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“รักเมืองไทย” : บอกเล่าประสบการณ์ดีๆ ถ่ายทอดกัน
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ÊÇÑÊ´Õ»Õ§º»ÃÐÁÒ³ãËÁè¤èÐ ... มีการเปลี่ยนแปลงกันเล็กน้อยสำหรับบรรยากาศการทำงาน กว่า E - letter

ฉบับนี้จะออกทุกอย่างก็คงเข้าที่เข้าทางหมดแล้ว ... คงจะเป็นการรอลุ้นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบ long weekend
ในช่วงต้นและปลายเดือนธันวาคม ก่อนที่จะฉลองปีใหม่กันต่อไป ...เวลาช่างผ่านไปเร็วเสียนี่กระไร... มาเข้าเรื่อง
ของเรากันดีกว่า
focus on new law พี่ปุ๊ เรวดี เสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “การเมืองเรื่องก๋วยเตี๋ยว” ลองมาดูซิว่า
ก๋วยเตี๋ยว กฎหมาย และบ้านเมือง จะมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไง ถ้าได้อ่านแล้วทำให้เห็นได้ชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเวลาและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป กับอีกข้อหนึ่งก็คือวัฒนธรรมหรือ
จารีตประเพณีบางอย่าง เมื่อถึงเวลาจังหวะที่เหมาะสม สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้อาจกลายเป็นอัศวินหรือเป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยให้เหตุการณ์ต่างๆ คลี่คลายลงได้
สำหรับคอลัมน์ใหม่ ที่เราเลือกมาคือ คอลัมน์ “เรารักเมืองไทย” ซึ่งจะเข้ามาแทนคอลัมน์ “เรารัก
ในหลวง” เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ โดยในฉบับนี้หนุ่มเดี่ยวคุงจะเล่าถึงสถานที่อินเทรนด์แห่งหนึ่งเอาใจวัยโจ๋
(มั้ยเนี่ย?) อย่างพวกเรา คือ “ปาย” และ “ปางอุ๋ง” ไม่ใช่น้องปายหนุ่มน้อยเนื้อหอมตัวจ้ำม่ำลูกชายพี่จั่น ปัญญา
..นะคะ แต่เป็นอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เผื่อหนาวนี้มีใครได้มีโอกาสเดินทางไปจะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ส่วนใครที่เคยไปมาแล้วก็จะได้หลับตาทอดจินตนาการนึกถึงสถานที่สวยๆ เหล่านี้ (เฮ้อ...มีความสุขจิงเออ)
คอลัมน์เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย น้องจอย เสนอเรื่อง “โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม” เป็นบรรยากาศที่เข้ากับ
สถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ ก็ลองอ่านเป็นความรู้เพื่อระมัดระวังไว้นะคะ และต่อเนื่องกัน เมื่อช่วงกลางเดือน
ตุลาคมที่ผ่านมา พี่โต้ ฝ่ายกฎหมายทรัพยากรฯ ก็ได้ช่วยรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัด
นครราชสีมา ได้เงินมาจำนวนหนึ่งซึ่งหลายๆ คนก็ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในครั้งนั้น ในฉบับนี้จึงขอแถมท้าย
ด้วยคอลัมน์ “น้ำเอยน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม” ซึ่งน้องจอยได้ช่วยรวบรวมช่องทางที่จะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำท่วมมาเพิ่มเติม สามารถบริจาคกันได้ตามอัธยาศัย
Inside krisdika ฉบับนี้มาแนะนำครอบครัวผู้บริหารกันบ้าง คุณแม่น้องปลาวาฬได้รูปมาบางส่วนเอามาลงไว้
เพื่อให้ได้ทำความรู้จักสมาชิกในครอบครัวของพี่ปู ผอ.นพดลฯ..พี่กุ้ง ผอ.ณัฐนันท์ฯ.. พี่ต่าย ผอ.พงษ์สวาทฯ..
พี่ฮุย ผอ.สุชัยฯ.. พี่นุช ผอ.นุชนาถฯ..และสุดท้าย พี่ตู่ ผอ.วิชิตฯ ค่า
สองคอลัมน์สุดท้ายก็คือ it@ksdk เป็นข้อมูลให้ได้ลองอุดช่องโหว่ของการใช้ Internet Banking ด้วยตนเอง
ด้วยวิธีที่น้องโป้ พัฒนโชติ แนะนำ แต่ยังไม่จบในฉบับนะคะต้องรอดูภาคต่อในฉบับหน้าด้วย เช่นเดียวกับ คอลัมน์
“KM project” ที่น้องต้อม ณัฐจารวี ได้มาบอกเล่าบทสรุปกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากรด้านการจัดการความรู้และ
ผู้ที่มีความน่าสนใจในการจัดเก็บองค์ความรู้ ได้แก่ พี่ปุ๊ เรวดีฯ.. พี่อิงค์ อิงอรฯ..พี่โจ..ธิวากร..และพี่ตู่ อภิวัฒน์ฯ
ซึ่งในฉบับต่อๆไปจะได้ไปพูดคุยกันแล้วนำมาขยายความบอกเล่าให้ทุกคนทราบกันนะคะ
ลืมบอกไปว่า ในปีนี้ E - letter ของเราจะออกทุกสองเดือนนะคะ เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับภารกิจ
ที่มีอยู่ในมือของทีมงานและเพื่อรูปแบบอาร์ตเวิร์คที่สวยงามในแต่ละฉบับ ทำให้การจัดทำต้องใช้เวลาสักนิด แต่ทีมงาน
ทุกคนยังคงยืนยันความตั้งใจที่จะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผ่านสู่สายตาพวกเราชาวกฤษฎีกาทุกคนต่อไปค่ะ
(ใช่มั้ยพวกเรา...เย้)
นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐ
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ต้อนรับการก้าวสู่ปีที่ ๔ ด้วยคอลัมน์ใหม่ถอดด้าม
เอี่ยมอ่อง “รักเมืองไทย” ซี่งจะทำให้ผู้อ่านทุกท่านรักเมืองไทย
ของเรายิ่งขึ้น จริงๆ แล้วเมืองไทยมีสิ่งที่ดีงามหลายอย่าง
ที่ชาวต่างประเทศชื่นชอบและชื่นชม บางครั้งเราเองก็หลงลืมไป
หรืออาจมองไม่เห็น ไม่ว่าจะเป็นน้ำใจไมตรี ความเป็นมิตร
วัฒนธรรมไทยที่แสนจะอบอุ่น สยามเมืองยิ้ม ทรัพยากร
ธรรมชาติที่หลากหลายและสวยงาม ภูเขา ทะเล น้ำตก ถ้ำ ฯลฯ
ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสวยงามไม่แพ้ชาติใดๆ ในโลก
พูดถึงเรื่องราวความรักของคนไทยที่มีต่อเมืองไทย
เลยทำให้คิดถึงบทเพลงนี้ขึ้นมาชื่อว่าเพลง “รักเมืองไทย”
มีเนื้อร้องว่า... “รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทำนุบำรุงให้รุ่งเรือง
สมเป็นเมืองของไทย รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทำนุบำรุง
ให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย เราชาวไทยเกิดเป็นไทย
ตายเพื่อไทย ไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใคร ศัตรูใจกล้า
มาแต่ทิศใด มาข่มเหงไทยคงจะได้เห็นดี...” ซึ่งกล่าวถึง
ความกล้าหาญ ความเสียสละ และความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย
ความหมายของคำว่ า “ชาติ ” ยิ ่ ง ใหญ่ ม ากมายและ
เป็นชนชาติที่มีความสมบูรณ์พร้อมหลายด้านซึ่งในหลาย
ประเทศไม่มี น่าเสียดายที่ทุกวันนี้คนไทยหลายคนกลับหลงลืม
ความเป็นไทย ความเป็นชาติที่มีน้ำใจ เอื้ออาทรกับคนรอบข้าง

