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มธ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานทางน�้ำ

ครั้งแรกในรัชสมัย ร.10
กฐินพระราชทานแรกในรัชสมัย ร.10
และกฐินพระราชทานทางน�้ำครั้งแรกของธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำ� เนินการขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน
และน�ำไปทอดถวายพระสงฆ์ทจี่ ำ� พรรษาตามพระอารามหลวงต่าง ๆ
มาแล้ว 82 ปี ซึ่งถือเป็นภารกิจด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่
มหาวิทยาลัยปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาเป็นประจ�ำนับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ มหาวิทยาลัย
ส�ำหรับผ้าพระกฐินพระราชทานในปี พ.ศ. 2560 นับเป็นปีแรก
ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
น�ำโดย ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพรฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา
ศิษย์เก่าและชาวจังหวัดปทุมธานี น�ำผ้าพระกฐินพระราชทานไป
ทอดถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดจันทน์กะพ้อ ต�ำบลบางเตย อ�ำเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ซึ่งเป็นวัดรามัญโบราณวัดหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี มีอายุราว 200 ปี

ตัง้ อยูท่ รี่ าบลุม่ ฝัง่ ตะวันตกของแม่นำ�้ เจ้าพระยา โดยในปีนมี้ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้รวบรวมเงินท�ำบุญจาก ประชาคมธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่า
และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล จ�ำนวนทั้งสิ้น
1,472,832.09 บาท
‘วัดจันทน์กะพ้อ’ เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2358 โดยความร่วมมือ
ร่วมใจของชาวรามัญที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกราก ณ เมืองสามโคก
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เดิมใช้ชื่อวัดว่า
“เภีย่ โกว๊ะ” จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2498 ได้เปลีย่ นชือ่ วัดเป็น วัดจันทน์กะพ้อ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง กระทั่ง
วั น ที่ 11 ตุ ล าคม พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยก
วัดจันทน์กะพ้อ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
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การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากเป็นการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานทางน�้ำ (ชลมารค) เป็น ครั้งแรกของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมา 83 ปี โดยล่องเรือตาม
แม่น�้ำเจ้าพระยาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไปยัง
วัดจันทน์กะพ้อ จังหวัดปทุมธานี เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม
พร้อมกับเป็นการรื้อฟื้นประเพณีแห่กฐินทางน�้ำ และถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. กล่าวว่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวาย
พระภิกษุสงฆ์ที่จ�ำพรรษา ณ วัดจันทน์กะพ้อ จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็น
พระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ด้วยเป็นพระกฐิน
พระราชทานครัง้ แรกของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10 ธรรมศาสตร์
จึงถือเป็นโอกาสส�ำคัญในการรื้อฟื้นประเพณีแห่กฐินทางน�้ำ โดยมี
พิ ธี แ ห่ เ รื อ กฐิ น พระราชทานออกจากท่ า น�้ ำ หน้ า ตึ ก โดม มธ.
ท่าพระจันทร์ ไปเทียบท่าน�้ำที่วัดบางเตยนอก จ.ปทุมธานี และมีเรือ
จากชุมชนและเรือคายัคนักศึกษาธรรมศาสตร์ ร่วมสมทบขบวน
พิธแี ห่กฐินพระราชทานทางน�ำ้ ออกจากวัดบางเตยนอกไปวัดจันทน์กะพ้อ
เพื่อร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน
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ด้าน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี
ฝ่ า ยบริ ห ารและความยั่ ง ยื น มธ. กล่ า วว่ า กฐิ น ทางน�้ ำ ครั้ ง นี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร นักศึกษา
และชาวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธแี ห่กฐินพระราชทานทางน�ำ้ ด้วย
โดยมีประชาชนน�ำเรือยนต์เข้าร่วมกว่า 20 ล�ำ อย่างไรก็ตาม การแห่
กฐินทางน�้ำนอกจากเป็นประเพณีที่ส�ำคัญของคนไทยแต่ดั้งเดิมแล้ว
ยังถือเป็นการปลูกฝังให้ชมุ ชน นักศึกษาช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม
ทางน�้ำ ซึ่งเราใช้ดื่ม ใช้กิน ใช้ในการสัญจร แต่ก็ยังมีการทิ้งสิ่งสกปรก
ลงไปท�ำให้แม่น�้ำเกิดการเน่าเสีย ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนหันกลับมา
ช่วยกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน�้ำให้กลับมาใสสะอาด เป็นแหล่ง
หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยเช่นเดิม
ในโอกาสทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ทางน�้ำ (ชลมารค) เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น
ได้มพี ธิ สี มโภชผ้าพระกฐินพระราชทานในช่วงเย็นของวันที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีมหรสพ
สมโภชองค์กฐินเป็นกิจกรรมปิดท้าย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รบั ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
อย่างดียิ่งจากนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพุทธศาสนิกชนในจังหวัด
ปทุมธานี ที่ท�ำให้พิธีกฐินพระราชทานในปีนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ประชาคมธรรมศาสตร์ น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต จัดพิธนี อ้ มเกล้าฯ
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ
บริเวณโถงชัน้ 1 อาคารโดมบริหาร เมือ่ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม
2560 ที่ผ่านมา โดยมี รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและบริหารศูนย์รงั สิต พร้อมคณะ
ผูบ้ ริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
นับเป็นความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่สำ� หรับพสกนิกรชาวไทยและประชาคมธรรมศาสตร์ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ นานัปการตลอดรัชสมัย
ของพระองค์ สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระอัจฉริยภาพ และความมุง่ มัน่ พระราชหฤทัยทีจ่ ะทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ
ของประชาชน ทรงอุทศิ พระองค์เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่ องประชาชนชาวไทยให้พฒ
ั นาอย่างยัง่ ยืน จนเป็นทีป่ ระจักษ์แก่สาธารณชน
และเป็นทีส่ ดุดขี องนานาชาติ
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รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
บริหารศูนย์รงั สิต ประธานในพิธไี ด้กล่าวค�ำเทิดพระเกียรติคณ
ุ ด้วยความส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ “พระองค์ทรงเป็นผูม้ พี ระคุณอเนกอนันต์ตอ่ ประชาชน
ชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า ด้วยน�ำ้ พระราชหฤทัยทีเ่ มตตาและค�ำนึงถึงประโยชน์สขุ
ของประชาชนชาวไทยเป็นหลัก ดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงมีพระราชจริยวัตร
อันงดงาม ทรงครองตนอยูใ่ นทศพิธราชธรรมโดยเคร่งครัด โดยมิได้คำ� นึงถึง
ความสุขส่วนพระองค์ ทรงมุง่ หวังเพียงอย่างเดียวว่า ประโยชน์สขุ ของพสกนิกร
และประเทศชาติเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด ตลอดเส้นทางอันยาวไกลของการอยู่
ในสิรริ าชสมบัตเิ ป็นเวลา 70 ปี พระองค์ไม่เคยหยุดยัง้ การปฏิบตั ิ พระราชกรณียกิจ
แม้ในยามทีพ่ ระวรกายอ่อนล้าตามกาลเวลา เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ในหัวใจของ
ชนชาวไทย”
ในการนีค้ ณะผูบ้ ริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต ได้ยนื สงบนิง่ เพือ่ เป็นการไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที จากนัน้ ประธาน
ในพิธนี ำ� ผูร้ ว่ มพิธกี ราบถวายความอาลัยเบือ้ งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และ
ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพือ่ ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และ
ถวายความอาลั ย พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
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มธ. เปิดศูนย์ธรรมศาสตร์
ธรรมรักษ์ เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย

