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 สวัสดีท่านผู้อ่านท่ีรักทุกท่าน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เดือนแห่งการครบรอบการก่อต้ัง
มหาวิทยาลัย มีกิจกรรมท่ีสำาคัญคือ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๔ กุมภาพันธ์ เป็นวันครบรอบการก่อต้ัง
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ “KMUTT Homecoming Day ๒๐๑๖ : แหวกรังมด” 
ระหว่างวันท่ี ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ซ่ึงภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ท่ีสำาคัญมากมาย 
เช่น งาน “Thank You Party” เพ่ือแสดงความขอบคุณแก่นักศึกษาเก่าและผู้ให้การสนับสนุน
มหาวิทยาลัย งาน “Open House”  เปิดบ้าน มจธ. ให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าเย่ียมชม
มหาวิทยาลัย กิจกรรมการรับสมัครงาน (Job fair) บูทรับสมัครงานจากบริษัท  ช้ันนำาท่ัวประเทศ 

ขอบคุณค่ะ
อริยา พรหมสุภา

บรรณาธิการบริหาร วารสารอินไซด์ มจธ.
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 วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมกล้าธนบุรี ครบรอบ 56 ปี มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ โดย
ในตอนเช้า รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี เป็นประธานพิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 57 รูป ณ สวนสุขภาพ บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระอริยพรหม สักการะอนุสาวรีย์
อาจารย์ประภา ประจักษ์ศุภนิติ ผู้อำานวยการท่านแรก และถวายภัตตาหาร
เพลและเคร่ืองไทยธรรมพระสงฆ์ 9 รูป พร้อมท้ังรับการประพรมน้ำาพระพุทธ
มนต์ เพ่ือความเป็นศิริมงคล ณ ห้องประชุมจำารัส ฉายะพงศ์ จากน้ันในช่วงบ่าย
เป็นพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ศักรินทร์ 
ภูมิรัตน อธิการบดี และมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการคุณของ
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยและวิทยากรในโครงการวิศวกรอาสาของ
มูลนิธิฯ โดย รศ.ดร.หริส สูตะบุตร ประธานมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมชลี สินธุ-
โสภณ สำานักหอสมุด ในวาระท่ี มหาวิทยาลัยครบรอบ 56 ปีแห่งการสถาปนา 
มหาวิทยาลัยขอถือโอกาสแสดงความขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณท่ีให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา อาทิ สนับสนุนทุน
การศึกษา วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา และบริจาคทรัพย์แก่มหาวิทยาลัย เพ่ือ
ใช้พัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าท่านจะให้การสนับสนุน
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ืองต่อไป

 สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงาน ราตรีบางมด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา นายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ 
กล่าวรายงาน รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด
งาน พร้อมกันน้ีได้มีพิธีมอบรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำาปี 2558 ให้แก่
นักศึกษาเก่าท่ีประสพความสำาเร็จในอาชีพและหน้าท่ีการงาน โดย รศ.ดร.หริ
ส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบ ภายในงานมีการแสดงของ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น เป็น
กันเอง

วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 2559

ประกวดนวัตกรรม 
KMUTT’s Challenge 

 สำานักงานการศึกษาสำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GEO) มหาวิทยาลัย-
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม KMUTT’s 
Challenge ภายใต้หัวข้อ ANTMAN – the KMUTT’s hero เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ เสริมทักษะด้านต่างๆ และนำาความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง ซ่ึงได้มีการตัดสินรางวัลการประกวดเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2559 ผลการ
ตัดสิน รางวัล BEST INNOVATION ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รางวัล BEST PRACTI-
CALLITY ได้แก่ทีม Indy 117 รางวัล POPPULAR VOTE ได้แก่ทีม Be@r Lab 
และรางวัลชมเชย 3 ทีม ได้แก่ Be@r Lab, Faxt Team และทีม Electha โดย
มี รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา เป็นประธานมอบ
รางวัลและกล่าวปิดงาน
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 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการ
ประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 15 และปาฐกถา
นำา เรื่อง “การขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัย” จากนั้นได้
มอบรางวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards 2015 
TRF- OHEC-Scopus Researcher Awards และ TRF-Thomson  Reuters 
OHEC Research Excellence Awards ซ่ึง ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ 
จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัย-
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลวุฒิเมธีวิจัย สกว. ดีเด่น 2015 
TRF-Thomson Reuters-OHEC Research Excellence Awards เร่ือง 
“การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพแบบ
บูรณาการในการแปรสภาพวัสดุชีวมวลทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่า
เพ่ิมเพ่ือต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรม” โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรม
เดอะรีเจ้นท์ ชะอำาบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559  
สำาหรับรางวัล ดังกล่าว สกว. สกอ. ร่วมกับ บริษัท ทอมปสัน รอยเตอร์ ผู้ให้
บริการฐานข้อมูลรายใหญ่ของโลก และผู้จัดทำาฐานข้อมูลวารสารวิชาการ
นานาชาติ Web of Science จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเป็นรางวัลที่มอบให้
แก่นักวิจัยที่รับทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา หรือวุฒิเมธี
วิจัย สกว. ที่มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย โดยจะพิจารณาจากรายชื่อของวุฒิเมธีวิจัย สกว. ที่ได้รับทุน
ตั้งแต่ปี 2555-2557 ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุน สกว. ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science ที่ได้รับ
การอ้างอิงสูงที่สุด
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 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2559 รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร  รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เข้ารับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ Palmes Academiques ช้ัน Offi cier  จาก
รัฐบาลฝร่ังเศส โดยมี H.E. Mr. Gilles Garachon เอกอัครราชทูตฝร่ังเศส 
ประจำาประเทศไทย เป็นประธานมอบพร้อมกับกล่าวคำาประกาศเกียรติคุณ 
แก่ รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร การท่ีรัฐบาลฝร่ังเศสได้ให้เกียรติมอบเคร่ือง
ราชอิสริยาภรณ์  Palmes Academiques ช้ัน Offi cier ในคร้ังน้ี เน่ืองจาก 
รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร เป็นบุคคลสำาคัญท่ีช่วยเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ของประเทศไทยและฝร่ังเศส โดยเฉพาะในแวดวงวิชาการ 
ซ่ึงไม่เฉพาะระหว่าง มจธ. กับประเทศฝร่ังเศสเท่าน้ัน แต่ยังช่วยสนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือเป็นวงกว้างในระดับประเทศอีกด้วย ในการน้ี รศ.ดร.
ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์จากบัณฑิต
วิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม (JGSEE ) มจธ. ร่วมแสดงความยินดี 
ณ ทำาเนียบเอกอัครราชทูตฝร่ังเศส สถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศส ประจำา
ประเทศไทย ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ

รศ.ดร.บัณฑิต ฟุงธรรมสาร 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ
จากรัฐบาลฝรั่งเศส
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  ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(มจธ.) และบริษัท เบทาโกร จำากัด (มหาชน) ในการจัดตั้งโครงการ การ
บูรณาการ การเรียนรู้ร่วมกับการทำางาน (WiL-Betagro)  ระดับปริญญา
ตรี เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมี
นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าเรียนรู้และปฏิบัติจริงในโรงงานตั้งแต่เดือน 
มิถุนายน-ตุลาคม 2558 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ซึ่งโครงการสิ้นสุดลง
แล้ว และเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ได้มีการนำาเสนอผลงานของนักศึกษา 
(Grand Final Presentation) โดยมี คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร  และ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี 
มจธ. พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้บริหาร ของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมรับ
ฟัง ให้แนวคิด ข้อเสนอแนะและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา ในการนี้ เครือ
เบทาโกรได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาโครงการ FEPS & WiL จำานวนเงิน 
740,000 บาท จัดขึ้น ณ อาคารเบทาโกร นอร์ทปาร์ค  

  ผศ.สุชาดา  ไชยสวัสด์ิ ท่ีปรึกษา 
ชมรมจักรยานสีเขียว มจธ. พร้อม 
ด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาชมรม   
ร่วมเสวนา มหาวิทยาลัยจักรยาน ใน 
งาน A Day Bike Fest 2015 
เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน  2558  
เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมการสร้างสังคม 
จักรยานภายในมหาวิทยาลัยภายใต้ 
โครงการ Active Campus Network  
ให้เกิดความย่ังยืน ต่อสังคมไทย โดย
ปลูกจิตสำานึกให้มีการใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางเพ่ือออกกำาลัง
กาย เพ่ือสุขภาพและยังช่วยลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อนได้
อีกทางหน่ึง โดยเน้นการป่ันจักรยานให้ปลอดภัย ป่ันจักรยานไป
เพ่ือช่วยเหลือชุมชนสังคมและร่วมมือกันขยายผลให้เกิดนักป่ัน 
หน้าใหม่ เพ่ือสร้างสังคมไทยท่ีหันมาใช้จักรยานกันเพ่ิมข้ึนต่อไปใน
อนาคต A day Bike Fest 2015 จัดข้ึนท่ีแอร์พอร์ตล้ิงค์ มักกะสัน 
ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม A Day Bike Fest 2015 ในช่วงเช้าน้ีกว่า
หน่ึงพันคน

มจธ.รวมเสวนา 
“มหาวิทยาลัยจักรยาน” ในงาน  
A Day Bike Fest 2015
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 ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัย- 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมเป็น 
ประธานในพิธีเปิดโครงการจักรยานประเพณีกรุงเทพฯ-หัวหิน-อุทยานราชภักด์ิ 
คร้ังท่ี15 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เม่ือวันท่ี 31 
มกราคม พ.ศ. 2559 จัดโดย มจธ. ร่วมกับ ชมรมจักรยานสวนธนโกลด์ซิต้ี  
เทศบาลเมืองหัวหิน และ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ให้การสนับสนุน โดยมี คุณวรวิทย์ วุฒิปกรณ์กิตติ ประธานชมรม
จักรยานสวนธนโกลด์ซิต้ี  เป็นผู้กล่าวรายงานท่ีมาของกิจกรรมในคร้ังน้ี การ
จัดกิจกรรมน้ี มีระยะทางท้ังหมด 199 กิโลเมตร โดยได้รับเกียรติจากคณะ 
นักป่ันของเมืองหัวหินภายใต้การนำาของคุณนพพร วุฒิกุล  ให้การต้อนรับนัก
ป่ันจากกรุงเทพมหานคร และร่วมป่ันจากจุดค่ายพระราม 6 และป่ันจักรยาน
มุ่งสู่  อุทยานราชภักด์ิ  โดยมีการจัดพิธีถวายราชสักการะแด่บูรพมหากษัตริ
ยาธิราชเจ้า ท้ัง 7 พระองค์  และร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพ่ือแสดง
ความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณ อุทยานราชภักด์ิ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนักป่ันจักรยานร่วมกิจกรรมมากกว่า 4,500 คน  
ซ่ึงประกอบด้วยนักป่ันจากชมรมจักรยานท่ัวประเทศและมีนักป่ันจากต่าง
ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมบริษัท ผู้ประกอบการ ร้านจักรยานและ
อุปกรณ์จักรยานมากมายในการจัดกิจกรรม   

มจธ.รวมจัดงาน จักรยานประเพณี
กรุงเทพฯ-หัวหิน-อุทยานราชภักดิ์ 
ครั้งที่15 เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 สำาหรับทริปจักรยานประเพณี กรุงเทพฯ-หัวหิน – อุทยาราชภักด์ิ  คร้ัง
ท่ี15  น้ีจัด ข้ึนในธีม จักรยานมหากุศล ทริปประเพณี 2016  เงินท้ังหมดท่ีได้
จากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจำานวน หน่ึงล้านบาทโดยไม่หักค่าใช้จ่าย 
จะนำาข้ึนทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลพระะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสต่อไป
 การจัดกิจกรรมคร้ังน้ีถือเป็นการจัดกิจกรรมจักรยานท่ีย่ิงใหญ่ประจำาปี
และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวนมาก ซ่ึงนอกเหนือจากการสนับสนุนให้เกิด
การป่ันจักรยานเพ่ือสุขภาพท่ีดีและสนับสนุนการเดินทางอย่างย่ังยืนแล้ว ยัง
มีการบูรณาการกิจกรรมท่ีเน้นการลดขยะ การงดใช้โฟมใส่อาหาร รวมถึงการ
งดสูบบุหร่ีเพ่ือให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ รวมถึงการลดการใช้พลังงานน้ำามันและ
ลดการเกิดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหน่ึงด้วยซ่ึงการประเมินประโยชน์ของการ
ป่ันจักรยานประเพณีกรุงเทพ-หัวหิน-อุทยานราชภักด์ิ คร้ังท่ี15 ในทริปน้ีด้วย
ระยะทาง 199 กิโลเมตรในจำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4,500 คน คิดเป็นระยะ
ทางป่ันท้ังส้ิน 895,500 กิโลเมตรสามารถลดการใชน้ำามันกว่า 74,625 ลิตร  
คิดเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกว่าหน่ึงล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนสองพันห้า
ร้อยบาทและลดก๊าซโลกร้อนกว่า 218,502 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์ (คำานวณ
จากการใช้น้ำามันดีเซล 1 ลิตรลดก๊าซโลกร้อน 2.7 กิโล CO2) และสามารถ
เผาพลาญพลังงานได้กว่า 29.6 ล้านกิโลแคลอร่ี (ป่ันจักรยาน 20 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมงเผาผลาญพลังงาน 660 กิโลแคลอร่ี) 
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Homecoming Day 2016 : áËÇ¡ÃÑ§Á´
เรียบเรียงโดย ปณัฏฐพร มีชัย

 วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-
เกล้าธนบุรี ครบรอบ 56 ปี พวกเราชาว มจธ. ร่วมใจจัดกิจกรรม KMUTT 
Homecoming Day 2016 : แหวกรังมด ในวันท่ี 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ี
ผ่านมา เพ่ือเป็นการเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนท้ังศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวม
ท้ังน้องๆ นักเรียนท่ีอยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในร้ัว มจธ. แห่งน้ี และ
ร่วมสร้างความรักความภาคภูมิใจในความสำาเร็จของมหาวิทยาลัยท่ีทุกคนมี
ส่วนร่วมในการร่วมสร้างให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยของเรา โดยในงานมี
กิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งกิจกรรม Open House ให้นักเรียนได้เข้ามา
เยี่ยมชมการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้พูดคุยกับอาจารย์และรุ่นพ่ีกันอย่าง
ใกล้ชิด ร่วมชมการแสดงผลงานของพ่ีๆ จากภาควิชาต่างๆ นอกจากน้ียังมี
การจัดตลาดนัดบางมดเปิดพ้ืนท่ีเป็นซุ้มจำาหน่ายสินค้าของชุมชน ผู้ปกครอง
และนักศึกษา นอกจากน้ียังมีการแสดงความสามารถของนักศึกษา การ
ประกวดดนตรี พ้ืนการรับสมัครงาน (Job fair) ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนในการดูแลรับผิดชอบหลักในการดำาเนินงาน
ท้ังหมด เพ่ือฝึกให้นักศึกษาได้คิดวางแผนและปฏิบัติจริง ซ่ึงเราจะมาแนะนำา
พวกเขาเหล่าน้ีให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะ...
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แนะนำ�ตัว?
 สวัสดีครับ ผมนายภูษิต สุขช่วย  ช่ือเล่น หนุ่ม กำาลังศึกษาอยู่
ภาควิชาเทคโนโลยีมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มีหน้�ท่ีรับผิดชอบง�น Home Coming Day ในส่วนใดและดำ�เนิน
ก�รอย่�งไรบ้�ง? 
 ตัวหนุ่มได้เข้ามามีส่วนในการรับผิดชอบอยู่ 2 ส่วนครับ ส่วนแรก คือ
ส่วนของการทำางานฝ่ายประชาสัมพันธ์งานส่วนกลางครับ โดยในส่วนน้ีต้อง
ประสานงานกับทางพ่ีๆ ทีมประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงพวกเราได้
ทำาการออกแบบอาร์ตท่ีต้องใช้ในการประชาสัมพันธ์งานครับ ถือว่าต้องทำา
เยอะมาก เพราะในงานคร้ังน้ีมีหลายส่วนมากจริงๆ ท้ังงาน Open House 

ตลาดนัดบางมด Job Fair และการแสดงบนเวทีกลางท่ีจัดท่ีสวนสุขภาพครับ โดยมีการเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Facebook และการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยด้วย ส่วนท่ีสอง คือการแสดงบนเวที ในส่วนน้ีเราต้อง
ประสานงานกับชมรมต่างๆ เพ่ือมาช่วยกันคิดว่า เราจะนำาเสนอการแสดงออกมาในรูปแบบไหน และสุดท้ายก็
ลงตัวในธีม “อเมซ่ิงบางมด” ครับ โดยทีมของพวกผมก็รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานและชมรม
ต่างๆ ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ รวมท้ังออกแบบเวทีการแสดง ถือเป็นงานท่ียากแต่เพราะเราทุกคนร่วมมือ
กัน งานจึงออกมาดีครับ

ทำ�ไมถึงเข้�ม�ทำ�ง�นน้ี และตัดสินใจรับทำ�ง�นน้ี?
 จริงๆ ขอเล่าย้อนไปนิดนึงครับ ตอนอยู่ปี 1 ผมได้ดูหนังเร่ือง “ฝันเปล่ียน
โลก” มีอยู่ตอนหน่ึงท่ีหนังเล่าถึงการรวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างประโยชน์แก่นักศึกษา
และหากิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยมีแนวคิดท่ีจะเปิดโอกาสให้นักศึกษา 
คนในชุมชน รวมท้ังประชาชนท่ัวไปได้เข้ามาร่วมทำากิจกรรมและเกิดเป็นงาน
แฟร์ของมหาวิทยาลัย ผมย้อนดูหลายรอบมากและมีปณิธานข้ึนในใจว่าอยาก
ทำามาก จึงเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีก้าวเข้าไปทำางานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฝึกฝน
ตัวเองเพ่ือให้พร้อมท่ีจะได้ทำาในส่ิงท่ีฝันไว้ มีกิจกรรมอะไรผมก็ทำาหมด จน
ได้เข้ามาทำางานองค์การนักศึกษาจากการชวนของรุ่นพ่ีท่ีเห็นอะไรบางอย่าง
ในตัวผม จากน้ันผมก็ได้ทำาทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ประธานโครงการ พิธีการ 
คนควบคุมคิวเวที จีบผ้า จัดดอกไม้ ปีนน่ังร้าน ห่ันไม้ ตอกตะปู แต่เราก็ยัง
ไม่ลืมฝันของเรา ส่ิงท่ีเราอยากจะทำา ผมพยายามหาข้อมูลโดยสอบถามจาก
รุ่นพ่ีว่าเราเคยจัดงานแฟร์อะไรมาก่อนบ้าง ก็ได้ข้อมูลมาว่ามหาวิทยาลัยเคย
จัด “เทคโนโลยีแฟร์” เม่ือนานมาแล้วเป็นงานย่ิงใหญ่มาก ผมเลยคิดหาแนว

ได้รับประโยชน์อะไรบ้�งจ�กก�รทำ�ง�นน้ี? 
 อย่างแรกเลยครับส่ิงท่ีได้รับ คือ เพ่ือนเพ่ิมข้ึน ได้พบและเจอคนท่ีมี
เป้าหมาย เหมือนๆ กับเรา มีเจตนารมณ์เหมือนกับเรา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีค่อนข้าง
ยากมากเลยนะครับท่ีจะหากันจนเจอ อย่างท่ีสองเราได้ทำาส่ิงท่ีเราอยากทำา
แม้ว่ามันจะเป็นแค่จุดเร่ิมต้นเล็กๆ ก็ตาม แต่จุดเร่ิมต้นน้ีเรายังได้มองเห็น
อะไรหลายๆ อย่างในตัวเราท่ีเราต้องพัฒนาอีกเยอะเลยครับ

