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จัดงานร�ำลึก 42 ปี 6 ตุลาฯ 2519

พร้อมเสวนา “เหตุการณ์ 6 ตุลา กับอาจารย์ป๋วย”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “ครบรอบ 42 ปี 6 ตุลาฯ
2519” ประจ�ำปี 2561 เพื่อร่วมร�ำลึกและไว้อาลัยแก่ผู้ที่เสียชีวิต
ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เหตุการณ์การปราบจลาจลนักศึกษา
และประชาชนนับหมื่นชีวิตที่รวมตัวกันเพื่อประท้วงการกลับเข้ามา
ของจอมพลถนอม กิตติขจร โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ
พิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การวางพวงมาลาและดอกไม้เพื่อร�ำลึก
ถึ ง เหล่ า วี ร ชน ณ สวนประวั ติ ศ าสตร์ ธ รรมศาสตร์ กั บ การต่ อ สู ้
เพือ่ ประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีญาติ
ผูเ้ สียชีวติ นักวิชาการ ตัวแทนพรรคการเมือง และองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วม
รวมถึงการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “เหตุการณ์ 6 ตุลา กับอาจารย์ปว๋ ย”
โดย ม.ร.ว.สายสวัสดี สวัสดิวัตน ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ และนายจอน อึ๊งภากรณ์
รศ.เกศินี วิฑรู ชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า
ในวาระ 42 ปีของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จากค�ำพูดที่ว่า “ถ้าเรา
ไม่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ ก็ไม่มีทางที่เราจะสร้างอนาคตที่ดีได้”
เราทุกคนต้องตระหนักในคุณค่าและเกิดจิตส�ำนึกในการด�ำรงไว้
ซึ่งความมุ่งมั่นที่จะรักษาความถูกต้อง และความดีงามของสังคม
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นการต่อสู้ของคนหนุ่มสาวเพื่อ
เรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรม ความถูกต้อง ความต้องการให้สังคม

ไทยดีขึ้น เป็นบาดแผลของแผ่นดินที่สมควรได้รับการจดจารึกไว้
ให้ ค นรุ ่ น หลั ง ได้ เ รี ย นรู ้ ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ก ารต่ อ สู ้ เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตย
6 ตุลาคม 2561 เป็น 42 ปี ทีก่ ำ� ลังจะผ่านไปกับความทรงจ�ำเกีย่ วกับ
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
เราเห็ น การเดิ น ทางของการเมือ งไทย เห็ น เส้ น ชีวิ ตของการ
เคลื่อนไหวของนักศึกษา และเราทุกคนก็มุ่งมั่นด้วยความหวังและ
ศรัทธาที่ต้องการให้สังคมไทยดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
จัดงานครบรอบ 42 ปี 6 ตุลาฯ 2519 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คน
ร่วมสมัย และอนุชนรุน่ หลังได้ศกึ ษาและเรียนรูบ้ ทเรียนจากเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ และตระหนักถึงความส�ำคัญที่จะไม่ให้เหตุการณ์
ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต รศ.เกศินี กล่าวเพิ่มเติม
ด้าน นายกิตติณฐั เล้า รักษาการประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในงาน 42 ปี 6 ตุลาฯ 2519
ว่า 6 ตุลาคม ณ ที่แห่งนี้ เมื่อ 42 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ที่มี
ความสูญเสียมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประเทศไทย ผู้คนเข่นฆ่ากัน
เพราะความคิดเห็นต่าง และตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้
เห็นว่าสังคมไทยไม่ได้มกี ารเรียนรูจ้ ากบทเรียนนีเ้ ลย ยังเกิดเหตุการณ์
ความรุนแรงขึ้นเพียงเพราะความคิดเห็นต่างขึ้น ในช่วงตลอดเวลา
ที่ผ่านมา และหากเปรียบ 6 ตุลา เสมือนชีวิตคน คงเป็นคนอายุ 42 ปี
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นายกิตติพงศ์ สุคนธปฏิภาค
เลขาธิการองค์การนักศึกษา มธ.

วัยกลางคน ทีก่ ำ� ลังจะถูกสังคมลืมเลือนไปจากต�ำราเรียน ไปจากความ
รับรูข้ องคนรุน่ ใหม่ ผมไม่ได้ตอ้ งการเพียงแค่พดู ว่า 6 ตุลาจะไม่สญ
ู เปล่า
แล้วจางหายไป แต่อยากให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้น ที่เราจะได้เรียนรู้
จากบทเรียนราคาแพงอายุ 42 ปี
และ นายกิตติพงศ์ สุคนธปฏิภาค เลขาธิการองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวไว้อาลัยวีรชนว่า 6 ตุลาคม 2519
ถือเป็นเหตุการณ์สำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์ทางการเมืองทีถ่ อื เป็นความ
ผิดพลาดอย่างมหันต์ของผู้มีอ�ำนาจที่ใช้ความรุนแรงเข้าเป็นที่ตั้ง
จากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่ทุกคนรู้จัก รู้ซึ้งถึงบทบาทส�ำคัญ
ของนักศึกษาที่ร่วมกันกอบกู้สถานการณ์บ้านเมืองจากทรราชย์ด้วย
มือเปล่า แต่เหตุไฉน 6 ตุลาคม 2519 จึงเกิดเหตุการณ์วิปโยคเหล่านี้
ขึ้นอีก กลายเป็นจุดแตกหักอันร้ายแรงอันเป็นผลต่อเนื่องมาจาก
สถานการณ์การต่อสู้ทางการเมืองอันแหลมคมที่ด�ำเนินมาก่อนหน้า
นั้น ระหว่างพัฒนาการของพลังแห่งขบวนการนักศึกษาประชาชน
ฝ่ายก้าวหน้า ที่ก้าวข้ามขั้นตอนเรียกร้องเสรีภาพ ประชาธิปไตย
มุ ่ ง สู ่ ค วามเป็ น ธรรมในสั ง คมเพื่ อ ราษฎรทุ ก ชนชั้ น ด้ ว ยความ
บริ สุ ท ธิ์ ใ จ กั บ การต่ อ ต้ า นทุ ก รู ป แบบของพลั ง แห่ ง ขบวนการ
อนุ รั ก ษนิ ย มขวาจั ด ขุ ม พลั ง คลั่ ง ชาติ ซากเดนความคิ ด ศั ก ดิ น า
เผด็จการนิยม ทีม่ ผี ลประโยชน์อยูท่ งั้ เบือ้ งหน้าและเบือ้ งหลังมหาศาล
อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งยังโหมกระพือบิดเบือนสร้างความเกลียดชังนักศึกษา
ต่อประชาชน น�ำไปสู่การฆ่ากันเอง แต่สุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์กลับ
ไม่ใช่นักศึกษาและประชาชนเลยแม้แต่น้อย
ณ วันนี้ ส�ำหรับคนหนุ่มสาวรุ่นปัจจุบัน ควรได้มีโอกาสเรียนรู้
ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เพื่อเป็นบทเรียน
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นายกิตติณัฐ เล้า
รษก.ประธานสภานักศึกษา มธ.

