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04 Tu Today
 •	82	ปี	แห่งการสถาปนา

	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

06 Tu Today
 •	ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์	เข้าเยี่ยมเยียน	 
	 	 Hokkaido	University	และ	Rakuno	Gakuen	University	 
	 	 ณ	ประเทศญี่ปุ่น

08 Tu News
 •	P	A	S	T	R	A	P	O	R	N	17	

	 	 Graduate	Fashion	Show

10 Tu News
	 •	คณะรฐัศาสตร์	มธ.	ร่วมกบักระทรวงการ 
	 	 ต่างประเทศ	จดัสมัมนาสาธารณะ

16 TU SUSTAINABLE REPORT 
	 •	ชาว	มธ.ใช้ไฟฟ้าวันละ	1	ล้านบาท	
	 	 จริงหรือ	?

18 กจิกรรม 100 ปี ชาตกาล    
 ศ.ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์
	 •	ป๋วย	100	ปี	วันบรรเลงเพลงประลอง	2 
  (ตามรอยอาจารย์ป๋วย)

‘วันแรกพบ หรือ TU First Meet’ 
วันแห่งการต้อนรับเพื่อนใหม่
และท�าความรู้จักธรรมศาสตร์ 
และเพื่อนๆ ในคณะ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

งานเสวนาวิชาการเรื่อง Digital Business 
Transform Train the Trainer 2016: 
การปรบัตวัของธุรกิจส่ือสารการตลาดในยุคดจิทิลั 
เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้อง JM 402 ชั้น 4 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการเสวนาวิชาการ “มองเกาหลีผ่านซีรีส์ 
ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ” (Descendants 
of the Sun): อุดมคติ หรือ มายาคติ ?”
จัดโดย ศูนย์เกาหลีศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการ ASEAN Research Workshop ปีที่ 3 
ในหวัขอ้เร่ือง “การเคลื่อนยา้ยในอาเซียน: ทุน สนิคา้วัฒนธรรม 
สื่อ และผู้คน” (ASEAN Mobility)
ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต โครงการร่วมจัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และสถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประชุมวิชาการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
ประจ�าปี 2559 หัวข้อ “Hot issues in Medicine” 
ณ ห้องประชุม สโมสร ชั้น 4 
อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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* กองบรรณาธกิารจุลสารธรรมศาสตร์ขออภยัคณะสาธารณสขุศาสตรส์�าหรบั
การลงขอ้มูลผดิพลาดในจุลสารธรรมศาสตร ์ ฉบับที่ 4 ประจ�าเดอืนเมษายน-
พฤษภาคม หน้าท่ี 11 และไดท้�าการแกไ้ขเป็นที่เรียบร้อยแลว้ จงึขออภยัมา ณ ที่นี้

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

จุลสารธรรมศาสตร์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ 

และกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา 
และผู้สนใจทั่วไป

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา ปัณฑรานวุงศ์ 

อจัฉรา จนิดารตัน์

กองบรรณาธิการ
ณัฐกาญจน์ หันจรัส

ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก 
ประภาพันธ์ ว่องไว 
ศิลาวุฒิ นวลนุกุล 

พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง 
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล 

เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี 
ศุภณา เย็นเป็นสุข

วชิร พลบุญ 
นภพรรณ วรสิทธิ์

จัดท�าโดย
งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน

ส�านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

โทรสาร 0-2564-4493

E-mail
pr.tu@hotmail.com

Website
www.pr.tu.ac.th

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โทรศัพท์ 0-2564-3104-6
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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชัน้น�าของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต 
การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหา ของประเทศโดยยึดมัน่คุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จดักจิกรรมเนือ่งในโอกาสวนัสถาปนา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี เมือ่วนัจนัทร์ที ่27 มถินุายน 

2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต 

กิจกรรมภายในงานช่วงเช้า พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน 

83 รูป ณ บริเวณด้านข้างหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

(ด้านฝ่ังสนามหลวง) และพธิเีจรญิพระพทุธมนต์ โดยม ีศาสตราจารย์

นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธาน 

ในพิธี โดยในปีน้ีพิเศษได้จัดให้มีการขับร้องประสานเสียง โดย

ชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ในบทเพลงเพลงประจํามหาวิทยาลัยและเพลงมาร์ช ม.ธ.ก.  

หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส 

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกองค์การ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร ่วมกล่าวแสดงความยินดี 

ในงานนี้ด้วย ในเวลาต่อมาเป็นพิธีมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา พิธี

มอบเข็มเกียรติยศ ประจําปี 2559 โดยในปีนี้ ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติยศ

ได้แก่ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ต่อด้วยพิธีมอบโล่เกียรติยศ ประเภท 

ศิษย์เก่าดเีด่นและประเภทผูท้าํคุณประโยชน์

ให้กับมหาวิทยาลัย โล่เกียรติคุณรางวลัแก่ 

กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ครดูเีด่น รางวลับคุลากรและลกูจ้างดเีด่น โดย

มศีาสตราจารย์นรนติ ิเศรษฐบตุร นายกสภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธี 

มอบรางวลัในครัง้นี ้และในโอกาสนี ้ดร.ชมุพล 

พรประภา ได ้มอบรถยนต ์ตู ้ เพื่อใช ้ใน

การสนับสนุนการเรียนการสอนและการ 

บรหิารงานของคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ และพิธีมอบเงินบริจาคโดย

ประจําป ี  2558 โดยได ้ รับเกียรติจาก

ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และ

มอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้ร่วมแสดง 

ความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร 

ธํารงลักษณ์ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งได้แสดง

ปาฐกถาทางวชิาการ เร่ือง “การปฏรูิประบบ

ราชการ : วิกฤติการณ์วางแผนกําลังคน 

ภาครัฐไทย” ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร  

ชัน้ 1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระ

โอกาส ครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ยังได ้มีการ 

จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง

ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน อาทิ แข่งขัน

รกับีฟ้ตุบอล โดมหนุม่ การแข่งขนัวอลเล่ย์บอล  

บาสเก็ตบอล และเปตอง เพื่อเชื่อมความ

สัมพันธ์ และรู้รักสามัคคีต่อกัน แด่พี่น้อง 

ลูกแม่โดม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์รังสิต

มูลนิธิร่วมทางฝันเพื่อสนับสนุนกิจการของ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

คณะทันตแพทยศาสตร ์  และวิทยาลัย

แพทยศาสตร์นานาชาตจิฬุาภรณ์ จํานวน 20  

ล้านบาท และการขบัร้องเพลงพระราชนพินธ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ยูงทอง) ปิดท้าย

กิจกรรมในช่วงเช้าด้วยกิจกรรมการร่วมกัน

ปลูกต้นไม้ของเหล่าผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ณ บริเวณลานปรีดี 

