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TU Coming up

คณะสาธารณสุขศาสตร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ในหัวข้อ “3rd One Health Lectures Series on 
Antimicrobial Resistance and Workshop for 
the Rapid and Easy Detection of Drug Resistant 
Bacteria” 
ระหวางวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.20 น. 
และวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

19 – 20 
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2018

งานเสวนาเปดตัวหนังสือ

“สันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้, 
2534-2554”
เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอง ร. 103 คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

โครงการ Research Club (ตลาดนัดวิจัย)
ในหัวขอ “Artificial Intelligence (AI) for health science” 
เวลา 11.00 - 13.00 น. 
ณ หองประชุมสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

THAMMASAT RESOLUTION TALK 
ตัง้โจทย์ – ตอบอนาคต วาระการเปล่ียนแปลง
ประเทศไทยหลังการเลือกตัง้ ครัง้ที่ 3
“การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน” 
โดย คุณบรรยง พงษพานิช ประธานกรรมการบริหารกลุม
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ 
บรรณาธิการที่ปรึกษานิตยสารสารคดี ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน 
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.ประจักษ กองกีรติ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ดําเนินรายการโดย อ.อิสรกุล อุณหเกตุ 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ หองประกอบ หุตะสิงห 
อาคารอเนกประสงค 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร จดักิจกรรมเนือ่งในวนัคลายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระปรมทิรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร วนัชาตแิละวนัพอ
แหงชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม ประจําป 2561 เพื่อนอมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีตอ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ หอสมุด
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่
ทรงมีตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเพื่อเผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดรับ
ทราบถึงพระราชกรณียกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย 
รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล รองอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทรและศูนยพัทยา 
ผศ.เอกรินทร ยลระบิล ผูอํานวยการหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประธานในพิธตีดัรบิบิน้เปดนิทรรศการอยางเปนทางการ โดยนิทรรศการดังกลาว
จดัแสดงจนถงึวนัที ่10 ธนัวาคม 2561 ณ บรเิวณลานประตมิากรรม มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
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โดยนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ไดนําเสนอเรื่องราวสําคัญ 9 เรื่องดวยกัน ไดแก

1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปแรก เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2493 และครั้งสุดทายเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

2. วันทรงดนตรี และทรงพระราชนิพนธเพลงยูงทองใหเปนเพลง
ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

3. ทรงปลูกตนยูงทอง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
จํานวน 5 ตน 

4. ทรงทอดพระเนตรหองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
หองสมุดกลาง

5. ทรงเททองหลอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา ซึ่งเปนพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

6. ทรงวางศิลาฤกษและพิธีเปดอาคารโดม 

7. ทรงทอดพระเนตรการเเสดงโขน ณ หอประชุมใหญ 

8. เสด็จพระราชดําเนินงานอภิปรายทางวิชาการ ทรงเสด็จ
พระราชดําเนินสดับการโตวาทตีาง ๆ ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

9. เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการแขงขันฟุตบอลประเพณี
ธรรมศาสตร-จุฬาฯ

 และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นําโดย ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ นกัศกึษา 
พนกังาน และประชาคมชุมชนทาพระจันทร เขารวมพิธเีคารพธงชาติและ
รวมรองเพลงชาติไทยในเวลา 08.00 น. เพื่อการมีสวนรวมในวันสําคัญ
ของชาติไทยโดยพรอมเพรียงกัน
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อธกิารบดมีหาวิทยาลัยธรรมศาสตรลงนามตอสญัญา
ความรวมมอืทางวชิาการกบั University of Victoria 

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงนาม
ตอสญัญาความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
และ University of Victoria ประเทศแคนาดา โดยมี รศ.ดร.กิตติ 
ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ พรอมดวยคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ผูบริหารจาก
คณะรัฐศาสตรและวิทยาลัยสหวิทยาการ รวมตอนรับและหารือ
แนวทางการรวมมอืทางวชิาการ การแลกเปลีย่นนกัศกึษาและบคุลากร
ระหวางสองสถาบัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

H. E. Mr. Emilio de Miguel เอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรสเปนประจําประเทศไทย ใหเกียรติ
รวมงานธรรมศาสตรวิชาการ TU – Open House 
2018 ณ คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต

รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมดวย รศ.ดร.ดํารงค อดุลยฤทธิกุล 

คณบดีคณะศลิปศาสตร และคณาจารย รวมตอนรบั H. E. Mr. Emilio 
de Miguel เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจําประเทศไทย 
เขารวมงานธรรมศาสตรวิชาการ TU – Open House 2018 ณ 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยทาน
เอกอคัรราชทตูยงัไดรวม Workshop การเตนฟลาเมงโก (Flamenco) 

อันเปนวัฒนธรรมประจําชาติของสเปน กับนักศึกษาท่ีเขารวมงาน
ธรรมศาสตรวิชาการในครั้งนี้ดวย

Br. Joaquin Severino S. Martinez FSC D.Min 
และคณะผู บริหารจาก  The University of 
St. La Salle ประเทศฟลิปปนส เยือนมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอนรับ Br. Joaquin Severino S.
Martinez, FSC D.Min. อธิการบดีมหาวิทยาลัย St. La Salle
ประเทศฟลิปปนส และคณะผูบริหาร เม่ือเร็ว ๆ นี้ ณ หองรับรอง
ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยไดหารือถึง
แนวทางการแลกเปล่ียนนักศึกษาทั้งในรูปแบบ Short Program
และ Summer Program 

P.06 Thammasat Global Connections

การประชุมประเมินผลการดําเนินโครงการ ASEAN 
International Mobility for Students (AIMS) 
ครั้งที่ 12 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขารวมการประชุมประเมินผล
การดาํเนินโครงการ ASEAN International Mobility for Students

(AIMS) ครัง้ที ่12 เมือ่เรว็ ๆ  นี ้ณ โรงแรม Army Hotel กรงุฮานอย
ประเทศเวียดนาม โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค
เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและหารือเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ดาํเนินโครงการ รวมประเมินผลการดําเนินโครงการ และวางแผน
การดําเนินโครงการในอนาคต



