroo มาจาก  
Delivery บวก Kangaroo แปล 
ว่า “จงิโจ้ส่งของ” แม้จะเพิง่เปิด แต่
มกีารประเมนิมลูค่าหุน้ว่าเกนิหลัก  
1,000 ล้านเหรยีญ จงึเป็นบริษัทระดับ  
unicorn หรอืเทพอาชา เหมือนอย่าง 
Apple, Google และ Facebook
 และยิง่น่าแปลกใจท่ีการระดม
ทนุครัง้ที ่4 เมือ่ปีทีแ่ล้ว Deliveroo 
สามารถระดมทุนได้กว่า 100 ล้าน
เหรียญ เพื่อน�าไปขยายกิจการทั่ว
โลก ผู้เริ่มก่อตัง้คือ Will Shu อดตี
นายธนาคาร กบั Greg Orlowski 
อดตีผูเ้ชีย่วชาญด้านซอฟต์แวร์ ทัง้
สองเป็นชาวองักฤษ บรษิทันีจ้งึเป็น
บริษัทสัญชาติอังกฤษ เมื่อขยาย 
การให้บรกิารไปทัว่โลก ขณะนีจึ้งมี 
เครอืข่ายในเมอืงใหญ่มากกว่า 80 แห่ง 
รวมทัง้ดไูบ สงิคโปร์ และฮ่องกง ซึง่ 
บริษัทมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อย
ละ 30 ต่อสัปดาห์
	 จุดเด่นคือราคา	 ไม่ว่าจะ
ไปเปิดบริการที่ไหนก็จะคิดค่าส่ง
ถูกกว่าร้านอาหารด่วนช่ือดังทุก
แห่ง	 โดยเงื่อนไขส�าคัญคือจะส่ง
ของภายในเวลาที่ประกาศและ
อาหารจะมีสภาพเช่นเดียวกับใน
ร้าน	 เพราะพนักงานส่งอาหารถูก
อบรมให้สามารถท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่รอรับอาหาร
ก่อนปรุงเสร็จ การส่งอาหารที่ต้อง
ตรวจสอบภาวะอากาศและการจรา 
จรเพื่อให้มั่นใจว่าส่งได้ตรงเวลา  
 การดแูลทุกขัน้ตอนอย่างใกล้

ชิดท�าให้ Deliveroo ไม่กลัวคู่แข่ง 
ทีท่ยอยกนัออกมา อย่าง UberEATS 
ของยักษ์ใหญ่อูเบอร์ 
 ส่วนอกีบรกิารทีป่ระสบความ
ส�าเร็จคือ Honestbee หรือ	“ผึ้ง
ซือ่สตัย์” บรษิทัสญัชาตสิงิคโปร์ ที ่
ก�าลงัท�าให้ประเทศเป็น Smart Nation 
หรอืประเทศเฉลยีวฉลาด โดยประ 
กาศว่าจะเป็นศนูย์กลางการซือ้ขาย 
ออนไลน์ของโลก ซึ่งจะต้องมีกระ 
บวนการรับส่งของตามที่ลูกค้าสั่ง 
ซื้อ ขณะนี้เปิดแล้ว 3 แห่ง โดย  
Honestbee เป็นหนึง่ในกจิการนัน้
 จดุเริม่ต้นมาจากการขาดแรง 
งานทีเ่ปน็คนรับใช ้เวลาจะซือ้ของ 
เจ้าของบ้านจึงต้องไปเอง รวมทั้ง 

การซือ้วตัถุดบิทีจ่ะน�ามาปรงุอาหาร  
เมือ่เปิดกจิการแล้วจงึมองไปถงึการ
ขยายกจิการในต่างประเทศ เพราะ 
เห็นว่าหลายประเทศมีปัญหาเช่น
เดียวกัน โดยขณะนี้มีที่ฮ่องกง 
ไต้หวัน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโด 
นเีซยี และไทย และล่าสดุเมือ่เดอืน 
กรกฎาคมคือโตเกียว ซึ่งแม่บ้าน 
ญีปุ่น่ต้องออกไปซือ้ของทกุวนัทัง้ที่
ต้องท�างานนอกบ้านด้วย 
 จุดเด่นของ Honestbee คอื 
การร่วมมอืกบัร้านค้าในการพฒันา 
การซื้อขายออนไลน์ โดยบริษัทจะ 
เข้าหาผูป้ระกอบการทกุระดบัไม่ว่า 
จะเป็นแผงลอยหรือห้างสรรพสนิค้า 
เพ่ือพัฒนาแอพฯในการซื้อขาย 

In Brief : ย่อความ

ธรุกจิออนไลน์ก�าลงัเตบิโต 
ไปทั่วโลก	ท�าให้การให้บริ 
การรับส่งของเติบโตเป็น 
เงาตามตวั	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง 
อาหารการกินหรอืการสัง่ซือ้ 
ของจ�าเป็นต่างๆ

ออนไลน์ให้สะดวกที่สุด ที่ส�าคัญ 
พนักงานส่งของของ Honestbee  
เป็นผู้หญิง ท�าหน้าที่ตั้งแต่การ 
รับค�าสั่งซื้อและน�าไปส่ง ถ้าคนสั่ง 
อยู่ไกลก็จะติดต่อคนส่งของที่อยู่
ใกล้ที่สุดให้มารับ โดยส่วนใหญ่จะ 
ใช้จกัรยานในการไปซ้ือและส่งของ  
ซ่ึงถือเป็นเสน่ห์ของบริษัทที่สอด 
คล้องกบัยคุทีท่ัว่โลกตืน่ตวัเร่ืองการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ส่วนค่าบริการจะคดิทัง้จากผู้
สัง่ซือ้และผูจ้�าหน่าย อย่างกรณกีรงุ 
โตเกยีว ค่าบรกิารท่ีเรยีกจากผูซ้ือ้จะ 
รวมค่าส่งด้วย 490 เยน หรือประ 
มาณ 150 บาท โดยจะคดิผ่านบตัร
เครดิตที่จะมีค่าบริการจากผู้ขาย
อีกประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่า 
ของที่ซื้อ ซึ่งอาจเห็นว่าสูง แต่ถ้า 
ท�าให้การขายเติบโตและประหยัด 
ค่าแรงงานก็ถือว่าคุ้ม   
 การให้บรกิาร Deliveroo และ 
Honestbee อาจน�ามาพฒันาได้ใน
ไทย ไม่ว่าจะเป็นในระดับหมู่บ้าน 
ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด จนถึงระดับ
ประเทศ ยิ่งมีจ�านวนผู้สูงอายุมาก 
บรกิารรบัส่งของกย่ิ็งมคีวามส�าคญั
	 การพัฒนาธุรกิจซื้อขาย 
ออนไลน์ที่ก�าลังเป็นกระแสไป 
ทั่วโลกจึงต้องมีการบริการรับส่ง
ของควบคู่กันด้วย	 ไม่ว่าคนสั่ง 
ซื้อจะเป็นคนรวยหรือยากจน

Deliveroo กบั Honestbee บรกิารรบัส่งอาหารหรอืวตัถดุบิ
ให้ร้านอาหารตั้งแต่ริมถนนจนถึงภัตตาคารชั้นน�าของโลก  
ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ถูกหรือแพง ก็จะส่งถึงบ้านทันที 
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มีเหตุผลเป็นไปได้ว่ากีฬาที่เก่า
แก่มากในโลกนี้คือมวยปล�้าที่มี
จุดก�าเนิดจากพวกกรีกและโร 
มัน จึงมีเหตุผลเป็นไปได้ว่าการ
น�ามวยปล�้ามาแพร่ในเอเชีย 
จะมาจากทหารกรกีของกษตัรย์ิ 
อเล็กซานเดอร์มหาราช
	 อย่างไรกต็าม	กฬีาและศิลปะ 
การต่อสูต่้างๆกม็พีฒันาการของ
แต่ละชนิด	 โดยมีการดัดแปลง 
และผสมกลมกลืนไปกับศิลปะ 
ต่างๆจนมวีวิฒันาการไปตามวนั
เวลา	เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการต่อ 
สู้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	 ตอนเริ่มต้นที่ผมได้รับการ 
เชิญชวนให้มาเกี่ยวข้องกับการ 
แกะรอยมวยไทยจากอดีตตาม
ค�าเชิญชวนของ	ดร.ณัฐวุธ	วัชร 
กลุดลิก	ผมได้ให้ความเหน็พืน้ฐาน	 
2	ข้อหลักๆคือ	
 ประการแรก เหน็ว่าการจะ 
แกะรอยเส้นทางมวยไทยได้	 มี 
ความจ�าเป็นต้องใช้วิธีการต่อจิก๊ 
ซอว์ทางประวัติศาสตร์	เหน็แบบ
อย่างการท�างานทางประวตัศิาสตร์
ได้อย่างชดัเจนของวาเลอรี แฮน
เซน	 จากงานเขียนพลิกประ 
วัตศิาสตร์เส้นทางสายไหม (silk  
road) ซึ่งเขาเห็นว่าการท�า 
งานประเภทนี้เหมือนกับการน�า 
เร่ืองราวความเป็นอยู่ท่ีได้เลือน 
หายไปในอดีตน�ามาเล่าถึงใหม่	
เพราะเอกสารโบราณหลายๆชิน้ 
อาจหายสาบสูญไปนานแล้ว
	 เพราะฉะน้ันเพือ่จะเอาชนะ
ก�าแพงอปุสรรคเหล่าน้ันและก้าว
ข้ามข้อจ�ากัดทางวิชาการอันคับ
แคบ	วาเลอรจีงึใช้วธิกีารเสมอืน 
ไทม์แมชีนปะติดปะต่อเรื่องราว
ต่างๆเข้าด้วยกัน	ซึง่อาจกล่าวได้
อกีอย่างว่า	เป็นวธิกีารต่อจ๊ิกซอว์
หรอืต่อชิน้ส่วนทางประวตัศิาสตร์
เข้าหากัน	 เพื่อมองเห็นค�าตอบ 
ในภาพรวมขึ้นมา

		 ข้อคิดอีกประการที่ผมได ้
แนะน�าไว้คอื	ในการท�างานประวตั ิ
ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องราว
ทางประวตัศิาสตร์ทีม่ข้ีอโต้แย้ง
มากมาย โดยเฉพาะการแกะรอย
ประวัติศาสตร์หาค�าตอบก�าเนดิ 
มวยไทย ซึง่ต้องสบืเนือ่งมาจาก
ประวัติศาสตร์กระแสหลักหรือ
ประวัติศาสตร์แห่งชาติ ย่อมมี
ความขัดแย้งท่ีสงูมาก จงึจ�าเป็น
ต้องหาข้อยตุหิรอืข้อสรุปในเชิง 
ทฤษฎีของประวัติศาสตร์ให้ได้
ชัดเจนเสียก่อน 
	 ข้อแรกได้ให้ความเห็นว่า	 
คนท�างานจะต้องยอมรบัว่าข้อเทจ็
จรงิในงานประวัตศิาสตร์นัน้ย่อม
มคีวามแตกต่างกบัข้อเทจ็จรงิใน 
ประวัติศาสตร์	 โดยแนะน�าให้ 
ยึดถือความเห็นของ	E.H. Carr  
ในงานเขยีนของเขาเรือ่ง	What 
is History	 ซึ่งบอกถึงข้อเท็จ 
จริงทางประวัติศาสตร์	 คือข้อ 
คดิและความเหน็ของผูเ้ขียนประ 
วัติศาสตร์นั้นเอง	
	 เป็นการสนทนาระหว่างผู ้
เขียนกับข้อมูลของเขาที่ไม่รู้จบ	 
จึงต้องเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนกับข้อมูลของเขา	 ซึ่งหนี

ไม่พ้นเรือ่งความเหน็ส่วนตวัและ
จินตนาการ	 และหนีไม่พ้นเรื่อง 
อคติ	การโน้มเอียงเข้าข้าง	หรือ 
ความคล่ังไคล้ใหลหลง	ทีจ่ะเกีย่ว 
ข้องอยู่ในข้อมูลทางประวัต ิ
ศาสตร์	 ซึ่งถือเป็นเรื่องปรกติ
ธรรมดา
 แน่นอนที่สุดว่าอคติหรือ
การเข้าข้างและคล่ังไคล้ใหลหลง  
ความห่วงหาอาลัย ความจงรัก
ภักด ีส่งผลให้งานประวตัศิาสตร์
กลายเป็นวาทกรรม สิ่งเหล่า
น้ีย่อมมีอิทธิพลและเกี่ยวข้อง 
เป็นข้อจ�ากัดได้ในการท�างาน
ทางประวัติศาสตร์
	 ข้อแนะน�าสุดท้ายที่ผมได ้
กล่าวไว้คอื	การท�างานทางประวตั ิ
ศาสตร์ต้องเคร่งครัดต่อความ
หมายแท้จริงของประวัติศาสตร์	
ซึง่มรีากฐานมาจากภาษากรกี	คอื
ความหมาย	Historio	ซึง่แปลว่า 
การตรวจสอบ	หรอื	investigation
	 และล่าสุดหมาดๆที่ผมได ้
วิวาทะจบส้ินกับ	 ดร.ณัฐวุธคือ	
เหน็ว่าสงัคมในเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้เป็นสงัคมทีม่วีฒันธรรมที่
หลากหลายมาก	อาจเป็นไปตาม 
สังคมท่ีด�าเนนิไปตามสภาพแวด 

ล้อมของการค้าขายมาตัง้แต่ครัง้
โบราณ	 ซึ่งได้กลายเป็นปัจจัยที่
ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างวฒันธรรมอนัแตกต่างและ 
หลากหลายมมุในอษุาคเนย์	อาจ
จะมีสภาพการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ที่หลากหลายมากกว่าเส้นทาง
สายไหมด้วยซ�า้ไป	ตรงนีจ้งึน่าจะ
เป็นอกีปัจจยัทีไ่ปกระทบและก่อ
ให้เกดิววิฒันาการของศลิปะการ
ต่อสู้ป้องกันตัวในแบบมวยไทย
	 จากกระบวนทศัน์ทางประ 
วัติศาสตร์ท้ังหมดที่ผนวกเข้า
กับทฤษฎีที่ว่ามีการเรียนรู้และ
ส่งผ่านในด้านศิลปวัฒนธรรม
อย่างมากมายในอุษาคเนย์	 ทั้ง
ด้วยเหตุปัจจัยที่สืบเนื่องมาจาก
การค้าขายแลกเปล่ียนระหว่าง
นานาชาติ	ตลอดจนการเดนิทาง 
ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ	 จึงท�า 
ให้เกิดกระบวนการศึกษาเรียนรู้
อย่างเป็นบูรณาการ		
 เงือ่นไขตรงนีก้ลายเป็นจดุ
ส�าคญัทีท่�าให้ศลิปะการต่อสูป้้อง 
กนัตวัแบบมวยไทยได้ววิฒันาการ
มาจนกลายเป็นศิลปะการต่อสู้
ที่ใช้อาวุธ	 เกิดการต่อสู้ในแบบ 
ครบเครื่องมากที่สุดในบรรดา
ศิลปะการต่อสู้ด้วยกันทุกชนิด
เท่าที่มีอยู่ในโลกนี้
 ข้อเขียนชิ้นนี้นอกจากจะ
ระบถุงึแนวทางของประวตัศิาสตร์
ที่หาร่องรอยของมวยไทยแล้ว  
ยังเป็นการบ่งชี้ถึงสภาวะความ 
หลากหลายของสงัคมอษุาคเนย์  
ซึ่งเป็นอีกเงื่อนไขที่ต้องเข้า 
ใจการท�างานประวัติศาสตร์
และอีกหลากหลายประเด็น  
ซึ่งมิใช่เฉพาะการแกะรอยมวย 
ไทยเท่านั้น

ก�าเนิดมวยไทย(3)
ศลิปวฒันธรรมมากมายใน
อุษาคเนย์และการค้าขาย 
แลกเปลี่ยนระหว่างนานา 
ชาตเิป็นจดุส�าคญัให้ศลิปะ
การต่อสู้ป้องกนัตวัแบบมวย 
ไทยได้วิวัฒนาการมาเป็น
ศิลปะการต่อสู้ที่ใช้อาวุธ  

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้อาวุธครบเครื่อง
มากที่สุดในบรรดาศิลปะการต่อสู้ทุกชนิด

กรีดกระบ่ี
บนสายธาร
เรืองยศ จันทรคีรี/ณัฐวุธ วัชรกุลดิลก
editor59lokwannee@gmail.com
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“อภิรัต ศิรินาวิน” หัวหน้า
พรรคมหาชน ชี้รากเหง้า
ของปัญหาบ้านเมือง โดย
เฉพาะปัญหาการเมืองไม่
ได้แก้ไขที่ต้นเหตุ ยิ่งเขียน
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ทั้งที่อีก 20 ปีข้างหน้าโลก
จะเป็นอย่างไรยังไม่รู้ ควร
ให้คนเก่งๆรุน่ต่อไปคดิและ
ดแูลกนัเองมากกว่า วนันีย้งั
ไม่เห็นอนาคตประเทศว่าจะ
ออกมาอย่างไร

ฟังจากปาก
ประชาธิปไตย เจริญสุข
bkk321@yahoo.com

มองไม่เห็นอนาคตประเทศ!

ถ้ามองในฐานะนักการเมือง บ้าน
เมืองเรียบร้อยสงบพอสมควร แต่
ในแง่การเมืองการปกครอง เรา
รูม้ากกว่าประชาชนทัว่ไปรูว่้ามนัไม่
ได้เรียบร้อยอย่างที่เห็น ยังมีอะไร
อยูข้่างล่างลกึๆทีเ่รายงัไม่ทราบอกี
หลายเรื่อง อย่างความขัดแย้งที่
โพลส�ารวจว่าประชาชนบางส่วน
เหน็ว่าควรมกีารปรองดองเสยีก่อน
แล้วค่อยมีการเลือกตั้ง ผมเข้าใจ
ส่ิงที่ประชาชนตอบ แต่ส่วนตัว
ผมเหน็ว่าการปรองดองไม่มนียัทีด่ี 
ข้ึนเลยตัง้แต่มกีารรฐัประหาร เพราะ
ฉะนัน้การทีบ่อกให้รอให้บ้านเมอืง
ปรองดองหรอืเงยีบสงบก่อน ผมไม่รู้
ว่าเราต้องรอไปถึงเมื่อไร แม้ขณะ 
นี้ก็ไม่ได้เลวลงหรือไม่ได้ดีขึ้น  
 ในหลกัการผมเหน็ด้วย ไม่มี
อะไรขัดข้อง แต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่
แบบนัน้ เพราะรากเหง้าของปัญหา
ทีเ่กดิขึน้ โดยเฉพาะปัญหาการเมอืง
ในบ้านเราไม่ได้ถูกแก้ไขที่ต้นเหตุ 
ต้นตอยังเป็นอย่างนั้นอยู่ สิ่งที่ 
เกิดขึ้นมาตลอด 2-3 ปีไม่ได้แก้ไข
ให้มันดีขึ้น หลายเรื่องกลับหนัก
กว่าเดิมเสียอีก 
 เรื่องปรองดองก็ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
เวลานี้ยิ่งซึมลึกลงไปเรื่อยๆ และ
ไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น ความสงบ
ภายนอกในสายตาของประชาชน

เกิดจากเง่ือนไขการใช้อ�านาจเช่น
มาตรา 44 เป็นเครื่องมือ
 
สถานการณ์ในอนาคต
 ผมเชื่อว่าถ้าปล่อยให้เหตุ 
การณ์เป็นอยู่อย่างนี้ โอกาสจะ
เกดิวกิฤตขึน้มาอกีกม็คีวามเป็นไป
ได้ อย่างปัญหาเศรษฐกิจมีความ
เป็นไปได้ ถ้าข้าวยากหมากแพง 
ประชาชนเดือดร้อน วันหนึ่งก็ทน
ไม่ได้ ส่วนการเมืองการปกครองก็
ยังมีหลายฝักหลายฝ่ายที่เขารู้สึก
ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหา
ของเขาไม่ได้รบัการแก้ไข ขณะทีผู้่ 
มอี�านาจกม็เีครือ่งหมายค�าถามว่า
ท�าไมโครงการโน้นมนัอย่างโน้นอย่าง
นี้ ท�าไมคนนี้ท�าอย่างนั้นอย่างนี้  
ผู้มอี�านาจขณะนีบ้างคนกท็�าให้ประ 
ชาชนสงสัยเหมือนกัน  
 ขณะที่ปัญหาสังคม ผมเชื่อ
ว่าไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลหรือมี
อ�านาจก็มีปัญหาสังคมตลอด จะ
โยนให้รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งไม่ได้ 
แต่ต้องร่วมกันแก้ไขทุกภาคส่วน  
 
เรื่องโรดแม็พและการเลือกตั้ง
 ผมบอกตรงๆว่าสับสนและ 
ไม่แน่ใจโรดแม็พ ไม่ว่า พล.อ.ประ 
ยทุธ์ จนัทร์โอชา หรอื พล.อ.ประวติร 

วงษ์สุวรรณ หรอืใครกต็าม เวลาให้ 
สัมภาษณ์เรื่องนี้ก็ยืนยันโรดแม็พ 
แต่ไม่พดูตรงๆ ต้องมาแปลอกีรอบ 
มันก็เลยงงและสับสน ผมไม่ค่อย
มั่นใจว่าปี 2561 จะมีการเลือกตั้ง  
แม้อยากจะเชื่อท่ีรัฐบาลพูดมาก ็
ตาม ผมอาจแปลผิดก็ได้ แต่ค�า 
พดูกบัการกระท�าทีอ่อกมาท�าให้ผม
รู้สึกไม่มั่นใจโรดแม็พ  
 ถา้ปี 2561 ไม่มีการเลือกตั้ง  
ก็ไม่ต้องมองว่าปี 2562 จะมีการ 
เลือกตั้งแล้ว อย่าไปคิดดีกว่า ผม 
คดิว่าตวัใครตวัมัน ปัจจยัทีท่�าให้ไม่มี
การเลือกตั้งคือกฎหมายลูก ซึ่งผม 
อาจมองในแง่ร้ายและมองผิดกไ็ด้  
ถ้าจะท�าให้เสร็จมันก็เสร็จ ถ้าไม่ 
ต้องการให้เสรจ็เพือ่ยดืเยือ้ต่อไปมนั 
ก็ไม่เสร็จ คือต้องการจะเลื่อนการ 
เลือกตั้งไปว่างั้นเถอะ หมายถึงว่า
มีใครสักคนที่ไม่อยากให้มีการ 
เลือกตั้ง ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผม
ก็ไม่อาจหยั่งรู้ได้ว่าเขาตั้งใจอะไร
หรือจะให้มีเลือกตั้งเมื่อไร อันนั้น
ต้องไปดูกันอีกที  
 มันคงไม่ใช่เรือ่งเทคนคิทีก่ฎ 
หมายลูกไม่เสร็จ คงมีใครไม่อยาก
ให้มีการเลือกตัง้เท่าน้ันเอง ถ้าหาก
เลือ่นการเลอืกตัง้จรงิ รฐับาล คสช. 
ก็จะอยู่ยาว ถ้าประเทศชาติเจริญ

และประชาชนมีความสุขก็คงไม่มี
ปัญหาอะไร แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนัน้ 
อะไรกเ็กดิขึน้ได้ จะเกดิความวุน่วาย
มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับโรคนี้ 
มันรุนแรงแค่ไหน
 
รัฐบาลแห่งชาติเป็นไปได้หรือไม่
 ผมไม่ขัดแย้งเรื่องรัฐบาล
แห่งชาต ิแต่เมือ่มรีฐัธรรมนญูฉบบั 
ใหม่ มีพรรคการเมืองตามปรกติ  
ผมเชื่อว่ารัฐบาลแห่งชาติเกิดยาก  
สมมุตว่ิาบ้านเมืองเกดิความวุน่วาย 
พรรคการเมืองหารือกันว่าควรตั้ง
รฐับาลแห่งชาตก่ิอนหรือไม่เพือ่ไม่
ให้รบราฆ่าฟันกนัเอง หยดุความขดั
แย้ง อย่างนีร้ฐับาลแห่งชาตเิกดิได้ 
แต่ถ้าสถานการณ์บ้านเมืองเป็น 
อย่างวันนี้รัฐบาลแห่งชาติก็เกิด 
ยาก แม้ว่าอยากให้เกิดก็ตาม เหตุ 
ผลง่ายๆ เหมือนเรามีคน 8 คน  
ทุกคนต่างเดินไปคนละทิศ มัน 
ยากที่จะให้มาอยู่ทิศเดียวกัน
 
