
บทความที่ ๑ - ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ผลกระทบต่อไทย 

หลายคนคงไม่รูว้่าอาเซยีน หรอืสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ (Association of South East 

Asian Nations ตวัย่อคือ ASEAN)  มบีทบาทมากนอ้ยเพยีงใดต่อไทยซึง่เป็นประเทศหนึ่งในบรรดาสมาชิกสบิประเทศ   

อาเซยีนมผีลต่อเราหลายดา้น  ทีผ่่านมาเรว็ๆน้ีก็คอืขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนหรอือาฟตา้ (AFTA) ซึง่มผีลบงัคบัใช ้

ต ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2553  ตามขอ้ตกลงน้ีไทยตอ้งยกเลกิโควตาสนิคา้เกษตร 23 รายการและลดภาษเีป็น 0% เช่น 

น า้นมดบิ  กระเทยีม พรกิไทย ขา้ว ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์น า้มนัถ ัว่เหลอืง และบางรายการลดภาษเีป็น 5%  เช่น  เมลด็

กาแฟ  มนัฝร ัง่  เน้ือมะพรา้วแหง้  โชคดทีีเ่มือ่ปีทีผ่่านมาปรากฏว่าในภาพรวมไทยสามารถส่งออกสนิคา้เกษตรและอาหาร

ไปยงักลุม่ประเทศอาเซยีนไดม้ากขึ้น  แต่อกีไม่กี่ปีขา้งหนา้เราจะใจเยน็อยู่ไม่ไดเ้พราะประชาคมอาเซียนก าลงัจะเกิดขึ้น     

ผูน้ าอาเซยีนไดเ้หน็พอ้งกนัใหจ้ดัต ัง้ประชาคมอาเซยีนทีป่ระกอบดว้ย  3  เสาหลกั  ไดแ้ก่  ประชาคมการเมืองและความ

มัน่คงอาเซยีน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  และประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซียน   ในปี พ.ศ.2558 ประชาคมทีจ่ะ

ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อเราท ัง้ผลทางดา้นบวกและผลทางดา้นลบมากทีสุ่ดกค็ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน   เพราะมี

ขอ้ตกลงทีเ่รยีกว่าความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน  (Asean Trade in Goods Agreement – ATIGA)  ซึง่มี

วตัถปุระสงคว์่า “เพือ่ใหป้ระสบผลในการเคลือ่นยา้ยสนิคา้อย่างเสรีภายในอาเซยีนซึง่เป็นหลกัการหน่ึงในการรวมตวัเพือ่

เป็นตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั  เพือ่ใหม้กีารรวมกลุม่เศรษฐกิจในเชงิลกึยิง่ขึ้น”  การยกเลกิภาษหีรอืโควตาสนิคา้

ต่างๆ ตามขอ้ตกลง AFTA ดงักลา่วขา้งตน้จะเพิม่ขึ้นอย่างกวา้งขวาง 

ดงันัน้เมือ่เกดิประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน การคา้ขาย การลงทนุ และการประกอบธุรกิจต่างๆ จะเปิดกวา้งในหมู่

สมาชกิท ัง้ 10 ประเทศ  สนิคา้ออกของเราจะมีตลาดใหญ่ข้ึน  และคนไทยจะสามารถไปลงทนุท าธุรกิจหรอืไปท างานได ้

ในประเทศสมาชกิทกุประเทศ   โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยจะเพิม่ข้ึนเป็นอย่างมาก   ท ัง้สองประการน้ีคอื

ผลทางดา้นบวกทีเ่หน็ไดช้ดัจากการจดัต ัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน   นอกจากน้ียงัมผีลดา้นบวกอืน่ๆอกีหลายอย่าง

ซึง่จะไม่ขอกลา่วในทีน้ี่ 

เมือ่มผีลทางดา้นบวกก็มกัจะมผีลทางดา้นลบดว้ย    ประการแรกคือประเทศสมาชิกอืน่กส็ง่สนิคา้ออกไดอ้ย่าง

เสรเีช่นกนั   ซึง่จะท าใหค้วามหวงัของเราทีจ่ะมตีลาดสนิคา้ส่งออกใหญ่ขึ้นไม่เป็นไปตามคาด   เพราะสนิคา้ออกของเรามี

คู่แข่งส าคญัหลายรายการ  เช่น ขา้ว คู่แข่งก็คือเวยีดนามและพม่า  ยางพาราก็มมีาเลเซยีและอนิโดนีเซยีเป็นคู่แข่ง    

แมแ้ต่ตลาดขา้วในประเทศก็อาจถูกโจมตดีว้ยขา้วจากประเทศอืน่ทีม่าราคาถูกกว่าแต่มคุีณภาพใกลเ้คียงกนั    ผลลบอกี

อย่างหน่ึงก็คือ   คนชาตอิืน่กไ็ปท างานไดใ้นทกุประเทศของอาเซยีน  ท าใหค้วามหวงัทีว่่าโอกาสในการประกอบอาชพี

ของเราจะเพิม่ขึ้นกลบัเป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้มได ้  แมแ้ต่งานดีๆ ในบา้นเราก็อาจถูกคนชาตอิืน่ในอาเซยีนเขา้มาแย่ง

งาน 



อกีไม่นานก็จะถงึปี พ.ศ. 2558  ในเวลาทีเ่หลอือกีเพยีง 3-4 ปี เราจะตอ้งเตรียมความพรอ้มอย่างจรงิจงั  

ไม่เช่นนัน้ผลในดา้นดที ัง้สองอย่างก็จะเจออปุสรรคขดัขวางดงักลา่วขา้งตน้อย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้  ส่วนจะเตรยีมความ

พรอ้มกนัอย่างไรคงตอ้งพูดกนัยดืยาว  จงึขอยกไปว่ากนัในบทความที ่2 

เลขก ากบั ขอ้ความทีก่  าหนด ทีว่า่งส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 คนอืน่ก็ไปท างานไดใ้นทกุประเทศของอาเซยีน     

02 ประชาคมการเมอืงและความม ัน่คงอาเซยีน     

03 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน     

04 ประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซยีน     

05 ประชาคมอาเซยีน     

06 ประเทศสมาชกิอืน่ก็ส่งสนิคา้ออกไดอ้ย่างเสรี     

07 ผลทางดา้นบวก     

08 ผลทางดา้นลบ     

09 สนิคา้ออกของเราจะมตีลาดใหญ่ขึ้น     

10 โอกาสในการประกอบอาชพีของคนไทยจะเพิม่ขึ้น     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทความที่ ๒ - ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ผลกระทบต่อไทย 

ดงัทีก่ลา่วในบทความที ่ 1 ว่า เมือ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ไทยน่าจะไดป้ระโยชน์

หลายๆ ดา้น ทีส่  าคญัคือตลาดสนิคา้ส่งออกของเราจะเพิม่ขึ้น  และคนของเราจะมลูีท่างประกอบอาชพีกวา้งขวางขึ้น

เพราะสามารถไปลงทนุท าธุรกิจหรอืไปท างานไดใ้นทกุประเทศทีเ่ป็นสมาชกิอาเซยีน   เพือ่ใหป้ระโยชนห์รอืผลทางดา้น

บวกเกิดขึ้นไดเ้ตม็ที ่ เรามสีิง่ที่ตอ้งเรง่ปรบัปรุงพฒันากนัอย่างจรงิจงัหลายอย่าง  ทีจ่รงิเรื่องน้ีมหีลายฝ่ายท ัง้ภาครฐัและ

เอกชนไดพู้ดกนัมานานพอควร   แต่คนของเรายงัไม่ค่อยตื่นตวักนันกั  แมข้ณะน้ีดูเหมอืนจะสายเกนิไป เพราะอกีเพยีง 

3-4 ปีก็จะเขา้ พ.ศ.2558 แลว้  แต่ก็ยงัดกีว่าไม่ท  าอะไรเลย 

ถา้พจิารณาจากผลทางดา้นบวกดงักลา่วขา้งตน้ก็คงระบไุดเ้ลยว่า   สิง่ทีต่อ้งพฒันาใหส้อดคลอ้งกนัคือ สนิคา้

ส่งออก  และความรูค้วามสามารถของคนไทย  สนิคา้ออกของเราจะตอ้งเป็นเช่นไรจงึจะแข่งขนักบัสนิคา้ชาตอิืน่ได ้  

ค าตอบก็คือตอ้งคุณภาพสูงและตน้ทนุต า่   สนิคา้ออกของเราหลายรายการมคู่ีแข่งทีเ่ป็นประเทศสมาชกิอาเซยีน   เรา

ตอ้งพฒันากระบวนการผลติทกุข ัน้ตอนใหไ้ดส้นิคา้ทีม่คุีณภาพ  และหามาตรการลดตน้ทนุทกุๆข ัน้ตอนใหส้นิคา้ของเรา

มตีน้ทนุต า่   เช่นขา้ว ตอ้งปรบัปรุงต ัง้แต่เรื่องการใชพ้นัธุข์า้วทีเ่หมาะสมกบัพื้นทีแ่ต่และแห่ง  การปลูก  การเก็บเกี่ยว  

การสขีา้ว  หาทางลดราคาเมลด็พนัธุ ์ ราคาปุ๋ย ส่งเสรมิการใชปุ้๋ยอนิทรยี ์และลดตน้ทนุการขนส่ง    ถา้การผลติสนิคา้

แต่ละอย่างด าเนินการในลกัษณะน้ี   สนิคา้สง่ออกของเราตอ้งแข่งขนัไดอ้ย่างแน่นอน 

ส าหรบัเรื่องความรูค้วามสามารถของคนไทยนัน้    ก็ตอ้งพจิารณาว่าเราตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถอะไรบา้งจงึจะ

แข่งขนักบัคนชาตอิืน่ได ้  ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนก็คอืทกัษะภาษาองักฤษ  ซึง่เป็นภาษาทีใ่ชต้ดิต่อสือ่สารกบัคนชาตอิืน่ๆ  และ

หากสามารถใชภ้าษาของคนในประเทศกลุม่อาเซยีนไดอ้กี 1-2 ภาษาก็จะยิง่ไดเ้ปรยีบ    ความสามารถและทกัษะในการ

บรหิารจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการก็ส  าคญั   เพราะหากเราจะประกอบธุรกิจของเราเองก็ตอ้งมทีกัษะเหล่าน้ี  ทีจ่รงิ

เรื่องความรูแ้ละทกัษะทีส่  าคญัและจ าเป็นส าหรบัยุคทีโ่ลกมกีารเปิดเขตการคา้เสร ี(Free Trade Areas – FTA) มากขึ้น

เรื่อยๆ นอกเหนือจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  ไดม้ผูีศึ้กษาวเิคราะหส์ถานการณแ์ละรวบรวมไวเ้ป็น “ทกัษะและ

ความรูส้  าหรบัยุคศตวรรษที ่21” (Twenty First Century Skills and Knowledge)  ซึง่เป็นความรูค้วามสามารถทีค่น

ไทยจ าเป็นตอ้งมเีพือ่รองรบัการเปิดประชาคมอาเซยีนเช่นกนั  อาท ิ ความรูค้วามเขา้ใจสงัคมและวฒันธรรมของประเทศ

ต่างๆ ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์  ความรูเ้รื่องเศรษฐกิจและการเงนิ  ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  

ทกัษะการท างานร่วมกนั  ฯลฯ   ดว้ยทกัษะต่างๆเหลา่น้ีของคนไทยและดว้ยคุณภาพและตน้ทนุของสนิคา้ออกของไทยที่

นอกเหนือจากจะมคุีณภาพสูงยงัมตีน้ทนุต า่อกีดว้ย     จะท าใหไ้ทยสามารถแข่งขนักบัประเทศอืน่ในอาเซยีนได ้และท า

ใหไ้ทยยนือยู่ในประชาคมอาเซยีนไดอ้ย่างสงา่งาม 



ทีก่ลา่วมาเป็นเรื่องส าคญัทีต่อ้งเร่งกระท า   ส  าหรบันกัเรียนและนิสตินกัศึกษาซึง่จะเป็นก าลงัส าคญัของชาตยิิง่

ตอ้งตระหนกัในเรื่องน้ี   และเร่งพฒันาตนเองใหม้คีวามรูค้วามสามารถและทกัษะต่างๆ ดงักลา่วขา้งตน้   ทกัษะเหลา่น้ี

จะหวงัพึง่การเรยีนในหอ้งเรียนแต่อย่างเดยีวไม่ได ้  ตอ้งใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ อย่าเสยีเวลากบัเกมคอมพวิเตอร์

หรอืโทรศพัทม์อืถอืใหม้ากนกั  ตอ้งแบ่งเวลาใหเ้ป็น  ไม่เช่นนัน้จะเสยีใจภายหลงั 

เลขก ากบั ขอ้ความทีก่  าหนด ทีว่า่งส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

11 ความรูค้วามสามารถของคนไทย     

12 คุณภาพสูง     

13 ตน้ทนุต า่     

14 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร     

15 ทกัษะในการบริหารจดัการ     

16 ทกัษะภาษาองักฤษ     

17 ไทยยนือยู่ในประชาคมอาเซยีนไดอ้ย่างสงา่งาม     

18 ไทยสามารถแขง่ขนักบัประเทศอืน่ในอาเซยีนได ้     

19 สิง่ทีต่อ้งเร่งปรบัปรุงพฒันา     

20 สนิคา้ส่งออก     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทความที่ ๓ – อนาคตของประเทศ บทวเิคราะหจ์ากแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๑๑ 

ขณะน้ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 11 ส าหรบัช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 ไดป้ระกาศออกมาแลว้  

แผนฉบบัน้ีวเิคราะหว์่าสถานการณ์ปจัจุบนัและอนาคตจะมอีะไรบา้งเกิดขึ้น ซึง่ทีส่  าคญัคือการเปลีย่นแปลงระดบัโลก

และระดบัประเทศทีม่ผีลกระทบต่อไทย  การเปลีย่นแปลงบางอย่างก็ท าใหเ้กิดความเสีย่งในการพฒันาประเทศ เช่น การ

เปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลกทีท่  าใหเ้กิดภยัพบิตัริุนแรง ซึง่เราเองก็โดนเรื่องน า้ท่วมคร ัง้ใหญ่เมือ่ปีทีแ่ลว้ บางอย่างก็ท าให ้

เกิดท ัง้ความเสีย่งและโอกาสในการพฒันาประเทศ 

ในฐานะเยาวชนของชาต ินกัเรยีนจ าเป็นตอ้งรูว้่าอนาคตของประเทศจะเป็นอย่างไร จงึขอน าสาระส าคญับางส่วน

ทีว่เิคราะหไ์วใ้นแผนฉบบัน้ีมาถ่ายทอดใหท้ราบ โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงบางประการทีท่  าใหเ้กิดท ัง้โอกาสและความ

เสีย่งในการพฒันาประเทศ ไดแ้ก่ การปรบัตวัเขา้สู่เศรษฐกจิโลกแบบหลายศูนยก์ลาง ปญัหาความม ัน่คงทางอาหารและ

