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	 สวัสดีค่ะ	พบกับอินไซด์	มจธ.	ฉบับเดือนมิถุนายน	๒๕๕๙	เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่า
มจธ.ของเราได้เปิดอาคารเคเอกซ์	 หรือ	 KX	 (Knowledge	 Exchange)สำาหรับเป็นพ้ืนท่ี
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยท่ีจะนำาความรู้ความเช่ียวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกิจการขนาดกลาง	 และ
ขนาดย่อม	(SMEs)	แบบครบวงจร	โดยผ่านกลไกการแลกเปล่ียนเรียนรู้	(Knowledge	Ex-
change)	 ระหว่างประชาคมจากภาคการศึกษา	ภาครัฐ	 และภาคอุตสาหกรรมในลักษณะ
พันธมิตรอุตสาหกรรม	(Industry	Cluster)	เพ่ือสนับสนุนและให้บริการด้านการออกแบบ
แก่อุตสาหกรรม

	 นอกจากนี้	มจธ.	ยังมุ่งมั่นให้อาคารเคเอกซ์แห่งนี้เป็นพื้นที่สำาหรับบ่มเพาะนวัตกิจ	 
(Startup	 companies)	 ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาลและกำาลังได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน	และอาคารเคเอกซ์	 ยัง
เป็นทางเลือกใหม่สำาหรับการประชุม	สัมมนา	มีพ้ืนท่ีรองรับได้ต้ังแต่	๑๐	–	๒๐๐	คน	สนใจ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม	ได้ท่ี	๐๒-๔๗๐๙๒๙๖	

KMUTT COVER DANCE CLUB 

อริยา	พรหมสุภา
บรรณาธิการบริหาร	วารสารอินไซด์	มจธ.
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 ลงนามความร่วมมือ KCE – UniServices 
 บริษัท	 เคเอ็กซ	์ คอนซัลติ้ง	 เอนเตอร์ไพร์ซ	 จำากัด	 (KCE)	 ภายใต้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 กับบริษัท	 โอ๊คแลนด	์
ยูนิเซอร์วิส	จำากัด	ภายใต้มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์	ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ	เพื่อสร้างเครือข่ายการทำางานร่วมกันระหว่าง	KEC	และ	ยูนิ
เซอร์วิส	ในการให้บริการค้นคว้าวิจัย	พัฒนา	ปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมทั้ง
ในดา้นกระบวนการและการคดิคน้ผลติภณัฑ	์โดยมี	รศ.ดร.ศักรนิทร	์ภูมริตัน	 
อธิการบดี	 มจธ.	 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา	 KCE	 มร.ไบรอัน	 เร็ด	 
ผู้อำานวยการด้านการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ	 งานการศึกษา	 โอ๊ค

แลนด	์ ยูนิเซอร์วิส	 คุณคาเรน	 แคมเบลส	์ ทูตพาณิชย์	 นิวซีแลนด์ประจำา
ประเทศไทย	และ	ดร.ลิสเบ็ท	เจค็อปส	ผู้จัดการทั่วไป	งานระหว่างประเทศ	
โอ๊คแลนด	์ยูนิเซอร์วิส	ร่วมในพิธีลงนาม	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	10	อาคาร	KX	
การลงนามในความร่วมมือนี้จะทำาให้	 KCE	 และยูนิเซอร์วิส	 เริ่มต้นความ
ร่วมมือในหลายๆ	ด้าน	 เพื่อประโยชน์ในการสร้างสมรรถนะความสามารถ
ของผู้ประกอบการ	SME	ไทย	ซึ่งเป็นสมาชิก	KCE	และพันธมิตรของ	มจธ.	
โดยความร่วมมือนี้รวมถึงกิจกรรมที่ปรึกษาและวิจัย	 การอบรมเฉพาะตาม
ความต้องการ	 การสร้างผลตอบแทนจากงานทางวิทยาศาสตร	์ สำาหรับ
สมาชิก	KCE	และ	SME	โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้	 จะเกิดขึ้น	ณ	อาคาร	KX	
ถนนกรุงธนบุรี	ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส	วงเวียนใหญ่

	 มูลนิประภา-สมพงษ์	และมูลนิธิเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 
พระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์อาจารย์ประภา	 ประจักษ์
ศุภนิติ	 ผู้อำานวยการท่านแรกของวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี	 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่ม
ต้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 พร้อมทั้งร่วมกันปลูก
ต้นไม้มงคลบริเวณอาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	 และถวาย
ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ	์9	รูป	ณ	ห้อง	506	ชั้น	5	อาคารคณะศิลปศาสตร	์
อาจารย์ประภา	 ประจักษ์ศุภนิติ	 มีความมุ่งมั่น	 ทุ่มเทแรงกาย	 สติปัญญา
ในการสร้างรากฐานทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี	 เป็นผู้ผลิต
ครูช่าง	 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การอาชีวศึกษาของประเทศไทย	 ซึ่ง
เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพวิศวกรรม	 อาจารย์คืออิฐก้อนแรก	 เป็น
ประวัติศาสตร์หน้าสำาคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สักการะอนุสาวรีย์อาจารย์ประภา ประจักษ์ศุภนิติ
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	 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม	 ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม	
กับภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ	โดยมีคุณศุภกิจ	บุญศิริ	ผู้อำานวยการ
สำานักเทคโนโลยีความปลอดภัย	 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ	
และ	ดร.พส	ุโลหารชุน	อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม	กล่าวเปิดการลงนาม 
การลงนามในครั้งนี้	 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ได้รับเป็นที ่ปรึกษาจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 ให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อ 
ดำาเนินโครงการส่งเสริมและการพัฒนาความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม	 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบกิจการโรงงานให้สามารถปฏิบัติได้
ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ	 หลักวิศวกรรมด้านความปลอดภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ	 เสริมสร้างความเข้าใจและสร้างจิตสำานึกด้านความ
ปลอดภัยในโรงงานแก่ผู้ประกอบการ	และบุคลากรปฏิบัติงาน

	 ดร.สุวิทย์	 เมษินทรีย	์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย	์ ได้เดิน
ทางมาเยี่ยมชมงานวิจัยและนวัตกรรม	 และการขับเคลื่อนสู่	 Thailand	
4.0	ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ีณ	มจธ.บางขุนเทียน	
โดยมี	 รศ.ดร.ศักรินทร	์ ภูมิรัตน	 อธิการบดี	 กล่าวต้อนรับ	 รศ.ดร.บัณฑิต	
ฟุ้งธรรมสาร	 รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	 นำาเสนอภาพ
รวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย	และ	ดร.ปราการเกียรต	ิยังคง	จากสถาบัน
วิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	 ได้นำาเสนอ	 เทคโนโลยีหุ่นยนต์สู่งานการแพทย์
เชิงพาณิชย์	 จากน้ันได้ร่วมชมนิทรรศการ	 เร่ือง	 Food	 Innovation	 (Post	
harvest	and	Food	Engineering)	/	Sensors	/	CSSC	/	CESI	และเคร่ือง
วิเคราะห์การเดินแบบ	โมดูล่าร์	(TailGait)	หลังจากน้ันได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
ต้นแบบ	Ethanol	Pilot	Plant	โดยมีการจัดแสดงผลงาน	Enzyme	Tech-
nology	/	Biogas	/	Bio-informatics	/JGSEE	โครงการศูนย์บริการผลิต
เซลล์เชิงพาณิชย	์ (Automated	 Tissue	 Kulture-ATK)	 และเยี่ยมชม
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาต	ิ (National	 Biopharmaceutical	
Facility-NBF)	 สุดท้ายได้เข้าร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะ	 ณ	 ห้อง
ประชุมสัตตบงกช

MOU ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย
ในโรงงาน 

รมช.พาณิชย์ เยี่ยมชมงานวิจัย 
มจธ.บางขุนเทียน
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	 Active	 Campus	 Network	 	 ร่วมกับ	 มจธ.	 และเครือข่ายชมรม
จักรยานในมหาวิทยาลัย	 12	 แห่ง	 	 จัดค่าย	 Active	 Campus	Network	
Camp	 season	 2	 	 ณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
บางขุนเทียน	โดยมีดร.บุษเกตน์	อินทรปาสาน	ผู้ช่วยอธิการบด	ีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา	เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม		โดยมีอาจารย์
ที่ปรึกษาชมรมจักรยาน	 และนักศึกษาชมรมจักรยานทั้ง	 12	 แห่งจากทั่ว
ประเทศ	เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	ในส่วนของ	ชมรมจักรยานสีเขียว	มจธ. 
นำาโดยผศ.สุชาดา	 ไชยสวัสด์ิ	 และ	 ดร.พิจารณ์	 จรเสนาะ	 อาจารย์ท่ีปรึกษา
ชมรม	พร้อมด้วย	นายธนพล	สุจิตวรงค์	ประธานชมรม	พร้อมด้วยนักศึกษา
สมาชิกชมรมจักรยานสีขียว	เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว		ณ	มจธ.	บางขุนเทียน		
ในระหว่างวันท่ี	 5-7	 กุมภาพันธ์	 2559	 	 ซ่ึงกิจกรรมในคร้ังน้ีจัดโดยภายใต้
การสนับสนุนของ	นิตยสาร	a	day		และบริษัท	โคคา-	โคลา	(ประเทศไทย)	
จำากัด			เพ่ือร่วมทำากิจกรรมต่างๆ	ท้ังการให้ความรู้เก่ียวกับจักรยานเบ้ืองต้น		 
ป่ันจักรยานในเส้นทางท่องเท่ียวรอบ	 มจธ.บางขุนเทียน	 และร่วมกันแข่งขัน
จักรยานและปลูกป่าโกงกางภายใน	 มจธ.บางขุนเทียน	 นอกจากน้ันยังมี
การนำาเสนอแผนงานในการสร้างสังคมจักรยานให้กว้างข้ึนผ่านกิจกรรม
ตลอดทั้งปี	 ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มจำานวนผู้ใช้จักรยาน	 โดยการขับ
เคลื่อนของนิสิตนักศึกษา	สร้างสังคมการใช้จักรยานให้เพิ่มมากขึ้น

	 กิจกรรม	Active	Thailand	Tour	คร้ังท่ี	5	ณ	มจธ.บางขุนเทียน	 ใน
ธีม	 “ป่ันกินลม	 ชมโลมาและป่าโกงกาง”	 ในเส้นทางเทียนทะเล	 นำาโดย	
ผศ.สุชาดา	 ไชยสวัสด์ิ	 ประธานชมรมจักรยานสีเขียวมจธ.	 ดร.พิจารณ์	 จร
เสนาะ	อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรม			คุณผดุง	บุญเพชร			มจธ.บางขุนเทียน	และ
นายธนพล		สุจิตวรงค์		นักศึกษา	ประธานชมรมจักรยานสีเขียว		นำาทีมเครือ
ข่ายเพ่ือนนักป่ันจักรยานกว่า	500	คน		ป่ันชิล	ชิล	ชมวิว	โต้ลม	เลียบนากุ้ง
นาปู	ดูแสม	แลโกงกาง	ตลอดเส้นทาง	40	กิโลเมตร	พร้อมท้ังจับสลากลุ้นรับ
ของรางวัลมาก	มจธ.	นิตยสาร	a	day	และ	บริษัท	โคคา-	โคลา	(ประเทศไทย)		
เม่ือวันท่ี	5	มีนาคม	2559	ซ่ึงกิจกรรมในคร้ังน้ีจัดข้ึนภายใต้การสนับสนุนของ	
นิตยสาร	a	day		และบริษัท	โคคา-	โคลา	(ประเทศไทย)	มจธ.บางขุนเทียน	
ชมรมจักรยานสีเขียว	 	 พร้อมด้วยเครือข่ายชมรมจักรยานนำาโดย	 ชมรม
จักรยานสวนธนโกลด์ซิตี้		และทุกๆชมรมจักรยาน	ที่มาร่วมจัดกิจกรรมดีๆ	
สร้างสังคมการป่ันจักรยานให้กว้างขวาง	เพ่ิมนักป่ันหน้าใหม่ให้เพ่ิมข้ึน	

Active Thailand Tour # 5 

Active Campus Camp Season 2
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	 ศ.ดร.นวดล	 เหล่าศิริพจน์	 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่ง
แวดล้อม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 ปัจจุบันประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำาเข้าเชื้อเพลิงและสารเคมีเพื่อ
ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจากต่างประเทศเป็นจำานวนมหาศาล	 ซึ่งนำา
ไปสู่การขาดดุลทางการค้าของประเทศในแต่ละปี	 แนวทางสำาคัญในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนคือ	 การพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทยเอง
ในการใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศเพื่อผลิตเช้ือเพลิงและสารเคมีดังกล่าว	
ท้ังนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและมีเศษวัตถุดิบทางการ
เกษตรเหลือใช้จำานวนมาก	 เช่น	 ชานอ้อย	 ใบอ้อย	 ฟางข้าว	 วัสดุดิบเหล่า
นี้ประกอบด้วยเซลลูโลส	 ลิกนินและเฮมิเซลลูโลส	 เป็นหลัก	 ซึ่งสามารถ
แปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพรวมถึงสารเคมีมูลค่าสูงได้	 คณะวิจัยได้มุ่ง
พัฒนากระบวนการแยกส่วนองค์ประกอบทั้งสาม	 และนำาองค์ประกอบ
ทั้งหมดไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวจะ
เป็นการสร้างกระบวนการแปรสภาพชีวมวล	 “แบบไร้ของเสีย”	 อันจะ
เป็นการเพิ่มทั้งความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยและความเข้มแข็ง
ให้กับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
	 คณะวิจัยได้ทำาการพัฒนากระบวนการแยกส่วนชีวมวลโดยใช้ตัวทำา
ละลายอินทรีย์ผสมประเภทใหม่ซึ่งมีศักยภาพในการแยกเซลลูโลส	 ลิกนิน
และเฮมิเซลลูโลสออกจากชีวมวลประเภทต่างๆ	 ให้มีความบริสุทธิ์สูงกว่า	
90%	 ซึ่งสูงกว่ากระบวนการแยกส่วนที่มีรายงานมาในอดีตทั้งหมด	 และ
พบว่าลิกนินท์ที่แยกได้มีความบริสุทธ์ิสูงเทียบเท่ากับลิกนินท์ที่มีขายในเชิง
พาณิชย์ได้	 นอกจากนั้นคณะวิจัยยังทำาการศึกษาต่อยอดการแปรสภาพ
วัสดุชีวมวลหลากหลายชนิดไปเป็นสารเคมีมูลค่าสูงด้วยกระบวนการ	
thermocatalysis	 ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นทางเลือกในการ
แปรสภาพชีวมวลเพื่อการผลิตเช้ือเพลิงและสารเคมีท่ีมีศักยภาพในเชิง
พาณิชย์	 (เช่น	1,3-Butadiene,	HMF,	 furfural,	 levulinic	acid,	 lactic	
acid,	synthesis	gas)	

	 On	the	basis	of	Thailand	as	an	agricultural	country,	several	
types	and	numerous	amounts	of	agricultural	feedstock	(i.e.	lig-
nocellulosic	biomass)	are	available.	The	efficient	conversion	of	
these	feedstocks	to	high	value-added	products	including	bio-
fuels	(i.e.	ethanol	and	biodiesel)	and	expensive	chemicals	(i.e.	
biomaterial,	 acid,	 furan,	 aromatic	 and	 phenolic	 compounds)	
would	strengthen	the	national	energy	security	as	well	as	pro-
mote	the	capability	of	local	industrial	section.	The	concept	for	
converting	agricultural	resources	to	biofuels,	chemicals	and	bi-
omaterials	is	technically	known	as	“biorefinery”	process,	which	
is	expected	to	be	the	platform	technology	for	sustainable	de-
velopment	 of	 the	 country	 in	 the	 near	 future.	 This	 research	
aims	to	develop	an	 integrated	model	process	for	maximized	
utilization	of	lignocellulosic	biomass	for	development	of	eco-
nomically	feasible	biorefinery	model.

In	detail,	exploration	of	the	biomass	fractionation	technology	
and	design	of	the	fractionation	unit	prototype	for	a	selected	
model	biomass	i.e.	sugarcane	bagasse	using	the	combined	hy-
drothermal/solvothermal	process	was	successfully	performed.	
Several	low-cost	and	industrial-grade	organic	solvents	were	ap-
plied	in	the	process	with	an	aim	to	optimize	the	process	for	
industrial-scale	implementation.	The	separated	biomass	com-
ponents	 i.e.	 cellulose,	 hemicelluloses,	 and	 lignin	were	 char-
acterized	and	demonstrated	for	 further	conversion	to	model	
products	e.g.	1,3-Butadiene,	HMF,	furfural,	levulinic	acid,	lactic	
acid,	synthesis	gas.	  

นวัตกรรมเปลี่ยนวัสดุการเกษตรสู่วัตถุดิบ
อุตสาหกรรม
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	 โครงการสวนป่าหนองเข่ือน	 ในมาตรฐานฟาร์มกวางแห่งประเทศไทย
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนที่เพาะพันธุ์เพื่อการค้าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
โดยเน้นเพาะพันธุ์กวางเป็นหลัก	 ในพื้นที่กว่า	 90	 ไร	่ ตั้งอยู่ตำาบลไร่ใหม่
พัฒนา	อำาเภอชะอำา	จังหวัดเพชรบุรี	ปัจจุบันมีกวางอยู่ทั้งสิน	6	สายพันธุ์
โดยมีกวางสายพันธุ์ที่เป็นสัตว์ป่าสงวน	คือ	พันธุ์กวางม้า	(Sambar	Deer)
และพันธุ์เนื้อทราย	 (Hog	 Deer)	 มีระบบการจัดกวางที่มีมาตรฐานมีใบ
อนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า	 ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์	 สัตวบาล	 เน้น
ดูแลเรื่องสุขภาพสัตว	์การจัดการสัตว์อย่างถูกต้องมีระบบ	(Animal	Wel-
fare)	 ในพื้นที่ปลอดสารเคมีเป็นพิษด้วยแนวคิดเกษตรอินทรีย์ใช้สำาหรับ
นำามาเป็นอาหารของกวางล่าสุดเตรียมปรับพื้นท่ีให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 (Agro	 Tourism)สถานที่วิจัยและแหล่งผลิต
ผลิตภัณฑ์จากกวางแบบครบวงจรแห่งแรกของโลก
	 คุณจิตรา	 เหลืองทองวัฒนา	 ผู้บริหารบริษัท	 อิมเมจโฟกัส	 โฮลดิ้ง	
จำากัดและผู้บริหารโครงการสวนป่าหนองเขื่อน	 กล่าวว่า	 โครงการสวนป่า
หนองเขื่อน	 คือแนวคิดเพื่อเกษตรกรยุคใหม่	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อป	ี 2554	 มีเป้า
หมายให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการค้าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว	 ทางบริษัทฯ	 ยังได้เตรียมพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็น 
ศูนย์การเรียนรู้วิจัย	 อบรมสัมมนาเพ่ือท่ีจะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน 
และให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
กวางเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ	 ผลิตภัณฑ์แปรรูป

ต่างๆจากกวางที่ปลอดสารพิษ	 ซึ่งจะทำาให้
ที่แห่งนี้เป็นทั้งสถานที่วิจัยและอนุรักษ์ไป
พร้อมๆกัน
	 เน่ืองจากเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์จากกวาง 
มีคุณประโยชน์นานับปการที่ผ่านมาเราได้ 
มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้านการ
วิจัยและพัฒนามาโดยตลอดและมีผล
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่พิสู จน์แล้ วว่ า 
ส่วนต่างๆของกวางสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพได้จริง	 ไม่ว่าจะ 
เป็น	 เขากวางอ่อน	 รกกวาง	 เลือดกวาง	 โดยเราได้นำาเทคโนโลยีการอบ 
แห้งแบบแช่แข็ง	 (Freeze	 dry	 Technology)	 เข้ามาใช้กระบวนการ
ผลิตซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับจากสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงาน 
ต้นแบบทำาให้เราสามารถพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้นและ 
ได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อ	“โครงการสวนป่าหนองเขื่อน”	ไว้เป็นที่เรียบร้อย 
ขั้นตอนต่อไปอยู่ระหว่างการดำาเนินการจัดทำาโรงงานต้นแบบท่ีได้ 
มาตรฐาน	 GMP	 รวมทั้งการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ภายในโครงการสวนป่า
หนองเขื่อนทั้งหมดซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้กำาลังอยู่ในขั้นตอนเริ่มดำาเนิน
การโดยความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่เข้ามาช่วยในการปรับปรุงวิจัยและพัฒนาตั้งแต่กระบวนการผลิต	 การ

สู่ “แหล่งเรียนรู้ฟาร์มกวางเพื่อเศรษฐกิจครบวงจร” 
อย่างยั่งยืนแห่งแรก

มจธ.นำ องค์ความรู้ ‘วิศว์ วิทย์ ศิลป์’
พัฒนาพื้นที่โครงการสวนป่าหนองเขื่อน

จิตรา	เหลืองทองวัฒน
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ออแบบโครงสร้างอาคาร	 การบรรจุภัณฑ์ระบบการจัดการน้ำาและระบบ
พลังงานไฟฟ้าทดแทนด้วยหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์	เป็นต้น	และจากการ
ที่บริษัทฯ	 มุ่งหวังที่จะทำาให้เป็นศูนย์การอบรมและการเรียนรู้กวางแบบ
ครบวงจรเพื่อการจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกรหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเป็นสถานที่ต่อยอดให้เกิดเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพใหม่
เป็นแหล่งสร้างอาชีพให้กับชุมชนและให้เป็นสถานท่ีเรียนรู้ของนักศึกษา
สัตวแพทย์	สัตวบาลรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ทุกคนสามารถ 
เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้เรื่องราวเก่ียวกับกวางได้แบบครบวงจรจำาเป็นต้อง
อาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาต่อยอด	
ทางบริษัทฯ	 จึงได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ี (มจธ.)	 ด้านการวิจัยและพัฒนาถึง	 6	
โครงการด้วยกัน	ได้แก่
	 1.โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเลือดกวาง	รกกวาง	และเขากวาง
อ่อนอบแห้งแบบแช่แข็ง	(Freeze	dry	Technology)	เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์
เสริมสุขภาพโดยนักวิจัยจากสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
	 2.โครงการออกแบบสายการผลิตเขากวางอ่อน	 เลือดกวาง	 และรก
กวางเพื่อการพาณิชย์โดยนักวิจัยจากสำานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	(สวท.)
	 3.ศึกษาเพื่อออกแบบผังแม่บทโครงการฟาร์มกวางและสวนป่า
หนองเขื่อนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
	 4.การออกแบบและสร้างระบบการให้น้ำาอัตโนมัติโดยใช้การพยากรณ์ 
อากาศล่วงหน้า	โดยนักวิจัยจากภาควิชาฟิสิกส	์คณะวิทยาศาสตร์
	 5.การออกแบบระบบอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์โครงการสวนป่า
หนองเขื่อนโดยศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ	และ
	 6.โครงการออกแบบพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าทดแทนด้วยหลักคา
พลังงานแสงอาทิตย์	 สำาหรับการดำาเนินกิจการในฟาร์มกวางโดยนักวิจัย
จากภาควิชาฟิสิกส	์ คณะวิทยาศาสตร์การดำาเนินการทั้งหมดนี้เพื่อปูพื้น
ฐานเป็นแห่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 (Agro	
Tourism)	 ในอนาคต	 โดยบริษัทฯตั้งเป้าที่จะเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้กวาง

