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สารจากอธิการบดี

	 มจธ. มุ่งธำ�รงปณิธ�นในก�รสร้�งบัณฑิตที่เก่งและดี เพื่อออกไป
ร่วมกันพัฒน�สังคมและประเทศช�ต ิ ทุกภ�คส่วนใน มจธ. จึงต้องร่วมกัน
สร้�งระบบนิเวศน์ของ	 มจธ. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษ�ส�ม�รถเรียนรู้ได้ด้วย 
ตนเองอย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิตกระตุ้น	 ให้มีจิตสำ�นึกและคว�มเข้�ใจในผล 
กระทบของเทคโนโลยีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	เพ่ือจะได้ออกไปช่วยกันสร้�ง 
สังคมของเร�ท่ีมีสมรรถนะสูง	 สอดคล้องเหม�ะสม	 น่�อยู่	 ทันสมัย	 ก้�วหน้�	 
และมีคว�มสุข
	 ก�รจัดระบบนิเวศน์เพื่อกระตุ้นจิตสำ�นึกและก�รเรียนรู้ดังกล่�ว 
มีท้ังก�รจัดให้มีโครงสร้�งพ้ืนฐ�นท่ีเหม�ะสม	และกิจกรรมต่�งๆ	เช่น	อ�ค�ร 
และสิ่งก่อสร้�งที่เอื้อและกระตุ้นก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 มีม�ตรฐ�นที่ด	ี 
มีคว�มปลอดภัยสูง	 มีก�รใช้น้ำ�และพลังง�นเท่�ท่ีจำ�เป็น	 ก�รดูแลผู้ด้อยโอก�ส 
ก�รจัดก�รของเสียอย่�งถูกวิธี	 เป็นต้น	 อินไซด์	 มจธ.	 ฉบับนี้นำ�ตัวอย่�ง
พัฒน�ก�รของ	มจธ.	ม�บอกเล่�ให้สังคมใน มจธ. ได้พิจ�รณ�ใช้ประโยชน์ใน 
ก�รร่วมพัฒน�บัณฑิตของเร�เพื่อออกไปเป็นผู้นำ�ในก�รสร้�งสังคม
ประเทศช�ติ	 และเพื่อได้เสนอแนวท�งก�รพัฒน�ให้เร�ได้ทำ�ให้ดียิ่งๆขึ้น
ต่อไป
 

ศักรินทร์	ภูมิรัตน
อธิก�รบดี

M
essage from

 the President
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	 ดร.สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์	 ได้เดิน
ท�งม�เยี่ยมชมง�นวิจัยและนวัตกรรม	และก�รขับเคลื่อนสู่	Thailand	4.0 
ของมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�้ธนบุรี	ณ	มจธ.บ�งขุนเทียน

รมช.พาณิชย์ 
เยี่ยมชมงานวิจัย 
มจธ.บางขุนเทียน

Ex
ec

ut
iv

e

	 เมื่อวันที่	 2	 มิถุน�ยน	 2559	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�
ธนบุร	ีได้รับมอบเงินสนับสนุนก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยจ�กคุณวลัยรัตน์	
ทรัพย์คีรี	 ผ่�นท�งคุณโกเมศ	 แดงทองดี	 อดีตผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร�ชบุรี	
และจังหวัดฉะเชิงเทร�	 จำ�นวนเงิน	 1,000,000	 บ�ท	 (หนึ่งล้�นบ�ทถ้วน)	
เพื่อจัดห�ครู	 อ�จ�รย์	 หรือผู้ทรงคุณวุฒิท�งก�รศึกษ�	 หรือเป็นทุนก�ร
ศึกษ�	ก�รประดิษฐ์	ก�รพัฒน�	ก�รค้นคว�้	หรือก�รวิจัยสำ�หรับนักศึกษ�	
โดยมี	 รศ.ดร.ศักรินทร์	 ภูมิรัตน	 อธิก�รบดี	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	 ห้องประชุม
บุญเยี่ยม	มีศุข	ชั้น	2	สำ�นักหอสมุดและบรรณส�รสนเทศ

มจธ.รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา

เปิดม่าน 

	 สวัสดีค่ะ	 พบกันในเดือนกรกฎ�คม	 ๒๕๕๙	 เข้�สู่ฤดูฝนอย่�ง
เป็นท�งก�ร	 ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศชุ่มฉ่ำ�ไปด้วยฝน	 กรุงเทพมห�นคร	
เมืองหลวง	 ถนนหนท�งคล�คล่ำ�ไปด้วยรถ	 บ�งแห่งมีน้ำ�ขังเป็น
อุปสรรคต่อก�รสัญจรไปม�	 โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในช่วงเวล�เร่งด่วน	
ต้องว�งแผนก�รเดินท�งให้ดี	 เพ่ือคว�มปลอดภัยและไม่พล�ดง�น
สำ�คัญ	
	 เดือนกรกฎ�คมยังคงเป็นช่วงเวล�แห่งก�รปิดภ�คเรียนของ
มห�วิทย�ลัย	บรรย�ก�ศท่ัวไปจึงไม่คึกคักเท่�ท่ีควร	แต่ประช�คม 
ช�ว	 มจธ.	 และผู้ท่ีม�ติดต่อกับมห�วิทย�ลัยในช่วงน้ี	 จะเห็นก�ร 
เปล่ียนแปลง	 ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจ�กมห�วิทย�ลัยจะดำ�เนินก�รก่อสร้�ง 
อ�ค�รก�รเรียนรู้พหุวิทย�ก�ร	 (LX)	 มีระยะเวล�ก่อสร้�งประม�ณ	 
๒.๕	–	๓	ปี	ท้ังน้ีอ�จทำ�ให้เกิดคว�มไม่สะดวกในก�รเดินท�งภ�ยใน 
มห�วิทย�ลัย	 จึงขอประช�สัมพันธ์เพ่ือทร�บและขออภัยในคว�ม 
ไม่สะดวกม�	ณ	ท่ีน้ี

อริย�	พรหมสุภ�
บรรณ�ธิก�รบริห�ร	ว�รส�รอินไซด์	มจธ.
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	 รศ.ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอม-
เกล�้ธนบุรี		เป็นประธ�นเปิดโครงก�ร	6+1	Flagships	Track	1	ครั้งที	่37	“นัก
บริห�รมห�วิทย�ลัยระดับกล�ง	(นบก.	มจธ.)	กับก�รขับเคลื่อนสู่	KMUTT	
Roadmap	 2030”	 	 ณ	 ห้องประชุมช�เทรียมบอลลูม	 โรงแรมช�เทรียม 
ริเวอร์ไซด์	เมื่อวันที่	27	พฤษภ�คม	2559	ที่ผ่�นม�		
	 นักบริห�รมห�วิทย�ลัยระดับกล�ง	 (นบก.	 มจธ.)	 เป็นกลุ่มคนที่
เข้�ใจภ�พรวมของมห�วิทย�ลัยเป็นอย�่งดี	 มีเครือข�่ยก�รทำ�ง�นร่วมกัน	 
และร่วมกำ�หนดกลยุทธ์ในก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยอย่�งต่อเน่ือง	 จึงใช้โอก�ส 
จ�กเวทีเสวน�โครงก�ร	6+1	Flagships	Track	1	ครั้งที่	37	ร่วมระดมคว�ม
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู	้ภ�ยใต้หัวข้อ	“นักบริห�รมห�วิทย�ลัยระดับ 
กล�ง	(นบก.	มจธ.)	กับก�รขับเคลื่อนสู	่KMUTT	Roadmap	2030”	เพื่อ
ให้ได้กลยุทธ์โครงก�รและกิจกรรมที่ตอบสนอง	KMUTT	Roadmap	2030	
นำ�สู่ก�รพัฒน�และขับเคลื่อนมห�วิทย�ลัยอย่�งยั่งยืน	 โดยท่�นอธิก�รบดี
กล่�วเน้นถึง	 นบก.มจธ.	 ว่�เป็นกลุ่มคนสำ�คัญที่มีก�รสื่อส�รระหว่�งกลุ่ม
อยู่เสมอ	 ซ่ึงก�รส่ือส�รเป็นเคร่ืองมือสำ�คัญอย่�งม�ก	 ในก�รทำ�ให้เกิดคว�ม
เข้�ใจของคนในมห�วิทย�ลัยและเกิดก�รทำ�ง�นท่ีเน้น	“ง�นท่ีมีคุณค่�อย่�งมี 
คุณภ�พ”	ร่วมกัน		กิจกรรมภ�ยในง�นมีก�รนำ�เสนอแนวคิด	กลยุทธ์	จ�ก 
โครงก�รต่�งๆ	ที่เป็นผลง�นจ�กกลุ่ม	นบก.	มจธ.	ตั้งแต่รุ่น	1-4	 	นำ�ไปสู่ 
ก�รร่วมกำ�หนดกลยุทธ์	โครงก�ร	และกิจกรรมท่ีตอบสนองต่อแผน	KMUTT	
Roadmap	2030		วิธีก�รและแนวท�งก�รถ่�ยทอดสู่ก�รปฏิบัติจริงต่อไป

	 เมื่อวันที่	31	พฤษภ�คม	2559	คณะทำ�ง�น	6+1	Flagships	Track	2 
ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมระบบ	 คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล�้ธนบุรี	(มจธ.)	จัดโครงก�ร	6+1	Flagships	Track	2	 
ครั้งที่	 22	 ในหัวข้อ	 “ก�รปรับปรุงคุณภ�พก�รจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�น
และงบประม�ณ	 1+2”	 ซึ่งก�รจัดโครงก�ร	 ในครั้งนี้	 มีคณะผู้บริห�รและ
บุคล�กร	มจธ.	 เข้�ร่วมโครงก�ร	จำ�นวน	ทั้งสิ้น	180	คน	ณ	ห้องประชุม	
X04AB	ชั้น	10	อ�ค�ร	KX	(Knowledge	Exchange)	โดยมี	รศ.ดร.ศักรินทร์	 
ภูมิรัตน	 อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ขธนบุรี	 ให้เกียรติ
เป็นประธ�นในพิธีกล่�วเปิดโครงก�ร	 โดยก�รจัดกิจกรรม	 มีวัตถุประสงค์	
เพ่ือเป็นส่ือกล�งในก�รถ่�ยทอดนโยบ�ยและสร้�งคว�มเข้�ใจ	 ต�มนโยบ�ย 
“KMUTT	Roadmap	2030”	 เพ่ือให้ตระหนักและร่วมพัฒน�มห�วิทย�ลัย	
ให้ทันต่อสภ�วก�รณ์คว�มเปลี่ยนแปลง	ซึ่งบุคล�กรส�ยสนับสนุนเป็นส่วน
สำ�คัญ	ในก�รขับเคลื่อนมห�วิทย�ลัยให้เจริญก้�วหน้�ต่อไป	ในทุกๆ	ด้�น

	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 เป็นเจ้�ภ�พจัดประชุม
คณะกรรมก�รด้�นก�รเงินและงบประม�ณ	ท่ีประชุมอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย
ในกำ�กับของรัฐ	(ทอมก)	คร้ังท่ี	1/2559	โดยมี	ผศ.ดร.ทิพวรรณ	ป่ินวนิชย์กุล	 
รองอธิก�รบดีฝ่�ยก�รเงินและทรัพย์สิน	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�- 
ธนบุรี	 กล่�วต้อนรับ	 และ	 รศ.ชุษณะ	 รุ่งปัจฉิม	 รองอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย 
แม่ฟ้�หลวง	 ประธ�นคณะกรรมก�รด้�นก�รเงินและงบประม�ณ	 ทอมก	 เป็น 
ประธ�นกล่�วเปิดก�รประชุม	และดำ�เนินก�รประชุมต�มว�ระ	ณ	ห้องประชุม
ประภ�	ประจักษ์ศุภนิติ	เม่ือวันท่ี	19	พฤษภ�คม	2559

6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 22 

ประชุมคณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ 
ทอมก ครั้งที่ 1/2559

 6+1 Flagships Track 1 ครั้งที่ 37
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	 ในปัจจุบันภ�คอุตส�หกรรมผลิตช้ินส่วนย�นยนต์	อะไหล่	 อิเล็กทรอนิกส์	
ท่อท�งเดินส�ยไฟ	ฯลฯ	 ได้มีก�รใช้ผิวเคลือบเพื่อป้องกันก�รเกิดสนิมหรือ
ก�รกัดกร่อนของเหล็ก	 	 ผิวเคลือบสังกะสีจะเกิดก�รกัดกร่อนแทนเหล็กที่
ต้องก�รป้องกัน	 แต่ห�กผิวเคลือบสังกะสีเกิดก�รกัดกร่อนเร็วเกินไปจะทำ�ให้
คว�มส�ม�รถในก�รป้องกันเหล็กจ�กก�รกัดกร่อนเหล็กน้อยลง	 จึงต้องมี
ก�รป้องกันก�รกัดกร่อนของสังกะสี	 เพื่อป้องกันก�รเกิดสนิมของเหล็กได้
น�นม�กข้ึน	 โดยท่ีผ่�นม�ส�รเคลือบผิวท่ีนิยมใช้กันม�น�นสำ�หรับชะลอก�ร
กัดกร่อนของสังกะสี	 คือ	 ผิวเคลือบโครเมตซ่ึงประกอบด้วยโครเมียม	6+	 ซ่ึง
เป็นส�รก่อมะเร็ง	 จึงถูกสหภ�พยุโรปส่ังห้�มใช้ต้ังแต่ต้นปี	 2000	 ขณะท่ีส�ร
เคลือบผิวที่ยังพอจะเป็นที่ยอมรับ	คือ	โครเมียม	3+	แต่ก็ยังมีส่วนผสมของ
โครเมียมอยู่	 ทำ�ให้หล�ยๆประเทศได้มีคว�มพย�ย�มในก�รทำ�วิจัยพัฒน� 
กรรมวิธีเคลือบผิวท่ีปร�ศจ�กโครเมียม	 เพ่ือใช้เป็นผิวเคลือบสำ�หรับป้องกัน
ก�รกัดกร่อนของสังกะสี												
									โดยล่�สุด	ดร.นภฉัตร	ธ�รีล�ภ	ส�ยวิช�เทคโนโลยีวัสดุ	คณะพลังง�น
ส่ิงแวดล้อมและวัสดุ	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	(มจธ.)	และ
คณะ	 ได้มีก�รวิจัยพัฒน�ส�รเคลือบผิวว�เนเดตสำ�หรับป้องกันก�รกัดกร่อน
สังกะสีข้ึนเพ่ือหวังให้อุตส�หกรรมท่ีเก่ียวข้องนำ�ไปใช้ทดแทนส�รท่ีใช้อยู่เพ่ือ
ให้ประเทศส�ม�รถแข่งขันได้ม�กข้ึน
	 ดร.นภฉัตร		กล่�วว่�	โดยปกติในกระบวนก�รเคลือบผิวโลหะจะมีก�ร 
นำ�สังกะสีม�เคลือบลงบนแผ่นโลหะหรือเหล็กก่อนเพ่ือป้องก�รกัดกร่อนจ�ก
สนิมแต่สังกะสีน้ันมีคว�มไวต่อปฏิกิริย�	 จึงต้องเคลือบผิวอีกช้ันด้วยโครเมต
แต่เน่ืองจ�กโครเมตเป็นผิวเคลือบท่ีมีส่วนผสมของโครเมียม	 6+	 ซ่ึงเป็นส�ร
ก่อมะเร็ง	 ในขณะท่ีโครเมียม	3+	 ยังเป็นท่ียอมรับน้ัน	 ก็ยังมีคว�มเป็นพิษอยู่	
และในอน�คตมีแนวโน้มท่ีอ�จจะถูกส่ังห้�มเช่นกัน	 แต่ส่ิงท่ีเร�ทำ�ได้คือ	 ก�ร
พย�ย�มวิจัยพัฒน�ส�รเคลือบผิวท่ีปร�ศจ�กโครเมียมหรือไม่มีโครเมียมอยู่
เลย	 และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 	 จึงได้เร่ิมวิจัยพัฒน�เร่ืองดังกล่�วม�ต้ังแต่
ปี	2552		สำ�หรับช่วงแรกเร�ได้ส�รเคลือบผิวชนิดโมลิบเดทว่�มีแนวโน้มท่ีจะ 
ป้องกันก�รกัดกร่อนของสังกะสีได้	 และพัฒน�ม�เป็นผิวเคลือบโมลิบเดทเปอร์
แมงก�เนต	 ท่ีส�ม�รถใช้ป้องกันได้ม�กข้ึน	 แต่ต้องใช้อุณหภูมิของส�รละล�ย
ในก�รเคลือบสูงกว่�อุณหภูมิห้องซ่ึงจะเป็นก�รเพ่ิมต้นทุนก�รผลิตในภ�ค
อุตส�หกรรม	 	 จึงเป็นก�รนำ�ม�สู่ก�รพัฒน�กรรมวิธีเคลือบผิวปร�ศจ�ก
โครเมียมชนิดว�เนเดต	 (Vanadate)	 ซ่ึงเคลือบได้ด้วยส�รละล�ยท่ีอุณหภูมิ
ห้องเพ่ือช่วยแก้ไขปัญห�ข้�งต้น	 และผิวเคลือบท่ีเตรียมได้ส�ม�รถป้องกัน
ก�รกัดกร่อนของสังกะสี	 และมีก�ร\ยึดติดกับผิวรองรับได้เป็นอย่�งดี	 โดย
ใช้ส�รเคลือบท่ีมีองค์ประกอบก�รหลักคือ	 โซเดียมเมต�ว�เดต	 (NaVO3)	 ซ่ึง
ผิวเคลือบจ�กกรรมวิธีน้ีนอกจ�กจะส�ม�รถป้องกันก�รกัดกร่อนของสังกะสี
ได้น�นข้ึนแล้ว	 ยังเป็นผิวเคลือบท่ีปร�ศจ�กโครเมียม	 ซ่ึงมีคว�มเป็นมิตรกับ 

	ส่ิงแวดล้อมด้วย	ถือเป็นส�รเคลือบผิวท่ีมีสมบัติท่ีดีจ�กส�รเคลือบผิวเดิมท่ีใช้
กันอยู่	จึงน่�จะเป็นผิวเคลือบท�งเลือกสำ�หรับอุตส�หกรรมในประเทศ
	 สำ�หรับผลง�นวิจัยช้ินน้ีเป็นก�รพัฒน�ส�รเคลือบผิวว�เนเดต	 รวมถึง 
กรรมวิธีก�รเคลือบท่ีส�ม�รถป้องกันก�รกัดกร่อนของสังกะสี	มีคว�มส�ม�รถ 
ในก�รยึดเก�ะกับผิวรองรับได้ดี	 ส�ม�รถเคลือบได้ท่ีอุณหภูมิห้องและยังเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งจะส่งผลดีต่อภ�คอุตส�หกรรมเคลือบผิวและก�ร 
ส่งออกของประเทศได้	นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้กับภ�ค- 
อุตส�หกรรมรถยนต์	อุตส�หกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้�	อิเล็กทรอนิกส์	และอุตส�ห
กรรมอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้องได้อีกด้วย		

นักวิจัยเทคโนโลยีวัสดุพัฒนา 
“กรรมวิธีเคลือบผิววาเนเดต” 
ป้องกันสนิม ปราศจากโครเมียม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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	 ช�วจักรย�น	มจธ.	บ�งมด	บ�งขุนเทียน		จำ�นวนกว่�กว่�	50	คน	เข้�
ร่วมกิจกรรม	“ป่ันกินลมชมทะเลเท่ียวฮ�เฮเพ่ือแว่นต�น้องคร้ังท่ี	2			Ride	for	
Child	Vision	2”	ในเส้นท�งจ�กหมวดก�รท�งบ�งขุนเทียน		ไปยังโรงเรียน
คลองพิทย�ลงกรณ์และ	ศ�ลมัจฉ�นุ	 	 เม่ือวันอ�ทิตย์ท่ี	8	พฤษภ�คม	2559			
นำ�ทีมโดยคุณผดุง	บุญเพชร	ผอ.	สำ�นักง�น	บริห�รทรัพย�กรก�ยภ�พ	มจธ.	
บ�งขุนเทียน	จัดโดย	สโมสรกรุงเทพโรต�รี	บ�งขุนเทียน	และเครือข่�ย	รวม
ท้ัง	มจธ.	เป็นองค์กรร่วมจัด		โดยคณะนักป่ันจักรย�นจ�ก	มจธ.	ได้มอบเงิน
บริจ�คท่ีได้รวบรวมจ�กนักศึกษ�และบุคล�กรของ	 มจธ.	 แก่สโมสรกรุงเทพ
โรต�รี	 บ�งขุนเทียน	 เพ่ือใช้โครงก�รต่อเน่ืองก�รแจกแว่นต�ให้แก่เด็กน้อยท่ี
มีปัญห�ท�งส�ยต�ต�มโรงเรียนในเขตบ�งขุนเทียน	กิจกรรมก�รป่ันจักรย�น
คร้ังน้ี	เป็นกิจกรรมจักรย�นเพ่ือสังคมและชุมชนท่ีท�ง	มจธ.	เข้�ร่วมกิจกรรม
อย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริมก�รสร้�งสังคมจักรย�นขึ้นภ�ยในมห�วิทย�ลัย
และขย�ยผลสู่ชุมชนรอบข�้ง	โดยเน้นก�รปั่นจักรย�นเพื่อสุขภ�พและช่วย
ลดก�รใช้พลังง�นและลดโลกร้อนและยังส่งเสริมก�รท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ป่�
ช�ยเลนและเส้นท�งก�รป่ันจักรย�นในเขตบ�งขุนเทียน	โดยมีนักป่ันจักรย�น 
จ�กท่ัวประเทศเข้�ร่วมกิจกรรมกว่�	500	คน	

โครงการเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม ปีที่ 7

สวท.ส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ให้โรงเรียนวัดศรี
คงคาราม

