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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คว้า 3 รางวัล ในกลุ่มนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์
เภสัชศาสตร์และการแพทย์ 2 รางวัล และกลุ่มด้านเกษตรศาสตร์ 1 รางวัล ในงานมหกรรมงาน
วิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
ชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้า(Power Wheelchair) เป็นอีกหนึง่ นวัตกรรม
ที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2558 ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้พิการทาง
การเคลื่อนไหว ให้สามารถใช้ชีวิตประจ�ำวันได้ดีขึ้น ทั้งในด้านร่างกายและสังคม นอกจากนั้น
ผลงานประดิษฐ์ชนิ้ นีย้ งั ได้ถกู คิดค้นขึน้ เพือ่ ผูป้ ว่ ยและผูพ้ กิ ารในประเทศไทย ได้มโี อกาสเข้าถึงอุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างแท้จริง โดยจะมุ่งเน้นการออกแบบ
ความสะดวกสบายของผู้ใช้งานตัวอุปกรณ์ รวมถึงกระบวนการผลิตที่ออกแบบให้มีความซับซ้อนน้อยลง ชุดต้นก�ำลังติดประกอบรถเข็น
คนพิการแบบใช้ไฟฟ้า Power add on Wheelchair คือ รถเข็นคนพิการแบบมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน (Power Wheelchair)
เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่
1. น.ส. กาญจนา อู่เจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. น.ส. ศิริลักษณ์ เพาะพืช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. น.ส. ณิชกุล ศรีประทุม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ปัจจุบนั มีผพู้ กิ ารทีต่ อ้ งใช้รถเข็นคนพิการอยูใ่ นระดับหลายแสนคน โดยรถเข็นคนพิการทีใ่ ช้งานส่วนใหญ่
จะมี 2 ประเภท คือ รถเข็นคนพิการแบบใช้แรงมือในการขับเคลื่อน (Manual Wheelchair) และ รถเข็น
คนพิการแบบมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลือ่ น (Power Wheelchair) แต่กย็ งั ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูป้ ว่ ยและผูพ้ กิ ารได้ โดยรถเข็นแบบใช้แรงมือจะมีขอ้ จ�ำกัดในการเคลือ่ นทีเ่ ป็นระยะทีไ่ กลๆ (ผูป้ ว่ ยไม่มแี รง)
และรถเข็นแบบใช้ไฟฟ้า ก็จะมีปญ
ั หาในการขนย้าย จากการทีต่ อ้ งใช้รถตูข้ นาดใหญ่หรือรถยนต์ทดี่ ดั แปลงพิเศษ
ในการขนย้าย ผู้วิจัยจึงได้ท�ำการออกแบบอุปกรณ์ต้นก�ำลังมาต่อพ่วงกับรถเข็นคนพิการที่ผู้ใช้งานมีอยู่แล้ว
ซึ่งอุปกรณ์ที่ได้ออกแบบมาเพื่อให้การใช้งานสะดวกมากขึ้นและน�ำไปสู่การใช้งานจริง รวมถึงกลุ่มผู้พิการที่
มีความพิการในระดับที่สูงกว่าเดิม (ไม่สามารถก้มตัวได้) รวมถึงการออกแบบให้ง่ายต่อการผลิตมากยิ่งขึ้น
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ผูป้ ว่ ยและผูพ้ กิ ารนอกจากจะสูญเสียความสามารถทางร่างกายแล้ว ยังมีความยากล�ำบากในการเคลือ่ นที่
ท�ำให้ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ไม่ไกลมากนัก ท�ำให้สังคมและการใช้ชีวิตประจ�ำวันของผู้ป่วยหายไป
อุปกรณ์ชนิ้ นีไ้ ด้ถกู ออกแบบมาให้ผปู้ ว่ ยสามารถออกไปใช้ชวี ติ ประจ�ำวันนอกบ้านได้ เช่น การเดินทางไปทีท่ ำ� งานได้
หรือการออกไปเที่ยวกับครอบครัว โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น
ส่วนรางวัลที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ในกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และการแพทย์ ในชุด
สิ่งประดิษฐ์เครื่องช่วยฝึกเดินด้วยการช่วยพยุงน�้ำหนักบางส่วน (TU GAIT TRAINER) เป็นผลงานของ
ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ นายธนพล ลัคนาวัฒน์ นักศึกษาปริญญาเอก หัวหน้าคณะผู้ประดิษฐ์
นายปฏิภาณ ภู่ขาว นายกรวัฒน์ แสงประสาทพร นางสาวณัฐสุดา รัตนบุรี และนายฐิติกร จันทาทร โดยมี
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ ่ ง เรื อ งด้ ว ยบุ ญ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
อ.ดร.พัชรี คุณค�้ำชู คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ณรงค์ บวบทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
เครื่องช่วยฝึกเดินด้วยการช่วยพยุงน�้ำหนักบางส่วน (TU GAIT TRAINER) เป็นเครื่องมือช่วยฝึกหัดเดิน
ปัจจุบนั มีหลากหลายแบบแต่ละแบบสามารถควบคุมร่างกายของผูป้ ว่ ยในส่วนล่างบริเวณข้อสะโพก ข้อเข่า และ
ข้อเท้า ให้มีลักษณะขยับตามการเคลื่อนที่ของการเดิน แต่ละเครื่องมือมีลักษณะการควบคุมที่แตกต่างไป เช่น
เครื่อง LOKOMAT บังคับการเคลื่อนที่ข้อสะโพกและข้อเข่า เครื่อง LOKOHELP เน้นบริเวณข้อเท้า เป็นต้น
เครื่องช่วยฝึกเดินมีกลไกพิเศษที่จะน�ำพาฝ่าเท้าส�ำหรับการฝึกหัดเดินโดยมีจังหวะการเคลื่อนที่เหมือน
ท่วงท่าการเดินในคนปกติสามารถปรับระยะการก้าวได้ให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ป่วยในระหว่างการเคลื่อน
ของอุปกรณ์ที่น�ำพาฝ่าเท้า ตัวเครื่องยังมีกลไกเพิ่มเติมในส่วนการควบคุมข้อเท้าให้มีมุมตามท่วงท่าการเดิน
ของคนปกติการท�ำงานของเครื่องต้องท�ำงานควบคู่กับอุปกรณ์ช่วยพยุงน�้ำหนักผู้ป่วยโดยสามารถปรับระดับ
การช่วยพยุงตามน�้ำหนักของผู้ป่วยการใช้เครื่องช่วยฝึกหัดเดินส�ำหรับให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดที่เป็นอัมพาต
ครึ่งซีก ผู้ป่วยจะได้รับการฝึกหัดการเดินเสมือนจริงจากเครื่องช่วยฝึกหัดเดินที่จะส่งผลให้ร่างกายเกิดการเรียน
รู้วิธีการเดิน ท�ำให้ส่วนระบบประสาทการบังคับกล้ามเนื้อที่เสียหายให้ดีขึ้นจากการซ่อมแซมตัวเองจนท�ำให้
ผู้ป่วยสามารถเดินเป็นปกติได้อีกครั้ง
ส�ำหรับประเทศไทยแล้วยังมีเครือ่ งมือชนิดนีอ้ ยูน่ อ้ ยมากเมือ่ เทียบกับอัตราส่วนผูป้ ว่ ยเพราะเป็นเครือ่ งมือทีต่ อ้ งน�ำเข้าจากต่างประเทศ
ท�ำให้ก�ำลังการซื้อของโรงพยาบาลขนาดเล็กไม่สามารถจัดหาได้เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง การออกแบบกลไกส�ำหรับเครื่องช่วยฝึกเดิน
เป็นเรื่องที่ท้าทายส�ำหรับนักประดิษฐ์ เพราะต้องอาศัยศาสตร์ความรู้ในด้านวิศวกรรมและด้านการแพทย์รวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง
เครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการของหลักการฟื้นฟูตามหลักวิชาทางการแพทย์ ปัจจุบันยังคงมีงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือช่วยฝึกหัดเดิน
เกิดขึน้ เพราะระบบของเครือ่ งมือนัน้ ยังมีการปรับปรุงเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้สามารถฟืน้ ฟูกลับมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ จึงเกิดการพัฒนา
