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TU Coming up
‘วันแรกพบ หรือ TU First Meet’
10
July

13
July

วันแห่งการต้อนรับเพื่อนใหม่
และท�ำความรู้จักธรรมศาสตร์
และเพื่อนๆ ในคณะ
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

งานเสวนาวิชาการเรื่อง Digital Business
Transform Train the Trainer 2016:
การปรับตัวของธุรกิจสื่อสารการตลาดในยุ คดิจทิ ลั

เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้อง JM 402 ชั้น 4
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการเสวนาวิชาการ “มองเกาหลีผ่านซี รีส์
ชี วิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ” (Descendants
of the Sun): อุ ดมคติ หรือ มายาคติ ?”
26
July

จัดโดย ศูนย์เกาหลีศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการ ASEAN Research Workshop ปี ที่ 3
ในหัวข้อเรื่อง “การเคลื่อนย้ายในอาเซี ยน: ทุน สินค้าวัฒนธรรม
สื่อ และผู ้คน” (ASEAN Mobility)
26-29
July

27-29
July

ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต โครงการร่วมจัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประชุมวิชาการ ภาควิชาอายุ รศาสตร์
ประจ�ำปี 2559 หัวข้อ “Hot issues in Medicine”
ณ ห้องประชุม สโมสร ชั้น 4
อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

* กองบรรณาธิการจุ ลสารธรรมศาสตร์ขออภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์สำ� หรับ
การลงข้อมูลผิดพลาดในจุ ลสารธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือนเมษายนพฤษภาคม หน้าที่ 11 และได้ทำ� การแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tu.ac.th
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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชัน้ น�ำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต
การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหา ของประเทศโดยยึดมัน่ คุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน
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18 กิจกรรม 100 ปี ชาตกาล 			

• 82 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าเยี่ยมเยียน
Hokkaido University และ Rakuno Gakuen University
ณ ประเทศญี่ปุ่น

• P A S T R A P O R N 17
Graduate Fashion Show

• คณะรัฐศาสตร์ มธ. ร่วมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ จัดสัมมนาสาธารณะ

• ชาว มธ.ใช้ไฟฟ้าวันละ 1 ล้านบาท
จริงหรือ ?

ศ.ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์

• ป๋วย 100 ปี วันบรรเลงเพลงประลอง 2
		
(ตามรอยอาจารย์ปว๋ ย)
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82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเนือ่ งในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี เมือ่ วันจันทร์ที่ 27 มิถนุ ายน
2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต
กิจกรรมภายในงานช่วงเช้า พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน
83 รูป ณ บริเวณด้านข้างหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ด้านฝัง่ สนามหลวง) และพิธเี จริญพระพุทธมนต์ โดยมี ศาสตราจารย์
นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธาน
ในพิธี โดยในปีนี้พิเศษได้จัดให้มีการขับร้องประสานเสียง โดย
ชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในบทเพลงเพลงประจ�ำมหาวิ ท ยาลั ย และเพลงมาร์ ช ม.ธ.ก.
หลั ง จากนั้ น ศาสตราจารย์ ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกองค์การ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ร ่ ว มกล่ า วแสดงความยิ น ดี
ในงานนี้ด้วย ในเวลาต่อมาเป็นพิธีมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา พิธี
มอบเข็มเกียรติยศ ประจ�ำปี 2559 โดยในปีนี้ ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติยศ
ได้แก่ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ต่อด้วยพิธีมอบโล่เกียรติยศ ประเภท

ศิษย์เก่าดีเด่นและประเภทผูท้ �ำคุณประโยชน์
ให้กับมหาวิทยาลัย โล่เกียรติคุณรางวัลแก่
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครูดเี ด่น รางวัลบุคลากรและลูกจ้างดีเด่น โดย
มีศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธี
มอบรางวัลในครัง้ นี้ และในโอกาสนี้ ดร.ชุมพล
พรประภา ได้ ม อบรถยนต์ ตู ้ เ พื่ อ ใช้ ใ น
การสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและการ
บริหารงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และพิธีมอบเงินบริจาคโดย

มูลนิธิร่วมทางฝันเพื่อสนับสนุนกิจการของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ และวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์ จ�ำนวน 20
ล้านบาท และการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ยูงทอง) ปิดท้าย
กิจกรรมในช่วงเช้าด้วยกิจกรรมการร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ของเหล่าผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ณ บริเวณลานปรีดี
ช่วงบ่ายการปาฐกถาทางวิชาการของ
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประจ�ำปี 2558 โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และ
มอบของที่ระลึ กและช่ อ ดอกไม้ ร ่ วมแสดง
ความยิ น ดี กั บ ศาสตราจารย์ ดร.อั ม พร
ธ�ำรงลักษณ์ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งได้แสดง
ปาฐกถาทางวิชาการ เรือ่ ง “การปฏิรปู ระบบ
ราชการ : วิ ก ฤติ ก ารณ์ ว างแผนก�ำลั ง คน
ภาครัฐไทย” ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร
ชัน้ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การเฉลิ ม ฉลองในวาระ
โอกาส ครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ยั ง ได้ มี ก าร
จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง
ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน อาทิ แข่งขัน
รักบีฟ้ ตุ บอล โดมหนุม่ การแข่งขันวอลเล่ยบ์ อล
บาสเก็ตบอล และเปตอง เพื่อเชื่อมความ
สัมพันธ์ และรู้รักสามัคคีต่อกัน แด่พี่น้อง
ลู ก แม่ โ ดม ณ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
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รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ขยายศักยภาพการให้บริการ
เปิดศูนย์ต้อกระจกธรรมศาสตร์ ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์
และงานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้น
>> คณะผู้บริหาร มธ. ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
Prof. Dr. Keigo Yamaguchi อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮอกไกโด

>> การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราคุโน กะคุเอน (Rakuno Gakuen University)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ�ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
เข้าเยีย่ มเยียน Hokkaido University และ Rakuno Gakuen University ณ ประเทศญีป่ นุ่
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�ำผู้บริหารคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
เพื่อเยี่ยมเยียน Hokkaido University และ
Rakuno Gakuen University ในวันที่ 4 – 8 มิถนุ ายน
2559 ซึ่งได้มีข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน
การเดินทางครั้งนี้ อธิการบดี พร้อมด้วย
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธกิ ลุ คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ดร.ทวี สุ ข พั น ธุ ์ เ พ็ ง รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร และ ผศ.อดิศกั ดิ์ ภูมริ ตั น์ กรรมการ
ศูนย์การศึกษาและวิจยั สุขภาพนิเวศ (Center
of Eco-Health Education and Research)

ได้ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการ ศึกษา
ดูงานด้านสาธารณสุขศาสตร์ และประสาน
การด�ำเนินงานหารือข้อก�ำหนดต่างๆ เพื่อ
พัฒนาสู่แผนการด�ำเนินงานในการประสาน
ความร่วมมือ และสนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั
ร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะให้ทนุ
สนับสนุนทุนโครงการวิจยั ทีด่ �ำเนินการร่วมกัน
ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กับ Hokkaido University และ
Rakuno Gaukuen University โครงการละ
1 ล้านบาท นอกจากนีย้ งั มีแผนในการจัด Series
Lecture ให้ผู้เข้าร่วมประชุม 50-100 คน