อย่างไม่เป็นทางการขึ้นประมาณปลายป	ี 2559	 ซึ่งจะทำาให้ศูนย์แห่งนี้
กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้กวางแบบครบวงจรแห่งแรกของไทย		

ข้อมูลเพิ่มเติม	 :	 ภาพรวมโครงการส่วนป่าหนองเขื่อน	 แบ่งโครงการออกเป็น	 2	 โซน

หลัก	คือ

1.	สวนป่าหนองเขื่อน	ในมาตรฐานฟาร์มกวางแห่งประเทศไทย

-	 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน	 โดยเฉพาะกวางออกแบบคอกโรงเรือน	การจัดการ

สัตว์โปรแกรมสุขภาพสัตว์และระบบสุขาภิบาลที่รักษาสิ่งแวดล้อม	ทะเบียนสัตว์

การพัฒนาสายพันธุ์สัตว์	 ศูนย์การเรียนรู้สำาหรับเกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงกวางเพื่อ

สร้างรายได้	 อบรมสัมมนา	 รวมทั้งเป็นตัวกลางช่วยเหลือเกษตรกรที่สนใจรูปแบบของ

การเป็นสมาชิกร่วมกับฟาร์มสวนป่าหนองเขื่อน	(Contract	Farming)

-	 เป็นสถานที่สำาหรับนักวิจัย	 นักวิชาการ	 สำาหรับค้นคว้า	 วิจัยรวมถึงนักศึกษาในสาขา

สัตวศาสตร์ได้เข้ามาฝึกงานเข้ามาเรียนรู้ชีวิตสัตว์	และวิธีจัดการสัตว์

-	จัดพื้นที่ให้มีโซนโรงพยาบาลสัตว์ป่า	มี	น.สพ.เฉลิมพงศ์	จิรพฤฒิศิร	ิผู้เชี่ยวชาญด้าน

สัตว์ป่าของประเทศไทยเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลสัตว์ป่าสวนป่าหนองเขื่อนคาดว่า	

พื้นที่ส่วนนี้จะเปิดSoft	Opening	ปลายปี	2559

2.	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย	์มี	Mini	Zoo	อาคารรองรับนักท่องเที่ยว

อาคารอบรมสัมมนา	 อาคารแปรรูป	 อาคารร้านค้าของฝากของที่ระลึกเน้นโชว์สัตว์ป่า

สงวน	 (Exotic	 Pet)	 สวนเกษตรอินทรีย	์ มุมให้อาหารสัตว์โดยพื้นที่ส่วนนี้จัดให้เป็น

ท้ังท่ีพักผ่อนและสถานท่ีเรียนรู้เร่ืองสัตว์ป่าแก่นักท่องเท่ียวคาดว่าจะเปิดอย่างเป็น

ทางการหลังจากพื้นที่สวนป่าหนองเขื่อนเปิดตัวแล้วระยะหนึ่ง	
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	 “พ่อแม่อุ่นใจ	 บุตรหลานปลอดภัย	 เติบโตสมวัย	 เราดูแลให้ดุจครอบครัว”	
นี่คือ	คำาสัญญาของครูทุกคน	ณ	อาคารพัฒนาเด็กเล็ก	มจธ.	ที่พร้อมจะทำา
หน้าที่ดูแลและพัฒนาบุตร-ธิดาของท่านให้ได้เรียนรู้	 มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและทางอารมณ์อย่างเหมาะสมตามวัย	ผ่านการเข้ากิจกรรมกลุ่มที่
ส่งเสริมการพัฒนาในทุกด้านอย่างที่เด็กควรจะได้รับช่วงก่อนวัยเรียน	
	 สวัสดิการด้านการพัฒนาเด็กเล็ก	มจธ.	เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่	ปี	พ.ศ.2539	 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหน่ึงในสวัสดิการสำาหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในการช่วยดูแลและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	ต้ังแต่อายุ	6	เดือน	 
ถึง	 3	 ปี	 6	 เดือน	 ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำางานของบุคลากร	 
ให้สามารถทำางานโดยไม่ต้องกังวลเร่ืองการดูแลบุตร-ธิดาของท่าน	 
ซึ่งปัจจุบันสวัสดิการด้านการพัฒนาเด็กเล็ก	 มจธ.	 อยู่ภายใต้การดูแลของ 

สวัสดิการด้านการพัฒนาเด็กเล็ก
สำ หรับบุคลากร มจธ.
เรื่อง	:	ปณัฏฐพร	มีชัย	/	อชิรพล	โมราชาติ
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กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	 สำานักงานบริหารทรัพยากร 
บุคคล	สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ี
	 เม่ือวันท่ี	 16	 พฤษภาคม	 2559	 ท่ีผ่านมา	 มหาวิทยาลัยเทคโน- 
โลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้มีการจัดพิธีเปิดอาคารพัฒนาเด็กเล็ก	 มจธ.	 ข้ึน	 
โดยมีคุณญาณี  ศรีแสน	 ผู้อำานวยการสำานักงานอำานวยการและได้รับเกียรติ 
จากอาจารย์สุชาติ	 เพริศพร้ิง	 ท่ีปรึกษาอธิการบดี	และ	รศ.ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศ- 
ปัญญากุล	 	รองอธกิารบดฝีา่ยบคุคลเปน็ประธานในพธิเีปดิและตดัรบิบิน้เปดิ 
อาคาร	ณ	ที่ตั้งแห่งใหม่บริเวณด้านหน้าหอพักนักศึกษาและตั้งแต่วันนี้เป็น 
ต้นไป	 สวัสดิการด้านการพัฒนาเด็กเล็ก	 มจธ.	 พร้อมที่จะดูแลและพัฒนา 

บุตร-ธิดาของท่านด้วยความยึดมั่นในแนวทางเดิม	ในการอบรมและพัฒนา 
ให้เด็กมีระเบียบวินัย	 การใช้วาจาที่สุภาพอ่อนน้อม	 ฝึกให้มีพัฒนาการ
ทั้งทางด้านการสื่อภาษากายภาพ	 อารมณ์และสังคม	 รวมทั้งส่งเสริมการ 
ทำากิจกรรมกลุ่มและการเล่นร่วมกัน	 โดยมีการประเมินผลเด็กทุกคนผ่าน 
สมุดประเมินผลงาน	 (Portfolio)	 พร้อมท้ังมีการจัดพ้ืนท่ีและส่ิงอำานวยความ 
สะดวกที่เพียงพอต่อการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก	 และ	 การ 
ดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากครูพี่เลี้ยง	 ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญที่ทำาให้เด็กรู้สึกได้ถึง 
คำาว่า	“บ้าน”	ตลอดเวลาที่อยู่ภายใต้การดูแล	ณ	ที่แห่งนี	้	
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	 ประเทศจะพัฒนาไปข้างหน้ามีความจำาเป็นจะต้องใช้	 “ความรู้”	 
เป็นเคร่ืองมือสำาคัญในทุกๆ	 ด้าน	 ท่ามกลางความกดดันของสถาบัน
อุดมศึกษาท่ีต้องเร่งผลิตบัณฑิตคุณภาพ	ส่ิงท่ีคาดไม่ถึงคือการมีสถาบัน 
อุดมศึกษาคิดนอกกรอบย่ืนมือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างเอาจริงเอาจัง	 โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่ม	
SMEs 
	 รศ.ดร.ศักรินทร์	 ภูมิรัตน	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 กล่าวว่า	 ที่ผ่านมา	 มจธ.	 ทำาหน้าที่ไม่ต่างจาก
มหาวิทยาลัยอื่นๆ	 เพียงแต่	 มจธ.	 ดำาเนินภารกิจ	 3	 ด้านไปพร้อม
กัน	คือ	ทำาวิจัย	นวัตกรรมและวิชาการ	มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง	 
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และทำาหน้าที่หาความรู้คือทำาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณค่ามี
ความหมายต่อเศรษฐกิจ	 สังคมของประเทศร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันมายาวนาน	 ซึ่งพบว่าตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันประเทศมีความอ่อนแอทางด้านวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีเป็น
อย่างมาก	 มจธ.	 ซึ่งมีประสบการณ์ทำางานกับภาคธุรกิจเอกชน	 และภาค
อุตสาหกรรม	 จึงคิดว่าถึงเวลาที่	 มจธ.	 จะต้องลงมือทำาบางอย่างเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเอสเอ็มอีและนำาพาประเทศออก
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง	 ไปพร้อมๆ	 กับการลดความเหลื่อมล้ำา	
ด้วยวิธีการคือ	 มจธ.ได้พยายามชักชวนบริษัทใหญ่ๆ	 พูดคุยทำาความเข้าใจ
ให้เห็นว่าการพัฒนาและช่วยเหลือเอสเอ็มอีนั้นสำาคัญอย่างไร	 ซึ่งไม่เพียง
แต่จะช่วยให้บริษัทใหญ่ๆ	 เหล่าน้ันได้ซ้ือของท่ีมีคุณภาพท่ีดีข้ึน	 ราคาถูกลง
เท่าน้ัน	แต่ยังเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคนไทย	ช่วย
เหลือคนเล็กๆ	ซึ่งก็จะหมายถึงประเทศชาติของเราด้วย
	 “การจะทำาแบบน้ีสำาเร็จได้	 แน่นอนว่าความสำาคัญอยู่ท่ีการได้รับความ 
ร่วมมือจากภาคเอกชน	เราต้องการยกสมรรถนะของเอสเอ็มอี	ก่อนท่ีจะตกผลึก 
เป็นเร่ืองน้ีเราเดินสายคุยกับผู้บริหารระดับสูง/CEOของบริษัทเอกชนนับ 
สิบราย	หลายต่อหลายรอบ	พูดคุยกับศิษย์เก่าของเราหลายคน	ซ่ึงทุกคนต่าง
ก็เห็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่อยาก 
จะทำาประโยชน์เพ่ือประเทศชาติ	ในขณะท่ีเอสเอ็มอีในประเทศเรามีมากมาย 
เป็นแสนๆ	ราย	กลไกของเราคือต้องทำางานร่วมกับคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน 

คือต้องการเห็นเอสเอ็มอีดีขึ้น	นั่นก็คือภาครัฐ	เช่น	กระทรวงอุตสาหกรรม	
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สสว.)	 และบริษัท
ใหญ่ๆ	 ก็ต้องการพัฒนาซัพพลายเชนของเขา	 คือ	 กลุ่มเอสเอ็มอีให้ป้อน
สินค้าดีมีคุณภาพ	 ราคาถูกลงให้กับบริษัทก็จะทำาให้เอสเอ็มอีมีกำาไรมาก
ขึ้นด้วย	 ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์และเกิดการพัฒนา	 ดังนั้น	 มจธ.	 จะต้อง
ร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆ	 ให้มาก	 และเข้าใจว่านี่คือประโยชน์ของประเทศ
ชาติ	 ความร่วมมืออีกส่วนหนึ่งก็คือภาครัฐ	 ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนเอสเอ็มอี
ให้แข็งแรง	กลไกที่เราทำาขึ้นนี้รัฐต้องช่วยเหลือเราในเรื่องกิจกรรม	เช่น	ถ้า
เอสเอ็มอีมีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง	 บางครั้งเขาก็ต้องการผู้
เชี่ยวชาญ	แต่ไม่มีทุน	ภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยอาจจะสัดส่วน	50:50	หรือ	
70:30	 ซึ่งปัจจุบันนี้มีทั้งสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง
ประเทศไทย	 และ	 สสว.เข้ามาร่วมด้วย	 ส่วนภาคการศึกษาอย่าง	 มจธ.	 มี
ผู้เชี่ยวชาญ	 นักวิจัย	 และมหาวิทยาลัยอื่นๆ	 ทั้งในและต่างประเทศอย่าง	
ญี่ปุ่น	นิวซีแลนด	์ออสเตรีย	อิหร่าน	เป็นต้น	เข้ามาร่วมกันที่จะวิจัยพัฒนา
นำาความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน	 สิ่งเหล่านี้เป็น	 Knowledge	 Exchange	 ที่
เราเน้นย้ำาเรื่องนี้มากและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำาไม	 มจธ.	 จึงต้องสร้าง
ตึกเคเอกซ์ขึ้นมา	 ขณะเดียวกันก็ตั้งใจออกแบบให้อาคารนี้มีบรรยากาศที่
เอื้อให้เราทุกภาคส่วนสามารถทำาภารกิจเพื่อชาติบ้านเมืองให้ได้เต็มความ
สามารถที่สุด”	

มจธ. เปิด “เคเอกซ์” ดัน SMEs 
สู้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง
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	•	เคเอกซ์	
										อาคารเคเอกซ	์มีความสูง	20	ชั้น	พื้นที่ใช้สอยรวม	20,000	ตาราง
เมตรโดยประมาณ	ภายในอาคารเป็นสถานที่ทำางานพบปะและจัดกิจกรรม
ต่างๆ	เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ของหน่วยงาน	5	กลุ่ม	ได้แก่	ภาค
รัฐ	ภาคเอกชน	ภาคอุตสาหกรรม	ภาคการศึกษา	และสถาบันการเงิน	ซึ่ง
อาคารถูกออกแบบให้มีความเป็นระบบนิเวศ	 (Eco	 system)	 ที่เอื้อต่อ
การสร้างนวตกิจ	 (Start	ups)	และการแลกเปลี่ยนความรู	้ อาทิ	พื้นที่ของ
สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ	(สวทน.)	พื้นที่เพื่อกระตุ้นแนวคิดด้านดีไซน	์พื้นที่ทำางานของภาค
ธุรกิจที่เข้ามาเป็นสมาชิก	พื้นที่ห้องประชุมสัมมนา	พื้นที่จัดแสดงสินค้า	ชิ้น
งาน	 งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ	 พื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นภาคี
เครือข่ายที่ทำางานวิชาการและงานวิจัยต่างๆ	

 

	 อธิการบดี	 มจธ.	 ระบุว่า	 อาคารดังกล่าว	 ได้รับการออกแบบให้มี
ลักษณะสอดประสานเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่แต่ละส่วน	ตามแนวคิด	In-
terlocking	 in	 Space	 เพื่อรองรับหลักการดำาเนินงานภายในอาคารที่มุ่ง
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาคมจากภาคอุตสาหกรรม	ภาคการ
ศึกษาและภาครัฐ	นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อให้บริการวิชาการกับหน่วย
งานภายนอกโดยการนำาความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย	และหน่วย
งานเครือข่าย	 ไปสู่การใช้ประโยชน์โดยภาคอุตสาหกรรมในลักษณะของ
ภาคีความร่วมมือ	 เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาค
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 มีการ
ออกแบบกิจกรรมต่างๆ	 ให้เกิดขึ้นในอาคาร	 เพื่อเป็นการบริการนำาความ
รู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปช่วยเหลือภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น	อาทิ	การให้คำาปรึกษาและ
พัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน	 ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม	 4	
กลุ่มหลัก	ได้แก่	กลุ่มอาหาร	กลุ่มยานยนต	์กลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส	์และ
กลุ่มการแพทย์	นอกจากนี้ยังผลักดันให้มีการนำาผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ใหม่ๆ	 มาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใน
ธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้สูง	สร้างบุคคลที่มีความเป็น	X	Mak-
er	ในธุรกิจที่มีอิมแพคต่อรายได้ของประเทศ	โดยมหาวิทยาลัยมีเครื่องมือ
และความรู้พร้อมให้คำาปรึกษาและรองรับผู้ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
	 นอกจากนี้	 อธิการบด	ี มจธ.กล่าวด้วยว่า	 ภารกิจดังกล่าวข้างต้น
นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือภาคเศรษฐกิจของประเทศแล้วยังเป็นการ
ช่วยให้มหาวิทยาลัยทำาหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ	โดยโครงการวิจัย
และพัฒนา	(Research	&	Development)	ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจะมีทั้งอาจารย์
และนักศึกษาเข้ามาทำางานวิจัยร่วมกันกับภาคเอกชน	 เป็นการทำางานบน
โจทย์จริงเพื่อแก้ไขปัญหาได้จริงและทำาให้นักศึกษามีประสบการณ์จริง
ก่อนจบการศึกษาอีกด้วย	
	 ความคืบหน้าล่าสุด	 มูลนิธิพัฒนานวัตกรรม	 มจธ.	 ร่วมกับบริษัท
เอกชนชั้นนำา	4	แห่ง	คือ	บริษัท	เบทาโกร	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	น้ำาตาล
มิตรผล	จำากัด	บริษัท	แอโรฟลูอิด	จำากัด	และบริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	
(มหาชน)	 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	 KX	 Consulting	 Enterprise	 Com-
pany	Limited	หรือ	KCE	ซึ่งเป็นโซเชียล	เอ็นเตอร์ไพรส์	มีบทบาทในการ
บริหารกิจกรรมต่างๆ	 ของอาคารเคเอกซ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 พร้อม 
ทั้งให้การสนับสนุนในด้านบุคลากรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
ธุรกิจการบริหารจัดการและการให้งบประมาณทั้งในรูปเงินลงทุนและเงิน
บริจาค	เพื่อให้	KCE	ทำาหน้าที่เป็น	Marketing	Arms	ของมหาวิทยาลัยใน
การดำาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้อาคารเคเอกซ์เป็นศูนย์กลางในการแลก
เปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมตามแนวทางที่กำาหนดร่วมกัน	 ปัจจุบัน
มีผู้ประกอบการธุรกิจสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วราว	40	ราย	
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	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 (KMUTT)	 ได้ร่วมมือกับ	 JACOB	 JENSEN	DESIGN	
STUDIO	 (JJD)	 สตูดิโอออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คว้ารางวัลระดับโลกสัญชาติ
เดนมาร์กที่โลดแล่นอยู่ในวงการดีไซน์เกือบ	 60	 ปี	 ปัจจุบันมีสตูดิโอ
ออกแบบแล้ว	3	แห่งทั่วโลก	 โดยสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเดนมาร์ก	
สำาหรับอีก	 2	 แห่งในเอเชียมีจุดประสงค์เพื่อเปิดมุมมองให้กับวงการดีไซน์
เนอร์ในเอเชีย	 คือ	 ประเทศจีน	 และล่าสุดเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว
ซึ่งยังถือเป็นแห่งแรกและ	 HUB	 ของอาเซียนอีกด้วย	 โดยได้ร่วมกับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	 มจธ.จัดทำาโครงการ	 Interna-
tional	 Professional	 Program	 (JACOB	 JENSEN	 Design	 |	 KMUTT	
Academy	 Program)	 พร้อมกับจัดตั้งสตูดิโอขึ้น	ณ	 ชั้น	 15	 อาคารศูนย์
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อออกแบบและเทคโนโลย	ี (Knowledge	 ex-
change	 for	 Innovation	 Center)	 หรือศูนย์	 KX	 ของ	 มจธ.บนถนน
กรุงธนบุรี	และเตรียมเปิดให้ผู้สนใจเข้าเรียนในโครงการฯ	ราวต้นปี	2559
	 แต่หากกล่าวถึงในระดับเอเชียแล้ว	JACOB	JENSEN	DESIGN	STU-
DIO	 (JJD)	 จีน	 ถือเป็นรุ่นพี่ที่ได้รับโอกาสที่ดี	 ก่อนคนไทย	 Miss	 Danny	
Lee	นักศึกษาชาวจีนที่ได้มีโอกาสเข้าเรียนกับ	JACOB	JENSEN	DESIGN	
STUDIO	ที่เซี่ยงไฮ้	เมื่อ	2	ปีที่ผ่านมา	เล่าให้ฟังว่า	การเรียนที่สตูดิโอ	JJD	
ต่างจากโรงเรียนสอนออกแบบที่เคยเรียนมา	 โรงเรียนในเอเชียครูมักจะสั่ง
ให้ทำางานปริมาณมากๆ	ทำางานหนักแต่งานไม่ด	ีแต่การเรียนที่	JJD	สตูดิโอ
นั้นเปิดกว้างให้พยายามลองทำาด้วยตัวเอง	 เป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ทำาให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง
	 “รูปแบบการเรียนการสอนที	่JJD	แตกต่างออกไปไม่เหมือนการเรียน	
แต่เหมือนเราเป็นนักเรียนที่มีหน้าที่เหมือนพนักงานฝึกหัดทุกประการจึง

