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TU Coming up
6
งานครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519
OCT ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

งานเสวนาวิชาการในโอกาสร�ำลึก 43 ปี

14
เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ประจ�ำปี 2559
OCT

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชี วภาพ หลักสูตรขัน้ ต้น
18 เวลา 08.30-16.30 น.
OCT ณ ห้องปรีดีพนมยงค์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
21 พิธีปิดการแข่งขัน
OCT “THAMMASAT FRESHY GAMES 2016”

เทศกาลกีฬาของเหล่าเฟรชชี่ธรรมศาสตร์
Meddream : ค่ายฝั นเป็นหมอขอได้ไหม ครัง้ ที่ 15
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21-24 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
OCT พบกับ skill lab ต่างๆ เช่น การท�ำ CPR
การใส่ชุดผ่าตัด เป็นต้น
และมาสัมผัสกับการเรียนของ
"แพทย์ธรรมศาสตร์ แพทย์ของประชาชน" กัน !!
9-10 การแข่งขันโต้วาทีภาษาไทยวันรพีวิชาการ
NOV ชิงโล่คณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tu.ac.th

จุ ล ส า ร ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์
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จุ ลสารธรรมศาสตร์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เรื่องน่ารู ้
และกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา
และผู ้สนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา
ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปั ณฑรานุวงศ์
อัจฉรา จินดารัตน์
กองบรรณาธิการ
ณัฐกาญจน์ หันจรัส
ภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก
ประภาพันธ์ ว่องไว
ศิลาวุ ฒิ นวลนุกุล
พีระวัฒน์ จันทร์สว่าง
ศักดิ์เดช ธนาพรกุล
เฉลิมขวัญ จันทร์ช่วงศรี
ศุภณา เย็นเป็นสุข
วชิ ร พลบุ ญ
นภพรรณ วรสิทธิ์
จัดท�ำโดย
งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน
ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2564-4493, 0-2564-4440-79
ต่อ 1117-8
โทรสาร 0-2564-4493
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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชัน้ น�ำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต
การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหา ของประเทศโดยยึดมัน่ คุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน
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• งานวันสันติภาพไทย
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• ทีมวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
น�ำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
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• เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน
แห่งประเทศไทย
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ธรรมศาสตร์ติดตั้งโซลาร์รูฟ - 15 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยในเอเชีย

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เ ปิ ด ตั ว โครงการติ ด ตั้ ง
ระบบโซลาร์รฟ
ู ท็อปใหญ่อน
ั ดับหนึง่ ของมหาวิทยาลัย
ในเอเชีย และอันดับ 4 มหาวิทยาลัยของโลก ตั้งเป้า
ผลิตก�ำลังไฟฟ้า 15 เมกะวัตต์ ภายในปี 60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัง้ เป้าสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความ
ยัง่ ยืน : Sustainable University เปิดตัวโครงการ ติดตัง้ “โซลาร์รฟู ”
หรือหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาของอาคารในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทุกอาคารที่สามารถติดตั้งได้ ซึ่งงานนี้จัดขึ้น
ณ อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนย์รังสิต
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นประเด็นส�ำคัญ
ทีท่ วั่ โลกตระหนักและร่วมกันหาหนทางแก้ไข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในฐานะสถาบันการศึกษาจึงมีนโยบายมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยยัง่ ยืน (Sustainable University) โดยมีโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย อาทิ โครงการไบค์แชร์ริ่งอัตโนมัติ
สวนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ ร้านกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์
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ธนาคารขยะ การผลิ ต ไบโอแก๊ ส จากเศษอาหาร เป็ น ต้ น โดย
โครงการที่ใหญ่ที่สุดที่เปิดตัวในวันนี้ คือ โครงการติดตั้งโซลาร์รูฟ
หรือ "ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร”
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยตั้งเป้าจะติดตั้งให้
ผลิตไฟฟ้าได้ 15 เมกะวัตต์ภายในปี 2560
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและความยั่งยืน กล่าวว่า ปัญหาโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีสาเหตุส� ำคัญที่สุดมาจากการใช้
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซ และน�้ำมัน
ที่ปล่อยคาร์บอนออกสู่อากาศ อันเป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจก
และน�ำมาซึ่งปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในปัจจุบัน ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลประมาณ
70 เปอร์เซ็นต์ การใช้ไฟฟ้าของเราทุกครั้งจึงเป็นสาเหตุของปัญหา
โลกร้อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ท�ำโครงการนี้ขึ้น เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด ไม่เกิดคาร์บอนที่เป็นสาเหตุ
ของสภาวะเรือนกระจก โดยภายในปี 2559 จะติดตั้งโซลาร์รูฟที่
ผลิตไฟฟ้าได้ 6 เมกะวัตต์ และภายในปี 2560 ซึ่งจะติดตั้งได้อีก
9 เมกะวัตต์ รวมเป็น 15 เมกะวัตต์
ทัง้ นี้ ในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยทีผ่ ลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
มากที่สุด 3 อันดับแรกเป็นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาคือ Colby
College 30 เมกะวัตต์ Arizona State University 24 เมกะวัตต์ และ
University of California 16 เมกะวัตต์ ภายในปี 2560 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์จะผลิตได้ 15 เมกะวัตต์ ซึ่งจะท�ำให้มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 4 ของโลก และจะเป็นอันดับ
1 ของเอเชีย โดยมากกว่ามหาวิทยาลัย Nanyang Technological
University ประเทศสิงคโปร์ ที่เป็นอันดับ 1 ของเอเชียที่ผลิตไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ได้ 5 เมกะวัตต์
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ใช้ไฟฟ้าปีละประมาณ
70 ล้านหน่วย เฉลีย่ เท่ากับวันละประมาณ 190,000 หน่วย โครงการ
15 เมกะวัตต์ จะผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละ 75,000 หน่วย เท่ากับ
ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ประมาณ 30-40
เปอร์เซ็นต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา กล่าวทิ้งท้าย
ด้ า น รองศาสตราจารย์ เ กศิ นี วิ ฑู ร ชาติ รองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายวางแผน และบริหารศูนย์รังสิต กล่าวว่า นอกจากที่ศูนย์รังสิต
แล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีแผนงานเตรียมขยายพืน้ ทีก่ ารติดตัง้
หลังคาโซลาร์ไปยังศูนย์ตา่ งๆ ทัง้ หมด ได้แก่ ท่าพระจันทร์ ศูนย์พทั ยา
และศูนย์ล�ำปาง โดยจะได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านพลังงาน
และความยั่งยืน ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อ
น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศต่อไป
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการน�ำชมอาคารที่ติตตั้งแผงโซลาร์
เซลล์ทแี่ ล้วเสร็จ ณ โรงอาหารกลุม่ สังคมศาสตร์ 1 และ 2 (SC Cafeteria
1,2) ซึ่งมีการน�ำเสนอกระบวนการผลิตไฟฟ้าจาก “โซลาร์รูฟ”
โดยมีวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการท�ำงานของระบบ
monitoring ซึ่งจะแสดงผลให้เห็นถึงก�ำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ในขณะนั้น
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อวัน พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้สะสมจนถึง
ปั จ จุ บั น และยั ง สามารถแสดงปริ ม าณการลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าไป
ดูออนไลน์ได้ที่ http://monitor.solartron.co.th/tu-overview2.
html ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย
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เชิดชูเกียรติคณ
ุ 90 ปี

ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
ในปี พ.ศ. 2559 นี้ เป็นปีที่ส�ำคัญอีกปีหนึ่งของชาวธรรมศาสตร์
และของสั ง คมไทยโดยรวม เนื่ อ งจากเป็ น วาระครบรอบ 90 ปี
วันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ผู้ก่อตั้งและ
เป็นอดีตคณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวมถึงเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์ ดร.อดุล
เป็นผู้อุทิศตนท�ำงานในหลากหลายด้าน เริ่มต้นด้วยการทุ่มเทให้
แก่การศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.อดุล เป็นผู้วางรากฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระดับอุดมศึกษาแบบ Liberal Arts ให้กับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จนกระทั่งได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ ของไทย
อย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ ท่านยังมีบทบาทส�ำคัญในด้านการส่งเสริม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรักษาคุณค่าอารยธรรมและธรรมชาติ
ไว้ให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล
จึงเป็นบุคคลที่ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสังคมไทยโดยทั่วไป

ให้ความเคารพนับถือมากทีส่ ดุ ท่านหนึง่ ในโอกาสอันดีนี้ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์จงึ ได้จดั กิจกรรมเชิดชูเกียรติคณ
ุ ท่านเพือ่ เป็นการเผยแพร่
ผลงานต่ออนุชนรุ่นหลังให้ได้เรียนรู้และน�ำไปเป็นแบบอย่างต่อไป
ผลงานและเกียรติประวัตขิ องศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
ในหลายๆ ด้าน ประจักษ์เป็นคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสืบมา
จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกลุ่มศิษย์เก่า ตลอดจน
ผู้ที่เคารพนับถือและศรัทธาในศาสตราจารย์ ดร.อดุล จึงได้ร่วมกัน
จั ด กิ จ กรรมมากมายหลายอย่ า งเพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ คุ ณ 90 ปี
ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ซึ่งประกอบด้วย 1. การจัดท�ำ
หนังสือ “90 ปี อดุล วิเชียรเจริญ ชีวติ และงาน” เรียบเรียงโดยอาจารย์
กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์ และเรือ่ ง “ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
กับหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
เรียบเรียงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนี ละอองศรี นางสาว
วารุณี โอสถารมย์ และนายอังคาร จันทร์เมือง 2. การจัดนิทรรศการ
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“ชีวิตและงานของศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ” ณ ชั้น U2
หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3. การจั ด งานแถลงข่ า วเปิ ด ตั ว นิ ท รรศการดั ง กล่ า วในวั น ที่ 5
กันยายน พ.ศ. 2559 และ 4. การจัดงานเสวนาเชิดชูเกียรติคุณ 90 ปี
ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ในหัวข้อ “เส้นทางปฏิรูป
อุดมศึกษาไทย: ย้อนอดีต มองอนาคต” ผ่านมุมมองของผู้บริหาร
ชั้นน�ำแห่งวงการการศึกษาและการเมืองไทย ที่คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และพิธีเปิดห้องนิทรรศการ
ถาวร “ชีวติ และงานของศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ” ซึง่ ได้รบั
พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดนิทรรศการด้วยพระองค์เอง ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์
ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
ส�ำหรับการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนิทรรศการชีวิตและงานของ
ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559
จัดขึ้นที่ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบ
ด้วย 1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 2. หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายก
รัฐมนตรีและอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 3. คุณอานิก
อัมระนันทน์ บุตรสาวของศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
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4. คุ ณ วิ ชั ย ชื่ น ชมพู นุ ท ตั ว แทนมู ล นิ ธิ ศ าสตราจารย์ ดร.อดุ ล
วิเชียรเจริญ และศิษย์ 5. คุณประเสริฐสุข จามรมาน ผูอ้ ำ� นวยการองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ 6. คุณชัยจิตร รัฐขจร ประธาน
มูลนิธศิ าสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์ ซึง่ ด�ำเนินรายการ
โดย นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ร่วมแถลงข่าวแต่ละท่านได้กล่าวถึง
ชี ว ประวั ติ แ ละบทบาทของศาสตราจารย์ ดร.อดุ ล ในแง่ มุ ม ที่
แตกต่า งกัน และเมื่อเสร็จจากการแถลงข่ า วเปิ ด ตั วนิ ท รรศการ
แล้ว ผู้ร่วมแถลงข่าวจึงได้พาคณะสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานเยี่ยมชม
นิทรรศการของจริงในชั้น U2
ในส่วนของกิจกรรมในงานเชิดชูเกียรติคุณ 90 ปี ศาสตราจารย์
ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2559 ณ มธ. ท่าพระจันทร์
นั้น เริ่มต้นในตอนเช้าด้วยพิธีการทางศาสนา ณ คณะศิลปศาสตร์
หลังจากนัน้ จึงเป็นกิจกรรมเสวนาวิชาการ “เส้นทางปฏิรปู อุดมศึกษา
ไทย: ย้อนอดีต มองอนาคต” ในเวลา 13.00 น. ที่ห้อง ศศ. 202
ตึกคณะศิลปศาสตร์ โดยมีผู้ร่วมเสวนา 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
1. ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรี
หลายกระทรวง 2. คุณกล้านรงค์ จันทิก อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3. หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล
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อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
และ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ด�ำเนินรายการ
โดย ดร.อริสรา ก�ำธรเจริญ
หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดี ต ผู ้ ว ่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และศิ ษ ย์ เ ก่ า จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวแสดงความคิดเห็นผ่านการเสวนาว่า
รูปแบบการเรียนการสอนของประเทศไทยในอดีตจะไม่มีการสอน
วิชาขั้นพื้นฐาน ท�ำให้นักศึกษาไม่สามารถมองสิ่งต่างๆ ในสังคม
ได้อย่างรอบด้าน แต่ศาสตราจารย์ ดร.อดุล ผูร้ เิ ริม่ หลักสูตรการศึกษา
วิชาพื้นฐานและผู้ริเริ่มการก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้มองเห็นถึงความส�ำคัญ จึงได้เริ่มการเรียนการสอน
แบบใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูปอุดมศึกษาของไทยที่แท้จริง โดย
มีวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ อารยธรรมตะวันตก ตรรกวิทยา
คณิตศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อน
จะไปเรียนวิชาเฉพาะตามคณะต่างๆ รวมถึงเพือ่ น�ำความรูไ้ ปประยุกต์
ใช้เมื่อเข้าท�ำงาน