พลงังานของโลก และการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเรา เป็นตน้ 

การปรบัตวัเขา้สู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยก์ลาง เช่น การรวมกลุม่ภายใตก้รอบการคา้เสรขีองอาเซยีนกบัจนี 

ญีปุ่่ น และอนิเดยี การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 จะมผีลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของไทย 

ถา้เราเตรยีมการไวพ้รอ้ม ผลของการเปลีย่นแปลงน้ีก็จะเป็นโอกาสในการพฒันาประเทศ   แต่หากเราไม่พรอ้มก็ย่อมเป็น

ความเสีย่งทีน่่าวติก 

ปญัหาส าคญัระดบัโลกประการต่อมาคือปญัหาความมัน่คงทางดา้นอาหาร ความตอ้งการสนิคา้อาหารจะสูงขึ้น

จากการเพิม่ประชากรโลก แต่การผลติจะลดลงดว้ยขอ้จา้กดัดา้นพื้นทีแ่ละการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศ ในฐานะทีไ่ทย

เป็นแหลง่ผลติอาหารส าคญัของโลกก็ควรมผีลเป็นโอกาส แต่หากเราประมาทโอกาสก็จะกลายเป็นความเสีย่ง เพราะตอ้ง

แข่งขนักบัประเทศในอาเซยีนดว้ยกนัเช่นเวยีดนาม 

ส าหรบัการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิของไทย แนวโนม้อตัราการขยายตวัและเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจอยู่

ในเกณฑด์ ีท ัง้ภาคอตุสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเทีย่ว มกีารเชื่อมโยงท าใหเ้กิดกจิกรรมทางเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ โดยเฉพาะดา้นการคา้และการลงทนุ ถา้เราสามารถแกไ้ขจดุอ่อนเช่น กฎหมายกตกิา และระเบยีบทางเศรษฐกิจ

ทีไ่ม่เอื้อต่อการจดัระบบการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจก็จะเกิดเป็นโอกาส แต่ถา้

ท าไม่ไดห้รอืท าลา่ชา้ ก็ย่อมเป็นความเสีย่ง 

 เพือ่ใหเ้ราสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ จ าเป็นตอ้งเสรมิสรา้งภูมคุิน้กนัประเทศ ไดแ้ก่ 

ยดึม ัน่ในสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ ซึง่ยดึโยงคนในชาตใิหเ้กาะเกี่ยวกนัอย่างแน่นแฟ้น วจิยัและพฒันาความรูแ้ละ

เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั เพือ่เป็นฐานในการพฒันาประเทศและการพฒันาศกัยภาพของคนไทย สง่เสรมิค่านิยมและ

วฒันธรรมที่ดีงามซึง่ยดึโยงคนไทยใหเ้ป็นปึกแผ่นและลดความขดัแยง้ในสงัคมไทย สง่เสรมิภาคการเกษตรซึง่เป็นฐาน

รายไดห้ลกัและความม ัน่คงดา้นอาหารของประเทศ รวมท ัง้สรา้งความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นพลงัหลกัในการ



พฒันาฐานรากของประเทศใหม้ ัน่คง ภูมคุิม้กนัดงักลา่วจะช่วยท าใหเ้กิดโอกาสและลดความเสีย่งในการพฒันาประเทศได ้

อย่างมปีระสทิธิภาพและย ัง่ยนื 

เลขก ากบั ขอ้ความทีก่  าหนด ทีว่า่งส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิของไทย     

02 ความเสีย่งในการพฒันาประเทศ     

03 ปญัหาความม ัน่คงทางดา้นอาหาร     

04 พฒันาความรูแ้ละเทคโนโลยทีีท่นัสมยั     

05 เศรษฐกจิโลกแบบหลายศูนยก์ลาง     

06 ส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมทีด่งีาม     

07 ส่งเสริมภาคการเกษตร     

08 สถานการณ์ปจัจบุนัและอนาคต     

09 สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนทอ้งถิน่     

10 โอกาสในการพฒันาประเทศ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทความที่ ๔ – แผนป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยั 

เมือ่กลางเดอืนมกราคม พ.ศ.2555 เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร ์ เพือ่วางระบบและการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรน า้ (กยน.) ใหส้มัภาษณ ์สือ่มวลชนเรื่องแผนระยะส ัน้และระยะยาวเพือ่ป้องกนัและและแกไ้ขปญัหาน า้ท่วมซึง่

ทีป่ระชมุ กยน. ใหค้วามเหน็ชอบเมือ่วนัที ่ 6 มกราคม โดยอธิบายว่าเริ่มตน้ดว้ยการพจิารณาปญัหาที่ท าใหเ้กดิอทุกภยั

คร ัง้ใหญ่เมือ่ปีทีแ่ลว้ ทีส่  าคญัไดแ้ก่ ปรมิาณน ้าฝนมากข้ึนถงึรอ้ยละ 40 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ในระยะ 10 ปีทีผ่่าน

มา ท าใหเ้กิดปญัหาในการก าหนดปรมิาณน า้ในเขือ่นทีจ่ะกกัเก็บไวใ้ชใ้นหนา้แลง้ ปญัหาต่อมาคือพื้นที่แถบตน้น ้าถกูบกุ

รุกท าลาย จนไม่มป่ีาไมเ้พยีงพอทีจ่ะดูดซบัและชะลอน า้  ปญัหาอกีอย่างหน่ึงซึง่เหน็ไดช้ดัเมือ่ปีทีแ่ลว้คือ ไม่มรีะบบ

ฐานขอ้มลูน า้ทีช่ดัเจนและแมน่ย าว่าจะมนี า้มากนอ้ยเพยีงใด จะไหลท่วมทน้ไปทีไ่หนบา้ง ปญัหาสุดทา้ยคือแหลง่เกบ็กกั

น ้ าตามธรรมชาติถกูบกุรุก ซึง่นอกจากจะท าใหพ้ื้นทีร่องรบัน า้ลดลง ยงักีดขวางทางไหลของน า้อกีดว้ย เลขาธิการ กยน.

กลา่วว่าปญัหาส าคญัท ัง้ 4 อย่างน่ีเองคือทีม่าของแผนระยะส ัน้และแผนระยะยาวซึง่ประกอบดว้ยแผนงาน 8 แผน บาง

แผนจดัเป็นแผนระยะยาวอย่างเดยีว บางแผนจดัเป็นท ัง้แผนระยะส ัน้และระยะยาว กลา่วคือ 

1. แผนงานฟ้ืนฟอูนุรกัษป่์าและระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะป่าไมใ้นพื้นทีต่อนบนซึง่เป็นแหลง่ตน้น า้ส  าคญัและ

ช่วยชะลอน า้ฝนไม่ใหไ้หลหลากลงมาอย่างรวดเรว็ แผนน้ีเป็นแผนระยะยาว 

2.แผนบรหิารจดัการเขือ่นเกบ็น า้และการจดัการน า้ของประเทศ ในระยะส ัน้ถอืเป็นเรื่องเร่งด่วนทีจ่ะตอ้งนา้

ขอ้มลูน า้ปีทีแ่ลว้มาใชใ้นการพจิารณาปรมิาณน า้ทีจ่ะกกัเก็บไวใ้นเขือ่นใหเ้หมาะสม ส่วนระยะยาวตอ้งบรหิารจดัการลุม่

น า้และแหล่งน า้ท ัง้หมดในประเทศ 

3. แผนฟ้ืนฟแูละปรบัปรุงสิง่ปลูกสรา้งเดิม คือปรบัปรุงคนัก ัน้น า้และประตูระบายน า้ทีช่  ารุด ขดุลอกคูคลอง

และรื้อถอนสิง่ปลูกสรา้งทีรุ่กล  า้ขวางทางน า้ แผนน้ีเป็นท ัง้แผนระยะส ัน้และยาว 

4. แผนพฒันาคลงัขอ้มลูระบบพยากรณ์ และเตอืนภยั เรื่องขอ้มลูเป็นปญัหามากเมือ่ปีกลาย       ระยะส ัน้ตอ้ง

ปรบัปรุงอย่างเร่งด่วนใหท้นัปีน้ี   ส่วนระยะยาวตอ้งปรบัปรุงใหเ้ป็นระบบและทนัสมยั 

5. แผนเผชิญเหตเุฉพาะพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นทีส่  าคญั เช่นเขตเศรษฐกิจในตวัเมอืง เขตนิคมอตุสาหกรรม และ

เขตโบราณสถานของชาติ แผนน้ีจดัเป็นแผนระยะส ัน้และระยะยาวเช่นกนั 

6. แผนก าหนดพื้นที่รองรบัน ้ านอง เป็นแผนท ัง้สองระยะ ปีน้ีต ัง้เป้าว่าตอ้งเร่งหาพื้นทีร่องรบัน า้ใหไ้ดถ้งึสองลา้น

ไร่ ระยะยาวตอ้งพฒันาแกม้ลงิเพิม่เตมิ รวมท ัง้สรา้ง flood way ใหไ้ด ้

7. แผนปรบัปรุงองคก์รบริหารจดัการน า้ ระยะส ัน้ตอ้งรวมศูนยก์ารบรหิารและตดัสนิใจส ัง่การเรื่องน า้  ส่วน

ระยะราวตอ้งปรบัปรุงองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้หมดซึง่ขณะน้ีมหีลากหลายองคก์รมาก 

8. แผนงานสรา้งความเขา้ใจ ยอมรบัและมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการน า้ เพือ่ใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม เขา้ใจ 

และยอมรบัแผนต่างๆ จะไดล้ดความขดัแยง้ซึง่เกิดขึ้นมากเมือ่ปีกลาย 



 อย่างไรก็ตาม รฐับาลเองก็บอกว่าถงึจะมหีลายแผนทีเ่ริ่มด าเนินการไปบา้งแลว้ แต่ก็ไม่อาจรบัประกนัไดว้่าจะไม่

มปีญัหาน า้ท่วม แต่ถงึมกี็จะไม่รุนแรงเหมอืนปีทีแ่ลว้ ดงันัน้เราจะตอ้งไม่ประมาท ตอ้งตดิตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ดิ 

จะไดว้างแผนเตรยีมการรบัมอืไดท้นัท่วงท ี

เลขก ากบั ขอ้ความทีก่  าหนด ทีว่า่งส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

11 น า้ฝนมากขึ้นถงึรอ้ยละ 40     

12 ปญัหาทีท่  าใหเ้กดิอทุกภยัครัง้ใหญ่     

13 แผนก าหนดพื้นทีร่องรบัน า้นอง     

14 แผนงานฟ้ืนฟูอนุรกัษป่์าและระบบนิเวศน ์     

15 แผนเผชญิเหตเุฉพาะพื้นที ่     

16 แผนฟ้ืนฟูและปรบัปรุงสิง่ปลูกสรา้งเดมิ     

17 แผนระยะยาว     

18 แผนระยะส ัน้     

19 พื้นทีแ่ถบตน้น า้ถูกบกุรุกท าลาย     

20 แหลง่เก็บกกัน า้ตามธรรมชาตถิูกบกุรุก     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทความที่ ๕  เรือ่ง  ป่าพรุควนเครง็ 

ชื่อ "พรุควนเครง็" เรยีกตามสภาพภูมศิาสตร ์คือ พรุ  หมายถงึพื้นทีม่นี า้ตลอดเวลา  ควน หมายถงึทีสู่ง เคร็ง 

หมายถงึแหลง่น า้ อยู่ในเขตอ าเภอเชยีรใหญ่  เฉลมิพระเกียรต ิร่อนพบูิลย ์ชะอวด หวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช และ

อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ   มพีื้นทีป่ระมาณ  223,320 ไร่  มกีระจูด ปรอื และเสมด็ขึ้นอยู่ท ัว่ไป   พื้นทีส่่วนนอ้ยที่

เป็นทีสู่งเป็นทีอ่ยู่อาศยัของราษฎร ทรพัยากรส าคญัคือกระจูด  ชาวพรุควนเครง็แทบทกุครวัเรอืนท าเสน้กระจูดขาย และ

สานเป็นผลติภณัฑเ์พือ่ใชเ้องและจ าหน่าย  รายไดห้ลกัจงึมาจากกระจูด 

 เมือ่เดอืนสงิหาคมทีผ่่านมา  ข่าวใหญ่ข่าวหน่ึงทีเ่ป็นทีส่นใจกนัมาคอื ไฟไหมป่้าพรุควนเครง็เสียหายไปกว่าหมืน่

ไร่  ซึง่รวมพื้นทีข่องโครงการศึกษาพนัธุไ์มเ้สมด็ขาวครบวงจรในพระราชด ารขิองสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีเกือบ 2,000 ไร่   จากการใหส้มัภาษณส์ือ่มวลชนโดยผูใ้หญ่จากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง พอสรุปไดว้่า  

ขณะน้ีป่าพรุควนเครง็เสยีหายมาก ยงัผลใหสู้ญเสยีรายแหลง่รายไดส้ าคญัของชาวบา้น  ผูว้่าราชการจงัหวดั

นครศรธีรรมราชคนปจัจบุนักลา่วว่า  เมือ่ 12 ปีก่อน สภาพป่าพรุควนเครง็ยงัอดุมสมบูรณม์าก การบกุรุกป่าท าสวน

ปาลม์น า้มนัก็เพิม่มปีระปราย  แต่เมือ่กลบัมาเป็นผูว้่าราชการจงัหวดัก็พบว่ามีการเปลีย่นแปลงที่เกดิข้ึนในช่วง 10 ปี

เศษมากมาย ทีด่กีม็ ีเช่น  การคมนาคมขนส่งดขีึ้น  มสีิง่อ  านวยความสะดวกทีท่นัสมยัเพิม่ขึ้น  แต่ทีท่  าใหป่้าพรุควนเครง็

เสยีหายมากกม็มีาเช่นกนั  ทีเ่หน็ชดัคือ  ไฟป่าเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้น  พื้นที่ป่าจ านวนมากถกูบุกรุกท าการเกษตร  เช่น 

การท าสวนปาลม์และสวนยางพารา  รวมท ัง้มกีารปิดก ัน้เสน้ทางไหลเวยีนน ้าในป่าพรุจากการตดัถนนผ่านป่าพรุแต่ไม่ท า

สะพานหรอืท่อระบายน า้ใตถ้นนใหเ้พยีงพอ  และจากการท าร่องสวนและยกคูดนิเพือ่ปลูกพชื   นอกจากน้ียงัมปีญัหา

ระดบัน ้ าในป่าพรุลดลง  เน่ืองจากตอ้งแบ่งน า้ไปใชเ้พือ่การเกษตรมากขึ้น  และจากการทีม่ฝีนนอ้ยมากโดยเฉพาะในปีน้ี  

จนจงัหวดันครศรธีรรมราชประสบภยัแลง้ ซึง่ผูว้่าราชการจงัหวดักลา่วว่าเป็นปรากฏการณท์ีไ่ม่เคยมมีาก่อน 