อบอุ่น รอยยิ้มที่ประทับใจ เพียงเพราะความขัดแย้งเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นทางการเมือง ความถูกต้อง ศีลธรรมและจริยธรรม
ของนักการเมือง ที่นำพาให้ประเทศไทยเกิดเรื่องราวจนถึงทุกวันนี้
ก็ขอให้ความวุ่นวายต่างๆ จบลงในเร็ววัน เพราะไม่อยากเห็น
คนในประเทศของเราต้องถูกแบ่งแยกจากกันด้วยความคิดเห็น
ทางการเมืองที่แตกต่างกันนั่นเอง
ไม่ว่าประเทศของเราจะมีความวุ่นวายมากเพียงใด
แต่ความมีน้ำใจของคนไทยก็ไม่เคยเลือนหายไปจากสังคม
เพราะช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งกลางเดือน
พฤศจิกายน พี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
ภาคกลาง จนถึงภาคใต้ บางส่วนประสบปัญหาจากอุทกภัย
อย่างมากมาย แต่คนไทยก็ไม่ทิ้งกัน น้ำใจได้หลั่งไหลเข้าไป
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลืออพยพกู้ภัย การดูแลเรื่องอาหาร
การร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ การฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัย ฯลฯ
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ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
สิ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังคงมีความรัก ความสามัคคี และ
ยังไม่หลงลืมความเป็นไทย ชาติที่มีน้ำใจดีงาม
เกริ่นมาซะยืดยาว ทุกท่านอย่าเพิ่งเครียดกันไปก่อน
นะครับ เพราะจริงๆ แล้วคอลัมน์ “รักเมืองไทย” ของเรา
จะนำทุกท่านไปร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่หลายท่าน
ยังไม่เคยไปสัมผัส ไม่เคยรู้จัก เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ทำความรู้จักกับเมืองไทยของเราให้มากขึ้น ยิ่งช่วงนี้เข้าสู่
หน้าหนาว ซึ่งทำให้บรรยากาศท่องเที่ยวเริ่มคึกคักขึ้นมา เชื่อว่า
ผู้อ่านหลายท่านคงได้มีการวางแผนท่องเที่ยวกันบ้างแล้ว
และถ้าใครมีทริปดีๆ ก็ลองมานำเสนอในคอลัมน์นี้กันได้ หรือ
ไปเที่ยวมาแล้วอยากบอกเล่าประสบการณ์ดีๆ ก็สามารถ
นำมาบอกเล่าถ่ายทอดกันได้นะครับ
ทิ้งท้ า ยด้ ว ยสถานที ่ น ่ า สนใจ...จากการสอบถาม
เพื ่ อ นพ้ อ งน้ อ งพี ่ ห ลายต่ อ หลายคน อั น ดั บ หนึ ่ ง ยอดฮิ ต
จากปีที่แล้วและยังคงมีมนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย นั่นก็คือ
“ปาย” นั่นเอง ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอะไรดี
มีเสน่ห์อย่างไร เดี๋ยวเราจะลองไล่เรียงกันดู
ท่าปาย

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงกำลังพลและอาวุธ
สู่พม่าเช่นเดียวกันกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว ในอดีตสะพานนี้
เคยเป็นเส้นทางในการเดินทางของประชาชนทั่วไป จนกระทั่ง
ปั จ จุ บ ั น ได้ ม ี ก ารสร้ า งสะพานคอนกรี ต มาตรฐานแทนที ่
หลังจากนั้นจึงมีการซ่อมแซมสะพานเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเดินทางมาถ่ายรูป และเดินเท้า
ข้ามสะพานแห่งนี้ เพื่อเป็นที่ระลึกในการมาเยือนอำเภอปาย
อยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปาย ถ้ามาจากเชียงใหม่ มุ่งหน้า
เข้าปาย จะผ่านสะพานแห่งนี้ก่อนเข้าเมือง บริเวณหลักกิโลเมตร
ที่ ๘๘ จะอยู่ทางขวามือ
๒) ล่องแพแม่น้ำปาย
แม่ น ้ ำ ปายเป็ น แม่ น ้ ำ สายใหญ่ ท ี ่ ส ุ ด ในจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน มีแหล่งต้นน้ำมาจากเทือกเขาถนนธงชัยกับ
เทือกเขาแดนลาวในเขตอำเภอปาย แล้วไหลลงมาสู่ทิศใต้

๑) สะพานประวัติศาสตร์ (สงครามโลกครั้งที่ ๒)

