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ธรรมศาสตรกําลังยางเขาปที่ 81 เปน 81 ปที่เรา
เติบโตอยางมั่นคง และพัฒนาอยางตอเนื่อง 4 ปที่ผานมา
ผมไดดําเนินการอยางตอเนื่องใน 3 เรื่องดวยกัน คือ
1.การปลู ก ฝ ง จิ ต วิ ญ ญาณธรรมศาสตร ใ นการรั ก
ความเปนธรรม ความยุติธรรม เห็นแกประโยชนสวนรวมให
แกนักศึกษารุนปจจุบัน เพื่อใหเขาเหลานั้นเติบโตเปนบัณฑิต
ธรรมศาสตรที่สืบสานอุดมการณตอไป เปนเมล็ดพืชพันธุใหม
ที่ไปตกที่ไหนก็สรางความเจริญงอกงามใหที่นั่น
2.การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ใหมีชื่อเสียง ทําใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ซึ่งเราไดทุมเท
ทั้งงบประมาณการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยทุกคนทํา
วิจัย การยกยองผลงานวิจัยทั้งหลาย การสงงานวิจัยไปแขงขัน
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งปรากฏผลงานอยางเปน
รูปธรรมทีช่ ดั เจน โดยอาจารยของเราไดรบั รางวัลวิจยั มากมาย
3.ในดานความเปนอินเตอร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ จํานวนมาก ทัง้ ใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี การแลกเปลีย่ นนักศึกษาและอาจารย
เปนไปอยางคึกคัก การทําวิจยั รวมกันระหวางอาจารยชาวไทย
และชาวตางประเทศก็เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก
ในอีก 3 ปขา งหนาจากนีไ้ ป เพือ่ ใหธรรมศาสตรกา วไป
ขางหนาอยางไมหยุดยั้ง ผมก็จะยังดําเนินนโยบายที่กลาวไว
ตอนตนอยางตอเนื่อง โดยจะมีเรื่องใหมที่เปนนโยบายสําคัญอีกเรื่องคือ การปรับปรุงระบบการเรียนการสอนใน
ธรรมศาสตรใหดีขึ้นกวาเดิม เปลี่ยนระบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่อาจารยเปนผูสอบหนาชั้นแตเพียงผูเดียว
มาสูระบบการเรียนการสอนที่นักศึกษามีสวนรวมมากขึ้น ที่เรียกวา Active learning โดยทําหองใหเล็กลง ใหนักศึกษา
ไดพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนความเห็นกับอาจารยและเพื่อนรวมชั้นมากขึ้น การทํารายงาน การคนควานอกหองเรียน
การนําเสนอผลงานหนาชั้น จะตองเพิ่มขึ้น เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนคนที่มีทักษะในการเรียนรูดวย
ตนเอง ทักษะในการมีสวนรวม ทักษะในการวิเคราะหวิจารณ อันเปนทักษะที่จําเปนสําหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
นอกจาก 4 เรื่องทั้งหลายดังกลาวขางตน มหาวิทยาลัยยังจะไดปรับปรุงภูมิทัศน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทําให
ธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) นาอยู นาเรียน เปนตัวอยางของมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดลอม
ที่ดี มหาวิทยาลัยยังจะไดกอสรางอาคารใหมๆ เพิ่ม ไมวาจะเปนอาคารหอประชุมใหญที่รังสิต อาคารอินเตอรที่ใช
สอนภาษาอังกฤษ อาคารคณะศึกษาศาสตรและการเรียนรู อาคารโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร อาคารหอพักเพื่ออาจารย
และเจาหนาที่ รวมทั้งอาคารเรียนขนาดใหญทั้งที่พัทยาและศูนยลําปาง
มหาวิทยาลัยตัง้ เปาจะเปนมหาวิทยาลัยชัน้ นําของโลก ทีน่ กั ศึกษามีความรูค คู ณ
ุ ธรรม มีชวี ติ ทีด่ ใี นมหาวิทยาลัย
และเติบใหญทางความคิดและทางวิชาการ เพื่อนําไปสูการประกอบวิชาชีพและการสรางสังคมไทยใหพัฒนาและนาอยู
ตลอดไป

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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สวัสดีครับ ศิษยเกาลูกแมโดมทุกทาน
............
DOME Connect ฉบับนี้ ถือเปนฉบับปฐมฤกษของ
สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่มีการ
ผัดหนาทาแปงใหม เปลี่ยนไปจากจุลสารเดิมที่เคยทํามา เพื่อให
มีความทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้น แตยังคงวัตถุประสงคเดิม คือ
เพื่อสื่อสารเรื่องราวตางๆ ระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับ
ศิษยเกาของมหาวิทยาลัย
ในระยะ 10-20 ปมานี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได
เปลีย่ นแปลงไปมาก เรามีคณะตางๆ เปดใหมมากมาย เพือ่ ใหทนั
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ เรามีทั้งดานสุขศาสตร เชน
แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร สาธารณสุขศาสตร เภสัชศาสตร
ฯลฯ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร และดานสังคมศาสตร ซึง่ มีมาแตดง้ั เดิม เชน นิตศิ าสตร เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตรและการบัญชี สังคมสงเคราะหศาสตร ฯลฯ รวมไปถึงวิทยาลัย-สถาบัน-ศูนย-สํานักตางๆ ที่มีวตั ถุประสงคเฉพาะ
เชน สํานักบัณฑิตอาสา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม ศูนยใหคาํ ปรึกษา เปนตน
ผมเห็นวาการบอกกลาวถึงกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะตางๆ ใหศิษยเกา
ไดรับรู ถือเปนภารกิจสําคัญหนึ่งของสํานักงานศิษยเกาสัมพันธ รวมทั้งเปดรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะจากศิษยเกาตอมหาวิทยาลัย ก็มีความสําคัญไมแพกัน ผมจึงหวังวา นิตยสาร DOME
Connect จะเปนสื่อกลางเพื่อทําหนาที่นี้ และขอเชิญชวนทานใหขอเสนอแนะ เพื่อทีมงาน
นิตยสารฯ จะไดปรับปรุงพัฒนาใหสมบูรณยิ่งๆ ขึ้นไป สงขอเสนอแนะมาที่ผมโดยตรงที่อีเมล
boonsom_p@yahoo.com หรืออีเมลสํานักงานศิษยเกาสัมพันธ tualumnioﬀ@gmail.com ได
ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอบคุณศิษยเกาทุกทานที่เปนสปอนเซอรใหการสนับสนุน และผมขอยืนยันวาหากมี
สปอนเซอรใหการสนับสนุนมากขึ้น เราก็พรอมจะขยับความถี่นิตยสารจากราย 3 เดือนเปนราย
2 เดือน หรือรายเดือน รวมทั้งการเพิ่มจํานวนพิมพเพื่อใหถึงมือศิษยเกาใหมากที่สุด

บุญสม อัครธรรมกุล
ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ
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มธ. ศูนยรงั สิต ควา สุดยอดอารยสถาปตยแหงป 2557
ประเภทสถานศึกษาอารยสถาปตย ในงาน “จิตอาสา ปารต้ี ปท่ี 4 รวมพลคนจิตอาสา”

พล.ร.อ.ชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี และ
พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในฐานะผูแทน
นายกรัฐมนตรี ประธานในงาน “จิตอาสา ปารตี้ ปที่ 4
รวมพลคนจิตอาสา อารยสถาปตยไทยสูป ระชาคมอาเซียน”
ไดรว มมอบปายประกาศเกียรติคณ
ุ ”สุดยอดอารยสถาปตย
แหงป 2557” ประเภทสถานศึกษาอารยสถาปตย ใหแก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เพื่อเปนการยกยอง
มหาวิทยาลัยที่ไดสรางสรรคพัฒนาอารยสถาปตยในพื้นที่
มหาวิทยาลัยใหเกิดความสะดวกปลอดภัย ทันสมัย เปนธรรม
ทั่วถึง เทาเทียม สําหรับคนทุกวัย รวมทั้งผูพิการ โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาและการเรียนรู และผูชวยศาสตราจารย ชุมเขต แสวงเจริญ ผูชวยอธิการบดีฝาย
การนักศึกษาและการเรียนรู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนผูรับมอบ ณ อาคาร อารยสถาปตย สสส.
7

สวน 80 ป SOLAR PARK

ตนแบบสวนสาธารณะพลังงานหมุนเวียนสำหรับเมืองยุคใหม
ศาสตราจารย ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดเผยวา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรมีความมุงมั่นที่จะมีสวนรับผิดชอบตอสังคม
สวนรวมในทุกมิติ รวมถึงการจัดการดานพลังงานและ
สิง่ แวดลอม มหาวิทยาลัยฯ จึงไดพฒ
ั นาสวนสาธารณะ
ในชือ่ “สวน 80 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : SOLAR
PARK” ภายใตแนวคิดทีจ่ ะนํานวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน
และการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานมาประยุ ก ต ใช ใ นพื้ น ที่ ส วน
สาธารณะ เพือ่ ใชประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูข อง
นักศึกษาในรูปแบบตางๆ เพือ่ ใหสวน 80 ป มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เปนสวนตนแบบการใชพลังงานหมุนเวียน
ในพื้นที่สวนสาธารณะในเขตเมือง โดยมี มูลนิธินโยบาย
สุขภาวะและมูลนิธิสถาบันพัฒนาพลังงานทดแทนแหง
เอเชียแปซิฟก เปนผูรับผิดชอบโครงการ
แนวคิดหลักในการออกแบบสวนก็คือ เพื่อใหใช
ประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูข องนักศึกษาในรูปแบบ

ตางๆ ทัง้ ในลานกิจกรรม ในอาคารหองเรียนธรรมชาติ และ
ในพืน้ ทีส่ วนอืน่ ๆ พรอมเสนทางจักรยานยาว 800 เมตร
โดยใชพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดในการผลิตกระแสไฟฟา
สําหรับไฟแสงสวาง ไฟประดับเวทีกลางแจง ไฟประดับ
ประติมากรรม และไฟสําหรับอาคารหองเรียนธรรมชาติ
และพื้นที่สวนอื่นๆ โดยการออกแบบสวนผสมผสานองค
ความรูทางดานสถาปนิกรวมกับระบบโซลารเซลล เปน
สวนในรูปแบบ Dark Park ที่ไมมีความสวางมากเกินไป
นวั ต กรรมพลั ง งานหมุ น เวี ย นและการอนุ รั ก ษ
พลังงานในสวนประกอบดวย ระบบไฟฟาแสงสวางสําหรับ
เสนทางจักรยานที่ใชพลังงานแสงอาทิตย ความยาว 800
เมตร ซึง่ จะเปนตนแบบสําหรับการใชพลังงานแสงอาทิตย
ในพืน้ ทีเ่ มืองประติมากรรม ‘รวมแสงแหงโดม’ ซึง่ เปนการ
ผลิตไฟฟาดวยพลังแสงอาทิตย เพือ่ ใชเปนไฟประดับ (LED)
สําหรับเวทีกลางแจง (ลานกิจกรรม) ของสวนสาธารณะ และ
ไฟประดับ (LED) สําหรับประติมากรรมพลังโดม ซึ่งจะเปน
ตนแบบสําหรับการออกแบบไฟฟาประดับเวทีกลางแจง
ที่สามารถใชพลังงานหมุนเวียนไดทั้งหมด ระบบผลิต
ไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย บ นหลั ง คาอาคารห อ งเรี ย น
ธรรมชาติ และหลังคาชานพักริมน้ํา เพื่อเปนไฟสําหรับ
โคมแสงสวางตามเสนทางเดินเทาในสวนสาธารณะและ
ไฟฟาในอาคารหองเรียนธรรมชาติ ชานพักริมน้ํา ที่พัก
ผอนริมน้ําและลานกิจกรรม รวมถึงเปนกําลังไฟฟาสําหรับ
เครื่องสูบน้ําในสวนสาธารณะ ทําใหพื้นที่สวนสาธารณะ
แหงนี้ใชทั้งพลังงาน และแหลงน้ําจากธรรมชาติใหเกิด
8

ประโยชน์สูงสุด ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จํานวน 3 ชุด กําลังการผลิตไฟฟาสูงสุด 2,500 วัตต
สํ า หรั บ ไฟโคมแสงสว า งตามเส น ทางเดิ น เท า ในสวน
สาธารณะ และประติมากรรมบริเวณใกลเคียง รวมถึงเปน
แหลงพลังงานไฟฟาสําหรับเครื่องสูบน้ํา โคมไฟแสงสวาง
ประหยัดพลังงาน สําหรับสองสวางตามเสนทางเดินเทา
ในสวนสาธารณะซึง่ จะมีการออกแบบใหสรางสรรค สวยงาม
และยังสามารถนําไปใชในพื้นที่อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรได

ไอเดียคนรุน ใหม

จากวิชาเรียนTU100 สูผ
 ลงานเพือ่ สังคม
พลังความคิดสรางสรรคจากคนรุนใหมลวนกอให
เกิดผลงานที่มีประโยชนสูสังคมยุคปจจุบัน
จากวิชาเรียน TU 100 หรือวิชาพลเมืองกับความ
รับผิดชอบตอสังคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดริเริ่มให
นักศึกษาไดเรียนในป 2553 และกลายมาเปนวิชาบังคับใน
ป 2555 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษาเรียนรูการเปน
พลเมื อ งที่ ดี ต ามระบอบประชาธิ ป ไตยกั บ การมี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคม ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบการลงมือ
ปฏิบัติ เรียนรูดวยตัวเอง (Learning by doing) พรอมทั้ง
นําเสนอโครงงานชิน้ สําคัญทีเ่ ปนประโยชนกอ นจบชัน้ เรียน
โดยเมือ่ เร็วๆ นีไ้ ดมกี ารมอบเกียรติบตั รแกผชู นะเลิศโครงงาน
ในงาน “ธรรมศาสตรวิชาการเพื่อประชาชน” โดยรางวัล
ชนะเลิศมีชอ่ื วา “Magic Bloom” ซึง่ มีแนวคิดคือ การนํา
วั ส ดุ ท่ีไ ม ใช แ ล ว อย า งขวดพลาสติ ก มาทํ า เป น สิ่ง ของที่มี
ประโยชน สวนโครงงานสําหรับชุมชนทีไ่ ดรบั รางวัลชนะเลิศ
มี 2 โครงงาน ไดแก โครงงาน “Hua Khon…Thai Wisdom
to Sustainability” และโครงงาน “มหามรกต” นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารมอบรางวั ล ชนะเลิ ศ ประเภทสื่ อ สร า งสรรค
ยอดเยี่ยมใหกลุมโครงงานที่ชื่อ “ไมใชถุง...มันสดี” ซึ่ง
ได ผ ลิ ต คลิ ป วิ ดี โ อรณรงค ล ดการใช ถุ ง พลาสติ ก ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกจากโครงงานทุกกลุมผานการ
ลงคะแนนโหวตรวมกันระหวางอาจารยและนักเรียน
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กำหนดจัดงานอาจารยปว ย อึง๊ ภากรณ
ประจำป 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กําหนดจัดงานวันอาจารยปว ย อึง๊ ภากรณ ประจําป
2558 ในวันจันทรที่ 9 มีนาคม 2558 ตั้งแตเวลา 08.30-12.00 น. ณ หอสมุด ปวย
อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยชวงเชาจัดใหมีพิธีสงฆ และการ
เสวนาวิชา หัวขอ “คอรรปั ชัน : สถานการณ การแกปญ
 หาและการอยูร อด” โดย
วิทยากรรวมเสวนาจากฝายบริหารราชการแผนดิน ฝายความมั่นคง ฝายวิชาการ
อาทิ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน พลตํารวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ
นายวสันต ภัยหลีกลี้ (ผูอํานวยการสถาบันตอตานการทุจริตคอรรัปชันแหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร) นายแพทยสุรณรงค ศรีสุวรรณ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวง
ยุติธรรม) ดําเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร ผูช ว ยผูอ าํ นวยการฝาย
วิจยั และบริการวิชาการ สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร

ปฏิทนิ กิจกรรม

ระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558
มีนาคม
16-19 มีนาคม
18-19 มีนาคม
30 มีนาคม

งานสถาปนาครบรอบ 25 ป คณะแพทยศาสตร ณ ลานกิจกรรมชัน้ 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ
สนิทวงศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
กองกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรม Job Fair ณ ยิมเนเซียม 5 มธ. ศูนยรงั สิต เพือ่ ใหนกั ศึกษา
ไดเลือกสมัครงานตามทีต่ นเองสนใจ คาดวาในปนจ้ี ะมีบริษทั ตางๆ มารวมงานประมาณ 50 แหง
มีนกั ศึกษาทีส่ นใจประมาณ 3,000 คน
ขอเชิญฟงดินเนอรทอลค ปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง“การปฏิรปู การเมืองกับการมีสว นรวมของประชาชน”
โดย นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ณ หองยูงทอง 1 ชัน้ 2 สมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ
เวลา 18.00 น. เปนตนไป สํารองทีน่ ง่ั ไดท่ี โทร. 08-0574-0042 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558

เมษายน
30 มีนาคม - 7 เมษายน กิจกรรมออกรานธรรมศาสตรกาชาด (งานกาชาด) ณ สวนอัมพร ขอเชิญพีน่ อ งชาวเหลืองแดง
รวมสอยดาวชิงรางวัลตางๆ มากมาย
5 เมษายน
วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ณ ศูนยรงั สิต มอบรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ และเสวนาตามสถานการณ
พฤษภาคม
11 พฤษภาคม
งานวันปรีดี พนมยงค มีพธิ สี งฆในชวงเชา และกิจกรรมเสวนา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร
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เร�่อง : ภาว�นี ชนะพลชัย
ปยะดา รัตนกูล

ศูนยการเร�ยนรูกรมหลวงนราธิวาสราชนคร�นทร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แหลงเร�ยนรู มุงสูการเปนมหาว�ทยาลัยสีเข�ยวเพ�่อสิ�งแวดลอมอยางยั่งยืน
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร . ..หนึ่ ง ในสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การดู แ ลสิ่ ง แวดล อ ม
อยางยัง่ ยืน ดวยนโยบายมุง สูก ารเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
ทําใหอาคารสถาปตยกรรมทางกายภาพตางๆ ลวนถูก
ออกแบบใหประหยัดพลังงาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เอื้อตอการปลูกฝงใหทั้งนักศึกษาและบุคลากรไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ศูนยการเรียนรูกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
นับเปนแหลงเรียนรูท ส่ี าํ คัญของมหาวิทยาลัย ทีถ่ กู ออกแบบ
มาเพื่อใหเอื้อตอการเรียนรู และสงเสริมดานการอนุรักษ
สิง่ แวดลอม สอดคลองกับนโยบายมุง สูก ารเปนมหาวิทยาลัย
สีเขียวเปนอยางยิ่ง
รองศาสตราจารย เกศินี วิฑรู ชาติ รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิต กลาวถึงการใหบริการ
ของศูนยการเรียนรูกรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร ว า

เปนแหลงการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา โดยจะเนน
การใหบริการดานสื่อและเทคโนโลยีส ารสนเทศสํ า หรั บ
การศึกษา การคนควาขอมูล สื่อ Multimedia เพื่อความรู
และความบันเทิง โดยแบงออกเปน 5 ชั้น คือ ชั้น 1
เปน Business Zone มีรานคา ธนาคาร ออฟฟศยอย
ของกองกิจการนักศึกษา ฯลฯ ไวใหบริการ การเขา-ออก
ศูนยการเรียนรูฯ จะตองใชบัตรนักศึกษาในการเขา-ออก
ดังนั้น นักศึกษาจะตองนําบัตรติดตัวมาดวยทุกครั้ง ชั้น 2
Tutoring Zone เปนชั้นที่มีการจัดพื้นที่บริการเปนที่นั่ง
สบายๆ ใหความรูสึกเหมือนนักศึกษาอยูท บ่ี า น นอกจากนี้
ยังมีหอ งบรรยาย 1 หอง หองประชุมกลุมยอย 4 หอง
Tutoring 9 หอง โดยใชระบบควบคุมในการใหบริการ
เรื่องการขอใชหอง การจองหอง การเขา-ออกหอง
ชั้น 3 Reading Zone ใหบริการที่นั่งอานอยางหลากหลาย
สําหรับใหนั่งทํางาน อานหนังสือ นักศึกษาเลือกนั่งได
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ตามตองการ ชั้น 4 Sound lab & Movie room
ชัน้ นีใ้ หบริการสือ่ อิเล็กทรอนิกส ซึง่ หองสมุดไดจัดเตรียม
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ เพื่อการเขาถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกสหลากหลายประเภท ไมวาจะเปนเครื่อง
คอมพิวเตอร IPAD Tablet Kindle เพื่อใหนักศึกษาได
เรียนรูเทคโนโลยีตางๆ ในการเขาถึงสารสนเทศ นอกจากนี้
พื้นที่สวนหนึ่งของชั้น 4 ยังมี Lab สําหรับการฝกภาษา
ตางประเทศดวย ชั้น 5 เปนพื้นที่สําหรับ International
Lounge มีรานเครื่องดื่ม และมีการจัดสวนดานนอก
ศูนยการเรียนรูฯ เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตวันจันทรถึง
วันศุกรเวลา 8.00-24.00 น. วันเสารและวันอาทิตย เวลา
10.00-24.00 น
ศูนยการเรียนรูฯ แหงนี้ เกิดขึ้นจากนโยบาย
ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต อ งการสร า งสภาพแวดล อ มแห ง
การเรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาให กั บ นั ก ศึ ก ษามากยิ่ ง ขึ้ น
นอกเหนือไปจากการใหบริการของหอสมุด ศูนยการ
เรียนรูกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรนับเปนจุดเสริม
ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยเนนในเรื่องของสื่อและ
การคนควาออนไลน บนอาคารที่ออกแบบมาเพื่อการ
ประหยัดพลังงานโดยเฉพาะ เปนการเอื้อตอการเรียนรู
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากตัวอาคารที่ถูกออกแบบเพื่อประหยัด
พลังงานแลว มหาวิทยาลัยยังมีพื้นที่สีเขียว หรือสวน
sustainable park ซึ่งถูกออกแบบและใชพลังงานไฟฟา
จากแผงโซลาเซลล ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
สรางทางจักยาน bicycle lane ที่มีความยาวมากถึง 12
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัย พรอมศูนย

ใหยืมจักรยานจํานวนกวา 600 คัน เพื่อรณรงคใหมีการ
ประหยัดพลังงาน และสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยน
แนวทางการดําเนินชีวติ ใหเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม เปนการ
กระตุน ให นัก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ได
ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการอนุ รั ก ษ ส่ิ ง แวดล อ ม
จนเกิดการตอยอดไปในชีวติ ประจําวัน นับเปนแนวทาง
การสร า งและอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มที่ จุ ด ประกายขึ้ น จาก
ภายใน จนเกิดการขับเคลื่อนไปทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และมุงหวังใหเกิดการขยายผลไปสูสังคม
ภายนอกในที่สุด
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หลักสูตรแพทยภาษาอังกฤษแหงแรกในไทย
25 ป คณะแพทยศาสตร มธ.

กาวยางผูนําพัฒนาความเปนเลิศทางว�ชาการแพทยของไทย

จากหลั ก สู ต รแพทยศาสตร บั ณ ฑิ ต ภาคปกติ สู
ภาคภาษาอังกฤษเปนแหงแรก วางแนวทางสานตอพุงเปา
อนาคตเปนหลักสูตรนานาชาติเต็มรูปแบบ...วันนี้ คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเติบโตมา
จนครบ 25 ป ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ซึ่งนับแต
สถาปนาคณะขึ้น คณะฯ ก็ยังคงความมุงมั่นสูความเปน
เลิศทางดานวิชาการแพทย มีการผลิตนักศึกษาแพทย
คุณภาพดีและมีคุณธรรมสูสังคมมาอยางตอเนื่อง
รศ. นพ. ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดี
คณะแพทยศาสตร เลาถึงเรื่องราวของการเติบโตและ
พัฒนาของคณะฯ ใหฟงวา ปจจุบันคณะแพทยศาสตรมี
ขีดความสามารถในการผลิตบัณฑิตสูวงการแพทยไทยถึง
ปละ 200 คน โดยมีโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ ขนาด
600 เตียง ที่เพียบพรอมดวยศักยภาพรองรับเปนศูนยฝก
ใหกับนักศึกษาแพทย มธ. ไดเปนอยางดี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรถือวาเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของไทยที่
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เปดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (จาก
ปจจุบนั ทีม่ โี รงเรียนแพทยอยูท ง้ั หมด 21 แหง)
ในปการศึกษา 2558 นี้ คณะแพทยศาสตรได
เปดรับนักศึกษาแพทย หลักสูตรแพทยศาสตรภาคภาษา
อังกฤษ เปนรุนที่ 2 ตอเนื่อง จํานวน 30 คน ซึ่งเปนนักเรียน
คนไทยลวนๆ โดยมีนักเรียนใหความสนใจมาสมัครสอบ
แขงขันจํานวนมากขึ้นเปน 300 กวาคน หลังจากประสบ
ความสําเร็จในการเปดรุนแรก และมีนักเรียนมาสมัคร
กวา 240 คน ซึ่งนักเรียนแพทยภาคภาษาอังกฤษเหลานี้
จะเรียนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ รังสิต และใชหลักสูตร
การเรียนภาคภาษาอังกฤษที่ผานการรับรองและอนุมัติ
จากแพทยสภาเรียบรอยแลว
ในปแรกที่เปดหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคปกติที่เกงภาษาอังกฤษ
สมัครประมาณ 70% และนักเรียนคนไทยจากโรงเรียน
นานาชาติที่อยูในเมืองไทยประมาณ 15% รวมไปถึง
นั ก เรี ย นคนไทยที่ จ บการศึ ก ษาจากต า งประเทศอี ก
ประมาณ 15% ถึงแมนกั ศึกษาแพทยกลุม นีจ้ ะมีความพรอม
ดานทุนทรัพย แตหลักสูตรนี้ก็ยังคงกําหนดใหนักศึกษา
ตองทํางานชดใชทุนเชนเดียวกับแพทยในโครงการปกติ
เปนเวลา 3 ป ดวยเชนกัน
อยางไรก็ตาม ยังไมถือวานักศึกษาแพทยภาค
ภาษาอังกฤษนี้เปนหลักสูตรแพทยศาสตรอินเตอร เพราะ
ผูที่เรียนจะเปนคนไทยทั้งหมด ยังไมมีชาวตางชาติมาเรียน
ในหลักสูตรนี้ดวย
ปูฐานนําสูการเปดหลักสูตรนานาชาติในอนาคต
เมื่อชวง 2 ปที่ผานมา ทางมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการกอตั้ง “วิทยาลัยแพทยนานาชาติจุฬากรณ” ขึน้
มาเปนคณะใหมอีกคณะหนึ่ง เพื่อเตรียมเปดหลักสูตร

รศ. นพ. ปร�ชา วาณิชยเศรษฐกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร

แพทยศาสตรนานาชาติ โดยขณะนี้อยูระหวางการยื่น
เรื่องเพื่อขอการรับรองโรงเรียนแพทยใหม และการเปด
หลักสูตรแพทยศาสตรอินเตอร ซึ่งจะเปนหลักสูตรใหม
อยางไรก็ตาม ยังตองมีขั้นตอนตางๆ อีกหลายประการ
ที่ ต อ งรอการพิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ ข องแพทยสภา
เสียกอน ดังนั้นในระหวางนี้ ทางคณะแพทยศาสตรจึง
พยายามเตรียมการดานตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับ
การเปนมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ โดยเริ่มตนจากการ
เปดหลักสูตรแพทยภาคภาษาอังกฤษ และตองเตรียมการ
ขยายอาคารผูปวยและเพิ่มจํานวนเตียงของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรใหมากขึ้น เปนขนาด 900-1,000 เตียงใน
อนาคต รวมทั้งเพิ่มอัตรากําลังของอาจารยแพทยให
เพียงพอกับการขยายตัวของโรงพยาบาล และแผนการรับ
นักศึกษาในอนาคตดวย
การสร า งศู น ย ฝ ก ปฏิ บั ติ แ ละทดลองทางคลิ นิ ก
หรือ Simulation Center ที่เต็มรูปแบบใหกับนักศึกษา
แพทยไดฝกทดลองปฏิบัติการกับหุน หรือหุนยนต ที่ใช
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีตางๆ เพื่อใหนักศึกษาได
ฝก เพื่อเพิ่มทัก ษะใหมีความชํานาญกอนที่จะไปปฏิ บัติ
กับคนไขจริง ถือวาเปนหลักการสําคัญหนึ่งในการจัดการ
ด า นการเรี ย นการสอนด า นการแพทย ใ นป จ จุ บั น และ
อนาคต โดยทางคณะฯ จะทําเปนอาคาร 5 ชั้น
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บางสถาบัน ลาสุดเมื่อปลายเดือนมกราคม 2558 คณะ
แพทยศาสตร ไดเซ็น MOU กับมหาวิทยาลัย Peradeniya
ประเทศศรีลังกา เพิ่มอีกหนึ่งประเทศ
ที่ผานมาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ มธ.
มีผลงานไดรบั รางวัลตางๆ มากมาย จนทําให มธ. ไดรบั
การจัดอยูในอันดับ 5 ของมหาวิทยาลัยในไทยในสาขา
แพทยศาสตร โดย QS World Ranking เมื่อป 2014
นอกจากนี้ มธ. ยังใหความสําคัญกับแพทยชนบท
อีกดวย โดยยังคงเดินหนาเสนอโครงการขอเปดรับและ
ผลิตนักศึกษาแพทยชนบททุกปอยางตอเนือ่ ง ปละประมาณ
105 คน ซึ่งแพทยกลุมนี้จะออกไปทํางานในชนบทหรือ
ในภูมิลําเนาอยางนอย 3 ป เมื่อสําเร็จการศึกษา
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกต
ทีร่ บั อยูจ าํ นวน 30 คน ซึง่ พยายามทีใ่ หมกี ารบูรณาการ
ระหวางแพทยแผนปจจุบันและแพทยแผนไทยใหมากขึ้น
ซึ่งป 2558 นี้ สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกตเปดมา
ครบ 10 ปแลว และเปนที่นิยมในอันดับตนๆ เมื่อเทียบกับ
สถาบันอื่นๆ ที่มีการผลิตในประเทศไทย
มธ. จึงเปนหนึ่งของศูนยกลางแหลงผลิตแพทย
ผูเชี่ยวชาญเพชรเม็ดงามใหกับวงการแพทยของไทยเจริญ
เติบโตและกาวไกล เทียบชั้นนําระดับนานาชาติ

เพื่ อ รองรั บ การเป น ศู น ย ฝ ก ปฏิ บั ติ ข องทั้ ง นั ก ศึ ก ษา
แพทย แ ละแพทย ผู เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางหลั ง สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตองการเรียนตอยอดและ
ตอเนื่องอีกดวย ซึ่งขณะนี้นอกจากหลักสูตรปริญญาตรี
ทั้ง 3 หลักสูตรแลว คณะแพทยศาสตรยังมีหลักสูตร
ปริญญาโทและเอกอีก 9 หลักสูตร และหลักสูตรวุฒิบัตร
แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกถึง 26 หลักสูตร
แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ มธ. ที่มีชื่อเสียง
เปนที่รูจักในหลายสาขา
ปจจุบันคณะแพทยศาสตร มธ. มีชื่อเสียงใน
หลายสาขา ไดแก ตา อายุรกรรรม ศัลยกรรม เปนตน และ
ตอไปจะมีแพทยผูเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นทุกสาขา ในอนาคตยัง
มีการลงทุนทางดานการผาตัดดวยหุนยนต และจะมีศูนย
เปลี่ยนถายอวัยวะ ปลูกไขกระดูกอีกดวย
สรางเคร�อขายพันธมิตรว�ชาการทางการแพทย
ขณะนี้ คณะแพทยศาสตร มธ. ไดขยายความ
รวมมือดานวิชาการทีเ่ รียกวา MOU กับแพทยตา งประเทศ
ประมาณ 10 แหงแลว ไดแก ญี่ปุน 6 แหง สหรัฐฯ 2 แหง
เนเธอรแลนด 1 แหง และเกาหลีใต 1 แหง สวนหนึ่ง
เป น ความร ว มมื อ ในด า นการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาและ
สงอาจารยรวมทํางานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรรวมกันใน
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ธรรมศาสตรปลุกจิตสำนึกตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน
ภายใตโครงการขาราชการไทยไรทจุ ริต
วสันต ภัยหลีกลี้ ผูอํานวยการสถาบันตอตานการทุจริตคอรรัปชันแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดอบรม
ใหความรูปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริตคอรรัปชันใหกับเครือขายภาครัฐ ภายใตโครงการขาราชการไทยไรทุจริต ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยมีเลขานุการคณะ สํานัก สถาบัน วิทยาลัย อํานวยการกอง และผูปฏิบัติงาน
เขารวมนับรอยคน เมื่อเร็วๆ นี้

ธรรมศาสตรควารางวัล Hivos Tiger Awards
ในงานเทศกาลประกวดภาพยนตรนานาชาติ เนเธอรแลนด
อาจารยจักรวาล นิลธํารง อาจารยประจําสาขาวิชา
ภาพยนตรและภาพถาย คณะวารสารศาสตรและสื่อมวลชน ไดรับ
รางวัล Hivos Tiger Awards จากภาพยนตรเรื่อง “Vanishing
Point” และเปนภาพยนตรในลักษณะเลาเรื่องเรื่องแรกของเขาที่ได
รับรางวัล หลังจากประสบความสําเร็จจากภาพยนตรแนวสารคดี
และวิดีโอจัดวาง (Video Installations)
ภาพยนตรเรื่อง Vanishing Point เปนภาพยนตรที่เลา
ปญหาที่จริงจังและซับซอน ภายใตสีสันสดใส ซึ่งเปนเรื่องราวที่
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากคุณพอของอาจารยเอง ซึ่งขับรถยนตขามทางแยกรถไฟที่ไมมีไมกั้นขามทาง จนเปนเหตุใหชน
กับรถไฟและไดรับบาดเจ็บ
รางวัล Hivos Tiger Awards เปนรางวัลสูงสุดทีม่ อบใหแกภาพยนตรทโ่ี ดดเดนของผูส รางภาพยนตรหนาใหมทเ่ี พิง่
ทําภาพยนตรเปนเรื่องแรกหรือเรื่องที่สอง โดยปนี้มอบรางวัลใหแก La obra del siglo ภาพยนตรจากประเทศคิวบา
Videophilia (and Other Viral Syndromes) ภาพยนตรจากประเทศเปรู และ Vanishing Point จากประเทศไทย โดยมี
ผูกํากับภาพยนตรชาวไทยที่ประสบความสําเร็จจากเวทีนี้มาแลว คือ อาทิตย อัสสรัตน จากภาพยนตรเรื่อง “Wonderful
Town” เมื่อป 2551 อโนชา สุวิชากรพงศ จากภาพยนตรเรื่อง ”Mundane History” หรือเจานกกระจอก และศิวโรจณ
คงสกุล จากภาพยนตรเรื่อง “Eternity” ในป 2554
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เร�่อง : ภาว�นี ชนะพลชัย
มนธีร กรกําแหง
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100 ปชาตกาล
ผานมุมมอง ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
สืบสานคุณคาปรัชญาคนดี เพ�่อเยาวชนคนรุนใหม

เทวกุล หรือ “หมอมอุย” บุคคลสําคัญคนหนึ่งในแวดวง
เศรษฐกิจและการเงินการคลังของประเทศไทย ทานเคย
เปนอดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และอดีตนายธนาคารใหญ ปจจุบันทานดํารงตําแหนงเปนรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ และยังเปนอดีตลูกศิษยโดยตรง
ของอาจารยปวย มีโอกาสไดสัมผัส เรียนรู แนวคิดและวิธี
การทํางานจากอาจารยปวย และทานกลาที่จะประกาศ
ตัววา ทานเปนบุคคลหนึ่งที่ไดยึดถือแนวทางการปฏิบัติ
หนาที่ตามปณิธานของอาจารยปวย
ทีมงาน DOME Connect ไดมีโอกาสสัมภาษณ
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ในฐานะประธานกรรมการ
สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ
อาจารยปว ย อึง๊ ภากรณ และประธานกรรมการอํานวยการ
มูลนิธบิ รู ณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ

100 ปชาตกาล ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ในวันที่ 9
มีนาคม พ.ศ. 2559 ผูท ไ่ี ดรบั ยกยองวาเปนผูท ไ่ี มแสวงหา
อํานาจและผลประโยชนใดเพื่อตนเอง มีความซื่อสัตย
สุจริต กลาหาญ รักชาติพรอมสละชีวิตเพื่อแผนดิน เปน
ผูสรางคุณูปการแกวงการศึกษา เปนผูวางรากฐานทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และมีปณิธานแนวแนที่ตองการลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม
“อาจารยปวย” กลายเปนไอดอลสําคัญของนัก
พัฒนารุนใหมๆ ใชยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตอการสราง
ตนใหเปนคนดีมีคุณธรรมเพื่อประเทศมาจนทุกวันนี้ เปน
ไอดอลสํ า คั ญ ของข า ราชการผู ซื่ อ สั ต ย ต อ เงิ น ภาษี ข อง
ประชาชน และมี “ความเปนครู” เต็มเปยมทั้งกาย ใจและ
จิตวิญญาณ
ในวาระโอกาสครบรอบ 100 ป ชาตกาล ดร.ปวย
อึง๊ ภากรณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ม.ร.ว. ปรีดยิ าธร
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อะไรคือ สิ่งที่ทำให “หมอมอุย” เดินตามรอยทาน
อาจารยปวย
“หมอมอุย” ไดเลาถึงความมุงมั่นและความตั้งใจ
ของทานที่มุงหวังวาจะผลักดันปณิธานของทานอาจารย
ปวยวา ลูกศิษยทานอาจารยปวยทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งตัว
ทานเองดวย เมือ่ ใดใครก็ตามทีไ่ ดทาํ งานกับทานอาจารย
ปวย ตางก็รูจักทานดีวา ทานคือบุคคลที่นายกยองและ
ยึดปฏิบัติตามรอยทาน
ทานไดเลาถึงอดีตสมัยยังเรียนหนังสือวา ตั้งแต
เด็กมักไดยินชื่อเสียงของทานอาจารยปวยมากมายจาก
การอานหนังสือพิมพที่ไดเขียนถึงเรื่องราวของอาจารย
สมัยนั้นอาจารยปวยนับเปนตัวอยางขาราชการที่มีความ
ซื่อสัตยสุจริตอยางมากคนหนึ่ง ครั้งที่ทานทําหนาที่ดูแล
การประปา และสามารถจับผิดพวกคอรรปั ชันในหนวยงาน
ประปา ทําใหไดเห็นภาพลักษณของอาจารยปวยตั้งแตยัง
เด็กๆ ถึงการเปนคนที่ซื่อสัตย สุจริต ตั้งแตนั้นมาทําให
รูสึกประทับใจในการปฏิบัติตนของทานเปนอยางมาก
ครั้ น เมื่ อ หม อ มอุ ย จบการศึ ก ษาจากโรงเรี ย น

เซนตคาเบรียล กาวเขาสูรั้วโดม จนจบปริญญาตรีคณะ
เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ในขณะที่อาจารยปวยก็ไดเปนคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร หมอมอุยเลาวา อาจารยปวยไมไดแคเปน
อาจารยที่มีความฉลาดในการเลาเรื่องเทานั้น แตทานยัง
มีความเชี่ยวชาญในการนําเรื่องปรัชญาตางๆ สอดแทรก
เขาไปในการเลาเรือ่ งของทาน ทําใหนกั ศึกษาเกิดการซึมซับ
ไดถึงคุณคาปรัชญาที่ดีงาม
“การเห็นถึงคุณงามความดี ความซือ่ สัตยสจุ ริต
ความกลาหาญตอสูฝ า ยปกครองบานเมืองทีไ่ มเปนธรรม
มาอยางตอเนือ่ ง และเกิดความรูส กึ ประทับใจความเปน
ตัวตนของทานอาจารยปวย จึงมีความตั้งใจอยากจะ
ทําใหไดอยางทานอาจารยปว ย ทัง้ ในเรือ่ งความซือ่ สัตย
ความกลาหาญที่จะตอสูกับสิ่งที่ไมถูกตอง โดยไมกลัว
เกรงอํานาจใด ถือเปนวิถีของคนดีที่คนไทยสมควร
ยึดถือเปนแบบอยาง”
หม อ มอุ ย กล า วบทสรุ ป ความประทั บ ใจที่ มี ต อ
ทานอาจารยปวย
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“

สิ่งที่ “หมอมอุย” ยึดถือแนวปฏิบัติในการทำหนาที่
ที่ดีตอบานเมืองมาถึงทุกวันนี้
หนาทีก่ ารงานตอประเทศในวันนีข้ อง “หมอมอุย ”
ในตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ นับไดวามี
บทบาททีส่ าํ คัญตอบานเมืองอยางมาก เพราะตองกําหนด
นโยบายตางๆ เพื่อการพัฒนาประเทศใหกาวหนาอยาง
มั่นคงและยั่งยืน ทามกลางบานเมืองที่เขาสูยุคปฏิรูป
ประเทศ ภายใตการดูแลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่มี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีและ
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ “หมอมอุย” กลาววา
สิ่งที่ทานยึดเปนแนวทางปฏิบัติตอหนาที่ของตนเองมาถึง
ทุกวันนี้ คือ คํากลาวของอาจารยปวย ที่วา
“คนเราถาไมพะวงถึงเรื่องผลประโยชนสวนตน
เราจะตัดสินใจเรื่องใดๆ ก็ตามไดอยางถูกตองเสมอ”
“ผมยึดเรื่องนี้มาตลอด” หมอมอุยกลาวย้ํา
ตัวอยางเหตุการณเกี่ยวกับทานอาจารยปวยที่
“หมอมอุย” ยกขึ้นมาตอกย้ําในเรื่องสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติตอ
หนาที่ คือ สมัยทีอ่ าจารยปว ยดํารงตําแหนงเปนผูว า การ
ธนาคารแหงประเทศไทย ไดทําการคัดคานอดีตนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นในเรื่องการจางพิมพธนบัตร ซึ่งถือเปน
เหตุการณทท่ี า นอาจารยปว ยมีความกลาหาญทีจ่ ะทําและ
คัดคานในสิ่งที่ไมถูกตองตออํานาจทางการเมืองจนเปน
แบบอยางของความดี ความซื่อสัตย และความกลาหาญ
100 ป ชาตกาล ปวย อึ๊งภากรณ สูองคกร
ตอตานคอรรัปชันระดับสากล
คุณคา 100 ปชาตกาล ดร.ปวย อึ๊งภากรณ จะยัง
คงสืบสานตอไปได ตองอาศัยนักพัฒนาที่เปนคนรุนใหมที่
ยึดมั่นในความดี มีความซื่อสัตย มีความกลาหาญ สืบสาน
ยึ ด มั่น ปฏิ บัติต นตามแนวทางปณิธานของอาจารยปวย
ซึ่งเปนตัวอยางคุณงามความดีที่ทานทิ้งไวใหแกบานเมือง
และสังคม โอกาสนี้ “หมอมอุย” จึงเปดแนวคิดผลักดัน
การสรางคุณูปการที่มีคุณคาของอาจารยปวย อึ๊งภากรณ
ให ค งอยู สื บ ไปทั้ ง ที่ เ ป น รู ป ธรรมจั บ ต อ งได แ ละจั บ ต อ ง
ไมได เชน จะมีการสรางอนุสาวรียอนุสรณสถาน จัดทํา
วรรณคดีใชเปนสื่อการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
การจัดทําพิพิธภัณฑกลางแจงที่มูลนิธิบูรณะชนบทแหง
ประเทศไทย จังหวัดชัยนาท
อีกสิ่งหนึ่งที่ “หมอมอุย” จะผลักดันปณิธานนํา

สมั ย นั้ น อาจารย ป ว ยนั บ เป น
ตั ว อย า งข า ราชการที่ มี ค วาม
ซื่อสัตยสุจร�ตอยางมากคนหนึ่ง
ครั้ ง ที่ ท า นทํ า หน า ที่ ดู แ ลการ
ประปา และจับผิดพวกคอรรัปชัน
ในหนวยงานประปา ทําให ไดเห็น
ภาพลั ก ษณ ข องอาจารย ป ว ย
ตั้ ง แต ยั ง เด็ ก ๆถึ ง การเป น คนที่
ซื่อสัตย สุจร�ต ตั้งแตนั้นมาทําให
รู สึ ก ประทั บ ใจในการปฏิ บั ติ ต น
ของทานเปนอยางมาก

”

ความกลาหาญตอการตอสูเพื่อปราบคอรรัปชันใหขยาย
กวางออกไปอีก ผลักดันจากองคการตอตานคอรรัปชัน
แห ง ประเทศไทยของกลุ ม คนในประเทศกลุ ม หนึ่ ง ให
กลายเปนศูนยรวมตัวแทนการตอตานคอรรัปชันระดับ
ประเทศ กาวสูระดับสากล มีการประชุมในนานาชาติขึ้น
เปนประจําป เพื่อกาวสูตอตานคอรรัปชันสากล สรางเปน
แบบอยางเกียรติคุณตานคอรรัปชันของทานอาจารยปวย
ส ว นเรื่ อ งของการเสนอชื่ อ อาจารย ป ว ยต อ
องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
หรือ “องคการยูเนสโก” ใหเปนบุคคลสําคัญของโลกนัน้
ขณะนี้เรื่องยังอยูในระหวางพิจารณาของทางกระทรวง
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ปวย อึ๊งภากรณ เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม
พ.ศ. 2459 ทีบ่ า นตรอกโรงสูบน้าํ ตลาดนอย ทานเปน
บุตรของนางเซาะเซ็ง แซเตียว และนายซา แซอง้ึ มารดา
ของท า นเป น บุ ต รสาวคนแรกของเจ า ของร า นขายผ า
ทีส่ าํ เพ็งอยูใ กลตรอกโรงโคม สวนบิดาเปนคนจีน ทํางาน
ชวยพีช่ ายทีแ่ พปลาแถวปากคลองวัดปทุมคงคา เมื่อทาน
มีอายุไดเกาขวบบิดาก็เสียชีวิตลง
ปวยเขาเรียนทีโ่ รงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก แผนก
ภาษาฝรั่งเศส ป พ.ศ.2477 ไดสมัครเขาเรียนตอที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง เปนนักศึกษา
รุนแรก สมัยนั้นยังไมมีการบังคับใหเขาชั้นเรียน
เดือนเมษายน พ.ศ.2481 ไดสอบชิงทุนรัฐบาลไป
เรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการคลัง
ที่ London School of Economic & Political Sciences
มหาวิทยาลัยลอนดอน หลังจากนัน้ 6 เดือนมารดาก็เสียชีวติ
ปวยเปนนักเรียนดีเดนและเปนศิษยเอกของ
ศาสตราจารยเฟรเดอริก ฮาเย็ก (ซึง่ ไดรบั รางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตรในป พ.ศ.2517) และเปนคนไทยคนเดียว
ในมหาวิทยาลัยนี้ที่สอบไดคะแนนสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง
ในบรรดาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งดวยกัน
ตอมาในป
พ.ศ.2485 ก็ไดรับทุนลีเวอรฮูลม สามารถศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกไดทันที
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 ปวยและคนไทย
จํานวนหนึ่งไดรวมกันกอตั้งคณะเสรีไทยขึ้นในประเทศ
อังกฤษ เมือ่ สงครามโลกยุตแิ ลวจึงแตงงานกับมารกาเร็ต
สมิท ในป พ.ศ.2489 และเรียนตอระดับปริญญาเอกที่
มหาวิทยาลัยลอนดอน ป พ.ศ.2492 ดร.ปวยก็เดินทาง
กลับประเทศไทย และเลือกที่จะรับราชการครั้งแรกใน
ตําแหนงเศรษฐกร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เนื่องจากถือวา ตนเองนอกจากจะเกิดเมืองไทย กินขาว

ศึกษาธิการ และทางกระทรวงศึกษาธิการจะเปนผูน าํ เสนอ
ชื่ อ อาจารย ป ว ยไปยั ง ที่ ป ระชุ ม ขององค ก ารยู เ นสโก
ซึ่งคาดวาจะมีการพิจารณาในราวเดือนกันยายนศกนี้
“ทั้ ง หมดจึ ง เปรี ย บเสมื อ นละครชี วิ ต ของ
อาจารยปวย นอกจากนั้นเราจะบูรณะ และปรับปรุง
บานเกิดของทานในตรอกโรงสูบน้าํ ตลาดนอย ซึ่งใน
สมัยนั้นตลาดนอยเปนแหลงชุมชนของผูอยูอาศัยที่
เปนชาวจีนเปนสวนใหญ ใหกลายเปนแหลงทองเที่ยว
แหงใหมของกรุงเทพฯ สําหรับนักทองเที่ยวทั้งคนไทย
และใหมีชื่อเสียงตอชาวตางชาติใหเปนที่รูจัก สามารถ
มานั่งพักผอน รวมจิบน้ําชากัน จะปลื้มมากถาหากทํา
ไดครบในทุกอยาง เพราะเทากับวาเปนการสอดแทรก
และซึมซับคุณคาคุณงามความดี ความซื่อสัตย และ
ความกล า หาญของท า นไปยั ง ทุ ก หนแห ง ทุ ก จุ ด ในที่
ตางๆ เพื่อใหเปนบุคคลตัวอยางในดานคุณความดีแด
เยาวชนนักพัฒนารุนหลังๆ ตอไป”
เรื่องราวนี้ จึงเปนบทวจีสุนทรียภาพตอนหนึ่ง
ในบริบทของ “หมอมอุย” ในวันที่มุงมั่นสานตอปณิธาน
อาจารยปวย
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ไทยแลว ยังไดรับทุนเลาเรียนรัฐบาลไทย แลวผูกพันใจวาจะรับราชการไทย
ป พ.ศ.2502 จอมพลสฤษดิ์ทํารัฐประหารยึดอํานาจการปกครอง แตงตั้งให ดร.ปวยเปนผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย และตอมาไดรบั แตงตัง้ ใหเปนผูอ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อีกตําแหนงหนึง่ ดร.ปวยจึงควบคุม
ทัง้ นโยบายดานการเงิน การคลังและงบประมาณของประเทศ ในขณะทีม่ อี ายุไดเพียง 43 ป และยังเปนผูว า การฯ ที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดถึง 12 ป
ป พ.ศ.2507 ดร.ปวยไดเขารับตําแหนงคณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2508 ดร.ปวยไดรับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ
ป พ.ศ.2514 ดร.ปวยมารับตําแหนงเปนคณบดีคณะเศรษฐศาสตรอยางเต็มตัว และขึ้นเปนอธิการบดีในป
พ.ศ.2516
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2530 ดร.ปวยเดินทางกลับมาเมืองไทยเปนครั้งแรกหลังจากที่ตองออกจากบานเกิดไป
เมื่อเกิดเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 จนกระทั่งวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2542 อาจารยปวยไดถึงแกกรรมที่บาน
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ขณะอายุได 83 ป

เปดแงมุม

ประเทศไทยจะกาวไปทางไหนดี

โดย ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล

ความตั้งใจใฝรูของเหลานักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ของคายสืบสานปณิธาน อาจารยปวย
อึ๊งภากรณ ซึ่งไดมีการจัดขึ้นเปนครั้งแรกที่จังหวัดชัยนาท
เมื่อเร็วๆ นี้ จัดโดย มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย
ได เ กิ ด คํ า ถามเกี่ยวกับมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจไทยป
2558 ของนักศึกษาที่นาสนใจตอ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ฐานะประธานมูลนิธบิ รู ณะชนบทแหงประเทศไทย
ในโอกาสที่ทานไดมากลาวปจฉิมนิเทศใหกับนักศึกษาที่
รวมออกคายฯ
ทีมงาน DOME Connect จึงขอนําสาระนาสนใจ
บางตอนเกี่ยวกับมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจไทยป 2558
มานําเสนอ โดย ม.ร.ว. ปริดิยาธร เทวกุล ไดกลาวถึง
แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2558 วานาจะมีอตั ราการ
เติบโตประมาณ 3-4% ซึง่ ถือวาดีแลว เพราะการเติบโต
เศรษฐกิจประเทศขณะนีอ้ ยูใ นภาวะทีเ่ รียกวาเริม่ อิม่ ตัวแลว
อุตสาหกรรมหลักของไทยไมวาจะเปนขาว ยาง น้ําตาล

ไมเติบโตนักและเกิดการอิ่มตัว เนื่องจากเปนอุตสาหกรรม
ที่ตองใชแรงงาน และคาแรงงานไทยแพงกวาประเทศพมา
ถึง 3 เทา เปนอุปสรรคทําใหการเติบโตของอุตสาหกรรม
ลดนอยลง จึงตองยกระดับอุตสาหกรรมที่มีอยูใหเกิด
มูลคาเพิ่มสูงขึ้น หันมาผลิตสินคาที่ประเทศร่ํารวยชอบใช
เปนสินคาที่มีราคาสูง ไมใชสินคาราคาถูก และตองเพิ่ม
เติมโดยการกระตุนใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เนื่องจาก
อุตสาหกรรมพื้นฐานจะหันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบาน
ที่มีคาแรงงานถูกแทนประเทศไทย เชน เขมร พมา เปนตน
หากวิเคราะหเศรษฐกิจไทย เมื่อป 2529-2539
ที่เคยมีอัตราการเติบโตที่สูงเฉลี่ย 9.25% หลังจากนั้น
อุตสาหกรรมตางๆ เริม่ เจอผลกระทบจากภาวะขาดแคลน
แรงงาน สงผลใหอัตราการเติบโตชะลอตัวและเริ่มอิ่มตัว
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มาตอเนื่อง ขณะที่ภาครัฐพยายามผลักดันดานอื่นๆ จน
กระทั่งชวงป 2551-2556 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ
โตเฉลี่ยไดแคเพียง 2.6% ชวงครึ่งแรกของป 2557 อัตรา
การเติบโตเศรษฐกิจโดยรวมก็ติดลบ เพราะไดรับผลกระ
ทบจากการเมือง จึงคาดหวังไดวา สําหรับแนวโนมป 2558
เศรษฐกิจนาจะกลับมาดีขน้ึ บาง และมีอตั ราเติบโตขยับขึน้
ไดบาง เปนประมาณ 3-4%
ม.ร.ว. ปรีดยิ าธร เทวกุล ยังไดแสดงทัศนะเพิม่ เติม
ดวยวา สิ่งที่ควรสงเสริมอันดับแรกเพื่อทําใหเศรษฐกิจไทย
เติบโตตอไปไดดี ในมุมมองของทาน คือ การสงเสริมให
เกิดธุรกิจการคาขายระหวางประเทศและเกิดการคาขาย
กันทั่วโลก ตัวอยางสินคาที่คาขายนาสนใจและทําตลาด
ไดดีของไทยขณะนี้ เชน ทูนากระปอง กระเบื้องเซรามิค
น้ําตาล เปนสินคาไทยที่ขายในประเทศตางๆ ทั่วโลก
มากเปนอันดับตนๆ ผูประกอบการของไทยจะตองพลิก
บทบาทเปนอินเตอรเนชั่นแนลเทรดดิ้งคอมปานีมากขึ้น
ทําใหประเทศไทยกลายเปน “ดิจิตอล เฮดควอเตอร”
ของบริษัทขนาดใหญในเมืองไทย เพราะจะสรางโอกาส
ใหประเทศไทยทําการคาขายใหไดกําไรในชวงการคาขาย
ชวงที่ 2 มีมากกกวาการเปนเพียงผูผลิต และขายใน
ชวงแรก เนื่องจากฐานการผลิตสินคาตางๆ ที่สงไปขาย
ทั่วโลกของบริษัทเทรดดิ้งชั้นนําในไทย ตางมีฐานการผลิต
สินคาในประเทศไทยอยูแลว
ประการตอมาคือ รัฐจะตองกระตุนใหคนไทย
ไปลงทุนในตางประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเทศ
เพื่อนบานอยางพมา ลาว เขมร เวียดนาม เพื่อเปลี่ยนให
ประเทศไทยเปน Trading Nation โดยการสรางและผลิต

