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คำามั ่นสัญญาความปลอดภัยเพื่อชาว มจธ.
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เบียร์ 
กฤษดา รัตนมาลัย
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	 สวัสดีค่ะ	พบกับอินไซด์	มจธ.	ฉบับเดือนเมษายน	–	พฤษภาคม	๒๕๕๙	ฉบับต้อนรับลมร้อน
พร้อมเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูฝนปลายเดือนพฤษภาคม	 วันเวลาผ่านไปรวดเร็วมาก	 เด็กๆก็โตข้ึนเร่ือยๆ	
การศึกษาท่ีมาคู่กับการเจริญเติบโตของเด็กๆ...	 วัยอนุบาลก้าวสู่ช้ันประถม	 ประถมก้าวสู่มัธยม	
มัธยมเข้าสู่ร้ัวอุดมศึกษา	อุดมศึกษาเข้าสู่สังคมแห่งการทำางาน...	ทุกคน	ทุกเพศ	ทุกวัยต่างทำาหน้าท่ี
ของตัวเองให้ดีท่ีสุดพร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม	 สภาพแวดล้อม	 รวมท้ังเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว	

	 อินไซด์	 มจธ.	 ขอเป็นกำาลังใจให้น้องๆ	 นักศึกษาท่ีกำาลังจะสำาเร็จการศึกษาในปีน้ีทุกระดับท้ัง
ปริญญาตรี	ปริญญาโท	และ	ปริญญาเอกทุกคนท่ีใช้ชีวิตการศึกษาเล่าเรียน	บ่มเพาะ	เก็บเก่ียวความ
รู้และประสบการณ์จากร้ัว	มจธ.	ของเรา	ให้ประสบความสำาเร็จดังใจหวัง	ก้าวไปข้างหน้าอย่างม่ันใจ
ค่ะ

 

อริยา	พรหมสุภา
บรรณาธิการบริหาร	วารสารอินไซด์	มจธ.
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	 เน่ืองในโอกาสประเพณีสงกรานต์	 ซ่ึงเป็นวันข้ึนปี
ใหม่ของไทย	สภาคณาจารย์และพนักงาน	มหาวิทยาลัย-
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 ได้จัดงานสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	 ประจำาปี	 2559	 โดยได้จัด
กิจกรรมทำาบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์	
จำานวน	9	 รูป	พร้อมท้ังรับน้ำาพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์	
สรงน้ำาพระพุทธรูปและรดน้ำาขอพรอาจารย์ผู้บริหาร
อาวุโสของมหาวิทยาลัย	 ณ	 ลานเอนกประสงค์	 ช้ัน	 1	
อาคารสำานักงานอธิการบดี	 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว
จัดเพ่ืออนุรักษ์ประเพณีไทยและดำารงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม
	 อันดีงามของไทยในการแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีแด่ผู้
อาวุโส	โดยมี	รศ.ดร.หริส	สูตะบุตร	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	รศ.ดร.ไกรวุฒิ	 
เกียรติโกมล	 อาจารย์สุชาติ	 เพริดพร้ิง	 อาจารย์วิสุทธ์ิ	 ดามาพงษ์	 ท่ีปรึกษา 

รดน้ำ ขอพร สงกรานต์ มจธ. 

อธิการบดี	 และอาจารย์อาวุโสอีกหลายท่านมาร่วมงาน	 พร้อมท้ังให้พรอัน 
เป็นสิริมงคลเพ่ือเป็นขวัญกำาลังใจในการทำางานแก่บุคลากร	 มจธ.	 ท่ีเข้าร่วม
งาน
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Activiry

ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ TCELS ลงนามความร่วมมือ มจธ.-เคทิส 
  พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี	 โดย	 รศ.ดร.บัณฑิต	 ฟุ้งธรรมสาร	 รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม	 มจธ.	 และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	 (TCELS)	 โดย	
ดร.นเรศ	 ดำารงชัย	 ผู้อำานวยการ	 TCELS	 ร่วมลงนาม	 โดยมี	 รศ.ดร.ขวัญชนก	 
พสุวัต	ประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ	และ	ดร.สุมล	ปวิตรานนท์	ผู้เช่ียวชาญ
จาก	TCELS	ร่วมเป็นสักขีพยาน	การลงนามความร่วมมือคร้ังน้ีเป็นการต่อสัญญา 
พัฒนาระบบเล้ียงเซลล์อัตโนมัติ	 จัดระบบควบคุมคุณภาพเซลล์	 เพ่ือความ 
ปลอดภัยในการรักษาโรคเส่ือม	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา	 สนับสนุนการวิจัย
ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตเซลล์ด้วยระบบอัตโนมัติท่ีพัฒนาจากเทคโนโลยีเซลล์
บำาบัดและยีนบำาบัด	และนำาไปสู่การบำาบัดรักษาโรคท่ีไม่สามารถรักษาให้หายได้
ในปัจจุบัน	และผลักดันให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์และการบริการสู่เชิงพาณิชย์	
พร้อมท้ังร่วมกันบริหารจัดการ	 ศูนย์ให้บริการผลิตเซลล์เชิงพาณิชย์	 เพ่ือรองรับ
การผลิตเซลล์ด้วยระบบอัตโนมัติท่ีพัฒนาจากเทคโนโลยีเซลล์บำาบัดและยีน
บำาบัดต่อไปในอนาคต

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 และบริษัท	 เคทิส	 วิจัย
และพัฒนา	จำากัด	ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	ข้ึน	เม่ือวันท่ี	9	
มีนาคม	2559	โดยมี	รศ.ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	อธิการบดี	มจธ.	และคุณประพันธ์	
ศิริวิริยะกุล	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มเคทิส	 ร่วมลงนาม	 วัตถุประสงค์ของ
ความร่วมมือในคร้ังน้ี	 เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการท่ีสนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการผลิตด้านต่างๆ	 ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน	ด้วยความร่วมมือระหว่างบุคลากรของ	
มจธ.กับบริษัท	 รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการ
รับนักศึกษาของ	มจธ.	 เข้าร่วมฝึกทักษะภายใต้กรอบความร่วมมือท่ีบริษัทให้การ
สนับสนุนทุนวิจัย	สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร	วัสดุ	อุปกรณ์	ครุภัณฑ์หรือส่ิง
ก่อสร้างต่างๆ	 ในการเรียนการสอนรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนา	 รวมท้ังอำานวย
ความสะดวกด้านบุคลากรต่อการดำาเนินการวิจัยแก่บริษัท	 ตามความเหมาะสม	
และสอดคล้องกับภารกิจของ	มจธ.

	 กลุ่มบริษัท	 ซูเทค	 โดยคุณธีรพล	 พฤกษาทร	 ประธานบริษัท	 ได้มอบ
เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ี (มจธ.)	 จำานวน	
10,000,000	บาท	โดยบริษัท	ซูเทค	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	7,000,000	บาท	
และบริษัท	 ซูเทค	 คอนเซาท์แทนท	์ จำากัด	 3,000,000	 บาท	 และมอบให้
กับจุฬาลงกรณ์	 มหาวิทยาลัย	 จำานวน	 5,000,000	 บาท	 (ห้าล้านบาท)	
เพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย	 โดยมี	 รศ.ดร.ศักรินทร	์ ภูมิรัตน	 
อธิการบดี	 รศ.ดร.หริส	 สูตะบุตร	 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	 พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร	 มจธ.เข้าร่วมงาน	 คุณธีรพล	 พฤกษาทร	 เป็นนักศึกษาเก่า
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	 รุ่นที่	 5	 ของ	 มจธ.	 สำาหรับกลุ่มบริษัท	 ซูเทค	 
เป็นบริษัทผู้ผลิตบริภัณฑ์สำาหรับอุตสาหกรรมน้ำาตาลรายใหญ่ท่ีสุดของไทย	
และเป็นบริษัทท่ีปรึกษาโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทซูเทค 
มอบเงินสนับสนุนการศึกษา 
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	รศ.	ดร.	ศักรินทร์	ภูมิรัตน	อธิการบดี	พร้อมด้วย		ดร.	พิจารณ์	จรเสนาะ	 
ที่ปรึกษาชมรมจักรยานสีเขียว	มจธ.	และ	ผศ.	สุชาดา	ไชยสวัสดิ์	ผู้อำานวยการ	
ศูนย์	 EESH	 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้	 เพาะกล้าไม้เพื่อลดโลกร้อนเนื่อง
ในวันคุ้มครองโลก	KMUTT	Earth	Day	2016	จัดโดยชมรมจักรยานสีเขียว	 
มจธ.	 โดยมีนายธนพล	 สุจิตวรงค์ประธานชมรมจักรยานสีเขียวเป็นผู้นำา 
กิจกรรมพร้อมด้วยนักศึกษาและชุมชนที่ เข้าร่วมกิจกรรมจักรยาน 
Bike	Friday	และกิจกรรมจักรยานสานสัมพันธ์ชุมชน	Gen	Ed441		จำานวน 
80	คน	ณ	อาคาร	Green	Society	มจธ.	บางมด	ซึ่งหลังจากทำากิจกรรม
ปลูกต้นไม้เพาะกล้าไม้ในมหาวิทยาลัยแล้ว	 ยังมีกิจกรรมปั่นไปในชุมชน 
ริมคลองบางมดเพ่ือร่วมป่ันจักรยานสานสัมพันธ์ปลูก	 ต้นไม้ในชุมชนบางมด 
อีก	 50	 ต้น	 เนื่องในวันคุ้มครองโลก	 KMUTT	 Earth	 Day	 ใน 
วันที่	22	เมษายน	2559	กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยการนำา
ของนักศึกษา	มจธ.	ที่เป็น	Green	Heart	ซึ่งนำาความรู้ความเข้าใจในด้าน
พลังงาน	สิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัย	 ไปสู่การปฏิบัติและขยายผลสู่ชุมชน
สังคมรอบข้างให้เกิดความยั่งยืนต่อไปใน	อนาคต

KMUTT Earth Day 2016
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	 สถาบันการเรียนรู้	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 
จัดโครงการ	 “CELT	 Open	 House”	 ภายใต้แนวคิด	 Transformative	
Teacher	towards	KMUTT	3.0	โดยมี	รศ.ดร.ศักรินทร	์ภูมิรัตน	อธิการบด	ี
เป็นประธาน	 กล่าวเปิดงานพร้อมนำาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 เข้าเยี่ยม
ชมกิจกรรมเปิดบ้าน	 CELT	 ตามโซนต่างๆ	 อาท	ิ โซนสื่อและเทคโนโลยี
สำาหรับการศึกษา	 โซนเทคนิคการสอน	 โซนกระบวนกร	 โซนหลักสูตรและ
การให้คำาปรึกษา	เป็นต้น	โดยการจัดกิจกรรม	ในครั้งนี้	ยังได้รับเกียรติจาก	
ดร.วิริยะ	 ฤาชัยพาณิชย์	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค	์ กระทรวง
ศึกษาธิการ	มาเป็นวิทยากร	และร่วมเสวนา	 ในหัวข้อ	“Transformative	
Teacher”	อีกด้วย	การจัดกิจกรรมดังกล่าว	มีวัตถุประสงค	์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาการเรียนการสอน	 สร้างผลลัพธ์การเรียนรู้	 ให้มีประสิทธิภาพ
และพัฒนาหลักสูตรการอบรม	 เพิ่มพูนสมรรถนะด้านการสอนให้บรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรู	้ นอกจากนี้	 ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อ
ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนรวมท้ังให้คำาปรึกษาแก่
คณาจารย์	 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู	้ ตามหลัก	
KMUTT	3.0	ต่อไป

โครงการเปิดศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้
และการสอน (CELT) 



7 ฉบับ เมษายน - พฤษภาคม  2559

Activity

	 	 คณะทำางานส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการ
ทำางาน	 ภายใต้กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร	 สำานักงานวิจัย	 นวัตกรรม
และพันธมิตร	ได้จัดนิทรรศการ	สัปดาห์แสดงผลงานนักศึกษาหลักสูตรการ 
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำางาน	 ประจำาปี	 2559	 (WiL	Week)	 และ
เปิดตัวศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ	Hatch	 ข้ึน	 โดยมี	 รศ.ดร.ธีรณี	 อจลากุล	
ท่ีปรึกษาโครงการ	 Hatch	 และ	 ดร.สรัญญา	 ทองเล็ก	 ประธานคณะทำางาน
โครงการ	WiL	กล่าวรายงาน	และ	รศ.ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	อธิการบดี	กล่าว
เปิดงาน	WiL	Week	 และ	 Hatch	 Launch	 Event	 เม่ือวันท่ี	 28	 มีนาคม	
2559	ณ	 Science	 Learning	 Space	 วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว	
เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาท่ีประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทางทฤษฎีแก้โจทย์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง	ณ	สถานประกอบการ	อีกท้ังเป็นการ

WIL Week 2016 

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการทำาโครงการ	 ณ	 สถานประกอบการ	 แก่
นักศึกษา	 คณาจารย์	 บุคลากรในมหาวิทยาลัย	 และผู้ท่ีสนใจท่ัวไปอีกท้ัง
เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและภาค
อุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม	พร้อมกันน้ีได้เปิดตัว	Hatch	Launch	Event	
เพ่ือเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการท้ังท่ียังไม่เร่ิม	และเร่ิมทำา	Start	up	แล้ว	
ในรั้ว	 มจธ.	 เพื่อขยายผลการสร้างนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น	
Start	up	ท่ีสร้างผลกระทบต่อสังคมได้มากข้ึน
	 	และเม่ือวันท่ี	1	เมษายน	2559	ได้มีพิธีปิดโครงการ	โดยมี	ดร.สรัญญา	ทอง
เล็ก	ประธานคณะทำางานโครงการ	WiL	กล่าวสรุปการจัดนิทรรศการ	พร้อม 
ท้ังมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาท่ีส่งผลงานเข้าประกวดรศ.ดร.บัณฑิต	 ฟุ้งธรรมสาร	 
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	ประธานในพิธี	พร้อมด้วยตัวแทน 
จากภาคอุตสาหกรรม	 มอบรางวัลแก่นักศึกษาท่ีชนะการประกวด	 มอบของ 
ท่ีระลึกแก่ภาคอุตสาหกรรมท่ีให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการ	 และกล่าว
ปิดงานชีวิตประจำาวันได้



8 ISSUE April - May 2016

Fe
at

ur
e

คำ มั่นสัญญาความปลอดภัยเพื่อชาว มจธ.

	 เป็นเรื่องที่น่าตกใจยิ่งสำาหรับประเทศไทย		เมื่อมองย้อนกลับมาดูสถิติ 
ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำาคัญต่างๆ	พบว่าตัวเลขมีแนวโน้ม 
สูงข้ึนทุกๆ	 ปี	 จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็น 
อันดับ	2	รองจากประเทศนามิเบีย	ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าขบคิดว่าอุบัติเหตุทางถนน 
อาจเป็นปัญหาร้ายแรงที่สุดอันดับต้นๆ	 ของประเทศไทยในปัจจุบันก็ว่าได้	 
จนทำาให้ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่ืนตัวท่ีจะช่วยกันรณรงค์กันอย่าง 
ครึกโครม	 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนใส่ใจความปลอดภัยคาดหวังที่จะลด 
การเกิดอุบัติเหตุและส่งผลให้สถิติของอุบัติเหตุลดลง		จริงๆ	แล้วความปลอดภัย 
เป็นหน้าที่ของใคร?	 หรือใครจะสามารถช่วยให้สถิติของอุบัติเหตุลดลงได้	 
คำาตอบคือ	 “เรา”	 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม	 เราจึงควรที่จะมีส่วน
ร่วมในการสร้างความปลอดภัย	 และป้องกันในสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดผลก
ระทบที่อาจจะมาถึงตัวเองเข้าสักวัน	
	 อาจเป็น		“เพราะความเคยตัว		ทำาให้เราเคยชิน”		บ่อยครั้งที่เราดำาเนิน 
ชีวิตด้วยความประมาท		ใช้ความสะดวกสบายจนเกิดเป็นความเคยชินละเลย 

กฎระเบียบ	ไม่ใส่ใจในความปลอดภัยของตัวเอง	และไม่สนใจการกระทำาที่
จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยผู้อื่น	จนทำาให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดา	นี่เองเป็นสิ่งที่เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได	้วันนี้
คุณอาจมองว่ามันไม่สำาคัญเพราะส่ิงเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นกับตัวคุณและคน
ที่คุณรัก	 อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น	 เพราะเป็นสิ่งที่ส่งผล 
กระทบโดยตรงต่อชีวิตและครอบครัวของผู้เก่ียวข้อง	 ยังไม่รวมถึงผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศ	 ส่งต่อกันเป็นลูกโซ่ทั้งด้านสังคม	 และ 
ด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาล		ถึงเวลาแล้วหรือยังท่ีเราจะต้องใส่ใจความปลอดภัย	 
สร้างจิตสำานึกแห่งการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นโดยท่ีไม่ต้องรอให้ใคร
มาสั่ง	หรือบังคับ?	
	 ช่วงนี้ใครผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย	 คงได้เห็นป้ายรณรงค์ต่างๆ	 ที่ม ี
ข้อความปรากฏไว้อย่างเด่นชัดในแคมเปญที่ว่า	 “KMUTT	 TOTAL	 
COMMITMENT	:	Safety	in	all	we	do		มจธ.	ยึดมั่นความปลอดภัยใน
ทุกด้านที่เราทำา”		เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะชวนทุกท่าน

โดย	Green	Sign

KMUTT TOTAL COMMITMENT : Safety in all we do
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มาร่วมกันสร้างจิตสำานึกที่ดีด้านความปลอดภัย	 ให้คำามั่นและพันธสัญญา
ให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นใน	มจธ.	ของพวกเราอย่างแท้จริง	การสร้างความ
ปลอดภัยที่ดีจำาเป็นต้องสร้างความปลอดภัยรอบด้าน	 ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด	
5	 ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	 (Life	
Safety)	 ความปลอดภัยในการทำางาน	 (Lab	 and	 Workshop	 Safety)	
ความปลอดภัยในสถานที่ทำางานและอาคาร	 (Workplace	 Safety)	 ความ
ปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน	(Road	Safety)	และความปลอดภัย
ด้านอาหาร	 (Food	 Safety)	 เพราะทุกด้านล้วนแล้วแต่มีความสำาคัญต่อ
การดำาเนินชีวิตที่ปลอดภัยสำาหรับทุกคน	
	 ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายและมุ่งมั่นขับเคลื่อนให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ประชาคม	 มจธ.	 อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาสามป	ี ตั้งแต่ป	ี
พ.ศ.2559	-	2561		โดยเมื่อวันที	่25	เมษายน	2559	ที่ผ่านมา	ได้มีการเปิด
ตัวโครงการ	KMUTT	TOTAL	COMMITMENT	:	Safety	 in	all	we	do 
ซึ่งเป็นการชักชวนให้นักศึกษา	 บุคลากรของเรามาร่วมด้วยช่วยกันอย่าง
จริงจังในการสร้างความปลอดภัย	 รับรู้	 เข้าใจ	 นำาไปปฏิบัต	ิ และบอกต่อ

ผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม	ให้เกิดการตระหนักถึงความปลอดภัย	ผ่านกลไก 
ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์จากหลายภาคส่วน	 โดยมี	 รศ.ดร.ศักรินทร	์ 
ภูมิรัตน	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	พ.ต.อ.เจษฎา	 
สวยสม	 ผู้กำากับการสถานีตำารวจนครบาลราษฎร์บูรณะ	 และคุณพลเฉลิม	
ศรมณี	 ผู้อำานวยการเขตทุ่งครุ	 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความ
ปลอดภัยให้เกิดขึ้น	นอกจากนี้ยังม	ีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการ
ขับขี่จักรยานยนต์	 	 ในสโลแกน	“ขับขี่ให้ปลอดภัย	 รู้กฎมีวินัย	สวมหมวก
นิรภัย	 เปิดไฟหน้ารถ”	 กับขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยรอบมหาวิทยาลัย	
โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า	100	คนและจักรยานยนต์กว่า	70	คัน	ถือเป็นสัญญาณที่
ดี	และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน	 
(Road	Safety)	
	 การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ท้ังคนขับและคนซ้อน	 
การซ้อน	 3	 การขับขี่ย้อนศร	 หรือการขับขี่ด้วยความเร็วสูง	 เป็นสิ่งที่
มหาวิทยาลัยมุ่งหวังที่จะสร้างความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน	 
(Road	Safety)	ให้เกิดขึ้นกับทุกคน	

 : Safety in all we do
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	 ทุกเร่ืองในการรณรงค์ไม่ใช่เร่ืองใหม่		หลายคนรู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำา	แต่ก็	 
เลือกท่ีจะละเลยจนกลายเป็นความเคยชิน	 เคยตัว	และไม่เห็นว่าเป็นส่ิงท่ีสำาคัญ 
จนปล่อยให้กลายเป็นเรื่องปกติที่ใครๆ	 ก็ไม่ทำากันไปเสียแล้ว	 การออกกฎ
เกณฑ์	 สร้างกติกา	หรือมาตรการควบคุมต่างๆ	ก็เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติ
ที่ให้ทุกคนทำาสิ่งที่ถูกต้องร่วมกันทั้งองค์กรเท่านั้น	ทำาอย่างไรที่จะให้ทุกคน 
ปฏิบัติตาม?	สิ่งที่สำาคัญที่สุดที่จะทำาให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืนได้้นั่น
คือการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย	 และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้อง 
อาศัยหัวใจที่มุ่งมั่นและมีพันธสัญญาร่วมกันในด้านความปลอดภัย	(Green	
Heart)	ของทุกคน	มาร่วมกันป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหต	ุ 
รวมถึงความไม่ปลอดภัยต่างๆ		เพียงแค่ยึดม่ันว่า	“ทุกส่ิงท่ีเราทำา	ความปลอดภัย 
ต้องมาก่อนเสมอ	(Safety	First)”	พร้อมทั้งขยายสิ่งดีๆ	ส่งมอบหัวใจแห่ง
ความปลอดภัยออกไปสู่ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติต่อไป	
	 ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกัน	 เริ่มต้นจากตัวเราเอง	
ปรับความคิด	 เปลี่ยนพฤติกรรม	 และลงมือทำาในสิ่งง่ายๆ	 ใกล้ตัว	 เพราะ
ความปลอดภัยเป็นเรื่องของทุกคน	 และเป็นเรื่องที่ตั้งอยู่บนความรับผิด
ชอบร่วมกัน	ถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่ตระหนักเรื่องความปลอดภัย	ก็อาจจะ
ส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของผู้อื่นไปด้วย	 ในส่วนของมหาวิทยาลัย
ในฐานะของสถาบันการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตบัณฑิตที่เก่ง
และดีสู่สังคม	ออกไปเป็นแรงหลักสำาคัญในการพัฒนาประเทศ	ก้าวไปเป็น
ผู้นำาในการเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้น่าอยู่มากข้ึนด้วยการนำาความรู้	 
ความสามารถ	ทักษะทุกด้านที่ได้ผ่านการฝึกฝนจากกระบวนการการเรียน
รู้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี	่ แต่อีกส่วนหนึ่งที่สำาคัญไม่แพ้กันคือ	 หัวใจแห่ง
ความปลอดภัย	 (Green	 Heart)	 ที่ได้รับการบ่มเพาะจิตสำานึกที่ดีในการ
ดำาเนินชีวิตอย่างผู้รู้	 ผู้ที่เข้าใจ	 นำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	 และออกไป
ขยายผล	 พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น	 เราจึงขอความร่วมมือ
จากทุกท่านเริ่มต้นกันวันนี้...ช่วยสร้างให้บ้านหลังนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย
สำาหรับตัวคุณและทุกๆคน	

