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“ครบรอบ 72 ปี วันสันติภาพไทย”
ร�ำลึกวันสันติภำพไทยและกำรแสดงปำฐกถำพิเศษ 

หัวข้อ “พระบรมวงศำนุวงศ์กับขบวนกำรเสรีไทย”
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การประชุมวิชาการเพศศาสตร์ครัง้ที่ 4 
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครัง้ที่ 13
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 ในทกุๆ ปี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จะได้ต้อนรบัเพือ่นใหม่ 

มากมายหลายคนทีก่�าลงัตืน่เต้นกบักิจกรรมสนัทนาการในวนัแรกพบ 

นักศึกษารุ่นพี่ของแต่ละคณะได้แนะน�าสถานท่ีและสัญลักษณ์ส�าคัญ

ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมถึงแนะน�าเพลงประจ�ามหาวิทยาลัย

ให้แก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งแน่นอนว่านักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ก็จะได้รู้จักค�าว่า “ยูงทอง” เป็นครั้งแรกในวันนี้

“ยู งทอง” ในความเข ้าใจของนักศึกษาและประชาคม 

ชาวธรรมศาสตร์นั้น หมายถึง สัญลักษณ์อันทรงเกียรติสองส่ิงที่ 

ชาวธรรมศาสตร์รักและเชิดชูเป็นอย่างยิ่ง สิ่งหนึ่งคือ บทเพลง 

พระราชนิพนธ์ยูงทอง และอีกสิ่งคือ ต้นยูงทอง ตามล�าดับ

ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2505 บรรดาคณาจารย์และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ต ่างรู ้สึกยินดีเป ็นอย ่างยิ่งที่ ได ้รับ 

พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที ่

โปรดเกล้าฯ ให้บรรดาคณาจารย์และนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ครัง้แรก เมือ่วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2505  

ณ เวทีลีลาศ สวนอัมพร ในครั้งน้ันพระองค์ทรงรับสั่งว่า “ขอบใจ

ทุกคนมาก ทีนี้จะพูดถึงเรื่องเพลง นักศึกษาอยากจะได้เพลง 

ของมหาวิทยาลัย ก็ยินดีจะเขียนให้”

ต่อมา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จมายังมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เป็นการส่วนพระองค์ เน่ืองในโอกาสท่ีทรงอ�านวยพร 

แก่นักศึกษาก่อนสอบปลายภาคและทรงดนตรีด้วยพระองค์เอง  

ในครั้งนี้ พระองค์ได้ทรงน�าเพลง “ยูงทอง” มาพระราชทานแก่

นักศึกษาตามที่ได้ทรงสัญญาไว้ โดยเป็นดนตรีบรรเลงและทรงมี

กระแสรบัสัง่ว่า “เนือ้ร้องยงัไม่เสรจ็...ยงัไม่มนีะ ตอนนีฟั้งดนตรไีปก่อน”

ครั้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่โปรด

เกล้าฯ ให้นักศึกษาเข้าเฝ้า เพลงยูงทองก็ได้ก้องกังวานขึ้นอีกครั้ง  

โดยครั้งนี้มีท�านองและเน้ือร้องครบถ้วนสมบูรณ์ นับเป็นเพลง 

พระราชนิพนธ์ล�าดับที่ 36 ซึ่งมีนายจ�านงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์) 

เป็นผูป้ระพนัธ์เนือ้ร้อง ยกร่างโดย หม่อมราชวงศ์เสนย์ี ปราโมช และ

ได้น�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อตรวจแก้ไขตามพระราชอัธยาศัย

ส่วนต้นยูงทองหรือต้นหางนกยูงฝรั่งน้ัน เป็นต้นไม้ประจ�า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีดอกสีเหลืองปนแดงสื่อถึงสีของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อย่างชัดเจน โดยต้นยูงทองนี้ พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนินมายังมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานและ 

ทรงปลูก “ต ้นหางนกยูง” แก ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ไว ้ 

หน้าหอประชุมใหญ่ จ�านวน 5 ต้น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2506 ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีของชาวธรรมศาสตร์ และ 

ถือเป็นเครื่องหมายที่คอยน�าใจให้ชาวธรรมศาสตร์มีความรักสามัคคี

เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน และมีความพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าท่ี 

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ดังพระราชด�ารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า

“มาวันนี้เป็นเพราะเป็นหนี้หลายประการ ได้ใช้หนี้แล้วโดย 

ปลูกต้นหางนกยูงให้ แต่เวลานี้ยังไม่มีดอก ไม่ทราบว่าสีอะไร แต่

ถ้าบังเอิญเป็นสีเหมือนมหาวิทยาลัยนิยมก็จะเป็นการดี เพื่อจะให้ 

มีดอกจะต้องบ�ารุงรักษาให้ดี ปลูกให้แล้วหมดหน้าที่ เป็นหน้าที่ของ

นักศึกษาต้องดูแลกันให้เหมือนคน ถ้าบ�ารุงให้ดีก็โตเร็ว เมื่อโตเร็ว 

ก็ท�าอะไรได้สมประสงค์ ต้นไม้นี่เมื่อโตก็ควรหวงแหน ขอให้รักษา 

เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพราะจะปลูกขึ้นก็นาน แต่ด้วย 

ก�าลังใจของนักศึกษาก็คงโตเร็ว

นักศึกษาเข้ามาในมหาวิทยาลัยก็เหมือนต้นไม้ มารับการบ�ารุง  

ไม่ใช่บ�ารุงร่างกายเพราะโตกันแล้ว มาบ�ารุงเกี่ยวกับความรู้ สมองดี

ก็ได้ความรู้สูงๆ ไปประกอบอาชีพ ควรรู้จักสนับสนุนความสามัคคี 

เป็นคนไทยก็ให้พยายามรักษาบ้านเมืองของตน”

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ค�าว่า “ยูงทอง” ที่สื่อความหมายถึง

บทเพลงและต้นไม้ศักดิ์สิทธ์ิของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไว้ให้แก่ชาวมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญที่รวมจิตใจของทุกคน 

ไว้อย่างเหนยีวแน่น บทเพลงพระราชนพินธ์ถกูขบัร้องครัง้แล้วครัง้เล่า 

ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และต้นยูงทองก็ได้ผลิดอก 

ออกใบพลิ้วไสวหลายรุ่นหลายปี สร้างทัศนียภาพที่สวยงามและ 

แฝงด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่อยู ่ในใจชาวธรรมศาสตร์ทุก

คนชวนให้ระลึกถึง กระทั่งถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชประชวรอย่างหนัก และเสร็จสู่สวรรคาลัย ซึ่ง 

น�าความเศร้าโศกโทมนัสอาดูรอย่างใหญ่หลวงมาสู่ชาวธรรมศาสตร์

เป็นอย่างยิ่ง “ยูงทอง” จึงได้กลายเป็นสัญลักษณ์แทนจิตใจที่มี 

ความหมายมากที่สุดของชาวธรรมศาสตร์

ทรงเป็นดวงธรรมนำ�ท�งให้
มธ. ประดิษฐ์ดอกยูงทองไม้จันทน์ 

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
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ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�าโดยสถาบันไทยคดีศึกษา ได้จัดกิจกรรมท�า 

ดอกยูงทองไม้จันทน์ขึ้น โดยมีผู้สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกยูงทองไม้จันทน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป 

ดร.อนุชำ ทีรคำนนท์ ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันไทยคดีศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

กล่าวว่า พระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมากมายหลายประการนับไม่ถ้วน ด้วยจุดนี้จึงเป็นสาเหตุส�าคัญที่

ท�าให้สถาบันไทยคดีศึกษาตัดสินใจท�าดอกยูงทองไม้จันทน์เพื่อถวายพระองค์ โดยดอกยูงทอง 

ไม้จันทน์นี้เป็นดอกไม้จันทน์ที่ท�าถอดแบบจากดอกยูงทองที่พระองค์เคยพระราชทานไว้ 

ซึ่งถือว่าเป็นการถวายพระเกียรติพระองค์ท่านครั้งสุดท้ายในโอกาสส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  

ดอกยูงทองไม้จันทน์ที่ท�าขึ้นในครั้งนี้จะใช้ประดับกรอบรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะประดิษฐานไว้หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในช่วง 

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ซ่ึงในจุดน้ีถือเป็นพื้นที่ส�าคัญที่มีผู้คนผ่านไปมา 

จ�านวนมาก เปรยีบเสมอืนพระองค์ทรงเป็นดวงธรรมน�าทางให้กบัชาวมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