การเมืองไทยในอนาคต
 ถา้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี 
2560 จริง มีการเลือกตั้งก็คงไม ่
ได้รัฐบาลที่มีความเข้มแข็ง ส่วน 
ตัวผมเช่ือว่าคงจะวุ่นวายไปตาม 
เรื่องตามราว เพราะรัฐธรรมนูญ
ออกแบบมาให้รฐัสภามีอ�านาจน้อย 
ลง โดยเฉพาะ ส.ส. ขณะที่ ส.ว. ที่ 
มาจากการแต่งตั้งมีอ�านาจมาก 
ขึ้น นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังท�า 
ให้เชือ่ว่ารฐับาลใหม่จะต้องมพีรรค 
ร่วมรัฐบาลเยอะแยะ ซึ่งในอดีตก็ 
เหน็แล้วว่ารฐับาลไม่มคีวามเข้มแขง็ 
ยิง่การเมอืงการปกครองแบบไทยๆ 
โอกาสจะเกิดความวุ่นวายก็มีมาก
 นักวชิาการหลายคนวเิคราะห์
ว่า คสช. ล็อบบี้พรรคการเมือง 
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ไว้แล้ว  
จะผลักให้พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่าย 
ค้านนั้น ผมว่าทุกพรรคการเมือง 
ขณะนีเ้ป็นห่วงว่าถ้า คสช. ลอ็บบีจ้รงิ 
และร่วมมือกับ คสช. พรรคการ 
เมืองก็หาเสียงล�าบากเหมือนกัน 
ผมไม่เช่ือว่าพรรคการเมืองไหน
กล้าพูดว่าสนับสนุน คสช. เต็มที่ 
เพราะพรรคการเมอืงคอืส่วนหนึง่
ของระบอบประชาธิปไตย คงไม่

ผมอายุ 50 ปีก็ไม่แก่อะไรนัก  
ผมยังไม่กล้าเขียนไปไกลถึง 20 ปีเลย  

เพราะอีก 20 ปีโลกจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลย
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สนจ. ต้องวิ่ง
รอกงานศพ 2 งาน เพราะ “สหาย
ร่วมยุคสมัย” จากไปห่างกันแค่ 
1-2 วัน ที่จริงอยากจะเรียกว่า 
“สหายร่วมอดุมการณ์” แต่มนัน่า 
จะเชยและล้าสมยัไปแล้ว เพราะ 
“สหายร่วมสมัย” เยอะแยะเป็น 
“โขยง” วนันีห้นัไปจบูก้นเผดจ็การ 
กันหมดโดยไม่รู้สึกละอายแก่ใจ
หรือเสียใจ ไม่ได้เห็นแก่สหายที่
ถกูยงิตายในป่า กลบัมาแล้วปรบั 
สภาพชวีติไม่ได้ ฆ่าตัวตายหลายคน 
ครอบครวัเดอืดร้อนล�าบากหลาย
คน ยงัต้องดิน้รนกระเสอืกกระสน 
แต่พวกมันร�่ารวยเสวยสุขและ
รับใช้เผดจ็การแบบหน้าตาระร่ืน 
 มิหน�าซ�า้ยงัไม่เห็นแก่หน้า
แก่ตาเพื่อนฝูงที่ยังมีลมหายใจ 
เยอะมากทีม่นั “ตดัความสมัพนัธ์” 
ความเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนพ้อง
น้องพี ่เป็นมติรร่วมรบ สหายร่วม 
รบ แต่ สนจ. ท�าใจได้นานแล้วว่า
ช่างมัน ไม่มีใครเป็นหนีใ้คร ไม่มี
ใครขอเงนิใครซือ้ข้าวซือ้เหล้ากนิ 
อย่างดกีด็แูลกนัตามอตัภาพและ
ภววิสัยที่เป็นจริง
 คนแรกนี่ต้องบอกว่ารู้จัก
มาเนิ่นนาน เพราะเป็นนักเขียน 
นักข่าวรุ่นพี่ แต่คบหาเป็นเพื่อน 
เพราะเป็นเพือ่นพีช่าย “ตัก๊ วงศ์
รฐั” นกัเขยีนในชมรมพระจนัทร์
เสีย้ว เป็นลาวด้วยกนั เขาเป็นลาว 
ยโสธร สนจ. เป็นเจ๊กปนลาวมาจาก 
ขอนแก่น สมัยพรรคสังคมนิยม 
แห่งประเทศไทยเขาคอื ส.ส. อายุ  
25 ปีที่อายุน้อยที่สุดในประวัต ิ
ศาสตร์การเมอืงไทย ชนะเลอืกตัง้ใน 
จงัหวดัยโสธรด้วยคะแนนสงูสดุ 
 “อุดร ทองน้อย” บัณฑิต
นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รุ่นพ่อ
ลูกชายคนโต สนจ. ที่เพิ่งจบมา
หมาดๆ ก�าลังจะรับปริญญาวัน
ที่ 1 ธันวาคมนี้ “อุดร ทองน้อย” 
จากไปแล้วด้วยโรคาพยาธิ งาน
เผาตรงกบั “สหาย” อีกคน เลยมี
แต่พรรคพวกสายอสีานรุน่เก่าๆ
และอดตีสหายทีผ่กูพนักนัมาเนิน่

กล้าประกาศออกมา

เรื่องนายกฯคนนอก
 ประเด็นนี้ไม่กล้าตอบจริงๆ 
เพราะผมไม่รู้ว่า พล.อ.ประยุทธ์
ยงัสนใจการเมอืงอยูห่รอืไม่ อยาก
เป็นหรือไม่ สมมุติท่านอยากเป็น 
ท่านมีโอกาส แต่วันนี้ไม่ได้แสดง
เจตนารมณ์อะไรเลย ผมว่าอย่า
เพิง่ไปคดิถึงตรงนัน้ดกีว่า ถ้ามกีาร
เลือกตั้งแล้วมีการเสนอชื่อ ผมว่า
ไปดตูรงนัน้ว่ามอีงค์ประกอบอะไร
บ้าง การเมอืงขณะนัน้เป็นอย่างไร 
ถ้ายังมีความขัดแย้งกันอยู่หรือ 
ความขัดแย้งยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีปัญ 
หาทั้งนั้น  
 
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ
 ค�าว่าประชาธปิไตยแบบไทยๆ
หมายความว่าหากมคีวามวุน่วายก็
ยังมีการยึดอ�านาจหรือไม่ อันน้ัน 
ผมไม่ทราบ แต่ผมว่าตามสิ่งที่เกิด
ขึ้นจริงคือ การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว  
3 กรกฎาคม 2554 เรามีรัฐบาล 
และต่อมาเกิดความขัดแย้งเรื่อง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญกับเรื่องการ
นิรโทษกรรม ตรงนั้นเป็นประเด็น
ส�าคัญที่ท�าให้คนออกมาเต็มถนน 
พอตรงนั้นจบ การนิรโทษกรรมก็
จบไป การแก้ไขรฐัธรรมนญูกจ็บไป 
แต่กม็คีนเรียกร้องให้ทหารออกมา 
ทหารออกมารฐัประหารกม็ปัีญหา 
ว่าจะเลอืกตัง้เมือ่ไร แล้วยงัมแีผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอีก
 อย่างนีเ้รียกว่าการปกครอง
แบบไทยๆ ถ้าเรามองย้อนกลับไป 
จดุเร่ิมต้นจะพบว่าแตกต่างกันราว 
ฟ้ากบัดนิเลย วนัน้ันมกีารแก้รฐัธรรม 
นญู ออกกฎหมายนริโทษกรรม หรอื 
เรือ่งการทจุรติคอร์รปัชนั แต่วนันีเ้รา 
เขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยคณะรัฐประหาร คสช. ซึ่งผม 
ไม่ได้พูดว่าถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี  
แต่เรยีกว่าแบบไทยๆ ถ้ายอมรบักนั 
ได้และเห็นว่าดีก็ว่ากันไป เพราะ
ประเทศอื่นๆไม่มีใครท�า 
 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
 ผมมอง 2 เรือ่งในแง่อ�านาจ
กับเนื้อหา ในแง่การกุมอ�านาจคิด
ว่าเราทุกคนคงจะเชื่อตามแนวนี้ 
เพราะเขาต้องการจะอยูใ่นอ�านาจ
ไปอกี 20 ปี ตรงนีค้ดิกนัแบบบ้านๆ 

เราก็ไม่ต้องมีนักการเมือง ไม่ต้อง 
มีอะไรก็ได้ ก็เดินตามแผนยุทธ 
ศาสตร์ชาตไิป ไม่ต้องมีรฐับาลยังได้ 
เลย ให้ปลดักระทรวงทกุกระทรวง
ท�าตามนี้ก็จบ มันดีหรือไม่ก็รอ  
20 ปีข้างหน้า ผมเรียนตามตรง
ตอนนี้ผมอายุ 50 ปี ก็ไม่แก่อะไร
นัก ผมยังไม่กล้าเขียนไปไกลถึง 
20 ปีเลย เพราะอีก 20  ปีข้างหน้า
โลกจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลย
 ประการที ่2 ผมไม่กล้าเขียน 
เพราะอีก 2 ปีข้างหน้าอาจมีคนที่ 
เก่งกว่าผมอีก เขาควรเป็นผู้มา
ดูแลหรือเปล่า อีก 5 ปีหรือ 15 
ปีข้างหน้า ลูกผมหรือลูกคนอื่นที่ 
เก่งกว่า เราควรให้เขาท�าหน้าทีด่แูล
ประเทศชาติหรือไม่ นี่คือสิ่งที่ผม
เป็นห่วง ผมเชือ่ว่าแผนยทุธศาสตร์
ชาติเป็นอุปสรรคมากกว่า เพราะ 
ถึงวันนี้เขียนดี แต่อีก 10 ปีข้าง
หน้าตอบไม่ได้จริงๆ 
 
ทางออกของประเทศ
 ผมยังมองไม่ออก มันงงๆ
ชอบกล เอาแค่เรื่องมีเลือกตั้งให้
ชัดเจนก่อนดีกว่าแล้วจึงจะตอบ
ตรงนั้นได้ ไม่ใช่เพราะผมเป็นนัก 
การเมืองและอยากเลือกตั้งจนตัว
สัน่อะไรแบบน้ัน แต่ผมมองว่าเม่ือ 
เราบอกกบัตวัเอง บอกลกูบอกหลาน  
บอกทกุคนในโลกไปแล้วว่าประเทศ 
ไทยเป็นประเทศทีป่กครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เราก็ต้องด�าเนินไป
ตามนั้น มีปัญหาอะไรก็แก้กันไป 
ไม่ใช่พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่า
หลังจากนี้ไปเราจะเป็นเผด็จการ 
ก็บอกชาวโลกไปเลยว่าเราจะเป็น
เผด็จการ แต่ถ้าวนันีเ้ราบอกว่าเรา
เป็นประชาธิปไตย เราก็ควรท�าให้ 
เป็นประชาธปิไตยก่อน เพราะเกอืบ 
ทุกประเทศทั่วโลกเชื่อว่าประชา 
ธิปไตยเป็นระบอบที่มีข้อดีมาก 
กว่าเขาจึงใช้กัน ไม่อย่างนั้นประ 
เทศต่างๆคงไม่เป็นประชาธิปไตย
กันเยอะแยะหรอก  
 ผมอยากให้ประชาธิปไตย 
มันแก้ปัญหาของตัวมันเอง วัน
นี้ผมยังมองไม่เห็นอนาคตของ
ประเทศไทยเลย เพราะยังนึกไม่
ออกและไม่รู้ว่าประตูอยู่ตรงไหน 
มองออกไปข้างนอกไม่เห็นเลย 
เราต้องเห็นประตูหรือเห็นรูสัก 
นิดหนึ่งก่อนจึงจะเห็นว่าข้าง 
นอกควรจะเป็นอย่างไร

นานในฐานะนักเขียน นักข่าวในอดีต 
ไปส่งวญิญาณนกัต่อสูท้ีผ่่านยคุสมยัมา
ด้วยกนัแบบมอือาชพี สะอาด และไม่
เคยมีอะไร “ด่างพร้อย”
 เพือ่นร่วมรุน่ของ “อดุร ทองน้อย”  
ที่ร�่ารวยเป็นใหญ่เป็นโตทุกวันนี้ อาทิ 
“หมอเถยีร” เจ้าของกจิการโรงเบยีร์ตะวนั 
แดงและบรษิทัคาราบาวตะวนัแดงร่วม 
กับ “แอ๊ด” สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีต
ปลัดคลัง และบิ๊กในสายกรมศุลฯ
 ส่วนสหายอกีคนมารูจ้กัช่วงศกึ 
เสื้อเหลืองเสื้อแดง ก่อนหน้านั้นเคย
ปะหน้ากันแต่ไม่ได้รู้จักมักคุ้น เจอ 
หน้าจังๆหนแรกท่ีคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาฯ ตอน สนจ. ไปขอ “หนังสือรับ 
รองภาษาเยอรมนั” ให้ลกูชายทีส่อบตดิ  
AFS ไปเป็นนกัเรยีนมธัยมแลกเปลีย่นที่
เบรเมนิ มารู้จกัจริงจงัหลังได้พดูคยุกนั
ช่วงเผดจ็การ คสช. ยดึอ�านาจและ “อา 
จารย์ยิม้” สธุาชยั ยิม้ประเสรฐิ โดนอุม้
ไปปรบัทศันคต.ิ..ฮา ถ้า คสช. คดิว่าคน 
อย่าง “ยิม้” ต้องปรบัทศันคตลิะก ็รบัรอง 
คนไทยกว่าครึง่ประเทศต้องโดนกนัหมด 
ไม่เช่ือไปถามพวกเสือ้เหลอืงกไ็ด้...ฮา 
 “อาจารย์ยิม้” เป็นลกูเจ๊กเหมอืน 
สนจ. เดก็สวนกหุลาบรุน่เดยีวกบัเพือ่น
สนทิ สนจ. คอื “หรนิทร์ สขุวฒัน์” รุน่ 
น้องพ่ีชาย สนจ. เป็นคนนิสยัและบคุลกิ
สมชือ่คอื “ยิม้” คนแบบนีอ้ารมณ์ด ีและ 
แทบจะดไูม่ออกเลยว่าเวลาโกรธจะเป็น 
ยงัไง เอาว่าถ้ามนั “ด่า” ใคร คนนัน้ต้อง 
เอี้ยจริงๆ หรือเอี้ยใช้ได้เลยก็แล้วกัน  
 “อาจารย์ยิ้ม” เป็นนักวิชาการ 
นักเขียน อาจารย์มหาวิทยาลัย หลัง
ออกจากป่ามาเรยีนต่อและสอนหนงัสอื
ทีค่ณะอกัษรศาสตร์ จฬุาฯ จนเกษียณ
อายุ งานศพ “ใหญ่” ชนิดสามัญชน
คนธรรมดาคนหนึง่ควรจะภมูใิจ เพือ่น
พ้องทุกวงการ ท้ังนักการเมือง นัก
วิชาการ อาจารย์ อดีตสหายในป่า 
เสื้อแดง เสื้อเหลือง กปปส. มากัน
เพียบ ทุกคนช่วยกันให้ช่วงสุดท้าย
ของ “อาจารย์ยิ้ม” จบแบบสวยงาม
และก็สวยจริงๆ
 “ส�าคัญมั่นคงคือความตาย” 
ในความทรงจ�าแด่ “สหายอุดรและ
สหายยิ้ม” จาก “สหายไท”
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แด่‘อุดร-อาจารย์ยิ้ม’

สากกะเบือ
ยันเรือรบ
สนานจิตต์ บางสพาน
sornorjor16@yahoo.co.th

สัปดาห์ที่ผ่านมา สนจ. ต้องวิ่ง
รอกงานศพ 2 งาน เพราะ “สหาย
ร่วมยุคสมัย” จากไปห่างกันแค่ 
1-2 วัน ที่จริงอยากจะเรียกว่า 
“สหายร่วมอดุมการณ์” แต่มนัน่า 
จะเชยและล้าสมยัไปแล้ว เพราะ 
“สหายร่วมสมัย” เยอะแยะเป็น 
“โขยง” วนันีห้นัไปจบูก้นเผดจ็การ 
กันหมดโดยไม่รู้สึกละอายแก่ใจ
หรือเสียใจ ไม่ได้เห็นแก่สหายที่
ถกูยงิตายในป่า กลับมาแล้วปรบั 
สภาพชวีติไม่ได้ ฆ่าตวัตายหลายคน 
ครอบครวัเดอืดร้อนล�าบากหลาย
คน ยงัต้องดิน้รนกระเสอืกกระสน 
แต่พวกมันร�่ารวยเสวยสุขและ
รบัใช้เผดจ็การแบบหน้าตาระรืน่ 
 มหิน�าซ�า้ยงัไม่เหน็แก่หน้า
แก่ตาเพื่อนฝูงที่ยังมีลมหายใจ 
เยอะมากทีม่นั “ตดัความสมัพนัธ์” 
ความเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนพ้อง
น้องพี ่เป็นมติรร่วมรบ สหายร่วม 
รบ แต่ สนจ. ท�าใจได้นานแล้วว่า
ช่างมนั ไม่มใีครเป็นหนีใ้คร ไม่มี
ใครขอเงนิใครซือ้ข้าวซือ้เหล้ากนิ 
อย่างดีก็ดูแลกันตามอัตภาพและ
ภววิสัยที่เป็นจริง
 คนแรกนี่ต้องบอกว่ารู้จัก
มาเนิ่นนาน เพราะเป็นนักเขียน 
นักข่าวรุ่นพี่ แต่คบหาเป็นเพื่อน 
เพราะเป็นเพ่ือนพ่ีชาย “ตัก๊ วงศ์
รฐั” นกัเขยีนในชมรมพระจนัทร์
เสีย้ว เป็นลาวด้วยกนั เขาเป็นลาว 
ยโสธร สนจ. เป็นเจ๊กปนลาวมาจาก 
ขอนแก่น สมัยพรรคสังคมนิยม 
แห่งประเทศไทยเขาคอื ส.ส. อายุ  
25 ปีที่อายุน้อยที่สุดในประวัต ิ
ศาสตร์การเมอืงไทย ชนะเลอืกตัง้ใน 
จงัหวดัยโสธรด้วยคะแนนสูงสุด 
 “อุดร ทองน้อย” บัณฑิต
นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รุ่นพ่อ
ลูกชายคนโต สนจ. ที่เพิ่งจบมา
หมาดๆ ก�าลังจะรับปริญญาวัน
ที่ 1 ธันวาคมนี้ “อุดร ทองน้อย” 
จากไปแล้วด้วยโรคาพยาธิ งาน
เผาตรงกบั “สหาย” อกีคน เลยมี
แต่พรรคพวกสายอสีานรุน่เก่าๆ
และอดตีสหายท่ีผกูพนักันมาเนิน่

กล้าประกาศออกมา

เรื่องนายกฯคนนอก
 ประเด็นนี้ไม่กล้าตอบจริงๆ 
เพราะผมไม่รู้ว่า พล.อ.ประยุทธ์
ยงัสนใจการเมอืงอยูห่รอืไม่ อยาก
เป็นหรือไม่ สมมุติท่านอยากเป็น 
ท่านมีโอกาส แต่วันน้ีไม่ได้แสดง
เจตนารมณ์อะไรเลย ผมว่าอย่า
เพิง่ไปคดิถงึตรงน้ันดีกว่า ถ้ามกีาร
เลือกตั้งแล้วมีการเสนอชื่อ ผมว่า
ไปดตูรงนัน้ว่ามอีงค์ประกอบอะไร
บ้าง การเมอืงขณะนัน้เป็นอย่างไร 
ถ้ายังมีความขัดแย้งกันอยู่หรือ 
ความขัดแย้งยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีปัญ 
หาทั้งนั้น  
 
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ
 ค�าว่าประชาธปิไตยแบบไทยๆ
หมายความว่าหากมคีวามวุน่วายก็
ยังมีการยึดอ�านาจหรือไม่ อันนั้น 
ผมไม่ทราบ แต่ผมว่าตามสิ่งที่เกิด
ขึ้นจริงคือ การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว  
3 กรกฎาคม 2554 เรามีรัฐบาล 
และต่อมาเกิดความขัดแย้งเรื่อง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญกับเรื่องการ
นิรโทษกรรม ตรงนั้นเป็นประเด็น
ส�าคัญที่ท�าให้คนออกมาเต็มถนน 
พอตรงนั้นจบ การนิรโทษกรรมก็
จบไป การแก้ไขรฐัธรรมนญูก็จบไป 
แต่กม็คีนเรยีกร้องให้ทหารออกมา 
ทหารออกมารฐัประหารก็มปัีญหา 
ว่าจะเลือกตัง้เมือ่ไร แล้วยังมแีผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอีก
 อย่างนีเ้รียกว่าการปกครอง
แบบไทยๆ ถ้าเรามองย้อนกลับไป 
จดุเริม่ต้นจะพบว่าแตกต่างกนัราว 
ฟ้ากบัดนิเลย วนันัน้มกีารแก้รัฐธรรม 
นญู ออกกฎหมายนริโทษกรรม หรอื 
เร่ืองการทจุรติคอร์รปัชนั แต่วนันีเ้รา 
เขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยคณะรัฐประหาร คสช. ซึ่งผม 
ไม่ได้พูดว่าถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี  
แต่เรยีกว่าแบบไทยๆ ถ้ายอมรบักนั 
ได้และเห็นว่าดีก็ว่ากันไป เพราะ
ประเทศอื่นๆไม่มีใครท�า 
 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
 ผมมอง 2 เรือ่งในแง่อ�านาจ
กับเนื้อหา ในแง่การกุมอ�านาจคิด
ว่าเราทุกคนคงจะเช่ือตามแนวนี้ 
เพราะเขาต้องการจะอยู่ในอ�านาจ
ไปอกี 20 ปี ตรงนีค้ดิกนัแบบบ้านๆ 

เราก็ไม่ต้องมีนักการเมือง ไม่ต้อง 
มีอะไรก็ได้ ก็เดินตามแผนยุทธ 
ศาสตร์ชาตไิป ไม่ต้องมรีฐับาลยงัได้ 
เลย ให้ปลดักระทรวงทกุกระทรวง
ท�าตามนี้ก็จบ มันดีหรือไม่ก็รอ  
20 ปีข้างหน้า ผมเรียนตามตรง
ตอนนี้ผมอายุ 50 ปี ก็ไม่แก่อะไร
นัก ผมยังไม่กล้าเขียนไปไกลถึง 
20 ปีเลย เพราะอกี 20  ปีข้างหน้า
โลกจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลย
 ประการที ่2 ผมไม่กล้าเขยีน 
เพราะอีก 2 ปีข้างหน้าอาจมีคนที่ 
เก่งกว่าผมอีก เขาควรเป็นผู้มา
ดูแลหรือเปล่า อีก 5 ปีหรือ 15 
ปีข้างหน้า ลูกผมหรือลูกคนอื่นที่ 
เก่งกว่า เราควรให้เขาท�าหน้าทีด่แูล
ประเทศชาติหรือไม่ น่ีคือสิ่งที่ผม
เป็นห่วง ผมเชือ่ว่าแผนยทุธศาสตร์
ชาติเป็นอุปสรรคมากกว่า เพราะ 
ถึงวันนี้เขียนดี แต่อีก 10 ปีข้าง
หน้าตอบไม่ได้จริงๆ 
 
