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ปิดฉากไปอย่างสมานฉันท์ ส�าหรับ 

งานฟตุบอลประเพณ ี“จฬุาฯ-ธรรมศาสตร์” 

ครั้งที่ 72 โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร 

สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไป

ในการแข่งขันฯ ซ่ึงปีน้ีจัดข้ึนภายใต้แนวคิด  

“Our Rise ปลกุสปิรติให้สงัคม” เพือ่ส่งเสรมิ

ให้เกดิความกล้าและความรบัผดิชอบในกลุม่

นสิตินกัศกึษาให้กล้าแสดงออกทางความคดิ

อย่างสร้างสรรค์  ให้ความเคารพต่อผูอ้ืน่ และ

ค�านงึถงึผลกระทบทีจ่ะตามมา อนัจะน�าไปสู่

การสร้างพลงัเปลีย่นแปลงประเทศให้ก้าวไป

ข้างหน้าอย่างมั่นคง โดยนิสิตนักศึกษาและ

ศิษย์เก่าทั้งสองสถาบันได้รวมพลังกันด้วย

ความรักส่งต่อสารแห่งสามัคคี ด้วยการน�าความสามารถในการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมให้เป็นรูปธรรม ผ่านขบวนพาเหรดของทั้งสองสถาบัน 

โดยฝั่งเจ้าภาพจุฬาฯ มีนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายดิสทัต  

โหตระกิตย์ ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานฯ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝั่งธรรมศาสตร์ มีนายสมชาย 

พลูสวสัดิ ์นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ นายก�าธร วงัอดุม ประธานคณะกรรมการด�าเนนิงานฯ รศ.เกศนิ ีวฑิรูชาต ิอธกิารบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�าศิษย์เก่าทั้งสองสถาบันเคลื่อนตัวเข้าสู่สนาม ณ สนามศุภชลาศัย เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

OUR RISE ปลุกสปิริตให้สังคม

ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

ครั้งที่ 
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นอกจากนี้ ยังมีขบวนพาเหรด ป้ายงานฟุตบอลประเพณี  

จุฬาฯ คทากรและวงโยธวาทิต ขบวนธงร่วมสองสถาบัน ขบวน

เฉลิมพระเกียรติ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ดรัมเมเยอร์ทั้งสองสถาบัน 

ขบวนเสลีย่งธรรมจกัร-พระเกีย้ว ขบวนเสลีย่งถ้วยรางวลัพระราชทาน 

รวมถึงขบวนสะท้อนสังคม และขบวนล้อการเมืองที่ป ี น้ีสร้าง 

ความฮือฮาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีกระแสข่าวว่า คณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหน่วยงานความมั่นคง พยายาม 

เข้ามาแทรกแซงการน�าเสนอเน้ือหาในขบวนพาเหรดไม่ให้มีการ

พาดพิงประเด็นทางการเมือง โดยเฉพาะเรื่องนาฬิกาหรู และ 

การใช้อ�านาจของ คสช. แต่ท้ายที่สุดสีสันดังกล่าว ก็ไม่ได้จางหายไป

จากฟุตบอลประเพณีครั้งน้ีแต่อย่างใด และอีกหน่ึงเซอร์ไพรส์ใหญ่

ของงานเป็นการปรากฏตัวของสองซุป’ตาร์ “ตูน บอดี้สแลม” และ 

“ก้อย รัชวิน” ในฐานะนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมขบวนพาเหรดสร้างสีสัน

ให้บรรยากาศคึกคักขึ้นอีกด้วย

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรม-

ราชปูถมัภ์ กล่าวถงึวตัถปุระสงค์ในการจดังานว่า “การจดังานฟตุบอล

ประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ในปีน้ี นิสิตนักศึกษาและศิษย์เก่าทั้ง 