	 หอพักนักศึกษ�	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 ได้จัด 
โครงก�รเอื้อเฟื้อ	 แบ่งปัน	 สร้�งสรรค์สังคม	 ปีที่	 7	 ขึ้นเมื่อวันที่	 21		
พฤษภ�คม		2559	ที่ผ่�นม�		ณ	บ้�นหม�ป�้มณ	ีตำ�บลคูคต	อำ�เภอลำ�ลูกก�	 
จังหวัดปทุมธ�นี	เพ่ือเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งนักศึกษ�มห�วิทย�ลัย 
กับสังคม	 ก�รมีจิตอ�ส�ร่วมกันระหว่�งนักศึกษ�และบุคล�กรหอพัก	 ใน
รูปแบบก�รเยี่ยมชมสถ�นที่	ก�รทำ�คว�มสะอ�ดสถ�นที่	ก�รซ่อมแซมกรง
สุนัข	 และบริจ�คเงิน	 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ท�งหอพักนักศึกษ�ขอขอบคุณ
ท่�นผู้บริห�ร	 คณ�จ�รย์	 เจ้�หน้�ที	่ นักศึกษ�	 หอพักเครือข่�ย	 มจธ.	 
ผู้ประกอบก�รร�้นค้�	 และผู้มีจิตศรัทธ�ทุกท่�น	 ที่ได้ร่วมบริจ�ค	 เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น	28,446	บ�ท	

	 เมื่อวันที่	 18	 พฤษภ�คม	 2559	 สำ�นักวิจัยและบริก�รวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี	(สวท.)	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	(มจธ.)	 
โดยก�รนำ�ของ	 ผศ.นิธิ	 บุรณจันทร์	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิจัยและบริก�ร
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	และทีมง�น	ได้จัดกิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์เพ่ือ
ชุมชนและสังคม	 สนับสนุนก�รสร้�งอ�ค�รเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียน 
วัดศรีคงค�ร�ม	ต.น�เกลือ	อ.พระสมุทรเจดีย์	จ.สมุทรปร�ก�ร	เป็นจำ�นวน
เงินกว่�	100,000	บ�ท	รวมถึงร่วมบริจ�คอุปกรณ์ก�รเรียนก�รสอน	เพื่อ
สร้�งโอก�สท�งก�รศึกษ�	 และกิจกรรมต�่งๆอ�ท	ิ เช่น	 ก�รเลี้ยงอ�ห�ร
กล�งวัน	กิจกรรมสร�้งคว�มสัมพันธ	์และก�รแจกร�งวัลแก่น้องๆนักเรียน
ที่ม�ร่วมกิจกรรมจำ�นวน	 27	 คน	 โดยกิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ในครั้งนี	้
ได้สร้�งประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม	 รวมถึงน้องๆนักเรียนให้ได้มีอ�ค�ร
เอนกประสงค์ในร่มได้ทำ�กิจกรรมท�งก�รศึกษ�ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

มจธ.ร่วมปั่นกินลมชมทะเลเทียวฮาเฮเพื่อแวนตาน้อง 
ครั้งที่ 2นักวิจัยเทคโนโลยีวัสดุพัฒนา 

“กรรมวิธีเคลือบผิววาเนเดต” 
ป้องกันสนิม ปราศจากโครเมียม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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	 ในหล�ยพ้ืนท่ีของประเทศไทยมีเกษตรกรนิยมทำ�ไร่สับปะรด	 อย่�งใน
พ้ืนท่ีจังหวัดร�ชบุรี	และประจวบคีรีขันธ์	นิยมปลูกสับปะรดส�ยพันธ์ุปัตต�เวีย 
เพ่ือส่งเข้�โรงง�นแปรรูปเป็นจำ�นวนม�ก	 ซ่ึงก�รปลูกสับปะรดส่งเข้�โรงง�น
น้ันเกษตรกรต้องควบคุมคุณภ�พของผลผลิตในหน่ึงล็อตให้มีคว�มสมบูรณ์
เท่�กัน	 ท้ังขน�ด	 และคว�มสุกท่ีใกล้เคียงกัน	 จึงต้องมีก�รใช้แก๊สบังคับก�รเกิด
ดอกพร้อมกัน		แต่เพ่ือให้ทุกต้นได้รับแก๊สในปริม�ณท่ีเท่�กันและท่ัวถึง	เกษตรกร 
จะใช้ช่วงเวล�เช้�มืดท่ีมีน้ำ�ค้�งหยดบนยอดสับปะรด	เดินไปต�มท้องไร่แล้วหยอด 
เม็ดแคลเซียมค�ร์ไบด์ลงบนยอดทีละต้นด้วยมือจนกว่�จะครบท้ังไร่	 ซ่ึงส่วน
ม�กจะต้องจ้�งแรงง�น	3-4	คนต่อก�รหยอดแก๊สหน่ึงคร้ัง	
	 	 ท�งด้�น	 น�ยสุช�ติ	 บัวโกล้	 น�ยสมพงษ์	 บุญล่�	 และน�ยสิทธิศักด์ิ	 
เจริญกิติศัพท์	 นักศึกษ�หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 (ทล.บ.)	 คณะครุศ�สตร์ 
อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 
(ร�ชบุรี)	 ได้เห็นปัญห�ดังกล่�วและส่วนหน่ึงเป็นลูกหล�นเกษตรกร	 จึงระดม 
คว�มรู้ผสมผส�นกับประสบก�รณ์ร่วมพัฒน�	“เครื่องหยอดส�รแคลเซียม
ค�ร์ไบด์สำ�หรับก�รปลูกสับปะรด”	 ข้ึนเพ่ือแก้ปัญห�ดังกล่�ว	 โดย	 ดร.ธิติม�	 
วงษ์ชีรี	 นักวิจัยและอ�จ�รย์ประจำ�	 มจธ.	 กล่�วในฐ�นะอ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�ว่�	 
เคร่ืองมือดังกล่�วนักศึกษ�คิด	ข้ึนม�เพ่ือจะแก้ปัญห�หล�ยด้�นท่ีเกิดจ�กวิธีก�ร
หยอดแก๊สแบบด้ังเดิมท่ีเกษตรกรทำ�กันม�น�น		

	 “ส�รแคลเซียมค�ร์ไบด์ท่ีเกษตรกรใช้มีลักษณะเป็นของแข็งในรูป
เกร็ดเล็กๆ	 เมื่อผสมกับน้ำ�จะระเหิดกล�ยเป็นแก๊สอะเซทิลีนซึ่งเป็นแก๊ส 
ท่ีมีโครงสร้�งคล้�ยกับเอทิลีนมีคุณสมบัติเร่งก�รสุกของผลไม้	ดังน้ันเกษตรกร 
ไร่สับปะรดจึงนำ�ส�รแคลเซียมค�ร์ไบด์ม�ใช้ในก�รชักนำ�ก�รเกิดดอก 
สับปะรดเพื่อให้สับปะรดทั้งไร่สุกพร้อมๆ	 กันและมีขน�ดใกล้เคียงกันต�ม 
ม�ตรฐ�นท่ีจะส่งเข้�โรงง�นได้	ปัญห�ของวิธีด้ังเดิมคือก�รหยอดมือแต่ละคน 
แม่นยำ�ไม่เท่�กันต่อก�รหยอดหน่ึงคร้ัง	 และในแต่ละวันปริม�ณน้ำ�ค้�งบน 
ยอดสับปะรดจะต่�งกันทำ�ให้แต่ละต้นได้รับคว�มเข้มข้นไม่เท่�กัน	ซ่ึงจะส่งผล 
ไปถึงก�รเจริญเติบโต	อีกทั้งก�รหยอดแก๊สหนึ่งครั้งต้องจ้�ง	แรงง�น	3-4	คน 
ซึ่งปัจจุบันค�่จ้�งแรงง�นด้�นเกษตรกรรมก็สูงขึ้นม�ก	ซึ่งโดยปกติแล้วก�ร 
ปลูกสับปะรดจะใช้เวล�ตั้งแต่ปักหน่อจนกระทั่งเก็บเกี่ยว	 10-12	 	 เดือน 
โดยมีก�รหยอดแก๊สหลังจ�กปลูกประม�ณ	 6-10	 เดือน	 ต้องมีก�รหยอด 
แก๊สด้วยก�รใช้น้ิวมือหยิบหยอดลงท่ียอดตรงๆ	โดยแต่ละคร้ังประม�ณ	5	-18	 
เกร็ดน้ำ�หนักประม�ณ	 3	 กรัม	 ก�รหยอดต้องทำ�	 2	 คร้ังก็ต้องจ้�งแรงง�น 
สองรอบ	 อีกท้ังคนท่ีทำ�ง�นดังกล่�วก็อ�จได้รับบ�ดเจ็บท่ีหลังจ�กก�รก้มๆ 
เงยๆ	ระหว่�งก�รหยอดแก๊สอีกด้วย				ดังนั้นนักศึกษ�กลุ่มนี้จึงคิดค้นพัฒน� 
เครื่องมือที่จะช่วยบรรเท�ปัญห�เหล่�นี้ให้แก่เกษตรกร”
	 ดร.ธิติม�	กล่�วเพ่ิมเติมว่�	หลักก�รทำ�ง�นของเคร่ืองหยอดส�รคือก�ร 
นำ�เม็ดแคลเซียมค�ร์ไบด์ม�ละล�ยน้ำ�แล้ว	นำ�บรรจุในถังท่ีส�ม�รถสะพ�ยได้	 
และส่วนล่�งของถังน้ันมีก�รติดมอเตอร์กำ�ลังไฟ	12	โวลต์ท่ีช่วยในก�รป้ัมน้ำ�

มจธ. โชว์สกิล สร้างนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไร่สับปะรด
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จ�กถังออกม�ยังหัวฉีด	โดยส่วนหัวฉีดนี้ก็ได้พัฒน�ให้มีก�รใช้ง�นที่สะดวก
สบ�ยเป็นอย่�งม�ก	 โดยก�รกดหัวฉีดหน่ึงคร้ังจะมีน้ำ�ออกม�	 70	 มิลลิลิตร	
เป็นปริม�ตรที่เหม�ะสม	 ต่อก�รหยอดส�รบนต้นสับปะรดหนึ่งต้น	 ซึ่งจ�ก
โมเดลต้นแบบท่ีนักศึกษ�ได้พัฒน�ไว้ก่อนจบก�รศึกษ�ได้มีก�รนำ�ไปย่ืนจด
อนุสิทธิบัตรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	
	 “ก�รหยอดแก๊สคำ�นวณจ�กน้ำ�ค้�งเม่ือเต็มยอดสับปะรดเท่�กับก�ร
กดหัวฉีด	1	ครั้ง	มน้ำ�ออกม�	70	มิลลิลิตร	จ�กส่วนผสมแคลเซียมค�ร์ไบด์
ครึ่งกิโลกรัมกับน้ำ�เปล่�	 18	 ลิตร	 จะได้คว�มเข้มข้นในปริม�ณที่เหม�ะ
สม	 ที่จะส�ม�รถบังคับก�รเกิดดอกของต้นได้	 โดยในหนึ่งรอบก�รปลูกจะ
หยอดส�รเพียงแค่หน่ึงคร้ังเท่�น้ัน	 ใช้แรงง�นคนเพียงแค่หน่ึงคน	 ถือว่�ได้
เปรียบกว่�วิธีด้ังเดิมท่ีต้องใช้แรงง�นถึง	 4	 คนและต้องหยอดแก๊สถึง	 2	 คร้ัง
ต่อหน่ึงรอบก�รปลูก	 ช่วยลดต้นทุนก�รผลิต	 ประหยัดเวล�	 ประหยัดค่�จ้�ง
แรงง�น	และยังได้ผลผลิตท่ีมีคุณภ�พด้วย”		
	 ท้ังน้ีผลง�นดังกล่�วเกิดจ�กฝีมือก�รพัฒน�ของนักศึกษ�หลักสูตร	
ทล.บ.	 ซ่ึงเป็นนักศึกษ�ท่ีม�จ�กระดับ	 ปวส.	 และม�เรียนต่อในระดับปริญญ�
ตรีอีกสองปี	 ดังน้ันจะมีทักษะท�งด้�น	 hand	 skill	 ค่อนข้�งเด่นชัด	 ส�ม�รถ
ออกแบบและพัฒน�เคร่ืองมือได้หล�กหล�ย	 แต่ส่ิงท่ีอ�จ�รย์มห�วิทย�ลัย

ต้องเติมเต็มให้นักศึกษ�กลุ่มน้ีคือเร่ืองของ
กระบวนก�รวิจัย	 ก�รต้ังสมมติฐ�นและผลลัพธ์	
เพ่ือให้เกิดก�รวิเคร�ะห์เกินคำ�ว่�ใช้ง�นได้	
จนถึงก�รตอบโจทย์ปัญห�และได้ผลลัพธ์ใน
ท�งวิทย�ศ�สตร์	
	 ปัจจุบันแม้นักศึกษ�รุ่นดังกล่�วจะได้
จบก�รศึกษ�ไปแล้ว	 แต่เคร่ืองยังได้รับคว�ม 
สนใจจ�กเกษตรกรมห�วิทย�ลัยจึงได้มอบหม�ยให้คุณทองไส	ช่วยชู	น�ยช่�ง 
อิเล็กทรอนิกส์ชำ�น�ญง�น	มจธ.	เข้�ม�ช่วยพัฒน�ต่อยอดจ�กเคร่ืองต้นแบบ	 
นำ�ไปประยุกต์กับเคร่ืองพ่นย�หล�กหล�ยรุ่นท่ีมีอยู่ในตล�ดขย�ยเพ่ิมข้ึน
อีก	 4	 -	 5	 เคร่ือง	 นำ�ไปมอบให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีรอบๆ	 มจธ.	 ร�ชบุรี	
ได้ทดลองใช้และแลกเปล่ียนคำ�แนะนำ�กลับม�พิจ�รณ�ปรับปรุงและ 
พัฒน�เพ่ือให้ตอบโจทย์ก�รใช้ง�นของเกษตรกรม�กท่ีสุด	พร้อมต้ังเป้�ว่�ห�ก 
ส�ม�รถพัฒน�สู่เชิงพ�ณิชย์ได้ก็จะให้นักศึกษ�เจ้�ของผลง�นเป็นคนรับช่วงต่อ
ไป	อย่�งไรก็ต�ม	ผลง�นดังกล่�วยังได้รับร�งวัลชนะเลิศระดับประเทศ	อันดับท่ี	
3	ภ�ยใต้โครงก�รประกวดนวัตกรรมช�วบ้�นด้�นก�รเกษตร	ประจำ�ปี	2558	
จ�ก	สวทช.	อีกด้วย 

ดร.ธิติม�	วงษ์ชีรี
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	 Lab	 on	 a	 Chip	 เป็นเทคโนโลยีก�รตรวจวิเคร�ะห์ขน�ดจ๋ิวท่ีกำ�ลังเป็น	
กระแสของโลกในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่�นม�น้ี	 	 	 และสำ�หรับประเทศไทยก็มีหน่วยง�น
ต่�งๆให้คว�มสนใจในก�รพัฒน�เช่นกัน	 โดย	 ผศ.ดร.วิศนุรักษ์	 เวชสถล	 และ
ทีมวิจัยจ�กภ�ควิช�วิศวกรรมเคร่ืองกล	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�-
ธนบุรี	 (มจธ.)	 ก็เป็นหน่ึงกลุ่มคนท่ีมองเห็นโอก�สในก�รพัฒน�นวัตกรรมดัง
กล่�วด้วยเช่นกัน
	 น�ยศุภกร	 อิสสระกุล	 ศิษย์เก่�ปริญญ�โท	 จ�กภ�ควิช�วิศวกรรม
เครื่องกล	มจธ.	กล่�วว่�	“ตนได้เข้�ร่วมวิจัย	Lab	on	a	Chip	ตั้งแต่เข้�
รับก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท	โดยมี	ผศ.ดร.วิศนุรักษ์	 เวชสถล	เป็นอ�จ�รย์
ท่ีปรึกษ�และเป็นผู้ริเร่ิมแนวคิด	แต่เน่ืองจ�กก�รวิจัยและพัฒน�	Lab	on	a	
Chip	 	 เป็นเทคโนโลยีท่ีค่อนข้�งใหม่ต้องใช้ระยะเวล�ในง�นวิจัยน�นและมี
ต้นทุนสูง	 จึงได้เร่ิมมองห�ช่องท�งต่�งๆ	 เพ่ือเป็นก�รผลักดันผลง�นหล�ย
เร่ืองท่ีเกิดข้ึนภ�ยใน	Lab	ให้ออกเป็นรูปแบบธุรกิจเพ่ือเป็นก�รห�ทุนม�ร่วม
สนับสนุนก�รพัฒน�	Lab	on	a	Chip	นวัตกรรมก�รย่อระบบก�รตรวจเลือด
ในห้องปฏิบัติก�รม�สู่ก�รแสดงผลบนแผ่นชิพขน�ดเล็ก	 โดยในเบ้ืองต้นได้
พัฒน�เครื่องต้นแบบชุดตรวจโรคซึ่งกำ�ลังอยู่ในขั้นตอนก�รพัฒน�ต่อไป”
	 “เม่ือประม�ณปี	 2557	 จังหวะน้ันเป็นช่วงท่ี	 มจธ.	 ได้จัดโครงก�ร
ประกวด	Startup	Company	ข้ึนเป็นปีแรก	ผมและพ่ีน้องใน	lab	จึงได้รวมทีม
กันเพ่ือเขียนแผนธุรกิจส่งเข้�ประกวดโครงก�รน้ี	 แต่เร�ม�จ�กวิศวกรรมล้วนๆ	
เร่ืองธุรกิจน้ันเร่ิมจ�กศูนย์	 เร�ต้องห�ข้อมูลว่�ธุรกิจเค้�ทำ�กันอย่�งไร	 ร�ยได้จะ
ม�จ�กไหน	ห�ข้อมูลท�งเศรษฐศ�สตร์	คว�มเป็นไปได้	คว�มเส่ียง	 ในท่ีสุดเร�
ก็ส�ม�รถเขียนแผนธุรกิจข้ึนม�ได้และส่งเข้�ประกวดจนได้รับร�งวัลชนะเลิศ
ในเร่ือง	Business	Model	 ซ่ึงท�งมห�วิทย�ลัยได้มอบทุนสนับสนุน	และให้คำ�
แนะนำ�ในด้�นต่�งๆ	จนกระท่ังเกิดเป็นบริษัท	Startup	ข้ึนม�ได้”	
	 	 น�ยศุภกร	 ได้กล่�วต่อว่�ด้วยเหตุผลดังกล่�ว	 เม่ือสองปีก่อนจึงได้เกิด	
บริษัท	 MMED	 หรือ	 รวมพหุวิทย�ก�รวิศวกรรม	 ข้ึนและนับเป็น	 	 Startup	
ลำ�ดับท่ี	1	จ�กร้ัว	มจธ.	ด้วยทุนจดทะเบียน	2	ล้�นบ�ท	ซ่ึงได้รับก�รสนับสนุน
จ�กมห�วิทย�ลัยโดยบริษัท	นววิวรรธ	ซ่ึงเป็น	บ.	Holding	Company	ของ	
มจธ.	ร่วมเป็นหุ้นส่วน	ปัจจุบัน	MMED	เปิดดำ�เนินธุรกิจประเภทง�นบริก�ร
วิช�ก�รด้�นวิศวกรรม	ซ่ึงได้ดำ�เนินง�นจนก้�วเข้�สู่ปีท่ี	3	ท้ังน้ีบริษัทยังมีแนว
โน้มในก�รเติบโตของธุรกิจม�กข้ึนในทุกปี	 ซ่ึงในปีท่ี	 3	 น้ีต้ังเป้�ไว้ว่�จะเพ่ิม

เงินทุนเป็นจำ�นวน	10	ล้�นบ�ท	และปัจจุบันมีพนักง�น	Full	Time	ก�รศึกษ�
ระดับปริญญ�โทจำ�นวนท้ังส้ิน	9	คน	
	 “MMED	 ให้บริก�รด้�นวิศวกรรมที่หล�กหล�ย	 จุดแข็งของเร�คือ 
Engineering	ภ�ยใต้สโลแกน	Absolute	 Solution	 เร�คิดนวัตกรรมใหม่ๆ	
ให้ตรงกับคว�มต้องก�รในปัจจุบัน	เพ่ือผลักดันนวัตกรรมออกไปสู่ผู้ลงทุนร�ย 
ต่�งๆ	โดยเร�จะเป็น	Engineering	Support	ให้ก�รสนับสนุนในเร่ืองเทคนิค	
เร�ทำ�ง�นบริก�รวิช�ก�รท้ังด้�น	Health	Care,	Food	Industry	และกำ�ลัง
จะเพ่ิมเติมในส่วนของ	Power	 Plant	 ปัจจุบัน	MMED	 ได้พัฒน�นวัตกรรม
เพ่ือตอบโจทย์ภ�คอุตส�หกรรมและเอกชนหล�ยแห่งท้ังระดับ	 SME	 และ
ระดับมห�ชน	 ซ่ึงถือว่�เป็นทิศท�งท่ีดีในก�รเติบโตของบริษัท	 แต่ข้อเสียของ
วิศวกรคือเร�ไม่รู้เร่ืองธุรกิจดังน้ันในแต่ละโปรเจกท่ีบริษัทผลักดันออกไป
เร�ไม่ได้ดูแลในเร่ืองธุรกิจเองท้ังหมด	 แต่ให้ผู้ลงทุนในแต่ละโปรเจกเป็นคน
ดำ�เนินธุรกิจโดยมี	 MMED	 เป็นหุ้นส่วนและท่ีปรึกษ�	 เร�จึงพย�ย�มลบจุด
อ่อนของวิศวกรด้วยก�รเรียนรู้และห�ข้อมูลในเร่ืองก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยตัว
เองอยู่เสมอ	 ห�กมีก�ร	 pitching	 หรือสัมมน�ธุรกิจ	 เร�ก็จะไปเข้�ร่วมเพ่ือ
แสวงห�ประสบก�รณ์จ�กคนท่ีเคยทำ�ม�แล้ว	ไม่ว่�จะทำ�	Financial	Analy-
sis,	SWOT	Analysis	ก�รวิเคร�ะห์แผนธุรกิจ	จุดแข็ง	จุดเส่ียง	ซ่ึงทำ�ให้เด๋ียว
น้ีเร�ก็ทำ�ได้	และมีคว�มเข้�ใจม�กข้ึน”
	 ล่�สุด	MMED	กำ�ลังดำ�เนินก�รจัดต้ังบริษัทย่อย	 ในช่ือว่�	Outpatient	
Services	 International	 เพื่อทำ�หน้�ที่ดูแลนวัตกรรมเครื่องจ่�ยย�แผง
อัตโนมัติที่จะช่วยลดเวล�ในก�รรอรับย�ของคนไข้ในโรงพย�บ�ลซึ่งได้จด
สิทธิบัตร	และมีบริษัทพร้อมเข้�ร่วมลงทุนเรียบร้อยแล้ว	ซึ่งร�ยได้ส่วนหนึ่ง
จ�ก	MMED	ก็ถูกนำ�ม�ใช้ในก�รวิจัยพัฒน�	Lab	on	a	Chip	ต่อไป
	 สุดท้�ยน้ี	น�ยศุภกรได้กล่�วถึงคนรุ่นใหม่ท่ีอย�กทำ�	Startup	ว่�	“ต้อง
รู้ตัวเองก่อนว่�อย�กทำ�อะไร	 และอย�กเป็นอะไร	 เพร�ะเทรนด์ตอนนี้
ใครๆ	 ก็อย�กทำ�อะไรที่เป็นของตัวเองเพร�ะทุกคนมีคว�มฝัน	 แต่มันมี
ปัจจัย	ข้อจำ�กัด	และคว�มเสี่ยงหล�ยๆด้�น		ดังนั้นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้เป็น	
Startup	 ที่ประสบคว�มสำ�เร็จคือต้องรู้ตัวเองว�่ต้องก�รอะไร	 และเข้�ใจ
ทิศท�งของสิ่งๆนั้นจริง	ๆ		ไม่มีท�งที่ทุกอย่�งจะสวยหรูม�ตั้งแต่เริ่ม	ดังนั้น
ห�กมีเป�้หม�ยที่ชัดเจนแล้วถ�้วันหนึ่งมันล้มเหลวก็ต้องยอมรับได	้แล้วลุก
ขึ้นยืนอีกครั้ง”	

