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04 Tu Today
 • มหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน

06 Tu Today
 • มธ.ร่วมมือกับมหาวทิยาลัยแห่งชาติ
   และมหาวทิยาลัยวทิยาศาสตร์สขุภาพ 
   แห่ง สปป.ลาว

08 Tu News
 • คณะพยาบาลน�าเสนอสิ่งประดิษฐ์

10 Tu News
 • TU-ASEAN Countdown 2015 
    “ธรรมศาสตร์สูป่ระชาคมอาเซียน”
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12 Tu Show case
 • นศ. วิศวกรรมชนะเลิศประกวดยานยนต์

14 กจิกรรม 100 ปี ชาตกาล   
 ศ.ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์
 • ย้อนรอยวีรบุรุษวังน�้าขาว

อบรมการใช้ EndNote: เรียนรู้การท�ารายการอ้างอิง 
และบรรณานุกรมอย่างถูกต้องและง่ายดาย

นักศกึษาทีก่�าลงัเริม่ต้นท�าวิทยานพินธ์ และไม่รูว่้าจะเริม่ต้นการเขยีนอ้างองิในเนือ้หา 
ใส่เชิงอรรถ หรือแม้แต่จะเขียนบรรณานุกรมอย่างไรให้ถูกต้อง ตามรูปแบบการเขียน
อ้างอิง เช่น APA Turabian และ Vancouver เป็นต้น สามารถลงทะเบียนอบรมการใช้ 
EndNote ได้แล้ววันนี้
@ ท่าพระจันทร์ 

>>หอสมุดปรีดี พนมยงค์<<
14 มกราคม เวลา 10.00 - 12.00 น.
10 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 - 16.00 น.

@ ศูนย์รังสิต 
>>ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี<<
13 มกราคม เวลา 10.00 - 12.00 น.
10 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 - 16.00 น.
>>หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์<<
3 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://library.tu.ac.th/tulibtrain.html 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail: chaisit@tu.ac.th

งานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ ครัง้ที่ 71

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:30 น.
ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย

กิจกรรมงานคืนสู่เหย้าเพื่อฉลองครบรอบ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 ปี 

ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 
เวลา 17.00-22.30 น.
ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom, 
IMPACT Arena 
จองบัตรเข้างาน 1,000 บาท/คน

งาน TU Walk & Run 2016 

จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 

จุดเริ่มต้นงานวิ่งอยู่ในสนามกีฬาระดับเอเชี่ยนเกมส์ (Main 
Stadium) จดุสิน้สดุอยูบ่รเิวณลานพญานาค มนัก�าลงัจะถกูจารกึในหน้า

ประวัติศาสตร์ของงานวิ่งในประเทศไทยที่คุณจะได้
ออกวิ่งในสนามแข่งมาตรฐาน ได้วิ่งในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่มีบรรยากาศสวยงาม 
ผ่านจุด Landmark ส�าคัญๆ ของมหาวิทยาลัย 
อย่างครบถ้วนท่ีสุด อย่างท่ีไม่มีงานว่ิงไหนเคยท�า 

ถ้าคุณอยากจะเป็น 1 ใน 5,000 นกัวิง่ประวตัศิาสตร์ 
อย่าลืม!!! วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tu.ac.th

จุลสารธรรมศาสตร์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ 

และกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา 
และผู้สนใจทั่วไป

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา ปัณฑรานวุงศ์ 

อจัฉรา จนิดารตัน์

กองบรรณาธิการ
ณัฐกาญจน์ หันจรัส

ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก 
ประภาพันธ์ ว่องไว 
ศิลาวุฒิ นวลนุกุล 

พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง 
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล 

เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี 
ศุภณา เย็นเป็นสุข

วชิร พลบุญ 
นภพรรณ วรสิทธิ์

จัดท�าโดย
งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน

ส�านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 
ต่อ 1117-8 

โทรสาร 0-2564-4493

E-mail
pr.tu@hotmail.com

Website
www.pr.tu.ac.th

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โทรศัพท์ 0-2564-3104-6, 0-2564-3108-10
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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชัน้น�าของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต 
การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหา ของประเทศโดยยึดมัน่คุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน



“เรือ่งการจดัการของเสยี” ด้วยการร่วมมอื 

กับร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 10 สาขาใน มธ. รังสิต 

ไม่มีการให้ถุงพลาสติกกับลูกค้าท่ีซื้อสินค้า 

แต่เพื่อให้บริการกับลูกค้าท่ีต้องการจึงมีการ

จ�าหน่ายถงุขนาดกลางในราคาใบละ 1 บาท และ 

จะน�าเงินที่ได้ไปเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน

แยกขยะของ มธ. เพื่อให้เกิดความตระหนัก

ว่าทุกครั้งที่ใช้ถุงจะเกิดการผลิตขยะ โดยเริ่ม 

ด�าเนนิการไปแล้วตัง้แต่เดอืนกนัยายนทีผ่่านมา

นอกจากนี้ยังมีการแจกแก้วน�้าพกพา

สะดวก (pocket glass) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ทุกคน เป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาดื่มน�้าจาก

ตู้กดน�้า ซึ่งสะอาดมีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อ

ลดปริมาณขวดพลาสติก ซึ่งเป็นการเปลี่ยน

พฤติกรรมนักศึกษา เนื่องจากมีค่านิยมว่าการ

ดืม่น�า้จากตูก้ดแล้วจะดไูม่มรีะดบัหรอืไม่เท่ ให้

มีค่านิยมใหม่ตามสโลแกน “Fill your own 

glass and save the world” 

“การน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่” มธ. ได้มี

มาตรการน�าน�้าจากคูคลองรอบศูนย์รังสิต ซึ่ง

ผ่านการบ�าบดัแล้วมาใช้รดต้นไม้ ซึง่การน�าน�า้

กลบัมาใช้ใหม่มสีดัส่วน 40% ของน�า้ใช้ทัง้หมด 

“เรื่องการขนส่งหรือการเดินทาง” จาก

เดิมที่มีโครงการ “จักรยานยืมรายวัน” ใน

ตอนนี้มีการริเริ่มโครงการใหม่ “จักรยานยืม- 

คืนอัตโนมัติ” ด้วยการสามารถยืมและคืน

จักรยานที่ใดก็ได้ภายในเวลา 30 นาที โดย

ใช้บัตรนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันเป็นเฟสแรกมี

จักรยานในโครงการ 180 คัน และจากการ

เปิดโครงการมาประมาณ 1 เดือนได้รับผล

ส�าเร็จมาก 

ส�าหรับนวัตกรรมในเรื่อง “การศึกษา

และการวิจัย” เพื่อมุ ่งสู ่สังคมที่ยั่งยืน คือ 

การเปลี่ยนจาก 

“Teaching” เป็น “Learning” ให้มากขึน้ 

เพราะเมื่อคนในสังคมคิดเป็นสังคมจะยั่งยืน

ได้อย่างแน่นอน เพราะคนจะรู้ว่าอะไรควร

ท�าอะไรไม่ควรท�า แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรม

ต่างๆ จะเปลี่ยนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 

โดยวิธีการที่ดีคือต้องปลูกฝังให้อยู่ในกิจวัตร

ประจ�าวัน ซึ่งเริ่มต้นในวิชา TU 103 ชีวิตกับ

ความยั่งยืน 

นักศึกษาที่ลงเรียนในวิชานี้ซึ่งเป็นวิชา 

พื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียน จะต้องดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน “TU Sustainability Apps” 

ออกมาใช้เพ่ือบนัทึกพฤตกิรรมการบริโภคของ

ตนเองทุก ๆ วันใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. การใช้ 

พลงังาน 2. การเดนิทาง 3. การใช้น�า้ 4. การท�าให้ 

เกิดขยะ โดยไม่สามารถบันทึกย้อนหลังได้  

แอพดงักล่าวจะมกีราฟรายงานทีท่�าให้สามารถ 

เปรียบเทียบข ้อมูล 2 ส ่วนคือ ส ่วนที่  

1. เปรียบเทียบบันทึกของตนเองกับนักศึกษา

ทั้งหมดที่ลงเรียนในวิชานี้ และ ส่วนท่ี 2. 

