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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน  

พ.ศ.  2477  เดมิชือ่  “มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมอืง”  (มธก.)  

สถานการศกึษาทีส่ถาปนาขึน้โดย “ศาสตราจารย์ ดร.ปรดี ีพนมยงค์”  

ซึ่งด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ขณะน้ัน  

โดยให้การศึกษาในวิชากฎหมายเป็นหลัก เพื่อสร้างให้กฎหมาย 

เป็นดัง่กรอบค�า้จนุสงัคมทดแทนการตดัสนิใจของผู้มอี�านาจ และขยาย 

ฐานประชาธปิไตยให้กบัประชาชน ตามแนวทางในการพฒันาประเทศ 

ของ ศ.ดร.ปรีดี ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพและ 

ความเสมอภาค โดยในวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี ธรรมศาสตร์

จะจัดงานวันปรีดี พนมยงค์ขึ้น เพ่ือเป็นการร�าลึกถึงคุณูปการอย่าง 

อเนกอนันต์ที่ ศ.ดร.ปรีดี มีต่อประเทศชาติและมหาวิทยาลัย อาทิ  

การด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตร ี3 สมยั การด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิาร

สภาผูแ้ทนราษฎรคนแรกของประเทศ และเป็น ผูป้ระศาสน์การคนแรก 

และคนเดียวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นการสืบสาน

เจตนารมณ์ที ่ศ.ดร.ปรดี ีต้องการให้ประเทศไทยปกครองโดยระบอบ

ประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย มีสิทธิ 

เสรีภาพและความเสมอภาค

“วันปรีดี พนมยงค์” 
ประจ�าปี

รองศาสตราจารย์เกศนิ ีวฑิรูชาต ิอธกิารบดมีหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

กล่าวว่า “อาจารย์ปรีดี ที่เรามักเรียกขานกันเช่นนั้น ท่านเป็นรัฐบุรุษ

อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ ด้วยบทบาทต่อบ้านเมืองและประชาชน มีคุณูปการ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดเวลาที่รับใช้ประเทศชาติได้ 

ยดึมัน่ในความซือ่สตัย์ สจุรติ ถอืประโยชน์ของชาตแิละประชาชนเป็น

ทีต่ัง้ ไม่ว่าจะกล่าวถงึคณุปูการในทางใด จะในฐานะผูร้เิริม่เปลีย่นแปลง  

การปกครอง มนัสมองของคณะราษฎร ในฐานะหัวหน้าขบวนการเสรไีทย 
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ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ผู้ส�าเร็จ

ราชการแทนพระองค์ นกัสันตภิาพ นกัวชิาการ อาจารย์ นกัเขยีน และ 

ผู้สร้างภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกก็ตาม แต่แก่นแท้ในชีวิตและ 

ผลงานของท่าน คือ “ผู้อภิวัฒน์” ถือเป็น สามัญชนผู้อภิวัฒน์ทาง 

การเมืองและสังคมคนส�าคัญของไทย และส�าหรับการจัดงานปรีดี 

พนมยงค์ในปีนี ้กจ็ดัขึน้เพือ่เชิดชูเกียรตคุิณของ อาจารย์ปรดี ีพนมยงค์  

และปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่า คนรุ่นหลังจะน�าแนวคิด อุดมคติ และ 

ปณธิานของท่านก่อให้เกดิเป็นแรงบนัดาลใจในการช่วยกนัเปลีย่นแปลง

สังคม” 

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเสวนา เรื่อง  

“อภิวัฒน์สยาม 2562 ความหวังและอนาคตประเทศไทย” โดย

กลุม่นกัการเมอืงรุน่ใหม่ นางสาวขตัตยิา สวสัดผิล จากพรรคเพ่ือไทย 
ดร.รัชดา ธนาดิเรก จากพรรคประชาธิปัตย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา จากพรรคชาติไทยพัฒนา และนายธนาธร 

จึงรุ่งเรืองกิจ จากพรรคอนาคตใหม่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศ.ดร.ปรีดี ด้วยพานพุ่ม

จากอปุกรณ์การศกึษา อาท ิหนงัสือและอปุกรณ์การกฬีา จากฝีมอืหน่วยงานและคณะ ทัง้ภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จดัพิธมีอบโล่ “ปรดีี พนมยงค์” แก่นกัศกึษาดเีด่น ได้แก่ นายภาณวัุฒน์ แสนยมาตย์ 

คณะรัฐศาสตร์ และพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา “ทุนปาล พนมยงค์” จากการประกวดบทความในหัวข้อเรื่อง 

“ปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างไรเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาคนและสังคม” รวมทั้งสิ้น 4 ทุน จ�านวน 4 ราย ดังนี้ 

	ทุนการศึกษาจ�านวนเงิน 7,000 บาท มีผู้ได้รับรางวัลจ�านวน 2 ราย ได้แก่

 นางสาวจันทิมา นาคอ่อน  คณะนิติศาสตร์

 นายทัชภูมิ ทุมสวัสดิ์   คณะศิลปศาสตร์

	ทุนการศึกษาจ�านวนเงิน 4,000 บาท มีผู้ได้รับรางวัลจ�านวน 1 ราย ได้แก่ 

 นายธนวุฒิ ศรีสวัสดิ์   คณะสังคมวิทยาและมานุษยาวิทยา

	ทุนการศึกษาจ�านวนเงิน 2,000 บาท มีผู้ได้รับรางวัลจ�านวน 1 ราย ได้แก่

 นายศิริชัย แสวงทรัพย์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พร้อมทัง้การขบัร้องเพลงประสานเสยีงโดยชุมนมุขบัร้องประสานเสยีงแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท้ังนี้

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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ฉลองความสัมพันธ์ 20 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ 

สถาบันไทยคดีศึกษา จัดสัมมนา “ฉลองครบรอบ 70 ปี 
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เมียนมา” 

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการเนื่องใน

โอกาส “ฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – 

เมียนมา” (70th Anniversary of Thailand-Myanmar Diplomatic Relations) 

มีการปาฐกถาและบรรยายพิเศษ โดยผู้แทนจากประเทศเมียนมา และนักวิชาการ

จากหลายสาขา อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

ศิลปะ จิตรกรรม สถาปัตยกรรม มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม 

รวมไปถึงการจดันทิรรศการจ�าลองภาพจติรกรรมอโุบสถวดัมหาเตงดอจ ีเมอืงสะกาย 

เขตมัณฑะเลย์ และการแสดงโขนจากประเทศเมียนมา

รองศาสตราจารย์เกศนิ ีวิฑรูชาต ิอธิการบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บรหิารมหาวทิยาลัย 

และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงาน Celebrating a 20-year 

partnership ฉลองความสัมพันธ์ 20 ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ The University of 

Nottingham ประเทศอังกฤษ ในการจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP-NU) 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยตลอด 20 ปี  

เป็นความผกูพันทีเ่ตบิโตขึน้มาอย่างแขง็แกร่ง ผ่านความไว้วางใจและความเข้าใจซึง่กนัและกนั การจดัตัง้โครงการ 2 + 2 แห่งแรกในประเทศไทย 

เป็นการเดินทางท่ีเริ่มต้นด้วยการหาวิศวกรท่ีมีคุณภาพสามารถท�างานได้ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน 

มนีกัศกึษาเกอืบพนัคนเดนิทางจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มาเรยีนที ่University of Nottingham และได้ส�าเรจ็การศกึษาไปแล้ว พร้อมกบั 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต นั่นคือการมีโอกาสในเส้นทางการท�างานที่เพิ่มมากขึ้น 

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติสองสถาบนั (TEP-NU) ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี 1996 ด้วยความร่วมมอืระหว่าง The University of Nottingham 

ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาจะเรียน 2 ปีแรกที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอีก 2 ปี

ที่ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ โดยเมื่อส�าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบจาก 2 มหาวิทยาลัย เปิดสอนใน 5 สาขา

วิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ 
Georgetown University จากประเทศสหรัฐอเมริกา

รศ.ดร.กติต ิประเสรฐิสุข รองอธกิารบดฝ่ีายวิเทศสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ให้การต้อนรับและหารือกับ Dr.Thomas Banchoff, Vice President for Global 

Engagement จาก Georgetown University ประเทศสหรฐัอเมรกิา เมือ่เรว็ ๆ  นี ้โดย 

Georgetown University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศสหรัฐอเมริกา มีความ

โดดเด่นในสายสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะ School of Foreign Service ซึ่งได้เห็นพ้อง

กนัในการสร้างความร่วมมอืด้านการสมัมนาและวจิยัร่วมกนั รวมทัง้การส่งนกัศกึษาเข้า

ร่วมโครงการระยะสั้น (Short Program) ในอนาคต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับอธิการบดี 
Linguistics University of Nizhny Novgorod สหพันธรัฐรัสเซีย

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Boris Zhigalev 
อธิการบดีจาก Linguistics University of Nizhny Novgorod สหพันธรัฐรัสเซีย ณ  
ห้องรบัรอง ตกึโดม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เม่ือเรว็ ๆ  นี ้โดย Linguistics 
University of Nizhny Novgorod เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าด้านภาษาศาสตร์ของ
รสัเซยี ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัคูสั่ญญากบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556  
โดยการหารือครั้งนี้ ได้เห็นพ้องกันในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อสอน 
ภาษาไทยและภาษารัสเซีย รวมถึงการเพิ่มจ�านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนอีกด้วย

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และวทิยาลัยสหวทิยาการ หารอื
กบัผูบ้รหิาร Guangxi University of Foreign Languages ประเทศจีน

รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป  

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนพุนัธ์ วสิวุรรณ รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและพฒันาคณุภาพ 

และรองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เข้าเยีย่มหารอืกบัผูบ้รหิาร Guangxi University of Foreign Languages 

ประเทศจีน เมื่อเร็ว ๆ น้ี โดย วิทยาลัยสหวิทยาการ จะจัดหลักสูตรด้านไทยศึกษา 

เป็นเวลา 1 ปี ให้แก่นกัศกึษาปรญิญาตรขีองจนีทีเ่รยีนวิชาเอกภาษาไทย โดยให้มาเรยีน 

ทีป่ระเทศไทย ตามทีไ่ด้หารอืกับคณบดคีณะภาษาและวฒันธรรมเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

ของ Guangxi University of Foreign Languages
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Thammasat Pattaya

ปัจจบุนัการใช้พลงังานทดแทนเริม่เข้ามามบีทบาทมากยิง่ขึน้ เป็น
พลังงานที่ไม่สร้างมลพิษในกระบวนการผลิตพลังงาน ซึ่งก�าลังเป็น
ที่สนใจของทั่วโลก โดยในประเทศไทย มีการส่งเสริมให้ใช้พลังงาน
ทดแทนในหลายภาคส่วน เพื่อก้าวสู ่ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0  
รวมถึงรองรับการเติบโตของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่พร้อม 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา 
จัดการศึกษาครอบคลุมท้ังทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เล็งเห็นถึง
การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) จงึได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงร่วมกันกบั บรษิทั บ้านป ูอนิฟิเนอร์จี 
จ�ากัด โดย บ้านปู อินฟิเนอร์จี เป็นผู้น�าในธุรกิจพลังงานสะอาด  
การประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการ
ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และพลังงานส�าหรับ 
พาหนะไฟฟ้า (Electric Service Provider) โดยการร่วมมือกัน 
ในครั้งนี้ จะด�าเนินโครงการศึกษาพัฒนา และผลิตรถโดยสารไฟฟ้า
ต้นแบบ (Trial Electric Vehicles) เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรและ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงระบบการจ่ายไฟ 
(Charging System) ทัง้ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้เกดิประสบการณ์ใหม่
ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ส�าหรับรถโดยสารไฟฟ้าดังกล่าวนั้น ทาง บ้านปู 
อินฟิเนอร์จี ผู้มีความเช่ียวชาญทางด้านน้ี จะสรรหาวิทยากรผู้ม ี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบดังกล่าวมาบรรยายให้ความรู้
แก่นกัศกึษาด้วย รวมทัง้การออกแบบการเดนิรถภายในมหาวทิยาลัย 
และรอบๆ มหาวิทยาลัย รองรับการเดินทางของนักศึกษาในปัจจุบัน
และอนาคต

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เผยว่า การร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยี
ยานยนต์นั้น โครงการร่วมมือการพัฒนาและผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
นี้ เป็นโครงการแรกท่ีมีการพัฒนาร่วมกัน ซ่ึงประเด็นการบริหาร

พลังงานในปัจจุบันทั้งการพัฒนา
และการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทัน
สมัยสามารถด�าเนินการร่วมกันใน
การพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของมหาวิทยาลยั และบรษัิท  
บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ�ากัด นอกจากนี้  
ยังเป ็นโอกาสดีส�าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะได้เข้าร่วมฝึกงานและสหกิจศึกษา
กับบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ�ากัด