ทางประวัติศาสตร์ให้ศึกษา ให้ได้ตระหนักรู้ถึงจากวันนั้นถึงวันนี้
ความขัดแย้งก็ยังอยู่ในสังคมไทย ถึงแม้ว่าจะผ่านไป 42 ปีแล้ว แต่
การใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหา ก็ไม่สามารถจะได้รับชัยชนะไม่ว่า
จะเป็นฝ่ายใดก็ตาม แถมยังสูญเสียชีวิต ครอบครัว ทุกสิ่งทุกอย่าง
เพราะฉะนัน้ การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวธิ ที แี่ ท้จริง จึงถือเป็นทางออก
ที่งดงาม และไร้ซึ่งความสูญเสียใด ๆ
ปั จ จุ บั น ถึ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้ มี ก ารสะท้ อ นภาพมุ ม มองเหตุ ก ารณ์
ทางประวัตศิ าสตร์ครัง้ นีอ้ ย่างชัดเจนอีกครัง้ แต่ผมเชือ่ ว่าเหตุการณ์นี้
ถื อ เป็ น บทเรี ย นที่ รั ฐ บาล หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจต้ อ งจ� ำ ไว้ ใ ห้ แ ม่ น ว่ า
การขจัด หรือลดความแตกร้าวที่เกิดขึ้นในหมู่คณะที่มีความคิดเห็น
ไม่ตรงกัน การใช้ความรุนแรง ถือเป็นความผิดพลาดถึงอาจจะน�ำไป
สู่ความเป็นรัฐที่ล้มเหลว เพราะเงื่อนไขในการน�ำไปสู่ประชาธิปไตย
คือ การไม่ทำ� ลายการต่อสูด้ ว้ ยความหวังและความฝันของปวงประชา
สังคมควรที่จะจดจ�ำบาดแผลของตนเองไว้ แล้วน�ำมาปรับปรุง มิใช่
ลืม... ดังนัน้ 6 ตุลา คือบาดแผลของสังคมไทย หากเราลืมความรุนแรง
และเหี้ยมโหดครั้งนั้นลงไป เหตุการณ์ครั้งนี้คงไม่หมดไปในชาติที่เรา
วาดฝันไว้อย่างแน่นอน นายกิตติพงศ์กล่าวทิ้งท้าย
นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายมีการฉายสารคดีสั้นเรื่อง “The Two
Brothers” และน�ำเสนอรายงานการสืบค้น “เรื่องที่สูญหาย... จาก
เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ” โดย รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ นางสาวภัทรภร
ภูท่ อง และคณะ การมอบรางวัลการประกวดบทกวีเพือ่ ประชาชน และ
การอ่านบทกวี ปัจฉิมกถา “คนเดือนตุลาหลังเดือนตุลา” ดนตรี “ร�ำลึก
และคารวะวี ร ชน” หลั ง จากนั้ น ผู ้ ร ่ ว มงานได้ ร ่ ว มกั น วางดอกไม้
เพื่อร�ำลึกถึงวีรชน 6 ตุลาฯ ร่วมกัน ณ ลานประติมานุสรณ์ 6 ตุลาคม
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การต้อนรับผูบ
้ ริหารจาก
Alliance of 4 Spanish Universities (A-4U)

รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย
คณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ร่วมต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชื่อ
ดังทั้ง 4 แห่งจากสเปน ประกอบด้วย Universidad Autonoma
de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona,
Universidad Carlos III de Madrid, และ Universidad Autonoma
de Madrid เมือ่ เร็ว ๆ นี้ โดยการเยือนในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ หารือ
แนวทางในการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาในอนาคต เช่น
การท�ำความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากร รวมทั้งการจัดสัมมนาร่วมกัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทน จาก
National Institute of Technology (NIT), Japan
ประเทศญี่ปุ่น

รศ.เกศินี วิฑรู ชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและ
บริหารศูนย์รังสิต และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การ
ต้อนรับและหารือกับ Dr. Kenji Higashida, Executive Director on
International Affairs of NIT (KOSEN), President of NIT Sasebo
College และผู้แทนจาก NIT ณ ห้องรับรอง ตึกโดม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยแนะน�ำถึงระบบ
การศึกษาแบบ KOSEN ที่มีรูปแบบอาชีวศึกษา หลักสูตร 5 ปี
เน้นการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมทัง้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยังได้ตกลงเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน International Seminar
on Technology for Sustainability (ISTS) ในปี 2562 อีกด้วย

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ์ ใ ห ้ ก า ร ต ้ อ น รั บ
ผู้แทนจาก China Institute of Contemporary
International Relation (CICIR) สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ

รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ พร้ อ มด้ ว ยคณาจารย์ จ ากคณะ
รัฐศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Prof. Hu Jiping ผู้ช่วยประธานสถาบัน
CICIR และคณะ โดยการเยือนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์ของจีนที่มีต่อ
ภูมิภาคอาเซียนในแง่มุมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ
Dr. Eden Woon อธิการบดี จาก Asia Institute
of Technology (AIT) ประเทศไทย