ด้ า น รองศาสตราจารย์ ดร.พิ ภ พ อุ ด ร รองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวเสริมผู้ร่วมเสวนา
ทุ ก คน ในเชิ ง นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ใ นอนาคต
ว่า แนวคิดที่ศาสตราจารย์ ดร.อดุล ได้ริเริ่มไว้ในอดีตก็ยังคงใช้ได้
เป็นอย่างดีในทุกวันนี้ เพียงแต่ต้องปรับรายละเอียดให้เข้ากับยุคสมัย
โดยในปัจจุบัน การผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะ

TU Today

ตั้งอยู่บนพื้นฐานค�ำว่า “GREATS” ซึ่งมีรายละเอียดคือ G - Global
Mindset นักศึกษาธรรมศาสตร์ต้องเข้าใจโลก R - Responsible
นักศึกษาธรรมศาสตร์ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม
และต่อสิ่งแวดล้อม E - Eloquent นักศึกษาธรรมศาสตร์ต้อง
สื่ อ สารได้ ชั ด เจนและมี ทั ก ษะทางภาษามากกว่ า 2 ภาษา A Aesthetic Appreciation นักศึกษาธรรมศาสตร์ต้องเรียนรู้ศิลปะ
รอบตัว T - Team Leader นักศึกษาธรรมศาสตร์ต้องมีความ
เป็นผู้น�ำ สามารถท�ำงานเป็นทีมได้ ห้ามเก่งคนเดียว และสุดท้าย
S - Spirit of Thammasat นักศึกษาธรรมศาสตร์ต้องมีจิตวิญญาณ
เรื่องประชาธิปไตย เสรีภาพ และการช่วยเหลือผู้อื่น
หลังจากเสร็จจากเวทีเสวนาวิชาการแล้ว จึงเป็นพิธีเปิดห้อง
นิทรรศการถาวร “ชีวติ และงานของศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ”
ในเวลา 17.00 น. ณ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดนิทรรศการด้วยพระองค์เอง โดยมี
ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
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ศาสตราจารย์ ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ คณะกรรมการ
ด�ำเนินงาน 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และนักศึกษา
เฝ้าฯ รับเสด็จ นอกจากนีส้ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงให้เกียรติมอบทุนการศึกษาจากศาสตราจารย์ ดร.อดุล
วิเชียรเจริญ จ�ำนวน 7 ทุน ให้นักศึกษา 7 คณะอีกด้วย ซึ่งสร้างความ
ประทับใจแก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
ทัง้ นี้ ประชาชนทีส่ นใจในชีวประวัตแิ ละผลงานของศาสตราจารย์
ดร.อดุล วิเชียรเจริญ สามารถเข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการดังกล่าว
ได้ ต ามวั น และเวลาท� ำ การของส� ำ นั ก หอสมุ ด แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล ยังได้มอบต�ำราเรียน
ส่วนตัวบางส่วนจากบ้านป่าตะโก ซึ่งเป็นบ้านพักของศาสตราจารย์
ดร.อดุล ในอ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้กับส�ำนักหอสมุด
อีกด้วย โดยจัดวางไว้ในนิทรรศการดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาและผู้สนใจโดยทั่วไป
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“ประวัติศาสตร์มีชีวิต 71 ปี วันสันติภาพไทย”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปรีดี
พนมยงค์ และสถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดงาน “ประวัติศาสตร์มีชีวิต
71 ปีวันสันติภาพไทย” เพื่อร�ำลึกถึงคุณูปการของขบวนการเสรีไทย
ที่ได้ช่วยกอบกู้ชาติให้รอดพ้นจากวิกฤตในภาวะสงครามโลกครั้งที่
สอง ซึง่ บทบาทอันสูงส่งนีไ้ ด้รบั การจารึกไว้ในประวัตศิ าสตร์ไทยและ
เป็นอนุสรณ์ทางจิตใจแก่ประชาชนชาวไทยได้ถอื เป็นแบบอย่างให้ยดึ
มัน่ ในอุดมการณ์แห่งการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติเอือ้ อาทร งานดังกล่าว
จัดขึ้นในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ตามล�ำดับ
กิจกรรมต่างๆ เริ่มต้นที่สวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการ
ต่อสูเ้ พือ่ ประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ด้วย
พิธีเปิดงาน “ประวัติศาสตร์มีชีวิต 71 ปีวันสันติภาพไทย” พิธีปักธง
สันติภาพเพือ่ คารวะเสรีไทยและผูเ้ สียชีวติ ช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
โดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คณะเสรีไทย ทายาท และนายกองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นจึงต่อด้วยพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ
สันติประชาธรรม โดยอาจารย์สุดา พนมยงค์ และคณะกรรมการ
เตรียมงาน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวถึงที่มาและภาพรวมของการจัดงานในครั้งนี้
ว่า ท่านอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และเป็นหัวหน้าคณะเสรีไทยที่กอบกู้เอกราชของสังคม
ไทยในฐานะทีเ่ ป็นผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์รชั กาลที่ 8 ได้ประกาศ
สันติภาพขึ้น ท�ำให้ประเทศไทยพ้นจากภาวะประเทศแพ้สงคราม
และไม่ต้องตกเป็นจ�ำเลยของสังคมจากประเทศทั่วโลกในฐานะที่เรา
ร่วมสงครามกับหลายประเทศ ซึ่งท�ำให้ประเทศไทยมีสันติภาพมาถึง
ทุกวันนี้ ส�ำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มกี จิ กรรมหลายอย่าง
เช่น การปักธงสันติภาพ ปักธงเสรีภาพ และปักธงอีกหลายธง เพื่อให้
อนุชนรุน่ หลัง และคนรุน่ ทีอ่ ยูใ่ นปัจจุบนั ได้เข้าใจถึงหลักการต่างๆ ของ
อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ที่ได้สร้างขึ้นเมื่อ 71 ปีที่แล้ว รวมทั้งเตือนใจ
ให้คนไทยทั้งหลายเห็นถึงปัญหาของสงคราม ความวุ่นวาย และช่วย
กันรักษาสันติภาพในสังคม
หลังจากเสร็จพิธีในช่วงเช้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ใน
ช่วงบ่าย ได้มีกิจกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ประกอบพิธกี รรมทางศาสนา 3 ศาสนาเพือ่ อุทศิ ส่วนกุศลให้ผเู้ สียชีวติ
ในสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง พิธมี อบรางวัลให้เยาวชนทีช่ นะการประกวด
วาดภาพสันติภาพโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปิดท้ายด้วยการ
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เสวนาเรื่อง “มองประวัติศาสตร์ไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและ
ขบวนการเสรีไทยอย่างมีชีวิต: ผ่านมุมมองและร่องรอยทางศิลป
วัฒนธรรม” โดยนายอนุสรณ์ ติปยานนท์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข
นายศุภวัฒน์ หงษา และนายอาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ
สมัยใหม่และร่วมสมัย กล่าวว่า การเสวนาเรื่องประวัติศาสตร์ที่มี
ชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการเสรีไทย
จะพูดถึงความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะในช่วงสงครามโลกว่า
มีร่องรอยและมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ยกตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหว
ของกลุ่มจักรวรรดิศิลปิน ที่ศิลปินหลายสาขารวมตัวกันขึ้นเพื่อ
ต่ อ รองกั บ นายทุ น ในช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง ซึ่ ง เป็ น ภาวะที่
ขาดแคลนเรื่องกระดาษ มีภาวะเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ
อีกมากมายอันเนื่องมาจากภาวะสงคราม โดยนักเขียนศิลปินเอง
ก็ได้รับผลกระทบตรงนี้เหมือนกัน บวกกับการเอารัดเอาเปรียบจาก
นายทุนด้วย ดังนัน้ เหตุการณ์ตา่ งๆในช่วงนีจ้ งึ ถือเป็นความเคลือ่ นไหว
หนึ่งของวงการศิลปะที่น่าสนใจมาก
กิจกรรมต่างๆ ในงาน “ประวัตศิ าสตร์มชี วี ติ 71 ปีวนั สันติภาพไทย”
ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย โดยแต่ละกิจกรรมนั้น
ล้วนสื่อในเชิงสัญลักษณ์ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต เพื่อให้ประชาชน
ได้เรียนรู้และมุ่งไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมเป็นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนาสันติภาพ
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างถาวร
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นวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ Baby Breath Safe (BBS)

จากอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มธ. คว้ารางวัลในสาขา Best Innovation for Family
โดยนิตยสาร Amarin Baby & Kids

ทีมวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมนำ�เสนอผลงานวิจย
ั ในฐานะเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพือ่ การวิจย
ั (RUN)
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
ทีมวิจยั จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ ประกอบ
ด้วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันติคณ
ุ าภรณ์ และคณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา
วิจัยเรื่องเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องโดยคลื่นไมโครเวฟแบบ
มัลติโหมด (Multi-mode Microwave Oven for Continuous
Biodiesel Production Unit (MMOCB)) จนประสบผลส�ำเร็จ และ
ได้เข้าร่วมน�ำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว ในฐานะเครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2559 (Thailand Research Expo 2016) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ที่ผ่านมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่าวอธิบายการผลิตไบโอดีเซลแบบทั่วไปในเบื้องต้นว่า ไบโอดีเซล
เป็นเชื้อเพลิงดีเซลทางเลือกชนิดหนึ่งที่ผลิตจากน�้ำมันพืช ไขมันสัตว์
หรือน�้ำมันที่ใช้แล้ว โดยน�ำน�้ำมันดังกล่าวมาผสมกับกรด/ด่างและ
แอลกอฮอล์ จากนัน้ จึงเพิม่ อุณหภูมดิ ว้ ยวิธกี ารให้ความร้อนทัว่ ไป เพือ่
เร่งให้เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น และได้น�้ำมันไบโอดีเซลกับกลีเซอรีน ทั้งนี้
การให้ความร้อนแบบทัว่ ไปวิธนี มี้ ปี ระสิทธิภาพค่อนข้างต�ำ่ มีการสูญ
เสียพลังงานความร้อนไประหว่างกระบวนการสูง ซึง่ ถือเป็นต้นทุนใน
การผลิตที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ประจ�ำภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่า ส่วนเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
โดยคลื่นไมโครเวฟแบบมัลติโหมด (MMOCB) ที่ทีมวิจัยจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ศึกษาวิจัยและผลิต
ขึ้นนั้น เป็นเครื่องปฏิกรณ์ส�ำหรับผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันปาล์ม

แบบต่อเนือ่ งด้วยปฏิกริ ยิ าทรานส์เอสเทอริฟเิ คชัน ซึง่ มีกำ� ลังการผลิต
ไบโอดีเซล 760 มิลลิลติ รต่อนาที โดยอาศัยการให้ความร้อนจากคลืน่
ไมโครเวฟด้วยแมกนีตรอน จ�ำนวน 2 ตัว ขนาด 2000 วัตต์ ช่วย
กระจายความร้อนภายในห้องปฏิกรณ์ขนาด 45 x 45 x 50 ซม. ส่ง
ผลให้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ทั่วถึง
และรวดเร็ว การน�ำคลื่นไมโครเวฟมาใช้นี้ก่อให้เกิดการใช้พลังงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ลดการสูญเสียพลังงานเมือ่ เทียบกับการ
ผลิตไบโอดีเซลจากการให้ความร้อนแบบทัว่ ไป อีกทัง้ เครือ่ ง MMOCB
ยังได้รับการติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ ส่งผลให้อุณหภูมิในการ
เกิดปฏิกิริยาคงที่ตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งท�ำให้สามารถผลิตไบโอดีเซล
ได้ในปริมาณมากและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังได้ติดตั้งระบบ
สัญญาณเตือน เมื่อเครื่องดังกล่าวท�ำงานผิดปกติ จึงถือได้ว่าเครื่อง
MMOCB เป็นนวัตกรรมที่มีปลอดภัยสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี ยังกล่าวเสริมอีกว่า หากใช้สาร
ตั้งต้นที่อัตราส่วนโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน�้ำมัน 7.5:1 ปริมาณ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 2.0% โดยน�้ำหนัก อัตราการไหล 700
มิลลิลิตรต่อนาที และท�ำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 50°C จะท�ำให้ได้
ไบโอดีเซลทีม่ คี า่ FAMEs สูงสุดที่ 97.4% ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐาน
น�้ำมันไบโอดีเซลที่ประเทศไทยก�ำหนดไว้
ทัง้ นี้ งานมหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ 2559 (Thailand Research
Expo 2016) นัน้ เป็นเวทีการน�ำเสนอผลงานวิจยั และกิจกรรมส่งเสริม
การวิจัยจากองค์กรในระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งจัดร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นอกจากนี้ เครื่อง MMOCB
ดังกล่าว ยังได้เข้าร่วมแข่งขันประเภท G: Commercial, Industrial,
and Office equipment และได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล
พิเศษจากประเทศอิรัก ในงาน Seoul International Invention
Fair (SIIF) 2014 อีกด้วย

