จุ ล ส า ร ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์

TUNEWS

“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผูน้ ำ�รุน่ ใหม่เพือ่ สังคมไทย และนานาชาติ”

กรกฎาคม 2561 ปีที่ 51 ฉบับที่ 6

TU Coming up
19
JUL

20
JUL

21
JUL

1
AUG

2
AUG

โครงการ “อบรมจริยธรรมวิจยั ในคน”
จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้อง 256 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
งานเสวนา หัวข้อ
“รู.้ ..ระวัง..โรคกรดไหลย้อน”
บรรยายโดย อ.นพ.พีระนาท โชติวิทยาธารากร
หน่วยระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ
ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
เวลา 13.00-15.00 น. ณ บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1
อาคาร ม.ร.ว.สุพรรณสนิทวงศ์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

TU First Meet 2018 - วันแรกพบธรรมศาสตร์ 61
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ครั้งแรกของ นศ.ธรรมศาสตร์ 61 ที่จะได้ท�ำความรู้จักกัน
ผ่านกิจกรรมสุดพิเศษจากรุ่นพี่ และชมรมในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั กิ าร
“การกูช้ ี พขัน้ พืน้ ฐานและการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นในเด็ก”
จัดโดย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1
อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์

วันรับเพื่อนใหม่
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Vision : Grooming Next-Generation Leaders for
Thailand and International Communities.
e-journal : http://www.tu.ac.th/media

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tu.ac.th
จุ ลสารธรรมศาสตร์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู ้
และกิจกรรมต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แก่อาจารย์ บุ คลากร นักศึกษา
และผู ้สนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา
ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
อัจฉรา จินดารัตน์
กองบรรณาธิการ
ณัฐกาญจน์ หันจรัส
นภพรรณ วรสิทธิ์
อารยา แต้ไพบู ลย์ศักดิ์
พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง
ลลิดา สวัสดี
ศุภณา เย็นเป็นสุข
ประภาพันธ์ ว่องไว
ศิลาวุ ฒิ นวลนุกุล
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล
สงคราม มีบุญญา
ธีระ พราหมณ์ยอด
จัดท�ำโดย
่
งานสือสารองค์กร กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4440-79
ต่อ 1117-8
โทรสาร 0-2564-4493
E-mail
pr.tu@hotmail.com
Website
www.tu.ac.th/media
พิมพ์ท่ี
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2564-3104-6

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.tu.ac.th/ypin

จุ ล ส า ร ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์

TUNEWS

“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผูน้ ำ�รุน่ ใหม่เพือ่ สังคมไทย และนานาชาติ”

กรกฎาคม 2561 ปีท่ี 51 ฉบับที่ 6

CONTENT

04

10
04 Cover Story

• 84 ปี วันสถาปนา

		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14
12 Thammasat Lampang

• ศิลปกรรม มธ. ล�ำปางจัดนิทรรศการ

“Art and Crafts Moving”

16 News

• ธรรมศาสตร์ ดึงนักวิชาการถกปัญหา

		 การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

10 Thammasat Pattaya

14 News

18 Thammasat Show Case

		 มุ่งสร้างบัณฑิตวิศวกรรมยานยนต์

		 และไทยพาณิชย์ เปิดตัวแอปฯ
		 “Rattanakosin Guide” 		

		 อาคารชุดพักอาศัยโฉมใหม่
		 รับสังคมไทยในอนาคต

• “ธรรมศาสตร์” จับมือ “SAIC Motor-CP”

• ธรรมศาสตร์ จับมือ ททท.

• น.ศ. ธรรมศาสตร์ เปิด 2 โมเดล

P.04

Cover story

ผู้รับเข็มเกียรติยศ และผู้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่น

Cover story

ผู้รับรางวัลกีรตยาจารย์ ครูดีเด่น และผู้บริหารครบวาระ

ผู้รับโล่เกียรติยศ ประเภทผู้ท�ำคุณประโยชน์

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จั ด งานสถาปนามหาวิ ท ยาลั ย
ครบรอบ 84 ปีขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมมอบรางวัล
เข็มเกียรติยศประจ�ำปี 2561 แด่ ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
ผู ้ อุ ทิ ศ ตนในการพั ฒ นาและสร้ า งมาตรฐานให้ วิ ช าชี พ บั ญ ชี ข อง
ไทยให้ มี ม าตรฐานและทั ด เที ย มสากล และรางวั ล กี ร ตยาจารย์
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจ�ำปี 2560
แด่ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
ตลอดจนมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา รวมถึงโล่เกียรติยศแก่
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น และผู ้ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
โล่เกียรติคุณแก่อาจารย์และบุคลากรดีเด่น รวมถึงผู้บริหารที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งครบวาระ ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่ธรรมศาสตร์ได้จัดเตรียม
ให้แก่บุคคลที่ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
พ.ศ. 2477 จากแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ที่เน้น
การเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตย เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
ความเข้าใจแก่พลเมืองจ�ำนวนมากทีอ่ ยูใ่ นภาวะกระหายใคร่รใู้ นเรือ่ ง
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
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พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำนวน 100,000 บาท

ผู้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา และบุคลากรดีเด่น

ดั่งปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย ที่ปรากฏตามสุนทรพจน์
ของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ทีร่ ายงานต่อผูส้ ำ� เร็จราชการ
แทนพระองค์ ดังนี้
“...มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน�ำ้ บ�ำบัดความกระหาย
ของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาส ที่เขา
ควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา...”
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่ า วว่ า ธรรมศาสตร์ ได้ จั ด งาน “วั น สถาปนา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ครบรอบปี ที่ 84” ในโอกาสการ
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2477
จากแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ที่ต้องการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตย เพื่อให้
การศึกษาและสร้างความเข้าใจในระบอบการปกครองใหม่ ตลอดจน
การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ที่ จ ะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หา
ให้แก่ประเทศชาติ รวมทัง้ ปัญหาของโลกในยุคใหม่ ตลอดระยะเวลา
84 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พฒ
ั นาอย่างต่อเนือ่ งและรอบด้าน ทั้ง
ในมิติความโดดเด่นทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านความ
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เป็นนานาชาติ การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน โดยมีเป้าหมาย
ที่เป็นรูปธรรมคือ มุ่งให้ธรรมศาสตร์ได้รับการยอมรับจากสังคมไทย
และนานาชาติ รวมทัง้ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพออกสูส่ งั คม เป็นบัณฑิต
ทีเ่ ป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ และมุง่ ทีจ่ ะเตรียมความพร้อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการปรับปรุงทั้งรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน และหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
พร้อมทัง้ พัฒนาด้านกายภาพของธรรมศาสตร์ให้เป็น Smart University
อย่างไรก็ตาม เป้าหมายและนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ต้อง
อาศัยพลังงานที่ขับเคลื่อนของศิษย์เก่า ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงนับเป็นโอกาสทีด่ ที ชี่ าวธรรมศาสตร์
จะได้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคคล ซึ่งเป็นผู้ได้รับการยกย่อง เชิดชู
เกียรติที่อุทิศตนท�ำงานเพื่อมหาวิทยาลัยและสังคมประเทศชาติ
ในงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 84”
ดังกล่าวประกอบไปด้วยกิจกรรมจ�ำนวนมาก อาทิ พิธที ำ� บุญตักบาตร
พระสงฆ์จ�ำนวน 85 รูป การขับร้องเพลงประสานเสียงจากชุมนุม

ขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในบทเพลงประจ�ำ
มหาวิทยาลัย (ท�ำนองมอญดูดาว) เพลงมาร์ช มธก. และเพลงพระราช
นิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ยูงทอง) พิธีมอบเหรียญจักรพรรดิ
มาลา รางวัลครูดีเด่น และบุคลากรดีเด่น พิธีมอบเข็มเกียรติยศ
โล่เกียรติยศแก่ศษิ ย์เก่าดีเด่น และผูท้ ำ� คุณประโยชน์ และโล่เกียรติคณ
ุ
แก่ ผู้ บริห ารมหาวิ ท ยาลั ยที่ ด�ำ รงต�ำ แหน่ ง ครบวาระ พิ ธีมอบทุน
การศึกษาจากมูลนิธสิ ง่ เสริมการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ มี
ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เป็นประธานมูลนิธิฯ มอบทุน
การศึกษาจ�ำนวน 100,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมการแสดงปาฐกถา หัวข้อ “เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ ต้น
สหัสวรรษที่สองหลังคริสตกาล: มุมมองจากหลักฐานใหม่ด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ” โดยศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจ�ำ
ปี 2560 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า
นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก
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ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์ ประจ�ำปี 2560

นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ ล� ำ ปาง น� ำ โดย
อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
และประชาสัมพันธ์ศูนย์ล�ำปาง พร้อมด้วยนางสาวสุภาณี แก้วมณี
ผูอ้ ำ� นวยกองบริหารศูนย์ลำ� ปาง และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมท�ำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ รวมถึ ง เยี่ ย มชมและมอบทุ น อาหาร
กลางวัน ยารักษาโรค สิ่งของที่จ�ำเป็นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่สัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต�ำบลเมืองยาว จังหวัดล�ำปาง
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Maastricht University ประเทศเนเธอร์แลนด์

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑรู ชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กับ Maastricht University ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย Dr. Han Aarts, Director, Maastricht University Centre
for International Cooperation in Academic Development เป็นผูล้ งนาม และมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจติ รวาทการ วิทยาลัย
โลกคดีศกึ ษา เข้าร่วมพิธลี งนามในบันทึกความเข้าใจ เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2561 ทีผ่ า่ นมา
โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจของทัง้ สองสถาบันในครัง้ นี้ ได้รว่ มหารือความร่วมมือระหว่างกัน อาทิ Workshop ด้าน Problem-Based
Learning (PBL) ซึง่ Maastricht University มีความเชีย่ วชาญ, Dual Degree Program, การจัด Virtual Class ผ่าน Teleconference และ
การส่งนักศึกษาหรืออาจารย์ไปศึกษาระดับปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับอธิการบดี จาก Kansai University of International Studies ประเทศญีป
่ น
ุ่
รองศาสตราจารย์ เ กศิ นี วิ ฑู ร ชาติ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
คณาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Atsushi HAMANA
อธิการบดี Kansai University of International Studies
(KUIS) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
โดย KUIS ได้แนะน�ำถึงโครงการ Asian Cooperative
Program (ACP) ซึง่ เป็น Workshop ทีเ่ น้นด้านการจัดการ
ภัยพิบัติ (Safety Management) โดยจะจัดขึ้นปีละ
2 ครั้ง ณ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศของมหาวิทยาลัย
คู่สัญญา ซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้นักศึกษาจะได้รับทุน
บางส่วนจาก JASSO รวมทัง้ หารือเรือ่ งนักศึกษาแลกเปลีย่ น
ร่วมกัน
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นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมประชุมทางวิชาการกับ Soka University ณ ประเทศญี่ปุ่น
ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์จริ าพร พรประภา รองคณบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์ คุณดารณี วัธนเวคิน
นายกสมาคมศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ อัศวราชัน หัวหน้า
สาขาภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ธีรภัทร์ เรืองสิริ อาจารย์สาขาปรัชญา เข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Soka
University โดย Soka University เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
Prof. Yoshihisa Baba อธิ ก ารบดี ใ ห้ เ กี ย รติ ก ล่ า วเปิ ด งาน โดยมี
อาจารย์ธีรภัทร เป็น Keynote speaker โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจรจาความร่วมมือกับนายกเทศมนตรีเมือง Hachimantai
ประเทศญีป
่ น
ุ่ ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานทีโ่ รงแรม Hachimantai Height
รองศาสตราจารย์ ดร.ด� ำ รงค์ อดุ ล ยฤทธิ กุ ล คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์
ศรีพจิ ารณ์ รองคณบดีฝา่ ยวิชาการคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์จริ าพร
พรประภา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์
พร้อมหัวหน้าสาขาภาษาญี่ปุ่น และนายกสมาคมศิลปศาสตร์
เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับนายกเทศมนตรีเมือง
Hachimantai และผู้จัดการโรงแรม Hachimantai Height,
Iwate, Japan เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่ง
นายกเทศมนตรีเมือง Hachimantai เห็นชอบทีจ่ ะท�ำข้อตกลง
รับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มาฝึกงานทีโ่ รงแรม Hachimantai
Height โดยเสนอแผนและโปรแกรมการฝึกงานให้กับนักศึกษาเป็นระยะเวลา 1 เดือน เริ่มด�ำเนินการในปี 2562
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ICRC เปิดวิชาสุขภาพผู้ถูกคุมขังในเรือนจ�ำ เพิม
่ ในหลักสูตรสุขภาพโลก
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ
กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เปิดการเรียนการสอนวิชา
สุขภาพผู้ถูกคุมขังในเรือนจ�ำ เมื่อวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 โดยมี
ศาสตราจารย์มาร์ค แวน เดอ พุตเตน ผู้อ�ำนวยการโครงการหลักสูตร
สุขภาพโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ด็อกเตอร์ลกู า้ ฟัลคี ผูเ้ ชีย่ วชาญโครงการสุขภาพของ ICRC ร่วมบรรยาย
ซึง่ วิชานีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรสุขภาพโลก ซึง่ เป็นหลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาโทของคณะ เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนักรู้มากขึ้น
ในเรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพในเรือนจ�ำและกระตุน้ ให้เกิดการสร้างบุคลากร
และผูเ้ ชีย่ วชาญในสายงานสุขภาพเรือนจ�ำทีไ่ ด้มาตรฐานทัง้ ในประเทศไทย
และระดับสากล
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“ธรรมศาสตร์” จับมือ SAIC Motor-CP
มุง่ สร้างบัณฑิตวิศวกรรมยานยนต์ พร้อมลุยงานอุตสาหกรรม
ดัน “ศูนย์พทั ยา” เป็น “ศูนย์พฒ
ั นาเทคโนโลยียานยนต์”

จากนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor หรือ EEC) ที่จะยกระดับประเทศไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน น�ำร่องในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0 และการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการขยายตัวของการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม และการเพิ่ ม ศั ก ยภาพรองรั บ การลงทุ น ใน
รูปแบบต่างๆ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันอุดมศึกษาอันดับ
ต้นของประเทศ เล็งเห็นถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ที่ก�ำลังมีการขยายตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ในการผลักดันไปสู่ EEC จึงได้
ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี
จ�ำกัด (SAIC Motor – CP) ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมทุนระหว่างบริษทั รถยนต์
ยักษ์ใหญ่ในประเทศจีน กับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (CP)
โดยจะมีการร่วมมือในการท�ำวิจัยและการพัฒนาในด้านที่เกี่ยวข้อง

การร่วมมือในการจัดท�ำโครงการฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษา
เพื่ อ การวิ จั ย และการพั ฒ นาทางด้ า นการศึ ก ษา รวมไปถึ ง การ
น�ำผลงานด้านวิชาการที่ส�ำเร็จออกสู่สังคมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิรพิ งษ์กลุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะพัฒนาศูนย์พทั ยาให้เป็นศูนย์พฒ
ั นาทางเทคโนโลยี
ยานยนต์ ซึ่ ง ความร่ ว มมื อ ครั้ ง นี้ ในช่ ว งที่ นั ก ศึ ก ษาอยู ่ ใ นสถาน
ประกอบการจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ ทัง้ วัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่
ก้าวกระโดดของประเทศจีน รวมถึงการท�ำวิจยั ร่วมกันในด้านวิศวกรรม
หรือด้าน AI นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังมีหลักสูตรที่
ตอบโจทย์รฐั บาล คือ หลักสูตรบัณฑิตพันธุใ์ หม่ โดยนักศึกษาจะเรียน
ในมหาวิทยาลัยประมาณ 2 ปีครึง่ ส่วนอีก 1 ปีครึง่ จะต้องเข้าไปเรียนรู้
ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการตอบโจทย์ที่ว่าวิศวกรจบใหม่
พร้อมท�ำงานให้กับอุตสาหกรรมได้ทันที
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โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัด
การเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
ปั จ จุ บั น มี นั ก ศึ ก ษาราว 3,000 คน และจากการเติ บ โตอย่ า ง
ก้ า วกระโดดของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จึ ง ได้ ข ยายพื้ น ที่ ม ายั ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยจะเน้นการเรียนการสอน
ในสาขาวิศวกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมด้านซอฟแวร์เอ็นจิเนียริ่ง
ด้าน Mr. Shi Guoyong ประธานบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ซีพี จ�ำกัด (SAIC Motor – CP) กล่าวว่า บริษัทยังต้องการบุคลากร
ทีม่ คี วามสามารถในด้านเทคโนโลยี และการบริการ เพือ่ เข้ามาช่วยกัน
พัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิด
การเรียนการสอนทีศ่ นู ย์พทั ยา ทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ทีส่ ามารถ
ร่วมมือระหว่างกันได้ดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างนักศึกษา และบุคลากรที่มี
ศักยภาพในอนาคต และเชื่อว่ามีอีกหลายอย่างที่บริษัทสามารถ
ร่ ว มศึ ก ษาและพั ฒ นากั บ ทางมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ไ ด้ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของคนในประเทศและตลาดในประเทศ เช่น
การพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ และรถยนต์ไฮบริด เป็นต้น
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้ ก ล่ า วถึ ง ความส� ำคั ญ ในการร่ ว มมื อ ในครั้ ง นี้ ว่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัย
ในประเทศจีน แต่ในส่วนความร่วมมือกับภาคธุรกิจนั้นยังมีจ�ำนวน
ไม่มากนัก ซึ่งการร่วมมือกับ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ�ำกัด
(SAIC Motor – CP) นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมจะเพิ่ม
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มิ ติ ใ หม่ ใ ห้ เ ข้ ม ข้ น ขึ้ น เพื่ อ ท� ำโมเดลนี้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย
ร่วมถึงต่อยอดการท�ำวิจัยต่างๆ การสร้างนวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษา
ได้ เ รี ย นรู ้ จ ากสิ่ ง ที่ ไ ด้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ค วบคู ่ กั บ ไปการแก้ ป ั ญ หาได้
เป็นอย่างดี
บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ�ำกัด (SAIC Motor – CP)
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างงบริษัท เซี่ยงไฮ้ ออโต้โมทีฟ อินดัสทรี
คอร์ปอเรชั่น หรือ SAIC บริษัทรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
กับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (CP) โดยตั้งฐานการผลิตใน
ประเทศไทยเพื่อประกอบรถยนต์แบรนด์ MG จากประเทศอังกฤษ
ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC รวมถึง
การเป็นศูนย์กลางในการพัฒนารถยนต์พวงมาลัยขวาของ MG ด้วย
ในปัจจุบันการจัดอันดับรถยนต์ในเมืองไทย รถยนต์แบรนด์ MG
อยู่อันดับที่ 8 และเตรียมพัฒนารถกระบะรวมถึงรถพลังงานไฟฟ้า
ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ ก� ำ หนดนโนบายและ
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจนในการผลักดันให้ “ศูนย์พทั ยา” เชือ่ มต่อกับ
นโยบายของรัฐบาลในเรือ่ งของการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) และ
ในอนาคตมีความเป็นไปได้ทหี่ น่วยงานอืน่ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทางด้านการบัญชี การตลาด และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะ
เข้ามาร่วมมือกับบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ�ำกัด (SAIC Motor
– CP) ได้มากขึ้นด้วย
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Thammasat Lampang

