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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน� อดีตอธิการบดี 
ได�รับโล�เกียรติคุณในฐานะบุคคลดีเด�น 

ที่สนับสนุนงานด�านคนพิการ ในโอกาสวันคนพิการสากล 
๑. การใหโอกาสทางการศึกษาแกคนพิการโดยการใหที่นั่ง

ในมหาวิทยาลัยนั้นเปนกระบวนการท่ีสำคัญอยางหน่ึงที่จะ
เริ่มตนการใหความเสมอภาค ความเทาเทียมกันระหวางคน
พิการและคนปกติทั่วไป นอกเหนือจากนั้นส่ิงซึ่งสถาบัน
อุดมศึกษาตองตระหนักคือการใหที่นั่งทางการศึกษาแกคน
พิการจริงๆ จุดเร่ิมตนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเรียนรูวา 
ผูพิการจำนวนมากถูกรีไทรดวยเหตุผลที่เราเพียงแตคิดที่จะ

ใหโอกาสทางการศึกษา ใหที่นั่งแตเราไมไดทำสวนที่สองคือ
การดแูลคนพิการไดรบัความเทาเทยีมกนัในการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๒. การดูแลและอำนวยความสะดวกในสิ่งที่นักศึกษาพิการขาด ซึ่ง
ธรรมศาสตรไดจัดตั้งศูนยชวยเหลือนักศึกษาพิการขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๔๙ เรียก
วาเปน One Stop Service สำหรับนักศึกษาพิการทุกประเภท นอกจากการ
ชวยเหลือในแงของสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณการเรียนการศึกษา หอง
บรรยาย ทางลาดสำหรับผูที่พิการ และที่พักที่เหมาะสมแลว มหาวิทยาลัยได
จัดระบบอ่ืนชวยเหลือนักศึกษาพิการในทุกดานโดยมีเจาหนาที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ และมีอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยดูแลชวยเหลือเพื่อนนักศึกษา
พิการอยางเต็มที่  

๓. สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาพิการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และ
ชวยเหลือตัวเองเสมือนคนปกติ เพื่อใหเขาเหลานั้นเตรียมตัวสูสังคม
ภายนอกโดยใชชีวิตเหมือนคนปกติทุกประการ 

๔. สงเสริมวิชาชีพใหเหมาะสมเมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อใหเขากลับสู
สังคมและอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ  

การเตรียมตวัและการหาทางใหคนพกิารกลับเขาสูสงัคม มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรไดเรียนรูจากประสบการณการจัดการศึกษา การใหโอกาสกับคน
พิการ ธรรมศาสตรแนใจวาสถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายในประเทศที่ในวันนี้
ตางก็ตื่นตัวใหการสนับสนุนชวยเหลือและใหโอกาสแกคนพิการ ไดเรียนรู
ประสบการณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ทำมาในชวง ๗-๘ ปที่ผานมา 
ในการดูแลจัดการกับนักศึกษาพิการไมใชแตเพียงใหที่นั่งแตตองใหโอกาสให 
ผูพิการสำเร็จการศึกษาใหได ดวยระบบความชวยเหลือตางๆ และสอนใหใช
ชีวิตอยางคนปกติ และสอนใหอยูในสังคมอยางคนปกติ มีความเสมอภาค
เทาเทียมกัน และหาที่ที่เหมาะสม หางาน หาโอกาสในสังคมที่ดีให จึง
เปนการดำเนินการใหคนพิการไดมีโอกาสอยางแทจริง และนาจะทำให
แนวทางท่ีเราพูดกันวา ยิ้มสู..เพื่อจะอยูอยางเทาเทียม นั้นเปนจริงขึ้นมาได 

ศาสตราจารย ดร .สุรพล นิติไกรพจน อดีตอธิการบดี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ไดรบัโลเกยีรตคิณุในฐานะบคุคลดเีดน 
ที่สนับสนุนงานดานคนพิการ ในวันคนพิการสากล ประจำป  
๒๕๕๓ ซึ่งจัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย และสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย 
ภายใตหัวขอ “ยิ้มสู...เพ่ืออยูอยางเทาเทียม” ณ หองรอยัล 
จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร เมืองทองธานี โดย ฯพณฯ 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี  

การเขารับโลเกียรติคุณในฐานะบุคคลดีเดนที่สนับสนุนงานดานคน
พิการ เน่ืองจากมีผลการดำเนินงานท่ีสำคัญดังนี้ ดำเนินการใหนักศึกษา
พิการสามารถเขาถึงการเรียนไดแกการจัดทำบทเรียนอักษรเบรลล การเขาถึง 
สิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษา กิจกรรมนักศึกษาและการบริการทุกดาน
ของมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนยบริการนักศึกษาพิการ หองสมุดอักษรเบรลล 
หองสมุดหนังสือเสียง ทางลาด ลิฟท มีเจาหนาท่ีและอาสาสมัครดูแลชวย
เหลือนักศึกษาพิการ สงเสริมอาชีพใหนักศึกษาพิการที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต
รุนแรกในปการศึกษา ๒๕๔๙ ถึงปจจุบัน ใหสามารถประกอบอาชีพตาม
สาขาวิชาที่ไดเลาเรียนมา 

นอกจากน้ี ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน ไดกลาวถึงประเด็น
สำคัญในการจุดประกายความคิด......เพื่อชีวิตท่ีเทาเทียมวา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศที่ประกาศรับ 
นักศึกษาพิการทุกประเภท เพื่อเขาเรียนในทุกคณะในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรตั้งแตป ๒๕๔๗ โดย สภามหาวิทยาลัยใหโควตาท่ีนั่งแก 
นักศึกษาพิการทุกประเภท ในแตละปกวา ๕๐ ที่นั่ง ซึ่ง ๘ ปที่ผานมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดประสบการณและเรียนรูมากมายในการให
โอกาสทางการศึกษาแกคนพิการ โดยยึดภายใตหลักเกณฑที่วา คนพิการ 
ทุกคนท่ีอยากเรียนตองไดเรียนตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การใหโอกาส
ทางการศึกษาแกคนพิการตองตระหนักในประเด็นสำคัญ คือ  
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รู�รัก สามัคคี ๗๖ ป� ธรรมศาสตร� 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ 

สมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ  

จัดงาน “รูรัก สามัคคี ๗๖ ป ธรรมศาสตร” 

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สนาม

ฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ทาพระจันทร โดยกิจกรรมภายในงาน

ประกอบไปดวย การรวมรองเพลงหมู

สถาบัน การจุดไฟพะเนียงไพโรเทคนิค 

หนาเวทีการแสดง ดอกไมไฟ สายธารา 

ขอความ “รูรัก สามัคคี ๗๖ ป ธรรมศาสตร” พรอมเปดตัวอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรคนใหม ศาสตราจารย ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย และชมวิดีทัศน “ความกาวหนา

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” จากน้ันเปนพิธีมอบรางวัล “โดมเกียรติคุณ” ใหแก  

ศิษยเกาผูทำคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัยและสมาคมธรรมศาสตรฯ ครั้งที่ ๖ จำนวน  

๗ ทาน ไดแก นายวิเชียร กลิ่นสุคนธ ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ นายสัก กอแสงเรือง  

นายชนินทร วองกุศลกิจ นายไชยวัฒน ฉลองพันธรัตน นายพรชัย กิตติปญญางาม และ

นางดารณี  วัธนเวคิน ชมโชวพิเศษจาก นางสาวศิริพร กียะสูตร นักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการศาลาเฉลิมกรุง สืบสานตำนาน

เพลง ครั้งที่ ๑๐ ประจำป ๒๕๕๓ รับชมวิดีทัศน โขนธรรมศาสตร ภาคพิสดาร ตอน  

“พาลีสอนนอง” เพลิดเพลินกันตอดวยโชวพิเศษจาก วงดนตรีลูกทุงเฟองฟา และโชวพิเศษ

จากรายการ “ตีสิบ” ชวงดันดารา ชุด เสียงเหมือน หนาเหมือน เบิรด ธงชัย และ  

แอด คาราบาว ปดทายดวยการลีลาศ รำวง บนฟลอรยักษกับวงดนตรี  OH.TU.BAND 



สมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นำโดย รองศาสตราจารย  
ดร.นริศ ชัยสูตร นายกสมาคมฯ พรอมคณะกรรมการสมาคมฯ ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิษยเกา และศิษย
ปจจุบัน รวมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความจงรักภักดีตอพระองคทาน  พรอมทูลเกลาฯ ถวายพานพุม พรอมพานดอกไมสด และลงนามถวาย
พระพร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลศิริราช 

ของนกัศกึษาจากชมุนมุ ชมรมตางๆ  

อาทิ การแสดงของวงดนตรีลูกทุง 

“ทานตะวัน” และ TU Band การ

แสดงชุดพิเศษจากทีม Higher 

Level รวมถึงการออกรานจำหนาย

สนิคา อาหาร สวนสนกุ การละเลน 

ตางๆ เชน ชงิชาสวรรค มอเตอรไซค 

ไตถงั และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนโยบายรณรงคใหใชกระทงที่

ประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ โดยจัดใหมีรานจำหนายกระทงท่ีประดิษฐจาก

วัสดุธรรมชาติ และเนนกระทงท่ีสามารถยอยสลายไดงายตามธรรมชาติตาม

นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวอีกดวย 

ประเพณีลอยกระทง ประจำป ๒๕๕๓ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานประเพณีลอยกระทง 

ประจำป ๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  

ณ บริเวณศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต (ยิมเนเซียม ๑) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของไทย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การ

ประกวดหนูนอยนพมาศ ผูชนะการประกวดไดแก เด็กหญิง

ลลนา ชัยรัตน โรงเรียนสารสาสนวิเทศมีนบุรี การประกวด 

นางนพมาศ ไดแก นางสาวปณณญาณัช จิรโรจนชนเกษม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนบดินทรเดชา  

(สงิห สงิหเสนี ๒) ไดรบัถวยรางวัล และทนุการศกึษา พรอมสาย 

สะพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก นางสาวนันทสินี 

เชาวลิต นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร รางวลัรองชนะเลิศอันดบั ๒ ไดแก นางสาวศศิมา  

เวชอัศดรกุล นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนสตรี 

วิทยา การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ไดแก กลุม 

นักศึกษาขอนแกนแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประเภท

ความคิดสรางสรรค ไดแก นายชูโชค สอนจังหรีด การแสดง

ประชาคมธรรมศาสตรรวมใจถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ กรม
สรรพากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ลงนามความรวมมือในการจัดทำโครงการสรรพากร
สอนภาษีที่มหาวิทยาลัย (RD go Campus) เพื่อเสริมสรางฐาน
ภาษีที่ยั่งยืนดวยการปลูกฝงจิตสำนึก ทัศนคติที่ดี และความรูความ
เขาใจ ในการเสียภาษีอยางถูกตองใหแกเยาวชนคนรุนใหม ระดับ
อุดมศึกษา ปที่ ๓ และปที่ ๔ ณ หองประชุมพระอุเทน ๒ ชั้น ๒ 
กรมสรรพากร 

รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดี
คณะนิติศาสตร ใหสัมภาษณวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรวม
มือกับกรมสรรพากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพือ่จัดทำโครงการสรรพากรสอนภาษีทีม่หาวิทยาลัย  
ซึ่งเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพและยกระดับ
ความรูดานภาษีอากรกอนเขาสูระบบธุรกิจใหแก นิสิต นักศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ใหมีความรูความเขาใจและ
เกิดทัศนคติที่ดีในการทำหนาที่เสียภาษีใหแกประเทศ โดยเริ่ม
นำรองในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กอนที่จะขยายการดำเนินการ
ไปยังสถาบันอุดมศึกษาแหงอื่น ทั้งในกรุงเทพมหานครและสวน
ภูมิภาค  

คณบดีคณะนิติศาสตร กลาวเพ่ิมวา อยางไรก็ตาม 
โครงการน้ี เปนหน่ึงในโครงการท่ีจัดข้ึน เพ่ือเสริมสรางฐานภาษีที่
ยั่ งยืนดวยการปลูกฝงจิตสำนึก ทัศนคติที่ดี ทำใหเกิดความ
ตระหนักในการเสียภาษีอยางถูกตอง โดยความสมัครใจใหแก
เยาวชนคนรุนใหมอยางตอเนื่องครบทุกระดับการศึกษา เริ่มต้ังแต
ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา อาทิ 
จัดทำหนังสือชุดวิชาประกอบการเรียนเสริมหลักสูตรภาษีอากร จัด
โครงการสโมสรภาษี เด็กดีทั่วไทย คุณคือคนดี เสียภาษีถูกตอง 
และกิจกรรมสรรพากรสอนภาษีที่มหาวิทยาลัย นับเปนกาวสำคัญ
ในการรวมผลักดันใหโครงการน้ีดำเนินตอไปอยางตอเนื่องและ
พรอมที่จะรวมมือกันสรางสรรคเยาวชนคนรุนใหมใหเติบโตขึ้นเปน
คนดี รูจักและเขาใจในหนาที่ที่ตองปฏิบัติใหแกประเทศอยาง 
ถูกตอง 

รูปแบบการดำเนินงานมี ๓ กระบวนการ ดังน้ี ๑. การ
หลอมความคิด โดยวิทยากรจะสรางมโนภาพใหกับกลุมเปาหมาย
ไดเห็นความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจของชาติที่เต็มไปดวยผูปฏิบัติหนาที่
ผูเสียภาษีอากรที่ดีและผูเสียภาษีที่มีความรับผิดชอบในการเสีย
ภาษีที่มีความรับผิดชอบในการเสียภาษีเพื่อเปรียบเทียบกับภาพ
ของชาติที่ลาหลัง และมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก
อคติของประชากรท่ีมีตอการเสียภาษี ภาพเหลานี้จะถูกรอยเรียง
ผานชุดวิชา “Ethics of Taxation” “Tax Evasion : จะหนีภาษีใหโง
ไปทำไม” และ “ภาษี ภาษี ภาษี Revenue Tax Tax : อธิบายใหฟง
แบบเพลินๆ” ๒. ฝกฝนปฏิบัติจริงและกิจกรรม เมื่อสามารถ
สรางมโนภาพพ้ืนฐาน และจิตสำนึกรวมในเบ้ืองตนแลว วิทยากร 
จะนำความนึกคิดของกลุมเปาหมายพาเขาสูกระบวนการ “ปฏิบัติ
หนาที่เปนผูเสียภาษีอากรท่ีดี” โดยจะถายทอดหลักการท่ีสำคัญ
ของภาษีอากรประเภทตางๆ ดวยภาษาที่เขาใจไดโดยงาย เนน
ลักษณะภาษีที่กลุมเปาหมายจะตองมีประสบการณตอไปใน
อนาคต อาทิ การถายทอดหลักภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา แลวตาม
ดวยการออกแบบภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน โดยมีการสอดแทรก
เทคนิคที่จะทำใหการเสียภาษีเปนเรื่องงาย สนุก และไมเปนภาระ
ของผูเสยีภาษ ี๓.นบัรูสทิธติามประมวลรษัฎากร จะไดซมึซบัเร่ือง  
“สิทธิอันพึงได ตามกฎหมายบัญญัติไวในบทบัญญัติแหงประมวล
รษัฎากร” อาท ิสทิธขิองผูเสยีภาษเีมือ่ถกูประเมนิภาษจีากเจาหนาที ่ 
สิทธิเมื่อไมไดรับความเปนธรรม หรือเมื่อตองดำเนินกระบวนการ
ยุติธรรม เปนตน หรือแมกระทั่งสิทธิที่จะขอคำแนะนำในเบื้องตน
สำหรับการปฏิบัติหนาที่ในการเสียภาษีอยางถูกตองก็ตาม โดยจะ
ดำเนินการดวยวิธีการ “โตวาที” ในหัวขอ “สรรพากร....ใหญคับ
ซอยจริงหรือ!” นอกจากน้ียังไดจัดใหไดรับประสบการณจริง โดยจะ
นำคณะนักศึกษามาดูงานและกิจกรรมที่กรมสรรพากรอีกดวย 

คณะนิติศาสตร� มธ. จับมือ กรมสรรพากร เป�ดสอนภาษีที่มหาวิทยาลัย 
ปลูกฝ�งจิตสำนึกการเสียภาษีให�ประเทศชาติกับคนรุ�นใหม� 
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จากเหตุการณพบซากศพเด็กทารก ๒,๐๐๒ ศพ ในสถานที่
บรรจศุพภายในวัดไผเงินโชตนาราม เขตบางคอแหลม ซึ่งเปนซาก
ทารกที่เกิดจากการทำแทง ทำใหเหตุการณนี้สะทอนถึงปญหา
สังคมไดเปนอยางดีไม เพียงแตปญหาทางการเมือง ปญหา
เศรษฐกิจ และอีกหลายปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเทานั้น ปญหา
การต้ังครรภไมพึงประสงคอาจจะเกิดจากความไมพรอมเพราะยัง 
ไมถงึวยัทีเ่หมาะสม บางอาจเกิดจากความไมพรอมทางเศรษฐกิจ
ครอบครัว สุดทายหาทางออกและจบปญหาดวยการทำแทง 
เพราะคิดวาเปนหนทางท่ีดีที่สุด 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปดเผยผล
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
จำนวน ๑,๔๕๘ ตัวอยาง ระหวางวันที่ ๑๘-๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ ในประเด็น “เสียงสะทอนกรณีการทำแทง” พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญรอยละ ๖๒.๑๘ รูสึกตกใจกับการพบซากศพเด็ก
ทารกจำนวนมากท่ีวัดไผเงินโชตนาราม รอยละ ๔๗.๑๗ เห็น
วาการทำแทงเปนสิทธิสวนบุคคล รอยละ ๖๕.๖๒ เห็นดวยหาก 
จะมีการแกไขกฎหมายเพ่ือรองรับปญหาน้ี เพราะสังคมไทย
เปล่ียนแปลงไปมาก การมีเพศสัมพันธโดยขาดการปองกันเกิดข้ึน
ไดงาย และคิดวาการทำแทงเปนเร่ืองปกติ หรือเปนทางออกท่ีดี
ที่สุด นอกจากน้ี กลุมตัวอยางรอยละ ๓๖.๐๙ ยังแนะแนวการ
ปองกันปญหาการทำแทงดวยการเรงใหความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ศึกษาและการคุมกำเนิดในช้ันเรียนของเด็กและเยาวชนอยาง
เหมาะสม รอยละ ๒๙.๑๔ แนะใหพอแมและคนในครอบครัว
เอาใจใสบุตรหลานมากย่ิงข้ึน 

