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04 Tu Today
 •	เปิดตัว	“นวัตกรรมการด�านาน�้าน้อย”

	 	 เทคนคิใหม่ช่วยเกษตรกรไทยรับมือภยัแล้ง

06 Tu News
 •	ส�านักหอสมุด	จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย
	 	 ในหวัข้อ	"Library	in	my	mind"

09 Tu News
 •	ชมรมผู้ป่วยโรคหืด	จัดโครงการ		 		

	 	 “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม	ปีที่	3”	

10 Tu News
	 •	มธ.	ร่วมสร้างความเป็นเลศิทางการศกึษา
	 	 ด้านวทิยาศาสตร์สู่	17	จงัหวดัภาคเหนอื
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12 Tu News
 •	ธรรมศาสตร์	น�าเสนอนวัตกรรม

	 	 ส�าหรับผู้พิการ	3	ชิ้น

15 กจิกรรม 100 ปี ชาตกาล   
 ศ. ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์
	 •	แสตมป์ทีร่ะลกึ	อ.ป๋วย	อึง๊ภากรณ์

สัมมนา TU-ASEAN FORUM ครัง้ที่ 11 

หวัข้อ “โอกาสของธุรกจิไทยใน AEC: ความฝันหรอืความเป็นจรงิ ?”
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง จูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

งาน TU Showcase ครัง้ที่ 2 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป 
พบกับถนนคนเดินของชาวธรรมศาสตร์ท่ีตึกโดมฯ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมอกีมากมาย อาทิ เช่น การประกวด “Thammasat  

University Music Contest 2016” รอบ Final จัดโดย องค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมศิลปะการตัดกระดาษและถักเชือกจีน หลักสูตรพิเศษ

เรยีนรูศ้ลิปะวฒันธรรมจนีอนัสนุทรย์ีผ่านการตดักระดาษทีส่วยงามและ
การถักร้อยเชือก แสดงให้เห็นถึงความมีอารยธรรมของชาวจีนที่มีมาอย่าง
ยาวนานและยังท�าให้เกิดสมาธิจดจ่อต่องานตรงหน้า

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 ก.พ. 59
รายละเอียดการอบรม
วันที่อบรม : 28 กุมภาพันธ์ 2559 
ระยะเวลาอบรม : เวลา 13.00-16.00 น. ( 3 ชั่วโมง ) 
สถานที่อบรม : ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้เข้าอบรม : ไม่จ�าเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
ดูรายละเอียดได้ที่ www.asia.tu.ac.th/language

งาน 100 ปีชาตกาล อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

วันที่ 9 มีนาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

“ค่ายเตรียมธรรมศาสตร์ ครัง้ที่ 7”

ค่ายส�าหรบัน้องมธัยมศกึษาตอนปลายทีอ่ยากรูจ้กัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
จัดโดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 มีนาคม 2559

จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 67 คน
ค่าสวัสดิการ 400 บาท

วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 25-27 มีนาคม 2559
สถานที่ที่จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
FACEBOOK: www.facebook.com/
  triamthammasat
CALL: พี่นิว 087-3105788, พี่พิม 089-6567788
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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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ด้าน ผศ. ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา  

คณบดวีทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

อธบิายถงึ “วธิกีารด�านาน�า้น้อย” ซึง่ประกอบ

ไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. ปรับปรุงดินให้สมบูรณ์ โดยการใช้ 

ใบไม้แห้งและมูลสัตว์

2. ใช้ต้นกล้า ที่มีอายุ 15 วัน

3. ด�านา โดยมรีะยะห่างต่อหลมุ 50x50 ซม. 

เพื่อให้ข้าวแตกกอได้อย่างสะดวก

4. ไม่ใช้ระบบน�้าขัง แต่ปล่อยน�้าใน 

บางช่วงตามความต้องการของข้าว และให้

ดินชุ่มชื้นอยู่เสมือนการปลูกผัก

การปลูกข้าวด้วยวิธีการนี้จะใช้น�้าเพียง 

500 ลบ.ม. ต่อไร่ต่อฤดูกาล ซึ่งจะได้ผลผลิต

ที่มีคุณภาพสูงถึง 6 ตัน ขณะที่การปลูกข้าว

ด้วยวิธีปกติจะปล่อยน�้าขังในนาข้าว ท�าให้ใช้

น�้ามากถึง 1,500 ลบ.ม. ต่อไร่ต่อฤดูกาล แต่

ได้ผลผลิตเพียง 1 ตัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกัน

แล้วพบว่า การปลูกข้าวด้วยเทคนิคใช้น�้าน้อย

จะลดปริมาณการใช้น�้ากว่าปกติถึง 3 เท่า 

แต่ได้ผลผลิตมากกว่าเดิมถึง 6 เท่า อย่างไร

กต็ามปรมิาณการใช้น�า้และผลผลติทีไ่ด้ด้วยวธิ ี

ดังกล่าว จะแปรผันตามสภาพแวดล้อมของ

พื้นที่นั้นๆ ด้วย 

ผศ. ดร.จิตติ กล่าวเสริมว่า “นวัตกรรม

การด�านาน�้าน้อย” ถือเป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ช่วย

ลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้เพิ่ม อีกทั้ง

ยงัเป็นกลไกส�าคญัทีช่่วยขบัเคลือ่นและพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 

