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25
FEB
โครงการสัมมนาวิชาการ
หัวข้อ “วิกฤติ Fake News ในนิเวศธุรกิจสื่อ”
โดย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมกับ คณะนิตศิ าสตร์ มธ.
และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง JM 402
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

9
MAR
วันป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
จัดปาฐกถาพิเศษ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ ครัง้ ที่ 16
หัวข้อ "ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย"
โดยมี ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มธ.
นักคิด นักเขียน และศิลปินแห่งชาติ เป็นองค์ปาฐก
ณ ห้องบรรยาย ศ. 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

15-16
MAR
การพัฒนาบุ คลิกภาพและสร้างศักยภาพสูค่ วามส�ำเร็จ รุน่ ที่ 3

โดย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มธ. ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tu.ac.th
จุ ลสารธรรมศาสตร์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู ้
และกิจกรรมต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แก่อาจารย์ บุ คลากร นักศึกษา
และผู ้สนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา
ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
อัจฉรา จินดารัตน์
กองบรรณาธิการ
ณัฐกาญจน์ หันจรัส
ประภาพันธ์ ว่องไว
ศิลาวุ ฒิ นวลนุกุล
พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล
สงคราม มีบุญญา
ธีระ พราหมณ์ยอด
ลลิดา สวัสดี
ศุภณา เย็นเป็นสุข
นภพรรณ วรสิทธิ์
อารยา แต้ไพบู ลย์ศักดิ์
จัดท�ำโดย
งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4440-79
ต่อ 1117-8
โทรสาร 0-2564-4493
E-mail
pr.tu@hotmail.com

20
MAR
โครงการอบรมบริการวิชาการจริยธรรม
การวิจยั ในคน รุน่ ที่ 1
โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

Website
www.pr.tu.ac.th
พิมพ์ท่ี
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2564-3104-6
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Vision: Grooming Next-Generation Leaders for Thailand and International Communities
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OUR RISE ปลุกสปิริตให้สังคม
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ครั้งที่

ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

ปิ ด ฉากไปอย่ า งสมานฉั น ท์ ส� ำ หรั บ
งานฟุตบอลประเพณี “จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์”
ครั้งที่ 72 โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ นายพลากร
สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไป
ในการแข่งขันฯ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด
“Our Rise ปลุกสปิรติ ให้สงั คม” เพือ่ ส่งเสริม
ให้เกิดความกล้าและความรับผิดชอบในกลุม่
นิสติ นักศึกษาให้กล้าแสดงออกทางความคิด
อย่างสร้างสรรค์ ให้ความเคารพต่อผูอ้ นื่ และ
ค�ำนึงถึงผลกระทบทีจ่ ะตามมา อันจะน�ำไปสู่
การสร้างพลังเปลีย่ นแปลงประเทศให้กา้ วไป
ข้างหน้าอย่างมั่นคง โดยนิสิตนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าทั้งสองสถาบันได้รวมพลังกันด้วย
ความรักส่งต่อสารแห่งสามัคคี ด้วยการน�ำความสามารถในการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมให้เป็นรูปธรรม ผ่านขบวนพาเหรดของทั้งสองสถาบัน
โดยฝั่งเจ้าภาพจุฬาฯ มีนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายดิสทัต
โหตระกิตย์ ประธานคณะกรรมการด�ำเนินงานฯ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝั่งธรรมศาสตร์ มีนายสมชาย
พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายก�ำธร วังอุดม ประธานคณะกรรมการด�ำเนินงานฯ รศ.เกศินี วิฑรู ชาติ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�ำศิษย์เก่าทั้งสองสถาบันเคลื่อนตัวเข้าสู่สนาม ณ สนามศุภชลาศัย เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
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นอกจากนี้ ยั ง มี ข บวนพาเหรด ป้ า ยงานฟุ ต บอลประเพณี
จุฬาฯ คทากรและวงโยธวาทิต ขบวนธงร่วมสองสถาบัน ขบวน
เฉลิมพระเกียรติ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ดรัมเมเยอร์ทั้งสองสถาบัน
ขบวนเสลีย่ งธรรมจักร-พระเกีย้ ว ขบวนเสลีย่ งถ้วยรางวัลพระราชทาน
รวมถึ ง ขบวนสะท้ อ นสั ง คม และขบวนล้ อ การเมื อ งที่ ป ี นี้ ส ร้ า ง
ความฮือฮาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีกระแสข่าวว่า คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหน่วยงานความมั่นคง พยายาม
เข้ามาแทรกแซงการน�ำเสนอเนื้อหาในขบวนพาเหรดไม่ให้มีการ
พาดพิ ง ประเด็ น ทางการเมื อ ง โดยเฉพาะเรื่ อ งนาฬิ ก าหรู และ
การใช้อ�ำนาจของ คสช. แต่ท้ายที่สุดสีสันดังกล่าว ก็ไม่ได้จางหายไป
จากฟุตบอลประเพณีครั้งนี้แต่อย่างใด และอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่
ของงานเป็นการปรากฏตัวของสองซุป’ตาร์ “ตูน บอดี้สแลม” และ
“ก้อย รัชวิน” ในฐานะนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมขบวนพาเหรดสร้างสีสัน
ให้บรรยากาศคึกคักขึ้นอีกด้วย
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า “การจัดงานฟุตบอล
ประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ในปีนี้ นิสิตนักศึกษาและศิษย์เก่าทั้ง
สองสถาบัน จะได้รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยความรัก สามัคคี
ในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก� ำ ลั ง เพื่ อ สุ ข ภาพพลานามั ย ที่ ดี และแสดงความจงรั ก
ภักดีที่พระองค์ ทรงมีพระเมตตากรุณาต่อสองสถาบัน นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ยังมีการ
จัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อาทิ โครงการเลือดไม่แบ่งสี
เพือ่ รับบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”
นายก�ำธร วังอุดม ประธานคณะกรรมการด�ำเนินงานฯ กล่าวถึง
แนวคิ ด และการด� ำ เนิ น การว่ า “การจั ด งานฟุ ต บอลประเพณี
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จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 ในปีนี้ ทั้งสองสถาบันใช้แนวคิดหลัก
คื อ ปลุ ก สปิ ริ ต ให้ สั ง คม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต และ
นักศึกษาทีเ่ ป็นเยาวชนและก�ำลังส�ำคัญในการมีสว่ นร่วมพัฒนาสังคม
ได้แสดงออกทางความคิดและร่วมจัดกิจกรรม น�ำสิ่งดีงามสู่สังคม
