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กลางกระแสแห่งความสุขที่

“ปากนํ้ า ประแส”

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

สํานักทรัพยสินปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง เพือ่ ใหชมุ ชนแหงนีพ้ ฒ
ั นา “คุณคา”
ให มี ก ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย า ง
ยัง่ ยืนจนกอเกิดเปน “มูลคา” ทีส่ าํ คัญและ
เปนประโยชนตอชุมชนในอนาคต
“ศาลกรมหลวงชุมพร อนุสรณ์
วัดแหลมสน ร.5 งานผ้าป่ ากลางนํ้า
ก้าวลํ้าประมงไทย ตะเคียนใหญ่รอ้ ยปี
กะปิ ดีช่ื อดัง”
หากคุณมาถึง “ปากนํ้าประแส” จังหวัดระยอง แลวนึกไมออกวา
จะไปเที่ยวที่ไหน ลองทองคําขวัญดานบนนี้ใหขึ้นใจสักพักแลวไปตามนั้น
เทานี้ก็ครบทุกแหลงแลวสําหรับเมืองแหงความสุข สนุก นารักแหงนี้
ชื่อ “ประแส” นั้น สะกดไดทั้ง “ประแส” และ “ประแสร” ซึ่งคาดวาจะมาจาก
คําวา “ปรีแชร” ซึ่งหมายถึง ปาที่ถางแลว และที่นี่ยังเคยเปลี่ยนชื่อเปน “กระแส” เพราะวาราชการ
สมัยนัน้ หาความหมายของคําวา “ประแส” หรือ “ประแสร” ไมพบ ทําใหทกุ วันนีห้ ากไปเจอหนวยงานราชการหรือสถานทีท่ ใี่ ชชอื่ นีจ้ ะมีรปู แบบ
การเขียนที่แตกตางกันตามความคุนเคยและเรียกขาน
แตไมวาจะเขียนอยางไร ชื่อนี้ก็มีมนตขลังใหผูมาเยือนหนาใหมตองกลับมาอีกครั้งจนกลายเปนขาประจําไปแลวหลายตอหลายคน
ชุ ม ชนปากนํ้ า ประแสตั้ ง อยู  บ นชายฝ  ง ทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ข องอํ า เภอแกลง จั ง หวั ด ระยอง พื้ น ที่ อุ ด มสมบู ร ณ ด  ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติตามลักษณะพื้นที่ราบริมแมนํ้าและชายฝงทะเล รวมถึงมีแหลงทรัพยากรปาชายเลนที่อุดมดวยสัตวนํ้าและพันธุไม
หลากหลายชนิด สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวาผานรูปแบบวิถีชีวิตและอาชีพของชาวปากนํ้าประแสที่เนนไปทางการประมง นอกจากนั้น
ยังประกอบอาชีพคาขายและอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบที่เติบโตและเลิกราไปตามแตชวงเวลา ทั้งโรงสีขาว โรงเลื่อย หรือโรงไม
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ในอดีต ประแสมีความสําคัญทั้งในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตรในการคมนาคม เปนทาเรือสําคัญ
ของเมืองแกลง เปนศูนยกลางแหงความเจริญในฐานะแหลงผลิตและแหลงคาขายสินคาเกษตรและ
สินคาแปรรูปตางๆ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อาทิ กะป นํา้ ปลาขึน้ ชือ่ เปนตน แมวนั นีเ้ มืองปากนํา้ ประแสจะเงียบเหงาไป
เพราะไมมกี ารใชเสนทางคมนาคมทางนํา้ มากเทาใด แตเสนหข องปากนํา้ ประแสก็ไมไดลดนอยถอยลงดวย
ที่นี่ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม มีทรัพยากรทางวัฒนธรรม รูปแบบและวิถีชีวิตชุมชนที่อบอุน
และเกื้อกูล นอกจากนี้ในขอมูลดานสังคม ประวัติศาสตร สินคาและผลิตภัณฑ ตลอดจนขอมูลของ
ผูประกอบการตางๆ ในพื้นที่นี้ เพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธการทองเที่ยว ก็ไดรับความรวมมือจาก
เทศบาลตําบลปากนํา้ ประแส สํานักทรัพยสนิ ทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และ J.P.Morgan อีกดวย
รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุ ทัย ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและ
บมเพาะวิสาหกิจ มธ. กลาวถึงกรอบแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่แหงนี้วา เนนคุณคาในพื้นที่กอนคํานึงถึง
มูลคา และมีแนวทางการพัฒนาครบทั้ง 4 มิติ โดยผสมผสานหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเขาไวดวยกัน
“เราวางแผนการพัฒนาออกเปน 3 ระยะคะ ระยะแรก เปนชวงอนุรักษ ฟนฟูชุมชน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ระยะที่ 2 สรางและพัฒนา
ผูประกอบการและชุมชน ระยะที่ 3 เมืองสรางธุรกิจ ธุรกิจสรางเมือง โดยมีแนวทางการพัฒนาทั้ง 4 มิติหรือ 4-P ประกอบดวย People
ชุมชน Product ผลิตภัณฑ Place การทองเที่ยว และ Preserve การอนุรักษ กลาวคือ เรามุงเนนใหเกิดการสงเสริมชุมชน ซึ่งมีความ
พรอมเปนแหลงทองเที่ยวและมีผลิตภัณฑของชุมชน พัฒนาความรูความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารการจัดการอยางยั่งยืน

“สะพานประแสสิน” ในปจจุบันเปดใชเพื่อการคมนาคม
เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งประชาชนสามารถชมวิวความงามของแมนํ้า
ประแสและชุมชนริมนํ้าที่ทอดยาว จากบริเวณจุดกลางของสะพาน
โดยเฉพาะทัศนียภาพของแมนํ้ายามเย็น
“คานเรือ” หรืออูตอเรือ ที่ทั้งผลิตและซอมแซมเรือประมง
เครื่องมือประกอบอาชีพของชาวประมงในลุมนํ้าประแส ผูมาเยือน
จะไดเรียนรูขั้นตอนการตอประกอบเรือตั้งแตแรกจนจบ
“วัดตะเคียนงาม” นอกจากมีตะเคียนใหญอายุกวา 500 ป
เปนจุดเดน ยังมีตํานานเลาขานเกี่ยวกับตนตะเคียนใหญนั้นวา มี
โองนํา้ อยูภ ายในตน เนือ่ งจากเคยมีโองนํา้ ตัง้ อยูใ ตตน เมือ่ เวลาผานไป
ตนตะเคียนก็โตโอบเอาโองใบนั้นเขาไปในใตตน
“อาคารพิพิธภัณฑ์” ตั้งอยูบนถนนบานเการิมนํ้าประแส
ถนนศูนยกลางของชุมชน ซึง่ เคยเปนบานของคุณวิเชียร ทรัพยเจริญ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตราด กอนนํามาใชเปนประโยชน
เป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ จั ด แสดงภาพและเรื่ อ งราวของปากนํ้ า ประแส
ความสวยงามและสมบูรณของบานหลังนี้เปนภาพสะทอนไดดีถึง
รูปแบบสถาปตยกรรมของชุมชนปากนํ้าประแสในอดีต