 ส าหรบัเรื่องไฟป่านัน้  เหตสุ  าคญัทีท่  าใหเ้กดิไฟป่าบ่อยและรุนแรงข้ึนคือการลกัลอบเผาป่าดว้ยจดุประสงค์

ต่างๆ เช่น  เพือ่สะดวกในการหาปลา เน่ืองจากพื้นทีส่่วนทีไ่ฟไม่ไหมจ้ะเป็นหลมุเป็นบ่อทีม่นี า้ขงัซึง่มปีลาอยู่อาศยัและ

หลบภยัเป็นจ านวนมาก  หรอืเพือ่เผาหญา้และวชัพื้นในพื้นทีท่ีเ่ป็นกรรมสทิธ์ิของเอกชน  แต่ควบคุมไฟไม่ดที  าใหไ้ฟ

ลกุลามออกมานอกพื้นที ่

 การทีป่่าพรุเสยีหายมากจากเหตกุารณต่์างๆ ดงักลา่วขา้งตน้  นอกจากท าใหแ้หลง่รายไดห้ลกัของชาวพรุควน

เครง็คือกระจูดสูญเสยีไป  ยงัท าใหแ้หลง่เพาะเลี้ยงสตัวน์ ้ าลดลง และนกป่าไม่มีที่อยู่อาศยัและแพรพ่นัธุ ์ เพราะป่าพรุ

เป็นทีอ่ยู่อาศยัของนกน า้จ านวนมากจนไดช้ื่อว่าเป็นพื้นทีชุ่่มน า้ทีม่คีวามส าคญัระดบันานาชาตติามสนธิสญัญาแรมชาร ์  

นอกจากน้ียงัท าใหแ้หลง่กกัเกบ็น ้ าและบ าบดัน ้ าเสยีลดลงดว้ย  เพราะป่าพรุควนเครง็เป็นเหมอืนแกม้ลงิรองรบักกัเก็บ

น า้และช่วยบ าบดัน า้เสยีก่อนทีจ่ะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา 



 ขณะน้ีทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งก าลงัวางแผนแกไ้ขปญัหา  เช่น  เร่งจดัการกบัผูท้ีเ่ขา้ไปบกุรุกพื้นที ่  ป้องปรามและ

ด าเนินคดอีย่างจรงิจงักบัผูล้กัลอบเผาป่า  สรา้งท่อระบายน า้ใตถ้นนทีต่ดัผ่านป่าพรุ  บรหิารจดัการเรื่องน า้ไม่ใหน้ า้ในป่า

พรุต า่กว่าระดบัน า้ทะเลเกิน 20 เซนตเิมตร  หากทกุฝ่ายร่วมมอืกนัแกป้ญัหาอย่างจรงิจงัในระยะยาวน่าจะสามารถฟ้ืนฟู

ป่าพรุควนเครง็ใหก้ลบัมาอยู่สภาพอดุมสมบูรณไ์ดด้งัเดมิ 

เลขก ากบั ขอ้ความทีก่  าหนด ทีว่า่งส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 ปิดกัน้เสน้ทางไหลเวยีนน า้     

02 การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้นในช่วง 10 ปีเศษ     

03 เกดิไฟป่าบ่อยและรุนแรงขึ้น     

04 นกป่าไมม่ทีีอ่ยู่อาศยัและแพร่พนัธุ ์     

05 ป่าพรุควนเคร็งเสยีหายมาก     

06 พื้นทีป่่าจ านวนมากถูกบกุรุก     

07 ระดบัน า้ในป่าพรุลดลง     

08 สูญเสยีแหลง่รายไดส้ าคญั     

09 แหลง่กกัเก็บน า้และช่วยบ าบดัน า้เสยีลดลง     

10 แหลง่เพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ลดลง     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทความที่ ๖  อะไรจะเกดิข้ึนนบัต ัง้แต่วนัที่  1 มกราคม พ.ศ. 2558 

 ประเทศในกลุม่อาเซยีนจะรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน และมผีลอย่างจรงิจงัในวนัที ่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2558  นบัต ัง้แต่วนันัน้ ภูมภิาคน้ีจะเปลีย่นไปมากอย่างทีห่ลายคนอาจคิดไม่ถงึ 

 เมือ่ประเทศสมาชกิอาเซยีนท ัง้ 10 ประเทศรวมตวักนัเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั  ขอ้ตกลงของ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจะท าใหก้ารเคลือ่นยา้ยสนิคา้ การลงทนุท าธุรกิจต่างๆ  และการเคลือ่นยา้ยแรงงานฝีมือท า

ไดอ้ย่างเสร ี  บรรยากาศการคา้และการลงทนุจะสะดวกมากขึ้นจากการลด/เลกิขอ้จ ากดั และกฎระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรค

ต่างๆ  

 เมือ่การเคลือ่นยา้ยสนิคา้ท าไดอ้ย่างเสร ีจะท าใหไ้ทยขยายการส่งออกสนิคา้ไดเ้พิม่ขึ้น  เช่น  เกษตรกรไทยจะ

ส่งออกสนิคา้ไดม้ากขึ้น  ไม่ใช่จ าหน่ายเฉพาะตลาดภายในประเทศทีม่ปีระชากร 69 ลา้นคน  แต่จะเพิม่สูงขึ้นถงึ 590 ลา้น

คนในตลาดอาเซยีน  แต่ในขณะเดยีวกนั  การเปิดเสรใีนการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ก็จะท าใหป้ระเทศอาเซยีนอืน่ขยายการสง่

สนิคา้ไดม้ากข้ึนเช่นกนั   ท าใหข้อ้ดทีี่ไทยจะเพิม่การสง่ออกสนิคา้ไดม้ากข้ึนนัน้ลดลง  เพราะสนิคา้ประเทศอืน่ทีม่คีวาม

หลากหลาย และ/หรอื ราคาถูกกว่าจะแข่งขนักบัสนิคา้ส่งออกของไทยหรอืแมแ้ต่แย่งตลาดภายในประเทศ  ไทยจงึ

จ าเป็นตอ้งเร่งปรบัปรุงประสทิธิภาพและคุณภาพการผลติ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนักบัสนิคา้ประเทศอืน่ 

 การทีแ่รงงานฝีมอืหรอืกลุม่วชิาชพีเช่น  แพทย ์ พยาบาล วศิวกร สถาปนิก นกับญัช ีของประเทศต่างๆ ในกลุม่

อาเซยีนสามารถไปท างานในประเทศสมาชกิอาเซยีนอืน่ไดอ้ย่างเสร ี  ผลทีต่ามมาก็จะเป็นไปในท านองเดยีวกนักบัเรื่อง

การส่งออกสนิคา้  คือ  แรงงานฝีมือของไทยจะหางานท าไดง้า่ยข้ึน  แต่ก็จะมอีปุสรรคขดัขวางทีส่  าคญัคือคนไทยทีม่ี

จดุอ่อนเรื่องภาษาองักฤษประการหน่ึง และอกีประการหน่ึงคือชาตอิาเซยีนอืน่กเ็คลือ่นยา้ยแรงงานไดอ้ย่างเสรี

เช่นเดยีวกนั  หากไทยไม่เก่งพอ  ภาษาไม่ดพีอ  แทนทีเ่ราจะหางานไดง้า่ยขึ้นกลบัจะถูกชาตอิืน่แย่งงาน 

 ส าหรบัเรื่องการลงทนุท าธุรกิจ  ไทยสามารถลงทนุท าธุรกจิในประเทศอาเซยีนอืน่ได ้ เน่ืองจากมกีารเปิดเสรใีน

การลงทนุ  แต่อย่าลมืว่าคนอืน่ก็ท าไดเ้ช่นกนั  จงึตอ้งวางแผนและเตรยีมการใหพ้รอ้มอย่างเตม็ทีก่่อนเริ่มเปิดประชาคม

อาเซยีน 

 เมือ่ตน้เดอืนสงิหาคมทีผ่่านมา ดร.สุรนิทร ์พศิสุวรรณ เลขาธิการอาเซยีนไดไ้ปบรรยายพเิศษทีม่หาวทิยาลยัราช

ภฏันครปฐม เรื่อง “กลยุทธก์ารรบัมอืกบัประชาคมอาเซยีน” มผูีเ้ขา้ร่วมรบัฟงักว่า 1,000 คน ประเดน็หนึ่งที ่ดร.สุรนิทร ์

ย า้เตอืนคือ ภาษาองักฤษจะเป็น “Working language of ASEAN” เมือ่เรารูต้วัว่าคนไทยมีจุดออ่นเรื่องภาษาองักฤษ  

ถา้เราไม่เร่งปรบัปรุงแกไ้ขพฒันาตนเอง  ประโยชนท์ีค่นไทยควรจะไดจ้ะลดลง  โดยเฉพาะเรื่องการหางานท า  เพราะคน



ของเราจะตอ้งแข่งขนักบัคนชาตอิืน่ในตลาดทีโ่ตกว่าตลาดไทยเกือบสบิเท่า  เราตอ้งเก่งจรงิดจีรงิ และตอ้งมทีกัษะทีเ่ป็น

เลศิจรงิๆจงึจะเอาตวัรอดได ้

เลขก ากบั ขอ้ความทีก่  าหนด ทีว่า่งส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

11 การเคลือ่นยา้ยแรงงานฝีมอืท าไดอ้ย่างเสร ี     

12 การเคลือ่นยา้ยสนิคา้ท าไดอ้ย่างเสรี     

13 การเปิดเสรีในการลงทนุ     

14 ขอ้ตกลงของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน     

15 คนไทยมจีดุอ่อนเรื่องภาษาองักฤษ     

16 ชาตอิาเซยีนอืน่ก็เคลือ่นยา้ยแรงงานไดอ้ย่างเสรี     

17 ไทยจะเพิม่การส่งออกสนิคา้ใหม้ากขึ้น     

18 ไทยสามารถลงทนุท าธุรกจิในประเทศอาเซยีนอืน่ได ้     

19 ประเทศอาเซยีนอืน่ขยายการส่งออกสนิคา้ไดม้ากขึ้น     

20 แรงงานฝีมอืของไทยจะหางานท าไดง้า่ยขึ้น     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทความที่ ๗  เรือ่ง เด็กไทยกบัไอท.ี..เด็กลอ็ค 

        "ปญัหาเด็กในปี 2556  น้ี ขอเรียกว่าเด็กลอ็ค คือลอ็คน้ิว ลอ็คตวัเอง และลอ็คเวลา"    รศ.ดร. สมพงษ ์จติ

ระดบั อาจารยค์ณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั กลา่วเมือ่วนัที่10 มกราคม 2556 การลอ็คน้ิว ลอ็คตวัเอง ลอ็ค

เวลา ก็คือการใชเ้วลามากเกนิควรกบัไอท ีไม่ว่าจะเป็นคอมพวิเตอร ์สมารท์โฟน หรือแทบ็เลต็ 

        จากผลวจิยัพบว่าเดก็และเยาวชนใชร้ะบบไอทเีพือ่การเรยีนรูเ้พยีงรอ้ยละ 20 ส่วนรอ้ยละ 80 ใชเ้พือ่การบนัเทงิ

และเกมส ์  การลอ็คท ัง้ตวัเองและเวลาเช่นนี้ ย่อมเกดิผลเสยีตามมาหลายประการ   จากเวที "คุมเขม้เดก็เลน่เกมส ์ : 

ลดิรอนสทิธิ หรอืช่วยสรา้งสรรค"์ ในการประชมุคณะกรรมการการจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาต(ิคจ.สช.) คร ัง้ที ่5 ซึง่จดัขึ้น

ระหว่างวนัที ่18-20 ธนัวาคม 2555 สรุปว่าการทีเ่ดก็จ านวนมากใชเ้วลามากเกนิควรกบัไอท ีท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

เกิดผลดา้นลบต่อพฒันาการ และไดร้บัผลรา้ยจากการรบัเน้ือหาทีไ่ม่เหมาะสมผ่านทางซอฟทแ์วร ์เกมส ์เวบ็ไซต ์

        ทีว่่าเป็นอนัตรายต่อสุขภาพก็คือรา่งกายออ่นแอเจบ็ป่วยงา่ย เพราะอยู่กบัไอทจีนไม่มเีวลาออกก าลงักายหรอืเลน่

กีฬา อกีท ัง้สายตาก็มกัจะเสยีไปดว้ย เพราะวนัๆจอ้งอยู่ทีห่นา้จอ นอกจากน้ีสุขภาพจติอาจแปรปรวนกลายเป็นเดก็ทีม่ี

พฤตกิรรมรุนแรง  ผูอ้  านวยการสถาบนัสุขภาพจติเดก็และวยัรุ่นราชนครนิทรก์ลา่วในทีป่ระชมุ คจ.สช.ว่า สถติขิองการ

ตดิเกมสแ์ละมพีฤตกิรรมรุนแรงจนตอ้งบ าบดัรกัษาเพิม่ขึ้นต่อเน่ืองทกุปี 

        นอกจากเรื่องสุขภาพแลว้ การลอ็คตวัเองหรอืลอ็คเวลาจนไม่มเีวลาท ากิจกรรมสรา้งสรรคอ์ืน่ เช่น การท ากิจกรรม

บ าเพญ็ประโยชน ์การร่วมกจิกรรมชมรมต่างๆ ในสถานศึกษา หรอืแมแ้ต่การพบปะพูดคุยสงัสรรคก์บัพ่อแม่ญาตพิีน่อ้ง

หรอืเพือ่นฝูง ย่อมท าใหเ้กิดผลลบต่อพฒันาการของตวัเดก็เอง ซึง่ทีส่  าคญัคือ ท าใหข้าดทกัษะทางสงัคมและขาดทกัษะ

ในการตดิต่อสือ่สาร 

        ปจัจบุนัรา้นเกมสท์ีเ่ปิดใหบ้รกิารท ัว่ประเทศกว่า 30,000 รา้น พอๆกบัจ านวนสถานศึกษา รา้นเกมสเ์หลา่น้ีส่วน

ใหญ่ไม่จ ากดัเวลา ไม่มกีารป้องกนัการเขา้ถงึเวบ็ไซตล์ามก เวบ็ไซตล์อ่ลวง หรอืเกมสร์ุนแรงทีไ่ม่เหมาะสมกบัเดก็ ดงันัน้

ผลรา้ยจากการรบัเน้ือหาทีไ่ม่เหมาะสมตามที ่ คจ.สช. กลา่วขา้งตน้ก็คือ ถกูลอ่ลวงเพือ่กระท าทางเพศ ถูกลอ่ลวงเพือ่

ประสงคท์รพัยส์นิ และถูกล่อลวงเพือ่คา้มนุษย ์

        ท าไมเดก็และเยาวชนไทยจ านวนมากจงึกลายเป็นเดก็ลอ็คจนเกิดผลเสยีใหญ่หลวงเช่นนี้  ความคิดเหน็จากเวทใีน

การประชมุ คจ.สช.กลา่วว่า ตน้ตอทีส่  าคญั ก็คือ ภาคธุรกจิรา้นเกมสเ์หน็เด็กเป็นเหยื่อ เดก็ขาดพื้นทีแ่ละกิจกรรมที่

