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TU Coming up

งานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนและความยั่งยืน 
(Academic Expo & Open House 2018)
เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

23 NOV
–

1 DEC 

24 
OCT 

25-26 
OCT 

งานแสดงมุทิตาจิตในโอกาส “ครบ 84 ปี 
ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 09.00 -13.00 น. 

ณ ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ยั่งยืนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมประจ�าปีเครือข่าย
มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 3 
“ปฏิบัติการความยั่งยืน 2561” Action for the Goals 
(The 3rd Annual Conference “Action for 
the Goals 2018”) ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 NOBEL LAUREATES: BRIDGES 2018
“THE FUTURE OF  SCIENCE AND HUMAN 
DEVELOPMENT”
By Prof. David  J. Gross
The Nobel Laureate in Physics 2004

พบกับ ร้านธรรมศาสตร์กาชาด ใน “งานกาชาด 
ประจ�าปี 2561 ฉลอง 125 ปี สภากาชาดไทย
ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม”
ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 เวลา 10.30-22.00 น.
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “ครบรอบ 42 ปี 6 ตุลาฯ 

2519” ประจ�าปี 2561 เพื่อร่วมร�าลึกและไว้อาลัยแก่ผู้ที่เสียชีวิต

ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เหตุการณ์การปราบจลาจลนักศึกษา

และประชาชนนับหมื่นชีวิตที่รวมตัวกันเพื่อประท้วงการกลับเข้ามา

ของจอมพลถนอม กิตติขจร โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ 

พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ การวางพวงมาลาและดอกไม้เพื่อร�าลึก 

ถึงเหล่าวีรชน ณ สวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู ้

เพือ่ประชาธปิไตย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ โดยมญีาติ

ผูเ้สยีชวีติ นกัวชิาการ ตวัแทนพรรคการเมอืง และองค์กรต่าง ๆ  เข้าร่วม 

รวมถงึการเสวนาวชิาการในหวัข้อ “เหตกุารณ์ 6 ตลุา กบัอาจารย์ป๋วย” 

โดย ม.ร.ว.สายสวัสดี สวัสดิวัตน ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ และนายจอน อึ๊งภากรณ์ 

รศ.เกศนิ ีวฑิรูชาต ิอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า 

ในวาระ 42 ปีของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จากค�าพูดที่ว่า “ถ้าเรา 

ไม่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ ก็ไม่มีทางที่เราจะสร้างอนาคตที่ดีได้” 

เราทุกคนต้องตระหนักในคุณค่าและเกิดจิตส�านึกในการด�ารงไว้

ซึ่งความมุ่งมั่นท่ีจะรักษาความถูกต้อง และความดีงามของสังคม 

เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นการต่อสู ้ของคนหนุ่มสาวเพ่ือ 

เรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรม ความถูกต้อง ความต้องการให้สังคม

ไทยดีขึ้น เป็นบาดแผลของแผ่นดินที่สมควรได้รับการจดจารึกไว้ 

ให้คนรุ ่นหลังได้เรียนรู ้ถึงเหตุการณ์การต่อสู ้เพื่อประชาธิปไตย 

 6 ตลุาคม 2561 เป็น 42 ปี ทีก่�าลงัจะผ่านไปกบัความทรงจ�าเกีย่วกบั 

เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

เราเห็นการเดินทางของการเมืองไทย เห็นเส้นชีวิตของการ

เคลื่อนไหวของนักศึกษา และเราทุกคนก็มุ่งมั่นด้วยความหวังและ

ศรัทธาที่ต้องการให้สังคมไทยดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ 

จัดงานครบรอบ 42 ปี 6 ตุลาฯ 2519 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คน 

ร่วมสมัย และอนชุนรุน่หลังได้ศกึษาและเรียนรูบ้ทเรยีนจากเหตกุารณ์

ประวัติศาสตร์ และตระหนักถึงความส�าคัญที่จะไม่ให้เหตุการณ์

ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต รศ.เกศินี กล่าวเพิ่มเติม

ด้าน นายกติติณฐั เล้า รกัษาการประธานสภานักศึกษามหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ได้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในงาน 42 ปี 6 ตุลาฯ 2519  

ว่า 6 ตุลาคม ณ ที่แห่งนี้ เมื่อ 42 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ที่มี 

ความสูญเสียมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประเทศไทย ผู้คนเข่นฆ่ากัน

เพราะความคิดเห็นต่าง และตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้

เหน็ว่าสงัคมไทยไม่ได้มกีารเรยีนรู้จากบทเรยีนนีเ้ลย ยงัเกดิเหตกุารณ์

ความรุนแรงขึ้นเพียงเพราะความคิดเห็นต่างขึ้น ในช่วงตลอดเวลา 

ที่ผ่านมา และหากเปรียบ 6 ตุลา เสมือนชีวิตคน คงเป็นคนอายุ 42 ปี 
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วยักลางคน ทีก่�าลงัจะถกูสงัคมลมืเลอืนไปจากต�าราเรยีน ไปจากความ

รบัรูข้องคนรุน่ใหม่ ผมไม่ได้ต้องการเพยีงแค่พดูว่า 6 ตลุาจะไม่สูญเปล่า  

แล้วจางหายไป แต่อยากให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้น ที่เราจะได้เรียนรู้ 

จากบทเรียนราคาแพงอายุ 42 ปี 

และ นายกิตติพงศ์ สุคนธปฏิภาค เลขาธิการองค์การนักศึกษา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้กล่าวไว้อาลยัวรีชนว่า 6 ตลุาคม 2519 

ถอืเป็นเหตกุารณ์ส�าคญัทางประวตัศิาสตร์ทางการเมอืงทีถ่อืเป็นความ

ผิดพลาดอย่างมหันต์ของผู้มีอ�านาจที่ใช้ความรุนแรงเข้าเป็นที่ตั้ง  

จากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่ทุกคนรู้จัก รู้ซึ้งถึงบทบาทส�าคัญ 