โครงการพ่ีมดเติมฝนสูนองโรงเรียนบานเสาหิน ประจําปการศึกษา 2558 
 กวาจะเปน“สนามเด็กเลนเติมฝน มจธ.-เสาหิน”สนามเด็กเลนแบบBrain Base Learning 

(BBL) เปนแหลงเรียนรูพ้ืนฐานสําหรับเด็ก ในการเพ่ิมทักษะการเรียนรูการทรงตัว การตัดสินใจ การรูจักสี รูปทรง พ้ืนผิว
ตางๆ ข้ันตน เพ่ือเตรียมความพรอมในการเรียนรูบทเรียนตางๆในอนาคต จากการเตรียมงาน และวางแผนงานมากกวา 1 
ป โดยไดรับความชวยเหลือ ความรวมมือจากหลายฝายท้ังคณาจารย คณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยฯ ท่ีชวยแนะนําให
คําปรึกษา อันกอใหเกิดความสมบูรณของโครงการอีกท้ังไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากภาครัฐและภาคเอกชน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
โครงการ “พ่ีมดเติมฝนสูนองโรงเรียนบานเสาหิน” เปนการรวมตัวของนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกลาดานความ

เปนผูนําและ กลุมนักศึกษาท่ีมีจิตอาสา มีความต้ังใจดีจากหลากหลายคณะ/ภาควิชา ซ่ึงแตละคนตางมีความสามารถท่ี
แตกตางกันไป ไมวาจะเปนภาควิชา วศ.โยธา , วศ.เครื่องกล , วศ.เครื่องมือ , วศ.สิ่งแวดลอม , วศ.อุตสาหการ , ครุศาสตร
โยธา และฟสิกสประยุกต หากขาดใครสักคนไปโครงการนี้คงไมเสร็จสมบูรณตามท่ีไดวางแผนไว เพราะทุกคนมีความสําคัญ 
ท่ีทําใหคายมีความหมาย กอเกิดเปนมิตรภาพ ความรูสึกท่ีดี ความผูกพัน แกกันและกัน 

 
 
 
 
 
 
 

ตลอดระยะเวลา11วัน สําหรับการใชชีวิตรวมกัน มีตารางเวลาชีวิตเดียวกัน  มีการประชุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือแกไขปญหารวมกัน รวมถึงชี้แจงความคืบหนาของงาน และ แบงหนาท่ี สําหรับงานในวันถัดไป หลังทานอาหาร
ม้ือเย็นรวมกันในทุกวัน มีกิจกรรมรอบกองไฟเชื่อมความสัมพันธ ในทุกคํ่าคืน พวกเรารวมเดินทางดวยเสนทางอันแสน
หฤโหดกวา 6 ชม. เพ่ือสรางสรรคสิ่งดีๆใหสังคม แมเวลาจะหมุนไปแตสิ่งท่ีหลงเหลือภาพความทรงจําอันงดงาม ท่ีจะตรา
ตรึงใจทุกคนตลอดไป 

 
 
 

 
 
 

ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกภาคสวนท่ีใหการสนับสนุน ไดแก ทุนเจียระไนเพชรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี , คณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยฯ , บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด , บริษัท บุญรอดบริ
วเวอรี่ จํากัด , บริษัท แกรนดเพลยกราวน จํากัด , บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด , TK.pipefitting, แมกลองคอนกรีต 
,TOA , SCG ,เนสทเล , แลคตาซอย , ฟารมเฮาส และอะยิโนะโมโตะทําใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
เกินความคาดหมาย 

**ติดตามข่าวสาร ความเคล่ือนไหว บอกต่อเล่าความเร่ืองความปลอดภัย
ใน มจธ. ของเราได้ท่ี  Facebook : KMUTT Safety Commitment
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Model :   Nan - Apinya  Boonma

   SomO - Watcharachai  Punpongsanon

Photographer : Tao - Jirapat  Krimjai

https://www.facebook.com/TAO4TO

“ขับขี่ปลอดภัย รู้กฎมีวินัย

สวมหมวกนิรภัย เปิดไฟหน้ารถ”
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โครงการพี่มดเติมฝันสู่น้องโรงเรียนบ้านเสาหิน ประจำ ปีการศึกษา 2558
กว่าจะเป็น	“สนามเด็กเล่นเติมฝัน	มจธ.	-	เสาหิน”	สนามเด็กเล่นแบบ	Brain	Base	Learning		(BBL)	เป็นแหล่งเรียนรู้พ้ืนฐานสำาหรับเด็ก	ในการเพ่ิม

ทักษะการเรียนรู้การทรงตัว	การตัดสินใจ	การรู้จักสี	รูปทรง	พ้ืนผิวต่างๆ	ข้ันต้น	เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้บทเรียนต่างๆ	ในอนาคต	จากการเตรียม
งาน	และวางแผนงานมากกว่า	1	ปี	โดยได้รับความช่วยเหลือ	ความรวมมือจากหลายฝ่าย	ท้ังคณาจารย์	คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยฯ	ท่ีช่วยแนะนำาให้
คำาปรึกษา	อันก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของโครงการอีกท้ังได้รับการสนับสนุนเป็นอยางดีจากภาครัฐและภาคเอกชน

โครงการ	 “พ่ีมดเติมฝันสู่น้องโรงเรียนบ้านเสาหิน”	 เป็นการรวมตัวของนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านความเป็นผู้นำาและ	 กลุ่มนักศึกษาท่ีมีจิตอาสา	
มีความต้ังใจดีจากหลากหลายคณะ/ภาควิชา	 ซ่ึงแต่ละคนต่างมีความสามารถท่ีแตกต่างกันไป	 ไม่ว่าจะเป็นภาควิชา	 วศ.โยธา	 วศ.เคร่ืองกล	 วศ.เคร่ืองมือ	 
วศ.ส่ิงแวดล้อม	 วศ.อุตสาหการ	 ครุศาสตร์โยธา	 และฟิสิกส์ประยุกต์	 หากขาดใครสักคนไปโครงการน้ีก็คงไม่เสร็จสมบูรณ์ตามท่ีได้วางแผนไว้	 เพราะทุกคนมี
ความสำาคัญ	ท่ีทำาให้ค่ายมีความหมาย	ก่อเกิดเป็นมิตรภาพ	ความรู้สึกท่ีดี	ความผูกพันของกันและกัน

ตลอดระยะเวลา	11	วัน	สำาหรับการใช้ชีวิตร่วมกัน	มีตารางเวลาชีวิตเดียวกัน	มีการประชุม	แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน	รวมถึงช้ีแจง
ความคืบหน้าของงาน	และแบ่งหน้าท่ี	สำาหรับงานในวันถัดไป	หลังทานอาหารม้ือเย็นรวมกันในทุกวันจะมีกิจกรรมรอบกองไฟเช่ือมความสัมพันธ์	ในทุกค่ำาคืน	
พวกเรารวมเดินทางด้วยเส้นทางอันแสนหฤโหดกวา	 6	 ช่ัวโมง	 เพ่ือสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ	 ให้สังคม	 แม้เวลาจะหมุนไปแต่ส่ิงท่ีหลงเหลือคือภาพความทรงจำาอัน
งดงาม	ท่ีจะตราตรึงในใจของทุกคนตลอดไป

ในโอกาสน้ีขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนท่ีให้การสนับสนุน	ได้แก่	ทุนเจียระไนเพชรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะกรรมการส่งเสริม
มหาวิทยาลัยฯ	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จำากัด	บริษัท	บุญรอดบริวเวอร่ี	จำากัด	บริษัท	แกรนด์เพลย์กราวน์	จำากัด	บริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 
จำากัด		TK.pipefitting	แม่กลองคอนกรีต	TOA	SCG	เนสท์เล่	แลคตาซอย	ฟาร์มเฮ้าส์	และอะยิโนะโมโต๊ะ	ท่ีร่วมกันทำาให้โครงการน้ีประสบความสำาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างเกินความคาดหมาย
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โครงการน้ีเป็นโครงการแรกท่ีมีโอกาสทำางานในทุกตำาแหน่งหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและเต็มความรับผิดชอบ	
โครงการน้ีจะสำาเร็จไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์	รุนพ่ี	และ	เพ่ือนๆ	ทีมงานท่ีดีมีส่วนอย่าง
มากในการทำาให้ส่ิงท่ีหวัง	 ส่ิงท่ีฝันไว้	สำาเร็จได้ด่ังใจ	 ถึงแม้จะมีอุปสรรค	และปัญหาผ่านเข้ามามากมาย	แต่ต้อง
ขอบคุณความสามัคคี	 ความเช่ือใจในความสามารถของกันและกัน	 ท่ีทำาให้ในทุกปัญหามีทางออก	 เพราะทุก
คนมีส่วนช่วยในการแก้ไขให้ทุกปัญหาผ่านพ้นไปด้วยดี	 ในฐานะประธานโครงการต้องบอกวารู้สึกดีใจท่ี	 ตลอด
เวลา	 11	 วัน	 ค่ายน้ีไม่ได้เป็นเพียงแค่การรวมตัวเพ่ือมาทำางาน	 แล้วเก็บกระเป๋ากลับบ้าน	 แต่ค่ายแห่งน้ีคือจุด
เร่ิมต้นของความผูกพัน	ของคำาว่า	“เพ่ือน”	ระหว่างทุกคน	ท่ีไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนทุกคนยังคงคิดถึง
ช่วงเวลาท่ีเราได้ใช้ไปเพ่ือทำาประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนร่วมกัน

เป็นความชอบส่วนตัวท่ีชอบไปค่ายอาสา	 และ	 ถือว่าเป็นโชคชะตามากท่ีได้รู้จักกับค่ายน้ีและเราก็ได้ทราบ 
มาวา	ต้องไปทำาสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆ	ท่ีเรียนอยู	ณ	โรงเรียนแห่งน้ัน	ย่ิงทำาให้รู้สึกอยากเห็นสีหน้าของเด็กๆ 
เม่ือมองเห็นเคร่ืองเล่นใหมๆ	 ท่ีสร้างเพ่ือพวกเขา	 สำาหรับระยะเวลาของค่ายคือ	 10	 วัน	 มันรู้สึกเหมือนเรา 
ได้ใช้ความสามารถเต็มท่ี	 และทุ่มเทให้กับคายน้ี	 ได้ท้ังประสบการณ์ท่ีดี	 ท้ังมิตรภาพของ	 เพ่ือน	 พ่ี	 น้อง	 พวก
เราได้ทำาอะไรท่ีถือว่าส่งเสริมความรู้แบบใหม่	 เช่น	 การสานไม้ไผ่แทนการใช้เหล็กเสริมแรงให้กับพ้ืนซีเมนต์ท่ี
ประทับใจมากท่ีสุด	บอกเลยเป็น	 เด็กๆ	 ท่ีน่ัน	 เน่ืองจากว่าน้องๆ	 น่ารักแล้ว	แถมยังมีความขยันขันแข็งมาถาม
ตลอดเลยวามีงานอะไรให้ชวยไหม	แถมยังลงมือขนหิน	ขนทราย	ทุกอยางช่วยเรา	มารยาทของเด็กท่ีน่ีพูดเลย
ว่า	สุดยอดมากเลยคะ

ฉันคิดเสมอบางโอกาสมันก็มีแค่คร้ังเดียว	 การไปค่ายคร้ังน้ีย่ิงเป็นส่ิงท่ียืนยันว่าฉันคิดถูกแล้ว	 การได้เข้า
ร่วมค่ายกับโครงการพ่ีมดเติมฝันสู่น้องโรงเรียนบ้านเสาหิน	 ทำาให้ได้พบกับประสบการณ์ท่ีดีมากมาย	 มันทำาให้
เด็กมหาวิทยาลัยธรรมดาอย่างเรามองเห็นโลกท่ีกว้างข้ึน	 ทำาให้เราพบกับสังคมใหม่ๆ	 ทำาส่ิงใหม่ๆ	 การไปค่าย
มันอาจจะลำาบาก	 ท้ังการเดิน	 ความเป็นอยู่	 และอีกหลายๆ	 ส่ิง	 แต่มันไมได้ทำาให้ความสุขกับความสนุกลดลง
เลยกลับทำาให้เราย่ิงอยากจะทำาให้มากข้ึนฉันไมเคยรู้สึกเหน่ือยหรือคิดว่าจะเลิกทำาหน้าท่ีของตัวเอง	 เพราะฉัน
มีเพ่ือนๆ	 พ่ีๆ	 รวมถึง	 มีน้องท่ีโรงเรียนบ้านเสาหินคอยช่วยเหลือและเป็นกำาลังใจให้เราเสมอ	 มันทำาให้ฉันร้สึก
ว่า	 ถ้าตัวเราไม่ได้มาทำาค้ายน้ีคงจะรู้สึกเสียดายไปตลอดแน่ๆ	 โครงการน้ีอาจจะเป็นโครงการเล็กๆ	 แตเราเช่ือ
วาส่ิงท่ีทุกคนได้รวมกันสร้างข้ึนมันคงจะเป็นจุดเร่ิมต้นให้เกิดส่ิงดีๆ	อีกมากมายตามมา	สุดท้ายน้ีอยากขอบคุณ 
ทุกคนท่ีทำาให้ค่ายน้ีเกิดข้ึน	 ขอบคุณเพ่ือนๆ	 ท่ีรวมทุกข์ร่่วมสุขกันจนจบค่ายขอบคุณชาวบ้านบ้านเสาหิน	 และ
ขอบคุณตัวเองท่ีตัดสินใจไปค่าย	 ถ้ามีโอกาสอีกคร้ังก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆ	 แบบน้ีต่อไป	 เพราะเช่ือว่ายังมีคน 
อีกมากมายท่ีอยากจะแบ่งเป็นรอยย้ิมและโอกาสให้กับคนอ่ืนๆ	ท่ีเขาต้องการมัน

วันหน่ึงได้รับคำาเชิญชวนให้เข้ามาทำางานด้านโครงสร้าง	 ผมไม่ลังเลท่ีจะเข้าร่วมโครงการน้ีด้วยเพราะน่ีคือ
โอกาสท่ีเราจะได้ใช้ความรู้ท่ีเราเรียน	 นำามาใช้กับงานจริงๆ	 หลังจากลงพ้ืนท่ีสำารวจ	 และสอบถามคุณครู	 และ 
น้องๆ	นักเรียน	นำามากลับมาวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์	ความทนทาน	ความปลอดภัย	รวม
ถึงความเป็นได้	เน่ืองจากเคร่ืองเล่นท้ังหมดเราสร้างด้วยไม้	จากน้ันทำาการออกแบบ	เตรียมตัว	และเร่ิมลงมือทำา	
แม้บางอย่างจะถูกปรับเปล่ียนไปบ้างจากท่ีได้ออกแบบไว้แต่ทุกเคร่ืองเล่นต่างๆ	สามารถใช้งานได้จริง	สวยงาม	
และเล่นได้อย่างปลอดภัย	 ทุกรายละเอียดของการทำางานทุกความรู้สึก	 รอยย้ิม	 เสียงหัวเราะความสุขของ 
น้องๆ	 วันน้ัน	 พ่ีๆ	 ทุกคนยังจำาได้ดี	 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสำาหรับโอกาสดีๆ	 แบบน้ี	 รู้สึกยินดีและขอบคุณ	
“มดอาสา	บ้านเสาหิน	2558”	ทุกคนครับ
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เรียบเรียงโดย	ปณัฏฐพร		มีชัย

มดดาวเด่น

“คำ�ขอบคุณเหล่าน้ันคือส่ิงท่ีทำ�ให้
ผมอยากจะทำ�มันและทำ�ต่อมาเร่ือยๆ�
จนถึงวันน้ี”

เบียร์ - กฤษดา รัตนมาลัย

แนะนำาตัว? 
นายกฤษดา	รัตนมาลัย	นักศึกษาช้ันปีท่ี	1	ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ท่ีมาของการเร่ิมต้นเข้าไปอบรมเพ่ือเป็นอาสาสมัคร? 
เร่ิมแรกผมไปสอบเป็นนักวิทยุสมัครเล่น	ก็เลยมีวิทยุส่ือสารติดตัว	บังเอิญ 

เปิดช่องเจอความถ่ีท่ีพ่ีๆ	 กู้ภัยเขาทำางานกัน	 ในช่วงเวลาท่ีพ่ีๆ	 ได้ออกปฏิบัติ
หน้าท่ีแต่ละคร้ัง	 เสียงความวุ่นวายในวิทยุส่ือสารท่ีผมได้ยิน	 ทำาให้ผมอยาก
ลองทำาอะไรด้านน้ีดู	จึงได้ไปลองปฏิบัติหน้าท่ีกับพ่ีๆ	กู้ภัย	เคสแรกท่ีผมได้ออก
ไปร่วมทำาเป็นเหตุทะเลาะวิวาท	ซ่ึงในเวลาน้ันมีทีมกู้ภัยน้อยมาก	เม่ือเทียบกับ 
ผู้บาดเจ็บท่ีนอนรอความช่วยเหลือ	ในขณะน้ันผมยังไม่มีความรู้พอท่ีจะเข้าไป 
ช่วยได้	 ภาพท่ีมีคนเจ็บท่ีรอความช่วยเหลือนอนเรียงกันมันติดอยู่ในความทรงจำา 
ผม	 มันเลยทำาให้ผมคิดว่าผมจะต้องช่วยคนท่ีเจ็บได้	 หลังจากวันน้ันผมก็เร่ิม
ศึกษาข้อมูลต่างๆในการปฐมพยาบาลและให้พ่ีๆท่ีมีประสบการณ์ช่วยสอน
ความรู้เบ้ืองต้นต่างๆ	 และหลังจากน้ันผมก็เร่ิมเข้ารับอบรบเพ่ือให้มีความรู้
สำาหรับไว้ช่วยเหลือผู้อ่ืน	และได้รับีใบประกาศนียบัตรรับรองในการช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์ครับ

ทำาไมถึงตัดสินใจท่ีจะเป็นอาสาสมัคร?
ท่ีผมตัดสินใจเข้ามาเป็นอาสาสมัคร	เร่ิมจากการท่ีผมออกปฏิบัติหน้าท่ีใน 

คร้ังแรก	ผมเร่ิมมีความสุขกับหน้าท่ีตรงน้ัน	เพราะเม่ือมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน 
แต่ละเหตุการณ์ย่อมสำาคัญมากความเจ็บปวด	 ความทรมานของผู้ได้รับบาดเจ็บ	 
มันเป็นส่ิงท่ีบอกว่าผมต้องมีสติ	 ต้องใช้ความรู้ทุกอย่างท่ีมีเพ่ือพาคนเจ็บท่ีอยู่
ตรงหน้าเราให้ผ่านช่วงเวลาท่ีทรมานน้ันไปให้ได้	และเม่ือผมช่วยให้คนๆ	หน่ึง
ผ่านช่วงเวลาน้ันออกมาได้	 รอยย้ิม	 และคำาขอบคุณคือส่ิงท่ีทำาให้ผมอยากจะ
ทำามันและทำาต่อมาเร่ือยๆ	จนถึงทุกวันน้ี

มดดาวเด่นฉบับน้ี...เราขอแนะนำาให้รู้จักกับหนุ่มน้อยผู้มีจิตอาสา ผู้รัก
การทำาประโยชน์เพ่ือคนอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีมีค่ากับเขาคนน้ี คือ รอยย้ิมและ
คำาขอบคุณจากญาติและคนท่ีได้รับการช่วยเหลือจากเขา... ผู้อ่านทุกท่าน
คงอยากไปทำาความรู้จักน้องคนน้ีกันแล้วแน่ๆ อย่ารอช้า…เราไปพูดคุยกับ
เขาพร้อมๆ กันเลยค่ะ...
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การเป็นอาสาสมัคร EMS มีหน้าท่ีอะไรบ้าง?
หน้าท่ีของการเป็นอาสาสมัคร	 EMS	 คือการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ	ณ	 จุด

เกิดเหตุ	 โดยท่ีเราจะต้องรอคำาส่ังออกปฏิบัติหน้าท่ีจากศูนย์ส่ือสารและศูนย์ 
ส่ังการในแต่ละโรงพยาบาลท่ีจะแจ้งให้เราออกไปปฏิบัติหน้าท่ี	 เม่ือมีการส่ัง
งานออกจากศูนย์ส่ังการแล้ว	 ทีม	 EMS	 ก็จะออกไปยังจุดท่ีได้รับแจ้งมา	 เม่ือ
ไปถึงทีมจะต้องประเมินสถานการณ์เพ่ือให้การช่วยเหลือในเบ้ืองต้น	 ถ้าเรา
สามารถช่วยเหลือได้เราจะทำาการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นให้กับผู้ป่วยอย่าง 
ถูกต้อง	และปลอดภัย	จากน้ันก็เคล่ือนย้ายผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุ	ไปยังโรงพยาบาล 
ให้เร็วและปลอดภัยท่ีสุด	 แต่ถ้าเราไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้	 ทีม	 EMS	
ก็ต้องรายงานเพ่ือขอความช่วยเหลือจากทีมข้ันสูงจากโรงพยาบาลเพ่ือมา
ให้การช่วยเหลือเพ่ิมเติม	ณ	จุดเกิดเหตุน้ันครับ		

ตอนน้ีได้เป็นหน่ึงในอาสาสมัคร KMUTT EMS VOLUNTEER ช่วย 
เล่าให้ฟังหน่อย? 

