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ก้าวใหม่วงการแพทย์ไทย

แพทย์ธรรมศาสตร์รก
ั ษาเส้นเลือดหัวใจเกิน
ด้วยวิธส
ี วนหัวใจในทารกคลอดก่อนกําหนด

สําเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มธ.
จัดแถลงข่าว การรักษาเส้นเลือดหัวใจเกินด้วยวิธีสวนหัวใจในทารก
คลอดก่อนก�ำหนดส�ำเร็จเป็นครั้งแรกในเมืองไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่
19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ น�ำโดยรองศาสตราจารย์
นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มธ. และทีมแพทย์ผดู้ แู ลรักษา ประกอบด้วย
ผศ.นพ.รัฐพล ว่องวันดี กุมารแพทย์โรคหัวใจ ผศ.นพ.บุญชู ศิรจิ งกลทอง
กุมารแพทย์โรคหัวใจ ผศ.พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล กุมารแพทย์
ทารกแรกเกิด อ.พญ.วรัญญา เลิศไพฑูรย์พันธ์ วิสัญญีแพทย์ และ
พญ.ปวีณา กาละดี แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอดกุมารแพทย์โรคหัวใจ
“เส้นเลือดหัวใจเกิน” เป็นเส้นเลือดที่เชื่อมต่อระหว่างเส้นเลือด
ปอดและเส้นเลือดแดงใหญ่ ซึง่ มีความส�ำคัญในช่วงทีท่ ารกอยูใ่ นครรภ์
เพราะเส้นเลือดดังกล่าวจะท�ำหน้าที่น�ำสารอาหารและออกซิเจน
ไปเลี้ยงร่างกาย เนื่องจากทารกที่อยู่ในครรภ์นั้นยังไม่สามารถหายใจ
เองได้ ตามปกติแล้วเมื่อเด็กคลอดออกมาเส้นเลือดเกินนี้จะปิดลง
แต่ ส� ำ หรั บ ทารกที่ ค ลอดก่ อ นก� ำ หนดและมี น�้ ำ หนั ก น้ อ ยจะมี
อุบตั กิ ารณ์ของการคงอยูข่ องเส้นเลือดหัวใจเกินสูง ซึง่ มีสาเหตุมาจาก
หลายปัจจัยด้วยกัน
รองศาสตราจารย์ นพ.ปรี ช า วาณิ ช ยเศรษฐกุ ล คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มธ. กล่าวเกีย่ วกับโรคนีว้ า่ โรคเส้นเลือดหัวใจเกินนี้
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับทารกที่คลอดก่อนก�ำหนด ในปัจจุบันภาวะ
การคลอดก่อนก�ำหนดของทารกโดยทั่วไปจะอยู่ประมาณ 10-20%
ทารกที่ ค ลอดก่ อ นก� ำ หนดจะมี โ อกาสเสี ย ชี วิ ต และก็ มี โ รค
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ มากมาย โรคที่เราพูดถึงอยู่นี้คือโรคเส้นเลือด
หั ว ใจเกิ น ในทารกแรกคลอดก่ อ นก� ำ หนดก็ เ ป็ น โรคที่ พ บได้ บ ่ อ ย
ยิ่งทารกที่คลอดก่อนก�ำหนดและมีน�้ำหนักน้อยเท่าไหร่ ก็จะมีโอกาส
เกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจเกินในทารกแรกคลอดก่อนก�ำหนดมากขึ้น
เท่านัน้ ถ้ามีเยอะโอกาสเสียชีวติ ก็จะสูงขึน้ ไปตามน�ำ้ หนักทารกทีน่ อ้ ยลง
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.รัฐพล ว่องวันดี กุมารแพทย์
โรคหัวใจ ผู้ท�ำการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีดังกล่าวเป็นรายแรกของไทย

