
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานเล้ียง 
รับรองเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความยินดีในวโรกาสที่ พระเจา
หลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงไดรับการถวายปริญญา 
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
โดย พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ เสด็จเปนองคประธาน งานเล้ียงรับรอง เมื่อวันที่ ๙ 
กันยายน ๒๕๕๔ ณ หองแอทธินี คริสตัล ฮอลล A ชั้น ๓ โรงแรม
พลาซาแอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ โดยมี คณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เฝารับเสด็จ  

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงสำเร็จ 
การศึกษาเปนนิติศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง เมื่อป พ.ศ. 
๒๕๔๔ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รัฐศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับหน่ึง จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และดวยความ 
มุงมั่นกอรปดวยพระอุตสาหะวิริยะ พระองคทรงศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกดานกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอรแนล 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงสำเร็จการศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ทรงสอบไดเปนเนติบัณฑิตไทย รุนท่ี ๕๗ ในปการศึกษา ๒๕๔๗ 
อีกดวย 

เม่ือทรงสำเร็จการศึกษา ไดทรงดำเนินวิชาชีพกฎหมายโดย
เขารับราชการในตำแหนงอัยการผูชวย ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๙ ปจจุบัน
ทรงดำรงตำแหนงเปนรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู นอกเหนือ
จากพระกรณียกิจในหนาท่ีราชการ พระองคยังปฏิบัติพระกรณียกิจ
พิเศษตางๆ ดานกฎหมาย และดานอ่ืนๆ สนองพระเดชพระคุณ 

ในการเสด็จแทนพระองคในภารกิจบำบัดทุกขบำรุงสุขอาณา
ประชาราษฎรอยางตอเนื่อง  

พระกรณียกิจซ่ึงสะทอนถึงพระวิสัยทัศน พระปรีชาญาณท่ี 
ลึกซ้ึงและกวางไกลในการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสใน
กระบวนการยุตธิรรมของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพชัรกติยิาภา  
ประจักษชัดในโครงการกำลังใจในพระดำริ ที่ฝาพระบาทได
แสดงออกซ่ึงความสนพระทัยโดยตอเน่ืองมาต้ังแตยังทรงศึกษาอยู
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในปญหาการใหความ
ชวยเหลือแกเด็กที่ติดครรภมารดาผูกระทำความผิดทางอาญา และ
ตองไดรับโทษในทัณฑสถาน ซึ่งมีสภาพแวดลอมไมเอื้อตอ
พัฒนาการและการเติบโตอยางมีคุณภาพของเด็ก ทรงกอตั้ง
โครงการกำลังใจเพื่อเด็กติดผูตองขังขึ้นเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมุง
ใหความชวยเหลือบรรเทาปญหาความขาดแคลนเคร่ืองอุปโภค
บริโภคแกเด็กติดผูตองขังในทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพเปน 
แหงแรก รวมท้ังการจัดอบรมใหความรูแกผูตองขังท่ีตั้งครรภใน
การเตรียมตัวใหกำเนิดและเล้ียงดูทารกอยางถูกตองและเหมาะสม 
ทรงผลักดันโครงการกำลังใจในพระดำริกระทั่งไดรับการรับรอง
มาตรฐานเปนขอกำหนดกรุงเทพ หรือ Bangkok Rule จากองคการ
สหประชาชาติ นอกจากนี้พระเจาหลานเธอยังทรงมีบทบาทสำคัญ
ในการนำเสนอและยกรางขอกำหนดมาตรฐานข้ึนตำ่ตอสหประชาชาติ 
สำหรับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง หรือ ELFI (เอลฟ) และโครงการ
รณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี  

งานเล้ียงรับรองเทิดพระเกียรติ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ิ ิ  ิ ั  ั ี้ ใ ็  ใ ิ ำ ั  ำ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กับความพรอม 

การเขาสูประชาคมอาเซียน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เตรียมจัดต้ังศูนยอาเซียนศึกษา ให

เปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง ศิลปะและวัฒนธรรม พรอมท้ังสนับสนุนการ

เปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพิ่มมาก

ขึ้น เพ่ือเตรียมความพรอมกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ในอีก ๔ 

ปขางหนา 

จากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วสงผลใหหลาย

ประเทศท่ัวโลกตองเผชิญกับความหลากหลายท้ังดานสังคมและ

ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตเปนอยางมากทำใหหลาย

ประเทศตองเรงเตรียมพรอมโดยการสรางกลไกและพัฒนาคนใหมี

ศักยภาพสูงขึ้น ใหสามารถปรับตัวและรู เทาทันกระแสการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพื่อใหกาวทันและเทาเทียมกับประเทศ

สมาชิกอาเซียน ซึ่งประกอบดวย ๑๐ ประเทศ ไดแก ประเทศไทย 

อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม ลาว พมา 

และกัมพูชา ประเทศไทยซ่ึงเปนหนึ่งในสมาชิกอาเซียน  ไดตระหนัก

ถึงบทบาทและภารกิจสำคัญในการเสริมสรางความรวมมือกับ

อาเซยีน  เพือ่สรางความแข็งแกรงของอาเซียนในเวทีโลก  โดยเฉพาะ 

การใชกลไกความรวมมือดานการศึกษาเพื่อนำพาอาเซียนสูการเปน

ประชาคมท่ีมีความม่ันคง  ดังคำกลาวของ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  

นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปดการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน 

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ วา “๑ประชาชนของอาเซียน 

เปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของอาเซียน เราตองทำใหแนใจวา 

พวกเขามีชองทางที่เทาเทียมกันในการเขาถึงโอกาสในการ

พัฒนาบุคคล และเราควรดำเนินการดังกลาวโดยการสงเสริม

และลงทุนในดานการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต และการเสริม

สรางศักยภาพในดานอ่ืนๆ นี่คือสิ่งที่เราเรียกวา การลงทุนระยะ

ยาวเพื่ออนาคตของประชาคม ซึ่งจะชวยใหกระบวนการสราง

ประชาคมที่ยั่งยืนตอไป” เพื่อใหสามารถกาวไปสูความสำเร็จของ

การเปนประชาคมอาเซียนไดภายในป ๒๕๕๘ หรืออกี ๔ ปขางหนา 

สงผลใหทุกภาคสวนตองเรงหาความรวมมือเพื่อเดินหนาขับเคลื่อน

เตรียมพรอมการกาวสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะกลไกดาน 

การศึกษาเปนตัวสำคญัในการขับเคลื่อนใหสามารถกาวไปได  

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร ใหสัมภาษณวา ในป ๒๕๕๘ ประชาคม

อาเซียนจะยกเลิกพรมแดนของตัวเอง สงผลใหระบบภาษีปรับ

เปลี่ยน เชนเดียวกับระบบการศึกษา ซึ่งเช่ือวาจะมีการแลกเปลี่ยน

นักศึกษามากย่ิงข้ึน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงตองปรับตัวใหมี

ความพรอมเม่ือกาวสูประชาคมอาเซียนอยูหลายเรื่อง ดังนี้  

๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีการเปดหลักสูตรการเรียน

การสอนใหเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมการ

เปนประเทศสมาชิกอาเซียน 

๒. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเตรียมจัดตั้งศูนยอาเซียน

ศึกษาขึ้น ซึ่งศูนยนี้จะทำหนาที่เกี่ยวกับการรวบรวมแหลงขอมูล

เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งเรื่อง เศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครอง ศิลปะและวัฒนธรรม ผูสนใจสามารถเขามาหาแหลงขอมูล

ไดที่ศูนยอาเซียนศึกษาได ซึ่งขณะน้ีมหาวิทยาลัยกำลังเร่ิม 

ดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อใหอาเซียนเปนอาเซียนอยางแทจริง โดยเฉพาะ

เร่ืองการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะพยายามรับนักศึกษา

อาเซียนดวยการรับนักศึกษา ลาว เขมร เวียดนาม และพมา เขามา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพิ่มมากขึ้น และตรงกันขาม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็จะพยายามสงนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไปเยี่ยมเยือนกลุมประเทศอาเซียนเพิ่ม

มากขึ้น  

๓. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะตอบสนองตอมติที่ประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ คือ การปรับเปล่ียนเวลาการ

เรียน ซึ่งเปนท่ีทราบกันโดยทั่วไปวามหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะ

เปดเรียนชวงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม แตประเทศอาเซียนสวนใหญ

และในยุโรปจะเปดเรียนในเดือนกันยายนในภาคเรียนแรก ซึ่งขณะนี้ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู และเชื่อวาการปรับ

ใหตรงกัน ใหมีความคลายคลึงกันในระบบของอาเซียน คือสิ่งที่

จำเปน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไดหาเหตุผลและจุดยืนของ

มหาวิทยาลัย โดยเบื้องตนไดมอบหมายใหผูอำนวยการสำนัก

ทะเบียนและประมวลผล เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไดไปหารือกับที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ (ทปอ.) ตอไป 