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมด้วย ศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจยั และนวัตกรรม ร่วมต้อนรับ Dr. Eden Woon อธิการบดี
จากสถาบัน AIT เมือ่ เร็ว ๆ นี้ โดยการเยือนในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพือ่ เข้าเยีย่ มอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนือ่ งในโอกาส
เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ อีกทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ในการนี้ยังได้หารือถึงโอกาสในการร่วมมือกันทางด้านวิชาการ
ในอนาคต โดยเฉพาะด้านการแพทย์ และการวิจัยในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบเงินบริจาคจ�ำนวน 30 ล้านบาท จาก คุณบุญชู ตรีทอง เพือ่ ก่อสร้างอาคาร
เรียนรวมธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง
คุ ณ บุ ญ ชู ตรี ท อง อดีต รัฐ มนตรีว ่าการทบวงมหาวิท ยาลั ย ผู ้ มี
อุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบเงินบริจาคเพื่อก่อสร้าง
อาคารเรียนรวมความสูง 5 ชัน้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ� ปาง
จ�ำนวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ให้มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยมี รศ.เกศินี วิฑรู ชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ดร.ไพโรจน์
กัมพูสริ ิ รองอธิการบดีฝา่ ยกฎหมายและบริหารศูนย์ลำ� ปาง พร้อมด้วย
คณบดีคณะต่าง ๆ เป็นผูร้ บั มอบ เมือ่ เร็วๆ นี้ ณ บ้านสวนบางเขน กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ร่วมเครือข่าย ความ
ร่วมมือด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารด้านสิง่ แวดล้อม
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.สสิธร
เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “เครือข่าย
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม”
และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ณ โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนผูส
้ งู อายุธรรมศาสตร์ รุน
่ ที่ 1 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ บริษท
ั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (CP ALL) เปิดโครงการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์
TU rangsit Together ByeByeGOBGAB
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากร
มนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (CP ALL) เปิดโครงการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ TU rangsit
Together ByeByeGOBGAB ณ โถงชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงาน พร้อมทัง้ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝา่ ยความยัง่ ยืนและบริหารศูนย์รงั สิต กล่าวเปิดโครงการ และพิธรี บั มอบ
ราวถุงผ้าน�ำ้ ใจ “แบ่งกัน ใช้ปนั กันยืม” มอบโดย คุณช่วงชัย เปาอินทร์ ประธานนักเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 และรับโดย รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาการเรียนรูฯ
้ ธรรมศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับผูเ้ ข้ารับการอบรม บสส. รุน
่ ที่ 8
คณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผูเ้ ข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8 จากสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
โดยได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรดังกล่าว ณ โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมือ่ เร็ว ๆ นี้ โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมฯ ได้เข้าเยีย่ มชมและรับฟังการด�ำเนินงาน
ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยนต์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.สิทธิโชค ทับทอง
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ก่อนเดินทางไปยัง
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�ำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ
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กบม.สัญจร

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาเตรียมความพร้อมรองรับ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมตามแนวเศรษฐกิจตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) มุ่งหวังที่จะใช้ขีดความ
สามารถในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ด้วยการขอรับการส่งเสริมเป็นเขตนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
และเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรโดยเน้ น การ
ฝึ ก อบรม วิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู ้ การให้ ค� ำ
ปรึกษา โดยเล็งเห็นความส�ำคัญด้านการสร้างพันธมิตร ซึง่ เป็นองค์กร
ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยด�ำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรม (Training) เพื่อช่วยเสริม
องค์ความรู้ให้กับบุคลากรในธุรกิจ อุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ
ให้มีความสามารถในการท�ำงานเพิ่มขึ้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการเตรียม
ความพร้อมยกระดับพื้นที่รองรับ (EEC) และเพื่อเป็นการติดตาม
ผลการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา จึงจัดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 18/2561 หรือ
กบม.สัญจรขึ้น ณ ห้องประชุมถาวร - อุษา พรประภา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เพื่อหารือในเรื่องของการพัฒนาความ
ก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะด้ า นกายภาพ ความคื บ หน้ า ในการสร้ า งอาคารใหม่
เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมตามแนวเศรษฐกิจ
ตะวันออก (EEC) รวมทั้งในส่วนของโรงแรม ECO HOTEL by
Thammasat ที่ได้มีการปรับปรุงห้องพักและการบริการ เพื่อรองรับ
การจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
มีแผนการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ EEC พร้อมสร้างบุคลากรรองรับ

อุตสาหกรรมใน 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ฝึกอบรมภาษาเฉพาะทางส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. พัฒนาหลักสูตรเกีย่ วกับยานยนต์แห่งอนาคตร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรม
3. พั ฒ นาสถาบั น วิ จั ย ศู น ย์ วิ จั ย เฉพาะทางเพื่ อ ตอบโจทย์
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของชุมชน
ดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาจึงมีศักยภาพและ
ความสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ตลอดจนให้ค�ำปรึกษาในการจัดฝึกอบรมบุคลากรอย่างเป็นระบบ
โดยประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจบริการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือได้ว่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็น
หัวใจหลักส�ำคัญของภูมภิ าคตะวันออก ซึง่ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบ ๆ อาคารหลังใหม่ จ�ำนวน 42 ต้น
ได้แก่ ต้นเหลืองปรีดียาธร 21 ต้น และต้นประดู่ป่าอีก 21 ต้น
น�ำโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป และ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก
คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโสกลุ่มธุรกิจยานยนต์
และอุตสาหกรรม E.C.I. Group Co., Ltd. Chia Tai Group พร้อม
ด้วยคุณทิพา องค์วัฒนกุล ภรรยา ได้รดน�้ำและปลูกต้นไม้ร่วมกัน
หลังจากนั้นคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
รวมทั้งอาคารหลังใหม่ที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ และถ่ายภาพร่วมกัน
เป็นที่ระลึกในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยาอีกด้วย

Thammasat Lampang
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นักศึกษา ศิลปกรรมฯ ธรรมศาสตร์ล�ำปาง คว้า 2 รางวัลในเวที