สินคาไทยใหมีคุณภาพสูงในราคาที่สูงขึ้นขายในประเทศ
เหลานั้น ซึ่งจะตองไมใชสินคาราคาถูก แตจะเปนสินคา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในราคาทีส่ งู ขึน้ การหวังวาไทยจะสงออกสินคา
ไปขายยังตางประเทศมากขึ้นนั้น คงจะลําบากเพราะภาวะ
เศรษฐกิจโลกถดถอย สิง่ ทีพ่ อคาดหวังและทําใหเศรษฐกิจ
ดีขึ้นเพียงแคในระยะสั้น คือ การเซ็นใบอนุญาตเปด
โรงงาน หรือ ใบ รง .4 ที่จะกระตุนใหเกิดการลงทุนใน
ภาคเอกชนมากขึ้น ขณะเดียวกันรัฐบาลจะตองเรงอนุมัติ
งบประมาณสรางโครงการตางๆ เพื่อใหเกิดการลงทุนใน
ภาครัฐบาลมากขึ้นดวย การชวยกระตุนทั้งภาครัฐและ
เอกชนนี้ จึงนาจะชวยใหอัตราเติบโตเศรษฐกิจประเทศ
เติบโตไดตามที่คาดหวังไวได คือ 4%
ประเทศไทยจะกาวไปทางไหนดี จากทัศนะของ
นักเศรษฐศาสตรระดับชัน้ นําประเทศทานนี้ จึงเปนเรือ่ งที่
นาสนใจ และมากพอที่จะกระตุนใหเปดมุมมองใหมของ
การกาวสูการเปนนักลงทุนและนักพัฒนาเศรษฐกิจรุนใหม
ไดในอนาคตเปนอยางดี
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“...คนเราจะเปนคนดีที่สมบูรณไดตองระลึกเสมอถึงคุณธรรม 3 ขอ คือ

ความจริง ความงาม ความดี
กลาวโดยยอ ความจริง หมายถึง สัจธรรมและหลักวิชาตางๆ
ความงาม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่ทำใหมนุษยมีวัฒนธรรม
และความเพลิดเพลิน เปนงานอดิเรก รวมทั้งการกีฬาประเภทตางๆ

ความดี

นั้น หมายถึง การไมเบียดเบียน ประทุษรายตอกัน

ความสัตยสุจริตและบำเพ็ญประโยชนตอเพื่อนมนุษยดวยกัน
ถาขาดคุณธรรมอยางใดอยางหนึ่ง
ก็จะทำใหมนุษยนั้นๆ
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บกพรองไป...”

26

ธรรมศาสตรควาแชมปฟุตบอลประเพณี
จุฬา-ธรรมศาสตร ครั้งที่ 70
ในการแขงขันฟุตบอลประเพณี “จุฬาฯ-ธรรมศาสตร”
ครัง้ ที่ 70 ณ สนามศุภชลาศัย เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2558 ซึง่
ทาง จุฬาฯ เปนเจาภาพ ไดชูแนวคิด “รูรับรูให มุงไปดวยกัน
ทัง้ สองสถาบันสมานฉันทเพือ่ ชาติ” ในงานมีการจัดขบวนเชิญ
พระเกี้ยว-ธรรมจักร ขบวนพาเหรดลอการเมือง การเชียรและ
แปรอักษรอยางยิ่งใหญเหมือนทุกป โดยมีทั้งศิษยเกา ศิษย
ปจจุบัน และแฟนบอล เขาชมแนนสนามเหมือนทุกป ซึ่งผล
การแขงขันในปนี้ ธรรมศาสตร ชนะ จุฬาฯ 2-0 ควาถวยแชมป
ฟุตบอลประเพณีมาครองไดสําเร็จ สงผลใหสถิติการพบกันใน
ศึกฟุตบอลประเพณีทั้งหมด 70 ครั้ง ธรรมศาสตร ชนะ 23 ครั้ง
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จุฬาฯ ชนะ 16 ครั้ง และเสมอกัน 31 ครั้ง

เร�่อง : ภาว�นี ชนะพลชัย

คายสืบสานปณิธานอาจารยปวย
“ใหอะไร” กับประเทศและสังคม

นับเปนระยะเวลามากกวา 6 เดือน ที่กลุม
สมาคมศิษยเกาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลายทาน และคณะกรรมการของมูลนิธิบูรณะชนบท
แห่งประเทศไทย นําโดย ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการมูลนิธิฯ
รวมกันแลกเปลี่ยนและเปดวาทะกรรมสรางสรรคกิจกรรม
เพื่อนักศึกษารุนนองๆ จนตกผลึกผลผลิตออกมาเปน
“คายสืบสานปณิธานอาจารย ปวย อึง๊ ภากรณ” โดยมี
ภารกิ จ สํ า คั ญ คื อ การสร า งสรรค พั ฒ นาเยาวชนให เ ป น
“นักพัฒนารุนใหม” สืบสานปณิธานอาจารยปวย และ
ภารกิจคายรุนแรกดังกลาวไดดําเนินการเปนที่เสร็จสิ้น
สมบูรณไปแลว DOME Connect ขอรวมสืบสานปณิธาน
อาจารยปว ย โดยการวิพากษคา ยสืบสานปณิธานอาจารย
ปวย “ใหอะไร” กับประเทศและสังคมบาง
ตนแบบนักศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
ดวยเกียรติคณ
ุ ทานอาจารยปว ย ตอวงการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการเป็นต้นแบบของ

นักศึกษาเศรษฐศาสตรที่เรียนรูเพื่อการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน เปนความสําคัญอันดับหนึ่งของการจัดทํา
คายดังกลาวขึน้ มา กอรปกับการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
กับการพัฒนาชนบทไทยเปนภาพใหญเปนเรื่องควบคูกัน
จึ ง ทํ า ให ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งชนบทกั บ เมื อ งมี ค วาม
สํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมประเทศที่
นักเศรษฐศาสตรควรเขาใจ ไดสัมผัสและเขาถึงได
สถานการณทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ปัจจุบัน ทําให้โหยหาคนดีมีคุณธรรม ผู้มีอุดมการณ์ทํา
ประโยชนเพือ่ สังคมโดยรวม ตัวอยางวิถชี วี ติ และการงาน
ของอาจารยปว ย จึงถือเปนคําตอบเชิงประจักษ ควรแกการ
ศึกษาและตามรอย ดังนั้น ทําอยางไรจึงจะหลอหลอม
นักศึกษาธรรมศาสตรใหมีสํานึกรับใชและตอบแทนสังคม
พรอมกับสืบสานแนวคิดอาจารยปวย สันติประชาธรรม
การพัฒนาประเทศที่ไปพรอมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูคนในสังคม ไดเรียนรู และบางโอกาสลงมือทําจริงกับการ
ทําการเกษตรแบบพึ่งตนเอง กินอยูแบบคนชนบท หรือ
หาอาหารตามธรรมชาติ และไดดูแลสภาพแวดลอม
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กระบวนการจั ด ทํ า ค า ยเป น รุ น แรกจึ ง เริ่ ม ต น
จากการเป ด รั บ นั ก ศึ ก ษาคณะเศรษฐศาสตร แ ละคณะ
วิทยาศาสตรที่สมัครใจมีเปาหมายจํานวน 60 คน โดยได
จัดอบรมรุน พีป่  2-4 จํานวนประมาณ 20 คน ขึน้ กอน
เพื่อเปนพี่เลี้ยงคาย และนําคายลงสูการปฏิบัติภาคสนาม
สรางปฏิสัมพันธกับชุมชน ปลูกขาว ปลูกผัก ทําอาหาร
ฝกคิด-พูด ในสังคมประชาธิปไตย รูคิด-รูฟง ใชเหตุผล
ความเขมขนดวยเนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
คายนี้ คือการที่นักศึกษาจะไดเรียนรูชีวิตของอาจารยปวย
เพื่อสรางแรงบันดาลใจ เปนหัวขอเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การไดเขาใจตนเอง ทักษะชีวิต นักศึกษาและ
วิชาชีพเศรษฐศาสตรและวิทยาศาสตรอยูสวนไหน มีสวน
ชวยสังคมสวนรวมไดอยางไร ดวยวิธีการสัมมนาสรุป
บทเรียนแตละวัน การสรางกฎกติกาของคายที่รวมสราง
ระเบียบโดยชาวค่ายเอง การสร้างมิติของเรื่องสํานึก
พลเมือง การมีสวนรวมในสังคมและคายและฝกการนํา
เสนอความคิ ด เห็ น แบบสร า งสรรค ป ระชาธิ ป ไตยสั น ติ
ประชาธรรม
ความสัมพันธระหวางชนบทและเมือง ก็เปนอีก
สาระสําคัญของเนื้อหาหลักสูตรคายที่ไมแพกัน กระทํา
โดยผ่านกระบวนการกิน-อยู่ ทํากิน เช่น ปลูกข้าว
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ปลูกผัก เลี้ยงไก ประกอบอาหารเองบางมื้อ โดยใชฐาน
ศูนยการเรียนรูช มุ ชนปวยทีช่ ยั นาท ศึกษาการพัฒนาพืน้ ที่
ของจังหวัด และดูการประกอบอาชีพอืน่ ในจังหวัด เชน
การเลี้ยงปลาในกระชัง การทําหัตถกรรมสานผักตบชวา
เมือ่ จบสิน้ ภารกิจคาย หลังจากนัน้ จะมีการประเมินผลเพือ่
ปรับปรุงสําหรับการจัดทําหลักสูตรคายในครัง้ ตอๆ ไป และ
ขยายกลุ ม เป า หมายกว า งขึ้ น สู ก ลุ ม เป า หมายที่ เ ป น
นักศึกษาธรรมศาสตรทุกคณะที่สมัครใจ จากที่ครั้งแรกจะ
เปนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตรและคณะวิทยาศาสตรท่ี
สมัครใจ
ความมุงหวังสานสรางนักพัฒนาที่ดีรุนใหมสูสังคม
ทีมงานไดสนทนากับหัวเรือใหญผรู วมสรางคายฯ
ทานหนึ่ง คือ “พี่ชาลี” (ชาลี รัตนวชิรินทร) ศิษยเกา
เศรษฐศาสตรรุน 26 ศิษยเกากลุมเศรษฐสรางสรรค
ผู เ สี ย สละเวลาจากธุ ร กิ จ ของตนเองเพื่ อ มาทํ า หน า ที่
เปนกระบวนกร (facilitator) ขับเคลื่อนกระบวนการของ
คายใหเปนไปตามวัตถุประสงค พี่ชาลีบอกกับเราวา
องคประกอบที่นาสนใจของกิจกรรมในคายอยางหนึง่ คือ
ขบวนการสรางกรอบความคิดในรู ป แบบ
ของสุนทรียสนทนา โดยสรางกิจกรรม
Mission Statement สั้นๆ
ใหกับนองๆ รวมคิดรวมสราง
Action Plan ของคายขึน้ และ
ใหกอ เกิด Action Network
ที่เข็มแข็งเปนรูปธรรมที่ชัดเจนของ
คายรุนแรกหลังออกจากคายไปแลว

หัวใจของกระบวนทัศนน้ี เพือ่ ตองการใหนอ งๆ
ไดเขาถึงปณิธานของอาจารยปวยที่ตองการสรางกลุมคน
หรือชุมชนชนบทที่เข็มแข็งอันเกิดจากการเสริมสรางกลุม
พลังที่มาจากทั้งงานและคน โดยเฉพาะการสรางผูนํา
ทางความคิดและการทํางานของกลุม จากคนรุน ใหม เพือ่
นําไปสูโครงสรางการทํางานที่ทาทายใหมๆ และดูแล
เครือขายของกลุม ใหยง่ั ยืนตอไป สุดทายแลวก็คอื การนํา
ไปสูการกอเกิด “ผูนํา นักคิด นักพัฒนารุนใหม” ที่สราง
งานใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงชุมชนสู่สังคมที่ดี
เปนคนดี คนมีคุณธรรม คนซื่อสัตย คนกลาหาญทําในสิ่ง
ที่ถูกตองใหกับประเทศและสังคมไดในอนาคต และเดิน
ตามรอยอาจารยปวยนั่นเอง
หัวเรือใหญอกี ทานหนึง่ ทีต่ อ งกลาวถึงคือ “พีห่ มู”
(ศิริวรรณ เจนการ) ผูอํานวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแหง
ประเทศไทย ที่มีสวนผลักดันใหเกิดคายนี้ พี่หมูกลาววา
ความคาดหวังจากกิจกรรมคายรุนแรกนี้จะชวยสืบสาน
ความคิดเชิงบวกใหกบั สังคม และทําสังคมทีด่ รี อบตัวขยาย

ใหเปนตัวคูณในการกระจายความคิดเชิงบวกมากขึน้ และ
เลาวา โครงการนี้เกิดขึ้นจากความริเริ่มรวมกัน โดยมี
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล “หมอมอุย” เปนแกนกลาง และ
ทํางานประสานรวมกัน ทั้งนักศึกษาและศิษยเกา โดย
เล็งเห็นวามูลนิธิฯ ซึ่งตั้งอยูที่ชัยนาทนี้ มีศักยภาพดี
อยูแลว และมูลนิธิฯ นี้ กอตั้งขึ้นโดยอาจารยปวย จึงเหมาะ
ที่จะทํากิจกรรมในสถานที่ที่ถือเปนสัญลักษณของทาน
นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตรการทํางานคายตอเนื่องตอไป
ในการกระจายใหกวางขวางขึ้น และเพื่อทําใหเปนคาย
วิชาการรวมของมหาวิทยาลัย โดยใหเปน Hub Volunteer
ของชาวธรรมศาสตร สมาคมศิษยเกาตางๆ มารวมตัวกัน
มากขึ้น และมาสนับสนุนกิจกรรมคายในดานตางๆ และ
เราจะสร า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ อ าจารย ป ว ยเพื่ อ เป น ถาวรวั ต ถุ
จารึกคุณงามความดีของทานใหไดศึกษาและเรียนรูของ
คนรุนหลัง เปรียบเสมือนเปนหองสมุดเปดใหกับบุคคลที่
สนใจไดศึกษาตอไป

พลังดี สรางเยาวชน

“นักคิด-นักพัฒนา” ผูกลา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สรางคน สรางพลเมือง สรางชีวิตใหม
ออกสูสังคมมากมาย พลังคิดบวกเพาะบมนักศึกษาจากในรั้วมหาวิทยาลัย
กลายเปนนักการเมือง นักปกครอง นักบัญชี นักการตลาด นักกฎหมาย
นักวิทยาศาสตร นักเศรษฐศาสตร คนดี คนซื่อสัตย และคนกลาคิดกลา
ทําที่มีชื่อเสียงเกียรติยศ เปนขุมพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับ
ชุมชนและระดับชาติ พัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา และสรางสังคมดี
เปนที่นายกยองเชิดชู
คายสืบสานปณิธานอาจารยปว ย เปนอีกมิตหิ นึง่ ของการสรางคนดี
ทําเพื่อชาติ เปนผูกลาในการคิดและพัฒนา ใหกับพลังเยาวชนคนรุนใหม
ในรั้วโดมธรรมศาสตร วันนี้...คายสืบสานปณิธานอาจารยปวยไดสราง
คายเยาวชนกลุมแรก 60 คน เพื่อกาวสูความเปนผูนํา นักคิด สรางสรรค
นักพัฒนา เดินตามรอยคนดี คนกลา บุคคลแบบอยางที่ดีงามอยางทาน
อาจารยปวย อึ๊งภากรณ
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เยาวชนนักคิด-นักพัฒนา เขาคิดกันอยางไร
“กิจกรรมคายฯ อาจารยปวยไมเหมือนกับคายอื่นๆ เพราะเปนคายที่ลงไป
พูดคุยปญหากับชาวบานเกษตรกร เรียนรูปญหาที่แทจริง รับฟงความคิดเห็นตรงกับ
ชาวบาน ผมไดอะไรมากมายจากคายนีต้ ง้ั แตวนั แรกทีเ่ ขารวม การทําสิง่ ตางๆ ดวยใจ
การเรียนรูใ นการปฏิบตั ติ น การเปดใจทีแ่ กไขปญหาตัวเราเองกอนทีจ่ ะไปแกไขปญหา
ของคนอืน่ การแนะนําการพูดและการสื่อสารในการเปนผูนํา ทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ
มากมาย การมองโลกในแงมมุ ตางๆ สิง่ ทีไ่ ดเรียนรูจ ากหลักคิดปฎิบตั ขิ องอาจารยปว ย
พรอมเปดใจรับสิ่งตางๆ ของตัวเราเองมากขึ้น ทําใหเกิดเปนแนวทางปฏิบัติตอทั้ง
การนําความคิดของทาน ของเพื่อน และของเรา มาปรับใชเพื่อใหเกิดประโยชนใน
ทางที่ดีกับตัวเราและสังคม เกิดการยอมรับที่เปลี่ยนแปลงตนเองกับสิ่งตางๆ ที่
เขามาในชีวิต และควาโอกาสที่จะนํามาใหเกิดการพัฒนาในทางที่ดีตอตัวเราเองอยู
ตลอดเวลา และปรับมาใชเพื่อพัฒนาสังคมอยางไรใหดีตอไปในอนาคต”

นองทราย
เกศร�น อาร�ยสวางกิจ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
หลักสูตรอินเตอร รุน 23

