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EQ ซ่อมได้
จากผลสำ � รวจติ ด ตามสถานการณ์
ระดั บ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของ
เด็กนักเรียนไทย อายุระหว่าง 6-11 ปี ระดับ
ประเทศ ครั้ ง ที่ 2 จำ � นวน 5,325 คน ของ
สถาบันราชานุกูล ซึ่งสำ�รวจจากกลุ่มตัวอย่าง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอีก 9 จังหวัดใน
4 ภูมิภาค ได้แก่ ปทุมธานี ระยอง สมุทรสาคร
อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด
กระบี่ และปัตตานี พบว่าแนวโน้มคะแนน EQ
มีค่าเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศที่อยู่ระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ คือ
50-100 โดยมีจุดอ่อนทั้ง 3 ด้าน คือ เก่ง ดี มีสุข
ดังนั้น การสร้าง และพัฒนา EQ แก่เด็กเพื่อให้
ได้ผลในทางที่ดีในระยะยาวนับว่าสำ�คัญมาก
ซึ่งผู้เป็นพ่อแม่ คือ บุคคลสำ�คัญที่สุดในการมี
ส่วนสนับสนุนให้พัฒนาการของเด็กดีขึ้นหรือ
ด้อยลง
ดร.นพ.ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล
อาจารย์ ป ระจำ � ภาควิ ช าจิ ต เวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มธ.และจิตแพทย์เด็ก
และวั ย รุ่ น ประจำ � คลิ นิ ค สุ ข ภาพจิ ต
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กล่ า วถึ ง ความหมายของความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) ว่า EQ (Emotional Quotient
) คือ ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถ
ในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ตนเอง และผู้
อื่น รู้จักปรับอารมณ์ของตัวเองให้เหมาะสม
ได้ แสดงออกอย่างเหมาะสมสอดคล้องตามวัย
ก่อให้เกิดปฏิสมั พันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ และการ
ใช้ชีวิตให้มีสุขได้ โดยเฉพาะเรื่องปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งตนเองกั บ บริ บ ทของสิ่ ง แวดล้ อ ม
ส่วนความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา หรือ IQ
(Intelligent Quotient ) คือ ความสามารถทาง
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สติปัญญา การคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผล ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องการทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จใน
หน้าที่การงาน
โดยผู้ ที่ มี EQ ที่ ดี นั้ น ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่
เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น และสามารถแก้ไข
ปัญหา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้
โดย EQ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) เก่ง คือ
มีความมุ่งมั่น พยายาม กระตือรือร้น รู้จักปรับ
ตัว สามารถคิดหาทางแก้ไขปัญหา ในการทำ�
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ให้ประสบความสำ�เร็จ และมีความ
กล้าคิด กล้าทำ� กล้าแสดงออก 2) ดี คือ รู้จัก
อารมณ์ตนเอง ใส่ใจและเข้าใจอารมณ์คนอื่น
การยอมรับถูก-ผิด และ 3) มีสขุ คือ ความพอใจ
ภูมิใจในตนเอง มีความร่าเริงเบิกบาน การรู้จัก
หากิจกรรมเพือ่ ฟืน้ ฟูก�ำ ลังใจตนเองและผูอ้ นื่ ได้
การมีความมั่นคงในจิตใจ
กล่าวโดยสรุป EQ จะเป็นการทำ�งาน
ของสมองในเชิงสังคม เชิงการตอบสนองต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มภายนอก ซึ่ ง ต้ อ งมี พื้ น ฐานของ
อารมณ์มาเป็นตัวกำ�กับ IQ เป็นการทำ�งาน
ของสมองในเชิงคิดวิเคราะห์ ซึ่งนำ�ไปสู่การ
ประสบความสำ�เร็จในหน้าที่การงาน แต่เมื่อ
เทียบสัดส่วน IQ : EQ ที่จะนำ�ไปสู่การประสบ
ความสำ�เร็จต่างๆ ในชีวิต แล้วนั้น อยู่ที่ 20 : 80
เลยทีเดียว สะท้อนให้เห็นว่าความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) นัน้ เป็นอีกหนึง่ กุญแจดอกสำ�คัญ
ของความสำ�เร็จในการดำ�เนินการต่างๆ ทัง้ ทาง
สังคมและหน้าที่การงาน

ที่สามารถเรียนรู้ที่ดีได้ระดับหนึ่ง ซึ่ง EQ โดย
หลั ก นั้ น เป็ น เรื่ อ งของการที่ เ ด็ ก เกิ ด มาแล้ ว
เจริญเติบโตพัฒนามาในครอบครัวให้การอบรม
เลี้ยงดูที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี มีการสั่งสอนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม มีการฝึกฝน อบรมให้พฒ
ั นา
ตัวเองไปในเชิงสังคม รู้จักปรับอารมณ์ เข้าใจ
อารมณ์ตนเองและผูอ้ นื่ ก็จะส่งผลให้เด็กมี EQ
ทีด่ ี สามารถปรับใช้ให้อยูอ่ ย่างมีความสุขต่อไป
นอกจากนี้ EQ ยังมีความฉลาดอีก
หลายแขนง เช่น MQ (Morality Quotient) คือ
ความฉลาดทางจริยธรรม และศีลธรรม ระดับ
จริยธรรม ศีลธรรมบุคคล ซึ่งสามารถควบคุม
ตนเองได้ มีความรับผิดชอบ AQ (Adversity
Quotient) คื อ ความสามารถในการเผชิ ญ
ปัญหา การพยายามในการหาหนทางแก้ไข
อย่างไม่หยุดหย่อน RQ (Reading Quotient)
คือ ความฉลาดในการอ่านหนังสือ และการ
เลื อ กประเด็ น มาคิ ด วิ เ คราะห์ เลื อ กอ่ า นแต่
เนื้อหาที่มีประโยชน์ SQ (Spiritual Quotient)
คือ เชาวน์แห่งจิตสำ�นึก วิญญาณ หรือเรียก
สั้นๆ ว่า “เชาวน์จิต” เป็นต้น
■ พฤติกรรม บ่งบอกระดับ EQ

สำ�หรับวิธสี งั เกตเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาด้าน EQ
นัน้ ดร.นพ.ไพรัตน์ เผยว่า สามารถสังเกตจาก
การแสดงออกทางพฤติกรรม คือ มีลกั ษณะปรับ
ตัวเข้ากับสังคม สิง่ แวดล้อมไม่ได้ ไม่มคี วามยับยัง้
ชัง่ ใจ ไม่รจู้ กั การอดทนรอคอย ทำ�ให้กอ่ ปัญหา
แก่คนรอบข้าง โดยไม่ค�ำ นึงนึง “ใจเขา ใจเรา”
■ EQ สร้าง และพัฒนาได้ตั้งแต่วัยเด็ก
ไม่รจู้ กั ความพอดี พอเพียง ไม่รจู้ กั การอยูร่ ว่ มกับ
ดร.นพ.ไพรัตน์ กล่าวถึงการสร้าง ผูอ้ น่ื ให้มคี วามสุข และเมือ่ ไรก็ตามทีเ่ กิดปัญหา
และพัฒนา EQ ให้ดีได้ต้องอาศัย IQ เป็นพื้น จะไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ และ
ฐานในการสร้างด้วย คือ เด็กต้องมีสติปัญญา ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้
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■ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ EQ

ดร.นพ.ไพรั ต น์ ชี้ แ จงถึ ง ปั จ จั ย ที่
ส่งผลถึงระดับ EQ ของเด็ก ว่าแบ่งเป็น 2 สาเหตุ
สำ�คัญ คือ
1. ปัจจัยทางชีวภาพ คือ “ต้นทุนทาง
สมอง” ของเด็กทีต่ ดิ ตัวมาตัง้ แต่เกิด ซึง่ เป็นการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม กับพืน้ ฐานทางอารมณ์
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำ�งานของสมองเช่นกัน โดย
แต่ละคนจะมีต้นทุนไม่เท่ากัน เช่น เด็กคน
หนึ่งเลี้ยงง่าย ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี
แต่เด็กอีกคนกลับเลี้ยงยาก เป็นต้น ถ้าปัจจัย
ด้านนี้ดี ก็เท่ากับว่ามีพื้นฐานต้นทุนดีไปแล้ว
50 เปอร์เซ็นต์
2. การอบรมเลี้ ย งดู คื อ ปั จ จั ย ที่
สำ�คัญมาก หากเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดี
แม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี หรือเด็กมีปัจจัย
ทางพันธุกรรมไม่ดี ก็ยังสามารถพัฒนาไปใน
ทางที่สร้างสรรค์ได้ แต่ในทางกลับกัน เด็กที่
มีปัจจัยทางพันธุกรรมดีแต่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนได้รับการอบรมเลี้ยงดูไม่ดี ไม่ถูกต้อง
เด็กก็จะมีโอกาสเป็นเด็กมีปัญหาได้เช่นกัน
ดั ง นั้ น ระดั บ EQ สู ง -ตํ่ า เป็ น ผล
มาจากปัจจัยจากที่กล่าวมาแล้ว ในปัจจุบัน
ผู้ ป กครองจึ ง ควรให้ ค วามใส่ ใ จอย่ า งมาก
โดยเฉพาะในสั ง คมเมื อ ง สิ่ ง แวดล้ อ มมี แ ต่
มลพิษ ความวุน่ วาย แออัด การแก่งแย่งแข่งขัน
กันสูง มีปฏิสัมพันธ์และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ระหว่างกันน้อย ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่ค่อยมี
เวลาในการดูแล อบรมบุตรหลาน อย่างใกล้
ชิด ต้นทุนของการอบรมเลีย้ งดูบตุ รก็ลดน้อยลง
นอกจากนี้ สือ่ เทคโนโลยีตา่ งๆ ซึง่ เป็น
สือ่ ทีท่ นั สมัย ยังมีผลต่อ EQ เนือ่ งจาก ค่อนข้าง
เป็นสื่อที่ยั่วยุ เร้าใจ ดังนั้น หากเด็กที่ได้รับการ
อบรมเป็นอย่างดี เขาจะใช้สื่อนี้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม แต่ในกรณีเด็กที่มีปัญหาด้าน EQ
ขาดวินัย ขาดการควบคุมตนเอง ก็จะไม่มีการ
คิ ด พิ จ ารณาในการเลื อ กดู สื่ อ ประเภทนี้ คื อ
อาจรับสื่อที่ไม่มีประโยชน์ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง
ที่จะเกิดปัญหาติดเกมส์ ปัญหายาเสพติด ตาม
มาเป็นต้น
“จับถูก” ไม่ “จับผิด” แนวทางแก้ไขใน
วัยรุ่นที่มีปัญหาด้าน EQ
ในส่วนของวัยรุ่น ในปัจจุบัน นับว่า

