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๑๐๐ วัน ที่จากลา... ร่วมร�ำลึกถึง
"ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชั ย"
เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย
ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

4
NOV

งานฉลอง 25 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง
พิธเี ปิ ดอาคารนวัตกรรมบริการและการประชุมวิชาการระดับชาติ
"ปั ญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำ� ปาง น�ำทางประชา พัฒนาสูส่ ากล"
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง

11-12
NOV

Meddream: ค่ายฝั นเป็นหมอขอได้ไหม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธีม THE MASK DOCTOR (เบื้องหลังของแพทย์ที่คุณไม่รู้)
ณ คณะแพทยศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

12
NOV
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พระราชทานรางวัลเหรียญทองในการประกวด
โครงงานสิง่ ประดิษฐ์สำ� หรับคนพิการและผู ส้ งู อายุ
ของนักศึกษาในระดับนานาชาติ แก่นักศึกษา มธ.
ในงาน i-CREATe 2017 ประเทศญีป่ ่ ุ น

‘ทีม มธ.’

คว้าเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์
เพื่ อ คนพิ ก ารและผู้ สู ง อายุ

ในงาน i-CREATe 2017 ประเทศญี่ปุ่น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ
พระราชด�ำเนินร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรม
ฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ครั้งที่ 11
(i-CREATe 2017) ณ Kobe International Conference Center
เมืองโกเบ ประเทศญีป่ นุ่ โดยมี นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชฑูตไทย
ประจ�ำกรุงโตเกียว ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ทีป่ รึกษาอาวุโส
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ ดชขจร ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ดร.ทาคาอะคิ ชิน ประธาน
จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2017 และคณะ
กรรมการจัดงาน เฝ้ารอรับเสด็จฯ
งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ
และเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ครั้งที่ 11 (i-CREATe 2017)
เป็นเวทีส�ำคัญในการน�ำเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการระดับ
นานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟ ิ ก รวมทั้ ง เป็ น เวที ก าร
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล ซึ่งเกิดขึ้น

จากกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย ภายใต้ชื่อว่า CREATe Asia โดย
เป็นการรวมกลุ่มระหว่าง 13 องค์กร 10 ประเทศ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและ
ออสเตรเลีย
ดร.ศรั ณ ย์ สั ม ฤทธิ์ เ ดชขจร ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า
จากการที่ เนคเทค – สวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชด� ำ ริ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพันธมิตรภาครัฐ
และเอกชน ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง
วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ครั้งที่ 11 หรือ ไอ-ครีเอท 2017 (i-CREATe 2017) ขึ้น โดยในปีนี้
จัดที่ Kobe International Conference Center เมืองโกเบ ประเทศ
ญี่ปุ่น และได้น�ำตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
ส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