ได้ส�ำเร็จ เปิดเผยว่า ส�ำหรับกรณีที่มีเส้นเลือดเกินในทารกคลอด
ก่อนก�ำหนดนัน้ ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจวายได้ โดยทารกจะหอบเหนือ่ ย
อาจต้องใส่ท่อช่วยหายใจนาน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อปริมาณเลือด
ที่ไปเลี้ยงอวัยวะที่ส�ำคัญลดลง เช่น ไต ล�ำไส้ เป็นต้น ซึ่งอาจท�ำให้
เกิดภาวะล�ำไส้เน่าตายหรือไตวายได้ ทัง้ นีเ้ ราจะทราบว่าทารกมีภาวะ
เส้ น เลื อ ดหั ว ใจเกิ น ดั ง กล่ า วได้ จ ากการตรวจพบเสี ย งฟู ่ ใ นหั ว ใจ
คล�ำชีพจรได้แรง เอกซเรย์ปอดพบหัวใจโตและมีเลือดในปอดมาก
และตรวจยืนยันด้วยวิธีเอคโคคาร์ดิโอแกรม (Echocardiogram)
ในด้านการรักษาภาวะดังกล่าวด้วยวิธีการสวนหัวใจและใช้อุปกรณ์
ปิดเส้นเลือดหัวใจเกินในทารกคลอดก่อนก�ำหนด เป็นอีกทางเลือกหนึง่
ทีเ่ ริม่ ท�ำการรักษามาไม่นาน ในปัจจุบนั เริม่ ด้วยการให้ยาปิดเส้นเลือดเกิน
เช่น อินโดเมตทาซิน (indomethacin) ไอบิวพรอเฟนไลซีน (ibuprofen
lysine) เป็นต้น หากใช้ยาไม่ได้ผล แพทย์จะเลือกวิธีการผ่าตัด ด้วย
วิธีการผูก หนีบ หรือตัดเส้นเลือดหัวใจเกิน โดยศัลยแพทย์ทรวงอกที่
มีความช�ำนาญ ส่วนการสวนหัวใจและใช้อุปกรณ์ปิดเส้นเลือดหัวใจ
เกินในทารกคลอดก่อนก�ำหนดนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เริ่มมีการ
ท�ำมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้ และส�ำหรับในประเทศไทยยังไม่เคยมีการรักษา
ด้วยวิธนี มี้ าก่อน โดยขัน้ ตอนการสวนหัวใจนัน้ จะเริม่ ด้วยการใส่สาย
สวนผ่านเส้นเลือดด�ำใหญ่ที่ขาหนีบของทารก ผ่านเส้นเลือดด�ำใหญ่
หัวใจ และเส้นเลือดเกิน ตามล�ำดับ แล้วปล่อยอุปกรณ์ปดิ เส้นเลือดเกิน
ซึง่ อุปกรณ์ทใี่ ช้เป็นโลหะจ�ำรูปนิทนิ อล (nitinol) เป็นส่วนผสมระหว่าง
นิกเกิลและไทเทเนียม มีคุณสมบัติ มีความยืดหยุ่นสูง คืนรูปเดิมได้
และไม่เป็นสนิม วิธีการรักษาด้วยวิธีสวนหัวใจเพื่อปิดเส้นเลือด
เกินในทารกคลอดก่อนก�ำหนดนีม้ คี วามยากล�ำบาก เนือ่ งจากเส้นเลือด
เด็กทารกนั้นมีขนาดเล็กมาก ดังนั้นแพทย์จึงใช้อัลตราซาวด์เพื่อ
ช่วยดูเส้นเลือดขณะแทงเข็ม ท�ำให้เพิม่ ความแม่นย�ำมากขึน้ นอกจากนี้
ทารกกลุ่มนี้จะมีภาวะอุณหภูมิต�่ำง่าย ซึ่งเป็นอันตรายมากในทารก
คลอดก่อนก�ำหนด ระหว่างการรักษาจึงต้องใช้เครื่องท�ำความอบอุ่น
ให้แก่ทารก อีกทั้งยังพบว่าระหว่างท�ำการรักษาอุปกรณ์อาจหลุด
หรือไปขวางเส้นเลือดที่อยู่ข้างเคียงได้เนื่องจากเส้นเลือดของทารก
มีขนาดเล็กมาก วิธีการรักษาดังกล่าวนี้ยังถือเป็นวิธีใหม่ที่อาจเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระของศัลยแพทย์ทรวงอก
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สําหรับผู้ป่วยที่ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ได้ท�ำการรักษานั้น ผู้ป่วยรายนี้เป็นบุตรคนที่ 2 ของแฝดสาม คลอด
เมื่ออายุครรภ์ 29 สัปดาห์ น�้ำหนักแรกคลอด 1,330 กรัม เมื่อ
ทีมแพทย์ตรวจพบความผิดปกติได้รว่ มกันวางแผนการรักษา ร่วมกับ
ผู้ปกครองของผู้ป่วย และตัดสินใจทําการรักษาเมื่อทารกมีอายุเพียง
12 วัน เนือ่ งจากเด็กมีภาวะหัวใจวาย ทีมแพทย์ได้ใช้เวลาทําการรักษา
รวม 58 นาที โดยขณะนี้ทารกยังอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ใน
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด
รองศาสตราจารย์ นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวเสริมว่า เคสนี้
เป็นเคสแรกของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทีใ่ ช้วธิ กี าร
รักษาเส้นเลือดหัวใจเกินด้วยวิธีสวนหัวใจในทารกคลอดก่อนก�ำหนด
เคสแบบนี้ต่างประเทศก็มีเหมือนกัน แต่ก็น้อยมาก ในประเทศไทย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ท�ำการรักษาได้ส�ำเร็จ
นับเป็นความส�ำเร็จส�ำหรับวงการแพทย์ในประเทศไทย และการ
รักษานีจ้ ะเป็นประโยชน์แก่ผปู้ ว่ ยในการทีจ่ ะโตขึน้ และด�ำเนินชีวติ ได้
อย่างปกติ ในอนาคตการรักษาด้วยวิธีนี้ก็คงมีการแพร่หลายมากขึ้น
ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่า
วงการแพทย์ไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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Dome OrGanic
arden
เปลี่ยนแปลงไม้ประดับให้เป็น

แปลงผักออร์แกนิค

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ในโลกยุคปัจจุบนั การหาวัตถุดบิ
ในการประกอบอาหารทีไ่ ด้รบั การรับรองว่า ปลอดภัย
ไร้สารพิษ หรือ ผ่านกระบวนการวิธีการผลิตแบบ
ปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องยาก หรือถ้าสามารถหาวัตถุดิบ
ประกอบอาหารทีเ่ ข้ามาตรฐานในเรือ่ งของความปลอดภัย
ดังทีก่ ล่าวได้ ไม่วา่ จะเป็นผักปลอดสารพิษ หรือเนือ้ สัตว์
ที่ปราศจากสารเร่งโตและสารเคมีต่างๆ นั้น ราคาของ
วัตถุดิบประกอบอาหารเหล่านี้จะพุ่งสูงขึ้นจากราคา
ที่ขายตามท้องตลาดอีก 2-4 เท่าตัว อีกทั้งการบริโภค
ผักที่มีสารพิษตกค้างเหล่านี้สะสมกันเป็นเวลานาน
ย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายของผู้บริโภค ซึ่งในแต่ละปี
มีผู้เสียชีวิตและได้รับผลกระทบจากสารพิษตกค้าง
ในผักเป็นจ�ำนวนมาก ไม่วา่ จะเป็นสถิตผิ ปู้ ว่ ยโรคมะเร็ง
ทีม่ เี พิม่ ขึน้ ทัง้ จากผูบ้ ริโภคผักและผูผ้ ลิตทีไ่ ด้รบั ผลข้างเคียง
จากสารเคมีที่ใช้
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการปลูกผัก
อย่างปลอดภัยเพือ่ ใช้ในการบริโภคของนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเกิดเป็น โครงการเปลี่ยนแปลง
ไม้ประดับให้เป็นแปลงผักออร์แกนนิค “Organic Dome Garden”
น�ำโดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและความยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ริเริ่มแนวคิด
ที่จะเปลี่ยนกอเข็มและต้นหนวดปลาหมึกให้กลายเป็นแปลงผัก
ออร์แกนิค และเปลี่ยนเกษตรเคมีที่เต็มไปด้วยสารก่อมะเร็ง ให้เป็น
เกษตรอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ โดยกิจกรรมการปลูกผักได้จัดขึ้น เมื่อ
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ แปลง Dome
Organic Garden ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ซึ่ ง มี นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ และผู ้ ที่ ส นใจ เข้ า ร่ ว มงาน
เป็นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับผลผลิตที่ได้จะเป็นของผู้ปลูก มหาวิทยาลัย
ไม่มีค่าเช่า หรือคิดค่าใช้จ่ายใดๆ แต่จะมีการนัดหมายมาเก็บเกี่ยว
และท�ำอาหารรับประทานร่วมกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าวว่า
ผมเห็นถึงความส�ำคัญของการปลูกผักทีป่ ลอดภัยเพือ่ ใช้ในการบริโภค
ของนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คือเมื่อมีสุขภาพร่างกายที่ดี ก็จะมีพลังที่พร้อมท�ำหน้าที่ของพลเมือง
ที่มีความหมายว่า เป็นพละก�ำลังของเมืองได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้
โครงการ Dome Organic Garden ยังเห็นถึงความส�ำคัญของ
การใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด แทนที่จะปลูก