นองซิลเวอร
ณัฐพงษ ปฐมพรชัยวงษ
คณะเศรษฐศาสตรป 2

“ทรายสนใจคายนี้มาก เพราะวาสรางคนตางจากคายอื่น ทรายหวังวาจะใช
คายนี้เปนประสบการณในการพัฒนาตัวเองใหดีขึ้น รูจักคิด ซึ่งคายนี้ใหครบทุกอยาง
ทัง้ เครือ่ งมือทางความคิด การเปดใจรับฟงคนอืน่ ไดกจิ กรรมเปนตัวชวยใหเขาถึงปญหา
ไดวิเคราะห ไดเขาใจในปญหาพื้นๆ รูวาไมมีสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิด สิ่งสําคัญอีกอยางที่
ไดจากคายฯ คือ เครือ่ งมือในการถายทอด พูดอยางไรใหเขาใจในสิง่ ทีต่ อ งการถายทอด
พูดอยางไรใหเขาใจในสิ่งที่แตกตางจากความคิดของเรา คําวา ”ปณิธาน” เปนคําถาม
ของชีวติ ทีท่ า ยสุดแลวชีวติ ตอไปมันจะเปนอยางไร นีค่ อื สิง่ ทีท่ รายหาคําตอบมาตลอด
จนไดมาเขารวมกับคายฯนี้ สิ่งที่ทรายจะทําใหไดในสังคมตอไปโดยไดแรงบันดาลใจ
จากอาจารยปวยเปนไอดอล คือ อยากเปนนักอาสา แตยังไมรูวาจะไปเอาดีในดาน
ไหน สิ่งหนึ่งที่คิดวาเปนประโยชนในเวลานี้ คือ คุณคาของตัวเรา ที่ตองนําศักยภาพ
ทั้งในดานความรู และดานความคิด มาใชแบงปนใหผูอื่นและสังคม โดยสิ่งนั้น
ไมกระทบตอตัวเองและคนอื่นๆ”

“แรงบันดาลใจที่เขารวมกิจการออกคายฯ อาจารยปวย คือตอนที่ตัวเรา
เกิดความรูสึกไมพอใจในการเรียน แลวเขาไปนั่งอานหนังสือในหองสมุดและไดอาน
เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและการทํางานของอาจารยปวย จึงเกิดศรัทธาในคําสอนทาน
ที่วา “วิสัยบัณฑิตผูทรงธรรม ไปเปลี่ยน ไปแปรฝน ไปคอม ไปขึ้นไปลง หันกลับกลอก
กายจิตวาทะพรอม เพรียบดวยสัตยา” หลายครัง้ ทีร่ สู กึ ทอ นึกถึงคําสอนของทานทีว่ า
วิสัยบัณฑิตจะตองไมทอ ไมกลับกลอก ทําใหมีกําลังใจ พอทราบวามีคายฯ จึงสมัคร
เขามารวม เพราะตองการเรียนรูหลักคิดของทานที่เปนสัจธรรมและนํามาใชไดผล
โดยเฉพาะหลักคิดในการพัฒนาบัณฑิตใหไดเรียนรูสูการเปนผูนํา นักพัฒนา แกไข
ปญหาชนบทในอนาคต สวนตัวมีความตั้งใจอยากทํางานราชการ ตองการทําใหชีวิต
มีความหมาย คิดวาการทําใหชีวิตมีความหมายไดคือ “ตองชวยเหลือ” เพื่อทําใหชีวิต
มีความชัดเจน
ผมเปนคนหนึง่ ทีต่ อ งการเดินตามรอยปณิธานอาจารยปว ยครับ”
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อธิวัฒน ยิ�งสูง
คณะศิลปกรรมศาสตร
ป 4

เร�่อง : หทัยกาญจน พันธศร�นิรมล

ชาลี รัตนวชิรินทร

ทำธุรกิจดวยความสุข เนนการใหเพื่อสังคม
‘ชาลี รัตนวชิรินทร’ นักธุรกิจลูกแมโดมจากรั้ว
เศรษฐศาสตร เจาของธุรกิจเสือ้ ยืดลายการตนู นารักแบรนด
เปา ยิ้ง ฉุบ ที่โดงดัง และยังเปนผูนําธุรกิจเสื้อยืดรายแรกๆ
ของไทยที่สามารถปนใหเสื้อยืดสกรีนลายเติบโตเปนที่
รูจัก จนกลายเปนแบรนดเสื้อยืดที่มั่นคง ภายใตแนวคิด
มุงทําธุรกิจดวยความสุข ความสนุก และมุงสรางสังคม
แหงความดี
ชาลีเลาวา จุดเริ่มตนของ เปา ยิ้ง ฉุบ เกิดขึ้นที่
หางมาบุญครอง เมื่อป พ.ศ. 2529 เปนแบรนดเสื้อยืดที่
วัยรุนสมัยนั้นใหการตอบรับเปนอยางดี ที่ผานมาธุรกิจ
เปา ยิ้ง ฉุบ ผานวิกฤตมาแลวถึงสองครั้งใหญๆ จนแทบ
จะเอาตัวไมรอด แตกม็ เี รือ่ งดีๆ เกิดขึน้ มากมายนับไมถว น
เชนกัน ทุกเรื่องราวทําให เปา ยิ้ง ฉุบ ไดเติบใหญ
เรียนรู และพัฒนาความสุขที่ไดรวมกัน จนเกิดเปนการ
ทํางานเลี้ยงชีพอยางพอเพียงและสรางสรรค
สิ่งที่ทําใหชาลีและครอบครัวเปา ยิ้ง ฉุบ มีความ
สุขและสนุกกับการงานมากขึ้นทุกขณะ เขาบอกวาเกิดขึ้น
จากปจจัยหลัก 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 การที่ไดมีโอกาสบวชเรียนที่ประเทศ
อินเดีย โดยการนําสอนของพระเทพโพธิวิเทศ ทําใหเขา

นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน รั้วธรรมศาสตรไดสราง
คนดี คนเกง สูสังคมมาแลวมากมายในหลากหลายวงการ
ไมวาจะเปนแวดวงการเมือง แวดวงการศึกษา วงการ
บันเทิง หรือแมแตแวดวงธุรกิจ ก็มีลูกแมโดมหลายคนที่
ประสบความสําเร็จกลายเปนโดมเดนที่นาจับตา
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ตื่นรูและเริ่มศึกษาพุทธศาสนาอยางจริงจัง จึงเหมือนเปน
การไดเติมพลังชีวิตใหพรอมเผชิญบทเรียนชีวิตครั้งสําคัญ
ดวยสติและปญญา พรอมนําแนวทางวิถีพุทธมาเติมเต็ม
ในองคกรแหงนี้
ประการที่ 2 วิถีของเปา ยิ้ง ฉุบ มีพื้นฐานมาจาก
ครอบครัวอบอุน ทําใหทุกคนในครอบครัวเปา ยิ้ง ฉุบ มี
อิทธิบาท 4 เพียงพอที่จะเอาตัวรอดมาไดอยางมีความสุข
ประการที่ 3 กิจกรรมงานในองคกรมีแนวคิด
เรื่องจิตสาธารณะมาโดยตลอดนับตั้งแตเริ่มกอตั้งธุรกิจ
“ผมและภรรยาลวนไดรับการศึกษาจากสถาบันที่
เรารักยิง่ คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทีเ่ ปนความภาคภูมใิ จ
อยางหนึง่ ในชีวติ จากขอความ “ฉันรักธรรมศาสตร เพราะ
ธรรมศาสตรสอนใหฉนั รักประชาชน” ดวยเรือ่ งราวและ
บริ บ ทในชุ ม ชนที่ ธ รรมศาสตร ห ล อ เลี้ ย งและฟู ม ฟ ก จิ ต
วิญญาณในวัยศึกษา ดวยการงานที่ผมสามารถกําหนด
แนวทางชีวิตผมเองได เปนการเติบใหญในการดําเนินชีวิต
การงานที่งดงาม ผมเชื่อวาในสังคมมีเรื่องราวและองคกร
ดีๆ มากมาย ที่คิดดี พูดดี ทําดี และสรางสรรคสิ่งดีๆ
มากมายใหกับโลกใบนี้ และบานหลังนี้เปนหนึ่งในนั้น”

มีอาจารยปวย อึ๊งภากรณ เปนตนแบบคนดีที่กลาหาญ
ผมไดครูที่ดี ครูที่เปนปูชนียบุคคล เปนแบบอยาง
ในการดําเนินชีวิตใหกับผม ผมเชื่อวาคณะเศรษฐศาสตร
ทั่วโลกเรียนเหมือนกันหมด สอนเหมือนกันหมด แตคณะ
เศรษฐศาสตร ธรรมศาสตร มีอาจารยปวยเปนแบบอยาง
คนดีที่กลาหาญ เปนปูชนียบุคคลใหเราเดินตาม
ธรรมศาสตรชวยหลอหลอมผมใหมีจิตวิญญาณ
ของการดํารงตนเปนคนดี ไดรับการปลูกฝงโดยไมรูตัว
เปนการปลูกฝงใหทําอะไรดีๆ เพื่อชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
ทุกวันนี้ธุรกิจเสื้อยืด เปา ยิ้ง ฉุบ ของชาลียังคง
เติบใหญเปนลําดับ มีพี่นองในองคกรที่สานตอแนวคิด
ดวยปรัชญา คานิยม และพันธกิจอยางตอเนื่อง ทุกคน
ในบานหลังนี้สงางามดวยความคิดและการกระทําที่ดีงาม
การไดรว มเรียนรูด ว ยการทํางานทีส่ รางสรรคเหมือนรางวัล
ชีวิตที่ไมสิ้นสุด การไดเห็นผูคนเติบใหญดวยความดีงาม
จึงเปนผลตอบแทนการลงทุนที่เกินคุม”
นอกจากเจาของธุรกิจเสื้อยืด เปา ยิ้ง ฉุบ ชาลียัง
สวมหมวกอีกหลายใบ ทั้งในบทบาทของผูพิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครปฐม บทบาทของ
คนธรรมศาสตร กลุม มธก. เศรษฐสรางสรรค ที่ทําใหมี
โอกาสไดชวยงาน ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล และบทบาท
ชาวพุทธซึ่งเขาไดจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ตื่นรู...เพิ่ม
ศักยภาพชีวิต” เปนการทําพุทธศาสนาเชิงรุก ทําใหคนมี
ความสุขอยางยั่งยืน ลดการเบียดเบียนกัน มีความสุขโดย
ใชหลักธรรมทางพุทธศาสนาเปนหลักในการดําเนินชีวิต
“ทั้งหมดที่ผมทํา ผมมีความสุข ผมทํางาน
อยางเห็นคุณคา มีฉันทะในการทํางาน ผมภูมิใจที่เกิด
เปนคนไทย เปนคนธรรมศาสตร แลวไดทําอะไรดีๆ
เพื่อคนอื่น มันเปนความสุขมาก”

สิ่งดีๆ ที่ไดจากธรรมศาสตร
ชาลีเรียนจบเศรษฐศาสตรบณ
ั ฑิต วิชาเอกการคลัง
และวิชาโทการตลาด (คณะพาณิชยศาสตรฯ) ในแงของ
การทําธุรกิจ เขาจึงไดเปรียบทางการแขงขันมาก เพราะ
สามารถเห็นภาพรวม Macro จากการเรียนเศรษฐศาสตร
และเห็นภาพยอย Micro จากการเรียนการตลาด ทําใหเขา
มีมุมมองทางเศรษฐกิจครบ ถือวาไดประสบความสําเร็จ
ทางธุรกิจระดับหนึ่ง
ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป 40 ในขณะทีธ่ รุ กิจอืน่ ๆ
ลมละลาย แตกลับเปนปที่เปา ยิ้ง ฉุบ ทํารายไดเปน
จํานวนมาก เพราะการมองตลาดขาด จึงทําใหการตัดสินใจ
ทางธุรกิจทําไดอยางถูกตองในหลายๆ เรือ่ ง จนถึงทุกวันนี้
เวลาที่ตองแนะนําคนอื่นๆ ใหเรียนเศรษฐศาสตร ชาลีจะ
แนะนําใหเรียนดานการตลาดดวย
“ถามองภาพรวม ผมเรียกวา จิตวิญญาณของ
ความเปนธรรมศาสตร ที่หลอหลอมใหผมเปนและมีทุกวัน
นี้ มีตนแบบที่ดี มีอาจารยปรีดี พนมยงค เปนผูกลาในการ
เปลี่ยนแปลง เปนคนหนุมที่กลาคิด กลารับผิดชอบ และ
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พรพิมล บุญศิริ

ผูอำนวยการกองบริหารการวิจัย
และประธานสภาขาราชการ TU

สาวสิงหแดง รุน 31 ‘พรพิมล บุญศิริ’ ลูกแมโดม
ผูเปยมดวยอุดมการณ เธอเลือกทํางานรับใชชาติสังคม
และสถาบันการศึกษาที่จบมา ดวยการเปนขาราชการสาย
สนับสนุน แมเงินเดือนจะไมมากมายเมือ่ เทียบกับตําแหนง
หนาที่การงานที่ตองรับผิดชอบ แตเธอบอกดวยความ
ภูมิใจวา เธอพอใจและรักในงานที่ทํา และเลือกแลวที่จะ
ตอบแทนประเทศชาติ สังคม และสถาบันการศึกษาที่ได
ใหความรูมา จนทําใหเธอมีวันนี้ คือมีครอบครัวที่อบอุน
และมั่นคง
การทํางานรับราชการ ทําใหพรพิมลสามารถนํา
ความรูที่ศึกษามาไปใชใหเกิดประโยชนไดมาก เชน ทฤษฎี
องคกร ทําใหรูวาควรจะแบงโครงสราง มอบหมายงาน
และควบคุมดูแลงานไดอยางไร หรือการนําทฤษฎีระบบ
มาใชในการวิเคราะหงานและประเด็นปญหาวามีจุดออน
จุดแข็งที่ใด เชน ปจจัยนําเขามีคุณภาพและปริมาณเปน
อยางไร ระบบและกลไกที่จะขับเคลื่อนปจจัยนําเขา และ
เมื่อ 2 ปจจัยดังกลาวดี ผลยอยออกมาดี แตหากผลผลิต
ออกมาไมดีตามที่คาดไว ก็ตองกลับไปดูสภาพแวดลอม
วัฒนธรรมองคกร เปนตน ทฤษฎีภาวะผูนํา หรือความ
สัมพันธระหวางการเมืองและการบริหาร เปนตน สิ่งตางๆ
ที่เธอไดรับมาจากการศึกษาเหลานี้ คือปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหเธอมีความกาวหนาในหนาที่การงานมาเปนลําดับจน
ปจจุบันเธอเปนผูอํานวยการกองบริหารการวิจัย และยัง
เปนประธานสภาขาราชการ TU อีกดวย

“ความรูท่ไี ดเรียนมาและประสบการณท่เี ก็บเกี่ยว
จากรัว้ โดม ทําใหเกิดความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ านวา เราจะ
สามารถควบคุมการทํางาน ไมใหเกิดความผิดพลาดได และ
จากสมัยเรียนไดเขาไปรวมทํากิจกรรมตางๆ หลายอยาง
เชน เปนเลขานุการชุมนุมฟนดาบ ทําใหเรารูจักการบริหาร
จัดการทีมงาน
การทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี”
พรพิมลกลาว
สิ่งดีๆ ที่ไดจากธรรมศาสตร
พรพิมลบอกวา ธรรมศาสตรสอนใหเธอรูจ กั หนาที่
และความรับผิดชอบตอตนเอง ตอองคกร และสวนรวม
รูจักประโยชนของการมีเครือขาย และเขาใจผูอื่นงายขึ้น
จึงมีคําตอบหรือคาดเดาความคิด เหตุผลของผูเกี่ยวของ
ไดดี สอนใหคิด ไตรตรอง และหาเหตุผลอยางเปนระบบ
กอนจะพูดจะทํา จึงไมคอยมีขอคับของใจในการทํางาน
เพราะรูนโยบายและสามารถสนองตอบไดอยางเขาใจ
หลั ง จากที่ จ บการศึ ก ษาและได เข า มาทํ า งานที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรพิมลก็มุงมั่นทํางานเปน
อยางมาก เธอบอกวาที่เธอทําทั้งหมดนั้น มิใชเพื่อตนเอง
เปนลําดับแรก หากแตเธอคิดอยูเสมอวา เธอจะตอง
ทดแทนบุญคุณแมโดม สถานที่ใหการศึกษาและอนาคต
ที่ดีแกเธอและครอบครัว ถึงแมวาเงินเดือนขาราชการจะ
จะคอนขางนอย และงานที่ทําตองรับผิดชอบมาก และใช
ความอดทนสูงก็ตาม
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เร�่อง : ภาว�นี ชนะพลชัย

“ปลาสมอบแผนปรุงรสสำเร็จรูป”
ขนมขบเคี้ยวทางเลือกใหมคนรักสุขภาพ ไขมันต่ำ โปรตีนสูง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในการวิจยั และพัฒนา “ผลิตภัณฑปลาสมอบแผนปรุงรส
สําเร็จรูป : Crispy Plasom Fish Snack (Thai Style)”
ที่มีความสะอาด สามารถพกพาไดสะดวกและรับประทาน
ไดงาย
อาจารย ดร.สุธีรา วัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตัวแทนผูวิจัย
เปดเผยวา จากการรวบรวมขอมูลและความตองการของ
ผูบริโภคพบวา ผูบริโภคสวนใหญนิยมบริโภคผลิตภัณฑ
จําพวกขนมขบเคี้ยว กรุบกรอบ เคี้ยวเพลิน แตขนม
ประเภทดังกลาวประกอบดวยคารโบไฮเดรตและไขมัน
เป น องค ป ระกอบจึ ง ให พ ลั ง งานค อ นข า งสู ง แต มี คุ ณ ค า
ทางโภชนาการต่าํ ทําใหเกิดปญหาสุขภาพตามมาไมวา จะ