ร่วมเป็นเพ่ือนๆ มาจับกลุ่มคุยกันว่าอยากจะจัดแฟร์แบบน้ี แต่ละคนก็ปล่อย
ความคิดกันอย่างเต็มท่ี จนเรารู้สึกว่าลำาพังแค่กลุ่มเล็กๆ เราอาจจะไม่สามารถ
ทำาได้ จึงได้ไปปรึกษากับพ่ีสร และจังหวะเหมาะพอดีกับท่ีทางทุนเพชรพระ
จอมก็จะมีโครงการประมานน้ีท่ีนักศึกษาทุนเพชรฯ อยากท่ีจะจัดข้ึน จึงได้ไป
ร่วมคุยกับทางอาจารย์หม่าวและกลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จนเกิดเป็นรูปเป็น
ร่างข้ึนและได้จัดในโอกาสพิเศษช่วงวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ให้ประชาคม มจธ. ทุกคนได้ทราบและเห็น
ความสำาคัญของวันน้ี จนได้ช่ืองานออกมาคือ KMUTT Homecoming 
Day 2016 : แหวกรังมด และเราก็ได้ทีมงานมาเพ่ิม เพ่ือมาดูแลในส่วนต่างๆ 
ตามความถนัดของแต่ละคน งานในคร้ังน้ีมีปัญหาเยอะมาก เพราะมันเป็น
คร้ังแรก เป็นจุดเร่ิมต้น แต่พวกเราเช่ือม่ันว่า การจัดงานในปีต่อๆ ไปจะต้อง
ดีกว่าน้ีแน่นอนครับ ผมอยากขอบคุณมหาวิทยาลัย ขอบคุณอาจารย์ คน
ทำางานและคนเข้าร่วมงานทุกคน ท่ีร่วมเป็นความทรงจำาท่ีดีและประทับใจ
มากๆ ผมจะขอเก็บเร่ืองราวคร้ังน้ีเป็นความทรงจำาท่ีดีตลอดไป 

เชิญชวนเพ่ือนๆ เข้�ม�ร่วมทำ�กิจกรรม และร่วมง�นสถ�ปน�ในปีต่อๆ 
ไป?
 อยากให้น้องๆ นักศึกษาทุกคนเห็นถึงความสำาคัญของวันน้ี 4 กุมภาพันธ์ 
วันสถาปนามหาวิทยาลัย นักศึกษาร่วมกันจัดงาน จัดกิจกรรมต่างๆ เป็น
เหมือนกระบอกเสียงส่งไปยังพ่ีๆ ศิษย์เก่าท่ีจบไปแล้วกลับมา เพ่ือช่วยพัฒนา
และนำามาซ่ึงช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต ผมเช่ือว่าด้วยพลัง
นักศึกษาแล้วเราสามารถจัดงานได้ดีเลยทีเดียวครับ

Activity
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´รีÁ - Ë·ัÂ¡ÒÞ¨¹� Êิ·¸ิâªคÊ¡ุÅªัÂ
แนะนำ�ตัว?
 สวัสดีค่ะ ช่ือนางสาวหทัยกาญจน์ สิทธิโชคสกุลชัย ช่ือเล่น ดรีม กำาลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 3  ภาควิชาวิศวกรรม
เคร่ืองมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ 

 ดรีมได้เข้ามาดูแลและรับผิดชอบ
งานในส่วน ‘ตลาดนัดบางมด’ ค่ะ โดย
หน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานหลักในทุกๆ 
ส่วน ควบคุมการดำาเนินงานในภาพรวม
รวมถึงยังเป็นคนแก้ไขปัญหาและตัดสิน

ใจในเร่ืองงานท้ังหมด เพ่ือให้งานดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดค่ะ 
โดยในส่วนของตลาดนัดบางมด มีทีมทำางานของตลาดมีท้ังหมด 12 คน 
ซ่ึงแต่ละคนจะแบ่งการรับผิดชอบงานออกเป็นฝ่ายๆ มีท้ังฝ่ายประสานงานที่
ต้องประสานงานกับสปอนเซอร์ อาจารย์ หน่วยงานต่างๆ บริษัทให้เช่าบูธ 
รถมารับ-ส่งของ และชมรมไฟฟ้าวิชาการ นอกจากน้ีก็ยังมีในส่วนของฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ การจองพ้ืนท่ี รวมไปถึงการคืนเงินมัดจำาหลังจากจบกิจกรรม
อีกด้วยค่ะ

ทำ�ไมถึงเข้�ม�ทำ�ง�นน้ี และตัดสินใจรับทำ�ง�นน้ี?
 ท่ีดรีมเข้ามาทำางานน้ีเพราะ อยากให้คนภายนอกเห็นถึงศักยภาพของ
นักศึกษาบุคลากรภายใน ของมหาวิทยาลัยของเรา รวมถึงอยากให้พ่ีๆ ศิษย์
เก่า บุคลากรภายใน มจธ. นักศึกษา ได้เห็นถึงความสำาคัญของวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ให้พ่ีๆ ได้กลับมาเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของสถานท่ีท่ีเคยศึกษา 
หรือแม้กระท่ังคนท่ีกำาลังศึกษาอยู่ พวกเราโชคดีท่ีได้รับโอกาสดีๆ จากผู้ใหญ่ 
รวมถึงมีเพ่ือนๆ เข้ามาเป็นแนวร่วมท่ีอยากทำางานน้ีอยู่แล้ว เลยได้ลงมือทำาให้ส่ิง
ท่ีอยากทำาเป็นจริงข้ึนมาค่ะ 

ได้รับประโยชน์อะไรบ้�งจ�กก�รทำ�ง�นน้ี
 การทำางานในคร้ังน้ี มหาวิทยาลัยและอาจารย์ เปิดโอกาสให้พวกเราได้
แสดงศักยภาพอย่างเต็มท่ี ได้คิด ได้ทำา ได้เรียนรู้และแก้ปัญหาในทุกๆ เร่ือง โดยท่ี
จะมีอาจารย์เป็นผู้ช้ีแนะ และแนะนำาแนวทางท่ีเหมาะสมในการทำางาน ซ่ึงทำาให้
เราสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากย่ิงข้ึน เพราะตอนทำางานเราต้องเจอ
กับคนหลากหลายรูปแบบและเกิดปัญหามากมาย จึงทำาให้ต้องตัดสินใจตรงน้ัน
ตอนน้ันด้วยเวลาอันจำากัด ซ่ึงทำาให้เราเรียนรู้ว่าเราต้อมีการวานแผนการทำางาน
ล่วงหน้าและรอบด้าน พยายามคิดถึงส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเพ่ือท่ีเราจะพร้อมรับมือ
กับปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนมาได้ จึงทำาให้เรามีการระบบวางแผนจัดการการทำางานท่ี

ดีข้ึนและนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อีกด้วย แต่
ส่ิงท่ีสำาคัญมากๆ เลยสำาหรับดรีมคือ มิตรภาพ
ของเพ่ือน พ่ี น้อง ทุกคนๆ ท่ีทำางานกันด้วยใจ 
ไม่กลัวเหน่ือย เราซาบซ้ึงใจมากท่ีทุกคนอยากให้
งานน้ีออกมาดี ประสบความสำาเร็จ ถึงจะเหน่ือย
ก็ไม่เป็นไร 

เชิญชวนเพ่ือนๆ เข้�ม�ร่วมทำ�กิจกรรม และ
ร่วมง�นสถ�ปน�ในปีต่อๆ ไป
  ปีน้ีก็เป็นปีแรกท่ีมหาวิทยาลัย
ของเราได้จัดงานแหวกรังมดข้ึน งานน้ีถือว่า
เป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นวันท่ีสำาคัญมากของชาว
บางมดทุกคน  ก็อยากจะเชิญชวนเพ่ือนๆ พ่ีๆ 
น้องๆ ทุกคน มาช่วยกันทำาให้งานน้ีเป็นงานท่ี
เต็มไปด้วยพลังมดในทุกๆ ปี กลับเข้าสู่รังท่ีมีแต่
รอยย้ิม เสียงหัวเราะ และมาสร้างความทรงจำา
ล้ำาค่าในทุกๆ ปีต่อไปร่วมกันนะคะ
 

 ส่ิงแรกเลยท่ีดรีมเร่ิมทำาก่อนเลย คือการวางแผนค่ะ โดยลองคิดดูว่า
อยากจะให้ตลาดของเรามีอะไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหม พอคิดได้แล้ว
เราก็นำาไปเสนอผู้ใหญ่ เม่ือผู้ใหญ่อนุมัติผ่าน เราก็วางแผงผังบูธว่าแต่ละโซน
ตลาดของเราจะเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง แล้วก็เร่ิมทำาการโปรโมทการจองบูธ 
ผ่านทางเพจ Homecoming day เพ่ือให้นักศึกษา คนในชุมชนใกล้เคียง 
และผู้ปกครอง มาจองกันล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์ โดยอาทิตย์ก่อนวัน
งาน พวกเราได้มีการจัดเตรียมสถานท่ี มีการแปะแล็กซีนเพ่ือแบ่งบูธ การวาง
ร่มแต่ละบูธ การจัดตกแต่งไฟ ตกแต่งเวที จัดสถานท่ีบริเวณงานให้มีความ
พร้อม ท่ีสำาคัญก่อนวันงานจะมาถึง พวกเราได้มีการพูดคุยกันถึงหน้าท่ีต่างๆ 
ว่าแต่ละหน้าท่ีจะต้องทำาอะไรบ้าง เพ่ือท่ีในวันงานทุกๆ คน ก็ได้จะทำาหน้าท่ี
ของตนเองท่ีได้รับมอบหมายไปอย่างดีท่ีสุดค่ะ

มีหน้�ท่ีรับผิดชอบง�น Homecoming Day 2016 ในส่วนใดและดำ�เนินก�รอย่�งไรบ้�ง? 

Ac
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Activity

พีค - อภิรัฐ อังคะบุตร
แนะนำ�ตัว?
 สวัสดีครับ ผมช่ือนายอภิรัฐ อังคะบุตร ช่ือเล่นช่ือ พีค เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

 ในงานคร้ังน้ีได้รับหน้าท่ีให้ดูแลเร่ืองการจัดงาน ในส่วน Open House โดยจะมีหน้าท่ีในการประสานงานและ
ออกแบบรูปแบบงานในส่วนน้ี โดยกระบวนการทำางานทุกข้ันตอนจะมีทีมงานซ่ึงเป็นเพ่ือนๆ น้องๆ กว่า 30 คน คอย
ช่วยกันคิดช่วยวางแผน โดยรูปแบบงานของ Open House น้ันจะประกอบไปด้วยงานหลักๆ คืองานจัดแสดงหลักสูตร
และผลงานด้านวัตกรรมต่างๆ และการเย่ียมชมห้องปฏิบัติการของแต่ละภาควิชา สำาหรับในเร่ืองการดำาเนินการในส่วน
ต่างๆ เราจะมีการประชุมกันอยู่เสมอเพ่ือสอบถามข้อคิดเห็นหรือปัญหาต่างๆจากสมาชิกภายในทีม หลังจากประชุม
เสร็จเราก็จะให้แต่ละคนไปทำาตามหน้าท่ีตัวเอง ได้ผลอย่างไรก็จะมาแจ้งเพ่ือหาข้อสรุปกันอีกต่อไป

ทำ�ไมถึงเข้�ม�ทำ�ง�นน้ี และตัดสินใจรับทำ�ง�นน้ี?
 ท่ีผมได้เข้ามาทำางานน้ี เพราะปกติแล้วตัวเองและเพ่ือนๆ น้องๆ จะมา
ช่วยงานขององค์การนักศึกษาอยู่แล้ว เม่ือมีงานน้ีก็ได้ยินจากเพ่ือน และพ่ีท่ี
เขาทำางานด้านน้ีเลยอาสาเข้ามาทำา เพราะงานน้ีเป็นงานท่ีทางมหาวิทยาลัย
ของเราไม่ค่อยได้จัดกันบ่อยๆ และรู้สึกว่า ถ้าเรามีโอกาสได้ร่วมงานน้ีก็คงดีไม่
น้อย

ได้รับประโยชน์อะไรบ้�งจ�กก�รทำ�ง�นน้ี
 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการทำางานท่ีได้รับก็การฝึกทักษะในการทำางาน
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำางานเป็นทีม การแก้ปัญหาในระหว่างการ
ทำางาน และประการสำาคัญสุดคือ การได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกันระหว่างตัวเรา
เองกับเพ่ือนๆน้องๆ ท่ีร่วมทำางานด้วยกัน และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของ
ตนเองและเพ่ือนๆ น้องๆ เพ่ิมมากย่ิงข้ึน

เชิญชวนเพ่ือนๆ เข้�ม�ร่วมทำ�กิจกรรม และร่วมง�นสถ�ปน�ในปีต่อๆ ไป 
 ก็อยากจะขอเชิญชวนชาว มจธ.ทุกคนนะครับให้มาทำากิจกรรมด้วยกัน  
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในด้านไหนก็แล้วแต่ ทุกกิจกรรมจะสอนให้เรารู้จักใน 
หลายๆ เร่ืองท่ีเราไม่เคยเจอ ถือว่าเป็นการฝึกประสบการณ์ในด้านการทำางาน 
ก่อนจบจากมหาวิทยาลัยออกไป เพราะเช่ือว่าบางคนมีความสามารถมากมาย 
แต่ไม่กล้าแสดงออก ก็อยากจะให้เราลองเลือกกิจกรรมที่ตัวเองอยากทำา
และลงมือทำามันให้เต็มที่ และอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานวันคล้าย 
วันสถาปนาและงาน Open House ของมหาวิทยาลัยของเราในปีต่อๆ ไปนะ
ครับ

มีหน้�ท่ีรับผิดชอบง�น Homecoming Day 2016 ในส่วนใดและดำ�เนินก�รอย่�งไรบ้�ง? 
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 ในโลกปัจจุบันท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้าง “ความแตก-
ต่าง” และ “พัฒนาอย่างต่อเน่ือง” คือคำาตอบท่ีดีท่ีสุดในการสร้างตัวตนให้
มีความโดดเด่นเป็นท่ีรู้จักและได้รับการตอบรับในสังคมอย่างย่ังยืน และส่ิงน้ี
คือส่ิงทำาให้  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยึดถือมาตลอดระยะเวลา 40 ปี ในการมุ่งเน้น
การจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ” ด้วยการบูรณาการ 
“ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เพ่ือเน้นการเสริม
สร้างทักษะให้แก่ผู้เรียนอย่างรอบด้าน และถือเป็นการต่อยอดจากจุดแข็ง
ท่ีสถาบันมีอยู่เป็นทุนเดิม โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรท่ีมีทักษะการบริหาร
เฉพาะทางที่ดี มีความสามารถ และจะปลูกฝังแนวคิดเชิงการทำางานร่วม
กับผู้อ่ืน (Cooperation) นวัตกรรม (Innovation) ความเป็นผู้นำา (Leadership) 
และความเป็นนักประกอบการสมัยใหม่ (Entrepreneurship) นอกจากจะ
ผลิตผู้บริหารท่ีมีคุณภาพแล้ว GMI ยังต้องการให้บัณฑิตท่ีจบออกไปมี คุณสมบัติ
เป็น “Change Agent” ให้กับองค์กร
 เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2559 ท่ีผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ
นวัตกรรม (GMI)  ได้จัดกิจกรรม GMI Open House 2016 ข้ึน ณ ศูนย์ประชุมแห่ง
ชาติสิริกิต์ิ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจได้เข้ามาทำาความรู้จัก และรับฟังเสวนา
ภายใต้หัวข้อ “เม่ือการเรียนบริหารเป็นบันไดก้าวสู่ความสำาเร็จในอาชีพ” โดย 
ตัวแทนศิษย์เก่า GMI แต่ละสาขาวิชา ท่ีมาบอกเล่าถึงส่ิงท่ีได้รับและการนำา
เอาองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีได้เรียนในห้องเรียนไปสู่การนำาเอาไปใช้จริงในชีวิตทำางาน
และการเสาวนาภายใต้หัวข้อ “Craft You Future with Management 
and Innovation” โดยคณาจารย์ GMI นอกจากน้ียังมีการเปิดพ้ืนท่ีของ
แต่ละสาขาวิชาท้ัง 8 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการสำาหรับการเป็นผู้ประกอบ
การ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการบริหารโครงการ 
สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอล 
สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารจัดการองค์กร และ
สาขาการจัดการวิศวกรรมการเงิน เพ่ือให้ผู้ร่วมงานสามารถสอบถามข้อมูล
การศึกษาต่อด้านบริหารจัดการเฉพาะทางด้วยหลักสูตรคุณภาพสู่การเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพโดยตรงกับคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา GMI อย่างใกล้
ชิดอีกด้วย 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-
เกล้าธนบุรี อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 8 เลขท่ี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 โทร : (+66)2 470-9799, (+66)81 444-1109
แฟกซ์ : (+66)2 470-9798 เว็บไซต์ : http://www.gmi.kmutt.ac.th
อีเมล์ : gmi@kmutt.ac.th

โดย : ปณัฏฐพร  มีชัย
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 รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม- 
เกล้าธนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการส่ือสารมวลชน 
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโอกาสเดิน
ทางศึกษาดูงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ มจธ.  

 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2559 สำานักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สวท.) ได้จัดพิธีทำาบุญตามศาสนาพุทธ เน่ืองในโอกาสข้ึนปีใหม่ โดยมี ผศ.นิธิ 
บุรณจันทร์ ผู้อำานวยการสำานักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
ประธาน เร่ิมจากพิธีบวงสรวงพระอริยะพรหมและพระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลท่ี 4 บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย โดยได้เชิญหัวหน้าศูนย์ต่างๆ เป็นผู้
ทำาพิธีจากน้ันได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและเคร่ืองสังฆทานแด่พระสงฆ์ 9 
รูป จากวัดพุทธบูชา พร้อมท้ังรับการประพรมน้ำาพระพุทธมนต์เพ่ือความเป็น
สิริมงคล และเพ่ือสร้างขวัญและกำาลังใจในการทำางานแก่บุคลากรของหน่วย
งานต่อไป โดยจัดข้ึน ณ ห้องลีลาวดี อาคารศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ช้ัน 2 

 เม่ือวันท่ี 16-17 มกราคม 2559 ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี ได้
จัดงาน RC Festival 2016 โดยใช้แนวคิด Science & Technology 
และ Performing Arts ซ่ึงเป็นงานท่ีนำาเสนอความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่าย โดยได้มีการแสดง
และสาธิตให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีมีความเช่ือมโยงกับหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ เพ่ือพัฒนานักศึกษา
ควบคู่ไปกับการทำากิจกรรม และเพ่ือประชาสัมพันธ์ มจธ.ราชบุรี ให้เป็นท่ี
รู้จักของบุคคลท่ัวไป มจธ.ราชบุรี ได้พัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นสถาบันการศึกษาช้ัน
นำาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซ่ึงมีพันธกิจหลายด้าน 
ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำานุ
บำารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยในการจัดงานคร้ังน้ีได้จัดกิจกรรมซ่ึงประกอบ

คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชนฯ 
สนช. ดูงาน มจธ. 