P.07

แต่ไม้ประดับก็ท�ำพื้นที่ดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการ
ปลูกผักออร์แกนิค อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดปฏิสมั พันธ์ของนักศึกษา บุคลากร
และอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการท�ำกิจกรรมร่วมกัน
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการแบ่งปันผลผลิต
ที่เกิดจากการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ซึ่งนับว่าเป็นก้าวแรก
ของการเรียนรู้ การเคารพซึง่ กันและกัน เรียนรูซ้ งึ่ ความร่วมมือระหว่าง
กัน ถือได้วา่ เป็นการสร้างประชาธิปไตยแบบปฐมภูมิ แทนทีจ่ ะปลูกฝัง
เรือ่ งของสังคมประชาธิปไตยผ่านต�ำราเรียน การปลูกฝังประชาธิปไตย
ผ่านการกระท�ำในชีวิตประจ�ำวันดูจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทรง
ประสิทธิภาพกว่าต�ำราเรียนใดๆ
ปัจจุบันคนไทยเป็นโรคมะเร็งเป็นอันดับ 2 รองจากอุบัติเหตุ
สาเหตุมาจากอาหารการกิน ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากสารเคมีในผักทีน่ ำ� มา
ประกอบอาหาร เพราะมียาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ปุย๋ เคมีทมี่ สี ารตกค้าง
มากมาย เมื่อมีการบริโภคผักที่มีสารพิษตกค้างเหล่านี้สะสมกัน
เป็นเวลานานย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายของผู้บริโภค บางคนอยาก
สุขภาพดี กินผักมากๆ กลายเป็นว่า ยิ่งกินผักยิ่งสุขภาพไม่ดี เพราะ
เจอสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย จึงหวังว่าโครงการนี้จะเป็นตัวอย่างให้กับ
คนไทย หันมาปลูกผักแทนที่จะปลูกไม้ยืนต้นธรรมดา เพราะเห็นว่า
ทุกหน่วยงาน ทุกบริษัท ทุกบ้านเรือน ทุกวันนี้มีการปลูกไม้ประดับ
ทัง้ สิน้ และนีจ่ ะเป็นโครงการทีป่ ลูกไปเรือ่ ยๆ ต้องการให้เป็นทีข่ องการ
เรียนรูข้ องนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ รวมถึงบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา กล่าวทิ้งท้าย
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ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร (Volunteers for Dad)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานขอบคุณอาสาสมัคร
และหน่วยงานที่สนับสนุน พร้อมแถลงผลการดำ�เนินงาน
และแผนในอนาคต

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน
อาสาสมัคร (Volunteers for Dad) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน
ขอบคุณอาสาสมัครและหน่วยงานที่สนับสนุนศูนย์ประสานงาน
อาสาสมัคร รวมถึงจัดงานแถลงข่าวผลการด�ำเนินงาน และประกาศ
แผนการท�ำงานในอนาคต ณ ห้องประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของหน่วย
งานรัฐและเอกชนต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างมากมาย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะ
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร (Volunteers for Dad)
กล่าวว่า ตัง้ แต่เปิดศูนย์ฯ ขึน้ มาเมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 จนถึงเวลา
ที่จัดงานขอบคุณในครั้งนี้ มีอาสาสมัครมาลงทะเบียนท�ำงานแล้ว
ถึง 83,364 คน ซึ่งแบ่งไปท�ำงานในด้านต่างๆ ถึง 14 ด้าน เพื่อให้

บริการประชาชนที่ตั้งใจเข้ามาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง โดย
ไม่ เ คยมี เ หตุ ก ารณ์ ที่ มี ค นรวมตั ว กั น ท� ำ ความดี ม ากเท่ า นี้ ม าก่ อ น
ส่วนส�ำหรับของบริจาคที่ใช้อุปโภคบริโภคภายในศูนย์ฯ เช่น อาหาร
น�้ำดื่ม และของใช้ ทางศูนย์ฯ ก็ได้รับบริจาคจากหน่วยงานและ
ประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ศนู ย์ฯ สามารถด�ำเนินการไปได้อย่างดี
ยกตัวอย่างเช่น ทีผ่ า่ นมา ทางศูนย์ฯ มีแผนทีจ่ ะลดใช้ขวดน�ำ้ พลาสติก
แล้ ว เปลี่ ย นเป็ น ระบบเติ ม น�้ ำ ก็ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งดี จ าก
หน่วยงานเอกชน น�ำเครื่องกรองน�้ำเข้ามาบริจาค ซึ่งส่งผลดีต่อไปถึง
ด้านอื่นๆ อีก เช่น การลดปริมาณขยะ การรักษาสิ่งแวดล้อม และ
การลดภาระของผูป้ ฏิบตั งิ านทัง้ ของในศูนย์ฯ และของกรุงเทพมหานคร
เป็นต้น จึงอยากขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านงานในครั้งนี้