เมื่อเร็วๆ นี้ นิตยสาร Amarin Baby & Kids ได้เปิดให้ประชาชน
ทั่วไปและผู้อ่านนิตยสารร่วมโหวตให้คะแนนรางวัล Parent of
The Year 2016 ซึ่งมีทั้งหมด 6 สาขา ประกอบด้วย 1.Mom of
The Year สุดยอดคุณแม่ต้นแบบ 2.Dad of The Year สุดยอด
คุณพ่อต้นแบบ 3.Parent of The Year สุดยอดครอบครัวต้นแบบ
4.Best Playground สุดยอดแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับครอบครัว 5.Best
Corporate for Family สุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและ
ครอบครัว และ 6.Best Innovation for Family สุดยอดนวัตกรรม
ส�ำหรับครอบครัว โดยผลงานเครื่องวัดและกระตุ้นการหายใจในเด็ก
ผ่านสมาร์ทโฟน (Baby Breath Safe (BBS)) ซึ่งเป็นผลงานการ
ประดิษฐ์คิดค้นของอาจารย์สุภาวดี ทับกล�่ำ อาจารย์ประจ�ำคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับคะแนนโหวต รอง
อันดับ 2 ในสาขา Best Innovation for Family สุดยอดนวัตกรรม
ส�ำหรับครอบครัว
อาจารย์สุภาวดี ทับกล�่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเด็ก กล่าว
ว่า เครื่องวัดและกระตุ้นการหายใจในเด็กผ่านสมาร์ทโฟน (Baby
Breath Safe (BBS)) เป็นเครื่องมือวัดอัตราการหายใจ โดยท�ำงาน
ร่วมกับ Application แสดงค่าการหายใจแบบ Real time และอัตรา
การหายใจในรูปแบบของกราฟ ผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ
คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งสามารถส่งสัญญาณไปที่อุปกรณ์ช่วยเหลือ
เบือ้ งต้นให้ทารกกลับมาหายใจอีกครัง้ หากพบว่าเด็กหยุดหายใจ และ

ยังสามารถบันทึกข้อมูลอัตราการหายใจเป็น File คอมพิวเตอร์ที่
พร้อมน�ำไปใช้งานต่อได้อีกด้วย
จุดเด่นของ Baby Breath Safe (BBS) นอกจากจะสามารถวัดการ
หายใจได้ ยังมีระบบช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อหยุดหายใจที่สามารถสั่ง
งานผ่านสมาร์ทโฟนได้อกี ด้วย ท�ำให้สามารถช่วยทารกในเบือ้ งต้นได้
อย่างทันท่วงที โดยสามารถใช้ดแู ลทารกทีบ่ า้ น หรือเพิม่ ประสิทธิภาพ
และอ�ำนวยความสะดวกในการวัดการหายใจเด็กทารกและเด็กเล็ก
ในโรงพยาบาลได้เช่นกัน
ส�ำหรับรางวัล Parent of The Year 2016 จากนิตยสาร Amarin
Baby & Kids นี้ จัดพิธีมอบรางวัลขึ้น ณ เวทีกิจกรรมกลาง ฮอลล์
106 ไบเทค บางนา โดยมีคุณทัศนีย์ เอื้อวิทยา บรรณาธิการบริหาร
นิตยสาร Amarin Baby & Kids เป็นผูม้ อบรางวัล ทัง้ นี้ เครือ่ งวัดและ
กระตุน้ การหายใจในเด็กผ่านสมาร์ทโฟน (Baby Breath Safe (BBS))
ยังเคยได้รับรางวัลการันตีคุณภาพจากงาน Taipei International
Invention Show & Technomart ในปี 2015 อีกด้วย โดย
ได้รับ 3 รางวัล ซึ่งได้แก่ 1.Platinum Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด
ของงานและอาจารย์สุภาวดี ทับกล�่ำ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับ
รางวัลนี้ 2.Special award from Taiwan Invention Association,
Taiwan และ 3.Special award from Associazione Nazionale
Degli Inventori, Italy เป็นต้น
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

คิดค้นนวัตกรรมสำ�หรับผลไม้เพื่อการส่งออก

สู่เป้าหมายเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ยกระดับรายได้เกษตรกร

รศ. วรภัทร ลัคนทินวงศ์

ในปัจจุบันผลไม้ นับเป็นสินค้าส่งออกที่ท�ำรายได้ให้กับประเทศ
อย่างมหาศาล โดยในแต่ละปีไทยมียอดการส่งออก ผลไม้ ทั้งรูป
ของสด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง รวม 3-4 หมื่นล้านบาทต่อปี และมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ย 15-20 % ซึ่งเป็นเพราะผลผลิตผลไม้ของไทย
มีความหลากหลาย และต่อเนื่องตลอดปี ท�ำให้มีความได้เปรียบด้าน
ประเภทสินค้า และมีความยืดหยุน่ ด้านปริมาณการส่งออก ทัง้ ยังเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติดีเป็นที่นิยม และได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตลาดส่งออกที่ส�ำคัญของผลไม้ไทย
ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ญีป่ นุ่ และฮ่องกง แต่ในส่วนของตลาดจีน
ปัจจุบันรัฐบาลจีนอนุญาตให้ผลไม้ไทยน�ำเข้าได้จ�ำนวน 23 ชนิด
ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ล�ำไย กล้วยไข่ ลิ้นจี่ มะพร้าว มะละกอ มะเฟือง
มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ เงาะ สับปะรด ละมุด เสาวรส น้อยหน่า มะขาม
ขนุน สละ ลองกอง ส้มเขียวหวาน ส้ม ส้มโอ ตามล�ำดับ โดยผลไม้ที่
ผู้บริโภคชาวจีนนิยมบริโภคมาก ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ล�ำไย กล้วยไข่
ชมพูท่ บั ทิมจันทร์ มะม่วงน�ำ้ ดอกไม้ เงาะโรงเรียน ส้มโอ มะขามหวาน
เป็นต้น นอกจากนีผ้ ลไม้แปรรูป เช่น ล�ำไยอบแห้ง ทุเรียนทอดกรอบ/
อบกรอบ กล้วยอบกรอบ ขนุนอบกรอบ สับปะรดอบกรอบและมะขาม
หวานแกะเมล็ด เป็นต้น ก็ได้รบั ความนิยมจาก ผูบ้ ริโภคชาวจีนเช่นกัน