ช่วงบ่ายการปาฐกถาทางวิชาการของ 

กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ป ั จจุ บั น โร งพยาบาลธรรมศาสตร ์

เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

มีความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์ 

และศกัยภาพในการให้การดแูลรกัษาพยาบาล

ผู้ป่วย ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลท่ีมีความ

ชาํนาญเฉพาะทางทกุสาขา และมคีวามพร้อม

ทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย 

โดยท่ีผ่านมานัน้โรงพยาบาลมกีารขยายบรกิาร 

ด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการ 

จดัตัง้ศนูย์การแพทย์เฉพาะทาง หรอืทีเ่รยีกว่า 

Center of Excellent อันประกอบด้วยศูนย์

บริการเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

รศ.นพ.จติตนิดัด์ หะวานนท์ ผูอ้�านวยการ 

โรงพยาบาล กล่าวว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

เฉลิมพระเกียรติ มีเป้าหมายในการขยาย

ศกัยภาพการให้บรกิารด้านการรกัษาพยาบาล 

โดยหลังจากท่ีได้ดําเนินการปรับปรุงก่อสร้าง

ศูนย ์ต ้อกระจกธรรมศาสตร ์ ศูนย ์หัวใจ

ธรรมศาสตร์ และงานการพยาบาลผู ้ป่วย

ระยะสั้นจนแล้วเสร็จ ประกอบกับในโอกาส

ครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร ์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นําผู้บริหารคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ เดินทางไปประเทศญ่ีปุ่น 

เพื่อเยี่ยมเยียน Hokkaido University และ 

Rakuno Gakuen University ในวันที ่4 – 8 มิถุนายน 

2559 ซึ่งได้มีข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน

การเดินทางครั้งนี้ อธิการบดี พร้อมด้วย 

ดร.ชยัยทุธ ชวลตินธิกิลุ คณบดคีณะสาธารณสขุ

ศาสตร์ ดร.ทวีสุข พันธุ ์ เพ็ง รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร และ ผศ.อดศิกัดิ ์ภมูริตัน์ กรรมการ

ศูนย์การศึกษาและวิจยัสุขภาพนเิวศ (Center 

of Eco-Health Education and Research) 

ได้ประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการ ศกึษา

ดูงานด้านสาธารณสุขศาสตร์ และประสาน 

การดําเนินงานหารือข้อกําหนดต่างๆ เพื่อ

พัฒนาสู่แผนการดําเนินงานในการประสาน

ความร่วมมอื และสนบัสนนุให้มกีารศกึษาวจิยั

ร่วมกนั โดยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จะให้ทนุ

สนบัสนนุทนุโครงการวจิยัทีดํ่าเนนิการร่วมกนั

ระหว่างคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ กับ Hokkaido University และ 

Rakuno Gaukuen University โครงการละ 

1 ล้านบาท นอกจากนีย้งัมแีผนในการจดั Series 

Lecture ให้ผู้เข้าร่วมประชุม 50-100 คน 

ดุลโสภาคย์ ในเวลา 14.00–14.40 น. ซึ่ง 

มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากท้ังประชาคม

ธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์

เฉลมิพระเกยีรตยิงัมโีครงการสาํคญัคอื โครงการ

ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์  

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิโดย

มวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะยกระดบัการรักษาพยาบาล

ท่ีคํานึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มุ่งมั่นให้การ

รักษาพยาบาลท่ีเป็นเลิศ มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง โดยให้บริการด้วยความเป็นเลิศ

ทางคลินิก เพ่ือพัฒนาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ

เฉพาะทาง นอกจากนี้อาคารศูนย์การแพทย์

ธรรมศาสตร์แห่งนี้ ยังมีเป้าหมายในการ 

ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข

ท่ีมีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

โดยมุ ่งเน ้นประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก  

พร้อมสร้างผู ้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และ 

งานวจิยัเพือ่สขุภาพทีด่ขีองคนไทยอย่างยัง่ยนื

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ขยายศักยภาพการให้บริการ 
เปิดศูนย์ต้อกระจกธรรมศาสตร์ ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ 

และงานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำาผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
เข้าเย่ียมเยียน Hokkaido University และ Rakuno Gakuen University  ณ ประเทศญ่ีปุ่น

เฉลมิพระเกยีรตจิงึได้จดัพธิเีปิดศนูย์ต้อกระจก 

ธรรมศาสตร์ ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ และงาน 

การพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้น เมื่อวันพุธที่ 29  

มถินุายน 2559 เวลา 13.00-14.40 น. ณ บรเิวณ 

โถงกิจกรรม ช้ัน 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ 

สนิทวงศ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์

นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

กจิกรรมภายในงานเริม่ด้วยการรบัชมวดีทิศัน์ 

ศักยภาพการบรกิารของศูนย์ต้อกระจกธรรมศาสตร์ 

ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ และงานการพยาบาล

ผู้ป่วยระยะสั้น การร้องเพลงมาร์ช รพ.ธ. โดย 

กลุ่มงานการพยาบาล ทีมชนะเลิศจากการ

ประกวดร้องเพลงมาร์ช รพ.ธ. พิธีรับมอบเงนิ

บรจิาคจาก “สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์” 

จํานวน 60,000 บาท จากกิจกรรม “ครัวนี ้

บญุรกัษา” เพือ่ร่วมสมทบทนุจดัซือ้เครือ่งมอืแพทย์

ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

และเริ่มพิธีเปิดศูนย์ต้อกระจกธรรมศาสตร์ 

ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ ณ ช้ัน 2 อาคาร 

ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ และพิธีเปิดงาน 

การพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้น ณ ชั้น 2 อาคาร
>> ศึกษาดูงาน ณ ส�านักงานสาธารณสุขฮอกไกโด ในเขต 

Hokkaido Prefecture 

>> ศึกษาระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

ศูนย์เฝ้าระวังโรคติดต่อของภูมิภาคฮอกไกโด 

ณ ส�านักงานสาธารณสุขฮอกไกโด

>> ดูการเก็บตัวอย่างสารก่อภูมิแพ้จากละอองเกสรต้นไม้ 

ณ ส�านักงานสาธารณสุขฮอกไกโด

>> คณะผู้บริหาร มธ.  ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ  

    Prof. Dr. Keigo Yamaguchi อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮอกไกโด 

>> การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

    และมหาวิทยาลัยราคุโน กะคุเอน (Rakuno Gakuen University) 

และคณะสาธารณสุขศาสตร์มีแผนที่จะเชิญ 

ผูบ้รหิาร และคณาจารย์ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็น 

Visiting Professors จาก Hokkaido University 

 และ Rakuno Gaukuen University มาเยอืน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเป็นทางการ

การประสานความร่วมมือกันในครั้งนี้  

นับเป็นการร่วมมือกันในระดับนานาชาติ และ

เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคณะฯ  

ให้ก้าวสูค่วามเป็นเลศิในด้านสาธารณสขุต่อไป
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พัสตราภรณ์ (Pastraporn) เป็น

