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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) การใชพื้นที่รองรับ

การใหบริการรถโดยสารประจำทาง ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดย 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนายวิรัตน 

โชคคติวัฒน รองผูอำนวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ฝายการเดินรถองคการ  

รวมลงนาม เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมวรรณไวทยากร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

ดวย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ไดขอความอนุเคราะหจากองคการ 

ขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ใหรถโดยสารประจำทางวิ่งรับ-สง ภายใน มธ. ศูนยรังสิต  

เพื่ออำนวยความสะดวกตอผูใชบริการ โดยมหาวิทยาลัยไดอนุญาตใหใชลานจอดรถบริเวณ

สนามกีฬาเมนสเตเด่ียมเปนที่จอดพักรถและใชอาคารปอมยามรักษาการเปนสำนักงาน

ชั่วคราว ทั้งนี้องคการขนสงมวลชนกรุงเทพไดสนับสนุนงบประมาณ เปนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท ในการปรับปรุงลานจอดรถโดยสารประจำทางเดิม เพื่อรองรับการจอดรถโดยสาร

ประจำทางทุกสาย  

รองศาสตราจารย ดร.กำพล รุจิวิชชญ รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต  

ใหสัมภาษณวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดระเบียบการเดินรถและใหบริการของ 

รถประจำทางใหม โดยกำหนดใหใชพื้นที่ลานจอดรถบริเวณสนามเมนสเตเดี่ยมเปนที่จอด

พักรถ และใชพื้นท่ีอาคารปอมยามรักษาการเปนสำนักงานชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุง 

ลานจอดรถประจำทางเดิม (บริเวณดานหลัง 

มธ. ศูนยรังสิต ใกลกับสถานีรถไฟเชียงราก) 

ใหสามารถจอดรถประจำทางทุกสาย โดยมี

รายละเอียดการปรับปรุงพื้นที่ใชสอย ดังนี้ 

จัดทำลานคอนกรีตสำหรับจอดรถ ที่พัก

สำหรับพนักงาน หองสุขา และอาคาร

ที่ทำการของกลุมงานปฏิบัติการเดินรถแบบ

กึ่งถาวร ตลอดจน จัดใหมีสาธารณูปโภค 

ประกอบดวย ระบบไฟฟา ระบบน้ำประปา 

และการจัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่ออำนวย

ความสะดวกและความสะอาดในบริเวณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมลงนาม MOU กับ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ปรบัพืน้ทีภ่ายใน มธ. ศนูยรงัสติ รองรบัการใหบรกิารรถโดยสารประจำทางทุกสาย 
มมมมมมมมมมมมมหหหหหหหหหหหหาาาาาาาาาาาววววววววววววววิิิิิิิิิิิทททททททททททททยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาาลลลลลลลลลลลลลััััััััยยยยยยยยยยยยธธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมมศศศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรร   รรรรรรรรรรรรรรวววววววววววววมมมมมมมมมมมมลลลลลลลลลลลลลงงงงงงงงงงงงงนนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมม MMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUU กกกกกกกกกกกกัััััััับบบบบบบบบบบบ อออออออออออออองงงงงงงงงงงงงคคคคคคคคคคคคกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรขขขขขขขขขขขขขนนนนนนนนนนนนนนสสสสสสสสสสสสงงงงงงงงงงงงงมมมมมมมมมมมมววววววววววววววลลลลลลลลลลลลชชชชชชชชชชชชชนนนนนนนนนนนนนนกกกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรุุุุุุุุุงงงงงงงงงงงงงเเเเเเเเเทททททททททททททพพพพพพพพพพพพ 
ปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรััััััับับบบบบบบบบบบพพพพพพพพพพพพ้้้้้้้้้ืืืืืืืืืืืืนนนนนนนนนนนนนททททททททททททท่่่่่่่่่ีีีีีีีีีีีภภภภภภภภภภภภภาาาาาาาาาาาายยยยยยยยยยยยใใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนน มมมมมมมมมมมมธธธธธธธธธธธธธ............  ศศศศศศศศศศศศศูููููููููนนนนนนนนนนนนนยยยยยยยยยยยยยรรรรรรรรรรรรรััััััังังงงงงงงงงงงงสสสสสสสสสสสสิิิิิิิิิติตตตตตตตตตตตต รรรรรรรรรรรรรอออออออออออออองงงงงงงงงงงงงรรรรรรรรรรรรรััััััับับบบบบบบบบบบกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรใใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหหหบบบบบบบบบบบรรรรรรรรรรริิิิิิิิิกิกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรถถถถถถถถถถถถถโโโโโโโโโโโโดดดดดดดดดดดดดยยยยยยยยยยยยยสสสสสสสสสสสสาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะจจจจจจจจจจจจำำำำำำำำำำำำำทททททททททททททาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงททททททททททททุุุุุุุุุกกกกกกกกกกกกกสสสสสสสสสสสสาาาาาาาาาาาายยยยยยยยยยยย 

พืน้ทีด่งักลาว ทัง้นี ้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

ไดกำหนดระยะเวลาในการใชพื้นท่ีลานจอด

รถประจำทางเดิม (บริเวณดานหลัง มธ. 

ศูนยรังสิต ใกลกับสถานีรถไฟเชียงราก) เปน

เวลา ๕ ป หากครบกำหนดจะมีการเจรจา

ตออายุการใชพื้นที่ตอไป โดยคาดวาการ

ปรับปรุงพื้นที่ใชสอยดังกลาวจะแลวเสร็จ

ประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 
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จุลสารธรรมศาสตร ปที่ ๔๔ ฉบับที่ ๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 2

วันปรีดี  
ประจำป ๒๕๕๔ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานวันปรีดี ประจำป ๒๕๕๔ 

เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ ศาสตราจารย 

ดร.ปรีดี พนมยงค ผูประศาสนการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร

และการเมือง ซึ่งนอกจากพิธีวางพานพุมสักการะอนุสาวรีย 

ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค ผูประศาสนการมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตรและการเมือง แลวยังมีพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา 

“ทุนปาล พนมยงค” ซึ่งเปนทุนการศึกษาที่มอบใหแกนักศึกษาที่ได

รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ ในหัวขอ “การมีสวนลด

โลกรอน : กรณีตัวอยางของความรับผิดชอบตอสังคม” แก นาย 

เจนวิทย เช้ือสาวะถี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร โดย คุณสุดา  

พนมยงค เปนผูมอบ และการเสวนา เรื่อง “แนวคิดของปรีดี  

พนมยงค กับการแกไขปญหาทางการเมืองภายหลังสงครามโลก 

ครั้งที่ ๒ และขอคิดตอสังคมไทยในปจจุบัน” โดย ศาสตราจารย 

ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ นายสันติสุข โสภณศิริ ดร.วิชิตวงศ  

ณ ปอมเพชร และ ผูชวยศาสตราจารย อดิศร หมวกพิมาย ดำเนิน

รายการ 



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทูลเกลาฯ ถวายปริญญา และมอบ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๔ มีมติทูลเกลาฯ ถวาย

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด 

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา และมอบปริญญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์แดผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ ทาน ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ ในวันพุธที่ 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร โดยรายละเอียดดังนี้ 

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา นิติศาสตร- 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ไดทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในดานตางๆ 

ทั้งดานสาธารณกุศลผาน มูลนิธิ เพื่อนพึ่ง (ภา ) ยามยาก 

สภากาชาดไทย เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนในภาวะประสบ

อุทกภัย โครงการกำลังใจ ในพระดำริของ พระเจาหลานเธอ 

พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงกอต้ังเมื่อครั้งยังทรงเปนนักศึกษา

กฎหมาย โดยโครงการนี้ไดขยายความชวยเหลือไปยัง “เด็ก” ที่ติด

ทองแมกอนเขาจำคุก รวมท้ัง “ผูตองขังหญิงสูงอายุ” เพ่ือใหการ

ชวยเหลือผูตองขังหญิง ไดกระจายไปท่ัวโลก ทรงมีบทบาทสำคัญใน

การนำเสนอและยกรางขอกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำตอสหประชาชาติ

สำหรับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงภายใตชื่อ “Enhancing Life for 

Female Inmates: ELFI” ทั้งยังไดเสด็จไปนำเสนอโครงการน้ีในที่

ประชุมสหประชาชาติที่นครเวียนนา ซึ่งลวนแลวแตเปนการดำเนิน

งานในขบวนการยุติธรรมท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตตอมวลมนุษยชาติ 

ที่หนวยงาน UNOPC แหงสหประชาชาติเห็นวามีความสำเร็จของ

โครงการกำลังใจ และ ELFI (Enhancing Life for Female Inmates: 

ELFI) โดยมีผู เขารวมประชุมเปนสมาชิกประเทศตางๆ ใน

สหประชาชาติ ๒๑ คน ซึ่งมีโอกาสไดเขาไปดูการดำเนินงานใน

สถานท่ีจริงในทัณฑสถานตางๆ ในประเทศไทย และตอมาองคการ

สหประชาชาติก็มีมติรับรองขอกำหนดกรุงเทพ โครงการในพระดำริ 

ของ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เรื่องการปฏิบัติตอ

ผูตองขังหญิงในเรือนจำใหเปนขอกำหนดที่สมาชิกสหประชาชาติท่ัว

โลกจะตองยอมรับปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทั่วโลก นอกจากนี้ 

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงรับเปนองค “ทูต

สันถวไมตรี” ใหกับกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแหงสหประชาชาติใน

การตอตานความรุนแรงตอผูหญิง ซึ่งในสวนของการรวมกันรณรงค

นั้นมีหลายภาคสวนท่ีเขามาชวยกันรณรงค อาทิ ยูนิเฟม กระทรวง

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงยุติธรรม 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ มูลนิธิเพ่ือนหญิง 

ตลอดจนเครือขายยุติความรุนแรงตอผูหญิง จึงเปนที่มาของการจัด

กิจกรรมรณรงค ในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปจะถือเปนวัน

สากลเพื่อยุติความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก เปนเดือนยุติความ

รุนแรงตอผูหญิงและเด็ก โดยมีวัตถุประสงคคือ ปองกัน ดวยการ

แกไขทัศนคติ และอคติทางสังคม อันเปนบอเกิดของความตองการ 

ผูหญิงที่เปนเหย่ือการคามนุษย และบอเกิดของความรุนแรงตอสตรี 

 

ศาสตราจารย ดร .โบโดบี .  

ชเลเกลมิลช บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ บุคคลแรกจากภาคพ้ืนยุโรป

ที่ ไ ด รั บ เ กี ย ร ติ ใ ห ด ำ ร ง ต ำ แ ห น ง

บรรณาธิการบริหาร (Editor-in-Chief) 

ของวารสาร Journal of International 

Marketing ซึ่งเปนวารสารดานการตลาด

ระหวางประเทศท่ีไดรับการยอมรับอยาง

สูงจากท่ัวโลก ปจจุบันดำรงตำแหนง WU Executive Academy 

Vienna University of Economics and Business, Austria 

ศาสตราจารย ดร.โบโดบี. ชเลเกลมิลช เปนผูมีความรูความสามารถ

และความเช่ียวชาญในดานธุรกิจและการตลาดอยางสูงยิ่งโดยมี 

ผลงานทางดานวิชาการทางการตลาดท่ีไดรับการยอมรับจากนานา

ประเทศทั่วโลก ซึ่งตำราทางดานการตลาดดังกลาวมีคุณคายิ่งตอ

การเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโทและเอก นอกจากนี้ยังได

ผลิตงานวิจัยและบทความทางการตลาดท่ีไดรับการเผยแพรใน

วารสารทางการตลาดระดับนานาชาติ ผลงานที่ไดรับการตีพิมพใน

ตำรา วารสาร และการประชุมสัมมนาตางๆ ทั่วโลก มีมากกวา 

๒๐๐ ชิ้น ซึ่งผลงานเหลานี้บางสวนไดรับการอางอิงถึง เพื่อประกอบ

การศึกษาในมหาวิทยาลัยช้ันนำตางๆ ทั่วโลก ในดานธุรกิจไดมีสวน

สำคัญในการใหคำปรึกษาทางดานธุรกิจและการตลาดกับบริษัท 

ชั้นนำหลายแหงทั่วโลก ซึ่งประสบการณที่เก็บเก่ียวจากการให 

คำปรึกษาแกบริษัทดังกลาวนำมาซ่ึงผลประโยชนตอการเรียน 

การสอนนักศึกษา สงผลใหนักศึกษามีแนวคิดที่หลากหลายและ 

วิสัยทัศนที่กวางไกลยิ่งขึ้น โดยไดทุมเทและอุทิศตนใหกับการสอน

วิชาการตลาดระหวางประเทศมาโดยตลอด ทั้งการถายทอดความรู 

การตอบขอซักถามและการใหคำแนะนำแกนักศึกษาอยางเต็มที่  

จนเปนหนึ่งในอาจารยผูสอนที่ไดรับการประเมินจากการนักศึกษา

ในระดับท่ีสูงมาก ตลอดจนเปนผูที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา

ความรวมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางคณะพาณิชย- 

ศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ Vienna 

University of Economics and Business ประเทศออสเตรีย ทั้งใน

ระดับปริญญาตรี โท และเอก และใหการสนับสนุนคณะพาณิชย- 

ศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในเวทีการประชุม

ระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง 

รองศาสตราจารย ดร.นายแพทย 

พิชิต สุวรรณประกร สังคมสงเคราะห

ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปจจุบัน

ดำรงตำแหนงรองประธานมูลนิธิอาสา

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

และประธานกรรมการบริษัท แพน 

ราชเทวี กรุป จํากัด (มหาชน ) รอง

ศาสตราจารย ดร .นายแพทย พิชิต 
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สุวรรณประกร ไดรับแตงตั้งเปนประธานท่ีปรึกษา กรรมการผูทรง
คุณวุฒิ กรรมการที่ปรึกษาในดานวิชาการแพทยหลายสาขา และได
รับพระกรุณาธิคุณใหเปนรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 
ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมี พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา 
โสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุ เปนองคนายกกติติมศกัด์ิตลอดชพี  
และพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เปนองคประธาน 
ซึ่งไดถวายงาน อำนวยการ และปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาท่ีผาน
มาหลายป สามารถใหการชวยเหลือประชาชนในภาวะประสบ
อุทกภัยในแตละปเปนจำนวนมาก นอกจากน้ี เปนผูกอตั้ง บริษัท 
แพน ราชเทวี จำกัด (มหาชน) โดยเริ่มตั้งแตป ๒๕๒๐ ไดกอตั้ง
ราชเทวีโพลีคลินิก เปนคลินิกรักษาโรคผิวหนังโดยเนนการรักษาทาง
ดานความสวยความงาม สิว ฝา กระ ซึ่งถือวาไดวาเปนผูบุกเบิก
ธุรกิจดานน้ีเปนคนแรกในประเทศไทย ตอมาไดขยายธุรกิจในการ
จำหนายผลิตภัณฑเวชสำอาง โดยจัดต้ังบริษัท แพนคอสเมติก 
จำกัด ขึ้น ซึ่งทำใหผลิตภัณฑประเภทเวชสำอาง ไดเปนที่รูจักกันดี
ในประเทศไทย ดวยความสำเร็จในการประกอบธุรกิจดังกลาวทำให
ไดรับรางวัล Quality Award ประจำป ๒๕๕๓ จากคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเปนผูริเร่ิมโครงการ
รณรงคใหมกีารบริโภคเกลือไอโอดีน ไขสดเสริมไอโอดีน ซึง่ทำใหการ 
ใชเกลือเสริมไอโอดีนไดแพรหลายไปยังคนไทยท่ัวประเทศ รวมท้ัง 
ไดพัฒนาสวางคนิเวส ซึ่งเดิมเปนอาคารท่ีพักผูสูงอายุหลังแรกของ
สภากาชาดไทย ใหเปนสถานท่ีพักของผูสูงอายุใหพึ่งตนเองไดมาก
ที่สุด และเปนตนแบบในการบริการผูสูงอายุใหหนวยงานตางๆ  

นางผาณิต พูนศิริวงศ วารสาร
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปจจุบัน
ดำรงตำแหนง ผูจัดการท่ัวไป บริษัท 
หนังสือพิมพแนวหนา จำกัด และนายก
สมาคมวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นางผาณิต  
พูนศิริวงศ เปนผูที่ทุมเทกาย และจิตใจ 
เพือ่การพฒันาองคความรูดานวารสารศาสตร 

และส่ือสารมวลชนอยางแทจริง โดยเปนแบบอยางท่ีดีในการเปน 
“นักสื่อสารมวลชน” ที่ดี และ ศิษยเกา” ที่ดี ดานหนาที่การงานทาน
เปนนักหนังสือพิมพ และนักเขียนคอลัมนท่ีมีชื่อเสียงในวงการ
หนังสือพิมพบุคคลหนึ่ง คอลัมนที่เปนนักเขียนประจำ คือ คอลัมน
สตรี “ผูหญิงแนวหนา” ที่นำเสนอความเปนไปในแวดวงสตรี ขาว
เก่ียวกับการศึกษา หรือนำเสนอปญหาของสังคมการเรียกรองความ
เปนธรรมในสังคม นอกจากนี้ ยังไดอุทิศตนเพื่อการกุศล และ
สรางสรรคงานเพื่อสังคมอันเปนประโยชนแกประเทศโดยรวม อาทิ 
เปนกรรมการในคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมของวุฒิสภา  
ซึ่งในกิจกรรมท่ีกลุมคณะกรรมการตองทำท่ีสำคัญอยางย่ิง คือ  
การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับบุคคลในสังคมตางๆ 
เชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสงูอายุ ตลอดจนผูพิการ และผูดอยโอกาส 
และยังเปดคอลัมนในหนังสือพิมพแนวหนาเพื่อใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นประชามติตอกฎหมายใหมๆ ที่จะเกิดข้ึน และเปน
ประธานกรรมการที่ปรึกษา สมาคมสตรีไทยแหงประเทศไทยใน 
พระบรมราชูปถัมภ เพื่อชวยเหลือสังคมอยางตอเน่ือง และไดรวม
ทำกิจกรรมดานสังคมที่สำคัญๆ เชน การตอตานการทำแทง การ
ชวยสตรีและเด็กท่ีดอยโอกาส รวมท้ังไดสนับสนุนชวยเหลือสมาคม

ธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ โดยเปนกรรมการติดตอกันมา 
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๘  

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ 
ชัยคำภา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต- 
กิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย 
ปจจุบันดำรงตำแหนง ที่ปรึกษาดานงานวิจัย 
และหัวหนาหองปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทย- 
ศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา 
เปนผูมีความรูความสามารถ เปนผูทรงเกียรติและคุณธรรม อุทิศตน
ในการปฏิบัติหนาที่ทั้งในดานการสอน การวิจัย การใหบริการทาง
วิชาการอยางดียิ่ง ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา 
เปนผูบุกเบิกงานวิจัยทางจุลชีววิทยา ภูมิคุมกันวิทยา ชีววิทยา
ระดับโมเลกุล โดยไดรับการสนับสนุนทั้งดานทุนวิจัยและความรวม
มือทางวิชาการที่ใหการสนับสนุนทั้งในประเทศและตางประเทศ
จำนวนมาก และสามารถประยุกตงานวิจัยเพ่ือใชในการบริการวิชา
การ เชน การตรวจวินิจฉัยโรคชนิดตางๆ โดยเฉพาะโรคเขตรอน 
การตรวจวัดสารกอภูมิแพแมลงสาบ และการพัฒนาแอนติบอดี
สำหรับการรักษาโรคและวัคซีนตนแบบตอโรคติดเชื้อ เปนตน ซึ่งผล
การปฏิบัติงานของ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา 
ไดรับการยกยองเชิดชูจากหนวยงานตางๆ มากมาย นอกจากนี้ 
เปนผูมีสวนรวมในการจัดต้ังหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตลอดจนไดรับเชิญใหเปนอาจารย 
วิทยากร และท่ีปรึกษาดานการวิจัย จากคณะแพทยศาสตร คณะ
ทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ศาสตราจารยเกียรติคุณ เสริมศักดิ์ 
นาคบัว ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กติตมิศกัดิ ์ (สาขาศิลปะการออกแบบหัตถ- 
อุตสาหกรรม) อดีตรองอธิการบดีฝายบริหาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูกอตั้งภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปนภาควิชาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การออกแบบและศิลปะเซรามิกสโดยตรงแหงแรกท่ีมีรากฐานทาง
ศิลปกรรมและการออกแบบอยางเขมขน เปนแหงแรกในประเทศ
ไทย และนับเปนสถาบันช้ันตนที่ผลิตบุคลากรออกไปเปน 
นักออกแบบและศิลปนเครื่องเคลือบดินเผามากมายและไดกระจาย
ตัวออกไปสรางสาขา สรางองคความรูและผลิตบัณฑิตเก่ียวกับทาง
ดานศิลปะและการออกแบบเซรามิกสตามสถาบันตางๆ ของ
ประเทศ นอกจากน้ี ทานประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการ
ทางดานออกแบบอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา และเปนผูกอตั้ง 
หางหุนสวนจำกัด เอส เอ็น เซรามิกส อุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบ
ดินเผา โดยไดเปนแบบอยางของนักธุรกิจออกแบบ จนไดรับรางวัล
นักออกแบบแหงป ในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ ในป ๒๕๕๒  
ตลอดระยะเวลาที่ผาน ทานเปนแบบอยางใหกับลูกศิษยและ 
นักออกแบบในวงการเซรามิกสไดมีความมุมานะและแรงกระตุนใน
การสรางสรรคผลงานใหมๆ อยูเสมอ 

่
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นายอภัย จันทนจุลกะ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  

ไดรับเข็มเกียรติยศ ประจำป ๒๕๕๔ 
ในโอกาสครบรอบ ๗๗ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

กกกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรสสสสสสสสสสภภภภภภภภภภภภาาาาาาาามมมมมมมมมมมมหหหหหหหหหหาาาาาาาาาวววววววววววววิิิิิิิิทททททททททททททยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาลลลลลลลลลลลััััััยยยยยยยยยยยยยผผผผผผผผผูููููููููทททททททททททรรรรรรรรรงงงงงงงงงงงคคคคคคคคคคคุุุุุุุณณณณณณณณณณณณณวววววววววววุุุุุุุฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒิิิิิิิิ มมมมมมมมมมมหหหหหหหหหหหาาาาาาาาาาววววววววววววิิิิิิิิทททททททททททททยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาลลลลลลลลลลััััััยยยยยยยยยยยยธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรรร 
อออออออออออดดดดดดดดดดดีีีีีีีีีตตตตตตตตตตตรรรรรรรรรัััััััฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐมมมมมมมมมมมมนนนนนนนนนตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีววววววววววววาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาารรรรรรรรรรกกกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรระะะะะะะะะทททททททททททททรรรรรรรรรรวววววววววววววงงงงงงงงงแแแแแแแแรรรรรรรรรรงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงาาาาาาาานนนนนนนนนนนน   

ใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนโโโโโโโโโโโออออออออออกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาสสสสสสสสสสคคคคคคคคคคครรรรรรรรรรรรบบบบบบบบบบบรรรรรรรรรอออออออออออบบบบบบบบบบบบ ๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗ ปปปปปปปปปปปป แแแแแแแแแแแหหหหหหหหหหหงงงงงงงงงงงงกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรสสสสสสสสสสถถถถถถถถถถถถาาาาาาาาาปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมหหหหหหหหหหหาาาาาาาาาาวววววววววววิิิิิิิิทททททททททททยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาลลลลลลลลลลัััััััยยยยยยยยยยยยยธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมศศศศศศศศศศศาาาาาาาาาาาสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตรรรรรรรรรร 

ในโอกาสครบรอบ ๗๗ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรไดพิจารณามอบเข็มเกียรติยศ ประจำป ๒๕๕๔ แด 

นายอภัย จันทนจุลกะ โดยกำหนดจัดพิธีมอบเข็มเกียรติยศในวันที่ 

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ไดกำหนดใหมกีารมอบเข็มเกยีรตยิศ 

แกศษิยเกา หรอืผูทีเ่คยทำงานใหมหาวทิยาลยั และทำคณุประโยชน  

แกสังคมเปนอยางมาก โดยพิจารณาเปนประจำทุกป เพื่อเปนการ

ยกยองและเชดิชเูกยีรตศิษิยเกา โดยมหีลกัเกณฑ คอื ตองเปนศษิยเกา  

หรือผูที่เคยทำงานใหกับมหาวิทยาลัย ทำคุณประโยชนแกสังคม

อยางมาก และเปนผูมีจริยธรรมอันปรากฏเดนชัด และเน่ืองใน

โอกาสครบรอบ ๗๗ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยไดพิจารณาให นายอภัย จันทนจุลกะ เปนผูสมควร 

