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04 Tu Today
 •	คณาจารย์และนักวิจัยธรรมศาสตร์

	 	 คว้ารางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ

07 Tu News
 •	ผลักดันศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย

   “มอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต้นแบบ”

08 Tu News
 •	ธรรมศาสตร์คว้าชัย	“ฟุตบอลประเพณี	

	 	 ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ	ครั้งที่	71”

10 Tu News
	 •	 วนัเกีย่วข้าวธรรมศาสตร์	ครัง้ที	่10	
	 	 ประเพณเีกีย่วข้าวเลีย้งต้อนรบัเพือ่นใหม่

12 Tu news
 •	มธ.	จับมือ	สสว.	เปิดโครงการส่งเสริม

	 	 และพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

14 กจิกรรม 100 ปี ชาตกาล    
 ศ. ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์
	 •	ยเูนสโก	ประกาศยกย่อง	‘บคุคลส�าคญัของโลก’

งาน TU JOB FAIR 2559
ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2559 
เตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานด้วยการเขียน 
Super Resume และสามารถสมัครงานผ่านโทรศัพท์มอืถอื
ได้ในวันงานที่ www.jobtopgun.com/tu2559
ตั้งแต่เวลา 11.00–17.30 น. 
ณ ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรม "ค่าย PINE CAMP #2" 
ค่ายส�าหรับน้องๆ มัธยมปลายระดับชั้น ม.5 
และ ม.6 สายวิทย์-คณิต ที่มีความสนใจด้านวิศวกรรม
ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2559 
ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ

ละคอนเวทีนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เรื่อง “1868”
เปิดแสดงวันที่ 25-27 มีนาคม 2559 เวลา 19.00 น. 
(เสาร์-อาทิตย์เพิ่มรอบ 14.00 น.)
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
บัตรราคา 250 บาททุกที่นั่ง เปิดจ�าหน่ายบัตรแล้ว 
สามารถซื้อบัตรได้ผ่านทาง www.showbooking.com 
หรอืจดุจ�าหน่ายบตัรบรเิวณโถง SC และคอมมอนนติศิาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
   

ร้านธรรมศาสตร์กาชาด 
ขอเชิญร่วมงานกาชาด ประจ�าปี 2559 
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2559 
ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า
และขอเชิญร่วมซื้อสลากธรรมศาสตร์กาชาด 
ราคาใบละ 100 บาท เพื่อลุ้นทองค�า สร้อยคอทองค�า
และบัตรก�านัล กว่า 1,000 รางวัล 
สามารถซื้อสลากธรรมศาสตร์กาชาดได้ที่ 
งานบรหิารส�านกังาน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 
กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฉลิมพระเกียรติในวันและ
เวลาราชการ 

โครงการ เดินวิ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต ครัง้ที่ 1 ประจ�าปี 2559
TU Walk & Run 2016
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 05.00–09.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

23-24
March

25-27
March

25-27
March

24
April

30
March
-
7

April

** ตรวจผลสลากรางวัลได้ที่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจ�าวันที่ 9,10,11 เมษายน 2559 หรือที่ www.tu.ac.th **
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tu.ac.th

จุลสารธรรมศาสตร์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ 

และกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา 
และผู้สนใจทั่วไป

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา ปัณฑรานวุงศ์ 

อจัฉรา จนิดารตัน์

กองบรรณาธิการ
ณัฐกาญจน์ หันจรัส

ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก 
ประภาพันธ์ ว่องไว 
ศิลาวุฒิ นวลนุกุล 

พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง 
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล 

เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี 
ศุภณา เย็นเป็นสุข

วชิร พลบุญ 
นภพรรณ วรสิทธิ์

จัดท�าโดย
งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน

ส�านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 
ต่อ 1117-8 

โทรสาร 0-2564-4493

E-mail
pr.tu@hotmail.com

Website
www.pr.tu.ac.th

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โทรศัพท์ 0-2564-3104-6, 0-2564-3108-10
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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชัน้น�าของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต 
การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหา ของประเทศโดยยึดมัน่คุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน



ดงันัน้ งานวจิยัชิน้นีจ้งึพยายามหาค�าตอบเกีย่ว

กบัเรือ่งชายแดน ภูมริฐัศาสตร์ และการอพยพ  

ว่าจะส่งผลต่อสังคมเกษตรกรรมอย่างไร

 ผลงานเรื่อง เศรษฐีใหม่สวนยาง: 

การเปลี่ยนแปลงวิถีการด�ารงชีพของครัว

เรือนชาวนาในลุ่มน�้าห้วยคอง โดย ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ ดร.ทรงชยั ทองปาน จากภาควิชา

ภูมิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ผลงานนี้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 

การเข้ามาของยางพาราในพื้นท่ีอนุภูมิภาค 

ลุ่มน�้าโขง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน�้าห้วยคอง 

ว่าจะเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไร งานวิจัยชิ้นนี้ 

ท�าให้ทราบถงึการเปลีย่นแปลงกจิกรรมการผลติ 

วิถีชีวิตประจ�าวัน และเวลาการท�ามาหากิน

ของคนในชุมชน จนท�าให้เกิดปรากฏการณ์

การกลับมาของสมาชิกเมือง ซึ่งเป็นประเด็น

ที่สามารถช่วยยืนยันได้ว่า การเข้ามาของ

ยางพารา ท�าให้โครงสร้างสงัคมเกษตรในลุม่น�า้ 

ห้วยคองอยู่ในกระบวนการหวนกลับมาผลิต

บนที่ดิน (Re-agrarianisation) อีกครั้ง

 ผลงานเรื่อง การย้ายถิ่นฐานผ่านการ

สมรส: ชาติพันธุ์นิพนธ์เชิงวิพากษ์ว่าด้วย

ชีวิตข้ามพรมแดน โดย ดร.จันทนี เจริญศรี  

จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผลงานนีศ้กึษาวจิยั

โดยใช้กรอบทฤษฎโีครงสร้าง (Structuration) 