เหมาะสม และครอบครวัไม่ดูแลบตุรหลานอย่างใกลชิ้ด หรอืไม่เขา้ใจกระท ัง่ว่าปลอ่ยใหลู้กเลน่เกมสจ์นตดิและ

กลายเป็นเดก็ลอ็คนัน้ส่งผลเสยีอย่างไร 



        ทีป่ระชมุ คจ.สช. เสนอใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทกุภาคสว่นช่วยเร่งแกไ้ขปญัหาดว้ยวธิีต่างๆ ไดแ้ก่ ขจดัสือ่รา้ยขยายสือ่

ดี ซึง่จะช่วยป้องกนัปญัหาการถูกลอ่ลวงเพือ่กระท าการทางเพศและการลอ่ลวงอื่นๆ ปรบัปรุงกฎหมายดา้นสือ่ใหม้คีวาม

ทนัสมยั  ควบคุมเวลาและเน้ือหาการใหบ้รกิารไอทที ัง้ในรา้นอนิเตอรเ์น็ตและเน้ือหาในเวบ็ไซตต่์างๆ ซึง่นอกจากจะช่วย

ลดอาการลอ็คตวัเองและเวลา ยงัป้องกนัการถูกลอ่ลวงต่างๆดงักลา่ว จดัหาพื้นที่และกจิกรรมที่เหมาะสมส าหรบัเดก็

และเยาวชน ซึง่ช่วยท าใหก้ารลอ็คตวัเองและลอ็คเวลากบัไอทลีดลง เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม ผูท้ีจ่ะแกป้ญัหาไดด้ทีีสุ่ดก็

คือตวัเดก็และเยาวชนเอง โดยรูจ้กัผดิชอบช ัว่ด ีและรบัผดิชอบในการพฒันาตนไปในทางทีถู่กทีค่วร 

เลขก ากบั ขอ้ความทีก่  าหนด ทีว่า่งส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 ขจดัสือ่รา้ยขยายสือ่ด ี     

02 ขาดทกัษะทางสงัคม     

03 ภาคธุรกจิรา้นเกมสเ์หน็เดก็เป็นเหยือ่     

04 ควบคุมเวลาและเน้ือหาการใหบ้ริการไอท ี     

05 จดัหาพื้นทีแ่ละกจิกรรมทีเ่หมาะสม     

06 ถูกลอ่ลวงเพือ่กระท าทางเพศ     

07 ครอบครวัไมดู่แลบตุรหลานอย่างใกลช้ดิ     

08 ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยงา่ย     

09 ลอ็คเวลา     

10 ลอ็คตวัเอง     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทความที่ ๘  เรือ่ง พษิภยัของมลพษิ 

ข่าวฮอืฮาข่าวหน่ึงเมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ.2556 คือประกาศขายวดั ดงัภาพและค าบรรยายภาพจากหนงัสอืพมิพ์

ไทยรฐั 

         “หลวงปู่พทุธอสิระ  เจา้อาวาสวดัออ้นอ้ย(ธรรมอสิระ) อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม ขึ้นป้าย ขนาดยาว 10 เมตร 

สูง 6 เมตรตดิทีร่ ัว้วดั ประกาศขายวดัในราคาถูก เนือ่งจากทนกลิน่เหมน็ของโรงงานผลติอาหารสตัวท์ีอ่ยู่ตรงขา้มวดั

ไม่ได”้ 

       เรื่องมลพษิก่อปญัหาใหส้งัคมไทยมานาน และนบัวนัจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มลพษิมหีลายประเภททีท่  าพษิจนวดั

ทนไม่ไดก้็คือมลพษิทางอากาศหรอือากาศเสยี ซึง่หมายถงึภาวะทีม่อีากาศทีม่สีารเจอืปนอยู่ในปรมิาณทีสู่งกว่าปกตแิละ

เป็นเวลานานพอทีจ่ะท าใหเ้กิดผลกระทบต่างๆ เช่น อนัตรายต่อมนุษย ์สตัว ์พชื สิง่แวดลอ้ม และทรพัย ์   สารเจอืปน

ดงักลา่วกองอนามยัสิง่แวดลอ้ม ส านกัอนามยักทม.เรยีกว่า สารมลพษิทางอากาศ ซึง่มหีลายอย่างเช่นฝุ่ น

ละออง กลิน่ ควนั ละอองไอ กา๊ซหลายชนิด ฯลฯ 

ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจทีเ่พิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ ท าใหก้รุงเทพฯและเมอืงใหญ่หลายเมอืงเกิดปญัหา

การจราจรตดิขดัเขา้ข ัน้วกิฤต ิ รถยนตแ์ละยานพาหนะต่างๆ ซึง่เผาผลาญน า้มนัมากขึ้นจงึเป็นทีม่าของกา๊ซหลายชนิดที่

เป็นสารมลพษิทางอากาศ เช่น กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์ กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน รวมท ัง้

สารตะกัว่ กลิน่ท่อไอเสยี และฝุ่ นละอองขนาดเลก็ซึง่เป็นสารไฮโดรคารบ์อน 

        โรงงานประเภทต่างๆ ทีเ่พิม่ขึ้นอย่างมากมายบรเิวณชานเมอืง นิคมอตุสาหกรรมหรอืแมแ้ต่ในแหล่งใกลชุ้มชนก็

เป็นตน้เหตสุ  าคญัที่ท  าใหอ้ากาศเสยี เช่น โรงงานอาหารสตัวท์  าใหเ้กิดกลิน่จนตอ้งประกาศขายวดั  โรงงานปูนซเิมนตท์ า

ใหเ้กิดฝุ่ นละออง โรงไฟฟ้าถ่านหนิเป็นทีม่าของกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ โรงงานอตุสาหกรรมท าใหเ้กิดควนั ฯลฯ 

         ผลกระทบทีเ่กิดจากสารมลพษิทางอากาศมมีากมาย  ทีส่  าคญัไดแ้ก่ อนัตรายต่อมนุษย ์เช่นป่วยเป็นโรคผวิหนงั 

โรคระบบทางเดนิหายใจ หรือแมแ้ต่โรคมะเรง็ อนัตรายต่อสตัวโ์ดยหายใจเอาอากาศทีม่มีลพษิปะปนอยู่หรอืโดยกนิหญา้

หรอืพชืทีม่มีลพษิทางอากาศตกสะสมอยู่ในปรมิาณมาก  และอนัตรายต่อพชื เช่น ใบพชืสจีางลง ใบเหลอืง ดอกกลว้ยไม ้

เป็นรอยด่าง มสีจีางลงเป็นจดุ  นอกจากน้ีผลกระทบทีส่  าคญัอกีอย่างหน่ึงก็คอื อนัตรายต่อภาวะแวดลอ้มจนบรรยากาศ

แปรปรวนไปท ัว่โลก อณุหภูมบิรรยากาศโลกเฉลีย่สูงขึ้น น า้แขง็ทีข่ ัว้โลกละลาย ระดบัน า้ทะเลสูงขึ้น เกิดภยัแลง้ น า้ท่วม 

เกิดลมพายุบ่อยและรุนแรงขึ้น ฯลฯ 

         เมือ่วนัที ่21 มกราคม พ.ศ.2556 กรมคุมมลพษิจดักจิกรรม D-day ประกาศว่าจะเริ่มบงัคบัใชก้ฎหมายมาตรา 

80 พ.ร.บ.ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ พ.ศ.2535 อย่างจรงิจงั ทีจ่รงิกฎหมาย ประกาศ และ



กฎกระทรวงเกี่ยวกบัมลพษิมอียู่หลายฉบบั การบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจรงิจงัจะเป็นมาตรการส าคญัในการลดสาร

มลพษิในอากาศ รวมท ัง้เป็นการป้องกนัหรอืลดอนัตรายต่อ มนุษย ์ สตัว ์ พชื และอื่นๆ นอกจากน้ีก็ควรเร่งด าเนินการ

แกป้ญัหาการจราจรตดิขดั และสรา้งจติส านึกทีด่ใีหผู้ป้ระกอบการทีเ่ป็นแหลง่ก่อมลพษิดว้ย 

เลขก ากบั ขอ้ความทีก่  าหนด ทีว่า่งส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

11 กลิน่     

12 กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์     

13 การบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจรงิจงั     

14 ผลกระทบ     

15 ฝุ่ นละออง     

16 ยานพาหนะต่างๆ     

17 โรงงานประเภทต่างๆ     

18 สารมลพษิทางอากาศ     

19 อนัตรายต่อพชื     

20 อนัตรายต่อมนุษย ์     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (บทความที่ ๙)  เหตุใดจึงคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ 

ข่าวที่หลายคนให้ความสนใจคือการคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์  โดยเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556  นายศศิน เฉลิมลาภ 

เลขาธิการมูลนิธสิือนาคะเสถียร  พร้อมด้วยกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ ได้ออกเดินทางจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  อ.แม่วงก์  จ.นครสวรรค์  

ซึ่งเป็นจุดก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์  มุ่งหน้าไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อคัดค้านการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ 

เข่ือนแม่วงก์เป็นโครงการสร้างเขื่อนที่บริเวณเขาสบกก ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ มีลักษณะเป็นเข่ือนหินทิ้งแกนดิน

เหนียว  สูง 57 เมตร  กว้าง 10 เมตร  สันเข่ือนยาว 730 เมตร เก็บน ้าได้ 250 ล้านลูกบาศก์เมตร  ได้รับอนุมัติงบประมาณกอ่สร้าง

ทั้งสิ้น 13,280 ล้านบาท เป็นเขือ่นที่จะใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปี  เมื่อสร้างเสร็จจะมีพื้นที่น้า้ท่วมอย่างน้อย 12,375 ไร ่

เข่ือนแม่วงก์มีประโยชน์หรือข้อดีอย่างไรจึงทา้ให้รัฐบาลพยายามผลักดันให้สร้างเข่ือนนี้  ที่จริงกรมชลประทานริเริ่ม

โครงการมาตั้งแตป่ี พ.ศ.2525 แต่ถูกตีกลับจากคณะกรรมการที่เก่ียวข้องหลายครั้งให้ไปศึกษาผลกระทบตา่งๆ เพิ่มเติม   ครั้งหลังสุด

คือปี พ.ศ. 2545  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมตยิังไม่เห็นชอบต่อรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้กรม

ชลประทานหาทางเลือกของที่ตั้งโครงการ  และศึกษาเพิ่มเติมการบริหารจัดการลุ่มน้า้ทั้งระบบในลักษณะบูรณาการ  แต่อย่างไรก็

ตาม  หลังจากน้้าทว่มใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2554 คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 เห็นชอบในหลักการให้ด้าเนินโครงการ

ก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์  โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการน้้ามูลคา่ 350,000 ล้านบาทของรัฐบาล  ทั้งนี้ด้วยเห็นว่าเข่ือน

นี้มีข้อดีคือ  จะช่วยแก้ปัญหาน า้ท่วม และจะช่วยลดปัญหาภัยแล้งได้อีกด้วย 

 ส่วนกลุ่มผู้คัดคา้นการสร้างเข่ือน  คือเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านสิง่แวดล้อมซึ่งประกอบด้วยองค์กรต่างๆ 24 องค์กร โดย

มีนายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสบืนาคะเสถียร เป็นแกนน้าในการเดินคัดค้านเข่ือนแม่วงก์   ได้หยิบยกข้อเสียหรือผลกระทบ

ของเข่ือนแม่วงก์ขึ้นมาคัดค้านการสร้างเข่ือน  โดยเฉพาะรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA: Environment 

and Health Impact Assessment) ที่ยังละเลยข้อมูลสา้คัญทางธรรมชาติและระบบนิเวศเปน็อย่างมาก 

 จากเรื่อง “ท้าไม!!....ต้องค้านเข่ือนแม่วงก์”  ของเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม และเร่ือง “เมื่อแก้น้้าท่วมไม่ได้ 

แก้ภัยแล้งไม่ได้  แลว้เหตุผลของ ‘เข่ือนแม่วงก์’ คืออะไร?” ของมูลนิธโิลกสีเขียว  ซึ่งเผยแพร่เมื่อปีกลาย  ได้กล่าวถึงข้อเสียของ

เข่ือนไว้หลายประการ  เช่น  ทา้ลายป่าต้นน้้า  ง่ายต่อการลักลอบล่าสัตว์ป่า  จะเกิดการลักลอบตัดไม้จา้นวนมาก  และสูญเสีย

แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  ตัวอย่างข้อเสียดังกลา่วเกิดเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆ  กล่าวคือ  บริเวณที่น้า้จะท่วมกว่า  

12,000 ไร่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ในบริเวณที่ราบต่้าริมน้า้ซึ่งเปน็แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสตัว์ป่าจา้นวนมาก  การที่ใช้เวลา

ก่อสร้างถึง 8 ปี  จะทา้ให้เกิดการลักลอบตัดไม้จ้านวนมาก  โดยเฉพาะส่วนที่นอกเหนือจากไม้ในบริเวณที่น้า้จะท่วม   รวมทัง้ท้าให้

ลักลอบล่าสัตวป์่าได้ง่าย     นอกจากนี้ยังมีเหตุผลสา้คัญอีกข้อคือ  การที่เก็บน้้าได้ 250 ล้านลกูบาศก์เมตรนั้นถือว่าน้อยมากเมื่อ

เทียบกับปริมาณน้า้ที่ท่วมเม่ือป ีพ.ศ. 2554  คือเพียงร้อยละ 1 และสามารถจ่ายน้้าให้พื้นทีท่้าการเกษตรบริเวณใต้เข่ือนได้เพียง

บางส่วน   ไม่คุ้มการลงทนุและการสูญเสียระบบนิเวศ   การที่เก็บน้้าได้น้อยดังกล่าวทา้ให้ลดขอ้ดีของเข่ือนทั้งสองข้อที่กล่าวขา้งต้น 

คือแก้ปัญหาน้้าท่วมและลดปัญหาภัยแล้ง  

 ส่วนรัฐบาลและกลุ่มผูส้นบัสนุนให้สร้างเข่ือนก็โต้แย้งว่า   เร่ืองการแก้ปัญหาน้้าท่วมต้องมองในภาพรวมของโครงการ

บริหารจัดการน้้าทั้งหมด ซึ่งมีทัง้เข่ือนขนาดใหญ่และเล็กหลายๆ เข่ือน  รวมทั้งเข่ือนแม่วงก์  พื้นที่ปา่เหนือเข่ือนที่น้้าจะท่วมก็ถือว่า

น้อยมากเมื่อเทียบกับผืนป่าตะวนัตกทั้งหมด  ส่วนการโจมตีเรื่องการให้ความเห็นชอบกับรายงาน EHIA นั้น  รัฐมนตรีว่าการ



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ออกมชี้แจงเมื่อวนที่ 16 กันยายนว่า  คณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มีมติให้กรมชลประทานกลับไปทา้รายงานเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการน้ารายงานฉบับดังกล่าวเข้าสู่การ