โครงการ	 KMUTT	 EMS	 VOLUNTEER	 ก็เป็นอีกโครงการท่ีจะคอย
ช่วยเหลือนักศึกษาท่ีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ	 และยังมีเร่ืองการช่วย
เหลือผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีต้องการการดูแลในขณะนำาส่งโรงพยาบาลหรือต้องการ
อุปกรณ์เฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยก่อนท่ีจะทำาส่งสถานพยาบาลต่อไป	และ
อาสาสมัคร	KMUTT	EMS	VOLUNTEER	ยังจะคอยดูแลงานกิจกรรมต่างๆ	
ท่ีจัดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย	 โดยมีรถพยาบาลฉุกเฉินท่ีมีเคร่ืองมือพร้อมใน 
การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างจัดกิจกรรมครับ 
ถ้าต้องการความช่วยเหลือเวลาเกิดเหตุท่ีต้องใช้รถพยาบาลของทาง 

มหาวิทยาลัยหรือต้องการทีมท่ีมีความรู้เข้าไปดูแล 
ผู้ป่วย	 เม่ือเกิดอะไรข้ึนให้ผู้ท่ีอยู่ในท่ีเหตุการณ์ต้องต้ัง 
สติ	ประเมินอาการของผู้ป่วยว่าเป็นมากน้อยขนาดไหน	 
จากนั้นให้โทรศัพท์เพื่อขอทีมและรถพยาบาล	 ถ้ามี 
โทรศัพท์ภายในให้โทรเบอร์	9090	หรือถ้าเป็นโทรศัพท์ 
ท่ัวไปให้โทร	0-2470-9090		เพ่ือแจ้งรายละเอียดของ
ผู้ป่วยอย่างชัดเจน	 ว่าผู้ป่วยเกิดอาการอะไร	 เกิดข้ึน
ตำาแหน่งใด	เพ่ือให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ต้องผ่านการฝึกอะไรบ้าง?
การท่ีจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครในระบบการแพทย์ฉุกเฉินอันดับแรก 

ท่ีเป็นพ้ืนฐานเลยต้องมีการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น	 และช่วยปฏิบัติ 
การทางการแพทย์ข้ันพ้ืนฐาน	(EMR)	หรือ	หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น	 
(FR)	 เป็นระดับแรกสำาหรับคนท่ีจะมาเป็นอาสาสมัคร	 EMS	 เพ่ือนำาความรู้ท่ี
ได้จากการอบรมน้ันมาช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครับ

ฝากถึงเพ่ือน น้องๆ ในเร่ืองของการทำากิจกรรมอาสาสมัคร? 
ก็อยากเชิญชวนเพ่ือนๆ	 พ่ๆี 	 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 

ที่สนใจในการช่วยเหลือผู้อื่นมาสมัครเป็นส่วนหนึ่งของ	 KMUTT	 EMS	 
VOLUNTEER	ไม่ต้องมีประสบการณ์ใดๆ	เลย	แต่ขอแค่มีใจท่ีจะทำางานในด้านน้ีก็ 
เข้ามาได้เลยครับมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์จะคอยสอนมอบความรู้ให้	 การ 
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย	 ไม่ต้องห่วงว่าความรู้ท่ีได้
ไปจะไม่ได้ใช้	 เพราะความรู้และประการณ์ท่ีได้รับจากการเป็นอาสาสมัคร	
KMUTT	 EMS	VOLUNTEER	 จะเป็นความรู้ติดตัวเราไป	 เม่ือเกิดเหตุการณ์
ท่ีเราไม่อยากให้เกิดข้ึน	ความรู้และประสบการณ์เหล่าน้ีจะสามารถช่วยเหลือ
ผู้ท่ีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินจะได้รับการรักษาอยากถูกต้องและ
ปลอดภัยจากเราน้ันเองครับ

ส่ิงท่ีตัวน้องได้รับจากการได้ออกไปช่วยเหลือคนอ่ืน?
สิ่งที่ผมได้รับจากการออกไปปฏิบัติหน้าที	่ อันดับแรกเลยคือ	 ความสุข 

ทีไ่ดช้ว่ยเหลอืผูเ้จบ็ปว่ยหรอืบาดเจบ็					และเรายงัไดป้ระสบการณใ์นการช่วย 
เหลือ	 เพราะในแต่ละคร้ัง	 จะไม่มีคร้ังไหนท่ีเหมือนกันเลย	 และส่ิงผมได้รับ 
ตอบแทนท่ีเป็นแรงผลักดันให้ผมทำาส่ิงเหล่าน้ีต่อไปคือ	คำาขอบคุณและรอยย้ิม 
จากญาติหรือผู้ป่วยท่ีเราได้เป็นส่วนหน่ึงท่ีเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาครับ

คนเราทุกคนมีเวลาในการใช้ชีวิตท่ีเท่ากัน แต่อยู่ท่ีเราจะเลือกใช้เวลา
น้ันอย่างคุ้มค่าแค่ไหน...จากจุดเร่ิมต้นแค่ “อยากทำา” และ “ลงมือทำา” 
ทำาให้น้องเบียร์ได้ทำาประโยชน์ให้กับผู้คนมากมายท่ีต้องความช่วยเหลือ 
รอดพ้นจากช่วงวินาทีท่ีตัดสินชะตาชีวิตของพวกเขาเหล่าน้ัน...ส่วนน้องๆ 
คนไหนอยากเข้ามาร่วมทำาอาสาสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมก็
สามารถติดต่อน้องเบียร์ได้ทาง  Facebook : Kridsada Rattanamalai 
หรือ Mail : bbgunmukdahan@hotmail.com ได้เลยค่ะ  

โครงการพ่ีมดเติมฝนสูนองโรงเรียนบานเสาหิน ประจําปการศึกษา 2558 
 กวาจะเปน“สนามเด็กเลนเติมฝน มจธ.-เสาหิน”สนามเด็กเลนแบบBrain Base Learning 

(BBL) เปนแหลงเรียนรูพ้ืนฐานสําหรับเด็ก ในการเพ่ิมทักษะการเรียนรูการทรงตัว การตัดสินใจ การรูจักสี รูปทรง พ้ืนผิว
ตางๆ ข้ันตน เพ่ือเตรียมความพรอมในการเรียนรูบทเรียนตางๆในอนาคต จากการเตรียมงาน และวางแผนงานมากกวา 1 
ป โดยไดรับความชวยเหลือ ความรวมมือจากหลายฝายท้ังคณาจารย คณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยฯ ท่ีชวยแนะนําให
คําปรึกษา อันกอใหเกิดความสมบูรณของโครงการอีกท้ังไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากภาครัฐและภาคเอกชน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
โครงการ “พ่ีมดเติมฝนสูนองโรงเรียนบานเสาหิน” เปนการรวมตัวของนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกลาดานความ

เปนผูนําและ กลุมนักศึกษาท่ีมีจิตอาสา มีความต้ังใจดีจากหลากหลายคณะ/ภาควิชา ซ่ึงแตละคนตางมีความสามารถท่ี
แตกตางกันไป ไมวาจะเปนภาควิชา วศ.โยธา , วศ.เครื่องกล , วศ.เครื่องมือ , วศ.สิ่งแวดลอม , วศ.อุตสาหการ , ครุศาสตร
โยธา และฟสิกสประยุกต หากขาดใครสักคนไปโครงการนี้คงไมเสร็จสมบูรณตามท่ีไดวางแผนไว เพราะทุกคนมีความสําคัญ 
ท่ีทําใหคายมีความหมาย กอเกิดเปนมิตรภาพ ความรูสึกท่ีดี ความผูกพัน แกกันและกัน 

 
 
 
 
 
 
 

ตลอดระยะเวลา11วัน สําหรับการใชชีวิตรวมกัน มีตารางเวลาชีวิตเดียวกัน  มีการประชุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือแกไขปญหารวมกัน รวมถึงชี้แจงความคืบหนาของงาน และ แบงหนาท่ี สําหรับงานในวันถัดไป หลังทานอาหาร
ม้ือเย็นรวมกันในทุกวัน มีกิจกรรมรอบกองไฟเชื่อมความสัมพันธ ในทุกคํ่าคืน พวกเรารวมเดินทางดวยเสนทางอันแสน
หฤโหดกวา 6 ชม. เพ่ือสรางสรรคสิ่งดีๆใหสังคม แมเวลาจะหมุนไปแตสิ่งท่ีหลงเหลือภาพความทรงจําอันงดงาม ท่ีจะตรา
ตรึงใจทุกคนตลอดไป 

 
 
 

 
 
 

ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกภาคสวนท่ีใหการสนับสนุน ไดแก ทุนเจียระไนเพชรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี , คณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยฯ , บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด , บริษัท บุญรอดบริ
วเวอรี่ จํากัด , บริษัท แกรนดเพลยกราวน จํากัด , บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด , TK.pipefitting, แมกลองคอนกรีต 
,TOA , SCG ,เนสทเล , แลคตาซอย , ฟารมเฮาส และอะยิโนะโมโตะทําใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
เกินความคาดหมาย 
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ข้อมูลจากกลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เรียบเรียงโดย	กองบรรณาธิการ 

มดซีเนียร์

A
lu
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ni

ก่อนจะมาเป็นมด
ปี		2510		ได้รับทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

(สปป.ลาว)		ให้มาเรียน	สาขาช่างก่อสร้าง	ท่ีเทคนิคกรุงเทพ	แล้วผมไม่ชอบ
โยธา	 	 ก็เลยหาทุนใหม่	 ออกไปเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี	 4-5	 ท่ีโรงเรียนสาธิต
ปทุมวัน		(รุ่นเดียวกับอาจารย์ธงทอง	จันทรางศุ)		เม่ือเรียนจบก็ได้ทุนให้ไป
เรียนต่อท่ี	วิศวกรรมโยธา	บางมด		คือยังไงก็หนีไม่พ้นโยธา	ก็เลยต้องเรียน

ส่ิงท่ีภูมิใจท่ีได้เป็นมด 
ความภูมิใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย	 ก็รู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีมหาวิทยาลัยของ 

เราต้องการจะรู้จักกับน้องๆ	 บัณฑิตลาวท่ีจบจากบางมดด้วย	 เพ่ือจะได้
รู้จักกัน			

เม่ือมาเป็นมด 
บรรยากาศการเรียนท่ีบางมดก็ดีครับ	แต่ต้องปรับตัวอย่างมากเพราะอายุ	22	ปี	แล้ว	แต่ต้องเรียนกับเด็กอายุ	16-18	ปี		ซ่ึงตอนน้ันจะมีนักศึกษาทุนจาก	

(สปป.ลาว)			อีก	1	คน	คือคุณบุญโฮม	ตอนน้ันพักท่ีหอพักสันติ	 รุ่นพ่ีดีมากช่วยติวให้น้องท่ีเรียนไม่ไหว	ประทับใจอาจารย์มากๆ	ท่านให้ความเมตตาส่ังสอน
อย่างดี	เท่าท่ีจำาได้ก็มี	อาจารย์ปราโมทย์	ทองดี,		อาจารย์เกษม	เพชรเกตุ		ผมก็เรียนไปเร่ือยๆ	จบออกมาด้วยเกรด	2.00

เม่ือมดเร่ิมทำางาน 
เม่ือเรียนจบก็กลับไปรับราชการท่ีกระทรวงคมนาคม	เร่ิมจากเป็นวิศวกร	

ประจำาฝ่ายวิชาการ		และได้ไปอบรมเพ่ิมเติมท่ี	สวีเดน	อินเดีย	และฟิลิปปินส์		
ต่อมาก็ได้เล่ือนเป็นหัวหน้ากอง		เป็นหัวหน้าเขต	รองอธิบดี		ตำาแหน่งก่อน 
เกษียณก็เป็นรองปลัดกระทรวงคมนาคม		ความรู้ท่ีได้จากบางมดก็สามารถ 
นำาไปใช้ได้มาก	 มีบ้างที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมจากตำารา	 สำาหรับผลงานที่ทำา 
ก็มีส่วนร่วมในการสร้างสะพาน	 ทุกสะพานในประเทศลาว	 รวมทั้งสร้าง 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว	แห่งท่ี	1	ด้วย		ปัจจุบันอายุ	68	ปีแล้ว	แต่ยังต้อง
ช่วยงานไปก่อน	เพราะยังหาคนแทนไม่ได้

เพชรสมร วีระพันธ์  
นักศึกษาเก่า วิศวกรรมโยธา รุ่น 14
รองอธิบดีกรมแผนการและความร่วมมือ   
กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
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	 สำานักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ	์ ได้จัดโครงการ	 “บริการวิชาการ
แก่นักศึกษาเก่า”	 ตอนศึกษาสวนมะนาว	 ณ	 สวนมะนาวบุญญาพร	 อ.ธัญบุรี	
จ.ปทุมธานี	 เพ่ือพัฒนาความรู้และคุณภาพให้แก่นักศึกษาเก่า	 เป็นการเสริม
สร้างศักยภาพของนักศึกษาเก่า	ทำาให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างมหาวิทยาลัย
กับนักศึกษาเก่า	อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย	โดย
ได้รับเกียรติจากมดสมพร	บุญบุตร	นักศึกษาเก่าวิศวกรรมไฟฟ้า	รุ่น	25	เจ้าของ
สวนบุญญาพร	 ท่ีได้ผันตัวเองจากวิศวกรทำางานประจำา	 มาเป็นชาวสวนเต็มตัว	 
โดยเร่ิมจากการศึกษา	ทดลองทำา	ท้ังได้นำาวิชาชีพสายวิศวกรรมศาตร์มาประยุกต์ 
ใช้	เก็บเก่ียวประสบการณ์	จนประสบความสำาเร็จ

กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เดินสาย สวัสดีปีใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

โครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษาเก่า

สมาชิกชมรมมดกรุงเทพ

บริษัท	เวิลด์เทคเอ็นเตอร์ไพรซ์	จำากัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จำากัดและ	มดรุ่น	18

กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน

บริษัท	เอ็นพีโอ	คอนซัลติ้ง	จำากัด

บริษัท	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	(มหาชน)

การประปานครหลวง

บริษัท	เพทโทร-อินสตรูเม้นท์	จำากัด

กรุงเทพมหานคร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริษัท	ไทยคม	จำากัด	

(มหาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร

บริษัท	ทีโอเอ	จำากัด	(มหาชน)
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	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 
พระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 ณ	 บ้านพัก	 อัมพวา	 รีสอร์ท	 แอนด์	 สปา	 
จังหวัดสมุทรสงคราม	 นำาโดย	 ผศ.ดร.กิติเดช	 สันติชัยอนันต	์ คณบดีคณะ

N
ew

s

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

กีฬาส่ีเทียนเกมส์ คร้ังท่ี 26

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	 และทีมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโน- 
โลยีบัณฑิต	 (ทล.บ.)	 อาจารย	์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน	 รวมทั้งสิ้น	
30	 คน	 การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก	 รศ.ดร.ธเนศ	 ธนิตย์ธีรพันธ์	 
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 (ทล.บ.)	 กล่าวบรรยายเรื่อง	 “ทิศทาง 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในอนาคต”	 ภายในกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มแต่ละ 
ภาควิชาเพื่อร่วมหารือระดมสมองเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร	 โดยทำาการร่าง	 Program	Outcome	 (PLO),	 Learning	Out-
come	(LO),	Competency	mapping	ในแต่ละเอกวิชา	และ	LO	Map-
ping	 ในแต่ละเอกวิชา	 ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 ปรับปรุง	 พ.ศ.	
2560	 เพื่อให้สอดคล้องกับ	 KMUTT	 QF	 รวมทั้งมีการถอดบทเรียนเพื่อ
หาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	 ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการสัมมนา
ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	 รูปแบบการ
ดำาเนินการสหกิจศึกษาในอนาคตต่อไป

	 เมื่อวันที่	 2	 เมษายน	 2559	 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาประเพณีของชาวครุศาสตร์ฯ	 กีฬาสี่
เทียนเกมส์						ครั้งที่	26		ณ		สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด	โดยได้รับเกียรต ิ
จาก	ผศ.ดร.กิติเดช	สันติชัยอนันต	์คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี	 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน	 พร้อมด้วย	 รศ.ดร.กุลธิดา	
ธรรมวิภัชน์	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ	 อาจารย	์
นักศึกษา	 และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอีก	 3	 สถาบันประกอบด้วย	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 มหาวิทยาลัย-
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-
มงคลธัญบุรี	(คลอง6)	สำาหรับผลการแข่งขัน	ครั้งนี้	มจธ.	สร้างผลงานคว้า	 
รางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมกีฬา	 ช่วงค่ำามีการจัดงานราตรีสี่เทียน	 ณ	
บริเวณอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ	์ 190	 ปี	 มจธ.	 โดยเป็นการรับ
ประทานอาหารร่วมกันของทั้ง	4	สถาบัน	และเป็นการประกวด	Sie	Thien	
Ambassador	 เพื่อค้นหาดาวและเดือนประจำางานกีฬาสี่เทียน	 ครั้งที	่ 26	
ได้แก่	 ตัวแทนชายและหญิงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร	ี
(คลอง6)		ในช่วงท้ายได้มีการส่งมอบธงประจำาการแข่งขันกีฬาสี่เทียนเกมส์	 
ครั้งที่	27	ให้กับเจ้าภาพในปีต่อไป	ได้แก่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล- 
ธัญบุรี		

ภาพข่าว	โดย	นายพัสกร	ญาณจินดา		นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	
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	 เม่ือวันท่ี	 25-26	 เมษายน	 2559	 ท่ีผ่านมา	 อาจารย์กัญญุมา	 จิตจำานอง	
อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า	 	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	นำาทีมนักศึกษา	ภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้าในช่ือทีม	 MODFIRE	 @FIET	 	 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์	 ส.ส.ท.	 ชิง
แชมป์ประเทศไทย	 ปี	 2559	 ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	 (ไทย-ญ่ีปุ่น)		
ณ	 หอประชุม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 โดยผลการแข่งขัน
ปรากฏว่า	ทีม	MODFIRE	@FIET		สามารถผ่านเข้ารอบ	32	ทีม	ของประเทศ
ได้สำาเร็จ	 	และจะเข้าแข่งขันต่อในรอบ	16	ทีมสุดท้ายไปสู่รอบชิงชนะเลิศ	 เพ่ือ
เป็นตัวแทนประเทศไทย	ระหว่างวันท่ี	11-12		มิถุนายน	2559	ณ	MCC	Hall	 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	

ทีม MODFIRE @FIET นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า ผ่านเข้ารอบ 32 ทีมระดับประเทศ ในการแข่งขัน 
ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 

โครงการฝึกอบรมผู้สอนรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ือการสร้าง
กำ ลังคนระดับช่างเทคนิค ด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

News

	 การแข่งขันดังกล่าว	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้	 
ความสามารถในการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา	ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัตินอกจาก
รางวัลชนะเลิศ	รองชนะเลิศ	และรางวัลพิเศษต่าง	ๆ 	แล้ว	ทีมท่ีผ่านเข้ารอบ	16	ทีม 
สุดท้ายไปสู่รอบชิงชนะเลิศ	 และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน	
ABU	 Robot	 Contest	 2016	 ซ่ึงในปีน้ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขันต่อไป

	 โครงการพัฒนาหลักสูตรและนำาร่องการสร้างกำาลังคนระดับช่างเทคนิค 
ด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงาน	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
เทคโนโลยี	 ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้สอนรายวิชาเฉพาะสาขาเคร่ืองกลระหว่าง 
วันที่	21	–	22	เมษายน	2559	ณ	โรงซ่อมบำารุง	บริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จำากัด		
และ	หอเกียรติยศ	ชั้น	8	อาคารเรียนรวม	3	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 เพื่อถ่ายทอด

ความรู	้ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะความสามารถ	 และส่งเสริมให้บุคลากรมี
บทบาทในการจัดการเรียนการสอนตรงตามกรอบรายวิชาและแผนการสอน 
รายวิชาด้านระบบขนส่งทางราง	 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	 (ปวส.)	 
ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรจากสถานศึกษานำาร่องและวิทยาลัย
เทคนิคที่ให้ความสนใจ	 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก	 ดร.มานนท	์ สุขละมัย	 
หัวหน้าโครงการฯ	 เป็นประธานเปิดงาน	 โดยในวันที	่ 21	 เมษายน	 2559	 
มีการบรรยายให้ความรู้โดยผู้เช่ียวชาญด้านระบบขนส่งทางรางจากโรงซ่อม 
บำารุงบริษัท	 รถไฟฟ้า	 ร.ฟ.ท.	 จำากัด	 	 ได้แก่	 คุณธิษณะ	ซอหิรัญ	ผู้จัดการ 
แผนกปฏิบัติการเดินรถ	ได้บรรยายเรื่อง	“รถไฟฟ้าและการจำาแนกประเภท 
ของรถไฟฟ้า”	คุณธีรพล	ด่านวิริยะกุล	วิศวกรอาวุโสและรักษาการผู้จัดการ 
แผนกระบบตู้รถไฟฟ้า	เรื่อง	“การซ่อมบำารุงรถไฟฟ้า”	พร้อมเยี่ยมชมศึกษา 
ดูงาน	ณ	โรงซ่อมบำารุง	บริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จำากัด	และวันที	่22	เมษายน	 
2559	 มีการบรรยายเรื่อง	 ระบบเบรกรถไฟ	 พร้อมกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม	 
โดย	 อ.สมยศ	 วิวรรธนวรางค	์ ผู้เชี่ยวชาญระบบขนส่งทางราง	 และปิด
ท้ายด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม	 โดยได้รับเกียรติจาก	
ผศ.ดร.คมกฤตย	์ ชมสุวรรณ	 รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนา	 ณ	
หอเกียรติยศ	 ชั้น	 8	 อาคารเรียนรวม	 3	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี	กิจกรรมในครั้งนี	้ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น	25	คน	จากสถาน
ศึกษาจำานวน	11	แห่ง
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	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มจธ.	 จัดกิจกรรมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 เพ่ือ
สืบสานประเพณีไทย	เน่ืองในเทศกาลวันสงกรานต์	ซ่ึงถือเป็นวันข้ึนปีใหม่ของ
ชาวไทย	โดยการรดน้ำาดำาหัวผู้อาวุโส	เพ่ือแสดงกตเวทิตาคุณและขอพรจากผู้
อาวุโส	อันจะนำามาซ่ึงความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของคณะฯ	ต่อไป	โดยใน
ปีน้ีมีผู้อาวุโสมาร่วมอำานวยพรรวม	11	ท่าน	โดยมี	ดร.กฤษณพงศ์	กีรติกร	ท่ี
ปรึกษามหาวิทยาลัย	 อดีตอธิการบดีและอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
ให้เกียรติเป็นประธานและผู้แทนผู้อาวุโส	 กล่าวอำานวยพรแก่บุคลากร	 เม่ือ
วันศุกร์ท่ี	 8	 เมษายน	 2559	ณ	 ห้องนิทรรศการ	 อาคารเรียนรวม	 4	 ช้ัน	 3	 
มีผู้เข้าร่วมท้ังอาจารย์เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา	จำานวน	80	คน	และผู้อาวุโสอีก	 

การพัฒนาความคิด เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ กัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Ne
ws