และคณะสาธารณสุขศาสตร์มีแผนที่จะเชิญ
ผูบ้ ริหาร และคณาจารย์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็น
Visiting Professors จาก Hokkaido University
และ Rakuno Gaukuen University มาเยือน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเป็นทางการ
การประสานความร่ ว มมื อ กั น ในครั้ ง นี้
นับเป็นการร่วมมือกันในระดับนานาชาติ และ
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคณะฯ
ให้กา้ วสูค่ วามเป็นเลิศในด้านสาธารณสุขต่อไป

>> ดูการเก็บตัวอย่างสารก่อภูมิแพ้จากละอองเกสรต้นไม้
ณ ส�ำนักงานสาธารณสุขฮอกไกโด

>> ศึกษาดูงาน ณ ส�ำนักงานสาธารณสุขฮอกไกโด ในเขต
Hokkaido Prefecture

>> ศึกษาระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ศูนย์เฝ้าระวังโรคติดต่อของภูมิภาคฮอกไกโด
ณ ส�ำนักงานสาธารณสุขฮอกไกโด

ปั จ จุ บั น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์
และศักยภาพในการให้การดูแลรักษาพยาบาล
ผู้ป่วย ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความ
ช�ำนาญเฉพาะทางทุกสาขา และมีความพร้อม
ทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
โดยทีผ่ า่ นมานัน้ โรงพยาบาลมีการขยายบริการ
ด้ า นต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะการ
จัดตัง้ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง หรือทีเ่ รียกว่า
Center of Excellent อันประกอบด้วยศูนย์
บริการเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
รศ.นพ.จิตตินดั ด์ หะวานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาล กล่าวว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิ ม พระเกี ย รติ มี เ ป้ า หมายในการขยาย
ศักยภาพการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
โดยหลังจากที่ได้ด�ำเนินการปรับปรุงก่อสร้าง
ศู น ย์ ต ้ อ กระจกธรรมศาสตร์ ศู น ย์ หั ว ใจ
ธรรมศาสตร์ และงานการพยาบาลผู ้ ป ่ ว ย
ระยะสั้นจนแล้วเสร็จ ประกอบกับในโอกาส
ครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติจงึ ได้จดั พิธเี ปิดศูนย์ตอ้ กระจก
ธรรมศาสตร์ ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ และงาน
การพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้น เมื่อวันพุธที่ 29
มิถนุ ายน 2559 เวลา 13.00-14.40 น. ณ บริเวณ
โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ
สนิทวงศ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์
นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมภายในงานเริม่ ด้วยการรับชมวีดทิ ศั น์
ศักยภาพการบริการของศูนย์ตอ้ กระจกธรรมศาสตร์
ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ และงานการพยาบาล
ผู้ป่วยระยะสั้น การร้องเพลงมาร์ช รพ.ธ. โดย
กลุ่มงานการพยาบาล ทีมชนะเลิศจากการ
ประกวดร้องเพลงมาร์ช รพ.ธ. พิธีรับมอบเงิน
บริจาคจาก “สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์”
จ�ำนวน 60,000 บาท จากกิจกรรม “ครัวนี้
บุญรักษา” เพือ่ ร่วมสมทบทุนจัดซือ้ เครือ่ งมือแพทย์
ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และเริ่มพิธีเปิดศูนย์ต้อกระจกธรรมศาสตร์
ศู น ย์ หั ว ใจธรรมศาสตร์ ณ ชั้ น 2 อาคาร
ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ และพิธีเปิดงาน
การพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้น ณ ชั้น 2 อาคาร

ดุลโสภาคย์ ในเวลา 14.00–14.40 น. ซึ่ง
มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมากทั้งประชาคม
ธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป
นอกจากนี้ โ รงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติยงั มีโครงการส�ำคัญคือ โครงการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดย
มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะยกระดับการรักษาพยาบาล
ที่ค�ำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มุ่งมั่นให้การ
รักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง โดยให้บริการด้วยความเป็นเลิศ
ทางคลินิก เพื่อพัฒนาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง นอกจากนี้อาคารศูนย์การแพทย์
ธรรมศาสตร์ แ ห่ ง นี้ ยั ง มี เ ป้ า หมายในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข
ที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
โดยมุ ่ ง เน้ น ประโยชน์ ส าธารณะเป็ น หลั ก
พร้ อ มสร้ า งผู ้ เชี่ ย วชาญทางการแพทย์ แ ละ
งานวิจยั เพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องคนไทยอย่างยัง่ ยืน
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P A S T R A P O R N 17
Graduate Fashion Show

พั ส ตราภรณ์ (Pastraporn) เป็ น
ค�ำนามเฉพาะที่อาจไม่คุ้นเคยมากนัก ซึ่ง
ค�ำว่า พัสตราภรณ์นั้นมีความเชื่อมโยงกับ
คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดก�ำเนิดการบ่มเพาะ
นักศึกษาให้เกิดประสบการณ์ และทักษะ
ในนามของสาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
(Bachelor of Fine and Applied Arts
(Textile, Costume, Garment and
Fashion Design)

ส�ำหรั บ ค�ำว่ า “PASTRAPORN” นี้
มีทมี่ าจากค�ำว่า (P)assion Syn. emotion,
feeling : ความรู ้ สึ ก คลั่ ง ไคล้ หลงใหล
ในสิง่ ทีร่ กั , (A)telier Syn. studio, workshop :
ห้องศิลป์ ห้องท�ำงานของศิลปิน, (S)tyle
Syn. taste, way : รูปแบบของรสนิยม
เฉพาะตัว, (T)radition Syn. culture :
แบบแผนของความเชือ่ ทีส่ ง่ ผลต่อการกระท�ำ
ค่านิยม และทัศนคติ, (R)eformation Syn.
new, version : การปฏิรูปแนวความคิด
เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่, (A)rt Syn. skill, craft
: การถ่ายทอดความคิด ผ่านการท�ำงาน
ด้วยมือ, (P)recious Syn. costly : ความ
ทรงจ�ำในอดีต เป็ นสิ่ ง ล�้ ำ ค่า ที่ ไม่ ส ามารถ
ตัง้ มูลค่าได้, (O)utline Syn. sketch : ท�ำสิง่ ที่
เป็นนามธรรม ให้เป็นรูปธรรมด้วยภาพร่าง,

(R)ealistic Syn. sensible : ความเป็นจริง
ที่เสมือนจริง, (N)ature Syn. character :
ลักษณะที่แท้จริงเป็นไปตามธรรมชาติ
ดังนัน้ “PASTRAPORN 17” Graduate
Fashion Show จึงเป็นการรวบรวมผลงาน
ศิ ล ปนิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 สาขา
วิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ�ำนวน 45 คน เพื่อน�ำเสนอการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคนิค สุนทรียะ ตลอดระยะ
เวลาที่ศึกษาและฝึกฝนทักษะเป็นเวลา 4 ปี
ประมวลผลลงบนชิน้ งานศิลปนิพนธ์เชิงเดีย่ ว
โดยแบ่งอัตลักษณ์ของผลงานออกเป็นผลงาน
นักศึกษาเน้นหนักทางศิลปะการออกแบบ
เสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย (Fashion design)
จ�ำนวน 24 คอลเลคชั่น และผลงานของ