กลไกเครือ่ งช่วยฝึกหัดเดินส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดให้เครือ่ งมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ และต้นทุนราคาทีต่ ำ�่ เพือ่ ประโยชน์ในการบ�ำบัดฟืน้ ฟู
และกระจายสู่ผู้ป่วยที่ขาดโอกาสในการเข้ารับการรักษาได้อย่างทั่วถึง
และรางวัลที่ 3 รางวัลกลุ่มด้านเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี ด้านนวัตกรรมไก่ยอเพื่อสุขภาพพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อนตัว (Ready to eat healthy chicken yor in retort pouch) ซึ่งผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้มองว่าปัจจุบันวิถีการด�ำรงชีวิต
ของผู้บริโภคในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงต้องการความสะดวกสบาย และความส�ำคัญกับสุขภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จึงน�ำน�้ำมันร�ำข้าวมาใช้ทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไก่ยอ ท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์แนวใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และบรรจุในบรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อนตัว พร้อมรับประทานได้ทันทีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยจุดเด่นของนวัตกรรมนี้คือ ไม่มีไขมันจากสัตว์ ไม่ต้อง
แช่ตู้เย็น และไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไก่ยอเพื่อสุขภาพพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว จึงเป็นผลิตภัณฑ์ไก่ยอที่ไม่มีส่วนประกอบของ
ไขมันสัตว์ เนื่องจากผลิตโดยใช้เนื้อไก่ที่ผ่านการตัดแต่งไขมันออกทั้งหมด และใช้น�้ำมันร�ำข้าวทดแทนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว และ
ผ่านกระบวนการใช้ความร้อนในระดับสเตอริไลซ์จึงท�ำให้สามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิห้องพร้อมบริโภคได้ทันที สามารถเก็บรักษาได้ที่
อุณหภูมิห้องและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมีความแปลกใหม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยผลงานนวัตกรรมของทีมนักประดิษฐ์
3 ท่าน คือ 1.น.ส.ขนิษฐ์ณิชา ศักดิ์สมบูรณ์ 2. น.ส.กรรวี พิสันเทียะ 3. น.ส.ชิดชนก ศูขศรีไพศาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี
เทพรักษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ได้สร้างแรงจูงใจ และความรู้ความสามารถด้านการประดิษฐ์คิดค้นที่สามารถน�ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตลอดจนการคิดค้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเชิงนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มได้
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ชมรมผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เปิดตัว “Asthma Care” แอพพลิเคชั่นฟรีบนมือถือ
เพื่อผู้ป่วยโรคหืด แห่งแรกในวงการแพทย์ไทยเร็วๆ นี้
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิ ต ติ นั ด ด์ หะวานนท์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์
แพทย์ ห ญิ ง อรพรรณ โพชนุ กู ล ประธานชมรมผู ้ ป ่ ว ยโรคหื ด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดตัว “Asthma Care” แอพพลิเคชัน่ ทีใ่ ห้บริการดาวน์โหลดฟรี บนอุปกรณ์
มือถือเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหืด โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะท� ำหน้าที่เสมือนเป็นพยาบาล
ส่วนตัวช่วยให้ค�ำแนะน�ำวิธีการดูแลสุขภาพ การใช้ยา การพ่นยา และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย
เมื่อเกิดอาการหอบ ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นแห่งแรกและแห่งเดียวในวงการแพทย์ของประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดให้สามารถปฏิบัติตนและดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกวิธีทั้งในเวลาปกติและเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ โรคหืดเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากโรคภูมิแพ้
โดยทัว่ ไปจะมีอาการไอในตอนเช้าและตอนกลางคืน คัดจมูก น�ำ้ มูกไหล ปัจจุบนั พบผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้
ถึงร้อยละ 10 จากประชากรทัง้ หมดในประเทศไทย มีประชากรทีเ่ ป็นโรคหืดประมาณ 3 ล้านคน
มีผู้ป่วยเสียชีวิตปีละเกือบ 1,000 คน ซึ่ง 2 ใน 3 ของผู้ป่วยทั้งหมดมักจะมีอาการที่เกี่ยวข้องกับ
โรคภูมิแพ้ และโดยส่วนใหญ่แล้วโรคหืดมักจะพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ โดยจะเริ่มเป็นได้ตั้งแต่
2-5 ขวบแรก และในผู้ใหญ่จะเริ่มประมาณ 30 ปีขึ้นไป
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รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิ งอรพรรณ โพชนุ กู ล ประธานชมรมผู ้ ป่ ว ยโรคหืด
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหืด
สิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ คือ เมือ่ มีอาการแล้วดูแลตัวเองไม่ได้ พ่นยาไม่ทนั จึงท�ำให้เสียชีวติ
เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดจะได้รับการสอนแผนปฏิบัติการณ์เมื่อมีอาการหืดก� ำเริบหรือ
ที่คนทั่วไปเรียกว่าอาการหอบ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อหอบแล้วต้องท�ำอย่างไร มีอาการขนาดไหน
ถึงต้องมาโรงพยาบาล ซึ่งเมื่อทีมงานแพทย์และบุคลากรทางการพยาบาลสอนผู้ป่วยในเรื่องนี้
ก็จ�ำเป็นจะต้องสอนบ่อยๆ สอนซ�้ำๆ เพราะผู้ป่วยจ�ำไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าในบางคนในหนึ่งปี
หอบแค่ครั้งเดียว เมื่อเกิดอาการขึ้นมาไม่สามารถจ�ำกระบวนการแก้ปัญหาช่วยเหลือตัวเองได้
ในทางปฏิบตั ทิ ผี่ า่ นมาแพทย์จะให้แผ่นพับแก่ผปู้ ว่ ยและญาติไปอ่าน แต่ผปู้ ว่ ยมักจะท�ำแผ่นพับนัน้
หายและลืม ต่อมาสังเกตว่าในทุกวันนีค้ นส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มอื ถือเยอะ จึงคิดหา
วิธวี า่ ท�ำอย่างไรให้ผปู้ ว่ ยสามารถดูแลตนเองได้เมือ่ เกิดหืดก�ำเริบ จึงนึกถึงแอพพลิเคชัน่ โปรแกรม
ที่จะช่วยชีวิตส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็นหืด ซึ่งแอพพลิเคชั่นที่คิดขึ้นมานี้มีชื่อว่า “Asthma Care”
(แอสท์ม่า แคร์)

