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โดย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Thammasat Open House 

2017 แนะแนวการศึกษา การเลือกคณะ ข้อมูลการศึกษาต่อระดับ

มหาวทิยาลยั งานสมัมนาวชิาการ นทิรรศการเพือ่การศกึษา โครงการ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 2560 

ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในปีนี้ 

น�าเสนอผ่านแนวคดิ “Smart City” เมอืงอจัฉรยิะ โดยแบ่งออกเป็น 

3 โซน ได้แก่ ประชาชน (People) ความย่ังยืน (Sustainability) 

และเทคโนโลยี (Technology) โดยน�าเสนอผ่านเทคนิคพิเศษต่าง ๆ 

ทัง้หมด 4 จดุ คอื 1) Augmented Reality Live โดยการน�านกัศกึษา

ศิษย์ปัจจุบันซึ่งเป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู ้จักของ

นกัเรยีน นกัศกึษาและผูป้กครอง มาน�าเสนอแนวคดิและนโยบายของ 

“Thammasat Smart City” แนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน 

เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและผู้ปกครองได้เข้าใจ

และตระหนักถึงความส�าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์

สูงสุด โดยบันทึกเป็น VDO Live 2) Augmented Reality Map 

เป็นการน�าเสนอสถานทีต่่าง ๆ  ภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อาทิ  

อาคารโดมบรหิาร อาคารเรยีนรวมสายสังคมศาสตร์ (SC) โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สนามกีฬาหลัก (Main Stadium)  

รวม 11 จุด ผ่านเทคนิค AR 3) Virtual Biky การน�าเสนอ 5 สถานที่

แลนด์มาร์คของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ผ่านระบบ Virtual Reality  

เสมอืนผูช้มก�าลงัป่ันจกัรยานชมบรรยากาศและไปยงัจดุแลนด์มาร์ค

เปิดบ้านธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยยั่งยืน เพื่อประชาชน
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Augmented Reality Live

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัว (Thammasat Smart Knowledge)

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยตนเองจริง ๆ 4) Dome Organic Garden สวนผัก

เกษตรอินทรีย์ของชาวธรรมศาสตร์ โดยน�าเอาผลผลิตที่ได้จากแปลงผักนี้สร้างสรรค ์

เมนูผักสลัดสุขภาพให้กับน้อง ๆ มัธยมศึกษาและผู้ปกครองที่มาเยี่ยมชมภายในงาน

และมจีดุชาร์จแบตโทรศพัท์มอืถอืจากพลงังานการเคลือ่นไหว โดยการป่ันจกัรยานเพือ่ 

เติมพลังงานให้กับเครื่องมือสื่อสารของเราด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งประโยชน์ 

สนุกและยังได้ออกก�าลังกายไปในตัวด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวทีกลาง อาทิ  

การเสวนา เรื่อง Smart City for Smart People โดย ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ คณุปัณฑพล ประสารราชกจิ (โอม Cocktail) คณุฑฆิมัพร  

ฤทธิธ์าอภนินัท์ (เชยีร์) คณุเขมศิรา พลเดช (เบลล์ Hormone) คณุสธุติา ชนะชยัสวุรรณ 

(อิมเมจ The Voice) และคุณสพล อัศวมั่นคง (เกรท Room alone) การแสดงจาก

คณะ วทิยาลยั และสถาบนัต่าง ๆ  การแข่งขนัตอบปัญหาความรูร้อบตวั (Thammasat 

Smart Knowledge) 

Augmented Reality Map
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ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ รองอธกิารบดี

ฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มธ. ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแนวความคิดของการจัดงานว่า  

“ในอดีตคนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้จะต้องเป็นชน 

ชั้นสูง คนทั่วไปไม่ได้เรียน ดังนั้นหลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลง

การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  

พนมยงค์ จึงได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2477 เพือ่เป็นบ่อน�า้บ�าบดัความกระหายของราษฎร ดงันัน้ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนมา 

ตั้งแต่ต้น และเม่ือ 5 ปีท่ีผ่านมาจากการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ

ประชาชน เราได้ตระหนกัว่า สภาวะโลกร้อนและการเปลีย่นแปลงของ 

สภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของตัวเลขทางวิชาการ แต่คือเรื่องจริง ซึ่ง

เห็นได้จากสัญญาณเตือนเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

ทั่วโลก และนี่คือเหตุผลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เริ่มต้นพัฒนา

เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน โดยความยั่งยืนกับ Smart City ของ

ธรรมศาสตร์คอื เรือ่งของประชาชน ความยัง่ยนื และเทคโนโลยสีมยัใหม่  

เช่น ภายในงานนักเรียนสามารถยืมจักรยานด้วย Smartphone  

ลงทะเบียนเข้างานได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ทั้งหมด

อยู่ในแพลตฟอร์มของอินเตอร์เน็ต ซ่ึงสะดวก ง่าย รวดเร็ว ดังนั้น 

วันนี้นักเรียนทั้งหลายที่มาไม่ใช่เพียงแค่มาดูว่าอยากเรียนอะไร 

แต่มาดวู่าทีท่ีจ่ะหล่อหลอมเราสูโ่ลกของการท�างานนัน้เป็นอย่างไร  

น่าเรียนหรือไม่ น่าเรียนไม่ใช่เพียงแค่เรื่องตึกสวยอย่างเดียว แต่

หมายถึงวิถีชีวิตของผู้คน อุดมการณ์ ความมุ่งมั่นและความตั้งใจ  

พดูให้เข้าใจง่าย ๆ  คอื ไม่เพยีงแค่ดวู่าคณะไหนเรยีนอะไรบ้าง แต่ดวู่า 

เรยีนแล้วเราอยากจะเปลีย่นประเทศไทย เปลีย่นโลก ขอให้สอบให้ได้ 

ทุก ๆ คน” 

การเสาวนาเรื่อง “Smart City for Smart People”
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รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และบริหารศูนย์รังสิต มธ. กล่าวว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ

สนใจกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มาร่วมงานกนัเป็นจ�านวนมากกว่า 

40,000 คน ธรรมศาสตร์ของเรามีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพ เราเรียนเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้มีคุณภาพและมีความ

ยัง่ยนื ในส่วนของการศกึษาเรามสีาขาวชิาครบถ้วนทัง้สายสขุศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันด ี

ของนกัเรยีนทีจ่ะเข้ามาหาข้อมลู รายละเอยีด การจดัการเรยีนการสอน 

อย่างไรที่เหมาะกับศักยภาพของเรา ได้สอบถามข้อสงสัยโดยตรงกับ

รุ่นพี่ในแต่ละคณะ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวส�าหรับการสอบเข้าศึกษา

ต่อไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรามีทุนการศึกษาเพื่อรองรับ

