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	 สวัสดีค่ะ	 เดือนมีนาคมเรียกได้ว่าเป็นเดือนของกิจกรรมสำาหรับน้องๆ	 หนูๆ	 นักเรียนท้ัง
ระดับประถมและมัธยมท่ีปิดภาคเรียนและมาเข้าร่วมกิจกรรมท่ี	 มจธ.	 ทำาให้บรรยากาศรอบๆ	
มหาวิทยาลัยสดใส	 คึกคักเป็นพิเศษ	 เน่ืองจากมีน้องๆระดับมัธยมปลายมาเข้าร่วมโครงการท่ี
มหาวิทยาลัยของเราจัดข้ึนหลายๆ	โครงการด้วยกัน	รวมท้ังโครงการใหญ่		๒	โครงการท่ีดำาเนินการ
ต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลากว่า	๑๐	ปี	และเป็นท่ีรู้จักกันดี	ได้แก่	โครงการ	2B-KMUTT	และโครงการ
สอนเสริมเพ่ือปรับพ้ืนฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	
ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ท้ังสองโครงการเป็นโครงการพัฒนาความรู้	 ความสามารถและเพ่ิมทักษะ
ทางการเรียน	 รวมท้ังกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมสันทนาการให้กับนักเรียนระดับมัธยม
ปลาย	และ	ปวช.ท่ัวประเทศ	มีนักเรียนมาเข้าร่วมโครงการปีละประมาณ	๔๐๐	คน

	 กิจกรรมเหล่าน้ีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	 และหน่วยงานต่างๆใน
มหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาของ	มจธ.	 ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงท้ังด้านวิชาการและดูแลชีวิตความ
เป็นอยู่ของน้องๆ	 นักเรียน	 ระหว่างท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยความเอาใจใส่	 ทำาให้กิจกรรมเหล่าน้ี
ประสบความสำาเร็จ	และสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา		

	 อินไซด์	 มจธ.	 ยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนในการเข้ามาเป็นส่วนหน่ึง
ของการเก็บเก่ียวประสบการณ์ท้ังศาสตร์และศิลป์	 เพ่ือนำาไปใช้เป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการ
ดำาเนินชีวิตต่อไป

ขอบคุณค่ะ
อริยา	พรหมสุภา

บรรณาธิการบริหาร	วารสารอินไซด์	มจธ.

ชุดกังหันน้ำ ขนาดเล็กมาก
นวัตกรรมทั่วถึงสำ หรับ
การผลิตไฟฟาในชนบท
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
เสด็จพระราชดำาเนินยังอาคารเคเอกซ์	มหาวิทยาลัยเทคโน-
โลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ถนนกรุงธนบุรี	แขวงบางลำาภูล่าง
เขตคลองสาน	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมี	 ดร.ทองฉัตร	
หงศ์ลดารมภ์	 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-
เกล้าธนบุรี	 รศ.ดร.ศักรินทร์	 ภูมิรัตน	 อธิการบดี	 และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 เฝ้าฯ	
รับเสด็จ	 ในการน้ี	 ดร.ทองฉัตร	 หงศ์ลดารมภ์	 กราบบังคม
ทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	รศ.ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	
อธิการบดี	กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของอาคาร
เคเอกซ์	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช-
กุมารี	 ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย	 อาคารเคเอกซ์	 จากน้ันทรงเป็น
ประธานเปิดการประชุมโตะกลมไทย-สหรัฐฯ	 คร้ังท่ี	 7	 ซ่ึงพระองค์ทรงเป็น
องค์ประธานกิตติมศักด์ิของโครงการ	
	 อาคารเคเอกซ์	หรือ	KX	(Knowledge	Exchange)	ได้รับการออกแบบ
ให้มีลักษณะสอดประสานเช่ือมโยงกันระหว่างพ้ืนท่ีแต่ละส่วน	 ตามแนวคิด	
Interlocking	in	Space	เพ่ือรองรับหลักการดำาเนินงานภายในอาคารท่ีมุ่งให้
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของประชาคมจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการ
ศึกษาและภาครัฐ	 นอกจากน้ียังมีเป้าหมายเพ่ือให้บริการวิชาการกับหน่วย
งานภายนอกโดยการนำาความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้
ประโยชน์โดยภาคอุตสาหกรรมในลักษณะของภาคีความร่วมมือ	เพ่ือส่งเสริม
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 และเป็นระบบนิเวศ	 (Eco	 system)	
สำาหรับการสร้างนวตกิจ	(Start	ups)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเปดอาคารเคเอกซ 
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	 สำานักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์	 สถาบันการเรียนรู้	 มีแผนท่ีจะขยาย
ห้องเรียนจากปีการศึกษาละ	 30	 คน	 เป็นปีการศึกษาละ	 90	 คน	 ภายในปี
การศึกษา	2560	จึงได้ดำาเนินการก่อสร้างอาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์	
ณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 บางขุนเทียน	 เพ่ือ
รองรับจำานวนนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ภายในโรงเรียน	 (โครงการ	 วมว.)	 ท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต	 ซ่ึงอาคารดังกล่าว
สามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ	300	คน	มีระยะเวลาการก่อสร้างต้ังแต่วันท่ี
1	ธันวาคม	2558	ซ่ึงมีกำาหนดแล้วเสร็จในวันท่ี	23	มกราคม	2560	โดยอาคาร
หอพักท่ีจะสร้างข้ึนใหม่สร้างภายใต้แนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียน
รู้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 (Eco-Friendly)	 ประหยัดพลังงาน	 (Energy	 Con-
servation)	 และการใช้ประโยชน์สภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวของนักเรียนให้เกิด
ประโยชน์	 และเพ่ือความเป็นสิริมงคล	 จึงได้ทำาพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอพัก
ห้องเรียนวิศว์-วิทย์	โดยมี	รศ.ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	อธิการบดี	มจธ.เป็นประธาน
ในพิธี

วางศิลาฤกษอาคารหอพักหองเรียนวิศว-วิทย มจธ.บางขุนเทียน 

มจธ. รวมรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

	

	 รศ.ดร.	 วนิดา	 พวกุล	 ท่ีปรึกษาอธิการบดี	 และ	 ผศ.พรรณี	 รัตนชัยสิทธ์ิ	
ผอ.สำานักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์	 และท่ีปรึกษาชมรมติว	 มจธ.	 นำาคณะทำางาน
มหาวิทยาลัยกับโรงเรียน	 และนักศึกษาชมรมติว	 มจธ.	 เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เม่ือวันท่ี	 14	 มกราคม	 2559	 ณ	
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในแผน
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดำาริฯ	โดย	รศ.ดร.	วนิดา	พวกุล	
ได้กล่าวถวายรายงานผลการดำาเนินงานภาพรวมของ	 มจธ.	 ท่ีเข้าไปช่วยพัฒนา
งานด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากรท้ังครูและนักเรียน	 สำาหรับตัวแทนนักศึกษา
ชมรมติว	 มจธ.	 ได้กล่าวถวายรายงานการจัดกิจกรรมค่ายติว	 “โครงการสอน
เสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและอาชีพ”	ให้กับนักเรียนโรงเรียน
มัธยมพระราชทานนายาว
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	เมื่อวันศุกร์ที่	19	กุมภาพันธ์	2559	มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี	ได้จัดกิจกรรม	6+1	Flagships	Track1	ครั้งที่	36/6	ในหัวข้อ	“การ
ปรับปรุงหลักสูตร	 (Outcome	 Based	 Curriculum)	 เพื่อนำาไปสู่การ
เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามกรอบ	KMUTT	3.0”	
ณ	โรงแรมอวานี่	 เอเทรียม	บางกอก	โดยมี	ผศ.ดร.ประเสริฐ	คันธมานนท์	
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	 และอาจารย์
สุรพล	ธรรมร่มดี	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	สถาบันอาศรมศิลป์	
เป็นวิทยากรดำาเนินการจัดสัมมนาในรูปแบบระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย	
กิจกรรมเน้นการถอดบทเรียนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกันของคณาจารย์	 มจธ.	 จากภาควิชาต่างๆ	 ซึ่งมีทีมพัฒนาการ
ศึกษาและทีม	 Facilitators	 มจธ.	 ร่วมดำาเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้	
วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้	 เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร	 พัฒนาการเรียนการสอน	 และพัฒนาบัณฑิตด้วยกลไก	
KMUTT	3.0	ให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ

	สำานักงานกิจการนักศึกษา	 และสำานักงานกิจการต่างประเทศ	มหาวิท-
ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ได้จัดงาน	KMUTT	JOB	FAIR	2559	
และ	International	Fair	ขึ้น	เมื่อวันที่	7	มีนาคม	2559	ณ	ชั้น	1	อาคาร
วิศววัฒนะ	 โดยมีคุณสมพร	 น้อยยาโน	 ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการ
นักศึกษา	และคุณศศิมา	ยุวโสภีร์	รักษาการผู้อำานวยการสำานักงานกิจการ
ต่างประเทศ	กล่าวรายงานถึงความเป็นมา	และ	ดร.บุษเกตน์	อินทรปาสาน	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	 KMUTT	
JOB	 FAIR	 ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสและมีเวลาสอบถามข้อมูล	รายละเอียดที่ต้องการทราบ
จากหน่วยงานหรือบริษัท	 เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกตัดสินใจเลือกสมัคร
งานกับบริษัทที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา	 ในปีนี้มหาวิทยาลัย	 ได้
ร่วมกับสำานักจัดหางานกรุงเทพ	 เขตพื้นที่	 7	 มีหน่วยงานและบริษัทต่างๆ	
เข้าร่วมงานจำานวนมาก	 ในส่วนของงาน	 International	 Fair	 จัดขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างความตระหนักการก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ	 โดยมีการออก
บูธแนะนำาสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	ณ	บริเวณหอพักชาย	
มจธ.
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ity

 6+1 Flagships Track1 ครั้งที่ 
36/6 ในหัวขอ “การปรับปรุงหลักสูตร 
(Outcome Based Curriculum) 

 KMUTT Job Fair 2559 และ 
International Fair
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Activity

	 	 ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม	 ความปลอดภัยและอาชีว
อนามัย	(ศูนย์	EESH)	ร่วมกับ	สำานักกิจการนักศึกษา	สภานักศึกษา	องค์การ
นักศึกษา	 สำานักบริหารอาคารและสถานที่	 กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
และการตลาด	 พร้อมด้วยเครือข่ายบุคลากร	 มจธ.	 จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงภัยภายนอกอาคาร	 และร่วมกันประเมิน
ความเสี่ยงภัยและตรวจสอบความปลอดภัยรอบ	มจธ.	 บางมด	 ในช่วงเย็น
วันที่	 2	 มีนาคม	 2559	 การสร้างเครือข่ายความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ครั้งนี้	 เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายในการสร้างนักศึกษา
และบุคลากรที่เป็น	 Green	 Heart	 ด้วยการสร้างการรับรู้เข้าใจในบริบท
ของมหาวิทยาลัย	 ประเทศชาติและของโลกในด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่ง
แวดล้อม	 ความปลอดภัยเพื่อนำาไปสู่การปฎิบัติที่ถูกต้อง	 และสามารถที่จะ
เป็นผู้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลงในการท่ีจะได้นำาความรู้ความเข้าใจดี	 ดีเหล่า
นี้ไปขยายผลต่อชุมชน	สังคมรอบข้างต่อไป 	 	 ศูนย์การจัดการด้านพลังงานส่ิง

แวดล้อม	 ความปลอดภัย	 และอาชีว
อนามัย	 (EESH)	ให้การต้อนรับคณะ
ผู้เยี่ยมชมจาก	 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่	 6	 ชลบุรี	 พร้อมทั้ง
บรรยายสรุปการจัดการตามระบบ
ของ	 มจธ.	 ในเร่ืองการจัดการความ
ปลอดภัยตามระบบ	 มจธ.	 และ
ระบบการจัดการสารเคมีและของ
เสียอันตราย	 รวมท้ังการจัดการด้าน
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง	 เม่ือวันท่ี	 17	
กุมภาพันธ์	2559	ณ	ห้องสัตตบงกช	ช้ัน	1	อาคารวิจัยพัฒนาและ
โรงงานต้นแบบ	พร้อมท้ังได้พาเย่ียมชมระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัย	 ท่ีหน่วยบริการกลางเพ่ือการวิเคราะห์กระบวนการและ
ส่ิงแวดล้อม	และโรงเรือนจัดเก็บของเสีย	มจธ.	ท้ังน้ีคณะผู้เย่ียมชม
สนใจในระบบการจัดการของ	 มจธ.	 เป็นอย่างมากและได้ซักถาม
ข้อสงสัยต่างๆเพ่ือนำาไปพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ	ของหน่วยงานของตน
ต่อไป

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 
ชลบุรี เยี่ยมชมระบบการจัดการความ
ปลอดภัยฯ

เครือขายความปลอดภัย จัดประเมิน
ความเสี่ยงภัยรอบ มจธ. 
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 	 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี	(มจธ.)	กับบริษัท	อายิโนะโมะโตะ	(ประเทศไทย)	จำากัด	เพ่ือสนับสนุนงาน
ด้านวิชาการและการศึกษาของมหาวิทยาลัย	 ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐ	 ไปปฏิบัติงานภาคอุตสาหกรรม	 (Tal-
ent	 Mobility)	 และกิจกรรมอ่ืนๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ	 มจธ.และอายิโนะโมะ
โตะ	 โดยมี	รศ.ดร.ศักรินทร์	 ภูมิรัตน	อธิการบดี	มจธ.	กล่าวต้อนรับ	และกล่าว
ถึงนโยบาย	 Talent	 Mobility	 ของมหาวิทยาลัย	 รศ.ดร.โสฬส	 สุวรรณยืน	
รองอธิการบดี	 มจธ.บางขุนเทียน	 กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนา
และฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ	 กับอายิโนะโมะโตะ	 และ	 Mr.Toru	 Nakamura	
รองประธานกรรมการบริษัท	 อายิโนะโมะโตะ	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 กล่าวถึง
นโยบายความร่วมมือระหว่างบริษัท	และ	มจธ.	พร้อมท้ังร่วมลงนาม

 	 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง	 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-
เกล้าธนบุรี	(มจธ.)	กับบริษัท	พีเอ็ม	กรุป	จำากัด	และบริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยน
ต์ซีส์	 จำากัด	 (มหาชน)	 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา	 รวม
ท้ังความร่วมมือในโครงการบ่มเพาะธุรกิจของนักศึกษา	 และมีความร่วมมือใน
กิจกรรมอ่ืนๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและบริษัท	 โดยมีคุณเฉลิมชัย	
มหากิจศิริ	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท	 พีเอ็ม	 กรุป	 จำากัด	 และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	 บมจ.โทรีเซนไทย	 เอเยนต์ซีส์	 กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือ
กับ	 มจธ.	 และ	 รศ.ดร.บัณฑิต	 ฟุ้งธรรมสาร	 รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม	มจธ.กล่าวถึงความร่วมมือกับท้ังสองบริษัท	พร้อมท้ังร่วมลงนาม	 ซ่ึง
มี	ศ.ดร.บุญเจริญ	ศิริเนาวกุล	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	รศ.ดร.สยาม	เจริญ
เสียง	 ผู้อำานวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	 และคณาจารย์ของ	
มจธ.	เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	(มจธ.)	ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงกับโรงงานเภสัชกรรมเกรทเตอร์ฟาร์ม่า	จำากัด	โดยมี	รศ.ดร.ขวัญชนก	
พสุวัต	 ประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ	 กล่าวถึงท่ีมาของความร่วมมือ	
และแนะนำาโครงการศูนย์ผลิตเซลล์เชิงพาณิชย์	 รศ.ดร.บัณฑิต	 ฟุ้งธรรมสาร	
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	 กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงแนวทาง
ความร่วมมือกับบริษัท	และ	ภก.เชิญพร	เต็งอำานวย	กรรมการผู้จัดการ	กลุ่ม
เกรทเตอร์ฟาร์ม่า	 กล่าวแนะนำาบริษัทและความร่วมมือกับ	 มจธ.	 พร้อมท้ัง
ร่วมลงนาม	ณ	ห้องประชุมสโรชา	ช้ัน	2	สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงาน
ต้นแบบ	มจธ.บางขุนเทียน	จากน้ันได้เข้าเย่ียมชมห้องปฏิบัติการโครงการศูนย์
ผลิตเซลล์เชิงพาณิชย์	 พิธีลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วม
มือด้านวิจัยและพัฒนา	 อันจะนำาไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเทคโน-
โลยีและนวัตกรรมสเต็มเซลล์	(Stem	Cell)	และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	 หรือสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท	รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและแลกเปล่ียนบุคลากร	องค์ความ
รู้	และเทคโนโลยี	ระหว่าง	มจธ.และบริษัท

 	 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าธนบุรี	(มจธ.)	และ	Nine	colleges	of	National	Institute	of	
Technology	(NIT)	in	Kyushu	Okinawa	region	(KOSEN)	ประเทศญ่ีปุ่น	
พิธีลงนามความร่วมมือในคร้ังน้ี	 เป็นการลงนามในระดับมหาวิทยาลัยซ่ึงให้
ความสำาคัญกับการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างกัน	 โดยมี	 ผศ.ดร.กิติเดช	
สันติชัยอนันต์	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	เป็นผู้ประสาน
งานหลัก	โดยมีอธิการบดี	Dr.Tetsuji	Chohji,	Dr.Hirofumi	Kuwabara	and	
Mr.Johji	Mikawa	จาก	the	NITs	of	Kagoshima,	Miyakonojo	and	Ku-
rume	และ	รศ.ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	อธิการบดี	มจธ.	ร่วมลงนาม	ผู้แทนจาก
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 และผู้แทนจากสำานักงานกิจการ
ต่างประเทศได้ร่วมให้การต้อนรับ
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Feature

เปดศูนยบริการนักศึกษา (HUB) 
บางขุนเทียน

	 สำานักทะเบียนนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 
(มจธ.)	 ได้จัดพิธีเปิดศูนย์บริการนักศึกษา	 Student	 Services	 Hub	
บางขนุเทยีน	และเปดิตวั	KMUTT	Mobile	Application	ณ	มจธ.บางขนุเทยีน	
โดยมีคุณสุวรรณา	 เจียมกิจจาเวโรจน์	 ผู้อำานวยการสำานักงานทะเบียน
นักศึกษา	กล่าวถึงความเป็นมา	และ	 รศ.ดร.ศักรินทร์	 ภูมิรัตน	อธิการบดี	
เป็นประธานเปิดงาน	 พร้อมทั้งเยี่ยมชมการให้บริการ	 สำาหรับ	 Student	
Services	Hub	บางขุนเทียน	และ	KMUTT	Mobile	Application	เป็นการ
ให้บริการที่รวบรวมการบริการพื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับนักศึกษาเข้ามา
ไว้ในที่เดียว	 โดยศูนย์บริการนักศึกษาจะทำางานครอบคลุมภารกิจของ
หน่วยงานต่างๆ	และส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการต่อไป	เพื่อ
อำานวยความสะดวก	 รวดเร็วในการให้บริการ	 และลดขั้นตอนการทำางาน 
ที่ซ้ำาซ้อน		
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เรียบเรียงโดย	ปณัฏฐพร	มีชัย
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Feature