นักศึกษาเน้นหนักทางศิลปะการออกแบบ
สิ่งทอ (Textiles) จ�ำนวน 21 ชิ้น ตลอดจน
การน�ำเสนอ และการควบคุมติดตั้งผลงาน
ทั้ ง หมด โดยนิ ท รรศการนี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ เผย
นัยส�ำคัญให้บุคคลทั่วไปได้ท�ำความรู้จักกับ
พัสตราภรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้น
เมื่ อ วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2559 ณ
ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ (EmQuartier)
ที่ ผ ่ า นมาและจั ด นิ ท รรศการแสดงผลงาน
ศิลปนิพนธ์ "PASTRAPORN 17 : BA Fashion
& Textile Design 2016 Undergraduate
Exhibition” เมื่อวันที่ 23-30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 ณ ฮอฟ อาร์ต เรสซิเดนท์ซี่ (HOF
ART Residency) อีกด้วย

>> ขอบคุณภาพจาก : นายณัฐวุฒิ แดงสกุล ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ. รุน่ ที่ 18
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คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
จัดสัมมนาสาธารณะเรื่อง “ASEAN Vision 2025” และแนะนำ�หนังสือในโครงการ
“Promotion of ASEAN and East Asian Studies”

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
โครงการเครือข่ายนักวิชาการของประเทศ
เอเชียตะวันออก (Community of East
Asian Scholars–CEAS) คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวง
การต่างประเทศ จัดงานสัมมนาสาธารณะ
เรือ่ ง “ASEAN Vision 2025” ณ ห้องสุรศักดิ์ 1
ชั้น 11 โรงแรม Eastin Grand Sathorn
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมภายในงานช่วงเช้าได้รับเกียรติ
จาก รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล�ำปาง กล่าว
เปิดงานสัมมนาสาธารณะเรื่อง “ASEAN
Vision 2025” ต่อด้วยนายชัยสิริ อนะมาน
ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการ
ต่างประเทศมาเป็นองค์ปาฐกให้แก่งานสัมมนา
สาธารณะในครัง้ นีอ้ กี ด้วย ต่อมาเป็นการเปิด
ตัวหนังสือ “Advancing the Regional
Commons in the New East Asia” โดย
Dr. Ho Kong Chong, National University
of Singapore และหนังสือ “Regional
Community Building in East Asia:
Countries in Focus” โดย Dr. Lee Lai To,
Political Science Association, Singapore
ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาสาธารณะ ใน

ช่วงที่ 1 เรือ่ ง “ASEAN Vision 2025: From
people oriented to people centered
ASEAN” โดยท่ า นวิ ท ยากรผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ Dr. Zarina Othman,
Universiti Kebangsaan, Malaysia
Dr. Yoshida Osamu, Hiroshima University
Japan Dr. Lee LaiTo, Political Science
Association, Singapore และ Dr. Ho Kong
Chong, National University of Singapore
กิจกรรมช่วงบ่าย ดร. สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ
อดีตเลขาธิการอาเซียน ธรรมศาสตราภิชาน
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์ปาฐก
และกล่า วถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ อ าเซี ย นในอนาคต
ต่อมาเป็นการเปิดตัวหนังสือ “Institutionalizing
East Asia” โดย Dr. Alice Ba, University
of Delaware, USA และ Dr.Sueo Sudo,
Nanzan University, Japan และการสัมมนา
สาธารณะ ช่วงที่ 2 เรื่อง “ASEAN Vision
2025: Toward a rule based organization”
โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 ท่าน
ได้แก่ Dr. Sueo Sudo, Nanzan University
Japan, Dr. Alice Ba, University of
Delaware, USA Dr. Cheng Chwee
Kuik, Universiti Kebangsaan, Malaysia
หลังจากนัน้ เป็นพิธปี ดิ งานสัมมนาสาธารณะ

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รบั การสนับสนุนจากกรมอาเซียน กระทรวง
การต่างประเทศ ให้เป็นผู้ด�ำเนินโครงการ
ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษาในการผลิ ต
เอกสาร/หนั ง สื อ ประกอบการสอน และ
แนะน�ำหนังสือในโครงการ “Promotion of
ASEAN and East Asian Studies” ผลผลิต
ของการจัดงานครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการในหมูป่ ระเทศสมาชิก
ผ่านการผลิตเอกสาร/หนังสือประกอบการ
สอนที่จะใช้ร่วมกัน พัฒนาหลักสูตรและ/
หรื อ วิ ช าที่ จ ะใช้ ใ นการเรี ย นการสอนร่ ว ม
กันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ
ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ASEAN และ ASEAN+3
รวมทั้ ง สร้ า งเครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการของ
อาจารย์และนักศึกษาในภูมิภาค เพื่อเป็น
เครื่ อ งมื อ ส�ำคั ญ ในการส่ ง เสริ ม ความเป็ น
ประชาคมของ ASEAN และประชาคม
เอเชี ย ตะวั น ออก โดยใช้ ก ระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว มผ่ า นการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ของตั ว แทนจากมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศ
สมาชิ ก ที่ มีค วามสนใจจะด�ำเนิ น โครงการ
ร่ ว มกั น และมี ร ะยะเวลาในการด�ำเนิ น
กิ จ กรรมตามแผนงานที่ ก�ำหนดเพื่ อ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นเวลา 3 ปี
(2011-2013) โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากส�ำนักงานเลขาธิการอาเซียน
และกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ท�ำให้ โ ครงการเครื อ ข่ า ยนั ก วิ ช าการของ
ประเทศเอเชียตะวันออก (Community
of East Asian Scholars–CEAS)
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถด�ำเนิ น การผลิ ต หนั ง สื อ ประกอบ
การสอนทีจ่ ะใช้รว่ มกันในกลุม่ ประเทศทีเ่ ป็น
สมาชิก ASEAN และ ASEAN+3 จ�ำนวน
3 เล่ม ได้เป็นผลส�ำเร็จ
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. โชว์ผลิตภัณฑ์ 'ไก่ยอเพือ่ สุขภาพ'
คว้าเหรียญทอง เวทีสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 27
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โชว์ผลิตภัณฑ์
"ไก่ยอเพื่อสุขภาพ" ไก่ยอปรุงสุกพร้อมทาน
ปราศจากไขมันสัตว์ยืดอายุได้นานกว่า 3
เดือน! โดยไม่ต้องแช่เย็น ด้วยเทคนิคการใช้
น�้ำมันร�ำข้าว ทดแทนการใช้น�้ำมันไขมันสัตว์
ทัง้ หมด พร้อมกับน�ำไปผ่านกระบวนการปรุงสุก
และฆ่าเชื้อระดับสเตอริไรซ์โดยปราศจาก
การใช้ ส ารกั น เสี ย ตอบโจทย์ ชี วิ ต คนเมื อ ง
ที่มีไลฟ์สไตล์รีบเร่ง แต่ต้องการผลิตภัณฑ์
อาหารที่อยู่ท้องและมีประโยชน์ต่อร่างกาย
ทัง้ นี้ ผลงานดังกล่าว ได้รบั รางวัลเหรียญทอง
ด้านกระบวนการผลิตและรางวัลพิเศษ จาก
ผู ้ แ ทนประเทศซาอุ ดี อ าระเบี ย จากเวที
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติในงาน
International Invention & Innovation
Exhibition ครั้งที่ 27 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย เมื่อเร็วๆ นี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี
เทพรักษา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่ า วว่ า จากไลฟ์ ส ไตล์ ก ารใช้ ชี วิ ต ของ
คนเมืองในปัจจุบันเต็มไปด้วยความรีบเร่ง
มากยิง่ ขึน้ ในขณะเดียวกัน ก็มคี วามต้องการ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ทานง่าย อยู่ท้องและ
มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น ตลอดจน
สามารถพกพาได้อย่างสะดวกและมีประโยชน์
ต่อร่างกายภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารโดย น.ส.ขนิษฐ์ณชิ า ศักดิส์ มบูรณ์
นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร (การพัฒนา ผลิตภัณฑ์
อาหาร) จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์
"ไก่ยอเพื่อสุขภาพ" ไก่ยอปรุงสุกพร้อมทาน
ปราศจากไขมันสัตว์และมีอายุการเก็บรักษา
มากกว่า 3 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น

