
ปีที่: 43 ฉบับที่: 15238
วันที่: พฤหัสบดี 19 มกราคม 2566
Section: วาไรตี้/หน้าแรก - วาไรตี้

หน้า: 13(ซ้าย)

คอลัมน์: คุณแหนกอสซิป

รหัสข่าว: C-230119005006(19 ม.ค. 66/06:20) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 39.99 Ad Value: 63,984 PRValue : 191,952 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15238
วันที่: พฤหัสบดี 19 มกราคม 2566
Section: First Section/ความเห็น

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 5

หัวข้อข่าว: สกู๊ปแนวหน้า: ผลักดัน'บำนาญถ้วนหน้า'คำตอบสุดท้ายอยู่ที่'การเมือง'

รหัสข่าว: C-230119005052(19 ม.ค. 66/06:16) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 96.67 Ad Value: 154,672 PRValue : 464,016 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15238
วันที่: พฤหัสบดี 19 มกราคม 2566
Section: First Section/ความเห็น

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 5

หัวข้อข่าว: สกู๊ปแนวหน้า: ผลักดัน'บำนาญถ้วนหน้า'คำตอบสุดท้ายอยู่ที่'การเมือง'

รหัสข่าว: C-230119005052(19 ม.ค. 66/06:16) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 96.67 Ad Value: 154,672 PRValue : 464,016 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16385
วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 5

หัวข้อข่าว: เอนกแจงไม่ใช่คนใกล้ชิดอดีตอจ.พันช้อปงานวิจัย

รหัสข่าว: C-230120038060(19 ม.ค. 66/08:14) หน้า: 1/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 90.12 Ad Value: 108,144 PRValue : 324,432 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16385
วันที่: ศุกร์ 20 มกราคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 5

หัวข้อข่าว: เอนกแจงไม่ใช่คนใกล้ชิดอดีตอจ.พันช้อปงานวิจัย

รหัสข่าว: C-230120038060(19 ม.ค. 66/08:14) หน้า: 2/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 90.12 Ad Value: 108,144 PRValue : 324,432 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



วันพฤหัสบดี ที� 19 มกราคม พ.ศ. 2566

(https://www.naewna.com/ads_redirect.php?
pid=13&id=312&url=https%3A%2F%2Fwww.greenglobeinstitute.com%2FFrontend%2FHome.aspx&stat=1)

หน้าแรก (https://www.naewna.com/index.php) / ข่าว Like สาระ (https://www.naewna.com/likesara)

สกู๊ปแนวหน้า : ผลักดัน‘บํานาญถ้วนหน้า’ คําตอบสุดท้ายอยู่
ที�‘การเมือง’
วันพฤหัสบดี ที� 19 มกราคม พ.ศ. 2566, 02.00 น.

Tag : สกู๊ปแนวหน้า (https://www.naewna.com/tags/สกู๊ปแนวหน้า)

“12,519,926 คน” เป�นจํานวน “ผู้สูงอายุในประเทศไทย” ตามข้อมูล ณ วันที� 31 ธ.ค. 2565 ที�เผยแพรโ่ดย
กรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ�งคิดเป�นรอ้ยละ 18.94 ของประชากรทั�งประเทศในช่วงเวลาเดียวกันคือ 66,090,475 คน
เข้าใกล้นิยามความเป�น “สังคมสูงวัยสมบูรณ์” ที�ประชากรอายุ 60 ป�
ขึ�นไปมีสัดส่วนรอ้ยละ 20 ของประชากรทั�งประเทศ แต่อีกด้านหนึ�งก็เป�นที�รบัรูก้ันว่า “สังคมไทยแก่ก่อน
รวย” เพราะประเทศอื�นๆ ที�เข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยล้วนเป�นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ�งมีการเตรยีมระบบออมเงินรวม
ถึงจัดสรรทรพัยากรมาจัดทําระบบบํานาญ

 

https://www.naewna.com/ads_redirect.php?pid=13&id=312&url=https%3A%2F%2Fwww.greenglobeinstitute.com%2FFrontend%2FHome.aspx&stat=1
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https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%8A%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2