	 การก้าวเข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัยของนักศึกษาช้ันปท่ี	 1	 ถือเป็นการมาพบเจอส่ิงใหม่ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีใหม่	 เพ่ือนใหม่	 สังคมใหม่	 บรรยากาศใหม่ท่ีต้อง
ใช้เวลาในการปรับตัว	 ซ่ึงอาจต้องใช้เวลามากหรือน้อยตามแต่ลักษณะนิสัยท่ีแตกต่างกันออกไป	 ทางมหาวิทยาลัยและนักศึกษารุ่นพ่ีจึงช่วยกันสร้างกิจกรรม	
สร้างพ้ืนท่ีให้ได้พบปะ	ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในรอยย้ิมและเสียงหัวเราะอันเป็นความทรงจำาท่ีสวยงาม	
	 กิจกรรม	Freshy	Night	คือ	งานท่ีเปดโอกาสให้นักศึกษาช้ันปท่ี	1	จากทุกภาค	ทุกสาขาวิชามาทำากิจกรรมร่วมกัน	โดยในงานจะมีการจัดประกวด	Freshy	
Boy	Girl	&	Premium	กว่า	90	 ชีวิต	 ท่ีจะได้ข้ึนมาแสดงความสามารถท้ังร้องเพลง	เต้น	เล่นละคร	หรือเดินแบบ	เพ่ือเฟนหาผู้ท่ีจะเป็นตัวแทนนักศึกษาใน
การเข้ามาทำากิจกรรมต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 นอกจากน้ียังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาได้ทำาความรู้จัก	 สร้างความสัมพันธ์เพ่ือนในคณะ	 ต่างคณะ	 รวมถึง
เป็นการต้องรับน้องๆ	จากรุ่นพ่ีอย่างเป็นทางการอีกด้วย

 แนะนำาตัว?
	 สวัสดีครับ...ผม	 นายชนเขตต์	 ประวัง	 ขณะน้ีกำาลังศึกษาอยู่ท่ีภาควิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์ช้ันปีท่ี	3	ครับ	ดำารงตำาแหน่งนายก
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 และประธาน
โครงการ	Freshy	Night	2015	ซ่ึงผมไม่เคยคิดเลยว่าตนเองจะมาถึงจุดน้ีได้	นับ
ว่าน่ีคือฝันท่ีเป็นจริงก็ว่าได้	 ท่ีคร้ังหน่ึงในชีวิตได้โอกาสมีหน้าตัวเองตีพิมพ์ลง
ไปในวารสารของมหาวิทยาลัยเล่มน้ีครับ	
  มีข้ันตอนการดำาเนินงานอย่างไร
	 ก่อนอ่ืนเลยก็ขอคำาปรึกษาจากรุ่นพ่ีท่ีผ่านโครงการน้ีมาแล้วว่ามีจุดไหน
ท่ีเคยผิดพลาด	 หรือจุดไหนท่ีพ่ีๆ	 อยากทำาให้มันดีข้ึน	 เราก็นำาประสบการณ์
และเคล็ดลับจากรุ่นพ่ีมาปรับเปล่ียนเพ่ือวางแผนในโครงการคร้ังน้ี	 หลังจาก
ท่ีได้คำาแนะนำาดีๆแล้ว	 ตัวผมก็ได้สอบถามเพ่ือนๆ	 น้องๆ	 ว่ามีใครสนใจใน
โครงการน้ีบ้าง	 จากน้ันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวกว่าจะรวบรวมคน
ทำางานให้เป็นรูปเป็นร่างข้ึนมาได้	 เม่ือได้ทีมทำางานเรียบร้อยผมก็ดำาเนินการ
นัดประชุมทุกฝ่ายเพ่ือคิดวางรูปแบบของงาน	 ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการ
ถ่ายภาพ	การทำากราฟฟิค	คอนเซ็ปต์ของงาน	การประชาสัมพันธ์	เป็นต้น	ซ่ึง
ในการทำางานคร้ังน้ีเรามีทีมงานกว่า	 40	 ชีวิต	 เป็นนักศึกษาท่ีเรียนทางด้าน

สายออกแบบ	 เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของนักศึกษาสายสร้างสรรค์ก็ว่าได้	
หลังจากการประชุมงาน	 ทุกฝ่ายก็ได้ดำาเนินงานของตัวเองอาจมีอุปสรรคบ้าง
มีปัญหาบ้าง	 แต่งานก็ผ่านมาได้อย่างสวยงาม	 ทุกคนได้ทำาหน้าท่ีของตัวเอง
ได้อย่างดีเย่ียม	 จนได้รับผลตอบรับท่ีดีเกินขาดจากการปล่อยผลงานออกไป
ท้ังสองช้ิน	 น่ันก็คือการถ่ายแบบชุดนักศึกษาและการถ่ายแบบในชุดแฟช่ัน	
ซ่ึงเป็นเสียงคำาชมเชยถึงเร่ืองการออกแบบสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างไปจากเดิม	
มีพัฒนามากเกินกว่าเป็นผลงานของนักศึกษา	 จากคนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย	

the Mentors
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 คิดว่าการประกวด Freshy Night มีความสำาคัญ
อย่างไร?
	 กิจกรรมหลักๆ	 ของงาน	 Freshy	 Night	 2015	 จะเป็น
กิจกรรมการประกวด	 Freshy	 Boy	 &	 Girl	 และ	 Premium	
มาจากตัวแทนนักศึกษาช้ันปีท่ี	1	จากทุกภาควิชา	ทุกคณะ	ซ่ึง
เป็นกิจกรรมให้น้องๆ	นักศึกษาใหม่ได้มีพ้ืนท่ีในการแสดงความ
สามารถ	 และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม	 รวมท้ังส่งเสริมให้	
น้องๆ	 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน	
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ	การวางตัวท่ีดีในสังคม	และ
ท่ีขาดไม่ได้เลยคือ	 เม่ือน้องท่ีผ่านกิจกรรมน้ีไปจะมีความม่ันใจ
ในตัวเองเพ่ิมมากข้ึน	 กล้าท่ีจะเป็นผู้นำาในการทำากิจกรรมต่างๆ	
ไม่ว่าจะเป็นท่ีคณะหรือภาควิชา	 สุดท้ายกิจกรรมน้ียังเปิดกว้าง
ในเร่ืองของเพศท่ีสามให้มีพ้ืนท่ีแสดงความสามารถ	 และยังเป็น
ส่ือกลางให้ผู้คนภายนอกเห็นถึงความสามารถของน้องๆ	กลุ่มน้ี
ได้เป็นอย่างดี	

 ความรู้สึกท่ีได้เป็นประธานในการจัดงาน?
	 ก่อนอ่ืนต้องบอกเลยครับว่า	 ตำาแหน่งน้ีถือว่าเป็นงานท่ีหนักหนาเลยทีเดียว	
เพราะต้องเผชิญกับทุกความรู้สึก	 เจอกับผู้คนมาเกือบทุกรูปแบบ	นอกจากน้ียัง
ต้องเจอปัญหาและอุปสรรคอีกนับไม่ถ้วน	แต่ผมก็มีกำาลังกายและกำาลังใจในการ
เดินหน้าต่อ	 อาจมีบางคร้ังท่ีท้อมากจนถอยออกมาก้าวนึง	 แต่เราก็ลืมไปว่ายังมี
คนอีกมากมายท่ีรอความสำาเร็จของงานคร้ังน้ีอยู่	ทำาให้ทุกคร้ังท่ีผมท้อถอยผมจะ
ย้อนกลับไปมองถึงทีมงานเบ้ืองหลังว่าพวกเขาเหน่ือยมามากเพ่ืองานน้ี	ทำาไมเรา
ในฐานะประธานโครงการถึงจะท้ิงงานน้ีไปง่ายๆ	 	และส่ิงท่ีเป็นแรงขับเคล่ือนให้
ผมมีแรงสู้ต่อกับทุกส่ิงทุกอย่าง	น่ันก็คือทีมงานและเพ่ือนๆ	ท่ีอยู่ข้างๆ	ผม	เพราะ
ความสำาเร็จจะไม่มีค่าเลยหากเราเดินทางอย่างไร้อุปสรรค	 เม่ือระหว่างทางน้ัน
ยากลำาบากเพียงใดย่ิงจะทำาให้ปลายทางมันงดงามมากเพียงน้ัน
 ฝากอะไรไปถึงรุ่นน้อง?
	 ในมหาลัยมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจอยู่มากมายให้เราได้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง	 ซ่ึง
ประสบการณ์จากการทำากิจกรรมล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ท้ังน้ัน	 หากรู้จักนำามา
ปรับใช้ให้เป็นเพ่ือท่ีภายภาคหน้า	 จะได้นำาไปใช้ในโลกภายนอกร้ัวมหาวิทยาลัย	
โดยแต่ละกิจกรรมก็ทำาให้เราก้าวข้ามขีดจำากัดของตัวเองไปได้หลากหลายรูป
แบบ	ย่ิงก้าวข้ามมามากเท่าไหร่ย่ิงเห็นความเป็นจริงของโลกมากข้ึนเท่าน้ัน	
	 ส่ิงท่ีผมต้ังใจจะบอกกับรุ่นน้องก็คือ	 ชีวิตในบางมดแห่งน้ีมีช่องทางให้เรา
พัฒนาตัวเองอีกมากมายอยู่ท่ีว่าใครจะกระตือรือร้นว่ิงเข้าหาโอกาสมากกว่ากัน	
คนส่วนใหญ่ท่ีประสบความสำาเร็จในชีวิตมักจะไม่รอโอกาสว่ิงเข้าหาแต่จะทำาทุก
วิถีทางเพ่ือให้ได้โอกาสมาครอบครอง	 เพราะกว่าจะรู้ว่าโอกาสน้ันมีค่ามากเพียง
ใดก็อาจจะเป็นตอนท่ีคุณเสียโอกาสน้ันไปแล้วก็ได้	



13 ฉบับ มีนาคม 2559

FASHION SET

Feature



14 ISSUE March 2016

Fe
at

ur
e

เรียบเรียงโดย			อชิรพล

Á´´ÒÇà ‹́¹
“บางคร้ังปลายทางของความสำ�เร็จก็ไม่ได้เร่ิมต้นเดินจากความฝัน
เพียงแค่รักในส่ิงท่ีทำ��สร้างสรรค์และมุ่งม่ันไปให้ถึงเป้าหมาย”

ผมนิยามตัวเองว่า�“Story�Teller”��
�������������������“เต้”�คิริเมขล์��บุญรมย ์

	 สวัสดีครับผม	 เต้	 -	 คิริเมขล์	 บุญรมย์	 กำาลังเรียนอยู่ช้ันปีท่ี	 4	 ภาควิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		
ปัจจุบันเรียนไปด้วยและทำางานประจำาไปด้วย	 ดูแลด้านโปรดักช่ันกับบริษัท	
The	 101	 percent	 ผู้ผลิตรายการเก่ียวกับความรู้และเทรนด์โลกครับ	 เช่น	
รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด,	 รายการ	 Is	 coming	 และอีกมุมนึงก็เป็น	
Filmmaker	 ครับ	 ทำาหนังส้ัน	 เขียนบท	 ตัดต่อ	 ท่ีเยอะหน่อยก็คือทำาสารคดี
ตอนน้ีกำาลังทำาสารคดีเก่ียวกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	 น่าจะ
ออนแอร์ประมาณปลายปีท่ีช่อง	7ครับ
   

แต่จริงๆแล้วฝีมือการวาดรูปของผมน้ันมันเข้าข้ันป่วยมากครับ	 เคยลองไปลง
เรียนคอร์สวาดรูปแต่ก็แทบจะไม่พัฒนาเลยครับ	 ผมว่าท่ีเพ่ือนๆชอบอ่านน่า
จะเป็นเพราะเร่ืองมันสนุกมากกว่า	ไม่ได้สนใจภาพท่ีผมวาดหรอก	ซ่ึงตอนน้ัน
ผมก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าตัวเองชอบหรือถนัดการเล่าเร่ือง
	 พอเข้ามัธยมต้นผมเริ่มติดเกมส์ออนไลน์แล้วก็ติดงอมแงมมาก	 การ
เรียนเร่ิมแย่ลง	 พอจบม.3	 พ่อกับแม่ก็เลยส่งผมไปเรียนต่ออาชีวศึกษา	 แต่
การติดเกมส์ของผมก็ยังมีข้อดีนะครับ	 มันทำาให้ผมรู้จักกับ	 “กราฟฟิกดีไซน์”	
(Graphic	Design)	จากท่ีแค่รู้จักเร่ิมค่อยๆกลายเป็นความชอบและสนใจ	เร่ิม
ไปหาคอร์สเรียนในสถาบันท่ีเขาเปิดสอน	หาหนังสือมาอ่านเยอะมาก	ผมรู้สึก
เลยว่ากราฟฟิกดีไซน์เนอร์	(Graphic	Designer)	คือ	ส่ิงท่ีผมรัก
	 จากน้ันเม่ือเรียนจบผมได้มาสอบเข้าเรียนท่ีภาควิชาเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 	 โลกของผม
มันก็เปิดกว้างมากข้ึนครับ	 ได้จับได้ลองงานใหม่ๆ	 และจากกราฟฟิกมันก็
พัฒนามาเป็น	 ‘3DCG’	 เพราะผมเร่ิมชอบการป้ันคาแร็คเตอร์และทำาอนิเม
ช่ัน	ผมได้มีโอกาสเข้าไปเรียนในสถาบัน	Digital	Hollywood	Bangkok	แล้ว
ได้เจอกับคนเก่งๆเยอะเลยครับ	 แต่ก็อย่างท่ีเคยบอกไปครับว่าฝีมือการวาด
รูปของผมเข้าข้ันแย่เอามากๆ	 มันก็เลยเป็นอุปสรรคในการทำางานสายอนิเม
ช่ัน	จนบางคร้ังก็ทำาให้ผมเร่ิมท้อเหมือนกันครับ	ผมจำาได้ว่าตอนท่ีกำาลังท้อแท้
กับฝีมือ	3DCG	ของตัวเอง		ก็มีงานประกวดหนังส้ันของมหาวิทยาลัยเราเน่ีย
แหละครับเกิดข้ึนมา	 	 เป็นงานสร้างส่ือรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตาย	 ผมรู้สึก
อยากทำามาก	ท้ังๆท่ีไม่เคยจับกล้องถ่ายวิดีโอมาก่อน	ไม่รู้วิธีการตัดต่อ	แต่มัน
อยากทำาครับ!		ก็เลยฟอร์มทีมกับเพ่ือนๆลงประกวดซะเลย	แล้วปรากฎว่าผล
งานได้รับรางวัลครับ	 ก็เลยเกิดความภูมิใจและคิดว่าน่ีแหละส่ิงท่ีฉันถนัดและ
อยากจะทำา	(อีกแล้ว)

เล่าถึงความสนใจว่าเร่ิมต้นมาจากอะไร
	 ท่ีจริงแล้วผมไม่ได้ชอบการทำางานหนังมาต้ังแต่ต้นเลยครับ	 แต่มันเร่ิม
จากการลองผิดลองถูก	 ซ่ึงผมว่าวัยรุ่นเกิดมาท้ังทีก็ควรจะได้ลองอะไรใหม่ๆ
ไม่ง้ันเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับว่าตัวเองชอบอะไร	 จุดเร่ิมต้นของผมคือชอบ
วาดรูปมาต้ังแต่ประถมเลยครับ	ชอบวาดแล้วก็เอามาให้เพ่ือนในห้องอ่าน	พอ
มากๆ	แล้วก็ทำาเป็นรวมเล่มแจกจ่าย	วาดเป็นการ์ตูนน่ารักๆ	บ้าง	ตลกๆ	บ้าง
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“ผลงานเด่นท่ีผ่านมา”

รู้ตัวเม่ือไหร่ว่าชอบทางน้ี 
	 หลังจากเร่ิมประกวดหนังส้ันคร้ังแรก	 ผมก็โชคดีครับ	 บังเอิญได้เข้ารอบ
การประกวดหนังสั้นในโครงการที่ใหญ่ขึ้น	 คือ	โครงการประกวดหนังส้ัน
เกษตรยุคใหม่	จัดโดย	กันตนา	ครับ	ถึงเราจะผ่านเข้ารอบแค่	10	ทีมสุดท้าย	
ไม่ได้ชนะ	 แต่ก็ทำาให้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างมากครับ	 และยังได้เจอคนเก่งๆ	
อย่างพ่ีเต๋อ-นวพล	ธำารงรัตนฤทธ์ิ	 ท่ีมาเป็นเหมือนเมนเทอร์คอยให้คำาปรึกษา
ในการทำาหนังด้วย	 จากน้ันผมก็เร่ิมอยากรู้ศาสตร์ทางด้านการเขียนบทมาก
ข้ึนผมก็เลยไปเรียนกับพี่เต๋อครับเป็นคอร์สเขียนบท	 และการเรียนครั ้ง
น้ัน	 เหมือนเปิดโลกทางภาพยนตร์ให้ผมเลยครับ	 ผมค่อยๆหลงไหลไปในโลก
ของภาพยนตร์เร่ือยๆ	 เร่ิมอ่านหนังสือเยอะข้ึน	 ท้ังหนังสือท่ีเก่ียวกับการทำา
ภาพยนตร์และหนังสืออ่ืนๆด้วยครับ	 เรียกได้ว่ามีอะไรให้อ่านผมอ่านหมด	
ผมเป็นคนท่ีอ่านหนังสือเยอะมากครับ	 รวมไปถึงดูหนังและดูงานของฝรั่ง
เยอะมากๆ	ด้วย	เพราะถ้าผมไม่อัพเดตตัวเอง	ผมก็คงตายแน่นอน	เพราะใน
วงการน้ีมีการแข่งขันกันสูงน่ะครับ	 และในระหว่างน้ีผมก็ทำาหนังส่งประกวด
ไปเร่ือยๆ	ด้วยครับ	 ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะแพ้	 (หัวเราะ)	แต่ว่าในแต่ละเร่ือง	ผมจะ
ได้รับบทเรียนจากงานน้ันเสมอครับ	 มีคนเคยกล่าวไว้ว่า	 “การทำาหนังคือการ
ลงมือทำาซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า”	 มันคือเร่ืองจริงนะครับ	 เวลาผ่านมาไม่นานผมก็มี
โอกาสได้เรียนเขียนบท	(อีกแล้ว)	กับมูลนิธิหนังไทย	สอนโดย	ครูหญิง	รสิกา	
ระหว่างเรียนคอร์สน้ีผมสนุกมากเลยครับ	คือการเรียนกับพ่ีเต๋อก็จะได้ความรู้
ในแง่	 Filmmaking	 ส่วนการเรียนกับมูลนิธิหนังไทยจะได้ความรู้ในเร่ืองของ
ศิลปะภาพยนตร์	 ซ่ึงจะได้เรียนการวิเคราะห์ภาพยนตร์เป็นฉากๆ	 มันสนุก
มากเลยครับท่ีได้ฝึกฝนการตีความ	เรียกว่าบริหารสมองกันจนกล้ามสมองข้ึน
เลย	 และครูหญิงก็เป็นครูสอนเขียนบทท่ีมีเมตตากับนักเรียนมาก	 ผมเลยได้
เปิดประตูเข้าสู่ศิลปะการเล่าเร่ืองอย่างแท้จริง