ทางออกของประเทศ
 ผมยังมองไม่ออก มันงงๆ
ชอบกล เอาแค่เรื่องมีเลือกตั้งให้
ชัดเจนก่อนดีกว่าแล้วจึงจะตอบ
ตรงนั้นได้ ไม่ใช่เพราะผมเป็นนัก 
การเมืองและอยากเลือกตั้งจนตัว
สัน่อะไรแบบนัน้ แต่ผมมองว่าเมือ่ 
เราบอกกบัตวัเอง บอกลูกบอกหลาน  
บอกทกุคนในโลกไปแล้วว่าประเทศ 
ไทยเป็นประเทศทีป่กครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เราก็ต้องด�าเนินไป
ตามนั้น มีปัญหาอะไรก็แก้กันไป 
ไม่ใช่พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่า
หลังจากนี้ไปเราจะเป็นเผด็จการ 
ก็บอกชาวโลกไปเลยว่าเราจะเป็น
เผดจ็การ แต่ถ้าวนันีเ้ราบอกว่าเรา
เป็นประชาธิปไตย เราก็ควรท�าให้ 
เป็นประชาธิปไตยก่อน เพราะเกือบ 
ทุกประเทศทั่วโลกเชื่อว่าประชา 
ธิปไตยเป็นระบอบที่มีข้อดีมาก 
กว่าเขาจึงใช้กัน ไม่อย่างนั้นประ 
เทศต่างๆคงไม่เป็นประชาธิปไตย
กันเยอะแยะหรอก  
 ผมอยากให้ประชาธิปไตย 
มันแก้ปัญหาของตัวมันเอง วัน
นี้ผมยังมองไม่เห็นอนาคตของ
ประเทศไทยเลย เพราะยังนึกไม่
ออกและไม่รู้ว่าประตูอยู่ตรงไหน 
มองออกไปข้างนอกไม่เห็นเลย 
เราต้องเห็นประตูหรือเห็นรูสัก 
นิดหนึ่งก่อนจึงจะเห็นว่าข้าง 
นอกควรจะเป็นอย่างไร

นานในฐานะนักเขียน นักข่าวในอดีต 
ไปส่งวญิญาณนกัต่อสูท้ีผ่่านยคุสมยัมา
ด้วยกนัแบบมอือาชพี สะอาด และไม่
เคยมีอะไร “ด่างพร้อย”
 เพ่ือนร่วมรุน่ของ “อดุร ทองน้อย”  
ที่ร�่ารวยเป็นใหญ่เป็นโตทุกวันนี้ อาทิ 
“หมอเถยีร” เจ้าของกจิการโรงเบยีร์ตะวนั 
แดงและบรษิทัคาราบาวตะวนัแดงร่วม 
กับ “แอ๊ด” สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีต
ปลัดคลัง และบิ๊กในสายกรมศุลฯ
 ส่วนสหายอกีคนมารูจ้กัช่วงศกึ 
เสื้อเหลืองเสื้อแดง ก่อนหน้านั้นเคย
ปะหน้ากันแต่ไม่ได้รู้จักมักคุ้น เจอ 
หน้าจังๆหนแรกที่คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาฯ ตอน สนจ. ไปขอ “หนังสือรับ 
รองภาษาเยอรมนั” ให้ลกูชายทีส่อบตดิ  
AFS ไปเป็นนกัเรยีนมธัยมแลกเปลีย่นที่
เบรเมนิ มารูจ้กัจรงิจงัหลงัได้พดูคยุกนั
ช่วงเผดจ็การ คสช. ยดึอ�านาจและ “อา 
จารย์ยิม้” สธุาชยั ยิม้ประเสรฐิ โดนอุม้
ไปปรบัทศันคต.ิ..ฮา ถ้า คสช. คดิว่าคน 
อย่าง “ยิม้” ต้องปรบัทศันคตลิะก ็รบัรอง 
คนไทยกว่าครึง่ประเทศต้องโดนกนัหมด 
ไม่เชือ่ไปถามพวกเส้ือเหลอืงก็ได้...ฮา 
 “อาจารย์ยิม้” เป็นลกูเจ๊กเหมอืน 
สนจ. เดก็สวนกหุลาบรุน่เดยีวกบัเพือ่น
สนทิ สนจ. คอื “หรนิทร์ สขุวฒัน์” รุ่น 
น้องพีช่าย สนจ. เป็นคนนสิยัและบคุลกิ
สมชือ่คอื “ยิม้” คนแบบน้ีอารมณ์ดี และ 
แทบจะดไูม่ออกเลยว่าเวลาโกรธจะเป็น 
ยงัไง เอาว่าถ้ามนั “ด่า” ใคร คนนัน้ต้อง 
เอี้ยจริงๆ หรือเอี้ยใช้ได้เลยก็แล้วกัน  
 “อาจารย์ยิ้ม” เป็นนักวิชาการ 
นักเขียน อาจารย์มหาวิทยาลัย หลัง
ออกจากป่ามาเรยีนต่อและสอนหนงัสอื
ทีค่ณะอักษรศาสตร์ จฬุาฯ จนเกษยีณ
อายุ งานศพ “ใหญ่” ชนิดสามัญชน
คนธรรมดาคนหนึง่ควรจะภมูใิจ เพือ่น
พ้องทุกวงการ ทั้งนักการเมือง นัก
วิชาการ อาจารย์ อดีตสหายในป่า 
เสื้อแดง เสื้อเหลือง กปปส. มากัน
เพียบ ทุกคนช่วยกันให้ช่วงสุดท้าย
ของ “อาจารย์ยิ้ม” จบแบบสวยงาม
และก็สวยจริงๆ
 “ส�าคัญมั่นคงคือความตาย” 
ในความทรงจ�าแด่ “สหายอุดรและ
สหายยิ้ม” จาก “สหายไท”
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วิศวกรหนุ่มหายตัวไปอย่างไร้
ร่องรอย ทิง้ข้อความปรศินาบอก
ว่าเขาออกเดินทางท่องจักรวาล
ไปบนยานอวกาศมนุษย์ต่างดาว
	 พายุท่ีโหมกระหน�่าเกาะ
แวนคเูวอร์	ประเทศแคนาดา	เมือ่
คืนวันที่	 29	 พฤศจิกายน	 1980	
ส่งผลให้ไฟฟ้าดับทั่วทั้งเกาะ	ช่วง
เวลาเดียวกันนี้เองชายหนุ่มคน 
หนึ่งเขียนข้อความอ�าลาครอบ 
ครัวก่อนจะขบัรถกระบะออกจาก
บ้านและไม่มีใครได้พบเห็นเขา 
อีกเลยตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมา
	 “คุณพ่อและคุณแม่ที่รัก	 
ผมเดินทางไปขึ้นยานอวกาศเพ่ือ
ท่องจักรวาลเป็นเวลา	 42	 เดือน
แล้วจะกลับมา	 ผมทิ้งทรัพย์สม 
บัติส่วนตัวไว้ที่บ้านเพราะไม่จ�า 
เป็นต้องใช้	 กรุณาดูพินัยกรรม
ว่าจะจัดการกับทรัพย์สมบัติของ 
ผมอย่างไร,	รัก	แกรงเกอร์”
	 ด้านหลงัของกระดาษทีเ่ขยีน
ข้อความเป็นแผนทีภ่เูขาวอเตอร์ลู	
ซึง่อยูห่่างจากบ้านแกรงเกอร์ราว	
20	 ไมล์	 ไม่มีใครรู้ว่าแผนที่นี้ม ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
อย่างลึกลับของเขาหรือไม่

อัจฉริยะแหกคอก
 แกรงเกอร์	เทเลอร์	เกดิเมือ่
วันที่	7	ตุลาคม	1948	ครอบครัว
อาศยัอยูใ่นเมอืงดนัแคน	บนเกาะ
แวนคูเวอร์	ประเทศแคนาดา	เขา 
มีความรู้ความสามารถทางด้าน 
เครื่องยนต์ทั้งๆที่ไม่ได้ร�่าเรียน 
มาทางน้ี	 ท�าให้เพื่อนๆเรียกเขา 
ว่าเป็นอัจฉริยะแหกคอก
	 แกรงเกอร์อาศัยอยู่กับแม่
และพ่อเลี้ยง	 จบการศึกษาเพียง 
แค่เกรด	 8	 ก่อนจะลาออกจาก
โรงเรยีนหนัมาศกึษาทางด้านเครือ่ง 
ยนต์ด้วยตนเองโดยท�างานเป็น
ลูกมือช่างเครื่องยนต์	เรียนรู้งาน
เพียงปีเดียวเท่านั้นแกรงเกอร์ก็
เก่งกาจถึงขนาดแยกตัวออกมา 

บุกเข้าไปในป่าลึกเพื่อน�ารถจักร
ไอน�้าที่ถูกทิ้งไว้ในป่ารกชัฏต้ังแต่
สมัยสงครามโลกครั้งที่	2	น�ากลับ 
มาที่บ้าน
	 เขาใช้เวลาเพียงแค่	 2	 ปี	 
ท�าการชุบชีวติหวัรถจกัรไอน�า้	ซึง่ 
ต่อมาในปี	 1973	 เทศบาลบริติช 
โคลัมเบียได้ขอซื้อเพื่อน�ามาตั้ง
แสดงในพิพิธภัณฑ์รถไฟ	 แต ่
ความสนใจของแกรงเกอร์ไม่ได ้
หยุดอยู่เพียงแค่นั้น	 เขาน�าเงินที่
ได้ไปซื้อซากเคร่ืองบินรบรุ่นคิต
ตี้ฮอว์คน�ามาซ่อมแซมจนเหมือน
เป็นของใหม่	 มันถูกน�ามาตั้งโชว์
ที่หน้าร้านก่อนที่จะถูกนักสะสม
เครื่องบินโบราณขอซื้อไป

สร้างจานบิน
 จากเคร่ืองยนต์รถปราบดิน
มาสู่หัวรถจักรไอน�้าจนกระทั่งถึง
เครื่องบินยังไม่สามารถเติมเต็ม
ความอยากรู้อยากเห็นของแกรง 
เกอร์ได้	 เขาเฝ้าถามตัวเองว่า	
“จานบิน”	บินได้อย่างไร?	แกรง
เกอร์ลงทุนสร้างแบบจ�าลองจาน 
บินตามค�าบอกเล่าของผู้ที่อ้าง 
ว่าเคยเห็นจานบิน
		 ราวปลายทศวรรษ	 1970	 
แกรงเกอร์สร้างแบบจ�าลองจาน 
บินด้วยอุปกรณ์พื้นๆ	 เช่น	 จาน
ดาวเทียม	 โทรทัศน์	 เก้าอี้นอน	
และเตาเผาฟืน	 แต่สิ่งที่ยังไม่มี
คือเครือ่งยนต์	ทกุๆวนัแกรงเกอร์ 
จะเข้ามาน่ังในแบบจ�าลองจานบนิ
ครุ่นคิดว่ามันบินได้อย่างไร
	 แกรงเกอร์ขวนขวายหาหนงั 
สือที่เกี่ยวกับจานบินมาอ่านเพื่อ 
หาข้อมูลวิธีการลอยตัวของจาน 
บนิจากพยานทีอ้่างว่าเคยพบเหน็
จานบิน	 แต่ข้อมูลที่ได้นั้นยังไม่
เพียงพอ	 แกรงเกอร์จึงสมัครเข้า
เป็นสมาชิกชมรมยูเอฟโอเพื่อหา
ข้อมูลเพิ่มเติม
	 แกรงเกอร์ใช้เวลาส่วนใหญ่
ครุ่นคิดว่าจานบินสามารถบินได้
อย่างไร	จนกระทัง่วนัหนึง่เขาได้รบั 
การติดต่อทางโทรจิตจากมนุษย ์
ต่างดาวเชิญชวนให้เดินทางทัวร์
ระบบสุริยจักรวาล	 หากสนใจให้
เดินทางไปยังจุดนัดพบแล้วจะ 
ส่งจานบินมารับ	 แต่มีข้อแม้ว่า 
ห้ามแกรงเกอร์บอกใคร

ท่องจักรวาล

เปิดร้านรับซ่อมเครื่องยนต์ของ
ตัวเอง
	 แกรงเกอร์สามารถประกอบ
เครื่องยนต์ยานพาหนะแบบสูบ 

เดียวได้ด้วยตนเองตั้งแต่อาย	ุ 
14	 ปี	 และสามารถประกอบรถ 
ปราบดินได้ตั้งแต่อายุเพียง	 17	
ปี	 เมื่ออายุได้	 21	ปี	 แกรงเกอร์

แกรงเกอร์ เทเลอร์ 

แม่และพ่อเลี้ยงแกรงเกอร์

แกรงเกอร์กับชิ้นส่วนเครื่องยนต์
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วิศวกรหนุ่มหายตัวไปอย่างไร้
ร่องรอย ทิง้ข้อความปรศินาบอก
ว่าเขาออกเดินทางท่องจักรวาล
ไปบนยานอวกาศมนุษย์ต่างดาว
	 พายุที่โหมกระหน�่าเกาะ
แวนคเูวอร์	ประเทศแคนาดา	เมือ่
คืนวันที่	 29	 พฤศจิกายน	 1980	
ส่งผลให้ไฟฟ้าดับทั่วทั้งเกาะ	ช่วง
เวลาเดียวกันนี้เองชายหนุ่มคน 
หน่ึงเขียนข้อความอ�าลาครอบ 
ครวัก่อนจะขบัรถกระบะออกจาก
บ้านและไม่มีใครได้พบเห็นเขา 
อีกเลยตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมา
	 “คุณพ่อและคุณแม่ท่ีรัก	 
ผมเดินทางไปขึ้นยานอวกาศเพื่อ
ท่องจักรวาลเป็นเวลา	 42	 เดือน
แล้วจะกลับมา	 ผมทิ้งทรัพย์สม 
บัติส่วนตัวไว้ที่บ้านเพราะไม่จ�า 
เป็นต้องใช้	 กรุณาดูพินัยกรรม
ว่าจะจัดการกับทรัพย์สมบัติของ 
ผมอย่างไร,	รัก	แกรงเกอร์”
	 ด้านหลงัของกระดาษทีเ่ขยีน
ข้อความเป็นแผนทีภ่เูขาวอเตอร์ลู	
ซึง่อยูห่่างจากบ้านแกรงเกอร์ราว	
20	 ไมล์	 ไม่มีใครรู้ว่าแผนที่นี้ม ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
อย่างลึกลับของเขาหรือไม่

อัจฉริยะแหกคอก
 แกรงเกอร์	เทเลอร์	เกดิเมือ่
วันที่	7	ตุลาคม	1948	ครอบครัว
อาศยัอยูใ่นเมอืงดนัแคน	บนเกาะ
แวนคเูวอร์	ประเทศแคนาดา	เขา 
มีความรู้ความสามารถทางด้าน 
เคร่ืองยนต์ท้ังๆที่ไม่ได้ร�่าเรียน 
มาทางนี้	 ท�าให้เพื่อนๆเรียกเขา 
ว่าเป็นอัจฉริยะแหกคอก
	 แกรงเกอร์อาศัยอยู่กับแม่
และพ่อเลี้ยง	 จบการศึกษาเพียง 
แค่เกรด	 8	 ก่อนจะลาออกจาก
โรงเรยีนหนัมาศกึษาทางด้านเครือ่ง 
ยนต์ด้วยตนเองโดยท�างานเป็น
ลูกมือช่างเครื่องยนต์	เรียนรู้งาน
เพียงปีเดียวเท่านั้นแกรงเกอร์ก็
เก่งกาจถึงขนาดแยกตัวออกมา 

บุกเข้าไปในป่าลึกเพื่อน�ารถจักร
ไอน�้าที่ถูกทิ้งไว้ในป่ารกชัฏตั้งแต่
สมัยสงครามโลกครั้งที่	2	น�ากลับ 
มาที่บ้าน
	 เขาใช้เวลาเพียงแค่	 2	 ปี	 
ท�าการชบุชวีติหวัรถจกัรไอน�า้	ซึง่ 
ต่อมาในปี	 1973	 เทศบาลบริติช 
โคลัมเบียได้ขอซ้ือเพ่ือน�ามาตั้ง
แสดงในพิพิธภัณฑ์รถไฟ	 แต ่
ความสนใจของแกรงเกอร์ไม่ได ้
หยุดอยู่เพียงแค่นั้น	 เขาน�าเงินที่
ได้ไปซื้อซากเครื่องบินรบรุ่นคิต
ตี้ฮอว์คน�ามาซ่อมแซมจนเหมือน
เป็นของใหม่	 มันถูกน�ามาตั้งโชว์
ที่หน้าร้านก่อนที่จะถูกนักสะสม
เครื่องบินโบราณขอซื้อไป

สร้างจานบิน
 จากเครือ่งยนต์รถปราบดิน
มาสู่หัวรถจักรไอน�้าจนกระทั่งถึง
เครื่องบินยังไม่สามารถเติมเต็ม
ความอยากรู้อยากเห็นของแกรง 
เกอร์ได้	 เขาเฝ้าถามตัวเองว่า	
“จานบิน”	บินได้อย่างไร?	แกรง
เกอร์ลงทุนสร้างแบบจ�าลองจาน 
บินตามค�าบอกเล่าของผู้ที่อ้าง 
ว่าเคยเห็นจานบิน
		 ราวปลายทศวรรษ	 1970	 
แกรงเกอร์สร้างแบบจ�าลองจาน 
บินด้วยอุปกรณ์พื้นๆ	 เช่น	 จาน
ดาวเทียม	 โทรทัศน์	 เก้าอ้ีนอน	
และเตาเผาฟืน	 แต่สิ่งที่ยังไม่มี
คอืเครือ่งยนต์	ทกุๆวนัแกรงเกอร์ 
จะเข้ามานัง่ในแบบจ�าลองจานบนิ
ครุ่นคิดว่ามันบินได้อย่างไร
	 แกรงเกอร์ขวนขวายหาหนงั 
สือที่เกี่ยวกับจานบินมาอ่านเพื่อ 
หาข้อมูลวิธีการลอยตัวของจาน 
บนิจากพยานทีอ้่างว่าเคยพบเหน็
จานบิน	 แต่ข้อมูลที่ได้นั้นยังไม่
เพียงพอ	 แกรงเกอร์จึงสมัครเข้า
เป็นสมาชิกชมรมยูเอฟโอเพื่อหา
ข้อมูลเพิ่มเติม
	 แกรงเกอร์ใช้เวลาส่วนใหญ่
ครุ่นคิดว่าจานบินสามารถบินได้
อย่างไร	จนกระทัง่วนัหนึง่เขาได้รบั 
การติดต่อทางโทรจิตจากมนุษย ์
ต่างดาวเชิญชวนให้เดินทางทัวร์
ระบบสุริยจักรวาล	 หากสนใจให้
เดินทางไปยังจุดนัดพบแล้วจะ 
ส่งจานบินมารับ	 แต่มีข้อแม้ว่า 
ห้ามแกรงเกอร์บอกใคร

ท่องจักรวาล

เปิดร้านรับซ่อมเคร่ืองยนต์ของ
ตัวเอง
	 แกรงเกอร์สามารถประกอบ
เคร่ืองยนต์ยานพาหนะแบบสูบ 

เดียวได้ด้วยตนเองตั้งแต่อาย	ุ 
14	 ปี	 และสามารถประกอบรถ 
ปราบดินได้ตั้งแต่อายุเพียง	 17	
ปี	 เมื่ออายุได้	 21	ปี	 แกรงเกอร์

แกรงเกอร์ เทเลอร์ 

แม่และพ่อเลี้ยงแกรงเกอร์

แกรงเกอร์กับชิ้นส่วนเครื่องยนต์
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หายไปกับพายุ
	 ค�่ำวันที่	 28	 พฤศจิกำยน	 
แกรงเกอร์เดินไปหำพ่อเลี้ยงใน 
ห้องนอน	 กล่ำวขอบคุณที่ดูแล 
เขำมำอย่ำงดีตลอดระยะเวลำ
หลำยปีที่ผ่ำนมำ	 น่ำเสียดำยที่
คืนนั้นแม่ของเขำไม่ได้อยู่ท่ีบ้ำน	
เนื่องจำกเธอเดินทำงไปพักผ่อน
ที่เกำะฮำวำย	แกรงเกอร์ได้เขียน
พินัยกรรมไว้	2	ฉบับ	ที่น่ำสนใจ
คอืเขำขดีฆ่ำค�ำว่ำ	“เสยีชวีติ”	ออก	
แก้ไขเป็น	“ออกเดินทำง”
	 เวลำประมำณ	 18.00	 น.	 

วันที่	29	พฤศจิกำยน	แกรงเกอร์ 
เดินทำงไปยังร้ำนอำหำรบ๊อบส ์
กริล	 หลังจำกรับประทำนอำหำร 
ค�่ำเรียบร้อยก็ออกจำกร้ำนไป 
เมื่อเวลำ	18.30	น.	และนั่นเป็น 
ครั้งสุดท้ำยที่มีคนเห็นแกรงเกอร์
	 หลงัจำกพบจดหมำยลำของ
แกรงเกอร์	 พ่อเลี้ยงได้แจ้งควำม 
ให้ต�ำรวจน�ำก�ำลังออกค้นหำ	แต่ 
ก็ไม่พบร่องรอยใดๆ	 ที่น่ำประ 
หลำดใจคือไม่พบแม้แต่รถกระบะ 
ที่แกรงเกอร์ใช้เป็นยำนพำหนะ	
จนกระทั่งอีก	 6	 ปีต่อมำจึงมีผู ้

พบซำกรถกระบะถกูทิง้อยูบ่นภเูขำ
ซกิเกอร์	มร่ีองรอยกำรระเบดิเป็น
หลุมใหญ่	 ดูเหมือนว่ำแกรงเกอร์
จะบรรทุกวัตถุระเบิดมำด้วยใน
คนืเกดิเหตแุละเกดิกำรระเบดิขึน้	
อย่ำงไรก็ตำม	 ไม่มีร่องรอยของ 
แกรงเกอร์ในที่เกิดเหตุ
	 วันที่	29	พฤษภำคม	1984	
เป็นวันครบรอบ	42	เดือนที่แกรง
เกอร์สญัญำว่ำจะกลบับ้ำน	พ่อเลีย้ง
ได้เปิดประตูทิง้ไว้ทัง้คืนเพือ่รอกำร 
กลบัมำ	แต่แล้วเขำกไ็ม่ได้กลบัมำ 
ตำมทีส่ญัญำ	และไม่มเีงือ่นง�ำแม้ 
แต่น้อยว่ำเขำหำยตัวไปอยู่ที่ไหน

จัดฉาก
 โจน	เมเยอร์	น้องสำวของ
แกรงเกอร์	เช่ือว่ำเป็นเพรำะแกรง 
เกอร์รูส้กึเปล่ำเปลีย่วอ้ำงว้ำง	เขำ 
แตกต่ำงจำกคนทัว่ไป	เขำมคีวำม
คิดเป็นของตัวเอง	 นั่นอำจเป็น
เหตุผลท�ำให้แกรงเกอร์หนีออก
จำกบ้ำนแล้วหำยตวัไปเฉยๆ	ตอน
เดก็ๆแกรงเกอร์เป็นคนร่ำงเลก็จงึ
มักถูกเพื่อนๆกลั่นแกล้ง	 แม้ว่ำ 
เมือ่เตบิใหญ่เขำจะมรีปูร่ำงสงูใหญ่
แตป่ระสบกำรณ์ในวัยเด็กอำจยัง