นักศึกษาไม่น้อยกว่า 500 ทุนในแต่ละปี จากจ�านวนที่รับเข้าทั้งหมด 

ดังนั้นไม่ว่าใครก็สามารถเรียนที่ธรรมศาสตร์ได้ อีกประการหน่ึงน้ัน

ธรรมศาสตร์ยังมีจุดแข็งมากในเรื่องของความเป็นนานาชาติ เรามี

หลักสูตรนานาชาติที่รองรับนักเรียนชาวต่างชาติและนักเรียนไทย 

ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ เมื่อนักเรียน 

เข้ามาเรียนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว เราจะ 

หล่อหลอมให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง

และพัฒนาสังคม ส�าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมงานในวันนี้ก็ขออวยพร

ให้สามารถสอบเข้าศึกษาได้ สมความปรารถนา มาเป็นลูกแม่โดม

กันให้ได้ทุกคน”

Virtual Bity

Dome Organic Garden
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ น้อมรำาลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ในช่วงเวลาแห่งภาวะความเศร้าโศก หลงัจากพสกนกิรไทยได้สูญเสยี
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นท่ีรักมากท่ีสุดพระองค์หนึ่งของประเทศ
ไป บรรยากาศแห่งความอาลัยก็ได้เข้าปกคลุมทุกหนแห่ง หลาย ๆ
องค์กรทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนได้แสดงความจงรักภักดี 
ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นได้ท�าให้เรา
ได้เห็นถึงความงดงามที่ลึกซึ้งเกินบรรยาย แม้จะอยู่ท่ามกลางความ
อาดูรอย่างใหญ่หลวง

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กเ็ป็นอกีหนึง่หน่วยงาน ทีไ่ด้จดักจิกรรม
เพื่อแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่าน โดยในช่วงนี้ หากใครมีโอกาส
ได้เดินผ่านที่บริเวณก�าแพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝั ่งประต ู
ท่าพระจันทร์ จะพบว่ามหาวิทยาลัยได้จัดนิทรรศการประวัติศาสตร์
เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
อย่างสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

นทิรรศการดงักล่าวประกอบด้วยป้ายรปูขนาดใหญ่ จ�านวน 71 ช้ิน  
ทีบ่อกเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัพระราชกรณยีกจิและปรชัญาค�าสอนของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงทุ่มเท 

พระวรกายมาตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ โดยแบ่งเป็น หมวดหมูต่่าง ๆ   
เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขวัญข้าวขวัญชาวนา หยาดฝน 
แห่งพระเมตตาจากบิดาของแผ่นดิน เป็นต้น และเรียบเรียงเรื่องราว 
ผ่านการประพันธ์บทกลอนอันทรงคุณค่าจากศิลปินที่มีชื่อเสียง 
ในสังคมไทย และได้เรียนรู้เรื่องราวของพระองค์ท่าน พร้อมด้วย 
ความซาบซึ้งใจและความอิ่มเอมใจ

นิทรรศการดังกล่าวนี้ เป็นการแสดงภาพเพียงเสี้ยวส่วนหนึ่งของ
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทย สิ่งส�าคัญของคนไทย 
ทุกคนนับจากนี้ คือการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจของพระองค์ 
และน�าปรัชญาค�าสอนของพระองค์มาปฏิบัติใช้ให้เกิดผลอย่างสูงสุด 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ขอน้อมศริะกรานกราบแทบพระยคุลบาท 
ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ โดย 
จักด�าเนินรอยตามพระบาท สืบสานพระราชปณิธานเพื่อการ 
ท�าประโยชน์แก ่สังคมส่วนรวมต่อไป เพื่อให ้สมกับการเป ็น 
มหาวทิยาลยัเพื่อประชาชน
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ตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ประเทศไทยได้พัฒนาในด้านต่าง ๆ มากมาย 

นับไม่ถ้วน เน่ืองด้วยพระอัจฉริยะภาพของพระองค์ท่ีได้แสดงผ่าน

โครงการในพระราชด�ารหิลายโครงการ พระองค์ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปยงัท้องทีท้่องถิน่เพือ่บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ แก่ประชาราษฎร์ ทรงปฏบิตัิ

พระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม เป็นผลให้

ประเทศไทยเจรญิขึน้ตามล�าดบั และชาวไทยต่างกม็ชีวีติความเป็นอยู่

ทีด่ ีสามารถพึง่พาตนเองได้

หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญที่ปวงชนชาวไทยรู้จักกันเป็น 

อย่างด ีคอื พระราชกรณยีกจิด้านการจดัการน�า้เสยี โดยพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงปัญหาของภาวะ 

ดงักล่าวทีส่่งผลกระทบรนุแรงในหลายภมูภิาค ในวนัที ่ 24 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2531 จงึได้พระราชทานพระราชด�ารใินการแก้ไขปัญหาน�า้เสยี

TU News

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ 

ปฏิบัติโครงงาน “มหัศจรรย์กังหันน่ารู้”
พร้อมสืบสานปณิธานในหลวง ร.9 

สู่การเป็นนักประดิษฐ์แห่งอนาคตของชาติ
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ครูลัดดา อุดมพันธ์ ครูประจ�าชั้นระดับอนุบาล 3 และครู

ที่ปรึกษาของโครงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างที่ได้ทราบกันดีว่า

โรงเรียนมีแผนการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้

เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ตอนที่เด็กได้ไปเห็นกังหันน�้าในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เด็ก ๆ ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไร มีหน้าที่ท�าอะไร เมื่อเด็ก ๆ  

กลับมาในห้องเรียนจึงได้เล่าให้เพื่อน ๆ ในห้องฟัง เด็กทุกคนจึง

สงสัยและสนใจที่จะน�ามาท�าโครงงาน หลังจากนั้นเด็กจึงได้ช่วยกัน 

หาข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านความช่วยเหลือของผู้ปกครอง และช่วยกัน

ทดลองประดิษฐ์กังหัน ระหว่างท�างาน มีข้อผิดพลาดต่าง ๆ เกิดขึ้น 

แต่ครูประจ�าชั้นก็ช่วยเหลือโดยหาจุดที่ยังไม่สมบูรณ์และช่วยเสนอ 

วธิแีก้ไข โครงงานนี ้ท�าให้เดก็นกัเรยีนได้เรยีนรูห้ลายอย่าง ทัง้ในเรือ่ง 

การน�าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ความหนาแน่นของวัสดุ รวมท้ัง

