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ค่ายเตรียมธรรมศาสตร์ครัง้ที่ 8

กิจกรรมแนะแนวส�ำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำศึกษำต่อ มธ.

ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์

จัดโดย องค์กำรนกัศกึษำมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์

วันป๋วย อึ๊งภากรณ์

ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

วันครบรอบการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี

และกิจกรรมโครงกำรท�ำควำมดีบริจำคโลหิต

ณ ชั้น 1 คณะแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

การปาฐกถาพิเศษ โดย 
ฯพณฯ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
“Strengthening Equity”

ณ อุทยำนวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี

ร่วมจัดโดย คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มธ.

ค่าย CICM Open house : Open heart 

จัดโดยวิทยำลัยแพทยศำสตร์นำนำชำติจุฬำภรณ์

เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต
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วิสัยทัศน์ : สร้างผู้น�า ด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก
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โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิ ร่วมกบัคณะแพทยศำสตร์ มธ. 

จัดแถลงข่ำว กำรรักษำเส้นเลือดหัวใจเกินด้วยวิธีสวนหัวใจในทำรก

คลอดก่อนก�ำหนดส�ำเร็จเป็นครั้งแรกในเมืองไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่  

19 มกรำคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อำคำรกิตติวัฒนำ ระยะที่ 2  

โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ น�ำโดยรองศำสตรำจำรย์ 

นพ.จิตตินัดด์ หะวำนนท์ ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลธรรมศำสตร์

เฉลิมพระเกียรติ รองศำสตรำจำรย์ นพ.ปรีชำ วำณิชยเศรษฐกุล 

คณบดคีณะแพทยศำสตร์ มธ. และทมีแพทย์ผูด้แูลรกัษำ ประกอบด้วย 

ผศ.นพ.รัฐพล ว่องวนัด ีกมุำรแพทย์โรคหวัใจ  ผศ.นพ.บญุช ูศริจิงกลทอง 

กุมำรแพทย์โรคหัวใจ ผศ.พญ.สุดำทิพย์  โฆสิตะมงคล กุมำรแพทย์

ทำรกแรกเกิด อ.พญ.วรัญญำ เลิศไพฑูรย์พันธ์ วิสัญญีแพทย์ และ 

พญ.ปวีณำ กำละดี แพทย์ประจ�ำบ้ำนต่อยอดกุมำรแพทย์โรคหัวใจ 

“เส้นเลือดหัวใจเกิน” เป็นเส้นเลือดที่เชื่อมต่อระหว่ำงเส้นเลือด

ปอดและเส้นเลอืดแดงใหญ่ ซึง่มคีวำมส�ำคญัในช่วงทีท่ำรกอยูใ่นครรภ์ 

เพรำะเส้นเลือดดังกล่ำวจะท�ำหน้ำที่น�ำสำรอำหำรและออกซิเจน 

ไปเลี้ยงร่ำงกำย เนื่องจำกทำรกที่อยู่ในครรภ์นั้นยังไม่สำมำรถหำยใจ

เองได้ ตำมปกติแล้วเม่ือเด็กคลอดออกมำเส้นเลือดเกินนี้จะปิดลง  

แต ่ส�ำหรับทำรกที่คลอดก่อนก�ำหนดและมีน�้ำหนักน ้อยจะมี 

อบุตักิำรณ์ของกำรคงอยูข่องเส้นเลอืดหวัใจเกนิสงู ซึง่มสีำเหตมุำจำก

หลำยปัจจัยด้วยกัน 

รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดี 

คณะแพทยศาสตร์ มธ. กล่ำวเกีย่วกับโรคนีว่้ำ โรคเส้นเลอืดหวัใจเกนินี้  

ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับทำรกที่คลอดก่อนก�ำหนด ในปัจจุบันภำวะ

กำรคลอดก่อนก�ำหนดของทำรกโดยท่ัวไปจะอยู่ประมำณ 10-20% 

ทำรกที่ คลอดก ่อนก� ำหนดจะมี โอกำสเสียชี วิตและก็มี โรค 

ภำวะแทรกซ้อนต่ำงๆ มำกมำย โรคที่เรำพูดถึงอยู่นี้คือโรคเส้นเลือด

หัวใจเกินในทำรกแรกคลอดก่อนก�ำหนดก็เป็นโรคท่ีพบได้บ่อย  

ยิ่งทำรกที่คลอดก่อนก�ำหนดและมีน�้ำหนักน้อยเท่ำไหร่ ก็จะมีโอกำส

เกิดภำวะเส้นเลือดหัวใจเกินในทำรกแรกคลอดก่อนก�ำหนดมำกขึ้น 

เท่ำนัน้ ถ้ำมเียอะโอกำสเสยีชวีติกจ็ะสงูขึน้ไปตำมน�ำ้หนกัทำรกทีน้่อยลง

ด้ำน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.รัฐพล ว่องวันดี กุมารแพทย ์

โรคหัวใจ ผู้ท�ำกำรรักษำผู้ป่วยด้วยวิธีดังกล่ำวเป็นรำยแรกของไทย

ก้าวใหม่วงการแพทย์ไทย 
แพทย์ธรรมศาสตร์รักษาเส้นเลือดหัวใจเกิน 

ด้วยวิธีสวนหัวใจในทารกคลอดก่อนก�าหนด

สําเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ได้ส�ำเร็จ เปิดเผยว่ำ ส�ำหรับกรณีที่มีเส้นเลือดเกินในทำรกคลอด 

ก่อนก�ำหนดนัน้ส่งผลให้เกดิภำวะหวัใจวำยได้ โดยทำรกจะหอบเหนือ่ย 

อำจต้องใส่ท่อช่วยหำยใจนำน นอกจำกนี้ยังส่งผลต่อปริมำณเลือด 

ที่ไปเล้ียงอวัยวะที่ส�ำคัญลดลง เช่น ไต ล�ำไส้ เป็นต้น ซึ่งอำจท�ำให้

เกดิภำวะล�ำไส้เน่ำตำยหรอืไตวำยได้ ทัง้นีเ้รำจะทรำบว่ำทำรกมภีำวะ 

เส้นเลือดหัวใจเกินดังกล่ำวได้จำกกำรตรวจพบเสียงฟู ่ในหัวใจ  

คล�ำชีพจรได้แรง เอกซเรย์ปอดพบหัวใจโตและมีเลือดในปอดมำก 

และตรวจยืนยันด้วยวิธีเอคโคคำร์ดิโอแกรม (Echocardiogram) 