พิจารณาของคณะกรรมการอีกครั้ง 

 ขณะที่เขียนบทความฉบบันี้ยังไม่ทราบวา่เร่ืองเข่ือนแม่วงก์จะลงเอยอย่างไร  แต่คาดว่าคงเป็นเรื่องยาวที่ต้องติดตามกนั

ต่อไป 

เลขก้ากับ ข้อความที่ก้าหนด ที่ว่างส้าหรับร่างรหัสคา้ตอบ 

01 เก็บน้้าได้ 250 ล้านลูกบาศก์เมตร       

02 เกิดการลักลอบตัดไม้จ้านวนมาก       

03 แก้ปัญหาน้้าท่วม     

04 ข้อเสียหรือผลกระทบ     

05 เขื่อนแม่วงก์       

06 ง่ายต่อการลักลอบล่าสัตว์ปา่       

07 ประโยชน ์     

08 เป็นเขื่อนที่จะใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปี       

09 ลดปัญหาภัยแล้ง     

10 สูญเสียแหล่งอาหารและที่อยู่อาศยัของสัตว์ป่า       

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



(บทความที่ ๑๐)  ราคายางตกต่้า เกษตรกรชาวสวนยางปิดถนน 

 ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ชาวเกษตรกรสวนยางทางภาคใต้ออกมาประท้วงปิดถนนเปน็ระยะๆ ท้าให้การสัญจรทางรถยนต์

ไปมาภาคใต้แทบเปน็อัมพาตหลายครั้ง  ปัญหาส้าคัญก็คือเกษตรกรชาวสวนยางขาดทุน  จึงออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลด้าเนนิ

มาตรการช่วยเหลืออย่างจริงจังเพื่อให้ราคายางสูงขึ้น   เหตุการณ์เร่ิมคลี่คลายลงเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 กันยายน ให้เงิน

สนับสนนุปัจจยัการผลิตไร่ละ 2,520 บาท  รายละไม่เกิน 25 ไร่  มาตรการนี้ชาวสวนยางยังไมพ่อใจ เป็นแต่เพียง “ยอมรับสภาพ” 

ตามที่ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  คุณเพิก เลิศวังพง  กล่าวเมื่อวันที่ 10 กันยายนในรายการ  ตอบโจทย์

ไทยพีบีเอส  ต่อมาเหตุการณ์ทีส่งบไปกลบัวุ่นวายขึ้นมาอีกเมื่อชาวบ้านมาปักหลักเปิดเวทีปราศรัยปิดถนนเพชรเกษม อ.บางสะพาน

น้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงค่้าวันที่ 26 ตุลาคม  เรียกร้องให้รัฐบาลด้าเนินการให้ราคายางพาราเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 100 บาท  

และปาล์มน้า้มันกโิลกรัมละ 6 บาท  ขณะที่เขียนบทความนี้ก็ยงัไม่ทราบว่าเร่ืองราวจะจบลงอย่างไร  ระหว่างรอสถานการณ์  จึงขอ

หยิบยกเรื่องการขาดทุนของชาวสวนยาง  ซึ่งเปน็ต้นเหตุของการประท้วงปิดถนนขึ้นมาวิเคราะห์ว่า  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ขาดทุนของเกษตรกรชาวสวนยางประกอบด้วยอะไรบา้ง ซึ่งเมือ่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้วพบวา่มีอยู่หลายประการ 

 ประการแรกก็คือราคายางในตลาดโลกตกต่้า  ราคายางพาราในตลาดโลกจะขึ้นหรือลงขึ้นกับปัจจัยหลายอยา่ง  เชน่  

ความต้องการยางจากต่างประเทศ  ราคาน้า้มัน  อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา  เศรษฐกิจโลก  อุตสาหกรรมยานยนต์ และราคา

ตลาดลว่งหน้า   ส้าหรับความตอ้งการยางจากตา่งประเทศลดลง  จะท้าให้ราคายางในตลาดโลกลดลง   สา้หรับราคาน้้ามนันัน้คงเป็น

ที่น่าสงสัยวา่มีผลต่อราคายางอย่างไร  ถ้าราคาน้า้มันสูงขึ้น  การท้ายางสังเคราะห์จะลดลงเพราะต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากน้า้มันดว้ย  จึง

หันมาใช้ยางธรรมชาติมากข้ึน  ท้าให้ราคายางสูงขึ้น  ส่วนภาวะเศรษฐกิจโลกมีผลตรงไปตรงมา  ขณะนี้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวไม่ดี

เท่าที่ควร  ท้าให้ราคายางในตลาดโลกตกต่า้   เป็นทีน่่าสังเกตวา่ขณะนี้ราคาตลาดโลกก้าหนดโดยผู้ซื้อ  ในฐานะทีป่ระเทศผู้ปลูกยาง

รายใหญ่ของโลกเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน จึงควรเร่งด้าเนินการร่วมมือกันเพื่อให้มีอ้านาจต่อรองในการก้าหนดราคาตลาดโลก 

 ประการต่อมาคือความต้องการใช้ยางในประเทศอยู่ในระดับต่า้  ถึงแม้ความต้องการในประเทศจะไม่มีบทบาทต่อราคา

ยางสูงเทา่ความต้องการของตลาดโลก   แต่ก็ถือเป็นเร่ืองส้าคัญที่ต้องแก้ไข เพราะเมื่อเทียบกับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซยี    

ปรากฏว่าอุตสาหกรรมการท้าผลิตภัณฑ์จากยางพารา  เชน่  ถุงมือยาง  ถุงยางอนามัย  ได้รับการส่งเสริมจนเปน็สินคา้ส่งออก   

ดังนั้นเพื่อลดปัญหาประการนี้  ไทยจะต้องสนบัสนุนอุตสาหกรรมปลายน ้าในประเทศอย่างจรงิจัง  คือสนับสนนุอุตสาหกรรมการท้า

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา 

 ปัจจัยอีกประการหนึ่งคือพันธุ์ตน้ยางของไทยไม่ดีพอเมื่อเทียบกับมาเลเซีย  ต้นยางของเราเร่ิมให้น้้ายางช้ากวา่และปริมาณ

น้อยกว่า   ดังนั้นสิง่หนึ่งที่จะต้องด้าเนินการปรับปรุงพัฒนาอยา่งจริงจังเพื่อให้ครบวงจร  ทั้งต้นน้้า กลางน้า้ และปลายน้า้อย่างที่นิยม

พูดๆ กัน  ก็คือการพัฒนาพันธุ์ยาง เพื่อลดปัญหาเรื่องพันธุ์ยางซึ่งเป็นการแก้ปัญหาทีต่้นน้้า    ส่วนกลางน้า้ก็คือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทา้ยางแผ่น  และปลายน้้าก็คือส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพารา  รวมทั้งการรวมตัวกันของประเทศผู้

ปลูกยางในกลุ่มอาเซียน เพื่อสรา้งพลังในการก้าหนดราคาตลาดโลกดังกล่าวข้างตน้ 

 ประการสุดทา้ยที่จะยกมากลา่วในบทความนี้คือเร่ืองต้นทุนของชาวสวนยางสูง  ซึ่งประกอบด้วยต้นทนุค่าแรงกรีดยาง  

และต้นทุนค่าปุ๋ย  เร่ืองการใช้ปุย๋น้้านักวิชาการแนะน้าวา่ควรศึกษากันอย่างจริงจงัว่าในขณะนีใ้ห้ปุ๋ยเหมาะสมหรือไม่  ให้มากเกินไป

หรือถี่เกินจ้าเป็นหรือเปล่า  หากใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะลดต้นทุนได้หรือไม่  มากน้อยเพียงใด  ส่วนเร่ืองต้นทุนค่าแรงนั้นคงลดได้ยาก  



เพราะปฏิบัติกนัมานานแล้ววา่จะแบ่งให้คนกรีดยางซึ่งต้องท้างานหนักมากร้อยละ 40 หรือ 50 ของราคายาง  จนกลายเป็น

วัฒนธรรมก็ว่าได้  ไม่เหมือนกับทางมาเลเซียที่ให้ค่าแรงเปน็รายวัน  

 ที่กล่าวมาได้พูดถึงแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะกลางและระยะยาวไว้ดว้ย   ส่วนการแก้ปัญหาระยะสั้นคือการเผชญิหน้า

ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มผู้ปิดถนนประท้วงนัน้  ก็ขอภาวนาให้ลงเอยกันได้ด้วยดี  อย่าให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นที่บรเิวณ

ควนหนองหงส์  จ.นครศรีธรรมราช เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2556 อีก 

เลขก้ากับ ข้อความที่ก้าหนด ที่ว่างส้าหรับร่างรหัสคา้ตอบ 

11 การพัฒนาพันธุ์ยาง     

12 ความต้องการใช้ยางในประเทศอยูใ่นระดับต่้า     

13 ต้นทุนของชาวสวนยางสูง     

14 ต้นทุนค่าปุ๋ย     

15 ต้นทุนค่าแรง     

16 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขาดทุน     

17 พันธุ์ต้นยางของไทยไมด่ีพอ     

18 ราคายางในตลาดโลกตกต่้า     

19 เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวไม่ดีเท่าที่ควร     

20 สนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน้า้ในประเทศ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(บทความที่ ๑๑)  ปฏิรูปประเทศไทย 

ขณะที่เขียนบทความนี้คือช่วงตน้เดือนมีนาคม พ.ศ.2557  บ้านเมืองก้าลังตกอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง  

ผู้ที่สนใจตดิตามข่าวสารทางการเมืองคงทราบดีว่า เร่ืองราวเปน็มาอย่างไร  แต่ในทีน่ี้จะกลา่วถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยซึง่หยิบ

ยกข้ึนมาเป็นข้อขัดแย้งสา้คัญ  ฝ่ายรัฐบาลรักษาการต้องการให้เลือกตั้งก่อนปฏิรูป  ส่วนฝ่าย กปปส. ซึ่งมชีื่อเต็มยาวมาก คือ 

คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เปน็ประชาธปิไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ต้องการ

ให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง 

ที่จริงเร่ืองการปฏิรูปประเทศมีการพูดถึงและพยายามด้าเนนิการมาหลายปี  เมื่อกลางปีที่แลว้ก็มีการประชุมสมชัชาปฏิรูป

ระดับชาติ ครั้งที่ พ.ศ.2556  ทีศู่นย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีการพิจารณาและมีมตริวม 7 เร่ือง  ในบทความนี้จะสรุป

สาระสา้คัญบางประการของเร่ืองแรก  คือ  การป้องกันและปราบปรามการทจุริต  โดยสรปุจากเอกสารหลักและมติของการประชุม 

 การทุจริต หรือที่เรียกกันติดปากว่าคอร์รัปชันนัน้  องค์กรความโปร่งใสสากลจา้แนกรูปแบบของการคอร์รัปชันของภาครัฐไว้

น่าสนใจ กล่าวคือ  การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ เป็นการกระทา้ของเจ้าหน้าที่ระดบัสูง เพื่อให้ผู้นา้หรือผู้บริหารประเทศได้รับ

ผลประโยชน์จากการใชท้รัพยากรของชาติ   ถ้าเป็นการกระทา้ของเจ้าหน้าที่รัฐระดับกลางและระดับลา่งต่อประชาชนทั่วไป  จัดเป็น

การคอร์รัปชันขนาดเล็ก  การยักยอกคือการที่เจ้าหน้าที่น้าเงนิหรือสิ่งของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  การมีผลประโยชน์

ทับซ้อน คือการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  การอุปถัมภ์และการเลือกที่รักมักที่ชัง เป็นการเลน่พวก

โดยไม่ค้านึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม  ส่วนการตดิสินบนเป็นการเสนอหรือการให้ผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้เกิดการกระท้าผิด

กฎหมาย 

 ปรากฏว่าการคอร์รัปชันที่จ้าแนกไว้โดยองค์กรความโปร่งใสสากล  พบได้ในบ้านครบถ้วนทัง้ 7 รูปแบบ   ภาพลักษณ์คอร์

รัปชันไทยในสายตาของต่างชาตอิยู่ในระดับที่ย่า้แย่มาก  ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่องค์กร Transparency International จัดท้าดัชนี

ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน เปรียบเทียบกันระหว่างประเทศตา่งๆ ทั่วโลก   ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ระหว่าง 2.8-3.8 จากคะแนนเต็ม 10 

มาโดยตลอด  มหาวิทยาลัยหอการค้าส้ารวจความคิดเห็นประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในปี พ.ศ. 2555 พบว่านบัวนัสถานการณ์ยิ่ง

เลวร้าย  เช่น  กลุ่มผู้ประกอบการร้อยละ 85.9  ตอบว่าต้องจา่ยเงินใต้โต๊ะให้ข้าราชการ โดยตอ้งจ่ายเงินใต้โต๊ะร้อยละ 30-35 ของ

วงเงินงบประมาณโครงการ  

 เมื่อศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการทุจริตในแง่มุมต่างๆ ดังตัวอยา่งที่กลา่วมาเพียงบางส่วน  สมชัชาปฏิรูปฯ จงึมีมติเรื่องการ

ป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน 5 มาตรการดังนี ้

 ให้ใช้พลังทางสัมคมเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามทุจริตอยา่งจรงิจังและต่อเนื่อง  โดยระบุ

วิธีการไว้ชัดเจน  คือให้จัดตั้งกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสงัคม และองค์กรที่เก่ียวข้อง เช่น 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยให้สนบัสนนุการดา้เนินการในด้านตา่งๆ รวมทัง้งบประมาณ 

 ใช้มาตรการทางกฎหมายภาษอีากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง เช่น ตรวจสอบความสจุริตของ

การประเมินภาษี และเปิดเผยแบบแสดงรายงานการเสียภาษีเงนิได้ห้าปีย้อนหลังของผู้ดา้รงต้าแหน่งทางการเมืองทั้งระดบัชาตแิละ

ท้องถิ่น  รวมทั้งข้าราชการระดบัสูง 



 ปฏิรูประบบงานปราบปรามการทุจริตของชาติอยา่งเร่งด่วน  เช่น  ให้ ป.ป.ช. ปฏิรูปกระบวนการท้างานทั้งระบบอย่าง

จริงจัง  ให้สนับสนนุกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนเหตุทุจริต  ให้พัฒนาระบบงานด้านสินบนน้าจับอย่างเป็นรูปธรรม 

 เปิดเผยข้อมูลการจัดซื อจดัจ้างของรัฐเพื่อสังคมสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้โดยง่าย เช่น ข้อมูลและสัญญาการจัดซื้อ

จัดจ้างทุกโครงการที่มีวงเงินหนึง่แสนบาทขึ้นไป  ให้ภาคประชาชนผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ  ตั้งแต่เริ่มโครงการ

จนเสร็จสิ้นโครงการ  มาตรการข้อนี้แหละจะช่วยลดปัญหาการจ่ายเงินใต้โตะ๊ดังกลา่วข้างต้นลงได้มาก 