“แอพพลิเคชัน่ ดังกล่าวมีจดุ เด่นคือ เมือ่ มีอาการหอบเกิดขึน้ ให้กดรูปรถพยาบาล ก็จะมีวธิ กี ารดูแลเมือ่ เกิดอาการ
หอบว่าจะต้องดูแลตนเองอย่างไร รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน และขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นสีเขียว สีเหลือง สีแดง ซึ่งสีเขียว
หมายถึงไม่หอบ สีเหลืองหมายถึงเริ่มหอบ การดูแลเบื้องต้น และสีแดงหมายถึงเป็นหอบมาก จ�ำเป็นต้องมาโรงพยาบาล
ทันที ในส่วนอื่นๆ จะสอนเรื่องวิธีการพ่นยา การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น รวมถึงการประเมินตนเอง เพราะผู้ป่วยจะได้ทราบ
ว่าในเดือนที่ผ่านมาหรือในปีที่ผ่านมาตนเองหอบไปกี่ครั้ง เพื่อจะได้ให้ข้อมูลกับแพทย์ได้ถูกต้องและมีผลต่อการวินิจฉัย
ของแพทย์ได้ นอกจากนีแ้ พทย์ยงั ต้องการให้ผปู้ ว่ ยพ่นยาทุกวันและมาพบแพทย์ตามนัด เพราะโรคหืดจ�ำเป็นจะต้องใช้ยา
ทุกวันตลอดชีวติ โดยมีการตัง้ ค่าเตือนว่าเมือ่ ใดต้องพ่นยา ตัง้ เตือนการพบแพทย์ สามารถดูแลผูป้ ว่ ยเมือ่ เกิดภาวะฉุกเฉิน
และสามารถดูแลตัวเองในระยะยาวได้ จะท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น” รศ.พญ.อรพรรณ กล่าวทิ้งท้าย
ส�ำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดย “Asthma Care” เป็นแอพพลิ
เคชั่นที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องได้ประมาณ 20 ค�ำ เช่น หืด หอบ ฉุกเฉิน ปอด การพ่นยา เป็นต้น
จากนั้นก็จะปรากฏโปรแกรม Asthma Care ขึ้นมาให้เราสามารถดาวน์โหลดได้ ซึ่งในขณะนี้ทีมงานจะพัฒนาให้ใช้ใน
สมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ iOS ก่อน และก�ำลังพัฒนาให้ใช้ได้กับระบบ Android เพื่อให้ครอบคลุมกับผู้ป่วยที่ใช้สมาร์ท
โฟนในทุกๆ รุ่น โดยแพทย์และทีมงานคาดว่าจะสามารถดาวน์โหลดให้ใช้งานได้จริงครบทั้งระบบในเร็วๆ นี้ ซึ่งแอพพลิ
เคชัน่ นีจ้ ะเป็นผูช้ ว่ ยทีช่ ว่ ยชีวติ ผูป้ ว่ ยโรคหืดในอนาคตได้ และจะท�ำให้ลดอัตราการเสียชีวติ จากโรคหืดทีม่ สี าเหตุจากการ
ทีผ่ ปู้ ว่ ยพ่นยาไม่ทนั และพ่นยาผิดวิธไี ด้มาก สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ คุณพัชรา บุญญอนุชติ ชมรมผูป้ ว่ ยโรคหืด
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ โทร. 0 2926 9973-4

