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  กับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับเกียรติเปน
เจาภาพจัดการประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ผานมา ณ หองประชุม 
ปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยมี ศาสตราจารย 
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เปนประธานท่ีประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย และไดรบัเกียรตจิาก ศาสตราจารย 
ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศกึษาธิการ มามอบนโยบายแกผูบรหิารมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช 
กลาวถึงการเล่ือนเปดเทอมเพ่ือเตรียมความพรอม
ตอการเปนประชาคมอาเซียนวา “ทปอ.มคีวามเห็นวา
มหาวิทยาลัยควรเล่ือนเปดภาคเรียนต้ังแต ปการศึกษา 
๒๕๕๗ เปนตนไป เปนชวงเดือนสิงหาคม เพ่ือสอดคลอง 
กับการเปดปดภาคเรียนในกลุมประเทศอาเซียน 
โดย ทปอ.มีความเห็นวา ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไมจําเปนตองเลื่อนเปดภาคเรียนตาม เพื่อใหเด็ก
ไดเรียนครบตามหลักสูตร และเรียนจบ ม.๖ แลว
มีเวลาเตรียมตัวมากข้ึน” นอกจากน้ี รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ ยังไดมอบนโยบายการ
ทาํงาน และนโยบายดานการอดุมศึกษากบัทีป่ระชมุ
อธิการบดีแหงประเทศไทย โดยมีประเด็นสําคัญ 
ดังตอไปน้ี

การศึกษาโดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง ตอง
ดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกหลานของเรา และ
ไมเอาเปรียบครูบาอาจารยซึ่งเปรียบเสมือนพี่นอง 
โดยตองเปลีย่นกรอบคดิจากการควบคมุ เปนกรอบคดิ
แบบใหโอกาส ใหนกัเรียนสามารถเจริญเติบโต ทาํงาน
ไดตามความใฝฝน บนความยุติธรรม

ความเปนอิสระของมหาวิทยาลัยในการออกนอกระบบ การที่
มหาวิทยาลัยใดตองการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หรือออกนอกระบบ 
กถ็อืเปนอิสระของแตละมหาวิทยาลัย โดย กระทรวงศึกษาธิการยินดทีีจ่ะใหการ
สนบัสนนุ แตไมควรเปนภาระกบังบประมาณของรฐับาลเพิม่เมือ่ออกนอกระบบ
ไปแลว

ตําแหนงทางวิชาการ ที่ผานมาการจัดทําผลงานทางวิชาการยังติดกฎ
ระเบียบตางๆ ซึ่งความลาชาสวนใหญอยูที่กระบวนการของมหาวิทยาลัยและ
การอานผลงาน นอกจากน้ันยังประสบปญหาไมมีผูอยากอานผลงาน เพราะ
คาตอบแทนนอยแตเสี่ยงตอการถูกฟอง ซึ่งความลาชานี้อาจไมยุติธรรมตอ
ผูที่ขอตําแหนง ทําใหเสียโอกาส หนวยงานที่เกี่ยวของจึงมีความเห็นชอบให
มีการกําหนดกรอบเวลาในการอานผลงานใหชัดเจน โดยผูอานผลงานมีสิทธิ์
ใชดุลยพินิจไดอยางเต็มที่วาจะใหผานหรือไมใหผาน แตก็ควรมีคําตอบใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมภายใน ๖ เดือน

ระบบประเมินมหาวิทยาลัย ที่ผานมาการประเมินมหาวิทยาลัยพบวา 
มปีญหาในการกรอกเอกสารในการประเมินตางๆ มากมายทัง้ ๗ ดาน จงึฝากให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาระบบการประเมินใหเหมาะสม 
โดยควรมุงเนนที่จิตวิญญาณมากกวาการใชตัวชี้วัด

ระบบการสอบเขามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรปรับระบบรับตรงของ
แตละแหง แทนที่จะจัดสอบเอง มาใชคะแนนที่จัดสอบโดยสํานักทดสอบกลาง
ที่ทุกฝายเช่ือถือและยอมรับผลของการสอบเปนผูดําเนินการจัดสอบแทน 
เนื่องจากการที่เด็กตองสอบหลายแหงทําใหสิ้นเปลืองคาใชจาย ซึ่งวิธีการนี้
เช่ือม่ันวาจะชวยลดภาระเด็ก และลดการเรียนกวดวิชาลงไปได 

การลงทนุในมหาวทิยาลยั กระทรวงศกึษาธกิารพรอมจะใหการสนบัสนนุ
มหาวทิยาลยัทีจ่ะลงทนุตาม พ.ร.บ.มหาวทิยาลยั เพือ่ใหเกดิรายได ซึง่กระทรวง
ศึกษาธิการจะใหการสนับสนุนออกวงเงินให โดยลงนามเปนประกาศกระทรวง
ศกึษาธิการ เพือ่นาํเงินรอยละ ๒๕ ของทรพัยสนิทีม่อียูไปลงทนุเพือ่ใหเกดิรายได
นําไปบริหารจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

กองทุนตั้งตัวได ใหโอนอํานาจการตัดสินใจมาท่ีสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
มุงดําเนินการใหนักศึกษาท่ีจบออกไปท่ีตองการเปนผูประกอบการดวยตนเอง 
สามารถมาขอรับเงินทุนจากกองทุนตั้งตัวได ซึ่งเปนนโยบายที่รัฐบาลไดลงทุน
สรางผูนําทางธุรกิจใหม หรือเถาแกนอย 

การรับนอง กิจกรรมรับนองในสถานศึกษา จะตองไมขมเหงจิตใจ หรือ
ทาํรายรางกายกนั และไมทาํใหเสียเวลาเรยีนหรอืการเรยีนตกต่าํ ซึง่ไดมอบหมาย
ใหสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาออกประกาศและแจงไปยงัสถาบนัการ
ศึกษาตางๆ ใหชวยดูแลและปฏิบัติตามแลว 

เงนิเดอืนพนกังานมหาวทิยาลยั ตองการใหดแูลสทิธิและสวสัดกิารตางๆ 
แกพนกังานมหาวิทยาลัยในสถาบันอดุมศกึษา เพราะโอนยายมาจากขาราชการ 
ฉะนั้นในระยะยาว ทปอ.ควรจะไปหารือกับสํานักงบประมาณเพื่อฝงแนวคิด
ใหสํานักงบประมาณเขาใจวาการเพิ่มเงินเดือนทุกคร้ังตองครอบคลุมถึง
พนักงานมหาวิทยาลัยดวย

ò
ทปอ. มีมติเล่ือนเป�ดภาคเรยน
ในป�การศึกษา ๒๕๕๗
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะเจาภาพจัดการประชุมวิชาการ
ประเพณี เกษตรศาสตร ธรรมศาสตร มหิดล กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑๔ ไดจัดการ
ประชมุในหัวขอเรือ่ง “๒๐๑๕ ประชาคมอาเซยีน : ความทาทายของประเทศไทย
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ หองประชุม
สุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ในวันดังกลาวไดมีการนําเสนอมุมมองเกี่ยวกับการเปดประชาคมอาเซียน
ในหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย การอภิปราย และการนําเสนอบทความ 
ซ่ึงหัวขอท่ีนาสนใจ อยูท่ีการอภิปรายในหัวขอเร่ือง “การปรับตัวและสรางความพรอม
เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน” โดย รองศาสตราจารย ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศาสตราจารย นายแพทย
ปยะมิตร ศรีธรา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย ดร.ศรปราชญ ธไนศวรรยางคกูร รองอธิการบดีฝายวิจัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และพลเรือตร ีวเิลศิ สมาบัต ิผูอาํนวยการศนูยศกึษา
ยทุธศาสตรทหารเรอื กรมยทุธศกึษาทหารเรือ ดาํเนนิรายการโดย คณุกติต ิสงิหาปด
โดยผูแทนจากแตละมหาวิทยาลัยตางนําเสนอมุมมองเพ่ือสรางความพรอมและ
การปรับตัวอยางนาสนใจดังนี้

เตรียมสูประชาคมอาเซียน สิ่งสําคัญอยูที่การปรับตัว!!
เศรษฐกิจของเอเชียเองกําลังอยูในภาวะที่เติบโตข้ึนอยางตอเน่ือง แมแต

วกิฤตเิศรษฐกจิของสหรฐัหากจะฟนตวัได ยอมตองอาศยัการฟนตัวของเศรษฐกจิ
ในเอเชียดวย ทําใหเห็นวาจากน้ีเปนตนไปการคาของตลาดในเอเชียจะมี
ความเติบโตสูงกวาในประเทศท่ีพฒันาแลว ซึง่ในอนาคตจีนกบัอินเดียอาจจะเปน
ผูนําทางการคาของโลก ประเทศไทยคงตองปรับตัวตาม ๒ ประเทศนี้ 