ฝังอยู่ในจิตใต้ส�ำนึก
	 เกรซ	แอน	ยงั	น้องสำวแกรง 
เกอร์อกีคนหนึง่	เล่ำว่ำ	ก่อนทีแ่กรง 
เกอร์จะสร้ำงแบบจ�ำลองจำนบิน	 
เขำเคยบอกกบัเธอว่ำหำกเขำอยำก 
จะหำยหน้ำไปจำกสังคมก็ท�ำแค่ 
ไว้หนวด	ไว้เครำ	หลังจำกน้ันย้ำยไป 
อยูท่ีป่ระเทศอืน่	เพียงเท่ำน้ีกไ็ม่มี
ใครรูแ้ล้วว่ำเขำเป็นใครมำจำกไหน
	 แกรงเกอร์มกัจะบรรทกุดนิ
ระเบดิไว้บนรถกระบะเสมอๆ	เขำใช้ 
ดินระเบิดท�ำลำยต้นไม้ที่กีดขวำง
เพือ่กรยุทำงเข้ำไปในป่ำ	ซึง่เป็นวธิ ี
ทัว่ไปทีค่นในยคุสมยันัน้ท�ำกนั	และ
เขำอำจใช้ดนิระเบดินีใ้นคนืเกิดเหตุ 
เพือ่สร้ำงฉำกว่ำเขำเสยีชีวติไปแล้ว
จะได้ไม่มีใครออกตำมหำ
	 แต่ทีน่่ำสงสยัคอื	ท�ำไมแกรง 
เกอร์ต้องจดัฉำกมำกมำยขนำดนัน้	 
หำกเขำไม่อยำกอยู่บ้ำนก็แค่ย้ำย
ออกจำกพ้ืนทีไ่ปเฉยๆกไ็ด้	กำรหำย 
ตวัไปของแกรงเกอร์ยงัคงเป็นปรศิ 
นำ	จนถงึทกุวนันีก้ย็งัไม่มใีครรูว่้ำ 
เขำเป็นตำยร้ำยดอีย่ำงไร	หรือว่ำได้ 
เดินทำงท่องจักรวำลไปกับมนุษย์
ต่ำงดำวอย่ำงที่เขียนบอกไว้ใน
จดหมำยลำจริง

รถกระบะของแกรงเกอร์

เครื่องบินคิตตี้ฮอว์ค น้องสาวแกรงเกอร์ส�ารวจปีกเครื่องบิน

จานบินจ�าลองหัวรถจักรไอน�้าถูกซ่อมแซมจนเหมือนใหม่
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Inspire 
Living
วรวุฒิ สารพันธ์     
wowut@hotmail.com

ทางเลือกการปลูกไม้ประดับใน
บ้านและอาคารประเภทต่างๆคือ
ปลูกในกระถาง ส่วนใหญ่เป็นไม้
ประดับขนาดเล็ก ไม่นิยมปลูกไม้
ยืนต้นขนาดใหญ่ เนื่องจากมีข้อ
จ�ากัดหลายอย่าง 
	 แต่ปัจจุบันพอจะมีบ้านที่
สามารถปลกูไม้ขนาดใหญ่ไว้ภายใน
ตัวบ้านเป็นทางเลือกแก่ผู้รักธรรม 
ชาติระดับหนึ่ง	
	 โดย	 “Stacked	 Planters	
House”	 หลังนี้	 เป็นอีกหนึ่งบ้าน
ต้นแบบหรอืบ้านตวัอย่างทีส่ามารถ
ปลกูไม้ขนาดใหญ่ไว้ภายในตวับ้าน
ได้	 ผลงานออกแบบของโว	 ตรง 
เงยีะ	(Vo	Trong	Nghia)	สถาปนกิ
เจ้าของบริษัท	 VTN	 Architects	
(Vo	 Trong	 Nghia	 Architects)	
แห่งเวียดนาม
 โว ตรง เงียะ ออกแบบ 
Stacked Planters House ให้
ครอบครวัชาวนครโฮจมินิห์ในภาค 
ใต้ของเวียดนาม
	 บ้าน	3	ชั้น	5	ห้องนอน	4	
ห้องน�า้	รปูทรงเรียบง่าย	โครงสร้าง
คอนกรตีเสริมเหลก็	ผนงัและประตู
ส่วนหนึง่ท�าด้วยกระจกใส	พืน้ภายใน
ใช้หินขัดหยาบ	 และเพดานห้อง
ปล่อยสีปูนเปลือยเป็นธรรมชาติ
 ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และ
เป็นเสน่ห์ยวนใจผู้รักต้นไม้ใบหญ้า
คือ การน�าต้นไม้รวมไว้เป็นส่วน
หนึ่งของตัวบ้าน โดยออกแบบ
พื้นที่ปลูกต้นไม้ไว้ทุกชั้นทั้งด้าน
หน้าและด้านข้าง ขณะที่ดาดฟ้า
ก็จัดเป็น “สวนลอยฟ้า” เต็มพื้นที่ 
	 ชัน้แรกเสริมบรรยากาศธรรม 
ชาตด้ิวยสระน�า้ขนาดย่อมยาวตลอด
พืน้ทีข่องบ้าน	ขนานกับรัว้ท่ีด้านข้าง
ฝั่งขวา	(มองเข้าไปจากหน้าบ้าน)
 ส�าหรับพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ใน
ชัน้แรก ประกอบด้วยท่ีจอดรถตรง
ทางเข้าจากถนน รองรับรถได้ 2 คนั 
ส่วนห้องออกแบบเป็นโถงใหญ่ ใช้
เป็นห้องพักผ่อนรับแขก ผนังและ
ประตดู้านข้างฝ่ังขวาท�าด้วยกระจก
ใสตลอดแนวขนานกับสระน�้า

	 ผนังและประตูติดลานค่อน
ข้างกว้างด้านหลังก็ท�าด้วยกระจก
ใสเช่นกัน	
	 นอกจากโถงพักผ่อนและใช้
รับแขกแล้ว	 ชั้นแรกยังมีห้องเก็บ
ของติดบันไดข้ึนชั้น	 2	 ถัดไปด้าน
หลังเป็นโซนครัว	 ติดกับห้องน�้า 
ซึ่งอยู่หลังสุด	
	 ชั้น	 2	 ประกอบด้วยห้อง 
นอน	3	ห้อง	จัดไว้ด้านหน้า	1	ห้อง	
ส่วนอีก	2	ห้องอยู่มุมซ้ายและขวา

ด้านหลัง	นอกจากนั้นก็มีห้องน�้า	2 
ห้อง	และห้องเก็บของ
	 ชัน้	3	ออกแบบห้องขนาดกว้าง
ไว้กลาง	ใช้เป็นพืน้ท่ีอเนกประสงค์
ส�าหรับอ่านหนังสอื	ท�างาน	หรือตัง้
วงสนทนา	 ขนาบด้วยห้องพระท่ี
มุมซ้ายด้านหน้า	 มุมขวาเป็นห้อง 
นอน	 และ	 2	 มุมด้านหลัง	 เป็น
ห้องน�้าและห้องนอน
 ส่วนดาดฟ้าจัดเป็นสถานที่ 
พักผ่อนตากอากาศขนาดกว้าง 

แวดล้อมด้วยสวนไม้  
	 แม้รปูโฉมเรยีบง่าย	แต่ผลงาน
ออกแบบของสถาปนกิเวยีดนามหลงั
นีถ้อืเป็นทีอ่ยูอ่าศยัสวยงามส�าหรบั
ผู้รักธรรมชาติ	
 เนื่องจากเป็นบ้านที่มี “ร่ม
ไม้อยู่ในชายคา” ขนานแท้

(ข้อมูลภาพ archdaily.com)

บ้านร่มไม้ในชายคา
Stacked Planters House

ต้นไม้อิงแอบทั้ง 3 ชั้น

เปิดช่องใกล้มุมให้ต้นไม้

ห้องอเนกประสงค์หลังระเบียงชั้น 3

ห้องพักผ่อนชั้นแรกติดสระน�้า

ระเบียงด้านหน้าชั้น 3

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

สวัสดิการ : คาคอมมิชชั่น, คาลวงเวลา, ชุดยูนิฟอรม, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำป, โบนัส

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายสมัครงานมาที่ บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 86/7 ซอยลาดพราว 71 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัค
ร

ดวน
รับสมัค

ร

ดวน
บริษัทชั้นนำดานโทรศัพทมือถือ และอุปกรณเสริมโทรศัพทมือถือที่มีคุณภาพ
ภายใตเครื่องหมายการคา “INFONE”

CHATE-P1-160217-01

ติดตอ ฝายบุคคล Tel. 0-2538-7117 # 413 E-mail : ctw_phone2@hotmail.com

1. พนักงานขายทางโทรศัพท  (Telesales)  5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปขึ้นไป • วุฒิม.3 ขึ้นไป • สนทนาโดยการใชโทรศัพทไดดี 
 • มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน+คาคอมมิชชั่น+ประกันสังคม

2. พนักงานขายกรุงเทพฯ     10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง
 • รายไดดี มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเปนพิเศษ

3. พนักงานขายตางจังหวัด   10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง

 • มีพาหนะเปนของตนเอง • รายไดดี มีเบี้ยเลี้ยง มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ 

 • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขายหนวยรถเงินสด  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรีทุกสาขา • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต-มีบุคคลค้ำประกัน

 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ตางจังหวัดได • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

5. พนักงานประสานงานขาย    5 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา • มีประสบการณดานคอมพิวเตอร 

 • มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. ชางซอมโทรศัพท  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • หากมีประสบการณดานซอมโทรศัพทมือถือ 1-2 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ

7. พนักงานขับรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี

 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ • มีเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง/วัน, เบี้ยขยัน

8. พนักงานติดรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป • วุฒิม.3 ขึ้นไป • ผานการเกณฑทหารแลว • มีความขยัน อดทน

9. Messenger   3 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต 
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี • มีพาหนะเปนของตนเอง

VRPAD-OM-080317-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. ที่ปรึกษาการขายรถมือ 2
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี 
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

5. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด

GroBal-P1-200917=4*6

โทร. 0-2509-9988, 08-6336-3933

สนใจติดต่อสมัครงานฝ่ายบุคคล บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด  
อาคารธนภัทรพรอพเพอร์ตี้ ชั้น 2

เลขที่ 350 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

E-mail : hr@gmesh.com, hr02@gmesh.com

สวัสดิก�ร : เทียบเท่� บมจ.

รับสมัครด่วน
Sales Manager              7 อัตร�
    - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales                    10 อัตร�
   - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales Manager         4 อัตร� 
     - ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Sales (ต่�งจังหวัด)    10 อัตร�
       -ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Project Manager    3 อัตร�
       -ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 637 วันที่ 7-13 ตุลาคม พ.ศ. 2560
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Inspire 
Living
วรวุฒิ สารพันธ์     
wowut@hotmail.com

ทางเลือกการปลูกไม้ประดับใน
บ้านและอาคารประเภทต่างๆคือ
ปลูกในกระถาง ส่วนใหญ่เป็นไม้
ประดับขนาดเล็ก ไม่นิยมปลูกไม้
ยืนต้นขนาดใหญ่ เนื่องจากมีข้อ
จ�ากัดหลายอย่าง 
	 แต่ปัจจุบันพอจะมีบ้านที่
สามารถปลกูไม้ขนาดใหญ่ไว้ภายใน
ตัวบ้านเป็นทางเลือกแก่ผู้รักธรรม 
ชาติระดับหนึ่ง	
	 โดย	 “Stacked	 Planters	
House”	 หลังนี้	 เป็นอีกหนึ่งบ้าน
ต้นแบบหรอืบ้านตวัอย่างทีส่ามารถ
ปลกูไม้ขนาดใหญ่ไว้ภายในตวับ้าน
ได้	 ผลงานออกแบบของโว	 ตรง 
เงยีะ	(Vo	Trong	Nghia)	สถาปนิก
เจ้าของบริษัท	 VTN	 Architects	
(Vo	 Trong	 Nghia	 Architects)	
แห่งเวียดนาม
 โว ตรง เงียะ ออกแบบ 
Stacked Planters House ให้
ครอบครวัชาวนครโฮจมินิห์ในภาค 
ใต้ของเวียดนาม
	 บ้าน	3	ชั้น	5	ห้องนอน	4	
ห้องน�า้	รปูทรงเรยีบง่าย	โครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหลก็	ผนงัและประตู
ส่วนหนึง่ท�าด้วยกระจกใส	พ้ืนภายใน
ใช้หินขัดหยาบ	 และเพดานห้อง
ปล่อยสีปูนเปลือยเป็นธรรมชาติ
 ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และ
เป็นเสน่ห์ยวนใจผูร้กัต้นไม้ใบหญ้า
คือ การน�าต้นไม้รวมไว้เป็นส่วน
หน่ึงของตัวบ้าน โดยออกแบบ
พื้นที่ปลูกต้นไม้ไว้ทุกช้ันท้ังด้าน
หน้าและด้านข้าง ขณะที่ดาดฟ้า
ก็จัดเป็น “สวนลอยฟ้า” เต็มพื้นที่ 
	 ชัน้แรกเสรมิบรรยากาศธรรม 
ชาตด้ิวยสระน�า้ขนาดย่อมยาวตลอด
พืน้ทีข่องบ้าน	ขนานกบัรัว้ทีด้่านข้าง
ฝั่งขวา	(มองเข้าไปจากหน้าบ้าน)
 ส�าหรบัพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ใน
ชัน้แรก ประกอบด้วยทีจ่อดรถตรง
ทางเข้าจากถนน รองรบัรถได้ 2 คนั 
ส่วนห้องออกแบบเป็นโถงใหญ่ ใช้
เป็นห้องพักผ่อนรับแขก ผนังและ
ประตดู้านข้างฝ่ังขวาท�าด้วยกระจก
ใสตลอดแนวขนานกับสระน�้า

	 ผนังและประตูติดลานค่อน
ข้างกว้างด้านหลังก็ท�าด้วยกระจก
ใสเช่นกัน	
	 นอกจากโถงพักผ่อนและใช้
รับแขกแล้ว	 ชั้นแรกยังมีห้องเก็บ
ของติดบันไดขึ้นชั้น	 2	 ถัดไปด้าน
หลังเป็นโซนครัว	 ติดกับห้องน�้า 
ซึ่งอยู่หลังสุด	
	 ชั้น	 2	 ประกอบด้วยห้อง 
นอน	3	ห้อง	จัดไว้ด้านหน้า	1	ห้อง	
ส่วนอีก	2	ห้องอยู่มุมซ้ายและขวา

ด้านหลัง	นอกจากนั้นก็มีห้องน�้า	2 
ห้อง	และห้องเก็บของ
	 ชัน้	3	ออกแบบห้องขนาดกว้าง
ไว้กลาง	ใช้เป็นพ้ืนทีอ่เนกประสงค์
ส�าหรับอ่านหนงัสอื	ท�างาน	หรอืตัง้
วงสนทนา	 ขนาบด้วยห้องพระที่
มุมซ้ายด้านหน้า	 มุมขวาเป็นห้อง 
นอน	 และ	 2	 มุมด้านหลัง	 เป็น
ห้องน�้าและห้องนอน
 ส่วนดาดฟ้าจัดเป็นสถานท่ี 
พักผ่อนตากอากาศขนาดกว้าง 

แวดล้อมด้วยสวนไม้  
	 แม้รปูโฉมเรยีบง่าย	แต่ผลงาน
ออกแบบของสถาปนกิเวียดนามหลงั
นีถื้อเป็นทีอ่ยูอ่าศยัสวยงามส�าหรบั
ผู้รักธรรมชาติ	
 เนื่องจากเป็นบ้านที่มี “ร่ม
ไม้อยู่ในชายคา” ขนานแท้

(ข้อมูลภาพ archdaily.com)

บ้านร่มไม้ในชายคา
Stacked Planters House

ต้นไม้อิงแอบทั้ง 3 ชั้น

เปิดช่องใกล้มุมให้ต้นไม้

ห้องอเนกประสงค์หลังระเบียงชั้น 3

ห้องพักผ่อนชั้นแรกติดสระน�้า

ระเบียงด้านหน้าชั้น 3

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

สวัสดิการ : คาคอมมิชชั่น, คาลวงเวลา, ชุดยูนิฟอรม, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำป, โบนัส

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายสมัครงานมาที่ บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 86/7 ซอยลาดพราว 71 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัค
ร

ดวน
รับสมัค

ร

ดวน
บริษัทชั้นนำดานโทรศัพทมือถือ และอุปกรณเสริมโทรศัพทมือถือที่มีคุณภาพ
ภายใตเครื่องหมายการคา “INFONE”

CHATE-P1-160217-01

ติดตอ ฝายบุคคล Tel. 0-2538-7117 # 413 E-mail : ctw_phone2@hotmail.com

1. พนักงานขายทางโทรศัพท  (Telesales)  5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปขึ้นไป • วุฒิม.3 ขึ้นไป • สนทนาโดยการใชโทรศัพทไดดี 
 • มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน+คาคอมมิชชั่น+ประกันสังคม

2. พนักงานขายกรุงเทพฯ     10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง
 • รายไดดี มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเปนพิเศษ

3. พนักงานขายตางจังหวัด   10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง

 • มีพาหนะเปนของตนเอง • รายไดดี มีเบี้ยเลี้ยง มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ 

 • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขายหนวยรถเงินสด  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรีทุกสาขา • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต-มีบุคคลค้ำประกัน

 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ตางจังหวัดได • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

5. พนักงานประสานงานขาย    5 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา • มีประสบการณดานคอมพิวเตอร 

 • มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. ชางซอมโทรศัพท  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • หากมีประสบการณดานซอมโทรศัพทมือถือ 1-2 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ

7. พนักงานขับรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี

 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ • มีเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง/วัน, เบี้ยขยัน

8. พนักงานติดรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป • วุฒิม.3 ขึ้นไป • ผานการเกณฑทหารแลว • มีความขยัน อดทน

9. Messenger   3 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต 
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี • มีพาหนะเปนของตนเอง

VRPAD-OM-080317-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. ที่ปรึกษาการขายรถมือ 2
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี 
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

5. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด

GroBal-P1-200917=4*6

โทร. 0-2509-9988, 08-6336-3933

สนใจติดต่อสมัครงานฝ่ายบุคคล บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด  
อาคารธนภัทรพรอพเพอร์ตี้ ชั้น 2

เลขที่ 350 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

E-mail : hr@gmesh.com, hr02@gmesh.com

สวัสดิก�ร : เทียบเท่� บมจ.

รับสมัครด่วน
Sales Manager              7 อัตร�
    - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales                    10 อัตร�
   - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales Manager         4 อัตร� 
     - ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Sales (ต่�งจังหวัด)    10 อัตร�
       -ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Project Manager    3 อัตร�
       -ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 637 วันที่ 7-13 ตุลาคม พ.ศ. 2560



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 637 วันที่ 7-13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ

ULEKT-P1-150917-01

สนใจสงใบสมัคร และเงินเดือนที่ตองการมาที่ บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 157 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2870-7791-5, 0-2426-4324-6 แฟกซ 0-2874-8378

E-mail : hr@ulek.com  www.ulek.com

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายอาหารสัตว เชน อาหารปลาซากุระ
ไวทโรส อาหารนก อาหารกระตาย เปดรับบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายงานหลายตำแหนง ดังนี้

**ทุกตำแหนง
งาน**

มีประสบการณและที่พักใกลบริษัท

จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.

2.

3.

บริษัทมีสวัสดิการ, โบนัส,
วันหยุดประจำป และอื่น ๆ

  เจาหนาที่ฝายขาย (กทม.)   5 อัตรา
• สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับขี่ (ใชรถของบริษัท)

  เจาหนาที่ฝายขาย (ตจว.)   5 อัตรา
• มีรถกระบะเปนของตนเอง

  เสมียน/ธุรการประจำออฟฟศ  10 อัตรา
• เพศหญิง อายุ 20-35 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี

• เพศชาย อายุ 22-35 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
• มีหลักทรัพยค้ำประกันมูลคา 100,000 บาท 
• มีเงินเดือนประจำ และคานายหนาจากยอดขาย
• รายได 25,000-50,000 บาท

ตำแหนง 1-2

พนักงานขับรถ
ผูบริหารญี่ปุน
1 อัตรา

02263-OM-210917-02

รับสมัครดวน

• เพศชาย อายุ 35-45 ป
• มีความขยันและความอดทน

• มีประสบการณขับรถโรงแรมจะพิจารณาเปนพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดพอสมควร

• รูเสนทางกรุงเทพฯ และตางจังหวัด • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห
•  เงินเดือน 13,000 บาทตอเดือน หรือพิจารณาตามความสามารถ

(ไมรวมคาเบี้ยเลี้ยงและคาลวงเวลา)

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ออรบส จำกัด เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-263-0150 (คุณภัทระวรรณ)

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

ปีที่ 18 ฉบับที่ 637 วันที่ 7-13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รับสมัครด่วน !!!  
หลายอัตรา

Pattern-P1-140917=4*6

1 ช่างแพตเทิร์นชุดเด็ก 
    • ชำ�น�ญง�น
2 พนักงานคุมสโตร์
3 พนักงานขับรถยนต์
4 ธุรการ/ทั่วไป

โทร. 08-1551-9768, 0-2862-7079

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่

เลขที่ 583 ซ.เจริญนคร 40 แขวงบางลำาพูล่าง 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

LEECH P1-280917=4*6

 

 

Classifieds  
02 422 8055

CHATE-P1-160217-01

 

 

 

 

พนักงานขับรถ
ผูบริหารญี่ปุน
1 อัตรา

02263-OM-210917-02

รับสมัครดวน

• เพศชาย อายุ 35-45 ป
• มีความขยันและความอดทน

• มีประสบการณขับรถโรงแรมจะพิจารณาเปนพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดพอสมควร

• รูเสนทางกรุงเทพฯ และตางจังหวัด • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห
•  เงินเดือน 13,000 บาทตอเดือน หรือพิจารณาตามความสามารถ

(ไมรวมคาเบี้ยเลี้ยงและคาลวงเวลา)

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ออรบส จำกัด เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-263-0150 (คุณภัทระวรรณ)

บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด

GroBal-P1-200917=4*6

02

JUTAR P1-260917=4*6

โทร. 09-8384-7966

ราคาถูก
ไม่เก็บเงินล่วงหน้า

รับสร้างบ้าน, ต่อเติมอาคาร, 
โรงงาน, อพาร ์ตเมนต์, 

ตกแต่งภายใน, งานเฟอร์นิเจอร์, 
งานไฟฟ้า, งานสี กำาแพง 

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

รับเหมาทั้งของและค่าแรง
รับเหมาเฉพาะค่าแรง

รับเหมาก่อสร้าง
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Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 637 วันที่ 7-13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ

ULEKT-P1-150917-01

สนใจสงใบสมัคร และเงินเดือนที่ตองการมาที่ บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 157 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2870-7791-5, 0-2426-4324-6 แฟกซ 0-2874-8378

E-mail : hr@ulek.com  www.ulek.com

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายอาหารสัตว เชน อาหารปลาซากุระ
ไวทโรส อาหารนก อาหารกระตาย เปดรับบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายงานหลายตำแหนง ดังนี้

**ทุกตำแหนง
งาน**

มีประสบการณและที่พักใกลบริษัท

จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.

2.

3.