The 1st National Youth Design Awards

“มอมูล”ผลงานชนะเลิศ
ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์

"ชาฝาง" ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทการออกแบบอัตลักษณ์

นักศึกษาสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง จ�ำนวน 2 คน สามารถ
คว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1:
National Youth Design Awards มาได้ โดยนายทวี เจริญคงสกุล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินรางวัล
จ�ำนวน 100,000 บาท และนางสาวจิดาภา เพ็ชร์ฆาฏ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการออกแบบอัตลักษณ์ เงินรางวัล จ�ำนวน
25,000 บาท ซึ่งผลงานของนักศึกษาทั้ง 2 คน ได้ร่วมน�ำเสนอ
ในนิทรรศการผลงานการออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1 อีกด้วย
ผศ.ศรีชนา เจริญเนตร อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาออกแบบ
หัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่ า วว่ า การประกวดดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น โดย คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม
(ประเทศไทย) จ�ำกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ
วิทยาการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึง่ การจัดการประกวด
ครั้ ง นี้ เ พื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานของการออกแบบในระดั บ เยาวชน
ในสาขาต่าง ๆ สู่มืออาชีพ ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพด้านการออกแบบ
และเป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการศึ ก ษาด้ า นการออกแบบภายใน
ประเทศ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ� ปาง ได้รบั รางวัลสนับสนุน
สถาบันการศึกษา จ�ำนวน 5,000 บาท จากการประกวดฯ ด้วย
นายทวี เจริญคงสกุล ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เปิดเผยว่า ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลมีชอื่ ว่า “มอมูล”
เป็นการออกแบบสือ่ อัตลักษณ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ปยุ๋ อินทรีย์
จากมูลโค ชุมชนบ้านตาลอง จังหวัดบุรรี มั ย์ ให้มคี วามน่าสนใจ เหมาะกับ

บริบทของชุมชนและส่งเสริมการขาย เพิ่มรายได้ให้ชุมชนมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากเดิมชุมชนบ้านตาลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบปัญหาในการ
จ�ำหน่ายปุย๋ เป็นแค่การแบ่งขายให้คนในชุมชน โดยแบ่งใส่ถงุ กระสอบ
ไม่มตี ราสินค้า หรือข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ไม่มกี ารส่งเสริมการขาย
ใด ๆ ต่อนักท่องเที่ยว จึงออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกระดาษน�้ำตาล
และกระดาษถนอมสายตาเนื่องจากมีต้นทุนถูก ให้ความรู้สึกความ
เป็นกันเอง มีกลิ่นอายของชนบท ความสนุกสนาน ด้วยการใช้สีตัว
อักษรและลายกราฟิกที่ใช้การวาดมือ โดยบรรจุปุ๋ยอินทรีย์แยกเป็น
ถุงเล็ก ถุงละ 1 กิโลกรัม ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์เป็น
กลุ่มวัยท�ำงานถึงผู้สูงอายุที่รักการปลูกต้นไม้ หรือผู้ที่ต้องการซื้อไป
เป็นของฝาก เนื่องจากมีเซตอุปกรณ์ปลูกพืชจ�ำหน่าย ประกอบด้วย
พลั่วขนาดเล็กและกระถางปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโคอัดใยมะพร้าว
นางสาวจิดาภา เพ็ชร์ฆาฏ ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทการออกแบบอัตลักษณ์ เปิดเผยว่า การออกแบบอัตลักษณ์
ของบ้านตาลอง จังหวัดบุรีรัมย์นั้น ได้แนวคิดมาจากชาวบ้านตาลอง
ที่นิยมต้มน�้ำ “ฝาง” (สมุนไพรครอบจักรวาล) ไว้ดื่มเพื่อสุขภาพ จึง
คิดหาวิธแี ปรรูปแผ่นไม้ฝางขนาดใหญ่ทไี่ ม่สะดวก ในการต้ม โดยการ
ผ่าไม้ฝางให้มีขนาดเล็กลง น�ำไปอบแห้ง แล้วน�ำมาบรรจุในซองชา
เปลี่ยนวิธีการจากการต้มเป็นการชง คล้ายการชงชา สะดวกทั้ง
การชงและการซือ้ ขายด้วย ส่วนการออกแบบตราสินค้านัน้ ได้ออกแบบ
เป็นรูปศาลาบ้านตาลอง สื่อความหมายถึงความสามัคคีของคน
ในหมูบ่ า้ น ทีม่ กั จะมาพบปะพูดคุย หรือปรึกษาหารือกันทีศ่ าลาแห่งนี้
ส่วนการ์ตนู สัญลักษณ์บนซองชาไม้ฝาง ได้ออกแบบจากบุคลิกภาพที่
แตกต่างกันของชาวบ้านตาลอง ที่ประกอบด้วยชาวไทยอีสานและ
ชาวเขมร อาศัยอยูร่ ว่ มกัน โดยออกแบบให้การ์ตนู สัญลักษณ์แต่งกาย
ชุดประจ�ำหมู่บ้านและชนเผ่าส่วย
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News

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์
เปิดโครงการ Safety 2U : Safety University for your Safety Life
เพื่อประชาคมธรรมศาสตร์ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของคุณ

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มี
นโยบายด้ า นการจั ด การความ
ปลอดภัยทีเ่ ป็นมาตรฐานโดยมุง่ หวัง
ให้นักศึกษา บุคลากร ชุมชนโดย
รอบเกิ ด ความมั่ น ใจ อี ก ทั้ ง ยั ง
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้
ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
การจัดการความปลอดภั ย และน� ำ ไปใช้
เพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและประเทศชาติ
อุบัติเหตุ ถือเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพรูปแบบหนึ่งที่มีสาเหตุ
มาจากหลายปัจจัย สาเหตุโดยส่วนใหญ่ คือ พฤติกรรมของคน
โครงสร้างทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มาตรฐานและ
ไม่ค�ำนึงความปลอดภัย รวมถึงกฎระเบียบหรือนโยบายที่มีความ
ละเอียดอ่อนไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงอันตรายซึ่งจะส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น การด�ำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัย จึง
ควรท�ำในหลายระดับ ได้แก่ การให้ความรู้ การสร้างความตระหนัก
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม การสร้ า งวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย
ปรับสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย กฎระเบียบหรือ

