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ธรรมศาสตร์ ปลุกตลาดวิชายุค 4.0

เปิดตัว “Thammasat Gen Next Academy” ห้องเรียนส�ำหรับทุกวัย
พร้อมจัดงาน “Thammasat Gen Next Education 2018”
โชว์นวัตกรรมการเรียนของโลกแห่งอนาคต

ศ.คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยกระดับยุทธศาสตร์รบั การเปลีย่ นแปลงของโลก
และตอบโจทย์ผเู้ รียนยุคใหม่ เปิดตัว “Gen Next Academy” MOOC แนวคิด
ใหม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกวัย สามารถเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ�ำกัด ตั้งเป้าผลิตสื่อ
การสอนแบบออนไลน์ 40 วิชาต่อปี โดยงาน “Gen Next Education 2018”
จัดขึ้นเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงและแสดงนวัตกรรมด้านการศึกษาของโลก
ภายในงานมีการนิทรรศการและนวัตกรรมด้านการศึกษามากมาย รวมทั้งการ
เสวนาในหัวข้อ “Thammasat Transformation 2020: สู่บทบาทใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คุณวินจิ ศิลามงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร KPMG ประเทศไทย
เมียนมาและลาว รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ด�ำเนินรายการโดย รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธแี ละแสดงปาฐกถาเรือ่ ง “Higher
Education and Its Role in Education Landscape” ณ คณะวิทยาการ
เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีนักศึกษา
คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก
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รศ.เกศินี วิฑรู ชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า
ธรรมศาสตร์ได้ยกระดับยุทธศาสตร์ดา้ นวิชาการ ให้ตอบสนองกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกและตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่ เพื่อรองรับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยองค์ความรู้ในอดีตและการเรียนรู้
รูปแบบเก่าไม่ตอบสนองบริบทของโลกยุคปัจจุบัน และไม่ตอบโจทย์
ผู้เรียนยุคใหม่ที่มีความต้องการที่หลากหลาย โดยธรรมศาสตร์ได้มี
การเปลีย่ นแปลงยุทธศาสตร์ทางด้านการเรียนการสอน อาทิ การปรับ
เปลี่ยนการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป (General Education
Reforming) ทั้ง 10 วิชา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้น�ำ ก้าว
ทันโลกยุคปัจจุบัน เน้นการเชื่อมโยงให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก
นอกจากนีย้ งั มีการเปิดตัว “Thammasat Gen Next Academy”
การเรียนในรูปแบบ Massive Open Online Course หรือ MOOC
ด้วยการน�ำเทคโนโลยีและวิธกี ารเรียนการสอนสมัยใหม่มาผสมผสาน
กัน พร้อมตั้งเป้าผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์ 40 วิชาต่อปี เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ในอนาคตจะ
เปิดโอกาสให้คนภายนอกได้เข้ามาศึกษาตามความสนใจอีกด้วย โดย
ระบบดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้กลุม่ คนทัง้ 3 กลุม่ ได้แก่ นักเรียนมัธยม
วัยท�ำงาน และวัยเกษียณ สามารถเข้าคอร์สเรียนเพิ่มเสริมทักษะ
เพื่อทบทวนความรู้เดิมและแสวงหาความรู้ใหม่ตามความต้องการ
และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทั้งแบบออนไลน์และเข้าร่วมศึกษา
ในชั้นเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่จ�ำกัดวุฒิและอายุ
รวมทั้งสามารถรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาหรือปริญญาบัตร
ตามข้อก�ำหนดของแต่ละหลักสูตร รศ.เกศินี กล่าว
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ด้าน รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า งาน “Thammasat Gen Next
Education 2018” จัดขึ้นเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ด้านการศึกษาของโลก โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานไฮไลท์ 4 กลุม่ ได้แก่
1. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech) จัดแสดงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านการศึกษา อาทิ “TU Student App” แอปพลิเคชันอ�ำนวย
ความสะดวกของนักศึกษาธรรมศาสตร์ ทีส่ ามารถตรวจสอบตารางเรียน เช็ค
ชื่อเข้าเรียน และบันทึกกิจกรรมที่เข้าร่วมและ “ห้องสตูดิโอกระจก” สตูดิโอ
ส�ำหรับการท�ำอี-เลิรน์ นิง่ เพือ่ สร้างประสบการณ์การเรียนรูร้ ปู แบบใหม่ให้กบั
ผูเ้ รียน ตลอดจนการโชว์นวัตกรรมด้านการศึกษาจากหลายบริษทั ชัน้ น�ำ อาทิ
ซิสโก (CISCO) และธนาคารไทยพาณิชย์ รวมกว่า 15 บริษัท
2. กลุ่มทรานเฟอร์ (Transfer) การจัดแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการศึกษาโลกในอนาคต อาทิ การจัดอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด (Interactive
Boards) ในเรื่องหลักสูตรพันธุ์ใหม่ของธรรมศาสตร์ หลักสูตรพัฒนาบัณฑิต
ให้เป็นก�ำลังส�ำคัญของ 5 อุตสาหกรรมใหม่ตามยุทธศาสตร์ชาติ เปิดตัวแนวคิด
และรูปแบบของข้อสอบ GREATS ตัวชี้วัดทักษะบัณฑิตที่ส�ำคัญนอกเหนือ
จากด้านวิชาการ รวมทั้งการเผยโฉม “Gen Next Academy” การเรียน
ในรูปแบบ Massive Open Online Course หรือ MOOC แนวคิดใหม่
เพื่อการศึกษาไร้ขีดจ�ำกัด
3. กลุ ่ ม ทรานฟอร์ ม (Transform) การเปลี่ ย นแปลงสู ่ รู ป แบบ
การเรียนและการสอนที่สอดคล้องกับสภาวะของโลกและผู้เรียนในอนาคต
ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้แก่ (1) “Innovative
Learning : Beyond The Basics” เน้นการขยายขอบเขตการจัดการเรียน
การสอนเชิงการเล่นเกม (Gamification) เพื่อสร้างสรรค์บทเรียนที่ดึงดูดใจ
ส� ำ หรั บทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและคอร์ ส เรี ยนออนไลน์ โดยวิ ท ยากรจากคณะ
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ (2) “DIY
e-Learning by Dome Digital Innovation” การสอนท�ำบทเรียนอี-เลิรน์ นิง
ด้วยการลงมือท�ำจริงด้วยตนเอง โดย รศ.พิชิต ตรีวิทยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การท�ำอี-เลิร์นนิง (License e-Learning Professional)
4. กลุ่มเทรนด์ (Trend) เปิดมุมมองรูปแบบการศึกษาในอนาคตและ
การปรับตัวของธรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของโลก
ผ่านการปาฐกถาเรื่อง “Higher Education and Its Role in Education
Landscape” โดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรี
ช่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และการเสวนาเรื่ อ ง “Thammasat
Transformation 2020: สู่บทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน”
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Thammasat Global Connections