■

มีแนวโน้มมีปัญหาด้านการจัดการทางอารมณ์
สู ง มากขึ้ น การแก้ ไ ขเมื่ อ พบว่ า บุ ต รหลานมี
ปัญหาด้าน EQ คือ ผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิด
ต้องค่อยๆ พิจารณาหาสาเหตุว่าอะไรคือที่มา
ของปัญหาที่แท้จริง ในขณะเดียวกัน ก็ต้อง
ส่งเสริมความสามารถ “ด้านบวก” ของวัยรุ่น
เพื่อนำ�มาเป็นปัจจัยตั้งต้นในการพัฒนาด้าน
การจัดการทางอารมณ์ และนำ�ไปสู่การก้าวสู่
วัยผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป
ดร.นพ.ไพรัตน์ กล่าวถึงแนวทาง
การแก้ไขปัญหานี้ในวัยรุ่นว่า สาเหตุส่วนใหญ่
ของวั ย รุ่ น ที่ มี ปั ญ หา คื อ ความอ่ อ นแอทาง
อารมณ์ ทำ�ให้ไม่รู้จักอารมณ์ตนเอง ไม่รู้ว่า
ตนเองต้องการอะไร สิ่งใดควร ไม่ควรทำ� ซึ่ง
โดยหลักจิตวิทยาสำ�หรับวัยรุ่นนั้น เป็นวัยที่
ต้องการความเป็นตัวของตัวเองสูง เพื่อที่จะนำ�
ไปสู่การพัฒนาตนเองไปสู่วัยผู้ใหญ่ ดังนั้น วัย
นี้เป็นวัยที่ชอบทำ�สิ่งที่ท้าทาย ลองผิดลองถูก
แต่ถา้ ทำ�สำ�เร็จด้วยตนเองก็จะภาคภูมใิ จ ดังนัน้
ผู้ปกครอง จะต้องเล็งเห็นด้านบวกที่โดดเด่น
ของเด็กและส่งเสริมความสามารถนั้นๆ เช่น
หากเด็กชอบการแสดงออก ชอบร้องเพลง ก็
ต้องส่งเสริมหาเวทีให้แสดงออก ให้กำ�ลังใจให้
เขาทำ�ในสิ่งที่เขาชอบ เน้นเฉพาะด้านบวกนี้
เด็กก็จะพัฒนาไปในทางที่สร้างสรรค์ได้
ในทางกลั บ กั น หากผู้ ป กครองพบ
ว่าบุตรหลานมีปัญหาด้าน EQ แต่ไม่ให้ความ
ใส่ใจ เด็กที่มีปัญหาอยู่แล้ว มักจะเสาะหาไป
เรื่อยๆ โดยไม่มีทิศทาง ไม่ตระหนักว่าสิ่งที่ทำ�
ควรหรือไม่ควร เพียงแค่ทำ�แล้วทำ�ให้ตัวเอง
รู้สึกว่ามีคุณค่า มีความสำ�คัญ ยังเป็นที่รักของ
คนในครอบครัวและคนในสังคมของตนเองอยู่
เท่านั้น โดยเด็กกลุ่มนี้จะทำ�ทุกอย่างไม่ว่าทาง
บวกหรือลบ เพียงเพือ่ ให้คนรอบข้างสนใจ และ
เมื่อเกิดผลเสียขึ้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักนำ�
เรือ่ งไม่ดเี ก่าๆ มาต่อว่าเด็ก ซึง่ ถือว่าเป็นวิธที ผี่ ดิ
เนื่องจาก เมื่อยํ้าบ่อยๆ เด็กจะซึมซับ ตอกยํ้า
ตนเองว่าตนเองไม่มขี อ้ ดี ก็จะยิง่ ลองทำ�สิง่ ต่างๆ
โดยไม่คดิ ว่าถูกหรือผิด แต่เพียงให้ผใู้ หญ่หนั มา
สนใจ ตามมาแก้ไข เด็กก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ยัง
รักเขาอยู่ ซึ่งเป็นการเรียกร้องความสนใจที่ผิด
ดั ง นั้ น การแก้ ไ ขวั ย รุ่ น ที่ มี ปั ญ หานี้
ผู้ปกครองต้อง “จับถูก” ไม่ “จับผิด” คือ ต้อง
ตั้ ง หลั ก ให้ ดี พิ จ ารณาว่ า บุ ต รหลานมี ค วาม

สามารถที่โดดเด่นด้านใดบ้าง แล้วดึง “จุดดี”
นั้นมาเป็นปัจจัย “ตั้งต้น” แล้วสานต่อ ส่งเสริม
จุดนั้น อย่างต่อเนื่องต่อไป
■ EQ ตํา่ :

การป้องกัน สำ�คัญ กว่าการแก้ไข
ดร.นพ.ไพรั ต น์ เน้ น ยํ้ า ว่ า “การ
ป้องกัน” ไม่ให้เด็กมีปัญหาด้านนี้นั้น ถือว่า
สำ�คัญกว่าการแก้ไขที่ปลายเหตุ เนื่องจาก EQ
เป็นพัฒนาการทางอารมณ์ ดังนั้น จึงต้องมี
การสั่งสมมาเป็นลำ�ดับจากวัยเด็กจนเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ หากปล่อยให้เกิดปัญหาแล้ว จะ
แก้ไขค่อนข้างยาก ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุด คือ การ
ปลู ก ฝั ง ดู แ ลตั้ ง แต่ แ รกคลอด ให้ ก ารอบรม
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างดี เพื่อให้เด็กรู้จัก
อารมณ์ตนเอง เช่น เมื่อเขาโกรธ พ่อแม่ต้อง
บอกให้รู้ว่านี่คืออารมณ์ “โกรธ ไม่พอใจ” และ
สอนว่าควรจัดการกับอารมณ์นี้อย่างไร เมื่อ
เด็กรู้อารมณ์ตนเอง ก็จะสามารถจัดการกับ
อารมณ์ตนเองได้ ทำ�อะไรจะคิดถึงคนรอบข้าง
เป็นหลักแต่ในทางกลับกัน เด็กที่มีปัญหาด้าน
EQ จะไม่รู้จักอารมณ์ตนเอง นึกอยากจะแสดง
อารมณ์ใดก็แสดง โดยไม่รวู้ า่ คนรอบข้างจะรูส้ กึ
อย่างไร กล่าวง่ายๆ ว่า ยึดตนเองเป็นหลัก ไม่
สนใจคนรอบข้าง
ดังนัน้ โดยสรุป สิง่ สำ�คัญในการพัฒนา
EQ ของเด็กให้ดใี นระยะยาว ต้องมีการเริม่ ดูแล
ตัง้ แต่ชว่ งก่อนคลอด คือ ตัง้ แต่ตง้ั ครรภ์ แม่ควร
มีสุขภาพจิตที่ดี จะส่งผลที่ดีต่อพัฒนาการทาง
สมองของลูก ต้นทุนทางสมองก็จะดีไปด้วย
จากนัน้ ภายหลังคลอด ก็ควรให้การอบรมเลีย้ งดู
สัง่ สอน ให้ความใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชดิ เน้นทีก่ าร
เลีย้ งดูให้ถกู ต้องตามพัฒนาการ ตามวัย พร้อม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และทีส่ �ำ คัญ คือ
ธรรมชาติของเด็กจะลืน่ ไหลซึมซับสิง่ ต่างๆ จาก
สิง่ แวดล้อมรอบข้าง ดังนัน้ หากต้องการให้เด็ก
พัฒนาไปในทางทีด่ ี ก็ตอ้ งให้เด็กได้พบเจอ เรียน
รู้แต่สิ่งดีๆ รอบข้างเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้ใหญ่
ต้องสอนให้เด็ก “อดทน รอคอย” ให้เป็น สิ่งนี้
เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำ�คัญทำ�ให้เด็กเรียนรู้ที่จะ
จัดการกับอารมณ์ตนเอง เด็กทีไ่ ด้รบั การเลีย้ งดู
ฝึกฝนให้มีวินัยที่ดี จะสามารถควบคุมตนเอง
รู้จัดอดกลั้น ยับยั้งชั่งใจ เคารพในสิทธิผู้อื่น
ให้ความนับถือตนเอง เมื่อเติบโตขึ้นจะประสบ
ความสำ�เร็จ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
ราบรื่น ดร.นพ.ไพรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย •
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ตำ�รับยา
ริดสีดวง
มหากาฬ
รักษาริดสีดวง
ต้านมะเร็ง
คนโบราณเคยกล่าวไว้ว่า โรคมะเร็ง
คือ โรคที่เกิดจากความเสื่อมอย่างหนึ่ง แม้ว่า
ความเสือ่ มของร่างกายทีเ่ ป็นปกติคอื ความชรา
ถือเป็นสิ่งที่อยู่ในอำ�นาจของธรรมชาติ แต่การ
ชะลอไม่ให้เซลล์ในร่างกายเสื่อมเร็วกว่าปกติ
ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทำ�ได้ จากการใส่ใจต่อสิ่งที่
รับประทานและการดำ�เนินชีวิต
ค ง ป ฏิ เ ส ธ ไ ม่ ไ ด้ ว่ า พ ฤ ติ ก ร ร ม
การดำ � เนิ น ชี วิ ต ของคนไทยเปลี่ ย นแปลงไป
ตามกระแสโลก การรั บ เอาวั ฒ นธรรมการ
กิ น แบบตะวันตกเข้ามา เช่น การกินอาหาร
Fast Food การกินเนื้อสัตว์ การกินอยู่แบบ
เร่งรีบ ย่อมส่งผลให้เกิดการย่อยไม่สมบูรณ์
เกิดการสะสมของเสียในลำ�ไส้มากขึ้น จนเกิด
อุบัติขึ้นของมะเร็งลำ�ไส้มากขึ้นไปด้วย

ประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเกิด
ของโรคมะเร็งมาจาก อาหารเก่า(อุจจาระ) และ
อาหารใหม่ (อาหารที่กินในแต่ละมื้อ) สาเหตุ
ของมะเร็ ง ลำ � ไส้ เกิ ด จากการสะสมของเสี ย
ของเก่า และเมื่อเกิดภาวะที่ไม่ถ่ายบ่อยๆ ซึ่ง
จะทำ�ให้เกิดการเบ่ง และเกิดอักเสบที่บริเวณ
ทวารหนัก อีกทั้ง ของเสียต่างๆจะถูกดูดซึม
กลับและไม่ถูกขับออกมา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ
ร่างกาย และหากในบริเวณทวารหนักมีการ
อักเสบอยูเ่ ป็นประจำ�ก็จะเกิดการลุกลามกลาย
เป็นมะเร็งได้ง่าย”
■ การอักเสบก่อให้เกิดมะเร็ง

ในปัจจุบันมีทฤษฏีหนึ่ง ซึ่งกล่าวว่า
ขบวนการอักเสบเป็นขบวนการที่ร่างกายตอบ
สนองต่อสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการ เช่น เชื้อโรค
เซลล์เสื่อม หรือเซลล์ที่มีความผิดปกติไป แต่
เมื่อไร ที่มีการเกิดซํ้าและบ่อยมาก ร่างกาย
กำ�จัดสิง่ เหล่านัน้ ไม่ทนั ก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆ
มากมาย และความเครียดก็กอ่ ให้เกิดขบวนการ
อักเสบของเซลล์ได้เช่นกัน เพราะความเครียด
จะทำ�ให้เกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งจะไปทำ�ลายเซลล์
ต่างๆ ให้เสื่อมสลายลงเร็วขึ้น แม้ร่างกายคน
ปกติ จ ะมี ข บวนการการทำ � ลายเซลล์ ที่ เ สื่ อ ม
หรือขจัดออกเป็นของเสีย หรือกล่าวอีกในหนึ่ง
คือร่างกายจะมีขบวนการที่ป้องกันสิ่งแปลก
ปลอมโดยการเกิดขบวนการอักเสบ แต่ถ้าเมื่อ
ไหร่กต็ ามทีเ่ กิดมาก จนทำ�ให้รา่ งกายตอบสนอง
ไม่ทันก็จะเกิดเป็นการอักเสบแบบเรื้อรัง เซลล์
ต่างๆ ที่เกิดการอักเสบ ที่ถูกกำ�จัดไม่หมด อาจ
เกิดการกลายพันธ์ เป็นเซลล์มะเร็งในทีส่ ดุ และ
เซลล์เหล่านี้จะมีจุดเริ่มต้นที่อวัยวะที่เกิดการ
อักเสบบ่อยๆ เช่น การเกิดริดสีดวงทวาร เกิด
เมือ่ ไม่ถา่ ยอุจาระ เป็นประจำ�ทำ�ให้ตอ้ งเบ่งเมือ่
ต้องการถ่าย ทำ�ให้อุจจาระแข็งเป็นก้อน เมื่อ
ถ่ายแล้วจะเกิดแผล มีการติดเชือ้ ในระยะแรกๆ
ร่างกายจะจัดการ กับแผล หรือ การติดเชื้อที่
ทำ�ให้อักเสบ โดยการเป็นติ่งยื่น หรือเส้นเลือด
ในลำ � ไส้ ใ หญ่ ส่ ว นปลายเป็ น ติ่ ง ข้ า งใน หรื อ
เป็นริดสีดวงทวารในที่สุด ซึ่งถ้าขบวนการการ
อักเสบเกิดขึน้ บ่อย เซลล์บริเวณลำ�ไส้ใหญ่ ก็จะ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุ ณ พร กลายพันธ์และพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด
อิ ฐ รั ต น์ อาจารย์ ส าขาแพทย์ แ ผนไทย และถ้าเซลล์มะเร็งลุกลามหรือแพร่เข้าสูก่ ระแส
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โลหิตจะทำ�ให้ยากแก่การรักษา เมือ่ ถึงเวลานัน้
ร่างกายเองก็คงต้องยอมแพ้ให้กบั โรคร้าย และ
ภัยมะเร็งเข้ามาคุกคามในที่สุด
■ ทำ�อย่างไร ให้ไกลมะเร็ง

