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ปีที่: - ฉบับที่: 26674
วันที่: จันทร์ 24 ตุลาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-วัฒนธรรม

หน้า: 7(บนขวา)

คอลัมน์: ข่าวปักหมุด: เติมความรู้นักวิทยุรุ่นใหม่

รหัสข่าว: C-221024004012(24 ต.ค. 65/02:15) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 15.85 Ad Value: 15,057.50 PRValue : 45,172.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16298
วันที่: อังคาร 25 ตุลาคม 2565
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: "ธรรมศาสตร์ กับการต่อสู้และความวุ่นวายทางการเมือง สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก"

รหัสข่าว: C-221025038016(24 ต.ค. 65/06:21) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 55.58 Ad Value: 91,707 PRValue : 275,121 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23653
วันที่: อังคาร 25 ตุลาคม 2565
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(ล่างขวา)

คอลัมน์: กระจก 8 หน้า: ทะลายวังวน "กับดักหนี้" เกษตรกร

รหัสข่าว: C-221025039006(24 ต.ค. 65/05:03) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 40.03 Ad Value: 40,030 PRValue : 120,090 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ในประเทศ

แน‹นโถงหอประชุมมธ. ทำหมันประชากรแมวเฉียด 300 ผูŒช‹วยอธิการฯ
คุมหนŒางาน

เมื�อวนัที� 24 ตลุาคม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์รว่มกบัมลูนธิรัิกษ์แมว จัดโครงการทําหมนั
แมว-สนัุข ฟร ีที�บรเิวณโถงหอประชมุใหญ ่(อา่นขา่ว ‘มธ.ทา่พระจันทร’์ เกณฑบ์คุลากรทาสแมว จับ
นอ้งทําหมนั หวั�นปัญหาระยะยาว ยนั ‘เหมยีวคอืครอบครัว’)

ผูส้ ื�อขา่วรายงานบรรยากาศเวลา 09.00 น. มปีระชาชนทั�วไปที�ไดล้งทะเบยีนไวล้ว่งหนา้นําแมวและสนัุข
มาทําหมนัเป็นจํานวนมาก

เวลา 09.30 น. เจา้หนา้ที�มหาวทิยาลยัทําการจับแมวที�อยูบ่รเิวณคณะรัฐศาสตร ์เพื�อพาไปรับบรกิาร
ทําหมนั โดยสว่นหนึ�งมกีารจับแมวใสก่รงเพื�อเตรยีมพรอ้มตั �งแตบ่า่ยวานนี�

วนัที� 24 ตลุาคม 2565 - 12:13 น.

https://www.matichon.co.th/local
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3630935
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/10/S__69918727.jpg




เวลา 10.15 น. ผศ.ดร.อดพิล เอื�อจรสัพนัธุ ์ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ทา่พระจันทร ์เปิดเผยวา่ วนันี�ผลตอบรับคอ่นขา้งด ีในตอนแรกเราจะทําหมนัใหแ้คแ่มวจรภายใน
มหาวทิยาลยัอยา่งเดยีว เมื�อเราประสานกบัมลูนธิรัิกษ์แมวกพ็บวา่มทีมีจติอาสาและทมีแพทย ์จงึ
สามารถรับแมวเพิ�มได ้เฉพาะแมวในมหาวทิยาลยัและแมวของประชาชนทั�วไปที�เป็นแมวเลี�ยงและแมว
จรมปีระมาณ 194 ตวั ซึ�งทางมลูนธิรัิกษ์แมวเปิดรับดว้ย จํานวนอยูท่ี� 289 ตวั ในสว่นของลกูแมวที�เกดิ
จากแมวจรภายในมหาวทิยาลยัแลว้มผีูส้นใจนําไปเลี�ยง เราอยากไดค้นที�รักแมว โดยเราจะมชีอ่งทาง
ตดิตอ่เพื�อใหม้าดแูมวตวัจรงิกอ่นไดว้า่ถกูชะตากนัหรอืไม ่จรงิๆ อยากไดค้นที�รักแมวเพราะสตัว์
เลี�ยงจะอยูก่บัเราไปอกีหลายปี และในบางครั �งแมวจรกเ็กดิจากการที�เราเจอแมวน่ารักจงึเอาไปเลี�ยง
เมื�อโตมาแลว้ไมน่่ารักกป็ลอ่ย หรอืไมไ่ดทํ้าหมนัใหเ้มื�อคลอดลกูออกมาจํานวนมากกเ็ลี�ยงไมไ่หว