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

ชมรมผู ้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิ ดตัว “Asthma Care”
แอพพลิเคชั่ นฟรีบนมือถือเพื่อผู ้ป่วยโรคหืด เสมือนมีพยาบาลส่วนตัวช่ วยให้ค�ำแนะน�ำผู ้ป่วย
และญาติในการดูแลรักษาโรคหืด เตรียมดาวน์โหลดฟรีเร็วๆ นี้
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“ระบบตรวจจับ
สิ่งหลุดอุ ดหลอดเลือดสมองแบบทันเวลา”

ธรรมศาสตร์ พัฒนา

TU News
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การท�ำงานเร่งรีบ เครียด บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดและอาหารไขมันสูง ขาดการออก
ก�ำลังกาย สูบบุหรี่ นับเป็น ไลฟ์สไตล์ที่ท�ำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็น
โรคที่อันตรายและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกกว่า 6 ล้านคนต่อปี หรือเฉลี่ย
1 คนใน 6 วินาที โดยหลอดเลือดสมองที่ตีบหรืออุดตัน หรือหลอดเลือดสมองแตกปริหรือ
ฉีกขาด ท�ำให้สมองส่วนที่ขาดเลือดไม่สามารถท�ำงานได้จนอาจท�ำให้เกิดความพิการ และ
รุนแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยส�ำคัญในการรักษา คือ การท�ำให้เลือดไหลเวียน
ได้ทันเวลาและในระดับที่เพียงพอที่สามารถท�ำให้เนื้อสมองในบริเวณนั้นฟื้นตัวได้เร็ว ส่งผล
ให้ผู้ป่วยกลับมาเป็นปกติได้
รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต และระบบตรวจจับ
การตรวจว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ด้วยการวัดความเร็วของเลือดในหลอด
สิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองอย่างอัตโนมัติแบบทันเวลา
เลือดสมองและตรวจจับสิง่ หลุดอุดหลอดเลือดสมองนัน้ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญจะท�ำการตรวจด้วย
เครื่องมือทางการแพทย์ TCD (Transcranial Doppler Ultrasound) ซึ่งเป็นการตรวจการ
ไหลเวียนเลือดภายในหลอดเลือดแดงในสมองด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ งู และไม่เป็นอันตรายต่อ
ผูป้ ว่ ย อย่างไรก็ตาม ระบบตรวจจับของเครือ่ ง TCD ทีใ่ ช้งานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในปัจจุบนั
ส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถวินจิ ฉัยแบบทันเวลา ซึง่ อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการวินจิ ฉัยและ
ตรวจรักษา และอาจเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวติ ท�ำให้ รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบณ
ั ฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาผลงาน “ระบบตรวจจับสิ่งหลุด
การใช้ ง านจริ ง ของระบบตรวจจั บ สิ่ ง หลุ ด อุ ด
หลอดเลือดสมองอย่างอัตโนมัตแิ บบทันเวลา ขณะใช้สนับสนุน อุดหลอดเลือดสมองอย่างอัตโนมัติด้วยสัญญาณ TCD” ขึ้น ที่สามารถตรวจจับสิ่งหลุดอุด
แพทย์ในการเฝ้าระวังสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้น หลอดเลือดสมองแบบทันเวลา (real-time) ทีม
่ ปี ระสิทธิภาพสูงกว่าระบบตรวจจับสิง่ หลุดอุด
ระหว่างการท�ำหัตถการหลอดเลือดสมอง ณ โรงพยาบาล
หลอดเลือดสมองทีม่ ใี นปัจจุบนั ท�ำให้ผลงานวิจยั นีไ้ ด้รบั รางวัลเหรียญทองเกียรติยศจากงาน
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
43rd International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต กล่าวว่า “คณะผู้วิจัยตระหนักถึงความส�ำคัญในการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองให้ทันท่วงทีเพื่อ
ป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ป่วยได้ และเล็งเห็นว่ามีช่องว่างที่จะสามารถพัฒนาระบบการตรวจที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นได้ จึงพัฒนาระบบตรวจจับสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองอย่างอัตโนมัติด้วยสัญญาณ TCD ขึ้นมา โดยระบบนี้สามารถ
ตรวจจับสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยค่าความไวไม่น้อยกว่า 99% และค่าความจ�ำเพาะ
ไม่นอ้ ยกว่า 90% อีกทัง้ ยังสามารถใช้เป็นระบบสนับสนุนแพทย์ในการเฝ้าระวังสิง่ หลุดอุดหลอดเลือดสมองทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการท�ำหัตถการ
หลอดเลือดสมอง เช่น การตรวจหรือขยายขนาดหลอดเลือดสมอง รวมทั้งใช้ในการตรวจคัดกรองสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองในผู้ที่มีความ
เสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง”
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบจ�ำลองในการตรวจจับสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองแบบทันเวลา โดยวิธีการสกัดและเลือกลักษณะเด่น
ผ่านแบบจ�ำลอง เพื่อให้จดจ�ำและสามารถตรวจจับพร้อมแยกแยะระหว่างสัญญาณสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองและสัญญาณสิ่งแปลกปน
โดยท�ำการทดสอบแบบจ�ำลองจนกว่าจะมีความผิดพลาดในการตรวจจับน้อยทีส่ ดุ จากนัน้ ท�ำการค�ำนวณค่าความไวและค่าความจ�ำเพาะเฉลีย่
“ระบบตรวจจับสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองอย่างอัตโนมัติด้วยสัญญาณ TCD ได้รับการออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง TCD
ทุกรุน่ ทีม่ ใี ช้อยูใ่ นโรงพยาบาลส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้อย่างง่ายดาย ท�ำให้โรงพยาบาลสามารถน�ำระบบไปปรับใช้ได้ทนั ที เป็นประโยชน์
ต่อบุคลากรทางการแพทย์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหน่วยแพทย์ที่ห่างไกลและขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือด
สมอง ช่วยลดเวลา ค่าใช้จ่าย และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นงานวิจัยที่มุ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยแท้จริง” รศ.ดร.
จาตุรงค์ กล่าวสรุปในตอนท้าย

งานครบรอบ ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดงาน “ครบรอบ ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย”
เพื่อร�ำลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กิจกรรมช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พื้นที่สันติวิธี/หนทางสังคมไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์
สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาพยนตร์สนทนา เรือ่ ง “สงครามและสันติภาพ
ณ สยาม” โดยเป็นรายการสนทนาประกอบฉายภาพยนตร์ประวัติศาสตร์จากหอภาพยนตร์ ซึ่งได้บันทึก
เหตุการณ์ส�ำคัญ สภาพบ้านเมือง ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ น�ำเสนอและ
ชวนสนทนาโดย โดม สุขวงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นักวิชาการอิสระ
กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สวนประติมากรรม
ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
พิธีเปิดงานครบรอบ ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย และพิธีเปิดป้ายอนุสรณ์จารึก “ประกาศสันติภาพในราชกิจ
จานุเบกษา” บริเวณชิ้นงานประติมานุสรณ์เสรีไทย ซึ่งป้ายดังกล่าวบรรจุเนื้อหาค�ำประกาศสันติภาพ
๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทน
เสรีไทยและทายาท วางช่อดอกไม้คารวะเสรีไทยและผู้เสียชีวิตระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ จากนั้น
ณ หอประชุมศรีบูรพา จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “สันติประชาธรรม” ของโครงการเตรียมงาน ๑๐๐ ปี
ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดย อาจารย์สุดา พนมยงค์ เป็นผู้มอบรางวัล ต่อด้วยปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ขบวนการเสรีไทย ในสงครามโลกครั้งที่ ๒” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิดท้ายด้วยการเสวนา
ภาพยนตร์เรื่อง“พระเจ้าช้างเผือก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัยยา สุไลมาน ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ โดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ด�ำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฉายภาพยนตร์เรื่อง “พระเจ้าช้างเผือก” เขียนบทและ
อ�ำนวยการสร้างโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

เพิ่มความรวดเร็วและแม่นย�ำในการวินิจฉัยโรคหลอด
เลือดสมอง
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❝ ลงแขกเกี่ยวข้าวปันน�้ำใจ…ช่วยผู้ประสบภัยเมียนมาร์❞