“เกาะมั นใน” นอกจากเป น สถานที่ ตั้ ง ของสถานี วิ จั ย
ทรัพยากรทางทะเล และชายฝงทะเล อาวไทยฝงตะวันออก และ
ยั ง เป น สถานที่ เ พาะขยายพั น ธุ  เ ต า ทะเล ตามพระราชเสาวนี ย 
ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งนอกจากจะมี
พิพธิ ภัณฑเพือ่ เรียนรูเ กีย่ วกับสัตวทะเลแลว ยังเปนจุดแวะพักสําคัญ
ของกลุมนกอพยพผาน ผูสนใจสามารถดูนกสวยงามหายากที่บิน
มาพักหาอาหารระหวางอพยพได
นอกจากแหลงทองเทีย่ วทีน่ า สนใจดังกลาวแลว ปากนํา้ ประแส
ยังมีกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมประเพณีในแตละเทศกาล อีกทั้ง
หากใครตองการมาพักผอนคางคืนแบบโฮมสเตย ก็มบี า นหลายหลัง
ในชุมชนยินดีตอนรับใหบริการดวยความเต็มใจเชนกัน ทั้งหมดนี้
คือความรวมมือรวมแรงรวมใจของชาวบานที่มีตอชุมชนของตัวเอง
เปนตัวอยางการพัฒนาทองถิน่ ทีห่ ลายฝายตางสนับสนุนและสงเสริม
มาโดยตลอด และหวังวาจะเกิดขึ้นไดในชุมชนอื่นตอไป
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สงเสริมใหเปนแหลงทองเทีย่ วทีร่ กั ษาวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมทองถิน่ เอาไว คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม
อนุรักษทรัพยากรแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ควบคูไปกับการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
สําหรับนักทองเที่ยว โดยใหชุมชนมีสวนรวมและสอดคลองตามความตองการของชุมชนเปนหลักคะ…
นอกจากนี้ เรายังใชผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น อาทิ กะป นํ้าปลา ชาใบขลู ปลากรอบ ปลาเค็ม
เปนตน เปนตัวเชื่อมโยงความเปนเอกลักษณของทองถิ่น รวมถึงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหลงทองเที่ยว
และบริการ และกระบวนการการมีสวนรวมของคนในชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน
และเปนตนแบบของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสรางความรูและประสบการณแกผูนําชุมชน
หมูบาน เปนกระบวนการสงเสริมและพัฒนาคนจากประสบการณจริงเพื่อใหนําความรู ประสบการณที่
ไดรับไปปรับใชใหเหมาะกับชุมชนของตนเอง และขยายไปยังชุมชนอื่นๆ ดวยคะ”
สําหรับสถานที่ทองเที่ยวที่ผูมาเยือนไมควรพลาด เรียกวา ตองไปใหได ไมเชนนั้นอาจมาไมถึง
ปากนํ้าประแส มีดังตอไปนี้
“ศาลกรมหลวงชุมพรฯ” ไปสักการะเสด็จเตีย่ หรือพระนามเต็มคือ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา
อาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องคบดิ าแหงทหารเรือไทย ซึง่ สรางขึน้ ตัง้ แต พ.ศ. 2510
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเคยเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีประดิษฐานพระบรมรูป
เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2512 ปจจุบนั กองทัพเรือไดจดั ใหมพี ธิ บี วงสรวงดวงพระวิญญาณและมหรสพสมโภช
ระหวางวันที่ 10-12 ธันวาคมของทุกป
“อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส” เรือหลวงปลดระวางประจําการลําที่ 2 ที่ไดออกปฏิบัติการ
ในสงครามเกาหลี ตั้งชื่อเดียวกับชื่อชุมชนปากนํ้าประแสซึ่งเปนที่ตั้ง ปจจุบันไดซอมแซมสวนที่ชํารุดให
คงอยูในสภาพที่ดี พรอมกับปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวหยอนใจ
“ทุ่งโปรงทอง” ที่ชุมชนบานแสมผู หมู 7 เปนแหลงนิเวศนปาชายเลนที่สําคัญ ซึ่งสามารถเดินชม
ความงามดวยเสนทางเดินบนสะพานไมทที่ อดผานแนวตนโกงกาง พาดผานไปบนยอดตนโปรงสีเขียวตอง
อรามตาเมื่อแสงแดดสองกระทบ เมื่อไปบรรจบกับปลายสะพานทุงโปรงทอง ขณะเดียวกันก็ไดเรียนรูวงจรชีวิตที่มีความสัมพันธเกื้อกูลของ
พรรณไมตางๆ และสัตวนํ้านานาพันธุที่อยูและอิงอาศัยกันที่ปาชายเลนแหงนี้ กอนจะไปสิ้นสุดปลายสะพานที่ทะเล
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คณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รบั คัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ ประกอบด้วย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 3 รางวัล รางวัลผลงานวิจัย
ระดับดีเด่น และระดับดี 3 รางวัล รางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้นดีเด่น และประกาศเกียรติคณ
ุ
4 รางวัล และรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่นและดี 6 รางวัล รวมทัง้ สิ้น 16 รางวัล
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จัดงานวันนักประดิษฐ ประจําป
2558 และพิธมี อบรางวัลสภาวิจยั แหงชาติ เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจยั
ผลงานประดิษฐคิดคน และเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ทั้งดานวิทยาศาสตร สังคม และ
เศรษฐกิจ พรอมเปดเวทีตอนรับนักประดิษฐไทย และนานาชาติกวา 14 ประเทศกับ
ผลงานอีกกวา 600 ผลงาน ในงานวันนักประดิษฐ เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 ภายใต
แนวคิด Creative and Inspiration โดยมี ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ
รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี ณ ศูนยการประชุม อิมแพ็ค ฟอรัม่ เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
โดยในปนี้ คณาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรบั คัดเลือกจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ ประกอบดวย รางวัลนักวิจยั ดีเดน
แหงชาติ 3 รางวัล รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเดน และระดับดี 3 รางวัล
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเดน และประกาศเกียรติคุณ 4 รางวัล
และรางวัลวิทยานิพนธระดับดีเดนและดี 6 รางวัล รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ กล า วว า ขอแสดงความยิ น ดี กั บ
คณาจารย และทีมวิจัยทุกทานที่ไดรับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งเปนรางวัล
อันทรงเกียรติสําหรับนักวิจัยไทย และขอขอบคุณทุกๆ ทานที่ทุมเท
ในการสรางสรรคผลงานและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยอยาง
ตอเนือ่ ง ซึง่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมนี โยบายใหการสนับสนุนการวิจยั
อยางรอบดาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางกาวกระโดดทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพตามมาตรฐานสากล สรางองคความรูทั้งดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกปญหาของสังคม

TU Press
หลังจากทีน่ กั ศึกษาทีม TU Press to Stop กดเพือ่ หยุด หยุดเพือ่ ลดอุบตั เิ หตุ
จากคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรางวัล
ชนะเลิศจากการเขารวมแขงขันโครงการ Campus Challenge 2014 โดย
โตโยตา ถนนสีขาวเมือ่ เดือนธันวาคมทีผ่ า นมา รางวัลใหญทพี่ วกเราไดรบั ในครัง้ นี้ คือ
การเดินทางทัศนศึกษา ณ ประเทศญีป่ นุ ทีมพวกเราประกอบไปดวย นางสาวอาทิมา
ขําเปลี่ยน นางสาวรวิวาร ตันตระกูล นางสาวศศิพิชญ พันอินากูล และนางสาว
สุธินี กรานจรูญ รวมถึงอาจารยที่ปรึกษาโครงการ ดร.พรรษา รอดอาตม ได
เดินทางไปประเทศญี่ปุนระหวางวันที่ 19-24 มกราคมที่ผานมา โดยการดูแลจาก
ทีมงานจากโตโยตาและเดนทสุ ไฮไลทสําคัญของการเดินทาง คือ การเยี่ยมชม
การอบรมขับขีป่ ลอดภัยของบริษทั โตโยตาและการศึกษาดูงานบริษทั โฆษณาอันดับหนึง่
ของประเทศญี่ปุน “เดนทสุ”

พวกเราก็มาถึงสนามบินฮาเนดะ ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ ปุ  น พวกเราเริ่ ม ต น ทริ ป ด ว ยการขอพร
ที่บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไคและชิมอาหารโอทอป
ทีม่ ชี อื่ เสียง สําหรับอาหารมือ้ เทีย่ งในวันแรกทีป่ ระเทศ
ญีป่ นุ คือ รานปง ยาง AIYA อาหารถูกยางดวยหินทีส่ กัด
มาจากภู เขาไฟฟู จิ จากนั้ น พวกเราได เ ดิ น ทางไป
ฟูจิเท็น สกี รีสอรท (FUJITEN SKI RESORT) ซึ่ง
พวกเราไดเห็นภูเขาไฟฟูจซิ งึ่ มีความงดงามมาก สถานที่
สุดทายในวันนี้ คือ ศาลเจาฟูจเิ ซ็นเก็น (Fuji Sen Gen)
ศาลเจาเกาแกที่สุด พวกเราไดมีโอกาสแชบอนํ้ารอน
ออนเซ็นกันทีโ่ รงแรมฟูจมิ ทั ซึโซโนะ (Fujimatsuzono
Hotel)
ในวันทีส่ องพวกเราเดินทางไป Mobilitas หรือ
ศูนยอบรมผูขับขี่ปลอดภัยของโตโยตา ซึ่งในวันนี้
เปนการทดสอบการทํางานของระบบ Anti-lock
breaking system หรือ ABS ที่จะชวยใหผูขับขี่
สามารถควบคุมพวงมาลัยไดในสถานการณฉุกเฉิน
เชน ฝนตกหนักและถนนลื่น รวมทั้งเขาฟงการอบรม
เทคนิคการขับขีป่ ระหยัดนํา้ มันจากวิทยากรทีม่ คี วามรู
และประสบการณ นอกจากนี้ โตโยต า ยั ง เป ด ให
พวกเราได เข า ไปร ว มชมการทดสอบสมรรถภาพ
ของรถยนต และชมระบบการควบคุมสนามแขงรถ
Fuji Speed Way ที่เคยจัดแขงขันรถฟอรมูลาวัน
(Formura 1)
วันถัดมาพวกเราไดมโี อกาสไป ดิสนียซ ี (Disney
Sea) ไดเลนเครื่องเลนกันหลากหลายแตที่ประทับใจ
มากที่สุด คือ “The Twilight Zone Tower of
Terror (Tower of Terror)” สําหรับมือ้ คํา่ แสนอรอย
พวกเราเลือกไปรานบุฟเฟตอาหารปงยางรกคะเซน
(Rokkasen) ซึง่ เปนทีน่ ยิ มสําหรับนักทองเทีย่ วชาวไทย
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วันสุดทายของการทัศนศึกษาพวกเราไดรบั โอกาสพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
กับผูบ ริหารบริษทั โฆษณาอันดับหนึง่ ของญีป่ นุ “เดนทส”ุ (Dentsu)” ซึง่ เปนบริษทั
อันดับหนึ่งในวงการโฆษณาในประเทศญี่ปุน โดยไดรับการตอนรับอยางอบอุน
จาก Mr. Hideyuki Hirai: Deputy Director, Mr. Takashi Yamaguchi: Account
Supervisor และ Ms. Asako Yamamoto: Account Executive ทีส่ ละเวลาอันมีคา
มาเลาการทํางานภายใตแนวคิด Entrepreneurship, Ideas และ Technology
และการสรางเนื้อหาหลัก (Content) ที่ดี เปรียบเสมือนกุญแจแหงความสําเร็จ
ของโฆษณา โดยเนนจุดเดนที่การสื่อสารดวยเนื้อหาเชิงบวกผนวกกับกิจกรรมที่
ตองการใหผูรับสารเขามามีสวนรวมกับบริษัท ดานสื่อออนไลนแมเขามามีบทบาท
เปนอยางมากแตควรตองสรางความตระหนักรู (Awareness) และเนนภาพลักษณ
ของสินคา (Image) ผานทางสือ่ กระแสหลักควบคูก นั รวมถึงการพูดคุยกันเกีย่ วกับ
แนวโนมการโฆษณาของญี่ปุนในอนาคต หลังจากนั้น พวกเราไดเขาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑโฆษณาที่ไดเก็บรวบรวมและจัดแสดงผลงานโฆษณาจากรุนสูรุนทําให
เห็นแนวคิดที่นาสนใจและสามารถนํามาปรับประยุกตในการเรียนได เพื่อให
การเรียนรูสมบูรณมากขึ้น พวกเราเดินทางไปยานโอโมเตะซานโดะ ซึ่งเปนยานที่
ถูกพัฒนาสูงทีส่ ดุ แหงหนึง่ ของประเทศญีป่ นุ โดดเดนดวยสถาปตยกรรมอันงดงาม
จากการออกแบบของสถาปนิกระดับโลก ไดแก อันโด ทาดาโอะและเคนโก คุมะ
พวกเราไดเดินเขาไปสํารวจยานฮาราจุกุ (Harajuku) แหลงแฟชั่นชื่อดังของญี่ปุน
ที่คลายๆ กับสยามสแควรบานเรา ปดทายการเดินทางในวันนี้ พวกเราไดมีโอกาส
ขอพรทีว่ ดั อาซากุสะ แนนอนวาเราไมพลาดทีจ่ ะกวักควันธูปเขาหาตัวเพือ่ ความเปน
สิรมิ งคลกับตัวเอง สําหรับอาหารเย็นมือ้ สุดทายทีป่ ระเทศญีป่ นุ อยูท รี่ า นคานิโดะราคุ
(Kanidoraku)