การทำแทงเปนเรื่องผิดกฎหมายสำหรับประเทศไทย ตาม
กฎหมายการทำแทง ไมวาหญิงที่ตั้งครรภนั้นจะยอมหรือไม
ยินยอมใหผูอื่นทำใหตนแทงลูกก็ตาม ผูที่ทำใหหญิงนั้นแทงลูกมี
ความผิดฐานทำใหหญิงแทงลูก สวนตัวผูหญิงหากทำแทงเอง หรือ
ยอมใหผูอื่นทำแทงให ก็มีความผิดเชนกัน ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ปกปอง ศรีสนิท อาจารยประจำคณะนิติศาสตร ไดกลาววา 
ประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติความผิดเก่ียวกับการทำแทงไว
ในมาตรา ๓๐๑ โดยลงโทษหญิงที่ทำใหตนเองแทงลูกหรือยอมให 
ผูอื่นทำใหตนแทงลูก สวนคนท่ีทำแทงใหผูหญิงโดยหญิงนั้น
ยินยอมก็จะมีความผิดในมาตรา ๓๐๒ ทั้งสองกรณีจะมีโทษจำคุก
ทั้งคู กฎหมายไทยมีขอยกเวนเพียง ๒ กรณีเทานั้นที่อนุญาตให
ทำแทงไดโดยไมเปนความผิดอาญา กรณีแรก คือการตั้งครรภที่
เปนอันตรายตอหญิง หรือกรณีที่ ๒ คือ หญิงเปนผูเสียหายจาก
การถูกขมขืนกระทำชำเรา การกำหนดขอยกเวนการทำแทงที่ชอบ
ดวยกฎหมายที่แคบเชนนี้ทำใหเกิดการลักลอบทำแทงเถื่อนขึ้น
มากมายในประเทศไทย ทั้งนี้ลักษณะพิเศษของการกระทำผิดฐาน

ทำแทงคือเปนความผิดที่ไมมีผูเสียหาย (Victimless crime) เปน
ความผิดที่มักจะไมมีการแจงความ เนื่องจากหญิงสมประโยชนที่ได
ทำแทง สวนหมอเถื่อนก็ไดรับผลประโยชนคือคาจาง ถึงแมจะ 
มีความผิดเกิดขึ้นแตในเม่ือไมมีคนไปแจงความก็ไมมีใครทราบ  
เจาหนาท่ีก็ดำเนินคดีไดอยางยากลำบาก ตัวอยางกฎหมายทำแทง
ในตางประเทศ เชนประเทศฝร่ังเศส ก็เริ่มจากการกำหนดใหการ
ทำแทงเปนความผิดอาญาโดยสอดคลองกับหลักศาสนา แตตอมา
ก็เกิดแนวคิดของการโตแยงกันของสิทธิสองสิทธิ คือ สิทธิของหญิง
ที่จะจัดการกับรางกายของตนเอง กับสิทธิของเด็กที่จะมีชีวิตอยู 
ทายท่ีสุดประเทศฝร่ังเศสไดตัดสินปญหาน้ีดวยการออกกฎหมาย
อนุญาตใหทำแทงไดโดยไมผิดกฎหมายภายใตเง่ือนไขของระยะ
เวลา เพื่อประนีประนอมระหวางสิทธิของหญิง และสิทธิของเด็กใน
ครรภ กฎหมายจึงกำหนดใหทำแทงไดภายในระยะเวลาครรภที่ ๓ 
เดือน ถา ๓ เดือนแรกในการต้ังครรภ หญิงมีสิทธิทำแทงไดโดยไม
ผิดกฎหมายอาญา เพราะสิทธิของหญิงในการจัดการกับรางกาย
ตนเองสูงกวาสิทธิของเด็กในทอง แตหลังจากที่อายุครรภเกิน ๓ 
เดือนขึ้นไป สิทธิของเด็กจะสูงกวาสิทธิของหญิง ถาทำแทงชวงนี้ก็
ถือวามีความผิดอาญา ในยุโรปบางประเทศกำหนดระยะเวลาการ
ประนีประนอมของสิทธิของหญิงและเด็กคือ ๒ เดือนบาง ๔ เดือน
บาง ขึ้นอยูกับบริบททางสังคม สำหรับประเทศไทยน้ัน มีกลุมคน
ออกมาเรียกรองวาการทำแทงเปนสิทธิของสตรีและใหออก
กฎหมายทำแทงเสร ี เราควรจะตองระวังเพราะการทำแทงเสรีนั้น
ไมมี ตางประเทศเขากำหนดระยะเวลาอายุครรภที่อนุญาตให
ทำแทงได หากอายุครรภมากเขาก็กำหนดเปนความผิดอาญา 
ทั้งนั้น ขอดีของการกำหนดระยะเวลาใหทำแทงได คือ ผูหญิงที่ 
ตั้งครรภไมพึงประสงคจะเขารับบริการทำแทงอยางถูกสุขลักษณะ 
ถูกวิธี และเมื่ออายุครรภยังนอยความเสี่ยงที่หญิงเสียชีวิตนั้นก็
นอย ขอเสียในการอนุญาตใหทำแทงภายในกำหนดเวลา คือ 
สังคมไทยในเรื่องเพศอาจเปลี่ยนไป และโอกาสเสี่ยงในการติดโรค
ก็จะมีเพิ่มมากข้ึนเพราะคนก็ลดความระมัดระวังลง ทายสุดการ
ปองกันมิใหตั้งครรภนาจะเปนวิธีการที่ดีที่สุด การใหความรูเพศ
ศึกษาอยางถูกตองกับเด็กเยาวชนทำใหปญหาทำแทงไมเกิดข้ึน 

นานาทัศนะ อาจารย� มธ. 
แนะให�สังคมเป�ดใจกว�างและรณรงค�ให�ความรู�ทางเพศศึกษาแก�เยาวชน  
                                เพื่อลดป�ญหาการทำแท�ง 
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สวนกฎหมายทำแทงของไทยจะเปนอยางไร จะเหมือนเดิมหรือมี
การพัฒนาใหทำแทงไดในกำหนดเวลา ๓ เดือน ก็อยูที่ประชาชน
และรัฐสภาท่ีออกกฎหมายตามหลักประชาธิปไตยและเม่ือมี
กฎหมายออกมาแลวทุกคนก็ตองปฏิบัติตามแมบางคร้ังจะฝนความ
รูสึกของเราก็ตาม  

รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร ใหสัมภาษณวา สังคมในปจจุบันไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากจากสมัยกอน คานิยมของวัยรุนก็เชนกัน 
ลักษณะของวัยรุนคือตองการเปนที่ยอมรับของผูอื่น คิดวาการมี
แฟนในวัยเรียนจะทำใหตนเองรูสึกมีคาและเปนที่ยอมรับในสังคม
เพ่ือนฝูง และดวยสถานการณหรือบรรยากาศท่ีนำพาไป จึงทำให
ขาดสติและไมสามารถยับย้ังช่ังใจได โดยไมคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน
ในภายหลัง ไมปองกันหรือคุมกำเนิดที่ถูกวิธีจึงทำใหเกิดปญหาการ
ตั้งครรภไมพึงประสงคตามมา และสุดทายก็หาทางออกดวยวิธีการ
ทำแทง ซึ่งการทำแทงเถื่อนมีความเสี่ยงสูง อาจกอใหเกิดภาวะ
แทรกซอน ติดเชื้อ และอาจเสียชีวิตในเวลาตอมาได ดังนั้น
ครอบครัวเปนปจจัยสำคัญในการปองกันการมีเพศสัมพันธและการ
ลดปญหาการทำแทง โดยการปลกูฝงบตุรหลานใหมคีวามรับผดิชอบ 
ตอการมีครอบครัว ตอผลของการกระทำของตนเอง เมื่อจะมีเพศ
สัมพันธก็ตองพรอมรับผิดชอบกับผลของการมีเพศสัมพันธทั้งฝาย
หญิงและชาย สอนใหเพศชายไมเอารัดเอาเปรียบเพศหญิง และ
เปดใจใหกวาง รับฟง พูดคุย ใหบุตรหลานกลาที่จะเปดใจ พูดคุย 
หรือปรึกษา และพรอมแกไขปญหาไปพรอมกับบุตรหลาน รวมท้ัง
การยอมรับวาปญหาที่เกิดขึ้นกับลูกหลาน ตนก็ตองรับผิดชอบดวย  
ถาครอบครัวไมยอมรับในปญหาท่ีเกิดข้ึน ไมยินยอมรับฟงและ 
รวมกันแกไขปญหาก็จะนำไปสูภาวะการเอาตัวรอดของบุตรหลาน
ดวยการทำแทง และเพื่อใหลดปญหาเชนน้ีในสังคมไทย ครอบครัว
จึงเปนจุดแรกที่ตองใหความรัก ความเอาใจใส ความเขาใจที่ถูกตอง
และปลูกฝงสิ่ ง ท่ีดีงามแกบุตรหลาน เพื่อไมใหทำในสิ่งที่ผิด
จริยธรรมและศีลธรรม 