ศิลปกรรม ธรรมศาสตร์ ลำ�ปาง จัดนิทรรศการผลงานศิลปะและออกแบบ

“Art and Crafts Moving”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ� ปาง โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์
จัดนิทรรศการผลงานศิลปะและออกแบบของคณาจารย์ ภายใต้
แนวคิด “Art and Crafts Moving” ครั้งที่ 8 จัดขึ้นเมื่อวันที่
19–29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมระยะเวลา 10 วัน ผลงานสร้างสรรค์ที่
น�ำมาจัดแสดง ล้วนเป็นผลงานของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและศิลปิน
นักออกแบบรับเชิญของคณะฯ ในทัศนะทางศิลป์ของแต่ละบุคคล
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองด้านศิลปกรรมให้กับผู้อื่น
ซึ่งตรงกับเอกลักษณ์ของคณะฯ นั่นก็คือ การสร้างสรรค์เพื่อสังคม
ในการจั ด นิ ท รรศการครั้ ง นี้ คณาจารย์ ส าขาออกแบบหั ต ถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง ก็ได้น�ำผลงาน
ตามความเชี่ ย วชาญของตนเองมาร่ ว มจั ด แสดงด้ ว ย ซึ่ ง ได้ รั บ
ความสนใจจากผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นจ�ำนวนมาก ตัวอย่างผลงาน
ที่โดดเด่น ได้แก่
“ภาชนะศิลป์” ผลงานการท�ำเซรามิกของ อาจารย์จ�ำลอง
สุ ว รรณชาติ อาจารย์ประจ�ำสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง
เป็นผลงานในรูปแบบผสมจินตนาการผ่านรูปทรงสามมิติ โดยการ
ใช้เทคนิคเซรามิกสโตนแวร์ การเผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส
บรรยากาศ oxidation เคลือบ feld sparthic glaze ขนาดสูง
90 เซนติเมตร ผลงานนี้ถ่ายทอดความงามผ่านรูปทรง และเทคนิค
ต่าง ๆ ในกระบวนการเครื่องปั้นดินเผา เป็นการสร้างงาน pottery
art หรือ ภาชนะศิลป์ ที่ต้องการถ่ายทอดความงามของรูปทรง
ที่แสดงความอิ่มเอิบ สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความสุข ความอิ่มเอมจิตใจ
แก่ผู้ชมงาน โดยคลี่คลายตัดทอนจากรูปทรงมนุษย์
การสร้างสรรค์ผลงาน ภาชนะศิลป์ รูปแบบผสมจินตนาการ
ผ่านรูปทรงสามมิติ ของอาจารย์จ�ำลอง สุวรรณชาติ ใช้เทคนิคการ
ขึ้นรูปด้วยมือ (hand forming) ซึ่งเป็นเทคนิคที่เหมาะสมในการ
สร้างรูปทรงที่มีความอิสระ สร้างรูปทรงได้หลากหลาย โดยอาจารย์
ได้น�ำเนื้อดินที่ใช้มาท�ำให้เป็นเส้น น�ำมาขดเชื่อมต่อกัน (coiling)
แล้วจึงบีบให้เส้นเนื้อดินสูงขึ้นเป็นผนังของชิ้นงาน ปรับแต่งให้ได้
รูปทรงตามที่ก�ำหนด
อาจารย์จ�ำลอง สุวรรณชาติ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน กล่าวว่า
การขึ้นรูปด้วยมือจะต้องอาศัยความช�ำนาญทางด้านทักษะในการ
ควบคุมดินและจินตนาการในการมองภาพในอากาศให้ปรากฏ เพื่อ
ให้การขึ้นรูปได้รูปทรงที่ไม่ผิดเพี้ยน เนื่องจากการขึ้นรูปด้วยมือหาก
ได้รูปทรงเป็นอย่างไร นั่นคือรูปทรงของผลงานจริง เนื้อดินที่ใช้ก็เป็น
เนื้อดินที่น�ำไปเผา ไม่ได้น�ำไปท�ำพิมพ์หรือท�ำในกระบวนการอื่น
ดังนัน้ ผูท้ จี่ ะสร้างสรรค์ผลงานต้องฝึกฝนฝีมอื ให้อยูใ่ นระดับทีค่ วบคุม
รูปทรงได้

Thammasat Face up
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดตัว “ไกก้อน-มาริโมะเมืองไทย” นวัตกรรมสาหร่ายทรงกลม
พันธุ์ไทยครั้งแรก

รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็น
ประธานในงานเปิดตัว นวัตกรรมสาหร่ายทรงกลมพันธุ์ไทยครั้งแรก “ไกก้อนมาริโมะเมืองไทย” ซึ่งได้รับการดัดแปลงรูปแบบจาก 2 องค์ประกอบส�ำคัญ
คือ “เซลล์สาหร่ายไกในระยะพัก” และ “สารขึ้นรูป” มีคุณสมบัติช่วยดูดซับ
สารเคมีในแหล่งน�้ำในกลุ่มของโลหะหนัก ฟอสเฟต และไนเตรต ซึ่งล้วนแล้วแต่
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม คิดค้นและพัฒนาโดย ทีมวิจัยนวัตกรรมสาหร่าย
รศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ
นายราเมศ จุ้ยจุลเจิม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู ้ อ� ำ นวยการหอสมุ ด แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ รั บ มอบ
ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบ e-SMART ISO จากบริ ษั ท เมจิ ก ซอฟท์ แ วร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผูอ้ ำ� นวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้รบั มอบซอฟต์แวร์ระบบ e-SMART ISO พร้อมลงนามข้อตกลงการ
มอบและการให้การบริการบ�ำรุงรักษาจากบริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด โดยซอฟท์แวร์ระบบ e-SMART ISO นี้ หอสมุดฯ น�ำมาใช้ในการบริหาร
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ISO เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เอกสารและลดการใช้กระดาษ ตามแนวทางสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้
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คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมกับ
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) เปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการสื่อสารส�ำหรับผู้บริหาร
ยุคใหม่
ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน และคุณเขมัทตต์ พลเดช กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ร่วม
ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงโครงการความร่ ว มมื อ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรการสื่อสารส�ำหรับผู้บริหารยุคใหม่ ตั้งเป้า
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการเปิดหลักสูตรการ
สื่อสารผู้บริหารยุคใหม่ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
ณ ห้องออดิทอเรียม คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ท่าพระจันทร์

