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ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ(วช.)  ไดมกีาํหนด
นําผลงานประดิษฐคิดคนของนักประดิษฐเพื่อเปนตัวแทนของ
ประเทศไทยไปรวมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “Seoul International 
Invention Fair (SIIF) 2011” ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในระหวางวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยสมาคม
สงเสริมการประดิษฐและการวิจัยของเกาหลี (Korea Invention 
Promotion Association; KIPA) ซึ่งถือเปน ๑ ใน ๓ รายการใหญ
ของโลกที่มีการจัดประกวดและใหรางวัลแกนักประดิษฐทั่วโลก 
เชนกันในงานนี้ วช. ไดเขารวมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระอัจฉริยภาพดานการวิจัยใน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา-
ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ระหวางวันที่ 
๑-๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งพระองคไดรับการทูลเกลาฯถวายรางวัล 
Special Prize จากสมาคมสงเสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี 
(Korea Invention Promotion Association;KIPA) และรางวัล 
International Order of Merit of the Inventors-IOMI “INVENT AND
SERVE” and The Officer Degree of the International Order 
of Merit of Inventors ระดับ Gold Cross of Merit with Blue Neck 
Ribbon จาก IFIA 

ในงานดังกลาวนี้นักวิจัยไทย จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สามารถควารางวัล
มาได ๕ รายการ กลาวคือ

๑) เร่ือง Power Added-On Manual Wheelchair โดย ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.บรรยงค รุงเรืองดวยบุญ และคณะ ไดรับรางวัล

เหรียญทอง และรางวัล Grand Prize
๒) เรื่อง Commercia l ized Drier Processing Using 

a Combined Unsymmeterical Double-Feed Low Power 
M ic rowave and Vacuun Sys tem โดย  ศาสตราจารย  
ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช และคณะไดรับรางวัลเหรียญทอง

๓) เรื่ อ ง  Po r t ab l e  D ig i t a l  Readou t  M ic rowave 
Leakage Detector โดย ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 
และคณะ ไดรับรางวัลเหรียญทอง

๔) เรื่อง Manual Standing Wheelchair for Children with 
Cerebral Palsy โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรยงค รุงเรอืงดวยบญุ 
และคณะ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize)

รางวัล Grand Prize นี้ถือวาเปนรางวัลเกียรติยศสูงสุดของ
ประเภทการประกวดสิ่งประดิษฐครั้งนี้ และถือเปนรางวัลครั้งแรก
ของประเทศไทยที่ไดรับจากการแขงขันในหลายปที่ผานมา

สําหรับในงานดังกลาวน้ี มีผลงานประดิษฐคิดคนเขารวม
ทัง้สิน้ ๖๖๓ ผลงาน จาก ๓๑ ประเทศ อนึง่ในงานนีท้ัง้ ศาสตราจารย 
ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรยงค 
รุงเรืองดวยบุญ ไดเขารวมถวายรายงานผลงานสิ่งประดิษฐตอหนา
พระพักตร ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ณ สถานท่ีจัดนิทรรศการฯ 
อีกดวย นับเปนพระกรุณาธิคุณตอคณะผูประดิษฐ เปนลนพน 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เดินหนาเพ่ิมงบประมาณกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มุงพัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหดีขึ้น 
เพ่ือประโยชนในการตอยอดในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย สูการยอมรับ
และการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยธรรมศาสตรในระดับสากลเพ่ิม
มากข้ึน

รองศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท รองอธิการบดี
ฝายบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ให
สัมภาษณวา ขณะนี้โจทยดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย คือ การ
เพิ่มคะแนนตัวชี้วัดดานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และการนํา
ผลงานวิจัยไปอางอิง ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ใหความสําคัญมากข้ึน เนื่องจาก ในปจจุบันการประกัน
คุณภาพดานการวิจัยนั้น สมศ.และ สกอ.ไมเพียงใหความสําคัญ
ตอจาํนวนชิน้งานวจิยัเทาน้ัน แตใหความสาํคญักบัการนาํผลงานวจิยั
ไปใชประโยชนใน ๒ ดาน คือ ๑. ดานวิชาการ หมายถึง การตีพิมพ
เผยแพร มีผูนําผลงานของมหาวิทยาลัยไปอางอิง (Citation) เพื่อ
นําไปศึกษาตอยอดทํางานวิจัยชั้นสูงย่ิงขึ้นตอไป และดานที่ ๒ คือ
การใชประโยชนเชิงพาณิชย ซึ่งจะนับจากดัชนีเรื่องสิทธิบัตร คือ 
หากมีจํานวนงานวิจัยที่ ไดรับการจดสิทธิบัตรที่ เปนทรัพยสิน
ทางปญญาเพ่ิมมากข้ึน คะแนนในการประเมินก็จะเพ่ิมมากย่ิงข้ึนดวย  
 ดังนั้น การท่ีจะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนทั้ง ๒ ดานนี้ 
เพ่ิมข้ึนได ตองสืบเน่ืองมาจาก “คุณภาพ” ของงานวิจัยตองมีความโดดเดน 
นาสนใจ และไดรับการยอมรับตอการนําไปตอยอดศึกษาวิจัยขั้นสูง
ตอไป ดังนั้น ฝายวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการสรางรากฐาน 
“สาธารณูปโภคพื้นฐานของการทํางานวิจัย” ใหดี ประกอบดวย 

ด านการ เ พ่ิม เค ร่ือง มือ 
อุปกรณ ความพรอม
ดานสถานทีท่าํงาน
วิจัยและการเพิ่ม
ทุ น เ พ่ื อ ก า ร
วิจัยสูงขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนจูงใจ
ใหเกดิการผลิต
ผลงานวิจัย ท่ี
มีคุณภาพระดับ
สากลหลากหลาย
มากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะ
ดานงบประมาณการวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้น
ไดรับการพิจารณาใหเปน ๑ ใน ๙ มหาวิทยาลัยวิจัย ดังนั้น สิ่งที่
สําคัญกวาจํานวนชิ้นงานวิจัย คือ คุณภาพของงานวิจัย จึงวางแผน
เพิ่มงบประมาณการวิจัยใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการไดงานวิจัย
คุณภาพมาตรฐานสากล ที่ไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพร และ
ถกูนําไปอางอิงมากย่ิงข้ึน เหลาน้ีจึงเปนสาเหตุของการเพ่ิมงบประมาณ
ของกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพื่อบรรลุเปาหมายดาน
การวิจัยของมหาวิทยาลัยในการเพ่ิมจํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติใหมากยิ่งขึ้น

รองศาสตราจารย พรชัย กลาวถึงปญหาดานการวิจัยที่
พบวา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร มผีลงานวจิยัจํานวนมากพอสมควร 
แตยังไมไดรับการตีพิมพเผยแพรเทาท่ีควร ฝายวิจัยจึงกลับมาทบทวน
มาตรฐานดานคุณภาพของผลงานวิจัย ประกอบกับพิจารณาความพรอม
ดานปจจัยพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการทํางานวิจัย และเล็งเห็นวางบประมาณ
ในการสนับสนุนการวิจัยนั้นยังไมเพียงพอตอการผลิตผลงานวิจัยที่
มีมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล  สําหรับโอกาสในการตีพิมพเผยแพร 
ผลงานวิจัยทั้งสายวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรมีโอกาสในการ
ไดรับการตีพิมพเทาๆ กัน แตโอกาสท่ีผลงานจะถูกนําไปอางอิง
ตอยอดการศึกษาวิจัยขั้นสูงตอไปน้ัน ผลงานวิจัยสายวิทยาศาสตร
มีสูงกวา แตสายสังคมศาสตรหากเปนงานวิจัยที่กึ่งวิชาชีพ กึ่ง
วทิยาศาสตร เชน เรือ่งเทคนิคการกระจายเสียงในดานวารสารศาสตร  
หรอืเร่ืองเม็ดเลือดในดานมนุษยศาสตรกายภาพ กจ็ะมีโอกาสท่ีจะถูก
นําไปอางอิงเพื่อตอยอดงานวิจัยที่สูงขึ้น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� มุ�งยกระดับคุณภาพงานวิจัย 
ตอบโจทย�เพ่ิมการตีพิมพ�ผลงานวิจัยเผยแพร�สู�เวทีโลก

เค ร่ือง มือ
มพรอม
งาน
ม
ร

บ
ลาย
เฉพาะ
ณการวิจัย
รรมศาสตรน้ัน

อ�านต�อหน�า ๓ 
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ดังน้ัน ฝายวิจัย จึงวางแผนเพ่ิมทุนนักวิจัยรุนใหมจาก ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท เปน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เทียบเทากับทุนวิจัยทั่วไป ซึ่งระเบียบการ
ขอทุนวิจัยสวนใหญคงเดิม เพียงเพ่ิมการเขียนบทความวิจัยข้ึนมา เพ่ือ
สอดรับเปาหมายการเพิม่จาํนวนผลงานวจิยัทีไ่ดรบัการตพีมิพในระดบั
ชาติและนานาชาติ การใหความสําคัญกับทุนดังกลาวเปนอันดับตน
นั้น เน่ืองจาก วิทยาการสมัยใหมกาวหนา เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
หากมหาวิทยาลัยมุงเนนการเพิ่มจํานวนผลงานที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรและถูกนําไปอางอิง อาจารยรุนใหมจะมีบทบาทสําคัญ จาก
ความรูการวิจัยเชิงวิพากยดวยทฤษฎีใหมๆ รูกระแส (Trend) ที่
กําลังเปนที่จับตามองของโลก ซึ่งจะนํามาสูการผลิตผลงานวิจัยใน
ประเด็นใหมๆ ที่เปนสากลมากยิ่งขึ้น นําไปสูการเพิ่มผลงานวิจัยที่
จะเปนฐานของงานวิจยัรุนใหมทีส่ามารถนําไปตีพมิพและนําไปอางอิง
ตอยอดงานวิจัยในระดับชาติ และระดับนานาชาติไดมากยิ่งขึ้น

สําหรับการพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยรุนใหมในกรอบเงิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ตอ ๑ ทุนนี้ การลดหล่ันของความมากนอยของ
งบประมาณท่ีจะไดรับอนุมัตินั้น ขึ้นอยูกับคุณภาพโครงการวิจัย
ท่ีนักวิจัยเสนอมา ซ่ึงดําเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณา
ขอเสนอวิจัย ซึ่งประกอบดวย คณาจารยอาวุโสในสายวิทยาศาสตร 
สายสังคมศาสตร สายมนุษยศาสตร โดยมีเกณฑการพิจารณา ๓ ดาน 
คือ ๑. ความโดดเดน นาสนใจของหัวขอวิจัย ๒. ความเปนไปไดของ
การทํางานวิจยั เชน ในดานระยะเวลา และ ๓. งบประมาณท่ีเสนอน้ัน
เหมาะสมสอดคลองกับประเภทและขนาดโครงการวิจัยหรือไม เพ่ือ
ใหไดมาซึง่การยกระดบัคณุภาพผลงาน และนาํไปสูการตพีมิพเผยแพร
ไดในที่สุด รองศาสตราจารย พรชัย กลาวทิ้งทาย