สาเหตุของการเกิดปญหาตั้งครรภไมพึงประสงค มาจาก
สาเหตุที่ซับซอนของการเปล่ียนแปลงทางสังคม ปญหาความ
สัมพันธในครอบครัวและกอผลกระทบกับเด็กเยาวชน ซึ่งเปนกลุม
ที่อยูในภาวะเส่ียง รองศาสตราจารยอภิญญา เวชยชัย อาจารย
ประจำคณะสังคมสงเคราะหศาสตร กลาวถึงสาเหตุของการเกิด
ปญหานี้วา ดวยคานิยมของสังคมที่เปลี่ยนไปสูวิถีชีวิตแบบบริโภค
นิยม รวมท้ังการส่ือสารท่ีเนนเร่ืองวัตถุนิยมและเร่ืองเพศ ทั้งสื่อ
ทั่วไปและสื่อออนไลนที่ยากแกการควบคุม ประกอบกับความ
สัมพันธในครอบครัวท่ีเปราะบาง ทำใหเด็ก เยาวชนจำนวนมาก 
แสวงหาเพื่อนและความสุขนอกบาน จนอยู ในสภาวะการมี 
เพศสัมพันธในวัยเรียน ประกอบกับขาดความรูความเขาใจในการ
ดูแลและปองกันตนเอง จึงทำใหเผชิญปญหาการตั้งครรภไมพึง
ประสงคไดงาย เมื่อเกิดขึ้นแลวดวยความกลัวก็ไมสามารถจัดการ
กับปญหาไดอยางเหมาะสม การเขาสูวงจรการทำแทงจึงตามมา 
และเปนการทำแทงในแบบไมปลอดภัย ซึ่งเด็กและเยาวชนเรียนรูที่
จะจัดการกับปญหาของตนจากเพื่อนๆ ที่เคยมีบทเรียนแบบ

เดียวกัน การทำงานกับครอบครัวเพื่อปรับบทบาทของตนใหเขาใจ
และใกลชิดลูกในวัยรุนจึงเปนเรื่องสำคัญ ที่พอแมตองเรียนรูใหม 
และมีทักษะในการจัดการปญหา ดวยความเขาใจและสรางความ
สัมพันธใหมที่ยอมรับ ใหโอกาสลูกแสดงความเห็นและอัตลักษณ
ของตนมากกวาเดิม เพื่อสรางความรูสึกวาตนเองมีคุณคาและรูจัก
คิดไปขางหนาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สำหรับการแกไขปญหา 
ดังกลาวอันดับแรกคือการทำใหครอบครัวตระหนักตอปญหา 
การนำปญหาเชิงสถานการณมาแลกเปลี่ยนใหเห็นผลกระทบตอ
ชีวิตและโอกาสในอนาคตของเด็กเมื่อกาวพลาด ใหความรูในการ
ปองกันตนเอง ทักษะในการจัดการกับความสัมพันธกับตางเพศ
อยางเหมาะสม สถาบันการศึกษา กลุมสังคมตางๆ ควรใหความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับเร่ืองเพศศึกษา ครอบครัวศึกษา แก
เด็กเยาวชนท้ังผูหญิงและผูชาย ครอบครัว และรัฐบาลควรกำหนด
ใหปญหานี้เปน “วาระทางสังคม” ที่ทุกเครือขายควรเฝาระวังและ
สรางเงื่อนไขใหเกิดการปองกันดวยความเขาใจรวมกนั 

สื่อเปนอีกชองทางหน่ึงท่ีเปนท่ียอมรับกันวามีอิทธิพลและมี
บทบาทที่สำคัญอยางยิ่งตอสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากเรา
บริโภคสื่อทุกวันจนกลายเปนสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันไปแลว 
ปจจุบันเทคโนโลยีก็ไดมีการพัฒนาความกาวหนามากยิ่งขึ้นและ 
ไมสามารถปดกั้นการเขาถึงของคนทุกเพศ ทุกวัย 

รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะ
วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ใหสัมภาษณถึงอิทธพิลของส่ือ
ในปจจุบันน้ีวา ในปจจุบันตองยอมรับวาสื่อมวลชนคอนขางมี
อิทธิพลสูงย่ิงข้ึน และดวยเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว
และกวางไกลจึงไมสามารถปดกั้นได การนำเสนอส่ือตางๆ นั้น กอ
ใหเกิดท้ังประโยชนและโทษ ในแงของสาระ นำเสนอสาระและเปน
ประโยชนตอผูชม ใหความรูที่เปนประโยชนตอสาธารณะ แต 
ในขณะเดียวกันสื่อก็มีอิทธิพลในการสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ี
ไมเหมาะสมไดเชนกัน กอใหเกิดผลกระทบตอสังคม หรือผูรับสาร
นั้นๆ ปจจุบันสื่อบันเทิงโดยเฉพาะละคร ภาพยนตร รายการ
โทรทัศน พยายามนำเสนอเร่ืองเก่ียวกับเพศ เพื่อสรางความ 
นาสนใจ ดึงดูดผูชม โดยในปจจุบันมีสื่อที่ลักษณะยั่วยุทางเพศที่
เยาวชนสามารถเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะส่ืออินเทอรเน็ต ที่
สามารถเขาถึงไดทุกเพศและทุกวัย ไมสามารถควบคุมและปดกั้น
ได ทั้งนี้สื่อมวลชนควรมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการนำเสนอ 
มีความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม ไมมุงเนนหาผลประโยชน
เพียงอยางเดียว ในสวนของผูจัดละครนั้นสงผลตออิทธิพลของ
การนำเสนอเชนกัน ดงันั้นผูจัดละครนาจะมีบทบาทในการนำเสนอ
ของตัวละครท่ีสรางสรรค มีจิตสำนึก มีศีลธรรม และปลูกฝง 
คานิยมท่ีถูกตองท่ีดีงามแกเยาวชน เพื่อเยาวชนหรือผูรับสารจะนำ
ไปปฏิบัติและเปนแบบอยางท่ีดีตอไป นอกจากน้ีควรมีการปลูกฝง
ความรูเทาทันส่ือ (Media literacy) เพื่อรณรงคใหความรูและความ
เขาใจแกเยาวชนต้ังแตเยาววัย เพื่อสรางความเขาใจท่ีถูกตองตอ
การนำเสนอของส่ือและรูเทาทันตอเนื้อหาของส่ือที่อาจจะมีผลใน
เชิงลบตอตนเองหรือสังคม 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเดน 
ประจำป ๒๕๕๓ แกนักวิจัยผูผลิตผลงานวิจัยคุณภาพ สูสังคม  
ใน ๓ สาขา ไดแก สาขาสังคมศาสตร สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ 
รวมท้ังเปนขวัญกำลังใจใหกับอาจารยและนักวิจัยผูสรางช่ือเสียง 
ใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในงานวันนักวิจัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ประจำป ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
ณ โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพฯ โดยมีผลงานวิจัยที่
ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล ๓ สาขา จาก ๔ สาขาวิชา ดังนี้ 

รางวัลนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  
ประจำป� ๒๕๕๓ 

๑. สาขาสังคมศาสตร 
 ๑.๑ รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ไมมีผูไดรับรางวัล 
 ๑.๒ รางวัลผลงานวิจัยดีมาก จำนวน ๒ รางวัล ไดแก 

● ผลงานวิจยั เรือ่ง “Logistics Development in the North/ 
South Economic Corridor of the Greater Mekong 
Subregion” โดย รองศาสตราจารย ดร.รุธีร พนมยงค  

  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มธ.  
บทคัดยอ: Traders in the Greater Mekong Subregion 

(GMS) require efficient logistics services that can move their 
goods to the right place, at the right time, in the right 
condition, and at the right price. It is, therefore, of great 
importance that regional l inkages among neighboring 
countries are strengthened in order to facilitate trade and 
develop logistics for better access to the “global” market. This 
is particularly true for the North-South Economic Corridor 
(NSEC), one branch of which extends from Kunming in the 
People’s Republic of China to Bangkok, Thailand. This 
branch, which is the focus of this research, has three 
separate corridor routes.  

