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2      จุลสารธรรมศาสตร์

อมธ. รวมพลัง ลงพื้นที่ อ.บ้านสร้าง 

ร่วมสู้ภัยน้ำท่วม

      ใน ยาม ที่ บ้าน เมือง เกิด วิกฤต   พลัง นักศึกษา กลับ เป็นก ลุ่ม จิต อาสา 
ที่ รวม ตัว กัน ได้ ง่าย ที่สุด   เร็ว ที่สุด   ด้วย หัวใจ ที่ ไม่ เพิก เฉย ต่อ ความ เดือด ร้อน 
ของ ประชาชน   โดย ใน ช่วง มหา อุทกภัย   2554   ที่ ผ่าน มา     ภาพ ของ นักศึกษา 
ใน ศนูย ์ชว่ย เหลอื ผู ้ประสบ อทุกภยั   มธ .  ยอ่ม เปน็ ภาพ ที ่ตอกยำ้ เรือ่ง จติ อาสา 
ของ นักศึกษา ได้ เป็น อย่าง ดี 
 และ เมื่อ วัน ที่   24   ตุลาคม ที่ ผ่าน มา   นักศึกษา ธรรมศาสตร์ โดย 
กลุ่ม องค์การ นักศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์   ( อมธ . )   ได้ เดิน ทาง ไป 
ที่  อ . บ้านสร้าง   จ . ปราจีนบุรี   ซึ่ง เป็น พื้นที่ หนึ่ง ที่ ประสบ ภัย พิบัติ น้ำ ท่วม  

TU  Today

 คง มี คน จำนวน ไม่ น้อย ที่ มี ทัศนคติ ต่อ นักศึกษา ใน ยุค นี้ ว่า 
 มหีนา้ ที ่แค ่ศกึษา หาความ รู ้    เรยีน   สอบ   เทีย่ว   ซือ้ ของ   สนใจ เรือ่ง 
ตัว เอง   ไม่ สนใจ ชีวิต นอก รั้ว มหาวิทยาลัย  ใช้ ชีวิต ไม่ ต่าง จาก 
นกัเรยีน มธัยม    ถา้ คณุ ยงั เปน็ หนึง่ ที ่เขา้ใจ แบบ นี ้ นัน่ อาจ แสดง ให ้ 
เห็น ว่า คุณ ไม่ใช่ คน ที่ รู้จัก พลัง นักศึกษา ดี พอ
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อย่าง หนัก   ประชาชน ใน พื้นที่ ได้ รับ ผลก ระ ทบ อย่าง กว้าง ขวาง    
ดัง ที่ ปรากฏ เป็น ข่าว 
   นางสาว พร พรหม   ( หญิง )   ไทย วรรณ ศรี   นา ยก  อมธ .   
 ใน ฐานะ ผูน้ำ เยาวชน ใน การ บำเพญ็ ประโยชน ์ครัง้ นี ้  ให ้สมัภาษณ ์วา่    
 “อ.บา้นสรา้งถอืเปน็อำเภอที่ได้รบัผลกระทบนำ้ทว่มทกุๆปีมีปญัหา 
น้ำท่วมก่อนและลดทีหลังมาโดยตลอดเนื่องจากเป็นพื้นที่  
รับน้ำ แม้การที่น้ำท่วมทุกๆ ปีจะทำให้ชาวบ้านรับสภาพได้บ้าง
แต่เมื่อกลุ่มของพวกเราเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ก็สัมผัสได้ว่า 
ชาวบ้านรู้สึกซาบซึ้งใจ และดีใจที่รู้ว่ายังมีคนมองเห็นความ 
เดือดร้อนของพวกเขา
   ภาพของมวลน้ำที่เข้ามาแทนที่พื้นที่การเกษตรทำให้ 
เราเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านได้เลยว่าเป็นอย่างไร มันคง
เป็นความรู้สึกเดียวกับเราเมื่อปีที่แล้วที่น้ำท่วมธรรมศาสตร์ แต่ 
ชาวบ้านที่นี่จะโดนน้ำท่วมทุกปีซึ่งถือว่าน่าเห็นใจเพราะพวกเขา
ต้องทำมาหากินเช่นกัน”
 
   แล้วรวบรวมข้าวของอย่างไร...
   น้อง หญิง กล่าว ว่า   “การไปช่วยเหลือในครั้งนี้ถือว่ามีเวลา 
ในการเตรียมการและรับบริจาคที่กระชั้นมากๆ คือใช้เวลาเพียง 
15 วันในการเตรียมทุกอย่าง เรารู้อยู่แล้วว่ามีการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอื่นในเรื่องของถุงยังชีพ อาหาร และของใช้ เราจึง 
วางแผนการช่วยเหลือไปที่การฟื้นฟูในช่วงหลังน้ำลด
 แม้เงนิที่ได้จากการตัง้กลอ่งรบับรจิาคจะมีจำนวนไม่มากนกั 
เพราะด้วยเวลาอันจำกัดและเป็นช่วงสอบพอดี แต่เราก็ได้รับ 
เงนิสนบัสนนุหลกัมาจากสมาคมธรรมศาสตรฯ์โดยนำเงนิตรงนี้ไป
ซื้อของใช้สำหรับทำความสะอาดจัดเป็นชุดได้ 500ชุดและได้รับ 
การสนับสนุนน้ำด่ืม400แพ็กจากบริษัทสิงห์คอร์เปอเรช่ันด้วย”   

 เป้า หมาย ต่อ ไป ใน การ บำเพ็ญ ประโยชน์ 
   “ โครงการ ใน อนาคต ที่ เรา สนใจ คือ   การ ให้ ความ 
ช่วย เหลือ เรื่อง ภัย หนาว ให้  กับ ประชาชน ใน จังหวัด 
ลำปาง และ จังหวัด ใกล้ เคียง  ซึ่ง ถือว่า อยู่ ใน โซน ที่ มี สภาพ 
อากาศ ค่อน ข้าง เย็น   มี  โอกาส เผชิญ กับ วิกฤตการณ์ 
ภัย หนาว มากกว่า พื้นที่  อื่น   โดย จะ ประสาน งาน กับ    
 อมธ .   ศูนย์ ลำปาง และ  อมธ . ท่าพระ จันทร์ เพื่อ ร่วม กัน ทำ 
โครงการ นี้   
   ลักษณะ โครงการ ที่ คิด ไว้ คือ   ตั้ง ศูนย์ รับ บริจาค เงิน   
เครื่อง นุ่ง ห่ม  และ สิ่งของ บรรเทา ภัย หนาว ที่ ศูนย์ รังสิต   และ 
ท่าพระ จันทร์     และ ส่ง ต่อ ของ ที่ ได้ รับ บริจาค ให้ กับ   อมธ .   ศูนย์ 
ลำปาง ซึ่ง จะ เป็น แม่งาน หลัก ใน การ แจก จ่าย ของ รับ บริจาค     
ซึ่ง คาด ว่า จะ ดำเนิน การ ใน ช่วง ปลาย ปี นี้ ” 
   นา ยก  อมธ .   ยัง กล่าว ทิ้ง ท้าย ว่า   “พลังนักศึกษายังเป็น
ที่พึ่งให้ชาวบ้านได้อยู่เสมอ เพียงแต่บริบทในการแสดงออก 
ก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย หน้าที่ของเราในตอนนี้คงไม่ใช่
การรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องในเรื่องการเมืองแบบแต่ก่อน
แต่กิจกรรมของนักศึกษาในยุคปัจจุบันจะอยู่ในรูปแบบ
ของการบริการประชาชน ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ตามสถานการณ์ความเดือดร้อน จึงยืนยันได้ว่านักศึกษา
ธรรมศาสตร์ยังมีพลังจิตอาสาและพร้อมบำเพ็ญประโยชน์ 
เพื่อประชาชนอยู่เสมออย่างไม่เคยลดน้อยถอยลง”
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  ผ่าน ไป อีก   1   ปี   กับ ผลผลิต จิต วิญญาณ ธรรมศาสตร์ ของ นักศึกษา ลูก แม่ โดม    
ที่ ศึกษา วิชา พลเมือง กับ ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม   หรือ   “ TU   100 ”   ซึ่ง เป็น วิชา ที่ เน้น  
การนำ ความ รู ้ใน หอ้งเรยีน ออก ไป ชว่ย เหลอื ประชาชน   สงัคม   เพือ่ ให ้นกัศกึษา ได ้สมัผสั   และ 
 เรียน รู้ ถึง คำ ว่า   “ จิต วิญญาณ ธรรมศาสตร์ ”   อย่าง แท้จริง เมื่อ ลงมือ ปฏิบัติ   ซึ่ง โครงการ    
“มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง”  เป็น ผล งาน รางวัล ชนะ เลิศ   ที่ นักศึกษา ลงพื้น ที่  
ช่วย เหลือ ชุมชน ภายนอก มหาวิทยาลัย  ใน ปี   2555 
   อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ บุนนาค อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ ปัจจุบันเป็นผู้สอนวิชานักศึกษากับการพัฒนาตน (PE 245)
และวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TU 100) และที่ปรึกษาโครงการ
สตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ วิทยากรกระบวนการประจำ กลุ่ม 
กล่าว ถึง สาเหตุ ที่ เลือก ลงพื้น ที่ ศึกษาปัญหา โรงเรียน จารุ ศร บำรุง ว่าเป็น โรงเรียน ที่ อยู่  
ใกล้มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  ศูนย์ รังสิต   แต่ สภาพ แวดล้อม และ ระบบ การ ศึกษา  
ของโรงเรียน ยัง ไม่ ได้ รับ การ พัฒนา   มี นักเรียน อยู่ จำนวน   400   คน   มี การ เรียน การ สอน 
ตัง้แต ่ ชัน้ อนบุาลถงึ ประถม ป ีที ่  6   แต ่ม ีคณุคร ูประจำ เพยีงไม ่ถงึ   10   คน   ดงั นัน้   กลุม่ นกัศกึษา 
จำนวน   60   คน   ที่ อาจารย์ สอน ก็ สามารถ ช่วย เหลือ ได้ มาก พอ สมควร   

“มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง”
...จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ 
ภาคปฏิบัติ สู่ชุมชน

น้องแชมป์ หรือนายพัชรพลนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ หนึ่ง ใน ทีมนักศึกษา 
โครงการ ดัง กล่าว เล่า ให้ ฟังถึง ปัญหา ที่ พบ 
เมื่อ ลงพื้น ที่ศึกษาว่า  พบ ปัญหา หลักๆ    
4   ด้าน   คือ  
 1 ) ด้าน พื้น ฐาน การ ศึกษายัง ไม่ ดี  
เท่า ที่ ควร   เช่น   นักเรียน ชั้น ประถมศึกษา 
ปีที่   6   ยัง อ่อน วิชา คณิตศาสตร์   และ ภาษา 
อังกฤษ 
 2 ) ด้าน ทัศนคติ ที่ ไม่ ดี ต่อ การ เรียน 
เช่น คิด ว่าการ เรียน น่า เบื่อ  ยังมี ความ 
เกรง กลัว ครู เมื่อ ไม่ เข้าใจบท เรียน หรือ 
ทำ แบบ ฝึกหัด ไม่ ได้ กลับ ไม่กล้าพูด 
 3) ด้านโอกาส การ ศึกษา ต่อใน 
ชั้นมัธยมปี ที่ 1 ที่ เมื่อนักเรียน มี พื้น ฐาน 



Thammasat University      5

ยัง ไม่ ดี  โอกาส ในการ เข้า ศึกษา ต่อ ชั้น มัธยม ใน โรงเรียนที่ ดี กว่า ก็ มี 
น้อย   และ   
 4 ) สภาพ แวดล้อม ใน การ ส่ง เสริม ให้ เกิด การ เรียน รู้   
ทั้ง ในและ นอก ห้องเรียน ยัง ไม่ ดี   เช่น   อากาศ ร้อนไป ซึ่ง ได้ ทราบ  
ความต้องการ ว่า นักเรียนอยาก ได้ พัดลม เพิ่ม ห้อง สมุด และ 
สนามเด็ก เล่น ทรุด โทรม มาก ซึ่ง ก็ ต้องหา ทาง ฟื้นฟู ต่อ ไป 
  เมื่อ เห็น ปัญหา   ทีม นักศึกษา จึง นำ มา วิ เคราะห์ หา 
 แนวทาง แก้ไข   ช่วยเ หลือ ให้ น้องๆ   ได้ มี โอกาส ใน การ เรียน รู้  
ที่  ดี  ขึ้น   ภาย ใต้ การ ให้ คำ ปรึกษาของ อาจารย์ ผู้  สอน   โดย 
น้องแชมป์เล่า ต่อ ถึง เป้า หมาย   และ การ พัฒนาการ เรียน ให้ แก่  
น้องๆ   โรงเรียน จารุ ศร บำรุง   ว่า   เป้า หมาย ของ กลุ่ม อันดับ แรก   คือ   
ต้องการ ให้ นักเรียน ชั้น ประถม   6   สามารถ สอบ เข้า ศึกษา ต่อ ใน  
ชั้น มัธยม ปี ที่   1   ใน โรงเรียน ที่ มี มาตรฐาน ระดับ ที่ ดี กว่า ให้ ได้   เช่น   
นักเรียน ส่วน หนึ่ง อยาก เข้า โรงเรียน หอวัง   โรงเรียน ธรรมศาสตร์ 
คลองหลวง   ซึ่ง เป็น ไป ได้ ยาก เมื่อ กลับ มา ดู ผล ทดสอบ ของ นักเรียน   
จึง มี แนว การ สอน ให้ น้องๆ   เกิด ความ รัก ใน การ เรียน มาก ยิ่ง ขึ้น 
   จึง เกิด เป็นการ จัด ทำ คลินิกพัฒนาการเรียนรู้ให้ กับ 
เด็ก นักเรียน   โดย ไป สอน ตั้ง แต่ ป . 1  -  6 แบ่ง เป็น วัน จันทร์    
สอน ชั้น   ป .  4  -  6   ส่วน วัน พฤหัสบดี   สอน   ป . 1  -  4   โดย เน้น  
จัดการเรียน การ สอน ใน วิชา ที่ นักเรียน ยัง มี พื้น ฐาน อ่อน   เช่น   วิชา 
ภาษา อังกฤษ   คณิตศาสตร์     นอกจาก นี้   ยัง ทำการ สอน เพิ่ม ใน  
วัน เสาร์   โดย ใช้ หลักสูตร   PLEARN   ( เพลิน )   มา จาก คำ ว่า  “ Play ” 
( เล่น )   ผสาน   “ Learn ”   ( เรียน )   ซึ่ง ใน วัน เสาร์ จะ มี เด็กๆ   รอบ ชุมชน 
มา เรียน ด้วย  เนื่องจาก พี่ๆ   นักศึกษา ไม่ ได้ อยู่ สอน น้องๆ   ทั้ง ปี 
ไม่ สามารถ ให้ ความ รู้ ได้ เต็ม ที่ เหมือน ครู ที่ สอน ประจำ   จึง อยาก 
สร้าง พื้น ฐาน ด้าน การ รัก เรียน นี้   เพื่อ ผล ที่ ดี ใน ระยะ ยาว    
โดย กระตุ้น ให้  นักเรียน เกิด ความ กระตือรือร้น ใน  
การ เรียน รู้  เป็นการ เสริม พลัง และ สร้าง ทัศนคติ ที่ ดี ต่อ  
การ เรียน มาก ยิ่ง ขึ้น    ซึ่ง จะ เน้นเป็น พิเศษ ให้ กับ นักเรียน 
ระดับชั้น ประถม ปี ที่   4   และ   5   โดยนอกจากการ เน้น 
การฝึก ทำแบบทดสอบ ต่างๆ   แล้ว จะพยายามกระตุ้น ให้ น้องๆ 
นกัเรยีนม ีเปา้ หมายใน การ เรยีน   ม ีความ ฝนั   เกดิ ความ มัน่ใจ ใน ตวั เอง 
ว่า เขา ก็ สามารถสอบ เข้า เรียนต่อ ในโรงเรียนชั้น นำ ได้ เพราะ 
สิ่ง แวดล้อมใน ชุมชนก็ มีสิ่ง ยั่ว ยุ มาก เช่น   การ มี กลุ่มซิ่ง มอเตอร์ ไซค์ 
การมั่ว สุ มอื่นๆ ซึ่ง สภาพ สังคมเหล่า นี้อาจ นำ พาเด็กๆ   ไป ใน ทาง 
ที่  ไม่ ดี ได้ ง่าย กลุ่ม นักศึกษา ที่มา สอนจึงพยายามตัก เตือน 
ปลูก ฝัง ให้ ไม่ ไปเกี่ยวข้อง กับ สิ่ง เหล่า นี้ โดย พี่ นักศึกษา ต้อง เป็น  
ตัวอย่าง ที่ ดี   เป็น ฮีโร่ ให้ น้องๆ   ตาม แบบ อย่าง ด้วย   

อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ กล่าว ทิ้ง ท้าย ด้วย รอย ยิ้ม    
ถึง สิ่ง ที่ นักศึกษา ได้ จาก การ เรียน วิชา   TU   100   ว่า    
เมื่อ มอง ใน แง่ ของ จิต วิญญาณธรรมศาสตร์สิ่ง ที่ ได้   คือ  

 1 .    นักศึกษา เกิด ความ มั่นใจ ใน สิ่ง ที่ ไม่ คิด ว่า ตนเอง จะ 
ทำได้   และ เป็นการ ทำ เพื่อ ผู้ อื่น   เพื่อ สังคม    และ    
 2 .   นักศึกษา ได้ สัมผัส กับ ชุม ชน จริงๆ   ตั้งแต่ ลงพื้น ที่  
ทำความ รู้จัก นักเรียน   และ คนใน ชุมชน   รวม ไป ถึง การ  
พยา ยาม ให้ ความ ช่วย เหลือ จน ประสบ ผล สำเร็จ   สิ่ง เหล่า นี้  
 ทำให้ นักศึกษา เรียน รู้ ว่า   แม้ว่า จุด เริ่ม ต้น จะ อยู่ ที่ ศูนย์   แต่ หาก 
ตัง้ใจ ทำ อะไร สกั อยา่ง   ม ีความ มุง่ มัน่   มัน่ใจ   ก ็สามารถ ทำได ้  และ 
เมื่อ ประสบ ผล สำเร็จ   ก็ จะ เกิด ความ ภูมิใจ   เกิด พลัง ใน การ ทำ 
 เพื่อ ผู้ อื่น   เพื่อ สังคม ที่ ดี ขึ้น ต่อ ไป และ ปรารถนา ให้ นักศึกษา 
ได้ ทำ โครงการ ที่ โรงเรียน จารุ ศร บำรุง   เป็น โครงการ ต่อ เนื่อง   
 เพื่อ การ พัฒนา ให้ เกิด มรรคผล ที่ แท้ จริง  

  สำหรับ การ ทำ ให้ เด็กๆ   เกิด ทัศนคติ ที่  ดี ต่อ การ เรียน    
น้องแชมป์กล่าว เพิ่ม เติม ว่า   ปัญหา นี้  จะ เน้น ที่  กลุ่ม เด็ก  
พื้น ฐานอ่อน   ว่า จะ ทำ อย่างไร ให้ เขา เรียน สนุก   ไม่ เบื่อ การ เรียน   
 เข้าใจ ง่าย   โดย มี วิธี การ สอน   เน้น การ สอด แทรก ความ เฮฮา    
มุก ตลก   คือ   คิด ว่า ตอน ตนเอง ยัง อยู่ ใน วัย เดียว กับ น้องๆ  นั้น    
เรา ชอบ การ เรียน การ สอน แบบ ใด   ชอบ คุณครู ที่ เป็น แบบ ใด    
เรา จึง สอน และ เป็น คุณครู ใน แบบ ที่ เคย ชอบ   ซึ่ง คุณครู ประจำ  
ของ โรงเรียน จารุ ศร บำรุง   ให้ อิสระ แก่ นักศึกษา ใน การ สอน นักเรียน  
อย่าง มาก   นอกจาก นี้   ครู ประจำ โรงเรียน ยัง ได้ กล่าว ถึง ผล 
 ภาย หลัง จาก ที่ นักศึกษา ธรรมศาสตร์ ลงพื้น ที่ ว่า   ทำให้ นักเรียน  
มี ความ กระตือรือร้น ใน การ เรียน มาก ขึ้น อีก ด้วย
   สำหรับ การ ฟื้นฟู  ด้าน สภาพ แวดล้อม ที่  สนับสนุน  
การ เรียน รู้ ให้ ดี ขึ้น นั้น   ทีม นักศึกษา ได้ จัด กิจกรรม เพื่อ ระดม ทุน 
บริจาค   โดย ไป จัด กิจกรรม เปิด หมวก ตาม แหล่ง ชุมชน / การ ค้า 
ต่างๆ   เช่น   สยามสแควร์   จตุจักร   ฯลฯ   เพื่อ นำ ทุน มา ฟื้นฟู สภาพ 
แวดล้อม ภายใน   และ บริเวณ ห้องเรียน ที่ จำเป็น   คือ   การ ปรับปรุง  
ห้อง สมุด   ห้องเรียน   สนาม เด็ก เล่น ใหม่   ซึ่ง กลุ่ม นักศึกษา ก็ได้  
ร่วม มือ กัน จน สำเร็จ ไป ได้  
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TU News

  ศูนย์เครือข่ายเพื่อการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(XCEP)Xcellent
Center for Eco Product คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัด ตั้ง ขึ้น ภาย ใต้ บันทึก ข้อตกลง ความ ร่วม มือ ระหว่าง 
ศูนย์ เทคโนโลยี โลหะ และ วัสดุแห่ง ชาติ   ( MTEC )   กับ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
โดย มี วัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนา ความ รู้ เสริม สร้าง ศักยภาพ  และ สร้างขีด ความ สามารถ 
ใน การ ออกแบบ และ วิจัย พัฒนา ที่ เป็น มิตร ต่อ สิ่ง แวดล้อม ตลอด จน การ สร้างสรรค์  
ทาง เลือก ใหม่ ที่ ตอบ สนอง ต่อ อุตสาหกรรม ไทย   โดย ใช้ กลไก ความ ร่วม มือ ระหว่าง  
ภาค รัฐ   เอกชน   และ มหาวิทยาลัย สร้าง โอกาส และ ส่ง เสริม ให้ เกิด การ ถ่าย โอน  
ความ รู้ รวม ทั้ง ช่วย ให้ มี การ เชื่อม โยง ปัญหา และ ความ ต้องการ ด้าน เทคโนโลยี ของ 
ภาค เอกชน ไป สู่ การ วิจัย และ พัฒนา ใน ภาค รัฐ   ซึ่ง ทาง ศูนย์ เครือข่ายฯ   มี ความ พร้อม 
และ ยินดี จะ เปิด ให้ บริการ ด้าน การ ออกแบบ ที่ เป็น มิตร ต่อ สิ่ง แวดล้อม ให้ กับ ภาค 
 การ ศึกษา   ภาค อุตสาหกรรม   และ หน่วย อื่น ๆ    ที่ เกี่ยวข้อง 

เพื่อ การ ออกแบบ ที่ เป็น มิตร ต่อ สิ่ง แวดล้อม

Eco Design   or    Green   Design   
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   อาจารย์ กัลยา โกวิทวิ สิทธิ์ 
ผู้จัดการศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  ให้ สัมภาษณ์ ถึง ศูนย์ 
เครือ ข่าย เพื่อ การ ออกแบบ ที่ เป็น มิตร ต่อ 
 สิง่ แวดลอ้ม วา่   “ปจัจบุนัโลกให้ความสนใจ 
กับการออกแบบเชิงนิ เวศเศรษฐกิจ 
( Economic   &   Ecological   Design ;   
EcoDesign or Green Design) ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งของการจัดการเชิงรุกในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งแน่นอน
ว่ารวมถึงภาวะโลกร้อนด้วย กล่าวคือ
เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการ
ลดกากของเสีย ยืดระยะเวลาการใช้งาน 
และเพิ่มปริมาณการนำกลับมาใช้ใหม่
เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะตามมาภายหลัง
ตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ” 

 
 อะไร คือ การ ออกแบบ เชิง นิเวศ เศรษฐกิจ   ? ? ?     