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Gene Block อธิการบดีจาก University of California, Los
Angeles สหรัฐอเมริกา
รศ.เกศิ นี วิ ฑู ร ชาติ อธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ผู ้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ ให้การ
ต้ อ นรั บ Prof. Dr. Gene Block
อธิการบดีและผูบ้ ริหารจาก University
of California, Los Angeles (UCLA)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยได้หารือถึงกิจกรรม
ความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การแลกเปลีย่ น
นั ก ศึ ก ษา การจั ด โครงการระยะสั้ น
(short program) และโครงการระยะสัน้
ส�ำหรับผูบ้ ริหาร พร้อมทัง้ กระชับความ
สัมพันธ์ทมี่ มี าอย่างยาวนาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หารือสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับสาธารณรัฐคาซัคสถาน

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การ
ต้อนรับ H.E. Ms. Raushan Yesbulatova เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐคาซัคสถานประจ�ำประเทศไทย โดยหารือสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาธารณรัฐคาซัคสถานกับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ H.E. Ms. Raushan Yesbulatova ได้แนะน�ำ
Nazarbayev University และโครงการทุ น Bolashak ของ
รัฐบาล ที่สนับสนุนนักศึกษาจากคาซัคสถานให้ไปศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการผลักดัน
ให้มีนักศึกษาจากคาซัคสถานมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในอนาคต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ
Prof. Masaharu Ota จาก Osaka City University
ประเทศญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ให้การต้อนรับและหารือกับ Prof. Masaharu Ota, Graduate
School of Business จาก Osaka City University เมื่อเร็ว ๆ นี้
โดยหารือเรื่องการจัดโครงการฝึกงานระยะสั้น (Short–Term
Internship) เพือ่ ศึกษาดูงาน ณ บริษทั ญีป่ นุ่ ทัง้ ทีป่ ระเทศไทยและ
ประเทศญีป่ นุ่ โครงการจะเกิดขึน้ ในเดือนตุลาคม 2561 นักศึกษาไทย
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับทุนสนับสนุนบางส่วน
จาก Osaka City University
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ
Vice President จาก Osaka City University
ประเทศญีป
่ ุ่น
รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ให้การต้อนรับและหารือกับ Prof. Dr. Hiroyuki SAKURAGI,
Vice President (Research and PR) และผูบ้ ริหาร จาก Osaka
City University (OCU) ณ ห้องรับรอง อาคารธรรมนที มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมือ่ เร็ว ๆ นี้ โดยการเยือนครัง้ นี้ เป็น
การกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย และหารือ
ถึงความร่วมมือทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น การแลกเปลีย่ นนักศึกษา
การจัดโครงการฝึกงานระยะสัน้ (Short –Term Internship) และ
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์
ของ OCU ที่ก�ำลังพัฒนาเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ นอกจากนี้
ยังหารือเกีย่ วกับความร่วมมือทางการแพทย์ของ OCU ทีม่ คี วาม
เชีย่ วชาญและมีศนู ย์วจิ ยั ทางการแพทย์ทสี่ อดคล้องกับการพัฒนา
ด้านการแพทย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบนั

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทน
จาก Sophia University ประเทศญีป
่ น
ุ่
รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
พร้ อ มด้ ว ย ผศ.ดร.สุ ป ราณี ลิ ส วั ส ด์ ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและหารือกับ Mr. Kohei Tagaki,
Team Leader, Office of Global Education and
Collaboration และผู้แทนจาก Sophia University ณ
ห้ อ งรั บ รอง อาคารธรรมนที มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ท่ า พระจั น ทร์ โดยหารื อ เรื่ อ งการจั ด โครงการแลกเปลี่ ย น
นักศึกษาและการฝึกงาน ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ของ
นักศึกษา Sophia University และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ที่บริษัทญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผูแ้ ทนจาก Yokohama City University (YCU) ประเทศญีป
่ น
ุ่
รศ.ดร.กิ ต ติ ประเสริ ฐ สุ ข รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ย
วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณาจารย์
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Rui Ohta,
International College of Arts and Sciences &
Director of GCI (Global Cooperation Institute
for Sustainable Cities) และผู้แทนจาก Yokohama
City University (YCU) ประเทศญี่ปุ่น โดยหารือการ
ต่อสัญญาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการ
ส่งเสริมให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมร่วมกัน โดย
ต้นปี 2562 จะเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไปร่วมโครงการระยะสั้นที่ YCU
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ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนาม MOU เพื่อการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบ
รศ.เกศินี วิฑรู ชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 6 จากซ้าย)
และนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ความ
ร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาระบบมาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบและ
สอบเทียบ ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยมีกรอบแนวทางของความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ อาทิ การด�ำเนิน
กิจกรรมวิชาการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบและสอบเทียบ รวมถึงการให้
ค�ำแนะน�ำในการบริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ
และสอบเทียบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จัดขึน้ ณ อาคาร
ดร.ตัว้ ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมือ่ เร็ว ๆ นี้