ได้คิด	 ได้แสดงความเห็น	 และได้ลงมือทำาทุกอย่างเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่ง
ของทีม	 ทำาให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเอง	 JJD	 สร้างบรรยากาศให้เราสนุก
กับงาน	สนุกกับการใช้ชีวิต	เชื่อมั่นว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถทำาได้ดีพอ	
ความเชื่อมั่นเหล่านี	้มันจะส่งผลไปที่งานของเราเอง	นอกจากนั้นสิ่งที่ได้อีก
อย่างคือการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ช่วงแรกก็พูดได้แค่	yes,	no,	ok,	thank	
you	 แต่ทุกคนในสตูดิโอให้โอกาส	 JJD	 มอง	 skill	 การออกแบบมากกว่า
ข้อจำากัดทางภาษา	 และพยายามช่วยเหลือให้เราได้ฝึกพูดบ่อยๆ	 เพราะ
งานดีไซน์เป็นงานที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดเวลาเพื่อ
สื่อสารสิ่งที่เราคิดให้คนในทีมรับรู	้ยอมรับว่าตอนที่เราพูดแต่ภาษาจีนเราก็
จะเห็นแต่โลกของตัวเอง	 แต่การได้สื่อสารภาษาอังกฤษมันทำาให้เราได้เห็น
โลกที่กว้างขึ้นและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นได้มากขึ้น	 ซึ่งก็ส่งผล
มายังงานของเราอีกเช่นกัน”
	 ทางด้าน	Mr.	Marijn	 Beije	 ในฐานะ	Studio	Managing	Director	
ของ	 JACOB	 JENSEN	DESIGN	 |	 KMUTT	BANGKOK	กล่าวเพิ่มเติมว่า	
การมาตั้งสตูดิโอที่ไทยน้ันแน่นอนว่าเหตุผลส่วนหนึ่งคือการขยายตลาด	
แต่จุดประสงค์หลักที่ควบคู่ไปด้วยคือการเข้ามาเป็นส่วนที่ช่วยในการ

JACOB JENSEN ร่วมกับ มจธ. เปิดประสบการณ์ใหม่ 
เรียนดีไซน์ระดับ world class
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พัฒนา	 Young	 Designer	 ของเอเชีย	 เป็นการเปิดมุมมองใหม่	 พร้อมกับ
สร้างความมั่นใจให้ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ได้มีโอกาสที่จะไปอยู่ในจุดต่างๆ	ของ
สังคมและวงการดีไซน์มากขึ้นกว่าการที่จะทำางานอยู่แค่ในสตูดิโอเท่านั้น		
	 “ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ทั้งในไทยและเอเชียส่วนมากยังไม่มีความเช่ือม่ัน
ในตัวเอง	 ทำาให้ไม่รู้ว่างานของตัวเองควรจะหยุดที่สเต็ปไหนจึงจะเรียกว่า
สมบูรณ์แบบ	สเต็ปไหนที่มันมากไป	ฉะนั้นจะเห็นว่าดีไซเนอร์รุ่นใหม่ยังคิด
แบบเดิมๆ	 ก็เพราะเขาถูกสอนด้วยระบบเดิมๆ	 งานจึงไม่พอดี	 ซึ่งนับเป็น
ปัญหาของระบบการศึกษาในเอเชียเหมือนกัน	 แต่คนที่มาอยู่กับเรา	 เรา
จะไม่ได้ตัดสินความสามารถหรือความเป็นตัวตนของคนๆ	นั้นจากรูปที่เขา
วาด	 แต่เราจะพิจารณาจากมุมมองหรือสิ่งที่เขาสื่อสารออกมาว่ามีความ
ต่างและน่าสนใจอย่างไร	 	 Danny	 เองเป็นตัวอย่างของคนที่มีมุมมองที่น่า
สนใจมาก	 พรสวรรค์ของ	 Danny	 คือการมองทุกอย่างรอบตัวในมุมที่ต่าง
ออกไปจากคนอื่น	ตอนนี	้ Danny	 ได้เข้าทำางานเป็นส่วนหนึ่งของ	 JACOB	
JENSEN	DESIGN	STUDIO	ที่เซี่ยงไฮ้แล้วถึงแม้ภาษาอังกฤษจะยังไม่ดีมาก
แต่	Danny	มีมุมมองที่ชัดเจนและต่างจากคนอื่น	แต่บางทีถ้า	Danny	ไป
เป็น	 intern	 ที่เดนมาร์กอาจจะไม่ได้ร่วมงานกับ	 JJD	 	 เหมือนตอนนี้ก็ได้	
เพราะ	 จุดประสงค์ของการตั้งสตูดิโอที่จีนกับไทยนั้นเน้นเพื่อเปิดโอกาส
และพัฒนาดีไซน์เนอร์เอเชียมากกว่าการหาคนที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเข้า
มาทำางาน”	
	 นอกจากนั้น	Marijn	ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า	ความแตกต่างของ	JJD	
จากสตูดิโออื่นๆ	 คือไม่ว่าคุณจะเป็น	 Intern	 หรือ	 designer	 in	 house	
ถ้าสามารถสร้างผลงานที่มีมูลค่าให้กับสตูดิโอได	้ JJD	 	 ก็จะให้เครดิตชื่อ
ของคุณกับผลงานนั้นเสมอ	 และเมื่อใดที่สินค้าได้ออกจำาหน่ายผู้เข้าร่วม
โครงการมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากค่าสิทธิทางปัญญา	 (Roy-
alty	Fee)	จากการมีส่วนร่วมในการออกแบบ	อย่าง	Danny	เองตอนนี้สิน
ค้าทุกๆ	ชิ้นที่ขาย	Danny	ก็จะได้ทั้งเครดิตและส่วนแบ่ง	ซึ่งเป็นเรื่องที่ต่าง
จากสตูดิโออื่นๆ	อย่างมากที่เป็นที่ทราบกันดีว่า	Royalty	Fee	ทั้งหมดต้อง
ส่งคืนสู่สำานักงานใหญ่ในต่างประเทศ	 จึงเป็นเรื่องที่ดีหากสตูดิโอจะเข้าไป
อยู่ในประเทศหนึ่งเพื่อที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆ	 และยังสามารถแบ่งปันทั้ง
รายได้	ทั้งประสบการณ์และความรู้ให้กับคนในประเทศนั้นๆ	ได้		
	 สุดท้าย	Danny	ได้ฝากถึงคนที่อยู่ในวงการดีไซน์เอเชียว่า	“การเรียน
กับ	JJD	ไม่ใช่แค่การเรียนการสอน	แต่คือการร่วมทีมไปด้วยกัน	พัฒนาตัว
เองไปพร้อมกัน	 อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือเด็กฝึกงานถ้ามีแนวคิดที่ดี
พอ	ทุกคนในทีมก็พร้อมที่จะยอมรับ	นอกจากนั้นที่นี่สอนให้สนุกกับปัญหา
ที่เกิด	รักในสิ่งที่ทำา	ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่การทำางานแต่เป็นการแสดงออก
ถึงความรักที่มีต่อดีไซน์”
	 	สำาหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกับ	JACOB	JENSEN	DESIGN	
|	KMUTT	BANGKOK	สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ในช่วงต้นปี	
พ.ศ.	2559	ที่จะถึงนี้หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	hiw@jacobjensen.
com		
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เรียบเรียงโดย	ปณัฏฐพร		มีชัย

มดดาวเด่น

หากมีการจัดงานร่ืนเริงคร้ังไหนๆ	 ข้ึนใน	 มจธ.	 เราก็มักจะได้เห็นการ
แสดงของน้องๆ	 นักศึกษากลุ่มหน่ึงมาร่วมเป็นหน่ึงในกลุ่มผู้สร้างความสนุก
เพลิดเพลินให้เกิดข้ึนในงานน้ันๆ	อยู่เสมอ	และทุกคร้ังก็สร้างความประทับใจ	
จากการแสดงทักษะการเต้นอันยอดเย่ียมให้ประจักษ์ต่อสายตาผู้ชม	 น่ันก็คือ	
กลุ่มน้องๆ	จากชมรม	“KMUTT	COVER	DANCE	CLUB”	

“KMUTT	 COVER	 DANCE	 CLUB”	 	 เป็นชมรมท่ีเกิดจากการรวมตัว
กันของผู้ท่ีมีใจรักในการเต้น	 จากนักศึกษาหลากหลายคณะ	 หลากหลายช้ัน
ปี	 ท่ีได้แสดงความสามารถทางการเต้นหลากหลายรูปแบบ	 แนวเพลงท่ีแตก
ต่างกันออกไปผ่านงานกิจกรรมต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 อาทิ	 งาน	 Freshy	
Night	 งานมดน้อยสู่บัณฑิต	 งานราตรีบางมด	 งานวิพิธทัศนา	 รวมไปถึงผล
งานช้ินล่าสุด	คือ	การเต้นประกอบ	MV	รณรงค์ความปลอดภัยในเพลง	“รูป
ไม่หล่อมีสิทธ์ิไหมครับ”	 ก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของงานแสดงของชมรมท่ีดี
ข้ึนเร่ือยๆ	 และนอกจากจะได้พัฒนาทักษะการเต้น	 ส่งเสริมให้เกิดความกล้า
แสดงออกแล้ว	 ส่ิงสำาคัญท่ีทุกคนจะได้รับจากชมรมแห่งน้ีอย่างแน่นอน	 คือ	
มิตรภาพ	ความรัก	และความสามัคคีท่ีทุกคนมีต่อกัน

	 สำาหรับใครท่ีมีความรักในการเต้นอยากเข้ามาร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน
ชมรมน้ี	หรือ	สนใจท่ีจะติดตามข่าวสาร	ผลงานและกิจกรรมต่างๆ	ของชมรม	

“KMUTT	Cover	Dance	Club”	ก็สามารถเข้าไปชมกันได้ผ่านทาง	https://
www.facebook.com/KMUTTCoverDanceClub	

คิดอย่างไรเม่ือได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชมรม?
แคทเป็นคนหน่ึงท่ีชอบเต้นมากต้ังแต่เด็กๆ	 แต่ไม่เคยเรียนเต้นแบบจริง

จรัง	 อาศัยดูจากคลิปแล้วเต้นตาม	 และก็เต้นมาเร่ือยๆ	 จนเข้ามาท่ี	 มจธ.	
ได้ยินมาจากรุ่นพ่ีว่าท่ีน่ีมีชมรม	Cover	Dance	ก็เลยมุ่งม่ันมากๆ	ท่ีจะเข้ามา
ชมรมน้ีให้ได้	 จนถึงวันเปิดโดลกกิจกรรมเราก็ไปลงช่ือเอาไว้	 แต่ก็ยังไม่ได้รับ
การติดต่อมาสักที	เลยรวบรวมความกล้าส่งข้อความเข้าไปท่ี	Inbox	ของเพจ	
KMUTT	Cover	Dance	Club	 ค่ะ	 จึงได้เข้าไปลองทดสอบการเต้น	และได้
เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของชมรมน้ีไปเจอคนท่ีรักในการเต้นเหมือนกัน	 มีความ

ส่ิงท่ีได้รับจากการทำากิจกรรม?
เราได้รับส่ิงต่างๆ	 มากมายจากชมรมน้ี	 ท่ีชัดเจนเลยคือ	 เราได้พบเพ่ือน

ใหม่	 เพ่ือนๆ	 พ่ีๆท่ีดี	 คอยดูแล	 คอยสอนเราไม่ใช่แค่เร่ืองการเต้นอย่างเดียว	
สอนเราแม้กระท่ังการใช้ชีวิต	 การปรับตัว	 การอยู่ร่วมกับคนอ่ืน	 สอนการ
รับฟังความเห็นของคนอ่ืน	 จึงทำาให้เรารักชมรมน้ีพอๆ	 กับรักการเต้น	 ขอ
ขอบคุณทุกๆ	 คนในชมรมมากๆ	 เลยค่ะ	 เร่ืองราวท่ีเกิดข้ันในชมรมน้ีคือ
ประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน	 เพราะเราได้ทำางานร่วมกับคน
เยอะๆ	ทำางานร่วมกับหลายฝ่าย	ทุกคร้ังย่อมมีปัญหา	แต่พวกเราก็ช่วยกันฝ่า
ฝันผ่านมาได้ตลอด	 ไม่ว่าจะมีปัญหามากมายขนาดไหน	 แต่เราก็ไม่เคยท้ิงกัน
ไป	ขอบคุณชมรมท่ีดูแล	ไว้ใจแคทมาต้ังแต่ปี	1	ให้โอกาสแคทได้เต้นมาตลอด	
สนุกมากๆ	มีความสุขทุกคร้ังท่ีได้อยู่กับชมรม	ไม่ว่าจะโอกาสใดก็ตาม

ส่ิงท่ีอยากจะฝากถึงน้องๆ ท่ีเป็นรุ่นต่อไป?
ส่ิงท่ีอยากจะฝากก็คงเป็นเร่ืองผลงานของชมรมค่ะ	 อยากให้น้องๆ	 ช่วย

กันพัฒนาความสามารถในการเต้นให้มากข้ึนไปกว่าน้ีอีกเพ่ือให้ให้ผลงานของ
เราดีข้ึนไปเร่ือยๆ	และพ่ีขอฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลชมรมของเราต่อไป	อย่า
ท้ิงกันนะ

แคท  - นางสาวสุธาดา สร้อยสมจิตร 
ช้ันปีท่ี 3 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประธานชมรม KMUTT COVER DANCE CLUB

KMUTT COVER DANCE CLUB

คิดและอุดมการณ์ท่ีคล้ายๆ	ดัน	งาน	Freshy	Game	ตอนปี	1	คืองานแรกท่ี
ได้ร่วมเต้นกับชมรม	และได้เต้นมาเร่ือยๆ	เราพยายามพัฒนาตนเองท้ังในเร่ือง
การเต้น	 ความมีวินัย	 ความรับผิดชอบ	 จนวันน้ีทุกคนในชมรมไว้ใจเรา	 มอบ
หน้าท่ีให้เราดูแลและสานต่อชมรมน้ีท่ีทุกคนรักและหวงแหน
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คิดอย่างไรเม่ือได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชมรม?
รู้สึกว่าเราคิดถูกจริงๆ	ค่ะท่ีเลือกเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชมรมน้ี	นอกจาก 

การท่ีได้เต้นได้ทำาในส่ิงท่ีรักแล้ว	ประสบการณ์ดีๆ	จากการข้ึนโชว์ในแต่ละงาน 
ทำาให้เราได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอด	 และทำาให้วันน้ีเรามีความสามารถด้านน้ี
ติดตัวจนสามารถไปเป็นครูสอนเต้นได้ค่ะ

ส่ิงท่ีได้รับจากการทำากิจกรรม?
ส่วนท่ีคิดว่าเห็นได้ชัดท่ีสุดก็น่าจะเป็นความกล้าแสดงออกค่ะ	 ความกล้า

ความม่ันใจในการแสดง	 ทุกคร้ังท่ีเราข้ึนโชว์บนเวทีมันทำาให้ได้เรียนรู้และมี 
ประสบการณ์ในการเต้นมากย่ิงข้ึน	ความผิดพลาดในคร้ังก่อน	ก็จะเป็นประโยชน์ 
ในการฝึกซ้อมและแก้ไขให้การแสดงคร้ังต่อไปของเราดีข้ึนกว่าเดิมค่ะ	

ส่ิงท่ีอยากจะฝากถึงน้องๆ ท่ีเป็นรุ่นต่อไป?
ตัวเราเองก็ใกล้ท่ีจะจบจากท่ีน่ีแล้ว	 ก็อยากฝากชมรมให้น้องๆ	 รุ่นต่อ

ไปช่วยดูแลและสร้างสรรค์ผลงานดีๆ	 ออกมาให้กับทางมหาลัยต่อไปค่ะ	 ขอ
เพียงมีความขยันและความรับผิดชอบในการมาซ้อม	ก็จะทำาให้งานแต่ละงาน
ของชมรมของเราออกมาอย่างมีคุณภาพค่ะ

ลูกแบด – นางสาวจุฑามาศ ชนังศรี 
ช้ันปีท่ี 4 สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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คิดอย่างไรเม่ือได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชมรม?
ผมเป็นสมาชิกชมรมรุ่นก่อต้ังเลยครับ	ตอนแรกรู้สึกแปลกใจมากครับท่ีมี

น้องมาชวนให้ต้ังชมรม	 เพราะตอนน้ันถือว่ากระแส	K-pop	หรือการเต้นน้ัน
ยังเงียบมาก	 แล้วก็มีคำาถามในใจว่าจะต้ังชมรมไปทำาไม	 ต้ังชมรมแล้วได้อะไร	
มีกิจกรรมอะไรให้ทำา	แต่ก็ร่วมด้วยเพราะคิดว่า	อย่างน้อยก็จะได้รู้จักคนท่ีรัก
ในส่ิงเดียวกันมากข้ึน	 มีเพ่ือนมากข้ึน	 อาจจะมีอะไรสนุกๆ	 ให้ทำาก็ได้	 ก็เลย
ลองดูครับ	 เม่ือกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของชมรมเต็มตัวแล้ว	 ถึงกับต้องแปลก
ใจกว่าเดิมครับ	 เพราะมีงานมาให้ข้ึนแสดงเยอะมาก	 ต้องขอบคุณน้องๆ	
ประธานชมรมในช่วงน้ันท่ีติดต่อประสานงานต่างๆได้เป็นอย่างดี	 พอชมรม
เร่ิมเป็นรูปเป็นร่าง	ก็ตามคาดครับ	มีคนท่ีรักในส่ิงท่ีเรียกว่าการเต้น	และได้มา
ทำางานร่วมกันจำาได้ว่าเปิดชมรมแรกน่ีมีไม่ถึง	 10	 คน	 ผมเองก็ได้รู้จักเพ่ือนๆ	
น้องๆ	 ต่างภาคมากข้ึน	 เพราะชมรมน้ีเลยครับ	 ย่ิงเม่ือมีงานแสดงจากไหนก็

คิดอย่างไรเม่ือได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชมรม?
ปกติเป็นคนชอบเต้น	 ชอบฟังเพลงมาก่อนอยู่แล้ว	 พอได้เข้ามาศึกษาใน	

มจธ.	 แล้วรู้ว่ามีชมรมน้ีเพ่ิงก่อต้ังพอดี	 จึงสนใจโดยในตอนแรกได้เข้ามาเป็น
ส่วนหน่ึงของชมรม	 จากการเดินเข้ามาท่ีซ้อมของชมรม	 (บริเวณใต้อาคาร
ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์)		มีพ่ีๆ	หลายคอยพูดคุยตลอดเวลา	ทำาให้
รู้สึกว่าชมรมน่ีเป็นกันเองมากๆ	หลังจากน้ันได้มีการซ้อมเต้น	เพ่ือข้ึนแสดงมา
เร่ือยๆ	ทำาให้รู้สึกสนุก	และอยากเข้ามาชมรมบ่อยๆ

ส่ิงท่ีได้รับจากการทำากิจกรรม?
ผมได้รับส่ิงต่างๆ	เยอะมากครับ	เยอะจนรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ชมรมน้ี	ผมคงไม่

ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ	อย่างท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิตในอนาคตแน่ๆ	อย่างแรก
ท่ีสำาคัญสุดเลยก็คือ	การทำางานเป็นทีม	 เพราะการแสดงน้ันจะสมบูรณ์ได้	 ไม่
ได้มากจากคนๆ	 เดียว	 แต่ต้องมาจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆ	 คนครับ	
เพราะแค่ข้อน้ีข้อเดียวก็ส่งผลถึงข้ออ่ืนๆ	มากมายแล้ว	นอกจากน้ันการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน	 การตรงต่อเวลา	 ความรับผิดชอบ	 ความไม่เห็นแก่ตัว	
รักษาผลประโยชน์ของทีม	นอกจากน้ียังรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆ	ท่ีไม่คิด
ว่าจะได้รับอีกมากครับ	 เช่น	 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 การกล้าแสดงออก	
ความม่ันใจ	การตัดสินใจ	เป็นต้น	น่ียังไม่รวมเร่ืองสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงอีก
ด้วยครับ

ส่ิงท่ีอยากจะฝากถึงน้องๆ ท่ีเป็นรุ่นต่อไป?
คงไม่มีอะไรฝากมากครับ	เพราะน้องๆ	รุ่นท่ีผ่านๆ	มาก็ช่วยกันดูแลชมรม	

พัฒนาคุณภาพการเต้นของทีม	 จนทำาให้ทุกวันน้ีชมรมเราก็พัฒนาข้ึนเร่ือยๆ	
ไม่ว่าจะเป็นสังคมในชมรมรวมท้ังคุณภาพของงาน	 ก็อยากจะฝากให้รักษา
ความดีเหล่ะน้ีเอาไว้	 แต่ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดยังคงเป็นเร่ืองเดิมครับ	 คือ	ความเข้ม
แข็งของทีม	เพราะทุกส่ิงทุกอย่างไม่ได้เกิดข้ึนได้จากคนๆ	เดียวครับ	อยากขอ
ให้ทุกคนกลมเกลียวกันไว้	 มีปัญหาอะไรต้องเปิดใจคุยกันครับ	 อย่าทำาตัวเป็น
น้ำาเต็มแก้วรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขข้อผิดพลาดร่วมกัน	 สุดท้าย..ก็ต้ังใจ
ซ้อมกันเยอะๆนะครับน้องๆ	สู้ๆ!!!