หลัก 5 อ. ที่คนนิยมใช้ในปัจจุบัน ถือ
เป็นคัมภีร์ที่ง่ายและได้ผลที่สุด
1. อารมณ์ดี สารสุขต่างๆที่มาจาก
ธรรมชาติในร่างกายของคนเราอย่างสารเอ็น
โดรฟิ น จะเป็ น สารที่ รั ก ษาไม่ ใ ห้ เ ซลล์ ต่ า งๆ
ของร่างกายเราเก่าหรือเสื่อมเร็ว การหันเข้าหา
ธรรมะก็เป็นหนทางหนึ่งในการระงับอารมณ์ที่
ไม่ปกติ เช่น ความโกรธ ความเครียด เป็นต้น
เป็นการควบคุมอารมณ์ให้รู้สึกปล่อยวาง ไม่
ฟุ้งซ่าน มีความเข้าใจมนุษย์ และความเป็น
ธรรมชาติ จะมี ผ ลต่ อ การลดอนุ มู ล อิ ส ระใน
ร่างกายที่เกิดจากสิ่งที่เรารับประทานเข้าไป
หรืออนุมูลอิสระได้รับจากสิ่งแวดล้อมได้ และ
เมื่อเราปฏิบัติตน ให้มีสมาธิ โดยกระทำ�อย่าง
ต่อเนื่องก็จะทำ�ให้เรามี ร่างกายแข็งไม่แก่เร็ว
และมีสุขภาพจิตที่ดี
2. อ า ห า ร ดี ถื อ เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ
เนื่องจากการเกิดขึ้นของมะเร็ง คือการกำ�เริบ
ของธาตุดิน (หมายถึงอวัยวะทั้ง 20 ส่วนใน
ร่างกายซึ่งรวมถึง อาหารใหม่หรืออาหารที่รับ
ประทานเข้าไป และอาหารเก่า คืออุจจาระ)
อาหารที่รับประทานเข้าไป เป็นสิ่งที่กำ�หนด
ชะตาชีวิตเรา และด้วยลักษณะทางกายภาพ
ฟั นของมนุ ษ ย์เ รี ยบแบบเดี ยวกับสัต ว์กินพืช
เราไม่ใช่สัตว์ที่กินเนื้อ ดังนั้นอาหารที่มนุษย์รับ
ประทานควรเป็นพืช เช่น ผักและผลไม้จึงเป็น
อาหารที่เหมาะสมที่สุดสำ�หรับมนุษย์เพราะ
อุดมไปด้วยวิตามิน พืชบางชนิดจะมีฤทธิ์ใน
การต้านมะเร็ง เช่น คนใต้ รับประทานอาหาร
รสเผ็ ด แต่ เ ป็ น มะเร็ ง น้ อ ย เพราะคนใต้ รั บ
ประทานขมิ้น ขมิ้นเป็นสมุนไพรที่แก้อาการ
อักเสบและ มีฤทธิ์ต้านมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ได้เป็น
อย่างดี คนที่ชอบรับประทานอาหารประเภท
แกงที่ผสมเครื่องเทศต่างๆ จะมีโอกาสเป็นโรค
มะเร็งน้อยกว่าคนทีช่ อบรับประทานแต่เนือ้ สัตว์
ของปิ้ง ย่าง เพราะการรับประทานเนื้อสัตว์ใน
ปริ ม าณที่ ม ากก็ เ ปรี ย บเสมื อ นการให้อาหาร
แก่เซลล์มะเร็งทางอ้อม

กานพลู ลูกผักชี ลูกอบเชย ขมิ้นชัน เป็นต้น ที่
มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง และจากผลการวิจัยก็พบว่า
สมุนไพรที่ใส่ในต้มยำ� 1 ถ้วยมีผลต่อการต้าน
มะเร็ง ดังนั้นโภชนาการในโรงพยาบาลควรได้
เรียนรู้การใช้สมุนไพรที่เป็นอาหารและมีฤทธิ์
ต้านมะเร็ง นำ�มารักษาผู้ป่วยมะเร็งได้”
3. ออกกำ�ลังกาย ช่วยให้เลือดไหล
เวียน ทำ�ให้ประสิทธิภาพการใช้ ออกซิเจน ได้
เต็มที่ เกิดการใช้พลังงาน และไม่เกิดการสะสม
ของเสีย การสูบฉีดของโลหิตในขณะที่นั่งอยู่
บนโต๊ ะ ทำ � งานย่ อ มแตกต่ า งจากขณะที่ อ อก
กำ�ลังกายโดยสิ้นเชิง ทางแพทย์แผนไทยเองก็
มีการออกกำ�ลังกายแบบฤาษีดัดตนที่เน้นการ
ดัด เหยียด และการกำ�หนดลมหายใจ ที่ได้ทั้ง
การฝึกกำ�ลังกาย และพลังใจให้เกิดสมาธิใน
เวลาเดียวกัน
4. อากาศ ทุ ก วั น นี้ อ ากาศในเมื อ ง
ไทยทำ�ให้คนอ่อนแอและเสีย่ งต่อการเป็นมะเร็ง
ได้ง่าย เพราะบรรยากาศที่ไม่สะอาด ดังนั้น
บ้ า นซึ่ ง เราต้ อ งอยู่ ทุ ก วั น จะต้ อ งทำ � ให้ เ รามี
สุขภาพทั้งกายและจิตดีด้วย การทำ �บ้านให้
สะอาด จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ ถ้าทำ�บ้านให้สะอาด
บรรยากาศ ให้ร่มรื่น ด้วยการปลูกต้นไม้ ก็ถือ
ได้วา่ จะทำ�ให้อากาศบริสทุ ธิ์ และทำ�ให้รา่ งกาย
แข็ ง แรงด้ ว ย เพราะบ้ า นเป็ น ที่ ที่ เ ราต้ อ งอยู่
ทุกวัน แต่ถ้ามีเวลาก็ควรออกไปสถานที่ที่เป็น
ป่า อุทยาน หรือสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์บ้าง
5. อุ จ จาระ เป็ น สิ่ ง สุ ด ท้ า ยแต่ ก็
สำ�คัญมาก เพราะเป็นขบวนการกำ�จัดของเสีย
ออกจากร่างกายซึ่งร่างกายจำ�เป็นต้องขับถ่าย
ให้ได้ทุกวัน หากถ่ายยาก เมื่อตื่นขึ้นมาแล้ว
ให้ดื่มนํ้าอุ่นสะอาดเข้าไปซัก 2 แก้ว ก่อนการ
แปรงฟันซึ่งจะช่วยให้ถ่ายได้ และพยายามลด
เนื้อสัตว์ให้รับประทานพืชผักที่เป็นเส้นใยให้
มากโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
■ เครื่องเทศ สมุนไพรไทย ต้านภัยมะเร็ง

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณพร กล่าว
ต่อไปว่า “หากตรวจพบมะเร็ง โดยทั่วไปผู้ป่วย
ก็จะปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของแพทย์อยู่แล้ว
แต่ สิ่ ง สำ � คั ญ คื อ การใส่ ใ จต่ อ อาหารการกิ น
อาหารไทยหลายเมนูโดยเฉพาะแกงทางภาค
ใต้มีสมุนไพร เครื่องเทศหลายๆชนิด เช่น ดีปลี

มะเร็งเกิดจากพฤติกรรมทีไ่ ม่ดใี นการ
ดำ�เนินชีวิตของเรา ซึ่งในทางการแพทย์แผน
ไทยมีความเชื่อว่าทุกอย่างเกิดจากการกระทำ�
หรือ กฎแห่งกรรม นัน่ เอง ดังนัน้ สิง่ ทีแ่ รกทีต่ อ้ ง
ทำ�เมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็ง คือ ยอมรับให้ได้ก่อน ไม่
ต้องกังวล และไม่เครียด เพราะหลายคนที่มี
จิตใจเข้มแข็งก็สามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งและ
อยู่ต่อไปได้เป็น 10 ปี เซลล์มะเร็งไม่ใช่เซลล์ที่
แข็งแรง ถ้าเซลล์มะเร็งไม่มีอาหารไปหล่อเลี้ยง
ก็จะตายเร็วกว่าเซลล์ปกติ อาหารที่หล่อเลี้ยง
เซลล์มะเร็งให้เจริญเติบโตได้ดีคือนํ้าเลือดจาก
เนื้อสัตว์ ดังนั้นผู้ที่เป็นมะเร็งก็ควรจะเลี่ยงรับ
ประทานเนื้อสัตว์ ซึ่งเท่ากับการเร่งให้มะเร็ง
แพร่ได้มากขึ้น
■ ตำ�รับยาริดสีดวงมหากาฬ รักษาริดสีดวง

เปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบนั การรับประทาน
ยาริดสีดวงมหากาฬจะคล้ายกับการรับประทาน
ยา ดาฟล่อน ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบเหมือน
กัน แต่ดาฟล่อน ไม่มีฤทธิ์การต้านมะเร็งใน
ขณะทีย่ าริดสีดวงมหากาฬออกฤทธิต์ า้ นมะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่ส่วนปลายด้วย”

เห็ น ได้ ชั ด ว่ า สมุ น ไพรไทยซึ่ ง เป็ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนโบราณสามารถปรับ
ใช้ได้ทกุ ยุคทุกสมัย เป็นมรดกทีค่ นโบราณส่งมา
ให้คนรุ่นใหม่สืบทอด ในขณะที่คนไทยรุ่นใหม่
รู้สึกห่างเหินกับสมุนไพรไทย ไม่คุ้นกับชื่อหรือ
รูปลักษณ์มากนัก แต่กลับเป็นเวลาที่นักวิจัย
ต่างชาติเองพยายามที่จะเรียนรู้ ศึกษา และ
ซํ้าร้ายคือนำ�ไปสู่การจดสิทธิบัตร สัญญาณนี้
คงเตือนเราได้อย่างชัดเจนว่า

“

ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราจะหันมาให้
ความสำ � คั ญ กั บ สมุ น ไพรไทย
ยกระดับยาไทยโดยการพัฒนา
แบบมีงานวิจัยรองรับ ก่อนที่
ผู้ ม าที ห ลั ง อย่ า งชาวต่ า งชาติ
จะหยิ บ เอาของดี ข องไทยไป
ทำ�การวิจัยและกระพือข่าวว่า
เป็นของเขา จนดังไปทั่วโลก

ไปพร้อมๆกับต้านมะเร็ง
ผู้ป่วยที่เป็นโรคริดสีดวงทวารเรื้อรัง
ย่อมมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสำ�ไส้ใหญ่
ได้มากกว่าคนทั่วไป รองศาสตราจารย์ ดร.
อรุ ณ พร อธิ บ ายถึ ง สรรพคุ ณ ของตำ � รั บ ยา
ริดสีดวงมหากาฬว่า “เป็นตำ�รับยาที่มีการผสม
สมุนไพรกว่า 20 ชนิด โดยแต่ละชนิดมีฤทธิ์
ที่แตกต่างกันไป ใช้ส�ำ หรับรักษาอาการอักเสบ
ที่เกิดจากฝี หรือริดสี ดวง ในการทดลองของ
นั ก ศึ ก ษาได้ มี ก ารนำ � ตำ � รั บ ยาดั ง กล่ า วมา
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุ ณ พร
ทดสอบกับเซลล์มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ ซึ่งมีผลดีใน กล่าวทิ้งท้าย •
การรักษาริดสีดวงทวารและป้องกันการเกิด
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ไปด้วยในเวลาเดียวกัน ซึง่ หาก

”

จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม 2555

5

TU Today

การแสวงหาโอกาส

จากการเป็นประชาคมอาเซียน

6

จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม 2555

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑรู ชาติ
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผนและการคลั ง
กล่าวว่า ในปี 2558 ที่ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ จะรวม
เป็นประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก
ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม
ความมั่ น คงอาเซี ย น ประชาสั ง คมและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการรวมเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ที่จะมีการรวมตัวเป็นตลาด
และฐานการผลิตร่วม ส่งผลให้มีการเปิดเสรี
ทางการค้า การบริการ การลงทุน การเคลื่อน
ย้ายเงินทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ ใน 7
สาขาวิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล
วิ ศ วกร สถาปนิ ก นั ก สำ � รวจ และนั ก บั ญ ชี
มหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงการ
ปรับตัวให้ทนั กับความเปลีย่ นแปลงของภูมภิ าค
โดยในปีการศึกษา 2556 มีเป้าหมายหลักสูตร
ใหม่ คื อ แพทย์ น านาชาติ แ ละเภสั ช ศาสตร์
ควบคู่ กั บ การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย ค้ น คว้ า และ
พัฒนายาที่จะเป็นส่วนสนับสนุนความเป็นเลิศ
ทางด้านเภสัชศาสตร์ นอกจากนีไ้ ด้ตระหนักถึง
การแสวงหาโอกาสจากการรวมเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จึงได้จดั สัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การสร้างโอกาสให้แก่คณะวิชาในกลุ่ม
วิ ท ยาศาสตร์ สุ ภ าพในการเข้ า สู่ ป ระชาคม
อาเซียน” โดยมีวิทยากร 3 ท่านคือ
1. ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ด ร . เ อ น ก
เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านการ วางแผน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
2. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
ปิ ย ะสกล สกลสั ต ยาทร อดี ต อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ เ กี ย ร ติ คุ ณ
นายแพทย์ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา อดีตนายก
แพทยสภา ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
แพทยสภา
สาระสำ�คัญที่วิทยากรแต่ละท่านได้
นำ�เสนอมีดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร. เอนก
เหล่ า ธรรมทั ศ น์ ได้ นำ � เสนอในหั ว ข้ อ
“บู ร พาภิ วั ฒ น์ ประชาคมอาเซี ย นและ
โอกาสของไทยในทางการแพทย์ แ ละรั ก ษา
พยาบาล”โดย กล่าวถึงโอกาสทางธุรกิจของ

