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ในอดีต ประแสมีความสําคัญทั้งในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตรในการคมนาคม เปนทาเรือสําคัญ

ของเมืองแกลง เปนศูนยกลางแหงความเจริญในฐานะแหลงผลิตและแหลงคาขายสินคาเกษตรและ

สนิคาแปรรปูตางๆ ทีม่คีณุภาพ อาท ิกะป นํา้ปลาขึน้ชือ่ เปนตน แมวนันีเ้มืองปากนํา้ประแสจะเงียบเหงาไป 

เพราะไมมกีารใชเสนทางคมนาคมทางน้ํามากเทาใด แตเสนหของปากน้ําประแสกไ็มไดลดนอยถอยลงดวย

ที่นี่ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม มีทรัพยากรทางวัฒนธรรม รูปแบบและวิถีชีวิตชุมชนที่อบอุน

และเกื้อกูล นอกจากนี้ในขอมูลดานสังคม ประวัติศาสตร สินคาและผลิตภัณฑ ตลอดจนขอมูลของ

ผูประกอบการตางๆ ในพื้นที่นี้ เพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธการทองเที่ยว ก็ไดรับความรวมมือจาก

เทศบาลตําบลปากน้ําประแส สาํนกัทรัพยสนิทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

และ J.P.Morgan อีกดวย

รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและ

บมเพาะวิสาหกิจ มธ. กลาวถึงกรอบแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่แหงนี้วา เนนคุณคาในพื้นที่กอนคํานึงถึง

มูลคา และมีแนวทางการพัฒนาครบท้ัง 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 

TU TodayTU Today

สํานักทรัพยสินปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดทําแผนพัฒนา

ชุมชนปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัด

ระยอง เพือ่ใหชมุชนแหงนีพ้ฒันา “คณุคา” 

ใหมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพอยาง

ยัง่ยนืจนกอเกดิเปน “มลูคา” ทีส่าํคัญและ

เปนประโยชนตอชุมชนในอนาคต 

“ศาลกรมหลวงชุมพร อนสุรณ์
วดัแหลมสน ร.5 งานผ้าป่ากลางน้ํา 
กา้วลํ้าประมงไทย ตะเคียนใหญ่รอ้ยปี 
กะปิดีช่ือดัง”

หากคุณมาถึง “ปากนํ้าประแส” จังหวัดระยอง แลวนึกไมออกวา

จะไปเที่ยวที่ไหน ลองทองคําขวัญดานบนนี้ใหขึ้นใจสักพักแลวไปตามนั้น 

เทานี้ก็ครบทุกแหลงแลวสําหรับเมืองแหงความสุข สนุก นารักแหงนี้ 

ชื่อ “ประแส” นั้น สะกดไดทั้ง “ประแส” และ “ประแสร” ซึ่งคาดวาจะมาจาก

คําวา “ปรีแชร” ซึ่งหมายถึง ปาที่ถางแลว และท่ีนี่ยังเคยเปล่ียนชื่อเปน “กระแส” เพราะวาราชการ

สมยันัน้หาความหมายของคําวา “ประแส” หรอื “ประแสร” ไมพบ ทาํใหทกุวนันีห้ากไปเจอหนวยงานราชการหรือสถานท่ีทีใ่ชชือ่นีจ้ะมีรปูแบบ

การเขียนที่แตกตางกันตามความคุนเคยและเรียกขาน

แตไมวาจะเขียนอยางไร ชื่อนี้ก็มีมนตขลังใหผูมาเยือนหนาใหมตองกลับมาอีกครั้งจนกลายเปนขาประจําไปแลวหลายตอหลายคน

ชุมชนปากน้ําประแสต้ังอยู บนชายฝ งทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอแกลง จังหวัดระยอง พื้นที่อุดมสมบูรณดวย

ทรัพยากรธรรมชาติตามลักษณะพื้นที่ราบริมแมนํ้าและชายฝงทะเล รวมถึงมีแหลงทรัพยากรปาชายเลนที่อุดมดวยสัตวนํ้าและพันธุไม

หลากหลายชนิด สิ่งเหลาน้ีสะทอนใหเห็นวาผานรูปแบบวิถีชีวิตและอาชีพของชาวปากน้ําประแสท่ีเนนไปทางการประมง นอกจากน้ัน

ยังประกอบอาชีพคาขายและอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบท่ีเติบโตและเลิกราไปตามแตชวงเวลา ทั้งโรงสีขาว โรงเลื่อย หรือโรงไม 

กลางกระแสแห่งความสุขที่ กลางกระแสแห่งความสุขท่ี 

“ปากนํ้าประแส”“ปากน้ําประแส”
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“สะพานประแสสิน” ในปจจุบันเปดใชเพื่อการคมนาคม

เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งประชาชนสามารถชมวิวความงามของแมนํ้า

ประแสและชุมชนริมน้ําที่ทอดยาว จากบริเวณจุดกลางของสะพาน 

โดยเฉพาะทัศนียภาพของแมนํ้ายามเย็น

“คานเรือ” หรืออูตอเรือ ที่ทั้งผลิตและซอมแซมเรือประมง 

เคร่ืองมือประกอบอาชีพของชาวประมงในลุมนํ้าประแส ผูมาเยือน

จะไดเรียนรูขั้นตอนการตอประกอบเรือตั้งแตแรกจนจบ

“วัดตะเคียนงาม” นอกจากมีตะเคียนใหญอายุกวา 500 ป

เปนจุดเดน ยังมีตํานานเลาขานเกี่ยวกับตนตะเคียนใหญนั้นวา มี

โองนํา้อยูภายในตน เนือ่งจากเคยมีโองนํา้ตัง้อยูใตตน เมือ่เวลาผานไป 

ตนตะเคียนก็โตโอบเอาโองใบน้ันเขาไปในใตตน

“อาคารพิพิธภัณฑ์” ตั้งอยูบนถนนบานเการิมนํ้าประแส 

ถนนศูนยกลางของชุมชน ซึง่เคยเปนบานของคุณวเิชียร ทรพัยเจรญิ 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตราด กอนนํามาใชเปนประโยชน