ส่ิงท่ีได้รับจากการทำากิจกรรม?
ส่ิงท่ีได้รับจากการทำากิจกรรมนอกเหนือจากการกิจกรรมของทาง

มหาวิทยาลัยน้ัน	ข้อท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ	การแบ่งเวลา		 เพราะใน	3	–	4	ปีแรก
ของชมรมท่ีก่อต้ังมาน้ัน	งานเต้นค่อนข้างเยอะมาก	มีเกือบตลอดปีการศึกษา	
จึงต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม	 ท้ังในเร่ืองการเรียนและกิจกรรม	 ส่ิงท่ีได้รับข้อ
ต่อมาคือการจัดการ	 เพราะในการเต้นน้ันต้องเต้นร่วมกันหลายคน	 จึงต้องมี
การจัดการอยู่ตลอด	และสุดท้ายส่ิงท่ีได้รับคือ	การทำางานเป็นทีม	อย่างท่ีเคย
ได้บอกไปว่าการเต้นของชมรมน้ัน	ต้องเต้นร่วมกันหลายคนส่ิงท่ีอยากจะ

ฝากถึงน้องๆ ท่ีเป็นรุ่นต่อไป?
อยากจะฝากถึงน้องๆรุ่นต่อไปว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้หันหน้าคุยกัน	

เพราะการเต้นของชมรมน้ันไม่ได้เต้นคนเดียว	 ต้องอาศัยความเป็นทีม	 และ
พร้อมท่ีจะเปิดรับความคิดเห็นของคนอ่ืนด้วย	 ขอให้น้องๆ	 ต้ังใจท่ีจะทำาเพ่ือ
ชมรมตลอดไป	และสำาหรับใครท่ีสนใจมาเป็นส่วนหน่ึงของชมรม	ไม่ว่าจะช้ัน
ปีไหน	ภาควิชาไหน	ถ้ามีใจรักในการเต้น	และพร้อมแบ่งเวลา	ทางชมรมยินดี
ท่ีจะให้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชมรมเสมอ

ฟิวส์ - สุวัฒน์ บูรณพัฒนพจน์ 
ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เต็นท์ - เวสารัช พิมพา
ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่รู้ประเดประดังเข้ามา	 ก็ย่ิงทำาให้เราสนิทกันมากข้ึน	 ทำางานร่วมกันมากข้ึน	
จากท่ีแรกๆ	 คนก็น้อย	 งานแสดงก็ไม่ดี	 คำาด่าอาจจะมากกว่าคำาชมด้วยซ้ำา
ครับ	 แต่เราก็ช่วยกันพัฒนาส่ิงต่างๆ	 เร่ือยมา	 ทำาให้คนท่ีเคยมองพวกเราใน
แง่ลบ	 เร่ิมมองในแง่บวก	ทำาให้เสียงโห่กลายเป็นเสียงกร๊ีด	ทำาให้การเต้นเป็น
ท่ียอมรับและรู้จักมากข้ึน	 จนกลายมาเป็นชมรม	 KMUTT	 Cover	 Dance	
Club	อย่างท่ีเป็นทุกวันน้ี	มีสมาชิกหมุนเวียนกว่า	100	ชีวิต	และพัฒนาความ
สามารถและคุณภาพของการแสดง	 จนทำาให้มีผู้คนมากมายไว้วางใจพวกเรา
ให้ข้ึนแสดงในงานต่างๆ	ครับ
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ข้อมูลจากกลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เรียบเรียงโดย	กองบรรณาธิการ 

มดซีเนียร์

ก่อนจะมาเป็นมด
พ้ืนเพของพ่ีเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ	 แต่พ่ีก็เข้ามาเรียนกทม.ต้ัง

แต่เด็กๆ	เรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาโดยตลอด	จน	ม.ศ.4	เข้าเรียนโรงเรียน
เบญจมราชาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ตอนเลือกเรียนสาขาด้วยคะแนน
เราทะต่ำามาก	 ช่วงน้ันอุตสาหการกับไฟฟ้ากำาลังบูม	 คะแนนมาแรงมากจะ
เลือกก็กลัวว่าจะไม่ได้	 และช่วงน้ันโยธาตก	 คะแนนก็จะต่ำา	 เลยได้มาเรียน
วิศวกรรมโยธา	แต่พอเรียนจบแล้วโยธากลับมาบูมอีกคร้ัง	

ส่ิงท่ีภูมิใจท่ีได้เป็นมด 
รุ่นใหม่ค่านิยมมันเปล่ียนไปนะ	 วิศวกรไม่ใช่อะไรท่ีอยู่ในใจเค้า	 หมอก็ตก

ไปแล้ว	เป็นสายบัญชี	รัฐศาสตร์	เศรษฐศาสตร์มากข้ึน	สมัยพ่ีน่ีต้องวิศวกรหรือ
หมอเพ่ือจะได้โชว์ความเก่ง			

 ส่ิงท่ีมดรุ่นพ่ีอยากฝากถึงมดรุ่นน้อง
Whatever	will	be,	will	be	อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด	ให้มีความกล้าคิด	

กล้าทำา	กล้าตัดสินปัญหา  

เม่ือมาเป็นมด 
เม่ือมาเข้าบางมดต้องปรับตัวเยอะมาก	เพราะท่ีน้ีมีแต่ผู้ชายล้วน	และพ่ีไม่ได้เป็นคนท่ีเรียนเก่ง	ติดโปรตอนปี	2	ลงเรียนซัมเมอร์ทุกปี	และเร่ิมดีข้ึนปี	4	ปี	5	

แต่สุดท้ายพ่ีก็จบมาได้	ตอนเรียนรู้สึกไม่ค่อยสนุกเท่าไร	เพราะเราเป็นผู้หญิงคนเดียว	จะเกร็งจะระวังตัวตลอดเวลา	ตอนฝึกงานพ่ีก็ฝึกท่ีกรมอนามัย	ก็น่ังอยู่ใน
ห้องแอร์	ตอนเซอร์เวย์ปี	2	ไปเขาใหญ่	พ่ีก็นอนสบายอย่างดีเลย	อาจารย์จันทนาจะคอยมาดูแลว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่า	มันมีต้นหญ้าสูงๆ	บังพ่ีมองไม่เห็นเลย	
พอวันถัดมาอาจารย์ส่ังเผาเลยนะ	และพอเผาเสร็จมันก็มีแกลบเดินๆแล้วมันก็จะฟุ้งข้ึนมา	และพ่ีเป็นภูมิแพ้	เลยคิดว่าทำาราชการดีกว่า

เม่ือมดเร่ิมทำางาน 
ตอนสอบราชการตำาแหน่งท่ีรับมีกว่า	100	ตำาแหน่ง	แต่มีคนสอบได้	50	

กว่าคน	ซ่ึงพ่ีสอบได้คนท่ี	20	กว่าๆ	ตอนสอบมี	3	ตำาแหน่ง	คือวิศวกรรมโยธา	
นักอุทกวิทยา	และนักผังเมือง	ของกรมผังเมือง	และพ่ีเลือกสำานักงานผังเมือง	
เพราะมันอยู่ในเมือง	จะให้พ่ีไปปีนป่ายก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีพ่ีถนัด	กรมผังเมือง	เดิมเป็น
สำานักกรมผังเมืองก่อนแล้วเปล่ียนเป็นกรมผังเมือง	ปี	45	ท่ีเค้ายุบราชการเลย
เอากรมผังเมืองไปรวมกับโยธา	 ก็เลยเป็นโยธาและผังเมือง	 และพ่ีเป็นผู้หญิง
คนเดียว	นากจากน้ันจะจบภูมิศาสตร์มา	 วิชาท่ีเรียนมาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไร	จะ
ใช้เยอะด้านเขียนแบบ	 เร่ืองดีไซน์	 แลนด์สเคป	 เพราะพ่ีทำางานด้านผังเมือง	
แต่เวลามีคนคุยเร่ืองโยธา	 เราจะรู้เร่ืองจะเข้าใจได้ง่ายมาก	 มันเป็นส่ิงท่ีเราเคย
เรียนมา	 มันอยู่ในสมองของเรา	 บางมดสอนมาดีมาก	 ปูพ้ืนฐานให้เราได้รับ
ความรู้จริงๆ	คือเราไม่ได้ใช้วิชาชีพน้ีเลยแต่เรามีความรู้	มีวิชา	Environment	
Structure	 สอนเก่ียวกับน้ำาเสีย	 พ่ีเอาความรู้มาช่วยในเร่ืองแก้ปัญหาระบบ
ระบายน้ำาเสีย	ออกแบบระบบระบายน้ำาป้องกันน้ำาท่วม	ดูแลท่ัวประเทศ

หน้าท่ีพ่ีโดยตรงคือวางระบบโครงข่ายคมนาคม	 ตรงน้ีมีปัญหาขุดคลอง	
เมืองจะโตจะขยายยังไงได้บ้าง	 การตัดถนนในหลายจังหวัดก็จะมีวิศวกรไป
สำารวจพ้ืนท่ีเร่ืองปริมาณการจราจร	ถนนเป็นอย่างไร	จำาเป็นต้องขยายหรือไม่	
พ่ีคิดวางแผนจากน้ันกรมทางหลวงเอาไปศึกษาต่อและก่อสร้าง	 แต่ตอนน้ีเค้า
จะสำารวจแนวทางท่ีเป็นไปได้ดีท่ีสุด	มีความคล่องตัว	ประหยัด	และปลอดภัย

ศัณสณีย์ ศิลป์เบ็ญจพร
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนวิศวกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่น 16
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Activity

	 	 รศ.ดร.ธีรณี	 อจลากุล	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา	 คณะวิศวกรรม- 
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 เปิดเผยว่า	 เม่ือ
เร็วๆ	น้ี	ได้เปิดศูนย์	hatch	อย่างเป็นทางการ	ณ	Science	Learning	Space	

มจธ. เปิด ‘ศูนย์ hatch’ ปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 Creative Media Exhibition 2016 

	สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย	โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ี ได้จัดนิทรรศการ	 Creative	 Media	
Exhibition	 2016	 นิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ	์ หลักสูตร	
วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย	 ประจำาปีการศึกษา	 2558	 ณ	 Thailand	
Creative	&	Design	 Center	 (TCDC)	 ชั้น	 5	 ศูนย์การค้า	 The	 Empo-
rium	 โดยมี	 ดร.ทวีศักดิ์	 ยิ่งถาวรสุข	 ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีมีเดีย	
กล่าวรายงาน	และ	ดร.บุษเกตน์	อินทรปาสาน	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	 และเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษา
พร้อมด้วยอาจารย์วิสุทธิ	์ ดามาพงษ	์ ที่ปรึกษาอธิการบดี	 และ	 รศ.ดร.
ไพบูลย์	เกียรติโกมล	หัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตร	สาขาวิชามีเดีย
อาตส	์และสาขาเทคโนโลยีมีเดีย	ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน	 และเผยแพร่ผลงานนักศึกษา
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก	 อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิง
วิชาการและเชิงธุรกิจ	รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย	ด้วย

อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	มจธ.	โดยช่วง	3	ปีท่ีผ่านมามจธ.	ได้มีการ
ทำางานอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาทักษะและบ่มเพาะผู้ประกอบการระดับ
นักศึกษาและบุคลากร	 โดยมีทีมท่ีผ่านการบ่มเพาะไปแล้วกว่า	 23	 ทีม	 และ
มีทีมท่ีจดบริษัทไปแล้ว	 และอยู่ระหว่างการรอจดทะเบียนอีกกว่า	 7	 บริษัท	
ในปี	 2559	 น้ี	 มหาวิทยาลัยจะผลักดันให้เกิดการเดินหน้าเร่ืองการส่งเสริม 
ผู้ประกอบการใน	มจธ.อย่างเต็มท่ี	จึงเป็นท่ีมาของการเปิดตัว	“ศูนย์	hatch”	
ซ่ึงมีการจ้างทีมปฏิบัติงานจากภายนอกท่ีมีประสบการณ์เข้ามารับผิดชอบ
เร่ืองน้ีอย่างเต็มตัว
	 “hatch	 ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่แบบครบ
วงจร	 จึงมีการออกแบบโปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการครอบคลุมตั้งแต่
ต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำา	 เพ่ือให้ตอบโจทย์ความต้องการท่ีหลากหลาย	 ท้ังกลุ่ม
ท่ีเพ่ิงเร่ิมต้นในระดับไอเดียและกลุ่มท่ีพร้อมจะพัฒนาเป็นธุรกิจ	 ในปี	 2559	
ซ่ึงเป็นปีแรกของการดำาเนินการอย่างเต็มตัวของ	 hatch	 นักศึกษาจะได้พบ
กับกิจกรรมและการให้บริการด้านการพัฒนาผู้ประกอบการต่างๆ	 มากมาย”	
รศ.ดร.ธีรณี	กล่าว
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ตรงคน-ตรงงาน-สร้างสุข 
ทางออกผู้พิการไทยกับการ
ทำ งาน

	 สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน	 และความเอื้อเฟื้อ	 เชื่อในเรื่อง
เวรกรรม	 ดังนั้นจึงเป็นสังคมที่น่าอยู่	 แต่ในอีกมิติหนึ่งของการช่วยเหลือ
ผู้พิการ	 อาจจะนับเป็นอุปสรรคอยู่เช่นกัน	 เมื่อคนในสังคมเห็นผู้พิการจะ
รู้สึกสงสารและเห็นอกเห็นใจ	 การใช้งานคนพิการกลายเป็นเรื่องเวรกรรม	
ใจร้าย	 ใจดำา	 การกดขี่	 ฯลฯ	 ซึ่งไม่ได้หมายความถึงแต่การใช้ชีวิตในสังคม	
หรือการทำางานเท่านั้น	 แต่ยังหมายรวมถึงครอบครัว	 ซึ่งนับเป็นอุปสรรค
ใหญ่	 พ่อแม่จะคิดว่าลูกคนเดียวเลี้ยงได	้ ไม่ยอมปล่อยให้ผู้พิการทำางาน
อะไร	 หรือแม้แต่ให้ออกนอกบ้านไปไหน	 ซึ่งถ้ามองในมุมของทัศนคติและ
วิถีสังคมไทยแล้ว	 เราคงไม่สามารถตำาหนิพ่อแม	่ หรือผู้ดูแลได้แม้แต่น้อย	
แต่ผู้พิการควรจะได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อให้อยู่ร่วมในสังคมได้
อย่างปกติสุข
	 การทำางานหรือการมีงานทำาของผู้พิการ	 ดูเหมือนจะสวนทางกับ
ความต้องการในตลาดแรงงาน	 หรือการประกอบอาชีพเพื่อให้เป็นวิถีปกติ
ในการดำาเนินชีวิต	 ซึ่งมีผู้พิการจำานวนมากที่ไม่กล้าจะออกจากบ้าน	 หรือ
ถูกผู้ดูแลห้ามออกนอกบ้าน	 ซึ่งการเรียนรู้ทักษะการดำารงชีวิตในสังคม
อย่างปกติ	 น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำาหรับพวกเขาเหล่านั้น	 การเรียน
รู้และช่วยเหลือตนเอง	 โดยมีสิ่งอำานวยความสะดวกที่มีให	้ หรือปรับตัวเข้า
การสิ่งที่มีอยู่อย่างเป็นปกต	ิ โดยที่ไม่เป็นภาระกับคนทั่วไปหรือสังคม	 เป็น
สิ่งที่ผู้พิการส่วนใหญ่ต้องการ	 	 ปัจจุบันสถานการณ์ผู้พิการในประเทศไทย	
มีจำานวน	 1,567,791	 คน	 หรือคิดเป็น	 ร้อยละ	 2.41	 ของประชากรทั้ง
ประเทศ	 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้พิการมากที่สุด	 ประมาณ	 39%	
ส่วนกรุงเทพมหานคร	 แม้หลายคนคิดว่ามีผู้พิการอยู่จำานวนมาก	 แต่ใน
ความเป็นจริง	 ผู้พิการในพื้นที่เขต	 กทม.	 มีอยู่เพียง	 4%	 ของผู้พิการทั่ว
ประเทศเท่านั้น	 สวนทางกับจำานวนสถานประกอบการที่ต้องการจ้าง
แรงงานตามกฎหมายอย่างมาก	 	 โดยความพิการเกือบ	 50%	 เป็นความ
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย	 ซึ่งสถานประกอบการที่ต้อง
รับผู้พิการเข้าทำางานจำาเป็นต้องปรับปรุงด้านกายภาพก่อนรับผู้พิการเข้า
ทำางาน	และตามมาด้วยเหตุผลของความพร้อมด้านสถานที่และไม่สามารถ
รับผู้พิการเข้าทำางานได้	 ทางด้านการศึกษาจำานวนผู้พิการที่ไม่มีโอกาสได้
เรียนหรือจบการศึกษาระดับประถมศึกษา	 รวมกันมีจำานวนมากถึง	 96%	
โดยประมาณ	 โอกาสการมีงานทำาของคนพิการในสถานประกอบการดู
เหมือนจะยิ่งห่างไกลขึ้นเรื่อยๆ	(ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ	:	2557)
	 ทางออกหนึ่งที่ภาครัฐได้ช่วยให้ผู้พิการได้มีงานทำาหรือสามารถมี
อาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้	 	 คือ	 การออกกฎหมาย	 และบังคับใช	้

โดยกฎหมายที่สำาคัญที่มีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งต่อการมีทำางานของผู้พิการใน
สถานประกอบการ	 คือ	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ	 พ.ศ.2550	 (แก้ไขเพิ่มเติมในป	ี พ.ศ.2556)	 	 โดยกฎหมายฉบับ
นี	้ ได้ระบุในมาตรา	 33	 ให้สถานประกอบการจ้างคนพิการเข้าทำางานตาม
อัตราส่วนที่เหมาะสม	 โดยกฎกระทรวงแรงงานได้มีการกำาหนดอัตราส่วน
คนพิการ	1	คนต่อพนักงาน	100	คน	ส่วนในมาตรา	34	ระบุว่าหากไม่มีการ
จ้างคนพิการให้สถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแทน	 ซึ่งนายจ้างจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนวันละ	
300	บาท	หรือคิดเป็น	109,500	บาทต่อลูกจ้างคนพิการ	1	คนต่อปี	และ	
มาตรา	35	สำาหรับกรณีหน่วยงานที่ไม่ต้องการจ้างคนพิการเข้าทำางานและ
ไม่ประสงค์จะจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ	 ก็สามารถใช้วิธีให้สัมปทานแทน	 ด้วย
การจัดสถานที่จำาหน่ายสินค้าหรือบริการ	 จัดจ้างเหมาช่วงงาน	 จ้างเหมา
บริการโดยวิธีกรณีพิเศษ	 ฝึกงาน	 หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำานวยความ
สะดวก	 ล่ามภาษามือ	 หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการก็ได้
		 และในมาตรา	 35	 นี้เอง	 ที่	 มจธ.	 ได้เข้ามามีบทความในการช่วย
เหลือผู้พิการให้สามารถไประกอบอาชีพได	้ โดยการจัดฝึกอบรม-ฝึกงาน	
ในอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบการและผู้พิการ	
ซึ่งในป	ี 2558	 ได้ดำาเนินการจัดโครงการเป็นรุ่นที	่ 2	 ในอาชีพ	 เจ้าหน้าที่
ประจำาสำานักงาน	 (ซึ่งที่ได้ขออนุมัติหลักสูตรนี้	 เนื่องจากข้อมูลในรุ่นที่	 1	
พบว่าผู้พิการที่ได้งานทำาทุกคนทำางานในสำานักงาน/ธุรการ)	 	 มีระยะเวลา
การอบรม	รวม	6	เดือน	แบ่งเป็นอบรมพื้นฐานด้านสังคม	การใช้ชีวิต	รวม	
2	เดือน	อบรมด้านอาชีพ	2	เดือน	และฝึกงานในสถานประกอบการจริง	2	

ธนะศักด์ิ	ทวนทอง
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง	มจธ.
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เดือน	ซึ่งความยากของการจัดโครงการ	จะเป็นเรื่องของการคัดผู้พิการเข้า
ร่วมโครงการ	 และการเรียนรู้ร่วมกันของผู้พิการที่มีพื้นฐานความรู้ที่แตก
ต่างกันตั้งแต่ระดับประถมศึกษา	 ถึงระดับปริญญาตร	ี ดังนั้น	 การอบรม
จึงจำาเป็นต้องออกแบบเนื้อหาให้เป็นไปในรูปแบบของการใช้กิจกรรมร่วม
เพื่อการเรียนรู	้ (Activities	 Base)	 โครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและ
สังคม	 ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพ
ระราชดำาร	ิ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง	 สวท.	 เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบ
หมายและร่วมกันดำาเนินโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานนี	้ โดยใช้อาคารสัมมนา
ซึ่งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้ดูแลอยู่	 เป็นสถานที่หลักของการดำาเนิน
โครงการ	 โดยมีความพร้อมด้านห้องอบรมสัมมนา	 รวมทั้ง	 ห้องพักรับรอง	
(Guest	 House)	 และร่วมกันช่วยดำาเนินโครงการ	 	 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่
หน่วยงานต่างๆ	 และ	 บุคลากรของ	 มจธ.	 ได้ให้ความร่วมมือ	 และช่วย

คณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เยี่ยมชม มจธ.