ตลอดชวงเวลา 6 วัน 3 คืนที่ผานมาลวน
เปนประสบการณที่ประทับใจไมรูลืม แมหลายคน
ในที ม จะเดิ น ทางมาญี่ ปุ  น หลายครั้ ง แต ค งไม มี
การมาครั้ ง ไหนที่ ทํ า ให พ วกเราได รั บ โอกาสดี ๆ
เหมือนครั้งนี้ ทางโครงการ TU Press to Stop
ขอขอบคุณบริษัทโตโยตา บริษัทเดนทสุ คณาจารย
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน และผูบริหาร
ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น
โครงการของพวกเรามาโดยตลอด ความประทับใจ
ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ถือวาเปนแรงผลักดันในการ
สร า งสรรค แ ละปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก การใช ร ถใช ถ นน
อยางปลอดภัย

ศูนย์นวัตกรรมสังคม GLab วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับองค์กรภาคสังคมและ
ภาคธุรกิจ ได้แก่ สถาบันเช้นจ์ฟิวชั นฯ กลุม่ ทีวายพีเอ็น (Thai Young Philanthropist Network) เจ.พี. มอร์แกน และมูลนิธิ
เพื่อคนไทย ร่วมกันจัดงาน “ตลาดนัด SE: ธุรกิจนํ้าดีของนักลงทุนรักษ์โลก” เปิ ดพื้นที่การเชื่ อมต่อให้นักธุรกิจและ
นักลงทุนได้เรียนรูง้ าน “กิจการเพื่อสังคม” หรือ “Social Enterprise” ซึ่ งหมายถึง กิจการที่ดาํ เนินการธุรกิจเต็มรูปแบบ แต่มี
เป้าหมายหลักเพื่อแก้ไขปั ญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม นับเป็ นเรื่องใหม่ในสังคมธุรกิจไทย เพื่อร่วมพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ
และเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุ งเทพฯ

รศ. ดร.นิตยา วัจนะภูมิ คณบดี
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา กลาววา การจัดงาน
“ตลาดนั ด SE: ธุ ร กิ จ นํ้ า ดี ข องนั ก ลงทุ น
รักษโลก” ครั้งนี้ ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง
จากความรวมมือของหลายภาคสวน ที่สําคัญ
ก็คือองคกรที่มีนโยบายอยางตลาดหลักทรัพยฯ
เข า มามี ส  ว นร ว มในการผลั ก ดั น ขั บ เคลื่ อ น
งานกิจการเพือ่ สังคมรูปแบบตางๆ อยางตอเนือ่ ง
รวมทัง้ ไดพยายามขยายผลความคิดใหภาคธุรกิจ
และภาคตลาดทุนมาสนับสนุนองคกรเหลานี้
จึงมีความหวังวา กิจการเพือ่ สังคมในประเทศไทย
จะเติบโตไดและมีสวนในการแกปญหาสังคม

“งานวันนี้เปนการเปดพื้นที่ใหสังคมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานหลักคิด และ
แนวทางการดําเนินงาน รวมทั้งกอใหเกิดความรวมมือระหวางภาคสวน เพื่อสงเสริม
ผูประกอบการสังคมในรูปแบบตางๆ ไดแก การรวมเปนพันธมิตร ซื้อสินคาและการ
บริการลวงหนา พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูและทักษะดานการจัดการ รวมถึง
ลงทุนเพื่อขยายผลลัพธทางสังคม นายินดีคะที่มีนักธุรกิจและนักลงทุนใหความสนใจ
เขารวมงาน ผูป ระกอบการเพือ่ สังคมไดรบั ประสบการณใหมๆ กลับไปพัฒนางานอีกดวย”
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ดร.สถิ ต ย์ ลิ่ มพงศ์ พั น ธุ์ ประธานกรรมการ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย กลาววา ประเทศไทย
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ มานานด ว ยหวั ง ว า ประเทศจะพั ฒ นาขึ้ น
แตทามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นกลับมีปญหาสังคม
ตามมามากขึ้น ตลาดหลักทรัพยฯ จึงใหความสําคัญกับการเขามา
รวมสรางสังคมยั่งยืน ทั้งนี้ปญหาสังคมจะแกไดตองมีคนที่พรอม
สรางการเปลีย่ นแปลง สิง่ ทีก่ จิ การเพือ่ สังคมหรือ Social Enterprise
กําลังดําเนินการอยูก็เพื่อแกปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม โดย
นําหลักการทางธุรกิจมาใช เพื่อใหองคกรสามารถอยูรอดได และ
เติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น กิจการเพื่อสังคมจึงตองประกอบไปดวย
3 P คือ People หรือคน Planet หรือสิ่งแวดลอม และ Profit
คือ กําไร หรือการสรางรายได ซึ่งเปนทั้งกําไรที่กลับคืนสูสังคมและ
กําไรที่ชวยใหกิจการเติบโตได
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดใหการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม
ในหลายมิตดิ ว ยกัน เชน จับคูก องทุนรวมทุน หรือเวนเจอรแคปปตอล
ฟนดใหไดพบกับกิจการเพื่อสังคม เพื่อมารวมลงทุนในกิจการที่
นอกจากจะไดผลตอบแทนทางการเงินแลว ยังไดผลประโยชน
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนใหกองทุน
รวมออกกองทุนที่มาลงทุนในกิจการที่รับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น
รวมถึงกิจการเพื่อสังคมดวย อยางเชน กองทุนรวมคนไทยใจดี ซึ่ง
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด รวมกับมูลนิธิ
เพือ่ คนไทย และสถาบันเชนจ ฟวชัน เปดตัวไปเมือ่ ประมาณ 3 เดือน
ที่แลว มีผูสนใจรวมลงทุนจนขนาดของกองทุนมีมูลคากวา 2,000
ลานบาทแลว นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพย ยังไดสื่อสารอยาง
ตอเนื่อง สนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญแบงงบประมาณ
มาลงทุนหรือสนับสนุนนกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น รวมถึงพยายาม
สรางเกณฑมาตรฐานการลงทุนอยางยั่งยืนใหเกิดขึ้นดวย