   ความ หมาย ของ การ ออกแบบ เชิง นิเวศ เศรษฐกิจ   ( Economic   &   Ecological    
Design   หรือ   EcoDesign )   คือ การ ผนวก แนวคิด ด้าน เศรษฐศาสตร์ และ ด้าน สิ่ง แวดล้อม 
เข้าไป ใน ขั้น ตอน การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์   โดย พิจารณา ตลอด วัฏ จักร ชีวิต ของ ผลิตภัณฑ์   
ตั้งแต่ ขั้น ตอน การ วางแผน ผลิตภัณฑ์   ช่วง การ ออกแบบ   ช่วง การ ผลิต   ช่วง การนำ ไป ใช้  
และ ช่วง การ ทำลาย หลัง การ ใช้ งาน ซึ่ง จะ ช่วย ลด ต้นทุน ใน แต่ละ ขั้น ตอน ของ การ พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์  และ ลด ผลก ระ ทบ ต่อ สิ่ง แวดล้อม ไป พร้อมๆ  กัน   หลัก การ พื้น ฐาน ของ การ ทำ   
EcoDesign   คือ การ ประยุกต์ หลัก การ ลด   ( Reduce )   การ ใช้ ซ้ำ  ( Reuse )   การนำ กลับ ไป 
ใช้ ใหม่   ( Recycle )   และ การ ซ่อม บำรุง   ( Repair )   โดย เน้น การ ออกแบบ ให้ มี น้ำ หนัก เบา    
ยืด อายุ การ ใช้ งาน   ลด ส่วน ประกอบ ที่  เกิน ความ จำเป็น   ถอด แยก ชิ้น ส่วน ได้ ง่าย    
สามารถ นำ กลับ มา ใช้ ซ้ำ และ รีไซเคิล ได้   เป็นต้น   
   บ้าน กึ่ง สำเร็จรูป   ( Prefabrication )   เป็น อีก หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ที่ เป็น มิตร ต่อ สิ่ง แวดล้อม    
โดย โครงการ สนับสนุน การ พัฒนา เทคโนโลยี ของ อุตสาหกรรม ไทย   ( iTAP )   สำนักงาน  
พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่ง ชาติ   ( สวทช . )   ร่วม กับ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร ์
และ การ ผังเมือง   มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์   และ สมาคม ธุรกิจ รับ สร้าง บ้าน   
   อาจารย์ กัลยา   โกวิท วิ สิทธิ์   กล่าว เพิ่ม เติม ว่า   “บ้านกึ่งสำเร็จรูป คือการสร้างและ
ออกแบบแยกชิ้นส่วนของอุปกรณ์สร้างบ้านต่างๆ และนำมาประกอบกันในโรงงาน 
จากนั้นจึงยกมาตั้งไว้ที่ไซต์งานก่อสร้างและประกอบขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เช่น มีการ 
เจาะรูไว้และนำเอาแผ่นผนังมาประกบกันแล้วเข้านอต อีกทั้งเป็นการลดค่าขนส่งวัสดุ 
ในการก่อสร้างที่ต้องทำการขนส่งหลายเที่ยว ซึ่งโดยส่วนมากจะคิดว่าที่พักกึ่งสำเร็จรูป 
มีราคาถูก เปราะบาง พังง่าย ฉาบฉวยไม่คงทนถาวร อาจไม่เชื่อมั่น แต่แท้จริงแล้ว 
ในบ้านเราทำระบบนี้มานานแล้ว เพียงแต่อาจมีไม่ครบทุกชิ้นส่วน อาจแยกทำเป็นพื้น 
ทำผนัง และมีบริษัทที่ทำแบบครบวงจรจริงๆ อยู่ประมาณ 30% ทั้งๆ ที่ในอดีต 
สถาปัตยกรรมไทยก็มีการตอกไม้ ยกพื้น การต่อคานตรง ซึ่งถือเป็นการสร้างบ้าน 
กึ่งสำเร็จรูปเช่นกัน”  
   ด้วย เทคโนโลยี การ ก่อสร้าง ที่ มี การ พัฒนา มา อย่าง ต่อ เนื่อง   และ ยัง มี บริษัท  
รับ สร้าง บ้าน ที่ นำ   Prefab   มา ทำ จน กลาย เป็น ที่ ยอมรับ สำหรับ ใช้ เป็น ที่พัก อาศัย ถาวร   
และ สามารถ ทำได้ ทุก อย่าง ไม่ ว่า จะ เป็น คอนโด   บ้าน   ทา วน์ เฮาส์   หรือ ที่พัก อาศัย 
ทุก รูป แบบ   และ เป็นการ ตอบ สนอง ความ ต้องการ ของ ตลาด อัน นำ ไป สู่ การ เสริม สร้าง  
ความ สามารถ ใน การ แข่งขัน ของ อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ใน ประเทศไทย

Eco Design   or    Green   Design   
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มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์   ศูนย์ รังสิต   

ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

26   ปี     มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์     ศูนย์ รังสิต   ก้าว ต่อ ไป  
 อย่าง ไม่ หยุด ยั้ง   มุ่ง พัฒนา   3   นโยบาย หลัก   ตอกย้ำ  
 การ เป็น มหาวิทยาลัย แห่ง การ วิจัย ความเป็นนานาชาติ  
และ  มหาวิทยาลัย เพื่อ ประชาชน   ตลอด จน การ ปรับปรุง   
กายภาพ แวดล้อม   ให้ เหมาะ กับ การ เรียน การ สอน และ  
 การ พัฒนา ใน ด้าน ต่างๆ   เพื่อ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต ที่ ดี

  หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ วัน ที่   23   พฤศจิกายน   2529   มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ รังสิต   ได้ ถูกก่อตั้ง ขึ้น อย่าง เป็น ทางการ   โดย มี ศาสตราจารย์   คุณ หญิง นงเยาว์    

ชัย เสรี  เป็น อธิการบดี   และ มี ศาสตราจารย์ นร นิติ   เศรษฐ บุตร   เป็น รอง อธิการบดี    จวบ จน 

กระทั่ง ปัจจุบัน   มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์   ศูนย์ รังสิต   ก็เข้าสู่การครบรอบปีที่ 26 แล้ว 

  ใน วัน น้ี   มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์   ศูนย์ รังสิต   ประกอบ ด้วย คณะ ต่างๆ   9 คณะ 

 1   สถาบัน   1   สำนัก   ใน สาย สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์   3   คณะ  1   สถาบัน    

ใน สาย วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี   และ   6   คณะ   ใน สาย วิทยาศาสตร์ สุขภาพ   นับ ว่า 

การ พัฒนา ทาง กายภาพ ของ ศูนย์ รังสิต ได้ เติบโต อย่าง ก้าว กระโดด   และ ใน ปี   2555  

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์   ศูนย์ รังสิต   ได้ ดำเนิน การ ตาม นโยบาย อธิการบดี  เพื่อ พัฒนา  

มหาวิทยา ลัย หลายๆ   ด้าน   อาทิ   ด้าน วิชาการ   มี การ จัด ตั้ง คณะ เภสัชศาสตร์   และ 

วิทยาลัย แพทย์ นานาชาติ   การ จัด ตั้ง ศูนย์ ความ เป็น เลิศ ทาง ด้าน วิจัย ยา และ  

ศูนย์ เครื่อง มือ วิทยาศาสตร์   ด้าน กายภาพ   ตาม นโยบาย   GREEN   CAMPUS   การ เพิ่ม  

เส้น ทาง จักรยาน   การ จัด ทำ กำแพง คอนกรีต 

และ พนัง ดิน ป้องกัน น้ำ ท่วม   ตลอด จน การ 

สร้าง อุโมงค์ ระบาย น้ำ ลอด ถนน พหลโยธิน 

และ ฟุตบาท ริม ถนน พหลโยธิน 

   ศาสตราจารย ์  ดร . สมคิด   เลิศ ไพฑูรย ์  

ประธาน กล่าว เปิด การ เสวนา ครบ รอบ 26 ปี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์  รั งสิต    

 กล่าว ว่า   แม้ ศูนย์ รังสิต ที่ ครบ รอบ   26   ปี   จะ 

นับ ว่า เป็น เด็ก มาก หาก เทียบ กับ การ ก่อ ตั้ง 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์   ท่าพระ จันทร์  

 ที่ ครบ รอบ   78   ปี   ใน ปี นี้   แต่   26   ปี ของ 

 ศูนย์ รังสิต ไม่ ได้ เด็ก ตาม อายุ   แต่ กลับ มี  

26   ปี
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การ พัฒนา ที่  ครบ วงจร 

มาก ที่สุด   และ มหาวิทยาลัย 

กำลัง พัฒนา ใน อีก หลายๆ   

เรื่อง   โดย เฉพาะ โครงการ ตาม 

นโยบาย  หลัก  ของ  มหาวิ ทยาลั ย ใน

ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย    

โดย มหาวิทยาลัย ได้ เพิ่ม งบ ประมาณ วิจัย    

ใน ปี   2555   เป็น เงิน   50   ล้าน บาท   จาก เดิม 

จำนวน   40   ล้าน บาท นโยบายด้านการเป็น

มหาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย ได้ 

ลง นาม สัญญา กับ มหาวิทยาลัย ต่าง ประเทศ 

 จำนวน   14   แห่ง   และ ใน ปี   2556   จะ มี  

คณะ นิติศาสตร์ นานาชาติ   คณะ วิศวกรรม ยาน ยนต์ นานาชาติ   และ วิทยาลัย แพทย์ 

นานาชาติ   ส่วน นโยบาย ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน  มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ส่ง เสริม ให้ มี การ จัดการ เรียน การ สอน ใน รายวิชา   TU   100   เพื่อ ให้ 