กลไกและพลงังานทางวทิยาศาสตร์ นอกจากนี ้ครปูระจ�าชัน้ยงัได้เปิด

สารคดกีาร์ตนูเกีย่วกบัในหลวง รชักาลที ่9 ให้เดก็ ๆ  ได้รบัชม ถอืเป็น 

การเรียนรู้เรื่องราวของในหลวง ผู้เป็นต้นแบบของนักประดิษฐ์ไทย 

ไปในตัว

“เด็ก ๆ ชอบเรียนรู้ด้วยวิธีนี้เป็นอย่างมาก เพราะสนุกท่ีได้ 

ท�างานจริง และรู้สึกภูมิใจในตัวเอง เพราะได้คิดเอง อยากเรียนรู้ 

ด้วยตวัเอง จนส�าเรจ็ออกมาเป็นโครงงานทีเ่หน็อยูน่ี”้ ครลูดัดา กล่าว

ทิ้งท้าย

ทั้งนี้ โครงงาน “มหัศจรรย์กังหันน่ารู้” จากโรงเรียนอนุบาล 

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนเข้าร่วม

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน

ประชมุวชิาการ สวทช. ประจ�าปี พ.ศ. 2560 เมือ่เดอืนมนีาคมทีผ่่านมา  

ณ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถือเป็น

เกยีรตอิย่างสงูสดุส�าหรบัคณะผูบ้รหิาร คณะคร ูและนกัเรยีนโรงเรยีน

อนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วยการใช้เครือ่งกลเตมิอากาศ ทรงพระราชทานรปูแบบส่ิงประดษิฐ์

ที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงในการบ�าบัดน�้าเสีย ซ่ึงออกมาใน 

รูปแบบกังหันน�้าชัยพัฒนา

โครงการกังหันน�้าชัยพัฒนา นอกจากจะเป็นส่ิงประดิษฐ์ที่ 

ช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยในที่ต่าง ๆ แล้ว ยังได้เป็นแรงบันดาลใจ 

ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อกีด้วย โดยในภาคการเรยีนทีผ่่านมา นกัเรยีนกลุม่หนึง่จากโรงเรยีน

ได้เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนใจ 

ในสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า “กังหัน” นักเรียนเหล่านี้จึงเก็บข้อมูลและ 

น�าไปท�าเป็นโครงการเรียนรู้ที่เน้นศึกษาและลงมือประดิษฐ์จริง

นางธติมิา บญุม ีผูอ้�านวยการโรงเรยีนอนบุาลแห่งมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ กล่าวอธิบายที่มาของกิจกรรมที่เกิดข้ึนโดยนักเรียน 

กลุม่นีว่้า โรงเรยีนอนบุาลแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ยดึหลกัการ

บริหารจัดการการศึกษาที่ว่า “ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้  

และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนส�าคัญที่สุด” นักเรียนของ

โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์จึงมีโอกาสได้ท�ากิจกรรมที่ส่งเสริม 

การเรียนรู้มากมาย อีกทั้งโรงเรียนยังมีพันธกิจที่มุ ่งหมายให้เด็ก

นกัเรยีนมคีวามเลือ่มใสในชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรย์ิ อยูเ่สมอ 

จึงน�าไปสู่การท�างานของฝ่ายวิชาการท่ีต้องคิดว่าจะท�าอย่างไรให ้

เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมกับความเลื่อมใสในสถาบันต่าง ๆ

ครูจารุวรรณ์ เหยิบไธสงค์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า  

หลงัจากทีค่ณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนได้ก�าหนดนโยบายทีต้่องการ

ให้เดก็มคีวามเลือ่มใสในสถาบนัของชาตไิทยออกมา ฝ่ายวชิาการกไ็ด้

น�านโยบายนี้มาแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมของ 

เด็กนักเรียน ในเรื่องการเรียนรู ้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ

พระองค์ท่าน ทางโรงเรยีนได้พาเดก็นกัเรยีนไปศกึษาจากสถานทีจ่รงิ 

เพือ่เป็นการกระตุน้แรงจงูใจ ซึง่การเรยีนรูใ้นลกัษณะแบบนี ้ได้ส่งผล 

ท�าให้เกิดโครงงาน “มหัศจรรย์กังหันน่ารู้” ขึ้น
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โรงพมิพ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้ด�าเนนิการประกนัคณุภาพ 
2 ด้าน คอื ด้านระบบการบรหิารคณุภาพ จดัท�าระบบบรหิารคณุภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และด้านสิง่แวดล้อม โดยจดัโครงการ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ซึ่งงานพิมพ์ทุกประเภท
ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับท่ีไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยกรีน แคมปัส ล่าสุด
ได้รับการขึ้นทะเบียน Carbon Footprint Service จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) นับเป็นโรงพิมพ์แห่งแรก 
ในประเทศไทยที่ได้รับข้ึนทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เซอร์วิส 
(Carbon Footprint Service : CFS) แบบ Business To Business: B2B

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เกษโกวิท ประธานคณะกรรมการ
บริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได ้จัดท�าระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001: 2015 เพือ่ให้ลกูค้ามัน่ใจได้ว่า กระบวนการผลติ 
สิ่งพิมพ์ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล และในส่วนของโครงการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 นั้น ได้รับ
การขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เซอร์วิส (Carbon Footprint 
Service : CFS) แบบ Business To Business : B2B จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ซึ่งถือเป็นโรงพิมพ์รายแรก 
ในประเทศไทย และหน่วยงานแรกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่

ได้รับการขึ้นทะเบียน “คาร์บอนฟุต พริ้นท์ เซอร์วิส” (Carbon 
Footprint Service : CFS) เพราะโรงพมิพ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
เล็งเห็นถึงความส�าคัญ ใส่ใจต่อการลดสภาวะก๊าซเรือนกระจกและ
ลดสภาวะโลกร้อนตั้งแต่กระบวนการผลิตขั้นตอนแรกจนกระท่ัง
กระบวนการหลังการพิมพ์ ทั้งการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซตและ 
การพิมพ์ด้วยระบบดิจิทัล” 

ในฐานะที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่ึงใน
อุตสาหกรรมการพิมพ์ จึงได้ก�าหนดนโยบายของโรงพิมพ์ให้ความ
ส�าคัญด้านการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการให้บริการงานพิมพ์ 
โดยเฉพาะปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม จึงได้มีมติให้ด�าเนินงานด้าน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) อย่างจริงจัง ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวคาดว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้รบัการยอมรบัในด้านศักยภาพการให้บรกิารงานพมิพ์ 
ทุกประเภท พร้อมทั้งการเอาใจใส่และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ผ่านกระบวนการพิมพ์ในทุกขั้นตอน 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงมุ ่งมั่นพัฒนาในด้าน 
งานพิมพ์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน รวมทั้งยังมีบุคลากรฝ่าย
งานพิมพ์ที่มีความเชี่ยวชาญ ช�านาญ และฝ่ายบรรณาธิการที่มี
ประสบการณ์ และยังคงด�าเนินการบริหารโรงพิมพ์ตามนโยบาย
กรีน แคมปัส เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ต่อไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพรกล่าวทิ้งท้าย