ทั้งนี้ ระเบียบการเพิ่มงบประมาณทุนวิจัยดังกลาว อยูระหวาง
การพิจารณาของอนุกรรมการ จากน้ัน จะนําเสนอกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  

         
คณะผูบริหาร ขาราชการและบุคลากร นําโดย ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นําผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๕๔ ไปถวาย
แดพระภิกษุสงฆท่ีจําพรรษา ณ วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เม่ือวันท่ี 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  โดยในปนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ไดรวบรวมเงินทําบุญจากศิษย
เกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขาราชการ นักศึกษา พรอมทั้งผูมีจิตศรัทธารวมถวายโดยเสด็จ
พระราชกุศล เปนจํานวนเงิน ๒,๓๔๐,๒๓๙.๙๙ บาท (สองลานสามแสนส่ีหม่ืนสองรอยสามสิบเกา

บาท เกาสิบเกาสตางค ) นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ไดจดัทาํหนงัสอืทีร่ะลกึในพธิถีวาย
ผาพระกฐินพระราชทาน และไดมอบใหแกวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร จํานวน ๑,๐๐๐ เลม 

พ
บา

ผาพร

กฐินพระราชทาน ประจําป� ๒๕๕๔กฐินพระราชทาน ประจําป� ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� มุ�งยกระดับคุณภาพงานวิจัย…   (ต�อจากหน�า ๒)
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จากการประชุมสามัญอธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ ที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาภาพน้ัน 
ในท่ีประชุมมีมติแตงต้ัง ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย(ทปอ.) สืบแทน ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
เปนตนไป โดยมีวาระ ๑ ป 

 ศาสตราจารย  ดร .สมคิด  เลิศไพฑูรย  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหสัมภาษณวา จะดําเนินการสานตอ
เรื่องตางๆ ที่ ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา ไดดําเนินการไว 
โดยเฉพาะเรือ่งเปดภาคเรยีนใหตรงกบัสากล และการปรบัครัง้นีไ้มใช
ใหตรงกับอาเซียนเทาน้ัน แตเปนการปรับใหตรงกับประเทศในแถบ
ยุโรป เชน ฝรั่งเศส อังกฤษ ซึ่งเปดภาคเรียนในชวงเดือนสิงหาคม
เชนเดียวกัน ขณะเดียวกันปญหาท่ีหลายฝายคอนขางกังวลวา 
หากเปดภาคเรียนใหตรงกับสากลแลว จะมีชวงเวลาปดภาคเรียน
ที่นานข้ึน ซึ่งโดยปกติจะปดในชวงเดือนมีนาคม และจะเปด
ในชวงเดือนพฤษภาคม ถาหากมีการปรับเปลี่ยนการเปดภาคเรียน
ใหตรงตามสากล จะเปดภาคเรียนในชวงเดือนสิงหาคม ทําใหเด็ก
มีชวงระยะเวลาระหวางที่เตรียมตัวเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
ปที ่๑ นานกวาปกติ  ดงัน้ัน จงึตองมกีารแกปญหาโดยใหมหาวิทยาลัย
เปดอบรมเขาคาย หรือมีการสอนปรับวิชาพ้ืนฐานใหแกเด็กไปกอน เมือ่ 
ทปอ.ขบัเคลือ่นในเรือ่งน้ี คาดวาอาจจะมีปญหาบาง แตคอยๆ แกไข
กันไป โดยจะเรงทําความเขาใจแกหนวยงานที่เกี่ยวของใหมากที่สุด   

ในดานการวิจัย ศาสตราจารย ดร.สมคิด กลาวเพิ่มเติมวา 
จะเรงดาํเนนิการในดานงบประมาณของการวิจยัโดยเจรจากบัรฐับาล
ใหเพิ่มงบประมาณมากกวาเดิมเพ่ือผลิตผลงานวิจัยออกมาเผยแพร
ใหมากย่ิงขึ้น โดยจะมีการนําเสนอผลงานวิจัยเปนไปในทิศทางใหม
 โดยเฉพาะงานวิจัยเก่ียวกับปญหาเรือ่งน้าํทวม ซึง่มหาวทิยาลยักพ็รอม
ที่จะปรับเปล่ียนไปในทิศทางนั้น ไมจําเปนตองเปนงานวิจัยแบบเดิม 
เรียกวาเปนผลงานวิจัยประเภทใหม โดยจะเจรจาในเร่ืองงบประมาณ
ในดานการวจิยัใหกบัมหาวทิยาลยัอยางเพยีงพอ เพือ่ผลติผลงานวจิยั
ไดตามทีร่ฐับาลตัง้ความหวงักบัมหาวทิยาลยัได และตดิตามทวงถาม
รัฐบาล ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติใหเพิ่มเงินเดือน ๕% 

แกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
แตในขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยไดทําการจายเงินกอนนี้ไปแลว โดย
ใชเงินของมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งรัฐบาลควรจัดสรรเงินกอนน้ีใหกับ
มหาวิทยาลัยตอไป 

 ในสวนของการเขาสูอาเซียนน้ันเปนเร่ืองท่ีสําคัญ ผลของ
การสํารวจขอมูลประเทศอาเซียนสวนใหญ จะเปดภาคเรียนในชวง
เดือนสิงหาคมเปนสวนใหญ ในประเทศแถบยุโรป เชน ฝรั่งเศส 
อเมริกา ก็เปดภาคเรียนในชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน เชนกัน  
ถาปรับเปลี่ยนใหมีการเปดภาคเรียนตามสากลนั้นสงผลดีใหกับ
ตัวนักศึกษาเอง การแลกเปลี่ยนอาจารย หรือนักศึกษาจะงายขึ้น 
ทางทปอ.จะไมหันหลังกลับไป แตจะเดินหนาคอยๆปรับเปลี่ยน
ปฏทินิการเรียนการสอนใหเปนไปตามสากล แมจะมีบางมหาวิทยาลัย
ทีป่รบัเปล่ียนไปในปการศึกษา ๒๕๕๕ และหลักสตูรอนิเตอรจะมีการ
ปรับเปล่ียนในปการศึกษา ๒๕๕๖ และในปการศึกษา ๒๕๕๗ จะ
พยายามใหทุกมหาวิทยาลัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ศาสตราจารย� ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย� 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ได�รับการแต�งตั้งเป�นประธานที่ประชุม

อธิการบดีแห�งประเทศไทย (ทปอ.)
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P a m p h l e t  T h a m m a s a t   h t t p : / / w w w . t u . a c . t h

 

 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดย รองศาสตราจารย 
เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง  
และรองศาสตราจารย ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูชวย
อธิการบดีฝายวางแผน รับมอบเงินคาสินไหมทดแทน
จากเหตุอุทกภัย จํานวน ๒๑๕ ลานบาท จาก Mr Rowan 
D’s Arcy กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ศรีอยุธยา 
เจนเนอรัล ประกันภัย ณ อาคารเพลินจิตทาวนเวอร
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวามคม ๒๕๕๔ ที่ผานมา

ธรรมศาสตร  ในวันของการฟนฟู
จากเหตุอุทกภัยพิบัติที่เกิดข้ึน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ถูกน้ําทวมอยางเต็มพื้นที่กวา ๑,๗๐๐ ไร เสียหายกวา ๑๐๐ อาคาร 
คิดเปนเงินความเสียหายกวา ๒,๘๐๐ ลานบาท  ซึ่งสามารถสรุปได 
๒ สวนหลักๆ คือ 

I. สวนท่ีมีประกัน เชน สํานักงานจัดการทรัพยสิน โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ โรงพิมพและอาคารสวนกลาง  ๕๒  อาคาร

II. สวนที่ไมมีประกัน  ไดแก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สรินิธร  สนามกฬีา  และระบบสาธารณปูโภคทีอ่ยูนอกอาคาร  ระบบ
ความปลอดภัยและภูมิทัศน  

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทําให
หลายคนอดเปนหวงไมไดวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะตองใชเวลา
และเม็ดเงินจํานวนมหาศาลขนาดไหนในการฟนฟูเพ่ือใหกลับมา
เทากับวันกอนท่ีจะเกิดอุทกภัย แตจากการท่ีผูบริหารมหาวิทยาลัย
มองการณไกลถึงภัยธรรมชาติและไดทําประกันภัยเอาไว ทําให
ความเสียหายที่เกิดขึ้นของอาคารที่มีประกันจะไดรับการชดเชยจาก
เงินประกัน ซึ่งขณะน้ีมหาวิทยาลัยกําลังอยูในขั้นตอนการเจรจา
มูลคาความเสียหายและจํานวนเงินที่จะไดรับการชดเชย โดย 
รองศาสตราจารย ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูชวยอธิการบดี
ฝายวางแผน ไดใหสัมภาษณถึงที่มาของเงินฟนฟูมหาวิทยาลัย 
โดยจาํแนกไดดังนี้

• เงินสนิไหมทดแทนจากการทําประกันภยั ซึง่เปนเม็ดเงินหลัก

สําหรับการฟนฟู มหาวิทยาลัยไดทําประกันไวกับบริษัทศรีอยุธยา  
เจนเนอรัล ประกันภัย โดยในงวดแรกธรรมศาสตรไดรับเงินสินไหม
ทดแทนแลว จํานวน ๒๑๕ ลานบาท ซึ่งจะเปนเงินที่นํามาเดินเครื่อง
การฟนฟูมหาวิทยาลัยในระบบสาธารณูปโภคที่สําคัญอยาง ระบบ
น้ําประปา ระบบไฟฟา ระบบแอร และระบบสารสนเทศเพ่ือใหมี
ความพรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอนใหมากที่สุด  

สิ่งสําคัญรองลงมาของการฟนฟูจึงเปนเร่ืองของสํานักงาน  
การบริหารเงินของมหาวิทยาลัยในชวงที่ตองรีบฟนฟูอยางน้ีจึงเปน
รูปแบบท่ีคูขนานกัน กลาวคือ หนวยงานจะสํารองจายคาอุปกรณ
ที่มีความสําคัญๆไปกอนเพื่อใหการฟนฟูเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว โดย
เงินคาสินไหมทดแทนจากการทําประกัน มหาวิทยาลัยคาดวาจะไดรับ
สวนท่ีเหลือท้ังหมดภายในเดือน กมุภาพันธ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยจึง
จะสงตอเมด็เงินเหลานั้นใหหนวยงานตางๆตอไปได