และประชาชนทั่วไป

ด้านผูร่้วมประดษิฐ์ดอกยงูทองไม้จนัทน์กไ็ด้กล่าวความรูสึ้กในแนวเดยีวกนั โดย ดร.สมหมำย  

ปรีชำศิลป์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ รุ่น พ.ศ. 2516 ได้กล่าว

แสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาร่วมท�าดอกยูงทองไม้จันทน์ถวายพระองค์ในครั้งน้ี เน่ืองจาก 

ในปีที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ดร.สมหมาย ได้มีโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรจาก

พระหตัถ์ของพระองค์โดยตรง ถอืเป็นเกยีรตยิศและความภาคภูมใิจของตนเองรวมทัง้ครอบครวั 

อย่างสงูสดุ ในโอกาสนีจ้งึเข้ามาร่วมท�าดอกยงูทองไม้จนัทน์ เพ่ือตอบแทนพระบารมขีองพระองค์

แม้สิ่งต่างๆ จะเกิดขึ้นและล่วงลับไปตามกาลเวลา แต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ 

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้ให้แก่ชาวธรรมศาสตร์ 

จะสถิตอยู่ในใจตราบชั่วนิรันดร์ ดังบทเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองที่มีนักศึกษาธรรมศาสตร์ 

ร้องต่อกันอยู่เป็นรุ่นๆ และต้นยูงทองที่นับวันยิ่งแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างไม่รู้จบ นับ 

ต่อจากนีไ้ป แม้จะไม่มพีระองค์ท่าน แต่ชนรุน่หลงักจ็ะได้เรยีนรูเ้รือ่งราวและพระมหากรณุาธคิณุ

ของพระองค์ผ่านสื่อต่างๆ ที่ปรากฏในสังคม และเมื่อชนรุ่นหลังได้เติบโตขึ้น วันหนึ่งก็อาจได้ 

เข้ามาศกึษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พวกเขาเหล่านัน้จะได้เข้ามาร้องเพลงพระราชนพินธ์

ยูงทองและช่วยกันดูแลต้นยูงทองของพระองค์ และเม่ือส�าเร็จการศึกษาออกไป ก็จะด�าเนิน

ตามรอยพระบาท สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สืบต่อไป ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง  

การพัฒนาสังคม และการพัฒนาประเทศไทยโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งต่างๆ ที่พระองค์

ได้ริเริ่มสร้างไว้

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ น้อมศริะกราน 

กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุด

มิได้

ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อ�านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มธ.
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เปิดตวั 

 “ตูเ้ย็นโดเรมอนเพาะเหด็โตเรว็” โดยนวตักรรมดงักล่าว เป็นการท�างาน

ร่วมกนัระหว่างระบบท�าความเยน็ (ตูเ้ยน็) และระบบควบคมุ-สัง่การ 

ใน 2 ส่วน คอื ระบบชดุควบคมุ ท�าหน้าทีค่วบคมุปัจจยัแวดล้อมภายใน

กล่องเพาะเหด็ให้อยูใ่นสภาวะทีเ่หมาะสม และ ระบบประมวลผล โดย 

ที่ผู้ใช้งานท�าหน้าที่เพียงติดตาม และควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน 

โรงเพาะเหด็ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ ทัง้นี ้ นวตักรรมดงักล่าวสามารถ

ท�าให้เหด็ถงัเช่าสทีองโตเรว็ ในเวลาเพยีง 2 เดอืนครึง่ พร้อมคงรสชาติ

และสรรพคณุทีค่รบถ้วน 

รศ.ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มธ. กล่าวว่า จากโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลไทยอย่าง  

‘ไทยแลนด์ 4.0’ ทีมุ่ง่ผลติฐานก�าลงัผูเ้ชีย่วชาญด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีคณะวทิยาศาสตร์ฯ มธ. เป็นหนึง่ในหน่วยงาน ภาคการศกึษา

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีท่ีโดดเด่น เพื่อผลิต

เยาวชนวทิย์ให้มศีกัยภาพในขัน้สงู ด�าเนนิ ‘โครงการสนบัสนนุการจดัตัง้

ห้องเรียนวทิยาศาสตร์ในโรงเรยีน โดยการก�ากบัดแูลของมหาวทิยาลยั 

หรอื โครงการ วมว. เพือ่รองรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายที่

มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง โดยนักเรียนดังกล่าว 

จะได้รับการสอน ตลอดจนสามารถผลติผลงานวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศชาตต่ิอไป โดยทีผ่่านมา คณะวทิยาศาสตร์ฯ มธ. มเียาวชน 

ในโครงการฯ เป็นจ�านวนทัง้สิน้ 90 คน ซึง่สามารถพฒันานวตักรรมที่

ตอบโจทย์สงัคมเป็นจ�านวนมาก อาท ิชดุโดรนตดิตามสภาพอากาศและ

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และ ไซรปักล้วย ทีไ่ร้สารให้ความหวาน หนนุ

รายได้ชาวสวนกล้วยไทย เป็นต้น

ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำวิทยำกำร

คอมพวิเตอร์ คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี มธ. กล่าวว่า สาขา

วชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ ได้บรูณาการศาสตร์ความรูท้ัง้ด้านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ วงจรไฟฟ้า และชีววิทยา สอนองค์ความรู้ 

แก่นักเรียนในโครงการ วมว. และได้ร่วมกันพัฒนาเป็นนวัตกรรม  

“ตูเ้ยน็โดเรมอนเพาะเหด็โตเรว็” ด้วยต้นทนุตัง้ต้นเพยีง 10,000 บาท 

แต่สามารถก้าวสูเ่งนิล้านได้ จากผลผลติทีเ่ตบิโตเรว็กว่าปกตถิงึ 18% 

ในเวลาประมาณ 60-75 วนัหรอืประมาณ 2 เดอืนถงึ 2 เดอืนครึง่ 

แต่ยงัคงรสชาตแิละสรรพคณุทีค่รบถ้วน โดยทีผู่ใ้ช้งานท�าหน้าท่ีเพยีง

ตดิตาม และควบคมุสภาพแวดล้อมภายในโรงเพาะเหด็ ควบคมุ-สัง่การ

ผ่านโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในระบบอนิเตอร์เนต็ ซึง่นวตักรรมดงักล่าว 

เป็นการท�างานร่วมกนัระหว่างระบบท�าความเยน็ (ตูเ้ยน็) และระบบ

ควบคมุ-สัง่การใน 2 ส่วนส�าคญั (ซึง่ตดิตัง้บรเิวณด้านหลงัของตูเ้ยน็) คอื 

1. ระบบชดุควบคมุ ท�าหน้าทีค่วบคมุปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน

กล่องเพาะเหด็ให้อยูใ่นสภาวะทีเ่หมาะสม ซึง่ภายในระบบจะประกอบ

ด้วย ไมโครคอนโทลเลอร์ (Microcontroller) ท�าหน้าทีเ่ชือ่มต่อกบั

อนิเตอร์เนต็ สะพานไฟ (Relay) ท�าหน้าทีเ่ปิดและปิดระบบท�าความเยน็ 

และความชื้น ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ท�าหน้าที่ควบคุมไฟ 

หลอดแอลอดีทีีใ่ช้ในระบบกล่องเหด็อจัฉรยิะ โดยทมีผู้พฒันาได้เลอืกใช้

แสงสชีมพ ูเนือ่งจากเป็นสทีีช่่วยกระตุน้การเตบิโตของเหด็ถัง่เช่าสทีอง

ได้เป็นอย่างด ีและ เซน็เซอร์วดัอณุหภมูแิละความชืน้ (Sensor) ซึง่มี

สัญญาณออกแบบดจิทิลัทีม่คีวามแม่นย�าสูง โดยสามารถวดัอุณหภมูิ

ได้ตัง้แต่ -40 องศาเซลเซยีส ถงึ 80 องศาเซลเซยีส
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คณะวิทยาศาสตร์ฯ มธ. หนุนผลงานเยาวชนคิดค้น 

“ตู้เย็นโดเรมอนเพาะเห็ดโตเร็ว”

เพาะเห็ดถังเช่าสีทองโตเร็วกว่าปกติ เพิ่มรายได้เกษตรกร 

รศ.ปกรณ์ เสริมสุข 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. 

ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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โปรแกรมควบคุม-
สั่งการการเพาะปลูกเห็ด

การใช้แสงสีชมพูกระตุ้นการเติบโต เห็ดถั่งเช่าเติบโต 18% ใน 2.5 เดือนภาพการเพาะเห็ดในตู้เย็น

นายโศธนะ วิชาเรือง 
ผู้ร่วมคิดค้นนวัตกรรม 
“ตู้เย็นโดเรมอนเพาะเห็ดโตเร็ว”

ชุดกล่องควบคุมการโตของเห็ด 
ติดตั้งบริเวณหลังตู้เย็น

2. ระบบประมวลผล (Server) 

ท�าหน้าที่รับข้อมูลสถานะอุณหภูมิและ

ความชื้นจากชุดควบคุม เพื่อท�าการ

ประมวลผลค่าของอุณหภูมิว่าตรงกับ

ค่าทีไ่ด้ก�าหนดหรอืไม่ จากนัน้จงึท�าการสัง่

เปิด-ปิดระบบต่างๆ ของชุดควบคุม ซึ่งค่า

ต่างๆ ทีก่�าหนดจะรบัมาจากเวบ็เบราว์เซอร์ 

และเซิร์ฟเวอร์ยังส่งข้อมูลสถาะนะของกล่อง

เห็ดอัจฉริยะในรูปของตัวอักษรและกราฟในทันที 

รวมถึงเก็บข้อมูลของค�าสั่งวันเวลาและสถานะ 

ลงฐานข้อมลู พร้อมแสดงผลในรปูเส้นกราฟ โดยใช้โปรแกรมบนเครือ่ง

เซร์ิฟเวอร์ทีท่มีงานได้พฒันาข้ึน ซึง่สามารถตัง้โปรแกรมการเพาะปลกู

เหด็เพ่ือควบคมุอณุหภมู ิความชืน้ และแสงให้เหมาะกบัชนดิและอายุ

ของเหด็

ทัง้นี ้ นวตักรรม “ตูเ้ยน็โดเรมอนเพาะเหด็โตเรว็” ใช้เวลาในการ

เพาะประมาณ 60-75 วนั ซ่ึงภายในสามารถบรรจขุวดโหลเหด็ถัง่เช่า

สทีอง ได้ประมาณ 30 ขวด หรอืคดิเป็นปรมิาณ 500 กรมั แต่สามารถ 

ท�าก�าไรได้ประมาณ 2,000 บาทต่อรอบ จากต้นทุนตั้งต้นหลัก 

หมืน่บาท ทีส่ามารถควบคมุดแูลเองได้โดยไม่ต้องจ้างแรงงานคน ซึง่

จากผลส�าเร็จของการใช้ระบบดังกล่าว ท�าให้เห็ดถั่งเช่าสีทองเติบโต

ได้มากกว่าปกต ิโดยเฉลีย่ 15 มลิลเิมตร หรอืประมาณ 17.78% โดย

นวตักรรมดงักล่าว อยูร่ะหว่างการยืน่จดอนสุทิธบิตัรและด�าเนนิการ

พัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม “เห็ดถั่งเช่าสีทอง” ถือเป็น 

เห็ดสายพันธุ์หนึ่งที่มีสรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือด 

หัวใจและสมอง อกีทัง้ยงัช่วยปรบัสมดลุในร่างกายได้ตามความเชือ่ของ

ชาวจนี เนือ่งจากประกอบด้วยสารคอร์ไดเซปิน 

เป็นส่วนใหญ่ ตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพได้

เป็นอย่างดี จึงเป็นผลให้ ปัจจุบันมีราคาต่อ

กิโลกรัมสูงถึง 60,000 – 100,000 บาท อีกทั้ง

ยังเกิดกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการจ�านวนมาก 

 ด้าน นำยโศธนะ วชิำเรอืง เยำวชนในโครงกำร

สนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน 

โดยกำรก�ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย (โครงกำร วมว.)

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ ผูร่้วมคดิค้นนวตักรรม “ตูเ้ยน็ 

โดเรมอนเพำะเห็ดโตเร็ว” กล่าวว่า จากการเข้าร่วม

โครงการ วมว. เป็นเวลากว่า 2 ปี นับตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ท�าให้ตนได้รบัความรูม้ากมาย ทัง้ในด้านวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์

ทีเ่ข้มข้นกว่าการเรยีนในชัน้มธัยมฯ ปลาย เนือ่งจากรปูแบบการสอน 

ของโครงการฯ ดงักล่าวจะเทยีบเท่ากบัการเรยีนในระดบัมหาวทิยาลยั

ซึ่งช่วยให้ตนสามารถเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

วิชาฟิสิกส์ ที่โดยส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องซับซ้อน แต่อาจารย์ 

ที่น่ีมีเทคนิคช่วยจ�าที่แปลกใหม่ คือ สามารถอธิบายความซับซ้อน 

เหล่านั้น ให้เข้าใจได้ง่าย เพียงแค่วาดรูป ซึ่งในขณะเดียวกัน ยัง

เปิดโอกาสให้ท�าการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง อาทิ ทดลอง

กล่ันสารเคมีเพื่อศึกษาสารประกอบ ทดลองผ่านสัตว์ เพื่อศึกษา

อวัยวะในส่วนต่างๆ และทดลองประกอบวงจรไฟฟ้าเพื่อศึกษา

การเติบโตของพืช เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการ วมว. ถือเป็นโครงการ

ที่ท�าให้ตนมีความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีที่กว้างยิ่งขึ้น 

ควบคู่ไปกับได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งด้วย
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นวตักรรม “TU Smart Bike Meter”นวตักรรมค�านวณค่าโดยสาร 
ระบบติดตาม และตรวจจับลักษณะการขับขี่เพื่อแจ้งเตือนการ 
เกิดอุบัติเหตุส�าหรับจักรยานยนต์รับจ้าง โดยนวัตกรรมดังกล่าว 
มีการท�างานเพียง ผู้โดยสารท่ีมีมือถือก็แตะเครื่องกับ NFC หรือ 
Scan QR Code ที่ติดอยู่ด้านหลังเสื้อวิน จะแสดงข้อมูลในโทรศัพท์
มอืถอืผ่านเวบ็เบราว์เซอร์ ทัง้ช่ือ อาย ุหมายเลขวนิ เขตการให้บรกิาร 
ของวนินัน้ๆ และต�าแหน่งเส้นทางการขบัขี ่ราคาค่าโดยสาร นอกจากนี ้
ยังมีอุปกรณ์ มิเตอร์ซึ่งจะติดอยู่ท่ีแฮนด์ด้านขวาของผู้ขับขี่ และ 
จะแสดงค่าโดยสารพร้อมตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุแบบอัตโนมัติ  
เพื่อส่งไปยังศูนย์ช่วยเหลือท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ีนวัตกรรมดังกล่าวจะ
ทดลองใช้ในปีการศึกษา 2560 และจะน�ามาใช้อย่างเป็นทางการ
ได้ในช่วงต้นปี 2561 และคาดว่าจะน�าไปทดลองในพื้นที่อื่นๆ เช่น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนน�าไปใช้กับวินมอเตอร์ไซค์ทั่วไป 
นอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การคิดค่าโดยสารเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ
ร่วมถงึการป้องกนัปัญหาด้านอาชญากรรมและอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพพร ลีปรีชำนนท์ หัวหน้ำภำควิชำ 
วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มธ. 
กล่าวว่า ทีมวิจัยทั้งอาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม 
“TU-SMART BIKE METER” หรือ นวัตกรรมระบบติดตามและ 
การคิดค�านวณค่าโดยสารและติดตามพฤติกรรมการขับขี่แบบ
มาตรฐานส�าหรับจักรยานยนต์รับจ้างในประเทศไทยขึ้น โดยยึดหลัก
การ “เป็นธรรม โปร่งใส ปลอดภยั” โดยสร้างเป็นไอทแีพลตฟอร์มขึน้ 
ตามนโยบาย Thailand 4.0 และเป็นส่วนหนึง่ของความเป็นเมอืงอจัฉรยิะ
ของมหาวิทยาลัยด้วย แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการข้อมูลตามฐานเวลาปัจจุบันและถูกเก็บไว้ในที่
ปลอดภยั วธิกีารใช้งานกง่็ายมาก ผูโ้ดยสารทีม่ ีมอืถือกแ็ตะเครือ่งกบั 
NFC หรือ Scan QR Code ที่ติดอยู่ด้านหลังเสื้อวิน และจะส่งผ่าน

ข้อมูล ทั้งชื่อ อายุ หมายเลขวิน เขตการให้บริการของวินนั้นๆ และ
ต�าแหน่งเส้นทางการขับขี่ ราคาค่าโดยสาร ปรากฏในโทรศัพท์มือถือ
ของผูใ้ช้บรกิารผ่านเวบ็เบราว์เซอร์ซึง่กส็ามารถดไูด้จากคอมพวิเตอร์
ทั่วไปตามฐานเวลาจริง 