ของนักศึกษาที่ร่วมกันกอบกู้สถานการณ์บ้านเมืองจากทรราชย์ด้วย 

มือเปล่า แต่เหตุไฉน 6 ตุลาคม 2519 จึงเกิดเหตุการณ์วิปโยคเหล่านี้ 

ขึ้นอีก กลายเป็นจุดแตกหักอันร้ายแรงอันเป็นผลต่อเน่ืองมาจาก

สถานการณ์การต่อสู้ทางการเมืองอันแหลมคมท่ีด�าเนินมาก่อนหน้า

นั้น ระหว่างพัฒนาการของพลังแห่งขบวนการนักศึกษาประชาชน

ฝ่ายก้าวหน้า ที่ก้าวข้ามข้ันตอนเรียกร้องเสรีภาพ ประชาธิปไตย  

มุ ่งสู ่ความเป็นธรรมในสังคมเพื่อราษฎรทุกชนช้ัน ด้วยความ 

บริสุทธ์ิใจ กับการต่อต้านทุกรูปแบบของพลังแห่งขบวนการ

อนุรักษนิยมขวาจัด ขุมพลังคลั่งชาติ ซากเดนความคิดศักดินา 

เผดจ็การนยิม ทีมี่ผลประโยชน์อยูท่ัง้เบือ้งหน้าและเบือ้งหลงัมหาศาล

อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งยังโหมกระพือบิดเบือนสร้างความเกลียดชังนักศึกษา

ต่อประชาชน น�าไปสู่การฆ่ากันเอง แต่สุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์กลับ

ไม่ใช่นักศึกษาและประชาชนเลยแม้แต่น้อย

ณ วันนี้ ส�าหรับคนหนุ่มสาวรุ่นปัจจุบัน ควรได้มีโอกาสเรียนรู ้

ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เพื่อเป็นบทเรียน

 นายกิตติพงศ์ สุคนธปฏิภาค
เลขาธิการองค์การนักศึกษา มธ.

ทางประวัติศาสตร์ให้ศึกษา ให้ได้ตระหนักรู้ถึงจากวันนั้นถึงวันนี้ 

ความขัดแย้งก็ยังอยู่ในสังคมไทย ถึงแม้ว่าจะผ่านไป 42 ปีแล้ว แต่

การใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหา ก็ไม่สามารถจะได้รับชัยชนะไม่ว่า

จะเป็นฝ่ายใดก็ตาม แถมยังสูญเสียชีวิต ครอบครัว ทุกส่ิงทุกอย่าง 

เพราะฉะนัน้ การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวธีิทีแ่ท้จรงิ จงึถอืเป็นทางออก

ที่งดงาม และไร้ซึ่งความสูญเสียใด ๆ 

ปัจจุบันถึงแม้จะไม่ได้มีการสะท้อนภาพมุมมองเหตุการณ ์

ทางประวตัศิาสตร์ครัง้นีอ้ย่างชดัเจนอกีครัง้ แต่ผมเชือ่ว่าเหตกุารณ์นี้  

ถือเป็นบทเรียนที่รัฐบาล หรือผู ้มีอ�านาจต้องจ�าไว ้ให้แม่นว่า  

การขจัด หรือลดความแตกร้าวที่เกิดขึ้นในหมู่คณะที่มีความคิดเห็น

ไม่ตรงกัน การใช้ความรุนแรง ถือเป็นความผิดพลาดถึงอาจจะน�าไป

สู่ความเป็นรัฐที่ล้มเหลว เพราะเงื่อนไขในการน�าไปสู่ประชาธิปไตย 

คอื การไม่ท�าลายการต่อสู้ด้วยความหวังและความฝันของปวงประชา 

สังคมควรที่จะจดจ�าบาดแผลของตนเองไว้ แล้วน�ามาปรับปรุง มิใช่

ลมื... ดงันัน้ 6 ตลุา คอืบาดแผลของสงัคมไทย หากเราลมืความรนุแรง

และเหี้ยมโหดครั้งนั้นลงไป เหตุการณ์ครั้งนี้คงไม่หมดไปในชาติที่เรา

วาดฝันไว้อย่างแน่นอน นายกิตติพงศ์กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายมีการฉายสารคดีส้ันเรื่อง “The Two 

Brothers” และน�าเสนอรายงานการสืบค้น “เรื่องที่สูญหาย... จาก

เหตกุารณ์ 6 ตลุาฯ” โดย รศ.ดร.พวงทอง ภวคัรพนัธุ ์นางสาวภัทรภร 

ภูท่อง และคณะ การมอบรางวลัการประกวดบทกวเีพือ่ประชาชน และ 

การอ่านบทกว ีปัจฉิมกถา “คนเดอืนตลุาหลังเดอืนตลุา” ดนตร ี“ร�าลกึ 

และคารวะวีรชน” หลังจากนั้นผู ้ร ่วมงานได้ร่วมกันวางดอกไม้ 

เพื่อร�าลึกถึงวีรชน 6 ตุลาฯ ร่วมกัน ณ ลานประติมานุสรณ์ 6 ตุลาคม 

นายกิตติณัฐ เล้า 
รษก.ประธานสภานักศึกษา มธ. 
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ให้การต้อนรบัผูบ้รหิารจาก 
Alliance of 4 Spanish Universities (A-4U) 

รศ.ดร.กติต ิประเสริฐสขุ รองอธกิารบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธ์ พร้อมด้วย 

คณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ร่วมต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยช่ือ

ดังทั้ง 4 แห่งจากสเปน ประกอบด้วย Universidad Autonoma 

de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 

Universidad Carlos III de Madrid, และ Universidad Autonoma 

de Madrid เมือ่เร็ว ๆ  นี ้โดยการเยอืนในคร้ังนีม้วัีตถุประสงค์เพือ่หารอื

แนวทางในการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาในอนาคต เช่น 

การท�าความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

บุคลากร รวมทั้งการจัดสัมมนาร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทน จาก 
National Institute of Technology (NIT), Japan 
ประเทศญี่ปุ่น

รศ.เกศนิ ีวฑิรูชาต ิอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย 

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและ

บริหารศูนย์รังสิต และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การ

ต้อนรบัและหารือกบั 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�าถึงระบบ 

การศึกษาแบบ KOSEN ที่มีรูปแบบอาชีวศึกษา หลักสูตร 5 ปี  

เน้นการศกึษาด้านวศิวกรรมศาสตร์ รวมทัง้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ยังได้ตกลงเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน International Seminar 

on Technology for Sustainability (ISTS) ในปี 2562 อีกด้วย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ให ้การต ้อนรับ 
ผู้แทนจาก China Institute of Contemporary 
International Relation (CICIR) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ 

รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะ

รัฐศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Prof. Hu Jiping ผู้ช่วยประธานสถาบัน 

CICIR และคณะ โดยการเยือนในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์ของจีนที่มีต่อ