๑ หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันที่ ๒ มี.ค. ๕๓ 
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P a m p h l e t  T h a m m a s a t   h t t p : / / w w w . t u . a c . t h 

มหกรรมแนะแนวการศึกษา TU OPEN HOUSE 2011 
“สูมหาวิทยาลัยสีเขียว สิ่งแวดลอมดีสูการศึกษาท่ีดี ที่นี่ธรรมศาสตร” 

ผานพนไปแลวสำหรับกิจกรรมแนะแนวการศึกษารั้ว 

แมโดม ที่จัดขึ้นในวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ศูนยประชุม

ธรรมศาสตร รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

สำหรับกิจกรรมดีๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได 

จัดขึ้นนั้น เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน อาจารย และผูปกครองได

เห็นศักยภาพความพรอมทางดานวิชาการ ไดสัมผัสบรรยากาศ

การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งในปนี้ไดจัดงานภายใต

แนวคิด “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พัฒนาความเปนเลิศสู

สากล” ซึ่งนำเสนอประเด็นหลัก (Theme) คือ “สูมหาวิทยาลัย 

สีเขียว สิ่งแวดลอมดีสูการศึกษาที่ดี ที่นี่ธรรมศาสตร”  

หรือ “Go Green” โดยมีผูสนใจเขารวมงานอยางคึกคักกวา 

๒๑,๐๐๐ คน 

อานตอหนา ๗ 

กิจกรรมภายใน

งาน ไดมีการแนะนำหลักสูตรตางๆ ที่เปดสอนทั้งระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ ของคณะ/

สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัยตางๆ กวา ๖๐ บูธ การแสดงผลงานเดน

ของนักศึกษาจากคณะตางๆ การแสดงแสงเสียงประวัติศาสตร

ธรรมศาสตร “ณ ดินแดนแหงนี้มีตำนาน ขอเธอสืบสาน 

จิตวิญญาณธรรม” ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ๒๕๕๔ 

นิทรรศการ GREEN U และในปนี้พิเศษ ไดเพิ่มในสวนของกิจกรรม

หองแนะแนว เพื่อแนะแนวหลักสูตร พรอมตอบคำถามแกนักเรียน

ที่สนใจในคณะนั้นๆ อยางใกลชิด โดยมีอาจารยและเจาหนาที่ 

ของคณะตางๆ คอยใหคำแนะนำ อธิบายเกณฑการรับเขา เทคนิค

เล็กๆ นอยๆ ในการสอบเขา ซึ่งไดรับกระแสตอบรับเปนอยางดี  

และอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไดรับความสนใจจากผูรวมงานอยูไมนอย คือ 

การเยี่ยมชมคณะตางๆ โดยรถ NGV เพื่อให

นักเรียนไดเห็นบรรยากาศจริงในขณะที่มีการเรียนการสอน และรวม

กิจกรรมกับรุนพี่ที่จัดขึ้น ทำใหบรรยากาศเปนไปอยางสนุกสนาน

และเปนกันเอง 

และในปนี้ไดรับเกียรติจากศิษยเกา และศิษยปจจุบันมารวม

เสวนาในหัวขอตางๆ ณ เวทีกลาง อาทิ คุณกนก รัตนวงศสกุล 

ศิลปนวง Black Vanilla คุณหัสสยา อิสริยะเสรีกุล  คุณศรีสุภางค   

ธรรมาวุธ คุณพิมพชนก พลบูรณ คุณยุวนาถ อาระยานิมิตสกุล  

และท่ีขาดไมไดคอืการแสดงของนักศึกษาท่ีเตรียมมาประชันกนัในงาน  

ไดแก การแสดงแฟช่ันโชว จากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร  

การแสดงโชวละคอนเวที เรื่อง “ดวยรักและเกลียดชัง” จากคณะ

วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน การแสดงจากชุมนุมปาฐกถา 

และโตวาที โชวพิเศษจากทีม Higher Level และการแสดงที่เรียก

เสียงหัวเราะจากผูชมอยางลนหลามคงไมพน 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมความรวมมือระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ ๒๙ ระหวางวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – 
๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง ใน
หัวขอเรื่อง “มิติใหมในการพัฒนาความรวมมือระหวางหองสมุด” 
โดยมีวัตถุประสงคสำคัญ เพื่อแลกเปล่ียนแนวคิด ในการพัฒนา
ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
และการขยายเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดใหกวางขวาง
มากย่ิงขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหมๆ ที่มีบทบาทมากข้ึน
ในปจจุบันนำมาประยุกตใชกับหองสมุด 

นางศรีจันทร จันทรชีวะ ผูอำนวยการสำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา การประชุมความรวมมือ
ระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีประวัติศาสตรมาอยาง
ยาวนาน ในขณะเดียวกันรูปแบบความรวมมือระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเองไดเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน ซึ่งในระยะแรกเปน
ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ๒๔ แหงที่
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ตอมาเมื่อมีการปรับโครงสรางของ
หนวยราชการ ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐไดปรับเปล่ียนสถานภาพ
เปนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ทำใหมีสมาชิกเพิ่มขึ้น คือ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ และ
มหาวิทยาลัยราชมงคล รวมถึงหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
โดยในปนี้ไดขยายความรวมมือใหครอบคลุม ในสวนของเครือขาย 
Thailinet และ Pulinet ดวย เพื่อใหความรวมมือระหวางหองสมุดมี
ความเขมแข็งมากย่ิงขึ้น 

มธ. จับมือ สกอ. จัดประชุมความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ครั้งที่ ๒๙ หวังสรางมิติใหมในการพัฒนาความรวมมือระหวางหองสมุด 

ประเด็นหลักในการประชุมความรวมมือระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาในครั้งนี้ เนนในเรื่องแนวโนมในอนาคตของความ
รวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา บทบาทของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนตัวอยางความรวมมือ
ระหวางหองสมุดที่เกิดขึ้นในปจจุบัน อาทิ การจัดทำดรรชนีวารสาร
รวมกันของ ๔ สถาบันการศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
ธนาคารแหงประเทศไทย รวมไปถึงเทคโนโลยี Cloud Computing 
กับการพัฒนาระบบหองสมุดและการพัฒนาระบบงาน Institutional 
Repository โดยใชโปรแกรม Open Source เปนตน    

สำหรับผูที่ตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม
ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๙ ใน
หัวขอเรื่อง “มิติใหมในการพัฒนาความรวมมือระหวางหองสมุด” 
สามารถดูไดที่เว็บไซต http://library.tu.ac.th/coconference/ โดย
เปดใหลงทะเบียนออนไลนตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ หรือ ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๐-๒๖๑๓-๓๕๑๓ 
(มธ . ทาพระจันทร ) , ๐๕๔-๒๖๘-๗๐๑ ตอ ๕๑๓๐ , ๕๑๓๑ 
(มธ.ศูนยลำปาง) 

ในดานวิชาการ ฝาพระบาททรงรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ 
ในหลักสูตรชั้นปริญญาโทของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร นอกเหนือไปจากการเล็งเห็นความสำคัญในการสราง
ความรวมมือทางวิชาการระหวางคณาจารย นักวิชาการของมหา
วิทยาลัยคอรแนล และนักวิชาการของไทยที่จะเกิดขึ้นโดยตอเน่ือง 
และไดทรงมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการดังกลาวระหวางที่ทรง
ศึกษาอยูที่คณะนิติศาสตรของมหาวิทยาลัยคอรแนล มหาวิทยาลัย
แหงนี้ จึ ง ไดร วมกับเนติบัณฑิตยสภาและกระทรวงยุติธรรม  
จัดตั้งกองทุนการศึกษาในพระนามพระเจาหลานเธอฯ คือ “กองทุน
พัชรกิติยาภาเพ่ือการศึกษากฎหมาย”  

พระดำริในการจัดทำหนังสือชุดขึ้นเ พ่ือใหความรูดาน
กฎหมายตางๆ ที่จำเปนในชีวิตประจำวันและสามารถเขาถึง
ประชาชนไดงาย ดงัเชนหนังสอืชดุ เรือ่ง “รูเฟอง เรือ่งกฎหมายปาไม”  
นั้นจัดเปนพระวิสัยทัศนของพระเจาหลานเธอท่ีนายกยองอีกเรื่อง

หนึ่ง ดวยทรงเล็งเห็นถึงความไมรู ไมเขาใจในตัวบทกฎหมายของ
ชาวบาน ประชาชนทั่วไป อันเปนท่ีมาของการกระทำความผิดดวย
ความรูไมเทาทันนั้น สวนหนึ่งมาจากความยากของภาษาที่ใชในการ
เขียนกฎหมาย จากพระปรีชาสามารถอันเปนที่ประจักษ พระเจา
หลานเธอ จึงทรงไดรับการยกยองตั้งแตยังทรงศึกษาอยู และจาก 
ผลงานในดานตางๆ อาทิ รางวัลนักศึกษากฎหมายดีเดนประจำป 
๒๕๔๔ รางวัล Award of Recognition, รางวัลสูงสุด President’s 
Award  