เปนพิพิธภัณฑ จัดแสดงภาพและเรื่องราวของปากนํ้าประแส 

ความสวยงามและสมบูรณของบานหลังนี้เปนภาพสะทอนไดดีถึง

รูปแบบสถาปตยกรรมของชุมชนปากน้ําประแสในอดีต 

“เกาะมันใน” นอกจากเปนสถานที่ตั้งของสถานีวิจัย

ทรัพยากรทางทะเล และชายฝงทะเล อาวไทยฝงตะวันออก และ

ยังเปนสถานที่เพาะขยายพันธุ เตาทะเล ตามพระราชเสาวนีย

ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งนอกจากจะมี

พพิธิภัณฑเพือ่เรยีนรูเกีย่วกบัสัตวทะเลแลว ยงัเปนจดุแวะพกัสาํคญั

ของกลุมนกอพยพผาน ผูสนใจสามารถดูนกสวยงามหายากที่บิน

มาพักหาอาหารระหวางอพยพได

นอกจากแหลงทองเท่ียวทีน่าสนใจดังกลาวแลว ปากน้ําประแส

ยังมีกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมประเพณีในแตละเทศกาล อีกทั้ง

หากใครตองการมาพกัผอนคางคนืแบบโฮมสเตย กม็บีานหลายหลงั

ในชุมชนยินดีตอนรับใหบริการดวยความเต็มใจเชนกัน ทั้งหมดนี้

คือความรวมมือรวมแรงรวมใจของชาวบานที่มีตอชุมชนของตัวเอง 

เปนตวัอยางการพัฒนาทองถ่ินทีห่ลายฝายตางสนับสนุนและสงเสริม

มาโดยตลอด และหวังวาจะเกิดขึ้นไดในชุมชนอ่ืนตอไป

อรามตาเม่ือแสงแดดสองกระทบ เมื่อไปบรรจบกับปลายสะพานทุงโปรงทอง ขณะเดียวกันก็ไดเรียนรูวงจรชีวิตที่มีความสัมพันธเกื้อกูลของ

พรรณไมตางๆ และสัตวนํ้านานาพันธุที่อยูและอิงอาศัยกันที่ปาชายเลนแหงนี้ กอนจะไปสิ้นสุดปลายสะพานท่ีทะเล

สงเสริมใหเปนแหลงทองเทีย่วทีร่กัษาวถิชีวีติและวฒันธรรมทองถิน่เอาไว คาํนงึถงึความรับผิดชอบตอสังคม

อนุรักษทรัพยากรแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ ควบคูไปกับการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

สําหรับนักทองเที่ยว โดยใหชุมชนมีสวนรวมและสอดคลองตามความตองการของชุมชนเปนหลักคะ…

นอกจากนี้ เรายังใชผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น อาทิ กะป นํ้าปลา ชาใบขลู ปลากรอบ ปลาเค็ม 

เปนตน เปนตัวเชื่อมโยงความเปนเอกลักษณของทองถิ่น รวมถึงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหลงทองเที่ยว

และบริการ และกระบวนการการมีสวนรวมของคนในชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ียั่งยืน 

และเปนตนแบบของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสรางความรูและประสบการณแกผูนําชุมชน

หมูบาน เปนกระบวนการสงเสริมและพัฒนาคนจากประสบการณจริงเพื่อใหนําความรู ประสบการณที่

ไดรับไปปรับใชใหเหมาะกับชุมชนของตนเอง และขยายไปยังชุมชนอ่ืนๆ ดวยคะ”

สําหรับสถานที่ทองเที่ยวที่ผูมาเยือนไมควรพลาด เรียกวา ตองไปใหได ไมเชนนั้นอาจมาไมถึง

ปากนํ้าประแส มีดังตอไปนี้

“ศาลกรมหลวงชุมพรฯ” ไปสกัการะเสดจ็เตีย่หรอืพระนามเตม็คือ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา

อาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ องคบดิาแหงทหารเรือไทย ซึง่สรางข้ึนตัง้แต พ.ศ. 2510

และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเคยเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีประดิษฐานพระบรมรูป

เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 2512 ปจจบุนั กองทัพเรอืไดจดัใหมพีธิบีวงสรวงดวงพระวญิญาณและมหรสพสมโภช

ระหวางวันที่ 10-12 ธันวาคมของทุกป

“อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส” เรือหลวงปลดระวางประจําการลําที่ 2 ที่ไดออกปฏิบัติการ

ในสงครามเกาหลี ตั้งชื่อเดียวกับชื่อชุมชนปากน้ําประแสซ่ึงเปนที่ตั้ง ปจจุบันไดซอมแซมสวนท่ีชํารุดให

คงอยูในสภาพที่ดี พรอมกับปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวหยอนใจ

“ทุ่งโปรงทอง” ที่ชุมชนบานแสมผู หมู 7 เปนแหลงนิเวศนปาชายเลนท่ีสําคัญ ซึ่งสามารถเดินชม

ความงามดวยเสนทางเดินบนสะพานไมทีท่อดผานแนวตนโกงกาง พาดผานไปบนยอดตนโปรงสีเขียวตอง
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จัดงานวันนักประดิษฐ ประจําป
2558 และพิธมีอบรางวัลสภาวจิยัแหงชาต ิเพือ่สงเสรมิและสนบัสนนุการพฒันางานวจิยั 
ผลงานประดิษฐคิดคน และเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ทั้งดานวิทยาศาสตร สังคม และ
เศรษฐกิจ พรอมเปดเวทีตอนรับนักประดิษฐไทย และนานาชาติกวา 14 ประเทศกับ
ผลงานอกีกวา 600 ผลงาน ในงานวนันักประดษิฐ  เมือ่วันที ่2 กมุภาพนัธ 2558 ภายใต
แนวคิด Creative and Inspiration  โดยมี ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ 
รองนายกรัฐมนตร ีเปนประธานในพิธ ีณ ศนูยการประชุม อมิแพค็ ฟอร่ัม เมอืงทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี

 โดยในปนี ้คณาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรบัคดัเลือกจาก
สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ ประกอบดวย รางวัลนกัวิจยัดเีดน

แหงชาติ 3 รางวัล รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเดน และระดับดี 3 รางวัล 

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนดีเดน และประกาศเกียรติคุณ 4 รางวัล 

และรางวัลวิทยานิพนธระดับดีเดนและดี 6 รางวัล รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลาววา ขอแสดงความยินดีกับ
คณาจารย และทีมวิจัยทุกทานที่ไดรับรางวัลในคร้ังนี้ ซึ่งเปนรางวัล
อันทรงเกียรติสําหรับนักวิจัยไทย และขอขอบคุณทุกๆ ทานที่ทุมเท
ในการสรางสรรคผลงานและสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยอยาง
ตอเน่ือง ซึง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมนีโยบายใหการสนับสนุนการวิจยั

อยางรอบดาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางกาวกระโดดทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพตามมาตรฐานสากล สรางองคความรูทั้งดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกปญหาของสังคม

TU News

คณาจารยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดร้บัคดัเลอืกจากสาํนกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ ประกอบด้วย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 3 รางวัล รางวัลผลงานวิจัย
ระดับดเีดน่ และระดับด ี3 รางวัล รางวัลผลงานประดิษฐค์ดิคน้ดเีดน่ และประกาศเกียรตคิณุ 
4 รางวัล และรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่นและดี 6 รางวัล รวมทัง้สิ้น 16 รางวัล
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หลงัจากทีน่กัศกึษาทีม TU Press to Stop กดเพือ่หยุด หยดุเพือ่ลดอุบตัเิหตุ 
จากคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรางวัล
ชนะเลิศจากการเขารวมแขงขันโครงการ Campus Challenge 2014 โดย
โตโยตา ถนนสขีาวเมือ่เดอืนธนัวาคมทีผ่านมา รางวลัใหญทีพ่วกเราไดรบัในครัง้นี ้คอื
การเดนิทางทศันศกึษา ณ ประเทศญ่ีปุน ทมีพวกเราประกอบไปดวย นางสาวอาทิมา 
ขําเปลี่ยน นางสาวรวิวาร ตันตระกูล นางสาวศศิพิชญ พันอินากูล และนางสาว
สุธินี กรานจรูญ รวมถึงอาจารยที่ปรึกษาโครงการ ดร.พรรษา รอดอาตม ได
เดินทางไปประเทศญ่ีปุนระหวางวันท่ี 19-24 มกราคมที่ผานมา โดยการดูแลจาก
ทีมงานจากโตโยตาและเดนทสุ ไฮไลทสําคัญของการเดินทาง คือ การเยี่ยมชม
การอบรมขบัขีป่ลอดภยัของบรษิทัโตโยตาและการศกึษาดงูานบรษิทัโฆษณาอนัดบัหนึง่
ของประเทศญี่ปุน “เดนทสุ” 

พวกเรากม็าถงึสนามบนิฮาเนดะ ณ กรงุโตเกยีว 
ประเทศญี่ปุ น พวกเราเริ่มตนทริปดวยการขอพร
ที่บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไคและชิมอาหารโอทอป
ทีม่ชีือ่เสยีง สาํหรบัอาหารมือ้เทีย่งในวนัแรกทีป่ระเทศ
ญีปุ่น คอื รานปงยาง AIYA อาหารถูกยางดวยหินทีส่กดั
มาจากภูเขาไฟฟูจิ จากนั้นพวกเราไดเดินทางไป
ฟูจิเท็น สกี รีสอรท (FUJITEN SKI RESORT) ซึ่ง
พวกเราไดเห็นภูเขาไฟฟูจซิึง่มีความงดงามมาก สถานท่ี
สดุทายในวนันี ้คอื ศาลเจาฟจูเิซน็เกน็ (Fuji Sen Gen) 
ศาลเจาเกาแกที่สุด พวกเราไดมีโอกาสแชบอนํ้ารอน
ออนเซน็กันท่ีโรงแรมฟจูมิทัซโึซโนะ (Fujimatsuzono 
Hotel) 

ในวนัทีส่องพวกเราเดนิทางไป Mobilitas หรอื
ศูนยอบรมผูขับขี่ปลอดภัยของโตโยตา ซึ่งในวันนี้
เปนการทดสอบการทํางานของระบบ Anti-lock 
breaking system หรือ ABS ที่จะชวยใหผู ขับขี่
สามารถควบคุมพวงมาลัยไดในสถานการณฉุกเฉิน 
เชน ฝนตกหนักและถนนล่ืน รวมทั้งเขาฟงการอบรม
เทคนคิการขบัขีป่ระหยดันํา้มนัจากวทิยากรทีม่คีวามรู
และประสบการณ นอกจากนี้ โตโยตายังเปดให
พวกเราไดเขาไปรวมชมการทดสอบสมรรถภาพ

ของรถยนต และชมระบบการควบคุมสนามแขงรถ
Fuji Speed Way ที่เคยจัดแขงขันรถฟอรมูลาวัน 
(Formura 1) 

วนัถัดมาพวกเราไดมโีอกาสไป ดสินยีซ ี(Disney 
Sea) ไดเลนเคร่ืองเลนกันหลากหลายแตที่ประทับใจ

มากท่ีสุด คือ “The Twilight Zone Tower of 
Terror (Tower of Terror)” สาํหรับมือ้คํา่แสนอรอย 
พวกเราเลือกไปรานบุฟเฟตอาหารปงยางรกคะเซน 
(Rokkasen) ซึง่เปนทีน่ยิมสาํหรบันกัทองเทีย่วชาวไทย

TU Press
to Stop in Japan
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วนัสดุทายของการทัศนศึกษาพวกเราไดรบัโอกาสพูดคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กบัผูบรหิารบรษิทัโฆษณาอนัดบัหนึง่ของญีปุ่น “เดนทส”ุ (Dentsu)” ซึง่เปนบรษิทั
อันดับหนึ่งในวงการโฆษณาในประเทศญี่ปุน โดยไดรับการตอนรับอยางอบอุน
จาก Mr. Hideyuki Hirai: Deputy Director, Mr. Takashi Yamaguchi: Account 
Supervisor และ Ms. Asako Yamamoto: Account Executive ทีส่ละเวลาอันมคีา
มาเลาการทํางานภายใตแนวคดิ Entrepreneurship, Ideas และ Technology   
และการสรางเนื้อหาหลัก (Content) ที่ดี เปรียบเสมือนกุญแจแหงความสําเร็จ
ของโฆษณา โดยเนนจุดเดนที่การสื่อสารดวยเนื้อหาเชิงบวกผนวกกับกิจกรรมที่

ตองการใหผูรับสารเขามามีสวนรวมกับบริษัท ดานส่ือออนไลนแมเขามามีบทบาท
เปนอยางมากแตควรตองสรางความตระหนกัรู (Awareness) และเนนภาพลกัษณ
ของสนิคา (Image) ผานทางสือ่กระแสหลักควบคูกนั รวมถงึการพดูคุยกนัเก่ียวกบั