ธรรมศาสตร์ ร่วมมือตลาดไท แลกเปลีย่ นนักวิจยั และนวัตกรรม
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 3
จากซ้าย) และ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จ�ำกัด (ตลาดไท) (ที่ 4 จากซ้าย)
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากรและนวัตกรรม เพื่อการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ตัง้ เป้าใช้ผลงานวิจยั และนวัตกรรมยกระดับผลผลิตทางการเกษตรไทย
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
คณะผูบ
้ ริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมใจสมัครจิตอาสาท�ำความดีดว้ ยหัวใจ
รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
(ที่ 8 จากซ้าย) น�ำคณะผูบ้ ริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้ า สมั ค รเป็ น จิ ต อาสาในโครงการจิ ต อาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด�ำริ เพื่อร่วมกันบ�ำเพ็ญประโยชน์ สนองพระราชปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท�ำความดีด้วยหัวใจ ณ ศูนย์อ�ำนวยการใหญ่
โครงการจิตอาสาฯ ส�ำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เมื่อเร็ว ๆ นี้
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ศูนย์นวัตกรรมทางสังคม (G LAB) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา จัดงาน SE Market Place
รศ.ดร.นั น ทวรรณ วิ จิ ต รวาทการ (กลาง)
คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เป็ น ประธานเปิ ด งาน
SE Market Place ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของศูนย์
นวัตกรรมทางสังคม (G LAB) ภายใต้วิทยาลัยฯ
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนา และขยายขีดความสามารถ
ของผูป้ ระกอบการกิจการเพือ่ สังคมและกลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการทีส่ ามารถ
ตอบโจทย์ทงั้ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมเพือ่ การเติบโตทีย่ ง่ั ยืน จัดขึน้ ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 เมือ่ เร็ว ๆ นี้

ศูนย์อน
ิ เดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ CUTS International และ The India-based international
research and advocacy group จัดงานเสวนาทางวิชาการ
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุตกิ ารต์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์อนิ เดียศึกษา สถาบัน
อาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 9 จากซ้าย) ร่วมกับ
CUTS International และ The India-based international
research and advocacy group จัดงานเสวนาทางวิชาการ ภายใต้
หัวข้อ “Unblocking the Potential: Digital Economy in India
& South East Asia” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมบรรยายถึงการก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
ของประเทศไทย และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบรรยาย ณ โรงแรมเรดิสัน สวีท กรุงเทพ สุขุมวิท
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิชาการหนังสือพิมพ์และวารสารศาสตร์ รุน
่ ที่ 1 - 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานร�ำลึก
ครบรอบ 52 ปี ผูส
้ ำ� เร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ
รศ.บ�ำรุง สุขพรรณ์ อดีตอาจารย์ประจ�ำคณะวารสารศาสตร์และ
สือ่ สารมวลชน (แถวกลางที่ 3 จากซ้าย) และศิษย์เก่าหลักสูตรวิชาการ
หนังสือพิมพ์และวารสารศาสตร์ รุน่ ที่ 1 - 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ จัดงานร�ำลึกครบรอบ 52 ปี ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรวิชาการหนังสือพิมพ์และวารสารศาสตร์ เพื่อสร้าง
ความสามั ค คี ก ลมเกลี ย วของกลุ ่ ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ มี ม าอย่ า งยาวนาน
ณ สโมสรทหารบก (เทเวศร์ร�ำลึก) เมื่อเร็ว ๆ นี้
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“ธรรมศาสตร์ ล�ำปาง” เดินหน้านโยบาย

ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งภายในมหาวิทยาลัย
ตั้งเป้าลดขยะพลาสติกให้ได้ 70,000 ชิ้นต่อเดือน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้ารณรงค์ลดการใช้พลาสติก
ครั้งเดียวทิ้ง (NO MORE SINGLE USE PLASTIC) มาอย่างต่อเนื่อง
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์
การรับบริจาคถุงผ้า และร่วมมือกับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย
เพือ่ กระตุน้ ให้ประชาคมธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ� ปาง เกิดความตระหนัก
ในการลดขยะถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้า
ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหาร
ศูนย์ล�ำปาง กล่าวว่า ด้วยประชากรในมหาวิทยาลัยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
สิ่งที่เพิ่มขึ้นควบคู่กัน คือ ปัญหาขยะ โดยเฉพาะขยะที่ไม่สามารถ
ย่อยสลายได้ หรือใช้เวลาย่อยสลายหลายร้อยปี เช่น พลาสติก ซึ่ง
ขณะนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง มีประชากรประมาณ
3,000 คน มีการสร้างขยะราว 252,000 กิโลกรัมต่อปี แต่สามารถ
คัดแยกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น
ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ล�ำปาง

Thammasat Lampang

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ� ปาง จึงด�ำเนินโครงการลดขยะ
พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (NO MORE SINGLE USE PLASTIC) โดย
การรับบริจาคถุงผ้า และน�ำถุงผ้าดังกล่าวมาให้บริการยืม – คืน
ด้วยตนเอง ในจุดบริการภายในมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 3 จุด และ
ยกเลิกการให้บริการแก้วพลาสติกครั้งเดียวทิ้งตามจุดบริการตู้กดน�้ำ
เนือ่ งจากปริมาณการใช้แก้วพลาสติกครัง้ เดียวทิง้ ภายในมหาวิทยาลัย
มีสูงถึง 34,000 ใบต่อเดือน
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นอกจากนี้ยังได้ท�ำความร่วมมือกับศูนย์อาหารต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ให้เลิกการใช้แก้วพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
ลดใช้ช้อนและส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงพลาสติก และมอบ
ส่วนลดพิเศษส�ำหรับประชาคมธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง ที่ปฏิเสธ
การใช้พลาสติกครัง้ เดียวทิง้ ด้วยการน�ำภาชนะของตนเองมาใส่อาหาร
หรือเครื่องดื่มจากร้านค้า โดยคาดว่าจะสามารถลดการใช้พลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ราว 70,000 ชิ้นต่อเดือน ศ.ดร.ไพโรจน์
กล่าวทิ้งท้าย
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วันสันติภาพไทย