RC Festival 2016

สวท.ทำ บุญปใหม 

บางขุนเทียน เม่ือวันอังคารท่ี 25 มกราคม 2559 ท่ีผ่านมา คณะกรรมาธิการ
การส่ือสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ นำาโดย 
พลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง ประธานกรรมาธิการ และ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา  
พรหมบุญ รองประธานกรรมาธิการ นำาคณะเข้าเย่ียมชมการปฏิบัติงาน และ 
หารือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมการสนับสนุนการ 
พัฒนาความร่วมมือในด้านการวิจัยร่วม การถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมและโอกาสทางด้านธุรกิจของภาคเอกชน  
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 
มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน และผลงาน 
วิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดย มจธ. ได้นำาเย่ียมชมผลงานวิจัยวัสดุฉลาด
เพ่ืองานทางการแพทย์ โรงงานต้นแบบ Ethanol Pilot Plant ศูนย์พัฒนา 
มาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) โรงงานต้นแบบ 
ผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF) ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงาน
สะอาด (CESI) และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

ด้วยอุทยานการเรียนรู้ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพควบคู่ไปกับการเรียนรู้
สำาหรับบุคคลท่ัวไป ได้แก่ สวนการเรียนรู้ผ้ึง นิทรรศการให้ความรู้ต่างๆทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการแสดงส่ือเพ่ือ
ถ่ายทอดเร่ืองราววัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดสรรทุนการศึกษา
แสดเหลืองเรืองรุ่งขึ้น เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่มีศักยภาพและความสามารถโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยให้ความ
สำาคัญกับการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน ในด้านกีฬา ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นผู้นำา ปีการ
ศึกษาละ 20 ทุน ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาสมัครจำานวน 67 คน 
คณะกรรมการฯได้ดำาเนินการคัดเลือกผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาแสดเหลือง
เรืองรุ่ง จากแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา การสัมภาษณ์ และการนำา
เสนอกิจกรรมหรือโครงการท่ีนักศึกษาวางแผนและดำาเนินการเพ่ือพัฒนา
หรือเปล่ียนแปลงสังคม มจธ. ในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น โครงการ TEDx 
Bangmod โครงการส่ือน้ีเพ่ือน้อง โครงการร้อยรักษ์เพลงไทย โครงการ 
CREATIVITY FOR CHANGE หรือในรูปแบบของการจัดการเรียน
การสอนพ้ืนฐานทางด้านกีฬา และโครงการอีกหลากหลายรูปแบบ ทุนการ
ศึกษาเป็นรายปีประกอบด้วยค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ค่าครองชีพรายเดือน
เดือนละ 4,000 บาท (12 เดือน) พร้อมท้ังได้รับใบประกาศนียบัตรสำาหรับ
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครทุนแสดเหลืองเรืองรุ่งในเดือน
กรกฎาคม ขอเชิญชวนนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศฯรวบรวมผลงานเพ่ือ
นำาเสนอพิจารณาทุนต่อไป สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ี www.kmutt.ac.th/
fi nancialaid/  หรือ ทางเฟสบุค Financialaid Kmutt 

Scholarship

ทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุง

ขอขอบคุณช่างภาพ นายณัฐสิทธิ์ ชื่นประภานุสรณ์ 
จากชมรม KMUTT photo club
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โดยย่ำาบาง/
ข้อมูลจากกลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

มดซีเนียร
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มดซีเนียรฉบับน้ี มาพบกับรุนพ่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ทานหน่ึงท่ีอยูในวงการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมาอยาง
ตอเน่ืองเปนลําดับ จากบางมดกาวสูการทํางานในยุคเร่ิมมีโครงการอีสเทิรนซี
บอรด ถึงปจจุบัน การเดินทางของพ่ีทาน เปนอยางไรเชิญติดตาม.....

แนะนำ�ตัว
“สวัสดีครับผมช่ือ วิฑูรย์ อยู่ทิม นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 19 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง รองผู้ว่าการ (สายงาน
ปฏิบัติการ 3 ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

คร้ังแรกท่ีบ�งมด...
 “ผมเรียนจบ ปวส. จาก เทคนิคกรุงเทพ แล้วก็เข้ามาเรียนบางมด 

ประมาณช่วงปี 2521-2526 สมัยน้ันผมรู้สึกกดดัน เพราะมาจากสาย ปวส. 
ต้องใช้เวลาว่างมาติววิชาคณิตศาสตร์ในปีแรกๆ หลังจากน้ันก็เรียนเข้ากันได้ดี
กับเพ่ือนๆ ค่อยๆ เรียนรู้วัฒนธรรมของบางมด ก็คือนักศึกษาบางมดจะใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการเข้าห้องสมุดเพราะอาจารย์ ผลักดันให้ค้นคว้า ด้วยตนเอง  
แต่ละคนก็จะแบกหนังสือเอากลับไปอ่านท่ีบ้านกันเป็นส่วนใหญ่ยกเว้น
นักศึกษาท่ีมีกิจกรรมก็อยู่เย็น หรือรุ่นพ่ีท่ีเรียนปีสุดท้ายท่ีต้องมาทำาโปรเจ็คส่ง
อาจารย์ ก็จะอยู่กันในห้องสมุด ช่วงใกล้สอบเราก็ติวกันเอง มีเทคนิคอีกอย่าง
ท่ีทำาคือ ให้ไปดูข้อสอบเก่าๆ ท่ีห้องสมุด คือคุณต้องทำาข้อสอบเก่าย้อนหลัง 4 
ปี ถึงจะได้ A ข้อดีท่ีเราเรียนจบมาจากบางมด คือเวลาท่ีออกไปทำางานเราจะ
มองภาพได้ตลอด ต้ังแต่ต้นจนจบ ก็เลยแก้ปัญหาได้ดีกว่า ผมว่าน่ีคือข้อดีของ
บางมด อันท่ี สอง  อาจารย์ท่ีสอนจะแค่แนะแนวหัวข้อให้เฉยๆแล้วให้เราไป
หาความรู้เอาเองในห้องสมุด ด้านกิจกรรมตอนเรียนก็ร่วมน้อยจะมีก็ตอน
แข่งกีฬา 8 เกียร์ผมเล่นฟุตบอล เป็นท้ังผู้เล่น เป็นท้ังกองเชียร์ด้วย ผมก็เล่น
มาหมด”

เร่ิมทำ�ง�น
“พอรุ่นผมเรียนจบ ก็เกิดโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ข้ึนท่ีมาบตาพุด เลย

ได้ไปทำางานท่ีน่ัน ไปทำาก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ เพ่ือนๆเต็มเลย ผมได้ทำางาน
ท่ีบริษัทเวสต้ิงเฮาส์ ทำาเก่ียวกับเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ ทำาได้เกือบปี ก็
พอดีโครงการนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ดมีรุ่นพ่ีท่ีรู้จักกันมาชวนให้
ไปทำางานด้วย ก็ตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะไปหรือไม่ไปดี เพราะบริษัทท่ีทำา
อยู่น่ีก็เงินเดือนดีอยู่แล้ว แต่พ่ีเขาก็บอกว่าจะได้ไปญ่ีปุ่นด้วย  ก็เลยตัดสินใจ
ไป ช่วงประมาณปี 2528 ทำาโครงการอ่างเก็บน้ำา วางท่อส่งน้ำาจากมาบตาพุด 
มาให้โรงแยกก๊าซ เป็นท่อน้ำาเส้นแรกขนาดใหญ่มาก มี Pumping Station 
เป็นท่อขนาด 1.35 เมตร มี 6 ช้ัน ป้ัมน้ีจะอยู่ล่างสุดอยู่ต่ำากว่าระดับน้ำา
ประมาณ10 เมตร ใตน้ำาสร้างเป็นตึกช้ันๆลงไปมีทางเดินลงไปดูได้ ส่วนเรา
ก็ทำางานอยู่ช้ันบน ดูแลโครงการน้ีมาต้ังแต่เร่ิมต้นก่อสร้าง กระท่ังถึงการจ่าย
น้ำาให้โรงแยกก๊าซ หลังจากเสร็จจากโครงการน้ัน ก็มาทำานิคมอุตสาหกรรม 
ได้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการนิคมอุตสาหกรรม จากน้ันก็ขยับไปอยู่ท่าเรือ” 

“การได้นำาความรู้ไปใช้ในการทำางาน ในช่วงการทำางานสองสามปีแรก
สำาหรับผมคือคได้ความรู้เร่ืองเคร่ืองปรับอากาศ จากอาจารย์ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ 
และPumping จาก อาจารย์หริส  สูตะบุตร นี่ที่ได้นำาไปได้ประโยชน์จริง
และทำาให้เรามีความรู้เหนือกว่าคนอื่น เพราะผมเรียนทั้ง 2 วิชานี้มาโดย
ตรง แล้วพอได้มาทำางานด้านนี้ จึงง่ายสำาหรับเรา  ส่วนตอนที่อยู่ การท่าเรือ 
ก็ใช้ความรู้ด้านไฮโดรลิกส์  ในเรื่องของฟลูอิทแมคคานิกส์ ซึ่งก็ได้ประสบ-
การณ์ จากเราไม่เคยรู้เร่ืองท่าเรือเลย ก็มารู้เร่ืองการท่าเรือเพ่ิมข้ึน”

ฝ�กถึงรุ่นน้อง
“ความภูมิท่ีมีต่อความเป็น มจธ. สำาหรับผม คือช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย

ของเราท่ีส่ังสมมาโดยคณาจารย์ บุคลากร รวมถึงศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ท้ังหลาย ท่ีได้ทำางานวิจัยดีๆของบางมดจนได้รับการเผยแพร่ปรากฏสู่สังคม 
ไม่เฉพาะแค่ในประทเศ แต่ยังเผยแพร่ไปท่ัวโลกด้วย  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับศิษย์เก่าอย่างผมเป็นอย่างย่ิง”

“ส่วนหลักในการทำางานผมมีข้อคิด ว่าตกเย็นเราก็ต้องมองตัวเองว่าวัน
น้ีเราได้ทำาประโยชน์อะไร เรารับเงินค่าจ้างเขามาทุกวันน้ี  เราได้คืนอะไรให้
องค์กรแล้วหรือยัง?  ให้เรามองดูภาพตัวเราเอง อย่างน้ีทุกวัน...” 

วิฑูรย อยูทิม  

“สวนหลักในการทำ งานผมมีขอคิด วาตกเย็นเราก็ตองมองตัวเองวาวันนี้เราได
ทำ ประโยชนอะไร เรารับเงินคาจางเขามาทุกวันนี้  เราไดคืนอะไรใหองคกรแลว
หรือยัง?  ใหเรามองดูภาพตัวเราเอง อยางนี้ทุกวัน...”
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 ก่อนอ่ืนใดควรจะมาพิจารณาว่า สมาคม คือแหล่งรวมพล หรือ 
สถานท่ีๆสมาชิกมารวมตัวกันเพ่ือประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงตาม
ท่ีวัตถุประสงค์ต้ังไว้ โดยท่ัวไปในระยะสิบปีแรกมักจะเน้นทางด้าน ความ
สามัคคี การพบปะให้ใกล้ชิดขึ้นเพื่อจะได้ร่วมการเล่นกีฬา สันทานาการ 
การบันเทิง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทั้งหมด และสิ่งหนึ่งที่ผู้
บริหารทุกยุคต้องยึดเป็น นโยบายที่ต้องทำาให้ได้ผลเกือบ 100 % คือ การ
รับสมัครสมาชิก ที่จบใหม่เข้ามาร่วมกับสมาคมให้ได้มากที่สุดหรือทั้งหมด 
( ผู้จบการศึกษา ทุกระดับ ตรี โท เอก ทุกคณะ ทุกภาควิชาและ ทุกวิทยาเขต
ท่ีทางมหาวิทยาลัยฯมีอยู่ ตลอดจนต่างประเทศ สำาหรับอนาคต ) ท้ังน้ีเพราะ
ว่าสมาคมท่ีจะดำารงอยู่ได้ต้องมีสมาชิกเป็นหลัก  ถ้าปราศจากสมาชิกแล้วไซร้ 
สมาคมก็หมดความหมาย
  ( รังมด ท่ีปร�ศจ�กซ่ึง ตัวมด ก็คือกองดินธรรมด�น่ันเอง ) 

 สมาชิกเปรียบเหมือนน้ำาท่ีไหลออก
มาจากมหาวิทยาลัย ซ่ึงปัจจุบันมีมากมาย
หลายคณะภาควิชาปีหน่ึงส่ีถึงห้าพันคนท่ี
จบการศึกษาจากบางมดแต่ท่ีสมัครเป็น
สมาชิกของสมาคมมีเท่าใดเพราะเหตุจึง
ไม่มีสมาชิกเพ่ิมสม ควรท่ีสมาคมฯจะต้อง
มีแผนแบบมืออาชีพมาจัดการเพ่ือเพ่ิม
สมาชิกแบบต่อเน่ืองเพ่ือรองรับการขยาย
ตัวของมหาวิทยาลัยฯและของรังมดด้วย

เช่นกัน
 เม่ือสามารถรวมพล (สมาชิก) ได้แล้วซ่ึงท่ีจำาเป็นระดับแรกคือ การ
บริหารจัดการ เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ “การส่ือสาร” ให้เหล่าสมาชิกได้รับทราบ
การถึงการกระทำากิจกรรมของสมาคมฯและความเคล่ือนไหวของเหล่า
สมาชิกท้ังหมดเป็นช่วงๆของระยะ เวลา เช่น รายเดือน  ไตรมาศ  คร่ึงปี หรือ
รายปี เป็นต้น มิใช่สมาชิกไม่ทราบการความเคล่ือนไหวของสมาคมฯ และ
สมาชิกกันเอง จะรู้ก็วันท่ีมีการประชุมประจำาปีหรือประชุมใหญ่ประจำาปี 
(หรือปีท่ีมีการเลือกต้ังกรรมการใหม่ ) การให้ข่าวสารก็มีวงจำากัดมากเพียง
ภายในมหาวิทยาลัยฯหรือหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการสมาคมฯหรือบาง
ท่านท่ีรู้จากเพ่ือนท่ีเป็นกรรมการสมาคมฯเท่าน้ันเอง (ปัจจุบันการส่ือสารเข้า
สู่ยุค Digital แล้วซ่ึงมีโทรศัพท์มือถือกันเกือบทุกคน แต่การส่ือสารของสมา
คมฯยังไม่ได้ทันเหตุการณ์) จากตัวอย่างเก่ียวกับการส่ือสารของสมาคมฯท่ี
กล่าวมาข้างต้นจะพบว่ายังมีปัญหาท่ีต้องบริหารจัดการในหลายส่วนซ่ึงต้อง
มีการค้นหา วิเคราะห์ รวบรวมตามหลักการ SWOT เพ่ือนำามาจัดทำาแผน
พัฒนา “รังมด” แบบมืออาชีพต่อไป
 ส่ิงหน่ึงท่ีผู้เขียนอยากจะฝากให้ทุกท่านได้เข้าใจใน ปรัชญาขององค์กร
แต่ละองค์กร ท่ึมีความสัมพันธ์  ความเหมือน - แตกต่าง และจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน ก่อนจะเข้าสู่แผนการพัฒนา เพราะส่ิงน้ีคือ 
อุปสรรคใหญ่พอควร   ท่ีผู้วางแผนต้องรู้เห่ือจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดรังมด 
เป็นองค์กร  ท่ีเกิดจากการรวมตัวของสมาชิกมด มีหลักแห่งปรัชญา ดังน้ี 

แผนพัฒนา “ รังมด” 
แบบมืออาชีพ  

 1 )  มุ่งเน้นการให้ บริการ / ข่าวสาร  ระหว่าง รังมด และ สมาชิกมด
 2  มีรูปแบบองค์กรท่ีเป็นทางการ (มีการจดทะเบียนเป็นทางการ เป็น 
นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหาผลกำาไร และไม่เก่ียวข้องกับการเมือง)
 3 )  มี อุปทานเป็นตัวขับเคล่ือน (Supply  Orientation) การให้บริการ 
ความบันเทิง  กีฬา  สันทนาการ  ถ่ายทอด ส่ือสาร ประสบการณ์ในวิชาชีพ
แก่สมาชิก
 4 )   รูปแบบการส่งเสริมสมาชิกแบบปกป้องบุคคลภายนอก
 Cluster (คลัสเตอร์) วิสาหกิจ ท่ีเกิดจากการรวมตัวของสมาชิกมด 
(บางท่านท่ีมีกิจการของตนเอง ) มีปรัชญา  ในการบริหารดังน้ี
 1 ) มุ่งเน้นท่ีแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ เป็นหลัก ซ่ึง วิสาหกิจแต่ละแห่งอาจ
ไม่เหมือ นกัน
 2 )  มีรูปแบบการรวมตัว (อิสระ) ไม่เป็นทางการ ( ไม่มีการจดทะเบียน
เป็นทางการ )
 3 )  มีอุปสงค์ เป็นตัวขับเคล่ือน (Demand Orientation) มีความ
ต้องการด้าน 4 P ร่วมกัน ถ่ายทอด ส่ือสาร ประลบการณ์ในการประกอบ
วิสาหกิจแก่สมาชิก
 4) รูปแบบการส่งเสริมให้สมาชิกแบบเปิดกว้างสู่สากล 
 เพ่ือหวังผลทางการค้าแบบเสรี มจธ. เป็นองค์กรทางราชการ (ปัจจุบัน
เป็นมหาวิทยาลัยฯในกำากับของรัฐ )
 1 )  มุ่งเน้นการ ศึกษา /  วิเคราะห์ – วิจัย เพ่ือสังคมส่วนรวมตลอดจน
ประเทศชาติเป็นหลัก
 2 )  มีรูปแบบองค์กรเป็นทางราชการ ( สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ )
 3) มีนโยบายขององค์กรและแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นตัวขับเคล่ือน 
มุ่งให้การศึกษา วิจัยระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนท่ัวไปท้ังในและต่างประเทศ
 4 ) รูปแบบการส่งเสริมให้สมาชิกแบบปกป้อง และ บางกรณีแก่บุคคล
ท่ัวไป
  เน่ืองจากองค์กรท่ีกล่าวมาข้างต้นท้ัง สาม องค์กรมีความใกล้ชิดกัน 
สมาชิกบางส่วนเป็นบุคคลคนเดียวกัน กิจกรรมท่ีทำาบางส่วนเหมือนกันใน
ทางปฏิบัติ ( แต่ผลลัพธ์ท่ีได้ต่างกัน ) แต่ในความเป็นจริงไม่สามารถจำาแนก
ได้เด็ดขาดทำาให้เกิดผลประโยชน์ท่ีทับซ้อนกัน ปัจจุบันจึงเกิดกิจกรรมแบบ
มือใครยาวสาวได้สาวเอา และ ดำาเนินการมานานจนกลายเป็นส่ิงท่ีถูกต้องไป
แล้วขององค์กรยากท่ีจะแก้ไข ส่ิงน้ีจึงเป็นอุปสรรค์ใหญ่หลวงของรังมดท่ีไม่
เคยมีแผนการบริหารท่ีเป็นทางการ  ดังน้ันเม่ือจะวางแผนการพัฒนา รังมด 
ก็จะพบกับอุปสรรค์มากมายขวางหน้าท้ังท่ีเป็นปัญหาภายในและภายนอกท่ี
ถูกรุกล้ำามานานแล้วจนเกือบจะหมดอำานาจทวงคืนแล้ว  ก็ขอให้กำาลังใจใน
การวางแผนพัฒนารังมด โดยนึกเสียว่า ปัญหาก็คงเป็นปัญหาถ้าไม่ได้ถูก
แก้ไข ถ้าลงมือทำาเสียวันน้ีปัญหาก็ต้องหมดไปในวันหน้าแน่นอน แล้วก็ต้อง
มีแผนการดำาเนินงานแบบต่อเน่ืองเพ่ือความเจริญไปข้างหน้าไม่พบปัญหาท่ี
ค้างมานานปีอีกต่อไป ...........นะเพ่ือนยากส์ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  !!!!!!!!!!!!!!!
 เม่ือได้สมาชิกมดมากพอ มาร่วมกับ รังมด แล้วการบริหาร รังมด เพ่ือ
ให้มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงานของ รังมด มีวิสัย
ทัศน์เพ่ือความสามัคคี ส่งเสริมสมาชิกสัมพันธ์ท่ีดี ควรจะเป็นแบบ 2 – way 
communication 

 โดย   เกษม   โสตถิวัตน์

โปรดติดตามต่อฉบับหน้า
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 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2559 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
(มจธ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ภายในวิทยาลัย
เทคนิคหนองคายโดยมี ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และรศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ ประธานหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เป็นผู้ให้การตอบรับ ดร.วรวิทย์ ศรีตะกูล ผู้อำานวย
การสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 พร้อมกันน้ี ผศ.ดร.ชูชัย 
สุจิวรกุล อาจารย์ประจำาภาควิชาครุศาสตร์โยธา ได้กล่าวบรรยายเก่ียวกับกระบวน
การและแนวทางในการดำาเนินการโครงการศึกษา และโครงงานสหกิจศึกษา
ก่อนมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีระยะเวลาของ MOU 5 ปี