EESH

EESH

	 คณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ประกอบด้วย	 ผู้
อำานวยการบริหารและผู้อำานวยการอำานวยการ	 พร้อมด้วยผู้อำานวยการฝ่าย
อาคารและสถานท่ี		กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เข้าเย่ียมชมระบบ
บริหารจัดการขยะครบวงจร	 ระบบบริหารจัดการพลังงานส่ิงแวดล้อมความ
ปลอดภัยมจธ.	 และFacility	Management	ณ.	มจธ.	บางขุนเทียนในวันน้ี
ท่ี	24พฤษภาคม		2559โดยมี	รศ.	ดร.	โสฬส	สุวรรณยืน	รองอธิการบดีมจธ.	
บางขุนเทียน		คุณผดุง	บุญเพชร	ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารกายภาพและ
ทรัพย์สิน	มจธ.	บางขุนเทียน	และ	ผศ.	สุชาดา			ไชยสวัสด์ิ		ผู้อำานวยการศูนย์	
EESH	 พร้อมทีมงานจากศูนย์	 EESH	 และมจธ.	 บางขุนเทียนให้การต้อนรับ
และนำาเย่ียมชม	มจธ.บางขุนเทียน	

เหลือโครงการอย่างดียิ่ง	 เราได้เห็นภาพที่บุคลากร	 มจธ.	 ได้ทำากิจกรรม
กับผู้พิการ	นักศึกษา	มจธ.	ได้ทำากิจกรรมกับผู้พิการเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน	
เช่น	นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์อบรมด้าน	Workshop	Design	และใช	้
ผู้พิการผู้เข้าร่วมโครงการเป็นแขกรับเชิญ	 โดยได้สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล	
และร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์สำาหรับผู้พิการ	 ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรง
ของนักศึกษา	ที่ได้เรียนรู้จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานจริง		หรือ	การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากการจัดการฝึกอบรม	เช่น	การอบรมศิลปะ
บำาบัด	 ได้มีการนำาภาพศิลปะของผู้พิการไปจัดทำาเป็นสมุดบันทึก	 และนำา
ไปขาย	 ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นก็นำากลับมาให้กับผู้พิการเจ้าของผลงานนั้นๆ	
เป็นต้น
	 ผู้พิการที่ต้องการทำางานจะมีความกระตือรือร้นสูงในการทำางาน	บาง
คนมีความสามารถสูง	 และมีความต้องการเป็นสมาชิกของสังคมที่สร้าง
ประโยชน์	และมีคุณค่าในสังคมโดยรวม	ในอนาคตหากผู้พิการสามารถเข้า
ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 หรือเข้าถึงการฝึกอาชีพในสาขาที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน	 น่าจะสามารถสร้างงานในสถานประกอบ
การให้ผู้พิการได้อย่างแน่นอน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบัน	 การทำางานของ
ผู้พิการ	 สถานประกอบการหรือนายจ้าง	 คงจะต้องหางานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้พิการที่มีความต้องการทำางานก่อน	 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น
ของการทำางานร่วม	 รวมทั้งต้องทำาให้สภาพแวดล้อมด้านกายภาพเอื้อต่อ
คนพิการมากขึ้น	 หากพวกเขารู้สึกชอบและสนุกกับการทำางาน	 มั่นใจว่า
ตนเองทำาได้	ผู้พิการคงจะไม่ปฎิเสธงาน	และต้องการอยู่ร่วมกันทำางานเพื่อ
องค์กรตลอดไป	หรือก็คือ	ตรงคน	ตรงงาน	สร้างสุข	ที่ใช้ได้กับทุกคน	
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	 เม่ือวันท่ี	29	เมษายน	2559	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	
(มจธ.)	 ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	 ร่วมกับ
บริษัท	ซีวิคมีเดีย	จำากัด	เพ่ือพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯและพัฒนาสถาน
ประกอบการเครือข่าย	ณ	บริษัทฯ	ซ่ึงเปิดโอกาศให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ	(สหกิจศึกษา)	โดยมี	คุณชิงชัย	คนธรรพ์สกุล	กรรมการผู้จัด
การบริษัทฯ	และคุณนลิน	วรฤทธ์ิ	 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	 เป็นผู้ให้การ
ตอบรับ	 ผศ.ดร.กิติเดช	 สันติชัยอนันต์	 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ
บริษัท ซีวิคมีเดีย จำ กัด

เทคโนโลยี	และ	รศ.ดร.ธเนศ	ธนิตย์ธีรพันธ์	ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	
(ทล.บ.)	 	พร้อมกันน้ีคุณประชา	 กิตติรัตนวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ	 ได้
กล่าวบรรยายพร้อมฉายส่ือ	 VDO	 แนะนำาบริษัทฯ	 หลักจากน้ันเข้าสู่พิธีลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการ	ตลอดจนพาเข้าชมกระบวนการผลิต

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 25	 เมษายน	 2559	 ที่ผ่านมา	 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 มจธ.	 ได้ดำาเนินการ	 จัดกิจกรรมในโครงการ
ครุศาสตร์นิทรรศ	และพิธีปัจฉิมนิเทศ	ประจำาปีการศึกษา	2558”	ขึ้น	ณ	
ห้อง	 Slope	 600	 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	 โดยมีการนำาเสนอ
โครงงานวิจัยประจำาปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ฯ	
ในรูปแบบโปสเตอร์	ทำาให้นักศึกษา	คณาจารย์	ศิษย์เก่าและเครือข่ายจาก
สถาบันการศึกษา	 ภาคธุรกิจ	 อุตสาหกรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านวิชาการและวิชาชีพ	 เพื่อให้ได้มา	 ซึ่งครูช่างอุตสาหกรรมที่เป็นคน
เก่งและดี	 มีความชำานาญและเชี่ยวชาญ	 โดยช่วงเช้าจะมีกิจกรรมถ่าย
ภาพหมู่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	 บริเวณ
ชั้น	 1	 (อาคารเรียนรวม	 3)	 และในช่วงบ่าย	 เป็นพิธีปัจฉิมนิเทศ	 โดยมี	 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดโครงการครุศาสตร์
นิทรรศ และพิธีปัจฉิมนิเทศ’58

ผศ.ดร.กิติเดช	 สันติชัยอนันต	์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	 ได้
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีโครงการครุศาสตร์นิทรรศและปัจฉิม
นิเทศ	ประจำาป	ี2558	ภายในงานยังมีกิจกรรม	การบรรยายพิเศษจากทีม
ธรรมะเดลิเวอรี่ในหัวข้อ	 “ธรรมะกับชีวิตการทำางาน”	 และการบรรยาย
พิเศษจากหน่วยงานประกันคุณภาพคณะฯ	 โดย	 รศ.ดร.สุชปา	 เนตรประดิษฐ์	
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและทีมงาน	 ตามด้วยพิธีมอบโล่
รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา	 ปิดท้ายด้วยพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา					
และกิจกรรมประมวลภาพความทรงจำา	 “ครั้งหนึ่ง...เกิดขึ้นกับฉัน”	 ซึ่ง
บรรยากาศภายในงานอบอวล	 ไปด้วยความทรงจำาและความซาบซึ้งใจของ
ว่าที่บัณฑิตทุกคน	



25 ฉบับ มิถุนายน  2559

	 เม่ือวันท่ี	 5	 เมษายน	 2559	 คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี	 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย	 ร่วมใจใช้
น้ำาอย่างประหยัด	ในกิจกรรมสงกรานต์ประจำาปี	2559	ข้ึน	ณ	อาคารเรียนรวม	3	
ห้องเรียนโครงการปริญญาเอก		โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.กิติเดช		สันติชัยอนันต์	 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานสรง
น้ำาพระพุทธรูป	 และรดน้ำาดำาหัวขอพร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้อาวุโสและผู้แทนจาก
ชุมชนสวนธนบุรีรมย์	พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน	 โดยคณะฯ	 จัด
กิจกรรมน้ีข้ึนเป็นประจำาทุกปี	 เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย	
สืบไป

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์ ประจำ ปี 2559

โครงการฝึกอบรมผู้สอนรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ือการสร้าง
กำ ลังคนระดับช่างเทคนิค ด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

News

	 โครงการพัฒนาหลักสูตรและนำาร่องการสร้างกำาลังคนระดับช่างเทคนิค
ด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงาน	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
เทคโนโลยี	 ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้สอนรายวิชาเฉพาะสาขาเคร่ืองกลระหว่าง 
วันท่ี	 12-13	 พฤษภาคม	 2559	 ณ	 ศูนย์อาณัติสัญญาณ	 การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย	(รฟท.)	จ.ปทุมธานี	เพ่ือถ่ายทอดความรู้	ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ความสามารถ	 และส่งเสริมให้บุคลากรมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน 
ตรงตามกรอบรายวิชาและแผนการสอนรายวิชาด้านระบบขนส่งทางราง	 ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	 (ปวส.)	 ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและบุคลากร
จากสถานศึกษานำาร่องและวิทยาลัยเทคนิคท่ีให้ความสนใจ	ในการน้ีได้รับเกียรติ 
จาก	 ผศ.ดร.คมกฤตย์	 ชมสุวรรณ	 รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนา	 เป็น
ประธานเปิดงาน	และ	ดร.มานนท์	สุขละมัย	หัวหน้าโครงการฯ	ร่วมสังเกตการณ์	
ภายในงานมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติโดยแบ่งเป็น	 2	 กลุ่ม	 ใน
เร่ือง	 ระบบอาณัติสัญญาณ	 โดยทีมผู้เช่ียวชาญด้านระบบขนส่งทางรางฝ่าย
การอาณัติสัญญาณ	และโทรคมนาคม	จากการรถไฟแห่งประเทศไทย	(รฟท.)	 
โดย	 คุณอนันต์	 	 โพธ์ิน่ิมแดง	 รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการและพัฒนาระบบ	
คุณศัลยวิทย์	 	 อภิชาตะพงศ์	 วิศวกรอำานวยการศูนย์โครงการและพัฒนา
ระบบ	 และคณะฯ	 ปิดท้ายโครงการด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้า
ร่วมอบรม	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.คมกฤตย์	ชมสุวรรณ	รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และพัฒนา	 ณ	 ศูนย์อาณัติสัญญาณ	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	
(รฟท.)	 กิจกรรมในคร้ังน้ี	 ผู้เข้าร่วมการอบรมท้ังส้ิน	 12	 คน	 จากสถานศึกษา
จำานวน	6	แห่ง
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	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
ได้จัดสัมมนาประจำาปี	 2559	 วิศววิวัฒน	์ 2551-2559	 เพื่อรายงานผลการ
ดำาเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร	์ และนำาเสนอ	 Organization	 Pro-
file	 ของภาควิชา	 รวมทั้งรับทราบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	 โดยมี	
รศ.ดร.ศักรินทร	์ ภูมิรัตน	 อธิการบดี	 บรรยายเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคต	 และ	 ศ.ดร.บุญเจริญ	 ศิริเนาวกุล	 คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร	์ ได้รายงานผลการดำาเนินงานในรอบ	 8	 ปีที่ผ่านมาของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำ ปี 2559

	 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้มีคำาสั่งที่	 
0002/2559	 ลงวันที่	 12	 พฤษภาคม	 2559	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร	์คือ	ศาสตราจารย์	ดร.ชัย	จาตุรพิทักษ์กุล	ดำารงตำาแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 โดยมีวาระ	4	ป	ีตั้งแต่วันที่	 14	พฤษภาคม	
2559	ถึงวันที่	13	พฤษภาคม	2563	นั้น		ในโอกาสนี้	ศาสตราจารย	์ดร.ชัย	
จาตุรพิทักษ์กุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร	์ ได้เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษา
คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี	ดังรายนามต่อไปน้ี
	 ท่ีปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
	 1.		ศ.ดร.สมชาย			ชูชีพสกุล	 ท่ีปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
	 2.		ศ.ดร.รัตนา	 	จิระรัตนานนท์	ท่ีปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
	 3.		ศ.ดร.บุญเจริญ			ศิริเนาวกุล	 ท่ีปรึกษาคณบดีด้าน	EdPEx
	 4.		รศ.เอนก	 	ศิริพานิชกร	 ท่ีปรึกษาคณบดีด้านวิศวกรรม

ทีมงานบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ชุดใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Ne
ws 	 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

	 1.		รศ.ดร.ทวิช	 	พูลเงิน	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
	 2.		ผศ.ดร.ไชยา	 	ดำาคำา	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
	 3.		ดร.จุลพจน์			 	จิรวัชรเดช	 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
	 4.		ดร.พิจารณ์	 	จรเสนาะ	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา		
	 5.		ผศ.ดร.ชวิน		 	จันทรเสนาวงศ์	 รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	
	 6.		ผศ.ดร.อธิกร		 	วงศธนวริศ	 รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์		
	 7.		ดร.พิเนษฐ์			 	ศรีโยธา	 	 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ		
	 ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
	 1.		ผศ.ดร.วุฒิพงศ์		เมืองน้อย	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารก่อสร้าง
	 โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งต้ังแต่วันท่ี		14		พฤษภาคม		2559		ถึงวัน
ท่ี		13		พฤษภาคม		2563
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	 ศาสตราจารย	์ ดร.บุญเจริญ	 ศิริเนาวกุล	 ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร	์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ตั้งแต่วัน
ที่	26	เมษายน	2551	จนครบวาระในวันที	่13	พฤษภาคม	2559	จึงได้ส่ง
มอบงานในตำาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 ให้กับ	 ศาสตราจารย์	 ดร.ชัย	 จาตุรพิทักษ์กุล	 ซึ่งได้
ผ่านกระบวนการสรรหาและได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยฯ	 ให้
มาดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 ตั้งแต่วันที	่ 14	 พฤษภาคม	 2559	 เป็นต้นไป	 โดยได้
มีการลงนามในการส่งและรับมอบงานพร้อมส่งมอบเอกสารสรุปผลการ
ดำาเนินงานของคณบดีและทีมงานบริหารชุดเดิมต่อทีมงานคณบดีชุด
ใหม่	 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เจริญ
ก้าวหน้าต่อไป	 	 พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที	่ 19	 พฤษภาคม	 2559	 เวลา	
11.00	น.	ณ	ห้องประชุมสำานักงานคณบดี	1	คณะวิศวกรรมศาสตร	์อาคาร
เรียนรวม	4	ชั้น	3	

	 การบริจาคเลือดถือว่าเป็นการทำาความดีท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก	
เพราะเลือดถือว่าเป็นปัจจัยสำาคัญในการรักษาผู้ป่วยและกำาลังเป็นท่ีต้องการ
อย่างมากในปัจจุบัน	 ด้วยเหตุนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ี (มจธ.)	 จึงได้จัดโครงการรับบริจาคเลือด
ขึ้น		เพื่อขอรับบริจาคเลือดจากนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	
โดยเลือดที่ได้รับบริจาคนั้น	 จะมอบให้ทางภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคาร
เลือด	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 นำาไปใช้
ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต		โครงการบริจาคเลือดน้ีทางสโมสร 
วิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกันมาอย่างต่อเน่ือง	 	 อีกท้ังยังเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ
พัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มจธ.	 ระดับปริญญาตรี	 ประจำาปีงบ 
ประมาณ	 2559	 อีกด้วย	 กิจกรรมดังกล่าวจัดข้ึนเม่ือวันจันทร์ท่ี	 25	 เมษายน 
2559	เวลา	10.00	–	14.30	น.	ณ	บริเวณลานกิจกรรมช้ัน	1	อาคารเรียนรวม	
4	 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมบริจาคเลือดจำานวน	150	คน	โดยมีความพร้อมทาง
ร่างกายสามารถบริจาคเลือดได้จำานวน	77	 คิดเป็นร้อยละ	51.33	ของผู้ท่ีลง
ทะเบียน	โดยปริมาณเลือดท่ีได้รับการบริจาคได้ท้ังส้ิน	34,650	cc

คณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งมอบงานในตำ แหน่งคณบดี

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ
บริจาคเลือด

	 อนึ่ง	 ได้มีหน่วยงานต่างๆ	 มาร่วมแสดงความยินดีต่อ	 ศาสตราจารย	์
ดร.ชัย	 จาตุรพิทักษ์กุล	 คณบดีคนปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย	
อาทิ	 สมาคมนักศึกษาเก่ามจธ.นำาโดย	 รศ.ดร.สุรเชษฐ	์ ชุติมา	 นายกสมา
คมฯ	 และ	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มจธ.	 นำาโดยอาจารย์ประมาณ	ชอนตะวัน	
ประธานกรรมการฯ	เป็นต้น
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	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (SIT)	 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์	 จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเด็ก	มจธ.	คร้ังท่ี	3	ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย	
(Thailand	Children’s	University)	เม่ือวันอาทิตย์ท่ี	13	มีนาคม	2559	ท่ีผ่านมา	
โดยมี	ผศ.ดร.ประเสริฐ	คันธมานนท์	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร	มจธ.	เป็น
ประธานกล่าวเปิดงานและมีท่ีปรึกษาโครงการ	คือ	รศ.ดร.นิพนธ์	เจริญกิจการ	 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ	 ผศ.ดร.วรนุช	 เกิดสินธ์ชัย	 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์	 กล่าวรายงาน	 และร่วมเปิดงานในคร้ังน้ี	 ณ	 ห้อง	 SCL	
216	 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 ซ่ึงในช่วงการ
กล่าวเปิดงาน	 รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารได้กล่าวถึงความสำาคัญของวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงต่าง	ๆว่า	“เด็ก	ๆ	ทุกคนต้องรู้จักเรียน
รู้	 และฝึกปฏิบัติ	 ทดลองด้วยตัวเอง	 	 เพื่อให้เห็นผลการทดลองที่สามารถ
พิสูจน์ได้	และรู้จริง	สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปบูรณาการในการทำางาน	และ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป”	
	 สำาหรับกิจกรรมท่ีทางผู้จัดงานได้จัดเตรียมไว้สำาหรับเด็กๆท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
จะแบ่งเป็นฐานต่าง	 ๆ	 ตามความสนใจ	 และแบ่งฐานตามระดับอายุ	 มีท้ังสำาหรับ 
นักเรียนระดับประถมศึกษา	และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	โดยท่ีคณะวิทยาศาสตร์ 
จัดให้มีฐานท้ังหมด	 5	 ฐาน	 ซ่ึงแต่ละฐานจะแยกตามสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์	 

	 รศ.ดร.บวร	 ปภัสราทร	 ท่ีปรึกษาอาวุโสคณบดีด้านวิจัย	 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 เป็นประธานในการนำาจตุปัจจัย	 และเคร่ืองไทยธรรม	 ถวายแด่
พระภิกษุสงฆ์	ณ	วัดเพชรสมุทรวรวิหาร	(วัดบ้านแหลม)	จังหวัดสมุทรสงคราม	
พร้อมด้วยบุคลากรของคณะฯ	และผู้สนใจ	ในวันท่ี	12	เมษายน	2559	ท่ีผ่านมา	
เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 
ณ วัดบ้านแหลม

ข่าว:	ปวีณา		มงคงพงศ์สิริ
รูป:	กิตติพงศ์		วะระทรัพย์

เช่น	 พิสิกส์	 เคมี	 ชีววิทยา	 และคณิตศาสตร์	 มีการทดลอง	 และใช้อุปกรณ์จริง	
ส่วนฐานท่ี	6	เป็นฐานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	จัดท่ีห้อง	Training	4/1	
ช้ัน	 4	 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เป็นการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในการ
แก้ปัญหา	 ในช่ือกิจกรรม	 “ต่อความคิด	 พิชิต	 ปัญหาผ่านตัวต่อ	 Jigsaw	 ด้วย	
Snap	Application”	มุ่งเน้นท่ีจะนำาเสนอกระบวนการ	พ้ืนฐานในการวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 โดยให้นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้สัมผัสรากฐานท่ีสำาคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ท่ี
อยู่รอบตัว	 ซ่ึงประกอบด้วย	 การออกแบบกระบวนการแก้ไขปัญหาและการใช้
ตรรกะเบ้ืองต้นในกระบวนการพัฒนาโปรแกรม	 โดยได้ประยุกต์ใช้งาน	 Snap	
ซึงมี	สุทัศน์	รงรอง	หรือ	“พ่ีเล้ง”	นักศึกษาปริญญาโทของคณะฯ	เป็นวิทยากร
ท่ีคอยช่วยถ่ายทอดความรู้	 และแนะนำาวิธีการใช้	 งาน	 Snap	 รวมท้ังพาเดินชม
สถานท่ีและห้อง	Mainframe	ของคณะฯ
	 หลังจากจบกิจกรรมแต่ละฐาน	นักเรียนท้ังหมดได้กลับไปรวมตัวกันท่ี	ห้อง	
SCL	216	อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	เพ่ือสรุปกิจกรรม	และเล่มเกม
ตอบคำาถามชิงรางวัล	ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเด็ก	ๆ	รอคอย	เพ่ือลุ้นรางวัล	และได้แสดง
ความสามารถในการตอบคำาถาม	ในช่วงสุดท้ายของงาน	ได้มีการเปิดวิดีทัศน์
กิจกรรมฐานต่าง	ๆ 	ท่ีเด็ก	ๆ 	ได้เข้าร่วม	ให้ได้ชม	และ	ผศ.ดร.วรนุช	เกิดสินธ์ชัย	 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 กล่าวปิดงาน	 และกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในคร้ัง
ต่อไป

	 	 วัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นส่ิงท่ีคู่มากับสังคมไทย	 ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย	และเป็นความภูมิใจในการส่งเสริมเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของไทย		 
อีกท้ังยังช่วยเสริมสร้างในการปลูกจิตสำานึกท่ีดีงามให้กับคนไทย	ให้เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ	 รู้จักรักษาระเบียบวินัย	 มีความรักชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	
และรู้จักพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยสืบไป	 ท้ังน้ีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้ให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ปีใหม่ไทยเพ่ือให้คงอยู่ตลอดไป	 คณะฯ	 ริเร่ิมโครงการทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรมไทย	 ท้ังไปนมัสการกราบไหว้	และทำาบุญท่ีวัด	 โดยเชิญชวนบุคลากร
ของคณะฯ	ร่วมกิจกรรมทำาบุญในคร้ังน้ี
	 ค่าใช้จ่ายในคร้ังน้ี	ได้รับการอุปถัมภ์จาก	รศ.ดร.บวร		ปภัสราทร	ศูนย์ประสาน
งานภาษาอังกฤษ	 (ELCS)	 และผู้มีจิตศรัทธาท่ีได้ร่วมเดินทางไปกราบนมัสการ
พระเทพสมุทรโมลี	 เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	 ถวายเคร่ืองไทยธรรมแด่
พระภิกษุสงฆ์	 และกราบไหว้หลวงพ่อบ้านแหลม	 พระพุทธรูปประทับยืน
ปางอุ้มบาตร	เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยและสืบสานประเพณีไทย 
วันสงกรานต์	 พร้อมกันนี้ขออนุโมทนาบุญในการทำาบุญสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย	ให้มีความสุข	ความเจริญทุกท่านตลอดไป



29 ฉบับ มิถุนายน  2559

News

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) 

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	(มจธ.)	ร่วมกับ	4	หน่วย
งาน	 จัดทำาโครงการ	 ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตและการ
ใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้า	 และยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศไทย	 โดย
มี	 ผศ.ดร.ยศพงษ์	 ลออนวล	 จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	 มจธ.	 เป็น
หัวหน้าโครงการ	 และได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการร่วมสนับสนุนวิจัย
และพัฒนา	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 และสำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 เพื่อมุงพัฒนาผล
งานการวิจัยสู่ความยั่งยืนของยานยนต์แห่งอนาคต	ซึ่งได้จัดประชุมสัมมนา
เผยแพร่ผลการศึกษา	โครงการดังกล่าว	เมื่อวันที	่25	เมษายน	2559	โดย
มี	รศ.ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	อธิการบดี	มจธ.กล่าวแสดงความยินด	ีและร่วม
เปิดงานพร้อมด้วยคุณภัทรพงศ์	 เทพา	 ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารงานวิจัย	
กฟผ.	 และ	 รศ.ดร.ธำารงค์รัตน์	 มุ่งเจริญ	 ประธานคลัสเตอร์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม	 สวทช.	 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิต
และใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศไทย	 มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์
ไฟฟ้าขนาดเล็ก	 ศึกษาพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของผู้ใช้กลุ่ม
ต่างๆ	เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้มี 
ประสิทธิภาพสูงข้ึน	โดยหวังว่า	จะมีส่วนสำาคัญท่ีจะร่วมผลักดันให้มีมาตรการ 
ในการสนับสนุนเพ่ือให้มีการผลิตและใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย	 
รวมทั้งโอกาสและความเป็นไปได้ของยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในอนาคต

	 ผ่านไปแล้วกับเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำาคัญของประเทศ	ภายใต้ 
นโยบายรัฐบาล	 นำาโดย	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 โดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (กระทรวงไอซีที)	 จัดขึ้นภายใต้
แนวคิด	 Digital	 for	 All	 ซึ่งประชาชนทุกคนจะได้สัมผัสกับประโยชน์
ของเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำาวัน	 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ
นวัตกรรม	 ร่วมกับ	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 จัด
แสดงผลงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีของประเทศไทย	ปี	2559	เมื่อวันที	่
26-28	พฤษภาคม	 2559	ภายในงาน	Digital	 Thailand	 2016	ณ	ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-
ธนบุรี	 โดยเป็นการจัดแสดงหลักสูตรต่างๆ	 ของบัณฑิตวิทยาลัยการ
จัดการและนวัตกรรม	 ซึ่งได้เปิดตัวสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	
ให้เข้ากับการจัดการ	 บริหารธุรกิจในยุคปัจจุบัน	 ร่วมกับการนำาผลงาน
นักศึกษาปริญญาโท	 และปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
เทคโนโลยีเข้าร่วม	 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	 ร่วมถึงได้มีโอกาส
ต้อนรับ	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 คณะรัฐมนตรี	 เจ้า
หน้าที่หนวยงานต่างๆ	 และผู้สื่อข่าวจากสำานักต่างๆ	 ที่ให้เกียรติมาเยี่ยม
บูธและชื่นชมผลงานต่างๆ	 และยังได้แจกของที่ระลึกให้แกผู้สมัครเข้าร่วม
กิจกรรม	GMI	Startup	Forum	อีกด้วย

กิจกรรมสัมมนา Digital Trends กับโอกาส
ทางธุรกิจ

GMI ออกบูธเปิดตัวหลักสูตรปริญญาโท การ
จัดการธุรกิจดิจิทัล 
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การเสวนาวิชาการความร่วมมือ 3 พระจอมเกล้า

โครงการจัดทำ  SWOT คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

	 เน่ืองในโอกาสวันสงกรานต์ซ่ึงเป็นวันข้ึนปีใหม่ของไทย	 คณะศิลปศาสตร์
ได้จัดพิธีสรงน้ำาพระพุทธรูป	และรดน้ำาขอพรอาจารย์อาวุโสของคณะฯ	เม่ือวันท่ี	
8	เมษายน	2559			วัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีไทยและดำารงเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมอันดีงาม	 ในการแสดงความเคารพ	 และความกตัญญูกตเวทิตา
แด่อาจารย์อาวุโสผู้มีพระคุณที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้คณะฯ	 	 	 โดยม	ี 
รศ.ดร.พรนภิส	 	 ดาราสว่าง	 คณบดีคณะศิลปศาสตร์	 	 เป็นประธานเปิดงาน	
ท้ังน้ี	คณะฯ	 ได้รับเกียรติจาก	ผศ.นวลทิพย์	 เศวตรัตน์	อ.รัศมี	 ชุติมา	อ.สมบัติ	
ก่ิงกาญจนวงศ์	ผศ.วิลักษณา	ศรีมาวิน	อ.กุลวดี	แหยมเกตุ	ผศ.ชฎา	กองจันทร์	
อาจารย์อาวุโสมาร่วมงานและให้พรอันเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา
ของคณะฯ

	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ได้มีความ 
ร่วมมือทางวิชาการ	การวิจัย	และการบริหารจัดการระหว่าง	3	พระจอมเกล้า	
จึงจัดโครงการสัมมนา	หัวข้อ	“การเสวนาวิชาการความร่วมมือ	3	พระจอมเกล้า”	
ข้ึน	ในวันพฤหัสบดี	ท่ี	19	พฤษภาคม	2559	โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีการนำา
เสนอบริบทของ	 3	 พระจอมเกล้าฯ	 โดยคณบดีหรือตัวแทนท้ัง	 3	 สถาบัน	
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามประเด็นหัวข้อการแลกเปล่ียน	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา	 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ	
ด้านการบริหารจัดการท่ัวไป	 จากน้ันในช่วงบ่าย	 มีบรรยายพิเศษเก่ียวกับ
บทบาทของศิลปศาสตร์ในบริบทของมหาวิทยาลัยท่ีเน้นด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	เพ่ือสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ
ร่วมกัน	 โดย	 ดร.กฤษณพงศ์	 กีรติกร	 ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าธนบุรี	 พร้อมท้ังจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์	 จาก
บริบทของแต่ละสถาบัน	 เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างกัน	 และหาแนวทาง
การพัฒนาเพ่ือสร้างความร่วมมือกันอย่างย่ังยืนต่อไป

	 เม่ือวันท่ี	16-17	พฤษภาคม	2559	คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำา	SWOT	ของ
คณะฯ	โดยมี	รศ.ดร.พรนภิส	ดาราสว่าง	คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้กล่าว
เปิดงาน	ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย	การจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเร่ือง	
การบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบ	KMUTT	2030	โดย	อาจารย์ธนิตสรณ์		 
จิระพรชัย	 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ	 รวมท้ังผู้บริหารของคณะ
ศิลปศาสตร์บรรยายสรุปสถานภาพการดำาเนินงานของคณะฯ	และสรุปความ
สำาคัญของสำานักงานวิชาศึกษาท่ัวไป	 	 หลังจากน้ันเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพ่ือจัดทำา	 SWOT	 โดยอาจารย์เขมะณัฐ	 	 เท่ียงตรง	 	 ซ่ึงบรรยายเก่ียว
กับเร่ืองการบริหารเพ่ือนำาไปสู่ความสำาเร็จขององค์กร	 และมีการแยกกลุ่ม
เพ่ือระดมสมองในการจัดทำา	SWOT	 	 กิจกรรมดังกล่าวจัดข้ึนเพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้กับบุคลากรของคณะฯ	 ได้รับทราบถึงบทบาทของคณะฯ	 ในการ
ดำาเนินการตามภารกิจหลัก	เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์	พันธกิจของคณะฯ	และ
มหาวิทยาลัยฯ	 เป็นแนวทางในการจัดทำาแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะฯ	 ฉบับท่ี	
12		 (พ.ศ.	2560-2564)	และเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับเกิดความเข้าใจ	 มีการ
ส่ือสาร	 การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในด้านต่างๆ	 ซ่ึงจะผลให้การดำาเนินงาน
ของคณะฯ	 มีความย่ังยืน	สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์	 มี
ส่วนร่วมในการสร้างงานและบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการพัฒนาสังคม	 ชุมชน	
และประเทศชาติต่อไป	

พิธีรดน้ำ ขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลวัน
สงกรานต์ ประจำ ปี 2559



31 ฉบับ มิถุนายน  2559

	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	6	รุ่น	6	โรงเรียนดรุณสิกขาลัย	(โครงการ	วมว.)
จำานวน	26	คน	พร้อมคณะอาจารย์	 ได้ไปศึกษาดูงานท่ีบริษัท	 เบอร์ลี	 ยุคเกอร์	
จำากัด(มหาชน)	 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา	 ESC	 623	 The	 Multinational	
Corporation	 โดยบริษัทเบอร์ลี	 ยุคเกอร์	 เป็นบริษัทช้ันนำาท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง
ของประเทศไทย	มีผลิตภัณฑ์ท่ีได้คุณภาพและเป็นท่ีรู้จักมากมาย	เช่น	กระดาษ
ทิชชู่เซลล็อกซ์	 โดยนักเรียนได้เข้าไปศึกษาในส่วนของการผลิตกระดาษทิชชู่	
และได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆต้ังแต่กรรมวิธีในการสร้างแกนกระดาษทิชชู	
การม้วนกระดาษ	 การตัด	 ตลอดจนการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์	 และการตรวจ
สอบคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบกระบวนการผลิต
กระดาษทิชชู่ในระดับอุตสาหกรรมจากสถานท่ีจริง	 และสามารถประยุกต์ใช้ใน
การเรียนในห้องเรียนได้	

	 คณะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	4	รุ่นท่ี	8	โรงเรียนดรุณสิกขาลัย	(โครงการ	
วมว.)	ได้จัดค่ายวิชาการ	ให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	4	โรงเรียนราชมนตรี	
จำานวน	 63	 คน	 ซ่ึงเน้ือหาท่ีจัดกิจกรรมจะอิงตามหลักสูตรของโรงเรียนดรุณ
สิกขาลัย	 (โครงการ	 วมว.)	 โดยจะเน้นให้ความรู้กับน้องๆในทางด้านวิศวกรรม
และวิทยาศาสตร์	 และเน่ืองจากค่ายของพวกเราเป็นธีมโดราเอมอน	พวกเราจึง
จัดการดำาเนินการของค่ายให้เป็นไปตามเร่ืองราวของธีม	 รวมถึงต้ังช่ือค่ายน้ีว่า	
ค่ายวิชาการ	“โดราแคมป์”
	 เร่ิมจากในวันท่ี	11	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2559	พวกเราออกเดินทางไปโรงเรียน
ราชมนตรีแต่เช้าเพ่ือไปเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะจัดกิจกรรมจริง	 จากน้ันค่าย
ของพวกเราก็เร่ิมข้ึนด้วยพิธีเปิดค่าย	 ละครเปิดค่าย	 และกิจกรรมสันทนาการ
ท่ีสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ	 และเป็นการทำาความรู้จักกับน้องๆ	 ก่อน
ท่ีจะเข้าสู่กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์	 (Sci-	 show)	 ซ่ึงเป็นกิจกรรม
สุดท้ายก่อนการพักกลางวัน	 หลังจากน้ันในช่วงบ่ายน้องๆ	 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ฐานวิชาการท้ัง	6	ฐาน	ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับ	วิชาพละศึกษา	วิชาภาษาอังกฤษ	
ความรู้รอบตัวและเน้นเน้ือหาไปท่ีวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์	 	 โดย
ฐานท้ัง	 6	 ฐานน้ี	 ไม่ได้มีเฉพาะเน้ือหาด้านวิชาการเท่าน้ันแต่ยังมีเกมให้น้องๆ	
เล่นเพ่ือไม่ให้ฐานวิชาการน้ันน่าเบ่ืออีกด้วย	 เม่ือน้องๆ	 เข้าฐานครบท้ังหมดแล้ว 
พวกเราก็เรียกรวมน้องมาทำากิจกรรมสันทนาการและทำาการสรุปกิจกรรม
ท้ังหมดในวันน้ีก่อนท่ีน้องๆ	จะเดินทางกลับบ้าน
	 ในวันท่ีสองหรือวันสุดท้ายของค่าย	พวกเราออกเดินทางแต่เช้าเช่นเดิมเพ่ือ
ไปเตรียมตัวจัดค่ายให้น้องๆ	 โรงเรียนราชมนตรี	 วันน้ีพวกเราเร่ิมกิจกรรมค่าย
ด้วยการสันทนาการและแบ่งกลุ่มน้องๆไปเข้ากิจกรรมฐาน	Walk	Rally	จำานวน	
6	ฐาน	ฐาน	Walk	Rally	น้ีมีจุดประสงค์ให้น้องๆ	ได้ฝึกทักษะการใช้ร่างกายโดย
ให้น้องๆ	 เล่นเกมต่างๆ	 ซ่ึงถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออก
กำาลังกาย	 นอกจากน้ียังฝึกให้น้องๆ	 รู้จักการวางแผนรวมถึงยังแฝงความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และคุณธรรมต่างๆ	 ลงไปในแต่ละฐานด้วย	 หลังจากน้ันพวกเราได้
พักให้น้องๆไปรับประทานอาหารกลางวันเพ่ือให้มีกำาลังมาร่วมกิจกรรมถัดไป
น่ันก็คือการทดลองทางวิทยาศาสตร์	 (Sci-show)	 หลังจากน้ันน้องๆ	 ก็ได้ลงมือ
ประดิษฐ์ชุดจากอุปกรณ์รีไซเคิล	ซ่ึงชุดของน้องๆจะต้องเข้ากับธีมค่ายน่ันก็คือชุด
ในศตวรรษท่ี	21	หรือในช่วงท่ีโดราเอมอนอยู่น่ันเอง	กิจกรรมน้ีทำาให้น้องๆได้ฝึก
การทำางานร่วมกับเพ่ือนๆ	ฝึกจินตนาการ	ฝึกออกแบบ	และยังได้ลงมือประดิษฐ์
ชุดเองอีกด้วย		 เม่ือน้องๆได้ลงมือประดิษฐ์ชุดของตัวเองแล้วน้องๆก็ได้ชมละคร
ปิดค่ายซ่ึงเป็นบทสรุปของเร่ืองราวท้ังหมดในค่าย	 และได้จับสลากชิงรางวัลไป
เป็นของท่ีระลึกจากทางอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย	 (โครงการ	
วมว.)	 เม่ือน้องๆ	 ได้ของรางวัลกันไปครบแล้วก็มีกิจกรรมการสันทนาการอย่าง
สนุกสนานก่อนท่ีจะทำาพิธีการปิดค่ายอย่างเป็นทางการและถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
เพ่ือเป็นความทรงจำาท่ีดีของพวกเราตลอดไป		   

ค่ายวิชาการ “โดราแคมป์”

ดูงานกระบวนการ
ผลิตกระดาษทิชชู

ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ 
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๒๔๗๐	 ที่โรงภาพยนตร์พัฒนากร	 	 ได้รับการตอบรับ
จากประชาชนจำานวนมาก	อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน	นับ
ว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรก	 ที่มีคนไปดูกันมากที่สุด	
ได้การยอมรับให้เป็นภาพยนตร์ประเภทเรื่องแสดง
เพื่อการค้าเรื่องแรกที่สร้างโดยคนไทย	ปัจจุบันหนัง
เรื่องนี้ได้รับความเสียหายจากความเสื่อมสภาพ	
หอสมุดแห่งชาติได้ค้นพบฟิล์มและพิมพ์สำาเนา
ใหม่เอาไว้ได้เพียง	๔๒	ฟุต	คิดเป็นภาพนิ่งทั้งหมด	
๑,๓๑๙	 ภาพ	 รวมความยาวประมาณ	 ๑	 นาที	
ภาพยนตร์เรื่องน้ีได้รับการขึ้นทะเบียนมรด-ก
ภาพยนตร์ของชาต	ิ ครั้งที	่ ๒	 ในปี	 ๒๕๕๕	
เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยของหอ
ภาพยนตร์หลังจากนั้น	มีการสร้างภาพยนตร์
เรื่องต่อๆ	 มา	 และมีผู้สร้างภาพยนตร์ราย

ใหม่	 ๆ	 เกิดขึ้นตลอดเวลา	 ในปี	 ๒๔๗๐	 เป็นปีที่
เริ่มยุคหนังเสียง	ที่เรียกว่า	ภาพยนตร์เสียงในฟิล์ม	 (Sound	on	Film)	

หรือ	 ภาพยนตร์พูดได้	 (Talkie)	 ของฮอลลีวู้ด	 ปีต่อมาก็เริ่มมีผู้นำาอุปกรณ์
และภาพยนตร์เสียงในฟิล์มเข้ามาฉายในกรุงเทพ	 พี่น้องตระกูลวสุวัต	 นำา
โดยนายมานิต	 วสุวัต	 เป็นผู้สร้างโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงแห่งแรกของไทย	
ซึ่งขณะนั้นเรียกชื่อเป็นทางการว่า	 บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง	 สร้าง
ภาพยนตร์บันเทิงเสียงในฟิล์มเรื่องแรก	คือ	“หลงทาง”	สำาเร็จออกฉายใน
งานเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร	์๑๕๐	ปี		ช่วงวันขึ้นปีใหม	่เมื่อวัน
ที่	๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๗๕	ที่โรงหนังพัฒนากร
	 ความรุ่งโรจน์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ยุคบุกเบิกระหว่างป	ี พ.ศ.
๒๔๗๐	 –	 ๒๔๘๙	 จัดว่าเป็นยุคทองยุคหนึ่งของวงการหนังไทย	 เพราะ
บริษัทเสียงศรีกรุงสร้างหนังตามที่เห็นว่าเหมาะสม	 และยังได้พัฒนาการ
สร้างหนังอยู่ตลอดเวลา	หนังของบริษัทนี้ได้รับการต้อนรับในทุกแห่ง	 เป็น
ที่กำาเนิดสองดาราคู่ขวัญ	 คู่แรกของวงการภาพยนตร์ไทย	 คือ	 “มานี	 –	
จำารัส”	(มาน	ีสุมนนัฎ	และ	จำารัส	สุวคนธ์)	ผลงานที่สร้างชื่อสูงสุดของสอง
ดารา	คู่ขวัญ	คือหนังเพลงระดับซูเปอร์ทุนมโหฬาร	“เพลงหวานใจ”	ฉาย
เมื่อเดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๐	 ประสบความสำาเร็จอย่างงดงาม	 และเป็น
หนังทำาเงิน	สูงมาก	ปลายยุคนี้เป็นช่วงสงคราม	การสร้างหนังไปหยุดชะงัก
ลงอย่างถาวรก็ในช่วงปลาย	ๆ 	สงคราม	ทั้งนี้เพราะในช่วงเวลานั้น	กรุงเทพ
ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักหน่วงทั้งกลางวันกลางคืน	 ทำาให้ไฟฟ้าดับอยู่เสมอ	
โรงหนังหลายโรงจึงต้องปิดกิจการชั่วคราว
	 ยุคต่อมาของภาพยนตร์ไทยคือยุค	๑๖	มิลลิเมตร	ระหว่างป	ี๒๔๙๐	
–	 ๒๕๑๕	 ผู้สร้างหนังไทยหันมานิยมสร้างด้วยฟิล์ม	 ๑๖	 มิลลิเมตร	 แทน	

	 ผู้เขียนได้กลับไปย้อนดูว่าตั้งแต่เราเริ่มรู้จัก
กันจากคอลัมน์	 “วิพิธพาที”	 ตอนแรกเมื่อ
เดือนมกราคม	 ๒๕๕๖	 จนถึงปัจจุบันเดือน
มิถุนายน	๒๕๕๙	นับเป็นเวลา	๓	ปีกว่าแล้ว	เรา
ได้คุยกันหลายต่อหลายเรื่องด้วยกัน	 ส่วนใหญ่
จะออกแนวบันเทิง	ดูหนัง	ฟังเพลง	กิน	เที่ยว	เพื่อ
ให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับท้ังความบันเทิงปนสาระ
จากการอ่านวารสารของเรา	 เหมือนเป็นการพูด
คุยเล่าประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ	 สู่กันฟัง	 แม้ว่า
จะเป็นการสื่อสารกันแบบ	 One-way	 Communi-
cation	 หรือการสื่อสารทางเดียวก็ตาม	 แต่ผู้เขียนก็
มีความสุขทุกครั้งที่ได้พบกับทุกท่านเป็นประจำาทุก
เดือน	 วันนี้เรามาคุยกันถึงความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่ง
ของไทยเราดีกว่า	นั่นคือความเป็นมาของภาพยนตร์ไทย
หรือหนังไทย
	 ภาพยนตร์ไทย	 หรือหนังไทย	 มีประวัติความเป็นมา
ที่ยาวนานตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๖๖	ในสมัยรัชกาลที่	๖	ได้มีกลุ่ม
นักสร้างภาพยนตร์ชาวอเมริกันจากบริษัทยูนิเวอร์ซัล	 ได้มาถ่ายภาพยนตร์
ในประเทศไทยเรื่อง	นางสาวสุวรรณ	(Miss	Suwanna	of	Siam)	โดยได้รับ
ความช่วยเหลือจากกรมมหรสพหลวงและกรมรถไฟหลวง	 โดยใช้นักแสดง
ไทยทั้งหมด	เป็นภาพยนตร์ใบ้	แนวรักใคร่	ขนาด	๓๕	มิลลิเมตร	ความยาว	
๘	ม้วน	เขียนบทและกำากับโดย	เฮนรี	แม็กเร	(Henry	MacRae)	นำาแสดง
โดย	 ขุนรามภรตศาสตร	์ นางสาวเสงี่ยม	 นาวีเสถียร	 และหลวงภรตกรรม
โกศล	ซึ่งถือได้ว่าทั้งสามได้เล่นเป็นพระเอก	นางเอกและผู้ร้าย	คนแรกของ
เมืองไทย	โดยเริ่มถ่ายทำาต้นเดือนมีนาคมและสร้างเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน	
พ.ศ.	๒๔๖๕	ฉายครั้งแรกเมื่อวันที	่๒๒	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๖๖	ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและได้เข้าฉายในสหรัฐอเมริกาด้วย	 ใช้ชื่อว่า	 “Kingdom	
of	 Heaven”	 เข้ามาฉายในประเทศไทยได้เพียง	 ๓	 วัน	 ฟิล์มต้นฉบับก็
สูญหาย	 นับเป็นโชคร้ายที่ปัจจุบันไม่เหลือสิ่งใดเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้
อีกเลย	 นอกจากวัสดุประชาสัมพันธ์และของชำาร่วยเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ซึ่งรักษา
ไว้ที่	หอภาพยนตร	์(องค์การมหาชน)	(Film	Archive	(Public	Organiza-
tion))
	 ต่อมาในปี	 ๒๔๗๐	 ภาพยนตร์เรื่อง	 “โชคสองชั้น”	 เป็นภาพยนตร์
ไทยเรื่องแรก	 ที่สร้างและผลิตโดยคนไทยทั้งหมดโดย	 กรุงเทพภาพยนตร์
บริษัท	 (ต่อมา	 คือ	 บริษัท	 ภาพยนตร์ศรีกรุง	 ของมานิต	 วสุวัต	 ร่วมกับ
คณะนักหนังสือพิมพ์สยามราษฎร์	 และศรีกรุง)	 ถ่ายทำาด้วยฟิล์มขาว-ดำา
ขนาด	๓๕	มิลลิเมตร	ไม่มีเสียง	 เข้าฉายครั้งแรกเมื่อ	๓๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	