บริษัทมีสวัสดิการ, โบนัส,
วันหยุดประจำป และอื่น ๆ

  เจาหนาที่ฝายขาย (กทม.)   5 อัตรา
• สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับขี่ (ใชรถของบริษัท)

  เจาหนาที่ฝายขาย (ตจว.)   5 อัตรา
• มีรถกระบะเปนของตนเอง

  เสมียน/ธุรการประจำออฟฟศ  10 อัตรา
• เพศหญิง อายุ 20-35 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี

• เพศชาย อายุ 22-35 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
• มีหลักทรัพยค้ำประกันมูลคา 100,000 บาท 
• มีเงินเดือนประจำ และคานายหนาจากยอดขาย
• รายได 25,000-50,000 บาท

ตำแหนง 1-2

พนักงานขับรถ
ผูบริหารญี่ปุน
1 อัตรา

02263-OM-210917-02

รับสมัครดวน

• เพศชาย อายุ 35-45 ป
• มีความขยันและความอดทน

• มีประสบการณขับรถโรงแรมจะพิจารณาเปนพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดพอสมควร

• รูเสนทางกรุงเทพฯ และตางจังหวัด • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห
•  เงินเดือน 13,000 บาทตอเดือน หรือพิจารณาตามความสามารถ

(ไมรวมคาเบี้ยเลี้ยงและคาลวงเวลา)

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ออรบส จำกัด เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-263-0150 (คุณภัทระวรรณ)

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

ปีที่ 18 ฉบับที่ 637 วันที่ 7-13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รับสมัครด่วน !!!  
หลายอัตรา

Pattern-P1-140917=4*6

1 ช่างแพตเทิร์นชุดเด็ก 
    • ชำ�น�ญง�น
2 พนักงานคุมสโตร์
3 พนักงานขับรถยนต์
4 ธุรการ/ทั่วไป

โทร. 08-1551-9768, 0-2862-7079

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่

เลขที่ 583 ซ.เจริญนคร 40 แขวงบางลำาพูล่าง 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

LEECH P1-280917=4*6

 

 

Classifieds  
02 422 8055

CHATE-P1-160217-01

 

 

 

 

พนักงานขับรถ
ผูบริหารญี่ปุน
1 อัตรา

02263-OM-210917-02

รับสมัครดวน

• เพศชาย อายุ 35-45 ป
• มีความขยันและความอดทน

• มีประสบการณขับรถโรงแรมจะพิจารณาเปนพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดพอสมควร

• รูเสนทางกรุงเทพฯ และตางจังหวัด • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห
•  เงินเดือน 13,000 บาทตอเดือน หรือพิจารณาตามความสามารถ
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โทร. 09-8384-7966

ราคาถูก
ไม่เก็บเงินล่วงหน้า

รับสร้างบ้าน, ต่อเติมอาคาร, 
โรงงาน, อพาร ์ตเมนต์, 

ตกแต่งภายใน, งานเฟอร์นิเจอร์, 
งานไฟฟ้า, งานสี กำาแพง 

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

รับเหมาทั้งของและค่าแรง
รับเหมาเฉพาะค่าแรง

รับเหมาก่อสร้าง



หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา
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หจก.วัฒนากาแฟ

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผูใหการอบรมการชงกาแฟสด 
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป 
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม

เร�ยนชงกาแฟสดใหอรอย โดยอาจารยรอย แอดดิสัน 
ผูเชี่ยวชาญดานการชงกาแฟ กวา 20ป

หากวันนี้ทานตองการทำธุรกิจ เปดรานกาแฟสด 
แตยังมีคำถามวา เราจะไป "เร�ยนชงกาแฟสดที่ไหนดี" 

วันนี้เรามีคำตอบใหกับทุกๆคำถาม ในทุกๆดานของวงการกาแฟ ไทย

แฟชั่นไอสแลนด
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ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ 
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผุูใหการอบรมการชงกาแฟสด  
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม
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In Brief : ย่อความ

คนแก่ๆต้องติดคุกจะเป็น
บทเรียนให้คนหนุ่มคน 
สาวระวัง อย่าซ�้ารอยคน
แก่ที่ต้องเป็นทุกข์ตอน 
แก่เพราะท�าผิดท�าพลาด

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ 
ได้กลับมาท�าหน้าท่ีผูอ้�านวยการ
ส�านกังานพระพุทธศาสนาแห่ง
ชาติซึ่งกร�าศึกในการแก้ปัญหา
เงนิทอนวดั แม้จะถกูปลดกลาง
ศกึไปพกัหนึง่ แต่ได้กลบัมาใหม่ 
ก็ถอืเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา 
อย่างยิ่ง จึงต้องเดินหน้าต่อ ไม่ 
ควรจะสะดุดหยุดอะไร เพราะ
เงนิของรฐับาลต้องการให้น�าไป 
บ�ารุงพระศาสนา ไม่ใช่ให้พวก
ผีพวกเปรตเอาไปปรนเปรอบ�า 
เรอชีวิต จิตใจที่ขาดหิริโอตตัป 
ปะ ไม่เกรงกลัวต่อบาป ไม่ละ 
ลายต่อบาป เรียกว่าต�่าตมเลย
ทีเดียว
 การปล่อยให้คนเหล่านีม้า
ท�าหน้าทีใ่นศาสนาเป็นอนัตราย
อย่างยิ่งต่อบ้านเมือง ตามพุทธ
ภาษิตที่ว่า “โลโภ ธมฺมาน� ปริ
ปนฺโถ” ความโลภเป็นอันตราย
แก่ธรรมทั้งหลาย เอาคนโลภ
มาท�างานมแีต่อนัตรายและเสยี 
หายต่อศาสนา แทนที่จะได้อะ 
ไรดีๆ กต็กต�่า ขาดก�าลงัทรพัย์มา 
ท�านุบ�ารุงงานเผยแผ่ งานสง 
เคราะห์ งานพัฒนาให้เป็นรปูธรรม  
เป็นชิ้นเป็นอัน  
 ควรไปดูวัดที่ท�าสิ่งที่เป็น
คุณเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้าน

เมืองแล้วมาคิดมาท�าก็ได้ นั่น
แหละจึงจะเรียกว่าท�าแล้วได ้
ผลได้ประโยชน์ ไม่ใช่หายเข้า 
กระเพาะ เข้าถุงเข้าห่อใคร ค้น 
บ้านเจอทอง เจอสมบัติมาก 
มาย ซึ่งเป็นสมบัติของศาสนา 
ปล้นศาสนากนิกนัอย่างไม่เกรง
กลัวอ�านาจอะไร ทั้งที่รัฐบาล 
คสช. ประกาศว่าจะปราบทจุริต
คอร์รัปชันจริงจัง คนพวกนี้ยัง
กล้าโกงได้อย่างไม่ละอาย จติใจ
อยู่ใต้อ�านาจความงกจนมองไม่
เห็นอะไรเลย
 จะมานกึมาเหน็อะไรตอน
นี้ก็สายไปเสียแล้ว แก้ตัวแก้ไข
อะไรไม่ทัน มีแต่ต้องเดินหน้า
รับกรรมรับคดี มีโทษทัณฑ์ ถูก

จับกุมคุมขัง สูญเสียอิสรภาพ  
ปีน้ีถือว่าประหลาดที่คนอายุ 
มากแทนที่จะเข้าวัดกลับเข้า 
คกุ อกีพวกเข้าวดัแต่กลบัไปล้วง 
ตับวัด ศาสนาถึงได้แฉะเปียก
เพราะพวกโกงกนิ เป็นยคุเปรต
ครองโลกครองเมือง
 คดีปล้นจี้ฉกชิงวิ่งราว 
เยอะจริงๆ ปล้นทั้งร้านสะดวก
ซื้อ ธนาคาร เอาระเบิดไประ 
เบิดตู้เอทีเอ็ม เหมือนอยู่ในยุค
ใกล้ๆกลียุค คนตกต�่าจมปลัก 
อยูก่บัความงก ความอยาก ความ 
โลภ บั้นปลายชีวิตจึงต้องรับ 
เคราะห์เพราะความงกความโลภ 
เพราะไม่ได้ฝึกใจให้มหีริโิอตตปั 
ปะ ท�าให้ต้องหนีหัวซุกหัวซุน

  ถึงเวลาแล้วทีค่นทัง้หลาย
จะน�ามาเป็นบทเรยีนเพือ่ไม่ท�าให้
เป็นทกุข์ หากมบีทเรียนท่ีดแีล้ว
ไม่เรียนก็จะโดนบดบ้ีขย้ีจนติด
คุก ยิ่งยุคนี้มีสื่อที่จะติดตามขุด
คุ้ยคนท�าชั่ว ใครท�าอะไรที่ไหน
ก็จะถูกตามติดแคะคุ้ยให้ปวด
ให้เจบ็ยิง่กว่าอยูใ่นนรก ร้อนอก
ร้อนใจไม่ต้องรอนรกตอนตาย
 เดี๋ยวน้ีมีเทคโนโลยีถ่าย
ภาพคนทีไ่ปจีไ้ปปล้นได้ง่ายดาย 
ต�ารวจสามารถจัดการกบัคนพวก
นีไ้ด้มากขึน้ ขนาดแทงน้องเมยี
ตาย ไม่นานก็จบัได้เพราะมภีาพ
ชัดเจน ยมบาลยังไม่ทันสมัย 
เท่า ในนรกมีกล้องจับภาพหรือ
เปล่าก็ไม่รู้ แต่บนโลกมนุษย์มี
เครื่องมือจับคนเข้าคุก อนาคต
พังพาบ บั้นปลายชีวิตต้องติด 
คุกอย่างน่าเสียดาย 
 ก็หวังว่าคนแก่ๆต้องติด
คุกจะเป็นบทเรียนให้คนหนุ่ม
คนสาวระวัง อย่าซ�้ารอยคน
แก่ทีต้่องเป็นทกุข์ตอนแก่เพราะ 
ท�าผิดท�าพลาด เราต้องท�าถูก
ท�าดีจะได้ไม่เป็นทุกข์ 
 เจริญพร

ความโลภเป็นอันตราย



23

ปีที่ 18 ฉบับที่ 637 วันที่ 7-13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 23

สันติธรรม
บรรจง บินกาซัน
al_ameen@thaimail.com

ทางนำาจาก
คัมภีร์กุรอาน

พจนารถ
ศาสดามุฮัมมัด
“จงเกรงกลวัอลัลอฮไฺม่ว่า
ท่านอยูท่ีไ่หน จงท�าความด ี
ตามหลังความชั่วเพื่อลบ 
ล้างมนั และจงปฏบิตัต่ิอผู ้
คนด้วยมารยาทที่ดีงาม” 

หลังจากนบีมูซา (โมเสส) น�า
ลูกหลานอิสราเอลอพยพออก 
มาจากแผ่นดินอียิปต์ตามภาร 
กิจที่พระเจ้าได้มอบหมายให้
และข้ามทะเลแดงมาแล้ว  
พวกลูกหลานอิสราเอลต้อง
เร่ร่อนอยู่ในแผ่นดินซีนายที่
ร้อนระอุทุรกันดารและด�ารง
ชีวิตอยู่อย่างยากล�าบากเป็น
เวลาหลายปี 
	 ก่อนหน้าน้ีลกูหลานอสิรา 
เอลเคยมชีวีติความเป็นอยู่ท่ีสุข
สบายและมตี�าแหน่งหน้าทีใ่หญ่ 
โต	เมือ่นบยีซูฟุ (หรอืโยเซฟ) เป็น 
ผูป้กครองอยิีปต์	เนือ่งจากนบีย ู
ซุฟเป็นบุตรของยะกู๊บ (หรือ
ยาโกบ) และยะกู๊บเป็นหลาน
ของนบีอิบรอฮีม (อับราฮัม) 
ลกูหลานอสิราเอลจงึใช้ค�าสอน
ของนบอีบิรอฮมีเป็นกฎระเบยีบ
หรอืกฎหมายในการปกครองสบื
ต่อกันมา	คัมภีร์กุรอานเรียกค�า
สอนของนบีอิบรอฮีมที่ถูกบัน 
ทึกไว้ว่า	“ศุฮุฟ” 
	 แต่หลังสมัยของนบียูซุฟ	
พวกลกูหลานอสิราเอลประพฤติ
ตัวออกนอกลู่นอกทาง	 ละเมิด 
ศลีธรรมและค�าสัง่ของพระเจ้า	
ในที่สุดพวกลูกหลานอิสราเอล
ได้ถกูพระเจ้าลงโทษด้วยการถูก
โค่นอ�านาจการปกครองโดยชาว
พืน้เมืองอยีปิต์และตกเป็นทาส
ราชวงศ์ฟาโรห์อย่างยาวนาน
 ประวตัศิาสตร์บนัทกึไว้ว่า  
พวกลกูหลานอสิราเอลทีอ่พยพ 
ออกมาจากอียิปต์นั้นมีจ�านวน 
นบัแสนคน การมีคนอยูร่่วมกัน
จ�านวนมากมายเช่นนีจ้�าเป็นต้อง
มกีฎหมายในการอยูร่่วมกนั ดงั
นัน้ ในระหว่างทีน่บมีซูาน�าพวก
ลูกหลานอิสราเอลเร่ร่อนอยู่ใน
ทะเลทราย พระเจ้าได้เรยีกเขา

“แน่นอน วันหน่ึงเราจะ
ท�าให้คนตายกลับฟื้นคืน
ชีวิต เราก�าลังบันทึกการ 
กระท�าทั้งหมดที่พวกเขา 
ได้ท�าไว้ และที่พวกเขา 
ทิ้งไว้ข้างหลังด้วย” (กุร 
อาน 36:12)

ขึน้ไปรบัคมัภร์ีเตารอต (หรอืโต
ราห์) เพือ่น�ามาใช้เป็นกฎหมาย
ในการจัดระเบียบสังคม  
	 นบมีซูาได้ขึน้ไปบนภเูขาซี
นายตามค�าบัญชาของพระเจ้า	 
แต่เนือ่งจากค�าบญัชาของพระเจ้า
เป็นเหมือนกบัน�า้ทิพย์จากฟาก
ฟ้าที่ใสสะอาด	 และตัวมนุษย ์
เป็นเหมอืนแก้วทีร่บัน�า้ทพิย์	แก้ว 
ท่ีจะรับน�า้ทิพย์จึงต้องใสสะอาด	
หากแก้วขุน่มัวหรือเปรอะเป้ือน	
แม้จะใส่น�้าทิพย์ที่ใสสะอาด
อย่างไร	คนท่ีจะดืม่น�า้ทิพย์นัน้อาจ 
ลังเลหรือไม่รับ
 ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงส่ัง
นบีมูซาให้ถือศีลอด 30 วัน 
และต่ออีก 10 วันเพื่อเป็นการ
ช�าระตัวตนของนบีมูซาก่อน 
จะรินน�้าทิพย์เตารอตให้
	 นบมีซูาถอืศลีอดด้วยการ 
งดเว้นการกินและการดื่มเป็น
เวลาทัง้วนัทัง้คนื	เมือ่ดวงอาทติย์
ลบัขอบฟ้าจงึละศลีอดด้วยการ 
กินและดื่ม	 หลังจากนั้นก็ถือ 
ศลีอดต่อ	การปฏบัิตขิองนบมีซูา
เช่นนี้มีพวกลูกหลานอิสราเอล
น้อยคนที่สามารถปฏิบัติตาม
ได้	จงึละท้ิงการถือศีลอดกนัจน

เหลือเพียงวันเดียว
	 เมือ่นบมีฮุมัมดัอพยพจาก 
มกัก๊ะฮไฺปยงัมะดนีะฮ	ฺการถอืศีล
อดในเดือนรอมฎอนยงัไม่ได้ถกู
ก�าหนดส�าหรบัมสุลิม	ท่านนบีมุ
ฮมัมดัเหน็พวกลกูหลานอสิราเอล
ในเมืองมะดีนะฮฺถือศีลอดใน 
วนัอาชรูอ	ซึง่ตรงกบัวนัที	่10	เดอืน 
มุฮัรฺรอมตามปฏิทินของชาว
อาหรบั	ท่านจงึถามถงึเหตผุลใน 
การถือศีลอดในวันนั้น	พวกลูก
หลานอสิราเอลตอบว่า	“วนันีเ้ป็น 
วนัด ีเพราะวนันีพ้ระเจ้าได้ช่วย 
โมเสสและลูกหลานอิสราเอล 
จากศัตรู (หมายถึงฟาโรห์) ดัง 
นัน้ โมเสสจงึถอืศลีอดวนันีเ้พือ่ 
เป็นการขอบคุณพระเจ้า” 
	 นบมีฮุมัมดัได้บอกพวกลกู
หลานอิสราเอลว่า	“ฉันใกล้ชิด
โมเสสยิง่กว่าพวกท่านอกี” และ
ท่านได้ถือศีลอดวันนั้นและสั่ง
มุสลิมให้ถือศีลอดด้วยเช่นกัน	
ความจริงแล้วการถือศีลอดใน
วนันัน้มใิช่สิง่แปลกใหม่ส�าหรบั
นบีมุฮัมมัด	 เพราะชาวอาหรับ
ก่อนหน้าสมยัอสิลามจะเปลีย่น
ผ้าคลุมก๊ะอฺบ๊ะฮฺในวันนั้น	และ
จะถือศีลอดด้วยความเชื่อว่า

วันอาชูรอ

เมื่อพระเจ้าก�าหนดข้อบังคับ
ให้มุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 

การถือศีลอดในวันอาชูรอจึงไม่เป็นข้อบังคับ 

เป็นการลบล้างบาปที่ตัวเองได้
ท�าไว้
	 อีกประการหนึง่	การทีน่บ ี
มุฮัมมัดสั่งมุสลิมให้ถือศีลอด 
ในวนัท่ี	10	อาชรูอกเ็พราะนบมีุ
ฮัมมดัให้ความเคารพการปฏบิตัิ
ของนบีมูซา	 ถ้าวันอาชูรอเป็น 
วันเฉลิมฉลองชัยชนะของนบี 
มูซาเหนือฟาโรห์	 นั่นก็เป็นชัย 
ชนะของสัจธรรมที่มาจากพระ 
เจ้า	มันก็เป็นสัจธรรมเดียวกัน 
กบัทีพ่ระเจ้าประทานให้แก่ท่าน	 
ดังนั้น	 ท่านจึงสั่งมุสลิมให้ถือ 
ศีลอดเพื่อร�าลึกถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว
 อย่างไรกต็าม หลงัจากนัน้ 
ไม่ถึงปีเมื่อพระเจ้าก�าหนดข้อ
บงัคับให้มสุลมิถอืศลีอดในเดอืน
รอมฎอน การถือศีลอดในวัน 
อาชรูอจงึไม่เป็นข้อบงัคบัส�าหรบั
มุสลิม ใครไม่ถือก็ไม่บาป
 ปีนี้ “วันอาชูรอ” ตาม
ปฏิทินอิสลามตรงกับวันที่ 1 
ตุลาคมที่ผ่านมา
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หลายคนคดิว่าโรคหวัใจจะมแีต่ในผูใ้หญ่
เท่านั้น ความจริงแล้วไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่
ทีม่คีวามเสีย่งโรคหวัใจ เดก็เลก็กม็คีวาม
เสี่ยงเรื่องโรคหัวใจได้เช่นกัน 
	 จากสถิติสมาคมแพทย์โรคหัวใจ
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พบว่า	โดยเฉลีย่ในเดก็	1,000	คน	จะพบ 
เด็กเป็นโรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิด	8	คน	
	 การเกิดโรคหัวใจมีหลายสาเหตุ	
เช่น	 โรคหัวใจรูห์มาติก	 เกิดจากไข้รูห์
มาตกิ	ท�าให้ลิน้หวัใจรัว่หรอืตบีได้	ส่วน
ใหญ่จะพบในช่วงวัยเรียน	 โรคคาวา 
ซากิ	พบมากในเด็กเล็ก	อาจท�าให้เส้น 
เลอืดหวัใจโคโรนารโีป่งพอง	โรคลิน้หวัใจ 
จากการติดเชื้อ	เชื้อแบคทีเรียเกือบทุก
ชนดิอาจเป็นสาเหตขุองการอกัเสบของ
ลิ้นหัวใจ	 ท�าให้ลิ้นหัวใจรั่วรุนแรงได้	
นอกจากนี้โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่เด็กสามารถเป็นได้
	 สัญญาณเตือนภัยที่พ่อแม่ผู้ปก 
ครองต้องหมั่นสังเกตประกอบด้วย	 5	
อาการหลักคือ	 1.หายใจหอบเหนื่อย	
2.เล็บและปากเขียว	 3.ใจสั่น	 หน้ามืด	
หรือเป็นลมบ่อยครั้ง	 ซึ่งอาจเกิดจาก
หวัใจเต้นผดิจงัหวะ	4.มอีาการอืน่ๆร่วม
ด้วย	เช่น	เจ็บหน้าอก	(ในเด็กจะพบไม่
มากเท่าผูใ้หญ่	อาการเจบ็หน้าอกในเดก็
มีส่วนน้อยเท่าน้ันที่เกิดจากโรคหัวใจ)	
และ	 5.แพทย์ตรวจพบว่ามีเสียงหัวใจ
ผิดปรกติ	ซึ่งอาจจะแสดงอาการหรือไม่
แสดงอาการก็ได้	
	 ดงันัน้	พ่อแม่ผูป้กครองจงึเป็นตวั
ช่วยทีส่�าคญัทีจ่ะสามารถช่วยลูกน้อยห่าง
ไกลจากโรคหวัใจในเดก็ได้	หากมลีกัษณะ
อาการแสดงข้างต้นควรรบีปรึกษาแพทย์
เพือ่ตรวจเช็กสขุภาพร่างกาย	ควรตรวจสขุ 
ภาพกบักมุารแพทย์เป็นประจ�าทกุปี	เพือ่ 
ให้ลูกน้อยห่างไกลจากภัยเงียบของโรค
หัวใจได้	

โรคหัวใจเด็ก

โรคผมร่วงเป็นหย่อมเป็นสาเหตุที่พบบ่อย 
ของอาการผมร่วงเป็นหย่อมอย่างเฉียบพลัน	 
บางครั้งอาจเกิดขึ้นกับเส้นขนในบริเวณอื่น
ของร่างกายได้	 เช่น	คิ้ว	หนวด	 เกิดจากการ
อักเสบภายใต้หนังศีรษะ	 การอักเสบน้ีไม่ได้
ท�าลายรูขุมขนอย่างถาวร	 ดังนั้น	 หลังโรค
สงบลง	 ผมหรือเส้นขนจะสามารถงอกขึ้นมา
ใหม่ได้	 โรคนี้สามารถแบ่งตามต�าแหน่งและ
ความรุนแรงได้ดังนี้
	 Alopecia	areata	(AA)	 :	มีผมร่วงเป็น
หย่อมๆที่ศีรษะ	 หรืออาจมีหย่อมขนร่วงที่คิ้ว	
หนวด	ขนบริเวณใบหน้าหรือล�าตัว
	 Alopecia	totalis	(AT)	:	ผมที่ศีรษะร่วง
ทั้งหมด
	 Alopecia	universalis	(AU)	:	ผมทีศ่รีษะ	
และขนที่ตัว	 เช่น	ขนรักแร้	 ขนหัวหน่าว	 ร่วง
ทั้งหมด
	 โรคนีไ้ม่ท�าให้เป็นอนัตรายถงึแก่ชวีติ	แต่มี
ผลกระทบต่อความสวยงามค่อนข้างมาก	จงึอาจ
ท�าให้มีผลกระทบทางด้านจิตใจได้	 โดยเฉพาะ 
ใน	 Alopecia	 universalis	 ซึ่งมีความรุนแรง
ของโรคมากที่สุด	 และมักตอบสนองต่อการ
รักษาต่างๆน้อยที่สุด

ใครบ้างที่จะเป็นโรคนี้
	 เกิดได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิงเท่าๆ 
กัน	 อายุเฉลี่ยคือประมาณ	 30	 ปี	 แต่อย่างไร
ก็ตาม	 โรคนี้สามารถเกิดขึ้นที่ช่วงอายุใดก็ได	้
อุบัติการณ์ที่เกิดเฉลี่ยคือ	1	ใน	1,000	คน	หรือ
ประมาณ	2%

อะไรคือลักษณะทางคลินิกของโรคนี้
	 ผูป่้วยจะมผีมร่วงเป็นหย่อม	ลกัษณะกลม	
ขอบเขตชดัเจน	อาจเกดิขึน้ได้หลายต�าแหน่ง	โดย
มากมกัเกดิภายในระยะเวลาไม่กีส่ปัดาห์	ผูป่้วย
ส่วนมากจะไม่มีอาการใดๆ	แต่อาจมีอาการคัน
หรือแสบน�ามาก่อนในบริเวณที่จะเกิดโรค	 มัก
เกิดที่บริเวณศีรษะ	 แต่สามารถเกิดที่ต�าแหน่ง 
อื่นๆในร่างกายที่มีขนได้	(ขนคิ้ว	ขนตา	หนวด	
ขนรักแร้	 หรือขนหัวหน่าว)	 อาจพบผมหัก 
เป็นตอสัน้ๆตดิหนงัศรีษะได้ในบรเิวณขอบของ
รอยโรคที่ก�าลังจะขยาย	 เนื่องจากเส้นผมที่ 
สร้างขึ้นใหม่เปราะและผิดปรกติ	