TU Today
ผลการตัดสินปรากฏว่าผลงาน “Space Walker” ของนายวรัตถ์
สิทธิ์เหล่าถาวร นายรมย์ พานิชกุล นายเมธาสิทธิ์ เกียรติชัยภา และ
นางสาวธันยพร วงศ์วชั รานนท์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถ
คว้ารางวัลเหรียญทอง ประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ส�ำหรับ
คนพิการและผูส้ งู อายุ (Technology Category) โดยผลงานดังกล่าว
เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดินแบบพยุงน�้ำหนักบางส่วนส�ำหรับ
ผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวด้านการเดิน ซึ่งจะช่วยในการฝึกเดิน
ลดการหกล้ม และเพิม่ โอกาสให้ผปู้ ว่ ยสามารถกลับมาเดินเป็นปกติได้
โดยปีนี้มีโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศจ�ำนวน 32 ผลงานจาก 8 ประเทศ
คือประเทศไทย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญี่ปุ่น ในงานดังกล่าว ได้รับ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมในงาน และพระราชทาน
รางวัลเป็นประจ�ำทุกปี
นายวรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. กล่าวถึงแนวคิดในการสร้าง
ผลงานว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีอุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน แบบที่มี
ระบบพยุงน�้ำหนัก (Body weight support) ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีปัญหา
เรื่องการเดิน เมื่อผ่านการกายภาพบ�ำบัดโดยการฝึกเดิน จนระดับ
ความสามารถดีขึ้นระดับหนึ่ง ก็จะนิยมใช้ walker ในการช่วย
ฝึกเดินต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม walker นั้นไม่มีระบบช่วยพยุง
น�้ำหนัก หรือการป้องกันการล้ม ท�ำให้เกิดปัญหาส�ำคัญที่ตามมาคือ
การกลัวการล้มจากการใช้ walker ในการเดิน รวมถึงความเสี่ยงใน
การล้มของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในขณะเดียวกันต่างประเทศนั้น
มีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึง่ ก็คอื ZeroG เป็นเครือ่ งกายภาพบ�ำบัด
ที่น�ำระบบพยุงน�้ำหนัก (Body – weight support) มารวมเข้ากับ
การกายภาพบ�ำบัดแบบดัง้ เดิม โดยเป็นอุปกรณ์ทตี่ ดิ ตัง้ อยูเ่ หนือศีรษะ
เคลือ่ นทีไ่ ปตามรางทีต่ ดิ ตัง้ ไว้กบั เพดาน แต่กย็ งั มีขอ้ จ�ำกัดของอุปกรณ์
คือ การเคลื่อนที่ไปกับรางที่ติดตั้งไว้เหนือศีรษะ ท�ำให้การเคลื่อนที่
ไปนอกเหนือจากรางที่ติดตั้งไว้ไม่สามารถท�ำได้ อีกทั้งยังจ�ำกัด
ในเรื่องของการน�ำไปใช้ฝึกเดินที่บ้านอีกด้วย ดังนั้น จึงได้ท�ำการคิด
อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินที่มีระบบพยุงน�้ำหนักบางส่วน (Space Walker)
ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเลือก ให้ผู้ป่วยได้มีความมั่นใจในการเดิน
มากขึ้น ป้องกันการล้ม สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการกายภาพ
บ�ำบัด และยังเพิ่มโอกาสที่จะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่ง
นายรมย์ พานิชกุล นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มธ. กล่าวถึงลักษณะการท�ำงานของเครื่อง
“Space Walker” ว่า ขั้นตอนแรกผู้ป่วยก็จะท�ำการสวมใส่ชุดที่ใช้
ในการพยุงน�ำ้ หนักกับตัว Walker จากนัน้ ก็จะท�ำการปรับน�ำ้ หนักของ
การพยุงนั้น โดยใช้ค่าไม่เกิน 30% ของน�้ำหนักตัวผู้ป่วยในการพยุง
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เช่น ผู้ป่วยน�้ำหนัก 100 กก. ก็จะพยุงน�้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
ผูป้ ว่ ยก็จะเดินด้วยน�ำ้ หนักตัว 70 กก. โดยสามารถปรับระดับน�ำ้ หนัก
ของแรงพยุงได้ตั้งแต่ 0-30 กก.
นางสาวธันยพร วงศ์วัชรานนท์ นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์
ภาควิชากายภาพบ�ำบัด มธ. กล่าวถึงความประทับใจที่ได้รับรางวัล
ในครั้งนี้ว่า งานนี้เป็นงานที่มีการจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีทางการ
กายภาพบ�ำบัด และนวัตกรรมผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ซึ่งเราได้
ผ่านการคัดเลือกจาก 100 กว่าทีม เป็นตัวแทนจากประเทศไทย
มาประกวดที่ประเทศญี่ปุ่น โดยรอบสุดท้ายก็มีผลงานจากนานาชาติ
ทั้งหมด 32 ผลงาน จากหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยผลการ
ประกวด ทีม Space Walker ได้รับรางวัล Gold Award ซึ่งเป็น
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับ
พระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เป็ น ความภาคภู มิ ใ จอย่ า งมากของที ม งาน
อาจารย์ทปี่ รึกษา ผศ.ดร.บรรยงค์ รุง่ เรืองด้วยบุญ ผศ.ดร.พัชรี คุณค�ำ้ ชู
และทุกคนที่มีส่วนร่วม ทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและ
ประเทศชาติอีกด้วย
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประชุมวิชาการและการน�ำเสนอ
ผลงานวิจยั (Paper and Poster Session) โดยผลงาน Sit to Stand
เครื่องมือออกก�ำลังกายและกายภาพบ�ำบัดส�ำหรับการฝึกลุกยืน
เพื่อผู้สูงอายุ โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์
ส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category) อีกด้วย
ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก
https://www.facebook.com/NECTEC
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ชาวธรรมศาสตร์รวมใจ แสดงความจงรักภักดี
ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุไ์ ม้ดอกสีเหลือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมหว่านเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก
สีเหลือง จัดโดยงานบริหารส�ำนักงานและบริหารอาคารสถานที่
กองบริ ห ารศู น ย์ รั ง สิ ต โดยมี ร องศาสตราจารย์ เ กศิ นี วิ ฑู ร ชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต เป็นประธานในพิธี
ในการจัดกิจกรรมหว่านเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกสีเหลืองนั้น เพื่อใช้ประดับ
สถานที่ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ในช่ ว งพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ตามที่
กระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนทั่วประเทศปลูกดอก
ดาวเรืองหรือไม้ดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจ�ำวันพระราชสมภพ และ
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมล็ดพันธุไ์ ม้ดอกสีเหลืองทีใ่ ช้หว่าน ได้แก่ เมล็ดดาวเรืองฝรัง่ เศส
เมล็ดดาวกระจาย และปอเทือง โดยจัดพื้นที่หว่านเมล็ดพันธุ์บริเวณ
แปลงต้นไม้ด้านตะวันออก ข้างอาคารโดมบริหาร จ�ำนวน 4 แปลง
แปลงต้นไม้ในสวนโซล่าปาร์ค จ�ำนวน 5 แปลง แปลงปลูกต้นไม้
แยกบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย แปลงปลูกของคณะ/หน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
จัดเตรียมเพาะเมล็ดพันธุใ์ นกระถางไว้บางส่วน และมอบให้หน่วยงาน
ละ 20 กระถาง ซึง่ มีหลายหน่วยงานน�ำไปท�ำกิจกรรม เช่น โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา สถาบัน

เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และอีกหลายหน่วยงาน ซึ่ง
วางเป้าหมายให้ดอกไม้ออกดอกบานสะพรั่งในวันที่ 25-29 ตุลาคม
2560 ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และบริหารศูนย์รังสิต กล่าวว่า “วันนี้เป็นวันดีที่ชาวธรรมศาสตร์
ได้มาท�ำกิจกรรมและท�ำความดีร่วมกัน ขอบคุณกองงานศูนย์รังสิต
ที่ช่วยกันวางแผนเลือกสถานที่ในการหว่านเมล็ดพันธุ์ เลือกชนิดของ
พันธุไ์ ม้ และได้เตรียมการไว้อย่างพร้อมเพียง โดยการหว่านเมล็ดพันธุ์
ไม้ดอกสีเหลืองจะเริ่มผลิดอกตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
และจะบานสะพรั่งนานกว่า 3 สัปดาห์ ส่วนการปลูกในกระถางนั้น
จะน�ำไปประดับด้านหน้ามหาวิทยาลัย และบริเวณคณะ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต”
ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวได้มบี คุ ลากร และเจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พร้อมใจกันมาร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกสีเหลือง
เพื่อให้ดอกไม้เหล่านั้นเบ่งบานในเดือนตุลาคม ช่วงพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
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ร่วมรำ�ลึกถึงศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูพ
้ ลิกผืนแผ่นดินรกร้างรังสิต สูเ่ มืองมหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบทีท่ น
ั สมัยและมุง่ สร้างงานวิจยั เพือ่ ประชาชน
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับเป็นโครงการส�ำคัญ
ล�ำดับแรกของศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ที่ได้ด�ำเนินการ
นับตั้งแต่ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
โครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ยึดถือเป็นนโยบายเร่งด่วน และ
ก�ำหนดให้ที่ดินมหาวิทยาลัยที่ทุ่งรังสิตเป็นศูนย์แห่งใหม่
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด�ำเนินงานตาม
ขัน้ ตอนการบริหารโครงการ โดยมีการท�ำแผนทางวิชาการ แผนพัฒนา
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ แผนพัฒนาบุคลากรและอาจารย์ และ
อื่นๆ โดยก�ำหนดการท�ำงานออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2522-2529) เน้นการก่อสร้างสาธารณูปโภค อาคารเรียน
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และหอพักนักศึกษา และระยะที่ 2 (พ.ศ. 25302533) เน้นการก่อสร้างอาคารเรียนกลุ่มคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
หลังจากที่ได้เริ่มแผนงานการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ศูนย์รังสิตแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งน�ำโดยศาสตราจารย์
ประภาศน์ อวยชัย อธิการบดีในสมัยนั้น เน้นการพัฒนาตามหลัก
สากลเกี่ ย วกั บ “มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์” ส�ำหรับ เป็น แนวทาง
ในการขยายการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทั้งสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โดยค�ำนึงถึงเป้าหมายความต้องการก�ำลังคนของชาติและความ
จ�ำเป็นด้านวิชาการ ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ได้พฒ
ั นาการเรียนการสอน อาจารย์ และงานวิจยั ครอบคลุมทุกสาขา
วิชา มีที่ท�ำการของคณะและวิทยาลัยต่างๆ อีกทั้งยังมีพื้นที่ส�ำหรับ
บริการประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลและประถม
ศึกษา พืน้ ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาทางธุรกิจแก่ประชาชน และศูนย์บริการกีฬา
ต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน เนื่องด้วยการวางรากฐานแผนบริหารงานที่เป็นระบบ
จากศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย แต่บดั นี้ ศาสตราจารย์ประภาศน์
อวยชัย ได้ถึงอนิจกรรมไปอย่างสงบในวัย 92 ปี ซึ่งได้สร้างความรู้สึก

