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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàμÃÕÂÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàμÃÕÂÁ

ÍÍ¡¹Í¡ÃÐººÍÍ¡¹Í¡ÃÐºº2
ÈÙ¹Â �Ë¹Ñ§Ê×Í Á¸.ÈÙ¹Â �Ë¹Ñ§Ê×Í Á¸.
ÊÒ¢Ò¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ�ÊÒ¢Ò¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ�

à»�´ãËŒºÃÔ¡ÒÃáÅŒÇà» �´ãËŒºÃÔ¡ÒÃáÅŒÇ 7
á¹Ð¹íÒá¹Ð¹íÒ

¹ÒÂ¡ ÍÁ¸. ¹ÒÂ¡ ÍÁ¸. 

¤¹ãËÁ‹¤¹ãËÁ‹11

เม
ษา
ยน

 2
55

6 
ปท

ี่ 4
6 
ฉบ

ับท
ี่ 4
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TU Today ¨Ò¡¡Ã³ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
(Á¸.) ÍÍ¡¹Í¡ÃÐººÃÒª¡ÒÃ ä»à» š¹
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹¡íÒ¡Ñº¢Í§ÃÑ° «Öè§¶×Íà»š¹
»ÃÐà´ç¹·Õè»ÃÐªÒ¤Á¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ 
à¾ÃÒÐ¶×Íà»š¹¡ÅØ‹Á¤¹·Õèä Œ́ÃÑº¼Å¡ÃÐ·ºâ´ÂμÃ§ 
«Öè§àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 19 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ � 2556 ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ

ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃÁ¸. ·Õèà»š¹ÍÂÙ‹ã¹»̃¨¨ØºÑ¹ ṌÍÂ‹Ò§äÃ

ปจจบุนั มธ. มพีนักงานมหาวิทยาลัย 60% มขีาราชการ 40% ถา ในอนาคตเรามีพนกังานมหาวิทยาลัยเพิม่ข้ึน หรอืมี 100% เต็ม
จํานวนเงินที่เราจะบริหารจัดการก็จะกวางขึ้น เหมือนอยางเวลาเราตั้งกลุมประกันสังคมขึ้น ถามีคนในกลุมแค 5-10 คน วงเงิน
กจ็ะนอยทาํอะไรไมได สาํหรบัสวสัดกิาร มธ. ถอืไดวาดทีีส่ดุแหงหน่ึง หากเทยีบกบัระดบัมหาวทิยาลยัดวยกัน สามารถตอบเปนขอไดดงันี้ 

1. มธ. ใหเงินประจําตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 2 เทา เหมือนกับขาราชการ เชน หากคุณเปน 
ผูชวยศาสตราจารย ไดเงิน 5,600 บาท มหาวิทยาลัยอื่นให 5,600 บาท แต มธ. จาย 2 เทา เปน 11,200 บาท 

2. มหาวิทยาลัยจายคาประกันสุขภาพใหพนักงาน ปละ 2,000 บาท ตอหัว ซึ่งสมัยกอนเราใหแคพนักงานคนเดียว แตปจจุบัน
เราใหพนักงานเลือกคนเพิ่มไดอีกหนึ่งคน และถาจะใหมีคนที่ 3 เพิ่มก็ตองไปดูวามีเงินเพียงพอหรือไม เราจะพยายามขยับสวัสดิการ
ขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งผมก็ดูอยูพอสมควร 

3. ในเรื่องของเงินเดือนก็เชนกัน เรามีการขยับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใหเทากับอัตราที่รัฐบาลจายใหกับขาราชการ 
ซึง่เราคงทราบวารฐับาลขึน้เงนิเดอืนใหขาราชการแตไมไดขึน้ใหกบัพนักงานมหาวทิยาลยัเลย และคนทีบ่รรจกุอนวันที ่1 มกราคม 2555
ก็ไมไดขึ้นเงินเดือนดวย วันน้ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแลวโดยการผลักดันของอธิการบดีวาคนที่บรรจุกอนวันท่ี 1 มกราคม 2555 
ตองไดเงินเดือนเพิ่มข้ึนดวย เราเรียกวาคลื่นกระทบฝง 

ผมพยายามทําทุกอยางเพ่ือใหระบบสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น เพราะ มธ. เดินไดดวยคน เราอยากใหพนักงาน
ของเราทํางานดวยความสุขไมเกิดการเปรียบเทียบกับที่อื่น ซึ่งสวัสดิการหลายเร่ืองเราก็ทําขึ้นใหโดยไมไดไปเบียดบังในสวนของ
เงินสวัสดิการของพนักงาน เชน รถสวัสดิการ รถ NGV บานพัก เปนตน  

ปจจุบันรัฐบาลใหเงิน มธ. สําหรับในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเงิน 1.7 เทาของขาราชการ เชน ถาเปนขาราชการได
10,000 บาท เปนพนักงานมหาวิทยาลยัได 17,000 บาท แตใน 17,000 บาทนี ้ไมใชเฉพาะเงินเดอืน แตรวมทกุอยาง ทัง้เงนิประกนัสงัคม
คารักษาพยาบาล เงินประจําตําแหนง หลายมหาวิทยาลัยจึงไปคํานวณวาควรจายเปนเงินเดือน 1.3 เทาบาง 1.5 เทาบาง แลวนํา
สวนท่ีเหลือ 0.4 เทา หรือ 0.2 เทา ไปทําเรื่องสวัสดิการ แตถาพนักงานมหาวิทยาลัยไดเงินมากกวาขาราชการ 1.7 เทา แลวยังขอ
สวัสดิการเทากับขาราชการมันเปนไปไมได ไมมีที่ไหนจายไดขนาดนั้น

Í¸Ô¡ÒÃº´Õà» �´ã¨ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàμÃÕÂÁÍÍ¡¹Í¡ÃÐººÍ¸Ô¡ÒÃº´Õà» �´ã¨ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàμÃÕÂÁÍÍ¡¹Í¡ÃÐºº

§Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ � ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ä´ŒÃÑºà¡ÕÂÃμ Ô
¨Ò¡ ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ́ Ã.ÊÁ¤Ố  àÅÔÈä¾±ÙÃÂ� ãËŒÊÑÁÀÒÉ³�ã¹·Ø¡»ÃÐà´ç¹
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÍÍ¡¹Í¡ÃÐººÃÒª¡ÒÃ¢Í§ Á¸. «Öè§ã¹¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³�
¤ÃÑé§´Ñ§¡Å‹ÒÇÍ¸Ô¡ÒÃº´Õä´ Œ¡Å‹ÒÇ¶Ö§ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ â´ÂÁÕ»ÃÐà´ç¹·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨´Ñ§¹Õé
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¶ŒÒÍÍ¡¹Í¡ÃÐººä»áÅŒÇ ÍÒ¨ÒÃÂ� à Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè̈ ÐÁÕÊ¶Ò¹Ð·ÕèäÁ‹ÁÑè¹¤§ãª‹ËÃ×ÍäÁ‹

ขอตอบวา จริง เพราะถาคุณเปนขาราชการ รับราชการมาต้ังแตอายุ 25 ทํางาน
ไปจนถึงอายุ 60 ป ก็อาจจะมีบางคนทํางานแบบเชาชามเย็นชาม แตระบบพนักงาน
มหาวิทยาลัย อาจารยที่เขามาในปแรกจะตอสัญญา 3 ป สัญญาตอมา 2 ป สัญญา
ถดัไป 5 ป ซึง่จะทาํใหคณุตองกระตอืรอืรน เพราะกลวัวามหาวทิยาลยัอาจไมตอสญัญา
ให แตตรงนี้เปนผลดีกับนักศึกษา และมหาวิทยาลัย ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยเอง
ก็ไมมีปญหากับระบบนี้ 

แตหากบางคนที่เปนหวงวาจะถูกอธิการบดีหรือคณบดีกลั่นแกลง ใหลอง
ไปดูยอนหลังวามีมหาวิทยาลัยไหนเอาพนักงานมหาวิทยาลัยออกไหม ซึ่งไมมีเลย 
แตถามีอาจารยที่ปฏิบัติตนไมดี สอนหนังสือไมดี ก็ควรจะเอาคนเหลานี้ออกเพ่ือหา
คนใหมที่ดีกวาเขามาแทน หรือหากมีการกล่ันแกลงจริง มันก็จะเหมือนกับทุกที่ 
เรามีระบบอุทธรณรองทุกข มีศาลปกครอง มีระบบทั้งหลายรองรับ 

¡ÒÃÍÂÙ‹ã¹ÃÐºº¡Ñº¡ÒÃÍÍ¡¹Í¡ÃÐºº 
à§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³·Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅ

