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ร�ำลึก 9 มีนาคม วันอาจารย์

“ป๋วย อึ๊งภากรณ์”

เรือ่ งเล่าขานของสามัญชนคนหนึง่ ยังคงได้รบั การกล่าวขวัญในทุกวันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี หลายคนคงพอคุน้ เคยกับชือ่ ของ ‘ป๋วย อึง๊ ภากรณ์’
กันบ้าง เรือ่ งราวของอาจารย์ยงั คงได้รบั การส่งต่อจากรุน่ สูร่ นุ่ โดยมักจะขึน้ ต้นด้วยประโยคสุดคลาสสิกทีว่ า่ ‘สืบทอดปณิธานป๋วย’ กระนัน้ เด็กรุน่ ใหม่
หรือแม้แต่ประชาชนคนทั่วไปก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไรว่า ปณิธานที่ว่านี้คืออะไร ดังนั้น เราจึงควรศึกษาผลงานในทุกช่วงชีวิตของ ‘ป๋วย’
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ของท่านได้อย่างดีทีเดียว โดยจุลสารธรรมศาสตร์ฉบับนี้จะพาทุกท่านมารูจ้ กั “อ.ป๋วย” ผ่าน 10 เรือ่ งน่ารู้
เกีย่ วกับ ‘ป๋วย อึง๊ ภากรณ์’
“อ.ป๋วย” เป็นนักศึกษารุน่ แรกของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง
เป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่อยู่ในต�ำแหน่ง
ยาวนานกว่าทุกคน คือ 12 ปี 2 เดือน 4 วัน โดยเข้ารับต�ำแหน่ง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2502
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 “อ.ป๋วย” ในนามของสมาชิก
ขบวนการเสรีไทยในอังกฤษ สมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพบก
ของอังกฤษ เพื่อแสดงสัญญะว่า ไทยไม่ยอมอยู่ใต้อาณัติของ
ญี่ปุ่น โดยท่านเสี่ยงชีวิตลอบเข้าไทยเพื่อประสานงานกับ
กลุ่มเสรีไทยในประเทศ และส่งผลในภายหลังให้ประเทศไทย
หลุดพ้นจากสถานะประเทศผู้แพ้สงคราม

ในระหว่างปี พ.ศ. 2502 - 2515 “อ.ป๋วย” ได้รบั ความไว้วางใจ
อย่างสูงจากรัฐบาลทัง้ ด้านความสามารถและความซือ่ สัตย์
ท�ำหน้าที่ดู แ ลงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ด้ า นการเงิ น การคลั ง
ของทั้งประเทศ โดยที่บางช่วงต้องท�ำงานหลายต�ำแหน่ง
กล่าวคือ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (2502 - 2514)
ผู้อำ� นวยการส�ำนักงบประมาณ (2502 - 2504) ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (2505 - 2510) และคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (2507 - 2515) แต่ท่านก็ไม่รับ
เงินเดือนเต็มจากทุกหน่วยงาน
ในปี พ.ศ. 2508 ได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ (เปรียบดัง
รางวัลโนเบลของทวีปเอเชีย) ในฐานะที่เป็นข้าราชการที่อุทิศ
ตนให้แก่ราชการอย่างสูงยิ่ง
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“อ.ป๋ ว ย” เป็ น เจ้ า ของบทความอมตะอั น เลื่ อ งชื่ อ อย่ า ง
“คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดา
ถึงเชิงตะกอน” ที่ว่าด้วยสวัสดิการสังคมของคนไทยพึงได้รับ
จากรัฐ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงวันสิ้นชีวิต บทความ
ดังกล่าวนั้นเป็นที่มาของแนวคิด “รัฐสวัสดิการ” โดยให้
รัฐบริหารจัดการเงินภาษีอากรทีเ่ ก็บจากประชาชน กิจการและ
ธุรกรรม มาดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม
“อ.ป๋วย” เป็นหนึ่งในผู้ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับแรกของไทย โดยวางนโยบายรัฐสวัสดิการ และ
วางโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ
“อ.ป๋วย” ยังเป็นเจ้าของความคิดเรือ่ ง “สันติประชาธรรม” ที่
เรียกร้อง “ประชาธรรม” คือ (1) สิทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) การมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดชะตากรรมของสังคมทีพ่ วกเขา
อาศัยอยู่ ทั้งนี้ด้วยการขับเคลื่อนด้วยแนวทางสันติวิธี
“อ.ป๋วย” เคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2507 - 2515) ที่สร้างมาตรฐาน
การศึกษาสาขานีใ้ ห้แก่มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ โดยได้รเิ ริม่ ส่ง
บุคลากรไปเรียนต่อปริญญาโทและเอกในต่างประเทศ เพือ่ ให้
กลับมาเป็นอาจารย์ทคี่ ณะ ต่อมา อ.ป๋วย เป็นศิษย์เก่าคนแรกที่
ได้เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2518 แต่
ก็พ้นจากต�ำแหน่งไปในโศกนาฏกรรม 6 ตุลาคม 2519
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“อ.ป๋วย” เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรก ๆ ที่เห็นปัญหา
ความเหลื่ อ มล�้ ำ และความไม่ มั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ เพราะมองข้ามการพัฒนาในระดับฐานราก ดังนั้น
จึงได้ก่อตั้งโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร เพื่อให้ปัญญาชนลง
ไปสัมผัสปัญหาชนบท และโครงการพัฒนาสมบูรณ์แบบลุ่ม
แม่น�้ำแม่กลองซึ่งเป็นความร่วมมือของเกษตรศาสตร์ มหิดล
และธรรมศาสตร์ รวมทั้งร่วมก่อตัง้ มูลนิธบิ รู ณะชนบทแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อกี ด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการ
วางรากฐานเศรษฐกิจไทยสมัยใหม่ ผ่านต�ำแหน่งหน้าที่ในกระทรวง
การคลัง ส�ำนักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ “อ.ป๋วย” ด�ำรงไว้ซึ่งความกล้าหาญทางจริยธรรม
ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่นในการท�ำงานเพื่อส่วนรวม ซึ่งในทุก ๆ
ช่วงชีวิตของ “อ.ป๋วย” ได้อุทิศตัวให้กับบ้านเมืองมาโดยตลอด
ดังนั้น ‘สืบทอดปณิธาน ป๋วย’ ที่ว่านี้ คงหมายรวมถึงการเป็น
ข้าราชการทีม่ คี วามกล้าหาญทางจริยธรรมและซือ่ สัตย์เพือ่ ประชาชน
ด้ ว ยเกี ย รติ ประวั ติ ที่ ท ่ า นได้ ท�ำ ให้ แก่ บ้ า นเมื อ งและประเทศชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ จึงได้รบั การยกย่องจากองค์การ
ยู เ นสโกให้ เ ป็ น บุ ค คลส� ำ คั ญ ของโลก ในด้ า นผู ้ มี ผ ลงานดี เ ด่ น
ด้านการศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเรื่องราวของ
อ.ป๋วย ยังคงไม่เลือนลางหายไปไหน แม้วา่ ปีนจี้ ะครบ 102 ปีชาตกาล
แล้วก็ตาม