ล่องแพแม่น้ำปาย

มาตามหุบเขา ผ่านอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แล้วไหลไปบรรจบ
กับแม่น้ำสาละวิน ท้องน้ำมีลักษณะเป็นกรวดและทราย
ในฤดูแล้งจะมีน้ำลึกประมาณ ๑ เมตร สามารถล่องแพเป็นช่วงๆ
สะพานประวัติศาสตร์ (สงครามโลกครั้งที่ ๒) ท่าปาย
แต่ละช่วงจะสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติ
และป่าเขาโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการล่องแพคือเดือน
สะพานประวัติศาสตร์สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลก ตุลาคม - มีนาคม
ครั้งที่สอง ขณะที่ญี่ปุ่นเรืองอำนาจอยู่ในประเทศไทย โดยมี
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นอกจากที่เราจะได้ท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติ วิถีชีวิต
๓) ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนาน บ้านสันติชล
หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมยูนาน พื้นที่ที่เคยถูกมองว่า ผู้คน และเรียนรู้กับวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้ว จากอำเภอปาย
เป็นสีแดง เขตค้ายาเสพติดของว้าแดงมาก่อน มีชาวเขาบ้าน เรายังสามารถเชื่อมเส้นทางเพื่อไปยัง “ปางอุ๋ง” (ตั้งอยู่ใน
พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์
เมืองไทย” ได้อีกด้วย ปางอุ๋งเป็นหมู่บ้านภายในโครงการ
พระราชดำริปางตอง ๒ (ปางอุ๋ง) ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชื่อว่า “หมู่บ้านรวมไทย” บริเวณ
พื้นที่รอบๆ มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำ
เป็นแนวสนที่ปลูกเรียงรายอย่างกลมกลืน ยามพระอาทิตย์ขึ้น
จะสะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี งดงาม
จนถือได้ว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในเมืองไทย เปรียบได้กับ
“นิวซีแลนด์เมืองไทย” และเมื่อได้สัมผัสกับแปลงพันธุ์ไม้
เมืองหนาวหลากสีสันที่ปลูกประดับในโครงการ ซึ่งเปรียบ
เสมือนกับ “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย”
หนาวนี้ใครยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนก็ลองพิจารณา
สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำกันดูนะครับแล้วอย่าลืมแวะดู
พระอาทิตย์ขึ้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังด้วยนะครับ ไม่งั้น
ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนาน บ้านสันติชล
เดี๋ยวจะถือว่ายังไปไม่ถึงอำเภอปายและนอกจากสถานที่ต่างๆ
ที่แนะนำไปแล้วนั้น ที่ปายยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย
ซึ่งคิดว่าอธิบายในคอลัมน์นี้ก็คงไม่หมด เพราะฉะนั้นใครที่
ยังไม่เคยไปเที่ยวปายก็อย่าลืมเก็บสถานที่แห่งนี้ไว้เป็นตัวเลือก
สันติชลเชื้อสายจีนพักพิงอยู่กว่า ๑,๐๐๐ ชีวิต บรรยากาศ กันบ้างนะครับ ออกไปกอดเมืองไทยแล้วเราจะรักเมืองไทย
ในหมู่บ้านจำลอง อยู่บนลานวัฒนธรรมยูนาน มีร้านอาหาร มากขึ้น
ยูนานเปิดให้บริการทุกวัน แต่ละเมนูล้วนถูกปากนักท่องเที่ยว
มีครัวเปิด เห็นวิธีปรุง และการแต่งกายที่ยังคงเอกลักษณ์
ตามวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ตรงจุดนี้แนะนำว่า
อย่าพลาดกิจกรรมโล้ชิงช้า ขี่ม้า และการถ่ายภาพในชุดท้องถิ่น
ซึ่งมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์
๔) วัดน้ำฮู
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปนมัสการและ
ขอน้ ำ ที ่ ซ ึ ม ออกมาจากเศี ย รพระพุ ท ธรู ป (พระอุ ่ น เมื อ ง)
โดยทางวัดได้นำมาผสมเป็นน้ำมนต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน
ได้ อ ั ญ เชิ ญ พระอุ ่ น เมื อ งไว้ เ ป็ น พระประธานในโบสถ์
ปกติหากไม่ใช่หน้าหนาวซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยว ทางวัดจะปิด
ประตูโบสถ์ นักท่องเที่ยวที่ต้องการนมัสการพระอุ่นเมือง
จึงต้องขออนุญาตจากเจ้าอาวาสเพื่อเปิดโบสถ์เสียก่อน นอกจากนี้
ภายในวัดยังมีเจดีย์อนุสรณ์สถานพระนางสุพรรณกัลยา
พระเชษฐภคินีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในบริเวณวัด
อีกด้วย

วัดน้ำฮู
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เริ่มต้นฉบับนี้ขอบอกเล่าเก้าสิบ (ใกล้ถึงร้อยแล้ว..คริๆๆ สู้ๆๆ) เกี่ยวกับกิจกรรมยกย่องชมเชย
บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการจัดการความรู้
เพื่อยกย่องชมเชยและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรของสำนักงานผู้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
จัดการความรู้ของสำนักงานในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาโดยที่ประชุมทีม KM Young Elite ได้ประชุม
หารือกันแล้วว่า กิจกรรมยกย่องชมเชยกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มทีมกฤษฎีกา
สัญจร (๒) กลุ่มจดหมายข่าว E - Letter (๓) กลุ่ม BLOG ชุมชนคนร่างกฎหมายและ การให้ความเห็น
ทางกฎหมาย (๔) กลุ่มบุคคลทั่วไป (ภายในสำนักงานฯ) ซึ่งได้แก่ พี่ปุ๊ เรวดีฯ ฝ่ายกฎหมายการเมือง
การปกครอง พี่อิงค์ อิงอร ฝ่ายกฏหมายการค้าระหว่างประเทศแลพทรัพย์สินทางปัญญา พี่โจ ธิวากร
ฝ่ายกิจการนิติบัญญัติ และพี่ตู่ อภิวัฒน์ สำนักกฏหมายปกครองซึ่งกลุ่มบุคคลทั่วไปกำหนดเกณฑ์
ในการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการจัดการความรู้ คือ เน้นด้านปริมาณและรวบรวม
ข้อมูล คุณภาพขององค์ความรู้ การนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่าต่อส่วนรวม
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สำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสำนักงานตลอดปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา สามารถติดตามความก้าวหน้าได้จากรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
การจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) ที่เผยแพร่ใน ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library : DL)
แถวที่ ๒๑ “สำนักอำนวยการ” ตู้ “กลุ่ม ก.พ.ร./ส่วนนโยบายและแผน” ชั้น “แผนปฏิบัติราชการต่างๆ”
ปิดท้ายคอลัมน์ KM Project ด้วยเรื่อง การทวนคำถาม - หาคำตอบ จากตู้ ปณ. KM Young Elite
อยากจะบอกทุกท่านเหลือเกินว่า เมื่อปรากฏมีคำถาม/ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำต่างๆ ในตู้ ปณ. KM Young
Elite พวกเราแสนจะดีอกดีใจเหลือเกินค่ะ (แสดงว่ายังมีคนสนใจตู้ปณ. KM ตู้นี้บ้าง.. ? ) และพวกเราก็ไม่ได้
ละเลย เรื่องไหน? ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำใดๆ ที่ส่งมา พวกเราทีม KM Young Elite ก็พยายามติดต่อประสาน
/แก้ไข/หาคำตอบให้แล้วนะคะ (บางเรื่องอาจจะเร็วบ้าง..ช้าบ้าง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบหลายฝ่าย
ก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ) อยากให้มองว่าตู้ ปณ. KM Young Elite เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร
ที่ชาวกฤษฎีกา ทุกท่านสามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำต่างๆ มาได้... ยังไงก็ส่งมาเยอะๆ นะคะ
“ทุกปัญหา..มีทางออก..บอกผ่าน ตู้ ปณ. KM Young Elite”
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นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม
นักกฏหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายกฏหมายการเมืองการปกครอง

ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๑ - พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็นช่วงที่ประเทศไทย
ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น พันเอกหลวงพิบูลสงคราม
ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้มีแนวคิดที่จะใช้
นโยบาย "รัฐนิยม" ปลุกระดมความรักชาติเพื่อให้ประชาชน
คนไทย มีความรัก ความหวงแหนในความเป็นไทยและปรับปรุง
วัฒนธรรมของไทยให้เหมือนนานาอารยประเทศ โดยออก
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๑๒ ฉบับ มีสาระสำคัญ
กำหนดให้คนไทยต้องมี "ประเพณีนิยมประจำชาติ" เพื่อให้เป็น
ชนชาติที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกับอารยประเทศ ซึ่งนโยบาย
"รัฐนิยม" นี้ มีผลให้คนไทยต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต
ประจำวันเป็นอย่างมาก เช่น การกำหนดให้ประชาชนต้อง
แต่งกายแบบสากลนิยม ต้องใส่หมวกเมื่อออกจากบ้าน
ไปติดต่อกับทางราชการ เพื่อแสดงถึงความมีวัฒนธรรม หรือ
๑
ที่เรียกกันว่า "มาลา นำไทยไปสู่มหาอำนาจ" เป็นต้น
นโยบาย "รัฐนิยม"ที่สำคัญประการหนึ่งของ"ท่านผู้นำ"
ในขณะนั้น คือการส่งเสริมให้ประชาชนทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์
เพื่อใช้บริโภคในครอบครัว และนำมาปรุงเป็น “ก๋วยเตี๋ยว”
ซึ่งเหตุผลในการที่ “ท่านผู้นำ” ได้เลือก “ก๋วยเตี๋ยว” มาเป็น
อาหารที่ต้องส่งเสริมให้คนไทยกินกันนั้น ได้มีการกล่าวถึง
เหตุผลในเรื่องดังกล่าวไว้ในบทประพันธ์เรื่อง สี่แผ่นดิน ของ
"ก๋วยเตี๋ยว" เป็นอาหารที่เกือบจะกลายเป็นอาหารหลัก ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ดังนี้