TU News

P.09

อย่างไรก็ตาม พืน้ ทีส่ นามหลวงยังมีปญ
ั หาด้านการจัดการขยะอยู่ โดยในแต่ละวัน
จะมีปริมาณขยะจากประชาชนโดยเฉลี่ยประมาณวันละ 50 ตัน และวันที่มีปริมาณ
ขยะสูงมากที่สุดสามารถมีได้ถึง 140 ตัน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องรีบจัดการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน แต่ศูนย์ฯ ก็ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมเรื่องการ
แยกขยะให้แก่อาสาสมัคร ก่อนจะน�ำขยะไปก�ำจัดต่อไป ท�ำให้ขยะลดลงได้เกือบ
ครึ่ ง หนึ่ ง จากปริ ม าณเดิ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ถื อ เป็ น สั ญ ญาณที่ ดี ใ นการช่ ว ยรั ก ษาพื้ น ที่
รอบสนามหลวง เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักพระราชวังได้เตรียมพืน้ ทีจ่ ดั พิธพี ระบรมศพ
ต่อไป
ทัง้ นี้ หลังจากพระราชพิธบี ำ� เพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 100 วันแล้ว ศูนย์ฯ ก็ยังจะด�ำเนินการต่อไปจนกว่า
พระราชพิธจี ะเสร็จสิน้ แต่จะปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำงานอาสาสมัครให้สอดคล้อง
กับความต้องการตามสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ เช่น อาจจะมีงานตัดผมอาสา โรงครัวอาสา
เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์ฯ จะพยายามผลักดันให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้คุณค่า
ของสิ่งต่างๆ ที่เราทุกคนร่วมใจกันท�ำความดี ณ ท้องสนามหลวงแห่งนี้ เพื่อให้
ทุ ก คนได้ ป ฏิ บั ติ สิ่ ง ดี ๆ ต่ อ ไปแม้ ว ่ า จะจบพระราชพิ ธี ไ ปแล้ ว โดยจะพยายาม
เชื่อมโยงและปลูกจิตส�ำนึกของความเป็นอาสาสมัครผ่านการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไปถึงโรงเรียนในระดับชั้นต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทย
น่าอยู่อาศัยต่อไปตราบจนถึงรุ่นลูกหลาน
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เศรษฐศาสตร์ มธ. จัดสัมมนาทางวิชาการ (Symposium) ประจำ�ปี 2560
เรื่อง “เส้นทางเศรษฐกิจไทย บนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก”
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา
ทางวิชาการ (Symposium) ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 39 เรือ่ ง “เส้นทาง
เศรษฐกิจไทย บนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก” เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 19 มกราคม 2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายในงานได้มีการปาฐกถา
พิเศษเรื่อง “Global Economic Prospect 2017” โดย Shabih A.
Mohib, Program Leader and Lead Economist, World Bank โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
ภายในงานสัมมนาวิชาการดังกล่าว นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คาดว่าปลายปี 60 ไทยอาจมีการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายให้สูงขึ้น ตามภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ที่น�ำโดยสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ทั้งนี้การปรับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายให้สูงขึ้นจะส่งผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ โลจิสติกส์ เชือ้ เพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ ยานยนต์สมัยใหม่ รวมไปถึงการก่อสร้าง เป็น
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบสูงสุด โดยมีอัตราผลตอบแทน
การลงทุนติดลบเฉลี่ย 1.098% เนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
หลักที่เป็นฐานการผลิตของประเทศ ดังนั้นภาครัฐจึงควรด�ำเนิน
มาตรการการเงินอื่นๆ ควบคู่ไปกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อาทิ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ผ่ า นการให้ สิ น เชื่ อ พิ เ ศษ การลด
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน-ช�ำระเงิน ฯลฯ เพื่อเป็นการเหยียบคันเร่ง
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การลงทุ น ในระบบเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะกลุ ่ ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคตของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ธี ร วุ ฒิ ศรี พิ นิ จ อาจารย์ ป ระจ� ำ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบัน
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยที่ภาพรวม
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ยังคงเผชิญความเสี่ยงด้านต่างประเทศ อาทิ การขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา แนวนโยบายของประธานาธิบดี
สหรัฐฯ คนใหม่ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และ
การเมืองในยุโรป ซึง่ อาจส่งผลให้ไทยมีการปรับอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ให้สูงขึ้นในช่วงปลายปี 2560 เพื่อปรับสมดุลและรับมือกับภาวะ
เงินทุนเคลื่อนย้ายตามความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
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ทั้งนี้ หากประเทศไทยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้สูงขึ้น
เท่ากับว่าต้นทุนทางการเงินและต้นทุนในการประกอบการอื่นๆ ของ
ภาคเศรษฐกิจจะสูงขึ้นด้วย โดยแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะได้รับ
ผลกระทบแตกต่างกันไป ซึ่งผลจากงานวิจัย “ผลของนโยบายการ
เงินต่อระบบเศรษฐกิจ: ฝนตกไม่ทั่วฟ้า” ซึ่งศึกษาผลกระทบของการ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ออัตราผลตอบแทนในภาคเศรษฐกิจมาเป็นระยะ
เวลา 24 เดือน พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) อาทิ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ ยานยนต์สมัยใหม่ รวมไปถึงการก่อสร้าง เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบสูงสุดจากการขึ้นดอกเบี้ย โดยมี
อัตราผลตอบแทนการลงทุนติดลบเฉลี่ย 1.098% เนื่องจากเป็น
กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่เป็นฐานการผลิตของประเทศ
ในขณะเดียวกันกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมี
นัยส�ำคัญ อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ การท่องเที่ยวและ
การพักผ่อน การบริการทางการแพทย์ กลุ่มยา และพาณิชยกรรม
มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนติดลบเฉลี่ยเพียง 0.339% เนื่องจาก
เป็ น กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิ จ น้ อ ย
อันสะท้อนให้เห็นว่าการใช้เครือ่ งมือดอกเบีย้ นโยบายเพียงอย่างเดียว
ไม่สามารถสร้างสมดุลในระบบเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ภาครัฐจึงควรด�ำเนินมาตรการการเงินอื่นๆ ควบคู่
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ไปกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาทิ การส่งเสริมการลงทุน
ผ่านการให้สินเชื่อพิเศษ การลดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน-ช�ำระเงิน
ฯลฯ เพื่อเป็นการเหยียบคันเร่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในระบบ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ซึ่งเป็น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0
นอกจากผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมข้างต้น การปรับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายยังส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
แตกต่างกันไป อันเนื่องมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและความ
เชือ่ มโยงกันทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมภิ าค โดยผลงานวิจยั ระบุวา่ การ
ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมีประสิทธิภาพในการควบคุมระดับเงินเฟ้อ
สูงที่สุดในภาคกลาง มีผลอย่างอ่อนๆ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ และภาคตะวั น ออก และไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส� ำ หรั บ
ภาคตะวันตก และภาคใต้ เพราะฉะนั้นนอกจากการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายให้เกิดความสมดุลของเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศแล้ ว ภาครั ฐ ควรศึ ก ษาและด� ำ เนิ น มาตรการการเงิ น ที่
สอดคล้องกับกิจกรรม และภาวะทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค
ไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภาพย่อย อันจะ
สะท้อนกลับมาเป็นเศรษฐกิจในภาพใหญ่ทยี่ งั่ ยืน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ธีรวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย
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นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
คว้ารางวัลชนะเลิศ True Young Producer Award 2016
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) จัดการประกวดภาพยนตร์
โฆษณาเพื่อสังคม ครั้งที่ 12 ประจ�ำปี 2559 ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
True Young Producer Award 2016 ใน
หัวข้อ “TOGETHER คุณค่าของชีวิตคือการมี
กันและกัน” รอบชิงชนะเลิศ ชิงทุนการศึกษา
และรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก
Dentsu Isobar ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยการ
ด�ำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช ณ ห้องออดิทอเรี่ยม
ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์
โครงการ True Young Producer Award 2016
เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงมุมมองและความ
สามารถที่มีต่อประเด็นในสังคมในรูปแบบของโฆษณาสั้นๆ ซึ่งในปี
นี้จัดในหัวข้อ “TOGETHER คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก
ณ ประเทศญี่ ปุ ่ น ส� ำ หรั บ ผู ้ ช นะเลิ ศ True Young Producer
Award 2016 อันดับ 1 รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม พร้อม
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ศึกษาดูงานเอเจนซี่
ระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น (ส�ำหรับนักศึกษา 3 ท่าน และอาจารย์
ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 235,000 บาท ได้แก่ ทีม JMT นักศึกษา