A methodology to assess the NSEC macro-logistics 
system and corridor was developed and validated with 
empirical and secondary data for the three corridors/routes in 
the Kunming-Bangkok branch of the NSEC. Infrastructure 
connectivity in the NSEC is almost complete but border 
crossings are still the weakest link in the macro-logistics 

system. An integrated approach is needed in order to solve 
this key problem. This approach should combine solutions to 
physical infrastructure issues with solutions to the rules and 
regulations aspect. The remaining challenge is how to 
transform the NSEC corridors into fully fledged economic 
corridors that can attract investment and generate economic 
activities in remote areas of the corridors, such as border 
crossings. 

 
● ผลงานวิจัย เรื่อง “Agricultural Productivity Growth  

in Traditional and Trasitional Economics in Asia”  
โดย รองศาสตราจารย ดร.ศุภวัจน รุงสุริยะวิบูลย  

  คณะเศรษฐศาสตร มธ. 
บทคัดยอ : วิกฤตดานอาหารไดกลายเปนประเด็นเชิง

นโยบายของหลายประเทศทั่วโลก งานวิจัยนี้ไดพัฒนาแบบจำลอง
ทางเศรษฐศาสตรเพื่ออธิบายถึงการเติบโตผลิตภาพทางการเกษตร
ของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย แบบจำลองที่นำเสนอนี้
สามารถแยกคาการเติบโตผลิตภาพทางการเกษตรออกเปน 
องคประกอบตางๆ ที่สำคัญที่สงผลใหเกิดการเติบโตผลิตภาพ  
คาตางๆ ที่วัดไดสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการกำหนด
นโยบายเพ่ือสงเสริมใหภาคการเกษตรของภูมิภาคเอเชียเกิดการ
เติบโตท่ียั่งยืน งานวิจัยนี้พบวาเอเชียเปนทวีปท่ีมีศักยภาพในการ
ผลิตสินคาทางการเกษตรท่ีสำคัญของโลก และสามารถรองรับตอ
การเติบโตทางดานอุปสงคอาหารท่ีเพิ่มขึ้นอยางมากในศตวรรษน้ี 

 

อานตอหนา ๑๓ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

นธินินัท วศิเวศวร รองอธกิารบดี 

ฝายวิเทศสัมพันธ ตอนรับ Mr. 

Qiu Jin, President of Huaqiao 

University เมืองเซียะเหมิน 

มณฑลฮกเก้ียน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เพื่อหารือเก่ียวกับความรวมมือทางวิชาการ เมื่อ 

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

ตอนรับ Dr. Siddhartha Sarkar, Director, Asian School of Management and 

Technology เพื่อกระชับความสัมพันธและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หองรับรอง ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ หนวยอาสากาชาด 

จังหวัดปทุมธานี จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ออกบริการตรวจสุขภาพ

ประชาชนท่ีประสบภัยน้ำทวม ในโครงการชวยเหลือผูประสบภัย

หลังน้ำทวม ซึ่งจัดโดย นายธานี สามารถกิจ ผูวาราชการจังหวัด

ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ วัดไกเตี้ย จังหวัด

ปทุมธานี 

 นายธานี สามารถกิจ ผูวา
ราชการจังหวัดปทุมธานี พรอมดวย 
ศาสตราจารย ดร.สมคดิ เลศิไพฑูรย  
อธกิารบดมีหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
ตอนรับ คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ. 
รุนที่ ๕๓ และ ปรอ. รุนที่ ๒๓) ที่มาศึกษาดูงาน นำโดย พลโท 
ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ ผูอำนวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ อาคารศูนยประชุม
ธรรมศาสตร รังสิต โดยมี ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน  
นักศึกษา วปอ. และอดีตอธิการบดี มธ. รวมบรรยายแนะนำ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร. 

นครินทร เมฆไตรรัตน  

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

พรอมดวย รองศาสตราจารย  

ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ ผูอำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

ลงนามความรวมมือทางวิชาการ รวมกับ Prof. Nobuto Iwata, the 

President Representative of Aoyama Gakuin University และ 

Mr. Satoshi Sugimura, Executive Trustee of Aoyama Gakuin 

University ประเทศญ่ีปุน เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สถาบัน

เอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 



Thammasat University 9

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 

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยไดรับ

เกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.สุรพล 

นิติไกรพจน ที่ปรึกษาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน

ประธานในพิธี ภายในงานนอกจาก

จะมีพิธีเปดตัวโครงการแลว ยังมี

การแนะนำทีมนองๆ นักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซ่ึงเปน BEAT 

Ambassador ตัวแทนหนุมสาวรุนใหมใสใจพลังงานใหเปนที่รูจักใน

หมูประชาคมธรรมศาสตรและคนทั่วไป นอกจากน้ัน ยังมีการแสดง

ละครใบ คนหนาขาว บอกเลาถึงการประหยัดพลังงานในชีวิต

ประจำวันในรูปแบบท่ีเขาใจงายและชวนขำขัน กิจกรรมตอบ

คำถามชิงรางวัล รวมทั้งใหนักศึกษาและผูเขารวมงานมีสวนรวมใน

การอนุรักษพลังงานโดยใหเขียนขอความแนะนำวิธีการประหยัด

พลังงานติดบอรด สำหรับชวงภาคบาย มีการบรรยายเร่ือง  

การประหยัดพลังงานใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่

เรียนวิชา มธ. ๑๓๐ สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

โดย อาจารยบัณฑิต งามวัฒนะศิลป กรรมการผูจัดการบริษัท  

อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี จำกัด ณ หองกิจกรรม หอสมุดปวย 

อึ๊งภากรณ 

หอสมุดป�วย อึ๊งภากรณ� เป�ดตัวโครงการ BEAT 2010 อย�างเป�นทางการ 

โครงการสรางขุมกำลังบุคลากรดานการอนุรักษพลังงานเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร หรือ BEAT 2010 

ไดเปดตัวอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่

ผานมา ณ บรเิวณโถงดานหนาหอสมดุปวย อึง๊ภากรณ มหาวทิยาลยั 

สำนักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตร จัดพิธีเจริญพุทธมนตและไถชีวิตโค-กระบือ 
จำนวน ๙๙ ตัว เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสพระ- 
ชนมายุครบรอบ ๘๓ พรรษา ๕ ธันวามหาราช โดยมี 
ศาสตราจารย ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร 
เปนประธานในพิธี โดยภายในงานมี พิธีสงมอบโคใหแก ธนาคาร  
โค-กระบือ ซึ่งเปนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โดยมี นายสัตวแพทยสุพจน สรอยสังวาลย ปศุสัตว
อำเภอเมืองปทุมธานี เปนตัวแทนรับมอบ และมอบกระบือใหแก 

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
เคลื่อนที่ ๔๒ ตามโครงการใน
พระราชดำริของ สมเด็จพระ- 
เทพฯ สยามบรมราชกุมารี โดย 
พันเอกชาญณรงค อินทรนอก 
รองผูบัญชาการหนวย เปนผูรับ
มอบ และพิธีรับมอบเงินบริจาค 
จำนวน ๓๙๐,๐๐๐ บาท จาก 

บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด และไดนำวัคซีน
ปองกันไขหวัด ๒๐๑๑ มาบริการใหแกผูรวมงาน เมื่อวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จัดพิธีไถ�ชีวิตโค-กระบือ ๙๙ ตัว 



ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผูอำนวยการ
ศูนยออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีวิสัยทัศน
ในการพัฒนาศูนยออสเตรเลียศึกษา ที่มุงพัฒนาองคความรู การ
วิจัยเก่ียวกับประเทศออสเตรเลีย สงเสริมความรวมมือทางดาน
การศึกษาคนควาและการแลกเปล่ียนความรูทางดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษากับประเทศออสเตรเลีย 
ตลอดจนสนับสนุนใหมีการทำงานวิจัยรวมกับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทยและออสเตรเลีย สำหรับนโยบายการพัฒนาศักยภาพ
ดานตางๆ ไดอธิบายโดยสรุป ดังนี้  

การสรางเครือขายทางวชิาการ การสรางเครอืขายทางวิชาการ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งเปน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สำหรับการทำงานวิจัย
ในลักษณะที่มีเครือขายมหาวิทยาลัยในประเทศเขารวม และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนศูนยกลางรวมกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ การทำงานรวมกันในลักษณะเครือขายมีวัตถุประสงค 
๒ ดาน คือ ประการแรก ศูนยออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จะเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมทั้งรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศออสเตรเลียในการทำงานวิจัย เพื่อยกระดับงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ประการ
ที่สอง การเปนศูนยกลางทางวิชาการ ศูนยออสเตรเลียศึกษาจะทำ
หนาท่ีสรางเครือขายเช่ือมโยงกับสถาบันการศึกษาในประเทศ
ออสเตรเลีย เพื่อสงเสริมการทำกิจกรรมตางๆ รวมกัน อาทิ 
กิจกรรมทางวิชาการ การอบรม การสัมมนาระหวางประเทศใน
ระดับนักวิชาการและนักศึกษา เปนตน  