นักศึกษา มี ความ คิด   มี ส่วน ร่วม กับ สังคม   และ ปลูก ฝัง ให้ เป็น พลเมือง ที่ ดี  

ของ สังคม   

   มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์   ศูนย์ รังสิต   ยัง มี โครงการ หลัก อีก    

3   โครงการ   ได้แก่   โครงการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ธรรมศาสตร์ 

สี เขียว อาทิ    ก่อสร้าง สวน ป่า และ ลาน กิจกรรม   คู่  ขนาน กับ  

ถนน โดม ร่วมใจ   โครงการ ขุด ลอก คู คลอง   โครงการ ก่อสร้าง ถนน   3 สาย 

ได้แก่   ถนน ปรีดี   พนม ยงค์   ถนน ป๋วย   อึ๊ง ภา กรณ์   ถนน บัณฑิต อาสา 

โครงการ ปรับปรุง ป้าย ด้านหน้ามหาวิทยาลัย   โครงการสร้าง สะพาน ไม้  

เข้า สู่ พิพิธภัณฑ์   และ รั้ว แสดง แนว เขต ระหว่าง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์กับ 

สำนักงาน วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  ได้แก่ โครงการ 

 สร้าง   TU   GUEST   HOUSE โครงการ สร้าง อาคาร บริการ ทันต กรรม โครงการ 

สร้าง อาคาร ศูนย์การ เรียน รู้  ด้วย ตนเอง   โครงการ ก่อสร้างอาคาร กิตติ วัฒนา  2 

 ของ โรง พยาบาล ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ  โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ 

ความ เป็นเลิศทางการ วิจัย โครงการปรับปรุง อาคาร ยิมเนเซียม   2 ให้ เป็น ศูนย์ ประชุม 

ธรรมศาสตร์ รังสิต โครงการ ก่อสร้าง ศูนย์ เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 

โครงการ ก่อสร้างอาคาร วิทยาศาสตร์ สุขภาพ   และโครงการ ก่อสร้าง อาคาร เรียน รวม 

ทาง สังคมศาสตร์   ส่วน ที่   2 

   นอกจาก นี้  ยัง มี โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ได้แก่   โครงการ 

ก่อสร้าง   U   CITY   MALL   โครงการ ก่อสร้าง อาคาร จอด รถ   2,000   คัน   โครงการ 

ทำ ฟุตบาท หน้า มหาวิทยาลัย   โครงการ จัด ทำ พนัง กัน น้ำ คอนกรีต เสริม เหล็ก 

 โครงการ โรง ไฟฟา้ ที ่ใช ้พลงังาน ขยะ ชวี มวล   โครงการ รถไฟฟา้ สาย ส ีแดง   โครงการ กอ่สรา้ง 

ระบบ ส่ง น้ำ ลอด ถนน พหล โยธิน โครงการ ปรับปรุง ทาง เข้า - ออก ประตู เชียง ราก 

และ โครงการ เปลี่ยน เครื่อง ปรับ อากาศ เพื่อ ประหยัด พลังงาน   และ อีก หลายๆ   โครงการ 

ที่ มหาวิทยาลัย กำลัง พัฒนา เพื่อ ให้ บริการ แก่ นักศึกษา   และ บุคล า กร ได้ มี คุณภาพ ชีวิต  

ที่ ดี ตาม ลำดับ



School of Global Studies   ( SGS )   
ยก ระดับ การ ศึกษา ของ ชาติ ให้ เป็น 
ศูนย์ การ ศึกษา ของ   ASEAN 

มธ .   จัด ตั้ง วิทยา ลัย 
โลกา ภิ วัต น์ ศึกษา

10      จุลสารธรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  อนุมัติ  ให้  จัด ตั้ง  วิทยาลัย  
โลกา ภิ วัต น์ ศึกษา   ( School   of   Global   Studies )   ตาม มติ ที่ ประชุม 
สภา มหาวิทยาลัย   ครั้ง ที่   10 / 2555   เมื่อ วัน ที่   29   ตุลาคม   2555   
ยก ระดับ การ ศึกษา ของ ชาติ ให้ เป็น ศูนย์กลาง การ ศึกษา ขั้น สูง  
ใน ภูมิภาค   ASEAN 
   เป็น ที่  ทราบ กัน ดี  ว่าการ พัฒนา ของ ภูมิภาค เอเชีย  
ตะวัน ออก เฉียง ใต้ กำลัง เติบโต อย่าง รวดเร็ว   เป็น ผล ให้การ ศึกษา  
ต้อง มี ความ พร้อม ต่อ การ เปลี่ยนแปลงที่ เกิด ขึ้น   ทำให้ ประชาคม  
อาเซียน   ( ASEAN   Community )   ได้ ตระหนัก ถึง ความ จำเป็น 
ที่  ต้อง มี  ศูนย์  การ ศึกษา  ( Education   Hub )   ใน ภูมิภาค 
 เพื่อ พัฒนา ความ เข้ม แข็ง ทางการ ศึกษา ให้ เป็น หนึ่ง เดียวกัน 
และ มี คุณภาพ ทัดเทียม กับ ภูมิภาค อื่น ทั่ว โลก ดัง นั้น 
การ สนอง ตอบ นโยบาย ของประเทศ ใน การ ยก ระดับ 
การ ศึกษา ของ ชาติ ให้ เป็น ศูนย์ การ ศึกษา   จำเป็น ต้อง 
มี การ พัฒนา หลักสูตร นานาชาติ ใน สถาบัน การ ศึกษา 
ตา่งๆ   ให ้ม ีคณุภาพ ทัง้ ดา้น หลกัสตูร   ผู ้สอน  วธิ ีการ สอน   
การ เขา้ใจ วฒันธรรม ที ่เปราะ บาง ของ แตล่ะ วฒันธรรม  
และ การ จัดการ หลักสูตร อย่าง มี ประสิทธิภาพ   คณะ  
สาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
จงึ เสนอ ให ้ม ีการ จดั ตัง้ วทิยา ลยั โลกา ภ ิวตั น ์ศกึษา 
หรือ  “School of   Global   Studies  ( SGS ) ”  ขึ้น   
เพื่อให้ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ขับ เคลื่อน 
ภารกิจ ด้านการ จัดการ ศึกษา  การ วิจัย 
ตลอด จนการ ให้ บริการ วิชาการ แก่ สังคม 
ให้ บรรลุ เป้า หมาย ใน ระดับ นานาชาติ   และ 
ให ้เปน็ ศนูยก์ลาง การ ศกึษา ขัน้ สงู ใน ภมูภิาค   
ASEAN     

  รอง ศาสตราจารย์    ดร .นันท วรรณ   วิจิตร วาท การ  
ให้ สัมภาษณ์ ว่า   “ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 
เมื่อวันที่29ตุลาคม2555ได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งวิทยาลัย
โลกาภิวัตน์ศึกษา (School of Global Studies) เป็นหน่วยงาน
ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 เพื่อยกระดับ 
การศึกษาของชาติให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาขั้นสูงในภูมิภาค
ASEANเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”         
   การ จัดการ หลักสูตร อย่าง มี ประสิทธิภาพ แล้ว ยัง สนับสนุน 
 ให้ ประเทศไทย ก้าว สู่ การ เป็น ศูนย์ การ ศึกษา สากล และ การ วิจัย  
ใน ภูมิภาค   มี ผลอ ย่าง ยิ่ง ต่อ ขีด ความ สามารถ ใน การ แข่งขัน 

ของ ประเทศ ใน ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน   ตลอด จน 
 ช่วย สร้าง มูลค่า เพิ่ม ให้ กับ เศรษฐกิจโดย รวม ส่ง ผล ดี 

 ต่อ เนื่อง ไป สู่ ธุรกิจ อื่นๆ  โดย หลักสูตร ของ School   of 
Gloal   Studies   อยู่ บนบริบท ของโลกา  ภิ วัต น์ และ 
ความ มั่นคง   Globalization   and Human   Security 
มี 4   หลักสูตร   ดังนี้   หลักสูตร Globalization & 

W e l l  -  b e i n g    A d v o c a c y  ห ลั ก สู ต ร    
Globalization   &   Food   Safety   หลักสูตร   
G l o b a l i z a t i o n  &  E n v i r o n m e n t a l    

Sustainability   และ หลักสูตร   Globalization    
&   Migration   ซึ่ง จะ เปิด สอนระดับ ปริญญา ตรี- 