• เงินชวยเหลือจากภาครัฐ  ซึ่งถือวาเปนเงินที่จะเขามาชดเชย
ความเสียหายในสวนที่ไมมีประกัน และสวนที่เสียหายเกินกวาวงเงิน
ประกัน เชน สํานักหอสมุด ท่ีมีทุนประกัน ๑๐ ลานบาทแตความเสีย
หายที่เกิดขึ้นจริงมากกวานั้น โดยมหาวิทยาลัยไดรับการอนุมัติใน
หลักการใหไดรับเงินชวยเหลือจาก สกอ. ในเบ้ืองตนท้ังส้ิน ๖๕๔ ลานบาท  

• การระดมทุนจากภายนอก เน่ืองจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ถือวายิ่งใหญมาก มหาวิทยาลัยจึงไดจัดโครงการเพ่ือระดมทุนจาก
ศิษยเกา จัดตั้งเปนเงินกองทุนสําหรับการฟนฟูในสวนที่จะพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหดีย่ิงข้ึน ซ่ึงถือเปนโครงการในอนาคตท่ียังอยูในข้ันตอน
ของการดําเนินการตอไป

แผนรับมือภัยพิบัติ
รองศาสตราจารย ดร.สมชาติ กลาวทิ้งทายไววา มหาวิทยาลัย

ไมไดมองถึงการรับมือกับอุทกภัยแคปหนาเทาน้ัน แตมองวาในอนาคต
ไมส้ันก็ยาวเราอาจจะเจอกับเหตุการณอุทกภัยอยางน้ีไดอีก มหาวิทยาลัย
ยอมตองมีแผนรองรับ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

๑. การลงทุนเพื่อการปองกัน เปนสิ่งที่จะตองพิจารณาอยาง
รอบคอบท่ีสุดซ่ึงตองดูแผนระยะยาวจากทางรัฐบาล เพ่ือใหเกิดการลงทุน
ที่คุมคามากที่สุด

๒. จดัใหพืน้ทีช่ัน้ลางของตกึเปนพืน้ทีโ่ลงใหไดมากทีส่ดุ อกีทัง้
งานระบบสาธารณูปโภคที่สําคัญ อยางระบบไฟฟา น้ําประปา ที่การ
ออกแบบเดิมคํานึงถึงภัยธรรมชาติอ่ืนๆ เชน วาตภัยและแผนดินไหว  จงึ
ไดจดัวางระบบเหลานัน้ไวทีพ่ืน้ดิน แตเมือ่มอีทุกภยัเขามาเปนอีกหน่ึง
ตัวแปรท่ีสําคัญ อาจจะตองมีการทบทวนถึงจุดวางระบบสาธารณูปโภค
ที่สําคัญอีกครั้ง 

๓. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควรมีแผนในการรับมือกับ
ภาวะฉุกเฉิน เชน สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง และวิธีปฏิบัติ เปนตน

ธรรมศาสตร รับเงินทดแทนจากเหตุอุทกภัยกอนแรก  
จํานวน ๒๑๕ ลานบาท จากบริษัทศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
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มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

นอกจากจะสรางความเสียหายท้ังในสวนทรัพยสิน และครุภัณฑตางๆ 
เปนจํานวนมากแลว ความสูญเสียท่ีนับเปนประเด็นสําคัญอีกประการหน่ึง 
คือ “ทรัพยากรสารสนเทศ” อันทรงคุณคา ซึ่ง สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดเก็บ รวบรวม และใหบริการแก
ประชาคมธรรมศาสตรมาเปนระยะเวลากวา ๗๕ ป 

นางศรีจันทร จันทรชีวะ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กลาววา 
หองสมุดที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณในครั้งนี้ ไดแก หอสมุด
ปวย อ๊ึงภากรณ และหองสมุดศูนยรังสิต โดยเฉพาะหองสมุดศูนยรังสิต 
เน่ืองจากหนังสือและวารสารเการาว ๑๖๐,๐๐๐ เลมที่จัดเก็บภายใน
หองสมุดซึ่งเปนอาคารเพียงชั้นเดียวไดรับความเสียหายกวา ๘๐% 
ประเมินแลวมีมูลคาไมนอยกวา ๓๐๐ ลานบาท ในขณะท่ีหอสมุด
ปวย อึ๊งภากรณ ถึงแมจะมีการขนยายหนังสือจากชั้น ๑ ขึ้นไป
บนช้ัน ๒ แลวก็ตาม แตความเสียหายจากระบบบริการยืม-คืน
อัตโนมัติ (Self-Check) และระบบประตูเขา-ออกอัตโนมัติ รวมทั้ง
หองนิทรรศการและผลงานอาจารยปวย อ๊ึงภากรณ ตลอดจนช้ันหนังสือ 
โตะ เกาอี้ และอุปกรณตางๆ คิดเปนมูลคาไมต่ํากวา ๗๕ ลานบาท
เชนกัน

ทั้งนี้ กอนเหตุการณน้ําทวม ทางสํานักหอสมุดไดดําเนินการ
ปองกันภัยพิบัติน้ําทวมในสวนของสํานัก ตามท่ีมหาวิทยาลัยสั่งให
ทุกหนวยงานเตรียมความพรอม โดยเบื้องตนคาดวาหองสมุดสาขา
ที่มีความเสี่ยงจะไดรับผลกระทบจากภัยน้ําทวมมีดวยกัน ๓ แหง 
คือ หอสมุดปรีดี พนมยงค เปนหองสมุดใตดินลึก ๓ ชั้น อยูติด
ริมฝงแมน้ําเจาพระยา หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ ตั้งอยูศูนยรังสิต 
เปนอาคาร ๓ ชั้น หนังสือสวนใหญจัดเก็บอยูบริเวณช้ัน ๑ และ
หองสมุดศูนยรังสิตซึ่งเปนอาคารชั้นเดียว โดยไดมอบหมายให

รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ฝายบรกิารและสงเสรมิการ
เรียนรู และหัวหนาหอง
สมุดทัง้ ๓ แหง รวมกนั
วางแผนงานและเรง
ดํา เ นินการขนย าย
หนังสือ ทรัพยากร
สารสนเทศ และอุปกรณ
ตางๆ ภายในหองสมุด
เพือ่จดัเกบ็ในพืน้ทีป่ลอดภยั
ทันที และเร่ิมดําเนินการต้ังแต
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนมาจน
เสร็จสิ้นในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๕ วัน

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กลาววา หองสมุดท่ีนาเปนหวงท่ีสุด
กอนจะเกิดเหตุการณน้ําทวมคือ หอสมุดปรีดี พนมยงค เพราะเปน
หองสมุดใตดินและอยูติดริมฝงแมน้ําเจาพระยา หากน้ําทวมพื้นที่
ทาพระจันทรน้ําจะทะลักเขาหองสมุดใตดินทันที ซึ่งจะเปนอันตราย
ตอผูใชบริการและผูปฏิบัติงานหองสมุด ขณะเดียวกันทรัพยากร
สารสนเทศภายในหอสมุดปรีดี พนมยงคยังมีเปนจํานวนมากกวา 
๖๐๐,๐๐๐ เลมที่จะไดรับความเสียหายทั้งหมด สํานักหอสมุด
จึงดําเนินการขนยายหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมด รวมท้ัง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ บริเวณช้ัน U1-U3 ขึ้นมาไวบน
อาคารสํานักหอสมุดตั้งแตชั้น ๑-๓ เพื่อความปลอดภัย เชนเดียวกับ
การขนยายหนังสือของหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ บริเวณช้ัน ๑ 
ขึน้บนชัน้ ๒ ทัง้หมด สวนหองสมดุศูนยรงัสิต ทีเ่ปนอาคารชัน้เดยีวได
ยกหนังสือที่จัดเก็บอยูในชั้นหนังสือดานลางข้ึนไวดานบนของ
ชั้นหนังสือใหมากที่สุด รวมถึงอุปกรณตางๆ ไดยกขึ้นไวที่สูง

การดําเนินการขนยายหนังสือและอุปกรณตางๆ ของหองสมุด
ท้ัง ๓ แหงดําเนินการไดแลวเสร็จภายใน ๑ สัปดาหดวยการชวยเหลือ
เปนอยางดีจากบุคลากร และจิตอาสาซ่ึงสวนใหญเปนนักศึกษาธรรมศาสตร
และจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  มารวมขนยายหนังสอื
ไมนอยกวาวันละ ๔๐๐ คน จิตอาสากลุมนี้เปนกําลังสําคัญในการ
ขนยายหนังสือ ถือเปนการถายทอดความหวงใยตอทรัพยากร
สารสนเทศภายในหองสมุดซ่ึงเปนที่รักของทุกคนไดเปนอยางดีและ
เปนกาวแรกของ “ธรรมศาสตรรวมใจ”

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กลาววา หลังจากสถานการณน้ํา
เริ่มคลี่คลาย คณะผูบริหารสํานักหอสมุด ไดเดินทางเขาไปสํารวจ
ความเสียหายภายในหองสมุดท้ังสองแหง พรอมกับแตง ต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับความเสียหายจากอุทกภัยของ

หอสมุด
การ
อง

ณ
ด
ดภัย
การต้ังแต

ในการฟ��นฟูห�องสมุด สํานักหอสมุด มธ.

บทเรียนจากมหาอุทกภัย ป� ๕๔ 
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หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ หองสมุดศูนยรังสิต และหองสมุดนงเยาว ชัยเสรี 
เพือ่ทําหนาท่ีสาํรวจ ประเมนิ และจัดการความเสยีหายท้ังหมดเสนอ
ตอมหาวิทยาลัยไดพิจารณา รวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับการประกันภัย
อาคาร

หองสมุดท่ีเสียหายมากท่ีสุด คือ หองสมุดศูนยรังสิต สวนท่ี
เสียหายคือทรัพยากรสารสนเทศซ่ึงเสียหาย ๘๐% คิดเปนมูลคา
ความเสียหาย ๓๓๐ ลานบาท นอกจากทรัพยากรสารสนเทศแลว 
เคร่ืองปรับอากาศท้ังหมดของหองสมุดศูนยรังสิตจมนํ้าเสียหาย
ทั้งหมดคิดเปนมูลคาประมาณ ๗ ลานบาท

หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ ไดรับความเสียหายในสวนท่ีเปน
ครุภัณฑ อุปกรณสํานักงาน โดยเฉพาะระบบบริการยืม-คืนอัตโนมัติ 
(Self-Check) และระบบประตูเขา-ออกอัตโนมัติ รวมทั้งหอง
นทิรรศการและผลงานอาจารยปวย อึง๊ภากรณ คดิเปนมลูคาประมาณ 
๑๐๐ ลานบาท

สําหรับการฟนฟูหองสมุดท้ังสองแหง โดยเฉพาะการฟนฟู
หนังสือที่ถูกน้ําทวม สํานักหอสมุดไดรับคําแนะนําเปนอยางดี
จาก Central of Book Preservation ประเทศเยอรมนี ซึ่งหอศิลป
กรุงเทพมหานครประสานงานสงผูเชี่ยวชาญทางดานการสงวนรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศจํานวน ๓ ทาน ไดแก Mr.Oliver Messerchmidt 
(Commercial Director) Dr.Manfred Anders (Managing Director) 
และMrs.Jana Moczarski (Chief Conservator) 