ตลอดจนการเคารพต่ อ ผู ้ อื่ น เพื่ อ เป็ น แรงบั น ดาลใจให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงคุณภาพสังคมให้ดีขึ้น โดยใช้งานฟุตบอลประเพณีเป็น
เวทีส�ำหรับสื่อสารต่อสังคม ในการสะท้อนแนวคิดหลักนี้ผ่านขบวน
พาเหรด การแปรอักษร และการจัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์”
ด้าน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่าวถึงงานฟุตบอลประเพณีฯ ว่า “ส�ำหรับงานฟุตบอลประเพณี
จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 72 จะเป็นอีกครัง้ หนึง่ ทีจ่ ะได้เห็นการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรม และวิธีการน�ำเสนอสิ่งดีงามสู่สังคมต่างไปจากเดิม
เชือ่ มโยงกระแสสังคมและมุมมองของคณะกรรมการด�ำเนินงานทีม่ ตี อ่
สังคมในปัจจุบนั ด้วยแนวคิดหลักของการจัดงานครัง้ นีค้ อื ปลุกสปิรติ
ให้สังคม นิสิตนักศึกษาและศิษย์เก่าทั้งสองสถาบันจะได้รวมพลัง
กันด้วยความรักส่งต่อสารแห่งความสามัคคี ด้วยการน�ำความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมให้เป็นรูปธรรม ผ่านขบวนพาเหรด
การแปรอักษร และกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ เพือ่ ปลุกสปิรติ ให้เกิดขึน้
ในสังคมต่อไป”
ส�ำหรับการแข่งขันฟุตบอลในครัง้ นีบ้ รรยากาศเป็นไปอย่างดุเดือด
“ลูกแม่โดม” แชมป์เก่าท�ำคะแนนขึน้ น�ำไปก่อนในครึง่ แรกด้วยสกอร์
1-0 จากนัน้ “ลูกพระเกีย้ ว” เป็นฝ่ายไล่ตเี สมอได้ในช่วงทดเวลา ท�ำให้
จบเกม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสมอกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าภาพร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 45 “ราชมงคล
ธัญบุรีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพหลักการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดแข่งทั้งหมด 37 ชนิดกีฬา ชิงชัย 430 เหรียญทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะเจ้าภาพร่วมทุ่มงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬาที่ใช้จัดการแข่งขัน
จ�ำนวน 19 ล้านบาท ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด โดยมีการแข่งขันที่สนามกีฬา มธ. ศูนย์รังสิต รวม 12
ชนิดกีฬา คือ ว่ายน�้ำ บาสเกตบอล แบดมินตัน ฟุตซอล ดาบสากล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น
รักบี้ฟุตบอล ปีนหน้าผา ซอฟท์บอล และกีฬาสาธิต จ�ำนวน 2 ชนิด ได้แก่ บาสเกตบอล 3 คน และเอ็กซ์ตรีม
รวมถึงความพร้อมของทีพ่ กั นักกีฬาสถาบันอืน่ และการคมนาคม และบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์จดั การแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ
การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นการแสดงศักยภาพของชาวอุดมศึกษา ความสามัคคี ความมีน�้ำใจเป็นนักกีฬา
แสดงพลังคนรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนพัฒนา และ
เข้าร่วมแข่งขันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกัน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หวังให้นักกีฬาทุกสถาบันได้ท�ำการแข่งขันอย่างมีความสุข เต็มเปี่ยมด้วยน�้ำใจนักกีฬา และยึดมั่นในมาตรฐาน
การแข่งขันที่ยุติธรรม โปร่งใส และบริสุทธิ์ใจ
บรรยากาศในการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักกีฬาต่างสถาบันล้วนแต่ตงั้ ใจฝึกซ้อมเพือ่ คว้าชัยชนะ
ให้แก่มหาวิทยาลัยของตน โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คว้าเหรียญทองมาครองได้ 18 เหรียญ เป็นอันดับที่ 7
ในตาราง ส่วนเหรียญทองรวมอันดับที่ 1 นั้นตกเป็นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคว้าเหรียญทองไปได้ถึง
83 เหรียญ ครั้งนี้นับเป็นการผนึกก�ำลังจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “มหกรรมกีฬา
ปัญญาชนอันยิ่งใหญ่” เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของแต่ละสถาบัน ได้สัมผัสกับ
ประสบการณ์แห่งกีฬา และจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรักกีฬาก้าวสู่เส้นทางสายกีฬาต่อไป
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วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชู 3 เมกะโปรเจกต์งานวิจัยปี 61