คํานามเฉพาะที่อาจไม่คุ้นเคยมากนัก ซึ่ง

คําว่า พัสตราภรณ์นั้นมีความเชื่อมโยงกับ 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดกําเนิดการบ่มเพาะ

นักศึกษาให้เกิดประสบการณ์ และทักษะ  

ในนามของสาขาศลิปะการออกแบบพสัตราภรณ์ 

(Bachelor of Fine and Applied Arts 

(Textile, Costume, Garment and 

Fashion Design) 

สําหรับคําว่า “PASTRAPORN” นี้ 

มท่ีีมาจากคาํว่า (P)assion Syn. emotion, 

feeling : ความรู ้สึกคลั่งไคล้ หลงใหล 

ในสิง่ทีร่กั, (A)telier Syn. studio, workshop :  

ห้องศิลป์ ห้องทํางานของศิลปิน, (S)tyle 

Syn. taste, way : รูปแบบของรสนิยม

เฉพาะตัว, (T)radition Syn. culture : 

แบบแผนของความเชือ่ท่ีส่งผลต่อการกระทาํ  

ค่านยิม และทศันคต,ิ (R)eformation Syn.

new, version : การปฏิรูปแนวความคิด

เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่, (A)rt Syn. skill, craft 

: การถ่ายทอดความคิด ผ่านการทํางาน 

ด้วยมือ, (P)recious Syn. costly : ความ

ทรงจําในอดีตเป็นสิ่งล้ําค่า ท่ีไม่สามารถ 

ตัง้มลูค่าได้, (O)utline Syn. sketch : ทาํสิง่ที่ 

เป็นนามธรรม ให้เป็นรูปธรรมด้วยภาพร่าง, 

(R)ealistic Syn. sensible : ความเป็นจรงิ 

ที่เสมือนจริง, (N)ature Syn. character : 

ลักษณะที่แท้จริงเป็นไปตามธรรมชาติ

ดงันัน้ “PASTRAPORN 17” Graduate 

Fashion Show จึงเป็นการรวบรวมผลงาน

ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขา 

วิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จํานวน 45 คน เพื่อนําเสนอการถ่ายทอด

องค์ความรู้ เทคนิค สุนทรียะ ตลอดระยะ

เวลาที่ศึกษาและฝึกฝนทักษะเป็นเวลา 4 ปี 

ประมวลผลลงบนชิน้งานศลิปนพินธ์เชงิเดีย่ว 

โดยแบ่งอตัลกัษณ์ของผลงานออกเป็นผลงาน

นักศึกษาเน้นหนักทางศิลปะการออกแบบ

เสือ้ผ้าและเครือ่งแต่งกาย (Fashion design) 

จํานวน 24 คอลเลคชั่น และผลงานของ

>> ขอบคุณภาพจาก : นายณัฐวุฒิ แดงสกุล ศษิย์เก่าคณะศลิปกรรมศาสตร์ มธ. รุน่ที ่18

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

นักศึกษาเน้นหนักทางศิลปะการออกแบบ

สิ่งทอ (Textiles) จํานวน 21 ชิ้น ตลอดจน

การนําเสนอ และการควบคุมติดตั้งผลงาน 

ทั้งหมด โดยนิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเผย 

นัยสําคัญให้บุคคลท่ัวไปได้ทําความรู้จักกับ

พัสตราภรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้น 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ  

ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ (EmQuartier)  

ท่ีผ่านมาและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

ศลิปนพินธ์ "PASTRAPORN 17 : BA Fashion 

& Textile Design 2016 Undergraduate 

Exhibition” เมื่อวันที่ 23-30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2559 ณ ฮอฟ อาร์ต เรสซเิดนท์ซี ่(HOF 

ART Residency) อีกด้วย
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เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา 

โครงการเครือข่ายนักวิชาการของประเทศ

เอเชียตะวันออก (Community of East 

Asian Scholars–CEAS) คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวง

การต่างประเทศ จัดงานสัมมนาสาธารณะ

เรือ่ง “ASEAN Vision 2025” ณ ห้องสรุศกัดิ ์1  

ชั้น 11 โรงแรม Eastin Grand Sathorn  

ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมภายในงานช่วงเช้าได้รับเกียรติ

จาก รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกลูวรานนท์  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลําปาง กล่าว

เปิดงานสัมมนาสาธารณะเรื่อง “ASEAN 

Vision 2025” ต่อด้วยนายชยัสริ ิ อนะมาน  

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการ 

ต่างประเทศมาเป็นองค์ปาฐกให้แก่งานสมัมนา

สาธารณะในคร้ังนีอ้กีด้วย 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

คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โชว์ผลิตภัณฑ์ 

"ไก่ยอเพื่อสุขภาพ" ไก่ยอปรุงสุกพร้อมทาน 

ปราศจากไขมันสัตว์ยืดอายุได้นานกว่า 3 

เดือน! โดยไม่ต้องแช่เย็น ด้วยเทคนิคการใช้

นํ้ามันรําข้าว ทดแทนการใช้นํ้ามันไขมันสัตว์

ท้ังหมด พร้อมกบันาํไปผ่านกระบวนการปรงุสกุ 

และฆ่าเชื้อระดับสเตอริไรซ์โดยปราศจาก

การใช้สารกันเสียตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง

ท่ีมีไลฟ์สไตล์รีบเร่ง แต่ต้องการผลิตภัณฑ์

อาหารท่ีอยู่ท้องและมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

ทัง้นี ้ ผลงานดงักล่าว ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง 

ด้านกระบวนการผลิตและรางวัลพิเศษ จาก 

ผู ้แทนประเทศซาอุดีอาระเบีย จากเวที

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติในงาน 

International Invention & Innovation 

Exhibition ครั้งที่ 27 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย เมื่อเร็วๆ นี้

สําหรับเทคนิคการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์  

"ไก่ยอเพื่อสุขภาพ" ทีมวิจัยได้ทดลองใช้

นํ้ามันรําข้าวที่มีสารโอรีซานอลซึ่งมีฤทธิ์

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระทดแทนการใช้

นํา้มนัไขมนัสตัว์ทัง้หมดทีเ่ป็นโทษต่อสขุภาพ 

พร้อมกบันาํไปผ่านกระบวนการปรงุสกุ และ

การฆ่าเชื้อระดับสเตอริไรซ์โดยปราศจาก 

การใช้สารกันเสีย นอกจากนี้ ยังใช้บรรจุ

ภัณฑ์เป็นถุงลามิเนตหลายชั้น ท่ีสามารถ

ทนความร้อนในกระบวนการสเตอริไรซ์ได้ 

ขณะเดียวกันยังสามารถป้องกันความชื้น 

อากาศและแสงส่องผ่านได้ดี ตลอดจนมี

ความปลอดภัยสําหรับใช้บรรจุอาหารแบบ 

สญูญากาศ จงึทาํให้ไก่ยอเพ่ือสขุภาพดงักล่าว 

สามารถเกบ็รักษา ขนส่ง หรือวางจําหน่ายได้ 

ที่อุณหภูมิห้องนานกว่า 3 เดือน โดยไม่ต้อง

แช่เย็น

ผลงาน "ไก่ยอเพื่อสุขภาพ" คว้ารางวัล

ในเวทีต่างๆ จํานวนมาก อาทิ รางวัลระดับดี  

กลุ่มนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ด้านเกษตร- 

ศาสตร์ (อตุสาหกรรมเกษตร) จากการประกวด

นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจําปี 2558 

จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) และ ล่าสุดกับ 2 รางวัล ทั้งรางวัล