ในด้ำนกำรรักษำภำวะดังกล่ำวด้วยวิธีกำรสวนหัวใจและใช้อุปกรณ ์

ปิดเส้นเลือดหวัใจเกนิในทำรกคลอดก่อนก�ำหนด เป็นอกีทำงเลอืกหนึง่ 

ทีเ่ริม่ท�ำกำรรกัษำมำไม่นำน ในปัจจบุนัเริม่ด้วยกำรให้ยำปิดเส้นเลอืดเกนิ  

เช่น อนิโดเมตทำซนิ (indomethacin) ไอบวิพรอเฟนไลซนี (ibuprofen 

lysine) เป็นต้น หำกใช้ยำไม่ได้ผล แพทย์จะเลือกวิธีกำรผ่ำตัด ด้วย

วิธีกำรผูก หนีบ หรือตัดเส้นเลือดหัวใจเกิน โดยศัลยแพทย์ทรวงอกที่

มีควำมช�ำนำญ ส่วนกำรสวนหัวใจและใช้อุปกรณ์ปิดเส้นเลือดหัวใจ

เกินในทำรกคลอดก่อนก�ำหนดน้ันเป็นอีกทำงเลือกหน่ึงที่เริ่มมีกำร 

ท�ำมำเมื่อไม่กี่ปีมำนี้ และส�ำหรับในประเทศไทยยังไม่เคยมีกำรรักษำ

ด้วยวธินีีม้ำก่อน  โดยขัน้ตอนกำรสวนหวัใจนัน้จะเริม่ ด้วยกำรใส่สำย

สวนผ่ำนเส้นเลือดด�ำใหญ่ที่ขำหนีบของทำรก ผ่ำนเส้นเลือดด�ำใหญ่ 

หวัใจ และเส้นเลือดเกนิ ตำมล�ำดบั แล้วปล่อยอปุกรณ์ปิดเส้นเลอืดเกนิ 

ซึง่อปุกรณ์ทีใ่ช้เป็นโลหะจ�ำรปูนทินิอล (nitinol) เป็นส่วนผสมระหว่ำง

นิกเกิลและไทเทเนียม มีคุณสมบัติ มีควำมยืดหยุ่นสูง คืนรูปเดิมได้  

และไม่เป็นสนิม วิธีกำรรักษำด้วยวิธีสวนหัวใจเพื่อปิดเส้นเลือด 

เกนิในทำรกคลอดก่อนก�ำหนดนีม้คีวำมยำกล�ำบำก เนือ่งจำกเส้นเลอืด 

เด็กทำรกนั้นมีขนำดเล็กมำก ดังนั้นแพทย์จึงใช้อัลตรำซำวด์เพื่อ 

ช่วยดเูส้นเลอืดขณะแทงเขม็ ท�ำให้เพิม่ควำมแม่นย�ำมำกขึน้ นอกจำกนี้ 

ทำรกกลุ่มนี้จะมีภำวะอุณหภูมิต�่ำง่ำย ซึ่งเป็นอันตรำยมำกในทำรก

คลอดก่อนก�ำหนด ระหว่ำงกำรรักษำจึงต้องใช้เครื่องท�ำควำมอบอุ่น

ให้แก่ทำรก อีกทั้งยังพบว่ำระหว่ำงท�ำกำรรักษำอุปกรณ์อำจหลุด 

หรือไปขวำงเส้นเลือดที่อยู่ข้ำงเคียงได้เนื่องจำกเส้นเลือดของทำรก 

มีขนำดเล็กมำก วิธีกำรรักษำดังกล่ำวน้ียังถือเป็นวิธีใหม่ท่ีอำจเป็น 

ทำงเลือกหนึ่งในกำรช่วยแบ่งเบำภำระของศัลยแพทย์ทรวงอก 
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ส�ำหรับผู้ป่วยที่ทำงโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ

ได้ท�ำกำรรักษำนั้น ผู้ป่วยรำยนี้เป็นบุตรคนที่ 2 ของแฝดสำม คลอด

เมื่ออำยุครรภ์ 29 สัปดำห์ น�้ำหนักแรกคลอด 1,330 กรัม เมื่อ 

ทมีแพทย์ตรวจพบควำมผดิปกตไิด้ร่วมกนัวำงแผนกำรรกัษำ ร่วมกบั 

ผู้ปกครองของผู้ป่วย และตัดสินใจท�ำกำรรักษำเมื่อทำรกมีอำยุเพียง 

12 วนั เนือ่งจำกเดก็มภีำวะหวัใจวำย ทมีแพทย์ได้ใช้เวลำท�ำกำรรกัษำ

รวม 58 นำที โดยขณะนี้ทำรกยังอยู่ในควำมดูแลของทีมแพทย์ใน 

หอผู้ป่วยทำรกแรกเกิด

รองศาสตราจารย์ นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่ำวเสริมว่ำ เคสนี้ 

เป็นเคสแรกของโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิทีใ่ช้วธิกีำร

รักษำเส้นเลือดหัวใจเกนิด้วยวธิีสวนหวัใจในทำรกคลอดกอ่นก�ำหนด 

เคสแบบนี้ต่ำงประเทศก็มีเหมือนกัน แต่ก็น้อยมำก ในประเทศไทย 

โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ท�ำกำรรักษำได้ส�ำเร็จ  

นับเป็นควำมส�ำเร็จส�ำหรับวงกำรแพทย์ในประเทศไทย และกำร

รกัษำนีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ผูป่้วยในกำรทีจ่ะโตขึน้และด�ำเนนิชวีติได้ 

อย่ำงปกติ ในอนำคตกำรรักษำด้วยวิธีน้ีก็คงมีกำรแพร่หลำยมำกขึ้น 

ทั้งในประเทศและในต่ำงประเทศ ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่ำ 

วงกำรแพทย์ไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ
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OrGanic        arden
Dome 
เปลี่ยนแปลงไม้ประดับให้เป็น
แปลงผักออร์แกนิค 

เป็นทีท่รำบกนัดว่ีำในโลกยคุปัจจบุนักำรหำวตัถดุบิ

ในกำรประกอบอำหำรทีไ่ด้รบักำรรบัรองว่ำ ปลอดภัย

ไร้สำรพิษ หรือ ผ่ำนกระบวนกำรวิธีกำรผลิตแบบ

ปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องยำก หรือถ้ำสำมำรถหำวัตถุดิบ

ประกอบอำหำรทีเ่ข้ำมำตรฐำนในเรือ่งของควำมปลอดภยั

ดงัทีก่ล่ำวได้ ไม่ว่ำจะเป็นผกัปลอดสำรพษิ หรอืเนือ้สตัว์ 

ที่ปรำศจำกสำรเร่งโตและสำรเคมีต่ำงๆ นั้น รำคำของ

วัตถุดิบประกอบอำหำรเหล่ำนี้จะพุ่งสูงขึ้นจำกรำคำ 

ที่ขำยตำมท้องตลำดอีก 2-4 เท่ำตัว อีกทั้งกำรบริโภค

ผักที่มีสำรพิษตกค้ำงเหล่ำนี้สะสมกันเป็นเวลำนำน

ย่อมส่งผลเสียต่อร่ำงกำยของผู้บริโภค ซึ่งในแต่ละปี

มีผู้เสียชีวิตและได้รับผลกระทบจำกสำรพิษตกค้ำง 

ในผักเป็นจ�ำนวนมำก ไม่ว่ำจะเป็นสถติผู้ิป่วยโรคมะเรง็ 

ทีม่เีพิม่ขึน้ทัง้จำกผู้บรโิภคผักและผู้ผลิตทีไ่ด้รบัผลข้ำงเคยีง

จำกสำรเคมีที่ใช้
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มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ได้เลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัของกำรปลกูผกั

อย่ำงปลอดภยัเพ่ือใช้ในกำรบรโิภคของนกัศกึษำ บคุลำกร และอำจำรย์ 

ภำยในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จึงเกิดเป็น โครงการเปลี่ยนแปลง 

ไม้ประดบัให้เป็นแปลงผกัออร์แกนนคิ “Organic Dome Garden” 

น�ำโดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ รองอธกิารบด ี

ฝ่ายบริหารและความย่ังยืน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ผู้ริเริ่มแนวคิด

ที่จะเปลี่ยนกอเข็มและต้นหนวดปลำหมึกให้กลำยเป็นแปลงผัก

ออร์แกนิค และเปลี่ยนเกษตรเคมีที่เต็มไปด้วยสำรก่อมะเร็ง ให้เป็น

เกษตรอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภำพ โดยกิจกรรมกำรปลูกผักได้จัดขึ้น เมื่อ

วันอังคำรที่ 31 มกรำคม 2560 เวลำ 16.30 น. ณ แปลง Dome 

Organic Garden ลำนปรีดี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์  

ซึ่งมีนักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และผู ้ที่สนใจ เข้ำร่วมงำน 

เป็นจ�ำนวนมำก ส�ำหรับผลผลิตที่ได้จะเป็นของผู้ปลูก มหำวิทยำลัย

ไม่มีค่ำเช่ำ หรือคิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ แต่จะมีกำรนัดหมำยมำเก็บเกี่ยว

และท�ำอำหำรรับประทำนร่วมกัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าวว่า  

ผมเหน็ถงึควำมส�ำคญัของกำรปลกูผกัทีป่ลอดภยัเพือ่ใช้ในกำรบรโิภค

ของนกัศกึษำ บคุลำกรและอำจำรย์ ภำยในมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