ป�จจุบันประเทศไทยมีการจ่ายเบี�ยยังชีพผู้สูงอายุกับผู้มีอายุตั�งแต่ 60 ป�ขึ�นไป แบบขั�นบันไดตามช่วงอายุที�
600-1,000 บาท/เดือน ซึ�งในความเป�นจรงิไม่เพียงพอกับค่าครองชีพจึงเป�นที�มาของข้อเรยีกรอ้ง “บํานาญ
ถ้วนหน้า” จากภาคประชาชนอย่างต่อเนื�อง ต้องการให้รฐัไทยเพิ�มการจ่ายเป�น 3,000 บาท/เดือน ล่าสุดเมื�อ
เรว็ๆ นี� มีการแถลงข่าว“รว่มผลักดันบํานาญถ้วนหน้า สู่นโยบายสําคัญพรรคการเมือง” โดยสภาองค์กรของผู้
บรโิภค

สาร ีอ๋องสมหวงั เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บรโิภค กล่าวว่า บํานาญถ้วนหน้า เป�นแนวคิดที�มีการพูดคุย
กันในภาคประชาชน แต่การจะขับเคลื�อนไปให้สําเรจ็ต้องมีหลายส่วน ทั�งการเคลื�อนไหวของภาคประชาชน ดังที�
หลายกลุ่มทําอยู่ เช่น สลัม 4 ภาค เครอืข่ายรฐัสวัสดิการ วีแฟร ์(WeFair) แต่ทางภาควิชาการเองก็ยังไม่
ตกผลึก ยังมีความกังวลวา่ทําแล้วจะสรา้งภาระให้ประเทศหรอืไม่? มีงบประมาณเพียงพอหรอืเปล่า?

“ดูเหมือนภาควชิาการจะยังไม่ชัดเจน เพราะภาคประชาชนเราชัดเจนว่าเงินมีแน่นอน ทําได้ แล้วก็เหมือนจะ
รีๆ  รอๆ กับภาคการเมืองอยู่อีกส่วนหนึ�งว่าการเมืองจะเอาไหม? แน่นอนเราคิดว่าสิ�งเหล่านี�มันต้องทดลอง
ปฏิบัติการแล้วก็ทําเลย เพราะฉะนั�นมันก็ต้องการเจตจํานงจากหลายส่วนที�จะมาช่วยทําให้เกิดความสําเรจ็ แล้ว
ก็ข้อมูลต่างๆ ที�ประชาชนจะผลักดันจะใช้ ย่อมมีความสําคัญที�ทําให้เห็นว่าขณะนี�เรื�องงบประมาณเราไม่ต้อง
กังวลอย่างไร? หรอืถ้ามีแล้วจะทําให้เกิดประโยชน์อย่างไร? สิ�งเหล่านี�อาจจะต้องทําให้ชัดเจนมาก
ขึ�น” สาร ีกล่าว

นิมิตร ์เทียนอุดม เครอืข่ายประชาชนเพื�อรฐัสวัสดิการ กล่าวว่า ในขณะที�นักวิชาการบอกว่าบํานาญถ้วน
หน้าสามารถทําได้ และภาคประชาชนซึ�งเผชิญกับป�ญหาก็บอกว่าควรทําเพราะสัดส่วนประชากรรอ้ยละ 20 ของ
ประเทศเข้าสู่วยัสูงอายุแล้วแต่ยังยากจนและไม่มีเงินออม ด้วยเงื�อนไขข้างต้นนั�นสุกงอมพอที�จะทํา แต่ที�ยังทําไม่
ได้เพราะติดอยู่ที�วธิีคิดของผู้มีอํานาจที�ไม่พรอ้มกระจายทรพัยากรอย่างเป�นธรรม

“ดูจากการเสนอผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม ที�ไปดูแนวทางการแก้กฎหมาย
พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ที�จะเปลี�ยนจากเบี�ยยังชีพเป�นบํานาญ 3,000 บาท การนําเสนอในสภามีคนต่อคิวอภิปรายทุก
พรรค 30 กวา่คน ไม่มีพรรคไหนค้านเลย สภาลงมติเป�นเอกฉันท์ว่าควรจะต้องแก้ควรจะต้องแก้กฎหมาย
พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ เปลี�ยนเบี�ยยังชีพเป�นบํานาญ แก้มาตรา 9 ใช้คํานี�เลย บํานาญแห่งชาติแก้มาตรา 11 แก้เรื�อง
เงินวา่จะต้องใช้เงินกี�เปอรเ์ซ็นต์ สภาลงมติกันเป�นเอกฉันท์เลย ไปถึง ครม. (คณะรฐัมนตร)ี ครม. ไม่พิจารณา
เสียอย่าง..จบ!” นิมิตร ์กล่าว