μ‹Ò§¡Ñ¹ËÃ×ÍäÁ‹

เวลาพูดถึงการออกนอกระบบ คนมักเขาใจวาการ
ออกนอกระบบคือการออกจากระบบราชการแลวไปเปน
เอกชน มธ. ไมไดออกนอกระบบราชการแลวไปเปนเอกชน 
มธ.ปจจุบันเปนสวนราชการ เปนหนวยงานของรัฐ เราจะ
เปลี่ยนสภาพจากหนวยงานของรัฐประเภทหนึ่งไปเปน
หนวยงานของรัฐอีกประเภทหนึ่ง อยางเชนรัฐวิสาหกิจ ก็
เปนหนวยงานของรัฐประเภทหนึ่ง องคการมหาชนก็เปน
หนวยงานของรัฐประเภทหนึ่ง เปนตน มธ.จะออกนอก
ระบบไปเปนหนวยงานที่เรียกวาองคการมหาชน แตเรา
เปนมหาวิทยาลัยเราจึงเรียกวา มหาวิทยาลัยในกํากับ 

ดังน้ันเงินงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลจึงไมตางกัน ตางกันแคเรื่องเดียวคือ สวนตางเงิน
ของขาราชการที่จะไดเพิ่มมา 0.7 แตเงินงบกอสราง เงิน
งบอยางอืน่เทาเดมิหมด เชน หาก มธ. อยากสรางตกึกต็อง
ไปเจรจากับรัฐบาลเหมือนเดิม รัฐบาลมองมหาวิทยาลัย
ในระบบกับมหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบเหมือนกัน 
หมายความวา ถา มธ. ขอสรางตึก กับ จุฬาฯ ขอสรางตึก 
รัฐบาลมองเหมือนกันไมไดมองวา จุฬาฯ ออกนอกระบบ
แลวจะใหนอย มธ.อยูในระบบจะใหมาก ซึ่งไมเกี่ยวกัน 
ระบบยังเหมือนเดิมทุกอยาง
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จุลสารธรรมศาสตร ไดรับเกียรติจาก 
รศ. ดร.ไชยรัตน ใหสัมภาษณในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับเสนทางการทํางานวิจัยของอาจารย ที่กวาจะ
มาถึงวันนี้ยอมมีเรื่องราวท่ีนาสนใจมากมาย โดย 
รศ. ดร.ไชยรัตน เริ่มตนบทสนทนาถึงงานวิชาการ
ชิน้ทีโ่ดดเดนดวยทาทเีปนกนัเองแทนท่ีความคร่ําเครง
ของงานวิชาการวา “โดยสวนตัวแลวผมชอบผลงาน
ของตัวเองทุกช้ิน เพราะถาเราไมชอบก็จะไมทาํขึน้มา
แตถาใหวัดจากการใหความสนใจของคนในสังคม 
เชน มีคนอานมาก มีคนอางอิงมาก มีการพิมพหลาย
คร้ัง กจ็ะมหีนงัสอืเลมหนึง่ชือ่วา วาทกรรมการพัฒนา 
ที่เปนผลงานเดน”

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.äªÂÃÑμ¹� à¨ÃÔÞÊÔ¹âÍÌÒÃ 
¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ´Õà´‹¹áË‹§ªÒμÔ 
ÊÒ¢ÒÃÑ°ÈÒÊμÃ�áÅÐÃÑ°»ÃÐÈÒÊ¹ÈÒÊμÃ� 
»ÃÐ í̈Ò»‚ 2555

 รองศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
ประจําป 2555

รองศ าสตร าจ า รย   ดร . ไ ช ย รั ตน  
เ จ ริญ สิน โอฬาร  คณ ะ รั ฐ ศ า สตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นอกจาก
จะเปนนักวิจัยคนลาสุดของมหาวิทยาลัย
ที่ ไ ด  ร างวัล  นั กวิ จั ย ดี เ ด  น แห  งช า ติ 
สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
ประจําป 2555 แลว อาจารยยังเปนผูนํา
สกุลความคิด “หลังโครงสรางนิยม” 
(Poststructuralism) เขามาใชในงานวิจัย
ตั้งแตเมื่อ 10 ปที่แลว แมในชวงแรกๆ 
สกุลความคิดดังกลาวเคยทําใหอาจารย
ถูกวิพากษวิจารณในวงวิชาการมาตลอด 
แตวันนี้สกุลความคิดหลังโครงสรางนิยม
กลับมีสวนทําใหอาจารยไชยรัตนไดเปน
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ

ÇÒ·¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò | 
เปนหนังสือที่เผยใหเห็นแงคิดและมุมมองใหมเก่ียวกับเร่ืองของ

การพัฒนาที่ไดนําเสนอวา การพัฒนา เปนเทคนิควิทยาการของอํานาจ
แบบหน่ึงทีป่ระเทศตะวันตกคิดคนขึน้มาใช วาทกร รม ในงานศึกษาน้ีมไิด
หมายถึง คําพูด หรือ ถอยแถลง อยางที่เขาใจกันเทาน้ัน แตในหนังสือ
เลมนี้มีการใชในความหมายแบบเดียวกับที่ มิเชล ฟูโก นักคิด นักเขียน 
และนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสใช ทําใหวาทกรรมในงานศึกษานี้หมายถึง
ระบบ และกระบวนการในการสรางเอกลักษณ และความหมาย ใหกับ
สรรพสิ่งตางๆ ในสังคมที่อยูรอบตัวเรา ไมวาจะเปนความรู ความจริง 
อํานาจ หรือตัวตนของเราเอง 

รศ. ดร.ไชยรัตน ไดกลาวดวยอารมณขันกับเราตอไปอีกวา 
“สวนใหญการพูดถงึการพัฒนา เราจะดูทีก่ารเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม แตหนังสือเลมนี้ดูการพัฒนาในฐานะท่ีเปน
วาทกรรม เม่ือตอนที่หนังสือเลมนี้พิมพเสร็จใหมๆ ทําใหหลายคนคิดวา
ผมเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาและองคกรพัฒนาเอกชนหลายแหง
เชิญผมไปบรรยาย ซึ่งผมตองบอกไปวาผมไมใชผู เชี่ยวชาญเรื่อง
การพัฒนา แตเปนนักทฤษฎีการเมือง และไดเอาทฤษฎีที่เรียกวา 
การวิเคราะหวาทกรรม มาประยุกตเขากบัการศึกษาการพัฒนา ซึง่ทาํให
เกิดความแปลกใหม และทําใหคนทั่วไปมีเรื่องที่จะพูดถึงการพัฒนา
ตอไปไดอีก”
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ËÒ¡¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡ÃÙ»ÅÑ¡É³ �ÀÒÂ¹Í¡ ÃÈ. ´Ã.äªÂÃÑμ¹� ¶×Íä Œ́Ç‹Òà»š¹
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ·ÕèÁÕºØ¤ÅÔ¡ ÊØÀÒ¾ ã¨àÂç¹ ¾Ù´¹ŒÍÂ áμ‹§Ò¹·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ
¶‹ÒÂ·Í´¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�àÍ§¡ÅÑºãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡·ÕèμÃ§¢ŒÒÁ 
ÍÒ¨ÒÃÂ�¤Ô´Ç‹Ò§Ò¹à¢ÕÂ¹¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ� ¶ŒÒà»š¹ºØ¤¤Å¨ÐÁÕºØ¤ÅÔ¡ÅÑ¡É³Ð
ÍÂ‹Ò§äÃ

“ครัง้หนึง่ผมเคยเดนิสายเพือ่ไปพดูในเรือ่งวาทกรรมการพฒันาใน
ตางจงัหวัด โดยจะมีคนมารบัทีส่นามบนิ ซึง่ไมเคยพบหนากนัมากอนจน
กระทัง่ถงึเวลานัดจงึไดเจอกัน คนทีม่ารบัผมเขาบอกวา เม่ืออานหนงัสอื
ของอาจารยและจินตนาการถึงคนเขียน นึกวาจะมีลักษณะที่อวน ดํา ดุ 
เสียอีก ซึ่งอาจจะหมายถึงวาหนังสือที่ผมเขียนมีความดุดัน ไมแหงแลง
ตายซาก แตคงไมใชกาวราว ทําใหคนอานรูสึกมีชีวิตชีวา เกิดความรูสึก
วาเร่ืองของทฤษฎีมีการตอสูทางความคิด” 
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¡ÒÃä Œ́à»š¹¹Ñ¡ÇÔ̈ ÑÂ´Õà ‹́¹áË‹§ªÒμÔ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2555 ̈ Ðà»š¹áÃ§ºÑ¹´ÒÅ
ã¨ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�ä Œ́ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§