คือเมื่อมีสุขภำพร่ำงกำยที่ดี ก็จะมีพลังที่พร้อมท�ำหน้ำที่ของพลเมือง 

ที่มีควำมหมำยว่ำ เป็นพละก�ำลังของเมืองได้อย่ำงเต็มที่ นอกจำกน้ี 

โครงกำร Dome Organic Garden ยังเห็นถึงควำมส�ำคัญของ 

กำรใช้พื้นที่ในมหำวิทยำลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด แทนที่จะปลูก

แต่ไม้ประดับก็ท�ำพื้นที่ดังกล่ำวมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำร 

ปลกูผกัออร์แกนคิ อกีทัง้ยงัก่อให้เกดิปฏสิมัพนัธ์ของนกัศกึษำ บคุลำกร  

และอำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัยที่เกิดจำกกำรท�ำกิจกรรมร่วมกัน  

มีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีกำรแบ่งปันผลผลิต 

ที่เกิดจำกกำรใช้พื้นที่ของมหำวิทยำลัยร่วมกัน ซึ่งนับว่ำเป็นก้ำวแรก

ของกำรเรยีนรู ้กำรเคำรพซึง่กนัและกนั เรยีนรูซ้ึง่ควำมร่วมมอืระหว่ำง

กนั ถอืได้ว่ำเป็นกำรสร้ำงประชำธปิไตยแบบปฐมภมู ิแทนทีจ่ะปลกูฝัง

เรือ่งของสงัคมประชำธปิไตยผ่ำนต�ำรำเรยีน กำรปลูกฝังประชำธปิไตย

ผ่ำนกำรกระท�ำในชีวิตประจ�ำวันดูจะเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีทรง

ประสิทธิภำพกว่ำต�ำรำเรียนใดๆ

ปัจจุบันคนไทยเป็นโรคมะเร็งเป็นอันดับ 2 รองจำกอุบัติเหตุ 

สำเหตมุำจำกอำหำรกำรกนิ ซึง่ส่วนใหญ่มำจำกสำรเคมใีนผกัท่ีน�ำมำ

ประกอบอำหำร เพรำะมยีำฆ่ำแมลง ยำฆ่ำหญ้ำ ปุย๋เคมทีีม่สีำรตกค้ำง 

มำกมำย เมื่อมีกำรบริโภคผักที่มีสำรพิษตกค้ำงเหล่ำนี้สะสมกัน 

เป็นเวลำนำนย่อมส่งผลเสียต่อร่ำงกำยของผู้บริโภค บำงคนอยำก

สุขภำพดี กินผักมำกๆ กลำยเป็นว่ำ ยิ่งกินผักยิ่งสุขภำพไม่ดี เพรำะ

เจอสำรเคมีเข้ำสู่ร่ำงกำย จึงหวังว่ำโครงกำรนี้จะเป็นตัวอย่ำงให้กับ

คนไทย หันมำปลูกผักแทนที่จะปลูกไม้ยืนต้นธรรมดำ เพรำะเห็นว่ำ

ทุกหน่วยงำน ทุกบริษัท ทุกบ้ำนเรือน ทุกวันนี้มีกำรปลูกไม้ประดับ

ทัง้สิน้และนีจ่ะเป็นโครงกำรทีป่ลกูไปเรือ่ยๆ ต้องกำรให้เป็นทีข่องกำร

เรยีนรูข้องนกัศกึษำ บคุลำกรและอำจำรย์ รวมถงึบคุคลทัว่ไปท่ีสนใจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา กล่าวทิ้งท้าย
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เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกรำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ ศูนย์ประสำนงำน

อำสำสมคัร (Volunteers for Dad) มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ จดังำน 

ขอบคุณอำสำสมัครและหน่วยงำนที่สนับสนุนศูนย์ประสำนงำน

อำสำสมัคร รวมถึงจัดงำนแถลงข่ำวผลกำรด�ำเนินงำน และประกำศ

แผนกำรท�ำงำนในอนำคต ณ ห้องประชุมศรีบูรพำ มหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจำกผู้บริหำรของหน่วย

งำนรัฐและเอกชนต่ำงๆ เข้ำร่วมงำนอย่ำงมำกมำย

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ รองอธกิารบดี

ฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะ  

ผู้อ�านวยการศนูย์ประสานงานอาสาสมคัร (Volunteers for Dad) 

กล่ำวว่ำ ตัง้แต่เปิดศนูย์ฯ ข้ึนมำเมือ่วนัที ่19 ตลุำคม 2559 จนถงึเวลำ 

ที่จัดงำนขอบคุณในครั้งนี้ มีอำสำสมัครมำลงทะเบียนท�ำงำนแล้ว 

ถึง 83,364 คน ซึ่งแบ่งไปท�ำงำนในด้ำนต่ำงๆ ถึง 14 ด้ำน เพื่อให้

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร (Volunteers for Dad) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานขอบคุณอาสาสมัคร
และหน่วยงานที่สนับสนุน	พร้อมแถลงผลการด�าเนินงาน	

และแผนในอนาคต

บริกำรประชำชนที่ตั้งใจเข้ำมำสักกำระพระบรมศพพระบำทสมเด็จ

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหำรำชวัง โดย 

ไม่เคยมีเหตุกำรณ์ที่มีคนรวมตัวกันท�ำควำมดีมำกเท่ำนี้มำก่อน  

ส่วนส�ำหรับของบริจำคที่ใช้อุปโภคบริโภคภำยในศูนย์ฯ เช่น อำหำร 

น�้ำดื่ม และของใช้ ทำงศูนย์ฯ ก็ได้รับบริจำคจำกหน่วยงำนและ

ประชำชนอย่ำงต่อเนือ่ง ท�ำให้ศนูย์ฯ สำมำรถด�ำเนนิกำรไปได้อย่ำงดี 

ยกตวัอย่ำงเช่น ทีผ่่ำนมำ ทำงศนูย์ฯ  มแีผนทีจ่ะลดใช้ขวดน�ำ้พลำสตกิ 

แล้วเปลี่ยนเป็นระบบเติมน�้ำ ก็ได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีจำก 

หน่วยงำนเอกชน น�ำเครื่องกรองน�้ำเข้ำมำบริจำค ซึ่งส่งผลดีต่อไปถึง 

ด้ำนอื่นๆ อีก เช่น กำรลดปริมำณขยะ กำรรักษำส่ิงแวดล้อม และ 

กำรลดภำระของผูป้ฏบิตังิำนทัง้ของในศนูย์ฯ  และของกรงุเทพมหำนคร 

เป็นต้น จึงอยำกขอขอบคุณทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องผ่ำนงำนในครั้งนี้
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อย่ำงไรกต็ำม พืน้ทีส่นำมหลวงยงัมปัีญหำด้ำนกำรจดักำรขยะอยู ่โดยในแต่ละวนั  

จะมีปริมำณขยะจำกประชำชนโดยเฉลี่ยประมำณวันละ 50 ตัน และวันที่มีปริมำณ

ขยะสูงมำกที่สุดสำมำรถมีได้ถึง 140 ตัน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องรีบจัดกำรแก้ไข 

อย่ำงเร่งด่วน แต่ศูนย์ฯ ก็ได้รับควำมร่วมมือจำกกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเจ้ำหน้ำที่มำอบรมเรื่องกำร 

แยกขยะให้แก่อำสำสมัคร ก่อนจะน�ำขยะไปก�ำจัดต่อไป ท�ำให้ขยะลดลงได้เกือบ

ครึ่งหนึ่งจำกปริมำณเดิมที่เกิดขึ้น ถือเป็นสัญญำณที่ดีในกำรช่วยรักษำพื้นท่ี 

รอบสนำมหลวง เพือ่ให้เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกัพระรำชวงัได้เตรยีมพืน้ทีจ่ดัพธิพีระบรมศพ 

ต่อไป

ทัง้นี ้หลงัจำกพระรำชพธิบี�ำเพญ็กศุลพระบรมศพพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหำภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 100 วันแล้ว ศูนย์ฯ ก็ยังจะด�ำเนินกำรต่อไปจนกว่ำ 