10	ท่าน	ท่ีมาร่วมในการรดน้ำาดำาหัวเน่ืองในวันสงกรานต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจำาปีน้ี	 ได้แก่	 ศ.ดร.ทาซึจิ	 เซกิ	 ท่ีปรึกษาอธิการบดีด้านต่างประเทศ	
รศ.ดร.เดช	พุทธเจริญทอง	อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ศ.ดร.บุญเจริญ	 
ศิริเนาวกุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ผศ.สุทัศน์	 พรอานุภาพกุล	 
อาจารย์ยุทธศักด์ิ	 รุ่งเรืองพลางกูร	 อาจารวิสุทธ์ิ	 ดามาพงษ์	 อาจารย์สุชาติ	
เพริศพร้ิง	 คุณจุมพล	 ฟังนภาแก้ว	 คุณพุทธชาติ	 แก้วแดง	 และคุณสุปัญญา	 
คะตะวงศ์

	 ศาสตราจารย	์ดร.บุญเจริญ	ศิริเนาวกุล	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
เป็นประธานในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง		“	ทำา	ABET	อย่างไร	ที่
ไม่เป็นการสร้างภาระจากงานประจำา”		โดยได้รับเกียรติจาก	ศาสตราจารย	์
ดร.สุภาพรรณ	เสราภิน	ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการประเมิน	 
ABET	ของมหาวิทยาลัยอริโซน่า	ประเทศสหรัฐอเมริกา	และเป็นสมาชิกใน	
International	Research	Advisory	Panel	(IRAP)	ซึ่งมีภารกิจหลักในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย	 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	 มา
เป็นวิทยากร	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายใต้กรอบ	ABET	ต่อไป	มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังแนวคิดจากวิทยากรเป็น
จำานวนมาก	เมื่อวันอังคารที่	16	กุมภาพันธ	์2559	เวลา	13.00	-16.30	น.	
ณ	ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร	์อาคารเรียนรวม	4	ชั้น	2

คณะวิศวฯ จัดบรรยายระบบคุณภาพด้าน ABET
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News

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้นำาผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร	 Strategic	 
Academic	 Management	 (SAM)	 ของคณะวิศวกรรมศาสตร	์ มจธ.
ไปศึกษาดูงานด้านระบบคุณภาพ	 ณ.	 โรงแยกก๊าซ	 บมจ.ปตท	 	 และ
โรงงาน	 บจก.เอ็นซีอาร์	 รับเบอร์	 อินดัสตรี้ส์	 ที่จังหวัดระยองเมื่อวันศุกร์
ที่	 29	 มกราคม	พ.ศ.	 2559	ตั้งแต่	 เวลา	 07:00	น.	 โดยมี	 ผู้บริหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร	์ และบุคลากรสำานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร	์
ร่วมไปศึกษาดูงานด้วย	 จำานวน	 25	 คน	 ซึ่งผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานต่างได้
รับทราบข้อมูลและความรู้ในเชิงบริหารงานคุณภาพของทั้ง	 2	 หน่วยงาน
อย่างเต็มที่	 โดยได้นำาประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและการเรียนรู้ตาม
โครงการมาจัดทำา	

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 โดยศาสตราจารย์	 ดร.บุญเจริญ	 ศิริเนาวกุล	
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้สนับสนุนการสร้างงานวิจัยของบุคลากร
สายสนับสนุน	 (R2R)	 ทั้งกลุ่ม	 สว.	 และกลุ่ม	 บจพ.	 มาอย่างต่อเนื่อง	 โดย
ในปี	 2559	 ได้ส่งบุคลากรไปร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและ 
แบบโปสเตอร์จำานวน	17	บทความ	ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ	สำาหรับ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา	 ครั้งที่	 8	 “ทองกวาว
วิชาการ	 59	 ส่งเสริมงานวิจัย	 พัฒนาคน	 พัฒนางาน	 พัฒนาองค์กร”	
ระหว่างวันที่	30-31	มีนาคม	และ	1	เมษายน	2559	ณ	โรงแรมอิมพีเรียล	
แม่ปิง	 จ.เชียงใหม่	 และก่อนหน้านี้ได้ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าค่ายฝึก 
อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำางานวิจัยในระว่างวันที่	 6-8	 มกราคม 
2559	 ด้วย	 การทำางานวิจัย	 R2R	 ของบุคลากรสายสนับสนุน	 เป็น 
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร	 เพื่อการเติบโตในสายงานอาชีพ	 และ 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการรวบรวมข้อมูลจากการทำางานอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์ มจธ.	 จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท	 
พาโซนา(ประเทศไทย)	 จำากัด	 ซึ่งเป็นคู่ค้ากับบริษัทด้านอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ของประเทศญี่ปุ่น	ในการจัดโครงการอบรมหลักสูตร	Advanced	En-
gineer	Upbringing	Training	Program,	การอบรมทักษะภาษาญี่ปุ่น	หรือ
ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา	 และมารยาททางธุรกิจ	 เพื่อให้นักศึกษา
พร้อมที่จะทำางานและก้าวหน้าในสายอาชีพ	 สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที	่ 4	 
คณะวิศวกรรมศาสตร	์	เมื่อวันจันทร์ที่	21	มีนาคม	2559	เวลา	12.00	น.	 
ณ	ห้องประชุมสำานักงานคณบดี	1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อาคารเรียนรวม	4	 
ช้ัน	 3	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.บุญเจริญ	 ศิริเนาวกุล	 คณบดีคณะวิศว- 
กรรมศาสตร์	 เป็นประธาน	 และลงนามในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 
Mr.Tomoki	Umeda	(EVP-Administration)	เป็นผู้แทนของบริษัท	ISUZU	 
และ	Mr.Tatsuji	Sugihara	(manager)	เป็นผู้แทนบริษัทพาโซนาฯ	ในการ 
ลงนาม	และมผีูแ้ทนจากภาควชิาตา่งๆ	เขา้รว่มเปน็สกัขพียาน	ไดแ้ก	่ภาควชิา
วิศวกรรมเครื่องกล	 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	 วิศวกรรม
ไฟฟ้า	วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด	วิศวกรรมเครื่องมือและวัสด	ุ
โดยได้มีการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์แก่นักศึกษาในวัน 
ดังกล่าวด้วย	 หลักสูตรดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง	 จะเริ่มฝึกอบรมเวลา	 17.00	 น.ของทุกวัน
ทำาการ	ที่คณะวิศวกรรมศาสตร	์มจธ.	ตั้งแต่ภาคเรียนที่	1/2559	เป็นต้นไป

กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ SAM

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือการจัด
หลักสูตรอบรมด้านยานยนต์

บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์นำ เสนอ
งานวิจัย  R2R
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	 จบลงอย่างอลังการสำาหรับงานกีฬาของชาวไอท	ี3	พระจอมเกล้า	โดย
ในปีนี้สโมสรนักศึกษา	 SIT	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
เป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาสานสัมพันธ	์ IT	 3	 พระจอมเกล้า	 ฯ	 ครั้งที่	 13			 
เมื่อวันเสาร์ที่	 13	 กุมภาพันธ์	 2559	 ที่ผ่านมา	 โดยมีนักศึกษาภาควิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ- 
ทหารลาดกระบัง	และนักศึกษาจากทีมเจ้าบ้าน	เข้าร่วมจำานวนกว่า	1,000	คน			
		 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ไอท	ี 3	 พระจอมฯ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้กิจกรรมกีฬาเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างกัน
และเรียนรู้การทำางานเป็นทีม		รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย	มีน้ำาใจนักกีฬา		เป็นการใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์			ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันด	ีและ 

	 นักศึกษา	SIT	คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ	1	โปรแกรมเพ่ืองานด้านการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ระดับนิสิต	 นักศึกษา	 พร้อมรับเงินรางวัล
มูลค่า	 40,000	 บาท	 จากการเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย	คร้ังท่ี	18	(NSC2016)	เม่ือวันท่ี	17	มีนาคม	2559	ท่ีผ่านมา
ในการแข่งขันคร้ังน้ี	นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มจธ.	ส่งผลงานเข้าร่วม
แข่งขันท้ังหมด	2	 ทีม	 ทีมท่ี	1	 ช่ือผลงาน	“การค้นหาโครงข่ายย่อยของยีนโดย
การใช้แอฟฟินิต้ี	โพรพาเกช่ัน	คลัสเตอร์ร่ิง	และระบบประมวลผลแบบคู่ขนาน”		
ประกอบด้วย	 นายจตุรงค์	 กงมณี	 และ	 น.ส.	 ธันยธร	 ธนภัทรธีรกุล	 นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์	(ภาษาอังกฤษ)	โดย
มี	รศ.ดร.	 โจนาธาน	 โฮยิน	ชาน	 เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา	คว้ารางวัลรองชนะเลิศ 
อับดับ	 1	 โปรแกรมเพ่ืองานด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ระดับ
นิสิต	นักศึกษา	ทีมท่ี	2	 ช่ือผลงาน”การใช้ใบหน้าควบคุมแท็บแล็ตคอมพิวเตอร์	
(กรณีศึกษา	:	การใช้ใบหน้าควบคุมไฟล์	PDF)”		ประกอบด้วย	น.ส.วิภาวี	โมจนกุล	
น.ส.ศลิษา	วิวัฒนวรวงศ์	และ	นายสุทัส	ธนะจันทร์	โดยมี	ผศ.ดร.พรชัย	มงคลนาม 
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา	ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

	 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	 (BIS)	 รุ่นท่ี	 26	
ของ	SIT	จัดกิจกรรมรับน้อง	รุ่นท่ี	27	เพ่ือสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง	 
เม่ือวันเสาร์ท่ี	6	กุมภาพันธ์	2559	ท่ีผ่านมา	มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า	100	คน	 
โดยมี	 รศ.ดร.นิพนธ์	 เจริญกิจการ	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	 และแสดงความ
ยินดีกับนักศึกษาใหม่	 รวมท้ังได้กล่าวถึงความสำาคัญของกิจกรรมในคร้ังน้ีว่า	
“กิจกรรมรับน้อง	เป็นกิจกรมท่ีดี	และสร้างสรรค์	ทำาให้รุ่นพ่ีและรุ่นน้องท่ีศึกษา
อยู่ในคณะ	และสาขาเดียวกัน	รู้จักกันมากข้ึน	สร้างความรัก	ความสามัคคี	และ
คอยช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	 ท้ังในเร่ืองการเรียน	 และเร่ืองอ่ืน	 ๆ	 อยากให้มีการจัด
กิจกรรมแบบน้ีทุกปี
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานสัมพันธ์ IT 3 พระจอม ฯ ครั้งที่ 13

นักศึกษา SIT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1

นักศึกษา BIS รุ่น 26 จัดงานเชื่อมสัมพันธ์รับน้องรุ่น 27

ข่าว:	อนุตรา		พรวดี
ภาพ:	อธิวัชร์	แสงแก้ว ฝึกการทำางานเพื่อส่วนรวมให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาภายในสถาบันเอง

แล้ว		ยังเชื่อมต่อไปยังเพื่อนนักศึกษาต่างสถาบันอีกด้วย																				
	 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา	 5	 ประเภท	 ได้แก่	
ปิงปอง	แบดมินตัน		บาสเกตบอล	ฟุตบอล	และวอลเล่ย์บอล		โดยในปีนี้		 
SIT	สามารถคว้าถ้วยรางวัลกีฬารวมมาครองได้อีกครั้ง	นอกจากนี้ยังมีการ 
ประกวดแข่งขันเชิงสร้างสรรค์อื่นๆ	ดังนี้การประกวดแข่งขันสันทนาการ		ผล
การแข่งขัน	 	 ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ชนะเลิศอันดับ	1	การประกวดกองเชียร์	 	และประกวดผู้นำาเชียร์	 	ผลการ
แข่งขัน	 ทีมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
ชนะเลิศอันดับ	 1	 และการประกวดดาวและเดือน	 IT	 3	 พระจอมเกล้า	 ฯ	
ผลการประกวด	ดาวและเดือนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง	ชนะเลิศอันดับ	1	



23 ฉบับ เมษายน - พฤษภาคม  2559

	 เมื่อปี	 2558	กฎหมายใหม่ๆ	 ได้ออกมาบังคับใช้ในประเทศไทยหลาย
ฉบับ	รวมถึงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ด้วย	ที่มีฉบับที	่2	และฉบับที	่3	ออก
มาพร้อมกัน	และขณะนี้ได้มีผลบังคับใช้ทั้ง	2	ฉบับแล้ว	บทความนี้จะนำาสิ่ง
ที่มีอยู่ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ของ	2	ฉบับนี้มาให้ผู้อ่านได้ทราบกัน	
	 เนื้อหาของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ	์ ฉบับที่	 2	 พ.ศ.2558	 มี	 5	 เรื่อง
หลักๆ	ได้แก่
	 1.	กฎหมายให้ความคุ้มครอง	“ข้อมูลการบริหารสิทธิ”	หมายถึง	ลาย
เซ็น	ลายน้ำา	ชื่อไฟล์	 รายชื่อของนักแสดงและคนทำางานหลังที่ปรากฎหลัง
จากจบภาพยนตร	์ฯลฯ	ดงันัน้	การแก้ไข	“ขอ้มลูการบรหิารสทิธ”ิ	ทีต่ดิมากบั
ตัวงานอันมีลิขสิทธิ์จะถือว่าเป็นการละเมิด	“ข้อมูลบริหารสิทธิ”	เช่น	การ 
ลบลายเซ็นหรือลายน้ำาออกจากรูปภาพ	 การแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อไฟล์และ
เมทาเดตา	(Metadata)	ของไฟล์	ฯลฯ
	 2.	 “มาตรการทางเทคโนโลยี”	 หมายถึง	 มาตรการต่างๆ	 เพื่อการ
ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ห้ามไม่ให้กระทำาการรบกวนแก้ไขหรือเปล่ียน 
แปลงเทคโนโลยีที่นำามาใช้ในการควบคุมการเข้าถึงหรือการทำาซ้ำางานอันมี 
ลิขสิทธิ์	 มิฉะนั้น	 จะเป็น	 “การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี”	 เช่น	
ค่ายเพลงผลิตซีดีเพลงออกจำาหน่ายโดยใช้เทคโนโลยีป้องกันไม่ให้มีการ
ทำาสำาเนางานสิ่งบันทึกเสียงนั้น	หรือสำานักพิมพ์นำาหนังสือบันทึกลงในแผ่น
ซีดีโดยกำาหนดว่าผู้อ่านหนังสือจากซีดีดังกล่าวสามารถอ่านได้ไม่เกินระยะ
เวลาหรือจำานวนครั้งที่กำาหนดเท่านั้น	
	 3.	การจำาหน่ายต้นฉบับหรือสำาเนางานอันมีลิขสิทธ์ิโดยผู้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิ
ในต้นฉบับหรือสำาเนางานอันมีลิขสิทธิ์นั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย	 ไม่ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์	เป็นหลักประกันให้การซื้อขายสินค้าลิขสิทธิ์มือสอง 
ไม่จัดว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อีกต่อไป	ยกเว้นงานภาพยนตร์และงานโสต
ทัศนวัสดุที่ยังต้องปฏิบัติตาม	พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	
2551	ด้วย	กล่าวอีกนัยหนึ่ง	การขายแผ่น	DVD	ภาพยนตร์ที่ผลิตมาอย่าง
ถูกลิขสิทธิ์และได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย	 ไม่สามารถทำาได้	 เว้นแต่มีใบ
อนุญาตเท่านั้น		
	 4.	 นักแสดงมีสิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นนักแสดง	 และมีสิทธิที่จะห้าม
ผู้รับโอนสิทธิของนักแสดงหรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน	 ตัดทอน	 ดัดแปลง	
หรือทำาโดยประการอื่นใดแก่การแสดงนั้นจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง
หรือเกียรติคุณของนักแสดง	 และเมื่อนักแสดงถึงแก่ความตาย	 ทายาท
ของนักแสดงมีสิทธิฟ้องร้องบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการ
คุ้มครองสิทธิของนักแสดง	 และผู้กระทำาละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนัก
แสดงต้องจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้น	 นอกจากนี	้ ศาลมีอำานาจสั่งริบหรือสั่ง
ทำาลายสิ่งที่ใช้ในการกระทำาความผิดและสิ่งที่ได้ทำาขึ้นหรือนำาเข้ามาใน
ประเทศไทยอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงได้ด้วย

	 5.	 กรณีที่มีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของ	“ผู้ให้บริการ”	หมายถึง	ผู้ที่ให้บริการในการเข้าถึงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงแรม	หอพัก	ร้านอาหารและเครื่องดื่ม	หรือใน
หน่วยงานราชการ	บริษัท	หรือสถาบันการศึกษา	เจ้าของลิขสิทธิ์อาจยื่นคำา
ร้องต่อศาลให้ศาลไต่สวนและม	ี “คำาสั่งชั่วคราว”	 (Preliminary	 Injunc-
tion)	 บังคับให	้ “ผู้ให้บริการ”	 นำางานที่ทำาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ของ	“ผู้ให้บริการ”	หรือระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธี
อื่นใดโดยคำาสั่งศาลได้ในทันท	ี นับเป็นขั้นตอนก่อนที่ศาลจะมีคำาพิพากษา
ตามกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล	เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิด
ขึ้นในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีคำาพิพากษา
	 สำาหรับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	ฉบับที่	3	พ.ศ.2558	มีเนื้อหาสำาคัญ	2	
เรื่อง	ได้แก่
	 1.	การบันทึกเสียงหรือภาพในโรงภาพยนตร์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
โดยไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการฉายในโรงภาพยนตร์	 ให้ถือว่าเป็นการ 
ละเมิดลิขสิทธิ์
	 2.	การทำาซ้ำาหรือดัดแปลงเพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้า 
ถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น	 การได้ยิน	
สติปัญญา	 หรือการเรียนรู้	 หรือความบกพร่องอื่น	 โดยไม่เป็นการกระทำา
เพื่อหากำาไร	 ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ	์ รูปแบบของการทำาซ้ำาหรือ
ดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามความจำาเป็นของคนพิการ	 เช่น	 หนังสือ
อักษรเบรลล์	 สื่อเสียง	 หนังสือหรือภาพขยายใหญ	่ ตัวหนังสือนูน	 สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์	 สื่อพัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร	 สื่อภาษามือ	 คำาบรรยาย
แทนเสียง	 ฯลฯ	 เพราะผู้พิการเหล่านี้เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอยู่แล้ว	
ควรที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้ดีขึ้น	
	 ผู้อ่านได้รับทราบบทบัญญัติในกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้ง	 2	 ฉบับใหม่แล้ว	
โปรดรู้วิธีการปกป้องสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเอง	 และระมัดระวัง
ในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นด้วย	 เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์!
	 ก่อนจบบทความนี	้ ขอเชิญชวนผู้อ่านทำาบุญด้วยการอ่านหนังสือเสียง	
ซึ่งปัจจุบันมีความสะดวกอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย	 Free	 Application	
ชื่อ	 “Read	 for	 the	 Blind”	นอกจากงานวรรณกรรมที่เป็นความบันเทิง
แล้ว	 คนตาบอดยังต้องการหนังสือเสียงที่เป็นตำาราเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นไปจนถึงระดับปริญญาโท	 เอกสารรายงานการวิจัยต่างๆ	 รวมทั้ง
ข่าวสารทุกชนิดด้วย	 เพื่อช่วยเสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทั้งทางด้าน
การเรียน	การศึกษา	และการทำางานของคนตาบอด	จึงขอชวนทำาบุญด้วย
การอ่านหนังสือเสียงที่ทำาได้ง่ายและไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์อีกต่อไป		

อะไรอยู่ในกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ล่าสุด?