ภูมิภาคอาเซียนในแง่มุมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ให ้การต ้อนรับ  
Dr. Eden Woon อธิการบดี จาก Asia Institute 
of Technology (AIT) ประเทศไทย

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พร้อมด้วย ศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิจยัและนวัตกรรม ร่วมต้อนรบั Dr. Eden Woon อธกิารบดี

จากสถาบนั AIT เมือ่เรว็ ๆ  นี ้โดยการเยอืนในครัง้นีม้วัีตถุประสงค์

เพือ่เข้าเยีย่มอธิการบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เนือ่งในโอกาส

เข้ารับต�าแหน่งใหม่ อีกทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

ในการนี้ยังได้หารือถึงโอกาสในการร่วมมือกันทางด้านวิชาการ

ในอนาคต โดยเฉพาะด้านการแพทย์ และการวิจัยในหลักสูตร

ปริญญาโทและปริญญาเอก 
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นกัเรยีนโรงเรยีนผูส้งูอายธุรรมศาสตร์ รุน่ที ่1 สถาบนัเสรมิศกึษาและทรพัยากรมนษุย์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ร่วมกบั รพ.ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิและ บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (CP ALL) เปิดโครงการรณรงค์เชงิสญัลักษณ์ 
TU rangsit Together ByeByeGOBGAB

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากร
มนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (CP ALL) เปิดโครงการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ TU rangsit 
Together ByeByeGOBGAB ณ โถงชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมงาน พร้อมทัง้ ผศ.ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ 
รองอธกิารบดฝ่ีายความยัง่ยนืและบรหิารศนูย์รงัสติ กล่าวเปิดโครงการ และพธิรีบัมอบ
ราวถุงผ้าน�า้ใจ “แบ่งกัน ใช้ปันกันยมื” มอบโดย คณุช่วงชัย เปาอนิทร์ ประธานนกัเรยีน
โรงเรียนผู้สูงอายุธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 และรับโดย รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คณะวทิยาการเรยีนรูฯ้ ธรรมศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับผูเ้ข้ารบัการอบรม บสส. รุน่ที ่8
คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรบัผูเ้ข้ารบั 

การอบรมในหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8 จากสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 
โดยได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรดังกล่าว ณ โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมือ่เรว็ ๆ นี ้ โดยผูเ้ข้ารบัการอบรมฯ ได้เข้าเยีย่มชมและรบัฟังการด�าเนนิงาน
ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยนต์  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.สิทธิโชค ทับทอง  

รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการและกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ก่อนเดินทางไปยัง 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รบัมอบเงนิบรจิาคจ�านวน 30 ล้านบาท จาก คณุบญุช ูตรทีอง เพือ่ก่อสร้างอาคาร
เรียนรวมธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง

คุณบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ผู้มี 
อุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบเงินบริจาคเพื่อก่อสร้าง
อาคารเรยีนรวมความสงู 5 ช้ัน ณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปาง  
จ�านวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ให้มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยม ีรศ.เกศนิ ีวฑิรูชาต ิอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศ.ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อดตีอธิการบดมีหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศ.ดร.ไพโรจน์ 
กมัพสูริ ิ รองอธกิารบดฝ่ีายกฎหมายและบรหิารศนูย์ล�าปาง พร้อมด้วย
คณบดคีณะต่าง ๆ  เป็นผู้รบัมอบ เมือ่เรว็ๆ นี ้ณ บ้านสวนบางเขน กรงุเทพฯ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จับมอื ส�านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ร่วมเครอืข่าย ความ
ร่วมมอืด้านสิง่แวดล้อม เพือ่พฒันาศกัยภาพห้องปฏบิตักิารด้านสิง่แวดล้อม

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

Thammasat Face up
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาเตรียมความพร้อมรองรับ

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมตามแนวเศรษฐกิจตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC) มุ่งหวังท่ีจะใช้ขีดความ

สามารถในการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ด้วยการขอรับการส่งเสริมเป็นเขตนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเน้นการ 

ฝึกอบรม วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู ้ การให้ค�า

ปรกึษา โดยเลง็เห็นความส�าคัญด้านการสร้างพนัธมติร ซ่ึงเป็นองค์กร 

ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนา 

ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

โดยด�าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรม (Training) เพื่อช่วยเสริม 

องค์ความรู้ให้กับบุคลากรในธุรกิจ อุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ  

ให้มีความสามารถในการท�างานเพิ่มขึ้น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการเตรียม

ความพร้อมยกระดับพื้นท่ีรองรับ (EEC) และเพื่อเป็นการติดตาม 

ผลการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์พทัยา จงึจดัการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งท่ี 18/2561 หรือ 

กบม.สัญจรขึ้น ณ ห้องประชุมถาวร - อุษา พรประภา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เพื่อหารือในเรื่องของการพัฒนาความ

ก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ในด้านต่าง ๆ  

โดยเฉพาะด้านกายภาพ ความคืบหน้าในการสร้างอาคารใหม่ 

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

กบม.สัญจร 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

อุตสาหกรรมใน 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ฝึกอบรมภาษาเฉพาะทางส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

2. พฒันาหลักสตูรเกีย่วกบัยานยนต์แห่งอนาคตร่วมกบัมหาวิทยาลยั

ในต่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรม 

3. พัฒนาสถาบันวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อตอบโจทย์

อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของชุมชน 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาจึงมีศักยภาพและ

ความสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

ตลอดจนให้ค�าปรึกษาในการจัดฝึกอบรมบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

โดยประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรม 

ภาคธุรกิจบริการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือได้ว่า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็น

หวัใจหลกัส�าคญัของภมูภิาคตะวนัออก ซ่ึงสอดรบักบัแผนยทุธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบ ๆ อาคารหลังใหม่ จ�านวน 42 ต้น 

ได้แก่ ต้นเหลืองปรีดียาธร 21 ต้น และต้นประดู่ป่าอีก 21 ต้น  

น�าโดย 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�้าและปลูกต้นไม้ร่วมกัน 

หลังจากน้ันคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 

รวมทั้งอาคารหลังใหม่ท่ีใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ และถ่ายภาพร่วมกัน