โท-เอก  ซึ่ ง  มหาวิทยาลัย ได้  จัดสรร พื้นที่     
ณ   อาคาร ปิย ชาติ   2  ให้ เป็น สำนักงานวิทยา ลัย 

 โลกา ภิ วัต น์ ศึกษา  ซึ่ง ขณะ นี้  อยู่  ระหว่างการ 
ก่อสร้าง 



TU Face Up

มธ .  รับ มอบ เงิน สนับสนุน โครงการ ศูนย์ ข้อมูล 
อินเดีย จา กธนาคาร กรุงเทพ     จำกัด   ( มหาชน ) 
 รอง ศาสตราจารย์  พร ชัย   ตระ กูล ว รา นนท์   รอง อธิการบดี 
ฝ่าย บริหาร   ศูนย์ ลำปาง   ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์   ดร . นิธิ นันท์    
วิศเว ศวร   รอง อธิการบดี ฝ่าย วิเทศสัมพันธ์  เป็น ผู้ แทน  
รับ  มอบ เงิน  สนับสนุน  โครงการ  ศูนย์  ข้อมูลอิน เดีย   
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์    จาก คุณ ปฎิ  มา   ชวลิต    
รอง กรรมการ ผู้  จัดการ อาวุโส   ด้าน ทรัพยากร บุคคล 
ธนาคาร กรุงเทพ   จำกัด   ( มหาชน )   ณ   ห้อง ประชุม สัญญา   
ธรรม ศักดิ์    มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์   ท่าพระ จันทร์   
เมื่อ วัน ที่   17   ตุลาคม   2555

ลง นาม ความ รว่ม มอื ทาง วชิาการ   กบั Victoria 
University   of   Wellington   ประเทศ นิวซีแลนด์ 
 พิธี ลง นาม ข้อ ตกลง ความ ร่วม มือ ทาง วิชาการระหว่าง   
ศาสตราจารย์    ดร .  สมคิด   เลิศ ไพฑูรย์    อธิการบดี   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   กับ   Professor   Dr . Rob   Rabel, 
Pro - Vice   Chancellor   จาก   Victoria   Unversity   of 
Wellington   ประเทศ นิวซีแลนด์   ณ  ห้องประชุม สัญญา  
ธรรม ศักดิ์   ชั้น 2  ตึกโดม  มธ . 
ทา่พระ จนัทร ์ เมือ่ วนั ที ่
19 ตุลาคม   2555

สัปดาห์ เทิด พระ เกียรติ สมเด็จ ย่า   55 
 รอง ศาสตราจารย์   นาย แพทย์ จิต ติ นัด ด์   หะ วา นนท์    
รอง อธิการบดี ฝ่าย บริหาร ศูนย์ สุข ศาสตร์   ร่วม วาง พาน พุ่ม 
สัก กา ระ สมเด็จ พระ ศรี นคริ นท ราบ รม ราช ชนนี   เนื่อง ใน งาน 
สัปดาห์ เทิด พระ เกียรติ สมเด็จ ย่า   ประจำ ปี   2555   ซึ่ง จัด ขึ้น 
โดย โรง พยาบาล ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ   เมื่อ วัน ที่    
19  ตุลาคม   2555   
ณ   บริเวณ โถง   
ชั้น  1   อาคาร   
 ม . ร . ว . สุว พรรณ   
สนิท วงศ์

วาง พวง มาลา เนื่อง ใน วัน ปิย มหาราช 
 รอง ศาสตราจารย์   ดร . กำ พล     รุ จิ วิชชญ์     รอง อธิการบดี ฝ่าย 
บริหาร   ศูนย์ รังสิต     ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์   ดร . ชนัญ   ผล ประไพ      
ผู ้ชว่ย อธกิารบด ีฝา่ย บรหิาร   ศนูย ์รงัสติ   พรอ้ม คณะ ผู ้ตดิตาม   
ร่วม วาง พวง มาลา เนื่อง ใน วัน ปิย มหาราช  ซึ่ง เป็น วันคล้าย 
 วัน สวรรคต ของ พระบาท สมเด็จ พระ จุลจอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว   
รัชกาล ที่   5   ณ   บริเวณ ลาน พระบรม รูป ทรง ม้า
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คณะ สังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ จัดการ อบรม
 ผู้นำ เยาวชน 
 รอง ศาสตราจารย์   ดร . สมชาย   ชค ตระการ  รอง อธิการบดี  
ฝ่าย บริหาร ทั่วไป   ให้ เกียรติ เป็น ประธาน  และ กล่าว เสริม สร้าง  
แรง บันดาล ใจ ใน พิธี ปิด การ อบรม ผู้นำ เยาวชน ภาค กลาง    
ภาค ตะวัน ออก   ภาค ตะวัน ตก   และ กรุงเทพมหานคร  สร้าง โลก  
ที่ ยั่งยืน   ภาย ใต้ โครงการ   Move   World   Together  :   เคลื่อน โลก 
 ไป ด้วย กัน   เพื่อ การ พัฒนา ทักษะ การ คิด ริเริ่ม สร้างสรรค์   
พฒันา ศกัยภาพ เยาวชน และ สรา้ง เครอื ขา่ย เยาวชน ทัง้ ใน และ  
ตา่ง ประเทศ   จดั โดย คณะ สงัคมสงเคราะห ์ศาสตร ์  มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย   ศูนย์ พัฒนา 
อจัฉ รยิ ภาพ เดก็   มศว .   สำนกังาน สง่ เสรมิ สวสัดภิาพ และ พทิกัษ ์
เด็ก   เยาวชน   ผู้ ด้อย โอกาส   
และ ผู้  สูง อายุ    ระหว่าง  
วัน ที่   23   -  26   ตุลาคม   2555   
ณ สถาบัน  พัฒนาผู้ นำ 
ชุมชนไทย   จ . นครนายก 

 ลง นาม ความ ร่วม มือ ทาง วิชาการ กับ   GRIPS   
ประเทศ ญี่ปุ่น 
 ศาสตราจารย์   ดร . สมคิด     เลิศ ไพฑูรย์   อธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์   ลง นาม ความ ร่วม มือ ทาง วิชาการ   กับ     Professor 
 Kiyotaka   Yokomichi   จาก   National   Graduate   Institute   
for   Policy   Studies   ( GRIPS )   ประเทศ ญี่ปุ่น   ณ   ห้อง ประชุม 
วรรณ ไว ทยา กร   ชั้น   1   
ตึก  โดม  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
เมื่อ วัน ที่ 29   ตุลาคม   2555

 นักศึกษา   มธ .   คว้า รางวัล ชนะ เลิศ การ ประกวด 
แผน ธุรกิจ สร้างสรรค์ 
 ขอ แสดง ความ ยินดี กับ  นางสาว เพ็ญ พิสุทธิ์   รอด ประเสริฐ   
นางสาว นา รดา   ธนา วัฒน เจริญ   และ นาย อดิศร   เห่ ง รวย   
นักศึกษา กลุ่ม วิชา โฆษณา   คณะ วารสารศาสตร์ และ สื่อสาร 
มวลชน     ที ่ชนะ เลศิ การ ประกวด แผน ธรุกจิ สรา้งสรรค์   โครงการ 
อสังหาริมทรัพย์   “ KK   Biz   RE   Innovation   Awards   2012 ”  
 ประเภท แผนการ สื่อสาร การ ตลาด   จัด ขึ้น โดยธนาคาร  
เกีย รติ นาคิ น   จำกัด   ( มหาชน )  เมื่อ วัน ที่   25   ตุลาคม   2555   
 ณ   โรงแรม เซ็น ทา รา แก รนด์     ลาดพร้าว