ความมุ่งม่ันและพัฒนาการ
	 ผมว่าเวทีการประกวดคือด่านทดสอบช้ันดีเลยนะ	 คือผมไม่ได้บ้าการ
แข่งขันขนาดน้ันหรอกครับ	 แต่มันเนิร์ดมากกว่าเวลาเห็นโจทย์ใหม่ๆ	 ท่ีทางผู้จัด
เขาคิด	 และผมก็เนิร์ดมากในการแสวงหาความรู้ของหนัง	 รวมไปถึงการดูหนัง
ด้วยนะครับ	 เวลาดูหนังเหมือนผมไปเบิกเนตรมาแล้วครับ	 มันจะเห็นเป็นฉากๆ	
เห็นเหตุผลของคนทำา	 คือบางคนอาจจะคิดว่าในหนังบางซีนมันดูไม่มีอะไร	 แต่
จริงๆแล้วหนังแทบจะทุกเร่ืองมักจะมีทัศนคติของผู้สร้างอยู่ในน้ันเสมอครับ	
และการได้ถอดรูทของหนังน่ีล่ะครับของชอบผมเลย	ถึงผมจะเรียนเขียนบทหรือ
ศึกษาด้านภาพยนตร์มาหลายคร้ังแล้ว	 แต่เวลาประกวดผมก็แทบไม่เคยจะได้
รางวัลเลยครับ	 จะเรียกว่าแพ้ตลอดก็ได้ครับ	 แพ้จนชิน	 จนบางคร้ังเราก็มักจะ
ถอยมาถามตัวเราเองว่า	 น่ีมันใช่ทางของเราจริงๆหรือเปล่า	 คือศาสตร์ทางด้าน
น้ีมันยากมาก	 มันไม่ได้อาศัยการอ่าน	 การเรียน	 หรือใช้ศิลปะอย่างเดียว	 แต่ใช้
หลักการเข้าใจมนุษย์ด้วยครับ	เพราะเวลาทำาหนังตัวละครก็คือมนุษย์	เหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนก็คือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตมนุษย์	 และเราก็ทำาหนังให้มนุษย์ดู	 ผม
มาเข้าใจหลักการน้ีตอนท่ีผมได้มีโอกาสได้ทุนเรียนเขียนบท	 (อีกแล้ว)	 กับมูลนิธิ
เกียรติเจริญ	 เอี่ยมพึ่งพร	 ซึ่งผมโชคดีมากๆ	 ที่ได้เข้ามาเรียน	 ในโครงการ	
“ป้ันน้ำาเป็นตัว	 ป้ันคนเขียนบท”	 ซ่ึงคัดเลือกคนท่ีจะได้เข้ามาเรียนกับมืออาชีพ
จริงๆไม่ก่ีคน	 จากการคัดเลือกบทภาพยนตร์ท่ีส่งมามากกว่า	 500	 คน	 ซ่ึงบท
ของผมก็คงเข้าตาก็เลยได้รับการคัดเลือกครับ	 การเรียนท่ีน่ีจะเป็นการเรียนกับ
มืออาชีพตัวจริงเสียงจริง	ผมได้เรียนกับผู้กำากับช่ือดังทุกคนในเมืองไทยครับ	เช่น	
พ่ีโต้ง	บรรจง	 ,	 พ่ีเก้ง	 จิระ	มะลิกุล	และพ่ีๆผู้กำากับจากทุกค่ายหนังในไทยแทบ
จะทุกคนเลยครับ	 เขาพร้อมจะมาแชร์ความรู้ให้เราฟรีๆ	 เป็นความรู้ท่ีเรียกได้
ว่าเป็น	 3	 เดือนท่ีหาไม่ได้จากการเรียนท่ีไหนอีกแล้ว	 	 จากน้ันก็เหมือนบุญเก่า
ท่ีสะสมมาหลายๆปีครับ	 งานของผมเร่ิมได้รับการยอมรับจากเวทีการประกวด
ต่างๆ	มากข้ึน		ได้เรียนรู้มากข้ึน	ช่วงหลังๆ	ผู้ใหญ่เขาก็คงไว้ใจก็เลยมีโอกาสได้จับ
งานช้ินใหญ่มากข้ึนครับ	แต่ก็ยังคงต้องพัฒนาต่อไป	อย่างท่ีผมเคยบอกเอาไว้ว่า	
“วงการน้ีถ้าไม่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา	ก็รอวันตายอย่างเดียวครับ”

วิถีสารคดีในอนาคตของเรา
	 พอเอาเข้าจริงแล้วงานสารคดีเป็นศาสตร์ท่ีผมเพ่ิงเร่ิมมาจับได้ไม่นานน้ี
ครับ	เลยอาจจะยังไม่มีลูกเล่นหรือลายมือของตัวเองสักเท่าไหร่	 เรียกได้ว่าเป็น
ช่วงหาแนวทางของตัวเอง	 คือตัวผมไม่อยากจะจำากัดตัวเองให้อยู่ในกรอบว่า
ต้องทำางานแค่ภาพยนตร์หรืองานสารคดีนะครับ	 ผมอยากทำางานท่ีเรียกว่า	
“งานเล่าเร่ือง”	 มากกว่า	 เพราะผมนิยามตัวเองว่าเป็น	 “Story	 Teller”	 ผม
ชอบท่ีจะทำางานหลากหลาย	 ถ้าให้ผมมาทำางานสารคดีหนักๆ	 ตลอดเวลามัน
ก็เบ่ือเหมือนกันนะครับ	(หัวเราะ)	แต่ตอนน้ีมีงานสารคดีเข้ามาเยอะมาก	และ
ได้จับงานสารคดีช้ินใหญ่ท่ีป้อนให้ช่องด้วย	 ผมเลยกำาลังหาแนวทางในการเล่า
เร่ืองสารคดีใหม่ๆ	ครับ	เรียกว่าเป็นสารคดีแนวทดลอง	ไม่ใช่แค่มาน่ังสัมภาษณ์
กันแล้วใส่ภาพแทรกเข้ามา	 คือผมพยายามจะทดลองในพ้ืนท่ีใหม่ๆ	ทดลองวิธี
การเล่าแบบใหม่ท่ีจะใช้เล่า	 ก็จะได้ทำางานกับคนหมู่มากด้วย	 เพราะผมอยาก
เน้นคนดูหมู่มากเป็นหลักครับ	

สารคดีขนาดยาว UTOPIA : บ้านใหม่คนใต้สะพาน
			ถูกคัดเลือกให้ฉายในเทศกาลหนังสารคดีสุดสัปดาห์	(Doc	Weekend)

สารคดีสั้นบ้านใหม่คนใต้สะพาน ในโครงการครูช่างจับกล้องสอนน้อง
สร้างหนังสั้นส่งเสริมค่านิยม12 ประการ 
	 ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน	 และรางวัลดีเด่นจากการประกวดโครงการส่ง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทยระดับอุดมศึกษา

หนังส้ัน สมศักด์ิคลินิค ให้บริการวางแผนครอบครัว [OBSCURA FILM] 
			ชนะเลิศ	4	รางวัลจากงาน	“2.5	ทศวรรษ	ปริทัศน์	ครุศาสตร์เทคโนฯ”
			Best	Picture	(ภาพยนตร์ยอดเย่ียม)
			Best	Cinematography	(กำากับภาพยอดเย่ียม)
			Best	Production	Design	(กำากับศิลป์ยอดเย่ียม)
			Best	Actor	(นักแสดงนำาชายยอดเย่ียม)

คลิปโฆษณารณรงค : ชีวิตในแก้วเหล้า
			ทีม	NarratorHouse	จาก	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์	(Creativity)
จากคลิปช่ือ	“ชีวิตในแก้วเหล้า”

มิวสิควีดิโอ : Gym and Swim - YUUWAHUU 
			ชนะเลิศอันดับ	1	โครงการ	YOUNG	จะทำา
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“ว่าวจุฬาไทย”	อีกหน่ึงภูมิปัญญาท่ีไม่ควรมองข้าม		เป็นส่ิงท่ีน่าเสียดาย
อย่างมากหากการเล่นว่าวจะสูญหายไปจากสังคมไทย	 จากหลักฐานหลาย
อย่างแสดงให้เห็นว่า	 ชาวไทยรู้จักการเล่นว่าวมาไม่ต่ำากว่า	 700	 ปีแล้ว	 ชาว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 จึงขอชักชวนให้พวกเราหันมา
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมาเล่นว่าวกันให้มากข้ึน	 เพ่ือช่วยกันมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเล่นว่าวของคนไทยเรา	 จึงร่วมกับชุมชนหลังสวน-
ธนบุรีรมย์	สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน	เร่ืองการทำาว่าวจุฬาข้ึน	เพ่ือจะเผย
แพร่ให้กับบุคคลท่ีสนใจและต้องการนำาความรู้ตรงน้ีไปใช้ประโยชน์

เม่ือวันท่ี	8	มีนาคม	2559	เวลา	13.30	น.	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี	จึงจัดกิจกรรมพิเศษ	เพ่ือเปิดแหล่งเรียนรู้	ส่งเสริมการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 “ว่าวจุฬาไทย”	 ของชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ข้ึน	 ”	 โดย
ผู้จัดโครงการจากสโมสรนักศึกษา	 และนายวิภาคย์	 พูนพันธ์	 นางสาว
จิตตฤทัย	 บุญยะประสพ	 และนางสาวปรียานันท์	 โชคชัยม้าเรืองเดช	
นักศึกษาช้ันปีท่ี	 4	 ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา	 และ	 นาย
กาญจน์สมบัติ	 เมธีบุยวิริยะกุล	 นักศึกษาปริญญาโท	 ทุนเพชรพระจอมเกล้า	

ผู้จัดทำาและออกแบบนิทรรศการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	
ภายใต้ความดูแลของ	 รศ.ดร.กุลธิดา	 ธรรมวิภัชน์	 และรศ.ดร.พรปภัสสร	
ปริญชาญกล	โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก	ท้ังคณาจารย์	บุคลากร	
นักศึกษา	และบุคคลภายนอกท่ีให้ความสนใจ	โดยผู้จัดทำาหวังว่า	นักศึกษาจะ
ได้พัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวฝังธนบุรี	 ให้
กับชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ประกอบด้วยประวัติชุมชน	 และการทำาว่าวจุฬา
ไทย		

โดยภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ	 เร่ืองการทำาว่าวจุฬา	 และเสวนา
จากปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความเช่ียวชาญในการทำาว่าวมาต้ังแต่บรรพบุรุษ	 น้ัน
ก็คือ	 คุณลุงเกษม	 แจ้งหิรัญ	 ผู้ท่ียังคงสืบทอดภูมิปัญญาและยังคงถ่ายทอด
ให้กับคนรุ่นหลังตามสถานท่ีต่างๆอยู่จนทุกวันน้ี	 และได้รับรางวัลการันตีจาก
กรุงเทพมหานคร	โดยคุณลงเกษม	เล่าว่า

“เหตุผลที่ผมยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยนี้ไว้	 เพราะมี
ความรักอันแนบแน่นกับภูมิปัญญาแต่โบราณ	จงึไม่อยากทอดท้ิงวัฒนธรรม
ด่ังเดิม	 โดยรับวัฒนธรรมมาแต่โบราณมาสานต่อ	 และคิดว่าจะยังคงเผยแพร่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	 เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 ว่าวจุฬาไทย	 โดยปราชญ์ชาวบ้าน	 ณ	 ชุมชน
หลังสวนธนบุรีรมย์	 โดยมีคุณสมัคร	 ผจงกิจการ	 ผู้นำาชุมชนฯ	 กล่าวต้อนรับ	
ผศ.ดร.กิติเดช	 สันติชัยอนันต์	 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี	เป็นประธานเปิดงาน	กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 การทำาว่าวจุฬาไทยของชาวฝังธนบุรี	 ผ่านการ
สาธิตโดยผู้สูงอายุและพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ของชาวฝังธนบุรีให้กับชุมชน	 พร้อมท้ังเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรมด้าน
ใฝ่เรียนรู้และมีจรรยาบรรณให้แก่นักศึกษา	 รวมท้ังเสริมประสบการณ์นอก
ห้องเรียนในด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ	 ภายในกิจกรรมมีการ
เปิดแหล่งเรียนรู้และการเสวนาเร่ือง	 ว่าวจุฬาไทย	 เพ่ือให้ความรู้และการ
สาธิตการประดิษฐ์ว่าวจุฬาไทย	โดยคุณเกษม	แจ้งหิรัญ	ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญใน
การประดิษฐ์ว่าวไทย

ครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ มจธ.  
ผุดไอเดีย อนุรักษวาวจุฬาไทย
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Activity

ต่อไป	เพราะผมยึดหลักการของพ่อ	แม่	ปู่ย่า	ตา	ยาย	ดำารงให้ส่ิงเหล่าน้ียังคง
อย่ากับความเป็นไทย	ซ่ึงน้อยคนนักท่ีมักจะยังรักษาไว้”										

และการสาธิตเชิงปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันสืบสารกาลเล่นไทย
ว่าวจุฬา	โดยการสอนเล่นว่าวจากคุณลุงเกษม	เรียกได้ว่าเป็นอีกหน่ึงไฮไลด์	ท่ี
ผู้เข้าร่วมงานต่างต่ืนตาต่ืนใจและสนุกกับการสาธิตเป็นอย่างมาก

สุดท้ายในฐานะผู้ดูแลและควบคุมโครงการ	รศ.ดร.พรปภัสสร	ปริญชาญกล	 
ได้ฝากถึงเยาวชนรุ่นหลังไว้ว่า	 ควรท่ีจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท่ีแสดงถึงฝีมืออัน
ปราณีตของคนไทยน้ีไว้	 เพราะน่ีเป็นส่ิงหน่ึงท่ีแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของไทย
ได้เป็นอย่างดี	 ซ่ึงสามารถนำาธรรมชาติมาทำาเป็นกาลเล่นได้	 	 และปัจจุบัน
กำาลังจะหายไปเร่ือยๆ	จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีเห็นความสำาคัญและจัดกิจกรรมแบบ 
น้ีข้ึนมา	

“อยากให้สืบสานส่ิงดีดีแบบน้ีให้อยู่คู่กับคนไทยไปไกลมากข้ึนค่ะ	 เป็นส่ิง
ท่ีคนไทย	 หรือเยาวชนรุ่นหลังควรภูมิใจ	 น่าดีใจท่ีมีคนคิดค้นส่ิงประดิษฐ์จาก
ธรรมชาติ	 อย่างน้อยก็อยากให้เห็นคุณค่าในความเป็นไทย	 ในความเป็นตัว
เองค่ะ”

รู้แบบน้ีแล้ว	 ท่านผู้อ่านทุกท่านก็อย่ารอช้า	 ไม่ใช่แค่ภูมิปัญญาชาวบ้าน	
ว่าวจุฬา	 เพียงเท่าน้ัน	 ท่ีกำาลังจะสูญหายไปจากสังคมไทย	 แต่หลายส่ิงหลาย
อย่าง	ท่ีบรรพบุรุษได้สร้างมา	กำาลังจะถูกกลืนหายไป	กับวัฒนธรรมสมัยใหม่	
คนไทยทุกคนจึงควรท่ีจะช่วยกันสืบสานต่อไป		
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เรียบเรียงโดย	กองบรรณาธิการ
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มดซีเนียร์ฉบับน้ี	 มาพบกับรุ่นพ่ี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี	 ช่ำาชองด้านสำารวจและออกบบ	 วิศวกรใหญ่	 ด้านสำารวจออกแบบกรม
ทางหลวง	เป็นอย่างไรเชิญติดตาม.....

สมัยท่ีเรียนบางมด	หนังสือในห้องสมุดมีไม่พอ	ภาษาไทยมีน้อยมาก	ต้อง
ไปอ่านท่ีร้านหนังสือดวงกมล	 	 เวลาจะติวกันก็จะไปรวมกันท่ีบ้านของเพ่ือน
คนหน่ึงช่ือ	พิสิทธ์ิ		เขาเป็นคนเก่งเพ่ือนๆพ่ึงได้	แต่ทุกคนต้องต่างคนต่างอ่าน
มาก่อน	 ต้องมีเบสิคก่อนแล้วค่อยไปติวกัน	 	 การติวก็เป็นการแชร์ความรู้กัน			
คนน้ีมีความรู้มุมน้ี	 มีความรู้มาคนละนิดละหน่อย	 นำามาแชร์กันก็เป็นความรู้
กองกลาง			ทำาให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีในกลุ่ม		และไม่เสียเวลามาก			อาจารย์
ท่ีประทับใจมากคือ	อาจารย์อุดมศักด์ิ		อิศรางกูร	ณ	อยุธยา			อาจารย์ต้ังใจ
สอนมาก	ไม่พูดเยอะ	ให้ความรู้อย่างเดียว	 	นอกจากน้ันก็มีอาจารย์เกษม	 ท่ี
ไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วกลับมาถ่ายทอดความรู้ให้เรา		

หลังจากจบก็มาสอบท่ีกรมทางหลวงเลย	ความรู้ท่ีมีทำาให้รู้สึกม่ันใจว่าจะ
สอบได้	 ก็สอบได้จริงๆ	 	 คนมาสอบก็เยอะเหมือนกัน	 	 สมัยน้ันมีคนสนใจไป
ทำางานต่างประเทศ	ท่ีซาอุดิอาระเบีย	กันมาก	รายได้ดี		แต่บังเอิญผมสอบท่ี
กรมทางหลวงเสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทด้านโยธาท่ีจุฬา		ก็อยากเรียน
ให้จบก่อนจึงจะไปซาอุ	 นัดเพ่ือนไว้แล้วว่าจบแล้วจะไป	 	 เพ่ือนก็ติดต่ออะไร
ไว้ให้แล้ว	 แต่เพ่ือนทำา	 Thesis	 เสร็จก่อน	 ของผมเหลืออีกปีกว่า	 เพราะต้อง
ส่ังเคร่ืองมือจากต่างประเทศเพ่ือนเลยขอไปซาอุฯก่อนผมก็ติดวิทยานิพนธ์
ไปเร่ือยๆ	เวลา	4	 ปีจึงจบ	 ก็เลยไม่ได้ตามเพ่ือนไป		สมัยน้ันซาอุฯ	 บูมมากๆ
เพราะรายได้ดีเพ่ือนผมเงินเดือน	 4	 หม่ืน	 ในขณะท่ีผมรับราชการเงินเดือน	
1,875	 บาท	 มันอยู่ไม่ได้ไหนจะค่าอาหารการกินค่าเช่าบ้านก็หมดแล้ว	 ช่วง
น้ันคิดอย่างเดียวว่าต้องไป	แต่ติดท่ีว่ายังทำาวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ

งานท่ีทำาก็เร่ิมงานออกแบบมาตลอดและก็อยู่สายงานน้ีจนถึงสูงท่ีสุด
ของสายงาน	 	 การออกแบบในระยะแรกก็จะมีรุ่นพ่ีมา	 เทรนให้	 แต่ก่อน
ออกแบบก็ต้องไปดูหน้างาน	 ไปดูสภาพภูมิประเทศ	 ต้องไปเก็บข้อมูลกับ
คนในพ้ืนท่ี	 มีน้ำาท่วมไหม	 อุบัติเหตุบ่อยไหม	 ประวัติศาสตร์ของเส้นทาง	 มี
ความโค้ง	มีจุดบอดตรงไหน		ถ้าเราว่ิงมาด้วยความเร็วถ้าเจอโค้งหักศอก	เรา
ก็จะทำาให้โค้งมีดัชนีมากข้ึน	 มีความชันมากข้ึน	 บางคร้ังเราอาจต้องตัดภูเขา
ออก			อยากให้ทำาอะไรก็นำาข้อมูลมาออกแบบ		ซ่ึงความรู้ต่างๆท่ีเรียนมาจาก
บางมดไม่สอนลึกขนาดน้ี	 ต้องมาเรียนรู้ดีเทลการปฏิบัติต่างๆเพ่ิมเติมอีกมาก	
เพราะสมัยเรียนมันนิดเดียว	 ให้มองภาพกว้างๆ	 มองภาพรวม	 	 ไม่ใช่จบปับ
ทำางานได้เลยไม่ใช่		ต้องมาเทรนกันใหม่		การออกแบบไม่ใช่ว่าออกแบบเสร็จ
ก็จบ	 ต้องไปดูหน้างานด้วยว่าเม่ือก่อสร้างจริงแล้วมีปัญหาหรือเปล่า	 บางที
ต้องไปปรับมน้ำาใต้ดิน	มีสนาม	สูงต่ำาชาวบ้านเดือดร้อน		หรือปรับน้ำาท่วม	ก็มา
ปรับท่ีคนออกแบบ	คือทุกสายต้องมาปรึกษาหารือประชุมร่วมกัน		กรณีสร้าง
ถนนขวางทางน้ำาเราก็ใช้หลักวิชาในการคำานวณปริมาณน้ำา	 ปริมาณน้ำาฝน	 ก็
จะสร้างสะพาน	 มีท่อกลม	 ท่อเหล่ียม	 ใส่เพ่ือเป็นทางระบายน้ำา	 ซ่ึงเราต้อง
คำานวณให้มี	เวกเตอร์เซฟต้ี	มากกว่าน้ันอีก		แต่เม่ือเวลาผ่านไป	ลักษณะทาง
กายภาพมันเปล่ียน	 มีบ้านจัดสรร	 มีโรงงาน	 	 ท่ีทำากิน	 มีการปรับดิน	 ก็ทำาให
น้ำาไหลเปล่ียนทิศทาง	ตรงท่ีเคยไหลมากก็ไหลน้อย		ตรงท่ีเคยไหลน้อยก็ไหล
มาก	 มันปรับไม่ทัน	 ก็ทำาให้เกิดน้ำาท่วมได้	 	 และอีกสาเหตุหน่ึงคือการรุกล้ำา

