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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

เสด็จฯ ทรงเปดอาคารศูนยการเรียนรูกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนิน ทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรูก้ รมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีศาสตราจารย์
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
และแขกผู้มีเกียรติเฝารับเสด็จฯ
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า
ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สร้างขึ้นในป 2554 แล้วเสร็จในป 2557
โดยมีแนวคิดหลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะทีพ่ ระองค์เคยเป็นพระอาจารย์ทคี่ ณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ของนักศึกษา
“ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาธรรมศาสตร์ให้ได้
เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน เพราะในโลกวิชาการที่แท้จริง ยังมีสิ่งต่างๆ
มากมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกเหนือจากวิชาเรียนในห้องเรียน โดยเฉพาะในศูนย์
การเรียนรูฯ้ และห้องสมุด ซึง่ มหาวิทยาลัยได้จดั หาทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ไว้ให้นกั ศึกษา
หาความรู้เพิ่มหรือท�ากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ ท�าการบ้าน
พบปะพูดคุยกัน
ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ตอบสนองเจตนารมณ์ของ
มหาวิทยาลัยทุกประการ โดยท�าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่
ทีเ่ ปิดกว้างทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง เหมาะส�าหรับการเรียนรูต้ ลอดเวลา มีอปุ กรณ์ทเี่ อือ้ อ�านวย
แก่นกั ศึกษาได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยในการ
ผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นผู้น�าของการเรียนรู้ มีความพร้อมทั้งความรู้และ
คุณธรรม เพือ่ น�าความรูท้ มี่ ไี ปพัฒนาตนเอง ผูอ้ นื่ ชุมชน สังคม รวมไปถึงการพัฒนาและสร้าง
ประเทศชาติที่มั่นคงต่อไป” อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ริเริ่มศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า อาคารศูนย์การเรียนรู้
แห่งนี้สะท้อนแนวคิดที่ต่างจากห้องสมุดแบบเดิม คือ เป็น “ห้องสมุดที่ไม่มีหนังสือ”
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(ความเชื่อมโยง) และ Collaboration (ความร่วมมือ) อันเป็น
แนวคิดพื้นฐานที่ส�ำนักหอสมุดประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาบริการที่ดี
ทีส่ ดุ แก่นกั ศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มธ. ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป
โดยได้จัดแบ่งโซนนิทรรศการออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานเครือข่ายของส�ำนักหอสมุดฯ ประกอบ
ด้วยนิทรรศการทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ส�ำนักประมวลผลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา ศูนย์ทดสอบ
สมรรถนะแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ระบบบริห ารจัดการ
วิทยานิพนธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ส่วนที่ 2 การให้บริการของส�ำนักหอสมุดฯ ผ่านโปรแกรม
และระบบต่างๆ ประกอบด้วยนิทรรศการ 4 เรื่อง ได้แก่ Koha
โปรแกรมระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ แ บบเปิ ด เผยรหั ส ซึ่ ง ส� ำ นั ก
หอสมุ ด ได้ น� ำ มาพั ฒ นาใช้ อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบแห่ ง แรกในภู มิ ภ าค
อาเซียน WorldShare Interlibrary Loan
บริ ก ารยื ม หนั ง สื อ ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด ใน
ต่ า งประเทศ TULIB App. ชุ ด โปรแกรม
ห้องสมุดเพื่อการใช้งานใน Smart Phone
และการจั ด การความรู ้ เพื่ อ การเผยแพร่
องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นห้ อ งสมุ ด และบริ ก ารที่
เป็นประโยชน์แก่สังคม เพื่อให้สมกับเป็น
“ห้ อ งสมุ ด ที่ ไ ม่ มี ห นั ง สื อ ” แต่ มี ป ระโยชน์
ครบครันส�ำหรับชาวธรรมศาสตร์ทุกคน
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นอกจากนั้น ยังไม่มีผนัง ไม่มีเจ้าหน้าที่ ไม่เข้มงวดเหมือนห้องสมุด
ทั่วไป เป็นห้องสมุดที่เปิดโล่ง ออกแบบให้มีที่อ่านหนังสือ ที่นอน
ที่นั่งเล่นเพื่อบรรยากาศที่เป็นกันเอง
ขณะที่ นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า แหล่งข้อมูลค้นคว้าส�ำหรับ
นักศึกษาที่มีทั้งหมดภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นดิจิทัลทั้งหมด
นักศึกษาเข้าถึงได้โดยผ่านหน้าเว็บไซต์ส�ำนักหอสมุด และไม่เพียง
แต่หนังสือเท่านั้น ยังรวมไปถึงความบันเทิงต่างๆ ที่มีให้บริการ
ในระบบ Video on Demand ที่ เ ข้ า ใช้ ไ ด้ ทุ ก ที่ ใ นเครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการมีอุปกรณ์ที่ดีและจ�ำเป็นต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
หลั ง จากทรงเปิ ด อาคารศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ฯ แล้ ว สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทอดพระเนตร
นิทรรศการของส�ำนักหอสมุด ภายใต้แนวคิด 3Cs to Learning
ซึ่ง 3Cs ประกอบด้วย Correctness (ความถูกต้อง) Connectivity
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ธรรมศาสตรควา 3 รางวัล นักวิจัยดีเดนแหงชาติจากสภาวิจัยแหงชาติ
พรอมควารางวัลดีเดนดานผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐคิดคน และวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอก รวมอีก 13 รางวัล
คณาจารย์และนักวิจัยธรรมศาสตร์กวาด 16 รางวัล จากสภา
วิจยั แห่งชาติ ประจ�าป 2557-2558 ประกอบด้วย “นักวิจยั ดีเด่นแห่ง
ชาติ” มากถึง 3 สาขา ได้แก่ ปรัชญา นิติศาสตร์ และเทคโนโลยีสาร
นิเทศฯ พร้อมด้วยรางวัลดีเด่นด้านผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์
คิดค้น และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกอีกหลายรายการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างผลงานด้านการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง ล่าสุดคว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจ�าป 2557-2558
ซึง่ จัดขึน้ โดยส�านักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) เพือ่ ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และเชิดชู
เกียรตินักวิจัยไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้
รางวัลทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รบั ประกอบด้วย รางวัลนักวิจยั
ดีเด่นแห่งชาติ 3 รางวัล รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น และระดับดี
3 รางวัล รางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้นดีเด่น และประกาศเกียรติคณ
ุ
4 รางวัล และรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่นและดี 6 รางวัล รวม
ทั้งสิ้น 16 รางวัล

ตัง้ แต่ พ.ศ. 2542-ปัจจุบนั ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์
ด�าเนินการวิจัย “กระบวนการโบราณคดีชุมชน: Community
Archaeology Process” ซึ่งเป็นงานโบราณคดีประยุกต์ในการ
พัฒนาชุมชน เพื่อหาแบบแผนที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชนมิติ
วัฒนธรรม และเป็นการเสริมสร้างความสามารถของประชาชน
ในท้องถิ่นให้รู้ เข้าใจ เข้าถึงมรดกทางโบราณคดีจนสามารถดู
และจั ด การ อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและใช้ ป ระโยชน์ แ หล่ ง โบราณคดี
และพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับการสร้าง
องค์ความรู้ทางโบราณคดีเกี่ยวกับแหล่งผลิตเครื่องถ้วยชามสมัย
โบราณ แหล่งผลิตเครื่องมือหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์ การจัดการ
มรดกวั ฒ นธรรมประเภทพระเจ้ า ไม้ ขยายผลไปสู ่ ก ารพั ฒ นา
พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น และการศึกษาเชิงนโยบายเพื่อก�าหนด
แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2557

