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 ข่าวด่วน ข่าวโควิด-19 เด่นออนไลน์ บันเทิง กีฬา หวย ดวง คอลัมน์ฉบับรายวัน คลิปฮอต Lifestyle มาร์เก็ตเพลส  

หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ >  ธรรมศาสตร์ ผลงาน Rest In Peach คว้ารางวัล Best Inn...

ธรรมศาสตร์ ผลงาน Rest In Peach คว้ารางวัล Best
Innovation Awards

ข่าวประชาสัมพันธ์    

14 ม.ค. 2566 - 10:33 น.

ธรรมศาสตร ์Work hard โชว์ผลงาน Rest In Peach คว้ารางวัล Best Innovation Awards ในงาน 88
INNOVBIZ 2022 : Better Life Better Society จุดไอเดยีสตารท์อัพขับเคลื�อนสงัคมไทย

ธรรมศาสตร์ โดย โครงการ 88 INNOVBIZ จัดงาน “88 INNOVBIZ 2022” การเเข่งขันสตาร์ทอัพ INNOVBIZ ภายใต้ธีม “Designed for
Better Life, Better Society” ซึ�งนอกจากจะมองหาไอเดียธุรกิจเจ๋ง ๆ ที�มีความสามารถ ในการทํากําไรได้แล้วยังมองหานวัตกรรมธุรกิจเเบบ
ใหม่ อันนําไปสู่คุณภาพชีวิตเเละสังคมที�ดีขึ�นอีกด้วย

ทั�งนี� รางวัลในป�นี�เเบ่งออกเป�น 3 ด้าน 3 มิติ ได้แก่ 1. Best Innovation Award รางวัลสําหรับทีมที�มีไอเดียธุรกิจที�เป�นนวัตกรรมที�มีความคิด
สร้างสรรค์มากที�สุด, 2. Best Social Impact Award รางวัลสําหรับทีมซึ�งมีไอเดียธุรกิจที�ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมเป�นวงกว้างมากที�สุด และ
3. Best Performance Award รางวัลสุดท้ายสําหรับทีมที�มีลีลาการนําเสนอไม่เหมือนใคร มีความมั�นใจ เเละโดดเด่นจากทีมอื�นๆ โดยทีมที�คว้า
รางวัล Best Innovation Awards ไปครอง ได้แก่ ของทีม Work hard นักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรบริหารธุรกิจตรี
ควบโทชั�นป�ที� 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับผลงาน die fast ที�เชื�อว่าสิทธิการตายดีควรเป�นของทุกคน ทําให้เกิดไอเดียสตาร์ทอัพอย่าง Rest
In Peach ไอเดียสตาร์ทอัพสุดเจ๋งที�จะเข้ามาเป�น “ผู้จัดการความตาย” ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต เป�นการจากไปที�มีความหมาย

https://www.khaosod.co.th/home
https://www.facebook.com/khaosod
https://twitter.com/KhaosodOnline
https://www.instagram.com/khaosod/
https://line.me/R/ti/p/%40yjw8611j
https://www.youtube.com/channel/UCaulUvRz6sRlw7_nLrOvM_w
https://www.khaosod.co.th/home
https://www.khaosod.co.th/home
https://www.khaosod.co.th/breaking-news
https://www.khaosod.co.th/covid-19
https://www.khaosod.co.th/special-stories
https://www.khaosod.co.th/entertainment
https://www.khaosod.co.th/sports
https://www.khaosod.co.th/lottery
https://www.khaosod.co.th/horoscope
https://www.khaosod.co.th/newspaper-column
https://www.khaosod.co.th/hot-clips
https://www.khaosod.co.th/lifestyle
https://marketplace.khaosod.co.th/
https://www.khaosod.co.th/search
https://www.khaosod.co.th/home
https://www.khaosod.co.th/pr-news
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7458845
https://www.khaosod.co.th/pr-news
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpr-news%2Fnews_7458845
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+Rest+In+Peach+%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5+Best+Innovation+Awards&url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpr-news%2Fnews_7458845
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpr-news%2Fnews_7458845
javascript:;
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2023/01/xdtu.jpg