นายชนนิท์ ว่องกศุลกจิ ประธานกรรมการ บมจ.บ้านป ูกล่าวว่า 
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้
มีส่วนร่วมในการศึกษา พัฒนา และผลิตรถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ 
(Trial Electric Vehicles) และระบบการจ่ายไฟ (Charging System) 
ส�าหรับรถโดยสารไฟฟ้าดังกล่าว โดยจะน�ารถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ 
(Trial Electric Vehicles) และ ระบบการจ่ายไฟ (Charging System) 
ที่ได้พัฒนา และผ่านการทดสอบแล้วเป็นเวลา 180 วัน มาใช้งาน 
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา เพ่ือพัฒนาให้กลายเป็น 
ศนูย์การเรยีนรูใ้นด้านดงักล่าวต่อไป 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มีการเรียนการสอน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ซ่ึงเป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ และปีการศึกษาหน้าจะมีหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นอีก  
1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวศิวกรรมเทคโนโลยยีานยนต์ เพือ่ตอบโจทย์ 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ ยานพาหนะ 
ขบัเคลือ่นด้วยไฟฟ้า (Electric Vehicle) ทีจ่ะเข้ามาทดแทนยานพาหนะ
ที่ใช้น�้ามันอย่างแน่นอน โดยเปิดโอกาสรับนักศึกษาจากอาชีวศึกษา 
พร้อมพัฒนาให้ศูนย์พัทยา กลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต ์
ในอนาคต ไม่ใช่เพยีงรถยนต์เท่านัน้ ยงัสามารถสนบัสนนุการวจิยัและ
พัฒนาในด้านนี้อีกด้วย สอดคล้องกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  
และตอบโจทย์โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจ พเิศษภาคตะวนัออก  
(ออีซี)ี ตามแผนยทุธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรม
ของประเทศไทย เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งในปัจจุบัน
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มเีครอืข่ายทีป่ระเทศจนี ได้แก่ มหาวทิยาลยั
ชงิหวั (Tsinghua University) และมหาวิทยาลยัเจ้อเจียง (Zhejiang 
University) โดยมีแนวความคิดการทดสอบเกี่ยวกับ Electric Tram 
และรถโดยสารไฟฟ้าอีกด้วย

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 
  จับมือ “บ้านปู อินฟิเนอร์จี”
เดนิหน้าสร้างคนสร้างความรูเ้ทคโนโลยรีถโดยสารไฟฟ้า (Electric Vehicles)
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Thammasat Lampang

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง ร่วมกับคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ จัดท�าโครงการ ศูนย์การเรียนรู ้การจัดการขยะรีไซเคิล 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการคัดแยก

ขยะในครัวเรือน ครั้งที่ 2 ณ ต�าบลวอแก้ว อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัด

ล�าปาง โดยมปีระชาชนต�าบลวอแก้วมากกว่า 70 คน เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์วร์ีราภัสสร์ ณ ร้อยเอด็ อาจารย์ประจ�าคณะสาธารณสขุศาสตร์  

ผูรั้บผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ในการจดัโครงการครัง้น้ี มีเป้าประสงค์หลกั 

เพื่อการให้บริการที่หลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม  

ส่งเสรมิให้มกีารบรูณาการการให้บรกิารวชิาการ วจิยั และนวตักรรม 

แก่ชมุชน และสงัคมอย่างยัง่ยนื โดยมุง่เน้นการสร้างชมุชนต้นแบบ เนือ่ง

ด้วยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้ก�าหนดกลยทุธ์เชงิรกุ “Community 

Based” และกลยทุธ์ “ส่งเสรมิให้มกีารบรูณาการการให้บรกิารวชิาการ 

วิจัย และนวัตกรรม แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น

การสนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบ” ประกอบกับมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง มีเป้าหมายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน

โดยรอบที่ตั้งเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ อันส่งเสริมให้

คุณภาพของคนในชุมชนดีขึ้นด้วย

อาจารย์วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง ได้ส�ารวจข้อมูลและความต้องการพื้นฐาน

ของชุมชนเป้าหมาย คือ ต�าบลวอแก้ว อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง 

พบว่าชุมชนต้องการให้แก้ปัญหา “ขยะ” เนื่องจากมีปริมาณเพิ่มขึ้น 

ส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจ�านวนมาก ในแต่ละวัน ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้คน

ในชุมชน 

โดยในครั้งนีไ้ด้จัดกจิกรรมการอบรมเชงิปฏบิตัิการเพือ่ให้ความรู้ 

เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน ณ ห้องประชุมบ้านหล่ายทุ่ง  

หมู่ที่ 4 ต�าบลวอแก้ว อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง โดยได้รับเกียรติ 

จาก นายวาทิต ปัญญาคม นายอ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง เป็น

ประธานในพิธีเปิดการอบรม และอาจารย์วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด 

พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จิรภัทร หลงกุล อาจารย์ประจ�าคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 

ให้ความรู ้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยมีประชาชน 

ต�าบลวอแก้ว จ�านวน 70 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ

ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ท้ายที่สุดจะมี

ระบบการบรหิารจดัการธนาคารขยะหมูบ้่าน 1 ระบบ มธีนาคารขยะ 

หมู่บ้านวอแก้ว จนกระทั่งมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการ 

ขยะรีไซเคิล 1 ศูนย์ จากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการจะท�าการประเมิน

ผลการด�าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะรีไซเคิล ต�าบล

วอแก้ว จ�านวน 2 ครั้ง จะท�าให้ทราบถึงความพร้อมของชุมชน ระดับ

การมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการธนาคารขยะ และแนวทางการ

พฒันาการจดัการขยะโดยการมส่ีวนร่วม อนัจะส่งผลให้ต�าบลวอแก้ว  

อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง สามารถพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ  

ในการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

อย่างยั่งยืนต่อไป

ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ์ ล� า ป า ง 

ก่อตั้ง ศูนย์การเรียนรู้

การจัดการขยะรีไซเคิล

อ�าเภอห้างฉัตร
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ธรรมศาสตร์ ชูไอเดียการเรียนหลักสูตรแนวใหม่ อาทิ เรียนใน 
สถานประกอบการจรงิกว่า 1 ปีการศกึษา เลอืกเรียนอสิระตามความสนใจ ลด
การเรยีนในห้อง เพิม่การเรยีนรูอ้อนไลน์ ฯลฯ โดยต้ังเป้าผูส้�าเรจ็การศกึษา
ต้องพร้อมท�างาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิด 5 หลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2562 
ได้แก่ หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรม
เทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูป
เคมีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร และ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล จากความร่วมมือหน่วยงานภายในและ 
ภาคเอกชน โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการจัดรูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่  
อาทิ ผู้เรียนจะได้เรียนรู ้ในสถานประกอบการจริง สามารถเลือกเรียน 
อย่างอิสระจากความสนใจของนักศึกษา วิชาศึกษาทั่วไปนอกห้องเรียน 
ฯลฯ เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์และมีความพร้อมในการท�างานอย่าง 
มีประสิทธิภาพทันทีเมื่อส�าเร็จการศึกษา ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นกว่า 70,000 คนต่อปี