วิศวะเครื่องกล จับทีมเปิดให้บริการวิชาการธุรกิจ 
Startup แห่งแรกจาก มจธ.
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	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุร	ี	โดยศูนย์ก�รจัดก�รด้�น
พลังง�นสิ่งแวดล้อมคว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย	 (ศูนย์	 EESH)	 ได้จัด
กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก	 ในธีม“ปฎิบัติต�มกฎหม�ย	 งดค้�ข�ย
สัตว์ป่�	เพื่อรักษ�สภ�พแวดล้อมโลก”	ภ�ยใต้คำ�ขวัญ	GO	WILD	FOR	LIFE		
ZERO	TOLERANCE	FOR	THE	ILLEGAL	WILDLIFE	TRADE	เมื่อวันที่	3	
มิถุน�ยน	 โดยมี	 ผศ.ดร.ประเสริฐ	 คันธม�นนท์	 รองอธิก�รบดีอ�วุโสฝ่�ย
บริห�ร	เป็นประธ�นในพิธีเปิด		มีผู้บริห�ร	บุคล�กร	นักศึกษ�และนักเรียน	
เข้�ร่วมในกิจกรรมกว่�	 300	 คน	 	 กิจกรรมประกอบไปด้วยนิทรรศก�รให้

	 มจธ.	 โดยศูนย์ก�รจัดก�รด้�นพลังง�น	 สิ่งแวดล้อม	 คว�มปลอดภัย
และอ�ชีวอน�มัย	 (	 EESH	 )	 	 	 จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกกับธีมของ	
องค์ก�รอน�มัยโลก		(WHO	)		ในปีนี	้		“Get	Ready	for	plain	packaging		 
ซองบุหรี่แบบเรียบ	 ลดภัยเงียบ	 ลดโรค”	 เมื่อวันที่	 31	 พฤษภ�คม	 2559	
ที่ผ่�นม�	 	 โดยมีนักศึกษ�กว่�	 70	 คนที่ร่วมปั่นจักรย�นรณรงค์ให้คว�ม
รู้ด้�นพิษภัยของบุหรี่	 และเชิญชวนงดสูบบุหรี่รอบ	 มจธ.	 พร้อมทั้งเปิด
นิทรรศก�รด�้นพิษภัยของบุหรี่และรับของที่ระลึกม�กม�ย	 กิจกรรมปีนี้ 
สอดคล้องกับที่หล�ยหน่วยง�นของประเทศไทย	ได้กำ�หนดแนวคิดประเด็น 
ก�รรณรงค์ไว้ว�่	“Gen	Z	Gen	Strong	:	ไม่สูบ”	เพื่อป้องกันเย�วชนจ�ก
ก�รสูบบุหรี่	 ซึ่ง	 มจธ.	 ได้ประก�ศนโยบ�ยให้	 มห�วิทย�ลัยเป็นสถ�นที่
คุ้มครองสุขภ�พผู้ไม่สูบบุหรี่ม�ตั้งแต่ปี	2550	จนถึงปัจจุบัน

	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�้ธนบุรีโดยหอพักนักศึกษ�	 ได้
จัดโครงก�รหอพักเครือข่�ยมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	
ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559	 :	ก�รจัดก�รระดับหอพักติดด�ว	มจธ.	ณ	ห้อง
ประชุมธรรมรักษ�	ชั้น	3	ศูนย์ก�รศึกษ�ต่อเนื่อง	ได้รับเกียรติจ�ก	รศ.ดร.
เช�วลิต	 ลิ้มมณีวิจิตร	 รองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�นักศึกษ�	 เป็นประธ�น
เปิดโครงก�ร	 และชี้แจงถึงคว�มสำ�คัญของก�รเป็นหอพักเครือข�่ยของ
มห�วิทย�ลัย	และได้รับเกียรติจ�กคุณณรงค์	จันทร์บูรณะพินิจ	นักพัฒน�
สังคมชำ�น�ญก�ร	 กรมกิจก�รเด็กและเย�วชน	 กระทรวงก�รพัฒน�สังคม
และคว�มมั่นคงของมนุษย	์ เพื่อให้นักศึกษ�ที่เข้�พัก	 ได้รับบริก�รที่ดี	 มี
คุณภ�พชีวิตที่เหม�ะสม	 ได้รับก�รดูแล	 เป็นไปต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนด	
รวมถึงเพื่อให้เกิดคว�มร่วมมือระหว่�งมห�วิทย�ลัยกับหอพักเอกชนใน
ก�รดูแลนักศึกษ�ร่วมกันอย่�งเป็นระบบ	

มจธ.ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
การจัดระดับหอพักติดดาว มจธ.

World Environment Day 2016 (WED 2016)
คว�มรู้คว�มเข้�ใจเรื่องวันสิ่งแวดล้อมโลก	 	 พร้อมกับกิจกรรมปั่นจักรย�น 
ไปปลกูตน้ไมใ้นสวนแนวตัง้	และบริเวณรอบอ�ค�รสถ�บนัวทิย�กรหุ่นยนต์ 
ภ�คสน�ม		(FIBO)	และมอบต้นไม้ให้นักเรียนนักศึกษ�และบุคล�กรนำ�ไปปลูก 
ท่ีบ้�น	 อันเป็นก�รปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร	 มจธ.ด้�น	 มห�วิทย�ลัยสีเขียว 
ซ่ึง	มจธ.ได้ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเน่ืองทุกปี	 เพ่ือสร้�งก�รรับรู้เข้�ใจสถ�นก�รณ์
สิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบัน	 และร่วมรณรงค์ให้เกิดก�รใช้ทรัพย�กรอย่�ง 
คุ้มค่�	 รักษ�ส่ิงแวดล้อมท่ีดีและ	 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้โลก	 เพ่ือท่ีจะได้นำ�คว�ม
รู้คว�มเข้�ใจไปสู่ก�รปฏิบัติให้เกิดก�รจัดก�รส่ิงแวดล้อมท่ีดีท้ังภ�ยใน
มห�วิทย�ลัยและขย�ยผลไปยังครอบครัว	ชุมชนสังคมต่อไป			
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	 เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป	 วิถีชีวิตของคนก็เปลี่ยนต�ม	
ง�นหัตถกรรมจ�กภูมิปัญญ�กล�ยเป็นสิ่งล้�สมัย	 คนรุ่นใหม่
วัยหนุ่มส�วหันไปทำ�ง�นต�มโรงง�นอุตส�หกรรม	 คงเหลือไว้
เพียงผูเ้ฒ่�ผู้แก่ท่ียังคงสืบส�นง�นหัตถกรรม	 เน่ืองจ�กต้องใช้
คว�มละเอียดและใช้เวล�น�นในก�รผลิตอีกท้ังได้ร�ยได้น้อย	
ทำ�ให้นับวันคนท่ีจะม�ส�นง�นหัตถกรรมจักส�นน้ันลดน้อยลง
ทุกวัน	 โดยปกติก�รผลิตง�นจักส�นน้ันมีหล�ยข้ันตอนและต้อง
ใช้เวล�น�นในก�รผลิตต้ังแต่ก�รเหล�ไม้	 ส�น	 ข้ึนรูป	 ประกอบ
ช้ินส่วนและพ่นแล็คเกอร์เพ่ือคว�มเง�ง�มถึงจะได้ผลิตภัณฑ์ออก
ม�หน่ึงช้ินต้องใช้เวล�ประม�ณ	2-3	วันในก�รผลิต	เน่ืองจ�กเป็น
ง�นหัตถกรรมที่มีคว�มละเอียดสูง	 ยิ่งห�กไม่มีคว�มเชี่ยวช�ญ
แล้วอ�จจะต้องใช้เวล�เป็นสัปด�ห์ต่อก�รผลิตช้ินง�นหน่ึงช้ิน	 อีกท้ังยังต้อง
อ�ศัยคว�มละเอียดอย่�งม�กในก�รผลิตทำ�ให้ต้องใช้ทรัพย�กรไม้ไผ่อย่�งส้ิน
เปลือง	 เน่ืองจ�กก�รจักตอกต้องให้ได้เส้นขน�ดท่ีเล็กเป็นพิเศษ	 และเศษท่ี
เหลือจ�กก�รจักตอกก็ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ง�นได้อีก	ส่วนม�กจะถูกนำ�ไปเป็น
เช้ือฟืน	จึงเป็นท่ีม�ของ	“ก�รพัฒน�กระบวนก�รข้ึนรูปไม้ไผ่ส�นด้วยก�รกด
โมล”	 ผลง�นและไอเดียของน�งส�วพุธิด�	 เศตะพร�หมณ์	 นักศึกษ�ช้ันปีท่ี	
5	ส�ข�ออกแบบอุตส�หกรรม	คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รออกแบบ	
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 (มจธ.)	 ปัจจุบันจบก�รศึกษ�
แล้วและทำ�ง�นอยู่บริษัทโฆษณ�แห่งหน่ึง	 โดยมีอ�จ�รย์นันทน�	 บุญลออ	
เป็นอ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�	
	 อ�จ�รย์นันทน�	กล่�วว่�	ก�รผลิตแบบกระบวนก�รข้ึนรูปไม้ไผ่ส�นจ�ก
ก�รกดโมลน้ัน	 ถือเป็นแนวคิดท่ีต้องก�รพัฒน�เทคนิคข้ึนใหม่ให้กับชุมชน
หัตถกรรมจักส�นไม้ไผ่	ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีไม่ย�กนัก	เพ่ือผ่อนแรง	ลดระยะเวล�
ในก�รผลิตให้เร็วข้ึน	และทำ�ให้เด็กรุ่นใหม่หันม�สนใจม�กข้ึน	วิธีก�รง่�ยๆ	คือ	 
ผู้ผลิตไม่ต้องเสียเวล�ในก�รส�นข้ึนรูปซ่ึงปกติต้องใช้เวล�น�นม�ก	 แต่ด้วย
วิธีน้ีส�ม�รถส�นไม้ไผ่ออกม�เป็นแผงต�มขน�ดท่ีต้องก�รก่อน	และนำ�ไปกด

ข้ึนรูป	 ซ่ึงใช้เวล�เพียง	3-	6	 ช่ัวโมงในก�รคงรูปเท่�น้ัน	เม่ือก�วแห้งและทรง
อยู่ตัวแล้วก็นำ�ช้ินง�นดังกล่�วออกจ�กโมล	 มีลักษณะคล้�ยๆ	 เบ้�ตัวผู้และ
เบ้�ตัวเมียท่ีถูกออกแบบให้ส�ม�รถประกบกันได้พอดี	 หลังจ�กนำ�ช้ินง�น
ออกม�ก็นำ�ไปเก็บขอบด้วยหว�ยหรือวัสดุอ่ืนท่ีต้องก�รเพียงเท่�น้ีก็เป็นอัน
เสร็จ	และเน่ืองจ�กเป็นวิธีท่ีง่�ย	เด็กหรือผู้สูงอ�ยุท่ีส�ยต�ฝ้�ฟ�ง	น้ิวไม่มีแรง	
หรือแม้กระท่ังคนท่ีเพ่ิงเร่ิมฝึกหัดก�รส�นไม้ไผ่ก็ส�ม�รถทำ�ได้เช่นกัน	
	 “จะเห็นว่�กระบวนก�รข้ึนรูปไม้ไผ่ส�นด้วยก�รกดโมลน้ัน	 ประกอบ
ด้วยข้ันตอนง่�ยๆ	 เพียงนำ�แผงไม้ไผ่ท่ีส�นเป็นแผ่นมีลวดล�ยต�มท่ีต้องก�ร	
นำ�ม�แช่น้ำ�จนยืดหยุ่น	 ท�ก�ว	 และนำ�แผงไม้ไผ่ว�งลงในเบ้�หรือโมล	 แล้ว
ใช้แรงกด	 ระยะเวล�ข้ึนอยู่กับลวดล�ยและคว�มหน�แน่นของวัสดุท่ีใช้	 รวม
ท้ังรูปทรงและคว�มลึกท่ีต้องก�ร	 เม่ือไม้ไผ่ท่ีถูกข้ึนรูปทำ�ให้แห้งแล้ว	 นำ�ม�
ตกแต่งขอบและเก็บร�ยละเอียด	ข้ันตอนน้ีใช้ระยะเวล�เพียง	1	วันเท่�น้ัน	ซ่ึง
กระบวนก�รน้ีส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ	ได้	เช่น	หมวก	เก้�อ้ี	โคมไฟ	 
ภ�ชนะ	 ถ�ด	 หรือ	 บรรจุภัณฑ์ต่�งๆ	 เป็นต้น	 นอกจ�กน้ียังส�ม�รถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้กับวัสดุอ่ืนๆ	ได้เช่นกัน	อ�ทิ	หว�ย	กระจูด	เป็นต้น	ซ่ึงกระบวนก�ร
น้ี	ได้รับก�รจดอนุสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว”	

อ�จ�รย์นันทน�	บุญลออ	

มจธ.พัฒนาเทคนิคการขึ้นรูปไม้ไผ่สาน 
หวังสืบสานงานหัตถกรรมชุมชน
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Press Release

	 เน่ืองจ�กยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป	 ก�รสืบส�นง�นหัตถกรรมจักส�นลดน้อย
ลงเร่ือยๆ	ก�รคิดค้นนวัตกรรมวิธีใหม่ๆ	เพ่ือม�ตอบโจทย์ของก�รผลิตท่ีง่�ยข้ึน 
และส�ม�รถผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ท่ีตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนใน
ปัจจุบันม�กข้ึน	ก�รข้ึนรูปไม้ไผ่ส�นโดยก�รกดโมลจึงเช่ือว่�จะเป็นนวัตกรรม
ก�รผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ท่ีส�ม�รถแก้ปัญห�ท่ีมีในปัจจุบันได้	เน่ืองจ�ก

มีก�รผลิตที่ง�่ยขั้นตอนไม่ยุ่งย�ก	 และส�ม�รถผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ส�นใน
รูปแบบใหม่ออกม�ได้จริง	 นอกจ�กน้ีกระบวนก�รผลิตแบบส�นกดโมล	 ยัง
ส�ม�รถใช้ข้ีไม้ไผ่หรือเศษไม้ไผ่ส่วนท่ีเหลือใช้จ�กก�รจักตอกม�ใช้ได้อีกด้วย	
เน่ืองจ�กเป็นวิธีท่ีส�ม�รถเพ่ิมคว�มแข็งแรงให้กับผลิตภัณฑ์ได้	 ซ่ึงจะช่วยให้
ส�ม�รถใช้ทรัพย�กรไม้ไผ่ได้อย่�งคุ้มค่�ม�กย่ิงข้ึน	
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ศูนย์ก�รจัดก�รด้�นพลังง�น	 ส่ิงแวดล้อม	 คว�มปลอดภัยและอ�ชีว
อน�มัย	(ศูนย์	EESH)	โดยคณะวิทย�กรฝ่�ยก�รจัดก�รพลังง�น	ส่ิงแวดล้อม	
และคว�มปลอดภัย	 	 จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รเร่ืองคว�มปลอดภัย
ในก�รทำ�ง�น	ก�รจัดก�รส่ิงแวดล้อม	ระบบก�รคัดแยกขยะของ	มจธ.	และ
ก�รอนุรักษ์พลังง�น	เม่ือวันท่ี	14	และ	28	พฤษภ�คม	2559			เพ่ือสร้�งก�ร
รับรู้	เข้�ใจในด้�นก�รทำ�ง�นอย่�งปลอดภัย	ใส่ใจต่อก�รอนุรักษ์พลังง�นและ
ส่ิงแวดล้อม	 ให้กับพนักง�นทำ�คว�มสะอ�ด	 พนักง�นรักษ�คว�มปลอดภัย	
และพนักง�นดูแลสวน	 อันจะนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง
มห�วิทย�ลัย		และส�ม�รถนำ�คว�มรู้ท่ีได้ไปขย�ยผลต่อชุมชนและสังคม	อัน
จะเป็นก�รสร้�งคว�มย่ังยืนให้กับประเทศ	โดยก�รฝึกอบรมคร้ังน้ี	มีพนักง�น
ทำ�คว�มสะอ�ด	 พนักง�นรักษ�คว�มปลอดภัย	 และพนักง�นดูแลสวน	 ให้
คว�มสนใจในก�รอบรมในกิจกรรมคร้ังน้ีกว่�	230		คน

EESH ฝึกอบรมการทำ งานอย่างปลอดภัย 
ใส่ใจอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

มอบประกาศนียบัตรโครงการ  
C-PACKAGING รุ่นที่ 24
โครงก�รทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณ�ก�ร	 (C-PACKAGING)	 ซ่ึงเป็น

คว�มร่วมมือระหว่�งมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 กับธุรกิจ
กระด�ษ	เครือซีเมนต์ไทย	(SCG	Packaging)	มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนคว�มรู้
ให้แก่พนักง�นระดับปฏิบัติก�รให้ส�ม�รถคิดอย่�งเป็นระบบ	วิเคร�ะห์ปัญห� 
ท่ีเกิดข้ึนได้	ได้จัดให้มีพิธีมอบประก�ศนียบัตรแก่ผู้สำ�เร็จหลักสูตร	ในโครงก�ร	 
รุ่นท่ี	24	(C-PACKAGING	24)	โดยมีคุณกลยุทธ	วอทอง	Special	Learning	Man-
ager	กล่�วร�ยง�นก�รดำ�เนินง�น	คุณพรสิทธ์ิ	สุวรรณอักษร	Learning	Solu-
tion	Department	Manager	มอบร�งวัลดีเด่นแก่ผู้เข้�ร่วมโครงก�รในด้�น
ต่�งๆ	 พร้อมท้ังกล่�วแสดงคว�มยินดี	 ช่ืนชมก�รนำ�เสนอโครงก�ร	 พร้อมท้ัง 
ให้โอว�ท	และ	ผศ.ดร.มนฑิร�	นพรัตน์	รองอธิก�รบดีฝ่�ยอุตส�หกรรมและภ�คี 
คว�มร่วมมือ	 มอบประก�ศนียบัตร	 กล่�วแสดงคว�มยินดีและให้โอว�ทแก่ผู้
เข้�รับประก�ศนียบัตร	พร้อมด้วย	ศ.ดร.อภิชัย	เทอดเทียนวงศ์	ผู้อำ�นวยก�ร 
โครงก�รทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณ�ก�ร	ซ่ึงก่อนท่ีจะมีพิธีมอบประก�ศนียบัตร 
ได้มีก�รนำ�เสนอส�รคดี	 บันทึกก�รเรียนรู้	 และ	 Project	 Based	 Learning	
จ�กผู้เรียนรุ่นท่ี	24	จำ�นวน	1	โครงง�นและรุ่นท่ี	23	จำ�นวน	1	โครงก�ร	มี 
ผู้เข้�รับประก�ศนียบัตร	จำ�นวนท้ังสิน	21	คน
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ทีม MODFIRE @FIET นักศึกษาภาควิชา
ครุศาสตร์ไฟฟ้า “คว้ารางวัลชนะเลิศ”  การแข่งขัน
หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 ชิง
ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                         
สยามบรมราชกุมารี

	 เม่ือวันท่ี	11	-	12	มิถุน�ยน	2559	ท่ีผ่�นม�	อ�จ�รย์กัญญุม�	จิตจำ�นอง	 
และ	รศ.ดร.สุรชัย	 สุขสกุลชัย	อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�ครุศ�สตร์ไฟฟ้�	คณะ 
ครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	มจธ.	นำ�ทีมนักศึกษ�ภ�ควิช�ครุศ�สตร์ 
ไฟฟ้�ในช่ือทีม	MODFIRE	@FIET		“คว้�ร�งวัลชนะเลิศ”	ในก�รเข้�ร่วมก�ร
แข่งขันหุ่นยนต์	 ส.ส.ท.	 ชิงแชมป์ประเทศไทยปี	 2559	 ชิงถ้วยพระร�ชท�น
จ�กสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	ณ	MCC	Hall	 ห้�ง
สรรพสินค้�เดอะมอลล์	บ�งกะปิ	กรุงเทพฯ	และเป็นตัวแทนประเทศไทย	ใน
ระดับอุดมศึกษ�เข้�ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์น�น�ช�ติ	 ABU	 Robot	 Contest	 
2016	Bangkok-Thailand		ในวันท่ี	21	สิงห�คม	2559	ณ	อินดอร์	สเตเด้ียม	 
หัวหม�ก	ซ่ึงในปีน้ีประเทศไทยเป็นเจ้�ภ�พในก�รจัดก�รแข่งขันต่อไป	ตัวแทน 
นักศึกษ�พร้อมด้วยอ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�ทีมได้เข้�เฝ้�ฯ	 สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 
สย�มบรมร�ชกุม�รี	เพ่ือกร�บบังคมทูลร�ยง�นผลก�รแข่งขัน	ณ	สวนจิตรลด� 
	ในวันท่ี	1	พฤศจิก�ยน	2559	ต่อไป