TU Hospice and

Palliative Care Center

ในปัจจุบนั คนไทยมีอบุ ตั กิ ารณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รังทีค่ กุ คาม
ชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท�ำให้
ยืดอายุคนป่วยได้เป็นเวลานาน ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเหล่านี้ควรที่จะ
พักฟืน้ อยูท่ บี่ า้ นพักเพือ่ ดูแลแบบประคับประคอง โดยไม่จำ� เป็นต้องใช้
เครื่องมือจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปเหนี่ยวรั้งชีวิตไว้เพียงเพื่อยืด
การเสียชีวิตออกไป ซึ่งจะท�ำให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมานและ
จากไปอย่างไม่สงบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จงึ มีแนวความคิดทีจ่ ะ
จัดตั้งศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ได้จากไปอย่างสงบตามวิถธี รรมชาติ การดูแลผูป้ ว่ ยทีศ่ นู ย์ธรรมศาสตร์
ธรรมรักษ์นี้ นอกจากจะมีหอ้ งผูป้ ว่ ยแล้วจะมีหอ้ งพักส�ำหรับญาติดว้ ย
เพือ่ ให้ญาติได้ชว่ ยกันดูแลผูป้ ว่ ยร่วมกับแพทย์และพยาบาล ส่วนกรณี
ทีผ่ ปู้ ว่ ยประสงค์จะไปดูแลต่อหรือไปเสียชีวติ ทีบ่ า้ น ทางศูนย์ฯ จะช่วย
เตรียมความพร้อมให้ญาติในการดูแลผูป้ ว่ ยต่อทีบ่ า้ น เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้
จากไปอย่างสงบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์
(Thammasat Thammarak Hospice) ขึน้ ณ ซอยคลองหลวง 25
ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี ในเนือ้ ที่ 44 ไร่ โดยการก่อสร้างได้

ส�ำเร็จไปแล้วส่วนหนึง่ โดยก�ำหนดพิธเี ปิดศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์
เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธเี ปิด พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร
ศิษย์เก่า เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธเี ปิดศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์
ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “การสร้างสุขสุดท้ายที่ปลายทาง” โดย
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต (วัดเอราวัณ)
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นความส�ำคัญ
ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดย
ความริเริ่มของ ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส และโดยความ
ร่วมมือของคณะนิตศิ าสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง
ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ (TU Hospice and Palliative Care
Center) ขึน้ การจัดตัง้ ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ นับเป็นอีกหนึง่
โครงการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ จะท�ำประโยชน์
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พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต (วัดเอราวัณ)

ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

ให้แก่สงั คมโดยส่วนรวม เป้าหมายของศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์
นอกจากจะเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้ว ศูนย์นี้ยังเป็น
สถานที่ที่จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างบุคลากร
ในการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง ในการเตรียมความพร้อมระดับ
ประเทศทีก่ ำ� ลังก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุตอ่ ไปด้วย เพือ่ เป็นศูนย์ให้คำ� ปรึกษา
ด้านกฎหมายและจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ชวี ติ ในระยะสุดท้าย
ทางด้าน ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ กล่าวว่า ศูนย์ Hospice care ไม่ควร
อยู่ในโรงพยาบาล เพราะจะท�ำให้มีบรรยากาศเหมือนโรงพยาบาล
ควรอยู่ห่างแต่ไม่ไกลกันจนเกินไป เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่ 2 ที่ญาติ

จะมาอยูด่ ว้ ย การทีญ
่ าติได้เข้ามาอยูร่ ว่ มกับผูป้ ว่ ยในศูนย์ธรรมศาสตร์
ธรรมรักษ์ จะเป็นการกล่อมเกลาให้ญาติยอมรับในการตัดสินใจ
ของผู้ป่วย และยิ่งได้ใช้เวลาร่วมกัน ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ได้
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยเพียงเท่านี้ความสูญเสียจึงไม่ไช่
การจากลาที่เศร้าหมองเสมอไป หากแต่เป็นความร่วมยินดีที่บุคคล
ที่ตนรักได้จากไปอย่างไร้ความทรมาน สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
นั่นเอง
จากหลักการในการดูแลผู้ป่วยของศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์
ทัง้ หมดนี้ คือการค�ำนึงถึงความเป็นมนุษย์ทยี่ งั มีลมหายใจ มีความรูส้ กึ
มีความปรารถนา เป็นการให้ความส�ำคัญต่อคุณค่าของการมีชวี ติ และ
สิทธิในการทีจ่ ะเลือกวิถที างแห่งชีวติ ของตนเองจวบจนหมดลมหายใจ
สุดท้ายหรือกล่าวได้วา่ ผูป้ ว่ ยได้ใช้ชวี ติ ของตนอย่างคุม้ ค่าและมีความสุข
นั่นเอง ศาสตราจารย์แสวง กล่าวทิ้งท้าย
และเพื่อให้การด�ำเนินการบรรลุตามเป้าวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ จึงไม่เพียงแต่เป็นโครงการที่ด�ำเนินการ
ด้วยตนเองหากแต่ผูกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ สามารถให้การ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ในลักษณะที่เป็นสถานพยาบาลภายใต้
โรงพยาบาล และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกน็ บั ว่าเป็น
ส่วนหนึง่ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจในการให้บริการทาง
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป และเป็นสถานที่
ฝึกปฏิบตั ชิ นั้ คลินกิ ของคณะแพทยศาสตร์ การผูกเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ท�ำให้ศูนย์ธรรมศาสตร์
ธรรมรักษ์ สามารถเข้าถึงทรัพยากรของโรงพยาบาลได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วยิง่ ขึน้ ช่วยให้การบริหารจัดการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์
มีประสิทธิภาพ เช่น การถ่ายโอนผูป้ ว่ ย การดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้
การจ่ายยา การให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รวมไปถึงการเก็บ
ค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ก็สามารถท�ำให้เป็นระบบได้ เป็นการเอือ้ ประโยชน์
ให้แก่ผู้ป่วยและญาติได้โดยตรง
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มธ. ฉลองครบรอบ
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำ ปาง

เปิดอาคารนวัตกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ� ปาง จัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ� ปาง และพิธเี ปิดอาคารนวัตกรรมบริการ เมือ่ วันที่
4 - 5 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง
โดยมีพิธีทางศาสนา พิธีเปิดอาคารนวัตกรรมบริการ มธ.ศูนย์ล�ำปาง
โดย ศาสตราจารย์ น รนิ ติ เศรษฐบุ ต ร นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ และนายทรงพล สวาสดิธ์ รรม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดล�ำปาง
พิธเี ปิดห้องสมุดบุญชู ตรีทอง อาคารนวัตกรรมบริการฯ และการเสวนา
พิเศษ เรื่อง “120 ปีท้องถิ่นไทย” โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�ำเนินการเสวนาโดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย ในช่วงเช้า กิจกรรมนิทรรศการหลักสูตรของคณะ
ต่าง ๆ และงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์
ล�ำปาง น�ำทางประชา พัฒนาสู่สากล” ในช่วงบ่าย และช่วงเย็นเป็น
งานเลี้ยงสังสรรค์เฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ล�ำปาง