ประเทศไทยโดยเฉพาะจุดแข็งในเรื่องที่ตั้งของ
ไทยที่อยู่ระหว่าง 2 มหาสมุทรคืออินเดีย(ฝั่ง
ทะเลอันดามัน)และมหาสมุทรแปซิฟิก(ฝั่งอ่าว
ไทย) จากการที่ เ ศรษฐกิ จ ตะวั น ตกที่ กำ � ลั ง
ถดถอยในขณะที่ จีนและอินเดียซึ่งอยู่ในกลุ่ม
BRIC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศชั้นนำ�ในตลาดเกิด
ใหม่ อินเดียมีนโยบาย Look East Policy โดย
ร่วมมือกับไทยผ่านอาเซียนเป็นหลัก ส่วนจีนมี
ยุทธศาสตร์ Two Ocean Strategy (มหาสมุทร
แปซิฟิกและอินเดีย)ที่มีประเทศไทย ระหว่าง
กลาง String of Pearls Strategy ยุทธศาสตร์
สร้อยไข่มุก ที่ร้อยเส้นทางคมนาคมทางทะเล
เพื่อลำ�เลียงวัตถุดิบและพลังงานจากภูมิภาค
ตะวั น ออกกลางมาป้ อ นสู่ เ ศรษฐกิ จ ของจี น
เป็นเส้นทางสายหลัก รวมทั้งนโยบายเส้นทาง
รถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-สิงคโปร์ที่ต้องผ่าน
ประเทศไทย ยังไม่รวมนโยบายเส้นทางรถไฟ
ความเร็ ว สู ง ของจี น ที่ เ ชื่ อ มกั บ ภู มิ ภ าคต่ า งๆ
ของโลก
ส่วนในภูมิอาเซียนนั้นไทยแวดล้อม
ไปด้ ว ยประเทศ อิ น โดนี เ ชี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ละ
เวียดนาม ซึ่งเป็น กลุ่มประเทศที่มีโอกาสเป็น
ดาวรุ่งทางเศรษฐกิจโลก หรือ The Next 11
ยังมี พม่า กัมพูชา และเวียดนามที่มีการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในทศวรรษ 2000
ติด 20 อันดับแรกของโลก โดดเด่นที่สุดน่าจะ
เป็น อินโดนีเชีย ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม G20 IBRIC
และ The Next 11 ปัจจัยเหล่านีล้ ว้ นส่งผลถึงต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย
โดยที่ ป ระเทศไทยเป็ น เมื อ งการ
ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น จุ ด หมายของคนทั้ ง โลก โดย
เฉพาะวัยรุ่นอังกฤษจุดหมายแรกนอกยุโรปคือ
ประเทศไทย ด้วยศักยภาพและความหลาก
หลายในการดูแลสุขภาพทีไ่ ทยมี ทำ�ให้สามารถ
รองรับผู้รับบริการได้มากกว่าประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ทั้งจุดเด่นในเรื่องเส้นทางการบินที่
มีไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ในการรองรับ
กลุ่มผู้รับบริการนี้ไม่ควรอยู่ในกรุงเทพฯ อย่าง
เดียว ควรมีศูนย์กลางกระจายตามภูมิภาค
ต่างๆของประเทศไทยเพือ่ รองรับความต้องการ
จากภูมิภาคต่างๆของโลก

หัวข้อ “โอกาสของคณะในกลุ่มสุขศาสตร์เมื่อ
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2558” โดยกล่ า วถึ ง การที่ ไ ทยจะก้ า วเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน โดยมี “One vision, one
identity, one community” เป็นเป้าหมายหลัก
ความเป็นสถาบันศึกษาต้องมีการปรับตัวให้
เหมือนกับเป็นผู้ประกอบการ University as
the Enterprise ดังนี้
1. Global Awareness สถาบั น
ต้องมีการสร้าง และส่งเสริม ให้มีการตระหนัก
ในการรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ น ไปและความ
เปลี่ ย นแปลงของโลก โดยสร้ า ง Learning
Center เพือ่ เป็นศูนย์รวมการเรียนรูร้ ว่ มกันและ
รูจ้ กั การใช้ชวี ติ จริงตัง้ แต่เข้ามหาวิทยาลัยจนจบ
การศึกษา
2. 21 st Century Skills สถาบั น
ต้องการสร้างทักษะให้เกิดการเรียนรู้ ย้�ำ ในเรือ่ ง
การเรียนรู้สำ�คัญกว่าการสอบ โดยมีปัญญา
คือธรรมที่กำ�กับศรัทธา ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน
Leadership skills (ภาวะผู้นำ�)
3. Higher Education Network
สถาบันต้องมีเครือข่าย เพื่อร่วมในการพัฒนา
ความรู้ทั้งภายในและนอกประเทศ
4. I n n o v a t i o n & S o c i a l
Responsibility สถาบั น ต้ อ งมี ก ารสร้ า ง
นวั ต กรรมและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่ ห ลั ก ไม่ ใ ช่ แ ต่ สั ง คมไทยอย่ า ง
เดียวยังหมายถึงสังคมอาเซียนด้วย
โดยมองอย่างผู้ประกอบการ บริหาร
อย่างมีคุณภาพ แล้วกลับมารับใช้สังคมโดยที่
องค์กรยังเดินหน้าต่อไปได้อย่างผูป้ ระกอบการ
สุ ด ท้ า ยสถาบั น ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เ ป็ น
ผูก้ �ำ หนดอย่าตกเป็นเหยือ่ ของกระแสแห่งความ
เปลี่ยนแปลงโดยจับจุดเด่นกำ�หนดจุดแข็งของ
ตัวเองให้ชัดเจน แต่ต้องอยู่ภายในหลักการ
บริหารงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือต้องมี
กำ�ไรไม่เอาเปรียบผูบ้ ริโภค และกำ�ไรนัน้ ต้องนำ�
มาพัฒนาให้สามารถยืนอยูใ่ นกระแสโลกาภิวตั
น์ได้ นั้นหมายถึงต้องพัฒนาองค์กรของตัวเอง
ไปด้วย ถ้าจะพัฒนาใดๆรอรัฐบาลไม่ได้หรือถ้า
รัฐบาลทำ�ไม่ได้สถาบันต้องทำ�เอง

ในหัวข้อ “โอกาสของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต่อAEC” โดย กล่าวถึง
1 จุ ด แข็ ง และโอกาส
ของประเทศไทยในธุรกิจการรักษาพยาบาล
		 ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก
และมี มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล ในเรื่องการรักษาพยาบาล รวมถึงมี
ผู้เชี่ยวชาญที่มากและหลากหลายกว่า รวม
ทั้งมีค่าบริการที่ไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มที่พร้อมในการรองรับลูกค้าใน
กลุ่มสุขภาพ
2. จุดอ่อนและอุปสรรค
		 ประเทศไทยมีจุดอ่อน
เรื่ อ งทั ก ษะทางด้ า นภาษาอั ง กฤษที่ ยั ง ต้ อ ง
พัฒนา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ที่อาจส่งผล
ให้ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นเพราะแพทย์ต้อง
รวมค่าป้องกันตัวเองเข้าไปกับค่ารักษาด้วย
เหมือนในประเทศอเมริกา โดยเฉพาะแนวโน้ม
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
ในไทยที่มีรุนแรงขึ้น ส่วนข้อตกลงร่วมกันของ
กลุม่ ประเทศในการเคลือ่ นย้ายบุคลากรทางการ
แพทย์ และการเปิดสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้
บทสรุป รวมทั้ง การเมืองและกฎหมายของ
บางประเทศที่ยังเป็นอุปสรรค ในการเปิดเสรี
ทางการค้า การบริการ การลงทุน การเคลื่อน
ย้ายเงินทุน ของธุรกิจการรักษาพยาบาล
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑรู ชาติ
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผนและการคลั ง
กล่าวเพิม่ เติมว่า ได้รายงานผลการสัมมนาทาง
วิชาการ ต่อคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านการวางแผนในการประชุมครั้งที่ 3/2555
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 โดยมีรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารสุขศาสตร์ร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ผล
จากการสัมมนาในครั้งนี้ ฝ่ายวางแผนและ
การคลัง ฝ่ายบริหารสุขศาสตร์ และคณะวิชา
ในกลุม่ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ จะร่วมกันวางแผน
บูรณาการ เพื่อสร้างความโดดเด่นของ มธ.
ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป •

3. ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ
2. ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์
ปิ ย ะสกล สกลสั ต ยาทร ได้ นำ � เสนอใน นายแพทย์ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ได้นำ�เสนอ
จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม 2555

7

TU Today
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนะทางออกลักลอบปล่อยนํ้าเสีย
สังคมต้องช่อยสอดส่องดูแล

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชี้ ปั ญ หาการลั ก ลอบปล่ อ ยนํ้ า เสี ย เกิ ด จากการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
สิ่งแวดล้อมอ่อนแอ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เสนอทางออกให้
สังคมเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแส ส่วนชุมชนที่ได้รับผลกระทบให้
ระวังสารอินทรีย์ละเหย
อาจารย์ ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธกิ ลุ คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จากกรณีการลักลอบ
ปล่ อ ยนํ้ า เสี ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรม เป็ น ผลมาจากการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมค่อนข้างอ่อนแอ คือ 1. รัฐบาลไม่มีคนเพียงพอ
ในการเข้าไปดำ�เนินการตรวจสอบ 2. ขาดการตรวจอย่างสมํ่าเสมอ
3. การตรวจไม่เข้มข้น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมี พรบ. ควบคุมประกอบ
ด้วย พรบ. สิ่งแวดล้อม พรบ.โรงงาน และ พรบ. สาธารณสุข กำ�หนด
ไว้ว่า “หากมีนํ้าเสียจะต้องบำ�บัดก่อนปล่อยออกสู่นํ้าสาธารณะ ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2 “ได้บัญญัติให้การดำ�เนินการโครงการ
หรือกิจกรรม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทาง
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทำ�ไม่
ได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมิน ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มกี ระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียก่อน ” และจำ�เป็นต้องพึ่งกลไก
ทางสังคมที่จะต้องปลูกฝัง ด้วยการแจ้งเบาะแส การร่วมมือจากคนใน
ภาคอุตสาหกรรม
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ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ กำ � พล
นันทพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
แ ล ะ ก า ร บำ � บั ด นํ้ า
เสีย คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จากกรณีข่าว
ที่ถูกนำ�เสนอผ่านสื่อมวลชน ในการปล่อยนํ้าเสียจากโรงงาน
อุสาหกรรมสูแ่ หล่งนา้ํ สาธารณะ เกิดจากการลงทุนทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูง
ในการบำ�บัด จึงมีการลักลอบสูบนํ้าเสียเพื่อลดต้นทุนของภาค
อุตสาหกรรม นับว่าเป็นการขาดความรับผิดชอบต่อสังคม จึง
เสนอแนะให้ภาคอุตสาหกรรมใช้วีธีการลดปัญหาของสารเคมี
ต่างๆ ตั้งแต่แหล่งกำ�เนินให้เกิดน้อยที่สุด ตั้งแต่ขั้นตอนการคัด
เลือกวัตถุดิบต้นทางที่มีคุณภาพ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม การ
ควบคุมการผลิต การใช้สารเคมี ให้น้อยสุด เพื่อสุขภาพอนามัย
ของชมชน สังคม โดยนำ�เอาระบบ ISO เข้ามาช่วย อย่างไรก็ตาม
ผู้เชี่ยวชาญยอมรับว่าการบำ�บัดนํ้าเสียจำ�เป็นต้องมีค่าใช้จ่าย
ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายแบบต้นทาง หรือ
ปลายทาง ส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบหากเข้าสู่ร่างกายจะ
ทำ�ให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยทันที และทำ�ให้เกิดอาการเจ็บ
ป่วย อันตรายได้ โดยสารพิษเหล่านี้จะถูกวัดค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง คือ หากค่า PH สูง เป็นด่าง ค่า PH ตํ่า เป็นกรด ซึ่งจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว พบว่า โรงงานที่นำ�นํ้าเสียไปทิ้งมีความเป็น
กรดสูงแล้วยังมีส่วนผสมของสารพิษปะปนอยู่ คือ สารตะกั่ว
โลหะหนัก หากสารเหล่านี้ไปสู่วงจรชีวิต จะเกิดการสะสมในพืช
ผัก หรือสัตว์ สุดท้ายโลหะหนักจะไปสู่คน นอกจากนี้ยังพบสาร
อินทรียล์ ะเหย (ละเหยง่าย) หรือ VOC ซึง่ เป็นสารตัง้ ต้นก่อมะเร็ง
ชุมชนทีอ่ ยูบ่ ริเวณเสีย่ งต่อการลักลอบปล่อยนํา้ เสียควรหลีกเลีย่ ง
โดยอยู่ให้ห่างจากจุดเกิดเหตุของสารพิษเหล่านั้น ตลอดจนให้
ตรวจร่างกายเป็นประจำ�ทุกปี •
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สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดตัวโครงการ
“ASEAN Sense of Citizenship”
ส ถ า บั น ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พิ ภ พ อุ ด ร ผู้ อำ � นวย
การสถาบั น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ สานต่อสถานะความเป็นผู้นำ�
อาเซี ย นของประเทศไทย เปิ ด ตั ว โครงการ
“ASEAN Sense of Citizenship” เพื่อวาง
แนวทาง นโยบาย ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศ ในการส่ ง เสริ ม ความรู้ สึ ก ของการ
เป็น “ประชากรอาเซียน” ให้เกิดขึ้นกับกลุ่ม
ประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10
ประเทศ ภายใต้แนวคิด “ 10 ประเทศ ” ไป
สู่ “1 ประชาคม” มุ่งหวังยกระดับศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผ่านการพัฒนาคน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย
ท่านเอกอัครราชทูต หรือผู้แทนในกลุ่มประเทศ
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ร่วมแสดงความยินดี
และให้การสนับสนุนโครงการ ณ ห้องประชุม
สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ วันก่อน...
ทั้ ง นี้ ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์
ด ร . พิ ภ พ อุ ด ร ได้ ก ล่ า วถึ ง โครงการ
“ASEAN Sense of Citizenship” ว่ า
“ปั จ จุ บั น ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น หรื อ
AEC ซึง่ เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The
Association of South East Asian Nations
: ASEAN) มีทั้งหมด 10 ประเทศ อันได้แก่ ไทย
พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ บรูไน โดย
ประเทศไทยเองอยู่ในสถานะผู้นำ�อาเซียนอัน
เกิดจากการเป็นผู้ริเริ่มก่อเกิดความร่วมมือ ใน
ภูมิภาค ทั้งยังเป็นประเทศเจ้าภาพ ดังนั้นเพื่อ
ธำ�รง และสานต่อสถานะความเป็นผู้นำ�ใน