นางศรีจันทร กลาววา สํานักหอสมุดไดรับความเสียหาย
คอนขางมากจากภัยนํ้าทวมคร้ังน้ี มีผลใหสํานักหอสมุดตองปรับเปล่ียน
แผนการดําเนินงานในหลายสวน โดยเฉพาะการฟนฟูหองสมุด
ศูนยรังสิต และหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ ที่ถูกยกมาเปนเรื่องเรงดวน 

การฟนฟูหอสมุดปวย อึ๊งภากรณระยะแรก คือ 
๑. ปรับพื้นที่บริเวณชั้นที่ ๑ จากเดิมที่จัดเปนชั้นหนังสือทั่วไป

ภาษาไทย หนังสืออางอิง วารสารฉบับปจจุบัน และวารสารฉบับเย็บเลม 
“รวมถึงพ้ืนท่ีทํางานในสวนของเจาหนาท่ี เปนพื้นที่นั่งอานใหกับ
นักศึกษา เฟอรนิเจอรและส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ บริเวณช้ัน ๑ ตองยก
และเคลื่อนยายไดสะดวก 

๒. ชั้น ๒ ปรับปรุงเปนพื้นที่ทํางานของบรรณารักษและ
เจาหนาทีห่องสมุด พืน้ทีบ่รกิารเคานเตอรยมื-คนื บรกิารตอบคําถาม
และชวยการคนควา และพื้นที่นั่งอานบางสวน รวมถึงชั้นหนังสือ
ภาษาอังกฤษ และวิทยานิพนธ 

๓. ชั้น ๓ ปรับปรุงเปนพื้นที่จัดวางช้ันหนังสือที่ขนยายขึ้นมา
จากชั้น ๑ การปรับปรุงพื้นที่ในครั้งนี้ ไดขอคําปรึกษาจากสถาปนิก
และผูเชี่ยวชาญการกอสรางอาคารถึงแบบแปลนและโครงสราง
ของอาคารเพือ่รองรบัน้าํหนกัของหนงัสือทีถ่กูเคลือ่นยายอยูทีช่ัน้ ๓ 

การฟนฟรูะยะกลาง ไดขอต้ังเงินงบประมาณแผนดนิป ๒๕๕๖  
เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑสําหรับการปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ 
การปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคาร

สวนในระยะยาว สาํนกัหอสมดุจะเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณา
เกี่ยวกับการยายหอสมุดปรีดี พนมยงคและหองสมุดศูนยรังสิต เพื่อ
จัดหาสถานท่ีต้ังแหงใหม เน่ืองจากพ้ืนท่ีต้ังของหอสมุดปรีดี พนมยงค
และหองสมุดศูนยรังสิตอยูในพื้นที่เส่ียงสูงหากเกิดปญหานํ้าทวม 
โดยเฉพาะความปลอดภัยของผูใชบริการและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในหอสมดุปรดี ีพนมยงคชัน้ใตดนิ รวมถงึความเสยีหายของทรพัยากร
สารสนเทศภายในหองสมุดที่มีคุณคาและไมสามารถทดแทนเปน
ตัวเงินได 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กลาววา บทเรียนจากเหตุการณ
มหาอุทกภัยคร้ังนี้ ถือเปนการกระตุนเตือนและสรางความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการดูแลทรัพยากรสารสนเทศและการจัดการ
ความเส่ียงของหองสมุดและศูนยบริการสารสนเทศที่อาจจะประสบ
ปญหาน้าํทวมไดในอนาคต ประสบการณและการเรยีนรูจากเหตกุารณ
ในคร้ังนี ้สาํนกัหอสมดุจะจดัทาํเปนขอมลูเพือ่เปนกรณีศกึษาเผยแพร
ใหกับหองสมุดแหงอ่ืนๆ ไดนําไปใชประโยชนตอไป โดยหวังเปนอยางย่ิง
วาจะเปนการสรางองคความรูดานการจดัการความเสีย่งกรณพีบิตัภิยั
ธรรมชาติของหองสมุดและศูนยสารสนเทศในอนาคต
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร รวมกบั กรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน และการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงนามความรวมมือ
โครงการนํารองการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
และประชาชน เริ่มใสใจการอนุรักษพลังงานอยางจริงจัง รวมทั้ง 
สรางตนแบบนํารองใหกับภาคสวนตางๆ ใหมีความรูความเขาใจ
ในคุณคาของพลังงาน รูจักใชพลังงานอยางระมัดระวัง การลดโลกรอน 
ดวยการนําเทคโนโลยีประหยัดพลังงานท่ีเหมาะสม มาปรับใช
ทางดานการบริหารจัดการ และการพัฒนาเทคโนโลยีรวมกัน โดย 
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร นายไกรฤทธ์ิ นลิคหูา อธบิดีกรมพฒันาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน และนายณรงคศักด์ิ กํามเลศ ผูวาการการไฟฟา
สวนภูมิภาค รวมลงนาม โดยมี นายพิชัย นริพทะพันธุ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงพลังงาน ไดเปนประธานในพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ หองประชุม ช้ัน ๖ อาคารซี ศูนยเอนเนอรย่ี 
คอมเพล็กซ

 รองศาสตราจารย ดร.กําพล  รุจิวิชชญ รองอธิการบดี
ฝายบริหาร ศูนยรังสิต ใหสัมภาษณวา โครงการนํารองการบริหาร
จัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย เปนความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน และการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการสราง
ตนแบบนํารองแบบบูรณาการโดยใชเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
ที่เหมาะสมมาปรับใชเพื่อบริหารจัดการการใชพลังงานอยางมีคุณคา
และลดภาวะโลกรอน ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานสนับสนุนดานวิชาการ พรอมท้ังเปนศูนยกลางประสานงาน

ธรรมศาสตร จับมือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

และอนุรักษพลังงาน และ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

นํารองโครงการประหยัดไฟฟาหลังนํ้าลด 
ประเมิน ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
จะสามารถประหยัดคาไฟได ๒๐-๓๐%

ความรวมมือเพื่อจัดหาแหลงเงินลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ขณะที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหความรวมมือในการพัฒนาโครงการ
นํารองใหประสบความสําเร็จและเปนตนแบบนํารองสําหรับสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทยดานการประหยัดพลังงาน และการไฟฟา
สวนภูมิภาคสนับสนุนดานการลงทุนและการบริหารจัดการพลังงาน
เพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรการน้ี
จะชวยใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สามารถประหยัดคาไฟฟาลงได
รอยละ ๒๐-๓๐ จากที่ตองจายคาไฟฟาปละ ๒๐๐ ลานบาท และจะ
คุมทนุภายใน ๒๐ เดอืน โดยทัง้ ๓ หนวยงานพรอมจะนาํเสนอขอมลู
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ทั้งน้ีจะไดมอบหมายใหตัวแทนแตละ
องคกรรวมกันจัดตั้งคณะทํางาน เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของโครงการ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรม รวมท้ังเช่ือวา
ในอนาคตอันใกลจะไดขยายตอไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ และ
ในภาคสวนทางเศรษฐกิจที่สําคัญตอไป
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ทีม “๕๐๐๗ โปรดักชั่น”นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควารางวัล
ชนะเลิศของการประกวดมิวสิควีดีโอเพลง 
‘’หนวง’’ ของวง“รูม ๓๙”เปนแรงบันดาลใจ
ในการสงมิวสิควีดีโอเขาประกวดในโครงการ 
“LUMIX MV AWARD” ซึ่ง พานาโซนิค 
“ลูมิกซ” รวมกับคาย “เลิฟ อีส” จัดขึ้นเพ่ือ
เปดโอกาสใหเด็กไทยฉายแววกาวสูการเปน
ผูกาํกบัหนาใหม เมือ่วนัที ่๘ ตลุาคม ๒๕๕๔ 
ณ ลานหนาวีดีโอวอลล ชั้น ๑ ศูนยการคา
เซ็นทรัลลาดพราว สําหรับทีม “๕๐๐๗ 
โปรดักชัน่” ประกอบดวย นายยศวัศ สทิธวิงศ 
นายสริวิฒัน สแีสง นายฉลองวฒุ ิชอเรอืงศกัด์ิ 
นักศึกษาชั้นปที่ ๔ คณะวารสารศาสตรและ

“น้ําทวมใหญไมใชเรื่องของธรรมชาติ ชาวธรรมศาสตร 
ทุกคนตองชวยกันลดโลกรอน”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ บริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด 
บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และสมาคมจักรยานเพ่ือ
สุขภาพไทย จัดกิจกรรมวันซอมจักรยานจมนํ้าหลังจากมหาวิทยาลัย
ไดประสบปญหาอุทกภัยคร้ังใหญ หวังเดินหนาตอโครงการธรรมศาสตร
สีเขียว GREEN UNIVERSITY เพ่ือมหาวิทยาลัยของเรา เพ่ือโลกของเรา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี
ฝายการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ประธานกลาวเปดงาน
วันซอมจักรยานจมน้ํา กลาววา น้ําที่ทวมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
หนึ่งเดือนเต็ม มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายมากมาย นอกจาก
อาคาร สํานักงาน ตนไมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว 
จักรยานที่นักศึกษา บุคลากรใชสัญจรไปมาภายในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรกไ็ดรบัความเสียหาย ซึง่ปจจบุนันักศกึษา บคุลากรท่ีขบัขี่
จักรยานภายในมหาวิทยาลัยมีประมาณ ๕-๗% ของคนท่ีพักอาศัย
ในมหาวิทยาลัย หรอืประมาณ ๑,๕๐๐ คน เมือ่มหาวิทยาลัยไดประสบ
ปญหาน้าํทวม ทาํใหจาํนวนนกัศกึษา บคุลากรทีข่บัขีจ่กัรยานภายใน
มหาวิทยาลัยลดลงเหลือประมาณ ๑% มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รวมกับ บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) และสมาคมจกัรยานเพือ่สขุภาพไทย จงึจดักจิกรรม วนัซอม
จกัรยานจมนํ้าเม่ือวนัที ่๗ มกราคม ๒๕๕๕ ทัง้นีเ้พือ่หวังเดินหนาตอ
โครงการธรรมศาสตรสีเขียว GREEN UNIVERSITY และกิจกรรมนี้
จัดขึ้นเพื่อตองการบอกกับเราทุกคน บอกกับประชาคมธรรมศาสตร 
บอกกับสังคมไทยวานํ้าทวมใหญไมใชเร่ืองของธรรมชาติเพียงอยางเดียว 
แตเปนเร่ืองของผลจากการกระทําของพวกเราเองท่ีทําลายส่ิงแวดลอม 
ดังนั้นเราตองรวมรับผิดชอบตอโลกของเรา   