ซึง่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ได้มกี ารพัฒนานวัตกรรม
ส�ำหรับผลไม้เพื่อการส่งออกสู่เป้าหมายเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการ
เกษตรขึ้นมา เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย 10 นวัตกรรม
ส�ำหรับผลไม้เพื่อการส่งออก ได้แก่ นวัตกรรม Active Packaging
ส� ำ หรั บล� ำ ไย ไม่ ร มซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ (SO 2) เพื่ อ การส่งออก
นวัตกรรม Active Packaging ส�ำหรับทุเรียนสด พร้อมบริโภค
เพื่อการส่งออก นวัตกรรม สภาพอากาศและฟิล์มที่เหมาะสมต่อ
การเก็บรักษามะพร้าวน�้ำหอมควั่น ที่ผ่านกรรมวิธี Blanching เพื่อ
การส่งออก นวัตกรรมการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมติดผลดกตลอด
ปี นวัตกรรม Active Bagging ส�ำหรับห่อชมพู่ทับทิมจันทร์ เพื่อ
การส่งออก นวัตกรรมปอกมะพร้าวน�ำ้ หอม เพือ่ การส่งออก นวัตกรรม
การชะลอการสุ ก การแตกของทุ เรี ย นที่ ส ่ ง ทางเรื อ นวั ต กรรม
อินดิเคเตอร์บง่ บอกการหมดอายุของมะพร้าวน�้ำหอมควัน่ นวัตกรรม
Active Packaging ส� ำ หรั บ ลองกองสด เพื่ อ การส่ ง ออก
และนวัตกรรม Active Packaging เงาะสดเพื่อการส่งออก ทั้งนี้
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มธ. ยั ง มุ ่ ง พั ฒ นานวั ต กรรม
และองค์ความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่
สินค้าและยกระดับรายได้ของเกษตร รวมไปถึงเร่งผลักดันบุคลากร

วิทยาศาตร์สู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างชาญฉลาด ภายใต้แนวคิด
“นักวิทย์คิดประกอบการ”
ทางด้านรองศาสตราจารย์ วรภัทร ลัคนทินวงศ์ ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์เพือ่ การวิจยั ขัน้ สูง อาจารย์ประจ�ำภาค
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
กล่าวว่า ปัจจุบันผลไม้ในประเทศไทยนี้มีมากมายหลายชนิดที่สร้าง
ชือ่ เสียงให้แก่ประเทศ อาทิเช่น ล�ำไย ทุเรียน มะพร้าว ลองกอง ชมพู่ ฯลฯ
อันถือเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย โดย
ในปี 2559 นี้ มีการส่งออกผลไม้สดของไทยเป็นมูลค่ารวมกว่า 3
หมื่นล้านบาท โดยส่วนใหญ่ ส่งออกไปยังตลาดเป้าหมายหลักอย่าง
ประเทศจีน และรองลงมา ได้แก่ ประเทศฮ่องกง และเวียดนาม แต่
ในขณะเดียวกัน เกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้ไทย กลับสูญเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายไปกับการดูแลบ�ำรุงดิน และปรับคุณภาพผลไม้ให้มีรสชาติ
อร่อยและสีผิวเรียบสวย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความสูญเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถส่งออกผลไม้แข่งขันเทียบกับ
ตลาดต่างประเทศได้ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มธ. จึงได้คดิ ค้นและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ทัง้ นวัตกรรม
ช่วยยืดอายุและเก็บรักษาความสดใหม่ของผลไม้ และนวัตกรรม
เพื่อผลไม้อื่นๆ อีกมากมาย เพื่อยกระดับรายได้แก่เกษตรกรไทย
โดนการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรมาปรับใช้
ก่อนต่อยอดสูง่ านวิจยั และนวัตกรรมทีใ่ ช้ได้จริงในหลากหลายรูปแบบ
ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ ภาคการเกษตรอย่างแท้จริง โดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มธ. ได้ยกตัวอย่างนวัตกรรมส�ำหรับผลไม้ในงานนี้
จ�ำนวน 5 นวัตกรรม ดังนี้
1. นวัตกรรม Active Packaging ส�ำหรับล�ำไย ไม่รมซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) เพื่อการส่งออก บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับล�ำไยสด
ที่ ใช้ เ ทคโนโลยี ก ารบรรจุ แ บบดั ด แปลงบรรยากาศ (Modified
Atmosphere Packaging: MAP) และเทคโนโลยี Active and
Intelligent Packaging ที่ออกแบบขึ้นน�ำจ�ำเพาะส�ำหรับล�ำไยสด