นโยบายที่ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการสร้ า งความปลอดภั ย และมี ค ณะ
กรรมการที่ด�ำเนินการเรื่องความปลอดภัยอย่างชัดเจน
รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
กล่าวว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ให้เป็นองค์กรหลักในการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแกนน�ำในการ
ผลักดันและด�ำเนินโครงการ Safety University ร่วมกับทุกคณะและ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีการจัดการระบบบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
รวมถึงสอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด
ลดการใช้ และการปลดปล่อยสารเคมี สารอันตราย และของเสีย
อันตราย ทีอ่ าจมีผลต่อความปลอดภัยของประชาคมธรรมศาสตร์และ
ชุมชนโดยรอบ และท้ายสุด คือการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
กฎระเบียบ และข้อก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้นกั ศึกษาและบุคลากรได้เกิดความมัน่ ใจในความ
ปลอดภัยของชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพ รวมทั้งความปลอดภัยใน
การท�ำงานที่มีการตรวจสอบ และด�ำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดท�ำยันต์กันภัยซึ่งระบุเนื้อหายุทธศาสตร์ในการด�ำเนิน
นอกจากนี้ ภ ายในงานยั ง มี กิ จกรรมอีก
การทั้ง 6 ด้าน คือ S-A-F-E-T-Y ซึ่งอักษรแต่ละตัวมีความหมายดังนี้
มากมาย อาทิ นิ ท รรศการแสดงจุ ด เสี่ ย ง
อันตรายภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 S หมายถึง Social Media
(ช่วยกันสื่อสารความปลอดภัย)
 A หมายถึง Accident 		
(ช่วยกันลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ) ศูนย์รังสิต ซึ่งจะหมุนเวียนไปยังคณะต่าง ๆ
ในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต
 F หมายถึง Fire 		
(ช่วยกันลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัย)
สื่อสัญลักษณ์ “ยันต์กันภัย” ที่ระบุเนื้อหา
 E หมายถึง Environment
(ช่วยกันจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย)
ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทั้ง 6 ด้าน คู่มือ
 T หมายถึง Toxic Exposure
(ระมัดระวัง/ป้องกันการสัมผัสสารเคมี)
 Y หมายถึง Yourself 		
(เริม่ ทีต่ วั เราโดยการตระหนักเรือ่ งความปลอดภัย) ความปลอดภั ย ออนไลน์ ใ นแพลตฟอร์ ม
LINE Official : SAFETY@TU สื่อสร้าง
ความปลอดภัยอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ หากทุกคนตระหนักและปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ความตระหนั ก ในการสวมหมวกนิ ร ภั ย
โดยเริ่มที่ตนเองเป็นหลัก จากนั้นให้ขยายวงกว้างไปยังเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิด ปฏิบัติ และเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย รวมถึ ง มี ก ารจ� ำ หน่ า ย
หมวกกันน็อคคุณภาพมาตรฐาน โดยความ
จนเคยชินจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
ซึ่ ง โครงการ Safety University เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมภายในงานวั น คล้ า ย ร่วมมือของ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบ
วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปีที่ 13 ภายใต้แนวคิด “13 ปีทสี่ ำ� คัญ สาธารณสุข ภั ย จากรถ จ� ำ กั ด และการแสดง Flash
ร่วมผลักดัน Safety University” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี mop เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล เรื่ อ งความปลอดภั ย โดยนั ก ศึ ก ษาคณะ
รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต และ ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยบริหารศูนย์รงั สิต ร่วมแสดงความยินดีกบั โครงการ Safety University ซึ่ ง คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ศู น ย์ ล� ำ ปาง
ยั ง ได้ จั ด กิ จ กรรมคู ่ ข นานไปกั บ ศู น ย์ รั ง สิ ต
ทั้งยังมีผู้บริหารและตัวแทนจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก
เช่นเดียวกัน
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พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คว้ารางวัลชนะเลิศ
Museum Thailand Awards 2018
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ Museum Thailand Awards 2018 (พิพิธภัณฑ์
ด้านวัฒนธรรม) จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
(สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
โดยนางสาวเหมื อ นพิ มพ์ สุ ว รรณกาศ ผู ้ ช ่ ว ยเลขานุการ
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็น
ผู้แทนรับรางวัลจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายก
รั ฐ มนตรี ประธานในพิ ธี ฯ โดยการประกวด Museum
Thailand Awards 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีเป้าหมาย
เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐาน
สากล พร้ อ มก้ า วเดิ น สู ่ ศ ตวรรษที่ 21 ซึ่ ง ตั้ ง เป้ า หมาย
ระยะยาวที่จะน�ำเสนอพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการจัดประกวดรางวัลพิพิธภัณฑ์โลก (Museum
of the year) รวมไปถึงการเป็นผู้น�ำในการเผยแพร่ศาสตร์
ทางพิพิธภัณฑ์วิทยา ในกลุ่มประเทศ AEC อีกด้วย

News

โดยรางวัล Museum Thailand Awards 2018 จ�ำนวน 15 รางวัล
คัดเลือกจากพิพิธภัณฑ์แยกประเภทออกเป็น 5 ด้าน คือ พิพิธภัณฑ์
ตัวแทนด้านวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสังคม พิพิธภัณฑ์
ตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านวิทยาศาสตร์
และพิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นพิพิธภัณฑ์
ทางมานุษยวิทยา (Thammasat Museum of Anthropology)
ที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และท�ำความเข้าใจมนุษย์
และวัฒนธรรมอย่างรอบด้านผ่านการศึกษาวิจัย การเรียนการสอน
การจัดอบรมและการจัดแสดงวัตถุ ให้บริการกลุ่มคนที่หลากหลาย
และเป็นทางเลือกของการเรียนรู้ที่ไม่ส้ินสุด โดยค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัด
ในการเข้าถึงความรูข้ องคนกลุม่ ต่างๆ เพือ่ ให้เป็น “พิพธิ ภัณฑ์สำ� หรับ
ทุกคน” (Museum for all) โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 9.30–15.30 น.
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ:
http://museum.socanth.tu.ac.th/
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รู้จัก YPIN AMBASSADOR รุ่นที่ 1