ไดรับเข็มเกียรติยศ ประจำป ๒๕๕๔ 

นายอภัย จันทนจุลกะ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๔๘๖ ณ จงัหวัดนครนายก สำเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีรฐัศาสตร- 

บัณฑิต (เกียรตินิยมดี ) จากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๗ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๐ ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  

รุน ๓๓ ป พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดรับพระราชทานปริญญา ศิลปศาสตร- 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดรับพระราชทานปริญญา 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ป พ.ศ. ๒๕๔๘ และไดรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี- 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

นายอภัย จันทนจุลกะ ขณะท่ีรับราชการไดดำรงตำแหนง

สำคัญในกระทรวงมหาดไทย กลาวคือ นายอำเภอ ผูวาราชการ

จังหวัด อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมราชทัณฑ อธิบดีกรม

การปกครอง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ นายอภัย  

จันทนจุลกะ ไดดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคม ปลัดกระทรวงแรงงาน และปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งเคยดำรงตำแหนงตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ ซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร ตั้งแตวันที่ 

๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ในระยะเวลาที่รับราชการ นายอภัย จันทนจุลกะ ปฏิบัติ

หนาที่ราชการตำแหนงตางๆ ทั้งในสวนภูมิภาคและสวนกลาง ไดยึด

หลักในการปฏิบัติราชการโดยจะตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีที่สุด 

มีความถูกตองและเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

ตลอดจนไดนำระบบคุณธรรมอยางแทจริงมาใชกับสวนราชการและ

ขาราชการในบังคับบัญชาอยางสม่ำเสมอจึงนับวาเปนประโยชนแก

ทางราชการและความเจริญกาวหนาของขาราชการอยางตอเน่ือง

ดวยดีมาโดยตลอด 

ทางดานการเมือง นายอภัย จันทนจุลกะ เคยดำรงตำแหนง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ตั้งแตวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในรัฐบาล พลเอก  

สุรยุทธ จุลานนท ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนใหแรงงานไทยเปนแรงงาน

ที่มีคุณภาพ ตลอดจนยึดนโยบาย ๔ ป. โปรงใส เปนธรรม ประหยัด 

และมีประสิทธิภาพ เปนแนวทางในการบริหารนโยบายควบคูกันไป 

นอกจากน้ี ยังไดจัดทำแผนพัฒนาแรงงานป ๒๕๕๐-๒๕๕๑ อันเปน

เครื่องมือขับเคล่ือนนโยบายไปสูภาคปฏิบัติ ทั้งในดานงบประมาณ

และการบริหารราชการตามนโยบายของรัฐบาล 

ทางดานการศึกษา นายอภัย จันทนจุลกะ เคยเปนกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปจจุบัน

เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร และเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกลา 

อีกดวย 

นอกจากงานดังกลาวขางตนแลว นายอภัย จันทนจุลกะ  

ยังทำงานทางดานสังคม อาทิ เปนกรรมการมูลนิธิราชประชา- 

นุเคราะหในพระบรมราชานุเคราะห รองประธานมูลนิธิสวนสมเด็จ

พระศรีนครนิทรฯ รองประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 

สภากาชาดไทย เคยดำรงตำแหนงนายกสมาคมรัฐศาสตรแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ และเคยเปน

กรรมการตางๆ ในหลายวาระของสมาคมธรรมศาสตรในพระบรม

ราชูปถัมภ 

ฉะนั้น ดวยเกียรติประวัติและผลงานดังกลาว มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จึงเห็นสมควรท่ีจะมอบเข็มเกียรติยศ ประจำป พ.ศ. 

๒๕๕๔ แก นายอภัย จันทนจุลกะ 



จุลสารธรรมศาสตร ปที่ ๔๔ ฉบับที่ ๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 6

โลเกียรติยศศิษยเกาดีเดนและผูทำคุณประโยชน 
ใหกับมหาวิทยาลัย ประจำป ๒๕๕๔ 

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบ ๗๗ ป ในวันจันทรที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดพิจารณามอบเข็มเกียรติยศ ประจำป ๒๕๕๔ แด นายอภัย จันทนจุลกะ ในฐานะผูที่

ทำคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเปนผูที่มีจริยธรรมอันปรากฏเดนชัด พรอมมอบโลเกียรติยศ 

ประเภทศิษยเกาดีเดน ประจำป ๒๕๕๔ แกศิษยเกาที่มีผลงานดีเดนเปนประโยชนและเปนที่ยอมรับของสังคม 

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรม และคุณธรรม จำนวน ๕ ทานไดแก 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยังมอบโลเกียรติยศ 

ประเภทผูทำคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย ประจำป ๒๕๕๔  

ใหแกบุคคล ดังนี้ 

๑. นาวาอากาศโท ดร.ณัฐวุฒิ สามไพบูลย 

๒. นางดวงกมล กิตติรัต 

๓. นายธีรวัต ชเนศวร 

๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต 

๕. ดร.ปกรณ ศังขวณิช 

๖. นายยงยุทธ วิรางกูล 

๗. รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท 

๘. ครอบครัวโภคาสถิตย 

๙. Professor Dr.John J.Borkowski 

พระอาจารย ไพศาล วิสาโล 
เจาอาวาสวัดปาสุคะโต (วัดเอราวัณ) 

จังหวัดชัยภูมิ 

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

นางอรวรรณ ชูดี (กริ่มวิรัตนกุล) 
ผูสื่อขาวอาวุโสฝายการเมือง  

ชอง ๙ อสมท. 

นายอัชพร จารุจินดา 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

นายวิเชียร ชวลิต 
ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย 
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โครงการสอนภาษาเอเชียตะวันออก สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ  

จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “คนญี่ปุนตอสูกับสภาวะภัยพิบัติแผนดินไหวและสึนามิ 

ไดอยางไร” (เลือดนักสูแดนอาทิตยอุทัย)  เพื่อระดมทุนชวยเหลือผูประสบภัย 

แผนดินไหวและสึนามิ ในประเทศญ่ีปุน เ ม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ  

หองสัมมนา ๓ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

รองศาสตราจารย นายแพทยจิตตินัดด   

หะวานนท  คณบดีคณะแพทยศาสตร มหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมคณะผูบริหาร  ตรวจ

เย่ียมความกาวหนาของศูนยแพทยศาสตรศึกษา  

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ โรงพยาบาล 

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดแขงขันโบว

ลิ่งการกุศล “เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย ที่

ประเทศญี่ปุน” โดยนำเงินรายไดหลังหัก

คาใชจายมอบให สถานเอกอัครราชทูต

ญี่ปุน ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ 

เมษายน ๒๕๕๔ ณ Major Bowl Hit 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สำนักงานความ 

รวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ และกรมพัฒนาสังคม 

และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย จัดการฝกอบรมหลักสูตร “Social Network 

Application in Social Welfare Administration” เมื่อวันที่ 

๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ หองประชุมนวลนาฏ อมาตยกุล 

ชั้น ๒ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

นายจักรชัย หิรัณยะวสิต ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่  

เปนประธานเปด “โครงการสวัสดิการคายกลางวัน” (Day camp) 

ภาคฤดูรอนประจำป ๒๕๕๔ สำหรับบุตรอาจารย ขาราชการ 

ลูกจางและพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน 

๒๕๕๔ ณ อาคารเรียนกลุมสังคมศาสตร (SC) มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
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รางวัล “ทุนปาล พนมยงค” ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ 

บทนำ 
๑๐-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ เกิดอุทกภัยในประเทศไทย เปน

เหตุการณการเกิดน้ำทวมในประเทศไทยที่หนักที่สุดในรอบหลายสิบป 
กอใหเกิดความเสียหายอยางหนักทั้งชีวิตและทรัพยสินในหลายพื้นที่  
ถัดมา ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ พายุดีเปรสชั่นถลมภาคใตของไทย วันที่ 
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เกิดคลื่นสึนามิที่ประเทศญ่ีปุน ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
โรงไฟฟานิวเคลียรระเบิดที่ญี่ปุน และมีสารกัมมันตรังสีรั่วไหล ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๕๔ เกิดเหตุแผนดินไหวขนาด ๖.๗ ริกเตอร ใกลชายแดน
ไทย-พมา ดานรัฐฉาน โดยในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยสามารถ 
รับรูไดถึงแรงส่ันสะเทือนดังกลาว รวมท้ังในกรุงเทพฯ ดวย กลางเดือน
มีนาคม ๒๕๕๔ ภาคใตบริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล มีฝน
ตกหนักมาก ทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลาก บริเวณภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมท้ัง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีอากาศหนาวเย็น ผิดฤดูกาล 

จากตัวอยางภัยพิบัติที่บังเกิดขึ้น ขางตน คงสะทอนใหเห็นถึง 
ผลกระทบจากภาวะโลกรอน ที่มนุษยไมอาจปฏิเสธไดถึงการเปนสาเหตุ
สำคัญท่ีทำใหเกิดภาวะดังกลาว โดยมีหลักฐานวา มนุษยทำให 
สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงเปนบริเวณกวางมานานหลายลานปมาแลว  
ไมวาจะเปนการใชไฟ การปลอยใหสัตวกินหญามากเกินไป ตางก็มีผล
ทางลบตอปริมาณ และการกระจายของพืช ทำใหสิ่ งปกคลุมดิน
เปล่ียนแปลงไป เปนเหตุใหปจจัยทางภูมิอากาศท่ีสำคัญ พลังงานรังสี 
ดวงอาทิตยที่โลกไดรับ อัตราการระเหยน้ำและลมพื้นผิว  

เปล่ียนแปลงตามไปดวย ผนวกกับการคนพบเทคโนโลยีใหมๆ 
เพื่ออำนวยความสุขสบายใหกับมนุษยเอง ทำใหมีการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติเกินกวาจะทดแทนไดทัน เชน การตัดไมทำลายปา การเผา
ผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล ซึ่งสงผลใหเกิดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพขนานใหญ และทำใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นในท่ีสุด๑  
จนทำใหความสมดุลในบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป เกิดสภาวะที่เรียกวา 
“ภาวะโลกรอน” (Global Warming) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ” (Climate Change)๒ และเม่ือเรากำลัง 
ถกเถียง ถึงผลกระทบจากภาวะโลกรอน ซึ่งมีผลการศึกษาวิจัย ที่แตกตาง
กันไป แตแบบจำลองของการศึกษาเหลานั้นลวนทำนายวา ภายในป 
๒๖๔๓ อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้น ๑.๕ ถึง ๕ องศาเซนติเกรด ซึ่งเปนเหตุ
ใหน้ำทะเลขยายตัว เพราะความรอน และน้ำแข็งจะละลายท่ัวโลก สงผล
ใหระดับน้ำทะเลสูงข้ึนอยางนากลัว “ในอนาคต ผูคนหลายลานทั่วโลก
อาจจะตองประสบความอดอยาก ภัยแลง น้ำทวม และโรคภัยที่
บั่นทอน อยางเชนมาลาเรียก็ได” 

ปญหาโลกรอนถูกยกระดับ จากปญหาทางธรรมชาติใหเปนหน่ึงใน
ปญหาความม่ันคง ที่มีความรุนแรงกวาปญหาการกอการราย ดังพบใน
รายงานของสำนักงานประเมินสุทธิผล (Office of Net Assessment-
ONA) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ โดยระบุวา ความเปล่ียนแปลงของ 
ภูมิอากาศในระยะ ๒๐ ปขางหนาอาจสงผลใหเกิดมหันตภัยท่ัวโลก 
สงครามและภัยธรรมชาติจะคราชีวิตผูคนหลายลานใหสูญสิ้นไป ผูเขียน
รายงาน (แอนดรูว มารแชล) เสนอวา ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนี้ 