โรงพิมพ์ มธ. ได้รับการขึ้นทะเบียน 

Carbon Footprint Service 

   แห่งแรกในประเทศไทย
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ในปัจจุบัน ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม อีกทั้งคนในสังคมก็มักจะ
ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา จนน�าไปสู่ความแตกแยกที่นับวันจะ
ทวคีวามรนุแรงมากขึน้เรือ่ย ๆ  จงึนบัเป็นวาระส�าคญัของประเทศชาติ  
ที่ต้องเรียนรู้และสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยที่ 
สมบูรณ์แบบอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดอบรม 
เชงิปฏบิตักิาร “ประชาธปิไตยไทยและความเป็นพลเมอืง” ขึน้ โดยมี 
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจ�านวน 100 คน จาก 47 โรงเรียนใน 
ภาคตะวนัออก และได้รบัเกยีรตจิาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรญิญา  
เทวานฤมิตรกุล เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู ้แบบ Active 
Learning ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกลุ รองอธกิารบดี
ฝ่ายบรหิารและความยัง่ยนื มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และวทิยากร
โครงการ “ประชาธิปไตยไทยและความเป็นพลเมือง” กล่าวว่า  
การปลูกจิตส�านึกในหน้าที่พลเมือง ควรปลูกฝังตั้งแต่ระดับเยาวชน 
ซึ่งภายในงานได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้าง
ความเป็นพลเมืองให้แก่บุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมธัยมศกึษา เพือ่ให้เกดิส�านกึในการมส่ีวนร่วมทางสงัคม มคีวามรู ้
เท่าทัน ใช้สิทธิเสรีภาพด้วยความรับผิดชอบ และมีวัฒนธรรมและ

วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา 
ได้ปลูกฝังผ่านการบรรยายแบบ Active Learning ใน 4 หัวข้อ
เรื่อง ได้แก่ 1. หลักการพื้นฐานของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ประชาธปิไตยและสร้างความเป็นพลเมอืง 2. วถิไีทยกบัการเสรมิสร้าง
ความเป็นพลเมอืงไทย 3. รปูแบบกจิกรรมเพือ่สร้างความเป็นพลเมอืง
ประชาธปิไตยไทยในปัจจบุนั และ 4. การศกึษาเพือ่ความเป็นพลเมอืง 
และเมื่อผู้เข้าอบรมรับฟังการบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะไปสู่ 
ขั้นตอนแบ่งกลุ่มกิจกรรมเพื่อปฏิบัติงานจริง

ส�าหรับผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา 
กล่าวเสริมว่า ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน�าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลเผยแพร่ต่อในโรงเรียนและชุมชน  
โดยถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนการสอนในทุกระดับช้ันอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ
ชาติต่อไป

ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประชาธิปไตยไทยและความเป็น
พลเมือง” ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา ท่ีห้องประชุม 
1201 อาคารบรรยายรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา  
โดยได้รับความร่วมมือจากงานบริหารศูนย์พัทยา กองบริหาร 
ศนูย์ท่าพระจนัทร์ และส�านกังานสญัญาธรรมศกัดิเ์พ่ือประชาธปิไตย 
ในการร่วมกันจัดการอบรมดังกล่าว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“ประชาธิปไตยไทยและความเป็นพลเมือง”

หวังสร้างพลเมืองระดับเยาวชนรุ่นใหม่ 

เพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอย่างยั่งยืน
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ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และนายศริเิดช เอือ้งอดุมสนิ รองผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคาร

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

“สนับสนุนการเติบโตและพัฒนาธุรกิจ Startup ” ยกระดับ  

“อโีคซสิเตม็นวตักรรมเทคโนโลยไีทย” สร้างระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อการ

เกิดธุรกิจที่มีนวัตกรรมเป็นหัวใจหลัก ผ่านความร่วมมือของสถาบัน

การเงิน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ด้วยการสนับสนุนให้ 

ค�าปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจ รวบรวมข้อมูลตลาด แหล่งเงินทุน  

ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีงานวิจัย

ที่มีประสิทธิภาพในการต่อยอดธุรกิจ และรอการสนับสนุนอยู่อีก

มากกว่า 100 ชิ้น และภายในสิ้นปี 2560 นี้ ตั้งเป้ายกระดับงาน

วิจัยดังกล่าวสู่ Startup กว่า 50 ชิ้น โดยเน้น 6 กลุ่ม Startup  

ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ อันได้แก่ กลุ่มเกษตรและเทคโนโลยี

ชีวภาพ กลุ่มสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มหุ่นยนต์  

กลุ่มบริการ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะพัฒนาและก้าวไปสู่ 

“ไทยแลนด์ 4.0” อย่างเต็มรูปแบบได้ ต้องให้ความส�าคัญกับการ

สร้างบริบทของประเทศ และการสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ

และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีความพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจ 

Startup ซึ่งระบบนิเวศดังกล่าวเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งเสริมให ้

ผู้ประกอบการธุรกิจทั้ง Startup และ SMEs ของประเทศไทย  

ให้สามารถเติบโตและพัฒนาต่อได้อย่างมีศักยภาพ โดยจะต้องอาศัย

ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ สถาบันการศึกษา สถาบัน 

การเงนิ ภาครฐั ภาคเอกชน ฯลฯ ผ่านการใช้ความช�านาญเฉพาะทาง 

ของแต่ละส่วนเพือ่สร้างระบบนเิวศด้านการพฒันานวตักรรมเทคโนโลยี

ให้สมบูรณ์ และเอื้อต่อการเกิดธุรกิจที่มีนวัตกรรมเป็นหัวใจหลัก 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็น

โครงการที่ดี ธรรมศาสตร์ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัย ยังขาดองค์

ความรู้ในเรื่องด้านการเงินของการเริ่มธุรกิจ Startup ว่าต้องด�าเนิน

การเริ่มต้นอย่างไร ซึ่งโครงการนี้จะได้ธนาคารกรุงเทพเข้ามาช่วย

เสริมในเรื่องที่ขาด ช่วยให้ธุรกิจ Startup ประสบความส�าเร็จได้ดี

ขึ้น และในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าของประเทศมุ่งพัฒนา

สงัคมไทยผ่านการให้บรกิารวชิาการอนัเข้มแขง็โดยเฉพาะองค์ความรู้ 

มธ. ผนึก ธ.กรุงเทพ ติดปีก Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมสร้าง

“อีโคซิสเต็ม” สมบูรณ์แบบ นำาร่องส่งเสริม 

6 กลุ่ม Startup รับยุทธศาสตร์ชาติ
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ด้านการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ได้เลง็เหน็ถงึช่องทางการเตบิโตของธรุกิจและผู้ประกอบการ  

ตัง้เป้าสูก่ารเป็น “มหานครแห่ง Startup” หรือ “Startup District”  

