
“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้นำ�รุ่นใหม่เพ่ือสังคมไทย�และนานาชาติ” เมษายน-พฤษภาคม�2561�ปีที่�51�ฉบับที่�4
TUNEWS

จุ�ล�ส�า�ร�ธ�ร�ร�ม�ศ�า�ส�ต�ร์�



วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้น�ารุ่นใหม่เพื่อสังคมไทย และนานาชาติ

Vision: Grooming Next-Generation Leaders for Thailand and International Communities

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tu.ac.th

จุลสารธรรมศาสตร์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ 

และกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 

และผู้สนใจทั่วไป

ที่ปรึกษา
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรรถสทิธิ์ พานแกว้

อจัฉรา จนิดารตัน์

กองบรรณาธิการ
ณัฐกาญจน์ หันจรัส
นภพรรณ วรสิทธิ์

อารยา แต้ไพบูลย์ศักดิ์

พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง
ลลิดา สวัสดี

ศุภณา เย็นเป็นสุข
ประภาพันธ์ ว่องไว
ศิลาวุฒิ นวลนุกุล 
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล 
สงคราม มีบุญญา
ธีระ พราหมณ์ยอด

จัดท�าโดย
งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 

ต่อ 1117-8 
โทรสาร 0-2564-4493

E-mail
pr.tu@hotmail.com

Website
www.tu.ac.th/media

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โทรศัพท์ 0-2564-3104-6

TU Coming up

23
MAY

การบรรยาย หวัขอ้ “สบายจติ สบายใจ เขา้ใจ GEN X, 
GEN Y, GEN Z”

จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ 

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวินิทรา นวลละออง

เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารราชสุดา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

23-24
MAY

งานสมัมนาวชิาการเนื่องในโอกาส “ฉลองครบรอบ 70 ปี
การสถาปนาความสมัพนัธท์างการทตูระหวา่ง
ไทย – เมยีนมา” 
(70th Anniversary of Thailand-Myanmar Diplomatic Relations)
จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภายในงานมีการปาฐกถาและบรรยายพิเศษ โดย ผู้แทน

จากประเทศเมียนมาและนักวิชาการจากหลายสาขา อาทิ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์ จิตรกรรม 

สถาปัตยกรรม มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม 

นิทรรศการจ�าลองภาพจิตรกรรมอุโบสถวัดมหาเตงดอจี 

เมืองสะกาย เขตมัณฑะเลย์และการแสดงโขนจากประเทศเมียนมา

1 JUN-
24 AUG

โครงการ Change Your Mindset for Success
จัดโดย งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 2 ชั้น 3 

อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

27 
JUN

วนัสถาปนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ครบรอบ 84 ปี
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจันทร์
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจาก
การคว้ารางวลั จากเวทกีารประกวดผลงานวจิยัและสิง่ประดษิฐ์ (46th 

INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA) รวมทัง้สิน้ 
28 รางวัล ประกอบด้วย โล่เกียรติยศจากนครเมืองเจนีวา 1 รางวัล 
เหรยีญทองเกยีรตยิศ 1 รางวลั เหรยีญทอง 10 รางวลั เหรยีญเงนิ 6 รางวลั 
เหรยีญทองแดง 4 รางวลั และรางวลัพเิศษ 6 รางวลั โดยผลงานทีโ่ดดเด่น 
และได้รับความสนใจจากนานาชาติ จนได้รับรางวัลโล่เกียรติยศจาก
นครเมอืงเจนวีา ได้แก่ ผลงาน “โปรแกรมส�ำหรบัจบัคูก่ำรกำรเดนิทำง 
ร่วมกันแบบอัตโนมัติทำงรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่ด้วยฐำน

เวลำปัจจุบัน” ผลงานวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ส�าหรับ
การเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ นับว่าธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลมาก
ที่สุดเท่าที่เคยเข้าร่วมประกวดในเวทีนี้มา 

รองศำสตรำจำรย์เกศินี วิฑูรชำติ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ กล่าวว่า มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้รบัรางวลัจากเวที 
การประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ (46th INTERNATIONAL 
EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA) ณ กรุงเจนีวา 
สวิตเซอร์แลนด์ จากผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 28 รางวัล ได้แก่

ธรรมศาสตร์สร้างชื่อในเวทีนานาชาติ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์โลก 
ณ กรุงเจนีวา
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รางวลัเหรยีญทอง จ�านวน 10 รางวลั 

 ฟิล์ม ท ูฟลาย โดย ผศ.ดร.ดสุติ อธนิวุฒัน์ จากคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

 ดัชนีความสุกทางชีวภาพ และถุงห่อแบบแอคทีฟ ส�าหรับ
มะม่วง (Magifera indica L.) เพื่อการค้าสมัยใหม่และการส่งออก 
โดย รศ.ดร.วรภทัร ลคันทนิวงศ์ จากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เครื่องวัดแสงรูปหกเหลี่ยมส�าหรับการวิเคราะห์ทางเคมีแบบ 
ประหยัดสาร โดย รศ.ดร.นภาพร ยังวิเศษ จากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

 เครือ่งวเิคราะห์อนมุลูอสิระ 3 วธิ ีพร้อมกนั โดย รศ.ดร.นภาพร 
ยังวิเศษ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ชุดตรวจวิเคราะห์นาโนปรับเปลี่ยนได้ โดย ผศ.ดร.ปาริยา  
ณ นคร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 โปรแกรมส�าหรับจับคู ่การเดินทางร่วมกันแบบอัตโนมัติ 
ทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่ด้วยฐานเวลาปัจจุบัน โดย 
ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และ นายสุริยพงศ์ ทับทิมแท้ จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

 แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์คัดกรองมะเร็งผิวหนังด้วย 
ภาพถ่ายไมโครสโคปจากสมาร์ทโฟน โดย รศ.ดร.จาตรุงค์ ตนัตบิณัฑติ 
นายอรรถกร โพธิ์สุวรรณ นายภัทรเดช สวรรคเชิดวิลัย นายภาณุ 
เกตุหิรัญ ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ นายปรินทร แจ้งทวี ดร.นพ.สาโรช 
สุวรรณสุทธิ พญ.ทอฝัน ตรีวัฒนกุล และนาย ธัชกรณ์ วชิรมน  
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

 Smart Consumer Unit for Energy Monitoring and 
Demand Response based on IoT Technology โดย ผศ.ดร.นพพร 
ลีปรีชานนท์ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

 Smart Power Outlet based on IoTs Technology โดย 
ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

 ดนตรบี�าบดัเพือ่ลดความกงัวลและความรูส้กึเจบ็ในการผ่าตดั 
สลายต้อกระจก โดย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และคณะ จาก
คณะแพทยศาสตร์ 

รางวลัโลเ่กยีรตยิศจากนครเมอืงเจนวีา จ�านวน 1 รางวลั

  ผลงาน โปรแกรมส�าหรับจับคู ่การเดินทางร ่วมกัน 
แบบอัตโนมัติทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่ด้วยฐานเวลา
ปัจจบุนั โดย ผศ.ดร.นพพร ลปีรชีานนท์ และ นายสรุยิพงศ์ ทบัทมิแท้  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รางวลัเหรยีญทองเกยีรตยิศ จ�านวน 1 รางวลั

 ผลงาน เรือบังคับวิทยุวัดความลึกท้องน�้าและส�ารวจสภาพ 
ทางอุทกศาสตร์ โดย รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล, ผศ.ดร.ธนิท  
เรืองรุ่งชัยกุล, ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ และอาจารย์ณัฐพล จันทร์แก้ว 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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รางวลัเหรยีญเงนิ จ�านวน 6 รางวลั 