มาวิเคราะห์ว่าแรงกระท�าเชิงโครงสร้างมี 

ผลกระทบอย่างไรต่อโลกทัศน์ ประสบการณ์ 

และการปฏิบัติของผู ้หญิงไทยจากชนบทท่ี

เคลื่อนย้ายที่อยู ่อาศัย หลีกหนีวัฒนธรรม

ชนชั้นสาธารณะในไทย กลายมาเป็นภรรยา

ชาวอังกฤษ แม้ว่าจะยังรักษาความสัมพันธ์

กับครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และท้องถิ่นได้

อย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ หากรัฐไทยยังมอง 

การย้ายถิน่ฐานของผูห้ญงิไทยทีแ่ต่งงานข้ามชาติ

ในแง่ผลประโยชน์ท่ีจะกลับเข้ามาสู่ประเทศ 

เช่น การท่องเที่ยว การลงทุน และการส่งเงิน

กลับบ้าน ก็อาจจ�าเป็นต้องมีนโยบายสร้าง

ความผูกพันทางสังคมกับคนกลุ่มนี้ต่อไป

ของจนีในการใช้อิทธพิลเพือ่ก�าหนดพฤตกิรรม

ของเกาหลเีหนอื ซึง่ท้าทายแนวคดิของ Keohane 

and Nye ที่อธิบายว่าการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

แบบไม่สมดลุระหว่างสองประเทศนัน้ ประเทศ

ท่ีพึ่งพาน้อยกว่าจะเป็นฝ่ายท่ีมีอ�านาจต่อรอง

มากกว่า

 ผลงานเรื่อง การกระจุกตัวของความ

มั่งคั่งในสังคมไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ดวงมณี เลาวกุล จากคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานนี้ศึกษา

วจิยัเพือ่ให้ทราบถงึลกัษณะการกระจกุตวัของ

ความมั่งคั่งในสังคมไทยว่ามีมากน้อยเพียงใด 

และเป็นการกระจุกตัวของสินทรัพย์ประเภทใด 

ซึ่งเป็นข้อมูลส�าคัญท่ีจะเป็นประโยชน์ในการ

ก�าหนดนโยบายท้ังทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม

ของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าซึ่งเป็น

ประเดน็ปัญหาส�าคญัของสงัคมไทย งานวจิยันี้ 

ได้เสนอให้มีการเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน 

เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีจาก

ส่วนเพิม่ของทนุ ซึง่จะเป็นเครือ่งมอืทางการคลงั

ท่ีส�าคัญในการกระจายการถือครองทรัพย์สิน

ใหม่เพื่อน�าไปสู่การกระจายรายได้ในที่สุด

2. รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�าปี 2558 
รางวลัระดบัด ีรวม 3 รางวลั

 ผลงานเรื่อง ชายขอบแห่งการประนี 

ประนอม: การอพยพย้ายถิ่นฐานและการ

เปลีย่นแปลงสงัคมชนบทในชายแดนอสีาน-

ลาว โดย ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี จากวิทยาลัย

พัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ผลงานนี้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

ความประนีประนอมระหว่างรัฐกับหมู่บ้าน

ในแถบชายแดนอีสาน-ลาว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ม ี

ประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์มาอย่าง

ยาวนานและมีเพียงแม่น�้าโขงเป็นเส้นแบ่ง

เขตแดน ประชาชนเดนิทางไปมาหาสูก่นัได้ง่าย 

จนเส้นแบ่งเขตแดนรัฐแทบจะกลายเป็นเพียง

เส้นสมมติ เมื่อถึงฤดูการเกษตร แรงงาน 

จากลาวสามารถเดินทางอพยพข้ามดินแดน 

มาท�างานทดแทนแรงงานหนุม่สาวในหมูบ้่านได้ 

พื้นท่ีชายแดนจึงมีความหลากหลายของผู้คน 

และมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภาคเมือง 

คณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ คว้า 8 รางวลั จากสภาวจิยัแห่งชาติ  

ประจ�าปี พ.ศ. 2558-2559 โดยได้รับรางวัล 

ในประเภท 1. ผลงานวจิยัระดบัดมีาก 3 รางวลั 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดี 3 รางวัล และ 

3. ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับประกาศ 

เกียรติคุณ 2 รางวัล จากส�านักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งแสดงถึง

ศักยภาพอันแข็ งแกร ่ งตอกย�้ านโยบาย

มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยของธรรมศาสตร์ได้

เป็นอย่างดี สอดคล้องกับนโยบายหลักของ

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย 

และเชิดชูเกียรติของนักวิจัยไทย ท้ังในด้าน

วทิยาศาสตร์ สงัคม และเศรษฐกจิของประเทศ

ส�าหรับผลงานของคณาจารย์และนักวิจัย

ธรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2558-2559 แบ่งออกตาม

ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. รางวลังานวจัิย ประจ�าปี 2558 รางวลั
ระดบัดมีาก รวม 3 รางวลั

 ผลงานเรื่อง ปุนเถ้ากง: เทพ “เจ้าที่” 

จีนในสังคมไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สรุสทิธิ ์อมรวณชิศกัด์ิ จากภาควชิาภาษาจีน 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลงานน้ีศึกษาวิจัยเรื่อง ปุนเถ้ากง ซึ่งเป็น

เทพเจ้าทีส่ามารถประทานพร ให้ความช่วยเหลือ 

รวมถึงอุปถัมภ์การด�าเนินชีวิตของมนุษย์ 

ในหลายๆ ด้านให้ดยีิง่ขึน้ได้ ดงันัน้ศาลเทพเจ้า 

ปุนเถ้ากงจึงกระจายอยู ่แทบทั่วทุกจังหวัด 

ของประเทศไทย งานวิจัยช้ินน้ีจึงมุ่งศึกษา

หาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทพเจ้าปุนเถ้ากงใน 

คณาจารย์และนักวิจัยธรรมศาสตร์
สร้างชื่อเสียงอีกครั้งคว้ารางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ

สังคมไทยผ่านการลงพืน้ทีส่�ารวจใน 4 ประเดน็

ส�าคัญ ได้แก่ 1. ชื่อเรียกของเทพเจ้าปุนเถ้ากง

ในสงัคมไทย 2. รปูลกัษณ์ของเทพเจ้าปนุเถ้ากง 

ในสังคมไทย 3. เรื่องเล่าของเทพเจ้าปุนเถ้ากง 

ในสังคมไทย และ 4. ฐานะของเทพเจ้าปนุเถ้ากง

ในสังคมไทย

 ผลงานเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง

จีนกับเกาหลีเหนือ หลังสิ้นสุดสงครามเย็น 

โดย ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล จากวิทยาลัย

สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผลงานนี้ศึกษาวิจัยโดยตั้งค�าถามว่า 1. ความ

สัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือตั้งแต ่

สิน้ทศวรรษ 1980 มคีวามเปล่ียนแปลงไปจาก

ยุคก่อนอย่างไร 2. อะไรคือเป้าหมายของการ

ด�าเนินความสัมพันธ์ของจีนต่อเกาหลีเหนือ

ในยุคหลังสงครามเย็น และ 3. จีนในฐานะ

ผู ้ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจหลักแก่

เกาหลีเหนอืมอีทิธพิลในการก�าหนดพฤตกิรรม

ของเกาหลเีหนอือย่างไร โดยประเดน็ค�าถามที่

ตัง้ขึน้มานีท้�าให้พบว่าการด�าเนนิความสมัพนัธ์

ของจีนต่อเกาหลีเหนือในยุคหลังสงครามเย็น 

คือ การรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพ

บนคาบสมทุรเกาหลี และการสนบัสนนุระบอบ

การปกครองของเกาหลีเหนือไม่ให้ล่มสลาย 

อย่างไรก็ตาม วิกฤตการณ์นิวเคลียร์ที่ยืดเยื้อ 

มาถึงสองทศวรรษแสดงให้เห็นถึงข้อจ�ากัด 

>> ดร.จันทนี เจริญศรี 

- ผลงานวิทยานิพนธ์ การย้ายถิ่นฐานผ่านการสมรส

>> รศ. ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ 

- งานวิจัย ปุนเถ้ากง

>> ผศ. ดร.ดวงมณี เลาวกุล 

- งานวิจัย การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย

>> ผศ. ดร.ทรงชัย ทองปาน 

- งานวิทยานิพนธ์ เศรษฐีใหม่สวนยาง
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บริษัท FOMM Corporation ผู้บุกเบิก

และผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากประเทศ

ญี่ปุ ่น ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา 

วิจัย พร ้อมมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

ต้นแบบให้แก่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ

สิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เพื่อทดสอบสมรรถนะและการใช้งานภายใต้ 

สภาพแวดล้อมของไทย เพือ่พฒันาโครงสร้าง 

พืน้ฐานทีเ่หมาะสมและขบัเคลือ่นอุตสาหกรรม

ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าถือเป็นกลุ่มสินค้า 

นวัตกรรมท่ีมีโอกาสเติบโตสูงจากความ

ต้องการท่ีเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยคาดการณ์

ว่าจะมีความต้องการใช้รถยนต์พลังงาน

ไฟฟ้าประมาณ 541,000 คัน ในปี 2562 

จากฐานข้อมูลความต้องการในปี 2554 

จ�านวน 40,000 คัน ส�าหรับประเทศไทย 

มคีวามพร้อมทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

ในระดับแนวหน้าของอาเซียนท่ีสะท้อนผ่าน

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั ่งทะเล

ตะวันออก 

รถยนต์พลงังานไฟฟ้าต้นแบบเป็นรถยนต์

ไฟฟ้าขนาด 4 ท่ีนัง่ ท่ีเลก็ท่ีสดุคันแรกของโลก  

ประกอบไปด้วยการออกแบบตัวถังรถให้ 

กนัน�า้ (Bath Tub Design) ทีม่ลีกัษณะขอบล้อ 

 มธ. ร่วมกับบริษัท FOMM ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 

ผลักดันศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย “มอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต้นแบบ”
ทดสอบด้านวิจัยและพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์

3. รางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ ประจ�าปี 
2559 รางวัลประกาศเกียรติคุณ รวม 
2 รางวลั

 ผลงานเรื่อง เครื่องตรวจจับสิ่งหลุด 

อุดหลอดเลอืดสมองแบบทันเวลาด้วยสัญญาณ

อัลตราซาวด์ทรานส์แครเนียลดอปเพอร์  

โดย รองศาสตราจารย ์ ดร.จาตุรงค ์  

ตันติบัณฑิต จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานน้ีเกิด

จากป ัญหาภาวะสมองขาดเลือดซึ่ งส ่ง 

ผลกระทบรุนแรงต่อผูป่้วย แต่ปัญหาดงักล่าว 

ยังไม่มีแพทย์เฉพาะทางท่ีสามารถวินิจฉัย

สัญญาณอัลตราซาวด์ทรานส์แครเนียล 

ดอปเพอร์ด้วยตัวเองได้อย่างเพียงพอ ท�าให้

ผู้วิจัยพยายามพัฒนาระบบตรวจจับสิ่งหลุด

อุดหลอดเลือดสมองที่สามารถท�างานได้

อัตโนมัติด้วยสัญญาณอัลตราซาวด์ทรานส์

แครเนียลดอปเพอร์ท่ีสะท้อนกลับมาจาก

เซลล์เม็ดเลือดที่ไหลเวียนในหลอดเลือด

สมอง ซึง่มปีระสทิธภิาพสงูขึน้กว่าระบบเดมิ

โดยมีค่าความไว 99% และค่าความจ�าเพาะ 

เป็นใบพัดสามารถลอยตัวและขับเคลื่อน 

ในน�้าได้ด้วยแบตเตอรี่ที่ถูกออกแบบ ให้เป็น

รูปของคาสเซ็ท (Cassette) ที่ท�าให้สะดวก

ต่อการถอดเปลี่ยนและชาร์จได้ด้วยไฟบ้าน

ท่ัวไป ภายในติดตั้งด้วยระบบท�าความเย็น

ก�าลังสูงท่ีประหยัดพลังงาน และมีระบบ

ส่งก�าลังแบบเฉพาะ ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

ขับเคลื่อนภายในล้อ (In-Wheel Motor 

Design) 