อาเซียนของประเทศไทย ทางสถาบันทรัพยากร
มนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะทีเ่ ป็น
หน่วยงานอันมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน
การส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึง
ขอเสนอตัวในการเป็นผู้ดำ�เนินโครงการสร้าง
และส่ ง เสริ ม ความเป็ น “ประชากรอาเซี ยน”
ให้กับประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก
ที่ จ ะยกระดั บ ศั ก ยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศผ่านการพัฒนาคน
พร้อมได้ริเริ่มโครงการ “ASEAN Sense of
Citizenship” เพื่ อ ศึ ก ษาสถานะความคิ ด
ความเชื่อทัศนคติ และค่านิยมในด้านต่างๆ
ในปัจจุบันของประชากร พร้อมทั้งการผลิต
สื่ อ ความรู้ อ อกแบบแนวทาง และเผยแพร่
ผลงานผ่านสื่อการฝึกอบรม ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมในหลาก หลายรูปแบบที่จะช่วย
สร้างความตืน่ ตัว และส่งเสริมความรูส้ กึ ในการ
เป็นประชากรอาเซียนให้เกิดขึ้น โดยปรับปรุง
แนวทาง การดำ�เนินโครงการ และขยายผลการ
สร้างความเป็นประชากรอาเซียนไปสูค่ วามร่วม
มือกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ ในกลุ่มประเทศ
สมาชิก โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักในการเผย
แพร่สื่อฝึกอบรม และกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เด็ก
และเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น, ครูและอาจารย์, ข้าราชการไทยใน
กระทรวงต่างๆ, กลุม่ นักธุรกิจและนักลงทุนไทย
ที่ทำ�ธุรกิจ/ลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน และ
บุคคลากรใน 8 กลุ่มวิชาชีพหลัก ที่สามารถ
เคลื่ อ นย้ า ยได้ อ ย่ า งเสรี ภ ายใน ประชาคม
อาเซียน ตามข้อตกลง Mutual Recognition
Arrangements: MRAs ซึ่งได้แก่ วิศวกรรม,
การสำ�รวจ, สถาปัตยกรรม, แพทย์, ทันตแพทย์,
พยาบาล, บัญชี, การบริการ และ การท่องเทีย่ ว
อย่างไรก็ตาม การจะมุ่งไปสู่การเป็นประชาคม
อาเซี ย นตามคำ � ขวั ญ “One Vision, One
Identity, One Community” “หนึ่งวิสัยทัศน์

หนึ่ ง เอกลั ก ษณ์ หนึ่ ง ประชาคม” จะไม่
สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ จากเพี ย งการลงนามใน
เอกสารของเหล่าผู้นำ�ประเทศสมาชิกทั้ง 10
ประเทศเท่านั้น หากยังมีความแตกต่างกันทั้ง
ทางด้านภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ อัน
นำ�ไปสู่พื้นฐานทางความคิด ความเชื่อ และ
ทัศนคติต่อเรื่องต่างๆ ที่แตกต่างกัน นอกจาก
นี้ประชากรของเหล่าประเทศสมาชิกนั้นยังอาจ
ขาดความรู้ และความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
เกี่ยวกับประเทศสมาชิกในบริบทต่างๆ อีกด้วย
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ในการเปลี่ยน
ผ่านจาก “10 ประเทศ” ไปสู่ “1 ประชาคม”
เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำ�เร็จ
จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง และ
ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกร่วมบางอย่างที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้แนวคิดความ
เป็น “ประชากรอาเซียน” ( ASEAN Sense of
Citizenship : ASC )”
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ทางสถาบันฯ คาด
ว่าจะได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตร
ในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อต่อยอดขยาย
ผลการสร้ า ง และส่ ง เสริ ม ความรู้ สึ ก ถึ ง การ
เป็ น ประชากรอาเซี ย นให้ เ กิ ด ขึ้ น ในวงกว้ า ง
ครอบคลุมประชากรของประเทศสมาชิก โดย
การนำ�ข้อมูลสถานะปัจจุบันในด้านความคิด
ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมในด้านต่างๆ
ของประชากรในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้
จากการศึ ก ษาวิ จั ย สื่ อ ความรู้ หลั ก สู ต รฝึ ก
อบรม และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ออกแบบไว้ใน
ลักษณะที่เข้าใจง่ายสนุกสนาน และน่าสนใจ
ไปใช้กบั กลุม่ เป้าหมาย ประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยอาจมีการปรับเปลีย่ นเนือ้ หาในบางส่วนให้
สอดคล้อง กับสถานะทางความคิด ความเชื่อ
ทัศนคติ และค่านิยมในปัจจุบันของประชากร
ในแต่ละประเทศ นอกจากนี้การร่วมมือกับ
องค์กรพันธมิตรในประเทศสมาชิกนั้นไม่เพียง
แต่จะช่วยในการขยายผล และส่งเสริมความ
รูส้ กึ ถึงการเป็นประชากรอาเซียนให้เกิดขึน้ ในวง
กว้างเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนช่วยในการดำ�เนิน
กิจกรรมต่างๆ ต่อไปในอนาคต และปลูกฝัง
ความรู้สึกการเป็นประชากรอาเซียนให้อยู่ใน
จิตสำ�นึกของประชากรอาเซียนในทุกประเทศ
สมาชิก เพื่อวางแนวทาง นโยบาย ความร่วม
มือระหว่างประเทศ ในการสร้างให้เกิดความ
รู้สึกของความเป็นประชากรในกลุ่มประเทศ
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อยกระดับขีดความ
สามารถของประเทศให้ ทั ด เที ย มนานาชาติ
และก้ า วสู่ ค วามเป็ น ผู้ นำ � ในระดั บ อาเซี ย น /
เอเชีย ต่อไป” •
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และมอบปริญญากิตติมศักดิ์
ประจำ�ปีการศึกษา 2554

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ โดยที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่
5/2555 มีมติอนุมัติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขา
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร) แด่ H.I.H Prince
Akishino พระโอรสองค์ ที่ 2 ของสมเด็ จ
พระจั ก รพรรดิ และสมเด็ จ พระจั ก รพรรดิ นี
แห่งประเทศญีป่ นุ่ และมอบปริญญากิตติมศักดิ์
ประจำ�ปีการศึกษา 2554 แก่ผทู้ รงคุณวุฒิ ดังนี้
H.I.H Prince Akishino
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
H.I.H Prince Akishino ทรง
สนพระทัยเกี่ยวกับพหุสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต เช่ น ปศุ สั ต ว์ ปลานํ้ า จื ด โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันทรงสนพระทัยเรื่อง
วิ วั ฒ นาการจากไก่ ป่ า เป็ น ไก่ บ้ า น โดยทรง
ศึ ก ษาในเชิ ง สหสาขาวิ ช าซึ่ ง อาศั ย ศาสตร์ ที่
หลากหลาย เช่น ชีวชาติพันธุ์วิทยา ภูมิศาสตร์
สั ณ ฐานวิ ท ยา โดยความสนใจเกี่ ย วกั บ ไก่
เริ่มตั้งแต่สมัยที่ยังทรงพระเยาว์โดยที่พระราช
บิดา (สมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปจั จุบนั ) ทรงนำ�
ไก่ 1 คู่ มาจากประเทศอินเดียและพระราชทาน
ให้ เ ลี้ ย งในอุ ท ยานภายในพระราชวั ง ซึ่ ง ต่ อ
มาความสนพระทั ย นั้ น ยั ง ได้ ป รากฎในเรี ย ง
ความที่ทรงนิพนธ์สมัยศึกษาในโรงเรียน เมื่อ
ปี ค.ศ.1978 ซึ่งด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกร
ของพระองค์ ที่ จ ะได้ มี เ นื้ อ สั ต ว์ บ ริ โ ภคอย่ า ง
เพียงพอ ในเรียงความดังกล่าวพระองค์ท่าน
ทรงอยากเห็นไก่พันธุ์ใหม่ที่สามารถผลิตเนื้อ
เพื่อเลี้ยงประชากรได้ เมื่อเจริญพระพรรษาขึ้น
พระองค์ทา่ นทรงได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง
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คนกับไก่ที่มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการ
ตีพิมพ์เป็นหนังสือ “คนกับไก่” หรือ Niwatori
to Hito” ในปี พ.ศ. 2543 นอกจากนี้พระองค์
ท่านยังได้ทรงตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับไก่อีก
มากมาย ตลอดจน lllustrated Encyclopaedia
of European Poultry และเมื่อ H.I.H Prince
Akishino ได้ เ สด็ จ พระราชดำ � เนิ น มาเยื อ น
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2546 ได้ทรงแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี และมี พ ระวิ นิ จ ฉั ย ว่ า
น่าจะได้มกี ารทำ�วิจยั ภาคสนามร่วมกันระหว่าง
นักวิจัยญี่ปุ่นกับไทยในประเทศไทย ซึ่งเป็นถิ่น
ที่อยู่อาศัยของไก่ป่าสีแดงอันเป็นต้นตระกูล
ของไก่บ้าน และการวิจัยดังกล่าวควรกระทำ�
ในเชิงสหสาขาวิชา ศึกษาทั้งจากมุมมองทาง
ด้านชีววิทยาและวัฒนธรรม (ชาติพันธุ์) หลัง
จากได้รับพระราชทานแนวพระราชดำ�ริจากทั้ง
สองพระองค์แล้ว นักวิชาการญี่ปุ่นและไทยจึง
ได้เริ่มเตรียมทีมงานและวางระบบการทำ�งาน
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธาน
กิตติมสักดิ์ และ H.I.H Prince Akishino ทรง
พระกรุณารับเป็นองค์ประธานของโครงการ