รองศาสตราจารย ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา กลาววา “การแปลงเศรษฐกิจ
อาเซียน ใหเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน จะมีลักษณะคลายกับการ
ดําเนินธุรกิจขายมือถือยานมาบุญครอง หรือการดําเนินธุรกิจขายคอมพิวเตอร
ยานพันธุทิพย ที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจแบบชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
เพราะเม่ือมาอยูรวมกันจะทําใหตนทุนการผลิตลดลง แตประชาคมอาเซียน

อาจจะตองมีการปรับภาษีใหสอดคลองกัน และ
นอกจากจะพึ่งตัวเองมากขึ้นแลว ยังควรใหความ
ชวยเหลือกับผูดอยโอกาสและผูเสียเปรียบบาง 
เพือ่สรางความเขมแขง็ใหกบักลุมประเทศในภูมภิาค”

รองศาสตราจารย ดร.ภาณุพงศ ยังกลาวตอ
ไปวา “นโยบายการคลังยุคใหมควรเนนการสงเสริม
ใหมีการใชแรงงานใหมากขึ้น เพื่อทําใหคนชั้นลาง
ของสังคมไดรบัผลประโยชนจากการจางงาน คงเปน
ไปไมไดที่รายไดของคนทั้งภูมิภาคจะเทาเทียมกัน
ทั้งหมด ถึงแมประเทศสิงคโปร เปนประเทศท่ี

ประชากรมีรายไดมากประเทศหนึ่งของโลกยอม
ไมไดหมายความวาประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้
จะพนจากความยากจนไปดวย เพราะปจจัยอื่น 
เชน การเมือง การปกครองท่ีมีความแตกตาง
ยอมสงผลตอรายไดประชากร แตเราควรจะ
มองโลกในแงดีบนความระมัดระวัง และไมควร
ฝากความหวังทั้งหมดไวที่การเปดประตูอาเซียน
เพราะคิดวามันจะแกไขปญหาท้ังหมดตอเราได 

แตการเปดประตูอาเซียนจะเปนประโยชนตอผูบริโภค 
ทําใหเกิดการทําลายอํานาจผูกขาดในประเทศ ควร
เปดใจใหกวางและตองปรับตัวทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐ”

การมีใจบริการ การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
คาบริการที่ราคาถูก ขอไดเปรียบของบริการ
สาธารณสุขไทย

การเปดประตูอาเซียน ไดใหความเสรีในการ
เคล่ือนยายแรงงานท่ีมีฝมือ ภายใตขอแมใหปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบภายในประเทศนัน้ๆ ในการอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะเกิดผลกระทบอยางมากตอ
บุคลากรในวงการแพทย ทันตแพทย และพยาบาล 
เพราะถือเปนกลุมคนท่ีสามารถทํางานในวิชาชีพ
ของตนอยางเสรีในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 
แมประเทศไทยจะประสบปญหาสมองไหลไมมาก
เทาประเทศฟลิปปนส แตการสงวนวิชาชีพแพทยไว
สําหรับคนไทยก็เปนสิ่งที่ควรทํา แพทยสภาของไทย
จึงกําหนดใหแพทยจากตางประเทศที่ตองการจะมา
ทาํงานในไทยตองสอบใบผูประกอบวชิาชพีเวชกรรม
ดวยขอสอบที่เปนภาษาไทย ซึ่งตางจากประเทศอื่น
ในอาเซียนที่มีการสอบดวยขอสอบภาษาอังกฤษ

ศาสตราจารย นายแพทยปยะมิตร ศรีธรา 
กลาววา “แมวาการแพทยของไทยในหลายสาขา
กาวสูระดับโลกแลว แตประเทศอื่นในประชาคม
อาเซียน เชน สิงคโปร มาเลเซีย ก็มีความกาวหนา
ทางการแพทยเชนกัน การมใีจบรกิาร การใชเทคโนโลยี

ประชุมวิชาการประเพณี ๔ สถาบัน 
เพื่อปรับตัวสู�ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕



ô
ทีท่นัสมัย และคาบรกิารทีร่าคาถกู ถอืเปนขอไดเปรยีบ
ของท่ีทําใหชาวตางชาติเลือกใชบริการสาธารณสุข
ในประเทศไทย แตการไดรบัการรับรองมาตรฐาน JCI 
(ยอมาจากคําวา Joint commission international 
ซึง่เปนการรับรองจากตางประเทศ จดุประสงคทีต่อง
มีการรับรอง JCI ก็เพื่อใหผูปวยตางชาติเชื่อมั่นใน
บริการ) และการทําการตลาดของโรงพยาบาลไทย
ที่ ไม ได เก งมากนัก ยังเปนขอเสียเปรียบของ
สาธารณสุขไทย”

ศาสตราจารย นายแพทยปยะมติร กลาวตอไป
วา “แมวาโรงพยาบาลเอกชนจะไดรับการอุดหนุน
จากคนตางชาติมากกวาโรงพยาบาลของรัฐดวย
ขอจํากัดของจํานวนเตียง แตโรงพยาบาลของรัฐ
จะไดรับผลพวงจากการยกระดับการใหบริการท่ี
มีคุณภาพมากข้ึน และการเปลี่ยนถายเทคโนโลยี 
อกีท้ังรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากโรงพยาบาลเอกชนสามารถ
แบงมาพัฒนาระบบสาธารณสุขภายในประเทศให
แข็งแรงข้ึนได นอกจากน้ีการรับมือสูการเปนประชาคม 
อาเซียนในดานธุรกิจสุขภาพตองไมมองแคมิติของ
โรงพยาบาลหรือคนไขในอยางเดียว แตควรมองที่
กลุมคนไขนอก การทาํทนัตกรรม การกายภาพบาํบดั 
การพักฟน การดูแลผูสูงอายุ และการทําสปาดวย 
เพราะถือเปนกลุมใหญอีกกลุมหน่ึงที่สามารถ
ทํารายไดเขาสูประเทศ”

รูเขารูเรา รูกลยุทธประเทศอื่น เพื่อรับมือตอ
การศกึษาภายหลังการเปดประตูอาเซียน

แมวันน้ีประเทศไทยยังไมมี เจาภาพหลัก
ที่ชัดเจนในการทํางานเฉพาะเรื่องของอาเซียน 
แตถึงกระน้ันองคกรตางๆ ก็มีการเตรียมตัวเพ่ือ
เตรียมความพรอมตอการเปนประชาคมอาเซียน
ไดเปนอยางดี ในดานของการศึกษาแลวการที่
กลุมประเทศในอาเซียนกําลังจะรวมเปนประชาคม
เดียวกันยอมสงผลให เ กิดการสรางเครือขาย
ความรวมมือทางงานวิจัยรวมกันในภูมิภาคได 

รองศาสตราจารย ดร.ศรปราชญ กลาวตอไป
วา “การเปดประตูอาเซียนประเทศไทยไมควรมอง
แคมิติของประเทศไทยดานเดียวแตควรจะศึกษา
ดวยวา อีก ๙ ประเทศ จะมีการรับมืออยางไร เรา
จึงควรมีฝายท่ีรับขอมูลและฝายที่แสวงหาขอมูล
เพ่ือใหเกิดความรูเทาทันประเทศอ่ืนดวยวามียุทธศาสตร
อยางไร สิ่งสําคัญคือ การสรางบรรยากาศในองคกร 
สรางขีดความสามารถใหกับบุคลากรในหนวยงาน 
ใหมีทักษะทางภาษาทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาของ
กลุมประเทศสมาชิก รวมไปถึงทักษะทางไอทีดวย”

ทามกลางกระแสของระบบทุนนิยมท่ีใหความสําคัญกับเม็ดเงินและตัวเลข
ซ่ึงเปนแนวทางหลักของเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน อาจจไมใชหนทางเดียวตอการ
สรางความยัง่ยนืทางเศรษฐกจิของไทย เพราะประเทศไทยยังมปีรชัญาเศรษฐกจิ
ที่มีแนวทางแบบไมยึดติดกับกระแสภายนอก เปนระบบเศรษฐกิจที่มุงเนนให
พึ่งพาตนเองบนความพอมีพอกิน ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจพอเพียง

รองศาสตราจารย ดร.ศรปราชญ ธไนศวรรยางคกูร กลาววา “เศรษฐกิจ
พอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย เศรษฐกิจพอเพียงคือการยึดหลัก 
เขาใจ เขาถงึ และพัฒนา หากมีขัน้ตอนในการนํามาใชและสามารถถายทอดไปสู
ประชาชน และเยาวชนไดอยางมปีระสทิธภิาพจะทาํใหประเทศไทยสามารถรบัมอื
กับการเปนประชาคมอาเซียนไดอยางดียิ่งขึ้น”

ยุทโธปกรณทางเรือ เพื่อเอื้อเฟอ ชวยเหลือกัน
จากสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศในกลุมอาเซียนสวนใหญลอม