สองสถาบัน จะได้รวมใจกันเป็นหน่ึงเดียวด้วยความรัก สามัคคี  

ในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ท่ีทรงส่งเสริมให้ประชาชน

ออกก�าลัง เ พ่ือสุขภาพพลานามัยที่ดี  และแสดงความจงรัก

ภักดีที่พระองค์ ทรงมีพระเมตตากรุณาต่อสองสถาบัน นับเป็น 

พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาท่ีสุดมิได้ นอกจากนี้ยังมีการ

จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อาทิ โครงการเลือดไม่แบ่งสี 

เพือ่รบับรจิาคโลหติให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต”ิ

นายก�าธร วงัอดุม ประธานคณะกรรมการด�าเนนิงานฯ กล่าวถงึ 

แนวคิดและการด�าเนินการว่า “การจัดงานฟุตบอลประเพณี

จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 ในปีนี้ ทั้งสองสถาบันใช้แนวคิดหลัก

คือ ปลุกสปิริตให้สังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและ

นกัศกึษาทีเ่ป็นเยาวชนและก�าลงัส�าคัญในการมส่ีวนร่วมพฒันาสงัคม 

ได้แสดงออกทางความคิดและร่วมจัดกิจกรรม น�าสิ่งดีงามสู่สังคม 

ตลอดจนการเคารพต่อผู ้อื่น เพื่อเป ็นแรงบันดาลใจให้มีการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพสังคมให้ดีขึ้น โดยใช้งานฟุตบอลประเพณีเป็น

เวทีส�าหรับสื่อสารต่อสังคม ในการสะท้อนแนวคิดหลักน้ีผ่านขบวน

พาเหรด การแปรอักษร และการจัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์”

ด้าน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กล่าวถึงงานฟุตบอลประเพณีฯ ว่า “ส�าหรับงานฟุตบอลประเพณี

จฬุา-ธรรมศาสตร์ ครัง้ที ่72 จะเป็นอกีครัง้หนึง่ทีจ่ะได้เห็นการพฒันา

รูปแบบกิจกรรม และวิธีการน�าเสนอสิ่งดีงามสู่สังคมต่างไปจากเดิม 

เชือ่มโยงกระแสสงัคมและมมุมองของคณะกรรมการด�าเนนิงานทีม่ต่ีอ

สงัคมในปัจจบุนั ด้วยแนวคดิหลกัของการจดังานครัง้นีค้อื ปลกุสปิรติ

ให้สังคม นิสิตนักศึกษาและศิษย์เก่าทั้งสองสถาบันจะได้รวมพลัง 

กนัด้วยความรกัส่งต่อสารแห่งความสามคัค ีด้วยการน�าความสามารถ

ในการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมให้เป็นรูปธรรม ผ่านขบวนพาเหรด  

การแปรอกัษร และกจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ เพือ่ปลกุสปิรติให้เกดิขึน้ 

ในสังคมต่อไป” 

ส�าหรบัการแข่งขนัฟตุบอลในครัง้นีบ้รรยากาศเป็นไปอย่างดเุดอืด 

“ลกูแม่โดม” แชมป์เก่าท�าคะแนนขึน้น�าไปก่อนในครึง่แรกด้วยสกอร์ 

1-0 จากนัน้ “ลกูพระเกีย้ว” เป็นฝ่ายไล่ตเีสมอได้ในช่วงทดเวลา ท�าให้

จบเกม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เสมอกบั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไป 1-1 ครองแชมป์ ร่วมกันเป็นครั้งที่ 32

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก https://www.facebook.com/ThammasatFC/ 
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ธรรมศาสตร์เจ้าภาพร่วมกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45

คว้า 18 เหรียญทอง เป็นอันดับ 7 ในตาราง
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เจ้าภาพร่วมการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่45  “ราชมงคล

ธัญบุรีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพหลักการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

จัดแข่งทั้งหมด 37 ชนิดกีฬา ชิงชัย 430 เหรียญทอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะเจ้าภาพร่วมทุ่มงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬาที่ใช้จัดการแข่งขัน 

จ�านวน 19 ล้านบาท ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด โดยมีการแข่งขันที่สนามกีฬา มธ. ศูนย์รังสิต รวม 12  