ผ่องศรี	เวสารัช
สำานักงานวิจัย	นวัตกรรมและพันธมิตร	(สวนพ.)
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โครงการสานใจให้เป็นหนึ่ง ณ จังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์

โครงการสอนเสริมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์

	 สำานักงานวิชาศึกษาท่ัวไป	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำานักวิชา
ศึกษาท่ัวไป	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 เข้าเย่ียมชมและศึกษา
ดูงาน	 เพ่ือนำาข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับการ
ดำาเนินงานของ	 มทร.อีสาน	 	 ในการน้ี	 รศ.ดร.บัณฑิต	 ทิพากร	 รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา	รศ.ดร.พรนภิส	ดาราสว่าง	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	และ	
ผศ.ดร.ศศิธร	สุวรรณเทพ	หัวหน้าสำานักงานวิชาศึกษาท่ัวไป	บรรยายถึงภารกิจ
ของสำานักงานวิชาศึกษาท่ัวไป	 พร้อมท้ังตอบข้อซักถามและร่วมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป	

	 เม่ือวันท่ี	12	–	13	มีนาคม	2559		คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนา
บุคลากร	 เร่ือง	 “โครงการสานใจให้เป็นหน่ึง”	 สวนไม้หอมรีสอร์ท	 จังหวัด
ราชบุรี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนเกิดความรัก	 ความ
สามัคคี	 และร่วมมือกันสร้างความสุข	 ให้เกิดข้ึนในองค์กร	 และทุ่มเทความ
สามารถเต็มศักยภาพท่ีตนเองมีอยู่	เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย	นอกจากน้ี	ยัง
เป็นการสร้างเครือข่ายท่ีดีระหว่างบุคลากรต่างหน่วยงาน	 ซ่ึงเป็นประโยชน์
ในการทำางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน	ท้ังน้ีกิจกรรมประกอบไปด้วย	การ
เปิดสัมมนา	โดย	รศ.ดร.พรนภิส	ดาราสว่าง	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	จากน้ัน
ร่วมฟังบรรยายพิเศษเก่ียวกับการบริหารจัดการ	และระบบการเรียนการสอน	
Residential	College	ของ	มจธ.	ราชบุรี	โดย	รศ.ดร.สมชาย	จันทร์ชาวนา	 
รองอธิการบดี	มจธ.ราชบุรี	ทำา	Workshop	และกิจกรรม	Reflection	ดำาเนิน
การโดย	อาจารย์วรงค์	ถาวระ	และคุณไกรศิลา	กานนท์	จากสำานักงานวิชา
ศึกษาท่ัวไป	 และร่วมทำากิจกรรมท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร	 Coro	 Field	
อ.สวนผ้ึง	จ.ราชบุรี	

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 โดยคณะศิลปศาสตร์	 ร่วม
กับศูนย์วิจัยและบริการเพ่ือชุมชนและสังคม	 (ศวช.)	 และสำานักพระราชวัง	
โดยสำานักงานโครงการ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 
ได้จัดโครงการสอนเสริมปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษนักเรียนในพระราชานุเคราะห์	 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามราชกุมารีคร้ังท่ี	 15	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย	ทำาให้นักเรียนเกิดความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน	และมี 
ความระมัดระวังในการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง	ๆ 	อีก 
ท้ังได้ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษท่ีมีอยู่	ได้เสริมทักษะด้านฟัง	พูด	อ่าน	เขียน 
ภาษาอังกฤษ	 และมีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษมากข้ึน	 รวมถึงเตรียมความ 
พร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	นอกจากน้ี	นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท	 สายวิชาภาษา	 คณะศิลปศาสตร์	 ซ่ึงทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอนในโครง
การฯ	ได้รับประสบการณ์ตรงด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน	ได้เข้า
ถึงคุณธรรมและจริยธรรมของความเป็นครู	 และฝึกการทำางานร่วมกันด้วย	
ซ่ึงในการอบรมคร้ังท่ี	15	น้ีมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำานวนท้ังส้ิน	172	คน

	 เม่ือวันพุธท่ี	23	มีนาคม	2559	รศ.ดร.ณฐพงศ์	จิตรนิรัตน์	คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีจากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	จำานวน	30	ท่าน	ได้เข้าเย่ียมชมและ
ดูงานท่ีคณะศิลปศาสตร์	 เก่ียวกับระบบการบริหารจัดการสำานักงาน	 ระบบ
การประกันคุณภาพ	 รวมถึงมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์
ร่วมกัน	 หลังจากนั้นคณะฯ	 ได้นำาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง	
(SALC)	ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย	และ	Science	Learning	Space

มทร.อีสาน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
สำ นักงานวิชาศึกษาทั่วไป
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	 สำานักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์	 มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี	 ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 รุ่น7	
โดยในช่วงเช้าได้ไปศึกษาดูงานท่ี
โรงงานพลาสติก	 ณ	 บริษัท	 มัลติ
แบกซ์	 จำากัด	 มหาชน	 โดยเป็น
โรงงานท่ีผลิตพลาสติกจากซาก
บรรพชีวินและวัตถุดิบฐานชีวภาพ	 
(Fossil	 and	Biobased	plastic)	 
ซ่ึง ต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 
แหลมฉบัง	 การผลิต	 ส่วนใหญ่จะ 
ผลิตตาม	Order	ของลูกค้า	รายการท่ีผลิต	เช่น	 ถุงขยะ	ถุงร้อน-เย็นไมโครเวฟ	 
ถุงแซนด์วิช	 ถุงผลไม้ในห้าง	 ถุงซิปล๊อค	 ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท้ังหมดได้รับการรับรอง	 
และผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม

	 จากน้ันทางบริษัทได้นำานักเรียนเข้าเย่ียมชมโรงงานในไลน์การผลิต	 เพ่ือให้
นักเรียนศึกษากระบวนการผลิตถุงพลาสติกประเภทถุงซิป	 ต้ังแต่กระบวนการ
หลอมเม็ดพลาสติก	 ทำาสี	 เป่าข้ึนรูปถุงพลาสติก	 จนกระท้ังถึงข้ันตอนบรรจุลง
ในบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งจำาหน่าย	ทำาให้นักเรียนเข้าใจในกระบวนการของผลิตถุง
พลาสติกมากข้ึนจากการดูข้ันตอนต่างๆในกระบวนการผลิตจริงในโรงงาน
	 จากน้ันช่วงบ่ายทางสำานักงานฯ	 ได้นำานักเรียนเข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ำาบางแสน	 จัดต้ังโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 แบ่ง
ออกเป็นสามส่วน	 1.สถานเล้ียงสัตว์น้ำาเค็ม	 2.ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์
ทางทะเล	3.พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล
	 ในสถานเล้ียงสัตว์น้ำา	เค็มนักเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับสัตว์ทะเล	โดยศึกษา	 
ช่ือสามัญ	ช่ือทางวิทยาศาสตร์	และความรู้เก่ียวกับสัตว์ตัวน้ัน	โดยหัวข้อความ
รู้แบ่งเป็น	 7	 หัวข้อหลัก	 ได้แก่	 สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในเขตน้ำาข้ึนน้ำาลง	 ปลาแนว
ปะการัง(เช่น	ปลาการ์ตูน)	การอยู่ร่วมกันของส่ิงมีชีวิต	สัตว์ไม่มีกระดูสันหลังน้ำา
เค็ม	ปลาเศรฐกิจ						ปลารูปร่างแปลกและปลามีพิษ	ปลาท่ีอาศัยในมหาสมุทร	และ 
มีโซนของแมงกะพรุน	 ในส่วนของห้องวิจัย	 แบ่งเป็นหลายห้อง	 อาทิเช่น	 ห้อง
วิจัยเช้ือโรค	เช้ือแบคทีเรียต่างๆ	ในสัตว์น้ำา	ห้องรักษาสัตว์ป่วย	ห้องวิเคราะห์น้ำา 
เป็นต้น	 และยังประกอบด้วยโซนท่ีเก็บรักษา	 พ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุปลาเอาไว้	 เพ่ือ
เพาะขยายพันธุ์	 แล้วนำากลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติส่วนของชั้น	 2	 ของ
พิพิธภัณฑ์นั้น	จะจัดแสดงสัตว์ที่ถูกสต๊าฟไว้	เช่น	ชนิดของหอย	จะมีเปลือก
หอย		กระดูกโลมา	บอกถึงลักษณะและความสำาคัญของมันในระบบนิเวศน์		เต่า	
ปะการัง	

	 เมื่อเร็วๆ	 นี้	 สำานักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้นำานักเรียนดรุณสิกขาลัย	 (โครงการ	 วมว.)	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 และ	 6	 ได้ไปศึกษาดูงานเพ่ือทำาความเข้าใจการประยุกต์ใช้
หลักการฟิสิกส์ของเสียงในการออกแบบอาคารคอนเสิร์ตฮอลล์	 และเข้าร่วม
ชมคอนเสิร์ต	 Opera	 Gala	 ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล	 โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์	
หลังจากถึงมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเท่ียง	 นักเรียนได้เย่ียมชมบริเวณรอบๆ	
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ซ่ึงมีการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจ	จากน้ัน
ช่วงบ่ายได้เข้าเย่ียมชมภายในหอประชุมมหิดลสิทธาคาร	 ซ่ึงเป็นอาคารท่ีใช้จัด
งานต่าง	ๆ	ในมหาวิทยาลัย	โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแสดงดนตรีคลาสสิค	
	 ในการเข้าเย่ียมชมมหิดลสิทธาคาร	 นักเรียนได้รับโอกาสอันดีในการนำาชม
สถานท่ีต่าง	 ๆ	 โดยวิทยากร	 	 คุณจักรยศนันท์	 เตียวตระกูล	 หัวหน้างานระบบ
ภาพ	 แสงและเวที	 ทำาให้นักเรียนได้ความรู้เก่ียวกับโครงสร้างอาคาร	 ซ่ึงมีรูป
ร่างท่ีผสมผสานระหว่างโครงร่างใบไม้และแกนกระดูกของมนุษย์	 ตัวอาคาร
ไม่มีเสารับน้ำาหนัก	 แต่ใช้จันทันรูปตัว	 Y	 และหลังคาโค้งในการรับน้ำาหนักแทน 
ห้องแสดงคอนเสิร์ตการมีออกแบบทางด้านอคูสติกเป็นอย่างดี	มีการบุผนังไม่ให้
เกิดเสียงสะท้อน	
	 นอกจากน้ียังคำานึงถึงการเล้ียวเบนและแทรกสอดของเสียง	 ท่ีทำาให้ผู้ชมท่ี
ตำาแหน่งต่าง	ๆ	สามารถได้ยินเสียงการแสดงท่ีชัดเจนมีความไพเราะ	นอกจากน้ี
มีระบบ	audio	network	 ท่ีมีซอฟท์แวร์ควบคุมให้เกิดระบบการบันทึกเสียง
ท่ีมีคุณภาพ	 ในห้องมีการใช้หลอดไฟท่ีมีสีท่ีให้อารมณ์ผ่อนคลาย	 นอกจากน้ี
นักเรียนยังได้เย่ียมชมระบบการควบคุม	เสียง	สี	แสง	การควบคุมเวที	ระบบทาง
วิศวกรรมในการขับเคล่ือนยกตัวของเวที	รวมถึงห้องซ้อมดนตรี	ห้องซ้อมบัลเล่ต์	
และห้องต่าง	ๆ	อย่างละเอียด
	 ในแต่ละปีคอนเสิร์ตฮอลล์แห่งนี้มีการจัดคอนเสิร์ตออเคสตรา	 โดย	
Thailand	 Philharmonic	 Orchestra	 (TPO)	 และนักดนตรีรับเชิญระดับ
ประเทศและระดับโลกมากมาย	 จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีนักเรียนจะได้ซึมซับ
วัฒนธรรมดนตรีคลาสสิคและเปิดโลกทัศน์ทางด้านสุนทรียภาพทางดนตรี	 ใน
เวลา	 16:00	 น.	 นักเรียนได้เข้าไปชมคอนเสิร์ต	 Opera	 Gala	 เป็นการแสดง
ดนตรีคลาสสิค	 โดยนำาท่อนต่าง	ๆ	จากเพลงอุปรากรช่ือดังต่าง	ๆ	หลากหลาย
ของโลก	เช่น	The	Marriage	of	Figaro	และ	Magic	Flute	ได้เห็นการทำางาน
สอดประสานกันของนักดนตรี	 วาทยากร	 นักร้อง	 ซ่ึงสร้างความสุขให้ฟังอย่าง
มากมาย	   
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	 เน่ืองในโอกาสครบรอบ	50	ปี	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	
(มจธ.)	 ปีการศึกษา	 2558	 น้ีทางคณะนักศึกษาจึงได้ดำาเนินการจัดโครงการ
ครูช่างสร้างปฏิทินชุมชน	 ส่งเสริมค่านิยม	 12	 ประการข้ึน	 เพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองค่านิยม	 12	 ประการ	 ให้กับ
เด็ก	 ๆ	 ในชุมชนใต้สะพานโซน	 1	 สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการ
ปลูกฝังให้เยาวชนของชาติได้มีความรู้ความเข้าใจ	 รวมท้ังนำาค่านิยมท้ัง	 12	
ประการไปปฏิบัติตามอีกด้วย
	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ
ของการพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด	 จึงได้มีการจัดโครงการต่าง	 ๆ	 สืบเน่ือง
มาต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2555	 เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนละแวกใกล้เคียง
มหาวิทยาลัย	 ไม่ว่าจะเป็น	 โครงการครูช่างหัวใจหล่อต่อยอดอาชีพซาเล้ง	
โครงการครูช่างหัวใจหล่อต่อยอดวัฒนธรรมชุมชน	โครงการครูช่างปล่อยของ	
สอนน้องสร้างหุ่นยนต์คุณธรรมจากขยะ	 มาจนกระท่ังถึงโครงการครูช่างจับ
กล้อง	สอนน้องสร้างหนังส้ัน	เม่ือปีการศึกษา	2557	ท่ีผ่านมา
	 ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน	 ชุมชนใต้สะพานโซน	 1	 ซอยประชาอุทิศ	 76	 จะได้ 
รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	 จนได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบระดับกรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย	น.ส.สุธาสินี		สุขโข	ECT	23
นายสถาพร		ศาสนพิทักษ์	ECT	23
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แล้ว	แต่ปัญหาภายในชุมชนอย่างเร่ืองยาเสพติดหรือความรุนแรงทางเพศก็ยังไม่ได้ 
รับการแก้ไขให้หมดไปอยู่ดี	 หลังจากท่ีคณะดำาเนินงานได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือร่วมพูด
คุยกับประธานชุมชน	พร้อมท้ังเด็ก	ๆ	ในชุมชนแล้ว	จึงพบว่าเด็กส่วนใหญ่ยัง
ตกอยู่ในกลุ่มเส่ียงหลายๆ	 ด้าน	 เน่ืองจากเติบโตมาในครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์	
ทำาให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง	 รวมท้ังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองค่านิยม	12	ประการ	ท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ		มีนโยบายเร่งให้
ปลูกฝังแก่เด็กไทยเพ่ือการสร้างชาติให้เข้มแข็ง
	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	คณะดำาเนินงานจึงได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์เป็นส่ิงท่ีควรให้ความสำาคัญอย่างย่ิง	 ในวาระครบรอบ	 50	 ปี	 แห่งการ
ก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย	ี ภาควิชาเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษาในรายวิชา	 ETM	358	 จึงเป็นตัวแทนจัดทำาโครงการครูช่าง
สร้างปฏิทิน	 ส่งเสริมค่านิยม	 12	 ประการ	 รวมท้ังโครงการ	 ไม่ใช้ให้เรา	 ซ่ึง
เป็นโครงการย่อยท่ีจัดข้ึนเป็นประจำาทุกปี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับบริจาค
ส่ิงของท่ีไม่ได้ใช้ของนักศึกษา	คณาจารย์	และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ	เพ่ือ
นำาไปมอบให้กับชุมชนใต้สะพานโซน	1	

โครงการครูช่างสร้างปฏิทินชุมชน 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
หนึ่งในกิจกรรมครบรอบ 50 ปีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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	 เม่ือวันท่ี	 23	 มกราคม	 2559	 นักศึกษาช้ันปีท่ีสาม	 ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา	 พร้อมด้วย	 รศ.ดร.กุลธิดา	 ธรรมวิภัชน	์ และ	 
รศ.ดร.พรปภัสสร	 ปริญชาญกล	 ท่ีปรึกษาโครงการ	 ได้ลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมใน
ชุมชนใต้สะพานโซน	 1	 เพ่ือมอบส่ิงของบริจาคจากโครงการ	 ไม่ใช้ให้เรา	 ให้
กับชุมชน	 รวมท้ังจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความบันเทิงและกิจกรรมฐาน
ส่งเสริมค่านิยม	12	ประการให้กับน้อง	ๆ	ในชุมชน	ท้ังยังให้น้อง	ๆ	ได้มีส่วน
ร่วมในการถ่ายภาพลงปฏิทินเพ่ือออกจำาหน่าย	 ซ่ึงรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
แล้ว	 ทางโครงการฯ	 ได้นำาไปสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือผู้บำาบัดยาเสพติด	 
ณ	บ้านพิชิตใจ	เขตประเวศ	จำานวน	20,000	บาท	โดยมีนายเฉลิมศักด์ิ	ลีวังษี	 
ประธานชุมชนเป็นผู้รับมอบ	นอกจากน้ียังมอบเงินช่วยเหลือให้กับ	คุณลุงเสง่ียม	 
นาคสุทธิ	 ชาวบ้านชุมชนพุทธบูชา	 ผู้ประสบปัญหาบ้านพังจากเหตุภัยแล้ง	
เป็นจำานวน	 15,300	 บาท	 ในพิธีปิดโครงการเม่ือวันท่ี	 21	 มีนาคม	 2559	
ณ	หอเกียรติยศ	อาคาร	CB	3	 โดยมีผศ.ดร.กิติเดช	 	 สันติชัยอนันต์	คณบดี
เป็นประธานในพิธีและยังมีคณะนายทหารจากพล	 1	 รอ.9	 เข้าร่วมในฐานะ 
วิทยากรร่วมในโครงการ	 ประธานมูลนิธิกีรันแคร์	 เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกต-
การณ์
	 ในบริบทของการศึกษา	 รศ.ดร.	 กุลธิดา	 ธรรมวิภัชน์	 ท่ีปรึกษาโครงการ	
ได้กล่าวถึงการนำาโครงการฯ	 มาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา	
ETM358	Marketing	Communication	ให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ีสาม	ภาควิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา	 ดังน้ี	 “โครงการครูช่างสร้างปฏิทิน	 ส่งเสริม
ค่านิยม	12	ประการ	เป็นการจัดกิจกรรม	CSR	แนว	Social	Marketing	 ท่ี
สามารถบูรณาการลงในรายวิชาท่ีมีลักษณะการเรียนรู้แบบ	 Project	 Based	
Learning	 ท่ีเน้นประสบการณ์จริงได้	 	 โดยให้นักศึกษานำาความรู้ท่ีได้เรียน

มาทำากิจกรรมในชุมชน	 	 ซ่ึงอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับมจธ.	 โดยเราเน้นการ
ทำางานในพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง	 การรักษาความสัมพันธ์อันดี	 ในขณะเดียวกัน	
เราได้ฝึกการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทำางานจริงของผู้เรียนโดยอาจารย์ทำา
หน้าท่ีเป็นโค้ช”		
		 ส่วนประธานโครงการ	 นายณัชนินทร์	 	 แก้วเกษ	 ได้กล่าวว่า	 “ส่ิงท่ีได้
จากการเรียนแบบ	 Project	 Based	 Learning	 คือได้เรียนรู้กระบวนการ
ทำางานอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน	 ทำาให้สามารถทำางานได้เป็นลำาดับข้ัน
ตอน	 รวมถึงได้รับมิตรภาพจากการทำางานเป็นทีม	 นอกจากน้ี	 การได้เรียน
รู้ถึงปัญหาจากการลงมือปฏิบัติงานจริง	 ๆ	 จะทำาให้เรามีประสบการณ์และ
สามารถนำาบทเรียนเหล่าน้ีไปใช้ในอนาคตได้อีกด้วย”	
	 “ขณะท่ีเราโตมาทุก	 ๆปี	 เราก็ได้มามากแล้ว	 พอถึง	 ณ	 จุด	 ๆ	 หน่ึงเรา
โตพอท่ีจะเป็นผู้ให้บ้าง	 มันก็เป็นความสุขทางใจถึงแม้ว่าน้องจะด้ือบ้างอะไร
บ้าง	 ส่ิงของท่ีเราให้มันก็แบบไม่ได้มีราคาแพงมาก	 มันเป็นของท่ีเเบบเราไม่
ได้ใช้แล้ว	 ไม่มีประโยชน์สำาหรับเราแต่มันก็มีประโยชน์สำาหรับคนอ่ืน	 การ
ทำาโครงการลักษณะน้ีทำาให้ได้มุมมองท่ีเป็นผู้ใหญ่ข้ึนมาก	 มีจิตอาสา	 มีจิต
สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ”	 น.ส.พิมพ์มาดา	 โกจิราพันธ์	 นักศึกษาทุน
เพชรพระจอมเกล้าด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็นนักศึกษาผู้ประสานงาน
โครงการกล่าว
	 น่ีคือเสียงสะท้อนเล็ก	ๆ 	จากนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ	ท่ีสะท้อนให้เห็น
ถึงข้อดีของการการเรียนการสอนแบบ	Project	Based	Learning	โดยเน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง	 ซ่ึงตรงกับนโยบายการบริหารและแนวทางในการ
พัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย	ี ตามที่ท่านคณบดีได้ให้
นโยบายไว้คือ	การพัฒนาการเรียนรู้แบบ	Active	Learning	จะเปล่ียนแปลง
บทบาทของอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้คำาปรึกษา	คอยแนะนำาวิธีการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา	และเป็นการเรียนรู้แบบการลงมือปฏิบัติจริง	(Hands	on)	นอกจาก
น้ี	 การเรียนการสอนแบบดังกล่าว	 ยังถือเป็นการใช้ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทาง
สังคมเชิงบูรณาการ	 (Social	 lab)	 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปใน
พ้ืนท่ีของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย	 เพ่ือนำาโจทย์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงมาศึกษา
และหาแนวทางการแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชน	 ทำาให้นักศึกษามีจิตท่ีทำาเพ่ือ 
สาธารณะมากข้ึน
	 ท้ังน้ี	 ของการจัดกิจกรรมโครงการครูช่างสร้างปฏิทินชุมชน	 ส่งเสริมค่า
นิยม	12	ประการ	 ไม่ได้เป็นแค่การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ	 เพียง
เท่าน้ัน	 แต่ผู้เรียนยังได้ฝึกฝนประสบการณ์นอกห้องเรียนในด้านทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพผ่านการเรียนรู้ด้วยการร่วมกันในการสร้างปฏิทิน	 จัดกิจกรรม
ในพ้ืนท่ีชุมชน	 ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปฏิทินออกไปตามช่องทาง
ต่าง	 ๆ	 ท้ังส่ือออนไลน์	 ส่ือออฟไลน์	 และยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
สถานีโทรทัศน์	 Thai	 PBS	 แล้ว	 ส่ิงสำาคัญท่ีผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับ	
คือ	 ความอ่ิมเอมใจในการทำาความดีเพ่ือสังคม	 เพราะการเป็นผู้ให้ย่อมได้
ความสุขอย่างแน่นอน	
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Thermodynamics	 เป็นวิชาท่ีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความร้อน	 
งานพลังงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน	ซ่ึงมีส่วนท่ีเก่ียวข้องกับคุณสมบัติของ 
สารต่างๆ	 โดยเฉพาะน้ำา	 ซ่ึงผู้เรียนจะต้องเปิดตารางคุณสมบัติของน้ำาเพ่ือ 
หาค่าความดัน	อุณหภูมิและสถานะของสาร	ท่ีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จะ 
ต้องเรียน	 รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบเคร่ืองจักรไอน้ำาหรือ	 Boiler	 
จะต้องใช้กันมาก	 แต่การหาค่าคุณสมบัติของน้ำาจากตารางแบบเดิมในปัจจุบัน 
กลายเป็นเร่ืองล้าสมัยอีกท้ังยังเป็นเร่ืองค่อนข้างยุ่ง	เข้าใจยาก	และอาจไม่ได้ค่า 
ที่ตรงอย่างที่ต้องการหากใครที่ไม่มีความรู้โอกาสผิดก็จะมากขึ้น	 และมัก 
ประสบปัญหาในการหาค่าจากตาราง	 ด้วยเหตุน้ี	 รศ.ดร.วันชัย	 อัศวภูษิตกุล	 
อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย- 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ี (มจธ.)	จึงได้พัฒนา	“โปรแกรมคำานวณค่า 
คุณสมบัติของน้ำา”	 เพ่ือให้นักศึกษาทำาความเข้าใจได้ง่ายข้ึนแทนการเปิดหาจาก 
ตารางแบบเดิม	ล่าสุดโปรแกรมนี้ยังได้รับการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว	