นายวิเชี ยร พงศธร ประธานกรรมการมู ลนิธิเพื่อ
คนไทย กล า วว า การจั ด งานตลาดนั ด SE ในวั น นี้ ทํ า ให มี
ความมัน่ ใจและรูส กึ วากิจการเพือ่ สังคมมีโอกาสเติบโตสูงขึน้ เพราะ
มีทั้งองคกรสําคัญและเปนผูนําในภาคสวนตางๆ ทั้งภาคธุรกิจ
ภาคการศึกษา ตลาดหลักทรัพยฯ ผูประกอบการสังคม และผูลงทุน
มาชวยกันผลักดันใหกิจการเพื่อสังคมเปนกลไกสําคัญที่มาชวย
แกปญหาสังคมตางๆ ของประเทศ
“กิจการเพือ่ สังคมไดนาํ เรือ่ งของสังคมมาเปนธุระ เปนเปาหมาย
ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งกลไกที่จะทําใหธุรกิจยั่งยืนไดก็ตองอาศัย
ทรัพยากรทั้งทุน คน องคความรู ความเชี่ยวชาญ ระบบบริหาร
จัดการทีด่ ี มีธรรมาภิบาล งานในวันนีเ้ ปนชองทางใหเกิดความรวมมือ
ผูที่เห็นโอกาสแกปญหาสังคมยังตองการการสนับสนุน ทุกวันนี้
เราไดเห็นแลววาการทําธุรกิจที่คํานึงถึงความยั่งยืน เพียงแคการ
สรางผลกําไรอยางตอเนื่อง ไดกอใหเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมลํ้าบาง การสรางความยั่งยืนที่มอง
แคการสรางความมั่งคั่ง จึงไมพอแลว แตตองคํานึงถึงความยั่งยืน
ตอสังคมดวย”
ทั้งนี้ กิจการเพื่อสังคมจํานวน 28 องคกรที่มารวมจัดงาน
ในวันนี้ เปนกิจการที่อยูภายใตโครงการบมเพาะผูประกอบการ
สังคม GLab Scaling Impact ทีว่ ทิ ยาลัยโลกคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรไดดําเนินการมาเปนเวลา 1 ป โดย ไดรับการสนับสนุน
จาก เจ.พี. มอรแกน และมูลนิธิ เจ.พี. มอรแกนเชส เพื่อดําเนิน
การอบรมสรางเสริมความรูและทักษะในดานตางๆ เพื่อพัฒนาและ
สงเสริมผูประกอบการสังคมรุนใหมใหสามารถดําเนินการไดอยาง
ยั่งยืนและสรางผลลัพธใหกับสังคมไทยในวงกวางได
“ปจจุบันมีคนรุนใหมจํานวนมากที่มีศักยภาพสูง มีความเปน
ผูป ระกอบการในตัวสูงและกลาทีจ่ ะริเริม่ สิง่ ใหม รวมทัง้ มีความตัง้ ใจ
ดีที่จะลงมือทําเพื่อสรางประโยชนที่ดีใหสังคมอยางเปนรูปธรรม
แตไมรูจะเริ่มอยางไร วิทยาลัยฯ จึงสนใจที่จะสงเสริมคนเหลานี้
ทาง GLab ไดคัดเลือกผูที่ริเริ่มพัฒนาแบบทดลองความคิดทาง
ธุรกิจ ซึ่งมีผลิตภัณฑ หรือการบริการ (Prototype) แลว จากนั้น
ไดสงเสริมศักยภาพดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจจน
จัดตั้งเปนกิจการเพื่อสังคม”
สําหรับกิจการเพือ่ สังคมทีม่ ารวมจัดงาน เปนกิจการทีด่ าํ เนิน
การเพื่อแกไขประเด็นปญหาสังคมที่หลากหลาย เชน การศึกษา
การเกษตรและสิ่งแวดลอม สุขภาพ และการพัฒนาชุมชน เปนตน
จึ ง เป น การเป ด โอกาสให ผู  ป ระกอบการเพื่ อ สั ง คมได พ บปะกั บ
นักธุรกิจ นักลงทุน และผูสนใจในธุรกิจ