ของคนไทยในปัจจุบันนี้ เพราะหารับประทานได้ง่าย สะดวก และ
มีให้เลือกหลากรสชาติ จนมีคำกล่าวว่า เราสามารถทานก๋วยเตี๋ยว
ติดต่อกันสามเดือนโดยไม่ซ้ำรสชาติและประเภทได้ นอกจาก
ก๋วยเตี๋ยวจะเป็นอาหารยอดนิยมสำหรับทุกเพศ ทุกวัย แล้ว
คุณทราบหรือไม่ว่าในสมัยหนึ่ง "ก๋วยเตี๋ยว" เป็นเครื่องมือที่ " ผู้นำ"
ประเทศใช้เป็นนโยบายในการบริหารประเทศ "ก๋วยเตี๋ยว"
จะมีความเกี่ยวพันกับกฎหมายและการเมืองอย่างไร? และจะมีความ
สำคัญกับประเทศไทยแค่ไหน? มาอ่านรายละเอียดของเรื่องนี้
กันนะคะ

“เขาเล่ากันว่า ใครก็ไม่รู้เกิดนึกสนุกทำก๋วยเตี๋ยวเรือ
ไปเลี้ยงในทำเนียบระหว่างน้ำท่วม อย่างไรล่ะ พอท่านผู้มี
บุญวาสนาท่านได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยกันเข้า ท่านก็
เห็นว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นของดีเป็นของวิเศษ เลยเกิดเรื่องนิยม
ก๋วยเตี๋ยวกันเป็นการใหญ่ ชักชวนให้ราษฏรกินก๋วยเตี๋ยวกัน
ให้กลุ้มไปหมด และนัยว่าจะสนับสนุนให้คนไทยขายก๋วยเตี๋ยว
เป็นการใหญ่ด้วย”
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เมื่อวิเคราะห์หาเหตุผลของการเลือก “ก๋วยเตี๋ยว”
มาเป็นสัญลักษณ์ในการดำเนินนโยบายทางการเมืองของ
“ท่านผู้นำ” ก็คงได้บทสรุปว่า เนื่องจาก “ท่านผู้นำ” เห็นว่า
ก๋วยเตี๋ยว มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายครบถ้วน
ปรุงง่าย และมีรสชาติอร่อย และเพื่อให้นโยบายดังกล่าว
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม “ท่านผู้นำ” จึงออกหนังสือเวียน
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้มีคำสั่งให้ข้าราชการ
ในจังหวัดนั้นๆ เช่น นายอำเภอ และครูใหญ่ทุกโรงเรียน
ต้องขายก๋วยเตี๋ยวคนละหนึ่งหาบ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชน
เห็นและทำตาม นอกจากนั้น ยังให้กรมประชาสงเคราะห์
จัดทำคู่มือการทำก๋วยเตี๋ยวแจกจ่าย สมัยนั้น ข้าราชการ
ที่มีหน้ามีตาจึงต้องขายก๋วยเตี๋ยวกันเป็นการใหญ่ ประกอบกับ
ขณะนั ้ น เศรษฐกิ จ ของประเทศตกต่ ำ เกิ ด สภาวะเงิ น เฟ้ อ
“ท่านผู้นำ” จึงมีแนวคิดที่จะใช้ “ก๋วยเตี๋ยว” เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศด้วยดังจะเห็นได้จาก
การที่ “ท่านผู้นำ” ได้ออกประกาศเชิญชวนให้คนไทยกิน
ก๋วยเตี๋ยว เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ว่า
“อยากให้ พ ี ่ น ้ อ งกิ น ก๋ ว ยเตี ๋ ย วให้ ท ั ่ ว ก ั น
เพราะก๋วยเตี๋ยว มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน
พร้อม ทำเองได้ในประเทศไทย หาได้สะดวกและอร่อยด้วย
หากพี่น้องชาวไทยกินก๋วยเตี๋ยวคนละหนึ่งชามทุกวัน วันหนึ่ง
จะมีคนกินก๋วยเตี๋ยวสิบแปดล้านชาม ตกลงวันหนึ่งค่าก๋วยเตี๋ยว
ของชาติไทยหนึ่งวันเท่ากับเก้าสิบล้านสตางค์เท่ากับเก้าแสน
บาท เป็นจำนวนเงินหมุนเวียนมากพอใช้ เงินเก้าแสนบาทนั้น
ก็จะไหลไปสู่ชาวไร่ ชาวนา ชาวทะเลทั่วกัน ไม่ตกไปอยู่ใน
มือใครคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว และเงินหนึ่งบาทก็มีราคา
หนึ่งบาท ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เสมอ ไม่ใช่ซื้ออะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่าง
ทุกวันนี้ซึ่งเท่ากับไม่มีประโยชน์เต็มที่ในค่าของเงิน.. ”
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมากินก๋วยเตี๋ยว
ตามนโยบายของ “ท่านผู้นำ” วงดนตรีสุนทราภรณ์ก็ได้แต่ง
เพลง “ก๋วยเตี๋ยว” ขึ้นเพื่อใช้ในการเชิญชวนให้คนไทยหันมา
ขายและรับประทานก๋วยเตี๋ยวกัน โดยเนื้อเพลง มีดังนี้
"ก๋วยเตี๋ยวเอ๊ย...ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วจ้า...ก๋วยเตี๋ยว
มาแล้วจ้า.. ก๋วยเตี๋ยวจ้า...ก๋วยเตี๋ยวเอ๊ย...ของไทยใช้พืชผล
เกิดในไทยรัฐทั้งสิ้น...ทรัพย์ในดินหาได้ทั่วไป ...ช่วยซื้อขายกัน