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ส่วนที่ 2 คือมิเตอร์ซึ่งจะติดอยู่แฮนด์ 
ด้านขวาของผู้ขับขี่ ซึ่งจะแสดงค่าโดยสารและจะค�านวณจากปัจจัย
หลัก 3 ด้าน คือ ราคาที่แปรผันตามระยะทาง เขตพื้นที่การให้บริการ 
และ ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเดนิทาง เช่น ปรมิาณความหนาแน่นของรถ 
โดยอ้างอิงเวลาตามจริงและสามารถส่งต่อให้กับคนที่ใกล้ชิด เพื่อ
เฝ้าระวังในยามวิกาลซึ่งจะช่วยลดปัญหาการก่ออาชญากรรมได้ 
เป็นอย่างดี อีกทั้งอุปกรณ์ยังสามารถตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ 
แบบอัตโนมัติ ซึ่งจะปรากฏหน้าจอแสดงให้เห็นถึงการตรวจเจอ 
การเกิดอุบัติเหตุ เช่น กรณีเกิดการกระแทกหรือชนหากผู้ขับขี ่
ไม่กดยนืยนัตนเองภายใน 10 วนิาท ีข้อมลูการเกดิอบุตัเิหตจุะท�าการ 
ส่งไปยังศูนย์ช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการเข้าช่วยเหลือได้ทัน
ท่วงที ส่วนอนาคตจะพัฒนาให้สามารถใช้ได้ในรูปแบบแอปพลิเคชั่น 
ที่ใช้ชื่อว่า Motorbike meter Apps 

ทั้งนี้นวัตกรรมดังกล่าวจะทดลองใช้ในปีการศึกษา 2560 และ 
คาดว่าจะน�ามาใช้อย่างเป็นทางการได้ในช่วงต้นปี 2561 และเพื่อ
ให้เกิดการต่อยอดสู่การใช้งานจริงในสังคมจะขยายความร่วมมือการ
ทดสอบไปยังสถานที่อื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อน 
น�าไปใช้กับวินมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และในอนาคต ยังสามารถปรับปรุง
ให้ใช้กับธุรกิจโลจิสติกและโซ่อุปทานต่างๆ ได้ ความซับซ้อนของ 
งานวจิยันีไ้ม่ใช่เพยีงแค่เรือ่งนวตักรรมเท่านัน้ ยงัมเีรือ่งของวฒันธรรม
การให้บรกิารมอเตอร์ไซค์รบัจ้างทีเ่รยีกว่า “ระบบวนิ” ซึง่เราค�านงึถงึ
วฒันธรรมนีใ้นการด�าเนนิการซ่ึงจะต้องสามารถประสานผลประโยชน์
ได้อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสในกรณทีีม่กีารให้บรกิารวนิมอเตอร์ไซค์

มธ. เปิดตัวนวัตกรรม “TU Smart Bike Meter”
ระบบคิดค่าโดยสาร ป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม 

สำาหรับจักรยานยนต์รับจ้างครั้งแรกของไทย และ นโยบาย “TU SMART TRAFFIC” 

แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคมในมหาวิทยาลัย
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ข้ามเขตพืน้ที ่ทัง้นีน้วตักรรมดงักล่าวได้รบัรางวลัเหรยีญทองเกยีรตยิศ 
จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ณ กรุงเจนีวา ครั้งที่ 45 เมื่อ
เดอืนเมษายนทีผ่่านมา และส่วนหนึง่ของนวตักรรมชิน้นีย้งัได้รบัการ
สนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจากส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) อีกด้วย ผศ.ดร.นพพร กล่ำวสรุป 

ทั้งนี้ นำยธำนี ใจแคล้ว ผู้ประกอบกำรวินมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 
กรีนแคมปัส กล่ำวว่ำ การให้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างปัจจุบันมี 
150 คัน ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับมหาวิทยาลัยทุกคันเป็นเวลาเกือบ 
3 ปี แล้วและถูกควบคุมดูแลผ่านทางประธานวิน ซึ่งเมื่อก่อน 
พบว่าประสบปัญหาความยากในการควบคมุวนิทีม่าให้บรกิารทัง้การ
จอดที่ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงมีวินจากภายนอกแอบเข้ามาให้บริการ
ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบกับการขับขี่เร็วเกิน 60 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง สร้างความไม่ปลอดภัยแก่ผู ้โดยสารรวมถึงการคิด 
ค่าโดยสารแพงเกินจริงจากปกติเรียกเก็บที่ 10-25 บาทแล้วแต่ 
ระยะทาง แต่เมื่อได้เข้าระบบการจัดการขนส่งของมหาวิทยาลัย 
ภายใต้โครงการ “กรนีแคมปัส” ก็พบว่าปัญหาข้างต้นสามารถคลีค่ลาย
ได้ ผูใ้ห้บรกิารทกุรายกป็ฏบิตัติามกฎของมหาวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั 
เพราะหากฝ่าฝืนจะท�าการเตอืน 2 ครัง้ หากครัง้ที ่3 พบว่าฝ่าฝืนจะให้
พักการให้บริการ 15-20 วัน และหากยังฝ่าฝืนเป็นครั้งที่ 4 จะยกเลิก
สญัญาการให้บรกิารกบัรายนัน้ๆ ทนัท ีซึง่ทีผ่่านมามกีารฝ่าฝืนกระท�า
ผดิไม่ถงึร้อยละ 10 ส่วนการน�ามเิตอร์ค�านวณค่าโดยสารมาปรบัใช้กบั
วนิมอเตอร์ไซค์นัน้หลงัจากได้ทดลองใช้จรงิแล้วพบว่าสามารถช่วยแก้
ปัญหาการเรียกเก็บค่าโดยสารได้เป็นอย่างดี จากที่เมื่อก่อนเป็นการ
เก็บตามระยะทางที่ผู้โดยสารวัดความใกล้-ไกลจากความรู้สึกเท่านั้น 
ท�าให้บางครั้งมีปากเสียงกันบ้าง ขณะเดียวกันสามารถป้องกัน 
การแอบลักลอบเข้ามาให้บริการของวินภายนอกได้ ส่งผลให้ลด 
ความขัดแย้งระหว่างวินภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามมา

ด้าน รองศำสตรำจำรย์เกศนิ ีวฑิรูชำต ิรองอธกิำรบดฝ่ีำยวำงแผน 
และบรหิำรศนูย์รงัสติ มธ. กล่าวว่า มหาวทิยาลยัได้เข้าร่วมโครงการ 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
อินโดนีเซีย หรือ UI Greenmetric World University Ranking 
ตั้งแต่ปี 2556 โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมีความตระหนัก ให้ความ
ส�าคญั และร่วมด�าเนนิการ ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการอนรุกัษ์พลงังาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ประเด็นดังกล่าวยังรวมถึงการจัดการ