15 ฉบับ กรกฎาคม  2559

On-Boarding Program

Activiry

ด้วยสำ�นักง�นพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล	 จัดโครงก�ร	
On-Boarding	Program	สำ�หรับพนักง�นใหม่ส�ยวิช�ก�ร
และวิช�ชีพอ่ืนๆ	ประจำ�ปี	2559		ในระหว่�งวันท่ี		2	–	8	
มิถุน�ยน		2559			โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รสร้�งคว�มรู้คว�ม
เข้�ใจเกี่ยวกับบริบทขององค์กรเพื่อให้พนักง�น	ได้รู้จัก	 
มจธ.	 ในทุกมิติ	 และก�รปลูกฝังทัศนคติท่ีดีให้แก่บุคล�กร 
ตั้งแต่เร่ิมเข้�ม�ใช้ชีวิตในมห�วิทย�ลัยฯ		 อันได้แก่	 	คว�ม
เป็นม�และก�รบริห�รง�น	ทิศท�งก�รพัฒน�ของมห�วิทย�ลัย	
และคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพของตนเอง	 รวมถึงก�รมีส่วน
ร่วมในก�รช่วยเหลือชุมชนและสังคม	ปลูกฝังค่�นิยมองค์กร	 
(Core	 Values)	 ให้กับพนักง�นใหม่ทุกคน	 	 ให้มีคว�ม
เข้�ใจบทบ�ทหน้�ท่ีของตนเอง	 และปฏิบัติง�นโดยยึดหลัก
คุณภ�พ	 	และเป็นก�รสร้�งสัมพันธภ�พท่ีดีและสร้�งเครือ
ข่�ยในก�รปฏิบัติง�นร่วมกัน	โดยมีผู้เข้�ร่วมโครงก�รท้ังส้ิน		
42		คน

Appreciation Award Ceremony and Delta 
Smart Classroom Grand Opening

	 กลุ่มง�นนวัตกรรมและพันธมิตร	สำ�นักง�นวิจัย	นวัตกรรมและพันธมิตร	
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 (มจธ.)	 	 ได้จัดพิธีแสดงคว�ม
ขอบคุณบริษัท	เดลต้�	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	ท่ีให้ก�ร
สนับสนุนกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนของนักศึกษ�	เม่ือวันท่ี	3	มิถุน�ยน	2559	 
โดยมี	รศ.ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	อธิก�รบดี	และ	Mr.Hsieh,	Shen-Yen,	Pres-
ident	of	Delta	Electronics	Thailand	Public	Company	Limited	พร้อม
ด้วยผู้บริห�รท้ังสองฝ่�ย	 เข้�ร่วมง�น	 	 ซ่ึงบริษัท	 เดลต้�	 อีเลคโทรนิคส์	 ได้
อนุเคร�ะห์มอบอุปกรณ์ในห้อง	Smart	Classroom	ณ	คณะวิศวกรรมศ�สตร์	
เพ่ือให้นักศึกษ�	 อ�จ�รย์และบุคล�กรของ	 มจธ.	 ได้ใช้สำ�หรับก�รเรียน 
ก�รสอน	 และกิจกรรมต่�งๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ	 มจธ.	 นอกจ�กน้ัน 
ท�งบริษัทฯ	ยังให้ก�รสนับสนุนในกิจกรรมอ่ืนๆ	กับมห�วิทย�ลัยฯ	ด้วย	อ�ทิ	
ก�รสนับสนุนโครงก�ร	Work-integrated	Learning	 (WiL)	 โดยมีนักศึกษ�
ภ�ควิช�วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัดเข้�ร่วมฝึกปฏิบัติง�นกับ	
บริษัทฯ	อย่�งต่อเน่ืองเป็นประจำ�ทุกปี	สนับสนุนนักศึกษ�เข้�ร่วมแข่งขันด้�น	
Automation	Design	ในโครงก�ร	Delta	Cup	ณ	ประเทศจีน	และก�รมอบ
อุปกรณ์สำ�หรับห้องปฏิบัติก�ร	 (KMUTT	 –	 Delta	 Laboratory)	 เพ่ือก�ร
เรียนก�รสอนของนักศึกษ�	เป็นต้น	
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ข้อมูลจ�กกลุ่มง�นนักศึกษ�เก่�สัมพันธ์
เรียบเรียงโดย	กองบรรณ�ธิก�ร 

มดซีเนียร์

*** เม่ือมดเร่ิมทำางาน ***
เม่ือม�ทำ�ง�นเร�ต้องปฏิบัติจริง	 วิช�คว�มรู้ท่ีเร�เรียนม�ท่ีเป็นทฤษฎีเป็น

แค่ส่วนประกอบหนึ่ง	 เป็นพื้นฐ�นที่ช่วยให้เร�ทำ�ง�นได้เร็วขึ้น	 ก�รทำ�ง�น
ที่นี่จะฝึกง�นกันเป็นปี	พี่ถึงจะปล่อยให้น้องทำ�ง�นด้วยตัวเอง	เข้�ม�แรกๆ	
ทุกคนจะงง	 ทำ�อะไรไม่ถูก	 ไม่รู้จะเริ่มจ�กตรงไหน	 จะทำ�อะไรก่อนอะไร
หลัง	 เมื่อผ่�นไปประม�ณ	 3	 ปี	 น้องถึงจะเป็นตัวของตัวเอง	 ส�ม�รถคิด
ง�นเองได้	 สะสมประสบก�รณ์ไปเรื่อยๆ	 เริ่มคุยง�นกันรู้เรื่องคุยเป็นภ�ษ�
เดียวกัน	 ก�รเริ่มต้นทำ�ง�นที่นี่เหมือนแก้โจทย์คณิตศ�สตร์	 เริ่มจ�กง่�ยๆ	
แล้วค่อยๆ	เร่ิมย�กขึ้นเร่ือยๆ	จนน้องส�ม�รถไปห�โจทย์ด้วยตัวเองได้

อุตส�หกรรมปิโตรเคมีมีคว�มซับซ้อนม�ก	 ทุกอย่�งจะเช่ือมโยงเป็น
ร่�งแห	 ทำ�อย่�งหน่ึงก็อ�จจะกระทบอีกอย่�งหน่ึงด้วย	 หล�ยอย่�งเร�ก็มอง
ไม่เห็นต้องใช้ประสบก�รณ์ค่อนข้�งสูงว่�มันน่�จะเกิดอะไรข้ึนบ้�ง	 ถ้�ทำ�
แล้วผลจะออกม�เป็นอย่�งไรบ้�ง	 ต้องมีก�รตรวจสอบ	 เช็คตัวแปรต่�งๆของ
กระบวนก�รผลิตให้ถูกต้อง	 จะทำ�ให้เร�เดินเคร่ืองจักรได้อย่�งปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	ซ่ึงต�มปกติพวกเร�ก็ใช้เทคโนโลย่ีข้ันสูงกันอยู่แล้ว

*** มดผู้หญิงจะเป็นวิศวกร  มีอุปสรรคหรือลำาบากหรือไม่ ***
ง�นส่วนใหญ่จะเป็นง�นบนโต๊ะ	 80	 %	 เช่นว�งแผน	 ออกแบบ	 บริห�ร

จัดก�รเก่ียวกับกระบวนก�รผลิต	และง�นอีก	20	%	คือก�รเข้�โรงง�นเพ่ือตรวจ
สอบกระบวนก�รผลิต	ไปเก็บข้อมูล	หรือตัวแปรบ�งอย่�งท่ีหน้�ง�น	มอนิเตอร์	
แล้วเอ�ม�วิเคร�ะห์	ม�คำ�นวณ	ออกแบบ	ว�งแผน

 *** ส่ิงท่ีมดรุ่นพ่ีฝากถึงมดรุ่นน้อง *** 
คุณสมบัติเดียวในก�รทำ�ง�น	คือ	ต้องมีคว�มต้ังใจ	เพร�ะพ่ีๆ	ต้ังใจสอน	เอ�

ประสบก�รณ์ท่ีได้เรียนรู้ได้เจอม�สอนน้อง	ยังไงก็ประสบคว�มสำ�เร็จ

มดสมชาย บุญลัภยานันท์

*** ส่ิงท่ีมดอยากฝากถึงมหาวิทยาลัย ***
ก�รฝึกง�นในกระบวนก�รผลิตเป็นเร่ืองท่ีมีคว�มสำ�คัญม�ก	ทำ�ให้น้องๆ

เข้�ใจได้ว่�	คว�มรู้ท่ีเรียนม�ท้ังหมดเอ�ไปใช้ท่ีตรงไหนอย่�งไร	 น่ันคือทำ�	on	
the	 job	 training	 ถึงแม้ว่�จะเป็นช่วงเวล�ท่ีส้ัน	 แต่มันจะแทนคำ�อธิบ�ยท่ี
ม�กม�ย	น้องๆจะเห็นภ�พจริงและเข้�ใจส่ิงต่�งๆได้ชัดเจนม�กข้ึน

นักศึกษาเก่าวิศวกรรมเคมี รุ่น 4 
ตำาแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำากัด 
และมดบริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำากัด 
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เม่ือวันท่ี	 16	 มิถุน�ยน	 2559	 กลุ่มง�นนักศึกษ�เก่�สัมพันธ์	 สำ�นักง�น
มห�วิทย�ลัยสัมพันธ์	 โดยอ�จ�รย์วิไลวรรณ	 วิพุธ�นุพงษ์	 ผู้ช่วยอธิก�รบดี
ฝ่�ยนักศึกษ�เก่�สัมพันธ์	 ได้นำ�บุคล�กรของหน่วยง�นเดินท�งเข้�พบมดสุจิ	
คอประเสริฐศักด์์ิ	นักศึกษ�เก่�ภ�ควิช�วิศวกรรมไฟ้�	รุ่น	20	เพ่ือแสดงคว�ม
ยินดีท่ีได้รับตำ�แหน่ง	 น�ยกสม�คมช่�งเหม�ไฟฟ้�และเคร่ืองกลไทย	 และ
สัมภ�ษณ์ประสบก�รณ์ก�รเรียน	 ก�รทำ�ง�นจนประสบคว�มสำ�เร็จจนถึง
ปัจจุบัน		โดยมดสุจิ	คอประเสริฐศักด์ิ	ได้กล่�วถึงข้อคิดในก�รทำ�ง�นว่�	

“ ค่าของคน อยู่ท่ีผลของงาน ” จงทำางานให้กับองค์กรให้มากกว่าส่ิงท่ี
เราได้รับ ด้วยความซ่ือสัตย์และตรงต่อเวลา

“ ค่าของคน อยู่ท่ีผลของงาน ” จงทำางานให้กับองค์กรให้มากกว่าส่ิงท่ี
เราได้รับ ด้วยความซ่ือสัตย์และตรงต่อเวลา

 “ การทำางานเราต้องมีความพยายาม และต้ังใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
ตลอดเวลา ”  

เม่ือวันท่ี	27	พฤษภ�คม	2559	กลุ่มง�นนักศึกษ�เก่�สัมพันธ์	สำ�นักง�น
มห�วิทย�ลัยสัมพันธ์	 โดยอ�จ�รย์วิไลวรรณ	 วิพุธ�นุพงษ์	 ผู้ช่วยอธิก�รบดี
ฝ่�ยนักศึกษ�เก่�สัมพันธ์	 ได้นำ�บุคล�กรของหน่วยง�นเดินท�งเข้�พบมดวิรัช	 
ก้องมณีรัตน์	นักศึกษ�เก่�ภ�ควิช�วิศวกรรมโยธ�	รุ่น	13	ตำ�แหน่ง	Executive 
Vice	President	บริษัท	อิต�เลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	จำ�กัด	 (มห�ชน)	 เพ่ือ
สัมภ�ษณ์ประสบก�รณ์ก�รเรียน	 ก�รทำ�ง�นจนประสบคว�มสำ�เร็จจนถึง
ปัจจุบัน	ณ	บริษัท	อิต�เลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	จำ�กัด	(มห�ชน)		โดยมดวิรัช	
ก้องมณีรัตน์	ได้กล่�วถึงข้อคิดในก�รทำ�ง�นว่�		

สุจิ คอประเสริฐศักดิ์ วิรัช ก้องมณีรัตน์
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

	 เมื่อวันที่	19	พฤษภ�คม	2559	ที่ผ่�นม�	รศ.ดร.กุลธิด�		ธรรมวิภัชน	์ 
รองคณบดีฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ�และส�รสนเทศ	 	 และ	 รศ.ดร.พรปภัสสร	
ปริญช�ญกล	 นำ�นักศึกษ�ภ�ควิช�เทคโนโลยีและสื่อส�รก�รศึกษ�	 คณะ 
ครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	 	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอม-
เกล้�ธนบุรี	เข้�รับร�งวัล		จ�กฯ	พณฯ	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอช�	น�ยก
รัฐมนตรีในโครงก�รต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรมและค่�นิยมไทย
แห่งช�ติ	(Morals	Ethics	and	core	Values	of	Thailand	Contest	:	ME	
Thai	Contest	2016)	จำ�นวน	4	ร�งวัล	ได้แก่		1.ร�งวัลโครงก�รต้นแบบ
ประเภทดีเด่น	 จ�กโครงก�รครูช่�งสร้�งปฏิทินชุมชนส่งเสริมค�่นิยม12	
ประก�ร	 2.	 ร�งวัลสื่อดิจิทัลประเภทดีเด่น	 ภ�ยใต้ชื่อ	 “Methai	 MV	 12	
ประก�ร”	 จ�กโครงก�รครูช่�งจับกล้องสอนน้องสร�้งหนังสั้นส่งเสริมค�่
นิยม	12	ประก�ร	 	3.	ร�งวัลสื่อดิจิทัลประเภทดีเด่น	ภ�ยใต้ชื่อ	“Meth-
ai	 ว่�วไทย”	 จ�กโครงก�รประช�สัมพันธ์และจัดกิจกรรมพิเศษ	 เพื่อเปิด
แหล่งเรียนรู้ก�รอนุรักษ์ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น”ว�่วจุฬ�ไทย”	 ของชุมชน
หลังสวนธนบุรีรมย์	4.ร�งวัลโครงก�รต้นแบบประเภทดีม�ก	จ�กโครงก�ร
กิจกรรมส่งเสริมคว�มเป็นครู	 	 โดยโครงก�รที่ส่งเข้�ม�ประกวดกว่�	 100	
โครงก�รจ�กทั่วประเทศ	 ณ	 มห�วิทย�ลัยศรีปทุม	 วิทย�เขตชลบุร	ี 	 โดย
ภ�ยในง�นได้รับเกียรติจ�กหม่อมหลวงปนัดด�	 ดิศกุล	 รัฐมนตรีประจำ�
สำ�นักน�ยกรัฐมนตร	ี 	 เป็นประธ�นมอบร�งวัล	 ทั้งนี้ซึ่งโครงก�รดังกล่�วฯ	
จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน	 -	 นักศึกษ�	 -	 บุคคล
ทั่วไป	และตระหนักสถ�บันช�ติ	ศ�สน�	พระมห�กษัตริย์	รวมถึงคุณธรรม	
จริยธรรม	วัฒนธรรมและค่�นิยมไทย	เพื่อถว�ยแด่พ่อของแผ่นดิน	และนำ�
ไปสู่ก�รพัฒน�ของสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป	

	 โครงก�รพัฒน�หลักสูตรและนำ�ร่องก�รสร้�งกำ�ลังคนระดับช่�ง
เทคนิคด้�นระบบขนส่งท�งร�งเข้�สู่ตล�ดแรงง�นคณะครุศ�สตร์
อุตส�หกรรมและเทคโนโลย	ี ได้จัดโครงก�รฝึกอบรมผู้สอนร�ยวิช�เฉพ�ะ 
ส�ข�ก่อสร้�ง-โยธ�	 ระหว่�งวันที่	 26-27	 พฤษภ�คม	 2559	 ณ	 คณะ
ครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอม-
เกล้�ธนบุรี	และก�รศึกษ�ดูง�น	ณ	โครงก�รก่อสร้�งรถไฟฟ้�ส�ยสีน้ำ�เงิน		
เพื่อถ่�ยทอดคว�มรู้	 ฝึกอบรมพัฒน�ทักษะคว�มส�ม�รถ	 และส่งเสริมให้
บุคล�กรมีบทบ�ทในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนตรงต�มกรอบร�ยวิช�และ
แผนก�รสอนร�ยวิช�ด้�นระบบขนส่งท�งร�ง	 ในระดับประก�ศนียบัตร
วิช�ชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 ให้แก่อ�จ�รย์ผู้สอนจ�กสถ�นศึกษ�นำ�ร่องและ
วิทย�ลัยเทคนิคที่ให้คว�มสนใจ	 ในก�รนี้ได้รับเกียรติจ�ก	 ผศ.ดร.กิติเดช	 
สันติชัยอนันต์	คณบดีคณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	มจธ.	เป็น
ประธ�นเปิดง�น	 ภ�ยในโครงก�รมีก�รบรรย�ยให้คว�มรู้โดยคุณวัสพล		 
ลัญฉน์วัฒน์	 ผู้จัดก�รฝ่�ยซ่อมบำ�รุงโครงสร้�งพื้นฐ�น	 บริษัท	 ระบบขนส่ง

นศ.ภาควิชาเทคโนโลยีฯ รับรางวัลนายกรัฐมนตรีในโครงการ ME Thai Contest 2016

โครงการฝึกอบรมผู้สอนรายวิชาเฉพาะสาขา
ก่อสร้าง-โยธา
เพื่อการสร้างกำ ลังคนระดับช่างเทคนิค 
ด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาด

มวลชนกรุงเทพ	จำ�กัด	(มห�ชน)	เรื่อง	ส่วนประกอบของระบบร�งรถไฟและ
วัสดุง�นร�ง	และเรื่องโครงสร้�งท�งรถไฟแบบ	Non	Ballast	Track		คุณ
กำ�พล	บุญชม	วิศวกรอำ�นวยก�รศูนย์บำ�รุงท�งภ�คกล�ง	ฝ่�ยก�รช่�งโยธ�	
ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย	 บรรย�ยเรื่องโครงสร้�งท�งรถไฟแบบ	 Bal-
last	Track	และเรื่องก�รซ่อมบำ�รุงท�งรถไฟ	และคุณพิษณุ	พลก�ยนุวัตร	 
วิศวกรง�นวิเคร�ะห์เทคนิคท�งถ�วร	 กองวิเคร�ะห์วิจัย	 ศูนย์ท�งถ�วร	
ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย	 บรรย�ย	 หัวข้อเรื่อง	 วัสดุท�งรถไฟแบบ	 Bal-
last	Track	ปิดท้�ยด้วยพิธีมอบประก�ศนียบัตรให้กับผู้เข�้ร่วมอบรม	โดย
ได้รับเกียรติจ�ก	ผศ.ดร.กิติเดช	สันติชัยอนันต	์คณบดีคณะครุศ�สตร์ฯ	ณ	
หอเกียรติยศ	 ชั้น	 8	 อ�ค�รเรียนรวม	 3	 คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและ
เทคโนโลย	ีกิจกรรมในครั้งนี้	ผู้เข้�ร่วมก�รอบรมทั้งสิ้น	20	คน	จ�กสถ�น
ศึกษ�จำ�นวน	10	แห่ง
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	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 2	 มิถุน�ยน	 2559	 ที่ผ่�นม�	 คณะครุศ�สตร์
อุตส�หกรรมและเทคโนโลย	ี มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	
ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษ�และเยี่ยมชมในโครงก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อน
ออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษ�	 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 (ทล.บ.)	 ประจำ�ปี
ก�รศึกษ�	2559	ณ	บริษัทท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	จำ�กัด	(มห�ชน)	
โดยมีนักศึกษ�ส�ข�เทคโนโลยีไฟฟ้�	 และส�ข�เทคโนโลยีโยธ�	 เข้�ร่วม
จำ�นวน	 50	 คน	 เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้	 และประสบก�รณ์ให้กับนักศึกษ�
ได้มีโอก�สประส�นแนวคิดท�งวิช�ก�รกับสภ�พจริงที่ได้พบเห็นในก�ร
ศึกษ�ดูง�นนอกสถ�นที่	 ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษ�นำ�ม�ประยุกต์ใช้และ
ประกอบก�รเรียนในร�ยวิช�	 IDT391	 ก�รฝึกง�นอุตส�หกรรม	 (Indus-
trial	Guidance)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จำ กัด (มหาชน)

สัมมนาระดมสมอง “วิเคราะห์โครงร่างองค์กร” 
ตามแนวทาง EdPEx

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ โครงการปัจฉิม
นิเทศการปฏิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.)