 งาน สัมมนา เรื่อง  “ การ เลือก ตั้ง ประธานาธิบดี 
สหรัฐ   :   ผลก ระ ทบ ต่อ อาเซียน และ ไทย ”     
 รอง ศาสตราจารย์   ดร . ประ ภัสสร์   เทพ ชาตรี   ผู้ อำนวย การ 
 ศูนย์ อาเซียน ศึกษา   มธ .   และ นา ยก สมาคม อเมริกา ศึกษา 
ใน ประเทศไทย   ร่วม สัมมนาในหัวข้อ เรื่อง   “ การ เลือก ตั้ง 
ประธานาธิบดี สหรัฐ   :   ผลก ระ ทบ ต่อ อาเซียน และ ไทย ”   โดย มี  
ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์   ดร . วิบูล พงศ์   พูน ประสิทธิ์   อดีต นายก 
 สมาคม อเมริกา ศึกษา ใน ไทย  นาย เกียรติ    สิทธี  อมร 
อดีตผู้  แทน การ ค้า ไทย  นาย พร ศิลป์  พัช ริ นทร์ ตนะ กุล  
รอง ประธาน กรรมการ หอการค้าไทย   เป็น วิทยากรร่วม  และ 
มี  รอง ศาสตราจารย์   ดร . โค ริน   เฟื่อง เกษม  เป็น ผู้ ดำเนินการ 
สัมมนา   ณ   ห้อง ประชุม ประกอบ   หุต ะ สิงห์   ชั้น   3   อาคาร 
อเนกประสงค์   1   มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  ท่าพระ จันทร์    
เมื่อ วัน ที่   1   พฤศจิกายน   2555 
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มธ .  รับ มอบ ทุน การ ศึกษา จาก 
 บมจ .  ธนาคาร กรุง ไทย 
 คุณ อา ริ ศรา   ธรม ธัช   ผู้ ช่วย กรรมการ ผู้ จัดการ อาวุโส   ผู้ บริหาร 
สาย งาน ธุรกิจ ภาค รัฐ   บมจ .  ธนาคาร กรุง ไทย   มอบ ทุน  
การ ศึกษา ประจำ ปี การ ศึกษา   2555 ให้ แก่ นักศึกษา 
มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์  จำนวน  40   ทนุ   ทนุ ละ 10,000   บาท 
เป็น เงิน ทั้ง สิ้น   400,000   บาท  โดย มี ศาสตราจารย์   ดร . สมคิด 
เลิศ ไพฑูรย์   อธิการบดี  เป็น ผู้รับมอบ   ณ   ห้อง ประชุมสัญญา   
ธรรมศักดิ์  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์   ท่าพระจันทร์   
เมื่อ วัน ที่   2   พฤศจิกายน   2555   ที่ ผ่าน มา

แถลง ข่าว การ ประชุม วิชาการ ปศุสัตว์ นานาชาติ   
ครั้ง ที่   15
 เมื่อ วัน ที่   2   พฤศจิกายน   2555   ที่ ผ่าน มา   ณ   ห้อง ประชุม   
อาคาร บรรยาย รวม   5   มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์   ได้ จัดการ 
แถลง ข่าว   เรื่อง   การ ประชุม วิชาการ ปศุสัตว์ นานาชาติ    
ครั้ง ที่   15     โดย มี รอง ศาสตราจารย์   ดร . สมชาย   ชค ตระการ    
รอง อธิการบดี ฝ่าย บริหาร ทั่วไป รองศาสตราจารย์ปกรณ์ 
เสริมสุข   คณบดี วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์รอง ศาสตราจารย ์  ดร .   สม เกยีรต ิ  ประสาน พานชิ 
รอง หัวหน้า ภาค วิชา สัตวบาล ฝ่าย บริหาร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  คุณ ชยา นนท์   กฤตยา เชวง นายกสมาคม 
สตัวบาลแหง่ประเทศไทย   
และคุณ ทศพร   ศรี ศักดิ์   
ผู ้อำนวย การ สำนกั พฒันา 
พันธุ์  สัตว์    กรม ปศุสัตว์   
ร่วม แถลง

อธิการบดี ร่วม งาน สวด พระ อภิธรรม ศพ บิดา 
นายก สภา มหาวิทยาลัย   มธ . 
 ศาสตราจารย์   ดร . สมคิด   เลิศ ไพฑูรย์   อธิการบดี   ร่วม งาน 
 สวด พระ อภิธรรม ศพ นาย เฉลิม  เศรษฐ บุตร บิดา   
ศาสตราจารย์ นร นิติ   เศรษฐ บุตร   นายก สภา มหาวิทยาลัย    
ที่  ถึงแก่  กรรม ด้วย โรค หัวใจ ล้ม เหลว   เมื่อ วัน ที่    31   
ตุลาคม   2555   โดย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้ ร่วม กับ  
คณะ รัฐศาสตร์ เป็น เจ้า ภาพ สวดพระ อภิธรรม ศพ   เมื่อ  
วัน ที่   2   พฤศจิกายน   2555  
ณ วัด  พระศรีมหาธาตุ  
วรมหาวหิาร ศาลา ทกัษณิา 
ประดิ  ษฐ์    (  ศาลา ใหญ่ )  
เขต บางเขน

สัมมนา วิชาการ   เรื่อง   “ เหลียว หลัง แล หน้า  
มหา อุทก ภัย   2554 ” 
 หม่อม ราชวงศ์ ปรีดิ ยา ธร   เทว กุล   อดีต รอง นายก รัฐมนตรี  
และ อดีต ผู้ ว่าการ ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย   ( ธปท . )   ให้ เกียรติ 
กล่าว ปาฐกถา พิเศษ   ใน งาน สัมมนา วิชาการ ประจำ ปี   2555    
ครัง้ ที ่  35   เรือ่ง     “ เหลยีว หลงั แล หนา้ มหา อทุก ภยั   2554 ”     ที ่จดั ขึน้ 
 โดยคณะ เศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์    
 ณ   หอ ประชมุ ศร ีบรูพา   มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์  ทา่พระจนัทร ์    
เมื่อ วัน ที่  8  พฤศจิกายน   2555  ที่ ผ่าน มา
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TU Show Case

  นักศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์   
คว้า รางวัล นวัตกรรม ยอด นิยม   จาก การ ประกวด สุด ยอด ไอ เดีย 
อจัฉรยิะ   “ BRAND’S   GEN   ป ี5   ฉลาด คดิ แบบ คน รุน่ ใหม ่”   ซึง่ จดั โดย   
บริษัท   เซเร บอส   ( ประเทศไทย )   จำกัด   เพื่อ เปิด โอกาส ให้ เยาวชน ได้ 
พัฒนา ทักษะ ทาง สมอง ผ่าน ผล งาน และ สิ่ง ประดิษฐ์ ต่างๆ   ทั้ง ด้าน 
วิทยาศาสตร์ และ ศิลปะ เป็น เวลา กว่า สาม เดือน  กับ การ เฟ้น หา  
สุด ยอด ไอ เดีย อัจฉริยะ ใน โครงการ   “ BRAND’S   GEN   ปี 5   ฉลาด คิด 
แบบ คน รุ่น ใหม่ ”   จาก หลาย ร้อย ผล งาน ไอ เดีย   ทั้ง สาย วิทยาศาสตร์   
Innovation   Inventor   และ สาย ศิลปะ   Creative   Arts   จน ได้   20    
ทมี สดุทา้ย   มา ขบัเคีย่ว พลงั สมอง เพือ่ ชงิ ตำแหนง่ สดุ ยอด แบรนด ์เจน  
กัน อย่าง เข้ม ข้น   

วิศวกรรม เครื่องกล   ธรรมศาสตร์   
คว้า รางวัล นวัตกรรม ยอด นิยม
จาก การ ประกวด สุด ยอด ไอ เดีย อัจฉริยะ   
“ BRAND’S   GEN   ปี 5   
ฉลาด คิด แบบ คน รุ่น ใหม่ ”
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   ใน งาน นี้ คณะ วิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
ได้ แสดง ศักยภาพ ด้าน วิชาการ ด้วย การ เข้า ร่วม ประกวด ใน ด้าน  
สิ่ง ประดิษฐ์ นวัตกรรม   ( Innovation   inventor )   โดย ผล งาน ที่ ได้ ส่ง 
เข้า ร่วม ประกวด และ เข้า รอบ   10   ทีม สุดท้าย คือ   ทีม   Mechamotive 
  ผล งาน   “ Amphitrike   พาหนะ สะเทิน น้ำ สะเทิน บก ”   ซึ่ง การ แข่งขัน   
BRAND’S   GEN   ใน ครั้ง นี้ เป็นการ รวม ตัว กัน ของ   2   ชมรม   คือ   
Mechatronic   และ   Formula   สมาชิก ใน ทีม ประกอบ ไป ด้วย    
นาย ชัย พร   นันท กิจ   นักศึกษา วิศวกรรม เครื่องกล   ปี   4   ภาค ปกติ   
นางสาว ฐิติ ภา     สุวรรณ ชา ศรี   นักศึกษา วิศวกรรม เครื่องกล   ปี   4    
ภาค ปกติ   นาย นววิธ   วิ ลา ลัย   นักศึกษา วิศวกรรม เครื่องกล   
ปี   4   ภาค ภาษา อังกฤษ   นาย กิตติ  ประเสริฐ วณิช   นักศึกษา 
วิศวกรรม เครื่องกล   ปี   4   ภาค ภาษา อังกฤษ  นาย ธราธร   แก้ว ปทุม 
  นักศึกษา วิศวกรรม เครื่องกล   ปี   3   ภาค ปกติ   นาย พงศ์ ภ รณ์    
ภาว นะ วิเชียร  นักศึกษา วิศวกรรม เครื่องกล   ปี   3   ภาค ปกติ   
นาย จักรพงษ์   ทรัพย์ พลอย  นักศึกษา วิศวกรรม เครื่องกล   ปี   3   
ภาค ภาษา อังกฤษ  นาย ภาณุ พงศ์   เปรม ประเสริฐ   นักศึกษา 
วิศวกรรม เครื่องกล   ปี   3   ภาค ภาษา อังกฤษ   นาย ศร ชัย   วัฒน สุข ชัย 
 นักศึกษา วิศวกรรม เครื่องกล   ปี   3   ภาค ภาษา อังกฤษ   โดย มี    
รอง ศาสตราจารย์   ดร . ดุลย โชติ   ชล ศึก ษ์   และ ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์   
ดร . บรรยง ค์   รุ่งเรือง ด้วย บุญ   เป็น อาจารย์ ที่ ปรึกษา โครงการ  
 ผล ปรากฏ วา่ ทมี   Mechamotive   ควา้ รางวลั ถงึ   2   รางวลั   คอื   “ รางวลั 
นวตักรรม ยอด นยิม ”   พรอ้ม ทนุ การ ศกึษา จำนวน   10,000   บาท   และ   
“ รางวัล ชมเชย ”   พร้อม ทุน การ ศึกษา จำนวน   5,000   บาท   