“เราต้องการให้การจัดการความตายนั�นสามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ ทั�งในมุมของคนที�ต้องการจะออกแบบวาระสุดท้ายตาม
ความต้องการของตัวเอง และคนทั�วไปที�ต้องรับผิดชอบในกรณีที�มีเหตุการณ์เกี�ยวกับความตายเกิดขึ�นกับคนใกล้ตัว แต่ไม่รู้จะจัดการอย่างไร”
นางสาวรมิตา มานิตย์โชติพิสิฐ หนึ�งในสมากชิก Work hard ให้ข้อมูลคอนเซ็ปต์ของผลงาน die fast ถึงแนวคิด Rest In Peach ที�ได้รับรางวัล
Rest In Peach คือแพลตฟอร์มด้านการจัดการความตายแบบ One-Stop Service โดยมุ่งมั�นที�จะทําให้การจัดการความตายเป�นเรื�องที�ทุกคน
เข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป�น เพศใด หรืออายุใด เพราะทุกคนสมควรที�จะมีสิทธิได้รับการตายที�ดี โดย Rest In Peach มีบริการหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป�นการจัดการความปรารถนาสุดท้าย เช่น การเลือกทนาย การทําพินัยกรรม หรือการบริจาคอวัยวะ, การทําหนังสือแสดงเจตนาสุดท้าย
(Living Will) และส่งต่อให้กับคนที�คุณรักหรือโรงพยาบาล, การช่วยจัดการงานศพ โดยช่วยจัดการทั�งกระบวนการจัดซื�อสินค้าและบริการที�เกี�ยว
กับงานศพ, การจัดทําตู้เซฟความทรงจํา ที�ข่วยจัดเก็บควาทรงจําที�เกี�ยวข้องและมีอายุการใช้งานกว่า 10 ป�

นางสาวรมิตา มานิตย์โชติพิสิฐ ยังกล่าวอีกว่า “เพราะการเป�น One-stop service รวบรวมบริการตั�งแต่การเตรียมตัวในการตายจนถึงวัน
สุดท้ายของชีวิต จะช่วยประหยัดเวลาและลดขั�นตอนในเรื�องจัดการความตายที�มีความยุ่งยากและกระจัดกระจาย ซึ�งตลาดในประเทศไทยยังไม่มี
ใครลงมาเล่นในส่วนนี�”

นอกจากจะเป�นโมเดลธุรกิจที�น่าสนใจและมีความสามารถในการทํากําไรได้แล้ว Rest In Peach ยังเป�นโมเดลที�ส่งผล กระทบเชิงบวกต่อสังคม
อีกด้วย ไม่ว่าจะเป�นด้านการแพทย์ที�จะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลและการใช้ทรัพยากรที�เกินความจําเป�นในการยื�อชีวิต และด้าน
ครัวเรือนที�จะช่วยลดการ กู้หนี�ยืมสินเพื�อใช้จ่ายในการจัดการความตาย เช่น พินัยกรรม การจัดงานศพ หรือพวงหรีด ยกตัวอย่าง การที�คนไข้คน
หนึ�งมีอาการโคม่า โดยปกติแล้วหากคนไข้ไม่ได้มีการทํา Living will แสดงเจตนาของตัวเองเอาไว้ การรักษาโดยพื�นฐานแพทย์จะทําการยื�อชีวิต
คนไข้ถึงที�สุด
แต่การเข้ามาของ Rest In Peach จะทําให้ทั�งแพทย์และเครือญาติเข้าใจเจตนารมย์ของคนไข้ทั�งยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลที�เกินความจําเป�นจากการรักษาหรือยื�อชีวิตคนไข้ในกรณีที�เจ้าตัวไม่ต้องการ รวมไปถึงการจัดงานศพที�จะมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ไม่
สอดคล้องกับรายได้จนทําให้เกิดการกู้หนี�ยืมสินขึ�นมาเพื�อการจัดงานศพ