	 โรคนี้อาจเกิดแบบเฉียบพลันหรือค่อย 
เป็นค่อยไปก็ได้	 ผู้ป่วยบางคนอาจมีความผิด 
ปรกติของเล็บร่วมด้วย	 โดยอาการที่เล็บอาจ 
เกิดน�ามาก่อน	เกิดพร้อมกัน	หรือเกิดภายหลัง
จากภาวะผมร่วงได้	 ความผิดปรกติของเล็บ
ที่พบได้บ่อยที่สุดคือ	 การพบหลุมเล็กๆบนผิว
ของแผ่นเล็บ

อะไรคือสาเหตุของโรคผมร่วงเป็นหย่อม
	 โรคนีย้งัไม่ทราบสาเหตแุน่ชดั	ทราบเพยีง
แต่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายท่ีท�างานผิดปรกติมา
ท�าลายรูขุมขน	 อย่างไรก็ตาม	 หากโรคสงบลง
แล้วรขูมุขนสามารถกลบัมาสร้างเส้นขนได้ใหม่
ตามปรกติ	โรคที่อาจพบร่วมกับโรคผมร่วงเป็น
หย่อมได้คือ	ต่อมไทรอยด์อักเสบ	ด่างขาว	หรือ
กลุ่มโรคภูมิแพ้
	 ร้อยละ	 20	 ของผู้ป่วยโรคผมร่วงเป็น 
หย่อมจะมีประวตัคินในครอบครวัเป็นโรคนีด้้วย	
แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญจงึเชือ่ว่าปัจจยัทางพนัธกุรรม
อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคน้ีได้	 ญาติ
สายตรงที่มีบุคคลในบ้านเป็นโรคนี้อาจมีความ 
เสี่ยงที่จะเกิดโรคมากขึ้นเล็กน้อย

โรคนี้วินิจฉัยได้อย่างไร
	 แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคผมร่วงเป็น 
หย่อมได้โดยการตรวจลักษณะของผมร่วง	 ผู้
ป่วยบางรายที่มีลักษณะของรอยโรคไม่ชัด 
เจนหรือสงสยัภาวะอืน่ร่วมด้วย	แพทย์จะขอตดั
ชิ้นเนื้อบริเวณรอยโรคเพ่ือส่งตรวจทางพยาธิ
วิทยา	ซึ่งจะช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรคได้
 ท่านที่ต้องการปรึกษาโรคเส้นผมติด 
ต่อได้ที่ หน่วยตรวจโรคผิวหนัง โรงพยาบาล 
ศิริราช โทร.0-2419-7380-1 เพื่อขอรับการ 
ตรวจในเวลาราชการ หรือโทร.0-2419-
9801 เพื่อนัดหมายการตรวจคลินิกพิเศษ 
นอกเวลาราชการ 

ผมร่วงเป็นหย่อม
พบหมอ
ศิริราช
ภาควิชาตจวิทยา  
www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl

โลกสุขภาพ
นพ.สุทัศน์ ตันติโต 
โรงพยาบาลพระรามเก้า
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หลายคนคิดว่าโรคหวัใจจะมแีต่ในผู้ใหญ่
เท่านั้น ความจริงแล้วไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่
ทีม่คีวามเสีย่งโรคหวัใจ เด็กเล็กกม็คีวาม
เสี่ยงเรื่องโรคหัวใจได้เช่นกัน 
	 จากสถิติสมาคมแพทย์โรคหัวใจ
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พบว่า	โดยเฉลีย่ในเด็ก	1,000	คน	จะพบ 
เด็กเป็นโรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิด	8	คน	
	 การเกิดโรคหัวใจมีหลายสาเหตุ	
เช่น	 โรคหัวใจรูห์มาติก	 เกิดจากไข้รูห์
มาตกิ	ท�าให้ลิน้หวัใจรัว่หรอืตบีได้	ส่วน
ใหญ่จะพบในช่วงวัยเรียน	 โรคคาวา 
ซากิ	พบมากในเด็กเล็ก	อาจท�าให้เส้น 
เลอืดหัวใจโคโรนารโีป่งพอง	โรคลิน้หวัใจ 
จากการติดเชื้อ	เชื้อแบคทีเรียเกือบทุก
ชนดิอาจเป็นสาเหตุของการอักเสบของ
ลิ้นหัวใจ	 ท�าให้ล้ินหัวใจร่ัวรุนแรงได้	
นอกจากนี้โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่เด็กสามารถเป็นได้
	 สัญญาณเตือนภัยที่พ่อแม่ผู้ปก 
ครองต้องหมั่นสังเกตประกอบด้วย	 5	
อาการหลักคือ	 1.หายใจหอบเหนื่อย	
2.เล็บและปากเขียว	 3.ใจสั่น	 หน้ามืด	
หรือเป็นลมบ่อยครั้ง	 ซึ่งอาจเกิดจาก
หวัใจเต้นผดิจงัหวะ	4.มอีาการอืน่ๆร่วม
ด้วย	เช่น	เจ็บหน้าอก	(ในเด็กจะพบไม่
มากเท่าผู้ใหญ่	อาการเจบ็หน้าอกในเด็ก
มีส่วนน้อยเท่านั้นที่เกิดจากโรคหัวใจ)	
และ	 5.แพทย์ตรวจพบว่ามีเสียงหัวใจ
ผิดปรกติ	ซึ่งอาจจะแสดงอาการหรือไม่
แสดงอาการก็ได้	
	 ดงันัน้	พ่อแม่ผูป้กครองจงึเป็นตวั
ช่วยทีส่�าคญัทีจ่ะสามารถช่วยลกูน้อยห่าง
ไกลจากโรคหวัใจในเดก็ได้	หากมลัีกษณะ
อาการแสดงข้างต้นควรรบีปรกึษาแพทย์
เพือ่ตรวจเชก็สขุภาพร่างกาย	ควรตรวจสขุ 
ภาพกบักมุารแพทย์เป็นประจ�าทกุปี	เพือ่ 
ให้ลูกน้อยห่างไกลจากภัยเงียบของโรค
หัวใจได้	

โรคหัวใจเด็ก

โรคผมร่วงเป็นหย่อมเป็นสาเหตุที่พบบ่อย 
ของอาการผมร่วงเป็นหย่อมอย่างเฉียบพลัน	 
บางครั้งอาจเกิดขึ้นกับเส้นขนในบริเวณอ่ืน
ของร่างกายได้	 เช่น	คิ้ว	หนวด	 เกิดจากการ
อักเสบภายใต้หนังศีรษะ	 การอักเสบนี้ไม่ได้
ท�าลายรูขุมขนอย่างถาวร	 ดังนั้น	 หลังโรค
สงบลง	 ผมหรือเส้นขนจะสามารถงอกขึ้นมา
ใหม่ได้	 โรคน้ีสามารถแบ่งตามต�าแหน่งและ
ความรุนแรงได้ดังนี้
	 Alopecia	areata	(AA)	 :	มีผมร่วงเป็น
หย่อมๆที่ศีรษะ	 หรืออาจมีหย่อมขนร่วงที่คิ้ว	
หนวด	ขนบริเวณใบหน้าหรือล�าตัว
	 Alopecia	totalis	(AT)	:	ผมที่ศีรษะร่วง
ทั้งหมด
	 Alopecia	universalis	(AU)	:	ผมทีศ่รีษะ	
และขนที่ตัว	 เช่น	ขนรักแร้	 ขนหัวหน่าว	 ร่วง
ทั้งหมด
	 โรคน้ีไม่ท�าให้เป็นอันตรายถงึแก่ชวิีต	แต่มี
ผลกระทบต่อความสวยงามค่อนข้างมาก	จงึอาจ
ท�าให้มีผลกระทบทางด้านจิตใจได้	 โดยเฉพาะ 
ใน	 Alopecia	 universalis	 ซึ่งมีความรุนแรง
ของโรคมากที่สุด	 และมักตอบสนองต่อการ
รักษาต่างๆน้อยที่สุด

ใครบ้างที่จะเป็นโรคนี้
	 เกิดได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิงเท่าๆ 
กัน	 อายุเฉลี่ยคือประมาณ	 30	 ปี	 แต่อย่างไร
ก็ตาม	 โรคนี้สามารถเกิดขึ้นที่ช่วงอายุใดก็ได	้
อุบัติการณ์ที่เกิดเฉลี่ยคือ	1	ใน	1,000	คน	หรือ
ประมาณ	2%

อะไรคือลักษณะทางคลินิกของโรคนี้
	 ผูป่้วยจะมผีมร่วงเป็นหย่อม	ลกัษณะกลม	
ขอบเขตชดัเจน	อาจเกดิขึน้ได้หลายต�าแหน่ง	โดย
มากมกัเกดิภายในระยะเวลาไม่ก่ีสัปดาห์	ผู้ป่วย
ส่วนมากจะไม่มีอาการใดๆ	แต่อาจมีอาการคัน
หรือแสบน�ามาก่อนในบริเวณที่จะเกิดโรค	 มัก
เกิดที่บริเวณศีรษะ	 แต่สามารถเกิดที่ต�าแหน่ง 
อื่นๆในร่างกายที่มีขนได้	(ขนคิ้ว	ขนตา	หนวด	
ขนรักแร้	 หรือขนหัวหน่าว)	 อาจพบผมหัก 
เป็นตอสัน้ๆตดิหนังศรีษะได้ในบรเิวณขอบของ
รอยโรคที่ก�าลังจะขยาย	 เนื่องจากเส้นผมที่ 
สร้างขึ้นใหม่เปราะและผิดปรกติ	

	 โรคนี้อาจเกิดแบบเฉียบพลันหรือค่อย 
เป็นค่อยไปก็ได้	 ผู้ป่วยบางคนอาจมีความผิด 
ปรกติของเล็บร่วมด้วย	 โดยอาการที่เล็บอาจ 
เกิดน�ามาก่อน	เกิดพร้อมกัน	หรือเกิดภายหลัง
จากภาวะผมร่วงได้	 ความผิดปรกติของเล็บ
ที่พบได้บ่อยที่สุดคือ	 การพบหลุมเล็กๆบนผิว
ของแผ่นเล็บ

อะไรคือสาเหตุของโรคผมร่วงเป็นหย่อม
	 โรคนีย้งัไม่ทราบสาเหตแุน่ชดั	ทราบเพียง
แต่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายท่ีท�างานผิดปรกติมา
ท�าลายรูขุมขน	 อย่างไรก็ตาม	 หากโรคสงบลง
แล้วรขูมุขนสามารถกลบัมาสร้างเส้นขนได้ใหม่
ตามปรกติ	โรคที่อาจพบร่วมกับโรคผมร่วงเป็น
หย่อมได้คือ	ต่อมไทรอยด์อักเสบ	ด่างขาว	หรือ
กลุ่มโรคภูมิแพ้
	 ร้อยละ	 20	 ของผู้ป่วยโรคผมร่วงเป็น 
หย่อมจะมปีระวตัคินในครอบครวัเป็นโรคนีด้้วย	
แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญจงึเชือ่ว่าปัจจยัทางพนัธกุรรม
อาจมีส่วนเก่ียวข้องกับการเกิดโรคนี้ได้	 ญาติ
สายตรงที่มีบุคคลในบ้านเป็นโรคนี้อาจมีความ 
เสี่ยงที่จะเกิดโรคมากขึ้นเล็กน้อย

โรคนี้วินิจฉัยได้อย่างไร
	 แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคผมร่วงเป็น 
หย่อมได้โดยการตรวจลักษณะของผมร่วง	 ผู้
ป่วยบางรายที่มีลักษณะของรอยโรคไม่ชัด 
เจนหรอืสงสยัภาวะอืน่ร่วมด้วย	แพทย์จะขอตดั
ช้ินเน้ือบริเวณรอยโรคเพ่ือส่งตรวจทางพยาธิ
วิทยา	ซึ่งจะช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรคได้
 ท่านที่ต้องการปรึกษาโรคเส้นผมติด 
ต่อได้ที่ หน่วยตรวจโรคผิวหนัง โรงพยาบาล 
ศิริราช โทร.0-2419-7380-1 เพื่อขอรับการ 
ตรวจในเวลาราชการ หรือโทร.0-2419-
9801 เพื่อนัดหมายการตรวจคลินิกพิเศษ 
นอกเวลาราชการ 

ผมร่วงเป็นหย่อม
พบหมอ
ศิริราช
ภาควิชาตจวิทยา  
www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl

โลกสุขภาพ
นพ.สุทัศน์ ตันติโต 
โรงพยาบาลพระรามเก้า
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สะดุดศัพท์
มีน่า
pattaom@gmail.com

บูรพาการ์ตูน โดย หวัง เล่า เอง editor59lokwannee@gmail.com

สัปดาห์ละฮา กับ น้าป้อม

เฮฮาประสาทหาร โดย อ้อตูน

“A kick in the teeth” 
เป็นส�ำนวน (idiom) อธบิำย
สถำนกำรณ์ที่ใครคนหนึ่ง
ปฏบิตักิบัอกีคนหนึง่อย่ำงไม่
เป็นธรรม ไม่ให้เกยีรต ิท�ำให้
ต้องอับอำย เหมือนกำรเตะ
คนให้ฟันหลุด ทั้งเจ็บปวด 
และต้องอับอำยในภำยหลัง 
 ตัวอย่ำงเช่น “When 
he said that she was  
just a friend to him, it was 
a real kick in the teeth 
to her after all the time 
they had spent together.” 
เมื่อเขำพูดว่ำหล่อนเป็น 
เพียงเพ่ือนคนหนึ่งของเขำ 
หล่อนรูส้กึเจบ็ปวดอย่ำงมำก 
เมื่อนึกถึงเวลำที่ได้อยู่ด้วย
กันมำ

 ภำพสุดท้ำยเขียนว่ำ “ตอนแก่ฉันเชื่อฟังหลาน”
 ค�ำว่ำ ..(2).. อ่ำนว่ำ เสี่ยว สือ แปลว่ำ ตอนเด็ก ..(3)..      อ่ำนว่ำ ทิง มำมะ ฮว่ำ แปลว่ำ เชื่อ
ฟังแม่ 
 ส่วนค�ำว่ำ ..(4).. อ่ำนว่ำ ซ่ำง เสวีย แปลว่ำ เข้าเรียน ..(5).. อ่ำนว่ำ เหล่ำ ซือ แปลว่ำ คุณครู 
..(6).. อ่ำนว่ำ เจี๋ย ฮุน แปลว่ำ แต่งงาน ..(7).. อ่ำนว่ำ สี ฟู่ แปลว่ำ ภรรยา ..(8).. อ่ำนว่ำ เหล่ำ  
เล่อะ แปลว่ำ แก่แล้ว และ ..(9)..  อ่ำนว่ำ ซุน จึ แปลว่ำ หลาน

ภาพนี้มีชื่อภาพว่า ..(1)..       อ่านว่า  
ทิง ฮว่ำ เตอะ เหริน แปลว่ำ คนเชื่อฟัง 
 ภำพแรกเขยีนว่ำ “ตอนเด็กฉันเชือ่ฟัง
คุณแม่” 
 ภำพทีส่องเขยีนว่ำ “ตอนเข้าโรงเรยีน 
ฉันเชื่อฟังคุณครู”
 ภำพที่สำมเขียนว่ำ “แต่งงานฉันเชื่อ
ฟังภรรยา” 

คนเชื่อฟัง

A Kick in the teeth
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Toyota Hy-Power 
ไฮบริดสไตล์สปอร์ต

จากกระแสตอบรบั Toyota C-HR 
ในตลาดเป้าหมายทัว่โลกค่อนข้าง
คึกคัก กระตุ้นให้โตโยต้าเปิดโครงการ 
“เฟส 2” เตรียมพฒันาตวัเลอืกใหม่
ออกมาเพิ่มอีก 1 เวอร์ชั่น 
	 Toyota	C-HR	เวอร์ชัน่ใหม่	
ท่ีค่ายยานยนต์แห่งญี่ปุ่นเตรียม 
น�าเสนอในอนาคตอีกไม่ไกล	 ได ้
แก่	รุ่นสปอร์ตไฮบริด	โดยจะพฒันา
จากเวอร์ชั่นต้นแบบ	 Toyota	 
Hy-Power	หรือ	 Toyota	C-HR	
Hy-Power	Concept	รุ่นนี้	
	 คอนเซ็ปต์คาร์รุ่นนี้พัฒนา
โดยทีมงานแห่งศูนย์ออกแบบของ
โตโยต้าสาขายุโรปท่ีฝรั่งเศส	 ใช้
โครงสร้างเดยีวกบั	Toyota	C-HR	
Hybrid	รุน่จ�าหน่ายในยโุรปปัจจบุนั	
 แต่เพิม่สสีนัแตกต่างจากรุน่ 
ปัจจบุนัด้วยอปุกรณ์ใหม่สส้ีม ประ 
กอบด้วยช่องดกัอากาศหน้า กราฟิค
ไฟหนา้ ไฟหลัง หลังคา และเรือน 
กระจกข้าง ขณะที่ห้องโดยสารก็ 
ไฮไลท์ด้วยชดุแต่งสส้ีมหลายส่วน
ด้วยกัน
	 ขุมพลังไฮบริดสมรรถนะสูง
ยังไม่เปิดเผยรายละเอียด	ระบเุบือ้ง
ต้นว่ามีพลังแรงกว่า	 120	 แรงม้า	
(122	PS)	ทีใ่ช้ในรุน่ไฮบรดิปัจจบัุน	

ประสงค์สปอร์ตทีก่นิน�า้มนัโหดน้อย
กว่าสปอร์ตสไตล์เดียวกันที่ใช้ขุม
พลังเบนซินและดีเซล
 โตโยต้าก�าหนดผลติ Toyota 
C-HR Hybrid เวอร์ช่ันสปอร์ต
จากรุ่นต้นแบบนี้ต้นปีหน้า โดยมี
แผนส่งจ�าหน่ายในตลาดเป้าหมาย
ทั่วโลก
(ข้อมูลภาพ japanbullet.com)

  

‘แอรี่’
น่ารัก-เซ็กซี่

	 นอกจากนั้นยังมีความปราด 
เปรียวและความเร็วสไตล์สปอร์ต 
โดดเด่น	 เหมาะกับผู้นิยมอเนก 

ConceptCAR
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

พัชราภา ธนะไพบูลย์ หรือ	
“แอรี”่ พรติตีส้าวหน้าตาน่ารกั	 
บวกกบัความเซก็ซี	่กลายเป็น
ความลงตวัทีย่ิง่ดยูิง่ปลืม้	ใคร
ได้เห็นเป็นต้องหลงเสน่ห์เธอ
จริงๆ	
	 ยิ่งโพสท่าถ่ายรูปด้วย
แล้ว	 ท�าเอาช่างภาพทั้งหนุ่ม
เหลอืน้อยและหนุม่ใหญ่ต่างพา
กันร้องฮือ	เพราะความเซ็กซี่ 
ของเธอนั่นเอง
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นกแก้วลึกลับ

เรื่องเล่า
ต่างแดน
วรวุฒิ สารพันธ์
wowut@hotmail.com

นักอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งออสเตร 
เลียบอกว่า ตื่นเต้นมากที่เจอ “ขน
นก”  
 หลายคนคงรู ้สึกแปลกใจ 
และงงว่าแค่เจอ “ขนนก” ท�าไมต้อง 
ตื่นเต้นด้วย
 ก็ต้องมีที่มาแหละครับ
 ขนนกที่ว่าเป็นขนนกแก้ว
กลางคืน (Night parrot ชื่อ
ทางวิทยาศาสตร์ Pezoporus 
occidentalis) ครับ เป็นนกหา
ยากท่ีสุดพันธุ์หนึ่งของโลก คาด 
ว่าเหลืออยู่ทั่วออสเตรเลียประ 
มาณ 50-249 ตัว
 นกแก้วกลางคืนคล้ายนกแก้ว
คาคาโป (Kakapo) และนกแก้วพ้ืน
ดิน (Ground parrot) มาก ดูผิว
เผนิแยกไม่ออก ต้องพจิารณาอย่าง
ละเอียดช้าๆจึงพอแยกได้ ขณะ 
ที่ผู ้เชี่ยวชาญบอกว่า นกทั้ง 3 
พันธุ์ มดีีเอ็นเอหรือยนีแตกต่างกัน 
ชัดเจน  
 นักอนุรักษ์สัตว์ป่าออสเตร 
เลยีใช้งบและเวลาตามหาตามดนูก
หากินกลางคืนชนิดนี้มานาน ก็ได้
แต่ตามครบั เหน็บ้างวบัๆแวมๆ จงึ 
ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีประชากร
มากน้อยเท่าไร 
 ที่แน่ๆคือมีจ�านวนน้อยมาก 
เคยคิดกันว่าน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้ว
ด้วยซ�้า ก่อนจะมีผู้พบบ้างเมื่อ 38 
ปีทีแ่ล้ว จงึเปลีย่นมมุมองใหม่ และ
มีผู้อาสาตามหานกลึกลับพันธุ์นี ้
อย่างจริงจัง
 นักนิเวศวิทยาชื่อจอห์น ยัง  
แห่งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าออส 
เตรเลีย (Australian Wildlife 
Conservancy) เป็นคนหนึ่งที่ 
อาสาท�างานนี้ 
 จอห์น ยัง พกกล้องถ่าย 
รปูและกล้องวดิโีอตระเวนไปตาม
พื้นที่ที่มีผู้บอกเบาะแส ท่องไพร 
วันละหลายชั่วโมงนานกว่า 15 
ปีจึงประสบความส�าเร็จ โดยพบ 
เป้าหมายที่รัฐควีนส์แลนด์เมื่อ 
ปี 2013 สามารถเก็บหลักฐานได้
ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

 ผลงานของจอห์น ยัง เป็น
ข่าวใหญ่ในวงการอนุรักษ์สัตว์ป่า
ของออสเตรเลียครับ 
 จากนัน้กม็ผีูเ้หน็ตัวเป็นๆของ
นกลึกลับพันธุ์นี้อีก แต่นานๆเจอที 
โดยพบในปี 2015 ทีร่ฐัควนีส์แลนด์ 
ในพื้นที่ใกล้กับบริเวณที่จอห์น ยัง 
พบเมื่อปี 2013 ตามด้วยปลาย 
ปีที่แล้วที่รัฐเดียวกัน และพบอีก
ช่วงต้นปีนีท้ีรั่ฐเวสเทร์ินออสเตรเลยี 
 ล่าสดุตามทีเ่ปิดหวัไว้ จอห์น 
ยัง เจ้าเก่า และเพื่อนชื่อคีธ เบล
แชมเบอร์ส พบเจ้าตัวลึกลับที่รัฐ 

เซาท์ออสเตรเลียเมื่อเดือนกรก 
ฎาคมที่ผ่านมา เป็นการพบที่รัฐนี้
ครั้งแรกในรอบ 170 ปี
 นั่นแหละครับที่ท�าให้จอห์น 
ยงั และคธี เบลแชมเบอร์ส ตืน่เต้น
สุดขีด แม้จะพบในเบื้องต้นแค่ขน
ของมันก็ตาม และเชื่อว่ากลุ่มคน
รักนกที่ติดตามความเคลื่อนไหว 
ในวงการนกก็คงสนใจการค้นพบ
ครั้งนี้ไม่น้อยเหมือนกัน 
 ออสเตรเลียมีสิงสาราสัตว์
เยอะแยะครับ อะไรที่มากไปก็มี
การควบคมุให้พอเหมาะพอควรกบั

ระบบนิเวศ 
 และอะไรที่เสี่ยงสูญหาย 
ตายจากกพ็ยายามช่วยกันดูแลรกั 
ษาไว้ก่อนจะสายเกินแก้

(ข้อมูลภาพ eatprayandblog.info)



27

ปีที่ 18 ฉบับที่ 637 วันที่ 7-13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 27