 แนว ความ คิด ของ ผล งาน   Amphitrike  พาหนะ 
สะเทิน น้ำ สะเทิน บก    คือ   ใน ปี   2554   ที่ ผ่าน ทวีป เอเชีย ได้ 
ประสบ กับ ภัย พิบัติ อย่าง มากมาย   แต่ ภัย พิบัติ ที่ ใกล้ ตัว เรา  
มาก ที่สุด คือ   ประเทศไทย ได้ ประสบ ภัย อันตราย จาก น้ำ ท่วม 
 ทำให้ ประชาชน เดือด ร้อน จาก การ เดิน ทาง ตอน น้ำ ท่วม    
ทีม ของ ข้าพเจ้า จึง ได้ เล็ง เห็น ความ สำคัญ ของ ยาน พาหนะ  
จึง ได้ จัด ทำ   “ ยาน พาหนะ สะเทิน น้ำ สะเทิน บก ”   หรือ   
 “ Amphitrike ”   โดย ลักษณะ ของ   Amphitrike   จะ สามารถ 
เคลื่อนที่ ได้ อย่าง คล่อง ตัว เมื่อ อยู่ บน บก   และ สามารถ เปลี่ยน 
เป็น ยาน พาหนะ เพื่อ เคลื่อนที่ ได้ บน น้ำ อย่าง สะดวก และ 
รวดเร็ว   Amphitrike   เป็น ยาน พาหนะ สะเทิน น้ำ สะเทิน บก  
ที่  อนุรักษ์ สิ่ง แวดล้อม  ไม่ ก่อ ให้ เกิด มลพิษ   เนื่องจาก  
ยาน พาหนะ นี้ สามารถ ขับ เคลื่อน ด้วย พลังงาน ไฟฟ้า และ  
พลังงาน กล ที่ เกิด จาก กำลัง ของ คน   หลัก การ ทำงาน ของ   
Amphitrike   ถูก ควบคุม ด้วย ล้อ หน้า   2   ล้อ  และ ล้อ หลัง    
1   ล้อ   โดย ล้อ หลัง จะ ถูก ขับ เคลื่อน ด้วย มอเตอร์ ไฟฟ้า   เมื่อ อยู่ 
 บน บก   Amphitrike   จะ ขับ เคลื่อน ด้วย แหล่ง พลังงาน จาก   
2   แหล่ง  คือ   มอเตอร์ ไฟฟ้า ที่ เชื่อม ต่อ กับ ล้อ หลัง   อีก ทั้ง ยัง  
สามารถ ใช ้พลงังาน กล เพือ่ ประหยดั พลงังาน ไฟฟา้   พลงังาน กล 
 ที่ เกิด จาก กำลัง ของ คน   คือ การ ประยุกต์ โดย ใช้ ขา ปั่น ของ 
จักรยาน โดย ติด ตั้ง ชุด โซ่ เข้า กับ ล้อ หลัง   เมื่อ พลังงาน หมด 
สามารถ ขับ เคลื่อน   Amphitrike   ใน ลักษณะ การ ขี่ จักรยานได้   
ส่วน การ ควบคุม ทิศทาง จะ บังคับ ทิศทาง ที่ ล้อ หน้า   เมื่อ อยู่ 
ใน น้ำ   Amphitrike   จะ สามารถ ขับ เคลื่อน การ ทำงาน ได้    
2   ระบบ เช่น กัน   โดย จะ สามารถ เคลื่อนที่ ใน น้ำ ได้ โดย  
ใบพัดที่ ติด อยู่ที่ ล้อ หลัง ส่วน ประกอบ ของ   Amphitrike   
 เปน็ ยาน พาหนะ สะเทนิ นำ้ สะเทนิ บก ที ่ประกอบ ดว้ย เรอื คาย ัค 
และ จักรยาน   3   ล้อ  ( Trike )   เมื่อ นำ ส่วน ประกอบ ทั้ง   2   ส่วน 
 มา ประกอบ เข้า ด้วย กัน   จะ เกิด เป็น   Amphitrike ที่ 
สามารถ เคลื่อนที่  ได้ ทั้ง บน บก และ ใน น้ำ   อีก ทั้ง เรา ยัง 
สามารถ แยก ส่วน ของ   Amphitrike   ให้ กลาย เป็น   Trike    
 ( จักรยาน   3   ล้อ )   ได้ อย่าง ง่าย   เพื่อ ประยุกต์ ใช้ ยาน พาหนะ นี้  
ใน เวลา ที่ น้ำ ไม่ ท่วม ได้ อีก ด้วย 



วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต
การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร์ : เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ สมบัติ แก้วปกาศิต
บรรณาธิการบริหาร : นวพรรณ อิ่มดวง 
กองบรรณาธิการ : ปฐมา ศรีสังข์ นพรัตน์ พลอยชื่น ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก ณัฐกาญจน์ หันจรัส นิพิฐพนธ์ เมืองสีนุ่น 
  ประภาพันธ์ ว่องไว ศิลาวุฒิ นวลนุกุล ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี ศุภณา เย็นเป็นสุข
จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองงานศูนย์รังสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โทรศัพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ต่อ 1117-8 โทรสาร 0-2564-4493
ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม : บริษัท แปลน สารา จำกัด
พิมพ์ที่ : บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
E-mail : pr.tu@hotmail.com
Website : www.pr.tu.ac.th

ปฏิทินกิจกรรม

 กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ ติดต่อสอบถาม

งานแนะแนวหลักสูตรปริญญาตรี 
ภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตร
นานาชาติ ประจำปี 2555

วันธรรมศาสตร์

MBA 2012 Open House

Open House สถาบันภาษา

ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจำปี 2555

วัน ที่   6   ธันวาคม   2555 
 ณ   หอ ประชุม ศรี บูรพา   ( หอ ประชุม เล็ก )   
มธ .   ท่าพระ จันทร์ 
 
 
 วัน ที่   10   ธันวาคม   2555 
 ณ   มธ .   ท่าพระ จันทร์ 
 
 วัน ที่   16   ธันวาคม   2555 
 เวลา   10.00   -   12.00   น . 
 โรงแรม เซน ทา รา แก รนด์   เซ็นทรัล เวิร์ด   
 ห้อง   Lotus   Suite   7   ชั้น   22 
 

 วัน ที่   16   ธันวาคม   2555 
 เวลา   08.30   -   12.00   น . 
 ณ   ห้อ งประชุม ประภาศน์ อวยชัย
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 4 
มธ .   ท่าพระ จันทร์ 

 วัน ที่   18   ธันวาคม   2555 
 ณ   ศูนย์ ประชุม ธรรมศาสตร์   
มธ .    ศูนย์ รังสิต

งานบริการนักศึกษาและ
บุคลากรนานาชาติ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
โทร. 0-2613-2047

โครงการปริญญาโท
ทางบริหารธุรกิจ (MBA) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
โทร. 0-2613-2227-8
www.mba.tbs.tu.ac.th

สถาบันภาษา
โทร. 0-2613-3106

งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย 
สำนักงานบริหารการวิจัย
โทร. 0-2564-4440 ต่อ 1818