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาชิ ก ในที ม มี ดั ง นี้ น.ส.ณั ฐ ธยาน์ ศรี ธ นาวั ฒ นะ
น.ส.พนิตตา ตังควัฒนกุล และ น.ส.ทัศรินทร์
น� ำ พิ ทั ก ษ์ ชั ย กุ ล โดยมี อ าจารย์ บั ณ ฑิ ต
สัตย์เพริศพราย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวณั ฐ ธยาน์ ศรี ธ นาวั ฒ นะ
ตั ว แทนที ม JMT นั ก ศึ ก ษาจาก
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าของผลงาน
“กันและกันทุกเวลา” ให้สมั ภาษณ์วา่ ในตัว
ภาพยนตร์โฆษณาของเรานั้นเป็นการเล่าถึง
วันเกิดครบรอบ 80 ปีของคุณลุงคนหนึ่งที่เขา
รู้สึกว่าตัวเองเดียวดาย ซึ่งความรู้สึกอ้างว้างที่เกิดขึ้น
ในบั้นปลายชีวิตเป็นผลมาจากการกระท�ำในอดีตของเขาที่ใส่ใจ
กับความเร่งรีบ และไม่สนใจมองสิ่งรอบกาย ซึ่งปัญหาของคุณลุง
คนนี้เป็นสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นกับสังคมโลกในปัจจุบันที่มีแต่การเร่งรีบ
และเห็นความส�ำคัญของวัตถุมากกว่าคนรอบตัว คุณค่าของการ
มีชีวิตคือการมีกันและกัน เราไม่มีใครสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้ด้วย
ตัวคนเดียว อย่างเช่นหัวข้อของการประกวดในครั้งนี้ “TOGETHER
คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน” จุดส�ำคัญในการตีโจทย์เลย
คือ อยากท�ำให้คนทีด่ เู ห็นถึงความส�ำคัญของคนรอบกายให้มากทีส่ ดุ
จะได้รู้สึกถึงคุณค่าของการมีกันและกัน
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งานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 35 (ยูงทองเกมส์)
“ตามรอยพระยุคลบาท 16 สถาบัน ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน”
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติ
จากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สุ ข ภาพแห่ ง ประเทศไทย (สนสท.) ในการเป็ น เจ้ า ภาพจั ด งาน
สาธารณสุขสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 35 (ยูงทองเกมส์) ภายใต้แนวคิด “ตามรอย
พระยุคลบาท 16 สถาบัน ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน”ระหว่าง
วันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่าย
ของนักศึกษาในกลุม่ วิชาชีพสาธารณสุข การแลกเปลีย่ นและน�ำเสนอ
ผลงานด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ในงานด้านสาธารณสุข การท�ำ
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ดา้ นสาธารณสุขเพือ่ สังคม อีกทัง้ จัดกิจกรรม
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
โดยได้รบั เกียรติจากผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารและความยัง่ ยืน เป็นประธานในพิธเี ปิดและ
กล่าวต้อนรับ
ภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่น การแข่งขันด้านวิชาการ
การแข่งขัน Impromptu Speech Contest หัวข้อในการแข่งขัน
คือ พระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ

การประกวดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช การประกวดละครเทิดพระเกียรติ ในแนวคิด
“นักสาธารณสุขสืบสานพระราชปณิธาน นิรันดร์กาลสถิตในดวงใจ
ราษฎร์” กิจกรรมการแสดงผูน้ ำ� เชียร์ และสแตนด์เชียร์ภายใต้แนวคิด
“บทเพลงที่คุ้นชิน อัครศิลปินของปวงชน” และกิจกรรมจิตอาสา
บ�ำเพ็ญประโยชน์ ซึง่ ไฮไลท์ของงานนีค้ อื การแปรอักษรเทิดพระเกียรติ
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.) โดย
การใช้งานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 35 (ยูงทองเกมส์) ในครั้งนี้
มีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ ประเทศเข้าร่วม
ทัง้ หมด 16 สถาบัน ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่าย
ของนักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี

หอสมุดฯ ตอกย้ำ�ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาความร่วมมือ
เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง การปกครอง

(Thai Law Politics : Library Network)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง
ผู้อ�ำนวยการสายบริหารและพัฒนา ได้เป็นตัวแทนของหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะท�ำงานเครือข่ายห้อง
สมุดกฎหมาย การเมือง การปกครอง ณ ส�ำนักงานศาลปกครอง โดย
หอสมุดฯ นับเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก ทีไ่ ด้มโี อกาสเข้า
ร่วมเครือข่ายดังกล่าว ซึง่ เป็นกลุม่ เครือข่ายทีต่ อ้ งการสร้างรูปแบบของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างกัน ประกอบด้วยห้องสมุดขององค์กรชั้นน�ำด้านกฎหมาย
การเมือง และการปกครอง 19 แห่ง อาทิ ส�ำนักงานศาลปกครอง
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานอัยการ

สูงสุด ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ ส�ำนักงานผู้ตรวจ
การแผ่นดิน เป็นต้น
ด้วยการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ท�ำให้ปจั จุบนั มีเว็บไซต์
http://www.thailawpolitics.info เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
น�ำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ของสมาชิกเครือข่าย โดยแผนงานล�ำดับต่อ
ไป คือการจัดท�ำระบบสืบค้นกลาง (One Search) ทีร่ วบรวมรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศของสมาชิกเครือข่าย เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการสืบค้นและเข้าถึงแก่ผู้สนใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้
สมาชิกฯ ได้เข้าร่วม ได้แก่ การจัดท�ำคลังภาพและ Timeline พระ
ราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 การบริจาคสื่อประชาสัมพันธ์
แนะน�ำบริการต่างๆ ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง เพื่อ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับต�ำบลกับ TK Park และ
การเข้าร่วมการพัฒนามาตรฐานงานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้
เครือข่ายฯ มีแผนจะจัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวเครือข่ายความ
ร่วมมือฯ อย่างเป็นทางการ พร้อมจัดสัมมนาวิชาการเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่
สมาชิกเครือข่ายฯ เป็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายฯ
เป็นที่รู้จักในวงการห้องสมุดและวงการวิชาการต่อไป
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มธ. เปิดบ้านต้อนรับผูแ้ ทนจากมหาวิทยาลัย
Australian Catholic University

ประเทศออสเตรเลีย เพือ่ แลกเปลีย
่ นเรียนรู้
การบริหารจัดการหลักสูตร รวมถึงความร่วมมือ
ระหว่างกันในอนาคต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานพบปะพูดคุยกับผู้แทนจาก
มหาวิทยาลัย Australian Catholic University (ACU) ประเทศ
ออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ สุขศาสตร์ และพาณิชยศาสตร์
รวมทัง้ เพือ่ หารือถึงความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยผูแ้ ทนจาก
ACU คือ Ms. Elaine Koh ผูจ้ ดั การฝ่ายภูมภิ าค งานรับสมัครนักศึกษา
และการตลาดนานาชาติ ACU เป็นผู้แทนเข้าพบ และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ น�ำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย กองบริหาร
วิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างเปิดรับความร่วมมือจากทั่ว
มุมโลกอยู่แล้ว ซึ่งจะด�ำเนินการผ่านความร่วมมือในด้านต่างๆ หลาย
รูปแบบ เช่น หากคณะบางคณะพร้อมในเรื่องก�ำลังคนและวิชาการ
ก็อาจจัดการเรียนการสอนแบบสองปริญญา (Double degree)
เป็นต้น แต่ความร่วมมือในลักษณะทัว่ ไปก็คอื การแลกเปลีย่ นนักศึกษา
ระหว่างกัน โดยนักศึกษาของแต่ละฝ่ายจะมีโอกาสได้ไปเรียนรู้
ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม และอาจมี โ อกาสได้ ฝ ึ ก งานใน
ต่างประเทศ ซึ่งหากพิจารณาจากวาระการพบปะพูดคุยกับผู้แทน