รศ.ดร.วันชัย		กล่าวว่า	เทอร์โมไดนามิกส์	(Thermodynamics)	ถือเป็น
วิชาท่ีมีความสำาคัญเพราะเก่ียวข้องกับเร่ืองของพลังงานและการเปล่ียนรูป
พลังงาน	 ซ่ึงนอกจากนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลจะต้องเรียนแล้ว	
ผู้ท่ีเรียนวิศวกรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภาควิชาวิศวไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
ก็ต้องเรียนวิชาเทอร์โมไดนามิกส์น้ี	 ไม่เช่นน้ันจะไม่รู้เร่ืองของพลังงาน	 ผู้เรียน
จึงต้องมีความรู้และเข้าใจการหาค่าคุณสมบัติของน้ำาจากตารางให้เป็น	
แต่วิธีการหาค่าจากตารางเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยาก	 จึงตัดสินใจเขียน
เป็นโปรแกรมขึ้นใช้แทนตารางแบบเดิม	 เพื่อให้นักศึกษาหาค่าได้ง่ายและ
สะดวกข้ึนกว่าการใช้ตารางแบบเดิมซ่ึงมีความยุ่งยากมากในการหาค่า	 ซ่ึง
โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนน้ีสามารถใช้ได้ท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์	บน	web	
browser	ทุกตัว	หมายความว่า	อุปกรณ์ทุกชนิด	เช่น	คอมพิวเตอร์	โทรศัพท์
มือ	ฯลฯ	ท่ีมี	IE,	Firefox,	Safari,	Chrome	สามารถใช้ได้หมด	วัตถุประสงค์
หลักของการพัฒนาก็เพ่ือนำามาใช้ในการเรียนการสอนการศึกษาท่ัวไปท้ัง
นักศึกษาและยังสามารถนำาไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมได้

	“โปรแกรมลักษณะน้ีแม้จะเคยมีมาก่อน	แต่มีข้อจำากัดอยู่มาก	และยังไม่
สามารถอธิบายได้ท้ังหมด	อีกท้ังค่าท่ีหาได้ยังไม่มีการแสดงผลในรูปของกราฟ 

Pr
es

s 
Re

le
as

e

ให้เห็น	รวมท้ังแปลงค่าตามหน่วยท่ีต้องการไม่ได้		แต่ตัวโปรแกรมคำานวณค่า 
คุณสมบัติของน้ำาท่ีได้พัฒนาข้ึนใหม่น้ี	เป็นการนำาเอาฐานข้อมูล	(Data	base)	
คุณสมบัติของน้ำามาพัฒนาและเขียนข้ึนตามท่ีเราต้องการ	 คือ	 สามารถรับได้
ทุกหน่วย	แปลงค่าได	้บอกสถานะของน้ำา	พร้อมแสดงผลลงในกราฟต่างๆ 
ท่ีต้องการ	เข้าใจง่าย	และนำาไปประยุกต์ใช้ต่อได้	ซ่ึงถือเป็นคุณสมบัติเด่นของ 
โปรแกรมน้ีท่ีแตกต่างจากท่ีมีอยู่	 และยังไม่มีสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย 
ใดทำาขึ้นมาเพื่อการศึกษา	 มจธ.	 ถือเป็นที่เดียวที่พัฒนาโปรแกรมคำานวณ
ค่าคุณสมบัติของน้ำาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้แทนตาราง	และเหมาะในการใช้
งานแม้จะยังไม่ฟูลออฟชั่นแต่ก็สามารถปรับเพิ่มฟังก์ชั่นได้เรื่อยๆ	 และยัง 
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ต่อในภาคอุตสาหกรรมได้	 เช่น	 ในกระบวนการ
ผลิตของเคร่ืองจักรไอน้ำาก็สามารถนำาโปรแกรมน้ีไปใช้คำานวณหาวัฎจักรการ
ทำางานและประสิทธิภาพการทำางานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว”

	รศ.ดร.วันชัย		กล่าวอีกว่า	โปรแกรมฯน้ีได้เขียนไว้เป็นต้นแบบ	ท่ีสามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้ในการหาค่าคุณสมบัติของสารอะไรก็ได้ไม่จำาเป็นต้องน้ำา
อย่างเดียว	เพียงแค่มี	data	base	ของสารท่ีต้องการ	เพราะสารบริสุทธ์ิทุกตัว
จะมีคุณสมบัติหรือพฤติกรรมเหมือนกัน	 โดยการใส่ช่ือสารท่ีต้องการหาค่าลง
ไปในช่อง	จากน้ันโปรแกรมก็จะคำานวณหาค่าน้ันออกมาแปลงค่าได้ทุกหน่วย
ตามท่ีต้องการ	 และยังแสดงผลออกมาเป็นกราฟทำาให้เข้าใจง่ายและสะดวก
มากย่ิงข้ึน		

“	สมมติว่า	ใส่คำาว่า	“น้ำา”	ลงไป	โปรแกรมก็จะมีให้เลือกว่า	เราต้องการ
หาสภาวะไหน	 ต้องการน้ำาในอุณหภูมิเท่าไหร่	 ความดันเท่าไหร่	 ค่าพลังงาน
ความร้อนรวมหรือเอนทาลปีเท่าไหร่	ก็ต๊ิกลงในช่อง	จากน้ันเข้าไปเลือกหน่วย
วัดท่ีต้องการ	หรืออยากรู้คุณสมบัติตัวอ่ืนๆ	ก็สามารถใส่เพ่ิมลงไปได้	เพราะมี
เลือกให้ได้เยอะมากกว่าโปรแกรมอ่ืนๆ	 เม่ือใส่ข้อมูลท่ีต้องการหาท้ังหมดแล้ว	
(กำาหนด	ค่าตัวแปรท่ีทราบเพียง	2	ค่า)	โปรแกรมก็จะคำานวณผลออกมาและ
แสดงจุดของตำาแหน่งท่ีเราต้องการหา	ลงในกราฟความสัมพันธ์ท่ีต้องการ	เช่น	 
ความดัน-อุณหภูมิ	(P-T),	ความดัน-เอนทาลปี	(P-h)	และ	อุณหภูมิ-ปริมาตร
จำาเพาะ(T-v)	 พร้อมเส้นอ่ิมตัว	 หรือ	 saturation	 line	 ทำาให้ทราบว่าส่ิงท่ี
ต้องการหาอยู่สภาวะอะไร	 ล่าสุด	 ได้พัฒนาเวอร์ช่ันใหม่ข้ึนอีก	 โดยสามารถ
คำานวณหาค่าท่ีต้องการแสดงผลออกมากได้ท้ังกราฟและตาราง	คือ	จากกราฟ 
เป็นตาราง	และจากตารางเป็นกราฟได้อีกด้วย”	

อย่างไรก็ดี	 นอกจากโปรแกรมคำานวณค่าคุณสมบัติของน้ำาแล้วก่อนหน้า
น้ี	 รศ.ดร.วันชัย	 อัศวภูษิตกุล	 ยังได้พัฒนาโปรแกรมคำานวณคุณสมบัติของ
อากาศข้ึนเพ่ือนำามาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา	 และใช้ใน
การคำานวณออกแบบระบบปรับอากาศ	รศ.ดร.วันชัย	กล่าวว่า	“หลังจากนำา
โปรแกรมมาใช้สอนนักศึกษามาประมาณหนึ่งปีเห็นได้ชัดว่า	 นักศึกษามี
ความรู้		ความเข้าใจ	สามารถอ่านค่าได้มากข้ึน	เพราะการแสดงค่าเป็นกราฟ	
ทำาให้นักศึกษาได้เห็นภาพง่ายข้ึน	 ถือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การศึกษาของไทย”	 สำาหรับผู้ประกอบการท่ีสนใจต้องการนำาโปรแกรมฯไป
ประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมสามารถติดต่อได้ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าธนบุรี	ป้ระชาชนในชนบทท่ีมีพ้ืนท่ีใกล้แหล่งน้ำา	สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยี	ได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	

วิศวเครื่องกล�มจธ.พัฒนา�

“โปรแกรมคำานวณค่าคุณสมบัติน้ำา�และอากาศ”�
แบบแปลงค่าได้ทุกหนว่ยรายแรก�ใช้ได้ทั้งการเรียนการสอนและภาคอุตสาหกรรม
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เปิดโลกกว้างผ่าน FabLab@School

	 “นักเรียนท่ีน่ีโชคดีจัง	มีครูท่ีเข้าใจและให้โอกาสเด็ก	ได้เรียนในส่ิงท่ีตัวเองชอบ	และยังมี	facilities	
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กๆด้วย”	 คำากล่าวน้ีจากผู้ท่ีเข้ามาเห็นและสัมผัสกระบวนการเรียนรู้ของดรุณ
สิกขาลัย	และหน่ึงในห้องเรียนท่ีโดดเด่นของเราก็คือ	DSIL	FabLab@School	
	 DSIL	 FabLab@School	 เป็นหน่ึงในกิจกรรมโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 
พระจอมเกล้าธนบุรี	 และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 FabLab@School	 เป็น
นวัตกรรมด้านการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการสร้างส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมโดยใช้เคร่ืองมือดิจิตอลในการ
สร้าง	Rapid	Prototype	ได้แก่	เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์คัทเตอร์	เคร่ืองพิมพ์สามมิติ	เคร่ืองพิมพ์ไวนิล	(Vinyl)	
และอุปกรณ์การประดิษฐ์อ่ืนๆ	ท้ังอุปกรณ์ช่าง	งานไม้	และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์	เป็นต้น	การประดิษฐ์
นวัตกรรมในห้อง	FabLab		(Fabrication	Laboratory)	น้ี	ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 และทำาให้ความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจย่ิงข้ึน	
โดยใช้ความรู้ด้าน	STEM	(Science,	Technology,	Engineering	and	Mathematics)	สร้างองค์ความ
รู้ด้วยตนเองผ่านการสร้างส่ิงประดิษฐ์	เช่น	จักรยานไฟฟ้า	เคร่ืองบินน้ำาพิทักษ์ป่า	ไม้เท้าอัจฉริยะ	เป็นต้น
	 DSIL	 FabLab@School	 เป็น	 FabLab	 แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย	 ก่อต้ังข้ึน
ต้ังแต่ปี		 2556	เปิดให้บริการท่ีอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	ช้ัน	10	โรงเรียนดรุณสิกขาลัย	โดย
เป็นหน่ึงในศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีส่งเสริมการเรียน	 STEM	 ผ่านการสร้างนวัตกรรม	 ปัจจุบัน
เปิดทำาการเรียนการสอน	 FabLab	 Class	 เพ่ือปูพ้ืนฐานการเป็นนักประดิษฐ์และเป็นศูนย์การเรียนรู้
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านโครงงานในห้องเรียนของดรุณสิกขาลัย	เร่ิมต้ังแต่	Hand	Skills	,	Material	Ex-
ploration	,	Sketching	Technique	,	Computer	Graphic	,	Electric	Circuit	,	Programming	และ	
Robotics	
	 นอกจากน้ี	 ยังมีการจัดฝึกอบรมด้านการออกแบบและการประดิษฐ์ด้วยเคร่ืองมือ	 Digital	 Fab-
rication	 และกระบวนการ	 Design	 Thinking	 เพ่ือพัฒนาการการเรียนรู้	 หากสนใจเย่ียมชมห้องแล็ป	
ติดต่อได้ท่ีโรงเรียนดรุณสิกขาลัย	

ดรุณสิกขาลัย	โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
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	 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 ได้จัดงาน	
KMUTT	OPEN	HOUSE	2016	ข้ึนเม่ือวันท่ี	4	-	5	กุมภาพันธ์	2559	ท่ีผ่านมา
เป็นการเปิดบ้านให้นักเรียน	และผู้สนใจศึกษาเข้ามาเย่ียมชมในคณะต่าง	ๆ	และ
ในโอกาสน้ีสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	 (FIBO)	 มจธ.	 ยังได้จัดงานครบ
รอบ	20	ปี	FIBO	ภายใต้แนวคิด	“20th	Anniversary	Professional	Robot	
Maker	เหลียวหลังมองอดีต	มุ่งหน้าสู่อนาคต”	ซ่ึงภายในงานมีกิจกรรมเปิดบ้าน	
และการจัดแสดงนิทรรศการการรวมตัวของนวัตกรรมหุ่นยนต์จำานวนมาก	 ผล
งานวิจัยและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	 เช่น	 หุ่นยนต์ฉีดพ่นยากำาจัดแมลงสำาหรับต้น
มะพร้าว	ระบบล้อเล่ือนแบบลุกนอนได้สำาหรับสุนัขพิการขาหลัง	 หุ่นยนต์ค้นหา
ทุ่นระเบิด	 หุ่นยนต์ควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตสำาหรับเรียนรู้การผสมสารเคมี	 รวม
ท้ัง	Augmented	Reality	Game	เป็นต้น

	 รศ.ดร.สยาม	เจริญเสียง	ผู้อำานวยการสถาบันวิทยาการ
หุ่นยนต์ภาคสนาม	 กล่าวว่า	 FIBO	 เป็นสถาบันท่ีทำาหน้าท่ี
วิจัย	บริการวิชาการ	และสร้างคน	เปิดสอนหลักสูตร	FRA	หรือ	FIBO	Robotics	
and	Automation	ในระดับปริญญาโทและเอกมาเป็นเวลากว่า	10	ปีแล้ว	และ
ยังเป็นสถาบันแห่งแรกของไทยท่ีให้ปริญญาเฉพาะทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติครบต้ังแต่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก	
	 “FIBO	เราเช่ียวชาญทางด้าน	robotics	และ	automation	 ซ่ึงเป็นการบู
รณาการศาสตร์ต่าง	ๆ	 เข้าด้วยกันท้ังวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 ไอที	 ไฟฟ้า	และ
เคร่ืองกล	 เพ่ือให้เกิดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ท่ีจะเข้าไปรองรับงานด้านอุตสาหกรรม	
เราไม่ได้ทำางานเป็นระดับ	 mass	 หรือสร้างหุ่นยนต์เป็นกองทัพให้อุตสาหกรรม	
แต่เราเป็นสถาบันท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นนวัตกรรมท่ีทันสมัยข้ึนมาเพ่ือ
ถ่ายทอดให้แก่สังคมหรืออุตสาหกรรมเพ่ือนำาไปต่อยอดเป็น	mass	ข้ึนมาได้”

 ผศ.ดร.ถวิดา	 มณีวรรณ์	 อดีตรองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัย	
FIBO	กล่าวว่า	ในปี	“คิดว่าภายใน	5	-	10	ปี	วงการเกษตร
ในเมืองไทยหลีกเล่ียงไม่พ้น	เพราะเราจะขาดแคลนแรงงาน
คนทำาการเกษตร	 ดังน้ันประเทศมีความต้องการหุ่นยนต์
เข้ามาช่วย	 	 การสร้างหุ่นยนต์ท่ีดีไม่ใช่แค่สร้างให้ทำางาน

ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ต้องรู้ว่าประเทศต้องการส่งเสริม	 หรือขาดแคลนกำาลัง
ในด้านไหน	 ท้ังน้ีความต้องการสูงท่ีสุดคือ	 หุ่นยนต์ประเภท	 Field	 robotics,	
UAV	 หรือหุ่นยนต์ท่ัวไปบินสำารวจการปลูกพืชพันธ์ุ	 ใช้ในการวิเคราะห์ภาพรวม
ของการพ่นยา	พ่นสารเคมีในฟาร์มขนาดใหญ่	รวมถึงหุ่นยนต์ทางการเกษตร	ท่ี
ช่วยในการเก็บเก่ียวผลผลิต	 หรือให้ปุ๋ย	 เน่ืองจากไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	
จึงไม่มีทางท่ีจะหนีเร่ืองน้ีไปได้	 ดังน้ันจึงต้องมีการเตรียมเทคโนโลยีให้พร้อมรับ
สถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต	 ดังน้ัน	 นักวิจัย	 นักวิทยาศาสตร์ในเมืองไทย

จะต้องเห็นว่าส่ิงท่ีสร้างข้ึนน้ันเหมาะกับเมืองไทยหรือไม่	 คนไทยนำาไปใช้ได้รึ
เปล่า	 เพราะหากความต้องการมีมากเราไม่สามารถนำาเทคโนโลยีจากในยุโรป
หรืออเมริกามาใช้ในบ้านเราได้	 เพราะต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ต่างกัน	 ตอนน้ี
เกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีมีหุ่นยนต์มากท่ีสุดในโลก	 ตามด้วยญ่ีปุ่น	 ส่วนเมืองไทย
ก็ไล่ตามมาไม่ห่างจากจีนนัก	 ดังน้ันส่ิงท่ีกำาลังจะเป็นจุดเปล่ียนตอนน้ี	 คือ	 ใน
อนาคตหุ่นยนต์ท่ีใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทรกซึมอยู่ทุกอุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตของมนุษย์	 และอยู่ในชีวิตประจำาวัน	 แตกต่างจากอดีตท่ีหุ่น
ยนต์อยู่แต่ในโรงงาน	แต่ในอนาคตไม่ว่าจะไปโรงเรียน	โรงพยาบาลก็อาจจะเจอ
หุ่นยนต์อยู่ในทุกมุมของชีวิต”
	 นอกจากน้ันยังมีปัจจัยเร่ือง	Aging	 Society	 เข้ามาเก่ียวข้อง	 เน่ืองจาก
ปี	 ค.ศ.	 2018	 น้ีจะเข้าสุ่ยุคสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว	 สังคมจะมีผู้สูงอายุ
มากกว่าคนวัยทำางาน	 ดังน้ันจึงต้องมีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ท่ีช่วยทุ่น
แรง	ซ่ึงในอนาคตมนุษย์อาจจะต้องการหุ่นยนต์ท่ีช่วยทุ่นแรงภายในบ้านมาก
ข้ึน	ความต้องการ	Service	robot	จะมากข้ึนและนำาหน้า	Industrial	robot	
ข้ึนไป	คาดว่าภายใน	5-10	ปี
	 สุดท้าย	ผศ.	ดร.ถวิดา	ได้เผยเคล็ดลับในการสร้างหุ่นยนต์ว่า	ความฉลาด
ของหุ่นยนต์ท่ีสามารถรับรู้ส่ิงแวดล้อมต่าง	ๆ	และสามารถตัดสินใจได้	ซ่ึงต้อง
ยึดหลัก	 4	 ข้ันตอนง่าย	 ๆ	 ในการทำาหุ่นยนต์ให้ใช้ได้จริง	 ข้อแรกต้องลงมือ
สร้างหุ่นยนต์ข้ึนมาจากส่ิงท่ีคิดไว้	ข้อสองเม่ือเข้าใจแล้วต้องสร้างแพลตฟอร์ม
มาตรฐานข้ึนมาให้สามารถใช้งานได้ซ้ำาแล้วซ้ำาอีกเพราะน่ันคือหัวใจสำาคัญ
ของหุ่นยนต์	 ข้อสามเม่ือเราต้องการความม่ันใจว่าหุ่นยนต์สามารถทำางานได้
ถูกต้องด้วยการทดลองใช้จริงในงานน้ัน	 ๆ	 ต้องคำานึงถึงผู้ใช้งานด้วย	 ซ่ึงเป็น
ส่ิงสำาคัญท่ีวงการหุ่นยนต์ไทยยังขาด	 และข้อสุดท้ายคือต้องปล่อยหุ่นยนต์
สู่โลกกว้าง	 ต้องนำาออกไปใช้จริงบ่อย	 ๆ	 เพราะย่ิงใช้ก็จะย่ิงรู้ปัญหาและจุด
บกพร่องมากข้ึน	
	 “อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์ไม่ได้จะมาแทนที่คนแล้วทำาให้คนตกงาน	 แต ่
รูปแบบของงานท่ีคนทำาจะเปล่ียนไป	 เช่น	 งานท่ีอันตราย	 งานเส่ียงภัย	 งานที่ 
สกปรก	 งานที่คนไม่อยากทำา	 และงานเหล่านี้จะกลายเป็นระบบอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์จึงไม่ได้แย่งงานคน	 เพราะจริงๆ	 แล้วเม่ือเทคโนโลยีเกิดข้ึน	 มนุษย์ต้อง
เกิดการเปล่ียนแปลงด้วยอยู่แล้ว	 ดังน้ันเราจึงต้องสร้างและพัฒนาองค์กรเพ่ือ
สร้างคนท่ีมีความรู้ความสามารถด้านน้ีเพราะถ้าเรามีบุคลากรท่ีมีความรู้เราก็จะ
สามารถแก้ปัญหาของบ้านเราได้ตรงจุดมากข้ึน”		

20 ปี FIBO
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หนองคาย	 มีระยะทางทั้งสิ้น	 ๕๐๙	 กิโลเมตร	 เปิดให้บริการเมื่อปี	 พ.ศ.	
๒๕๐๘	 เดิมถนนมิตรภาพเป็นถนนแบบ	 ๒	 ช่องทางจราจรเท่านั้น	 แต่
ปัจจุบันเป็นถนนแบบ	 ๒	 –	 ๑๐	 ช่องทางจราจร	 โดยเร่ิมมีการขยายถนเป็น 
ถนนแบบ	 ๔	 ช่องทางจราจรสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย	 ชุณหะวัณ	 ถนน
มิตรภาพ	 เป็นทางหลวงสายประธานสายเดียวท่ีไม่ได้มีจุดเร่ิมต้นในกรุงเทพ- 
มหานครและปริมณฑล	แต่จะแยกมาจากถนนพหลโยธิน	บริเวณกิโลเมตร
ที่	๑๐๖	ที่ทางแยกต่างระดับมิตรภาพ	อำาเภอเมืองสระบุรี	 จังหวัดสระบุรี	
มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา	 จังหวัด
ขอนแก่น	 จังหวัดอุดรธาน	ี จังหวัดหนองคายและไปสิ้นสุดที่สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว	 (ที่เราชอบพูดกันว่า	 “สระบุรีเลี้ยวขวา”	 เนื่องจากถ้า
เราจะไปภาคอีสาน	 เราใช้ถนนพหลโยธินพอถึงสระบุรีแล้วต้องเลี้ยวขวา
เข้าสู่ถนนมิตรภาพ)
	 อากาศร้อนๆ	 อยากจะเดินทางไปพักผ่อนตากอากาศชายทะเล	 บาง
แสน	พัทยา	เกาะเสม็ด	จันทบุรี	ตราด	เราต้องใช้ถนนที่มุ่งสู่ภาคตะวันออก	
คือ	ถนนสุขุมวิท	หรือ	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	๓	จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจาก
ถนนเพลินจิต	 เขตคลองเตย	 กรุงเทพมหานคร	 มีเส้นทางไปตามชายทะเล
ภาคตะวันออก	 และสิ้นสุดที่อำาเภอคลองใหญ	่ จังหวัดตราด	 ติดต่อกับ
ชายแดนจังหวัดเกาะกง	ประเทศกัมพูชา	รวมระยะทางยาวประมาณ	๔๘๘	
กิโลเมตร”	ถนนสุขุมวิทเดิมชื่อ	“ถนนกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ”	เปิดใช้งาน
เมื่อวันที่	๘	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๗๙		ต่อมาพระพิศาลสุขุมวิท	(ประสพ	สุขุม)	
ดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมทาง	 ได้จัดทำา	 “โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่น