จึงสมควรไดรับการ “ยกระดับจากการเปนหัวขอถกเถียงทาง
วิทยาศาสตร ขึ้นมาเปนประเด็นดานความม่ันคงแหงชาติของสหรัฐ 
ไดแลว” จากการตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จึงนำไปสู การรวมกัน
แกปญหา และถกเถียง ถึง การคงสภาพ หรือ ลดทอนผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
จากภาวะโลกรอน จึงนำไปสูการเห็นคุณคา ความหมายของความเปน
มนุษย จึงนำไปสูการตระหนักรูของผูคนในสังคม ถึงการรวมตัวกัน เพื่อ
ความอยูรอดของกันและกัน กลาวคือ มนุษยเห็นทางออกจากปญหา
นั่นเอง จึงนำไปสูการเปดฉากการรณรงคครั้งใหญ เกี่ยวกับภาวะโลกรอน 
และในเหตุการณนี้ก็ทำใหเราไดเห็นการเคล่ือนไหว การปรากฏกาย ของ
คนบางกลุมในสังคม ที่กอตัวขึ้นจากจิตสำนึกพื้นฐาน ไปสูการเคลื่อนไหว 
ที่ถือไดวา เปนความรับผิดชอบตอสังคมอีกทางหน่ึง  

ความรับผิดชอบตอสังคม เกิดจากการขับเคลื่อนในการทำบางส่ิง
บางอยางที่คิดวาทำแลวดี ดีกวาไมทำอะไรเลย เกิดจากความพยายาม 
ความตองการเปนสวนหน่ึงในการลดโลกรอน ผูเขยีนมองวา ความรบัผิดชอบ 
ตอสังคมมีความหมายกวางขวาง กลาวคือ หนึ่ง ความพยายามในการ
กระจาย ความสัมพันธเชิงอำนาจใหกับกลุมคน คือ การกระจายภาระ
รวมกัน และการทำใหทุกคนมีอำนาจที่จะแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
และรวมกันใชอำนาจน้ัน ในการเคล่ือนไหวทางสังคม สอง ความ
พยายามในการเขาไป ควา จับ หรือเอาอำนาจมาเปนของเรา คือ 
การมีสวนรวมในการแกไขปญหาโลกรอน ทำใหเราไดเห็น ความพยายาม
ในการเขาไปแสวงหาอำนาจในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อยางไรก็ตาม 
ผูเขียนมองวาในประเด็นน้ีเปนเรื่องละเอียดออนมาก เพราะการเขาไป
ควาอำนาจในสวนน้ี ในเรื่องน้ี นาจะเปนการเขาไปควาอำนาจ โดย
จิตสำนึกเปนหลัก ซึ่งมุงหวังจะเขาไปเปนสวนหนึ่งของสังคมในการแก
ปญหา และสาม การมีสวนแบงในอำนาจท่ีชุมชนทางการเมืองน้ันๆ 
เปดไว เราจะพบวา เมื่อเรากำลังพูดถึงปญหาโลกรอน ทุกชุมชนทางการ
เมือง ไดเปดใหกลายเปนประเด็นทางสาธารณะที่ทุกคนสามารถพูดถึงได 
แสดงความเห็นได เขาไปนำเสนอวิธีการแกปญหาได หรือ แมกระท่ัง
สามารถลงมือแกปญหาได  

ตัวอยางความรับผิดชอบตอสังคม ที่ถือเปนการมีสวนลดโลก
รอน ทำงานผาน กฎหมาย การบอกตอๆ กัน การเรียนรูจากส่ือ
ตางๆ โดยเปนการคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสม และทำไดจริงเพ่ือ 
ลดทอนผลกระทบจากภาวะโลกรอน เปนความรับผิดชอบ ที่ไมใช
เรื่องของกฎหมายโดยตรง แตเปนกระบวนการทางจิตสำนึก เปน
เรื่องของความรูสึกนึกคิด เปนการจัดวางตำแหนงแหงที่ของตัวเอง
ในสังคม การไมทำตามตัวอยางเหลานี้ ไมผิด และการไมทำตาม ไม
ไดแปลวา เปนคนไมมีความรับผิดชอบตอสังคม เพราะเราไมอาจใช
ประเด็นนี้เปนเกณฑวัดการดำรงรักษาความรับผิดชอบ แตนาจะเปน
เรื่องของการขาดจิตสำนึกพื้นฐานมากกวา โดยนัยนี้ มันจึงมีตนทุน
ทางสังคมในการบังคับใชมากกวากฎหมาย เพราะมันกลายเปนจารีต  
คานิยมรวม อุดมการณรวม ในการรวมกันกดดันใหทุกภาคสวนในสังคม 
พาตัวเอง พาคนรอบขางไปสูการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมโดยการ
พยายามทำตามตัวอยางวิธีในการลดโลกรอน แตในขณะเดียวกันเราก็
ไมอาจลืมไดวา มนุษยดำรงอยูในบริบทที่เอื้อใหเกิดการดำรงชีวิตใน
สังคมสมัยใหมที่ผลักใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ มากกวา

ผลงานนักศึกษารางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ รางวัล “ทุนปาล พนมยงค” ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ ในหัวขอ “การมี

สวนลดโลกรอน : กรณีตัวอยางของความรับผิดชอบตอสังคม” โดย นายเจนวิทย เชื้อสาวะถี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร 

การมีสวนลดโลกรอน : กรณีตัวอยางของความรับผิดชอบตอสังคม 

(อานตอหนา ๑๒) 
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มธ. ควาแชมป “Asia Venture Challenge 2011”  
เวทีประกวดแผนธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชีย “Asia Venture Challenge 2011” 
มมมมมมมมมมมมมธธธธธธธธธธธธธ........... คคคคคคคคคคคคคววววววววววววาาาาาาาาาาแแแแแแแแแแชชชชชชชชชชชชมมมมมมมมมมมมมปปปปปปปปปปปปป 
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นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศจากผลงานชุดตรวจไขเลือดออก 

บนเวทีประกวดแผนธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชีย “Asia Venture 

Challenge 2011” ซึ่งจัดโดย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

เม่ือวันท่ี ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี 

กรุงเทพฯ ซึ่งการแขงขันในคร้ังนี้แตละทีมมีความรูความสามารถ  

ทุกแผนธุรกิจท่ีนำเสนอมีความนาสนใจ และมีจุดเดนที่แตกตางกัน 

โดยแผนธุรกิจที่นำเสนอน้ัน สามารถนำไปใชไดจริง และการทำแผน

ของแตละทีมคอนขางหลากหลายและครอบคลุมในทุกภาคสวนของ

ธุรกิจ ทั้งดานเกษตรกรรม การแพทยและเทคโนโลยี โดยทุกทีมไดมี

การเตรียมตัวมาเปนอยางดี ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษาในภูมิภาค

เอเชียมีศักยภาพระดับโลก และสามารถพัฒนาเปนตนแบบทาง

ธุรกิจไดดวย สำหรับรางวัลชนะเลิศไดแก  ทีม XZell Laboratory  

นักศึกษาจากโครงการปริญญาโททางการตลาด ภาคภาษาอังกฤษ 

(MIM) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไดรับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ พรอมเปนตัวแทนภูมิภาค

เอเชีย เขารวมการแขงขันแผนธุรกิจระดับโลก “Venture Labs 

Investment Competition” (VLIC) ณ มหาวิทยาลัยเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

นางสาววรรษา แพรักขกิจ นักศึกษาจากโครงการปริญญา

โททางการตลาด ภาคภาษาอังกฤษ (MIM) หัวหนาทีม XZell 

Laboratory ผูชนะเลิศระดับภูมิภาคเอเชีย “Asia Venture 

Challenge 2011” กลาววา สำหรับแผนธุรกิจ XZell Laboratory 

เปนการผลิตชุดตรวจไขเลือดออก ซึ่งเรียกวา DenkiTector ซึ่งชุด

ตรวจนี้จะสามารถชวยในการตรวจไขเลือดออกใหมีประสิทธิภาพใน

การวัดผลไดรวดเร็วข้ึน จากเดิมที่เปนเพียงการตรวจพบอาการ แต

ชุดตรวจน้ี สามารถชวยใหแพทยรูระดับอาการของคนไข ทำใหคนไข

ไดรับการรักษาท่ีรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยขณะน้ีไดมีการจดสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีเรียบรอยแลว   

สำหรับการเตรียมตัวไปแขงขันแผนธุรกิจระดับโลกนั้น ทางทีมงาน

ไดเตรียมความพรอมอยางเต็มที่ โดยมีความมั่นใจวา แผนธุรกิจของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้น เปนแผนท่ีสามารถพัฒนานำไปใชได

จริง และยังเปนที่ตองการของตลาด ซึ่งเช่ือวาจะไดรับความสนใจ

จากนักลงทุนที่เขาชมการแขงขันไดเปนอยางดี 

ทั้งนี้ Asia Venture Challenge 2011 เปนการแขงขันแผน

ธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชีย ที่ไดรับความสนใจ และไดรับการยอมรับ

มากที่สุดในภูมิภาค ซึ่งแตเดิมเคยใชชื่อวา “ธรรมศาสตร เอเชีย 

มูท คอรป” (Thammasat Asia Moot Corp) แตครั้งน้ีไดมีการ

เปล่ียนแปลงช่ือใหม ใหสอดคลองกับผูจัดการแขง ขันหลักที่

สหรัฐอเมริกา ที่ ใชชื่อใหมวา Venture Labs Investment 

Competition (VLIC) และการตั้งชื่อใหมนี้ยังสะทอนใหเห็นถึง 

ความสมจริงของการแขงขันที่ผานมามากย่ิงขึ้น ผูชนะไมเพียงไดรับ

เงินลงทุนเพื่อเริ่มตนธุรกิจจริง แตยังอาจไดรับความสนใจจาก 

ผูลงทุนตางๆ ที่มารวมเปนคณะกรรมการ หรือมารวมชมการแขงขัน 

เปนเหมือนจุดเริ่มตนที่ดีของธุรกิจใหม นอกจากนี้การเปลี่ยนชื่อ  

ยังจะเปนการแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ และความเปนกลางในการ 

แขงขัน รวมทั้งเปนโอกาสอันดีที่จะไดแสดงศักยภาพ ความเปน 

ผูประกอบการของคนเอเชียรุนใหม ตลอดจนบทบาทท่ีสำคัญในการ

เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงพันธมิตร และเครือขายของกลุม 

ผูประกอบการธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย 



จุลสารธรรมศาสตร ปที่ ๔๔ ฉบับที่ ๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 10

ตามท่ีหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ  ไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทน

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเขารวมประกวดในโครงการสราง 

ขุมกำลังอนุรักษพลังงานเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน

ในอาคาร (BUILDING ENERGY AWARDS of THAILAND 2010 : 

BEAT 2010) นั้น ที่ผานมาไดดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน

อยางเต็มรูปแบบ ภายใตแนวคิด “รักคนอาน รักษพลังงาน คือ 

ตนแบบอุทยานการเรียนรู” เพื่อเปนตนแบบการเรียนรูดานการ

อนุรักษพลังงานใหกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  

นางศรีจันทร จันทรชีวะ ผูอำนวยการสำนักหอสมุด ให

สัมภาษณวา อาคารหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ จะเปนอาคารแหงแรก

ในประเทศไทยที่มีการใชหลอด LED อยางเต็มรูปแบบ หลังจาก

เปล่ียนหลอดไฟฟลูออเรสเซนตธรรมดา เปนหลอด LED จำนวน 

๒,๕๙๖ หลอดท้ังหมดในอาคาร โดยในภาพรวมของมาตรการ

ประหยัดพลังงานที่ดำเนินการทั้งหมด นาจะชวยประหยัดคาไฟได

ไมต่ำกวารอยละ ๕๐ โดยเฉพาะการเปลี่ยนมาใชหลอด LED จะ

สามารถประหยัดไฟไดสูงถึงปละไมต่ำกวา ๑ ลานบาท อยางไร

ก็ตาม คาดวาการปรับปรุงอาคารเพ่ือดำเนินมาตรการประหยัด

พลังงานจะเสร็จสมบูรณในชวงเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งอาคารหอสมุด

ปวยฯ พรอมที่จะเปนศูนยการเรียนรูใหกับหนวยงานท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยไดเขามาศึกษาเรียนรู

เกี่ยวกับมาตรการและนวัตกรรมการประหยัด

พลังงานในอาคารตางๆ เพื่อเผยแพรและ

ถ ายทอดองคความรู ด านการประหยัด

พลังงานไปสูสังคม ตามวัตถุประสงคของ

โครงการ BEAT 2010 ที่มุงใหเกิดการสราง

ขุมกำลังดานการอนุรักษพลังงาน 

อยางไรก็ตาม นับต้ังแตเริ่มดำเนิน

โครงการ BEAT 2010 มิใชวาไมมีปญหาแต

อยางใด อุปสรรคสำคัญในการดำเนินงาน 

คือ อาคารหอสมุดปวยฯ ไมไดถูกสรางมาเพ่ือรองรับกับระบบ BAS 

จึงตองมีการปรับปรุงพื้นที่บางสวนใหเหมาะสม หรือการติดตั้ง

หลอดไฟ LED ที่จำเปนตองคัดเลือก Spectum ใหเหมาะสมกับการ

อานหนังสือ ซึ่งเปนเรื่องสำคัญสำหรับหองสมุด โดยกอนท่ีจะมีการ

ติดตั้งจริง ทางหอสมุดปวยฯ ไดทดลองติดตั้ง หลอด LED เฉพาะใน

สวนของเจาหนาที่กอนประมาณ ๒-๓ เดือน หลังจากมั่นในใจ

ประสิทธิภาพและไมเกิดปญหากับการอานหนังสือจึงไดดำเนินการ

ติดตั้งบริเวณทั้งหมดในอาคาร  

ผูอำนวยการสำนักหอสมุด กลาวเพิ่มเติมวา ถึงแมการ

ดำเนินการในโครงการอาจจะมีอุปสรรค แตการเขารวมโครงการ 

BEAT 2010 เปนสวนสำคัญที่ทำใหบุคลากรหองสมุดไดเกิดการ

เรียนรูสิ่งใหมๆ ในเรื่องของการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะเร่ือง

ใกลตัวท่ีทำไดงายๆ อาทิ การปดหนาจอคอมพิวเตอร การถอด

ปลั๊กกระติกน้ำรอน ในชวงที่ไมมีการใช เปนตน และตองยอมรับวา 

โครงการ BEAT เปนโครงการที่สำคัญท่ีทำใหคนในองคกรมีความรู

ดานการประหยัดพลังงานมากขึ้น ซึ่งความทาทายตอไป คือ จะทำ

อยางไรใหการดำเนินงานดานการประหยัดพลังงานมีความตอเน่ือง

และย่ังยืน เมื่อโครงการน้ีเสร็จสิ้นไปแลว 

หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ  
เดินหนาเปนตนแบบศูนยการเรียนรู 
ดานการอนุรักษพลังงานในจังหวัดปทุมธานี 
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“สิ่งสำคัญเราไมไดมองท่ีอุปกรณ เพราะการประหยัดพลังงาน

นั้นอยูที่จิตสำนึกจริงๆ ที่จะสามารถสรางใหเกิดการดำเนินงานที่ 

ตอเน่ืองและมีความย่ังยืน ถือวาเปนความทาทายของเรามาก  

ทำอยางไรที่จะใหการประหยัดพลังงานอยูในใจของทุกคนและให 

ทุกคน “อยาละเลย” ในเรื่องการประหยัดพลังงาน” ผูอำนวยการ

สำนักหอสมุดกลาว 

อยางไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่สำนักหอสมุดไดเริ่มตนและขยายผล

มาตรการประหยัดพลังงานแลว คือ เทคโนโลยีหลอดไฟ LED ที่จะ

ไดขยายการดำเนินงานไปยัง หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร และจะนำผลการประหยัดพลังงานท่ีเกิด

ขึ้นท้ังหมดนำเสนอตอท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบ 

เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมและการขยายผลไปหนวยงานอื่นๆ 

ตอไป 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดทำโครงการ

หนังสือคือประตูสูความสำเร็จ เปนครั้งที่ ๒ หลังประสบความสำเร็จ

ในการดำเนินงานครั้งแรกเมื่อป ๒๕๕๓ ที่ผานมา ดวยการจัดแสดง

นิทรรศการหนังสือนาอานจากคำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิและ

คณาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ในป ๒๕๕๔ นี้ มีผูทรงคุณวุฒิและคณาจารยมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรในหลายสาขาวิชา จำนวน ๑๒ ทาน เขารวมโครงการ 

ไดแก ศาสตราจารย ดร .ไผทชิต เอกจริยกร ศาสตราจารย 

ดร .จตุรนต ถิระวัฒน  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร .จรัญ  

จันทลักขณา  ศาสตราจารย ดร .เอนก เหลาธรรมทัศน 

ศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมสิริวัตน  ศาสตราจารย  ดร.พรายพล  

คุมทรัพย  ศาสตราจารย ดร .ศิริลักษณ โรจนกิจอำนวย 

ศาสตราจารย ดร.สมบัติ จันทรวงศ   

ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ ์หรยางกูร   

ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  

และศาสตราจารย ศศพิฒัน ยอดเพชร 

กิจกรรมครั้งนี้ สำนักหอสมุดให

ความสำคัญกับการสงเสริมนิสัยรัก

การอานและสรางแรงบันดาลใจใหกับ

นักศึกษาไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ดวยการอานหนังสือตามรอย

นักวิชาการที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบนิทรรศการที่ชื่อวา 

“หนังสือคือประตูสูความสำเร็จ” แนะนำหนังสือนาอานจำนวน ๕ 

เลม จากผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน

กิจกรรมที่ ไดรับการสนับสนุนจากศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร  

นิทรรศการดังกลาวจัดแสดง ณ หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ มธ. 

ศูนยรังสิต ระหวางวันที่ ๔ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ และ 

หอสมุดปรีดี พนมยงค มธ . ทาพระจันทร ระหวางวันที่ ๑๐ 

มิถุนายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และหลังจากน้ีจะกระจายไปตาม

คณะที่อาจารยและผูทรงคุณวุฒิสังกัด 

นักศึกษาและผูสนใจท่ัวไปสามารถชมนิทรรศการไดตาม

สถานท่ีในวันและเวลาท่ีกำหนด 

โครงการ “หนังสือคือประตูสูความสำเร็จ”  
คร้ังที่ ๒ หวังจุดประกายนักอานรุนใหม 
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ลดทอน กลาวคือ การดำรงชีวิตของมนุษยเอื้อตอการแสดงความรับ
ผิดชอบตอสังคมนอยมาก  

 
(๑) กรณีตัวอยางของความรับผิดชอบตอสังคม : การสนอง

ตอบในชวงแรก๓ 

“ยุคสมัยของการผลัดวันประกันพรุง ไมยอมตัดสินใจเด็ดขาด 
ปลอบใจตัวเอง คิดแกปญหาเฉพาะหนา และการออยอ่ิงไดปดฉาก
ลงแลว และเรากำลังลวงเขาสูยุคแหงการรับผลพวงจากส่ิงที่เรากอไว 
...” อัล กอร๔ 

ในขณะท่ีมนุษยแสวงหาการมีสวนรวมตอการแกไขปญหา 
โลกรอน เราตองไมลืมวาก็มีกระบวนการบางอยางเชนกัน ที่กำลังเรงการ
เปลี่ยนแปลงในสภาวะอากาศตั้งแต ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่
นับวันยิ่งถูกปลอยสูชั้นบรรยากาศมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการ
ของสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม เชื้อเพลิงฟอสซิล มีเทนและกาซอื่นๆ ที่
มีสวนสำคัญทำใหเกิดภาวะโลกรอนถูกเผาไหม กลายเปนกาซเรือน
กระจก ทั้งยังมีการเพิ่มขึ้นของการคาระหวางประเทศ การเดินทาง ที่ตอง
พึ่งพารถยนตเพิ่มมากข้ึน ทำใหการเดินทาง และการขนสง กลายเปน
แหลงกำเนิดของกาซเรือนกระจกที่สำคัญไปโดยปริยาย นอกจากนี้ ยังมี
กาซเรือนกระจกหลายชนิดที่ถูกปลอยจากการผลิตอาหารอีกดวย กลาว
คือ ในขณะท่ีมนุษยเรงสรางความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อเปนสวนหน่ึง
ของการลดโลกรอน เราก็ไมอาจหลีกพนจากการเปลี่ยนแปลงของ 
ภูมิอากาศได กลาวคือ ถึงท่ีสุดแลว มนุษยอาจทำไดเพียง การลดทอน
ความรุนแรง หรือผลกระทบจากภาวะโลกรอนเทานั้น อยางไรก็ตาม  
ผูเขียนนึกถึงคำพูดของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่กลาววา “ถาเราไม
พยายามทำก็จะไมเกิดอะไรข้ึนเลย แตถาเราพยายามทำก็ยอมจะ
เกิดอะไรขึ้นบาง”๕ 

ปฏิกิริยาของนานาชาติ ทำใหเกิดกลุมผูสังเกตการณในประเด็น
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หลายกลุม เชน Competitive Enterprise 
Institute ไดกอตั้งบริษัท Exxon Mobil คอยแจกขาวที่เปนชองโหววาดวย
ภูมิอากาศ Climate Action Network เครือขาย ๓๔๐ องคกรพัฒนา
เอกชนท่ัวโลกท่ีมีบทบาทโดดเดนในการติดตามและหาทางแกไขปญหา 
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ Generation Foundation โดยมีนาย 
อัล กอร อดีตรองประธานาธิบดี เปนผูรวมกอตั้งเพื่อสงเสริมการวิจัยเพื่อ
ความยั่งยืนและการพัฒนาย่ังยืน Greenpeace ที่เนนการตอตานและ
การรณรงคในประเด็นนี้อยางตรงไปตรงมา ที่สำคัญที่สุด คือ การกอเกิด
ของ กรอบการประชุมวาดวยการเปล่ียนแปลงภาวะอากาศแหง
สหประชาชาติ (UNFCCC) โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะรักษาระดับการปลอย
กาซเรือนกระจก “ใหอยูในระดับที่สามารถปองกันมิใหการกระทำของ
มนุษยเปนอันตรายตอระบบภูมิอากาศ” โดยเปดโอกาสใหมีการ 
พัฒนาเศรษฐกิจดำเนินตอไปในแบบยั่งยืน ตามที่มีการตกลงกันที่เมือง 
รีอูดีจาเนรู ในเดือนมิถุนายน ป ๑๙๙๒ อนุสัญญามีผลบังคับในเดือน 
มีนาคม ป ๑๙๙๔ หลังจากนั้นนำไปสูความพยายามในการบรรลุ 
เปาหมายในพิธีสารเกียวโต ที่เนนการกำหนดเปาหมายในการลดการ
ปลอยกาซ โดยมีผลบังคับใชในป ๒๐๐๕ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ออสเตรเลียไดลงนามในอนุสัญญาแตไมลงนามในพิธีสารเกียวโต ทำให
เกิดความไมแนนอนในการดำเนินขั้นตอไป๖ ภายใตพิธีสารเกียวโต 
ประเทศท่ีจะตองลดการปลอยกาซเรือนกระจก จะไดรับสิทธิ์ที่จะซ้ือ
คารบอนเครดิตจากประเทศที่กำลังพัฒนา หรือจากประเทศอุตสาหกรรม 
เครดิตนี้ครอบคลุมถึงการปลอยกาซเรือนกระจกทุกชนิด เปนปริมาณ
เทียบเทากับกาซคารบอนไดออกไซด การคาขายคารบอนเครดิตมีเจตนา
ที่จะสงเสริมการลงทุนในประสิทธิภาพพลังงาน พลังงานทดแทนที่จะ 
ชวยลดการปลดปลอยกาซ โดยมีตลาดที่มีการซื้อขายใบอนุญาตการ
ปลอยคารบอนไดออกไซด (carbon dioxide emission permits) 
กลาวคือ สมาชิกในตลาดจะมีการกำหนดปริมาณการปลดปลอย 

ก็าซคารบอนไดออกไซด (หรืออาจมีกาซอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติทำใหเกิด
ภาวะเรือนกระจกดวยก็ได)๗ 

ในหมูประเทศกำลังพัฒนาตางก็มีความตองการเงินเพ่ือใชในการ
เผชิญกับการเปล่ียนแปลงภาวะอากาศ โดยมีกองทุนที่ถูกจัดต้ัง โดย 
Global Environmental Facility (GEF) ตามที่ตกลงภายใตอนุสัญญา
การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ ใหการสนับสนุนดานส่ิงแวดลอมแกหมู
ประเทศกำลังพัฒนา เชน กองทุนพิเศษการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ 
(SCCF) กำหนดความตองการพิเศษของประเทศกำลังพัฒนา กองทุน
ประเทศดอยพัฒนา (LDCF) ใหการสนับสนุนการพัฒนาและนำไปสู
แผนการปฏิบัติแหงชาติวาดวยการปรับตัว นอกจากนี้ภาคเอกชนก็เขามา
มีสวนรวมโดยการตรวจสอบความเสี่ยงและหาหนทางที่จะคุมครองมูลคา
การลงทุนขนาดกลางดวยการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะ
อากาศ 