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี  ได้จัดโครงการวางแผน
ชีวิตคุณและชีวิตคณะในอีก 15 ปีข้างหน้า ณ ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
อาคารเรียนรวม 3 นำาโดย ผศ.ดร.คมกฤตย์  ชมสุวรรณ รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และพัฒนา อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีเข้ากิจกรรมดังกล่าวฯ ภายใน
กิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้การเป็น Facilitator โดยไดรับเกียรติจากอาจารย์
สุรพล ธรรมร่มดี อาจารย์จากสถาบันอาศรมศิลป ให้เกียรติเป็นวิทยากร ได้
ถ่ายทอดการเป็น Facilitator เพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดรูปแบบและวิธีการ
เรียนรูปของ กลุ่ม/ทีม โดยกระตุ้นให้ทีมเกิดการวางแผน การจัดองค์กร การ
ปรับปรุงงาน การมีวินัยและการติดตามกิจกรรมของทีมช่วยให้สมาชิกในกลุ่ม
แลกเปล่ียน และสะท้อนประสบการณ์หรือปัญหารวมท้ัง แนวทางแก้ไขช่วย
กระตุ้นให้ สมาชิกกลุ่มรับฟังซ่ึงกันและกัน  ช่วยต้ังประเด็นให้กลุ่มคิดเป็นระบบ  
แลกเปล่ียนประสบการณ์ จนเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ 

 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2559  เวลา 10.00 - 16.30 น. นักศึกษาภาควิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ จาก ทีม Zoomo 2XL  และ 
ทีม แว๊นซ์ Upon a time ผ่านเข้ารอบจัดกิจกรรม Event  1 วันในสถาบัน 
จากการนำาเสนอแผนงานกว่า 216 แผนงาน คัดเหลือจัดกิจกรรมจริง จำานวน 
28 ทีม ท่ัวประเทศ ในโครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 8 By 
A.P.Honda Part 3  ณ อาคารเรียนรวม 3 โดยมีอุปกรณ์สนับสนุนจากจากทาง
บริษัทฯ และผู้สนับสนุน จากร้านตัวแทนจำาหน่าย พี.วี.มอเตอร์ จำากัด  ในการ
กิจกรรมน้ีมีผู้ใหญ่ใจดีท่ีได้ให้การสนับสนุน คือ ร้านลุงหนุ่มน้ำาป่ัน และร้านเน้ือ
หอมป้ิงย่าง Nessy cafe และ ร้าน Sea Some Ant  ซ่ึงภายในกิจกรรมดัง
กล่าวเป็นการจัดกิจกรรม Event  1 วันในสถาบัน เพ่ือประชาสัมพันธ์ตามแผน
งานท่ีได้นำาเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ ในสถาบัน พร้อมเงินสนับสนุนการจัด
กิจกรรม จำานวน 10,000 บาท/ทีม ภายใต้ Concept “ภายใต้โจทย์ Honda 
Zoomer - X ” ซ่ึงผู้ชนะเลิศประจำาเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จะได้รับทุนการ
ศึกษา พร้อมลุ้นเป็นตัวแทนประจำาภาค เพ่ือเข้าร่วมโชว์ศักยภาพในงาน Bang-
kok International Motor Show 2016 ต่อไป 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

จัดโครงการวางแผนชีวิตคุณและชีวิตคณะในอีก 
15 ป ขางหนา

โครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 8 
By A.P.Honda Part 3
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 เม่ือวันท่ี 21-23 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้จัดโครงการ
พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ณ โรงแรมอิมพีเรียลหัวหิน บีช รีสอร์ท 
อำาเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำาโดย ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผู้แทนจากสำานักงาน   EDS   อาจารย์   และเจ้าหน้าท่ี 
รวมท้ังส้ิน 30 คน เข้าร่วมการสัมมนา ภายในกิจกรรมมีการร่วมระดมสมอง
ให้ได้มาซ่ึงองค์ประกอบท่ีแสดงถึงผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ในสาขา
ต่างๆ เพ่ือได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานเฉพาะทาง และในรายวิชาท่ี
สามารถสอนร่วมกันได้ (FEM) ซ่ึงประโยชน์ท่ีได้จากการสัมมนาในคร้ังน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปในทิศทางท่ีถูก
ต้องเหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยฯ และเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN-QA กับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
 
 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรและนำาร่องการสร้างกำาลังคนระดับช่างเทคนิค
ด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงานนิทรรศการ
แสดงผลงานนักศึกษาด้านระบบขนส่งทางราง ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 
จ.ปทุมธานี ร่วมกับงานประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง 
ประจำาปีการศึกษา 2558 เม่ือวันท่ี 25-27 พฤศจิกายน 2558 ท่ีผ่านมา เพ่ือ
ให้นักศึกษาจากสถานศึกษานำาร่อง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัย
เทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) และวิทยาลัย

จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาดาน
ระบบขนสงทางราง ประจำ ป 2558
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เทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้นำาผลงานท่ีจัดทำาข้ึนระหว่างการเรียนรายวิชา
ด้านระบบขนส่งทางรางมาจัดแสดง และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการด้าน
ระบบขนส่งทางรางได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าทำางาน โดย ผศ.ดร.คมกฤตย์ ชม
สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนา กล่าวต้อนรับคณาจารย์และ
นักศึกษา ดร.มานนท์ สุขละมัย หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานความเป็นมา
ของโครงการฯ พร้อมสรุปผลการดำาเนินโครงการท่ีผ่านมา ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับภาคกลาง ประจำาปีการศึกษา 2558 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้
แก่นักศึกษาท่ีผ่านการเรียนรายวิชาด้านระบบขนส่งทางราง ท้ังน้ี ได้รับเกียรติ
จาก ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ประธานพิธีงานประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ มอบใบประกาศนียบัตร
ให้แก่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาด้านระบบขนส่งทางราง และร่วมเดินชมผลงาน
นักศึกษาโครงการระบบราง ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น งานเสวนาเร่ือง 
“เรียนระบบรางแล้วได้อะไร ทำางานอะไรได้บ้าง” โดยมีตัวแทนจากสถานศึกษา 
ได้แก่ อาจารย์อิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมา อาจารย์อำานาจ พรปัญญาวุฒิ และ
ตัวแทนสถานประกอบการ ได้แก่ คุณอนันต์ โพธ์ิน่ิมแดง รองวิศวกรใหญ่ฝ่าย
การอาณัติสัญญาณด้านโครงการและพัฒนาระบบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
คุณฐานิศ วิบูลย์วัฒนา Head of Maintenance BTS Project บริษัท ซีเมนส์ 
จำากัด และ คุณเกษราภรณ์ กังสมุทร project manager บริษัท อิตาเล่ียน ดีเว-
ล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) ร่วมเสวนา โดยมี อาจารย์วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 
อาจารย์ประจำาบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม เป็นผู้ดำาเนินรายการ

 เม่ือวันพุธท่ี 9 ธันวาคม 2558 บริษัท สยามมิชลิน จำากัด ได้ทำาความร่วมมือ
ด้านการปฏิบัติสหกิจศึกษา                  ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ทางแผนกสรรหาว่าจ้าง ฝ่าย Campus and Recruitment ของบริษัทฯ ได้
จัดโครงการประชาสัมพันธ์การฝึกสหกิจศึกษา ณ หอเกียรติยศ ช้ัน 8 อาคาร
เรียนรวม 3  โดยมี รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และอาจารย์สุทธิพงษ์ โสภา อาจารย์ประจำาภาควิชา
ครุศาสตร์อุตสาหการ เข้าร่วมด้วย ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณสิทธิพรชัย 
รัตนะ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล ได้นำาความรู้และประสบการณ์นอก
ห้องเรียนนำามาประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
กิจกรรมให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร และรุ่นพ่ีท่ีทำางานอยู่ในบริษัท ได้พบปะแลก
เปล่ียนความคิด แนะนำารุ่นน้องท่ีกำาลังจะสำาเร็จการศึกษาในปี 2559 และเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับบริษัทฯ ให้รุ่นน้องทราบ เพ่ือสร้างโอกาสในการหางาน
ทำาในอนาคตกับทางบริษัทต่อไป

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ จัดโครงการ
ประชาสัมพันธการฝกสหกิจศึกษา
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาเป็น
ประจำาทุกปี โดยคำานึงถึงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร ท้ังคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาทุกระดับและภาควิชา 
มีการสร้างระบบและกลไกตามองค์ประกอบของการดำาเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รูปแบบการจัดกิจกรรม
ก็จะจัดให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ีและวัฒนธรรมขององค์กร ได้แก่ มีการบวงสรวง
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพบูชาของบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมท้ังการทำาบุญ 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีประชาชนชาวไทยจะต้องจัดในวันข้ึนปีใหม่ ท้ังในแบบ
ของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของ
สังคมและชุมชนบนฐานของการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำาในระดับโลก ดังน้ัน การให้ความสำาคัญกับ
บุคลากรจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ
และมหาวิทยาลัยชั้นนำา นอกจากการพัฒนาบุคลากรให้ทันกับบริบทและ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปแล้ว การเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลหรือการเชิดชูเกียรติจากสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะ 
ช่วยสร้างขวัญและกำาลังใจรวมท้ังกระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
ต่อไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีสร้างผลงานเป็นท่ียอมรับจากสถาบันและหน่วยงานต่างๆ มาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในปี 2558 มีบุคลากรและนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลและเชิดชูเกียรติ

กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหมมาเปนประจำ ทุกป 

พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร
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ของไทยและเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์สืบไป งาน
ประชาสัมพันธ์ สำานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ประชาคม เม่ือ วันศุกร์ท่ี 25 ธันวาคม 
2558 เร่ิมต้ังแต่เวลา 08:00 น. ณ. ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 4 
ศาลท้าวมหาพรหม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 มีผู้เข้า
ร่วมประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จำานวน 100 คน โดยมี อาจารย์ ยุทธศักด์ิ รุ่งเรืองพลางกูร รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา เป็นประธานกิจกรรม 

จำานวน 55 ทีม รวมท้ังผู้ท่ีได้รับการกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการด้วย ซ่ึงในปีท่ี
ผ่านมา มีผู้ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เป็น ศาสตราจารย์ จำานวน 
2 ท่านคือ ศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล (ต้ังแต่ 15 มกราคม 2556) 
และศาสตราจารย์ ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ต้ังแต่ 10 กุมภาพันธ์ 
2557) โดยคณะได้มาจัดกิจกรรมแสดงความยินดีและช่ืนชมเม่ือ วันศุกร์ท่ี 25 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:00 น. ณ. ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรทุกระดับของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำานวน 300 คน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ  
ศิริเนาวกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกิจกรรม
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรม- 
ศาสตร์ มจธ. กับบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำากัด ในวันอังคารท่ี 1 
ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำานักงานคณบดี 1 
อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 3 โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการส่งเสริมโครงการ
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และกิจกรรมทางวิชาการระหว่างคณะฯ 
กับบริษัทฯ เช่น การประชุมวิชาการ การสัมมนา การดูงานของนักศึกษา และ
ทำางานวิจัยร่วมกัน  โดยทางคณะฯ มี ศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.ศุภกิตต์ิ โชติโก หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า และทางบริษัทฯ มี คุณสมประสงค์ กิตติรัตนวิวัฒน์  Man-
aging Director คุณประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ Deputy Managing Director 
ร่วมลงนามความร่วมมือ

 ในมุมมองของนักการศึกษาช้ันนำา ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ได้กล่าวไว้
ว่า ผู้นำาท่ีเก่ง สร้างการเปล่ียนแปลงได้เร็ว (มี quantum jump) จะสามารถ
สร้าง S-curve เส้นใหม่ได้เร็ว ได้ตลอดเวลา สามารถพาคนไปสู่ S-curve ใหม่
ได้รวดเร็ว การสร้าง S-curve ต้องการกระบวนทัศน์ใหม่ ประกอบกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้กำาหนดให้การพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหน่ึงของแผนการ
พัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตร Strategic Aca-
demic Management เพ่ือพัฒนาคุณภาพสายวิชาการข้ึน เพ่ือเป็นกลไกท่ี
จะช่วยผลักดันให้เกิด S-curve ใหม่ต่อไป โดยจัดเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ
พัฒนาคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร (Total Quality Management : TQM) ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปี 2559 โดยมี รศ.กิติศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ 
มาเป็นหัวหน้าทีมวิทยากร พร้อมด้วยวิทยากรท้ังภายในและภายนอก อาทิ 
ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสด์ิ ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย และอาจารย์ เขมะณัฐ 
เท่ียงตรง แบ่งการอบรมเป็น 3 โมดุล และมีการศึกษาดูงานเพ่ือฝึกทักษะ
และให้เห็นภาพในเชิงการบริหารกลยุทธ์ท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน การฝึกอบรมดัง
กล่าว เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 23-24,28-29 ธันวาคม 2558 และ 7-8 มกราคม 2559 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และ 
เจ้าหน้าท่ีเป้าหมาย เข้าร่วมจำานวน 50 คน ณ ห้องประชุมสำานักงานคณบดี 1 
อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 3

ไดจัดพิธีลงนามความรวมมือ 
กับบริษัท เจริญชัยหมอแปลงไฟฟา จำ กัด News

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Strategic Academic 
Management(SAM) คณะวิศวกรรมศาสตร
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 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา ภาคการศึกษา 2/2558 ผู้บริหารและคณาจารย์พร้อมต้อนรับและ
แนะแนวการเลือกวิชาเรียนภายใต้การปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถวางแผนการเรียนให้ตรงกับสายวิชาชีพของตนได้อย่างถูกต้อง  เพ่ือ
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานต่อไป   โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ  คันธมานนท์ 
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร/ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 
และ รศ.ดร.นิพนธ์  เจริญกิจการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) นำา
ทีมผู้บริหารและคณาจารย์ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในพิธี
ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา ประจำาภาคการศึกษาท่ี 2/2558  เม่ือวันเสาร์ท่ี 9 
มกราคม 2559  ท่ีผ่านมา ณ ห้องประชุมจำารัสฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2

 คณะทำางานกิจกรรมชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการลดช่อง
ว่างดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา    และเน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี
การก่อต้ังคณะฯ โดย กิจกรรมลงพ้ืนท่ีพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนตำารวจตระเวรชายแดน บ้านถ้ำาหิน อำาเภอสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรีทางด้านการพัฒนาไอทีของโรงเรียน พร้อมด้วยนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดำาเนินการติดต้ัง
ระบบเครือข่ายภายในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนอุปกรณ์ทางด้านเครือข่าย เพ่ือช่วยบริหารจัดการ
ข่ายสายนำาสัญญาณให้ทำางานได้ดีข้ึนและจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน และการดำาเนินการของโรงเรียนตำารวจตระเวรชายแดนต่อภารกิจในการ
สร้างความรู้ให้กับนักเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกลตามแนวรอยต่อชายแดนไทย
เมียนมาร์  กิจกรรมน้ีดำาเนินงานระหว่างวันท่ี 23-25 ธันวาคม  2558  ท่ีผ่านมา

 มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ศูนย์เทคโน-
โลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย ได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสาร-
สนเทศ รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 10 และได้ประกาศ
ผล ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. 
ที่ผ่านมา ณ โถงเพลสเซ็นเตอร์ ชั้นยูบี ธนาคารไทยพาณิชย์จำากัด (มหาชน) 
ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร โดยมีผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด 46 ทีมในรอบแรก 
และคัดเหลือ 17 ทีม ในรอบตัดสิน ในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 3 ทีม และ
ได้รับรางวัล 2 ทีม ดังนี้ ทีมที่ 1 ชื่อผลงาน “ระบบนำาเสนอผ่านแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ที่มีการควบคุม และทำางานร่วมกัน” โดย นางสาวปริศฎางค์ 
สุตา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมี  อาจารย์
ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม และ ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา ได้
รับรางวัลชมเชยดีเด่นด้าน Business พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 
ทีมที่ 2 ชื่อผลงาน “การตรวจจับการหกล้ม กิจกรรมต่าง ๆ  และพิกัดตำาแหน่ง
ภายในบ้านโดยใช้สมาร์ตโฟน” โดย นายสิทธิชัย สุครีพ นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมี  อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.พรชัย 
มงคลนาม และ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ได้รับรางวัลชมเชยดีเด่นด้าน
Application Software พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ทีมท่ี 3 ช่ือ
ผลงาน “เกมจำาลองสถานการณ์การวางแผนทางการเงินและธุรกิจ” โดย 
นางสาวชนิภา ลออพันธ์พล นางสาวปัญจรัตน์ สิริลาภพร และนางสาว
ปัทมวรรณ มนตเสรีวงศ์ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล และ 
ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์ เข้ารอบ 17 ทีม ทางผู้บริหาร และชาว SIT ขอ
แสดงความยินดี และร่วมภาคภูมิใจกับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุก
ท่าน ที่ได้สร้างผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ และสร้างชื่อ
เสียงให้กับคณะฯ มา ณ โอกาสนี้
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

SIT จัดงานปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจำ ภาคการศึกษา 2/2558

SIT จัดโครงการลดชองวาง
ดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติฯ

นักศึกษา SIT ไดรับรางวัลดีเดน 
เจาฟาไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 1

ข่าว: จันจิรา ตุ้มชัยพร
ภาพ: ทีมงานลดช่องว่างดิจิทัล

ข่าวโดย   รุ่งนภา คำาภัยวงศ์พิทักษ์
ภาพโดย  ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ข่าว: อนุตรา  พรวดี
ภาพ: ธฤต นิติวัฒนานนท์
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 สำานักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้นำานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ไป
ทำานาโยนกล้า ณ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา ในค่ายเรียนรู้การดำานา-ดาราศาสตร์ 
เน่ืองจากภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนได้เรียนรู้เร่ือง “ข้าว” ใน
วิชา ESC 424  ผู้ผลิตพลังงาน (The Producer) และดาราศาสตร์ ในวิชา ESC 
422 เนวิเกเตอร์ (The Navigator) วัตถุประสงค์ของการทำากิจกรรมคือเพ่ือให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำานาของชาวนาไทย และเพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
คุณค่าของข้าวท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนไทย ซ่ึงนักเรียนต้ังใจทำากิจกรรมเป็นอย่างดี
และได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างย่ิง

 ในช่วงบ่ายหลังจากกิจกรรมดำานาได้นำาคณะนักเรียนเดินทางไปเข่ือนขุน
ด่านปราการชล เพ่ือให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกับระบบกักเก็บน้ำาของเข่ือน และ
ทำากิจกรรมตามโจทย์ท่ีอาจารย์กำาหนดให้ ภายหลังเสร็จจากกิจกรรมดังกล่าว 
ทางสำานักงานฯได้นำาคณะนักเรียนเดินทางต่อไปยังหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเรียนรู้ในส่วนของดาราศาสตร์ 
 ซ่ึงในการไปของคณะนักเรียนในคร้ังน้ี เป็นช่วงดีท่ีสุดท่ีสามารถเห็นดาวตก
ลีโอนิดส์(Leonids Meteor Shower) หรือฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโตได้พอดี 
และคณะนักเรียนยังได้มีโอกาสใช้กล้องโทรทรรศน์อย่างดีของหอดูดาวในการ
สังเกตส่ิงต่างๆไม่ว่าจะเป็น กาแล็กซีแอนโดรมีดา กระจุกดาวคู่ ดวงจันทร์ 
เนบิวลากลุ่มดาวนายพราน และยังได้รับความรู้เก่ียวกับดวงดาวอ่ืนๆอีกด้วย