รอบดวยทะเล ซึ่งมีผลประโยชนทางทะเลมหาศาล ทั้งทรัพยากรท่ีมีชีวิตและ
ไมมีชีวิต และยังเปนศูนยกลางการคมนาคมท้ังระดับภูมิภาคและระดับโลกน้ัน 
การรวมเปนประชาคมเดียวกันจึงเปนหนทางหน่ึงในการรักษาผลประโยชนรวมกัน 

พลเรือตรี วิเลิศ สมาบัติ กลาววา “ตั้งแตประวัติศาสตรคงปฏิเสธไมไดวา
ในภูมิภาคน้ีมีความขัดแยงดานเขตแดนทางทะเล ที่ยังไมสามารถแบงเขตแดน
ไดเรียบรอยจนถึงปจจุบัน แตหลายคนก็คาดหวังในทางบวกวา เมื่อมีการ
รวมประชาคมอาเซียนแลวจะเปรียบเสมือนประเทศเดียวกัน และทําใหปญหา
เรื่องเขตแดนเลือนไป แตปญหาที่มีความยิ่งใหญในปจจุบันคือปญหาเรื่อง
ภัยธรรมชาติที่แตละประเทศไมสามารถตอกรไดเพียงลําพัง ยุทโธปกรณตางๆ
ที่มีมิไดมีไวเพื่อแสดงแสนยานุภาพตอกัน แตมีไวเพื่อชวยเหลือและทํางาน
รวมกัน เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ”

 แมกลุมประเทศในอาเซียนจะรวมเปนประชาคมเดียวกันในป ๒๐๑๕
แตในความเปนจริงกองทัพเรือไดมีความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคทั้งระดับ
ไตรภาคีและทวิภาคีเพื่อรักษาความปลอดภัยทางทะเลมากอนนี้นานแลว 
“การท่ีกลุมประเทศในอาเซียนพูดคุยกันคนละภาษา รวมไปถึงการทํางานทั้ง
เรือ่งของทาเรอื ฐานทัพ ทีเ่ปนไปคนละมาตรฐาน จงึตองมีมาตรฐานรวมเสมือน
การพูดภาษาเดียวกนัเพ่ือนําไปสูการทํางานทีช่วยเหลือกัน ใหมคีวามรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” พลเรือตรี วิเลิศ กลาวทิ้งทาย 

การเตรียมตัวและปรับตัวที่ดียอมเปนภูมิคุมกันใหอยูรอดไดตอการ
เปลีย่นแปลง เพราะทกุส่ิงทกุอยางยอมมทีัง้ดานบวกและดานลบเสมอ รวมไปถงึ
การรวม ๑๐ ประเทศ เปน ๑ ประชาคม ทีห่ลายฝายมีทัง้ความกลัวและความกลา
ตอความทาทายดังกลาว การมองโลกในแงดีและการเดินไปขางหนาเพ่ือสราง
ความพรอมจงึถอืเปนการรบัมือทีด่ทีีส่ดุ เพราะทายทีส่ดุคงตองยอมรบัวาอาเซยีน
คิดดีระดับหนึ่งแลวสําหรับการตัดสินใจเชนนี้และคงกลับไปเริ่มตนไมได 



คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สรางคน
ใหเปนเลิศในทางสรางสรรค สงเสริมศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสังคม 
มุงผลิตบัณฑิตออกสูสังคมใหเกิดบุคลากรพรอมขับเคลื่อน
นโยบาย และนําไปสูความเปนเลิศดานศิลปะการละคอน เพื่อ
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘ ให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่เนนเรื่องของการพัฒนาคนและคนเปน
ศูนยกลางพัฒนาปจจัยอ่ืนรอบดานโดยเฉพาะการส่ือสารทางกาย 
(Body Language) 

การเตรียมความพรอมในการเขาสูประเทศสมาชิกอาเซียน 
เปนกระแสทีม่าแรงในขณะนี ้ทีท่กุคน ทกุองคกรไมวาจะเปนภาครฐั
ภาคเอกชน ทีจ่ะตองเตรียมความพรอมเผชิญหนาและรบัมือในการ
เขาสูประชาคมอาเซียนซ่ึงกระแสดังกลาวเช่ือวาหลายคนยังเขาใจ
เพียงแคเปาหมายหลักของการเขาสูประชาคมอาเซียนจะมีผล
ดานความมัง่ค่ังและความม่ันคงรวมกันในดานการเมือง ความมัน่คง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเทานั้น แตหากลืมมองลึกถึงศิลปะ
การละคอนที่นอกจากจะทําความเขาใจในเรื่องของภาษาและ
ศิลปวัฒนธรรมแลว การสื่อสารทางกาย หรือ Body Language 
เปนการส่ือสารผานศิลปะการละคร ทีส่ือ่สารผานทางสีหนา ทาทาง 
หรอืแมแตน้าํเสียง ทีส่ามารถส่ือสารไดมากกวาคาํพดูท่ีเปนไปตาม
บริบทของสถานการณนั้นๆ ละคอนจึงเปนมิติที่ใชศิลปะในการ
พัฒนาคุณภาพของเยาวชนในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาการละคอน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เล็งเห็นบทบาทตอสมาคมอาเซียน จึงเริ่มทําละคอน
ของคณะศิลปกรรมศษสตร จากโครงการละคอนท่ีไมใชเพยีงละคอน
เพือ่ความบนัเทงิ หรอืละคอนประโลมโลก แตละคอนทกุเรือ่ง เปน
ละคอนท่ีมาจากวรรณกรรมด้ังเดิม และละคอนลวนมาจากบริบท
ทางสังคมท่ีใหทั้งประเด็น สาระ ความคิดกับผูชม เพื่อกระตุน
ใหผูชมหันกลับมามองตนเอง รากเหงาของตัวเองแมจะเปนละคร
สมัยใหม หรือละครรวมสมัย แตก็ยังคงมีรากของวัฒนธรรมแฝงอยู 
จึงเกิดโครงการ Asian Student Arts Festival ซึ่งเปนโครงการท่ี
ตองการเห็นพลังของคนรุนใหมในอาเซียน ในการปลูกฝงเอกลักษณ 

อัตลั กษณ  และ
การรวมกันเปนหน่ึง
ของประเทศสมาชิก
อาเซียน โครงการ 
Asian Student Arts Festival จึงเปนความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและกระทรวงวัฒนธรรม ที่กําหนดไว
ในแผนงานของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ในการเปนเจาภาพจัดงาน Asian Student Arts Festival ที่จะ
มีขึ้นในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ภายในงานจะมีประเทศสมาชิก
อาเซียน ทั้ง ๑๐ ประเทศ เขารวมประชุม สัมมนา โดยมีศิลปน
จากแขนงตางๆ อาทิ ศิลปะการละคอน ศิลปะการแสดงมาให
ความรู เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนสูการเปนประเทศอาเซียนท่ี
มุงเนนการพัฒนากลุมเยาวชนที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศในอนาคตเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่เนนเรื่องของ
การพัฒนาคน และคนเปนศูนยกลางพัฒนาปจจัยอื่นรอบดาน
โดยเฉพาะการใชศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพเยาวชน
สูการเปนประชาคมอาเซยีน โดยความรวมมอืนีจ้ะทาํใหเกดิพลงัที่
เขมแขง็ทีจ่ะชวยกนัในการพัฒนาสังคมไทยไป สูสงัคมท่ีมคีณุภาพ 
และพรอมทีจ่ะเขาเปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซยีนตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลัย ทีส่อดคลองกบันโยบายระดบัชาติ ตามนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีจะกาวเขาสูเปนประเทศอาเซียนในป ๒๕๕๘ กระแส
ดังกลาวจึงทําใหเกิดการต่ืนตัวกับองคกรทุกระดับในการเตรียม
ความพรอมของบุคลากร ทั้งทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเคารพในความแตกตาง ความหลาก
หลายที่มีอยูในชีวิตและวัฒนธรรมของชนชาติตางๆ ในประชาคม
อาเซียน ซึ่งเยาวชนจะเปนกลุมกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้นคุณภาพของเยาวชนจึงเปนตัวกําหนดคุณภาพของสังคมใน
อนาคต โดยเฉพาะปจจุบันสังคมไทยที่กําลังเผชิญกับวิกฤติดาน
กิจกรรมของเยาวชนที่ทุกทุกฝายควรจะแกไขอยางเรงดวน
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ศาสตราจารย เปนตําแหนงทางวิชาการในมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการเรียนการสอน การศึกษา และการคนควาวิจัยในสาขาวิชาการและ
วชิาชพีชัน้สงู รวมถงึการใหบรกิารทางวชิาการแกสงัคม การทาํนบุาํรงุศลิปะและ
วฒันธรรม โดยปฏบิตัภิารกจิตามหลกัคณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ

 และอีกหนึ่งความสําเร็จที่ไดรับการยกยองใหเปน “ศาสตราจารย” 
คนลาสดุ ไดแก ศาสตราจารย ดร. ประมวญ เทพชัยศร ีคณบดีคณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน สังกัดภาควิชา
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมี
ผลยอนหลังตั้งแตวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ผานมา

ศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี ใหสัมภาษณถึงวา บทบาทและ
หนาท่ีความรับผดิชอบของศาสตราจารยกค็ลายคลงึกับหนาทีห่ลักของอาจารย 
ไดแก ๑. สอน ๒. ศึกษาคนควาวิจัย ๓. ใหบริการวิชาการ และ ๔. ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สําหรับตําแหนงทางวิชาการของอาจารยนั้น เริ่มจากผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยซึง่เปนตาํแหนงทางวชิาการ
ทีส่งูสดุ ทัง้นี ้มคีวามเหน็วาหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบนัน้ควรเพิม่มากขึน้พรอม
กบัตาํแหนงทางวชิาการ อาจารยทีม่ปีระสบการณและความรูทางวชิาการสงูขึน้
จะสามารถสอนใหนกัศึกษามีความรูใหลกึซ้ึงมากยิง่ข้ึน แตอยางไรกต็าม ตองมี
ความสามารถในการสอนความรูพื้นฐานใหนักศึกษามีความรูแตกฉานดวย 
ผูที่เปนศาสตราจารยจะตองรูลึก และรูจริง รวมทั้งมีความรอบรู การจะเปน
ผูรอบรูจะตองไมหยุดแสวงหาความรูเพิ่มเติม ซึ่งก็เปนความสามารถเฉพาะ
ของอาจารยแตละทาน 

ในสวนของการวิจัยนั้น ผูที่มีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย
จะตองมีผลงานทางวิชาการและประสบการณในระดับสูง และสามารถนํา
ความรูพื้นฐานท่ีมีมาประยุกตใชรวมกับความรูที่ทันสมัยกอใหเกิดประโยชน 
การจะลงมือทํางานวิจัยเรื่องใดเร่ืองหน่ึงน้ันก็ตองศึกษาหาขอมูลที่ทันสมัย
ในเรื่องนั้นๆ ใหรอบดานเสียกอน อาทิ เชน การศึกษาวิจัยคุณลักษณะเฉพาะ
ของเชื้อแบคทีเรียท่ีสามารถทําใหเกิดโรค ตองทราบวาเชื้อดังกลาวจะทําใหผูที่
ติดเชื้อเปนโรคไดอยางไร เชน มีการสรางสารพิษ หรือ สามารถตอตานระบบ
ภูมิคุมกันของคนเราไดอยางไร ถาจะศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ควรจะเปนการตอยอด
ใหไดความรูในระดับสูงขึ้นไป เชน ศึกษาวาสารพิษที่สรางมีกลไกในระดับเซลล
และโมเลกุลวากอใหเกิดโรคไดอยางไร ตองสามารถอธิบายปรากฏการณที่
เกิดขึ้นได และเม่ือเราไดองคความรูใหมก็สามารถท่ีจะนําไปตีพิมพเผยแพร
เปนผลงานทางวิชาการ และนํามาถายทอดใหแกนักศึกษาตอไป สวนในดาน
การบริการวิชาการนั้นก็สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาวิจัยมา
เผยแพรเพ่ือเปนประโยชนตอสังคมโดยผานสื่อตางๆ ได ซึ่งในปจจุบันมี
หลายชองทางดวยกัน เชน ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสชนิดตางๆ การนําเสนอ
ผานทางเว็บไซต หรือแมแตการแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะ ในเรื่องที่
เปนประโยชนตอสงัคม สาํหรับการคาดหวังทางสังคม เชือ่วาผูทีเ่ปนศาสตราจารย 
สงัคมนาจะคาดหวังวาตองเปนผูทีม่คีวามรูความสามารถในการสอนและสามารถ

ถายทอดความรูที่มี ใหแกนักศึกษาในระดับสูง 
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และ
สามารถนําความรูมาประยุกตใชและเผยแพรเพ่ือ
กอใหเกิดประโยชนตอสังคมไดมากขึ้น 

ไมวาจะเปนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
ในระดับใดน้ัน ทุกทานมีพื้นฐานเดียวกัน ก็คือ
เปน “อาจารย” ผูที่สามารถถายทอดความรูทาง
วิชาการใหแกผูที่มีความรูนอยกวา เพื่อใหพวกเขา
เหลาน้ันไดเกิดองคความรูและความเขาใจใหมๆ 
นอกจากน้ี อาจารยพึงสอนใหนักศึกษามีความรู
รอบตัวในการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ควรประพฤติตัวใหเปนเย่ียงอยางท่ีดีแกนักศึกษา 
เพีอ่ใหนกัศึกษาสามารถนาํความรูทีไ่ดรบัไปประยกุต
ใชเพื่อพัฒนาและกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
สังคมโดยรวม สิ่งเหลานี้ จึงเปนหนาที่ที่อาจารย
พึงกระทําตอผูที่เรียกวา “ลูกศิษย” ทั้งหลายทุกคน
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ศาสตราจารย 
ครูผูสรางและรับผิดชอบสังคม

ศาสตราจารย� ดร.ประมวญ เทพชยัศรี



คณาจารย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ควา ๑๓ รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ โดย
สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.)
ไดจัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 
ประจาํป ๒๕๕๔ และรางวัลผลงานประดิษฐ
คิ ด ค น  ป ร ะ จํ า ป  ๒๕๕๕  ใ น ง า น 
“วนันกัประดษิฐ” ประจําป ๒๕๕๕ เมือ่เดอืน
กุมภาพันธที่ผานมา ณ ศูนยแสดงสินคา
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โ ด ย มี ผ ล ง า น ข อ ง คณ า จ า ร ย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ไดรับรางวัล 
มีดังนี้
๑ รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 
๒๕๕๔ จํานวน ๒ ทาน

๑.๑ นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขา
วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย

ผลงานวิจัยเร่ือง หนวยวิจัยเพ่ือ
การใชประโยชนจากไมโครเวฟในงาน
วิศวกรรม

โดย ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ 
รัตนเดโช

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

๑.๒ นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขา
เศรษฐศาสตร 

ศาสตราจารย ดร.อัญญา ขันธวิทย
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒. รางวัลผลงานวิจัย ประจําป ๒๕๕๔ 
จํานวน ๓ ผลงาน

๒ .๑ รางวัลระดับดีเดน สาขา
สังคมวิทยา

ผลงานวิจัยเรื่อง “รัฐฉาน (เมืองไต) : 
พลวัตของชาติพันธุในบริบทประวัติศาสตร
และสังคมการเมืองรวมสมัย”

โดย ศาสตราจารย ดร.เสมอชัย 
พูลสุวรรณ โครงการบัณฑิตศึกษา คณะ
สงัคมวิทยาและมานุษยวทิยา มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร 

๒.๒ รางวัลระดับด ีสาขาวศิวกรรม
ศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย

ผลงานวิจัยเร่ือง “การจําลองการ
กระจายตัวของสนามไฟฟาและอุณหภูมิ
ภายในรางกายมนุษยขณะไดรับคล่ืนแมเหล็ก

ไฟฟาที่รั่วไหลดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
(กรณศีกึษา : ไมมเีกราะปองกนัและมเีกราะ
ปองกัน)

โดย ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ 
รตันเดโช ภาควิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะ
วศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

๒.๓ รางวัลระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร 
ผลงานวิจยัเรือ่ง “การเติบโตผลิตภาพ

ทางการเกษตรของประเทศเศรษฐกิจ
แบบด้ังเดิมและเปล่ียนผานในเอเชีย”

โดย รองศาสตราจารย ดร.ศุภวัจน
รุงสุริยะวิบูลย และคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓. รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป ๒๕๕๔ 
จํานวน ๓ ผลงาน

๓.๑ รางวัลระดับดีเยี่ยม สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร

 วทิยานพินธเรือ่ง “กรอบงานสาํหรบั
วิเคราะหขอมูลเชิงบริบท ดวยเทคนิค
การผสมผสานขอมลูจากโครงขายเซ็นเซอร
รางกาย”

โดย ดร.สุรภา เทียมจรัส สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร   

๓ .๒ รางวัลระดับดีเดน สาขา
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

วิทยานิพนธเรื่อง “ภาพลักษณของ
เจิ้งเหอในความสัมพันธระหวางประเทศ
ของจีน”     

โดย ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร
๓.๓ รางวลัระดบัด ีสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและนิเทศศาสตร
วิทยานิพนธเรื่อง “อัลกอริธึมใหม

สําหรับการสรางชุดคําส่ังใหไดผลดีที่สุด
สํ าหรับเครื่องจักรควบคุมดวยระบบ
คอมพิวเตอรแบบ ๕ แกน”

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย 
อโณทัยไพบูลย

ภ า ค วิ ช า วิ ศ ก ร ร ม ไ ฟ ฟ า แ ล ะ
คอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๔. รางวลัผลงานประดษิฐคดิคน ประจาํป
๒๕๕๕ จํานวน ๕ ผลงาน