โดยมีการเสวนายุคบุกเบิก โดยผูบ้ ริหารยุคบุกเบิก ได้แก่ ศาสตราจารย์
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สายทิพย์ สุคติพันธ์
การแสดงดนตรีจากนักศึกษา TU MUSIC และ TU LAW BAND และ
กิจกรรมการวิ่ง 25 ปี ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน
(Run for Dome Kaew) ชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เพือ่
หารายได้จดั ตัง้ กองทุนพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ล�ำปาง และเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิ่งและคนที่รักสุขภาพ
ทัว่ ประเทศ ได้มโี อกาสมาร่วมวิง่ ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ� ปาง
ได้เห็นและสัมผัสถึงบรรยากาศ สถานที่ อาคารเรียน กิจกรรม หลักสูตร
การเรียนการสอนและผลงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ� ปาง
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารศูนย์ลำ� ปาง กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานฉลอง
25 ปี ธรรมศาสตร์ ล�ำปาง และพิธีเปิดอาคารนวัตกรรมบริการ
มธ.ศูนย์ล�ำปาง ว่า นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มต้น
ขยายการศึกษา มาสู่ภูมิภาคอย่างจริงจัง เมื่อปีการศึกษา 2535
จากนั้นสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง เมื่อปี 2539 และ ฯพณฯ
บุญชู ตรีทอง ซึ่งสมัยนั้นท่านด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวง
มหาวิทยาลัย ได้แสดงความจ�ำนงมอบที่ดิน จ�ำนวน 364 ไร่ 3 งาน
9 ตารางวา เพื่อให้มหาวิทยาลัยสร้างเป็นศูนย์การศึกษา การรับมอบ
โดย ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร ซึ่งขณะนั้นท่านด�ำรงต�ำแหน่ง
อธิการบดี
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จนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ ล� ำ ปาง
ขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดการเรียนการสอน 6 คณะ ได้แก่
คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วิทยาลัยสหวิทยาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน กล่าวเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่ปี
2535 จนถึง 2560 เป็นเวลากว่า 25 ปี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มาตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมทั้งระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท มากว่า 20 รุ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้สนับสนุนทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง มหาวิทยาลัยจึงได้ก�ำหนด
จัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ� ปางขึน้
เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการขยายโอกาสทาง
การศึกษามาสูภ่ าคเหนือ และการเปิดอาคารนวัตกรรมบริการ มธ.ศูนย์ลำ� ปาง
อาคารทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และใช้วสั ดุทมี่ คี วามเหมาะสมในการ
ประหยัดพลังงาน มีความคงทน แข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการสู่ชุมชน การ
จัดประชุม หรือจัดอบรม สัมมนาในระดับภูมภิ าค เพือ่ ให้สามารถเปิดให้
บุคลากรภายนอกใช้เป็นสถานทีใ่ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการ
เป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมใน
จังหวัดล�ำปางและจังหวัดใกล้เคียงอย่างยั่งยืน
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
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ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง เติบโต
เรือ่ ยมา โดยได้รบั ความร่วมมือ การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทัง้ จาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนประชาคมชาวจังหวัดล�ำปาง
ที่ช่วยกันผลักดันการพัฒนาให้ศูนย์การศึกษาแห่งนี้เติบโตอย่างที่
ควรจะเป็น ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองนั้น สิ่งส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ทีม่ หาวิทยาลัยท�ำมาตลอดคือจัดการศึกษาทีศ่ นู ย์ลำ� ปาง ให้ความ
เข้มแข็งด้านวิชาการของนักศึกษาได้มาตรฐานเดียวกับทีท่ า่ พระจันทร์
ศูนย์รังสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง นั้น
ส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ และอีกส่วนหนึง่
มาจากทุกภาคของประเทศ ท�ำให้ธรรมศาสตร์สามารถตอบสนอง
ความต้องการการศึกษาเรียนรู้ ของผู้ใฝ่ศึกษาที่ไม่ต้องการเดินทาง
ไปถึงเมืองใหญ่ได้เป็นอย่างดี การมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่
ในทีจ่ งั หวัดล�ำปางนี้ เป็นการสืบสานปณิธานของท่านผูป้ ระศาสน์การ
เมือ่ ครัง้ ก่อตัง้ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองอย่างหนึง่ ว่า
“มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน�ำ้ บ�ำบัดความกระหายของราษฎร
ผูส้ มัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาสทีเ่ ขาควรมีควรได้ ตาม
หลักเสรีภาพในการศึกษา”
ส�ำหรับอาคารนวัตกรรมบริการฯ มหาวิทยาลัยตัง้ ใจทีจ่ ะให้มพี นื้ ที่
บริการสังคมมากขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ลักษณะใช้สอยของ
อาคารส่วนใหญ่จงึ เป็นห้องสัมมนา นอกจากนีย้ งั ได้ยา้ ยห้องสมุดบุญชู
ตรีทอง จากอาคารสิรินธรารัตน์ มายังอาคารนี้ เพื่อจะเปิดกว้างให้
ประชาชน ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน มีโอกาสได้ใช้ร่วมกับนักศึกษาของ
ธรรมศาสตร์ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าวทิ้งท้าย
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ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับการรับรองมาตรฐานของเอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล

แบบ Campus-wide Program แห่งแรกในประเทศ

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ

Dr. Hou-Chun Chen

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และบริ ห ารศู น ย์ รั ง สิ ต เป็ น ประธานในพิ ธี รั บ มอบโล่ ใ นโอกาสที่
ศู น ย์ สั ต ว์ ท ดลอง ส� ำ นั ก งานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ชั้ น สู ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับการดูแล
และใช้ สัต ว์ เ พื่ องานวิ ท ยาศาสตร์ ข องเอแลค อิ น เตอร์ เ นชั่นแนล
(AAALAC International) ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชัน้ 3 อาคาร
โดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 โดยศู น ย์ สั ต ว์ ท ดลอง ได้ รั บ รองมาตรฐานดั ง กล่ า ว
ในรูปแบบของ Campus-wide Program เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก
ของประเทศไทย
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(ขวา) สัตวแพทย์หญิงธัญญธร ยิ้มสู้