ระบบขนส่งของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการจราจรที่คับค่ังจะน�า
มาซ่ึงการเพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของศูนย์รังสิตใน 
ภาพรวม นอกเหนือจากการใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยหลัก  
ศูนย์รังสิตได้ด�าเนินการจัดสร้างสถานีขนส่ง และอาคารจอดรถ 
ที่เพียงพอในบริเวณที่เหมาะสมให้กับผู้มาติดต่อ ส�าหรับบุคลากร
และนักศึกษา ศูนย์รังสิตจะสนับสนุนให้ลดการน�ารถยนต์มายัง
มหาวิทยาลัย และให้ใช้รถจักรยานแทน มีการจัดท�าที่จอดส�าหรับ
จักรยานเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้จักรยานเพื่อสุขภาพและเป็นการ
อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม การด�าเนินการดังกล่าวสอดคล้อง
กบันโยบายการเป็นมหาวทิยาลยัยัง่ยนืของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทั้งการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างไร
ก็ตามมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ใช้ประโยชน์
และพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ มาโดยตลอด อาทิ การติดตั้ง 
แผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร การประดิษฐ์ชุดควบคุม 
การรดน�้าอัจฉริยะต้นทุนต�่า นวัตกรรมทีมอฟ (TMOFs) ฯลฯ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
ฝ่ำยบริหำรศูนย์รังสิต มธ. กล่าวเสริมว่ามหาวิทยาลัยมีการ 
น�านวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา
บุคลากรและประชาชนผู้มาติดต่อ โดยเฉพาะด้านขนส่งเนื่องจาก
ปัจจุบัน มธ. มีการจราจรที่คับคั่งเพราะในหนึ่งวันมีรถเข้า-ออก  
ไม่ต�่ากว่า 10,000 คัน ท�าให้ต้องมีการจัดระเบียบเพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกแก่นักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้มาติดต่อ แต่ไม่ใช่เพียง 
การลดปัญหาการจราจรที่แออัดเท่าน้ัน แต่ทางมหาวิทยาลัยยังเน้น 
การประหยดัพลังงาน โดยการน�ารถ NGV รถไฟฟ้าทีต่ดิตัง้แผงพลงังาน 
แสงอาทติย์มาปรบัใช้เพือ่ลดการปล่อยมลภาวะ และประหยดัพลงังาน 
ในขณะเดียวกันในอนาคตจะได้น�ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าท่ีได้รับ 
การสนบัสนนุจากหน่วยงานเอกชนมาปรบัใช้ในวนิมอเตอร์ไซค์ภายใน
มหาวทิยาลยัด้วย และภายในปี 2564 ระบบรถไฟชานเมอืง สายสแีดง 
บางซ่ือ-รังสิต จะแล้วเสร็จซ่ึงจะเป็นระบบขนส่งที่ผ่านมหาวิทยาลัย 
ท�าให้มหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการเตรียมการเพื่อจัดท�ารถไฟฟ้า 
โมโนเรลโดยรอบมหาวิทยาลัยในลักษณะเป็นวงกลม เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกในการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า ร่วมกับระบบขนส่งต่างๆ  
ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต่อไป 
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คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ร่วมกับ University of Malaya เปิดเวทีเป็นสื่อกลางเผยแพร่

บทความวิชาการคุณภาพจากผู้น�าเสนอ 8 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ 

มาเลเซีย เนปาล ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ซิมบับเว สวิตเซอร์แลนด์ และ

ประเทศไทย ในการประชมุวชิาการนานาชาต ิCommunication and  

Changing Society เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา 

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม

รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวำรสำรศำสตร์และ 

สื่อสำรมวลชน กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้

หัวข้อ “Communication and Changing Society” ซึ่งเป็นความ

ร่วมมอืระหว่างคณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ และ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย เพื่อ 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง

กับการสื่อสาร ว่ามีบทบาทส�าคัญอย่างไร โดยเฉพาะแนวคิดบริบท 

ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล

ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับนักวิชาการและนักวิชาชีพ รวมไปถึง 

ความร่วมมอืทีเ่กีย่วข้องกบัการสือ่สารทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 

โดยองค์ความรู ้ในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเปิดกว้างในทุกๆ  

ด้านที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โดยเฉพาะประเด็นที่มีส่วนส�าคัญ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ทั้งสื่อใหม่ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การ

โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร 

ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบริบทต่างๆ ของสังคม สอดคล้องกับกับค�าว่า 

Changing Society ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปในหลายทิศทาง 

ในช่วงเช้าเริม่ด้วยกจิกรรมการปาฐกถาพเิศษ ในหวัข้อ “ ‘Truth’ 

Management As Communication Problematique?”  

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชยัวฒัน์ สถาอานนัท์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

และ Prof.Dr.Azizah Binti Hamzah, University of Malaya  

ประเทศมาเลเซีย ในหัวข้อ “Asian Creative Counter-flows:  

to Market from The Periphery to The Centre” ในช่วงบ่าย  

ซึ่งภายในงานมีผู้ร่วมน�าเสนอผลงานวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อ

แวดวงวิชาการสื่อสาร ทั้งในด้าน Communication technology: 

New Media/Social Media, Critical Cultural Studies and Special 

Issues in Communication, Marketing/Advertising/Public 

Relations/Radio and Television/Filmจากหลากหลายประเทศ 

ทั้งไทยและต่างชาติ 

นับว่าการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการส่ือสารภายใต้

หัวข้อ “Communication and Changing Society” ในครั้งนี้  

เป็นก้าวส�าคัญในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาต ิ

สู่สาธารณชนเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม ทั้ง 

ยงัเป็นการส่งเสรมิและสร้างเครอืข่ายงานวจิยังานวชิาการ กับสถาบนั

ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

“Communication and Changing Society” เผยแพร่ 37 บทความคุณภาพจาก 8 ประเทศท่ัวโลก

คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมกับ University of Malaya

เปิดเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสื่อสาร 

ศ.ดร.ชยัวฒัน์ สถาอานนัท์ 
คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน มธ.

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
อธิการบดี มธ.

รศ.พรทพิย์ สมัปัตตะวนชิ 
คณบดคีณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน มธ.

Prof.Dr.Azizah Binti Hamzah,
University of Malaya 
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วารสารฯ มธ. ร่วมกับ นิเทศฯ จุฬา และนิด้า สถาบันการ
ศึกษาผู้น�าด้านการสื่อสารของประเทศ สร้างความแข็งแกร่ง 

เป็นพันธมิตรทางวิชาการร่วมกัน ประเดิมงานแรกหลังลงนาม
บันทึกความร่วมมือ (MOU) จัดงานประชุมวิชาการการสือ่สาร
ระดับชาติ ก่อนคลอดผลงานวิชาการด้านวารสารศาสตร์และ
นิเทศศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานแก่วงการสื่อสารของไทยต่อไป 

ในปีหน้า

รศ.พรทพิย์ สมัปัตตะวนชิ คณบดคีณะวำรสำรศำสตร์และสือ่สำร
มวลชน มธ. กล่าวว่า คณะวารสารศาสตร์ฯ ได้ร่วมมือกับคณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิเทศศาสตร์และ
นวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (นด้ิา) ตกลง
เป็นพันธมิตรทางวิชาการร่วมกัน โดยมีพิธีการลงนามความร่วมมือ 
(MOU) ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยการจัดงานประชุมวิชาการ
การสื่อสารระดับชาติในครั้งน้ี ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการ
การศึกษาด้านวารสารศาสตร์และนิเทศศาสตร์ของไทยซึ่งที่ผ่านมา
ทั้ง 3 สถาบันมีความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ อยู่เสมอไม่ว่า
จะเป็นการเชญิสอน เชญิบรรยาย การเป็นกรรมการสอบวทิยานพินธ์ 
การปรับปรุงหลักสูตร และการส่งอาจารย์มาศึกษาต่อต่างสถาบันซึ่ง
กันและกัน เป็นต้น การลงนามความร่วมมือเมื่อเดือนพฤษภาคมที่
ผ่านมานั้นถือเป็นความร่วมมือที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สุด โดยมี
เจตนารมณ์ที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้เกิดขึ้นในวงการ
การสื่อสารรวมทั้งการสร้างกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
ไทยร่วมกันอีกด้วย ทั้งน้ีความร่วมมือแรกท่ีจะเกิดข้ึนอย่างเป็น 
รปูธรรม คอื งานประชมุวชิาการการสือ่สารระดบัชาต ิครัง้ที ่ประจ�าปี 
2560 ซึ่งได้เปิดกว้างให้แก่นิสิต นักศึกษาจากทุกสถาบันทั่วประเทศ 
รวมทั้งคณาจารย์ให้สามารถส่งบทความวิชาการและน�าเสนอในงาน
ประชุมวิชาการครั้งนี้ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ศ.ดร.ปำรชิำต สถำปิตำนนท์ คณบดคีณะนเิทศศำสตร์ จุฬำฯ 
กล่าวเสริมว่า ในการน�าเสนอผลงานวิชาการครั้งนี้ จะท้าทายผู้เข้า
ร่วมงานโดยก�าหนดให้น�าเสนอผลงานวิชาการให้ได้สาระส�าคัญ 
ครบถ้วนภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาทีเท่านั้น คุณสมบัติท่ีดี  
ประการหนึ่งของนักสื่อสาร คือ ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา
แม้ว่าจะมีระยะเวลานานเป็นช่ัวโมง หรือส้ันมากเป็นนาที ย่อมต้อง
สามารถน�าเสนอสาระส�าคัญได้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด ดังนั้น เราจึงท้าทายผู้ที่อยู่ในแวดวงการสื่อสารให้น�าเสนอ
ผลงานวิชาการภายในเวลาที่จ�ากัดเพียง 5 นาที เพราะผลการวิจัย
พบว่าคนทั่วไปจะให้ความสนใจอย่างจริงจังในช่วงเวลาเพียง 5 นาที
แรกเท่านัน้ นอกจากนี ้ยงัเป็นการเตรยีมความพร้อมของผู้ทีจ่ะส�าเรจ็
การศึกษาออกไปเพื่อรับใช้สังคมด้วยว่า คุณสามารถท�าได้ตามโจทย์
หรอืสถานการณ์บงัคบัหรอืไม่ เพราะโลกความเป็นจรงิคณุต้องเจอกบั
สถานการณ์ที่พลิกผันหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราไม่สามารถ
ท�างานตามความเคยชินหรือตามประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาจน 
กลายเป็นการติดอยู่กับกรอบเดิมๆ ได้อีกต่อไปแล้ว นักสื่อสารต้อง
พร้อมส�าหรับการสื่อสารในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงสูงเช่นทุกวันนี้ได้ 
โดยผู้ที่น�าเสนอผลงานวิชาการได้ดีที่สุดจ�านวน 15 ผลงานคัดเลือก
โดยคณะกรรมการจะน�ามาเปิดโหวตผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจะได้รับรางวัลและ
ประกาศเกียรติคุณจากทั้งสามสถาบัน 