ส�ำหรับเทคนิคการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์
"ไก่ ย อเพื่ อ สุ ข ภาพ" ที ม วิ จั ย ได้ ท ดลองใช้
น�้ ำ มั น ร�ำข้ า วที่ มี ส ารโอรี ซ านอลซึ่ ง มี ฤ ทธิ์
เป็ น สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระทดแทนการใช้
น�ำ้ มันไขมันสัตว์ทงั้ หมดทีเ่ ป็นโทษต่อสุขภาพ
พร้อมกับน�ำไปผ่านกระบวนการปรุงสุก และ
การฆ่าเชื้อระดับสเตอริไรซ์โดยปราศจาก
การใช้สารกันเสีย นอกจากนี้ ยังใช้บรรจุ
ภัณฑ์เป็นถุงลามิเนตหลายชั้น ที่สามารถ
ทนความร้อนในกระบวนการสเตอริไรซ์ได้
ขณะเดียวกันยังสามารถป้องกันความชื้น
อากาศและแสงส่ อ งผ่ า นได้ ดี ตลอดจนมี
ความปลอดภัยส�ำหรับใช้บรรจุอาหารแบบ
สูญญากาศ จึงท�ำให้ไก่ยอเพือ่ สุขภาพดังกล่าว
สามารถเก็บรักษา ขนส่ง หรือวางจ�ำหน่ายได้
ที่อุณหภูมิห้องนานกว่า 3 เดือน โดยไม่ต้อง
แช่เย็น
ผลงาน "ไก่ยอเพื่อสุขภาพ" คว้ารางวัล
ในเวทีต่างๆ จ�ำนวนมาก อาทิ รางวัลระดับดี
กลุ่มนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ด้านเกษตรศาสตร์ (อุตสาหกรรมเกษตร) จากการประกวด
นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ�ำปี 2558
จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) และ ล่าสุดกับ 2 รางวัล ทั้งรางวัล
เหรียญทอง ด้านกระบวนการผลิตและรางวัล
พิเศษ จากผู้แทนประเทศซาอุดีอาระเบีย
ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 27 (27 th  International Invention
& Innovation Exhibition : ITEX 2016)
ณ กรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย
ส�ำหรั บ สู ต รและกระบวนการผลิ ต ได้ รั บ
อนุสทิ ธิบตั ร ในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในอนาคตคาดว่า
จะต่ อ ยอดเชิ ง พาณิ ช ย์ เ พื่ อ วางจ�ำหน่ า ย
และเจาะกลุ่มผู้บริโภคในตลาดฮาลาลเป็น
ล�ำดับต่อไป รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี
กล่าวทิ้งท้าย
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดสัมมนา “ประชาคมอาเซียน : 2016 - 2025”

ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ผู้อ�ำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดการสัมมนาให้กบั คณะกรรมการเครือข่าย
อาเซียนศึกษา มธ. ในหัวข้อ “ประชาคม
อาเซียน: 2016-2025” ส�ำหรับการสัมมนา
ในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น ให้ กั บ
คณะกรรมการเครือข่ายอาเซียนศึกษา มธ.
นั บ ว่ า มี ค วามส�ำคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง และ
รวมไปถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในอนาคตต่ อ ไป
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ผู้อ�ำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. เป็น
ประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับ

>>

ดร.คมกฤช จองบุญวัฒนา
นักการทูตช�ำนาญการ กรมอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศ

เกียรติจาก ดร.คมกฤช จองบุญวัฒนา นักการ
ทูตช�ำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวงการ
ต่างประเทศ มาเป็นผูบ้ รรยาย เรือ่ ง “ประชาคม
อาเซี ย น: 2016–2025” ซึ่ ง ประชาคม
อาเซียนได้มีการรวมตัวกันในปลายปี 2558
ตลอดระยะเวลาที่ ผ ่ า นมา อาเซี ย นได้ มี
พั ฒ นาการมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั ง ต้ อ ง
พัฒนาต่อไป โดยในปัจจุบันมีการก�ำหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ ป ระชาคมอาเซี ย น 2025 และ
แผนงานประชาคมอาเซียน 2016-2025 ว่า
ในอีก 10 ปี ข้างหน้า อาเซียนจะเป็นอย่างไร
โดยสรุปวิสยั ทัศน์สนั้ ๆ แต่ละแผนงาน ได้ดงั นี้
 วิ สั ย ทั ศ น์ ข องแผนงานประชาคม
การเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น 2025