ให้มั่งมี เพราะไทยเรานี้ช่วยกันตลอดไป..."
นอกจากนั้นผลพวงจากนโยบาย"รัฐนิยม" ที่ต้องการ
ปลุกระดมความรักชาติให้คนไทยมีความรัก ความหวงแหน
ในความเป็นไทยของท่านผู้นำในสมัยนั้น ยังได้ก่อกำเนิด
อาหารประจำชาติไทยขึ้นอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก
จนถึงปัจจุบันนี้ นั่นก็คือ "ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย" โดยในขณะนั้น
แม้ "ท่านผู้นำ" จะเห็นว่าก๋วยเตี๋ยวจะมีรสชาติอร่อยและ
มีประโยชน์มากมายขนาดไหน แต่ต้นกำเนิดของก๋วยเตี๋ยวนั้น
ก็มาจากคนจีน ไม่ใช่อาหารไทยแท้ๆ จึงดำริให้มีการคิดสูตร
ก๋วยเตี๋ยวที่มีเอกลักษณ์เป็นไทยแท้ๆ ขึ้น ซึ่งก็ได้มีการนำ
"ก๋วยเตี๋ยวผัด" มาดัดแปลงสูตรให้มีความเป็นไทยมากขึ้น
โดยนำเส้นจันท์มาผัด และหั่นเต้าหู้เหลืองเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงไป
ใส่กุ้งแห้ง ใบกระเทียม แล้วตอกไข่ คนให้ทั่ว ปรุงรสด้วย
น้ำมะขามเปียก พริกป่น ถั่วป่น หากใส่กุ้งใหญ่ ก็จะได้ผัดไทย
กุ้งสด ประดับจานด้วยถั่วงอกและต้นกระเทียม โดยผัดไทยนั้น
จะต้องไม่ใส่หมู เพราะเหตุว่าในขณะที่คิดค้นสูตรนั้นถือว่า
เนื้อหมูเป็นอาหารของคนจีน เพราะคนไทยแท้ๆ จะกินแต่ผัก
ปลา ไก่ เป็นอาหารหลัก เนื้อหมูนั้นจะกินก็ต่อเมื่อมีงานฉลอง

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔

ใหญ่ๆ เท่านั้น ดังนั้น "ผัดไทย" ซึ่งเป็นอาหารที่ต้องการให้มี
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยแท้ๆ จึงต้องไม่มีหมูซึ่งเป็นอาหาร
หลักของคนจีนมาประกอบให้เสียเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย
แม้นโยบาย “รัฐนิยม” ในสมัยนั้น จะมีผลกระทบกับ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง แต่ก็เป็นสมัยที่
ประเทศไทยเพิ ่ ง เปลี ่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ม าเป็ น ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ดังนั้น แนวความคิดเรื่องประชาธิปไตย สิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนก็ยังไม่แพร่หลายนัก ประชาชน
จึงยังคุ้นเคยกับการทำตามคำสั่งของ “ทางการ” โดยไม่มีใคร
กล้ า โต้ แ ย้ ง คั ด ค้ า นหรื อ แสดงความเห็ น เป็ น อย่ า งอื ่ น
ซึ่งความคิดของประชาชนในขณะนั้นก็ได้ถูกสะท้อนเอาไว้ใน
บทประพันธ์ เรื่อง สี่แผ่นดิน ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ว่า

และความอีกตอนหนึ่งว่า
ทีแรกฉันก็ไม่เชื่อนึกว่าหูฉันได้ยินผิดไป แต่แล้ว
ก็จริง เขาพูดกันถึงเรื่องคุณวิเศษต่างๆ ของก๋วยเตี๋ยวจนไม่รู้
จะฟังอย่างไรได้ เดี๋ยวนี้ถึงกับว่าๆ ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวนี้แหละ
อาจแก้เศรษฐกิจของชาติได้ อ้อ! แล้วถ้าใส่หมวกอีกใบหนึ่ง
กินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งละก้อ เป็นมหาอำนาจได้เลย แม่พลอย
เอ๋ย...

จากปรากฏการณ์การเมืองเรื่องก๋วยเตี๋ยวที่กล่าว
มาแล้ว ใครจะคิดว่าเพียงแค่ “ก๋วยเตี๋ยว” อาหารจานเดียว
พื้นๆ ที่ปรุงง่าย กินง่าย และมีให้เห็นในทุกตรอกซอกซอย
จะมีความสำคัญถึงขนาดที่“ท่านผู้นำ” ของประเทศไทย
ในยุคสมัยหนึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการ “สร้างชาติไทย” เลย
“ตายแล้ว ! พลอยร้อง นี่ฉันมิต้องถูกบังคับให้ขาย ทีเดียว และจากเรื่อง“ก๋วยเตี๋ยว” นี้ ก็ได้ให้ข้อคิดและสะท้อน
ก๋วยเตี๋ยวด้วยอีกคนหนึ่ง เหมือนกับเมื่อครั้งนิยมใส่หมวก ให้เห็นนัยสำคัญอย่างหนึ่งว่า คนทุกคน ของทุกอย่าง ล้วนมี
ด้านที่ดีแฝงอยู่ในตัวเองทั้งสิ้น แม้รูปลักษณ์หรือคุณสมบัติ
กันนั่นหรือ..
เห็นจะไม่ถึงเพียงนั้นหรอกแม่พลอย.. พ่อเพิ่มตอบ ของคนหรือของสิ่งนั้นจะเรียบง่าย ไม่โดดเด่นสะดุดตาก็ตาม
พลางหัวเราะชอบใจ .. เพียงแต่กินก๋วยเตี๋ยวบ่อยๆ ก็เห็นจะ แต่ก็อยู่ที่ว่าใครจะมีวิสัยทัศน์และสายตาที่แหลมคมมองเห็น
ช่วยชาติพอแล้วสำหรับเรา แต่ก็อย่าเพิ่งไปแน่ใจอะไรนัก สมัยนี้ “สิ่งดีๆ” ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลหรือสิ่งของนั้น และดึงออกมา
จะไปคาดหมายอะไรให้แน่นอนก็ยาก สิ่งไรที่ไม่เคยพบก็ได้พบ ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด ดังเช่นการที่ “ท่านผู้นำ”
ในอดีตของไทย ได้หยิบยกเอาของธรรมดาๆ อย่าง “ก๋วยเตี๋ยว”
ที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น ฉันเองก็อ่อนใจเหมือนกัน...”
มาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
และใช้ เ ป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการสร้ า งชาติ ไ ทย รวมทั ้ ง ทำให้
“ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย” กลายเป็นอาหารประจำชาติไทยที่เป็น
ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน
นโยบายเรื่อง “ก๋วยเตี๋ยวสร้างชาติ” ดังกล่าว น่าจะ
เป็นข้อคิดให้นักการเมืองไทยหรือ “ชนชั้นปกครอง” ของไทย
ในปั จ จุ บ ั น นำมาใคร่ ค รวญและปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ
กาลปัจจุบันได้เพราะอย่างน้อยนโยบายส่งเสริมให้กิน “ก๋วยเตี๋ยว”
ก็จะน่าจะส่งผลดีต่อประเทศชาติมากกว่าการชวนกันกิน
“เกาเหลา” นะคะ หรือท่านผู้อ่านเห็นว่าอย่างไร?
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E - Banking หรือ Electronics Banking คำว่า Banking
หมายถึง การทำธุรกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยธนาคาร
เช่ น การโอนเงิ น การตรวจสอบยอดเงิ น ในบั ญ ชี เป็ น ต้ น
ส่วน E - Banking หรือ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การให้
บริการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านอุปกรณ์หรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต ในปัจจุบัน
ธนาคารต่างๆ มีบริการให้ลูกค้าของธนาคารเลือกใช้ได้หลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต อินเทอร์เน็ต
แบงค์กิ้ง (ธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต) หรือแม้แต่เอ็มแบงกิ้ง
(ธนาคารผ่านระบบมือถือ) ซึ่งจะเลือกใช้แบบไหนนั้นก็แล้วแต่
ความสะดวกและความพึงพอใจของแต่ละบุคคล
ส่วนขั้นตอนในการขอใช้บริการ E - Banking นั้นแตกต่าง
ออกไปขึ้นอยู่แต่ละธนาคาร ถ้าท่านใดอยากใช้บริการหรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารที่ท่าน
เปิดบัญชีอยู่ ซึ่งผมรวบรวมเว็บไซต์ของแต่ละธนาคารมาให้
ด้านล่างครับ
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย

www.bangkokbank.com
www.ktb.co.th
www.krungsri.com
www.kasikornbank.com

ธนาคารไทยพาณิชย์ www.scb.co.th
ธนาคารทหารไทย
www.tmbbank.com
ธนาคารออมสิน
www.gsb.or.th
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghb.co.th
ธนาคารยูโอบี
www.uob.co.th
เมื่อท่านผู้อ่านสมัครใช้งาน E - Banking แล้ว จะได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วจากการให้บริการ ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทาง
ไปธนาคารหรือชำระค่าสาธารณูปโภคด้วยตัวท่านเอง แต่ก็อาจ
มีกรณีที่ต้องมาสะดุดกับปัญหาที่แฮกเกอร์เข้ามาแอบขโมย
พาสเวิร์ดไปจากผู้ใช้บริการ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว
แฮกเกอร์จะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เสมือนผู้ใช้บริการ
โดยทั่วไป แฮกเกอร์จะใช้วิธีการโอนเงินจากบัญชีของผู้ใช้บริการ
มาใส่ บ ั ญ ชี ข องตั ว เอง ทางแก้ ไ ขวิ ธ ี ก ารหนึ ่ ง ซึ ่ ง จะทำให้
การใช้งานบริการด้านนี้ปลอดภัยยิ่งขึ้น เราจำเป็นต้องทำให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราปลอดภัยไร้ช่องโหว่ให้พวกแฮกเกอร์จู่โจม
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ได้กันเสียก่อน ดังนี้ครับ
๑. อุ ด รู ร ั ่ ว บนวินโดวส์ให้เรียบร้อยด้วยการเรี ย ก
Windows Update ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องคอมพิวเตอร์คุณจะ
ใช้วินโดวส์ของแท้หรือไม่ เพราะถ้าเป็นการอุดรูรั่วเพื่อป้องกัน
ระบบรักษาความปลอดภัยของวินโดวส์ ไมโครซอฟท์จะยอม
ให้คุณดาวน์โหลดได้เต็มที่

ที่อยู่ในชุดจะทำงานประสานกับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่อยู่ใน
ชุดได้ดีกว่า แต่ถ้าคุณอยากใช้ของฟรี ก็แนะนำ Comodo Personal
Firewall หรือ PC Tools Firewall Plus ก็ได้เช่นกัน แต่จะต้อง
ระวังด้วยเพราะการที่คุณเลือกใช้ซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสกับ
ไฟร์วอลล์คนละบริษัทมักจะเกิดปัญหา ไฟร์วอลล์จะบล็อกไม่ให้
แอนตี้ไวรัสอัพเดตรายชื่อฐานข้อมูลไวรัสได้
๓. อัพเดตใช้บราวเซอร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดอยู่ตลอดเวลา
เพราะหลายครั้งที่รูรั่วบนบราวเซอร์จะเป็นช่องโหว่ให้แฮกเกอร์
เข้ามาเก็บข้อมูลในเครื่องเราได้ ซึ่งทางผู้ผลิตทั้งหลายต่างก็รู้
ปัญหานี้จึงออกเวอร์ชันใหม่ออกมาแก้ปัญหาเหล่านี้ ดังนั้น
ควรใช้บราวเซอร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเสมอ โดยเวอร์ชันล่าสุด
ของบราวเซอร์มีดังนี้

๒. เปิดใช้ Firewall ในวินโดวส์ทุกเวอร์ชันจะมีไฟร์วอลล์
มาให้อยู่แล้ว ไม่ต้องกลัวว่าการเปิดไฟร์วอลล์จะทำให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงอะไรมากมาย เพราะไฟร์วอลล์
ที่มาพร้อมกับวินโดวส์เวอร์ชันใหม่ได้มีการปรับปรุงเรื่องนี้ไป
แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของไฟร์วอลล์ที่มีอยู่ในวินโดวส์
Internet Explorer 8.0
Mozilla Firefox 3.6.8
Opera 10.61
Google Chrome 5.0.375.126
Apple Safari 5.0.1
เชื่อว่าทั้งสามขั้นตอนนี้คงไม่ยากจนเกินไป ลองทำดู
กันก่อน ไว้ตอนต่อไป จะมาถึงขั้นตอนการใช้บราวเซอร์อย่างไร
ในการเริ่มใช้บริการให้ปลอดภัยครับ

จะเทียบคุณภาพกับระบบความปลอดภัยของบริษัทที่ทำเรื่อง
Security โดยตรง อย่าง Kaspersky, Symantec และ Trend
Micro ไม่ได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดควรจะใช้
ชุดซอฟต์แวร์ประเภท Internet Security Suite เพราะไฟร์วอลล์
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น้ำท่วมยังไม่ทันลด ลมหนาวก็พัดโบกมาซ้ำเติม หรือว่าที่ผู้รู้
ทำนายไว้ว่าโลกเราถึงวาระของการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องจริง
และด้วยภาวะน้ำท่วมที่หลายพื้นที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้อย่าง
จังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด
ก็คาดว่าน้ำท่วมขังพื้นที่ กินเวลายาวนานถึงวันลอยกระทง มิหนำซ้ำ
ทางภาคใต้ก็โดนพายุดีเปรสชั่นเล่นงานจนหลังคาบ้านปลิวว่อน
ระดับน้ำขึ้นสูงวินาทีต่อวินาที ทำเอาประชาชนหลายชุมชนทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศประสบความเดือดร้อน ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยและ
การคมนาคมอย่างหนัก ทางเดียวที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้ผู้ประสบภัย ก็คือ การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหาร
แห้ง ยารักษาโรค เงินถุงยังชีพและสิ่งอำนวยความสะดวก และขณะนี้
ต้องเพิ่มเครื่องกันหนาวให้กับประชาชนที่ประสบภัย เนื่องจาก
มีลมหนาวเข้ามาเพิ่มดีกรีความทุกข์ให้หนักเข้าไปอีก.....