“เปิดตัว YPIN Ambassador รุ่นที่ 1 ผู้ร่วมผลักดัน

โครงการปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การปฏิบัติ”

โครงการปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมถือเป็นหนึ่งในโครงการใหม่ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังผลักดันให้นักวิชาการ นักวิจัย
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยหันมาให้ความสนใจกับการตีพมิ พ์ผลงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ ตอบสนองสังคมมากยิง่ ขึน้ ผ่านกิจกรรม
การอบรม การให้ทุนสนับสนุนใหม่ ๆ ตลอดจนการให้ค�ำปรึกษา ทั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้และกระจายข้อมูลอันทั่วถึงมากขึ้น กองบริหาร
การวิจยั จึงได้คดั เลือก YPIN Ambassador ขึน้ มา ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเสมือนตัวแทนและภาพลักษณ์หลักของโครงการ ในการประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
ทีน่ า่ สนใจต่าง ๆ การน�ำเสนอแหล่งข้อมูล การสนับสนุนและเงินทุนทางด้านการวิจยั ทีน่ า่ สนใจ การตีพมิ พ์ผลงาน ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศในอนาคต
YPIN Ambassador ยังถือเป็นกลไกส�ำคัญของโครงการปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิด
การสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยฉบับนี้ทีม TUNEWS จะพาไปรู้จักกับ YPIN
Ambassador ทั้ง 6 ท่าน ว่ามีใครและเชี่ยวชาญในการท�ำวิจัยด้านกันไหนบ้าง
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อ.ดร.ศศินันท์ เครือชัยพินิต

อ.ดุลยภาพ จาตุรงคกุล

ขอเปิดด้วยหญิงเก่งเพียงคนเดียวของ YPIN Ambassador รุ่นที่
1 อย่าง อ.ดร.ศศินนั ท์ เครือชัยพินติ อาจารย์ประจ�ำโครงการวิเทศคดี
ศึกษา (อาเซียน-จีน) คณะศิลปศาสตร์ ผูม้ คี วามสนใจประเด็นด้านจีน
ศึกษาโดยเฉพาะมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง งานของ อ.ดร.
ศศินันท์เน้นศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ โดยมีมุมมอง
ทางด้านการเมืองเข้ามาผสมผสาน ตามสไตล์การวิจยั รุน่ ใหม่ทมี่ งุ่ การ
ศึกษาแบบข้ามศาสตร์มากยิ่งขึ้น
นอกจากประเด็นเรือ่ งจีนที่ อ.ดร.ศศินนั ท์มคี วามเชีย่ วชาญเฉพาะ
นับตั้งแต่จบการศึกษาปริญญาเอกแล้ว ปัจจุบันอาจารย์ก�ำลังศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับประเทศพม่า โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อแรงงาน แน่นอนว่าเรื่องนี้มีผลกับ
โครงสร้างแรงงานข้ามชาติในไทยเช่นเดียวกัน นีจ่ งึ ถือเป็นชิน้ งานวิจยั
ส�ำคัญทีอ่ าจารย์กำ� ลังด�ำเนินงานอยูแ่ ละคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้
ใน YPIN Ambassador รุ่นที่ 1 อ.ดร.ศศินันท์คิดเห็นว่าโครงการ
YPIN ถือเป็นหนึ่งในโครงการน�ำล่องด้านการส่งเสริมการผลิตงาน
วิจัยและการตีพิมพ์ผลงานที่น่าสนใจ เพราะช่วยกระตุ้นให้นักวิจัย
ผลิตผลงานมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็มีการสนับสนุน
ในหลายด้านมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อดีกับหลากหลายฝ่าย
ทั้งตัวผู้วิจัย สถาบัน และประเทศชาติ

ถัดมาอีกหนึ่งตัวแทนจากสายสังคมศาสตร์อย่าง อ.ดุลยภาพ
จาตุรงคกุล อาจารย์ประจ�ำสาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
ผู ้ มี ค วามสนใจเฉพาะเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาทางการเมื อ ง และทฤษฎี
ความคิดทางการเมือง งานศึกษาวิจัยในอดีตของ อ.ดุลยภาพ มุ่งเน้น
การศึกษาการถกเถียงกันของแนวคิด ทฤษฎีทางปรัชญาเป็นส�ำคัญ
และมุ่งเน้นศึกษาพัฒนาการของแนวคิดทางการเมือง
ส�ำหรับปัจจุบัน อ.ดุลยภาพ ก�ำลังสนใจท�ำงานวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาข้อถกเถียงเกีย่ วกับปรัชญาต่อความเป็นไปของการเมืองไทย
มุ่งเน้นการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางปรัชญา สู่การอธิบาย
ปัญหา และแสวงหาทางออกใหม่ ๆ เป็นความพยายามดึงงานแบบ
Pure Theory มาสู่การประยุกต์ใช้มากยิ่งขึ้น
อ.ดุลยภาพให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ YPIN ไว้อย่างน่าสนใจ
ว่ า นี่ ถื อ เป็ น โอกาสส� ำ คั ญ ที่ จ ะเกิ ด การปลุ ก กระแสความตื่ น ตั ว
ในการศึ ก ษาวิ จั ย มากยิ่ ง ขึ้ น และถื อ เป็ น กระบอกเสี ย งส� ำ คั ญ ที่
เปิ ด โอกาสให้ ค นรุ ่ น ใหม่ ไ ด้ แ สดงศั ก ยภาพอย่ า งเต็ ม ที่ ผลลั พ ธ์
ของโครงการยังไม่อาจพูดได้ แต่วันนี้ YPIN ได้จุดประกายให้กับ
นักวิจัยจ�ำนวนมากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