และไม่ต้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) แต่สามารถเก็บรักษาได้
นานถึง 4 เดือน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCPs
ซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ ทางคณะวิจัยได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทเอกชนอย่าง บริษัท สยามเมเมอริท
พลัสจ�ำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี นวัตกรรมดังกล่าวได้รับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) ในเวที ง านวั น นั ก ประดิ ษ ฐ์
ประจ�ำปี 2559 และล่าสุดกับรางวัลสูงสุด เหรียญทองเกียรติยศ
จากเวที ป ระกวดนวั ต กรรมนานาชาติ ค รั้ ง ที่ 44 ณ กรุ ง เจนี ว า
สมาพันธรัฐสวิส เมื่อเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา
2. นวัตกรรม Active Packaging ส�ำหรับทุเรียนสด พร้อม
บริโภค เพือ่ การส่งออก (The Active and Intelligent Packaging
of Durian) บรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับเก็บรักษาคุณภาพทุเรียนปอกเปลือก
พร้อมบริโภค ผ่านการใช้เทคโนโลยี Active ที่สามารถดูดซับกลิ่น
ทุเรียนได้ 100% โดยที่ตัวดูดซับจะท�ำการดูดซับกลิ่นของทุเรียน
ตลอดเวลา โดยพัฒนาให้เป็น Active carbon ที่จะไม่ปล่อยกลิ่น
ทุเรียนออกมา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการเก็บรักษาและการ
จัดจ�ำหน่ายพร้อมกันนี้ ยังมีเทคโนโลยี Intelligent ทีส่ ามารถตอบโต้
กับผู้บริโภคได้ผ่าน ฉลากบ่งชี้ความสด (Freshness Indicator) โดย
ได้พฒ
ั นาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสมกับทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ ตามขนาด
บรรจุ และฟิล์มที่เหมาะสมกับการเก็บรักษาและการจัดจ�ำหน่าย
ซึ่งสามารถเก็บรักษาความสดใหม่ของทุเรียนได้นานถึง 2 เดือน
โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCPs ซึ่งปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญทอง จากเวที
ประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครัง้ ที่ 42 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา
3. นวัตกรรม สภาพบรรยากาศและฟิลม์ ทีเ่ หมาะสมต่อการเก็บ
รักษามะพร้าวน�้ำหอมควั่น ที่ผ่านกรรมวิธี Blanching เพื่อการ
ส่งออก เทคโนโลยีเก็บรักษามะพร้าวน�้ำหอมควั่น ด้วยการน�ำไปลวก
ด้วยไอน�้ำร้อน (Blanching) ก่อนน�ำไปแช่ด้วยสารละลายโซเดียม
เมตาไบซัลไฟต์ (Sodium Metabisulfite: SMS) ในปริมาณความ
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เข้มข้นเพียง 0.9% และบรรจุลงในถุงฟิล์มที่ออกแบบขึ้นเฉพาะ
ส�ำหรับมะพร้าวน�ำ้ หอมควัน่ ซึง่ จะช่วยยืดอายุและคงคุณภาพมะพร้าว
น�้ำหอมควั่นได้นานถึง 60 วัน นอกจากนี้ ยังมีผิวที่ขาวสะอาดและ
สวยสดกว่ามะพร้าวที่หุ้มด้วยฟิล์ม PVC ที่สามารถเก็บรักษาและ
วางจ�ำหน่ายได้เพียง 30-45 วัน
4. นวั ต กรรมการผลิ ต มะพร้ า วน�้ ำ หอมติ ด ผลดกตลอดปี
เทคโนโลยีการเพิม่ ผลิตผลของมะพร้าวให้ออกผลตลอดปี ด้วยเทคนิค
การผสมเกสรสด เป็นการน�ำเกสรตัวผู้มาล้างน�้ำเกลือและบดให้
เมล็ดแตก ผสมกับน�ำ้ 10 ลิตร เพือ่ ให้ละอองเกสรลอยผสมกัน จากนัน้
จึงใส่ตะแกรงกดน�้ำใส่ถังฉีดพ่นที่มีสารละลายเกสรมะพร้าวก่อน
น�ำไปฉีดพ่นทีช่ อ่ ดอก โดยเลือกช่อดอกเกสรตัวเมียทีม่ ใี นอายุประมาณ
2 ปีเนื่องจากมีความสมบูรณ์และพร้อมแก่การผสมเกสร จากนั้น
จึงท�ำการฉีดสารละลายเพื่อล้างท�ำความสะอาดช่อดอกก่อน 1 ครั้ง
แล้วตามด้วยการฉีดสารละลายเกสรมะพร้าวที่ผสมเกสรที่ช่อเกสร
ตัวเมียบนต้นมะพร้าว เพียงเท่านี้ มะพร้าวที่เคยติดผลเพียง 5-10%
จะติดผลเพิ่มสูงขึ้นเป็น 80% โดยไม่ทิ้งสารตกค้าง และส่งผลกระทบ
ต่อรสชาติหรือตัวล�ำต้น โดยที่ผ่านมา นวัตกรรมดังกล่าว ได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและน�ำร่องใช้จริง ณ พื้นที่เกษตรในหลายจังหวัด อาทิ
ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม เพชรบุรี และสุราษฎร์ธานี
ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตจากเดิมหางละ 10 ลูกเป็น 15-17 ลูก
5. นวัตกรรม Active Bagging ส�ำหรับห่อชมพู่ทัมทิมจันทร์
เพื่อการส่งออก ถุงห่อกันร้อนส�ำหรับผลชมพู่ที่จะช่วยเร่งสีชมพู่ให้
สวยสดและหวานกรอบ ก่อนการส่งออกหรือวางขายในท้องตลาด
ด้วยการน�ำฉนวนกันร้อนชนิดโฟมที่มีความหนา 2 มิลลิเมตร มาตัด
เย็บเป็นถุงในขนาดที่สามารถห่อชมพู่ โดยที่ด้านบนเย็บผ้าตีนตุ๊กแก
เพื่อให้สามารถพับติดได้ง่าย ส่วนก้นถุงใช้เชือกด้ายดิบร้อยไว้ด้านใน
โดยปล่อยให้ปลายเชือกออกมาด้านนอกในความยาวด้านละ 5 นิ้ว
เพื่อท�ำหน้าที่ดูดซับและระบายน�้ำออกจากถุง ซึ่งจากผลการทดลอง
พบว่า ชมพู่ที่ห่อด้วยถุงกันร้อน จะมีผิววาว สีแดงสดและมีรสชาติ
หวานกรอบกว่าชมพู่ที่ห่อด้วยถุงปกติ นอกจากนี้นวัตกรรมดังกล่าว
ยังสามารถน�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้นานถึง 10 ปี เพียงน�ำมาล้างและผึ่งให้
แห้งหลังการใช้ ขณะเดียวกัน ก่อนน�ำไปใช้ก็ควรฉีดพ่นสารกันเชื้อรา
เคลือบด้านในถุง เพื่อร่นระยะเวลาของเกษตรกรในการฉีดพ่นยากัน
เชื้อรา เพลี้ยแป้ง และแมลงที่มาตอมชมพู่
นอกจากนี้ ทางคณะวิจัยยังมีนวัตกรรมส�ำหรับผลไม้เพื่อการ
ส่งออก ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรตลอดจนขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ในอนาคต อาทิ นวัตกรรมปอก
เปลือกมะพร้าว เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวแบบเร่งด่วนถึง 6 ผล
ภายใน 1 นาที โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน นวัตกรรมลดกลิ่นและลด
การแตกของผลทุเรียน เทคนิคการเคลือบผลทุเรียนด้วยเส้นใยจาก
พืช ช่วยลดการแพร่กระจายกลิน่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์และป้องกันการแตก
ของผลได้ดี โดยทีค่ ณ
ุ ภาพของเนือ้ ทุเรียนยังคงความอร่อย นวัตกรรม
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ข่าวการจัด Public Symposium
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วย
การสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
จัด Public Symposium หัวข้อ “Regional Trade Architecture
in the Asia-Pacific: Possibilities and Challenges” เมื่อวันที่ 9
มิถนุ ายน 2559 ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี
กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน โดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีกล่าวเปิดการสัมมนา H.E. Ambassador NING
Fukui เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทยกล่าวต้อนรับ และ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และ
ธรรมศาสตราภิชานกล่าวปาฐกถาพิเศษ และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายชาติ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ไทย ร่วมการสัมมนาดังกล่าว