ผศ.ดร.อดพิล เอื�อจรัสพันธุ์

เมื�อถามวา่ เมื�อใหค้นรับไปเลี�ยงแลว้มกีารตดิตามความคบืหนา้ของแมวหรอืไม ่ผศ.ดร.อดพิลกลา่ววา่
เรามทีมีอาสาสมคัรคนรกัแมวของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรจ์ะมกีารตดิตามอยูแ่ตอ่าจจะไมค่รบ
ทกุตวั เรากพ็ยายามที�จะคดัเลอืกคนที�จะมารับไป เราอยากจะเจอตวัจรงิ มกีารพดูคยุกนักอ่น แมวที�จะ
รับไปไมไ่ดม้แีคแ่มวเด็กอยา่งเดยีว ถา้ใครอยากรับแมวโตไปเลี�ยงกส็ามารถทําไดห้ากมาเจอแลว้ถกูใจ
ลองมาจอ้งตากนักอ่นได ้

ผศ.ดร.อดพิลกลา่วกบัผูส้ ื�อขา่วดว้ยวา่ หากทางกรงุเทพมหานคร หาก กทม.สามารถชว่ยเหลอืในสว่น
ของการทําหมนัแมวและสนัุขฟรจีะเป็นสิ�งที�ดมีาก เพราะการทําหมนัมคีา่ใชจ้า่ยที�คอ่นขา้งสงู โดยจะ
ทําใหปั้ญหาการเพิ�มขึ�นของประชากรแมวจรลดนอ้ยลง ซึ�งเบื�องตน้โครงการในวนันี�ทาง กทม.ได ้
สนับสนุนกรงแมวและใหคํ้าปรกึษาเรื�องการจับแมว

ดา้น นายชยัสทิธิ� องัคะปญัญาเดช เจา้หนา้ที�หอสมดุปรดี ีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ทา่พระจันทร ์กลา่ววา่ ในสว่นของแมวเด็กเมื�อเราฉีดวคัซนีเรยีบรอ้ยแลว้เราจะหาบา้นใหเ้ขาตอ่ดว้ยการ
ถา่ยภาพลงเพจ Thammasat University Library ซึ�งมผีูต้ดิตามจํานวนมาก และจะมไีลนอ์อฟฟิเชยีล
เพื�อกรอกขอ้มลูกอ่นจะมารับนอ้งแมวไป โดยขอ้มลูจะเกี�ยวกบั 
1.ชื�อ-นามสกลุ เบอรโ์ทร 
2.สนใจนอ้งตวัไหน ระบ ุno. 
3.เลี�ยงแมวระบบปิดไดไ้หม (ระบบปิดคอืเลี�ยงภายในบา้น/ที�พักอาศยั ไมป่ลอ่ยออกไปเดนิขา้งนอก) 
4.ที�พักอาศยั อนุญาตใหเ้ลี�ยงแมวได ้



5.พานอ้งไปทําวคัซนี ถา่ยพยาธ ิทําหมนั เมื�อถงึเวลาอนัสมควรได ้
6.สามารถมารับนอ้งแมวไดท้ี� มธ. ทา่พระจันทร์

ชยัสทิธิ� องัคปัญญาเดช

นอกจากนี� ทางทมีอาสาสมคัรจะมกีารคดักรอง โดยสว่นใหญจ่ะดจูากพื�นที�ในการเลี�ยงวา่สามารถเลี�ยง
ไดแ้ละมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่เนื�องจากเราเคยเจอกรณีที�มนัีกศกึษารับไปเลี�ยงแตท่ี�บา้นไมส่ะดวกจงึ
ตอ้งนํามาคนื และทางเรามกีารตดิตามการเลี�ยงตลอด 7 วนั, 14 วนั และ 1 เดอืน ดวูา่สามารถเลี�ยงได ้
หรอืไม่





เกาะตดิทกุสถานการณจ์าก 
Line @Matichon ไดท้ ี�น ี�

ลําใย แมวตวัผู ้ประจําคณะนติศิาสตร ์มธ. ทา่พระจันทร ์หลงัไดรั้บการทําหมนั

https://line.me/R/ti/p/@matichon
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นิวสมอนิเตอร

เปด ‘ตึกโดม’ รับ ‘เหมียวจร’ นอนพักฟ„œนหลังทำหมัน ปธ.มูลนิธิรักษ
แมวปล้ืม ทีมทาสแมว มธ.เพียบ

‘ปธ.มลูนธิริกัษแ์มว’ พอใจ รว่มมอืทมี มธ.ทา่พระจนัทร ์ทาํหมนัแมวฟร ีแกป้ญัหาจดุเร ิ�มตน้
แมวจร

เมื�อวนัที� 24 ตลุาคม สบืเนื�องกรณีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์รว่มกบัมลูนธิรัิกษ์แมว จัด
โครงการทําหมนัแมว-สนัุข ฟร ีที�บรเิวณโถงหอประชมุใหญ ่(อา่นขา่ว แน่นโถงหอประชมุมธ. ทําหมนั
ประชากรแมวเฉียด 300 ผูช้ว่ยอธกิารฯ คมุหนา้งาน)

เมื�อเวลา 12.00 น. นางวชริา ทวสีกลุสขุ ประธานมลูนธิรัิกษ์แมว ปันนํ�าใจใหแ้มวจร ใหส้มัภาษณ ์‘มติ
ชน’ ถงึกจิกรรมดงักลา่ววา่  ภาพรวมดมีาก ทางทมีงานของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรด์มีาก มกํีาลงัคน

วนัที� 24 ตลุาคม 2565 - 15:20 น.