น้ำท่วมมาฝากกัน เพื่อให้ทุกคนได้ระมัดระวัง และปฏิบัติตน
เพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม ๖ โรค ดังนี้
๑. โรคฉี่หนู
โรคยอดฮิ ต ที ่ ม าพร้ อ มน้ ำ ท่ ว ม มี ส าเหตุ ม าจาก
เชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า เลปโตสไปรา (Leptospira sp.) ที่อยู่ใน
ปัสสาวะของสัตว์ ตั้งแต่หนู วัว ควาย ไปจนถึงสัตว์เลี้ยง

แต่นอกจากเรื่องที่อยู่อาศัยและการคมนาคมที่ลำบาก
แล้ว สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับภาวะน้ำท่วม และเราจะนิ่งนอนใจ
ไม่ได้ เห็นจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำ ซึ่งส่งผล
ต่อสุขภาพของพวกเราได้อย่างมากมาย E - letter ฉบับนี้
มีความเป็นห่วงสุขภาพของพี่น้องชาวไทย รวมถึงผู้อ่านและ
ครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับโรคที่มากับ
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อย่างสุนัขและแมวเลยทีเดียว โดยคนจะสามารถรับเชื้อฉี่หนูนี้
เข้าไปทางบาดแผล หรือผิวหนังที่แช่น้ำเป็นเวลานานๆ รวมถึง
เยื่อเมือกอย่างตาและปากอีกด้วย
อาการของโรคฉี่หนู
มี ๒ แบบ คือแบบไม่รุนแรงจะมีอาการเหมือนเป็น
ไข้หวัดธรรมดา ปวดหัว ตัวร้อน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่งสามารถ
รักษาให้หายได้หากผู้ป่วยรู้ตัวและรีบไปพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ
กับอาการรุนแรงที่จะทำให้ตาอักเสบแดง น้ำตาไหล สู้แสงไม่ได้
และเมื่อเชื้อเข้าไปอยู่ในสมองจะทำให้เกิดอาการเพ้อ ไม่รู้สึกตัว
และยิ่งไปกว่านั้นหากติดเชื้อทั่วร่างกายจะทำให้เลือดออก
ในร่างกายจนเสียชีวิตช่างน่ากลัวจริงๆ!!!!!
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคฉี่หนู
หลีกเลี่ยงการเดินอยู่ในบริเวณน้ำท่วมขัง การเล่นน้ำ
โดยเฉพาะในเด็กที่มักจะสนุกสนานไปกับการย่ำน้ำหรือเล่นน้ำ
ในช่วงน้ำท่วม แต่หากจำเป็นต้องเดินผ่านบริเวณน้ำท่วม
อย่ า งเลี ่ ย งไม่ ไ ด้ ใ ห้ ร ี บ เดิ น อย่ า แช่ น ้ ำ จนผิ ว หนั ง เปื ่ อ ย
เพราะจะทำให้ติดเชื้อได้ง่าย และควรใส่รองเท้าบูททุกครั้งเมื่อเดิน
ลุยน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลที่เท้าและป้องกันไม่ให้
เชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลที่เท้าหรือน่อง ทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้
สัตว์ที่หนีน้ำกัดได้ ส่วนในผู้ที่เริ่มมีอาการปวดหัว ตัวร้อน ให้รีบ
ไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วนอย่ารอให้อาการหนักเพราะอาจจะ
รักษาไม่หายและเสียชีวิตก็เป็นได้

รวมทั้งอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ด้วย
อาการของโรค
ผู ้ ป ่ ว ยจะอุ จ จาระเหลวเป็ น น้ ำ วั น ละหลายครั ้ ง
แต่ไม่เกินวันละ ๑ ลิตร อาจมีอาการปวดท้องหรืออาเจียนได้
ซึ่งถือว่าเป็นอาการในระยะแรก สามารถรักษาให้หายได้ภายใน
๑ - ๕ วัน แต่หากติดเชื้อขั้นรุนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการท้องเดิน
อุจจาระมากและมีลักษณะอุจจาระเป็นน้ำซาวข้าว มีกลิ่น
เหม็นคาว และอุจจาระได้โดยไม่ปวดท้องและไม่รู้สึกตัว
สามารถหายได้ภายใน ๒ - ๖ วันหากได้รับเกลือแร่และน้ำ
ชดเชยน้ำที่เสียไป แต่หากได้รับไม่พอดีกับที่เสียไปแล้ว ผู้ป่วย
ก็จะมีอาการหมดแรง หน้ามืด อาจช็อคถึงเสียชีวิตได้!!!!!
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอหิวาตกโรค
ควรรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และ
ดื่มน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุก รวมถึงรักษาสุขภาพอนามัย
ด้ ว ยการล้ า งมื อ และภาชนะใส่ อ าหารให้ ส ะอาดทุ ก ครั ้ ง
แต่ไม่ควรนำน้ำท่วมมาล้างหรือทำความสะอาดภาชนะ หลีกเลี่ยง
การสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นอหิวาตกโรค หรือหากติดเชื้ออหิวา
แล้วก็ควรพบแพทย์และรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่าง
เคร่งครัด

๒. อหิวาตกโรค
เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio Cholerae ที่
แพร่กระจายอยู่ในน้ำดื่มและอาหาร โดยมีแมลงวันเป็นพาหะ
นำโรค และแน่นอนว่าโรคนี้แพร่ระบาดได้โดยการกินและ
ดื่มอาหารที่มีแมลงวันตอมและมีเชื้ออหิวาตกโรคปะปนอยู่

๓. ไข้ไทฟอยด์
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Salmonella Typhi ที่อยู่ในน้ำ
และอาหารเช่นเดียวกับอหิวาตกโรค แพร่ระบาดโดยการ
ดื่มน้ำและอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
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อาการของโรค
เมื่อได้รับเชื้อนี้เข้าไปจะไม่แสดงอาการทันที แต่จะ
แสดงอาการหลังจากรับเชื้อประมาณ ๑ สัปดาห์ โดยผู้ป่วย
จะมีอาการปวดหัว เบื่ออาหาร มีไข้สูงมาก ท้องร่วง บางราย
มีผื่นขึ้นตามตัว แน่นท้อง สามารถหายได้เองภายใน ๑ เดือน
แต่ผู้ป่วยควรจะพบแพทย์หลังจากมีอาการแล้ว เพราะอาจจะ
เสียชีวิตจากภาวะปอดบวมได้
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไข้ไทฟอยด์
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีเชื้อโรคทุกชนิด และนั่นหมายถึงว่า
ให้รับประทานอาหารที่สะอาด อยู่ในภาชนะที่สะอาด รวมถึง
ล้างมือให้สะอาดก่อนทานทุกครั้ง และควรจะหลีกเลี่ยงอาหาร
จากร้านค้าข้างถนนที่อยู่ในบริเวณที่ไม่สะอาด เสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ หรืออีกทางหนึ่งคือฉีดวัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์
๔. โรคตับอักเสบ
เป็นภาวะที่มีการอักเสบของเซลล์ตับ ทำให้ตับทำงาน
ผิดปกติ จนทำให้มีอาการเจ็บป่วยได้ และไวรัสตับอักเสบ
ที่มาจากภาวะน้ำท่วม ก็คือไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ที่มีสาเหตุ
มาจากการทานอาหารที่ไม่สะอาด ไม่ทำให้สุก
อาการของโรค
เมื่อแสดงอาการแล้วผู้ป่วยจะมีไข้ต่ำๆ เบื่ออาหาร
ปวดท้อง ปวดตัวแถวชายโครงขวา และมีปัสสาวะเป็นสีชาแก่
เริ่มมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองในสัปดาห์แรก และจะหาย
เป็นปกติภายใน ๒ - ๔ สัปดาห์
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคตับอักเสบ
คือ รับประทานอาหารที่สุกและสะอาด ไม่ใช้แก้วน้ำ
และช้อนร่วมกับผู้อื่น