สูญเสียเป็นอย่างยิ่งแก่ชาวธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จึงก�ำหนดจัดงาน “ร�ำลึกถึงศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ในวาระ
ครบรอบ 100 วันทีจ่ ากลา” เพือ่ ร�ำลึกถึงเกียรติคณ
ุ และคุณงามความดี
ของท่าน ในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 07.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่ า พระจั น ทร์ โดยมี กิ จ กรรมท� ำ บุ ญ
เลี้ยงพระเพล และต่อด้วยการเสวนา “ประภาศน์ อวยชัย กับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดย ศาสตราจารย์พเิ ศษนรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ พิ ชั ย
จรรย์ ศุ ภ ริ น ทร์ คุ ณ กล้ า นรงค์ จั น ทิ ก และคุ ณ ชู ชั ย ฤดีสุขสกุล
ด� ำ เนิ น รายการโดย คุ ณ บุ ญ สม อั ค รธรรมกุ ล ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี
ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
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Mr. Keisuke Hosaka

พลต�ำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร

ผศ.ดร. วรรณภา ติระสังขะ

นักวิชาการ มธ.
แนะปฏิรูปตำ�รวจไทย
ต้องรอบคอบ
และแก้ปัญหาได้จริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต�ำรวจโท
ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์