รำ�ลึกถึงคุณูปการของขบวนการเสรีไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ จัดงาน
“ครบรอบ 73 ปี วันสันติภาพไทย” ร่วมร�ำลึกถึงคุณูปการของ
ขบวนการเสรีไทยที่ปกป้องสันติภาพและแผ่นดินไทยไม่ให้ถูกรุกราน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีวาง
ช่อดอกไม้ร�ำลึกถึงเสรีไทยและผู้เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่ 2
น�ำโดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองศาสตราจารย์เกศินี
วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสรีไทยและทายาท
เสรีไทย คณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงนักศึกษา บุคลากร
และผู้ร่วมงานทุกท่าน จากนั้นเป็นการกล่าวร�ำลึกถึงเสรีไทยและ
ผู้เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย นายคณธัช ด�ำรงชัยธรรม
อุปนายกองค์การนักศึกษาท่าพระจันทร์ และตัวแทนนักศึกษาชมรม
ศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม กล่าวร�ำลึกถึงวีรชนเสรีไทย สงคราม
อนาคต และสันติภาพโลก นอกจากนี้ยังมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ
“ร�ำลึกพระคุณขบวนการเสรีไทย” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำนายกรัฐมนตรี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น
ณ สวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
ก�ำหนดจัดงานครบรอบ 73 ปี วันสันติภาพไทย โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้

เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติ พิทักษ์ปกป้อง
เอกราชอธิปไตยของขบวนการเสรีไทยในสงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่มี
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นกองบัญชาการลับ
ในขณะนั้น
เพื่อให้เห็นความส�ำคัญของการประกาศสันติภาพ เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม พุทธศักราช 2488 โดย ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ ดังป้ายประกาศ
ณ สวนประวัตศิ าสตร์ธรรมศาสตร์กบั การต่อสูเ้ พือ่ ประชาธิปไตยแห่งนี้
เพื่อให้เรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองไทยในสมัยสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ทีม่ หาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองมีสว่ นเกีย่ วข้อง
ได้ถ่ายทอดสู่ประชาคมธรรมศาสตร์ และอนุชนคนรุ่นใหม่
ซึ่งจากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2538 เห็น
ชอบในหลักการก�ำหนดให้วันที่ 16 สิงหาคม เป็นวันสันติภาพไทย
ด้วยความส�ำคัญของวันดังกล่าว คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในการประชุม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 จึงได้
มี มติ ใ ห้ วัน ที่ 16 สิ ง หาคม วั น สั น ติ ภ าพไทย เป็ นวันส�ำคัญ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และให้มีการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทุกปี เพื่อร�ำลึกถึงเสรีไทยและ ผู้เสียชีวิต
จากสงครามโลก ครั้งที่ 2
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และกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการเสวนา เรื่อง “สันติภาพบน
คาบสมุทรเกาหลี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ชาติประเสริฐ
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ำรงค์ ฐานดี อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อ�ำนวยการศูนย์เศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด�ำเนินรายการโดย อาจารย์
ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT1) คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งในการเสวนาได้มีการ
กระตุ ้ น ให้ เ ห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของสั น ติ ภ าพ ผ่ า นเหตุ ก ารณ์ ใ น
ประวัติศาสตร์หลาย ๆ เหตุการณ์ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีความเป็นไปได้ในการสร้างสันติภาพ
บนคาบสมุทรเกาหลี
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ธรรมศาสตร์จัดเสวนาธรรมศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 4
การจัดการสิทธิอันจำ�เป็นของทายาทรุ่นสองจากเมียนมา
พร้อมชู “บางกอกคลินิกนิติธรรมศาสตร์”
คลิกนิกรักษาปัญหาสิทธิผู้ไร้สัญชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเวทีเสวนา “การจัดการสิทธิ
อันจ�ำเป็นของทายาทรุน่ สองจากเมียนมา ผ่านกรณีศกึ ษา หม่อง ทองดี”
เพื่อทบทวนองค์ความรู้ ในการจัดการสิทธิอันจ�ำเป็นของผู้ไร้สัญชาติ
ซึ่งมีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย อันจะน�ำไปสู่การ
ปฏิรูปกฎหมายและนโยบายของรัฐไทยเพื่อดูแลเด็กและเยาวชน ซึ่ง
เกิดจากบุพการีต่างด้าวที่อพยพจากรัฐต่างประเทศ ตลอดจนเป็น
กระบอกเสียงให้ผู้ประสบปัญหาดังกล่าวร่วมเข้าคลี่คลายปัญหา
รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจ�ำ
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิชาการด้านสิทธิ
มนุษยชน กล่าวว่า ในประเทศไทย บุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมาย หรือ “คนไร้รัฐไร้สัญชาติ” หรือ “คนเสมือนไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ” จ�ำนวนมากที่สุดมาจากสหภาพเมียนมา เพราะผู้อพยพ
จากเมียนมาในราว พ.ศ. 2530 - 2540 มักเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