“ผมเปนนกัวชิาการ ผมมฉีนัทะกบังานวชิาการอยูแลว งาน
วิจัยเปนสิ่งที่ตองทําอยูแลว” รศ. ดร.ไชยรัตน กลาวถึงการทํางาน
วจิยัอยางมทีศันคติทางบวกพรอมใหเหตุผลตอไปวา “เราไมไดทาํงาน
เพราะมีเปาหมายเพ่ือชิงรางวัลหรือขอตําแหนง เพราะฉะนั้น รางวัล
หรือตําแหนงทางวิชาการ เปนเพียงผลพลอยไดจากการทํางาน
ถือเปนการใหกําลังใจคนทํางาน

สิ่งที่ภูมิใจมากกวารางวัลที่ไดรับในคร้ังนี้ คือ สกุลความคิด 
“หลังโครงสรางนิยม” ที่ผมนํามาใชในงานศึกษาวิจัยกวา 10 ป เริ่ม
ไดรบัการยอมรับในสังคมวิชาการไทย อกีท้ังสามารถทําใหวงวิชาการ
สังคมศาสตรของไทยเรามีทางเลือก เปนการปะทะกันในเร่ืองของ
กรอบความคิด แนววิเคราะหที่สามารถตั้งคําถามกับทุกอยางเริ่มได
รบัการยอมรับ แสดงใหเหน็วาสงัคมวิชาการของเราเปดกวางมากข้ึน”

àÁ×èÍ¤ØÂ¡Ñ¹ÁÒ¶Ö§μÃ§¹Õé ·íÒãËŒÊÑÁ¼ÑÊä Œ́Ç‹Ò ÃÈ. ´Ã.äªÂÃÑμ¹� à»š¹¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ
·ÕèÁÍ§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂà»š¹àÃ×èÍ§ÊíÒ¤ÑÞáÅÐ¤ØŒ¹ªÔ¹¡Ñº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÁÒμÅÍ´ªÕÇÔμ 
áÁŒ¼Å§Ò¹à¡×Íº·Ñé§ËÁ´¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ �¨Ðà»š¹§Ò¹à¢ÕÂ¹ áμ ‹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂàÃ×èÍ§ 
ÊØ¹·ÃÕÂÈÒÊμÃ �¡Ñº¡ÒÃàÁ×Í§ÀÒ¤»ÃÐªÒª¹ ·Õèä Œ́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅÊÀÒÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒμÔ
àÁ×èÍ»‚·ÕèáÅŒÇ ¡ÅÑºà»š¹§Ò¹ªÔé¹áÃ¡áÅÐªÔé¹à ṌÂÇ¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ �·Õè·íÒμÒÁÃÙ»áºº
§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àª‹¹ μ ŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§»˜ÞËÒ ÁÕ¡ÃÍº¤ÇÒÁ¤Ô´ ÁÕ¡ÒÃ
·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ ÁÕ¡ÒÃÅ§Ê¹ÒÁà¡çº¢ŒÍÁÙÅ ÁÕ¡ÒÃãªŒáººÊÍº¶ÒÁáÅÐ
¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³ � à»š¹μŒ¹ 
§Ò¹ÇÔ¨ÑÂªÔé¹μ‹Íä»¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�¨Ðà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ

“งานวิจัยชิ้นตอไปที่ผมจะทําก็คงกลับมาทํางานเขียนในรูปแบบของ
หนงัสอืเหมือนเดิม การเขียนหนงัสอืของผมก็มกีารเก็บขอมลู วเิคราะหเอกสาร 
โดยเอกสารท่ีเขาใจยาก ความคิดยากๆ ปรัชญาตางๆ ผมจะนํามาถายทอด
เพื่อใหเขาใจงายข้ึน เพราะนักคิดบางคนมีความคิดที่สลับซับซอนและเขาใจ
ยาก ผมตองใชความพยายามอานทําความเขาใจและถายทอดออกมาเปน
ภาษาเขียนเพื่อใหอานแลวเขาใจงายขึ้น ยกตัวอยางเชน หนังสือบางเลมผม
ใชเวลาเปนปในการอานวิเคราะหทําความเขาใจแลวเขียนออกมา แตคนอาน
บางคนอาจจะอานเพียงแค 3 วันก็สามารถเขาใจเน้ือหาทั้งหมดไดแลว ซึ่งเรา
ในฐานะที่เปนครูที่ใหความรูก็จะรูสึกภูมิใจเพราะสามารถชวยยนระยะเวลา
ใหกับคนอานได”
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ภาพรวมผลงานศึกษา คนควาและวิจยัทีม่สีวนสาํคญัทีท่าํให รศ. ดร.
ไชยรัตน ไดเปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ป 2555 มีสาระสําคัญ
โดดเดน 3 ประการ ดังนี้

ประการแรก การนําเสนอทฤษฎีและวิธีวิทยาแนววิพากษ
ยุคใหมในการศึกษาวิจัย ผลงานทุกเรื่องของ รศ.  ดร.ไชยรัตน  
จะมีลักษณะการคิดเชิงวิพากษ เปดเผยแงคิดมุมมองที่วงวิชาการ
สังคมศาสตรและรัฐศาสตรไทยไมไดกลาวถึง หรือไมก็ถูกปกปดไว
ไมใหความสําคัญ

ประการที่สอง เสนอการศึกษารัฐศาสตรแนวใหมที่มีลักษณะ
ตัดขามสาขาวิชาการ  ดวยการนํามโนทัศนที่ตัดขามสาขาวิชาการทาง
สังคมศาสตรมาใชในการศกึษา  ทฤษฎทีี ่รศ.  ดร.ไชยรตัน ใชมลีกัษณะ
เปนความคดิทางปรชัญา  อธบิายสงัคมการเมอืงทีไ่มไดจาํกดัอยูเฉพาะ

ในมุมมองรัฐศาสตรแนวพฤติกรรมศาสตร  และสถาบันการเมือง  แต
มองปรากฏการณทางการเมืองอยางเช่ือมตอและทาทาย

ประการที่สาม  การปะทะกับตัวบทที่เปนนามธรรม ซับซอน  
และยากแกการเขาใจ  คนควาลึกซึ้งอยางไมเหน็ดเหนื่อย  และมีความ
ระมัดระวังอยางสูงในการเขียนและการพูดทางวิชาการ

ลกัษณะสาํคญั 3 ประการขางตนของงานศกึษาของ รศ.  ดร.ไชยรตัน 
ไดเปดพรมแดนใหมใหกับการศึกษารัฐศาสตรในสังคมไทย โดยการ
เปดพืน้ทีใ่หกบัรฐัศาสตรแบบอ่ืน  ทาํใหมโนทศันหลกัๆ อยางวาทกรรม 
อํานาจ ความรู ความจริง สัญญะ โครงสรางนิยม และ หลังโครงสราง
นยิม ปรากฏแพรหลายในวงสนทนา การพดูการเขียน ทัง้ทีเ่ปนทางการ
และไมเปนทางการ พรอมๆ กับชื่อเสียงของ อาจารยไชยรัตน ในฐานะ
ครูตัวอยาง และในฐานะนักวิชาการตัวอยางท่ีทํางานดวยวินัยทาง
วิชาการ ก็มักถูกเอยขึ้นควบคูไปกับมโนทัศนเหลาน้ีเสมอ

สุดทายนี้ ในฐานะท่ีอาจารยเปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2555 และผานการตอสูทางความคิดเพื่อ
สรางงานวชิาการท่ีเปนประโยชนตอสงัคมมามาก อกีทัง้ธรรมชาติของงานวจิยัยอมตองมจีดุลมลุกคลุกคลาน
กันบางซึ่งอาจทําใหนักวิจัยบางคนทอได 
อาจารยมีขอคิดอะไรฝากถึงนักวิจัยรุนใหมบาง