ตัวอยางของความรับผิดชอบตอสังคมอีกประการหน่ึง คือ การ
หลีกหนีจากหนทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบเดิมท่ีมีการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดมาก เชน การตอเรือ เหล็ก และการผลิต ไปเนน
การนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพพลังงานมาใช ซึ่งนโยบายหลักที่จะนำ
ไปสูการบรรลุภาวะดังกลาว คือ การใชกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
(CDM) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพิธีสารเกียวโตที่มีการลงทุนจากตางประเทศ
มากขึ้น  

นอกจากนี้ รัฐและเอกชนยังเนนการใชพลังงานทดแทนมากขึ้น 
ซึ่งเปนแนวทางท่ีสำคัญในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยมี
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่หลากหลาย เชน พลังงานความรอนใต
พิภพ พลังงานความรอนจากดวงอาทิตย การผลิตกระแสไฟฟาจาก
แสงอาทิตย พลังงานน้ำขึ้นและลง พลังงานลม พลังงานชีวมวล  
ไบโอดีเซล ซึ่งชวยเกษตรกร และยังชวยลดโลกรอน แกสโซฮอล 
ซึ่งมาทดแทนน้ำมันเบนซิน หรือแมกระท่ังไบโอแกสซึ่งตอบโจทย
พลังงานทดแทนไดเปนอยางดี เปนตน๘ 

 
(๒) กรณีตัวอยางของความรับผิดชอบตอสังคม : ระดับปจเจก 

“หากตองการเห็นความเปล่ียนแปลงในโลกใบน้ี  
ตองเริ่มที่ตัวเรากอน”  
(Being the change you want to see in the world)  

มหาตมะ คานธี๙ 

การมีความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งถือเปนการมีสวนลดโลกรอน 
ในระดับปจเจก นับเปนการเปล่ียนแปลงท่ีทรงพลังอำนาจ และมีคุณคา 
และความหมายตอโลกใบนี้สูงสุด เพราะเปนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
โดยพยายามหลีกหนีจากการดำรงชีวิตแบบเดิมที่ทำใหตนทุนทาง
ธรรมชาติเสื่อมโทรมลงแตเพียงอยางเดียว ไปสูการดำรงชีวิตที่ชวยคง
สภาพวิถีทางธรรมชาติ รวมถึงลดทอนผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะโลกรอน
ไดเปนอยางดี ซึ่งมีตัวอยางสำคัญเกี่ยวกับการตอสูกับภาวะโลกรอนซึ่ง
นอกจากจะชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ยังชวยลดคาใช
จายในครัวเรือน สงผลดีตอสุขภาพ และคุณภาพชีวิต เชน 

การประหยัดพลังงานบนถนนโดยเนนการรณรงคให เดิน  
ขี่จักรยาน ใชรถรวมกัน หรือใชรถขนสงมวลชนซ่ึงชวยปลอยกาซ 
เรือนกระจกนอยกวา การใชรถยนต ๑ คน ๑ คัน ทั้งนี้มีรายละเอียดอื่นๆ 
อีก เชน เนนการเลือกรถยนตที่มีประสิทธิภาพพลังงาน เชน รถยนต
ไฮบริดท่ีใชน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟา ใชรถรวมกันและหลีกเลี่ยงการเดิน
ทางระยะส้ันโดยใชรถยนตชวยประหยัดพลังงาน การเติมลมยางให 
พอเหมาะ รวมถึงการขับรถชาลงก็จะชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
เชนเดียวกัน เพราะทำใหรถเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงนอยลง ซึ่งหาก
สามารถจะประหยัดการใชน้ำมันลงไดทุกๆ ๑ แกลลอน จะสามารถชวย
ลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงได ๒๐ ปอนด๑๐ 

รางวัล “ทุนปาล พนมยงค”... (ตอจากหนา ๘) 
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การประหยัดพลังงานที่บาน นอกจากจะชวยลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกแลว ยังชวยลดรายจายครัวเรือนไดเปนอยางดี  
โดยปรับลดอุณหภูมิการทำความเย็น เพียง ๑ .๕ องศาเซลเซียส  
(๓ องศาฟาเรนไฮท) ก็จะชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดถึง
ปละ ๑ ตัน การติดตั้งแนวบริเวณโดยรอบหนาตาง และชวงตอระบบ
ไฟฟาออกภายนอกอาคาร รวมทั้งเพิ่มการติดตั้งฉนวนท่ีหองใตหลังคา 
และใตดินยังชวยลดการประหยัดพลังงานไดเปนอยางดี การใชหลอด
ประหยัดพลังงานยังมีประสิทธิภาพพลังงานมากกวาหลอดธรรมดาถึง
รอยละ ๗๕ เพราะจะกินไฟเพียง ๑ ใน ๔ ของหลอดแบบเกา โดยเรียก
วา หลอดไฟเบอรหา หรือ หลอดตะเกียบ รวมท้ังควรชวยกันเปล่ียนมา
ใชตูเย็นประสิทธิภาพพลังงานท่ัวไป เพราะจะชวยลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดไดปละครึ่งตัน๑๑ ปรับปรุงหองน้ำ เชน เปลี่ยน
เปนการอาบดวยฝกบัว แทนการตักอาบ หรือการลดการอาบน้ำอุนใน
สภาพที่อากาศไมหนาวมาก ก็จะเปนการประหยัดพลังงานไปในตัวดวย 
ทั้งนี้ควรออกแบบบานใหสอดคลองเหมาะสมกับคนไทย เพราะเมืองไทย
มีอากาศรอนถาปลูกบานแลวปลูกตนไมขางบานเพื่อบังแดด อาจลด
อุณหภูมิลงได ๑ องศาเซลเซียส ซึ่งถาผืนดินวางเปลาไมมีตนไม อาจมี
อุณหภูมิสูงถึงกวา ๕๐ องศาเซลเซียส แตถามีตนไมจะเหลือเพียง ๒๐ 
องศาเซลเซียส เทานั้น 

การอุปโภค บริโภค โดยการซื้อหรือทานอาหารที่ผลิตไดใน 
ทองถ่ินและตามฤดูกาลยังชวยลดการปลอยกาซจากการขนสงอาหารเปน
ระยะทางไกล หรือจากการทำความรอนในเรือนกระจกเพ่ือปลูกพืชนอก
ฤดูกาล การด่ืมน้ำอุณหภูมิตองทำใหไมเสียพลังงานทำความเย็น และดี
ตอสุขภาพ ทั้งนี้ควรลดการรับประทานเนื้อสัตวโดยเฉพาะเนื้อวัว เพราะ
ตองใชพลังงานและน้ำมากกวาการปลูกพืชรอยละ ๑๘ และตดวัว ยัง
ทำใหเกิดกาซมีเทน ซึ่งถือเปนกาซเรือนกระจกท่ีสำคัญ๑๒ ทั้งน้ียังควร
เลือกกินอาหารสดแทนอาหารกระปอง เพราะอาหารกระปองตองผาน
กระบวนการผลิตมากมาย สิ้นเปลืองพลังงานอยางมาก และควรซ้ือ
ของสดแทนของแชแข็ง เพราะของแชแข็งใชพลังงานการทำความเย็นเพื่อ
การแชแข็งมากกวาของสดสิบเทา๑๓ 

การจัดการขยะ โดยยึดหลัก 8 R คือ Rethink คิดใหมวาสิ่งของท่ี
จะซ้ือจะสรางขยะหรือไม Reject ปฏิเสธท่ีจะใชโฟมและพลาสติก ไมใช
ผาออมแบบใชแลวทิ้ง เพราะพลาสติกใชเวลายอยสลาย ๕๐-๔๐๐ ป  
ในขณะที่โฟมไมสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ Reduce ลด 
โดยใหใชในปริมาณที่จำเปน เชน ลดใชถุงพลาสติก เพราะถาเอา
พลาสติกไปทิ้งขยะในหลุมอาจตองใชเวลา ๔๐๐ ปจึงจะสลายหมด ครั้น
จะนำมาทำลายก็ตองใชพลังงาน เมื่อใชพลังงานก็เกิดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก เม่ือเกิดกาซเรือนกระจกก็ทำใหโลกรอน เมื่อโลก
รอนก็จะมีผลตอคน สัตว พืช อยางมาก Repair ซอมของท่ีชำรุดเพ่ือ
ใหใชใหมไดโดยไมตองทิ้งเปนขยะ Reuse ใชซ้ำ เชน การใชกระดาษ 
สามหนา หนาแรก หนาหลัง เราสามารถเขียนได สวนหนาท่ีสาม 
สามารถสงตอใหผูพิการทางสายตาได โดยกระดาษรีไซเคิล ๑ ตัน จะลด
การตัดตนไม ๑๗ ตน Refill เติม คือ ผลิตภัณฑหลายชนิดใชซ้ำได  
โดยไมตองซ้ือบรรจุภัณฑใหม เชน เคร่ืองสำอาง น้ำยาปรับผานุม น้ำยา
ลางจาน Revalue เพิ่มมูลคา สามารถนำมาเปนวัตถุดิบสำหรับ
สรางสรรคผลิตภัณฑชนิดใหม เปนการเพ่ิมมูลคาของเหลือใช Recycle 
แปรรูปแลวนำกลับมาใชใหม เชน ขวดพลาสติกชนิดออนและใส กระดาษ 
แกว แตควรเปนวิธีการสุดทายเพราะในกระบวนการผลิตจะตองใช
พลังงานและปลอยของเสีย นอกจากนี้ ในกระบวนการส่ิงทอ เสื้อผา 
ถาเราเอาผาไปใชใหมในกระบวนการรีไซเคิล ๑ ตัน จะชวยโลกโดยการ
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกได ๒ ,๐๖๗ ตันเทียบเทากาซ
คารบอนไดออกไซด ทั้งนี้หากเรานำเศษเหล็ก เศษโลหะ สงไปทำรีไซเคิล 
ก็จะสามารถลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกได ๑,๗๓๔ ตัน เทียบเทา
กาซคารบอนไดออกไซด ทุกๆ การใชผลิต ๑ ตัน๑๔ 

 

(๓) กรณีตัวอยางของความรับผิดชอบตอสังคม : ระดับชุมชน 
และรัฐ 
“ไมมีทวีปใดในโลกที่รอดพนจากอันตรายจากสภาวะอากาศที่

เปลี่ยนแปลงไป หากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นระหวาง ๑-๒ องศา
เซลเซียส”  United Nation, 2006๑๕ 

การปลูกปา จะชวยแกปญหาของโลกได เพราะตนไมเปนกลไก 
ดูดซับคารบอนไดออกไซด ตนไมที่มีอายุนอยจะมีอัตราการดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซดไดมาก เนื่องจากกำลังเจริญเติบโตและอัตราการ 
ดูดซับคารบอนไดออกไซดจะลดลงเม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ี อยางไรก็ตาม  
ก็ไมควรตัดตนไมทิ้ง เพราะการตัดตนไมอยูเสมอจะทำใหประสิทธิภาพ
ของดินในการเก็บคารบอนลดลงจนไมคุมคากับการปลูกตนไม๑๖ รวมถึง
ลดการใชผลิตภัณฑตางๆ ที่แปรรูปมาจากตนไม เฟอรนิเจอรตางๆ ที่ทำ
ดวยไม หรือวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ทำมาจากไม เพื่อปองกันใหเกิดการ 
ตัดไมทำลายปาลดนอยลง ทำใหปาไมยังคงดำรงสภาพสมบูรณ เพื่อที่
ตนไมจะไดทำหนาที่ฟอกอากาศตอไป นอกจากน้ีในดานการเกษตร  
รัฐ ควรออกกฎหมายเพื่อลดการเผาเศษฝางในการทำการเกษตร 
ตัวอยางเชน รัฐแคลิฟอรเนียร ในป ๒๕๓๓ ทำการเผาฟางถึง ๗๕ 
เปอรเซ็นต แตพอทำการรณรงคและออกเปนกฎหมายแลว ในป ๒๕๔๑ 
เหลือเพียง ๓๕ เปอรเซ็นตเทานั้นเอง เพราะถาหากไมเผาเศษหญาจะ
ชวยลดปญหาการเกิดกาซเรือนกระจก พวกกาซคารบอนไดออกไซดได 
การเผาเศษพืชตางๆ เหลานี้ยังเปนการผลิตหมอกควัน เปนอันตรายตอ
คนบนโลกโดยตรงอีกดวย ทั้งน้ี ในภาคการเกษตรยังมีตัวอยางความ 
รับผิดชอบตอสังคมที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ การลดการใชปุย
ไนโตรเจน หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการใสปุยไนโตรเจน เพราะปุยพวก
นี้เปนบอเกิดแหงกาซมีเทนในบรรยากาศ การเปลี่ยนสูตรปุยเปนปุยยูเรีย
แทนท่ีจะใชปุยแอมโมเนียซัลเฟตก็จะชวยลดการปลดปลอยกาซมีเทนได 