ดังนั้น เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงคุณูปการของ “อ.ป๋วย” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดงาน วันอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขึ้นทุกวันที่
9 มีนาคมของทุกปี ส�ำหรับในปีนมี้ หาวิทยาลัยได้จดั พิธสี งฆ์ พิธมี อบรางวัลสันติประชาธรรม ซึง่ ผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัลสันติประชาธรรมประจ�ำปี 2560
ได้แก่ นายเดโช ไชยทัพ ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ผู้ได้รับรางวัลสันติประชาธรรม พิเศษ (ภาคราชการ) ได้แก่
นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และผู้ได้รับรางวัลสันติประชาธรรม พิเศษ (ภาคธุรกิจและเอกชน) ได้แก่ นายอดิศร พวงชมพู
ประธานกรรมการ บ.สยามแฮนดส์ จ�ำกัด และการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

P.06

TU Face up

อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมงาน “อุน่ ไอรัก คลายความหนาว” ด้วยชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ณ พระลานพระราชวังดุสติ และสนามเสือป่า เมือ่ วันที่
7 มีนาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา โดยร่วมชมความงดงามของสถานทีแ่ ละดอกไม้นานาชนิดทีถ่ กู จัดแสดงไว้อย่างงดงามในโซนพระลานพระราชวังดุสติ
และเดินชมสินค้าจากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ ในโซนสนามเสือป่า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ The University
of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น ได้
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่าง
กั น โดยเฉพาะประเด็ น การแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา
(Memorandum of Understanding on Student
Exchange) ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี ในการร่วมมือ
และส่งเสริมการจัดท�ำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
เพือ่ การศึกษา และการวิจยั โดยมี Professor Takashi
Fukuda อธิการบดี The University of ElectroCommunications รศ.ดร.กิ ต ติ ประเสริ ฐ สุ ข
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.สมชาย
ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ
ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร บร. 5 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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รองศาสตราจารย์ เ กศิ นี วิ ฑู ร ชาติ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ
งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ
คณะผูแ้ ทนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการ
ประชุมหารือความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับนักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตรมหาบัณฑิตจาก สปป.ลาว พร้อมทั้งขยายขอบเขตเนื้อหาและหน่วยงาน
ให้กว้างขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตรุ่นต่อไป ให้ตรงกับ
ความต้องการของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รักษาการแทนในต�ำแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ล�ำปาง มธ. เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านชีพ จุลมนต์
ประธานศาลฎีกา ณ ส�ำนักประธานศาลฎีกา โดยมีอาจารย์กติ ติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ล�ำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยกฎหมาย พร้อมด้วย ผูอ้ ำ� นวยการกองนิตกิ าร และผูอ้ ำ� นวยการ
กองบริหารศูนย์ล�ำปาง ร่วมด้วย

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบ
ทุนการศึกษาจาก นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 500,000 บาท
เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์
และสื่ อ สารมวลชน มธ. พร้ อ มด้ ว ย คุ ณ วสั น ต์ ภั ย หลี ก ลี้ ผู ้ จั ด การกองทุ น
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมแนวทาง
ความร่วมมือทางวิชาการเพือ่ ขับเคลือ่ นสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือ
จาก ภาคีอาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.รามค�ำแหง ม.รังสิต ม.หอการค้าไทย
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และเครือข่ายคณะนิเทศศาสตร์ จาก ม.ราชภัฏ ร่วมกับนักวิชาการ
นักวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ฯ และสือ่ สารมวลชน เพือ่ หารือร่วมกัน
ในการพัฒนา “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ณ ห้อง 407 อาคารธรรมศาสตร์
60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
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มธ. ร่วมแสดงพลัง ขับเคลื่อนประเทศไทย
Thailand 4.0 ในงาน University Expo

ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดงาน
“University Expo มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลือ่ นประเทศไทย 4.0”
เพื่อแสดงศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ Thailand 4.0
โดยงาน “University Expo” ครัง้ นี้ ได้รวบรวมพลังอุดมศึกษาเพือ่ ขับเคลือ่ นประเทศ
เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเป็นมหาวิทยาลัยไทย 4.0 ผ่านกิจกรรม
และนิทรรศการผลงานทางวิชาการมากมายทั้ง 9 โซน พร้อมกับครั้งแรกที่เปิดโอกาส
ให้นกั เรียน ผูส้ นใจได้ทดลอง “แบบทดสอบ aiSCTTN” เพือ่ ค้นหาคณะทีเ่ รียนแล้วรุง่
ด้วย AI: Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่ให้ผลลัพธ์แม่นย�ำ 95%
ทีจ่ ะช่วยเพิม่ โอกาสประสบความส�ำเร็จในอาชีพและการท�ำงานในอนาคต ซึง่ กิจกรรม
ดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