แม่น้ำาลำาคลองสาธารณะ	 	 มีการปิดสะพาน	การดูแลไม่ท่ัวถึง	 ก็ทำาให้น้ำาไหล
เอ่อย้อนกลับได้

มีการทาบทามให้ย้ายสายบ้างแต่ผมก็ลังเล	เพราะนิสัยของผมเป็นคนติด
อยู่กับท่ี	 	การเรียนปริญญาโทด้านการบริหารจะก้าวหน้าเร็วกว่าสาขาอ่ืนน้ัน	
ก็ไม่จริงเสมอไป	 มันข้ึนอยู่กับหลายๆปัจจัย	 	 บางสายงานจบแค่ปริญญาตรี
ก็เป็นปลัดได้	 ไม่จำาเป็นว่าต้องเรียนสูงหรือไม่สูง	 มันแล้วแต่สายงาน	 แล้วแต่
จังหวะของชีวิต		ความรู้ความสามารถ		การเรียนจะสาขาใดก็ได้ท่ีสามารถมา
ประยุกต์เข้ากับการทำางานทำาให้ประสบความสำาเร็จมากข้ึน	 แต่ผมไม่ได้บอก
ว่าการเรียนต่อไม่จำาเป็นนะครับ	 ไม่ได้บอกรุ่นน้องว่าไม่ต้องเรียนต่อ	 แต่จะ
บอกว่าทำาอะไรก็ได้ท่ีเป็นทางเลือกท่ีดีกว่าเราก็ควรทำา	 คือจังหวะของแต่ละ
คนไม่เหมือนกัน

การทำางานก็ใช้วิธีเดียวกัน	 คือส่วนใหญ่จะให้เป็นการบ้านไปว่าเราจะ
วิเคราะห์เร่ืองน้ี	 บอกไปก่อนให้ไปหาข้อมูลมา	 แล้วนำามาคุยกันจบก็จบตรง
น้ี	เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	จะได้ไม่หลงทาง	น่ีคือการทำางานของผม		คนรุ่น
ผมน้ีก็เป็นคนสู้ชีวิตนะครับ	 ไม่ใช่ว่าจะได้อะไรมาง่ายๆ	 	 คือมีการก้าวมาเป็น
ลำาดับข้ันผ่านร้อนผ่านหนาว	 ซ่ึงต่อไปก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอลักษณะไหน	 	 การ
พัฒนาด้นคมนาคมของประเทศเรายังไม่เทียบเท่าต่างประเทศก็เพราะ	 ทาง
ถนน	ทางน้ำา	ทางรถไฟ	มันไม่	Match	กัน	คือถนนทางหลวงของเราพัฒนา
ไปมากประมาณ	80	%	คนใช้มาก	แต่ทางรถไฟเรายังด้อยอยู่	ย่ิงทางน้ำาเราย่ิง
ไม่มีเลย	แล้วต่างประเทศเขา	Link	กันหมด		ของเราคงต้องใช้เวลาอีกหลายปี			
การพัฒนาต่อไปก็จะมีท้ังการขยายทางจากสองเลนเป็นส่ีเลนและมีตัดถนน
เลียบเมือง	หรือการบำารุงรักษา	ปรับปรุงถนนในย่านชุมชน		ในปีน้ีก็จะมีการ
ออกแบบมอเตอร์เวย์ไปกาญจนบุรีและต่อไปทวาย

สำาหรับน้องๆ	ก็อยากจะฝากว่าในสังคมปัจจุบัน	น้องต้องเรียนและพยายาม
ทำาให้ดีท่ีสุดก่อน	 	 เพราะเราไม่รู้อนาคตว่าเราจะไปเรียนอะไรทางไหน	 	 ต้องทำา
ส่ิงใกล้ตัวให้ดีท่ีสุด	 เราจะได้เข้าใจถึงส่วนลึกๆเข้าถึงรายละเอียด	 มันจะมีท้ัง
ถูกและผิด	 เราจะได้บทเรียนและค่อยๆสะสมไปเร่ือยๆ	 นำาไปใช้ในอนาคตและ
ต่อยอดไปเร่ือยๆ	 ทุกอย่างบางคร้ังเราลงทุนไปมากก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะ
ได้มาก		ลงทุนเยอะแต่ได้ผลตอบแทนนิดเดียว		บางครั้งลงทุนนิดเดียวแต่
ได้ผลตอบแทนเยอะ	 มันเป็นสัจธรรม	 การทำางานมันมีส่วนประกอบเยอะ
มาก	 ขยันอย่างเดียวอาจไม่ประสบความสำาเร็จ	 มันต้องประกอบหลายอย่าง	
ส่ิงแวดล้อม	 บุคลิกของเรา	 การใช้ชีวิต	 มุมมองทัศนคติ	 ทุกส่ิงทุกอย่าง
ประกอบกัน	 ก็ขอให้น้องๆพยายามต้ังใจเรียนรู้หลายๆด้านแล้วก็บูรณาการ	
สักวันหน่ึงน้องก็จะประสบความสำาเร็จนะครับ	

วิศวกรใหญดานสำ รวจและออกแบบ (วญบ.)
เกษม ศรีวรานนท

“....ไมไดบอกรุนนองวาไมตองเรียนตอ แตจะบอก
วาทำ อะไรก็ไดที่เปนทางเลือกที่ดีกวาเราก็ควรทำ  
คือจังหวะของแตละคนไมเหมือนกัน....”
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Apply Now!!
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	 วันจันทร์ที่	 15	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.2559	 ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 
ได้จัดโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	 Teaching	 Academy	
Award	 #5	 2016	 และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู	 ประจำาปีการศึกษา	
2558	 ขึ้น	 ณ	 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์	 slope	 600	
และอาคารเรียนรวม	 3	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 โดย
ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ	การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 
กิจกรรมการบรรยาย	และมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากเครือข่ายครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง	10	สถาบันเข้าร่วมงาน
	 ภายในงาน	เร่ิมโดยการฉายสารคดีส้ันผลงานนักศึกษา	เร่ือง	Little	Voices	 
เพ่ือสนับสนุนกองทุนเรียนรู้และสร้างอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-
เกล้าธนบุรี	 โดยผลงานสารคดีสั้นเรื่องดังกล่าวเป็นผลงานโปรเจคของ
นักศึกษาชั้นปีที่	4	ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
และอีกทั้งการแสดงจาก	นางสาวกาญจนา	นามะโส	หรือ	น้องเมย์	Thailand	 
Got	Talent	Season	3	นักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านศิลปวัฒนธรรม	 
ปีการศึกษา	2559	
	 ต่อจากนั้น	 ผศ.ดร.กิติเดช	 สันติชัยอนันต์	 คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	
Teaching	 Academy	 Award	 #5	 2016	 และกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นครู	 ประจำาปีการศึกษา	 2558	 โดยมีตัวแทนจากเครือข่ายครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง	10	เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด	
พร้อมด้วย	 ผศ.ดร.	 พิเชษฐ์	 	 พินิจ	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	 และประธาน
โครงการรวมทั้งผู้บริหารคณะฯ	ร่วมให้การต้อนรับ
	 ภายในงานมีการแข่งขันทางวิชาการ	 4+1	 ประเภท	 ได้แก่	 การ
แข่งขันประเภทการสอน	การแข่งขันสื่อการสอนประเภท	Hardware	การ
แข่งขันสื่อการสอนประเภท	 Software	 และการแข่งขันประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งและแดนเซอร์รีวิวประกอบเพลง	 ซึ่งการแข่งขันแต่ละประเภท
มีนักศึกษาจาก	 10	 มหาวิทยาลัย	 เข้าร่วมการแข่งขัน	 โดยผลการแข่งขัน
แต่ละประเภทมีดังนี้	

N
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s

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 Teaching Academy Award #5 2016

	 การแข่งขันประเภทการสอนกลุ่มวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม	
รางวัลชนะเลิศ	 คือ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
การแข่งขันประเภทการสอนกลุ่มวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์	 รางวัล
ชนะเลิศ	คือ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	การแข่งขันประเภท
การสอนกลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิคส์/โทรคมนาคม/คอมพิวเตอร์	รางวัล
ชนะเลิศ	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 การ
แข่งขันประเภทการสอนกลุ่มวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/การออกแบบ	
รางวัลชนะเลิศ	 คือ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 การ
แข่งขันสื่อการสอนประเภทนวัตกรรม	 Software	 รางวัลชนะเลิศ	 คือ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 การแข่งขันสื่อการ
สอนประเภทนวัตกรรม	 Hardware	 รางวัลชนะเลิศ	 คือ	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง	 รางวัล
ชนะเลิศ	คือ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	และการแข่งขัน
ประกวดแดนเซอร์	 รางวัลชนะเลิศ	 คือ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
	 นอกจากน้ีภายในงานยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ	“คุณลักษณะ 
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในบริบทอาเซียน”	โดยคุณณฐพล	จันทร์อนุวงศ์	วิทยากร 
จาก	Super	Resume	Co.Ltd.		กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ	“ซอฟต์แวร์ 
เพื่อการเรียนรู้	 สำาหรับครูในศตวรรษที่	 21”	 โดยคุณสุพจน์	 ศรีนุตพงษ์	
วิทยากรจาก	Microsoft	 Thailand	 	 และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนการ 
เรียนรู้ในหัวข้อ	“ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไทยในศตวรรษที่	21”	โดย	รศ.ดร.
ศักดิ์	กองสุวรรณ		ผศ.ดร.กิติเดช	สันติชัยอนันต์	และนายโชคชัย	อ่อนบัวขาว	 
ผู้นำานักศึกษา	 ดำาเนินการเสวนาโดยคุณสุพัตรา	 ศรีปัจฉิม	 หัวหน้าข่าว
สังคมไทยรัฐทีวี
	 กิจกรรมในช่วงท้ายได้มีพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในกิจกรรมส่ง
เสริมความเป็นครู	ประจำาปีการศึกษา	2558	 โดยมีการมอบโล่รางวัลเชิดชู
เกียรติครูผู้นำาแห่งการพัฒนา	 ให้แด่พระครูกิตติวัชราภรณ์	 เจ้าคณะตำาบล
บางจาน-หนองโสน	 	 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทัยมณี	 จ.เพชรบุรี	 และรศ.ดร.
ศักดิ์	 กองสุวรรณ	 อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 นอกจากนั้นยังมีการมอบ
โล่รางวัลเชิดชูเกียรติครูสอนดีมีคุณภาพ	 ให้แก่อาจารย์ทั้ง	 7	 ภาควิชา	
ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าผู้สร้างชื่อเสียง	 และ
รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาดีเด่นระดับคณะ
	 ในช่วงสุดท้ายของโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	
Teaching	Academy	Award	#5	2016	และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู	
ประจำาปีการศึกษา	2558	ได้มีการมอบธงส่งต่อการจัดโครงการ	Teaching	
Academy	 ในครั้งถัดไปให้แก่ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา	เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานครั้งต่อไปในปีการศึกษา	2559	
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	 เมื่อวันพุธที่	3	กุมภาพันธ์	2559	ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้จัดโครงการ
ครบรอบ	 50	 ปี	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 เพื่อการ
ระดมทุนแก่นักศึกษาขาดแคลน	 ณ	 หอเกียรติยศ	 ชั้น	 8	 อาคารเรียนรวม	
3	 โดยมี	 รศ.ดร.กุลธิดา	 ธรรมวิภัชน์	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
สารสนเทศ	เป็นประธานในพิธี	 โดยงานในครั้งนี้จะจัดจำาหน่ายของที่ระลึก
โดยมีเครื่องหมาย	 FIET	 KMUTT	 (LOGO)	 ได้แก่	 เสื้อที่ระลึก	 จี้ที่ระลึก	
จุบติดรถยนต์	 และสายรัดข้อมือ	 โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการระดมทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์	 โดยบรรยากาศภายในงานได้มีการร่วมเสวนาระหว่างคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการกับนักศึกษาผู้ที่เคยได้รับทุน	 เกี่ยวกับความรู้สึก
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการครบรอบ	50	ปี	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี	 	 เพื่อการระดมทุนแก่นักศึกษาขาดแคลน	 และกล่าวถึง
แผนที่จะพัฒนาโครงการต่อในอนาคต	 โดย	 รศ.ดร.กุลธิดา	 ธรรมวิภัชน์	
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ	 กล่าวว่า	 “ในอนาคตก็จะ

	 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 จัดกิจกรรม
กีฬาครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	 	 สัมพันธ์	ประจำาปีการศึกษา	 2558	ภายใต้แนว
ความคิด	50	Years	FIET	Evolution	50	ปี	ครุศาสตร์ก้าวไกล	สร้างคุณค่าย่ิง
ใหญ่สู่สากล	ระหว่างวันท่ี	18	มกราคม	-	6	กุมภาพันธ์	2559	ณ	สนามฟุตบอล
และอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์	190	ปี	โดยมี	ผศ.ดร.กิติเดช	สันติชัยอนันต์	
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน	 พร้อม
ด้วย	รศ.ดร.กุลธิดา	ธรรมวิภัชน์	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ		
ซ่ึงในปีน้ีมีการเดินขบวนพาเหรด	การแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ	การแข่งขัน
กีฬาพ้ืนบ้าน	 การแสดงเปิดตัวจากผู้นำาเชียร์ประจำาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี	 	 การแสดงกองเชียร์และผู้นำาเชียร์จาก	 7	 ภาควิชา	 การแสดง
คฑากรประจำาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 (รุ่นท่ี	 2)	 และ
การมอบรางวัลให้กับนักกีฬา	 ท้ังน้ีกิจกรรมดังกล่าวฯ	 จัดข้ึนเพ่ือให้นักศึกษา

เปดโครงการครบรอบ 50 ป คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือการระดมทุนแก
นักศึกษาขาดแคลน

กีฬาครุศาสตรอุตสาหกรรมสัมพันธ’58  

News

เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันในหมู่นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี		เสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในด้านความซ่ือสัตย์และ
รู้จักการเคารพกฎกติกา	 รู้แพ้	 รู้ชนะ	 รู้อภัย	 รู้จักความมีน้ำาใจนักกีฬา	 และคัด
เลือกนักกีฬาเพ่ือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในกิจกรรมกีฬาส่ีเทียนเกมส์	 คร้ังท่ี	 26	
ซ่ึงในปีน้ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน	
ร่วมกับคณะครุศาสตร์อีก	3	สถาบัน	ในวันท่ี	2	เมษายน	2559	ต่อไป

ยังคงสานต่อโครงการดีๆ	 แบบนี้ต่อไป	 เพราะเป็นโครงการที่มอบโอกาส
ดีๆให้กับนักศึกษาชาวครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพย์	 และฝากเชิญชวนให้นักศึกษาชาว	 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี	 ร่วมสนับสนุนของที่ระลึกจากคณะเพื่อช่วยเหลือพี่ๆ	 น้องๆ
ชาวครุศาสตร์ด้วยกัน”	นับเป็นการเปิดตัวโครงการที่ดีและเป็นที่จดจำาแก่ผู้
ร่วมงาน	
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	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร	 Innovative	 Thinking	 for	 G	 8-	 9	 ให้กับ
บุคลากรระดับบริหารของบริษัท	 โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จำากัด	 โดย
มี	 ผศ.ดร.ทิพวรรณ	 ปินวนิชย์กุล	 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน	
หัวหน้าโครงการฯ	กล่าวเปิดงาน	พร้อมท้ังบรรยาย	Reset	Mindset	วิทยากร
บรรยายประกอบด้วย	ดร.วรงค์	ถาวระ	จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี	 และอาจารย์ธนิตสรณ์	 จิระพรชัย	 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ	 การจัดอบรมดังกล่าว	 เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท	 โตโยต้า	
มอเตอร์	ประเทศไทย	จำากัด	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

	 [Black	Pearl	7]	ทีม	Formula	Student	ของภาควิชาฯ	ได้รับรางวัลชนะ
เลิศในการแข่งขัน	TSAE	Auto	Challenge	Student	Formula	2016	ซ่ึงจัดข้ึน
เม่ือวันท่ี	15	-	17	มกราคม	2559	ณ	สนามปทุมธานี	สปีดเวย์	นอกจากน้ียังเป็น
อันดับ	1	ในประเภทย่อย	4	ประเภท	จากท้ังหมด	8	ประเภท	คือ	Best	design
Best	presentation		Best	cost		และ	Best	endurance	เป็นต้น

	 เม่ือวันจันทร์ท่ี	15	กุมภาพันธ์	2559	ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและ
เคร่ืองมือวัดได้พานักศึกษา	 ช้ันปีท่ี	 3	และนักศึกษาช้ันปีท่ี	 4	จำานวนท้ังส้ิน	40	
คน	เดินทางไปดูงานท่ี	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จำากัด	อ.บ้านโพธ์ิ	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์	 ให้แก่นักศึกษา	
และให้นักศึกษาได้ทราบและเข้าใจถึงระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต	 ซ่ึงถือ
ว่าเก่ียวข้องกับสาขาของภาควิชาฯ	

การพัฒนาความคิด เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำ กัด

Black Pearl รับรางวัล ชนะเลิศ นักศึกษาเขาดูงาน โตโยตา มอเตอร

คณะวิศวกรรมศาสตร
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ในโครงการพัฒนาหลักสูตร	 การพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม	 เพ่ือพัฒนา
บุคลากรของบริษัท
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	 บริษัท	 Hutchinson	 Technology	 Operations(Thailand)	 จำากัด	
ตระหนักถึงความสำาคัญในด้านการศึกษา	 ซ่ึงถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา
เยาวชนของชาติให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน	 จึงมีนโยบายให้การสนับสนุน	 ช่วยเหลือ
นักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี	 เรียนดี	 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 ให้สามารถ
ศึกษาต่อได้จนสำาเร็จการศึกษา	นำาความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติ	จึงได้มาร่วม
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าว	 เพ่ือ
เข้ารับทุนการศึกษาต่อเน่ืองจนสำาเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล	
โดยให้สิทธ์ินักศึกษาในการเข้าฝึกงานกับบริษัทและเข้าร่วมงานกับบริษัท
เม่ือสำาเร็จการศึกษาด้วย	 โดยได้มีพิธีมอบทุนแก่นักศึกษาจำานวน	 4	 คน	 เป็น
นักศึกษาระดับช้ันปีท่ี	 2	 จำานวน	 2	 คน	 และระดับช้ันปีท่ี	 3	 จำานวน	 2	 คน	
เม่ือวันท่ี	 10	 มีนาคม	 2559	 ณ	 ห้องประชุมสำานักงานคณบดี	 1	 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	โดยมีผู้บริหาร
ของทั้ง	2	หน่วยงานเข้าร่วมในพิธี

	 ศ.ดร.สักกมน	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 เป็นวิทยากรในการบรรยายเทคนิคการทำางานวิจัย
ให้ประสบผลสำาเร็จ	 แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	 รวมท้ังผู้
สนใจ	 เพ่ือเตรียมพร้อมในการทำางานวิจัยให้มีคุณภาพและตรงกับความต้อง
การของทิศทางการพัฒนาประเทศ	 เมื่อวันที่	 12-13	 กุมภาพันธ์	 2559	
ณ	 ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์	 อาคารเรียนรวม	 4	 ชั้น	 2	 ซึ่งมี
ผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า	 200	 คน	 นอกจากนี้ยังมีการบรรยายต่อเนื่องใน
ด้านจรรยาบรรณนักวิจัย	 รวมทั้งจัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยด้วย	 เพื่อ
จูงใจในการสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม	สามารถติดตาม
รายละเอียดที่สำานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