ธรรมศาสตร์ เปิด 5 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

ผู้น�าด้านวิทย์-เทคโนโลยี 
ต้ังเป้ารองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ของไทย พร้อมเปิดรับ ปีการศึกษา 61
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รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายก�าหนด 
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ หรือที่เรียกว่า 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
จากการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) ให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น และเพิ่มเติม 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) เพื่อ
เป็นการชักจูงกลุ่มนักลงทุนต่างชาติให้หันมาลงทุนในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 มีความ
ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นกว่า 70,000 คนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ธรรมศาสตร์จึงสร้างความร่วมมือระหว่างคณะภายใน
มหาวทิยาลยัและภาคเอกชนชัน้น�าของประเทศไทย อาท ิบรษิทั ปตท.
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท สยามกลการ จ�ากัด บริษัทในเครือเอสซีจี  
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) ฯลฯ เปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อรองรับความต้องการแรงงาน 
ที่เพิ่มขึ้น จ�านวน 5 หลักสูตร อันประกอบด้วย 

1. หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล เรียนรู้ข้อมูล
ทางดิจิทัล อาทิ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบ 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากวิทยาลัยนวัตกรรม 

2. หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ตอบโจทย์ภาค
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ ยาพาหนะขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้า (Electric Vehicle) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมี
ชีวภาพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
ในอนาคต จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร ผลิต 
นกันวตักรรมอาหาร พร้อมท�างานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล หลักสูตรที่ 
บูรณาการความรู้ทั้งคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากข้อมูลเพื่อ 
ใช้ในการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและลูกค้า จากความร่วมมือของ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิทยาลัยนวัตกรรม

หลักสูตรดังกล่าวผู ้เรียนจะได้เรียนด้วยวิธีการและรูปแบบ 
การเรยีนรูแ้นวใหม่ โดยผูเ้รยีนจะต้อง เรยีนรูใ้นสถานประกอบการจรงิ 
เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาถึง 1 ปีการศึกษาครึ่ง และสามารถ
เลือกเรียนวิชาโทจากต่างคณะตามความสนใจของตนเอง โดยไม่มี 
การจ�ากัดหรือบังคับการเลือกวิชาเรียน รวมถึงการเรียนวิชาศึกษา
ทั่วไปนอกห้องเรียน ที่นักศึกษาสามารถเรียนและเก็บหน่วยกิตวิชา
ศึกษาทั่วไป (General Education) ซึ่งเป็นวิชาบังคับ ผ่านการเรียน
แบบออนไลน์ โดยไม่จ�าเป็นต้องเข้าเรียนในห้องเรียน ทั้งนี้แนวทาง
ดงักล่าว เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้นกัศึกษาสามารถลงทะเบยีนเรยีน 
วิชาเรียนที่ตนสนใจได้มากขึ้นและสามารถขยายองค์ความรู้ให้ม ี
ความหลากหลาย และเป็นแนวทางการสร้างประสบการณ์ เพือ่พฒันา
ทักษะการแก้ไขปัญหาที่อาจพบเจอในการท�างาน ทั้งน้ีหลักสูตร 
ดงักล่าวก�าหนดรบันกัศึกษา ผ่านระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดบั
อุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 4 และ 5 รศ.ดร.ชาลี  
กล่าวทิ้งท้าย 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับภาคเอกชนด้านค้าปลีกยักษ์

ใหญ่ เดินหน้าโครงการยกเลิกการใช้พลาสติกคร้ังเดียวทิ้ง (NO 

MORE SINGLE USE PLASTIC) พร้อมตั้งเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อเป็น “ศูนย์” ผ่าน 5 มาตรการ อาทิ 

ยกเลิกการให้บริการถุงพลาสติก จ�ากัดการให้ช้อน  ส้อม และหลอด

พลาสติก ยกเลิกจ�าหน่ายน�้าดื่มที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด ยกเลิกการให้

บริการหลอดที่มีถุงพลาสติกหุ้ม ยกเลิกการรับร้องเรียนกรณีพนักงาน

ไม่ให้ถงุพลาสตกิ เพือ่ยกระดบัมหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวทิยาลยัยัง่ยนื

เต็มรูปแบบ

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน

และบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ปัญหา

ปริมาณขยะเป็นปัญหาท่ีท่ัวโลกต้องควรให้การใส่ใจและร่วมมือกัน

คลี่คลายปัญหานี้ เพราะในแต่ละปีมนุษย์ทั่วโลกสร้างขยะมูลฝอย

มากกว่า 1,200 ล้านตัน และจากสถิติปี พ.ศ. 2558 ของประเทศไทย 

พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมราว 26.85 ล้านตันต่อปี ซึ่งจาก

ปริมาณดังกล่าวเพียงร้อยละ 31 ถูกก�าจัดอย่างถูกต้องและมีเพียง

ร้อยละ 19 เท่านั้นที่ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสถานที่ก�าจัดขยะ 

ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 มี 2,810 แห่ง แต่มีเพียง 330 แห่ง

เท่านั้นท่ีท�าการก�าจัดขยะได้อย่างถูกวิธี ในส่วนของจังหวัดปทุมธานี

นั้นมีปริมาณขยะมูลฝอยมากถึง 600,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณ 

ทีม่ากเกนิความสามารถในการรองรบัของสถานท่ีก�าจัดขยะในจงัหวดั

ปทมุธาน ีจงึต้องส่งก�าจดัในจงัหวัดใกล้เคยีง ในส่วนของมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีประชากรโดยประมาณ 40,000 คน มีการ

สร้างขยะราว 2,400 ตนัต่อปี แต่สามารถคดัแยกเพือ่เข้าสูก่ระบวนการ

รไีซเคลิได้เพยีงร้อยละ 30 เท่านัน้ โดยเฉพาะอตัราการใช้ถงุพลาสตกิ

จากร้านสะดวกซื้อที่สูงถึง 6,500,000 ใบ ต่อปี

ธรรมศาสตร์ เสนอ 5 มาตรการ 
ลดการใช้พลาสติกจากร้านค้า

     ในศูนย์รังสิตเป็น

P.12 News



ผศ.ดร.ปริญญา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ธรรมศาสตร์ได้ด�าเนินโครงการลดการใช้พลาสติก 