ถอดบทเรียนและประสบการณ์จากประเทศญีป่ ุ่น
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ โดยส� ำ นั ก งานสั ญ ญาธรรมศั ก ดิ์
เพือ่ ประชาธิปไตย และศูนย์วจิ ยั ดิเรก ชัยนาม แห่งคณะรัฐศาสตร์ มธ.
จัดงานสัมมนาระดมปัญญาครัง้ ที่ 2 ประจ�ำปี 2560 หัวข้อ “การกระจาย
อ�ำนาจกับการปฏิรูปกิจการต�ำรวจ: บทเรียนและประสบการณ์จาก
ประเทศญีป่ นุ่ ” โดยมี มร.เคสุเกะ โฮซากะ ผูช้ ว่ ยทูตฝ่ายต�ำรวจประจ�ำ
สถานเอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย (Mr.Keisuke Hosaka,
First Secretary and Police Senior Liaison Officer Embassy of
Japan in Thailand) พลต�ำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดี
กรมต�ำรวจ และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ พันต�ำรวจโท ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุตธิ รรม ร่วมน�ำเสนอแนวทาง
ทีเ่ หมาะสมในการปฏิรปู กิจการต�ำรวจไทย ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร
ตึกโดม ชัน้ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสัญญา
ธรรมศักดิเ์ พือ่ ประชาธิปไตย มธ. กล่าวว่า ประเทศญีป่ นุ่ ถือเป็นหนึง่
ในประเทศทีต่ ำ� รวจมีภาพลักษณ์ทดี่ ใี นสังคม คนญีป่ นุ่ ให้การยอมรับ
และยกให้ตำ� รวจเป็นทีพ่ งึ่ พาเมือ่ เกิดกรณีปญ
ั หาต่างๆ ขึน้ โดยประเทศ
ญีป่ นุ่ ได้ทำ� การปฏิรปู ต�ำรวจครัง้ ใหญ่ เมือ่ ปี ค.ศ. 1952 ซึง่ รัฐบาลญีป่ นุ่
ได้ปรับโครงสร้างระบบต�ำรวจให้มีการท�ำงานใน 2 ระดับ ได้แก่
1) หน่วยงานต�ำรวจในระดับชาติ (National Police Agency) ทีม่ ี
ภารกิจหลักในส่วนของการวางนโยบาย อาทิ การสร้างระบบ การจัด
ระเบียบ การน�ำเสนอกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดท�ำสถิตอิ าชญากรรม
การเก็บลายนิ้วมือประชาชน จัดเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานต�ำรวจ
จังหวัด และประสานงานระหว่างหน่วยงานต�ำรวจจังหวัด 2) ต�ำรวจ
ระดับจังหวัด (Prefecture Police) มีภารกิจหลัก อาทิ สืบสวนสอบสวน
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ดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย งานจราจร ออกใบอนุญาต
สถานบันเทิง ใบขับขีร่ ถยนต์ ฯลฯ โดยต�ำรวจระดับจังหวัดจะอยูภ่ ายใต้
การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการด้านความปลอดภัยสาธารณะจังหวัด
(Prefecture Public Safety Commission)
ผศ.ดร.วสันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโครงสร้างของต�ำรวจ
ประเทศไทยค่อนข้างรวมอ�ำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง และประชาชน
ส่วนหนึง่ ยังคงขาดความเชือ่ มัน่ ในการท�ำงานของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ และ
ตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับการใช้อำ� นาจ หน้าทีโ่ ดยมิชอบ ตลอดจนการท�ำงานที่
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ไม่โปร่งใสในบางกรณี โดยการกระจายอ�ำนาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้
ตัวแทนภายนอกและประชาชนมีสว่ นร่วมมากขึน้ เป็นหนึง่ ในทางออก
ของการแก้ปญ
ั หากิจการต�ำรวจในประเทศไทย อย่างไรก็ตามส�ำหรับ
วาระการปฏิรูปต�ำรวจในประเทศไทย และการจัดตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรปู ต�ำรวจไปเมือ่ เร็วๆ นีน้ นั้ ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถพิจารณา และเลือกแนวคิดทีเ่ ป็นประโยชน์เพือ่ ประยุกต์ใช้กบั
การวางทิศทางการปฏิรปู กิจการต�ำรวจในประเทศไทยอย่างเหมาะสม
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ รู ปดั ง กล่ า ว สามารถแก้ ปั ญหาได้ จ ริ ง และท�ำให้
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และ
ส่งผลให้เป็นทีย่ อมรับของประชาชนไทยมากขึน้
ด้าน ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ อาจารย์ประจ�ำ คณะรัฐศาสตร์ มธ.
กล่าวเสริมว่า การปฏิรูปกิจการต�ำรวจในประเทศไทยควรมุ่งเน้น
แก้ปญ
ั หาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) บทบาทหน้าที่ เนือ่ งจากภารกิจ
ต�ำรวจคือการจัดบริการสาธารณะรูปแบบหนึ่ง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน คือความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ ดังนัน้
ควรพิจารณาทบทวนถึงบทบาทหน้าทีข่ องต�ำรวจในด้านการ “ป้องกัน”
มากขึน้ เพือ่ ลดการ “ปราบปราม” หลังการเกิดเหตุตา่ งๆ โดยภารกิจ
หลักของต�ำรวจในต่างประเทศ เช่น ในสหภาพยุโรป และประเทศ
ฝรัง่ เศส จะเน้นไปทีก่ ารป้องกันมากกว่าการปราบปราม 2) โครงสร้าง
เนื่องจากโครงสร้างต�ำรวจของไทยในปัจจุบันเป็นโครงสร้างแบบ
ข้าราชการ จึงส่งผลให้เกิดแสวงหาต�ำแหน่งและการโยกย้ายสังกัด
เพือ่ ความเติบโต อันอาจท�ำให้ไม่สามารถฝึกฝนทักษะทีถ่ นัดเฉพาะทาง
ได้อย่างเต็มที่ เนือ่ งด้วยปัจจัยด้านต�ำแหน่งและผลตอบแทน ฉะนัน้ แล้ว
จึงควรมีการจัดการระบบโครงสร้างของต�ำรวจใหม่ โดยแบ่งตาม
ความเชีย่ วชาญ และทักษะเฉพาะในด้านต่างๆ 3) ภาพลักษณ์ แก้ปญ
ั หา
ในด้านภาพลักษณ์ของต�ำรวจไทย โดยหากมีการพิจารณาปรับแก้
ในเรื่องบทบาทหน้าที่ และโครงสร้างอาจเอื้อต่อการพัฒนาในด้าน
ภาพลักษณ์ไปพร้อมกัน
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นักวิชาการ มธ. ชีป้ ญ
ั หาความไม่เท่าเทียมทางเพศ
ที่ต้องหาทางออกรองรับสังคม
แห่งความหลากหลายของโลก

ผศ.ดร. มาตาลักษณ์ ออรุง่ โรจน์

อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์

นายชวิน ศรีสมวัฒน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานเสวนาในหัวข้อ “สิทธิเพศทางเลือกกับจุดยืนในประเทศไทย สังคม
กฎหมาย การท�ำงาน” เปิดพื้นที่กระตุ้นสังคมถึงปัญหาต่างๆ ในสังคมของเพศทางเลือกในประเทศไทย
ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจ�ำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)
กล่าวว่า ปัจจุบันไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ในสังคมไทยมีการเปิดเผยของเพศทางเลือกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและในโลก หลากหลายประเทศได้เล็งเห็นถึง
ปัญหาด้านความไม่เท่าเทียม และพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
กฎหมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรทัดฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปของสังคม แต่ส�ำหรับประเทศไทยในปัจจุบันนั้น
เล็งเห็นถึงปัญหาด้านกฎหมายทีไ่ ม่รองรับถึงสิทธิความไม่เท่าเทียมทางเพศ กรณีเพศทางเลือก แบ่งได้เป็น
3 ประเด็นหลักๆ คือ
1) ค�ำน�ำหน้าในเอกสารส�ำคัญกับการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน – ปัญหาด้านการใช้ค�ำน�ำหน้าในเอกสารส�ำคัญ
เป็นปัญหารากฐานที่น�ำมาสู่ประเด็นพื้นฐานการใช้ชีวิต และการไม่มีที่ยืนในสังคมที่ชัดเจนของกลุ่มเพศ
ทางเลือก ซึง่ การประกาศใช้ พ.ร.บ. รับรองเพศ จะเป็นการแก้ปญ
ั หาพืน้ ฐานโดยเพศทางเลือกทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายระบุไว้นั้น จะสามารถเลือกใช้ค�ำน�ำหน้าได้ตามเพศวิถี และจะได้รับผลตามกฎหมาย
ของเพศนั้นๆ โดยการเปลี่ยนค�ำน�ำหน้าชื่อนี้ ยังถือเป็นการลดปัญหาการไม่ยอมรับด้านสังคมอีกทางด้วย
เช่นกัน
2) พ.ร.บ. ความเท่าเทียมด้านการท�ำงานกับทัศนคติของคนในสังคม – สืบเนือ่ งจากประเด็นค�ำน�ำหน้า
ในเอกสารส�ำคัญ ท�ำให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมในสังคมการท�ำงาน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ในปัจจุบนั มีการ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมด้านการท�ำงาน ทีร่ องรับในประเด็นดังกล่าวอยูใ่ นระดับหนึง่ แล้ว แต่การ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. รับรองเพศนั้น จะเป็นการแก้ไขประเด็นข้างต้นให้มีความครอบคลุม และช่วยลดความ
ไม่เท่าเทียมของ พ.ร.บ. ดังกล่าวได้มากขึ้น
3) กฎหมายรับรองครอบครัว กฎหมายการจดทะเบียนสมรสกับการใช้ชวี ติ ครอบครัว – อีกหนึง่ ประเด็น
ส�ำคัญที่น�ำไปสู่การเรียกร้องสิทธิของกลุ่มเพศทางเลือกทั่วโลก โดยกฎหมายที่ไม่รองรับการใช้ชีวิตคู่ของ
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ขอขอบคุณภาพจาก https://pstuvale.blogspot.com/