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่ประชาคมอาเซียน

8

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เริม่ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดย
ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ของประเทศสมาชิกก่อตัง้ อาเซียน ก�ำหนดให้วนั ที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอาเซียน
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จดั งานวันอาเซียน TU-ASEAN DAY 2015 ขึน้ เพือ่ เฉลิมฉลอง
48 ปี ของการก่อตัง้ อาเซียน เพือ่ ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน สร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
อาเซียน รวมถึงสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคมนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อ�ำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน TU-ASEAN DAY 2015 ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
อาเซียน และนิทรรศการการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ กิจกรรมบนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม Talk
Show เรือ่ ง “เตรียมความพร้อมคนรุน่ ใหม่สปู่ ระชาคมอาเซียน” ทีจ่ ะมีผลท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างไรบ้าง
ในมุมมองของนักธุรกิจ อาทิ คุณบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส ซี จี เทรดดิ้ง จ�ำกัด จากกลุ่ม
บริษัท SGC กล่าวว่า “เราจะไม่ได้เป็นแค่บริษัทไทยเท่านั้น SGC มีกลยุทธ์ที่จะเป็นบริษัทอาเซียน และในวันที่
1 มกราคม 2016 ก็คงไม่เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ว่าการที่เราเริ่มประกาศว่า เราจะรวมตัวทาง
ด้านเศรษฐกิจ เราจะเป็นตลาดเดียวกัน จะท�ำให้เรามีพลังที่มากขึ้น เชื่อว่าเราจะสร้างให้กลุ่มประเทศของเรา
10 ประเทศ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”
ส่วนมุมมองของสื่อมวลชน คุณอิสรีย์ บงกชสถิต ผู้ด�ำเนินรายการ Good Morning ASEAN ได้ให้ความ
เห็นว่า เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ถือว่าเป็น
โอกาสอันดีส�ำหรับเราในฐานะคนไทย ในเรื่องของฐานการผลิต ซึ่งไทยเป็นฐานการผลิตที่น่าสนใจ แต่ถ้าหาก
เปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆ บนโลกใบนี้ ตลาดในประเทศไทยถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างเล็ก และเมื่อเทียบกับ
ชาติอื่นๆ ที่ใหญ่กว่าก็ยังไม่น่าสนใจมากเท่าใดนัก หากว่าเราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการผนึกก�ำลังกับ
อีก 9 ชาติอาเซียนที่เหลือ จะท�ำให้ภูมิภาคนี้มีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากเรามีประชากรเกือบ 70 ล้านคน
จะเพิ่มไปเกือบ 10 เท่า เป็น 600 กว่าล้านคน ดังนั้นในเรื่องของตลาดก็จะขยายมากยิ่งขึ้น ท�ำให้จุดแข็ง ข้อดี
ของแต่ละประเทศสามารถมารวมกันได้ และช่วยกันสร้างศักยภาพให้กับอาเซียนมากขึ้น
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงจ�ำอวดธรรมศาสตร์ โดย น้องแม็ก นายโกศล อุดมศิลป์ และน้องไตร
นายภรัณยู ข�ำน�้ำคู้ สองนักแสดงเพลงฉ่อยจากรั้วธรรมศาสตร์ มาร่วมโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย และกิจกรรม
ตอบค�ำถามชิงของรางวัลจากทางศูนย์ฯ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมตอบค�ำถามง่ายๆ เกี่ยว
กับประชาคมอาเซียน จากนั้นเป็นการแสดงสาธิตการท�ำอาหารประจ�ำชาติอาเซียน โดย Should Be Bangkok
อาทิ เช่น ต้มย�ำกุ้ง จากประเทศไทย อาม็อก จากกัมพูชา ปอเปี๊ยะเวียดนาม จากเวียดนาม นาซิ เลอมัก จาก
มาเลเซีย ลักซา จากสิงคโปร์ สลัดหลวงพระบาง จากลาว หล่าเพ็ด เมียนมาร์ กาโด กาโด จากอินโดนีเซีย
อัมบูยตั จากบรูไน และอโดโบ้ จากฟิลปิ ปินส์ โดยผูเ้ ข้าร่วมงานทุกท่านต่างก็ได้ชมิ อาหารทัง้ 10 ชาติ ปิดท้ายด้วย
การแสดงมินิคอนเสิร์ตของ ซิน Singular ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชน และประชาชน
ทั่วไปเป็นอย่างมาก

รุ่น 47 ร่วมเกี่ยวข้าวที่แปลงนาสาธิต
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ในพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อที่จะน�ำรายได้ที่ได้
จากการเกี่ยวข้าวครั้งนี้ไปบริจาคเงิน
ให้กับผู้ประสบภัยประเทศเมียนมาร์
จากภัยพิบัติน�้ำท่วมจนมีผู้ประสบภัย
จ�ำนวนมาก อีกทั้งเพื่อให้สามารถน�ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ท�ำเกษตรแบบผสมผสานมาใช้เพื่อจัดการตนเอง ครัวเรือนและชุมชนได้
ยังเป็นการเรียนรู้อาหารทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เป็นการบริหารการเรียนรู้สู่ชุมชน เป็นการฝึกทักษะการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนและบัณฑิตอาสาสมัครซึ่งเป็นเยาวชน
ของชาติ และมีการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเกี่ยวข้าว เช่น การล�ำตัด
เกี่ยวข้าว การร้องเพลงฉ่อย จากน้องๆนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ และนักศึกษาบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 47 ท�ำให้บรรยากาศ
ภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เมือ่ วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธปิ ดิ ทองหลังพระ จัดนิทรรศการ
ภาพถ่ายชุด “สุข...พอดีที่ธรรมศาสตร์” เพื่อเฉลิมฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารีสืบสานแนวพระราชด�ำริจัดแสดง
ผลงาน 60 ภาพแห่ ง ความสุ ข จากมุ ม มอง
ผ่ า นชั ต เตอร์ ข องช่ า งภาพสื่ อ มวลชนชั้ น น� ำ
ทั้งในและต่างประเทศภาพที่สะท้อนความสุข
ของประชาชนทัว่ ประเทศในโครงการพระราชด�ำริ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ กล่ า วรายงาน
และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและบริหารศูนย์รงั สิต ร่วมด้วย
คุณประสิทธิ์ โอสถานนท์ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�ำริ
เป็ น ประธานในการเปิ ด งานนิ ท รรศการ “สุ ข ...พอดี
ที่ธรรมศาสตร์”

“สุข...พอดีที่ธรรมศาสตร์”
ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการภาพถ่าย
ความสุขของประชาชน ในลักษณะ Photo Gallery
Box, Photo Gallery, Photo Gallery L Shape
ซึ่ ง มี ผู ้ เข้ า ชมนิ ท รรศการอย่ า งมากมาย ทั้ ง นี้
นอกจากจะได้ชมภาพถ่ายรอยยิม้ และความสุขแล้ว
ยังสามารถมีสว่ นร่วมกับภาพถ่าย Photo Dicut ที่
สามารถส่งต่อผ่านโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆ
ด้วยตู้ Photo Sticker ที่ทันสมัยอีกด้วย