เป็นที่ระลึกในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์พัทยาอีกด้วย 



"ชาฝาง" ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทการออกแบบอัตลักษณ์

“มอมูล”ผลงานชนะเลิศ 
ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์

P.09Thammasat Lampang

นกัศกึษาสาขาออกแบบหตัถอตุสาหกรรม คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง จ�านวน 2 คน สามารถ 
คว้ารางวลัจากการประกวดออกแบบระดบัเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่1: 
National Youth Design Awards มาได้ โดยนายทวี เจริญคงสกุล  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินรางวัล 
จ�านวน 100,000 บาท และนางสาวจิดาภา เพ็ชร์ฆาฏ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการออกแบบอัตลักษณ์ เงินรางวัล จ�านวน 
25,000 บาท ซ่ึงผลงานของนักศึกษาท้ัง 2 คน ได้ร่วมน�าเสนอ 
ในนิทรรศการผลงานการออกแบบระดบัเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่1 อกีด้วย 

ผศ.ศรีชนา เจริญเนตร อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาออกแบบ 
หตัถอตุสาหกรรม คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
กล่าวว ่า การประกวดดังกล ่าวจัดขึ้นโดย คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และคณะ
วทิยาการสือ่สาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ซ่ึงการจดัการประกวด
ครั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานของการออกแบบในระดับเยาวชน 
ในสาขาต่าง ๆ สู่มืออาชีพ ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพด้านการออกแบบ
และเป็นการสร้างเครือข่ายการศึกษาด้านการออกแบบภายใน
ประเทศ โดยคณะศลิปกรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปาง ได้รบัรางวลัสนบัสนนุ
สถาบันการศึกษา จ�านวน 5,000 บาท จากการประกวดฯ ด้วย

นายทวี เจริญคงสกุล ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการ
ออกแบบผลติภณัฑ์ เปิดเผยว่า ผลงานทีไ่ด้รับรางวลัมชีือ่ว่า “มอมลู” 
เป็นการออกแบบสือ่อตัลกัษณ์และบรรจุภณัฑ์ของผลติภณัฑ์ปุย๋อินทรย์ี
จากมูลโค ชมุชนบ้านตาลอง จังหวดับรุรีมัย์ ให้มคีวามน่าสนใจ เหมาะกบั

บริบทของชุมชนและส่งเสริมการขาย เพิ่มรายได้ให้ชุมชนมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากเดิมชุมชนบ้านตาลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบปัญหาในการ
จ�าหน่ายปุย๋ เป็นแค่การแบ่งขายให้คนในชมุชน โดยแบ่งใส่ถงุกระสอบ 
ไม่มตีราสินค้า หรอืข้อมลูเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์ ไม่มกีารส่งเสรมิการขาย
ใด ๆ ต่อนักท่องเที่ยว จึงออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกระดาษน�้าตาล
และกระดาษถนอมสายตาเนื่องจากมีต้นทุนถูก ให้ความรู้สึกความ
เป็นกันเอง มีกลิ่นอายของชนบท ความสนุกสนาน ด้วยการใช้สีตัว
อักษรและลายกราฟิกที่ใช้การวาดมือ โดยบรรจุปุ๋ยอินทรีย์แยกเป็น
ถุงเล็ก ถุงละ 1 กิโลกรัม ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์เป็น 
กลุ่มวัยท�างานถึงผู้สูงอายุที่รักการปลูกต้นไม้ หรือผู้ที่ต้องการซื้อไป
เป็นของฝาก เนื่องจากมีเซตอุปกรณ์ปลูกพืชจ�าหน่าย ประกอบด้วย
พลั่วขนาดเล็กและกระถางปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโคอัดใยมะพร้าว 

นางสาวจิดาภา เพ็ชร์ฆาฏ ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทการออกแบบอัตลักษณ์ เปิดเผยว่า การออกแบบอัตลักษณ์
ของบ้านตาลอง จังหวัดบุรีรัมย์นั้น ได้แนวคิดมาจากชาวบ้านตาลอง
ที่นิยมต้มน�้า “ฝาง” (สมุนไพรครอบจักรวาล) ไว้ดื่มเพื่อสุขภาพ จึง
คดิหาวธิแีปรรปูแผ่นไม้ฝางขนาดใหญ่ทีไ่ม่สะดวก ในการต้ม โดยการ
ผ่าไม้ฝางให้มีขนาดเล็กลง น�าไปอบแห้ง แล้วน�ามาบรรจุในซองชา  
เปล่ียนวิธีการจากการต้มเป็นการชง คล้ายการชงชา สะดวกทั้ง 
การชงและการซ้ือขายด้วย ส่วนการออกแบบตราสินค้านัน้ ได้ออกแบบ
เป็นรูปศาลาบ้านตาลอง สื่อความหมายถึงความสามัคคีของคน 
ในหมูบ้่าน ทีม่กัจะมาพบปะพดูคยุ หรอืปรกึษาหารอืกนัทีศ่าลาแห่งนี้ 
ส่วนการ์ตนูสญัลกัษณ์บนซองชาไม้ฝาง ได้ออกแบบจากบคุลกิภาพท่ี 
แตกต่างกันของชาวบ้านตาลอง ที่ประกอบด้วยชาวไทยอีสานและ 
ชาวเขมร อาศัยอยูร่่วมกนั โดยออกแบบให้การ์ตนูสัญลักษณ์แต่งกาย
ชุดประจ�าหมู่บ้านและชนเผ่าส่วย

นักศึกษา ศิลปกรรมฯ ธรรมศาสตร์ล�าปาง คว้า 2 รางวัลในเวที
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ม ี

นโยบายด ้านการจัดการความ

ปลอดภยัทีเ่ป็นมาตรฐานโดยมุง่หวงั

ให้นักศึกษา บุคลากร ชุมชนโดย 

รอบเกิดความม่ันใจ อีกทั้งยัง 

ส ่ง เสริมให ้ผู ้ที่ เกี่ยวข ้องได ้

ตระหนักถึงความส�าคัญของ 

การจัดการความปลอดภัยและน�าไปใช ้

เพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและประเทศชาติ 

อุบัติเหตุ ถือเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพรูปแบบหน่ึงที่มีสาเหตุ

มาจากหลายปัจจัย สาเหตุโดยส่วนใหญ่ คือ พฤติกรรมของคน 

โครงสร้างทางกายภาพและสภาพแวดล้อมท่ีไม่ได้มาตรฐานและ 

ไม่ค�านึงความปลอดภัย รวมถึงกฎระเบียบหรือนโยบายที่มีความ

ละเอียดอ่อนไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงอันตรายซ่ึงจะส่งผลให้เกิด

อุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น การด�าเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัย จึง

ควรท�าในหลายระดับ ได้แก่ การให้ความรู้ การสร้างความตระหนัก  

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย  

ปรับสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย กฎระเบียบหรือ

นโยบายที่มีความมุ ่งมั่นในการสร้างความปลอดภัย และมีคณะ

กรรมการที่ด�าเนินการเรื่องความปลอดภัยอย่างชัดเจน

รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

กล่าวว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

ให้เป็นองค์กรหลักในการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย มีความมุ่งม่ันท่ีจะเป็นแกนน�าในการ 

ผลักดนัและด�าเนนิโครงการ Safety University ร่วมกบัทกุคณะและ

หน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีการจัดการระบบบริหารจัดการด้าน

ความปลอดภยัทีส่อดคล้องกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

รวมถึงสอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด 

ลดการใช้ และการปลดปล่อยสารเคมี สารอันตราย และของเสีย

อนัตราย ทีอ่าจมผีลต่อความปลอดภยัของประชาคมธรรมศาสตร์และ

ชุมชนโดยรอบ และท้ายสุด คือการสื่อสารและการประชาสัมพันธ ์

กฎระเบยีบ และข้อก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของมหาวทิยาลัย

อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้นกัศกึษาและบคุลากรได้เกดิความม่ันใจในความ

ปลอดภัยของชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพ รวมทั้งความปลอดภัยใน

การท�างานที่มีการตรวจสอบ และด�าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์

เปิดโครงการ Safety 2U : Safety University for your Safety Life

เพื่อประชาคมธรรมศาสตร์ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของคุณ
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โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดท�ายันต์กันภัยซึ่งระบุเน้ือหายุทธศาสตร์ในการด�าเนิน

การทั้ง 6 ด้าน คือ S-A-F-E-T-Y ซึ่งอักษรแต่ละตัวมีความหมายดังนี้ 

 S หมายถึง Social Media  (ช่วยกันสื่อสารความปลอดภัย) 

 A หมายถึง Accident   (ช่วยกันลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ)

 F หมายถึง Fire   (ช่วยกันลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัย)

 E หมายถึง Environment  (ช่วยกันจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย)

 T หมายถึง Toxic Exposure  (ระมัดระวัง/ป้องกันการสัมผัสสารเคมี)

 Y หมายถึง Yourself   (เริม่ทีต่วัเราโดยการตระหนกัเรือ่งความปลอดภยั)

ความปลอดภัยอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ หากทุกคนตระหนักและปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 

โดยเริ่มที่ตนเองเป็นหลัก จากน้ันให้ขยายวงกว้างไปยังเพ่ือนร่วมงานหรือคนใกล้ชิด ปฏิบัติ

จนเคยชินจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

ซึ่งโครงการ Safety University เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายในงานวันคล้าย 

วนัสถาปนาคณะสาธารณสขุศาสตร์ ครบรอบปีที ่13 ภายใต้แนวคิด “13 ปีทีส่�าคัญ สาธารณสุข 

ร่วมผลักดัน Safety University” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  

รองอธิการบดีฝ่ายความย่ังยืนและบริหารศูนย์รังสิต และ ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ  

ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายบรหิารศนูย์รงัสติ ร่วมแสดงความยนิดกีบัโครงการ Safety University 

ทั้งยังมีผู้บริหารและตัวแทนจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก

นอกจากน้ีภายในงานยังมีกิจกรรมอีก

มากมาย อาทิ นิทรรศการแสดงจุดเสี่ยง

อันตรายภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต ซึ่งจะหมุนเวียนไปยังคณะต่าง ๆ 

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

ส่ือสัญลักษณ์ “ยันต์กันภัย” ที่ระบุเนื้อหา

ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทั้ง 6 ด้าน คู่มือ

ความปลอดภัยออนไลน์ในแพลตฟอร์ม 

LINE Official : SAFETY@TU สื่อสร้าง

ความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัย 

และเข็มขัดนิรภัย รวมถึงมีการจ�าหน่าย 

หมวกกันน็อคคุณภาพมาตรฐาน โดยความ

ร่วมมือของ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบ

ภัยจากรถ จ�ากัด และการแสดง Flash 

mop เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนัก 

เรื่องความปลอดภัย โดยนักศึกษาคณะ

สาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ซ่ึงคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง  

ยังได้จัดกิจกรรมคู ่ขนานไปกับศูนย์รังสิต 

เช่นเดียวกัน
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พพิธิภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรต ิคณะสังคมวทิยา

และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ Museum Thailand Awards 2018 (พิพิธภัณฑ์

ด้านวัฒนธรรม) จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 

(สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 

โดยนางสาวเหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็น 

ผู้แทนรับรางวัลจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายก

รัฐมนตรี ประธานในพิธีฯ โดยการประกวด Museum 

Thailand Awards 2018 ซ่ึงจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีเป้าหมาย 

เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐาน

สากล พร้อมก้าวเดินสู ่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งตั้งเป้าหมาย

ระยะยาวที่จะน�าเสนอพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยเข้าไปม ี

ส่วนร่วมในการจัดประกวดรางวัลพิพิธภัณฑ์โลก (Museum 

of the year) รวมไปถึงการเป็นผู้น�าในการเผยแพร่ศาสตร์

ทางพิพิธภัณฑ์วิทยา ในกลุ่มประเทศ AEC อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ

คว้ารางวัลชนะเลิศ 

Museum Thailand Awards 2018
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โดยรางวลั Museum Thailand Awards 2018 จ�านวน 15 รางวลั 

คัดเลือกจากพิพิธภัณฑ์แยกประเภทออกเป็น 5 ด้าน คือ พิพิธภัณฑ์

ตัวแทนด้านวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสังคม พิพิธภัณฑ์

ตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านวิทยาศาสตร์ 

และพิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นพิพิธภัณฑ์

ทางมานุษยวิทยา (Thammasat Museum of Anthropology)  

ที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และท�าความเข้าใจมนุษย์

และวัฒนธรรมอย่างรอบด้านผ่านการศึกษาวิจัย การเรียนการสอน  

การจัดอบรมและการจัดแสดงวัตถุ ให้บริการกลุ่มคนท่ีหลากหลาย

และเป็นทางเลือกของการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด โดยค�านึงถึงข้อจ�ากัด 