เพศทางเลือก ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ด้านกฎหมายมากมาย เช่น
การใช้สทิ ธิแทนคูส่ มรส การรับรองสิทธิหากคูส่ มรสเสียชีวติ รวมไปถึง
การรับบุตรบุญธรรม ซึ่งตามกฎหมายปัจจุบันไม่ได้มีการระบุห้ามไว้
แต่อย่างใด แต่เมื่อมีการรับรองถึงคู่สมรสของเพศทางเลือกแล้วนั้น
จะช่วยปรับทัศนคติของคนในสังคม และท�ำให้เรื่องดังกล่าวเป็นที่
ยอมรับมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากสุดท้ายแล้ว พ.ร.บ. รับรองเพศ ไม่ได้ถูก
ประกาศใช้ในประเทศไทย สิง่ ทีท่ างภาครัฐควรเล็งเห็น คือ การเปิดเผย
และการเติบโตขึน้ ของจ�ำนวนประชากรเพศทางเลือกในประเทศไทย
และปัญหาต่างๆ ด้านสิทธิความไม่เท่าเทียมของประชากรเพศ
ทางเลือก ทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ความไม่เท่าเทียม ในการ
ท�ำงาน และด้านการสมรสและการใช้ชีวิตครอบครัว ที่ทางภาครัฐ
ควรหาแนวทางเพื่อตอบสนองการดูแลประชากรอย่างครอบคลุม
ประกอบกับหามาตรการรองรับกับการเปิดกว้างที่เพิ่มมากขึ้นของ
กระแสโลก และกฎหมายของประเทศไทยที่สวนทางกับภาพลักษณ์
ของประเทศจากสายตาของชาวต่างชาติที่มองประเทศไทยเป็น
หนึง่ ในแดนในฝันของเพศทางเลือก ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ กล่าวทิง้ ท้าย
ด้าน อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม
กล่าวว่า ในห้วงเวลาทีต่ นยังเป็นวัยรุน่ ณ ขณะนัน้ การแสดงออกของ
เพศทางเลือก ยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมมากนัก ทุกอย่าง

ถูกปิดกั้นและมีความไม่เท่าเทียมสูง ทั้งในแง่ของการเรียนและการ
ท�ำงานในองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องแต่งกายให้ตรงตามเพศสภาพ
หรือแม้กระทั่งบุคลากรที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ก็ถูกกีดกันไม่ให้
ท�ำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เพราะเกรงว่าจะชักจูงลูกศิษย์ให้มีพฤติกรรม
ที่ เ บี่ ย งเบนทางเพศ แต่ ใ นปั จ จุ บั น สั ง คมได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ไปมาก มีการเปิดกว้างมากขึน้ และชีว้ ดั บุคคลทีค่ วามสามารถมากกว่า
เพศสภาพเป็นล�ำดับ แต่ในขณะเดียวกันก็มีในบางบริบทที่ยังไม่ได้
เปิดรับมากนัก ซึ่งหาก พ.ร.บ. รับรองเพศ ผ่านการพิจารณาให้
ความเห็นชอบในทุกขัน้ ตอน และถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว
ตนมองว่า ปัญหาที่เคยเกิดขึ้น อันสะท้อนถึงความเหลื่อมล�้ำและ
ความไม่ เ ท่ า เที ย มทางเพศจะหมดไป และอยู ่ ร ่ ว มกั น บนความ
หลากหลายของคนในสังคมอย่างเป็นสุข
ในมุมมองของ นายชวิน ศรีสมวัฒน บัณฑิตเกียรตินยิ มอันดับ 1
เหรี ย ญทอง คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มธ. ในฐานะ
เพศทางเลือกคลื่นลูกใหม่ กล่าวเสริมว่า ตนค่อนข้างโชคดีที่ตลอด
การเรียน 4 ปีการศึกษาที่ มธ. มีเสรีภาพในการแสดงออกทางเพศ
ทั้งการแต่งกายในชุดนักศึกษาหญิงเข้าเรียน และการสวมชุดครุย
รับปริญญา ซึ่งท�ำให้ตนรู้สึกเท่าเทียม และไม่ได้แปลกแยกจาก
เพื่อนคนอื่น แต่ทั้งนี้ที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบในบางบริบทของ
สังคม เมื่อต้องสัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกงานบริษัทแห่งหนึ่ง แต่กลับ
ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่า นโยบายของบริษัทไม่รับบุคคลที่แต่งกาย
ตรงข้ามกับสถานภาพทางเพศ จึงท�ำให้ตนต้องหาที่ฝึกงานใหม่ ซึ่ง
หาก พ.ร.บ. รับรองเพศได้ผ่านการอนุมัติและด�ำเนินการใช้จริงแล้ว
โดยส่วนตัวมองว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญยิ่งในการทลายก�ำแพง
ของความเหลื่อมล�้ำให้เบาบางลง เกิดความเข้าใจที่ดีและยอมรับ
ในความแตกต่างของแต่ละบุคคล รวมถึงไม่ตัดสินบุคคลอื่นเพียงแค่
เพศสภาพ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดงานครบรอบ 72 ปี วันสันติภาพไทย