Active Packaging ส�ำหรับลองกองสด เทคโนโลยีการเก็บรักษา
คุณภาพลองกองสดด้วย Active Packaging ที่ช่วยยืดอายุได้นาน
ถึง 30 วัน โดยที่ลองกองไม่ร่วงออกจากขั้ว นวัตกรรม Active
Packaging เงาะสด เทคโนโลยีการเก็บรักษาคุณภาพเงาะสดด้วย
Active Packaging ที่ช่วยยืดอายุได้นานถึง 25 วัน โดยที่คุณภาพ
ภายนอกและภายในยังเป็นที่พอใจของผู้บริโภค และนวัตกรรม
แถมบ่งชีค้ วามสดของมะพร้าว เทคโนโลยีฉลาด ทีช่ ว่ ยติดตามคุณภาพ
ความสด และการเน่าเสียของมะพร้าวน�้ำหอมควั่นได้โดยไม่ต้อง
เปิดผลก่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ไม่ได้มเี พียงบทบาท
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นศาสตร์
ที่สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง
อีกด้วย จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ใ นมิ ติ ผ สมผสานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ภายใต้ แ นวคิ ด
“SCI+BUSINESS” หรือ “นักวิทย์คิดประกอบการ” โดยมุ่งเน้น
สร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความ
สามารถในการประกอบการอย่างชาญฉลาด เป็นบัณฑิตศตวรรษ
ใหม่ที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลักดันผลงานเข้าสู่วงการธุรกิจ
ได้ในอนาคตอีกด้วย

ทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
นายภัคพล ตัง้ ตงฉิน, นายภูมริ ฐั หวังปรีดาเลิศกุล, นางสาวรวิสรา โกเวล และ
นายศิววงศ์ วงษ์โสพนากุล โดยมีอาจารย์ศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ เป็นอาจารย์
ทีป่ รึกษา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึง่ จากการแข่งขัน HSBC/
HKU Asia-Pacific Business Case Competition 2016 ซึง่ เป็นการแข่งขัน
วิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงธุรกิจนานาชาติ ที่จัดขึ้น ณ เกาะฮ่องกง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเร็วๆ นี้

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายใน
และภายนอกใหม่ เพื่อเสริมสร้างบริการที่ดีแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และเป็นสถานที่ส�ำหรับผ่อนคลาย ด้วยสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและเหมาะสม โดย
มีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มธ. เปิดห้องต้อนรับ Director of Meiji University
เพื่อพูดคุยหารือถึงความร่วมมือในอนาคต
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�ำโดย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ และผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นิ ธิ นั น ท์ วิ ศ เวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ต้อนรับ Professor Dr. Hiroyuki
Konuma, Director of Meiji University (ASEAN Center) เพื่อ
พูดคุยหารือถึงการท�ำงานร่วมกันในอนาคตระหว่าง 2 สถาบัน ทั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องรับรอง ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
Sustainable University Network of Thailand
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยล�ำดับต้นของ
ประเทศ ที่มีการด�ำเนินการ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ยังไม่มีกระแสของมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งต่อมาเป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นในปี 2553 หลังจากที่มหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยได้เข้าร่วมรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวที่จัดโดย
University of Indonesia จากนั้นได้มีกระแสของการมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งเริ่มขึ้นจาก
2 แนวทาง ได้แก่ 1. การพัฒนาตนเองของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว และ
มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็เป็นหนึ่งในนั้น และ 2. การที่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และคณะ
ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนนานาชาติ หรือ
International Sustainable Campus Network (ISCN) ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ในปี 2556 โดยที่ ISCN มีวตั ถุประสงค์หลักในการแลกเปลีย่ น
เรียนรูป้ ระสบการณ์ความส�ำเร็จระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่าย การ
ประชุมที่สิงคโปร์ท�ำให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโอกาสในการน�ำ
ประสบการณ์ที่ได้ ไปถ่ายทอดในเวทีสัมมนาของสถาบันคลังสมอง
ของชาติ ท�ำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ตระหนักถึงการมุ่งสู่ความ

ยัง่ ยืน มากกว่าการด�ำเนินการเพือ่ ได้อนั ดับทีด่ จี ากการจัดอันดับเท่านัน้
ท�ำให้ในปีถดั มามหาวิทยาลัยไทยหลายแห่งได้เข้าร่วมการประชุม ISCN
และได้เข้าร่วมเป็นาสมาชิกเครือข่ายของ ISCN โดยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการ
ยอมรับให้เข้าเป็นสมาชิก
การด� ำ เนิ น การเพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย ยั่ ง ยื น แห่ ง
ประเทศไทยได้เริ่มในปี 2558 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ISCN ที่
ประเทศฮ่องกง โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รบั เป็นเจ้าภาพในการหารือ
ครั้งที่ 1 และในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการ
ประชุมในครั้งที่ 2 เป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ยั่งยืนของประเทศไทยขึ้น ซึ่งที่ประชุม ได้มีความเห็นตรงกันว่าควร
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็น
“มหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University)” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างสรรค์กรอบแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้บริบทของสถาบันการศึกษาไทย สร้างภาคีเครือข่าย
มหาวิทยาลัยยัง่ ยืนภายในประเทศ และขยายผลสูร่ ะบบการศึกษาไทย
ในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความเป็นเอกภาพของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อ
เชือ่ มโยงกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยัง่ ยืนในระดับภูมภิ าคและระดับโลก
การประชุมดังกล่าวเป็นการผลักดันนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมีผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาใน

การประชุมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปลูกต้นส�ำโรง ซึ่งเมล็ดใช้ผลิตไบโอดีเซล

ประเทศจ�ำนวน 16 สถาบันเข้าร่วมการประชุม
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่ง
ประเทศไทย หรือ Sustainable University Network of Thailand
(Sun Thailand) โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
อธิการบดี หรือผู้แทนอีก 15 สถาบัน เข้าร่วม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบัน
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
พะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ
บริเวณอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลังจากนั้นได้มีการตกลงในการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 โดยมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป็ น สมาชิ ก
จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพสถานทีใ่ นการจัดประชุมทุก 3 เดือน ปีละ
4 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 4 ปลายปี จะเป็นการประชุมวิชาการประจ�ำปี ส�ำหรับ

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยัง่ ยืนแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 4 และ
5 นั้น ได้จัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และ 26 สิงหาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามล�ำดับ เพื่อ
เยีย่ มชมกรณีศกึ ษาทีป่ ระสบความส�ำเร็จ และแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชื่อได้ว่าการด�ำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะมีผลต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนในทุกมิติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่อไป

ขอเชิญร่วมงาน
การประชุมวิชาการประจ�ำปีครั้งที่ 1
แนวทางสู่ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย
The 1st Annual Conference on
“Sustainable Practice of Thai Higher Education”
ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2559
เว็บไซต์ http://www.sunthailand.org/Conference
หรือ อีเมล์: admin@sunthailand.org
โทรศัพท์ 02-441-4400 โทรสาร 02-441-9720