ทัง้นี ้มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรขอประกาศสดดุเีทดิพระเกยีรติ
คุณพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในฐานะผูประกอบ
พระกรณียกิจดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในหลายดานท่ี
ลวนทรงคุณคา และมีความโดดเดนจนเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

งานเล้ียงรับรองเทิดพระเกียรติ... (ตอจากหนา ๑) 
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บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คิดคนนวัตกรรมไมเทา RFID 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูพิการทางสายตา 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คิดคนนวัตกรรมไมเทา RFID สำหรับ 

ผูพิการทางสายตา โดยการออกแบบ 

ผ ส ม ผ ส า น ร ะ ห ว า ง เ ท ค โ น โ ล ยี กั บ

สถาปตยกรรมศาสตร ไดอยางลงตัวหวังมุงมั่น 

พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูพิการทางสายตา 

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) จัดงาน

สัมมนาผลงานวิจัยแหงชาติ เพื่อนำผลผลิตจากงานวิจัยที่เปน 

องคความรู ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมนำมาขยายผลสูผูใชประโยชน 

เพื่อสรางสังคม แหงการเรียนรู เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ภายใตโครงการ 

การนำเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ ๒๕๕๔ (Thailand Research  

Expo 2011) เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผานมา ภายในงาน

นอกจากจะมนีทิรรศการเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

แลวยังมีนิทรรศการจากหนวยงานเครือขายในระบบงานวิจัย 

ทั่วประเทศกวา ๑๐๐ หนวยงาน และมีการนำเสนอผลงานวิจัยกวา 

๖๐๐ เรื่อง โดยหนึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัย มีผลงานวิจัยของ

นายรพี โพธิชัย บัณฑิตคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กับ

การนำเสนอผลงานวิจัยเครื่องนำทางระบบ 

RFID สำหรับผูพิการทางสายตา  

นายรพี โพธิชัย ใหสัมภาษณวา 

นวัตกรรมเครื่องนำทางสำหรับผูพิการทาง

สายตาเปนนวัตกรรมใหมที่มีการออกแบบ

ผสมผสานระหวางเทคโนโลยี กับ สถา- 

ปตยกรรมใหมีความลงตัว ซึ่งเปนนวัตกรรม

ที่ สามารถชวยใหผูพิการทางสายตามี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเจาของผลงาน

ยอมรับวา ปจจุบันเทคโนโลยี RFID ไดมี

การนำมาใชกันอยางแพรหลายในดานตางๆ 

เชน บัตรคียการดหอพัก บัตรโดยสาร BTS 

แตยังไมไดถูกนำมาผสมผสานใชในดาน

สถาปตยกรรม ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปน

แรงบันดาลใจใหศึกษาระบบ RFID กับ

การนำมาประยุกตผสมผสาน องคความรูกบั

งานดานสถาปตยกรรมศาสตร นวัตกรรมนี้

เปนระบบนำทางภายในอาคารของผูพิการ

ทางสายตา โดยการใชงานผานไมเทา ที่มี

หลักการทำงาน ๓ ขั้นตอน คือ ๑. มีการ 

ติดตั้งแผนปายสัญญาณ และแผนพื้นสัมผัส

ที่มีระบบสัญญาณ RFID ขนาด ๕ x ๑๐ 

ซม . ที่มีการนำไปฝงตัวภายใตแผนพื้น 

ตางสัมผัสที่บรรจุขอมูล พิกัด ตำแหนงของ

อาคาร ๒. สวนอานปายสัญญาณเปนเครื่อง

อานสัญญาณ RFID ที่ติดอยู

บริเวณปลายไมเทา โดยมีสาย

สัญญาณเชื่อมตอไปยังสวน

ประมวลผล แ ล ะ ข อ มู ล เ สี ย ง  

๓. สวนประมวลผล และข อมู ล เ สี ย ง ซึ่ ง

ประกอบดวย ไมโครคอนโทรล เลอร ที่ทำหนาที่รับ

สัญญาณจากเคร่ืองอานสัญญาณ RFID มาสูการประมวลผลเปรียบ

เทียบเลขรหัสปายสัญญาณกับขอมูลเสียง จากนั้นสงตอไปยังสวน

สังเคราะหขอมูลเสียง เพื่อบรรจุไฟลเสียงตามประเภทส่ิงกีดขวาง 

และสภาพแวดลอม ณ ตำแหนงปจจุบนั ที่เปนขอมูลคำพูดผานหูฟง

ไปยังผูใชงาน  

จากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยยอมรับวา เปนผลงานวิจัยเพื่อ

รองรับการใชงานตามสถาปตยกรรมที่มีพื้นที่ขนาดเล็กและขนาด

กลาง หรือสถาปตยกรรมท่ีมีรูปแบบโครงสรางอาคารที่แตกตางกัน 

เชน ทางแยก ทางเล้ียว โถงทางเดิน ซึ่งนวัตกรรมดังกลาวม ีจุดเดน

คือ สามารถเตือนสิ่งกีดขวางไดอยางแมนยำ และทำใหผูพิการทาง

สายตาจดจำเสนทางไดดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสูเปาหมายการเดินทางได

อยางรวดเร็ว สวนขอจำกัด นวัตกรรมดังกลาวไมเหมาะกับการใช

งานดานสถาปตยกรรมที่มีพื้นที่ขนาดใหญ เนื่องจากมีขอจำกัดใน

เรื่องของขอมูล หรือทางสัญจรที่มีความซับซอนมากเกินไป ซึ่งงาน

วิจัยดังกลาวจะถูกนำไปพัฒนาและทดลองกอนจะนำไปปรับใชกับ

งานดานสถาปตยกรรมจริง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผูพิการ

ทางสายตาตอไปในอนาคต 
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“UNi-TRANs รถเข็นอเนกประสงคสำหรับเด็กพิการ
ทางสมอง” ควาสดุยอดไอเดียอจัฉรยิะ  
       BRAND’s Gen ฉลาดคิดแบบคนรุนใหม ป ๔ 

 

ผลงานไอเดียอัจฉริยะ  
  “UNi-TRANs รถเข็น 
  อเนกประสงคสำหรับ 
 เด็กพิการทางสมอง” ของทีม TU : bethink  
 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศสุดยอดตนแบบนวัตกรรม ประเภท Innovation 
Inventor จากการประกวดไอเดียอัจฉริยะ ในโครงการ BRAND’S Gen 4 ฉลาด
คิด แบบคนรุนใหม ซึ่งจัดโดย บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงาน
สงเสริมนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช . ) ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จำกัด (มหาชน) เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนยการคา Paradise Park 
สำหรับ ทีม TU : bethink ประกอบดวย นางสาวเมวลี จิโรจนนุกุล นายศุภเจต  
ธนกวินวาณิชย นางสาวผกาพรรณ แปนแหลม นายธชานนท เหลาวนิชชานนท 
นางสาวกรณพัฒน ยันตโกเศศ และผูชวยศาสตราจารย ดร .บรรยงค  
รุงเรืองดวยบุญ เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ ไดรับถวยรางวัลประทานจาก
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ 
ทุนการศึกษาจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พรอมผลิตภัณฑแบรนดซุปไกสกัด  
มูลคา ๑๓,๐๐๐ บาท  

นางสาวเมวลี จิโรจนนุกุล หัวหนาทีม TU : bethink กลาวถึงแนวคิด
อัจฉริยะวา แมวาการแพทยในปจจุบันจะกาวหนามากขึ้น แตอุบัติการณการ
เกิดเด็กสมองพิการนั้นก็ยังคงสูงขึ้น ประเทศไทยมีเด็กสมองพิการ ๒-๓ คนตอ
การเกิด ๑,๐๐๐ คน สาเหตุมักมาจากความผิดปกติของสมองขณะที่กำลัง
พัฒนาในสวนท่ีควบคุมการทำงานของกลามเน้ือ เด็กจึงควบคุมการเคล่ือนไหว
ไมไดและอาจจะมีอาการเกร็งของกลามเนื้อ ปญหานี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ตามอายุ เด็กจึงจำเปนตองไปพบแพทยและทำกายภาพบำบัดอยูเปนประจำ
เนื่องจากโรคน้ีไมสามารถรักษาใหหายขาดได จึงทำใหผูปกครองเสียเวลา 
และคาใชจายเปนจำนวนมาก อีกทั้งความจำเปนที่จะตองมีรถเข็นเม่ือพาออก
ไปขางนอก ความจำเปนที่จะตองฝกยืนเพื่อปองกันกระดูกพรุน กลามเนื้อลีบ
หรือเพ่ือกระตุนพัฒนาการน้ันยอมเพ่ิมภาระใหกับผูปกครองในการท่ีจะซ้ือทั้ง
รถเข็นและเตียงฝกยืน ที่มีราคาแพงจากตางประเทศ ดังนั้น หากมีอุปกรณ 
สักตัวหน่ึงท่ีจะสามารถเปนไดทั้งรถเข็นและปรับเปล่ียนเปนเตียงฝกยืนได  
จะเปนการชวยลดภาระคาใชจายในการส่ังซื้ออุปกรณกายภาพบำบัด เปด
โอกาสใหเด็กเขาถึงการฝกและไดรับประโยชนมากข้ึน นอกจากน้ียังเปนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวใหดีขึ้นไดอีกดวย 