P.07Thammasat Face up

สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสรินิธร (SIIT) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร จดัการประชุมสมัมนาระดับนานาชาติ
ในหวัขอ “Asian AI for Business and Industry” ครัง้แรกในเอเชีย 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จัดการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติในหัวขอ “Asian AI for Business and 
Industry” คร้ังแรกในเอเชีย โดยมี ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ผูอํานวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (กลาง) เปนประธานในพิธีเปด เม่ือเร็ว ๆ 
นี้ ซึ่งการประชุมครั้งน้ีจัดข้ึนเพื่อหารือในเรื่อง ปญหาการขาดแคลนนักวิจัย
ดานเทคโนโลยี AI รวมท้ังวิศวกรและนักวิทยาศาสตรที่สามารถจัดการ
เทคโนโลยี AI นอกจากนั้นยังเปนการจัดเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถ
ดานเทคโนโลยี AI และพรอมตอความตองการในปจจุบัน

PBIC Academy 2018 เฟนหาทีส่ดุของกรูไูทย จนี อนิเดยี และอาเซียน
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัด

กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการและประกวดสุนทรพจน
“PBIC Academy 2018 เฟนหาท่ีสุดของกูรูไทย จีน อินเดีย และ
อาเซียน” ชิงโลเกียรติยศ และเงินรางวัลรวมมูลคากวา 40,000 บาท 
พรอมโอกาสในการเปนนักศึกษา PBIC เม่ือเร็ว ๆ  นี้ โดยมีผูไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ดังนี้ ประเภท Quiz Competition ประเภทเดี่ยวและทีม 
ไดแก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และประเภท Speech Contest ไดแก 
โรงเรยีนเซนตโยเซฟคอนเวนต ซึง่ผูชนะไดรบัรางวลัจาก ผศ.ดร.นธินินัท 
วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค (กลาง)

สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษาฯ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร จดัสมัมนาวชิาการนานาชาติ
ในหวัขอ “ASEAN-China Strategic Partnership: New Era, New Vision”

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดสัมมนาวิชาการ
นานาชาติในหัวขอ “ASEAN-China Strategic Partnership: New Era, New 
Vision” โดยไดรบัการสนบัสนุนจากสถานเอกอัครราชทตูสาธารณรฐัประชาชนจนี
ประจําราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการตางประเทศ เพื่อสงเสริมความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธจีนและอาเซียน ทั้งในมิติดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม โดยมี รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ (ที่ 10 
จากซาย) รวมเปนประธานในพิธีเปด เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

ธรรมศาสตร จบัมอื สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)
ผลตินกับรหิารและนวัตกรรมลดความสูญเสยีจากปญหาความปลอดภัยจากการทํางาน

คณะสาธารณสุขศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ีและสมาคม
สงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) ลงนาม
ความรวมมอืทางวิชาการ (MOU) การดําเนนิโครงการฝกอบรมเชิงปฏบิตักิาร
หลักสูตรพัฒนาผูบรหิาร Mini MBA : นวตักรรมความย่ังยนืในการจัดการความ
ปลอดภยั สขุภาพ สิง่แวดลอม และพลังงาน โดย รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร (ที่ 5 จากซาย) รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดี
คณะพาณชิยศาสตรและการบัญช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร (ที ่2 จากซาย) 
รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ นายกสมาคมสมาคมสงเสริมความปลอดภัย 
และอนามยัในการทาํงาน (ประเทศไทย) (ที ่4 จากซาย) ณ หองประชมุโดม 3 
อาคารโดมบริหาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศนูยรงัสิต



P.08 Thammasat Pattaya

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดดําเนินการจัดการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นโครงการจัดตั้งเขตสงเสริมพิเศษทางการแพทยและ
นวัตกรรมดิจิทัล (EECMd) เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ณ หอง
ประชุมถาวร-อุษา ภรประภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา 
โดยมีประเด็นพิจารณา คือ เหตุผลความจําเปน วัตถุประสงคของ
โครงการ แผนการดําเนินงาน ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ผลกระทบ
และมาตรการรองรับ รวมถงึสรุปผลการรับฟงความคิดเหน็ประชาชน
การจัดตั้งเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษทางการแพทยและนวัตกรรม
ดิจิทัล (EECMd) ดังนี้

1) ในการประชุมคร้ังนีม้วีทิยากรผูใหขอมลูเก่ียวกับการดําเนิน
โครงการ ไดแก รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย รองอธิการบดีฝายบริหาร
ทาพระจนัทรกาํกับดแูลมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศนูยพทัยา ผศ.นพ.
ธงชยั สนุทราภา รองคณบดวีทิยาลยัแพทยศาสตรนานาชาตจิฬุาภรณ
ผศ.ดร.สรอยสุดา เกสรทอง รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
รศ.ดร.ธรี เจยีศริพิงษกลุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.ดร.ประวิทย
เขมะสุนันท คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม และ ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์
พานแกว ผูชวยอธกิารบดฝีายสือ่สารองคกร ซึง่ไดใหขอมลูในทกุดาน
ที่เก่ียวของโดยเฉพาะอยางย่ิงประโยชนของโครงการตอชุมชนและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2) สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการฯ โดยมีผูเขา
รวมรบัฟงความคดิเหน็จาํนวนทัง้สิน้ 162 คน โดยแบงเปน ประชาชน
ทั่วไป 96 คน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 16 คน หนวยงานราชการ
อื่น ๆ 11 คน และหนวยงานเอกชน 39 คน ซึ่งจากการรับฟงความ
คิดเห็นสรุปได ดังนี้ 

- ผูเขารวมประชุมเห็นดวยกับโครงการจัดตัง้เขตสงเสริมเศรษฐกิจ
พเิศษทางการแพทยและนวตักรรมดจิทิลั (EECMd) มคีะแนนเสยีงเปน
เอกฉันทเห็นดวย 100 เปอรเซ็นต ผูเขารวมประชุมเห็นวาโครงการ
จดัตัง้เขตสงเสริมกจิการพเิศษเปนโครงการท่ีเปนประโยชนตอชุมชน
ในดานตาง ๆ  ไดแก ประชาชนในพ้ืนทีแ่ละพืน้ทีใ่กลเคยีงมคีวามสะดวก

ในการเขาถึงการรักษาพยาบาล ชุมชนเจริญขึ้น ประชาชนไดรับ
การจางงานมากข้ึน สะดวก รวดเร็ว เดนิทางงาย มเีทคโนโลยีทีท่นัสมยั

ทองถ่ินและประชาชนไดรับประโยชนทางการแพทย ทองถิ่นพัฒนา
ทัง้ในดานการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและวางแผนรองรับ
ดานสุขภาพอยางเปนระบบ