	 ดร.สมชาย	 ประยงค์พันธ์	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตกำาแพงแสน	 นำาทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ของคณะฯ	 มาศึกษาดูงานท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	เม่ือเร็วๆน้ี	โดยมี	ผศ.จารุรัตน์	วรนิสรากุล	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
ให้การต้อนรับ	ณ	ห้องประชุมสำานักงานคณบดี	1	อาคารเรียนรวม	4	ช้ัน	3	โดย
ได้มีการให้ข้อมูลหน่วยงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเชิงการบริหาร
และการทำางานระหว่างกันทั้งระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิด	
เพ่ือการพัฒนาท้ังสองหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	 ในโอกาสนี้ได้มีการนำาคณะผู้ศึกษาดูงานไปเยี่ยมชมสำานัก
หอสมุดและ	Science	Learning	Space		ด้วย

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ดำาเนินการด้านการให้บริการจัดหางานแก่
นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ	 มาอย่างต่อเนื่อง	 สำาหรับกิจกรรมนัดพบ
แรงงานก็เป็นช่องทางหน่ึงที่คณะช่วยเป็นส่ือกลางในการอำานวยความ
สะดวกแก่นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต	 โดยมีสถานประกอบการให้ความสนใจ
มาเข้าร่วมเพื่อรับสมัครผู้ที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์
เข้าทำางานเป็นจำานวนมากทุกปี	 ในปีการศึกษา	 2558	 นี้	 จึงมีการจัด
กิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่	25-26	มกราคม	2559	ที่ผ่านมา	ณ	ชั้น1	และชั้น	3	
อาคารเรียนรวม	4	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มจธ.	มีสถานประกอบการชั้นนำา
มาเข้าร่วมกว่า	 130	 แห่ง	 และนักศึกษาสนใจสมัครงานในกิจกรรมนี้กว่า	
900	คน	

Hutchinson มอบทุนการศึกษา

คณะวิศวฯ จัดบรรยายการจัดทำ งานวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร ศึกษาดูงาน
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	 Highlight	 สำานักข่าวไทย	 บริษัท	 อสมท	 จำากัด	 (มหาชน)	 และช่อง
วัน	 	 31	 ได้สัมภาษณ์	 	 นางสาวภัทราภรณ์	 ด้วงสำารวย	 	 นางสาวเพ็ญรดี	
คลังสุนทรรังสี	 	 และนางสาววริศรา	 เอกศิริ	 	 นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 ชั้นปีที่	 4	 	 เจ้าของโครงงาน	 	 “Dog	 Blood	 Donor”	 แอป
พลิเคชั่นติดต่อสื่อสารเพื่อรับบริจาคเลือดสุนัขบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์	ในวันที่	8	และวันที่	13	มกราคม	2559	ที่ผ่านมา	
	 สามสาวเจ้าของผลงาน	 ได้กล่าวว่า	 ในปัจจุบันและที่ผ่านมา	 สุนัข
ต้องตายเพราะได้รับบาดเจ็บ	 จากอุบัติเหตต่าง	 ๆ	 และบ่อยครั้งที่ต้องการ
เลือดสำารองในการผ่าตัด	 แต่เลือดที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	และ
จำานวนของสุนัขที่บาดเจ็บ	 และปัญหาหลักอีกอย่างคือ	 ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร	 เพื่อขอรับความช่วยเหลือ	 ไม่คล่องตัว	 และไม่อัพเดท	 ซึ่ง
ปัจจุบันจะใช้	Facebook	ในการติดต่อระหว่างกลุ่มคนที่เลี้ยงสุนัขด้วยกัน	

	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
จัดกิจกรรม	SIT	Career	Day	2016		ณ	ห้องประชุมเอนกประสงค์	ช้ัน	4	อาคาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	เม่ือวันจันทร์ท่ี	18	มกราคม	2559		ท่ีผ่านมา
	 กิจกรรม	SIT	Career	Day	2016	มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ในการสมัครงานกับบริษัทไอทีช้ันนำาโดยตรง	และเพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษาและตัวแทนจากบริษัทต่างๆ	 ได้มีพ้ืนท่ีพบกัน	 และแลกเปล่ียนข้อมูล
ในการทำางานร่วมกัน	 	 โดยจัดให้มีบูทแนะนำาองค์กร	 รวมถึงตำาแหน่งงานท่ีน่า
สนใจจากองค์กรท่ีเข้าร่วมงาน		และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายได้ย่ืน
ใบสมัครเข้าทำางานในตำาแหน่งท่ีสนใจ	 และ	 นักศึกษาช้ันปีท่ี	 3	 ได้มีโอกาศหาท่ี
ฝึกงานจากบริษัทช้ันนำาท่ีมาออกบูทอีกด้วย
	 ซ่ึงกิจกรรมในคร้ังน้ีได้รับความสนใจจากองค์กรไอทีช้ันนำาและภาคธุรกิจ
ด้านอ่ืนเข้าร่วมงานถึง	 20	 แห่ง	 อาทิเช่น	 	 	 Central	 Group,IBM	 Solution	
Delivery,	Greenline	 synergy,	NTT	Communication,	Nextzy,	 ITEAM	
STUDIO,	DST,	IFDS,	Atos,	Avalant	Company	Limited,Aware	Corpora-
tion	Limited,Mizuho	Bank,	Kasikornbank,CPF,Gosoft,Accenture,sisth
ai,Yannix,CDG	และ	Draycir		พร้อมกันน้ีทางบริษัทต่าง	ๆ	ได้ส่งตัวแทนซ่ึงเป็น
ศิษย์เก่าของทางคณะ	ฯ	ท่ีทำางานกับบริษัท	มาช่วยอธิบายและตอบคำาถามทาง
ด้านตำาแหน่งให้กับน้อง	 ๆ	 แบบเป็นกันเอง	 กิจกรรมคร้ังน้ีมีนักศึกษาท่ีสนใจ
จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และคณะอ่ืนๆ	 ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
จำานวนกว่า	300	คน	
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษา SIT โชวผลงาน Dog Blood Donor ใชไอที
พัฒนา App ชวยชีวิตนองหมา

SIT Career Day 2016
ข่าว:	รุ่งโรจน์	ขวัญโกมล
ภาพ:	นนทวัฒน์	วรีฤทธ์ิ

ข่าว:	รุ่งนภา		คำาภัยวงศ์พิทักษ์
ภาพ:	อนุตรา		พรวดี	/	ช่อง	9	อสมท.	/	ช่องวัน	31

แต่มีข้อจำากัดในการอัพเดทข้อมูล	และการกระจายข่าว
	 จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว	 จึงเป็นท่ีมาของการพัฒนาแอปพลิเคช่ัน	
Dog	 Blood	 Donor	 เพ่ือใช้เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารกันระหว่าง
เจ้าของสุนัขที่ต้องการบริจาคเลือด	 	 กับเจ้าของสุนัขที่ขอรับบริจาคเลือด
โดยผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นจะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อระบุตัวตน
เจ้าของสุนัข	และข้อมูลสุนัข	 เพื่อรวบรวมให้สมาชิกในกลุ่มเดียวกันได้เห็น
ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ	 เช่น	จำานวน	สายพันธุ์	หมู่เลือด	น้ำาหนัก	ซึ่ง
แอปจะสามารถคำานวณจำานวนวัน	 ที่ต้องการความช่วยเหลือ	 หรือหากยัง
ไม่ต้องการขอรับความช่วยเหลือก็สามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกของ
กลุ่มได้	 	 นอกจากนี้ยังมีบทความตรียมตัวให้กับเจ้าของสุนัขก่อนไปขอรับ
บริจาคเลือด	 รวมถึงแสดงแผนที่โรงพยาบาลสัตว์ที่อยู่ไกล้ผ่าน	 google	
map
	 ติดตามชมข่าวย้อนหลัง	ช่อง	9		MCOT	HD	เลข	30		ในข่าวเที่ยงวัน	
ช่วง	“in	on	at”	ประจำาวันที่	13	มกราคม	2559	ได้ที่	 	https://www.
youtube.com/watch?v=qktk3gnaoYc	 และช่องวัน	 	 31	 ช่วงข่าวเย็น	
ประจำาวันที่	 14	 มกราคม	 2559ได้ที่	 	 https://www.youtube.com/
watch?v=XAMDkYypMGc
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	 สำานักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำาสถานเอก-
อัครราชทูต	ณ	กรุงวอชิงตัน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	(ปว.	(วต.))	สำานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ร่วมกับตัวแทนของโครงการ	 ARISS	 
(Amateur	Radio	on	the	 International	Space	Station)	Contact	ใน
ภูมิภาคเอเชีย	 สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมก์	
และสถาบันทางการศึกษาในประเทศไทย	ได้ร่วมมือในการจัดกิจกรรม	โครงการ 
ส่ือสารกับนักบินอวกาศขององค์การ	 NASA	 ท่ีกาลังปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในสถานี
อวกาศนานาชาติ	 (ISS)	 โดยใช้ระบบวิทยุสมัครเล่นเพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจให้แก่นักเรียนและนักศึกษาท่ัวโลกให้เกิดความสนใจในการศึกษาและ
ประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิศวกรรมและคณิตศาสตร์	 
(Sciences,	 Technology,	 Engineering,	Mathematics	 {STEM})	 และ

ในปีงบประมาณ	2558	โรงเรียน				มอ.วิทยานุสรณ์	ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน
ต้นแบบในการจัดกิจกรรม	NASA	ARISS	Contact	ในประเทศไทย
	 ในวันท่ี	 30	 มกราคม	 2559	 นายสิปปกร	 แสงอรุณ	 และนางสาว 
ศุภากร	 ศุภผลถาวร	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 ของโรงเรียนดรุณสิกขา
ลัย(โครงการ	 วมว.)	 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียน	 18	 คน	 ซ่ึงจะเป็น
ตัวแทนนักเรียนท่ีได้ติดต่อกับนักบินอวกาศ	 ผ่านทางวิทยุส่ือสารสมัครเล่น	 
และได้รับเกียรติจาก	 ดร.พิเชฐ	 ดุรงคเวโรจน์	 รัฐมนตรีว่าการ	 กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวกิจกรรมดังกล่าว
สามารถดำาเนินไปได้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์	 โดยสามารถติดต่อส่ือสารกับสถานี
อวกาศนานาชาติได้ในเวลา	 18.06	 น.	 และได้ถามคำาถามกับนักบินอวกาศ	
Tim	 Peake	 นักบินอวกาศชาวอังกฤษ	 ท่ีประจำาการอยู่บนสถานีอวกาศ
นานาชาติ	 ซ่ึงภายหลังเสร็จส้ินกิจกรรมดังกล่าวทำาให้ทุกคนตระหนักได้ว่า
อวกาศไม่ได้เป็นส่ิงท่ีไกลตัวอีกต่อไป

	 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	 28	 มกราคม	 2559	 ท่ีผ่านมา	 โครงการสนับสนุนการ
จัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน	 โดยการกำากับดูแลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (โครงการ	 วมว.)	 สำานักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้พานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	6	 
จำานวน	26	คน	เข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเคร่ืองประดับ	ณ	สถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 ซ่ึงเป็นสถาบัน
หลักในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ
ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	โดยมีวิทยากรอธิบายถึงการเกิด	ลักษณะ
ผลึก	 และการเจียระไนอัญมณี	 รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ	 ท่ีใช้ในการเจียระไน
อัญมณี	 ลักษณะการเจียระไน	 และความแตกต่างของอัญมณีแต่ละชนิด	 จาก
น้ันได้เข้าเย่ียมชมบริษัทกระจกไทยอาซาฮี	 จำากัด	 (มหาชน)	 ซ่ึงเป็นบริษัท
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ช้ันนำาในการผลิตกระจก	คณะอาจารย์และนักเรียนได้รับ 
ความอนุเคราะห์จากหัวหน้าวิศวกรการผลิตเป็นวิทยากรในการพาชม
กระบวนการผลิตกระจก	 และอธิบายวิธีการทำากระจกอย่างละเอียด	 ต้ังแต่
การนำาสารมาผสมกัน	 การหลอมของผสม	 การใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิต	การผลิตกระจกโดยใช้วิธี	Float	process	การตรวจสอบตำาหนิบนกระจก
โดยดูจากเงาของกระจก	 การตัดกระจก	 และการนำากระจกไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ	จะต้องมีลักษณะและการผลิตท่ีแตกต่างกันไป	อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้
นักเรียนส่องดูน้ำาแก้ว	 ซ่ึงอยู่ในบริเวณการผลิตท่ีมีอุณหภูมิสูง	 โดยวัตถุประสงค์
ในการเข้าเย่ียมชมในคร้ังน้ี	 คือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับธาตุ
และสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม	 และเรียนรู้กระบวนการผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรมจากสถานท่ีจริง	ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา	ESC	623	The	
Multinational	Corporation		

โครงการ NASA ARISS Contact @ 
PSU Wittayanusorn School

กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑอัญมณีและเครื่องประดับ และ บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำ กัด (มหาชน)

หองเรียนวิศว-วิทย 
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	 กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยร่วมกับ	 โรงพยาบาลบางปะกอก	 9	
อินเตอร์เนช่ันแนล	 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	โครงการน้ีจัดให้กับบุคลากร	มจธ.ท่ีโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ	 สามารถ	 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของตนเพ่ือ
ควบคุมภาวะเส่ียงของโรค			เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ	มีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองท่ีเหมาะสมในการจัดการความเครียดและเฝ้าระวังภาวะเส่ียงของโรค
ได้อย่างถูกต้อง	 และเพ่ือสร้างต้นแบบท่ีดูแลใส่ใจสุขภาพ	 และพัฒนาเครือข่าย
ในการดูแลสุขภาพของบุคลากร	 มจธ.	 โครงการน้ีได้ดำาเนินงานมาต้ังแต่วันท่ี	 5	
พฤศจิกายน	2558	โดยผู้จัดได้จัดโปรแกรมให้ความรู้ควบคู่กับการตรวจวัดไขมัน	
น้ำาหนัก		ส่วนสูง	ทุกเดือน	เป็นเวลา	5	คร้ัง	โปรแกรมความรู้ท่ีจัดให้ได้แก่	ด้าน
สุขภาพองค์รวม	 	 การออกกำาลังกาย	 การเลือกรับประทานอาหาร	 การจัดการ
ภาวะเครียด		Office	Syndrome		ท่ีเน้นหนักเป็นกรณีพิเศษ	คือ	การออกกำาลัง
กายครบทุกมิติ		ท้ังเร่ือง	ปอดหัวใจ	เพ่ือเป็นการสลายไขมัน	(	fat	burn)	ความ
แข็งแรงของกล้ามเน้ือ		และความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือ	
	 ในการจัดโครงการดังกล่าวผู้จัดได้พิจารณาเกณฑ์ให้รางวัลกับบุคลากร 
ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีพัฒนาการดีเย่ียม	 3	 รางวัล	 โดยพิจารณาจากเกณฑ์	 การ
เข้าร่วมกิจกรรม		ร้อยละของน้ำาหนักท่ีลดลง	ค่า	HDL		LDL		และการใช้ยา	โดย
มีผู้ได้รับรางวัล	สามท่านดังน้ี

	 นางนิตยา	นาโควงค์		วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	“ในช่วง	5	เดือนท่ีผ่านมา
มีพัฒนาการด้านสุขภาพเปล่ียนแปลง่ีชัดเจน	คือ		น้ำาหนักลดลง		6	กก.	(ร้อย
ละ	9.7	ของน้ำาหนักเดิม)		ในช่วง	5	เดือนท่ีผ่านมา	เส้นรอบพุง	35	น้ิว	ลดลง	
4	น้ิว	เหลือ	31	น้ิว	(ค่าปกติในผู้หญิง	รอบพุงต้องไม่มากกว่า		80	ซม.หรือ	32		
น้ิว)ค่า	HDL	ขยับข้ึนจาก	77	mg/dl		เป็น	94	mg/dl	(ค่าปกติ	>	40	mg/
dl)		ค่า	LDL	จาก135	mg/dl		เป็น	98	mg/dl	(ค่าปกติ	<130	mg/dl)				ผล
ดังกล่าวเกิดข้ึนจากการนำาความรู้ท่ีได้รับในแต่ละคร้ังไปปรับปรุงในเร่ืองการ
ออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอและต่อเน่ืองและการควบคุมอาหาร	 ส่วนกา่รอ
อกกำาลังกาย	จะว่ิงในสวนสาธารณะสุขสวัสด์ิ	26	ระยะทาง	10	กม./คร้ัง	ว่ิง
วันเว้นวัน		 เพ่ือให้กล้ามเน้ือได้พัก	ใช้เวลาประมาณ	1	ชม.	9	นาที		ในส่วน
ของการควบคุมอาหาร	เน่ืองจากเป็นโรคเบาหวาน		ไขมันสูงเล็กน้อย	จึงต้อง
เลือกอาหารรับประทาน		บางคร้ังก็ทำารับประทานเองบ้าง		อาหารท่ีเล่ียง	คือ	
อาหารกลุ่มแป้ง		และน้ำาตาล		เพ่ิมอาหารกลุ่มไฟเบอร์	ได้แก่		ผักและผลไม้
มากข้ึน		รับประทานครบทุกม้ือค่ะ”

	 น.ส.อรสร	 ปรัชญพงศ์	 สำานักงานคลัง	 “ก่อนอ่ืนต้องขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยท่ีมีโครงการดีๆ	 	 อย่างน้ีให้บุคลากรค่ะ	 ในส่วนตัวของดิฉันน้ำา
หนักลดไม่มาก	ลดเพียง	1	กก.		(ร้อยละ	1.8	ของน้ำาหนักเดิม)		คือ	เดิมน้ำาหนัก		 
55	กก.		ปัจจุบัน	54	กก.		แต่ค่า	HDL	ขยับข้ึนจาก	63	mg/dl		เป็น	68	mg/
dl	(ค่าปกติ	>	40	mg/dl		)		ค่า	LDL	จาก136	mg/dl		เป็น	130			mg/dl	(ค่า
ปกติ	<130		mg/dl		)	ผลดังกล่าวเกิดข้ึนจากการนำาความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้
กับการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 ท้ังเร่ืองอาหารและการออกกำาลังกายค่ะ	 อย่าง
เช่น	 ทำางานอยู่ช้ัน	 3	 สำานักงานคลัง	 เดิมจะใช้ลิฟท์	 	 ปัจจุบันข้ึนบันไดแทน		
ตอนกลางวัน		เดิมรับประทานอาหารท่ีทำางาน		ปัจจุบัน	ไปทานอาหารท่ีโรง
อาหาร	 	ทานอาหารท่ีหลากหลายมากข้ึน	 	 โดยเฉพาะมีผัก	 ไฟเบอร์มากข้ึน 
(เดิมทานอาหารซ้ำาๆ	เช่น	ก๋วยเต๋ียว	)		ทานอาหารว่างเป็นกลุ่มธัญพืช	ถ่ัว	งา	
อัลมอนท์	จากเดิมไม่เคยทาน	ทำางานบ้านให้เหง่ือออก		 ต่อเน่ืองกันมากกว่า	
30	นาที		และการปรับท่าน่ังทำางานให้เหมาะสม		เพ่ือลดความเจ็บป่วยจาก
การทำางาน		เป็นต้น”