เนื่องจากความไม่สงบในประเทศไทย ตลอดจนความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ท�ำให้การจดทะเบียนคนเกิดในทะเบียนราษฎร
เมียนมาเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และเมื่อบุตรหลานมาเกิด
ในประเทศไทย ทายาทรุ่นสองนี้ก็มักตกเป็นคนไร้รัฐโดยสิ้นเชิง
หากเกิดนอกโรงพยาบาล ในขณะที่ทายาทกลุ่มที่เกิดในโรงพยาบาล
แม้จะเป็นผู้มีรัฐ แต่ยังคงประสบปัญหาความไร้สัญชาติ
“หม่อง ทองดี” เป็นตัวอย่างหนึ่งของบุตรหรือทายาทรุ่นที่สอง
ที่เกิดในประเทศไทยจากผู้อพยพจากประเทศเมียนมา ในช่วงเวลาที่
เกิดความไม่สงบในประเทศดังกล่าว แต่เป็นการเกิดนอกโรงพยาบาล
เขาจึงตกเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติโดยสิ้นเชิง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ
อ�ำเภอไชยปราการได้ท�ำหนังสือรับรองสถานที่เกิดให้แก่เขาในวันที่
15 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ตามค�ำขอของบิดาของเขา จึงเป็นการจดทะเบียน
คนเกิดย้อนหลัง เขาจึงมีสถานะเป็นคนมีรัฐหรือเกิดในประเทศไทย
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รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
อาจารย์ประจ�ำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน

แต่ยังตกเป็นคนไร้สัญชาติ เพราะไม่อาจสืบสิทธิในสัญชาติตามบิดา
และมารดาที่เป็นผู้มีสถานะคนไร้รัฐ และเมื่อบุพการีไม่มีเอกสาร
รับรองสถานะคนสัญชาติของรัฐใดรัฐหนึ่ง และเป็นคนเข้าเมืองไทย
แบบผิดกฎหมาย การก�ำหนดสิทธิในสัญชาติโดยหลักสืบสายโลหิต
ก็จะท�ำไม่ได้ ในขณะที่การใช้สิทธิในสัญชาติไทยก็ท�ำไม่ได้เช่นกัน
เพราะกฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติไทยรับรองสิทธิในสัญชาติไทย
ให้แก่บุตรที่เกิดในประเทศไทยของผู้อพยพจากเมียนมา “แบบมี
เงื่อนไข” กล่าวคือ หากไม่มีมติคณะรัฐมนตรีก�ำหนดหลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในสัญชาติไทย คนดังกล่าวก็จะไม่อาจใช้สิทธิ
ในสัญชาติไทยได้ คนดังกล่าวจึงประสบปัญหาความไร้สญ
ั ชาติ ตกเป็น
คนไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทย
รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กล่าวเสริมว่า อย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อปลาย
พ.ศ. 2552 “น้องหม่อง ทองดี” ในขณะนั้นถูกปฏิเสธสิทธิเดินทาง
ไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการแข่งร่อนเครื่องบินกระดาษพับ
ตลอดจนมีปัญหาทางกฎหมายอีกหลายประการ ซึ่งปัญหาดังกล่าว
เริ่มมีการคลี่คลายไปในทางที่ดีโดยการช่วยเหลือของ “บางกอก
คลินิกนิติธรรมศาสตร์” ซึ่งรับผิดชอบดูแลให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่น้องหม่องมาตลอดกว่า 10 ปี จนน�ำไปสู่การท�ำงาน
วิจัยหัวข้อ “ต้นแบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย” แก่
บุตรที่เกิดในประเทศไทยของคนต่างด้าวที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามาตั้ง
รกรากในประเทศไทย หรือ “ทายาทรุน่ สองของผูอ้ พยพ (Second
Generation of Migrant People)”
ด้วยองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนที่
มีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย เป็นงานส�ำคัญหนึ่ง
ในสิง่ ทีน่ กั วิชาการในประชาคมวิชาการธรรมศาสตร์ทำ� มาอย่างช้านาน
เราจึงมีความรู้และทักษะในการจัดการสิทธิอันจ�ำเป็นของมนุษย์ที่
ตกอยู่ในสถานการณ์ความไร้รัฐไร้สัญชาติ ดังนั้น “บางกอกคลินิก
นิติธรรมศาสตร์” จึงพร้อมและมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ที่ยัง
คงประสบปัญหา “ไร้สัญชาติหรือเสมือนไร้สัญชาติ” อย่างสุดความ
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หม่อง ทองดี

สามารถ เพียงแต่ยังคงติดปัญหาใหญ่ประการหนึ่ง คือการไม่สามารถ
ทราบได้ว่าผู้ใดบ้างที่ประสบปัญหาดังกล่าวอยู่บ้าง จึงไม่สามารถ
ติดตามตัวและด�ำเนินการเพื่อคลี่คลายปัญหาได้ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์
กล่าวทิ้งท้าย
นับว่าการจัดเสวนาธรรมศาสตร์สู่สังคมครั้งที่ 4 เรื่อง “การ
จัดการสิทธิอันจ�ำเป็นของทายาทรุ่นสองจากเมียนมาผ่านกรณีศึกษา
หม่อง ทองดี” นีเ้ ปรียบเสมือนกระบอกเสียงเพือ่ ส่งต่อไปให้ถงึ ทายาท
รุ่นสองของผู้อพยพที่ประสบปัญหาไร้สัญชาติในไทยให้เข้ามาร่วม
“รักษา” ปัญหาและอุปสรรคด้านสิทธิและข้อกฎหมายที่ต้องพบเจอ
ตลอดจนเป็นพืน้ ทีใ่ นการรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของคนกลุม่ นี้ ทีอ่ าจเป็น
ปัญหาใหม่ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน เพื่อการหาแนวทางในการแก้ไข
ร่วมกัน
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นวัตกรรมสุดลา้ํ
เพือ่ คุณแม่ยคุ 4.0