ด้าน ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศำสตร์และ
นวัตกรรมกำรจัดกำร นิด้ำ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้มีหนังสือและต�ารา
ทางด้านนิเทศศาสตร์-วารสารศาสตร์ จ�านวนไม่มากนัก ส่วนใหญ ่
จะเป็นเรื่องซ�้าๆ และแปลมาจากหนังสือต่างประเทศ ยังขาดหนังสือ
หรอืต�าราทีไ่ด้มาตรฐานและเป็นกรณศีกึษาของไทยเอง ดงันัน้ทัง้สาม
สถาบันจึงได้มีการวางแผนเตรียมการที่จะผลิตหนังสือ ต�ารา และ 
ผลงานทางวชิาการทีไ่ด้มาตรฐานและใช้งานได้จรงิในบรบิทสงัคมไทย 
ออกมา เพือ่สร้างแหล่งความรูแ้ละแหล่งอ้างองิให้กบัสงัคมไทยรวมถงึ 
สังคมโลกด้วย บทบาทหน้าที่ของสถาบันการศึกษา นอกเหนือ 
จากการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตแล้ว มหาวิทยาลัย
ยังมีหน้าที่สร้างองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมไทยและสังคมโลก ดังนั้นความร่วมมือ 
ในครั้งนี้จึงครอบคลุมไปถึงการผลิตเนื้อหาทางวิชาการ เพื่อรับใช้
วงการการศึกษาและวิชาชีพ

ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ นิด้า
จัดประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ 
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คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีติดตาม

เศรษฐกิจไทยครั้งที่ 11 พร้อมเสวนาเรื่อง “จับตำเศรษฐกิจไทยครึ่ง

ปีหลัง กระเตื้องขึ้นหรือซึมยำว” ประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม

เติบโตดีขึ้น แต่ต้องจับตาการเบิกจ่ายภาครัฐ ค่าเงินบาท และการ

รองรับสังคมสูงวัย  โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ อาจารย์ประจ�า

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายพรศิลป์ พัชรินทร์

ตนะกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ดร.ลัษมณ 

อรรถาพิช เศรษฐกรอาวุโสประจ�าประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย 

ร่วมเสวนา ณ ห้อง 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผศ.ดร.เฉลมิพงษ์ คงเจรญิ อำจำรย์ประจ�ำคณะเศรษฐศำสตร์ มธ.  

กล่าวว่าปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบต่อทศิทางเศรษฐกจิในช่วงครึง่ปีหลัง 

ของปี 2560 ยังคงเป็นภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า การกระตุ้น

เศรษฐกิจของรัฐบาลและค่าเงินบาท โดยที่เศรษฐกิจของประเทศ 

คู่ค้าที่ส�าคัญไม่ว่าจะเป็นจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปมี

อัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่าในปีที่ผ่านมา 

ทัง้นีอ้ตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในครึง่ปีหลงัของปี 2560 

คาดว่าจะกระเตื้องขึ้นกว่าในครึ่งปีแรก อัตราการเจริญเติบโตทั้งปี  

น่าจะอยู่ในระดับ 3.58 % มากกว่าปีท่ีผ่านมาเล็กน้อย โดยเชื่อว่า 

การลงทนุภาครัฐเป็นกลไกส�าคญัในการกระตุน้เศรษฐกจิ ขณะเดยีวกนั 

การท่องเที่ยวน่าจะเป็นกลจักรส�าคัญอีกตัวหนึ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจ 

จ�านวนนักท่องเที่ยวยังคงอยู่ในระดับสูงในปีน้ี ซ่ึงคาดว่าจ�านวน 

นกัท่องเทีย่วทัง้ปีจะมปีระมาณ 34.5 ล้านคน อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปยงัอยู่

ในระดบัต�า่ คาดการณ์ไว้ที ่0.7 % หากค่าเงนิบาทไม่แขง็ค่าจนเกนิไป 

การลงทุนภาคเอกชนจะกระเตื้องขึ้นและเติบโตทั้งปีน่าจะอยู่ที่

ระดับ 3.2 % เนื่องจากการเพิ่มการลงทุนในด้านเครื่องจักร ซึ่งเป็น

ผลต่อเนื่องจากการขยายตัวด้านการส่งออก ส่วนต้นทุนจากอัตรา

ดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนยังค่อนข้างต�่า ในขณะที่การส่งออก 

จะเติบโตประมาณ 5.2 % เพิ่มขึ้นมากกว่าในปีที่ผ่านมาเนื่องจาก 

การฟื้นตัวขึ้นของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรป 

หากการบริโภคและการลงทุนภาครัฐไม่เป็นไปตามที่รัฐบาล

วางแผนไว้ ซึ่งตัวเลขในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาการเจริญเติบโตของ 

การบริโภคและการลงทุนภาครัฐค่อนข้างต�่า อาจจะส่งผลในอัตรา 

การเจริญเติบโตลดลงไปที่ระดับ 3.4 % ปัจจัยอีกประการ 

ที่ต้องเฝ้าระวังคือทิศทางของอัตราแลกเปล่ียนที่แข็งค่าขึ้น หาก 

อัตราแลกเปล่ียนแข็งค่าขึ้นไปแตะระดับ 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

ในช่วงครึง่ปีหลงัอาจจะท�าให้อตัราการเจรญิเตบิโตต�า่กว่าทีค่าดการณ์

ไว้ ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

ด้าน ดร.ลษัมณ อรรถำพชิ เศรษฐกรอำวโุสประจ�ำประเทศไทย 

ธนำคำรพัฒนำเอเชีย (ADB) กล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2560 

“จับตาทิศทางเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง”

นักวิชาการ มธ. ชี้ขยายตัวจากการลงทุนของภาครัฐและการท่องเที่ยว 
สวนทางกับภาคเอกชนมองการส่งออกไทยซึมยาว 
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ตามแผนที่วางไว้ อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจก็จะโตขึ้นได้ 

ในขณะที่การจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติ ถือเป็นปัจจัย 

เฉพาะหน้า ที่รัฐบาลต้องแก้ไขระยะสั้น ซึ่งสิ่งส�าคัญ คือ การจัดการ

แรงงานทัง้ระบบให้มปีระสทิธภิาพ เพราะประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ และปัจจุบันก�าลังขาดแคลนแรงงานที่มีประสิทธิภาพ 

ดงันัน้รฐับาลต้องปรบัโครงสร้างแรงงานให้เป็นแรงงานทีม่ทีกัษะ และ

ใช้เทคโนโลยมีากขึน้ เพือ่ให้รองรบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไม่ใช่พึง่พงิ

แรงงานข้ามชาติตลอดไป

นำยพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธำนสภำหอกำรค้ำแห่ง

ประเทศไทย กล่าวว่า แนวโน้มภาคการส่งออกของไทยน่าจะซึมยาว

ไปอีก 20 ปี แม้ในปัจจุบันจะเห็นตัวเลขการส่งออกปรับสูงขึ้นมาก 

ล่าสดุในเดอืนมถินุายนตวัเลขการส่งออกเพิม่ขึน้ถงึ 11% แต่เป็นการ

ปรับขึ้นจากฐานที่ปรับลดลงมาในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งนับว่ายังต�่าอยู่เมื่อ

เทยีบกบัช่วงทีม่กีารส่งออกด ีนอกจากนีก้ารส่งออกทีป่รบัเพิม่ขึน้ ยงั

เป็นผลมาจากปัจจัยในต่างประเทศ คือความต้องการในตลาดโลกท่ี

เพิ่มขึ้น ไม่ได้ดีจากโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ

ส�าหรับเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ในความเป็นจริง ค่าเงินบาท