...ตามรอยหนังไทย 
หนังเงียบ หนังพากษ์ หนังกลางแปลง 
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	 ระบบการถ่ายทำาภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่ยุคนั้น	 ตัวแสดงพูดไปตาม
บทโดยไม่มีการบันทึกเสียง	 นักพากย์จึงกลายเป็นบุคคลสำาคัญที่ทำาให้
ภาพยนตร์เหล่านั้นสามารถสื่อสารกับคนดูได้	 และเป็นแม่เหล็กสำาคัญใน
การดึงดูดให้ผู้ชมมาชมภาพยนตร์	 ในช่วงเวลานั้น	 นักพากย์ที่คนส่วนใหญ่
รู้จัก	ได้แก่	รุจิรา-มารศร	ี(คู่สามี	ภรรยาม.ล.รุจิรา	อิศรางกูร	และ	มารศร	ี
อิศรางกูร	 ณ	 อยุธยา)	 พันคำา	 (พร้อมสิน	 สีบุญเรือง)	 เสน่ห	์ โกมารชุน																						
จุรี	โอศิริ		สีเทา	สมพงษ	์วงศ์รักไทย	เป็นต้น	การใช้วิธีพากย์สดขณะฉายใน
โรง	ได้รับการต้อนรับจากผู้ชมชาวไทยทั่วประเทศ	สามารถทำารายได้ไม่แพ้
ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด	
	 เมื่อ	 มิตร	 ชัยบัญชา	 เสียชีวิตลงในปี	 ๒๕๑๓	 และส่งผลให้หนัง	 ๑๖	
มิลลิเมตรถึงจุดจบตามไปด้วย	 เป็นช่วงเวลาที่กิจการสร้างหนังไทยกำาลัง
เปลี่ยนทั้งระบบ	 จากการสร้างภาพยนตร์	 ๑๖	 มิลลิเมตร	 พากย์สด	 ไป
เป็นการสร้างภาพยนตร	์๓๕	มิลลิเมตร	เสียงในฟิล์ม	อันเป็นผลจากการตั้ง
เงื่อนไขในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยของรัฐบาลในสมัยนั้น
	 “หนังกลางแปลง”	(Out	Door	Cinema)	หรือ	“หนังขายยา”	เป็น
วัฒนธรรมความบันเทิงหนึ่งในสังคมไทย	เติบโตเฟื่องฟูในยุคที่มีภาพยนตร์
แต่ยังไม่มีโทรทัศน์	 จากข้อมูลพบว่าการฉายหนังในไทยที่ยังไม่ใช่กลาง
แปลง	น่าจะมีตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๔๐	มีการจัดฉายภาพยนตร์เป็นเวลา	๓	 วัน	
ระหว่างวันที่	 ๑๐-	 ๑๒	 มิ.ย.	 ที่โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ	 ซึ่งเก็บค่าชม
ด้วย	 หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีคณะหนังเร่จากต่างประเทศเข้ามาฉายโดย
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๓๕	มิลลิเมตร	ในช่วงปี	๒๕๐๐	–	๒๕๑๕		เป็นช่วงรุ่งเรืองของภาพยนตร์
ไทยในระบบ	 ๑๖	 มิลลิเมตร	 แต่ก็เป็นในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ	
ภาพยนตร์เหล่านี้มีลักษณะท่ีเน้นความเพลิดเพลินเพื่อนำาคนดูออกจาก
โลกแห่งความจริงเป็นสำาคัญ	 โดยส่วนใหญ่จะต้องมีครบรสทั้งตลก	 ชีวิต
เศร้าเคล้าน้ำาตา	 บู๊ล้างผลาญรวมไปถึงโป๊บ้างในบางฉาก	 เรื่องราวมักเป็น
แบบสุขนาฏกรรมและจบลงด้วยธรรมะชนะอธรรมเสมอ	 ปัจจัยสำาคัญ
ของภาพยนตร์ยุคนี้	 คือ	 ดาราในยุคนั้น	 มิตร	 ชัยบัญชา	 ได้เล่นหนังเป็น
พระเอกมาแล้วถึง	 ๓๐๐	 เรื่อง	 ส่วนฝ่ายหญิงก็จะมีดาราหญิง
อยู่กลุ่มหนึ่งผลัดเปลี่ยนกันขึ้นอันดับดารายอดนิยม	 นับตั้งแต	่
วิไลวรรณ	วัฒนพานิช	อมรา	อัศวนนท	์และ	รัตนาภรณ์	อินทร
กำาแหง	ทั้งนี้	ก่อนปี	พ.ศ.	๒๕๐๒	คู่พระ-คู่นางที่ผูกขาดวงการ
ภาพยนตร์ไทยก็ยังไม่ปรากฏ	 มีเพียงกลุ่มนักแสดงชั้นนำาที่คน
ดูให้การยอมรับหรือชื่นชมเท่านั้น	 จนมาในป	ี ๒๕๐๕-	 ๒๕๑๓	
พระเอก-นางเอก	 ของวงการภาพยนตร์ไทยจึงได้ถูกผูกขาดโดย	
“มิตร-เพชรา”

เก็บค่าเข้าชมเป็นระยะๆ	ส่วนใหญ่ใช้สถานที่ภายใน	เช่น	โรงละคร	โรงแรม	
เป็นต้น	 เพราะขณะนั้นยังไม่มีโรงมหรสพสำาหรับจัดฉายภาพยนตร์โดย
เฉพาะ		ในหนังสือ	“ชีวิตเกิน	๑๐๐”	ฉลองวาระครบรอบ	๑๒๐	ปีของบริษัท
โอสถสภา	เขียนถึงหนังกลางแปลงว่า	ในยุคของสวัสด์ิ	โอสถานุเคราะห์	หรือนาย
ห้างสวัสด์ิ	 ผู้นำารุ่นท่ี	 ๒	 ของบริษัทโอสถสภา	 มีหน่วยรถหนังขายยาว่ิงไปสร้าง
ความบันเทิงในชนบท	ตอนแรกใช้เกวียนขนอุปกรณ์ฉายหนัง	จนกระท่ังปรับมา
ใช้รถจ๊ีปดัดแปลงเป็นหน่วยรถโฆษณา	 นำายาไปแจกบ้างไปขายบ้างจนชาวบ้าน

เรียกว่า	 “หนังขายยา”	 หลังสงครามโลกคร้ัง
ท่ี	๒	(พ.ศ.๒๔๘๘)	กิจการฉายหนังกลางแปลง
เฟ่ืองฟูข้ึน	 เน่ืองมาจากการเร่งรัดพัฒนาชนบท	
การขายสินค้าอุปโภคบริโภค	 การนำาหนังใส่ 
เรือหรือรถยนต์ไปฉายกลางแปลงในท้อง
ถิ่น	 ทั่วประเทศเป็นกิจการที่ได้ผลดี	 โดย 
ในช่วงกลางวันรถขายยาติดเครื่องขยาย
เสียงจะป่าวประกาศว่า	มีหนังอะไรมาฉาย
ให้ชมบ้าง	 ดึงดูดชาวบ้าน	 ทั้งผู้ใหญ่และ
เด็กอยากให้ถึงหัวค่ำาไวๆ	 จะได้มาดูหนัง
กลางแปลง	 โดยเสน่ห์หลักของหนังกลาง
แปลงคือการพากย์เสียงสด	ปล่อยมุข	สร้าง
ความครื้นเครงให้ผู้ชมได้เป็นอย่างดี
	 ต่อมาเมื่อมีกฎหมายห้ามเร่ขาย
ยา	 หนังขายยาจึงต้องเปลี่ยนไปขายสินค้า

อย่างอื่น	 กระทั่งเมื่อโทรทัศน์เริ่มแพร่หลาย	 (บริษัทไทยโทรทัศน์แพร่ภาพ
ทางช่อง	 ๔	 ครั้งแรกในปี	 ๒๔๙๑)	 หนังกลางแปลงจึงเริ่มลดความนิยมลง	
แต่ในปัจจุบัน	 ยังคงมีบริษัทรับจ้างฉายหนังกลางแปลงไปสร้างบรรยากาศ
แบบวันวาน	โดยเฉพาะในงานวัด	และงานบันเทิง
	 ผู้เขียนตอนเด็กๆ	 เป็นแฟนหนังกลางแปลงเช่นกัน	 แม้ว่าจะอยู่ใน
กรุงเทพฯ	แต่เมื่อ	๓๐	-	๔๐	ปีที่แล้วถือเป็นยุคทองของหนังกลางแปลง	มี
ให้ดูกันทั่วประเทศ	 ยังจำาได้ว่าเคยไปดูหนังกลางแปลงตอนมีงานวัดที่บ้าน
ญาติแม่	 ที่ต่างจังหวัด	 และส่วนใหญ่จะนิยมฉายหนังผี	 ซึ่งสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศชวนให้ขนหัวลุกกันเลยทีเดียว	 ตอนหนังฉายถึงตอนผีออก
มาก็ไม่กล้าดูต้องเอามือปิดตาเปิดรูเล็กๆไว้เท่านั้น	 กลัวก็กลัว	 อยากดูก็
อยากดู	 ก็เลยต้องทนดูไปจนจบ	 ทีนี้ตอนขากลับเดินกลับบ้านยิ่งน่ากลัว
กว่าตอนดู	 เพราะกว่าหนังจะจบก็ดึกมากแล้ว	 และสมัยก่อนชนบทจะมืด
มาก	แถมมีเสียงสุนัขเห่า	 (หอน)	 เป็นระยะๆ	บ้านแต่ละหลังก็อยู่ห่างๆกัน	
ทำาได้คือรีบวิ่งกลับบ้านให้เร็วที่สุด	หนังกลางแปลงที่ดูแล้วจำาได้ขึ้นใจมาถึง
ทุกวันนี้คือเรื่อง	“ผีหัวขาด”	ปี	๒๕๒๓	นำาแสดงโดย	สรพงษ	์ชาตร	ีและ
สองนางเอกสาว	วาสนา	สิทธิเวช	รุ่งนภา	กลมกล่อม	ความน่ากลัวของหนัง
ที่ติดตาคือ	ภาพพระเอกคือ	สรพงษ์เดินหิ้วหัวไปมา	ตลอดจนวิธีการฆ่าโจร
ใจบาปของผีหัวขาดในรูปแบบต่าง	 ๆ	 กัน	 ทั้งน่ากลัวทั้งสนุก	 แต่เด็กสมัย
นี้หาบรรยากาศแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว	 มีแต่ความบันเทิงในยุคดิจิทัลเข้ามา
แทนที่	ซึ่งก็สนุกไปอีกแบบนะคะ...พบกันใหม่เดือนหน้าค่ะ	สวัสดีค่ะ			

ที่มา
http://www.thaifilm.com/articleDetail.asp?id=43
https://th.wikipedia.org/
http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNakl6T
VRFMU5RPT0=&sectionid=Y25Wd1lXbHRiMlJs&day=TWpBeE1pMHhNUzB
5TXc9PQ==
http://www.thaicine.org/board/index.php?topic=8421.0
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	 นักวิชาการเผยอาหารท่ีมีรสหวาน	 มีไขมันสูง	 ส่งผลต่ออารมณ์	 ทำาให้
เกิดความเครียด
	 เอมิลี	 เอดิสัน	 นักวิจัยด้านโภชนาการ	และนักโภชนาการให้กับนักกีฬา
ในซีแอตเติล	 กล่าวว่า	 อาหารสามารถกำาหนดอารมณ์ของเราได้	 แต่หลาย
คนมักจะไม่รู้ว่า	 ส่ิงท่ีพวกเขากินทุกวันส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์ของพวกเขา	
อาหารบางอย่างนอกจากจะไม่ทำาให้หายเครียดแล้วยังสร้างปัญหาให้เครียด
มากข้ึนไปอีก	ลองมาดูกันว่าอาหารชนิดไหนท่ีควรเล่ียงเวลามีความเครียด
	 1.	คาร์โบไฮเดรตและน้ำาตาล
	 จริงอยู่ว่าการรับประทานแป้งและอาหารท่ีมีส่วนผสมของน้ำาตาลจะ
ทำาให้รู้สึกเพลิดเพลินเวลารับประทาน	 แต่นักวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	
ได้ลงความเห็นว่าการเพ่ิมคาร์โบไฮเดรตขัดขาวในอาหารจะเพ่ิมความเครียด
ให้คุณ	 ซ่ึงข้อมูลสุขภาพจากการติดตามผู้หญิงกว่า	 7	 หม่ืนคน	 นักวิจัยพบ
ปริมาณน้ำาตาลในเลือดของพวกเธอเหล่าน้ันสูง	 หลังจากพวกเธอรับประทาน
น้ำาตาลและธัญพืชขัดขาว	 เพราะน้ำาตาลท่ีนอกจากจะเพ่ิมปริมาณแคลอรี
อย่างมหาศาลให้ร่างกายแล้วยังไปทำาให้ระดับน้ำาตาลในเลือดเกิดความ
แปรปรวน	 ส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนคอร์ติซอล	 และน้ำาตาลเป็นต้นเหตุของ
การอักเสบเร้ือรัง	 ดังน้ันอาหารท่ีมีน้ำาตาลสูงสามารถส่งผลต่อการอักเสบท่ัว
ร่างกายทวีความรุนแรงข้ึนได้	 และยังมีความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะซึมเศร้าได้
มาก

Va
rie

ty

โดย..ทิพย์วัลย์		จุลยุเสน

	 2.	น้ำาอัดลม
	 อย่าคิดว่าเคร่ืองด่ืมสุดโปรดท่ีแก้กระหายและแสนจะช่ืนใจของคุณ
จะรอดพ้นจากข้อหาน้ี	 เพราะน้ำาตาลท่ีแฝงตัวอยู่ในน้ำาอัดลมเทียบเท่ากับ
น้ำาตาลถึง	 10	 ก้อน	 ซ่ึงข้างต้นได้บอกถึงความเครียดท่ีจะเกิดข้ึนหลังจาก
ความช่ืนใจไปแล้ว	 ส่ิงท่ีหลายคนยังสงสัยคือ	 น้ำาอัดลมแบบ	 ไดเอตท่ีบอกว่า
ไม่มน้ำาตาลสามารถด่ืมทดแทนได้	 คำาตอบคือ	 ให้ผลไม่ต่างกัน	 เพราะสารให้
ความหวานแทนน้ำาตาลจะไปทำาปฏิกิริยากับแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร	
ส่งผลโดยตรงต่อโรคอ้วนและโรคเบาหวาน	ดังน้ันสรุปได้ว่า	ไม่ว่าน้ำาตาลหรือ
สารให้ความหวานแทนน้ำาตาลในน้ำาอัดลมก็ร้ายกาจพอๆ	กัน

	 3.	ไขมันทรานส์
	 ไขมันทรานส์	ศัตรูตัวร้ายของร่างกาย	ซ่ึงมีการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์	 พบว่าอาหารท่ีมีไขมันทรานส์สูงเป็นสาเหตุทำาให้	
น้ำาหนักข้ึนและรอบเอวท่ีจะทำาให้คุณเครียดย่ิงกว่าเดิม	 และเพ่ิมความเส่ียง
ของภาวะซึมเศร้า	นอกจากน้ีไขมันเทียมยังไปกระตุ้นให้เกิดภาวะสมองเส่ือม
และร้ิวรอยก่อนวัยท่ีควรจะเป็น	 สำาหรับในคุณผู้ชายส่ิงท่ีต้องตระหนกก็คือ
ฮอร์โมนเพศชายลดลงส่งผลต่อการผลิตสเปิร์มท่ีด้อยคุณภาพด้วย	

อะไรเอ่ย ยิ่งกิน
ยิ่งเครียด

ท่ีมา	:	เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	โดย	ภาดนุ		และwww.thaihealth.or.th	
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	 อาจารย์นินนาท	 อินทฤทธ์ิ	 อาจารย์ประจำากลุ่มสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร(มน.)	 เปิดเผยว่า	 โดย
ท่ัวไปในการป้องกันไข้หวัด	 ควรทำาให้ร่างกายของเราอบอุ่นด้วยการด่ืมน้ำาอุ่น	
นมอุ่น	หรือน้ำาขิง	ใส่เส้ือผ้าท่ีมิดชิด	คลุมท้ังแขนและขา	เพ่ือให้ลมหรือความเย็น
เข้าสู่ร่างกายได้ยาก	นอกจากน้ีคนโบราณมีวิธีในการป้องกันอาการเจ็บคอ	ด้วย
การกล้ัวปากและลำาคอด้วยน้ำาเกลือเล็กน้อยบ่อยๆ	 จะช่วยลดและกำาจัดเช้ือ
โรคในลำาคอได้	 รวมท้ังเลือกรับประทานสมุนไพรท่ีมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง	 ท่ี
สามารถช่วยเพ่ิมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง	อาทิ	มะขามป้อม	สมุนไพรไทย	ผลสีเขียว
อ่อน	รสฝาด	 ซ่ึงมะขามป้อมลูกเล็กๆ	1	ผล	จะมีปริมาณวิตามินซีเทียบเท่ากับ
ส้ม	1-2	ผล
	 หากมีอาการของหวัด	 มีน้ำามูกใสๆไหลออกมา	 เม่ือต้องการไล่หวัดออก
จากตัว	 ควรรับประทานอาหารท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพรรสเผ็ดร้อน	 เช่น	 พริก
ไทย	 ขิงสด	 กระเทียม	 เป็นต้น	 อาการคัดจมูก	 น้ำามูกไหลก็จะบรรเทาลง	 หาก
ไอและมีเสมหะร่วมด้วย	 สามารถนำามะนาว	 หรือมะแว้ง	 มาทำาให้ชุ่มคอ	 ลด
อาการไอ	 และขับเสมหะ	 โดยใช้ผลสดค้ันน้ำาเข้มข้น	 ใส่เกลือลงไปเล็กน้อย	 จิบ
หรือด่ืมบ่อยๆก็ได้	 หรืออาจนำาเน้ือฝักแก่ของมะขามท่ีมีรสเปร้ียวมาจ้ิมเกลือ	
รับประทาน	 พอสมควรก็ได้	 เน่ืองจากมะขามมีกรดอนินทรีย์เป็นส่วนประกอบ	
ทำาให้มีฤทธ์ิระบายและลดความร้อนของร่างกาย
	 นอกจากน้ี	 ยังสามารถนำาหอมแดงมาทุบพอประมาณ	 แล้วใส่ในถ้วยมา
วางไว้ใกล้ๆเวลานอน	 ก็จะทำาให้หายใจสะดวกมากข้ึน	 หากยังมีอาการไอหลง
เหลืออยู่	 ท้ังไอแบบแห้งๆ	 และไอแบบมีเสมหะ	 สมุนไพรท่ีช่วยละลายเสมหะ
นอกเหนือจากมะนาว	 มะแว้ง	 และเน้ือฝักมะขามแก่	 ดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น	
ได้แก่	 ผิวเปลือกส้ม	 ผลดีปลี	 ผลบ๊วย	 ใบเสนียด	 เมล็ดเพกา	 เป็นต้น	หลังจาก
ท่ีเสมหะน้อยลงจนเหลือแต่อาการไอแห้งๆจึงค่อยกินอาหารท่ีช่วยลดอาการไอ	
เช่น	เม็ดแอปริคอต	แป๊ะก๊วย	จะช่วยบรรเทาอาการไอให้หายเร็วย่ิงข้ึน

โดย	 ณัฐเศรษฐ์	ภิรมย์เศรษฐกุล
	 นักสาธารณสุข

ส่วนประกอบ
•	แซลมอน
•	ผักกาด
•	เห็ดชิเมจิ
•	แครอท
•	กระเทียมโทนดอง	
•	น้ำากระเทียมดอง
•	เต้าเจ้ียว
•	น้ำามันหอย
•	มะนาวสไลซ์
•	น้ำาเปล่า	

วิธีการทำา
1.	เตรียมกระทะหรือหม้อ	สำาหรับคนท่ีไม่มีชุดน่ึง	เรียงผักกาด	ใส่เห็ด
ชิเมจิ	 เรียงแครอท	 เรียงกระเทียมโทนดอง	 ใส่เต้าเจ้ียว	 ใส่น้ำามันหอย	
วางแซลมอน	 ราดด้วยน้ำากระเทียมดอง	 น้ำามันหอย	 วางกระเทียม
ดองและมะนาวสไลซ์ไว้ด้านบน	 สามารถเติมน้ำาเปล่าลงให้พอมีน้ำา
ขลุกขลิก	ไม่ให้แห้งขณะต้ังไฟ
2.	นำากระทะไปต้ังไฟกลาง	ปิดฝา	รอจนสุก	กล่ินหอมจะเร่ิมออก
3.	เม่ือสุกแล้วลงเสิร์ฟ	ทานกับข้าวสวยร้อน	ๆ	หรือจะทานคู่กับน้ำาจ้ิม
ซีฟู้ดก็ได้

	 แซลมอนนึ่งกระเทียมดอง	เมนูปลาแซลมอนรสไทยเพื่อ
สุขภาพ	 กินแล้วไม่อ้วน	 เสิร์ฟกับน้ำาจิ้มซีฟู้ดก็เลิศ	 กินได้บ่อย	
หุ่นไม่พัง	

แซลม่อนนึ่งกระเทียมดองเคล็ดไม่ลับ
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Science’R’Us
by aWitch TIME...