๔ .๑ รางวัลระดับดี ดานวิศว-
กรรมศาสตรและอตุสาหกรรม สาขาวศิว-
กรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย 

ผลงานเรื่อง “ชุดถอดประกอบตน
กําลังสําหรับรถนั่งคนพิการ” 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรยงค 
รุงเรืองดวยบุญ และคณะ 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

๔.๒ รางวลัประกาศเกียรตคิณุ ดาน
วิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิทยาศาสตร
การแพทย

ผลงานเร่ือง “DentSim-VR ระบบ
จําลองเสมือนจริงสําหรับการฝกรักษา
ทางคลินิกทันตกรรม” 

โดย รองศาสตราจารย ทพญ.ดร.
ศริวิรรณ สบืนกุารณ คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๔.๓ รางวลัประกาศเกยีรตคิณุ ดาน
วิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิทยาศาสตร
การแพทย

ผลงานเร่ือง “การพัฒนายาเม็ด
จากสารสกัดกระเจ๊ียบแดงเพ่ือใชรักษา
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน”

โดย รองศาสตราจารย ดร.อรุณพร 
อิฐรัตน และคณะ 

สาขาวชิาการแพทยแผนไทยประยกุต
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๔.๔ รางวัลระดับดี ดานมนุษยศาสตร 
สาขาปรัชญา 

ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมบานไทย 
(สมัยใหม) ในบริบทสถาปตยกรรมแบบ
พอเพียง”

 โดย ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๔.๕ รางวัลระดับดี ดานสังคมศาสตร 
สาขาการศึกษา

ผลงานเรื่อง “TIMET : รูปแบบ 
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน
การเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตาง
ประเทศ”

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนห 
ทองรินทร ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ธรรมศาสตร ผลิตงานวิจัยคุณภาพสูสังคม
ควา ๒ รางวัล นักวิจัยดีเดนแหงชาติ 
และอีก ๑๑ รางวัลจากสภาวิจัยแหงชาติ 
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โครงการสรางขุมกําลังบุคลากรดานการอนุรักษพลังงานเพื่อปรับปรุง
ประสิทธภิาพการใชพลงังานในอาคาร (Building Energy Awards of Thailand 2010 
: BEAT 2010) ปดโครงการดวยความสาํเรจ็อยางงดงาม นบัตัง้แตเริม่โครงการมา
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ เปนตนมา หลังจากไดจัดพิธีประกาศและมอบ
รางวัลการแขงขันอาคารอนุรักษพลังงาน BEAT Awards รวมถึงการลงนามของ
อาคารท้ัง ๑๗ อาคารเพ่ือแสดงเจตนารมณรวมกันในการประหยัดพลังงาน โดย 
ศาสตราจารย ดร.สรุพล นติไิกรพจน ทีป่รกึษาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
เปนผูแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับมอบรางวัลจากนายอารักษ ชลธารนนท รัฐมนตรี
วาการกระทรวงพลังงาน เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงภาพยนตรสกาลา 

ภายในงานเต็มไปดวยบรรยากาศความอบอุนโดยมีผูรวมงานจาก
ท้ังในสวนเจาหนาท่ีจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ีในฐานะเปนผูดาํเนนิโครงการ รวมไปถงึ
ผูรวมงานซ่ึงเปนตัวแทนจากอาคารท้ัง ๑๗ อาคารท่ีเขารวมโครงการจาก 
๖ ประเภทอาคาร ไดแก กลุมที่ ๑ โรงเรียน ๓ แหง ประกอบดวย โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
กลุมท่ี ๒ สถานีโทรทัศน ๒ แหง ประกอบดวย สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน 
สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย กลุมที่ ๓ ผูผลิตรายการ ๓ แหง ประกอบดวย 
บรษิทั จเีอ็มเอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน) บรษิทั เจเอสแอล โกลบอลมเีดยี จาํกดั 
บรษิทั เวริคพอยท เอน็เทอรเทนเมนท จาํกัด (มหาชน) กลุมที ่๔ โรงพยาบาล ๓ แหง
ประกอบดวย โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 
โรงพยาบาลรามาธิบดี กลุมท่ี ๕ มหาวิทยาลัย ๔ แหง ประกอบดวย 
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กลุมที่ ๖ ศูนยการคา ๒ แหง ประกอบดวย ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด ศูนยการคาสยามพารากอน

ทั้งนี้ ผลการตัดสินรางวัลอาคารอนุรักษ
พลังงานหรือ BEAT Awards ในกลุมมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงสงอาคารหอสมุด
ปวย อึ๊งภากรณ เขารวมประกวดภายใตแนวคิด 
รักษคนอาน รักษพลังงาน คือตนแบบอุทยาน
การเรียนรู ไดรับรางวัล “ดานผลประหยัดพลังงาน” 
โดยสามารถประหยัดพลังงานลดลงถึงรอยละ ๑๐ 
จากการดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานจํานวน
ทั้งส้ิน ๑๐ มาตรการ ไดแก ๑.มาตรการติดตั้งระบบ
ปรับความเร็วรอบปมน้ําเย็น มาตรการในสวน 
Building Automatic System ๒.มาตรการติดตั้ง
ระบบปรับความเร็วรอบปมน้าํหลอเย็น มาตรการใน
สวน Building Automatic System ๓.มาตรการติดตัง้
ระบบปรับความเร็วรอบ Air Handing Unit มาตรการ
ในสวน Building Automatic System ๔.มาตรการ
ระบายอากาศและการร่ัวไหลอากาศเย็น ๕.มาตรการ
ตดิตัง้พดัลมระบายความรอนใตหลังคา ๖.มาตรการ
เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต ๓๖ วัตต เปน LED 
๗.มาตรการติดตัง้ระบบ Building Automatic System 
เพื่อควบคุมการทํางานของระบบปรับอากาศและ
แสงสวาง ๘.มาตรการติดตั้ง Sensor ตรวจจับการ
เคล่ือนไหว ๙.มาตรการติดตั้ง Solar Tube และ 
๑๐.มาตรการติดตั้ง Solar Cell 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ควารางวัล “อาคารประหยัดพลังงาน” 

จากโครงการประกวดอาคารอนุรักษพลังงาน
(BEAT 2010)
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ในสวนของผลการตัดสินรางวัลอื่นๆ มีดัง
ตอไปนี ้กลุมอาคารมหาวทิยาลยั ไดแก จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไดรับรางวัลดานการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับ
รางวัลดานการมีสวนรวม และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ไดรับรางวัลอาคารรักษาความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
กลุมอาคารโรงเรียน ไดแก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ไดรับรางวัลดานอาคารรักษาความเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ไดรับ
รางวลัดานการสงเสรมิการอนรุกัษพลงังาน โรงเรยีน
สตรวีทิยา ไดรบัรางวลัดานการมีสวนรวม กลุมอาคาร
สถานีโทรทัศน ไดแก สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน 
ไดรับรางวัลดานการมีสวนรวมและสรางจิตสํานึก
การอนุรักษพลังงานสูมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย ไดรับรางวัลดานผลประหยัด
พลังงานและสรางจิตสาํนึกอนุรกัษพลงังานสูมวลชน

กลุมอาคารผูผลิตรายการ ไดแก บริษัท 
เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
ไดรับรางวัลดานผลประหยัดพลังงานและสราง
จิตสํานึกพลังงานสูมวลชน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลดานนวัตกรรมและ
สรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงานสูมวลชน บริษัท 
เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ไดรับรางวัลดาน
สงเสริมการอนุรักษพลังงานและสรางจิตสํานึก
การอนุรักษพลังงานสูมวลชน

กลุมอาคารโรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาล
กรุงเทพ ไดรับรางวัลดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดรับรางวัลดานสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน โรงพยาบาลบานแพว (องคการ
มหาชน) ไดรับรางวัลดานการมีสวนรวม กลุมอาคาร
ศูนยการคา ไดแก ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ไดรับ
รางวัลดานผลประหยัดพลังงานและนวัตกรรม 
ศูนยการคาสยามพารากอน ไดรับรางวัลดาน
ผลประหยัดพลังงานและดานสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน 

นอกจากนั้น ยังมีรางวัลพิเศษอีก ๒ รางวัล 
ไดแก รางวัลอาคารยอดนิยม ไดแก โรงเรียน
สตรีวิทยา และรางวัล BEAT Star ไดแก ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด และโรงพยาบาลกรุงเทพ