“เกษตร - บิ๊กดาต้า - โอทอป/เอสเอ็มอี”

รุกตอบโจทย์สังคมและยุทธศาสตร์ชาติ “ไทยแลนด์ 4.0”
วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิด 5 งานวิจัยที่ยังเป็นที่ต้องการของประเทศ
ด้านเทคโนโลยีเกษตร และความมั่นคง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิด 3 โปรเจกต์งานวิจัย ปี 2561 มุ่งเน้นประยุกต์ใช้องค์ความรู้
วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเทคโนโลยี เสริมความแข็งแกร่งของ
ประเทศใน 3 ด้าน ได้แก่
1) การเกษตร ผ่านการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ประชาชน ทีช่ าวบ้าน
และเกษตรกรทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ใช้ต้นทุนต�่ำ
2) บิ๊กดาต้า พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ประเทศไทย
เท่าทันกระแส บิ๊กดาต้า (Big Data) และคลาวด์ (Cloud) สามารถ
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม

3) ผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอี ยกระดับสินค้าของ
ผู้ประกอบการรายย่อย ให้มีคุณภาพสากล พร้อมตีตลาดภายใน
ประเทศ และต่อยอดส่งออกไปยังต่างประเทศ
รศ.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มธ. เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้ท�ำการส�ำรวจ ศึกษาถึงอุปสรรค ปัจจัยต่างๆ ของ
ประเทศไทยทีย่ งั มีชอ่ งว่าง และโอกาสของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
วิทยาศาสตร์มาบูรณาการในการพัฒนา จนเป็นที่มาของการริเริ่ม
3 เมกะโปรเจกต์งานวิจัยประจ�ำปี 2561 ดังนี้
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1. SCI for AGRICULTURE: วิทยาศาสตร์เพื่อการเกษตร
ต่อยอดศักยภาพด้านการเกษตรของประเทศไทย ผ่านการบูรณาการ
องค์ความรู้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การพัฒนา
กระบวนการท�ำการเกษตรของชาวบ้าน เกษตรกรที่มีโจทย์ส�ำคัญ
ในการท�ำงานคือ ต้องเป็น “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อประชาชน” ที่
ชาวบ้านและเกษตรกรทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ใช้ต้นทุนต�่ำ
และสามารถดึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมออกมาให้เป็นประโยชน์
สูงสุด โดยจะเป็นการพัฒนาแบบครบวงจร นับตั้งแต่พัฒนาการ
เพาะปลูก พัฒนาคุณภาพผลผลิต ยกระดับแพ็คเกจจิ้ง รวมไปถึง
การต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้
ในปี 2561 จะเป็นการน�ำร่องด้วย 2 โครงการหลัก คือ “โครงการ
กล้วยหอมทองปทุมธานี” และ “โมเดลสมาร์ทฟาร์มเมอร์ วิถีเกษตร
อินทรีย์ 4.0”
2. SCI for BIG DATA: วิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการข้อมูล
การพัฒนางานวิจัย เพื่อให้ประเทศไทยเท่าทันกระแสเมกะเทรนด์
เทคโนโลยีของโลกในเรือ่ ง บิก๊ ดาต้า (Big Data) และคลาวด์ (Cloud)
และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม
เน้นการจัดการข้อมูลบิก๊ ดาต้าหรือเซ็ตข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์ และ
ประมวลผลออกมาเป็นข้อมูล เพื่อใช้พัฒนาเป็นประโยชน์ ตลอดจน
เพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆ ที่ก�ำลังเกิดขึ้นหรือคาดการณ์สิ่งที่ก�ำลังจะ
เกิดขึน้ ในอนาคต ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก คือ “เทคโนโลยีวเิ คราะห์
ข้อมูลเพื่อความมั่นคง” การจัดการข้อมูลบิ๊กดาต้า มาวิเคราะห์ และ
ประเมินถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และกระทบต่อ
ความมัน่ คงของประเทศ “ระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลอัจฉริยะ” การจัดการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ และประมวลผลในด้านต่างๆ เช่น การส�ำรวจ
พฤติกรรมการเลือกเสพสื่อของผู้บริโภค การเก็บสถิติการใช้สิทธิ
ประกันสังคมของประชาชน เพื่อส�ำรวจสิทธิการเข้าถึงการรักษา
ในแต่ละพื้นที่ ฯลฯ
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3. SCI for OTOP/SMEs: วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอี ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับสินค้าของผู้ประกอบการท้องถิ่น และ
ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ถือเป็นตัวแปรส�ำคัญของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจประเทศ ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสากล พร้อม
ตี ต ลาดภายในประเทศ และต่ อ ยอดส่ ง ออกไปยั ง ต่ า งประเทศ
ผ่านการบูรณาการองค์ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์หลากหลายสาขา สูบ่ ริการ
ให้คำ� ปรึกษา และร่วมพัฒนา ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ นขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
2 โครงการหลัก ดังนี้ “ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมความอร่อย”
บริการวิจัยและพัฒนารสชาติ โดยนักชิมที่มีความเชี่ยวชาญทาง
การทดสอบ และประเมินคุณภาพด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
“ศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์โอทอปและเอสเอ็มอี ด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทันสมัยต่าง ๆ เพื่อยกระดับ
สินค้า
อย่างไรก็ตาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ยังคงเดินหน้า
พัฒนาคุณภาพงานวิจยั ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ผ่านการปรับ
โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน ในรูปแบบ “SCI+BUSINESS”
หลักสูตรผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยการ
ก�ำหนดให้นักศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ 1 เรียนรู้ในรายวิชาบริหาร และ
เรียนรู้การท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานเป็นพื้นฐาน
(Project based learning) ตลอดการเรียนในชัน้ ปีที่ 2-4 เพือ่ เป็นการ
บ่มเพาะให้บัณฑิตมีหลักคิดแบบผู้ประกอบการ ที่สามารถต่อยอด
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การคิดพัฒนางานวิจัย
หรือนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสามารถต่อยอดได้
เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีศักยภาพ รศ.สมชาย กล่าวทิ้งท้าย
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ใคร ๆ ก็ทำ�หน้าที่สื่อได้ ?