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

TU-ASEAN DAY 2015

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดโครงการกิจกรรม
“เกี่ยวข้า วปันน�้ำใจ…สู่ผู้ป ระสบภัยเมียนมาร์” เมื่อวันจันทร์ที่
10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ แปลงนาสาธิต วิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
ผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มธ. เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผูอ้ ำ� นวยการ
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ กล่าวว่า “ปีนเี้ ป็นปีแรกทีไ่ ด้ทำ�
แปลงนาสาธิต จุดประสงค์เพือ่ ให้นกั เรียน นักศึกษา ได้เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ
พอเพียงและชีวติ ชนบท ซึง่ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
และขณะนี้ประเทศเมียนม่าร์ก�ำลังเผชิญกับเหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่
มีผู้ประสบเหตุจ�ำนวนมากที่เดือดร้อน กลุ่มบัณฑิตอาสาสมัครจึงได้
รวบรวมสิ่งของและรายได้จากการขายผลผลิตข้าวในแปลงนาสาธิต
ในครั้งนี้น�ำไปบริจาค”
บรรยากาศภายในงานได้มีนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 และ 6
จากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และบัณฑิตอาสาสมัคร
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สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด และ บริษทั ดาว เคมิคอล ประเทศไทย
จ�ำกัด จัดโครงการรางวัลความคิดริเริม่ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ครัง้ ที่ 8 หรือ STISA 8 ณ ห้องกษัตริยศ์ กึ 1
ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัย
เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโครงการดังกล่าว นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถคว้ามาได้ 2 รางวัล ได้แก่
รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ประเภท อุดมศึกษา ทีม Silverette
จากผลงาน การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินในหางน�้ำยางที่อุณหภูมิห้อง
โดย นายภูมินทร์ ถานอาจนา และ นายธนวัต สุวัฒนารักษ์
โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล
รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ประเภท กลุ่มทั่วไป Latex ทีม ECEE (Excellence
Center of Eco-Energy)
จากผลงาน การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โดย นายธีรพงศ์ ชึรัมย์ และ นายนนท์ ศรีไสววิไล
โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.หาญพล พึ่งรัศมี และ อ.ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คว้ารางวัลชนะเลิศ SCB young talent ครั้งที่ 2
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การประกวดออกแบบแผนธุ ร กิ จ
โครงการฝึก งาน SCB Young Talent
จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ส�ำนักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ทีมนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ประกอบด้วย นางสาวปรัญญา จิตติบ�ำรุงรักษ์ นางสาวนภวรรณ
ดุษฎีเวทกุล นายวงศธร ทองถาวร และ นางสาววลียา ตาเดอินทร์
ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร.ประภาพร รัตนธ�ำรง สามารถ
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา
60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จากการประกวดแผนธุรกิจในโครงการ
SCB Young Talent ครั้งที่ 2 ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 5 สถาบัน ได้แก่ (1) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (3) คณะ
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
และ (5) คณะวิ ท ยาศาสตร์
ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เข้ า
ร่วมฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ผ่านการท�ำกรณีศกึ ษาทีธ่ นาคาร
ได้มอบหมาย
ซึ่งในครั้งนี้ นักศึกษาได้
น�ำความรู้ ทักษะด้านวิชาการ
มาประยุ ก ต์ ใช้ และเรี ย นรู ้
ประสบการณ์ด้วยการน�ำเสนอ
แนวคิดเพื่อการตรวจสอบยอด
เงินคงเหลือในบัญชีที่ให้ประสบการณ์และคุณประโยชน์กับลูกค้า
เหนือกว่าแค่การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือปกติ ในรูปแบบแผน
ของแอปพลิเคชั่น บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Account View (Balance
Inquiry) ภายใต้ ส โลแกน เช็ ค ยอดรวดเร็ ว กระชั บ ฉั บ ไว ด้ ว ย
แอปไวปานวอก (Wai-pan-wok) สอดคล้องกับมาสคอตน้องลิง
สีม่วงของ SCB

นักศึกษาคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.

คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบอาคารจากสถาบันอาคารเขียวไทย
สถาบันอาคารเขียวไทยได้จัดโครงการประกวดแบบ “Design
TRESS-NC Building” หรือการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เกณฑ์ประเมินอาคารเขียว TRESS ซึ่ง
ผลการประกวด ผูช้ นะเลิศได้แก่ นายสกาย ศิรสิทธิว์ ฒ
ั นา นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.
ในงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจ�ำปี 2558 “2015
Thai Green Building Expo and Conference” ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา

ครบรอบ 10 ปี

วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจ�ำปี 2558
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน
วั น คล้ า ยวั น สถาปนาคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ครบรอบปี ที่ 10
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารปิยชาติ และห้องประชุมสโมสรชั้น 4
คณะแพทยศาสตร์ อาคารคุณากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา
กิจกรรมภายในงาน ช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ ต่อมาเป็นพิธีเปิดงานวัน
สถาปนาครบรอบ 10 ปี พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ผู้แทนแหล่งฝึกงาน
กรรมการศิษย์เก่า และ บุคลากรเคียงคู่ทศวรรษ โดย ศาสตราจารย์
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธาน
ในพิธี และมีการแสดงร�ำไทยของน้องๆนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารปิยชาติ และพิธีปล่อยคาราวาน “ศูนย์รังสิต
ร่วมใจปลอดไข้เลือดออก” นอกจากกิจกรรมทีท่ างคณะจัดขึน้ ยังได้มกี าร
จัดนิทรรศการ ครบรอบ 10 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์
คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนาย
แพทย์ส�ำลี เปลี่ยนบางช้าง อดีตผู้อ�ำนวยการภูมิภาคขององค์การอนามัย
โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมเดินเยี่ยมชมนิทรรศการอีกด้วย
ในโอกาสนีท้ างคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จดั เสวนาวิชาการในหัวข้อ
“ทิศทางการศึกษาสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” เสวนา
โดย ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี และ นายแพทย์ส�ำลี เปลี่ยน
บางช้าง ผู้ด�ำเนินการเสวนา โดย ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
*ขอบคุณภาพประกอบและข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

TU Show Case

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
คว้ารางวัลจากโครงการ
STISA ครั้งที่ 8
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
รองคณบดี ฝ ่ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ พร้ อ มด้ ว ยคณะ
TU Face Up กรรมการวิเทศสัมพันธ์ประจ�ำคณะวารสารศาสตร์
และสื่ อ สารมวลชน ร่ ว มหารื อ กั บ คณะผู ้ บ ริ ห าร
และคณาจารย์จาก Faculty of Arts and Social Sciences, Department of Media
Studies, University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ติดอันดับ
QS Ranking ในระดับ 151 ของโลก และระดับ 29 ของเอเชีย เพือ่ กระชับความร่วมมือด้านวิชาการ
ในการแลกเปลีย่ นคณาจารย์, นักศึกษาระดับปริญญาตรี, การสร้างกิจกรรมทางวิชาการด้านอืน่ ๆ
ร่วมกัน อาทิ การจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ การตีพมิ พ์บทความในวารสารวิชาการ เพือ่ ตอบสนอง
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Japan College of Social Work (JCSW) ประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ�ปาง
รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยบริหารศูนย์ลำ� ปาง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ� ปาง ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Japan College of Social Work (JCSW) ประเทศญีป่ นุ่ ในโอกาส
มาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง และในโอกาสนี้ ได้ร่วมรับฟังบรรยาย
พิเศษ เรื่อง Social welfare system in Thailand โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายอีกด้วย
เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ 2301 อาคารเรียนรวม 4 ชัน้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ� ปาง

สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลบทความสร้างสรรค์และสร้างผลสะเทือน
ทางสังคมการเมือง โดยมีศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธมี อบรางวัล เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในงานจัดให้มีการมอบรางวัลและการเสวนาในหัวข้อ “มองอนาคต
ประเทศไทย : ผ่านผลงานทางวิชาการสร้างสรรค์” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ บุญมี

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ โดยสถาบั น ศึ ก ษาความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
เวียดนาม (ฮานอย) และพาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นสากลและเครือข่ายในการด�ำเนินกิจการทาง
วิชาการร่วมกันต่อไปในอนาคต