TU News

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งใน 33 สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ได้
ร่วมแสดงนิทรรศการในโซน “อุดมศึกษา: พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”
อุดมศึกษาไทย กับ SMEs, Startup and Innovation พร้อมระดมนักวิชาการ
ธรรมศาสตร์ทมี่ คี วามสามารถจากหลากหลายสาขาขึน้ เวทีเสวนาวิชาการ แลกเปลีย่ น
ความรู้ในมิติต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนและต่อยอดการพัฒนาประเทศไทย 4.0
โดยผลงานนวัตกรรมที่ได้เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการนี้ คือ รถเข็นคนพิการ
แบบปรับยืน ไม่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถเข็นคนพิการที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ
มีจดุ เด่นและข้อแตกต่างจากรถเข็นคนพิการทัว่ ไป เป็นนวัตกรรมทีส่ ามารถท�ำการ
ปรับจากท่านั่งมาเป็นท่ายืนได้ โดยไม่ใช้ไฟฟ้า และ “Space walker” อุปกรณ์
ช่ ว ยเดิ น แบบพยุง น�้ำ หนัก บางส่วนส�ำ หรับ ผู้ที่มีปั ญหาด้ า นการเคลื่ อนไหว
ด้านการเดิน เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีก (Hemiparetic Gait) ผู้ป่วย
ที่มีภาวะโรคอัมพฤกษ์ท่อนล่าง (Paraparetic Gait) ผู้ป่วยที่มีภาวะการเดินแบบ
พาร์กนิ สัน (Parkinsonian Gait) ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะกล้ามเนือ้ อ่อนแรง โดย “Space
walker” ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันน�ำเสนอแผนผู้ประกอบการใหม่
(Startup Pitching Contest) ด้วย
นอกจากนี้ ในโซนเวทีเสวนาวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา
ในหัวข้อ “Learning Game Design Workshop” เกมเพื่อการเรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้ทั้งในและนอกห้องเรียน และ “Workshop on Coaching
Technique” สัมมนาทักษะการโค้ชขั้นพื้นฐานสําหรับครู โดยทีมคณาจารย์
จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวนฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหาร ศูนย์รังสิต มธ. ร่วมเสวนาในหัวข้อ
“การปฏิรปู การเรียนรู้ 4.0 ด้วยการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service
Learning)” อีกด้วย
นั บ ว่ ากิ จ กรรมในครั้งนี้เป็น ความร่ว มมือร่ว มใจของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
เครือข่าย ทปอ. ทีจ่ ะแสดงพลังและศักยภาพในการมีสว่ นร่วมขับเคลือ่ นประเทศไทย
Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้เห็น
ความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทีจ่ ะเป็นกลไกส�ำคัญส่วนหนึง่
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ของสังคมต่อการขับเคลื่อนทั้งด้านการผลิตก�ำลังคน
การสร้างงานวิจยั ค้นคว้า การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
การให้บริการวิชาการแก่สังคม ฯลฯ เพื่อให้เศรษฐกิจ
ของประเทศพั ฒ นาก้ า วหน้ า และประชาชนโดย
ส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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มธ. จัดเวทีเสวนา “ภัยร้าย ฝุน
่ กลางเมือง”
เสนอมาตรการเฉพาะกิจระยะเวลา 90 วัน กุมภา – เมษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีเสวนาธรรมศาสตร์สู่สังคม
ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ภัยร้าย ‘ฝุ่น’ กลางเมือง” โดยมี ศาสตราจารย์
แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกลู หัวหน้าหน่วยโรคภูมแิ พ้ คณะแพทยศาสตร์
มธ. ดร.สุพฒ
ั น์ หวังวงศ์วฒ
ั นา อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. และ
อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และรองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ
วิจิตรวาทการ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ. ร่วมเสวนาหา
ทางออกและแนวทางการรับมือกับปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองใน
อากาศ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมถกปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง
ในอากาศ เมือ่ เทียบจากข้อมูลสถิตปิ ริมาณฝุน่ ละออง PM2.5 รายวัน
ในอากาศบริเวณกรุงเทพฯ ในหลายปีที่ผ่านมา สถานการณ์ในช่วงปี
2560 ทีผ่ า่ นมาจนถึงปี 2561 นี้ อยูใ่ นระดับทีไ่ ม่ได้สงู ไปกว่าในปีกอ่ น ๆ
โดยในปี 2560 ค่าเฉลี่ยรายปีของ PM2.5 ในกรุงเทพฯ อยู่ที่ 26
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ลดลงถึง 25 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบจาก
ค่าเฉลีย่ ของปี 2556 ทีส่ งู ถึง 35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดร.สุพฒ
ั น์
หวังวงศ์วัฒนา อาจารย์ประจ�ำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. และ
อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เสนอมาตรการเฉพาะกิจระยะเวลา 90
วัน ส�ำหรับช่วงกุมภาพันธ์ – เมษายนของทุกปี ด้วยการ “ลดจ�ำนวน
แหล่งก�ำเนิดมลพิษอากาศ” ผ่านการขยายเขตพื้นที่การจ�ำกัดเวลา
รถบรรทุก จ�ำกัดเวลารถบรรทุกขนาดเล็กเข้ากรุงเทพฯ ในชั่วโมง
เร่งด่วน จ�ำกัดรถส่วนบุคคลเข้าในเขตกรุงเทพฯ ออกประกาศจังหวัด
ห้ามเผาในที่โล่ง และ “ลดปริมาณการระบายมลพิษอากาศจาก