	 สวัสดีหน้าร้อนที่ร้อนมากจนปรอทแทบแตก	 อุณหภูมิภายนอกสูง 
เกิน	 ๔๐	 องศาเซลเซียส	 ประกอบกับความร้อนจ้าของแดดที่แผดเผา	 
แต่สำาหรับคนไทยช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาว	 นับเป็นช่วงเวลา 
สำาคัญประจำาปีเพราะเป็นช่วงเวลาสำาหรับครอบครัว	 ญาติสนิทมิตรสหาย 
คนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำางานในเมือหลวงหรือเมืองใหญ่ๆ	ก็ถือโอกาสนี้เดิน 
ทางกลับบ้านไปพักผ่อนวันหยุดกับครอบครัว	 เข้าวัดทำาบุญให้กับญาติและ 
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วตามประเพณี	ก่อนหยุดสงกรานต์สถานที่ทำางาน 
ทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน	 ก็จะมีพิธีรดน้ำาดำาหัวขอพรผู้อาวุโส	 ทุกคนก็จะ
พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทย	 ผ้าถุง	 เสื้อลายดอกและร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงามที่สืบต่อกันมา	นับเป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนไทย
จริงๆ	
	 พูดถึงการเดินทางกลับบ้าน	 อยากจะคุยถึงเรื่องถนนหนทางของบ้าน 
เรา	วันนี้เรามาทำาความรู้จักกับถนนสายหลักของประเทศที่เป็นหัวใจสำาคัญ 
ในการเดินทางไปเหนือ	ใต้	ออก	ตก	จากข้อมูลของกรมทางหลวง	กระทรวง
คมนาคมกล่าวว่า	 ในยุคสมัยเริ่มต้นของการก่อสร้างทางหลวง	 กรมทาง 
หลวงนิยมใช้ช่ือของบุคคลท่ีมีความสำาคัญในสายทางน้ันมาต้ังช่ือถนนหรือ
สะพาน	 ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงท่ัวประเทศเป็นจำานวน 
มาก	การใช้ชื่ออาจจะก่อให้เกิดการสับสน	และไม่สามารถทราบว่าทางสาย
นั้นอยู่ในภาคใด	
	 ดังน้ัน	 จึงได้มีการนำาระบบหมายเลขทางหลวงมาใช้กำากับทางหลวงพิเศษ 
ทางหลวงแผ่นดิน	 และทางหลวงสัมปทาน	 ที่อยู่ในความดูแลของกรม
ทางหลวง	 ทางหลวงหลักของประเทศที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานคร
ไปยังภูมิภาคหลักของประเทศไทย	มีทั้งหมด	๔	สาย	ได้แก่	ถนนพหลโยธิน	
ถนนมิตรภาพ	ถนนสุขุมวิท	และ	ถนนเพชรเกษม	ถนนพหลโยธิน	ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข	 ๑	 เป็นถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร	 เริ่มต้นที่
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม	ิ เขตราชเทวี	 กรุงเทพมหานคร	 ผ่านภาคกลาง	 และ
มุ่งเข้าสู่ภาคเหนือของประเทศไทย	 สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนแม่สาย	 อำาเภอ
แม่สาย	 จังหวัดเชียงราย	 บริเวณชายแดนประเทศพม่า	 รวมระยะทางยาว	
๙๙๔.๗๔๙	 กิโลเมตร	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ตั้งชื่อว่า	 “ถนนพหลโยธิน”	
เมื่อวันที่	 ๑๐	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่	 พันเอกพระยา
พหลพลพยุหเสนา	 (พจน์	พหลโยธิน)	หัวหน้าคณะราษฎร	ผู้นำาการปฏิวัติ
สยาม	พ.ศ.	๒๔๗๕	และนายกรัฐมนตรีคนที่สองของไทย	จากนั้นจึงขยาย
เส้นทางขึ้นไปเรื่อย	 ๆ	 ในที่สุดได้มีการรวมทางหลวงสายลำาปาง–เชียงราย
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของถนนพหลโยธินด้วย	
	 ถนนมิตรภาพ	 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 ๒	 หรือ	 ทางหลวงสาย
สระบุรี–สะพานมิตรภาพไทย/ลาว	 ที่หนองคาย	 เริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรี	
มุ่งเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	 และสิ้นสุดที่จังหวัด

ถนน...ถนนนี้กลับบ้าน 
หนทางที่ผ่าน จะไปบ้านของเรา
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ดินแห่งราชอาณาจักรไทย”	เป็นแม่บทในการสร้างทางหลวงเป็นเครือข่าย 
ครอบคลุม	 ทั่วประเทศ	 ถนนกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ	 ถูกกำาหนดให้เป็น
ทางสายหลักของภาคตะวันออก	จึงสร้างต่อจากสมุทรปราการ	ผ่านชลบุร	ี
ระยอง	 ไปจนถึงตราด	 เรียกชื่อว่า	 “ถนนกรุงเทพฯ-ตราด”	 คณะรัฐบาล
สมัยจอมพล	 ป.พิบูลสงคราม	 ได้มีมติให้ตั้งชื่อทางหลวงสายกรุงเทพฯ-
ตราดว่า	 ถนนสุขุมวิท	 เพื่อเป็นเกียรติแก่พระพิศาลสุขุมวิท	 เมื่อวันที	่ ๑๐	
ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓
	 ทางหลวงหรือถนนสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทย	 ได้แก่	 ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข	๔	ถนนเพชรเกษม	เส้นทางมุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศซึ่งมี	 
ระยะทางต้ังแต่กรุงเทพมหานคร	(สะพานเนาวจำาเนียร	ข้ามคลองบางกอกใหญ่)	 
สิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรสะเดา	 อำาเภอสะเดา	 จังหวัดสงขลา	 บริเวณ 
เขตแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย	มีระยะทาง	๑,๒๗๗.๕๑๒	 
กิโลเมตร	 ถนนเพชรเกษมตั้งชื่อตามชื่อหลวงเพชรเกษมวิถีสวัสดิ	์ (แถม	
เพชรเกษม)	อธิบดีกรมทางหลวงคนที	่๗	เมื่อถนนเพชรเกษมสร้างเสร็จเมื่อ	
พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 จึงได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติเมื่อวันที่	 ๑๐	 ธันวาคม	 ปี 
เดียวกัน	 ตามนโยบายของรัฐบาลสมัยจอมพล	 ป.	 พิบูลสงครามเป็นนายก
รัฐมนตรี	ที่ให้ตั้งชื่อถนนตามชื่อนายช่างใหญ่ผู้ควบคุมการก่อสร้างหรือการ 
บังคับบัญชารับผิดชอบ	เน่ืองจากเป็นถนนท่ียาวท่ีสุดเร่ิมจากกรุงเทพมหานคร 
แล้วผ่านลงไปยังจังหวัดทางภาคตะวันตกและภาคใต้	 ได้แก่	 สมุทรสาคร	
นครปฐม	 ราชบุร	ี เพชรบุรี	 ประจวบคีรีขันธ	์ ชุมพร	 ระนอง	 พังงา	 กระบี่	
ตรัง	พัทลุง	และสงขลา
	 ถนนสายสำาคญัของไทยนอกจากถนนสายหลกัทัง้	๔	ทีก่ลา่วไปแลว้นัน้	 
ถนนวิภาวดีรังสิต	หรือเดิมคนรู้จักกันในชื่อ	 “ถนนซูเปอร์ไฮเวย์”	 (ดินแดง	
-	 ดอนเมือง)	 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองในภาคกลาง	 เชื่อมต่อถนนใน
กรุงเทพมหานครกับถนนพหลโยธิน	สู่ภาคกลาง	ภาคเหนือ	และภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	 ถนนสายนี้มีลักษณะเป็นทางหลวงพิเศษ
หรือซูเปอร์ไฮเวย	์ซึ่งแบ่งช่องทางเดินรถเป็นทางด่วนหรือทางหลัก	และทาง
คู่ขนาน	 ยกเว้นช่วงที่ผ่านหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองจะไม่แบ่งเป็นช่อง
ทางด่วนและทางคู่ขนานเนื่องจากมีพื้นที่จำากัดเพราะถูกขนาบด้วยสนาม
บินและทางรถไฟ	 ปัจจุบันมีทางยกระดับอุตราภิมุข	 (ดอนเมืองโทลล์เวย์)	
เป็นทางด่วนพิเศษยกระดับเก็บค่าผ่านทาง	อยู่เหนือถนนวิภาวดีรังสิตด้วย	 
เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เดินทางที่ต้องการความรวดเร็วกว่าเดิม	ถนนวิภาวดี- 
รังสิต	 ทำาพิธีเปิดเมื่อวันที่	 ๒๗	 มิถุนายน	 พ.ศ.๒๕๐๙	 ตั้งชื่อตามพระนาม 
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต	 (พระนามเดิม:	 หม่อม

เจ้าวิภาวด	ี รังสิต)	 พระธิดาในพระราชวรวงศ์เธอ	 กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	
เป็นพระราชวงศ์ฝ่ายในที่บำาเพ็ญพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่บ้าน
เมือง	 โดยเสด็จเยี่ยมราษฎรในเขตที่ผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู	่ จนกระทั่ง
เฮลิคอปเตอร์ที่เสด็จถูกผู้ก่อการร้ายระดมยิงจนสิ้นชีพ-ตักษัยในวันที	่ ๑๙	
กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 สถาปนาเป็นพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต	 และรัฐบาลได้นำาพระนามมาเป็น
ชื่อถนน	
	 จะเห็นได้ว่าชื่อถนนสำาคัญๆ	 จะตั้งตามชื่อบุคคลสำาคัญ	 เช่น	 ถนน
พหลโยธิน	 ถนนสุขุมวิท	 ถนนเพชรเกษม	 ถนนวิภาวดีรังสิต	 ยกเว้นถนน
มิตรภาพท่ีได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากสหรัฐอเมริกา	 ซ่ึงเร่ิมสร้าง
ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 จากสระบุรีจนถึงนครราชสีมา	 ระยะทางประมาณ	 ๑๔๘	
กิโลเมตร	 ในสมัยจอมพล	 ป.	 พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี	 เพ่ือแสดงถึง
มิตรภาพของประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในการก่อสร้างถนนร่วมกัน	จึงขนาน 
นามถนนสายน้ีเป็น	ถนนมิตรภาพ...ก่อนจบเร่ืองถนนขอฝากเพลงท่ีเก่ียวข้องกับ 
ถนนไว้ให้หามาฟังกันเล่นเพลินๆ	เพลงแรกคือเพลง	“หนุ่มพเนจร”	ของน้าหงา	 
คาราวาน	 “บนถนนหนทางซูเปอร์ไฮเวย์	 หนุ่มพเนจรท่องไปกลางฝัน	 ฝันของ 
เจ้าดูเลิศล้ำา	 ลาวัณ	 ฝันเจ้าฝัน	 ว่าโลกพิสุทธ์ิเมลืองมลัง...	 บนถนนหนทาง 
ซูเปอร์ไฮเวย์	 หนุ่มพเนจรกระเป๋าเดินทางมุ่งไปเถิดสุดขอบฟ้า	 ลางๆ	 โลก
ไม่ร้างเพราะชีวิตเจ้ายังเดิน	 โลกไม่ร้าง	 เพราะชีวิตเจ้ายังเดิน”	 อีกซัก
เพลงปิดท้ายที่ใช้เป็นชื่อเรื่องของวันนี	้ชื่อเพลง	“ถนนนี้กลับบ้าน”	โดยวง
แมคอินทอช					เพลงฮิตเมื่อ	๓๐	ปีที่แล้ว	เนื้อร้องบรรยายถึงความสุขใจที่จะ 
ได้กลับไปเยี่ยมบ้าน	ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและความรักจากครอบครัว	ฝาก 
เพลงไว้ให้ฟังกันเพลินๆ	แล้วพบกันใหม่นะคะ	สวัสดีค่ะ	
 “ถนน ถนนนี้กลับบ้าน หนทางที่ผ่าน จะไปบ้านของเรา ถนน ถนนนี้
กลับบ้าน หนทางที่ผ่าน จะไปบ้านของเรา บ้านของฉัน มีท้องฟ้าสีคราม ทุ่ง
นาก็งาม รวงข้าวเหลืองวิไล ภูเขาก็สวย สวยกว่าที่ไหน มีลำาน้ำาใส ดอกไม้
ขึ้นข้างทาง ถนน ถนนนี้กลับบ้าน หนทางที่ผ่าน จะไปบ้านของเรา...
 ...ที่หน้าบ้านฉัน มีคนรักยืนคอย ดีใจไม่น้อย ได้กลับบ้านมาเอาตัวมา
ฝาก แบกรักมาหา พ่ออุ้ยแม่อุ้ยจ๋า ลูกยังเหมือนเดิม ถนน ถนนนี้กลับบ้าน 
หนทางที่ผ่าน จะไปบ้านของเรา ถนน ถนนนี้กลับบ้าน หนทางที่ผ่าน จะไป
บ้านของเรา”  
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	 เป็นโรควิตกกังวลชนิดหน่ึง	 (anxiety)	 ท่ีมีลักษณะความคิดและการ 
กระทำาท่ีซ้ำาๆ	 ซ่ึงไม่มีเหตุผลและทำาให้เกิดความตึงเครียดแก่ผู้ป่วย	 อาการท่ี
เกิดมีต้ังแต่เป็นน้อย	 ๆ	 จนกระท่ังรุนแรง	 หากไม่รักษาอาจจะทำาให้สูญเสีย
ความสามารถทางด้านการเรียน	 การงาน	 หรือแม้กระท่ังอยู่ท่ีบ้าน	 อาการ
เหล่าน้ีอาจจะเป็นตลอดชีวิต	 โรคน้ีจะเร่ิมเป็นตอนวัยรุ่นแต่ก็พบว่าผู้ป่วยหน่ึง
ในสามเป็นต้ังแต่วัยเด็ก	

	 อาการท่ีสำาคัญประกอบด้วย	
Obsessive 
	 เป็นความคิดหรือแรงผลักดัน	หรือภาพท่ีจะกระทำาบางส่ิงบางอย่างซ้ำาๆ	
ท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของผู้ป่วยและเร่ืองเหล่าน้ันเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกต้อง	ผู้ป่วยมักจะ
พยายามหยุดความคิดเหล่าน้ี	 ผู้ป่วยมักจะมีความกลัวอันตรายท่ีจะเกิดกับตัว
เองหรือคนรัก	ความคิดว่ามีความสกปรกของอวัยวะ	ความคิดท่ีจะต้องทำาให้
สมบูรณ์	 ผู้ป่วยมักจะมีความคิดว่ามือสกปรกต้องล้างมือบ่อยๆ	 ผู้ป่วยมักคิด
ว่าลืมปิดก๊าซ	หรือมีความคิดว่ากำาลังจะทำาร้ายลูก	 ความคิดท่ีซ้ำาๆ	 เหล่าน้ีจะ
เกิดข้ึนมาเองโดยท่ีผู้ป่วยไม่สามารถหยุดความคิดเหล่าน้ีได้ทำาให้เกิดความ
วิตกกังวลเป็นอย่างมาก	

Compulsion 
										เป็นพฤติกรรมท่ีกระทำาซ้ำาๆ	อันเน่ืองจากแนวความคิดข้างต้น	ลักษณะ
ท่ีพบบ่อยคือการล้างมือ	 และการตรวจของ	 การสวดมนต์ซ้ำาๆ	 การนับ	 การ
ทำาแบบซ้ำาๆ	 การจัดเรียงวัตถุ	 การพูดประโยคซ้ำาๆ	พฤติกรรมของผู้ป่วยส่วน
ใหญ่เพ่ือป้องกันอันตราย	 ขณะท่ีไม่มีอาการผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรู้ว่าความคิด	
และพฤติกรรมกระทำาซ้ำาๆ	 ไม่ถูกต้อง	 ผู้ป่วยมักจะพยายามท่ีจะสะกดความ
คิดและการกระทำาท่ีซ้ำาๆ	 หลายคนก็ประสบผลสำาเร็จในการควบคุมอาการ 
ในระหว่างทำางาน	 แต่เม่ือระยะเวลาผ่านไปผู้ป่วยอาจจะไม่สามารถสะกดความ 
คิดและการกระทำา	ทำาให้เกิดพฤติกรรมท่ีทำาซ้ำาซากและเป็นมากข้ึนเร่ือยจนไม่ 
สามารถท่ีจะทำางานได้	
	 ผู้ป่วยมักจะพยายามสะกดอาการแทนท่ีจะปรึกษาแพทย์	 ในระยะแรก
มักจะประสบผลสำาเร็จ	 ผู้ป่วยสามารถท่ีจะเรียนรู้วิธีการทำางานและอยู่ร่วม
กับครอบครัวโดยท่ีไม่ได้รับการรักษา	

สาเหตุ 
										สาเหตุท่ีแท้จริงยังไม่มีใครทราบแน่ชัด	แต่เช่ือว่าอาจจะเกิดจากการ
ทำางานของเซลล์สมองท่ีผิดปกติโดยพบว่ามีเซลล์สมองน้อยกว่าคนปกติใน
สมองบางส่วน	 หรือเกิดจากการหล่ังสารบางอย่างผิดปกติโดยเฉพาะ	 sero-
tonin	และขบวนการเรียนรู้	

Va
rie

ty

โดย..ทิพย์วัลย์		จุลยุเสน

การรักษา	
	 การรักษามีท้ังการใช้ยารับประทานและการใช้พฤติกรรมบำาบัด	ผลการ
รักษาข้ึนกับผู้ป่วยแต่ละคนยาท่ีใช้รักษาได้แก่ยาในกลุ่มยาต้านการจับตัวของ	 
Serotonin	[Serotonin	Reuptake	Inhibitors]	เช่น	Tricyclic	Antidepres-
sant	Clomipramine,	Flouxetine,	Fluvoxamine,	Paroxetine,	Sertraline	 
หลังให้ยาจะเร่ิมดีข้ึนในสามสัปดาห์		
	 พฤติกรรมบำาบัด	 จะช่วยผู้ป่วยลดความวิตกกังวลวิธีการจะให้ผู้ป่วย
ประสบกับส่ิงท่ีผู้ป่วยกลัวท่ีสุด	 (This	 is	 called	 exposure)	 ซ่ึงอาจจะ
เป็นวัตถุ	 จินตนาการหรือภาพ	 และห้ามผู้ป่วยมีพฤติกรรมซ้ำาซาก	 (This	 is	
called	 response	prevention)	 เราเรียกวิธีการน้ีว่า	Exposure	and	 re-
sponse	 prevention	 เช่นผู้ป่วยอยากล้างมือแนะนำาให้รออีก	 3-4	 ช่ัวโมง
ค่อยล้างมือโดยมีผู้ช่วยเหลือซ่ึงอาจจะเป็นคนท่ีผู้ป่วยเช่ือฟังหรือนักจิตวิทยา	
พบว่าผู้ป่วยร้อยละ	76	จะมีอาการดีข้ึนต้ังแต่	3	เดือนถึง	6	ปี	การปฏิบัติตัว
สำาหรับผู้ป่วย	

การปฏิบัติตัวสำาหรับผู้ป่วย 

•	หากรับประทานยาต้องรับยาให้สม่ำาเสมอ	
•	หากอยู่ในช่วงพฤติกรรมบำาบัดก็ให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	
•	ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ	
•	รับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ	
•	หลับให้พอ	
•	อาจจะเข้ากลุ่มโรคน้ีเพ่ือช่วยกันแก้ปัญหา	
•	สอนครอบครัวให้เข้าใจโรค
________________________________________

โรคย้ำ คิดย้ำ ทำ 

ท่ีมา	:	เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	โดย	ภาดนุ		และwww.thaihealth.or.th	
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	 คนไทยนิยมรับประทาน	 “ขนมจีน”	 มาช้านาน	 เพราะเป็นอาหารท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการ	 สามารถรับประทานกับเคร่ืองเคียงต่างๆได้อย่างเข้ากัน	
ไม่ว่าจะเป็นผัก	 ไข่ต้ม	 และแกงต่างๆ	 ทำาให้กลายเป็นอาหารจานโปรดของใคร
หลายคน	 แต่ปัจจุบันบางแหล่งผลิตมีการใส่	 “สารกันบูด”	 ลงไปเพ่ือเป็นการ
ถนอมเส้นขนมจีนให้เก็บไว้ได้นาน	 ซ่ึงทราบหรือไม่ว่า...ถ้าได้รับเกินปริมาณท่ี
กำาหนดจะเป็นสารพิษท่ีทำาลายสุขภาพให้เจ็บป่วยได้!!	 วันน้ีผมมีคำาแนะนำาใน
การเลือกรับประทานขนมจีนให้ปลอดภัยจากสารกันบูดมาฝากกันครับ
	 คุณมลฤดี	 โพธ์ิอินทร์	 นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์	 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค	
ให้ความรู้ว่าจากการสุ่มตรวจขนมจีนเพ่ือหาสารกันบูดตกค้าง	 12	 ย่ีห้อ	 ตาม
แหล่งซ้ือขายต่างๆ	 พบว่า	 มีการใส่สารกันบูดไม่เกินมาตรฐาน	 10	 ย่ีห้อ	 คิด
เป็นร้อยละ	83.3	และเกินมาตรฐาน	2	ย่ีห้อ	โดยมีสารกันบูดมากถึง	1,121.37	
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 และ	 1,115.32	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 ซ่ึงตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข	 ฉบับท่ี	 281	 พ.ศ.	 2547	 กำาหนดไว้ว่า	 อาหารจำาพวก
พาสตา	 ก๋วยเต๋ียว	และผลิตภัณฑ์ทำานองเดียวกัน	 ซ่ึงก็รวมถึง	“ขนมจีน”	 ต้อง
มีค่ามาตรฐานของสารกันบูดหรือ	“กรดเบนโซอิก”	ไม่เกิน	1,000	มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม

โดย	 ณัฐเศรษฐ์	ภิรมย์เศรษฐกุล
	 นักสาธารณสุข

ส่วนประกอบ
ไก่บ้าน	1/2	ตัว
หางกะทิ	6	ถ้วย
หัวกะทิ	1	ถ้วย
กะทิ	2	ถ้วย
เลือดไก่	ห่ันช้ินส่ีเหล่ียม	1	ก้อน
มะเขือเปราะผ่าส่ี	4	ลูก
น้ำาปลา	3	ช้อนโต๊ะ
เกลีอสมุทร	น้ำาตาลป๊ีบ	อย่างละ	1	ช้อนชา
ใบมะกรูดฉีก	3	ใบ
โหระพาเด็ดใบ	1	ถ้วย
พริกฟ้าสีเขียวและแดง	ห่ันแฉลบ	2	เม็ด
ถ่ัวงอก	กะหล่ำาปลีซอย	ถ่ัวฝักยาวซอย
ขนมจีน	1	กิโลกรัม