โดยเป็นพนักงานอัยการ ปี พ.ศ.2518 ก่อนย้าย
มาเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ และสอบเข้า
เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ในปี พ.ศ.2520 จากนั้น
มีความเจริญก้าวหน้ามาตลอดชีวิตรับราชการ
ผ่ า นการเป็ น ผู้ พิ พ ากษามาหลายศาลหลาย
จังหวัด อาทิ ผู้พิพากษาศาลแขวงนครสวรรค์
ผู้ พิ พ ากษาศาลนครสวรรค์ ผู้ พิ พ ากษาศาล
จังหวัดระยอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
ยโสธร ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษาอุ ท ธรณ์ ภ าค 2
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
รองอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาลแพ่ ง ผู้ พิ พ ากษา
หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ผู้พิพากษา
ศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
และรองประธานศาลฎี ก าโดยตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์
วายุภาพ ได้ปฎิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต ก้ า วหน้ า ในอาชี พ การงานเป็ น เลิ ศ มี
ความรอบรู้ในด้านวิชาการอย่างลึกซึ้ง เป็นทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านปฎิบัติและทางวิชาการ โดย
ท่านยังได้ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์สอนในวิชา
น.381 กฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่ง และ
ประธานหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในชั้น
เรียนปริญญาโทของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้เขียนหนังสือ
ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ คำ � อธิ บ ายกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความเพ่ ง
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ได้อย่างสมบูรณ์และละเอียด ตลอดจนเป็น
บรรณาธิการหนังสือคำ�พิพากษาฎีกาจัดพิมพ์
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งประธานศาล โดยเนติบัณฑิตยสภา
ฎีกา ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
สำ � เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์
บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย ปี
พ.ศ.2516 เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำ�
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานกลุ่ม
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี
พ.ศ. 2516 เริม่ เข้าสูว่ งการกระบวนการยุตธิ รรม บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบั ญ ชี จำ � กั ด
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ
ประจำ�ภาควิชาการบัญชี และอาจารย์พิเศษ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และปริ ญ ญาโท คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นายสุ พ จน์ สิ ง ห์ เ สน่ ห์ เป็ น
ศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านเป็นบุคคลที่
ประสบความสำ�เร็จและได้รับการยอมรับใน
วิชาชีพการบัญชีและการสอบบัญชีเป็นอย่าง
มาก ปัจจุบันท่านดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานกลุ่ม
บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบั ญ ชี จำ � กั ด
ซึ่งเป็นสำ�นักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 1 ใน
4 ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในระดั บ สากล นอกจากนี้ ยั ง
เป็ น ผู้ ที่ อุ ทิ ศ ตนให้ กั บ งานสอนและงานด้ า น
วิชาการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาโดยตลอด ดังจะ
เห็นได้จากการที่ท่านได้รับเชิญจากภาควิชา
การบัญชีให้เป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชา
บช.431 สัมมนาการสอบบัญชี ตลอดทุกภาค
การศึกษานับตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 จนถึง
ปัจจุบัน รวมเป็นเวลาติดต่อกันถึง 24 ปี ท่าน
ยังเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษให้กับโครงการ
ปริญญาโททางการบัญชี Z(MS Accounting)
และโครงการปริญญาโททางการบัญชีสำ�หรับ
อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีระดับอุดมศึกษา (MSGURU) ท่านเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ�
ภาควิ ช าการบั ญ ชี และเป็ น อาจารย์ ผู้ ท รง
คุณวุฒิของโครงการปริญญาโททางการบัญชี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) (MAP) อาจารย์
สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ยังสละเวลามาช่วยงานของ
องค์กรวิชาชีพทางด้านบัญชีมาโดยตลอด โดย
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นคณะกรรมการของสมาคมฯ
นับตั้งแต่ พ.ศ.2538 ถึง 2547 หลังจากนั้นได้
เป็นประธานในคณะกรรมการอีกหลายชุด
ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ตลอดระยะเวลา 41 ปี ที่เป็นอาจารย์
ประจำ � คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ได้ผลิตผล
งานวิ ช าการในสาขาเศรษฐศาสตร์ ก ารคลั ง
เศรษฐศาสตร์การศึกษา เศรษฐศาสตร์การเมือง

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และเศรษฐศาสตร์
สถาบัน ที่มีคุณภาพจำ �นวนมาก และนับว่า
มีอิทธิพลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ
อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ
และคนจน ผลงานด้านพรีเมี่ยมข้าวซึ่งเป็นการ
รวบรวมงานวิชาการและวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของชาวนามีส่วนสำ�คัญทำ�ให้
เกิ ด การผลั ก ดั น ให้ ย กเลิ ก พรี เ มี่ ย มข้ า วในปี
2529 งานด้านนโยบายรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ เน้นการดำ�รงความเป็นอิสระของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้กติกา
ธรรมาภิบาลในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยท่ า นได้ รั บ รางวั ล และเกี ย รติ ย ศในวง
วิชาการมากมาย อาทิ ในปี พ.ศ. 2539 ได้
รั บ คั ด เลื อ กจากสำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
งานวิจัยให้เป็น “เมธีวิจัยอาวุโส” พ.ศ. 2540
ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” สาขา
เศรษฐศาสตร์ จากสำ�นักงานคณะกรรมการ
วิ จั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ. ได้ รั บ ยกย่ อ งให้ เ ป็ น
กี ร ตยาจารย์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์ พ.ศ.2550 ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นองค์ปาฐก ในการปาฐกถาพิเศษ ป๋วย
อึง๊ ภากรณ์ ครัง้ ที่ 10 ในหัวข้อ “จารีตรัฐธรรมนูญ
ไทยกับสันติประชาธรรม” พ.ศ. 2553-2554
ได้ รั บ การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละประกาศ
เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ง
ตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง “ธรรมศาสตรภิชาน”

โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
รวมทั้งด้านอื่นๆ อาทิ ริเริ่มก่อตั้งกองทุน อสม.
จั ง หวั ด ลำ � ปาง โดยสมสบทุ น ก่ อ ตั้ ง กองทุ น
เริ่มต้น จำ�นวน 2 ล้านบาท และผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาชาวอำ�เภอ
แจ้ห่ม จังหวัดลำ�ปาง โดย เน้นการให้ทุนการ
ศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลน
ทุ น ทรั พ ย์ ในพื้ น ที่ อำ � เภอแจ้ ห่ ม นอกจากนี้
ได้มีบทบาทสำ�คัญในการผลักดันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำ�ปาง โดยได้มอบ
ที่ดินให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำ�นวน
312 ไร่ 2 งาน 73.6 ตารางวา บริเวณอำ�เภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลำ�ปาง เพื่อก่อสร้างอาคาร
เรียนรวม และจัดหาสาธารณูปโภค มูลค่ารวม
250,000,000 บาท ด้านผลงานวิชาการ กำ�หนด
นโยบายให้มหาวิทยาลัยทีม่ คี วามแข็งแกร่งทาง
วิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค
อาทิ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ขยายศู น ย์
การศึ กษามายั ง จั ง หวั ดลำ � ปาง จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดน่าน
และจังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขยายวิ ทยาเขตไปยั ง จั ง หวั ดสุพ รรณบุรีแ ละ
ชลบุรี

นายบุญชู ตรีทอง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาการบริหารสังคม)

ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการและ
เลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา นาง
เพ็ ญ ประภา เกษมสุ ว รรณ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วาม
รู้ ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม และ
ประสบการณ์ ด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ ท างการ
แพทย์ฝ่ายจิต หรือสังคมสงเคราะห์จิตเวช ซึ่ง
เคยเป็ นหลั กสู ตรการเรี ยนการสอนในระดับ
ปริ ญ ญาโท คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แม้ว่าปัจจุบันจะ
เกษียณอายุราชการก็ยังคงได้รับการแต่งตั้ง
เป็นทีป่ รึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล
ศรีธัญญา ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา นอกจากนี้
ยังเป็นผู้ประกอบสัมมาอาชีวะเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่บุคคลอื่น มีความเสียสละแรงกาย แรง
ใจทำ � งานเพื่ อ ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวช ผู้ ด้ อ ยโอกาสใน

ปั จ จุ บั น ดำ � รงตำ � แหน่ ง ประธานที่
ปรึกษา บริษัท บี พี เอส มิลคอม จำ�กัด บริษัท
ห้ า งฉั ต รแรนซ์ จำ � กั ด บริ ษั ท ศิ ล าสามยอด
จำ�กัด บริษทั ห้างฉัตรคอนสตรัคชัน่ แอนด์ แอส
โซซิเอท จำ�กัด บริษัท มะขามทอง จำ�กัด และ
บริษัท ยอดคำ� จำ�กัด นายบุญชู ตรีทอง เป็น
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์แก่สังคมในด้านการบริการ
สังคม (Social Administration) คือ การทำ�งาน
ที่เน้นในเรื่องการสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการ
เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับประชาชน
โดยเน้ น การทำ � งานด้ า นการศึ ก ษา เพื่ อ เปิ ด

นางเพ็ญประภา เกษมสุวรรณ
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
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สังคมมาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยร่วม
ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาและ
ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาล
ศรีธญ
ั ญา ซึง่ เป็นงานทีใ่ ห้ความช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
จิตเวชให้สามารถกลับคืนสู่สังคม และดำ�รง
ชีวิตอย่างอิสระในสังคม โดยสามารถพึ่งพา
ตนเองได้
พระไพศาล วิสาโล
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา)
ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
อำ � เภอแก้ ง คร้ อ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ พระไพศาล
วิสาโล เป็นพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถ
เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ มี ผ ลงานมากกว่ า ร้ อ ยเรื่ อ ง
ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติ ในด้านปริยัตินั้น
ท่ า นมี ผ ลงานเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาเป็ น
จำ�นวนมากปรากฏสูส่ ายตาประชาชนอย่างต่อ
เนื่อง ส่วนงานด้านปฏิบัติท่านได้รับเชิญให้ไป
บรรยายธรรมในสถานทีต่ า่ งๆ เป็นพระวิทยากร
ในหลักสูตรการเตรียมตัวที่จะเผชิญกับความ
ตายอย่างกล้าหาญ ผลงานของพระไพศาลที่
นับว่าเป็นการบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
ชัดเจนคือ การทีท่ า่ นเลือกเดินทางมาจำ�พรรษา
ที่วัดป่าสุคะโต อำ�เภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
เป็นวัดทีแ่ ร้นแค้นมาก มีพระจำ�พรรษาอยูเ่ พียง
9 รูป และถูกบูรณะเป็นวัดอย่างอย่างแท้จริง ใน
ปี พ.ศ.2512 พระไพศาล เป็นพระนักวิชาการ
นักคิด นักเขียนพระพุทธศาสนารุน่ ใหม่ เป็นนัก
ปฏิบตั ธิ รรมและนักบรรยายธรรมทีผ่ ลิตผลงาน
ออกมาในรูปสื่อโทรทัศน์ และหนังสือออกมา
อย่างต่อเนื่อง ในยุคปัจจุบันเป็นพระนักเผยแผ่
ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ดีรปู หนึง่ ของเมืองไทย นอกจากการ
จัดอบรมปฏิบัติธรรมและการพัฒนาจริยธรรม
แล้ว พระไพศาลยังเป็นประธานเครือข่ายพุทธิกา
กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง กรรมการมูลนิธิ
สุขภาพไทย กรรมการมูลนิธิสันติวิถี กรรมการ
สถาบั น สั น ติ ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
กรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และกรรมการสภาสถาบันอาศรม
ศิลป์ โดยปัจจุบนั พระไพศาลยังคงเขียนหนังสือ
และบทความอยู่เสมอ ผลงานที่ผ่านมาได้แก่
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งานเขียนและงานบรรยายจำ�นวน 100 เล่ม งาน
เขียนร่วม 19 เล่ม งานแปลและงานแปลร่วม 9
เล่ม งานบรรณาธิการและบรรณาธิการร่วม 7
เล่ม ผลงานล่าสุดคือ ลงหลักปักธรรม (สำ�นัก
พิมพ์มติชน)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ประยงค์ ระดมยศ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาเทคนิคการแพทย์)
ปั จ จุ บั น ดำ � รงตำ � แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษา
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ประยงค์
ระดมยศ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทาง
ด้านปรสิตวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้
เพรียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเป็น
อย่างยิ่ง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาให้
ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี
อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอดทนขยันหมั่นเพียร มีความมุ่งมั่นสูง
ในความสำ�เร็จทางด้านวิชาการ จนได้รับการ
ยอมรั บ อย่ า งสู ง ทั้ ง ภายในประเทศและต่ า ง
ประเทศ เป็นผูม้ สี ว่ นร่วมในการบริหารหลักสูตร
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอนในมหวิทยาลัย
และสถาบันต่างๆ ในประเทศเป็นจำ�นวนมาก
ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ประยงค์ ระดมยศ
เป็นผูส้ อนรายวิชา ทน.201 ปรสิตวิทยาทางการ
แพทย์ และ ทน. 202 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา
ทางการแพทย์ ตั้งแต่คณะฯ ได้รับการก่อตั้งมา
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่ปรึกษา
ให้ กั บ อาจารย์ ใ หม่ ใ นสาขาปรสิ ต วิ ท ยาของ
คณะฯ ทั้ ง ในด้ า นวิ ช าการและส่ ว นตั ว เป็ น
แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง านรวมทั้ ง เคย
ดำ�รงตำ�แหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสห
เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันทำ�ให้
การดำ�เนินงานของคณะในสมัยนั้นเป็นไปด้วย
ดี และเคยได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีกด้วย