การศึกษาวิจัย งานวิจัยของศูนยออสเตรเลียศึกษาเปนงาน
วิจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในทางปฏิบัติมากกวางานวิจัยท่ีไมมีผลทางการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยเนนการวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการ 
(Multi-disciplinary) ที่มีการดำเนินงานรวมกันระหวางสาขาตางๆ 
อาทิ เศรษฐศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร วิศวกรรมศาสตร เปนตน 

รวมท้ังเปนการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหวางประเทศ การ
ศึกษาวิจัยในลักษณะนี้จะเปนประโยชนกับประเทศในดาน
ยุทธศาสตรระหวางประเทศ การทำงานวิชาการเพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจ การแลกเปลี่ยนความรูในดานตางๆ กับประเทศ
ออสเตรเลีย ตลอดจนการทำงานวิจัยรวมกับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศออสเตรเลีย 

การพัฒนาเครือขาย การพัฒนาเครือขายของศูนย
ออสเตรเลียศึกษาท่ีมีอยูทั่วประเทศเปนเรื่องสำคัญของศูนย
ออสเตรเลียศึกษา เนื่องจากมีการจัดต้ังเปนศูนยศึกษาที่มีเครือ
ขายครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ซึ่งศูนยออสเตรเลีย
ศึกษาจะเนนบทบาทดานความรวมมือระหวางเครือขายสถาบัน
การศึกษาในประเทศ และเครือขายสถาบันการศึกษาในประเทศ
ออสเตรเลีย ในการแลกเปล่ียนความรู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและถายทอดความรู
ดานตางๆ  

การบริการสังคม สงเสริมใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป มีความรูในเรื่องเก่ียวกับประเทศออสเตรเลียใน
ดานตางๆ อาท ิการเมือง เศรษฐกจิ การคา การศกึษา สิง่แวดลอม  
เทคโนโลยี สังคม เปนตน โดยการนำความรูเกี่ยวกับประเทศ
ออสเตรเลียมาเผยแพรอยางท่ัวถึง ตลอดจนเปนแหลงขอมูลทาง
ดานการศึกษาในประเทศออสเตรเลียและทุนการศึกษาตางๆ แก 
นกัเรยีน นกัศกึษาทีส่นใจเดนิทางไปศกึษาตอทีป่ระเทศออสเตรเลยี  
นอกจากนี้ ศูนยออสเตรเลียศึกษายังเนนการใหความรูแกครู 
(Training the Trainer) โดย ศูนยออสเตรเลียศึกษาจะรวมกับ ศูนย
ศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ดำเนินการอบรมครูทั่วประเทศ (Reaching out Program) เพื่อให
ครูมีความรูเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย และสามารถนำความรูที่
ไดไปประยุกตใชในการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ังพัฒนา
เว็บไซตใหเปน Information Gateway ในการคนควาขอมูลและ
สืบคนขอมูลที่สำคัญ อาทิ การเปล่ียนแปลงขาวสารในดานตางๆ 
ของประเทศออสเตรเลีย เปนตน  

การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ มี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ กับองคกรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
กับประเทศออสเตรเลีย ในฐานะที่มีการติดตอกับหนวยงาน และ
สถาบันตางๆ ในประเทศออสเตรเลีย โดยมีสวนรวมในกิจกรรม
ระหวางองคกรตางๆ ในมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัย
ในประเทศออสเตรเลีย  

ผูอำนวยการศนูยออสเตรเลยีศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  
กลาวในตอนทายวา ศนูยออสเตรเลียศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
มุงพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ สงเสริมใหเกิดความรวมมือ
ทางดานการศึกษาคนควา การสรางเครือขายทางวิชาการท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ ยกระดับผลงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับ 
ตลอดจนสนบัสนนุยทุธศาสตรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรทีมุ่งเนน 
การสรางองคความรู ความรบัผดิชอบตอสงัคม ควบคูคณุธรรม เพ่ือ 
นำไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่สมบูรณแบบของประเทศ ตอไป 

แนะนำผู�บริหารใหม�  
ผู�อำนวยการศูนย�ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  
กับวิสัยทัศน�ท่ีมุ�งสู�การเป�นศูนย�กลางทางความรู� การวิจัย ส�งเสริมความร�วมมือ 

ทางด�านการศึกษาค�นคว�าเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียท่ีสมบูรณ�แบบ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผูอำนวยการศูนย
ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สำเร็จศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัย
รามคำแหง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร M.A. in Agricultural Development 
Economics, Australian National University, Canberra, Australia. 
Ph.D. in Economics, Australian National University, Canberra, 
Australia เคยดำรงตำแหนง กรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตรและแนวทาง 
การเจรจาจัดทำความตกลงเขตการคาเสรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการแขงขันทางการคา กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ (สาขา
เศรษฐศาสตร) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
และผูอำนวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหงมหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตร 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� สร�างบ�านดิน เพื่อเป�นแหล�งเรียนรู�ข�าวกับวิถีชุมชน
และสร�างจิตอาสาให�กับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กำหนดจัด

กิจกรรมสรางบานดิน เพื่อใหเปนพิพิธภัณฑขาว และเปนแหลง

ศึกษาวิถีชาวนา ตลอดจนการปลูกจิตสำนึก จิตอาสา และเสริม

สรางการเรียนรูวิถีชีวิตของชาวนานอกหองเรียน ใหกับนักศึกษา

และผูสนใจ  

อาจารย ดร .เขียนศักด์ิ แสงเกลี้ยง อาจารยคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง กลาววา โครงการสรางบาน

ดนิแบบบรูณาการของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร จะดำเนนิการ โดย 

ใชงบประมาณใหนอยที่สุดบนวิถีความพอเพียง ใหเหมาะกับสภาพ

แวดลอม ซึ่งพื้นท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีความงาม

และเปนธรรมชาติ จึงมีแนวคิดที่จะผสมผสานและถายทอดความ

เปนไทยใหมากท่ีสุด โดยลักษณะของตัวอาคารจะใชไมเปนสวน

นอย เพ่ือความแข็งแรงและเหมาะสมกับพ้ืนท่ี สวนพ้ืนท่ีในการ

ใชสอยมีประมาณ ๓๕๐ ตารางเมตรข้ึนไป ไมนับตัวอาคาร มีพื้นที่

ใชสอยประกอบดวย หองพิพิธภัณฑ ลานกิจกรรมนักศึกษา ยุงฉาง 

หองน้ำ และลานอเนกประสงค โดยจะเริ่มการทำรากฐานกอน ซึ่ง

จะใชเศษขยะและขวดเปนฐานถาวร และเปดโอกาสใหทุกคนไดมี

สวนรวมในการสรางบานดินครั้งนี้ ซึ่งจะใชเวลาในการกอสราง

ประมาณ ๓ เดือน โดยไดรับความอนุเคราะหจากโรงเรียน ช.รุง

เลิศ ซึ่งเปนโรงเรียนสอนชางกอสรางจะมาชวยสอนนักศึกษาและ

คอยเปนพี่เลี้ยงแบบมืออาชีพ ทั้งนี้ ประชาคมธรรมศาสตรไดรวม

กันสรางบานดินอยางเปนทางการ เม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

ณ แปลงนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ทีม TU Formers คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ควารางวัล Best Fuel Economy และรางวัลพิเศษ สำหรับนักแขงหญิง 

คนแรกของรายการ รวมท้ังไดเขารอบ ๓ ทีมสุดทายในการแขงขัน 

Presentation และคะแนนรวมไดลำดับที่ ๑๔ จาก ๔๐ ทีม จากสถาบัน

การศึกษาท่ัวประเทศท่ีเขารวมการแขงขัน TSAE Auto Challenge 2011 

Formula Student เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สนามทดสอบ

รถยนต ไทยบริดสโตน จังหวัดสระบุรี ซึ่งเปนการแขงขันออกแบบ สราง 

และแขงรถในระดับอุดมศึกษา เพื่อเลือกคัดผูชนะเปนตัวแทนประเทศ

ไทย ไปแขงขันที่ประเทศญ่ีปุน 

ทีม TU Formers คณะวิศวกรรมศาสตร� มธ.  
คว�ารางวัล Best Fuel Economy  

จากการแข�งขัน TSAE Auto Challenge Student Formula 2011 



จุลสารธรรมศาสตร� ป�ที่ ๔๓ ฉบับที่ ๑๔ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ 12

เสร็จสิ้นเปนที่ เรียบรอยกับกิจกรรมเฟนหาทูตกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชนแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยองคการ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสมาคมธรรมศาสตรในพระบรม- 
ราชูปถัมภ ซึ่งการประกวดคัดเลือกทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน 
ประจำปการศึกษา ๒๕๕๔ (Thammasat University Ambassador 
Contest 2011) และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ป ทูตกิจกรรม

ผลการประกวดทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน� 
แห�งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ประจำป�การศึกษา ๒๕๕๔ 

(Thammasat University Ambassador Contest 2011) 

บำเพ็ญประโยชนแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดขึ้นภายใต
แนวคิด “สานตอความฝน สรรคสรางความรัก สมัครสมานสามัคคี 
๑๐ ป ทูตกิจกรรมฯ” โดยทำการคัดเลือกรอบสุดทายเม่ือวันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หอง LT1 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยมีผูไดรับการคัดเลือก จำนวน ๑๕ 
คน ดังนี้  

ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
คือ ตัวแทนนักศึกษาธรรมศาสตรในการทำกิจกรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน การเปน
ตัวแทนตอนรับบุคคลสำคัญ การเขารวมกิจกรรมกับทางภาครัฐ
และเอกชนอื่นๆ ตลอดจนการรณรงคและสงเสริมใหนักศึกษารวม

ทำกจิกรรมเพือ่สงัคมกนัมากขึน้ และทีส่ำคญั ทตูกจิกรรมฯ มหีนาที ่
ในการเปนผูอัญเชิญถวยพระราชทาน ปายนามมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตรและการเมือง ผูนำขบวนอัญเชิญธรรมจักร และ
เปนดรัมเมเยอรในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร-จุฬาฯ  
อีกดวย 

ผูอัญเชิญถวยพระราชทานฝายชาย ไดแก  
นายเจนวิทย เสรีบุรี นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ชั้นปที่ ๔ 

นายวศิน สกลวิภาส นักศึกษาคณะแพทยศาสตร ชั้นปที่ ๒ 

นายปกรณกิจ พฤกษาอุดมชัย นักศึกษาคณะแพทยศาสตร ชั้นปที่ ๖ 

นายธีรยุทร เธียรชัยบัณฑิต นักศึกษาคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ชั้นปที่ ๓ 

นายเทพวรรณ คณินวรพันธุ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ชั้นปที่ ๒ 

 

ผูอัญเชิญถวยพระราชทานฝายหญิง ไดแก 
นางสาวกฤติญา พิพัฒนวีรวัฒน นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ชั้นปที่ ๔ 

นางสาวพัชชา พูนพล นักศึกษาคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ชั้นปที่ ๓ 

นางสาวปยะนุช ปฐมศิริ นักศึกษาคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ชั้นปที่ ๒ 

นางสาวจิรัชยา ผูพัฒน นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ชั้นปที่ ๑ 

นางสาวสุภาพิชญ อัศวเมฆี นักศึกษาคณะวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ชั้นปที่ ๑ 

 

ประเภทดรัมเมเยอร ไดแก 
นางสาวฐิติกา อุชุไพบูลยวงศ นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ชั้นปที่ ๔ 

นางสาวอนุตตรา อมาตยกุล นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปที่ ๔ 

นางสาวนันทพร เกียรติเสวีกุล นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร (ภาคภาษาอังกฤษ) ชั้นปที่ ๔ 

นางสาวกุลิสรา อัฐไพบูลย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ชั้นปที่ ๒ 

นางสาวพลอยปภัส อริยะกมลรัตน นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ชั้นปที่ ๓ 
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ตอจากหนา ๗.......รางวัลนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�... 

๒. สาขามนุษยศาสตร 
 ๒.๑ รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ไมมีผูไดรับรางวัล 

 ๒.๒ รางวัลผลงานวิจัยดีมาก ไมมีผูไดรับรางวัล 

 

๓. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๓.๑ รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ไมมีผูไดรับรางวัล 

๓.๒ รางวัลผลงานวิจัยดีมาก จำนวน ๒ รางวัล 

● ผลงานวิจยั เรือ่ง “การประยกุตใชยางธรรมชาติทีผ่านการ 

บมในการบำบัดการปนเปอนของปรอทน้ำ (Treatment 

of Mercury-Contaminated Water by Using Vulcanized  

Natural Rubber as Sorption Media)”  

 โดย รองศาสตราจารย ดร.ภาณุ ดานวานิชกุล  

  คณะวิศวกรรมศาสตร มธ. และคณะ  

บทคัดยอ: งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับความสามารถ

ของช้ินยางธรรมชาติในการดูดซับปรอท (Hg(II)) ในน้ำปนเปอน 

การศึกษาจลนศาสตรพบวา ชิ้นยางขนาด ๕ x ๕ มิลลิเมตร๒ 

สามารถดูดซับสารปรอทไดเร็วกวาชิ้นยางขนาด ๑๐ x ๑๐ 

มิลลิเมตร๒ จากการศึกษาผลของปริมาณสารเคมีในยางพบวา เม่ือ

ปริมาณของผงเขมาดำมากทำใหความสามารถในการดูดซับลดลง 

ในสวนของกำมะถันพบวา ปริมาณการดูดซับแปรผันตามปริมาณ

การเช่ือมโยง (Crosslink densities) ซึ่งเกิดจากกำมะถันทำปฏิกิริยา

กับยางในการบม (มิใชปริมาณกำมะถันท้ังหมด) ในสวนของ 

ซิงคออกไซด พบวาการดูดซับข้ึนกับปริมาณการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้น 

เชนกันโดยซิงคออกไซดทำหนาที่ เปนตัวเรงปฏิกิริยา ความรู 

ดังกลาวสามารถนำไปใชในการออกแบบตัวดูดซับที่เพิ่มสมบัติใน

การดูดซับปรอทได 

● ผลงานวิจัย เรื่อง “การวิจัยเทคนิคการเรียนรูของเครื่อง

บนการประมวลภาษาธรรมชาติและการประยุกตใช

เคร่ืองเพ่ือคนพิการ (Research on Machine Learning 

Techniques on Natural Language Processing and 

Their Application to Assistive Technology)”  

 โดย รองศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง  

  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ.  

บทคัดยอ: เร็วๆ นี้งานวิจัยหลายชิ้นไดนำเอาเทคนิคของ

การเรียนรูของเครื่อง (machine learning) มาใชกับการประมวลผล

ภาษาธรรมชาติและการประยุกตไปใชกับงานดานเทคโนโลยีการ

ชวยเหลือผูพิการท่ีเกี่ยวของกับการใชภาษา ขณะที่เทคนิคมากมาย

ถูกพัฒนามาเพ่ือประมวลผลภาษาตางๆ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษา

จีน และภาษาญ่ีปุน แตยังมีงานวิจัยไมมากท่ีจะนำเอาเทคนิคของ

การเรียนรูของเคร่ืองมาใชกับการประมวลผลภาษาไทยและสวน

ใหญอยูในชวงพัฒนา ในงานวิจัยนี้ เราไดศึกษาเทคนิคของการ

เรียนรูของเคร่ืองใน ๒ งานประยุกตคือ การประมวลผลขอความ

เท็กซและเทคโนโลยีชวยผูพิการทางเสียง งานประยุกตการเรียนรู

ของเคร่ืองบนการประมวลผลขอความเท็กซที่ไดศึกษาน้ันมี ๒ 

หัวขอ คือ การศึกษาพัฒนาวิธีเคอรเนล (kernel method) สำหรับ

การจำแนกหมวดหมูขอความ และการรูจำคำท่ีไมรูจักอัตโนมัติ 

สวนงานประยุกตเทคโนโลยีการชวยเหลือผูพิการทางเสียงท่ีได

ศึกษาประกอบจาก ๒ หัวขอคือ การประเมินเสียงพูดและการรูจำ

เสียงสะกดคำ  

  

๔. สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
๔.๑ รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ไมมีผูไดรับรางวัล 

๔.๒ รางวัลผลงานวิจัยดีมาก จำนวน ๒ รางวัล 

● ผลงานวิจยั เรือ่ง “มาตรการควบคุมการระบาดของไขหวดั 

ในโรงเรียนอนุบาล (Intervention with an Infection 

Control Bundle to Reduce Transmission of Influenza- 

Like Illnesses in a Thai Preschool)”  

 โดย รองศาสตราจารย นายแพทยอนุชา อภิสารธนรักษ  

  คณะแพทยศาสตร มธ. และคณะ  

บทคัดยอ: มาตรการงายๆ อาทิเชน รณรงคการลางมือ 

ออกจดหมายเวียนถึงผูปกครองไมใหนำบุตรหลานปวยมาโรงเรียน 

มีสวนลดไขหวัด ทองเสียและโรคมือเทาปากไดอยางมีนัยสำคัญ 

และสามารถประยุกตใชไดกับการระบาดไขหวัดสายพันธุใหมดวย 

● ผลงานวิจัย เรื่อง “ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตแบบ

เสริมฤทธ์ิตอเซลลมะเร็งตับและมะเร็งปอดของสารสกัด 

Phyllanthus emblica และ Terminalia bellerica เม่ือใช

รวมกบัยามาตรฐาน doxorubic และ cisplatin (Synergistic  

growth inhibitory effects of Phyllanthus emblica and 

Terminalia bellericaextracts with conventional cytotoxic  

agent: Doxorubicin and cisplatin against human 

hepatocellular carcinoma and lung caner cells)”  