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัล Safety Youth Brand
Ambassador 2018
นายณัฐพล แสงนาค นางสาวพรทิพา เจริญผล และ
นายทิวากร เสาศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอก อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ชนะเลิศ Safety Youth Brand Ambassador
2018 ชนะเลิศฝ่ายชายและหญิง และรองชนะเลิศอันดับ 1
ฝ่ายชาย ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ
ครั้งที่ 32 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดยสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน (องค์การมหาชน)
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News

ธรรมศาสตร์ จับมือ ททท. และไทยพาณิชย์
เตรียมยกระดับพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
พร้อมเปิดตัวแอปฯ “Rattanakosin Guide”
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยุคดิจิทัล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) และธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ร่ ว มยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย ว
ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์รับยุคดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่ พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน
“Rattanakosin Guide” ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบการ รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและ
รวดเร็วผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน
รศ.เกศินี วิฑรู ชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์
เราจึงมีหน้าที่และความตั้งใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษา
มรดกเหล่านี้ให้กับประเทศชาติ ประกอบกับการท่องเที่ยวเป็นหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมส�ำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ จึง
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทั้งอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกของประเทศ
ให้เป็นทีร่ จู้ กั ดังนัน้ ธรรมศาสตร์พร้อมทีจ่ ะขานรับนโยบายของภาครัฐ
ที่ ต ้ อ งการให้ ท างมหาวิ ท ยาลั ย ช่ ว ยพั ฒ นาศั ก ยภาพของพื้ น ที่ โ ดย

รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งทางไทยพาณิชย์มองเห็นถึงประโยชน์ที่จะ
น�ำดิจทิ ลั มาพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการ เพือ่ ยกระดับเศรษฐกิจ
บนเกาะรัตนโกสินทร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยสร้างแอปพลิเคชัน
Rattanakosin Guide ขึน้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั นักท่องเทีย่ วทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทัง้ สร้างพืน้ ทีด่ จิ ทิ ลั ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ภายในพื้นที่
คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผูว้ า่ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ตลาดต่างประเทศยังคงเติบโต ทั้งใน
เชิงปริมาณและรายได้ คาดการณ์ว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวสะสมมีถึง
19.6 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13 แต่รายได้ขยับเพิม่ สูงในอัตราร้อยละ
16 คิดเป็นเงินรวมกว่า 1.16 ล้านล้านบาท ขยับเข้าใกล้เป้าหมายรวม
ตลอดปี ส�ำหรับตลาดต่างชาติ คาดหมายที่จะสร้างรายได้ 2 ล้านล้าน
บาท โดยมีตลาดเอเชียสนับสนุนการขยายตัว ส�ำหรับตลาดคนไทย
ครึง่ ปีแรกมีจำ� นวน 71.6 ล้านคน-ครัง้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.8 สร้างรายได้
รวม 489,000 ล้านบาท เติบโต ร้อยละ 7 ตรงกับเป้าหมายการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่อหัวในทิศทางที่มีคุณภาพ คาดว่ารายได้
จากการท่องเที่ยวทั้งจากตลาดไทยและต่างประเทศ จะท�ำรายได้
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รวมกว่ า 3 ล้ า นล้ า นบาท ดั ง นั้ น ความร่ ว มมื อ ในการจั ด ท� ำ และพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น
Rattanakosin Guide ขึ้น จึงเป็นการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 โดย
เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในจาก
ทุกห่วงโซ่คณ
ุ ค่าด้านท่องเทีย่ ว โดยใช้ Big Data เป็นตัวขับเคลือ่ นด้านเทคโนโลยี เพือ่ ส่งเสริม
และยกระดับให้วิสาหกิจชุมชน และ Start Up ด้านการท่องเที่ยวของเกาะรัตนโกสินทร์ ได้มี
โอกาสน�ำเสนอการบริการทีม่ คี ณ
ุ ค่า และมีเอกลักษณ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
ด้าน นางพิกลุ ศรีมหันต์ รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ผูบ้ ริหารสูงสุดลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า พื้นที่ของเกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่ส�ำคัญของกรุงเทพมหานคร เป็น
พื้นที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว
เป็นจ�ำนวนมาก และในยุคที่ดิจิทัลมีความส�ำคัญในทุกมิติเช่นปัจจุบัน ธนาคารมองเห็น
ประโยชน์ทจี่ ะน�ำดิจทิ ลั มาประยุกต์ในการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการเพือ่ ช่วยยกระดับ
ทางเศรษฐกิจบนเกาะรัตนโกสินทร์ให้เติบโตยั่งยืน จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ได้แก่
แอปพลิเคชัน Rattanakosin Guide ขึน้ มา เพือ่ ช่วยให้เพือ่ เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการในพืน้ ที่
มีหน้าร้านบนโลกดิจิทัล ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเชื่อมถึงกันได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกัน
ในฝัง่ ของผูใ้ ช้กส็ ามารถใช้แอปพลิเคชันนีใ้ นการน�ำทางและดูแผนที่ หาข้อมูลร้านค้าทีน่ า่ สนใจ
ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าอยู่ในระบบแล้วกว่า 250 ร้านค้า
แอปพลิเคชัน “Rattanakosin Guide” จัดท�ำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการยกระดับ
การท่องเที่ยวในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ และเน้นเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจในยุคดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมโลกออฟไลน์และออนไลน์
เข้าไว้ด้วยกัน เสริมให้ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวย่านเกาะรัตนโกสินทร์ก้าวไปอีกขั้น โดย
มีฟเี จอร์ทนี่ า่ สนใจทีใ่ ห้ลกู ค้าหรือนักท่องเทีย่ วสามารถเห็นหน้าร้านออนไลน์จากผูป้ ระกอบการ
ร้านค้า โรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในเกาะ แผนที่ดิจิทัลที่สามารถน�ำทาง
ไปยั ง ร้ า นค้ า ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งแม่ น ย� ำ ทั้ ง ยั ง มี ข ้ อ มู ล สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วและทริ ป แนะน� ำ ที่
น่าสนใจ นอกจากนีผ้ ปู้ ระกอบการร้านค้ายังสามารถสร้างโปรโมชัน่ เพือ่ กระตุน้ ยอดขายได้แบบ
เรียลไทม์อีกด้วย
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โครงการ Digital Rattanakosin เป็น
ความร่วมมือระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์
และการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วย
ยกระดับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็น
พื้นที่เก่าแก่ มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทย
และมีความส�ำคัญที่จะช่วยสร้างรายได้ให้
กับประเทศ มีส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว
ทัง้ ในระดับท้องถิน่ ภูมภิ าค และนานาชาติ ให้
มีความเป็น 4.0 ผ่านการสร้าง Rattanakosin
Digital Guide นั่นเอง
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ธรรมศาสตร์ ดึงนักวิชาการ

ถกปัญหาการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในเวทีเสวนา ธรรมศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 3
พร้อมแนะวิธีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านทุกภาคส่วน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดึงนักวิชาการ ภาครัฐ จัดเวทีเสวนา
ธรรมศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ท้องถิ่น VS สตง. กระบวนการ
ตรวจสอบการจัดการท้องถิ่น” ถกปัญหาการบวนการตรวจสอบและ
การทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือ อปท. โดย
พบปัญหาการตรวจสอบและของแนวทางการปฏิบัติของ สตง. ด้าน
กฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ทีย่ งั คงมีปญ
ั หาและความคลาดเคลือ่ น
อาทิ การตีความการด�ำเนินการของ อปท. ทีเ่ คร่งครัดเกินไป ไม่มคี วาม
ยืดหยุ่น แนวทางการตรวจสอบ อปท. ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ไม่มีมาตรฐานกลาง ฯลฯ ทั้งนี้นักวิชาการแนะแก้ปัญหายั่งยืน ได้แก่
การพัฒนากฎหมาย การพัฒนาการก�ำกับดูแล การสร้างตัวแบบที่ดี
การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบการท�ำงาน
ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จากการเก็บบันทึกสถิติ
การร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พบตัวเลขการร้องเรียนการ
ทุจริตในปี พ.ศ. 2558 มีจำ� นวนการร้องเรียน 1,318 เรือ่ ง ปี พ.ศ. 2559
มีการร้องเรียน 1,250 เรื่อง และในปี พ.ศ. 2560 มีตัวเลขการร้อง
เรียนอยู่ที่ 553 เรื่อง โดยจากสถิติดังกล่าวเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน
มากที่สุด คือ การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นประมาณร้อยละ 30
ทัง้ นีก้ ารทุจริตดังกล่าวเกิดจากการขาดการมีสว่ นร่วมและไม่สามารถ

ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม (ซ้าย)

ตรวจสอบเอกสารโครงการได้ โดยแนวทางการป้องกันการทุจริตได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพวิ ธี ก ารหนึ่ ง คื อ “การกระจายอ� ำ นาจสู ่ ท ้ อ งถิ่ น ”
เพราะท้ อ งถิ่ น จะรู ้ ข ้ อ มู ล ในพื้ น ที่ ต นเองและมี ก ารตรวจสอบจาก
ภาคประชาสังคม และสภาท้องถิ่น รวมทั้งผู้ที่ก�ำกับดูแลท้องถิ่น
ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาการทุจริตใน อปท. อย่างยั่งยืน จึงมีข้อเสนอในการป้องกัน
การทุจริตใน 4 ด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปกครองของ
ท้องถิ่นและป้องกันการทุจริตในอนาคต ได้แก่ ด้านกฎหมายและ
องค์กรผูก้ ำ� กับดูแล ให้บงั คับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 อันว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างเข้มงวด และต้องจัดให้มี พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชน
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นายบุญญภัทร์ ชูเกียรติ (ซ้าย)
ผศ.อานนท์ มาเม้า ผู้ด�ำเนินรายการ (ขวา)