แนวโนมการโฆษณาของญี่ปุ นในอนาคต หลังจากนั้น พวกเราไดเขาเย่ียมชม
พิพิธภัณฑโฆษณาที่ไดเก็บรวบรวมและจัดแสดงผลงานโฆษณาจากรุนสูรุนทําให
เห็นแนวคิดที่นาสนใจและสามารถนํามาปรับประยุกตในการเรียนได เพื่อให

การเรียนรูสมบูรณมากข้ึน พวกเราเดินทางไปยานโอโมเตะซานโดะ ซึ่งเปนยานที่
ถกูพัฒนาสงูทีส่ดุแหงหนึง่ของประเทศญ่ีปุน โดดเดนดวยสถาปตยกรรมอันงดงาม
จากการออกแบบของสถาปนิกระดับโลก ไดแก อันโด ทาดาโอะและเคนโก คุมะ 
พวกเราไดเดินเขาไปสํารวจยานฮาราจุกุ (Harajuku) แหลงแฟชั่นชื่อดังของญี่ปุน
ที่คลายๆ กับสยามสแควรบานเรา ปดทายการเดินทางในวันนี้ พวกเราไดมีโอกาส

ขอพรทีว่ดัอาซากสุะ แนนอนวาเราไมพลาดทีจ่ะกวกัควนัธปูเขาหาตวัเพือ่ความเปน
สริมิงคลกบัตวัเอง สาํหรบัอาหารเยน็ม้ือสดุทายทีป่ระเทศญีปุ่นอยูทีร่านคานโิดะราคุ
(Kanidoraku) 

ตลอดชวงเวลา 6 วัน 3 คืนท่ีผานมาลวน
เปนประสบการณที่ประทับใจไมรู ลืม แมหลายคน
ในทีมจะเดินทางมาญี่ปุ นหลายคร้ัง แตคงไม มี
การมาคร้ังไหนท่ีทําให พวกเราได รับโอกาสดีๆ
เหมือนคร้ังนี้ ทางโครงการ TU Press to Stop

ขอขอบคุณบริษัทโตโยตา บริษัทเดนทสุ คณาจารย

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน และผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ใหการสนับสนุน
โครงการของพวกเรามาโดยตลอด ความประทับใจ
ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ถือวาเปนแรงผลักดันในการ
สรางสรรคและปลูกฝงจิตสํานึกการใชรถใชถนน

อยางปลอดภัย
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ศูนย์นวัตกรรมสังคม GLab วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับองค์กรภาคสังคมและ
ภาคธุรกจิ ได้แก ่สถาบันเช้นจฟิ์วชันฯ กลุ่มทวีายพีเอน็ (Thai Young Philanthropist Network) เจ.พี. มอร์แกน และมูลนิธิ
เพื่อคนไทย ร่วมกันจัดงาน “ตลาดนัด SE: ธุรกิจนํ้าดีของนักลงทุนรักษ์โลก” เปิดพื้นที่การเช่ือมต่อให้นักธุรกิจและ
นกัลงทุนไดเ้รยีนรู้งาน “กิจการเพ่ือสงัคม” หรือ “Social Enterprise” ซ่ึงหมายถึง กจิการท่ีดาํเนนิการธุรกจิเตม็รูปแบบ แต่มี
เป้าหมายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม นับเป็นเรื่องใหม่ในสังคมธุรกิจไทย เพื่อร่วมพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ
และเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

รศ. ดร.นิตยา วัจนะภูมิ คณบดี
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา กลาววา การจัดงาน

“ตลาดนัด  SE:  ธุรกิจ น้ําดีของนักลงทุน
รักษโลก” คร้ังนี้ ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง 

จากความรวมมือของหลายภาคสวน ที่สําคัญ
ก็คือองคกรที่มีนโยบายอยางตลาดหลักทรัพยฯ 
เข ามามีส วนร วมในการผลักดันขับเคลื่อน
งานกิจการเพ่ือสงัคมรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ือง 

รวมทัง้ไดพยายามขยายผลความคดิใหภาคธุรกิจ
และภาคตลาดทุนมาสนับสนุนองคกรเหลาน้ี 
จงึมคีวามหวงัวา กจิการเพือ่สงัคมในประเทศไทย
จะเติบโตไดและมีสวนในการแกปญหาสังคม 

อ่านต่อหน้า 8 

“ตลาดนัด SE: ธุรกิจนํ้าดีของนักลงทุนรักษ์โลก”
เปิดพื้นที่การเช่ือมต่อให้นักธุรกิจและนักลงทุนได้เรียนรู้

“งานวันน้ีเปนการเปดพื้นที่ใหสังคมไดแลกเปล่ียนเรียนรูดานหลักคิด และ
แนวทางการดําเนินงาน รวมทั้งกอใหเกิดความรวมมือระหวางภาคสวน เพื่อสงเสริม

ผูประกอบการสงัคมในรปูแบบตางๆ ไดแก การรวมเปนพนัธมิตร ซื้อสินคาและการ
บริการลวงหนา พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูและทักษะดานการจัดการ รวมถึง
ลงทุนเพื่อขยายผลลัพธทางสังคม นายินดีคะที่มีนักธุรกิจและนักลงทุนใหความสนใจ
เขารวมงาน ผูประกอบการเพ่ือสงัคมไดรบัประสบการณใหมๆ  กลบัไปพัฒนางานอีกดวย” จุล
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ดร .สถิตย์  ลิ่ มพงศ์พัน ธุ์  ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลาววา ประเทศไทย
พัฒนาเศรษฐกิจมานานด วยหวังว  าประเทศจะพัฒนาข้ึน 
แตทามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้นกลับมีปญหาสังคม
ตามมามากข้ึน ตลาดหลักทรัพยฯ จึงใหความสําคัญกับการเขามา
รวมสรางสังคมย่ังยืน ทั้งนี้ปญหาสังคมจะแกไดตองมีคนที่พรอม
สรางการเปล่ียนแปลง สิง่ทีก่จิการเพ่ือสงัคมหรือ Social Enterprise 
กําลังดําเนินการอยูก็เพื่อแกปญหาสังคมและส่ิงแวดลอม โดย
นําหลักการทางธุรกิจมาใช เพื่อใหองคกรสามารถอยูรอดได และ
เติบโตอยางยั่งยืน ดังน้ัน กิจการเพื่อสังคมจึงตองประกอบไปดวย 
3 P คือ People หรือคน Planet หรือสิ่งแวดลอม และ Profit 