Pretty
Today
นายหรั่ง

Toyota Hy-Power 
ไฮบริดสไตล์สปอร์ต

จากกระแสตอบรับ Toyota C-HR 
ในตลาดเป้าหมายทัว่โลกค่อนข้าง
คกึคกั กระตุน้ให้โตโยต้าเปิดโครงการ 
“เฟส 2” เตรียมพัฒนาตวัเลือกใหม่
ออกมาเพิ่มอีก 1 เวอร์ชั่น 
	 Toyota	C-HR	เวอร์ชัน่ใหม่	
ท่ีค่ายยานยนต์แห่งญี่ปุ่นเตรียม 
น�าเสนอในอนาคตอีกไม่ไกล	 ได ้
แก่	รุน่สปอร์ตไฮบรดิ	โดยจะพัฒนา
จากเวอร์ชั่นต้นแบบ	 Toyota	 
Hy-Power	หรือ	 Toyota	C-HR	
Hy-Power	Concept	รุ่นนี้	
	 คอนเซ็ปต์คาร์รุ่นนี้พัฒนา
โดยทีมงานแห่งศูนย์ออกแบบของ
โตโยต้าสาขายุโรปที่ฝรั่งเศส	 ใช้
โครงสร้างเดยีวกับ	Toyota	C-HR	
Hybrid	รุน่จ�าหน่ายในยโุรปปัจจบุนั	
 แต่เพิม่สสีนัแตกต่างจากรุน่ 
ปัจจบัุนด้วยอุปกรณ์ใหม่สีส้ม ประ 
กอบด้วยช่องดกัอากาศหน้า กราฟิค
ไฟหนา้ ไฟหลัง หลังคา และเรือน 
กระจกข้าง ขณะที่ห้องโดยสารก ็
ไฮไลท์ด้วยชุดแต่งสส้ีมหลายส่วน
ด้วยกัน
	 ขุมพลังไฮบริดสมรรถนะสูง
ยงัไม่เปิดเผยรายละเอยีด	ระบเุบือ้ง
ต้นว่ามีพลังแรงกว่า	 120	 แรงม้า	
(122	PS)	ทีใ่ช้ในรุน่ไฮบรดิปัจจบุนั	

ประสงค์สปอร์ตทีก่นิน�า้มันโหดน้อย
กว่าสปอร์ตสไตล์เดียวกันที่ใช้ขุม
พลังเบนซินและดีเซล
 โตโยต้าก�าหนดผลติ Toyota 
C-HR Hybrid เวอร์ชั่นสปอร์ต
จากรุ่นต้นแบบน้ีต้นปีหน้า โดยมี
แผนส่งจ�าหน่ายในตลาดเป้าหมาย
ทั่วโลก
(ข้อมูลภาพ japanbullet.com)

  

‘แอรี่’
น่ารัก-เซ็กซี่

	 นอกจากนั้นยังมีความปราด 
เปรียวและความเร็วสไตล์สปอร์ต 
โดดเด่น	 เหมาะกับผู้นิยมอเนก 

ConceptCAR
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

พัชราภา ธนะไพบูลย์ หรือ	
“แอรี”่ พรติต้ีสาวหน้าตาน่ารกั	 
บวกกับความเซก็ซี	่กลายเป็น
ความลงตวัทีย่ิง่ดยูิง่ปลืม้	ใคร
ได้เห็นเป็นต้องหลงเสน่ห์เธอ
จริงๆ	
	 ยิ่งโพสท่าถ่ายรูปด้วย
แล้ว	 ท�าเอาช่างภาพท้ังหนุ่ม
เหลอืน้อยและหนุม่ใหญ่ต่างพา
กันร้องฮือ	เพราะความเซ็กซี่ 
ของเธอนั่นเอง
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นกแก้วลึกลับ

เรื่องเล่า
ต่างแดน
วรวุฒิ สารพันธ์
wowut@hotmail.com

นักอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งออสเตร 
เลียบอกว่า ตื่นเต้นมากที่เจอ “ขน
นก”  
 หลายคนคงรู ้สึกแปลกใจ 
และงงว่าแค่เจอ “ขนนก” ท�าไมต้อง 
ตื่นเต้นด้วย
 ก็ต้องมีที่มาแหละครับ
 ขนนกที่ว่าเป็นขนนกแก้ว
กลางคืน (Night parrot ชื่อ
ทางวิทยาศาสตร์ Pezoporus 
occidentalis) ครับ เป็นนกหา
ยากที่สุดพันธุ์หน่ึงของโลก คาด 
ว่าเหลืออยู่ทั่วออสเตรเลียประ 
มาณ 50-249 ตัว
 นกแก้วกลางคนืคล้ายนกแก้ว
คาคาโป (Kakapo) และนกแก้วพืน้
ดิน (Ground parrot) มาก ดูผิว
เผินแยกไม่ออก ต้องพจิารณาอย่าง
ละเอียดช้าๆจึงพอแยกได้ ขณะ 
ที่ผู ้เชี่ยวชาญบอกว่า นกท้ัง 3 
พันธุ์ มดีีเอ็นเอหรือยนีแตกต่างกัน 
ชัดเจน  
 นักอนุรักษ์สัตว์ป่าออสเตร 
เลียใช้งบและเวลาตามหาตามดนูก
หากินกลางคืนชนิดนี้มานาน ก็ได้
แต่ตามครับ เหน็บ้างวบัๆแวมๆ จึง 
ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีประชากร
มากน้อยเท่าไร 
 ที่แน่ๆคือมีจ�านวนน้อยมาก 
เคยคิดกันว่าน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้ว
ด้วยซ�้า ก่อนจะมีผู้พบบ้างเมื่อ 38 
ปีทีแ่ล้ว จงึเปลีย่นมมุมองใหม่ และ
มีผู้อาสาตามหานกลึกลับพันธุ์นี ้
อย่างจริงจัง
 นักนิเวศวิทยาชื่อจอห์น ยัง  
แห่งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าออส 
เตรเลีย (Australian Wildlife 
Conservancy) เป็นคนหนึ่งท่ี 
อาสาท�างานนี้ 
 จอห์น ยัง พกกล้องถ่าย 
รปูและกล้องวดีิโอตระเวนไปตาม
พื้นที่ที่มีผู้บอกเบาะแส ท่องไพร 
วันละหลายชั่วโมงนานกว่า 15 
ปีจึงประสบความส�าเร็จ โดยพบ 
เป้าหมายที่รัฐควีนส์แลนด์เมื่อ 
ปี 2013 สามารถเก็บหลักฐานได้
ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

 ผลงานของจอห์น ยัง เป็น
ข่าวใหญ่ในวงการอนุรักษ์สัตว์ป่า
ของออสเตรเลียครับ 
 จากนัน้กม็ผีูเ้หน็ตวัเป็นๆของ
นกลึกลับพันธุ์นี้อีก แต่นานๆเจอที 
โดยพบในปี 2015 ทีร่ฐัควนีส์แลนด์ 
ในพื้นที่ใกล้กับบริเวณที่จอห์น ยัง 
พบเมื่อปี 2013 ตามด้วยปลาย 
ปีท่ีแล้วท่ีรัฐเดียวกัน และพบอีก
ช่วงต้นปีนีท้ีร่ฐัเวสเทร์ินออสเตรเลยี 
 ล่าสดุตามทีเ่ปิดหวัไว้ จอห์น 
ยัง เจ้าเก่า และเพื่อนชื่อคีธ เบล
แชมเบอร์ส พบเจ้าตัวลึกลับที่รัฐ 

เซาท์ออสเตรเลียเมื่อเดือนกรก 
ฎาคมที่ผ่านมา เป็นการพบที่รัฐนี้
ครั้งแรกในรอบ 170 ปี
 นั่นแหละครับที่ท�าให้จอห์น 
ยงั และคธี เบลแชมเบอร์ส ตืน่เต้น
สุดขีด แม้จะพบในเบื้องต้นแค่ขน
ของมันก็ตาม และเชื่อว่ากลุ่มคน
รักนกที่ติดตามความเคลื่อนไหว 
ในวงการนกก็คงสนใจการค้นพบ
ครั้งนี้ไม่น้อยเหมือนกัน 
 ออสเตรเลียมีสิงสาราสัตว์
เยอะแยะครับ อะไรที่มากไปก็มี
การควบคมุให้พอเหมาะพอควรกับ

ระบบนิเวศ 
 และอะไรที่เสี่ยงสูญหาย 
ตายจากกพ็ยายามช่วยกนัดแูลรกั 
ษาไว้ก่อนจะสายเกินแก้

(ข้อมูลภาพ eatprayandblog.info)
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ธุรกิจการเงิน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

“เคทีซี” พร้อม 100% บนแพลทฟอร์มดิจิทัล
หนุนแนวรัฐสู่ “สังคมไร้เงินสด” เต็มรูปแบบ

“เคทีซี” เผยทิศทางธุรกิจปี 2561 สนองความ
ต้องการของสมาชิกและผู้บริโภคเป็นหลัก 
(Customer Needs) เดินหน้าโมเดลธุรกิจจับ
มือพันธมติรรอบทศิด้านการตลาดไอที สตาร์ท
อัพ และฟินเทค ผลักดันแผนงานด้านดิจิทัล 
และเทคโนโลยีสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ 
มัน่ใจสมาชิกบตัรเครดติและสนิเชือ่บคุคลกว่า 
3,000,000 บญัชี และผู้บริโภคทัว่ไทยจะได้รบั
ประสบการณ์ที่ดี (Customer Experience) 
ช่วยเสริมสร้างความผูกพันกับแบรนด์เคทีซี
อย่างยั่งยืน
 นายระเฑยีร ศรมีงคล ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร “เคทีซ”ี หรือบริษทั บตัรกรงุไทย จ�ากดั 
(มหาชน) เปิดเผยว่า “ในโลกปัจจบุนัเทคโนโลยี
ก้าวไปเรว็ สถาบนัการเงนิของไทยก�าลงัเปลีย่น
ผ่านหรือทรานส์ฟอร์มไปสู่โลกแห่งดิจิทัลไทย
แลนด์ 4.0 ตามแผนการพฒันาระบบช�าระเงนิแบ
บอเีลค็โทรนคิส์แห่งชาต ิ(National ePayment) 
เคทซีเีองกไ็ด้มกีารปรับแผนกลยทุธ์ด้านไอทแีละ
ดจิทัิล เพือ่สนบัสนนุประเทศไทยสูส่งัคมไร้เงนิ 
สด (Cashless Society) อย่างเต็มรูปแบบ ด้วย  
3 แนวทางหลกั คอื 1. ระบบต้องมคีวามเสถยีร  
2. โมเดลธรุกจิทีจ่บัต้องได้ และ 3. กระบวนการ
ท�างานถกูต้องและมปีระสิทธภิาพโดยในปี 2561 
บริษัทฯ จะเดินหน้าขยายความร่วมมือกับทุก
พันธมิตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดดเด่นใน
ธรุกจินัน้นัน้ (Collaborative Business Model) 
แบบไม่มขีดีจ�ากดัไม่ว่าจะเป็นพนัธมิตรทางการ
ตลาด กลุม่สตาร์ทอพั ฟินเทค หรอืร้านค้าท่ีมี
จดุแขง็โดดเด่นและพร้อมทีจ่ะท�างานร่วมกบัเค
ทซี ี เพือ่น�าเสนอบรกิารทีม่คีณุค่าให้กับสมาชกิ
และรองรบัธรุกรรมการเงนิผ่านช่องทางออนไลน์
ทีม่ากขึน้ นอกจากนีเ้รายงัมแีผนปรับกลยุทธ์การ
ตลาดในธุรกจิหลกัคอืบตัรเครดติสนิเชือ่บคุคลและ
ร้านค้าเพือ่สร้างโอกาสจากมาตรการของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ในการสร้างความเชือ่ม่ันให้กบั
ผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมายใหม่ และรกัษาฐานสมาชกิ
เดมิให้อยูกั่บแบรนด์เคทซีอีย่างยัง่ยนื”
 นายระเฑียร กล่าวว่า “เราศึกษาและ
ทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่า

นายระเฑียร ศรีมงคล

ได้นวัตกรรมบริการที่ดีที่สุดและเหมาะสม มา
พฒันาและประยกุต์ใช้กบัธุรกจิบตัรเครดติและ
สินเชื่อบุคคลซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ควบคู่ไปกับการ
ศกึษาพฤตกิรรมความต้องการของลกูค้าจากฐาน
ข้อมูล (Big Data) และวิเคราะห์ปัญหา (Pain 
Points) ที่มาจากลูกค้าจริงๆ เพื่อให้แน่ใจว่าน
วตักรรมบรกิารทีจ่ะน�าไปเสนอกบัลกูค้าต้องเป็น
ประโยชน์ มีความเสถียร รวดเร็วใช้งานได้และ
ปลอดภัยที่สุด ในขณะเดียวกันเมื่อลูกค้ามีการ
ใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านทางออนไลน์มากขึ้น เรา
เองก็ต้องแน่ใจว่าเรามรีะบบทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัร้าน
ค้าในการรองรบัธรุกรรมทีจ่ะเตบิโตมากขึน้ด้วย
เช่นกัน ที่ส�าคัญจะต้องน�าเสนอประสบการณ์
ที่ดี (CX-Customer Experience) และเหนือ
กว่าความคาดหมายของผู้ถือบัตรเครดิตในการ
ท�าธุรกรรม”
 นางพทิยา วรปัญญาสกลุ รองประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร - ธรุกจิบตัรเครดติ “เคทซี”ี 
กล่าวถงึกลยทุธ์การตลาดธรุกจิบตัรเครดติในปี 
2561 ว่า “ทีมการตลาดของเคทซีีจะเดินหน้า
ความร่วมมอืกบัพนัธมติรธรุกจิต่างๆ เพือ่สรรหา
สิทธพิิเศษทีเ่ป็นประโยชน์ทกุหมวดการใช้จ่ายที่
จ�าเป็น และตอบสนองทกุเทรนด์ของไลฟ์สไตล์ที่
จะเกดิขึน้อย่างเช่น หมวดกฬีา ท่องเทีย่ว ของ
เล่น ของสะสม สตัว์เลีย้ง และคอมมนูติีต่้างๆ 
เพือ่เป้าหมายของการเป็นบตัรเครดติอนัดับต้นต้น
ทีท่กุคนนกึถงึ ผนวกเข้ากบักลยทุธ์สร้างสมัพนัธ์
ระยะยาวกบัฐานสมาชกิเดมิด้วยโปรแกรมคะแนน
สะสม KTC Forever Rewards โดยจะขยาย
ทัง้รปูแบบการใช้คะแนนทีห่ลากหลาย และเพิม่

ช่องทางในการแลกสนิค้าและบรกิารให้มากข้ึน 
รวมทั้งจะมุ่งสร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ และ
ช่องทางออนไลน์ให้สมาชิกได้รับทราบรายการ
ส่งเสริมการตลาด และบริการแบ่งช�าระ 0% 
KTC Flexi เพือ่สร้างโอกาสในการใช้จ่ายผ่าน
บตัร รวมถงึพฒันาช่องทางออนไลน์ ให้สมาชกิ 
เคทซีที�าธรุกรรมรายการต่างๆได้ด้วยตนเอง ผ่าน 
“Click KTC” บนเวบ็ไซต์ www.ktc.co.th โฉม
ใหม่ หรอืผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ “TapKTC” 
โดยเคทีซียังได้ปรับโฉมใหม่ของโมบายแอพ 
พลเิคชัน่ “TabKTC” เพิม่ฟังก์ชัน่การใช้งานที่
ตอบโจทย์ลกูค้า ใช้ง่าย สะดวก และสบายตา
กับฟีเจอร์จ�าเป็นที่ลูกค้าเลือกได้เอง เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ทีด่ใีห้กบัลกูค้าในหลายด้าน นอก
เหนือจากความคุ้มค่า และความหลากหลาย 
ของสทิธพิเิศษทีเ่ราจะคดัสรรมาให้”
 นางสาวสุดาพร จันทร์วัฒนากุล รอง
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร-ธรุกจิสนิเชือ่บคุคล 
“เคทซี”ี กล่าวถงึกลยทุธ์การตลาดของธรุกจิสนิ
เชือ่บคุคลในปี 2561 ว่า “ในปีหน้าคาดว่าตลาด
สนิเชือ่บุคคลจะมีการแข่งขนัสงูและมคีวามท้าทาย
ผูป้ระกอบการมากขึน้กว่าเดมิ จากกฎเกณฑ์ที่
แบงก์ชาตปิระกาศใช้เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2560 
ทีผ่่านมา โดยในส่วนของเคทซีจีะพจิารณาขยาย
ฐานสมาชิกใหม่ ไปยังกลุ่มเป้าหมายศักยภาพ
ทีม่รีายได้ 30,000 บาทมากขึน้ เพราะไม่มกีาร
จ�ากัดวงเงิน และจ�านวนสถาบันการเงนิ ในขณะ
เดียวกันจะน�าเสนอผลติภณัฑ์ให้กบัผูม้รีายได้น้อย
กว่า 30,000 บาท ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าส�าคญัของบ
รษิทัฯ โดยเฉพาะผูท้ีเ่พิง่จบการศกึษาและมงีาน
ประจ�าท�าเพือ่สร้างประสบการณ์ทีด่ใีห้ เคทซี ีพราว 
“KTC PROUD” เป็นบัตรใบแรกทีเ่คียงคู่กับผูใ้ช้ 
และเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิในยามทีจ่�าเป็น ใน
ขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ จะพฒันาคณุสมบตัขิอง
ผลิตภัณฑ์และบริหารสินเช่ือพร้อมใช้ “เคทีซี 
พราว” ให้ตอบโจทย์สมาชกิมากขึน้ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพือ่ให้ลกูค้าได้รับความสะดวกสบายใน
ยคุดจิทิลั เช่น Cash Online การเบกิเงนิสดผ่าน
โทรศพัท์มอืถอืและเวบ็ไซต์เคทซี ีส�าหรบัผูท้ีม่เีงนิ
ฝากกบัธนาคารกรงุไทย หรอืการขอรหสัผ่านด้วยตวั
เอง ที ่Click KTC บนเวบ็ไซต์หรอืโมบาย แอพฯ 
“TabKTC” หรอืท�ารายการอตัโนมตัทิางโทรศพัท์
ด้วยระบบ IVR รวมทัง้บรหิารจัดการพอร์ตลูกหนี้
ทีม่อียู ่ ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ และผกูพนักบั 
เคทซีอีย่างยัง่ยนื ด้วยโปรแกรมการตลาดรูปแบบ
ใหม่ใหม่ที่แตกต่าง และตรงกับความต้องการ 
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ของสมาชิก เช่น การแบ่งเบาภาระหนี้ และ
ค่าของชพี คอร์สการให้ความรูเ้พ่ือสร้างรายได้
เสริม การพฒันาคณุภาพชวีติต่างๆ ปัจจบัุนเคทซีี  
มสีมาชกิสนิเชือ่บุคคล 850,383 บัญช ี(ข้อมลู ณ 
30 มถินุายน 2560)”
 นายปิยะศกัดิ ์เตชะเสน รองประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารอาวโุส - ช่องทางจดัจ�าหน่ายและ
ธุรกจิร้านค้า “เคทซีี” กล่าวถึงกลยุทธ์การบริหาร
ช่องทางจดัจ�าหน่ายและธรุกจิร้านค้าว่า “ในปี 
2561 ถอืเป็นปีแห่งความท้าทายในการขยายฐาน
ลกูค้าใหม่เพือ่ให้ ตอบรบักับกฎเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยทีอ่อกมา เคทซีมีกีารปรบักลยทุธ์
แนวคดิ และวธิกีารท�างานใหม่ทัง้กระบวนการ
ให้เหมาะสม โดยในส่วนของธรุกจิช่องทางจดั
จ�าหน่ายจะมุง่ไปที ่ 4 แนวทางหลกัคอื 1. เพิม่
ประสทิธภิาพในการขยายฐานลกูค้าคณุภาพให้
ตรงกลุม่มากกว่าการเน้นปรมิาณเน้นกลุม่คนที่
มรีายได้ตัง้แต่ 30,000 บาทมากขึน้เนือ่งจากมี
การใช้จ่ายต่อเดอืนสงูและมอีตัราน่ีเสยีทีต่�า่กว่า
กลุม่ทีม่รีายได้ต�า่กว่า 30,000 บาท 2. เน้นช่อง
ทางออนไลน์ในการเข้าถงึกลุม่ลกูค้ากลุม่คนรุน่
ใหม่ทางเวบ็ไซต์ www.ktc.co.th โมบาย แอพฯ 
“TabKTC” และ QR Code รวมถงึจะร่วมมอืกบั
พนัธมติรธรุกจิทีเ่ป็นส่ือกลางในการรบัสมคัรบัตร
เครดติและสนิเชือ่บคุคลผ่านออนไลน์ให้มากยิง่
ขึน้ 3. ใช้ช่องทางสาขาของธนาคารกรงุไทยและ
ตวัแทนขาย (Outsourse Sales) ทีก่ระจายอยู่ 
ทั่วประเทศเป็นช่องทางหลักในการขยายฐาน
สมาชกิ 4. ใช้โปรแกรมและแคมเปญการตลาด
ท่ีน่าสนใจและหลากหลายของเคทีซกีระตุน้ความ
สนใจผูบ้ริโภคกลุม่เป้าหมายให้มาสมคัรเป็นลกูค้า”
 ส�าหรบัการบรหิารธุรกจิร้านค้ารบับัตรในปี 
2561 บริษัทฯ มีเป้าหมายเติบโตของธุรกิจร้าน
ค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากย่ิงข้ึน เพิม่ทางเลอืก

ใหม่ให้แก่ร้านค้าในการรบัช�าระสนิค้าและบรกิาร
ที่หลากหลาย น�าเสนอบริการ KTC Payment 
Solutions ที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของคู่
ค้า และขยายตลาด เจาะร้านค้าขนาดกลางและ
ขนาดเล็กโดยใช้ QR Code Payment ในการ
ขบัเคลือ่น ซึง่มคีวามคล่องตวัและช่วยให้ร้านค้า
บรหิารต้นทนุได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตอบโจทย์
สังคมไร้เงินสด พร้อมทั้งน�าเสนอ Allpay O2O 
(Online to Offline) Payment ให้กับร้านค้าใน
หลายธุรกิจเพื่อเร่งขยายจุดรับช�าระสินค้าและ
บรกิารตามแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัความนยิมจาก
กลุม่นกัท่องเทีย่วจนี ทัง้ดวิตีฟ้รชีอ็ป ร้านอาหาร 
จิวเวอรี่ เครื่องส�าอาง”
 นายชุติเดช ชยุติ ซีเอฟโอ (CFO) “เคซี
ท”ี กล่าวถงึแนวโน้มเศรษฐกจิและกลยทุธ์ในการ
บรหิารการเงนิว่า “เคทซียีงัคงความสามารถในการ 
สร้างรายได้และการท�าก�าไร รวมถงึยงัสามารถ
ควบคมุให้สัดส่วนหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้อยูใ่น
ระดบัใกล้เคยีงเดมิ แม้จะต้องพบกบัความท้าทาย
ใหม่จากหลายปัจจัยก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยืนยัน
ว่าก�าไรปี 2560 จะเติบโต 10% ตามเป้าหมาย
ทีว่างไว้ส�าหรบัแนวโน้มเศรษฐกจิของประเทศใน
ปี 2561 มแีนวโน้มเชงิบวกจากสภาพเศรษฐกจิ
ต่างประเทศที่ขยับตัวดีขึ้น ส่งผลให้การส่งออก
ในประเทศดีตามไปด้วย รวมไปถึงจีดีพี (GDP) 
ที่มีแนวโน้มขยับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม มีการ
คาดการณ์ว่า แนวโน้มอัตราดอกเบีย้จะปรับตวั 
สูงขึ้นในปีหน้า ส�าหรับกลยุทธ์การบริหารด้าน
การเงนิของเคทีซใีนปี 2561 บรษิทัฯ จะยังคงมุ่ง
เน้นให้ธุรกจิเตบิโตอย่างยัง่ยนื และมีเสถยีรภาพ
โดยจดับรหิารต้นทนุให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ต้อง 
การค้นหาต้นทนุทีต่�า่ และเพิม่สดัส่วนของเงนิกูร้ะยะ
ยาวมากขึน้ รวมทัง้มแีผนจะออกหุน้กูใ้นระยะยาว 
กว่าเดมิ เพือ่ทดแทนหุน้กูท้ีจ่ะครบก�าหนดในปีหน้า”
 “ส่วนการตั้งส�ารองของบริษัทฯ ตาม

แนวทางของมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ทางบริษทั
ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ได้สอบทานโมเดล ท่ีใช้
ในการค�านวณส�ารองว่าสอดคล้องกับหลักการ
และเป็นไปตามแนวทางของมาตรฐาน IFRS 
9 แล้ว ดังนั้นในสิ้นปี 2560 นี้บริษัทฯ จะปรับ
ตวัเลขการตัง้ส�ารองในส่วนต่างๆให้เพยีงพอตาม 
IFRS 9 และพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐาน
โดยคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีนัยส�าคัญในต้นปี 
2562 ทีบ่ริษทัฯ จะน�ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวมา
ถือปฏิบัติ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังพร้อมรับช�าระ
เงินและจ่ายเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ
พร้อมเพย์ในสิ้นปี 2560 และมีแผนเข้าร่วมใน
โครงการระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอีเล็ค
ทรอนิกส์ (E-Tax System) เป็นกลุ่มแรก ซึ่ง
กรมสรรพากรจะเริ่มน�ามาใช้ในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2561” 
  นายระเฑียร กล่าวปิดท้ายว่า “ เคทีซีมุ่ง
ขยายธรุกิจเตบิโตอย่างยัง่ยนืด้วยโมเดลธรุกจิท่ีแตก
ต่างและเป็นรปูธรรมโดยมเีทคโนโลยเีป็นเครือ่ง
มอืสนบัสนนุให้ธรุกจิขบัเคลือ่นอย่างมเีสถยีรภาพ 
เราคิดว่าวันนี้เคทีซีพร้อมเกือบ 100% ส�าหรับ
การรองรับแพลทฟอร์มงานดิจิทัลอย่างเต็มที่ 
และเชื่อว่าลูกค้าจะได้รับบริการด้านดิจิทัลที่ดี
ทีส่ดุของวงการบัตรเครดิตในขณะนี ้และพร้อม
จะให้สมาชกิเคทซี ีหรอืแม้กระทัง่ผูบ้รโิภค ทีอ่าจ
จะเป็นลกูค้าเราในอนาคต เป็นผูพ้สิจูน์และบอก
เรา เพือ่ให้เราได้มโีอกาสปรับปรุงและพฒันางาน
ให้ดยีิง่ขึน้ เพราะการจะท�าให้ลกูค้าหรอืสมาชกิ
ผกูพนักบัแบรนด์เคทซีไีด้อย่างย่ังยืน ควรมาจาก
ความพงึพอใจของลกูค้าทีไ่ด้รบัจากประสบการณ์
ใช้งานจริงๆและเคทีซีจะไม่หยุดแค่นี้ เรายังคง
ท�างานหนักต่อเน่ือง เพ่ือสรรหาส่ิงที่ดีที่สุดมา
น�าเสนอให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ครบทุกความ
ต้องการ เพื่อสร้างความผูกพัน ระหว่างลูกค้า
กับแบรนด์เคทีซีอย่างยั่งยืน”

เคทีซีปรับแผนกลยุทธ์
ด้านไอทีและดิจิทัล 
สนับสนุนประเทศไทยสู่สังคมไร้
เงินสด (Cashless Society) 
อย่างเต็มรูปแบบ 
ด้วย 3 แนวทางหลัก คือ 
1. ระบบต้องมีความเสถียร 
2. โมเดลธุรกิจที่จับต้องได้ 
3. กระบวนการท�างาน
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

“เคทีซี” เติบโตอย่างยั่งยืน : นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” (กลาง), นาย
ปิยะศักดิ์ เตชะเสน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - ช่องทางจัดจ�าหน่ายและธุรกิจร้านค้า “เคที
ซี” (ซ้ายสุด), นางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” (ที่ 
2 จากซ้าย), นางสาวสุดาพร จันทร์วัฒนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ธุรกิจสินเชื่อบุคคล “เคที
ซี” (ที่ 2 จากขวา) และ นายชุติเดช ชยุติ ซีเอฟโอ (CFO) “เคซีที” (ขวาสุด) ร่วมกันแถลงข่าวโชว์
วิสัยทัศน์ทิศทางธุรกิจของ “เคทีซี” ในปี 2561
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ธุรกิจการเงิน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

“เคทีซี” พร้อม 100% บนแพลทฟอร์มดิจิทัล
หนุนแนวรัฐสู่ “สังคมไร้เงินสด” เต็มรูปแบบ

“เคทีซี” เผยทิศทางธุรกิจปี 2561 สนองความ
ต้องการของสมาชิกและผู้บริโภคเป็นหลัก 
(Customer Needs) เดินหน้าโมเดลธุรกิจจับ
มอืพนัธมติรรอบทศิด้านการตลาดไอท ีสตาร์ท
อัพ และฟินเทค ผลักดันแผนงานด้านดิจิทัล 
และเทคโนโลยีสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ 
มัน่ใจสมาชกิบตัรเครดติและสนิเชือ่บคุคลกว่า 
3,000,000 บญัช ีและผู้บรโิภคทัว่ไทยจะได้รบั
ประสบการณ์ที่ดี (Customer Experience) 
ช่วยเสริมสร้างความผูกพันกับแบรนด์เคทีซี
อย่างยั่งยืน
 นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิาร “เคทีซี” หรอืบรษิทั บตัรกรงุไทย จ�ากดั 
(มหาชน) เปิดเผยว่า “ในโลกปัจจบุนัเทคโนโลยี
ก้าวไปเรว็ สถาบนัการเงนิของไทยก�าลงัเปลีย่น
ผ่านหรือทรานส์ฟอร์มไปสู่โลกแห่งดิจิทัลไทย
แลนด์ 4.0 ตามแผนการพฒันาระบบช�าระเงนิแบ
บอีเลค็โทรนิคส์แห่งชาต ิ(National ePayment) 
เคทซีเีองกไ็ด้มกีารปรบัแผนกลยทุธ์ด้านไอทแีละ
ดจิทิลั เพือ่สนบัสนุนประเทศไทยสู่สังคมไร้เงนิ 
สด (Cashless Society) อย่างเตม็รปูแบบ ด้วย  
3 แนวทางหลกั คอื 1. ระบบต้องมคีวามเสถยีร  
2. โมเดลธรุกจิทีจ่บัต้องได้ และ 3. กระบวนการ
ท�างานถกูต้องและมีประสทิธภิาพโดยในปี 2561 
บริษัทฯ จะเดินหน้าขยายความร่วมมือกับทุก
พันธมิตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดดเด่นใน
ธรุกจินัน้นัน้ (Collaborative Business Model) 
แบบไม่มขีดีจ�ากดัไม่ว่าจะเป็นพนัธมติรทางการ
ตลาด กลุม่สตาร์ทอพั ฟินเทค หรอืร้านค้าทีม่ี
จุดแข็งโดดเด่นและพร้อมทีจ่ะท�างานร่วมกบัเค
ทซี ี เพือ่น�าเสนอบรกิารทีม่คีณุค่าให้กบัสมาชกิ
และรองรบัธรุกรรมการเงนิผ่านช่องทางออนไลน์
ท่ีมากขึน้ นอกจากนีเ้รายงัมแีผนปรบักลยทุธ์การ
ตลาดในธุรกิจหลกัคอืบตัรเครดติสนิเชือ่บคุคลและ
ร้านค้าเพือ่สร้างโอกาสจากมาตรการของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ในการสร้างความเชือ่มัน่ให้กบั
ผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมายใหม่ และรกัษาฐานสมาชกิ
เดมิให้อยูก่บัแบรนด์เคทซีอีย่างยัง่ยนื”
 นายระเฑียร กล่าวว่า “เราศึกษาและ
ทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่า

นายระเฑียร ศรีมงคล

ได้นวัตกรรมบริการที่ดีที่สุดและเหมาะสม มา
พฒันาและประยกุต์ใช้กบัธุรกจิบตัรเครดติและ
สินเชื่อบุคคลซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ควบคู่ไปกับการ
ศึกษาพฤตกิรรมความต้องการของลกูค้าจากฐาน
ข้อมูล (Big Data) และวิเคราะห์ปัญหา (Pain 
Points) ที่มาจากลูกค้าจริงๆ เพื่อให้แน่ใจว่าน
วตักรรมบรกิารทีจ่ะน�าไปเสนอกบัลกูค้าต้องเป็น
ประโยชน์ มีความเสถียร รวดเร็วใช้งานได้และ
ปลอดภัยที่สุด ในขณะเดียวกันเมื่อลูกค้ามีการ
ใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านทางออนไลน์มากขึ้น เรา
เองกต้็องแน่ใจว่าเรามรีะบบทีด่ทีีส่ดุส�าหรับร้าน
ค้าในการรองรบัธรุกรรมทีจ่ะเตบิโตมากขึน้ด้วย
เช่นกัน ที่ส�าคัญจะต้องน�าเสนอประสบการณ์
ที่ดี (CX-Customer Experience) และเหนือ
กว่าความคาดหมายของผู้ถือบัตรเครดิตในการ
ท�าธุรกรรม”
 นางพทิยา วรปัญญาสกลุ รองประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร - ธรุกจิบตัรเครดติ “เคทซี”ี 
กล่าวถงึกลยทุธ์การตลาดธรุกจิบตัรเครดติในปี 
2561 ว่า “ทีมการตลาดของเคทซีีจะเดินหน้า
ความร่วมมอืกบัพนัธมติรธรุกจิต่างๆ เพือ่สรรหา
สทิธิพเิศษทีเ่ป็นประโยชน์ทกุหมวดการใช้จ่ายท่ี
จ�าเป็น และตอบสนองทกุเทรนด์ของไลฟ์สไตล์ที่
จะเกดิขึน้อย่างเช่น หมวดกฬีา ท่องเทีย่ว ของ
เล่น ของสะสม สตัว์เลีย้ง และคอมมนูติีต่้างๆ 
เพ่ือเป้าหมายของการเป็นบตัรเครดติอนัดบัต้นต้น
ทีท่กุคนนกึถงึ ผนวกเข้ากบักลยทุธ์สร้างสมัพนัธ์
ระยะยาวกบัฐานสมาชกิเดมิด้วยโปรแกรมคะแนน
สะสม KTC Forever Rewards โดยจะขยาย
ทัง้รปูแบบการใช้คะแนนทีห่ลากหลาย และเพิม่

ช่องทางในการแลกสนิค้าและบรกิารให้มากขึน้ 
รวมทั้งจะมุ่งสร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ และ
ช่องทางออนไลน์ให้สมาชิกได้รับทราบรายการ
ส่งเสริมการตลาด และบริการแบ่งช�าระ 0% 
KTC Flexi เพือ่สร้างโอกาสในการใช้จ่ายผ่าน
บตัร รวมถงึพฒันาช่องทางออนไลน์ ให้สมาชกิ 
เคทซีที�าธรุกรรมรายการต่างๆได้ด้วยตนเอง ผ่าน 
“Click KTC” บนเวบ็ไซต์ www.ktc.co.th โฉม
ใหม่ หรอืผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ “TapKTC” 
โดยเคทีซียังได้ปรับโฉมใหม่ของโมบายแอพ 
พลเิคชัน่ “TabKTC” เพิม่ฟังก์ชัน่การใช้งานท่ี
ตอบโจทย์ลกูค้า ใช้ง่าย สะดวก และสบายตา
กับฟีเจอร์จ�าเป็นที่ลูกค้าเลือกได้เอง เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ทีด่ใีห้กบัลกูค้าในหลายด้าน นอก
เหนือจากความคุ้มค่า และความหลากหลาย 
ของสทิธพิเิศษทีเ่ราจะคดัสรรมาให้”
 นางสาวสุดาพร จันทร์วัฒนากุล รอง
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร-ธรุกจิสนิเชือ่บคุคล 
“เคทซี”ี กล่าวถึงกลยทุธ์การตลาดของธุรกจิสิน
เชือ่บคุคลในปี 2561 ว่า “ในปีหน้าคาดว่าตลาด
สนิเช่ือบคุคลจะมกีารแข่งขนัสงูและมคีวามท้าทาย
ผูป้ระกอบการมากขึน้กว่าเดมิ จากกฎเกณฑ์ที่
แบงก์ชาตปิระกาศใช้เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2560 
ทีผ่่านมา โดยในส่วนของเคทซีจีะพจิารณาขยาย
ฐานสมาชิกใหม่ ไปยังกลุ่มเป้าหมายศักยภาพ
ทีม่รีายได้ 30,000 บาทมากขึน้ เพราะไม่มีการ
จ�ากดัวงเงนิ และจ�านวนสถาบนัการเงิน ในขณะ
เดยีวกนัจะน�าเสนอผลติภณัฑ์ให้กบัผูม้รีายได้น้อย
กว่า 30,000 บาท ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าส�าคญัของบ
รษิทัฯ โดยเฉพาะผูท้ีเ่พิง่จบการศกึษาและมีงาน
ประจ�าท�าเพือ่สร้างประสบการณ์ทีด่ใีห้ เคทซี ีพราว 
“KTC PROUD” เป็นบตัรใบแรกทีเ่คยีงคูก่บัผูใ้ช้ 
และเป็นท่ีปรกึษาทางการเงนิในยามทีจ่�าเป็น ใน
ขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ จะพฒันาคณุสมบัตขิอง
ผลิตภัณฑ์และบริหารสินเชื่อพร้อมใช้ “เคทีซี 
พราว” ให้ตอบโจทย์สมาชกิมากข้ึน ผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพือ่ให้ลกูค้าได้รบัความสะดวกสบายใน
ยคุดจิทิลั เช่น Cash Online การเบกิเงนิสดผ่าน
โทรศพัท์มอืถอืและเวบ็ไซต์เคทซี ีส�าหรับผูท้ีมี่เงิน
ฝากกบัธนาคารกรงุไทย หรอืการขอรหสัผ่านด้วยตวั
เอง ที ่Click KTC บนเวบ็ไซต์หรอืโมบาย แอพฯ 
“TabKTC” หรอืท�ารายการอตัโนมตัทิางโทรศพัท์
ด้วยระบบ IVR รวมทัง้บรหิารจดัการพอร์ตลกูหนี้
ทีม่อียู ่ ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ และผกูพนักบั 
เคทซีีอย่างย่ังยืน ด้วยโปรแกรมการตลาดรปูแบบ
ใหม่ใหม่ที่แตกต่าง และตรงกับความต้องการ 
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ของสมาชิก เช่น การแบ่งเบาภาระหนี้ และ
ค่าของชพี คอร์สการให้ความรูเ้พือ่สร้างรายได้
เสรมิ การพฒันาคณุภาพชวีติต่างๆ ปัจจุบนัเคทซีี  
มสีมาชกิสนิเชือ่บคุคล 850,383 บญัช ี(ข้อมลู ณ 
30 มิถนุายน 2560)”
 นายปิยะศกัดิ ์เตชะเสน รองประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารอาวโุส - ช่องทางจดัจ�าหน่ายและ
ธรุกจิร้านค้า “เคทซี”ี กล่าวถงึกลยุทธ์การบริหาร
ช่องทางจดัจ�าหน่ายและธรุกจิร้านค้าว่า “ในปี 
2561 ถอืเป็นปีแห่งความท้าทายในการขยายฐาน
ลูกค้าใหม่เพือ่ให้ ตอบรบักบักฎเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยทีอ่อกมา เคทีซมีกีารปรับกลยทุธ์
แนวคดิ และวิธกีารท�างานใหม่ทัง้กระบวนการ
ให้เหมาะสม โดยในส่วนของธรุกจิช่องทางจดั
จ�าหน่ายจะมุง่ไปที ่ 4 แนวทางหลักคอื 1. เพิม่
ประสิทธิภาพในการขยายฐานลกูค้าคณุภาพให้
ตรงกลุม่มากกว่าการเน้นปรมิาณเน้นกลุม่คนที่
มรีายได้ตัง้แต่ 30,000 บาทมากข้ึนเนือ่งจากมี
การใช้จ่ายต่อเดอืนสงูและมอีตัรานีเ่สยีทีต่�า่กว่า
กลุม่ทีม่รีายได้ต�า่กว่า 30,000 บาท 2. เน้นช่อง
ทางออนไลน์ในการเข้าถงึกลุม่ลกูค้ากลุม่คนรุน่
ใหม่ทางเวบ็ไซต์ www.ktc.co.th โมบาย แอพฯ 
“TabKTC” และ QR Code รวมถงึจะร่วมมือกบั
พนัธมติรธรุกจิทีเ่ป็นสือ่กลางในการรบัสมคัรบตัร
เครดติและสนิเชือ่บคุคลผ่านออนไลน์ให้มากยิง่
ขึน้ 3. ใช้ช่องทางสาขาของธนาคารกรงุไทยและ
ตวัแทนขาย (Outsourse Sales) ทีก่ระจายอยู่ 
ท่ัวประเทศเป็นช่องทางหลักในการขยายฐาน
สมาชกิ 4. ใช้โปรแกรมและแคมเปญการตลาด
ทีน่่าสนใจและหลากหลายของเคทซีกีระตุน้ความ
สนใจผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมายให้มาสมคัรเป็นลกูค้า”
 ส�าหรบัการบรหิารธรุกจิร้านค้ารบับตัรในปี 
2561 บริษัทฯ มีเป้าหมายเติบโตของธุรกิจร้าน
ค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากยิง่ขึน้ เพิม่ทางเลอืก

ใหม่ให้แก่ร้านค้าในการรบัช�าระสนิค้าและบรกิาร
ที่หลากหลาย น�าเสนอบริการ KTC Payment 
Solutions ที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของคู่
ค้า และขยายตลาด เจาะร้านค้าขนาดกลางและ
ขนาดเล็กโดยใช้ QR Code Payment ในการ
ขบัเคลือ่น ซึง่มคีวามคล่องตวัและช่วยให้ร้านค้า
บรหิารต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์
สังคมไร้เงินสด พร้อมทั้งน�าเสนอ Allpay O2O 
(Online to Offline) Payment ให้กับร้านค้าใน
หลายธุรกิจเพ่ือเร่งขยายจุดรับช�าระสินค้าและ
บรกิารตามแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ด้รับความนยิมจาก
กลุม่นกัท่องเทีย่วจนี ทัง้ดวิตีฟ้รชีอ็ป ร้านอาหาร 
จิวเวอรี่ เครื่องส�าอาง”
 นายชุติเดช ชยุติ ซีเอฟโอ (CFO) “เคซี
ท”ี กล่าวถงึแนวโน้มเศรษฐกจิและกลยทุธ์ในการ
บรหิารการเงนิว่า “เคทซียัีงคงความสามารถในการ 
สร้างรายได้และการท�าก�าไร รวมถงึยงัสามารถ
ควบคมุให้สัดส่วนหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้อยูใ่น
ระดบัใกล้เคยีงเดมิ แม้จะต้องพบกบัความท้าทาย
ใหม่จากหลายปัจจัยก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยืนยัน
ว่าก�าไรปี 2560 จะเติบโต 10% ตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ส�าหรบัแนวโน้มเศรษฐกจิของประเทศใน
ปี 2561 มีแนวโน้มเชงิบวกจากสภาพเศรษฐกิจ
ต่างประเทศที่ขยับตัวดีขึ้น ส่งผลให้การส่งออก
ในประเทศดีตามไปด้วย รวมไปถึงจีดีพี (GDP) 
ที่มีแนวโน้มขยับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม มีการ
คาดการณ์ว่า แนวโน้มอตัราดอกเบีย้จะปรบัตวั 
สูงข้ึนในปีหน้า ส�าหรับกลยุทธ์การบริหารด้าน
การเงนิของเคทซีใีนปี 2561 บรษิทัฯ จะยงัคงมุง่
เน้นให้ธรุกจิเตบิโตอย่างยัง่ยนื และมเีสถยีรภาพ
โดยจัดบรหิารต้นทนุให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ต้อง 
การค้นหาต้นทนุทีต่�า่ และเพิม่สัดส่วนของเงนิกู้ระยะ
ยาวมากขึน้ รวมทัง้มีแผนจะออกหุ้นกู้ในระยะยาว 
กว่าเดมิ เพือ่ทดแทนหุน้กูท้ีจ่ะครบก�าหนดในปีหน้า”
 “ส่วนการตั้งส�ารองของบริษัทฯ ตาม

แนวทางของมาตรฐานบญัช ีIFRS 9 ทางบรษิทั
ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ได้สอบทานโมเดล ที่ใช้
ในการค�านวณส�ารองว่าสอดคล้องกับหลักการ
และเป็นไปตามแนวทางของมาตรฐาน IFRS 
9 แล้ว ดังนั้นในสิ้นปี 2560 นี้บริษัทฯ จะปรับ
ตวัเลขการตัง้ส�ารองในส่วนต่างๆให้เพยีงพอตาม 
IFRS 9 และพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน
โดยคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีนัยส�าคัญในต้นปี 
2562 ทีบ่รษิทัฯ จะน�ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวมา
ถือปฏิบัติ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังพร้อมรับช�าระ
เงินและจ่ายเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ
พร้อมเพย์ในสิ้นปี 2560 และมีแผนเข้าร่วมใน
โครงการระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอีเล็ค
ทรอนิกส์ (E-Tax System) เป็นกลุ่มแรก ซึ่ง
กรมสรรพากรจะเริ่มน�ามาใช้ในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2561” 
  นายระเฑียร กล่าวปิดท้ายว่า “ เคทีซีมุ่ง
ขยายธรุกจิเตบิโตอย่างยัง่ยนืด้วยโมเดลธรุกจิทีแ่ตก
ต่างและเป็นรปูธรรมโดยมีเทคโนโลยเีป็นเคร่ือง
มอืสนบัสนนุให้ธรุกจิขบัเคลือ่นอย่างมเีสถยีรภาพ 
เราคิดว่าวันนี้เคทีซีพร้อมเกือบ 100% ส�าหรับ
การรองรับแพลทฟอร์มงานดิจิทัลอย่างเต็มที่ 
และเชื่อว่าลูกค้าจะได้รับบริการด้านดิจิทัลที่ดี
ทีส่ดุของวงการบตัรเครดติในขณะนี ้และพร้อม
จะให้สมาชกิเคทซี ีหรอืแม้กระทัง่ผูบ้ริโภค ท่ีอาจ
จะเป็นลกูค้าเราในอนาคต เป็นผูพ้สิจูน์และบอก
เรา เพือ่ให้เราได้มีโอกาสปรบัปรงุและพฒันางาน
ให้ดยีิง่ขึน้ เพราะการจะท�าให้ลกูค้าหรอืสมาชกิ
ผกูพนักบัแบรนด์เคทซีไีด้อย่างยัง่ยนื ควรมาจาก
ความพงึพอใจของลกูค้าทีไ่ด้รับจากประสบการณ์
ใช้งานจริงๆและเคทีซีจะไม่หยุดแค่นี้ เรายังคง
ท�างานหนักต่อเนื่อง เพื่อสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดมา
น�าเสนอให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ครบทุกความ
ต้องการ เพื่อสร้างความผูกพัน ระหว่างลูกค้า
กับแบรนด์เคทีซีอย่างยั่งยืน”

เคทีซีปรับแผนกลยุทธ์
ด้านไอทีและดิจิทัล 
สนับสนุนประเทศไทยสู่สังคมไร้
เงินสด (Cashless Society) 
อย่างเต็มรูปแบบ 
ด้วย 3 แนวทางหลัก คือ 
1. ระบบต้องมีความเสถียร 
2. โมเดลธุรกิจที่จับต้องได้ 
3. กระบวนการท�างาน
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

“เคทีซี” เติบโตอย่างยั่งยืน : นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” (กลาง), นาย
ปิยะศักดิ์ เตชะเสน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - ช่องทางจัดจ�าหน่ายและธุรกิจร้านค้า “เคที
ซี” (ซ้ายสุด), นางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” (ที่ 
2 จากซ้าย), นางสาวสุดาพร จันทร์วัฒนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ธุรกิจสินเชื่อบุคคล “เคที
ซี” (ที่ 2 จากขวา) และ นายชุติเดช ชยุติ ซีเอฟโอ (CFO) “เคซีที” (ขวาสุด) ร่วมกันแถลงข่าวโชว์
วิสัยทัศน์ทิศทางธุรกิจของ “เคทีซี” ในปี 2561
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