นายมณเฑียร เจริญผล

ในการบริหารท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบการท�ำงานของ
อปท. รวมทั้ง ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะต้องให้มีการ
ตรวจสอบอย่างเข้มงวดและทั่วถึง รวมทั้งมีข้อแนะน�ำให้ อปท.
พัฒนางานที่สร้างสรรและมีประสิทธิภาพเพื่อประชาชน ด้านสิทธิ
ของประชาชน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนรู้และเข้าใจสิทธิของ
ตนเอง รวมทั้งประชาชนต้องแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ต่างๆ เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบและการทุจริต ด้านการ
สร้างตัวแบบที่ดี เสนอแนะให้หาโมเดลการท�ำงานของ อปท. ที่มี
ความโปร่งใส เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน รวมทั้งเป็นต้นแบบของ
การท�ำงานและวิธีการในการปกครองท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
และด้านการปลูกฝังเด็กและเยาวชน ให้มีค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ในทุกรูปแบบ โดยการแทรกเนื้อหาการต่อต้านทุจริตไว้ในบทเรียน
ตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จนถึง
ระดับมหาวิทยาลัย
นายบุญญภัทร์ ชูเกียรติ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า แม้การทุจริต
ใน อปท. เป็นปัญหาและต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง แต่
อย่างไรก็ตาม การใช้อ�ำนาจของหน่วยตรวจสอบก็ต้องด�ำเนินการ
ตามกรอบของกฎหมาย และไม่ไปกระทบการจัดท�ำบริการสาธารณะ
ของ อปท. มากจนเกินไป จนท�ำให้ อปท. ไม่สามารถด�ำเนินการ
จัดท�ำบริการสาธารณะได้อย่างเต็มทีเ่ พราะกลัวว่าจะโดนตรวจสอบ
โดยการใช้อ�ำนาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ อปท. โดย สตง.
ทีผ่ า่ นมา ปรากฏประเด็นปัญหาและความเข้าใจทีไ่ ม่ตรงกัน ดังต่อไปนี้
1) การตีความหน้าที่และอ�ำนาจการใช้เงินในการบริหารท้องถิ่น
ที่ไม่ตรงกันของ สตง. และ อปท. ส่งผลให้ อปท. ถูกตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงินว่าไม่เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าที่ 2) การด�ำเนินการของ
อปท. ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ถูกตรวจสอบและ
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ร้องเรียนโดย สตง. เนือ่ งจาก สตง. มองว่าหนังสือสัง่ การมิใช่ระเบียบ
ทางราชการ 3) สตง. ตีความการด�ำเนินการของ อปท. ที่เคร่งครัด
เกินไป ไม่มคี วามยืดหยุน่ ในเรือ่ งทีไ่ ม่มคี วามจ�ำเป็น อาทิ การจัดงาน
ในวั น ส� ำ คั ญ ต้ อ งจั ด ให้ ต รงกั บ วั น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ท่ า นั้ น
4) สตง. มีแนวทางการตรวจสอบ อปท. ที่แตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ ไม่มีมาตรฐานกลางในการตรวจสอบ และ 5) การตรวจสอบ
ความคุม้ ค่าและความมีประสิทธิภาพ ซึง่ จ�ำเป็นต้องตรวจสอบเพราะ
อาจมีการแฝงการทุจริตในโครงการที่กระท�ำโดยชอบด้วยกฎหมาย
อยู่ด้วย แต่ สตง. ต้องใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความคุ้มค่าและ
ความมีประสิทธิภาพในการใช้เงินของ อปท. อย่างระมัดระวัง โดย
อาจต้องพิจารณาความแตกต่างกันในแต่ละ อปท. ในแต่ละพื้นที่
และกิจกรรมด้วย
ด้าน นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กล่าวว่า ปัจจุบัน อปท.
ก�ำลังประสบปัญหา “ธุรกิจการเมือง” หรือการใช้งบประมาณของ
แผ่นดิน เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองหรือพรรคพวก
ของตนเอง ผ่านการด�ำเนินงานเพือ่ ประชานิยม อาทิ การแจกเสือ้ ผ้า
ผ้าห่มแก่ผู้มิได้ขาดแคลนหรือการจัดโครงการพาประชาชนไปต่าง
จังหวัดเพือ่ ท่องเทีย่ ว แม้การกระท�ำเหล่านีจ้ ะไม่ถกู จัดเป็นการทุจริต
โดยตรง แต่การด�ำเนินงานทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดการพัฒนาบริการสาธารณะ
ของชุมชนโดยรวมนั้นขัดแย้งต่อหลักการท�ำงานของ อปท. โดย
ปัญหาดังกล่าวมีแนวทางการแก้ไขได้โดย อปท.จะต้องจัดท�ำแผน
พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้องเกิดจากความต้องการของประชาคมท้องถิ่น
โดยตรง ก่ อ นน� ำ ไปสู ่ ก ารน� ำ แผ่ น พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มาแปลงเป็ น
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติประจ�ำปี การท�ำแผนงานและโครงการ
ที่บรรจุในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติต้องด�ำเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ อีกทั้งต้องด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ
ชุมชน มิใช่กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งหรือปัจเจกบุคคล ตลอดจนการ
ด�ำเนินงานของ อปท. ต้องมีเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยในอนาคตอันใกล้ สตง. จะอบรมสัมมนาให้ อปท.
ทั่วประเทศได้รับทราบ เพื่อการปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด
โดย สตง. ได้จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่ท้องถิ่นและ สตง.
เรียกว่า “บัญญัติ 7 ประการ” เพื่อให้การตรวจสอบมีมาตรฐาน
มีหลักการดังนี้ 1.อ�ำนาจหน้าที่ ต้องจัดระบบบริการสาธารณะ
ให้ประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติ 2.ท้องถิ่นต้องท�ำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฟังเสียงประชาชนและน�ำความต้องการของประชาชน
มาท�ำเป็นข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ มีรายละเอียดพร้อมที่มาเพื่อ
ตั้งงบประมาณ 3.การจัดท�ำงบประมาณ ต้องมีรายละเอียดชัดเจน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่อยู่ในแผน 4.การเบิกจ่าย ต้องเป็น
ไปตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ 5.ดุ ล ยพิ นิ จ ต้ อ งชอบด้ ว ยกฎหมาย
และระเบียบ 6.ต้องเป็นประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เรื่องความเชื่อ
หรือเป็นเรื่องส่วนตัว ต้องเป็นเรื่องที่ส่วนรวมได้ประโยชน์เท่านั้น
7.ตรวจสอบได้ มีเอกสารยืนยัน ตรงตามข้อเท็จจริง ถ้าตอบได้
ข้อ 1-6 ก็จะผ่านทุกโครงการ นายมณเฑียร กล่าว
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รศ.เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มธ.

นักศึกษาธรรมศาสตร์ เปิด 2 โมเดลอาคารชุดพักอาศัยโฉมใหม่

“แฟลตต่อเติมได้” และ “แฟลตเกษตรยัง่ ยืน”
รับสังคมไทยในอนาคต
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการผั ง เมื อ ง มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
(Built Environment Research Associates Conference :
BERAC) เพื่อน�ำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้
ผ่านการน�ำเสนองานวิจัยและการเสวนา อันครอบคลุมหลากหลาย
สาขาวิชาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง อาทิ สถาปัตยกรรม
การผังเมือง นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการออกแบบ
ชุมชนเมือง จากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมี
เป้าหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อยอดทั้งในด้าน
วิชาการและวิชาชีพในระดับปัจเจกบุคคลและประเทศชาติ
รศ.เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การออกแบบ
ที่พักอาศัยในปัจจุบันนอกจากนักออกแบบจะต้องพิจารณาความ
สวยงาม ฟังก์ชั่นในการตอบสนองความต้องการด้านความสะดวก
สบายแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่นักออกแบบต้องพิจารณาคือ “ความ
เปลีย่ นแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ” อาทิ การขยายตัวของครอบครัว
ในเขตเมือง การสร้างสมดุลของความเป็นเมืองกับความต้องการ
ทางอาหาร ฯลฯ ดังนั้น นักออกแบบต้องออกแบบที่พักอาศัยให้

ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้านและสอดคล้องกับวิถีชีวิตใน
แต่ละบริบทของชุมชน
โดยในงานนี้ได้น�ำเสนอ “แฟลตต่อเติมได้” และ “แฟลตเกษตร
ยั่งยืน” 2 โมเดลอาคารชุดพักอาศัยโฉมใหม่ ที่จะสามารถช่วย
แก้ปญ
ั หาเชิงพืน้ ทีใ่ นทีพ่ กั อาศัย ซึง่ เกิดจากความหนาแน่นของจ�ำนวน
ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีตัวเลขสูงราว 5.7 ล้านคน และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลงานของ 2 นักศึกษาจาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 “แฟลตต่อเติมได้” ต่อเติมเพิ่มพื้นที่ รองรับวิถีชีวิตชาวไทย
นายภูเมศวร์ มะลิทองพงษ์กุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. กล่าวว่า จากปัญหา
ความแออัดในที่พักอาศัยของผู้มีรายได้น้อย จึงเป็นที่มาของการ
ร่วมมือกับสมาชิกในกลุม่ อีก 2 คน น�ำข้อมูลจากงานวิจยั ของอาจารย์
ที่ปรึกษาและการศึกษาในชั้นเรียน มาออกแบบ “แฟลตต่อเติมได้”
ทีพ่ กั อาศัยผูม้ รี ายได้นอ้ ยแบบปรับเปลีย่ นต่อเดิมได้ (Transformable
Social Housing) งานออกแบบเคหะชุมชน (Social Housing)
ที่มีความสามารถในการต่อเติมได้ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
สมาชิกในครอบครัวในอนาคต โดยมีลักษณะเด่น 3 ส่วน ได้แก่
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นายกานต์ภูชิต วิศิษฎ์วงศ์