รองศาสตราจารย ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน ผูชวย
อธิการบดีฝายการนักศึกษา ใหสัมภาษณวา กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีโครงการเหลืองแดงรวมใจ รณรงคปลอดภัย
ใชทางจักรยาน ตามนโยบาย GREEN UNIVERSITY และโครงการ 
BICICLE CAMPUS ของมหาวิทยาลัยเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
นักศึกษา บุคลากรใหรักส่ิงแวดลอม และปรับพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพใหประชาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตระหนักถึงการต่ืนตัว
ในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน และสรางจิตสาํนกึในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการใชรถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัยใหมีการรณรงค
ปนจักรยานเพ่ือสุขภาพ อีกท้ังลดความเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุรายแรง 
นอกจากน้ีโครงการดังกลาวจะมีการปรบัปรงุเสนทางจักรยานทัง้หมด
รวมถึงปายบอกทางจักรยานที่ชัดเจนมากขึ้นระหวางทางจักรยาน
และทางเดินเทา ซ่ึงคาดวาจะเร่ิมดําเนินการไดประมาณเดือนมีนาคมน้ี 
ดวยการสนับสนุนจาก บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
นอกจากน้ี บริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด ยังสนับสนุนจักรยานจํานวน 
๕๐๐ คัน โดยจะดําเนินการใหนักศึกษาเชาเปนระบบรายเทอม รายเดือน 
หรือ รายวัน รวมท้ังจัดใหมี BICICLE SHOP ซึ่งจะประกอบดวย
รานซอมจักรยาน  รานกาแฟ  รานขายจักรยาน  
และรานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง โดยคาดวา
จะตั้งเปาใหนักศึกษาหันมาขี่จักรยาน
ภายในมหาวิทยาลัย ในป ๒๕๕๕ ใหได 
๑๐ % หรือประมาณ ๓,๐๐๐ คน และ
ใหเปน ๓๐% ภายใน ๒ ป ดังนั้นการ
ปนจักรยานไมใชเพียงเพื่อสุขภาพและ
การประหยัดเงินเพียงอยางหน่ึงอยางใด 
แตเปนการปนจักรยานเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเรา ตลอดไป

้ ่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กูจักรยานหลังนํ้าทวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กูจักรยานหลังนํ้าทวม 
หวังเดินหนาตอโครงการ GREEN UNIVERSITY เพื่อโลกของเราหวังเดินหนาตอโครงการ GREEN UNIVERSITY เพื่อโลกของเรา

สื่อสารมวลชน สาขาภาพยนตรและ
ภาพถาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายยศวศั  สทิธวิงศ ตวัแทนทมี 
“๕๐๐๗ โปรดักชั่น” กลาวถึงแนวคิด
ของมิวสิควีดิโอตัวนี้วา กอนอื่นตอง
ตีโจทยเพลงใหแตก การตีโจทยเพลง
พวกเขาจึงมองถึงเรื่องของเทคโนโลยี
ปจจุบันท่ีกาวลํ้า ทันสมัยมากข้ึนเร่ือยๆ 
หากควบคุมมันไมได มันก็จะกลับมาควบคุม
ตัวเรา เลยทําMVออกมาคลายๆ เปนหนัง
เรื่องนึง ใหดูแลวสนุกสนาน และก็ตั้งใจ
ทําออกมาใหดูเกินจริง ดูเปนเรื่องที่เปนไป
ไมได ความรูสึกท่ีพวกเราไดรางวัลน้ี ก็ดีใจครับ 
เปนโอกาสท่ีดี ตอนประกวดไมเคยคิดวา

นักศึกษาคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นักศึกษาคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ควารางวัลชนะเลิศ จากการประกวด “LUMIX MV AWARD”ควารางวัลชนะเลิศ จากการประกวด “LUMIX MV AWARD”

จะไดรางวัล เราทําเพราะแคอยากทํา อกีอยาง
เวทีนี้เปนรายการแรกเลยที่พวกเราสงผลงาน
เขาประกวด เห็นเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัย
คนอื่นๆ เคาประกวดกัน ไดรางวัล ไดไปตาง
ประเทศกัน เราก็เลยอยากลองบาง แลวอีกอยาง
ก็ตรงกับสายท่ีเรียนดวย

Journal TU janury 55.indd   9Journal TU janury 55.indd   9 1/31/12   1:14 PM1/31/12   1:14 PM



จุลสารธรรมศาสตร� ปที่ ๔๕ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๕10

มอง
ผ�านเ

ฟรม

ศาสตราจารย นรนิติ  เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รับมอบเงินจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากกองทุน
ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ เพ่ือชวยเหลือมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรจากเหตุการณมหาอุทกภัย ป ๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักด์ิ ชั้น ๒ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

 
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร รับมอบเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท จาก บจม.ธนาคาร
กรุงไทย เพือ่เปนทนุการศกึษาใหแกนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ 
ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รับมอบเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิอนันต 
อนันตกูล เพื่อชวยเหลือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจากเหตุการณ
มหาอุทกภัย ป ๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ หองรับรอง 
ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

   
ศาสตราจารย ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ตอนรับคณะผูบริหารจาก Waseda University 
ประเทศญ่ีปุน ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เพื่อรวมหารือในรายละเอียดโครงการ Campus Asia เมื่อวันที่ 
๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
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ศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนาผูบริหารทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Thammasat Consulting 
Networking and Coaching Center : CONC Thammasat) ไดจดังาน
เสวนา CONC Thammasat Forum ในหัวขอ เรือ่ง “2012 Real Estate 
: The prediction and trend” กูรูฟนธง ทิศทาง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ป ๒๐๑๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมประกอบ 
หุตะสิงห ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดกิจรรม “ธรรมศาสตรเยี่ยม
เพื่อนบานสะพานสูง” เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการชวยฟนฟูชุมชน
สะพานสูงที่อยูหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดย
จัดหนวยแพทยเคล่ือนท่ี บริการทางดานทันตกรรม สุขภาพจิต 
และดานสังคมสงเคราะห พรอมทั้งอุปกรณทําความสะอาดและ
ยาสามัญประจําบาน จํานวน ๒๐๐ ชุด เมื่อวันที่ ๘ มกราคม 
๒๕๕๕ ณ โรงเรียนจารุศรณบํารุง โดย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานในพิธี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร รองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ กลาวตอนรับนักศึกษา ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา
ตางชาติ ประจําภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 
๖ มกราคม ๕๕ ณ หองบุญชูโรจนเสถียร ช้ัน ๓ อาคารอเนกประสงค ๑ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

    

   
รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ รองอธิการบดี

ฝายบริหารท่ัวไป เปนประธานในพิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
และกลาวอวยพรปใหม ในโอกาสวันข้ึนปใหมและเปดภาคการศึกษา 
เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณดานหนาอาคารโดมบริหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

มองผ�านเฟรม
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พลังงานไฟฟา ปจจัยสําคัญที่ทําใหมนุษยในยุคนี้กลายเปน
ผูโชคดีทีเ่กดิมาพรอมกับเทคโนโลยีอาํนวยความสะดวกรอบดาน  แต
ความโชคดีนัน้จะอยูกบัเราไดอยางยัง่ยนืแคไหนยงัเปนสิง่ทีไ่มสามารถ
ตอบไดเตม็ปาก  ความตองการใชพลงังานไฟฟาทีเ่พิม่ข้ึนทกุวนักาํลงั
สวนทางกับวิกฤตการณดานส่ิงแวดลอมและเชื้อเพลิงที่ไมสามารถ
สรางเพิ่มขึ้นได จึงนําไปสูการแสวงหาแหลงพลังงานใหมๆ ที่ตอง
มองไปถึงการมีพลังงานใชอยางม่ันคง และมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีม่ังค่ัง

เปนที่ทราบกันดีวาโรงไฟฟาสวนใหญของประเทศต้ังอยูทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การผลิตกระแสไฟฟาไปยัง
ภาคใตจึงยังไมเพียงพอตอความตองการ แตการตั้งโรงงานผลิต
กระแสไฟฟาขึ้นสักแหงในเมืองไทยถือเปนเร่ืองท่ีเปราะบางและ
อาจเปนชนวนของปญหาอ่ืนตามมา เพราะไมไดหมายความวาจะตอง
รบัมอืกบัปญหาทางดานเทคโนโลย ี ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอม 
และสุขภาพของคนเทานั้น แตยังมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา วัฒนธรรม และการเมืองของคนในชุมชนที่ตองคํานึงถึง
อีกดวย

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ.) เปนหนวยงานหลัก
ในการจัดหาพลังงานไฟฟาใหเพยีงพอกับความตองการของประชาชน
ในประเทศ จงึไดตดิตอกับคณะสงัคมสงเคราะหศาสตร มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ในการแสวงหาทางออกดานพลังงานท่ีม่ันคง ย่ังยืนและ
เนนการมีสวนรวมจากชุมชน ซึ่งคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ได
ประสานความรวมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร,มหาวิทยาลัยชีวิตเมืองนครศรีธรรมราช จัดทําโครงการ
จัดการความรูดานพลังงานไฟฟาในพ้ืนท่ีภาคใต ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนตนมา โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา  
เปนหัวหนาโครงการและเปนผูใหสมัภาษณในประเดน็ทีน่าสนใจ  ดงันี้

“บานคลองเรือ” จากหมูบานที่ไมมีไฟฟาใช...สูการเปน
ตนแบบการเรียนรูโรงไฟฟาพลังน้ํา

 การแกปญหาพลงังานไฟฟาในภาคใต  สามารถเริม่ตนจากการ
ใชศักยภาพและความพรอมของชุมชนกอนเพื่อสรางการเรียนรู และ
ความสามารถในการตัดสนิใจเลือกแนวทางการแกไขไฟฟาขาดแคลน

ในขนาดท่ีใหญขึ้นในอนาคต โดยนําส่ิงที่ชุมชนมีอยางอุดมสมบูรณ
ซึ่งไดแก ปาไมและภูมิประเทศแบบภูเขามาปรับใชใหเกิดประโยชน  
การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ําตกจึงกลายเปนคําตอบที่ลงตัว ซึ่ง
นอกจากจะเปนการรณรงคใหเกดิการปลกูปาในทางออมแลวยงัทาํให
ชมุชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอีกดวย

หลังจากทีมวิจัยและชุมชนเขมแข็งตางๆรวมกันคัดเลือก
พื้นที่มีความพรอมดานทรัพยากรธรรมชาติ ไดแลว ทีมวิจัยจาก
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะลงพื้น
ที่เพื่อสรางความเขาใจ และแลกเปลี่ยนความรูรวมกันกับชาวบาน 
เมื่อการเขาถึงนําไปสูความไวเนื้อเชื่อใจและความเขาใจอันดีแลว 
ทีมวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงเร่ิมดําเนินการ
สาํรวจภมูปิระเทศ รวบรวมขอมลูตางๆทีจ่าํเปน สาํหรบัการออกแบบ
โรงงานไฟฟาพลังนํ้า (ตก) โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ  
ความคงทนในการใชงาน งบประมาณที่มี และขีดความสามารถของ
ชุมชนในการดูแลรักษา รวมท้ังใหการเรียนรูแกชาวบานไปในทุกข้ันตอน 
ใหสอดคลองกับเงื่อนไขความเปนจริงของชุมชนใหมากที่สุด

จากการสรางโรงไฟฟาขนาดเล็กของชุมชนบานคลองเรือ  ทาํให
เหน็วาโรงไฟฟาดงักลาวมผีลกระทบในทางลบตอสิง่แวดลอมนอยมาก  
เพราะแทบจะไมมีการตัดไมทําลายปา อีกทั้งขนาดของโรงไฟฟาที่
ไมใหญนักแมจะถูกสรางในสถานที่ทองเที่ยวก็ไมบดบังทัศนียภาพ
อันสวยงามของนํ้าตก ทําใหบานคลองเรือกลายสภาพจากหมูบาน
ที่ไมมีไฟฟาใชเปนหมูบานที่ผลิตกระแสไฟฟาใชเองไดดวยปริมาณ
กระแสไฟฟา ๑๐๐ กิโลวัตตและเปนชุมชนตนแบบการเรียนรูโรง
ไฟฟาพลังนํ้าแหงแรกของภาคใต  ซ่ึงในปจจุบันทีมวิจัยไดทํางานใหกับ
ชุมชนตนนํ้าหลายสิบแหง ในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัดภาคใต และไดออกแบบ
โรงไฟฟาพลังน้ําตกเสร็จไปแลว ๑๒ แหง และกําลังดําเนินการหาเจา
ภาพลงทุนกอสราง เฉกเชนเดียวกับโรงไฟฟาพลังน้ําที่บานคลองเรือ 
ซึ่ง กฟผ. ไดใหการสนับสนุนเปนตนแบบ

จับตาดู...เวทีชาวบานกับภารกิจยิ่งใหญ
 เพื่อสรางความเขมแข็งของเครือขายชุมชนคนรักปาและ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณตนน้ํา ใหเกิดประโยชน  โครงการ
จัดการความรูฯ จึงไดชักชวนหลายหนวยงานรวมกันเปนเจาภาพ
จัดกิจกรรม โครงการเวทีสมัชชาเครือขายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม และพลังงานอยางย่ังยืน ข้ึน  ณ  บานคลองเรือ ต.ปากทรง 
อ.พะโตะ จ.ชุมพร  ในวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ นี้  โดยจะมี
เครือขายภาคประชาชนท่ีทํางานเกี่ยวของกับการอนุรักษธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม จากท่ัวประเทศ ๙๘๔ คน มารวมกัน ณ ท่ีแหงน้ี 
ซ่ึงพลังดังกลาวอาจทําใหคนในเมืองที่ไมไดอยูใจกลางทรัพยากร
แตบรโิภคอยางฟุมเฟอยหนักลับมาสนใจตอปญหาสิง่แวดลอมไดบาง
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มารูจักชุมชนคนอยู-ปายัง บานคลองเรือกัน!!!
บานคลองเรือ ต้ังอยูหมูท่ี ๙ ตําบลปากทรง อําเภอพะโตะ 

จังหวัดชุมพร เปนชุมชนขนาดเล็ก มีประชากรอาศัยอยู ๘๙ ครัวเรือน 
รวมท้ังส้ิน ๓๐๖ คน  ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร
แบบผสมผสาน (เกษตร ๔ ช้ัน) และปลอดสารพิษและการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ ปจจุบัน ชุมชนไดรับการอนุญาตใหทํากินไดในพ้ืนท่ี ๑,๐๕๐ ไร 
และตองทําหนาท่ีเปนผูอนุรักษและดูแลปาคลองเรือ ท้ังหมด ๑๖,๐๕๐ ไร

ดวยความอุดมสมบูรณของบานคลองเรือเมื่อ ๔๐ กวาปกอน  
ทําใหดินแดนน้ีเปรียบเหมือนแผนดินทองของผูแสวงหาที่ทํามา
หากิน  และในป ๒๕๓๑ เริ่มมีการอพยพของคนจาก ๒๐ จังหวัด ทั่ว
ประเทศ เพื่อเขามาหาผลประโยชนจากทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ
เหลาน้ัน โดยที่เจาหนาที่ปาไมไมสามารถปองกันและปราบปรามได
เพราะการสัญจรลําบาก   

การเขามาของชาวบานในยุคน้ันไดทําใหทรัพยากรธรรมชาติที่
เคยอุดมสมบูรณแปรสภาพไปในทางตรงกันขาม ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ 
หนวยอนุรักษและจัดการตนนํ้าพะโตะ จึงไดจัดทํา “โครงการคนอยู – ปายัง” 
(ตามกระแสพระราชดํารัส) โดยการเขาไปสํารวจขอมูลปาชุมชน
อยางจริงจัง จัดต้ังคณะกรรมการโครงการชุมชน วางกฎระเบียบในการ
รักษาปา และจัดการใหเปนไปตามมติดวยชุมชนเอง พรอมสงเสริม
ความรูใหชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําให
ชมุชนพัฒนามากข้ึนตามลําดับ มกีารใชทรพัยากรดิน น้าํ ปาไมอยาง
ลงตัว และคนสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับปาไดอยางสมดุล  

โรงไฟฟาพลังนํ้ากับนวัตกรรมการวิจัยแบบเบ็ดเสร็จและ
ครบวงจร

โครงการจัดการความรูฯ ซึ่งสงผลกระทบเปนโรงไฟฟาบาน
คลองเรือเปนการรวมมอืกันคร้ังแรกของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
กับ กฟฝ. ซึ่งผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ ไดนํานวัตกรรมการวิจัย
แบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร (RDM) มาใชเปนเครื่องมือสําคัญ ซึ่งมี
กระบวนการดังนี้   

Research คือ การใชกระบวนการจัดการความรู การสรุป
บทเรียน การศึกษาวิเคราะหในพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือหาคําตอบวาพ้ืนท่ีใด 
ชุมชนใดมีศักยภาพในการสรางโรงไฟฟาได โดยพิจารณาทั้งดาน
วิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม การเมืองทองถิ่น 
และความเขมแข็งของชุมชน

Development  การวิจัยไมไดหยุดอยูแคทฤษฎีเทานั้นจึงนํา
ไปสูการนําความรูที่ไดมาพัฒนาหรือมาตอยอดใหเห็นเปนรูปธรรม 
โดยทีมวิจัยจะทําหนาที่สนับสนุนใหชาวบานพัฒนาชุมชนของตน 
ซึ่งจากกรณีของชุมชนบานคลองเรือ การสรางโรงไฟฟาเกิดจาก

แรงงานและการลงขันทางการเงินของชาวบานเอง และการประสาน
การสนับสนุนจากภายนอก ท้ังน้ีโดยไมละเลยหลักการเร่ือง การพ่ึงตนเอง 
การใหอยางมีคุณคาและการรับอยางมีศักดิ์ศรี

Movement การสรางขบวนการขับเคล่ือนงาน โดยจัดใหชาวบาน
ในชุมชนตนนํ้าเจาของโรงไฟฟาพลังนํ้าท้ัง ๑๒ แหง รวมกันเปนเครือขาย 
ไดมาพบปะแลกเปล่ียนประสบการณกันเพ่ือสรางเครือขายรวมกัน 
บานคลองเรือในฐานะชุมชนตนแบบการเรียนรูโรงไฟฟาพลังน้ํา
แหงแรกของภาคใต  ทําใหชาวบานในชุมชนบานคลองเรือเองไดมี
แนวความคิดที่จะสงตอความม่ันคงดานพลังงานน้ีใหกับชาวบาน
ชุมชนอ่ืน โดยการรวบรวมเงินคาไฟฟาที่เก็บจากทุกหลังคาเรือน
ตั้งหลายกองทุน ทั้งสําหรับดูแลรักษาโรงไฟฟา ปา และพัฒนา
ชุมชน ตลอดจน “กองทุนหมุนไป” เพื่อสงตอใหกับชุมชนอื่นสราง
โรงไฟฟาและมีพลังงานสะอาดใชกนัถวนหนา ปจจุบนันอกจากจะเกิด
เครือขายระหวางชุมชนแลว ยังเกิดเครือขายระหวางองคกร
ปกครองทองถ่ิน เครือขายระหวางหนวยงานทีเกี่ยวของกับพลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเครือขายวิชาการที่
กวางขวางขึ้น เครือขายเหลานี้มีจุดรวมกัน คือ การหาทางออกดาน
พลงังานทีเ่ปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เหมาะสมกับเงือ่นไขความเปนจริง 
และนําไปสูความม่ันคงทางพลังงานในที่สุด

พลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต
ในประเทศทีม่คีวามมัน่คงทางดานพลงังาน จะมแีหลงพลงังาน

หลากหลายชนิดในอัตราสวนที่เทากัน แตในประเทศไทยกลับมีการ
ใชพลังงานนํ้าในการผลิตกระแสไฟฟาเพียง ๖% ถานหิน ๒๑% 
อีก ๗๐% มาจากกาซธรรมชาติ ซ่ึงถือวานาเปนหวงเพราะกาซธรรมชาติ
เปนทรัพยากรที่กําลังจะหมดไปและมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ

แมโรงไฟฟาพลงัน้าํตกจะเปนแหลงกาํเนดิของพลังงานสะอาด
แตก็ยังไมใชคําตอบท่ีดีที่สุด เพราะประเทศไทยมีแหลงน้ําตกที่มี
ศักยภาพสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ ๓๐๐ แหง โดยสวนใหญ
จะสามารถผลิตไดเพียงพอแคการใชในชุมชนขนาดเล็กเทาน้ัน แมจะ
ผลิตเพิม่ไดเปน ๒ เทา จากการเพิม่เครือ่งจกัรและความสงูของน้าํตก
แตก็คงไมเพียงพอตอความตองการสําหรับชุมชนขนาดใหญ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ จึงไมไดหยุดการสรางงานวิจัย
เพียงแคการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ําตกเทานั้นแตยังมีโครงการ
พัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆอีก อาทิ

• การผลิตกาซชีวภาพจากนํ้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ยางแผน  ของสหกรณกองทนุสวนยางนอกจากทาํใหมพีลงังานใชแลว 
ยังลดปญหาเรื่องมลพิษทางกลิ่นอีกดวย  

• การทําถานอัดแทงเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการรมควันยาง  ซึ่ง
ประหยัดงบประมาณมากกวาการใชฟนเปนเชื้อเพลิงและไมทําลาย
สิ่งแวดลอม  