แหล่งก�ำเนิด” ด้วยการจัดการจราจร ควบคุมการก่อสร้างในเขต
กรุงเทพฯ การก่อสร้างโครงการของรัฐปรับแผนการก่อสร้าง การเผาศพ
ให้มีเฉพาะที่ใช้เตาเผาศพไร้ควัน
ด้าน รศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านฝุ่น และผลกระทบ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ. เผยว่า
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ได้มีการก�ำหนดว่าฝุ่น
ละเอียดในบรรยากาศ เป็นฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับหรือ
เล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ส่วนประเทศไทย ปัจจุบนั กรมควบคุม
มลพิษ ได้ก�ำหนดค่ามาตรฐานส�ำหรับ PM2.5 คือค่าเฉลี่ยรายปี
เท่ากับ 25 มคก./ลบ.ม และค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50 มคก./
ลบ.ม ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานของ US.EPA. และองค์การอนามัยโลก
เนื่องจาก ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ค่า PM2.5 ในกรุงเทพฯ สูงกว่า
ค่าทีพ่ บในประเทศทางตะวันตก ท�ำให้คาดว่าค่าเฉลีย่ มาตรฐานรายปี
ของ PM2.5 ในระดับสูงหรือ 25 มคก./ลบ.ม. อยูใ่ นเกณฑ์ทจี่ ะไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของคนในกรุงเทพฯ หรือเขตอืน่ ๆ ทีม่ คี า่ มลภาวะ
ทางอากาศค่อนข้างสูง
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล
หัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ มธ. ซึ่งเป็นแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เผย 4 ข้อควรปฏิบตั สิ ำ� หรับกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่
1) หลีกเลี่ยงการออกก�ำลังกายหรือกิจกรรมกลางแจ้งในบริเวณที่มี
ฝุน่ มาก 2) ใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูกปิดปากชนิด N95 เมือ่ ออกจาก
บ้าน 3) ควรใช้ยาพ่นป้องกันหอบ ยาพ่นจมูกหรือรับประทานยาแก้แพ้
อย่างสม�ำ่ เสมอ และ 4) พกน�ำ้ ตาเทียมหยอดตา หรือน�ำ้ เกลือล้างจมูก
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิดชูเกียรติคุณ

บุคลากรดีเด่น ประจำ�ปี 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพื่อ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้างประจ�ำ ดีเด่นจากทุกหน่วยงาน
โดยบุคลากรดีเด่นจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศเกียรติคุณต่อไป บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการฯ ให้เป็นบุคลากรดีเด่น ประจ�ำปี 2560 โดยค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์การครองตน ครองคน ครองงานและผลงานดีเด่น มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้

ประเภทข้าราชการ ได้แก่
นางสาวกาญจนา ทองเต็ม
ต�ำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารช�ำนาญงาน
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกาญจนา กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับเลือกเป็นบุคลากร
ดีเด่นประจ�ำปี 2560 ว่า “อาชีพรับราชการเป็นความภาคภูมิใจที่จะ
ท�ำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชน เราใช้เงินเดือนจากภาษี
ประชาชน เราต้องท�ำหน้าที่ ท�ำประโยชน์ให้กบั ประชาชนและประเทศ
ให้มากที่สุด ตลอดระยะเวลารับราชการกว่า 28 ปี ที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การเป็นข้าราชการ
มีเหนื่อยมีท้อบ้าง แต่จะยึดหลักพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นสิ่งเตือนใจเสมอในการปฏิบัติ
ราชการ ท้ายทีส่ ดุ ต้องขอขอบคุณผูบ้ งั คับบัญชาทีใ่ ห้โอกาสมอบหมาย
งาน พร้อมให้ค�ำแนะน�ำ รวมถึงเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น ๆ ที่คอย
สนับสนุนและให้ความร่วมมือ ความรัก และความสามัคคี ท�ำให้งาน
ส�ำเร็จลุลว่ งไปด้วยดี ท�ำให้รสู้ กึ ประทับใจและสนุกสนานกับการท�ำงาน
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้”



ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ได้แก่
นางสุพรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์
ต�ำแหน่ง พยาบาลช�ำนาญการพิเศษ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพยาบาล
หน่วยงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสุพรรณ์ กล่าวถึงอุดมคติในการท�ำงานว่า “เมื่อรับ
ราชการแล้วตนเองได้อทุ ศิ เวลาอย่างมากและทุม่ เทโดยเฉพาะ
เรื่องคุณภาพบริการพยาบาล ดิฉันเองเป็นพยาบาล คุณภาพ
บริการต่อประชาชนเป็นเรื่องส�ำคัญ เรื่องที่ 2 รองลงมาคือ
ความสุขของผู้ท�ำงาน ถ้าทีมบุคลากรของเราต้องปฏิบัติ
งานหนัก เช้า บ่าย ดึก แล้วไม่มีความสุข คุณภาพบริการ
ย่อมไม่เกิดขึ้น ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือก
และพิจารณาให้เป็นบุคลากรดีเด่น สิ่งที่ได้ปฏิบัติมาทั้งหมด
ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม รั บ ราชการปี 2523 จนถึ ง เกษี ย ณอายุ ต้ อ ง
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ และกลุ่มงานการพยาบาลที่ท�ำให้ดิฉันได้มี
โอกาสแสดงศักยภาพของตนเอง”
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ประเภทพนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่
นายอภิชัย เสกสิทธิ์กาญจน์
ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
นายอภิชัย กล่าวถึงอุดมคติในการท�ำงานว่า “ตลอดระยะเวลา
การท�ำงานของผม ผมยึดหลักทีว่ า่ ตัง้ ใจท�ำงานให้ดที สี่ ดุ ตัง้ ใจท�ำงาน
ทีเ่ ราได้รบั มอบหมายให้ดที สี่ ดุ และรักในเนือ้ งานของเรา เพราะผมเชือ่ ว่า
ถ้าเรารักในเนื้องานของเราแล้ว เราจะท�ำงานของเราออกมาได้ดี
ในส่วนของผม ผมเป็นผู้รับผิดชอบการสอบ TU STAR, SMART I และ
SMART FOR WORK หลักการท�ำงานของผมคือ การจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของงาน หากงานทีเ่ ราได้รบั มอบหมายมีผอู้ นื่ รอท�ำต่อ เราต้องรีบท�ำ และ
ต้องเผื่อเวลาให้คนที่ต้องท�ำงานชิ้นนั้นต่อจากเราด้วย ผมท�ำงานที่
ธรรมศาสตร์มา 16 ปี ได้เรียนรู้การท�ำงาน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
ถือว่าเป็นความโชคดีของผมที่ได้มาท�ำงานที่นี่ สุดท้ายผมต้องขอ
ขอบคุณผู้บังคับบัญชา ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล และ รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล ทั้ง 2 ท่านได้เริ่มก่อตั้งศูนย์ SMART ขึ้นมา โดยผมได้เริ่มท�ำงาน
ในยุคแรก ๆ ท่านทั้ง 2 ได้สอนวิธีการท�ำงาน การบริหารงาน การคิด ถ้าไม่มีทั้ง 2 ท่าน ก็ไม่มีผมในวันนี้ และต้องขอบคุณพี่น้องชาว SMART
ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันท�ำงาน พี่น้องชาวคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและพี่น้องชาวธรรมศาสตร์ทุกคนที่ช่วยเหลือกันมาตลอด”