ไม่ได้มีผลกระทบต่อการส่งออกมากนัก หรือไม่ใช่ตัวก�าหนดว่าการ

ส่งออกจะดีขึ้นหรือไม่ เพราะเรื่องอัตราแลกเปล่ียน ผู้ประกอบ

การสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ แต่ปัญหาอยู่ที่ผู้ประกอบการใน

ประเทศไทยไม่มีอ�านาจทางการตลาดในการต่อรองราคาสินค้ากับ

ประเทศคู่ค้า ดังนั้นไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนค่า

ลง สินค้ายังคงถูกกดราคา ต่างจากประเทศอื่น ที่หากค่าเงินแข็งค่า 

ก็สามารถต่อรองปรับขึ้นราคาสินค้าได้ จากการดูความสัมพันธ์ของ

ค่าเงินบาทและการเติบโตของการส่งออกในหลายปีที่ผ่านมา พบว่า 

ค่าเงินแทบจะไม่มีผลต่อการส่งออก ในช่วงที่ค่าเงินอ่อน การส่งออก

ก็ไม่ได้เติบโตสูง แต่บางปีค่าเงินบาทแข็งค่า การส่งออกกลับเติบโต 

ดังนั้นการส่งออกจะดีหรือไม่ดี อยู่ที่เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า หรือ

ความต้องการของตลาดมากกว่าค่าเงิน

ทัง้นีน้อกจากเรือ่งโครงสร้างเศรษฐกจิทีต้่องปรบัเปลีย่นให้ทนักบั

สถานการณ์ทีเ่ปล่ียนไป มกีารลงทนุทางด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี

แล้ว ความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลก็เป็นความเสี่ยง แม้ว่ารัฐบาล

จะออกกฎหมายให้มีการจัดท�าแผนพัฒนาประเทศระยะ 20 ป ี

ซ่ึงแก้ไขไม่ได้ แต่ในรายละเอียด รัฐบาลชุดต่อไปอาจจะไม่ท�าก็ได ้ 

นำยพรศิลป์ กล่าวทิ้งท้าย

ของประเทศก�าลงัพฒันาในเอเชยีกระเตือ้งขึน้จากอปุสงค์การส่งออก 

ที่ปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสแรกของปี ขณะที่ประเทศไทยเอดีบียังคง

ประมาณการเศรษฐกจิไว้ในระดบัเดมิที ่3.5% ในปี 2560 และ 3.6 %  

ในปี 2561 อุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะการบริโภค

และการลงทุน เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของอนุภูมิภาค โดยการลงทุน

ภาครัฐที่เพิ่มขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย

ด้านการส่งออกไทยกระเตื้องขึ้นมาท่ี 5.0% โดยความท้าทาย

หลักในเชิงนโยบายของไทย คือ การลงมือ ถ้าหากรัฐสามารถท�าได้
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ใน 7 โครงการที่เข้ารอบการ 

คัดเลือกในโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ น�าโดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหารและความยั่งยืน น�าเสนอผลงานโครงการสนับสนุนการ

ออกแบบเมืองอัจฉริยะ ในรูปแบบนิทรรศการและโมเดล ในงาน 

Smart Cities - Clean Energy @ 6th TGBI Expo 2017 เมื่อวันที่ 

26-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 

ไบเทคบางนา

 โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มด้วย พิธีเปิดงานนิทรรศการและ

การน�าเสนอผลงาน 7 แนวความคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดย  

ดร. ทวารัฐ สตูะบตุร ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

ต่อด้วยการน�าเสนอแนวคิด 7 แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ 

ผ่านการคดัเลอืกภายใต้โครงการสนบัสนนุการออกแบบเมอืงอจัฉรยิะ 

(รอบที่ 1) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น�าเสนอในล�าดับที่ 4 

ดร.ทวำรัฐ สูตะบุตร ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและ 

แผนพลงังำน เปิดเผยว่า หลงัจากที ่กระทรวงพลงังาน โดย ส�านกังาน

นโยบายและแผนพลังงานร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย เดินหน้า

พฒันาโครงการสนบัสนนุการออกแบบเมอืงอจัฉรยิะ (Smart Cities-

Clean Energy) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

มธ. นำาเสนอผลงานโครงการสนับสนุน

การออกแบบเมืองอัจฉริยะ
ในงาน Smart Cities - Clean Energy @ 6th TGBI Expo 2017

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน ร่วมโครงการ

ออกแบบและพฒันาเมอืง ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการพฒันารปูแบบและ

โครงสร้างของเมืองการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ได้คัดเลือก 7 โครงการ

ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว คือ โครงการ นิด้า:  

มหาวทิยาลยัอจัฉรยิะ รูร้กัษ์พลงังาน สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื, มช. (เมอืง)  

มหาวทิยาลยัอจัฉรยิะพลงังานสะอาด, เมอืงจฬุาฯ อจัฉรยิะ, ธรรมศำสตร์ 

ศนูย์รงัสติ: ต้นแบบเมืองมหำวทิยำลยัอจัฉรยิะ , วสิซ์ดอม วนั-โอ-วนั, 

ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1): ขนส่งสาธารณะเปล่ียนเมือง, 

และโครงการเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง และได้รับการสนับสนุน 

รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อจัดท�าโมเดลธุรกิจส�าหรับการพัฒนา

เมืองอัจฉริยะ ครอบคลุมการจัดท�าแบบประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆ 

วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและการลงทุน

ทั้งนี้ รายละเอียดที่ทั้ง 7 โครงการจะน�ามาแสดงจะครอบคลุม

เกีย่วกบั ผังการใช้พืน้ที ่แผนผังโครงการ การจดัวางอาคาร และแผนผงั

ต่างๆ ได้แก่ อาคารภูมิสถาปัตย์ ระบบสาธารณูปโภค ระบบผลิต  

ส่ง และจ่ายพลังงาน ระบบเครื่องกล และไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล 

ระบบจัดการน�้าเสีย ระบบน�าน�้ากลับมาใช้ ระบบระบายน�้า ระบบ 

กักเก็บน�้าฝน ระบบอัจฉริยะ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดท�ารายงาน

เปรียบเทียบเพื่อแสดงการค�านวณตัวเลขของการประหยัดพลังงาน  

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร 
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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การประหยัดน�้าการลดปริมาณคาร์บอน การประหยัดค่าก่อสร้าง 

เป็นต้น โดยจะประเมินค่าก่อสร้างเบื้องต้น วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอด

อายุโครงการ รายงานการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้

สามารถน�าไปใช้เป็นโมเดลธุรกิจ และน�าไปสู่การจัดหาผู้ร่วมทุน 

และการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” ให้เป็น 

รูปธรรมต่อไปได้

“การพัฒนาเมืองของชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ โดยเชื่อมโยงกับการ

ใช้พลงังานในชมุชนอย่างมปีระสทิธภิาพ มุง่สูก่ารเป็น Clean Energy 

และ Green City ให้สามารถเป็นต้นแบบลดการใช้พลังงาน และ 

ลดคาร์บอนไดออกไซด์ตามเจตนารมณ์ของรัฐ และยังเป็นการสร้าง 

มิติใหม่ของการพัฒนาเมือง” ดร.ทวำรัฐ สูตะบุตร กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล เปิดเผย

แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น�าเสนอ

ว่า ในด้าน Smart Energy จะลดการใช้พลังงานจากการไฟฟ้าเหลือ 

50% ภายใน 3 ปี 30% จากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงาน

หมุนเวียนอื่นๆ ได้แก่ พลังงานลม ไบโอแก๊ส และอีก 20% มาจาก

มาตรการประหยัดพลังงานโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า และเปล่ียน

พฤติกรรม ภายใน 3 ปี มธ.จะติดตั้งระบบแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าเพื่อ 

ให้สามารถใช้พลงังานจากแสงอาทติย์ได้ในตอนกลางคนื ตดิตัง้ระบบ

การจัดการพลังงานแบบไมโครกริดส์ เพื่อการบริหารจัดการพลังงาน

ให้มีประสิทธิภาพพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านสมาร์ทมิเตอร์  

เป้าหมายคือ อีก 17 ปีข้างหน้าเม่ือธรรมศาสตร์ครบ 100 ปี  

ศูนย์รังสิต จะเป็น Net Zero Energy Campus ที่พึ่งตนเอง 

ทางพลังงานได้ 100 % 

ในด้าน Smart Mobility ใช้การสัญจรที่ไม่ปล่อยคาร์บอน 

ด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยใช้จักรยานที่มีทางจักรยานที่ยาวรวมกัน