 การพฒันาขัว้ไฟฟ้าแบบพรนิต์สกรนีจากมลัตวิอลล์คาร์บอน-
นาโนทวิป์ ไททาเนยีมไดออกไซด์เพือ่น�ามาเป็นผลติเซนเซอร์ราคาถกู 
ส�าหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคเก๊าท์ โดย ผศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น จาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นมข้าวข้นหวานสตูร 3 แอล (3L) โดย อ.ดร.กฤตยิา เขือ่นเพชร 
และ อ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 Artificial Intelligent Application for Wooden Picture 
Frames Selection using Deep Learning Algorithm โดย  
ผศ. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 The mirror neurons stimulation based VCD program for 
improving balance in sitting position for children with cerebral 
palsy โดย อ.ดร.ปฤณภัก มหาทรัพย์ จากคณะสหเวชศาสตร์ 

 ST-Safe Breathing Coaching CPR โดย อ.สุภาวดี ทับกล�่า 
จากคณะพยาบาลศาสตร์ 

 Diabetic Eye Sentinel โดย ผศ.ดร.ภคินี เอมมณี  
รศ.ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ ศ.ดร.สแตนิสลาฟ มาคานอฟ 
รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิติรักษ์ และผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์  
จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

รางวลัเหรยีญทองแดง จ�านวน 4 รางวลั 

 รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ 
โดย ผศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 Organic ledger โดย ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ จาก 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 Elderly Smart Pod (Tid Tam) โดย ผศ.ดร.นพพร  
ลีปรีชานนท์ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

 Intelligent Computer Software for Advance  
Planning Laser Hair Removal (Dermatology Application) 
โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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รางวลัพเิศษ 6 รางวลั 

  Organic ledger โดยผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน ์  จาก 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 The mirror neurons stimulation based VCD program 
for improving balance in sitting position for children  
with cerebral palsy โดย อ.ดร.ปฤณภัก มหาทรัพย์ จาก 
คณะสหเวชศาสตร์ 

 Elderly Smart Pod (Tid Tam) โดย ผศ.ดร.นพพร ลปีรชีานนท์  
และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

 แอปพลเิคชนัปัญญาประดษิฐ์คดักรองมะเรง็ผวิหนงัด้วยภาพ
ถ่ายไมโครสโคปจากสมาร์ทโฟน ประดิษฐ์คิดค้นโดย รศ.ดร.จาตุรงค์ 
ตันติบัณฑิต และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

  Seasonal Rainfall Forecasting using Deep 
Convolutional Neural Network ประดษิฐ์คดิค้นโดย ผศ.ดร.พศิาล 
แก้วประภา และ ผศ.ดร. นพพร ลปีรชีานนท์ จากคณะวศิวกรรมศาสตร์

 Intelligent Computer Software for Advance Planning 
Laser Ablation of Localized Breast Cancer ประดิษฐ์คิดค้น 
โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

จากงานดังกล่าวที่มีผลงานมากกว่า 1,000 ผลงานที่เข้าร่วม
แข่งขัน จาก 40 กว่าประเทศทั่วโลกนั้น ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 
มากที่สุดในการเข้าร่วมประกวด ซึ่งสามารถสะท้อนการด�าเนินการ
เพือ่ส่งเสรมิและพฒันานกัวจิยัไทยให้มคีวามเป็นเลศิด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งผลักดันผลงานนวัตกรรมของนักวิจัยไทย 
ให้มชีือ่เสยีงทดัเทยีมนานาชาต ิและเพือ่เป็นการสร้างขวญัและก�าลงัใจ 
ให้กับนักวิจัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานแสดงความ
ยินดีกับทีมนักวิจัยที่สามารถคว้ารางวัลจากเวทีดังกล่าว เมื่อวันที่ 
25 เมษายน 2561 ณ ครีเอทีฟสเปซ ชั้น 1 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

P.07Cover story



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ	University	of	Medicine	and	Pharmacy	of	Targu	Mures	ประเทศ
โรมาเนีย

รองศำสตรำจำรย์เกศินี วิฑูรชำติ อธิการบดี 

รองศำสตรำจำรย ์  ดร.กิตติ  ประเสิรฐสุข  

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้บริหารจาก

คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะ 

เภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Leonard 

Azamfirei อธกิารบด ีและผูบ้รหิารจาก University 

of Medicine and Pharmacy of Targu Mures 

ประเทศโรมาเนีย และได้รับเกียรติจาก H.E.Mr. 

Bogdan BADEA เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจ�า

ประเทศไทย เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการโดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

คณาจารย์เริ่มจากโครงการระยะสั้น โดยทางโรมาเนียมีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และให้ความสนใจกับการแพทย์แผนไทย ซึ่ง 

ถือเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยในยุโรปตะวันออก ณ ห้องประชุม

ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อเร็ว ๆ นี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร ่วมกับ	 Haaga-Helia	
University	of	Applied	Sciences	สาธารณรัฐฟินแลนด์	
จัด	Public	Forum	เรือ่ง	“The	Latest	Developments	in	
Finnish	Higher	Education”

รองศาสตราจารย์เกศนิ ีวฑิรูชาต ิอธกิารบด ีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี 

เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารจากคณะ

วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Teemu 

Kokko อธกิารบด ีจาก Haaga-Helia University of Applied Sciences สาธารณรฐัฟินแลนด์ ในโอกาสมาเยีย่มเยอืนมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

และบรรยายในหัวข้อ “The Latest Developments in Finnish Higher Education” เพื่อกล่าวถึงระบบการศึกษาของฟินแลนด์ และ

แนะน�า Haaga-Helia University of Applied Sciences รวมถึง ประชาสัมพันธ์ EduExcellency Ltd ที่เป็นการรวมกลุ่มในการขยาย 

บทบาททางการศึกษาของฟินแลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก H.E.Mrs.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจ�าประเทศไทย  

เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา	จดัอบรมเสรมิประสทิธภิาพการสอนส�าหรบัครอูาสาสมคัรเกาหล	ี(OVEC)	รุน่ที	่2
สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จดัโครงการอบรมเสรมิประสทิธภิาพการสอนส�าหรบัครอูาสาสมคัรเกาหล ี(OVEC) 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2561 เป็นระยะเวลา 

16 วัน ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์รังสิต เพื่อให้ครูอาสาสมัครเกาหลีได้เรียนรู้ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน 

ความรูท้างวชิาการเกีย่วกบัระบบการศกึษา กฎหมาย และวฒันธรรมไทย  

เพื่อเตรียมความพร้อมและความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน

ของครูอาสาสมัครเกาหลีให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย โดยมี  

รองศาสตราจารย์ ดร.กติต ิประเสรฐิสขุ รองอธกิารบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธ์ 

และรักษาการแทนในต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบันเอเชียตะวันออก

ศกึษา และ Dr.Kim Juyeon, Director of Korean Education Center 

ประจ�าประเทศไทย กล่าวเปิดโครงการฯ
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งานประชุมวิชาการนานาชาติ	“Ganga	-	Mekong	Conference	2018”
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ร่วมกบั Indian Council of Philosophical 

Research สาธารณรัฐอินเดีย จัดงานประชุมวิชาการ

นานาชาติ “Ganga – Mekong Conference 2018” 

เมื่อเร็ว ๆ  นี้ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ และ ห้อง

ประชมุวรรณไวทยากร ตกึโดม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ท ่าพระจันทร ์ โดยได ้รับเกียรติจาก Shri Ram 

Madhav, National General Secretary ของพรรค 

Bharatiya Janata Party (BJP) มาเป็นองค์ปาฐก 

และ His Excellency Mr.Bhagwant Bishnoi เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจ�าประเทศไทยร่วมกล่าวต้อนรับ โดยมีนักวิชาการ  

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาธารณรัฐอินเดียและกลุ่มประเทศจากลุ่มแม่น�้าโขงเข้าร่วมน�าเสนอองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจ และการส่งผ่านวัฒนธรรมที่ปรากฏในรูปของภาษา วรรณกรรม ศาสนา ดนตรี และการแสดง

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี	พนมยงค์	
ขยายกรอบความร่วมมือกับ	มหาวิทยาลัยซานตง	สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้บริหารจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงาน the 3rd ASEAN - China Youth forum และ
เยี่ยมชมบรรยากาศงาน the 17th international cultural festival เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ มหาวทิยาลยัซานตง มณฑลซานตง 
สาธารณรฐัประชาชนจนี ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัคูส่ญัญากบัวทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค์