Uni-Trans เปนอปุกรณสำหรบัทำกายภาพบำบดั 

ในเด็กสมองพิการ ซึ่งเกิดจากการรวบรวมแนวคิดของ

เกาอี้รถเข็นและเตียงปรับยืนเขาไวดวยกัน โดยนำ

ประโยชนจากอุปกรณทั้งสองตัว คือ การที่เด็กสมอง

พิการสามารถน่ังและออกไปนอกบานไดเสมือนกับการ

มีเกาอี้รถเข็น และสามารถฝกยืนไดเหมือนเตียงปรับยืน 

ประโยชนเหลานี้จึงถูกนำมารวมไวในอุปกรณเพียง 

ตัวเดียว ตัวอุปกรณใชกระบอกสูบเพียงหนึ่งคูในการ

เปล่ียนทาทาง โดยอันหน่ึงเปล่ียนจากน่ังไปนอนและ

อีกอันหนึ่งจากนอนไปยืน นอกจากนี้ยังถูกออกแบบให

มีตำแหนงของจุดหมุนอยูใกลกับแนวจุดศูนยกลางมวล

ของเด็ก ซึ่งเปนการชวยผอนแรงผูปกครองที่ใชในการ

เปลี่ยนทาเด็ก มีบริเวณที่รองรับในสวนของศีรษะ ลำตัว 

แขนและขาที่ลักษณะนุม มีสายรัดที่ศีรษะ ลำตัว เขา

และขาเ พ่ือชวยในการจัดทาทางและเร่ืองความ

ปลอดภัย มีที่กั้นระหวางเขาทั้งสองขาง มีแผนวางเทาที่

สามารถปรับองศาข้ึนลง เฉียงหรือบิดเขาออกไดและมี

ที่สำหรับวางโตะเพื่อใหเด็กทำกิจกรรม ซึ่งในแตละสวน

นั้นสามารถปรับระดับใหเหมาะสมในเด็กแตละคนได

และเนื่องจากอุปกรณดังกลาวมีขนาดเล็กจึงทำใหงาย

ตอการใชงานและสะดวกในการเคล่ือนยาย 
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P a m p h l e t  T h a m m a s a t   h t t p : / / w w w . t u . a c . t h 

การแสดงของ “กองสันทนาการ มธ.” ซึ่งสรางความประทับใจแก 

ผูชมไดเปนอยางดีทีเดียว 

รองศาสตราจารย ดร.กำพล รุจิวิชชญ รองอธิการบดีฝาย

บริหาร ศูนยรังสิต ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัด

งาน TU Open House 2011 ไดกลาวในชวงเสวนาหัวขอ 

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสีเขียว สถาบัน 

แหงการเรียนรู” วา “คำวาสีเขียวที่ปรากฏในชื่อของการจัดงาน  

ชี้ใหเห็นวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดใหความสนใจตอสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะปญหาโลกรอนที่เปนปญหาใหญของสังคมโลก ซึ่ง

ธรรมศาสตรเองก็ใหความสำคัญตอการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมาอยางตอ

เนื่อง โดยเล็งเห็นวาสภาพแวดลอมท่ีรมร่ืน การบริหารจัดการ

สภาวะแวดลอมที่ดี ปราศจากมลภาวะทั้งในน้ำและ

เพื่อตอยอดทางการศึกษา ใหองคความรูกวางไกลข้ึนเพ่ือมุงสูความ

เปนสากล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับเลือกใหเปน ๑ ใน ๘ ของ

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย เพราะการวิจัยมีสวนเกี่ยวของในดาน 

การศึกษา กลาวไดวา อาจารยไดทำงานวิจัยก็จะมีองคความรูที่ 

แตกตาง จึงสามารถนำมาพัฒนาตอยอดองคความรูดานการเรียน

การสอน สงผลใหนักศึกษามีความรูที่กวางไกล และมีความทันสมัย

มากยิ่งขึ้น ปจจุบันถาหากเปรียบแลวเรามีผลงานวิชาการระดับ

นานาชาติสูระดับโลก และคิดวาในโอกาสตอไป มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรจะอยูในอันดับ ๑ ใน ๓ ของประเทศ ในเร่ืองของงาน

วิจัยระดับสากล และมีผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรมากมาย” 

มหกรรมแนะแนวการศึกษา TU OPEN HOUSE 2011... (ตอจากหนา ๓) 

อากาศ ความอุดมสมบูรณของตนไมจะสรางบรรยากาศแหงการ

เรียนรู การสรางสุขอนามัยท่ีดี สุขภาพจิตที่ดี ความพรอมในดาน

สาธารณูปโภค จะเปนสิ่งท่ีเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรูสงผลให

นักศึกษามีความพรอมในการเรียน การใสใจส่ิงแวดลอมจึงเปนส่ิงท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดดำเนินการมาอยางตอเนื่องมาเปน

ระยะหนึ่งแลวผานโครงการตางๆ อาทิ โครงการปลูกตนไมภายใน

มหาวิทยาลัยเพ่ือสรางอากาศท่ีบริสุทธิ์และสรางบรรยากาศท่ีรมรื่น 

รวมไปถึงการรณรงคใหใชจักรยานเปนพาหนะหลัก มหาวิทยาลัยได

ดำเนินการสรางทางจักรยานเปนทางท่ีมีหลังคาคลุม เพื่ออำนวย

ความสะดวกใหกับผูใชจักรยานมากยิ่งขึ้น การจัดการขยะอยาง 

เปนระบบ เพราะมหาวิทยาลัยถือไดวาเปนแหลงชุมชนขนาดใหญ 

มีการทิ้งขยะมากกวา ๓-๔ ตัน ซึ่งหากมีการบริหารจัดการไมดีจะ 

สงผลใหเกิดมลภาวะทางกลิ่นและทางน้ำได นอกจากการจัดการใน

ดานส่ิงแวดลอมแลว มหาวิทยาลัยยังใหความสำคัญในดานการ

พัฒนาคณาจารยใหมีผลงานดานการวิจัยคุณภาพระดับนานาชาติ 

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย ดร.กำพล รุจิวิชชญ ยังฝาก

ถึงนองๆ ที่เตรียมตัวเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาวา อยากใหนองๆ

นักเรียน คนหาตัวตนที่แทจริง ใครที่ใฝฝนที่จะเรียนในคณะใด แตยัง

ไมทราบวาคณะที่ตนสนใจเขาเรียนอะไรกันบาง ก็ศึกษาใหละเอียด 

และในการจัดงานครั้ งนี้มีการแนะนำหลักสูตรในคณะตางๆ 

มากมาย บางครั้งความตองการที่จะเรียนในคณะนั้นอาจจะเปลี่ยน

ไป แลวลองดูวาคณะที่ตนเองสนใจจริงๆ แลวนั้น คือคณะใด ที่เรา

อยากจะออกไปทำงานในอนาคต นั่นคือความคาดหวังในการจัด

งานในคร้ังนี้ นอกจากน้ียังเปนแรงบันดาลใจใหนองๆ ที่มาในงานได

กระตุนวาตัวตนของเรา ถาเราตัดสินใจที่จะเลือกคณะใดแลวเราตอง

มีการเตรียมความพรอมอยางไร เราตองมีความมุงมั่นทบทวนใน

รายวิชาที่ใชในการสอบ ไมวาจะสอบตรงหรือการสอบแอดมิชชั่น  

ทั้งนี้ สำหรับผูสนใจที่พลาดงาน TU Open House 2011 ในป

นี้สามารถชมภาพบรรยากาศภายในงานไดที่ www.tuopenhouse 

2011.tu.ac.th 
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ôðð,ððð ºÒ· àÁ×èÍÇÑ¹·Õè òõ ÊÔ§ËÒ¤Á òõõô ³ ËŒÍ§
»ÃÐªØÁÊÑÞÞÒ ¸ÃÃÁÈÑ¡´Ôì ªÑé¹ ò μÖ ¡ â´Á ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ·‹Ò¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã� 

Professor Kim Won-Ki President, POSCO-South 
Asia ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ Mr. Woo-In Lee, The Vice Executive 
President áÅÐ Mr. Yun-Yong Jeong, The Program 
Manager ¢Í§ÁÙÅ¹Ô¸Ô POSCO TJ Park Foundation ÁÍº·Ø¹¡ÒÃ
ÈÖ¡ÉÒ ¨Ó¹Ç¹ òð ·Ø¹ á¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �  
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ñø ÊÔ§ËÒ¤Á òõõô ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁÊÑÞÞÒ ¸ÃÃÁÈÑ¡´Ôì 
ªÑé¹ ò μÖ¡â´Á ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ·‹Ò¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã�  