ACU ในครั้งนี้ ก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับนักศึกษา
ธรรมศาสตร์ เพราะนักศึกษาหลายคนไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนรู้
นอกห้องเรียน ดังนั้น อาจเกิดความยากล�ำบากในภาวการณ์เข้าสู่
วัฒนธรรมใหม่ (Culture Shock) ได้
นอกจากนี้ คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ก็คือ “GREATS” ซึ่งตัวอักษร “E” ในค�ำว่า “GREATS”
ย่อมาจาก “Eloquence” ที่หมายถึง ความสามารถในการพูดจา
ความสามารถในการสื่อสารเพื่อจะน�ำความรู้และทักษะต่างๆ ไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ แต่สงิ่ เหล่านีจ้ ะไม่มที างเกิดขึน้ ได้ หากนักศึกษาธรรมศาสตร์
ไม่เคยลงมือปฏิบัติจริง ไม่เคยสื่อสารกับผู้อื่นหรือคนหมู่มาก ดังนั้น
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึง่
ที่ช่วยพานักศึกษาออกไปสู่โลกกว้าง
ส�ำหรับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่าง
2 มหาวิทยาลัย จะถูกหารือกันอีกครั้งเมื่อมีความชัดเจนมากขึ้น
จากคณะทางด้านศึกษาศาสตร์ สุขศาสตร์ และพาณิชยศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยทัง้ 2 ที่ ทัง้ นี้ งานพบปะพูดคุยกับผูแ้ ทนจากมหาวิทยาลัย
Australian Catholic University (ACU) ประเทศออสเตรเลีย จัด
ขึ้นที่ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560
ที่ผ่านมา
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วันนักวิจย
ั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำ�ปี 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้ า นวิ ช าการและการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย พร้ อ มสนั บ สนุ น
บุคลากรให้ผลิต “งานวิจยั ทีไ่ ด้มาตรฐาน แก้ไขปัญหาสังคม” เพือ่ ทีจ่ ะ
เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการมุง่ สูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัย
วิจยั (Research University) ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย ชั้ น น� ำ ระดั บ ประเทศและระดั บ นานาชาติ
และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงในด้าน
การวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จึงได้จดั งานวันนักวิจยั ประจ�ำปี 2559 เพือ่ มอบโล่รางวัลให้กบั นักวิจยั
เมือ่ วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ
กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ
เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
อาจารย์ ดร.วิรัช ศรเลิศล�้ำวาณิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ กล่ า วว่ า งานวั น นั ก วิ จั ย ได้ จั ด ขึ้ น
เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บคุ ลากรทีส่ ร้างชือ่ เสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
ของกลุ ่ ม คณาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย และมี ก ารมอบโล่ ร างวั ล ให้ กั บ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลและมีผลงานยอดเยี่ยม เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และก�ำลังใจให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยให้สร้างสรรค์ผลงานที่มี
คุณภาพยิ่งขึ้นไป

โดยในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับรางวัล แบ่งออกเป็น 8 ประเภทรางวัล
รวมทั้งสิ้น 127 โล่ ประกอบด้วย
1. ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บการแต่ ง ตั้ ง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ศาสตราจารย์ จ�ำ นวน
10 คน
2. ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ�ำนวน 4 คน
3. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ จ�ำนวน 26 คน
4. ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ทางด้ า นการวิ จั ย จาก
หน่วยงานภายนอก จ�ำนวน 52 คน
5. ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จ�ำนวน 16 คน
6. ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ จ�ำนวน 13 คน
7. ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS ที่มีค่า Impact Factor
รวมจ�ำนวนบทความมากที่สุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558)
จ�ำนวน 3 คน
8. ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS
รวมจ�ำนวนครั้งสูงสุด (ผลงานที่ถูกอ้างอิงในปี พ.ศ. 2554-2558)
จ�ำนวน 3 คน
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ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.อุรยุ า วีสกุล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานศูนย์วจิ ยั และให้คำ� ปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา TU-RAC
ยังคงท�ำหน้าที่ในการเชื่อมโยงนักวิจัยทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
ทั้งในระดับประเทศและจากต่างประเทศในการบูรณาการองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย
เพือ่ น�ำเอาผลการวิจยั ออกสูส่ งั คมในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการสนับสนุนธุรกิจเพือ่ ให้เกิดการ
เติบโตด้านเศรษฐกิจ ได้จัดท�ำโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ได้ท�ำการศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจระดับท่าเรือ
เพื่อสนับสนุนการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ศึกษาการจัดท�ำแผนจัดการขนส่งที่ยั่งยืน
ตลอดจนการศึกษาเพื่อยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้า
ชายฝั่งของไทย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ท�ำการศึกษาเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลีย่ นแปลงองค์กรไปสูก่ ระทรวงดิจทิ ลั และด้านวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม พลังงาน ได้ทำ� การ
ศึกษาการพยากรณ์ปริมาณน�้ำฝนเพื่อการบริหารจัดการน�้ำในบริเวณชายทะเลฝั่งตะวันออก
เป็นต้น และในปีต่อไป TU-RAC ได้ตั้งเป้าหมายในการน�ำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมไทยมากยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่รางวัล ประจ�ำปี 2559
ทุกท่าน ส�ำหรับการจัดงาน “วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” นับเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและสามารถน�ำไปพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป

TU Face Up

P.17

ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จั ด กิ จ กรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จาก Maastricht
University ประเทศเนเธอร์แลนด์ จ�ำนวน 20 คน โดยจัดให้มีกิจกรรม
การเรียนการสอน ร่วมกับ นักศึกษา Master of Public Health หลักสูตร
Global Health มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำนวน 24 คน เป็นระยะเวลา
4 เดือน ทั้งนี้ ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2560 นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย
ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานธรรมมิกา บูชาธรรม บูชาครู เนื่องในวันครู
กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�ำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ
โพชนุกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดงานธรรมมิกา บูชาธรรม บูชาครู เนื่องใน
วันครู หัวข้อ “การจัดการศึกษาเพื่อชีวิต...ความรู้ หรือ ปัญญา?!” โดยมีพระอาจารย์
อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ล�ำพูน เป็นองค์ปาฐกถาธรรม
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้อง บร.1-206 อาคารบรรยายรวม 1 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัญจร
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง
อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์
ล� ำ ปาง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ร่ ว มประชุ ม กั บ ฝ่ า ยการนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มาสัญจร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ล�ำปาง โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ได้ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหา และอุปสรรคของการปฏิบัติงานด้าน
ให้การปรึกษาในรายวิชา TU 100 จิตอาสา การท�ำงานขององค์การนักศึกษา
สภานักศึกษาศูนย์ลำ� ปาง งานหอพักนักศึกษา ศูนย์อาสาสมัคร และทุนการศึกษาของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านศูนย์ลำ� ปาง และศูนย์รงั สิต นอกจาก
การประชุมร่วมกันแล้ว นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง ได้เข้ารับบริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา พร้อมตีความและให้
ค�ำปรึกษาจากนักจิตวิทยาอีกด้วย