“งานวิจยัหรอืงานวิชาการ เหมอืนกับงานปดทองหลงัพระ ไมใชงานท่ีอยูกบัแสงสีเสยีง แตเปนการทาํงานเงยีบๆ อยูในหองทาํงาน
หรือในมุมหองสมุด คนท่ีจะมาทําตรงน้ีตองมีใจรักมากอน ความสุขที่เราจะไดจากการทํางานวิจัยก็คือ เม่ือเราคนพบหรือเขาใจ
สิง่ใหมๆ  ขึน้มา เราจะเกดิความปตซิึง่อธบิายไดยาก ถาคุณทาํไดถงึตรงนีค้ณุจะอยูกบังานวิชาการได เพราะฉะนัน้ผมจึงไมมคีวามรูสกึ
เหนด็เหนือ่ยหรอืเบือ่หนายตองานศกึษาวิจยัหรอืงานวชิาการ เม่ือผมทาํส่ิงหนึง่เสรจ็ผมกจ็ะทาํส่ิงอืน่ตอไปเรือ่ยๆ อยางสนกุ สิง่สาํคญั
จึงตองมีฉันทะ มีใจรัก แตถาคุณไมมีใจรัก ชอบแสงสีเสียงก็ไมควรเดินเสนทางนี้แตควรไปเปนนักบริหารดีกวา นักวิชาการกับ
นักบริหารเดินอยูบนถนนคนละสาย” รศ. ดร.ไชยรัตน กลาวปดทายการสนทนา
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È .´Ã.ÊÁ¤Ô´ àÅÔÈä¾±ÙÃÂ � Í¸Ô¡ÒÃº´Õ Á¸.
Ã‹ÇÁáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ Ṍ¡Ñº ÃÈ. ´Ã.äªÂÃÑμ¹� à¨ÃÔÞÊÔ¹âÍÌÒÃ 

áÅÐ¤³Ò¨ÒÃÂ �·Õèä Œ́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅ¨Ò¡ÊÀÒÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒμÔ àÁ×èÍμŒ¹à ×́Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧·Õè¼‹Ò¹ÁÒ 
³ ÈÙ¹Â�»ÃÐªØÁÍÔÁá¾ç¤¿ÍÃÑèÁ àÁ×Í§·Í§¸Ò¹Õ
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ÈÙ¹Â�Ë¹Ñ§Ê×ÍÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� (Á¸.) ÈÙ¹Â�Ë¹Ñ§Ê×ÍÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ� (Á¸.) ̈ Ñ́ ¾Ô̧ Õà»�́ ÈÙ¹Â�Ë¹Ñ§Ê×Í

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ � ºÃÔàÇ³ªÑé¹ 1 ÍÒ¤ÒÃ¤Ø³Ò¡Ã 

¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ� Á¸. ÈÙ¹Â �ÃÑ§ÊÔμ â´Âä´ŒÃÑºà¡ÕÂÃμ Ô¨Ò¡ È. ´Ã.ÊÁ¤Ô´ àÅÔÈä¾±ÙÃÂ� 

Í¸Ô¡ÒÃº Ṍ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ È. ´Ã.ÊØÃ¾Å ¹Ôμ Ôä¡Ã¾¨¹� »ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

ÈÙ¹Â �Ë¹Ñ§Ê×Í áÅÐÃÈ. ¹¾.»ÃÕªÒ ÇÒ³ÔªÂàÈÃÉ°¡ØÅ ¤³º´Õ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ � 

Ã‹ÇÁà»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¾Ô¸Õà» �´ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 23 Á¡ÃÒ¤Á 2556 ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ â´ÂÁÕ¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

ÍÒ¨ÒÃÂ � ºØ¤ÅÒ¡Ã áÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨Ã‹ÇÁáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ «Öè§ºÃÃÂÒ¡ÒÈ

ÀÒÂã¹§Ò¹àμ çÁä»´ŒÇÂÃÍÂÂÔéÁáÅÐ¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨¢Í§¼ÙŒ·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁ§Ò¹

สุภาพร จันทรศิริ ผูจัดการศูนยหนังสือ มธ. ชี้แจงถึงความเปนมาในการ
ขยายสาขามาเปดที่คณะแพทยศาสตรวา ศูนยหนังสือ มธ. ซึ่งเปดใหบริการ
แกประชาคมธรรมศาสตรที่อาคาร บร.1 ศูนยรังสิตนั้น มีที่ตั้งคอนขางหางไกลจาก
อาคารกลุมสุขศาสตรและโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติเปนอยางมาก 
คณะกรรมการบริหารศูนยหนังสือเห็นวาสมควรใหดําเนินการจัดต้ังสาขา จึงได
มมีตใิหดาํเนนิการจัดตัง้ศนูยหนงัสอืในบริเวณกลุมอาคารทางสุขศาสตร เพือ่อาํนวย
ความสะดวกแกนักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไปในบริเวณนั้น และเพ่ือเปน
ชองทางในการเผยแพรกิจกรรมทางวิชาการของกลุมคณะทางดานวิทยาศาสตร
สุขภาพอีกดวย ซึ่งทางศูนยหนังสือฯไดรับความรวมมือจากคณะแพทยศาสตร
อนุญาตใหใชพื้นที่ชั้นลางของอาคารคุณากร ติดกับสหกรณออมทรัพย เปนที่ตั้ง
ของศูนยหนังสือ มธ. สาขาคณะแพทยศาสตร จึงดําเนินการเขาปรับปรุงพ้ืนที่
ใหสวยงามและทันสมัย จนสามารถเปดบริการได 

´Ñ§¹Ñé¹ ศนูยหนงัสอื มธ. ขอเชิญชวนผูบรหิาร อาจารย บคุลากร และนักศึกษา 
เขามาใชบริการกันได ที่ชั้นลาง อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร มธ. ศูนยรังสิต 
เปดใหบรกิารวันจนัทร-วนัศกุร ตัง้แตเวลา 08.30-16.30 น. โทรศพัท 0-2986-8656
เบอรภายใน 7670

ÈÙ¹Â�Ë¹Ñ§Ê×ÍÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ÈÙ¹Â�Ë¹Ñ§Ê×ÍÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � 
ÊÒ¢Ò¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ �... ÊÒ¢Ò¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ �... 
àÃÔèÁâ¤Ã§¡ÒÃ¡Ô¨¡ÃÃÁÅÙ¡¤ŒÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ �¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹

à¾×èÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ �áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨

ผูจดัการศนูยหนงัสือ มธ. ไดชีแ้จงเพิม่เตมิ
อีกวา ไดจัดใหมีโครงการกิจกรรมลูกคาสัมพันธ
กับหนวยงานภายใน มธ. เพื่อเสริมสรางความ
สัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของศูนยหนังสือ
กับหนวยงานตางๆ และจะใชโอกาสนี้ทําความ
เขาใจเก่ียวกบักระบวนการจดัหาและส่ังซ้ือหนงัสอื 
รวมไปถึงการใหบริการในดานตางๆ ของ
ศูนยหนังสือแกบุคลากรทุกหนวยงานเพื่อให
ไดรับความสะดวกในการใชบริการพรอมท้ัง
สรางความมั่นใจในระบบและประสิทธิภาพ
การทํางานของศูนยหนังสืออีกดวย

·Ñé §¹Õé  ศูนยหนังสือได เริ่มดําเนินการ
โครงการดังกลาวไปแลวกับสํานักหอสมุด
เปนหนวยงานแรกเม่ือปลายเดือนธนัวาคม 2555 
ที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัด
นครนายก โดยไดรับเกียรติจาก ศ. ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย  อธิการบดี และศ .  ดร .สุรพล 
นติไิกรพจน ประธานกรรมการบรหิารศนูยหนงัสอืฯ 
รวมเปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมในครั้งนี้
พร อมท้ังร วมแสดงความคิดเห็นและตอบ
ขอซักถามของผูเขารวมกิจกรรม ทําใหกิจกรรม
ดังกลาวไดรับความสําเร็จเปนอยางมาก และ
ศูนยหนังสือฯจะดําเนินโครงการกิจกรรมลูกคา
สมัพนัธเชนนีก้บัหนวยงานอ่ืนๆ อกีในโอกาสตอไป
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การ จัดงานค ร้ั งนี้ มี วั ตถุประสงค  เพื่ อ เ ทิดพระ เ กียร ติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เนื่องในโอกาสวันคลาย
วนัพระราชสมภพ 24 กมุภาพนัธ 2556 เพือ่ศึกษาเปรยีบเทยีบวรรณคดี
เร่ืองอิเหนาสํานวนตางๆ ในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือ
ศึกษามรดกภูมิปญญาและความสําคัญของวรรณคดีเร่ืองอิเหนา
ท่ีมีตอสังคมไทยและประเทศเพ่ือนบาน วรรณคดีเรื่องอิเหนาหรือ
นิทานปนหยี กําเนิดขึ้นจากแรงบันดาลใจและการสรางสรรคของ
ชาวชวาในชวงประมาณคริสตศตวรรษที่ 12-13 จากนั้นก็เปนท่ีรูจัก
แพรหลายไปท่ัวดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน บาหลี มลายู ไทย 
พมา เขมร และลาว โดยปรากฏท้ังในรูปแบบวรรณคดี การแสดง และ
ศลิปะแขนงอืน่ๆ เชน ปนูปน ภาพสลกั และภาพวาด การทีน่ทิานปนหยี
ไดรบัความนยิมอยางแพรหลายไปทัว่ดนิแดนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตนี้ 
คงเปนเพราะนําเสนอลักษณะสากลที่มนุษยทุกชาติทุกภาษาสามารถ
เขาถึงและเขาใจไดเปนอยางดี คือเรื่องราวความรักอันลึกซึ้งและ
การฟนฝาอุปสรรคตางๆ เพื่อพิสูจนรักแท ซึ่งเปนประสบการณรวม
ของมนษุยทกุยคุทกุสมยั ทัง้ยงัเปนเรือ่งทีแ่สดงวรีกรรมและเดชานภุาพ
อนัยิง่ใหญของตวัเอก ซึง่เปนส่ิงทีส่รางความประทบัใจใหแกผูทีไ่ดอาน
ไดฟงเปนอยางดี 

เมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2556 ศนูยภมูภิาคโบราณคดี
และวิจิตรศิลปในองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (ซีมีโอ สปาฟา) (SOUTHEAST ASIAN MINISTERS 
OF EDUCATION ORGANIZATION SEAMEO REGIONAL 
CENTRE FOR ARCHAEOLOGY AND FINE ARTS) รวมกับ
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการ
สมัมนาเรือ่ง “วรรณคดอีเิหนา : มรดกไทย มรดกรวมในวฒันธรรม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต” วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2556 เวลา 8.30–16.00 น. ณ หองประชุมใหญ 
หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี กรุงเทพมหานครฯ เรื่องบทละคร
เรือ่งอเิหนาในรชักาลที ่2 โดยนายบญุเตอืน ศรวีรพจน ผูอาํนวยการ
สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม เรื่องอิเหนาพมา : จากวรรณคดีสูนาฏกรรม โดย
นายสิทธิพร เนตรนิยม เรื่องอิเหนาเขมร : จากวรรณคดีไทย
สูวรรณคดีเขมร โดย ดร.ศานติ ภักดีคํา ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เรือ่งอินเหนาฉบับลาว : ความสัมพนัธกบัฉบับไทยและลักษณะเดน
ทางวรรณศิลป โดย ดร.ธานี จัตุทะศรี อาจารยภาควิชาภาษา
ไทย คณะอักษรศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง “อเิหนา”
สือ่สารสัมพันธไทย – มลายู – ชวา โดย ศาสตราจารย ดร.รตัตยิา สา
และ บรรยายสรุป และอภิปรายตอบขอสักถาม โดย ผูชวย-
ศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม ภาควิชาประวัติศาสตร 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และผูชวยศาสตราจารย 
ดร.เสาวณิต วิงวอน ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

Ê¶ÒºÑ¹ä·Â¤´ÕÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �Ê¶ÒºÑ¹ä·Â¤´ÕÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �
Ã‹ÇÁ¡Ñº ÈÙ¹Â�ÀÙÁÔÀÒ¤âºÃÒ³¤´ÕáÅÐÇÔ̈ ÔμÃÈÔÅ»Šã¹Í§¤�¡ÒÃÃÑ°Á¹μÃÕÈÖ¡ÉÒáË‹§àÍàªÕÂμÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãμŒ

(«ÕÁÕâÍ Ê»Ò¿Ò) (SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION 

SEAMEO REGIONAL CENTRE FOR ARCHAEOLOGY 

AND FINE ARTS) Ñ̈´¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò

àÃ×èÍ§ “ÇÃÃ³¤ ṌÍÔàË¹Ò : ÁÃ´¡ä·Â 

ÁÃ´¡Ã‹ÇÁã¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁàÍàªÕÂμÐÇÑ¹ÍÍ¡

à©ÕÂ§ãμ Œ ” áÅÐ Ñ̈´¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒáÅÐ

¡ÒÃáÊ´§àÃ×èÍ§ 

The Panji/Inao 
Traditions 

in Southeast Asia
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เมื่อนิทานปนหยีจากชาวมลายูแพรหลายมาถึงสังคมไทย 
ก็ไดรับการประพันธขึ้นเปนบทละครสําหรับใชเลนละครในตั้งแต
สมัยอยุธยาตอนปลาย แตหลงัจากเสยีกรงุศรอียธุยาครัง้ที ่2 (พ.ศ.2310)
บทละครในเร่ืองอิเหนาฉบับอยุธยาไดกระจัดพรัดพรายไป ยังสงผลให
ในเวลาตอมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
รชักาลที ่1 พ.ศ. 2325 – 2352 ทรงฟนฟบูทละครในเรือ่งอเิหนาขึน้มา
อีกครั้ง โดยทรงชําระและแตงซอมจากฉบับอยุธยา ซึ่งตอมาพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (พ.ศ. 2352 - 2367) ไดทรงนําเร่ือง
อิเหนาพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1 มาทรงปรับปรุงขัดเกลาใหมี
ความงดงามทางวรรณศิลป และเหมาะแกการแสดงละครในมากย่ิงขึน้
ตลอดท้ังเร่ือง บทละครในเร่ืองอิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 2 
จึงเปนฉบับที่สมบูรณที่สุดในวรรณคดีไทยท่ีพัฒนาข้ึนจากเร่ืองอิเหนา
ฉบับอยุธยาและเร่ืองอิเหนาฉบับพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 1 
ผสมผสานกับการรังสรรคใหมอยางประณีตบรรจงของพระองคจนเปน
วรรณคดีเอกเร่ืองหนึ่งของไทย

เร่ืองอิเหนาของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องอิเหนาฉบับ
พระราชนพินธในรชักาลที ่2 มคีวามสาํคญัในฐานะนทิานปนหยสีาํนวน
หลักที่มีอิทธิพลตอการรังสรรคนิทานปนหยีของประเทศเพื่อนบาน
อีกดวย เร่ืองอิเหนาของไทยจึงไมเพียงแตเปนวรรณคดีที่มีคุณคา
และมคีวามสําคญัในบรบิทสงัคมวฒันธรรมไทยเทานัน้ แตยงัเปนมรดก
รวมทางวัฒนธรรมของหลายประเทศในสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวา พระบาท
สมเดจ็พระพทุธเลศิหลานภาลัยทรงประกอบพระราชกรณยีกจิอนัเปน
คุณประโยชนตอวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมรวมของหลายประเทศ
นานับปการ ทรงสืบทอดสายสัมพันธมรดกรวมทางวัฒนธรรมของ
ดินแดนในแถบนี้มาชานาน 

ในครั้งนี้ จะทําใหเกิดเครือขาย ผูเช่ียวชาญดานมรดกรวมของอาเซียน
ซ่ึงเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติการสัมมนาจะจัดขึ้นในวันที่ 
2-3 มีนาคม ตั้งแตเวลา 08.30 – 17.00 น. ณ หองประชุม Bianca 
โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก และมีการแสดงในวันที่ 
4-6 มีนาคม ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ตั้งแต
เวลา 18.30 – 21.30 น. สาํหรับการสัมมนาน้ัน ศนูยฯ ไดเชิญผูเชีย่วชาญ
ดานวรรณกรรมและการแสดงปนหยีอิเหนาจากประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตมานําเสนอเอกสารในหัวขอวรรณกรรมปนหยี
อิเหนา และความเปนมาและพัฒนาการของดนตรีและนาฏศิลป
ที่ เกี่ยวของกับวรรณกรรมปนหยีอิเหนา โดยกําหนดผู เข าร วม
การสัมมนาประมาณ 100 คน สวนการแสดงน้ัน คณะผูจัดงาน
ไดติดตอเชิญคณะนักแสดงปนหยีอิเหนา ๙ คณะ จากประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย พมา กัมพูชา และประเทศไทย มารวมแสดง
ในงาน โดยกําหนดผูเขาชมการแสดงประมาณ 250 คน      