ส�าหรับนักเรียน นักศึกษา หรือเกษตรกร

ท่ีสนใจเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตร ทั้งด้าน

อาหาร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ที่วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต เปิดโอกาสให้เข้าร่วม

อบรมและเรียนรู ้นวัตกรรมในข้างต้น เช่น 

การท�าไบโอแก๊ส (Biogas) การปลูกผักแบบ

เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าว

สอดคล้องกับปณิธานของ ศาสตราจารย์ 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่ให้ความส�าคัญกับ 

การพัฒนาชนบทซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการ

พัฒนาประเทศ

โดยเมือ่ไม่นานมานี ้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ได้ค้นพบเทคนิคการท�านารูปแบบใหม่ท่ีลด

ปริมาณการใช้น�้ามากกว่าปกติถึง 3 เท่าของ 

ดร.เกริก มีมุ่งกิจ ปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการเกษตรจากโครงการ “คนกล้าคนืถิน่” 

ซึ่งทดลองท�าแล้วได้ผลผลิตมากถึง 6 ตันต่อไร่ 

จึงน�ามาเผยแพร่สู ่สังคมพร้อมท้ังอาสาน�า 

ภมูปัิญญาดงักล่าวมาทดสอบและเตรยีมขยาย

ผลต่อไป 

ทั้งนี้ “นวัตกรรมการด�านาน�้าน้อย” 

ดังกล่าวยังตรงกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ทั้ง 3 ประการ อันได้แก่

1.  เป ็นมหาวิทยาลัยแห ่งการวิ จัย 

หมายถึง ศึกษาและพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อ 

น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน

2. เป ็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน  

หมายถึง การเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็น 

เสาหลักให้กับประชาชน มีส่วนร่วมในสังคม 

ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม

3. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู ้  

หมายถงึ การเป็นผูน้�าแห่งการเรยีนรู ้โดยมุง่เน้น 

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก

ตนเอง โดยมีคณาจารย์คอยสนับสนุนและ 

ให้ค�าแนะน�า เฉกเช่นนวัตกรรมการด�านา 

น�า้น้อยนีท้ีส่่งเสรมิให้นกัศกึษาได้เรยีนรู ้ศกึษา 

ทดลอง และต่อยอดความรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ

ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยาลัย

พัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับ ปราชญ์

ชาวบ้านในโครงการ “คนกล้าคืนถิ่น” เปิดตัว 

“นวัตกรรมการด�านาน�้าน้อย” นวัตกรรม

การด�านาที่ใช้น�้าน้อยกว่าปกติถึง 3 เท่า แต่ได้

ผลผลิตสูงสุดถึง 6 ตันต่อไร่ โดยตั้งเป้าหมาย

เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่เกษตรกรไทย

เพื่อรับมือภัยแล้งในปีนี้ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สร้าง 

ศูนย์เรียนรู้ด้านอาหาร พลังงาน ทรัพยากร- 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ เพือ่เป็นศนูย์การเรยีนรู ้

ด้านนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบต่างๆ

รศ. ดร.ชาล ีเจริญลาภนพรตัน์ รองอธกิารบดี

ฝ่ายการนกัศกึษาและการเรยีนรู ้ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในปี 2559 ประเทศไทย 

มแีนวโน้มในการเข้าสูส่ภาวะวกิฤตกิารณ์น�า้แล้ง 

ซึ่งจากข้อมูลของกรมชลประทาน พบว่า 

ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลต่อท้ังภาค 

อตุสาหกรรม ภาคครวัเรอืน รวมถงึภาคการเกษตร 

โดยเฉพาะภาคการเกษตรทีเ่ป็นอตุสาหกรรมหลกั

ของประเทศมโีอกาสได้รบัผลกระทบสงู ดงันัน้ 

ประเทศไทยต้องหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาดงักล่าวเพือ่ป้องกนัวกิฤตกิารณ์น�า้แล้ง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เปิดตัว “นวัตกรรมการดำานาน้ำาน้อย”

เทคนิคใหม่ช่วยเกษตรกรไทยรับมือภัยแล้งปี 59

น�้าต้นทุนในอ่างเก็บน�้าของเขื่อนต่างๆ ลด

ระดับลง โดยปัจจุบันน�้าในอ่างเก็บน�้าของ

เขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 33 แห่ง 

ทัว่ประเทศเหลือน�า้เพยีง 43,384 ลูกบาศก์เมตร 

จากความจ ุ70,370 ลูกบาศก์เมตร ในจ�านวนนี ้

มนี�า้ทีส่ามารถใช้ได้จรงิ 19,881 ลกูบาศก์เมตร 

>> ผศ. ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา 

คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

>> รศ. ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์

 รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มธ.