โดยนับจากที่ได้ลงนามไปเมื่อเดือนธันวาคม 2557 มีนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยซาน
ตง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของจีนแล้วจ�านวน 240 คน (ภาคฤดูร้อน) และจ�านวน 10 คน (เต็มเทอม) 

นอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับผู้บริหารของ Centre for Research and Experience of Traditional Chinese Research, College of 
International Education และ School of Economics เพื่อตกลงขยายกรอบของความร่วมมือ ดังนี้

1. การจัดโครงการอบรมอาจารย์รุ่นใหม่ (ไม่จ�ากัดสาขา) ให้มีความรู้เกี่ยวกับจีนศึกษา ปัญญาวัฒนธรรมจีน และจีนสมัยใหม่ เป็นเวลา 
7 - 10 วัน ณ มหาวิทยาลัยซานตง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

2. เปิดโอกาสให้นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนวชิาทีเ่กีย่วกบัจนีศกึษาในคณะ/สาขาอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ในหลกัสตูรนานาชาตขิองมหาวทิยาลยั
ซานตง เช่น เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และศาสตร์การแพทย์แผนจีน เป็นต้น 

3. การเชญิคณาจารย์มาร่วมโครงการ Pridi Banomyong Fellows เพือ่การท�าวจิยัร่วมกบัคณาจารย์ของวทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค์ 
4. เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ที่ดูแล College of International Education ตอบรับเป็นหนึ่งในผู้มาร่วมบรรยายใน lecture series 

ที่จะจัดต่อเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ช่วงระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 11 

พฤษภาคม 2562
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มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จัดงำน “วันสัญญำ ธรรมศักดิ์” ผู้มีคุณูปกำรด้ำนนิติศำสตร์ต่อประเทศ พร้อมจัดเสวนำ “นำยกรัฐมนตรี
คนนอก ตำมรัฐธรรมนูญ 2560 และแนวโน้มกำรเมืองไทย”

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จดังาน “วนัสญัญา ธรรมศกัดิ”์ ประจ�าปี 2561 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2561 ทีผ่่านมา ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต เพื่อร�าลึกถึง ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศชาติ อดีตประธานองคมนตรี 
นายกรฐัมนตร ีและอธกิารบดขีองมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ผ่านกจิกรรมการเสวนา ในหวัข้อ “นายกรฐัมนตรคีนนอก ตามรฐัธรรมนญู 2560 
และแนวโน้มการเมืองไทย” โดยก�าหนดการในช่วงเช้ามีพิธีวางพานพุ่มที่ประดิษฐ์จากเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา และหนังสือจากหน่วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อน�าไปมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป

รองศำสตรำจำรย์เกศินี วิฑูรชำติ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กล่ำวว่ำ “ท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นปูชนียบุคคล 
มิใช่เพียงแค่ของคณะนิติศาสตร์ หากเป็นปูชนียบุคคลของชาวธรรมศาสตร์ทุกคน ส�าหรับชาวธรรมศาสตร์ ค�ากล่าวที่ว่า “ในธรรมศาสตร์
มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว” คือค�ากล่าวของท่านในขณะที่เป็นอธิการบดี ที่ปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาในยุคที่บ้านเมืองไม่มี
เสรีภาพและประชาธิปไตย ท�าให้บ้านเมืองได้ผ่านวิกฤตการณ์ และน�ามาซึ่งประชาธิปไตยจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่ ‘ประชาธิปไตย’ 
มไิด้มคีวามหมายแต่เพยีงการเลอืกตัง้ แต่คอืประชาธปิไตยอนัประกอบด้วยสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนเจ้าของประเทศ และท�าให้เสรภีาพ

ในการแสดงออกที่ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จึงเป็นอัตลักษณ์ของชาวธรรมศาสตร์มาจวบจนทุกวันนี”้

ธรรมศาสตร์ จัดงาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์” 

ประจ�าปี 2561  

พร้อมเสวนา

นำงสำวตุลยดำ วิริยะสุนทรีวงค์
รางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่น

นำงสำวญำณิศำ ทองเกสร
รางวัลเรียนดี “ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์”
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ขณะที่งานเสวนา “นำยกรัฐมนตรีคนนอก ตำมรัฐธรรมนูญ 2560 และแนวโน้มกำรเมืองไทย” จะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองนายก

รัฐมนตรีคนนอก และวิเคราะห์แนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต ผ่านนักวิชาการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์  
นกัวชิาการและนกักฎหมายมหาชน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ รองอธกิารบดฝ่ีายความยัง่ยนืและบรหิารศนูย์รงัสติ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศภุสวสัดิ ์ชชัวาลย์ รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารท่าพระจนัทร์ และรกัษาการในต�าแหน่งคณบดคีณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์

ขณะที ่ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรญิญำ เทวำนฤมติรกลุ รองอธกิำรบดี 

ฝ่ำยควำมยั่งยืนและบริหำรศูนย์รังสิต มองว่ำ ทางเลือกที่ดีที่สุดของ 

คสช. คือปล่อยให้ประชาชนปกครองตัวเอง และตัดสินอนาคตตัวเอง 

อีกครั้ง ให้เลือกตั้ง สส. ตามประชาธิปไตย โดยให้ คสช.ถอยไปเป็น 

ผู ้ที่คอยดูแลบ้านเมืองให้ เรียบร้อย จนถึงเวลาส่งมอบอ�านาจให้แก่ 

รัฐบาลใหม่

ด้ำน รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวำลย์ รองอธิกำรบดีฝ่ำย

บริหำรท่ำพระจันทร์ และรักษำกำรในต�ำแหน่งคณบดีคณะรัฐศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ให้ควำมคิดเห็นว่ำ ถ้านายกรัฐมนตรีคนนอก 

จะอยูย่าวต้องเล่นการเมอืง แต่การเล่นการเมอืงไม่จ�าเป็นต้องมกีารเลอืกตัง้ 

เสมอไป หากถามว่าสังคมไทยมองนายกรัฐมนตรีคนนอกอย่างไรนั้น  

คิดว่าคนที่เกิดก่อนปี 2535 จะค่อนข้างชิน แต่คนรุ่นหลังหรือเกิดหลังปี 

2535 อาจรู้สึกแปลกใจที่มีใครสักคนเปลี่ยนแปลงการปกครอง

 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่น  

ประจ�าปี 2560 ซึ่งได้แก่ นางสาวตุลยดา วริิยะสุนทรวงศ ์นติิศาสตรบณัฑติ 

เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และรางวัลเรียนดี  

“ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์” ได้แก่ นางสาวญาณิศา ทองเกสร 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นรางวัล

ที่มอบให้กับนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ทีม่ผีลการเรยีนดแีละไม่เป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตเิสือ่มเสยี เพือ่

ให้เกิดขวัญและก�าลังใจแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

ศำสตรำจำรย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมำนันท์ นักวิชำกำรและนักกฎหมำย

มหำชน กล่ำวว่ำ เมื่อรัฐธรรมนูญปี 2560 แนวความคิดนายกรัฐมนตรีต้อง

มาจากการเลือกตั้งที่เคยเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 ไม่ได้

ถกูน�ามาใช้ในรฐัธรรมนญูปี 2560 เปิดช่องให้แต่งตัง้นายกรฐัมนตรคีนนอกได้

หากดูกระบวนการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี เริ่มจาก ม.88 บอกว่า

พรรคการเมอืงต้องเสนอชือ่บคุคลซึง่สมควรเป็นนายกรฐัมนตรต่ีอคณะกรรมการ

การเลอืกตัง้ จ�านวนไม่เกนิ 3 รายชือ่ ก่อนทีจ่ะปิดรบัสมคัรการเลอืกตัง้ พร้อม

หนังสือยินยอมของบุคคลเหล่านั้น และทาง กกต.จะประกาศให้ประชาชน

ทราบ ซึ่ง ม.88 ไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนใน 3 คนนี้ว่าจะมีการเรียงล�าดับอย่างไร 