หนูเกณ อินทจันทร ์ตัวแทนผู้สูงอายุ เครอืข่ายสลัมสี�ภาค กล่าวว่า สังคมป�จจุบันผู้สูงอายุมักอาศัยอยู่เพียง
ลําพัง มีรายได้จากเบี�ยยังชีพ หรอืบางรายยังได้บัตรคนจน (บัตรสวัสดิการแห่งรฐั)สําหรบันําไปแลกอาหารแห้ง
มาเก็บไวก้ินแบบเดือนชนเดือนค่านํ�า-ไฟฟ�าก็ประหยัดกันแบบสุดๆ และหลายคนยังต้องทํางานแม้สุขภาพไม่
ค่อยดีเพื�อให้พอมีรายได้เพิ�มขึ�นมาบ้าง

“เราตัวคนเดียว สามีก็เสียไปสิบกวา่ป�ที�แล้ว มีลูกแต่ลูกเขาก็มีรายได้ไม่มั�นคงเพราะเขาอาชีพอิสระ แล้วลูก
ครอบครวัเขาก็ไม่สมบูรณ์นะ เราก็ต้องมารบัผิดชอบดูภาระ ส่งหลานเรยีน เราก็ต้องขายของ ตื�นตั�งแต่ตี 3 พอ
ขายของเสรจ็ตอนเช้าเราก็ต้องออกไปทํางานข้างนอก ไปทําความสะอาดซึ�งได้เดือนละ 2,500 บาท ไม่ได้ไปทํา
ทุกวนั แล้วงานส่วนอื�นเราก็ไปทํางานสังคม ลงชุมชน ทําเรื�องบํานาญ ไปพูดคุยกับพี�น้องที�อยู่ในชุมชน ให้เห็น
วา่ทําไมถึงอยากให้เกิด เราก็ยกตัวอย่างตัวเรา 600 มันไม่พอ” หนูเกณ กล่าว

นพ.ประทีป ธนกิจเจรญิ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า หลักประกันรายได้หรอื
บํานาญถ้วนหน้าถือเป�นเรื�องใหญ่และซับซ้อน ซึ�งจะมีป�ญหาว่าประเทศไทยจะหาเงินจากที�ไหนมาใช้ในส่วนนี�
โดยเฉพาะช่วง 3 ป�ล่าสุดยังเจอการระบาดของไวรสัโควิด-19 ส่งผลให้เกิดความจนถ้วนหน้า แม้กระทั�งรฐับาลก็
จนลงด้วย อย่างไรก็ตามเรื�องนี�ดูจะคล้ายกับการเกิดขึ�นของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที�กว่ากฎหมายจะออก
มาในป� 2545 ก็ต้องเผชิญกับข้อกังวลเดียวกัน และเวลานั�นไทยก็เพิ�งเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มยํากุ้ง” ป�
2540 มาหมาดๆ



“พอมองจรงิๆ ช่วงเวลาก่อนหน้านั�นเมื�อป� 2545 รฐับาลก็มีเงินไปใช้จ่ายเรื�องการรกัษาพยาบาล เรื�องการ
สงเคราะห์เต็มไปหมดแล้ว พอเราเอาวิชาการมาดู ถ้าเราเริ�มต้นเฉพาะเจาะจงคน 45 ล้านคน ที�ยังไม่มีหลัก
ประกัน เพราะตอนนั�นข้าราชการก็มี ประกันสังคมก็มี คน 45 ล้านคนที�ยังไม่มี มีแต่การสงเคราะห์ ก็เพิ�มเงินอีก
ไม่มากตอนนั�นตัวเลขดูเหมือนวา่เริ�มต้นเรามีการจ่าย ต้องนึกถึงว่าเมื�อ 20 ป�ที�แล้ว สงเคราะห์อยู่ประมาณ 2
หมื�นล้านบาท ถ้าทําถ้วนหน้าเข้ามาครอบคลุมคน เพิ�มอีกแค่ประมาณ 2 หมื�นล้านบาทก็ทําได้แล้ว”นพ.ประทีป
กล่าว