เหรยีญทอง ด้านกระบวนการผลติและรางวลั

พิเศษ จากผู้แทนประเทศซาอุดีอาระเบีย  

ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ 

ครั้งที่ 27 (27 th  International Invention 

& Innovation Exhibition : ITEX 2016)  

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

สําหรับสูตรและกระบวนการผลิตได้รับ 

อนสุทิธบิตัร ในนามมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในอนาคตคาดว่า 

จะต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อวางจําหน่าย 

และเจาะกลุ่มผู้บริโภคในตลาดฮาลาลเป็น

ลาํดบัต่อไป รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี 

กล่าวทิ้งท้าย

ช่วงที ่1 เรือ่ง “ASEAN Vision 2025: From 

people oriented to people centered 

ASEAN” โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ท้ัง 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 

กจิกรรมช่วงบ่าย ดร. สุรนิทร์ พศิสุวรรณ 

อดีตเลขาธิการอาเซียน ธรรมศาสตราภิชาน 

แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นองค์ปาฐก 

และกล่าวถึงวิสัยทัศน์อาเซียนในอนาคต 

ต่อมาเป็นการเปิดตวัหนงัสอื “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  

หลงัจากนัน้เป็นพธิปิีดงานสมัมนาสาธารณะ 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
จัดสัมมนาสาธารณะเรื่อง “ASEAN Vision 2025” และแนะนำาหนังสือในโครงการ

“Promotion of ASEAN and East Asian Studies”

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศภุสวสัด์ิ ชชัวาลย์  

คณบดคีณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ได้รบัการสนบัสนนุจากกรมอาเซยีน กระทรวง

การต่างประเทศ ให้เป็นผู้ดําเนินโครงการ

ความร่วมมือด้านการศึกษาในการผลิต

เอกสาร/หนังสือประกอบการสอน และ

แนะนาํหนงัสอืในโครงการ “Promotion of 

ASEAN and East Asian Studies” ผลผลิต

ของการจัดงานครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการสร้าง

ความร่วมมอืทางวชิาการในหมูป่ระเทศสมาชกิ

ผ่านการผลิตเอกสาร/หนังสือประกอบการ

สอนที่จะใช้ร่วมกัน พัฒนาหลักสูตรและ/ 

หรือวิชาที่จะใช้ในการเรียนการสอนร่วม

กันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ 

ที่เป็นสมาชิก ASEAN และ ASEAN+3  

รวมทั้งสร ้างเครือข ่ายทางวิชาการของ

อาจารย์และนักศึกษาในภูมิภาค เพื่อเป็น

เครื่องมือสําคัญในการส่งเสริมความเป็น

ประชาคมของ ASEAN และประชาคม

เอเชียตะวันออก โดยใช้กระบวนการมี

ส ่วนร่วมผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ของตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศ

สมาชิกที่มีความสนใจจะดําเนินโครงการ

ร่วมกัน และมีระยะเวลาในการดําเนิน

กิจกรรมตามแผนงานที่กําหนดเพื่อให ้

บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นเวลา 3 ปี  

(2011-2013) โดยได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณจากสาํนกังานเลขาธกิารอาเซยีน 

และกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

ทําให้โครงการเครือข่ายนักวิชาการของ

ประเทศเอเชียตะวันออก (Community 

of  East  As ian Scholars–CEAS)  

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สามารถดําเนินการผลิตหนังสือประกอบ

การสอนทีจ่ะใช้ร่วมกนัในกลุ่มประเทศทีเ่ป็น

สมาชิก ASEAN และ ASEAN+3 จํานวน  

3 เล่ม ได้เป็นผลสําเร็จ

รองศาสตราจารย ์  ดร.ประภาศรี  

เทพรักษา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กล่าวว่า จากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของ 

คนเมืองในปัจจุบันเต็มไปด้วยความรีบเร่ง

มากยิง่ขึน้ ในขณะเดยีวกนั กม็คีวามต้องการ

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ทานง่าย อยู ่ท้องและ

มีอายุการเก็บรักษาท่ียาวนานขึ้น ตลอดจน 

สามารถพกพาได้อย่างสะดวกและมปีระโยชน์

ต่อร่างกายภาควชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหารโดย น.ส.ขนษิฐ์ณชิา ศกัดิส์มบรูณ์ 

นกัศกึษาระดบัปรญิญาโทสาขาวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยกีารอาหาร (การพฒันา ผลติภณัฑ์

อาหาร) จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

"ไก่ยอเพื่อสุขภาพ" ไก่ยอปรุงสุกพร้อมทาน 

ปราศจากไขมนัสตัว์และมอีายกุารเกบ็รกัษา

มากกว่า 3 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. โชว์ผลิตภัณฑ์ 'ไก่ยอเพ่ือสุขภาพ'
คว้าเหรียญทอง เวทีสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 27 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
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ศนูย์อาเซยีนศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

จดัการสมัมนาให้กบัคณะกรรมการเครอืข่าย 

อาเซียนศึกษา มธ. ในหัวข้อ “ประชาคม

อาเซียน: 2016-2025” สําหรับการสัมมนา 

ในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้กับ

คณะกรรมการเครือข่ายอาเซียนศึกษา มธ.  

นับว ่ามีความสําคัญเป ็นอย ่างยิ่ง และ

รวมไปถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป  

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี  

ผู้อํานวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. เป็น

ประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับ

>> ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี  

 ผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.