 ในทฤษฎีสัมพัทธภาพ การเปล่ียนขนาดของเวลาเป็นผลต่างตาม
จริงของเวลาท่ีล่วงผ่านระหว่างสองเหตุการณ์ ท่ีผู้สังเกตวัดขณะเคล่ือนท่ี
สัมพัทธ์ต่อกันหรือต้ังอยู่จากมวลความโน้มถ่วง (gravitational mass) 
ท่ีต่างกัน... มันคือความลับจริงหรือ ระหว่างเวลา จะเดินช้าลงในแรงโน้ม
ถ่วงท่ีเพ่ิมข้ึน...
 เวลาของเราไม่เท่ากัน
	 ส่ิงท่ีสัมบูรณ์	 (absolute)	 คือส่ิงท่ีมีมาตรฐานท่ีเป็นสากล	 ตรงข้ามกับ	
สัมพัทธ์	(relative)	คือการวัดจะต้องเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืนเสมอ	กาลิเลโอกล่าว
ว่า	เวลาน้ันเป็นสัมบูรณ์	ขณะท่ีอวกาศน้ัน	เป็นสัมพัทธ์	กล่าวคือ		ไม่มีอะไรท่ี 
หยุดน่ิงจริงๆ	 มีเพียงหยุดน่ิงโดยเทียบกับส่ิงอ่ืน	 เช่น	 เราน่ังเฉยๆ	 อยู่บนโลก	 
เราจะหยุดน่ิงเม่ือพิจารณาเทียบกับโลก	แต่เม่ือเทียบกับดวงอาทิตย์	เรากำาลัง
เคล่ือนท่ีไปพร้อมๆ	 กับโลก	 ซ่ึงน่ันแปลว่าเราไม่สามารถบอกตำาแหน่งท่ีเป็น 
มาตรฐานท่ีสัมบูรณ์ได้	 เน่ืองจากเราบอกไม่ได้ว่าตกลงจริงๆ	 แล้วเราอยู่เฉยๆ 
หรือเคลื่อนที่อยู่กันแน่	จึงไม่มีอวกาศที่สัมบูรณ์
	 ในเวลาต่อมามีนักฟิสิกส์ชาวสก๊อต	 James	 Clerk	 Maxwell	 ได้คิด 
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้น	สมการของเขาได้ทำานายว่า	แสงนั้นมีความเร็ว 
คงที่	 แม้ว่าผู้สังเกตจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าใดในทิศทางไหนก็ตาม	 
หลังจากนั้นก็มีการทดลองเพื่อยืนยันทฤษฎีนี้	 และก็พบว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้น
สอดคล้องกับทฤษฎีของ	Maxwell	ซ่ึงน่ัน
	 ก็ได้ทำาลายความเช่ือท่ีว่าเวลาน้ันสัมบูรณ์ลงไปอย่างส้ินเชิง	 เหตุการณ์ 
น้ีเกิดข้ึนกับนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติซ่ึงอยู่เหนือพ้ืนผิวโลกข้ึน
ไป	340	กิโลเมตรเช่นกัน	เน่ืองจากบนน้ันมีท้ังเหตุปัจจัยท่ีทำาให้	เวลายืด	และ	

เวลาหด	อยู่พร้อม	ๆ 	กัน	กล่าวคือ	ปัจจัยท่ีทำาให้	เวลายืด	น่ันก็คือสถานีอวกาศ
นานาชาติเคล่ือนท่ีเป็นวงโคจรรอบโลกอย่างรวดเร็ว	 ซ่ึงทำาให้เวลาของเขา
จะเดินช้าลง	และปัจจัยท่ีทำาให้	 เวลาหด	ก็คือความเข้มสนามโน้มถ่วงท่ีลดลง	
เน่ืองจากสถานีน้ีอยู่ห่างจากโลกมากจึงทำาให้มีความเข้มสนามโน้มถ่วงน้อย 
กว่าพ้ืนโลก	ซ่ึงทำาให้เวลาของเขาเดินเร็วข้ึน	แม้ปัจจัยท้ังสองจะขัดแย้งกันแต่ก็
มีความรุนแรงไม่เท่ากัน	เพราะสุดท้ายแล้วนาฬิกาของน้กบินอวกาศจะเดิน	ช้า
กว่า	คนท่ีอยู่บนพ้ืนโลก	น่ันก็แสดงว่าความเร็วซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีทำาให้	“เวลายืด” 
ดูจะมีพลังรุนแรงกว่าแรงโน้มถ่วงท่ีลดลงท่ีเป็นปัจจัยท่ีทำาให้	 “เวลาหด”	 ใน
กรณีน้ี
	 การยืดออกของเวลาเน่ืองจากความเข้มสนามโน้วถ่วงถูกอธิบายไว้ใน
ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไปว่า	นาฬิกาท่ีอยู่ใกล้วัตถุท่ีมีมวลมาก	 (เช่น	 โลก)	 จะ
เดินช้ากว่านาฬิกาที่อยู่ห่างออกไป	 กล่าวคือนาฬิกาที่อยู่ใกล้วัตถุมวลมาก
ก็เหมือนกับอยู่ในบ่อแรงโน้มถ่วง	 (gravity	 well)	 ลึกกว่าก็จะเดิน	 ช้ากว่า	
นาฬิกาที่อยู่ตื้นขึ้นไปนั่นเอง	 เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดกับนักบินอวกาศ
เท่าน้ัน	นาฬิกาของนักปีนเขาสูง	ๆ 	ก็ควรจะเดินเร็วกว่านาฬิกาของคนท่ีอยู่ต่ำา
กว่าระดับน้ำาทะเลเล็กน้อยเช่นกัน	 เพราะว่าสูงข้ึนไปสนามโน้มถ่วงก็เบาบาง
ลง		อย่างไรก็ดี	 ผู้สังเกตจะรู้สึกเป็นปกติตลอดเวลา	หาได้รู้สึกว่าเวลาเดินเร็ว
ข้ึนหรือเวลาเดินช้าลงไม่	เน่ืองจากนาฬิกาทุก	ๆ	เรือนในกรอบอ้างอิงเดียวกับ
ผู้สังเกตน้ันจะเดินเร็วเท่ากันหมด
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	 ในกรณีของ	 “เวลายืด”	 เน่ืองจากความเร็วสัมพัทธ์	 ผู้สังเกตท้ังสองจะ
เห็นอีกฝ่ายเคล่ือนท่ีช้าลง	 (เน่ืองจากแต่ละฝ่ายก็จะเห็นอีกฝ่ายเคล่ือนท่ี)	 แต่
ในกรณีเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงผู้สังเกตท่ีอยู่ระดับน้ำาทะเลย่อมมีสนามโน้มถ่วง
เข้มกว่าผู้สังเกตบนภูเขาแน่นอน	ดังน้ันผู้สังเกตระดับน้ำาทะเลก็จะดูเช่ืองช้าใน
สายตาของผู้ท่ีอยู่บนเขา	 และผู้ท่ีอยู่บนเขาก็จะดูรวดเร็วในสายตาของผู้ท่ีอยู่ 
ข้างล่าง	 แต่ในกรณีของภูเขาสูงกับระดับน้ำาทะเลน้ันความแตกต่างดังกล่าวน้อย 
มากจนไม่สามารถรู้สึกได้
 เวลาช้าลงจากความโน้มถ่วง
	 นาฬิกาท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีความโน้มถ่วงมาก	 จะเดินช้ากว่านาฬิกาใน 
บริเวณท่ีความโน้มถ่วงน้อย	 	 ปรากฏการณ์น้ีได้รับการยืนยันด้วยการทดลอง 
จากนาฬิกาอะตอมท่ีมีความแม่นยำาสูง	นอกจากน้ีดาวเทียมระบบ	GPS	ท่ีโคจร 
อยู่รอบโลกยังต้องคำานึงผลของปรากฏการณ์น้ีเพ่ือให้การระบุเวลาเกิดความ 
แม่นยำาด้วยแรงโน้มถ่วงสามารถส่งผลต่อเวลาย่ิงแรงโน้มถ่วงเข้มเวลาย่ิง 
เดินช้า	 ดังน้ันนาฬิกาท่ีอยู่บนผิวดาวพฤหัสฯย่อมเดินช้ากว่าเวลาท่ีอยู่บนผิว
โลกเน่ืองจากผิวดาวพฤหัสฯมีแรงโน้มถ่วงมากกว่า
	 “นาฬิกาท่ีลอยอยู่สูงจากผิวโลกข้ึนไปหลายกิโลเมตรกับนาฬิกาท่ีวาง
อยู่บนพ้ืนโลกตามปกติ	 เรือนไหนจะเดินช้ากว่ากัน”	 นาฬิกาท่ีอยู่บนผิวโลก
จะเดินช้ากว่าเน่ืองจากผิวโลกเรามีแรงโน้มถ่วงมากกว่าย่ิงห่างจากผิวโลก
ออกไปแรงโน้มถ่วงย่ิงน้อยลง
	 นักวิทยาศาสตร์ทดสอบทฤษฎีน้ีโดยการนำานาฬิกาอะตอมซ่ึงมีความ 
ละเอียดสูงมากไปวางไว้บนเคร่ืองบินจากน้ันให้เคร่ืองบินทำาการบินรอบโลก 
ระยะหน่ึง	 จากน้ันนำานาฬิกามาเปรียบเทียบกับนาฬิกาอะตอมท่ีอยู่บนพ้ืนโลก	 
พอคำานวณและหักลบผลของการเคล่ือนท่ีอย่างละเอียดแล้วแรงโน้มถ่วง 
ส่งผลต่อเวลาได้จริงหลุมดำาคือ	ดาวท่ีแรงโน้มถ่วงมีความเข้มสูงมากจนไม่มีส่ิงใด 
เดินทางออกจากหลุมดำาน้ันได้	 แม้แต่แสงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีได้เร็วท่ีสุดใน
เอกภพก็ยังไม่สามารถหลุดออกมาจากหลุมดำาได้	 ปรากฏการณ์น่าสนใจ
อย่างหนึ่งที่หนังเรื่อง	 Interstellar	 นำาเสนอก็คือ	 เวลาในยานอวกาศที่เข้า
ใกล้หลุมดำาจะเดินช้าเสียจนพอยานอวกาศเดินทางออกมาแล้ว	 คนบนโลก
อาจจะแก่หรือล้มหายตายจากไป
	 ผลท่ีตามมาจากการช้าลงของเวลาคือ	 การเล่ือนไปทางสีแดงของความ 
ถ่ีเน่ืองจากความโน้มถ่วง	 (gravitational	 redshift)	 กล่าวคือ	 คล่ืนแม่เหล็ก 
ไฟฟ้าท่ีเดินทางออกจากบริเวณท่ีมีความโน้มถ่วงสูงไปสู่บริเวณท่ีมีแรงโน้ม
ถ่วงต่ำาจะมีความถ่ีลดลง	และในทางกลับกันคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเดินทางเข้าสู่ 
บริเวณท่ีมีความโน้มถ่วงสูงจะมีความถ่ีมากข้ึน	 ปรากฏการณ์น้ีสังเกตได้ยาก 
มาก	 แต่ในปี	 1959	 มีการทดลองท่ีเรียกว่า	 Pound–Rebka	 experiment	 
เพ่ือสังเกตปรากฏการณ์อันละเอียดอ่อนน้ีได้และผลก็ตรงกับท่ีทฤษฎี 
สัมพันธภาพทั่วไปทำานายไว้อย่างดีเยี่ยม	 หลักการที่ใช้ในการทดลองนี้คือ	 
Mössbauer	 effect	 ซ่ึงมาจากการทดลองของ	 Rudolf	 Mössbauer	 ท่ี
กล่าวว่า	 ในการวัดการเปล่ียนแปลงระดับโมเลกุล	 โดยการหาแหล่งท่ีมาของ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นการหาค่าท่ีมีความแม่นยำาสูง	

	 การทำานายจากทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไปได้รับการพิสูจน์ยืนยันจากการ
สังเกตและทดลองจากท่ัวทุกมุมโลก	 ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไปไม่ใช่ทฤษฎีท่ีมี
ความเก่ียวข้องกับความโน้มถ่วงเท่าน้ัน	 มันยังเป็นทฤษฎีอย่างง่ายท่ีประกอบ
ด้วยข้อมูลจากการทดลอง	 แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังไม่พบคำาตอบสำาหรับคำาถาม
ท่ีว่า	 ทำาอย่างไรถึงจะรวมทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไปเข้ากับทฤษฎีควอนตัมได้เพ่ือ 
ท่ีจะได้ทฤษฎีท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสามารถอธิบายจากส่ิงท่ีมีขนาดเล็กระดับ
อะตอมไปจนระดับใหญ่ขนาดเอกภพได้	
 จำาศีล=หยุดเวลา
	 ถ้าเวลาหมายถึง	 ปฏิกิริยาเคมีหรืออัตราเมตาบอลิซึม	 	 เวลาจะเท่ากัน
ทุกจุดในจักรวาล	 แต่ถ้า	 หมายถึงเวลาตามนาฬิกาท่ีเราสมมติข้ึนมา	 เวลาจะ
ไม่เท่ากัน	 มนุษย์ฺก็สามารถยืดเวลาด้วยการลดขบวนการเมตาโบลิซึมแบบ
เดียวกับกบจำาศีล	 	ตามทฤษฎีแล้วสามารถทำาได้	 	 ถ้าวิทยาศาสตร์ในอนาคต
พัฒนาถึงขนาดสามารถเก็บร่างกายเราไว้ท่ีอุณหภูมิต่ำา	 มากๆได้โดยไม่เสีย
ชีวิตแค่สลบไป	สมมติเร่ิมสลบเม่ืออายุ	25	หลังจากน้ันก็เข้าสู่ช่วงจำาศีล	เวลา
บนโลกผ่านไป	20	ปี	ค่อยออกมา	ถึงตอนน้ันในขณะท่ีเพ่ือนวัยเดียวกับเขามี 
อายุ	45	ปี	แต่เน่ืองจากสภาวะของการจำาศีลทำาให้อายุเขาหยุดอยู่ท่ีเพียง	25		ปี 
หรืออาจจะมากกว่านิดหน่อย		ปรากฏการณ์น้ีถ้าจะมองกันอีกมุมก็หมายความ 
ว่าเวลาของเขาขณะจำาศีลเดินช้า	กว่าเวลาของเพ่ือนบนโลก	ไม่ต่างอะไรกับการ
น่ังยานความเร็วใกล้แสงไปนอกโลกตอนอายุ	25	แล้วกลับมาบนโลกอีกคร้ัง	แล้ว 
พบว่าเวลาบนโลกผ่านไปย่ีสิบปี	ในขณะท่ีตัวเองอายุ	25	ปีเท่าเดิม
	 มนุษย์ท่ีสามารถยืดเวลาได้โดยจะสามารถกดเมตาบอลิซึมของตัวเองได้		
ขณะท่ีใจเย็นจิตน่ิง	 ปฏิกิริยาเคมีภายในร่างกายจะช้าไปด้วย	 ทำาให้เวลาเดิน
ไปอย่างช้าๆ		ถ้าใจร้อน	หัวใจจะเต้นเร็ว	หายใจเร็ว	ความดันข้ึน	เลือดลมฉีด	
ปฏิกิริยาเคมีในร่างกายเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว	จึงทำาให้รู้สึกว่าเวลาจะผ่านไปเร็ว		
และนิยามคำาว่า	เวลาในท่ีน้ีหมายถึง	เวลาของจิต	
	 เราไม่สามารถทดสอบการยืดหดของเวลากับวัตถุเพ่ือเข้าสู่มิติท่ี	4	 (ห้วง 
แห่งเวลา)	 ได้พสูิจน์ความจริงแท้ของจักรวาลได้ด้วยร่างกาย	 ต้องพิสูจน์ด้วย 
จิตเท่าน้ัน	 	 เพราะว่าร่างกายของมนุษย์มีข้อจำากัดในเร่ืองความเร็ว	 การเร่ง		 
ความเร็วสูงสุดท่ีมนุษย์ทำาได้ในในปัจจุบันเป็นเคร่ืองบินขององค์การนาซ่า		ซ่ึง 
บินได้เร็วท่ีสุดอยู่ท่ีประมาณ	3	กิโลเมตรต่อวินาที		เทียบแล้วเป็นแค่	1/100,000	 
เท่าของความเร็วแสง	 ร่างกายของมนุษย์ท่ัวไปทนความเร่งได้ไม่เกิน	 5	 เท่าจาก 
แรงโน้มถ่วงโลก	 ถ้าเกินจากน้ันเราจะสลบ	 และเสียชีวิต	 ดังน้ันเลิกคิดถึงการ 
ท่ีเข้าไปทำาความเข้าใจกับมิติท่ี	4	หรือมิติของเวลา	ด้วยการเดินทางให้เร็วเท่า 
แสง	ซ่ึงมันเป็นไปไม่ได้	ร่างกายเราถูกสร้างมาสำาหรับการดำารงชีพในโลกแบบ	 
3	มิติเราถูกจำากัดด้วยความเร็วและแรงโน้มถ่วง	ทำาให้เราเห็นโลกและจักรวาล
อย่างท่ีเป็นทุกวันน้ี		

	 ฉบับหน้ามาว่ากันเร่ืองของเวลาต่อ	ช่างเป็นมิติพิศวงเสียจริง	สวัสดี	
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ผศ.ดร.ประเสริฐ	 คันธมานนท์	 เลขาธิการท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย	(ทปอ.)	กล่าวว่า	ขณะน้ีมีมหาวิทยาลัยท่ีเป็นสมาชิก	ทปอ.จำานวน	
13	 แห่งจากท้ังหมด	 27	 แห่ง	 เช่น	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 และ	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 เป็นต้น	 ได้ทำาหนังสือถึงสำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา(	 สกอ.)	 เพ่ือแจ้งให้ทราบว่า	 จะดำาเนินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเอง	
แทนการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา	 ของ	 
สกอ.	 “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในข้ึนใช้เองสามารถดำาเนิน
การได้	 เพราะตามประกาศของ	 สกอ.ให้อิสระแก่สถาบันอุดมศึกษาในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ	ทดแทนระบบประกันคุณภาพของ	สกอ.ได้เพียง	 
แต่ต้องแจ้งให้	 สกอ.รับทราบวิธีการประเมินคุณภาพภายในว่าเป็นอย่างไร
ด้วย	 ท้ังน้ี	 ทปอ.กำาลังจัดทำาโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้
แก่สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นสมาชิก	 ทปอ.	 รวมท้ังทำาความเข้าใจเก่ียวกับการ
พัฒนา	หรือ	นำาระบบการประกันคุณภาพของท่ีอ่ืน	ๆ	มาใช้แทน	ของ	สกอ.
ด้วย	 เพราะการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอด
เวลา	เพ่ือให้แข่งขันในเวทีระดับโลกได้”ผศ.ดร.ประเสริฐกล่าว	
อ่านต่อท่ี	:	http://www.dailynews.co.th/education/396662

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 ร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี	ปตท.	ในการวิจัยและพัฒนา	“กรรมวิธีการผลิต 
เอนไซม์เชิงซ้อนที่ย่อยสลายชีวมวลจากวัสดุเหลือจากทางการเกษตร”	 ซึ่ง
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ทั้งนี	้รศ.ดร.กนก	รัตนะ
กนกชัย	 อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีชีวเคมี	 คณะทรัพยากรชีวภาพ 
และเทคโนโลยี	มจธ.	กล่าวในฐานะผู้ร่วมพัฒนางานวิจัยน้ีว่า	ผลงานช้ินน้ีเป็น
กรรมวิธีการผลิตเอนไซม์เชิงซ้อนจากเช้ือแบคทีเรียท่ีเจริญเติบโตในสภาวะ
มีออกซิเจน	 ซ่ึงเอนไซม์ท่ีได้มีคุณสมบัติต่างจากท่ีวางขายในท้องตลาด	 	 และ
ผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วว่าดีกว่าแน่นอน

“โดยปกติการผลิตเอนไซม์เชิงซ้อนมักผลิตได้จากแบคทีเรียสายพันธ์ุท่ี
เจริญเติบโตในสภาวะไม่ใช้ออกซิเจน	แต่งานวิจัยของเราสามารถผลิตเอนไซม์
เชิงซ้อนจากแบคทีเรียในสภาวะที่ใช้ออกซิเจน	 ในอาหารทั่วไปที่มีราคา
ถูกและเพาะเลี้ยงได้ง่าย	 โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและเกลือแร่
เป็นแหล่งอาหารเพาะเลี้ยงในสภาวะปกติ	 เหมาะกับระบบอุตสาหกรรม
ที่ผลิตในปริมาณมาก	 นอกจากน้ีเอนไซม์จากแบคทีเรียมีคุณสมบัติในการ
ย่อยพอลิแซ็กคาไรด์ในชีวมวลได้ดีกว่าเอนไซม์ที่มีขายในท้องตลาด”

รศ.ดร.กนก	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 “ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ
เป็นหนทางหนึ่งในการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยเอนไซม์ที่ได้
จากกรรมวิธีที่พัฒนาขึ้นนี	้ทางสถาบันวิจัยและเทคโนโลย	ีปตท.	จะนำาไป
ใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายชีวมวลต่างๆ	 หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร	
เช่น	 ฟางข้าว	 เปลือกข้าวโพด	 ซังข้าวโพด	 หรือกากมันสำาปะหลัง	 ให้กลาย
เป็นน้ำาตาลและนำาไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเอทานอล	 เพื่อเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หรือสารมูลค่าเพิ่มชนิดอื่นๆ	ใน
เชิงพาณิชย์ต่อไป					

เอนไซม์เชิงซ้อนของเรามีคุณสมบัติการย่อยท่ีดีกว่าเอนไซม์ท่ีวาง
จำาหน่ายในท้องตลาด	 และย่อยได้โดยไม่ต้องผ่านการปรับสภาพก่อน	 ทำาให้
สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและลดมลพิษท่ีเกิดข้ึนได้	 ท่ีผ่านมาประเทศไทยมี

News Clipping

13มหา’ลัยขอคิดเกณฑ์ประเมินเอง

นักวิจัย มจธ. พัฒนาเอนไซม์ย่อยชีวมวลที่เหนือกว่าท้องตลาด

ประมวลข่าวจากสื่อมวลชน	(News	Clipping)

การนำาเข้าเอนไซม์จากต่างประเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นจำานวนเงิน
หลายพันล้านบาทต่อปี	จากผลงานวิจัยท่ีได้จดสิทธิบัตรร่วมกันระหว่าง	มจธ.	
กับ	สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี	ปตท.	น้ี	ทาง	ปตท.	จะนำาเอนไซม์เชิงซ้อนท่ีได้
ไปต่อยอดเพ่ือประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	ต่อไป”

อย่างไรก็ตามงานวิจัยน้ีเป็นเพียงหน่ึงตัวอย่างของ	มจธ.	ท่ีแสดงให้เห็นถึง 
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย	ี หรือ 
นวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้วงการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศก้าวไปอีกข้ัน		
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