 ในวันศุกร์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2558  คณะนักเรียนของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
(โครงการ วมว.) สำานักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ และดรุณสิกขาลัยโรงเรียน
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรม “กีฬาประเพณีดรุณสิกขาลัย คร้ังท่ี 1” ข้ึน  
ซ่ึงในคร้ังน้ีดรุณสิกขาลัยโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้รับเป็นเจ้าภาพใน
การจัดงานคร้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตด้านการ
แข่งขันกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคี ซ่ึงในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
ได้รับเกียรติจาก คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำานวยการใหญ่ดรุณสิกขาลัย
โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
 ภายในงานประกอบไปด้วยการการเดินพาเหรดของนักเรียนท้ังสอง
โรงเรียน ตามด้วยการการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ประกอบด้วย บาสเกตบอล
ชาย แชร์บอลหญิง ฟุตซอลชาย ตามลำาดับ และกีฬาฮาเฮ 2 ประเภท ประกอบ
ด้วย ว่ิง11ขาโดยการรวมทีมกันของนักเรียนท้ังสองโรงเรียน และเก้าอ้ีดนตรี 
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเข้มข้นในการแข่งขัน ของนักกีฬาท้ังสอง
ทีม โดยนักกีฬาของท้ังสองโรงเรียนต่างเล่นกีฬาด้วยความมุ่งม่ัน รักษากฎกติกา 
แสดงออกถึงความเป็นผู้ท่ีมีน้ำาใจเป็นนักกีฬา 
 หลังเสร็จส้ินการแข่งขันผู้แทนประธานนางยุพิน ตรังคธาน ผู้อำานวยการ
ฝ่ายวิชาการ ได้พิธีได้ทำาพิธีมอบธงดรุณสิกขาลัยให้กับ ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ 
ผู้อำานวยการสำานักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เพ่ือส่งต่อการเป็นเจ้าภาพในการจัด
งานประจำาปีการศึกษา 2559 สืบต่อไป

กิจกรรมคายดำ นาและดาราศาสตร 2558

กีฬาประเพณีดรุณสิกขาลัย ครั้งที่ 1 
ประจำ ปการศึกษา 2558

หองเรียนวิศว-วิทย 
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 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ในแต่ละปีหลังการเก็บเกี่ยว
จะมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (รู้จักในนามทั่วไปว่า “ชีวมวล”) มากกว่า 
70 ล้านตันต่อปี  ดังน้ันการผลิตสารมูลค่าสูงจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 
โดยใช้กระบวนการทางชีวภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน 
เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีสะอาด (clean/green technology) และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงวัสดุทางการเกษตรมีองค์ประกอบท่ีเป็นสารพอลิเมอร์หลาย
ชนิด ได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ท่ีจับตัวกันแน่น ทำาให้การย่อย
สลายพอลิแซ็กคาไรด์ในชีวมวลให้สมบูรณ์ เพ่ือนำาน้ำาตาลไปใช้ประโยชน์เกิด
ข้ึนได้ยาก อีกท้ังเอนไซม์ย่อยพอลิแซ็กคาไรด์ในชีวมวลที่ขายในท้องตลาดมี
ประสิทธิภาพต่ำามากในการย่อยชีวมวลท่ีได้จากธรรมชาติท่ีมีการจับตัวกัน
แน่นของเซลลูโลส ต้องใช้สารเคมีต่างๆในการปรับสภาพก่อนย่อยต่อด้วย
เอนไซม์ ทำาให้สิ้นเปลืองทั้งค่าสารเคมี การบำารุงรักษาเครื่องมือ และการ
กำาจัดของเสีย
 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงาน
ต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำาโดย รศ.ดร. กนก 
รัตนะกนกชัย พร้อมด้วยทีมวิจัยที่เข้มแข็งได้สร้างผลงานวิจัยในระดับแนว
หน้าของประเทศด้านการคัดแยกและจำาแนกแบคทีเรียเพื่อผลิตเอนไซม์ที่
มีประสิทธิภาพสูงต่อการย่อยพอลิแซ็กคาไรด์ในชีวมวลเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ด้าน Bio-refi nery มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเอนไซม์ในกลุ่มเซลลูโลไลติก
และ ไซลาโนไลติก และได้ค้นพบแบคทีเรียที่เจริญในสภาวะต่างๆ เช่น 
Mesophilic, Thermophilic, Extremely Thermophilic, Alkaline 
และ Acidic ท่ีผลิตเอนไซม์ท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีหลายๆ ชนิด โดยเอนไซม์จาก
แบคทีเรียแต่ละชนิดมีความพิเศษเฉพาะตัวท่ีแตกต่างกัน ทำาให้สามารถนำา
ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมการผลิตไบโอ
เอทานอล กรดอินทรีย์ อาหารสัตว์ และก๊าซชีวภาพ เป็นต้น 
 ตลอดระยะเวลา 30 ปี ห้องปฏิบัติการฯ ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญา
โท 42 คน และปริญญาเอก 12 คน ซึ่งนักศึกษาทุกคนได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ ที่ห้องปฏิบัติการฯ ได้รับมากมาย โดย
เฉพาะทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ทุน คปก.) ทุนจากสำานัก
งานการอุดมศึกษา (ทุน สกอ.) และทุนมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (ทุน ม.วิจัย)  
รวมทั้งทุนจากต่างประเทศ เช่น จากญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลี  โดยบัณฑิต
จากห้องปฏิบัติการฯ มีคุณภาพ  ทำางานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในตำาแหน่งอาจารย์ นักวิจัย และพนักงาน  นอกจากนี้ห้อง
ปฏิบัติการฯ สามารถผลิตผลงานวิจัยที่น่าสนใจ ที่เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพได้มากกว่า 60 เรื่อง (มี 2 เรื่องเป็น review paper)  

...... คิดคน พัฒนา และตอยอดงานวิจัย เพื่อนำ เอนไซมเขาสู
อุตสาหกรรมและสากล ......

โดยมี 1 เรื่องที่ถูกนำาไปอ้างอิงในวารสารต่างประเทศมากกว่า 100 ครั้ง 
และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Book chapter 1 เล่ม 
 ห้องปฏิบัติการฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ในประเทศ เช่น ศูนย์วิจัย บริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) 
เป็นต้น โดยเฉพาะศูนย์วิจัย บริษัท ปตท.นั้น ห้องปฏิบัติการฯ ได้รับทุน
วิจัยมาแล้ว 3 phase และภายในปีนี้จะขยายการผลิตเอนไซม์ในระดับ 
Pilot-scale (150 ลิตร) ส่วนในต่างประเทศห้องปฏิบัติการฯ มีความร่วม
มือด้านงานวิจัยอย่างเข้มข้นกับศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติ
แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Research Center for Agri-
cultural Sciences, JIRCAS) ภายใต้กระทรวงเกษตรและประมง ประเทศ
ญี่ปุ่น มาแล้ว 12 ปี ทำาให้มีงานวิจัยเด่นๆ ที่ร่วมกันทำามากมาย เช่น ค้นพบ
เชื้อ Clostridium thermocellum สายพันธุ์ S14 ซึ่งผลิตเอนไซม์เชิงซ้อน 
(multienzyme complex) 
 ในกลุ่มที่ย่อยเซลลูโลสที่มีศักยภาพสูงในการย่อยพอลิแซ็กคาไรด์ใน
ชีวมวล และมีประสิทธิภาพดีกว่าเอนไซม์ทางการค้า จึงได้จดสิทธิบัตรร่วม
กันในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาในปี 2553 และ 2555 ตามลำาดับ  
โดยเชื้อดังกล่าวผลิตเอนไซม์เซิงซ้อนภายใต้สภาวะไม่ใช้อากาศ ซึ่งแตก
ต่างจากเอนไซม์ที่มีขายทั่วไปที่ได้จากจุลินทรีย์ในกลุ่มเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์
ในรูปแบบเอนไซม์อิสระ เอนไซม์เซิงซ้อนเป็นเอนไซม์ที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม
ก้อนสามารถทำางานแบบยืดหยุ่นและย่อยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและ
ของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาสั้น 
โดยไม่ต้องผ่านการปรับสภาพด้วยสารเคมี และสามารถทำางานได้แม้จะไม่
ได้อยู่รวมกันเป็นก้อน จึงเป็นเอนไซม์ที่สามารถทำางานได้ถึง 2 ต่อ ซึ่งงาน
วิจัยดังกล่าวได้รับความสนใจที่จะนำาผลงานวิจัยไปต่อยอดทางการค้า 
 โดยบริษัท IHI Enviro Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีชื่อ
เสียงและมีความชำานาญด้านการผลิตพลังงานโดยเฉพาะก๊าซชีวภาพเพื่อ
นำาแบคทีเรียที่เจริญในสภาวะไม่ใช้อากาศ และผลิตเอนไซม์ในลักษณะ 
“ซุปเปอร์เอนไซม์” ไปใช้ประโยชน์ จึงเกิดเป็นความร่วมมือ 3 ฝ่าย 
ระหว่าง มจธ. JIRCAS และ IHI Enviro ขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 
ที่ผ่านมา
 นอกจากงานด้านพลังงาน เอนไซม์เซิงซ้อนยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ดี
ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์กระเพาะเด่ียว เช่น ไก่ (ปัจจุบันประเทศไทยมีการ
นำาเข้าเอนไซม์เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หลายพันล้านบาทต่อปี) 
โดยเอนไซม์ช่วยลดปัญหาความหนืดในระบบย่อยอาหารของสัตว์ โดยการ
ย่อยไฟเบอร์ (เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส) และช่วยปลดปล่อยสารอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่างๆเพิ่มให้แก่สัตว์ ทำาให้สัตว์มีการเจริญเติบโตดีขึ้นรวมทั้ง
ศึกษาและพัฒนาสูตรเอนไซม์ผสม (cocktail enzyme) ให้เหมาะสมต่อ
การนำาไปใช้งานในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ปัจจุบันห้องปฏิบัติการฯ 
ยังคงมุ่งมั่นทำางานวิจัยเชิงลึกด้านเอนไซม์ในกลุ่มเซลลูโลไลติกและไซลา
โนไลติก เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อสู่ระดับ
อุตสาหกรรมและสากลต่อไป
 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 1) “Bacterium of Genus Clostridium, and Method for Pro-
ducing Cellulase and Hemicellulase Containing Cellulosome”, 
Japanese Patent JP2010051295.
2) “Method for Recycling Enzyme”, United States Patent 
US2012/0070874 A1.

มารูจักหองปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม
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รางวัลที่ไดรับในรอบปที่ผานมา

มจธ.ตอนรับคณะผูตรวจ
ประเมิน“ESPReL”

3) “Fermentation Process for Biomass Degrading Enzymes 
Complex from Agricultural Residues”, Thai Petty Patent Ap-
plication No. 1103000714.
 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ เป็นห้องปฏิบัติการที่มีผลงานวิจัย
โดดเด่น ซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของ .....
 1. รศ.ดร. กนก รัตนะกนกชัย หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ
 2. ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ  นักวิจัย/รองหัวหน้าห้อง  
     ปฏิบัติการฯ 
 3. ผศ.ดร. ภัทรา ผาสอน  นักวิจัย/เลขาห้องปฏิบัติการฯ
 4. ดร. รัตติยา แววนุกูล  นักวิจัย/ผู้ช่วยเลขาห้องปฏิบัติการฯ 
 5. Asst. Prof. Dr. Khin Lay Kyu   (เกษียณอายุปี 2555)

 ก�รรับนักศึกษ�ห้องปฏิบัติก�รเทคโนโลยีเอนไซม์
 รับนักศึกษาในระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อค้นคว้าวิจัยและทำา
วิทยานิพนธ์ด้านการคัดแยกจุลินทรีย์ชนิดใหม่และผลิตเอนไซม์เชิงซ้อน
และเอนไซม์หลายหน้าที่ซึ่งมีศักยภาพสูงในการย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส
ในเศษวัสดุทางการเกษตร โดยทำางานวิจัยเชิงลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
และต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในอนาคตเพื่อผลิตสารมูลค่าสูง โดย
เฉพาะงานด้านไบโอเอ็นเนอร์จี (Bioenergy) และไบโอรีไฟเนอรี่ (Biore-
fi nery) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทันสมัยและตอบโจทย์ทดแทนการหมดไปของ
วัสดุที่ผลิตจากปิโตรเคมี สำาหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้น
ทางห้องปฏิบัติการมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญสูง บวกกับความพร้อมในด้านเครื่องมือที่ทันสมัย และมีเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัยต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 
เช่นบริษัทชั้นนำาอย่าง บริษัทปตท. จำากัดมหาชน  และบริษัทมิตรผล รวม
ถึงบริษัท IHI จากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น จึงทำาให้ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
เอนไซม์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ต้องการสู่
สังคมอย่างต่อเนื่อง  

 ผศ.สุชาดา ไชยสวัสด์ิ ผู้อำานวยการ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน ส่ิงแวดล้อม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจ
ประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบ จากโครงการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of 
Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”
ภายใต้การสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 27 
มกราคม 2559 โดยได้บรรยายสรุปผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย
ของ มจธ. และนำาคณะกรรมการเยี่ยมชมและตรวจห้องปฏิบัติการต้นแบบ 
ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วม
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีไขมัน 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ท้ังน้ีคณะกรรมการได้ตรวจเย่ียมและ
ช่ืนชมในระบบการจัดการของ มจธ. ท้ังน้ียังได้ให้คำาแนะนำาท่ีเป็นประโยชน์
ในการเสริมเร่ืองการพัฒนาระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตามระบบ
ของ มจธ. ท้ังน้ีการเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้อง
ปฏิบัติการวิจัยของ มจธ. เป็นหน่ึงในโครงการพัฒนาห้องปฎิบัติการให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล โดยห้องปฎิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกว่า 
60 ห้องปฏิบัติการ

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.กนก รัตนะกนกชัย ได้รับก�ร
พิจ�รณ�จ�กสม�คมเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งประเทศไทย 
เปนผู้สมควรให้ป�ฐกถ�อ�ยิโนโมโตะ ในฐ�นะผู้มีผลง�น
วิจัยดีเด่นด้�นเทคโนโลยีชีวภ�พ ในหัวข้อก�รพัฒน�
เทคโนโลยีท�งเอนไซม์เพื่ออุตส�หกรรมเคมีชีวภ�พท่ี
ยั่งยืนในอน�คต 
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Social Forum : กระบวนการสรางการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการดานสิ่งแวดลอมในชุมชน

คณะศิลปศาสตรจัดบรรยายพิเศษ

คณะศิลปศาสตร

 เม่ือวันจันทร์ท่ี 25 มกราคม 2559 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ ได้จัด Social Forum : กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชน ณ ห้อง SoLA 901 ช้ัน 9  
คณะศิลปศาสตร์  ท้ังน้ี โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร. สมนึก  จงมีวศิน 
นักวิชาการอิสระมาบรรยายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซ่ึงการประเมิน
ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม เป็นส่ิงจำาเป็นท่ีผู้ประเมินต้องมีความรู้และความ 
เข้าใจในการทำางานร่วมกับชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง และนำาไปสู่การ 
บริหารจัดการที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีคณาจารย ์
บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมฟัง จำานวน  57   คน 

 เม่ือวันศุกร์ท่ี 8 มกราคม 2559 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานเล้ียงสังสรรค์
ปีใหม่ 2559  ภายใต้หัวข้อ สดใส...ซาบซ่า SoLA ปีใหม่ 2016  ณ ห้อง SoLA 
101 – 104 ช้ัน 1 คณะศิลปศาสตร์ โดยเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วม
แต่งกายใน Theme : ส้มสดใส – ฟ้าคราม โดยมี รศ.ดร.พรนภิส  ดารา
สว่าง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมอวยพรปี
ใหม่ในคร้ังน้ี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจับฉลากของขวัญแลก
เปล่ียนซ่ึงกันและกัน การจับฉลากของขวัญพิเศษจากผู้บริหารของคณะฯ  
การประกวดการแต่งกาย Theme: ส้มสดใส – ฟ้าคราม  การร้องเพลงจาก
ตัวแทนหน่วยงาน การแสดงเต้นประกอบเพลง T 26 และ เพลงหนุ่มฟ้อ
หล่อเฟ้ียว กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนุกสนานและความประทับใจกับ
บุคลากรเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจเพ่ือสร้างพลังในการ
ทำางานต่อไป

 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษสำาหรับครูและนักเรียนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานนา
ยาว อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันท่ี 16-21 มกราคม 
2559 ซ่ึงประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมครู 
ผู้สอนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนมัธยมต้น การ 
อบรมคร้ังน้ีได้รับความร่วมมือและความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดีโดย
มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรมจำานวน 12 คน และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จำานวน 92 คน

 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ เล็งเห็นการพัฒนาศักยภาพการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะด้าน Narrative inquiry ซ่ึงเป็นสาขา
ท่ีมีผู้เช่ียวชาญเป็นจำานวนมาก จึงได้เชิญ Professor Garold  Murray จาก 
Okayama University มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเร่ือง Doing Narrative 
Inquiry in Applied Linguistics ในวันจันทร์ท่ี 11 มกราคม 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรของสายวิชาภาษา ได้รับความรู้และความ
สามารถในการพัฒนาเน้ือหาวิชา ทราบถึงแนวทางการใช้สัมมนาเก่ียวกับ
ด้าน Narrative inquiry รวมถึงให้คำาปรึกษาเชิงลึกแก่อาจารย์สายวิชาภาษา
และนักศึกษาปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ พัฒนาความรู้ของอาจารย์สาย
วิชาภาษา เก่ียวกับ Narrative inquiry ซ่ึงเป็นศาสตร์พ้ืนฐานท่ีมีความสำาคัญ
ท่ีจะช่วยเพ่ิม/พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของผู้สอน 
อีกท้ังยังเป็นการวางรากฐานท่ีม่ันคงให้กับบุคลากรให้มีมุมมอง/ทิศทาง และ
สามารถต่อยอดความรู้ในการทำาวิจัยในหัวข้อท่ีขาดแคลนในอนาคตได้โดยมี
อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  ในการน้ี รศ.ดร.
พรนภิส ดาราสว่าง คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ผศ.ดร.ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์ 
และดร.อรกัญญา เยาหะรี ให้การต้อนรับ

งานเลี้ยงสังสรรคปใหมคณะศิลปศาสตร ป 2559

โครงการฝกอบรมการจัดคายภาษาอังกฤษ
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ครั้งแรกในเอเชียกับเวที Constructionism 2016

 มูลนิธิศึกษาพัฒน์ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Construc-
tionism 2016” เปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำาเสนอผลงานด้านการพัฒนาต้นทุนมนุษย์ด้วยศาสตร์ 
Constructionism (การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา) โดยมีบุคลากรด้านการศึกษาจากทวีปยุโรป 
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เดินทางมาร่วมสัมมนากับนักการศึกษาของไทย ญ่ีปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และ
ฮ่องกง เพ่ือนำาเสนอแนวคิด แลกเปล่ียนประสบการณ์ พร้อมสาธิตผลงาน ณ ดรุณสิกขาลัย โรงเรียน
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มจธ.
 นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒน์ และผู้อำานวยการโครงการพัฒนาการเรียนรู้
แบบ Constructionism ในประเทศไทย เปิดเผยว่า งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ Constructionism 
เป็นเวทีการประชุมระดับโลกท่ีจัดข้ึนทุกๆ 2 ปี โดยรวบรวมกรณีศึกษาและโครงงานท่ีคิดค้นโดยบุคลากร
ด้านการศึกษาจากสถาบันชั้นนำา อาทิ MIT, Stanford, Berkeley, University of London และ
องค์กรด้านการศึกษาที่ไม่แสวงหากำาไรจากประเทศคอสตาริก้า สโลวาเกีย และอังกฤษ ที่จะ
มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษาที่เป็นการ
พัฒนากระบวนการคิดของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน มาร่วมนำาเสนอผลงานสู่สาธารณชน เพื่อเผยแพร่
ประโยชน์ของหลักการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
มนุษย์ให้สูงขึ้นได้ 
 “Constructionism เป็นศาสตร์การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ถูกใช้อย่างแพร่
หลายในแวดวงการศึกษาของต่างประเทศมานานกว่า 40 ปี เน่ืองจากเป็นวิธีการเรียนแบบสอนน้อย 
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการปฏิบัติจริงผ่านโครงงานท่ีผู้เรียนสนใจ ทำาให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และ
ตระหนักว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์น้ันมีประโยชน์ ซ่ึงจะทำาให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง  โดยในประเทศไทยมูลนิธิศึกษาพัฒน์ได้นำาหลัก Constructionism มาใช้เป็นกระ
บวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัยอย่างเป็นรูปธรรมมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2544 และขยายไปสู่
โรงเรียนเครือข่ายอีกหลายสิบแห่ง ซ่ึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะน้ีจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้
เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพ เป็นกำาลังสำาคัญของชาติในอนาคตต่อ” นาย
พารณกล่าว
 จากความสำาเร็จในการถ่ายทอดแนวคิด Constructionism สู่ทุกภาคส่วนในสังคม ส่งผลให้
นานาชาติมีความสนใจต่อโครงงานและกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ จึงทำาให้ประเทศไทยได้
รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ Constructionism 2016 ซึ่งเป็นครั้ง
แรกที่จัดขึ้นในทวีปเอเชีย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาประเทศเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทาง
การนำาแนวคิด Constructionism มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วน
ต่อไป
 

ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
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ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ 
อาจารย์ประจำาหลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เสริมศักยภาพ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว โดยการประยุกต์เทคโนโลยีฟองขนาดไมโคร
และนาโนหรือฟองขนาดจ๋ิว (Micro-bubbles, fi ne bubble) มาช่วยในการ
ปรับปรุงและรักษาคุณภาพของผลิตผลสด โดยเฉพาะเพ่ือชะลอการสุก และ
ยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้ มุ่งเป้าเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการส่งออก
สินค้าเกษตรของไทย

เทคโนโลยีฟองขนาดไมโครและนาโนหรือฟองขนาดจ๋ิวเป็นเทคโนโลยีท่ี
ถือกำาเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น และมีการนำาไปใช้แพร่หลายท่ัวโลก แต่หลายคน
อาจยังสงสัยว่าคืออะไร แล้วมีประโยชน์และสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในเร่ือง
ใดได้บ้าง

ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ อาจารย์ประจำาหลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เก่ียว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ. ให้ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจ
ว่าฟองขนาดไมโครและนาโน หรือฟองขนาดจ๋ิวน้ัน คือฟองขนาดเล็กมากใน
ระดับไมโครและนาโนเมตร และเน่ืองจากเป็นฟองท่ีมีขนาดเล็กมาก จึงทำาให้
มีสมบัติเด่นท่ีมีความคงตัวสูง และกระจายอยู่ในน้ำาหรือตัวกลางท่ีเป็นของเหลว
ได้เป็นระยะเวลานาน มีพ้ืนท่ีผิวสัมผัสมาก ท้ังยังสามารถเพ่ิมความสามารถ
ในการละลายของก๊าซในน้ำาได้ ด้วยสมบัติเด่นเหล่าน้ีจึงมีการประยุกต์ใช้ในงาน
หลากหลาย เช่น อาหาร ส่ิงแวดล้อม การแพทย์และความงาม รวมไปถึงงาน
ทางด้านการเกษตร

การสร้างฟองขนาดไมโครและนาโนน้ันสามารถทำาได้หลายวิธี แต่วิธี
ท่ีเราใช้คือ ไฮโดรไดนามิก เป็นการใช้แรงดันและการหมุนวนของน้ำาด้วย
ความเร็วสูงจนเกิดเป็นฟอง วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเราคือนำามาใช้กับ
การเกษตรและหลังการเก็บเก่ียว โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าอย่างผลไม้ท่ี
สามารถสุกได้ เช่น มะม่วง มะละกอ กล้วย ซ่ึงเอทิลีนเป็นฮอร์โมนพืชท่ีมี
ผลกระตุ้นการสุกของผลไม้เหล่าน้ัน ดังน้ัน เราจึงต้องใช้สารท่ีจะไปยับย้ังการ
ทำางานของเอทิลีน น่ันคือการใช้สาร 1-methylcyclopropene หรือ 1-MCP 
ซ่ึงเป็นสารท่ีอยู่ในรูปก๊าซและเป็นท่ียอมรับในระดับสากลในการใช้ชะลอ
การสุกของผลไม้อย่างปลอดภัย แต่ท่ีผ่านมาใช้วิธีการรมผลไม้ด้วย 1-MCP 
ไว้ในห้องระบบปิดเป็นระยะเวลา 6 ถึง 24 ช่ัวโมง ทำาให้เสียเวลาในการ
จัดการ เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม และบางคร้ังการรมก็ไม่สม่ำาเสมอท่ัวผิวผลไม้ ทำาให้
มีผลต่อคุณภาพภายหลังการรม แต่หากนำา 1-MCP มาประยุกต์ใช้กับระบบ
การสร้างฟองก๊าซขนาดไมโครและนาโนท่ีมีสมบัติทำาให้ก๊าซ 1-MCP ละลาย
และกระจายตัวอย่างหนาแน่นในน้ำา และเปล่ียนจากระบบด้ังเดิมในการรม
มาเป็นการจุ่มเป็นเวลาส้ัน ก็จะช่วยลดระยะเวลาและข้ันตอนต่าง ๆ อันส่ง
ผลในการลดต้นทุนในการผลิตในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
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ดร.ณัฐชัย กล่าวเพ่ิมเติมว่า เทคโนโลยีน้ียังสามารถนำาไปใช้กับจุดประสงค์
อ่ืนได้อีก เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมผักและผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคท่ีวางขาย
ในซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในล้างผักผลไม้ เพ่ือการลดการ
ปนเปอ้นของเช้ือจุลินทรีย์และยาฆ่าแมลง นอกจากน้ียังช่วยรักษาคุณภาพ
ของผักผลไม้ตัดแต่ง เช่น ยับย้ังการเกิดสีน้ำาตาลท่ีบริเวณรอยตัดท่ีไม่เป็นท่ี
ต้องการของผู้บริโภค และล่าสุด มจธ. ได้จดอนุสิทธิบัตรระบบการสร้างฟอง
ก๊าซ 1-methylcyclopropene ขนาดไมโครเมตร และ/หรือนาโนเมตร เพ่ือ
ใช้ชะลอการสุก และยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสดเป็นท่ีเรียบร้อย 

Á¨¸. ãªŒ “¿อง¢¹Ò´¨ิ๋Ç” รั¡ÉÒคุ³ภÒพ¢อง
¼Åิต¼ÅÊ´áÅะ¼ั¡¼ÅäÁŒตั´áต‹ง
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 เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559 สภาคณาจารย์และพนักงาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมคัด
เลือกบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.ประจำาปี พศ.
2558 ณ ห้องประชุม AD-607 ช้ัน 6 อาคารสำานักงานอธิการบดี โดยมี ศ.อดิศักด์ิ  
พงษ์พูลผลศักด์ิ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ให้เกียรติเป็นประธาน
กล่าวเปิดงานต้อนรับ คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ และ คุณไพโรจน์ กรุยทอง  
ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ กล่าวเปิดวาระการประชุม โดยในท่ีประชุม 
ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็น 
คณะอนุกรรมการในการคัดเลือกและตัดสินบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงาน 
ดีเด่นแห่งชาติ ด้านวิชาชีพ ให้กับท่ีประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
เป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ในช่ือโครงการ 
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมดมศึกษา (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
การพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเล้ียง) ณ ห้องประชุมประภา 
ประจักษ์ศุภนิติ ช้ัน 9 สำานักงานอธิการบดี โดยมีอาจารย์ธนิตสรณ์  จิระพรชัย  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด 
การประชุม จากน้ันดร.ทศพร ทองเท่ียง ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี เป็น 
ผู้ดำาเนินการประชุมตามวาระท่ีเก่ียวข้อง ตามลำาดับ วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาท่ีรับผิดชอบจังหวัดในพ้ืนท่ีทำา
หน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงทำางานร่วมกับสถานศึกษาในท้องถ่ินในการนำาองค์ความรู้
วิชาการ ความเช่ียวชาญบุคลากร ไปช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนการร่วมสังเคราะห์และเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะ 
ท่ีสำาคัญและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ิน และส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร 
และนิสิตนักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำากิจกรรมร่วมกับชุมชน 
และการศึกษาในท้องถ่ิน   

 เม่ือวันท่ี11 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Tokyo City University (TCU) 
ประเทศญ่ีปุ่น ณ ห้องประชุม Sci-connect room คณะวิทยาศาสตร์โดยมี 
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มจธ.กล่าวต้อนรับและ Prof.Chitoshi  Miki 
อธิการบดี TCU กล่าวถึงความร่วมมือในคร้ังน้ี จากน้ันเป็นการนำาเสนอภาพรวม
ของ Tokyo City University โดย Assoc.Pro.Dr.Hiroaki Miyake จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์TCU และ ศ.ดร.โกสินทร์ จำานงไทย ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็ค-
ทรอนิคส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. กล่าวถึงท่ีมาในความ
ร่วมมือในคร้ังน้ี และชมวิดิทัศน์แนะนำา มจธ.จากน้ันเป็นการลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการโดยอธิการบดีของท้ังสองมหาวิทยาลัย และถ่ายรูปร่วมกัน



32 ISSUE February 2016

กองบรรณาธิการ เรียบเรียง

St
ud

en
t

นักศึกษา มจธ. ควารางวัลประกวดคลิปวีดิโอ
“Drive DD United” จากธนชาตประกันภัย

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์โครงการ
ประกวดคลิปวีดิโอ ‘Drive DD United’ เพ่ือร่วมรณรงค์การสร้างความ
ปลอดภัยแก่ทุกชีวิตบนท้องถนน ภายใต้โครงการ ธนชาตประกันภัย Yes, 
We Safe โดยประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศไปเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 
ท่ีผ่านมาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับ
รางวัล รางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์  (Creativity) ทีม Narra-
tor House เร่ือง ‘ชีวิตในแก้วเหล้า’ โดยมีสมาชิกในทีมได้แก่  นายคิริเมขล์ 
บุญรมย์ นางสาววรรณภรณ์ คงธนชำานาญ นางสาวสุวรรณา จำาแนกวงษ์ 
นักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาห-
กรรมและเทคโนโลยี มจธ.
 โครงการ “Drive DD United”  ประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ“รณรงค์
การเมาไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ”เชิญชวนนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆท่ัวประเทศ  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจากการด่ืมสุรา และเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถสูงสุด เข้าร่วมเป็น  
Drive DD United  หน่ึงในผู้สนับสนุนความปลอดภัยบนท้องถนน ได้แสดง
ความรู้ความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอ เพ่ือสร้างจิตสำานึกในการขับข่ีรถยนต์
ท่ีดี  ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและร่วมสร้างสังคมท่ีดีร่วมกัน เพราะท้อง
ถนนไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางสัญจร แต่หมายถึงพ้ืนท่ีชีวิตสำาหรับทุกคนท่ีเดิน
ทางร่วมกัน การสร้างจิตสำานึกของผู้ใช้รถใช้ถนนจึงมีความสำาคัญในแง่จุดเร่ิม
ต้นแห่งความปลอดภัย ในฐานะส่วนหน่ึงของสังคม
 

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ คลิปวีดิโอท่ีมีผล
งานสร้างสรรค์ (Creativity) และ
คลิปวีดิโอท่ีได้รับความนิยมสูงสุด
จากผู้ชม (Popularity) โดยมี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้า
ร่วมตัดสิน การคัดเลือกรอบท่ี 1 
พิจารณาคัดเลือกจากคลิปวีดิโอท่ีมี
จำานวน View ใน Youtube อย่าง
น้อย 100 View ซ่ึงได้ 25 ทีมท่ีดี
ท่ีสุดผ่านเข้ารอบท่ี 2 และได้รับ

ทุนสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท เพ่ือนำาไปพัฒนาและปรับปรุงเป็นคลิปวีดิ
โอสมบูรณ์แบบใช้ในการประกวดรอบตัดสิน โดยในรอบตัดสินได้รับเกียรติ
จาก คุณวงค์ทนงค์ ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการอำานวยการ นิตยสารอะเดย์ 
คุณบรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำากับภาพยนตร์ ร่วมตัดสินในประเภทคลิปวีดิ
โอท่ีมีผลงานสร้างสรรค์ (Creativity) และมีคุณอรรถพล โพธ์ิหาญรัตนกุล 
Creative Director มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เร่ืองการจัดทำาคลิปให้น่า
สนใจ เพ่ือให้น้องๆ ได้นำาไปต่อยอดในอนาคต ส่วนประเภทคลิปวีดิโอท่ีได้
รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity) ตัดสินจากคลิปวีดิโอท่ีมีจำานวน 
View สูงสุด ใน Youtube.com/ThanachartInsuranceChannel ร่วมชม
ผลงานได้ท่ี https://www.facebook.com/driveDDUnited/videos/151
4932118832783/?fref=nf
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มจธ.รวมจัดกิจกรรม วันเด็กแหงชาติ 

กิจกรรมวันเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมวันเด็ก2559

N
ew

s

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสำานักงานกิจการ
นักศึกษา และกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา นำานักศึกษากว่า 
70 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2559” ภายในบูธ
ของ มจธ. มีการแสดงบนเวที จากพี่ๆ นักศึกษาทั้งร้องเพลง เล่นดนตรี อู
คูเลเล่ เต้นบัลเล่ต์ และระบำาภาคใต้ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมให้น้องๆ ได้
ร่วมสนุก เช่น กิจกรรมปากกระป๋อง สอนศิลปะบนบอลลูน และกิจกรรม
บิงโก ปิดท้ายด้วยการแจกของขวัญต่างๆ มากมาย ด้วยการสนับสนุนจาก 
สำานักงาน กสทช. บริษัท แอดว๊านซ์ อินโฟร์ จำากัด และบริษัท ศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์ จำากัด ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ กว่า 1,000 คน เมื่อวัน
ที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก ศูนย์การเรียนรู้สำาหรับ
ครอบครัวแห่งที่ 2

 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาวิทยาลัยเทคโน- 
โลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมมอบของขวัญเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ  
ประจำาปี 2559 โดยมีอาจารย์สุชาติ เพริดพร้ิง ท่ีปรึกษาอธิการบดีพร้อมผู้บริหาร  
คณาจารย์ บุคลากร มจธ.และผู้ปกครองเด็กเล็ก ร่วมเป็นผู้มอบของขวัญ  
ซ่ึงกิจกรรมมีการแสดงความสามารถของเด็กเล็กของศูนย์ฯ มีการเต้นประกอบ 
เพลง การเล่นเกมส์ และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน สำาหรับคำาขวัญวันเด็กแห่งชาติปีน้ี  
คือ “เด็กดี หม่ันเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”...ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มจธ.ใช้
พ้ืนท่ีช่ัวคราวดำาเนินการอยู่ท่ีช้ันล่างอาคารวิศววัฒนะ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีส่วน ของ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีคุณครูประจำาศูนย์ จำานวน 4 ท่านและให้บริการ
รับดูแลเด็กเล็กอายุ ต้ังแต่ 6 เดือน  - 3 ขวบ ซ่ึงบุคลากร มจธ.และบุคคล
ภายนอก สามารถนำาบุตรหลานมาฝากดูแลได้อย่างมีมาตรฐาน ซ่ึงในอนาคต
อันใกล้ ทางศูนย์ฯจะเข้าดำาเนินการในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มจธ. หลัง
ใหม่  ณ บริเวณด้านข้างหอพักหญิง มจธ. 
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...จากเวนิสตะวันออกถึงตลาดสะพานเหล็ก 
ความทรงจำ ที่หายไปตามกาลเวลา

บ้านเมืองคือให้พระนครมีน้ำาล้อมรอบเป็นกำาแพงเมือง ป้องกันข้าศึกศัตรู 
และเคยเป็นแหล่งค้าขายเครื่องดินเผาของชาวมอญและชาวจีน นอกจาก
คลองโอ่งอ่างแล้ว ยังมีคลองบางลำาพู คลองสะพานหัน และคลองวัดเชิงเลน
ซึ่งถูกเรียกว่า “คลองรอบกรุง” ตลอดทั้งสาย
 ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีการขุดคลองแสนแสบ และขุดลอกซ่อมคลอง
เก่า ๓ คลอง อันได้แก่ คลองบางขุนเทียน คลองพระโขนง และคลองสุนัข
หอน ครั้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ ก็มีการขุดคลอง ผดุงกรุงเกษมในชั้นต้น คลอง
ถนนตรงคลองสีลม คลองมหาสวัสดิ์ และคลองภาษีเจริญ ในปีพุทธศักราช 
๒๔๓๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ขยาย
ถนนเจริญกรุงและรื้อสร้างสะพานเหล็กใหม่เป็นสะพานโครงเหล็กเปิดได้ 
การก่อสร้างสะพานเหล็กบน ทำาให้ต้องมีการย้ายประตูและกำาแพงวังที่
ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ริม
ถนนเจริญกรุงบางส่วน จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “สะพานดำารง
สถิต” เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ สำาหรับ
สะพานเหล็กล่าง พระราชทานนามว่า “สะพานพิทยเสถียร” เพื่อเป็น
เกียรติแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดาซึ่งมีวังที่ประทับ
ตั้งอยู่ใกล้กับสะพาน นอกจากนี้ยังมีการสร้างคลองอื่นๆขึ้นอีก ได้แก่ 
คลองสวัสดิเปรม-ประชากร คลองนครเนื่องเขตร คลองประเวศบุรีรมย์ 
คลองสาธร คลองราชดำาริห์ คลองไผ่สิงโต รวมทั้งคลองและคูคลองจำานวน
มากที่ไม่ปรากฏประวัติชัดเจน  ด้วยเหตุนี้กรุงเทพมหานคร จึงได้ชื่อว่า
เป็นเวนิสตะวันออก เพราะไปไหนมาไหนก็มีแม่น้ำาลำาคลอง เป็นเส้นทาง
คมนาคมหลักของชาวพระนคร  ในอดีตริมคลองโอ่งอ่างเป็นถิ่นฐานของ