>> ต้นกล้าพันธุ์ข้าวหอมปทุม 1 อายุ 15 ปี

 (ใช้ต้นกล้าอายุ 15 วัน เพื่อให้ง่ายต่อการแตกกอ)

TU Today TU TodayP.04 P.05



ส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ 

"Library in my mind" ในระหว่างวันที่ 9 

ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา 

เพื่อถ่ายทอดมุมมองท่ีประทับใจ สวยงาม 

เต็มเปี ่ยมไปด้วยความทรงจ�าที่ดีที่มีต ่อ 

ห้องสมุด ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท พร้อม

เกียรติบัตร ซึ่งมีผู ้เข้าร่วมการประกวดใน 

คร้ังนีเ้ป็นจ�านวนมาก ส�าหรบัการจดัโครงการ 

ประกวดภาพถ่าย ส�านักหอสมุดในครั้งน้ี  

มีวัตถุประสงค์ส�าคัญ คือ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม

ระหว่างห้องสมุดและผู้รับบริการ ซ่ึงจะเป็น 

การสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน

2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ที่สนใจ 

การถ่ายภาพ ได้มีเวทีท่ีจะแสดงออกถึง

ความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตา

สาธารณชน

3. เ พ่ือส ่งเสริมการประชาสัมพันธ ์

ภาพลักษณ์ที่ดีของส�านักหอสมุด

ทั้งนี้ ทางส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ได้น�าผลงานของผูท้ีผ่่านเข้ารอบ

จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน  

ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ. ท่าพระจันทร์ 

และ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต 

โดยจะมีพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร

ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 นี้ 

ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลละ 6,000 บาท

ชื่อผลงาน แม่โดม...แม่แห่งปัญญา 

เจ้าของผลงาน นายสมเกียรติ ภูมิศิริไพบูลย์

สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "Library in my mind"
ถ่ายทอดมมุมองทีป่ระทบัใจ สวยงาม เตม็เป่ียมไปด้วยความทรงจำาทีด่ทีีม่ต่ีอห้องสมดุ 
ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชงิเงินรางวลัรวมกว่า 20,000 บาท พร้อมเกยีรตบิตัร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่2
รางวัลละ2,000 บาท
ชื่อผลงาน Every book has its own mind

เจ้าของผลงาน ร้อยตรีนรา ถิ่นนัยธร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1
รางวัลละ 3,000 บาท 

ชื่อผลงาน Just Open 

เจ้าของผลงาน นายพิสุทธิ์ อัศวธนบดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1
รางวัลละ 3,000 บาท

ชื่อผลงาน Color in the dark

เจ้าของผลงาน นางสาวพรดา รัตนานนท์
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ชมรมผูป่้วยโรคหดื โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย ์ล�าปาง สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์  

เพื่อประชาธิปไตย หลักสูตรนักบริหาร 

ระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) 

และผู ้ เข ้าร ่วมอบรมหลักสูตรนักบริหาร 

ระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.)  

รุ ่นที่ 1–7 จัดโครงการ “ธรรมศาสตร ์

เพือ่สงัคมปีที ่3” ระหว่างวนัท่ี 23-25 มกราคม 

2559 ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงความรู ้ ความ

สามารถและศักยภาพในด้านต่างๆ ของ 

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) มาร่วมกัน

สร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะประเด็น

การให้การศึกษาและความรู ้แก่นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตตนัิดด์  

หะวานนท์ ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิกล่าวว่าตลอด 

ระยะเวลา 81 ปีท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้พัฒนาเป็นสถาบันวิชาการ

ชั้นน�าของเอเชียท่ีได้มาตรฐานสากลในการ

ผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และเพื่อ

สืบสานปณิธานการท�าประโยชน์เพื่อสังคม 

โดยในการด�าเนินโครงการครั้งนี้เล็งเห็นว่า

จังหวัดล�าปางเป็นจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ตั้งอยู่ และเป็นจังหวัดที่ยังขาด

การช่วยเหลือท้ังในด้านการพัฒนาด้านการ

ศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ห่างไกล

ความเป็นเมืองและด้อยโอกาส นอกจากน้ี 

ชุมชนเองยังต้องการความช่วยเหลือในด้าน 

การให้ค�าปรกึษาด้านการพฒันาอาชพี ประกอบ

กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ขยายโอกาส

ทางการศึกษามาจัดการเรียนการสอน ณ 

ศูนย์ล�าปาง 

ส�าหรบักจิกรรมทีจ่ดัขึน้ม ี6 กจิกรรมหลกั

คือ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง 

กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคม โดย

จัดสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมปรับปรุง 

ห้องสมุด จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ และ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้โรงเรียน 