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดด�ำเนินการ
มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อยกระดับงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าตรฐานเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล
หนึ่งในมาตรฐานสากล คือ เอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล (AAALAC
International) เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงคุณภาพในการดูแลและ
ใช้สัตว์ทดลอง รวมถึงการรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของสัตว์ทดลอง
โดยศูนย์สตั ว์ทดลอง มธ. ได้ดำ� เนินการเตรียมความพร้อมการขอรับรอง
การตรวจประเมินมาตรฐานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
จนถึงวันขอรับตรวจประเมินเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สั ต วแพทย์ ห ญิ ง ธั ญ ญธร ยิ้ ม สู ้ รั ก ษาการผู ้ อ� ำ นวยการ
ศูนย์สัตว์ทดลอง ส�ำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า "เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
ศู น ย์ สั ต ว์ ท ดลอง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ รั บ แจ้ ง ผลการ
ขอรับรองของเอแลค อินเตอร์เนชัน่ แนล (AAALAC International) โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย
ที่ได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าวในรูปแบบของ Campus-wide
Program ซึง่ มาตรฐานดังกล่าวนีจ้ ะครอบคลุมทุกคณะในมหาวิทยาลัย
ที่มีการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ และ ก่อให้เกิดความมั่นใจของ
นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการใช้บริการเลี้ยง
และใช้สัตว์ทดลองว่า งานวิจัยที่มีการใช้และเลี้ยงสัตว์ทดลองนั้น
จะเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อไป"

ด้ า นรองศาสตราจารย์ เ กศิ นี วิ ฑู ร ชาติ รองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต กล่าวว่า "สิ่งส�ำคัญที่เราได้การ
รับรองจากเอแลค อินเตอร์เนชัน่ แนล (AAALAC International) นัน้
เป็นเครื่องยืนยันถึงการพัฒนา และการแสดงเจตนารมณ์ที่ต้องการ
ให้ ศู น ย์ สั ต ว์ ท ดลองเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ การที่ เ รา
ได้มาตรฐานระดับโลกนี้ ท�ำให้เราได้อยู่ในเวทีของคนที่มีมาตรฐาน
ระดับโลก ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์และไอเดียซึง่ กันและกัน ก่อเกิด
เป็นแรงบันดาลใจในพัฒนางานให้มคี ณ
ุ ค่ามากยิง่ ขึน้ และขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ช่วยกันผลักดันพัฒนาจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายนี้"
ทัง้ นี้ Dr. Hou-Chun Chen ตัวแทนจากเอแลค อินเตอร์เนชัน่ แนล
(AAALAC International) ได้ ก ล่ า วแสดงความยิ น ดี กั บ
ศู น ย์ สั ต ว์ ท ดลอง ส� ำ นั ก งานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ชั้ น สู ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับ
นานาชาติครั้งนี้ด้วย
เอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล (AAALAC International) เป็น
องค์การเอกชน ไม่หวังผลก�ำไร ที่ส่งเสริมการกระท�ำต่อสัตว์ส�ำหรับ
งานวิทยาศาสตร์อย่างมีมนุษยธรรม ผ่านโครงการการประเมินผล
และการรับรองมาตรฐานด้วยความสมัครใจ โดยมีบริษทั มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และสถาบันการวิจัย กว่า 980 แห่ง
ใน 44 ประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นใน
การดูแลและใช้สัตว์อย่างรับผิดชอบ
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ชาวธรรมศาสตร์

“หุ่นสวย ผิวใส ใส่ใจภูมิแพ้”
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน โรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบ
ทางเดินหายใจ (TU-CAAP) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
น�ำโดย ศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ จัด
กิจกรรม ชาวธรรมศาสตร์ “หุ่นสวย ผิวใส ใส่ใจภูมิแพ้” มีบริการ
คัดกรองภูมิแพ้ ทดสอบสมรรถภาพปอด ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
ปรึ ก ษาด้ า นโภชนาการ ปรึ ก ษาด้ า นการอดบุ ห รี่ ปรึ ก ษาด้ า น
ผิวพรรณ ปรึกษาด้านการออกก�ำลังกาย การแสดงโชว์จากสถาน
ออกก�ำลังกาย และพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับค�ำแนะน�ำในการ
รักษาโรคภูมิแพ้เบื้องต้น โดยทีมแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และ
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ณ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต บริ ก ารฟรี ไม่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ย ส� ำ หรั บ
ชาวธรรมศาสตร์ทุกท่าน