 สวัสดีค่ะ...บรรยากาศเมืองไทยยามเปิดศักราชใหม่ 
เดือนมกราคมปี ๒๕๕๙ เรียกได้ว่ามี ๓ ฤดูอย่างแท้จริง ร้อน ฝน 
หนาว ครบสูตรและที่น่าตกใจคือ มีวันที่ชาวกรุงเทพมหานคร
มีโอกาสพบกับคำาว่า ฤดูหนาว อย่างจริงจังตั้ง ๒ วัน นั่นคือ
อุณหภูมิของ กทม.ลดลงมาอยู่ที่ ๑๕-๑๙ องศาเซลเซียส ทำาให้
เกิดปรากฏการณ์วิ่งผ่านน้ำาของบรรดาน้องๆ หนูๆ รวมทั้ง
ผู้ใหญ่วัยทำางานอย่างเราๆ ที่ต้องตื่นแต่เช้าอาบน้ำามาทำางาน  
แต่บรรยากาศเย็นสบายแบบน้ีก็มีให้คน กทม. เห็นแค่ ๒ วัน
จริงๆ พอเป็นสีสันและเก็บไว้เป็นเร่ืองเล่าได้ว่า คร้ังหน่ึงเราก็
เคยสัมผัสบรรยากาศแบบน้ีเหมือนกัน อย่างไรก็ตามภาคเหนือ 
ภาคอีสานก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นอยู่ ตามยอดดอย ยอดภูและ
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม คนก็ยังแห่ไปเท่ียวต่อเน่ืองต้ังแต่เดือน
ธันวาคม มกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ บรรยากาศท่องเท่ียวยัง
คึกคักทุกเสาร์อาทิตย์ ตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆยังเต็มไปด้วยนัก
ท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในทางกลับกันคนไทย
ที่นิยมไปเที่ยวต่างประเทศในฤดูหนาวเช่นนี้ก็มีจำานวนมาก
เช่นกัน แต่สำาหรับ กทม.กลับเข้าสู่สภาพเดิม อากาศร้อน ฝนตก รถติด
 เกริ่นถึงสภาพลมฟ้าอากาศแต่ความจริงวันนี้อยากจะชวนคุยถึงเรื่อง 
คลองใน กทม. เนื่องจากในอดีตกรุงเทพมหานครของเราได้ชื่อว่าเป็น 
“เวนิสตะวันออก” Venice of the East เพราะไม่ว่าจะไปทางไหน ล้วน
แต่เต็มไปด้วยแม่น้ำาลำาคลอง คูคลอง มากมาย และผู้คนสัญจรไปมาด้วย
เรือ เช่นเดียวกับเมืองเวนิสในประเทศอิตาลีที่ประกอบด้วยเกาะแก่งต่างๆ 
มากกว่า ๑๐๐ เกาะ และเป็นเมืองค้าขายริมปากแม่น้ำา ที่มีบ้านเรือนและ
สถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เหมือนอยุธยาหรือกรุงเทพฯ 
ในสมัยก่อน  สมญานาม “เวนิสตะวันออก” มีผู้ให้แก่กรุงศรีอยุธยามาก่อน
แล้ว แม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะมีสภาพเป็นเกาะอยู่บ้าง แต่ไม่มากเท่า เวนิส หาก
แต่เป็นเพราะกษัตริย์อยุธยาทรงนิยมสร้างคลอง ซ่ึงกลายมาเป็นทางสัญจร
ไปมาที่สำาคัญ จึงมิใช่เรื่องน่าประหลาดใจที่กรุงศรีอยุธยาได้รับสมญานาม
“เวนิสตะวันออก” นอกจากน้ีกรุงศรีอยุธยายังเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่าง
ประเทศดุจเดียวกับเวนิสอีกด้วย
 ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้จำาลองผังเมืองกรุงศรีอยุธยามาใช้
ในการสร้างเมือง อีกทั้งยังรับจารีตการขุดคลองจากกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย 
ในทันทีที่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก                
ทรงโปรดให้ขุดคลองรอบกรุงตั้งแต่วัดบางลำาพู (วัดสังเวช) ผ่านวัดสระเกศ 
วัดสามปล้ืม (วัดจักรวรรดิราชาวาส) ไปจรดวัดเชิงเลน (วัดบพิตรพิมุข) 
นอกจากน้ีก็มีคลองหลอด ๒ คลอง ได้แก่ คลองวัดเทพธิดาราม และคลอง
วัดสุทัศน์เทพวราราม รวมตลอดจนคลองมหานาคและคลองโอ่งอ่างซ่ึงเป็น
โบราณสถานเก่าแก่             มีประวัติความเป็นมาเป็นคลองขุด ต้ังแต่สมัยรชักาลที ่๑ 
เช่นกัน ยุทธศาสตร์คลองโอ่งอ่าง หรือคลองรอบกรุง มีความสำาคัญต่อ
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คนจีน และมีเรือนานาชนิดสัญจรไปมาและค้าขาย คลองโอ่งอ่าง มีระยะ
ทาง  ๒ กิโลเมตร จากแม่น้ำาเจ้าพระยาถึงคลองมหานาค หรือคลองบาง
ลำาพู นโยบายการขุดคลองเริ่มเหือดหายไปในสมัยรัชกาลที่ ๖ เนื่องเพราะ
การขนส่งทางบกมีความสำาคัญเหนือการขนส่งทางนำ้า เพราะถนนและ
รถยนต์ ได้เข้ามามีบทบาทแทนคลอง ซึ่งให้ความสะดวก และรวดเร็ว
กว่าหลายเท่า สำาหรับคลองที่สำาคัญในกรุงเทพฯ ที่ยังคงเหลืออยู่ในเวลา
นี้ ได้แก่ คลองหลอด คลองบางลำาพู  คลองโอ่งอ่าง  คลองผดุงกรุงเกษม  
คลองมหานาค  คลองแสนแสบ  คลองเปรมประชากร  คลองสามเสน  
คลองพระโขนง  เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๑๙ กรมศิลปากรได้ขึ้น
ทะเบียนให้คลองโอ่งอ่างเป็นโบราณสถาน และต่อมาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๔๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำาหนดแนวคิดการอนุรักษ์และพัฒนา
คลองโอ่งอ่าง เพราะเป็นโบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ด้วยการ
จัดระเบียบบริเวณปากคลองโอ่งอ่างและให้มีการปรับปรุงสะพานหัน ที่มี
รูปลักษณ์เป็นสะพานสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของชุมชน คำาส่ัง กทม. คร้ังน้ีให้ร้ือถอนอาคาร ส่ิงปลูกสร้างทับคลอง 
เปิดทางน้ำาไหลออกสู่แม่น้ำาเจ้าพระยา ฟ้นฟูคลองโอ่งอ่างให้กลับคืน ทั้งนี้
สะพานเหล็กในสมัยรัชกาลท่ี ๕ กับสะพานเหล็กของคนยุคน้ีมีความทรงจำา
ท่ีต่างกัน สะพานเหล็กในความทรงจำาวัยเด็กของคนยุคน้ี คือตลาดสะพาน
เหล็กหรือตลาดคลองโอ่งอ่าง แหล่งจำาหน่ายเกมและของเล่นท่ีเก่าแก่และมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในกรุงเทพฯ เร่ิมจากตลาดค้าขายเกมตลับ มาสู่ยุคเกม
ออนไลน์และของเล่นแหล่งใหญ่ เป็นภาพความทรงจำาที่ยาวนานมากว่า 
๓๐ - ๔๐ ปี ถึงเวลาต้องปิดตำานานลง มาดูประวัติของคลองโอ่งอ่างและ
ตลาดสะพานเหล็กในบริบทปัจจุบัน ตลาดสะพานเหล็กตั้งอยู่บริเวณ
คลองโอ่งอ่าง ซ่ึงคลองโอ่งอ่างคือส่วนหน่ึงของคลองรอบกรุงท่ีต่อจากคลอง-
บางลำาพู ตรงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ปลายคลองไปออกแม่น้ำาจ้าพระยาใกล้
วัดบพิตรพิมุข เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร ตลาดสะพานเหล็ก มีการตั้งแผงจำาหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 
๕๐๐ แผง ซึ่งอยู่ในบริเวณสะพานดำารงสถิตถึงสะพานบพิธพิมุข เนื่องจาก
คลองโอ่งอ่างเป็นโบราณสถานท่ีทำาหน้าท่ีเป็นคลองระบายน้ำากรุงเทพฯ ช้ันใน 
ปัจจุบันมีการปลูกสร้างปิดทางน้ำา โดยการทำาเสาและคานเหล็กค้ำายันเป็น
รากฐานของอาคารหรือสะพานเหล็กอย่างถาวร ซึ่งสร้างความเสียหายให้
โบราณสถานแห่งนี้ จึงต้องมีการจัดระเบียบโครงสร้างบริเวณดังกล่าวใหม่ 
รวมถึงย้ายร้านค้าที่รุกล้ำาออกไป  ผู้เขียนโตมากับยุคสะพานเหล็กเป็นแหล่ง
ขายของสารพัดท่ีเหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย เด็กผู้ชายจะชอบโมเดลการ์ตูน
ดังๆ มากมาย ท้ังตัวการ์ตูนญ่ีปุ่น ตัวการ์ตูนจากฝ่ังอเมริกาท้ัง Batman, 

Spiderman, The Hulk มนุษย์ยักษ์จอมพลัง ซุปเปอร์ไซย่า (Super Saiyan) 
ผู้ใหญ่ผู้ชาย คุณพ่อ คุณปู่ คุณตา คุณน้า คุณอา จิ๊กโกหลังวัง เด็กช่างฯ ก็จะ
ไปหาซื้อโมเดลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ต่างๆ เรียกว่ามีทุกไซส์ทุกขนาด
ให้เลือกช็อปเลือกชม อีกทั้งแผ่น CD เกมเก่าๆ ในอดีตมากมาย หุ่นเหล็ก 
ของเล่นยุคเก่าในอดีต รวมถึงเครื่องเล่นเกมแบบย้อนยุค ชนิดที่เด็กสมัย
นี้บางคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน เช่น เครื่องเล่นเกมแฟมิคอม Famicom 
เครื่อง Mega Drive ตลับ Super Famicom แผ่น Floppy Disc ของ
หัวโปร Nintendo แผ่น CD ของเครื่อง Play Station จาก Sony รวม
ถึงของเล่น รถบังคับ ไพ่ยูกิ ทั้งโมเดลต่างๆ มากมาย สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ รวมถึงเป็นแหล่งค้า BB Gun ในยุคหลัง ฝ่ายผู้หญิง คุณแม่ คุณป้า 
คุณย่า คุณยาย สาวรุ่น สาวออฟฟิศ  ที่มองหาของใช้ต่างๆ มากมาย ทั้ง
ของแบรนด์เนมแท้แต่ขายในราคาสุดคุ้ม เช่น กระเป๋า นาิกาข้อมือ 
กล้องถ่ายรูปมือสอง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น ถ้าเป็นคนที่
ชอบสะสมตุ๊กตาบาร์บี้หรือตุ๊กตาแบรนด์เนมต่างๆ บางรุ่นเป็นของแท้ที่ยัง
ไม่ได้แกะออกจากกล่องด้วยซ้ำา หลายคนก็ชอบท่ีจะไปเดินเท่ียวเดินหาตุ๊กตา
ตัวโปรดกันท่ีน่ี  โดยรวมแล้วตลาดแห่งน้ีเป็นเหมือนตลาดท่ีช่วยให้คนเมืองได้
น่ังไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไปในอดีต ไม่ใช่แค่ไปเดินซ้ือหาสินค้าท่ีต้องการ
เท่าน้ัน แต่ยังได้เท่ียวสัมผัสบรรยากาศเก่าๆ ไลฟสไตล์ในยุคอดีตผ่านแผ่นเสียง 
เทปคลาสเซท แผ่น CD เพลง เกม การ์ตูน ตุ๊กตา ได้เดินชม ได้พูดคุย
กับคนคอเดียวกัน บางคนแค่ได้เดินดูแพ็กเกจต่างๆ ของตุ๊กตาก็มีความสุข
แล้ว สำาหรับคนท่ีไม่คิดเร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิ ตลาดแห่งน้ีนอกจากมีสินค้า
มากมายให้เลือกชมเลือกซื้อแล้ว ของเล่นต่างๆ และวีดิโอเกมที่นี่ก็ มีราคา
ถูกกว่าตามห้างและร้านค้าทั่วไป แต่สำาหรับผู้ที่ไม่ช่ำาชองทางสายนี้แล้วก็มี
สิทธิ์ถูกหลอกและฟันราคาเช่นกัน  อย่างไรก็ดีเมื่อตลาดสะพานเหล็กปิดตัว
อย่างเป็นทางการแล้ว สาวกของตลาดสะพานเหล็ก หากจะตามไปช็อปปิ้งก็
ยังคงไปกนัได้ เพราะเบื้องตน้ทาง กทม. ไดเ้ตรียมตลาดรองรับผู้คา้ ใหย้้ายไป
ขายที่หลังห้างพาต้า ปิ่นเกล้า สายใต้เก่าตลิ่งชัน ตลาดท่าดินแดง คลองถม
เซ็นเตอร์ และสายใต้ใหม่ แฟนพันธ์แท้ตลาดสะพานเหล็ก ก็ยังตามไป
อุดหนุนกันได้ สินค้าคงเหมือนเดิม แต่บรรยากาศเก่าๆ เมื่อสามสิบสี่สิบ
ปีก่อนคงไม่ย้อนคืนมาอีกแล้ว ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป...พบกันใหม่เดือนหน้า
ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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 อธิบดีกรมการแพทย์  เผย  ไขมันพอกตับปัญหาสุขภาพใกล้ตัวที่ทุก
คนสามารถเป็นได้  หากปล่อยไว้อาจลุกลามจนทำาให้เกิดโรคมะเร็งตับและ
รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้  แนะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  หลีก
เลี่ยงการรับประทานยาท่ีไม่จำาเป็นและเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมแอลกอฮอล์  
ควรออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ ป้องกันควบคุมรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง  
เช่น  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  และโรคไขมันในเลือดสูงให้อยู่
ในเกณฑ์ปกติ  ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้
 นายแพทย์สุพรรณ  ศรีธรรมมา  อธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า  ไขมัน
พอกตับคือภาวะสะสมไขมันซ่ึงส่วนมากอยู่ในรูปแบบของไตรกลีเซอไรด์ใน
เซลล์ตับ  สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง  เช่น  
ดื่มสุราเป็นประจำา  มีรูปร่างอ้วน  เป็นเบาหวาน  มีไขมันในเลือดสูง  และ
ความดันโลหิตสูง  จากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับกว่า  50  
เปอร์เซ็นต์  ในระยะแรกมักไม่แสดงอาการใดๆ  แต่ในรายที่มีการอักเสบ
ของตับร่วมด้วยอาจมีอาการ  เช่น  อ่อนเพลีย  เหนื่อยง่าย  รู้สึกอึดอัด  
ปวดแน่น  เจ็บบริเวณชายโครงด้านขวาในตำาแหน่งที่อยู่ของตับ  จากการมี
ตับโตและมักคลำาพบได้  เบื่ออาหาร  รู้สึกท้องอืด  ท้องเฟ้อ  คล้ายอาหาร
ไม่ย่อยท้องผูกหรือท้องเสียเป็นประจำา  แน่นท้อง  อึดอัดท้อง  อาจผอมลง
โดยไม่ได้เกิดจากการอดอาหารหรือลดน้ำาหนัก  หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา
ภาวะไขมันพอกตับจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ส่งผลทำาให้เกิดภาวะ
ตับแข็งและอาจลุกลามเป็นโรคมะเร็งตับจนถึงขั้นเสียชีวิตได้  หากสงสัยว่า
ตนเองมีความเสี่ยงต่อภาวะไขมันพอกตับ  ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการ
ตรวจวินิจฉัยหาแนวทางการป้องกันและรักษาต่อไป
 การรักษาไขมันพอกตับทำาได้ด้วยการลดน้ำาหนักอย่างถูกวิธี  โดยการ
ควบคุมปริมาณและคุณภาพอาหารหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง  เช่น  นม  
เนย  กะทิ  ชีส  กุ้ง  ปู  ไข่แดง  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแป้งและน้ำาตาลมาก
เกินไป  ควรลดปริมาณอาหารโดยเฉพาะมื้อเย็น  ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ  
แต่พึงระวังไม่ควรหักโหมลดน้ำาหนักด้วยการงดอาหารและเร็วจนเกินไป  
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เพราะอาจก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบอย่างรุนแรงได้  ควรลดน้ำาหนักเดือน
ละ  1 - 2  กิโลกรัมต่อเดือน  หรือลดเดือนละ  15%  ของน้ำาหนักเริ่มต้น
จนน้ำาหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  และควรรักษาระดับน้ำาตาลและควบคุม
ไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  จะช่วยสลายไขมันจากตับได้ดี
 อธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ควรเลือกบริโภคอาหารให้
เหมาะสมถูก  สุขลักษณะ  จำากัดประเภท  และปริมาณอาหารพลังงาน
สูงโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตและไขมัน  หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและเครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์  เป็นต้น  นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้ว  ควร
ออกกำาลังกาย  พักผ่อนให้เพียงพอ  ทำาจิตใจให้แจ่มใส  และเริ่มต้นใส่ใจ
ดูแลสุขภาพ  เพราะการมีสุขภาพดีห่างไกลโรค  ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่
ล้ำาค่าที่สุดสำาหรับตัวเอง 

กินอยูไมถูกตองเสี่ยง “ไขมันพอกตับ”

ที่มา :  เว็บไซต์สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
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 จิตแพทย์ห่วงคนไทยมีอาการขาดมือถือไม่ได้ “โนโมโฟเบีย” รู้สึกหงุดหงิด 
วิตกกังวลเม่ือไม่ได้เล่น ช้ีพฤติกรรมเข้าข่าย เตือนใช้มือถือมากเส่ียงปัญหา
สุขภาพ ท้ังน้ิวล็อก สายตาเส่ือม หมอนรองกระดูกเส่ือมสภาพเร็ว อ้วน แนะ
วิธีป้องกัน สร้างวินัยการใช้มือถือ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรม
สุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะน้ีคนไทยนิยมใช้โทรศัพท์มือถือในชีวิตประจำาวัน จน
ก่อให้เกิดอาการ “โนโมบายโฟนโฟเบีย (No Mobile Phone Phobia)” หรือ
เรียกว่า โมโนโฟเบีย คือ อาการขาดมือถือไม่ได้ จัดอยู่ในกลุ่มอาการวิตกกังวล 
เช่น ผู้ท่ีมีมือถือแต่ใช้การไม่ได้ เน่ืองจากอยู่ในท่ีท่ีไม่มีสัญญาณ หรือแบตเตอรี
หมด จะรู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวาย บางรายหากเป็นมาก อาจเครียด ตัว
ส่ัน เหง่ือออก และคล่ืนไส้ได้ สำาหรับข้อสังเกตของผู้ท่ีมีอาการโมโนโฟเบีย คือ 
มักพกโทรศัพท์มือถือติดตัวตลอดเวลา จะรู้สึกกังวลใจหากมือถือไม่อยู่กับตัว 
หมกมุ่นอยู่กับการเช็กข้อความ หรือข้อมูลในมือถือตลอดเวลา และดูโทรศัพท์
บ่อย ๆ แม้ไม่มีเร่ืองด่วน เม่ือได้ยินเสียงเตือนเข้ามาจะวางงานเพ่ือเช็กข้อความ
ในมือถือทันที เล่นมือถือก่อนนอน หลังต่ืนนอน หรือขณะทำากิจกรรมประจำาวัน 
เช่น ทานอาหาร เข้าห้องน้ำา ขับรถ หรือน่ังรถ ไม่เคยปิดมือถือ ใช้เวลาพูดคุยกับ
เพ่ือนในโลกออนไลน์มากกว่าคุยกับเพ่ือนท่ีอยู่ตรงหน้า
 “พฤติกรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบการทำางาน การเรียน การใช้ชีวิต
ประจำาวัน  ทำาให้เกิดอาการข้างเคียงหลายอย่าง เช่น น้ิวล็อก สายตาเส่ือม
เร็ว กล้ามเน้ือท่ีคอ บ่า ไหล่เกร็ง และปวดเม่ือย จากการก้มหน้าเพ่งจอเป็น
เวลานาน และทำาให้หมอนรองกระดูกท่ีคอเส่ือมก่อนวัยอันควร อาจทำาให้เส้น
ประสาทสันหลังท่ีบริเวณส่วนคอ ถูกกดทับ เกิดอาการชาท่ีแขน มือไม่มีแรง 

โดย ณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์เศรษฐกุล
 นักสาธารณสุข

ส่วนผสม

ไข่ไก่ (เบอร์ใหญ่)  1 ฟอง
ชะอมห่ันหยาบ ๆ  1/4 ถ้วย
ข้าวกล้องหอมมะลิสุก 1/4 ถ้วย
เห็ดเป๋าฮ้ือห่ันเป็นช้ิน  1/4 ถ้วย
น้ำาปลา (เล็กน้อย)
น้ำามันมะกอก

วิธีก�รทำ�

1. ตีผสมไข่ไก่กับชะอม ข้าวกล้องสุก และเห็ดเป๋าฮ้ือเข้าด้วยกัน ปรุงรสด้วยน้ำาปลา เตรียมไว้
2. ต้ังกระทะเทฟลอน ใช้ไฟปานกลาง ใส่น้ำามันมะกอกลงไปพอเคลือบกระทะ (ใช้ไฟไม่ต้องแรงเด๋ียวไหม้ เพราะ
เราใช้น้ำามันน้อย)
3. เทส่วนผสมไข่พระอาทิตย์ลงทอดในกระทะ เกล่ียให้ส่วนผสมกระจายท่ัว ๆ
4. พอไข่ด้านล่างเซตตัวแล้ว รอจนสุกเกรียมอีกนิด แล้วค่อยกลับด้าน ทอดจนสุกเหลืองท้ัง 2 ด้าน ปิดไฟ พร้อม
เสิร์ฟ

 มาทำาไข่เจียวเพื่อสุขภาพกันค่ะ ด้วยไข่
พระอาทิตย์สูตรพระราชทานของในหลวง ใน
สไตล์ easycooking มาดูวิธีทำาที่สุดง่ายค่ะ