“ดังนั�นการที� Rest In Peach เข้ามาช่วยในการนําเสนอทางเลือกในการจัดการความตายที�มีราคาถูกกว่าราคาตลาด จะช่วยให้ผู้คนสามารถลด
ค่าใช่จ่ายในส่วนนี�ไปได้ ซึ�งนับว่าเป�นไอเดียธุรกิจจากคนรุ่นใหม่ที�น่าประทับใจและมีส่วนสําคัญในการขับเคลื�อน Better life, Better Society ได้
เป�นอยางดี” นางสาวรมิตา มานิตย์โชติพิสิฐ กล่าวให้ข้อมูลเพิ�มเติม

สาํหรับรางวัล Best Social Impact Award ตกเป�นของทีม Single Gimmick ขณะที�รางวัล Best Performance Award ได้แก่ทีม The Phoenix
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วนัจันทร ์ที� 16 มกราคม พ.ศ. 2566 10:29 น.
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แชร์

ยานยนต์

โตโยต้า ปันโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างสังคมแห่งปัญญา มอบทุนการศึกษา
ประจําปี 2565 แก่นักศึกษาธรรมศาสตร์ ต่อเนื่องปีที่ 50
วนัเสาร ์ที� 14 มกราคม พ.ศ. 2566, 12.37 น.

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�

Thiphapun Tu Intapeng และคนอื�นๆ อกี 1.2 แสน คนถกูใจสิ�งนี�ถกูใจ

โตโยตา้ ปนัโอกาสทางการศกึษาเสรมิสรา้งสงัคมแหง่ปญัญา 
มอบทนุการศกึษาประจาํปี 2565 แกน่กัศกึษาธรรมศาสตร ์ตอ่เนื�องปีที� 50 
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“LAMBORGHINI NIGHT 2022: HIP HOP
NIGHT” เรนาสโซ มอเตอร ์เอาใจสาวกกระทงิดุ
สายฮปิฮอป
(https://www.banmuang.co.th/news/aut
12:44 น.

มติซบูชิ ิมอเตอรส์ ประเทศไทย ลงนามความรว่ม
มอื รว่มพัฒนาบคุลากร พรอ้มการวจัิยและพัฒนา
รองรับอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่
(https://www.banmuang.co.th/news/auto/3121
12:41 น.

มาสดา้แรงขายทะล ุ3 หมื�น ยดึอนัดบั 3 ตลาด
รถยนตนั์�งอยา่งถาวร เตรยีมสง่รถรุน่ใหมล่ยุตลาด
ตลอดปี พรอ้มดแูลลกูคา้ใหด้ทีี�สดุ
(https://www.banmuang.co.th/news/auto/3121
12:39 น.

เกรท วอลล ์มอเตอร ์ประกาศความสําเร็จปี 2565
(https://www.banmuang.co.th/news/auto/3121
12:36 น.

“เบนซไ์พรมม์สั” มอบความเฮง! ฉลองตรษุจนี ปี
กระตา่ยทอง รับฟร!ี “ทองคํา” ในงาน Primus
Chinese New Year Lucky Days 2023
(https://www.banmuang.co.th/news/auto/3121
12:34 น.
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คณุนนินาท ไชยธรีภญิโญ ประธานคณะกรรมการ บรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จํากดั เป็นประธานในพธิมีอบทนุ
การศกึษาประจําปี 2565  แกนั่กศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์โดยม ีรองศาสตราจารยโ์รจน ์คณุเอนก รองอธกิารบดี
ฝ่ายการนักศกึษา พรอ้มคณาจารย ์และคณะผูบ้รหิารระดบัสงู รว่มแสดงความยนิด ีเมื�อวนัที� 10 มกราคม ที�ผา่นมา ณ
อาคารโดมบรหิาร ม.ธรรมศาสตร ์(ศนูยรั์งสติ)
 