	 เมื่อวันที	่ 15	 มิถุน�ยน	 2559	 ที่ผ่�นม�	 ง�นประกันคุณภ�พก�ร
ศึกษ�	 คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	 ได้จัดสัมมน�ระดม
สมอง	 เรื่อง	ก�รวิเคร�ะห์โครงร่�งองค์กร	 (Organization	Profile	 :	OP)	
เพื่อก�รดำ�เนินพันธกิจให้บรรลุผลสู่คว�มเป็นเลิศต�มแนวท�ง	 EdPEx	
ณ	 โรงแรมช�เทรียม	 ริเวอร์ไซด์	 กรุงเทพมห�นคร	 เพื่อสะท้อนภ�พก�ร
ดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ	 ของคณะต�มคว�มเป็นจริง	 รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ระหว่�งผู้บริห�รและกลุ่มง�นด้�นต่�งๆ	 เกี่ยวกับขอบเขตและคว�มเชื่อม
โยงของภ�ระง�นระหว่�งหน่วยง�นหรือกลุ่มง�น	ผลง�นหรือผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับที่ค�ดหวัง	 และแผนก�รปรับปรุง	 พร้อมนำ�ข้อมูลม�ประกอบก�ร
เขียนโครงร่�งองค์กร	 สำ�หรับก�รประเมินตนเองในรอบป	ี 2558	 และว�ง
แนวท�งพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ต�มแนวท�ง	 EdPEx	 ในรอบปี	 2559	
และปีต่อ	ๆ	ไป	โดยมีผู้บริห�ร	ผู้กำ�กับภ�ควิช�/ส�ข�วิช�	ตัวแทนผู้รับผิด
ชอบหลักสูตร	 กรรมก�รวิจัย	 ที่ปรึกษ�กิจกรรมและเจ้�หน�้ที่กลุ่มง�นละ	
2	ท่�น	รวม	55	ท่�น	เข้�ร่วมสัมมน�ในครั้งนี้

	 เมื่อวันที่	 9	 มิถุน�ยน	 2559	ที่ผ�่นม�	 ผศ.ดร.กิติเดช	 สันติชัยอนันต	์
คณบดีคณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	พร้อมด้วยอ�จ�รย์ภ�ค 
วิช�ครุศ�สตร์เครื่องกล	 ร่วมพิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ	 ก�ร
พัฒน�หลักสูตรและกิจกรรมด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�นและพลังง�น
ทดแทนสำ�หรับสถ�บันอุดมศึกษ�ระหว่�งกรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและ
อนุรักษ์พลังง�น	 (พพ.)	 กระทรวงพลังง�น	 กับมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้�ธนบุรี	 ณ	 อ�ค�รอนุรักษ์พลังง�นเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัด
ปทุมธ�นี	 โดยมีน�ยดนัย	 เอกกมล	 รองอธิบดีกรมพัฒน�พลังง�นทดแทน
และอนุรักษ์พลังง�น	 เป็นประธ�นเปิดง�น	 ซึ่งข้อตกลงดังกล�่วเป็นก�ร
ดำ�เนินก�รเพ่ือพัฒน�สำ�หรับใช้ในก�รเรียนก�รสอน	 โดยให้รวมอยู่หลักสูตร 
ครุศ�สตร์อุตส�หกรรม	ส�ข�วิช�วิศวกรรมเครื่องกล	เป็นก�รให้คว�มรู้ผ่�น 
ระบบก�รศึกษ�																ในก�รขับเคล่ือน	ซ่ึงเป็นกลไกหน่ึงท่ีจะช่วยให้เกิดก�รพัฒน�	 
และตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รอนุรักษ์พลังง�นและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่�สูงสุด

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	9	มิถุน�ยน	2559	คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและ
เทคโนโลย	ีมห�วิทย�ลัยเทคโนโลย	ี															พระจอมเกล้�ธนบุรี	ได้จัดโครงก�ร 
ปัจฉิมนิเทศก�รปฏิบัติสหกิจศึกษ�	 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 (ทล.บ.)	
ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2558	ณ	อ�ค�รเรียนรวม	3	ชั้น	8	หอเกียรติยศ	นำ�โดย	
ผศ.ดร.กิติเดช	 สันติชัยอนันต	์ คณบดีคณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมฯ	 เป็น 
ประธ�นพิธีเปิดง�นโครงก�รในคร้ังน้ี	 และรศ.ดร.ธเนศ	 ธนิตย์ธีรพันธ์	 ประธ�น 
คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	พร้อมกล่�วโอว�ท		มีผู้เข้� 
ร่วมรวมท้ังส้ิน	 40	 คน	 ก�รจัดโครงก�รดังกล่�วเพ่ือเตรียมคว�มพร้อมให้
แก่บัณฑิตที่กำ�ลังจะจบก�รศึกษ�ร่วมแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น	 ปัญห�		
อุปสรรค	 และประสบก�รณ์ของนักศึกษ�กับคณ�จ�รย์หลังจ�กก�รออก
ปฏิบัติสหกิจศึกษ�ในสถ�นประกอบก�ร	 ตลอดจนเพื่อให้บัณฑิตก้�วเข้�สู่
วิช�ชีพนั้นอย่�งมั่นใจและประสบคว�มสำ�เร็จในอ�ชีพก�รง�นในอน�คต	
โดยได้รับเกียรติจ�กคุณบุญรัตน์ดิษฐ์	 บุญยรัตนสกุล	 กรรมก�รผู้จัดก�ร	
บริษัท	บีเคเอ็น	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	ม�บรรย�ยในหัวข้อเรื่อง“ก�รเตรียม 
ตัวก่อน	 ก�รทำ�ง�น”	 และนักศึกษ�ศิษย์เก่�ม�เล�่ถึงประสบก�รณ์ก�ร
ทำ�ง�น	ก�รศึกษ�ต่อ	ให้นิสิตรุ่นน้อง	ได้ทร�บ	เพื่อให้นำ�ข้อมูลที่ได้จ�กวัน
นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตก�รทำ�ง�นต่อไป	 ซึ่งก�รอบรมดังกล่�วนักศึกษ�ให้
คว�มสนใจเป็นอย�่งม�ก
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	 ภ�ควิช�วิศวกรรมคอมพิวเตอร	์ คณะวิศวกรรมศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	(มจธ.)	จัดโครงก�รเปิดโลกวิศกรรมคอมพิวเตอร์	
2016	(CPE	Helloworld#2016)	ณ	บริเวณ	ชั้น	1	อ�ค�รวิศววัฒนะ	โดย
มี	 รศ.ดร.ธีรณี	 อจล�กุล	 ให้เกียรติเป็นประธ�นในพิธ	ี กล่�วเปิดโครงก�ร
โดยก�รจัดกิจกรรมในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�เสนอผลก�รเรียนก�ร 
สอนแบบ	 Active	 Learning	 และให้นักศึกษ�ชั้นปีที่	 4	 ได้	 นำ�เสนอ
โครงง�นท�งวิศวกรรมคอมพิวเตอร	์ แก่ผู้สนใจทั่วไป	 ตลอดจนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษ�ในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 เพื่อให้รู้จักภ�ควิช�
วิศวกรรมคอมพิวเตอร	์ และมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 
ม�กยิ่งขึ้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับฟังข้อเสนอแนะนักบริหารงาน
ทั่วไป

	 ศ�สตร�จ�รย์	ดร.ชัย	จ�ตุรพิทักษ์กุล	คณบดีคณะวิศวกรรมศ�สตร์	 ได้
มีคำ�ส่ังแต่งต้ังคณะทำ�ง�นด้�นบริห�รง�นท่ัวไป	ประกอบด้วยผู้แทนท่ีเป็นนัก
บริห�รง�นท่ัวไปจ�กทุกภ�ควิช�และสำ�นักง�นคณบดี	 เพ่ือร่วมกันว�งแผน
ก�รบริห�รจัดก�รและก�รประส�นง�นภ�ยในระหว่�งภ�ควิช�และคณะ
วิศวกรรมศ�สตร์ให้มีประสิทธิภ�พ	ต�มกลยุทธ์ก�รบริห�รของผู้บริห�รคณะ
ชุดปัจจุบัน	โดยเม่ือวันท่ี	7	มิถุน�ยน	2559	เวล�	14.00	น.	ได้มีก�รจัดก�ร
ประชุมคร้ังแรก		ณ	ห้องประชุมสำ�นักง�นคณบดี	1	อ�ค�รเรียนรวม	4	 ช้ัน	
2	โดยมีผู้บริห�รของคณะวิศวกรรมศ�สตร์เข้�ร่วม	ได้แก่	ผศ.	ดร.ไชย�	ดำ�คำ�	 
รองคณบดีฝ่�ยบริห�ร	รศ.	ดร.ธวิช	 พูลเงิน	รองคณบดีฝ่�ยวิช�ก�รและวิจัย	
และ	 ดร.จุลพจน์	 จิรวัชรเดช	 รองคณบดีฝ่�ยว�งแผนและพัฒน�	 เพ่ือรับฟัง
คว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้�นก�รจัดทำ�แผนงบประม�ณ	 เก่ียวกับ
ปัญห�และอุปสรรคในก�รใช้ระบบโปรแกรม	E-Budget	และ	Axapta	ของ
มห�วิทย�ลัย	 ซ่ึงได้มีก�รใช้ง�นม�ระยะหน่ึงแล้ว	 โดยคณะทำ�ง�นได้กล่�วถึง
ปัญห�และข้อจำ�กัดในก�รใช้โปรแกรมดังกล่�ว	 อันมีผลต่อก�รทำ�ง�นของ
ภ�ควิช�	 โดยเฉพ�ะก�รแยกค่�ใช้จ่�ยร�ยหลักสูตร	 โดยคณะฯ	 รับท่ีจะไป
ห�รือกับผู้เก่ียวข้องเพ่ือห�แนวท�งแก้ไขต่อไป	 ก�รประชุมคณะทำ�ง�นดัง
กล่�วจะมีเป็นประจำ�ทุกเดือน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Ne
ws

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมสถาบันอุดมศึกษา
ไทยเพื่อขอรับใบรับรองจาก ABET
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	 คณะวิศวกรรมศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	
(มจธ.)	 ร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 (สกอ.)	 ได้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	 เรื่อง	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมของสถ�บันอุดมศึกษ�
ไทย	 เพื่อขอรับก�รรับรองจ�ก	 Accreditation	 Board	 for	 Engineer-
ing	 and	 Technology	 (ABET)	 ในส�ข�วิศวกรรมโยธ�	 ส�ข�วิศวกรรม
ไฟฟ้�และคอมพิวเตอร	์ และส�ข�วิทย�ศ�สตร์คอมพิวเตอร์	 โดยมี	 
ศ.ดร.บุญเจริญ	 ศิริเน�วกุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศ�สตร์	 มจธ.	 กล่�ว
ร�ยง�น	และคุณอ�ภรณ์	แก่นวงศ์	เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	
เป็นประธ�นกล่�วเปิดง�น	หลังจ�กพิธีเปิดเป็นก�รบรรย�ยเรื่อง	 นโยบ�ย
ก�รพัฒน�คุณภ�พม�ตรฐ�นสถ�บันอุดมศึกษ�ไทยสู่ส�กล:	 แนวท�งและ
ก�รสนับสนุนของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 โดยคุณนุชนภ�	 
รื่นอบเชย	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักม�ตรฐ�นและคุณภ�พอุดมศึกษ�	 สกอ.	
และบรรย�ยหัวข้อ	 Overview	 of	 TABEE	 Accreditation	 Program,	 
Significance	,	Process	and	Requirements	โดย	รศ.สฤทธิ์เดช	พัฒน-
เศรษฐพงษ์	 ประธ�นอนุกรรมก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พก�รศึกษ�
วิศวกรรมศ�สตร์	(TABEE)	จัดขึ้น	เมื่อวันที	่26	พฤษภ�คม	2559	ณ	ห้อง
ประชุม	X04A	อ�ค�ร	KX	มจธ.	
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คณะวิทยาศาสตร์

	 ภ�ควิช�คณิตศ�สตร์	 ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เชิงทฤษฎีและก�รคำ�นวณ	
และคณะวิทย�ศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 โดย
ได้รับเกียรติจ�ก	Professor	Dr.Wataru	Takahashi	และ	ศ�สตร�จ�รย	์
ดร.สมพงษ์	ธรรมพงษ�	และเครือข�่ยวิจัยท�งด้�น	Fixed	Point	Theory	
and	 Optimization	 ให้เป็นเจ้�ภ�พจัดประชุมวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติ	
“The	9th	Asian	Conference	on	Fixed	Point	Theory	and	Opti-
mization	 2016”	ภ�ยใต้หัวข้อ	 “Advances	 in	 Fixed	Point	 Theory	
forwards	Real	World	Optimization	Problems”	ระหว่�งวันที	่18-20	
พฤษภ�คม	2559	ณ	Science	Laboratory	Building,	Faculty	of	Science	
KMUTT	โดยได้รับเกียรติจ�ก	รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.บัณฑิต	ทิพ�กร	รอง
คณบดีฝ�่ยพัฒน�ก�รศึกษ�	 เป็นประธ�นกล่�วเปิดก�รประชุมในครั้งนี้	
ก�รจัดประชุมวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย 
ท�งด้�น	Fixed	Point	Theory	and	Optimization	ได้มีโอก�สนำ�เสนอ
ผลง�นวิจัย	 และองค์คว�มรู้ใหม่ที่ได้จ�กก�รค้นพบเพื่อแลกเปลี่ยนคว�ม
คิดในง�นวิจัย	 และพัฒน�ง�นวิจัย	 รวมทั้งเป็นก�รสร้�งเครือข�่ยง�นวิจัย 
ระดับช�ติและน�น�ช�ติให้มีคว�มเข้มแข็ง	สอดคล้องกับทิศท�งก�รพัฒน� 
ประเทศ	 ตลอดจนก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน	 และก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
ในอน�คตต่อไป	 โดยมีผู้เข้�ร่วมก�รประชุม	 ประม�ณ	 250	 ท่�น	 และ	
จำ�นวนผลง�นวิจัยที่ส่งเข้�ร่วมเสนอผลง�นม�กกว่�	100	ชิ้น

	 เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษ�คณะวิทย�ศ�สตร์	 จัดโครงก�รค่�ยวิทย�-
ศ�สตร์ครั้งที่	14	 (Formica	Science	Camp	#14)	ระหว่�ง	วันที	่ 27	–	
30	พฤษภ�คม	พ.ศ.2559	ณ	คณะวิทย�ศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้�ธนบุร	ี โดยมี	 ท่�นอ�จ�รย์วิริยะ	 ไตรปัญญ�ศ�สตร์	 รอง
คณะบดีฝ่�ยพัฒน�ศึกษ�	 ให้เกียรติเป็นประธ�นกล�่วเปิดโครงก�รค่�ย
วิทย�ศ�สตร์ครั้งที่	14	(Formica	Science	Camp	#14)	ซึ่งวัตถุประสงค์ใน
ก�รจัดค่�ยวิทย�ศ�สตร์ครั้งนี้	 คือ	 ท�งสโมสรนักศึกษ�คณะวิทย�ศ�สตร์
เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับคณะวิทย�ศ�สตร์ของ
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�้ธนบุรี	 ทั้งในด้�นก�รศึกษ�	 ก�รทำ�
กิจกรรมร่วมกันและก�รใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมห�วิทย�ลัย	 อีกทั้งเพื่อเป็นก�ร
เช่ือมคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งภ�ควิช�และระหว่�งนักศึกษ�ในคณะ
วิทย�ศ�สตร์	 ทำ�ให้นักศึกษ�และน้องมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยมีคว�มคิด	
คว�มกล้�แสดงออกและยังฝึกฝนก�รทำ�ง�นร่วมกันเป็นหมู่คณะในก�ร
สร้�งผลง�นด้วยคว�มคิดสร้�งสรรค์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�
ตอนปล�ยอีกด้วย

	 คณะวิทย�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล	(ศ�ล�ย�)	เป็นเจ้�ภ�พจัดก�ร
แข่งขันกีฬ�วิทย�ศ�สตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย	(อะตอมเกมส์)	ครั้งที่	25		
ขึ้น	ภ�ยใต้ชื่อ	“กันภัยมหิดลเกมส์”	ระหว่�งวันที	่1-7	มิถุน�ยน	2559	ซึ่ง
สโมสรนักศึกษ�คณะวิทย�ศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�
ธนบุรี	(มจธ.)	โดยก�รควบคุมของอ�จ�รย์วิริยะ	ไตรปัญญ�ศ�สตร์	รองคณบดี 
ฝ่�ยพัฒน�นักศึกษ�	 ได้ส่งนักกีฬ�เข้�ร่วมก�รแข่งขันในคร้ังน้ี	 คณะ
วิทย�ศ�สตร์	 มจธ.	 ได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของกีฬ�	 เพ่ือเป็นก�ร
ออกกำ�ลังก�ยเพ่ือสุขภ�พร่�งก�ยและจิตใจให้แข็งแรง	 ฝึกฝนคว�ม 
พย�ย�ม	 คว�มอดทนในก�รฝึกซ้อม	 คว�มส�มัคคีในก�รเล่นเป็นทีม	 คว�ม
มีน้ำ�ใจนักกีฬ�	 จึงได้สนับสนุนให้นักศึกษ�เข้�ร่วมกิจกรรมในด้�นต่�งๆ	
เป็นประจำ�ทุกปี	 ผลก�รแข่งขันคณะวิทย�ศ�สตร์	 มจธ.ได้รับร�งวัล	 ก�ร
แข่งขันวิช�ก�ร	 ชนะเลิศเหรียนญทองอันดับ	 1,	 ก�รประกวด	 Atomic	
Bomb	 (ประกวดด�วเดือน)	 Popular	 Award	 และชนะเลิศอันดับ	 1,	
ก�รประกวดผู้นำ�เชียร์และแสตนเชียร์	 รองชนะเลิศอันดับ	 2,	 กีฬ�ปิงปอง
หญิงคู่	 เหรียญทอง,	 กีฬ�แบทมินตันช�ยคู่	 เหรียญเงิน,	 กีฬ�แทนนิสหญิง	
เหรียญทองแดง	

ประชุมวิชาการ “The 9th Asian Con-
ference on Fixed Point Theory and 
Optimization 2016”

อะตอมเกมส์ ครั้งที่ 25 “กันภัยมหิดลเกมส์”
Formica Science Camp #14

ผู้เขียน	เส�วณิต	ผิวข�ว	
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	 เม่ือวันอ�ทิตย์ท่ี	24	เมษ�ยน	2559	ท่ีผ่�นม�	นักศึกษ�คณะเทคโนโลยี 
ส�รสนเทศระดับ	ป.ตรี	ป.โท	ศิษย์เก่�	อ�จจ�รย์และเจ้�หน้�ท่ี	จำ�นวนท้ังส้ิน		 
22	คน	ได้เข้�ร่วมทำ�กิจกรรมกับชมรมอ�ส�สร้�งบ้�นดินไทย	ในก�รสร้�งศ�ล�ดิน 
ให้กับวัดเข�โป่งนก	 อ.สีค้ิว	 จ.นครร�ชสีม�	 เพ่ือใช้ส�ธ�รณประโยชน์ของท�งวัด 
ต่อไป	ก�รทำ�กิจกรรมในคร้ังน้ี	จัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้อ�ส�สมัครท่ีมีจิตส�ธ�รณะ	 
ได้ใช้เวล�	1	วัน	ทำ�กิจกรรมดี	ๆ	ร่วมกันในก�รบำ�เพ็ญส�ธ�รณประโยชน์เพ่ือ
สังคมแล้วผู้เข้�ร่วมยังจะได้คว�มรู้เก่ียวกับก�รสร้�งศ�ล�ดินจ�กวิทย�กร 
ผู้ชำ�น�ญก�รอีกด้วย	

	 คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 จัดกิจกรรมค่�ย	 “CS@SIT	 Hackathon	
2016”	เน้นพัฒน�ทักษะก�รเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทักษะอ่ืน	ๆ	ท่ี
จำ�เป็นในก�รทำ�ง�น	ให้กับนักศึกษ�ช้ันปีท่ี	1	และ	2	หลักสูตร	CS	ซ่ึงจัดข้ึน
ระหว่�งวันท่ี	20	-	22	พฤษภ�คม	2559	ณ	ช้ัน	4	อ�ค�ร	SIT
  

	 รศ.	 ดร.	 นิพนธ์	 เจริญกิจก�ร	 คณบดีคณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 เป็น
ประธ�นในพิธีเปิดกิจกรรมค่�ย	 “Network	 Boot	 Camp	 2016”	 จัดข้ึน
ระหว่�งวันท่ี	20-21	พฤษภ�คม		2559	ณ	อ�ค�ร	SIT	ซ่ึงก�รจัดกิจกรรมคร้ัง
น้ีจัดข้ึนเป็นคร้ังท่ี	2	หลังจ�กท่ีคร้ังแรก	ประสบคว�มคว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย	
เพ่ือเปิดโอก�สให้นักศึกษ�ช้ันปีท่ี	2	หลักสูตรไอที	4	ปี	ได้ฝึกทักษะ	และมีคว�ม
เข้�ใจกระบวนก�รติดต้ัง	 ติดต�ม	 และตรวจสอบระบบเครือข่�ยเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ	ด้วยก�รติดต้ังท้ังเครือข่�ยและโครงสร้�งพ้ืนฐ�น		และเพ่ือเสริม
สร้�งคว�มส�ม�รถในด้�นก�รส่ือส�รและก�รทำ�ง�นเป็นทีม	 โดยมีนักศึกษ�
ช้ันปีท่ี	2	เข้�ร่วมท้ังหมดจำ�นวน	89	คน
	 ก�รจัดกิจกรรมค่�ยในคร้ังน้ีได้ผู้เช่ียวช�ญท่ีมีคว�มรู้ด้�นก�รจัดก�ร 
ระบบครือข่�ย	 อ�ทิ	 อ�จ�รย์ประจำ�คณะฯ	 รุ่นพ่ี	 ศิษย์เก่�	 ร่วมถ่�ยทอด 
ประสบก�รณ์และวิช�ก�รให้กับรุ่นน้องและนักศึกษ�ของคณะฯ	รูปแบบก�ร 
จัดง�น	 จัดก�รอบรมเป็นฐ�นต่�ง	 ๆ	 แบ่งผู้เข้�ร่วมเป็นกลุ่มเพ่ือเวียนศึกษ� 
เรียนรู้	และทำ�	workshop	ก�รอบรมในแต่ละฐ�นของแต่ละวันจะมีก�รถ�ม
ตอบคำ�ถ�มเพ่ือกระตุ้นก�รเรียนรู้	ให้บรรลุต�มเป้�หม�ยของกิจกรรมท่ีต้ังไว้		

	 นักศึกษ�คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 ร่วมกันจัดค่�ยเส้นท�งสู่ฝันนักไอที	
หรือ	WIP	Camp	คร้ังท่ี	8		เพ่ือจำ�ลองก�รเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีส�รสนเทศ		
และก�รใช้ชีวิตให้คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศให้กับน้องๆ	มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 
ระหว่�งวันท่ี	25-29	พฤษภ�คม	2559	 ท่ีผ่�นม�	ณ	อ�ค�รคณะ	SIT	ภ�ยใน
ค่�ย	 ฯ	 ประกอบด้วยกิจกรรมท้ังด้�นวิช�ก�ร	 ท่ีน้องๆ	 นักเรียนมัธยมจะได้
ทดลองสัมผัสกับประสบก�รณ์ในก�รเรียนก�รสอนท�งด้�นไอทีแบบท่ีรุ่นพ่ีๆ	
ได้เรียน	ทดลองเรียนรู้กับอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้จริง	แบบท่ีมีก�รจัดก�รเรียนก�ร
สอนจริงๆ	 ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนมัธยมปล�ยได้ค้นห�คำ�ตอบให้กับตัวเอง
ว่�ชอบก�รเรียนรู้ท�งด้�นไอทีม�กน้อยแค่ไหน	 และอย�กจะเลือกเดินเส้นท�ง
นักไอทีจริง	 และกิจกรรมสันทน�ก�ร	 ท่ีจะเช่ือมโยงนักศึกษ�รุ่นพ่ีกับนักเรียน
ท่ีผ่�นก�รคัดเลือกเข้�ค่�ยได้ม�ทำ�กิจกรรมสนุกสน�นร่วมกัน	 โดยสอดแทรก
ส�ระของก�รใช้ชีวิตในมห�วิทย�ลัย	 	 และคำ�แนะนำ�แนวท�งก�รศึกษ�จ�กรุ่น
พ่ีสู่น้องๆ	 ทำ�ให้นักเรียนท่ีได้เข้�ร่วมกิจกรรมค่�ยคร้ังน้ีได้ท้ังคว�มรู้	 คว�มสนุก	
และมิตรภ�พกลับบ้�นไปอย่�งประทับใจ		ซ่ึงกิจกรรมค่�ย	WIP	Camp	คร้ังน้ีมี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยจ�กท่ัวประเทศสนใจเข้�ร่วมกิจกรรม	และ
ได้รับก�รคัดเลือกเข้�ร่วมกิจกรรม	77	คน
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอาสาทำ ดี 1 วัน กับกิจกรรมสร้างศาลา CS@SIT จัด Hackathon 2016 พัฒนาทักษะ 
Programming นศ. ปี1 และ ปี 2