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และบริหารศูนย์รังสิต มธ. กล่าวว่า “กิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยความ
ตั้งใจของ ศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและผู้อ�ำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน โรคภูมิแพ้
โรคหืด และโรคระบบทางเดินหายใจ (TU-CAAP) โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรค
ภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ส� ำ หรับกิจกรรมนี้เ ป็นกิ จกรรมดี ๆ ที่
เป็นประโยชน์แก่พวกเราชาวธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยที่จะได้
ห่างไกลจากสิ่งกระตุ้นซึ่งจะท�ำให้เราเป็นโรคภูมิแพ้ จากฝุ่น ไร หรือ
สิ่งสกปรกทั้งหลาย ในกิจกรรมนี้พวกเราก็จะได้รับบริการสุขภาพฟรี
ส่วนมหาวิทยาลัยก็จะได้น�ำข้อมูลเหล่านี้ไปจัดการสภาพแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ชาวธรรมศาสตร์ และทีส่ ำ� คัญต้องไม่ลมื ทีจ่ ะออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ
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ทีแ่ ข็งแรงตามค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญด้วย กิจกรรมแบบนีเ้ ห็นควร
ว่าในอนาคตน่าจะจัดอย่างต่อเนื่อง อาจจะก�ำหนดเป็นทุก ๆ 2 เดือน
หรือ 3 เดือน เพือ่ ดูสถิตขิ องพวกเราว่า ดีขนึ้ ไหม เนือ่ งจากทุกคนทีม่ า
เข้ารับการทดสอบคัดกรองภูมิแพ้ ล้วนแล้วแต่ตรวจพบโรคภูมิแพ้
กว่า 150 คน ในจ�ำนวน 300 คนที่เข้ารับการตรวจ ทั้งที่รู้ตัวและ
ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเป็นภูมิแพ้ ซึ่งการจัดกิจกรรมบริการสุขภาพ
เช่นนี้อย่างต่อเนื่องจะสามารถลดจ�ำนวนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ได้ หรือ
อย่างน้อยท�ำให้ผู้ป่วยรู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น หรือวิธีการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก็หวังว่าพวกเราจะเป็นชาวธรรมศาสตร์ที่
จิตใจดี หุ่นสวย ผิวใส และมีความใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของตนเองใน
ทุก ๆ เรื่อง ทั้งร่างกายและจิตใจ”
ศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ โพชนุ กู ล ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี
ฝ่ายวิชาการ มธ. และผู้อ�ำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน
โรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบทางเดินหายใจ (TU-CAAP)
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ กล่าวว่า “กิจกรรมชาวธรรมศาสตร์ หุน่ สวย ผิวใส
ใส่ใจภูมแิ พ้ เป็นกิจกรรมทีท่ างศูนย์ฯ ตัง้ ใจจะบริการสุขภาพฟรีให้กบั

ศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
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ชาวธรรมศาสตร์ทกุ ท่าน โดยใช้แนวคิด 4E ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรค
ภูมิแพ้ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตกับโรคภูมิแพ้ได้อย่างมีความสุข
ซึง่ แนวคิด 4E ประกอบไปด้วย 1) Eating กินดี สะอาด และปลอดภัย
2) Exercise ออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ 3) Emotion ยิ้มแย้ม ร่าเริง
อารมณ์ดี และ 4) Environment สิ่งแวดล้อมดี บริสุทธิ์ สดชื่น โดย
มีบริการคัดกรองภูมิแพ้ ทดสอบสมรรถภาพปอด ทดสอบภูมิแพ้ทาง
ผิวหนัง พบแพทย์เฉพาะทาง ปรึกษาด้านโภชนาการ ปรึกษาด้าน
การอดบุหรี่ ปรึกษาด้านผิวพรรณ ปรึกษาด้านการออกก�ำลังกาย และ
การแสดงโชว์จากสถานออกก�ำลังกาย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่ได้จัด
ท�ำในครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคภูมิแพ้และเป็นประโยชน์กับประชาคมธรรมศาสตร์”
กิจกรรม ชาวธรรมศาสตร์ “หุ่นสวย ผิวใส ใส่ใจภูมิแพ้”
นับเป็นโครงการดี ๆ ทีก่ ระตุน้ ให้ประชาคมธรรมศาสตร์ได้หนั มาใส่ใจ
ดูแลสุขภาพของตนเอง อีกทั้งยังได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคภูมิแพ้ วิธีการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น และการปฏิบัติตนอย่างไร
ให้สามารถใช้ชีวิตกับโรคภูมิแพ้ได้อย่างมีความสุข

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
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นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์ล�ำ ปาง
คว้าเหรียญทองแดงงานประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ
ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

นางสาวอรวรรณ บุตรจินดา นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ล�ำปาง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในงาน "13th Taipei
International Invention Show & Technomart (INST 2017)"
ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม
2560 ด้วยผลงานการประดิษฐ์ “ชุดพลิกล็อค : Safety Flip and
Lock Wear” โดยได้รับคัดเลือกจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ให้เป็นหนึง่ ในผลงานของสาขาการออกแบบ (Design)
โดยเป็น 1 ใน 46 ผลงาน จาก 19 หน่วยงานตัวแทนประเทศไทย
ร่วมแข่งขันผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมจาก 19 ประเทศ
รวมกว่า 600 ผลงาน