สัมมนาวิชาการ “ภาษากับการกระทำ�ทางการสื่อสาร” มีคำ�ตอบ!
“ใคร ๆ ก็ท�ำหน้าที่สื่อได้” เป็นหัวข้อที่ถูกหยิบยกมาพูดคุย
ในวงสัมมนาทางวิชาการ ภาษากับการกระท�ำทางการสื่อสาร ของ
คณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ มวลชน มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา ณ ห้อง JM402 คณะวารสารศาสตร์
และสื่ อ สารมวลชน มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่ า พระจั น ทร์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร อาจารย์ประจ�ำ
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เนื่องในโอกาสได้รับการ
คั ด เลื อ กเป็ น อาจารย์ ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
ศิลปกรรมศาสตร์ จากทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจ�ำปี 2560 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการบริหารการสื่อสารแก่นักศึกษา นักวิชาการ และบุคลากร
ในแวดวงสื่อสารมวลชน ให้เท่าทันและสามารถน�ำมาปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนในศตวรรษที่ 21

ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร อาจารย์ประจ�ำคณะวารสารศาสตร์
และสื่ อ สารมวลชน มธ. กล่ า วถึ ง การท� ำ หน้ า ที่ ข องสื่ อ มวลชน
ในการสัมมนาครั้งนี้ ว่า นับเป็นภาวะวิกฤตของวงการสื่อมวลชน
ไทย ไม่เพียงแต่เกิดในวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชนเท่านั้น แต่ยัง
เกิดขึน้ กับวงการวิชาการอีกด้วย จากการพัฒนาของตัวสือ่ ทีก่ า้ วไม่ทนั
กับอิทธิพลกระแสเทคโนโลยีทางการสื่อสาร และวิธีการที่น�ำเสนอ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ขณะเดียวกัน ยังมองว่า “ใคร ๆ ก็ท�ำหน้าที่สื่อได้” นั้น ไม่จริง
เพราะสื่ อ มวลชน จะต้ อ งเป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ จะเห็ นได้ว่า ปัจจุบัน
นักสื่อสารมวลชนนั้น ไม่ได้จบการสื่อสารมวลชนโดยตรง อาจท�ำให้
ไม่เข้าใจในการน�ำเสนอข่าวทั้งหมด ท�ำให้หลาย ๆ ข่าวที่น�ำเสนอ
ปราศจากการคัดกรอง ทั้งข้อมูลและภาพ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน
ข่าวส่วนใหญ่มาจากคลิปวิดีโอที่ประชาชนเป็นคนถ่ายเอง บางครั้ง
บุคคลในคลิปไม่รู้ด้วยซ�้ำว่า ตัวเองก�ำลังจะตกเป็นข่าว และบางคลิป
ที่น�ำเสนอออกไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทั้งภาพ และภาษาที่ใช้
ในการน�ำเสนอ
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“ตัวชี้วัดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์ ไทย”
วิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม รางวัลก�ำพล วัชรพล ประจ�ำปี 2560
ผลงานของ นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