จะมี ค วามเป็ น หนึ่ ง ครอบคลุ ม แข็ ง แกร่ ง
ประชาชนอาศัยอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัย
ปรองดองและมั่นคง โอบรับค่านิยมเรื่อง
ขันติธรรมและทางสายกลาง รวมทั้งยึดมั่น
ในหลักการขั้นพื้นฐานของอาเซียน ค่านิยม
และบรรทัดฐานที่มีร่วมกัน
 วิ สั ย ทั ศ น์ ข องแผนงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 2025 มีความเป็นเอกภาพ
มีความสามารถในการแข่งขัน มีพลวัต และมี
ความหลากหลาย รวมทัง้ มีความเชือ่ มโยงและ
ความร่วมมือจากแต่ละภาคส่วนที่เพิ่มขึ้น
และเป็นประชาคมทีม่ คี วามแข็งแกร่ง ทุกคน
มีส่วนร่วม มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและ
เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลก
 วิ สั ย ทั ศ น์ ข องแผนงานประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025 จะเป็น
ประชาคมที่มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน และ
ประชาชนได้ รั บประโยชน์ รวมทั้งทุกคน
มีสว่ นร่วม มีความยัง่ ยืน แข็งแกร่งและมีพลวัต
ดร.คมกฤช กล่าวในตอนท้ายว่า โดยรวม
แล้ววิสัยทัศน์ที่ส�ำคัญนั้น เน้นที่ ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในวั น ที่ ส องของการสั ม มนาเป็ น การ
สรุปเกี่ยวกับ “ประชาคมอาเซียน: 2016–
2025” และการประชุ ม ระดมสมองของ
คณะกรรมการเครือข่ายอาเซียนศึกษา และ
ผู ้ แ ทนจากหน่ ว ยงานและคณะต่ า งๆ ถึ ง
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายอาเซียนศึกษา
มธ. ในอนาคต โดยมี ร องศาสตราจารย์
ดร.ประภั ส สร์ เทพชาตรี ผู ้ อ�ำนวยการ
ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นผู้ด�ำเนินการประชุม
โดยมองถึงสิ่งที่จะเกิดในอาเซียนอีก 10 ปี
ข้างหน้า และในที่ประชุมตกลงกันเบื้องต้น
ที่ส�ำคัญคือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ภายในเครื อ ข่ า ยผ่ า นช่ อ งทาง เว็ บ ไซต์
ศูนย์อาเซียนศึกษา และทางสื่อโซเชียลมีเดีย
อืน่ ๆ เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งทางด้านข้อมูล
เกี่ยวกับอาเซียนภายในมหาวิทยาลัยต่อไป
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บุคลากร รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ
ประจำ�ปี 2559

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัด
ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ
ครั้ ง ที่ 10 เรื่ อ ง “เคลื่ อ นวงล้ อ คุ ณ ภาพ
การแพทย์ฉุกเฉินไทย” ณ อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายในงานมีกิจกรรม
สั ม มนา และอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ วิ ช าการ
ด้านการแพทย์ และมีการประกวดผลงาน
ทางวิชาการ โดย นางสาวน�้ำผึ้ง ขึ้นกันกง
ต�ำแหน่งพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วย
วิ ก ฤตโรคหั ว ใจ กลุ ่ ม งานการพยาบาล
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท
นวัตกรรม/สิง่ ประดิษฐ์ (Innovation) ภายใต้
ชื่ อ ผลงาน “การพั ฒ นานาฬิ ก าจั บ เวลา
ขณะที่ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น”
นางสาวน�้ ำ ผึ้ ง ขึ้ น กั น กง กล่ า วถึ ง
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลในครัง้ นีว้ า่ การจับเวลา
ขณะปั๊มหัวใจเป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการ
กู ้ ชี พ ซึ่ ง ในทางสถานการณ์ ดั ง กล่ า วการ

กดหน้าอกต้องได้จ�ำนวน 100-200 ครั้ง
ต่อนาที เปลีย่ นผูป้ ม๊ั หัวใจทุก 2 นาที และการ
ให้ยากระตุ้นหัวใจ ทุก 3-5 นาที เนื่องจาก
ในสถานการณ์ฉกุ เฉินบุคลากรทางการแพทย์
ไม่เพียงพอ สภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เร่งรีบ
ส่ ง ผลต่ อ สมาธิ ข องผู ้ จั บ เวลา อาจท�ำให้
การจับเวลามีความคลาดเคลื่อนท�ำให้การ
ช่วยชีวิตไม่มีประสิทธิภาพ การมีนาฬิกา
จับเวลาจึงมีความจ�ำเป็น วัตถุประสงค์ของ
การวิ จั ย นี้ เ พื่ อ พั ฒ นานาฬิ ก าจั บ เวลาใน
ท�ำการกู้ชีพขณะที่ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นแทน
บุคลากร
วิ ธี ก ารพั ฒ นานาฬิ ก าใช้ ห ลั ก การที่ ใช้
แสงไฟเตื อ นควบคู ่ กั บ การจั บ เวลาและมี
ระบบหน้าจอดิจิตอลและระบบบันทึกเสียง
จากผูใ้ ช้ การทดสอบประสิทธิผลของนาฬิกา
ท�ำโดยการเที ย บกั บ เครื่ อ งมื อ จั บ เวลาที่ มี
มาตรฐานจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
และมาทดสอบกับหุ่นจ�ำลองระหว่างการ

ใช้นาฬิกาจับเวลาขณะปั๊มหัวใจ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการพัฒนาคือ แบบสอบถามความ
พึงพอใจวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ และ
การทดสอบค่าที
ผลจากการพัฒนาได้นาฬิกาจับเวลาที่
ใช้สีของไฟและเสียงออดในการเตือนที่เวลา
2 และ 3 นาที มีจอแสดงผลตัวเลขดิจิตอล
นับถอยหลังและเสียงเตือนแบบไฟล์เอ็มพี 3
บอกเวลาเป็นปัจจุบนั นาฬิกาจับเวลา 3 ช่อง
สามารถปรับเวลาได้ เสียงจังหวะปั๊มหัวใจ
100-200 ครั้งต่อนาที จากการส�ำรวจความ
พึงพอใจของ กลุ่มตัวอย่างแพทย์ พยาบาล
และผู้ช่วยพยาบาลจ�ำนวน 80 คนพบว่า
พึงพอใจ ร้อยละ 89.74 แสดงให้เห็นว่า
การปั้มหัวใจโดยที่ใช้นาฬิกาจับเวลาขณะที่
ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นช่วยเพิ่มความสะดวก
ในการท�ำงานมากยิ่ ง ขึ้ น นางสาวน�้ ำ ผึ้ ง
กล่าวทิ้งท้าย
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TU Show case

TU Face Up

“Make it win” เศรษฐศาสตร์ มธ.
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 J-MAT AWARD ครั้งที่ 25

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โครงการ
ปริญ ญาตรี ห ลั ก สู ต รภาษาไทย ชั้ น ปี ที่ 3
ทั้ง 9 คนในนามทีม “Make it win” ได้แก่
1. นายณัฐธวัช เต็มเจริญมาก 2. นายพลท
ปุณณารักษ์ 3. นายพันธะวีร์ ยุทธศักดิ์เดโช
4. นางสาวตุลาพร รอดสมบุญ 5. นางสาว

ธัญวรินทร์ ศรีสุขวงศ์ 6. นางสาวจุฑาภรณ์
ทับทิมไทย 7. นางสาวเกวลี จันทร์ประเทศ
8. นางสาวธนาภรณ์ ส�ำเภาทอง และ
9. นางสาวธนภรณ์ ซ้ายคล้าย ทีไ่ ด้รบั “รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2” รับประกาศนียบัตร
ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 55,000
บาท “โครงการประกวด แผนการตลาด
J-MAT AWARD ครัง้ ที่ 25 ชิงโล่พระราชทาน
ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุ มารี หั ว ข้ อ หล่อลื่นไทย
บุกไปทั่วโลก” จัดโดย ยุวสมาชิกสมาคม
การตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) ร่วมกับ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) พิธีประกาศผล
และมอบรางวัลเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
ณ ส�ำนักงานใหญ่ บริษทั ปตท. จ�ำกัด มหาชน