การหนัมาใชพลังงานหมุนเวยีนท่ีไมทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ  
การใชพลังงานทางเลือกท่ีหลากหลาย รวมไปถึงการแปรสภาพของเสีย
ท่ีตองท้ิงสูส่ิงแวดลอมใหเปนพลังงานไฟฟาหรือพลังงานรูปแบบอ่ืน 
นาจะเปนทางออกที่หลายคนเห็นดวยมากที่สุดในตอนนี้ เพราะ
พลงังานหมนุเวยีนเหลานัน้จะไมหวนกลบัมาสรางปญหาอกีในอนาคต
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  รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล ผูอํานวยการ
สถาบันวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 มิติใหม TU-RAC มุงบูรณาการพัฒนาองคความรู 
แกไขปญหาสังคมเชื่อมโยงเครือขายนักวิจัยทุกสาขา 
กาวหนาสูความเปนอินเตอร

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจัดต้ังสถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรียกโดยยอวา “สว.มธ.” 
ชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Thammasat University Research and 
Consultancy Institute หรือ TU-RAC ขึ้น เพื่อใหเปนหนวยงาน
หลักในการใหบริการดานการบริหารงานวิจัยและดําเนินการวิจัย
ในนามมหาวิทยาลัย มีการบริหารงานที่คลองตัวนอกระบบราชการ 
ปจจุบันมี รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล อาจารยประจําจาก
คณะวศิวกรรมศาสตร เปนผูอาํนวยการสถาบนัวจิยัและใหคาํปรกึษา
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC) รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล 
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดานวิศวกรรมโยธา เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน ปริญญาโทดาน Water Resources 
Engineering จาก Asian Institute of Technology ปริญญาโทดาน 
Remote Sensing จาก GDTA เมือง Toulouse ประเทศฝร่ังเศส และ
ปริญญาเอกดาน Mechanical and Civil Engineering จาก University 
of Montpellier II ประเทศฝรั่งเศส อาจารยเคยมีประสบการณ
ในการเปนผูอาํนวยการ TU-RAC มาแลวในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ 
และไดเขารวมเปนนักวิจัย/เปนหัวหนาโครงการวิจัยตางๆ มากมาย 
โดยเฉพาะในดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงทะเล การวิจัยดานอุตสาหกรรมและการประหยัดพลังงาน 
ตลอดจนการประเมินผลกระทบของโครงการทางวิศวกรรมขนาดใหญ
ที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

รองศาสตราจารย ดร.อรุยุา วสีกุล ผูอาํนวยการสถาบนัวจิยั
และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC) 
ใหสัมภาษณถึงวิสัยทัศนในการบริหารสถาบันวา อยากใหสถาบัน
เปนแหลงรวมองคความรูและความเชีย่วชาญในการใหบรกิารการวจิยั 
และใหคําปรึกษา ตลอดจนใหความรู อีกท้ังยังเปนเครือขายเช่ือมโยงนักวิจัย
และผูเช่ียวชาญในทุกสาขาวิชาท้ังจากภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และผูเช่ียวชาญจากภายนอก ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ท่ีสามารถ
บูรณาการองคความรูผานกระบวนการวิจัยในการหาคําตอบและ
แนวทางในการแกปญหา ตลอดจนสรางนวัตกรรมท่ีเปนแนวปฏิบตัทิี่
เปนแบบอยางทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพแกหนวยงานของรัฐและเอกชน
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ สวนแนวทางการบริหารสถาบันวิจัยและ
ใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะแบงเปน ๒ ดาน คือ 
ดานวิชาการ  

การสรางเครอืขายแบบไฮเทค โดยจะปรับปรงุฐานขอมูลของ

นักวิจัย ผูเช่ียวชาญ ผลงานวิจัยตางๆ ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย เพื่อใชเช่ือมโยงนักวิจัย ตลอดจนใชในการวิเคราะหเพื่อ
การวางแผนและการบริหารการวิจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

การสรางเครือขายแบบไฮทัช โดยการจัดสัมมนาหรือ 
WORKSHOP ของคณาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เพื่อกระตุนความคิดสรางสรรค และเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล
การวิจัย นักวิจัย วิธีการ/เทคนิคการวิจัย ตลอดจนเปนการสรางความรูจัก
ระหวางหัวหนาโครงการและนักวิจัยจากโครงการอื่นๆ นอกจากนี้
ยงัเปนการเปดโอกาสใหอาจารยใหมๆ  ทีส่นใจเขารวมวจิยัไดมโีอกาส
แนะนําตัวและเขารวมวิจัยกับหัวหนาโครงการเพ่ือเปนการกระจาย
โอกาสการวิจัยใหแกคณาจารยตางๆ ในมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น

การสรางและรวบรวมองคความรูจากผลการวิจัยและเผยแพร
เพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางยั่งยืน  ดวยการจัดทําโครงการ
รวบรวมองคความรูหลังจากการวิจัยเสร็จส้ิน โดยรวบรวมความรูใหม
ที่ไดจากกระบวนการวิจัยในภาคสนาม ในรูปแบบของการจัดทํา
หนังสือ วิดีทัศน หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส ที่เปนการนําเอาทฤษฎีและ
องคความรูเดิมที่มีอยูนําไปใชในการแกไขปญหาจริงในดานตางๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคม ในประเทศ ผานกระบวนการวิจัย แลวไดขอสรุปและ
องคความรูใหมซึ่งสามารถพัฒนาใหเปนหนังสือคูมือหรือแนวปฏิบัติ
ที่เปนแบบอยางที่ดี ที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอมและ
บริบทของสังคมไทยซึ่งองคความรูเหลานี้สามารถถายทอดไปยัง
นักศึกษาไดโดยการพัฒนาใหเปนวิชาเลือกใหกับนักศึกษา

การสรางการรับรูใหกบัสงัคม โดยการเผยแพรผลงานการวิจยั
ตลอดจนองคความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชนอยางสม่ําเสมอ ผานทาง 
Website, face book, วารสารอิเล็กทรอนิกส หรือจัดกิจกรรมตางๆ 
ที่เปนประโยชนตอสังคม 
ดานการบริหารงานภายในองคกร

 แนวทางการบรหิารงานภายในสถาบนั แบงเปน ๖ ดาน คอื 
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ใชหลักความโปรงใสและ

เปนธรรม สงเสริมการสรางประสิทธิภาพในระบบการทํางาน และ
มีระบบการประเมินผลปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปรงใส เปนธรรม รับฟง
ความคิดเห็นจากบุคลากร

สงเสริมศักยภาพและความเช่ียวชาญของบุคลากร โดย
การสงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรม การเรียนรู พัฒนาตนเอง 
การเพ่ิมพนูทกัษะท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบตังิาน ตลอดจนสงเสริม
ใหเกิดความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน

ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  จัดกิจกรรม
กระชบัความสัมพนัธระหวางบุคลากร เพือ่สงเสรมิการทาํงานเปนทมี
รวมทั้งสรางบรรยากาศการทํางานที่มีความสุข

ปลูกฝงจิตสํานึกดานการใหบริการ  จัดกิจกรรมปลูกฝง
จิตสํานึกของการบริการ ตลอดจนพัฒนาระบบขั้นตอนการทํางาน
ทีม่ปีระสิทธิภาพท่ีสามารถใหบรกิารแบบเบ็ดเสร็จทีพ่รอมรบัเรือ่งราว

สงเสริมสถานะของเจาหนาที่ใหใกลเคียงกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการปรับระบบฐานเงินเดือนตลอดจน
สวสัดิการใหใกลเคยีงกับพนกังานมหาวิทยาลัย เพือ่รกัษาคนดี คนเกง 
ใหทํางานกับองคกรไดอยางมีความสุขและมีกําลังใจ ตลอดจนดึงดูด
ใหคนเกงอยากทํางานกับสถาบัน 

แนะนําผู�บริหารใหม�
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ชุมนุมเชียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูรับผิดชอบดานการเชียรและการแปรอักษร
ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬา – ธรรมศาสตร ครั้งที่ ๖๘ ไดจัดงาน “TU Cheerleader & 
Cheershirt 68” เมื่อวัน ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ 
ซึ่งเปนงานที่นํา ๒ งานใหญมารวมกัน คือ งานคัดเลือกผูนําเชียร และงานเปดตัวเส้ือเชียร
ประจํางานฟุตบอลประเพณีจุฬา – ธรรมศาสตร ครั้งที่ ๖๘

งานคัดเลือกผูนําเชียร ไดผูนําเชียรแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจํางานฟุตบอล
ประเพณีจุฬา – ธรรมศาสตร ครั้งที่ ๖๘ จํานวน ๑๒ คน ซึ่งมีรายชื่อดังตอไปนี้

นายณัฐชญตร  สิทธินามสุวรรณ  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ชัน้ปที ่๑
นายสุวภัคร  สุคนธบพิตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ชัน้ปที ่๒
นายกฤตเมธ  ชัยนา คณะศิลปศาสตร ชัน้ปที ่๒
นายพุทธศิลป  ตังติสานนท คณะศิลปศาสตร ชัน้ปที ่๔
นายกฤชชลัช  คงเสถียร   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชัน้ปที ่๓
นายภพพล  ดีแสน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชัน้ปที ่๔
นางสาวธัญวรัตม  ลําจวนจิตร  คณะศิลปกรรมศาสตร ชัน้ปที ่๑
นางสาวพิมชนก  สังขศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร ชัน้ปที ่๔
นางสาวเมธาวีส  เชาวลิต คณะแพทยศาสตร ชัน้ปที ่๓
นางสาวสุภาวดี  สิริฤกษวิภาส คณะนิติศาสตร ชัน้ปที ่๔
นางสาวเปมิกา  อัคราสีกล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ชัน้ปที ่๔
นางสาวรวิอร  เหลียงกอบกิจ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชัน้ปที ่๔
(หัวหนาผูนําเชียร)
และงานเปดตัวเส้ือเชียร ซ่ึงเปนงานใหญท่ีสําคัญงานหน่ึง เพราะไมใชแคเปดตัวเส้ือเชียร

ธรรมศาสตรเทานั้น แตยังมีการเปดตัวโลโก และมาสคอตประจํางานฟุตบอลประเพณีฯ ดัง
จะไดเห็นจากภาพทั้ง ๓

นายตนุภทัร  โลหะพงศธร  คณะศลิปะศาสตร ชัน้ปที ่๒ ผูออกแบบตราสัญลักษณ
ประจํางานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ ๖๘ กลาววา กลองส่ีเหล่ียมจัตุรัสจํานวนส่ีกลองตอ
กันเปนตัวเลข ๖ และ ๘ ซึ่งแตละกลองน้ันมีขนาดเทากัน แสดงใหเห็นถึงความเทาเทียมกัน
ในระบอบประชาธิปไตย โดยแตละดานของกลองประกอบดวยสีท่ีตางกันท้ังส้ินส่ีสี คือมีสีแดง 
สีเหลือง อันเปนสีประจํามหาวิทยาลัย และมีสีน้ําตาลเขม – สีสมซึ่งชวยเติมเต็มชองวาง
ระหวางสี เพื่อใหเกิดความสมดุลและสมบูรณมากยิ่งขึ้น