ศาสตราจารย ดร.อํานาจ วงศบัณฑิต
จากคณะนิติศาสตร
ศาสตราจารย์ ดร.อ�านาจ ได้จัดท�าผลงาน
วิจยั เกีย่ วกับโครงการปรับปรุงกฎหมายทรัพยากรน�า้
และจัดท�าร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า
และโครงการยกร่างกฎหมายเหมืองแร่
เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรน�้ า และเหมื อ งแร่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างเป็นระบบ
และเป็นธรรม
ศาสตราจารย์ ดร.อ� า นาจ
กล่าวว่า “การปรับปรุงกฎหมายทรัพยากรน�้าควรมีเนื้อหารูปแบบ
เกีย่ วกับการจัดสรรทรัพยากรน�า้ อย่างเป็นธรรม ด้วยเหตุทกี่ ฎหมาย
ในปัจจุบนั ยังไม่มคี วามชัดเจนในเรือ่ งนีเ้ ท่าใดและบางครัง้ ก่อให้เกิด
ปัญหาการจัดสรรน�้าที่ไม่เป็นธรรม ยกตัวอย่างเช่น การสูบน�้าไป
ใช้ของคนต้นน�้าเพื่อสนองความจ�าเป็นต่อกิจการของตน แม้ว่าจะ
สร้างความเดือดร้อนให้คนที่อยู่ท้ายน�้า แต่ก็ไม่สามารถฟองร้องได้
เพราะศาลฎีกาเคยตัดสินแล้วว่า น�้าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
และเจ้าของทีด่ นิ ริมทางน�า้ สามารถสูบน�า้ ไปใช้ตามความจ�าเป็นของ
นักวิจัยจึงน�าเสนอให้มีการแบ่งการใช้น�้าออกเป็น 3 ขนาด
ส�าหรับน�้านอกเขตชลประทาน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ โดยการใช้น�้าขนาดเล็ก เช่น การใช้น�้าในครัวเรือน
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นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาปรัชญา
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ศาสตราจารยสายันต ไพรชาญจิตร
จากคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
ศาสตราจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ จากคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีผลงานวิจัยแบ่งออก
เป็น 2 ระยะ คือ ช่วงแรก พ.ศ. 2524-2542
ระหว่างรับราชการในต�าแหน่งนักโบราณคดี
อยู่ในกรมศิลปากร ได้ด�าเนินการวิจัยทาง
โบราณคดีกระแสหลัก (conventional
archaeology) ใน 4 เรื่องใหญ่ ได้แก่ (1)
โบราณคดีของเครื่องถ้วยสมัยโบราณใน
ประเทศไทย (Archaeology of Ancient
Ceramics in Thailand) (2) โบราณคดี
ใต้น�้าในประเทศไทย (Underwater Archaeology in Thailand)
(3) โบราณคดีในล้านนา (Archaeology in Lan Na Northern
Thailand และ (4) โบราณคดีกู้แหล่ง (Rescue Archaeology)
การประเมินผลกระทบและกอบกู้ทรัพยากรทางโบราณคดีที่ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อน มีผลงานที่เผยแพร่เป็นหนังสือ
วิชาการจ�านวน 12 เล่ม บทความทางวิชาการทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ จ�านวน 58 บทความ
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ภาษาไทย การน�าข้อมูลไปใช้ในทางการแพทย์
ผสมผสานกัน และส่วนที่ 3 เป็นการน�าไปใช้ใน
ส่วนของข้อมูลการให้บริการ ต�าแหน่งของ
รถบริการ NGV ในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ งานวิ จั ย เน้ น ใน
เรื่องของการน�าคอมพิวเตอร์มา
จั ด การเกี่ ย วกั บ ภาษาพู ด หรื อ
ภาษาเขี ย น โดยเน้ น ในด้ า น
ภาษาไทย ดั ง นั้ น จึ ง น� า ข้ อ มู ล
โมเดลทางด้านคอมพิวเตอร์ไปท�า
เหมืองบนข้อมูลภาษาไทยเพือ่ จะ
หาความสัมพันธ์ หรือหาข้อความ
เนื้อความออกมาและเพื่อให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ ถ้าหาก
สามารถท�าให้เข้าใจในระบบเดียวกันได้ก็จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่
ต้องการหาข้อมูลเพื่อที่จะน�าข้อมูลไปประกอบการท�าเอกสาร หรือ
อยากจะทราบถึงความเป็นไปเป็นมา ของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ก็
สามารถที่จะหาข้อมูลจากตรงนี้ได้ ในส่วนของฐานข้อมูลทางการ
แพทย์นั้น ก็สามารถน�าข้อมูลมารวมอยู่ที่เดียวกันเพื่อให้ผู้ค้นหา
ข้อมูลได้รับทราบว่าอาการหรือความผิดปกติต่อร่างกาย ก่อนที่จะ
ไปพบแพทย์ อาจจะได้รับทราบการรักษาและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้
ก่อน โดยปัจจุบัน คนส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหาข้อมูลด้วยการค้นหา
ใน Google ก่อนเพือ่ หาข้อมูลว่าอาการทีเ่ ป็นอยู่ จะเป็นโรคเกีย่ วกับ
อะไรได้บ้าง ซึ่งท�าให้เสียเวลาในการหาข้อมูล จึงจัดท�าฐานข้อมูล
เป็นจุดศูนย์รวมของฐานความรู้ทางด้านการแพทย์ท่ีรวมอยู่ด้วยกัน
บุคคลทั่วไปก็สามารถมาค้นคว้าหาข้อมูลได้จากจุดนี้จุดเดียว
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ได้จดั ท�า ธรรมาแทรนส์
ThammaTRANS (Shuttle Bus Tracking Application)
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนส�าหรับติดตามแบบเรียลไทม์ว่า รถ
บริการ NGV ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตที่ต้องการ
ขึ้นอยู่ที่ไหนแล้ว ซึ่งในอนาคตจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรม
ในที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อย่างเช่น การจัดกิจกรรม การเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมสัมมนา ก็สามารถดูได้จากจุดศูนย์รวม
จุดนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง โดยท�าให้มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สามารถเผยแพร่ข้อมูลงานวิชาการ งานวิจัยออกไปสู่
ประชาคมธรรมศาสตร์ต่อไป

นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเทศศาสตร

รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2557

ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง
จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง มีผลงานวิจัยประกอบ
ด้วย 3 ส่วนด้วยกัน 1. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 2. การท�า
เหมืองข้อมูล และส่วนสุดท้ายเป็นการท�าสารสนเทศแบบอัจฉริยะ
ที่สามารถน�าไปใช้ได้จริง เช่น การน�าไปใช้ในส่วนของการย่อความ
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รางวัลระดับดีเดน

สาขาปรัชญา: ศาสตราจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากผลงานวิจัยวิจัยเรื่อง “การศึกษา
ทางโบราณคดีเพื่อสังเคราะหความรูเรื่องเทคนิควิทยาการผลิต
แบบแผนทางศิลปะ และความหมายทางวัฒนธรรมของเครื่อง
ถวยเคลือบในแหลงเตาบานเตาไหแชเลียง จังหวัดนาน และแหลง
เตาพะเยาที่เวียงบัว จังหวัดพะเยา”
อานตอหนา 12 >>>