อ.ทพ.ดร.ปิยะพงษ์ พรรณพิสุทธิ์

อีกหนึ่ง YPIN Ambassador ที่น่าสนใจไม่น้อยเลย คือ ผศ.ดร.
ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัยสหวิทยาการ
ผู้ซึ่งท�ำงานวิชาการและงานวิจัยกึ่งกลางระหว่างสายสังคมศาสตร์
และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์เป็นภาพสะท้อนว่าวงวิชาการ
สมัยใหม่นั้นไร้พรมแดน ไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากนัก เพราะผลงาน
วิชาการในอดีตของอาจารย์ล้วนท�ำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นนโยบาย
สาธารณสุขต่าง ๆ
ในขณะที่ปัจจุบันความสนใจของอาจารย์ก็ยังเน้นนโยบายด้าน
การสาธารณสุขเป็นส�ำคัญ เพิ่มเติมด้วยประเด็นการบริหารจัดการ
องค์การภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย งานใหม่ ๆ ของอาจารย์
จึงเป็นการศึกษาที่น�ำไปใช้ได้จริงมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การพัฒนา
ไทยแลนด์ 4.0 และวางบทฐานการศึกษาแบบเปิดกว้างไร้พรมแดน
ผศ.ดร.ธัชเฉลิม ให้มุมมองต่อโครงการ YPIN ว่าโดยปกติการ
ตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะถือเป็นสิ่งที่อาจารย์และนักวิจัย
ควรกระท�ำอยูแ่ ล้ว การผลักดันโครงการนีข้ นึ้ มาจะช่วยเสริมศักยภาพ
ให้กบั มหาวิทยาลัยอย่างมากในการส่งต่อองค์ความรูส้ สู่ งั คมอย่างเป็น
รูปธรรม เพราะถือเป็นจุดแข็งของธรรมศาสตร์มาโดยตลอด

ฉีกมาที่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพกันบ้าง อ.ทพ.ดร.ปิยะพงษ์
พรรณพิสุทธิ์ ถือเป็นอีกหนึ่ง YPIN Ambassador รุ่นแรก ที่จะส่ง
สารโครงการ YPIN สู่ประชาคมธรรมศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน
อาจารย์สอนอยู่ คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยงานศึกษาในอดีตของ
อาจารย์นั้นเน้นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางด้านทันตกรรม โดยเฉพาะวัสดุชนิดใหม่ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ในการอุดฟัน
ส�ำหรับปัจจุบันอาจารย์มีความมุ่งหวังที่จะน�ำเอาองค์ความรู้
และความสนใจด้ า นการพั ฒ นาวั ส ดุ ด ้ า นทั น ตกรรมมาต่ อ ยอด
ในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศไทยยังขาด
แหล่ ง ผลิ ต วั ส ดุ อุ ด ฟั น ภายในประเทศ ส่ ง ผลให้ ต ้ อ งน� ำเข้า จาก
ต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก งานวิจยั ชิน้ ใหม่ของอาจารย์จงึ ตอบโจทย์
ทางด้านวิชาการและการพัฒนาประเทศ
อ.ทพ.ดร.ปิยะพงษ์ มองว่าโครงการ YPIN ถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นและ
สอดรับกับปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในต่างประเทศ ซึง่ ก�ำลังเน้นการศึกษา
วิจัยเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น อันถือเป็น
การสร้างคุณค่าทางการศึกษา และเป็นการดึงดูดการลงทุนจาก
ภายนอกให้ไหลสู่การศึกษาวิจัยของสถาบันการศึกษามากยิ่งขึ้น
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ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์

อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์

ถัดมาที่อีกหนึ่ง YPIN Ambassador จากสายวิทยาศาสตร์
อย่าง ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ อาจารย์ประจ�ำคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผู้มีความสนใจศึกษาและท�ำงานวิจัยทางด้านการอารักขา
พืช และการพยากรณ์โรคพืชในภาคเกษตรซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจส�ำคัญ
ของประเทศไทย
ส� ำ หรั บ งานวิ จั ย ปั จ จุ บั น ของอาจารย์ มุ ่ ง เน้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมมากยิ่งขึ้น
เน้นการใช้นวัตกรรมแอปพลิเคชัน ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถรับรู้
ความเสี่ยงของโรคพืชที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงกรรมวิธีต่าง ๆ ในการ
อารักขาและบ�ำรุงพืช นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วย
อาจารย์ให้มุมมองต่อโครงการ YPIN ว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นการ
สร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับนักวิจัยที่ท�ำงานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง
ให้เป็นทีร่ จู้ กั ทัง้ ยังจะเป็นพืน้ ทีส่ ำ� คัญให้งานวิจยั สามารถขยายต่อไปยัง
ภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม ไม่หยุดเพียงในรูปเล่ม แต่พัฒนาเป็น
นวัตกรรมทีใ่ ช้ได้จริงมากยิง่ ขึน้ เป็นช่องทางการสือ่ สารการวิจยั ระหว่าง
มหาวิทยาลัย กับภายนอก

ขอปิดท้าย YPIN Ambassador รุ่นแรก ด้วย อ.ดร.ณัฐดนย์
พรรณุเจริญวงษ์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเน้นการศึกษาวิจัยและแก้ไขปัญหางานทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล ผ่านการจ�ำลองปัญหาด้วยโปรแกรม Ansys
Fluent นอกจากนี้ยังเน้นน�ำเอาองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาสังคม
จะเน้นแก้ไขปัญหาจริงในทุกอุตสาหกรรม โดยจะค�ำนึงถึงหลักของ
การจัดการและอนุรกั ษ์พลังงานให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหัวใจหลัก
ส�ำหรับปัจจุบนั อาจารย์ยงั คงมุง่ เน้นการศึกษาวิจยั ทางด้านเครือ่ งกล
และการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างต่อเนื่องจากแนวทางการศึกษาใน
อดีตโดยขยายความร่วมมือไปยังภาคส่วนอืน่ ๆ มากยิง่ ขึน้ ทัง้ ปตท. กฟผ.
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สปป.ลาว เป็นต้น
ด้วยความที่อาจารย์เป็นคนรักการท�ำวิจัย และมองการท�ำวิจัย
เหมือนการปรุงรสชาติอาหาร พอมีโครงการ YPIN อาจารย์จงึ ตัดสินใจ
เข้าร่วมไม่ยากนัก เพระถือเป็นการพบปะกับนักวิจยั หลากหลายแขนง
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยด้วยกัน Share ประสบการณ์
การตีพมิ พ์และกิจกรรมอืน่ ๆ มากมายระหว่างนักวิจยั ด้วยกัน นีถ่ อื เป็น
สิง่ ทีแ่ ปลกใหม่ในวงวิจยั ไทย ต้องยอมรับถึงวิสยั ทัศน์ของท่านอธิการบดีที่
มองเห็นคุณประโยชน์สำ� คัญของการสร้างชุมชนนักวิจยั ในมหาวิทยาลัย