SIT จัด Network Boot Camp 2016 เพิ่มทักษะ 
นศ. ปี 2 ด้านระบบเครือข่าย

ค่าย WIP Camp # 8

ข่�ว:		รุ่งนภ�		คำ�ภัยวงศ์พิทักษ์
ภ�พ:	สันติภ�พ		วัชระสุขจิตร	/	
ผศ.ดร.	วชิรศักด์ิ		ว�นิชช�
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บัณฑิตวิทยาลัยน่วมการจัดการและนวัตกรรม

เม่ือวันท่ี	28	พฤษภ�คม	2559	ท่ีผ่�นม�	ผศ.ดร.ทิพวรรณ	ป่ินวนิชย์กุล	 
รองอธิก�รบดีฝ่�ยก�รเงินและทรัพย์สิน	ผู้แทนอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเทคโน- 
โลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 ร่วมลงน�มในบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือเครือข่�ย 
ศูนย์บ่มเพ�ะดิจิทัลสต�ร์ทอัพ	 (Digital	 Startup	 Incubation	 Network)	
ร่วมกับ	 กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและส่ือส�ร	 (ICT)	 สถ�บันก�ร
ศึกษ�	สถ�บันก�รเงิน	หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน	 	 ในง�น	Digital	Thai-
land	2016		ณ		ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิต์ิ	 ซ่ึงจัดโดยกระทรวงเทคโน- 
โลยีส�รสนเทศและส่ือส�ร	(ICT)	โดยได้รับเกียรติจ�ก	ดร.สมคิด	จ�ตุศรีพิทักษ์	 
รองน�ยกรัฐมนตรี	เป็นประธ�นในพิธีลงน�มในบันทึกข้อตกลงคร้ังน้ี

สำ�หรับก�รก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้คว�มร่วมมือคร้ังน้ี	จะมีก�รจัดทำ�นโยบ�ย 
เพ่ือส่งเสริม	สนับสนุน	ท้ังด้�นก�รบ่มเพ�ะ	ก�รสร้�งองค์คว�มรู้	และนวัตกรรม

มจธ. ผสานพลัง ประชารัฐ หนุน Digital 
Start up เต็มสูตร

ใหม่ๆ	 เพ่ือต่อยอดท�งธุรกิจ	 โดยเน้นก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือของ
หน่วยง�นท้ังภ�คนโยบ�ยและภ�คปฏิบัติ	 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ	 Digi-
tal	 Startup	 และผู้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยีร�ยใหม่	 ภ�ยใต้แนวคิด	
Incubation	Center	 สร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งธุรกิจเป็นก�ร
สร้�งโอก�สท�งก�รค้�ท้ังภ�ยในประเทศและระดับน�น�ช�ติ	เพ่ือขับเคล่ือน
ก�รพัฒน�ประเทศด้�นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	(Digital	Economy)	

ภ�ยในง�นDigitak	 Thailand	 2016	 ซ่ึงจัดข้ึนระหว่�งวันท่ี	 26-28	 
พฤษภ�คม	 2559	 ในช่วงเวล�เดียวกัน	 บัณฑิตวิทย�ลัยก�รจัดก�รและ 
นวัตกรรม	 (GMI)	 ยังได้ร่วมจัดแสดงผลง�นด้�นดิจดทัลและเทคโนโลยีของ 
ประเทศไทยปี2559	 โดยจัดแสดงหลักสูตรต่�งๆ	 ของบัณฑิตวิทย�ลัยก�ร 
จัดก�รและนวัตกรรม	(GMI)	พร้อมท้ังเปิดตัวส�ข�วิช�ก�รจัดก�รธุรกิจดิจิทัล

ซ่ึงสอดรับกับก�รบริห�รธุรกิจในยุคปัจจุบัน	 ภ�ยในง�นนอกจ�กน้ียังได้นำ� 
ผลง�นนักศึกษ�ปริญย�โทและปริญญ�ตรีของคณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม 
และเทคโนโลยีเข้�ร่วมจัดแสดง	ณ	ศูนย์ประชุมแห่งช�ติสิริกิต์ิ

ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ 

	 ขอแสดงคว�มยินดีกับ	น.ส.จ�มินทร	์หล�วประเสริฐ	นักเรียนรุ่นที่	6	
ซึ่งได้รับก�รคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย	 เข้�ร่วมนำ�เสนอผลง�นโครง
ง�นในง�นประชุมน�น�ช�ตินักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์	(International	Con-
ference	of	Young	Scientists	:	ICYS)	2016	ครั้งที่	23	ซึ่งจัดขึ้นระหว่�งวัน
ที	่16-23	เมษ�ยน	พ.ศ.	2559	ณ	เมืองคลูช	น�โปก�	ประเทศโรม�เนีย	ใน 
ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ชีวภ�พ		ผลก�รแข่งขันปร�กฏว่�	น.ส.จ�มินทร์	หล�วประเสริฐ	 
ได้รับร�งวัลเหรียญเงิน	ในก�รแข่งขันส�ข�	Life	sciences		จ�กโครงง�น
ที่มีชื่อว่�	“Functional	characterization	of	 icp35	in	WSSV	(White	
Spot	Syndrome	Virus)”		โดยม	ีน.ส.ยุพ�รัตน์		จันทร�ภ�กร	เป็นผู้ร่วม
ทำ�โครงง�น	 อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�โครงง�น	ดร.	 พงศ์ศักดิ์	 ขุนแร่	 ภ�ควิช�จุล
ชีววิทย�	 คณะวิทย�ศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	

และ	อ.นิอร	วิน�รักษ์วงศ์	โรงเรียนดรุณสิกข�ลัย	(โครงก�ร	วมว.)
	 น.ส.จ�มินทร์	 ได้ฝ�กบอกกับผู้อ่�นทุกท่�นว่�	 “ง�น	 ICYS	 เป็นง�น
ประชุมโครงง�นวิทย์ที่ดี	 ทำ�ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงง�นวิทย�ศ�สตร์ของ
อีกหล�ยๆ	 ประเทศ	 ได้เห็นไอเดียและสิ่งใหม่ๆ	 ม�กม�ย	 นอกจ�กนี้ยังได้
รู้จักและผูกมิตรกับเพื่อนต่�งช�ติอีกด้วย	 สำ�หรับน้องๆ	 ที่มีคว�มสนใจใน
ก�รทำ�ง�นวิจัย	 ง�น	 ICYS	 จะเป็นง�นประชุมน�น�ช�ติที่จะทำ�ให้น้องได้
รับประสบก�รณ์ม�กม�ยแน่นอน”

น.ส.จามินทร์ หลาวประเสริฐ ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันสาขา 
Life science ในงาน ICYS (Inter-
national Conference of Young 
Scientists) 2016 ครั้งที่ 23 ณ 
เมืองคลูช นาโปกา ประเทศโรมาเนีย
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โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของบุคลากร
สายสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์

	 คณะศิลปศ�สตร์ได้จัดบรรย�ยพิเศษในหัวข้อ	 STEM	 ศึกษ�	 ให้กับ
บุคล�กรส�ยวิช�ก�รและบุคล�กรท่ีเก่ียวข้องกับก�รเรียนก�รสอนและ
พัฒน�นักศึกษ�	เพ่ือให้ส�ม�รถนำ�ม�พัฒน�และปรับใช้ในกระบวนก�รเรียน
ก�รสอนท่ีเน้นก�รบูรณ�ก�ร	 สร้�งคว�มเช่ือมโยงระหว่�งเน้ือห�วิช�	 โดยได้
รับเกียรติจ�กรองศ�สตร�จ�รย์	ดร.วิวัฒน์	เรืองเลิศปัญญ�กุล	รองอธิก�รบดี
ฝ่�ยบุคคล	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 เป็นวิทย�กร
บรรย�ยพิเศษ	ในวันอังค�ร	ท่ี	10	พฤษภ�คม	2559	ณ	ห้องประชุมประภ�	
ประจักษ์ศุภนิติ	(AD	907)	ช้ัน	9	สำ�นักง�นอธิก�รบดี	ท้ังน้ี	เพ่ือให้ก�รดำ�เนิน
ง�นของคณะศิลปศ�สตร์	ซ่ึงมุ่งเน้นผลลัพธ์ในภ�รกิจหลักเก่ียวกับก�รจัดก�ร
เรียนก�รสอน	ก�รวิจัย	ก�รบริก�รวิช�ก�ร	ก�รนำ�องค์กรและก�รกำ�กับดูแล	
รวมถึงกระบวนก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรต่�งๆ	 มีคว�มเช่ือมโยงในเชิง
ระบบให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวเดียวกัน	ภ�ยใต้นโยบ�ยเป้�หม�ย	และ
ทิศท�งก�รพัฒน�ของมห�วิทย�ลัย	KMUTT	2030	และ	KMUTT	3.0	

	 เม่ือวันท่ี	 5-7	 มิถุน�ยน	 2559	 	 ผู้บริห�รและบุคล�กรส�ยสนับสนุน
คณะศิลปศ�สตร์	 จำ�นวน	 50	 คน	 ได้ไปศึกษ�ดูง�นด้�นก�รบริห�รจัดก�ร
ของบุคล�กรส�ยสนับสนุน	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	จำ�นวน	2	แห่ง	 ดังน้ี	 	คณะ
มนุษยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	โดยมี	รศ.ดร.ประภ�	สุขเกษม	คณบดี
คณะมนุษยศ�สตร์	 คณ�จ�รย์	 และบุคล�กร	 ให้ก�รต้อนรับ	 แห่งท่ีสองคือ	
ฝ่�ยเสริมสร้�งคว�มเป็นน�น�ช�ติ	 วิทย�ลัยน�น�ช�ติ	 และสำ�นักวิช�ศึกษ�
ท่ัวไป	 มห�วิทย�ลัยพ�ยัพ	 โดยมีอ�จ�รย์ม�ลี	 คงวรรณนิติ	 ผู้ช่วยอธิก�รบดี
ฝ่�ยเสริมสร้�งคว�มเป็นน�น�ช�ติ	พร้อมคณ�จ�รย์	เจ้�หน้�ท่ี	มห�วิทย�ลัย
พ�ยัพให้ก�รต้อนรับ	 	 วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคล�กรส�ยสนับสนุนได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ก�รปฏิบัติง�น	 	 ก�รเปิดโลกทัศน์และสร�้งเครือข่�ยในกลุ่ม
ทำ�ง�นที่มีลักษณะคล้�ยคลึงกัน	 มีก�รให้คว�มร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน	 มีแนวคิดสร�้งสรรค์ในก�รปฏิบัติง�นที่หล�กหล�ย	 มีก�รปรับปรุง
และพัฒน�ง�นอย่�งต่อเนื่อง	 ส�ม�รถนำ�คว�มรู้และประสบก�รณ์ที่ได้ม�
ประยุกต์ใช้ในก�รปฏิบัติง�นต่อไป	นอกจ�กนี้คณะฯ	ยังจัดให้มีทัศนศึกษ�
ที่สำ�คัญของจังหวัดเชียงใหม	่ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ท�งศิลปวัฒนธรรม	 และ
วิถีชีวิตของไทย	 เช่น	 ไปทัศนศึกษ�สวนพฤกษศ�สตร์สมเด็จพระน�งเจ้�- 
สิริกิติ	์	พิพิธภัณฑ์พระตำ�หนักด�ร�ภิรมย์	เป็นต้น

บรรยายพิเศษในหัวข้อ STEM ศึกษา
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เรียนจบ ม.6 ที่นี่ แล้วต่อที่ใดกันบ้าง?

	 น�ยม�วิน	 	 เป่ียมกุลวนิช	 (มิน)	
เข้�เรียนต่อส�ข�วิช�วิศวกรรมโยธ�	 
(หลักสูตรน�น�ช�ติ)	 คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�
ธนบุรี

น�ยนิษฐวัฒน์	พรหมจรรย์	(ธรณ์)	และ
น�ยธรรศอนันต์	 พรหมจรรย์	 (ดรณ์)		
ด้วยคว�มรักในเสียงดนตรี	 และบ่ม
เพ�ะคว�มรู้ด้�นน้ีม�กพอ	 จึงสอบ
ติดส�ข�วิช�ดนตรีและธุรกิจบันเทิง		
คณะดุริย�งคศ�สตร์	 	 มห�วิทย�ลัย
ศิลป�กร	สมดังคว�มต้ังใจ

	 น�ยเกศภพ	 ลีม�ยุวัฒน�นนท์	 
(ซีน)	 ชอบด้�นคอมพิวเตอร์และ
กร�ฟฟิกดีไซน์	 จึงเลือกเรียนต่อใน
ส�ข�	 Computer	 Graphics	 and	
Multimedia	 วิทย�ลัยน�น�ช�ติ	
มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ		

	 น�ยอธิช�	 จริงธนส�ร	 (เอิร์ธ)	
เลือกเรียนส�ข�	 Entrepreneurship	 
(ก�รเป็นเจ้�ของธุรกิจ)	 วิทย�ลัยน�น� 
ช�ติ	 มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ	 เพร�ะ
อย�กเป็นนักธุรกิจและนักลงทุน

	 น�ยพันธกิจ	 อรุณวัฒน�พร	 (ฟลินท์)	 
สอบติดส�ข�วิช�สังคมศ�สตร์	 วิทย�ลัย 
น�น�ช�ติ	มห�วิทย�ลัยมหิดล	และส�ข� 
ก�รเมืองและก�รระหว่�งประเทศ		 
(ภ�คภ�ษ�อังกฤษ)	 คณะรัฐศ�สตร์	 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	 โดยฟลินท์
ตัดสินใจเรียนท่ี	 ม.ธรรมศ�สตร์	 เพร�ะ
ส�ข�วิช�ตรงกับคว�มสนใจของตัวเอง
ม�กกว่�

น�งส�วป�นชีว�	 ฤกษ์วรัญญู	 (ปัน)	
คณะแพทยศ�สตร์	 (Clinical	 Medi-
cine	 หรือ	 MBBS	 in	 English)	
มห�วิทย�ลัยฟู่ตัน	 (Fudan	 Univer-
sity)	 ประเทศจีน	 โดยได้รับทุนก�ร
ศึกษ�ตลอดก�รเรียน	6	ปีเต็ม	ตั้งใจ
ที่จะเป็นแพทย์อ�ส�	 ช่วยเหลือชีวิต
ผู้คนท่ัวโลก	ตอนน้ีพูดได้	 4	ภ�ษ�แล้ว	
(ไทย-อังกฤษ-เดนนิช-เก�หลี)	 กำ�ลัง
เรียนภ�ษ�จีนเป็นภ�ษ�ท่ี	5	

	 น�ยวีรชัย	 ประเสริฐศรี	 (ไอซ์)	 สอบติด
คณะวิศวกรรมศ�สตร์	 (หลักสูตรน�น�ช�ติ)	
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	 และ	 Bachelor	
of	 Science	Program	 in	Actuarial	 Sci-
ence	 (International	 Program)	 คณะ
วิทย�ศ�สตร์	 ส�ข�คณิตศ�สตร์ประกันภัย	
มห�วิทย�ลัยมหิดล	 ซ่ึงเป็น	 Double	 De-
gree	ท้ัง	Department	of	Mathematics,	
Faculty	 of	 Science,	Mahidol	 Univer-
sity	และ	Department	of	Mathematics,	
Curtin	University,	Australia	ซ่ึงไอซ์เลือก
เรียนส�ข�คณิตศ�สตร์ประกันภัย

ดรุณสิกข�ลัย	โรงเรียนนวัตกรรมแห่งก�รเรียนรู้

	 หล�ยคนมักสงสัยว่�	 นักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษ�ปีที	่ 6	 จ�กดรุณสิกข�ลัย	 น้องๆไปเรียนต่อกันที่ใดบ้�ง	 เรียนส�ข�อะไร	 ต้องเรียนต่อส�ย 
วิทย�ศ�สตร์-วิศวกรรมศ�สตร์เท่�น้ันหรือเปล่�	มีทักษะภ�ษ�อังกฤษเพียงพอท่ีจะสอบเข้�หลักสูตรอินเตอร์ได้ไหม	เร�มีคำ�ตอบม�ให้คล�ยสงสัยกัน	  
	 ในปีก�รศึกษ�	2558	มีนักเรียน	ม.6	จำ�นวน	8	คน	ทุกคนได้สอบเข้�เรียนต่อในระดับมห�วิทย�ลัยต�มคว�มใฝ่ฝัน	สมดังคว�มมุม�นะที่พ�กเพียร
เรียนรู้ม�ตลอดหล�ยปี	โรงเรียนดรุณสิกข�ลัยขอแสดงคว�มยินดีอย่�งยิ่งกับก้�วต่อไปในโลกกว้�งค่ะ	

Congratulations
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Ms.	Shinjini	Ghosh	T	จ�กประเทศอินเดีย
สนใจด�้	น	Computer	Science	and	Information	
Technology

Ms.	Nao	Shiino	จ�กประเทศญ่ีปุ่น
สนใจด้�น	Industrial	Design

น�งส�วศุภ�ลัย	ทรงร�ช�กร
จ�กประเทศไทย
สนใจด้�น	Microbiology

	 วันน้ีพ่ีป๊อปจะมาแนะนำ		ให้น้องๆ	รู้จักกับโครงการ	2B-KMUTT		วันน้ีพ่ีป๊อปจะมาแนะนำ		ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกันค่ะ	โครงการน้ีจัดข้ึนอย่าง
ให้น้องๆ	 รู้จักกับโครงการ	2B-KMUTT	วันน้ีพ่ีป๊อปจะมาแนะนำ		ต่อเน่ืองมาจนถึงรุ่นท่ี	13	ในปีน้ี	 โดยมหาวิทยาลัยและพ่ีๆ	นักศึกษาได้จัดค่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีกันค่ะ	โดยรวมมีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน	175	คน

Mr.	Nguyen	Tuan	Minh
จ�กประเทศเวียดน�ม
สนใจด้�น	Industrial	Technology	and	Design

	Ms.	 Avianita	 Dewi	 Kusumawardhani	 จ�ก
ประเทศอินโดนีเซีย
สนใจด้�น	Tools	and	Material	Engineering

Mr.	Christian	Wilson	Joi	M.	Antalan
จ�กประเทศฟิลิปปินส์	สนใจด้�น	 
Environmental	Engineering

“ทร�บข่�วเก่ียวกับค่�ยน้ีเม่ือปีท่ีแล้วจ�กคุณพ่อค่ะ	 ท่�นเป็นตัวแทนอ�จ�รย์	 ท่ีม�เข้�ร่วมประชุม	 
International	Collaboration	และอ�จ�รย์	มจธ.	ก็ได้แนะนำ�	2B-	KMUTT	ให้คุณพ่อฟัง	คุณพ่อ 
จึงชวนดิฉันม�สมัคร	เข้�ร่วมโครงก�รค่ะ	ฉันต่ืนเต้นม�กๆ	เลยล่ะ”
	 “ก�รได้ลงมือทำ�จริง	เช่น	ก�รค้นห�ข้อมูล	ได้เข้�ถึงคว�มรู้สึกของ	เรียนในมห�วิทย�ลัยม�ก
ข้ึน	เร�รู้สึกดีและรู้สึกเข้�กันได้ดีกับท่ี	น่ี	มันเป็นโอก�สท่ีดีม�กท่ีเร�ได้แลกเปล่ียนวัฒนธรรมกัน	ดูสิ	 
น่ีเร�ก็น่ังกัน	6	เช้ือช�ติ	บนโต๊ะเดียว	เป็นเพ่ือนกัน	ได้เรียนรู้	ส่ิงต่�งๆ	รอบๆ	เร�	เร�ได้พบกับมุม
มองใหม่ๆในก�รเรียน	เร�อ�จจะมองก�รเรียนในวิช�น้ันๆ	แตกต่�งกันออกไปเม่ือตอนท่ีเร�อยู่ใน
ประเทศของเร�	แต่พอม�ท่ีน่ีเร�ได้มีโอำ�ก�สท่ีดี	ในก�รเห็นมุมมองสองด้�นท่ีต่�งกัน”
	 “มันคุ้มค่�กับเวล�ม�กๆ	เลยค่ะน่ีแค่10	วัน	แรก	ฉันก็หลงรักท่ีน่ีเสียแล้ว	แน่นอนว่�	ฉันจะแนะ
นำ�เพ่ือนๆให้ม�สมัครเข้�ร่วมโครงก�รอย่�งแน่นอน	พวกเข�ต่ืนเต้นม�ก		ตอนน้ีเร�ยังอยู่	ม.	5	เพร�ะ
ง้ัน	ปีหน้�	เร�ก็ยังมีโอก�สได้ม�ร่วมโครงก�รน้ีอีกค่ะ”

Shinjini 



31 ฉบับ กรกฎาคม  2559

Student

“ผมทร�บข้อมูลค�่ย	 2B-
KMUTT	 จ�กอ�จ�รย์	 มจธ.
ท่�นหนึ่ง	ซึ่งท่�นเป็นกรรมก�ร
ตัดสินก�รประกวด	 ให้ผมเข้�
ร่วมผลิตภัณฑ์เม่ือเดือนที่แล้ว
ครับ	 ท่�นได้แนะนำ�	 เป็นส่วน
หนึ่งของค่�ยนี้ครับ	นอกจ�กสิ่ง 
อำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
เรียนก�รสอนที่ดีแล้ว	 เร�ยัง
ได้ประสบก�รณ์ที่ประเมินค่�ๆ
ไม่ได้	 ผมเป็นช�วฟิลิปปินส	์ คนแรกที่ได้เข้�ร่วมค�่ยในครั้งนี	้ 	 และอย�ก
ให้เพื่อนๆได้มีโอก�สเช่นเดียวกันเพร�ะถือว่�เป็นโอก�สที่ได้เรียนรู้อะไร
ใหม่ๆ	ม�กม�ย	สนุก	และตื่นเต้นม�กๆ	ครับ”