โดยบทเฉพาะกาลที่มาจากค�าถามพ่วงมีการเพิ่มกระบวนการขึ้น โดยเปลี่ยน

กระบวนการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากรัฐสภา ฉะนั้น นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560  

จึงมีที่มาจาก 2 ทาง คือ มาจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอ และ 

มาจากบทเฉพาะกาลที่สามารถเสนอชื่อคนนอกได้ 
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมสบืสานประเพณสีงกรานต์ อนัเชญิ 
พระพทุธธรรมทฐิศิาสดาให้คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา ได้สกัการะ 
และสรงน�้า เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมรดน�้าขอพรจากผู้บริหาร 
ของมหาวทิยาลยั พร้อมชวนแต่งผ้าไทยย้อนยคุสวยงาม ส่วนองค์การ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (อมธ.) ร่วมสาดความสขุก่อนใคร 
จัดเล่นน�้าสงกรานต์พร้อมเพื่อนยกแก๊ง

เทศกาลสงกรานต์ ประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ถือเป็น 
วันขึ้นปีใหม่ของไทย ตรงกับวันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็น 
ช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ผู้คนต่างพากันออกมาเล่นสาดน�้ากัน 
อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน และในช่วงเทศกาลสาดความสุขนี้ 
“มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์” จงึได้จดังาน “ท�าบญุมหาสงกรานต์สบืสาน
ประเพณีไทย ประจ�าปี 2561” จัดโดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัย  
ร่วมกับกองบริหารศูนย์รังสิต และชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และ
ประเพณี เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ 
หอพระพทุธธรรมทฐิศิาสดา และบรเิวณอาคารเรอืนไทยมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ โดยช่วงเช้ามพีธิตีกับาตรพระสงฆ์ ถวายสงัฆทาน 
และพิธีเปลี่ยนผ้าสไบและสรงน�้าพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา โดยมี  

รองศาสตราจารย์เกศนิ ีวฑิรูชาต ิอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เป็นประธานในพิธี

และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย 
จึงได้จัดให้มีพิธีรดน�้าขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ณ บริเวณอาคารเรือนไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และความ
สามัคคีในหมู่บุคลากรและผู้บริหารทุกระดับชั้น นอกจากนี้ ยังมี 
การประกวดแต่งกายย้อนยุคสวยงาม โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ได้แก่ นางสาวราชาวดี บุญศิลป์ บุคลากรจากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (สไบสีแดง ถือร่ม) 

ทั้งนี้ในวันเดียวกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง ได้จัด 
พธิรีดน�า้ขอพรจากคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปาง 
ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กมัพสูริ ิรองอธกิารบดฝ่ีายกฎหมาย
และบริหาร ศูนย์ล�าปาง อาจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ล�าปาง และอาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม 
ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายการนกัศกึษาและการประชาสมัพนัธ์ ศนูย์ล�าปาง 
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล�าปาง โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมอย่างเนืองแน่น 

“ธรรมศาสตร์” จัดทำาบุญมหาสงกรานต์ 
สืบสานประเพณีไทย ชวนแต่งผ้าไทยย้อนยุค
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โดย อำจำรย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรนักศึกษำและ 
กำรประชำสมัพนัธ์ ศนูย์ล�ำปำง ได้กล่ำวว่ำ “พธิดีงักล่าวนีไ้ด้จดัขึน้เป็นประจ�าทกุปี  
เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง ได้สัมผัสและ
ทราบถึงความส�าคัญประเพณีอันดีงาม โดยเริ่มด้วยการสรงน�้าพระพุทธธรรมทิฐิ
ศาสดา พระพทุธรปูประจ�ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รดน�า้ขอพรจากคณะผูบ้รหิาร 
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการด�าเนินชีวิต”

 นอกจากจะมีงานสงกรานต์แบบไทย ๆ  แล้ว ทางฝั่งขององค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) จัด “สงกรานต์ธรรมศาสตร์” ให้เพื่อน ๆ  พี่ ๆ  
น้อง ๆ  ชาวเหลืองแดงได้เล่นสาดน�้าคลายร้อนกันก่อนช่วงวันหยุดยาวไปเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ งานนี้เราได้ส่งนักข่าวภาคสนาม พฤฒินันท์ สุดประเสริฐ (โอมมี่) 
นักศึกษาชั้นปี 1 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ลงพื้นที่ไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศความสนุกสนาน มาฝากกัน...

“SongkranTHAMMASAT: สงกรำนต์สนุก สไตล์ธรรมศำสตร์” ก่อนเริ่ม
เทศกาลสาดความสขุ ท้องฟ้าไม่เป็นใจท�าให้ฝนตกลงมาชดุใหญ่ เวลาแห่งความสนกุ 
จึงต้องเลื่อนออกไปช้ากว่าก�าหนด และเมื่อฝนหยุดตก บรรยากาศของงาน 
ก็เต็มไปด้วยความชุ่มฉ�่า และเริ่มคึกคักมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงค�่า เราเริ่มต้นวอร์ม 
ความสนุกด้วยเพลงจาก TU Band วงดนตรีแห่งบ้านธรรมศาสตร์ และนอกจาก
จะมีวงของบ้านเราเองมาสร้างความสุขแล้ว ยังได้ SWU Combo วงดนตรีจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วง UnderWhere Band และ DJ.Kidnapp มา
ร่วมแจมและสาดความสนุก สาดความสุขสู่เพื่อน ๆ  ชาวธรรมศาสตร์ด้วยเช่นกัน 
งานนี้มีรถบรรทุกน�้าจากเทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี มาสาดความสดชื่น 
ให้ได้ดับร้อนกันด้วย

เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลแห่งการพบกนัของคนในครอบครวั เทศกาลทีท่กุคน
จะได้กลบัไปหาคนในครอบครวั เทศกาลทีท่กุคนจะได้ไปสาดความสนกุ ความสดชืน่
กับคนในครอบครัว ถือเป็นการเริ่มต้นเถลิงศกใหม่ที่ดีของทุกคน
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ธรรมศำสตร์ท�ำนำ เศรษฐกจิพอเพยีง ปีที ่12 “ชำวธรรมศำสตร์” 

ร่วมใจปลูกขำ้ว เตรียมเลี้ยงต้อนรับเพื่อนใหม่ ปีกำรศึกษำ 2561  

ใน “วันรับเพื่อนใหม่”

“โครงการธรรมศาสตร์ท�านา เศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 12” จัดขึ้น 

ในช่วงปลายเดือนเมษายนของทุก ๆ ปี ณ แปลงนาธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 

2561 ที่ผ่านมา โดยข้าวที่ชาวธรรมศาสตร์ร่วมแรงร่วมใจในการปลูก 

ครั้งนี้ จะน�าไปเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ใน  

“วันรับเพื่อนใหม่” โดยใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ในการเพาะ

ปลูก คิดค้นโดย รศ.ดร.บุญหงษ์ จงคิด หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี

การเกษตร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

รว่มกับทมีวจิัย ท�าการคดิค้นและทดลองมากกวา่ 5 ป ีมีความทนทาน

ต่อสภาพแวดล้อม สามารถเพาะปลกูได้หลายครัง้ต่อปี และได้ผลผลติ

มากกว่าพันธุ์ข้าวทั่วไปถึง 2 เท่า มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้น ซึ่งพันธุ์ข้าว