 ดานนายอารักษ ชลธารนนท รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กลาว
เพิม่เตมิวา การดําเนนิโครงการ BEAT 2010 ตลอดระยะเวลา ๑ ปทีผ่านมา เพ่ือสราง
จิตสํานึกในการประหยัดพลังงานแกคนในชาติถือวาประสบความสําเร็จ
เปนอยางดีจากความรวมมือของท้ัง ๑๗ อาคารท่ีเขารวมโครงการเพ่ือเปนตน
แบบอาคารประหยัดพลังงานและปลูกฝงดานการประหยัดพลังงานเปนฐานขุม
กําลังบุคลากรดานการอนุรักษพลังงานของชาติอันแข็งแกรง นอกจากนั้น ยังกอ
ใหเกิดผลประหยัดพลังงานรวมถึง ๒๐ ลานหนวยคิดเปนเงิน ๖๕ ลานบาทตอป
หรือสามารถลดปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซดไดถึง ๑๑,๐๐๐ ตันตอป 
ผานการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานจํานวน ๑๑๔ มาตรการ พรอมดวย
กจิกรรมรณรงคดานการอนรุกัษพลังงานอยางตอเนือ่งถงึ ๒๒๐ กจิกรรม โดยมเีงนิ
ลงทุนจํานวนรวมทั้งส้ิน ๒๙๐ ลานบาท แบงเปนเงินสนับสนุนจากกองทุน เพ่ือ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ๑๕๕ ลานบาท และจากอาคารท่ีเขารวม ๑๓๕ ลานบาท

 ความสําเร็จของโครงการสรางขุมกําลังบุคลากรดานการอนุรักษ
พลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร (Building Energy 
Awards of Thailand 2010 : BEAT 2010) ในวันนี้อาจจะเปนเพียงจุดเริ่มตน
ที่สะทอนภาพใหทุกคนไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประหยัดพลังงาน และ
ตื่นตัวดานการอนุรักษพลังงานมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางดาน
พลังงานของชาติอยางยั่งยืนตอไป
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เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
ณ สนามศุภชลาศัย สมาคม

ธรรมศาสตร ในพระราชูปถัมภ
รวมกับ สมาคมศิษย เกาจุฬาลงกรณ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย จั ด ง า นฟุ ต บ อ ลป ร ะ เ พณี
จฬุา-ธรรมศาสตร ครัง้ท่ี ๖๘ โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนเจาภาพ เกมสการแขงขันจบลงดวยความรัก
สมัครสมานสามัคคีระหวางศิษยเกา-ศิษยปจจุบัน

ของทั้ งสองสถาบัน ผลการแขงขันปรากฏวา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชนะ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ๐- ๑ ประต ูโดยสถติทิีผ่านมา มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ชนะ ๒๒ ครั้ง เสมอ ๓๑ ครั้ง

การแขงขันกฬีาฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร ครั้งที่ ๖๘ โดยในปนี้
นอกจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพการแขงขันแลว ในรอบปนี้
ยังเปนปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีอายุครบรอบ ๗๘ แหงการสถาปนา
อีกดวย และกิจกรรมนี้นับวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอศิษยเกา
และศิษยปจจุบันของทั้งสองสถาบันและสังคมในวงกวางมายาวนานเปน
ระยะเวลาเกือบ ๗๘ ป ทีผ่านมานับตัง้แตกจิกรรมน้ีไดรเิริม่ขึน้เปนครัง้แรกเม่ือป 
พ.ศ. ๒๔๗๗ การแขงขันฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร ไมใชเปนเพียง
การแขงขันฟุตบอลเทานั้น ภายในงานฟุตบอลประเพณีฯ ยังมีกิจกรรมเชียร
และแปลอักษร ซึง่เปนกิจกรรมท่ีสงเสรมิความคิดสรางสรรคและความสมัครสมาน
สามัคคีระหวางนิสิตและนักศึกษา รวมทั้งการเดินขบวนพาเหรดและขบวน
ลอการเมืองของท้ังสองสถาบันที่ไมใชเปนเพียงการแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่ม
ของนิสิตและนักศึกษาเทาน้ัน แตทวายังทําหนาที่ เปนภาพสะทอนของ
สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศที่กําลังเผชิญอยู
ในหวงเวลานั้นๆ ที่นักศึกษากลุมอิสระลอการเมืองยังคงอาสาเสนอความคิด
ที่สะทอนออกมาจากการไดรับรูความเปนไปของสังคมการเมืองไทย ซึ่งหุน
ลอการเมืองชุดน้ีนักศึกษากลุมนี้ไดแตหวังวาจะสามารถเปนแรงบันดาลใจ
และจดุประกายใหมวลชนฉกุคดิไดถงึสิง่ตางๆ จงึไดถายทอดและสรางสรรคและ
นําเสนอสิ่งท่ีคิดวาเปนประโยชนตอนักศึกษาและประชาชนคนทั่วไปผานขบวน
ลอการเมือง
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คณะรัฐศาสตร� คว�ารางวัลชนะเลิศ
การแข�งขันวอลเลย�บอลแห�งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
ประจําป�การศึกษา ๒๕๕๔

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ใหเกยีรตเิปนประธานมอบ “ถวยรางวลัอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร” และใหโอวาทแก ทีมผูชนะเลิศ การแขงขันวอลเลยบอล
แหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ประจาํปการศกึษา ๒๕๕๔ จากคณะรัฐศาสตร 
และคณะกรรมการชุมนุมวอลเลยบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝาย
การนกัศกึษาและ อาจารย ดร.เขมภมู ิภมูถิาวร ทีป่รกึษาชมุนมุวอลเลยบอล 
รวมเปนสักขีพยาน เม่ือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ หองอธิการบดี 
อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

สาํหรบัการแขงขนัครัง้นีจ้ดัขึน้ในระหวางวนัที ่๘ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๔
ณ ยมิเนเซยีม ๕ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศนูยรงัสติ มคีณะตางๆ สงทมีเขารวม
การแขงขันรวม ๑๐ ทีม ไดแก คณะนิติศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
คณะวารสารศาสตรฯ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะสหเวชศาสตร 

เมือ่วนัที ่๔ มนีาคม ๒๕๕๕ นายศริพิงศ อริยสนุทร ประธานสภานักศกึษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมดวยสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการ
หอพกันกัศกึษา เดนิทางไปศกึษาดูงานและแลกเปลีย่นเรยีนรูการดาํเนนิงานสภา
นกัศกึษา โดยชวงเชาไปศกึษาดงูานเรือ่ง การบรหิารจัดการกจิกรรมสภานกัศกึษา
ในระดับวิทยาเขต และ transcript กิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตศรีราชา โดยไดรับการตอนรับอยางอบอุน จากสภาผูแทนนิสิต และ
องคกรบรหิาร องคการนสิติศรรีาชา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จากนัน้ชวงบาย
ไดเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ือง การดําเนินงานสภานักศึกษา
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงบริบทของสังคม ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย
ไดรับเกียรติจาก ทานรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต ผูชวยศาสตราจารย
บุญมา ไทยกาว และเพ่ือนสภานิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ใหการตอนรับ และ
บรรยายสรุป

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
 ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงาน สภานักศึกษา 
 สภาผูแทนนิสิตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 วิทยาเขตศรีราชา และสภานิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
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รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
การคลงั นาํคณะผูบรหิาร และเจาหนาที ่ศกึษาดงูานดานการบรหิารระบบคณุภาพ
มาตรฐานสากล (ISO) และภาพรวมระบบ ERP เกีย่วกบัการบริหารการเงนิ บญัช ี
งบประมาณ และการติดตามผล เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติ  

TU Face Up 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรณพงษ นิธิวงศภูวโชติ รองคณบดีฝายวางแผน
และงบประมาณ พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ หัวหนา
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล รับมอบชุดเคร่ืองยนตดีเซล “อีซูซุ ซูเปอรคอมมอนเรล” 
จํานวน ๑ ชุด และ ชุดศึกษาโครงสรางรถยนต จํานวน ๑ ชุด จาก คุณปยะ ภาตะนันท 
รองผูจัดการทั่วไป บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด เม่ือวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๕๕ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร รองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ ตอนรับคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
อาชญาวิทยา จาก Philippine College of Criminology (PCCR) 
เพื่อเยี่ยมชมและฟงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Public Safety เมื่อวันที่ 
๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๒ ตึก
โดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 

เม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ไดมีการลงนามความรวมมือ ๓ สถาบัน 
คือ สถาบันทรัพยากรมนุษย สถาบันไทยคดีศึกษา และสํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม ณ หองประชุมนิคม จันทรวิทุร ชั้น ๗ อาคารอเนกประสงค 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เพ่ือสรางเครือขายดานประกันคณุภาพ 
(QA) การรวมมือการทําโครงการ CSR และการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลป-
วัฒนธรรม โดยยึดหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานการจัดการ
ศกึษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร รวมถงึกิจกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ และพรอม
ขยายเครือขายไปยังหนวยงานอ่ืนที่สนใจเขารวมเครือขายในอนาคต
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรญิญา  เทวานฤมิตรกลุ รองอธิการบดี
ฝายการนกัศกึษา รบัมอบเงนิ จาํนวน ๑๐ ลานเยน จาก  Mr.Osamu 
Ozutsumi Executive General Manager Corporate Brand & 
Communications Division CSR  Division Hitachi, Ltd. และคณะ
ผูบริหารบริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด (Hitachi Asia 
(Thailand) Co., Ltd ) เพือ่ชวยเหลอืและสนบัสนนุในการฟนฟหูองสมดุ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ที่ไดรับความเสียหายจาก
มหาอทุกภยัในป ๒๕๕๔ เมือ่วนัที ่๑๗ กมุภาพนัธ ๒๕๕๕ ณ หองประชุม
ชั้น ๒ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นธินินัท วศิเวศวร รองอธกิารบดฝีายวเิทศสมัพนัธ 
ตอนรับ Mr. Li-Kung Hsieh อธิบดีสํานักงานตรวจคนเขาเมือง กระทรวง
มหาดไทย ประเทศไตหวัน เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานนโยบายและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัประเดน็ การอพยพ การดแูลชนกลุมนอยและผูดอยโอกาส 
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