- นอกจากประโยชนที่เกิดขึ้นกับชุมชนทองถิ่นแลว ประชาชน
ยังมีขอกังวลหากมีการพัฒนาโครงการ ไดแก เมื่อมีความเจริญเกิด
ขึ้นจะทําใหเกิดมลพิษ นํ้าเสียเพ่ิมขึ้น ทําใหมีปญหาสิ่งแวดลอม 

มหาวทิยาลยัจะตองวางแผนดานระบบการจดัการขยะ สารเคม ีและ
อุปกรณการแพทย จะตองคํานึงถึงความคุมคาของโครงการและผล
สมัฤทธ์ิทีจ่ะเกดิขึน้จรงิ นอกจากนีค้วามรูความสามารถของบคุลากร
เฉพาะดานเปนส่ิงที่จําเปนในการพัฒนา เน่ืองจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรเปนทีพ่ึง่ของประชาชนทัง้ทางดานการสงเสรมิการศกึษา 

การพัฒนาสังคม การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงตองทํา
ควบคูกับการพัฒนาชุมชนทองถิ่นดวย 

สรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชนตอ

โครงการจัดตั้งเขตสงเสริมพิเศษทางการแพทย
และนวัตกรรมดิจิทัล (EECMd)



P.09Thammasat Lampang

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง โดย รศ.ดร.ภูมินทร 
บุตรอินทร ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย ศูนยลําปาง รวม
ลงนาม ในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือดานมาตรฐาน
ความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 11 มหาวิทยาลัย ในภาคเหนือ พรอม
นําเสนอการพัฒนาระบบหองปฏิบัติเคมีพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยลําปาง เมื่อพฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุม
ทองกวาว สาํนกับรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม จงัหวดัเชียงใหม

รศ.ดร.ภูมินทร บุตรอินทร ผู ชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
และวิจัย ศูนยลําปาง กลาววา พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือดานมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ เกิดขึ้นระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ 
ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนผูแทนลงนาม 
รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมขาย (node) และ
ผูแทนจาก 10 มหาวิทยาลัยลูกขาย (sub-node) ในภาคเหนือ 
ไดแก 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 2) มหาวิทยาลัย
พะเยา 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 4) มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง 5) มหาวิทยาลัยแมโจ 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
7) มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 8) มหาวทิยาลยัพายพั 9) มหาวทิยาลยั
นอรท – เชยีงใหม และ 10) มหาวิทยาลัยเนช่ัน ลาํปาง ซึง่วตัถปุระสงค
ของการ MOU คือ เพื่อผลักดันใหเกิดกลไกการพัฒนาดานมาตรฐาน
ความปลอดภัย หองปฏิบัติการ 2 ระดับ ไดแก มหาวิทยาลัยแมขาย 
(node) และลูกขาย (sub-node) ในการรวมกันขับเคล่ือน และ
ยกระดับความปลอดภัยหองปฏิบัติการใหครอบคลุมทั่วประเทศ 
อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง สอดรับตามนโยบายสงเสริมความ
ปลอดภัยหองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี และการขับเคลื่อน 
(พ.ศ. 2559 - 2563) ของ วช. บนัทกึขอตกลงดังกลาว มรีะยะเวลา 2 ป 
นบัตัง้แตวนัทีท่กุฝายลงนาม (พฤศจกิายน 2561 - พฤศจิกายน 2563) 

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล เลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เป ดเผยวา 
วช. เห็นวาพื้นที่ภาคเหนือ เปนภูมิภาคท่ีมี
ความสําคัญ มีพื้นที่ครอบคลุมหลายจังหวัด 
สมควรมีมหาวิทยาลัยแมขายและลูกขาย ทํา
หนาที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาว จึง
เล็งเห็นความสําคัญของการผลักดันใหเกิด
มหาวิทยาลัยแมข ายและลูกขายแหงใหม
เพิ่มเติม เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบดูแลพื้นท่ี
ภาคเหนือ ในการยกระดับความปลอดภัย
หองปฏิบัติการ ขยายครอบคลุมทุกพื้นท่ีของ
ประเทศไทยอยางแทจริง ครั้งนี้ไดรับความ
รวมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการ
ทําหนาที่เปนมหาวิทยาลัยแมขายฯ ในพื้นท่ี

ภาคเหนอื ซึง่มขีอบเขตความรวมมือ อาท ิการกาํหนดใหมหีนวยงานกลาง
หรือคณะกรรมการกลางดานมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติ
การของมหาวิทยาลัย การใหความรวมมือในการดําเนินงานพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการของ วช. การสงเสริม
การนํามาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการไปใชอยางเปนระบบ 
การเผยแพรมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ ระบบบริหาร
จัดการความปลอดภัยหองปฏิบัติการ และเคร่ืองมือตาง ๆ ตลอดจน
การขยายเครือขายดานมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการใหมี
ความเขมแขง็ และมขีดีความสามารถในการประเมินความปลอดภัย
หองปฏิบัติการของตนเอง

 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ กลาวเพ่ิมเติมวา ทายที่สุด วช. จะดําเนินการ
จดัทาํเกณฑ และขอกาํหนดสาํหรบัการยกระดบัมหาวทิยาลยัลกูขาย 
ใหเปนมหาวิทยาลัยแมขาย ซึ่งมหาวิทยาลัยลูกขายที่มีความพรอม 
มีการจัดการเชิงระบบภายในมหาวิทยาลัยที่เขมแข็งยอมสามารถ
ยกระดับสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยแมขายไดในอนาคต 

อ.ดร.ปรยีาภรณ เรยีนแพง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร ศนูยลาํปาง 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยลําปาง กลาววา เม่ือเดือนกันยายนที่ผานมา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดรบัรางวัลหองปฏิบตักิารปลอดภัยดเีดน จากโครงการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบตักิารวิจยัในประเทศไทย 
โดย สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาต ิ (วช.) จงึมีความพรอมเปน
อยางมาก ที่จะเปนมหาวิทยาลัยแมขาย ทําหนาท่ีเผยแพรนโยบาย
ดานมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการที่เปนรูปธรรมและ
ชัดเจน ทั้งนี้จะชวยพัฒนาบุคลากรในระดับโรงเรียนใหมีความรูดาน
มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภยัหองปฏบิตักิารและเคร่ืองมอืตาง ๆ  ใหกบัโรงเรยีนในจงัหวัด
ลําปางตอไป

ธรรมศาสตรลําปางรวม MOU ดานมาตรฐานความปลอดภัย
หองปฏิบัติการกับ วช. และ 10 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปดการประชุมวิชาการนานาชาติ “ชุมทาง