ชนิดกีฬา คือ ว่ายน�้า บาสเกตบอล แบดมินตัน ฟุตซอล ดาบสากล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น 

รักบี้ฟุตบอล ปีนหน้าผา ซอฟท์บอล และกีฬาสาธิต จ�านวน 2 ชนิด ได้แก่ บาสเกตบอล 3 คน และเอ็กซ์ตรีม 

รวมถงึความพร้อมของทีพ่กันกักฬีาสถาบนัอืน่ และการคมนาคม และบคุลากรทีม่ปีระสบการณ์จดัการแข่งขนักฬีา

ระดับนานาชาติ

การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นการแสดงศักยภาพของชาวอุดมศึกษา ความสามัคคี ความมีน�้าใจเป็นนักกีฬา 

แสดงพลังคนรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนพัฒนา และ 

เข้าร่วมแข่งขันเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ สร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกัน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

หวังให้นักกีฬาทุกสถาบันได้ท�าการแข่งขันอย่างมีความสุข เต็มเปี่ยมด้วยน�้าใจนักกีฬา และยึดมั่นในมาตรฐาน

การแข่งขันที่ยุติธรรม โปร่งใส และบริสุทธิ์ใจ

บรรยากาศในการแข่งขนัเตม็ไปด้วยความสนกุสนาน นกักฬีาต่างสถาบนัล้วนแต่ตัง้ใจฝึกซ้อมเพือ่คว้าชัยชนะ

ให้แก่มหาวิทยาลัยของตน โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คว้าเหรียญทองมาครองได้ 18 เหรียญ เป็นอันดับที่ 7 

ในตาราง ส่วนเหรียญทองรวมอันดับที่ 1 นั้นตกเป็นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคว้าเหรียญทองไปได้ถึง 

83 เหรียญ ครั้งน้ีนับเป็นการผนึกก�าลังจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “มหกรรมกีฬา 

ปัญญาชนอันยิ่งใหญ่” เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของแต่ละสถาบัน ได้สัมผัสกับ

ประสบการณ์แห่งกีฬา และจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรักกีฬาก้าวสู่เส้นทางสายกีฬาต่อไป
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เปิด 3 โปรเจกต์งานวิจัย ปี 2561 มุ่งเน้นประยุกต์ใช้องค์ความรู้

วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี เสริมความแข็งแกร่งของ

ประเทศใน 3 ด้าน ได้แก่ 

1) การเกษตร ผ่านการพฒันานวตักรรมเพือ่ประชาชน ทีช่าวบ้าน

และเกษตรกรทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ใช้ต้นทุนต�่า 

2) บิ๊กดาต้า พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ประเทศไทย

เท่าทันกระแส บิ๊กดาต้า (Big Data) และคลาวด์ (Cloud) สามารถ

ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม 

3) ผู ้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอี ยกระดับสินค้าของ 

ผู้ประกอบการรายย่อย ให้มีคุณภาพสากล พร้อมตีตลาดภายใน

ประเทศ และต่อยอดส่งออกไปยังต่างประเทศ

รศ.สมชาย ชคตระการ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มธ. เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ได้ท�าการส�ารวจ ศึกษาถึงอุปสรรค ปัจจัยต่างๆ ของ

ประเทศไทยทีย่งัมช่ีองว่าง และโอกาสของการประยกุต์ใช้องค์ความรู้ 

วิทยาศาสตร์มาบูรณาการในการพัฒนา จนเป็นที่มาของการริเริ่ม  

3 เมกะโปรเจกต์งานวิจัยประจ�าปี 2561 ดังนี้

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิด 5 งานวิจัยทีย่ังเป็นทีต่้องการของประเทศ 
ด้านเทคโนโลยีเกษตร และความมัน่คง

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชู 3 เมกะโปรเจกต์งานวิจัยปี 61