ปั จ จุ บั น ดำ � รงตำ � แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษา
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ กรรมมาธิ ก ารสาธารณสุ ข ของ
วุฒิสภา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย และนายกสมาคมกุมารแพทย์
แห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นาย
แพทย์ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ได้ริเริ่มตั้งชมรมโรค
ติดเชื้อแห่งประเทศไทยขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นถึง
การพัฒนาองค์ความรู้และการขยายงานทาง
ด้านโรคติดเชือ้ ซึง่ นับว่าเป็นปัญหาทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
ของระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยได้มกี าร
ประชุมครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2519 โดย
มีผรู้ เิ ริม่ ก่อตัง้ ทัง้ หมด 32 ท่าน ในเวลาต่อมาได้
เปลี่ยนเป็นสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
เมื่อมีความมั่นคงและมีชื่อเสียงมากขึ้น และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ โล่ห์เลขา ได้
รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมในปี พ.ศ.25342538 การร่ ว มกั นพั ฒ นาสมาคมให้ เ ข้ มแข็ ง
ขึ้นนี้จึงเป็นที่ยอมรับของวงการโรคติดเชื้อใน
ระดับนานาชาติ เห็นได้จากที่ศาสตราจารย์
เกียรติคุณนายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ได้รับ
เลือกให้เป็น President, Asiam Society for
Pediatric Infectious Disease (2537-2545)
และ President, World Society for Pediatric
Infectious Diseases (2542-2545) นอกจาก
นี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ยังเป็นคนต่างชาติที่ได้รับเลือกให้เป็น Fellow,
Infectious Disease Society of America รุ่น
แรกและเป็นคนเอเชียท่านแรกที่ได้รับเกียรติ
นี้ นับว่าเป็นการสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.ทิมโมธี เอ เดอรูเอน
ประเทศในระดับนานาชาติ
ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม 2555

ศาสตราจารย์ ดร.ทิมโมธี เอ เดอรู
เอน เป็นนักวิชาการทางสาธารณสุขศาสตร์

และ ทันตแพทยศาสตร์ทไี่ ด้รบั การยกย่องทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผลงานตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการ 117 เรื่อง และเป็นผู้เขียนร่วม
ในตำ�ราวิชาการ 26 เล่ม ศาสตราจารย์ ดร. ทิม
โมธี เอ เดอรูเอน เป็นผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุน
การวิ จั ย และการอบรมการวิ จั ย จากสถาบั น
National Institute of Health (NIH) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากสถาบัน National Institute of
Dental and Craniofacial Research (NIDCR)
อย่างต่อเนือ่ งกว่า 25 ปี โดยเป็นหนึง่ ในผูท้ ไี่ ด้รบั
ทุนสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้
ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยทันตแพทยศาสตร์
นานาชาติ โดยได้ จั ด ตั้ ง และเป็ น ผู้ อำ � นวย
การสถาบันการฝึกอบรม Summer Institute
in Clinical Dental Research Methods ที่
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นเวลา 20 ปี โดยเน้นจริยธรรมการวิจัยและ
ได้ให้กสนฝึกอบรมทันตแพทย์นักวิจัยจากทั่ว
โลกประมาณ 700 คน โดยจั ด หาทุ น ให้ กั บ
ทั น ตแพทย์ จ ากประเทศที่ กำ � ลั ง พั ฒ นา รวม
ทั้งได้ฝึกอบรมทันตแพทย์ไทยจากหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 60 คน ในจำ�นวน
นี้ เ ป็ น อาจารย์ จ ากคณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12 คน คณาจารย์
จากคณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปฝึกอบรมตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบนั โดยอาจารย์บางท่าน
ได้ พั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย
จนกระทัง่ ได้ตพี มิ พ์ผลงานในวารสารนานาชาติ
นายกำ�พล ศรธนะรัตน์
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาบริหารเทคโนโลยี)
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สำ � นั ก งานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.)นายกำ � พล ศรธนะรั ต น์ เป็ น กำ � ลั ง
สำ�คัยในการขับเคลื่อนสมาคม International
Academy of CIO (IAC) ร่ ว มกั บ ศู น ย์
เทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) และผู้บริหารจากองค์กร
ชั้นนำ�หลายองคืกร เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย
มีการส่งเสริมบทบาทของตำ�แหน่งงาน CIO

หรื อ ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง
ในเวทีสากล ทำ�ให้มีการเผยแพร่งานด้านการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประสบความ
สำ�เร็จขององค์กรในประเทศไทยออกสู่สายตา
นานาชาติ ประกอบกับการที่ได้มีโอกาสเป็น
อาจารย์พิเศษสาขาการบริหารเทคโนโลยีของ
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึง่ ได้ท�ำ หน้าทีใ่ นฐานะอาจารย์ทเี่ ป็นนักบริหาร
จั ด การที่ มี ป ระสบการณ์ ต รงจากการลงมื อ
ปฏิบัติ (Practitioner) ในองค์กรจึงทำ�ให้เห็น
ความจำ�เป็นในการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
นโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคล้องกับกับความต้องการของประเทศไทย
อย่ า งบู ร ณาการ จึ ง ได้ ริ เ ริ่ ม ให้ เ กิ ด โครงการ
ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมการ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนค
เทค) และมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อร่วมกันผลักดันให้มีหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนด้าน CIO ทีใ่ ห้ปริญญาขึน้ เป็นครัง้ แรก
ในประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียน
การสอนหลักสูตรนีเ้ รียกว่า CIO University โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร
นี้และถือเป็น CIO University แห่งแรกของ
ประเทศไทย เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รจะพั ม นา
บุคลากรเพื่อก้าวไปเป็นผู้บริหารสารสนเทศ
ระดับสูงได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีองค์ความรูท้ เี่ พียง
พอต่อความปฏิบัติงานในองค์กร และรองรับ
การเชื่อมโยงการเปิดเสรีภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง
จะส่งผลให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้าน
CIO และมีความเข้มแข็งในเรือ่ งของการพัฒนา
บุคลากรทางด้าน CIO โดยการเปิดหลักสูตรการ
เรียนการสอนทางด้าน CIO ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จะส่งผลให้ประเทศไทยมีล�ำ ดับใน
World E-Government Ranking ที่สูงขึ้น การ
จัด World E-Government Ranking เป็นการ
จัดลำ�ดับทีจ่ ดั ทำ�โดยมหาวิทยาลัยวาเซดะ เป็น
ประจำ�ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ซึ่งได้
รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล
ในฐานะที่เป็นดัชนีที่วัดความพร้อมในการให้
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของประเทศต่างๆ
ทั่วโลก

นายอุดร ตันติสุนทร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาสหวิทยาการ)
ปัจจุบนั ดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานมูลนิธิ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานอำ�นวย
การสถาบั น พั ฒ นาภาวะผู้ นำ � การปกครอง
ท้ อ งถิ่ น และอาจารย์ พิ เ ศษในสถาบั น การ
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทัง้ ภาครัฐและเอกชน
หลายแห่ ง นายอุ ด ร ตั น ติ สุ น ทร เป็ น ศิ ษ ย์
เก่ า คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะรัฐ ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่ า นเป็ น นั ก การ
เมืองและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนที่
มีชื่อเสียงด้านการปกครองท้องถิ่น ตลอดจน
มีผลงานเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์มติชน
ไม่น้อยกว่า 50 เรื่อง นอกจากนี้ ท่านยังได้รับ
รางวัลและเกียรติยศมากมาย อาทิ กิตติบัตร
เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการจัดทำ� รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 เพื่ อ
ประโยชน์แก่วถิ ปี ระชิปไตยของประชาชาติไทย
จาก สภาร่างรัฐธรรมนูญ โล่เกียรติคณ
ุ ในฐานะ
ทีเ่ ป็นผูส้ นับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ดี เ ด่ น ประจำ � ปี 2539 จาก กรมการศึ ก ษา
นอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเพ
ชรนํ้ า หนึ่ ง ของจั ง หวั ด ตาก ด้ า นการพั ฒ นา
และส่งเสริมการศึกษา จังหวัดตาก ประกาศ
เกียรติคุณเป็นผู้อุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชนอย่างดียิ่ง ในสาขาพัฒนาความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากชมรมผู้สื่อข่าว
ส่ ว นกลาง จั ง หวั ด ตาก โล่ เ กี ย รติ คุ ณ เป็ น ผู้
ให้ค วามรู้ ความร่ วมมือ อุตสาหกรรมไทย –
เมียนมาร์ จากสำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปี พ.ศ. ได้รับ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก
และ พ.ศ. 2541 ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง •
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วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในโอกาสครบรอบ 78 ปี

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยในโอกาส
ครบรอบ 78 ปี เมื่ อ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน
2555 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ โดยกิจกรรมช่วงเช้ามี พิธี
ทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์ จำ�นวน 79 รูป
จากนัน้ เข้าสูพ่ ธิ กี ารในหอประชุมศรีบรู พา
โดย ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นประธานในพิธี เริ่มด้วยพิธีมอบเครื่อง
ราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แ ละเหรี ย ญจั ก รพรรดิ
มาลา แก่อาจารย์และข้าราชการ และ
มอบเข็มเกียรติยศ ประจำ�ปี 2555 แก่
ศาสตราจารย์ (พิ เ ศษ) ดร.อรุ ณ
ภาณุ พ งศ์ อดี ต รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรี
ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี โล่เกียรติยศ
แด่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น จำ � นวน 7 ท่ า น โล่
เกียรติยศแด่ ผู้ทำ�คุณประโยชน์ จำ�นวน
11 ท่ า น กี ร ตยาจารย์ จำ � นวน 2 ท่ า น
ครูดีเด่น จำ�นวน 4 ท่าน บุคลากรดีเด่น
จำ�นวน 3 ท่าน และพิธีมอบทุนการศึกษา
ในช่วงบ่าย จัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สร้าง และความ
สามัคคีในหมู่คณะ •
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สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TU News

จัดประชุมวิชาการปี 2555
เตรียมพร้อมห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน

สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำ�หนดจัดประชุมวิชาการ ประจำ�ปี 2555 โดยใช้หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคม
อาเซียน” (Learning and Sharing to Become One) ระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ โดยมีวตั ถุประสงค์
สำ�คัญเพื่อเป็นการสร้างแนวทางการพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมกับสร้างเครือข่ายห้องสมุดประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
รวมทั้งการส่งเสริมการอ่าน เพื่อสร้างพื้นฐานทางการศึกษาที่มั่นคงภายในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนด้วยกัน
ในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ มีการบรรยายที่น่าสนใจในหลายประเด็น ได้แก่
• การบรรยายพิเศษเรือ่ ง ประเทศไทยกับการเตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียน โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาทีป่ รึกษาพรรค
ประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี
• การบรรยาย เรื่อง ประชาคมอาเซียนกับประเทศไทย โดย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขา
สังคมศาสตร์
• การบรรยายเรื่อง ห้องสมุดกับประชาคมอาเซียน โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และอดีต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
• การบรรยายเรื่อง จุดเด่นของสมาชิกประชาคมอาเซียน โดย ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ บริษัท ดีทแฮล์ม ทราเวล เอเชีย จำ�กัด
• การบรรยายเรื่อง ประชาคมอาเซียนกับการส่งเสริมการอ่าน โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
• การอภิปรายเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน โดย Dr. U Thaw Kaung The learned librarian of Myanmar,
Mr.Somxay Khamphavong Deputy Director of Central Library, National University of Laos, President of Laos Library and
Information Consortium (LALIC), Ms.Kolap Mao Library Director at Pannasastra University of Cambodia และผศ.ดร.พิมพ์
รำ�ไพ เปรมสมิทธ์ รักษาการผู้อำ�นวยการศูนย์วิทยทรัพยากร และอาจารย์ประจำ� คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถดูรายละเอียดเพื่มเติมหรือลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(http://www.library.tu.ac.th) ตั้งแต่นี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 หรือเพียง 350 คนเท่านั้น ในอัตราค่าลงทะเบียนคนละ 2,800 บาท หากมี
ปัญหาในการลงทะเบียนออนไลน์ สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02-613-3513 ในวันและเวลาราชการ •
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ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับ นายมุศฎอฟา นัจญาริยอน ซอเดะห์
ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิหร่าน ประจำ�ประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555
■