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

การใช้น�้าเพื่อยังชีพ ซึ่งไม่ต้องขออนุญาตหรือคุมเข้ม แต่ก็ต้องมี
กฎเกณฑ์สว่ นกลางว่า ต้องไม่ไปกระทบสิทธิค์ นอืน่ ขณะทีก่ ารใช้นา�้
ขนาดกลาง ต้องกระจายอ�านาจให้คณะกรรมการลุ่มน�้าในแต่ละ
ลุม่ น�า้ ไปจัดสรรอนุญาตกันเอง โดยจะต้องก�าหนดว่าใช้นา�้ ในพืน้ ทีก่ ไี่ ร่
ปริมาณเท่าใด ทั้งนี้ นักวิจัยได้ออกแบบกฎหมายให้มีความยืดหยุ่น
ด้วยเหตุผลของความแตกต่างในพืน้ ทีก่ ารใช้นา�้ ในแต่ละภูมภิ าค ส่วน
การใช้น�้าขนาดใหญ่จะมีผลกระทบข้ามลุ่มน�้าและการใช้น้�าอย่าง
กว้างขวาง จึงจ�าเป็นต้องให้องค์กรระดับชาติ คือ คณะกรรมการ
น�้าแห่งชาติหรือคณะกรรมการนโยบายและการบริหารน�้าแห่งชาติ
หรือผู้มีอ�านาจสูงสุดอย่างนายกรัฐมนตรีเข้ามาดูแลภาพรวมการ
ใช้น�้าของทั้งประเทศตนเอง ซึ่งหากมีร่างกฎหมายน�้าใหม่นี้ออกมา
การแย่งการใช้น�้าอย่างไม่เป็นธรรมและใช้น�้าอย่างฟุมเฟอยจะไม่
เกิดขึ้น เพราะการใช้น�้าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบ
มากมายจะไม่สามารถสูบน�้าได้ตามใจชอบ จะต้องได้รับอนุญาต
นอกจากนี้ การที่มีต้นทุนเพิ่มในการใช้น�้าด้วยการเก็บค่าน�้าย่อม
ส่งผลให้เกิดการประหยัดและบริหารจัดการทรัพยากรดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
ส�าหรับโครงการยกร่างกฎหมายเหมืองแร่ ทีผ่ า่ นมากฎหมาย
ดังกล่าวล้าสมัย แต่เป็นกฎหมายที่มีใบอนุญาตมากที่สุด ก่อให้เกิด
ความยุ่งยากซับซ้อน จึงน�าเสนอโมเดลขึ้นใหม่โดยใช้หลักการเดียว
กับกฎหมายทรัพยากรน�้า คือ การแบ่งสัมปทานเหมืองแร่ออกเป็น
3 ขนาด โดยขนาดใหญ่อาจให้รัฐมนตรีเป็นคนดูแล ขนาดกลางเป็น
อธิบดีหรือปลัดกระทรวง ขนาดเล็กเป็นผูว้ า่ ราชการหรือผูน้ า� ท้องถิน่
โดยมีคณะกรรมการซึง่ มีตวั แทนจากหลายภาคส่วนคอยควบคุมการ
ใช้ดุลพินิจของผู้อนุญาต ขณะเดียวกันก็เสนอแนวคิดที่ว่า จะท�า
อย่างไรให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการท�าเหมืองแร่หรือชุมชน
ที่เหมืองแร่ตั้งอยู่ได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม อาจจะมีการตั้ง
กองทุนขึ้นส�าหรับช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ขณะ
เดียวกันยังมีความพยายามที่จะปรับแก้กฎหมายในประเด็นการ
ท�าเหมืองแร่ท่ีอยู่ลึกจากพื้นดิน 100 เมตร ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคย
ตัดสินว่า กฎหมายแร่ที่บัญญัติว่าผู้ท�าเหมืองแร่ลึกจากพื้นดิน 100
เมตรโดยไม่ต้องจ่ายเงินให้เจ้าของที่ดินนั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
นักวิจัยมองว่า เจ้าของที่ดินที่มีเหมืองแร่ใต้ดินนี้ควรได้รับค่าชดเชย
เพื่อความเป็นธรรมโครงการวิจัยดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเป็น
ธรรมมากขึ้น
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ผลงานประดิษฐคิดคนดีเดน ประจําป 2558
จากสภาวิจัยแหงชาติ

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

บรรจุภัณฑฉลาดสําหรับทุเรียน

6

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าป 2558 จากสภาวิจัย
แห่งชาติ ระดับดีเด่น เป็นไปตามคาดหวังทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ ม าครองถึ ง 2 ผลงานด้ว ยกัน ส�าหรับ ผลงานแรก เป็ น การ
จุ ด ประกายความคิ ด ของ คณะผู ้ วิ จั ย จากภาควิ ช าเทคโนโลยี
การเกษตร คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ในการพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ฉ ลาดส� า หรั บ ทุ เ รี ย นสด
ยื ด อายุ ก ารวางขาย เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด กลิ่ น ออกนอก
บรรจุภัณฑ์ พร้อมออกแบบฉลากบ่งชี้ความสุกของทุเรียน
ด้ ว ยอุ ต สาหกรรมการส่ ง ออกผลไม้ ไ ทยมี จุ ด อ่ อ นด้ า น
บรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลไม้สด ด้วยพืชเขตร้อน เขตกึ่งร้อน และพืช
เขตหนาว มี อั ต ราการหายใจและสรี ร ะของพื ช ที่ แ ตกต่ า งกั น
โดยเฉพาะพืชเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เก็บรักษายาก หากต้องการ
บรรจุขายในรูปผลไม้สดพร้อมรับประทาน
รองศาสตราจารย์วรภัทร ลัคนทินวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ภาชนะดูดซับ
กลิ่นทุเรียน เป็นภาชนะแบบ Active และ Intelligent ประดิษฐ์
ขึน้ เพือ่ รองรับทุเรียนสดตัดแต่งพร้อมบริโภคเพือ่ การส่งออก ทีบ่ รรจุ
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ในภาชนะด้วยเทคโนโลยี modified atmosphere packaging
ภาชนะดังกล่าวมีสองระบบด้วยกันได้แก่ ระบบบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ
(Active package) ของภาชนะนี้จะมีตัวดูดซับเอทิลีน (C2H4)
และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) กลิ่นทุเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ที่
ประกอบด้วยถ่านชีวภาพ (bio-char) และถ่านกัมมันต์ (activated
carbon) พัฒนาเป็นแผ่นดูดซับที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อปอง
การเกิ ด หายใจระดั บ เซลล์ (Anaerobic respiration) และ
ภาวะการย่อยของจุลินทรีย์ ท�าให้ทุเรียนคงความสดและความสุก
รวมถึงยืดอายุการวางจ�าหน่าย (shelf-life) ส่วนระบบบรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะ (Intelligent Package) ที่มีตัวบ่งชี้ที่สามารถตรวจสอบ
คุณภาพและความสดของทุเรียน จากเมตาโบไลต์ของผลิตภัณฑ์สด
ที่บรรจุ เพื่อบอกให้ผู้บริโภคทราบว่าทุเรียนสดภายในภาชนะยังคง
มีคุณภาพการบริโภคและควรจะซื้อไปหรือไม่ โดยบรรจุภัณฑ์ชิ้นนี้
ช่วยเก็บทุเรียนได้นาน 1-2 เดือน โดยที่คุณภาพ ไม่เปลี่ยน จะช่วย
ให้ราชินีผลไม้ไทยสามารถส่งออกไป
ขายในตลาดกลุม่ ผูม้ รี ายได้สงู ในแถบ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ได้
อีกทัง้ บรรจุภณ
ั ฑ์ฉลาด ส�าหรับ
ทุเรียน ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง
เวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
นานาชาติ “42nd International
Exhibition of Inventions of
Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐ
สวิส อีกด้วย
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ผลงานประดิษฐคิดคน ดีเดน ประจําป 2558 จากสภาวิจัยแหงชาติ