	 น.ส.สุปรียา	 อ่อนอิงนอน	สำานักงานคณบดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	“ตัว
ดิฉันเองมาเข้าโครงการหลังจากเร่ิมไปแล้ว		1		คร้ัง		แต่มีความสนใจจึงสมัคร
เข้าร่วม	 และเข้าฟังทุกคร้ัง	 ความรู้ท่ีได้รับก็นำาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัว
เอง		เพราะตัวเองมีข้อจำากัด		เช่น	โครงสร้างใหญ่		เคยผ่าตัดกระดูกสันหลัง		
ถ้าพูดถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชัด	 คือ	 เร่ืองน้ำาหนัก	 	 น้ำาหนักลดลงเล็ก
น้อย	คือ	2	กก.(ร้อยละ	2.2	ของน้ำาหนักเดิม)	ส่วน	ค่า	HDL	ไม่เพ่ิม	คือ			56		
mg/dl		(ค่าปกติ	>	40	mg/dl		)		แต่ค่า	LDL	ลดลงจาก158	mg/dl		เป็น	
145			mg/dl	(ค่าปกติ	<130		mg/dl		)				ถามว่าทำาอย่างไรบ้าง	ก็ขอตอบ
ว่า	1)	มีความมุ่งม่ัน	และต้ังใจ		2)	ทานอาหารท่ีทำาเอง	เน้นคุณภาพมากกว่า
ปริมาณ	(ให้นึกว่าอาหารท่ีซ้ือทำาไม่สะอาด	ของไม่ดี)	3)	ออกกำาลังกาย	ไม่ได้
เดินมาก	 เพราะน้ำาหนักตัวมาก	แต่เน้นอุปกรณ์ช่วย	 (ท่ีสวนธน)และพยายาม
ทำาอย่างต่อเน่ืองและสม่ำาเสมอ”

	 การจัดโครงการในคร้ังน้ี	 ผู้จัดได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้เข้าร่วม
โครงการท่ีมีพัฒนาการดีเย่ียม	เป็น	“คนต้นแบบของ	มจธ.ด้านปรับเปล่ียนวิถี
คิด	 พิชิตโรค”	 เพราะถ้าบุคลากรแข็งแรง	 	องค์กรก็จะแข็งแรง	ประเทศชาติ
ก็เข้มแข็ง	เจริญก้าวหน้า			รางวัลน้ีไม่ได้บอกว่า	ใครเก่งกว่าใคร		หรือ		ใคร
แข็งแร็งกว่าใคร		เพียงแต่จะบอกว่า		ทุกคนทำาได้	ถ้าเอาจริง		ดังคำากล่าวท่ีว่า		
“สุขภาพดีไม่มีซ้ือหา	 	อยากได้มาต้องออกกำาลัง”	 	 ดังคนต้นแบบของ	มจธ.
ด้านปรับเปล่ียนวิถีคิด	 พิชิตโรค	 ตัวอย่างข้างบน	 ซ่ึงถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์		เป็น	KM	ให้กับชาว	มจธ.		เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง
ชุมชนแข็งแรง		เข้มแข็ง	และความสุขร่วมกัน

The Idol : คนตนแบบ มจธ. ปรับเปลี่ยนวิถีคิด พิชิตโรค  
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โครงการพัฒนาทักษะการทำ กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการกิจกรรมPDCA”การทำ งานเปนทีม”
 และกีฬาสานสัมพันธ 3 พระจอมเกลา

คณะศิลปศาสตร

	 เม่ือวันศุกร์ที	19	กุมภาพันธ์	2559	สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	
คณะศิลปศาสตร์	 ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการทำากิจกรรมเพ่ือสังคม	 เพ่ือ
ส่งเสริมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลงของสังคม	
และเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 โดยในกิจกรรมคร้ัง
น้ี	 นักศึกษาระดับปริญญาโท	 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อมได้ไปศึกษา
ดูงานด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทบางจากปิโตเลียม	มหาชน	จำากัด	 ซ่ึง
เป็นบริษัทท่ีเป็นท่ียอมรับในด้านการทำากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้	 ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็น 
พันธกิจที่สำาคัญขององค์กรชั้นนำา	 ที่เน้นการมีนโยบายและแผนในการ 
ดำาเนินงานทางสังคมและส่องแวดล้อม	รวมทั้งการดำาเนินการอย่างโปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล	

	 สายวิชาภาษา	 คณะศิลปศาสตร์	 ได้เชิญ	 Prof.	 Dr.	 Hye-Won	 Lee	 มา
บรรยายพิเศษในหัวข้อเร่ือง	High	Academic	Achievements	and	Proac-
tive	Educational	Interventions	of	Korea	ในวันพฤหัสบดี	ท่ี	4	กุมภาพันธ์	
2559	 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ๆ	 เก่ียวกับการศึกษา
ในประเทศเกาหลีใต้	 ได้แง่คิดและเทคนิคต่างๆเพ่ือนำามาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน	 และเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักศึกษาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาของคณะฯ	 ท้ังยังช่วยเพ่ิมพูนความรู้ให้กับคณาจารย์ให้ได้เปิดโลก
ทัศน์ในความรู้ใหม่ๆท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	ภาษาศาสตร์
ประยุกต์และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 โดยมีอาจารย์และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	 	 ในการนี้	 รศ.ดร.พรนภิส	 ดาราสว่าง	
คณบดีคณะศิลปศาสตร์		ให้การต้อนรับ		

	 เม่ือวันเสาร์ท่ี	13	กุมภาพันธ์	2559	เวลา	8.00-16.00	น.	สายวิชาภาษา	
คณะศิลปศาสตร์	 ได้เข้าร่วมการฟังบรรยายโครงการอบรมประกันคุณภาพ
นักศึกษาประจำาปีการศึกษา	 2558	 	 โดย	 ผศ.ดร.ณัตจิรี	 จาตุรพิทักษ์กุล	 
ได้นำานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสายวิชา	 เข้ากิจกรรมดังกล่าว	ณ	 ห้อง 
ประชุมใหญ่	ช้ัน	8	อาคารประลอง	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 โดยมี	 ผศ.ดร.	 งามทิพย์	 วิมลเกษม	
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์	มจพ.	เป็นผู้เปิดงาน	และ	รศ.วิมล	เหมือนคิด	 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	 มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
เร่ือง	“รู้เขา	รู้เรา		3	พระจอม”	ช่วงเช้า	ในช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬากระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 3	 พระจอม	 กิจกรรม
ในคร้ังน้ีจัดข้ึนเพ่ือให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 อีกท้ังได้ทำาความรู้จักซ่ึงกันและทำากิจกรรมร่วม
กันเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพ่ือให้เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี	 รู้จักทำางานเป็นทีม	 มีความเสียสละ	 มีน้ำาใจ	 มีความเข้มแข็ง
เชิงวิชาการและมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนๆ	 โดยผู้เข้าร่วมนอกจาก
นักศึกษาจากสายวิชาภาษาและบัณฑิตวิทยาการจัดการและนวัตกรรมแล้ว	
ยังมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 จากอีก	 2	 สถาบัน	 คือ	 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	และ 
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนคร- 
เหนือ
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สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานต้นแบบ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)เปดตัว	 “ชุดกังหันน้ำาขนาดเล็กมากนวัตกรรมท่ัว
ถึงสำาหรับการผลิตไฟฟาในชนบท”	ครอบคลุมกังหันน้ำา	3	แบบ	คือ	กังหันน้ำา
เพลตัน	ซ่ึงเหมาะกับพ้ืนท่ีใช้งานกรณีมีระยะเฮดสูง	กังหันน้ำาใบพัด	ซ่ึงเหมาะ
กับพ้ืนท่ีใช้งานกรณีมีระยะเฮดต่ำา	และ	กังหันกระแสน้ำา	ซ่ึงเหมาะกับพ้ืนท่ีใช้
งานในกระแสน้ำาไหล	โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจาก	สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	และการไฟฟาฝายผลิต
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)

ดร.อุสาห์	 บุญบำารุง	 หัวหน้าโครงการวิจัย	 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม
โรงงานต้นแบบ	 กล่าวว่า	 เป้าหมายหลักของงานวิจัยคือ	 การพัฒนาชุด
กังหันน้ำาผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากราคาถูก	 โดยใช้วัสดุและกระบวนการผลิต
ในประเทศท้ังหมด	 โดยเน้นท่ีราคาต่ำากว่าการนำาเข้าจากต่างประเทศ	 ขณะ
ที่ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน	 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึง
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ัวถึง	 (Inclusive	 innovation)	 สำาหรับการใช้งาน
กังหันน้ำาผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากในประเทศ

โดยในข้ันตอนการออกแบบน้ัน	 ดร.อุสาห์	 อธิบายว่า	 ใช้อัลกอริทึม
ทางคณิตศาสตร์ช่วยในการหาขนาดและรูปทรงของใบพัดท่ีเหมาะสมท่ีสุด
จากนั้นใช้วิธีการคำานวณพลศาสตรข์องไหลช่วยในการจำาลองวิเคราะห์
ประสิทธิภาพเชิงกลศาสตร์การไหลของชุดกังหันน้ำาก่อนนำาไปติดต้ังทดสอบ
ภาคสนามท่ีบ้านคีรีวง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ผลการดำาเนินงานก่อให้เกิด
ชุดกังหันน้ำาผลิตไฟฟ้าต้นแบบ	3	แบบ	โดยชุดกังหันน้ำาเพลตันขนาด	1	กิโลวัตต์	
มีต้นทุน	15	บาทต่อวัตต์	ชุดกังใบพัดขนาด	500	วัตต์	มีต้นทุน	22	บาทต่อ
วัตต์	ขณะท่ีชุดกังหันกระแสน้ำาขนาด	100	 วัตต์	 มีต้นทุน	390	บาทต่อวัตต์	
โดยอัตราค่าไฟฟ้าท่ีผลิตจากชุดกังหันน้ำาเพลตันอยู่ท่ี	 0.72	 บาทต่อกิโลวัตต์-
ช่ัวโมง	 ชุดกังหันน้ำาใบพัดอยู่ท่ี	1.64	บาทต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง	 ซ่ึงต่ำากว่าอัตรา
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ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ขณะท่ีอัตราค่าไฟฟ้าท่ีผลิตจากชุดกังหัน
กระแสน้ำาอยู่ท่ี	12.88	บาทต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง	แม้ว่าจะสูงกว่าอัตราค่าไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน	 แต่หากเปรียบเทียบในกรณีท่ีได้นำาชุด
กังหันกระแสน้ำาต้นแบบในโครงการไปใช้งานในพ้ืนท่ีท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึงและ
ต้องใช้เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดเล็กผลิตไฟฟ้าในอัตราค่าไฟฟ้าประมาณ	20	บาท
ต่อยูนิตแล้ว	 พบว่าชุดกังหันกระแสน้ำาต้นแบบที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้มี
คุ้มค่าในการลงทุนมากกว่า	

ปัจจุบันมีการขยายผลงานวิจัยโดยการการนำาชุดกังหันน้ำานวัตกรรม
ท่ัวถึงท้ัง	 3	 แบบ	 ไปติดต้ังใช้งานในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ิมข้ึนอีก
กว่า	 103	 ระบบ	 รวมกำาลังการผลิตกว่า	 83	 กิโลวัตต์	 และล่าสุดยังมีการ
ขยายผลไปติดต้ังในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ	 ของประเทศท่ีมีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียง
กัน	 เช่น	 ท่ีศูนย์ประสานงานมูลนิธิปิดทองหลังพระ	 สืบสานแนวพระราชดำาริ
บ้านบ้านโป่งลึก-บางกลอย	 บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ	 ท่ี	 กจ.10	
(ห้วยแม่สะเลียง)	 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	 ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมี
ไฟฟา้กระแสสลบั	1	เฟส	230	โวลท์	50	เฮริต์	ใชง้านตลอด	24	ชัว่โมง	ในปรมิาณ
ที่เพียงพอต่อความต้องการพลังงานขั้นพื้นฐานของเจ้าหน้าที่	 เช่น	 ระบบ
แสงสว่าง	 วิทยุรับส่ง	 ตู้เย็นสำาหรับเก็บอาหาร	 เป็นต้น	 ทำาให้คุณภาพชีวิต
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดีขึ้น	 ส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที	 และอนาคตจะขยายผลไปสู่หมู่บ้านต้นแบบ
ปิดทองหลังพระในพ้ืนท่ีอ่ืนๆต่อไป	

	 “ชุดกังหันน้ำาขนาดเล็กมากนวัตกรรมท่ัวถึงสำาหรับการผลิตไฟฟ้า
ในชนบท”	ครอบคลุมกังหันน้ำา	3	แบบท่ีพัฒนาข้ึนน้ี	นอกจากราคาถูกกว่านำา
เข้าจากต่างประเทศแล้ว	 ยังจะช่วยให้ประชาชนในชนบทท่ีมีพ้ืนท่ีใกล้แหล่ง
น้ำา	สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี	ได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	

�������ªุดกังหันน้ ําขนาดเล็กมาก
���นวัตกรรมทั่วถึงสำ�หรับการผลิตไ¿¿้าในªนบท

มจ¸.เป�ดตัว
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ดรุณสิกขาลัย เคาเรียนกันอยางไรนะ

	 หลายคนอาจเคยสงสัยว่าหลักสูตรการสอนของดรุณสิกขาลัย	 บูรณาการองค์ความรู้หลากหลาย
วิชาทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุก	สุขใจ	ได้ปัญญาอย่างไร	แล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้าง	ขอเชิญ
ชมตัวอย่างบ้านเรียนต่อไปน้ี	
	 “น้ำา	 คือ	 ชีวิต”	 เป็นโครงงานการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี	 5-6	 โดยนักเรียนจะได้
เรียนรู้เน้ือหาองค์ความรู้ผ่านรูปแบบเกมโชว์	 โดยมีหัวข้อความรู้เร่ืองเสียงและการได้ยิน	 ภูมิศาสตร์น่ารู้
และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์	 และมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ	ซ่ึงจะได้ค้นหาข้อมูล	สรุป	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง	เรียนรู้การทำางานเป็นทีม	และได้ค้นพบ
ความถนัดเฉพาะด้านของแต่ละคนด้วยกิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญา	 (Multiple	 Intelligent)	 และความ
คิดสร้างสรรค์	
	 อีกหน่ึงโครงงานของนักเรียนระดับมัธยมคือ	 “Survival	 Project	 ”	 มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ
ต่างๆ	6	ด้าน	ได้แก่	1)	ความเข้มแข็งท้ังกายและใจ	ผ่านสภาวะการเดินทางและใช้ชีวิตท่ีท้าทาย	2)	ความ
อดทน	สามารถอยู่รอดในสภาวะท่ีห่างไกลความเจริญและทำางานภายใต้สภาวะกดดันได้อย่างดี	3)	การ
ทำางานเป็นทีม	 นักเรียนต้องดึงจุดเด่นของตนออกมาเพ่ือสนับสนุนทีมให้ประสบความสำาเร็จ	 รู้จักเป็น
ผู้นำาและผู้ตามในสภาวะท่ีเหมาะสม	 4)	 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์	 สร้างส่ิงอำานวยความ
สะดวกอย่างเรียบง่ายด้วยหลักวิทยาศาสตร์	 5)	 ความคิดสร้างสรรค์	 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่าน	 Design	
Thinking	 	 เผชิญหน้ากับอุปสรรคและก้าวข้ามอย่างสร้างสรรค์	 และ	 6)	 ทักษะการดำารงชีวิต	 แม้ใน
สภาวะคับขันก็สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย	มีระบบและเป็นข้ันตอน	
	 นอกจาน้ียังมีกิจกรรมภาคสนามท่ีช่วยเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน	 เร่ิมด้วยภูกระดึง	
จ.เลย	 ต่อด้วยป่าคีรีวงศ์	 จ.นครศรีธรรมราช	 ซ่ึงเป็นป่าฝนและมีความหลากหลายทางชีวภาพ	 ปิดท้าย
ด้วยเกาะยาวใหญ่	จ.พังงา	ซ่ึงเป็นเกาะเขตร้อน	
	 น่ีเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของการเรียนรู้ท่ีน่ี	หากอยากรู้จักเรามากข้ึน	สามารถเข้าชมท่ี	http://e-
school.kmutt.ac.th/		และ	Facebook	Page	:	ดรุณสิกขาลัย	โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้	มจธ.	DSIL

	 จากประสบการณ์กว่า	15	 	 ปี	บนเส้นทางแห่งการค้นหาและพัฒนาแนวทางการเรียนรู้	 เราเช่ือ
ม่ันว่าการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกระบวนการคิด	ลงมือทำา	และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในบ้านเรียนท่ี
อบอุ่น	(Home	at	School)	ท่ีมีพ่อครู-แม่ครูเป็นต้นแบบชีวิต	ดูแลปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นไทย
อย่างใกล้ชิด	เพ่ือพัฒนาเด็กไทย	ให้มีใจเป็นสุข	มีศักยภาพ	เป็นนวัตกรไทยก้าวสู่เวทีโลก		

ดรุณสิกขาลัย	โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
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Photo Contest 2016 @ The Venezia หัวหิน
	 ขอแสดงความยินดีกับ	 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมีเดีย	 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ	 (มีเดีย)	 คว้า	 2	 รางวัล	 จากงานประกวดภาพถ่าย	 Photo	 Con-
test	 2016	 @	 The	 Venezia	 หัวหิน	 	 “เทศกาล	 Lighting	 Garden”	 รางวัลชนะเลิศ	 ผลงานของ	 นายปิยวัฒน์	 จันทสี	 และรางวัลรองชนะเลิศ	 เป็น
ของ	 นางสาวศศิธร	 อ่อนนุ่ม	 โดยมี	 ผศ.ดร.รัชฎาวรรณ	 น่ิมนวล	 เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา	 โดยรับเกียรติจาก	 คุณสุทัศษา	 เหล่าหงษ์เกียรติ	 ผู้บริหาร	 The	
Venezia	หัวหิน	และคุณอัจฉราพรรณ	ไพบูลย์สุวรรณ	ดารานักแสดง	เป็นผู้มอบรางวัล	ณ	The	Venezia	หัวหิน	จังหวัด	เพชรบุรี		ในวันท่ี	12	กุมภาพันธ์	2559

Active Campus Network  Camp 2016 มจธ.บางขุนเทียน

	 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน	 ส่ิงแวดล้อม	 ความปลอดภัย	 และ
อาชีวิอนามัย	 (EESH)	 ร่วมกับหอพักนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงข้ันต้น	 ณ	 ห้องจำารัส	
ฉายะพงษ์	 โดยมี	 ผศ.สุชาดา	 ไชยสวัสด์ิ	 ผอ.ศูนย์	 EESH	 เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรม	 ซ่ึงในการฝึกอบรมคร้ังน้ีได้เชิญวิทยากรจากบริษัท	 นิปปอน
เคมิคอล	 จำากัด	 ซ่ึงเป็นบริษัทนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้เป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรมนิติบุคคลและหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงข้ันต้น	จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	 ให้เข้ามาทำาการฝึกอบรมท้ังภาค
ทฤษฎีและปฏิบัติในเร่ืองดับเพลิงข้ันต้น		ซ่ึงการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	 โดยมีผู้
บริหาร	บุคลากร	และนักศึกษาจากหอพักนักศึกษา	และอาคารต่างๆใน	มจธ.	
บางมด		มจธ.บางขุนเทียนเข้าร่วมกว่า	70	คน
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ชมรมจักรยานสีเขียวรวมกับACNจัดกิจกรรมZombike ฟนคืนชีพจักรยานเกา

EESH รวมกับหอพักนักศึกษา 
จัดอบรมดับเพลิงขั้นตน

EESH

News

	 ชมรมจักรยานสีเขียว	 มจธ.	 ร่วมกับActive	 Campus	 Network	
(ACN)	จัดกิจกรรม	Zombike	ปลุกฟ้นคืนชีพจักรยานเก่า	เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้จักรยานและเพิ่มจำานวนการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัย	 	 โดย
กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่	 11	มกราคม	2559	ตั้งแต่เวลา	13.00-20.00	น.	
โดยแบ่งกิจกรรมเป็นสามรอบซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจล้นหลามกว่า	
60	คน	กิจกรรมนี้ได้นำาจักรยานเก่าของนักศึกษารุ่นพี่	มาซ่อมและทำาเป็น
จักรยานใหม่ตามดีไซน์ของตัวเองจากซากจักรยานใช้แล้ว	 ได้กว่า	 30	 คัน	
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนภาคภูมิใจที่ได้ฟ้นคืนชีพจักรยานและทำา
จักรยาน	Zombike	กลับไปใช้เอง	โดยเรียนรู้	ชิ้นส่วน	อะไหล่	ของจักรยาน
และสามารถนำามาประกอบเองได้	 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณชมรมจักรยานสี
เขียว	มจธ.และโครงการ	Active	Campus	Network	ที่ชวนเพื่อนๆมาฟ้น
คืนชีพจักรยานเก่า	ซึ่งนอกจากจะทำาให้ได้	Zombike	สวยๆ	 เพื่อนำาไปใช้
เองในชีวิตประจำาวันกว่า	 30	 คัน	 แล้วยังได้ความภาคภูมิใจที่ได้รับความ
รู้ความเข้าใจในการเลือกส่วนประกอบของจักรยานและการประกอบ
จักรยานเพื่อใช้เอง	 อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมจักรยานใน	 มจธ.	
ให้ยั่งยืนสืบต่อไป

	 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน	 ส่ิงแวดล้อม	 ความปลอดภัย	 และ
อาชีวิอนามัย	 (EESH)	 ร่วมกับหอพักนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงข้ันต้น	 ณ	 ห้องจำารัส	
ฉายะพงษ์	 โดยมี	 ผศ.สุชาดา	 ไชยสวัสด์ิ	 ผอ.ศูนย์	 EESH	 เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรม	 ซ่ึงในการฝึกอบรมคร้ังน้ีได้เชิญวิทยากรจากบริษัท	 นิปปอน
เคมิคอล	 จำากัด	 ซ่ึงเป็นบริษัทนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้เป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรมนิติบุคคลและหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงข้ันต้น	จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	 ให้เข้ามาทำาการฝึกอบรมท้ังภาค
ทฤษฎีและปฏิบัติในเร่ืองดับเพลิงข้ันต้น		ซ่ึงการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	 โดยมีผู้
บริหาร	บุคลากร	และนักศึกษาจากหอพักนักศึกษา	และอาคารต่างๆใน	มจธ.	
บางมด		มจธ.บางขุนเทียนเข้าร่วมกว่า	70	คน
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วิพิธพาที ตอน 
ดร.อริยา	พรหมสุภา		
ariya.bra@kmutt.ac.th .....สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ 

              เที่ยวบางปู ดูนกนางนวล.....