เปรียบเทียบบันทึกของตนเองกับค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ เพ่ือให้ตระหนักว่าการใช้ชีวิตของ

เขาในแต่ละวันก่อให้เกิดมลภาวะและสร้าง 

ผลกระทบกับสิง่แวดล้อมโดยมคีาร์บอนฟุตพรินต์

ท่ีเกิดกับโลกเท่าไร และจะมีวิธีระมัดระวัง

อย่างไรเพื่อเปรียบเทียบว่านักศึกษานั้นมี

พฤติกรรมปรับเปลี่ยนไปในแนวรักษ์โลก 

มากน้อยเพียงใด รองศาสตราจารย์เกศินี 

กล่าวทิ้งท้าย

ดังนั้น “มหาวิทยาลัยท่ียั่งยืน” ในความ

หมายของธรรมศาสตร์จึงเป็นมากกว่าเรื่อง

ของสีเขียว หรือสิ่งแวดล้อม หากแต่หมาย

รวมถึงการด�าเนินงานในแง่มุมรอบด้านท่ี

สะท้อนความใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อม

และแน่นอนท่ีส�าคัญย่อมหมายถึงบัณฑิต 

ท่ีผลติออกไปต้องมสี�านกึช่วยให้โลกเกดิความ

ยั่งยืนในทุกมิติของชีวิต 

ด้วยความมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน จึงมีตัวอย่างการพัฒนาในด้านต่างๆ  

ท่ีก่อเกิดเป็นรูปธรรมและเป็นการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของ มธ. เช่น “เรื่องพลังงาน”  

ซึ่งได้รับการอนุมัติโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์

บนหลังคาอาคารบนพื้นที่ 50% ของ มธ. 

ศนูย์รงัสติ สามารถผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสง

อาทิตย์ได้ 10 เมกะวัตต์ โดยให้เอกชนเป็น 

ผู ้ลงทุนติดตั้งและจัดการระบบ และ มธ.  

จะซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายนั้น

ส�าหรบัทีผ่่านมาได้จดัท�าโครงการ “โซลาร์-

พาร์ค” ซึง่เป็นสวนสาธารณะในพืน้ทีป่ระมาณ 

5 หมื่นตารางเมตร และมีร้านกาแฟที่ใช้ชื่อว่า 

“Café Zero Carbon” ใช้พลังงานทั้งหมด

จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ว ่าจะเป็นไฟ 

ส่องทาง เครือ่งป๊ัมน�า้ และการท�ากจิกรรมต่างๆ 

ในร้านกาแฟ นับเป็นการก้าวไปอีกขั้นจาก 

ท่ีได้มกีารเปิดร้านกาแฟ “Café Velo Dome” 

ตามนโยบายของ มธ. ซึ่งส ่งเสริมการใช้

จักรยาน

มหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน
Thammasat Sustainable University

1. พลังงาน (Energy) ซ่ึงไม ่ใช ่เพียง  

“การประหยัด” แต่ต้องให้ความส�าคัญกับ 

“การผลิต” ให้ได้อีกด้วย และต้องค�านึงถึง

การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนโดยต้องไม่มี

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงก่อมลพิษต่อ 

สิ่งแวดล้อม

2. อาคารเขียว (Green Building) โดย

ด�าเนินการทั้งอาคารที่ก่อสร้างใหม่และการ

ปรับปรุงอาคารเก่าให้ดีขึ้น

3. การจดัการขยะ (Garbage Management) 

โดยต้องจัดการตั้งแต่ต้นทาง คือ การผลิตขยะ

ให้น้อยลง ไม่ใช่เพียงการทิ้งให้ถูกต้อง 

4. การจดัการน�า้ (Water Management) 

นอกจากการประหยัดโดยใช้น�้าให้น้อยลง  

ยังต้องน�าน�้าไปบ�าบัดเพื่อกลับมาใช้ใหม่ด้วย 

5. การเดินทาง (Transportation) การ 

ส่งเสริมการเดินทางที่ไม ่ปล่อยก๊าซเรือน

กระจกทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

6. พืน้ทีส่เีขยีว (Natural Area Conservation 

and Management) ต้องมีพื้นที่เพื่อการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งรวมพื้นที่เปิดโล่ง โดย

มีเป้าหมายที่จะต้องท�าให้ได้ถึง 70% จาก

ปัจจุบันที่ท�าได้ 55% แล้ว 

7. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health 

& Wellness) ไม่เพียงการกระตุ ้นให้เกิด 

ความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพ และ

การใช้ชีวิตให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและดูแล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

ได้ด�าเนินการ “โครงการธรรมศาสตร์ สีเขียว” 

เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน

ซึ่งเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นไปตาม 

แนวคิดการจัดท�าผังแม่บท คือ เป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขและยั่งยืน เพื่อ 

รับใช้ประชาชน โดยมีบทบาทเป็นศูนย์บริการ

ประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ เป็นชุมชนแห่ง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเมืองมหาวิทยาลัย 

สีเขียวที่ยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง

ความสุข

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีก�าลังเป็น

ประเด็นส�าคัญของโลก ธรรมศาสตร์จึงทุ ่ม

สรรพก�าลังลงไปกับการสร้างสภาพแวดล้อม

ให้มีความเป็นสีเขียวเพื่อให้เกิดความใกล้ชิด

กับธรรมศาสตร์ รวมทั้งการให้ความส�าคัญกับ 

การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง

ไปกับทิศทางการพัฒนาบนเส้นทางสู่ความ

ยัง่ยนืเพือ่ตอบโจทย์โลกยคุใหม่ในรปูแบบเดยีว

กับมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลก ควบคู่ไปกับ

เป้าหมายของการสร้างผู้น�าในศตวรรษที่ 21 

จาก “แนวคิด” สู่ “การปฏิบัติ” 

รองศาสตราจารย ์ เกศินี  วิฑูรชาติ  

รองอธิการบดีฝ ่ายวางแผนและบริหาร 

ศูนย์รังสิต กล่าวถึงการขับเคลื่อน มธ. ไปบน 

แนวทางแห่งความยั่งยืน (Sustainable 

University) ว่ามีแนวทางปฏิบัติ 9 ด้านท่ี 

เป็นรูปธรรมประกอบด้วย 

ส่ิงแวดล้อม แต่ต้องลงลึกถึงการลงมือปฏิบัติ

ด้วยการขยายผลการบริโภคอาหารอินทรีย์ 

เช่น โรงอาหารที่จ�าหน่ายอาหารอินทรีย์ ร้าน

จ�าหน่ายอาหารอินทรีย์ การปรับปรุงการให้

บริการด้านการกีฬา เป็นต้น 

8 .  การ เรี ยนการสอนและการวิ จั ย 

(Academic & Research) ต้องมีวิชาที่จะ

สามารถสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ

พฤติกรรม ไม่ใช่ในระดับการรับรู้เท่านั้น เช่น 

วิชา TU 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม วิชา TU 103 ชีวิตกับความยั่งยืน 

เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาใช้ความรู้โดยค�านึงถึง 

ความยั่งยืนของสังคมและโลก ไม่ใช้ความรู้ 

แบบแยกส่วน ไม่ส่งเสรมิการกระตุน้การบรโิภค 

ที่เกินความจ�าเป็นเพียงเพราะมุ ่งเป้าการ 

เพิ่มยอดขายและผลก�าไร

9. ความเป็นธรรมทางสังคม (Social 

Justice) แม้ว่า มธ. จะปฏบิตัใินเรือ่งนีไ้ด้อย่างดี 

ด้วยการสร้างบัณฑิตที่รักความเป็นธรรมตาม

ค�าขวัญของ มธ. คือ “ฉันรักธรรมศาสตร์ 

เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” 

แต่ มธ. ยังเดินหน้าปลูกฝังเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

ผ่านการเรยีนการสอนในทกุคณะและทุกสาขา

วิชาที่ให้น�าปัญหาจากสังคมและชุมชนรอบ

ข้างมาเป็นโจทย์แห่งการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ

ส�าหรับนักศึกษาในการฝึกคิดและลงมือแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมให้กับสังคม
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ทั้งนี้ กิจกรรม “สัมมนาวิชาการและ 

วางแสดงปึ้ม (Book Fair)” ครั้งที่ 5 จัดขึ้น 

เมื่ อวัน ท่ี  7 -11 ธันวาคม 2558 ณ  

มหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาว นครหลวงเวยีงจนัทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โดยมีนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 

ร่วมงานจ�านวนมาก โดยหนังสือท่ีน�ามา

จัดแสดงภายในงานฯ นั้น ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รวบรวม

ทั้งจาก ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

และส�านักพิมพ์ทั่วประเทศ รวมแล้วกว่า 

40,000 เล่ม โดยในส่วนของการด�าเนินการ

จดังานดงักล่าวได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดี

จากมหาวทิยาลยัแห่งชาตแิละมหาวทิยาลยั

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการอ�านวยความ

สะดวกด้านสถานที่จัดงาน ศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิด กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สรุพล นติไิกรพจน์  

ประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า 

การจดังานสมัมนาวชิาการและวางแสดงป้ึม 

ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2554-2557 พบว่า ได้รับ

การตอบรับเป็นอย่างดี จากทั้งคณาจารย์ 

นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไปของ สปป.ลาว 

โดยประเภทหนังสือท่ีได้รับความนิยมสูงสุด 

คือ หนังสือเชิงวิชาการแพทย์ วิทยาศาสตร์ 

และภาษาศาสตร์ อันสะท้อนให้เห็นถึง 

วิสัยทัศน์ของประชาชนลาวที่ให้ความสนใจ

ในเรือ่งของการดแูลรกัษาสขุภาพ เทคโนโลยี

ทางการแพทย์ ตลอดจนการเตรยีมพร้อมรบั

การเปิดประชาคมอาเซียน ฯลฯ นอกจากนี้  

ยงัมหีนงัสอืท่ัวไปอย่าง วรรณกรรม การฝีมอื 

การท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน  

ซึง่บ่งบอกถงึลกัษณะนสิยัของประชาชนลาว 

ท่ีคล้ายคลึงกับคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่ชอบ 

อ่านหนงัสอืเพือ่ความบนัเทงิ หรอื ผ่อนคลาย

จากความเครียด 

“จากความส�าเรจ็ของการจดังานหนงัสอื 

ภายใน สปป.ลาว ตลอด 4 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้ 

ภาครัฐ สปป.ลาว พึงพอใจ และสนับสนุน

ให้ศูนย์หนังสือ มธ. เข้ามาจัดกิจกรรมใน

ลักษณะดังกล่าวอีก พร้อมกันนี้ ยังเสริม 

มธ.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติและ

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แห่ง สปป.ลาว

ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอ่านของเยาวชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดย

ศนูย์หนงัสอืมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จบัมอื 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดงาน “สัมมนา

วชิาการและวางแสดงป้ึม (Book Fair)” ครัง้ที ่5 

เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พร้อมสร้าง

บรรยากาศทางวิชาการ และการเรียนรู้แก่

นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชน  

สปป.ลาว สามารถเข้าถงึหนงัสอืทีส่อดคล้อง

กบัความต้องการได้ พร้อมกนันี ้คณะผูบ้รหิาร 

ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิได้เข้าหารอืกบั

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แห่งชาติ สปป.ลาว เพื่อมอบต�าราแพทย์และ

เจรจาความร่วมมือเพิ่มเติมในด้านการศึกษา

และการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์  

อนัเป็นโครงการต่อเนือ่งจากโครงการทีผ่่านมา

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

อธกิารบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า  

“การอ่าน” เป็นสิ่งส�าคัญต่อการเรียนรู้และ

การเติบโตทางสติปัญญา เพราะนอกจาก 

ผู ้อ ่านจะได ้รับความรู ้หรือข ่าวสารจาก 

เรื่องราวที่อ่านแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการ

ฝึกไล่เรียงล�าดับความคิดและการส่ือสาร

กับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการน�า

ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในส่ิงที่สนใจได้อย่าง 

มปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้เพือ่เป็นการสานสมัพนัธ์

และเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา

ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนโดย

เฉพาะอย่างยิ่ง สปป.ลาว มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย

ให้เพิ่มระยะเวลาการจัดงานให้นานขึ้น ซึ่ง 

นับเป็นโอกาสอันดีของศูนย์หนังสือไทยใน

การเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นศูนย์กลาง 

ความรูแ้ห่งอาเซยีนในอนาคต” ศาสตราจารย์ 

ดร.สุรพล กล่าว

ธรรมศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานทีม่ศีกัยภาพ

ในการให้บรกิารส่งเสรมิด้านการศึกษา จงึได้

ริเริ่มงานสัมมนาวิชาการและวางแสดงปึ้ม 

(Book Fair) ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือ

อย่างดียิ่ง จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติและ

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อ 

เสริมสร ้างบรรยากาศทางวิชาการและ 

การเรยีนรูใ้ห้แก่นกัศกึษาคณาจารย์ บคุลากร

ทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

ของ สปป.ลาว อีกด้วย

“กิจกรรมครั้งน้ี นับเป็นการสร้างเครือ

ข่ายความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนทาง

วชิาการระหว่างประเทศระหว่างมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 

ตลอดจนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

สปป.ลาว อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในขณะ

เดยีวกนั ยงัถอืเป็นโอกาสดขีองตลาดหนงัสอื

ไทยในการขยายตลาดไปยังกลุ ่มผู ้อ ่าน 

หน้าใหม่ในประเทศลาวได้ในอนาคตอีกด้วย” 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าว