แผนยางทําความสะอาดนํ้ามันแบบใชซํ้า

อีกหนึง่ ผลงานสิง่ ประดิษฐ์ คิดค้นดีเด่น
ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์อีกหนึ่งผลงานคือ แผ่นยาง
ท�าความสะอาดน�้ามันแบบใช้ซ�้า เนื่องจาก
ในปั จ จุ บั น มี เ หตุ ก ารณ์ น�้ า มั น รั่ ว ไหลใน
ท้องทะเล หรือเหตุการณ์รถบรรทุกน�้ามัน
ประสบอุบัติเหตุจนน�้ามันซึ่งเป็นเชื้อเพลิง
นองบนพื้นผิวถนนอยู่เป็นประจ�า ซึ่งท�าให้
เกิดการสูญเสียทรัพยากรต่างๆ มากมาย
อีกทั้งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นความคิด
ของคณะผู ้ วิ จั ย จากภาควิ ช าเคมี คณะ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการพัฒนา “แผ่นยางท�า
ความสะอาดน�้ามันแบบใช้ซ�้า” (Reusable Oil Cleaning Rubber Pad) เพื่อใช้ท�าความ
สะอาดน�้ามันหรือการรั่วไหลของสารเคมีบนพื้นผิวหรือในแหล่งน�้า และสามารถน�ากลับมา
ใช้ใหม่ได้มากกว่า 30 ครั้ง
อาจารย ดร.สุวดี กองพารากุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร กล่าวว่า “แผ่นยางท�าความสะอาดน�้ามับแบบใช้ซ�้าได้ถูกคิดค้นและพัฒนา
โดยมุง่ เน้นถึงความสามารถในการน�าวัสดุดดู ซับกลับมาใช้ซา�้ ได้หลายครัง้ รวมทัง้ สามารถเก็บ
กู้น�้ามันปิโตรเลียมที่รั่วไหลกลับมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเตรียมได้จากยางพาราที่ผ่าน
การดัดแปรเป็นโฟมยางทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการเลือกดูดซับน�า้ มัน สามารถน�ากลับมาใช้ซา�้ ได้
มากกว่า 30 ครัง้ และสามารถเก็บกูน้ า�้ มันปิโตรเลียมทีร่ วั่ ไหลกลับมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่า 18 เท่าของน�้าหนักเริ่มต้น พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง
นวัตกรรมนีจ้ งึ เป็นแนวทางในการเปิดตลาดใหม่สา� หรับการน�ายางพารามาใช้ประโยชน์และ
เพิม่ มูลค่าให้กบั ยางพาราด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียมได้ รวมทั้งเป็นแนวทางลดการน�าเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ
อีกทั้ง แผ่นยางท�าความสะอาดน�้ามันแบบใช้ซ�้า ยังได้รับรางวัลเหรียญทองเวทีการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “42nd International Exhibition of Inventions
of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส”

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

เพื่อใชทําความสะอาดนํ้ามันหรือการรั่วไหลของสารเคมี
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เยาวชนอาเซียนรวมใจ จุดประกายความคิด
ในโครงการสัมมนานานาชาติ Thammasat Seminar 2015

8

เมื่อวันที่ 6 มกราคม
ที่ ผ ่ า นมา สถาบั น เอเชี ย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จั ด พิ ธี เ ปิ ด โครงการ
สัมมนานานาชาติ Thammasat Seminar
2015 ในหัวข้อ ASEAN Youth in the ASEAN Community
and the Global Community โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
ประธานในพิธี ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ระหว่างกันในระดับภูมภิ าค เพือ่ ธ�ารงไว้ซงึ่ สันติภาพเสถียรภาพ และ
ความมั่นคงทางการเมือง รวมถึงความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และ
สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนความกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพื้นฐาน
ของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกตาม
เจตนารมณ์ของปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)
ที่ชาติสมาชิกได้ให้ไว้เมื่อกว่า 50 ปที่แล้ว
นอกจากนี้ การเปลี่ ย นแปลงที่ ส� า คั ญ ใน
ศตวรรษที่ 21 ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนและช่วงเวลา
แห่งความท้าทายนานัปการทั้งในระดับโลกและ
ในระดับภูมิภาค เพราะต้องเผชิญหน้ากับปัญหา
ต่ า งๆ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบกว้ า งขวางข้ า มพรมแดนรั ฐ
ชาติ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การก่อการร้าย ความไม่
เท่าเทียมกันของการพัฒนา ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง
ประเทศอาชญากรรมข้ า มชาติ แ ละการค้ า มนุ ษ ย์ รวมถึ ง โรค
ระบาดต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นข้อท้าทายให้โลกและภูมิภาคต้อง
ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหา ตลอดจนการออกแบบ
กลไกเพื่อสร้างความมั่นคงสันติภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาทั้งมวล

ในปัจจุบัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก�าลังได้รับความ
สนใจอย่างยิง่ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
และเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองใน
เวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความก้าวหน้านีม้ ปี จั จัย
ส�าคัญมาจากความใกล้ชิดระหว่างรัฐสมาชิก ท�าให้สถานการณ์ใน
ภูมภิ าคนีไ้ ด้เปลีย่ นผ่านจากสภาวะแห่งความตึงเครียดและการเผชิญ
หน้าในยุคสงครามเย็นมาสูค่ วามมีเสถียรภาพความมัน่ คงในปัจจุบนั
ผ่านกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาค นั่นคือ สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) ซึ่งเป็นกลไก
ส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมความเข้าใจอันดี

เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุเปาหมาย จึงมีความพยายาม
สร้างจิตส�านึกของการเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN citizen) และ
พลเมืองโลก (global citizen) ที่มีค่านิยมซึ่งไม่แบ่งแยกกีดกันซึ่ง
กันและกัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาท
ส�าคัญต่อพัฒนาการของสังคมไทยมาช้านาน มีการด�าเนินงานทาง
วิชาการและมีบทบาทส�าคัญด้านเอเชียตะวันออกศึกษาและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ได้เล็งเห็นความ
ส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งจะกลายเป็นผู้น�าที่จะสร้าง
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ความเปลี่ยนแปลงแก่โลกในอนาคต จึงได้มอบหมายและสนับสนุน
งบประมาณให้สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาจัดโครงการประชุม
สัมมนานานาชาติ “THAMMASAT SEMINAR 2015” ขึ้น ภายใต้
หัวข้อ “ASEAN Youth in the ASEAN Community and the
Global Community” ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2558 โดยเชิญ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำจากประเทศอาเซียนประเทศละ
2 คน รวม 18 คน และนักศึกษาจากประเทศไทย 5 คน (มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 2 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แห่งละ 1 คน) รวมทั้งหมด 23 คน
มาเข้าร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ส�ำคัญของ
โครงการว่า
“ประการแรก เราต้ อ งการสร้ า งให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยและ
แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นระหว่างเยาวชนนิสิตนักศึกษาใน
อาเซียน อันจะเป็นเครือข่ายความร่วมมือแห่งอนาคตเพื่ออาเซียน
ประการที่ 2 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งพั ฒ นาศั ก ยภาพของเยาวชนและ
นิสิตนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นผู้น�ำที่มี
จิตส�ำนึกในฐานะพลเมืองโลก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขและบูรณาการปัญหาข้อท้าทายในศตวรรษที่ 21 และประการ
สุดท้าย คือน�ำเสนอทัศนะความคิดเห็นของเยาวชนอาเซียนใน
ประเด็นภูมิภาคและประเด็นโลกต่อสาธารณชน อันจะน�ำไปสู่การ
ก�ำหนดบทบาทของเยาวชนในอาเซียนต่อไปครับ”
ส�ำหรับกิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้ เยาวชนอาเซียนกว่า
20 คนได้ร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมอภิปรายจากวิทยากร
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง การเมื อ งความมั่ น คง เศรษฐกิ จ
และสังคมวัฒนธรรม โดยในวันเปิดงานได้รับเกียรติจากธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ
ASEAN in the Global Community นอกจากนีย้ งั มี ศาสตราจารย์
นรนิ ติ เศรษฐบุ ต ร ศาสตราจารย์ ดร.ชั ย วั ฒ น์ สถาอานั น ท์
ดร.กิ ริ ฎ า เภาพิ จิ ต ร ดร.ณั ฏ ฐา โกมลวาทิ น ดร.เสรี นนทสู ติ
เป็นต้น อีกทั้งมีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
ได้แก่ การศึกษาดูงานธนาคารโลกสาขาประเทศไทย และการ
ทั ศ นศึ ก ษาสถานที่ ส� ำ คั ญ ต่ า งๆ เช่ น พระบรมมหาราชวั ง และ
เกาะรั ต นโกสิ น ทร์ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา

พระราชวังบางปะอิน และล่องเรือแม่นำ�้ เจ้าพระยาพร้อมฟัง Dinner
Talk โดยนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.
บ้านปู และนายกสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่งในส่วนนี้สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้ให้การสนับสนุนด้วย
วันสุดท้ายของโครงการ เยาวชนอาเซียนได้ออกประกาศ
“ปฏิญญาเยาวชนอาเซียน” (ASEAN Youth Declaration) ซึ่ง
ได้จากการถกอภิปรายและประมวลสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรม จากนั้น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการและถ่ายภาพพร้อมกันด้วยความประทับใจ
นางสาวภั ท ธิ ญ า ปฏิ ยั ต ต์ โ ยธิ น นั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนึง่ ในสองตัวแทนจาก มธ. ทีเ่ ข้าร่วมโครงการกล่าวถึงประสบการณ์
ทีไ่ ด้รบั ว่า นอกจากความรูม้ ากมายทีไ่ ด้จากวิทยากรในแต่ละวันแล้ว
ความเข้าใจร่วมกันจากเพื่อนๆ แต่ละประเทศเป็นสิ่งส�ำคัญไม่น้อย
ไปกว่ากันเลย
“เราเรียนรู้ที่จะแชร์ประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะ แต่ละประเทศ
ก็มีประวัติศาสตร์ของตัวเอง ซึ่งบางอย่างเราไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่
ในระยะเวลา 6 วันของโครงการ เราได้มาคุยกันหลายๆ ประเทศ
แชร์มุมมองของเขาและของเราว่าเป็นอย่างไร แล้วหาจุดที่เข้าใจ
ร่วมกันเพือ่ ความร่วมมือทีด่ ตี อ่ กัน ผลลัพธ์ทตี่ ามมาคือ ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการรวมตัวของ
ประชาคมอาเซียนอย่างแน่นอนค่ะ นอกจากนี้ก็ยังได้พบเจอเพื่อน
ใหม่ซึ่งแต่ละคนก็ดีมาก ทุกคนตั้งใจที่จะมาร่วมโครงการนี้อย่างเต็ม
ที่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจต่อมุมมองของเพื่อนแต่ละ
ประเทศได้มากค่ะ”
ขณะทีน่ างสาวอนิตา สีหะปันยา นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์และ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ก็ได้พูดถึงความประทับใจต่อ
โครงการนี้ว่า
“ประทับใจทุกๆ เรื่องค่ะ อย่างเวลาไปสถานที่ท่องเที่ยว
ก็ได้เจอสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน แล้วยังมีโอกาสได้รู้จัก
กับเพื่อนๆ จากประเทศอาเซียนแทบจะครบทุกคนด้วย จ�ำนวนคน
ไม่เยอะเกินไป แต่ละประเทศก็สนิทกัน เวลารวมกลุ่มกันก็จะหา
ข้อมูลเรื่องราวที่เฉพาะทางของกันได้สะดวกมากขึ้น ส่วนหัวข้อ
ที่วิทยากรมาบรรยายก็น่าสนใจหลายเรื่องค่ะ ว่ากันตามจริงแล้ว
ไม่เคยไปเข้าห้องฟังเลกเชอร์ตั้งแต่เช้าถึงเย็น แม้ว่าโปรแกรมนี้
ทุกคนดูจะเหนื่อย แต่ว่าก็ตั้งใจฟังกันมากค่ะ ทุกคนมีค�ำถามและ
มีค�ำตอบ”
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ด้ ว ยได้ รั บ งบประมาณจากโครงการเงิ น กู ้
เพื่ อ ฟ  น ฟู เ ศรษฐกิ จ และพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Development Policy Loan, DPL) ภายใต้แผน
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจ�าปงบประมาณ
2555 อนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจยั ค้นคว้าและ
พัฒนายาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จึงได้จดั ตัง้ “ศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายา” (Drug Discovery and
Development Center) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ขึ้นเป็นหน่วย
งานภายในมหาวิทยาลัย สังกัดส�านักงานอธิการบดี โดยสนับสนุนงบ
ประมาณและบุคลากรศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายา มุง่ เน้นการวิจยั
ค้นคว้าและพัฒนายาใหม่ ทั้งยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน การ
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทั่วประเทศ
สร้างเครือข่ายนักวิจัยค้นคว้าและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง น�าสมุนไพรไทยอันเป็นสมบัตลิ า�้ ค่าของประเทศมา
วิจัยเพิ่มมูลค่า รวมทั้งวิถีทางการวิจัยอื่นๆ
ส�าหรับห้องปฏิบตั กิ ารนัน้ ตัง้ อยูบ่ นชัน้ 1-2 มีเครือ่ งมืออุปกรณ์
ขั้นสูงทางด้านการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายาหลากหลาย อาทิ
- PET/SPECT/CT SCAN เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพ
ระดับโมเลกุลในสัตว์ทดลองขนาดเล็กส�าหรับงานวิจัยก่อนคลินิก
เครื่องเดียวในประเทศไทย โดยมีเทคนิคการสร้างภาพ 3 เทคนิค
คือ PET, SPECT และ CT สามารถถ่ายภาพได้ทั้ง 2 มิติ และ 3
มิติส�าหรับการวิเคราะห์งานทาง Kinetic Modeling, Volume of
Interest (VOI) Analysis และ Image Co-Registration
- Liquid Chromatography – Mass Spectrometry
(LC/MS/MS) ส�าหรับวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสาร โดยใช้หลัก
การโครมาโทกราฟแบบของเหลวภายใต้ความดันสูง เพื่อแยกสาร
ตัวอย่าง แล้วท�าการวิเคราะห์น�้าหนักโมเลกุลด้วยแมสสเปคโตรมิเตอร์ โดยสารจะถูกท�าให้แตกตัวเป็นไอออนด้วยวิธีต่างๆ
- High-Performance Liquid Chromatography
(Analytical Scale) เครื่องมือส�าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และเชิ ง คุ ณ ภาพของสารประกอบที่ ส นใจที่ ผ สมอยู ่ ใ นตั ว อย่ า ง
กระบวนการแยกสารจะใช้เทคนิคทางโครมาโทกราฟ และสารที่ถูก
แยกออกมาได้จะตรวจวัดด้วยตัวตรวจวัดสัญญาณ ซึ่งมีทั้งวัดการ
ดูดกลืนแสงยูวีและการหักเหของแสง
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- In Cell Analyzer 2000 เป็น
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการถ่ายภาพ ซึง่ สามารถ
ตรวจสอบดูได้ทั้งเซลล์ที่ถูกตรึงไว้ และ
เซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และสามารถติดตาม
การเคลื่อนที่ของเซลล์และสารชีวโมเลกุล
ซึง่ ติดฉลากด้วยสีฟลูออเรสเซนต์ภายในเซลล์
และมีโปรแกรมทีส่ ามารถน�าภาพมาวิเคราะห์ผล
- Matrix-assisted laser desorption/
inonization-time of flight (MALDI-TOF) เป็นเครื่องมือ
ส�าหรับวิเคราะห์หาชนิด และปริมาณของสารทีม่ มี วลโมเลกุลสูง เช่น
เปปไทด์ โปรตีน และน�้าตาล เป็นต้น
- ADMET Predictor TM และ GastroPlus TM คุณสมบัติ
ADMET (Absorption (การดูดซึม), distribution (การกระจาย),
metabolism (เมตาโบลิซึม) และ excretion (การขับถ่าย) เป็น
คุณสมบัติที่ส�าคัญในการคัดเลือกสารที่จะมีความสามารถเป็นยา
ได้ (drug likeness) ทางศูนย์ยาฯ มีใบอนุญาตในการใช้โปรแกรม
ADMET Predictor TM และ GastroPlusTM ของบริษทั Simulation
Plus (มหาชน) ในการพยากรณ์ครบทุก modules
รองศาสตราจารย ดร.เภสัชกรหญิง ปลื้มจิตต โรจนพันธุ
ผูอ้ า� นวยการศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายา กล่าวถึงทิศทางต่อไปใน
อนาคตของศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายาว่า
“เรามีเปาหมายเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายาใหม่เป็น
หลักค่ะ มีทั้งยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรแผนปัจจุบัน การวิจัย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหารเสริม เครื่องส�าอาง ซึ่งปัจจุบันไม่ใช่
เพียงใช้แต่ภายนอกเท่านั้น แต่ส่วนผสมหรือสารนั้นสามารถซึมลง
ไปออกฤทธิ์ใต้ผิวหนังได้ เป็นกึ่งยา กึ่งเครื่องส�าอาง ยาสมุนไพร
ไทยซึ่งเราได้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาของไทยเราเอง น�าสมุนไพรตาม
ภูมิปัญญาไทยมาวิจัย โดยสกัดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์พัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแผนปัจจุบนั หรือหากสกัดสารเดีย่ ว พัฒนา
อานตอหนา 11 >>>
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เป็นยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทยมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิด
มาก บางต�ารับมีถึง 20 ชนิด เราต้องมาสกัดวิจัยดูว่าในแต่ละต�ารับ
จะมีสารตัวไหนเป็นอย่างไร ตัวไหนเป็นตัวหลักในการออกฤทธิ์
ตัวไหนต้านฤทธิ์ตัวไหน ตัวไหนเสริมฤทธิ์กัน เมื่อได้รับการยืนยัน
แล้ว จึงจะวิจยั ทางคลินกิ ต่อไป หรือหากเป็นทีย่ อมรับทีใ่ ช้กนั มานาน
แล้ว และค่อนข้างได้ผล อาจจะวิจยั ทางคลินกิ ควบคูก่ นั ไปในอนาคต
หากได้สิทธิบัตรยาสมุนไพรไทยที่เราผลิตเองได้ ก็สามารถน�าไป
จ�าหน่ายได้ทั่วโลก น�าเงินตรากลับเข้าประเทศได้อีกด้วย
นอกจากนี้ เราได้พยายามติดต่อนักธุรกิจทีม่ จี ติ อาสาทีจ่ ะช่วย
พัฒนาศูนย์วิจัยนี้ให้เติบโตยิ่งขึ้น เราตั้งเปาไว้จะให้เป็นสถาบันวิจัย
ค้ น คว้ า และพั ฒ นายาเหมื อ นบริ ษั ท ยาในต่ า งประเทศที่ เ ขามี
เครือ่ งมืออุปกรณ์พร้อมทุกอย่าง และจะเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ไทยและ
ต่างประเทศมาชว่ ยเหลืออีกด้วยในการวางแผนให้เหมือนโครงสร้าง
ของบริษทั ยาชัน้ น�า เป็น one stop service ด้านการวิจยั ผลิตภัณฑ์
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเมืองไทย พร้อม
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ทั้งท�าความร่วมมือการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายากับหน่วยงานการ
วิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และตั้งใจว่าจะก่อตั้งสถานปฏิบัติการบ่มเพาะ
ผลิตภัณฑ์สเู่ ชิงพาณิชย์ อาทิ โรงงานยาแผนปัจจุบนั และยาสมุนไพร
และโรงงานเครือ่ งส�าอาง รวมทัง้ สวนสมุนไพรทีท่ นั สมัยให้ความรูแ้ ก่
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
เราจะมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับด้านการวิจัยค้นคว้าและพัฒนา
ยาที่สมบูรณ์แบบส�าหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก ด้านการวิจัย
ค้นคว้าและพัฒนายาและที่ฝันไว้คือ จะให้ทุนบัณฑิตช้างเผือกทั้ง
หลายที่จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งทางวิทยาศาสตร์และสนใจด้านนี้
มาศึกษากับเรา สร้างเครือข่ายนักวิจัย เพื่อให้สามารถวิจัยค้นคว้า
และพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ
นั ก วิ จั ย อย่ า งเป็ น ระบบครบวงจรในรู ป แบบสหวิ ท ยาการ เพื่ อ
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความ
เจริญ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ”