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ได้รับรางวัลชนะเลิศนักข่าวอนาคตดีเลิศ
ในโครงการ Truevisions Future Journalist Award 2016
เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา ณ อาคาร
True Towers ถนนรัชดาภิเษก โครงการ
Truevisions Future Journalist Award
2016 ประกาศผลและมอบรางวัลนักข่าว
แห่งอนาคตดีเด่นประจ�ำภูมภิ าคและประกาศ
ผลการคัดเลือก 11 นักข่าวแห่งอนาคตที่
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อคัดเลือกเป็น 2
นั ก ข่ า วอนาคตดี เ ลิ ศ เพื่ อ ไปศึ ก ษาดู ง าน
ณ ส�ำนั ก ข่ า ว BBC World News
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
โดยในปีนี้ นางสาวอนรรฆพร ลายวิเศษกุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวารสารศาสตร์และ
สือ่ สารมวลชน ได้รบั การคัดเลือกเป็นนักข่าว
อนาคตดีเลิศ และได้ร่วมฝึกประสบการณ์
การท�ำงานด้านข่าวที่ ส�ำนักข่าว BBC World
News ประเทศอังกฤษ
ทัง้ นี้ ในปีนี้ มีนกั ศึกษาคณะวารสารศาสตร์
และสือ่ สารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ผ่านการ

คัดเลือกรอบสุดท้าย ทัง้ สิน้ 5 ราย ประกอบด้วย
 นางสาวปาณิศา เลิศพิมลชัย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
 นางสาวณัฐนิชา อัมไพรวรรณ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 นางสาวอนรรฆพร ลายวิเศษกุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 นางสาวหงส์เหม พิมดี		
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 นางสาวรักษ์ชีวี สุขเอิบ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ด้าน ผศ.ดร.นิธดิ า แสงสิงแก้ว ผูอ้ �ำนวยการ >> นางสาวอนรรฆพร ลายวิเศษกุล
โครงการปริ ญ ญาตรี ภ าคภาษาอั ง กฤษ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
โครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.)
ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทั้ง 5 ราย
รางวัลชนะเลิศนักข่าวอนาคตดีเลิศ
ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย โดยได้รับ
ได้ร่วมฝึกประสบการณ์การท�ำงาน
เกียรติจาก ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา
ณ ส�ำนักข่าว BBC ประเทศอังกฤษ
ผู ้ ช ่ ว ยบริ ห ารงานประธานคณะผู ้ บ ริ ห าร
ทรู คอร์ปอเรชัน่ เป็นประธานในการมอบรางวัล
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ทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นายภัคพล
ตั้งตงฉิน, นายภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล, นางสาวรวิสรา โกเวล และนายศิววงศ์
วงษ์โสพนากุล โดยมีอาจารย์ศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถ
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขัน HSBC/HKU Asia-Pacific
Business Case Competition 2016 ซึ่งเป็นการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษา
เชิงธุรกิจนานาชาติ ที่จัดขึ้น ณ เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อเร็วๆ นี้
ลงนามบันทึกความเข้าใจ “คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กับ เครือข่ายจิตอาสา”
“คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดย ศาสตราจารย์
ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ เครือข่าย
จิตอาสา โดย นางสาวนันทินี มาลานนท์ ผูจ้ ดั การเครือข่ายจิตอาสา” ประกาศ
เจตนารมณ์ท�ำงานอาสาสมัครพัฒนาและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ขับเคลื่อน
งานจิตอาสาคณะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา
13.49 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
พร้อมนีม้ ี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. กิรยิ า กุลกลการ รองคณบดีฝา่ ยการนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. อาจารย์ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และ
นายสมชัย โชติมาโนช เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมในพิธีด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และประชาสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ให้การต้อนรับ Mr. Kim Daehwan, Chairman of International
Electric Vehicle Expo, Mr. Gae-Myoung Lee, Dean of College of Engineering,
JEJU National University และ Mr. Kim Changsik, Director of International
Electric Vehicle Expo และคณะ ที่เดินทางมาแนะน�ำหน่วยงานและหารือเกี่ยวกับ
โครงการความร่วมมือทางด้านการวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 23
มิถนุ ายน 2559 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอ�ำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการ
สนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน จัด
Public Symposium หัวข้อ “Regional Trade Architecture
in the Asia-Pacific: Possibilities and Challenges” เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า
แอทธินี กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน โดยศาสตราจารย์
ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีกล่าวเปิดการสัมมนา H.E.
Ambassador NING Fukui เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ�ำประเทศไทยกล่าวต้อนรับ และ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และธรรมศาสตราภิชานกล่าวปาฐกถาพิเศษ และมี
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายชาติ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ร่วมการสัมมนาดังกล่าว

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือก๊าซเรือนกระจก ทั้งนีป้ ริมาณการใช้ไฟฟ้าจะเป็นประเด็นที่
ได้รับความสนใจมากทีส่ ุดเนือ่ งจากมีผลกระทบต่อรายจ่าย และปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ที่สุด P.16
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การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้านั้นสามารถกระทาได้ทันที ด้วยความร่วมมือของบุคลากร นักศึกษา ผู้พัก
อาศัย ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ทุกคน และสามารถทาได้ทกุ วัน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าระหว่างปี
งบประมาณ 2558 และ 2559 (ตุลาคม - พฤษภาคม) พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าเพิม่ ขึ้นทุกเดือนโดยเฉลี่ย 8.37%
ดังภาพที่ 1 และเมื่อแยกตามศูนย์การศึกษา พบว่าทุกศูนย์มีการใช้ไฟฟ้าเพิม่ ขึ้น ยกเว้นที่ท่าพระจันทร์ที่มี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริมาณการใช้ลดลง ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ปี 2558 และ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559
ในปีงบประมาณ 2558 และ 2559
ดังภาพที่ 2

ชาว มธ.ใช้ไฟฟ้าวันละ 1 ล้านบาท จริงหรือ ?