รองศาสตราจารย ประภสัสร วงัศกาญจน คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร 
ตอนรบั Dr. Dong-Won Kim และ Dr. Beom-Sahng 
Ryuh จาก College of Engineering, Chonbuk National 
University เพื่อลงนามความรวมมือทางวิชาการ
และงานวิจัย เม่ือวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
ณ หองประชุม วศ .๗๐๒ อาคารอํานวยการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต

 H.E. Lok Chumteav You Ay ฯพณฯ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร
กัมพูชา กัมพูชาประจําประเทศไทย ใหเกียรติรวมงานและกลาวปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศกัมพูชา-ไทย ในทศวรรษหนา ในการประชุม
ทางวิชาการ เร่ือง “การขยายผลงานวิจัยโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ : 
การศึกษาวิจยัการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอม และสุขภาพ ภายใตความ
รวมมือระหวางประเทศในอนุภูมิภาค ลุมแมน้ําโขง และเตรียมความพรอม
ในการวจิยัปถดัไป” โดย สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
ดวยการสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ หองสัมมนา ๓ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. ศูนยรังสิต

ñó



นางสาวธัญญพัชร� พ่ึงคํา คณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน
ประชาคมอาเซียนในความเขาใจคืออะไร : ถาพูดถึงอาเซียนแลวทราบขาวเรื่องนี้นอยมากซึ่งสวนใหญทราบขาว

จากส่ือมวลชน แตไมรูรายละเอียดอยางลึกซึ้งวาเม่ือเปดประชาคมอาเซียนแลวจะมีขอดีขอเสียอยางไรตอเราบาง แต
เห็นวารัฐบาลควรเนนพัฒนาในเร่ืองของการศึกษา ซึ่งตองสรางความพรอมใหกับเยาวชนต้ังแตวัยเด็ก โดยเฉพาะการ
สรางทักษะใหเยาวชนมีภาษาอังกฤษท่ีแข็งแรงและมีภาษาที่ ๓ ที่เปนภาษาของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน รวมไปถึง
การปลูกฝงใหเยาวชนใชเทคโนโลยีใหมากข้ึน เนื่องจากในปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน

มากมาย เชน คอมพิวเตอร Tablet เปนตน หากการศึกษาดีบริบทอื่นๆ ในสังคมก็จะเจริญตามไปดวย
การเปนประชาคมอาเซียนจะมีผลอยางไรตอนกัศึกษา : การท่ีเยาวชนไทยมองวาการเปดประชาคมอาเซียน

จะทาํใหสามารถหาประสบการณชวีติไดอยางเสรจีากการไปเรยีนรูในประเทศอืน่ๆ ถอืเปนเรือ่งด ีเพราะบางประเทศ
ในอาเซียนมีการพัฒนาในบางเรื่องไกลกวาประเทศเรา เชน ประเทศสิงคโปร ถือเปนประเทศที่มีความเจริญและ

มีระเบียบวินัย การไดไปเห็นมุมมองท่ีตางออกไปจะทําใหไดประสบการณชีวิตเพ่ิมข้ึนเพ่ือมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

นางสาวรนรดา พจนานุวัฒน� คณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน
ประชาคมอาเซียนในความเขาใจคืออะไร : การรวมเปนประชาคมอาเซียน ก็เหมือนเปนการเปดประเทศกับ

เพื่อนบานของเราอีก ๑๐ ประเทศ มีการแลกเปลี่ยนทั้งวัฒนธรรม ภาษา และแรงงาน มีความเปนเสรีมากขึ้น ถือเปน
การเปดโอกาสใหคนไทยไดเรียนรูวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศเพื่อนบานมากขึ้น

อยากใหผูมสีวนเก่ียวของทาํอะไร : รฐับาลควรใหความรูในเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัประชาคมอาเซยีนมากกวานี ้
เพราะคนในประเทศมีเพียงสวนนอยเทานั้นที่รูเรื่องน้ี ประเทศไทยมีคนยากคนจนอยูมากจึงควรใหความรูอยาง
ทัว่ถงึกอนวาการเปดประชาคมอาเซยีนมจีดุประสงคเพือ่อะไร ประชาชนจะไดประโยชนอะไรจากการเปนประชาคม
เดียวกัน ประชาชนจะไดรูสึกมีสวนรวมและใหความรวมมือกบัภาครัฐ

เสียงสะทอนของนักศึกษาธรรมศาสตร� 
ตอการเปนประชาคมอาเซียน

นางสาวทยากร หิรัญพงษ� คณะวารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน
ประชาคมอาเซียนในความเขาใจคืออะไร : การรวมกันของประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ เพื่อดูแลกัน

โดยเนนในเร่ืองความสันติไมใหมีปญหาเร่ืองยาเสพติด ไมใหมีปญหาอาชญากรรม เม่ือมีสันติภาพแลวจะนําไปสู
การสรางความเจริญรุงเรืองทั้งทางดานการประกอบอาชีพ และดานเศรษฐกิจ การเปดประชาคมอาเซียนถือเปน
โอกาสท่ีดีในการหางาน ทําใหตลาดแรงงานกวางข้ึน มีการแขงขันมากข้ึน และสุดทายจะทําใหเราพัฒนาตนเองมากข้ึน

เราควรรับมือตอการเปนประชาคมอาเซียนอยางไร : ในอนาคตจะมีการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือ
อยางเสรี ดังน้ันภาษาอังกฤษ จึงมีความสําคัญ นักศึกษาที่จบใหมซึ่งเปนสายพันธุมนุษยเงินเดือนจะมีการแขงขัน
อกีหลายเทาตวัในอนาคต จะตองพฒันาศักยภาพของตนไมใหดอยกวาบคุลากรในประเทศอ่ืน นอกจากนีร้ฐับาล
ควรเผยแพรขอมูลที่เปนทั้งขอดี ขอเสีย และอุปสรรคเพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ถูกตองอันจะนําไปสู
การเตรียมตัวท่ีดี 

นางสาววันทิพย� สุวัฒน�ศิรพล คณะรัฐศาสตร� 
ประชาคมอาเซียนในความเขาใจคืออะไร : การท่ีประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนจะรวมเปนประชาคมเดียวกันในป ๒๐๑๕ 

ซึ่งภาษาถือเปนสิ่งสําคัญมากเพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสาร วันนี้คงจะไมใชแครูภาษาอังกฤษอยางเดียวจะอยูรอดไดแลว แตควรจะ
มีทักษะทางภาษาของประเทศเพ่ือนบานดวย ยกตัวอยางเชน ภาษาบาฮาซารีเยา เปนภาษาท่ีใชในประเทศมาเลเซีย 
บรูไน และอินโดนีเซีย ซึ่งทําใหทั้ง ๓ ประเทศสามารถสื่อสารกันรูเรื่องซึ่งถือวาเปนขอไดเปรียบ

อยากใหผูมีสวนเก่ียวของทําอะไร : สิ่งท่ีนากังวลอยางหน่ึงตอการเปนประชาคมเดียวกันคือบทเรียน
ทางประวัติศาสตรที่มีเน้ือหาแสดงถึงการตอสูกันมาตลอด ซึ่งเปนการปลูกฝงความรูสึกเปนศัตรูตอกัน เปนสิ่งที่
ยากตอการรวมกันเปนประชาคมเดียวกัน รัฐบาลควรมีการปรับปรุงเน้ือหาดังกลาว การเปนประชาคมอาเซียน
ภายใต ๓ เสาหลัก คือ เศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคมวัฒนธรรมน้ัน เราตองมีความรูสึกรวมกันของการเปน
คนอาเซียนกอน โดยไมมีความรูสึกแบงแยกวา ลาว เขมร หรือไทย เหมือนกับการที่คนยุโรปมีความรูสึกรวมกัน
วาพวกเขาคือคนยุโรป จึงรวมเปน EU ได 