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

เมื่ อ วั น ที่ 9 มกราคม 2558
พ ล . ร . อ . ชุ ม พ ล ป ั จ จุ ส า น น ท ์
องคมนตรี และ พล.ต.อ.อดุ ล ย์
แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี
ประธานในงาน “จิ ต อาสา ปาร ตี้
ป ที่ 4 รวมพลคนจิ ต อาสา อารยสถาปตยไทยสูประชาคมอาเซียน”
ได้ ร ่ ว มมอบป า ยประกาศเกี ย รติ คุ ณ
“สุดยอดอารยสถาปัตย์แห่งป 2557”
ประเภทสถานศึกษาอารยสถาปัตย์
ให้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อยกย่องมหาวิทยาลัยที่ได้
สร้างสรรค์พัฒนาอารยสถาปัตย์ ให้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกิดความสะดวก
ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม ส�าหรับคนทุกวัย รวมทั้งผู้พิการ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการ
นักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชุ ม เขต แสวงเจริ ญ ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ  า ยการนั ก ศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอารยสถาปัตย์ สสส.
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<<< ตอจากหนา 5>> ธรรมศาสตรควา 3 รางวัล นักวิจัยดีเดนแหงชาติจากสภาวิจัยแหงชาติ …

รางวัลระดับดี

สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เ คมี แ ละเภสั ช : คณาจารย์ แ ละ
ที ม วิ จั ย จากสถาบั น เทคโนโลยี น านาชาติ สิ ริ น ธร น� า โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต จากผลงานวิจัยเรื่อง
“การสังเคราะหและตรวจสอบสมบัติของอะลิฟาติก-อะโรมาติก
โคพอลิเอสเทอรและพอลิเมอรผสม”
สาขาเศรษฐศาสตร์: ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี
จากผลงานวิจัยเรื่อง “ภาคบริการของไทยสูจุดผกผัน”

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2558
รางวัลระดับดีเดน

สาขาเกษตรศาสตร์ แ ละชี ว วิ ท ยา: ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.สุวดี ก้องพารากุล ดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข และ น.ส.อริสรา รัชชะ
จากผลงานเรื่อง “แผนยางทําความสะอาดนํ้ามันแบบใชซํ้า”
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา: รองศาสตราจารย์วรภัทร
ลัคนาทินวงศ์ และ นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว
จากผลงานเรื่อง “บรรจุภัณฑฉลาด สําหรับทุเรียน”

รางวัลระดับดี

สาขาปรัชญา: ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกลู
และ ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ
จากผลงานเรื่อง “แผงกันแดดไมไผ”

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ก า ย ภ า พ แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ :
รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็ก อุทัย ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์
ดร.เบญญา เชิดหิรัญกร และ นายจักราวุธ พานิชโยทัย จากผลงาน
“เครื่ อ งมื อ ทดสอบวงอี ส เตอรี ซิ ส ของค า โพลาไรเซชั น และ
สนามไฟฟาสําหรับวัสดุเฟอรโรอิเล็กทริก”