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โชว์ 2 นวัตกรรมตอบโจทย์คุณแม่
ยุค 4.0 รับวันแม่แห่งชาติ 2561 คือ “เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์”
นวัตกรรมช่วยวินิจฉัย ติดตามครรภ์คุณแม่มือใหม่ในทุกสภาวะ
พร้อมแจ้งเตือนคุณแม่เข้ามาพบแพทย์ได้ในทันที และ “อาหารเสริม
เร่งน�้ำนมแม่จากสารสกัดปลีกล้วย” นวัตกรรมกระตุ้นน�้ำนมแม่
จากสารสกัดปลีกล้วยแบบอัดเม็ด สูตรเข้มข้น ทีช่ ว่ ยกระตุน้ น�ำ้ นมแม่
ได้มากกว่าปกติ
เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์ (Smart Real-time Online
Sensor for Fetal Monitoring and Uterine Contraction)
นวัตกรรมทีน่ ำ� ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม และการแพทย์มาประยุกต์ใช้
เข้าด้วยกัน เพือ่ ใช้เป็นสือ่ กลางการสือ่ สารทีส่ ะดวกรวดเร็วระหว่างสูติ
นรีแพทย์กับมารดามีครรภ์ ในการส่งข้อมูลทางกายภาพของมารดา
ที่จ�ำเป็นต่อการวินิจฉัย และการเฝ้าติดตามสภาวะครรภ์ ได้แก่ การ
หดตัวของมดลูก ความดันโลหิตของมารดา อัตราการเต้นหัวใจของ
ทารกในครรภ์ ซึง่ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะถูกบันทึก และส่งผ่านจากเครือ่ งมือ
เข้าสูแ่ อปพลิเคชัน แล้วถูกส่งต่อไปยังสูตนิ รีแพทย์แบบเรียลไทม์ เพือ่
ประกอบการวินจิ ฉัยถึงความสมบูรณ์ของครรภ์มารดา หากเกิดความ
ผิดปกติ แพทย์สามารถแจ้งเตือน และเรียกมารดาเข้ามาพบได้ในทันที
เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอันตรายของมารดา และทารกในครรภ์
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล่าว่า
“การพัฒนานวัตกรรมนี้เกิดจากการเล็งเห็นถึงปัญหาที่คุณแม่มือ
ใหม่ยังไม่เข้าใจถึงสัญญาณต่างๆ ของร่างกาย เช่น จังหวะการหด

รัดตัวของมดลูก ความดันเลือดของมารดา และ
อัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ ที่อาจ
เป็นสัญญาณการแจ้งเตือนถึงภาวะต่างๆ ที่เป็น
อันตราย และต้องพบแพทย์ในทันที”
โดยนวัตกรรม “เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์”
เป็ น ผลงานการวิ จั ย ร่ ว มกั บ ดร.พั ช ราภรณ์
วงศ์ชาดากุลคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เ จ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครือ่ งกล มหาวิทยาลัย

News

ธรรมศาสตร์ และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีการประกวด
นวัตกรรมนานาชาติครั้งที่ 46 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ทัง้ นี้ “เครือ่ งตรวจครรภ์เรียลไทม์” ได้ยนื่ จดสิทธิบตั รเป็นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว และอยูใ่ นขัน้ ตอนการพัฒนาต่อเพือ่ สร้างความแม่นย�ำในการวัด
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562
“นมแม่” ถือเป็นแหล่งอาหารเริ่มต้นที่มีสารอาหารจ�ำเป็นต่อ
ลูกครบถ้วน มีส่วนช่วยให้ลูกมีภูมิต้านทานโรค มีสุขภาพแข็งแรง
และมีพัฒนาการที่เติบโตสมวัย โดยเด็กควรได้รับน�้ำนมแม่นับตั้งแต่
1 ชัว่ โมงแรกหลังคลอด กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก
และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี หรือ
นานกว่ า นั้ น ตามค� ำ แนะน� ำ ขององค์ ก ารอนามั ย โลก ที ม วิ จั ย
ธรรมศาสตร์จึงได้พัฒนา “อาหารเสริมเร่งน�้ำนมแม่จากสารสกัด
ปลีกล้วย” ขึ้น
ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์
ประจ�ำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เจ้าของผลงานวิจัย เล่าว่า ทีมวิจัย คิดค้น และพัฒนา
นวั ต กรรมกระตุ ้ น น�้ ำ นมแม่ จ ากสารสกั ด ปลี ก ล้ ว ยแบบอั ด เม็ ด
สูตรเข้มข้น ที่ช่วยกระตุ้นน�้ำนมแม่ได้มากกว่าปกติ ซึ่งมาพร้อม
กับคุณค่าทางโภชนาการของปลีกล้วยที่มีสรรพคุณทางยา อีกทั้ง
ยังมีแคลอรี่ต�่ำ เพราะใช้ความหวานจากสารสกัดหญ้าหวาน และ
อินทผลัม
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ทั้งนี้ “ปลีกล้วย” จัดเป็นพืชที่อุดมไปด้วยแทนนิน สารกลุ่ม
ฟลาโวนอยด์ และสารต่อต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงมาก
ซึ่ ง มี ส ่ ว นช่ ว ยในการต่ อ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ ลดความเสี่ ย งที่ จ ะ
ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจ ส่วน “หัวปลีกล้วย” เป็นแหล่ง
ที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กจากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยในการผลิตเซลล์
เม็ดเลือดแดง อีกทั้งมีสรรพคุณในการลดน�้ำตาลในเลือด
นวัตกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมออกแบบตัวอย่าง
เพื่อผลิตจริง และทดสอบประสิทธิภาพในหญิงตั้งครรภ์ โดยอยู่
ระหว่างการยื่นจดอนุสิทธิบัตร พร้อมพัฒนาต่อในรูปแบบของ
เพาเวอร์เจล เพื่อสะดวกต่อการบริโภค และพกพา รวมถึง
ด�ำเนินการเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) เป็นล�ำดับ
ต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2562

News
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3 ปีแห่งความสำ�เร็จ ‘ธรรมศาสตร์โมเดล’