พระรำชพธิจีะเสรจ็ส้ิน แต่จะปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรท�ำงำนอำสำสมคัรให้สอดคล้อง 

กบัควำมต้องกำรตำมสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ เช่น อำจจะมงีำนตดัผมอำสำ โรงครวัอำสำ  

เป็นต้น นอกจำกนี้ ศูนย์ฯ จะพยำยำมผลักดันให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้คุณค่ำ

ของส่ิงต่ำงๆ ที่เรำทุกคนร่วมใจกันท�ำควำมดี ณ ท้องสนำมหลวงแห่งนี้ เพื่อให้ 

ทุกคนได้ปฏิบัติสิ่งดีๆ ต่อไปแม้ว่ำจะจบพระรำชพิธีไปแล้ว โดยจะพยำยำม 

เช่ือมโยงและปลูกจิตส�ำนึกของควำมเป็นอำสำสมัครผ่ำนกำรเรียนกำรสอนของ

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รวมไปถึงโรงเรียนในระดับชั้นต่ำงๆ เพื่อให้ประเทศไทย 

น่ำอยู่อำศัยต่อไปตรำบจนถึงรุ่นลูกหลำน
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คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จัดงำนสัมมนำ 

ทำงวชิำกำร (Symposium) ประจ�ำปี 2560 ครัง้ที ่39 เรือ่ง “เส้นทำง

เศรษฐกิจไทย บนควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก” เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 19 มกรำคม 2560 ณ หอประชุมศำสตรำจำรย์สังเวียน อินทรวิชัย 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภำยในงำนได้มีกำรปำฐกถำ

พิเศษเรื่อง “Global Economic Prospect 2017” โดย Shabih A. 

Mohib, Program Leader and Lead Economist, World Bank โดยมี  

ศำสตรำจำรย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนำ คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นประธำนในพิธี 

ภำยในงำนสมัมนำวชิำกำรดงักล่ำว นกัวชิำกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์ 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ คำดว่ำปลำยปี 60 ไทยอำจมกีำรปรบัอตัรำ

ดอกเบี้ยนโยบำยให้สูงขึ้น ตำมภำวะควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก

ที่น�ำโดยสหรัฐอเมริกำ ยุโรป และจีน ท้ังน้ีกำรปรับอัตรำดอกเบี้ย

นโยบำยให้สูงขึ้นจะส่งผลให้กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-Curve) 

อำท ิอตุสำหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ โลจสิตกิส์ เชือ้เพลงิชวีภำพ 

และเคมีชีวภำพ ยำนยนต์สมัยใหม่ รวมไปถึงกำรก่อสร้ำง เป็น 

กลุ่มอุตสำหกรรมที่ได้รับผลกระทบสูงสุด โดยมีอัตรำผลตอบแทน

กำรลงทุนติดลบเฉลี่ย 1.098% เนื่องจำกเป็นกลุ่มอุตสำหกรรม 

หลักที่เป็นฐำนกำรผลิตของประเทศ ดังน้ันภำครัฐจึงควรด�ำเนิน

มำตรกำรกำรเงินอื่นๆ ควบคู่ไปกับกำรปรับอัตรำดอกเบ้ียนโยบำย 

อำทิ กำรส่งเสริมกำรลงทุนผ่ำนกำรให้สินเชื่อพิเศษ กำรลด 

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน-ช�ำระเงิน ฯลฯ เพื่อเป็นกำรเหยียบคันเร่ง 

ส ่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพำะกลุ ่ม

เศรษฐศาสตร์	มธ.	จัดสัมมนาทางวิชาการ	(Symposium)	ประจ�าปี	2560	

เรื่อง “เส้นทางเศรษฐกิจไทย บนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก” 

อุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-Curve) ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เพื่ออนำคตของประเทศ ตำมยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ อาจารย์ประจ�า 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่ำวว่ำ ปัจจุบัน

คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) ธนำคำรแห่งประเทศไทย  

คงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยที่ภำพรวม

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน 

ก็ยังคงเผชิญควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงประเทศ อำทิ กำรขึ้นอัตรำดอกเบี้ย

ของธนำคำรกลำงสหรัฐอเมริกำ แนวนโยบำยของประธำนำธิบดี

สหรัฐฯ คนใหม่ ปัญหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีน และ

กำรเมอืงในยโุรป ซึง่อำจส่งผลให้ไทยมกีำรปรบัอตัรำดอกเบีย้นโยบำย

ให้สูงขึ้นในช่วงปลำยปี 2560 เพื่อปรับสมดุลและรับมือกับภำวะ 

เงินทุนเคลื่อนย้ำยตำมควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก
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ทั้งนี้ หำกประเทศไทยมีกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยให้สูงขึ้น  

เท่ำกับว่ำต้นทุนทำงกำรเงินและต้นทุนในกำรประกอบกำรอื่นๆ ของ

ภำคเศรษฐกิจจะสูงขึ้นด้วย โดยแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรมจะได้รับ 

ผลกระทบแตกต่ำงกันไป ซ่ึงผลจำกงำนวิจัย “ผลของนโยบำยกำร

เงินต่อระบบเศรษฐกิจ: ฝนตกไม่ทั่วฟ้ำ” ซึ่งศึกษำผลกระทบของกำร

ขึ้นอัตรำดอกเบี้ยต่ออัตรำผลตอบแทนในภำคเศรษฐกิจมำเป็นระยะ

เวลำ 24 เดือน พบว่ำกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-Curve) อำทิ 

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภำพ

และเคมีชีวภำพ ยำนยนต์สมัยใหม่ รวมไปถึงกำรก่อสร้ำง เป็นกลุ่ม 

อุตสำหกรรมที่ได้รับผลกระทบสูงสุดจำกกำรขึ้นดอกเบี้ย โดยมี

อัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนติดลบเฉลี่ย 1.098% เนื่องจำกเป็น 

กลุ่มอุตสำหกรรมหลักที่เป็นฐำนกำรผลิตของประเทศ

ในขณะเดียวกันกลุ่มอุตสำหกรรมที่ไม่ได้รับผลกระทบอย่ำงมี 

นัยส�ำคัญ อำทิ อุตสำหกรรมกระดำษและสิ่งพิมพ์ กำรท่องเที่ยวและ

กำรพักผ่อน กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ กลุ่มยำ และพำณิชยกรรม 

มีอัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนติดลบเฉลี่ยเพียง 0.339% เนื่องจำก

เป็นกลุ ่มอุตสำหกรรมที่มีควำมอ่อนไหวต่อภำวะเศรษฐกิจน้อย  

อนัสะท้อนให้เหน็ว่ำกำรใช้เครือ่งมอืดอกเบีย้นโยบำยเพยีงอย่ำงเดยีว

ไม่สำมำรถสร้ำงสมดุลในระบบเศรษฐกิจภำคอุตสำหกรรมได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ ภำครัฐจึงควรด�ำเนินมำตรกำรกำรเงินอื่นๆ ควบคู่

ไปกับกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย อำทิ กำรส่งเสริมกำรลงทุน

ผ่ำนกำรให้สินเช่ือพิเศษ กำรลดค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน-ช�ำระเงิน 

ฯลฯ เพื่อเป็นกำรเหยียบคันเร่งส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนในระบบ

เศรษฐกิจ โดยเฉพำะกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-Curve) ซึ่งเป็น

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคตของประเทศ ตำมยุทธศำสตร์

ประเทศไทย 4.0

นอกจำกผลกระทบในภำคอุตสำหกรรมข้ำงต้น กำรปรับอัตรำ

ดอกเบี้ยนโยบำยยังส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภำคของประเทศไทย

แตกต่ำงกันไป อันเนื่องมำจำกโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและควำม 