และการก้าวสูม่หาวทิยาลยัผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial University) 

อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมจาก 

การวิจัย อาทิ การจัดตั้งส�านักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ

วิสาหกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TUIPI) รวมไปถึงการจับมือ 

ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก ทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน อาท ิส�านกังาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ธนาคารต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อเป็นการ

เติมเต็มระบบนิเวศทางเศรษฐกิจให้เอื้ออ�านวยต่อการเติบโตของ 

ผู้ประกอบการ Startup 

รองศาสตราจารย์ ดร.พภิพ อุดร คณบด ีคณะพาณชิยศาสตร์และ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ล่าสุด มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และศูนย์ให้ 

ค�าปรกึษาและพฒันาผูบ้รหิารทางธรุกจิแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

(CONC) ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ในการ

สนบัสนนุธรุกจิ Startup พฒันานวตักรรมจากการร่วมมอืแลกเปลีย่น

ในรูปแบบพี่ช่วยน้อง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นผู้ช่วย

ให้การสนับสนุนและคอยให้ค�าแนะน�าในการวางแผนและต่อยอด

ธุรกิจ ด้วยการมีส่วนช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ ปรับเปล่ียนโมเดล 

ธุรกิจให้มีนวัตกรรมเข้ามาผสมผสาน และยังมีส่วนร่วมในการ 

เชื่อมโยงธุรกิจ SMEs และ Startup เข้ากับบริษัทต่าง ๆ ในห่วงโซ่

มลูค่าเพือ่สร้างเครอืข่ายพนัธมติรทางธรุกจิ ในขณะเดยีวกนัธนาคาร

กรงุเทพ จะเป็น “พีเ่ลีย้ง” คอยช่วยให้การสนบัสนนุและให้ข้อแนะน�า

ทีค่วรน�ามาปรบัใช้กบัธรุกจิ รวมทัง้สร้างและประสานความร่วมมอืกบั

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายของธนาคาร

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังมีงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการต่อยอดธุรกิจ และรอการสนับสนุนอยู่อีกมากกว่า 100 ราย 

ประกอบกับในแต่ละปี งานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มี

ประสิทธิภาพในการต่อยอดธุรกิจนับเป็นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของ

งานวิจัยที่เกิดขึ้นท้ังหมด โดยภายในสิ้นปี 2560 นี้ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้ตั้งเป้าสร้างผู ้ประกอบการ Startup นวัตกรรม

เทคโนโลยกีว่า 50 ราย โดยเน้น 6 กลุม่ธรุกจิตอบโจทย์ยทุธศาสตร์ชาติ  

ดังต่อไปนี้ 1) กลุ่มเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสุขภาพและ 

เทคโนโลยทีางการแพทย์ 3) กลุม่หุน่ยนต์ 4) กลุม่บรกิาร 5) กลุม่ดจิทัิล 

และ 6) กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านนายศิริเดช เอื้องอุดมสิน  

รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 

ธนาคารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการเติบโต

และพัฒนาธุรกิจ Startup กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกัน 

ส่งเสริมให้ธุรกิจ Startup ของไทย พัฒนาขีดความสามารถและ

สร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ให้สามารถเติบโต 

ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ด้วยเล็งเห็นว่า ธุรกิจ Startup จะทวี 

ความส�าคัญมากขึ้นและส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยในอนาคต ธนาคารให้ความส�าคัญกับการพัฒนาธุรกิจ 

Startup และ SMEs อย่างมาก เนื่องจากถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์

ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2559 GDP 

ของ SMEs ขยายตัว 4.8% และคิดเป็นสัดส่วนถึง 42.1% ของ 

GDP ประเทศ (ข้อมูลจากส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม (สสว.)) โดยกลุม่ธรุกจิ Startup เป็นส่วนประกอบทีส่�าคญั

มากต่อการเติบโตดังกล่าวและมั่นใจว่าจะยิ่งทวีความส�าคัญมากขึ้น

ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจประเทศในอนาคต ดังนั้น ความร่วมมือ

ระหว่างธนาคารกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งนี้ จะก่อ

ให้เกดิการสนบัสนนุและการพฒันาของธรุกจิ Startup ในประเทศได้ด ี

ยิง่ขึน้ ทัง้ในแง่ความรูท้างวชิาการและความสามารถพัฒนาธรุกจิด้วย

ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู ้มีประสบการณ์ทางธุรกิจและ 

ร่วมสนบัสนนุลูกค้า SMEs จนประสบความส�าเรจ็ ยกตวัอย่าง กลุม่ธรุกจิ 

Startup ด้านการเกษตรที่พัฒนาเครื่องมือเพื่อแก้ไขข้อจ�ากัดและ 

ลดความเสีย่งต่าง ๆ  เช่น เครือ่งมอืวดัสภาพน�า้และอากาศทีเ่ชือ่มโยง

กบัแอปพลเิคชนัใน Smartphone ซึง่ช่วยป้องกนัความเสีย่งได้มากขึน้ 

และมีความแม่นย�าสูง ขณะเดียวกันธนาคารยังมีศักยภาพด้าน 

เครอืข่ายธรุกจิทีแ่ขง็แกร่ง ทัง้ธรุกจิ SMEs และธรุกจิขนาดใหญ่ ท�าให้

สามารถเช่ือมโยงไปสู่ตลาดเป้าหมายได้ง่ายขึ้นและกว้างขวางขึ้น 

ในระยะเวลาอนัสัน้ ดงัเช่นกลุม่ลกูค้าในโครงการเกษตรก้าวหน้าของ 

ธนาคารที่ได้ด�าเนินโครงการมากว่า 18 ปี ซึ่งการเชื่อมโยงเหล่านี้จะ

ช่วยให้ธรุกจิ Startup ด้านการเกษตรสามารถก้าวหน้าไปได้เรว็ยิง่ขึน้

ขณะเดียวกัน กรณีที่ธุรกิจ Startup มีข้อจ�ากัดด้านเงินทุน 

ธนาคารก็สามารถให้ค�าปรึกษาด้านการวางแผนการบริหารเงินอย่าง 

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนประเภทต่าง ๆ  

ที่เหมาะสมได้ เช่น Venture Capital เงินกู้รูปแบบต่าง ๆ  นอกจากนี้  

ธนาคารยังมีบริษัท Bualuang Ventures ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ  

ทีจ่ะสามารถเข้าไปร่วมลงทนุ หรอืให้ค�าแนะน�า การสนบัสนนุ Startup 

ได้อีกทางหนึ่งด้วย นายศิริเดช กล่าวทิ้งท้าย
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแสดง

ละคอนเวทีสุดยิ่งใหญ่ สะท้อนความหลากหลายทางชาติพันธุ์และ

วฒันธรรม ในเรือ่ง “The Voyage: การเดนิทาง” ทีแ่สดงในรปูแบบ

ศลิปะการแสดงเชงิสารคด ี(Documentary Theatre) และศลิปะการ

เคลื่อนไหว แสง สี เสียง และดิจิทัล ดีไซน์ (Devised Performance) 

โดยใช้บทละคอนที่เขียนขึ้นใหม่จากข้อมูลวัตถุดิบซึ่งเป็นประวัติของ

บรรพบุรุษของทีมงานสร้างสรรค์บท ซึ่งก�ากับการแสดงโดยผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์ คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านละคอนเวทีร่วมสมัย

เนื้อเรื่องของ “The Voyage” หรือ “การเดินทาง” เริ่มต้นขึ้น

อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ด้วยการแสดงการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักแสดง 

11 คน ที่แสดงลีลาประหนึ่งเป็นฝูงปลาประกอบกับเสียงเล่านิทาน 

ซึ่งว่าด้วยเรื่องการเดินทางของปลาสร้อยขาวแห่งลุ่มแม่น�้าที่ไหลมา

จากที่ไกลโพ้นทางเทือกเขาหิมาลัย ปลาตัวเล็ก ๆ  เหล่านี้ว่ายทวนน�้า  

ฝ่าเกาะแก่งที่ เ ช่ียวกราก เพื่อเสาะแสวงหาที่ที่ปลอดภัยและ 

เหมาะสมต่อการด�ารงเผ่าพันธุ์ โดยมีภาพยนตร์ที่เป็นภาพศิลปะ

แนว Animation ของเกาะแก่งที่ใหญ่โต และมีสายน�้าอันเชี่ยวกราก

เคลื่อนไหวอยู่ ฝูงปลาเหล่าน้ี ต่อมาได้เปลี่ยนลีลาการเคลื่อนไหว 

กลายเป็นผูค้นทีก่�าลงัด�าเนนิชวีติโดยปกต ิทัง้ท�าการเกษตร ทอผ้า พดูคยุ 

ค้าขาย รับประทานอาหาร ท่องเที่ยว แต่ทุกคนจบชีวิตลงด้วยเสียง

ของระเบดิ จากนัน้ ภาพฉากหลงับนเวทไีด้กลายเป็นภาพยนตร์สารคดี

ขนาดสั้นเกี่ยวกับสงครามที่ประเทศญี่ปุ่นได้เข้ารุกรานประเทศจีน  

หลงัจากนัน้ การแสดงแนวแสดงเดีย่ว (Solo Acting) จงึได้เริม่ต้นขึน้ 

เพื่อเล่าประวัติการอพยพย้ายถิ่นของบรรพบุรุษของนักแสดง 4 คน 

ตลอดจนการต่อสู้ชีวิตผ่านความยากล�าบากต่าง ๆ มากมาย กว่าจะ

มาถึงลูกหลานรุ่นปัจจุบัน โดยที่นักแสดงแต่ละคนนั้น ล้วนมีเชื้อสาย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จัดการแสดงละคอนเวทีสุดยิ่งใหญ่

สะท้อนความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 

ในเรื่อง “The Voyage: การเดินทาง”
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ที่หลากหลาย บ้างก็มีบรรพบุรุษท่ีเป็นเชื้อพระวงศ์จากเวียดนามที่

พ่ายแพ้ต่อความวุ่นวายทางการเมืองในยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส 

ถูกจับไปขายในเรือค้าทาสและต้องแต่งงานกับพ่อค้าชาวชวา บ้างก็

มีเชื้อสายอื่น ๆ เช่น ไทย จีน มลายู มอญ และอาข่า ซึ่งล้วนแต่พาน

พบสาเหตุแห่งการอพยพย้ายถิ่นที่แตกต่างกัน เช่น สงคราม ปัจจัย

ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง การเล่าเรื่องของนักแสดงแต่ละ

คนนั้น เป็นการแสดงเล่าเรื่องสลับกับการแสดงเป็นตัวละคอนต่าง ๆ 

เพื่อประกอบเป็น “บริบท” และ “บรรยากาศ” ในห้วงความคิดของ

นักแสดงผู้เล่าเรื่อง ทั้งนี้ มีการใช้การออกแบบฉาก ภาพวาดลายเส้น 

แสง ดนตรี เสียง เครื่องแต่งกาย และการเคลื่อนไหว เพื่อสะท้อน

บรรยากาศและความรู้สึกของตัวละคอน

 ละคอนเวทเีรือ่งนี ้ได้รบักระแสตอบรบัเป็นอย่างด ีเนือ่งด้วยบตัร

ถกูจองเตม็ทกุทีน่ัง่ล่วงหน้าหลายสปัดาห์ ซึง่เป็นสิง่ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึ

ช่ือเสียงของสาขาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสูง และให้ความ

แปลกใหม่ทางศิลปะกับวงการละคอนเวทีอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี

ยังมีเสียงสะท้อนของผู้ชมที่ปรากฏตาม Facebook ดังเช่นตัวอย่าง

บางส่วนต่อไปนี้

“The Voyage เป็นละคอนเวทีที่ผสมผสานกับภาพเคลื่อนไหว 

Documentary เพื่อดึงดูดผู้ชมให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในเวทีการแสดง 

เสียงกัมปนาทและหึกเหิมเพื่อปลุกใจคนเดินทางสู่ดินแดนยูโทเปีย 

แสงสีเพื่อบ่งบอกกาลเวลา กล่องฉากหลังเวทีเป็นที่ซ่อนสัมภาระ

ของคนพลัดถิ่น ขอบคุณ ผศ.ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ ที่มุ่งมั่น

สร้างสรรค์มิติของละคอนใหม่ ๆ ท้าทายโลกการแสดงเสมอ และ

ทีมงานทุกคนที่ยืนหยัดอยู่ในโลกศิลปะแห่งละคอน” -- Thanom 

Chapakdee, 3 กันยายน 2560

P.17TU News



“ละคอนเรื่องนี้ท�าให้ฉันหันมาทบทวนว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่

เรื่องใดหรือแค่ของใคร เราทุกคนล้วนมีประวัติศาสตร์และเติบโตมา

จากประวัติศาสตร์ที่เล็กที่สุดนั่นคือครอบครัวของเรา ถ้าเรามองเห็น

สายชวีติทีถ่่ายทอดมาจากรุน่สูรุ่น่นัน้ เราจะเหน็ว่าทกุคนเป็นส่วนหนึง่

ของประวตัศิาสตร์และมส่ีวนในการสร้างประวตัศิาสตร์” -- Sukanya 

Sompiboon, 4 กันยายน 2560

“รักเนื้อหา วิธีการเล่าเรื่อง คอนเซปต์ที่ลุ่มลึกแต่เรียบง่าย ดูเป็น

งานทดลองทีผ่่านกระบวนการท�างานจนเป็นงานทีไ่ม่ทดลอง สมบรูณ์

แบบทางความคิดและจิตวิญญาณของศิลปินท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 