ดร.ทีปกร จิรฐ์ิติกุลชัย อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์กล่าวว่า ในภาควิชาการมีไม่
น้อยที�เห็นด้วยกับการมีระบบบํานาญถ้วนหน้า แม้จะมีความกังวลในประเด็นการจัดหางบประมาณให้เพียงพอ
แต่ก็มีนักเศรษฐศาสตรห์ลายท่านได้เสนอแนวทางว่าจะหาจากที�ไหนได้บ้าง ขณะที�ในภาคการเมือง ตั�งแต่เดือน
พ.ค. 2565 เป�นต้นมาที�ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้เห็นชอบรายงานการศึกษา เรื�องแนวทางการเสนอ
กฎหมายบํานาญพื�นฐานแห่งชาติ และขั�นตอนต่อไปคือการนําเข้าที�ประชุมคณะรฐัมนตรี

“ภาคประชาชน ภาควิชาการและภาคการเมืองมีเสียงสนับสนุน แล้วถ้าทําโหวตผมก็เชื�อว่าทั�วประเทศมันน่า
จะมีเสียงที�สนับสนุนมากกว่า เพราะมันสมเหตุสมผล มันคุ้มครองความยากจน มันคือชีวิตของคนที�มันเดือด
รอ้นจรงิๆ ในทางเศรษฐศาสตรม์หภาคมันมีประโยชน์ตรงที�ช่วยเป�น Economic Stabilizer (ตัวปรบั
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ) ก็คือเป�นเครื�องมือป�องกันความเสี�ยงระดับเศรษฐกิจมหภาคด้วย คือถ้ามีEconomic
Shock (เหตุการณ์ช็อกทางเศรษฐกิจ) เข้ามา มันสามารถที�จะรกัษาระดับการบรโิภคได้” ดร.ทีปกร กล่าว

SCOOP@NAEWNA.COM (mailto:SCOOP@NAEWNA.COM)

ข่าวที�เกี�ยวข้อง
(https://www.naewna.com/likesara/704271) สกู๊ปแนวหน้า : ‘เด็ก-เยาวชน’กลุ่มเสี�ยง
‘สุขภาพจิต’สิทธิต้องเข้าถึง (https://www.naewna.com/likesara/704271)

(https://www.naewna.com/likesara/704138) สกู๊ปแนวหน้า : ‘มุ่งมั�นเด็ดเดี�ยว’ผลลัพธ์
เลิศ วถิี‘การศึกษา’แบบ‘เกาหลีใต้’ (https://www.naewna.com/likesara/704138)

(https://www.naewna.com/likesara/703632) สกู๊ปแนวหน้า : ‘กัญชา’โอกาสของไทย การ
แพทย์ชุมชน-เศรษฐกิจ (https://www.naewna.com/likesara/703632)

(https://www.naewna.com/likesara/702737) สกู๊ปแนวหน้า : 7เดือน‘กทม.’ยุคผู้ว่าฯ‘ชัช
ชาติ’ ‘แผงลอย’ทวงถามนโยบายไม่คืบ (https://www.naewna.com/likesara/702737)

(https://www.naewna.com/likesara/702231) สกู๊ปแนวหน้า : ‘สินเชื�อ-รายได้-ราคา’
อุปสรรค‘คนฐานราก’มีบ้าน (https://www.naewna.com/likesara/702231)

(https://www.naewna.com/likesara/700269) สกู๊ปแนวหน้า : ‘กสศ.-สอศ.’พรอ้มขยายผล
‘ทุนนวตักรรมสายอาชีพชั�นสูง’ (https://www.naewna.com/likesara/700269)
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การศึกษา

อธิการบดี มธ.ช้ีอาจารยตŒองซ่ือสัตย ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการ แจง
ซ้ือผลงานไม‹ใช‹เหตุผลมหา’ลัยมุ‹งติด ม.โลก

อธกิารบด ีมธ.ชี�อาจารยต์อ้งซื�อสตัย ์ทาํงานวจิยัเพื�อพฒันาวชิาการ แจง
ซื�อผลงานไมใ่ชเ่หตผุลมหา’ลยัมุง่ตดิ ม.โลก