ที่ผ ่านมา มธ. ยังมีความร่วมมือกับ

มหาวทิยาลยัแห่งชาติ สปป.ลาว ในรปูแบบกจิกรรม

วชิาการทีห่ลากหลาย อาท ิกจิกรรมแลกเปลีย่น

คณาจารย์ โดยอาจารย์คณะนิติศาสตร์  

เข้าไปสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ฯลฯ

รวมทั้ง ความร่วมมือในทางการศึกษา

ด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายโอกาส

ทางการศึกษาและสนับสนุนให้มีนักศึกษา

แลกเปลี่ยนจาก สปป.ลาว เข้ามาศึกษา 

ด้านการแพทย์ ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขา

เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาจักษุวิทยา และ

สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อยกระดับ

ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ในสาขา

พยาบาลศาสตร์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดท�าโครงการ

การแลกเปลีย่นทางวชิาการกบั สปป.ลาว ใน

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัต ิ

ทางตา เปิดโอกาสให้แพทย์ และพยาบาล

จากสปป.ลาว มาศึกษาอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือ 

น�าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการปฏิบัติงานที่

โรงพยาบาลมโหสถ ณ กรงุเวยีงจนัทน์  ส�าหรบั 

ความร ่วมมือในอนาคต ศาสตราจารย ์ 

ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ กล่าวว่าจะมีโครงการร่วมมือ

เพิ่มเติมระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และมหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาว และมหาวทิยาลยั

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว เพ่ิมขึ้น ใน 

รูปแบบของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

ของคณาจารย์ การให้ทุนเพ่ือการฝึกอบรม 

ในด้านการแพทย์และสุขภาพ อย่างเช่น  

การเปิดอบรมด้านโรคไต ในปี 2559

นายสิทธิไซ พลสะดี นักศึกษาชั้นปีที่ 1  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาว 

ได้เล่าว่า ตนชอบการอ่านหนังสือมาก โดย

เฉพาะหนงัสอืภาษาองักฤษ แต่ตนกย็งัไม่เก่ง 

ภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่ จึงพยายามท่ีจะ

หาหนังสือภาษาอังกฤษมาอ่านเยอะๆ เพื่อ

ท�าความเข้าใจให้มากขึน้ โดยทัว่ไปร้านหนงัสอื

ใน สปป.ลาว ค่อนข้างมีน้อยและหนังสือ 

ก็มีราคาสูง แต่ถ้าเราคิดว่าเราได้ความรู ้ 

มากขึ้นหนังสือเล่มนั้นก็จะไม่ใช่หนังสือท่ี

มีราคาแพงเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราได้มา  

ถงึแม้ทกุวนันีผู้ค้นจะสนใจและศกึษาค้นคว้า

หาความรู้จากอินเทอร์เน็ต แต่ตนก็จะไม่ทิ้ง

การอ่านจากหนังสืออย่างแน่นอน
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จัดโครงการน�าเสนอผลงาน 

“นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ก้าวล�้าสู่ระดับ

สากล” เพือ่สนบัสนนุให้อาจารย์และนกัวจิยั

ได้น�าเสนอผลงานวิจัยที่ตนเองสร้างสรรค์ 

พร้อมทั้งแสดงความรู ้ ความสามารถต่อ

สาธารณชน และให้อาจารย์และนักวิจัย

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้าง

บรรยากาศการวิจัยร ่วมกัน ซึ่งส�าหรับ 

งานวิจัยสิ่งประดิษฐ ์ ท่ีน�าเสนอในครั้ง น้ี

ประกอบด้วย 1. เตียงพลิกตะแคงตัวด้วย

ระบบไฟฟ้า (Repositioning Bed) คดิค้นและ

พัฒนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณพิชญ์ชา  

มะมม อาจารย์ประจ�ากลุ่มวิชาการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และ 2. เครื่องตรวจจับ

เสยีงเสมหะเพือ่การวนิจิฉยัและควบคมุเตยีง

อัตโนมัติ (Automatic Lung Congestion 

Sensor – PPG) คิดค้นและพัฒนาโดย

อาจารย์สุภาวดี ทับกล�่า อาจารย์ประจ�า

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผลงาน

ทั้งสองชิ้นต่างได้รับรางวัลในระดับโลก ทั้ง

จากสมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐเกาหลี 

ตามล�าดับ

รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รจุวิชิชญ์ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ส่งเสรมิให้อาจารย์

ท�าวจิยัตามสาขาและความสนใจของอาจารย์

แต่ละคน ในปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์

มีสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด  

5 สาขา ได้แก่ 1. สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

2. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 3. สาขา

วิชาการพยาบาลครอบครัว 4. สาขาวิชาการ

พยาบาลสุขภาพจิต และ 5. สาขาวิชาการ

พยาบาลชุมชน ส่วนการท�าวิจัยของคณะ

พยาบาลศาสตร์นั้น ในตอนนี้จะมีแนวทาง

การท�าวจิยัหลกัอยู ่2 แนวทางคอื 1. การวจิยั

การพยาบาลสุขภาพครอบครัว ซึ่งจะเน้น 

หยุดแต่เพียงเท่านี้ โดยจะน�าสิ่งประดิษฐ์

ของอาจารย์แต่ละท่านน�ามาใช้กับผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาลเพือ่เกบ็ข้อมลูทางสถติด้ิวย ซึง่จะ

ท�าให้สิ่งประดิษฐ์แต่ละชิ้นมีหลักฐานข้อมูล 

การวิจัยมาสนับสนุนผลการใช้

เตียงพลิกตะแคงตัวด้วยระบบไฟฟ้า 

(Repositioning Bed) คิดค้นและพัฒนา

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณพชิญ์ชา มะมม 

อาจารย์ประจ�ากลุม่วชิาการพยาบาลผูใ้หญ่

นัน้ ได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากการทีผู่ส้งูอายุ

หรือผู ้ป่วยที่มีน�้าหนักตัวมากมักมีปัญหา 

แผลกดทบั และเตยีงทีม่อียูใ่นตอนนีส้ามารถ

ยกได้แค่ศีรษะกบัเข่า ดังนัน้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จณิพชิญ์ชา มะมม จงึคิดพฒันาเตยีงท่ีสามารถ 

แบ่งออกได้เป็น 8 ส่วน และสามารถยกได้ 

อย่างอิสระ ในปัจจุบันเตียงพลิกตะแคงตัวนี้ 

ถกูพฒันามาจนถงึรุน่ที ่4 แล้ว ซึง่ในรุน่ปัจจบุนั 

จะถูกพัฒนาให้ยกได้ด้วยระบบไฟฟ้า และ

สามารถสั่งการได้ผ่านระบบ Application 

ในโทรศัพท์ Smart phone

หลักการคือเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณต�าแหน่ง 

เสมหะในปอดของเดก็ทารกไปยงัคอมพิวเตอร์ 

และคอมพิวเตอร์จะแปลงผลข้อมูลดังกล่าว

เป็นค�าสั่งเพื่อน�าไปปรับท่าเตียงควบคุม

อัตโนมัติส�าหรับเด็ก (PPG) ต่อไป

ผลงานสิ่งประดิษฐ์เตียงพลิกตะแคงตัว 

ด้วยระบบไฟฟ้า (Repositioning Bed) จาก

ผูช่้วยศาสตราจารย์จณิพชิญ์ชา มะมม ได้รบั

รางวลัเหรยีญทอง (Gold Medal Award) และ

รางวลัพเิศษ (Special Award) จากประเทศ

ไต้หวัน ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และครอบครัว ในงาน 43th International 