นักศึกษา มธ. ศูนย์ล�ำปาง ศึกษาดูงานการท�ำฝายกึ่งถาวร
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง ศึกษาดูงาน การท�ำฝาย
กึ่งถาวร กิจกรรมเรียนรู้หลักการสร้างฝายกึ่งถาวรชะลอน�้ำเพื่อการเกษตรของ
ชุมชน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต�๋ำ หมู่ที่ 1 ต�ำบลเสริมซ้าย อ�ำเภอเสริมงาม
จังหวัดล�ำปาง

P.18

TU SUSTAINABLE REPORT

รถไฟฟ้า ยานพาหนะ

เพื่อคุณภาพชีวิตในศูนย์รังสิต

ปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต มีปริมาณ
ของยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถมอเตอร์ไซค์
และรถประจ�ำทางในมหาวิทยาลัย ท�ำให้ประสบปัญหาจากมลพิษ
ที่เกิดจากไอเสียที่ปล่อยจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ
ต่างๆ โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนทั้ง ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 09.30 น.
และช่วงเย็นเวลา 16.30-18.30 น. มีการติดสะสมในช่วงเวลาดังกล่าว
เป็นจ�ำนวนมาก
มลพิษดังกล่าวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณการใช้พลังงาน หรือเชื้อเพลิงที่ใช้กับยานพาหนะ ส่ง
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับสุขภาพโดยตรงแบบทันทีทนั ใด อาจไม่เด่นชัด
แต่จะเป็นในลักษณะของการสะสมรอเวลาที่จะแสดงอาการ ทั้งนี้
ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ได้แก่ ภาวะโลกร้อน
เริ่มที่จะปรากฏชัดเจนมากขึ้น จากภาวะเรือนกระจกที่เป็นผลจาก
การสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอืน่ ๆ ในชัน้ บรรยากาศ
ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง และกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ
จากภาคอุตสาหกรรม เป็นผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
จากสถานการณ์ดงั กล่าวหลายประเทศทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย
ต่างให้ความส�ำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีการก�ำหนดนโยบาย ออก
กฎหมาย และหามาตรการที่จะน�ำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ต่างๆ วิธีการหนึ่งคือการน�ำพลังงานทดแทนมาใช้ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ก็ได้ด�ำเนินการในลักษณะเดียวกัน โดย
เริ่มจากการเปลี่ยนรถบริการหรือรถประจ�ำทางในมหาวิทยาลัย
ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลหรือน�้ำมันเบนซิน มาเป็นรถประจ�ำทางที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ (รถราง NGV) ในปี 2548 เป็นระยะเวลาเกือบ 12 ปี

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้มีส่วนร่วมในการลด
ภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
และในปี 2560 มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต ก็ ไ ด้ น� ำ
รถพลังงานไฟฟ้าจ�ำนวน 6 คัน มาวิ่งบริการรับส่งนักศึกษาและ
บุคลากร ภายในศูนย์รังสิต ทดแทนรถบริการภายในศูนย์รังสิต
บางส่วนที่ใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ (รถ NGV)
เมื่อเปรียบเทียบรถที่ใช้พลังงานทั้งสองรูปแบบจะพบว่า มีความ
แตกต่างกันดังนี้
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่ให้บริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีขนาด 24 ที่นั่ง ความยาวตัวรถ 5 เมตร
สูง 2 เมตร กว้าง 2 เมตร และสูงจากพื้น 20 เซนติเมตร ใช้มอเตอร์
ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน 7 กิโลวัตต์ ให้บริการเฉลี่ย 15 เที่ยวต่อคัน
ต่อวัน มีจ�ำนวน 6 คัน
ข้อดี ของการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ได้แก่ ประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงาน สูงกว่ารถยนต์ปกติเกือบ 2 เท่า ช่วยลดมลพิษในการ
เดินทางโดยเฉพาะในเมือง และพลังงานมีราคาทีค่ อ่ นข้างคงทีม่ ากกว่า
เชื้อเพลิงปิโตรเลียม
ข้อเสีย ของการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ได้แก่ แบตเตอรี่มี
น�้ำหนักมาก ใช้เวลาในการเติมประจุไฟฟ้ามากกว่าการเติมเชื้อเพลิง
และมีราคารวมสูงกว่ารถยนต์ปกติ เนื่องจากราคาของแบตเตอรี่
ค่อนข้างสูง
รถยนต์พลังงานก๊าซ NGV (Natural Gas for Vehicles) ที่ให้
บริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีขนาด
24 ที่นั่ง ความยาว 6.65 เมตร สูง 2.85 เมตร กว้าง 2.10 เมตร และ
สูงจากพื้น 20 เซนติเมตร ใช้ระบบเชื้อเพลิง 2 ระบบ (ก๊าซโซลีน +
ก๊าซธรรมชาติ) ให้บริการเฉลีย่ 15 เทีย่ วต่อคันต่อวัน มีจำ� นวน 23 คัน
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ภาพรถ NGV

ภาพรถไฟฟ้า
ข้อดี ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ ก๊าซดังกล่าวจะช่วย
ลดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ได้ถึง 93 เปอร์เซ็นต์ ลดการปล่อยออกไซด์
ต่างๆ ของก๊าซไนโตรเจนได้ 30 เปอร์เซ็นต์ และลดปฏิกิริยาของ
อย่างไรก็ตาม รถยนต์ทั้งสองรูปแบบที่ให้
ไฮโดรคาร์บอนได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น�้ำมัน
บริการรับ-ส่งภายในศูนย์รงั สิต สามารถให้บริการ
เบนซิน
ข้อเสีย ของรถยนต์ทใี่ ช้ก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ ระยะทางในการขับขี่ นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ได้
ขณะเชือ้ เพลิงเต็มถังจะน้อยกว่ายานพาหนะทีใ่ ช้นำ�้ มันเบนซินเกือบสองเท่า ไม่น้อยกว่า 10,000 คนต่อวัน

แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารรับ-ส่ง
ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