 มาตรการสุดทา้ยคือให้ปฏิรูปกระบวนการคัดสรรบุคคลผูท้ี่จะเข้ามาใช้อ้านาจรัฐทุกต้าแหน่งให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบ

ได้  เช่น  กระบวนการสรรหา แต่งตั้ง และโยกย้ายขา้ราชการระดับสูง 

 มาตรการทั้ง 5 ข้อที่สมัชชาปฏิรูปมีมติออกมานี้  จะช่วยป้องกนัรูปแบบการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่องค์กรโปร่งใสสากล

จ้าแนกไว้ดงักล่าวขา้งตน้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 ปัญหาความขัดแข้งทางการเมืองในขณะนีไ้ม่ว่าจะลงเอยอย่างไร  การปฏิรูปประเทศก็คงจะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้  

สิ่งที่สมชัชาปฏิรูประดับชาตสิรุปไว้ครั้งที่ 3 นี้รวมทั้งสองครั้งกอ่น ควรจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง 

เลขก้ากับ ข้อความที่ก้าหนด ที่ว่างส้าหรับร่างรหัสคา้ตอบ 

01 การคอร์รัปชันขนาดเล็ก     

02 การคอร์รัปชันท่ีจ้าแนกไว ้     

03 การติดสินบน     

04 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน     

05 จ่ายเงินใต้โตะ๊ร้อยละ 30-35     

06 ใช้มาตรการทางกฎหมายภาษีอากร     

07 ปฏิรูประบบงานปราบปรามการทจุริต     

08 เปิดเผยข้อมูลการจดัซื้อจัดจ้างของรัฐ     

09 มติเรื่องการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน     

10 ให้ใช้พลังทางสังคมเป็นกลไกหลัก     

                                            

 

 

 

 

 

 



(บทความที่ ๑๒)  ปัญหาเรื่องข้าว 

 นอกจากปัญหาความขัดแยง้ทางการเมือง  ปัญหาใหญ่อีกเร่ืองหนึ่งในขณะนี้คือปัญหาที่เกิดจากโครงการรับจ้านา้ข้าว  

ชาวนาจา้นวนมากยังไม่ได้รับเงนิเพราะรัฐบาลรักษาการไม่ได้เตรียมเงินกู้ไว้ก่อนที่จะยบุสภา  ทั้งๆ ที่โครงการนี้ขาดทนุหลายแสน

ล้าน  ที่จริงปัญหาเรื่องข้าวมีมานานหลายสบิปีแล้ว  ชาวนาส่วนใหญ่ของประเทศขายข้าวเปลอืกได้ในราคาต่้า  ต้องตกเป็นหนี้ทั้งใน

และนอกระบบ  บา้งถึงกับต้องขายที่นาแล้วเชา่ที่ทา้กิน  การค้าข้าวในตลาดโลกที่ไทยครองต้าแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดมา

นาน ก็ต้องเสียแชมป์ให้อินเดียและเวียดนามไปแล้วสองปีซ้อน  ส่วนตลาดข้าวในอาเซียนนั้น เวียดนามชนะไทยมาตั้งแตป่ี 2548 

 นักวิชาการและผู้เชีย่วชาญข้าวหลายคน  ได้วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวแต่ละปัญหาไว้อย่าง

ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งออก  ต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาเฉพาะจุด  คือเนน้การแก้ปัญหาราคาขา้วเปลือกตกต่้า

ด้วยวิธีการรับจ้าน้า หรือชดเชย หรือประกันราคาข้าวเท่านั้น  บทความนี้จะสรุปสาระสา้คัญจากเอกสารที่เก่ียวข้องของ ดร.อัทธ์  

พิศาลวานิช  นายปราโมทย์ วานิชานนท์  และนักวิชาการอีกหลายทา่น  วา่มองปัญหาในภาพรวมทั้งระบบอยา่งไร 

 ปัญหาข้าวไทยมีหลายอย่าง  ถา้มองตั้งแต่แต่ต้นทางก็คือการปลูกข้าว  ปรากฏว่าผลผลิตต่อไรข่องเราต่้ามากเมื่อเทียบกับ

คู่แข่งส้าคัญก็คือเวียดนาม  เช่น  ช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 เราผลิตได้เฉลี่ย  454.4 กิโลกรัมต่อไร่  ในขณะที่เวียดนามท้าได้ 803.2 

กิโลกรัมต่อไร่  เพราะรัฐบาลเวียดนามทุ่มงบประมาณหลายพนัล้านบาทต่อปีในการสนับสนนุการวิจัยและพฒันาพันธุ์ข้าว และ

ช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มปริมาณการผลิต  โดยพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวให้มีศักยภาพมากข้ึน  ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตต่อไร่

ต่้า  เราจ้าเป็นต้องวิจัยพฒันาเพื่อปรับปรุงพนัธุ์ข้าวให้ได้ผลผลติสูงและมีคุณภาพดี  รวมทั้งพฒันาพื้นที่เพาะปลูกข้าวให้เหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

 นอกจากปริมาณผลผลิต  ปัญหาส้าคัญต่อมาคือต้นทุนการผลิตของเราสูง ได้แก่ ต้นทนุค่าปุ๋ยเคมี  ค่ายาฆ่าแมลงและโรค

พืช  ค่าเช่าเครื่องจักร เช่น รถไถนา และคา่แรงงาน เป็นต้น  สว่นต้นทนุการผลิตของเวียดนามนั้นต่า้กว่าไทย  เนื่องจากยงัคงใช้

แรงงานคนในครัวเรือนเป็นหลัก  การใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพชืก็ยังมีปริมาณน้อยกวา่ชาวนาไทยมาก 

 ปัจจุบนัมีระบบชลประทานอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวเพียงประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ปลูกข้าว  ส่วนอีกร้อยละ 70 ต้อง

พึ่งพาน้า้ฝนเป็นหลัก ในขณะที่เวียดนามมีระบบชลประทานกระจายอยู่ในพืน้ที่เพาะปลูกมากถึงร้อยละ 50  ดังนั้นปัญหาเรื่องข้าวเรา

อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบชลประทานในพื นที่เพาะปลูกมีจ้ากดั 

 เมื่อมองต่อจากปัญหาการผลิตไปจนถึงการสง่ออก ก็พบว่าปัญหาใหญ่ของเราอีกประการหนึ่งก็คือ  ราคาส่งออกข้าวไทย

สูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน  เห็นได้จากราคาข้าวสารชนิด 5% ในปี พ.ศ.2550  ราคาส่งออกของเวียดนามต่้ากวา่ไทยอยู่เพียง 20 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  แต่ในปี 2552  เวียดนามต่า้กว่าไทยถึง 169 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  ท้าให้เวียดนามสามารถแย่งตลาดข้าวจาก

ไทยได้  ถา้เราหันกลับมาเน้นกลยุทธ์ทางการตลาดข้าวที่ผู้ซื้อนยิมบริโภค  เช่น  ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี  ซึง่ผูบ้ริโภคพร้อม

จัดซื้อในราคาที่แพงกวา่ข้าวทั่วไป  ก็จะช่วยลดปญัหาเรื่องการแข่งขันราคาข้าวได้  ประเดน็เร่ืองการค้าข้าวในตลาดโลกนี้  ท้าให้

มองเห็นไปถึงปัญหาขา้วไทยอีกข้อหนึ่งคือ  เราขาดการสร้างตราสินคา้ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคในตา่งประเทศว่าข้าวไทย

มีสายพนัธุ์ที่ดีอยู่มากมาย 

 ที่กล่าวมาเป็นตัวอยา่งบางประการของปัญหาข้าวไทย  ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาได้เสนอไปบ้างแลว้  เช่น การวิจัยพัฒนา

เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่้า   ที่จะเพิ่มเติมก็คือปัญหาต้นทุนการผลิตสูง



ดังกล่าวไว้นัน้จะแก้ไขอย่างไร  เมื่อรู้ว่าต้นทุนเรามีหลายอยา่ง  ทั้งค่าปุ๋ยเคมี ค่ายาฆ่าแมลงและโรคพืช  ค่าเชา่เครื่องจักร เช่น รถไถ

นา  และค้าแรงงาน เปน็ต้น  กต็้องแก้ไขโดยลดตน้ทุนให้ตรงจดุ  ได้แก่  รณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ น  ผลักดันให้มีการรวมกลุ่ม

เกษตรชาวนากว้างขวางขึ้น และจัดหาเครื่องจักรให้กลุ่มเกษตรกรใช้ร่วมกัน  ไม่ต้องต่างคนตา่งซื้อหาหรือหาเช่ามาใช้เอง  เปน็ต้น 

 รัฐบาลชุดต่อไปตลอดจนหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาเรื่องข้าว

ไทยอย่างจริงจัง  ให้ข้าวไทยกลบัมาเปน็สินคา้ส่งออกที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยเปน็ลา้ดับตน้ๆ ดังเชน่ในอดีต  ให้คนไทยไดบ้ริโภค

ข้าวที่มีคุณภาพ และที่สา้คัญคือให้ชาวนาไทย ผู้ทนล้าบากตรากตร้าผลิตข้าวเพื่อชาวไทยและชาวโลกจ้านวนมากสามารถลืมตาอ้า

ปากได้  มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น  พ้นจากความทุกข์ยากที่ได้รบัมาช้านาน และอย่าลืมค้ากลา่วที่วา่ “ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของ

แผ่นดิน” 

เลขก้ากับ ข้อความที่ก้าหนด ที่ว่างส้าหรับร่างรหัสคา้ตอบ 

11 ค่ายาฆ่าแมลงและโรคพืช     

12 จัดหาเครื่องจักรกลุม่เกษตรกร       

13 ต้นทุนการผลิตสูง     

14 แนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องข้าว     

15 ปัญหาข้าวไทย     

16 ผลผลติต่อไรต่้า     

17 รณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากข้ึน     

18 ระบบชลประทานในพื้นที่เพาะปลกูมีจ้ากัด     

19 ราคาส่งออกข้าวไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน     

20 วิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าว     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(บทความที่ ๑๓) การล่วงละเมิดทางเพศ ... ภัยใกลต้ัวสตร ี

               การล่วงเกินหรือการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรีเป็นปัญหาที่มามานาน ขา่วครึกโครมที่สะเทือนสังคมในช่วงที่

ผ่านมาคือการข่มขืนฆ่าเด็กหญิงในขบวนรถไฟแลว้โยนศพทิ้งข้างทาง  และข่าวการข่มขืนฆ่านกัท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเตา่ 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

            ที่จริง ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ ประกอบด้วยการกระท้าหลายอย่าง  ไม่ได้จา้กัดเฉพาะการข่มขืนกระท้า

ช้าเรา หรือข่มขืนฆ่าดังตัวอย่างเหตุการณ์ที่กล่าวข้างตน้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการท้าอนาจาร ตั้งแต่เบาไปหาหนัก เช่น การล่วงเกิน

ทางเพศด้วยทา่ที ทา่ทาง ค้าพูด หรือด้วยสายตา ตลอดจนการกระท้าที่ส่อเจตนาล่วงละเมิดทางเพศ ได้แก่  การถูกเนื้อต้องตัว การ

แตะต้องลูบคลา้บริเวณของสงวน การกอดจูบ เป็นตน้  นอกจากนี้  การล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้เกิดกับผู้หญิงเท่านัน้ แม้ผู้ชายก็  ถูก

กระท้าได้  แต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเหตุปัจจัยและแนวทางป้องกันแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง  โดยจะสรปุ

สาระสา้คัญบางประเด็นที่คุณสมชาย เจริญอ้านวยสุข ผู้อ้านวยการส้านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนษุย์ แสดงความเห็น     เมื่อเร็วๆนี้ในรายการเจาะข่าวเช้านี้ ( ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก ) ของสถานีวทิยุจุฬา 

ซึ่งด้าเนินรายการโดย     ดร.ธีรารัตน์ พันทวี 

               ส้าหรับเหตปุัจจัยนั้นมีอยู่หลายอยา่ง  แต่ละอย่างล้วนมีส่วนก่อให้เกิดการกระท้าที่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่

ว่าจะเปน็การท้าอนาจาร  การข่มขืนกระท้าช้าเรา  จนรนุแรงถึงขั้นข่มขืนฆ่าดังเหตุการณ์ที่เปน็ข่าวครึกโครมไปทัว่โลกอยู่ในขณะนี้ 

เหตุโดยพื้นฐานคือ  เร่ืองค่านิยมทางดา้นเพศที่มีทัศนคติว่าผู้ชายมีอ้านาจมากกว่าผู้หญิง  เพราะผู้หญิงเปน็เพศที่อ่อนแอกว่า อยู่ใน

อาณัติของผู้ชาย จะกระทา้อะไรอย่างไรก็ได้ และเมื่อมีเหตุปัจจยัอื่นประกอบ ได้แก่  สถานที่เอื ออ้านวย  เช่น  เป็นที่เปลี่ยว แสง

สว่างไม่เพียงพอ หรือประจวบกบัโอกาสเหมาะ เชน่  ผู้หญิงเดินมาคนเดียว หรือมีสิ่งกระตุ้นจนท้าให้ขาดความยบัยั้งชัง่ใจ  ซึ่งที่

ส้าคัญคือสุราและยาเสพตดิ เปน็ต้น 

              การล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดข้ึนเป็นจ้านวนมากในบา้นเรา เป็นเพราะการลงโทษผู้กระท้าผิดเบาเกินไปหรืออย่างไร  

ประเด็นนี้คุณอ้านวยมีความเห็นว่า โทษที่กฎหมายก้าหนดเหมาะสมแลว้ เพราะโทษขั้นสงูสุดกค็ือประหารชีวิต  ดังที่ศาลได้ตัดสินให้

ประหารชีวิตจา้เลยที่ข่มขืนฆา่เด็กหญิงบนรถไฟ  แต่จุดอ่อนในขณะนี้คือ  กระบวนการทีจ่ะนา้ผู้กระท้าผิดขึน้มาถึงศาลยุติธรรม เช่น 

มีการยอมความกันได้  หรือไกลเ่กลี่ยให้ยอมรับเงินตอบแทน  อย่างไรก็ตาม เร่ืองการเพิ่มโทษหรือแก้จุดอ่อนดังกล่าวยังนับว่าเป็น

การตั้งรับ  ที่สา้คัญกว่าคือต้องเน้นเร่ืองแนวทางการป้องกันไม่ให้มีการกระท้าที่เป็นการลว่งละเมิดทางเพศเกิดข้ึน  ที่สา้คัญคือการ

ปรับปรุงแก้ไขพื นที่เสี่ยง เพื่อปอ้งกันไม่ให้มีสถานที่เอ้ืออ้านวยต่อการล่วงละเมิดทางเพศ  โดยเฉพาะพื้นทีส่าธารณะ เชน่ บนรถไฟ 

รถโดยสารสาธารณะ ถนนหนทางที่เปลีย่ว มืด แสงสว่างไม่เพียงพอ  เร่ืองส้าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ  การให้ความรู้เร่ืองการป้องกันการ

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้นวา่  ให้รู้ว่าการกระท้าอย่างไรเปน็ความเสี่ยงหรือเป็นการเอ้ืออ้านวยต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เช่น 