“ฉันรู้จักค่�ย	2B-KMUTT	จ�กรุ่นพี่ที่โรงเรียนของฉันที่เคย 
ม�เข�้ค่�ยค่ะ	นี้เมื่อปีที่แล้ว	และพี่ๆ	จ�ก	มจธ.	ได้ไปอธิบ�ย 
กจิกรรม	ตอนแรกฉนัไมไ่ดค้�ดหวงัว�่จะมกี�รลงมอืปฏบิตัิ 

ในห้องทดลองม�กขน�ดนี้	แต่จริงๆ	พวกเร�ได้เรียนกันทั้ง	5	วันตั้งแต่	9	โมง 
เช้�ถึง	4	โมงเย็น	มันเป็นโอก�สที่ดีนะคะ	ฉันได้เรียนรู้อะไรม�กขึ้น	ซึ่งถือ 
ว่�เป็นอะไรที่แปลกใหม่ม�ก	 ก�รสัมภ�ษณ์เพ่ือเข้�ร่วมโครงก�รก็ได้ลองเขียน 
เรียงคว�มเก่ียวกับแรงบันด�ลใจในก�รเข้�ร่วมค่�ยน้ี	 ฉันได้เรียนรู้ม�กม�ยค่ะ	
ตั้งแต่ก่อนจะม�เข�้ค่�ยนี้”
	 “จ�กโครงก�รนี้	 ฉันได้เรียนรู้อะไรหล�ยๆอย�่ง	 ได้ทำ�คว�มรู้จักกับ
เพื่อนๆต่�งช�ติ	 เรียนรู้เกี่ยวกับก�รเข้�สังคม	 ได้รู้จักธรรมเนียมของช�ติ
ต่�งๆ	 ต้องปรับตัวเข�้ห�เพื่อนๆ	 ที่สำ�คัญคือ	 ก�รทำ�ง�นร่วมกับอ�จ�รย์	
และรุ่นพี่ในห้องแล็ป	เพื่อทำ�ค้นคว�้วิจัย	ถือว่�เป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุดค่ะ”	
 

“ผมพบค่�ย	 2B-KMUTT	
จ�กเว็บไซต์โรงเรียนผมครับ	
เพร�ะโรงเรียนของเร�เป็น
เครือข่�ยกับ	มจธ.ซึ่งผู้อำ�นวย
ก�รโรงเรียนได้แนะนำ�	 ให้ม�
เข้�ร่วมค่�ยน้ีครับแน่นอน
ที่สุด	ค่�ยนี้ให้อะไรกับเร�ม�ก	 
ท้ังโอก�สในก�รเรียนรู้สำ�หรับ 

นักเรียนท่ีมีคว�มส�ม�รถ	 ซ่ึงท�งมห�วิทย�ลัยก็จะพิจ�รณ�เข้�รับศึกษ�ต่อ
อีกด้วย	
	 ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเพร�ะต้องใช้ติดต่อสื่อส�รกับท้ังคนไทยและ
เพื่อนต่�งช�ติ	 และที่สำ�คัญ	 คือก�รคิดวิเคร�ะห์	 เพร�ะเร�ได้ลงมือปฏิบัติ
ตริงในห้องแล็ป	ครับ”

	 “ก�รคัดเลือกเด็กๆ	
ม�เข้�ค่�ย	 2B-KMUTT	
และก�รแบ่งกลุ่มจะคัด
เลือก	 กันตอนสัมภ�ษณ์ค่ะ	
เพร�ะอ�จ�รย์ที่สัมภ�ษณ์
จะพูดคุยกับพวกเร�อย่�ง
เป็นกันเอง	 เพื่อดูว�่จริงๆ	
แล้ว	 พวกเร�แต่ละคนชอบ
วิช�อะไร	 เหม�ะกับวิช�	
ไหน	พอผลก�รจัดกลุ่มออก 
ม�ก็เป็นที่พอใจสำ�หรับทุกคนค่ะ	เพร�ะตรงกับ	คณะที่เร�ชอบ	รู้สึกดีค่ะ	
	 ทร�บจ�กรุ่นพี่ที่โรงเรียนซึ่งเคยม�เข้�ค�่ย	2B-	KMUTT	ค่ะ	พอค�่ย 
เปิดรับสมัคร	 พี่ๆ	 ก็ม�ชวนรุ่น	 น้องที่โรงเรียนซึ่งอย�กเข้�ร่วมโครงก�ร 
ให้ม�สมัครกันค่ะที่เข�้ร่วมโครงก�รนี้เพร�ะคิดว่�น่�จะได้คว�มรู้	พร้อมกับ 
เก็บเก่ียวประสบก�รณ์ม�กข้ึน	 รวมถึงได้ใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์	และอยู่ใกล้
บ้�นด้วยค่ะ”

“ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับก�รทำ�แล็ป	 Industrial	
Design	 ตอนแรก	 ฉันยังไม่รู้อะไรม�กนัก	 แต่
ตอนนี้	 ฉันเข้�ใจม�กขึ้น	 เข้�ใจว่�	 ของสิ่งหนึ่ง
นั้น	 เกิดขึ้นม�ได้อย่�งไร	 ฉันส�ม�รถมองภ�พ
ตนเองในก�รเรียนปและทำ�ง�นด้�นนี้ได้ใน
อน�คต	นี่แค่	10	วัน	แต่ฉันรู้สึกเหมือนได้เรียน
รู้เป็นเดือนเลยทีเดียวค่ะ”

Nguyen  

Nao 

Christian
Avianita 

Elle
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ดร.อริย�	พรหมสุภ�		
ariya.bra@kmutt.ac.th

สินค�้ใหญ่ๆ	 เพื่อตอบแทนคนในชุมชน	 โดยห้�งจ้�งครูม�เป็นผู้นำ�ในก�ร
เต้นแอโรบิก	 บริเวณล�นกล�งแจ้งของห้�งตอนเย็นๆทุกวัน	 เหล่�นี้ทำ�ให้
เร�ออกกำ�ลังก�ยโดยไม่ต้องใช้เงิน	เช่น	เทสโก้	โลตัส	ขึ้นชื่อว�่เป็นต้นแบบ
ชุมชนคนรักแอโรบิก	ชวนทุกวัยออกกำ�ลังก�ยทั่วประเทศม�น�นกว่�	๙	ปี
แล้ว	ทุกเย็นส่วนหนึ่งของล�นจอดรถเทสโก้	โลตัส	กว่�	๖๐	ส�ข�	จะมีผู้คน
ม�เต้นออกกำ�ลังก�ยแอโรบิกกับครูฝึก	 ที่ได้รับก�รฝึกหัดแล้วในเรื่องก�ร
ใช้ท่�ท�งที่ถูกต้องจ�กเทสโก้	 โลตัสและกรมพลศึกษ�	กระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬ�	 	 ดังนั้นมั่นใจได้ว่�	 สเต็ปที่ออกไป	 ถูกต้องและได้ประโยชน์ต่อ
สุขภ�พแน่นอน	นอกจ�กภ�คเอกชน	เช่น	เทสโก้	โลตัส	ที่จัดให้มีก�รเต้น
แอโรบิกแล้ว	 ต�มสวนส�ธ�รณะของท�งร�ชก�ร	 ก็จัดให้มีเช่นกัน	 ใกล้ๆ
กับ	 มจธ.ของเร�นี่	 ตอนเย็นๆประม�ณหกโมง	 ผู้เขียนเห็นเพื่อนๆ	 เปลี่ยน
เสื้อผ�้เป็นชุดออกกำ�ลังก�ย	 เดินออกท�งประตูหลังฝั่งถนนพุทธบูช�	ข้�ม
ถนนไปศูนย์กีฬ�เฉลิมพระเกียรติ	 (บ�งมด)	 สอบถ�มได้คว�มว่�ไปเต้น 
แอโรบิกกัน	 ซึ่งในแต่ละวันจะมีก�รเต้นสองรอบ	 คือ	 รอบหกโมงเย็นและ
รอบทุ่มครึ่ง	แต่ละรอบใช้เวล�ประม�ณ	สี่สิบห�้น�ที	ซึ่งถ้�คนที่ไม่นิยมก�ร

	 สวัสดีค่ะ...ยุคนี้เป็นยุค	 Green	 and	 Clean	 ก�รดูแลสุขภ�พ	 โดย
เฉพ�ะก�รออกกำ�ลังก�ยเป็นสิ่งที่สำ�คัญกับก�รดำ�เนินชีวิตในสมัยนี้	
เน่ืองจ�กในยุคดิจิตัลมนุษย์มีเทคโนโลยีม�กม�ยในก�รอำ�นวยคว�ม
สะดวกต่�งๆน�น�	 แทบจะไม่ค่อยได้ขยับอวัยวะเลยก็ว่�ได้	 อวัยวะที่
สำ�คัญสำ�หรับคนในยุคนี้คือนิ้วมือที่ใช้ในก�รจิ้มและปัดโทรศัพท์มือถือ	 จอ
คอมพิวเตอร์	รีโมทคอนโทรล	และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต�่งๆ	ซึ่งเข้�ม�ใน
สังคมเร�ม�กกว่�	๒	ทศวรรษแล้วก็ต�ม	ก�รดำ�เนินชีวิตแบบง่�ยๆสบ�ยๆ
เป็นจุดสำ�คัญที่ทำ�ให้เร�ใกล้ชิดโรคภัยไข้เจ็บม�กยิ่งขึ้น	 แนวท�งที่จะทำ�ให้
อยู่แบบปลอดโรค	 มีสุขภ�พแข็งแรงจึงเป็นกระแสนิยมในยุคปัจจุบัน	 ดัง
นั้นเร�จะพบว่�คนรักสุขภ�พม�กยิ่งขึ้น	กินอ�ห�รที่มีประโยชน์ต่อร่�งก�ย	
ไม่กินอ�ห�รปิ้งย่�งที่ไหม้	ไม่กินอ�ห�รสุกๆดิบๆ	เพร�ะเป็นส�เหตุของโรค
ร้�ย	กินผักม�กขึ้น	ทำ�ให้เกิดกระแสก�รกินอ�ห�รคลีน	(Clean	Food)	ซึ่ง
ก็คือ	 อ�ห�รที่ทำ�ก�รปรุงแต่งต่�งๆ	 ให้น้อยที่สุด	 หรือแทบจะไม่มีก�รปรุง
แต่งอะไรเลย	 ห�กเร�ม�แปลคว�มง่�ยๆ	 คือก�รทำ�ให้อ�ห�รนั้นไม่ผ่�น
กระบวนก�รต�่งๆ	 ก่อนที่เข้�สู่ป�ก	 สู่ร่�งก�ยของเร�	 โดยอ�ห�รที่จัดอยู่
ในกลุ่มแบบคลีนฟู้ดนั้นมีม�กม�ย	เช่น	ผักสด	ผลไม้สด	ข้�วกล้องที่ไม่ผ่�น
ก�รจัดสี	อ�ห�รที่ไม่ต้องทอด	หรือต้ม	หรือย่�งจนไหม	้เป็นต้น	ซึ่งแน่นอน
ว่�	 ข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอ�ห�รเจ	 เพร�ะคุณส�ม�รถเลือกท�นเนื้อสัตว์
ได้ด้วย	 โดยถ้�เป็นเนื้อสัตว์นั้น	 อ�ห�รที่แนะนำ�คือ	 กลุ่มจำ�พวกปล�ทะเล
น้ำ�ลึก	 เพร�ะปลอดอันตร�ยจ�กพย�ธินั่นเอง	 ทั้งนี้	 อ.สง่�	 ด�ม�พงษ ์
ผู้เชี่ยวช�ญด้�นโภชน�ก�ร	และผู้จัดก�รโครงก�รโภชน�ก�รสมวัย	สำ�นัก- 
ง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร�้งเสริมสุขภ�พ	 (สสส.)	 อธิบ�ยว่�	 คลีนฟู้ด
เป็นคำ�เรียกที่ตั้งขึ้นม�เพื่อให้ผู้คนได้เกิดคว�มตระหนักว�่	ก�รกินอ�ห�รที่
ถูกหลักโภชน�ก�ร	มีคว�มปลอดภัย	 ไม่มีส�รปนเปื้อน	และกินอย่�งเพียง
พอ	ครบ	๕	หมู่	 ควบคู่กับก�รออกกำ�ลังก�ย	 คือ	 ก�รนำ�ม�ซึ่งสุขภ�พที่ดี	
เพร�ะก�รออกกำ�ลังก�ยเพียงอย่�งเดียวโดยไม่คำ�นึงถึงอ�ห�รก�รกินนั้น
ไม่เป็นผล	
	 แนวท�งในก�รเริ่มกินอ�ห�รคลีนฟู้ด	สั้นๆง่�ยๆแต่ย�กต่อก�รปฏิบัติ
ต�ม	 (ในบ�งคน)	 ได้แก่	 ๑.	 งดดื่มช�	 ก�แฟ	 	 ๒.	 เปลี่ยนม�ท�นน้ำ�ผลไม้
ที่มีก�รคั้นสดๆ	 ๓.	 กินสลัดผักสดและถั่วแทนอ�ห�รพวกขนมขบเคี้ยว										
๔.	 ลองกำ�หนดอ�ห�รสักมื้อให้เป็นคลีนฟู้ด	 ๕.	 ห�สูตรทำ�อ�ห�รคลีนฟู้ด
จ�กอินเทอร์เน็ต	 	 ทั้งนี้ห�กคุณยังไม่เคยลองท�นคลีนฟู้ด	 ก็ลองท�นกันดู
นะคะ	 อย่�งน้อยก็เป็นก�รเริ่มต้น	 สำ�หรับก�รดูแลสุขภ�พที่ดีของตนเอง
แต่มีข้อแนะนำ�ว่�ควรทำ�ควบคู่กับก�รออกกำ�ลังก�ยด้วย	 ซึ่งบ�งคนอ�จมี
ข้ออ้�งในก�รออกกำ�ลังก�ยว่�	 ไม่มีเวล�	 ไม่มีเงินจะไปซื้อคอร์สออกกำ�ลัง
ก�ยแพงๆต�ม	 Fitness	 ต่�งๆ	 แต่ปัจจุบันเมื่อกระแสรักสุขภ�พม�แรง											
ก�รวิ่งในสวนส�ธ�รณะ	ก�รขี่จักรย�น	ก�รเต้นแอโรบิกที่จัดโดยห้�งสรรพ

... กินดี อยู่ดี มีสุข
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ท่ีม�	http://health.kapook.com/view92784.html
อ�ห�รคลีนฟู้ด	Clean	Food	กับกระแสท่ีม�แรง	https://maho-
sot.com/	
สสส.	‘คลีนฟู้ด’	อีกมิติของก�รกินเพ่ือสุขภ�พ
h t t p : / / m . m a t i c h o n . c o . t h / r e a d n e w s .
php?newsid=1436357772	
เทสโก้	โลตัส	ต้นแบบชุมชนคนรัก	“แอโรบิก”	ชวนทุกวัยออกกำ�ลัง
ก�ยท่ัวประเทศ

Variety

เต้นแอโรบิก																	อีกท�งเลือกหนึ่งในก�รออกกำ�ลังก�ย 
คือก�รว่ิงหรือเดินในสวนส�ธ�รณะ	ท่ี	มจธ.ของเร�น้ีนับว่� 
เป็นทำ�เลท่ีเหม�ะกับก�รออกกำ�ลังก�ยจริงๆเพร�ะ
มีทั้งศูนย์กีฬ�เฉลิมพระเกียรติ	 (บ�งมด)	 และสวน
ธนบุรีรมย์	 ซึ่งเป็นสวนส�ธ�รณะในคว�มดูแลของ
กรุงเทพมห�นคร	จัดเป็นสวนส�ธ�รณะแห่งแรกในฝั่ง 
ธนบุรีด้วย	 เดิมเคยเป็นที่ดินของสำ�นักง�นทรัพย์สิน
ส่วนพระมห�กษัตริย์	โดยกรุงเทพมห�นคร	เป็นผู้เช่�
ใช้สถ�นที่เพ�ะชำ�ต้นไม้	 ชื่อว่�	 สถ�นที่เพ�ะชำ�ต้นไม้
บ�งมด	ต่อม�ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๑	ได้มีก�รปรับปรุงเป็น
สวนส�ธ�รณะ	 ชื่อ	 สวนธนบุรีรมย์	 เป็นที่สำ�หรับให้
ประช�ชนพักผ่อนหย่อนใจ	จุดเด่นของสวนธนบุรีรมย	์
คือ	เป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้ชนิด	ต่�ง	ๆ	ที่เป็นสมุนไพร	
ซึ่งในอน�คต	 สวนธนบุรีรมย์จะได้มีก�รพัฒน�ให้
เป็น	 สวนสมุนไพรเมืองร้อน	 เพื่อก�รศึกษ�และเรียน
รู้ด้วย	 ดังนั้นทุกวันตอนเย็นๆ	 จะเห็นนักศึกษ�และ
บุคล�กรของมจธ.ไปวิ่ง	 เดิน	 ออกกำ�ลังก�ยที่สวน
ธนบุรีรมย์กันเยอะทีเดียว	 ถือว่�เป็นก�รออกกำ�ลัง
ก�ยเพื่อสุขภ�พที่ไม่ต้องใช้เงินเลย	แค่ขอให้เร�	ตัดใจ 
ลุกจ�กเก้�อี้ที่นั่งทำ�ง�นม�เกือบแปดชั่วโมง	 ไปออก
กำ�ลังก�ยสักชั่วโมง	 สองชั่วโมง	 ไปสูดอ�ก�ศบริสุทธิ์	
คล�ยเครียดจ�กก�รทำ�ง�น	 นอกจ�กส่งผลดีต่อ
สุขภ�พก�ยแล้วยังทำ�ให้จิตใจแจ่มใสเบิกบ�นอีกด้วย	
จึงขอเชิญชวนท่�นที่ยังไม่ได้ออกกำ�ลังก�ย	 ลองจัด
ต�ร�งชีวิตประจำ�วันใหม่เริ่มจ�กสิ่งใกล้ๆตัว	 ในก�ร
ออกกำ�ลังก�ยและกินอ�ห�รที่มีประโยชน์ต่อร่�งก�ย	
จะทำ�ให้เร�มีคว�มสุข	 สุขภ�พแข็งแรง...พบกันใหม่
เดือนหน้�ค่ะ		สวัสดีค่ะ	
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	 	 Pilates	 หน่ึงในเทรนด์ก�รออกกำ�ลังก�ยท่ีเคยอยู่นอกกระแส	 แต่ใน
ปัจจุบันน้ีกำ�ลังได้รับคว�มนิยมเพ่ิมข้ึนเร่ือย	 ๆ	 และแม้ว่�จะยังไม่ได้เข้�ม�
แทนท่ีก�รออกกำ�ลังในห้องสตูดิโอแบบอ่ืน	ๆ	อย่�งโยคะหรือแอโรบิค	แต่มัน
ก็ได้รับคว�มสนใจม�กพอท่ีทุกคนจะถ�มถึงว่�มันคืออะไร
	 	 	 	 	 พิล�ทิส	 (Pilates)	แตกต่�งจ�กก�รเล่นโยคะ	หรือเต้นแอโรบิคอย่�งไร	
ข้อดีข้อเสียของมันมีอะไรบ้�ง	 ดีกว่�อย่�งอ่ืนอย่�งไร	 ลดน้ำ�หนักหรือเพ่ิม
คว�มอ่อนตัวได้ดีแค่ไหน	 มันช่วยให้คุณรูปร่�งดีอย่�งรวดเร็วได้หรือไม่	 และ
ค่�ใช้จ่�ยในก�รเล่นเป็นอย่�งไร	 เพร�ะแม้ว่�จะอยู่ในห้องสตูดิโอหรือในห้อง
ปิด	แต่บ�งคร้ังก็ต้องมีอุปกรณ์ประกอบอ่ืน	ๆ	 ด้วย	 เน่ืองด้วยคว�มนิยมของ
ก�รออกกำ�ลังก�ยชนิดน้ีซ่ึงเพ่ิงจะเข้�สู่ประเทศไทยได้ไม่น�นจึงอ�จจะทำ�ให้
ห�คนสอนย�กสักหน่อย
					ก�รออกกำ�ลังก�ยแบบพิล�ทิส	(Pilates)	จะช่วยในเร่ืองก�รสร้�งคว�ม
แข็งแรงให้กับร่�งก�ย	 คิดค้นข้ึนต้ังแต่ต้นของยุคศตวรรษท่ี	 20	 โดย	 โจเซฟ 
พิล�ทีส	(Joseph	Hubertus	Pilates)	ช�วเยอรมัน	ด้วยคว�มมุ่งม่ันของเข�
ในก�รเอ�ชนะคว�มอ่อนแอข้ีโรคในวัยเด็ก	 ทำ�ให้เข�ได้พัฒน�เอ�ปรัชญ�
จ�กโลกตะวันตกและตะวันออกม�ผสมรวมกับก�รทำ�สม�ธิและก�รฝึกโยคะ
จนกล�ยเป็นก�รออกกำ�ลังก�ยชนิดใหม่	 ซ่ึงใช้เวล�พัฒน�ม�น�นกว่�	 18	 ปี
จนได้ม�เป็นพิล�ทิส	 ก่อนท่ีจะแพร่หล�ยในภ�ยหลังไปยังสหรัฐ	 จนเป็นท่ี
นิยมในหมู่คนดังและด�ร�ม�กม�ย	ก่อนท่ีจะข้�มทะเลม�สู่ประเทศไทย	และ
ด้วยปรัชญ�ท่ีแน่วแน่ในก�รออกกำ�ลังก�ยเพ่ิมเสริมสร้�งคว�มแข็งแรงควบคู่
กับก�รทำ�สม�ธิและก�รกำ�หนดลมห�ยใจ	 ประโยชน์ท่ีได้จ�กก�รออกกำ�ลัง
ก�ยเช่นน้ีนอกเหนือจ�กคว�มแข็งแรงท�งร่�งก�ยแล้ว	 ยังส่งผลต่อสม�ธิและ
คว�มสัมพันธ์ของจิตใจและร่�งก�ยโดยตรง
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โดย..Maria	P.	Honestum
  ปรัชญาหลักของพิลาทิสคือ
	 Concentration	 ก�รทำ�สม�ธิในทุกๆ	 ข้ันตอนของก�รออกกำ�ลังก�ย	
ไม่วอกแวกคิดเร่ืองอ่ืนท่ีหลงเข้�ม�หรือติดค้�งม�ก่อนหน้�ท่ีจะออกกำ�ลัง
ก�ย
	 Precision	 คว�มแม่นยำ�และถูกต้องในก�รเคล่ือนตัวและท่วงท่�ของ
ก�รเคล่ือนไหว	 ตำ�แหน่งของมือ	 เท้�	 หรือแม้แต่ก�รเคล่ือนท่ีท่ีถูกต้องทำ�ให้
เกิดคว�มต่อเน่ืองในก�รออกกำ�ลังก�ย
	 Breath	 ก�รกำ�หนดลมห�ยใจให้สัมพันธ์กับก�รเคล่ือนไหวโดยห�ยใจ
เข้�ให้สุดเช่นเดียวกับห�ยใจออกให้สุด	ไม่มีก�รกล้ันห�ยใจ
					Flow	แต่ละท่�ของพิล�ทิสน้ันไหลล่ืนและงดง�ม	ก�รเปล่ียนจ�กท่�หน่ึง
ไปอีกท่�หน่ึงต้องต่อเน่ืองและสม่ำ�เสมอท้ังคว�มเร็วและคว�มแข็งแกร่ง
	 Centering	 คว�มใส่ใจในก�รเคล่ือนไหวซ่ึงควบคุมโดยกล้�มเน้ือแกน 
กล�งของร่�งก�ยจะทำ�ให้กล้�มเน้ือทำ�ง�นและพัฒน�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
		 Control	 ก�รควบคุมร่�งก�ยให้ได้ท่วงท่�ท่ีถูกต้องครบถ้วนต�มจุด 
ประสงค์ของแต่ละท่�และยังทำ�ให้ผู้เล่นควบคุมสติและร่�งก�ยในทุก
สถ�นก�รณ์ก�รเล่นพิล�ทิสน้ันอ�จจะใช้อุปกรณ์หรือไม่ใช่อุปกรณ์เคร่ือง
เล่นประกอบด้วยก็ได้	 ในกรณีท่ีไม่ได้ใช้อุปกรณ์ประกอบ	 จะเป็นก�รเล่นอยู่
บนเส่ือเหมือนกับก�รเล่นโยคะแต่ท่�ท่ีเล่นจะเป็นท่�เฉพ�ะท่ีเน้นคว�มแข็ง
แรงของกล้�มเน้ือ	 สำ�หรับก�รออกกำ�ลังก�ยโดยก�รใช้อุปกรณ์จะเร่ิมจ�ก
อุปกรณ์ง่�ยๆ	อย่�งเช่น	ย�งยืด	ลูกกล้ิงโฟม	หรือบอลย�ง	ไปจนถึงอุปกรณ์
พิเศษหรือเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบม�เพ่ือพิล�ทิสโดยเฉพ�ะ	 ก�รเล่นพิล�ทิสน
อกจ�กจะสร้�งคว�มแข็งแรงและเพ่ิมคว�มยืดหยุ่นให้ร่�งก�ยเหมือนกับก�ร
ออกกำ�ลังก�ยโดยส่วนใหญ่แล้ว	 ยังช่วยปรับรูปร่�งและบุคคลิกภ�พอีกด้วย	
เพร�ะพิล�ทิสเป็นก�รรวมกันของร่�งก�ยและจิตใจ	 มีจุดมุ่งหม�ยเพ่ือก�ร
สร้�งสมดุลของร่�งก�ยโดยไม่ต้องคิดอะไร	 และมีเป้�หม�ยสร้�งก�รหลอม
รวมของร่�งก�ยและจิตใจ
	 ท้�ยท่ีสุดมันกลับม�ท่ีจุดประสงค์เดิมในก�รออกกำ�ลังก�ยและเป้�
หม�ยของแต่ละคนว่�	คุณต้องก�รออกกำ�ลังก�ยไปเพ่ืออะไร	เพ่ือสร้�งกล้�ม
เน้ือ	 เพ่ือทำ�สม�ธิ	 เพ่ือคว�มแข็งแรง	 หรือว่�เพ่ือถ่�ยรูป	 เพ่ือเข้�สังคม	หรือ
จะเพ่ืออวดหุ่นสวยในโลกออนไลน์	 แน่นอนว่�มันมีก�รออกกำ�ลังก�ยหล�ย
ชนิดหล�กรูปแบบ	 และมันต้องมีซักแบบท่ีเหม�ะและตรงกับจุดประสงค์ใน
ก�รไปออกกำ�ลังก�ย	 และอย่�ลืมว่�อันท่ีจริงแล้วคนเร�ควรออกกำ�ลังก�ย
เป็นประจำ�เพ่ือร่�งก�ยท่ีแข็งแรงและห่�งไกลโรคภัย	