อย่างแท้จริง (...) The Voyage น�าเสนอด้วยความเรียบง่าย ใช ้

องค์ประกอบต่าง ๆ  เท่าทีจ่�าเป็น นกัแสดง แสง เสยีง วดิโีอกราฟฟิก และ

องค์ประกอบใด ๆ  ท�าให้ละคอนเรือ่งนีเ้ข้าข่าย ไม่หวอืหวา ไม่ตืน่เต้น 

ไม่กระตุ้นอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง ชิงชัง เหมือนละคอนประเภท

อื่นอย่างมิวสิกคัลที่คาดหวังอารมณ์เกินพอดีจากผู้ชม แต่การฟังใน 

ยุคที่คนไม่ชอบฟัง กลับเกิดพลังการสื่อสารท่ีมาพร้อมกับสมาธิ 

พลันได้ปัญญาขึ้นมา โดยเฉพาะเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของบรรพบุรุษ 

นักแสดงน�าที่เราไม่เคยอยากฟัง กลับท�าให้เราอยากกินอาหารชวา

ในทันที ความไม่จงใจผลักดันอารมณ์ของ The Voyage ท�าให้ 

หลังละคอนจบรู้สึกเบาสบาย ไม่อิน ไม่ต้องน�้าตาแตกด้วยพลังการ

แสดงหรือการกรีดเสียงร้องของนักแสดง และกลับเตือนใจเราอะไร

หลาย ๆ อย่าง สมศักดิ์ศรีความเป็นธรรมศาสตร์ และการยึดมั่น

อุดมการณ์ของอาจารย์ปาริชาติมาเกือบ 30 ปี...” -- Ekarin Styling, 

2 กันยายน 2560

“ขอบคุณละคอนท่ีท�าให้เราได้เห็นความงดงามอย่างกล้าหาญ

ของการยอมรับในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ...(ละคอนที่)

ช่วยปลกุการเรยีนรูท้ีจ่ะยอมรบัในความแตกต่าง ยอมรบัในความเป็น

มนุษย์ในทุก ๆ ชาติพันธุ์ ละคอนที่พาให้เราได้มองย้อนกลับไปตรวจ

สอบรากเหง้าของตัวเอง มองย้อนไปตรวจสอบจิตวิญญาณที่แท้จริง

ของเราว่า “เป็นอย่างไร” เราในวันนี้รู้จักตัวเองแค่ไหน เราในวันน้ี

ยอมรบัตวัเราและเพือ่นมนษุย์รอบกายได้มากน้อยเพยีงใด เราในวนันี ้

ยังเหยียดเย้ยความเป็นมนุษย์ท่ีเราคิดเอาเองว่าแตกต่างจากเราอยู ่

หรือไม่ ...นักแสดงหลายคนได้ค�าตอบของเขาแล้ว เราในฐานะผู้ชม 

ต่างต้องไปหาค�าตอบนัน้ด้วยตนเอง” -- Pattra Toburin, 4 กนัยายน 

2560

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ 
คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร์ มธ. และผูก้�ากบัการแสดง “The Voyage: การเดนิทาง”
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“นักประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ย่อมสามารถมองเห็นประวัติศาสตร์

ของคนเลก็ ๆ  นกัการละคอนทีย่ิง่ใหญ่ย่อมสามารถเอาประวตัศิาสตร์

ของคนเลก็ ๆ  มาน�าเสนอให้เหน็ความจรงิทีผ่่านความงามจนกลายเป็น 

ความดี นี่ไม่ได้ร�าพันเรื่องของคนดี แต่พูดเรื่องดีเพราะมนุษย์ทุกคน

นั้นดี...” -- Sukanya Sompiboon, 4 กันยายน 2560

เสยีงสะท้อนจากผูช้มทีม่าจากภายนอกมหาวทิยาลยัเหล่านี ้เป็น

เครื่องบ่งชี้ถึงความส�าเร็จของละคอนเวทีเรื่องนี้ ที่ได้สร้างเอกลักษณ์

ความเป็นธรรมศาสตร์ให้กับวงการศิลปะการแสดง ตลอดจนสร้าง

นวัตกรรมด้านศิลปะให้กับวงการละคอนเวทีอีกด้วย ทั้งนี้ ละคอน

เรื่อง “The Voyage: การเดินทาง” จัดการแสดงไปเมื่อวันท่ี 1-3 

กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

(BACC) โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณาจารย์ภายในคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ ศลิปินอาชพี เช่น จารนุนัท์ พนัธชาต ิเจ้าของรางวลั 

ศิลปินศิลปาธร วส ุวรรลยางกรู ณฐัคม แช่มเยน็ คานธ ีวสวุชิย์กติ และ

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีประกาศและ 

มอบรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560  

ณ หอศิลป์ราชด�าเนิน โดยในปีนี้ อาจารย์อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ อาจารย์ประจ�ากลุ่มวิชาภาพยนตร์และ

ภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัลในสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว  

จากผลงานภาพยนตร์สารคดีที่ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ 5 รางวัล อาทิ สวรรค์บ้านนา เพลงของข้าว และ

ธุดงควัตร ทั้งนี้ รางวัลศิลปาธรเป็นรางวัลที่มอบให้กับศิลปินร่วมสมัยสัญชาติไทยอายุระหว่าง 30-50 ปี  

ที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดมอบรางวัลครั้งแรกในปี 2547 ซึ่งปีนี้ศิลปินศิลปาธร ทั้ง 7 ราย 

ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

อ.อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ 
อาจารย์คณะวารสารศาสตร์	และสื่อสารมวลชน	มธ.

คว้ารางวัลศิลปาธร	ประจ�าปี	2560
และรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์สั้น	ครั้งที่	21
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ส�าหรบัในปี 2560 มศีลิปินรบัรางวลัทัง้หมด 7 สาขา คอื 1. สาขา 

วรรณศิลป์ ได้แก่ ปราบดา หยุ่น นักเขียนซีไรต์ ประจ�าปี 2545  

2. สาขาภาพยนตร์และสือ่เคลือ่นไหว ได้แก่ อรุพุงศ์ รกัษาสตัย์ ผูก้�ากบั

สารคดีที่การันตีด้วย 5 รางวัลสุพรรณหงส์ 3. สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ 

คามนิ เลศิชยัประเสรฐิ ซึง่แสดงผลงานล่าสดุผ่านการสะท้อนสจัธรรม

บนรถไฟฟ้า BTS 4. สาขาศลิปะการแสดง ได้แก่ สวุรรณด ีจกัราวรวธุ  

ผูก้�ากบัละครเวททีีค่ร�า่หวอดในวงการมากว่า 30 ปี 5. สาขาศิลปะการ

ออกแบบ ได้แก่ กรกต อารมย์ด ีผูน้�าภมูปัิญญาท้องถ่ินมาผสานในการ

ออกแบบ 6. สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ อมตะ หลูไพบูลย์ สถาปนิก 