“ปลาสม” เปนอาหารพื้นบานของไทยที่นิยมรับ
ประทานกันทั่วประเทศ โดยเปนการถนอมอาหารแบบ
ภูมิปญญาทองถิ่น ดวยการนําปลา เกลือ กระเทียม และ
ขาวสุก หมักจนมีรสเปรีย้ ว ซึง่ เปนทีน่ ยิ มบริโภคกันแพรหลาย
มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและขยายไปสูภาคอื่นๆ
ดวย แตสําหรับคนเมือง ปลาสมอาจจะยังไมเปนที่นิยม
นัก เนื่องจากจําเปนตองปรุงสุกกอนการบริโภค ขณะที่
คนเมืองมีรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันที่เรงรีบแขง
กับเวลา อีกทั้งผูบริโภคบางกลุมยังคงกังวลเกี่ยวกับความ
สะอาดและความปลอดภัย รวมไปถึงกลิ่นและรสชาติที่
คอนขางรุนแรงของปลาสม
ดวยเหตุนไ้ี ดจดุ ประกายความคิดของ คณะผูว จิ ยั
จากภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
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เปนโรคอวน น้าํ หนักเกินหรือความดันโลหิตสูง ในขณะที่
ปลาสมเปนอาหารหมักดองที่ตองปรุงใหสุกกอน ไมควร
บริโภดดิบๆ เพราะอาจมีพยาธิใบไมในตับอยูท ท่ี าํ ใหเสีย่ ง
ตอการเปนโรคมะเร็งลําไสได
“การพัฒนาผลิตภัณฑใหมจําเปนตองคํานึงถึง
ประโยชนตอสุขภาพและสรางความแตกตางจากสินคา
ในตลาด สําหรับปลาสมอบแผนปรุงรสสําเร็จรูปนับเปน
ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ โดยจากการตรวจ
วิเคราะหผลิตภัณฑพบวา ปลาสมอบแผนปรุงรสสําเร็จรูป
มีโปรตีนสูงไขมันต่ํา โดยมีปริมาณโปรตีนสูงถึง 40.45%
แตมไี ขมันเพียง 3.24% และความชืน้ 4.43% นอกจากนี้
ผลิตภัณฑปลาสมอบแผนปรุงรสสําเร็จรูปยังมีกลิ่นและ
รสชาติที่ไมรุนแรงเหมือนปลาสม จึงสามารถพกพาได
สะดวกและรับประทานไดงาย และมีรูปแบบการบริโภคที่
หลากหลาย เชน สามารถบริโภคไดทันที หรืออาจจะนํา
ไปบริโภคคูกับอาหารชนิดอื่น เชน สลัดหรือโจก ก็เปนการ
เพิ่มความอรอยและคุณคาทางโภชนาการใหกับอาหาร
มื้อนั้นได อีกทั้งยังเก็บไดนานอีกดวย ซึ่งผูวิจัยไดมีการ
ทดสอบการยอมรับและตัดสินใจซื้อของผลิตภัณฑปลาสม
อบแผนปรุงรสสําเร็จรูปทีพ่ ฒ
ั นาได พบวาผูบ ริโภค 92%
ใหการยอมรับ และสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ ซึ่งขณะนี้มี
ผูประกอบการอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวไดติดตอเพือ่ การ
พัฒนาผลิตภัณฑตอ ไป” อาจารย ดร.สุธรี า กลาว
ทั้งนี้ สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑปลาสม
อบแผนปรุงรสสําเร็จรูป คือ เนื้อปลาสมที่ผลิตจากปลา
นวลจันทร และเนื้อปลาทรายแดง สับผสมกับเครื่องเทศ
และเครื่องปรุงรสไดแก พริกไท ลูกผักชี น้ําตาล ซีอิ้ว
แปงสาลีและแปงมันสําปะหลัง จากนั้นอบแหงดวยเครื่อง
ทําแหงแบบลูกกลิ้ง (Drum drier) ที่อุณหภูมิ 160 องศา
เซลเซียส นาน 1 นาที หรือเครื่องอบแหงธรรมดาที่
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสนาน 2 ชั่วโมง สําหรับระยะ

เวลาในการอบจะขึ้นอยูกับความหนา และปริมาณของ
ปลา จากนั้นจึงบรรจุผลิตภัณฑ โดยหากบรรจุในถุง
เมทัลไลซลามิเนต รวมกับอัดกาซไนโตรเจนเพื่อปองกัน
การแตกหักของผลิตภัณฑ และกําจัดออกซิเจนออกจาก
ระบบ จะทําใหสามารถเก็บไดนานถึง 6 เดือน
และเมื่อไมนานมานี้
ผลงานปลาสมอบแผน
ปรุงรสสําเร็จรูปก็ไดรับรางวัลจากงาน The 10th Taipei
International Invention Show & Technomart (INST
2014) ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล
คือ Honorable Mention Award (เกียรติคุณประกาศ)
จาก Award Committee Chair of 2014 INST Taipei,
Honor of Invention จาก World Invention Intellectual
Property Association (WIIPA), Outstanding Diploma
จาก Taiwan Invention & Innovation Industry Association
(TIIIA), Special Award จาก Korea Invention Association
(KIA) นับเปนความภาคภูมิใจของนักวิจัยธรรมศาสตร
โดยแท
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The Waterfall Roof Pond
หลังคาสระน้ำตก

สถาปตยกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน
ประเทศไทยตั้ ง อยู ใ นเขตร อ นชื้ น ซึ่ ง ส ง ผลให
สถาปตยกรรมในเขตรอนชื้น (Tropical Architecture) มี
ลั ก ษณะการใช ง านภายในและภายนอกอาคารควบคู
กั น และสามารถปรั บ ใช ต ามช ว งเวลาเพื่ อ ให ผู อ ยู อ าศั ย
รูสึกสบาย อยางไรก็ตาม บานพักอาศัยในประเทศไทย
ในปจจุบันไมสามารถพักอาศัยไดตลอดทั้งวันเนื่องจาก
อุณหภูมิสูง
ในอดี ต ของคนไทยส ว นใหญ จ ะมี วิ ถี ชิ วิ ต ริ ม น้ํ า
หรือมีการขุดบอน้ํารอบบานเปนองคประกอบหนึ่งเพื่อ
ชวยลดความรอนได แตปจจุบันบานพักอาศัยมีการปลูก
สรางบนที่ดินที่มีราคาแพงและอยูอาศัยอยางหนาแนน
จึงเปนไปไดยากที่จะมีบอน้ําอยูใกลบาน ทําใหผูอยู
อาศัยจําเปนตองพึ่งพาพลังงานไฟฟาในการปรับอากาศ
ดังนั้น แนวคิดสระน้ําขนาดยอมบนหลังคาคอนเกรีต
เสริมเหล็กแบบโมเดิรนจึงถูกนํามาประยุกตใชรวมกับการ
ถายเทน้ําดานนอกอาคารเพื่อประโยชนดานการใชงาน
และยังประหยัดพลังงานอีกดวย
ผศ. ดร. สุดาภรณ สุดประเสริฐ ผูชวยคณบดี
ฝายวิจัย คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา “การออกแบบ
อาคารใหใชระบบความเย็นดวยวิธีธรรมชาติ
โดยใช
หลังคาสระน้ําหรือรูฟพอนดเปนระบบพาสซีฟ (Passive
system) ทีใ่ ชการระเหยน้าํ ชวยลดอุณหภูมใิ นพืน้ ทีใ่ ชสอย
ในอาคารและการถายเทใหน้ําไหลผานดานนอกกรอบ
อาคารในลักษณะน้ําตกเปนการทําความเย็นใหพื้นที่ใช
งานภายนอกอาคาร ระบบหลังคาสระน้ําตก (The Waterfall Roof Pond System) จึงเปนการออกแบบใชพื้นที่
หลังคาซึ่งไดรับความรอนจากรังสีดวงอาทิตยมากที่สุด
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ใหเกิดประโยชนทางสถาปตยกรรมมากกวาการทําหนาที่
ปกคลุมอาคารเทานั้น โดยระบบหลังคาสระน้ําตกลึก 0.10.2 m ทั้งแบบกักน้ําไวบนหลังคาและแบบปลอยน้ําไหล
จากหลังคาอยางชาๆ เพียงพอตอการปองกันความรอน
เขาสูอาคารไดตลอดทั้งป”
โดยการวิจัยไดมีการพัฒนารูปแบบหลังคาโดยใช
ระบบหลังคาสระน้ําตกนี้ผานกระบวนการจําลองแบบทาง
วิศวกรรมขั้นสูงทําใหทราบอุณหภูมิผิวเพดานที่ระดับน้ํา
ในสระลึก 0.1-0.5 m ทั้งในระบบกักน้ําไวบนหลังคาและ
ระบบปลอยน้ําไหลจากหลังคา การจําลองแบบไดคํานึง
ถึงคุณสมบัติดานความรอนของน้ําและหลังคา
สภาพ
อากาศเหนือผิวน้ําของประเทศไทย ทําใหไดความลึกของ
น้ําที่มีประสิทธิภาพดานความรอนและการปรับใชงานที่
พอเหมาะกับสภาพอากาศโดยไมเปนภาระทางโครงสราง
เกินความจําเปน
นางสาวศศิชา ศักดาวัฒนานนท นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรผูรวมโครงการวิจัย กลาววา “ระบบหลังคา
สระน้ํ า ตกได มี ก ารผสานการออกแบบกายภาพทาง
สถาป ต ยกรรมกั บ แบบจํ า ลองระดั บ ความลึ ก ของน้ํ า ใน
ระบบรูฟพอนดแบบกักน้ําและแบบปลอยน้ําไหลภายใต

สภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้น เปนแนวทางการออกแบบ
สําหรับสถาปนิกและนักออกแบบสิ่งแวดลอมที่ตองการ
เลือกใชระบบพาสซีฟในอาคารพักอาศัยเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดทั้งดานประสิทธิภาพการใชงานและดาน
การประหยัดพลังงานโดยเฉพาะอาคารที่ใชพลังงานต่ํา
และอาคารพลังงานสุทธิเปนศูนย”
นอกจากนีน้ าํ้ เปนทรัพยากรทีห่ าไดงา ยในประเทศ
เขตรอนชื้น มีความปลอดภัยตอสุขภาพผูใชงาน อาคาร
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการสรางบรรยากาศ
และสุนทรียศาสตรของสถาปตยกรรมแบบโมเดิรนที่นิยม
หลังคาเรียบในรูปแบบหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทําให
การปรับเปลี่ยนจากบอน้ํารอบบานเปนสระน้ําบนหลังคา
จึงนับเปนแนวคิดใหมในการออกแบบที่ชวยลดอุณหภูมิ
ของบานพักอาศัยในเขตเมืองที่มีพื้นที่แคบ ขณะเดียวกัน
ยังสามารถชวยเพิ่มพื้นที่ใชสอย สงเสริมการประหยัด
พลังงาน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ลาสุดผลงานระบบหลังคาสระน้ําตกสําหรับที่อยู
อาศัยในสภาวะภูมิอากาศแบบรอนชื้น ยังไดรับรางวัล
เหรียญทองเวทีประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐนานาชาติ
“2014 Taipei International Invention Show & Technomart”
ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน และรางวัลพิเศษ “Honor of
Invention จาก World Invention Intellectual Property
Association (WIIPA) และรางวัล Special Award จาก Asia
Invention Association (AIA) อีกดวย
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บรรจุภัณฑฉลาดสำหรับทุเรียน
ผลงานประดิษฐคิดคนดีเดน ประจำป 2558
จากสภาวิจัยแหงชาติ

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2558
จากสภาวิจัยแหงชาติ ระดับดีเดน เปนไปตามคาดหวัง
เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดมาครองถึง 2 ผลงาน
ดวยกัน สําหรับผลงานแรก เปนการจุดประกายความคิด
ของคณะผูวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในการพัฒนาบรรจุภัณฑฉลาดสําหรับทุเรียนสด ยืดอายุ
การวางขาย ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดกลิ่นออกนอก
บรรจุภัณฑ พรอมออกแบบฉลากบงชี้ความสุกของทุเรียน
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แอคทีฟ (Active package) ของภาชนะนี้จะมีตัวดูดซับ
เอทิลีน (C2H4) คารบอนไดออกไซด (CO2) และกลิ่น
ของทุเรียนที่ไมพึงประสงค ที่ประกอบดวยถานชีวภาพ
(Bio-char) และถานกัมมันต (activated carbon) พัฒนา
เป น แผ น ดู ด ซั บ ที่ส ามารถย อ ยสลายได เ พื่อ ป อ งกั น การ
เกิดหายใจระดับเซลล (Anaerobic respiration) และ
ภาวการณยอ ยของจุลินทรีย ทําใหทุเรียนคงความสด และ
ความสุกรวมถึงยืดอายุการวางจําหนาย (Shelf-life) สวน
ระบบบรรจุภัณฑอัจฉริยะ (Intelligent Package) ที่มี
ตั ว บ ง ชี้ ที่ ส ามารถตรวจสอบคุ ณ ภาพและความสดของ
ทุเรียนจากเมตาโบไลตของผลิตภัณฑสดที่บรรจุ เพื่อ
บอกให ผู บ ริ โ ภคทราบว า ทุ เรี ย นสดภายในภาชนะยั ง
คงมีคุณภาพการบริโภค และควรจะซื้อไปหรือไม โดย
บรรจุภัณฑชิ้นนี้จะชวยใหเก็บทุเรียนไดนาน 1-2 เดือน
โดยที่คุณภาพไมเปลี่ยน จึงมีสวนชวยใหราชาแหงผลไม
ไทยสามารถสงออกไปขายในตลาดกลุมผูมีรายไดสูงใน
แถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และสิงคโปรได
นอกจากนี้ยังเปนที่นายินดีวา นอกจากรางวัล
ผลงานประดิษฐคิดคนดีเดน ประจําป 2558 แลว ผลงาน
วิ จั ย บรรจุ ภั ณ ฑ ฉ ลาดสํ า หรั บ ทุ เรี ย นนี้ ยั ง ได รั บ รางวั ล
เหรียญทองเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐนานาชาติ
“42nd International Exhibition of Inventions of Geneva”
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสอีกดวย

Activate Carbon
ดวยอุตสาหกรรมการสงออกผลไมไทยมีจุดออน
ดานบรรจุภัณฑสําหรับผลไมสด ดวยพืชเขตรอน เขตกึ่ง
รอน และพืชเขตหนาว มีอัตราการหายใจและสรีระของ
พืชที่แตกตางกัน โดยเฉพาะพืชเขตรอนและเขตกึ่งรอนที่
เก็บรักษายาก หากตองการบรรจุขายในรูปผลไมสดพรอม
รับประทาน
รองศาสตราจารย วรภัทร ลัคนทินวงศ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กลาววา ภาชนะดูดซับกลิ่นทุเรียน เปนภาชนะแบบ
Active และ Intelligent ประดิษฐขึ้นเพื่อรองรับทุเรียนสด
ตัดแตงพรอมบริโภคเพื่อการสงออก ที่บรรจุในภาชนะ
ดวยเทคโนโลยี modiﬁed atmosphere packaging
ภาชนะดังกลาวมีสองระบบ ไดแก ระบบบรรจุภัณฑ
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เร�่อง : ภาว�นี ชนะพลชัย
ปยะดา รัตนกูล

3 นักวิจัยดีเดนแหงชาติ

ความภูมิใจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.) ไดประกาศเกียรติคณ
ุ 3 นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทีไ่ ดอทุ ศิ ตนใหกบั การวิจยั อยางตอเนือ่ ง มีผลงานวิจยั ดีเดนทีแ่ สดงถึงความคิดริเริม่ และเปนผลงานวิจยั ทีส่ ะสมกันมา
ทัง้ เปนผูท ม่ี จี ริยธรรมของนักวิจยั จนเปนทีย่ อมรับและยกยองในวงวิชาการนัน้ ๆ สมควรเปนแบบอยางแกนกั วิจยั ผูอ น่ื
เปน “นักวิจัยดีเดนแหงชาติ” ประจําป 2557 ของสภาวิจัยแหงชาติ ใน 3 สาขา ไดแก ปรัชญา นิติศาสตร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ดังนี้
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาปรัชญา
ศาสตราจารย สายันต ไพรชาญจิตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร

ศ.สายันต ไพรชาญจิตร ไดจัดทําผลงานวิจัย
ทั้ ง ในด า นโบราณคดี ก ระแสหลั ก และโบราณคดี ชุ ม ชน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรม
ตลอดจนพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของคนในชุมชน
เพือ่ ใหเกิดประโยชนอยางยัง่ ยืน ทัง้ ตอตนเอง ตอทองถิน่
ตอทรัพยากรทางโบราณคดีและวัฒนธรรมของชุมชน
สําหรับผลงานวิจัยของ ศ.สายันต แบงออกเปน
2 ระยะ คือ
ชวงแรก พ.ศ. 2524-2542 ระหวางรับราชการ
ในตําแหนงนักโบราณคดีอยูใ นกรมศิลปากร ไดดาํ เนินการ
วิจยั ทางโบราณคดีกระแสหลัก (Conventional archaeology)
ใน 4 เรื่องใหญ ไดแก
1. โบราณคดีของเครือ่ งถวยสมัยโบราณในประเทศ
ไทย (Archaeology of Ancient Ceramics in Thailand)
2. โบราณคดีใตนาํ้ ในประเทศไทย (Underwater
Archaeology in Thailand)
3. โบราณคดีในลานนา (Archaeology in Lan Na
Northern Thailand) และ
4. การกูท รัพยากรโบราณคดี (Rescue archaeology)
การประเมิ น ผลกระทบและการกอบกู ท รั พ ยากรทาง
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โบราณคดีที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อน โดยมีผลงานที่เผยแพรเปนหนังสือวิชาการจํานวน 12 เลม
บทความทางวิชาการทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 58 บทความ
ตั้งแต พ.ศ. 2542-ปจจุบัน ศ.สายันต ดําเนินการวิจัยเรื่อง “กระบวนการโบราณคดีชุมชน : Community
Archaeology Process” ซึ่งเปนงานโบราณคดีประยุกตในการพัฒนาชุมชน เพื่อหาแบบแผนที่เหมาะสมในการ
พัฒนาชุมชนมิติวัฒนธรรม และเปนการเสริมสรางความสามารถของประชาชนในทองถิ่นใหรู เขาใจ เขาถึง มรดก
ทางโบราณคดีจนสามารถดูและจัดการอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนแหลงโบราณคดีและพิพิธภัณฑชุมชน
ทองถิ่นไดดวยตนเอง ควบคูไปกับการสรางองคความรูทางโบราณคดีเกี่ยวกับแหลงผลิตเครื่องถวยชามสมัยโบราณ
แหลงผลิตเครื่องมือหินสมัยกอนประวัติศาสตร การจัดการมรดกวัฒนธรรมประเภทพระเจาไม ขยายผลไปสูการ
พัฒนาพิพิธภัณฑชุมชนทองถิ่น และการศึกษาเชิงนโยบาย เพื่อกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการโบราณ
สถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศ.สายันต ยังไดรับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเดน สาขาปรัชญา ประจําป 2557 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การ
ศึกษาทางโบราณคดีเพื่อสังเคราะหความรูเรื่องเทคนิควิทยาการผลิต แบบแผนทางศิลปะ และความหมายทาง
วัฒนธรรมของเครื่องถวยเคลือบในแหลงเตาบานเตาไหแชเลียง จังหวัดนาน และแหลงเตาพะเยาที่เวียงบัว
จังหวัดพะเยา” อีกดวย
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขานิติศาสตร
ศาสตราจารย ดร.อำนาจ วงศบัณฑิต
คณะนิติศาสตร