คือ กําไร หรือการสรางรายได ซึ่งเปนท้ังกําไรที่กลับคืนสูสังคมและ
กําไรท่ีชวยใหกิจการเติบโตได

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดใหการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม
ในหลายมติดิวยกัน เชน จบัคูกองทนุรวมทนุ หรอืเวนเจอรแคปปตอล
ฟนดใหไดพบกับกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือมารวมลงทุนในกิจการท่ี

นอกจากจะไดผลตอบแทนทางการเงินแลว ยังไดผลประโยชน
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนใหกองทุน
รวมออกกองทุนที่มาลงทุนในกิจการที่รับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น 

รวมถึงกิจการเพื่อสังคมดวย อยางเชน กองทุนรวมคนไทยใจดี ซึ่ง
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด รวมกับมูลนิธิ

เพือ่คนไทย และสถาบนัเชนจ ฟวชนั เปดตวัไปเม่ือประมาณ 3 เดอืน
ที่แลว มีผูสนใจรวมลงทุนจนขนาดของกองทุนมีมูลคากวา 2,000 
ลานบาทแลว นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพย ยังไดสื่อสารอยาง

ตอเนื่อง สนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญแบงงบประมาณ
มาลงทุนหรือสนับสนุนนกิจการเพ่ือสังคมมากข้ึน รวมถึงพยายาม
สรางเกณฑมาตรฐานการลงทุนอยางยั่งยืนใหเกิดขึ้นดวย

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพ่ือ
คนไทย กลาววา การจัดงานตลาดนัด SE ในวันนี้ทําใหมี
ความม่ันใจและรูสกึวากจิการเพ่ือสงัคมมีโอกาสเติบโตสูงขึน้ เพราะ
มีทั้งองคกรสําคัญและเปนผูนําในภาคสวนตางๆ ทั้งภาคธุรกิจ 
ภาคการศึกษา ตลาดหลักทรัพยฯ ผูประกอบการสังคม และผูลงทุน 
มาชวยกันผลักดันใหกิจการเพ่ือสังคมเปนกลไกสําคัญที่มาชวย
แกปญหาสังคมตางๆ ของประเทศ 

“กจิการเพือ่สงัคมไดนาํเรือ่งของสงัคมมาเปนธรุะ เปนเปาหมาย
ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งกลไกท่ีจะทําใหธุรกิจยั่งยืนไดก็ตองอาศัย
ทรัพยากรท้ังทุน คน องคความรู ความเชี่ยวชาญ ระบบบริหาร
จดัการทีด่ ีมธีรรมาภบิาล งานในวนันีเ้ปนชองทางใหเกิดความรวมมอื 
ผูที่เห็นโอกาสแกปญหาสังคมยังตองการการสนับสนุน ทุกวันนี้
เราไดเห็นแลววาการทําธุรกิจที่คํานึงถึงความยั่งยืน เพียงแคการ
สรางผลกําไรอยางตอเนื่อง ไดกอใหเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมลํ้าบาง การสรางความยั่งยืนท่ีมอง
แคการสรางความมั่งค่ัง จึงไมพอแลว แตตองคํานึงถึงความยั่งยืน
ตอสังคมดวย”

ทั้งนี้ กิจการเพ่ือสังคมจํานวน 28 องคกรที่มารวมจัดงาน
ในวันนี้ เปนกิจการที่อยูภายใตโครงการบมเพาะผูประกอบการ
สงัคม GLab Scaling Impact ทีว่ทิยาลยัโลกคดศีกึษา มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตรไดดําเนินการมาเปนเวลา 1 ป โดย ไดรับการสนับสนุน
จาก เจ.พี. มอรแกน และมูลนิธิ เจ.พี. มอรแกนเชส เพื่อดําเนิน
การอบรมสรางเสริมความรูและทักษะในดานตางๆ เพื่อพัฒนาและ
สงเสริมผูประกอบการสังคมรุนใหมใหสามารถดําเนินการไดอยาง
ยั่งยืนและสรางผลลัพธใหกับสังคมไทยในวงกวางได 

“ปจจุบันมีคนรุนใหมจํานวนมากท่ีมีศักยภาพสูง มีความเปน
ผูประกอบการในตัวสงูและกลาทีจ่ะริเริม่สิง่ใหม รวมท้ังมคีวามต้ังใจ

ดีที่จะลงมือทําเพ่ือสรางประโยชนที่ดีใหสังคมอยางเปนรูปธรรม 
แตไมรูจะเร่ิมอยางไร วิทยาลัยฯ จึงสนใจท่ีจะสงเสริมคนเหลานี้ 

ทาง GLab ไดคัดเลือกผูที่ริเริ่มพัฒนาแบบทดลองความคิดทาง
ธุรกิจ ซึ่งมีผลิตภัณฑ หรือการบริการ (Prototype) แลว จากน้ัน
ไดสงเสริมศักยภาพดานตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจจน
จัดตั้งเปนกิจการเพื่อสังคม” 

สาํหรบักจิการเพือ่สังคมทีม่ารวมจดังาน เปนกจิการทีด่าํเนนิ

การเพื่อแกไขประเด็นปญหาสังคมที่หลากหลาย เชน การศึกษา 
การเกษตรและสิ่งแวดลอม สุขภาพ และการพัฒนาชุมชน เปนตน 

จึงเปนการเปดโอกาสใหผู ประกอบการเพื่อสังคมไดพบปะกับ
นักธุรกิจ นักลงทุน และผูสนใจในธุรกิจจุล

สา
รธ

รร
มศ

าส
ตร

 
Th

am
m

as
at

 U
ni

ve
rs

ity

8



จุล
สา

รธ
รร

มศ
าส

ตร
 

Th
am

m
as

at
 U

ni
ve

rs
ity

9

อาจารยจักรวาล นิลธํารงค อาจารยประจําสาขาวิชา
ภาพยนตรและภาพถาย คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 
ขณะไดรับรางวัล Hivos Tiger Award ณ เมืองรอตเตอรดัม 
ประเทศเนเธอรแลนด โดยการประกาศรางวัล Hivos Tiger Award 
เริ่มขึ้นเม่ือชวงค่ําวันศุกรที่ 30 มกราคมท่ีผานมา โดยในแตละป
ผูที่ไดรับรางวัลดังกลาวจะไดรับรางวัล ประมาณ 15,000 euros
โดย อ.จกัรวาล ไดรบัรางวลัจากภาพยนตรเรือ่ง “Vanishing Point” 
และเปนภาพยนตรในลักษณะเลาเรื่องเรื่องแรกของ อ.จักรวาล 
ทีไ่ดรบัรางวลั หลงัจากประสบความสาํเรจ็จากภาพยนตรแนวสารคดี
และวิดีโอจัดวาง (Video Installations) 