เคร่ืองแกง
พริกช้ีฟ้าสีเขียวห่ันช้ินเล็ก	4	เม็ด
พริกช้ีฟ้าสีเหลืองห่ันช้ินเล็ก	3	เม็ด
พริกข้ีหนูสวนสีเขียว	1/2	ถ้วย
เกลือสมุทร	1	ช้อนชา
ข่าแก่ห่ัน	1	½	ช้อนโต๊ะ
ตะไคร้ซอย	3	ต้น
ผิวมะกรูดห่ันละเอียด	1	ช้อนชา
พริกไทยขาวเม็ด	1	ช้อนชา
รากผักชีห่ัน	1	ช้อนโต๊ะ
กระเทียมไทยแกะเปลือก	1/3	ถ้วย
หอมแตงห่ัน	1/4	ถ้วย
ขม้ินสดห่ัน	กะปิ	อย่างละ	1	ช้อนโต๊ะท่ีมา	:	เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	โดย	ภาดนุ		และwww.thaihealth.or.th	

วิธีการทำา
1.	ทำาน้ำาพริกแกงเขียวหวานโดยโขลกเคร่ืองแกงท้ังหมดเข้าด้วยกันให้ละเอียด	ตักใส่ถ้วยไว้
2.	เค่ียวไก่กับหางกะทิ	2	ถ้วยในหม้อด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อนนาน	15	นาที	หรือจนสุกนุ่ม
3.	ผัดน้ำาพริกแกงท่ีโขลกกับหัวกะทิในกระทะด้วยไฟกลางจนแตกมันและกะทิแห้ง	ใส่หาง
กะทิ	 1	 ถ้วย	 ผัดให้ท่ัวและแห้ง	 ใส่ไก่ท่ีเค่ียวพร้อมท้ังกะทิ	 ผัดให้ท่ัว	 ใส่กะทิ	 หางกะทิอีก 
1	 ถ้วย	 ใส่เลือดไก่	 เค่ียวต่อสักครู่ให้เคร่ืองแกงเข้าเน้ือและไก่สุกนุ่ม	 ใส่มะเขือเปราะปรุงรส 
ด้วยน้ำาปลา	เกลือ	และน้ำาตาล	คนให้ท่ัว	พอมะเขือสุก	ใส่หางกะทิท่ีเนลือ	คนพอท่ัวชิมรส 
ให้เค็มนำา	หวานกะทิ	ใส่ใบมะกรูด	โหระพา	และพริกช้ีฟ้า	ปิดไฟ
4.	จัดขนมจีนใส่จาน	ตักแกงเขียวหวานราด	หรือตักแกงใส่ถ้วยแยกต่างหาก	เสิร์ฟกับผัก
และไข่ต้มยางมะตูม	**	หมายเหตุ	ถ้าไม่ใช้หมูหมักสามารถใส่แฮมห่ันช้ินพอคำาแทนได้

**เคล็ดลับ**การทำาแกงเขียวหวานไก	่หากใช้ไก่ติดกระดูก	จะ
ทำาให้น้ำาแกงมีรสหวานใช้ไก่บ้านจะอร่อยกว่าไก่พันธุ	์ เพราะมี
เนื้อที่เหนียวนุ่มในตัว	ไม่เละ	ไม่มันเลี่ยน	ควรนำาไก่มาเกี่ยวกับ
กะทิให้เนื้อสุกนุ่มก่อนแกง	จะทำาให้เครื่องแกงเข้าเนื้อได้ดีขึ้น

ขนมจีน แกงเขียวหวานเคล็ดไม่ลับ
by christine

Variety

	 ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงคือ	 ในแต่ละวันร่างกายไม่ควรได้รับปริมาณสารกันบูด
หรือวัตถุกันเสียเกินกว่า	 5	 มิลลิกรัมต่อน้ำาหนักตัว	 1	 กิโลกรัม	 ยกตัวอย่าง
เช่น	หากมีน้ำาหนักตัวอยู่ท่ี	45	กิโลกรัม	ไม่ควรได้รับสารกันบูดเกิน	45x5	=	
225	มิลลิกรัมต่อวัน	ท้ังน้ีการได้รับสารกันบูดอาจมิใช่เพียงจากขนมจีนอย่าง
เดียว	 อาหารอ่ืนๆรอบตัว	 ก็อาจมีการใส่สารกันบูดหรือวัตถุกันเสียด้วย	 ซ่ึง
เราไม่สามารถทราบได้เลยว่ามีการใส่มากน้อยแค่ไหน
	 การได้รับสารกันบูดมากเกินไปย่อมเกิดอันตราย	คือ	1.	พิษเฉียบพลัน	
เม่ือได้รับปริมาณสูง	เกิดอาการคล่ืนไส้	หายใจไม่ออก	และหมดสติ,	2.	พิษก่ึง
เร้ือรังและพิษเร้ือรัง	 เกิดจากการบริโภคอาหารท่ีมีสารกันบูด	แม้ไม่ต่อเน่ือง	 
แต่ได้รับเป็นระยะเวลานาน	 อาจก่อให้เกิดมะเร็งลำาไส้	 นอกจากน้ียังทำาให้
ประสิทธิภาพการทำางานของตับและไตลดลง	ซ่ึงก็อาจถึงข้ันเสียชีวิตได้	ท้ังน้ี
สารกันบูดสามารถถูกทำาลายได้ด้วยความร้อน	อย่างเส้นก๋วยเต๋ียวมีการลวก 
ก่อนรับประทานจึงลดปริมาณสารกันบูดไปได้บ้าง	 แต่ขนมจีนเรามักนำามา
รับประทานเลย	 ทำาให้มีความเส่ียงมากกว่า	 ดังน้ันจึงมีการแนะนำาผู้บริโภค
ว่าการเลือกซ้ือขนมจีน	ถึงแม้ว่าสารกันบูดจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น	เพราะ 
ไม่มีสี	ไม่มีกล่ิน	แต่สามารถดูจากฉลากท่ีระบุว่ามีการข้ึนทะเบียนกับสำานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา(อย.)หรือไม่	ระบุส่วนประกอบว่าใช้สารกันบูด 
จำานวนเท่าใด	 มีวันเดือนปีท่ีผลิตและวันหมดอายุหรือไม่	 หากไม่มีก็ไม่ควร 
เส่ียงซ้ือมารับประทาน	 หรือเลือกซ้ือขนมจีนแบบเส้นสดท่ีผลิต	 สำาหรับรับ
ประทานแบบวันต่อวัน	 เน่ืองจากไม่ได้ใส่สารกันบูดหากใครอยากรับประทาน 
ขนมจีนเส้นหมัก	 เพราะมีความเหนียวนุ่มอร่อยกว่า	 มีวิธีสังเกตคือหาก 
แหล่งซ้ือน้ันไม่มีฉลากระบุ	 และเส้นขนมจีนมีสีขุ่นออกสีเหลือง	 มีไอน้ำาข้ึน	 
พลาสติกท่ีหุ้มหลวม	อาจเป็นขนมจีนท่ีท้ิงไว้นานหลายวันแล้ว	 ไม่ควรซ้ือมา 
รับประทาน	 หรืออีกวิธีหน่ึงเม่ือซ้ือมาแล้ว	 ทดลองเก็บไว้ในอากาศปกติว่า 
สามารถเก็บไว้ได้นานก่ีวัน	 ซ่ึงสารกันบูดในปริมาณปกติจะสามารถอยู่ได้นาน	 
1-2	วัน	แต่หากอยู่ได้นานกว่าน้ีแล้วยังไม่บูด	พึงระวังไว้เลยว่า	“ใส่สารกันบูดมาก” 
เกินปริมาณท่ีกำาหนด	 ไม่ควรซ้ือมารับประทานอีก!	 ทราบแบบน้ีแล้ว..ใครท่ี 
ช่ืนชอบ	“ขนมจีน”	 ก็คงจะสามารถเลือกซ้ือมาทานได้อย่างปลอดภัย	 แต่ก็ 
อย่าลืมว่าควรเลือกทานอาหารท่ีหลากหลาย	 โดยเฉพาะอาหารท่ีปรุงสุก
ใหม่	“ลดปัจจัยเส่ียงจากการสะสมของสารพิษตกค้าง”	จากสารกันบูดได้	

ท่ีมา:	www.thaihealth.or.th

“ขนมจีน” 
แบบไหนปลอดภัยจากสารพิษ
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REAL AVATAR

Dmitry Itskov

	 หลายๆท่านคงเคยชมภาพยนตร์เร่ือง	 “Avatar”	 	 ผุดไอเดียการย้าย
จิตใจจากร่างหน่ึงไปยังอีกร่างหน่ึง	 ซ่ึงมันจะไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป		
เม่ือนักธุรกิจหนุ่	 ชาวรัสเซียนาม	 Dmitry	 Itskovริเร่ิมโครงการปลูกถ่ายสมอ
งของมนุษย์มาเก็บรักษาไว้ในร่างของหุ่นยนต์	 เพ่ือรักษาความคิดจิตใจให้เป็น
อมตะตลอดกาลหลังจากท่ีร่างกายจากโลกน้ีไป	 เขาได้จ้างนักวิทยาศาสตร์
ช้ันหัวกะทิ	 30	 คน	 เพ่ือช่วยทำาความฝันให้เป็นจริงและได้เปิดสำานักงานใน
นครซานฟรานซิสโก	 เพ่ือเปิดรับมหา
เศรษฐีท่ีมีความคิดฝันแบบเดียวกันน้ัน
อีก	1,266	คน
	 Dmitry	Itskov	เศรษฐีชาวรัสเซีย
ซ่ึงมีอายุเพียง	 32	 ปี	 ได้ริเร่ิม	 Project	
ช่ือ	Global	Future	Congress	ซ่ึงเร่ิม
ประชุมเป็นคร้ังแรกท่ี	 Moscow	 เม่ือ
ปี	 2012	 และจะประชุมคร้ังต่อไปท่ี	
New	York	ในเดือนมิถุนายน	2013	จุด
ประสงค์ก็เพ่ือสร้างหุ่นยนต์ท่ีอยู่ในรูปแบบ	 hologram	 ท่ีเหมือนมนุษย์มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา	 โดยเช่ือว่าจะได้หุ่นยนต์ท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดในปี	 2045	 
holographic	 robot	 ท่ีพัฒนาข้ึนจะมีคุณสมบัติเหมือนมนุษย์มหัศจรรย์	 ท่ี
สามารถทนต่ออุณหภูมิ	ความกดดัน	รังสี	และสภาพไร้อากาศ	 หุ่นยนต์เหล่า
น้ีจะมีชีวิตเม่ือได้รับการปลูกถ่ายจิตสำานึก	 สติสัมปชัญญะ	 และการทำางาน
ท้ังหมดของสมองมนุษย์	ซ่ึง	Dmitry	Itskov	เช่ือว่าจะสามารถทำาได้ภายใน	10	
ปีข้างหน้าพร้อมอาศัยโซเชียลมีเดียเป็นส่ือกลางเช่ือมโยงกับนักวิทยาศาสตร์
จากท่ัวโลก	 เพ่ือกำาหนดโครงสร้างของหุ่นยนต์ให้เลียนแบบระบบการทำางาน
ของสมองและสติสัมปชัญญะของส่ิงมีชีวิต	กล่าวคือ	 เป็นข้ันตอนของการวาง

โมเดล	“ร่างสังเคราะห์”	ไว้รองรับการปลูกถ่ายความคิดจิตใจ	ซ่ึงเขาวางแผน
ไว้ว่าจะใช้เวลา	 10	 ปี	 จะสามารถทำาการปลูกถ่ายความคิดจิตใจของมนุษย์สู่
ร่างของหุ่นยนต์ได้เป็นผลสำาเร็จ
	 อิทส์คอฟ	อธิบายว่า	จริงๆ	แล้วก็คือการ	“อัพโหลด”	 ส่ิงท่ีบรรจุอยู่ใน
สมองของมนุษย์โดยไม่ต้องผ่าตัดมาเล้ียงให้ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปตลอดกาลใน
ร่างของหุ่นยนต์	 3	 มิติ	 ท้ิงให้เน้ือหนังเป็นเพียงร่างว่างเปล่าหลังการเสียชีวิต	
ร่างสังเคราะห์	 3	 มิติท่ีบรรจุสมองของคุณจะ	 “สามารถเดินทะลุกำาแพงได้
ด้วยความเร็วแสง	เหมือนๆ	กับในสตาร์วอร์

	 ในข้ันแรกในภายในปี	2015	–	2020
	 เขาต้องการให้เกิดเทคโนโลยีบังคับหุ่นยนต์ผ่านระบบจิตใจได้	 (คล้ายๆ	
กับ	ในหนังเร่ือง	Surrogates	)
	 เพ่ือก้าวสู่	ข้ันท่ี	2	ในปี	2020	-2025
	 คือการถ่ายโอนจิตของมนุษย์ท่ีตายแล้วไปสู่หุ่นยนต์อย่างสมบูรณ์แบบ
	 สู่ข้ันตอนท่ี	3	ในปี	2030	-2035
	 เพ่ือให้สามารถถ่ายโอนบุคลิกภาพ	 นิสัย	 เข้าไปยังหุ่นยนต์	 เพ่ือสู่ความ
เป็นอมตะของมนุษยชาติต่อไป
	 และข้ันตอนสุดท้ายในปี	2040	–	2045	
	 เพ่ือให้รวบรวมจิตสำานึกของมนุษยชาติท้ังหมดเข้าสู่ระบบโฮโรแกรม
เพ่ือให้สามารถปรากฎตัวได้ทุกท่ีในโลกและก้าวสู่การ	 ไม่มีสะสารและอมตะ
โดยแท้จริง	
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 ร่างอวตารเสมือน
		 ไอเดียของ	 Dmitry	 Itskov	 อาจจะดูเพ้อฝันเกินความจริงไปมาก	 แต่
การอยู่ในโลกเสมอือนจริงน้ัน	 ได้มีคนทดลองให้เห็นจริงบ้างแล้ว	 นักวิจัยชาว 
สวิส		ศาสตราจารย์	Olaf	Blanke	นักวิจัยด้านประสาทวิทยา	จากสถาบันวิจัย
ด้านสมองและจิตเวท		EPFL	ร่วมกับภาควิชาประสาทวิทยา	มหาวิทยาลัยเจ
นีวา	 ประเทศสวิซเซอร์แลนด์	 ประสบความสำาเร็จในการใช้เทคโนโลยีผสม 
ผสานระหว่างเทคโนโลยีสร้างสภาวะเหมือนจริง	 ท่ีเรียกว่า	 Virtual	 Re-
ality	 หรือ	 VR	 และภาพถ่ายทางสมอง	 (Brain	 Imaging)	 เพ่ืออธิบาย
การรับรู้ถึงตัวตนของเรา	 ซ่ึงเป็นความรู้สึกแบบท่ีว่า	 “เราอยู่ในร่าง	 และ 
เป็นเจ้าของร่างกาย”	น่ันเอง
	 เทคโนโลยีสร้างสภาวะเหมือนจริง	 	 Virtual	 Reality	 หรือ	 VR	 เป็น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างภาพจำาลองแบบหลายมิติให้กับผู้ใช้	 ผู้ใช้จะ
เสมือนเข้าไปอยู่ในสภาวะแบบน้ันจริง	ๆ	 โดยมีเคร่ืองใช้	 เช่น	หมวก	แว่นตา	
เข็มขัด	 ประกอบการเล่น	 ส่วนใหญ่จะนำามาใช้กับการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์	
VR	 ท่ีมีความสำาคัญน้ันจะถูกนำาไปใช้กับงานวิศวกรรมเพราะช่วยให้วิศวกร
หรือนักออกแบบจำาลองเห็นผลิตภัณฑ์ของแบบจำาลองท่ีจะนำามาใช้งาน	 เช่น	
ในการออกแบบรถยนต์	คุณก็จะเหมือนกับได้ลองขับรถคันน้ันจริง	ๆ	
	 Blanke	 และคณะศึกษาเร่ืองน้ีโดยการรวมร่างอาสาสมัครและร่างอวตาร	 
(virtual	 body)	 เข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีสร้างสภาวะเหมือนจริง	 ท้ังน้ีอาสา
สมัครแต่ละคนต้องสวมหมวกไฟฟ้าเพ่ือติดตามการทำางานของสมองแล้ว
แสดงออกมาเป็นภาพถ่ายสามมิติของร่างอวตารในส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน
ไปบนจอขนาดใหญ่
	 ระหว่างการศึกษาน้ันทีมทดลองต้ังใจจะทดสอบการรับรู้พ้ืนฐานของ
มนุษย์ท่ีสามารถรับรู้ได้ว่าตัวตนของเราเป็นอย่างไร	 โดยให้อาสาสมัครถาม
ตัวเองว่า	‘ฉันอยู่ท่ีไหนในตอนน้ี’	และ	‘ร่างของฉันเป็นอย่างไร’	ท้ังในสภาวะ
ท่ีเช่ือมต่อกับร่างจำาลองและไม่เช่ือมต่อ	 จากน้ันทดสอบเช่นเดียวกันน้ีกับอา
สามัครคนท่ีสองและสาม	 และลองให้อาสาสมัครชายเช่ือมต่อกับร่างอวตาร
ที่เป็นผู้หญิง	 โดยระหว่างการทดสอบจะมีการวัดกิจกรรมของสมองควบคู่
ไปด้วย	 สัญญาณประสาทท่ีวัดได้น้ีคือตัวการสำาคัญท่ีทำาให้อาสาสมัครและ
อวตารยืน	หันศีรษะและเดินร่วมกันได้	(จากการศึกษาล่าสุด)	ส่วนการบันทึก
ภาพถ่ายทางสมองน้ันต้องอาศัยเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า	fMRI	ซ่ึงจะแสดงส่วนของ
สมองท่ีกำาลังทำางานอยู่
	 นอกจากน้ันทีมวิจัยยังขยายการศึกษาลงไปในผู้ป่วยท่ีมีอาการผิดปกติ
ทางประสาทอีกด้วย	 ช่วยให้นักวิจัยเห็นการรับรู้ในสภาวะท่ีปราศจากตัวตน
ของเรา	 ผลการศึกษาช่วยให้นักวิจัยเห็นการเปล่ียนแปลงการทำางานในสมอง

ส่วน		temporo-parietal	and	frontal	regions	ในผู้ป่วยเม่ือเปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคุม	 ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีช่วยประมวลข้อมูลจากการสัมผัสและการ
มองเห็นเข้าด้วยกัน
	 งานวิจัยน้ีเป็นเพียงจุดเร่ิมต้น	อนาคตคาดว่าจะทดลองเพ่ือแสดงให้เห็น 
ความเป็นตัวตนของเรามากข้ึนโดยจะเพ่ิมสัญญาณทรงตัวและการเคล่ือน 
ไหวของแขนขา	ทำาให้ร่างเทียมสมจริงมากข้ึน	เม่ือใดท่ีอาสาสมัครไม่สามารถ
แยกความแตกต่างระหว่างร่างจริงและร่างเทียมได้	เม่ือน้ันวิทยาประสาทการ 
รับรู้และเทคโนโลยีภาพถ่ายทางสมองจะช่วยไขความลับของการมีสติใน
มนุษย์เราและช่วยไขความลับของคำาว่า	‘ฉัน’	ได้ในอนาคต

 ร่างอวตารร่างกายจริง
	 แต่เร่ืองการย้ายจิตไปยังอีกร่างน้ัน	 นอกจากโครงการไซบอร์คจิตใจมนุษย์ 
แล้ว	 ยังมีอีกโครงการท่ีใกล้เคียงกันนักวิทยาศาสตร์ท่ี	 Harvard	 Medical	 
School	 ได้ทำาการทดลองโดยใช้ลิงสองตัว	 ตัวหน่ึงจับมัดแขนไว้	 โดยใช้ไฟฟ้า 
กระตุ้นเส้นประสาท	 ไขสันหลัง	 ในการ	 ควบคุมการเคล่ือนไหวเพ่ือให้ลิงตัว 
ท่ีถูกมัดบังคับแขนของตน	ไปยังร่างของลิงท่ีสลบได้		โดยการฝังชิป	ท่ีสามารถ 
ตรวจสอบกิจกรรมของเซลล์ประสาทกว่าร้อยจุด	 กับการดำาเนินการทางกายภาพ 
ของลิงท่ีถูกจับคู่ให้ตรงกับรูปแบบของกิจกรรมไฟฟ้าในเซลล์ประสาทร่าง 
อวตารโดยช่ือมต่อข้ัวไฟฟ้า	 36	 จุดท่ีฝังอยู่ในเส้นประสาทไขสันหลัง	 และจาก
การทดสอบได้ดำาเนินการเพ่ือดูวิธีการกระตุ้นให้เกิดการรวมกันของการ
เคล่ือนไหวของข้ัวไฟฟ้าท่ีได้รับผลกระทบกับลิงท้ังสองได้รับการเช่ือมต่อไว้		
เพ่ือให้การสแกนสมองในหน่ึงควบคุมการเคล่ือนไหว
	 โดยสามารถควบคุมแขนของร่างอวตารท่ีถือจอยสต๊ิกในขณะท่ีตัว
ต้นแบบคิดเกี่ยวกับการย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นหรือลง	 98%	 ของการทดสอบ
สามารถเคล่ือนไหวได้อย่างถูกต้อง
	 หน่ึงในนักวิจัย	Dr.Chipp	Williams	กล่าวว่า		“กลุ่มเป้าหมายคือผู้ป่วย 
ท่ีมีก้านสมองหรือไขสันอัมพาต	 โดยหวังว่าจะเคล่ือนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ	
ซ่ึงผมคิดว่ามันเป็นไปได้ในทางทฤษฎี	เพราะการท่ีคนเป็นอัมพาตแม้สามารถ
เคล่ือนไหวได้	เพียงเล็กน้อยก็เปล่ียนคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้ดีข้ึนมาก”
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	 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน	 สิ่งแวดล้อม	 ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย	 (ศูนย์	 EESH)	 โดยคณะวิทยากรฝ่ายการจัดการพลังงาน	 
สิ่งแวดล้อม	 และความปลอดภัย	 	 จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ความปลอดภัยในการทำางาน	การจัดการสิ่งแวดล้อม	ระบบการคัดแยกขยะ
ของ	มจธ.	และการอนุรักษ์พลังงาน	เมื่อวันที	่	22	เมษายน	2559	เพื่อสร้าง 
การรับรู้	เข้าใจในด้านการทำางานอย่างปลอดภัย	ใส่ใจต่อการอนุรักษ์พลังงาน 
และส่ิงแวดล้อม	 ให้กับพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี	 อัน 
จะนำาไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย		และสามารถ
นำาความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อชุมชนและสังคม	 อันจะเป็นการสร้างความ
ยั่งยืนให้กับประเทศ	 โดยการฝึกอบรมครั้งนี้	 มีพนักงานทำาความสะอาด	
พนักงานรักษาความปลอดภัย	และพนักงานดูแลสวน	ให้ความสนใจในการ
อบรมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า	50	คน
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