เชือ่มโยงกนัทำงเศรษฐกจิของแต่ละภมูภิำค โดยผลงำนวจิยัระบวุ่ำ กำร

ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบำยมีประสิทธิภำพในกำรควบคุมระดับเงินเฟ้อ

สูงที่สุดในภำคกลำง มีผลอย่ำงอ่อนๆ ในภำคเหนือ ภำคตะวันออก 

เฉียงเหนือ และภำคตะวันออก และไม่มีประสิทธิภำพส�ำหรับ 

ภำคตะวันตก และภำคใต้ เพรำะฉะนั้นนอกจำกกำรปรับอัตรำ

ดอกเบ้ียนโยบำยให้เกิดควำมสมดุลของเศรษฐกิจในภำพรวมของ

ประเทศแล้ว ภำครัฐควรศึกษำและด�ำเนินมำตรกำรกำรเงินที่

สอดคล้องกับกิจกรรม และภำวะทำงเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภำค

ไปพร้อมกัน เพื่อสร้ำงควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจในภำพย่อย อันจะ

สะท้อนกลับมำเป็นเศรษฐกจิในภำพใหญ่ทีย่ัง่ยนื ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ธีรวุฒิ กล่ำวทิ้งท้ำย
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บริษัททร ูคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) จดักำรประกวดภำพยนตร์

โฆษณำเพื่อสังคม ครั้งที่ 12 ประจ�ำปี 2559 ถ้วยพระรำชทำน 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

True Young Producer Award 2016 ใน

หัวข้อ “TOGETHER คุณค่ำของชีวิตคือกำรม ี

กันและกัน” รอบชิงชนะเลิศ ชิงทุนกำรศึกษำ

และรำงวัลทัศนศึกษำดูงำนเอเจนซี่ระดับโลก 

Dentsu Isobar  ณ ประเทศญ่ีปุ่น โดยกำร

ด�ำเนนิงำนของสมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย  

ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช ณ ห้องออดิทอเรี่ยม 

ชั้น 21 อำคำรทรู ทำวเวอร์ 

โครงกำร True Young Producer Award 2016 

เป็นโครงกำรที่เปิดโอกำสให้เยำวชนแสดงมุมมองและควำม

สำมำรถที่มีต่อประเด็นในสังคมในรูปแบบของโฆษณำสั้นๆ ซึ่งในปี

นี้จัดในหัวข้อ “TOGETHER คุณค่ำของชีวิตคือกำรมีกันและกัน”  

ชงิถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี  

พร้อมทุนกำรศึกษำและรำงวัลทัศนศึกษำดูงำนเอเจนซ่ีระดับโลก 

ณ ประเทศญี่ปุ ่น ส�ำหรับผู ้ชนะเลิศ True Young Producer 

Award 2016 อันดับ 1 รำงวัลภำพยนตร์โฆษณำยอดเยี่ยม พร้อม 

ถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ  สยำมบรมรำชกมุำรี 

ทนุกำรศกึษำ 30,000 บำท พร้อมประกำศนยีบตัร ศกึษำดงูำนเอเจนซี่ 

ระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น (ส�ำหรับนักศึกษำ 3 ท่ำน และอำจำรย ์

ที่ปรึกษำ 1 ท่ำน) มูลค่ำ 235,000 บำท ได้แก่ ทีม JMT นักศึกษำ

จำกคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

สมำชิกในทีม มีดังนี้  น.ส.ณัฐธยำน์ ศรีธนำวัฒนะ  

น.ส.พนิตตำ ตังควัฒนกุล และ น.ส.ทัศรินทร์  

น� ำพิทักษ ์ชัยกุล  โดยมีอำจำรย ์บัณฑิต  

สัตย์เพริศพรำย เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ

นางสาวณัฐธยาน์ ศรีธนาวัฒนะ 

 ตัวแทนทีม JMT นักศึกษาจาก

คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เจ้ำของผลงำน 

“กนัและกนัทกุเวลำ” ให้สัมภำษณ์ว่ำ ในตวั 

ภำพยนตร์โฆษณำของเรำน้ันเป็นกำรเล่ำถึง

วันเกิดครบรอบ 80 ปีของคุณลุงคนหนึ่งท่ีเขำ

รู้สึกว่ำตัวเองเดียวดำย ซึ่งควำมรู้สึกอ้ำงว้ำงท่ีเกิดขึ้น

ในบั้นปลำยชีวิตเป็นผลมำจำกกำรกระท�ำในอดีตของเขำที่ใส่ใจ 

กับควำมเร่งรีบ และไม่สนใจมองสิ่งรอบกำย ซึ่งปัญหำของคุณลุง 

คนนี้เป็นสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นกับสังคมโลกในปัจจุบันที่มีแต่กำรเร่งรีบ 

และเห็นควำมส�ำคัญของวัตถุมำกกว่ำคนรอบตัว คุณค่ำของกำร 

มีชีวิตคือกำรมีกันและกัน เรำไม่มีใครสำมำรถอยู่บนโลกใบนี้ได้ด้วย

ตัวคนเดียว อย่ำงเช่นหัวข้อของกำรประกวดในครั้งนี้ “TOGETHER 

คุณค่ำของชีวิตคือกำรมีกันและกัน” จุดส�ำคัญในกำรตีโจทย์เลย 

คอื อยำกท�ำให้คนทีด่เูหน็ถงึควำมส�ำคญัของคนรอบกำยให้มำกท่ีสดุ 

จะได้รู้สึกถึงคุณค่ำของกำรมีกันและกัน

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. 
คว้ารางวัลชนะเลิศ True Young Producer Award 2016
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คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้รับเกียรติ

จำกสมำพันธ์นิสิตนักศึกษำสำธำรณสุขศำสตร์และวิทยำศำสตร์

สุขภำพแห่งประเทศไทย (สนสท.) ในกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำน

สำธำรณสขุสมัพนัธ์ ครัง้ที ่35 (ยงูทองเกมส์) ภำยใต้แนวคดิ “ตำมรอย 

พระยุคลบำท 16 สถำบัน ร่วมสืบสำนพระรำชปณิธำน”ระหว่ำง 

วันที่ 21-22 มกรำคม 2560 ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

ซึ่งงำนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ และสร้ำงเครือข่ำย 

ของนกัศกึษำในกลุม่วชิำชพีสำธำรณสขุ กำรแลกเปลีย่นและน�ำเสนอ 

ผลงำนด้ำนวิชำกำรที่เป็นประโยชน์ในงำนด้ำนสำธำรณสุข กำรท�ำ 

กจิกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ด้ำนสำธำรณสขุเพือ่สงัคม อกีทัง้จดักจิกรรม 

ถวำยควำมอำลยัแด่พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช 

โดยได้รบัเกยีรตจิำกผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรญิญำ เทวำนฤมติรกลุ  

รองอธกิำรบดฝ่ีำยบรหิำรและควำมยัง่ยนื เป็นประธำนในพธิเีปิดและ

กล่ำวต้อนรับ 

ภำยในงำนมีกิจกรรมมำกมำยอำทิเช่น กำรแข่งขันด้ำนวิชำกำร 

กำรแข่งขัน Impromptu Speech Contest หัวข้อในกำรแข่งขัน 

คือ พระบรมรำโชวำทและพระรำชด�ำรัสพระรำชทำนแก่บุคคลต่ำงๆ 

เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2560 นำงสำวฐิติมำ หิรัญเวชยำงกูร รอง

ผู้อ�ำนวยกำรสำยบริหำรและพัฒนำ ได้เป็นตัวแทนของหอสมุดแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เข้ำร่วมประชุมคณะท�ำงำนเครือข่ำยห้อง

สมุดกฎหมำย กำรเมือง กำรปกครอง ณ ส�ำนักงำนศำลปกครอง โดย

หอสมดุฯ นบัเป็นห้องสมดุสถำบนัอดุมศกึษำแห่งแรก ทีไ่ด้มโีอกำสเข้ำ

ร่วมเครือข่ำยดงักล่ำว ซึง่เป็นกลุม่เครอืข่ำยทีต้่องกำรสร้ำงรปูแบบของ

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยำยผลกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