 โดย อาจารย โฆษิต พินใหม  

  คณะแพทยศาสตร มธ. และคณะ 

บทคัดยอ: สารสกัด P. emblica และ T. bellerica แสดงให

เห็นถึงการยับย้ังการเจริญเติบโตในระดับการคัดเลือกท่ีแนนอนตอ

เซลลมะเร็งทดสอบท้ังสองชนิด ผลการเสริมฤทธิ์ (CI < 1) ของการ

ใชสารสกัด P. emblica รวมกับ doxorubicin หรือ cisplatin  

ที่ระดับปริมาณของสารที่ใหแตกตางกันไดแสดงใหเห็นในเซลล  

A549 และ HepG2 การใชสารสกัด T. bellerica รวมกับ cisplatin 

หรือ doxorubicin แสดงใหเห็นถึงผลในลักษณะเสริมฤทธ์ิในเซลล 

A549 และ HepG2 ดวย แตในบางลักษณะของการใชรวมก็ใหผล

ในลักษณะการตานฤทธ์ิ ระดับการลดลงของปริมาณการใหยามี

ความแตกตางกันและมีความจำเพาะตอ แตละการใชรวมและชนิด

ของเซลลมะเร็ง 
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ที่ประชุมสภาอาจารย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการประชุมสมัย

สามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุม

โดมบริหาร ๒ อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

รังสิต โดย ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เปนประธานการประชุม 

งานพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ จัดสัมมนาแนะแนวทุน

การศึกษาตอประเทศไตหวัน เมื่อวันที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุมประกอบ 

หุตะสิงห อาคารอเนกประสงค ๑ ชั้น ๓ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

จัดโครงการ “นัดพบแรงงาน’๕๓ ศูนยรังสิต” เมื่อวันที่ 

๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ยิมเนเซียม ๕ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดย ศาสตราจารย 

ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย อธกิารบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  

เปนประธานในพิธีเปดงาน 

สำนักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จัดพิธีมอบรางวัลและการนำเสนอ

ผลงานวิทยานพินธดเีดน งานสมัมนาวทิยานพินธ 

ดีเดน ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ โรงภาพยนตร JC CINEMA คณะวารสาร- 

ศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

สภาอาจารย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่ประชุมประธาน 

สภาอาจารยแหงประเทศไทย (ปอมท.) จัดประชุมชี้แจงการ 

ปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา เม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ศูนยประชุม

ธรรมศาสตร รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (กพ.) จัดบรรยาย เร่ือง “ทุนการ

ศึกษาในรูปแบบของทุนรัฐบาล” เม่ือวันที่ ๑ ธันวาคม 

๒๕๕๓ ณ หอง SC 4020 อาคารเรียนรวมทาง

สังคมศาสตร (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จัดการประชุมนานาชาติเชิงวิชาการ ครั้งที่ ๑๑ Asian Academic 

Accounting Association (AAAA) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

ณ หอง Ballroom 3 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยไดรับเกียรติจาก 

ดร.อารีพงศ ภูชอุม ปลัดกระทรวงการคลัง เปนองคปาฐกถาพิเศษ

บรรยายหัวขอ “The Rise of Asia in the Global Economy” 
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สะดุดข�าว 
ใชบริการเติมกาซ NGV ไดที่ 

สถานีบริการกาซ NGV มธ. ศูนย

รงัสติ บรเิวณดานหลงัศนูยกฬีาทางนำ้  

ใหบริการไดสูงสุด ๔๐ ตัน/วัน ซึ่งเปน

อีกหน่ึงพลังงานทางเลือกสำหรับ

รถยนต ที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รวมท้ังยงัชวยตอบสนองความตองการ 

และอำนวยความสะดวกใหแกผูใช 

NGV ไดมากยิ่งขึ้น 

นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศจากการ

ประกวด “เสือ Innovation Award” ปที่ ๕ ภายใตแนว 

ความคิด “ผนังสวย…สไตลปูนเสือ” จัดโดย บริษัท เอสซีจี 

ซีเมนต จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

เ พ่ือผลักดันให เยาวชนไทยทั้ งระดับอุดมศึกษาและ

อาชีวศึกษา เกิดการพัฒนาความคิดสรางสรรคตอยอด

นวัตกรรมงานปูนซีเมนตรูปแบบใหมใหเปนอีกทางเลือก

หนึ่ง สำหรับงานตกแตง โดยนำความรูและทักษะมา

ประยุกตสรางสรรคผลงานใหมๆ ใหเกิดประโยชนสวนรวม 

พรอมพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อเติบโตเปนบุคลากรท่ีมี

คุณภาพในสายอาชีพ โดยรางวัลชนะเลิศ ไดแก ผลงานชื่อ 

“ILLUSION” มีแนวความคิดจากการนำรูปทรงเรขาคณิตมา 

นำเสนอสูผลงาน ดวยการใชศิลปะ ๒ มิติ เปลี่ยนมุมมองใหเสมือน

เปน ๓ มิติ ผสานกับคุณสมบัติของปูนซีเมนตที่มีสีและเนื้อที่ 

แตกตางกัน นำไปสูการสรางสรรคผนังธรรมดาใหมีมิติ ดึงดูดใจ 

ของนายพงศกร ศรันยศรทัธา และนายณฐัพล เตโชพชิญ นกัศึกษา 

ชั้นป ๒ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ไดรับทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท พรอมโลและ

ประกาศนียบัตร และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ไดแก ผลงาน 

“Digital” กับแนวคิดที่เกิดจากการนำตัวอักษร 16 Segment 

Display LED ซึ่งมีรูปแบบที่เรียบงายแตสามารถสรางรูปแบบได

มากมาย จึงไดนำรูปแบบของตัวอักษรนี้มาดัดแปลงเปนลวดลาย

บนผนัง ที่ผูใชสามารถมีสวนรวมในการสรางสรรคผนังของตนเอง 

ของนายธนพล วองไวพาณิชย  และนางสาวธนัญญาณ จิรสุขทวี 

นักศึกษาช้ันป ๒ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท พรอม

โลและประกาศนียบัตร 

กิจกรรม “เสือ Innovation Award” นี้ เปนหน่ึงในกิจกรรมท่ี

ปูนเสือจัดขึ้น เพื่อสงเสริมการพัฒนาดานความคิดสรางสรรค และ

สรางแรงบันดาลใจในการคิดคนและพัฒนาส่ิงใหมๆ ที่ เปน

ประโยชนตอสังคม ซึ่งการผลักดันดานการพัฒนานวัตกรรมอยาง

ตอเน่ือง จะชวยสงเสริมใหปูนซีเมนตเปนสินคาที่มีมูลคาเพ่ิม ที่

นอกจากจะสรางความพอใจใหลูกคาไดมากขึ้นแลว ยังสามารถนำ

ไปตอยอดเชิงธุรกิจไดอีกดวย นอกจากน้ี การประกวด “เสือ 

Innovation Award” ยังมุงสงเสริมใหเยาวชนไดนำความรูและทักษะ

ดานงานปูนซีเมนตจากหองเรียนมาประยุกตใชงานจริง และนำ

ประสบการณจากการรวมกิจกรรมไปใชประโยชนในการทำงานจริง

ในอนาคต  โดยมุงหวังใหเยาวชนเหลานี้เติบโตข้ึนเปนบุคลากรท่ีมี

คุณคา และเปนกำลังสำคัญที่จะชวยผลักดันสูการเติบโตของ

อุตสาหกรรมและประเทศชาติตอไป 

นักศึกษาคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�ฯ คว�ารางวัลสุดยอด  

“เสือ Innovation Award” ป�ที่ ๕ 



 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, 

ประภาพันธ วองไว, ศักด์ิเดช ธนาพรกุล, เอกเทศ แสงลับ, 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 : โรงพมิพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๓๑๐๕-๑๑ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สงบุคลากร และนักกีฬาเขารวมแขงขัน

กีฬาเช่ือมความสัมพันธ ๓ สถาบัน ครั้งที่ ๕ ระหวางมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) โดยในปนี้ สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนเจาภาพจัดการแขงขัน เมื่อวัน

ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬาในรม บานวิทยาศาสตร ชั้น ๓ 

อุทยานวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ซึ่งมีการแขงขันทั้งส้ิน ๑๒ ชนิด 

กีฬา ประกอบดวย บาสเกตบอล วอลเลยบอลชาย/หญิง ฟุตบอล 

แบดมินตัน เทนนิส เทเบิลเทนนิส กอลฟ เปตอง  

ชักคะเยอ วิ่ง ๕ กิโลเมตร วายน้ำ และสนุกเกอร โดย

การแขงขันครั้งตอไป สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

จะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ ๓ 

สถาบัน ครั้งที่ ๖ ในป ๒๕๕๔ 

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ� ๓ สถาบัน ครั้งท่ี ๕ 