ชารโ์คล หรอื ปี� ด แมวจรคณะรัฐศาสตร ์มธ. พักฟื�นในตกึโดม
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ชว่ยเหลอืเยอะ นอกจากนี� ยงัอํานวยความสะดวกดา้นสถานที�ไดด้อียา่งยิ�ง คอืการใชโ้ถงหอประชมุใหญ่
ในการดําเนนิการ

“หลงัจากการทําหมนัเราจะมยีาใหไ้ปกนิดว้ย รวมถงึคําแนะนําในการดแูลแมวหลงัการทําหมนั คอืการ
ทําหมนัในวนันี�มคีวามปลอดภยัอยูแ่ลว้ แตห่ลกัๆ คอืหลงัจากนี�ตา่งหากที�เจา้ของจะตอ้งดใูนเรื�องของ
แผลและยา ภาพรวมในวนันี�ดมีาก ทางทมีงานของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรด์มีาก กําลงัคนชว่ยเราได ้
เยอะ และสถานที�อํานวยความสะดวกไดด้มีาก อยูใ่จกลางเมอืง” นางวชริากลา่ว

นางวชริากลา่ววา่ สําหรับจดุเริ�มตน้ของมลูนธิติอ้งยอ้นไปตั �งแตก่ารทําโครงการเมื�อ 10 ปีกอ่น โดยมกีาร
ชว่ยเหลอืแมวตามตรอกซอกซอยตา่งๆ ตอ่มาเริ�มมปัีญหาเรื�องของบญัชสีว่นตวัที�เปิดรับบรจิาคจงึเป็น
ที�มาใหเ้ปลี�ยนจากการทําโครงการมาเป็นการทํามลูนธิโิดยจดทะเบยีนถกูตอ้งตามกฎหมาย

“เราทําเป็นมลูนธิมิาได ้5 ปี ถา้รวมกบัที�เป็นโครงการชว่ยเหลอืแมวมาก ็16 ปี สําหรับใครที�สนใจ
ทําหมนัแมวสามารถตดิตอ่มาได ้หากผูท้ี�ประสานงานมาสามารถจัดหาสถานที�ไดเ้รากจ็ะจัดควิให ้ปกติ
ควิทําหมนัแมวของเราจะยาว 3-4 เดอืน โดยจัดทกุวนัเสารแ์ละอาทติย ์โดยกอ่นหนา้นี�เราจะมโีครงการ
หาบา้นใหแ้มวโดยจัดตามหา้งสรรพสนิคา้ตา่งๆ แตเ่มื�อชว่งโควดิ-19 ที�ผา่นมาเราไมม่สีถานที�ในการจัด
โครงการหาบา้น เราจงึกลบัไปยงัจดุเริ�มตน้ของปัญหาแมวจร นั�นกค็อืการแพรพั่นธุ ์วธิกีารแกปั้ญหาคอื
การทําหมนั เพื�อลดปัญหาการเกดิแมวจร ซึ�งโดยปกตแิลว้เราจะทําหมนัแมวในวนัเสารแ์ละอาทติย์
เนื�องจากทมีอาสาสมคัรเป็นคนที�มงีานประจําอยูแ่ลว้มาชว่ยในการยกตะกรา้ใหค้นที�วางยาสลบ พาไปยงั
จดุโกนขน จดุผา่ตดัและจดุพักฟื�น อาสาสมคัรจะทําทกุอยา่ง ยกเวน้การผา่ตดั ซึ�งจะเป็นสตัวแพทยท์ี�
เราจา้งมา” นางวชริากลา่ว

ผูส้ ื�อขา่วรายงานวา่ สาํหรบัแมวรวมถงึสนุขัที�ประชาชนลงทะเบยีนพามาทาํหมนักบัโครงการ
เจา้ของไดพ้ากลบัไปพกัฟื� นที�บา้นพกั สว่นแมวจรภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เจา้หนา้ที�
และอาสาสมคัรคนรกัแมวมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์พาเขา้พกัฟื� นภายในตกึโดม



อา่นขา่วที�เกี�ยวขอ้ง มธ.รวบแมวในสงักดัลยุทําหมนั ‘ชารโ์คล’ ตวัตงึรัฐศาสตรห์นวีุน่ กทม.สง่กรงชว่ย
‘ลําใย’ นติฯิ โดนตดัไขแ่ลว้