>> ดร.คมกฤช จองบุญวัฒนา 

 นักการทูตช�านาญการ กรมอาเซียน 

 กระทรวงการต่างประเทศ

เกยีรตจิาก ดร.คมกฤช จองบญุวฒันา นกัการ

ทูตชํานาญการ กรมอาเซียน กระทรวงการ 

ต่างประเทศ มาเป็นผู้บรรยาย เรือ่ง “ประชาคม

อาเซียน: 2016–2025” ซึ่งประชาคม

อาเซียนได้มีการรวมตัวกันในปลายปี 2558 

ตลอดระยะเวลาที่ผ ่านมา อาเซียนได้มี

พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยังต้อง

พัฒนาต่อไป โดยในปัจจุบันมีการกําหนด 

วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และ 

แผนงานประชาคมอาเซียน 2016-2025 ว่า

ในอีก 10 ปี ข้างหน้า อาเซียนจะเป็นอย่างไร 

โดยสรปุวสิยัทศัน์ส้ันๆ แต่ละแผนงาน ได้ดงันี้

 วิสัยทัศน์ของแผนงานประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025 

จะมีความเป็นหนึ่ง ครอบคลุมแข็งแกร่ง 

ประชาชนอาศยัอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีป่ลอดภยั 

ปรองดองและมั่นคง โอบรับค่านิยมเรื่อง

ขันติธรรมและทางสายกลาง รวมทั้งยึดมั่น

ในหลักการขั้นพื้นฐานของอาเซียน ค่านิยม

และบรรทัดฐานที่มีร่วมกัน

 วิสัยทัศน์ของแผนงานประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน 2025 มคีวามเป็นเอกภาพ 

มคีวามสามารถในการแข่งขนั มพีลวตั และมี

ความหลากหลาย รวมทัง้มคีวามเชือ่มโยงและ

ความร่วมมือจากแต่ละภาคส่วนที่เพิ่มขึ้น  

และเป็นประชาคมทีม่คีวามแขง็แกร่ง ทกุคน

มีส่วนร่วม มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและ

เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลก

 วิสัยทัศน์ของแผนงานประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025 จะเป็น

ประชาคมที่มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน และ

ประชาชนได้รับประโยชน์ รวมทั้งทุกคน 

มส่ีวนร่วม มคีวามยัง่ยนื แขง็แกร่งและมพีลวตั

ดร.คมกฤช กล่าวในตอนท้ายว่า โดยรวม

แล้ววิสัยทัศน์ที่สําคัญนั้น เน้นที่ ประชาชน

เป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในวันที่สองของการสัมมนาเป็นการ

สรุปเกี่ยวกับ “ประชาคมอาเซียน: 2016– 

2025” และการประชุมระดมสมองของ 

คณะกรรมการเครือข่ายอาเซียนศึกษา และ

ผู ้แทนจากหน่วยงานและคณะต่างๆ ถึง

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายอาเซียนศึกษา 

มธ. ในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู ้อํานวยการ  

ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นผู้ดําเนินการประชุม 

โดยมองถึงส่ิงที่จะเกิดในอาเซียนอีก 10 ปี 

ข้างหน้า และในที่ประชุมตกลงกันเบื้องต้น

ที่สําคัญคือ การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร

ภายในเครือข่ายผ่านช่องทาง เว็บไซต์ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา และทางสื่อโซเชียลมีเดีย

อืน่ๆ เพือ่สร้างความแขง็แกร่งทางด้านข้อมลู

เกี่ยวกับอาเซียนภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดสัมมนา “ประชาคมอาเซียน : 2016 - 2025”

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัด

ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ  

ครั้งที่ 10 เรื่อง “เคลื่อนวงล้อคุณภาพ 

การแพทย์ฉุกเฉินไทย” ณ อาคารอิมแพ็ค 

ฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายในงานมีกิจกรรม

สัมมนา และอภิปรายเกี่ยวกับวิชาการ

ด้านการแพทย์ และมีการประกวดผลงาน

ทางวิชาการ โดย นางสาวนํ้าผึ้ง ขึ้นกันกง 

ตําแหน่งพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วย 

วิกฤตโรคหัวใจ กลุ ่มงานการพยาบาล  

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท

นวตักรรม/สิง่ประดษิฐ์ (Innovation) ภายใต้ 

ชื่อผลงาน “การพัฒนานาฬิกาจับเวลา 

ขณะที่ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น”

นางสาวน�้าผึ้ง ขึ้นกันกง กล ่าวถึง 

ผลงานท่ีได้รบัรางวลัในครัง้นีว่้า การจบัเวลา

ขณะปั๊มหัวใจเป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการ

กู ้ชีพซึ่งในทางสถานการณ์ดังกล่าวการ 

กดหน้าอกต้องได้จํานวน 100-200 ครั้ง 

ต่อนาท ีเปลีย่นผูป๊ั้มหวัใจทกุ 2 นาท ีและการ

ให้ยากระตุ้นหัวใจ ทุก 3-5 นาที เนื่องจาก 

ในสถานการณ์ฉุกเฉินบคุลากรทางการแพทย์

ไม่เพียงพอ สภาวะแวดล้อมต่างๆ ท่ีเร่งรีบ  

ส่งผลต่อสมาธิของผู ้จับเวลา อาจทําให้ 

การจับเวลามีความคลาดเคลื่อนทําให้การ

ช่วยชีวิตไม่มีประสิทธิภาพ การมีนาฬิกา 

จับเวลาจึงมีความจําเป็น วัตถุประสงค์ของ

การวิจัยนี้ เพื่อพัฒนานาฬิกาจับเวลาใน

ทําการกู้ชีพขณะท่ีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นแทน

บุคลากร

วิธีการพัฒนานาฬิกาใช้หลักการท่ีใช้ 

แสงไฟเตือนควบคู ่กับการจับเวลาและมี

ระบบหน้าจอดิจิตอลและระบบบันทึกเสียง

จากผูใ้ช้ การทดสอบประสทิธผิลของนาฬิกา

ทําโดยการเทียบกับเครื่องมือจับเวลาท่ีมี

มาตรฐานจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ 

และมาทดสอบกับหุ่นจําลองระหว่างการ

บุคลากร รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
ในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 
ประจำาปี 2559

ใช้นาฬิกาจับเวลาขณะปั๊มหัวใจ เคร่ืองมือ 

ที่ใช้ในการพัฒนาคือ แบบสอบถามความ 

พึงพอใจวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ และ

การทดสอบค่าที 

ผลจากการพัฒนาได้นาฬิกาจับเวลาที่

ใช้สีของไฟและเสียงออดในการเตือนที่เวลา 

2 และ 3 นาที มีจอแสดงผลตัวเลขดิจิตอล

นับถอยหลังและเสียงเตือนแบบไฟล์เอ็มพี 3 

บอกเวลาเป็นปัจจบุนั นาฬิกาจบัเวลา 3 ช่อง 

สามารถปรับเวลาได้ เสียงจังหวะปั๊มหัวใจ 

100-200 ครั้งต่อนาที จากการสํารวจความ

พึงพอใจของ กลุ่มตัวอย่างแพทย์ พยาบาล

และผู้ช่วยพยาบาลจํานวน 80 คนพบว่า  

พึงพอใจ ร้อยละ 89.74 แสดงให้เห็นว่า

การปั้มหัวใจโดยที่ใช้นาฬิกาจับเวลาขณะที่ 

ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นช่วยเพิ่มความสะดวก 

ในการทํางานมากยิ่งขึ้น นางสาวน�้าผึ้ง 

กล่าวทิ้งท้าย 
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>> นางสาวอนรรฆพร ลายวิเศษกุล 

 นักศึกษาชั้นปีที่ 3

 โครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.)