¹Ò§´Ç§ã¨ ÈØÀÊÒÃÑÁÀ� ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÇÔà·ÈÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ 
μŒÍ¹ÃÑº Dr. Utai Uprasen Deputy Director, Office of 
International Relations Lecture, The European Union 
Studies ¨Ò¡ Pukyong National University ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°
à¡ÒËÅÕãμŒ áÅÐ¤³Ð à¾×èÍàÂÕèÂÁªÁáÅÐÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¹
¡ÒÃÊÍ¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � àÁ×èÍÇÑ¹·Õè òö ÊÔ§ËÒ¤Á 
òõõô ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Í¸Ô¡ÒÃº´Õ ªÑé¹ ò μÖ¡â´Á 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ·‹Ò¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã� 

¤Ø³¤Ò«Ùâ¡Ð ÁÒ¡Ô ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÁÙÅ¹Ô¸ÔÍÒ¡Í¹ªÙ ÁÍº·Ø¹ 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõô ¾ÃŒÍÁÁÍºà¡ÕÂÃμÔºÑμÃ 
ãËŒá¡‹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ÈÙ¹Â �ÅÓ»Ò§ ¨Ó¹Ç¹ 
òõ ·Ø¹ à»š¹à§Ô¹ÃÇÁ õðð,ððð ºÒ· àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ö ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 
òõõô ³ ËŒÍ§ óôðø ªÑé¹ ô ÍÒ¤ÒÃàÃÕÂ¹ÃÇÁ õ ªÑé¹ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ÈÙ¹Â �ÅÓ»Ò§ 
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P a m p h l e t  T h a m m a s a t   h t t p : / / w w w . t u . a c . t h มองผานเฟรม 

Mr. Shigemitsu Miki Chairman of Mitsubishi UFJ Foundation áÅÐ  
Mr. Hideaki Taga Executive Director of Mitsubishi UFJ Foundation áÅÐ  
Mr. Masahiro Kuwahara General Manager of the Bank of Tokyo– 
Mitsubishi UFJ Limited, Bangkok Branch ÁÙÅ¹Ô¸Ô Mitsubishi UFJ ÁÍº·Ø¹ 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõô ¾ÃŒÍÁà¡ÕÂÃμÔºÑμÃ ãËŒá¡‹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ¨Ó¹Ç¹ ñõ ·Ø¹ ÃÇÁà»š¹à§Ô¹·Ñé§ÊÔé¹ õóñ,òðð ºÒ· àÁ×èÍÇÑ¹·Õè òò 
ÊÔ§ËÒ¤Á òõõô ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁÊÑÞÞÒ ¸ÃÃÁÈÑ¡´Ôì ªÑé¹ ò μÖ¡â´Á ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ·‹Ò¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã� 

Ms. Kazuko MAKI Assistant Director of Agon 
Shu Foundation áÅÐ Ms. Fumiko KANAZAWA ¨Ò¡ The 
Agon Shu Foundation ÁÍº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
òõõô ¾ÃŒÍÁà¡ÕÂÃμÔ ºÑμÃ ãËŒá¡‹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � àÁ×èÍÇÑ¹·Õè õ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõô ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ
ÊÑÞÞÒ ¸ÃÃÁÈÑ¡´Ôì ªÑé¹ ò μÖ¡â´Á ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � 
·‹Ò¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã�  

ÍÒ¨ÒÃÂ �¾ÔÁ¾�©ÑμÃ ÃÊÊØ¸ÃÃÁ ¼ÙŒª‹ÇÂÍ¸Ô¡ÒÃº´Õ½†ÒÂºÃÔËÒÃ
ÈÙ¹Â �ÅÓ»Ò§ à»š¹¼ÙŒá·¹ã¹¡ÒÃÃÑºÁÍºà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹§º»ÃÐÁÒ³  
ã¹¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ã§¡ÒÃÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊμÃ �  
ÈÙ¹Â �ÃÑ§ÊÔμ–ÈÙ¹Â �ÅÓ»Ò§ ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ÈÙ¹Â �ÅÓ»Ò§ 
áÅÐâÃ§àÃÕÂ¹ÇÍá¡ŒÇÇÔ·ÂÒ μÓºÅÇÍá¡ŒÇ ÍÓàÀÍËŒÒ§©ÑμÃ ¨Ñ§ËÇÑ´
ÅÓ»Ò§ ¨Ò¡¹ÒÂà¨ÃÔÞ Ë¹‹Íá¡ŒÇ ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ÊÒ¢Ò
à¢ÅÒ§¤�¹¤Ã àÁ×èÍÇÑ¹·Õè òó ÊÔ§ËÒ¤Á òõõô ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ÈÙ¹Â �ÅÓ»Ò§ 

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.ÊÁ¤Ô´ àÅÔÈä¾±ÙÃÂ � Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � à»š¹»ÃÐ¸Ò¹¡ÒÃá¶Å§¢‹ÒÇ â¤Ã§¡ÒÃ “¡ÕÌÒ¿ØμºÍÅ
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �¤Ñ¾” ¤ÃÑé§·Õè ñ ©ÅÍ§¤ÃºÃÍº òô »‚  
âÃ§¾ÂÒºÒÅ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔ” àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ò ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 
òõõô ³ âÃ§¾ÂÒºÒÅ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ �à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔ 

¹ÒÂ¾ÔªÑÂ ªØ³ËÇªÔÃ ¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤Á¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � ã¹ 
¾ÃÐºÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ� à»š¹»ÃÐ¸Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇà´Ô¹-ÇÔè §¡ÒÃ¡ØÈÅ
à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔ øô ¾ÃÃÉÒ ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ  
“ä·ÂáÅ¹´ � ÍÔ¹àμÍÃ �à¹ªÑè¹á¹ÅÎÒÅ �¿ ÁÒÃÒ¸Í¹” ¤ÃÑé§·Õè ñ  
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ñô ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõô ³ ÊÁÒ¤Á¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � 
ã¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ� «ÍÂ§ÒÁ Ù́¾ÅÕ ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ ô 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เปดศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยอธิการบดีของทั้งสอง

สถาบันเห็นชอบในโครงการความรวมมือจัดตั้ งศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมขึ้น โดย ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เปนผูรับผิดชอบในโครงการน้ี 

ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีประสบการณในเร่ืองนี้มา

นานกวา ๓๐ ป เชื่อวาจะบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

พรอมท้ังใหบริการทางดานหนังสือและอุปกรณการเรียนการสอน

ตางๆ ใหแกชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหมได เปนอยางดี ทั้งนี้  

ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดตั้งเปาหมายเพ่ิมเติมไว 

ดวยวา การเปดศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหมในคร้ังน้ี จะ

สามารถขยายการใหบริการจัดหาหนังสือแกสถาบันในปริมณฑล

ของจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียงอีกดวย สำหรับสถานที่

และการปรับปรุงตกแตง ไดมีการตกลงใหใชสถานที่บริเวณชั้นลาง

ของอาคารเรียนรวม สำนักทะเบียนไวเรียบรอยแลว ขณะนี้ 

อาจารยเชษฐา พลายชุม จากคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ 

การผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดำเนินการออกแบบ

กอสรางศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม คาดวาจะสามารถเปด

ดำเนินการศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดประมาณปลาย

เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ นี้ 

ศูนยหนังสือ มธ. เติบโตขยายกิจการถึง ม.เชียงใหม 
เนนใหบริการทั้งประชาคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมและสถาบันใกลเคียง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ป  ั ื ิ ั ี ใ  โ ิ ี ั้

คุณสุภาพร จันทรศิริ  ผูจัดการศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร กลาววา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีการเจรจาและเตรียมการในเรื่องตางๆ 

เพ่ือใหการเปดศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยความรวมมือ

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสามารถดำเนินกิจการไดอยางมี 

ความพรอม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาและคณะตางๆ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ การเตรียมการท่ีสำคัญเรื่องหนึ่งที่ ได 

ดำเนินการมาตั้งแตตนปก็คือ ไดมีการจัดทำ Focus Group ในกลุม

บุคลากรตางๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เชน กลุมคณาจารย  

กลุมบรรณารักษ เพื่อระดมความคิดเห็นตอการจัดต้ังศูนยหนังสือใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งปรากฏวาไดรับการสนับสนุนอยางสูง  

รวมท้ังมีการเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน

อยางมากมาย ทั้งนี้ จะมีการจัดทำ Focus Group ในกลุมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม อีกครั้งหนึ่งในเร็วๆ นี้ เพื่อรับฟงความ 

คิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนำมาใชในการจัดต้ังศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