Exhibitions of Inventions of Geneva 

ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ส่วนผลงาน

สิ่งประดิษฐ์เครื่องตรวจจับเสียงเสมหะ

เพื่อการวินิจฉัยและควบคุมเตียงอัตโนมัติ 

(Automatic Lung Congestion Sensor 

– PPG) จากอาจารย์สุภาวดี ทับกล�่า ได้รับ 

รางวัล Semi-Grand Prize และรางวัล 

Special Award เหรียญทองเกียรติยศ 

(Gold with Honors) จากประเทศโปแลนด์ 

ในงาน Seoul International Invention 

Fair (SIIF 2015) ณ สาธารณรัฐเกาหลี  

ท้ังสองผลงานนบัเป็นความภาคภมูใิจอย่างยิง่ 

แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และนับเป็นความหวังในการ

รักษาพยาบาลแบบใหม่ที่จะเป็นประโยชน์

แก่ผู้ป่วยในอนาคตต่อไป

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำาเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการพยาบาล 

การันตีด้วยรางวัลระดับโลก

การวิจัยในมิติส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน

ความเจ็บป่วย และ 2. การวิจัยการพยาบาล

ประคับประคอง ซึ่งจะเน้นการวิจัยในมิติ

การบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพหลังจาก 

การป่วย อาจารย์ทัง้ 5 สาขาการเรยีนการสอน 

สามารถท�าวิจัยได้ทั้ง 2 แนวทางการวิจัย

ตามความความถนดัของแต่ละบคุคล ส�าหรบั

โครงการน�าเสนอผลงาน “นวัตกรรมและ 

ส่ิงประดิษฐ์ก้าวล�้าสู่ระดับสากล” ในครั้งนี้  

มีสิ่งประดิษฐ์ 2 สิ่งที่อาจารย์จากคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คิดค้นและพัฒนาขึ้น ซึ่งน�าไปประกวดและ 

ได้รับรางวัลในระดับโลกกลับมา แต่ความ

มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่

เตียงควบคุมอัตโนมัติส�าหรับเด็ก (PPG) 

ถูกคิดค้นขึ้นมาจากการที่ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ 

ในระบบทางเดินหายใจมีน�้ามูกติดขัด ท�าให้

ไม ่สามารถหายใจได้อย่างสะดวก สิ่งที่ 

ช่วยได้ คอื การจดัท่านอน แต่ปัญหาในปัจจบุนั 

คือ เด็กทารกต้องนอนเตียงผู ้ ใหญ่ ซึ่ง 

ไม่สามารถปรับท่าได้ตามสรีระท่ีแท้จริง 

ของเด็ก ดั งนั้น เตียงควบคุมอัตโนมัต ิ

ส�าหรับเด็ก (PPG) จะสามารถปรับองศาได้

รอบทิศตามความต้องการ

2. เครือ่งตรวจจบัเสยีงเสมหะ (Automatic 
Lung Congestion Sensor) 

เครือ่งตรวจจบัเสยีงเสมหะ (Automatic 

Lung Congestion Sensor) ถูกคิดค้น

ขึ้นมาจากปัญหาการใช้หูฟังเพื่อตรวจเสียง 

เสมหะในปอด ซึง่มกัมเีสยีงรบกวนเยอะ ท�าให้ 

อาจวนิจิฉัยคลาดเคลือ่น ดงันัน้เครือ่งตรวจจบั

เสยีงเสมหะ (Automatic Lung Congestion 

Sensor) จึงมีเซ็นเซอร์ที่ติดกับบริเวณปอด 

และเซ็นเซอร์จะส่งผลสัญญาณไฟฟ้าเข้าสู่

คอมพิวเตอร์ต่อไป

เมื่อน�าเตียงควบคุมอัตโนมัติส�าหรับเด็ก 

(PPG) มาผนวกเข้ากับการท�างานของเครื่อง 

ตรวจจับเสียงเสมหะ (Automatic Lung 

Congestion Sensor) ที่สามารถบอก

ต�าแหน่งของเสมหะในปอดของเด็ก ก็ท�าให ้

สิง่ประดษิฐ์ทัง้สองชิน้สามารถท�างานร่วมกนั 

แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้น โดยม ี

ส่วนเครือ่งตรวจจบัเสยีงเสมหะในปอด 

เพือ่การวนิจิฉยัโรคและควบคมุเตยีงอตัโนมตัิ 

(Automatic Lung Congestion Sensor – PPG) 

ทีค่ดิค้นและพฒันาโดยอาจารย์สภุาวด ีทบักล�า่  

อาจารย์ประจ�ากลุม่วชิาการพยาบาลเดก็นัน้ 

มาจากการท�างานร่วมกนัระหว่างสิง่ประดษิฐ์ 

2 สิ่ง ซึ่งได้แก่

1. เตียงควบคุมอัตโนมัติสำาหรับเด็ก 
(Pediatric Posture – Gyro (PPG)
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ศนูย์อาเซยีนศกึษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ได้จดังาน TU – ASEAN COUNTDOWN 2015 

“ธรรมศาสตร์สู ่ประชาคมอาเซียน” ขึ้น  

เมื่อวันจันทร์ที่  28 ธันวาคม 2558 ณ  

ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เพื่อ

เป็นการนับถอยหลัง และเฉลิมฉลองการ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย ภายในงาน

มีจัดแสดงนิทรรศการ ผลการด�าเนินงาน 

ด้านการเตรียมความพร้อมสู ่ประชาคม

อาเซียนของศูนย์ฯ ที่ผ่านมา รวมทั้งการ

แสดงนิทรรศการจากหอสมุดปรีดี พนมยงค์  

และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

และการแสดงพิธีเปิดจาก โรงเรียนอนุบาล

แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในพระอปุถมัภ์ 

ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการ

แสดงชดุ “อบ. มธ.ร่วมใจ น�าเดก็ไทย ก้าวไกล 

สู่อาเซียน”