รองศาสตราจารย์พรชยั ตระกลูวรานนท์  

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงอตุสาหกรรม 

กล่าวว่า ประเทศไทยไม่ใช่เป็นเพียงฐาน 

การผลิตท่ีสืบเนื่องมาจากแรงงานราคาถูก 

แต ่กลายเป ็นฐานการผลิต เนื่องจาก

ประเทศไทย มสีถาบนัการวจิยัชัน้สงูทีส่ามารถ

ช่วยสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ให้กบัอตุสาหกรรม

ไทยและจะเป็นต้นแบบให้กับอุตสาหกรรม

อืน่ นอกจากอตุสาหกรรมยานยนต์ทีส่ามารถ

วิจัยและพัฒนาและเป็นต้นแบบให้กับสินค้า

และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมและ 

มปีระสทิธภิาพมาก ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัในการ 

เสรมิสร้างความแขง็แกร่งของอตุสาหกรรมหลกั

ให้กบัประเทศและสามารถสร้างรายได้ให้กบั 

ประเทศอย่างก้าวกระโดดสอดคล้องกับ

นโยบายทีภ่าครฐัก�าลงัขบัเคลือ่นอยูใ่นปัจจบุนั

90% ระบบที่ว่าน้ีสามารถสนับสนุนแพทย์

ในการเฝ้าระวังส่ิงหลุดอุดหลอดเลือดสมอง

ได้เป็นอย่างดี โดยอย่างยิ่งกับหน่วยแพทย์

ห่างไกลที่ขาดแคลนบุคลากร

 ผลงานเรือ่ง บรรจภุณัฑ์แบบ Active 

Packaging ส�าหรบัล�าไยสดไม่รมซลัเฟอร์ 

ไดออกไซด์เพือ่การส่งออก โดย รองศาสตราจารย์  

วรภทัร ลคันทนิวงศ์ จากภาควชิาเทคโนโลย ี

การเกษตร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ผลงานนีเ้กดิจาก

ปัญหาผู้ประกอบการนิยมใช้สารซัลเฟอร์ 

ไดออกไซค์รมล�าไยเพือ่ยบัยัง้การเจรญิเตบิโต

ของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งล�าไยที่ผ่านการรมด้วย 

สารดังกล ่าวมีข ้อดี คือสีเปลือกจะอ ่อน 

ซีดลงเป็นสีเหลืองทอง เป็นที่นิยมอย่างมาก

ในตลาดต่างประเทศ แต่ทว่าในปัจจุบัน

หลายๆ ประเทศได ้ยกเลิกการน�าเข ้า 

เนือ่งจากพบปรมิาณสารซลัเฟอร์ไดออกไซด์

ตกค้างมากเกนิค่ามาตรฐาน 50 ppm นกัวจิยั 

จงึได้พฒันาหากรรมวธิแีบบใหม่ทีจ่ะคงความ

สดของล�าไยและและท�าให้สีเป็นที่ต้องการ

เหมือนเดิม โดยใช้เทคโนโลยี Passive 

ด้านศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลิศไพฑรูย์  

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มุง่เน้นการศกึษาวจิยั 

และผลติบคุลากรคณุภาพ ป้อนอตุสาหกรรม

ไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเล็งเห็น

ความส�าคัญของภาคอุตสาหกรรมอันเป็น

รากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

พร ้อมเตรียมวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ในเชิงองค์ความรู้เพื่อต่อยอดไปสู่การผลิต

ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต ซึ่งความร่วมมือ 

ดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ เครือข่ายศูนย์

ส่งเสริมและสร้างความแข็งแรงให้ศูนย์วิจัย

และพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศ โดย 

มุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา

กับภาคเอกชนทั้งของไทยและต่างประเทศ 

ในด้านการพฒันาก�าลงัคนและสนิค้านวตักรรม

ท่ีสร ้างมูลค่าเพิ่มด ้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

นอกจากน้ีการลงนามดังกล่าวบริษัท

บางจาก ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วม 

ลงนามความร่วมมือในการให้สถานีบริการ

น�า้มนับางจาก จ�านวน 1,000 แห่งทัว่ประเทศ 

เป็นจุดให้บริการชาร์จไฟและถอดเปลี่ยน

แบตเตอรี ่รวมทัง้เป็นศนูย์ซ่อมบ�ารงุขนาดย่อม 

เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้รถยนต์ไฟฟ้า

ในอนาคตด้วย 

Modified Atmosphere Packaging (MAP) 

และเทคโนโลยี Active Packaging ที่

ออกแบบขึ้นเฉพาะส�าหรับล�าไยสดและ

สารเคลือบสีธรรมชาติ ซ่ึงเป ็นมิตรต ่อ 

ส่ิงแวดล้อมและสามารถรองรบัตลาด Organic 

ได้เป็นอย่างดี

คณาจารย์และนักวิจัย จากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ทั้งหมดได้รับรางวัลดังกล่าว 

ข้างต้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ในงาน 

วันนักประดิษฐ์ 2559 ครั้งที่ 17 ณ Event 

Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ งานวัน

นักประดิษฐ์นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 

พฒันาทกัษะ และเปิดมมุมองด้านการประดษิฐ์

คิดค้น อีกทั้งยังเป็นเวทีในการเผยแพร่และ

ถ่ายทอดผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์

ไทยสู่การใช้ประโยชน์จริง นอกจากน้ีงาน

ดังกล่าว ยังถือเป็นครั้งแรกของการจัดเวที

นานาชาติน�าเสนองานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ในระดับภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

>> รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ 

- บรรจุภัณฑ์แบบ Active Packaging ส�าหรับล�าไย

>> รศ. ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต 

- เครื่องตรวจจับสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมอง

แบบทันเวลาด้วยสัญญาณ TCD
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การแข่งขนัฟุตบอลประเพณธีรรมศาสตร์-