๕. ตาแดง
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Chlamydia trachomatis และ
Bacterial Conjunctivitis อาจมาจากภูมิแพ้ หรือสัมผัสสาร
ที่เป็นพิษต่อตา มักเกิดจากการเอามือที่สกปรกไปขยี้ รวมถึง
ใช้ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าเช็ดหน้าไปสัมผัสกับดวงตา
อาการของโรค
ผู้ป่วยจะมีอาการคันตาจนหลายรายต้องขยี้บ่อย หรือ
บางคนแค่เคืองตาเท่านั้น และมีขี้ตามากกว่าปกติ มีลักษณะ
เป็นหนองและมีสะเก็ดปิดตาตอนเช้า และมองเห็นได้ไม่ชัดเจน
ตามัว หรืออาจปวดตา
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคตาแดง
ควรล้างมือให้สะอาด ไม่ใช้เครื่องสำอาง ผ้าเช็ดตัว
ผ้าเช็ดหน้าร่วมกับคนอื่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาในทุกกรณี
และอย่าใช้ยาหยอดตาร่วมกับคนอื่น หากเริ่มเคืองตาหรือคันตา
ให้รีบปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์
๖. ไข้เลือดออก
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
มักพบในเด็ก มักระบาดในฤดูฝน ที่มีการแพร่พันธุ์ของ
ยุงลาย
อาการของโรค
ผู้ป่วยจะมีไข้สูงประมาณ ๒-๗ วัน เบื่ออาหาร อาเจียน
ออกมามีสีน้ำตาลปนอยู่ ปวดกล้ามเนื้อ ตัวแดง หรืออาจมี
ผื่นหรือจุดเลือดตามผิวหนัง หากเข้าสู่ภาวะวิกฤตผู้ป่วยจะ
ไข้ลด มือเท้าเย็น ตัวเย็น ชีพจรเต้นเร็ว อาเจียนมาก ปัสสาวะ
น้อย ทำให้เข้าสู่ภาวะช็อคได้ หากมีอาการควรรีบพบแพทย์
อย่างเร่งด่วน
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคตาแดง
พยายามอย่าให้ยุงกัดโดยทากันยุงเป็นวิธีที่ดีที่สุด
และอย่าปล่อยให้ภาชนะต่าง ๆ ภายในบ้านมีน้ำขังนาน
เพราะจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือหากเป็นไข้เลือดออกแล้ว
ไม่ควรให้ยุงกัดเพราะจะทำให้แพร่เชื้อไปสู่คนใกล้ชิดได้โดย
มียุงตัวร้ายเป็นพาหะ
และนั่นก็คือ ๖ โรคที่ระบาดเยอะในช่วงน้ำท่วมและ
ฤดูฝน ดังนั้น ทุกๆ คนที่ประสบภาวะน้ำท่วม รวมถึงคนทั่วไป
ก็ควรที่จะระวังการระบาดของโรคเหล่านี้ เพราะไม่ว่าจะอย่างไร
การป้องกันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการรักษาเมื่อเป็นโรคแล้วเสมอ
เพราะฉะนั้น อย่าลืมใส่ใจสุขภาพอนามัยและพิถีพิถันกับการ
ใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมและช่วงฤดูฝนมากขึ้นกันสักนิดอย่า
ปล่อยให้เจ็บป่วยยาวนานไปจนถึงฤดูหนาวที่กำลังมาเยือน...
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก www.kapook.com
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สิ่งสำคัญยิ่งไปกว่าสิ่งใดๆ ในขณะนี้ นั่นคือ “น้ำเอยน้ำใจ” ที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมยังคงรอคอย
ความหวังอยู่จากพวกเราชาวไทยด้วยกันอยู่ E - Letter ฉบับนี้ขอเป็นส่วนเล็กๆ ที่พร้อมมอบ
ความช่วยเหลือผ่านทางตัวอักษร ด้วยการนำเสนอช่องทางช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมของหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ที่เปิดรับบริจาค มีดังนี้
สภากาชาดไทย
รับบริจาคสิ่งของที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ๑๘๗๑
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ๑๐๓๓๐ ส่วนเงินบริจาคทำได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”
เลขที่ ๐๔๕-๓-๐๔๑๙๐-๖ จากนั้นแฟกซ์ใบนำฝากเขียนชื่อที่อยู่มาที่สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย
ถึงหัวหน้าฝ่ายการเงิน หมายเลข ๐ ๒๒๕๐ ๐๑๒๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐ ๒๒๕๖ ๔๐๖๖-๘
ททบ.๕
รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเป้าบัญชีออมทรัพย์
เลขที่ ๐๒๑-๒-๖๙๔๒๖-๙ ชื่อบัญชี “กองทัพบกโดย ททบ.ช่วยภัยน้ำท่วม” หรือที่สถานีศูนย์บริหาร
งานอุบัติภัย
สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓
ตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ได้แก่ อาหาร น้ำ เทียน ไม้ขีด
ไฟแช็ค ผ้าอนามัย ยากันยุง และยาแก้แมลงสัตว์กัดต่อย ที่ชั้น G อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒
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สามารถร่วมบริจาคได้ทุกวัน ส่วนเงินสด บริจาคได้ที่ “บัญชีครอบครัวข่าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
๕๓” และบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ ๐๑๔-๓๐๐-๓๖๘๙ ธนาคารกรุงเทพ สาขามาลีนนท์
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
เปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ศาลาว่าการกรุงเทพ
มหานคร ๑ (เสาชิงช้า), ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) และที่สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ แห่ง
บขส. - ขสมก.
เปิดศูนย์รับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค บริเวณประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีเดินรถ บขส.ทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กองประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๙๖ หรือ Call Center ๑๔๙๐ เรียก บขส.
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ร่วมกับ บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด
(โทลล์เวย์) และกองทัพบก
ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
ณ บริเวณประตูทางเข้าศูนย์การค้าฯ ชั้น บี (ร้านซูกิชิ) ฝั่งโรบินสัน นอกจากนี้ ค่ายมือถือ ๓ ค่าย
คือ เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ เชิญร่วมส่ง sms โดยพิมพ์ ข้อความ “น้ำใจไทย” หรือ “namjaithai”
ส่งไปที่หมายเลข ๔๕๖๗๘๙๙ ค่าบริการครั้งละ ๑๐ บาท โดยรายได้จากค่าบริการ sms นำช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมด
วอยซ์ ทีวี
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับ วอยซ์ ทีวี ผ่านช่องทางบัญชี “วอยซ์ ทีวี เพื่อผู้ประสบภัย”
เลขที่ ๑๒๗-๔-๘๓๙-๒๒๒ ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารีย์
พรรคเพื่อไทย
ผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการ
ความช่วยเหลือจาก ส.ส.เจ้าของพื้นที่ ติดต่อผ่านพรรคเพื่อไทย โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๐๐๐ หรือ
www.ptp.or.th
แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มลดระดับลงหรือเข้าสู่ภาวะปกติแล้วในบางพื้นที่และที่ยังจม
อยู่ใต้น้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือ การมอบความช่วยเหลือ กำลังใจและการฟื้นฟู
หลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างหนัก ทั้งสภาพพื้นที่และสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยที่เฝ้ารอ
การเยียวยาอยู่ทุกวินาที...
“น้ำเอยน้ำใจ ของใครให้มา เหมือนการพึ่งพา ภาษาความเข้าใจ” ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ
จาก www.voicetv.co.th
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