การประหยัดพลังงานในท่ีทำงาน ติดมาน มูลี่ หรือทาผนังดวย 
สีออน เพื่อปองกันความรอนเขาสูอาคาร ไมนำเครื่องใชไฟฟาที่เปน
แหลงกำเนิดความรอนไวในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ เชน เครื่องถาย
เอกสาร ตูเย็น เตาไมโครเวฟ ตั้งคอมพิวเตอรไวในท่ีที่ระบายอากาศไดดี 
ปดจอภาพเม่ือไมไดใชงานเกินสิบหานาที ถอดปล๊ักคอมพิวเตอรทันที
เมื่อเลิกใชงาน ถายเอกสารเทาที่จำเปน ถายเอกสารท้ังสองหนา กำหนด
ใหลิฟตหยุดเฉพาะช้ันคู หรือชั้นคี่ และควรขึ้นลงช้ันเดียว เปนตน 

ตัวอยางสำคัญของการมีความรับผิดชอบตอสังคม ในระดับชุมชน
และรัฐ ซึ่งเกิดขึ้นเปนที่ประจักษแลว เชน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 
วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ อนุมัติ ยุทธศาสตรวาดวยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ป ๒๕๕๑-๒๕๕๕ โดยวางยุทธศาสตร ๖ ดานหลักเพื่อ
แกปญหาที่เกิดขึ้น และเตรียมรับมือกับปญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น๑๗ และ 
ปฏิญญากรุงเทพมหานคร วาดวยความรวมมือลดปญหาภาวะโลก
รอน ๕ ประการ คือ หนึ่ง ลดการใชทรัพยากรและพลังงานในภาค 
การผลิตและการบริโภค สอง สงเสริม สนับสนุนให ชุมชน ธุรกิจ ภาครัฐ 
มีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก สาม สงเสริมวิถีชีวิต 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สี่ สนับสนุนใหเกิดการปลูกตนไมอยาง
กวางขวาง หา สงเสริมใหเกิดการปองกันภาวะโลกรอนอยางยั่งยืน๑๘

นอกจากจะมีการลงมือในภาคปฏิบัติแลว หนวยงานทางวิชาการ ยังทำ
หนาที่ในการศึกษา วิจัย คนควา ขอมูลเพื่อประเมินวา ตัวอยางของ
ความรับผิดชอบตอสังคม เมื่อนำไปสูการลงมือปฏิบัติจริงๆ แลว มีผล
เปนท่ีประจักษมากเพียงใด หรือทำหนาที่วิจัยเพ่ือหาวิธีการปองกัน  
แกไข เรื่องโลกรอน ดังมีตัวอยางงานวิชาการช้ินสำคัญ เชน โครงการการ
ศึกษาเครื่องมือ และกลไกทางดานเศรษฐศาสตรและกฎหมาย เพื่อการ
แกไขปญหา และลดปญหาโลกรอน ของ รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ 
และคณะ, การศึกษาติดตามการเจรจาในเวทีการเจรจาเร่ือง โลกรอน 
ของ ผศ.ดร.ภทัรา เพงธรรมกรีต ิและโครงการการประเมินความรับผดิชอบ 
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จุลสารธรรมศาสตร ปที่ ๔๔ ฉบับที่ ๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 14

ในการปลอยกาซเรือนกระจก ของ รศ .ดร .ชยันต ตันติวัสดาการ  
และคณะ เปนตน 

ศาสตราจารย ดร .รูเวล ยังไดนำเสนอทางออกใหกับ
มนุษยชาติไว ๖ ประการ ในประเด็นเรื่องโลกรอน คือ หน่ึง เปลี่ยนมาใช
กาซธรรมชาติแทนถานหิน สอง สงเสริมงานวิจัยที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองยนตเพื่อลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงใหนอยลง สาม คนหา
พลังงานสะอาดแทนการใชพลังงานจากฟอสซิล สี่ ลำเลียง
คารบอนไดออกไซดจากชั้นบรรยากาศลงสูทะเลลึก หา สงเสริมการปลูก
ปา หก หาแนวทางในการสะทอนพลังงานแสงอาทิตยกลับคืนสูชั้น
อวกาศ แนวคิดเหลานี้ ขอหน่ึงถึงสาม ถูกผลักดันไปสู การแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมของบรรดา บริษัทผูผลิตรถยนตชั้นนำของโลกท่ีหันมา
ใหความสำคัญในการออกแบบเครื่องยนตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให
พลังงาน รวมทั้งลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ขอสี่ถึงหก ไดนำ
ไปสูการพัฒนาให เกิดแหลงกำจัดคารบอนไดออกไซดในที่สุด๑๙  
นอกจากน้ียังมีตัวอยางประเทศตางๆ ที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ในประเด็นปญหาโลกรอนไดเปนอยางดี เชน ในอเมริกา มีเปาหมายจะ
ลดปญหากาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชน้ำมันลง ๙๐ เปอรเซ็นต  
ในปที่แลว (๒๕๕๓) โดยการทำเคร่ืองยนตแบบไมมีการปลอยกาซ 
เรือนกระจกเลย (Zero Emission) ในประเทศจีน มีมาตรการท่ีจะลด
ปญหาโดยการปรับปรุง ลดการใชปุยในการเกษตร โดยเฉพาะปุย
ไนโตรเจน และนำพลังงานทดแทนท่ีทำจากจุลินทรียมาใชในเร็ววันน้ี โดย
มีจุดมุงหมายสำคัญในการลดปญหาการปลอยกาซไนตรัสออกไซดของ
จีน ในญ่ีปุน มีการทำนาโดยควบคุมน้ำเพ่ือลดปญหากาซเรือนกระจก 
โดยการทดลองปลอยน้ำออกจากนาในชวงการแตกกอ และการผลิรวง 
และสามารถพิสูจนไดวาลดการปลอยกาซมีเทนไดถึง ๕๐ เปอรเซ็นต๒๐ 

หนวยตางๆ ในชุมชนยังสามารถรวมกันกระตุนใหเกิดความ 
รับผิดชอบตอสังคม โดยการชวยลดโลกรอนได เชน ในที่ทำงานและ
โรงเรียน เราสามารถกระตุนเพื่อนรวมงานและเพื่อนนักเรียนใหรับเอา
กลยุทธที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก บริษัท และหนวยงานภาครัฐ 
ตองพยายามโนมนาวชักชวนใหฝายบริหารลงทุนในเร่ืองการอนุรักษ
พลังงานทดแทน ตัวแทนกลุมเคลื่อนไหวและองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
ควรสงเสริม ชักชวนใหเกิดการปฏิบัติในระดับทองถิ่น ทั้งนี้รัฐบาลควร
เชิญชวนใหทุกภาคสวนในสังคม เร่ิมปฏิบัติการที่จะชวยลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด อยางจริงจัง 

 
(๔) กรณีตัวอยางของความรับผิดชอบตอสังคม :  

ระดับอุดมการณ (Edeology) 
“นักวิทยาศาสตรดานภูมิอากาศเกือบทุกคนมั่นใจวา มนุษยได

กอผลกระทบมหาศาลจนอาจทำใหภูมิอากาศแปรปรวนอยางรุนแรง 
และฉับพลัน นี่เปนบรรทัดฐานของความเขาใจใหม ที่สาธารณชน
แทบไมเคยไดรับรู”๒๑ 

ในโลกปจจุบันมีอุดมการณทางการเมืองมากมาย ซึ่งเปนเครื่องมือ
ในการกำหนด ความคิด ความเชื่อ การกระทำของคนจำนวนหนึ่ง ตั้งแต
อุดมการณเสรีนิยมประชาธิปไตย อุดมการณสังคมนิยม อุดมการณ
อนาธิปไตย (Anarchism) หรือแมกระทั่ง (Religious Fundamentalism)  
ซึ่งชีวิตทางสังคมการเมือง ถูกกำกับและครอบงำดวยหลักทางศาสนา 
อยางไรก็ตาม ในชวงประมาณป ค.ศ. ๑๙๗๐ ไดเกิดอุดมการณใหม  
ซึ่งสะทอนใหเห็นความรับผิดชอบตอสังคมไดดี นั่นคืออุดมการณ 
(Environmentalism) หรือ (Ecologism)๒๒ โดยถูกเชื่อมโยงกับ
ขบวนการสิ่งแวดลอมในชวงปลายศตวรรษที่ ๒๐ ซึ่งสะทอนความกังวล
เกี่ยวกับความเส่ือมโทรมของโลกธรรมชาติ ซึ่งเปนผลมาจากการกระทำ
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว อุดมการณนี้มีความเชื่อหลัก เก่ียวกับวิธีการ
มองโลกโดยเปลี่ยนจากการมองมนุษยเปนศูนยกลางไปสูการมอง
ธรรมชาติเปนศูนยกลาง หรือพูดงายๆ วา เราก็มีคาไมตางจากสัตว 
หรือ สัตวก็มีคาไมตางจากเรา กลาวคือ เนนการมองโลกแบบ Holism 

ที่เนนการมองโลกแบบองครวม ทำใหไมสามารถมองโลกแบบแยกสวนได
ตอไป เพราะการมองแบบแยกสวนทำใหเราแบงเขาแบงเรา ไมรูสึกวาเรา
เปนสวนหน่ึงของกันและกัน ที่ตองพึ่งพาอาศัยกัน ดูแลกัน ซึ่งทำใหไม
เห็นคุณคาตอกัน ไมมีความรับผิดชอบตอกันในท่ีสุด อุดมการณนี้จึงมุง
ไปยังการขยายสิทธิใหครอบคลุม สิ่งมีชีวิตประเภทอื่นดวย (Animal 
right) โดยชี้ใหเห็นวา บนโลกใบน้ีไมมีใครหรอกท่ีอยากตาย 

เดนเน็ต โอล่ิง ยังเสนอแนวความคิดวาดวย Sustainability  
หรือความยั่งยืน โดยเขาไดนำเสนอแนวคิด Spaceship Earth-Finite 
resources ที่เสนอวา โลกของเราก็ไมตางจากยานอวกาศ ในจักรวาล  
ซึ่งมีทรัพยากรอยูอยางจำกัด และทรัพยากรเหลานั้น ก็จะไมเพิ่มไปมาก
กวานี้ มีแตจะหมดไป ในท่ีสุด จึงนำไปสูแนวคิดการสรางความรับผดิชอบ
ตอสังคมในแงการตั้งคำถามวา เราจะใชอะไร? ผลิตอะไร? อยางไร?  
เพ่ือใหเกิดการทดแทน การหมุนเปล่ียน รวมถึงการเสนอแนวทางการ
แกไขปญหาโลกรอน โดยพุงประเด็นไปยังปญหาหลัก คือ Over 
populality, Over consumption และ Waste 

Environmentalism ยังนำเสนอ Shallow Ecology ที่เนนการ
เปลี่ยนนโยบายสาธารณะ หรือการเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อรักษาโลกธรรมชาติ
สำหรับการดำรงอยูของมนุษย ซึ่งผูเขียนไดนำเสนอทั้งวิธีการเปลี่ยนใหญ 
ซึ่งหมายถึงการตอบสนองในระดับโลก จากนานาชาติ รวมทั้งการเปลี่ยน
เล็ก ซึ่งหมายถึงการเปล่ียนแปลงในระดับปจเจกไปแลวขางตน ซึ่งคง
สะทอนภาพตัวอยางของความรับผิดชอบตอสังคมไดเปนอยางดี อยางไร
ก็ตาม Environmentalism ยังพูดถึง การเปล่ียนแบบ Deep Ecology๒๓ 
หรือการเปล่ียนแปลงเชิงลึก กลาวคือ การเปล่ียนโลกทัศน เปล่ียน 
การมองวา มนุษยดำรงอยูเพื่อรักษาระบบนิเวศ และมนุษยไมไดมี
ความสำคัญ หรือเหนือกวาสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ 