ส�าหรับการบรรยาย ในช่วงเช้า TU 

– ASEAN Talks ในหัวข้อ “ประชาคม

อาเซยีน” วทิยากรรบัเชญิ ทัง้ 4 ท่านได้แสดง

ทัศนะสั้นๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไว้ 

ได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

ท่านแรก ดร.สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง 

อดีตผู ้ช่วยเลขาธิการอาเซียน ได้กล่าว

ถึงประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนกับประเทศ

มหาอ�านาจว่า การลงทุนจากทั้งจีน ญี่ปุ่น 

เกาหลีใต้ และจากเอเชียใต้ที่มีการเจริญ

เติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 

(จาก 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐสู่ 2 ล้าน

ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ท�าให้รอบๆ ASEAN 

ถูกขนาบข้างด้วยมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ 

ดังนั้น ค�าถามคือเราจะมีวิธีบริหารจัดการ

อย่างไรกับมหาอ�านาจเหล่านี้ ซึ่งค�าตอบคือ

เราต้องมาร่วมมอืกนันัน่เอง แต่กระนัน้กต็าม 

ประเทศในอาเซียนน้ันไม่มีความเป็นหน่ึง 

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  

ยงักล่าวเสรมิอีกว่า การตัง้ APSC ยงัเป็นการ

ขัดแย้งโดยตรงกับ TAC และ ASEAN 

Charter เพราะสองสิง่นีก้ล่าวไว้ว่าทกุประเทศ

เท่าเทยีมกนั ดงันัน้จงึส่งผลให้เราไม่สามารถ

เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของแต่ละ

ประเทศได้

ท่านที่สาม รองศาสตราจารย์วิทยากร 

เชียงกูล คณบดีกิติคุณวิทยาลัยนวัตกรรม

สังคม มหาวิทยาลัยรังสิต มองว่าการรวม

ตัวกันเป็นประชาคมของอาเซียนนั้นเป็น

อีกภาพสะท้อนหนึ่งของวิวัฒนาการของ

ทนุนยิมโลก และคนมกัมองว่าการรวมตวัเป็น

ประชาคมนั้นจะส่งผลดีอย่างเดียว แต่จริงๆ

แล้วมันก็มีท้ังผลดีและผลเสีย ยกตัวอย่าง

เช่น การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนนั้น  

จะส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถ

แข่งขันกับบริษัทใหญ่ๆ ได้ ดังนั้นสิ่งที่แต่ละ

ประเทศจะต้องท�าคือต้องปฏิรูปเศรษฐกิจ

ภายในประเทศตัวเองให้สามารถรองรับ

สถานการณ์ในอนาคตได้ แต่กระนั้น ถ้ามอง

ในสภาพความเป็นจริงเราก็จะพบว่าไม่ค่อย 

มปีระเทศใดต้องการปฏริปูในด้านเศรษฐกจิ

มากนัก เพราะยังมีเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ 

มากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม  

เราจ�าเป็นที่จะต้องก้าวข้ามความคิดชุดนั้น

มาให้ได้ และมองไปถงึ “ผลประโยชน์ร่วมกนั 

ในภายภาคหน้า” มากกว่า

และวิทยากรท่านสุดท้ายในภาคเช้า  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรงัสรรค์ 

อธกิารบดสีถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์  

ได ้แสดงความคิดเห็นว ่าการกลายเป็น

ประชาคมอาเซียนนั้นก็มีทั้งด้านบวกและ

ด้านลบ และอย่าลืมว่าเราน้ันมีต้นแบบ 

มาจาก EU ซึ่งปัจจุบัน EU ก็ประสบปัญหา 

อยู่ไม่น้อย ยกตัวอย่างเช่นการมี Single 

currency ทีไ่ด้ก่อให้เกดิปัญหาต่างๆ มากมาย 

ตามมา เพราะเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น

มาน้ันประเทศต่างๆ ก็ไม่สามารถลดหรือ 

เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติการ

เงินภายในประเทศของตนได้ ท้ายท่ีสุดนั้น 
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“ธรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน”
ก็ได้ก่อให้เกิดเป็นวิกฤติยูโรในที่สุด แต่

กระนั้นการรวมตัวกันของอาเซียนก็มีข้อดี

คือ ก่อให้เกิดความร่วมมือกันของแต่ละ

ประเทศในลักษณะที่ “เท่าเทียมกัน” โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในเสาของ APSC และ 

ASCC ที่จะก่อให้อาเซียนเกิดการร่วมมือกัน 

มากขึ้น เพราะประเทศในแถบภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้ชื่อว่าเป็น

ประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม 

เชื้อชาติ และศาสนาต่างๆ มากที่สุด

ส�าหรับเวทีการสัมมนาในช่วงบ่าย ใน

หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน: ไทยพร้อมแล้ว

หรือยัง ?” เป็นการแสดงความเห็นจาก 

นักวิชาการ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ 

ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อ�านวยการศูนย์

อาเซยีนศกึษา มองว่าไทยนัน้ “ยงัไม่พร้อม” 

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่กระนั้น

ก็ไม่อยากให้ท้อถอย เราต้องเดินหน้าต่อไป 

ด้าน ดร. วศิาล บปุผเวส ท่ีปรกึษา สถาบนัวจิยั 

เพือ่การพฒันาประเทศไทย ได้กล่าวเน้นย�า้ว่า  

เพราะต่างคนต่างก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ดังนั้น

การทีเ่ราจะบรหิารจดัการกบัมหาอ�านาจทาง

เศรษฐกิจที่ขนาบข้างอาเซียนได้นั้น เราต้อง

คิดว่าแต่ละประเทศเป็นส่วนหนึง่ของอาเซยีน

ท่านที่สอง ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย 

ศริไิกร คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ได ้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความร่วมมือกัน 

ในด้านเสาการเมืองและความมั่นคง (APSC) 

ที่จะส�าเร็จภายในปี 2020 ว่า การร่วมมือ 

ในด้านนี้อาจเป็นเรื่องเพ้อฝันเสียด้วยซ�้า 

เพราะอาเซียนมีสมาชิกที่ปกครองประเทศ

หลายระบบ เช่นระบอบคอมมิวนิสต์อย่าง

เวียดนามและลาว บรูไนซึ่งปกครองด้วย

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และพม่า 

ที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหารมา 

ยาวนานกว่า 40 ปี แน่นอนว่าสภาพการณ์

เช่นนี้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ APSC 

ที่มุ่งเน้นให้เกิดประชาธิปไตย

ในการลงทนุทีจ่ะเกิดขึน้ในประชาคมอาเซยีน

นั้น เราต้องมองอาเซียนเป็นเครื่องมือไม่ใช่

เป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุดในการร่วมมือกันไปสู่ 

ประชาคมอาเซียน และอาจารย์อัครพงษ์ 

ค�่าคูน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวสรปุปิดท้าย

ไว้สั้นๆ ว่า “รั้วที่ดีไม่ได้สร้างเพื่อนบ้านที่ดี  

และรั้วที่ดีก็ไม่ได้สร้างเจ้าของบ้านที่ดี 

เช่นกัน” ดังนั้นเราทุกคนต้องร่วมมือกัน 

และมองอาเซียนเป็นอนาคต
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บริษัท สือ่สากล จ�ากดั ผูจ้ดังานมหกรรม

ยานยนต์ ครั้งที่ 32 จัดโครงการประกวด

นวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 6  (6th Motor 

Expo Automotive Innovation Award 

2015) เพ่ือเป็นเวทใีห้นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา 

ได้แสดงทักษะและความคิดสร้างสรรค ์

ในการ ส่งผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์

เกี่ยวกับยานยนต์ เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใด 

อย่างหนึง่ เช่น การประหยดั-พลงังาน พลงังาน 

ทางเลอืก ความปลอดภยั หรอืภารกจิเฉพาะ

ทาง เช่น ภัยพิบัติ การจราจร การเกษตร  

การส�ารวจ ทางการแพทย์ อารยสถาปัตย์ 

(คนพกิาร) เข้าร่วมประกวด โดยการคดัเลอืก 

ผลงานมีทั้งหมดสามรอบ จากรอบแรก 

คัดผลงานให้เหลือ 10 ทีม รอบที่สอง

คัดให้เหลือ 5 ทีม โดยรอบสุดท้ายมีการ

ประกาศผลและมอบรางวัลไปเมื่อวันที่  

4 ธันวาคม 2558 ในงานมหกรรมยานยนต์  

ครั้ งที่  32 ณ ชาลเลนเจอร ์  อิมแพค 

เมืองทองธานี  

ซึง่ในปีนีผ้ลงานห้องปฏบิตักิารออกแบบ 

และพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่าง

สร้างสรรค์ (CED2) จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถคว้า

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยมาได้ ดังนี้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ 

จัดการประชุมประจ�าปีสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2558 โดยมีการประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินงาน  

การจดัการเรยีนการสอนทางด้านสาธารณสขุของมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ โดย

มศีาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

และ อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มธ.ร ่วมต้อนรับคณบดีและตัวแทนคณะสาธารณสุขศาสตร์จาก 