การจดัการและแผนงานในการบรหิารศูนยหนงัสอืมหาวทิยาลยั 

เชียงใหม ผูจัดการศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยืนยันวา 

แบบจำลองการกอสรางศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม 



คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการสานสัมพันธ 
ศิลปกรรมศาสตร ศูนยรังสิต-ศูนยลำปาง 

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการ
สานสัมพันธศิลปกรรมศาสตร ศูนยรังสิต-ศูนยลำปาง ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง และโรงเรียนวอแกววิทยา 
ตำบลวอแกว อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมี คณาจารย  
นักศึกษาจากสาขาวิชาการละคอน สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
พัสตราภรณ และสาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมโครงการ
จำนวน ๓๑๑ คน 

อาจารยวีรจักร สุเอียนทรเมธี หัวหนาสาขาศิลปะการ
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม กลาววา การจัดโครงการฯ ในคร้ังนี้ 
เพ่ือเปนการเช่ือมความสัมพนัธของนักศกึษาระหวางศูนย ใหมคีวาม 

เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยดำเนินตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใน
การผลักดันใหนักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมรวมกบัชมุชน 
ในดานศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ทั้งกิจกรรม
สันทนาการ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเสวนา  
เพื่อสรางความสัมพันธให เปนหน่ึงเดียว  
และใหนกัศึกษาทำกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง  
และพัฒนาสังคมรวมกับชุมชนในดานศิลป- 

วัฒนธรรม และกิจกรรมทัศนศึกษาสถาปตยกรรม โบราณสถาน 
วัดวาอาราม เพื่อซึมซับวัฒนธรรมทองถิ่นของจังหวัดลำปาง 

หัวหนาสาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม กลาว 
เพิ่มเติมวา พรอมกันนี้คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ยังตระหนักถึงกิจกรรมการรับเพื่อนใหมของคณะ
ศิลปกรรมศาสตรทั้งสองศูนยที่ตองเนนในเรื่องความเสมอภาคและ
การสรางสรรคอยางมีคุณคา จึงอาศัยโอกาสคร้ังนี้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ในการทำกิจกรรมของนักศึกษาทั้งสองศูนยการศึกษา 
เพื่อสรางมาตรฐานใหมใหกับกิจกรรมรับเพื่อนใหมของคณะ
ศิลปกรรมศาสตรดวย 

สำนักหอสมุด จัดอบรม  
“ประหยัดพลังงานอยางงายๆ  
สไตลธรรมศาสตร” 

กันยายน ๒๕๕๔ ณ หองกิจกรรม หอสมุดปวย  อึ๊งภากรณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต   

การอบรมในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคสำคัญเพื่อถายทอด 
องคความรูดานการประหยัดพลังงานใหแกบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูสนใจทั่วไป โดยเนื้อหาในการอบรม
จะเนนหนักในเรื่องการใหความรูเกี่ยวกับการเลือกใชเคร่ืองใชไฟฟา
ที่ถูกตอง วิธีการประหยัดคาไฟ และเทคนิคการคิดคาไฟที่ผูเขารวม
อบรมสามารถนำไปปรับใชภายในครัวเรือนของตนเอง และเผยแพร
ความรูใหกับผูอื่นได โดยหวังเปนอยางยิ่งที่จะใหทุกคนไดมีสวนรวม 
และเปนขุมกำลังบุคลากรดานการอนุรักษพลังงานตามเปาหมาย
หลักของโครงการ BEAT 2010 หรือโครงการสรางขุมกำลังบุคลากร
ดานการอนุรักษพลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ในอาคาร ซึ่งมีผูสนใจเขารวมอบรมจากท้ังหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และหนวยงานอ่ืนๆ กวา 150 คน  

นอกจากน้ัน ในการอบรมคร้ังนี้ สำนักหอสมุด โดยคณะ
ทำงานโครงการ BEAT 2010 ยังไดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและ
เงินรางวัลใหแกนักศึกษาที่สงผลงานเขาประกวดในกิจกรรมโฆษณา
ทางวิทยุ ในโครงการ BEAT 2010 ดวย ซึ่งผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ
และรับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท ไดแก นายพิสิทธิ์ ลวนประวัติ  
คณะศิลปศาสตร เอกภาษาอังกฤษ ในชื่อผลงาน Saving Energy 
สวนรางวัลรองชนะเลิศรับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท ไดแก น.ส. 
สุวนิตย รุ งสุวรรณ และนายธนพล สุขศิริวงษ จากคณะ
วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

สำนักหอสมุด รวมกับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด 
จัดอบรมในหัวขอเรื่อง “การประหยัดพลังงานอยางสบายๆ สไตล
ธรรมศาสตร” ในโครงการ BEAT 2010 โดยไดรับเกียรติจาก  
รองศาสตราจารย ดร.กำพล รุจิวิชชญ รองอธิการบดีฝายบริหาร 
ศูนยรังสิต มาเปนประธานในพิธีเปดการอบรม พรอมกับเปดเผยวา 
ปญหาดานพลังงาน กำลังเปนเทรนของโลก ที่ทุกคนใหความสนใจ 
โดยในสวนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเอง มีความตระหนักใน
เรื่องพลังงานเชนกัน และเห็นวาการดำเนินงานดานการประหยัด
พลังงานของอาคารหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ ในโครงการ BEAT  
2010 ที่ประสบความสำเร็จเปนอยางดี  จะเปนตัวอยางใหแกหลาย
หนวยงานไดเขามาศึกษาและเรียนรูเพื่อนำไปปรับใช อาทิ การ
เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนส เปนหลอด LED ที่ชวยประหยัดคาไฟ
และไดผลดี  ในอนาคตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอาจจะมีการ
พิจารณาเพื่อเปลี่ยนหลอด LED ใหกับอาคารตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยดวย สวนการจัดอบรมในคร้ังนี้ เชื่อวาจะเปน
ประโยชนแกผูเขารวมอบรมทุกทาน ที่จะไดนำความรูดานเทคนิค
และวิธีการประหยัดพลังงานไปปรับใชในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ ๙ 
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Just Open it!  
 หนังสือพิมพมหาวิทยาลัย  
  มีอะไรมากกวาที่คุณคิด 

ผานไปอีกหน่ึงปการศกึษา สำหรบั “หนงัสอืพมิพมหาวิทยาลยั”  

หนังสือพิมพรายสัปดาหภายในมหา - 

วิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผลงานของนักศึกษา

คณะวารสารศาสตร

และสื่อสารมวลชน 

สาขาหนังสือพิมพและ

สิ่งพิมพ ชั้นปที่ ๔  

ซึ่ งกองบรรณาธิการ 

ไ ด คั ด ส ร ร ข า ว ส า ร 

ประเดน็รอนของสงัคม และสาระนารูตางๆ เพือ่ตอบสนอง 

สิ่งที่ “ชาวธรรมศาสตร” ตองรู ควรรูและอยากรู สำหรับ

ภาคการศึกษาน้ี หนังสือพิมพมหาวิทยาลัย วางแผงใหได

อานกันรวมท้ังสิ้น ๑๐ ฉบับ 

“หนังสือพิมพมหาวิทยาลัย คือ กาวแรกท่ีทำให 

นักศึกษาสาขาหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ คณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดลองปลอยฝมืออยาง

เต็มที่ เราไดลงมือทำในส่ิงท่ีอยากทำจริงๆ ทำในส่ิงท่ีเรียนมาโดยมี 

‘เวลา’ เปนปจจัยสำคัญ เพราะตองทำงานใหทันปดตนฉบับทุก

สัปดาห อีกสิ่งหนึ่งก็คือหนังสือพิมพเลมนี้เปนเหมือนกระจกสะทอน

เรื่องราวในธรรมศาสตร ซึ่งหลายสิ่งหลายอยางเด็กธรรมศาสตรเอง

ก็ยังไมเคยรูดวยซ้ำ อาจพูดไดวา ‘หนังสือพิมพมหาวิทยาลัย’ ของ

นักศึกษาคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เปนหนังสือพิมพผลงานนักศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศ

ไทย” นายอรรครัตน กะตากูล บรรณาธิการ นสพ.มหาวิทยาลัย

ฉบับสุดทายกลาว 

และในปนี้ ยังมีความพิเศษเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากมีการจับมือ

กันระหวางนักศึกษาสาขาส่ิงพิมพ และกลุมกิจกรรมนักศึกษา  

“PR Pro” ซึ่งมีสมาชิกเปนนักศึกษาสาขาประชาสัมพันธ ชั้นปที่ ๔ 

เพื่อรวมมือกันประชาสัมพันธหนังสือพิมพมหาวิทยาลัย ประจำป

การศึกษา ๒๕๕๔ ภายใตแนวคิด “Just  

 Open It . . .หนังสือพิมพ

มหาวิทยาลัย มีอะไรมากกวา

ที่คุณคิด” พรอมเชิญชวน 

คณาจารย นักศึกษา และ

บุคลากร มารวมสนุกกับ

กิจกรรมตางๆ อาทิ เกมสตอบ

คำถามชิงรางวัลทางแฟนเพจ

ของหนังสือพิมพมหาวิทยาลัย 

โรดโชวพรอมจำหนายหนังสือพิมพที่ตลาดนัด บริการสงหนังสือ

พิมพเดลิเวอรี่สำหรับอาจารยและบุคลากรคณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชนทุกทาน และบูธกิจกรรมหนังสือพิมพมหาวิทยาลัย 