แบบครั้งเดียว (NO MORE SINGLE USE PLASTIC) เพื่อการลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero 

Waste Campus) จากความร่วมมอืของภาคเอกชนทีป่ระกอบกจิการค้าปลีกในมหาวทิยาลัย 

ได้แก่ บริษัท ซีพีออลล์ จ�ากัด (มหาชน) เจ้าของร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น บริษัท สหลอว์สัน 

จ�ากัด เจ้าของร้าน ลอว์สัน 108 และ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ากัด เจ้าของร้าน ท็อปส์ 

เดลี่ มินิซูเปอร์มาร์เก็ต ในการเปลี่ยนพฤติกรรมประชากรในธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้มี

การใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อเป็น “ศูนย์” และลดปริมาณการผลิตขยะพลาสติกแบบ

ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

โดยในความร่วมมือนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้น�าเสนอ 5 มาตรการ ได้แก่ 1. ยกเลิก

การให้บรกิารถุงพลาสตกิในทกุสาขาภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ เว้นเฉพาะ 

ถงุส�าหรับใส่ของร้อนพร้อมทานเท่านัน้ ยกเว้นสาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ

จะยังมีถุงพลาสติกให้บริการ ควบคู่ไปกับการใช้วิธีการรณรงค์ที่เหมาะสม เนื่องจากมีบุคคล

ภายนอกใช้บรกิารเป็นส่วนใหญ่ 2. จ�ากัดการให้ช้อน ส้อม และหลอดพลาสตกิ โดยให้บรกิาร

เมื่อผู้ใช้บริการร้องขอเท่านั้น 3. ยกเลิกจ�าหน่ายน�้าดื่มที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด 4. ยกเลิกการ 

ให้บรกิารหลอดทีม่ถุีงพลาสติกหุม้ 5. ยกเลกิการรบัร้องเรยีนกรณพีนกังานไม่ให้ถงุพลาสตกิ 

ทีม่าจากการใช้บรกิารร้านสาขาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ เพือ่ให้ความเป็นธรรม

กับพนักงานของร้านที่ถูกร้องเรียน เพราะเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ยงัได้ท�าความร่วมมอืกบัศนูย์อาหารต่าง ๆ  ภายในเขตมหาวทิยาลยั

ให้เลิกการใช้แก้วพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วท้ิง โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถลดการใช้ 

แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้ราว 90,000 ใบต่อเดือน

ที่ผ่านมา ธรรมศาสตร์ได้ด�าเนินโครงการลดใช้พลาสติกในหลากรูปแบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ.

2558 และในปี พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้นการลดใช้ช้อน-ส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก และ 

ถงุพลาสตกิ พบว่าสามารถลดปรมิาณการใช้
ถงุพลาสตกิลงได้กว่า 30% จากปี 2559 หรอื
ราว 1,800,000 ใบ ตลอดจนยงัได้ด�าเนนิการ
ตามนโยบายมหาวทิยาลัยสีเขยีว มุง่เน้นเรือ่ง
การรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมี
การพฒันาในเรือ่งการยกระดบัมหาวทิยาลยั
ให้เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable 
University) โดยมีแนวทางการปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม อาทิ การด�าเนินการเปิดตัว 
“โซลาร์ไรด์” (SOLARYDE) โครงการรถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างขับเคล่ือนด้วยพลังไฟฟ้า
และแสงอาทิตย์ และสถานีชาร์จไฟจาก
พลังงานโซลาร์เซลล์ ภายในมหาวิทยาลัย
เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ 
ของโครงการการลดการปล่อยคาร์บอนให้
เป็นศูนย์จากบริการขนส่งสาธารณะ (Zero  
Carbon Transportation) โดยการใช้พลงังาน
สะอาดทดแทน เพื่อเป็นการลดมลพิษให้กับ
มหาวิทยาลัย และเป็นการประหยัดการใช้
พลังงานให้กับประเทศชาติ ผศ.ดร.ปริญญา 
กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม
เสวนา “บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลาสติกแบบครั้ง
เดียวทิ้งของผู้บริโภค” โดย ผศ.ดร.ปริญญา 
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความ
ยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รศ.ดร.กติกิร จามรดสุติ รองอธกิารบดี
ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มหาวทิยาลยัมหดิล คณุสวุรรณา เตยีรถ์สุวรรณ 
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคุณธารา 
บัวค�าศรี ผู้อ�านวยการประจ�าประเทศไทย 
กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะนติศิาสตร์ และกองทุนศาสตราจารย์สญัญา ธรรมศักด์ิ จัดงานสมัมนาวชิาการ

ทางกฎหมายเร่ือง “Fintech & Cryptocurrency vs. Law Enforcement” 

เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2561 ทีผ่่านมา โดยตระหนกัถึงผลกระทบอนัอาจจะเกดิ

ขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายกับเทคโนโลยีทางการเงินที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่า 

ในเรื่องของ DIGITAL MONEY CRYPTO CURRENCY และอื่น ๆ และเพื่อ

ระดมความคิด แลกเปลี่ยนความเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติ 

ในการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถตอบสนอง

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) ในภาพรวมของเศรษฐกิจ 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจบุนัในทกุประเทศ 

รวมทั้งประเทศไทยเตรียมการเข้าสู่ยุค 4.0 ซ่ึงมีกลไก

ส�าคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการจัดเก็บและส่งข้อมูลทาง

คอมพวิเตอร์ในทกุรปูแบบ และทกุรฐับาลได้ออกกฎหมาย

บังคับใช้เกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในด้าน

งานเอกชนกับธุรกิจ เอกชนกับราชการ และธุรกิจกับ

ราชการ ซ่ึงมีผลส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

และเปล่ียนแปลงวิธีการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันและ

เปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางธุรกิจไปอย่างมากมาย โดย 

การสัมมนาในครัง้นีจ้ะเป็นต้นแบบของการวางกรอบความคดิ

ในการพฒันาการศกึษาวชิานติศิาสตร์และปรบัปรงุตวับท

กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันกับการพัฒนาเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์และสารสนเทศทีม่อียูร่อบตวัในปัจจบุนั โดย

เฉพาะจะเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษากฎหมายและนกัศกึษา 

ICT ในรุ ่นต่อไปที่จะก้าวเข้าสู ่สังคมดิจิทัลอย่างเป็น 

ผู้มีความรู้ทางกฎหมายที่รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ในทุกรูปแบบ อันจะเป็นผลให้มีการบังคับใช้กฎหมาย 