รางวัลระดับดี

สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพและคณิ ต ศาสตร์ : ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์ วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เ รื่ อ ง “อิ ท ธิ พ ลของคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า ที่ มี ต  อ
ปรากฏการณ ถ  า ยโอนในเนื้ อ เยื่ อ ” อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหลั ก
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
สาขาเศรษฐศาสตร์: ดร.อลิสรา ชรินทร์สาร วิทยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง “การบูรณาการตัวแปรตน
ของสมรรถนะทางความคิดทีส่ ง ผลตอความพอใจในการประมวล
ทางเลือก” อาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎารัตน์
วัฒนสุวรรณ
สาขาเศรษฐศาสตร์: ดร.ปณิธาน จันทองจีน วิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง “ตัวแบบความพึงพอใจของลูกคา
หลังการแกไขปรับปรุงการบริการ : การบูรณาการทางดาน
กระบวนการคิด และทางดานความรูสึกของผูบริโภค” อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์: ดร.วุฒิพล
สินธุนาวารัตน์ (ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรือ่ ง “ทฤษฎีบทจุดตรึงรวมสําหรับ
การสงหดตัวไมเชิงเสนนัยทัว่ ไปกับการประยุกต” อาจารย์ทปี่ รึกษา
หลัก รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ ค�าเอม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย: ดร.ปกรณ์
ปรีชาบูรณะ (ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) วิทยานิพนธ์ของ LinkÖping
University ราชอาณาจักรสวีเดน เรื่อง “อุปกรณและวิธีการ
ทางแสงเพื่อการตรวจวิเคราะหดวยหองปฏิบัติการบนชิพแบบ
กระจาย”

รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2557
รางวัลระดับดีเดน

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

สาขานิติศาสตร์: ดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค วิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรือ่ ง “การปฏิรปู ระบบกระบวนยุตธิ รรม
ทางแพงของประเทศไทยสูม าตรฐานสากล” อาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
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จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจ�าทุกป ส�าหรับ “การแขงขัน
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร ครั้งที่ 70” และในปนี้นับ
เป็นปที่ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 7 ของประวัติศาสตร์การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลของสองสถาบันทีม่ มี าอย่างยาวนาน โดยในปนี้ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เจ้าภาพในการแข่งขัน พร้อมชูแนวคิด ‘รูรับ
รูให มุงไปดวยกัน สองสถาบัน สมานฉันทเพื่อชาติ’ โดยพร้อม
ลงสนามพบกัน ในวันเสารที่ 7 กุมภาพันธ 2558 เวลา 14.00 น.
ณ สนามกีฬาศุภชลาศัยกรีฑาสถาน โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ
เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดการแข่งขัน
นายเทวินทร วงศวานิช ประธานคณะกรรมการด�าเนินงาน
จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจฬุ าฯ–ธรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 70 เปิดเผย
ถึงแนวคิดหลักในการจัดการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ว่า “การแขงขัน
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร ครั้งนี้ นับเปนการกาวเขาสู
ทศวรรษที่ 7 ของกิจกรรมเพือ่ เชือ่ มความสัมพันธทมี่ มี าอยางยาวนาน
ระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เพื่อใหนิสิต นักศึกษา ทั้งสองสถาบันไดแสดงพลังและศักยภาพ
ของปญญาชนในการสรางสรรคคุณประโยชนใหกับสังคม รวมทั้ง
เปนตัวอยางที่ดีที่จะเสริมสรางความรักและความสามัคคี ซึ่งเปน
พลั ง ที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะสร า งความเข ม แข็ ง และเป น แรงขั บ เคลื่ อ น
ประเทศชาติใหมีความกาวหนาตอไป”
กิจกรรมที่นิสิต นักศึกษา ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์ในวันแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดหลัก ‘รูรับ รูให
มุงไปดวยกัน สองสถาบัน สมานฉันทเพื่อชาติ’ นั้น ประกอบด้วย
ขบวนพาเหรดเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสะท้อนและน�า
เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาของประเทศ ซึ่งจะมีทั้งขบวนพาเหรด
ของนิสติ นักศึกษาปัจจุบนั และรุน่ พีท่ จี่ ะมาร่วมแสดงพลังผสมผสาน
กันโดยไม่แยกสถาบัน มีการแสดงจากผู้น�าเชียร์ และคฑากรของ
ทั้งสองสถาบัน และที่ส�าคัญการแปรอักษรที่จะแตกต่างจากทุกๆ ป
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โดยในปนี้ จะเน้นถึงความรักและความสามัคคีของนิสิต นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปในแง่มุมต่างๆ
นอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้ว โครงการเลือดไมแบงสี
ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปตั้งแต่ป พ.ศ. 2545
เพื่ อ เป็ น การบ� า เพ็ ญ ประโยชน์ ส� า หรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น
ของทั้งสองสถาบันในการบริจาคโลหิตร่วมกัน และส�าหรับปนี้
คณะกรรมการด�าเนินงานจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 เห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เข้ากับยุค
สมัยเป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้ในเชิงกีฬาเราแข่งขันเพื่อชัยชนะแต่
ในการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนั้น จะไม่แบ่งสี จะร่วมแรงร่วมใจ
กันท�าความดีเพื่อสังคม
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมดีๆ ที่เหล่านิสิต นักศึกษาได้ร่วมกัน
จัดกิจกรรมมากมาย อาทิ โครงการ Share your things, Bring
me to love (Share your 7 things), โครงการตอกไม้ตักทราย
สร้างฝายกาญฯ นะจะ, โครงการ Share and Earn เดินเพลินเพลิน
ขอเชิญฯ มาแชร์ เป็นต้น
ส�าหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีจฬุ า-ธรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 70 ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถาน
แห่งชาติ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย (NBT) ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา
15.30 น. เป็นต้นไป

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

กาวสูทศวรรษที่ 7
“การแขงขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร ครั้งที่ 70”
ชูแนวคิด ‘รูรับ รู ให มุงไปดวยกัน สองสถาบัน สมานฉันทเพื่อชาติ’
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จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

นักศึกษาคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ควารางวัลแผนรณรงค
“โตโยตาถนนสีขาว 2014” กระตุนจิตสํานึกลดอุบัติเหตุทางถนน