ในงาน TU Open House 2011 

พบกับ “หนังสือพิมพมหาวิทยาลัย” อีกหนึ่งผลงานคุณภาพ

จากวาที่นักสื่อสารมวลชนรุนใหมไดทุกภาคเรียนที่ ๑ ของทุกป 

การศึกษา หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ หองปฏิบัติการสาขา

หนังสือพิมพและส่ิงพิมพ อาคารปฏิบัติการส่ือสารมวลชน คณะ 

วารสารศาสตรฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
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P a m p h l e t  T h a m m a s a t   h t t p : / / w w w . t u . a c . t h 

“ทำจากธรรม” ทำจากใจและความศรัทธา 
ศิลปะ คือ สื่อกลางท่ีทำใหมนุษยเขาใจธรรมชาติ และ

เขาใจชีวิต คงเปนคำกลาวท่ีทำใหหลายคนเห็นดวยไมนอย หาก
คนในสังคมยังเชื่อวามนุษยที่เกงทุกดานแตขาดสุนทรียภาพใน 
ดานดนตรี กีฬา และศิลปะ ยอมเปนมนุษยที่สมบูรณแบบไมได 
การเรียนรูในศิลปะจึงมักไดรับการสอดแทรกอยูในทุกระดับชั้น 
การศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มและจินตนาการของมนุษยให
กาวไกล ซึ่งถือเปนเคร่ืองมือที่หลายคนยอมรับวาไดผล 

คำสอนของพระพุทธเจาเหมือนกัน ซึ่งถือเปนจุดเช่ือมโยงเพ่ือ
แสดงออกในส่ิงที่สมาชิกของกลุมศรัทธา 

อ.บุญชวย เกิดรี : การเร่ิมตนทำ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งคนทั่วไปมักเร่ิมจากการ
นับหนึ่งไปสอง สองไปสาม และนับ
ตอๆ ไป ในอนาคตกลุมหนึ่งสองสาม
อาจมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากจุดเริ่มตนของ
พวกเรา ๓ คน ซึ่งสิ่ งหนึ่งที่ ไดมา 
จากการรวมกลุมในคร้ังนี้ ทำใหการ
เผยแพรงานของอาจารยในสาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณไดเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 

“ทำจากธรรม” ผลงานภายใตความศรัทธาที่มีตอศาสนา  
ผลงานช้ินแรกจากการรวมกลุม คือ นิทรรศการศิลปะ  

ทำจากธรรม มีความหมายท่ีตรงตัวและเขาใจงายวา ทำจากธรรมะ 
ผลงานท่ีถายทอดออกมาจึงสื่อเขากับความเช่ือและความศรัทธา 
ตอพระพุทธศาสนา การทำงานในแตละชิ้นขึ้นมาจึงเปนการหยิบยก
ในส่ิงท่ีเรียนรูจากธรรมะมาสรางเปนงานศิลปะ มีรูปแบบการ 
นำเสนอท้ังแบบศิลปะท่ีสื่อสารเขาใจงายและศิลปะท่ีตองอาศัย 
การตีความ ประกอบไปดวยงาน textile เทคนิคผสมงานพิมพ  
และงานกระดาษ ตามความถนัดของอาจารยแตละคน ซึ่งใช 
ระยะเวลาในการผลิตและรวบรวมผลงานกวา ๑ ป โดยกำหนด 
จัดนิทรรศการ ณ หอศิลปจามจุรี หองนิทรรศการคณะศิลปกรรม- 
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมูลนิธิหอจดหมายเหตุ 
พุทธทาส อินทปญโญ 

หยิบยกผลงาน...มาเลาถึงแรงบันดาลใจ 
อาจารยสรรพจน มาพบสุข สรางสรรคผลงานท่ีมีชื่อวา 

“กลางสายฝน” “รูภายใน รูภายนอก” และ “ความหวัง” ภายใตแนว
ความคิดวา เม่ือใดท่ีมีพลังสติเพ่ิมขึ้น สมาธิซึ่งเปนความต้ังใจของ
จิตก็จะเพ่ิมขึ้น จิตที่ตั้งมั่นจะมีความสงบแนวแนไมฟุงซานมีความ
เปนกลางพรอมที่จะรับรู เรียนรูสภาวะตางๆ ของรางกาย จิตใจ
ตนเอง ใหเขาถึงหลักสัจธรรมที่จะทำใหเกิดปญญาตามหลักคำสอน 

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยการ
รวมตัวของอาจารย ๓ ทาน จากสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
พัสตราภรณ ที่ประกอบไปดวย ผศ.ศิรินทร ใจเที่ยง อ.บุญชวย  
เกิดรี และ อ.สรรพจน มาพบสุข ภายใตชื่อกลุม หน่ึงสองสาม
ในฐานะผูมีหนาที่ถายทอดความรูดานศิลปะใหกับนักศึกษา ไดมี 
มุมมองวาการสรางสรรคทางศิลปะไมไดเปนแคเรื่องของการสราง 
สิ่งจรรโลงใจ หรือการสรางจินตนาการเทานั้น แตเปนเครื่องมือหนึ่ง
สำหรับการถายทอดความเช่ือและความศรัทธาสูสาธารณะในเชิง
สรางสรรคไดอีกดวย 

“หนึ่งสองสาม” เรียบงายแตแฝงไวดวยความหมาย 
ที่นาสนใจ 

อ.สรรพจน มาพบสุข : นอกจากการ 
ตั้งชื่อกลุมวา หนึ่งสองสาม จะเปนการ 
ตั้งชื่อจากการนับสมาชิกที่มีความหมาย
เรียบงายและตรงไปตรงมาแลว ในทาง
ธรรมะเลข ๑-๒-๓ ถือวามีความเก่ียวของ
กับหลักธรรมคำสอนในหลายหลักธรรม  
(ซึ่งในภาษาบาลี สันสกฤต หลักธรรมเหลา
นั้นจะข้ึนตนดวย คำวา ไตร)  

 
ผศ.ศิรินทร ใจเท่ียง : หนึ่งสองสาม
นอกจากเปนการรวมตัวกันของอาจารยใน
สาขาเดียวกันแลว สิ่งที่เปนความเหมือน 
กันอีกขอหนึ่งที่สำคัญคือ ทั้ง ๓ คนมีความ
สนใจในพระพุทธศาสนาและมีความเช่ือตอ

ชื่อภาพ : รูภายใน รูภายนอก 
“รูภายใน รูภายนอก เปรียบเหมือนหลักในการปฏิบัติทาง

พระพุทธศาสนาที่มุงเนนการพิจารณาจิต สิ่งแวดลอมภายนอกเปน
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สิ่งท่ีสอนเราไดในระดับหน่ึงแตสิ่งท่ีคนเราควรตามใหทัน และควร
เรียนรูอยูตลอดเวลากลับเปนสิ่งที่อยูภายในตนเอง ความรูสึกเรา
เอง เมื่อเราเห็นธรรมชาติในตัวเราที่แฝงไวดวยความไมเที่ยง ความ
ไมมีตัวตน เปนบอเกิดแหงทุกข เราก็จะสามารถเทียบเคียงไดกับ
ธรรมชาติรอบตัวเราวาทุกอยางคือสิ่งเดียวกัน อยูภายใตกฎเดียวกัน 
ภายในจิตใจของมนุษยที่หลายคนเขาใจวาเปนสิ่งท่ีเล็กท่ีสุด แตแท 
ที่จริงก็คือสิ่งๆ เดียวกับจักรวาลซ่ึงเปนสิ่งที่ใหญที่สุด” อาจารย 
สรรพจน กลาว 

อาจารยบุญชวย เกิดรี สรางสรรคผลงานท่ีมีชื่อวา “อสุภ” 
“วิกขิตตะกัง” และ “ธาตุนโม” ถายทอดความรูสึกดวยจินตนาการถึง
ความงามภายในของผูบำเพ็ญเพียร ที่อาศัยอสุภ คือการพิจารณา
ซากศพเพ่ือใหเกิดความเห็นแจงวา สิ่งทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข ไมมี
ตัวตน 

ทั้งหลายนั้น ยอมเกิดมาแตของไมดี มีอุปมาดังดอกปทุมชาติอัน
สวยงาม ก็เกิดขึ้นมาจากโคลนตม อันเปนของสกปรก ปฏิกูล  
นาเกลียด แตวาดอกบัวนั้นเมื่อขึ้นพนโคลนตมแลวยอมเปน 
สิ่งสะอาด เปนที่ทัดทรงของพระราชา อุปราช อำมาตย เสนาบดี 
เปนตน และดอกบัวนั้นก็มิกลับคืนไปยังโคลนตมอีก” อาจารย
บุญชวย กลาว 