ประเภทลูกจ้างประจ�ำ ได้แก่
นายถนอม ราชแสง
ต�ำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
หน่วยงาน วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
นายถนอม กล่ า วถึ ง ความรู ้ สึ ก ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น บุ ค ลากร
ดีเด่นประจ�ำปี 2560 ว่า “ผมรู้สึกภูมิใจและขอขอบคุณผู้ใหญ่
ที่ ใ ห้ ก� ำ ลั ง ใจผมให้ ม าถึ ง จุ ด นี้ ไ ด้ ค รั บ ในส่ ว นของการท� ำ งาน
ผมท�ำตามสภาพปกติที่เราเคยท�ำ มีจิตส�ำนึกการท�ำงานในหน้าที่
ของตนเองและพยายามท�ำให้เต็มที่ที่สุดครับ”


โดยกองทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไ ด้ จั ด งานเชิ ด ชู เ กี ย รติ คุ ณ บุ ค ลากร
ดีเด่น ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมปรีดี
พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้เป็นเรื่องน่ายินดี
เป็นอย่างยิง่ ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มบี คุ ลากรทีข่ ยันขันแข็งและ
เพียบพร้อมด้วยทัศนคติทดี่ ตี อ่ การใช้ชวี ติ ในแง่การครองตน ครองคน
และครองงาน แต่นอกเหนือจากบุคลากรดีเด่นทั้ง 4 ท่านที่ได้กล่าว
ไปข้างต้นแล้ว ยังมีผทู้ ไี่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็นผูม้ คี วามวิรยิ ะอุตสาหะ
อย่างดียิ่ง ประจ�ำปี 2560 อีก 5 ท่านด้วย ซึ่งได้แก่
 กลุ่มส�ำนักงานอธิการบดี/ส�ำนัก/สถาบัน
1. ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย คือ นางอัจฉรา วีระสัมพันธ์
บุคลากรช�ำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน บริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์
2. ประเภทพนั ก งานเงิ น รายได้ คื อ นายวิ โ รจน์ ไวยฉายี
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติการ กองบริหารศูนย์รังสิต
3. ประเภทลูกจ้างประจ�ำ คือ นายดิเรก ฉิมแป้น พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป กองคลัง
 กลุ่มโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ คือ
4. ประเภทพนักงานเงินรายได้ คือ นางปทุมพร พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยพยาบาล
 กลุ่มคณะฯ
5. ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย คือ นายวรพล วิแหลม
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
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ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม.
จัดงาน Social Innovation and Youth Expo
สร้าง “20 นวัตกรรมต้นแบบ ตอบโจทย์ปัญหาสังคม”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดงาน มหกรรมเยาวชนกับนวัตกรรมทางสังคม
(Social Innovation and Youth Expo) เพื่อน�ำเสนอผลงาน นวัตกรรมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อน
สุขภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ภายใต้โครงการการศึกษาและ
พัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน:
กรณีศึกษาน�ำร่องสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด จากการสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนน�ำร่อง 12 จังหวัด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม ณ
ลาน Feel Fit ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้า Future Park รังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์ อาจารย์ประจ�ำ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นผลจากโครงการการศึกษาและพัฒนา
นวัตกรรมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาน�ำร่อง
สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ซึ่งได้ด�ำเนินงานมาเป็นเวลา 18 เดือน โดยมีเยาวชนจากสภาเด็ก
และเยาวชนน�ำร่อง 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ยโสธร ศรีสะเกษ ระยอง ราชบุรี
สมุทรสาคร กระบี่ ยะลา ปทุมธานีและก�ำแพงเพชร โดยค้นพบนวัตกรรมทางสังคมทัง้ หมด 20 นวัตกรรม
ซึ่งเป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตส� ำนึกแห่งการให้ และ
การส่งเสริมสุขภาพของคนในพื้นที่ ผ่านการใช้เครื่องมือ Social Innovation Design (SID) ที่ถูกพัฒนาขึ้นผ่าน
ทีมนักวิจัยในโครงการเพื่อช่วยเสริมพลังให้เด็กและเยาวชนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์พื้นที่
มากที่สุด
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“รูปแบบในการด�ำเนินโครงงานมีความแตกต่างไปจากโครงงาน
อืน่ ๆ คือได้ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ช่วยเหลือ สนับสนุน และ Coaching เยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่กระบวนการสร้างสรรค์จนสิ้นสุดโครงการ
ท�ำให้โครงงานนวัตกรรมทางสังคมมีอัตราความส�ำเร็จสูงถึง 100%
ด้วยกระบวนการ SID ใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การท�ำความเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมาย 2) การวิเคราะห์ข้อมูล 3) การออกแบบนวัตกรรม
ทางสังคม และ 4) การสร้างเครือข่าย ส่งต่อแนวความคิดและ
ต่อยอดนวัตกรรมทางสังคม” ผศ.ชานนท์ กล่าวเพิ่มเติม
นางสาวณั ฐ ยา บุ ญ ภั ก ดี ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก สนั บ สนุ น
สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ต้องการสนับสนุน
ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีโอกาสช่วยแก้ปัญหาในชุมชน สร้างสิ่งดี ๆ
ให้ ชุ ม ชนที่ เ ขาอาศั ย อยู ่ กระบวนการท� ำ งานร่ ว มกั บ เยาวชนใน
ทุกขั้นตอนดังเช่นที่ท�ำในโครงการนี้ ท�ำให้เราเห็นว่าการท�ำงาน
แบบภาคีหนุ้ ส่วนร่วมกับเยาวชนเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้ ขอเพียงเปิดใจกว้าง
มองให้เห็นความสามารถและศักยภาพของเยาวชน และให้โอกาส
ตัวเองที่จะเรียนรู้จากการลงมือท�ำร่วมกับเยาวชน ในขณะเดียวกัน
เมื่อน้อง ๆ ได้คิดค้นและลงมือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชุมชน
ใกล้ตัวของเขา จิตส�ำนึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะเกิดขึ้น
ตัวกระบวนการนี้จึงเป็นการร่วมสร้างพลเมืองที่มีศักยภาพให้แก่
สังคมไทย สสส. อยากเห็นรูปแบบการท�ำงานร่วมกับเยาวชนขยายผล
แพร่กระจายไปในวงกว้าง เพราะในยุคที่เรามีเด็กเกิดน้อยลง เข้าสู่
สังคมสูงวัย แนวทางนีถ้ อื เป็นหนึง่ ในกลยุทธ์สำ� คัญของการขับเคลือ่ น
ประเทศไปสูอ่ นาคตทีด่ ี “สังคมไทยมีกลุม่ เด็กเยาวชนกระจายอยูเ่ ต็ม
ทุกพืน้ ที่ และมีสภาเด็กและเยาวชนเป็นเสมือนพืน้ ทีก่ ลางให้เด็กและ
เยาวชนทุกคนเข้ามาเรียนรู้จากการปฏิบัติ จึงหวังว่ากระบวนการ
Social Innovation Design หรือ SID จะเป็นหนึง่ ในวิธกี ารทีส่ ภาเด็ก
และเยาวชนน�ำไปใช้เพือ่ พัฒนาศักยภาพคนรุน่ ใหม่สสู่ งั คมไทยต่อไป”
นางสาวณัฐยา กล่าวทิ้งท้าย
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“พริม” ศิลปกรรมฯ ออกแบบชุดแฟชั่น

ชูวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่าน “ข้าวกล่องเบนโตะ”
คว้าแชมป์ Sakura Collection 2018
Asia Student Award in Thailand
“พริม” นศ. ศิลปกรรมศาสตร์ ปี 1 มธ. ไอเดียเจ๋ง! ออกแบบ
ชุดแฟชั่น ชูวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่าน “ข้าวกล่องเบนโตะ” คว้ารางวัล
ชนะเลิศ Sakura Collection 2018 Asia Student Award in
Thailand ในงาน Japan Expo Thailand 2018 พร้อมร่วมโชว์ผลงาน
บนรันเวย์ Collection Japan Fashion Event ที่ประเทศญี่ปุ่น
แจ้งเกิดให้กับวงการแฟชั่นในประเทศไทยไปอีกราย “น้องพริม”
จุฬาลักษณ์ ไชยการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาศิลปะการออกแบบ
พัตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Sakura Collection 2018 Asia
Student Award in Thailand โครงการที่เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษา
และนักออกแบบสมัครเล่นในทวีปเอเชียที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น เข้าร่วม
แข่ ง ขั น การออกแบบแฟชั่ น ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ภายในงาน Japan Expo
Thailand 2018 โดยหัวข้อในการแข่งขันปีนี้ คือ “ประเทศญี่ปุ่น”
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องออกแบบผลงานบนพื้นฐานที่สื่อถึงความเป็น
ประเทศญี่ปุ่น
ในการออกแบบชุดแฟชั่นที่จะใช้แข่งขัน ทางโครงการได้เปิดกว้าง
ให้ผู้สมัครได้ออกแบบและสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ แต่ยังต้องอยู่ในธีม
ที่ก�ำหนด คือต้องสื่อถึงความเป็นประเทศญี่ปุ่น โดย “น้องพริม” ได้
เผยถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดแฟชั่นว่า ได้แรงบันดาลใจ
มาจาก “เบนโตะ” หรือ “ข้าวกล่องญี่ปุ่น” โดยตัวกล่องเบนโตะจะมี