อาจารย์ จักรวาล นิลธํารงค์”
คว้ารางวัล Hivos Tiger Award
อาจารย จั ก รวาล นิ ล ธํ า รงค อาจารย ป ระจํ า สาขาวิ ช า
ภาพยนตรและภาพถาย คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
ขณะไดรับรางวัล Hivos Tiger Award ณ เมืองรอตเตอรดัม
ประเทศเนเธอรแลนด โดยการประกาศรางวัล Hivos Tiger Award
เริ่มขึ้นเมื่อชวงคํ่าวันศุกรที่ 30 มกราคมที่ผานมา โดยในแตละป
ผูที่ไดรับรางวัลดังกลาวจะไดรับรางวัล ประมาณ 15,000 euros
โดย อ.จักรวาล ไดรบั รางวัลจากภาพยนตรเรือ่ ง “Vanishing Point”
และเปนภาพยนตรในลักษณะเลาเรื่องเรื่องแรกของ อ.จักรวาล
ทีไ่ ดรบั รางวัล หลังจากประสบความสําเร็จจากภาพยนตรแนวสารคดี
และวิดีโอจัดวาง (Video Installations)
อาจารยจักรวาล นิลธํารงค กลาววา “ผมมาที่นี่ครั้งแรก
เมื่อป 2550 ซึ่งเปนการฉายผลงานวิทยานิพนธของผม และผม
ก็ ก ลั บ มาที่ เวที นี้ อี ก ครั้ ง พร อ มกั บ การรั บ รางวั ล ในครั้ ง นี้ ซึ่ ง ผม
จะประสบความสําเร็จไมไดหากไมไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนๆ”
อาจารยจักรวาล กลาวเพิ่มเติมอีกวา “ในชวงป 2550 นั้น เปนชวงที่ผมไดรับทุน และทํางานเกี่ยวกับศิลปะหลังจากเรียนจบที่ชิคาโก
โดยผมไดรับทุนจาก Rijksakademie Van Beeldende Kunten เลยทําใหผมรูสึกผูกพันกับเนเธอรแลนดและอยากที่จะสงภาพยนตร
เขาประกวดที่นี่สักครั้งหนึ่งในชีวิต”
ภาพยนตรเรื่อง Vanishing Point เปนภาพยนตรที่เลาปญหาที่จริงจังและซับซอน ภายใตสีสันสดใส ภาพยนตรติดตามชาย 2 คน
ที่ทั้งคูกําลังกาวเขาสูจุดเปลี่ยนสําคัญของขีวิตซึ่งพวกเขาเองก็ไมอาจทราบสาเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นได โดยไดรับแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ
เรื่องครอบครัวของ อ.จักรวาลเอง โดยยอนกลับไปเมื่อราวป 2526 คุณพอของ อ.จักรวาล ขับรถยนตผานขามทางแยกรถไฟแตดวยความที่
สมัยนัน้ ยังไมมไี มกนั้ ขามทางจึงเปนเหตุใหพอ ขับรถชนเขากับรถไฟ โชคยังดีทคี่ ณ
ุ พอไดรบั บาดเจ็บแตกส็ ง ผลกระทบตอสภาพรางกายในการ
ดํารงชีวิต
“ผมตองเห็นและจําภาพขาวซากรถทีอ่ ยูใ นสภาพพังยับเยินของพอทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุในหนาหนังสือพิมพเล็กๆ ซึง่ ไมรวู า ใครตัดภาพขาว
เก็บเอาไวในหองของผม ซึ่งแตเดิมผมไมอยากที่จะทําหนังเกี่ยวกับ
เรื่องพวกนี้ดวยซํ้า” อาจารยจักรวาลกลาวทิ้งทาย
ทั้งนี้ รางวัล Tiger Awards เปนรางวัลสูงสุด ที่มอบใหแก
ภาพยนตรทโี่ ดดเดนของผูส รางภาพยนตรหนาใหมทเี่ พิง่ ทําภาพยนตร
เปนเรื่องแรกหรือเรื่องที่สอง โดยปนี้มอบรางวัลใหแก La obra del
siglo ภาพยนตรจากประเทศคิวบา, Videophilia (and Other Viral
Syndromes) ภาพยนตรจากประเทศเปรู และ Vanishing Point
จากประเทศไทย โดยมีผูกํากับภาพยนตรชาวไทยที่ประสบความ
สําเร็จจากเวทีนี้มาแลว 2 ราย คือ อาทิตย อัสสรัตน จากภาพยนตร
เรื่อง “Wonderful Town” เมื่อป 2551, อโนชา สุวิชากรพงศ จาก
ภาพยนตรเรื่อง “Mundane History” หรือเจานกกระจอก และศิว
โรจณ คงสกุล จากภาพยนตรเรื่อง “Eternity” ในป 2554

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ในงานเทศกาลประกวดภาพยนตร์นานาชาติท่ปี ระเทศเนเธอร์แลนด์
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บทความวิจัยของ ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
และนักวิจัยร่วม ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 25
บทความที่มีการดาวน์โหลดสูงสุดจาก
Science Direct ของสํานักพิมพ์ Elsevier
บทความวิจัยเรื่อง “Numerical and experimental studies of collection
efficiency of an ion electrostatic collector for a mini-volume electrical PM
detector” ที่ตีพิมพในวารสารชั้นนําของโลก Journal of Electrostatics, Vol. 72, No. 6,
pp. 477 – 486, 2014 ของ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) ที่ทําวิจัยรวมกับ รศ. ดร.พานิช อินตะ และนายอาทิตย ยาวุฑฒิ
จากหนวยวิจยั สนามไฟฟาประยุกตสาํ หรับงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 25 บทความ
ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุดจาก Science Direct ของสํานักพิมพ์ Elsevier สําหรับ
ผลงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของ โครงการวิจัย เมธีวิจัยอาวุ โส สกว. ที่ ศ. ดร.ผดุงศักดิ์
รัตนเดโช เปนหัวหนาโครงการ ที่มุงเนนวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม และฝกเสริม
ประสบการณใหนักวิจัยรุนใหม และบัณฑิตศึกษา ใหมีศักยภาพการวิจัยในระดับมาตรฐาน
สากล
รายละเอียดสามารถดูเพิม่ เติมไดที่ http://www.journals.elsevier.com/…/mostdownloaded-articles/

http://www.journals.elsevier.com/…
/most-downloaded-articles/

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

บทความวิจัยของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับประกาศเกียรติคุณ
แสดงการถูกดาวน์โหลดสูงสุด ประจําปี 2014
ในทุกวารสารที่ตีพิมพ์โดยสํานักพิมพ์ Taylor & Francis
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สํานักพิมพ Taylor & Francis ไดประกาศรายชื่อบทความ
ที่ตีพิมพลงในวารสารและไดรับการดาวนโหลดสูงที่สุดประจําป
2014 ซึ่งในกลุมของวารสารสาขา Operation Research and
Management Science โดยบทความเรื่อง The relationships
between firm’s strategy, resources and innovation
performance: resources-based view perspective ของ
รองศาสตราจารย ดร.ตรีทศ เหลาศิริหงษทอง ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่
ทํารวมกับนักวิจัยจาก University of Greenich ประเทศอังกฤษ
และ Monash University ประเทศออสเตรเลีย และลงตีพิมพใน
วารสาร Production Planning and Control ปที่ 25 ฉบับที่ 15
หนา 1231–1246 (ISI Impact Factor = 0.991) ไดรบั การจัดลําดับ
เปนบทความที่ถูกดาวนโหลดสูงที่สุด ประจําป 2014 รายละเอียด
สามารถดูเพิ่มเติมไดที่

http://explore.tandfonline.com/page/est/
engineering-computer-science-technology-mostread-2014/opres-top-10-2014