จฬุาฯ คร้ังที ่71 จดัการแข่งขนัขึน้ในวนัเสาร์ที ่

13 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ทีผ่่านมา ตัง้แต่เวลา 

14.00-19.00 น. ณ สนามศภุชลาศยั สนามกีฬา 

แห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ฝ ่ายธรรมศาสตร์เป็น 

เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีคณะกรรมการ

ด�าเนนิงานจดัการแข่งขนัฯ ดงันี ้นายสมชาย 

พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ใน

พระบรมราชปูถมัภ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ 

เลศิไพฑรูย์ อธิการบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

นายวิเชียร ชวลิต ประธานคณะกรรมการ

ด�าเนินงานการแข่งขันฟุตบอลประเพณี

ธรรมศาสตร์-จฬุาฯ นายเทวนิทร์ วงศ์วานชิ 

นายกสมาคมนสิติเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ในพระบรมราชปูถมัภ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์

ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย นายเจน น�าชัยศิริ ประธาน 

คณะกรรมการด�าเนนิงานการแข่งขันฝ่ายจฬุาฯ 

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ผู้จัดการทีมฟุตบอล

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ นางนวลพรรณ ล�า่ซ�า 

และนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ผู้จัดการทีม

ฟุตบอลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การแข่งขนัฟุตบอลประเพณธีรรมศาสตร์-

จุฬาฯ ได้มีการจัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี

พุทธศักราช 2477 เพื่อเป็นการสานต่อ

ประเพณีที่ดีงาม และสร้างความรักความ

สามัคคีระหว่างศิษย์เก่าของสองสถาบันให้

แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่การแข่งขัน

ฟุตบอลจะเชื่อมความสามัคคี และความ

มีน�้าใจนักกีฬาในระดับมาตรฐานสากล 

เท่านัน้ การจดักจิกรรมงานฟตุบอลประเพณี

ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ นิสิตนักศึกษายังได้รวม

พลังกันเป็นหนึ่งเดียวในการจัดกิจกรรม

บ�าเพญ็ประโยชน์ การเดนิพาเหรด การเชียร์  

การแปรอกัษร และขบวนพาเหรดล้อการเมอืง

ในแนวทางสร้างสรรค์ โดยมีจิตส�านึกในการ 

มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 

ในงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 71 นี้  

ทัง้สองมหาวทิยาลยัได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญั

ของการร�าลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต จึงสื่อสาร

ผ่านแนวคิดหลัก “ครัง้หน่ึง...” ซ่ึงมจีดุมุง่หมาย

ให้ผู้เข้าร่วมงานได้มาย้อนร�าลึกถึงเหตุการณ์

หรือความทรงจ�าในระหว่างปี พ.ศ. 2540- 

พ.ศ. 2550 ที่จบลงและลืมเลือนไป ดังนั้น  

งานฟตุบอลประเพณฯี ครัง้ที ่71 จงึเป็นพืน้ที่

ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมร�าลึกถึงความหลังท่ี

เคยมีต่องานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-

จุฬาฯ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ธรรมศาสตร์คว้าชัย 
“ฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71” 

บรรยากาศภายในงานปีนี้เต็มไปด้วย

ความสนุกสนาน และความภาคภูมิ ใจ 

เนื่องจากทีมนักฟุตบอลแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์สามารถเอาชนะจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยด้วยแต้มมากถึง 5-1 ประตู 

ซึ่งนับว่าเป็นสถิติใหม่ของธรรมศาสตร์ที่

สามารถยิงประตูชนะจุฬาฯ ได้มากที่สุด 

ในประวัติกาล ท�าให้ธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์

ฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 71 และสมัยที่ 24 

ไปครอง โดยนักเตะดีกรีทีมชาติไทย สารัช 

อยูเ่ยน็, ชนาธปิ สรงกระสนิธ์, อดศิร พรหมรกัษ์, 

ชนานันท์ ป้อมบุบผา, อดิศักดิ์ ไกรษร และ

มี อภิเชษฐ์ พุฒตาล เป็นกัปตันทีม ซึ่งจะลง 

เล่นให้ “ลูกแม่โดม” เป็นคร้ังสุดท้ายหลัง 

รับใช้สถาบันมายาวนานที่สุดถึง 17 สมัย 

นอกจากการแข่งขันที่ดุเดือดสุดมันใน

สนามแล้ว รอบสนามก็เต็มไปด้วยกิจกรรม

การเชียร์ที่สนุกสนานไม่แพ้กัน ซึ่งมีทั้งการ

แปรอักษรหยอกล้อกันระหว่างสองสถาบัน 

การแสดงจากทมีสนัทนาการและแม่ทพัเชยีร์ 

พร้อมทัง้เชยีร์ลดีเดอร์ ดรัมเมเยอร์ ผูน้�าเชยีร์  

และจฬุาฯ คทากรสวยหล่อจากทัง้สองสถาบนั 

ที่มาสร้างสีสันให้กับงาน รวมถึงมีศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลภายนอกที่ให้ความ

สนใจเข้าร่วมงานอย่างมากมาย 

ส�าหรบังานฟตุบอลประเพณธีรรมศาสตร์ 

– จุฬาฯ ในปีนี้ก็ได้จบลงไปพร้อมกับความ

ทรงจ�า และประสบการณ์ท่ีท้ังนสิติ นกัศกึษา 

ศิษย์เก่า ครูอาจารย์ และผู้ร่วมงานทุกคนได้

มีร่วมกัน ถือเป็น ครั้งหนึ่ง...ในความทรงจ�า 

ที่ทุกคนจะได้ร�าลึกถึงเหตุการณ์งานฟุตบอล

ประเพณีฯ ครั้งที่ 71 ที่ทุกคนได้สนุกสนาน 

ได้แสดงความสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน 

ได้สร้างสรรค์ผลงาน น�าเสนอกิจกรรมต่างๆ

เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงคุณค่า

ของความรัก ความสามัคคี เสรีภาพ และ

ความเสมอภาค ตลอดจนเคารพในสิทธิของ

ผู้อื่นและตนเอง
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันเกี่ยวข้าว

ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ณ แปลงนา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อน�าข้าวไปเลี้ยงต้อนรับ

นักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมใน 

ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  

เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เป็นประธานในพิธกีล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ 

ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการ

นักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการในครั้งนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า กจิกรรมในครัง้นี้  

ถือเป ็นกิจกรรมที่จัดต ่อเนื่องมาถึง 10 ปีแล ้ว 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้หวังเมล็ดข้าวที่ปลูก