การไม่รักนวลสงวนตัว  การแต่งกายที่ล่อแหลม  การแสดงทา่ทกีิริยาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ระมดัระวังที่ส่อถึงการยั่วยุ  การเดินบน

ถนนตรอกซอกซอยที่มืดและเปลี่ยว บริเวณที่ดนิหรือตึกรกร้าง โดยเฉพาะเวลากลางคืน 

                 แนวทางการป้องกันทั้งสองประการดังกลา่วนี้ จะช่วยลดปัญหาการกระทา้ทุกอย่างที่จัดเปน็การล่วงละเมิดทางเพศลง

ได ้



                คุณอ้านวยย้้าในชว่งท้ายวา่  ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสงัคม  ตอ้งเน้นเร่ืองการป้องกัน  โดยเร่ิมจาก

จุดเล็กที่สุดคือครอบครัว ให้มีความรู้ในการป้องกัน ให้สื่อสารกันระหว่างสมาชิกครอบครัว  ช่วยให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ มีอาชีพ  ไม่มียาเสพตดิและอบายมุข  ชุมชนต้องมีหนว่ยงานต่างๆ  จัดการให้ความรู้และดูแลให้ทุกพื้นที่มีความปลอดภัย  

ปราศจากปจัจัยเสี่ยง ทัง้นี้มีความมั่นใจว่า  “ต้าบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง”  ซึ่งก้าลังพยายามดา้เนินการให้เกิดขึ้นให้ได้ 1000 ต้าบล

ภายในปีงบประมาณ 2558 นี้  จะเป็นก้าลังสา้คัญในการป้องกันแก้ปัญหาความรนุแรง  ซึ่งรวมถึงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศด้วย 

เลขก้ากับ ข้อความที่ก้าหนด ที่ว่างส้าหรับร่างรหัสคา้ตอบ 

01 การข่มขืนกระท้าช้าเรา     

02 การข่มขืนฆ่า     

03 การท้าอนาจาร     

04 การปรับปรุงแก้ไขพ้ืนท่ีเสี่ยง     

05 การให้ความรูเ้รื่องการป้องกัน     

06 ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ     

07 ทัศนคติว่าผู้ชายมีอ้านาจมากกว่าเพศหญิง     

08 แนวทางป้องกันแก้ไข     

09 สถานท่ีเอื้ออ้านวย     

10 เหตุปัจจยั     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(บทความที่ ๑๔) ความสุขของคนอาเซียน 

  เมื่อไม่นานมานีผู้้เขียนได้ดูรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเรื่อง ความสุขของคนอาเซียน ซึ่งเคยออกอากาศ

มาแล้ว รู้สึกแปลกใจวา่ท้าไมประเทศที่ร่้ารวยที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง     คือสิงคโปร์จึงเปน็ประเทศที่มีพลเมืองมีความสุขน้อยที่สุด

ในโลก ในขณะทีป่ระเทศเวียดนามซึ่งประชากรมีรายได้น้อยกว่ามากมายหลายเทา่จึงมีความสุขมากที่สุดเปน็หนึ่งของอาเซียนและ

เป็นอันดับสองของโลก  ท้าให้รูส้ึกข้องใจจนต้องตามไปดูรายการย้อนหลังของไทยพีบีเอส คือรายการ Asean Beyond 2015 ซึ่ง

ออกอากาศครั้งแรกเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปนีี้ 

  ความสุขของคนอาเซียน ที่จะเล่าสู่กันฟังเป็นข้อสรุปของ The Happy Planet Index (HPI)       ซึ่งเป็นองค์กร

ที่ส้ารวจประชากรโลกแต่ละประเทศว่ามีความสุขมากน้อยเพียงใด ปรากฏว่า 40    อันดับแรกของโลกเป็นประเทศกลุ่มอาเซียนถึง 5 

ประเทศ คือเวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ฟิลปิปนิส์ และลาว โดยอยู่ในอันดับ 2, 14, 20, 24 และ 37 ตามลา้ดับ แต่ความสุขของคน

อาเซียนที่จะกลา่ว    ในบทความนี้จะไม่ครอบคลุมประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะพูดถึงเฉพาะความสุขของคนสิงคโปร์ และ

ความสุขของคนเวียดนามและคนลาว 

  เกิดอะไรข้ึนกับความสุขของคนสิงคโปร์  ท้าไม HPI จึงสรุปวา่ประชากรสิงคโปร์มีความสุขนอ้ยที่สุด ชาวสิงคโปร์

ชื่อ เลียง เซ เฮียง ซึ่งเป็นชายวยัเกษียณอายุจากการท้างาน  เจ้าของบล็อกชื่อดังที่วิจารณ์การท้างานของรัฐบาลสิงคโปร์  โดยเน้น

ประเด็นเร่ืองคนยากจนและคนไร้บ้าน และมีชาวสงิคโปร์ติดตามงานเขานับลา้นคน ให้สัมภาษณ์ทีมงานผู้จัดทา้รายการถึง

สถานการณ์ของสิงคโปร์วา่มีคนท้างานราว 2 ล้านคน แต่ คนท้างานกว่า 460,000 คนมีรายได้ต่้า คือต่้ากวา่ 1,500 ดอลลาร์

สิงคโปร์ต่อเดือน คนทา้งานชาวสิงคโปร์มีชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์มากที่สดุในโลก คือ 48 ชั่วโมง ในขณะที่สงิคโปร์เปน็ประเทศ

ที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก เพยีง 2 สถานการณ์ก็ลดความสุขของคนสิงคโปร์ลงมากมายอยู่แล้ว แต่ยังมีอีกสถานการณ์หนึ่งคอื  คน

สิงคโปร์กว่าคร่ึงหนึ่งอยู่กับความกลัว  ความกลัวที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจคือ กลัวว่าหากล้มป่วยลงจะไม่มีเงนิพอเสียค่ารักษาพยาบาล 

เพราะรัฐบาลจะไม่ช่วยเลย กลัวว่าหากเกษียณอายุจากการทา้งานจะไม่มีเงินใช้จ่ายจนถึงวนัสุดท้ายของชีวิต เพราะเงินบา้นาญเป็น

เงินของตัวเองทั้งสิ้น ไม่มีเงินสมทบจากรัฐบาล  ต้องภาวนาว่าอย่าให้ตกงาน อย่าให้เจ็บปว่ย เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจต้องขาย

ทรัพย์สินขายบ้าน กลายเป็นคนไร้บ้านอยู่อาศัย นอกจากนี้ยงักลัวถูกปรับเงิน  เพราะสิงคโปร์เป็นเมืองแห่งการถูกปรับ    มีปา้ยห้าม

กระท้าการต่าง ๆ พร้อมบอกค่าปรับมากมาย  สูงสุดคือ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ถ้าให้อาหารลิง  แท็กซี่ท้าผิดกฎจราจรจะถกูปรับ

คร้ังละ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งก็คือคร่ึงหนึ่งของรายได้แต่ละวนั สถานการณ์แต่ละอยา่งที่กลา่วมานี่เองที่บัน่ทอนความสุขของคน

สิงคโปร์ และท้าให้คนสิงคโปร์มีรอยยิ มน้อยที่สุดในโลก จนรัฐบาลต้องทุ่มเงินจา้นวนมากเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ผู้คนยิ้มให้กัน 

         ส่วนประเทศเวียดนามและลาวนั้น ถึงแม้จะเปน็ประเทศก้าลังพัฒนาและมผีลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP 

เทียบไม่ได้เลยกับสงิคโปร์ แต่ผูค้นกลับมีความสุขมากกกว่าคนสิงคโปร์ จากการติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน สัมภาษณ์ครูสอน

ดนตรีและสอนคณิตศาสตร์ชาวเวียดนาม      2 คนและครูสอนวรรณคดีชาวลาวอีก 1 คนโดยทมีงานผู้ท้ารายการ เห็นชัดเจนวา่

ความสุขของคนเวียดนามและคนลาวมีอยู่ 2 ประการเป็นอย่างน้อย ที่ส้าคัญคือความสุขจากการท้างานที่ชอบ ครูทั้งสามคนเล่าว่ามี

ความสุขมากขณะทีส่อนนักเรียน ได้เห็นนักเรียนเข้าใจแลทา้ไดใ้นสิ่งที่สอนก็ยิ่งมีความสุข   ครูทั้ง 3 คนยืนยนัว่ามีความสุขทัง้ๆ ที่

เงินเดือนค่อนข้างน้อย เมื่อถามว่าท้าอยา่งไรจึงจะพอค่าใช้จา่ย ค้าตอบคือครูเวียดนามหารายได้เสริมจากการสอนพิเศษ   ส่วนครู

ลาวได้จากการรับทา้พิธี    สู่ขวัญในโอกาสตา่งๆ และลดค่าใช้จา่ยเร่ืองอาหารการกินโดยปลูกพืชผักสวนคร้ังและเลี้ยงไก่ไว้กนิไข่ 



        ส้าหรับการด้าเนนิชวีิตประจ้าวนัของคนทั้งสองประเทศ คนในทีมงานที่อยู่ในเมืองใหญ่ ๆ         อย่างกรุงเทพฯ บอก

ว่ารู้สึกอิจฉามากเพราะตนเองต้องเร่งรีบออกจากบ้านตั้งแต่เชา้มืด เดินทางฝ่าการจราจรอันคับคั่งนานนบัชั่วโมงกว่าจะถึงที่ทา้งาน 

ตรงข้ามกับครูลาวทา่นนั้น พอตื่นเช้าก็นึง่ข้าวเหนียว เดินตามสบายกับลูกสาวออกจากบา้นซึง่อยู่ในซอยเล็ก ๆ มารอตักบาตรที่ริม

ถนน พอรับพรจากพระเสร็จก็เดินกลับบ้าน ช่วยท้ากับขา้วแล้วรับประทานข้าวเช้าร่วมกัน เสรจ็แล้วจึงแต่งตัวเดนิทางด้วยรถเมล์ไป

สอนหนังสือ เม่ือมองโดยภาพรวมแล้วสรุปได้ว่า ความสุขจากการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายคือความสุขอีกประการหนึ่งของคนเวียดนาม

และคนลาว 

        หวังว่าผู้มีโอกาสได้อ่านบทความนี้ คงได้ข้อคิดบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองบา้งไมม่ากก็น้อย โดยเฉพาะเร่ือง

การด้าเนินชีวิตให้มีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุและปัจจัยภายนอกมากนัก    หากท่านสนใจ ผู้เขียนบทความนี้ขอแนะน้าให้หา

หนังสือที่กล่าวถึงเร่ืองความสุข ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เขียนไว้หลายเล่มมาอ่าน แล้วท่านจะรู้สึกวา่มีความสุขมากข้ึน 

เลขก้ากับ ข้อความที่ก้าหนด ที่ว่างส้าหรับร่างรหัสค้าตอบ 

11 คนท้างานกว่า 460,000 คนมีรายได้ต่้า     

12 คนสิงคโปร์กว่าครึ่งหนึ่งอยู่กับความกลัว     

13 ความสุขของคนเวียดนามและคนลาว     

14 ความสุขของคนสิงคโปร ์     

15 ความสุขของคนอาเซียน     

16 ความสุขจากการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย     

17 ความสุขจากการได้ท้างานท่ีชอบ     

18 ช่ัวโมงท้างานต่อสัปดาหม์ากที่สุดในโลก     

19 มีรอยยิ้มน้อยที่สุดในโลก     

20 สถานการณ์ของสิงคโปร ์     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



(บทความที่ ๑๕)  ความสุขของมนุษย์ 

สืบเนื่องจากบทความที่แล้วเร่ือง “ความสุขของคนอาเซียน” ผู้เขียนแนะนา้ให้หาหนังสือที่กล่าวถึงเรื่องความสุข ซึ่งพระ

พรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต) เขียนไว้หลายเล่มมาอ่าน ปรากฏว่ามีผู้อ่านหลายทา่นขอให้น้าสาระสา้คัญมาเผยแพร่ด้วย บทความ

นี้จึงจะกลา่วถึงความสุขซึ่งสรปุจากปาฐกถาธรรมและหนังสือทีพ่ระพรหมคุณาภรณ์กล่าวถึงความสุขไว้หลายแง่มุม 

ความสุขคือการได้สนองความตอ้งการ คือความสมอยากสมปรารถนา เชน่ อยากรับประทานอะไรแล้วได้รับประทานก็มี

ความสุข มีพระพุทธพจน์วา่ นิพพานเปน็สุขอย่างสูงสุด แสดงวา่ความสุขมีหลายขั้น หลายระดบั หลายประเภท บทความนี้จะ

กล่าวถึงประเภทหรือขั นของความสุข 5 ข้ัน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า หากผู้อ่านไดท้้าความเข้าใจให้ชัดเจน จะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

ความสุขขั้นที่ 1 คือ ความสุขจากการเสพสิ่งบ้ารุงบ้าเรอหรือวัตถุภายนอกที่นา้มาปรนเปรอทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น หรือ

กายสัมผัสของเรา เชน่ เม่ือได้เห็นได้ยินเสียงที่ชอบใจ หรือได้ลิ้มรสอาหารที่ถูกปากก็จะมีความสุข หากขาดสิ่งบา้รุงบา้เรอชีวิตก็หมด

สุข ค้าว่า ต้องมใีห้ได้ ไม่มีไมไ่ด ้จึงเป็นลักษณะเด่นของความสขุข้ันนี้ คือต้องได้ ต้องเอา เม่ือได้มาก็มีความสุข แต่สักพักก็เคยชิน 

อยากได้สิ่งที่เลิศหรูกว่าเดิม จึงต้องหามาเพิ่ม แม้จะได้มาด้วยการทุจริตคดโกงก็ไม่ละอาย เหมือนคนติดยาเสพติดที่ต้องการปรมิาณ

ยามากข้ึนเร่ือยๆ ความสุขขั้นที่ 1 จึงน้ามาซึ่งการแย่งชิงเบียดเบยีน ทั้งเพื่อนมนษุย์หรือสังคม ตลอดจนธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ความสุขขั้นนี้จงึเป็น ความสุขบนความทุกข์ของคนอ่ืน 

 ความสุขขั้นที่ 2 เป็นความสุขที่เกิดจากการให้ด้วยความเมตตากรุณา หรือด้วยความศรัทธา เช่น พ่อแม่ให้ลูก เพื่อนช่วย

เพื่อน ให้การท้านุบ้ารุงศาสนา ให้ความร่วมมือช่วยเหลือส่วนรวม เมื่อให้แล้วเห็นผู้รับมีความสุข เห็นสังคมและธรรมชาติแวดล้อมดี

ขึ้น ผู้ให้ก็มีความสุขที่ท้าให้สิ่งดงีามเกิดขึ้น ความสุขจากการให้จึงเป็นความสุขทั งผู้ให้และผู้รบั แต่ต้องให้ด้วยจิตเมตตากรุณาหรือ