 รางวัลชนะเลิศนักข่าวอนาคตดีเลิศ

 ได้ร่วมฝึกประสบการณ์การท�างาน 

 ณ ส�านักข่าว BBC ประเทศอังกฤษ

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โครงการ

ปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย ช้ันปีที่ 3 

ทั้ง 9 คนในนามทีม “Make it win” ได้แก่ 

1. นายณัฐธวัช เต็มเจริญมาก 2. นายพลท 

ปุณณารักษ์ 3. นายพันธะวีร์ ยุทธศักดิ์เดโช 

4. นางสาวตุลาพร รอดสมบุญ 5. นางสาว

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ได้รับรางวัลชนะเลิศนักข่าวอนาคตดีเลิศ 

ในโครงการ Truevisions Future Journalist Award 2016

เมือ่วนัที ่10 มถินุายนทีผ่่านมา ณ อาคาร 

True Towers ถนนรัชดาภิเษก โครงการ 

Truevisions Future Journalist Award 

2016 ประกาศผลและมอบรางวัลนักข่าว

แห่งอนาคตดเีด่นประจาํภมูภิาคและประกาศ

ผลการคัดเลือก 11 นักข่าวแห่งอนาคตที ่

ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อคัดเลือกเป็น 2  

นักข่าวอนาคตดีเลิศ เพื่อไปศึกษาดูงาน  

ณ สํ านั กข ่ าว  BBC Wor ld  News  

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

โดยในปีนี ้นางสาวอนรรฆพร ลายวเิศษกุล 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวารสารศาสตร์และ

สือ่สารมวลชน ได้รบัการคดัเลอืกเป็นนกัข่าว

อนาคตดีเลิศ และได้ร่วมฝึกประสบการณ์

การทาํงานด้านข่าวที ่สาํนกัข่าว BBC World 

News ประเทศอังกฤษ

ทัง้นี ้ในปีนี ้มนีกัศกึษาคณะวารสารศาสตร์

และสือ่สารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ผ่านการ

ทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นายภัคพล  

ตั้งตงฉิน, นายภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล, นางสาวรวิสรา โกเวล และนายศิววงศ์  

วงษ์โสพนากุล โดยมีอาจารย์ศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถ 

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง 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 

จติอาสา โดย นางสาวนนัทนิ ีมาลานนท์ ผูจ้ดัการเครือข่ายจติอาสา” ประกาศ

เจตนารมณ์ทํางานอาสาสมัครพัฒนาและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ขับเคลื่อน

งานจิตอาสาคณะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา  

13.49 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์  

พร้อมนีม้ ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. กริยิา กลุกลการ รองคณบดีฝ่ายการนกัศึกษา

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 ที่เดินทางมาแนะนําหน่วยงานและหารือเกี่ยวกับ

โครงการความร่วมมือทางด้านการวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 

มถินุายน 2559  ณ  ห้อง วศ.202-2 อาคารอาํนวยการคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 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 เอกอัครราชทตูสาธารณรัฐประชาชนจนี 

ประจําประเทศไทยกล่าวต้อนรับ และ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และธรรมศาสตราภิชานกล่าวปาฐกถาพิเศษ และมี

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายชาติ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ร่วมการสัมมนาดังกล่าว

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

ธัญวรินทร์ ศรีสุขวงศ์ 6. นางสาวจุฑาภรณ์ 

ทับทิมไทย 7. นางสาวเกวลี จันทร์ประเทศ 

8. นางสาวธนาภรณ์ สําเภาทอง และ  

9. นางสาวธนภรณ์ ซ้ายคล้าย ทีไ่ด้รบั “รางวลั

รองชนะเลิศอันดับ 2” รับประกาศนียบัตร

ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 55,000 

บาท “โครงการประกวด แผนการตลาด 

J-MAT AWARD ครัง้ที ่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  

สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ หล่อลื่นไทย 

บุกไปทั่วโลก” จัดโดย ยุวสมาชิกสมาคม

การตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) ร่วมกบั 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พิธีประกาศผล

และมอบรางวัลเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 

ณ สํานกังานใหญ่ บรษิทั ปตท. จํากดั มหาชน 

คดัเลอืกรอบสดุท้าย ทัง้สิน้ 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.นธิดิา แสงสิงแก้ว ผู้อาํนวยการ 

โครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ  

ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทั้ง 5 ราย  

ท่ีผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย โดยได้รับ

เกียรติจาก ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา  

ผู ้ช ่วยบริหารงานประธานคณะผู ้บริหาร  

ทร ูคอร์ปอเรชัน่ เป็นประธานในการมอบรางวลั
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ชาว มธ.ใช้ไฟฟ้าวันละ 1 ล้านบาท จริงหรือ ?

ในการดําเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร และ 

สิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้จะประกอบด้วย ปริมาณการ

ใช้ไฟฟ้า ปรมิาณการใช้นํา้ ปรมิาณการใช้เชือ้เพลงิ แล้วนาํมาคาํนวณ 

เป็นปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือ 

ก๊าซเรือนกระจกทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะเป็นประเด็นที่ได้รับ 

ความสนใจมากทีส่ดุเน่ืองจากมีผลกระทบต่อรายจ่าย และปริมาณ 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 

ปิด: ไฟส่องสว่าง เครือ่งปรบัอากาศ และเครือ่งใช้ไฟฟ้า เมือ่สิน้สดุการใช้งาน หรอื เวลาพกักลางวนั 

ปรับ: อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 26  ํC ใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศเมื่ออยู่ตามลําพัง

ปลด: ปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อเลิกใช้งาน

เปลี่ยน: พฤติกรรม เช่น ขึ้นลง 1 ถึง 2 ชั้น โดยใช้บันได แทนการใช้ลิฟท์ เปลี่ยนหรือเลิกใช้อุปกรณ ์

 เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพตํ่า 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในปีงบประมาณ 2558 และ 2559

TU  SUSTAINABLE  REPORT (TU-SURE) 

ชาว มธ.ใช้ไฟฟ้าวันละ 1 ล้านบาท จริงหรือ ? 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2558 และ 2559 

ในการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งช้ีจะ
ประกอบด้วย ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปรมิาณการใช้น้ า ปรมิาณการใช้เช้ือเพลิง แล้วน ามาค านวณเป็นปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าหรือก๊าซเรือนกระจก ทั้งนีป้รมิาณการใช้ไฟฟ้าจะเป็นประเด็นที่
ได้รับความสนใจมากทีสุ่ดเนือ่งจากมผีลกระทบต่อรายจ่าย และปรมิาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกมาก
ที่สุด  

การลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้าน้ันสามารถกระท าได้ทันที ด้วยความร่วมมือของบุคลากร นักศึกษา ผู้พัก
อาศัย ผู้ประกอบกจิการต่างๆ ทกุคน และสามารถท าได้ทกุวัน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าระหว่างป ี
งบประมาณ 2558 และ 2559 (ตุลาคม - พฤษภาคม) พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าเพิม่ขึ้นทุกเดือนโดยเฉลี่ย 8.37%               
ดังภาพที่ 1 และเมื่อแยกตามศูนย์การศึกษา พบว่าทุกศนูย์มีการใช้ไฟฟ้าเพิม่ขึ้น ยกเว้นที่ท่าพระจันทร์ที่มี
ปริมาณการใช้ลดลง ในเดือนตลุาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ปี 2558 และ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559  
ดังภาพที่ 2   

 
 

ภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า (MWh) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ระหว่างปีงบประมาณ 2558 และ 2559  

 
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้าดังกล่าว สามารถเกิดได้ทั้งจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ กิจกรรม

ทางด้านวิชาการที่เพิ่มข้ึน และจากกิจกรรมอื่นๆ เช่น การก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นสิง่ที่จ าเป็น อย่างไรก็
ตามหากปล่อยให้เป็นเช่นน้ีต่อไป (อัตราจากการใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 8.37%) เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยอาจจะมีการใช้ไฟฟ้าสงูถึง 91,000 MWh เพิม่จาก 84,000 MWh ในปี 2558 เป็นจ านวนเงินที่
มหาวิทยาลัยต้องจ่ายไม่ต่ ากว่า 350 ล้านบาท เท่ากับ วันละ 9.5 แสนบาท !!!     

 

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า (MWh) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ระหว่างปีงบประมาณ 2558 และ 2559 

ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบร้อยละของการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้า

แต่ละศูนย์การศึกษา ระหว่างปีงบประมาณ 2558 และ 2559 
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ภาพท่ี 2 การเปรียบเทียบร้อยละของการเปลี่ยนแปลงปรมิาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละศูนย์การศึกษา  
ระหว่างปีงบประมาณ 2558 และ 2559  

 

ดังนั้น ชาว มธ. สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ทันที ด้วยการตระหนักและการด าเนินการ ตามแนวทาง 
 

“ 4 ป : ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน ” 
 

 ปิด: ไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อสิ้นสดุการใช้งาน หรือ เวลาพักกลางวัน   
ปรับ:  อุณหภูมิเครื่องปรบัอากาศให้อยูท่ี่ 26C  ใช้พัดลมแทนเครื่องปรบัอากาศเมื่ออยู่ตามล าพัง 
 ปลด: ปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อเลกิใช้งาน 

เปลี่ยน: พฤติกรรม เช่น ข้ึนลง 1 ถึง 2 ช้ัน โดยใช้บันได แทนการใช้ลิฟท์   
                                            เปลี่ยนหรือเลกิใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีประสทิธิภาพต่ า  
    
 

  
 

ที่มา: http://energy.go.th/2015/hot-issues-th/1713 

“ 4 ป : ปิด ปรับ ปลด เปลีย่น ”

การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

ดังกล่าว สามารถเกิดได้ทั้งจากฤดูกาล 

สภาพภูมิอากาศ กิจกรรมทางด้านวิชาการ

ที่ เพิ่มขึ้น และจากกิจกรรมอื่นๆ เช ่น  

การก่อสร้าง เป็นต้น ซึง่ล้วนเป็นสิง่ทีจํ่าเป็น 

อย่างไรก็ตามหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป 

(อัตราจากการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 8.37%) เมื่อ

ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัย 

อาจจะมีการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 91,000 MWh 

เพิ่มจาก 84,000 MWh ในปี 2558 เป็น

จาํนวนเงนิทีม่หาวทิยาลยัต้องจ่ายไม่ตํา่กว่า 

350 ล้านบาท เท่ากบั วันละ 9.5 แสนบาท !!! 

ดังนั้น ชาว มธ. สามารถช่วยลดปริมาณ

การใช้ไฟฟ้าได้ทันที ด้วยการตระหนักและ 

การดําเนินการ ตามแนวทาง

ที่มา: http://energy.go.th/2015/hot-issues-th/1713

การลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้านัน้สามารถกระทําได้ทนัท ีด้วยความ

ร่วมมอืของบคุลากร นักศึกษา ผู้พักอาศัย ผู้ประกอบกิจการต่างๆ  

ทกุคน และสามารถทําได้ทกุวนั เมือ่เปรยีบเทยีบปรมิาณการใช้ไฟฟ้า

ระหว่างปีงบประมาณ 2558 และ 2559 (ตลุาคม - พฤษภาคม) พบว่า 

มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกเดือนโดยเฉล่ีย 8.37% ดังภาพที่ 1 และ 

เม่ือแยกตามศูนย์การศึกษา พบว่าทุกศูนย์มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

ยกเว้นที่ท่าพระจันทร์ที่มีปริมาณการใช้ลดลง ในเดือนตุลาคม 

พฤศจิกายน ธันวาคม ปี 2558 และ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559  

ดังภาพที่ 2 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “ป๋วย 

100 ปี วนับรรเลง เพลงประลอง 2 (ตามรอย

อาจารย์ป๋วย)” เพื่อเฉลิมฉลองและประกาศ

เกียรติคุณเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ 

ดร.ป ๋วย อึ๊งภากรณ์ ได ้รับการยกย่อง 

จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 

ในวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาล ผ่านการ

แสดงดนตรแีละนาฏศลิป์ไทยเชงิสัญลักษณ์ที ่

เชื่อมโยงกับช่วงชีวิตที่สําคัญทั้งสามแง่มุม

ของอาจารย์ป๋วย ซึง่ได้แก่ ความจรงิ ความงาม 

ความด ีอกีทัง้ยงัเพือ่ช่วยส่งเสริมและเผยแพร่

คุณค่าความสุนทรีย์ของดนตรีไทยให้เป็น 

ที่รู ้จักและชื่นชอบอย่างแพร่หลายแก่คน 

รุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป

งานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยสุดยิ่งใหญ่
ป๋วย 100 ปี วันบรรเลง เพลงประลอง 2 เฉลิมฉลอง 

100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ์ 

กล่าวว่า ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

หรือ อาจารย์ป๋วย อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ถือเป็นปูชนียบุคคลสําคัญ 

ของสังคมไทยทีไ่ด้สร้างคณุปูการแก่ประเทศ

ชาติในหลากหลายด้าน ทั้งในด้านสังคม 

การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา แต่

น้อยคนนักที่จะทราบว่าอาจารย์ป๋วยซึ่งเป็น 

ลูกหลานชาวจนีแผ่นดนิใหญ่ กเ็ป็นอกีบคุคล

หนึ่งที่ซาบซึ้งและสนใจในศิลปวัฒนธรรม

ไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์จงึได้ร่วมกบัมลูนธิเิสฐยีรโกเศศ-