ในปัจจบุนัจะใช้เวลาตัง้แต่เริม่เพาะปลกูไปจนถงึการเกบ็เกีย่ว 120 วนั 

แต่พันธุ์ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ใช้เวลา 100 วัน

ส่วนขั้นตอนในการท�านาจะใช้ต้นกล้า 3 - 5 ต้น ปักลงในเลนซึ่ง 

เป็นดนิเหนยีว ในการปลกูครัง้นีใ้ช้ต้นกล้าทีม่คีวามยาว 15 - 20 เซนตเิมตร 

ระยะห่างในการปักด�าห้ามเกนิ 20 เซนตเิมตร ปักด�าแบบสลบัฟันปลา 

เพื่อให้ต้นกล้าขึ้นสม�่าเสมอกันในแปลงนา ความลึกในการปักด�า 

ห้ามเกิน 2 - 3 เซนติเมตร โดยใช้หัวแม่มือกดรากของต้นกล้าลงไป

ในเลน 

ศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล รองอธิกำรบดี

ฝ่ำยกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กล่าวว่า “โครงการ

ธรรมศาสตร์ท�านา เศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง 

ของชาวธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและความ

ส�าคัญของการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง และได้ 

มีโอกาสลงมือท�านา ได้เรียนรู้ถึงความยากล�าบากของชาวนา อันเป็น 

วิถีชีวิตของประชาชนและสังคมส ่วนใหญ่ของประเทศ และ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ยงัเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกและแห่งเดยีว 

ที่ปลูกข้าวเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วย” 

“ชาวธรรมศาสตร์” 
ร่วมใจปลูกข้าว เตรียมเลี้ยงต้อนรับเพื่อนใหม่ 
ปีการศึกษา 2561
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ผู ้ช ่วยศำสตรำจำรย ์  ดร.ปริญญำ  

เทวำนฤมติรกลุ รองอธกิำรบดฝ่ีำยควำมยัง่ยนื 

และบริหำรศูนย์รังสิต กล่าวว่า “เป้าหมาย 

ในการท�านาของเราไม่ใช่ผลผลติเพยีงอย่างเดยีว 

แต่เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาธรรมศาสตร์ 

เราปลกูข้าวเพือ่ไปเลีย้งต้อนรบันกัศกึษาใหม่ ให้

เขารูว่้าหยาดเหงือ่ไม่สามารถซือ้ได้ เพราะปลกู

จากหยาดเหงื่อและแรงใจชาวธรรมศาสตร์ 

เมือ่เราได้มาท�านากนัแล้วจากนีไ้ป เราจะเหน็

ข้าวบนจานที่แตกต่างออกไป ข้าวแต่ละเมด็ 

กว่าจะมาอยู่บนจาน เกษตรกรต้องล�าบาก 

เพยีงใด และนีเ่ป็นเหตผุลทีว่่าท�าไมธรรมศาสตร์

สอนให้ฉันรักประชาชน” 

Claudia นักศึกษำชำวออสเตรีย จำก 

คณะนิติศำสตร ์  และ Lisa นักศึกษำ 

ชำวเยอรมัน จำกคณะเศรษฐศำสตร ์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า 

“รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และ

รู้สึกถึงความเหนื่อยของชาวนา เพราะเมื่อได้

ลองมาด�านาปลูกข้าวเองแล้ว มันเป็นงานที่ 

ยากมาก ๆ  กว่าจะได้ข้าวมารบัประทาน หลงัจากนี้ 

จะทานข้าวให้หมดจาน และดีใจมากที่ได้รู้จัก

เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น” 

พิมพ์จันทร์ เลิศภูเขียว หรือ น้องปลำ นักศึกษำชั้นปีที่ 3  

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เผยว่า  

“รูส้กึดมีาก ๆ  ทีไ่ด้มาร่วมโครงการธรรมศาสตร์ท�านา เศรษฐกจิ

พอเพียง และได้มาร่วมเป็นปีที่  3 แล้ว ส่วนตัวมองว่า 

เป็นกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่กลายเป็นประเพณีไปแล้ว

โดยปีนี้ได้พาเพื่อน ๆ  มาลองสัมผัสการท�านาด้วย”

แต่เดิมนั้น พื้นที่บริเวณแปลงนาธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นพื้นที่รกร้าง สภาพดินแห้งแล้ง  

ไม่สามารถท�าการเกษตรได้ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จงึได้ฟ้ืนฟู 

ปรบัสภาพดนิให้สามารถท�าการเกษตรได้ และสามารถเพาะปลกู

ข้าวได้ จนกลายเป็นแปลงนาธรรมศาสตร์ในปัจจบุนั นอกจากนี้ 

ดินบริเวณดังกล่าวยังได้น�ามาปลูกพืชผักสวนครัวที่แปลงนา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อีกด้วย
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มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ร่วมมือกับบริษัทชั้นน�ำ เปิดตัว  

“โซลำร์ไรด์” โครงกำรรถมอเตอร์ไซค์รบัจ้ำงขบัเคลือ่นด้วยพลงัไฟฟ้ำ

แสงอำทิตย์ รุกผลักดันธรรมศำสตร์รังสิตสู่ “สมำร์ทซิตี้” เต็มสูบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมมือกับบริษัท STAR 8 

(THAILAND) เปิดตัว “โซลาร์ไรด์” (SOLARYDE) โครงการ 

รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และ

สถานีชาร์จไฟจากพลังงานโซลาร์เซลล์ ภายในมหาวิทยาลัยเป็น 

แห่งแรกในประเทศไทย ต่อยอดความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และ

ผลักดันให้ธรรมศาสตร์กลายเป็นสมาร์ทซิตี้น�าร่อง (SMART CITY) 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 

2561 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.ปรญิญำ เทวำนฤมติรกลุ รองอธกิำรบดฝ่ีำยควำมยัง่ยนื

และบรหิำรศนูย์รงัสติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ กล่าวว่า โครงการ

โซลาร์ไรด์ (SOLARYDE) เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และภาคเอกชนในการต่อยอดนโยบายมหาวิทยาลัย 

สีเขียวเพื่อพลังงานสะอาดและยั่งยืน และการผลักดันมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์สู่สมาร์ทซิตี้ (SMART CITY) น�าร่อง โดยโซลาร์ไรด์เป็น

โครงการรถมอเตอร์ไซค์

รับจ้างพลังงานสะอาด

และประหยดัแบบครบวงจร 

ตัวมอเตอร์ไซค์ขับเคลื่อน 

ด้วยพลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 

ที่มาพร้อมสถานีชาร์จไฟ ซึ่งใช ้

พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งไปก่อนหน้านี้ พร้อมให้บริการ

นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

รับจ้างในอัตราค่าบริการเท่าเดิม แต่มีโอกาสช่วยลดมลพิษให้กับ

มหาวทิยาลยั และเป็นการประหยดัการใช้พลงังานให้กบัประเทศชาติ 

อกีทัง้ยงัเพิม่ความปลอดภยัให้กบัผูใ้ช้บรกิาร เนือ่งจากรถมอเตอร์ไซค์

ไฟฟ้าดังกล่าว ได้ถูกจ�ากัดความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ผศ.ดร.ปริญญำ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส�าหรับเบื้องต้น ได้เริ่มด�าเนิน

การเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ให้

เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจ�านวน 25 คัน พร้อมให้บริการในเดือน

มีนาคม ซึ่งจะเพิ่มจ�านวนเป็น 50 คันในเดือนเมษายน และ 150 คัน 

ภายในสิน้ปี 2561 นีต้ามล�าดบั ซึง่ปัจจบุนัตวัเลขปรมิาณยานพาหนะ

“ธรรมศาสตร์” ร่วมกับบริษัทชั้นนำา 
เปิดตัว “โซลาร์ไรด์”
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ทุกประเภทที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีสูงถึง

ประมาณ 22,000 คนัต่อวนั คดิเป็นคาร์บอนทีป่ล่อยประมาณ 3,700 

เมตริกตันต่อปี ทั้งนี้ การน�าร่องใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครั้งนี้จะช่วย

ลดปรมิาณการปล่อยคาร์บอนในศนูย์รงัสติได้มากกว่า 500 เมตรกิตนั

ต่อปี และมีเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนจากบริการขนส่ง

สาธารณะทกุประเภท (Zero Carbon Transportation) ให้เป็นศนูย์  

ภายในเวลา 5 ปี

อย่างไรกต็าม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ ได้ตัง้เป้าหมาย

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน จากการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ

สหประชาชาติ โดยเน้นที่การใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน  

การเพิ่มและรักษาต้นไม้ใหญ่ เพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์

ในอากาศ รวมทั้งการก�าหนดเป้าหมายไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

ปลอดขยะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ด�าเนินการอย่างเป็น 

รูปธรรม อาทิ ความร่วมมือกับบริษัทโซลาร์ตรอนในการติดตั้งแผง 

ผลติพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ ซึง่สามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้ถงึ 

5 เมกะวตัต์ การใช้รถรางไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ซึง่ได้น�าร่องตดิตัง้

ไปแล้วจ�านวน 6 คัน รวมไปถึงการสร้างอาคารที่ได้รับการออกแบบ

เพื่อการประหยัดพลังงาน ฯลฯ ผศ.ดร.ปริญญำ กล่ำวทิ้งท้ำย

นำยณัฐพล อัครลำวัณย์ กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท STAR 8  

(THAILAND) กล่าวเพิ่มเติมว่า รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่จะใช้ 

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นรุ่นพิเศษที่มีระบบเปลี่ยนแบตเตอรี่

อย่างรวดเร็วทันใจ (Easy Swap Battery) สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่

ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดเพื่อให้สามารถบริการ

ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยแบตเตอรี่ก้อนเก่าจะถูกน�าไปชาร์จ

ไฟฟ้าจนเต็มและน�ามารอเปลี่ยนต่อไป โดยสถานีชาร์จไฟ (Battery 

Charging & Swapping Station) ได้รับการออกแบบดีไซน์พิเศษ

จากทีมงานวิศวกรของบริษัท เพื่อให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็ม

ภายในระยะเวลาไม่ถึง 4 ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้ส�าหรับรูปลักษณ์

ของรถมอเตอร์ไซค์เอง ทางบริษัท star 8 ก็ได้ออกแบบพิเศษใหม่

ให้กับโครงการนี้ โดยมุ่งเน้นรูปทรงที่โมเดิร์นทันสมัยตามสไตล์ 

ของรถไฟฟ้า และเข้ากบัแนวคดิของมหาวทิยาลยัทีม่คีวามคดิก้าวหน้า

ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

พร้อมกันนี้ยังได้พันธมิตรเข้ามาร่วมในโครงการดังกล่าวโดย  

นำงสำวพจณ ีคงคำลยั ผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ ธนำคำรกรงุเทพ จ�ำกดั 

(มหำชน) เปิดเผยว่า เพื่อความต่อเนื่องในการเดินหน้าสนับสนุน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) 

ธนาคารจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมอ�านวยความสะดวกด้านการช�าระ 

ค่าบรกิาร และเพือ่ร่วมสร้างการรบัรูแ้ละเชญิชวนให้ทกุคนมส่ีวนร่วม

ในการช่วยลดมลพิษและประหยัดการใช้พลังงานให้กับมหาวิทยาลัย  

ผูใ้ช้บรกิารรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารบัจ้างของบรษิทั STAR 8 (THAILAND) 

ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถช�าระค่า

บริการ ผ่าน QR Code บนแอปพลิเคชัน ‘บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง’ 

ของธนาคารกรุงเทพ เพียงเที่ยวละ 1 บาท ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 11 

เมษายน 2561 ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ผู้ให้บริการ เพียงรับช�าระเงิน

ผ่าน QR Code ของธนาคารกรุงเทพ ก็จะได้รับเงินคืน 10 บาท 

ต่อรายการ สงูสดุถงึ 300 บาท ต่อเดอืน ตัง้แต่วนันีจ้นถงึ 30 มถินุายน 

2561

ด้าน นำงสำวรัญชิดำ สิทธิสำร ชั้นปีกำรศึกษำที่ 3 คณะ

ศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ นักศึกษำผู้ใช้บริกำร

รถมอเตอร์ไซค์รับจ้ำงจำกทำงด้ำนนอกประตูเชียงรำก 1 กล่าวว่า 

โครงการมอเตอร์ไซค์รบัจ้างแบบขบัเคลือ่นระบบไฟฟ้า เป็นโครงการ

ทีน่่าสนใจ เนือ่งจากเป็นโครงการทีเ่ข้าถงึอนิไซต์ของนกัศกึษาพร้อม ๆ  

กับปลูกจิตส�านึกเรื่องความประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยปกติ ต้องใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเกือบ 

ทุกวัน ประกอบกับพบว่า บางครั้งควันไอเสียจากรถมอเตอร์ไซค์ 

ที่ใช้น�้ามันมีกลิ่นเหม็น ท�าให้ต้องปิดปาก ปิดจมูกบ่อยครั้ง อีกทั้ง 

รถมอเตอร์ไซค์รบัจ้างบางคนัมเีสยีงดงั และวิง่เข้า - ออกมหาวทิยาลยั 

วนัละหลาย ๆ  รอบ ซึง่เป็นการส่งเสยีงดงัรบกวนผูอ้ืน่ตลอดทัง้วนั หากมี 

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาให้บริการภายในมหาวิทยาลัย จะถือเป็นการ

แก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และตนเองก็จะเป็นผู้หนึ่งที่จะใช้บริการ

แน่นอน เพราะต้องการสนับสนุนแนวความคิดที่ดีของมหาวิทยาลัย 

และอยากให้มีโครงการดี ๆ  แบบนี้อย่างต่อเนื่อง

โดยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดงักล่าวจะเข้ามาทดแทนรถมอเตอร์ไซค์

รบัจ้างทีใ่ช้น�า้มนัทีม่อียูเ่ดมิ ซึง่ในเฟสแรกจะเริม่ท�าการเปลีย่นจ�านวน

ทั้งสิ้น 25 คัน ในเดือนมีนาคม และ 150 คัน ภายในสิ้นปี 2561 ทั้งนี้ 

การน�าร่องใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะช่วยลดปรมิาณการปล่อยคาร์บอน

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้มากกว่า 500 เมตริกตัน

ต่อปีอีกด้วย

P.17News



เสวนำ “ตีแผ่เงินสงเครำะห์” ถกปัญหำกรณีทุจริตเงินคนจน  
ชี้ระบบโครงสร้ำงเป็นปัญหำ แนะรัฐเลิกรวมศูนย์อ�ำนำจ กระจำย
สู่ท้องถิ่น นักวิชำกำรธรรมศำสตร์ ชี้ไทยต้องยกเครื่องแก้ระบบ 
กำรจัดกำร หวั่น “กำรทุจริต” ในไทยจะฝังรำกเป็นวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได ้จัดเวทีเสวนาธรรมศาสตร์ 
สู่สังคมครั้งที่ 2 หัวข้อ “ตีแผ่เงินสงเคราะห์” ระดมนักวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทาง
การป้องกนัการทจุรติเงนิสงเคราะห์ เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2561 ทีผ่่านมา 
ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ศำสตรำจำรย์ ดร.โกวทิย์ พวงงำม คณบดคีณะสงัคมสงเครำะห์ - 
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กล่าวว่า ปัญหาผู้ด้อยโอกาส 
หรือคนไร้ที่พึ่ง เป็นปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคมที่ภาครัฐจ�าเป็น
ต้องให้ความส�าคัญและให้การดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพราะคนกลุ่มนี้ 

รัฐจะต้องดูแล ช่วยเหลือ เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น ซึ่ง 
มีปริมาณมากกว่า 10 ล้านคน ในประเทศไทย ที่จะต้องได้รับการ 
ช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ จึงท�าให้เป็นที่มาของโครงการรัฐสวัสดิการ
ต่าง ๆ  ที่มุ ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ ให้สามารถเข้าถึง
สิทธิที่พึงได้รับในฐานะประชาชนชาวไทย ส่วนการช่วยเหลือใน
รูปแบบรัฐสวัสดิการเพื่อเป็นการคุ ้มครองสิทธิประชาชน ต้องมี 
การก�าหนดที่ชัดเจนถึงผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ ซึ่ง 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สวัสดิการส�าหรับประชาชนทุกคน
อย่างเท่าเทียม อาทิ สิทธิการเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข ในขณะที่
จ�าเป็นจะต้องมีสวัสดิการส�าหรับเฉพาะกลุ่มผู้ยากไร้ คนด้อยโอกาส  
คนไร้ที่พึ่ง ต้องมีการก�าหนดกรอบให้ความช่วยเหลือที่ชัดเจนเช่นกัน
เกี่ยวกับสิทธิของผู้ด้อยโอกาสกว่า