ทั่วประเทศที่เดินทางเข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558  

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน HRI 

International Symposium 2015 “Managing HR in CLMV: 

Trends, Challenges and Lessons Learned” โดยมี ศ. นพ.สุทธิพันธ์  

จิตพิมลมาศ ผู้อ�านวยการ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกล่าวให ้

การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายก

รัฐมนตรี เป็นองค์ปาฐก พร้อมด้วยนักวิชาการด้านการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ชาวไทย, นักวิชาการจากประเทศ CLMV และผู้บริหารระดับสูง 

ด้าน HR ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ 

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ กับ Centara Hotels & Resorts ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

ทักษะการท�างานของนักศึกษา ให้มีศักยภาพอย่างดีเยี่ยม เป็นระยะเวลา 3 ปี 

เพือ่ตอบโจทย์การพฒันาอตุสาหกรรมการบรกิารของประเทศ และภมูภิาค โดย

ได้รับเกียรติจาก คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

และภาพลักษณ์  คุณภัทรา จองเจริญกุลชัย รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และอาจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ 

คณบดวีทิยาลยันวตักรรม ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมลงนามความร่วมมือ  

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

วันที่ 9 มกราคม 2559 ผศ. ดร.อรพรรณ ยลระบิล ผู้อ�านวยการโครงการ 

BBA   ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน รองผู้อ�านวยการโครงการ BBA ผศ. ดร.สมบูรณ์ 

กุลวิเศษชนะ และทีมงาน BBA CHARITY CONCERT #9  ได้น�าเงินรายได้

หลงัจากหกัค่าใช้จ่ายจากการจดั BBA CHARITY CONCERT #9: Mission I'm 

Pawsible presented by Air Carrier ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 

2558 มามอบให้แก่ "มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) จ�านวนเงิน 900,000 บาท

มีอยู ่ในท้องตลาดมาใช้ และออกแบบวิธี

การติดตั้งบนล้อหน้าของจักรยานยนต์ โดย 

ไม่ต้องมกีารดดัแปลงสภาพของจกัรยานยนต์ 

ด้วยการใช้กลไกแบบ self-energize เพื่อ

สร้างแรงกดระหว่างหน้าสัมผัสในขณะ 

ขับเคลื่อน ซึ่งกลไกนี้สามารถแยกมอเตอร์

ล้อออกจากล้อหน้าได้เมื่อไม่ต้องการใช้งาน

ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า

สามารถท�าความเร็วสูงสุดได้ที่ 30 กม./ชม. 

เหมาะส�าหรับการใช้งานในพื้นที่ท่ีต้องการ

ลดมลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศ 

เช่น ในหมู่บ้าน หรือ ในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ในอนาคตหากมกีารสร้างลานจอดรถหลงัคา

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ชาร์จไฟได้ฟรี ก็จะท�าให้ 

ผู้ใช้งานระบบ Hybrid นี้สามารถประหยัด 

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วย

รางวัลชมเชย 
เ นินชะลอความเร็วอัตโนมัติ  V2  

(Automatic Speed Bump V2)

โดย นายปรินทร วณิชชยังกูร นักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

นายพงษ์นรนิทร์ อยูม่า นกัศกึษาชัน้ปีที ่4  

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

โดยมี รศ. ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผลงานนีถ้กูพฒันาต่อเนือ่งจากนกัศกึษา

รุ ่นก่อนๆ โดยมีการปรับปรุงด้านความ 

แข็งแรงของโครงสร้างและมีการทดสอบ 

การใช้งานจรงิ เนนิชะลอความเรว็นีถ้กูออกแบบ

ให้พับแบนราบเมื่อรถวิ่งผ่านด้วยความเร็ว

ต�่ากว่า 8 กม./ชม.ซ่ึงทางทีมงานก�าลังเก็บ

ผลทดสอบ และน�ามาปรับปรุงทางเทคนิค 

เพื่อให้ระบบท�างานได้แม่นย�าสม�่าเสมอ 

ยิ่งขึ้น

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ
จากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 6
ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32 
ณ อิมแพค เมืองทองธานี  

รางวัลชนะเลิศ 
ชดุแปลงจกัรยานยนต์ไฮบรดิ (Motor- 

cycle Hybrid - Hybrid Motorcycle   

Add-on Kit)

โดย นาย กฤษติน ยศวิปาน นักศึกษา

ชั้นป ีที่  4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

ภาคภาษาอังกฤษ 

นางสาวชลิตา งามศรีวิเศษนักศึกษา

ชั้นป ีที่  4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

ภาคภาษาอังกฤษ 

โดยมี รศ. ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผลงานนี้เป็นการน�ามอเตอร์ไฟฟ้า แบบ 

ล้อขนาดเลก็ (mini wheel hub motor) มาใช้

ในการขับเคลือ่นล้อหน้าของรถจกัรยานยนต์ 

โดยทีมนักศึกษาได้ท�าการค�านวณเลือก

มอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่เหมาะสมที่ 

TU Show case TU Face upP.12 P.13



มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกบัจงัหวดั

ชยันาท องค์การบรหิารส่วนต�าบลวงัตะเคยีน

และมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 

จดักจิกรรม “ย้อนรอยวรีบรุษุวงัน�า้ขาว อาจารย์ 

ป๋วย อึง๊ภากรณ์” บคุคลส�าคญัของโลก เนือ่งใน 

โอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ของศาสตราจารย์ 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อร่วมร�าลึกถึงแนวคิด 

อุดมการณ์ชีวิตคุณูปการ และความเสียสละ 

ของท่านที่มีต่อแผ่นดินไทย เมื่อวันที่ 19-20 

ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดชัยนาท ภายใน

งานมบีคุคลส�าคญัมาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก  

ซึ่งได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ลูกศิษย์

และครอบครัวของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานมูลนิธิ

บรูณะชนบทแห่งประเทศไทย ม.ร.ว.ปรดียิาธร 

เทวกลุ และผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

กจิกรรมภายในงานเริม่ด้วยการป่ันจกัรยาน

ย้อนรอยเสรไีทย โดยทมีจกัรยานชาวชยันาท

คนรักอาจารย์ป๋วยซึ่งมีจ�านวนทั้งหมดกว่า 

1,000 คัน น�าโดย นายคณิต เอี่ยมระหงส์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมกันปั่นเพื่อ

ร�าลึกถึงอาจารย์ป๋วย เม่ือขบวนจักรยาน

เข้าถึงลานอนุสรณ์สถานอาจารย์ป๋วย ต�าบล

วังน�้าขาว อ�าเภอหนองมะโมง ผู้ว่าราชการ

จังหวัดชัยนาทจึงเริ่มพิธีบวงสรวงและ 

วางศิลาฤกษ์ อาคารอนุสรณ์สถานหลังใหม่

ที่ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

หลั ง จ าก เ ส ร็ จพิ ธี ว า ง ศิ ล า ฤกษ ์ แ ล ้ ว 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดชัยนาท ได ้น�าคณะ 