วันวาน”	พบว่า“สถานตากอากาศบางปู”	หรือ	บางปู	เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ในแบบพักผ่อนตากอากาศทางชายทะเลด้านอ่าวไทยท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง
ของประเทศไทย	 ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท	 จังหวัดสมุทรปราการ	 สร้างขึ้น
เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๐	ตามดำาริของจอมพล	ป.พิบูลสงคราม	นายกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้น	 ได้เดินทางไปตรวจราชการที่สัตหีบได้ผ่านมาในบริเวณนี้พบว่า	

	 สวัสดีเดือนมีนาคมเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มรูปแบบ	
ท่ามกลางบรรยากาศบ้านเราที่ร้อนระอุใกล้	 ๔๐	 องศา	 คน
ทำางานอย่างเราๆก็คงมองหาการพักผ่อนในวันหยุดสุด
สัปดาห์	เช่น	ไปพักผ่อนชายทะเล	น้ำาตก	หรือที่ที่มีบรรยากาศ
สบายๆ	เพื่อคลายความเครียดกับการทำางานตลอด	๕	วัน	แต่
อย่างไรก็ตามวันเวลาผ่านไปรวดเร็วมาก	 เผลอแปปเดียวก็จะ
ถึงเดือนเมษายน	 เดือนแห่งประเพณีสงกรานต์	 วันครอบครัว	
และที่สำาคัญปีนี้มีวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ถึง	 	๕	 	วันตั้งแต่
วันพุธที่	 ๑๓	 –	 วันอาทิตย์ที่	 ๑๗	 เมษายน	 ก็ขอให้ทุกท่านมี
ความสุขกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 เดินทางไป
กลับโดยสวัสดิภาพ	 เที่ยวเมืองไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ	
พร้อมกับเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยในจำานวนที่มากขึ้นเรื่อยๆ
	 จริงๆแล้วคนในยุคดิจิตัลที่วันๆใช้ชีวิตอยู่กับโทรศัพท์
มือถือมากกว่าพูดกับคนในครอบครัว	 แต่ข้อดีของการใช้	
Social	 Network	 เช่น	 Line,	 Facebook	 ทำาให้การทำางาน
ในสมัยนี้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น	ในด้านของเรื่องส่วนตัวและ
การเข้าสังคม	ทุกคนอาจจะคิดเหมือนกันว่า	Facebook	เป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำาให้เราได้พบเพื่อนสมัยตอนเป็นเด็กๆ	
ที่เคยคิดว่าไม่น่าจะหากันเจอ	 เนื่องจากเวลาผ่านไปเป็นสิบๆ
ปี	 การเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างทำาให้เราจำากันไม่ได้	 ถ้าไม่
ได้ย้ายบ้านหรือติดต่อกันมาตั้งแต่เป็นเด็ก	 ผู้หญิงยิ่งหากัน
ยากเนื่องจากจำาได้แต่ชื่อ	 แต่พอโตขึ้นแต่งงานมีครอบครัว
เปลี่ยนนามสกุล	 บางคนหน้าตาเปลี่ยนไปจากเดิมทั้งตาม
ธรรมชาติและจากมีดหมอ	 บางคนตอนเด็กเป็นเพื่อนชาย	
มาเจอกันอีกทีเป็นเพื่อนสาวไปแล้ว	ถ้าไม่มี	Facebook	เรา
จะหากันไม่เจอเลย	 เรื่องนี้ผู้เขียนเจอมากับตัวและคิดว่าคน
ส่วนใหญ่ประมาณ	 ๗๐%	 ก็หากันเจอโดย	 Facebook	 เช่น
กัน	 ตอนนี้ผู้เขียนมีกลุ่มเพื่อนสมัยเป็นนักเรียนชั้นประถม
ที่กลับมารวมกลุ่มกันหลังจากที่ไม่เจอกันมาร่วมสามสิบปี	
และก็เหมือนกับทุกคนที่หากันเจอจาก	 Facebook	 และต่อ
ด้วย	 Line	 กลุ่ม	 ทำาให้มีความสุขทุกครั้งที่ได้พูดคุยสังสรรค์
กับเพื่อนๆ	ซึ่งรู้จักผูกพันกันมาตั้งแต่เป็นเด็ก
	 วันนี้ขอย้อนอดีตพาไปดูสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
คนสมัยก่อน	 ขอส่วนตัวนิดนึงเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเป็นวันครบรอบวัน
เกิดของแม่	 แม่อยากไปเที่ยวบางปู	 ซึ่งตอนผู้เขียนเป็นเด็ก	 พ่อกับแม่ชอบ
พาไปกินข้าวเกือบทุกเดือน	พอโตขึ้นมาก็ห่างเหินบางปูไปเลย	 วันนั้นที่พา
แม่ไปก็เป็นการย้อนความทรงจำาในวัยเด็กให้กลับมาอีกครั้ง	 เด็กๆรุ่นใหม่
อาจจะไม่รู้จักว่า	บางปูอยู่ที่ไหน	ข้อมูลจาก	Face	Book	“ย้อนอดีต...เมื่อ
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มีอากาศชายทะเลดี	เหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและไม่ไกลจากกรุงเทพฯ	
จึงได้ให้กระทรวงมหาดไทย	ติดต่อขอซื้อที่ดินรัฐบาลได้ตั้งกรรมการขึ้นโดย
ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย	มีอธิบดีกรมสาธารณสุข	เป็นประธานกรรมการ	
และผู้อำานวยการสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นรองประธาน	
ใช้เงินจากสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาลงทุนดำาเนินการ	
เป็นสถานท่ีพักผ่อนตากอากาศของบุคคลท่ัวไป	 และเปิดดำาเนินงานเม่ือ	 พ.ศ.	
๒๔๘๒	 แต่ต้องมาหยุดชะงัก	 เพราะเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี	 ๒	 ญ่ีปุ่นได้ข้ึนยึด
ครองพ้ืนท่ีแห่งน้ีไว้	 โดยทหารญ่ีปุ่นยกพลข้ึนบกท่ีสถานตากอากาศ	 บางปู	
จังหวัดสมุทรปราการ	 สะพานสุขตา	 แห่งน้ี	 เม่ือเช้าตรู่วันท่ี	 ๘	 ธันวาคม	 พ.ศ.	
๒๔๘๔	 เม่ือสงครามยุติลง	 ญ่ีปุ่นถอนตัวออกไป	สำานักงานทรัพย์สินฯ	 ได้เข้ามา
ดำาเนินงานใหม่จนถึงวันท่ี	๔	พฤษภาคม	๒๔๙๑	ได้โอนมอบให้	กรมพลาธิการ
ทหารบก	และต่อมาก็ได้โอนไปมาตามลำาดับดังน้ี	 กรมสวัสดิการทหารบก	กรม
พลาธิการทหารบก	 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	 กรมพลาธิการทหารบก	
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา	และ	ปัจจุบันกรมพลาธิการทหารบกเป็นหน่วยงานท่ีดูแล
และดำาเนินกิจการ	โดยรับมอบคร้ังสุดท้าย	เม่ือวันท่ี	๒๗	สิงหาคม	พ.ศ.๒๕๐๑	
มาจนถึงปัจจุบัน	กรมพลาธิการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ	เปิดบริการขายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม	ท่ีบริเวณปลายสะพานสุขตาโดยเปิดบริการทุกวันต้ังแต่เวลา	๐๖.๐๐-	
๒๐.๐๐น.	 จัดดนตรีและลีลาศในวันอาทิตย์	 สัญลักษณ์ท่ีสำาคัญของบางปู	 คือ	
“สะพานสุขตา”	และ	“ศาลาสุขใจ”	สะพานสุขตา	บางปู	เม่ือก่อนก็เป็นท่ีสุดฮิต
เช่นกันในการถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก	โดยสะพานเก่าจะเป็นสะพานไม้ท้ังหมด	
	 บางปูมีธรรมชาติอันสมบูรณ์	มีเส้นทางชมป่า	ชมนก	โดยมีจำานวนนก
กว่า	 ๒๐๐	 ชนิดอาศัยอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมตลอดปี	 จึงทำาให้บางปูเป็น
แหล่งดูนกที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นกนางนวลที่อพยพหนีหนาวจากไซบีเรียมาในช่วงต้นฤดูหนาว	 ประมาณ
กลางเดือน	 ต.ค.	 –	 พ.ย.	 ของทุกปี	 ของขึ้นชื่อของบางปูอีกอย่างหนึ่งคือ
ร้านอาหารในอาคารศาลาสุขใจ	 มีอาหารขึ้นชื่อคืออาหารทะเลสดๆ	 ราคา
ปานกลาง	เปิดบริการทุกวัน	ตั้งแต่เวลา	๑๐.๐๐	–	๒๐.๐๐	น.	พร้อมห้อง
สัมมนาและห้องจัดเลี้ยง	ที่พิเศษและเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่คือมี	ดนตรี	มี
ลานลีลาศ	สำาหรับกิจกรรมเต้นลีลาศในทุกวันเสาร์	ตั้งแต่เวลา	๑๖.๐๐	น.	
อีกด้วย	
	 ไหนๆ	ก็พามาสัมผัสธรรมชาติที่บางปู	ก็ขอเสนอเพลงบางปู	เนื้อร้อง/
ทำานอง	 โดยครูล้วน	 ควันธรรม...กินอาหารทะเล	 ดูนกนางนวล	 ชมวิวป่า
ชายเลน	พร้อมร้องเพลงเข้ากับบรรยากาศจริงๆค่ะ...	 “สะพานสุขตาพาใจ
เราเป็นสุข	 คลายความทุกข์เมื่อได้มาเที่ยวเล่น	 ลมทะเลเวลาเย็นพัดรื่นชื่น
ใจ	อย่างไรไม่ลืมบางปู” 
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	 มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ต่างล้วนแล้วแต่แสวงหาความสุข	 ความอิ่ม
เอิบใจให้กับชีวิตตัวเองด้วยกันทั้งนั้น	 คงไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์หรือ
ความเศร้าโศกเสียใจ	 ยิ่งเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเกษียณด้วยแล้ว	 การใช้ชีวิตให้มี
ความสุขก็ยิ่งเป็นเรื่องสำาคัญ	 เพราะความสุขของคนเรานั้นเปรียบเสมือน
ยาอายุวัฒนะที่สามารถชะลอความชราของคนเราได้
แต่นิยามความสุขในชีวิตของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันไป	 ยากที่จะมีอะไร
มาเป็นมาตราวัดได้	 บางคนพอใจกับการมีเงินทองมากมาย	 บางคนพอใจ
กับการมีสุขภาพที่แข็งแรง	บางคนชื่นชมยินดีกับชีวิตที่มีลูกหลานห้อมล้อม
เต็มบ้าน	ซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะวางความสุขของตัวเองไว้ที่จุดไหน
	 สำาหรับใครที่กำาลังมองหาวิธีเสริมสร้างความสุขให้กับชีวิตแบบง่ายๆ	
แถมยังช่วยชะลอความแก่ให้กับคุณได้ด้วย	 ลองทำาตามเคล็ด	 (ไม่)	 ลับข้าง
ล่างนี้เลย
 กินอาหารที่ดีมีประโยชน
	 การเลือกกินอาหารท่ีดีมีประโยชน์ถือเป็นการสร้างความสุขในชีวิต
แบบหนึ่ง	เพราะเมื่อกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	ได้สารอาหารครบ	5	หมู่	ก็
จะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง	ไม่เจ็บป่วยง่าย	และมีจิตใจที่เบิกบานมี
ความสุข	ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้เราแก่ช้าตามไปด้วย
 ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ
	 การออกกำาลังกายนอกจากช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง	กระชับ	สมส่วน	
ไม่หย่อนยานแล้ว	 ยังช่วยให้ระบบโลหิตไหลเวียนดีขึ้น	 ทำาให้ผิวหนังและ
อวัยวะต่างๆ	 ได้รับสารอาหารและออกซิเจนอย่างเต็มที่	 นอกจากนี้การ
ออกกำาลังกายยังทำาให้ร่างกายหลั่งสารเอนดอร์ฟิน	 ซึ่งเป็นสารแห่งความ
สุขที่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใส	กระปรี้กระเปร่า	และดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ
  พักผ่อนให้เพียงพอ
	 ช่วงที่เรานอนหลับ	 นอกจากจะทำาให้รู้สึกมีความสุขแล้ว	 ยังเป็นช่วง
ที่ร่างกายได้พักผ่อนและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้อย่างเต็มที่	 แถมยังเป็น
ช่วงที่เราได้หยุดขบคิดถึงเรื่องราวปัญหาต่างๆ	อีกด้วย	จึงสังเกตได้ว่าผู้ที่ได้
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โดย..ทิพย์วัลย์		จุลยุเสน

นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอจะมีหน้าตาที่สดใส	มีจิตใจที่เบิกบาน	เมื่อ
รู้ยังงี้แล้วก็ควรให้เวลากับการนอนหลับพักผ่อนให้มากขึ้นแล้วล่ะ
 มองโลกในแง่ดี
	 เชื่อมั้ยว่าการมองโลกในแง่ที่สวยงามเป็นการฝึกตนแบบง่ายๆ	 อย่าง
หนึ่ง	 ที่สำาคัญยังทำาให้เรามีความสุขอีกด้วย	 หลักง่ายๆ	 ก็คือ	 ให้มองโลก	
(รวมถึงมองผู้อื่น)	 ในแง่ดี	 มองด้วยสายตาที่ปราศจากอคติ	 ความโกรธ
เกลียด	หรือความหวาดระแวง	คิดซะว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด	ปล่อยให้มัน
เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น	 ถ้าทำาได้แบบนี้ชีวิตเราก็มีความสุขขึ้นมาได้แล้ว
ละ	 ลองฝึกตนเองให้มองโลกแบบง่ายๆ	 สบายๆ	 ไม่มองโลกในแง่ร้ายจน
เกินไป	จะได้ไม่เครียดไม่แก่ยังไงล่ะ
 คลายเครียดซะบ้าง
	 รู้ไว้เลยว่าความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ	 บวกกับมลภาวะ
ที่เป็นพิษ	 จะช่วยซ้ำาเติมให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมเร็วขึ้น	 ถ้าไม่อยากแก่จง
อย่าเครียดให้มากนัก	หาเวลาพักผ่อนโดยทำางานอดิเรกที่เราชื่นชอบ	ก็จะ
ช่วยผ่อนคลายความเบื่อหน่ายหรือวางปัญหาต่างๆ	ลงได้ชั่วขณะ	หาเวลา
ไปดูหนัง	 ฟังเพลง	 หรือให้เวลากับครอบครัวและเพื่อนๆ	 ให้มากขึ้น	 หลีก
หนีจากมลพิษในเมืองกรุงไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติ	 หรืออ่านหนังสือที่
ชอบบ้างก็จะช่วยคลายเครียดได้
 รู้จักการให้
	 การให้ในที่นี้ไม่จำาเป็นต้องเป็นเงินทองหรือของมีค่าเท่านั้น	แต่หมาย
รวมถึงสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้	เช่น	น้ำาใจ	ด้วยเช่นกัน	เพราะการเอื้อเฟ้อเผื่อ
แผ่นั้นเป็นวิธีการเสริมสร้างความสุขทางใจอย่างหนึ่ง	ให้คิดเสมอว่าการให้
มักจะนำาสิ่งดีๆ	มาสู่ทั้งผู้ให้และผู้รับ	ถ้าคิดได้แบบนี้เราก็มีความสุขแล้ว
เชื่อสิว่าเคล็ดลับสร้างความสุขที่กล่าวมานี้	 คือยาอายุวัฒนะชั้นดีที่จะช่วย
ชะลอความชราได้ชะงัดนักล่ะ	

6 วิธีสรางสุข 
ชะลอความแก

ท่ีมา	:	เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	โดย	ภาดนุ		และwww.thaihealth.or.th	
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ส่วนประกอบ

หม่ีซ่ัว	1	ห่อ	400	กรัม
ถ่ัวงอก	1	ถ้วยตวง
ต้นหอม	¼	ถ้วยตวง
แครอทห่ันเป็นเส้น	¼	ถ้วยตวง
เห็ดหอมแชน้ำาห่ันเป็นเส้น	¼	ถ้วยตวง
น้ำามันหอย	1	ช้อนโตะ
ซีอ๊ิวขาว	1	ช้อนโตะ
น้ำาตาลทราย	2	ช้อนชา
เน้ือหมูห่ันช้ินบางพอคำา	100	กรัม
กระเทียมสับ	2	ช้อนโตะ
น้ำามันพืช	3	ช้อนโตะ
พริกไทยป่นตามชอบ

วิธีการทำา

	 1.	นำาหมูมาหมักกับน้ำามันหอย	กระเทียม	และพริกไทย	พักไว้
	 2.	ลวกเส้นหม่ีซ่ัวจนสุกแต่อย่าให้เละ	เทใส่กระชอน	แล้วล้างด้วยน้ำาเย็น	(เพราะเส้นหม่ีเค็ม)	ท้ิงไว้
ให้สะเด็ดน้ำา
	 3.	 ต้ังกระทะน้ำามันบนไฟกลางจนร้อน	 ใส่หมูท่ีหมักลงผัดจนสุก	 ใส่เห็ดหอม	 แครอท	 และเส้นหม่ี	
ปรุงรสด้วย	ซีอ๊ิวขาว		และน้ำาตาลทรายผัดให้เข้ากัน	ใส่ถ่ัวงอก	และต้นหอมลงไป	ผัดให้เข้ากันอีกคร้ัง	จัด
ใส่จานพร้อมเสิร์ฟ