โดยตรง แต่หวังให้นักศึกษาทุกคนได้รู้จักชาวบ้าน 

ประชาชน และชาวนา ได้รู ้จักชีวิตที่แท้จริงของ 

คนไทย ซึง่สิง่นีถ้อืเป็นปรชัญาทีส่�าคญัของมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ดังค�ากล่าวท่ีว่า ฉันรักธรรมศาสตร์ 

เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชาล ีเจรญิลาภนพรตัน์  

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู ้  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวเพิม่เตมิว่าข้าวทีไ่ด้มา 

ในวันนี้มีส่วนส�าคัญเป็นอย่างมากในวันปฐมนิเทศ 

เพราะเป็นข้าวที่จะน�าไปเลี้ยงต้อนรับเพื่อนใหม่ 

ชาวธรรมศาสตร์ทีก่�าลงัจะเข้ามาศกึษาในมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ คนที่ได้รับประทานข้าวนี้ จะเป็นคนที่

คิดถึงประชาชน นึกถึงความยากล�าบากของชาวนา 

และหากมีโอกาสหน้า ก็ขอเชิญชวนนักศึกษามา 

ช่วยกันปลูกข้าวธรรมศาสตร์ต่อไปทุกๆ ปี

งานวันเกี่ยวข้าวธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 เริ่มต้น 

ด้วยการแสดงประกอบเพลงพืน้บ้าน จากเดก็นกัเรยีน 

ระดบัชัน้ประถมศกึษา โรงเรยีนประถมศกึษาธรรมศาสตร์ 

หลงัจากนัน้ อธิการบด ีคณบด ีและผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั 

ได้มอบเคียวเกี่ยวข้าวให้กับตัวแทนนักศึกษาจาก

คณะต่างๆ และนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยน 

ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ถดัมา รองศาสตราจารย์ 

ดร.บุญหงษ์ จงคิด อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยี

การเกษตร คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สอนวิธีการเกี่ยวข้าวที่

ทมีจกัษแุพทย์จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คว้าแชมป์โลกวิชาการด้านจักษุ ในงาน

ประชมุเวลิด์ ออ็ฟทาโมโลจี ้คองเกรส (World 

Ophthalmology Congress) ณ Guadalajara 

ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์  

ทีผ่่านมา น�าทมีโดย รศ.  นพ.ศกัดิช์ยั วงศกติตริกัษ์  

หวัหน้าภาควชิาจกัษวุทิยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ ผศ.  นพ.ณวพล  

กาญจนารัณย์ จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 รศ. นพ.ศกัดิช์ยั วงศกติตริกัษ์ หวัหน้า

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า 

"เวิลด์ อ็อฟทาโมโลจี้ คองเกรส" เป็นเวที

ระดับโลกท่ีมีจักษุแพทย์จากท่ัวโลกเข้าร่วม

ประชุมมากมาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการทางด้านจักษุ 

และไฮไลต์ส�าคญัของเวทนีีค้อื การแข่งขนัทาง

วิชาการ ในส่วนของประเทศไทยได้เข้าร่วม 

การประชุมในทุกรอบ แต่ปีนี้ เป็นปีแรกท่ี

ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน หลังจากเฟ้นหา 

บรรดาคณุหมอทีก่�าลงัศกึษาต่อทางด้านดวงตา 

จึงได้คุณหมอมา 3 ท่าน คือ 1. พญ.วรรณิศา  

ศภุเจียรพนัธ์ 2. พญ.เบญญาภา สรุเกยีรตชิานุกลู 

 และ 3. พญ.กัญญ์ชิสา วงศ์ไชยกิจ ในการ 

แข่งขันครั้งนี้มีทีมแพทย์เข้าร่วมการแข่งขัน

ทั้งหมด 20 ทีม แต่ทีมไทยสามารถเข้ารอบ 

4 ทีมสุดท้าย จากการตอบค�าถามความรู้ 

รอบตัวด้วยคะแนนสูงสุด ส่วนทีมอื่นๆ ท่ี 

กอดคอกนัเข้ารอบก็มทีีมจากประเทศ เมก็ซโิก 

บราซิลและปารากวัย”

และเมื่อผลการแข่งขันรอบสุดท้าย 

ออกมา ทมีจากประเทศไทยกไ็ม่ท�าให้ผดิหวงั  

สามารถคว้าแชมป์รายการนี้มาด้วยคะแนน

สูงสุด 185 คะแนน ทิ้งห่างจากประเทศ

เมก็ซโิก ซึง่ได้รองแชมป์ที ่110 คะแนนเท่านัน้  

ท�าให้ทีมจักษุธรรมศาสตร์จากประเทศไทย 

ได้รบัรางวลัชนะเลศิเหรียญทอง สร้างชือ่เสยีง 

ให้กบัวงการตา และประเทศไทยเป็นอย่างมาก

“จากผลการแข่งขนั พสิจูน์ให้สงัคมจกัษุ

วิทยาท่ัวโลก ยอมรับว่ากระบวนการเรียน 

การสอนจักษุแพทย์ของประเทศไทย มี

มาตรฐานสงูทัง้ด้านวชิาการ และความรอบรู้

ที่เกี่ยวข้องกับโรคตา ซึ่งจะส่งผลให้การ

ขับเคลื่อนงานวิชาการด้านจักษุวิทยาของ

ประเทศ เพือ่สขุภาพตาทีด่ขีองประชาชนไทย 

ต่อไป” รศ. นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวในทิ้งท้าย.