สือ่มวลชนเข้าเยีย่มชมอนสุาวรย์ีอาจารย์ป๋วย 

ในอิริยาบถยืนหน้าเสาไม้ศาลาวัดวังน�้าขาว 

ที่อาจารย์ป๋วยเคยถูกมัดไว้ และนิทรรศการ 

ภาพวาดอาจารย ์ป ๋วยของเด็กนักเรียน 

ใ น ท ้ อ ง ถิ่ น  เ มื่ อ เ ส ร็ จ กิ จ ก ร ร ม จ า ก

อนุสรณ์สถานอาจารย์ป ๋วย อึ๊งภากรณ์ 

แล ้ว คณะส่ือมวลชนจึงได ้ เดินทางไป

ดจูดุกระโดดร่มของอาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์  

และเสรีไทยอีก 2 นาย ที่กระโดดร่มลง

ในบริเวณนี้เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  

เพื่ อท� าภารกิ จส ่ งสาส ์ นจาก เสรี ไทย 

นอกประเทศถึงเสรีไทยในประเทศ

นายคณิต เอี่ยมระหงส์ ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัชยันาท กล่าวว่า วงัน�า้ขาวเป็นสถานที่

ส�าคญัทางประวตัศิาสตร์ เนือ่งจากอาจารย์ป๋วย 

อึง๊ภากรณ์ เคยใช้วงัน�้าขาวในการกระโดดร่ม

ในสมยัเสรไีทย และหลังจากนัน้อาจารย์ป๋วย 

อึง๊ภากรณ์ กไ็ด้สร้างคุณปูการอย่างใหญ่หลวง

ให้แก่ชาวชัยนาท เช่น โครงการมูลนิธิบูรณะ

ชนบทแห่งประเทศไทย ดังนั้น ในโอกาส 

100 ปีชาตกาลของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

จงัหวดัชยันาท และมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

จงึได้ร่วมกนัฟ้ืนฟพูร้อมปรบัภมูทิศัน์อนสุรณ์

สถานและจุดกระโดดร่มของอาจารย์ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ ซึ่งจะส่งเสริมผลักดันให้เป็น 

แหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand และ

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ต่อไป ในตอนน้ีทางจังหวัดชัยนาทก็ได ้ 

เตรียมสถานที่ บุคลากร มัคคุเทศก์ และ 

ผู้ดูแลรักษาสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้ว

ย้อนรอยวีรบุรุษวังน้ำาขาว 
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

หลังจากเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมสถานที่ 

ทางประวตัศิาสตร์แล้ว มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ได้พาคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชม

หน่วยแพทย์เคล่ือนทีจ่ากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติที่มาบริการตรวจสุขภาพให้

แก่ประชาชนในพืน้ท่ี ณ โรงเรยีนวงัน�า้ขาว เพือ่

สืบสานปณิธานของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

ในการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน

เพื่อส ่งเสริมให ้นักศึกษาได ้ เรียนรู ้ชีวิต 

ร่วมกับชาวบ้าน โดยได้รับรู ้ปัญหาที่แท้

จริงควบคู่ไปกับการท�าประโยชน์เพื่อสังคม  

แม้แนวคิดดังกล่าวของอาจารย์ป๋วยจะเป็น

แนวคิดเมื่อ 40 กว่าปีท่ีแล้ว แต่แนวคิด 

ดงักล่าวกส็อดคล้องกบันโยบายในการศกึษา

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสมอมา โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เน้นการเรียนรู ้แบบ Active 

learning

ม.ร.ว. ปรดียิาธร เทวกลุ ประธานมลูนธิิ 

บูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชปูถมัภ์ ให้สมัภาษณ์เกีย่วกบัอาจารย์ป๋วย 

อ๊ึงภากรณ์และมูลนิธิบูรณะชนบทแห่ง

ประเทศไทยว่า “หลงัจากทีอ่าจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์  

ช่วยวางรากฐานเศรษฐกิจประเทศไทยใน

หลายๆ หน่วยงานแล้ว เช่น ส�านกังบประมาณ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาพัฒน์ 

เป็นต้น อาจารย์เหน็ว่าเศรษฐกจิของประเทศ

เจรญิขึน้ แต่การพฒันาไม่กระจายไปสูภ่มูภิาค  

เมื่ออาจารย์อายุได้ 60 ปี อาจารย์จึงหันมา 

อุทิศตนเพื่อการพัฒนาชนบท อาจารย์ป๋วย

ได้จัดตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทขึ้นเพื่อเป ็น

ศนูย์กลางในการพฒันา ซึง่วธิกีารของอาจารย์ 

คือ ไม่ถือว่าตรงกลางเก่งกว่าชนบท แต่

อาจารย์ไปถามชาวบ้านว่าต้องการอะไร 

แล้วก็จัดให้ตามที่อยากได้ ส่วนการเปิด

ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาชุมชนในครั้งน้ี มีฐาน

กิจกรรมทั้งหมด 6 ฐาน ซึ่งได้แก่ 1. การท�า

สวนไผ่และพชืเศรษฐกจิ 2. การใช้เทคโนโลยี

พลังงานทดแทน 3. การผลิตถ่านขาวด้วย 

เตาไทยอิวาเตะ 4. การใช้น�้าส้มควันไม้และ 

น�า้หมกัชวีภาพ 5. การปลกูผกัปลอดสารเคม ี

สู่วิถีเกษตรอินทรีย์ และ 6. การจัดการขยะ 

ครัวเรือน ชาวบ้านและบุคคลทั่วไปสามารถ

ติดต่อขอข้อมูลหรือเข ้ามาศึกษาเรียนรู ้ 

เกี่ยวกับฐานกจิกรรมต่างๆ ได้ทีม่ลูนธิบิรูณะ 

ชนบทฯ แห่งนี”้

นอกจากนี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ยังกล่าว

เพิ่มเติมอีกว่า อยากให้นักเรียนนักศึกษา 

ในเมอืงหลวงได้มโีอกาสมาสมัผสับรรยากาศ

การเรียนรู ้แบบนี้สักระยะหนึ่ง เนื่องจาก 

ตอนนี้ นักเรียนและนักศึกษาในเมืองหลวง

ส่วนใหญ่มักคิดทุกสิ่งทุกอย่างจากมุมมอง

คนเมืองท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งมันอาจใช้ไม่ได้ใน 

ทุกบริบทของสังคม หากนักเรียนและ

นกัศึกษาจากเมอืงหลวงได้มาใช้เวลาสกัระยะ 

ในฐานการเรียนรู้แล้ว ก็จะท�าให้เมืองและ

ชนบทสามารถพัฒนาไปพร้อมๆ กันได้ ไม่ใช่

ดังเช่นในปัจจุบันที่การพัฒนามาจากเมือง 

ไปหาชนบท

ท้ังนี้  วันที่  18 พฤศจิกายน 2558  

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับการประกาศ

ยกย่องจาก ยเูนสโก ให้ท่านเป็นบคุคลส�าคญั

ของโลก เพือ่เฉลมิฉลองในโอกาสฉลอง 100 ปี 

ชาตกาลที่จะมาถึงในวันที่ 9 มีนาคม 2559

ส่วนกิจกรรมพิธีเปิดลานนิทรรศการ  

อาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ จัดขึ้นภายใน 

มลูนธิบิรูณะชนบทแห่งประเทศไทย มลูนธินิี้ 

ก่อตัง้ขึน้โดยอาจารย์ป๋วย เนือ่งด้วยความคดิ 

ในการพัฒนาชนบทอย่างยั่ งยืนเพื่อให ้ 

ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ ต่อมา 

อาจารย ์ป ๋วยได ้จัดตั้ งโครงการบัณฑิต 

อาสาสมัครขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กิจกรรม 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กิจกรรม 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์P.14 P.15