“เกษตร - บิ๊กดาต้า - โอทอป/เอสเอ็มอี”
รุกตอบโจทย์สังคมและยุทธศาสตร์ชาติ “ไทยแลนด์ 4.0”
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3. SCI for OTOP/SMEs: วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

ผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอี ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับสินค้าของผู้ประกอบการท้องถิ่น และ 

ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ถือเป็นตัวแปรส�าคัญของการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจประเทศ ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสากล พร้อม 

ตีตลาดภายในประเทศ และต่อยอดส่งออกไปยังต่างประเทศ  

ผ่านการบรูณาการองค์ความรูว้ทิยาศาสตร์หลากหลายสาขา สูบ่รกิาร

ให้ค�าปรกึษา และร่วมพฒันา ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นขัน้ตอนการด�าเนนิการ 

2 โครงการหลัก ดังนี้ “ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมความอร่อย” 

บริการวิจัยและพัฒนารสชาติ โดยนักชิมที่มีความเชี่ยวชาญทาง 

การทดสอบ และประเมินคุณภาพด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

“ศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์โอทอปและเอสเอ็มอี ด้วยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี” ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทันสมัยต่าง ๆ เพื่อยกระดับ

สินค้า 

อย่างไรกต็าม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมธ. ยงัคงเดนิหน้า

พฒันาคณุภาพงานวจิยั ตลอดจนพฒันาศักยภาพบณัฑติ ผ่านการปรบั

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน ในรูปแบบ “SCI+BUSINESS” 

หลักสูตรผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยการ

ก�าหนดให้นักศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ 1 เรียนรู้ในรายวิชาบริหาร และ

เรียนรู้การท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานเป็นพื้นฐาน 

(Project based learning) ตลอดการเรยีนในช้ันปีที ่2-4 เพือ่เป็นการ

บ่มเพาะให้บัณฑิตมีหลักคิดแบบผู้ประกอบการ ที่สามารถต่อยอด 

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การคิดพัฒนางานวิจัย

หรือนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสามารถต่อยอดได้

เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีศักยภาพ รศ.สมชาย กล่าวทิ้งท้าย 

  

1. SCI for AGRICULTURE: วิทยาศาสตร์เพื่อการเกษตร  

ต่อยอดศกัยภาพด้านการเกษตรของประเทศไทย ผ่านการบรูณาการ 

องค์ความรู้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การพัฒนา

กระบวนการท�าการเกษตรของชาวบ้าน เกษตรกรที่มีโจทย์ส�าคัญ 

ในการท�างานคือ ต้องเป็น “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อประชาชน” ที่

ชาวบ้านและเกษตรกรทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ใช้ต้นทุนต�่า 

และสามารถดึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมออกมาให้เป็นประโยชน์

สูงสุด โดยจะเป็นการพัฒนาแบบครบวงจร นับตั้งแต่พัฒนาการ 

เพาะปลูก พัฒนาคุณภาพผลผลิต ยกระดับแพ็คเกจจิ้ง รวมไปถึง

การต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้  

ในปี 2561 จะเป็นการน�าร่องด้วย 2 โครงการหลัก คือ “โครงการ

กล้วยหอมทองปทุมธานี” และ “โมเดลสมาร์ทฟาร์มเมอร์ วิถีเกษตร

อินทรีย์ 4.0” 

2. SCI for BIG DATA: วิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการข้อมูล 

การพัฒนางานวิจัย เพื่อให้ประเทศไทยเท่าทันกระแสเมกะเทรนด์

เทคโนโลยขีองโลกในเรือ่ง บิก๊ดาต้า (Big Data) และคลาวด์ (Cloud) 

และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ท้ังในด้านเศรษฐกิจ และสังคม  

เน้นการจดัการข้อมลูบิก๊ดาต้าหรอืเซต็ข้อมลูขนาดใหญ่ วเิคราะห์ และ

ประมวลผลออกมาเป็นข้อมูล เพื่อใช้พัฒนาเป็นประโยชน์ ตลอดจน 

เพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆ ท่ีก�าลังเกิดข้ึนหรือคาดการณ์ส่ิงที่ก�าลังจะ 