วิสาหกิจชุมชนต้นแบบเพือ่ การพัฒนาชุมชนแบบยัง่ ยืน จังหวัดระยอง

รศ.ดร.พิภพ อุดร
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากความส�ำเร็จทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี ได้มุ่งมั่นและพัฒนาชุมชนในโครงการ “ธรรมศาสตร์
โมเดล” ด้วยโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจาก ธนาคาร
ออมสิน สมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่ม ปตท. เอสซีจี
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และ
กลุ่มบริษัท โกลว์ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาอาชีพ และยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สินค้าของวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งสร้างรากฐานที่เข้มแข็ง
และให้วสิ าหกิจชุมชน สามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน ในเขตพืน้ ที่
อ�ำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง เป็น 1 ใน 3 จังหวัดทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตส่งเสริมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
ระยองเป็นพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย
ทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีด่ งั กล่าว มีผคู้ นอยูอ่ าศัยเป็นจ�ำนวนมาก สิง่ นึงทีไ่ ม่ควร
มองข้ามคือคุณภาพชีวิตของผู้คนเหล่านั้นที่ต้องได้รับการดูแลด้วย
เช่นกัน ดังนั้น ธรรมศาสตร์จึงได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและต้องการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน จึงได้น�ำนักศึกษาชั้นปีที่
3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้กับชุมชน

พร้อมน�ำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้
ต่อยอดโดยการน�ำเอาภูมิปัญญาในชุมชนและวัตถุดิบที่มีมาพัฒนา
สินค้าใหม่ สร้างมาตรฐานคุณภาพสินค้า และยังสร้างมูลค่าเพิม่ ในตัว
ผลิตภัณฑ์ดว้ ยการคิดแพคเกจจิง้ ให้สวยงาม สร้างแบรนด์สนิ ค้าให้เป็น
ที่ยอดนิยม เพิ่มช่องทางการขายและโปรโมทสินค้าทางสื่อออนไลน์
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท�ำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้และ
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ พิม่ ขึน้ การยกระดับการผลิต เทคนิคการลดต้นทุน
การริเริ่มและสร้างเครือข่ายพันธมิตรไว้ให้กับชุมชน รวมถึงการท�ำ
ระบบบัญชีที่ท�ำให้รู้ต้นทุนที่แท้จริง และตั้งราคาได้อย่างเหมาะสม
รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงโครงการธรรมศาสตร์โมเดลว่า
แนวทางในการท�ำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายจนเติบโตมาได้อย่าง
ทุกวันนี้ ปีนี้นับเป็นรุ่นที่ 3 แล้วที่ธรรมศาสตร์ได้ด�ำเนินโครงการมา
โดยเกิดจากแนวคิดที่มีพันธมิตรเป็นเครือข่ายที่ส�ำคัญ คือสมาคม
เพื่อนชุมชน “ธรรมศาสตร์โมเดล” เป็นส่วนหนึ่งของวิชา TU100
หลักสูตรบริหารควบตรี-โททางบัญชี และบริหารธุรกิจ (IBMP) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ลงพื้นที่เข้าไปท�ำงานร่วมกับวิสาหกิจ
ชุมชนต่าง ๆ เพื่อใช้ความรู้ในทุกวิชาที่เรียนมาไม่ว่าจะเป็นการตลาด

News
การผลิต การบัญชี หรือการบริหารจัดการ มาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหา และสร้างผลส�ำเร็จให้กับวิสาหกิจชุมชนนั้น ๆ ได้ศึกษา
ถึงปัญหา แล้วลงมือท�ำจริง ตามแนวทาง “ธรรมศาสตร์โมเดล”
นักศึกษาต้องเรียนรู้ เอาชุมชนเป็นตัวตั้ง ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนน�ำไปสู่การปฏิบัติจริง
ตลอด 4 เดือนในการลงพื้นที่ชุมชน นักศึกษาต้องคิด วิเคราะห์
ค้นคว้า และพัฒนาแนวทาง จนมีผลลัพธ์ออกมาเป็น
รูปธรรม ไม่ใช่แค่ไอเดียหรือแผนงาน สิ่งส�ำคัญ
อีกประการหนึ่งที่นักศึกษาได้ท�ำการวางระบบ
การแบ่งปันผลประโยชน์ให้เกิดความไว้วางใจ
ในกลุ่มสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนโดยมีการ
จัดสรรผลตอบแทน และเงินปันผลคืนให้
สมาชิกอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ และท�ำให้
กลุ่มสามารถขยายฐานสมาชิกให้เติบโตและ
เข้ ม แข็ ง ต่ อ ไป ซึ่ ง ธรรมศาสตร์ โ มเดลรุ ่ น ที่ 3
ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างมีความน่าสนใจ ประสบผลส�ำเร็จ
ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในโครงการนี้ ไม่ใช่
แค่ผลส�ำเร็จทางธุรกิจและการเงิน แต่ยังเป็นการ Transform วิธีคิด
และมุมมองของนักศึกษาให้ตระหนักในปัญหาของชุมชน เข้าใจถึง
ความยากล�ำบากในสังคม และให้โอกาสในการยื่นมือเข้าช่วยเหลือ
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ชุมชนด้วยการสร้างกลไกทีท่ ำ� ให้พวกเขาเหล่านัน้ สามารถพัฒนาและ
ต่อยอดวิสาหกิจชุมชนด้วยตนเองต่อไปได้ในอนาคต
พื้นที่จังหวัดระยองเป็นที่ที่นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
เป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดไม่มีผนังกั้นส�ำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์
เป็นการเรียนที่มีโจทย์ชัดเจน แต่ไร้รูปแบบวิธีการ จึงท�ำให้นักศึกษา
ได้เติบโตและขวนขวายที่จะท�ำอย่างไรถึงตอบโจทย์และแก้ปัญหา
ในชุมชน สิ่งเหล่านี้ท�ำให้นักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้
โดยนักศึกษาจะต้องดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของนักศึกษา
ธรรมศาสตร์ ว ่ า จะสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้
เพราะเป้าประสงค์คือชุมชนที่อยู่ตรงหน้า ต้องท�ำให้
ส�ำเร็จ ต้องท�ำให้ชมุ ชนและคนในชุมชนเติบโตก้าวหน้า
และสิ่งส�ำคัญที่มหาวิทยาลัยได้สอนกับนักศึกษาเสมอ
คือค�ำนึงถึงจิตสาธารณะ นึกถึงผู้อื่น ตามปรัชญาของ
ธรรมศาสตร์ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง และ
เรายังเชื่ออีกว่านี่คือหนึ่งในวิธีที่ดีท่ีสุดวิธีหนึ่งในการปลูกฝัง CSR
ให้กับนักศึกษา และตั้งความหวังว่า สิ่งเหล่านี้จะติดตัวนักศึกษาไป
เมื่อจบการศึกษาไปเป็นบัณฑิตธรรมศาสตร์ท่ีพร้อมสร้างประโยชน์
ให้กบั สังคมไทยและสังคมโลกต่อไป รศ.ดร.พิภพ อุดร กล่าวทิง้ ท้าย
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สำ�เร็จอีกครัง้ !!