นาคะประทปี จดังาน “ป๋วย 100 ปี วนับรรเลง  

เพลงประลอง 2 (ตามรอยอาจารย์ป๋วย)” 

ซึ่งเป็นงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยที่ 

ตามรอยเหตุการณ์สําคัญในช่วงชีวิตของ 

อาจารย์ป๋วย การแสดงทั้งหมดประกอบด้วย

ชุดการแสดงดังต่อไปนี้ 

 ชาตกิ�าเนดิ สมัพนัธ์ไทยจนี การแสดง 

ที่บอกเล่าชาติกําเนิดไทยเชื้อสายจีนของ 

อาจารย์ป๋วย ผ่านการแสดงชดุจนีไทยสามคัคี

ใน “ละครหลวงวจิติรวาทการ” เรือ่งพระเจ้า

กรุงธน และการบรรเลงดนตรีจีนโบราณ

ล้วนทั้งวง เพื่อย้ําความสัมพันธ์ไทยจีนที่อยู่

ร่วมกันในแผ่นดินด้วยความสุขและความ

กลมกลืนสามัคคี

 ชื่นชมมหรสพ เข้มเย็นยิ่ง การ

แสดงมหรสพเพื่อสะท้อนชีวิตในวัยเยาว์ของ 

อาจารย์ป๋วยทีไ่ด้มโีอกาสชมมหรสพไทย โดย

มีคุณยายเป็นผู ้สร้างแรงบันดาลใจในการ

รักดนตรีไทย จวบจนเติบใหญ่เป็นเสรีไทย

วัยหนุ่มนามนายเข้ม เย็นยิ่ง รหัสลับในการ

ทํางานเพื่อปลดปล่อยประเทศไทยไม่ให้เป็น

ผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 การแสดงมหรสพ 

ประกอบด้วย การแสดงลิเกเรื่องจันทโครพ  

และละครเสภาเรือ่งขนุช้างขนุแผน ตอนขนุไกร

นายด่านสุพรรณบุรี เพื่อย้อนวัยเยาว์ของ 

อาจารย์ป๋วยในความชื่นชอบมหรสพ การ

แสดงโขนเรือ่งรามเกยีรติช์ดุ หนมุานชาญชยั 

เพื่อรําลึกถึงบทบาทสําคัญของอาจารย์ป๋วย 

ในฐานะทหารคนสาํคญัในช่วงท่ีเข้าร่วมเสรไีทย  

เฉกเช่นหนมุาน ทหารหน้ารามาวตารสะท้อน 

ถึงความรักชาติรักแผ่นดินเกิดและการนํา

ชาติพ้นภัย

 กสิกรรมไทย ประเทศไทยเป็น

ประเทศกสิกรรม มีการปลูกข้าวเป็นหลัก 

อาจารย์ป๋วยเป็นบุคคลสําคัญที่ก่อตั้งบัณฑิต

อาสาสมคัรเพือ่ไปร่วมพฒันาชนบทในท้องถิน่ 

การแสดงชุด รับขวัญข้าว จึงเป็นการแสดง

รําลึกถึงอาจารย์ป๋วย ไปพร้อมๆ กับการได้

สะท้อนวิถีไทยและยํ้าเตือนถึงความสําคัญ

ของกสิกรรมไทย พร้อมกับวลีที่ว่า “ในนํ้า 

มปีลา ในนามข้ีาว” อกีทัง้ยงัเป็นการขอบคณุ

ธนาคารกสิกรไทย ผู้สนับสนุนหลักในการ 

จัดงานครั้งนี้

 ชื่นชอบดนตรีไทย บรรเลงเพลง

ประลอง อาจารย์ป๋วย ในฐานะผูใ้หญ่ทีใ่ห้การ 

สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกๆ ด้าน 

โดยเฉพาะดนตรีไทย ท่ีอาจารย์ป๋วยได้ให้

ความสนใจเป็นพิเศษ ด้วยการจัดตั้งและ 

ร่วมบรรเลงวงดนตรไีทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การแสดงในชุดนี้ประกอบด้วย การบรรเลง

เดี่ยวระนาดเอก 4 ราง เพลงอาหนู โดย

อาจารย์ทวีศักดิ์ อัครวงษ์ ดุริยางค์หลวง 

ระนาดเอกมือ 1 ของไทย รับท้ายด้วยการ

ประลองดนตรีไทย นับเป็นการรวมใจของ 

คนดนตรใีนการสร้างมติใิหม่ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้ที่

ใดมาก่อน โดยการนําวงป่ีพาทย์และวงเครือ่ง

สายไทยมาบรรเลง ประลองชัน้เชงิทางดนตรี

กันภายใต้แบบแผนวัฒนธรรมดนตรี ท่ีจะ

ทําให้เกิดความงดงามเพื่อเป็นการคารวะต่อ

คุณูปการของอาจารย์ป๋วยท่ีมีต่อคนดนตรี 

และฝากมรดกความทรงจําเรื่องราวของ

ดนตรีไทยไว้กับแผ่นดิน

 ความจริง ความงาม ความด ี จาก

อดีตสู่ปัจจุบัน ความจริง ความงาม ความดี 

ที่ปรากฏสู่สังคมผ่านรางวัลยูเนสโก ในฐานะ

บคุคลสาํคญัของโลก อาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 

ยังคงอยู่ในความทรงจํา การแสดงประกอบ

ด้วย แสนคํานึง นาฏศิลป์ท่ีออกแบบการ

แสดงขึ้นใหม่เพื่อรําลึกถึง ความดี ความงาม 

และความจรงิ ของอาจารย์ป๋วย ผ่านลลีาของ 

นักแสดงและบทเพลงแสนคํานึงในรูปแบบ

ร่วมสมัย จากอดีตสู ่ป ัจจุบัน ความจริง  

ความงาม ความดทีีป่รากฏสูส่งัคมผ่านรางวลั

ยูเนสโก บุคคลสําคัญของโลก อาจารย์ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ ยังคงอยู ่ในความทรงจําเสมอ 

ซ่ึงยืนยันโดยวาทะของอาจารย์สุลักษณ์  

ศิวรักษ์ (หรือ ส.ศิวรักษ์) และเสียงจากลม

ขลุ่ยเพลงนกขมิ้น

ทั้งนี้ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 

“ป๋วย 100 ปี วันบรรเลง เพลงประลอง 2 

(ตามรอยอาจารย์ป๋วย)” ในครั้งนี้ จัดขึ้น 

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา 

ณ หอประชมุใหญ่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจนัทร์ โดยมบีคุคลใกล้ชดิและลกูศษิย์

อาจารย์ป๋วย ตลอดจนประชาชนท่ัวไปและ

คนรุ่นใหม่เข้าร่วมอย่างล้นหลาม
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