ลักษณะเป็นช่องๆ ส�ำหรับใส่อาหารแบบแยกประเภท จึงได้นำ� ลักษณะ
ของกล่องมาใช้ในการออกแบบชุด และผสมผสานเข้ากับเทคนิค
การทอ เพื่อสื่อถึงอาหารหลากหลายชนิดในเบนโตะ เช่น ข้าวญี่ปุ่น
ผักต้ม ปลาย่าง สาเก ซูชิ เป็นต้น
“เบนโตะ” มีวิธีการห่อเพื่อให้สะดวกต่อการพกพาที่เรียกว่า
“Furoshiki” เป็นวัฒนธรรมในการห่อของด้วยผ้าในประเทศญี่ปุ่น
แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ท�ำให้ลวดลายของผ้าพัฒนามากขึ้น
“พริม” จึงได้ออกแบบลวดลายขึ้นมาใหม่ เพื่อพิมพ์ลงบนผ้าที่ใช้
ตัดเย็บให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการกินของชาวญี่ปุ่น ที่มีการ
เลือกอาหารตามฤดูกาล ได้แก่ ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ และ
ฤดูหนาว โดยมีค�ำกล่าวของชาวญี่ปุ่นที่ว่า “Never kill the natural
flavor of ingredients” อันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณในการเคารพ
ธรรมชาติและค่านิยมในการให้คุณค่ากับความกลมกลืน ส่วนผ้าที่ใช้
ในการพิมพ์ลวดลาย เป็นผ้าทิง้ ตัวและเมือ่ น�ำไปพิมพ์ลาย จะให้เม็ดสี
ทีส่ วยงามด้วยเทคนิค Silk Screen โดยผ้าทีใ่ ช้หอ่ หรือมัดจะมีเนือ้ ผ้า
ทีค่ งรูป เพือ่ แสดงรูปแบบของการห่อและมัดได้อย่างชัดเจน ส่วนวัสดุที่
ใช้ในเทคนิคการทอ ได้แก่ ไหมพรม ด้าย และเส้นใยหนาทีม่ ผี วิ สัมผัสนุม่
นอกจากนั้น ยังใช้เทคนิคการสานหวาย อันเป็นวัสดุจากธรรมชาติ
เพื่อสื่อถึง “เบนโตะดั้งเดิม” ที่ใช้ไม้ในการท�ำและยังสื่อถึงเสื่อไม้ไผ่
ที่นิยมน�ำมาปั้นข้าวหรือท�ำซูชิ
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โทนสีของชุดนั้น “พริม” เลือกใช้สีหลักที่แฝงความหมายของ
ความรัก ได้แก่ สีแดง คือความรักทีม่ นั่ คง, สีขาว คือความรักทีบ่ ริสทุ ธิ์
และสีดำ� คือความรักนิรนั ดร์ เพราะ “เบนโตะ” เปรียบเสมือนตัวแทน
ของความรัก โดยสมัยก่อนภรรยาจะเตรียมเบนโตะให้สามีไปท�ำงาน
พ่อแม่เตรียมเบนโตะให้ลูกไปโรงเรียน หรือแม้แต่ในวัยหนุ่มสาว
ให้เบนโตะเป็นการแสดงความรักในโอกาสต่างๆ อีกทั้งยังมีการใช้
สีเขียว สีทอง สีเหลือง สีเทา และสีนำ�้ ตาล ในการท�ำลวดลายเพิม่ เติม
ในการออกแบบ
จากการแนะน�ำชักชวนของเพื่อนๆ ที่เคยเข้าแข่งขันโครงการนี้
เมื่อปีที่แล้ว จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ “น้องพริม” เข้าร่วมแข่งขันในปีนี้
เพื่ อ ต้ อ งการหาประสบการณ์ ใ ห้ ตั ว เองในเส้ น ทางสายแฟชั่ น
“น้องพริม” เล่าให้ฟังว่า ตัวเองไม่เคยเรียนการท�ำแพตเทิร์น และ
เป็นการตัดเย็บชุดครั้งแรกในชีวิต ประกอบกับระยะเวลาที่กดดัน
เพียง 1 เดือนเท่านัน้ แต่ดว้ ยแรงสนับสนุนจากครอบครัว และอาจารย์
ทีช่ ว่ ยสอนตัง้ แต่เริม่ ต้น รวมถึงรุน่ พี่ และเพือ่ นๆ ทีเ่ ป็นแรงผลักดันให้
มาถึงจุดนี้ ตัวเองไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะ แค่ท�ำให้เต็มที่ เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด และการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่งผล
ให้ตัวเองรู้สึกมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
“น้องพริม” กล่าวทิ้งท้ายว่า “โอกาสไม่ใช่สิ่งที่จะมาหาเรา
ได้งา่ ยๆ บางครัง้ เราต้องหาโอกาสให้กบั ตัวเอง เมือ่ เราได้รบั โอกาสนัน้
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มาแล้ว เราต้องท�ำให้เต็มที่ที่สุด ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไร ต้องรู้จัก
ที่จะอดทนแล้วพยายามก้าวผ่านมันไปให้ได้ ไม่มีอุปสรรคไหนใหญ่
เกินความพยายามของเรา พริมอยากให้พริมเป็นตัวอย่างของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ทุกๆ คนในการเข้าแข่งขันการประกวดต่างๆ ถึงแม้เราจะ
อายุนอ้ ยกว่าคนอืน่ ไม่มปี ระสบการณ์เหมือนคนอืน่ ๆ แต่เราสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ค่ะ”
โดย “น้องพริม” จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปร่วม
แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการออกแบบแฟชั่น และ
ยังได้เรียนคอร์สระยะสั้นกับทางสถาบัน Bunka Fashion School
ที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมโชว์ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศบนรันเวย์
ร่วมกับประเทศอืน่ ๆ ทีร่ ว่ มโครงการ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 13
มีนาคม 2561 อีกด้วย
ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก
https://www.facebook.com/japanexpothailand
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BKK
Fair 2018