โครงการสอนภาษาเอเชียตะวัน
ออก สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา จัดพิธี
มอบประกาศนียบัตรผู้สำ�เร็จการอบรมภาษา
ญีป่ นุ่ รุน่ ที่ 72 ระดับชัน้ ต้น และระดับชัน้ กลาง
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสัมมนา 3
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
■

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ วีสตาร์ ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
มูลนิธสิ ถาบันการพูดแบบการทูต โรงเรียน
สอนการพูดจอมพล ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ และ Bangkok Toastmasters Club
จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เพือ่ การเปลีย่ นแปลงโลกรอบชิงชนะเลิศ เมือ่ วันที่
21 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
■
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งานบริหารศูนย์พัทยา กองงาน
ศู น ย์ รั ง สิ ต มหาวิ ท ยาลั น ธรรมศาสตร์
ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ
ฝึ ก อบรม หลั ก สู ต ร “ชี วิ ต ปลอดภั ย ในการ
ทำ�งานกับสารเคมี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555
ณ ห้อง 1204 อาคารบรรยายรวม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย
ชคตระการ รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารทัว่ ไป
ต้อนรับ คณะนักศึกษา จาก สโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสร้างเครือข่าย
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำ�นักศึกษาและ
สถาบัน ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความ
รู้ แ ละประสบการณ์ ก ารดำ � เนิ น กิ จ กรรมของ
แต่ละสถาบัน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร
โดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
■

Ms.Kazuko MAKi และ
Ms.Fumiko KANAZAWA จาก The Agon
Shu Foundation มอบทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ชั้ น 2 ตึ ก โดม มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
■

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิ ด
เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ รับมอบเงินจำ�นวน 300,000
บาท จาก บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำ�กัด เพื่อ
เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องรับรอง ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ •
■
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กินปลาดิบ มีสิทธิติดพยาธิ

โดย อาจารย์ดุจดาว ทรงธรรมวัฒน์
คณะสหเวชศาสตร์ มธ.

คนไทยในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ นิ ย มรั บ ประทาน
ปลาดิ บกั นมากไม่ ว่ า จะเป็ นซู ชิ ซาชิ มิ โดยมักคิด ว่า
การรับประทานปลาดิบที่มาจากปลาทะเลไม่น่าจะมี
พยาธิ แต่ในความเป็นจริงมีรายงานการพบพยาธิอะนิส
ซาคิส ซิมเพลก (Anisakis simplex) ในเนื้อปลาทะเล
เช่น ปลาแซลมอน ปลาคอด ปลาแฮริ่ง ตัวแก่ของพยาธิ
อะนิสซาคิส ซิมเพลก อาศัยอยู่ในกระเพาะอาหารของ
สัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ปลาวาฬ ปลาโลมา
ไข่พยาธิออกมากับอุจจาระลงสู่น้าทะเล ตัวอ่อนระยะ
ที่ 3 จะถูกกินโดยปลาทะเล เช่น ปลาแฮริ่ง ปลาหมึก
คนที่บังเอิญรับประทานปลาดิบที่มีตัวอ่อนระยะที่ 3
เข้าไป ตัวอ่อนระยะนี้จะไชกระเพาะอาหารหรือลำ�ไส้
ทำ�ให้มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียนและท้องร่วง
บางครั้งลำ�ไส้ทะลุ ในกรณีที่ตัวอ่อนไชกระเพาะอาหาร
หลังรับประทานเนื้อปลาดิบ 2-3 ชั่วโมง จะมีอาการปวด
กระเพาะอาหาร คลื่นไส้อาเจียน แต่พยาธิจะไม่เจริญ
เป็นตัวแก่ในคน
มี ร า ย ง า น ผู้ ป่ ว ย ร า ย แ ร ก ใ น ป ร ะ เ ท ศ
เนเธอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1955 จากการรับประทานปลา
แฮริ่ง หลังจากรับประทานปลาไป 24 ชั่วโมง มีอาการ
ปวดท้องบิดอย่างรุนแรง เมือ่ ผ่าตัดพบตัวอ่อนพยาธิยาว
1.3 เซ็นติเมตร นอกจากนีย้ งั มีรายงานผูป้ ว่ ยจากประเทศ
ฝรั่งเศส เกาหลี เดนมาร์ก เบลเยี่ยม ญี่ปุ่น โดยจะเห็น
ว่าเป็นประเทศที่คนนิยมรับประทานปลาดิบ แต่ยังไม่มี
รายงานการพบผู้ป่วยในประเทศไทย ซึ่งการวินิจฉัย
แพทย์จะดูจากประวัติการกินปลาดิบและส่องกล้อง
กระเพาะเพือ่ ตรวจหาตัวอ่อนของพยาธิ และทำ�การรักษา
โดยผ่าตัดเอาตัวพยาธิออก โดยสำ�นักกรรมการอาหาร
และยาของสหรัฐ (FDA) ได้แนะนำ�ให้แช่แข็งปลาที่ -31
0F เป็นเวลา 15 ชัว่ โมง หรือ -4 0F เป็นเวลา 7 วัน เพือ่ ให้
ตัวอ่อนตาย ก่อนนำ�มาทำ�ปลาดิบจำ�หน่ายแก่ผู้บริโภค
รวมทัง้ มีบางทีม่ กี ารแนะนำ�ให้เอาเนือ้ ปลามาส่องไฟเพือ่
หาตัวอ่อนก่อนแต่ใช้ได้ดีเฉพาะปลาที่มีเนื้อสีขาว หาก
ท่านจะกินปลาดิบครั้งต่อไปโปรดคิดสักนิด •
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TU Show case

We need to talk เกิดจากนักศึกษา
คณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมตัวกันเปิดเพจ
“We need to talk“ ในฐานะว่าที่นักสื่อสาร
มวลชนที่เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่ง
ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากการนำ � เสนอข้ อ มู ล
ข่าวสารของสื่อ จึงอยากหยิบยกบางประเด็น
ให้สังคมได้ตระหนัก และหวังว่าพื้นที่บนเพจ
นี้จะเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำ�ไป
สู่ทางออกที่เป็นรูปธรรม โดยมีสโลแกน We
need to talk “เราแคร์สื่อเพราะสื่อไม่แคร์เรา”
เปิดตัวของเพจน้องใหม่ซึ่งถือกำ�เนิดในสังคม
ออนไลน์อย่าง facebook โดยมีภารกิจหลัก
คือ เฝ้าระวังสื่อผ่านการตั้งคำ�ถามถึงจรรยา
บรรณ ความเหมาะสม ของสื่อไทยในปัจจุบัน
ที่อาจหลงลืม ละเลย หน้าที่หลักของการเป็น
“สื่อมวลชน”

นางสาวธนาภรณ์ น้อมมณี (น้อง
ปาล์ม) นักศึกษาวารสารศาสตร์และสือ่ สาร
มวลชน ให้สมั ภาษณ์วา่ We need to talk “เรา
แคร์สอื่ เพราะสือ่ ไม่แคร์เรา”เกิดจากการทีเ่ ราได้
เรียนวิชาจริยธรรมประชาสัมพันธ์ในห้อง แรก
เริ่มก็คิดว่าจะน่าเบื่อ แต่พอได้ถกเถียงพูดคุย
กัน ก็งุนงงกับวิชาที่รํ่าเรียนมากับบทบาทของ
“สื่อ” ที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ซึ่งดูเหมือนว่า นับวัน
จะยิ่งไปไกลจากตัวหนังสือที่บอกไว้ในตำ�ราที่
เต็มไปด้วยเรื่องดราม่า คนทะเลาะกัน ตุ๊กแก
พนมมือ จิง้ จกบ๊ายบาย ไหนจะยังมีกระแสทีม่ า
ไวไปไวอย่าง ซิมซิมิ หรือ ครูอังคณา ที่พอดัง
ขึ้นมาสื่อก็วิ่งหาข่าวกันจ้าละหวั่นแถมยังเสนอ
ข่าวพาดหัวตัวใหญ่ หรือให้เวลาแบบจัดเต็ม ก็
เลยมีแนวคิดในการสร้างเพจเพือ่ จุดประกายให้
คนในสังคมคิด รวมทั้ง เฝ้าระวังตรวจสอบแล้ว
นำ�ประเด็นที่เกิดขึ้นจริงในสื่อมาตั้งคำ�ถามถึง

จรรยาบรรณ ความเหมาะสม ควรหรือไม่ควร
ของการนำ�เสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ จากนั้น
จึงมีแนวคิดจะชูประเด็นให้สาธาระณะรู้ หรือ
อย่างน้อยก็ได้แสดงความคิดเห็นบ้าง หลังจาก
นัน้ ก็ได้จดั ตัง้ เพจใน social media ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ ม
อย่าง facebook ขึ้น
นางสาวธนาภรณ์ น้อมมณี กล่าว
เพิ่มเติมว่า ผลตอบรับในการทำ�เพจ We need
to talk ซึ่งแรกเริ่มก็มีเพื่อนๆ ในคณะเริ่มให้
ความสนใจมากขึ้น ประกอบกับการวางแผน
ประชาสัมพันธ์ทมี่ ขี นั้ ตอน ส่งผลให้มจี �ำ นวนคน
เข้ามาเป็นสมาชิกมากขึ้น จากนั้นจึงเริ่มปล่อย
ประเด็นต่างๆ ซึ่งก็มีเพื่อนเข้ามาแสดงความ
คิดเห็นที่แตกต่าง จนต่อมาก็มีคนภายนอกทั้ง
นอกคณะและคนทั่วไปมาร่วมถกเถียงในเพจ
นี้ด้วย ทำ�ให้รู้ว่าไม่ใช่แค่เราที่ตระหนักถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นกับสื่อไทยในสังคม โดยช่วงหลังๆ ก็เริ่ม
มีประเด็นมากมายโดยทีเ่ ราไม่ได้ตงั้ ประเด็นเอง
แต่สมาชิกเพจเองที่เป็นคนเสนอมามากมาย
We need to talk นับว่าเป็นเพจที่
ดีๆ เพจหนึ่ง facebook ที่ทำ�ให้หันมาฉุกคิด
และพูดอะไรบางอย่างกับสื่อในบ้านเราบ้าง
เพราะสื่อเป็นสิ่งที่สำ�คัญของสังคมอย่าให้สื่อ
มาครอบงำ� หรือหลอกลวงผู้คนในสังคมมาก
จนเกินไป โดยสามารถติดตามความเคลือ่ นไหว
ของ We need to talk “เราแคร์สื่อเพราะสื่อ
ไม่แคร์เรา” ได้ที่ http://www.facebook.com/
weneed2talk •
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กิจกรรม
การประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตร์วิจัย”

วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา
08.00-17.00 น.ณ หอประชุม
กองทัพเรือ กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม
สำ�นักงานบริหารการวิจัย มธ. ศูนย์รังสิต
โทร. 0-264-4440-79 ต่อ 1818

อบรม หลัก Global Mini MBA # 75 :
Entrepreneurial Manager Series

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2555
- 26 มกราคม 2556
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มธ. ท่าพระจันทร์
ทุกวันเสาร์

ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มธ. โทร. 0-2224-9734, 0-2226-45078, 0-2613-2247

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา
ประจำ�ปีการศึกษา 2554

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า เวลา 11.30 น. และ
ภาคบ่าย เวลา 15.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่
มธ. ท่าพระจันทร์

กองบริการการศึกษา โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1832-3
งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1117-8
หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.tu.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“ควบคุมน้ำ�หนักอย่างไร ในวัยทำ�งาน”
รุ่นที่ 1

วันที่ 14 – 16 พฤจิกายน 2555
ณ ห้องกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุข
ภาพ อาคารราชสุดา ชั้ น 1
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.
ศูนย์รังสิต

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
มธ. ศูนย์รังสิต โทร. 0-2986-9213 ต่อ 7362
www.nurse.tu.ac.th

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำ�ปี 2555

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ณ วัดจองคำ� อำ�เภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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