จากกรณีที�มกีารเผยแพรข่อ้มลูวา่มนัีกวชิาการไทยจา่ยเงนิซื�องานวจัิยที�ตวัเองไมไ่ดทํ้า เพื�อใสช่ื�อตวัเอง
เป็นเจา้ของผลงาน และตพีมิพใ์นวารสารวชิาการตา่งประเทศ เบื�องตน้พบอาจารยถ์กูกลา่วหาวา่มชีื�อซื�อ
งานวชิาการ 2 ราย อาจารยม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(มช.) และอาจารยภ์าควชิาพยาบาลชมุชน วทิยาลยั
พยาบาลอคัรราชกมุาร ีราชวทิยาลยัจฬุาภรณ ์โดยตน้สงักดัไดต้ั �งคณะกรรมการตรวจสอบสวนแลว้ ขณะ

วนัที� 19 มกราคม 2566 - 08:05 น.
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ที� รศ.ดร.วรีชยั พทุธวงศ ์ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายนวตักรรมและกจิการเพื�อสงัคม มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ์(มก.) ในฐานะเลขาธกิารศนูยป์ระสานงานบคุลากรในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ (CHES)
ไดอ้อกมาเปิดเผยขอ้มลูอาจารยซ์ื�องานวจัิยอกีหลายราย สง่ผลใหม้หาวทิยาลยัตา่งๆ ออกแถลงการณ์
ตรวจสอบเรื�องดงักลา่ว ลา่สดุพบอาจารยท์ี�เคยสอนคณะรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเอกชนชื�อดงั ในชว่งที�
นายอเนก เหลา่ธรรมทศัน ์รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม (อว.)
เป็นอธกิารวทิยาลยัรัฐกจิ มหาวทิยาลยัรังสติ นั�น

เมื�อวนัที� 18 มกราคม ศ.ศภุชยั ปทมุนากลุ รองปลดักระทรวง อว.เปิดเผยวา่ ที�ประชมุคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (กกอ.) ที�มนีายสมคดิ เลศิไพฑรูย ์อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(มธ.) เป็น
ประธาน เมื�อเร็วๆ นี� ไดห้ารอืกรณีนักวชิาการซื�องานวจัิย ซึ�งที�ประชมุ กกอ.มมีตสํิาคญั 4 เรื�องดว้ยกนั
คอื 1.ใหสํ้านักงานปลดั อว.แจง้ใหม้หาวทิยาลยัทกุแหง่ ตรวจสอบบคุลากรในสงักดั หากพบวา่มขีอ้
สงัเกตที�จะนําไปสูค่วามผดิจรยิธรรมดงักลา่ว ใหต้รวจสอบอยา่งยตุธิรรม และรวดเร็ว และขอใหร้ายงาน
อว.ในครั �งแรก ภายในวนัที� 15 กมุภาพันธน์ี�
2.หากแน่ชดัวา่บคุลากรในสงักดัทําผดิจรยิธรรมดงักลา่ว ใหล้งโทษตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัอยา่ง
เขม้งวด และแจง้ให ้อว.ทราบ

“อว.จะดําเนนิการตามมาตรา 70 และ 77 แหง่ พ.ร.บ.การอดุมศกึษา พ.ศ.2562 ที�ระบวุา่ หา้มมใิหผู้ใ้ด
จา้ง วาน ใชใ้หผู้อ้ ื�นทําผลงานทางวชิาการ เพื�อไปใชใ้นการเสนอเป็นสว่นหนึ�งของการศกึษาในหลกัสตูร
การศกึษาระดบัอดุมศกึษา หรอืเพื�อใชใ้นการทําผลงาน ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของการขอตําแหน่งทาง
วชิาการ หรอืเสนอขอปรับปรงุการกําหนดตําแหน่ง การเลื�อนตําแหน่ง การเลื�อนวทิยฐานะ หรอืการใหไ้ด ้
รับเงนิเดอืน หรอืเงนิอื�นในระดบัที�สงูขึ�น ทั �งนี� ไมว่า่จะมปีระโยชนต์อบแทนหรอืไมก่ต็าม หา้มมใิหผู้ใ้ด
รับจา้ง หรอืรับดําเนนิการตามวรรคหนึ�ง เพื�อใหผู้อ้ ื�นนําผลงานนั�นไปใชป้ระโยชนใ์นการดําเนนิการตาม
วรรคหนึ�ง เวน้แตเ่ป็นการชว่ยเหลอืโดยสจุรติตามสมควร หากผูใ้ดฝ่าฝืน จะตอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิ
3 ปี หรอืปรับไมเ่กนิ 6 หมื�นบาท หรอืทั �งจําทั �งปรับ” ศ.ศภุชยั กลา่ว