KPMG ให้ทุนธรรมศาสตร์

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike for Mom
ปั่นเพื่อแม่” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�ำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษา ร่วม
ปั่นจักรยานในกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า และทาง มธ. ศูนย์ล�ำปาง น�ำทีมโดย รองศาสตราจารย์ สายฝน
สุเอียนทรเมธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล�ำปาง และอาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ล�ำปาง พร้อมด้วยบุคลากร
และนักศึกษา มธ. ศูนย์ล�ำปาง เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับจังหวัดล�ำปางด้วยเช่นกัน ทั้งนี้
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ไม่แบ่งแยก และเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
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ศู น ย ์ อิ น เ ดี ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ธรรมศาสตร์ จั ด งานประชุ ม วิ ช าการ
นานาชาติ เรื่อง “มุมมองรามายณะใน
ประเทศอิ น เดี ย และประเทศอาเซี ย น
โดยได้ รั บ เกี ย รติจาก H.E.Mr.Harsh
Vardhan Shringla เอกอัครราชทูต
อินเดียประจ�ำประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดประชุม
วิชาการนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้การ
ต้อนรับ ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ�ำประเทศไทย และ
คุณแคทธริน สเตซีย์ เจ้าหน้าทีจ่ ากสถาบันออสเตรเลีย-ไทย (ATI) และได้นำ� ฯพณฯ พอล โรบิล
ลิอาร์ด เยีย่ มชมมหาวิทยาลัย นอกจากนีแ้ ล้วทางสถานฑูตออสเตรเลียประจ�ำประเทศไทย
โดยสถาบันออสเตรเลีย-ไทย (ATI) ได้บริจาคหนังสือให้กับศูนย์เอเชียแปซิฟิกศึกษา
(Asia – Pacific Resource Center) จ�ำนวน 35 เล่ม

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

คุณ ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี
ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาโครงการ KPMG ASEAN Scholarship แก่
4 นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ KPMG Lounge
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ซึง่ กลุม่ บริษทั เคพีเอ็มจีในภูมภิ าคอาเซียน ร่วมสนับสนุน
โครงการนี้ เพื่อเปิดโอกาสในการฝึกงานและร่วมงานกับกลุ่มบริษัทเคพีเอ็มจี
ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถและความเป็นผู้น�ำของ
เยาวชนในแต่ละชาติ
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ในวาระ 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เห็นชอบจัดตัง้ “รางวัลสันติประชาธรรม” เพือ่
สานต่อจากงานของโครงการเตรียมงานร�ำลึก 100 ปีชาตกาล ส�ำหรับบุคคลผูอ้ ทุ ศิ ตนเพือ่ สังคมตามแนวทางของอาจารย์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์ เพือ่
สืบทอดเจตนารมณ์และคุณงามความดีของอาจารย์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวคิดสันติประชาธรรมของท่านไปสูอ่ นุชนรุน่ หลัง ดัง
นัน้ จึงจัดให้มกี ารคัดเลือกบุคคลทีท่ ำ� งานเพือ่ สังคมตามแนวทางสันติประชาธรรมของอาจารย์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์ เพือ่ รับรางวัลสันติประชาธรรม
ผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัลเกียรติยศสันติประชาธรรม ประจ�ำปี 2558 คือ นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย และผูท้ ไี่ ด้รบั โล่เกียรติยศ
สันติประชาธรรม (พิเศษ) มี 2 รางวัล คือ นายสนั่น ชูสกุล และนายบ�ำรุง คะโยธา โดยจัดพิธีมอบรางวัลในงานครบรอบ 70 ปี วันสันติภาพ
ไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยมี คุณสุดา พนมยงค์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

‘สันติประชาธรรม’

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

รางวัลเกียรติยศของผู ้อุทิศตนเพื่อสังคม
ตามแนวทางของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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บรรจง นะแส เป็นผู้ที่ท�ำงานคลุกคลีกับกลุ่มชาวประมง
พื้นบ้านมาตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ปัจจุบันเป็นนักพัฒนาที่มีบทบาทส�ำคัญมากต่อวิถีประมง
พืน้ บ้านและการรักษาทรัพยากรสัตว์นำ�้ และทรัพยากรชายฝัง่ เป็นผูท้ ี่
ยืนหยัดในการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง เป็นผูไ้ ม่ยอมจ�ำนนต่อปัญหาและ
อุปสรรค แสวงหาความรูอ้ ยูต่ ลอดเวลาเพือ่ ให้กา้ วผ่านปัญหานัน้ ๆ ไป
มีความกล้าหาญต่อภัยคุกคามอันเป็นผลจากการการท�ำงาน หรือใน
ยามที่พี่น้องที่เขาท�ำงานด้วยต้องได้รับผลกระทบและไม่ได้รับความ
เป็นธรรม เคยถูกท�ำร้าย ปองร้ายรวมไปถึงต้องถูกด�ำเนินคดีจาก
อ�ำนาจรัฐ แต่ไม่เคยย่อท้อ จนกาลเวลาได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงว่า การ
ต่อสูข้ องพีน่ อ้ งนัน้ อยูใ่ นแนวทางของสันติวธิ ี แต่กไ็ ม่ยอมจ�ำนนแม้จะ
ถูกท�ำร้ายจับกุมคุมขัง ทั้งในกรณีเรือปั่นไฟจับปลากะตักในปี 2542
หรือโครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซไทยมาเลย์ซึ่งมีการต่อสู้
ในขบวนการยุติธรรมกว่า 10 ปี การยืนหยัดดังกล่าว รวมทั้งไม่เคย
ละเลยการเข้าร่วมการเคลือ่ นไหวต่างๆ ทัง้ ในแง่ของการแก้ไขปัญหา
ของพีน่ อ้ งผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมในสาขาอาชีพอืน่ ๆ หรือเพือ่ ขับเคลือ่ น
การแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างของสังคมตลอดมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ไม่เปลี่ยนแปลงในการท�ำงานเพื่อพี่น้องผู้ด้อยโอกาส
และผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคม นับเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ มีความ
เชื่อในการใช้ชีวิตเพื่ออุทิศตนเองเพื่อสังคมมาอย่างยาวนาน