TU SUSTAINABLE REPORT
TU SUSTAINABLE REPORT (TU-SURE)

การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ดั ง กล่ า ว สามารถเกิ ด ได้ ทั้ ง จากฤดู ก าล
สภาพภูมิอากาศ กิจกรรมทางด้านวิชาการ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และจากกิ จ กรรมอื่ น ๆ เช่ น
การก่อสร้าง เป็นต้น ซึง่ ล้วนเป็นสิง่ ทีจ่ �ำเป็น
อย่างไรก็ตามหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป
(อัตราจากการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 8.37%) เมื่อ
ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัย
อาจจะมีการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 91,000 MWh
เพิ่มจาก 84,000 MWh ในปี 2558 เป็น
จ�ำนวนเงินทีม่ หาวิทยาลัยต้องจ่ายไม่ตำ�่ กว่า
350 ล้านบาท เท่ากับ วันละ 9.5 แสนบาท !!!
ภาพที
่
2
การเปรี
ย
บเที
ย
บร้
อ
ยละของการเปลี
ย
่
นแปลงปริ
ม
าณการใช้
ไ
ฟฟ้
า
ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบร้อยละของการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละศูนย์การศึกษา
ดังนั้น ชาว มธ. สามารถช่วยลดปริมาณ
แต่ละศูนย์กระหว่
ารศึกาษา
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า
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2559
งปีงบประมาณ 2558 และ 2559
การใช้ไฟฟ้าได้ทันที ด้วยการตระหนักและ
การด�ำเนินการ ตามแนวทาง
ดังนั้น ชาว มธ. สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ทันที ด้วยการตระหนักและการดาเนินการ ตามแนวทาง

“ 4 ป : ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน ”
บ งปลด
่ยกนกลางวั
” น
ปิด: ไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ และเครื่อ“งใช้4ไฟฟ้ปา :เมืปิ่อสิด้นสุปรั
ดการใช้
าน หรือเปลี
เวลาพั
ปรับ: อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยูท่ ี่ 26C ใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศเมื่ออยู่ตามลาพัง
ปิด: ไฟส่องสว่าง เครือ่ งปรับอากาศ และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า เมือ่ สิน้ สุดการใช้งาน หรือ เวลาพักกลางวัน
ปลด:ปรัปลั
า เมื
่อเลิกบใช้
งาน อยู่ที่ 26 ํC ใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศเมื่ออยู่ตามล�ำพัง
บ: ๊กอุปอุกรณ์
ณหภูไฟฟ้
มิเครื
่องปรั
อากาศให้
เปลี่ยน:
กรรมไฟฟ้
เช่นา ขึเมื้น่อลงเลิก1ใช้ถึงาน
2 ชั้น โดยใช้บันได แทนการใช้ลิฟท์
ปลด:
ปลั๊กพฤติ
อุปกรณ์

ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า (MWh) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเปรี
ยบเทียบปริมาณการใช้
ไฟฟ้า (MWh) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระหว่างปีงบประมาณ 2558 และ 2559

ระหว่างปีงบประมาณ 2558 และ 2559

ในการด�ำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรั พ ยากร และ

่ยนหรืเช่อนเลิขึก้นใช้ลงอุป1กรณ์
ไฟฟ้าบทีัน่มไดีประสิ
ทธิภาพต่ลาิฟท์ เปลี่ยนหรือเลิกใช้อุปกรณ์
เปลี่ยน: พฤติเปลี
กรรม
ถึง เครื
2 ชั่องใช้
้น โดยใช้
แทนการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพต�่ำ

การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้านัน้ สามารถกระท�ำได้ทนั ที ด้วยความ

การเปลี
ไฟฟ้าวดัย งปริกล่มาณการ
าว สามารถเกิ
ดได้
ทั้งจากฤดู
สภาพภู
มิอากาศ
สิ่งแวดล้อม่ยนแปลงปริ
ของมหาวิทยาลัมยาณการใช้
ตัวบ่งชี้จะประกอบด้
ร่วมมือของบุ
คลากร
นักศึกษา กผูาล
้พักอาศั
ย ผู้ประกอบกิ
จการต่ากิงๆจกรรม
ไฟฟ้า ปริม่เาณการใช้
ปริมาณการใช้จเชืกรรมอื
อ้ เพลิง แล้่น
วน�ำมาค�ำนวณ
ทุกคน
ยบเที
ทางด้านวิชใช้าการที
พิ่มขึ้นนำ�้ และจากกิ
ๆ เช่น การก่
อสร้และสามารถท�ำได้
าง เป็นต้นทกุ วัซึน่งเมืล้อ่ วเปรี
นเป็
นสิยบปริ
ง่ ทีม่จาณการใช้
าเป็น ไฟฟ้
อย่าางไรก็
เป็ น ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า หรื อ ระหว่างปีงบประมาณ 2558 และ 2559 (ตุลาคม - พฤษภาคม) พบว่า
ตามหากปล่
เป็นเช่้งนนี้ปนีริ้ตมาณการใช้
่อไป (อั
ขึ้นไฟฟ้า8.37%)
เมื่อถึง่ยสิ8.37%
้นปีงบประมาณ
ก๊าอ
ซเรืยให้
อนกระจกทั
ไฟฟ้ตาราจากการใช้
จะเป็นประเด็นที่ไได้ฟฟ้
รับ าเพิ
มีก่ม
ารใช้
เพิ่มขึ้นทุกเดือนโดยเฉลี
ดังภาพที่ 1 และ 2559
เนือ่ งจากมี
รายจ่าย และปริ
มาณ เพิเมื
่อแยกตามศู
นย์การศึMWh
กษา พบว่ในปี
าทุกศู2558
นย์มีการใช้เป็ไฟฟ้
่มขึ้น นที่
มหาวิทยาลัความสนใจมากที
ยอาจจะมีส่กดุ ารใช้
ไฟฟ้ผลกระทบต่
าสูงถึง อ91,000
MWh
ม่ จาก
84,000
นจาเพิานวนเงิ
าซเรือนกระจกมากที่สุด
นที่ท่าพระจันทร์ที่มีปริมาณการใช้ลดลง ในเดือนตุลาคม
มหาวิทยาลัการปลดปล่
ยต้องจ่อายก๊ยไม่
ต่ากว่า 350 ล้านบาท เท่ากับ วันละยกเว้
9.5
แสนบาท !!!
พฤศจิกายน ธันวาคม ปี 2558 และ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559
ดังภาพที่ 2
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งานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยสุดยิ่งใหญ่
ป๋วย 100 ปี วันบรรเลง เพลงประลอง 2 เฉลิมฉลอง
100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “ป๋วย
100 ปี วันบรรเลง เพลงประลอง 2 (ตามรอย
อาจารย์ป๋วย)” เพื่อเฉลิมฉลองและประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ เนื่ อ งในโอกาสที่ ศ าสตราจารย์
ดร.ป๋ ว ย อึ๊ ง ภากรณ์ ได้ รั บ การยกย่ อ ง
จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ในวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาล ผ่านการ
แสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยเชิงสัญลักษณ์ที่
เชื่อมโยงกับช่วงชีวิตที่ส�ำคัญทั้งสามแง่มุม
ของอาจารย์ปว๋ ย ซึง่ ได้แก่ ความจริง ความงาม
ความดี อีกทัง้ ยังเพือ่ ช่วยส่งเสริมและเผยแพร่
คุณค่าความสุนทรีย์ของดนตรีไทยให้เป็น
ที่ รู ้ จั ก และชื่ น ชอบอย่ า งแพร่ ห ลายแก่ ค น
รุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
กล่าวว่า ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
หรือ อาจารย์ปว๋ ย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ถื อ เป็ น ปู ช นี ย บุ ค คลส�ำคั ญ
ของสังคมไทยทีไ่ ด้สร้างคุณปู การแก่ประเทศ
ชาติ ใ นหลากหลายด้ า น ทั้ ง ในด้ า นสั ง คม
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และการศึ ก ษา แต่
น้อยคนนักที่จะทราบว่าอาจารย์ป๋วยซึ่งเป็น
ลูกหลานชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ก็เป็นอีกบุคคล
หนึ่งที่ซาบซึ้งและสนใจในศิลปวัฒนธรรม
ไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์จงึ ได้รว่ มกับมูลนิธเิ สฐียรโกเศศนาคะประทีป จัดงาน “ป๋วย 100 ปี วันบรรเลง
เพลงประลอง 2 (ตามรอยอาจารย์ป๋วย)”
ซึ่งเป็นงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยที่