ในการเข้าถงึความรูข้องคนกลุม่ต่างๆ เพือ่ให้เป็น “พพิธิภณัฑ์ส�าหรบั

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 

และบคุลากรของมหาวทิยาลยัหนัมาให้ความสนใจกบัการตพิีมพ์ผลงานและสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่ตอบสนองสงัคมมากยิง่ขึน้ ผ่านกจิกรรม

การอบรม การให้ทุนสนับสนุนใหม่ ๆ ตลอดจนการให้ค�าปรึกษา ทั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้และกระจายข้อมูลอันทั่วถึงมากขึ้น กองบริหาร 

การวจิยัจงึได้คดัเลอืก YPIN Ambassador ขึน้มา ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นเสมอืนตวัแทนและภาพลกัษณ์หลกัของโครงการ ในการประชาสมัพนัธ์กจิกรรม

ทีน่่าสนใจต่าง ๆ  การน�าเสนอแหล่งข้อมูล การสนบัสนนุและเงนิทนุทางด้านการวจิยัทีน่่าสนใจ การตพีมิพ์ผลงาน ตลอดจนการสร้างสรรค์นวตักรรม 

เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศในอนาคต

YPIN Ambassador ยังถือเป็นกลไกส�าคัญของโครงการปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิด

การสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยฉบับนี้ทีม TUNEWS จะพาไปรู้จักกับ YPIN 

Ambassador ทั้ง 6 ท่าน ว่ามีใครและเชี่ยวชาญในการท�าวิจัยด้านกันไหนบ้าง 
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อ.ดุลยภาพ จาตุรงคกุล

ถัดมาอีกหนึ่งตัวแทนจากสายสังคมศาสตร์อย่าง อ.ดุลยภาพ  

จาตรุงคกลุ อาจารย์ประจ�าสาขาการเมืองการปกครอง คณะรฐัศาสตร์ 

ผู ้มีความสนใจเฉพาะเกี่ยวกับปรัชญาทางการเมือง และทฤษฎี 

ความคิดทางการเมือง งานศึกษาวิจัยในอดีตของ อ.ดุลยภาพ มุ่งเน้น

การศึกษาการถกเถียงกันของแนวคิด ทฤษฎีทางปรัชญาเป็นส�าคัญ 

และมุ่งเน้นศึกษาพัฒนาการของแนวคิดทางการเมือง

ส�าหรับปัจจุบัน อ.ดุลยภาพ ก�าลังสนใจท�างานวิจัยเกี่ยวกับ 

การศึกษาข้อถกเถยีงเกีย่วกับปรชัญาต่อความเป็นไปของการเมอืงไทย  

มุ่งเน้นการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางปรัชญา สู่การอธิบาย

ปัญหา และแสวงหาทางออกใหม่ ๆ เป็นความพยายามดึงงานแบบ 

Pure Theory มาสู่การประยุกต์ใช้มากยิ่งขึ้น

อ.ดุลยภาพให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ YPIN ไว้อย่างน่าสนใจ 

ว ่านี่ ถือเป็นโอกาสส�าคัญที่จะเกิดการปลุกกระแสความตื่นตัว 

ในการศึกษาวิจัยมากยิ่งขึ้น และถือเป็นกระบอกเสียงส�าคัญท่ี 

เปิดโอกาสให้คนรุ ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ผลลัพธ์ 

ของโครงการยังไม่อาจพูดได้ แต่วันนี้ YPIN ได้จุดประกายให้กับ 

นักวิจัยจ�านวนมากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ.ดร.ศศินันท์ เครือชัยพินิต

ขอเปิดด้วยหญิงเก่งเพียงคนเดียวของ YPIN Ambassador รุ่นที่ 

1 อย่าง อ.ดร.ศศนินัท์ เครอืชยัพนิติ อาจารย์ประจ�าโครงการวเิทศคดี

ศกึษา (อาเซยีน-จนี) คณะศลิปศาสตร์ ผูม้คีวามสนใจประเดน็ด้านจนี

ศึกษาโดยเฉพาะมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง งานของ อ.ดร.

ศศินันท์เน้นศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ โดยมีมุมมอง

ทางด้านการเมอืงเข้ามาผสมผสาน ตามสไตล์การวจิยัรุน่ใหม่ทีมุ่ง่การ

ศึกษาแบบข้ามศาสตร์มากยิ่งขึ้น

นอกจากประเดน็เรือ่งจนีที ่อ.ดร.ศศนินัท์มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะ

นับตั้งแต่จบการศึกษาปริญญาเอกแล้ว ปัจจุบันอาจารย์ก�าลังศึกษา

วิจัยเกี่ยวกับประเทศพม่า โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อแรงงาน แน่นอนว่าเรื่องนี้มีผลกับ

โครงสร้างแรงงานข้ามชาตใินไทยเช่นเดยีวกนั นีจ่งึถอืเป็นชิน้งานวจัิย

ส�าคญัทีอ่าจารย์ก�าลงัด�าเนนิงานอยูแ่ละคาดว่าจะแล้วเสรจ็ในเรว็ ๆ  นี้

ใน YPIN Ambassador รุ่นที่ 1 อ.ดร.ศศินันท์คิดเห็นว่าโครงการ 

YPIN ถือเป็นหนึ่งในโครงการน�าล่องด้านการส่งเสริมการผลิตงาน

วิจัยและการตีพิมพ์ผลงานท่ีน่าสนใจ เพราะช่วยกระตุ้นให้นักวิจัย 

ผลิตผลงานมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็มีการสนับสนุน 

ในหลายด้านมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นข้อดีกับหลากหลายฝ่าย 

ทั้งตัวผู้วิจัย สถาบัน และประเทศชาติ
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อ.ทพ.ดร.ปิยะพงษ์ พรรณพิสุทธิ์

ฉีกมาที่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพกันบ้าง อ.ทพ.ดร.ปิยะพงษ์ 

พรรณพิสุทธิ์ ถือเป็นอีกหนึ่ง YPIN Ambassador รุ่นแรก ที่จะส่ง

สารโครงการ YPIN สู่ประชาคมธรรมศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน

อาจารย์สอนอยู่ คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยงานศึกษาในอดีตของ

อาจารย์น้ันเน้นการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม

ทางด้านทันตกรรม โดยเฉพาะวัสดุชนิดใหม่ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ในการอุดฟัน