บ�ำรุง คะโยธา นายบ�ำรุงใช้หลักเมตตาธรรมค�้ำจุนโลก กับครอบครัวของ
ตน เครือญาติ และมนุษยชาติทั้งมวล หลักสันติวิธีของนายบ�ำรุงเจริญรอยตามแนว
อุดมคติและวิธีการที่อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาโดยตลอด
แม้นายบ�ำรุงจะไม่ได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยและไม่มีโอกาสได้เป็นลูกศิษย์ของ
อาจารย์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์โดยตรง แต่นายบ�ำรุงก็นำ� พาชีวติ ของตนเองและครอบครัว
ให้เดินอยู่บนเส้นทางสันติประชาธรรมที่อาจารย์ป๋วยได้เคยเสนอเป็นแนวทาง
ไว้ บ�ำรุงไม่นิ่งเฉยกับปัญหาของผู้อื่น บ�ำรุงพยายามพูดพยายามชี้แจง ปราศรัย
ในที่ชุมนุมต่างๆ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้สาธารณชนเข้าใจปัญหาความ
ทุกข์ของเกษตรกร เขาเข้าร่วมกับทุกกลุ่มที่เดือดร้อนและไม่เคยมีภารกิจหรือ
ความจ�ำเป็นส่วนตัวมาเป็นอุปสรรค การท�ำงานกับคนหมู่มากย่อมมีทั้งผู้เห็นด้วย
และค้านหรือท้วงติง บ�ำรุงอดทนกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนในขบวนการและ
เพือ่ นฝูงนักเคลือ่ นไหวโดยไม่เคยท้อแท้สนิ้ หวัง มีเงินไม่มเี งิน มีตำ� แหน่งไม่มตี ำ� แหน่ง
ถ้ามีประโยชน์ตอ่ คนส่วนใหญ่ทดี่ อ้ ยโอกาสในสังคม บ�ำรุงพร้อมไปร่วมเป็นร่วมตายเสมอ
สิ่งที่บ�ำรุงคิดและท�ำ นับเป็นภารกิจผู้น�ำเกษตรกรตัวอย่าง ที่ใช้หลักสันติวิธีน�ำพามวลเกษตรกรอีสานต่อสู้เรียกร้องความชอบธรรม
อย่างไม่ยอ่ ท้อและไม่เคยลืมตัวเปลีย่ นแปลงจุดยืนในการใช้สนั ติวธิ ใี นการชุมนุมเรียกร้องเจรจาต่อรองสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องแก่เกษตรกร
และสาธารณชน ไม่เคยฉกฉวยผลประโยชน์ใส่ตัว ท�ำกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างโปร่งใส ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น และยืนต่อสู้
เพือ่ เกษตรกรและคนยากคนจนมาอย่างสม�ำ่ เสมอ จนเป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับในขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมด้วยสันติวธิ ที งั้ ในประเทศและ
ทั่วโลก

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

กิจกรรม 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สนั่น ชู สกุล เป็นที่ปรึกษาของสมัชชาคนจน เป็นที่ปรึกษา
ของสมาคมคนทาม เป็นผู้น�ำพาให้พี่น้องชุมชนตระหนักถึงสิทธิของ
ชุมชน ตระหนักถึงประชาธิปไตยที่ประชาชนต้องมีอ�ำนาจในการตัดสิน
ใจก�ำหนดชะตาชีวิตของตนเอง เป็นการเมืองภาคประชาชนที่เข้าถึงได้
ร่วมคิดค้นการพึ่งตนเองของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล
เขื่อนหัวนา ภายหลังที่ได้ต่อสู้ เพื่อการด�ำรงอยู่ของชีวิต เขาพบว่า เมื่อ
ผ่านงานร้อน ก็ตอ้ งลงฐานสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงซึง่ เป็นฐานของครอบครัวและ
ชุมชน สร้างอาชีพ สร้างสวัสดิการให้ชมุ ชน และน�ำพาพีน่ อ้ งคิดค้นสร้าง
ฐานเศรษฐกิจของชุมชนให้มนั่ ยืน สนัน่ เป็นผูอ้ ยูใ่ นแวดวงองค์กรพัฒนา
เอกชนมายาวนานกว่า 30 ปี เคียงข้างอยู่กับประชาชน เป็นที่ปรึกษา
เป็นครูบาอาจารย์ เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง และด้วยความเป็นนักคิด
นักเขียน เขาจึงใช้ปากกาเพื่อสื่อสารเรื่องราวของชุมชน ผ่านข้อเขียน
บทความ สารคดี นวนิยายและงานวิชาการในรูปของงานวิจยั ทีเ่ คียงข้าง
กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสบการณ์ท�ำงานของโครงการทามมูล
เรื่อง ป่าทาม ท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อน ได้สร้างการ
รับรู้ให้กับคนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ว่า “ทาม” มีความส�ำคัญยิ่งใน
ระบบนิเวศน์ เพราะเป็นเสมือนมดลูกของแม่น�้ำ ที่ให้ชีวิตกับผู้คนและ
สรรพสิ่ง เขาต่อสู้ด้วยสันติวิธี สู้ด้วยการสร้างความรู้ การไม่เบียดเบียน
มุ่งร้าย สู้ด้วยความอดทน ชาวชุมชนที่เคยขัดแย้งกันเองก็คลี่คลายด้วย
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์อื่นๆ ที่กลุ่มองค์กรคิดค้นขึ้น ความขัดแย้ง
กับรัฐก็กลายมาเป็นความร่วมมือเพือ่ แก้ปญ
ั หา ฝ่ายรัฐ (กรมชลประทาน
และหน่วยงานอื่นๆ) ก็ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้านอย่าง
มากในปัจจุบัน
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ปฏิทินกิจกรรม

งานครบรอบ 39 ปี 6 ตุลาคม 2519 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม
2558 ตั้งแต่เวลา 07.00-08.30 น. ท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์
19 รู ป และพิ ธี ว างพวงมาลา ณ สวนประติ ม ากรรม
ประวัตศิ าสตร์ธรรมศาสตร์ กับการต่อสูเ้ พือ่ ประชาธิปไตย มธ.
ท่าพระจันทร์

งานร�ำลึก 14 ตุลา 2516 ประจ�ำปี 2558 วันพุธที่ 14 ตุลาคม
2558 เวลา 13.30-16.00 น. เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ว่าด้วย
รัฐธรรมนูญ และอุดมคติ” ณ ห้อง LT.1 คณะนิติศาสตร์ มธ.
ท่าพระจันทร์

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 19
ตุลาคม 2558 หัวข้อ “ปฏิทินแห่งความรื่นรมย์: ชีวิตทาง
วัฒนธรรมของป๋วย อึ๊งภากรณ์” โดย นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี
บรรณาธิการนิตยสารช่อการะเกด ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.econ.tu.ac.th

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึกษา 2557
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ที่ www.tu.ac.th

จุลสารธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :
จุลสารธรรมศาสตร์ :
			
ที่ปรึกษา :
กองบรรณาธิการ :
			
			
			
จัดทำ�โดย :
			
			
			
E-mail :
Website :
พิมพ์ที่ :
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http://www.tu.ac.th
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ อัจฉรา จินดารัตน์
ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก ณัฐกาญจน์ หันจรัส
ประภาพันธ์ ว่องไว ศิลาวุฒิ นวลนุกุล พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันวิชาการชั้นน�ำ
ศุภณา เย็นเป็นสุข
ของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล
งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน
ในการผลิตบัณฑิต
การสร้างองค์ความรู้
สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการแก้ปัญหาของประเทศ
โดยยึดมั่นคุณธรรม
โทรศัพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4440-79 ต่อ 1117-8
และประโยชน์ของประชาชน
โทรสาร 0-2564-4493
pr.tu@hotmail.com
www.pr.tu.ac.th
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2564-3105-6, 0-2564-3108-10