ระหว่ำงกัน ประกอบด้วยห้องสมุดขององค์กรชั้นน�ำด้ำนกฎหมำย 

กำรเมือง และกำรปกครอง 19 แห่ง อำทิ ส�ำนักงำนศำลปกครอง 

ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงำนอัยกำร

หอสมุดฯ ตอกยํ้ายุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือ  
เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง การปกครอง 

(Thai Law Politics : Library Network)
สูงสุด ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และ ส�ำนักงำนผู้ตรวจ

กำรแผ่นดิน เป็นต้น

ด้วยกำรสนบัสนนุด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศจำก ส�ำนกังำนพฒันำ

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำต ิ(สวทช.) ท�ำให้ปัจจบุนัมเีวบ็ไซต์ 

http://www.thailawpolitics.info เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำร 

น�ำเสนอข้อมลูด้ำนต่ำงๆ ของสมำชกิเครอืข่ำย โดยแผนงำนล�ำดบัต่อ

ไป คอืกำรจดัท�ำระบบสบืค้นกลำง (One Search) ทีร่วบรวมรำยกำร

ทรัพยำกรสำรสนเทศของสมำชิกเครือข่ำย เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก

ในกำรสืบค้นและเข้ำถึงแก่ผู้สนใจ นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมต่ำงๆ ให้

สมำชิกฯ ได้เข้ำร่วม ได้แก่ กำรจัดท�ำคลังภำพและ Timeline พระ

รำชกรณียกิจของในหลวงรัชกำลที่ 9 กำรบริจำคส่ือประชำสัมพันธ์ 

แนะน�ำบริกำรต่ำงๆ ด้ำนกฎหมำย กำรเมือง และกำรปกครอง เพื่อ

เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ระดับต�ำบลกับ TK Park และ

กำรเข้ำร่วมกำรพัฒนำมำตรฐำนงำนห้องสมุด งำนพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ 

เครือข่ำยฯ มีแผนจะจัดงำนแถลงข่ำวและเปิดตัวเครือข่ำยควำม 

ร่วมมอืฯ อย่ำงเป็นทำงกำร พร้อมจดัสมัมนำวชิำกำรเพือ่ให้ควำมรูแ้ก่

สมำชิกเครือข่ำยฯ เป็นกำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ให้เครือข่ำยฯ 

เป็นที่รู้จักในวงกำรห้องสมุดและวงกำรวิชำกำรต่อไป

กำรประกวดนทิรรศกำรเทดิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหำภูมิพลอดุลยเดช กำรประกวดละครเทิดพระเกียรติ ในแนวคิด 

“นักสำธำรณสุขสืบสำนพระรำชปณิธำน นิรันดร์กำลสถิตในดวงใจ

รำษฎร์” กจิกรรมกำรแสดงผูน้�ำเชยีร์ และสแตนด์เชยีร์ภำยใต้แนวคดิ 

“บทเพลงที่คุ้นชิน อัครศิลปินของปวงชน” และกิจกรรมจิตอำสำ

บ�ำเพญ็ประโยชน์ ซึง่ไฮไลท์ของงำนนีค้อืกำรแปรอกัษรเทดิพระเกยีรติ

ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ของสมำพันธ์นิสิตนักศึกษำสำธำรณสุข

ศำสตร์และวิทยำศำสตร์สุขภำพแห่งประเทศไทย (สนสท.) โดย 

กำรใช้งำนสำธำรณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 35 (ยูงทองเกมส์) ในครั้งนี้ 

มคีณะสำธำรณสุขศำสตร์ จำกมหำวทิยำลัยต่ำงๆ ทัว่ประเทศเข้ำร่วม

ทัง้หมด 16 สถำบนั ถอืว่ำเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ และสร้ำงเครอืข่ำย 

ของนักศึกษำในกลุ่มวิชำชีพสำธำรณสุขได้เป็นอย่ำงดี

งานสาธารณสุขสัมพันธ์ คร้ังท่ี 35 (ยูงทองเกมส์)
“ตามรอยพระยุคลบาท 16 สถาบัน ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน”

P.13TU News



มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จัดงำนพบปะพูดคุยกับผู้แทนจำก

มหำวิทยำลัย Australian Catholic University (ACU) ประเทศ

ออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องกำรบริหำรหลักสูตรและ

กำรจัดกำรศึกษำด้ำนศึกษำศำสตร์ สุขศำสตร์ และพำณิชยศำสตร์ 

รวมทัง้เพือ่หำรือถงึควำมร่วมมอืระหว่ำงกนัในอนำคต โดยผู้แทนจำก 

ACU คอื Ms. Elaine Koh ผูจ้ดักำรฝ่ำยภมูภิำค งำนรบัสมคัรนกัศกึษำ

และกำรตลำดนำนำชำติ ACU เป็นผู้แทนเข้ำพบ และมหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์ น�ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รอง

อธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วย กองบริหำร

วิชำกำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ให้กำรต้อนรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่ำวว่ำ มหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์ เป็นมหำวิทยำลัยที่ค่อนข้ำงเปิดรับควำมร่วมมือจำกทั่ว

มุมโลกอยู่แล้ว ซึ่งจะด�ำเนินกำรผ่ำนควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ หลำย

รูปแบบ เช่น หำกคณะบำงคณะพร้อมในเรื่องก�ำลังคนและวิชำกำร 

ก็อำจจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสองปริญญำ (Double degree) 

เป็นต้น แต่ควำมร่วมมอืในลกัษณะทัว่ไปกค็อื กำรแลกเปลีย่นนกัศกึษำ

ระหว่ำงกัน โดยนักศึกษำของแต่ละฝ่ำยจะมีโอกำสได้ไปเรียนรู ้ 

ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และอำจมีโอกำสได้ฝึกงำนใน 

ต่ำงประเทศ ซึ่งหำกพิจำรณำจำกวำระกำรพบปะพูดคุยกับผู้แทน 

ACU ในครั้งนี้ ก็จะถือว่ำเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งส�ำหรับนักศึกษำ

ธรรมศำสตร์ เพรำะนักศึกษำหลำยคนไม่ค่อยมีโอกำสได้เรียนรู ้

นอกห้องเรียน ดังน้ัน อำจเกิดควำมยำกล�ำบำกในภำวกำรณ์เข้ำสู่

วัฒนธรรมใหม่ (Culture Shock) ได้

นอกจำกนี้ คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของบัณฑิตมหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์ ก็คือ “GREATS” ซึ่งตัวอักษร “E” ในค�ำว่ำ “GREATS” 

ย่อมำจำก “Eloquence” ที่หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรพูดจำ 

ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรเพื่อจะน�ำควำมรู้และทักษะต่ำงๆ ไปสู ่

ผลสมัฤทธิ ์แต่สิง่เหล่ำนีจ้ะไม่มทีำงเกดิขึน้ได้ หำกนกัศกึษำธรรมศำสตร์ 

ไม่เคยลงมือปฏิบัติจริง ไม่เคยส่ือสำรกับผู้อื่นหรือคนหมู่มำก ดังนั้น 

ควำมร่วมมอืระหว่ำงมหำวทิยำลยัในต่ำงประเทศกจ็ะเป็นอกีตวัเลอืกหนึง่

ที่ช่วยพำนักศึกษำออกไปสู่โลกกว้ำง

ส�ำหรับควำมร่วมมือที่จะเกิดขึ้นเป็นลำยลักษณ์อักษรระหว่ำง 

2 มหำวิทยำลัย จะถูกหำรือกันอีกครั้งเมื่อมีควำมชัดเจนมำกขึ้น

จำกคณะทำงด้ำนศึกษำศำสตร์ สุขศำสตร์ และพำณิชยศำสตร์ ของ

มหำวทิยำลยัทัง้ 2 ที ่ทัง้นี ้งำนพบปะพดูคยุกบัผูแ้ทนจำกมหำวทิยำลยั 

Australian Catholic University (ACU) ประเทศออสเตรเลีย จัด

ขึ้นที่ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อำคำรโดมบริหำร มหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกรำคม 2560  