ไขเจียวพระอาทิตยเคล็ดไมลับ
by christine

Variety

http://cooking.kapook.com/view106930.html

หรือเดินโคลงเคลงเหมือนจะล้ม อาจเกิดโรคอ้วนได้ง่ายจากการน่ังอยู่กับท่ี
นานๆ” รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว
 พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า  การป้องกันโรคน้ี ต้องสร้างวินัยในการใช้มือ
ถือ ควรใช้เท่าท่ีจำาเป็น ทำากิจกรรมอ่ืนทดแทน เช่น อ่านหนังสือ ออกกำาลัง
กาย ถ้ารู้สึกเหงาให้หาเพ่ือนคุยแทนการสนทนาผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์ 
ต้ังกฎว่าจะไม่แตะต้องมือถือภายในเวลาท่ีกำาหนดเช่น 30 นาที 1 ช่ัวโมง 
แล้วค่อยๆ เพ่ิมเวลาห่างมือถือให้มากข้ึน หรือกำาหนดให้ห้องนอนเป็นเขต
ปลอดมือถือ ท้ังน้ี ผลสำารวจท่ัวโลก พบว่า คนท่ีเกิดอาการโนโมโฟเบีย
ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นมากกว่าวัยทำางาน เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เน่ืองจากวัย
รุ่นเป็นวัยท่ีมีเพ่ือนมาก ชอบเล่นเกม ชอบเท่ียว ชอบทำากิจกรรมมากมาย 
จึงส่งข้อมูลผ่านมือถือถึงกันบ่อยๆ สำาหรับประเทศไทย ผลสำารวจของ
สมาคมโฆษณาดิจิตอลปี 2557 พบมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ 94.3 ล้าน
เคร่ือง เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ถึง 5.4 ล้านเคร่ือง 

ท่ีมา:  http://www.thaihealth.or.th
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  ทฤษฏีเก่ียวกับการออกกำาลังกายท่ีหลายคนต่างก็เช่ือจนกลายเป็นข้อเท็จ
จริงท่ีฝังแน่นอยู่ในความรู้ของเรามาเป็นเวลานานนับร้อยปี การออกกำาลังกายท่ี
เรารู้ว่าจะต้องออกอย่างน้อย 30 นาทีข้ึนไป หรือการท่ีมีเหง่ือออกจะช่วย
กระตุ้นให้ร่างกายผอมลงได้ ไปจนถึงหลักการลดน้ำาหนักด้วยวิธีอดอาหารก็
ล้วนเป็นทางเลือกท่ีผู้คนเลือกใช้ตามความเช่ือและความรู้ท่ีได้รับมา ทว่าเร่ือง
ราวเหล่าน้ียังมีบางส่วนท่ีถูกบิดเบือนไปจากความจริงสังเกตได้ว่าเคร่ืองช่ังน้ำา
หนักสำาหรับคนท่ีลดความอ้วนน้ันเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรับคนเหล่าน้ี…ท่ีไม่ค่อยมี
ความเข้าใจต่อหลักการในการลดน้ำาหนักอย่างแท้จริง เราพยายามท่ีจะจดน้ำา
หนักตัวท่ีเปล่ียนแปลงไปในทุกเช้าท่ีต่ืนนอนอย่างเป็นกิจวัตรเพ่ือให้ทราบผล
ว่า น้ำาหนักตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นหรือไม่ บางคนที่ออกกำาลังกายอย่างจริงจัง
บวกกับการควบคุมอาหารอย่างเหมาะสม แต่ก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการ
ลดน้ำาหนักท่ีแท้จริงคืออะไร เม่ือไหร่ท่ีเห็นน้ำาหนักบนตาช่ังเพ่ิมข้ึน ก็ย่ิงกังวล
ใจและเกิดความสงสัยกับการลดน้ำาหนักของตัวเอง กลายเป็นการต้ังคำาถาม
ว่าทำาไมออกกำาลังกายเท่าไหรน้ำาหนักก็ยังไม่ลดลงซะที ?
 ความเช่ือแบบน้ีควรล้มล้าง ล้มเลิก หรือควรโล๊ะมันออกจากสมองไปให้
หมดส้ินเลยค่ะ ก่อนท่ีมันจะเข้าไปทำาลายความต้ังใจในการลดความอ้วนของ
เพ่ือน ๆ จนไม่อยากออกกำาลังกายแล้ว จากน้ันลองต้ังสติให้ดี มาทำาความ
เข้าใจใหม่กับการลดน้ำาหนักท่ีเราทำาอยู่ทุกวันน้ีอย่างถูกต้องก็คือ “การลดไขมัน” 
ไม่ใช “การลดน้ำาหนัก” ซ่ึงมันจะไม่มีผลเก่ียวข้องกับเลขบนตาช่ัง และไม่
จำาเป็นต้องไปข้ึนช่ังน้ำาหนักให้เสียอารมณ์อีกต่อไป

ลดน้ำ�หนักกับก�รลดไขมันต่�งกันอย่�งไร ?
 ความหมายน้ีอาจจะดูเหมือนเร่ืองเดียวกัน แต่ทว่าการลดน้ำาหนักน้ันคือ
การพูดรวม ๆ ถึง “การลดน้ำาหนักของร่างกายโดยรวมท้ังหมดให้เบาลง” 
ซ่ึงมันจะรวมไปถึงน้ำาหนักจากน้ำาในร่างกาย ของเสีย อาหารท่ีเรารับประทาน
เข้าไป ไขมัน และกล้ามเน้ือด้วย ดังน้ันหากเราใช้วิธีช่ังน้ำาหนักเป็นตัวกำาหนด
จะสังเกตได้ว่าแค่กินน้ำาเข้าไปสัก 2-3 แก้ว น้ำาหนักตัวก็เพ่ิมข้ึนได้อย่างง่าย ๆ 
เพราะฉะน้ันตัวเลขบนตาช่ังจึงไม่สามารถนำามาใช้เป็นตัววัดในการลด
น้ำาหนักท่ีถูกต้องได้เลย แต่เป็นเพียงแค่ตัวช่วยเสริมเพ่ือให้เราทราบถึงน้ำาหนัก
มวลรวมท่ีเปล่ียนแปลงไปเท่าน้ัน เน่ืองจากเป้าหมายของการออกกำาลังกายคือ 
การกำาจัดไขมันส่วนเกิน เพราะฉะน้ันตัวเลขบนตาช่ังจึงไม่สามารถนำามาใช้
เป็นตัววัดในการลดน้ำาหนักท่ีถูกต้องได้เลย แต่เป็นเพียงแค่ตัวช่วยเสริมเพ่ือให้
เราทราบถึงน้ำาหนักมวลรวมท่ีเปล่ียนแปลงไปเท่าน้ันหนักท่ีลดลงไปจึงไม่ได้
เป็นผลสรุปได้ว่าเราจะผอมลงได้และไม่กลับมาอ้วนอีก หากสังเกตให้ดีผู้หญิง
ท่ีออกกำาลังกายอย่างถูกวิธี กับผู้หญิงท่ีออกกำาลังกายแบบผิด ๆ เม่ือนำามาช่ังน้ำา
หนักพร้อมกัน พบว่าคนแรกมีน้ำาหนักมากกว่า ส่วนคนท่ีสองมีน้ำาหนักน้อยกว่า 
แต่เม่ือเทียบสัดส่วนกันแล้วกลับพบว่าคนแรกมีหุ่นท่ีผอมเพรียวและกระชับ 
ส่วนคนท่ีสองกลับยังดูอวบอ้วน ลักษณะแบบน้ีคงจะเป็นหน่ึงในความเช่ือผิด ๆ 
ท่ีเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับความรู้ใหม่ แล้วเปล่ียนความคิดเดิม ๆ สู่การ
ออกกำาลังกายอย่างถูกวิธีกันให้มากข้ึน
 สรุปง่าย ๆ คือเม่ือต้องการลดน้ำาหนักคุณต้องกำาจัดไขมันออกไป แม้น้ำา
หนักจะไม่ลดลง แต่หากร่างกายมีกล้ามเน้ือมากกว่าไขมัน เพ่ือน ๆ  ก็จะสามารถ
มีสัดส่วนท่ีกระชับและผอมเพรียวได้ แล้วลืมเร่ืองของตัวเลขบนตาช่ังไปได้เลย 

ออกกำ ลังกายมากขึ้นก็ไมไดทำ ใหน้ำ หนักลดเสมอไป  
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เพราะบางคนท่ีมีกล้ามเน้ือมากกว่าไขมัน อาจจะมีน้ำาหนักตัวมากกว่าบางคนท่ี
มีไขมันมากกว่าและรูปร่างยังดูอวบอ้วนไม่กระชับกว่าอีกด้วย
 ก่อนอ่ืนต้องหาความแตกต่างระหว่างเซลล์กล้ามเน้ือและไขมันกันก่อนว่า
มันมีความแตกต่างกันอย่างไร เร่ิมต้นกันท่ี “ไขมัน” เป็นสารท่ีอยู่ในร่างกายและ
มีหน้าท่ีสำาคัญในกระบวนการต่าง ๆ ของร่างกาย ทว่าไขมันส่วนเกินต่างหากคือ
ส่ิงท่ีเราต้องการกำาจัดมันออกไป ไขมันเหล่าน้ีจะเกาะอยู่ตามช้ันผิวหนัง ทำาให้รูป
ร่างไม่กระชับ ผิวหนังห้อยย้อย สามารถคงอยู่ได้โดยไม่จำาเป็นต้องใช้พลังงานใน
การคงสภาพ
 แต่สำาหรับกล้ามเน้ือ จะเป็นส่วนท่ีมีความสำาคัญเป็นอย่างมากสำาหรับคน
ท่ีต้องการลดน้ำาหนัก ย่ิงมวลกล้ามเน้ือมาก ย่ิงทำาให้ร่างกายเผาผลาญพลังงาน
ได้ดี อาหารท่ีเรากินเข้าไปก็จะไม่สะสมและแปรสภาพเป็นไขมันส่วนเกินท่ีจะ
ทำาให้น้ำาหนักตัวเราเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว เซลล์ของกล้ามเน้ือจะคงอยู่ได้จึงต้องมี
การดึงเอาพลังงานเข้าไปใช้ ย่ิงการขยับร่างกายมากเท่าใด พลังงานก็จะย่ิงถูก
เผาผลาญและใช้งานมากข้ึนแม้จะอยู่เฉย ๆ แต่กระบวนการเมตาบอลิซ่ึมก็จะ
ยังคงทำางานเผาผลาญสารอาหารโดยเฉพาะไขมันได้มากกว่าคนท่ีมีมวล
กล้ามเน้ือน้อยอยู่ดี น่ีจึงเป็นเหตุผลว่าทำาไมเราควรออกกำาลังกายเพ่ือเพ่ิม
กล้ามเน้ือ ไม่ใช่พยายามอดอาหารเพ่ือให้น้ำาหนักลง เพราะส่ิงท่ีตามมาคือ
ไขมันท่ียังคงอยู่ แต่ส่ิงท่ีสูญเสียไปกลับเป็นกล้ามเน้ืออันมีค่าของเราแทน
 ใครก็ตามท่ีเคยหมดเวลาไปเป็นช่ัวโมง ๆ  กับเคร่ืองว่ิงสายพานมักจะรู้ดีว่า
การออกกำาลังกายมากข้ึนน้ันไม่ได้ทำาให้ลดน้ำาหนักได้มากข้ึนเสมอไป และ
ตอนน้ีก็มีงานวิจัยช้ินใหม่ท่ีจะอธิบายสาเหตุว่า ทำาไมมันถึงเป็นเช่นน้ันแล้ว 
นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า หลังจากผ่านจุด ๆ หน่ึงไปแล้ว ร่างกายของเรา
ดูเหมือนว่า จะสามารถปรับตัวเข้ากับระดักิจกรรมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนได้ซ่ึงทำาให้ร่างกาย
หยุดเผาผลาญแคลอร่ีเพ่ิมเติมในท่ีสุด อันเป็นท่ีมาของ “Plateau” หรือระยะ
หยุดน่ิงอันน่าหวาดผวาท่ีพวกเราหลายคนคงได้ประสบพบเจอมาแล้ว
หลังจากท่ีเร่ิมโปรแกรมออกกำาลังกายท่ีดูน่าจะได้ผลซ่ึงถ้าการค้นพบน้ีได้รับ
การยืนยันล่ะก็ เราอาจจะต้องทบทวนสูตรพลังงานเข้าต่อพลังงานออก (En-
ergy in vs. Energy out) กันใหม่ ซ่ึงสูตรน้ีเป็นส่ิงท่ีเราถูกบอกมาโดยตลอดว่า
เป็นส่ิงสำาคัญต่อการลดน้ำาหนัก น่ันเป็นเพราะงานวิจัยช้ินน้ีได้เน้นว่า  อาหาร
น้ันก็มีความสำาคัญเท่ากัน หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำาหากต้องการจะเอาน้ำา
หนักส่วนเกินออกไปจากตัวเราถ้าอ่านมาถึงตรงน้ีแล้วมีใครคิดจะไปยกเลิก
สมาชิกฟิตเนสล่ะก็อย่าเป็นอันขาด ก่อนอ่ืนเลย งานวิจัยช้ินน้ีได้แสดงให้
ว่า เพียงเม่ือร่างกายได้ออกกำาลังกายเกินระดับกิจกรรมข้ันปานกลางไปแล้ว
เท่าน้ันจึงมันถึงจะหยุดเผาผลาญแคลอร่ีเพ่ิม และอีกข้อหน่ึงก็คือประโยชน์
ของการออกกำาลังกายน้ันมีเกินกว่าการลดน้ำาหนักมากมายนัก“การออก
กำาลังกายน้ันเป็นอะไรท่ีสำาคัญมากต่อสุขภาพของเรา” หัวหน้านักวิจัย Her-
man Pontzer จาก City University of New York กล่าว “น่ันเป็นส่ิงแรกท่ี
เราได้บอกกับใครก็ตามท่ีถามถึงความหมายท่ีมันจะมีต่อการออกกำาลังกาย มี
หลักฐานอยู่มากมายท่ีบอกว่า การออกกำาลังกายน้ันสำาคัญต่อการท่ีจะทำาให้
ร่างกายและจิตใจของเรามีสุขภาพท่ีดี และงานวิจัยช้ินน้ีก็ไม่ได้ทำาให้ผู้คนมี
ความคิดเก่ียวกับการลดน้ำาหนักเปล่ียนแปลงไปเลยแม้แต่น้อย

 

 “ส่ิงท่ีงานของเราได้เพ่ิมเติมเข้ามาก็คือว่า เราต้องมุ่งความสนใจไปท่ีอาหาร
ด้วย โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดการกับน้ำาหนักของเราและป้องกันหรือย้อนกลับ
การเพ่ิมข้ึนของน้ำาหนักท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ” เขาอธิบายงานวิจัยช้ินดังกล่าวเองก็ได้
ช่วยมอบความเข้าใจบางอย่างต่อข้อโต้แย้งท่ีมีมานานกับการวิจัยการลดน้ำา
หนัก โดยในขณะท่ีงานวิจัยบางช้ินได้แสดงให้เห็นว่า ระดับการออกกำาลังกายท่ี
เพ่ิมข้ึนน้ันทำาให้เราสามารถเผาผลาญแคลอร่ีเพ่ิมเติมได้น้ัน งานวิจัยเปรียบ
เทียบขนาดใหญ่กับมนุษย์และสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นว่า ประชากร
ท่ีมีวิถีชีวิตท่ีมีกิจกรรมสูงมากอย่างนักล่าหรือผู้หาของป่าในแอฟริกาน้ันดู
เหมือนว่าจะเผาผลาญแคลอร่ีเท่า ๆ กับคนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีไม่ค่อยขยับตัวมาก
เท่าไหร่นักเพ่ือท่ีจะสำารวจความสัมพันธ์ดังกล่าวเพ่ิมเติม Pontzer และทีม
ของเขาได้ติดตามการใช้พลังงานในแต่ละวันและระดับกิจกรรมของผู้ใหญ่
มากกว่า 332 คนท่ีอาศัยอยู่ใน 5 ประเทศ ท่ัวแอฟฟริกาและอเมริกาเหนือ
เป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์ ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีพวกเขาได้น้ันแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทาง
กายภาพน้ันมีอิทธิพลต่อจำานวนแคลอร่ีท่ีเผาผลาญไปได้จริง ๆ แต่ก็กระท่ัง
ถึงจุด ๆ หน่ึงเท่าน้ันความหมายของการค้นพบน้ีคือ ผู้ท่ีมีระดับกิจกรรมปาน
กลางน้ันมีการเผาผลาญแคลอร่ีมากกว่าผู้ท่ีไม่ค่อยขยับร่างกายประมาณ 
200 แคลอร่ีจริง แต่ผู้ท่ีออกกำาลังกายเกินระดับกิจกรรมปานกลางน้ันไม่ได้
รับผลประโยชน์เพ่ิมเติมใด ๆ ในด้านแคลอร่ีท่ีเผาผลาญได้“ผู้ท่ีมีระดับการ
เคลื่อนไหวทางกายภาพที่สูงที่สุดนั้นก็ใช้แคลอรี่ในแต่ละวันพอ ๆ กับคน
ท่ีมีระดับการเคล่ือนไหวปานกลาง” Pontzer กล่าวข่าวดีจากท้ังหมดน้ีก็คือ 
Pontzer นั้นเชื่อว่ามันอาจจะมี Sweet Spot หรือจุดที่ ‘เหมาะสม’ 
สำาหรับการออกกำาลังกายนั่นเอง ซึ่งถ้าเราทำาไม่เพียงพอเราก็จะมีสุขภาพที่
ไม่ดีแต่ถ้าเราทำาเกินไปจากน้ันร่างกายของเราก็อาจจะต้องไปชดเชยให้กับมัน
งานวิจัยดังกล่าวได้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร Current Biology และทีมวิจัย
เองก็กำาลังตรวจสอบอยู่ว่าร่างกายน้ันสามารถปรับตัวเข้ากับการออกกำาลัง
กายท่ีเพ่ิมข้ึนมาโดยไม่เผาผลาญแคลอร่ีเพ่ิมเติมได้อย่างไรในระหว่างน้ีมันก็
อาจจะเป็นไอเดียท่ีดีถ้าเราจะให้ความสนใจกับอาหารท่ีกินอยู่ถ้าหากอยาก
จะลดน้ำาหนักให้ได้ภายในปีน้ีแล้วขอแค่อย่าลืมว่าการออกกำาลังกายน้ัน
สามารถท่ีช่วยชีวิตเราได้ก็เป็นพอ
 “งานวิจัยช้ินน้ีมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากและมันก็มีความเป็นไปได้ท่ี
ว่าถ้าหากเรามีการเคล่ือนไหวมาก ๆ ล่ะก็จะมีการปรับตัวบางอย่างเกิดข้ึน” 
Frankie Phillips นักโภชนาการท่ีไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้
กล่าว “แต่สำาหรับคนส่วนใหญ่แล้วระดับกิจกรรมปานกลางนั้นก็ไม่ใช่
อะไรท่ีพวกเขาทำาได้ในตอนน้ีและน่ันก็เป็นส่ิงท่ีสำาคัญมาก อย่าไปทำาให้พวก
เขาล้มเลิกการออกกำาลังกายก่อนท่ีพวกเขาจะพาตัวเองไปในจุด ๆ น้ันได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นการออกกำาลังกายแบบไหน ส่ิงสำาคัญท่ีสุดคือความสม่ำาเสมอ และ
การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในสัดส่วนที่พอดี ให้เชื่อมั่นอยู่
เสมอว่าอาหารมีความสำาคัญมากถึง 70 เปอร์เซ็น ส่วนการออกกำาลังกายมี
ผล 30 เปอร์เซ็น ดังน้ันท้ังสองอย่างควรลงมือทำาควบคู่กันไป ก็จะได้ผลลัพธ์
ท่ีหนุ่มสาวทุกคนต้องการกับรูปร่างท่ีดูดีได้ในไม่ช้าอย่างแน่นอนค่ะ 
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