อาจารยจักรวาล นิลธํารงค กลาววา “ผมมาท่ีนี่คร้ังแรก
เม่ือป 2550 ซึ่งเปนการฉายผลงานวิทยานิพนธของผม และผม
ก็กลับมาที่เวทีนี้อีกครั้งพรอมกับการรับรางวัลในครั้งนี้ซึ่งผม
จะประสบความสําเร็จไมไดหากไมไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนๆ”

อาจารยจักรวาล กลาวเพิ่มเติมอีกวา “ในชวงป 2550 นั้น เปนชวงที่ผมไดรับทุน และทํางานเก่ียวกับศิลปะหลังจากเรียนจบที่ชิคาโก 
โดยผมไดรับทุนจาก Rijksakademie Van Beeldende Kunten เลยทําใหผมรูสึกผูกพันกับเนเธอรแลนดและอยากท่ีจะสงภาพยนตร
เขาประกวดท่ีนี่สักครั้งหนึ่งในชีวิต” 

ภาพยนตรเรื่อง Vanishing Point เปนภาพยนตรที่เลาปญหาที่จริงจังและซับซอน ภายใตสีสันสดใส ภาพยนตรติดตามชาย 2 คน 
ที่ทั้งคูกําลังกาวเขาสูจุดเปลี่ยนสําคัญของขีวิตซึ่งพวกเขาเองก็ไมอาจทราบสาเหตุของเร่ืองราวที่เกิดขึ้นได โดยไดรับแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ
เรื่องครอบครัวของ อ.จักรวาลเอง โดยยอนกลับไปเมื่อราวป 2526 คุณพอของ อ.จักรวาล ขับรถยนตผานขามทางแยกรถไฟแตดวยความที่
สมยันัน้ยงัไมมไีมกัน้ขามทางจึงเปนเหตใุหพอขบัรถชนเขากบัรถไฟ โชคยงัดทีีค่ณุพอไดรบับาดเจบ็แตกส็งผลกระทบตอสภาพรางกายในการ
ดํารงชีวิต

“ผมตองเหน็และจาํภาพขาวซากรถท่ีอยูในสภาพพงัยบัเยนิของพอทีป่ระสบอุบตัเิหตใุนหนาหนงัสือพมิพเลก็ๆ ซึง่ไมรูวาใครตดัภาพขาว
เก็บเอาไวในหองของผม ซึ่งแตเดิมผมไมอยากท่ีจะทําหนังเกี่ยวกับ

เรื่องพวกนี้ดวยซํ้า” อาจารยจักรวาลกลาวทิ้งทาย
ทั้งนี้ รางวัล Tiger Awards เปนรางวัลสูงสุด ที่มอบใหแก

ภาพยนตรทีโ่ดดเดนของผูสรางภาพยนตรหนาใหมทีเ่พิง่ทาํภาพยนตร
เปนเร่ืองแรกหรือเรื่องที่สอง โดยปนี้มอบรางวัลใหแก La obra del 
siglo ภาพยนตรจากประเทศคิวบา, Videophilia (and Other Viral 

Syndromes) ภาพยนตรจากประเทศเปรู และ Vanishing Point 
จากประเทศไทย โดยมีผูกํากับภาพยนตรชาวไทยท่ีประสบความ
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

อาจารย์ จักรวาล นิลธํารงค์”อาจารย์ จักรวาล นิลธํารงค์”
คว้ารางวัล Hivos Tiger Award คว้ารางวัล Hivos Tiger Award 

ในงานเทศกาลประกวดภาพยนตร์นานาชาติที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในงานเทศกาลประกวดภาพยนตร์นานาชาติที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
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สํานักพิมพ Taylor & Francis ไดประกาศรายช่ือบทความ
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) ไดรบัการจดัลาํดับ
เปนบทความที่ถูกดาวนโหลดสูงที่สุด ประจําป 2014 รายละเอียด

สามารถดูเพ่ิมเติมไดที่ 

บทความวิจัยเร่ือง “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. ผดงุศกัดิ ์รตันเดโช ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) ที่ทําวิจัยรวมกับ รศ. ดร.พานิช อินตะ และนายอาทิตย ยาวุฑฒิ 
จากหนวยวิจยัสนามไฟฟาประยกุตสาํหรบังานวศิวกรรม วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 25 บทความ
ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุดจาก Science Direct ของสํานักพิมพ์ Elsevier สําหรับ

ผลงานวิจัยนี้เปนสวนหน่ึงของ โครงการวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ที่ ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ 
รัตนเดโช เปนหัวหนาโครงการ ที่มุ งเนนวิจัยเพื่อสรางองคความรู ใหม และฝกเสริม
ประสบการณใหนักวิจัยรุนใหม และบัณฑิตศึกษา ใหมีศักยภาพการวิจัยในระดับมาตรฐาน
สากล

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

บทความวิจัยของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับประกาศเกียรติคุณ
แสดงการถูกดาวน์โหลดสูงสุด ประจําปี 2014 
ในทุกวารสารที่ตีพิมพ์โดยสํานักพิมพ์ Taylor & Francis

http://explore.tandfonl ine.com/page/est/
engineering-computer-science-technology-most-

read-2014/opres-top-10-2014

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

บทความวิจัยของ ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 
และนักวิจัยร่วม ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 25 

บทความท่ีมีการดาวน์โหลดสูงสุดจาก 
Science Direct ของสํานักพิมพ์ Elsevier
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: ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊÑÞ¨ÃÍÒà«ÕÂ¹ + 1 (»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง โดยศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรมอาเซียน + 1 จัดโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน มธ.ศูนยลําปาง : กิจกรรมการเรียนรูสัญจรอาเซียน + 1 
(ประเทศญี่ปุน) ณ หอง 1317 อาคารสิรินธรารัตน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยลําปาง เมื่อวันจันทรที่ 19 มกราคม 2558 
จัดกิจกรรมตอบปญหาเกี่ยวกับอาเซียน และประกวดหนังส้ัน 
ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 56,000 บาท

อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลําปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กลาววา โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศนูยลาํปาง มวีตัถปุระสงคเพือ่ ใหความรู
และจัดกิจกรรมเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและประเทศญ่ีปุน ใหกบั
นกัเรียน นกัศกึษาในจงัหวัดลาํปางและลาํพนู ตลอดจนประชาชนใน
ภาคเหนือสามารถรับมอืกับการกาวเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน 
ภายในป 2558 ไดเปนอยางดี และเปนการสงเสริม พัฒนาศักยภาพ
การเรียนรูในประเด็นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศญี่ปุน
อีกทางดวย

ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษาศูนยลําปาง กลาวเพิ่มเติม
วา ภายใตกิจกรรมการเรียนรูสัญจรอาเซียน + 1 (ประเทศญ่ีปุน) 
มีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมตอบปญหาเกี่ยวกับอาเซียน 
โดยทุกโรงเรียนที่เขารวมแขงขันจะไดเสนอคําถามมาใหกรรมการ
เพ่ือพิจารณา โรงเรียนละ 5 คําถาม จากน้ันกรรมการจะคัดเลือก

ใหเหลือโรงเรียนละ 2 คําถาม ซึ่งอาจมีการดัดแปลง เพื่อใหเห็น
เนื้อหาเก่ียวกับประชาคมอาเซียนท่ีมีมิติมากยิ่งขึ้น ใชเวลาใน

การแขงขนั 2 ชัว่โมง โรงเรยีนทีช่นะการแขงขนัตอบปญหา รางวลัทีห่นึง่ 
ไดรบัเงินรางวัล จาํนวน 8,000 บาท ไดแก โรงเรียนบุญวาทยวทิยาลัย 
รางวัลที่สอง ไดรับเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท ไดแก โรงเรียน
จักรคําคณาทร และรางวัลที่สาม ไดรับเงินรางวัล จํานวน 3,000 
บาท ไดแก โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ รางวัลชมเชยมี 4 รางวัล 
รางวลัละ 2,000 บาท ไดแก โรงเรยีนโปงหลวงวทิยารชัมงัคลาภิเษก 
โรงเรียนมัธยมวิทยา โรงเรียนลําปางกัลยาณี และโรงเรียน
สบปราบพทิยาคม รางวัลที่มีการเตรียมความพรอมดีเดน มี 5 รางวัล 
รางวัลละ 2,000 บาท ไดแก โรงเรียนวชิรปาซาง โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร โรงเรียนแมเมาะวิทยา โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม และ
โรงเรียนไหลหินวิทยา 

รองศาสตราจารย์สายฝน สุเอียนทรเมธี ผู้ช่วย
อธกิารบดฝ่ีายบรหิารศนูยล์าํปาง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ผูรเิริม่โครงการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซยีน มธ.ศนูยลาํปาง 
กลาวเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง พรอมจะ
เปนแรงผลักดันใหเยาวชนในจังหวัดลําปางและจังหวัดใกลเคียง
ฝกทกัษะ เตรยีมความพรอมในทกุดานทีจ่ะกาวสูการเปนประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย ในชวงบาย จึงไดจัดอีกกิจกรรม ไดแก 
การแขงขนัประกวดหนังสัน้ หวัขอ “วถิชีวีติชาวเหนือกบัการเปดประตู
สูอาเซียน” โรงเรียนท่ีไดรับรางวัลท่ีหน่ึง 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
โปงหลวงวทิยารชัมงัคลาภเิษก สงภาพยนตรเรือ่ง Open the door 

to ASEAN และโรงเรียนสบปราบพิทยาคม สงภาพยนตรเรื่อง 
ขาวหลาม สวนรางวัลพิเศษ ประเภทถายภาพยอดเยี่ยม รางวัลละ 

2,000 บาท ไดแก โรงเรยีนแมทะประชาสามคัค ีทมี 1 สงภาพยนตร

เรื่อง life of coffee
ทัง้นี ้รองศาสตราจารยสายฝน สเุอยีนทรเมธ ีกลาวในตอนทาย

วา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ไดรับงบประมาณมา
ดาํเนนิการในเรือ่งเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียนอยางตอเนือ่ง 
จงึขอเชญิชวนใหเยาวชนและโรงเรยีนตดิตามขาวสารจากมหาวทิยาลยั

สาํหรบัการเขารวมกิจกรรมในคร้ังๆ ตอไป จากหนังสือเชญิ ใบตดิประกาศ 
หรือที่เว็บไซต www.lampang.tu.ac.th
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สรุปผลการแขง่ขัน กีฬามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย 
ครัง้ท่ี 42 “นนทรีเกมส์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 
13 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน และ 41 เหรียญทองแดง 
รวม 71 เหรียญ

พธิปีดอยางเปนทางการสําหรับการแขงขนักฬีามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย คร้ังที่ 42 “นนทรีเกมส” ซึ่งจัดใหมีการแขงขัน
ระหวางวันที่ 15-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยใชชื่อการแขงขันวา 

“นนทรเีกมส”์ ภายใตคาํขวญั “หลากหลายสถาบนั สรา้งสรรค์
ให้เป็นหนึ่ง” โดยมี “แสนรัก” โคเนื้อพันธุ กําแพงแสน เปน
สัญลักษณนําโชคหรือ “Mascot” ในการแขงขันคร้ังนี้ มีสถาบัน
การอดุมศกึษาเขารวมการแขงขนัจากทัว่ประเทศ รวมทัง้ส้ินจาํนวน 
111 สถาบัน สําหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนอีกหนึ่งสถาบัน
ที่รวมสงทัพนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาท้ังสิ้น 25 ชนิดกีฬา 
มนีกักีฬาจํานวน 385 คน สรปุผลการแขงขันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ควา 13 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน และ 41 เหรียญทองแดง 
รวม 71 เหรียญ จัดอยูในอันดับท่ี 9 ของการแขงขัน “นนทรีเกมส”