‘มธ.ทา่พระจันทร’์ เกณฑบ์คุลากรทาสแมว จับนอ้งทําหมนั หวั�นปัญหาระยะยาว ยนั ‘เหมยีวคอื
ครอบครัว’

วชริา ทวสีกลุสขุ ประธานมลูนธิรัิกษ์แมว

https://www.matichon.co.th/local/news_3635222
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3630935
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ในประเทศ

มธ.รวบแมวในสังกัดลุยทำหมัน ‘ชารโคล’ ตัวตึงรัฐศาสตรหนีวุ‹น กทม.ส‹ง
กรงช‹วย ‘ลำใย’ นิติฯ โดนตัดไข‹แลŒว

เมื�อวนัที� 24 ตลุาคม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์รว่มกบัมลูนธิรัิกษ์แมว จัดโครงการทําหมนั
แมว-สนัุข ฟร ีที�บรเิวณโถงหอประชมุใหญ ่(อา่นขา่ว แน่นโถงหอประชมุมธ. ทําหมนัประชากรแมวเฉียด
300 ผูช้ว่ยอธกิารฯ คมุหนา้งาน)

ผูส้ ื�อขา่วรายงานบรรยากาศเวลา 09.00 น. มปีระชาชนทั�วไปที�ไดล้งทะเบยีนไวล้ว่งหนา้นําแมวและสนัุข
มาทําหมนัเป็นจํานวนมาก ในขณะที�สว่นหนึ�งมอีาสาสมคัรจับแมวภายใน มธ.ทา่พระจันทร ์ใสก่รงเพื�อ
เตรยีมพรอ้มตั �งแตบ่า่ยวานนี�

ตอ่มา เมื�อเวลา 09.30 น. เจา้หนา้ที�มหาวทิยาลยัทําการจับแมวที�อยูบ่รเิวณคณะรัฐศาสตร ์เพื�อพาไปรับ
บรกิารทําหมนั หนึ�งในนั�นคอื ‘ชารโ์คล’ หรอื ‘ปี� ด’ แมวเพศเมยีสดํีา ประจําคณะรัฐศาสตร ์ซึ�งเจา้หนา้ที�
ชว่ยกนัจับดว้ยวธิกีารตา่งๆ อยา่งยากลําบาก เนื�องจากชารโ์คลมทีกัษะในการหลบหลกีสงู ปีนป่ายมลูี�จน
เกอืบถงึเพดาน อยา่งไรกต็าม ในที�สดุสามารถจับใสก่รงไดสํ้าเร็จ

วนัที� 24 ตลุาคม 2565 - 12:53 น.

ชารโ์คล (ปื� ด) แมวประจําคณะรัฐศาสตร ์ม.ธรรมศาสตรท์า่พระจันทร์

https://www.matichon.co.th/local
https://www.matichon.co.th/local/news_3635161
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/10/S__69902362-1.jpg


ขณะที� ‘ลําใย’ แมวเพศผู ้สนํี�าตาลออ่นมลีายทั�วตวั ประจําคณะนติศิาสตร ์ถกูจับและทําหมนัเรยีบรอ้ย
แลว้

ทั �งนี� เจา้หนา้ที�มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดโ้ทรศพัทข์อคําปรกึษายทุธศาสตรก์ารจับแมวจรจาก
สํานักงานสตัวแพทยส์าธารณสขุ สํานักอนามยั กรงุเทพมหานคร โดยไดรั้บการอนุเคราะหก์รงสําหรับ
โครงการครั �งนี�ดว้ย (อา่นขา่ว ‘มธ.ทา่พระจันทร’์ เกณฑบ์คุลากรทาสแมว จับนอ้งทําหมนั หวั�นปัญหา
ระยะยาว ยนั ‘เหมยีวคอืครอบครัว’)

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3630935


ปีนป่าย จับแมวจรดว้ยรักและหว่งใย เพื�อไปทําหมนั



ชารโ์คล บคุลากรแมวคณะรับศาสตร ์หลบหนกีารจับกมุ สดุทา้ย ไมร่อด

ลําใย ประชากรแมวคณะนติศิาสตร ์ตดัไขแ่ลว้วนันี�



อาสาสมคัรคนรักแมวมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปฏบิตักิารพรอ้มอปุกรณค์รบมอื



จัดกรงเบอร ์14 รอ รอ้งเรยีกเหมยีวๆ แตเ่หมยีวไมม่า



โถงหอประชมุ มธ.ทา่พระจันทร ์คลาคลํ�าดว้ยเหลา่แมวทั �งในสงักดั มธ. และที�มปีระชาชนนํามารว่มโครงการทําหมนั
ฟรี



พี�อยูม่านาน พี�โดนทําหมนัแลว้ 1
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