อุดมการณนี้ สะทอนใหเราไดเห็นปรัชญาการจัดการโลก หรือ
วัฒนธรรมของชุมชนทางการเมืองที่มีความรับผิดชอบสูง คือ ชุมชนนั้น
มีคนท่ีมีพลังแหงความออนนอมถอมตน กลาวคือ การพยายามมอง
โดยสมมุติตัวเองไมสูงเกินไป และมีคุณคาไมเหนือไปกวาคนอื่น ทำใหเรา
พยายามทำตัวเองใหหดเล็กลง ทำใหเรามองเพื่อนมนุษยมองธรรมชาติ
รอบกายแบบเปนมิตร และมุงสรางความรับผิดชอบตอกันใหมากท่ีสุด 
มากกวาที่จะอยูรวมกันแบบเบียดเบียน ชุมชนน้ันมีการปรับปรุง
คุณภาพโดยตีแผความจริง เราจะพบวาชวงระยะเวลาหลังป ค.ศ. 
๑๙๒๗ มีความพยายามในการตีแผความจริงเก่ียวกับผลกระทบจาก
ภาวะโลกรอนบอยคร้ัง และทุกคร้ังก็ไดสรางแรงผลักดันสำคัญในการ 
ขับเคล่ือนการปรับปรุง เปล่ียนแปลงชีวิต และแนวคิด เพื่อการดำรงอยู
ของมนุษย อยางไรก็ตามในขณะที่บางชุมชนทางการเมือง มุงเผยแพร
ความจริง บางชุมชนทางการเมืองก็เลือกที่จะปกปดความจริง เพื่อการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปในรูปแบบเดิมๆ ที่สงผลใหไดรับกำไรมาก แตสง
ผลเสียตอธรรมชาติ ตอมามันไดสะทอนวา ชุมชนนั้นมีการศึกษา 
บทเรียนที่ผิดพลาดอยางรอบคอบ และปฏิบัติการอยางรวดเร็ว 
กลาวคือ ความรับผิดชอบทางสังคมท่ีเกิดขึ้น มันเกิดจากการเห็นคุณคา 
และความหมาย ของการดำรงอยู และเหตุการณที่กำลังทวีความรุนแรง
ขึ้น มันผลักใหเราตองหาวิธีการจัดการกับปญหาอยางเรงดวน รวดเร็ว
และมีแบบแผน การจัดการกับปญหาโลกรอนโดยการมีความรับผิดชอบตอ 
สังคมในระดับอุดมการณไดชี้ใหเราเห็นวา อุดมการณ Environmentalism 
เปนอุดมการณสำคัญที่ชวยเปลี่ยนวิธีการมองโลก เปลี่ยนวิธีการมอง
ธรรมชาติ ซึ่งจะชวยนำไปสูการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เปลี่ยนแนวความคิด 
โดยมุงเห็นคุณคาของโลกธรรมชาติในท่ีสุด 

 
บทสรุป 

มนุษยในปจจุบันไมเพียงตองเผชิญกับปญหาใหมๆ ที่เขามา
ทาทายโลกอยาง วิกฤตอาหาร ประชากร พลังงาน อยางไรก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ไดกลายเปน (violence continuum) ไปโดย
ปริยาย เพราะไมเพียงแตเปนวิกฤติที่กอใหเกิดภัยพิบัติ และการ
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ขาดแคลนอาหาร ที่หลังจากนี้ มนุษยชาติจะเผชิญบอยขึ้น ถี่ขึ้น แตยัง
กลายเปน ความรุนแรง และความทุกขยาก ของคนในเวลาที่รัฐไมไดเกิด
สงคราม ที่มีความรุนแรง และสงผลกระทบเปนวงกวาง จึงกลาวไดวา 
จากมุมนี้ มนุษยกำลังเผชิญกับความรุนแรงแบบใหม ที่มีมิติมากกวาเดิม 
รวมถึงยังตองสรางวิธีการจัดการท่ีเปนระบบ และพรอมรับมือมากกวา
เดิม จึงปฏิเสธไมไดวา มนุษยทุกคนบนโลกมีภาระหลักในการแสวงหา 
การมีสวนลดโลกรอน ดังกรณีตัวอยางของความรับผิดชอบตอสังคม 
ซึ่งผูเขียนไดแยกแยะตัวอยางออกเปนสี่สวนคือ ตัวอยางการสนองตอบ
ในชวงแรก ตัวอยางในระดับปจเจก ตัวอยางในระดับชุมชน และรัฐ  
และตัวอยางในระดับอุดมการณ ซึ่งลวนแสดงใหเห็นวิธีในการแสดง 
ความรับผิดชอบตอสังคมหลายระดับ ตั้งแตทำดวยตนเองได ทำรวมกัน
เปนกลุมทางสังคมได ไปจนถึงการขับเคล่ือนรวมกันในระดับนานาชาติ 
โดยมีพัฒนาการต้ังแต การต้ังตนในระดับอุดมการณ กาวไปสูการลงมือ
ในภาคปฏิบัติ  

ผูเขียนพอจะสรุปประเด็น เกี่ยวกับ ตัวอยางของความรับผิดชอบ
ตอสังคมซึ่งมีสวนลดโลกรอน ไดดังนี้ ในมุมของการปกครอง ในบาง
ประเทศ หรือในบางชุมชนทางการเมือง ไดแปรเปลี่ยนบรรดาตัวอยาง
ของความรับผิดชอบตอสังคมเหลานี้ ไปเปน กฎหมาย เปน กฎ กติกา 
ซึ่งรัฐมองเห็นวา จะสงผลดีตอการดำรงอยูของรัฐ และประชากรในรัฐ  
รัฐจึงเขาไปบังคับใชกติกา และลงโทษสำหรับผูไมปฏิบัติตาม ซึ่งวิธีการนี้
ถือเปนความรับผิดชอบตอสังคมท่ีเกิดจากการบังคับ มันจึงไมใชความ 
รับผิดชอบท่ีเกิดจากความสมัครใจ อยางไรก็ดี วิธีการน้ีมักไดผลในเชิง
ปริมาณสูงสุด ในความเปนสาธารณะ ความรับผิดชอบในกรณีนี้ จัดเปน
กิจกรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนสวนรวม อยางไรก็ตามก็มักไดผลในเชิง
ปฏิบัตนิอย เพราะผูคนตางแยกพ้ืนที่ความเปนสาธารณะ และพื้นท่ีความ
เปนสวนตัว และใหเวลา หรือความใสใจกับพื้นที่ความเปนสวนตัว 
มากกวา พื้นที่สาธารณะ ฉะน้ันในมุมนี้ คำถามสำคัญคือ ทำอยางไร  
การแสดงความรับผิดชอบในเรื่องโลกรอนจะเปนเรื่องที่มีความสำคัญ 
ในทุกพ้ืนท่ีของสังคม ในมุมการประนีประนอม ตอรองทางสังคม 
ความรับผิดชอบตอสังคม เกิดจากการแสดงเหตุผลใหคนกลุมอื่นยอมรับ 
ใหคนกลุมอื่นเขาใจ โดยตองพยายามมองวา ความรับผิดชอบเรื่องโลก
รอน เปนเรื่องที่ทุกคนตองพรอมเขาไปเก่ียวของ และนำไปปฏิบัติ รวมถึง
เกี่ยวของกับการแสวงหาตัวอยาง วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการลงมือ
ปฏิบัติ ดังที่ผูเขียนไดยกตัวอยางไปแลวในบางสวน กรณีตัวอยางของ
ความรับผิดชอบตอสังคม ในรูปแบบตางๆ โดยทุกสวนในสังคมตอง 
เช่ือวา วิธีการลดโลกรอนไมไดมีวิธีการเดียว ไมไดมีคำตอบเดียว และ 
ไมสามารถยึดม่ันกับความถูกตองในแบบของตนได แตตองพยายาม
สรรหา ตอรอง ถกเถียงเพ่ือแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุด และประเด็น
สุดทาย ตัวอยางของความรับผิดชอบตอสังคม ในฐานะอำนาจ กลาวคือ 
ความสามารถในการไดอยางใจเรา โดยวิธีการรูปแบบตางๆ ซึ่งเรามักจะ
พบเห็นอำนาจ เมื่ออำนาจถูกใช การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใน
เรื่องโลกธรรมชาติไดสะทอนใหเราเห็นการบังคับใชอำนาจแบบนุมละมุน 
คือ เรารูสึกวาหากทำแลวจะเปนผลดีกับโลกของเรา ทำแลวมีเสนหจะได
รับการยอมรับ เราจึงทำ การพูดถึงตัวอยางของความรับผิดชอบตอสังคม 
เปนการพูดถึงการกำกับ อิทธิพลการตัดสินใจของคน ใหเห็นวา นี่คือ
ทางออกของสังคมการเมือง นี่คือทางเลือก ที่ตองทำ เราจึงพบเห็นความ
พยายามในการโนมนาว ชักจูง ใหเห็นความรุนแรงของผลกระทบจาก
ภาวะโลกรอน และพูดถึงวิธีในการลด หรือแกไขปญหาโลกรอน โดย
แสดงใหคนในสังคมมองเห็น หรือ สื่อสาร วา เรื่องโลกรอน เปนเรื่อง
สำคัญที่เราไมอาจมองขามไปได กรณีตัวอยางของความรับผิดชอบ 
ตอสังคมที่ปรากฏขณะนี้ ไมวาจะมองจากมุมใดมีวิธีการมากมาย 
หลากหลายเพียงใด แตหากมันไมไดรับการนำไปปฏิบัติ ก็ยอม 
ไมอาจ ถือเปนสวนหนึ่งของการมีสวนลดโลกรอนได กลาวคือ 
ตัวอยางเหลานี้จะมีคุณคา และความหมาย เมื่อมันไดรับการนำไป
ปฏิบัติอยางจริงจังนั่นเอง 
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th 

 จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ 

นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป 

 ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ 

 บรรณาธิการบริหาร : นุตรฮายาตี โกศลศักด์ิ 

 กองบรรณาธิการ : นพรัตน พลอยชื่น, ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก, ณัฐกาญจน หันจรัส, ปฐมา ศรีสังข, นวพรรณ อ่ิมดวง, 

ประภาพันธ วองไว, ศักด์ิเดช ธนาพรกุล, เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี, ศุภณา เย็นเปนสุข 

 จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓, ๐-๒๕๖๔-๔๔๔๐-๗๙ ตอ ๑๑๑๗-๘ โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓ 

 พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๓๑๐๕-๑๑ 

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ธรรมศาสตร ควา ๓ รางวัล 
จากเวที MFC Talent Award รุนที่ ๗ 

ทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตร

นานาชาติ (BBA International Program) คณะพาณิชยศาสตร 

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๑ รางวัล Best Equity Portfolio Management และ รางวัล 

Best Fixed-Income Portfolio Management จากการแขงขัน MFC 

Talent Award รุนที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บริษัท 

หลักทรัพยจดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

ทมีนกัศกึษาช้ันปที ่๔ จำนวน ๓ ทมี จากโครงการปริญญาตรี 

บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA International Program) 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับ

รางวัลจากการแขงขัน MFC Talent Award รุนที่ ๗ รายละเอียด 

ดังนี้ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก นายโกเศศ เจือศิริภักดี 

นางสาวปภาวี  อัศวดากร นางสาวเปมิกา อริยะสันติชัย 

รางวัล Best Equity Portfolio Management ไดแก  

นางสาวปวีณา ปาเทลา นางสาวพริม เตชะชุณหกิจ นางสาว 

วรรณมุกดา คูสวัสด์ิ 

รางวัล Best Fixed-Income Portfolio Management ไดแก 

นายเอกภพ คุรุวาณิชย นายพูนพิชญา ปณฑิตานนท และ  

นางสาวพรชนก โสภณเกียรติกุล 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

ไดริเริ่มจัดโครงการ MFC Talent Award ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สรางและเฟนหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานการเงิน 

เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจบริหารจัดการกองทุนและธุรกิจ

ทางดานการเงิน ซึ่งมีแนวโนมขยายตัวสูง รวมทั้งเปนการตอบแทน

สังคมดวยการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนในการพัฒนาเยาวชนของ

ชาติใหมีความพรอมกอนที่จะเขาสูตลาดแรงงานในอนาคต โดยผูที่

ผานการอบรมในโครงการไมจำเปนตองประกอบอาชีพในการเปน 

ผูจัดการกองทุนในสายของธุรกิจบริหารจัดการกองทุนเทานั้น แต

สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพอื่นได 

อาทิ นักการตลาด นักวิจัย ฯลฯ ไดในอนาคต 