ผู้คว้ารางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ 3 ปีซ้อน และ 7. สาขา

ดนตรี ได้แก่ พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นักร้องและนักดนตรี  

อดีตสมาชิกวงแมคอินทอช และวงตาวัน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 21 จัดโดยหอภาพยนตร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหนังไทย ผลงานภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “พลเมืองบุญมา” ก�ากับ

ภาพยนตร์โดย อาจารย์อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ ได้รับรางวัลมูลนิธิเสม พริ้งพวงแก้ว และรางวัลรัตน์ เปสตันยี  

รวมถงึผลงานภาพยนตร์สารนพินธ์ เรือ่ง Upside, Down ก�ากบัภาพยนตร์โดย นายสวุรรณชาต ิสวุรรณเจรญิ 

นกัศกึษาคณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน ได้รบัรางวลัชนะเลศิ รางวลั Digital Forum ส�าหรบัหนงั

ที่มีความยาวเกิน 30 นาที ซึ่งมีการจัดมอบเป็นปีแรก
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1. ผลจากการใช้

พลังงานทดแทน

พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทน

ประเภทหมนุเวยีนทีใ่ช้แล้วเกดิขึน้ใหม่ได้ตามธรรมชาติ 

เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็น

พลังงานที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต ได้น�าพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปลง 

ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar 

cell) ที่ได้ติดตั้งบริเวณหลังคาอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่

สวน หลังคาร้านกาแฟ รวมทั้งหลังคารถไฟฟ้า วิ่งให้

บริการภายในของศูนย์รังสิต 

พลังงานทดแทน: 
การใช้ประโยชน์จากกระแสไฟฟ้า

ที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้เริ่มติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและใช้งานในเดือนตุลาคม 

2559 โดยมีการติดตั้งและจ่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมมาจนถึง เดือนสิงหาคม 2560 จากผลการด�าเนินการ พบว่า  

มีการติดตั้งและใช้งานแล้วจ�านวน 31 อาคาร คิดเป็นพื้นที่ติดตั้ง 29,412 ตารางเมตร เป็นจ�านวนแผงท่ีติดตั้ง 

14,906 แผง สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 4.56 เมกกะวัตต์ 

ทั้งนี้ศูนย์รังสิตมีแผนในการติดตั้งเพิ่มจ�านวน 26 อาคาร คิดเป็นพื้นที่ติดตั้ง 15,854 ตารางเมตร เป็นจ�านวน 

แผงที่ติดตั้ง 7,927 แผง จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อีก 2.46 เมกกะวัตต์ รวมเป็น 7.02 เมกกะวัตต์ 

จากข้อมลูการใช้พลงังานจากทัง้จากการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค และจากการใช้พลงังานแสงอาทติย์ ตัง้แต่เดอืนตลุาคม 

2559 ถึง เดือนสิงหาคม 2560 พบว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทดแทนไฟฟ้าจาก 

ส่วนภูมิภาค เฉลี่ยเดือนละ 2.19 แสนหน่วย และค่าไฟฟ้าโดยรวมเฉล่ียลดลงเดือนละ 1.34 ล้านบาท ซึ่งเป็นผล 

มาจากสองปัจจัย ได้แก่ ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยลดลง และปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 

 รถไฟฟ้าหลงัคาโซล่าเซลล์ ม ีจ�านวน 6 คนั วิง่ให้บรกิารภายในของศนูย์รงัสติและยงัไม่ได้ตดิมเิตอร์เพือ่เกบ็ข้อมลู

การใช้งานต่อวัน แต่คาดว่าในเดือนตุลาคม 2560 จะติดมิเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานในแต่และวัน และน�าผลที่

ได้มาประมวลผลค่าพลังงานที่ใช้ เพื่อรายงานผลการด�าเนินการให้กับทางมหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูล ในอนาคต 

หลังจากรถราง NGV หมดสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ทางมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จะเปลี่ยนรถวิ่งให้บริการภายในของศูนย์รังสิตทั้งหมด เป็นรถไฟฟ้า จ�านวน 30 คัน 
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2. การใช้พลังงานทดแทน 

ในอนาคต

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้าง 

เมื่อสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทสตาร์  

8 (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้น�ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จ�านวน 6 คันพร้อมแบตเตอรี่

ส�ารอง เพื่อน�ามาทดสอบการใช้งาน โดยเริ่มให้อาสาสมัครใช้ขับขี่ให้บริการแล้ว 

จ�านวน 2 คน เพื่อทดสอบในระยะแรก สามารถวิ่งได้ 50-60 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 

1 ครัง้ และใช้ความเรว็ได้ไม่เกนิ 50 กโิลเมตร/ชัว่โมง ใช้ระยะเวลา 2-3 ชัว่โมง ในการ

ชาร์จแบตเตอรี ่1 ครัง้ และในเดอืนกนัยายน 2560 ทางบรษิทัสตาร์ 8 (ประเทศไทย) 

จ�ากดั ได้ขออนญุาตตดิตัง้สถานปีระจไุฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ โดยด�าเนนิการ

เป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 (ระยะทดลอง) บริษัทสตาร์ 8 (ประเทศไทย) จ�ากัด จะด�าเนินการ 

จัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า บริเวณด้านข้างอาคารส�านักงานอธิการบดี โดยจะ

ท�าการติดตั้งตู้ส�าหรับอัดประจุไฟฟ้าจ�านวน 1 ตู้ ในแต่ละตู้สามารถอัดประจุไฟฟ้า 

ของแบตเตอรี่ได้จ�านวน 8 ชุด ในระยะแรกนี้ จะเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากระแส

สลับของมหาวิทยาลัย และจะท�าการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเก็บข้อมูลปริมาณ 

การใช้ไฟฟ้าต่อวัน เพื่อรายงานผลการด�าเนินการให้กับมหาวิทยาลัยได้รับทราบ

ข้อมูล

ระยะที่ 2 บริษัทสตาร์ 8 (ประเทศไทย) จ�ากัด จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสถานีรอรถโดยสารสาธารณะ พร้อมติดตั้ง 

ตู้อัดประจุไฟฟ้าเพิ่ม 7 ตู้ รวมเป็น 8 ตู้ ท�าให้สามารถอัดประจุแบตเตอรี่ได้ทั้งหมด 

64 ชุด ในเวลาเดียวกัน โดยจ�านวนสถานีทั้งหมดและรายละเอียดอื่น ๆ อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับผลการทดสอบในระยะที่ 1 
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