กว่า 15 กิโลเมตร มี BIKY ระบบจักรยานแชร์ริ่งยืมคืนอัตโนมัติ  

โดยจะมี ‘aBIKY’ หรือ anywhere / anytime / anyone BIKY  

เป็นไบค์แชร์ริ่งรุ ่นต่อไป ที่จอดคืนที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องมีสถานี  

เริม่ต้นปี 2560 เปลีย่นรถชตัเตลิบสั รถตูโ้ดยสาร และรถมหาวทิยาลยั

ให้เป็นรถไฟฟ้าที่ชาร์จจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยรถชัตเติลบัส

ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เริ่มแล้ว 6 คัน และจะเปลี่ยนทั้งหมดภายในปี 

2563 รถตู้โดยสารเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสหรือไมโครบัสไฟฟ้าภายในปี 

2563 รถผู ้บริหารจะเริ่มเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าในปี 2561 และ

เปล่ียนทั้งหมดในปี 2565 การส่ือสารจะเปล่ียนโครงสร้างพื้นฐาน 

ให้เป็นระบบดิจิทัล และ Internet of Things โดยมีระบบ  

LoRa Wide Area Network มารองรับ

ส�าหรับด้าน Smart Community มหาวิทยาลัยต้องรับใช้

ชุมชนและสังคม ไม่ใช่แค่กิจกรรมนักศึกษา หรือเพียงแค่จิตอาสา

ของอาจารย์ แต่อยู่ในการเรียนการสอนและการวิจัย วิชา TU 100: 

พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา เพื่อให้นักศึกษาปีหนึ่งเรียนรู้ปัญหา

ชุมชนและปัญหาประเทศไทย และลงมือแก้ไขด้วยตนเอง ทุกคณะ 
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มกีารเรียนโดยการบริการสงัคมและบรกิารชุมชน โดยมีศนูย์ Community 

Service ที่จะเชื่อมต่อปัญหาของชุมชนและประชาชน กับการเรียน

การสอนและการวิจัย เพราะตัวชี้วัดความส�าเร็จของมหาวิทยาลัยคือ

ความสุขของประชาชนรอบมหาวิทยาลัย

และด้าน Smart Environment คือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

จาก 40% เป็น 70% เพิม่สวน เพิม่ต้นไม้ใหญ่ เพือ่เป็น ‘มหาวทิยาลยั

ในสวน’ และดดูคาร์บอนไดออกไซด์กลบัคนืมา สร้างเส้นทางเดนิเท้า 

และทางจักรยานเชิงนิเวศน์ และเช่ือมต่อคลองในมหาวิทยาลัย 

เพื่อกิจกรรมพายเรือเรียนรู้ธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรน้อยลง รีไซเคิล 

ให้มากขึ้น สร้างโรงแยกขยะ และระบบแยกขยะใหม่ทั้งหมด 

ในปี 2561 พร้อมกบัมมีาตรการในการลดขยะอย่างจรงิจงั ทีน่ีไ่ม่มถีงุ

หูหิ้วฟรีอีกต่อไป ร้านสะดวกซื้อทั้ง 12 สาขาในมหาวิทยาลัย ยกเลิก

การให้ช้อนส้อมพลาสติกและหลอด โดยมีเป้าหมาย คือลดปริมาณ

ขยะที่ส่งออกไปก�าจัดให้เหลือ 50% ใน 7 ปี และจัดการขยะจนไม่มี

ขยะส่งออกไปในอีก 17 ปี

Smart Economy มหาวิทยาลัยต้องเป็นกิจการไม่แสวงก�าไร  

เราจึงต้องมีเศรษฐกิจท่ีฉลาด เพื่อบริการชุมชน รับใช้สังคม และ

พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างยั่งยืน การตั้งงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยจะมุ่งสู่การพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน การลงทุน

ในเรื่องความยั่งยืน ท่ีเกิดรายได้ จะใช้รูปแบบ Public Private 

Partnership หรือความร่วมมือกับเอกชนในเรื่องสาธารณะ 

ดังเช่น โครงการโซลาร์รูฟท็อป ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน มหาวิทยาลัย 

ซื้อไฟฟ้า โดยได้ 10% กลับคืนมา เงินจ�านวนน้ีจะน�ามาตั้งเป็น 

‘กองทุนมหาวิทยาลัยยั่งยืน’ เพื่อใช้จ่ายในโครงการและกิจกรรม 

เพื่อความยั่งยืนต่างๆ ต่อไป

Smart Building จากนี้ไปธรรมศาสตร์จะสร้างแต่อาคารที่

ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับปรับปรุง

ตึกเก่าตามมาตรฐานสถาบันอาคารเขียวไทย อาคารใหม่ จะต้องได้

มาตรฐาน TREES-New Constitution อาคารเก่าก็จะปรับปรุงให้

ได้มาตรฐาน TREES-Existing Building โรงอาหารทั้ง 7 แห่ง และ

อาคารเรียนรวมของส่วนกลางอย่างน้อย 5 หลัง จะกลายเป็นอาคาร

ที่ไม่ใช้พลังงานจากการไฟฟ้า 

Smart Governance อะไรที่เราไม่เห็น เราก็ควบคุมไม่ได้ ดังนั้น 

จะบริหารจัดการอย่างฉลาดได้ ต้องเริ่มต้นด้วยการมองเห็น ระบบ 

วัดการใช้ไฟฟ้า น�้าประปา เครื่องปรับอากาศ จะเปลี่ยนเป็นสมาร์ท 

มิเตอร์เพื่อให้คณะ หน่วยงาน และผู้อาศัยในหอพัก ลดการใช้ไฟฟ้า

และน�้าประปาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รถโดยสารทุกคันของ

มหาวิทยาลัยจะต้องติดตามและควบคุมได้ ประชุมรายงานติดตาม

ผลในที่ประชุมผู้บริหารและคณบดีทุก 6 เดือน เพื่อท�าให้ส�าเร็จ 

ตามแผนทั้งหมดนี้ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นทิศทาง

ของมหาวิทยาลัยนับจากนี้ไป!
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และด้าน Smart Innovation ได้แก่ (1) นวัตกรรมการสัญจร: 

Thammasat-SMART BIKE METER ระบบติดตาม และค�านวณค่า

โดยสาร ส�าหรบัจกัรยานยนต์รบัจ้าง จะเริม่ใช้ในปี 2561 (2) นวตักรรม 

เพื่อผู ้พิการ: ชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช ้ไฟฟ้า  

เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ของผู้พิการที่ใช้รถเข็น แม้พื้นถนน

จะมีลักษณะขรุขระหรือลาดชัน (3) นวัตกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อม:  

พาราโวลาแผ่นวัสดุดูดซับน�้ามันแบบใช้ซ�้าได้ที่ท�าจากยางพาราที่

สามารถดูดซับน�้ามันได้ทุกชนิด ส�าหรับแก้ปัญหาน�้ามันรั่วไหลที่เป็น 

มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (4) นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ: DeepEye  

แอปพลิเคชั่นใช้กล้องมือถือเพื่อตรวจดวงตาเพื่อคัดกรองโรค

เบาหวานขึ้นตา ซึ่งเป็นสาเหตุตาบอดมากที่สุดสาเหตุหนึ่งของ 

คนไทย เพื่อส่งต่อมาที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย (5) สวนหลังคา

อาคารป๋วย 100 ปี: พื้นที่สีเขียวขนาด 14 ไร่ สวนหลังคาขนาดใหญ่

ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยซ่ึงผ สมผสานสวนสาธารณะ กับหลังคาที่ 

ซับน�า้ฝนและกรองน�า้ และแหล่งผลิตพลังงาแสงอาทติย์และพลงังานลม

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนา “กำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

เมอืงอจัฉรยิะในประเทศไทย - โอกำส ข้อจ�ำกดั และควำมท้ำทำย” 

โดยผู ้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ และผู้แทนจาก 7 โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาแผน

ธุรกิจส�าหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด�าเนินรายการโดย คุณวิญญู 

วานิชศิริโรจน์ กรรมการและเลขานุการ สถาบันอาคารเขียวไทย โดย

ภายในงานมผีูส้นใจร่วมฟังการเสวนาและชมนทิรรศการ รวมถงึโมเดล

แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของทั้ง 7 โครงการเป็นจ�านวนมาก 
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