ไหล่หินวิทยา อ�าเภอเกาะคา จังหวัดล�าปาง 

กิจกรรมให ้บริการตรวจสุขภาพ โดยมี 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากชมรมผู้ป่วยโรคหืด

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  

(ให้บริการตรวจโรคทางอายุรกรรม โรคภูมิแพ ้

ทดสอบภมูแิพ้ทางผวิหนงั ทดสอบสมรรถภาพ

ปอด พร้อมจ่ายยาตามอาการ จ�านวน 200 ราย 

และวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ประชาชน

ในจังหวัดล�าปาง) และกิจกรรมจัดซื้อเครื่อง

กรองน�้าเพื่อเพ่ิมจ�านวนเคร่ืองกรองน�้าให ้

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปาง นอกจาก

โครงการดังกล่าวจะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การ

ช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังมุ่งหวังว่าโครงการนี ้

จะเป็นฐานและเป็นทนุในการหนนุช่วยการจดั 

การเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ณ จังหวัดล�าปาง และสร้างสังคมท่ียั่งยืน

ต่อไป 

รางวัลยอดนิยม 
รางวัลละ 2,500 บาท

ชื่อผลงาน MEMORY-ความทรงจ�า

เจ้าของผลงาน นายสัณหกช เทพโยธิน

ชมรมผู้ป่วยโรคหืด รพ.ธรรมศาสตร์ฯ
จัดโครงการ “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปีที่ 3” 

ณ มธ.ศูนย์ลำาปาง
รางวัลชมเชย 
รางวัลละ 1,000 บาท
ชื่อผลงาน Modern Library

เจ้าของผลงาน นางสาวชฎารัตน์ สายบุตร

รางวัลชมเชย 
รางวัลละ 1,000 บาท
ชื่อผลงาน ประทับใจ (Memory)

เจ้าของผลงาน นายการ สัมฤทธิ์กุลชัย

รางวัลชมเชย 
รางวัลละ 1,000 บาท
ชื่อผลงาน ความรู้หลากหลาย

เจ้าของผลงาน นางสาวพรรณราย เกกีงาม
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือกับ

สถาบันส ่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี  (สสวท. )  ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

และนายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการ

ทบวงมหาวทิยาลยั และรฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงการคลัง เตรียมยกระดับการจัด 

การศึกษาไทยในภาคเหนือผ ่านกรอบ

ความร่วมมือ “เครือข่ายสนับสนุนการจัด 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์  ของ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. 

ศูนย์ล�าปาง” มุ ่งสร้างบุคลากรในพื้นท่ี

ทั้ง 17 จังหวัด ให้มีความเช่ียวชาญทาง

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในเชิง 

คุณภาพและปริมาณ พร้อมเตรียมเปิด

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในปี 2560 รองรับ

อุตสาหกรรมในพื้นท่ีภาคเหนือท่ีมีการ

ขยับขยายอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนเป็น 

ฟ ันเฟ ืองส�าคัญในการพัฒนารากฐาน 

ความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป 

ในอนาคต ทั้งนี้ พิธีการลงนามความร่วมมือ

ดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2559 

ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

กล่าวว่า ปัจจบุนัประเทศไทยประสบสภาวะ

ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

ในด้านวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นกลุ่มคนที่มี

บทบาทส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

ให้เจริญก้าวหน้าทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ 

การเกษตร การคมนาคมหรอื สาธารณปูโภค 

ฯลฯ ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นน�าของ 

ประเทศทีม่ส่ีวนร่วมในการขบัเคล่ือนประเทศ 

ผ่านการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมาอย่าง 

ต่อเน่ือง จึงได้ผนึกเครือข่ายความร่วมมือ 

ระหว่าง สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี(สสวท.) ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนายบุญชู 

พฒันาหลกัสตูรของคณะฯ ให้มคีวามเข้มข้น 

และครบถ้วนในเนื้อหาสาระ รวมทั้งให ้

ค�าแนะน�าในการจดัหาคณาจารย์ท่ีเช่ียวชาญ

มาท�าการสอน ขณะที่ สพฐ. ได้ร่วมด�าเนิน

การประสานความร่วมมอืกบัโรงเรยีนในเครอื 

ผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ 

การจัดทีมบุคลากรเข้าไปประชาสัมพันธ์

หลักสูตร และจัดอบรมให้ความรู ้ด ้าน

วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ

และเลง็เห็นถงึความส�าคัญของวทิยาศาสตร์

มากขึ้นตามล�าดับ นักเรียนที่เข้าศึกษาใน

คณะวทิยาศาสตร์ฯ มธ. ศนูย์ล�าปาง จะได้รบั  

“ทุนวิทยาศาสตร์ 17 จังหวัดภาคเหนือ 

โดยคุณบุญชู ตรีทอง” ทุนเรียนฟรีจาก 

นายบญุช ูตรทีอง เป็นจ�านวนเงิน 10,000 บาท  

ในชัน้ปี 1 และจะได้รบัทนุการศกึษาต่อเนือ่ง 

ในชัน้ปี 2-3 จ�านวน 30,000 และ 50,000 บาท 

ตามล�าดับ เมื่อมีผลการเรียนเฉลี่ยดีมาก  

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด พร้อมทั้ง

ยงัมโีอกาสได้รบัทนุสนบัสนนุศกึษาต่อระดบั

ปริญญาโทในสาขาวิชาที่สนใจ

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มธ. ศูนย์ล�าปาง ได้รับการพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอนให้มีความโดดเด่นและ

เหมาะสมในการผลิตบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ ่งเน้น 

การเรยีนรูแ้บบบรูณาการทัง้ในภาคทฤษฎแีละ

ภาคปฏิบัติ นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์

ทั่วไปจะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้จริง

จากกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายในพื้นท่ี 

ภาคเหนอื ซึง่อยูใ่นระหว่างการสร้างเครอืข่าย

ความร่วมมอืกบัทางสถาบนั อาท ิการพฒันา 

วสัดภุณัฑ์และการสร้างมลูค่าเพิม่ในอตุสาหกรรม

เซรามิก การรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุม

พลงังาน ในอตุสาหกรรมเหมอืงแร่  การจดัการ 

กากขยะอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมเครือ่งใช้

ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส์ ฯลฯ และภายในงาน 

ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

ปรญิญาเอก 2 คน ได้แก่ นายจมุพฏ อินตระกลู  

อาจารย์ประจ�าภาควชิาคณติศาสตร์และสถติิ 

และ นายชัชวรินทร์ ปูชัย อาจารย์ประจ�า

ภาควิชาเคมี โดยคุณบุญชู ตรีทอง เป็นผู้

มอบทุนการศึกษานี้ 

ด้าน นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรี

ว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และรัฐมนตรี 

ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า 

ปัจจุบันพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดเป็น 

พื้ นที่ อุ ตสาหกรรมขนาดใหญ ่ทั้ งจาก

อุตสาหกรรมเหมืองแร ่  อุตสาหกรรม 

ตรทีอง อดตีรฐัมนตรว่ีาการทบวงมหาวทิยาลยั 

และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

เพือ่ผลกัดนัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มธ. ศูนย์ล�าปาง สู่การเป็น “ศูนย์กลางการ

เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของภาคเหนือ” 

ผ่านกรอบความร่วมมอื “เครอืข่ายสนบัสนนุ

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  

ของคณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 

มธ. ศูนย์ล�าปาง” พร้อมเตรียมเปิดสาขา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในปี 2560 เพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือที่มีการขยับ

ขยายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นฟันเฟือง

ส�าคัญในการพัฒนารากฐานความเจริญ

ก้าวหน้าของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์ปกรณ์ เสริมสุข 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กล่าวเสรมิว่า ความร่วมมอืดงักล่าว เป็นการ

ร่วมมือกันครั้งแรกระหว่าง มธ. ศูนย์ล�าปาง 

สสวท. สพฐ. และนายบุญชู ตรีทอง โดย 

ในส่วนของ สสวท. ได้ให้ความร่วมมอืในการ

เซรามิก อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์  อุตสาหกรรม 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

นอกจากนี้อุตสาหกรรมดังกล ่าว ยังมี

แนวโน้มการค้าการลงทุนเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องจากทั้งในและต่างประเทศ แต ่

ในปัจจุบันยังคงขาดแคลนบุคลากรที่ม ี

ความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร ์ เป ็น

จ�านวนมาก ดังนั้น การสร้างบุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จึงถือเป็นกุญแจส�าคัญท่ีจะ 

ช่วยให้พัฒนาการของอุตสาหกรรมไทย

เติบโตต่อไปได้อย่างมีศักยภาพในอนาคต

มธ. ร่วมสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์สู่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

>> นายบุญชู ตรีทอง 

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาเอก 
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ปัจจุบัน การวิจัยทางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีภายในประเทศเป็นสิ่งส�าคัญ 

อย่างยิ่งส�าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในสังคม ผู้ป่วยในหลายๆ พื้นท่ียัง 

ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมได้

อย่างเต็มที่ เนื่องด้วยข้อจ�ากัดด้านค่าใช้จ่าย 

เมื่อเทียบกับรายได้ ดังนั้น การลดการพึ่งพา

เทคโนโลยีจากต่างประเทศและส่งเสริม 

การผลิตด้วยตัวเองเพื่อลดต้นทุนจึงเป็น 

แนวทางส�าคญัทีจ่ะช่วยให้ผูป่้วยทัว่ประเทศ 

เข้าถงึสขุภาวะทีด่ขีึน้ได้   ในขณะนี ้มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ที่ซึ่งก�าลังขับเคลื่อนการเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและมหาวิทยาลัย

เพื่อประชาชน ได้พัฒนานวัตกรรมส�าหรับ

ผู้พิการขึ้นมามากมาย ซ่ึงล่าสุด กระทรวง

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์สนใจ

และได้ติดต่อให้น�าผลงาน 3 ชิ้น ไปแสดง

ที่ท�าเนียบรัฐบาล ประกอบด้วย 1. รถเข็น

ปรบัยนืได้ 2. อปุกรณ์ถอดประกอบต้นก�าลงั

ส�าหรับรถเข็นคนพิการ และ 3. อุปกรณ์ช่วย

ฝึกเดินส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

(Iwalk) โดยทางกระทรวงฯ แจ้งว่าจะส่งเสรมิ 

การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ส�าหรับผู้พิการ

ดงักล่าวในชมุชนต่างๆ ทัว่ประเทศ ซึง่นบัว่า 

เป็นโครงการแรกๆ ท่ีมีการผลักดันผลงาน

เชงินวตักรรมจากภาคมหาวทิยาลยัมาใช้จรงิ

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ 

รุ ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์จากภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เป็นอาจารย์ที่ 

ปรกึษาโครงการนวตักรรมทัง้ 3 ชิน้ กล่าวอธิบาย

จุดเริ่มต้นในการสร้างและกลไกของอุปกรณ์

ต่างๆ ว่า

ส�าหรับรถเข็นปรับยืนได้ เกิดจากการ

ตั้งค�าถามว่าหากผู้พิการท่อนล่างกลับมา 

ยนืได้ด้วยตวัเองอกีครัง้จะมผีลดอีย่างไรบ้าง 

ธรรมศาสตร์ นำาเสนอนวัตกรรมสำาหรับผู้พิการ 3 ชิ้น 
ทดแทนการนำาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงสุขภาวะที่ดีมากขึ้น

ได้แค่ในพื้นท่ีจ�ากัด ทีมวิศวกรจึงพัฒนา 

รถเขน็แบบใหม่ขึน้มา 2 ส่วนแยกกนั คอื รถเขน็ 

และล้อขบัเคลือ่นต้นก�าลงัแบบมอเตอร์ หาก

ผู้ป่วยหรือผู้พิการอยากใช้ล้อขับเคลื่อนต้น 

ก�าลังเป็นหัวลากก็ติดตั้งแล้วขับเหมือน 

รถจักรยานยนต์ แต่หากไปถึงที่หมายแล้ว

อยากใช้รถเข็นธรรมดาก็สามารถถอดล้อ 

ขับเคลื่อนต้นก�าลังออกได้

ส�าหรบัอุปกรณ์ช่วยฝึกเดนิส�าหรบัผูป่้วย 

โรคหลอดเลือดสมอง ( Iwalk) ได ้รับ 

แรงบันดาลใจมาจากจ�านวนผู้ป่วยด้านการ

เคลื่อนไหวท่ีมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่ง 

ขั้นตอนหนึ่งที่ส�าคัญในการฟื ้นฟูผู ้ป่วย

เหล่านั้น คือ การท�ากายภาพบ�าบัด แต่

เนื่องจากอุปกรณ์กายภาพบ�าบัดมีราคาสูง 

จงึท�าให้มแีค่เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 

หรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง เมื่อผู ้ป ่วย 

>> เครื่องมือประกอบ Iwalk

>> รถเข็นปรับยืนได้

>> อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Iwalk)

กลบับ้านไปกจ็ะไม่ได้รบัการท�ากายภาพบ�าบดั

อย่างสะดวกและต่อเนื่อง จากแรงบันดาล

ใจดังกล่าวมาสู ่การสร้างนวัตกรรมจริง 

ทมีวศิวกรจงึท�างานร่วมกบัผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.พัชรี คุณค�้าชู ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพ 

บ�าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ คิดค้นแนวคิดในการออกแบบ

อุปกรณ์ช ่วยฝ ึกเดินส�าหรับผู ้ป ่วยโรค

หลอดเลือดสมอง (Iwalk) กลไกของเครื่อง 

กายภาพบ�าบดัชิน้นีม้าจากการท�างานร่วมกนั

ระหว่างอุปกรณ์ 2 อย่าง ประกอบด้วย 

เครือ่งยกผูป่้วยและเครือ่งจดัท่าทางการเดนิ  

โดยในส่วนของเครื่องจัดท่าทางการเดิน  

ทีมวิศวกรได้น�าเครื่องออกก�าลังกายแบบ

เดินวงรี (Elliptical machine) มาปรับปรุง

โดยเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไป เพ่ือเปลี่ยน 

แรงต้านเครื่องออกก�าลังกายมาเป็นแรงผลัก 

ท�าให้สามารถขยบัขาผูป่้วยได้เสมอืนการเดนิ 

หรือการวิ่ง ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเหนื่อยและล้า

จากการใช้งานเคร่ืองเมื่อเทียบกับการใช้วิธี

กายภาพบ�าบัดทั่วไป เช่น การเดินบนราวคู่  

หรือลู่วิ่ง

โครงการวจิยันวตักรรมเหล่านีเ้ป็นผลงาน

ในโครงการ Creative Engineering Design 

and Development lab (CED2) ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้รบัทนุสนบัสนนุ