1) แกนบ้าน (Core House) เพื่อความสามารถในการต่อเติม
ตัวบ้านได้ทกุ ทิศโดยรอบ ทัง้ ด้านข้าง ด้านบนและด้านล่าง แต่ยงั คงมี
ช่องแสงส�ำหรับรับแสงธรรมชาติและช่องว่างเพื่อการถ่ายเทอากาศ
โดยส่วนทีต่ อ่ เติมนัน้ จะเป็นการน�ำโครงสร้างรูปแบบลูกบาศก์สำ� เร็จรูป
น�ำมาต่อเติมจากแกนบ้านได้ทันที คล้ายกับตัวต่อเลโก้ (Lego)
ซึง่ สามารถต่อเติมได้จำ� นวนมากน้อยตามความเหมาะสมของจ�ำนวน
ผู้อยู่อาศัย
2) ชานบ้าน ลักษณะคล้ายคลึงกับเรือนไทย เพือ่ ใช้เป็นทางเชือ่ ม
ส่วนต่าง ๆ ของบ้าน อาทิ ห้องนอน ห้องครัวและสวน อีกทั้งยังเป็น
พืน้ ทีท่ สี่ ามารถรองรับกิจกรรมอเนกประสงค์ของสมาชิกในครอบครัว
3) วัสดุที่ใช้ก่อสร้างจะมีคุณสมบัติน�้ำหนักเบา ง่ายต่อการ
ต่อเติม มีความแข็งแรงคงทน และยังคงมีราคาที่ไม่สูงนัก อาทิ การ
น�ำเหล็กขึ้นรูปลอน มาใช้เป็นวัสดุท�ำหลังคา พื้น และผนัง
นายภูเมศวร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้นแบบการออกแบบโครงสร้าง
อาคารชิ้นนี้มีความตั้งใจให้องค์กรจากภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลและ
พัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย
รวมทั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์จากภาคเอกชน ได้น�ำแนวคิดดังกล่าว
ไปใช้พัฒนาที่พักอาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยในอนาคต เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่พักอาศัยของผู้มีรายได้น้อย และมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยอีกด้วย
 “แฟลตเกษตรยัง่ ยืน” ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง เลีย
้ งชีพยัง่ ยืน
ด้าน นายกานต์ภูชิต วิศิษฎ์วงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. กล่าวว่า อีกหนึ่ง
ปัญหาในเขตเมืองมักพบเจอคือ ปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหาร
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นายภูเมศวร์ มะลิทองพงษ์กุล

จากพื้นที่ท�ำเกษตรในเมืองที่ลดน้อยลง ท�ำให้แหล่งผลิตอาหารอยู่
ไกลออกไปจากเมือง และราคาอาหารเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นที่มาของ
แนวทางการออกแบบ “แฟลตเกษตรยั่งยืน” อาคารชุดที่พักอาศัย
ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อยุติความหิวโหยและยกระดับโภชนาการของ
ผู้มีรายได้น้อย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ด้านอาหารขององค์การสหประชาชาติ
อีกทัง้ ยังส่งเสริมการเกษตรกรรมทีย่ งั่ ยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คือมีการพัฒนาด้านอาหารและการเกษตรอย่างยัง่ ยืน จากการศึกษา
เรื่อง แนวทางการออกแบบโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อส่งเสริม
ความมั่นคงทางอาหารส�ำหรับคนเมือง รวมถึงผู้ที่มีรายได้ปานกลาง
ถึงผู้มีรายได้น้อย พบว่าการออกแบบห้องชุดพักอาศัยควรประกอบ
ไปด้วยฟังก์ชั่น 4 ข้อ ได้แก่
1) เพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารด้วยการใช้ดิน โดยใช้พื้นที่แนวราบ
บริเวณชั้นล่างรอบอาคารที่พักอาศัย หรือการใช้พื้นที่ว่างโดยรอบ
อาคารที่มีขนาดไม่เพียงพอต่อการประกอบกิจกรรมอื่น น�ำมาใช้
ในการเพาะปลูกพืชโดยใช้ดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการผลิตอาหาร
2) เพิ่ มพื้ น ที่ ผ ลิ ตอาหารบนส่ ว นหลั ง คาอาคารที่ พักอาศัย
เนื่องจากส่วนหลังคาหรือชั้นดาดฟ้านั้น มักถูกปล่อยเป็นพื้นที่ว่าง
จึงสามารถน�ำมาใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูก เพื่อเพิ่มการผลิตอาหารได้
นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ ที่ได้รับแสงแดดและมีอากาศ
ถ่ายเทเหมาะแก่การเพาะปลูกอีกด้วย
3) เพิม่ พืน้ ทีผ่ ลิตอาหารด้วยการใช้ดนิ บริเวณระเบียงของทีพ่ กั
อาศัย โดยมากแล้วทุกยูนิตในอาคารชุดที่พักอาศัย ล้วนมีระเบียง
ประจ�ำห้องทั้งสิ้น หากน�ำพื้นที่ระเบียงของทุกยูนิตมาพัฒนาให้เป็น
พื้นที่เพาะปลูก จะก่อให้เกิดพื้นที่ในการผลิตอาหารจ�ำนวนมาก
4) เพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารแนวตั้งเพื่อการปลูกพืชควบคู่กับ
การเลี้ยงปลา (Aquaponics) ที่ติดตั้งกับผนังของส่วนที่พักอาศัย
นอกจากการปลูกพืชแล้วนั้น การเลี้ยงปลายังคงเป็นแนวทางการ
ผลิตอาหารทีเ่ หมาะสมกับทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ พี นื้ ทีจ่ ำ� กัด เนือ่ งจากใช้พนื้ ที่
ไม่มาก และเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับพื้นที่ผนังแทนการปล่อยว่าง