ได้อย่างถกูต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม สอดรบักบัแนวทาง

ของการพฒันากฎหมายสากลทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ 

Fintech & Cryptocurrency vs. Law Enforcement
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นด้านกฎหมายกับเทคโนโลยีทางการเงินในปัจจุบัน
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โดย งานสมัมนาวชิาการทางกฎหมายเรือ่ง Fintech & Cryptocurrency 

vs. Law Enforcement ได ้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม  

รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานเปิดการสมัมนาและปาฐกถาพเิศษ ได้กล่าว

ว่า CRYPTO CURRENCY (สกุลเงินดิจิทัล) มีข้อดีคือ ความรวดเร็ว ทันใจ 

ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนของทางการ และอัตราดอกเบี้ย เมื่อ 

มีการยอมรับจากผู้เล่น แต่มีข้อเสียคือ เมื่อผู ้เล่นเข้าสู ่ธุรกรรมของ 4  

คริปโตเคอเรนซี อาจถูกหลอกลวงได้ง่าย เกิดการทุจริต และน�าไปสู่ 

การโจรกรรมหรือแฮ็กข้อมูล 

“คริปโตเคอเรนซี” ถือเป็นระบบการลงทุนที่

สร้างสรรค์และเหมาะส�าหรับผู้ลงทุนกลุ่มสตาร์ทอัพ 

ส่วนโทษต้องรู้เท่าทันความเสี่ยง โดยท่ีผ่านมาได้รับ

รายงานจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่เตอืนว่าให้ระวงัเรือ่ง

การท�าธุรกรรมคริปโตเคอเรนซี เพราะอาจส่งผลให ้

เกิดปัญหาการฟอกเงิน การเอาเงินที่ผิดกฎหมายจาก

การค้ายาเสพติดและต่าง ๆ มาฟอกเงินผ่านการลงทุน

ในครปิโตเคอเรนซไีด้ โดยเฉพาะในประเทศไทยทีใ่กล้จะมกีารเลือกตัง้ อาจจะมกีารน�าเงนิเข้าใช้ในการซือ้เสียงผ่านรปูแบบของบติคอยน์ และ

อีกหลายประเทศมีการแจ้งเตือนว่าคือการก่อการร้ายข้ามประเทศ ส่วนตัวมองว่าคริปโตเคอเรนซีจะมีการพัฒนาอีกเยอะในอนาคต ซึ่งไทย 

จะต้องมีความพยายามในการรู้กลไกต่าง ๆ  ที่เติบโตมากขึ้น เพื่อน�ามาพัฒนากฎหมายที่ก�ากับดูแลให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

และไม่ให้เป็นอุปสรรคในการท�าธุรกรรมชนิดนี้ นายวิษณุ กล่าว

ทัง้นี ้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส�านกัคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงการ 

ต่างประเทศ ได้ออก พ.ร.ก.ประกอบสินทรัพย์ดิจิทัล ซ่ึงมีผลบังคับใช้เม่ือกลางเดือนพฤษภาคม 2561 โดยได้มีการศึกษาโมเดลจากหลาย

ประเทศ และพิจารณาอย่างเหมาะสม 

นโยบายของรฐับาลทีจ่ะน�าพาการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย ให้ก้าวเข้าสูค่วามเป็นไทยแลนด์ 4.0 ตามหลกัการ “มัน่คง มัง่คัง่ และ 

ยั่งยืน” นั้น จ�าเป็นต้องสามารถรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ของสังคมดิจิทัลที่มีมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่แต่เฉพาะการรับมือ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศแต่เพียงอย่างเดียว การบังคับใช้กฎหมายก็เป็นความจ�าเป็นอย่างมากที่ทุกประเทศรวมถึง 

ประเทศไทยจะต้องสามารถบรหิารเศรษฐกิจดจิทิลั (Digital Economy) ภายใต้ระบบของนวตักรรมคอมพวิเตอร์ และระบบ Telecommunication 

สมัยใหม่ต้องประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในทุกระบบของการท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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การแสดงออกของว่าทีน่กัวทิยาศาสตร์รุน่ใหม่ ผ่านการพฒันาผลงานวจิยัและนวตักรรมด้านวทิยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญและโอกาสในการ 

ต่อยอดเชิงธุรกิจให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ จึงได้จัดงาน “Senior Project #4” ตลาดวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฝีมือ 

นวตักรพนัธุใ์หม่ ครัง้ที ่4 โชว์ศักยภาพนกัวทิยาศาสตร์รุน่ใหม่ทีถู่กบ่มเพาะจากคณะฯ เพือ่มุง่แก้ปัญหาสงัคม

และต่อยอดทางธรุกจิกว่า 400 ชิน้งาน โดยมตีวัอย่างผลงานไฮไลท์ เช่น Rubber Tree Bark for Steelmaking 

เหลก็กล้าจากขีเ้ส้นยางพารา เพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่แก่ชาวสวนยาง และลดการน�าเข้าคาร์บอนจากต่างประเทศ, 

TU Care Giver แอปพลิเคชัน แมชช่ิงบุรุษพยาบาล ให้พร้อมบริการผู้ป่วย-ผู้สูงอายุถึงเตียงนอน, Triage 

System ระบบจัดคิวผู้ป่วย เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพยาบาลในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น และ Nano 

Gel Cosmetic by Banana Blossom เจลจากสารสกัดปลีกล้วย เวชภัณฑ์ที่ซึมเข้าผิวได้ดีไม่มีเหนอะหนะ 

ซึ่งผลงานวิจัยแต่ละชิ้นสามารถน�าไปต่อยอดได้จริงในเชิงธุรกิจ โดยมีการจ�าแนกงานวิจัยออกเป็นกลุ่ม ๆ  

เพื่อให้สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ง่ายขึ้น 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ 

จัดงาน “Senior Project #4” 

ตลาดวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฝีมือนวัตกรพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 4

โชว์ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ผ่านงานวิจัยกว่า 400 ชิ้น
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รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน 

“Senior Project #4” หรือตลาดวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฝีมือ 

นวัตกรพันธุ์ใหม่ ครั้งท่ี 4 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแสดงออก 

ซึ่งศักยภาพของว่าที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ผ่านการพัฒนา

ผลงานวจิยัและนวตักรรมด้านวิทยาศาสตร์สดุสร้างสรรค์กว่า  

400 รายการ ซึ่งครอบคลุม 6 กลุ่มงานวิจัย ดังน้ี 1. ด้าน 

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 2. ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ  