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �¤ÇŒÒ 71 àËÃÕÂÞ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �¤ÇŒÒ 71 àËÃÕÂÞ 
¨Ò¡¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â¨Ò¡¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
¤ÃÑé§·Õè 42 “¹¹·ÃÕà¡ÁÊ�”¤ÃÑé§·Õè 42 “¹¹·ÃÕà¡ÁÊ �”
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7 กุมภาพันธ 2558 ณ สนามศุภชลาศัย การแขงขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร ครั้งที่ 70  
ซึง่ในปนี ้จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัเปนเจาภาพจดัการแขงขนั และชแูนวคดิ Get Give & Go(al) “รูรบั รูให มุงไปดวยกนั
ทั้งสองสถาบัน สมานฉันทเพื่อชาติ” ซึ่งเปนธีมที่เนนเรื่องความรักความสามัคคีของนิสิตนักศึกษา 2 สถาบัน 
ผานกิจกรรมท่ีสืบทอดมายาวนานและเปนประจําทุกๆ ป อาทิ กิจกรรมเลือดไมแบงสี และกิจกรรมท่ีแสดงความคิด
ทางการเมืองและสังคมของนักศึกษา ผานขบวนพาเหรด ลอการเมืองและการแปรอักษรของศิษยเกาศิษยปจจุบัน
ของ 2 สถาบัน สวนการแขงขันในสนามเปนสีสันหลักในงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร ครั้งที่ 70 
ซึง่ในปนีผ้ลการแขงขันมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ชนะ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 2:0 ดวยลกูยิงของ รชานนท ศรนีอก 
ธรรมศาสตรจงึควาถวยแชมปฟตุบอลประเพณีจฬุา-ธรรมศาสตร ครัง้ที ่70 มาครองไดสาํเรจ็ โดยสถติ ิมหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร ไดแชมปเดีย่วครัง้สดุทาย ป 2552 และไดแชมปรวมครัง้ลาสดุป 2553 สงผลใหมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
ชนะ 23 ครั้ง จุฬาฯ ชนะ 16 ครั้ง และเสมอกัน 31 ครั้ง 

“Get Give & Go(al) : “Get Give & Go(al) : 
รู้รับ รู้ให้ มุ่งไปด้วยกันสองสถาบัน สมานฉันท์เพื่อชาติ”รู้รับ รู้ให้ มุ่งไปด้วยกันสองสถาบัน สมานฉันท์เพื่อชาติ”
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เสวนา “เชิดชูเกียรติครูเอื้อ สุนทรสนาน 105 ป ชาตกาล”

สถานีวทิยกุระจายเสียงแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จดัเสวนา “เชดิชเูกยีรตคิรเูอือ้ สนุทรสนาน 105 ป ชาตกาล” โดยไดรบัเกียรติ
จากคุณพรศุลี วิชเวช นักรองดาวคางฟาสุนทราภรณ เจาของฉายาการเวกเสียงใส คุณอรอนงค เสนะวงศ กรรมการผูชวยเลขานุการมูลนิธิ
สนุทราภรณ คณุวนิยั นชุพิทกัษ พพิธิภัณฑหุนขีผ้ึง้ไทย คณุพลูสุข สรุยิพงษรงัษี หวัหนาวงดนตรีสนุทราภรณ คณุพยงค คชาลัย ศษิยเกาอาวุโส
คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน เมือ่วนัท่ี 19 มกราคม 2558 ณ หองบนัทกึเสียง สถานวีทิยกุระจายเสียงแหงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

อธิการบดีลงนามความรวมมือทางวิชาการ

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมดวย รองศาสตราจารยปกรณ เสริมสุข คณบดี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ College of Biological Science and Technology, National 
Chiao Tung University (NCTU) เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2558 ณ อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

คณะวารสารศาสตรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย ดร.พรียทุธ โอรพนัธ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
และผู แทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน รวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
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 
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TU FaceUp

อธิการบดีตอนรับเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ตอนรับ H.E. Mr. Thierry VITEAU เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐฝร่ังเศสประจําประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และบรรยายในหัวขอ “Climate Change” เม่ือวันที่
11 กุมภาพันธ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

อธิการบดีตอนรับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอนรับ H.E. Mr. Mark Andrew Geoffrey Kent 
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจําประเทศไทย ในโอกาสมาบรรยายพิเศษหัวขอ เกี่ยวกับการศึกษาและวัฒนธรรมในประเทศสหราช
อาณาจักร เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th
 จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ นักศึกษา 
   และผูสนใจทั่วไป

 ที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ อัจฉรา จินดารัตน

 กองบรรณาธิการ : นพรัตน พลอยช่ืน ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก 
   ณัฐกาญจน หันจรัส ประภาพันธ วองไว 
   ศิลาวุฒิ นวลนุกุล ศักด์ิเดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี 
   ศุภณา เย็นเปนสุข

 จัดทําโดย : งานส่ือสารองคกร กองแผนงาน

   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   โทรศัพท 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ตอ 1117-8 
   โทรสาร 0-2564-4493

 E-mail : pr.tu@hotmail.com
 Website : www.pr.tu.ac.th
 พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท 0-2564-3105-11

วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนสถาบันวิชาการชั้นนําเปนสถาบันวิชาการชั้นนํา

ของเอเชียที่ไดมาตรฐานสากลของเอเชียท่ีไดมาตรฐานสากล
ในการผลิตบัณฑิตในการผลิตบัณฑิต
การสรางองคความรูการสรางองคความรู

และการแกปญหาของประเทศและการแกปญหาของประเทศ
โดยยึดมั่นคุณธรรมโดยยึดมั่นคุณธรรม

และประโยชนของประชาชนและประโยชนของประชาชน

ปฏิทินกิจกรรม

งาน " ๘ ทศวรรษธรรมศาสตร ์ตกับาตรรว่มใจ" แดพ่ระภกิษุ สามเณร จาํนวน 1,081 รูป
วนัที ่25 กมุภาพนัธ 2558 เวลา 7:00 น.   ณ อาคารโดมบรหิาร มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ศนูยรงัสติ

สภาอาจารย 02-564-4420 / 02-564-4440 ตอ 1996-7  

โครงการเสวนาสืบสานปณิธานงานอาสาสมัครและงานพัฒนาของ อ.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ หองบรรยาย ศูนยฝกอบรมบัณฑิตอาสาสมัคร มธ.ศูนยรังสิต 

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

ประชุมวิชาการ เรื่อง “ดวงตาในยุคเทคโนโลยี” 
พัฒนาวิชาชีพพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 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
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