“ชุดพลิกล็อค :
Safety Flip and Lock Wear”
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นางสาวอรวรรณ บุตรจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์ล�ำปาง กล่าวถึงแนวคิดในการประดิษฐ์
“ชุดพลิกล็อค : Safety Flip and Lock Wear” ว่าเกิดจากการพบเห็นผู้ป่วยที่ต้องถูก
ผูกมัดแขนติดกับเตียงเพือ่ ป้องกันการยกมือมาดึงอุปกรณ์ชว่ ยในการรักษา สายให้อาหาร
สายช่วยในการหายใจ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาและเกิดอันตรายต่อผูป้ ว่ ยได้ การ
ผูกมัดผู้ป่วยที่มีแรงต่อต้านมาก ท�ำให้อุปกรณ์ผูกยึดของโรงพยาบาล เช่น ผ้าปูเตียง หรือ
เศษผ้าเก่า มักพบปัญหาการฉีกขาดช�ำรุด ขณะใช้งาน ผูป้ ว่ ยได้รบั บาดเจ็บ เป็นแผลถลอก
และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผูกยึด ผูป้ ว่ ยทีน่ อนติดเตียงก็มคี วามเสีย่ งต่อการเกิด
แผลกดทับ จ�ำเป็นต้องพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ลักษณะการผูกยึดตรึงผู้ป่วยกับ
ตัวอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนัก อาจส่งผลถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วย ญาติ
และผู้พบเห็น อีกทั้งการพลิกตัวผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับต้องใช้แรงช่วยพลิก
ค่อนข้างมาก จึงได้คิดค้นและสร้างนวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยให้สวมชุดที่ดูเหมือนเสื้อ
ผูป้ ว่ ยทัว่ ไปแต่สามารถป้องกันการยกมือขึน้ มาดึงอุปกรณ์ชว่ ยในการรักษาได้ และในกรณี
ต้องการพลิกตัวผู้ป่วย ตัวเสื้อก็สามารถช่วยพลิกตัวได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ ชุดพลิกล็อค ยังป้องกันการสูญเสียทรัพยากรทีจ่ ะน�ำมาเป็นวัตถุดบิ ในการ
ผลิตอุปกรณ์ช่วยในการรักษา เช่น สายช่วยหายใจ สายให้อาหาร เพราะถ้ามีการ
เลื่อนหลุดของอุปกรณ์ดังกล่าวจนเกิดการเสียหายไม่สามารถน�ำมาใช้ในการรักษาได้อีก
ก็ตอ้ งมีการเปลีย่ นใหม่ ช่วยประหยัดเวลาและบุคลากรในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย ท�ำให้แพทย์
พยาบาล สามารถดูแลผู้ป่วยรายอื่นได้อย่างทั่วถึง ช่วยป้องกันการเกิดบาดแผลเนื่องจาก
การถูกผูกมัด ท�ำให้ลดเวลาในการดูแลรักษาบาดแผลและยาทีใ่ ช้ในการรักษา ช่วยป้องกัน
การเกิดแผลกดทับ เนื่องจากเมื่อเกิดแผลกดทับจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่ใช้ในการ
รักษาทั้งคนดูแลและยารักษาโรคเพิ่มขึ้น นางสาวอรวรรณ บุตรจินดา กล่าวเพิ่มเติม
นับเป็นอีกหนึ่งความส�ำเร็จของนักศึกษาจากรั้วธรรมศาสตร์ที่สามารถคว้ารางวัล
ในเวทีระดับนานาชาติมาได้ น�ำความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นแหล่งศึกษาเรียนรูท้ พี่ ร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้นกั ศึกษา
ได้มีความคิดริเริ่มในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
ในระดับชาติและนานาชาติ
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สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ :

การพัฒนาสภาพแวดล้อมของศูนย์รังสิต
ตามแนวทางของเมืองอัจฉริยะ

ความส�ำเร็จของศูนย์รังสิตในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือ การท�ำให้ผู้อาศัย
มี ค วามผาสุ ก และชื่ น ชมกั บ สภาพแวดล้ อ มตามธรรมชาติ ภ ายใน
ศูนย์รงั สิต รวมทัง้ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้เข้ามาพักผ่อน ออกก�ำลังกาย
และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให้เพิ่มมากขึ้น การด�ำเนินการ
ดังกล่าวยังท�ำให้มีกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาหลายกลุ่ม ร่วมกันจัดกิจกรรม
จิตอาสา ในการปลูกและบ�ำรุงต้นไม้เพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งศิษย์เก่าจาก
ต่างจังหวัดจ�ำนวนมากที่ได้เดินทางมาบริจาคกล้าไม้ต้นยูงทอง และ
กล้าไม้อนื่ เพือ่ ปลูกเพิม่ เติมรวมแล้วหลายพันต้น ดังนัน้ แนวทางการพัฒนา
และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของศูนย์รังสิตในระยะเวลาจากนี้ไปจนถึง
ปี 2577 เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สถาปนามาครบ 100 ปี จึง
ประกอบด้วย
การอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ศูนย์รังสิตจะได้
ด�ำเนินการอนุรกั ษ์พนื้ ทีส่ เี ขียว พืน้ ทีธ่ รรมชาติอย่างต่อเนือ่ งตามผังแม่บท
ธรรมศาสตร์ 100 ปี ทั้งเพิ่มเติมชนิดของพันธุ์ไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ปรับปรุงพื้นที่ธรรมชาติ ได้แก่ สวนธรรมศาสตร์ 100 ปี ที่อยู่ในบริเวณ
แกนกลางมหาวิทยาลัย สวนหลังคาบนอาคารหอจดหมายเหตุปว๋ ย 100 ปี
สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร แปลงเกษตร และ แปลงนาธรรมศาสตร์ รวมทัง้
ส่งเสริมแนวคิดด้านการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
อันประกอบด้วย การสงวนรักษาพื้นที่ระบบนิเวศ แหล่งน�้ำ ต้นไม้ใหญ่
และ การส่งเสริมการเรียนรูธ้ รรมชาติ อันได้แก่ การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูพนื้ ที่
สีเขียวขนาดใหญ่ให้มีสภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวจุดย่อย
ระหว่างกลุ่มอาคาร และพื้นที่สีเขียวบนหลังคาและผนังอาคารให้มี
ปริมาณมากขึน้ และกระจายอย่างทัว่ ถึง รวมทัง้ พัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวริมคลอง
ถนน และทางเดินทางจักรยาน เพื่อเชื่อมพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่และ
ย่อยเข้าด้วยกัน
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อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี

ส่วนการส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติ จะเป็นการปลูกจิตสํานึก
และความตระหนักถึงคุณคาของพื้นที่สีเขียวแกประชาคม เพื่อให
ทุกคนรวมแรงรวมใจในการปกป้องรักษาพื้นที่สีเขียวไว  ผ่านทาง
กิจกรรมทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน ตัวอย่างเช่น
การปลูกต้นไม้ในต�ำนานทางพระพุทธศาสนา ในบริเวณพื้นที่
รอบหอพระ เช่น ต้นสาละ ต้นมุจลินท์หรือต้นจิก และ ต้นราชายตนะ
หรือต้นไม้เกต เป็นต้น โครงการสวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร เป็นพืน้ ที่
ที่รวมรวมสมุนไพรมากกว่า 20 กลุ่ม ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามา
หาความรู้ เป็นโครงการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย โครงการ
ดังกล่าวยังมีแนวทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นเส้นทางหลักความยาว
มากกว่า 400 เมตร
ศูนย์รังสิตจะได้จัดให้มีเส้นทางธรรมชาติที่มีการเชื่อมต่อทั้ง
มหาวิทยาลัย ทางบกและทางน�้ำ และเส้นทางธรรมชาติ ท�ำให้เกิด
เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อการศึกษานันทนาการและท่องเที่ยว
ปัจจุบันเส้นทางธรรมชาติที่เชื่อมต่อในมหาวิทยาลัยที่มีผู้มาใช้มาก
ทีส่ ดุ ได้แก่ เส้นทางพืน้ ทีส่ วนทัง้ สองด้านทีข่ นาบแนวถนนโดมร่วมใจ
เป็นสวนที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดิน ขี่จักรยาน และรถบริการ
ในระยะไม่เกิน 400 เมตร ทั้งนี้ในศูนย์รังสิตยังจัดให้มีการเชื่อมต่อ
ของระบบคูคลอง ท�ำให้เกิดกิจกรรมพายเรือศึกษาธรรมชาติและ
ระบบนิเวศทางน�้ำ

P.19

เพื่อด�ำเนินการในกิจกรรมที่สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ศูนย์รังสิตได้ด�ำเนินการวางแผน ส�ำรวจ และ
บันทึกข้อมูลความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ภายใน
ศูนย์รงั สิต เพือ่ เป็นข้อมูลในการพัฒนาและทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยู่
เพือ่ จะได้สอื่ สารและให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชนให้เกิดความเข้าใจ และร่วมกัน
สนับสนุนการด�ำเนินการในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ศูนย์รังสิต เพื่อให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในศูนย์รังสิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ตั้งแต่ปี 2556 ศูนย์รังสิตได้ส�ำรวจและบันทึกข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ โดยแยกประเภททรัพยากรที่มีอยู่ในเมืองออกเป็นพื้นที่
ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ซึมน�้ำ แหล่งน�้ำและคูคลอง
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความส�ำคัญกับการเก็บรักษาพื้นที่
ธรรมชาติและเพิ่มจ�ำนวนต้นไม้ใหญ่ พื้นที่สีเขียวและพื้นที่ซึมน�้ำ
โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติ 97 ไร่ ต้นไม้ใหญ่
10,000 ต้น และเพิ่มพื้นที่ สีเขียวจากปัจจุบัน 40% เป็น 70%
เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 100 ปี ในปี 2577
และในปี 2559 ศูนย์รังสิตได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก หรือ Low Emission Support Scheme (LESS)
โดยด�ำเนินการแบ่งประเภทและบันทึกข้อมูลต้นไม้อย่างเป็นระบบ
และท�ำการวัดความสูงของต้นไม้ทเี่ ป็นไม้ยนื ต้นความสูงตัง้ แต่ 1.3 ม.
ขึ้นไป และมีเส้นรอบวงตั้งแต่ 15 ซม. ขึ้นไป เพื่อน�ำมาค�ำนวณการ
กักเก็บ CO2 ซึ่งข้อมูลที่ได้จะได้น�ำมาเป็นเครื่องมือ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในศูนย์รงั สิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
สามารถส่งผลโดยตรงต่อการลดภาวะก๊าซเรือนกระจก ซึง่ สอดคล้อง
กับการรณรงค์ “Climate Action” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อร่วมมือกันลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน
สิง่ ต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมาจะส�ำเร็จได้กด็ ว้ ยความร่วมมือของประชาคม
ธรรมศาสตร์ทุกคน ขอให้ชาวธรรมศาสตร์มาร่วมมือร่วมใจให้เกิด
ความเขียวขจีอย่างมีคุณภาพ ในวาระแห่งการเฉลิมฉลอง 100 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2577