วัฒนธรรม : ความเชื่อมโยงของภาษา วัฒนธรรมและการศึกษา” 
Cultural Crossroads: Interconnectedness of language, culture 
and education/ Carrefours intercurels: connexions entire 

langue, culture et éducation และทรงเปดนิทรรศการ “สมเด็จ

พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครนิทร : ผูสรางสรรคผลงานดานมนุษยธรรม” เพือ่เฉลมิพระเกียรติ 
และนอมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณดานการศึกษาของสมเด็จพระเจา
พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันแหงชาติดานภาษาและ
อารยธรรมตะวันออก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

โดยนิทรรศการไดใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียในการจัดแสดง เพื่อ
นําเสนอเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 
เจาฟากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทีไ่ดทรงบําเพ็ญ
พระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อแบงเบาภาระของพระบาทสมเด็จ
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พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ซึ่งมีโครงการในพระอุปถัมภหลายรอยโครงการ อาทิ 
การสงเสริมการศึกษาแกคนไทยทั้งกลุ มเด็กพิเศษ กลุมเยาวชน

อุดมศึกษา และกลุมผูเชี่ยวชาญทางการศึกษาความรูเฉพาะดาน 
การพัฒนาการศึกษาการสอนภาษาตางประเทศแกเยาวชนไทย 
การพัฒนาการศึกษาการสอนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรศึกษา 
เพ่ือสรางเยาวชนอัจฉริยะ จนสามารถเขาแขงขันและไดรับรางวัล
โอลมิปกวิชาการระดับโลก ดานการแพทย และดานการส่ือสารเรยีนรู
เพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผานพระนิพนธตาง ๆ 

ภายในงาน ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร พรอมดวย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รศ.ดร.ดํารงค อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร 

และนางดารณ ีวธันเวคนิ นายกสมาคมศลิปศาสตร เฝารบัเสดจ็สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอีกทัง้คณาจารย นกั

วชิาการ นกัศึกษา เจาหนาที ่และผูสนใจท้ังชาวไทย ชาวฝร่ังเศส และ
ตางชาติเขารวมรับเสด็จ

ทัง้นี ้การประชมุวชิาการนานาชาตจิดัขึน้โดยความรวมมอืระหวาง

 INALCO Paris สมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภฯ สมาคมศิลปศาสตรธรรมศาสตร ในพระอุปถมัภของ
ส มเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครนิทร และคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรวมออกรานกับสภากาชาดไทยเปน
ประจาํทกุป โดยในปนีก้องอาํนวยการจดังานกาชาด สภากาชาดไทย 
กําหนดจัดงานกาชาดประจําป 2561 ขึ้นภายใตแนวคิด “125 ป 
สภากาชาดไทย รอยดวงใจสงตอการใหที่งดงาม” เม่ือวันที่ 23 
พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ที่ผานมา ณ สวนลุมพินี ถนน
พระรามที ่4 เพ่ือหารายไดโดยเสดจ็พระราชกศุลบํารงุสภากาชาดไทย 
โดยมี หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ 
มูลนิธิ สโมสร รวมถึงบริษัท และรานคาท่ัวไปเขารวมออกรานกัน
เปนจํานวนมาก

รานธรรมศาสตรกาชาด ประจําป 2561 ไดจัดขึ้นภายใตแนวคิด 
“Thammasat People & Sustainable” โดยมีการจัดรานใน
ลกัษณะพืน้ท่ีเปดโลงกับบรรยากาศของงานในสวน เพือ่ส่ือถงึการอยู
รวมกับธรรมชาติ รวมท้ังใชพืน้ทีใ่หกอประโยชนกบัประชาชนใหมาก
ทีส่ดุ นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีรานของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร มเีปาหมาย
ใหเปนพ้ืนที่การลดการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวท้ิง (no more 
single use plastic) เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากราน รวมทั้งใช
ถงุกระดาษในการแจกของรางวัลที่ไดจากการสอยดาวออนไลน โดย
มุงหวังใหผูรวมกิจกรรมในรานธรรมศาสตรกาชาดนําถุงกระดาษไป
ใชใสของจากรานอืน่ ๆ  ภายในงานกาชาด รวมถงึการนาํกลับไปใชซํา้

ในปนีร้านธรรมศาสตรกาชาดมกีารแบงพืน้ทีอ่อกเปน 4 สวนหลกั 
ไดแก ซุมสอยดาว ซุมจําหนายผลิตภัณฑ ซุมกิจกรรมนักศึกษา และ
เวทีการแสดง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ซุมสอยดาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเปลี่ยนรูปแบบ
ซุมสอยดาวแบบเดิม ใหเปนการจับสลากสอยดาวออนไลนโดยนํา
เทคโนโลยีเขามาชวย เพื่อลดกระดาษ ลดการใชทรัพยากร และเพิ่ม
ความสนุกในการเลนเกมแบบใหม ๆ อีกดวย 
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2. ซุมจําหนายผลิตภัณฑ มีรานคาจําหนายสินคาธรรมศาสตร
เพ่ือประชาชน จํานวน 4 ราน ซึ่งเปนรานท่ีมหาวิทยาลัยจัดทํา
โครงการรวมกับชุมชนในการพัฒนาศักยภาพทางดานผลิตภัณฑ ไดแก 
รานรอยชาชัก เปนรานท่ีไดรับการสนับสนุนการออกแบบ

ผลิตภัณฑ โดยนักศึกษาธรรมศาสตร ไดใชขอมูลที่เกิดขึ้นจากงาน
วจิยั เปลีย่นการผลติโรตทีีเ่ดมิใชแปงขาวสาล ีเปนแปงขาวไรซเบอรรี่
ซึง่ทาํใหโรตมีรีสสมัผสัท่ีเหนยีวนุมกวาเดมิ โดยใหพลงังานไมแตกตาง
จากแปงขาวสาลี และยังไดรับคุณคาทางสารอาหารเพิ่มขึ้นดวย
 รานบานสวนลูกแชมป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดชวย

พัฒนาการถนอมอาหารใหกลุมผลิตภัณฑจากจังหวัดอุทัยธานี เชน 
ปลาราทรงเครื่อง เพื่อทําใหผลิตภัณฑอยูไดนานขึ้น แตรสชาติและ
คุณคาทางสารอาหารยังคงเดิม 
รานขนม Bake@Dome เปนผลิตภณัฑทีอ่ยูภายใตโครงการ

ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ซึ่งปจจุบันไดพัฒนากระบวนการผลิตโดยไมมีไขมันทรานสตามที่
กฎหมายกําหนด

3. ซุมกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมมัดยอมผาจากคราม จังหวัด
สกลนคร โดยการสงเสริมจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร มกีารแสดงกระบวนการผลิต และเปดโอกาส
ใหประชาชนผูสนใจเขามารวมทํากิจกรรมมัดยอมผาจากคราม 

4. เวทีการแสดง เวทีแสดงความสามารถของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจากชุมนุมตาง ๆ อาทิ ชุมนุมดนตรีสากล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU BAND)

โดยรานธรรมศาสตรกาชาดไดรับความสนใจจากทั้งศิษยเกา
ศษิยปจจบุนั และประชาชนทัว่ไป เขารวมกจิกรรมตาง ๆ  ทัง้กจิกรรม
สอยดาวออนไลน กจิกรรมมัดยอมผาจากคราม และรวมอดุหนนุสนิคา
คณุภาพดีจากชุมชน นอกจากน้ียงัรวมใจกันลดการใชพลาสติกแบบใช
ครั้งเดียวทิ้ง (no more single use plastic) อีกดวย
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Prof. David J. Gross นักฟสิกสรางวัลโนเบลชาวอเมริกัน ปาฐกถา
พิเศษ Nobel Laureates: Bridges 2018 หัวขอ “The Many Frontiers 
of Physics” เช่ืออีกไมนานมนุษยจะคนพบที่มาของจักรวาล ผานทฤษฎี
โครงสรางพื้นฐานของอะตอม สสารมืดและพลังงานมืด พรอมพัฒนาไปสู
ประโยชนทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถงึนวตักรรมตาง ๆ  ในอนาคต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ International Peace Foundation 
จัดปาฐกถาพิเศษ Nobel Laureates: Bridges 2018 ในหัวขอ “The Many 
Frontiers of Physics” ภายในงานมีการบรรยายพิเศษโดย Prof. David J. 
Gross นกัฟสกิสชาวอเมริกนั ผูไดรบัรางวัลโนเบลสาขาฟสกิส ในป ค.ศ. 2004 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

Prof. David J. Gross ไดรับรางวัลโนเบลจากการคนพบ Asymptotic 
Freedom ของอันตรกิริยาระหวางอนุภาคมูลฐานในปรากฏการณนิวเคลียร
อยางแรง ซึ่งเปนทฤษฎีสําคัญที่ชวยนําทางไปสูความเขาใจโครงสรางพื้นฐาน
ของสสารที่สรรสรางจักรวาลขึ้นมา Prof. David J. Gross กลาววา ตลอด 
50 ปที่ผานมา นักวิทยาศาสตรสามารถพิสูจนและสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
ที่มาของสสารและแรงท่ีกระทําตอสสารเหลาน้ันไดชัดเจนย่ิงขึ้น โดยสามารถ
ตรวจพบอนุภาคมูลฐานที่ประกอบขึ้นเปนโครงสรางนิวเคลียสของอะตอม ซึ่ง
เปนอนุภาคที่เล็กกวาระดับนาโนเมตร

“สิ่งที่เราทําอยูนี้ จะชวยใหมนุษยรูความเปนมาของจักรวาลไดมากกวา
เดิม พรอมตอบคําถามวาจักรวาลอุบัติขึ้นมาไดอยางไร ธรรมชาติของจักรวาล
เปนเชนใด จะขยายตัวตอไปเร่ือย ๆ  หรอืไม แนนอนวา จดุเริม่ตนของการสราง
องคความรู กค็อืความไมรู นาํมาสูการตัง้คาํถามใหม ๆ  การสงัเกต ทดลองและ

พัฒนาทฤษฎี” Prof. David J. Gross กลาว 
Prof. David J. Gross แสดงขอคิดเห็นวา ปจจุบัน

ฟสกิสชัน้แนวหนาของโลกลวนตัง้อยูบนคาํถามเกีย่วกบั 
จักรวาลวิทยา หลุมดํา วิทยาการคํานวณแบบควอนตัม 
วัสดุควอนตัม และกาล-อวกาศในทฤษฎีสตริง

ในดานจักรวาลวิทยา Prof. David J. Gross 
ตัง้คําถามวา “จกัรวาลมีจดุเร่ิมตนอยางไร” จากขอมลู
ทางวิทยาศาสตรทีเ่รามีเกีย่วกับการเคล่ือนท่ีของส่ิงตาง ๆ
ในจักรวาล ชี้ไปยังขอสันนิษฐานท่ีวาธรรมชาตินาจะ
มีสสารและพลังงานที่เรามองไมเห็นอยูในจักรวาลอีก 
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นิวตรอนประกอบไปดวยอนุภาคยอยท่ีเรียกวา ควารก 3 ตัว โดย
อนุภาคท่ีเรียกวา ควารกนี้เปนอนุภาคท่ีนับวาเปนอนุภาคมูลฐาน
หรอืเปนอนุภาคทีเ่ปนองคประกอบยอยสุดของสสารในธรรมชาต ิซึง่ 
ควารกจะมีตัวส่ือแรง คือ อนุภาคท่ีเรียกวา กลูออน

ควารกและกลูออนนั้นสามารถอธิบายดวยหลักของอันตรกิริยา
นวิเคลียรอยางแรง ผานหลักทฤษฎี Quantum Chromodynamics 
หรือ QCD โดยเราพบวาอนัตรกริยิานวิเคลยีรอยางแรงมคีามากและ
ทาํใหอนัตรกิรยิาระหวางควารกและกลูออนมีความแข็งแรงจนไมพบ
ควารกในสภาพอิสระได แต Prof. David J. Gross ไดคนพบวา ที่
ระยะชวงหน่ึง อันตรกิริยาระหวางควารกจะออนแรงลงจนควารก
ประพฤติตวัเหมือนอยูในสภาพอิสระเรียกวา Asymptotic Freedom 
ซึ่งเปนความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานของสสารท่ีประกอบ
จากอนุภาคมูลฐานคร้ังใหม

“องคความรูรากฐานเหลานี้จะเปนประโยชนตอมนุษยชาติ
อยางไร” Prof. David J. Gross กลาวตอไปวา กลศาสตรควอนตัม
ซึ่งถูกคนพบเม่ือ 100 ปที่ผานมา ปจจุบันควอนตัมฟสิกสเปนพื้นฐาน
สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชน เลเซอร ระบบวงจร
รวมและทรานซิสเตอร