ธรรมศาสตร์ จัดเสวนาธรรมศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 2

“ตีแผ่เงินสงเคราะห์” เรามาถูกทางหรือไม่ 
ในการช่วยเหลือคนด้อยโอกาส
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 ศำสตรำจำรย ์  ดร.โกวิทย ์  กล ่าวเพิ่มเติมว ่า กรณีเงิน
สงเคราะห์คนจน คนด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง ที่มีการพบปัญหา
การทุจริตในหลายพื้นที่ของประเทศ อันมีสาเหตุเนื่องมาจาก 
กลไกในการช่วยเหลือยังมีความบกพร่อง และไม่มีกลไกที่ช่วยเหลือ
อย่างละเอียดพอการจะแก้ปัญหาทุจริตดังกล่าว ต้องท�าการแก้ไข
ในเรื่อง “กำรรวมศูนย์อ�ำนำจจำกส่วนกลำง” ซึ่งเป็นที่มาของการ
ทุจริตและการคอร์รัปชันต่าง ๆ  โดยจ�าเป็นต้องมีการรื้อโครงสร้าง 
การบริหารราชการแผ่นดินใหม่ เนื่องจากแนวปฏิบัติราชการใน
ปัจจุบันเป็นการน�าเสนองบประมาณผ่านกระทรวง หรือกรมต่าง ๆ  
เพื่อน�าไปแก้ปัญหาของประชาชน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ  จากส่วนกลาง
นัน้ไม่สามารถเข้าถงึสถานการณ์และจ�านวนของผูท้ีป่ระสบปัญหาจรงิ
ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ตลอดจนยังมี
ช่องว่างในกระบวนการที่ท�าให้สามารถเกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ฉะนั้น
แนวทางในการแก้ปัญหาคือ รัฐบาลต้องปฏิรูประบบโครงสร้างการ
บริหารราชการใหม่ ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลคนด้อยโอกาส 
ในพื้นที่ เนื่องจากองค์กรส่วนท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่
มากกว่า เข้าใจถึงสถานการณ์และความต้องการได้อย่างใกล้ชิด  
นอกจากนีย้งัเป็นการท�างานทีม่กีลไกในการตรวจสอบทีโ่ปร่งใส ทัง้ใน 
ระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสภาท้องถิ่นอันเห็น 
ได้จากกรณีเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่องค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดการ 
และพบปัญหาการทุจริตที่น้อยลง

 ด้าน ดร.ธร ปีติดล อำจำรย์ประจ�ำคณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กล่าวว่า สังคมไทยมีความเข้าใจว่าการ
ทุจริตเกิดจากบุคคล แต่หากพิจารณาอย่างแท้จริงแล้ว รากฐานของ
การทุจริตเกิดจาก “ระบบ” ที่มีปัญหา อันได้แก่ ระบบการเมือง  
การทุจริตเกิดจากระบบการเมืองที่ผู้มีอ�านาจมองว่าอ�านาจเป็นของ
ตนเองไม่ใช่ของประชาชนและหน้าทีข่องตนเองไม่ใช่รบัใช้ประชาชน 
ในทางระบบวัฒนธรรม การทุจริตเกิดจากวัฒนธรรมที่ผู้มีอ�านาจรัฐ
มองสถานะของตนเหนือกว่าประชาชน ในขณะที่ ระบบกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ  ของรัฐ มีมาตรฐานที่ไม่ชัดเจน จึงเปิดช่องทางให้ประชาชน
สามารถสร้างสายสัมพันธ์กับผู ้มีอ�านาจเพื่อเปิดช่องทางในการ
สร้างประโยชน์ให้กับตนเอง การแก้ปัญหาการทุจริตจึงต้องมุ่งแก้ 
ที่ระบบทีก่ล่าวมาข้างต้น ตลอดจนพฒันากลไกการตรวจสอบและการ
มส่ีวนร่วมของประชาชน และการสร้างช่องทางให้ผู้มีอ�านาจรัฐต้อง
รับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น รวมถึงการพัฒนากลไกส่วนอื่นไป
พร้อมกัน อาทิ สร้างองค์กรของประชาชนที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
ภาครัฐ การเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบ
จัดสรรทรัพยากร เป็นต้น 

 ผศ.อำนนท ์  มำเม ้ำ  อำจำรย ์ประจ�ำคณะนิติศำสตร ์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ตั้งศูนย์คุ ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง 76 แห่งทั่วประเทศ และมีแผนสงเคราะห์เงินให้แก่ 
ผูย้ากไร้ ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีและชนกลุม่น้อยในบางพืน้ที ่เช่น ชาวเขา โดยมี 
การก�าหนดคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะได้รบัไว้อย่างชดัเจน แต่ในความเป็นจรงิ
ทีเ่กดิขึน้ ประชาชน ชาวบ้าน ไม่รบัรูถ้งึ “สทิธทิีต่นพงึได้รบั” ชาวบ้าน 
ส่วนมากมีความเข้าใจในเรื่องเงินสงเคราะห์ว่าเป็น “ความเมตตาจาก
รัฐ” จึงท�าให้เกิดเหตุการณ์ ที่ชาวบ้านท�าอย่างไรก็ได้ให้ได้เงินมา ได้
มาเท่าไหร่ก็เท่านั้น ไม่ได้รับรู้ถึงสิทธิของตนเองอย่างทั่วถึง น�ามาซึ่ง
เหตกุารณ์การตกัตวงผลประโยชน์จากความไม่เข้าใจของราษฎร ท�าให้
เกิดช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยมี
หน่วยงาน ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติใน
ภาครฐั (ป.ป.ท.) และส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในระดับจังหวัด หรือภูมิภาค กระจาย
อยู่ทั่วประเทศ โดยหากพบปัญหาการทุจริตสามารถเข้าแจ้งเบาะแส
ได้ในทันที ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ผู้เข้าแจ้งเบาะแสจะได้รับสิทธิของ
กฎหมายการคุ้มครองพยานอีกด้วย
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คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน จดัโครงการเสวนาวชิาการ

หัวข้อ “Media Disruption กับกำรบริหำรสื่อ” เพื่อเป็นเวที 

สาธารณะในด้านการบรหิารสือ่ ตลอดจนการแสดงทศันะจากนกัวชิาการ 

และนกัวชิาชพีในการจดัการการสือ่สารในยคุปัจจบุนั พร้อมทัง้แสวงหา

แนวทางการปรบัตวัขององค์กรสือ่และการบรหิารจดัการให้สอดคล้อง

กับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้รับสาร โดยได้รับเกียรติจากทีมงาน 