ตามรอยเหตุ ก ารณ์ ส�ำคั ญ ในช่ ว งชี วิ ต ของ
อาจารย์ป๋วย การแสดงทั้งหมดประกอบด้วย
ชุดการแสดงดังต่อไปนี้
 ชาติกำ� เนิด สัมพันธ์ไทยจีน การแสดง
ที่ บ อกเล่ า ชาติ ก�ำเนิ ด ไทยเชื้ อ สายจี น ของ
อาจารย์ปว๋ ย ผ่านการแสดงชุดจีนไทยสามัคคี
ใน “ละครหลวงวิจติ รวาทการ” เรือ่ งพระเจ้า
กรุ ง ธน และการบรรเลงดนตรี จี น โบราณ
ล้วนทั้งวง เพื่อย�้ำความสัมพันธ์ไทยจีนที่อยู่
ร่วมกันในแผ่นดินด้วยความสุขและความ
กลมกลืนสามัคคี
 ชื่ น ชมมหรสพ เข้ ม เย็ น ยิ่ ง การ
แสดงมหรสพเพื่อสะท้อนชีวิตในวัยเยาว์ของ
อาจารย์ปว๋ ยทีไ่ ด้มโี อกาสชมมหรสพไทย โดย
มีคุณยายเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการ
รักดนตรีไทย จวบจนเติบใหญ่เป็นเสรีไทย

กิจกรรม 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วัยหนุ่มนามนายเข้ม เย็นยิ่ง รหัสลับในการ
ท�ำงานเพื่อปลดปล่อยประเทศไทยไม่ให้เป็น
ผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 การแสดงมหรสพ
ประกอบด้วย การแสดงลิเกเรื่องจันทโครพ
และละครเสภาเรือ่ งขุนช้างขุนแผน ตอนขุนไกร
นายด่านสุพรรณบุรี เพื่อย้อนวัยเยาว์ของ
อาจารย์ป๋วยในความชื่นชอบมหรสพ การ
แสดงโขนเรือ่ งรามเกียรติช์ ดุ หนุมานชาญชัย
เพื่อร�ำลึกถึงบทบาทส�ำคัญของอาจารย์ป๋วย
ในฐานะทหารคนส�ำคัญในช่วงทีเ่ ข้าร่วมเสรีไทย
เฉกเช่นหนุมาน ทหารหน้ารามาวตารสะท้อน
ถึงความรักชาติรักแผ่นดินเกิดและการน�ำ
ชาติพ้นภัย
 กสิ ก รรมไทย ประเทศไทยเป็ น
ประเทศกสิกรรม มีการปลูกข้าวเป็นหลัก
อาจารย์ป๋วยเป็นบุคคลส�ำคัญที่ก่อตั้งบัณฑิต
อาสาสมัครเพือ่ ไปร่วมพัฒนาชนบทในท้องถิน่
การแสดงชุด รับขวัญข้าว จึงเป็นการแสดง
ร�ำลึกถึงอาจารย์ป๋วย ไปพร้อมๆ กับการได้
สะท้อนวิถีไทยและย�้ำเตือนถึงความส�ำคัญ
ของกสิกรรมไทย พร้อมกับวลีที่ว่า “ในน�้ำ
มีปลา ในนามีขา้ ว” อีกทัง้ ยังเป็นการขอบคุณ
ธนาคารกสิกรไทย ผู้สนับสนุนหลักในการ
จัดงานครั้งนี้
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 ชื่นชอบดนตรีไทย บรรเลงเพลง
ประลอง อาจารย์ปว๋ ย ในฐานะผูใ้ หญ่ทใี่ ห้การ
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกๆ ด้าน
โดยเฉพาะดนตรีไทย ที่อาจารย์ป๋วยได้ให้
ความสนใจเป็นพิเศษ ด้วยการจัดตั้งและ
ร่วมบรรเลงวงดนตรีไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
การแสดงในชุดนี้ประกอบด้วย การบรรเลง
เดี่ยวระนาดเอก 4 ราง เพลงอาหนู โดย
อาจารย์ทวีศักดิ์ อัครวงษ์ ดุริยางค์หลวง
ระนาดเอกมือ 1 ของไทย รับท้ายด้วยการ
ประลองดนตรีไทย นับเป็นการรวมใจของ
คนดนตรีในการสร้างมิตใิ หม่ทไี่ ม่เคยเกิดขึน้ ที่
ใดมาก่อน โดยการน�ำวงปีพ่ าทย์และวงเครือ่ ง
สายไทยมาบรรเลง ประลองชัน้ เชิงทางดนตรี
กันภายใต้แบบแผนวัฒนธรรมดนตรี ที่จะ
ท�ำให้เกิดความงดงามเพื่อเป็นการคารวะต่อ
คุณูปการของอาจารย์ป๋วยที่มีต่อคนดนตรี
และฝากมรดกความทรงจ�ำเรื่ อ งราวของ
ดนตรีไทยไว้กับแผ่นดิน
 ความจริง ความงาม ความดี จาก
อดีตสู่ปัจจุบัน ความจริง ความงาม ความดี
ที่ปรากฏสู่สังคมผ่านรางวัลยูเนสโก ในฐานะ
บุคคลส�ำคัญของโลก อาจารย์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์
ยังคงอยู่ในความทรงจ�ำ การแสดงประกอบ
ด้วย แสนค�ำนึง นาฏศิลป์ที่ออกแบบการ
แสดงขึ้นใหม่เพื่อร�ำลึกถึง ความดี ความงาม
และความจริง ของอาจารย์ปว๋ ย ผ่านลีลาของ
นักแสดงและบทเพลงแสนค�ำนึงในรูปแบบ
ร่ ว มสมั ย จากอดี ต สู ่ ป ั จ จุ บั น ความจริ ง
ความงาม ความดีทปี่ รากฏสูส่ งั คมผ่านรางวัล
ยูเนสโก บุคคลส�ำคัญของโลก อาจารย์ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ ยังคงอยู่ในความทรงจ�ำเสมอ
ซึ่ ง ยื น ยั น โดยวาทะของอาจารย์ สุ ลั ก ษณ์
ศิวรักษ์ (หรือ ส.ศิวรักษ์) และเสียงจากลม
ขลุ่ยเพลงนกขมิ้น
ทั้งนี้ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
“ป๋วย 100 ปี วันบรรเลง เพลงประลอง 2
(ตามรอยอาจารย์ป๋วย)” ในครั้งนี้ จัดขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ โดยมีบคุ คลใกล้ชดิ และลูกศิษย์
อาจารย์ป๋วย ตลอดจนประชาชนทั่วไปและ
คนรุ่นใหม่เข้าร่วมอย่างล้นหลาม