ในมุมมองของ Prof. David J. Gross เชื่อวา มนุษยยังจะ
สามารถคิดคนทฤษฎีใหม ๆ ไดอีกแนนอน เพราะภาษาธรรมชาติ
และคณิตศาสตรมีศักยภาพไมจํากัด “ไมมีสัญญาณบงบอกวา เรา
จะไมสามารถตอบคําถามตาง ๆ ได เพราะคําอธิบายที่ดีที่สุดมีอยู
แนนอน แมจะยังมาไมถึงก็ตาม สิ่งสําคัญคือการตระหนักเรียนรู
พืน้ฐานของหลกัการใหชดัเจน เพือ่ตอยอดไปสูการพฒันา การตอบ
คําถามไดอยางถูกตองเหมาะสม ประกอบกับการประสานความ
รวมมือ เรียนรูรวมกันระหวางทฤษฎีวิทยาศาสตรแขนงตาง ๆ 
วิศวกรรม แมกระทั่งสังคม ในการแสวงหาหนทางการพัฒนา
เพื่อสรางผลประโยชนกับมนุษยชาติ”

โดยสสารท่ีเรามองไมเห็น ถูกเรียกวาสสารมืด หรือ dark matter 
และพลังงานที่มองไมเห็นเรียกวา พลังงานมืด หรือ dark energy 
ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากรวมกันแลวประมาณ 96% สสารที่เรารูจัก
อยูรอบตวัเรา สดุทายคาํถามเกีย่วกบัจกัรวาลนีน้าํไปสูคาํถามสดุทาย
วา “จักรวาลมีจุดจบอยางไร”

และหากมองผานจักรวาลท่ีกวางใหญนั้น ธรรมชาติยังมีหลุมดํา
อยู มากมายทั่วจักรวาล ซึ่งเปนอีกหนึ่งปรากฏการณที่นักฟสิกส
ทั่วโลกลวนสนใจ ในป ค.ศ. 2015 ไดตรวจพบการแผคลื่นความ
โนมถวงจากการปะทะกันของหลุมดาํได ยิง่ตอกย้ําความนาสนใจของ
หลมุดาํ นอกจากนี ้ในปจจบุนั เรายงัสามารถเขาใจ จดัการและควบคมุ
วัสดุในระดับอะตอมไดอีกดวย ทําใหเกิดวัสดุชนิดใหม เชน กราฟฟน
ซึ่งวัสดุชนิดใหมเหลานี้จะนําไปสูวิทยาการคํานวณแบบควอนตัม

ในสวนของคําถามท่ีวาสสารท่ีมีอยูในจักรวาลน้ีประกอบไปดวย
องคประกอบยอยอะไร แลวองคประกอบยอยเหลานี้สามารถมี
อนัตรกิรยิากันอยางไร จงึประกอบกันออกมาเปนสสารตาง ๆ  ได ปจจุบนั
เราสามารถเขาใจโครงสรางสสารในระดับนิวเคลียสของอะตอม 
ซึ่งประกอบจากโปรตอนและนิวตรอน โดยเราพบวาโปรตอนและ
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ธรรมศาสตรเปดเวทีวิชาการ THAMMASAT RESOLUTION 
TALK ‘ตั้งโจทย-ตอบอนาคต’ วาระการเปล่ียนแปลงประเทศไทย
หลังการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1 หัวขอ “การแกปญหาความเหล่ือมลํ้า”
เสนอพรรคการเมือง “แก ป ญหาความเหลื่อมล้ํา”  โดย 
ผศ.ดร.ดวงมณ ีเลาวกลุ คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
รศ.ดร.นวลนอย ตรรีตัน คณะเศรษฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และ นายจกัรชยั โฉมทองดี องคการออ็กแฟม (Oxfam) ประเทศไทย 
ดาํเนินการเสวนาโดย ดร.ธร ปตดิล คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ณ หอง 101 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา ผูอํานวยการ
ศูนยวิจัยความเหล่ือมล้ําและนโยบาย

สงัคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปด
เผยว  าประเทศไทยมีความ
เหลือ่มลํา้หลากหลายมติ ิทัง้เชงิ
รายได การถือครองท่ีดนิ การศึกษา 
สาธารณสุขและการแพทย ดงันัน้

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่ยั่งยืน สรางความทั่วถึงและ
เปนธรรม นับเปนโจทยทาทาย
เพราะเก่ียวข องกับ 1. การ
เปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีเป น
กติกาในการจัดสรรทรัพยากร
ทั้งในรูปของระบบภาษีและการ

ใชจายของภาครฐั 2. การสรางระบบสวสัดกิาร
สังคม ชวยใหประชาชนทุกกลุ มไดรับ
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสทัดเทียม
โดยคํานึงความย่ังยืนทางการคลัง และ 
3. การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงสราง
และสถาบันทางการเมืองที่จะช วย
เปล่ียนแปลงสูสังคมที่มคีวามเสมอภาค

ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
กลาววา นับตั้งแต พ.ศ. 2531-2558 
หรือตลอด 30 ปที่ผานมา ประเทศไทย
แทบไมมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องความ
เหล่ือมล้ําดานรายไดเทาใด โดยขอมูล
จาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ป 2558 ระบุวา กลุมประชากรรายไดสูงสุดแตกตางกับ
ประชากรกลุมที่มีรายไดตํ่าสุดอยูถึง 17 เทา

สําหรับความเหล่ือมล้ําดานการศึกษา ขอมูลป 2559 พบวาการ
เขาถึงการศึกษาภาคบังคับของคนไทยอยูในสัดสวนที่สูง แตยังมีเด็ก
วยัเรียนบางสวนท่ีหลดุออกจากระบบและแนวโนมอตัราการเขาเรียน
ลดลงตามระดับการศึกษาท่ีสงูขึน้ โดยอัตราเขาเรียนระดับชัน้ปริญญา
ตรีของ กทม. มีสัดสวนสูงกวาภาคอ่ืน ๆ อยูที่รอยละ 40.4 ขณะที่
ภาคใตอยูที่รอยละ 19.2 ดานสาธารณสุขเกิดความเหลื่อมลํ้าเรื่อง
คุณภาพบริการจากปญหาการกระจายบุคลากรทางการแพทย
แตกตางกัน สวนใหญจะกระจุกตัวอยูใน กทม. ขณะท่ีภาคอีสาน
กระจุกตัวนอยที่สุด สงผลตอคุณภาพและบริการ 
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ดานความเหล่ือมลํ้าของระบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีการ
ยกเวนและลดหยอนภาษีคอนขางมาก เชน การลดหยอนภาษีกองทุน
รวมหุนระยะยาว (LTF) กระจุกตัวอยูที่กลุมคนมีชั้นเงินไดสูงรอยละ 
82 ของมูลคาลดหยอนท้ังหมด หากรัฐตองการดึงคนเขาสูตลาดทุน
จริง ๆ อาจใหเฉพาะผูที่มีเงินไดสุทธิไมเกินปละ 5 แสนบาทเทาน้ัน 
ขณะที่การถือครองที่ดินมีเอกสารสทิธิ 1 ใน 4 ของประเทศอยูในมือ
ของกลุมคนเพียงรอยละ 1 เทานั้น