Á¸. ÈÙ¹ÂÅíÒ»Ò§

¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง โดยศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน + 1 จัดโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน มธ.ศูนยลําปาง : กิจกรรมการเรียนรูสัญจรอาเซียน + 1
(ประเทศญี่ปุน) ณ หอง 1317 อาคารสิรินธรารัตน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยลําปาง เมื่อวันจันทรที่ 19 มกราคม 2558
จั ด กิ จ กรรมตอบป ญ หาเกี่ ย วกั บ อาเซี ย น และประกวดหนั ง สั้ น
ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 56,000 บาท
อาจารย์ พิ ม พ์ ฉั ต ร รสสุ ธ รรม ผู ้ ช่ วยอธิ ก ารบดี
ฝ่ ายการนักศึกษาศูนย์ลําปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลาววา โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลาํ ปาง มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหความรู
และจัดกิจกรรมเกีย่ วกับประชาคมอาเซียนและประเทศญีป่ นุ ใหกบั
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลําปางและลําพูน ตลอดจนประชาชนใน
ภาคเหนือสามารถรับมือกับการกาวเขาสูค วามเปนประชาคมอาเซียน
ภายในป 2558 ไดเปนอยางดี และเปนการสงเสริม พัฒนาศักยภาพ
การเรียนรูในประเด็นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศญี่ปุน
อีกทางดวย
ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษาศูนยลําปาง กลาวเพิ่มเติม
วา ภายใตกิจกรรมการเรียนรูสัญจรอาเซียน + 1 (ประเทศญี่ปุน)
มีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมตอบปญหาเกี่ยวกับอาเซียน
โดยทุกโรงเรียนที่เขารวมแขงขันจะไดเสนอคําถามมาใหกรรมการ
เพื่อพิจารณา โรงเรียนละ 5 คําถาม จากนั้นกรรมการจะคัดเลือก
ใหเหลือโรงเรียนละ 2 คําถาม ซึ่งอาจมีการดัดแปลง เพื่อใหเห็น
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นที่ มี มิ ติ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ใช เวลาใน

การแขงขัน 2 ชัว่ โมง โรงเรียนทีช่ นะการแขงขันตอบปญหา รางวัลทีห่ นึง่
ไดรบั เงินรางวัล จํานวน 8,000 บาท ไดแก โรงเรียนบุญวาทยวทิ ยาลัย
รางวัลที่สอง ไดรับเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท ไดแก โรงเรียน
จักรคําคณาทร และรางวัลที่สาม ไดรับเงินรางวัล จํานวน 3,000
บาท ไดแก โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ รางวัลชมเชยมี 4 รางวัล
รางวัลละ 2,000 บาท ไดแก โรงเรียนโปงหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก
โรงเรี ย นมั ธ ยมวิ ท ยา โรงเรี ย นลํ า ปางกั ล ยาณี และโรงเรี ย น
สบปราบพิทยาคม รางวัลที่มีการเตรียมความพรอมดีเดน มี 5 รางวัล
รางวัลละ 2,000 บาท ไดแก โรงเรียนวชิรปาซาง โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร โรงเรียนแมเมาะวิทยา โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม และ
โรงเรียนไหลหินวิทยา
รองศาสตราจารย์ ส ายฝน สุ เ อี ย นทรเมธี ผู ้ ช่ วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลาํ ปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูร เิ ริม่ โครงการเตรียมความพรอมสูป ระชาคมอาเซียน มธ.ศูนยลาํ ปาง
กลาวเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง พรอมจะ
เปนแรงผลักดันใหเยาวชนในจังหวัดลําปางและจังหวัดใกลเคียง
ฝกทักษะ เตรียมความพรอมในทุกดานทีจ่ ะกาวสูก ารเปนประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย ในชวงบาย จึงไดจัดอีกกิจกรรม ไดแก
การแขงขันประกวดหนังสัน้ หัวขอ “วิถชี วี ติ ชาวเหนือกับการเปดประตู
สูอาเซียน” โรงเรียนที่ไดรับรางวัลที่หนึ่ง รางวัลละ 8,000 บาท
ไดแก โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี ทีม 2 สงภาพยนตรเรื่อง OPEN
รางวัลที่สอง รางวัลละ 5,000 บาท ไดแก โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สงภาพยนตรเรื่อง SO LONG รางวัลที่สาม รางวัลละ 3,000 บาท
ไดแก โรงเรียนจักรคําคณาทร สงภาพยนตรเรื่อง ฝากไวในลานนา
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท ไดแก โรงเรียน
โปงหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก สงภาพยนตรเรือ่ ง Open the door
to ASEAN และโรงเรียนสบปราบพิทยาคม สงภาพยนตรเรื่อง
ขาวหลาม สวนรางวัลพิเศษ ประเภทถายภาพยอดเยี่ยม รางวัลละ
2,000 บาท ไดแก โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี ทีม 1 สงภาพยนตร
เรื่อง life of coffee
ทัง้ นี้ รองศาสตราจารยสายฝน สุเอียนทรเมธี กลาวในตอนทาย
วา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการในเรือ่ งเตรียมความพรอมสูป ระชาคมอาเซียนอยางตอเนือ่ ง
จึงขอเชิญชวนใหเยาวชนและโรงเรียนติดตามขาวสารจากมหาวิทยาลัย
สําหรับการเขารวมกิจกรรมในครัง้ ๆ ตอไป จากหนังสือเชิญ ใบติดประกาศ
หรือที่เว็บไซต www.lampang.tu.ac.th
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จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

สรุปผลการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
่
ครัง้ ที 42 “นนทรีเกมส์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า
13 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน และ 41 เหรียญทองแดง
รวม 71 เหรียญ
พิธปี ด อยางเปนทางการสําหรับการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส” ซึ่งจัดใหมีการแขงขัน
ระหวางวันที่ 15-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยใชชื่อการแขงขันวา
“นนทรีเกมส์” ภายใตคาํ ขวัญ “หลากหลายสถาบัน สร้างสรรค์
ให้ เ ป็ น หนึ่ ง ” โดยมี “แสนรั ก ” โคเนื้อพันธุกําแพงแสน เปน
สัญลักษณนําโชคหรือ “Mascot” ในการแขงขันครั้งนี้ มีสถาบัน
การอุดมศึกษาเขารวมการแขงขันจากทัว่ ประเทศ รวมทัง้ สิน้ จํานวน
111 สถาบัน สําหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนอีกหนึ่งสถาบัน
ที่รวมสงทัพนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทั้งสิ้น 25 ชนิดกีฬา
มีนกั กีฬาจํานวน 385 คน สรุปผลการแขงขันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ควา 13 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน และ 41 เหรียญทองแดง
รวม 71 เหรียญ จัดอยูในอันดับที่ 9 ของการแขงขัน “นนทรีเกมส”
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“Get Give & Go(al) :
รู ้รับ รู ้ให้ มุ่งไปด้วยกันสองสถาบัน สมานฉันท์เพื่อชาติ”
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7 กุมภาพันธ 2558 ณ สนามศุภชลาศัย การแขงขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร ครั้งที่ 70
ซึง่ ในปนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพจัดการแขงขัน และชูแนวคิด Get Give & Go(al) “รูร บั รูใ ห มุง ไปดวยกัน
ทั้งสองสถาบัน สมานฉันทเพื่อชาติ” ซึ่งเปนธีมที่เนนเรื่องความรักความสามัคคีของนิสิตนักศึกษา 2 สถาบัน
ผานกิจกรรมที่สืบทอดมายาวนานและเปนประจําทุกๆ ป อาทิ กิจกรรมเลือดไมแบงสี และกิจกรรมที่แสดงความคิด
ทางการเมืองและสังคมของนักศึกษา ผานขบวนพาเหรด ลอการเมืองและการแปรอักษรของศิษยเกาศิษยปจจุบัน
ของ 2 สถาบัน สวนการแขงขันในสนามเปนสีสันหลักในงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร ครั้งที่ 70
ซึง่ ในปนผี้ ลการแขงขันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชนะ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2:0 ดวยลูกยิงของ รชานนท ศรีนอก
ธรรมศาสตรจงึ ควาถวยแชมปฟตุ บอลประเพณีจฬุ า-ธรรมศาสตร ครัง้ ที่ 70 มาครองไดสาํ เร็จ โดยสถิติ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ไดแชมปเดีย่ วครัง้ สุดทาย ป 2552 และไดแชมปรว มครัง้ ลาสุดป 2553 สงผลใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ชนะ 23 ครั้ง จุฬาฯ ชนะ 16 ครั้ง และเสมอกัน 31 ครั้ง
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เสวนา “เชิดชูเกียรติครูเอื้อ สุนทรสนาน 105 ป ชาตกาล”
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดเสวนา “เชิดชูเกียรติครูเอือ้ สุนทรสนาน 105 ป ชาตกาล” โดยไดรบั เกียรติ
จากคุณพรศุลี วิชเวช นักรองดาวคางฟาสุนทราภรณ เจาของฉายาการเวกเสียงใส คุณอรอนงค เสนะวงศ กรรมการผูชวยเลขานุการมูลนิธิ
สุนทราภรณ คุณวินยั นุชพิทกั ษ พิพธิ ภัณฑหนุ ขีผ้ งึ้ ไทย คุณพูลสุข สุรยิ พงษรงั ษี หัวหนาวงดนตรีสนุ ทราภรณ คุณพยงค คชาลัย ศิษยเกาอาวุโส
คณะวารสารศาสตรและสือ่ สารมวลชน เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2558 ณ หองบันทึกเสียง สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อธิการบดีลงนามความรวมมือทางวิชาการ
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมดวย รองศาสตราจารยปกรณ เสริมสุข คณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ College of Biological Science and Technology, National
Chiao Tung University (NCTU) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2558 ณ อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

คณะวารสารศาสตรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานประกันคุณภาพการศึกษา
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อาจารย ดร.พีรยุทธ โอรพันธ รองคณบดีฝา ยประกันคุณภาพ
และผู  แ ทนนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค ณะวารสารศาสตร แ ละ
สื่อสารมวลชน รวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ดานประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดรับเกียรติ
จาก รองศาสตราจารยวิมลพรรณ อาภาเวท คณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน และอาจารยวิลาสินี ยนตวิกัย อาจารยประจํา
คณะบริหารธุรกิจ รวมอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเนนกระบวนการเขียนโครงการแบบ PDCA และเสริมสรางความเขาใจในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพอยางเปนรูปธรรมใหแก
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และนักศึกษา
จากคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

TU FaceUp

อธิการบดีตอนรับเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ตอนรับ H.E. Mr. Thierry VITEAU เอกอัครราชทูต
สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศสประจํ า ประเทศไทย เยื อ นมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร และบรรยายในหัวขอ “Climate Change” เมื่อวันที่
11 กุมภาพันธ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

อธิการบดีตอนรับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอนรับ H.E. Mr. Mark Andrew Geoffrey Kent
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจําประเทศไทย ในโอกาสมาบรรยายพิเศษหัวขอ เกี่ยวกับการศึกษาและวัฒนธรรมในประเทศสหราช
อาณาจักร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
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ปฏิทินกิจกรรม
งาน " ๘ ทศวรรษธรรมศาสตร์ ตักบาตรร่วมใจ" แด่พระภิกษุ สามเณร จํานวน 1,081 รูป
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 เวลา 7:00 น. ณ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
สภาอาจารย 02-564-4420 / 02-564-4440 ตอ 1996-7
โครงการเสวนาสืบสานปณิธานงานอาสาสมัครและงานพัฒนาของ อ.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หองบรรยาย ศูนยฝกอบรมบัณฑิตอาสาสมัคร มธ.ศูนยรังสิต

งานวันป๋ วย อึ๊งภากรณ์
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 08.00-13.00 น. ณ หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ มธ.ศูนยรังสิต

ประชุมวิชาการ เรื่อง “ดวงตาในยุ คเทคโนโลยี”
พัฒนาวิชาชี พพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา สานสัมพันธ์เครือข่ายพยาบาลดูแลสุขภาพตา
วันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรท
ศูนยตาธรรมศาสตร โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ โทร.0 2926 9957
งานออกร้านธรรมศาสตร์กาชาด ประจําปี 2558
วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2558
ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงมา

จุลสารธรรมศาสตร
Thammasat University

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
ณัฐกาญจน หันจรัส ประภาพันธ วองไว
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศิลาวุฒิ นวลนุกุล ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนสถาบันวิชาการชั้นนํา
ศุภณา เย็นเปนสุข
ของเอเชียที่ไดมาตรฐานสากล
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
พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท 0-2564-3105-11
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