นอกจากนีแ้ลว ศนูยภมูภิาคโบราณคดแีละวจิติรศลิปในองคการ
รัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ซีมีโอ สปาฟา) รวมกับ
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กระทรวงวัฒนธรรม 
และกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดจัดการสัมมนาและการแสดง
เรื่อง “The Panji/Inao Traditions in Southeast Asia” ระหวาง
วันเสารที่ 2 ถึงวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมความเขาใจระหวางวัฒนธรรมและองคความรูภูมิหลังรวม
กันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอันจะกอใหเกิดความรวมมือ
ระดับภูมิภาคในอนาคตตามนโยบายของ “สมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” หรือ “อาเซียน” (Association of 
Southeast Asian Nations – ASEAN) ที่จะจัดตั้ง “ประชาคม
อาเซียน” ใหแลวเสร็จในป 2558 เพื่อรวมตัวกันและวางรากฐาน
ในการพัฒนาอาเซียนทั้งดานการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ศนูยฯ คาดวาจากการสัมมนาและการแสดงเร่ืองปนหย ีอเิหนา
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μÒÁ·ÕèμÒÁ·Õè  คณะกรรมการบริหารกองทุน
ศาสนกจิไดมโีครงการกอสรางหอพระพทุธรปู
“พระพทุธธรรมทฐิศิาสดา” ขึน้ ณ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ศนูยพทัยา โดยม ีอาจารยอภนินัท 
พงศเมธากุล อาจารยคณะสถาปตยกรรมฯ 
เปนผูออกแบบ และไดประกอบพิธวีางศลิาฤกษ
หอพระพุทธรูป เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 
โดยมี ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน
ประธานในพิธี 

การกอสรางหอพระพทุธรปู “พระพทุธ
ธรรมทิฐิศาสดา” ซึ่งเปนพระพุทธรูปประจํา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อใชเปนสถานที่
ในการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
และเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจใหกับบุคลากร 
นักศึกษารวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วไปในการ
กอสรางพระพุทธธรรมทิฐิศาสดาที่จะนํามา
ประดิษฐาน ณ หอพระพุทธรูปแหงนี้เปน
พระพุทธสิหิงค ภ.ป.ร.(เนื้อลํ่าอูแดง) ขนาด
หนาตัก 9 นิ้วเปนพระพุทธรูปบูชา จัดสราง
พรอมกับพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ขนาดหนาตกั 25 นิว้ จาํนวน 4 องค 
ในโอกาสครบรอบ 50 ป แหงการสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในป พ.ศ.2527 

อาจารยอภินันท พงศเมธากุล
อาจารยสาขาวิชาสถาปตยกรรม 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ซึ่ งได กล าวถึงที่มาและแนวคิดใน
การออกแบบว า  “การออกแบบ

สถาป ตยกรรมสําห รับหอพระพุทธ รูป 
“พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา” ไดกําหนดเปน 
“สถาปตยกรรมไทยทรงเครื่องลํายอง” 
(สถาปตยกรรมไทยท่ีมีองคประกอบลวดลาย
ประดับใหอาคารมีความงดงาม) ขนาดอาคาร 
3 x 6 เมตร ภายในอาคารมีฐานชุกชีสองช้ัน
สําหรับประดิษฐานองคพระพุทธรูปประจํา
มหาวิทยาลัย และยังมีสวนประกอบอื่นๆ 
ของอาคาร คอื ลานประทกัษณิ 2 ชัน้ (ลานสาํหรบั
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา เชน การเวยีนเทยีน 
เปนตน) โดยมสีระบวัค่ันบริเวณตรงกลาง และ
กําหนดใหปลูกพืชพันธุไมในพุทธประวัติซึ่ง
มีจํานวนมาก ซึ่งในคร้ังนี้ไดกําหนดไวเพียง 
4 ชนดิ ไดแก 1) ดอกบัวหลวง 2) ตนพทุธรักษา 
3) ตนจิกมุจลินทร และ 4) ตนตาล 

การกาํหนดสขีองอาคาร นัน้ประกอบดวย 
1) หลังคาสีเทา ซึ่งเปนสีที่มีความหมายท่ีดี 
คือ เปนสีของความเจริญทางสติปญญา หรือ 
สีแหงความรู 2) เคร่ืองลํายองปดทองคําเปลว
อยางด ีซึง่เปนสวนประณตีสถาปตยกรรม หรอื 
สิ่งประดับตกแตงตามความเหมาะสมของ
ฐานานุศั กดิ์ และฐานานุ รูปของอาคาร 
3) สีแดงไทย หรือ แดงนํ้าหมาก เปนสีที่นิยม
นํามาใชในงานสถาปตยกรรมไทย โดยเปนสี
สาํหรบัฝาเพดานและองคประกอบอาคารอืน่ๆ
เชน คํ้ายัน สะพานหนู จันทัน ระแนง ฯลฯ 
4) สีขาว ซึ่งเปนสีของความบริสุทธิคุณ เปน
สัญลักษณของการคํ้าชูพระพุทธศาสนาดวย
จิตใจอันบริสุทธิ์ โดยใชเปนสีสําหรับเสาท่ี
ลมสอบตามลักษณะของสถาปตยกรรมไทย

â¤Ã§¡ÒÃÊÃŒÒ§ËÍ¾ÃÐ â¤Ã§¡ÒÃÊÃŒÒ§ËÍ¾ÃÐ 
“¾ÃÐ¾Ø·¸¸ÃÃÁ·Ô°ÔÈÒÊ´Ò” Á¸. ÈÙ¹Â�¾Ñ·ÂÒ“¾ÃÐ¾Ø·¸¸ÃÃÁ·Ô°ÔÈÒÊ´Ò” Á¸. ÈÙ¹Â�¾Ñ·ÂÒ

ภาคกลาง การลมสอบหรือเอนเขาไปดานใน
อาคารนั้น ทําใหเกิดความมั่นคงแข็งแรงของ
โครงสราง และท่ีสําคัญยังเปนการทําใหทรง
หลังคามีขนาดเล็กลงมีความงดงามมากกวา
เสาแบบตั้งตรงที่ทําใหทรงหลังคามีขนาด
ใหญกวา 5) สีกระเบื้องดินเผา ซึ่งเปนวัสดุที่
แสดงถึงความเปนไทยไดเปนอยางดี โดย
กําหนดใหใชสําหรับปูพื้นลานประทักษิณ
ชั้นบน และใชเปนสวนจัดกิจกรรมเวียนเทียน
สําหรับสวนของพระสงฆ 6) สีปูนดิบ หรือ 
สีของคอนกรีต ซึ่งเปนสีที่ใชแทนสัญลักษณ
ของฆราวาส เปนสีทีใ่ชสาํหรบัลานประทักษิณ
ชัน้ลาง และใชเปนสวนจดักจิกรรมเวยีนเทยีน
สําหรับสวนฆราวาส สิ่งที่สําคัญของการสราง
หอพระพุทธรูป ในคร้ังนี้ เปนส่ิงที่สรางความ
เปนสิริมงคล เปนแหลงเรียนรูสําหรับบุคคล
ทั่วไป และยังเปนส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของ
ประชาคมธรรมศาสตรไดเปนอยางดี เปน
ความงดงามของจิตใจที่เกิดขึ้นจริงแลว ณ 
สถานที่อันประเสริฐแหงนี้”

·Ñé§¹Õé·Ñé§¹Õé ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศนูยพทัยา ไดทาํพธิวีางศิลาฤกษหอพระพุทธรูป
นัน้ คณุวิเชยีร สขุภุมรนิทร กรรมการผูจดัการ
บริษัท สยามคันทรีคลับพัทยา จํากัด ผูแทน 
ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท สยามกลการ จํากัด มอบรถกอลฟ 
จํานวน 1 คัน เพื่อใชสอยและอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางภายใน มธ. ศูนยพัทยา
ตอไปจุล
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ÇÑ´¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔμà¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ ¡ÒÃ¢Ù´ËÔ¹»Ù¹ ÍØ´¿˜¹ 

à¤Å×ÍºËÅØÁÃ‹Í§¿˜¹ áÅÐ¶Í¹¿˜¹ «Öè§à»š¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾ª‹Í§»Ò¡àº×éÍ§μ Œ¹

·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒà»š¹ 

ศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.สิทธิชัย ขุนทองแกว คณบดีคณะทันต-
แพทยศาสตร ใหสัมภาษณวา 

“หนวยแพทยทนัตกรรมเคล่ือนท่ี ไดดาํเนินการตามนโยบายสนับสนุนการเปน
มหาวิทยาลยัเพือ่ประชาชนของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ซึง่ดาํเนนิการมาระยะหน่ึง
ในชวงเร่ิมแรกไดเนนการใหบริการทันตกรรมปองกันและทันตกรรมหัตถการ
ดวยเทคนิค Atraumatic Restorative Treatment (ART) ใหแกเด็กในโรงเรียน
ที่ดอยโอกาสในการเขารับบริการทันตกรรมในตางจังหวัด เชน สุพรรณบุรี เพชรบุรี
แตตอนนี้เราไดสับเปลี่ยนมารักษาในชุมชนเมืองดวยเชนกัน”  