ผศ.ศิรินทร ใจเท่ียง สรางสรรคผลงานที่มีชื่อวา “ฝกจิต  
ฝกตน” “ทวนกระแส” และ “วิมุตติ” ภายใตแนวความคิดวา  
ความสุขในโลกเปนของไมเที่ยง มีขึ้นมีลงเปนของไมแนนอน ความ
สุขในธรรมเปนสุขจริงแทแนนอน สุขใดยิ่งกวาสุขจากการหลุดพน
นั้นไมมี แตหนทางสูการหลุดพนนั้น ตองฝกฝนตนเองและอาศัย
ความพากเพียรในการปฏิบัติ จึงจะกาวลวงวัฏสงสารไปได 

ชื่อภาพ : วิกขิตตะกัง 
“การปฏิบัติธรรมท่ีมีชื่อวา อสุภกรรมฐาน ของพระโยคาวจร 

คือการพิจารณาใหเห็นลักษณะแหง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในตำรา
เขียนไววาการพิจารณาซากศพมี ๑๐ ชนิด หนึ่งในนั้นคือ การ
พิจารณาท่ีชื่อวา วิกขิตตะกัง เปนลักษณะของศพท่ีมีการ
กระจัดกระจายเปนชิ้นและมีสัตวมากัดกิน ในสมุดขอยโบราณ 
ชางเขียนไดมีการเขียนภาพซากศพ ความนาเกลียดของศพ และ
สัตวที่กำลังกัดกินศพ โดยมีพระโยคาวจรยืน พิจารณาอยู ในผลงาน
ชุดอสุภนี้เปนเหมือนการแสดงภาพของความรูสึกภายใน เปนการ
มองภาพในมุมท่ีกลับดานและใชปญญาในการมอง หากซากศพคือ
สิ่งที่ทำใหนักปฏิบัติเห็นสัจธรรมได ความนาเกลียดของศพยอม
เปรียบเสมือนความงดงามของดอกไม ผลงานชุดน้ีจึงถายทอดออก
มาใหมีสีสันท่ีสวยงาม สดใส สื่อสารตรงขามกับความเปนจริง  
ดังเชนคำกลาวของพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต วา ธรรมชาติของดี 

ชื่อภาพ : ฝกจิต ฝกตน 
“เสนทางแหงธรรมเปนเรื่องของการทวนกระแส ไมปลอยใจ

ใหไหลไปตามกิเลสรอบตัว ซึ่งตองอาศัยการ ฝกจิต ฝกตน โดยใช
รางกาย และธรรมชาติ เปนเครื่องมือในการฝก ความมุงมั่นตั้งใจใน
การฝก ไมยึดติดกับความสบาย จะทำใหผูปฏิบัติพบกับปลายทางท่ี
เปนทางแหงความหลุดพน การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยละการ
ดำเนินชีวิตแบบเดิมที่เปนความสุขทางโลกยอมทำใหคนพบวา 
ความสุขที่ยั่งยืน คือความสุขจากความหลุดพน” ผศ.ศิรินทร กลาว 

มนุษยถือไดวาเปนทั้งผูถายทอด และผูคนหาคำตอบหลายๆ
อยางจากธรรมชาติในเวลาเดียวกัน คงไมไดมีแตวิทยาศาสตร
เทานั้นที่พยายามพัฒนาเทคโนโลยีใหมนุษยชาติรอดพนจาก 
ภัยพิบัติและอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืน ทางดานศิลปะเองก็
กำลังทำหนาที่ถายทอดปรัชญาทางศาสนาและธรรมชาติใหผูที่ 
มีดวงตาเห็นธรรมมองเห็นหนทางแหงความหลุดพนดวยตัวของ
บคุคลเองเชนกัน 
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P a m p h l e t  T h a m m a s a t   h t t p : / / w w w . t u . a c . t h ขาวยอยรอยสาระ 
โครงการญ่ีปุนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ  

รวมกับ ภาควิชาภาษาญี่ปุน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จัดประชุมนานาชาติ เรื่อง “ความรวมมือของไทย และ

ญี่ปุนในยุคสังคมพหุวัฒนธรรม” เพ่ือเปนเวทีแลกเปล่ียนขอคิดเห็น

ดานวัฒนธรรม ระหวางนักวิชาการชาวไทย ญี่ปุนและผูที่สนใจ  

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หองสัมมนา ๓ สถาบันเอเชีย

ตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ จัดกิจกรรมคายโอริงามิ 

(Origami) หรือกิจกรรมพับกระดาษแบบญี่ปุน ใหแกเยาวชน 

เอเปค ประกอบดวย คณะครู นักเรียน ชาวไทยและตางประเทศ 

เขารวม ๒๕๐ คน ในโครงการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร 

เยาวชนเอเปค ครั้งท่ี ๔ เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเทศเอเชีย

ตะวันออก และเพิ่มพูนความรูประสบการณดานการพับกระดาษ

แบบญ่ีปุน เม่ือวันท่ี ๒๒-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ สถาบันเอเชีย

ตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงัสิต  

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร พรอมดวย คุณคาซูโกะ มากิ ผูอำนวยการมูลนิธิ  

อากอนชู เปนประธานเปดหองเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access 

Learning Center (SALC)) เพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา และ

บุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เมื่อวันท่ี 

๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณช้ัน ๒ อาคารสิรินธรารัตน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง 

สภาอาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการสัมมนา เรื่อง 

“การแลกเปล่ียนเรียนรู และการ

พัฒนาเครือขายเพื่อการพัฒนา

งานสูความเปนเลิศ” เมื่อวันที่ 

๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ 

หองประชุมวรรณไวทยากร ตึก

โดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร และโรงแรมยูนิโก 

แกรนด แซนดารา ชะอำ 
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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : http://www.tu.ac.th 

 จุลสารธรรมศาสตร : เพื่อเผยแพรขาวสาร เรื่องนารู และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แกอาจารย ขาราชการ 

นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป 

 ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ 

 บรรณาธิการบริหาร : นุตรฮายาตี โกศลศักด์ิ 

 กองบรรณาธิการ : นพรัตน พลอยชื่น, ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก, ณัฐกาญจน หันจรัส, ปฐมา ศรีสังข, นวพรรณ อ่ิมดวง, 

ดุสิตา พักวัง, ประภาพันธ วองไว, ศักดิ์เดช ธนาพรกุล, เฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี, ศุภณา เย็นเปนสุข 

 จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓, ๐-๒๕๖๔-๔๔๔๐-๗๙ ตอ ๑๑๑๗-๘ โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๓ 

 พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๓๑๐๕-๑๑ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มธ. ควารางวัล จากการแขงขัน 

TIPMSE Ambassador 
นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๑ การแขงขัน TIPMSE Ambassador ในโครงการจัดการ 

วัสดุรีไซเคิลในมหาวิทยาลัย โดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและ

รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจัดขึ้น 

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุ 

๘๔ พรรษา ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอม รวมถึง

ขยะและวัสดุรีไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย TIPMSE 

Green Camp โครงการสงเสริมการจัดการวัสดุรีไซเคิลในสถาบัน

อุดมศึกษาเปนการใหคณะทำงานจากสถาบันอุดมศึกษา หรือทีม 

นักศึกษาเขารวมทำกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนยกำจัดขยะมูลฝอย 

การฟงเสวนาเก่ียวกับเร่ือง การจัดการวัสดรุไีซเคิล จากผูทรงคุณวฒุ ิ

หลายทาน และจัดทำแผนการจัดการรีไซเคิล TIPMSE Ambassador 

ผูเขารวมกิจกรรมแตละทีมสงตัวแทนทีมละ ๒ คน (ชาย ๑ หญิง ๑) 

เพื่อประชาสัมพันธแผนการจัดการรีไซเคิลของทีม ในการให 

นิสิต นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชนของการรีไซเคิล

บรรจุภัณฑใชแลว 

กิจกรรมดังกลาวดำเนินระหวางวันที่ ๙-๑๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๔ ซึ่งนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่ งแวดลอม คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  

รับเกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท โดยนักศึกษาท่ีเขา

รวมประกอบดวย นางสาวชนานาถ ศิวิไล นางสาวสุกัญญา  

พลับขจร นางสาวอภิญญา วงศจุไรรัตน นางสาวมณฑาทิพย  

ใจสุข นายทวีศักดิ์ หมูสี นางสาวนภัทร พิลึกนา 

วิสัยทัศน�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�เป�นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียท่ีได�มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต 

การสร�างองค�ความรู� และการแก�ป�ญหาของประเทศ โดยยึดม่ันคุณธรรมและประโยชน�ของประชาชน” 