ที่ผ่ำนมำ

มธ. เปิดบ้านต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 
Australian Catholic University 
ประเทศออสเตรเลีย	เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
การบริหารจัดการหลักสูตร	รวมถึงความร่วมมือ
ระหว่างกันในอนาคต
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มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มีนโยบำยในกำรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 

ทำงด้ำนวิชำกำรและกำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยพร้อมสนับสนุน

บคุลำกรให้ผลติ “งานวจิยัทีไ่ด้มาตรฐาน แก้ไขปัญหาสงัคม” เพือ่ทีจ่ะ

เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวทิยำลยัในกำรมุง่สูก่ำรเป็นมหำวทิยำลยั

วจิยั (Research University) ภำยใต้วสิยัทศัน์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

เป็นมหำวิทยำลัยวิจัยช้ันน�ำระดับประเทศและระดับนำนำชำติ 

และเพื่อเป็นกำรเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลำกรผู้สร้ำงช่ือเสียงในด้ำน 

กำรวิจัยให้กับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

จงึได้จดังำนวนันกัวจิยั ประจ�ำปี 2559 เพือ่มอบโล่รำงวลัให้กบันกัวจิยั 

เมือ่วนัองัคำรที ่7 กมุภำพนัธ์ 2560 ณ ห้องชมวงั หอประชมุกองทพัเรอื  

กรุงเทพมหำนคร โดยได้รับเกียรติจำกศำสตรำจำรย์พิเศษนรนิติ 

เศรษฐบุตร นำยกสภำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นประธำนในพิธี

อาจารย์ ดร.วิรัช ศรเลิศล�้าวาณิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่ำวว่ำ งำนวันนักวิจัย ได้จัดขึ้น 

เป็นประจ�ำทกุปี เพ่ือยกย่องเชดิชเูกยีรตใิห้แก่บคุลำกรทีส่ร้ำงชือ่เสียง 

ให้แก่มหำวิทยำลัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์

ของกลุ ่มคณำจำรย์และนักวิจัย และมีกำรมอบโล่รำงวัลให้กับ 

นักวิจัยที่ได้รับรำงวัลและมีผลงำนยอดเยี่ยม เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญ

และก�ำลังใจให้แก่คณำจำรย์และนักวิจัยให้สร้ำงสรรค์ผลงำนที่มี

คุณภำพยิ่งขึ้นไป

วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประจําปี 2559

โดยในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับรำงวัล แบ่งออกเป็น 8 ประเภทรำงวัล  

รวมทั้งสิ้น 127 โล่ ประกอบด้วย 

1. ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่งศำสตรำจำรย์ จ�ำนวน  

10 คน 

2. ผู้ที่ได้รับรำงวัลผลงำนวิจัยดีเด่น มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

จ�ำนวน 4 คน 

3. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยโครงกำรขนำดใหญ่ จ�ำนวน 26 คน

4. ผู ้ที่ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณทำงด้ำนกำรวิจัยจำก 

หน่วยงำนภำยนอก จ�ำนวน 52 คน

5. ผู้มีผลงำนจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จ�ำนวน 16 คน

6. ผู้ที่ได้รับรำงวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ จ�ำนวน 13 คน

7. ผู ้ที่มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI, SCOPUS ที่มีค่ำ Impact Factor 

รวมจ�ำนวนบทควำมมำกที่สุด (ผลงำนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558) 

จ�ำนวน 3 คน 

8. ผู้ที่มีผลงำนวิจัยที่ถูกอ้ำงอิงในฐำนข้อมูลสำกล ISI, SCOPUS  

รวมจ�ำนวนครั้งสูงสุด (ผลงำนที่ถูกอ้ำงอิงในปี พ.ศ. 2554-2558) 

จ�ำนวน 3 คน 
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ด้ำน รองศาสตราจารย์ ดร.อรุยุา วสีกลุ ผูอ้�านวยการส�านกังานศนูย์วจิยัและให้ค�าปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ TU-RAC  

ยังคงท�ำหน้ำที่ในกำรเชื่อมโยงนักวิจัยทั้งจำกภำยในมหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ท้ังในระดับประเทศและจำกต่ำงประเทศในกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย 

เพือ่น�ำเอำผลกำรวจิยัออกสู่สังคมในทกุๆ ด้ำน อำทเิช่น ด้ำนกำรสนบัสนนุธรุกจิเพือ่ให้เกดิกำร

เติบโตด้ำนเศรษฐกิจ ได้จัดท�ำโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจระดับเติบโต ด้ำนโครงสร้ำง

พื้นฐำน ได้ท�ำกำรศึกษำควำมเหมำะสมควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำธุรกิจระดับท่ำเรือ 

เพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำรของท่ำเรือแหลมฉบัง ศึกษำกำรจัดท�ำแผนจัดกำรขนส่งที่ยั่งยืน

ตลอดจนกำรศึกษำเพื่อยกระดับกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบโครงข่ำยกำรขนส่งสินค้ำ 

ชำยฝั่งของไทย ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ท�ำกำรศึกษำเตรียมควำมพร้อมรองรับกำร

เปลีย่นแปลงองค์กรไปสู่กระทรวงดจิทิลั และด้ำนวทิยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม พลงังำน ได้ท�ำกำร

ศึกษำกำรพยำกรณ์ปริมำณน�้ำฝนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน�้ำในบริเวณชำยทะเลฝั่งตะวันออก 

เป็นต้น และในปีต่อไป TU-RAC ได้ตั้งเป้ำหมำยในกำรน�ำเอำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัย 

เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติและสังคมไทยมำกยิ่งขึ้น

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ขอแสดงควำมยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่รำงวัล ประจ�ำปี 2559  

ทุกท่ำน ส�ำหรับกำรจัดงำน “วันนักวิจัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์” นับเป็นกิจกรรมหนึ่ง

ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 

งำนสร้ำงสรรค์ และส่ิงประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ที่มีคุณค่ำและสำมำรถน�ำไปพัฒนำสังคมและ

ประเทศชำติต่อไป
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ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลีย่น     
 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษำ ในโครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ จำก Maastricht 

University ประเทศเนเธอร์แลนด์ จ�ำนวน 20 คน โดยจัดให้มีกิจกรรม

กำรเรียนกำรสอน ร่วมกับ นักศึกษำ Master of Public Health หลักสูตร 

Global Health มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ�ำนวน 24 คน เป็นระยะเวลำ 

4 เดือน ทั้งนี้ ในวันที่ 9 – 10 มกรำคม 2560 นักศึกษำทั้งสองมหำวิทยำลัย 

ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

งานธรรมมิกา บูชาธรรม บูชาครู เนือ่งในวันครู
กองบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ น�ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  

ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร และศำสตรำจำรย์ พญ.อรพรรณ 

โพชนุกูล ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร จัดงำนธรรมมิกำ บูชำธรรม บูชำครู เนื่องใน

วันครู หัวข้อ “กำรจัดกำรศึกษำเพื่อชีวิต...ควำมรู้ หรือ ปัญญำ?!” โดยมีพระอำจำรย์

อำรยวังโส เจ้ำอำวำสวัดป่ำพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ล�ำพูน เป็นองค์ปำฐกถำธรรม  

เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 ณ ห้อง บร.1-206 อำคำรบรรยำยรวม 1 มหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

ฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัญจร 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 

อำจำรย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรนักศึกษำศูนย์

ล�ำปำง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ร่วมประชุมกับฝ่ำยกำรนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ที่มำสัญจร ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์

ล�ำปำง โดยกำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 

ได้ประชุมแลกเปล่ียนข้อมูลปัญหำ และอุปสรรคของกำรปฏิบัติงำนด้ำน

ให้กำรปรกึษำในรำยวชิำ TU 100 จติอำสำ กำรท�ำงำนขององค์กำรนกัศกึษำ 

สภำนกัศกึษำศนูย์ล�ำปำง งำนหอพกันกัศกึษำ ศนูย์อำสำสมคัร และทนุกำรศกึษำของเจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำนศนูย์ล�ำปำง และศนูย์รงัสติ นอกจำก