ศ.ดร.อํานาจ วงศบัณฑิต ไดจัดทําผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
โครงการปรั บ ปรุ ง กฎหมายทรั พ ยากรน้ํ า และจั ด ทํ า ร า งพระราช
บัญญัติทรัพยากรน้ํา และโครงการยกรางกฎหมายเหมืองแร เพื่อ
แก ป ญ หาการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า และเหมื อ งแร ใ ห มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อยางเปนระบบและเปนธรรม
การปรับปรุงกฎหมายทรัพยากรน้ําควรมีเนื้อหารูปแบบ
เกีย่ วกับการจัดสรรทรัพยากรน้าํ อยางเปนธรรม ดวยเหตุทก่ี ฎหมายใน
ปจจุบนั ยังไมมคี วามชัดเจนในเรือ่ งนี้ และบางครัง้ ยังกอใหเกิดปญหา
เชน กรณีการสูบน้ําไปใชของคนตนน้ําเพื่อสนองความจําเปนตอ
กิจการของตน แมวาจะสรางความเดือดรอนใหคนที่อยูทายน้ํา แต
ก็ไมสามารถฟองรองได เพราะศาลฎีกาเคยตัดสินแลววา น้ําเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินและเจาของที่ดินริมทางน้ําสามารถสูบ
น้ําไปใชตามความจําเปน
ศ.ดร. อํานาจ จึงนําเสนอใหมีการแบงการใชน้ําออกเปน
3 ขนาดสําหรับน้าํ นอกเขตชลประทาน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ โดยการใชนาํ้ ขนาดเล็ก เชน การใชนาํ้ ในครัวเรือน
การใชน้ําเพื่อยังชีพ ซึ่งไมตองขออนุญาตหรือคุมเขม แตก็ตองมี
กฎเกณฑสวนกลางวา ตองไมไปกระทบสิทธิ์คนอื่น ขณะที่การ
ใชน้ําขนาดกลาง ตองกระจายอํานาจใหคณะกรรมการลุมน้ํา
ในแตละลุมน้ําไปจัดสรรอนุญาตกันเอง “โดยจะตองกําหนด
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วาใชน้ําในพื้นที่กี่ไร ปริมาณเทาใด ทั้งนี้ ไดออกแบบกฎหมายใหมีความยืดหยุนดวยเหตุผลของความแตกตางใน
พื้นที่การใชน้ําในแตละภูมิภาค สวนการใชน้ําขนาดใหญจะมีผลกระทบขามลุมน้ําและการใชน้ําอยางกวางขวาง จึง
จําเปนตองใหองคกรระดับชาติ คือ คณะกรรมการน้ําแหงชาติหรือคณะกรรมการนโยบายและการบริหารน้ําแหงชาติ
หรือผูมีอํานาจสูงสุดอยางนายกรัฐมนตรีเขามาดูแลภาพรวมการใชน้ําของทั้งประเทศ ซึ่งหากมีรางกฎหมายน้ําใหมนี้
ออกมา การแยงการใชน้ําอยางไมเปนธรรมและใชน้ําอยางฟุมเฟอยจะไมเกิดขึ้น เพราะการใชน้ําขนาดกลางหรือ
ขนาดใหญที่มีผลกระทบมากมาย จะไมสามารถสูบน้ําไดตามใจชอบ นอกจากนี้การที่มีตนทุนเพิ่มในการใชน้ํา
ดวยการเก็บคาน้ํายอมสงผลใหเกิดการประหยัดและบริหารจัดการทรัพยากรดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกดวย
สําหรับโครงการยกรางกฎหมายเหมืองแร ไดนาํ เสนอโมเดลขึน้ ใหมโดยใชหลักการเดียวกัน คือ การแบง
สัมปทานเหมืองแรออกเปน 3 ขนาด โดยขนาดใหญอาจใหรฐั มนตรีเปนคนดูแล ขนาดกลางเปนอธิบดีหรือ
ปลัดกระทรวง ขนาดเล็กเปนผูว า ราชการหรือผูน าํ ทองถิน่
โดยมีคณะกรรมการซึง่ มีตวั แทนจากหลายภาค
สวนคอยควบคุมการใชดลุ พินจิ ของผูอ นุญาต ขณะเดียวกันก็เสนอแนวคิดที่วา จะทําอยางไรใหชุมชนที่ไดรับผล
กระทบไดรบั ผลตอบแทนอยางเปนธรรม อาจจะมีการตัง้ กองทุนขึน้ สําหรับชวยเหลือ ขณะเดียวกันยังมีความพยายาม
ที่จะปรับแกกฎหมายในประเด็นการทําเหมืองแรที่อยูลึกจากพื้นดิน 100 เมตร ซึ่งนักวิจัยมองวา เจาของที่ดินที่มี
เหมืองแรใตดินนี้ควรไดรับคาชดเชยเพื่อความเปนธรรมโครงการวิจัยดังกลาวจะกอใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น
นักวิจยั ดีเดนแหงชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร
ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง ทําผลงานวิจัย
3 สวน คือ 1.การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 2. การทําเหมือง
ขอมูล และ 3. การทําสารสนเทศแบบอัจฉริยะที่สามารถนํา
ไปใชไดจริง เพื่อการคนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ อันเปน
ประโยชนทั้งตอตนเอง องคกร และประเทศ
งานวิจัยนี้เนนในเรื่องของการนําคอมพิวเตอรม า
จัดการเกี่ยวกับภาษาพูดหรือภาษาเขียน โดยเนนภาษาไทย
จึงนําขอมูลโมเดลทางดานคอมพิวเตอรไปทําเหมืองบนขอมูล
ภาษาไทย เพือ่ จะหาความสัมพันธ หรือหาขอความเนือ้ ความ
ออกมา และเพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนได ถาหาก
สามารถทําใหเขาใจในระบบเดียวกันไดก็จะมีประโยชนตอผูใช
ที่ตองการหาขอมูลเพื่อที่จะนําขอมูลไปประกอบการทําเอกสาร
หรืออยากจะทราบถึงความเปนมาของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
ก็สามารถที่จะหาขอมูลจากตรงนี้ได ในสวนของฐานขอมูลทางการแพทยนั้น ก็สามารถนําขอมูลมารวมอยูที่
เดียวกันเพื่อใหผูคนหาขอมูลไดรับทราบวา อาการหรือความผิดปกติตอรางกายกอนที่จะไปพบแพทย อาจจะ
ไดรับทราบการรักษาและแกปญหาเบื้องตนไดกอน ซึ่งปจจุบันคนสวนใหญจะใชวิธีการหาขอมูลจาก Google กอน
ซึ่งตองเสียเวลาในการหาขอมูล จึงจัดทําฐานขอมูลศูนยรวมของฐานความรูทางดานการแพทยที่รวมอยูดวยกัน
บุคคลทั่วไปก็สามารถมาคนควาหาขอมูลไดจากจุดนี้จุดเดียว
ศ.ดร.ธนารักษ ไดจัดทํา ธรรมาทรานส ThammaTRANS (Shuttle Bus Tracking Application)
แอปพลิเคชันบนสมารทโฟนสําหรับติดตามแบบเรียลไทม ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาใหสามารถเชื่อมโยงไปสู
กิจกรรมในตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยตอไป
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เร�่อง : นายขวัญโดม

เยียวยามะเร็ง

ดวยรักและเมตตา
การรักษาพยาบาล
ในแพทยแผนปจจ�บัน
เร�่มยอมรับวา
การรักษาทางดาน
รางกายอยางเดียว
ไมเพ�ยงพอ
จําเปนตองดูแลทางดาน
จิตใจ สังคม
และจิตว�ญญาณดวย

ผมไดหนังสือเลมนี้มาจาก มูลนิธิอภิญญาณ อโรคยศาล
ซึ่งอยูที่วัดคําประมง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เมื่อครั้งที่ผมมี
โอกาสไปดูกระบวนการดูแลรักษาผูปวยมะเร็งที่วัดแหงนี้ปที่แลว
ข อ เขี ย นที่ น า สนใจที่ ผ มอยากนํ า มาเล า ให ฟ ง เป น ข อ เขี ย นจาก
นพ.ศิริโรจน กิตติสารพงษ ในฐานะแพทยอาสาที่เขาไปชวยดูแล
ผูปวยที่วัดแหงนี้มาเปนเวลากวา 7 ป ทานกลาวถึงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับโรคมะเร็งไวในขอเขียนของทานวา
“ประการแรก ผูปวยโรคมะเร็งในปจจุบันยังทุกขทรมาน
อยูมาก ทั้งรางกาย จิตใจ จนกระทั่งการหมดไปของทุนทรัพยที่
ทํางานสะสมมาทั้งชีวิต เรียกไดวาใครเปนมะเร็ง ก็เริ่มทุกขใจตั้งแต
รูเรื่องจนกระทั่งจบชีวิตเลย หมดทั้งชีวิต หมดทั้งทรัพยสิน เผลอๆ
อาจมีหนี้สินติดตัวมาดวย สิ่งนี้ยังเปนปญหา
ประการที่สอง ผูปวยมะเร็งใหมๆ ยังมีมากขึ้นเรื่อยๆ
มองไปทางไหนก็มีแตคนเปนมะเร็ง วันหนึ่งก็จะไดยินขาววาญาติ
คนใดคนหนึ่งของเราเปนมะเร็ง บางครั้งก็เปนญาติที่ใกลชิด บางครั้ง
ก็อาจเปนตัวเราเอง
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ประการที่สาม กระบวนการรักษามะเร็งใน
แพทยแผนปจจุบนั กลายเปนทางเลือกทีด่ นู า กลัวสําหรับ
ผูปวย เพราะตองเผชิญกับผลขางเคียงของการรักษาจาก
การผาตัด ฉายแสง หรือเคมีบําบัด ซึ่งทิ้งความเสียหาย
ใหกับรางกายสวนที่เหลืออยูไมนอย และการรักษาใน
โรงพยาบาลเหมือนกลายเปนทางบังคับ ดวยความยึดมั่น
ในวิชาการแพทย แนวทางการรักษาแบบใหมมาอยางไร
จัดใหเต็มที่ แพทยเองก็ไมไดศึกษาทางอื่นมา จึงไมมีทาง
อื่นใหผูปวยเลือก
ประการที่สี่ ผลการรักษาโรคมะเร็งยังไมเปน
ที่นาพอใจ ตองยอมรับความจริงในขอนี้ ขอเท็จจริงก็
แสดงออกมาแลว วาการรักษาโรคมะเร็งในรอบ 20 ปที่
ผานมา ยังไดผลที่ไมแตกตางไปจากเดิม ถึงแมจะมีความ
กาวหนาทางวิชาการมากขึ้น คนที่หายจากโรคมะเร็งมี
นอยเหลือเกิน
ประการสุดทาย คนที่หายจากโรคมะเร็ง มัก
จะไมไดรักษาดวยแผนปจจุบันวิธีเดียว จะมีการรักษาที่
เรียกวาแพทยทางเลือกรวมอยูดวยเสมอ แตคนที่หาย
จากโรคมะเร็งก็มักไมกลาพูดเต็มปากวาหาย เพราะตอง
อยูดวยความไมประมาท จะเห็นวาคนที่หายมักมีนิสัย
และจิตวิญญาณที่เปลี่ยนไปจากเดิม ในทิศทางที่ดีขึ้น”
ในขอเขียนของแพทยทานนี้ยังบอกอีกวา การ
รักษาพยาบาลในแพทยแผนปจจุบันเริ่มยอมรับวา การ
รักษาทางดานรางกายอยางเดียวไมเพียงพอ จําเปนตอง
ดูแลทางดานจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณดวย แตการ
ปรั บ กระบวนการเรี ย นการสอนให แ พทย รุ น ใหม เข า ใจ
ยังเปนเรื่องที่ยาก เพราะจิตใจ สังคม จิตวิญญาณเปน
เรื่องที่เปนนามธรรมเขาใจไดดวยการศึกษาและฝกปฏิบัติ

ธรรมมากอนเทานั้น นักเรียนแพทยสวนใหญก็ไมเคยฝก
ปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง ตองเอาเวลาไปศึกษาเลาเรียน
ทางการแพทย ซึ่งเรียนหนักอยูแลว การเรียนแพทย ใช
พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร ดั้ ง เดิ ม หรื อ วิ ท ยาศาสตร แ บบ
นิวตัน ซึ่งมองชีวิตแยกสวนเปนรางกาย จิตใจ เหมือน
มองรถยนตเปนชิ้นสวนอะไหลตางๆ และจะยอมรับใน
สิง่ ทีป่ ระสาทสัมผัสรับรูไ ดเทานัน้ คือตองเห็นกับตา ไดยนิ
ดวยหู มีกลไกในการพิสจู น และใชสถิตปิ ระกอบ จะเห็นวา
หมอจะไมเชื่ออะไรงายๆ ทําอะไรตองมีเหตุผลประกอบ
มีวิจัย มีสถิติยืนยัน สิ่งไหนพิสูจนไมไดก็จะปฏิเสธ
คําถามที่จะพบบอยๆ เชน หมอจะถามวา
สมุนไพรที่ใชสารออกฤทธิ์คืออะไร ไปทําอะไรกับเซลล
มะเร็ง ไดผลการทดลองใชกี่เปอรเซ็นต ถาตอบไมได
ไมมีวิจัย ก็จะไมนาเชื่อถือ
“การมองเจาะลงไปเฉพาะแบบนี้ ยิ่งลึกมาก
เทาไหร ก็ยง่ิ หางจากความหมายของชีวติ มากเทานัน้ ”
ทานบอกวา การใชวิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน
การศึกษาเปนเรื่องที่ดี แตตองเขาใจขอบเขตของการใช
วิทยาศาสตรดั้งเดิมมาใชกับวัตถุที่เปนของหยาบ จะเอา
ไปใชกับชีวิตคนทุกเรื่องไมได เพราะคนมีทั้งสวนที่เปน
กายหยาบที่พอประยุกตใชได และสวนที่เปนจิตใจหรือ
จิตวิญญาณ ซึ่งเปนสิ่งที่ละเอียดออน ไมสามารถใช
วิทยาศาสตรดั้งเดิมชวยคิดคํานึงได
ถาถามวามะเร็งเกิดจากอะไร ก็จะตอบวาไมทราบ
สาเหตุแนนอน จึงรักษาทีต่ น เหตุไมได ไดแตควบคุมโรค
มะเร็งไดระยะหนึ่ง แลวก็พบกับปญหาเดิมๆ คือการ
แพรกระจายที่รุนแรงขึ้น การเกิดมะเร็งในบุคคลตางๆ มี
สาเหตุไมเหมือนกัน การรักษาทีส่ าเหตุจงึ เปนสิง่ ทีส่ าํ คัญ
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สามารถทําได แตจะไมไดเปนการแกไขที่สาเหตุ และ
เปนความเสี่ยงอยางยิ่งที่จะเกิดปฏิกิริยาโตกลับจากการ
เอาตัวรอดของเซลลมะเร็ง ซึง่ จะกลับมาแข็งแกรงกวาเกา
เกินความสามารถที่จะเยียวยาตอไป วิธีเหลานั้นไดผล
เพียงชัว่ ขณะ แตจะคุม คาหรือไมตอ งพิจารณาเปนรายๆ ไป
การใชยาสมุนไพร อาหารเสริม ฝงเข็ม โฮมีโอพาธีย
พลังบําบัด หรือวิธีใดๆ ควรจะพิจารณาใหเหมาะสมกับ
แตละบุคคลและฐานะดวย
เมื่อการรักษาเยียวยาเต็มที่แลว ผลออกมาเปน
อยางไรก็สุดแลวแตจะเปน ไปวิตกกังวลก็ไมมีประโยชน
ความเข า ใจชี วิ ต ว า ต อ งเป น ไปตามธรรมชาติ
เปนสิ่งที่ทําไดและควรทําตั้งแตเนิ่นๆ ถาปวยมากถึงขั้นที่
ไมมีแรงในการพิจารณาชีวิตแลวจะทําไมได จึงตองฝกกัน
ตั้งแตสุขภาพยังไมเสียมาก อยาไปถือวาแชงตัวเอง อยา
ไปคิดวาจะตายแลวหรือจึงตองมาพิจารณาการตายกัน...
เราตองพรอมกอนตาย
ถือตามหลักพุทธพจนทส่ี าํ คัญอยางหนึง่ คือ การ
ดํารงชีวิตดวยความไมประมาท การกาวขามความเจ็บปวย
ทางกาย มีสติระลึกอยูด ว ยความไมประมาทได ถือวา
เปนความสุข ซึ่งมีหลักฐานเชิงประจักษที่วัดคําประมง
และที่อื่นๆ ทั่วโลกวา การเจ็บปวยทางกายแตไมเจ็บปวย
ทางใจ ทําใหสามารถอยูอยางเปนสุขได
“ผมเห็นคนเปนมะเร็งมีความสุขกอนตายและ
“ตายยิ้ม” ไมทุรนทุราย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
โลกทั ศ น แ ละมุ ม มองที่ มี ต อ การรั ก ษาโรคมะเร็ ง ว า
โรคมะเร็งไมใชโรคที่นากลัวอีกตอไป อีกทั้งยังเปน
สัญญาณในการเตือนสติมนุษยชาติใหยุติความรุนแรง
เลิกถือทิฐิ และหันมาใสใจชีวิตและธรรมชาติมากขึ้น
อีกดวย”