เซเลบบล็อกผู้สร้างปรากฏการณ์คลิปวิดีโอเซเลบริตี้ชื่อดัง “สู่ขวัญ 

บูลกุล” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดี

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมการเสวนา

คุณโยธำ รัตนเจริญโชค ผู้ก�ำกับคลิปวิดีโอ เล่าถึงกระบวนการ

ผลิตเนื้อหารายการว่า แผนของการท�างานคือ การไม่มีแผน ถ่ายท�า

โดยอาศัยตัวตนของคุณสู่ขวัญ บูลกุล (ผู้ด�าเนินเรื่อง) เป็นตัวก�าหนด

เนื้อหา ซึ่งในชีวิตจริงเป็นอย่างไร ภาพที่ออกมาในรายการก็เป็น 

เช่นนัน้ รายการจงึดเูป็นธรรมชาต ิไม่โกหกคนด ูทีส่�าคญัยงัย�า้ด้วยว่า 

ทีมงานผู้ผลิตต้องเข้าใจและรู ้สึกถึงตัวตนและความชื่นชอบของ 

ผู้ด�าเนินเรื่องเสียก่อน และคิดว่าจะน�าสิ่งนั้นไปผลิตเพื่อส่งต่อให้กับ 

ผู้ชมรู้สึกแบบเดียวกันกับทีมงาน

ส�าหรับนิตยสารแพรว เป็นนิตยสาร ซึ่งเป็นสื่อเก่า ได้มีการปรับ

เปลี่ยนวิธีการน�าเสนอสู่การผลิตเนื้อหาในรูปแบบสื่อใหม่ เกิดเป็น

คลิปวิดีโอรายการ Celeb Blog ซึ่งเผยแพร่ทาง Youtube และ 

Facebook อาจกล่าวได้ว่า เป็นการปรับตัวของสื่อกระแสหลักที่ใช้

เทคโนโลยใีหม่ ๆ  เข้ามารองรบัเนือ้หาผ่านช่องสือ่ดจิทิลัและสือ่สงัคม

ออนไลน์ทีเ่ป็นทีน่ยิมในปัจจบุนั ทัง้นีต่้อให้มช่ีองทางใหม่ ๆ  เกดิขึน้ แต่

สิ่งส�าคัญที่สุดในการน�าเสนอ คือ เนื้อหา (Content) ท�าให้นิตยสาร

แพรวประสบความส�าเร็จในการสร้างเนื้อหาผ่านคลิปวิดีโอบน 

สือ่ดจิทิลั คอื การเลอืกคณุสูข่วญั บลูกลุ เป็นผูด้�าเนนิเรือ่ง ซึง่เป็นการ

สร้างหรือก�าหนดเนื้อหา (Content) โดยผ่านตัวตนของผู้ด�าเนิน

เรื่อง จึงท�าให้รายการดูเป็นธรรมชาติ สมจริง ผู้ชมสามารถรู้สึกได้ถึง 

ความ “จรงิ” ทีอ่ยูใ่นเนือ้หา ความเป็นธรรมชาตแิละความเป็นตวัตน 

ของคุณสู่ขวัญนี้เอง ท�าให้เป็นจุดขายของรายการที่แตกต่างออกไป

จากรายการประเภทเดียวกันที่มีอยู่ในตลาดสื่อ

ด้ำน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัจฉรำ กล่าวระหว่างการเสวนา

ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสื่อดั้งเดิมที่ก�าลังปิดตัวและปรับตัว 

ในปัจจุบันว่า สื่อทุกวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าพลิก 

วารสารศาสตร์ฯ	ธรรมศาสตร์	ชวนเปิดมุมมอง

ปรากฏการณ์	‘สู่ขวัญ’	
ในยุค	Media	Disruption
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แผ่นดนิซึง่เกดิมาจากนวตักรรมทีท่�าลายล้างอตุสาหกรรมสือ่บางอย่าง 

ลงไป เช่น อตุสาหกรรมฟิล์ม ซดี ีวซีดี ีซึง่สญูหายไปจนเกดิปรากฏการณ์ 

Disruption Technology ท�าให้มีช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว 

สะดวกสบายจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งทุกอย่างล้วนมาจากเทคโนโลยี

นอกจากนี้ในมุมมองธุรกิจ เทคโนโลยีต่างเข้ามามีบทบาทใน 

ธรุกจิสือ่ ซึง่การผลติเนือ้หาต้องตรงกบัความต้องการของคนด ูหรอืจรติ 

ดังเห็นได้จากปรากฏการณ์สู่ขวัญ ซึ่งเป็นการผลิตเนื้อหาในยุคที่สื่อ

ต้องปรับตัว กล่าวคือต้องคิดแบบสร้างสรรค์ เพราะปัจจุบันมีเนื้อหา

ในลักษณะแบบนี้เป็นจ�านวนมาก ซึ่งทีม Celeb Blog สู่ขวัญ นับได้

ว่าสามารถวเิคราะห์ความต้องการของผูช้มและกล้าทีจ่ะเปลีย่นแปลง

รูปแบบการน�าเสนอใหม่ผ่านผู้ด�าเนินรายการอีกด้วย

ในวงเสวนายงัได้ข้อสรปุทีต่รงกนัว่า ทกุวนันีเ้ทคโนโลยมีส่ีวนช่วย

ท�าให้ธุรกิจสื่ออยู่รอดเพราะมีช่องทางการน�าเสนอที่รวดเร็ว สะดวก

สบาย เป็นผลสืบเนื่องจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทุกองค์กรมีสื่อ

เป็นของตัวเอง ดังนั้นถ้าองค์กรสื่อจะอยู่รอดได้ควรปรับตัว โดยเริ่ม

จากมองตัวเอง ตัวตนที่แท้จริงขององค์กรคืออะไร และถึงแม้จะมี

ช่องทางการน�าเสนอใหม่ ๆ แต่ก็ยังต้องสร้างสรรค์เนื้อหาให้ตรงกับ 

ความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ยิ่งในปัจจุบันพฤติกรรมของ 

ผู้บริโภคหรือผู้ชมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สื่อจึงต้องปรับตัวอยู่เสมอ 

ต้องเป็นผู้น�าเทรนด์ (Trend) เป็นผู้น�าในการน�าเสนอเนื้อหาสาร 

บนโลกออนไลน์ (Social Content) เพราะการท�าให้ผู้ชมเชื่อและ 

อนิไปกบัสิง่ทีเ่ราน�าเสนอนัน้เป็นสิง่ทีย่ากและท้าทายมากในวงการสือ่

P.21News



นางสาวณัฐชา โลหะยืนยงสุข คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร

นานาชาติ (BE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

การน�าเสนอบทความวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ ระดบัปรญิญาตร ีประจ�า

ปีการศกึษา 2560 ชือ่บทความ Capital Flows to Emerging Market 

Economies: A Study of Unconventional Monetary Policy and 

Unconventional Monetary Policy Normalization ในโครงการ

นศ.คณะเศรษฐศาสตร์	ธรรมศาสตร์	
คว้ารางวัลชนะเลิศการน�าเสนอบทความวิจัย
ทางเศรษฐศาสตร์	ระดับปริญญาตรี	ประจ�าปีการศึกษา	2560

Thammasat Show Case

แข่งขนัตอบปัญหาและน�าเสนอบทความวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ ระดบั

ปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 

2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี 12 ทีม  

(12 สถาบัน) ร่วมส่งบทความน�าเสนอ และคัดเลือกเหลือ 8 ทีม 

(8 สถาบัน) ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อน�าเสนอ

บทความในวนัตดัสนิ ซึง่บทความวจิยัทีน่�าเสนอต้องเป็นบทความวจิยั

ในระดับปริญญาตรี และจ�ากัดจ�านวนบทความวิจัยที่เข้าร่วมแข่งขัน 

1 เรื่องต่อ 1 สถาบัน โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2560

P.22



‘เนย’	นศ.ปี	4	วิทยาศาสตร์ฯ	ธรรมศาสตร์
คว้ารางวัลชนะเลิศด้าน	FAB	Styling	
‘Fashion	V	Together:	FVT’

Thammasat Show Case

“ธรรมศาสตร์” ร่วมเปิดงาน “แฟชั่น วี ทูเก็ตเตอร์” (Fashion 

V Together: FVT) ครั้งที่ 7 การน�าเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่น

และสิ่งทอของนักศึกษาจาก 6 มหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อยกระดับ

คุณภาพงานออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นและสิ่งทอ พร้อมแสดงศักยภาพ

ของนักศึกษาแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ โดย 

“น้องเนย” นางสาวนิตยา ธีระวัฒนศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา

วิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ด้าน FAB Styling: 

Fabulous styling on apparel and perfect wearing on model 

ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ จาก

หยาดฝนที่ตกกระทบกับใบไม้เขียวชอุ่ม มีผ้าลายจักรสานสีน�้าตาล

เป็นตวัแทนเปลอืกของไม้ยนืต้น และเถาวลัย์ทีเ่ลือ้ยซ้อนทบักนัไปมา
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