14

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สามารถคว้ า รางวั ล ชนะเลิ ศ และรองชนะเลิ ศ
ในโครงการ Campus Challenge 2014 แผนรณรงค์ “โตโยต้า
ถนนสีขาว 2014” ได้ส�าเร็จในปนี้
จากสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในประเทศไทยที่ มี
ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บในแต่ละปที่มีสถานการณ์เพิ่มสูงขึ้น
จนกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม หลายฝายมุ่งหวังและตั้งเปาหมาย
ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพื่อลดอุบัติเหตุแต่สิ่งส�าคัญเหนืออื่นใดการ
ปลูกฝังจิตส�านึกและวัฒนธรรมการใช้ถนนเป็นวิธีการที่ต้องเริ่มท�า
อย่างจริงจังและจริงใจในทุกๆ ภาคส่วนของสังคม
อาจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์ อาจารย์ ป ระจ� า คณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน กล่าวถึงความส�าคัญของการ
ท�าแผนรณรงค์ “โตโยต้าถนนสีขาว 2014” ซึ่งทีมนักศึกษาของ
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 2 ทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศ ว่า “เงื่อนไขส�าคัญของโจทย์ในการรณรงค์ปนี้
คือ เราจะท�าอย่างไรให้กลุ่มเปาหมายคือผู้ใช้รถและถนนเกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด ซึ่งทีมนักศึกษาทั้ง 2 ทีม คือ ทีม TU Press Stop
และกลุ่ม Let us stop mobile ได้ตีความและออกแบบการสื่อสาร
ได้ตรงตามโจทย์ เพียงแต่มีตัวเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร (Content)
ที่แตกต่างกัน มีข้อจ�ากัดในเรื่องเวลาการท�างานเพียง 3 อาทิตย์
และผลงานของนักศึกษาที่ออกมาทั้งสองทีม ยังได้สะท้อนและ
ออกแบบสิ่งที่ต้องการสื่อได้อย่างชัดเจนและมีกระบวนการ”
นางสาวรวิวาร ตันตระกูล ตัวแทนนักศึกษาทีม TU Press
Stop กล่าวถึงความส�าเร็จที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและจุดเริ่มต้น
ของทีม ว่า “พวกเราสังเกตเห็นว่าที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มี
ปุมส�าหรับกดเพื่อข้ามถนนแต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์และการ
รณรงค์ ที่ส�าคัญต�าแหน่งปุมกดก็อยู่ผิดที่ผิดทางเลยขาดการใช้งาน
อย่างจริงจัง เมื่อสอบถามไปยังฝายบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต ก็ได้รับ
ค�าตอบที่น่าสนใจ คือจริงๆ แล้วเป็นปุมกดเพื่อลดความเสี่ยงและ
อ�านวยความสะดวกเวลาข้ามถนนส�าหรับคนพิการ แต่ด้วยความที่
ขาดการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ ท�าให้นักศึกษาหลายๆ คน
ไม่ทราบว่าปุมกดเหล่านี้สามารถลดความเสี่ยงเวลาข้ามถนนได้
ทางทีมเลยใช้ประเด็นนีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้นของการคิดแผนรณรงค์ในการ
ลดอุบัติเหตุภายในรั้วมหาวิทยาลัยและเป็นสิ่งที่สื่อสารได้ง่ายและ
วัดผลได้จริง จึงพยายามปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมไม่ใช่ว่าใช้เพียง
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แค่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นต้นแบบที่ใช้ได้
จริงภายในสังคมไทยอีกด้วย”
นายพันธดนย์ เชาวนปรีชา ตัวแทนสมาชิกทีม Let us stop
mobile กล่าวว่า “ทางทีมของพวกเราได้ด�าเนินการเผยแพร่ผ่าน
สื่อ โดยจัดกิจกรรมพิเศษที่ชื่อว่า “Stop Mobile” เพื่อให้เพื่อนส่ง
ข้อความ (SMS) ถึงเพือ่ นเพือ่ ลดการใช้โทรศัพท์มอื ถือระหว่างการใช้
รถใช้ถนนให้ได้ 200 คน ก่อนน�าข้อความเหล่านีไ้ ปติดตัง้ ในจุดต่างๆ
อย่างทีส่ อง ปายบอกทาง เป็นปายตามถนนหลักในมหาวิทยาลัยโดย
มีกลุ่มเปาหมายเป็นคนขับรถ และสื่อที่สามคือ วิดีโอคลิป เพื่อสร้าง
ความตระหนักในการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการใช้รถใช้ถนน มี
เนือ้ หาจ�าลองสถานการณ์ดดั แปลงเพือ่ ให้เกิดการรับรูใ้ นวงกว้าง และ
คลิปสรุปรวมความประทับใจที่เกิดขึ้นจากตัวแผนการรณรงค์ที่เน้น
การลดใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นเรื่องง่ายและท�าได้ทุกคน”
และในโอกาสที่ ที ม TU Press Stop ประกอบด้ ว ย
น.ส.ศศิ พิ ช ญ์ พั น อิ น ากู ล , น.ส.รวิ ว าร ตั น ตระกู ล , น.ส.สุ ธิ นี
กรานจรูญ และ น.ส.อาทิมา ข�าเปลี่ยน ได้รับรางวัลชนะเลิศใน
โครงการนี้ โดยมี อาจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์ อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ ได้มโี อกาสร่วมทัศนศึกษาด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
ณ ประเทศญี่ปุน โดยร่วมทัศนศึกษาศูนย์ Mobilitas บริษัทโตโยต้า
ประเทศญี่ปุน, กรุงโตเกียวและศึกษาดูงานด้านการท�างานด้าน
วางแผนโฆษณา ณ ส�านักงานใหญ่ บริษัท Dentsu ในระหว่างวันที่
19-24 มกราคม ที่ผ่านมา
เพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยของโครงการโตโยต้า
ถนนสีขาวนับเป็นโครงการทีก่ ลุม่ คนรุน่ ใหม่ทกี่ า� ลังเติบโตขึน้ มาเป็น
พลังขับเคลือ่ นสังคมไทยในอีกไม่ชา้ ได้ปลูกฝังและกระตุน้ ให้นกั ศึกษา
และทุกๆ ภาคส่วนของสังคมเห็นความส�าคัญและมีจิตส�านึกในการ
ขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อให้เกิดการลดอุบัติเหตุและแก้ปัญหาการ
ใช้รถใช้ถนนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาได้
แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์
อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์การ
ท�างานจริง จากองค์กรและวิทยากร รวมถึงผูเ้ ชีย่ วชาญในหลากหลาย
สาขา อันจะน�าไปสูก่ ารพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ให้กบั สังคม
ต่อไปในอนาคต ขอชื่นชมกับทุกๆ แนวคิด และทุกวิธีการจากพลัง
นักศึกษาเพื่อบอกต่อความห่วงใยสู่ผู้ใช้รถใช้ถนน
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ธนาคารกรุงไทยมอบทุนการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รับมอบเงิน จาก ธนาคารกรุงไทย จ�านวน 400,000
บาท เพื่ อ เป็ น ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม
สั ญ ญา ธรรมศั ก ดิ์ ตึ ก โดม ชั้ น 2 มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร งานสมัชชา “สวัสดิการชุมชนคืน
ความสุขสูชุมชนเทิดไทองคราชัน”
ส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร ร่วมกับ เครือข่ายกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัด
งานสมัชชา “สวัสดิการชุมชนคืนความสุขสู่ชุมชนเทิดไท้
องค์ ร าชั น ” เมื่ อ วั น ที่ 17 ธั น วาคม 2557 ณ
หอประชุ ม ใหญ่ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

ตอนรับคณะเยาวชนศาลรัฐธรรมนูญ

นายสมศักดิ์ หงส์ทรัพย์ภิญโญ ผู้อ�านวยการกองกลาง ต้อนรับ
คณะเยาวชนศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ ศึกษา
ดูงานและเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์เกียรติยศ เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ธรรมศาสตร ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยสยาม

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ
Research Center for Zoonosis Control, Hokkaido
University ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
ณ ห้องประชุม 1023 ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
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จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ธรรมศาสตร ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ
Hokkaido University ประเทศญี่ปุน

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สยาม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ชั้น 1
ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมเสริมวิชาการ เรื่อง
“เทคนิคและวิธีการสืบคนขอมูลดวยระบบสารสนเทศ”
4-5 กุมภาพันธ 2558 ณ หองนิเทศการศึกษา
หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ ชั้น 2 มธ. ศูนยรังสิต
ติดตอสอบถาม
กองบริการการศึกษา อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 3
มธ. ศูนยรังสิต

งานเสวนา หัวขอ
“งานวิจัยที่แตกตาง อยางแรกตองเริ่มคิดทํา”
6 กุมภาพันธ 2558 เวลา 12.30-15.00 น.
ณ หอง True Coffee สํานักหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ
มธ. ศูนยรังสิต

งานฟุตบอลประเพณี
จุฬา-ธรรมศาสตร ครั้งที่ 70

7 กุมภาพันธ 2558 เวลา 12.30 น. เปนตนไป
ณ สนามศุภชลาศัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ นักศึกษา
และผูสนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา : ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ อัจฉรา จินดารัตน
กองบรรณาธิการ : นพรัตน พลอยชื่น ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ณัฐกาญจน หันจรัส ประภาพันธ วองไว
ศิลาวุฒิ นวลนุกุล ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนสถาบันวิชาการชั้นนํา
ศุภณา เย็นเปนสุข
ของเอเชี
ยที่ไดมาตรฐานสากล
จัดทําโดย : งานสื่อสารองคกร กองแผนงาน
ในการผลิตบัณฑิต
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การสรางองคความรู
โทรศัพท 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ตอ 1117-8
และการแกปญหาของประเทศ
โทรสาร 0-2564-4493
โดยยึดมั่นคุณธรรม
E-mail : pr.tu@hotmail.com
และประโยชนของประชาชน
Website : www.pr.tu.ac.th
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