“มาตรการรัฐที่ชวยลดความเหลื่อมลํ้าไดมากคือการใชจาย
ดานสวสัดกิารสงัคมตาง ๆ  เชน การศกึษา สาธารณสขุ การประกนั
สงัคม การอดุหนนุคนทีม่รีายไดนอย การอดุหนนุผูสงูอาย ุทีส่าํคญั
คือตองทําฐานขอมูลกลุมคนจนเพ่ือจัดสรรงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตรงจุด” 

รศ.ดร.นวลนอย ตรีรัตน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั มองปจจยัทีท่าํใหความเหล่ือมลํา้อยูคงทนในประเทศไทย
คือ อํานาจทางการเมืองและอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งตลอด 50 ป
ที่ผานมา พบวา อํานาจทางการเมืองในประเทศไทยเปลี่ยนแปลง
นอยมาก โดยในป 2535 ประเทศไทยเกิดการกระจายอํานาจทําให
ทรัพยากรท่ีเคยรวมศูนยอยูถูกกระจายออกไป แตหลังจากมีการ
รัฐประหารทําใหทรัพยากรเหลาน้ันถูกดึงกลับมารวมศูนยอีกครั้ง

ขณะที่อํานาจทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากทรัพยสินมีสัดสวน
ที่สูงกวาผลตอบแทนดานแรงงาน ดังนั้นหากไมมีการปรับโครงสราง
ระบบเศรษฐกิจที่ผูกขาดโดยมหาเศรษฐีที่พึ่งพิงอํานาจทางการเมือง 
ก็คงไมสามารถแกไขปญหาความเหล่ือมล้ําได

“ถาพอแมมีรายไดตํ่ามีโอกาสทางเศรษฐกิจนอย ยอมเปนเร่ือง
ยากท่ีจะทําใหลกูเปล่ียนชนช้ันทางเศรษฐกิจขึน้มาได เรือ่งน้ีเปนการ
สงตอคือเมื่อพอแมจนลูกก็จะจน เราจึงตองสรางกลไกขึ้นมาปกปอง
ใหเดก็คนหน่ึงทีไ่มวาจะเกิดมาจากครอบครัวทีม่ฐีานะใดตองมโีอกาส
เปลีย่นฐานะของตวัเองได สิง่สําคญัและอนาคตของประเทศขึน้อยูกบั
คุณภาพการศึกษา” รศ.ดร.นวลนอย กลาว

สําหรับส่ิงที่ตองการฟงจากพรรคการเมืองคือ 1. จะแกไขเร่ือง
การผูกขาดทางการเมืองและการกระจายอํานาจอยางไร 2. จะแกไข
เรือ่งการผกูขาดทางเศรษฐกจิอยางไร 3. นโยบายเรือ่งการจดัการท่ีดนิ
และฐานทรัพยากรใหเกษตรกรและผูมรีายไดนอยเขาถงึได 4. การจัด
บริการและสวัสดิการสาธารณะ

“รัฐบาลปจจุบันไมสนใจและไมเชื่อม่ันเรื่องการกระจาย
อํานาจ ดูเหมือนวาจะทําใหถอยหลังดวยซ้ํา เพราะรัฐบาลมอง
วาทองถิ่นไมโปรงใส แตในฐานะที่ทํางานเรื่องคอรรัปชันมา 
ยืนยันไดวาทั้งราชการและทองถิ่นไมไดมีความแตกตางกัน” 
รศ.ดร.นวลนอย กลาว

ทั้งนี้ เวทีเสวนา THAMMASAT RESOLUTION TALK ตั้งโจทย 
– ตอบอนาคต วาระการเปล่ียนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกต้ัง
เปนงานเสวนาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดขึ้นรวมท้ังสิ้น 3 คร้ัง 
ประกอบดวย 1. การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา เมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2561 ที่ผานมา 2. การกระจายอํานาจและการปฏิรูป
ระบบราชการ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 และ 3. การแกไขปญหา
คอรรัปชัน วันที่ 21 มกราคม 2562

 

นายจักรชัย โฉมทองดี องคการอ็อกแฟม (Oxfam) ประเทศไทย 
กลาวถึงสถิติความเหลื่อมล้ําในระดับสากลวา ขอมูลของบริษัทหลัก
ทรัพยเครดิตสวิส พบวา 42 คนแรกท่ีอยูในจุดสูงสุดของเศรษฐกิจ
โลก มั่งคั่งเทากับคน 3,700 ลานคนท่ีอยูในสวนลางของสังคม และ
จากขอมูลป 2523 ถึงป 2559 พบวาเงิน 1 บาท ในระบบเศรษฐกิจ 
จะกระจายในกลุมคนรวยซ่ึงมีเพียงรอยละ 1 ของประชากรท้ังหมด
ในอัตรา 27 สตางค สวนคนกลุมท่ีจนซ่ึงมีอยูมากกวารอยละ 50 จะ
ไดรับผลตอบแทนมาแบงกันเพียง 12 สตางค

รายงานยงัพบวา 1 ใน 3 ของความมัง่คัง่ท่ีเกิดขึน้ในโลก มาจากการ
ไดรับมรดก โดยจากน้ีไปอีก 20 ป คนท่ีรวยที่สุด 500 คน จะสงผาน
มรดกมูลคา 2.4 ลานลานดอลลารสหรัฐใหกับลูกหลาน ขณะที่อีก 1 
ใน 3 มาจากธรุกจิทีผ่กูขาดหรอืการยดึโยงกบัสทิธิพเิศษทีไ่ดรบัจากรฐั

“ตัวเลขความเหลื่อมลํ้านี้สะทอนวา 2 ใน 3 ของความม่ังคั่งที่
เกดิขึน้ในโลก ไมไดมาจากการทํางานหนกัหรอืนวตักรรมใด ๆ  นัน่
เทากบัวาแมคณุจะทาํงานหนกัเพียงใดกค็งไมสามารถเปลีย่นแปลง
อะไรได” นายจักรชัย กลาว