ทีมนักศึกษาธรรมศาสตร์
คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน
-CREATe 2018

i

อีกครัง้ กับความส�ำเร็จของทีมนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีส่ ามารถคว้ารางวัล
ชนะเลิศ (Gold Award) ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรม
ส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category) ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ครั้งที่ 12 (i-CREATe 2018) ณ นครเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด�ำเนิน
ทอดพระเนตรกิจกรรมในงาน และพระราชทานรางวัลเป็นประจ�ำ
ทุกปี ซึง่ ผลงาน EZStand Walker เป็นอุปกรณ์ชว่ ยพยุงเดิน (Walker)
ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การลุกยืนของผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ผ่าน
การผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพก ทีม่ ปี ญ
ั หาด้านการลุกยืน ให้สามารถลุกยืน
ได้งา่ ย คิดค้นและพัฒนาโดย นาย วรัตถ์ สิทธิเ์ หล่าถาวร นาย ปัณฑ์ธร
ตรีวัฒนา นายจิตวัต สนามชัย นางสาว ชนิญา เจริญคุณธรรม โดยมี
ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายวรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึง
แนวคิดในการสร้างผลงานว่า EZ Stand Walker (Easy Stand)
เกิดจากปัญหาของวอล์กเกอร์ที่มีขายตามท้องตลาดในปัจจุบัน ซึ่ง
ถูกออกแบบมาเพือ่ การพยุงเดินเท่านัน้ ไม่ได้ถกู ออกแบบมาให้เหมาะ
สมเพือ่ การลุกยืน โดย 70% ของผูท้ ใี่ ช้งานวอล์กเกอร์จะมีปญ
ั หาเรือ่ ง
การลุกยืน โดยการน�ำอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมไปใช้ในการลุกยืนนั้น
จะต้องใช้แรงที่มากในการดันตัวเพื่อลุกยืนและไม่มั่นคง จึงเสี่ยงต่อ
การหกล้ม ตัว EZ Stand จะใช้การดึงตัวร่วมกับการดันเข่า โดยวิธีนี้
เป็นท่าทางที่ถูกต้องในการใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งใช้แรงน้อย โดย
อุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้ครบทั้งการใช้งานที่จ�ำเป็นทั้ง 2 ฟังก์ชัน
คือ ช่วยลุกยืนและพยุงการเดิน
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โดยการท�ำงานของ EZ Stand Walker แบ่งออกเป็น 3 ฟังก์ชัน คือ
1. Easy to stand การช่วยลุกยืน โดยจะให้การดึงตัวร่วมกับการดันเข่า
และเหยียบฐาน โดยวิธีนี้ได้รับการอ้างอิงจากงานวิจัยว่าเป็นวิธีที่ใช้แรง
น้อย และแรงจะกระจายไปตามจุดต่าง ๆ ท�ำให้การลุกยืนเป็นเรื่องที่ง่าย
2. Easy to walk วอล์กเกอร์ทมี่ ี 4 ล้อทัว่ ไปในท้องตลาด จะมีเบรคมาให้
ซึ่งปัญหาของการใช้เบรคแบบก�ำ คือ ผู้สูงอายุไม่มีแรงก�ำมือหรือขาไม่
สัมพันธ์กับแขน ซึ่ง EZ Stand Walker ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ โดย
ท่าทางการเดิน จะเป็นธรรมชาติเหมือนการใช้วอล์กเกอร์ปกติ โดยทุก
ครั้งที่ผู้ป่วยลงน�้ำหนัก วอล์กเกอร์ท�ำเบรกอัตโนมัติ
3. Seat function แผ่นรองเข่าถูกออกแบบให้มี 2 ลักษณะการใช้งาน
โดยสามารถปรับเป็นเก้าอี้นั่ง และ รองเข่าในการช่วยยืนได้

นายวรัตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “รู้สึกดีใจมากที่สามารถคว้ารางวัลมาได้อีก
ครั้งหนึ่ง และที่ยิ่งไปกว่านั้น คือ ความภูมิใจที่เราสามารถน�ำความรู้ของเราไป
แก้ปญ
ั หา ท�ำให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม โดยความตัง้ ใจของผม คืออยากจะเห็น
คนไทยได้เข้าถึงอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่จับต้องได้ครับ”
ทั้งนี้ในอนาคตทีมนักศึกษา EZ Stand Walker ยังมีแผนในการพัฒนา
ผลงานในเรื่องของน�้ำหนัก การพับขึ้นรถยนต์ และ การปรับส่วนสูงของมือจับ
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถใช้งานได้จริง และต่อยอดไปถึงการผลิตเพือ่ จัดจ�ำหน่ายในเชิง
พาณิชย์ต่อไป นอกจากนี้นักศึกษาทีม Elliptical Trike และทีม TU-V จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังสามารถคว้ารางวัล Merit
Award และรางวัล Best Prototype ในประเภทผลงานด้านการออกแบบ
นวัตกรรมส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category) ได้อีกด้วย
นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สามารถสร้าง
บัณฑิตที่จะเติบโตไปเป็นนักประดิษฐ์ที่มีจิตวิญญาณแห่งธรรมศาสตร์ เพื่อ
แก้ปัญหาสังคมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