กำรประชุมร่วมกันแล้ว นักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล�ำปำง ได้เข้ำรับบริกำรแบบทดสอบทำงจิตวิทยำ พร้อมตีควำมและให ้

ค�ำปรึกษำจำกนักจิตวิทยำอีกด้วย

นักศึกษา มธ. ศูนย์ลําปาง ศึกษาดูงานการทําฝายกึง่ถาวร 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล�ำปำง ศึกษำดูงำน กำรท�ำฝำย

กึ่งถำวร กิจกรรมเรียนรู้หลักกำรสร้ำงฝำยกึ่งถำวรชะลอน�้ำเพื่อกำรเกษตรของ

ชุมชน ณ ศูนย์ศิลปำชีพบ้ำนแม่ต�๋ำ หมู่ท่ี 1 ต�ำบลเสริมซ้ำย อ�ำเภอเสริมงำม 

จังหวัดล�ำปำง
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ปัจจบุนัจะเหน็ได้ว่ำ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ ศนูย์รงัสติ มปีรมิำณ 

ของยำนพำหนะเพิ่มมำกขึ้น ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถมอเตอร์ไซค์ 

และรถประจ�ำทำงในมหำวิทยำลัย ท�ำให้ประสบปัญหำจำกมลพิษ 

ที่เกิดจำกไอเสียที่ปล่อยจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงของยำนพำหนะ

ต่ำงๆ โดยเฉพำะในเวลำเร่งด่วนทั้ง ช่วงเช้ำเวลำ 08.30 – 09.30 น. 

และช่วงเยน็เวลำ 16.30-18.30 น. มกีำรตดิสะสมในช่วงเวลำดงักล่ำว

เป็นจ�ำนวนมำก 

มลพิษดังกล่ำวเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ เน่ืองจำกกำรเพิ่มขึ้น 

ตำมปริมำณกำรใช้พลังงำน หรือเชื้อเพลิงที่ใช้กับยำนพำหนะ ส่ง 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัสขุภำพโดยตรงแบบทนัททีนัใด อำจไม่เด่นชดั 

แต่จะเป็นในลักษณะของกำรสะสมรอเวลำท่ีจะแสดงอำกำร ทั้งนี้

ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ได้แก่ ภำวะโลกร้อน 

เริ่มที่จะปรำกฏชัดเจนมำกขึ้น จำกภำวะเรือนกระจกที่เป็นผลจำก

กำรสะสมของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และก๊ำซอืน่ๆ ในชัน้บรรยำกำศ 

ซึ่งเกิดจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง และกิจกรรมต่ำงๆ โดยเฉพำะ 

จำกภำคอุตสำหกรรม เป็นผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

จำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำวหลำยประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย 

ต่ำงให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำที่เกิดขึ้น จึงมีกำรก�ำหนดนโยบำย ออก

กฎหมำย และหำมำตรกำรท่ีจะน�ำไปสู่กำรแก้ปัญหำด้วยวิธีกำร

ต่ำงๆ วิธีกำรหนึ่งคือกำรน�ำพลังงำนทดแทนมำใช้ ซึ่งมหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต ก็ได้ด�ำเนินกำรในลักษณะเดียวกัน โดย

เริ่มจำกกำรเปลี่ยนรถบริกำรหรือรถประจ�ำทำงในมหำวิทยำลัย

ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลหรือน�้ำมันเบนซิน มำเป็นรถประจ�ำทำงที่ใช้ 

ก๊ำซธรรมชำติ (รถรำง NGV) ในปี 2548 เป็นระยะเวลำเกือบ 12 ปี  

ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต ได้มีส่วนร่วมในกำรลด 

ภำวะโลกร้อนจำกกำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น 

และในปี 2560 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต ก็ได้น�ำ 

รถพลังงำนไฟฟ้ำจ�ำนวน 6 คัน มำวิ่งบริกำรรับส่งนักศึกษำและ

บุคลำกร ภำยในศูนย์รังสิต ทดแทนรถบริกำรภำยในศูนย์รังสิต 

บำงส่วนที่ใช้พลังงำนจำกก๊ำซธรรมชำติ (รถ NGV) 

เมื่อเปรียบเทียบรถที่ใช้พลังงำนทั้งสองรูปแบบจะพบว่ำ มีควำม

แตกต่ำงกันดังนี้ 

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่ให้บริกำรรับ-ส่ง ภำยในมหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต มีขนำด 24 ที่นั่ง ควำมยำวตัวรถ 5 เมตร 

สูง 2 เมตร กว้ำง 2 เมตร และสูงจำกพื้น 20 เซนติเมตร ใช้มอเตอร์

ไฟฟ้ำในกำรขับเคลื่อน 7 กิโลวัตต์ ให้บริกำรเฉลี่ย 15 เที่ยวต่อคัน 

ต่อวัน มีจ�ำนวน 6 คัน 

ข้อดี ของกำรใช้รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ ได้แก่ ประสิทธิภำพ 

ในกำรใช้พลงังำน สงูกว่ำรถยนต์ปกตเิกอืบ 2 เท่ำ ช่วยลดมลพิษในกำร 

เดนิทำงโดยเฉพำะในเมอืง และพลงังำนมรีำคำทีค่่อนข้ำงคงทีม่ำกกว่ำ

เชื้อเพลิงปิโตรเลียม 

ข้อเสีย ของกำรใช้รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ ได้แก่ แบตเตอรี่มี 

น�้ำหนักมำก ใช้เวลำในกำรเติมประจุไฟฟ้ำมำกกว่ำกำรเติมเชื้อเพลิง 

และมีรำคำรวมสูงกว่ำรถยนต์ปกติ เนื่องจำกรำคำของแบตเตอรี่ 

ค่อนข้ำงสูง

รถยนต์พลังงานก๊าซ NGV (Natural Gas for Vehicles) ที่ให้

บริกำรรับ-ส่ง ภำยในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต มีขนำด 

24 ที่นั่ง ควำมยำว 6.65 เมตร สูง 2.85 เมตร กว้ำง 2.10 เมตร และ

สูงจำกพื้น 20 เซนติเมตร ใช้ระบบเชื้อเพลิง 2 ระบบ (ก๊ำซโซลีน + 

ก๊ำซธรรมชำต)ิ ให้บรกิำรเฉล่ีย 15 เทีย่วต่อคันต่อวนั มจี�ำนวน 23 คนั
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ข้อดี ของรถยนต์ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ ได้แก่ ก๊ำซดังกล่ำวจะช่วย

ลดมลภำวะที่เป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดกำรปล่อยก๊ำซ

คำร์บอนมอนอกไซด์ได้ถึง 93 เปอร์เซ็นต์ ลดกำรปล่อยออกไซด์

ต่ำงๆ ของก๊ำซไนโตรเจนได้ 30 เปอร์เซ็นต์ และลดปฏิกิริยำของ

ไฮโดรคำร์บอนได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น�้ำมัน

เบนซิน 

ข้อเสยี ของรถยนต์ทีใ่ช้ก๊ำซธรรมชำต ิได้แก่ ระยะทำงในกำรขบัขี่ 

ขณะเชือ้เพลงิเตม็ถงัจะน้อยกว่ำยำนพำหนะทีใ่ช้น�ำ้มันเบนซินเกือบสองเท่ำ 

ภาพรถ	NGV

แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารรับ-ส่ง
ภายใน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต

ภาพรถไฟฟ้า	

อย่ำงไรก็ตำม รถยนต์ทั้งสองรูปแบบที่ให้

บรกิำรรบั-ส่งภำยในศนูย์รงัสติ สำมำรถให้บรกิำร

นักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้ 

ไม่น้อยกว่ำ 10,000 คนต่อวัน
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