กวาการรักษาดวยยา ไมเหมือนโรคทั่วไปที่สามารถหาย
ดวยการรักษาทางยาได ทั้งนี้ เพราะมีสิ่งที่มองไมเห็น
อันหนึ่งกํากับดูแลจิตใจและรางกายอยู อินเดียเรียกวา
“ปราณ” หรือจีนเรียกวา “ชี่” (QI) หรือ “พลังชีวิต”
พลังที่วาจะคอยดูแลใหรางกายและจิตใจอยูอยางสมดุล
เมื่อเจ็บปวยก็สามารถเยียวยากลับสูสภาพเดิมได ถา
พลังนี้ลดลงก็จะเจ็บปวย และถาพลังชีวิตหมดไป ก็ถึง
เวลาที่กายกับใจแยกจากกันถาวร
โรคมะเร็งเปนโรค
ที่ พ ลั ง ชี วิ ต ของผู ป ว ยลดลงไปอย า งมากและรวดเร็ ว
โดยเฉพาะถาเปนมะเร็งระยะสุดทาย การรักษาเฉพาะ
รางกายหรือเฉพาะจิตใจอยางเดียวนั้นยังไมพอ ตองเอา
สาเหตุทุกอยางที่ทําใหรางกาย จิตใจและพลังชีวิตเสีย
หายออกไป ถาพลังชีวิตเหลือนอยแลว โอกาสกลับคืนมา
จะยากมาก
การล า งพิ ษ ออกไปจากร า งกายควรทํ า เป น
อันดับแรกเพราะถาพิษยังคางในรางกายมาก ยอมไมสง
ผลดีตอการรักษาอื่นๆ การทานอาหารที่ไมหวาน ไมมัน
ไมเค็ม ไมมีเนื้อสัตว และไมมีสารพิษตกคางเพื่อตัดทาง
สงอาหารใหมะเร็งอยางไมตองตอรอง อยางไรก็เกิดผลดี
อยางแนนอน
การออกกําลังกาย การปรับสมดุลรางกายและ
จิตใจ โดยยาสมุนไพร อาหารเสริม ฝงเข็ม โฮมีโอพาธีย
พลังบําบัด และวิธีอื่นๆ หรือโดยการเจริญสติอยาง
ต อ เนื่ อ งจนเข า ใจถึ ง ธรรมชาติ ค วามจริ ง แห ง ชี วิ ต และ
ปลอยวางความยึดมั่นในชีวิตลงได อยางนี้เรียกวาเปน
การแกไขสาเหตุจริงๆ เปนธรรมชาติบําบัดและเปนสันติ
วิธี จะทําใหเกิดความพอใจทั้งฝายผูปวยและฝายมะเร็ง
ถึงไมหายแตอยูดวยกันได
สวนการตัด ทําลาย หรือเผาผลาญมะเร็งนั้น
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โดมเดนแหงสภาปฏิรูปแหงชาติ
วสันต ภัยหลีกลี้
วสันต ภัยหลีกลี้ ชือ่ นีเ้ ปนทีร่ จู กั กันดีในแวดวง
สื่อสารมวลชน เพราะคลุกคลีและทํางานดานสื่อสาร
มวลชนมานานนับสามสิบป นอกจากงานดานขาว ยังเคย
เปนผูบริหารสื่อในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ
อสมท. และเคยเปนรองผูอํานวยการและกรรมการบริหาร
ขององค ก ารกระจายเสี ย งและแพร ภ าพสาธารณะแห ง
ประเทศไทย หรือไทยพีบีเอส วันนี้เขากลับมาชวยงาน
มหาวิทยาลัยในตําแหนงผูอํานวยการสถาบันตอตานการ
ทุจริตคอรรปั ชันแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดรบั
เลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติดานสื่อสารมวลชน
การทํางานในสภาปฏิรปู แหงชาติชวงแรกๆ นั้น
วสันตไดเขาไปเปนอนุกรรมาธิการพิจารณาประเด็นการ
ปฏิรปู ทีจ่ ะบรรจุไวในรางรัฐธรรมนูญ ทัง้ ในสวนทีเ่ กีย่ วกับ
การปฏิรปู สือ่
และการปฏิรปู การปองกันและปราบปราม
การทุจริตฯ จากนั้นก็ไดไปเปนอนุกรรมาธิการปฏิรูป
กฎหมายเพื่อการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และไดรับการแตงตั้งใหเปนประธาน
อนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การมี ส ว นร ว มของประชาชน
ในการกํากับดูแล และรูเทาทันสื่อ และเปนประธาน
อนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิรูปการใชง บประมาณภาครัฐ ในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ ในสวนที่เกี่ยวของกับการยกราง
รัฐธรรมนูญ
วสันตเขาไปชวยในฐานะอนุกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญคณะที่ 8 ซึง่ รับผิดชอบเกีย่ วกับองคกร
อิสระและการตรวจสอบอํานาจรัฐ และเปนอนุกรรมาธิการ
ยกรางฯ คณะที่ 9 ซึง่ รับผิดชอบหมวดปฏิรปู ดวย ซึง่ ใน
ดานสื่อสารมวลชนนั้น กรรมาธิการฯ มีขอเสนอเพื่อ
การปฏิรูปไปทางกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไป 10
ประเด็นดวยกัน
ที่สําคัญคือเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อ
บนพื้นฐานความรับผิดชอบและจริยธรรม
การกํากับ
ดูแลกันเอง
การกํากับดูแลโดยองคกรภาคประชาชน

และการกํ า กั บ ดู แ ลโดยองค ก รกํ า กั บ ดู แ ลตามกฎหมาย
อยาง กสทช. คือตองเปนองคกรอิสระ ไมไปสังกัด
กระทรวงหรือฝายการเมือง เพราะจะถูกแทรกแซงไดงาย
และจะกระทบไปถึ ง สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนได ด ว ย
นอกจากนีย้ งั พูดถึงปญหา Hate speech หรือประทุษวาจา
ที่ ยุ ย งปลุ ก ป น ให ค นเกลี ย ดกั น และอาจถึ ง ขั้ น ใช ค วาม
รุนแรงตอกันวาจะตองแกไข รวมทั้งตองสงเสริมการรูเทา
ทันสื่อดวย
“ผมคิ ด ว า ประเทศของเราจํ า เป น จะต อ งมี ก าร
ผาตัดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ซึ่งเรามีปญหามากมายและ
หมักหมมมาชานาน หลายอยางเปนปญหาเชิงโครงสราง
เชิงระบบ แตการปฏิรูปจะสําเร็จได ไมไดขึ้นอยูกับสภา
ปฏิรปู แหงชาติฝา ยเดียว แตขน้ึ กับแมนาํ้ สายอืน่ ๆ ดวย
ไมวาจะเปน คสช. ครม. สนช. หรือกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดตองขึ้นกับประชาชน
หากประชาชนเห็นดีเห็นงามดวยกับการปฏิรูป การปฏิรูป
ก็จะประสบความสําเร็จอยางแนนอน เพราะเปนความ
ตองการของเขา และเปนผลประโยชนของเขาเอง”
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โดมเดนแหงสภาปฏิรูปแหงชาติ
คำนูณ สิทธิสมาน
คํานูณ สิทธิสมาน คือลูกแมโดมอีกคนหนึง่ ที่
เขาไปมีบทบาทในสภาปฏิรปู แหงชาติ ในตําแหนงโฆษก
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ประธานคณะอนุกรรมาธิ ก ารบั น ทึ ก เจตนารมณ รั ฐ ธรรมนู ญ และจั ด ทํ า
จดหมายเหตุการยกรางรัฐธรรมนูญ
คํ า นู ณ เล า ถึ ง บทบาทในการเป น สมาชิ ก สภา
ปฏิรปู แหงชาติวา มีหนาทีศ่ กึ ษาและเสนอแนะเพือ่ ใหเกิด
การปฏิรปู ในดานตางๆ รวม 11 ดาน คือ การเมือง การ
บริหารราชการแผนดิน กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
การปกครองทองถิน่ การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน
สาธารณสุขและสิง่ แวดลอม สือ่ สารมวลชน สังคม และ
ดานอืน่ ๆ เพือ่ ใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเปนธรรม มีกลไก
ปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ขจัดความเหลือ่ มล้าํ และสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ทําใหกลไกของรัฐสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมี
การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม
คํานูณยังเปน 1 ใน 36 คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ โดยเปน 1 ใน 20 คนที่ไดรับเลือกจากสภาปฏิรูป
แหงชาติ มีหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรใหเสร็จรางแรกภายในวันที่ 17 เมษายน 2558 โดยรับตําแหนงเปน
โฆษกคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และประธานคณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณรัฐธรรมนูญและจัดทํา
จดหมายเหตุการยกรางรัฐธรรมนูญ
สําหรับทิศทางการยกรางรัฐธรรมนูญนั้น คํานูณบอกวา เปาหมายสูงสุดคือทําใหสังคมไทยยุติความขัดแยง
ทีด่ าํ เนินมาเกือบ 10 ปเต็มใหได รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมจงึ มีภาคสําคัญวาดวยการปฏิรปู และการสรางความปรองดอง
ซึ่งไมเคยมีในรัฐธรรมนูญฉบับใดมากอน นอกจากนั้นยังจะพยายามออกแบบโครงสรางทางการเมืองใหสามารถผนึก
รวมพลังอํานาจที่มีอยูจริงในสังคมไทยทุกสวนใหเขามามีบทบาทมีสว นรวมในโครงสรางทางการเมืองตามฐานานุรปู ใหได
ครบ ไมถกู กีดกันหรือถูกผลักออกไปอยูน อกโครงสราง
รางรัฐธรรมนูญรางแรกจะตองเสร็จภายในวันที่ 17 เมษายน 2558 และรางสุดทายหลังแกไขปรับปรุงแลวจะตอง
เสร็จภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เพือ่ ใหสภาปฏิรปู แหงชาติลงมติในวันที่ 6 สิงหาคม 2558
นับเปนอีกบทบาทหนาทีท่ ส่ี าํ คัญยิง่ ของลูกแมโดมจากรัว้ นิตศิ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคนนี.้ ..ชายผูม ี
อุดมการณ เพียบพรอมดวยคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ เพือ่ สรรคสรางแนวทางการเมืองใหมใหสงั คม
และนีค่ อื ... คํานูณ สิทธิสมาน
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เยือนสวนกุหลาบ

รานอาหารไทย-จีน ชื่อดังระดับตำนาน
Dome Visit ฉบับนี้ เริม่ ตนดวยการไปเยือนราน
อาหารสวนกุหลาบ สาขาซอยอารีสมั พันธ ซึง่ เปนราน
อาหารไทย-จีนชือ่ ดังทีเ่ ปดมานานกวา 15 ป และเปนธุรกิจ
หนึง่ ของคุณสุภาวดี กัมมาระบุตร ศิษยเการัว้ โดม คณะ
นิตศิ าสตร รุน 23
คุณสุภาวดี เลาใหฟง วา เริม่ ทําธุรกิจอาหารมา
ตัง้ แตสมัยอากง (คุณปู) ซึง่ หลังจากอพยพมาจากเมืองจีน
ก็ ไ ด เริ่ ม หาบหมู ส ะเต ะ ขายประจํ า อยู ใ นโรงเรี ย นสวน
กุหลาบฯ เมือ่ ประมาณ 70 ปทแ่ี ลว พอขายไดสกั ระยะหนึง่
เริ่มมีทุนก็เปดเปนรานอาหารหองแถวบริเวณวงเวียนเล็ก
ใชชอ่ื วา “โควฮวดหลี” ตอมาในป 2507 ไดขยับขยายราน
ใหใหญขน้ึ โดยมาเปดใหมตรงสีแ่ ยกบานแขก ตัง้ ชือ่ ราน
วา “ภัตตาคารสวนกุหลาบ” สมัยนัน้ เฟอ งฟูมาก เปนราน
ใหญกวางรวม 10 หองแถว 3 ชัน้ จัดเลีย้ งไดหลายรอยคน
รับจัดโตะจีนงานแตงงานและออกงานนอกสถานทีด่ ว ย
ประมาณป 2521 คุณแมไดแยกทางกับคุณพอ
และไดทําสัญญาเขามาขายอาหารใหกับราชนาวีสโมสร
ทาชาง บุคลากรสวนหนึง่ ก็มาจากรานใหญ และมีการตอ
สัญญากับราชนาวีสโมสรเรือ่ ยมาจนถึงป 2543 เมือ่ หมด
สัญญา จึงมาเปดรานเองทีซ่ อยอารียส มั พันธ และขอใชชอ่ื
รานเดิมของครอบครัวคือ “สวนกุหลาบ” เพราะรานใหญ
ไดเลิกกิจการไปหลายปแลว
“จะวาไปตั้งแตเกิดก็อยูกับรานอาหารมาตลอด
แตมชี ว งหนึง่ เคยรับราชการในสายงานทีเ่ รียนจบ ไมอยาก
ทํารานอาหารเพราะเปนงานทีเ่ หนือ่ ย แตทา ยทีส่ ดุ ก็ตอ ง

หลนปูไข

ออกมาช ว ยทํ า ร า นเพราะตอนเลิ ก จากราชนาวี ส โมสร
มีลกู นองหลายคนทีย่ งั ตองดูแลกันตอไป จึงหาทีเ่ ปดราน
ใหมอกี ครัง้ เพราะหลายคนอยูก นั มานานกวายีส่ บิ ป และมี
ฝมอื เรือิ่ งอาหารจะปลอยกันไปก็นา เสียดาย”
สมัยรานอาหารสวนกุหลาบเปนภัตตาคารใหญ
อาหารจะเนนไปทางจีน แตในชวงที่เขาไปใหบริการใน
ราชนาวีสโมสรจะเนนไปทางอาหารไทยเปนหลัก และ
เมื่ อ ออกมาตั้ ง ร า นใหม จึ ง ได ป รั บ เมนู อ าหารจี น เพิ่ ม
เขามาใหหลากหลายขึ้น คือเนนทั้งเมนูไทย-จีน (Suan
Kularb Thai & Chinese Cuisine) กลุมลูกคาของรานจะ
เปนครอบครัวและคนทํางาน เนนอาหารรสชาติอรอย
ราคาไมแพง ปจจุบนั ยังไดเปดสาขาถนนนครอินทรเพิม่ ขึน้
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ยําตะไครกุงแกว

ยําถั่วพลู

หมูสะเตะ

อาหารแนะนําของราน
ยําถั่วพลู ยําตะไครกุงแกว หมูสะเตะ แกงสมปูไข
เปดกีตาร หลนปูไข ปลากะพงทอดรานน้ําปลา ปูนิ่มทอด
ซอสมะขาม
เวลาเปด-ปดราน : เปดทุกวัน เวลา 11:00 -23:00 น.
ทีต่ ง้ั ราน
• สาขาซอยอารียส มั พันธ เขาทางถนนพระราม 6 ซอย 30
หรือถนนพหลโยธินิ ซอย 5 (ซอยราชครู) โทร.0-26170425 แฟกซ. 0-2357-1425
• สาขาสะพานพระราม 5 ตัง้ อยูบ นถนนนครอินทร (กอน
ขึน้ สะพาน) ซึง่ เชือ่ มตอระหวางถนนพิบลู สงครามและถนน
กรุงเทพ-นนท โทร 0-2525-4061-2 แฟกซ 0-2525-4063

อีกหนึ่งสาขา ตั้งอยูชวงกอนทางขึ้นสะพานพระราม 5
เพื่อรองรับลูกคาฝงธนบุรีและนนทบุรี สาขานี้เปดมาได
ประมาณ 9 ปแลว
การตกแตงรานอาหารสวนกุหลาบเนนความเรียบ
งาย ดูดี แตใหความรูส กึ ทีอ่ บอุน เหมือนนัง่ ทานขาวทีบ่ า น
ไมหรูเกินแตกไ็ มเรียบเกินไป รานอาหารสวนกุหลาบทัง้ 2
แหง มีหอ งจัดเลีย้ งสวนตัว รองรับลูกคาไดถงึ รอยกวาคน
นอกจากรานสวนกุหลาบ คุณสุภาวดียังมีราน
บุฟเฟตย าคินขุ ุ และรานอาหารชาบูชอ่ื มูโซะ ทีถ่ นน
เศรษฐศิริ และรานขนม “CocoMe” เปนรานเบเกอรรแ่ี ละ
เครื่องดื่มซึ่งเปนธุรกิจของนองสาวอีกดวย...อยากลิ้มลอง
ความอรอยของอาหารสไตลไหน แวะไปอุดหนุนกันได
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ประมวลกิจกรรม

สำนักงานศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ป 2558 สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ มีโครงการใหมๆ นอกเหนือจากกิจกรรมตางๆ ทีท่ าํ ประจํามากมาย ไดแก
การปรับปรุงเว็บไซตและเฟสบุค สํานักงานฯ ใหมปี ระสิทธิภาพและทันสมัยมากขึน้ การเตรียมงานและจัดกิจกรรมตางๆ
รําลึกและสืบสาน “100 ป ชาตกาล ศ.ดร.ปวย อึง๊ ภากรณ การจัดงานครบรอบ 1 ทศวรรษ กองทุนทําบุญวันเกิดกับ
ธรรมศาสตร การ revamp บัตรเครดิตธรรมศาสตร เพือ่ เพิม่ จํานวนสมาชิกบัตรเครดิต และยอดการใชจา ยผานบัตรเครดิต
ใหมากขึน้ เปนตน และขอแสดงความยินดีกบั การเกิดสมาคมธรรมศาสตรในภูมภิ าคนองใหมลา สุด “สมาคมธรรมศาสตร
ประจวบคีรขี นั ธ” ซึง่ นําโดยทานผูว า ราชการจังหวัด คุณวีระ ศรีวฒ
ั นตระกูล ซึง่ จะเปนนายกสมาคมฯ คนแรก
การรณรงคหาทุน
สําหรับกองทุนทําบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร ยอดเงินบริจาคเงินทีไ่ ดในเดือน
มกราคม จํานวน 305,300.99 บาท ขณะนี้เงินในกองทุนทําบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร
มียอดเงินรวมทัง้ สิน้ จํานวน 61.68 ลานบาท
บัตรเครดิตธรรมศาสตร ไตรมาสที่ 4 ป 2557 จํานวนบัตรเครดิต 115 ใบ รายได
ทีไ่ ดรบั จัดสรรจากธนาคาร คาคอมมิชชันจากการหาสมาชิกบัตร จํานวน 51,750 บาท
รายไดจากการใชจา ยผานบัตร จํานวน 258,160.69 บาท รวมทัง้ สิน้ 309,910.69 บาท
กิจกรรมสานสัมพันธ และเพือ่ สังคม
จุลสาร “สูโดม” ประจําไตรมาสที่ 1 ของป 2558 เปนฉบับสุดทายแลว และ
จุลสาร “สูโดม” จะมีการปรับรูปโฉมใหมเปนวารสารราย 3 เดือน “DOME Connect”
โดยจะเริ่มฉบับแรก ในเดือนมีนาคม 2558 นี้

ประชุมศิษยเกาหลายรุน หลากคณะเพือ่ เตรียมการ งาน 100 ปชาตกาล ศ.ดร.ปวย อึง๊ ภากรณ
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ธรรมศาสตรประชุมรวมกับทองถิ่นและสํารวจพื้นที่เพื่อทํากิจกรรม “ธรรมศาสตรพบประชาชน” ครั้งที่ 6

จบไปแลวกับงานครบรอบ “50 ป คณะ
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา “Days of
Future Post” ทีม่ ที ง้ั ศิษยเกาและศิษยปจ จุบนั
มารวมงานกันอยางคับคั่ง และสนุกสนานกัน
อยางเต็มอิ่ม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร เมือ่ เร็วๆ นี้
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ยุทธศาสตรการสรางผูน ำแหงศตวรรษที่ 21
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมดวย รศ.ดร.พิภพ อุดร รอง
อธิการบดีฝายวิชาการ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสําลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร ซึ่งเปนคณะที่เปดใหม
ลาสุด รวมกันแถลงขาว ยุทธศาสตรการสรางผูนําแหงศตวรรษที่ 21 ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร เมื่อเร็วๆ นี้

BBA ควารางวัล “McGill Management
International Case Competition 2014”

ธรรมศาสตรลงนามความรวมมือทางวิชาการ
กับ Hokkaido University ประเทศญีป่ นุ

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมนักศึกษาจากโครงการ BBA คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ได
ควารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแขงขัน “McGill
Management International Case Competition 2014”
ณ ประเทศแคนาดา
การแขงขันครั้งนี้มีผูเขารวมการแขงขันทั้งหมด
10 ทีม จากมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลก 9 แหง และ International Team อีก 1 ทีม

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เ ป น ประธานในพิ ธี ล งนาม
ความรวมมือทางวิชาการระหวาง คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กับ Research Center for
Zoonosis Control, Hokkaido University ประเทศญี่ปุน
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ หองประชุม 1023 ชั้น 10
อาคารปยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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