กลองสองใบแรกประกอบกันเปนเลข ๖ ปรากฏลายลูกฟุตบอล แสดงถึงการแขงขัน
ฟุตบอลประเพณีฯ ระหวางสองสถาบันอันเปนตัวอยางใหแกสังคมและประเทศชาติ ลายลูก
ฟุตบอลอันเกิดจากรูปหกเหลี่ยมหมายถึงหลักหกประการของคณะราษฎร อันไดแก เอกราช 
ปลอดภัย เศรษฐกิจ เสมอภาค เสรีภาพ และการศึกษา ซึ่งหลักหกประการนี้ยังสอดคลองกับ
กลองอีกสองใบที่ประกอบกันเปนเลข ๘ โดยดานขวาของกลองปรากฏ “แมโดม” สัญลักษณ
สําคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อยูบนพ้ืนสีเหลืองซึ่งหมายถึงทาพระจันทรอันเปน
จุดเร่ิมตนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจุดกําเนิดของประชาธิปไตยแหงราชอาณาจักรไทย 
และยังเปนเคร่ืองเตือนใจถึงจิตวิญญาณธรรมศาสตรของแมโดมจนถึงปจจุบัน 

นางสาวสุทธาสินี  เลามีชัยเจริญ คณะศิลปศาสตร ชั้นปที่ ๔ ผูออกแบบมาสคอต
ประจํางานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร ครั้งที่ ๖๘ กลาววา มา เนื่องวาในอดีต
มาเปนสัตวตระกูลสูงที่มีประโยชนทั้งปกติและในยามศึกสงคราม และมายังมีรูปรางเพรียว 
แสดงถึงความคลองแคลว วองไว ชอบกาวเดินไปขางหนา จึงมักถูกใชเปนสัญลักษณของ

ความกาวหนา ที่สําคัญยังแสดงถึงความมี
อารมณดี รักสนุก ครึกครื้น คึกคักอีกดวย 
ในคร้ังน้ีจึงเหมาะสมกับคอนเซ็ปตของงาน
ฟตุบอลประเพณีครัง้นี ้และเช่ือวาจะทําใหนกั
ฟุตบอล สแตนดเชียร คนทํางานบอล ตลอด
ผูจนมารวมงานเชียรในคร้ังน้ี สนุกคึกคักแนนอน

สวนอีกส่ิงหนึ่งที่หลายๆ คนใหความ
สนใจเปนอยางมากคอื เสือ้เชยีรธรรมศาสตร 
นางสาวนภาลัย  ตมินั คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี ชั้นปที่ ๓ เจาของผลงาน 
กลาววา เงาพานรัฐธรรมนูญ และเลขแปดสิบ
ไทยดานหลังของเส้ือ แสดงถึงระยะเวลา
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
ตลอดเวลาแปดทศวรรษ โดยต้ังอยูบนหลัก
พืน้ฐานของเสรภีาพ ภราดรภาพ มนุษยธรรม 
และความเสมอภาค ตามเนื้อเพลงทอนหน่ึง 
ที่รองวา “Freedom Fraternity Humanity 
Equality to build our country prosperity 
surely our goal” ทวาหลายๆคนอาจจะลืม
ไปวาประเทศไทยนั้นปกครองดวยระบอบ
ประชาธิปไตยมากวา ๘๐ ปแลว ดังนั้น 
สญัลกัษณดงักลาวจงึเปนเสมอืนเครือ่งรําลกึ
และสิ่งเตือนใจใหนึกถึง การดํารงอยูของ
ระบอบประชาธิปไตย

Freedom Fraternity Humanity และ 
Equality ที่เรียงตัวกันยาวเปนจํานวนสิบ
แปดบรรทัด โดยปรากฏเปนสีเหลืองเกา
บรรทัดและสีแดงอีกเกาบรรทัด แสดงใหเห็น
ถึงประชาธิปไตยแบบกาว (เกา) หนา ไมวา
สถานการณจะเปนอยางไรประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็จะเดินหนาเคียงคู
ไปพรอมกับประชาธิปไตย

สวนคําวา THAMMASAT UNIVERSITY 
และ UNIVERSITY OF MORAL AND 
POLITICAL SCIENCES แสดงใหเห็นถึง
การปรับตัวใหเขากับยุคสมัยตางๆ แมนวา
ชือ่มหาลยัจะถกูเปลีย่นไปแตเจตนจาํนงท่ีจะ
หลอหลอมบัณฑิตทุกคน ใหเปนบุคคลที่มี 
มนุษยธรรม เสรีภาพ ภราดรภาพ และความ
เสมอภาค ยังคงอยูในปณิธานมิเสื่อมคลาย 
เพ่ือใหเหลาบัณฑิตท้ังหลายเปนรากฐานใหแก
ระบอบประชาธิปไตย และบริเวณปกเสื้อ 
ยังมีเสนลายขลิบสีแดง ซึ่งแสดงถึงสายโลหิต
ความเปนธรรมศาสตรที่ไหลเวียนอยูในตัว
ลกูแมโดมทกุคน เม่ือประกอบการใดกจ็ะคอย
สอดแทรก หลักแนวคิดตางๆแอยูเสมอ เพ่ือให
สังคมกอเกิดเปนสังคมแหงธรรมสืบตอไป

“TU Cheerleader & Cheershirt ๖๘”

ุ

MASCOT     LOGO
หนา                       หลัง

เสื้อเชียรธรรมศาสตร
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เม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร เปนเจาภาพจัดการประชุมสามัญอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.) โดยมี ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา 
อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี เปนประธานในการประชุม 
โดยมติในท่ีประชุมใหปรับเปลี่ยนการเปดภาคเรียนใหตรงกับสากล
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘

ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
(ทปอ.) ใหสัมภาษณวา ท่ีประชุมทปอ. มีมติปรับเวลาการเปดภาคเรียน
ใหตรงกับสากล เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน ซึ่งในขณะนี้มีเพียง ๒ มหาวิทยาลัยที่ไดปรับเปลี่ยนเวลา
เปดเทอมในปการศึกษา ๒๕๕๕ แลวนั้นคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สวนในปการศึกษา ๒๕๕๖ 
ทปอ.มีมติใหทุกมหาวิทยาลัยที่เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ เล่ือน
เวลาเปดภาคเรียนใหตรงกับสากล คือเปดภาคเรียนในชวงเดือน
สิงหาคม – กันยายน และมหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิก ทปอ. ทั้งหมด 
๒๗ แหงจะเล่ือนเปดเทอมทุกหลักสูตรใหตรงกับสากลท้ังหมด
ในปการศึกษา ๒๕๕๗  

ประธานทปอ.กลาวเพิ่มเติมวา ในระหวางปการศึกษา ๒๕๕๖ 
ทีใ่หหลกัสตูรนานาชาตเิลือ่นเปดภาคเรยีนใหตรงกบัสากล ทาง ทปอ.
จะตั้งคณะกรรมการข้ึนมาศึกษาผลกระทบในเชิงสังคม อาทิ กรณี
เปดภาคเรียนในชวงเทศกาลสําคัญของไทย เชนประเพณีสงกรานต 
อาจทําใหนักศึกษาไมอยากมาเรียนในชวงเทศกาล ซึ่งอาจจะจัดให
ชวงเวลาดังกลาว สามารถหยุดเรียนไดเชนเดียวกับตางประเทศท่ี
ใหนักศึกษาหยุดในชวงเทศกาลคริสตมาส นอกจากน้ี ทปอ.จะ

หารือรวมกับหนวยงานที่ไดรับผลกระทบจากการเลื่อนเปดภาคเรียน
ของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ อาทิ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภฏัแหงประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) ทีป่ระชมุหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล (ทปอ.มทร.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย (สสอท.) สํานักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมท้ังสภาวิชาชีพตางๆ 
ซึ่งมีหนาที่ออกใบประกอบวิชาชีพใหกับผูจบการศึกษา เพื่อสามารถ
ออกไปทํางานไดอยางถูกตอง 

ท้ังน้ี ท่ีประชุมยังไดพิจารณาถึงมาตรการฟนฟูปญหาท่ีเกิดจาก
อุทกภัย เชน การฟนฟูทางวิศวอุตสาหกรรม โดยสงอาจารยและ
นักศึกษาวิศวกรรมไปชวยนิคมอุตสาหกรรมท่ีประสบปญหานํ้าทวม  
ดูแลทางดานสาธารณสุขและดานทางแพทย การฟนฟูทางดาน
การเกษตร โดยจัดหาพันธุพชื ปรบัปรงุดนิ ปลกูพชืระยะส้ัน ปรบัปรงุ
สภาพจิตใจผูประสบอุทกภัย โดยเฉพาะคนท่ีอยูภาคเหนือตอนลาง 
ภาคกลางตอนบน ท่ีไดรับผลกระทบ กอใหเกิดความเครียดและอาจ
นําไปสูปญหาการฆาตัวตาย โดยจัดทีมจิตแพทย นักจิตวิทยาเขาไป
ฟนฟูสภาพจิตใจ สุดทายฟนฟูอาชีพใหม เน่ืองจากสถานประกอบการ
หลายแหงไดรับความเสียหายจากมหาอุทกภัย สงผลใหลูกจาง 
พนักงานจําเปนตองหาอาชีพใหม และสิ่งหนึ่งที่ทางทปอ.เปนหวง 
คือ จากปญหาดังกลาวทําใหหลายครอบครัวไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณน้ําทวมจนลมละลาย อาจถึงขั้นไมสามารถสงบุตรหลาน
ศึกษาเลาเรียนตอได ดังนั้น ทาง ทปอ.จึงมีมาตรการชวยนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ใหอยูในระบบการศึกษาตอไปได เพ่ือไมให
เปนปญหาของสังคม โดยจัดหาทุนการศึกษา หางานอดิเรกใหทํา 
ลดหยอนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการศึกษา เปนตน 

มติที่ประชุมทปอ. ให�ปรับเป�ดภาคเรียนให�ตรงกับสากล
เพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียนในป� ๒๕๕๘

 ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการม,รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน บุญญภิญโญ,วัจฉา จินดารัตน

 บรรณาธิการบริหาร : นุตรฮายาตี โกศลศักดิ์

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

ประภาพันธ วองไว, ศักดิ์เดช ธนาพรกุล, เฉลิมขวัญ จันทรชวงศร,ี ศุภณา เย็นเปนสุข

 จัดทําโดย : งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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