อาจารย ทันตแพทย ดร.ธนาศักดิ์ รักษมณี ผูกํากับสาขาปริทันตวิทยา 
กลุมวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เลาถึง
สาเหตุของการมาเปนอาสาสมัครทันตแพทยเคลื่อนท่ีวา 

“การมารวมเปนหน่ึงในทีมทันตแพทยเคลื่อนที่เพราะอยากชวยเหลือผูที่
มีปญหาดานสุขภาพฟน ซึ่งขาดโอกาส สําหรับคนเมืองที่ดูเหมือนวาจะมีโอกาส
ทางการรักษามากกวาคนในชนบท แตทีจ่รงิกย็งัมคีนในเมอืงบางสวนท่ีเขาไมมเีวลา
ไปโรงพยาบาล รวมถึงคาบริการรักษาสุขภาพชองปากจะคอนขางสูง ซึ่งบางคน
อาจไมมีเงินรักษา” 

นอกจากกลุมอาจารยทันตแพทยแลว โครงการทันตกรรมเคล่ือนที่ยัง
เปดโอกาสใหนักศึกษาทันตแพทยชั้นปที่ 5 ซึ่งเรียนดานภาคคลินิกที่เนนหนัก

ในทางปฏบิตังิาน ไดสมัผัสกบัการรกัษาจรงิ ซึง่นอกจาก
จะเปนการฝกฝนในสายอาชีพทันตแพทยแลว 
ยงัชวยในเรือ่งความมจีติสาธารณะและเสยีสละเวลา
เพื่อชวยเหลือผูคนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

นายสุเทพ แกวสีเสียด นักศึกษาทันตแพทย 
ชั้นปที่ 5 อาสาสมัครซ่ึงทําหนาที่ใหความรูและตอบ
ขอสงสัยดานการรักษาและดูแลสุขภาพชองปาก
ใหกับผูที่เขามารับการรักษา ใหสัมภาษณถึงการ
ออกหนวยแพทยครั้งนี้วา

“การออกหนวยทันตแพทยครั้งนี้มีนักศึกษา
ชั้นปที่ 5 มารวมเปนอาสาสมัครจํานวนกวา 30 คน
โดยหลักๆ จะทําหนาที่ วัดความดันโลหิตและให
ความรูแกผูมารับบริการในการดูแลสุขภาพชองปาก
วาควรแปรงฟนอยางไรใหถูกวิธี หรือโรคตางๆ ที่
เกีย่วกับเหงือกและฟน การออกมากับหนวยทนัตแพทย
ทําใหเกิดความภูมิใจวาอาชีพของเรามีประโยชนกับ
ผูคนมาก ทําใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง และ
ยังชวยปลูกฝงใหนักศึกษามีจิตใจชวยเหลือผู คน
โดยไมหวังสิ่งตอบแทน เปนการชวยเหลือสังคม
ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหความสําคัญมาก” 

การออกหนวยแพทยทนัตกรรมเคลือ่นทีค่รัง้นี้ 
จึงเปนสิ่งที่ยืนยันไดวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มคีวามมุงม่ันทีจ่ะทาํประโยชนเพ่ือสงัคมและประชาชน
ทุกคนอยางแทจริง

 ศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.สิทธิชัย ขุนทองแกว 
   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร

Ë¹‹ÇÂá¾·Â �·Ñ¹μ¡ÃÃÁà¤Å×èÍ¹·Õè 
¤³Ð·Ñ¹μá¾·ÂÈÒÊμÃ� 

»̃¹ÊØ¢ÊÃŒÒ§ÂÔéÁÊÇÂª‹ÇÂ¤¹àÁ×Í§
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  TU Face UpÁ¸. Ñ̈ºÁ×Í 9 Í§¤ �¡Ã ÈÖ¡ÉÒá¹Ç·Ò§ Ñ̈´¡ÒÃ¢ÂÐÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมลงนามศึกษาแนวทางการจัดการขยะ

ในประเทศไทยอยางย่ังยืน กับ 9 องคกร ซึ่งประกอบดวย กรุงเทพมหานคร 
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดลอม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  กรมควบคุมมลพิษ  กรมส  ง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดล อม 
กรมส งเสริมการปกครองท องถิ่น สมาคมองค การบริหารส วนจังหวัด
แหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และสมาคมองคการ
บริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย เพื่อดําเนินการศึกษาและพัฒนาระบบการ
จดัการขยะรไีซเคลิอยางยัง่ยนืทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย เม่ือวนัที ่14 กมุภาพนัธ 
2556 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

ÇÑ¹à¡ÕÂÃμÔÂÈ¹Ñ¡¡ÕÌÒ àªÔ´ªÙà¡ÕÂÃμÔáÅÐáÊ´§
¤ÇÒÁ¢Íº¤Ø³¹Ñ¡¡ÕÌÒ áÅÐ¼ÙŒ·ÕèÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

ศูนยบริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัด
งานวันเกียรติยศนักกีฬา เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความ
ขอบคุณ นักกีฬา ผูฝกสอน ผูจัดการทีม และผูที่มีสวนเก่ียวของ 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ณ อาคารยิมเนเซียม 6 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

½†ÒÂ¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Á¸. Ñ̈´§Ò¹ 
“ÇÑ¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÒÇ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �” »‚·Õè 7

ฝายการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
จดังาน วนัเก่ียวขาว “ธรรมศาสตรทาํนา...เศรษฐกิจ
พอเพียง” ปที่ 7 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 
ณ แปลงนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
ซึ่งขาวท่ีเกี่ยวไดจะถูกนําไปสีและเก็บไวสําหรับ
เลี้ยงนักศึกษาใหมในวันปฐมนิเทศ 

¡ÒÃºÃÃÂÒÂÇÔªÒ¡ÒÃàÃ×èÍ§ “Í¹Ò¤μ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
¡ÑºÇÔ¶ÕªÕÇÔμ¢Í§¤¹àÁ×Í§”

วิทยาลัยสหวิทยาการ รวมกับ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะกรรมการดานการส่ือสาร
ทางการเมืองของรัฐสภา คณะอนุกรรมการดานการวิเคราะหสถานการณ
ทางการเมอืง กฎหมายและสงัคม จดัโครงการบรรยายวชิาการเรือ่ง “อนาคต
กรุงเทพมหานครกับวิถีชีวิตของคนเมือง” เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556
 ณ หองประชมุประกอบ หตุะสงิห ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค 1 มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร
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Í¸Ô¡ÒÃº´Õ¾º¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Á¸. àÃ×èÍ§ÍÍ¡¹Í¡ÃÐºº ¤ÃÑé§·Õè 2
องคการนักศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและสภานักศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จดั

เสวนาเรื่อง การแกไขราง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อเตรียมเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ โดยมี ศาสตราจารย ดร.สมคิด เสิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอม
ดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา รวมเสวนา 
พูดคุยกับนักศึกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ หองประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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TU Show Case

¹Ò§ÊÒÇ¡ØÊØÁÒ ÊÒÃÕºØÞÄ·¸Ôì ¤³ÐÃÑ°ÈÒÊμÃ� ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ËÅÑ¡ 

“¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÍÒà«ÕÂ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ �” กลาววา สืบเนื่องจากการที่นักศึกษา
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) 3 คน ไดรับคัดเลือกเขารวม 
“โครงการเสริมสรางความตระหนักรูเรื่องประชาคมอาเซียนแกเยาวชนไทย” 
ซึ่งจัดขึ้นโดยความรวมมือระหวางกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ กับ
คณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน (คผถ.) ณ กรุงจาการตา ระหวางวันท่ี 
7-10 สิงหาคม 2555 เพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการนําความรู และ
ประสบการณที่ไดรับกลับมาเผยแพรผานกิจกรรมวิชาการในวงกวาง ซึ่งเพียง 
1 ภาคการศึกษาตอมาไดมีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร ชั้นปที่ 3 จํานวน 3 คน 
ลงเรยีนวชิาพท.240 งานอาสาสมคัรกบัการพฒันาสงัคม ไดรวมกนัเริม่กจิกรรม
การสานตอเจตนารมณดงักลาวในนามโครงการ “ธรรมศาสตรอาเซียนสัมพนัธ” 
ในวันที่ 28 มกราคม 2556 ซึ่งสิ่งที่นายินดีและแสดงถึงความเขมแข็งของ มธ. 
ในวาระท่ีจะกาวเขาสูการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ป คือ กิจกรรมนี้ไดเกิดขึ้น
ในชวงเดยีวกบัเหตกุารณสาํคญัของมหาวทิยาลยั โดยเม่ือวนัที ่22 ตลุาคม 2555 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2555 ไดมีมติแตงตั้ง

¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �ÍÒà«ÕÂ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸� : ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �ÍÒà«ÕÂ¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ : 
¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹ ¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹ 

ÊÙ‹âÃ§àÃÕÂ¹¨ÒÃØÈÃºíÒÃØ§ ¤ÅÍ§ËÅÇ§ÊÙ‹âÃ§àÃÕÂ¹¨ÒÃØÈÃºíÒÃØ§ ¤ÅÍ§ËÅÇ§

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �ÊÒ¹μ ‹Íâ¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁμÃÐË¹Ñ¡ÃÙ ŒàÃ×èÍ§»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹á¡‹àÂÒÇª¹ ³ ¡ÃØ§¨Ò¡ÒÃ �μÒ »ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õ à«ÕÂ â´Â ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ “¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�ÍÒà«ÕÂ¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧” ³ âÃ§àÃÕÂ¹¨ÒÃØÈÃºíÒÃØ§ à¾×èÍà»š¹¡ÒÃ¡ÃÐμ Ø Œ¹¤ÇÒÁμÃÐË¹Ñ¡ÃÙŒáÅÐ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨à¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ãËŒ¡Ñºà´ç¡ä·Â μÅÍ´¨¹ »ÅÙ¡½˜§ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹·‹ÒÁ¡ÅÒ§¤ÇÒÁáμ¡μ ‹Ò§ ¼‹Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ Œà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹

ให ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ ไดรับการเชิดชูเกียรติใหเปน 
“ธรรมศาสตราภิชาน” ซึง่ หนึง่ในภารกจิท่ีอดีตเลขาธิการ
อาเซียนจะไดปฏิบัติกับชุมชนชาวธรรมศาสตร คือ 
“การเปนที่ปรึกษาหลักในการผลักดันใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีเปนรปูธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหมคีวามพรอมในการรองรบัการเปนประชาคมอาเซยีน” 
โดยวัตถุประสงคงานอาเซียนสัมพันธตองการกระตุน
ความตระหนักรู และความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนใหกับเด็กไทย รวมถึงปลูกฝงวิธีการทํางานและ
การอยูรวมกันทามกลางความแตกตางผานกิจกรรม
การแขงขันกีฬา ทั้งนี้เพราะมีความเช่ือวาการเรียนรู
โดยการลงมือปฏิบัติของภาคประชาชนเปนการเรียนรู
วถิอีาเซยีนทีม่ปีระสิทธภิาพสูงสดุ นอกจากนีย้งัตองการ
เปดโอกาสใหมีการสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
นักศึกษากับโรงเรียนและชุมชนผานการทํางานดวย

14
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¹Ò§ÊÒÇ¡ØÊØÁÒ กลาวเพิ่มเติมวา อยางไรก็ดีในดานของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของไทยน้ันความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและ
ผลกระทบตอชุมชน ซึ่งยังขาดการสนับสนุนและเครื่องมือการเรียนรูไดเปน
แรงดลใจสําคัญใหกลุมนักศึกษาอิสระ “อาเซียนปริทรรศน” ถือกําเนิดขึ้น เพื่อ
เปดพื้นที่ใหกับนักศึกษาท่ีมีความสนใจในประเด็นอาเซียนมาทํากิจกรรมรวม
กันทั้งประเภทวิชาการจิตอาสา และนันทนาการที่ตอบสนองตอความตองการ
ของสงัคมดงักลาวโดยเปนกจิกรรมทีมุ่งใหเยาวชนฝกทาํงานหรอืเลนแบบเปนทมี
ผานการละเลนและการรวมกันคิด สรางจินตนาการผานงานศิลปโดยประกวด
ภาพวาดอาเซียน และการเขียนเรียงความหัวขอ “ฉันจะเปนสวนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียนไดอยางไร” เปนตน ในเรื่องนี้ทานผูอํานวยการสมหมาย
นัยโมกข ไดตระหนักถึงความสําคัญจึงใหโอกาสแกคณะนักศึกษา มธ. เขารวม
กบัคณาจารยปลกูฝงจิตสาํนึกแกเยาวชนของชาติ ทัง้เก่ียวกับอาเซียนและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษโดยเฉพาะแกนักเรียนชั้นประถมปที่ 4 – 6 ซึ่งอยูในชวงอายุ 
10–12 ปโดยประมาณ ซึ่งภายในไมเกิน 1 ทศวรรษจะเปนกําลังสําคัญ
ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนตอไป โดยโครงการนํารองนี้ประกอบดวย
คณะนักศึกษาจํานวน 9 คน ซึ่งมี 3 คนลงเรียนวิชา พท.240 งานอาสาสมัคร
กับการพัฒนาสังคมของสํานักบัณฑิตอาสาสมัครดวย ไดแก น.ส.อนันญลักษณ 
อทุยัพิพฒันากุล น.ส.นวพรรษ แกวไทรนนัท สวนอกี 7 คนทีร่วมโครงการ  ไดแก 
น.ส.เมธาวี คมคาย น.ส.พรพรรณ ประดิษฐแทน น.ส.เอกธิดา แสงชนะศึก
น.ส.ฐิติพร ปนศรีเพ็ชรกูล น.ส.รัตกรณ วุฒิบูรณ นายศตวรรษ เวียงสมุทร 
นายณัฐวุฒิ วงศสุภา และ นายธนดล แววแสนรัตน ทุกคนลวนเปนนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 จากคณะรัฐศาสตร โดยมี น.ส.กุสุมา สารีบุญฤทธิ์ 1 ใน 3 
นักศึกษาธรรมศาสตรที่เขารวมกิจกรรมท่ีจาการตาเปนผูประสานงาน เพื่อ
ใหเยาวชนไทยไดตระหนักรู และเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น 
และมีจิตสํานึกการอยูรวมกันทามกลางความแตกตาง สวนกลุมอาเซียน
ปริทรรศนตองการปลูกจิตสํานึก “ธรรมศาสตร” ที่สอนใหเกิดความคิดและ
การกระทําเพ่ือประชาชนขึ้นในใจของผูเขารวมทุกฝาย

·Ñé§¹Õé โครงการดังกลาวอาจจะเรียกไดวาเปนโครงการแรกๆ ของ
ชาวธรรมศาสตร งาน “บัณฑิตอาสา-บัณฑิตอาเซียน” ซึ่งในอนาคตสามารถ
มีการขยายผลความรวมมือ เชน สรางความสัมพันธที่ต อเนื่องระหวาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกบัชุมชนแวดลอม และท่ีสาํคัญท่ีสดุไดเปนการสืบทอด
กิจกรรมและเจตนารมณจากกรุงจาการตาใหเกิดจิตสํานึกเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน และธรรมศาสตร “บัณฑิตอาสา-บัณฑิตอาเซียน” ที่มีจิตอาสา
พัฒนาชุมชนสูสากล โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนแหลงจุดประกาย
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th
 จุลสารธรรมศาสตร : เพ่ือเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ นักศึกษา 

   และผูสนใจทั่วไป

 ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ สมบัติ แกวปกาศิต
 บรรณาธิการบริหาร : นวพรรณ อิ่มดวง
 กองบรรณาธิการ : ปฐมา ศรีสังข นพรัตน พลอยช่ืน ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก 
   ณัฐกาญจน หันจรัส นิพิฐพนธ เมืองสีนุน ประภาพันธ วองไว 

   ศิลาวุฒิ นวลนุกุล ศักด์ิเดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี 

   ศุภณา เย็นเปนสุข
 จัดทําโดย : งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต 
   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

   โทรศัพท 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ตอ 1117-8 
   โทรสาร 0-2564-4493

 E-mail : pr.tu@hotmail.com
 Website : www.pr.tu.ac.th
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 วันปรีดี พนมยงค 
 ประจําป 2556

วันที่ 11 พฤษภาคม 2556
ณ ลานปรีดี พนมยงค 
มธ. ทาพระจันทร

 กองกลาง มธ. ทาพระจันทร

 งานประชุมวิชาการ 
 BERAC 4, 2013

วันที่ 24 พฤษภาคม 2556  สํานักงานพฒันาวชิาการและวิจัยคณะ
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
 และการผังเมือง
 โทร. 0-2986-9605-6 ตอ 3015,
 3018, 3034

 พิธีถวายผาพระกฐิน
 พระราชทาน ประจําป 2556

วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2556 
ณ วัดแจงแสงอรุณ อ.เมือง

จ.สกลนคร 

 งานประชุม กองกลาง 
 มธ. ทาพระจันทร
 โทร. 0-2613-3015-6
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