ถูกวิธีให้กับผู้ร่วมงาน และเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการทุกอย่าง อธิการบดี คณบดี  

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ และนักศึกษา ก็พร้อมใจเดินเข้าสู่แปลงนาและ 

ร่วมกันเกี่ยวข้าว

ตัวแทนนักศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์คนหน่ึง กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีได ้

เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ เพราะตั้งแต่เด็กจนโตยังไม่เคยจับเคียวเกี่ยวข้าวเลย 

สักครั้ง งานในครั้งนี้ท�าให้ได้รับรู้ว่าชาวนามีชีวิตที่ยากล�าบากมาก และท�าให้ได้

นึกถึงสังคมในปัจจุบันที่เราซื้อข้าวในราคาถูก แต่ไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่ในความเป็น

จริงแล้ว ราคาข้าวที่ถูกนั้นก็มีค่ามากส�าหรับใครบางคน

นอกจากนักศึกษาคนไทยแล้ว Naïka Charles และ Josué Beauvais  

สองนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศแคนาดา ในสาขาการบริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศและสาขาการเงิน ก็กล่าวเปิดเผยความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ 

ว่า กิจกรรมเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่พวกเขาได้ลองท�า 

ในชีวิต และการท�ากิจกรรมนี้ก็ท�าให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมที่นี่มากขึ้น 

ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี และงานทั้งหมดก็ดูน่าตื่นเต้นและสวยงามมาก

งานวันเกี่ยวข้าวธรรมศาสตร์ดังกล่าว จัดขึ้นเม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 

ส�าหรบัข้าวทีเ่กบ็เกีย่วได้ในครัง้นี ้จะถกูน�าไปสเีพือ่ให้ได้เป็นข้าวสาร และจะน�าไปหงุ 

เตรียมเป็นอาหารส�าหรับเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศต่อไป

วันเกี่ยวข้าวธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 
สานต่อประเพณีเกี่ยวข้าวเลี้ยงต้อนรับเพื่อนใหม่

ทีมจักษุแพทย์ธรรมศาสตร์ 
คว้าแชมป์โลกวิชาการ ณ ประเทศเม็กซิโก
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์ 

ให้ค�าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ

แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (Thammasat 

Consulting Networking and Coaching 

Center - CONC Thammasat) ร่วมมือ

กับ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) จัดตั้งโครงการ 

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME 

Strong/Regular Level) เพื่อพัฒนาและ

ให้ความรู้ในการท�าธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถเตบิโต

ต่อไปได้อย่างมศีกัยภาพและสามารถแข่งขัน

กับธุรกิจในระดับสากล ส�าหรับงานในครั้งนี้ 

มผีูป้ระกอบการ SME สนใจเข้าร่วมงานอย่าง

มากมาย และได้รบัเกยีรตจิากพลอากาศเอก  

ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  

เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

มธ. จับมือ สสว. เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

วิเคราะห์ศักยภาพของกิจการธุรกิจ SME ไทย เพื่อแข่งขันในระดับสากล

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง 

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเปิดตัว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับ

เติบโต (SME Strong/Regular Level) ว่า 

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในวงเงิน 200 

ล้านบาท ด�าเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับ

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์และหน่วยงานภาคี  

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการ

วิเคราะห์ศักยภาพและหาแนวทางการ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละรายที่เข้าร่วม

โครงการ ซ่ึงรัฐบาลตั้งเป้าหมายคัดเลือก

ธุรกิจ SME เข้าร่วมโครงการนี้เป็นจ�านวน

ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย จากธุรกิจทุกสาขา

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

กล่าวว่า มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์พร้อม

ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในการ

จัดโปรแกรมหรือแนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ 

Strong หรือ High Growth และ Regular 

หรือ Normal Growth โดยท�าหลักสูตร 

เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั ท�ากระบวนการ

พัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ และท�า

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ซึ่งจะ

สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิ

ในระดับเติบโตขึ้นและมีความพร้อมท่ีจะ 

กลับเข้าสู ่ตลาดเขตการค้าเสรีทุกกรอบ 

ความตกลง เช่น ASEAN +6 FTA หรือ

ประเทศคูค้่าใหม่ตามนโยบายรฐับาล เป็นต้น

ด้าน นางสาลินี วังตาล ผู้อ�านวยการ

ส�านกังานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สสว.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจ 

SME มีคุณประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ

โดยรวมค่อนข้างสูง เพราะมีผลกระทบต่อ

ตัวเลข GDP เป็นอย่างมาก การท�าให้ธุรกิจ 

SME เติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยการ 

น�าเสนอสินค้าและบริการให้ถูกใจผู้บริโภค 

และมีกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ ที่สามารถ

เข ้าถึงตรงกลุ ่มเป ้าหมายได ้ ทั้งหมดนี ้

ต้องอาศัยนวัตกรรมและงานวิจัยที่ทันสมัย  

โดยส�านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมจะส่งผูเ้ชีย่วชาญจากมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์เข้าไปวินิจฉัยศักยภาพเชิงลึก

ของกิจการแต่ละกิจการ ใน 4 เร่ืองส�าคัญ 

ได้แก่ 1. การจัดการและมาตรฐานในการ 

จัดการธุรกิจ 2. การลดต้นทุนการผลิต  

3. การบรหิารและการเงนิ และ 4. การบรหิาร 

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ 

การตลาดดจิติอลยคุใหม่ จากนัน้จงึพยายาม

ดึงศักยภาพในการแข่งขันของแต่ละกิจการ

ออกมา

ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการธุรกิจ SME 

ที่ขึ้นทะเบียนแบบนิติบุคคลกับ สสว. แล้ว

ประมาณ 604,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 

กลุ ่มที่ต ้องพัฒนาเพ่ิมเพ่ือให้เป็นกลุ ่มที่ 

แข็งแรงต่อไป ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/

Regular Level) จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบ

การท่ีเป็นสมาชกิแบบนติบิคุคลของ สสว. โดย 

สสว. จะช่วยสนบัสนนุเรือ่งการน�านวตักรรม

สมัยใหม่จากมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้

กับสินค้าและบริการ การขยายตลาดทั้งใน 

และต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุน 

ด้านการเงนิในกรณีท่ีผูป้ระกอบการต้องการ

ปรบัปรงุหรอืขยายกจิการ เพ่ือให้ธรุกจิ SME 

เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศต่อไป
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยยูเนสโก 

ประกาศยกย่องให้ “ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย 

อึง๊ภากรณ์” หรือ อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์เป็น “บุคคลส�าคัญของโลก” 

ด้านการศกึษาและเศรษฐศาสตร์ จากผลงาน

และบทบาทส�าคัญยิ่งทางด้านเศรษฐศาสตร์

และการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของไทย โดย อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็น

คนไทยคนที่ 26 ที่ได้รับการยกย่องดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานฉลอง 

“100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  

อึ๊ งภากรณ ์” ณ หอประชุมศรีบู รพา 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เมือ่ 

วนัที ่ 9 มนีาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เพื่อ 

เผยแพร่แนวคดิ ปณธิาน และอดุมการณ์ของ 

อาจารย์ป๋วย ตลอดจนเป็นการเฉลิมฉลองอย่าง

เป็นทางการในโอกาสได้รบัการประกาศชือ่ให้

เป็นบคุคลส�าคญัของโลกโดยยเูนสโก รวมทัง้ 

เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล

อีกด้วย ซึ่งภายในงานดังกล่าว ประกอบด้วย 

กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีเปิดอนุสาวรีย์ 

อาจารย์ป๋วย บริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. 