ทั้งหมดนี้ก็คือ YPIN Ambassador รุ่นแรกของโครงการปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะพานักวิจัยทุกท่านมารู้จัก
โครงการนีใ้ ห้มากยิง่ ขึน้ และจะเป็นอีกช่องทางสือ่ สารส�ำคัญในการประชาสัมพันธ์กจิ กรรม ทุนการวิจยั การฝึกอบรม และการขอรับทุน
ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ
ในระดับภูมิภาคและสากลในอนาคต
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นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ
คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ YTEn 2018

				

“วายเท็น เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

พร้อมเป็นตัวแทนเยาวชนไทยประชุมการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (COP 24)
ณ ประเทศโปแลนด์

นายพุทธิศกั ดิ์ พนมสารนรินทร์ (ฟิลลิป) นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์
และสือ่ สารมวลชน ภาคภาษาอังกฤษ (BJM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ “YTEN วายเท็น เยาวชน
ไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” พร้อมรับทุนการศึกษาและต�ำแหน่ง Young
Thai Environmentalists (YTEn2018) คนแรกของประเทศไทย
ซึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู้ ฝึกทักษะและเสริมสร้างความตระหนักรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ Young Thai Environmentalists
2018 (YTEN 2018) ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อ
ค้นหาตัวแทนเยาวชนที่สนใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและมีทักษะ
การสื่อสารที่ดีเพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นสิ่งแวดล้อม
โดย “ฟิลลิป” จะได้เป็นตัวแทนเดินทางไปร่วมการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ 24 (COP 24) ณ ประเทศโปแลนด์ ในช่วงปลายปีนี้ โดยมี
ผศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ส�ำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมหลัก 3 ส่วน ได้แก่
การอบรมผ่านการดูงาน (Training Camp) การจัดท�ำแผนงาน
(Pitching Camp) และการปฏิบัติจริงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมถึงการประกวดโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดท�ำ ผ่านการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งเยาวชนที่เข้าโครงการได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านพลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
โครงการการจัดการขยะของโรงเรียนเทศบาลบ่อฝ้าย ผู้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในปี 2558 และโครงการธนาคารปูม้าของกลุ่มประมงเรือปู ชุมชน
บางไทรย้อย จ.เพชรบุรี ภายหลังการลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานจริง
ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสวิเคราะห์ วิพากษ์และน�ำประเด็นทาง
สิง่ แวดล้อมทีต่ นเองสนใจ มาน�ำเสนอถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข
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เชิงสร้างสรรค์ โดยจัดท�ำเป็นโครงการเพือ่ ร่วมประกวด จ�ำนวน 23 โครงการ พร้อม
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
นายพุทธิศักดิ์ พนมสารนรินทร์ (ฟิลลิป) นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน ภาคภาษาอังกฤษ (BJM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงความ
รู้สึกที่ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม ณ ประเทศ
โปแลนด์ ว่า “รูส้ กึ ดีใจและภูมใิ จในตัวเองมาก ๆ เพราะช่วงเวลาทีแ่ ข่งขันมีงานอืน่ ๆ
ทับซ้อนอยู่หลายงาน ท�ำให้การท�ำโปรเจกต์ครั้งนี้มีเวลาน้อยและเหนื่อยมาก ๆ
อีกทั้งประเด็นสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องใหม่ส�ำหรับผมที่มาศึกษาอย่างจริงจัง ต้องหา
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ต้องดีไซน์ Prototype ซึ่งมันท้าทายมาก ๆ และเราก็
ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นผู้ชนะ แต่คิดว่าอยากท�ำออกมาในแบบที่เราวางแผนและ
ตั้งใจไว้ให้ดีที่สุด แล้วมันก็เป็นไปแบบนั้นจริง ๆ ทั้งการพรีเซนต์ การจัดเตรียม
ข้อมูลและการตอบค�ำถาม แทบไม่มีอะไรติดขัดเลย รางวัลที่ได้ก็เป็นอีกแรงใจที่
ท�ำให้เชื่อว่า hard working มันมีพลังมากจริง ๆ และเราก็ดใี จทีจ่ ะได้เป็นกระบอกเสียง
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม เราสามารถท�ำอะไรต่อยอดได้อีกหลายอย่าง แต่ก็รู้สึกกดดัน
นิดหน่อยทีจ่ ะต้องแบกความคาดหวังของเพือ่ น ๆ อีกหลายคนไปด้วย เพราะทุกคน
ก็มีศักยภาพและอยากจะไปเป็นตัวแทนประเทศเช่นเดียวกัน”
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โดยปีนเี้ ป็นปีแรกทีม่ กี ารจัดโครงการนีข้ นึ้ ซึง่ หน้าที่
และภารกิจส�ำคัญของ Young Thai Environmentalists
นอกจากการเป็นตัวแทนประเทศไปประชุม COP24
ของ UNFCCC ณ ประเทศโปแลนด์แล้ว ก็ยังจะต้อง
ด�ำเนินโครงการที่ได้น�ำเสนอให้เป็นจริงให้ได้ โดย
“ฟิลลิป” บอกกับทีมงาน TU NEWS ว่าก�ำลังมี
แผนงานที่จะท�ำสื่อเกี่ยวกับ Zero Waste Lifestyle
เพื่อท�ำให้ประเด็นสิ่งแวดล้อมดูเข้าถึงง่ายมากขึ้น
อีกด้วย
ทั้ ง นี้ โครงการ YTEn เป็ น โครงการที่ มุ ่ ง หวั ง
จะเป็นส่วนหนึ่งในการปรับทัศนคติของคนรุ่นใหม่ใน
การรณรงค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนา
ทั ก ษะความรอบรู ้ เพื่ อ สร้ า งนั ก คิ ด และนั ก ปฏิ บั ติ
เพื่อให้เกิดเครือข่ายเยาวชนที่มีความสนใจและใส่ใจ
ในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบ
ที่สามารถคิดและลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