 
บรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จํากดั ตระหนักถงึความสําคญัของการศกึษาอนัจะเป็นรากฐานที�สําคญัยิ�งตอ่การ
พัฒนาประเทศชาต ิดว้ยการสง่เสรมิการศกึษาของเยาวชนไทยผา่นการมอบทนุการศกึษา   เพื�อสนับสนุนแกนั่กเรยีน
นักศกึษา ที�เรยีนดแีตข่าดแคลนทนุทรัพย ์ใหไ้ดรั้บโอกาสทางการศกึษาอยา่งตอ่เนื�อง พรอ้มสง่เสรมิใหนํ้าความรูท้ี�ไดรั้บ
ไปพัฒนาสงัคมไทยตอ่ไปในอนาคต โดยไดจั้ดกจิกรรมมอบทนุสนับสนุนแกนั่กศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตรม์าตั �งแต ่ปี
พ.ศ. 2516 ตอ่เนื�องจนถงึปัจจบุนัเป็นครั �งที� 50 มนัีกศกึษาไดรั้บทนุแลว้ทั �งสิ�น 1,010 ทนุ คดิเป็นมลูคา่ 20,176,800
บาท ในปีนี�มนัีกศกึษาเขา้รับทนุการศกึษาจํานวน 12 ทนุ รวมมลูคา่ 960,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี�
 
 
• คณะวศิวกรรมศาสตร ์                  จํานวน    5   ทนุ   มลูคา่ 400,000 บาท
 
 
• คณะศลิปศาสตร ์(ภาควชิาภาษาญี�ปุ่ น) จํานวน    1   ทนุ   มลูคา่ 80,000 บาท
 
 
• คณะอื�นๆ                     จํานวน    6   ทนุ   มลูคา่ 480,000 บาท
 
 
รวมทั �งสิ�น    จํานวน 12 ทนุ   มลูคา่ 960,000 บาท
 
 
นอกจากนี�ยงัดําเนนิกจิกรรมสง่เสรมิสงัคมอื�นๆ อยา่งตอ่เนื�อง โดยรว่มสง่เสรมิ และขบัเคลื�อนสงัคมไทยในหลากหลายมติิ
อาท ิสงัคม เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้ม ดว้ยแนวคดิการแบง่ปันที�ไมส่ ิ�นสดุ ทั �งการแบง่ปันความรูด้า้นสิ�งแวดลอ้ม ภายใต ้
โครงการ “โตโยตา้เมอืงสเีขยีว” การแบง่ปันความรู ้และรณรงคก์ารขบัขี�ปลอดภยั ผา่นโครงการ “โตโยตา้ถนนสขีาว” การ
แบง่ปันประสบการณท์างธรุกจิ ผา่นโครงการ “โตโยตา้ธรุกจิชมุชนพัฒน”์ รวมถงึแบง่ปันโอกาสเพื�อพัฒนาคณุภาพชวีติ
ของเด็กและเยาวชน ผา่นมลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทย 
 
โตโยตา้ จะมุง่มั�นสรา้งโอกาสทางการศกึษาแกเ่ยาวชน อนัจะเป็นรากฐานสําคญัในการสรา้งสงัคมใหด้ขี ึ�น ตลอดจนนํา
ความรูท้ี�ไดรั้บไปเป็นรากฐานสําคญัในการพัฒนาศกัยภาพของตนเอง และหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่ นักศกึษาที�เป็นผูรั้บในวนันี�
จะไดม้โีอกาสพัฒนาตนเองเป็นผูใ้หแ้กส่งัคม
ในวนัขา้งหนา้ โดยการสนับสนุนทนุการศกึษาดงักลา่ว เป็นกลไกสว่นหนึ�งที�จะรว่มผลกัดนัใหส้งัคมไทยไปสูเ่ป้าหมายการ
พัฒนาอยา่งยั�งยนื (Sustainable Development Goals) ตอ่ไปในอนาคต
 
“โตโยตา้ รว่มขบัเคลื�อนอนาคต”

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�

(https://bit.ly/3UhBGca)

(https://www.suzuki.co.th/)

(https://www.millenniumauto.co.th/)
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