**	หมายเหตุ	ถ้าไม่ใช้หมูหมักสามารถใส่แฮมห่ันช้ินพอคำาแทนได้

	 หมี่ซั่ว	อาหารจีนที่เรามักจพคุ้นตาในงานมงคลต่างๆ	
ทำาง่ายและอร่อย	 ผัดหมี่ซั่ว	 อาหารจีนที่ชาวไทยนิยมรับ
ประทานอย่างแพร่หลาย	 เหมาะจะเป็นอาหารจานด่วน
ทีท่ำาไดค้รัง้ละมาก	ๆ 	เพราะขัน้ตอนการทำาไมย่ากและสว่น
ผสมหาง่าย	สามารถทำาทานได้ภายในครอบครัว

หมี่ซั้วเคล็ดไมลับ
by christine
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-	คร้ังหน่ึงในอดีตช่วงสงคราม	อเมริกามักต้ังฐานทัพลับบนเกาะในมหาสมุทร
แปซิฟก	 ชนพ้ืนเมืองท่ียังเป็นคนปา	 เม่ือพวกเขาเห็นนกยักษ์เคร่ืองบินรบ
บินว่อนท้องฟา-ร่อนลงจอด	 ก็เป็นท่ีต่ืนตระหนก	 บางโอกาสพวกทหารก็ให้
สินค้า-อาหารกระปองแด่พวกเขาด้วย	 บ้างก็ส่งลงมาจากเคร่ืองบิน	 สำาหรับ
พวกเขาแน่นอนว่ามันเป็นอะไรท่ีอัศจรรย์เหลือเช่ือ...ผลคือคนพ้ืนเมืองเหล่า
น้ันมองบรรดาทหาร-นักบินราวผู้วิเศษมาจากฟากฟาสรวงสวรรค์	 เม่ือส้ิน
ภารกิจพวกทหารนักบินก็จากไป	 คนปาชนพ้ืนเมืองจึงเข้าไปสำารวจฐานทัพ
ลานบิน-อุปกรณ์ท่ีท้ิงไว้เบ้ืองหลังอย่างถ่ีถ้วน	 เก็บเศษส่ิงของเป็นท่ีระลึก	 ท่ี
น่าสนใจมากท่ีสุดก็คือ	 ต่อมาพวกเขาได้เลียนแบบสร้าง
เคร่ืองบินจำาลองจากไม้-หญ้า	 เป็นสัญลักษณ์	 ไว้บูชา!	 ท้ัง
รอคอยการกลับมาของนักบิน	แจกสินค้า-อาหารกระปอง
อีกคร้ัง...น่ีคือกรณีตัวอย่างสำาคัญตัวอย่างหน่ึง	 ท่ีนัก
ทฤษฎีพระเจ้าอวกาศอ้างอิง...ในอดีตดึกดำาบรรพ์อาจ
มี	 มนุษย์ต่างดาวบินมาเยือนคนปามนุษย์โบราณทำานอง
เดียวกัน	 และความคิด-ตำานานเก่ียวกับทวยเทพเจ้า-
ศาสนานับถือพระเจ้าต่างๆ	ก็อาจถือกำาเนิดจากส่ิงน้ีน่ีเอง!	

	 ผู้นำาเสนอแนวคิดท่ีว่าพระเจ้ามาจากอววกาศโดดเด่นเป็นท่ีกล่าว
ขวัญถึงคนแรกๆ	ก็คือ	“อีริช	ฟอน	ดานิเกน”(Erich	Von	Daniken)	ดานิเก้น
ได้เขียนหนังสือเล่มนึงออกมาในช่ือ	“Chariots	of	the	Gods”(1968)	แปล
ไทยเป็น	“รถม้าของพระผู้เป็นเจ้า”	 ซ่ึงเป็นท่ีฮือฮากันมาก	กลายเป็นหนังสือ

ขายดีกว่า	 40	 ล้านเล่มท่ัวโลก	 กว่าสามสิบภาษา	 (แต่ยังไม่พบฉบับท่ีแปล
เป็นภาษาไทยนะคะ)	 เน้ือหาในหนังสือเป็นเชิงสารคดี	 ว่าด้วยแนวคิดมอง
ประวัติศาสตร์-อารยธรรมโลกในมุมมองใหม่	เก่ียวกับหลักฐานทางโบราณคดี
ท่ีแปลกประหลาดไม่ปกติ!ต่างๆ	 เขาต้ังได้ข้อสังเกตโดยกว้างๆ	 ทำานอง...ใน
อดีตโลกของเราอาจได้รับการมาเยือนจากมนุษย์ต่างดาวหรือส่ิงมีชีวิตทรง
ภูมิปัญญาจากนอกโลก	โดยเฉพาะในช่วงท่ีเผ่าพันธ์ุมนุษย์โบราณเพ่ิงเร่ิมสร้าง
เป็นสังคม-ก่อเกิดอารยธรรมต่างๆเม่ือหลายพันปีก่อน	และมนุษย์ต่างดาวอาจ
ได้ใช้ภูมิปัญญา-เทคโนโลยีล้ำาสมัยของพวกเขา	 เข้ามามีส่วนช่วยอยู่เบ้ืองหลัง
บางอารยธรรมโบราณของมนุษย์ด้วย	 และมนุษย์โบราณจึงให้ความเคารพ

มนุษย์ต่างดาวเหล่าน้ัน	 ส่งผลให้กำาเนิดเป็นความเช่ือว่าพวกเขาคงเป็น
พระเจ้า	เทพ-เทวา	ฯลฯ	และเม่ือผู้มาจากสวรรค์ช้ันฟ้า	หรือพวกมนุษย์
ต่างดาวจากไป	 ก็ได้เกิดการเล่าขานสืบต่อกันมาจนเป็นตำานาน	 ท้ังยังมี
จารึก-บันทึกในสถานท่ีสำาคัญต่างๆ	 และก็ได้ต่อยอดกลายมาเป็นลัทธิ
ความเช่ือศาสนา	ต่างๆ	ของสังคมมนุษย์ในเวลาต่อมาจวบจนปัจจุบัน
	 ข้อเสนอของทฤษฎีพระเจ้าอวกาศอื่นๆ	 อาทิ	 สิ่งทรงภูมิปัญญา
มนุษย์ต่างดาวอาจมีส่วนในการก่อสร้างมหาพีระมิด	 หรือส่ิงก่อสร้าง
ขนาดมหึมาอันน่าท่ึงต่างๆของอารยธรรมโบราณต่างๆท่ัวโลก	แม้กระท่ัง

อาจเข้ามามีส่วนในการจัดการกับวิวัฒนาการบางส่วนของเผ่ามนุษย์โบราณ
ด้วย(ปรับ	DNA!?)	เพ่ือให้มีโครงสร้างร่างกายท่ีดีข้ึน-ฉลาดมากข้ึนกลายเป็นพันธ์ุ
ท่ีศัพท์วิชาการเรียกว่าพันธ์ุ	“Homo	sapiens”	และได้วิวัฒนาการต่อจนกลาย
มาเป็นมนุษย์พวกเราในปัจจุบันน่ันเอง

Ancient Aliens Theory

ภาพส่ิงมีชีวิตศักด์ิสิทธ์ิ	ตามความเช่ือของชาวอบอริจินโบราณ	ศิลปะวาดบนผนังหิน	ท่ี	Kakadu	National	Park		ออสเตรเลีย
Credit		:	http://puertoricoufos.com/wp-content/uploads/2013/09/ancient-alien-art-4.jpg

Erich	von	Däniken	ผู้เขียน
Chariot	of	Gods

 “หลายพันปกอน ตอนท่ีบรรพบุรุษของเรายังไรอารยธรรม ส่ิงมีชีวิตนอกโลกบางพวกอาจลงมาท่ีโลกของเรา แตดวยความเขาใจผิดเร่ืองเทคโนโลยี 
บรรพบุรุษเราก็เลยเขาใจวา ส่ิงมีชีวิตตางดาวพวกน้ี คงจะตองเปนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเทพอะไรซักอยางแนๆ  ” ---	Erich	Von	Daniken	(นักทฤษฏี	Ancient	Alien)
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	 อย่างกรณี	 มหาพีระมิดแห่งอียิปต์	 ประเมินโดยภาพรวมแล้วว่าชาว
อิยิปต์โบราณ	ไม่น่าจะมีทางสร้างพีระมิดยักษ์ขนาดนี้ได้เลยหากปราศจาก
เทคโนโลยีช้ันสูง	หลักฐานอันน่าท่ึงต่างๆในพีระมิดยังอาจส่ือถึงความสัมพันธ์
อันซับซ้อนระหว่างจักรวาล	 เลขฐานสิบ	 กับโครงสร้างของมหาพีระมิด	
นอกจากน้ันยังมีหลักฐานโบราณอันน่าสงสัยอีกมากมาย	 อาทิ	 สัญลักษณ์	
ลายเส้นและลานกว้างคล้ายลาดจอดสนามบิน	 บนยอดเขาแห่งทะเลทราย
นาซคา	 (Nazca	 Lines)	 ประเทศเปรู	 ลายเส้นเหล่าน้ีสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนจากที่สูงทางอากาศเท่านั้น	 ซึ่งชาวนาซคาโบราณจะทำาเช่นนี้เพื่อ
วัตถุประสงค์อะไร?	 และหากเป็นลานบินจริงๆ	 เม่ือหลายพันปีท่ีแล้ว	 ยังไม่
พบหลักฐานใดๆเลยว่ามนุษย์โบราณเคยมีพาหนะในเชิงเคร่ืองบิน
	 และจากหลักฐานจารึก-ตำานานเรื่องเล่าโบราณ	 ในบรรดาหลายๆ
ชนชาติท่ีเจริญรุ่งเรืองในอดีต	กรณีของการปรากฏของพระเจ้า-ทวยเทพผู้ทรง
พาหนะบินไปมาในอากาศ	 น่าสังเกตว่ามักมีการกล่าวถึงเป็นไปในทำานอง
เดียวยานพาหนะเหล่าน้ันค่อนข้างมีโครงสร้างท่ีมีหลักการหาใช่ว่าจะเป็น
ไปเชิงอิทธิปาฏิหาริย์เวทย์มนต์เสียทีเดียว	 ตัวอย่างในตำานานมหากาพย์	
“มหาภารตะ”	 ของอินเดียเม่ือหลายพันปีก่อน	 มีการกล่าวถึงยานอวกาศ
ของเหล่าเทพ	 เรียกว่า	 “วิมาน”	 ส่ิงน้ีสามารถขับเคล่ือนไปมาในอากาศ
โดยอาศัยโครงสร้างท่ีทำาจากโลหะผสมอันเบาบาง	 ขับเคล่ือนได้ด้วยพลังงาน
ความร้อน	มีหมอกควัน-ไฟ	ฟุ้งกระจาย	และเสียงกึกก้องคำารามน่าเกรงขาม	
	 นอกจากดานิเกนแล้ว	 ก็ยังมีนักเขียนนักวิชาการอีกหลายคนท่ีได้ต้ังข้อ
สังเกตและต้ังทฤษฎีในแนวพระเจ้าอวกาศ	 บางคนก็เจาะค้นคว้าไปในคัมภีร์
ทางศาสนา-ลัทธิโบราณ	ไบเบิล	พระเวทย์	วรรณคดีโบราณต่างๆ	ฯลฯ	ตลอด
จนหลักฐานทางโบราณคดีปลีกย่อยอ่ืนๆ	 ซ่ึงพบว่ามีหลายแง่มุมท่ีน่าพิศวง
ซ่อนอยู่มากมาย	 บางกรณีตีความออกมาแล้วก็ได้แง่มุมอันน่าท่ึงเป็นอย่าง
มาก	 อาทิ	 มีการส่ือไปในเชิงเหมือนมีการผ่าตัดดัดแปลง	 DNA	 จนถึงการทำา
โคลนน่ิง!ได้	 เพียงแต่ว่าวิธีการอธิบายของคนโบราณอาจจะแสดงออกในรูป
ของภาษาทางวรรณกรรมโบราณท่ีมักเป็นไปในเชิง	อิทธิปาฏิหาริย์	เวทย์มนต์
คาถา	 ก็ด้วยยุคโบราณยังไม่มีภาษาวิชาการเชิงวิทยาศาสตร์	 ในแบบปัจจุบัน
น่ันเอง
	 กล่าวโดยสรุปของแนวคิดทฤษฎี	 มนุษย์ต่างดาวโบราณ	 คือ	 คร้ังหน่ึง
โลกในอดีตของเรา	 ได้เคยมีการเยือนของส่ิงภูมิปัญญานอกโลก	 หรือ	 มนุษย์
ต่างดาว	 ด้วยมีหลักฐานทางโบราณคดีแปลกประหลาดมากมายหลายอย่าง	
ท่ีส่อนัยยะออกมาว่าน่าจะเป็นเช่นน้ัน...และแน่นอนว่ามนุษย์ต่างดาวเหล่า
น้ันมาเยือนโลกก็ด้วยการเดินทางท่องอวกาศมาจากดาวดาวอ่ืน	 โดยอาศัย
ยานพาหนะเทคโนโลยีช้ันสูงชนิดใดชนิดหน่ึงทำานอง	 ยานอวกาศ-จรวด-
จานบินUFO	 ฯลฯ	 มนุษย์ต่าวดาวติดต่อกับมนุษย์ยุคโบราณอย่างเปิดเผย	
และได้ใช้ภูมิปัญญา-เทคโนโลยีของตนช่วยเหลือมนุษย์สร้างอารยธรรม
ด้วย(ท้ังเป็นการทดลองอะไรบางอย่างไปในตัว)	 ส่ิงก่อสร้างใหญ่โตอันน่าท่ึง
ของอารยธรรมโบราณ

	 มนุษย์ต่างดาวอาจมีการส่ังสอน-ช้ีแนะ(หรือทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง)ใน
กรณีวิถีการดำารงชีวิตแด่มนุษย์โบราณในอดีตน้ันด้วยหรืออาจไม่ได้สอน
แต่มนุษย์เลียนแบบเอง	 ส่ิงน้ีเองท่ีอาจเป็นท่ีมาของ	 วัฒนธรรม	 จริยธรรม
ประเพณี-พิธีกรรมบางอย่าง	 อันสืบทอดกลายเป็นหลักศีลธรรมคำาสอน-
พิธีกรรมทางลัทธิศาสนาต่างๆ	ของมนุษย์ในยุคน้ัน	แล้วจึงส่งผ่านไปยังรุ่นลูก
หลานยุคหลังต่อๆ	มา
	 มนุษย์โบราณมองและเคารพมนุษย์ต่างดาวเป็นด่ังเทพท่ีมาจากฟาก
ฟ้าสรวงสวรรค์	 เพราะพวกเขามากับยานอวกาศจากฟ้า	 ท้ังยังมีพลังอำานาจ-
ความสามารถจากเทคโนโลยีอันน่าท่ึงมากมาย	 จึงเป็นต้นกำาเนิดท่ีมาของ
ความเช่ือในรูปแบบของพระเจ้า	 เทพเจ้า	 เทวดาศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ	 ซ่ึงเล่าขาน	
บันทึก-จารึกสืบต่อกันมา	จนได้กลายเป็นตำานานเทพปกรณัม	รวมไปถึงเร่ือง
ราวปฏิหารย์ต่างๆท่ีปรากฏในคัมภีร์ศาสนา-ลัทธิ
	 มนุษย์ต่างดาวผู้มีเทคโนโลยีสูงส่ง	 อาจมาเยือนโลกหลายพวกด้วยกัน
ในคราวเดียว	 ซ่ึงบางพวกอาจไม่จำาเป็นต้องเป็นผู้ดีด่ังเทพให้ช่วยเหลือมนุษย์
เสมอไป	 บางพวกอาจไม่ยุ่งเก่ียว	 และบางพวกก็อาจรังแก-ฆ่ามนุษย์ก็เป็นได้
เช่นกัน	 และบางคราวมนุษย์ต่างดาวก็อาจมีการสู้รบกันเองบนโลก	 อันเป็น
ท่ีมาของมหากาพย์สงครามเทพนิยายโบราณ	พระเจ้า	VS	ซาตาน
	 มนุษย์ต่างดาว	 อาจทดลองตัดต่อพันธุกรรมมนุษย์	 หรือสัตว์ด้วย	 ส่ง
ผลให้ร่างกาย-ความฉลาดของมนุษย์ยุคหลังมีวิวัฒนาการดีข้ึน	 ถ้าไม่มีมนุษย์
ต่างดาว	 มนุษย์อาจไม่สามารถก้าวหน้าได้อย่างก้าวกระโดดมากนัก	 และ
อาจยังคงเป็นเพียงมนุษย์วานร	 อาศัยในป่า-ในถ้ำาดังเดิม	 ...รวมไปถึงมนุษย์
ต่างดาวบางพวกอาจทดลองผสมกับมนุษย์ด้วย	 เกิดเป็นเร่ืองราวเทพนิยายท่ี
ส่ือด้วยภาษาโบราณว่า	 เทพสมสู่กับมนุษย์	 แทนท่ีจะใช้ภาษาบรรยายตรงๆ
อย่างปัจจุบันว่า	 เป็นการทดลองทางพันธุกรรม	 เพราะยุคน้ันยังไม่มีภาษา
วิทยาศาสตร์น่ันเอง	 การทดลองทางพันธุกรรมของมนุษย์ต่างดาว	 ก็อาจ
เกิดการผิดพลาดได้เช่นกัน	 ส่งผลให้เกิดเป็นมนุษย์-สัตว์ประหลาด	 ไม่สม
ประกอบทำานองอสูรกาย	 ซ่ึงเล่าขานสืบทอดต่อกันมา	 จนได้ด้ดแปลงกลาย
เป็นตัวละครในเร่ืองราวตำานานเทพนิยาย-วรรณกรรมโบราณ-ในคัมภีร์
ศาสนา	รวมท้ังเป็นหลักฐานโบราณคดีต่างๆ	ด้วยเช่นกัน
	 จาก	ทฤษฎี	“พระเจ้าอวกาศ”	ท่ีน่าคิดต่อ-เป็นคำาถามปริศนาสำาหรับยุค
ปัจจุบันน้ีก็คือ...แล้วทำาไมพวกมนุษย์ต่างดาวในอดีตเหล่าน้ันไม่กลับมาเยือน
โลก	หรือ	เผยตัวให้มนุษย์ได้เห็นอีกในยุคปัจจุบัน?...และจากข่าวคราว	UFO	
ท่ีออกมาเป็นระยะๆ	 ก็ดูเหมือนปัจจุบัน	 มนุษย์ต่างดาวมักมากันแบบลับๆ	
หลบๆซ่อนๆ	เหมือนไม่อยากปรากฏตัวนัก	ด้วยเหตุอันใด	แต่แน่นอนว่า	ถึงแม้
จะมีหลักฐานไม่น้อยอ้างอิงสนับสนุน	 แต่ยังไงเสียทฤษฏีพระเจ้าอวกาศก็ยัง
คงเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน	 และยังคงเป็นประเด็นโต้แย้งกันรุนแรงในแวดวง
วิทยาศาสตร์-โบราณคดี	ด้วยยังไม่มีการพิสูจน์ออกมาแจ่มแจ้ง	100%	

ตัวอย่างภาพวาดโบราณพบในหุบเขา	 Val	 Camonica	
ประเทศอิตาลี	สันนิษฐานว่าวาดไว้ต้ังแต่ราว	10,000ปี!

มนุษย์บนฟ้า:	สถาปัตย์กรรมหินเก่าแก่,	 ท่ีพบในวิหารมายัน
ใน	 ตีกัล,	 กัวเตมาลา,	 ซ่ึงดูคล้ายกับหมวกของมนุษย์อวกาศ
ในยุคปัจจุบัน รูปป้ันโบราณ	เปรียบเทียบ	ภาพนักบินอวกาศปัจจุบัน
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