เพื่อรำ�ลึกถึงคุณูปการของขบวนการเสรีไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จดั งานครบรอบ 72 ปี วันสันติภาพไทย
เพื่อร�ำลึกถึงคุณูปการของขบวนการเสรีไทยและประชาชนชาวไทย
ที่ได้ช่วยกันกอบกู้ประเทศชาติให้รอดพ้นจากวิกฤตสงครามโลก
ครั้งที่สอง ซึ่งผลจากการกระท�ำดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยไม่ต้อง
ตกเป็นฝ่ายแพ้สงคราม และส่งผลให้สงั คมได้ตระหนักถึงความสูญเสีย
อั น ใหญ่ ห ลวงที่ ส งครามได้ ส ร้ า งขึ้ น มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
จึงก�ำหนดจัดงานดังกล่าวในวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กิจกรรมต่างๆ เริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดงาน โดยศาสตราจารย์
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การวาง
ช่อดอกไม้และนกสันติภาพ โดยอธิการบดี ตัวแทนทายาทเสรีไทย
ตัวแทนนักศึกษา และคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ การกล่าว
ร�ำลึกถึงเสรีไทยและความส�ำคัญของสันติภาพไทย โดยนายกองค์การ
นักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาชมรมศาสนา 3 ศาสนา การกล่าว
สุนทรพจน์ร�ำลึกถึงความส�ำคัญของวันสันติภาพ โดยเอกอัครราชทูต
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�ำประเทศไทย การมอบหนังสือ
เกีย่ วกับขบวนการเสรีไทย และภาพถ่ายประวัตศิ าสตร์ ให้แก่ตวั แทน

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
การกล่าวถึงความส�ำคัญของเสรีไทย โดยรองประธานมูลนิธิปรีดี
พนมยงค์ และปิดท้ายด้วยการแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พระบรม
วงศานุวงศ์ กับขบวนการเสรีไทย” โดยศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ
เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานและร�ำลึกถึงความส�ำคัญของการจัดงานว่า
ในโอกาสที่ ศ าสตราจารย์ ดร.ปรี ดี พนมยงค์ หั ว หน้ า ขบวนกา
รเสรีไทย ได้ประกาศสันติภาพเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ซึ่ง
ส่งผลให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและ สหราชอาณาจักร
เป็นโมฆะ เนื่องจากขัดต่อเจตจ�ำนงของประชาชนชาวไทย และ
ส่งผลให้ประเทศไทยไม่ตกในสถานะประเทศแพ้สงคราม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ใ นช่ ว งนั้ น มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วนี้
เป็นอย่างมากในฐานะเป็นทีท่ ำ� การลับของขบวนการเสรีไทย ด้วยเหตุนี้
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีมติให้วันที่ 16 สิงหาคม
ของทุกปี เป็นวันที่ส�ำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ส�ำหรับการจัดกิจกรรมครบรอบ 72 ปี วันสันติภาพไทยในครัง้ นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รบั เกียรติอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�ำประเทศไทย
ทีม่ ากล่าวสุนทรพจน์รำ� ลึกถึงความส�ำคัญของวันสันติภาพในงาน โดยนายเพเทอร์ พรือเกล
(H.E. Mr. Peter Prügel) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�ำประเทศไทย
กล่าวถึงการบูรณะประเทศเยอรมนีหลังสงครามว่า สิ่งที่ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้าง
สันติภาพ คือการให้ความส�ำคัญกับความเท่าเทียมทางสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดย
ประเทศเยอรมนีได้ออกแบบกฎหมายพื้นฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เยอรมนีกลับไปเป็นเหมือน
ยุคนาซีอีกครั้ง โดยพื้นฐานของกฎหมายดังกล่าวเป็นหลักส�ำคัญในการสร้างความมั่นคง
ให้กับระบอบประชาธิปไตย กฎนิติรัฐ การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการยับยั้งไม่ให้รัฐ
ประกาศสงคราม นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญของเยอรมนีอย่างรอบด้าน
จะพบว่ากฎหมายฉบับนีใ้ ห้ความส�ำคัญกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและของสือ่ ในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลระบบการปกครองเป็นอย่างมาก เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องซึ่งจะน�ำไปสู่การมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางของประเทศอย่างยั่งยืน
ในงานครบรอบ 72 ปี วันสันติภาพไทย ยังได้มกี ารแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พระบรม
วงศานุวงศ์กับขบวนการเสรีไทย” อีกด้วย โดยองค์ปาฐกถา คือ ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ
เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ กล่าวถึงความส�ำคัญในปาฐกถาตอนหนึง่
ว่า ขบวนการเสรีไทยมีต้นก�ำเนิดจาก 3 สาย ซึ่งได้แก่ 1. ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นใน
ประเทศไทย 2. ขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา และ 3. ขบวนการเสรีไทยในสหราช
อาณาจักร ซึง่ หากพิจารณาอย่างลึกซึง้ แล้ว จะพบว่ามีพระบรมวงศานุวงศ์เข้าร่วมขบวนการ
เสรีไทยอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะในสายสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
พระบรมวงศานุ ว งศ์ กั บ เสรี ไ ทยก็ ด� ำ เนิ น ไปอย่ า งราบรื่ น เนื่ อ งจากหั ว หน้ า ขบวนการ
เสรีไทย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์
ในขณะนั้ น ได้ ดู แ ลพระบรมวงศานุ ว งศ์ ร ะหว่ า งสงครามเป็ น อย่ า งดี โดยหลั ง จากที่
เริ่มเกิดสงคราม มีลูกระเบิดหลายลูกได้ถูกทิ้งลงในเขตพระนคร ซึ่งท�ำลายบ้านเมืองและพระราชวังไปหลายแห่ง ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี
จึ ง ได้ เ สนอให้ พ ระบรมวงศานุ ว งศ์ ย ้ า ยไปประทั บ ที่ พ ระราชวั ง บางปะอิ น เพื่ อ ความปลอดภั ย พระบรมวงศานุ ว งศ์ จึ ง โปรดปราน
หัวหน้าเสรีไทยเป็นอย่างมาก โดยหลักฐานส�ำคัญที่สามารถยืนยันความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี คือ หนังสือบันทึกเรื่องราว
ของหม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัฒน์ (ท่านชิ้น) พระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าร� ำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7
ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ในงานครบรอบ 72 ปี วันสันติภาพไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย โดยแต่ละกิจกรรมนั้น เน้นการกระท�ำที่สื่อ
ในเชิงสัญลักษณ์ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต และการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องบนพื้นฐานของวิชาการ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และ
มุ่งไปสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความสันติสุข ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมเป็นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนาสันติภาพ
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างถาวร
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ. ร่วมกับภาคี
เปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ครั้งที่ 1
พร้อมเปิดศูนย์ฝึกอบรมทางการแพทย์นานาชาติ
(International Training & Service Center)

วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ น านาชาติ จุ ฬ าภรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติครัง้ ที่ 1 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา (The 1st CICM
International Conference “Translational Research: From
Bench to Bedside”) และพิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ Kyushu University of
Health and Welfare, Japan Nagoya University, Japan Nagoya
City University, Japan Ushio INC, Japan โรงพยาบาลราชวิถี กลุม่
โรงพยาบาลวิภาราม บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จ�ำกัด (แว่นท็อปเจริญ)
บริษัท เทคโนเมดิคัล จ�ำกัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด แอสตราโค เมดิคัล เน็ตเวิร์คส์ จ�ำกัด พร้อมทั้งเปิดศูนย์ฝึก
อบรมทางการแพทย์นานาชาติ (International Training & Service

Center) เพื่อให้เป็นศูนย์อบรมและบริการสุขภาพแก่หน่วยงาน
ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 28 - 29 สิงหาคม
2560 ณ อาคารเรียนรวมสายสุขศาสตร์ (ปิยชาติ2)
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
จัดตัง้ ขึน้ ตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
การศึกษาและวิจยั ระดับนานาชาติ การจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชัน้ สูงด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดย
ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลักเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย
และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทาน
นาม “วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์” จากสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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นับได้ว่าเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลอีกครั้งที่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทาน
พระอนุญาตให้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติขึ้น
ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งแรกของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ รวมถึงการลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น โดยท่านเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย ได้ให้เกียรติลงนาม อีกทั้งยังมีองค์กร
ภาคเอกชนต่างๆ ทีจ่ ะได้สนับสนุนให้วทิ ยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ ได้ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้จดั การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา วิทยาลัยฯ มี ค วามร่ ว มมื อ
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศในการ
เปิดหลักสูตรต่างๆ เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนจัดการศึกษาและสอดคล้อง
ต่อแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อีกทัง้ ยังรองรับการเป็นประเทศ
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมทางการแพทย์
นานาชาติ (International Training & Service Center) เป็นแหล่ง
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ฝึกอบรมด้านเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย อันประกอบไปด้วย
เครื่องล้างไตพร้อมระบบเทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องฉายแสงเพื่อรักษา
โรคสะเก็ ด เงิ น เครื่ อ งส่ อ งกล้ อ งกระเพาะอาหารและล�ำไส้ใหญ่
ด้วยเทคโนโลยี Blue-Ray ที่สามารถวินิจฉัยเซลล์มะเร็งระยะแรกได้
ห้องผ่าตัดจ�ำลองพร้อมอุปกรณ์ Monitor เพื่อผ่าตัดหัวใจและ
ปอดเทียม และห้องฝึกอบรมที่เป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ ร่วมกับ Kyushu University
of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น และรัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุน
สนับสนุนส�ำหรับการปรับปรุงตึกวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ (ชัน้ 7) จัดท�ำเป็นห้องฝึกทักษะ (Skill Lab) ด้านเทคโนโลยี
ทางคลิ นิ ก และบริ ษั ท จากประเทศสิ ง คโปร์ ใ ห้ ทุ น สนั บ สนุนการ
ปรับปรุงตึกฯ (ชั้น 6) เพื่อจัดท�ำห้องฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก โดยการปรับปรุงในครั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษามีสถานที่
ฝึกปฏิบัติส�ำหรับการเรียนการสอนและหน่วยงานภายนอกสามารถ
ใช้เป็นสถานทีฝ่ กึ อบรมนานาชาติดา้ นเทคโนโลยีทางคลินกิ เทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก และศูนย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวิทยาลัยฯ มุ่งหวังให้เป็น
ศูนย์กลางการฝึกอบรมเกีย่ วกับเทคโนโลยีดา้ นการแพทย์ของภูมภิ าค
ต่อไป
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มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ร ่ ว มกั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต สาธารณรั ฐ
อิสลามปากีสถานประจ�ำประเทศไทย และ Sustainable Development
Policy Institute (SDPI) สาธารรัฐอิสลามปากีสถานจัดงาน Pakistan-TU
Partnership Day บรรยายพิเศษเรื่อง "Religion, Culture and Relations
of Pakistan and Thailand" ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ และพิธีลงนาม
ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Sustainable Development
Policy Institute (SDPI) ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ
(MOU) ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อร่วมกันด�ำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการ
วิจัยและพัฒนา 2. ด้านการฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษา เพื่อการวิจัยและการพัฒนา
ด้านการศึกษา และ 3. ด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ส�ำเร็จออกสู่สังคม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดี
ฝ่ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ เ กศิ นี วิ ฑู ร ชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 34
อาคารทรู ทาวเวอร์
พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตัง้
ห้องปฏิบต
ั กิ ารสัตว์ทดลองทางรังสี ระหว่าง ศูนย์สต
ั ว์ทดลอง
ส�ำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง กับสถาบัน
เทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ
สั ต ว์ ท ดลองทางรั ง สี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มพิ ธี ล งนามประกอบไปด้ ว ย รศ.วรภั ท ร
ลัคนทินวงศ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้ ผู้อ�ำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง รศ.ดร.ภญ.ปลื้มจิตต์
โรจนพันธุ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา และบุคลากรส�ำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อ�ำนวยการวิชาการ ดร.พิริยาธร
สุวรรณมาลา ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้พิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นประธานในพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี
ดร.นายแพทย์จรุง เมืองชนะ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม และศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ นักวิชาการวัคซีนระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เป็นสักขีพยาน ทั้งนี้พิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม 1023 ชั้น 10 อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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ศาตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ น�ำทีมผู้บริหาร ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
3 ฝ่าย ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Graduate School
of Infectious Diseases และ International Relations ของ Hokkaido University
ในหลักการ Cotutelle agreement ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับ Hokkaido
University ในหลักสูตร Ecological Health and Infectious Diseases ในการนี้
ยังได้สานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับ Rakuno Gakuen University ในการประชุม
วิชาการ "Second Lecture Series on One Health" ณ Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
นักศึกษาคณะนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถคว้าชัยจากการแข่งขันการแถลงการณ์ด้วย
วาจาในศาล จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางร่วมกับ ทรู คอร์ปอเรชัน
่
เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สามารถคว้าชัยจากการแข่งขันการแถลงการณ์ดว้ ยวาจา
ในศาล ในหัวข้อเกีย่ วกับอนุญาโตตุลาการและกฎหมายทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา รอบชิงชนะเลิศ โครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางประจ�ำปี 2560 หรือ CIPIT Court
Young Ambassador Award 2017 โดยทีมผูช้ นะประเภทภาษาอังกฤษได้แก่ ฝ่ายจ�ำเลย ทีมพูม่ ี่ ซึง่ ประกอบไปด้วยนางสาวภรภัทร ศรีนพนิคม
และนางสาวปัณฑารีย์ ธนพัฒน์หงษ์ นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรอินเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ฝึกสอนโดย อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ และ
อาจารย์เมษปิติ พูลสวัสดิ์ ทั้งนี้ทีมผู้ชนะจะได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมเดินทางไปทัศนศึกษา
ณ ประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงการฝึกงานกับบริษัทกฎหมายชั้นน�ำในประเทศไทย จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางร่วมกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง จับคู่
กับผูป
้ ระกอบการสร้างสรรค์งานออกแบบ Logo Packaging และ
Brochure ได้รับรางวัลในสาขาการออกแบบกราฟิก (Graphic
Design) และ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) จาก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนานักออกแบบเพื่อผู้ประกอบการ (Design Savvy) ภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ (Idea House) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย
อาจารย์บษุ กร ฮวบแช่ม จับคูส่ ร้างสรรค์งานออกแบบ Logo Packaging และ Brochure เป็นการสร้างนวัตกรรมเพิม่ มูลค่าให้กบั ชาสมุนไพรไทย
คุณภาพระดับ Premium ได้รับรางวัลชมเชย สาขาการออกแบบกราฟิก (Graphic Design) และ นางสาวอรุณวตรี ทรายมูล นักศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จับคู่กับบริษัทผลิตเซรามิกในจังหวัดล�ำปาง ได้รับรางวัลชมเชย สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
เป็นของตกแต่งบ้านชื่อ “จ๊างม่วนใจ๋” ทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมพิธีรับรางวัลเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยนายพรเทพ การศัพท์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกียรติมามอบรางวัล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
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การยกระดับการขนส่ง
และจราจรในศูนย์รังสิต
ตั้งแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด�ำเนินนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว
และมหาวิทยาลัยยัง่ ยืน จนถึงการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการออกแบบ
เมืองอัจฉริยะในปี 2559 – 2560 โดยมีประเด็นที่ส�ำคัญประเด็นหนึ่ง
คือ การสัญจรอัจฉริยะ หรือ Smart Mobility ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนที่
การขนส่ง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังรวมถึงการสื่อสารและใช้
ประโยชน์จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
จากอดีตถึงปัจจุบัน การสัญจรในศูนย์รังสิตมีหลากหลายรูปแบบ
ได้แก่ รถจักรยาน รถสองแถว รถบัสเล็กให้บริการฟรี รถรางก๊าซธรรมชาติ
(รถราง NGV) และรถรางไฟฟ้าติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar
Electric Vehicle (SEV) จะเห็นได้ว่าศูนย์รังสิตนั้น ให้ความส�ำคัญและ
สนับสนุนการสัญจรทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยมีการปรับปรุง และสร้าง
ทางจักรยานทั้งมีและไม่มีหลังคาคลุมเพิ่มเติม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์รังสิต
ปัจจุบันเส้นทางจักรยานมีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในศูนย์รังสิต
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ความเป็นอัจฉริยะของการสัญจรในศูนย์รังสิตนั้น มีมาก่อนที่ศูนย์รังสิตจะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
ในชื่อโครงการ “ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต: ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” โดยมีการริเริ่มท�ำแอปพลิเคชัน TU-NGV เพื่อบอก
พิกดั ต�ำแหน่งของรถรางท�ำให้สามารถประมาณเวลาทีร่ ถจะมาถึง ซึง่ แอปพลิเคชันนีไ้ ด้ถกู พัฒนาต่อในช่วงทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต เข้าร่วมโครงการเมืองอัจฉริยะ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น ThammaTRANS มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงต�ำแหน่งของรถราง NGV
และรถ SEV ตามเวลาจริง
จากภาพด้านล่างจะเห็นได้ว่า แอปพลิเคชัน ThammaTRANS ได้แสดงต�ำแหน่งของรถราง NGV รถ SEV หรือ Solar Bus
ทุกสาย ณ ต�ำแหน่งปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 8 สาย

จากประดิษฐกรรม “Smart Meter” เพือ่ ความปลอดภัยและค่าโดยสารทีเ่ ป็นธรรมโดยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ บวกกับ
ความมุ่งมั่นในการจัดหาบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยการสนับสนุนของ บริษัท สตาร์ 8
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการให้มีการทดสอบการน�ำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า มาใช้แทนรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ของผู้ให้บริการ
จักรยานยนต์รับจ้างในศูนย์รังสิต จ�ำนวน 5 คัน พร้อมทั้งติดตั้งระบบ Smart Meter ซึ่งจะเริ่มให้บริการในเดือนตุลาคม 2560 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และความปลอดภัย รวมทั้งประสิทธิภาพของ Smart Meter ในการ
ให้บริการแก่ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการสัญจรอัจฉริยะที่ยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณภาพจาก http://www.star8thailand.com/