สร้างเส้นทางให้บัณฑิต สู่การท�ำงานระดับสากล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือกับ JOB BKK จัดงาน TU JOB Fair
2018 สร้างเส้นทางให้บัณฑิตสู่การท�ำงานระดับสากล ระหว่างวันที่ 21 - 22
กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต เพื่อเปิดโอกาสทางการหางานให้บัณฑิตธรรมศาสตร์รุ่นใหม่ ก้าวสู่
การท�ำงานยุค Digital 4.0 กับบริษัทชั้นน�ำของประเทศ พร้อมเปิดเวที
โชว์นวัตกรรมของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากนานาชาติ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ปาริยา ณ นคร ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม
เพือ่ นักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาทีใ่ กล้จะจบเป็นบัณฑิต เพราะเป้าหมายของ
การมาร�่ำเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อจบออกไปจะได้มีงานท�ำอย่างที่ต้องการ
และคาดหวัง เพื่ออนาคตของตนเอง และในทุกวันนี้เป็นยุคของเทคโนโลยี
ไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีนโยบายที่
จะสนับสนุน และผลักดันให้นักศึกษาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อยอดเป็นอีก
หนึง่ อาชีพในอนาคตได้ และนักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 – 3 สามารถมาสมัครกับบริษทั
ที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงานได้ด้วย
นอกจากนี้ ยังมีบูธของบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อ ส�ำหรับนักศึกษา
ที่สนใจศึกษาต่อทางด้านต่างๆ และยังได้เปิดเวทีให้นักศึกษาโชว์ผลงาน
ด้ า นนวั ต กรรม (Showcase Innovation) โดยเป็ น ชุ ด จากนั ก ศึ ก ษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีดีไซน์ที่น่าสนใจ โดยเพิ่มลูกเล่นด้านหลัง
ของเสื้อที่จะมีแผงวงจรไฟฟ้า และจะมีไฟขึ้นมาเมื่อมีเสียงเพลงขึ้น พร้อม
ร่วมเดินแฟชั่นโชว์กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นชุดธีสิส (Thesis) ของ
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 4 ทีอ่ อกแบบในสไตล์โดดเด่น แปลกใหม่
ไม่ซ�้ำใคร
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“ปล่อย” เวทีปล่อยของ... ของเด็ก มธ.

เปิดกว้างทางความคิดสร้างสรรค์
สะท้อนบทบาทการอยู่ร่วมกันผ่านกิจกรรมคืนสู่สังคมหลากหลายรูปแบบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาแสดงความ
สามารถ และศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถทางด้านดนตรี
การท� ำ อาหาร รวมทั้ ง การแสดงโชว์ ข องชุ ม นุ ม หรื อ ชมรมต่ า งๆ
กับงาน “ปล่อย” (Season 3 EP.2) จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ต้อนรับ
วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด
“รักตัวเอง รักสังคม รักสิ่งแวดล้อม รักสุขภาพ” โดยความร่วมมือ
ของส�ำนักงานบริหารทรัพย์สนิ และกีฬา มธ. และกลุม่ กิจกรรมกล้าโดม
ร่วมด้วย TU Volunteer, ชุมนุมอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
TU, กลุม่ Big Trees และน้องนักศึกษา ๆ อีกหลากหลายกลุม่ ภายใน
มหาวิทยาลัย
นอกจากจะเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ
หลากหลายด้านแล้ว ยังตอบโจทย์การเรียนรู้และอยู่ร่วมกันภายใน
สังคม ผ่านกิจกรรมไฮไลท์ต่าง ๆ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาภายในงาน
เช่น กิจกรรม “Love Service” รับส่งความห่วงใย ให้ก�ำลังใจ
โดยการซื้ อ และเขี ย นก� ำ ลั ง ใจลงในโปสการ์ ด ส่ ง ต่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทหารชายแดนภาคใต้

มูลนิธเิ ด็กโสสะแห่งประเทศไทย และคนทีค่ ณ
ุ คิดถึง รวมไปถึงกิจกรรม
“จั ด สวนจิ๋ ว ” จากชุ ม นุ ม อนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละสภาพแวดล้ อ ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเอาน�ำขวดน�ำ้ ดืม่ ของทุกคนทีไ่ ม่ใช้แล้ว
มารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ จัดแต่งเป็นสวนจิ๋วเพิ่มมูลค่า รวมถึง
กิจกรรมจากกลุม่ Big Trees ทีอ่ อกมาชวนทุกคนร่วมกันบอกรักต้นไม้
บอกรักโลกของเรา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการ
เปิดพื้นภายในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถ กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ และกิจกรรม
คืนสู่สังคมที่แฝงไปด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สอนให้ได้
เรียนรู้ที่จะรักโลก รักผู้อื่น ส่งต่อความรักและความห่วงใยให้กับผู้คน
อีกมากมาย รวมไปถึงการท�ำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
กลุ่มนักศึกษาที่จะเป็นประสบการณ์ให้ได้น�ำไปต่อยอดในอนาคตได้
เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก
https://www.facebook.com/ploiikong
https://www.facebook.com/linniizzii
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จัดโดย สถาบั น เสรร ม ศึ ก ษา
และทรัพยากรมนุษย

หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี
หลักสูตร 5 ชััวโมง
อบรมเวลา 08.30-14.30 น.

อบรมเฉพาะ

สำหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถยนต
และรถจักรยานยนตสวนบุคคลชััวคราว
ผูสมัครอายุตังแต 18 ปบรรบูรณ
(คาลงทะเบียนอบรม 500 บาท)

หลักสูตรไมนอยกวา 1 ชััวโมง
อบรมเวลา 13.00-14.30 น.
สำหรับใบอนุญาตที่ขาดอายุไมเกิน 1 ป
สำหรับผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถยนต
และรถจักรยานยนตสวนบุคคล

ผูสมัครอายุไมต่ำกวา 15 ปบรรบูรณ
(คาลงทะเบียนอบรม 200 บาท)

สอบถาม

วันอังคาร
วันพฤหัสบดี
วันเสาร
วันอาทิตย

สำรองที่นัง
02 - 613 3820 - 25
ตอ 0 หรรอ 100
สถาบันเสรรมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย มธ.
www.icehr.tu.ac.th
@Icehrtu