ส�าหรับปัจจุบันอาจารย์มีความมุ่งหวังที่จะน�าเอาองค์ความรู้

และความสนใจด้านการพัฒนาวัสดุด้านทันตกรรมมาต่อยอด 

ในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศไทยยังขาด 

แหล่งผลิตวัสดุอุดฟันภายในประเทศ ส่งผลให้ต้องน�าเข้าจาก 

ต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก งานวจิยัชิน้ใหม่ของอาจารย์จึงตอบโจทย์

ทางด้านวิชาการและการพัฒนาประเทศ

อ.ทพ.ดร.ปิยะพงษ์ มองว่าโครงการ YPIN ถือเป็นสิ่งจ�าเป็นและ 

สอดรับกบัปรากฏการณ์ทีเ่กดิข้ึนในต่างประเทศ ซึง่ก�าลงัเน้นการศึกษา

วิจัยเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น อันถือเป็น 

การสร้างคุณค่าทางการศึกษา และเป็นการดึงดูดการลงทุนจาก

ภายนอกให้ไหลสู่การศึกษาวิจัยของสถาบันการศึกษามากยิ่งขึ้น

ผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

อีกหนึ่ง YPIN Ambassador ที่น่าสนใจไม่น้อยเลย คือ ผศ.ดร.

ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยสหวิทยาการ  

ผู้ซึ่งท�างานวิชาการและงานวิจัยกึ่งกลางระหว่างสายสังคมศาสตร์

และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์เป็นภาพสะท้อนว่าวงวิชาการ

สมัยใหม่นั้นไร้พรมแดน ไม่มีเส้นแบ่งท่ีชัดเจนมากนัก เพราะผลงาน

วิชาการในอดีตของอาจารย์ล้วนท�าเรื่องเกี่ยวกับประเด็นนโยบาย

สาธารณสุขต่าง ๆ

ในขณะที่ปัจจุบันความสนใจของอาจารย์ก็ยังเน้นนโยบายด้าน 

การสาธารณสุขเป็นส�าคัญ เพิ่มเติมด้วยประเด็นการบริหารจัดการ

องค์การภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย งานใหม่ ๆ ของอาจารย์

จึงเป็นการศึกษาที่น�าไปใช้ได้จริงมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การพัฒนา 

ไทยแลนด์ 4.0 และวางบทฐานการศึกษาแบบเปิดกว้างไร้พรมแดน

ผศ.ดร.ธัชเฉลิม ให้มุมมองต่อโครงการ YPIN ว่าโดยปกติการ 

ตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะถือเป็นสิ่งท่ีอาจารย์และนักวิจัย 

ควรกระท�าอยูแ่ล้ว การผลกัดนัโครงการนีข้ึน้มาจะช่วยเสรมิศกัยภาพ

ให้กบัมหาวทิยาลยัอย่างมากในการส่งต่อองค์ความรูสู้ส่งัคมอย่างเป็น

รูปธรรม เพราะถือเป็นจุดแข็งของธรรมศาสตร์มาโดยตลอด 
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อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์

ขอปิดท้าย YPIN Ambassador รุ่นแรก ด้วย อ.ดร.ณัฐดนย์ 

พรรณุเจริญวงษ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเน้นการศึกษาวิจัยและแก้ไขปัญหางานทางด้าน

วิศวกรรมเครื่องกล ผ่านการจ�าลองปัญหาด้วยโปรแกรม Ansys 

Fluent นอกจากนี้ยังเน้นน�าเอาองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาสังคม  

จะเน้นแก้ไขปัญหาจริงในทุกอุตสาหกรรม โดยจะค�านึงถึงหลักของ 

การจดัการและอนรุกัษ์พลงังานให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมเป็นหวัใจหลกั

ส�าหรบัปัจจบุนัอาจารย์ยงัคงมุง่เน้นการศกึษาวจิยัทางด้านเครือ่งกล

และการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างต่อเน่ืองจากแนวทางการศึกษาใน 

อดตีโดยขยายความร่วมมอืไปยงัภาคส่วนอืน่ ๆ  มากยิง่ขึน้ ท้ัง ปตท. กฟผ. 

กระทรวงพลงังาน กระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ สปป.ลาว เป็นต้น

ด้วยความที่อาจารย์เป็นคนรักการท�าวิจัย และมองการท�าวิจัย

เหมอืนการปรงุรสชาตอิาหาร พอมโีครงการ YPIN อาจารย์จงึตดัสนิใจ

เข้าร่วมไม่ยากนกั เพระถอืเป็นการพบปะกบันกัวจิยัหลากหลายแขนง 

ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยด้วยกัน Share ประสบการณ์ 

การตพีมิพ์และกจิกรรมอืน่ ๆ  มากมายระหว่างนกัวจิยัด้วยกนั นีถ่อืเป็น 

สิง่ทีแ่ปลกใหม่ในวงวิจยัไทย ต้องยอมรับถงึวสิยัทศัน์ของท่านอธกิารบดทีี่

มองเหน็คณุประโยชน์ส�าคญัของการสร้างชุมชนนกัวจิยัในมหาวทิยาลยั

ทั้งหมดนี้ก็คือ YPIN Ambassador รุ่นแรกของโครงการปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะพานักวิจัยทุกท่านมารู้จัก

โครงการนีใ้ห้มากยิง่ขึน้ และจะเป็นอกีช่องทางสือ่สารส�าคญัในการประชาสมัพันธ์กิจกรรม ทนุการวจิยั การฝึกอบรม และการขอรบัทุน

ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า 

ในระดับภูมิภาคและสากลในอนาคต

ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์

ถัดมาที่อีกหนึ่ง YPIN Ambassador จากสายวิทยาศาสตร์ 

อย่าง ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ผู้มีความสนใจศึกษาและท�างานวิจัยทางด้านการอารักขา

พืช และการพยากรณ์โรคพืชในภาคเกษตรซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจส�าคัญ

ของประเทศไทย

ส�าหรับงานวิจัยปัจจุบันของอาจารย์มุ ่งเน้นการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมมากยิ่งขึ้น 

เน้นการใช้นวัตกรรมแอปพลิเคชัน ท่ีช่วยให้เกษตรกรสามารถรับรู้

ความเสี่ยงของโรคพืชที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงกรรมวิธีต่าง ๆ ในการ

อารกัขาและบ�ารงุพชื นอกจากนีย้งัมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการตรวจ

รับรองเกษตรอินทรีย์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วย

อาจารย์ให้มุมมองต่อโครงการ YPIN ว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นการ