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงานเหล่านี ้

เคยได ้รับรางวัลการประกวดทั้งในและ 

ต่างประเทศมากว่า 20 รางวัล อาทิ รางวัล

สภาวิจัยแห่งชาติ, รางวัล Grand Prize 

สาธารณรัฐเกาหลี, และรางวัลชนะเลิศ 

i-CREATe ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น ล่าสุด 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย์สนใจในอปุกรณ์ดงักล่าว จงึได้น�าไปจดั

แสดงสาธิตการใช้อุปกรณ์ท่ีท�าเนียบรัฐบาล 

ซึ่งการสาธิตดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดี

จากรัฐบาล และรัฐบาลสนใจให้ทางคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลิตเครื่อง Iwalk จ�านวน 10 เครื่อง เพื่อ

บรจิาคให้อนามยัชมุชนและโรงพยาบาลต่างๆ 

ได้น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

หลังจากทีมวิศวกรไปค้นคว้าหาข้อมูลจึงได้

ค้นพบว่าแรงโน้มถ่วงของโลกจะช่วยในการ

ท�างานของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย 

ระบบสูบฉีดโลหิต ระบบหัวใจ หรือแม้แต่

การยืดกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ และการฝึก 

รับน�้าหนักของกระดูก ด้วยเหตุนี้ ทีมวิศวกร

จึงพัฒนารถเข็นปรับยืนได้ที่ผู้พิการสามารถ

ปรับได้ด้วยตัวเอง โดยใช้กลไกการผ่อนแรง

ท�างานร่วมกบัแก๊สสปรงิเพือ่ยกตวัผูพ้กิารขึน้

ส่วนการคิดค้นอุปกรณ์ถอดประกอบ 

ต้นก�าลงัส�าหรบัรถเขน็คนพกิาร มาจากปัญหา

ที่รถเข็นของผู ้ป ่วยทั้งแบบธรรมดาและ 

แบบมอเตอร์ไฟฟ้าโดยทั่วไปมักมีล้อคู่หน้า

ขนาดเล็ก ท�าให้ผู้น่ังรถเข็นสามารถเดินทาง
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เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  

อ๊ึงภากรณ์ ได้รับการประกาศยกย่องจาก 

องค์การการศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรม

แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็น 

บคุคลส�าคญัของโลก เมือ่วนัที ่18 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2558 และวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาล 

อาจารย์ป๋วย ที่จะมาถึง ในวันที่ 9 มีนาคม  

พ.ศ. 2559 นี้ สมาคมอัสสัมชัญ ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย มูลนิธิบูรณะชนบทแห ่ง

ประเทศไทย และ ไปรษณีย์ไทย จัดท�า

ดวงตราไปรษณียากร เพื่อร�าลึกและเชิดชู

เกยีรตคุิณอาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ท่ีได้สร้าง 

คุณูปการอย่างใหญ่หลวงให้แก่สังคมและ

ประเทศชาติในบทบาทต่างๆ และเพื่อให้

คนรุ่นหลังสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของ

ประเทศไทยผ่านดวงตราไปรษณียากรได้

ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ ์  

ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ กล่าว

อธิบายถึงกิจกรรมนี้ว่า การจัดท�าดวงตรา

ไปรษณียากรในครั้งน้ี ไม่เพียงแต่ท�าเพื่อ

ระลกึถงึอาจารย์ป๋วยแต่เพยีงเท่านัน้ หากแต่

ท�าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเผยแพร่เกียรติคุณ

ของอาจารย์ป๋วยออกไปสู่สังคม โดยเฉพาะ

เด็กและเยาวชน เพื่อให้เขาเหล่านั้นน�าการ

ด�าเนินชีวิตของอาจารย์ป๋วยมาเป็นต้นแบบ 

(Role model) ส�าหรับการด�าเนินชีวิตของ 

อาจารย์ป๋วยทีค่วรเอาเป็นแบบอย่างถกูสะท้อน

ออกมาเป็นภาพในดวงตราไปรษณียากร  

4 ดวง ตามช่วงประวัติชีวิตของอาจารย์ป๋วย 

ซึ่งได้แก่

ภาพที่ 1 อาจารย์ป๋วยในชุดนายทหาร 

สหราชอาณาจักร เมื่อสมัยเข ้าร ่วมใน

ขบวนการเสรีไทย ภาพนี้สะท้อนให้เห็น 

ความรักชาติไทยของอาจารย์ป๋วย ถึงแม้ว่า 

อาจารย์ป๋วยจะอยู ่ต ่างแดน แต่เมื่อเกิด

สงครามขึ้นก็กลับมาช่วยชาติให้พ้นภัย

ภาพที่ 2 อาจารย์ป๋วยเป่าขลุ ่ยให้

ผ่อนคลาย เมื่อครั้งเป็นผู ้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทย ภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึง

สุนทรียภาพของอาจารย์ป๋วยแบบมนุษย์

ปุถุชน การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์แบบต้อง

สามารถใช้สมองท้ัง 2 ซีกได้อย่างเหมาะสม 

ซึ่งประกอบด้วยด้านเหตุผลและด้านอารมณ์

ภาพที่ 3 อาจารย์ป๋วยสวมชุดครุยหน้า

ตึกโดม เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาพนี้สะท้อน

ให้เห็นว่าอาจารย์ป๋วยเอาใจใส่ในเรื่องการ

แสตมป์ท่ีระลึก อ.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ในวาระ 100 ปี ชาตกาล
สะท้อน 4 ภารกิจสำาคัญผ่านแสตมป์ 4 ดวง

ศึกษา เพราะอาจารย์ป๋วยเห็นว่าความรู้เป็น 

เครือ่งมอืส�าคญัทีท่�าให้คนสามารถด�ารงชวีติ

อย่างมีคุณค่าในสังคมได้

ภาพท่ี 4 อาจารย์ป๋วยพ�านักอยู่ ณ 

ประเทศอังกฤษ ภาพนี้สะท้อนให้เห็นช่วง 

บั้นปลายชีวิตที่มีความสุขของอาจารย์ป๋วย 

เนื่องจากสิ่งต่างๆ ที่อาจารย์เคยวางรากฐาน

ระบบไว้เริ่มเติบโตและยั่งยืน

ดวงตราไปรษณยีากรชดุนี ้เป็นชนดิราคา  

3 บาท 4 ดวง เต็มแผ่นแยกแบบ 10 ดวง  

ก�าหนดจ�าหน่ายวนัแรกในวนัครบรอบ 100 ปี 

ชาตกาล อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 9 มีนาคม 

พ.ศ. 2559 สามารถหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ไทย 

ทุกแห่งท่ัวประเทศ หรือทางไลน์ stamp 

inlove รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะน�าไป 

มอบให้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 

เพื่อใช้เป็นทุนในการสร้างลานนิทรรศการ 

อาจารย์ป๋วย (Puey Open Library) จังหวัด

ชัยนาท

>> อาจารย์ป๋วย

 ในชุดนายทหาร 

 สหราชอาณาจักร 

>> อาจารย์ป๋วย

 เป่าขลุ่ย

 ให้ผ่อนคลาย

>> อาจารย์ป๋วย

 สวมชุดครุย

 หน้าตึกโดม 

>> อาจารย์ป๋วย

 พ�านักอยู่ ณ

 ประเทศอังกฤษ

กิจกรรม 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์P.14 P.15TU Face up
ทีมชายฉกรรจ์ นักศึกษาจากธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คว้ารางวัล Popularity 

ธนชาตประกันภัยจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอ 

โครงการ “Drive DD United” ในหัวข้อ “รณรงค์การเมาไม่ขับและไม่ใช้

โทรศัพท์ขณะขับรถ” โดยทีมชายฉกรรจ์ knn จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู ้ชม 

(Popularity) จากคลิปชื่อ “เราชอบนิชนันท์” ทีมชายฉกรรจ์ knn จาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสมาชิกจ�านวน 3 คนด้วยกันได้แก่ นายจิรัฏฐิติ  

เวียงสี นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศิลปศาสตร์ นายนิชนันท์ รัตนารมย์ นักศึกษา 

ชัน้ปีที ่4 คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีและนางสาวปัทมพร ปรชีาวฒุเิดช นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีนอกจากนี ้

นักศึกษาจะได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเยอรมนีเมืองต้นแบบแห่งความปลอดภัยทางถนนที่สุดในโลกมูลค่ารวมกว่า 255,000 บาท

มธ. ศูนย์ลำาปาง ร่วมกิจกรรมทำาฝายต้นนำ้า
แบบผสมผสาน

อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

ศูนย์ล�าปาง พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง 

ร่วมกับ ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล�าปาง) และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง ร่วมกิจกรรมท�าฝายต้นน�้าแบบผสมผสาน เนื่องใน 

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2559 เพื่อ 

เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 ณ บ้านแม่เตี๊ยะ  

ในต�าบลแม่ถอด อ�าเภอเถิน จังหวัดล�าปาง

ผู้บริหารจาก University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เข้าเยี่ยมคารวะ ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู ้บริหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดม 

ชัน้ 1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เมือ่วนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 

2559 

คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์

และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว รวม 18 คน เข้าพบ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาค้นคว้า ดูงานที่ 

ห้องสมุดคณะฯ และหอสมุดปรีดี พนมยงค์ รวมถึงฟังการ 

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ ณ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระหว่างวันที่ 20-22  มกราคม  2559