เกดิขึน้ในอนาคต ประกอบด้วย 2 โครงการหลกั คอื “เทคโนโลยวีเิคราะห์

ข้อมูลเพื่อความมั่นคง” การจัดการข้อมูลบิ๊กดาต้า มาวิเคราะห์ และ

ประเมินถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และกระทบต่อ 

ความมัน่คงของประเทศ “ระบบวเิคราะห์ข้อมลูอจัฉรยิะ” การจดัการ 

วเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ และประมวลผลในด้านต่างๆ เช่น การส�ารวจ 

พฤติกรรมการเลือกเสพสื่อของผู้บริโภค การเก็บสถิติการใช้สิทธิ

ประกันสังคมของประชาชน เพื่อส�ารวจสิทธิการเข้าถึงการรักษา 

ในแต่ละพื้นที่ ฯลฯ
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“ใคร ๆ ก็ท�าหน้าที่สื่อได้” เป็นหัวข้อที่ถูกหยิบยกมาพูดคุย 

ในวงสัมมนาทางวิชาการ ภาษากับการกระท�าทางการส่ือสาร ของ 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา ณ ห้อง JM402 คณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร อาจารย์ประจ�า 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เนื่องในโอกาสได้รับการ 

คัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร์ จากทีป่ระชมุประธานสภาอาจารย์มหาวทิยาลยั

แห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจ�าปี 2560 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 

ด้านการบริหารการสื่อสารแก่นักศึกษา นักวิชาการ และบุคลากร 

ในแวดวงสื่อสารมวลชน ให้เท่าทันและสามารถน�ามาปรับใช้ได้อย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนในศตวรรษที่ 21

ใคร ๆ ก็ทำ�หน้�ที่สื่อได้ ? 
สัมมนาวิชาการ “ภ�ษ�กับก�รกระทำ�ท�งก�รสื่อส�ร” มีคำาตอบ!

ศ.ดร.สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร อาจารย์ประจ�าคณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน มธ. กล่าวถึงการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชน 

ในการสัมมนาคร้ังน้ี ว่า นับเป็นภาวะวิกฤตของวงการสื่อมวลชน

ไทย ไม่เพียงแต่เกิดในวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชนเท่านั้น แต่ยัง 

เกดิขึน้กบัวงการวชิาการอกีด้วย จากการพฒันาของตวัสือ่ ทีก้่าวไม่ทนั 

กับอิทธิพลกระแสเทคโนโลยีทางการสื่อสาร และวิธีการที่น�าเสนอ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ขณะเดียวกัน ยังมองว่า “ใคร ๆ ก็ท�าหน้าที่สื่อได้” นั้น ไม่จริง 

เพราะสื่อมวลชน จะต้องเป็นผู้เช่ียวชาญ จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน 

นักสื่อสารมวลชนนั้น ไม่ได้จบการสื่อสารมวลชนโดยตรง อาจท�าให้

ไม่เข้าใจในการน�าเสนอข่าวทั้งหมด ท�าให้หลาย ๆ ข่าวที่น�าเสนอ

ปราศจากการคัดกรอง ทั้งข้อมูลและภาพ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน 

ข่าวส่วนใหญ่มาจากคลิปวิดีโอที่ประชาชนเป็นคนถ่ายเอง บางครั้ง 

บุคคลในคลิปไม่รู้ด้วยซ�้าว่า ตัวเองก�าลังจะตกเป็นข่าว และบางคลิป 

ที่น�าเสนอออกไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทั้งภาพ และภาษาท่ีใช้ 

ในการน�าเสนอ
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วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน จาก

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เรือ่ง “ตวัชีว้ดัและปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อเสรภีาพนกัหนงัสอืพมิพ์ไทย” 

ของ นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ ซ่ึงมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระพ ี

ทรัพย์แสนด ีเป็นอาจารย์ทีป่รกึษา ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นวทิยานพินธ์

ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม รางวัล “ก�าพล วัชรพล” ครั้งที่ 21 

ประจ�าปี 2560

 โดยทุกวันท่ี 27 ธันวาคมของทุกปี  มูลนิธิไทยรัฐจะจัดงาน  

“วันก�าพล วัชรพล” วันคล้ายวันเกิดของคุณก�าพลขึ้นเพื่อร�าลึกถึง

ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์และมูลนิธิไทยรัฐ ซ่ึงในทุก ๆ ปีจะมีการมอบ

รางวัลวิทยานิพนธ์ของสาขาต่าง ๆ ท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ 

น�าไปเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างมีคุณค่า โดยเฉพาะผลงาน 

ทางด้านสื่อมวลชน

ดษุฎนีพินธ์เรือ่งนี ้ท�าการศกึษาวจิยัทัง้เชงิคณุภาพและเชิงปรมิาณ 

เพื่อก�าหนดชี้วัดและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของ 

นักหนังสือพิมพ์ไทยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ

งานวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นักวิชาการทางด้านสื่อและวารสารรวม 27 

คน ร่วมกบัการวจิยันกัหนงัสอืพมิพ์อกี 310 คน และท�าการวเิคราะห์ 

จนได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดดุษฎีนิพนธ์ด้านสื่อมวลชนแห่งปี

โดยมูลนิธิไทยรัฐ ได้จัดงานมอบรางวัลขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 

2560 โดยวทิยานพินธ์ข้างต้นทีไ่ด้รบัรางวลัยอดเยีย่ม จะได้รบัเงนิสด 

200,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกยีรตคิณุ จากนางยิง่ลกัษณ์ วชัรพล 

รองประธานและเหรัญญิกมูลนิธิไทยรัฐ 

นายวัชระ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และสาเหตุที่เลือกท�าหัวข้อ

วทิยานพินธ์เรือ่งนีว่้า “เกดิจากการตดิตามข้อมลูข่าวสาร การท�างาน

ของสื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์มักประสบกับปัจจัยต่าง ๆ 

ท�าให้กระทบต่อเสรีภาพในการท�างาน ทั้งสังคม การเมือง ระบบ

อปุถมัภ์ เศรษฐกจิ เลยต้องการศึกษาหาข้อสรปุว่า ทีส่ือ่มวลชนพดูว่า 

ตนเองไม่มีสิทธิเสรีภาพในความเป็นจริงแล้วเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่  

จึงทบทวนวรรณกรรมและสร้างแบบจ�าลอง โดยใช้สถิติขั้นสูง 

ในการวิเคราะห์เพื่อยืนยันว่าปัจจัยในแต่ละตัวด้านไหนมีผลกระทบ 

ต่อสิทธิเสรีภาพในการท�างาน โดยผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า  

ขึ้นอยู ่กับตัวนักหนังสือพิมพ์ หรือนักวิชาชีพเป็นหลัก ไม ่ว ่า  

1.การควบคุมกันเอง ถ ้าควบคุมกันเองได ้ ป ัจจัยภายนอกก ็

ไม่สามารถท�าอะไรได้ 2. ตระหนกัในจรยิธรรมทางวชิาชพี 3. ความเป็น 

มืออาชีพ โดยเฉพาะทักษะความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

ในวิชาชีพนั้น ๆ ประเด็นสุดท้ายคือ ความไม่แตกแยกในวิชาชีพ

เพราะถ้าคณุมุง่มัน่ในการท�าหน้าทีข่องตนเองโดยทีค่ณุไม่สนใจปัจจยั

ภายนอก งานสื่อมวลชนจะอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาเดียวกัน คือ 

การค้นหาข้อมลูข่าวสารและการรายงานข้อมลูข่าวสารตามข้อเทจ็จรงิ 

ดงันัน้จะไม่มข้ีอขดัแย้งในวงการสือ่มวลชนเพราะทกุคนต่างท�าหน้าที่

ของตนบนพื้นฐานวิชาชีพจริง ๆ”