สร้างขวัญและก�าลังใจให้กับนักวิจัยท่ีท�างานด้านน้ีอย่างต่อเนื่อง  

ให้เป็นทีรู้่จัก ท้ังยงัจะเป็นพืน้ท่ีส�าคญัให้งานวจัิยสามารถขยายต่อไปยงั 

ภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม ไม่หยุดเพียงในรูปเล่ม แต่พัฒนาเป็น

นวตักรรมทีใ่ช้ได้จริงมากยิง่ขึน้ เป็นช่องทางการสือ่สารการวจิยัระหว่าง

มหาวทิยาลยั กับภายนอก
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นายพุทธศิกัดิ ์พนมสารนรนิทร์ (ฟิลลปิ) นกัศกึษาคณะวารสารศาสตร์
และสือ่สารมวลชน ภาคภาษาองักฤษ (BJM) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ “YTEN วายเท็น เยาวชน
ไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” พร้อมรับทุนการศึกษาและต�าแหน่ง Young 
Thai Environmentalists (YTEn2018) คนแรกของประเทศไทย 
ซึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู้ ฝึกทักษะและเสริมสร้างความตระหนักรู้ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ Young Thai Environmentalists 
2018 (YTEN 2018) ซ่ึงเป็นความร่วมมือของกรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมและส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อ
ค้นหาตัวแทนเยาวชนที่สนใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและมีทักษะ 
การสื่อสารที่ดีเพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นสิ่งแวดล้อม 

โดย “ฟิลลปิ” จะได้เป็นตวัแทนเดนิทางไปร่วมการประชมุรฐัภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมัยที่ 24 (COP 24) ณ ประเทศโปแลนด์ ในช่วงปลายปีนี้ โดยมี 
ผศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

    นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ 
    คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ YTEn 2018 

    “วายเท็น เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
พร้อมเป็นตัวแทนเยาวชนไทยประชุมการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP 24) 

ณ ประเทศโปแลนด์

ส�าหรับโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมหลัก 3 ส่วน ได้แก่  
การอบรมผ่านการดูงาน (Training Camp) การจัดท�าแผนงาน 
(Pitching Camp) และการปฏิบัติจริงด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงการประกวดโครงการด้านส่ิงแวดล้อมที่ได้จัดท�า ผ่านการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งเยาวชนที่เข้าโครงการได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านพลังงานทดแทนและ 
การอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
โครงการการจัดการขยะของโรงเรียนเทศบาลบ่อฝ้าย ผู้ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School 
ถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในปี 2558 และโครงการธนาคารปูม้าของกลุ่มประมงเรือปู ชุมชน
บางไทรย้อย จ.เพชรบุรี ภายหลังการลงพื้นท่ีดูการปฏิบัติงานจริง  
ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสวิเคราะห์ วิพากษ์และน�าประเด็นทาง 
ส่ิงแวดล้อมทีต่นเองสนใจ มาน�าเสนอถงึปัญหาและแนวทางการแก้ไข
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เชงิสร้างสรรค์ โดยจดัท�าเป็นโครงการเพือ่ร่วมประกวด จ�านวน 23 โครงการ พร้อม
น�าเสนอต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

นายพุทธิศักดิ์ พนมสารนรินทร์ (ฟิลลิป) นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน ภาคภาษาอังกฤษ (BJM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงความ
รู้สึกที่ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม ณ ประเทศ
โปแลนด์ ว่า “รูส้กึดใีจและภมูใิจในตวัเองมาก ๆ  เพราะช่วงเวลาทีแ่ข่งขนัมงีานอืน่ ๆ   
ทับซ้อนอยู่หลายงาน ท�าให้การท�าโปรเจกต์ครั้งนี้มีเวลาน้อยและเหน่ือยมาก ๆ 
อีกทั้งประเด็นสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องใหม่ส�าหรับผมที่มาศึกษาอย่างจริงจัง ต้องหา
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ต้องดีไซน์ Prototype ซึ่งมันท้าทายมาก ๆ และเราก็ 
ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นผู้ชนะ แต่คิดว่าอยากท�าออกมาในแบบท่ีเราวางแผนและ
ตั้งใจไว้ให้ดีที่สุด แล้วมันก็เป็นไปแบบนั้นจริง ๆ ทั้งการพรีเซนต์ การจัดเตรียม
ข้อมูลและการตอบค�าถาม แทบไม่มีอะไรติดขัดเลย รางวัลที่ได้ก็เป็นอีกแรงใจที่
ท�าให้เชื่อว่า hard working มนัมีพลงัมากจรงิ ๆ และเราก็ดใีจทีจ่ะได้เป็นกระบอกเสยีง 
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม เราสามารถท�าอะไรต่อยอดได้อีกหลายอย่าง แต่ก็รู้สึกกดดัน 
นดิหน่อยทีจ่ะต้องแบกความคาดหวงัของเพือ่น ๆ  อกีหลายคนไปด้วย เพราะทกุคน
ก็มีศักยภาพและอยากจะไปเป็นตัวแทนประเทศเช่นเดียวกัน”

โดยปีนีเ้ป็นปีแรกทีม่กีารจดัโครงการนีข้ึน้ ซ่ึงหน้าที่ 
และภารกจิส�าคัญของ Young Thai Environmentalists 
นอกจากการเป็นตัวแทนประเทศไปประชุม COP24 
ของ UNFCCC ณ ประเทศโปแลนด์แล้ว ก็ยังจะต้อง
ด�าเนินโครงการที่ได้น�าเสนอให้เป็นจริงให้ได้ โดย  
“ฟิลลิป” บอกกับทีมงาน TU NEWS ว่าก�าลังมี 
แผนงานที่จะท�าสื่อเกี่ยวกับ Zero Waste Lifestyle 
เพื่อท�าให้ประเด็นสิ่งแวดล้อมดูเข้าถึงง่ายมากขึ้น 
อีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการ YTEn เป็นโครงการท่ีมุ ่งหวัง 
จะเป็นส่วนหนึ่งในการปรับทัศนคติของคนรุ่นใหม่ใน
การรณรงค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนา
ทักษะความรอบรู้ เพื่อสร้างนักคิดและนักปฏิบัติ  
เพื่อให้เกิดเครือข่ายเยาวชนที่มีความสนใจและใส่ใจ
ในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบ 
ที่สามารถคิดและลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
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