3. ด้านชวีวทิยาศาสตร์ 4. ด้านดจิทิลัและระบบการวเิคราะห์

ข้อมลู 5. ด้านทฤษฎทีางวทิยาศาสตร์ และ 6. ด้านเทคโนโลยี

หนึง่ในผลงานไฮไลท์อย่าง “เหล็กกล้าจากข้ีเส้นยางพารา” โดย นางสาว 

ธมิกา ชะนะสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทน

ทีมผู ้พัฒนางานวิจัย เล่าว่า งานวิจัยช้ินนี้เป็นการศึกษาและพัฒนา  

“ขีเ้ส้นยางพารา” วสัดเุหลือทิง้จากยางธรรมชาต ิให้กลายเป็นถ่านคาร์บอน

คุณภาพสูง เพื่อทดแทนการใช้ถ่านหินจากธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการ 

สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร และสนับสนุนภาครัฐลดมูลค่าการ 

น�าเข้าถ่านหินจากต่างประเทศ เนื่องจากการกรีดยางในแต่ละวัน จะได ้

ขี้เส้นยางพาราถึง 1.5 กิโลกรัมต่อวันต่อสวนยางพารา 10 ไร่ เมื่อรวม 

สวนยางพาราทั้งประเทศกว่า 18 ล้านไร่ ก็จะได้ขี้เส้นยางพาราสูงถึง 

2.7 ล้านกิโลกรัมต่อวัน หรือคิดเป็น 2,700 ตันต่อวัน และหากค�านวณการ 

กรีดยางพาราทั้งปีจะได้ขี้เส้นยางพาราเป็นปริมาณมหาศาล ทั้งนี้ จากการ

ศึกษาวิจัยพบว่า ขี้เส้นยางพารา เป็นชีวมวลที่เป็นวัสดุพอลิเมอร์ธรรมชาติ  

มอีงค์ประกอบหลกัคอื คาร์บอน (Carbon based material) ซึง่เป็นวตัถดิุบ

ส�าคัญในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้า ซ่ึงเมื่อเปล่ียนข้ีเส้นยางพาราเป็น

ถ่านคาร์บอนจะสามารถใชท้ดแทนถ่านหนิในการผลติเหลก็กลา้ไดม้ากกวา่ 

50% อย่างไรก็ดี งานวิจัยดังกล่าว อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม 

เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการละลายของคาร์บอนและการท�าปฏกิริยิากบัตะกรนั

ในเตาหลอม และการน�าไปทดลองใช้กับโรงงานผลิตเหล็กเพื่อทดแทน 

การใช้ถ่านหินเป็นล�าดับต่อไป
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ฉกีกรอบหลกัสตูรแบบเดมิ! คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จดันทิรรศการแสดงผลงานนวตักรรมทาง

สงัคมของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 2 โดยให้นกัศึกษาลงพืน้ท่ีฝึกประสบการณ์

เรยีนรู้ในพ้ืนท่ีจริง 4 แห่ง และช่วยพฒันาชมุชนให้เกิดการเปลีย่นแปลง

อย่างยัง่ยนื

มมุมองใหม่ของการศกึษาไม่ใช่เพยีงการเรยีนรูภ้ายในห้องส่ีเหลีย่ม 

ท่ีมเีพยีงครูและนกัเรียนเท่านัน้ แต่การได้ลงมือปฏบิตัจิรงิ ได้ประสบการณ์

เรียนรู้ที่แตกต่างจากที่คุ้นเคย และพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมการ

เรยีนรู้ จะเป็นส่วนส�าคญัทีช่่วยพฒันาให้เกดิการเรยีนรู้ท่ีหลากหลาย

มากยิง่ขึน้ โดยคณะวทิยาการเรยีนรู้และศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการและเวทีเสวนาในหัวข้อ “งอกงาม 

เติบโต ผลิบาน: ชุมชนคือต้นทาง สรรค์สร้างนวัตกรรมแห่ง

สังคม” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อน�าเสนอ 

ผลงานนวตักรรมทางสงัคมจากนกัศกึษาช้ันปีท่ี 2 ของคณะวทิยาการ

เรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร์ ทีไ่ด้เรยีนรูโ้ดยใช้ชมุชนเป็นฐานตลอด 1 ปี

การศึกษา โดยนกัศกึษาได้ฝึกประสบการณ์เรยีนรูใ้นพ้ืนทีจ่รงิ 4 แห่ง

ด้วยกนั ได้แก่ ชมุชนบ้านดอนตะโหนด จ.สงิห์บรุ ี ชุมชนบางกะเจ้า 

จ.สมุทรปราการ ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ และชุมชนตลาดน้อย เขต

สมัพนัธวงศ์ กรุงเทพฯ ท�าความเข้าใจและศกึษาประเดน็ปัญหาในพืน้ที่

นัน้ ๆ  จนเกิดการคิดค้นพฒันาโครงการนวตักรรมทางสังคมทีต่อบโจทย์

ความต้องการของชมุชนอย่างแท้จริง

รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และ 

ศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “สิง่ทีน่กัศกึษารุน่แรก 

ได้ลงพืน้ทีท่ัง้ 4 พืน้ที ่ได้แก่ ชมุชนบ้านดอนตะโหนด จ.สงิห์บุร ีชมุชน 

บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ ชมุชนคลองเตย กรุงเทพฯ และชุมชน 

ตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ กรงุเทพฯ นกัศกึษาของเราต้องลงพืน้ที ่

ชุมชนตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เพราะหลักสูตรของคณะวิทยาการเรียนรู ้

คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ ธรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ

โชว์นวัตกรรมทางสังคมเด็กปี 2 

ช่วยพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง
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และศึกษาศาสตร์นั้น แตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โดยปกตแิล้วอาจารย์มักจะสอนทฤษฎก่ีอน และตามด้วย

การลงพ้ืนที ่แต่คณะของเราออกแบบการเรยีนการสอนให้กลบักนั ซึง่

เราคดิว่าการเรยีนรูโ้ดยไม่มีกรอบมาบลอ็กความคดิ จงึท�าให้นกัศกึษา

เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นจริง และกลับมาเรียนแนวคิดและทฤษฎี 

ในช่วงชัน้ปีที ่3 - 4 ซึง่จะท�าให้นกัศกึษาสามารถเช่ือมโยงโลกความเป็นจรงิ 

กบัโลกวชิาการได้เข้าใจมากยิง่ข้ึน”

ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนเรื่องการท�างาน 

กบัชมุชนและลงพ้ืนทีไ่ปปฏบิตังิานจรงิ โดยสิง่ทีเ่ป็นจดุมุง่หมายของการ

ท�างานในพ้ืนทีค่อื “การลงไปเรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจถงึวถีิชวีติของ

ชมุชนว่าเป็นอย่างไร และอะไรทีจ่ะเป็นการต่อยอดหรอืเป็นการสร้าง

นวตักรรมใหม่ ๆ เพือ่ช่วยตอบโจทย์ให้กับชมุชนในมมุทีเ่ก่ียวข้องกบั

หลกัสตูรของคณะ และได้เรยีนรูจ้ากสภาพทีเ่ป็นจรงิมากกว่าการเรยีน

ในห้องเรยีนเพียงอย่างเดียว” รศ.ดร.อนชุาต ิกล่าวสรปุ

การเรยีนรูใ้นช้ันปีที ่2 จะเน้นให้นกัศกึษามคีวามรู ้และทกัษะแบบ

สหวทิยาการท่ีจ�าเป็นในการขับเคล่ือนการเรยีนรูผ่้านศาสตร์ 4 แขนง 

ได้แก่ การใช้สือ่และเทคโนโลย ี ศลิปะและละครเพือ่การเปลีย่นแปลง 

การท�างานร่วมกับชุมชน และธรรมชาติการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อ 

เปิดมุมมองใหม่ต่อความเข้าใจในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ที่ 

ไม่จ�ากัดเฉพาะการศึกษาในระบบ แต่เป็นส่วนหน่ึงของทุกกิจกรรม 

ในสงัคม ได้สร้างสรรค์นวตักรรมการเรยีนรูแ้ละขบัเคลือ่นสงัคม ผ่าน

แนวคดิการออกแบบโดยยดึบุคคลเป็นศนูย์กลาง (Human-Centered 

Design) โดยใช้หลักการคิดเชิงออกแบบเป็นแกน ซึ่งนักศึกษาจะได้ 

มโีอกาสเชือ่มโยง ความเข้าใจประเดน็เกีย่วกบัการศกึษาและการเรยีนรู ้

เข้ากับประเด็นปัญหาในพ้ืนทีอ่ย่างเป็นรปูธรรม ขยายกรอบ ความคดิ

ไปสู่การมองภาพรวม การคิดเชงิระบบและได้ท�างานร่วมกบัชมุชนอย่าง

เป็นระบบ เพือ่ขบัเคลือ่นให้ เกิดแนวทางการจดัการหรอืการพฒันา

นวตักรรมทางสงัคมทีส่ร้างการเปล่ียนแปลงอย่างยัง่ยนื

การเรยีนรูผ่้านประสบการณ์ตรงจากการท�างานในพืน้ทีจ่รงิโดยใช้

ชมุชนเป็นพืน้ทีป่ฏบิตักิารนัน้ นางสาวชาลสิา พงศ์พนัธุ ์หรอื 'น้องบมี'  

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะวิทยาการ

เรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร์ ตวัแทนจาก

กลุม่นกัศกึษาทีไ่ด้ไปลงพืน้ท่ี “ชมุชน

คลองเตย กรุงเทพฯ” เล่าว่า พื้นท่ี

ดังกล่าวมีความซับซ้อน และมีปัญหา

มากมายหลายด้าน แต่ทุกปัญหานี้มี

ความเชือ่มโยงกนั สิง่หนึง่ทีเ่ป็นปัญหา

พื้นฐานในชุมชน คือ ปัญหาทางด้าน

การเงิน รายรับไม่พอรายจ่าย และ

เป็นหนี้นอกระบบ จึงท�าให้สมาชิก 

ในกลุ่มสนใจท่ีจะแก้ปัญหาด้านระบบการเงินจึงท�าเป็นโครงการ  

“การบรหิารจดัการเงนิ Financial Literacy” โดยใช้การเล่นบอร์ดเกม 

ทีช่ือ่ว่า “บอร์ดเกมสร้างสรรค์ บรหิารการเงนิ” ซึง่พวกเราได้คิดค้นและ

ออกแบบให้สอดคล้องกบับรบิทของคนในชมุชนและไม่ซบัซ้อน น�ามาให้

เดก็ในชมุชนท่ีเข้าร่วมโครงการได้ทดลองเล่น น�าไปสูก่ารถอดบทเรยีน 

เข้าใจและเหน็ภาพ สามารถเชือ่มโยงกบัชวีติจรงิได้ บทสดุท้ายเดก็เหล่านี ้

กไ็ด้เข้าใจการบรหิารจดังานเงนิทีด่ ีและสามารถน�าไปใช้ในชีวติจรงิได้

“เราได้มองเหน็ศักยภาพผ่านการเรยีนรูข้องเดก็ๆ เหน็หลายความคดิ

ทีส่ะท้อนออกมาในแบบทีค่าดไม่ถึง ท�าให้เข้าใจความจรงิทีว่่า... “คน” 

ไม่ว่าจะอยูท่ีไ่หน ในสภาพแวดล้อมอย่างไร สามารถพฒันาได้” น้องบมี 

กล่าวทิง้ท้าย

ในการเรียนรู้และลงพื้นที่นั้น แต่ละขั้นตอนนักศึกษาจะสะท้อน

และจดบนัทกึประสบการณ์เรยีนรู้ของตนเอง (Learning Portfolio) 

เพื่อส�ารวจความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเอง น�าไปสู ่

การรูจ้กัตนเองในเชงิลกึ และมองเห็นช่องทางการเตบิโตทัง้ในแง่บคุคล

และวชิาชพี ได้แก่ การค้นพบแรงบนัดาลใจในชวิีต การพฒันาความรู้ 

และทักษะต่าง ๆ มองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการท�างานในฐานะ 

นกัขบัเคลือ่นการเรยีนรู ้ตลอดจนเหน็ถงึความเป็นไปได้ในการ เป็นผูน้�า

การเปลีย่นแปลงทางสงัคมผ่านการสรรค์สร้างและพฒันานวตักรรม

นอกจากน้ี ภายในงานยงัมีเวทเีสวนาหวัข้อ “งอกงาม เติบโต ผลบิาน: 

ชมุชนคอืต้นทาง สรรค์สร้างนวตักรรมแห่งสังคม” จากตวัแทนพ้ืนที่ 

4 ชมุชน ทีน่กัศกึษาได้ลงพืน้ทีฝึ่กประสบการณ์เรยีนรูด้งักล่าว เพือ่ 

แลกเปล่ียนมุมมอง และประสบการณ์ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในชุมชน หลงัจาก 

นกัศกึษาได้เข้าไปสร้างนวตักรรมทางสงัคม
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