วิ ท ยานิ พ นธ์ ป รั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาสื่ อ สารมวลชน จาก
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรือ่ ง “ตัวชีว้ ดั และปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเสรีภาพนักหนังสือพิมพ์ไทย”
ของ นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระพี
ทรัพย์แสนดี เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นวิทยานิพนธ์
ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม รางวัล “ก�ำพล วัชรพล” ครั้งที่ 21
ประจ�ำปี 2560
โดยทุกวันที่ 27 ธันวาคมของทุกปี มูลนิธิไทยรัฐจะจัดงาน
“วันก�ำพล วัชรพล” วันคล้ายวันเกิดของคุณก�ำพลขึ้นเพื่อร�ำลึกถึง
ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์และมูลนิธิไทยรัฐ ซึ่งในทุก ๆ ปีจะมีการมอบ
รางวัลวิทยานิพนธ์ของสาขาต่าง ๆ ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และ
น�ำไปเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างมีคุณค่า โดยเฉพาะผลงาน
ทางด้านสื่อมวลชน
ดุษฎีนพิ นธ์เรือ่ งนี้ ท�ำการศึกษาวิจยั ทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เพื่ อ ก� ำ หนดชี้ วั ด และวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เสรี ภ าพของ
นักหนังสือพิมพ์ไทยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ
งานวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นักวิชาการทางด้านสื่อและวารสารรวม 27
คน ร่วมกับการวิจยั นักหนังสือพิมพ์อกี 310 คน และท�ำการวิเคราะห์
จนได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดดุษฎีนิพนธ์ด้านสื่อมวลชนแห่งปี
โดยมูลนิธิไทยรัฐ ได้จัดงานมอบรางวัลขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2560 โดยวิทยานิพนธ์ขา้ งต้นทีไ่ ด้รบั รางวัลยอดเยีย่ ม จะได้รบั เงินสด