ศ.ศภุชยักลา่วตอ่วา่ 3. กกอ.ไดม้อบหมายใหค้ณะอนุกรรมการเกี�ยวกบัการสง่เสรมิและพัฒนาการวจัิย
และนวตักรรม ที�ม ีศ.วชิยั ริ�วตระกลู เป็นประธาน ดําเนนิการตดิตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการดําเนนิ
การของมหาวทิยาลยั ในการสอบสวนผูก้ระทําผดิ รวมถงึ หาแนวทาง และวธิป้ีองกนัการกระทําผดิ
จรยิธรรมดงักลา่ว และ 4.ใหสํ้านักงานปลดั อว.หารอืกบัองคก์ร หน่วยงานตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ ที�
ประชมุอธกิารบด ี(ทปอ.) ทกุแหง่ สภาคณบดใีนสาขาวชิาตา่งๆ เพื�อวางกลไกในการตรวจสอบการกระ
ทําผดิ การป้องปราม และการแจง้เบาะแสที�อาจจะกระทําผดิ เพื�อใหม้กีารแกปั้ญหาอยา่งทนัทว่งที

รศ.เกศนิ ีวฑิรูชาต ิอธกิารบดมีหาวทิยาลยั มธ.กลา่ววา่ มธ.ไดต้รวจสอบเรื�องนี� เบื�องตน้ยงัไมพ่บ
อาจารย ์มธ.เขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัการซื�องานวจัิย และในการประชมุสภา มธ.ไดห้ารอื และไดร้ายงานใหท้ี�
ประชมุสภา มธ.รับทราบแลว้ ทั �งนี� สว่นตวัมองวา่กรณีนี�ถอืเป็นความรับผดิชอบพื�นฐานของผูท้ี�เป็น
อาจารย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งอาจารยค์วรเคารพสิ�งที�ถกูตอ้ง อยา่งไรกต็าม เรื�องนี�ถอืเป็นความรับผดิชอบ
พื�นฐานของนักวจัิย และผูบ้รหิาร ที�ตอ้งดแูลเรื�องนี�อยา่งจรงิจัง เพราะคนเป็นอาจารยค์วรตอ้งประพฤต
ปฏบิตัติวัเป็นแบบอยา่งที�ดใีหก้บัสงัคม และหากพบผูท้ี�ทําความผดิ กค็วรตอ้งมโีทษทางกฎหมาย

ผูส้ ื�อขา่วถามวา่ สาเหตหุนึ�งที�อาจารยต์อ้งซื�องานวจัิย เพราะมหาวทิยาลยัตอ้งการเพิ�มอนัดบั
มหาวทิยาลยัโลก รศ.เกศนิ ีกลา่ววา่ การพัฒนามหาวทิยาลยัสูม่หาวทิยาลยัโลก เป็นเรื�องที�
มหาวทิยาลยัใหค้วามสําคญั แตม่จีดุยนืบนพื�นฐานที�ตอ้งมคีวามซื�อสตัย ์เป็นตน้แบบที�ดใีหก้บัสงัคม
ขณะเดยีวกนัการกําหนดใหอ้าจารยต์อ้งมตํีาแหน่งทางวชิาการ เป็นกตกิาพื�นฐาน เพื�อใหม้กีารพัฒนาที�



เป็นประโยชน ์ไมไ่ดก้ดดนั เป็นเรื�องที�ตอ้งทําบนพื�นฐานความถกูตอ้ง ไมใ่ชไ่ปซื�องานวจัิย และเมื�อได ้
ผลลพัธท์ี�ด ีกค็วรนํามาเผยแพร ่เพื�อสรา้งการรับรูท้ี�ด ีดงันั�น หากอาจารยเ์ขา้มาแลว้ ไมส่ามารถทํางาน
วจัิยได ้กเ็ป็นเรื�องที�อาจารยต์อ้งพยายามอยา่งหนัก ดขูอ้บกพรอ่ง ขณะที�มหาวทิยาลยัจะเขา้ไปชว่ย
พัฒนารว่มกนัทั �งระบบ เพื�อใหม้หาวทิยาลยั และไทย กา้วหนา้
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