ท่าพระจันทร์ การประกาศรางวัลยูเนสโก 

อย่างเป็นทางการ โดย นพ.ธีระเกียรติ  

เจรญิเศรษฐศิลป์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ การเสวนาและการปาฐกถา

ร�าลึกถึงอาจารย์ป๋วย ในหัวข้อต่างๆ เช่น  

“อาจารย์ป๋วยที่ข้าพเจ้ารู้จัก” “จากครรภ์

มารดาถึงเชิงตะกอน: หลักประกันสุขภาพ 

ถ้วนหน้า ผลสัมฤทธิ์และความท้าทายใน

อนาคต” และ “ป๋วยกับสังคมเศรษฐกิจไทย

ในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน” โดยบุคคลใกล้ชิดและ

ลูกศิษย์ของ อ.ป๋วย ได้แก่ ดร.อรัญ ธรรมโน 

อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ดร.ณรงค์ชัย  

อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลงังาน นพ.โรจน์ ตัง้เจรญิเสถยีร เลขาธกิาร

มลูนธิสิ�านกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่าง

ประเทศ และในภาคบ่ายยงัได้มกีารจดัอภปิราย

ทางวิชาการและเปิดตัวหนังสือ “ป๋วยกับ

สังคมไทยในวิกฤตเปล่ียนผ่าน” โดยการ

อภิปรายแบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ช่วงที่ 1 

ป๋วยกบัสงัคมการเมอืงไทยในวกิฤตเปลีย่นผ่าน 

และช่วงที ่2 ป๋วยกบัสังคมเศรษฐกจิในวกิฤต

เปลี่ยนผ่าน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ์ 

กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู ่คู ่ 

สังคมไทยมากว่า 82 ปี ที่มาผ่านได้ผลิต

บคุลากรท่ีสร้างคุณปูการให้กบั ประเทศไทย

จ�านวนมาก โดยในป ี  พ.ศ. 2559 นี้ 

“ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์” อดีต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับ

การยกย่องจากยูเนสโกเป็น “บุคคลส�าคัญ

ของโลก” ด้านการศึกษาและเศรษฐศาสตร์ 

โดยตลอดช่วงชีวิตของ อ.ป๋วย ได้สร้าง 

คณุงามความดแีละคณุปูการแก่ประเทศชาติ

เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและการศึกษา โดยผลงานส�าคัญที่

จารึกในประวัติศาสตร์ เช่น การอุทิศตน

ร่วมเป็นหนึ่งในขบวนการเสรีไทย ในสมัย

สงครามโลกครั้งที่ 2 การเป็นผู้จัดวางระบบ

งบประมาณแผ่นดินให้มีเสถียรภาพ เมื่อครั้ง

รับราชการที่กระทรวงการคลัง การอุทิศตน 

ลงมือพัฒนาชนบทเพื่อแก ้ป ัญหาความ

เหลื่อมล�้าของสังคมไทยอย่างจริงจัง อันเป็น

ปัญหาท่ี อ.ป๋วย เลง็เห็นเมือ่ 40 กว่าปีท่ีผ่านมา  

ท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ อ.ป๋วย ด�ารงไว้ซึ่งความ

ซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นผู ้มีธรรมาภิบาล

และยดึถอืจรยิธรรมในการท�างานตลอดชวีติ 

การรับราชการ จนได้รับรางวัลแม็กไซไซ 

เมือ่ปี 2508 ฯลฯ ซึง่นบัว่าเป็นความภาคภมูใิจ

อย่างยิ่งของชาวธรรมศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากร 

ครอูาจารย์ และศิษย์เก่าคนส�าคัญท่ีมคีวามรู ้

ความสามารถได้รับรางวัลยูเนสโก และเป็น

แบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังสืบต่อไป 

นอกจากนี้ ในหลายภาคส่วนยังมีการจัด

กจิกรรมเพือ่เชดิชเูกยีรต ิอ.ป๋วย อย่างต่อเนือ่ง  

เช่น การจัดสร้าง“อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 

100 ปี” แหล่งเรียนรู ้สาธารณะส�าหรับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน 

“ฉลอง 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์” 
พร้อมเผยยูเนสโก ประกาศยกย่องเป็น ‘บุคคลสำาคัญของโลก’

ประชาคมธรรมศาสตร์ และประชาชนทั่วไป 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

การสร้าง “สวนศิลป์อาจารย์ป๋วย” แหล่ง

เรยีนรูส้าธารณะและสวนศลิป์ ส�าหรับชมุชน

ตลาดน้อย โดยกรมธนารักษ์ กระทรวง 

การคลงั การจดันทิรรศการ “จากครรภ์มารดา 

ถงึเชงิตะกอน” ในงานสปัดาห์หนงัสอืแห่งชาติ 

ครั้งที่ 44 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

สมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจ�าหน่ายหนังสือ

แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ 

สิริกิติ์ กิจกรรม “PUEY TALKS” การเดี่ยว

ไมโครโฟนเรือ่งราวแรงบนัดาลใจจาก อ.ป๋วย  

โดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกบั มลูนธิิ 

เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ณ หอศิลป

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กิจกรรม 

“TU Walk & Run 2016” การแข่งขนัเดนิวิง่ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ คร้ังที ่1 

และ การจัดท�า “สารคดีเรื่องอาจารย์ป๋วย” 

โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นต้น

กิจกรรม 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์กิจกรรม 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์P.14 P.15