200,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ จากนางยิง่ ลักษณ์ วัชรพล
รองประธานและเหรัญญิกมูลนิธิไทยรัฐ
นายวัชระ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และสาเหตุที่เลือกท�ำหัวข้อ
วิทยานิพนธ์เรือ่ งนีว้ า่ “เกิดจากการติดตามข้อมูลข่าวสาร การท�ำงาน
ของสื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์มักประสบกับปัจจัยต่าง ๆ
ท�ำให้กระทบต่อเสรีภาพในการท�ำงาน ทั้งสังคม การเมือง ระบบ
อุปถัมภ์ เศรษฐกิจ เลยต้องการศึกษาหาข้อสรุปว่า ทีส่ อื่ มวลชนพูดว่า
ตนเองไม่มีสิทธิเสรีภาพในความเป็นจริงแล้วเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่
จึ ง ทบทวนวรรณกรรมและสร้ า งแบบจ� ำ ลอง โดยใช้ ส ถิ ติ ขั้ น สู ง
ในการวิเคราะห์เพื่อยืนยันว่าปัจจัยในแต่ละตัวด้านไหนมีผลกระทบ
ต่ อ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการท� ำ งาน โดยผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พ บว่ า
ขึ้ น อยู ่ กั บ ตั ว นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ หรื อ นั ก วิ ช าชี พ เป็ น หลั ก ไม่ ว ่ า
1.การควบคุ ม กั น เอง ถ้ า ควบคุ ม กั น เองได้ ปั จ จั ย ภายนอกก็
ไม่สามารถท�ำอะไรได้ 2. ตระหนักในจริยธรรมทางวิชาชีพ 3. ความเป็น
มืออาชีพ โดยเฉพาะทักษะความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพนั้น ๆ ประเด็นสุดท้ายคือ ความไม่แตกแยกในวิชาชีพ
เพราะถ้าคุณมุง่ มัน่ ในการท�ำหน้าทีข่ องตนเองโดยทีค่ ณ
ุ ไม่สนใจปัจจัย
ภายนอก งานสื่อมวลชนจะอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาเดียวกัน คือ
การค้นหาข้อมูลข่าวสารและการรายงานข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริง
ดังนัน้ จะไม่มขี อ้ ขัดแย้งในวงการสือ่ มวลชนเพราะทุกคนต่างท�ำหน้าที่
ของตนบนพื้นฐานวิชาชีพจริง ๆ”
นายวัชระ กล่าวเพิ่มเติมถึงสิ่งที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงว่า
“งานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ต้องการสะท้อนและยืนยันว่า สื่อมวลชน
จะมีสิทธิเสรีภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับตนเองเป็นหลัก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ดังนัน้ สือ่ มวลชนควรตระหนักถึงตัวของ
คุณเองเป็นหลัก โดยการใช้เสรีภาพเป็นเรื่องของตัวคุณเองไม่ใช่
เรื่องของปัจจัยภายนอก”
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“น้องเมย์”
นักวิ่งมาราธอนสาว ผู้ที่มีหัวใจไม่มีพิการ
“พวกเราออกมาวิ่ง มันไม่ได้แค่เพื่อสุขภาพของเรา แต่เราวิ่ง
เพือ่ สุขภาพของคนอืน่ ด้วย ความเหนือ่ ยของเรามันมีคณ
ุ ค่า เพราะเรา
สามารถช่วยชีวติ คนอืน่ ๆ ได้” ค�ำสัมภาษณ์ของ “น้องเมย์” สาวน้อย
ผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวในกิจกรรมวิง่ การกุศลของนักศึกษาแพทย์
ศิริราช “1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ - ศิริราช”
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา จากธรรมศาสตร์ - ศิริราช
ด้วยระยะทาง 56.6 กม. เป็นที่จดจ�ำของคนทั่วประเทศ ภาพของ
เด็กสาวใบหน้ายิ้มสดใส แววตามุ่งมั่นบนวีลแชร์ ในขบวนนักวิ่ง
มากหน้าหลายตาที่ใช้เวลาในการวิ่งเกือบ 8 ชั่วโมง
“น้องเมย์” นางสาวภัทรา กรังพานิชย์ นักศึกษาพิการชั้นปีที่ 3
จากคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี ผู ้ สู ญ เสี ย ขาทั้ ง สองข้ า ง
จากอุบัติเหตุเมื่อครั้งมัธยมปลาย แต่ไม่ได้เป็นข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน หรือเป็นอุปสรรคในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสังคมของน้องเมย์เลยแม้แต่น้อย น้องเมย์เป็นที่รู้จัก
กันดีในแวดวงการวิ่งมาราธอน หลายคนในแวดวงนี้น่าจะคุ้นเคย
กับภาพของน้องในสนามแข่งขันการวิ่งมาราธอนทั่วประเทศ เป็น
ระยะเวลากว่า 10 เดือน จากมกราคมถึงตุลาคมปี 2560 น้องเมย์
ได้เข้าร่วมการแข่งขันการวิ่งมาแล้ว 22 ครั้ง แบ่งเป็นมิธิมาราธอน
10 ครัง้ (10 กม.) ฮาล์ฟมาราธอน 8 ครัง้ (21 กม.) ฟูลมาราธอน 3 ครัง้