นายวัชระ กล่าวเพิ่มเติมถึงสิ่งที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงว่า 

“งานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ต้องการสะท้อนและยืนยันว่า สื่อมวลชน

จะมีสิทธิเสรีภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับตนเองเป็นหลัก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

การเมอืง เศรษฐกจิ กฎหมาย ดงันัน้สือ่มวลชนควรตระหนกัถงึตวัของ 

คุณเองเป็นหลัก โดยการใช้เสรีภาพเป็นเรื่องของตัวคุณเองไม่ใช ่

เรื่องของปัจจัยภายนอก”

“ตัวชี้วัดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์ไทย”

วิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม รางวัลก�าพล วัชรพล ประจ�าปี 2560 
ผลงานของ นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.
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“พวกเราออกมาว่ิง มันไม่ได้แค่เพื่อสุขภาพของเรา แต่เราวิ่ง 

เพือ่สขุภาพของคนอืน่ด้วย ความเหนือ่ยของเรามนัมคีณุค่า เพราะเรา

สามารถช่วยชวีติคนอืน่ ๆ  ได้” ค�าสมัภาษณ์ของ “น้องเมย์” สาวน้อย 

ผูพ้กิารทางการเคลือ่นไหวในกจิกรรมวิง่การกศุลของนกัศกึษาแพทย์

ศิริราช “1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพ่ือชีวิต เชียงใหม่ - ศิริราช”  

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา จากธรรมศาสตร์ - ศิริราช 

ด้วยระยะทาง 56.6 กม. เป็นที่จดจ�าของคนทั่วประเทศ ภาพของ 

เด็กสาวใบหน้ายิ้มสดใส แววตามุ่งมั่นบนวีลแชร์ ในขบวนนักวิ่ง 

มากหน้าหลายตาที่ใช้เวลาในการวิ่งเกือบ 8 ชั่วโมง 

“น้องเมย์” นางสาวภัทรา กรังพานิชย์ นักศึกษาพิการชั้นปีที่ 3  

จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผู ้สูญเสียขาทั้งสองข้าง 

จากอุบัติเหตุเมื่อครั้งมัธยมปลาย แต่ไม่ได้เป็นข้อจ�ากัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน หรือเป็นอุปสรรคในการเข้าไปมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมทางสังคมของน้องเมย์เลยแม้แต่น้อย น้องเมย์เป็นที่รู้จัก 

กันดีในแวดวงการวิ่งมาราธอน หลายคนในแวดวงน้ีน่าจะคุ้นเคย 

กับภาพของน้องในสนามแข่งขันการวิ่งมาราธอนทั่วประเทศ เป็น 

ระยะเวลากว่า 10 เดือน จากมกราคมถึงตุลาคมปี 2560 น้องเมย ์

ได้เข้าร่วมการแข่งขันการว่ิงมาแล้ว 22 ครั้ง แบ่งเป็นมิธิมาราธอน  

10 ครัง้ (10 กม.) ฮาล์ฟมาราธอน 8 ครัง้ (21 กม.) ฟลูมาราธอน 3 ครัง้ 

 (42.195 กม.) ไตรกฬีา 1 ครัง้ (ว่ายน�า้ 1500 เมตร ป่ันจกัรยาน 10 กม. 

และวิ่ง 10 กม.) รวมถึงการวิ่งเพื่อการกุศลอีกด้วย หนึ่งในการ 

แข่งขันวิ่งมาราธอนน้องเมย์ยังเข้าร่วมแข่งขันการวิ่งมาราธอน 

แนวตั้ง ครั้งที่ 18 ซึ่งเธอต้องฟันฝ่าอุปสรรคความสูง 61 ชั้น ในเวลา 

32 นาที 45 วินาที ในหลายสนามน้องเมย์สามารถพิชิตถ้วยรางวัล

กลับบ้าน นอกเหนือจากเหรียญรางวัลที่ได้กันทุกคน เพราะน้องเมย์

สามารถท�าเวลาได้ดี ด้วยการเข้าถึงเส้นชัย 1 ใน 5 คนแรกอยู่เสมอ 

ตามนิยามของ “คนพิการ” มีความหมายว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ�ากัด

ในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ�าวนัหรอืเข้าไปมส่ีวนร่วมทางสงัคม 

เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว  

การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือ

ความบกพร่องอื่น แต่ “น้องเมย์” เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 

ที่สามารถใช้ชีวิตประจ�าได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ด้วย 2 มือ 

กับวีลแชร์คู ่ใจ ในทางกลับกันความพิการของน้องเมย์ยังเป็น 

แรงบันดาลใจให้กับหลาย ๆ คน กล้าที่จะลุกขึ้นมาท�าตามฝัน มุ่งมั่น  

ตั้งใจแน่วแน่ ไม่ใช่รอคอยความช่วยเหลืออย่างเดียว

น้องเมย์เริม่ต้นจากเข้าร่วมการแข่งขนัวิง่ในรายการ “ว่ิงด้วยกนั” 

ซึ่งเป็นการวิ่งส�าหรับคนพิการ โดยมีคู่วิ่ง (Guide Runner) เป็น 

คนไม่พิการ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่เริ่มเข้าสู่วงการวิ่ง

“น้องเมย์” 

นักวิ่งมาราธอนสาว ผู้ที่มีหัวใจไม่มีพิการ 
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พาราเกมส์” ครัง้ที ่9 เมือ่วนัที ่17-23 กนัยายน 2560 ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย น้องเมย์สามารถคว้า 2 เหรียญทองแดงมาได้จาก

การแข่งขันกีฬาว่ายน�้า 3 รายการ คือ ว่ายน�้าฟรีสไตล์ 50 เมตร

และ 100 เมตร รวมถึงการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35  

สมิหลาเกมส์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2560  

น้องเมย์สามารถสร้างสถิติใหม่ในการว่ายน�้าฟรีสไตล์ 50 เมตร  

55.48 วนิาท ีและว่ายน�า้ฟรสีไตล์ 100 เมตร สถติ ิ1 นาท ี56.59 วนิาที

แม้ว ่าน้องเมย์จะใช้เวลาในการเล่นกีฬาและวิ่งมาราธอน 

โดยเฉลีย่ 2-3 ครัง้ต่อเดอืน รวมถงึการฝึกซ้อม การเกบ็ตวันกักฬีาทีมชาติ  

แต่เรื่องการเรียนน้องเมย์ก็สามารถท�าได้ดีเช่นเดียวกัน เป็นท่ี 

พิสูจน์แล้วว่า ความพิการไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตแต่อย่างใด 

“น้องเมย์” ให้สัมภาษณ์ถึงการแข่งขันวิ่งมาราธอนแต่ละครั้งว่า 

“ในการวิง่มาราธอนของหน ูใช้การป่ัน แทนการวิง่ค่ะ เพราะหนไูม่มขีา  

และไม่ได้ใช้ขาเทียม เพราะตอนใช้ขาเทียม มันไม่สะดวกกับ 

การใช้ชีวิต และหนูรู ้สึกว่าการดูแลตนเองคนเดียวบนรถเข็น 

มันปลอดภัยกว่า สะดวกกับเรามากกว่า ฉะนั้นการวิ่งมาราธอนของ

หนูคือการปั่นมาราธอนนี่แหละค่ะ หนูนั่งบนรถวีลแชร์ แล้วใช้มือ

ปั่นไปเรื่อย ๆ” 

นอกจากนีน้้องเมย์ยงัเล่นกฬีาทางน�า้ ด�าน�า้ลกึ (Scuba) สามารถ

สอบผ่านจนได้บัตรด�าน�้าสากล และสามารถเล่นกีฬาผาดโผน 

(Extreme Sport) ได้อีกด้วย แม้ไม่มีขาแต่น้องเมย์ก็สามารถ 

ท�าผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเสมอ โดยเป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการ 

ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งอาเซียน “อาเซียน
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