คงปฏิเสธไมไดวาการรวม ๑๐ ประเทศเปน ๑ ประชาคมของอาเซียนเปนวาระท่ีทุกคนกําลังให
ความสําคัญไมเวนแมแตนักศึกษาซึ่งถือเปนกลุมคนที่จะไดรับผลกระทบโดยตรงในเร่ืองของการหางาน ซึ่ง
ในวันท่ี ๖ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําลังจะเปนเจาภาพจัดประชุมในวาระดังกลาวอีกดวย 
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นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โชวฝมือคิดคน
สิ่งประดิษฐ “อุปกรณชวยฝกเดินสําหรับผูปวยอัมพาตครึ่งซีก (IwalK)” สามารถ
ควารางวัลชนะเลิศ จากเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐคายนักประดิษฐ
รุนใหม ประเภทอุปกรณอาํนวยความสะดวก เน่ืองในงานวันนกัประดิษฐ ประจํา
ป ๒๕๕๕ ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เม่ือเดือน
กุมภาพันธที่ผานมา

นายธรีพงศ สมทุรอษัฎงค นกัศึกษาปรญิญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร 
สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล กลาวถงึการรเิริม่ประดษิฐผลงานดงักลาววา นกัศกึษา
แตละคนในทีมเปนกลุมที่ชอบทํากิจกรรมในเชิงการคิดคนส่ิงประดิษฐใหมๆ 
หรือการออกแบบสรางหุนยนตอยูแลว จึงรวมกลุมกันและเกิดแรงบันดาลใจ
ในการทํางานเพ่ือชวยเหลือผูปวยอัมพาตและผูพกิาร โดยกอต้ังทีม ประกอบกับ
สมาชิก จํานวน ๕ คน ซึ่งอยูในชมรมโรบอท และมีความต้ังใจท่ีจะนําความรู
ที่ไดจากการทํากิจกรรมการออกแบบและสรางหุนยนตมาใชใหเกิดประโยชน 
ซึ่งแตละคนจะมีความถนัดแตละดาน เชน การออกแบบ วิศวกรรมไฟฟา และ
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

สวนสาเหตุที่จะชวยเหลือผูปวยอัมพาต เน่ืองจาก ในปจจุบันยังมี
นักกายภาพบําบัดผูปวยกลุมนี้ไมเพียงพอตอความตองการ ประกอบกับ 
โดยทั่วไป เม่ือแพทยพบวาผูปวยมีอาการเปนอัมพาตคร่ึงซีก โรงพยาบาล
จะทําการรักษา ๓-๕ วัน และใหกลับบาน โดยจะใหญาติชวยผูปวยในการ
ทํากายภาพบําบัดตอไป ซึ่งหากไมไดรับการกายภาพบําบัดอยางตอเนื่อง 
การฟนฟูรางกายของผูปวยก็จะชาลง นอกจากน้ี จากเทคโนโลยีที่พบเห็นใน
ประเทศไทยจะพบวาอุปกรณที่ชวยผูปวยกลุมดังกลาว สวนใหญแลวเปนสินคา
นําเขามากกวาที่จะทําขึ้นเอง ทั้งๆ ที่ประเทศไทยถือไดวามีศักยภาพทัดเทียม
กบัตางประเทศ แตในทางกลับกนั ปญหาผูปวยดานการเคล่ือนไหวมีเปนจาํนวน
มากในประเทศ และมีแนวโนมวาจะเพ่ิมขึ้น โดยมีหลายสาเหตุดวยกัน ไมวา
จะเปนจากอุบัติเหตุ การเสื่อมสภาพของรางกายและปญหาเกี่ยวกับโรคตางๆ 
ปญหาการฟนฟูและการรักษา จากราคาอุปกรณชวยเหลือ มีราคาคอนขางสูง 
และเทคนิคการทํากายภาพบําบัดที่ไมมีประสิทธิภาพ และในกระบวนการดูแล
รกัษาผูปวย การทํากายภาพบําบัดถอืเปนขัน้ตอนสําคัญขัน้ตอนหนึง่ ในการฟนฟู
ผูปวยใหกลับมีสภาพรางกายใกลเคียงปกติ 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร โชวผลงาน “IwalK” 
ควารางวัลชนะเลิศ จากเวทีคายนักประดิษฐรุนใหม

นางสาวพัสตาภรณ เสือสา นักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
กลาวถึงแนวคิดการออกแบบวา เปนการเปล่ียน
รูปแบบของระบบโรโบติก แบบ Lokomat ซึ่ง
เปนอุปกรณชวยกายภาพบําบัดผูปวยอัมพาต
ครึ่งซีก โดยจะมีสวนประกอบสําคัญเปนขาของ
หุนยนตแลว ใหผู ป วยสวมขณะทํากายภาพ 
มาเปนการใชอุปกรณรวมกัน ๒ ตัว คือ เคร่ือง
ยกผูปวย และเคร่ืองจัดทาทางการเดิน โดย
ในสวนของเครื่องจัดทาทางการเดินไดมีการใช
โครงสรางของเครื่องออกกําลังกายแบบ Elliptical 
ที่ ไดมีการพัฒนาและปรับปรุ งการเคลื่อนท่ี
ใหเหมือนมนุษย 

สําหรับวิธีการใชงาน นายชัยพร นันทกิจ 
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม
เครือ่งกล กลาววา ขัน้แรก ประกอบเครือ่งยกผูปวย 
กับเครื่องจัดทาทางการเดินเขาดวยกันโดยผาน
ตัวล็อค และติดตั้งทางลาดยกระดับ ขั้นที่สอง 
นาํผูปวยขึน้รถเขน็คนพกิาร พรอมกบัใสชดุชวยพยงุ
ไปขึน้ทางลาดยกระดบั พรอมกบัติดตัวลอ็คเขม็ขดั
นิรภัยของตัวชุดชวยพยุงเขากับตัวเครื่องยกผูปวย 
ขัน้ทีส่าม ทาํการยกผูปวยข้ึนจากตัวรถเข็นคนพิการ 
พรอมทั้งนํารถเข็นคนพิการออกจากตัวเคร่ือง 
และข้ันตอนสุดทาย จัดทาทางและตําแหนงของผูปวย
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ใหเขากับตําแหนงของเคร่ืองจัดทาทางการเดิน พรอมท้ังเปด
เครื่องจัดทาทางการเดิน โดยสามารถปรับระดับความเร็วไดตาม
ความเหมาะสม

ในสวนของตนทุน โดยปกติอุปกรณแบบ Lokomat นั้น 
ตนทุนราคาตอเคร่ืองกวาหนึ่งแสนบาท แต “IwalK” มีตนทุน
ในการสรางอุปกรณ ประมาณ ๕ หมื่นบาทเทานั้น ซึ่งในอนาคต 
มีแนวคิดท่ีจะลดตนทุนในการผลิตลง เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อ
เคร่ืองกายภาพบําบัดสําหรับผูปวยอัมพาตคร่ึงซีกไดทั่วถึงมากข้ึน
และวางแผนตอยอดพัฒนาอุปกรณนี้ โดยจะออกแบบให
เครื่องยกผูปวยกับเครื่องจัดทาทางการเดินยึดติดเขาดวยกัน เพื่อ

ความสะดวกในการใชงานมากย่ิงขึ้นตอไป นางสาวพัสตาภรณ 
กลาวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ทีมนักศึกษาผูประดิษฐผลงาน “อุปกรณชวยฝกเดิน
สํ าหรั บผู ป ว ยอั มพาตครึ่ ง ซี ก  ( I wa l K ) ”  ประกอบด วย 
นายธีรพงศ สมุทรอัษฎงค นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะ
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล นางสาวฐิติภา
สุวรรณชาศรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล ชั้นปที่ ๓ นางสาวพัสตาภรณ เสือสา นักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ชั้นปที่ ๓ 
นายชยัพร นนัทกจิ นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร สาขาวศิวกรรม

เครื่องกล ชั้นปที่ ๓ และนายเชาววุฒิ จักรเพชร นักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟา ชั้นปที่ ๒ โดย
ผลงานดังกลาวม ีผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรยงค รุงเรอืงดวยบญุ 
เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th

 จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ 

นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป

 ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน บุญญภิญโญ สมบัติ แกวปกาศิต

 บรรณาธิการบริหาร : ศิริศักด์ิ สรานุกูล

 กองบรรณาธิการ : นพรัตน พลอยชื่น ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก ณัฐกาญจน หันจรัส ปฐมา ศรีสังข นวพรรณ อิ่มดวง 
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   โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓ ๐-๒๕๖๔-๔๔๔๐-๗๙ ตอ ๑๑๑๗-๘ โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓

 พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๓๑๐๕-๑๑

วิสัยทัศน�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�เป�นสถาบันวิชาการชั้นนําของเอเชียท่ีได�มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต
การสร้างองค�ความรู้ และการแก�ป�ญหาของประเทศ โดยยึดม่ันคุณธรรมและประโยชน�ของประชาชน”

อุปกรณแบบ Lokomat 
ซึ่งมีตนทุนการผลิตสูง