(42.195 กม.) ไตรกีฬา 1 ครัง้ (ว่ายน�ำ้ 1500 เมตร ปัน่ จักรยาน 10 กม.
และวิ่ง 10 กม.) รวมถึงการวิ่งเพื่อการกุศลอีกด้วย หนึ่งในการ
แข่ ง ขั น วิ่ ง มาราธอนน้ อ งเมย์ ยั ง เข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น การวิ่ ง มาราธอน
แนวตั้ง ครั้งที่ 18 ซึ่งเธอต้องฟันฝ่าอุปสรรคความสูง 61 ชั้น ในเวลา
32 นาที 45 วินาที ในหลายสนามน้องเมย์สามารถพิชิตถ้วยรางวัล
กลับบ้าน นอกเหนือจากเหรียญรางวัลที่ได้กันทุกคน เพราะน้องเมย์
สามารถท�ำเวลาได้ดี ด้วยการเข้าถึงเส้นชัย 1 ใน 5 คนแรกอยู่เสมอ
ตามนิยามของ “คนพิการ” มีความหมายว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ�ำกัด
ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคม
เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว
การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือ
ความบกพร่องอื่น แต่ “น้องเมย์” เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
ที่สามารถใช้ชีวิตประจ�ำได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ด้วย 2 มือ
กั บ วี ล แชร์ คู ่ ใ จ ในทางกลั บ กั น ความพิ ก ารของน้ อ งเมย์ ยั ง เป็ น
แรงบันดาลใจให้กับหลาย ๆ คน กล้าที่จะลุกขึ้นมาท�ำตามฝัน มุ่งมั่น
ตั้งใจแน่วแน่ ไม่ใช่รอคอยความช่วยเหลืออย่างเดียว
น้องเมย์เริม่ ต้นจากเข้าร่วมการแข่งขันวิง่ ในรายการ “วิง่ ด้วยกัน”
ซึ่งเป็นการวิ่งส�ำหรับคนพิการ โดยมีคู่วิ่ง (Guide Runner) เป็น
คนไม่พิการ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่เริ่มเข้าสู่วงการวิ่ง
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“น้องเมย์” ให้สัมภาษณ์ถึงการแข่งขันวิ่งมาราธอนแต่ละครั้งว่า
“ในการวิง่ มาราธอนของหนู ใช้การปัน่ แทนการวิง่ ค่ะ เพราะหนูไม่มขี า
และไม่ ไ ด้ ใ ช้ ข าเที ย ม เพราะตอนใช้ ข าเที ย ม มั น ไม่ ส ะดวกกั บ
การใช้ ชี วิ ต และหนู รู ้ สึ ก ว่ า การดู แ ลตนเองคนเดี ย วบนรถเข็ น
มันปลอดภัยกว่า สะดวกกับเรามากกว่า ฉะนั้นการวิ่งมาราธอนของ
หนูคือการปั่นมาราธอนนี่แหละค่ะ หนูนั่งบนรถวีลแชร์ แล้วใช้มือ
ปั่นไปเรื่อย ๆ”
นอกจากนีน้ อ้ งเมย์ยงั เล่นกีฬาทางน�ำ้ ด�ำน�ำ้ ลึก (Scuba) สามารถ
สอบผ่ า นจนได้ บั ต รด� ำ น�้ ำ สากล และสามารถเล่ น กี ฬ าผาดโผน
(Extreme Sport) ได้อีกด้วย แม้ไม่มีขาแต่น้องเมย์ก็สามารถ
ท�ำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเสมอ โดยเป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการ
ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งอาเซียน “อาเซียน
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พาราเกมส์” ครัง้ ที่ 9 เมือ่ วันที่ 17-23 กันยายน 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย น้องเมย์สามารถคว้า 2 เหรียญทองแดงมาได้จาก
การแข่งขันกีฬาว่ายน�้ำ 3 รายการ คือ ว่ายน�้ำฟรีสไตล์ 50 เมตร
และ 100 เมตร รวมถึงการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35
สมิหลาเกมส์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2560
น้องเมย์สามารถสร้างสถิติใหม่ในการว่ายน�้ำฟรีสไตล์ 50 เมตร
55.48 วินาที และว่ายน�ำ้ ฟรีสไตล์ 100 เมตร สถิติ 1 นาที 56.59 วินาที
แม้ ว ่ า น้ อ งเมย์ จ ะใช้ เ วลาในการเล่ น กี ฬ าและวิ่ ง มาราธอน
โดยเฉลีย่ 2-3 ครัง้ ต่อเดือน รวมถึงการฝึกซ้อม การเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติ
แต่ เ รื่ อ งการเรี ย นน้ อ งเมย์ ก็ ส ามารถท� ำ ได้ ดี เ ช่ น เดี ย วกั น เป็ น ที่
พิสูจน์แล้วว่า ความพิการไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตแต่อย่างใด