ขอเสนอการแกปญหาของไทย นายจักรชัย กลาววา นโยบายที่
ดําเนินการไดดีคือ ดานสาธารณสุขและการศึกษา ทุกพรรคการเมือง
ที่อยูระหวางหาเสียงเลือกตั้งควรประกาศจุดยืนวาจะเอาอยางไรกับ
ระบบหลกัประกันสขุภาพถวนหนา สทิธกิารตอรองของแรงงาน และ
ความเทาเทียมดานรายไดของเพศชายและหญิง

P.17



ทีมนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศนูยลาํปาง ไดรบัรางวลัชนะเลิศ จากการแขงขนัการแกไขปญหาและ
สรางนวัตกรรมจากโจทยที่เปนปญหาจริงภายใน 24 ชั่วโมง ระดับ
ประเทศ (24 Hours of Innovation Thailand 2018: National 
Competition) ควาเงินรางวัล จํานวน 200,000 บาท ณ หอประชุม
เกษม จาตกิวณชิ อาคาร ท. 102 การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และไดเปน
ทมีตวัแทนของประเทศไทย ไปแขงขันแกไขปญหาและสรางนวตักรรม

ที่ประเทศแคนาดา ในป 2019
ผศ.ศรีชนา เจริญเนตร อาจารยประจําสาขาออกแบบหัตถ-

อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยลําปาง อาจารยที่ปรึกษาทีมนักศึกษาที่เขาแขงขันฯ กลาววา 
กอนที่ทีมนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยลําปาง จะไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และไดเปนทีม

ตัวแทนของประเทศไทย ไปแขงขันแกไขปญหาและสรางนวัตกรรม
ที่ประเทศแคนาดา ในป 2019 นั้น ทีมดังกลาวไดรับรางวัลรองชนะ
เลิศ อันดับ 1 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ไดรับเงินรางวัล จํานวน 
10,000 บาท ดวยการแกไขปญหาและสรางนวัตกรรมจากโจทยที่
เปนปญหาจริงภายใน 24 ชั่วโมง จากการ แกโจทย คือ “ทําอยางไร

ใหคนไทยทุกคนสามารถผลิตกระแสไฟฟาเองไดอยางย่ังยืน และไม
พึง่แหลงพลงังานไฟฟาจากทีอ่ืน่” เอาชนะผูเขาแขงขนัระดบัภมูภิาค 
จํานวน 134 คน จาก 6 มหาวิทยาลัย การแขงขันดังกลาว ณ อุทยาน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึง่คร้ังนัน้ ทมีจาก

มหาวิทยาลัยพะเยา ไดรบัรางวัลชนะเลิศ และทีมจากวทิยาลัยศลิปะ
สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 โดยทั้ง 3 ทีม ที่กลาวมาขางตน ไดเปนตัวแทนทีมภาคเหนือ 
ในการเขาแขงขันในระดับประเทศ ทั้งน้ี ผูมอบโจทยและสนับสนุน
การแขงขัน ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท 
DAICAL บรษิทั IT จาก ASRock Apacer Cooler Master AMD และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

อ.จาํลอง สวุรรณชาต ิหวัหนาสาขาออกแบบหตัถอตุสาหกรรม 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสร ศูนยลําปาง กลาว
วา การแขงขันดังกลาวเปนเวทีที่เปดโอกาสใหนักศึกษา ไดมาฝกฝน
และเสรมิสรางศักยภาพ ดานกระบวนการคดิในเชงินวตักรรมผานการ
แขงขัน วาจะสามารถแกปญหาตามโจทยไดจริงภายใน 24 ชั่วโมง 
หรือไม ทั้งนี้ ยังชวยพัฒนาเครือขายคณาจารยหรือบุคลากรภาคการ
ศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมเสริมทักษะดานนวัตกรรม และเปนการ
สรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคอุตสาหกรรมใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรม มีสวน
รวมในการแกไขปญหา ชวยขับเคลื่อนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ

นโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย ทีข่บัเคลือ่นดวยนวัตกรรม อนัจะ
นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนตอไป

นักศึกษาธรรมศาสตร�ลําปาง คว�ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
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น.ส.ณิชารีย เปนเอกชนะศักดิ์ หรือ นองธันย นักศึกษาชั้นปที่ 3 กลุมวิชา
บริหารการส่ือสาร คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ไดรับรางวัลชนะ
เลิศการประกวดภาพยนตรสั้นโครงการ Less is More ซึ่งจัดประกวดผลงาน
ภาพยนตรที่ผลิตโดยเยาวชนผูพิการ ภายใตการสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนา
สือ่ปลอดภยัและสรางสรรค ซึง่จดัมหกรรมสือ่ปลอดภยัและสรางสรรค “Thai 

Media Fund Day 2018” ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยทีม

ผูชนะเลิศจะไดรับโอกาสศึกษาดูงานในเทศกาลภาพยนตรนานาชาติ ปูซาน 
2018 ประเทศเกาหลีใตอีกดวย

น.ส.ณิชารีย เปนเอกชนะศักดิ์ กลาวถึงท่ีมาและแรงบันดาลใจของ
ภาพยนตรชิ้นนี้วา การประกวดภาพยนตรสั้นในครั้งนี้ไดรวมกลุมกับเพื่อน ๆ 
ในชื่อทีม ‘Filmdom’ บอกเลาเรื่องราวผานภาพยนตรเรื่อง “แกรง” ผาน

เร่ืองราวของครอบครัวหน่ึงที่มีลูกชายท่ีปกติและลูกชายอีกคนท่ีบกพรองทาง
ดานสติปญญาถูกเลี้ยงดูมาเหมือนกัน แตมีจุดพลิกของเรื่องคือ ความฝนของ
ลูกชายท่ีบกพรองทางดานสติปญญา ซึ่งทําใหคนในครอบครัวและคนที่ชมได

เขาใจความหมายของความฝนท่ีไมไดถูกจํากัดที่คําวา “คนพิการ” สาํหรับส่ิง
ที่ภาพยนตรตองการสื่อมายังผูชม น.ส.ณิชารีย กลาวเพิ่มเติมวา “คนเราไมมี
ขอจํากัดในชีวิตเพียงแตตองไดรับกําลังใจจากคนรอบขางแคนั้น”

นักศึกษาวารสารฯ ธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศ
หนังสั้นเยาวชนผูพิการ ‘Less is More’ 
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