ศรัทธาจึงจะเปน็ความสุขขั้นที่ 2 หากให้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เชน่ ให้สินบน ก็คงตกอยู่ในวังวนของการแสวงหาทรัพย์มาซื้อสิ่ง

บ้ารุงบา้เรอเพื่อความสุขขั้นแรก แม้จะเบียดเบียนท้าลายประเทศชาติก็ไม่รู้สึกผดิ 

ความสุขขั้นที่ 3 คือ ความสุขที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนษุย์ มนุษย์เปน็สัตวส์ังคม ต้องอยู่รวมกันเป็นครอบครัว 

ชุมชน และสงัคม ต้องอยู่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อม และต้องท้างานเลี้ยงชีพ ดังนั้นความสุขขั้นที่ 3 จึงประกอบด้วยการได้อยู่

ในสังคมที่เอ้ือเฟื้อช่วยเหลือกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนกนั การได้อยู่ในธรรมชาติแวดลอ้มที่เกื อกูลต่อชีวิต เช่น ฝนตกต้อง

ตามฤดูกาล ไม่มีภัยแล้งหรือน้้าท่วม รวมทั้งการท้าการงานแล้วได้ผลงานที่แท้จริงตามธรรมชาติของงาน 

ข้อความที่ว่า ได้ผลงานที่แท้จรงิตามธรรมชาติของงาน พระพรหมคุณาภรณ์ยกตัวอย่างเร่ืองการท้าสวนวา่ ถ้าคนทา้สวน

ต้องการผลงานตรงตามธรรมชาติของงานคือต้นไม้เจริญเติบโตออกดอกออกผล เม่ือผลงานออกมาตรงตามความต้องการก็จะมี

ความสุข จัดเป็นความสุขขั้นที่ 3 แต่ถ้ามองข้ามขั้น คือต้องการเงินค่าจ้างท้าสวน ความสุขจะไปผูกอยู่กับจ้านวนเงนิที่จะน้าไปหา

ความสุขขั้นที่ 1 เหมือนนักเรียนถ้าต้องการเป็นไปตามธรรมชาติของการเรียน คือเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เมื่อเกิดการเรียนรู้ก็จะมี

ความสุข แต่ถ้าต้องการมุ่งไปที่คะแนนหรือเงินรางวลั ความสุขกจ็ะผูกอยู่กับคะแนนหรือเงินรางวัล ดังนัน้ความสุขขั้นที่ 1 จึงสามารถ

ลดความสุขที่เกิดจากการทา้งานแล้วไดผ้ลตามธรรมชาติของงาน รวมทั้งบัน่ทอนความสุขจากการได้อยู่ในสังคมที่เอื อเฟ้ือช่วยเหลือ

กัน และจากการได้อยู่ในธรรมชาติแวดล้อมที่เก้ือกูลต่อชีวิตด้วย เพราะความสุขขั้นที่ 1 นา้มาซึง่การแย่งชิง เบียดเบียนทั้งเพื่อน

มนุษย์ สังคม ตลอดจนธรรมชาติแวดล้อมดังกล่าวขา้งต้น แต่ในทางตรงกันข้าม ความสุขจากการให้ ไม่ว่าให้ความช่วยเหลือเพื่อน



มนุษย์ สังคม ช่วยอนุรักษ์ฟืน้ฟธูรรมชาติแวดล้อม กลับช่วยส่งเสริมให้เกิดองค์ประกอบเก่ียวกับสังคมและธรรมชาติแวดล้อมของ

ความสุขขั้นที่ 3 

ความสุขขั้นที่ 4 คือ ความสุขจากการปรุงแต่งจิตใจ มนุษยส์ามารถปรุงแต่งจิตใจให้ทุกข์หรือสุขก็ได้ แต่ส่วนใหญ่มักจะปรุง

แต่งทุกข์ คือเก็บเอาอารมณ์ที่ไม่ดี ที่ขัดหู ขัดตา ขัดใจ มาครุ่นคิดให้ไม่สบายใจ จงึควรเก็บเอาแต่อารมณ์ที่ดีมาปรุงแตง่ใจให้สบาย 

แม้แต่หายใจก็ฝึกปรุงแต่งความสุขไปด้วย เช่น หายใจเข้า ทา้ใจให้เบิกบาน เวลาหายใจออก ก็ท้าใจให้โปร่งเบา คือฝึกปรุงแต่งจิตให้

ร่าเริงเบิกบาน อิ่มใจ มีความสุข จนถึงขั้นมีสมาธิ คือจิตอยู่กับสิง่ที่ต้องการ ไม่มีอะไรมารบกวน 

ความสุขขั้นที่ 5 คือ ความสุขเหนือการปรุงแต่ง เป็นความสุขที่เกิดจากการพัฒนาปัญญาจนเห็นแจ้ง รู้เท่าทันความจริงของ

โลกและชีวิต วางจิตลงตัวสนิทกบัทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นจิตที่สบาย ไม่มีอะไรกวน คนที่จิตลงตัวเชน่นี้จะมีความสุขประจ้าตวัอยู่

ตลอดเวลา เป็นความสุขเต็มอิ่มอยู่ข้างใน ไม่ต้องหาจากข้างนอก แม้จะมีสิ่งบา้รุงบา้เรออันเป็นความสุขขั้นที่ 1 ก็เสพสุขโดยไมย่ึดติด

และห่วงกังวลวา่สิ่งนั้นจะหมดไป เพราะเห็นแจ้งแล้ววา่ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน จึงเปน็ผู้ที่มชีีวิตทีพ่ร้อมที่จะท้าเพื่อคนอ่ืนได้เต็มที ่

ความสุขขั้นที่ 1 เป็นความสุขทีต่้องแสวงหา ส่วนความสุขขั้นที ่2-5 เป็นความสุขที่สรา้งขึ้นได้ มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ฝึกได้

พัฒนาได้ ทัง้ร่างกายและจิตใจ จึงขอเชิญชวนให้พัฒนาตนจนสามารถสร้างความสุขขึ้นมาได้ภายในตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งบ้ารุง

บ้าเรอภายนอกมากนัก 

เลขก้ากับ ข้อความที่ก้าหนด ที่ว่างส้าหรับร่างรหัสคา้ตอบ 

01 การได้อยู่ในสังคมท่ีเอื้อเฟ้ือช่วยเหลือกัน       

02 ความสุขจากการเสพสิ่งบ้ารุงบ้าเรอ     

03 ความสุขท้ังผู้ให้และผูร้ับ     

04 ความสุขท่ีเกิดจากการให ้     

05 ความสุขท่ีสอดคล้องกับธรรมชาตขิองมนุษย์     

06 ความสุขเหนือการปรุงแต่ง     

07 ได้ผลงานที่แท้จริงตามธรรมชาติของงาน     

08 ได้อยู่ในธรรมชาติแวดล้อมท่ีเกื้อกูลต่อชีวิต     

09 ต้องมีให้ได้ ไม่มไีมไ่ด้     

10 ประเภทหรือขั้นของความสุข     

                               

 

 

 

 

 



(บทความที่ ๑๖)  เด็กไทยกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ก่อนวันเด็กแห่งชาติ 1 วัน คือเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558 ในรายการเจาะข่าวเช้านี้ของสถานีวิทยจุุฬา ดร.ธีรารัตน์ พัน

ทวี ได้พูดคุยสัมภาษณ์รัฐมนตรกีระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ว่าเด็กไทยจะชว่ยสร้างชาติได้

อย่างไรผา่นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผู้เขียนเห็นว่าถ้านักเรียนได้อ่านบทความนี้ น่าจะเกิดความสนใจและตั้งใจเรียนวทิยาศาสตร์

กันมากข้ึน ถ้าคนไทยจา้นวนมากเก่งวิทยาศาสตร์ สิง่ที่จะตามมาซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ในเวทโีลก ก็คือ

นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ และทรัพย์สินทางปัญญา 

ถึงแม้ว่าเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งเก่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาก จนได้รับรางวัลระดบันานาชาติดังที่มีข่าวเปน็ระยะๆ 

แต่เมื่อมองในภาพรวมยังถือว่ามีจ้านวนน้อย กลา่วคือเด็กไทยสนใจ  เรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์น้อย  และแม้จะมีการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์อยู่ในหลักสูตรทุกระดับตั้งแตป่ระถมศึกษาจนอุดมศึกษา แต่ก็ไม่ตั้งใจเรียนวิทยาศาสตร์ 

ในสภาพการณ์ปัจจุบันของเรา  มีเหตุปัจจัยหลายประการที่ท้าให้คนส่วนใหญ่ไม่สนใจเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์ หรือถึง

เรียนตามหลักสูตรก็เรียนแบบไม่ตั้งใจ เรียนแบบท่องจา้ หรือเรียนเพียงเพื่อสอบให้ผ่าน ปัจจัยที่ส้าคัญประการแรกคือขาดแรง

บันดาลใจ ดร.พิเชฐ  กลา่วว่า จะต้องหาต้นแบบที่เก่งและประสบความส้าเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นที่เด็ก ๆ เห็นว่าเท ่อยาก

เอาเป็นแบบอย่าง มาช่วยพูดช่วยเล่าประสบการณ์เพื่อให้เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า และกระตุน้ความสนใจวิชาวิทยาศาสตร์ ทาง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองก็มีกิจกรรมหลายอย่างสนับสนนุการสร้างแรงบันดาลใจ  มีถนนสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งในช่วง

วันเด็กแห่งชาติปนีี้จัดเพิ่มเปน็ 3 วัน และจัดเพิ่มขึ้นหลายแห่ง มีสถาบนัดาราศาสตร์แห่งชาติทีม่ีกล้องดูดาวซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สดุใน

อาเซียนที่ดอยอินทนนท์  นอกจากจะให้ความรู้แก่ผู้ที่มีโอกาสไปเยี่ยมชม ยังได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านดาราศาสตร์ไปยังศนูยก์าร

เรียนรู้ของจังหวัดต่างๆ ด้วย เพือ่สร้างความพิศวงและความสนใจอยากรู้อยากเห็นให้แก่เด็กนักเรียนและผู้สนใจ  มีพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ที่จังหวัดปทุมธานี มีรถคาราวานวทิยาศาสตร์กระจายความรู้ไปตามโรงเรียนตา่งๆ ทั่วประเทศ เป็นตน้ 

ปัจจัยต่อมาคือ ในโรงเรียนส่วนใหญ่กระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ยังไม่ดี เนื่องจากขาดแคลนครูสอนวิทยาศาสตร์ที่

เก่งๆ ปัญหานี้ก้าลังหาทางแก้ไข เช่น ขอให้มหาวิทยาลัย 5 แห่งเข้าไปช่วยปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ และ

ก้าลังพิจารณาหาทางให้ผู้เรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรงเปน็ครูผู้สอน ดังที่หลายประเทศทา้กัน หาวิธีลดภาระงานครู และ

สนับสนนุครูในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งก้าลังสนบัสนนุให้เกิดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ

จริงโดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษากับภาคเอกชน ซึ่งนอกจากเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ยังจะชว่ยสร้าง

ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชนข์องการน้าวิทยาศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ในการประกอบกิจการ 

ปัจจัยประการสุดทา้ย คือเร่ืองต้าแหน่งการงานสา้หรับผู้เรียนจบทางด้านวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนักล่าวได้วา่งานทีจ่ะรองรับ

ยังมีน้อย  ส้าหรับแนวทางแก้ปญัหานี้  ดร.พิเชฐ  มีความเห็นวา่ควรหาทางสนบัสนุนและชี้แนะให้ภาคการผลิตของเอกชน เห็น

ความส้าคัญของการมีหน่วยวจิัยพัฒนาดังเชน่บริษัทใหญ่ๆ ในตา่งประเทศ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา  ในระยะยาวจะได้สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ในเวทีโลก ดังนัน้ถ้าภาคเอกชน

มีงานวิจยัพัฒนาเพิ่มข้ึน ตา้แหน่งงานรองรับนักวิทยาศาสตร์ก็จะมีมากข้ึน สา้หรับทรัพย์สนิทางปัญญา  ประเทศเรามีศักยภาพที่จะ

ท้าให้เกิดขึ้นได้มากพอควร เพราะในภาครัฐเชน่สถาบันอุดมศึกษา มีผู้มีความรู้ความสามารถไมน่้อยที่มีผลงานวิชาการที่สามารถ

น้ามาต่อยอดได้ แต่เนื่องจากจุดประสงค์หลักของภาครัฐไม่ใช่การท้าธุรกิจเพื่อหารายได้  จงึมีงานที่เปน็ทรัพย์สนิทางปญัญาเกิดขึ้นไม่



มาก ขณะนี้จึงกา้ลังดา้เนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ให้ภาครัฐและเอกชนสามารถแบ่งผลประโยชน์กันได้หากร่วมมือกันน้าผลงาน

ทางวชิาการของคนในภาครัฐ มาพัฒนาเปน็ทรัพย์สนิทางปัญญา   

ปัจจัยที่กลา่วข้างตน้ยังมผีลต่อกันและกัน คือเหตุที่เด็กขาดแรงบันดาลใจยังเกิดจากปัจจัยสองประการหลังด้วย  ขณะนี้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกา้ลังพยายามบูรณาการกับกระทรวงและหนว่ยงานตา่งๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อหา

แนวทางและวิธีการแก้ไขทั้งสามประการที่กล่าวมาได้ เนื่องจากเห็นว่าการที่เด็กไทยส่วนใหญ่ไมต่ั งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และ

เรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์น้อย  ย่อมเป็นอุปสรรคขัดขวางความหวังที่จะให้คนไทยจ้านวนมากเก่งวิทยาศาสตร์ 

ในขณะที่หลายฝ่ายที่เก่ียวข้องก้าลังดา้เนินการแก้ไขปัญหา เด็กไทยก็ควรปรับมุมมองของตนเก่ียวกับการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ด้วย  คือมองให้เห็นคุณค่าว่า ในอนาคตวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     นี่แหละจะเป็นเครื่องมือที่มีความส้าคัญในการ

พัฒนาตนเองและประเทศชาติ  ให้สามารถแข่งขันกับชาติอื่น ๆ ได้ เพราะเมื่อประเทศเรามีคนจ้านวนมากเก่งวิทยาศาสตร์  ก็จะท้า

ให้เรามีนวัตกรรม มีทรัพย์สินทางปัญญา  ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนกระทั่งสามารถเป็นแหล่งรายได้หลกัอีก

อย่างหนึ่งของประเทศนอกเหนือจากภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 

เลขก้ากับ ข้อความที่ก้าหนด ที่ว่างส้าหรับร่างรหัสคา้ตอบ 

11 กระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ยังไม่ด ี     

12 ขาดแรงบันดาลใจ     

13 คนไทยจ้านวนมากเก่งวิทยาศาสตร์     

14 งานท่ีจะรองรับยังมีน้อย     

15 ทรัพย์สินทางปัญญา     

16 เทคโนโลยีใหม่ ๆ     

17 นวัตกรรม     

18 ไม่ตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์     

19 เรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์น้อย     

20 สภาพการณ์ปัจจุบัน     

 

 