Pilates คืออะไร ?

ท่ีม�	:	http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/general_knowledge/25848/
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	 เคยเป็นไหม	 เวล�จะฟังเพลงต้องเปิดให้ดังไว้ก่อน	 จะได้เข้�ถึงอ�รมณ์
เพลงย่ิงเวล�น่ังรถไปทำ�ง�นหรือไปเท่ียวไกลๆ	 เป็นต้องหยิบหูฟังเสียบสม�ร์ท
โฟนแล้วเปิดเพลงดังๆเป็นอะไรท่ีได้บรรย�ก�ศสุดๆ	 แต่ห�รู้ไม่ว่�ย่ิงฟังเพลงดัง
เท่�ไร	“หู”	ย่ิงได้รับ	“อันตร�ย”	ม�กเท่�น้ัน
	 เคยสังเกตตัวเองดูบ้�งไหมว่�ระดับเสียงเพลงท่ีฟังกันปกติทุกวัน	 มันเกิน
ระดับท่ีเหม�ะสมหรือเปล่�และย้อนดูสิว่�ใช้เวล�ฟังเพลงกันน�นเท่�ไร	บ�งคน
เสียบหูฟังเปิดเพลงแล้วนอนหลับจนเช้�ก็มี	 โดยท่ีไม่รู้เลยว่�	 “พฤติกรรมก�ร
ฟังแบบน้ี”	 มันเป็น	 “อันตร�ยต่อประส�ทหูม�กแค่ไหน”ลองม�ดูกันว่�ก�รฟัง

โดย	 ณัฐเศรษฐ์	ภิรมย์เศรษฐกุล
	 นักส�ธ�รณสุข

ส่วนประกอบ
ส้มห่ันช้ิน	4	ผล
หอมบด	1	ช้อนช�
กระเทียมบด	1	ช้อนโต้ะ
น้ำ�เปล่�	1	ช้อนโต้ะ
น้ำ�มันพืช	1	ช้อนช�
เน้ือวัวห่ัน	1	ถ้วย
น้ำ�ต�ล	1	ช้อนโต้ะ
พริกไทย	1	ช้อนช�
ซอสถ่ัวเหลือง	1	ช้อนโต้ะ
น้ำ�ส้มส�ยชู	1	ช้อนช�
ผักชีห่ัน	2	ช้อนช�

วิธีการทำา

1.ต้ังกระทะร้อนป�นกล�ง	 ใส่น้ำ�มันลงไปผัดกับหอมและกระเทียม	
จ�กน้ันเติมน้ำ�และส้มลงไปผัดให้หอม
2.เติมเน้ือวัวลงไปผัดให้สุก
3.ปรุงรสด้วย	น้ำ�ต�ล	พริกไทย	น้ำ�ส้มส�ยชู	และซอสถ่ัวเหลือง
4.เสริฟใส่จ�นโรยหน้�ด้วยผักชี

	 เมนูเนื้อวัวผัดซอสส้ม	 ภ�ษ�อังกฤษ	 เรียก	 Fried-stir	 beef	
with	 orange	 sauces	 เป็นเมนูอ�ห�รฝรั่ง	 แต่รสช�ติไทย
ได้ใจม�ลองทำ�ดูกันนะคะ

เนื้อวัวผัดซอสส้ม เคล็ดไม่ลับ
by christine

Variety

เพลงเสียงดังจะส่งผลกระทบอะไร	 จะมีผลร้�ยแรงแค่ไหน	 และมีวิธีก�รฟัง
แบบใดบ้�ง	ถึงจะไม่สุ่มเส่ียง	“อันตร�ย”	ท่ีจะเกิดกับ	“หู”
	 ผศ.นพ.จ�รึก	 ห�ญประเสริฐพงษ์	 จ�กภ�ควิช�โสตศอน�สิก	 ล�ริงซ์
วิทย�	 คณะแพทยศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่กล่�วว่�	 ก�รฟังเสียงดังๆ
หรือเปิดฟังน�นๆ	 มีผลทำ�ให้ประส�ทหูเส่ือม	 เพร�ะก�รฟังเสียงดังม�กๆ
จะไปทำ�ให้เซลล์ของหูช้ันในเกิดก�รเสียห�ย	 ระยะแรกถ้�เป็นไม่ม�ก	 อ�จ
ห�ยได้เอง	 แต่ถ้�เป็นระยะเวล�ติดต่อกันน�นๆอ�จประส�ทหูเส่ือมถ�วร	
โดยปกติเวล�คนพูดกัน	 ระดับเสียงจะอยู่ท่ี	 40-30	 เดซิเบล	 ซ่ึง	 “ตัวหู
ฟัง”ส�ม�รถเพ่ิมระดับเสียงได้ม�กถึง	 100-110	 เดซิเบล	 ถ้�ได้รับเสียงเกิน	
90	เดซิเบล	คือระดับท่ีใส่หูฟังแล้วต้องตะโกนคุยกันซ่ึงไม่ควรฟังเกิน	8	ชม.	
แต่ถ้�เป็น	110	 เดซิเบล	 ไม่ควรฟังเกิน	1	ชม.	ห�กเกินกว่�น้ัน	“หูช้ันใน”	
จะได้รับผลกระทบเพร�ะคว�มแรงของคล่ืนเสียงจะส่งไปยังหูช้ันในโดยตรง	
ทำ�ให้เซลล์ประส�ทหูค่อยๆต�ยไป	แต่จริงๆ	แล้ว	“อ�ก�รหูเส่ือม”
	 ไม่ได้เกิดจ�กก�รใส่หูฟังเพียงอย่�งเดียว	 เพร�ะส่วนใหญ่อ�ก�รหู
เส่ือมพบม�กสุด	 คือ	 กลุ่มคนท่ีทำ�ง�นโรงง�นอุตส�หกรรมและคนท่ีมีโรค
ประจำ�ตัวเยอะ	 ไม่ว่�จะเป็นเบ�หว�น	 คว�มดัน	 ไขมัน	 หรือโรคเก่ียวกับหู
อยู่แล้ว	 ซ่ึงหูจะเส่ือมเร็วกว่�คนอ่ืนๆ	 “ห�กอย�กรู้ว่�หูตัวเองเร่ิมมีอ�ก�ร
เส่ือมหรือไม่	 ให้สังเกตได้จ�กก�รเร่ิมมีเสียงดังในหู	 เม่ือเป็นเยอะ	 เวล�อยู่
ในท่ีเงียบ	จะมีเสียง	ว๊ีๆๆ	ดังอยู่ในหู	และเร่ิมเร่งระดับเสียงม�กข้ึนจ�กท่ีเคย
ฟังเม่ือก่อน	 หรือพูดเสียงดังม�กข้ึน	 เพร�ะไม่ได้ยินเสียงตัวเอง	 ถ้�พบว่�มี
อ�ก�รแบบน้ีควรไปปรึกษ�แพทย์ได้เลย”
	 อย่�งไรก็ต�มก�รฟังเพลงน้ัน	 ก็ไม่ได้มีแต่โทษอย่�งเดียว	 แค่ฟังให้ถูก
วิธี	 ฟังในระดับท่ีเหม�ะสมให้หูได้ยินเสียงภ�ยนอกได้บ้�ง	 ไม่ฟังติดต่อกัน
เป็นเวล�น�น	อีกอย่�งคือ	ควรหลีกเล่ียงก�รใช้หูฟังท่ีเป็นจุกย�ง
เพร�ะทำ�ให้มีเสียงดังเข้�ในหูเยอะ	 แค่น้ีก�รฟังเพลงก็ไม่เป็นอันตร�ยต่อไป	
แถมยังช่วยให้ผ่อนคล�ยอีกด้วย

“แค่ลดระดับเสียงลงสักนิด...	เล่ียงคว�มเส่ียงโรคประส�ทหูเส่ือมได้”	

ท่ีม�:	www.thaihealth.or.th

Healthy Society

ฟังเพลงดังระวัง “หูเสื่อม”
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Science’R’Us
by aWitch

Time of Planet
 	เวล�	เป็นเร่ืองท่ีใกล้ตัวเร�ม�กท่ีสุด	และในแต่ละวันมนุษย์เร�ก็ถูกเวล�
ครอบงำ�	 เร่งรัด	 ผูกติดอย่�งด้ินไม่หลุด	 จนบ�งคนอย�กให้วันหนึงมีเวล�สัก	
48	ช่ัวโมง	จะได้มีเวล�ว่�งเป็นของตัวเองบ้�ง	จะได้หลุดพ้นจ�กง�น	จ�กก�ร
ห�เงินม�เล้ียงป�กเล้ียงท้อง	เพ่ือคว�มร่ำ�รวยกับเข�บ้�งในช�ติน้ีชีวิตน้ี	 ซ่ึงถ้�
พิจ�รณ�แล้วเป็นไปไม่ได้เลยท่ีวันหน่ึงจะมีถึง	 48	 ช่ัวโมง	 เพร�ะเป็นท่ีทร�บ
กันดีแล้วว่�ใน	1	วันน้ันมีเพียง	24	ช่ัวโมง	และ	1	ช่ัวโมงมี	60	น�ที	ใน	1	น�ที
มี	60	วิน�ที	แต่ถ้�เป็นโลกอ่ืนจะมีเวล�เท่�กับเร�หรือไม่อย่�งไร
 โลก
	 โลกของเร�น้ันมีช่วงเวล�	 1	 วัน	 เท่�กับโลกหมุนรอบตัวเอง	 1	 รอบ	
เท่�กับ	23	 ช่ัวโมง	56.1	น�ที	1	ปี	เท่�กับโลกหมุนรอบดวงอ�ทิตย์	1	รอบ	
เท่�กับ	365.256	วัน
 ดาวพุธ
	 1	 วัน	 เท่�กับด�วพุธหมุนรอบตัวเอง	1	รอบ	 เท่�กับ	58.6461	 วันบน
โลก	 ด�วพุธหมุนรอบดวงอ�ทิตย์	 1	 รอบ	 เท่�กับ	 87.969	 วันบนโลก	 หรือ
อ�จกล่�วได้ว่�ถ้�เร�ไปเกิดบนด�วพุธ	1	ปีของด�วพุธเท่�กับ	87.969	วันของ
ชีวิตบนโลก

 ดาวศุกร์
	 1	 วัน	 เท่�กับด�วศุกร์หมุนรอบตัวเอง	1	รอบ	 เท่�กับ	243.16	 วันบน
โลก	ด�วศุกร์หมุนรอบดวงอ�ทิตย์	1	รอบ	เท่�กับ	224.701	วันบนโลก	หรือ
อ�จกล่�วได้ว่�ถ้�เร�ไปเกิดบนด�วศุกร์	1	ปีของด�วศุกร์เท่�กับ	224.701	วัน
ของชีวิตบนโลก	ท่ีน่�สังเกตคือถ้�เร�อยู่บนด�วศุกร์ชีวิต	1	วัน	ย�วน�นกว่�	1	
ปี	อยู่	18.459	วันของชีวิตบนโลก
 ดาวอังคาร
	 1	วัน	เท่�กับด�วอังค�รหมุนรอบตัวเอง	1	รอบ	เท่�กับ	24	ช่ัวโมง	37	
น�ที	 22.6	 วิน�ทีบนโลก	 ด�วอังค�รหมุนรอบดวงอ�ทิตย์	 1	 รอบ	 เท่�กับ	
686.980	วันบนโลก
 ดาวพฤหัสบดี
	 1	วัน	เท่�กับด�วพฤหัสบดีหมุนรอบตัวเอง	1	รอบ	เท่�กับ	9	ช่ัวโมง	50	
น�ที	 30	 วิน�ทีบนโลก	 ด�วพฤหัสบดีหมุนรอบดวงอ�ทิตย์	 1	 รอบ	 เท่�กับ	
11.86	 ปีบนโลก	 หรืออ�จกล่�วได้ว่�ถ้�เร�ไปเกิดบนด�วพฤหัสบดี	 1	 ปีของ
ด�วพฤหัสบดีเท่�กับ	11.86	ปีบนโลกของชีวิตบนโลก
 ดาวเสาร์
1	วัน	เท่�กับด�วเส�ร์หมุนรอบตัวเอง	1	รอบ	เท่�กับ	10	ช่ัวโมง	13	น�ที	59	
วิน�ทีบนโลก	ด�วเส�ร์หมุนรอบดวงอ�ทิตย์	1	รอบ	เท่�กับ	29.46	ปีบนโลก	
หรืออ�จกล่�วได้ว่�ถ้�เร�ไปเกิดบนด�วเส�ร์	1	ปีของด�วเส�ร์เท่�กับ	29.46	
ปีของชีวิตบนโลก	
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  ดาวยูเรนัส
	 1	 วัน	 เท่�กับด�วยูเรนัสหมุนรอบตัวเอง	1	รอบ	เท่�กับ	0.71833	 วัน
บนโลก	ด�วยูเรนัสหมุนรอบดวงอ�ทิตย์	1	รอบ	เท่�กับ	83.74740682	ปีบน
โลก	หรืออ�จกล่�วได้ว่�ถ้�เร�ไปเกิดบนด�วยูเรนัส	1	ปีของด�วยูเรนัสเท่�กับ	
83.74740682	ปีของชีวิตบนโลก	
 ดวงอาทิตย์
	 1	วัน	เท่�กับดวงอ�ทิตย์หมุนรอบตัวเอง	1	รอบ	เท่�กับ	25.38	วันบน
โลก	 หรืออ�จกล่�วได้ว่�ถ้�เร�ไปเกิดบนดวงอ�ทิตย์	 1	 วันของดวงอ�ทิตย์
เท่�กับ	25.38	วันของชีวิตบนโลก	ซ่ึง	1	ปี	ดวงอ�ทิตย์ก็คือดวงอ�ทิตย์หมุน
รอบตนเองเท่�กับ	25.38	วันบนโลก	
	 แต่คว�มจริงเวล�มันไม่มีหน่วยนับ	 ส่ิงท่ีมนุษย์เรียกว่�เวล�น้ันมันไม่มี
อยู่จริง	แต่มันคือปร�กฎก�รณ์ของคว�มเป็นไปท่ีร่�วก�ยเกิด	แก่และแตกดับ
เช่นเดียวกับส่ิงอ่ืนๆ	 ท้ังจักรว�ล	ถ�มว่�เม่ือเท่�ใดแก่	 เม่ือเท่�ใดเส่ือม	 เร�จะ
นับอย่�งไร	 ถ้�เป็นบนโลกมนุษย์อ�จนับด้วยเวล�ท่ีเป็นหน่วยซ่ึงถูกกำ�หนด 
ข้ึนม�เอง	แต่ในคว�มเป็นจริงแล้วมันคือคว�มเป็นไปไม่มีหน่วยนับใดๆ	ร่�งก�ย 
ของมนุษย์เกิดม�มีก�รเจริญเติบโต	แต่เม่ือใช้ง�นม�กก็เส่ือมม�ก	ไม่ใช้ง�นเลย
ก็เส่ือมน้อยต�มก�รเป็นไป	ตอบไม่ได้ว่�เส่ือมเท่�ใดเม่ือใดจุดใด	แต่มันเป็นไป 
ต�มน้ัน	ซ่ึงท้ังหมดอ�จกำ�หนดนับได้ด้วยหน่วยเวล�แต่ถ้�ถ�มว่�ถ้�มนุษย์เร�
ไปอยู่บนด�วดวงอ่ืนท่ีมีขน�ดเล็กกว่�มนุษย์จะมีอ�ยุม�กข้ึนต�มหน่วยนับ 
ของเวล�	แต่ก�รเป็นไปก็ยังคงเหมือนเดิม	ไม่ใช่ว่�มนุษย์จะแก่ช้�ลง	หรืออ�ยุ
ยืนข้ึน	น่ันคือ	เวล�ชีวภ�พของร่�งก�ยมนุษย์เร�	ถ้�เร�เทียบว่�มนุษย์คนโลก
มีอ�ยุขัย	100	ปีต�มเวล�บนโลก	กรณีท่ีเข�ไปอยู่ในด�วดวงอ่ืนท่ีเวล�ช้�กว่�
โลกเร�ม�ก	ๆ	ประม�ณ	1	ปีบนด�วน้ัน	เท่�กับ	100	ปีบนโลก	คน	ๆ	น้ันจะ
มีอ�ยุขัยแค่	1	ปีเท่�น้ัน
	 ระยะท�งเท่�กันแต่เวล�ท่ีเร�ใช้ไปต่�งกันต�มสถ�นะเหมือนก�รน่ัง 
เคร่ืองบินไป	 แค่	 4	 ช่ัวโมงกว่�ๆก็ถึง	 ขณะท่ีน่ังรถยนต์ไป	 12	 ช่ัวโมงถึง 
หรือถ้�เดินไปอ�จจะ	10	วันถึง	เร�เสียเวล�หรือใช้เวล�	ช้�กว่�ห�กน่ังเคร่ือง
บินท่ีใช้คว�มเร็ว	 หรือเร�ใช้เวล�ม�กกว่�ห�กเดินไป	 ท้ังหมดไม่เก่ียวกับก�ร
ใช้เร่ียวแรง	 คุณส�ม�รถน่ังย�นท่ีเร็วม�กท่ีใช้เวล�เพียง	1	น�ที	 ก็เดินไปรอบ
โลก	คุณใช้เวล�แค่	10	น�ที	คุณว่ิงไปถึง	10	รอบ	กับอีกคนน่ังย�นท่ีเร็วได้	1	
วันก็เดินไปรอบโลก	คนๆน้ันต้องใช้เวล�	10	วัน	ถึงจะได้	10	รอบเท่�คุณท่ีใช้
แค่	 10	 น�ที	 ดังน้ันบ�งทีท่ีเร�เห็นด�วดวงนึงสุกสว่�งอยู่ไกลโพ้น	 แต่เม่ือเร�
ไปถึงท่ีด�วน้ัน	มันอ�จจะดับสูญไปน�นแล้วก็ได้

 ได้เวลาฟรีข้ึนมาอีก 1 วินาที
	 นับจ�กวันท่ี	1	ก.ค.2558	เป็นต้นไป	ช�วโลกทุกคนจะได้รับเวล�เพ่ิมข้ึน
ม�ฟรีๆ	อีกคนละ	1	วิน�ทีอย่�งเท่�เทียมกัน	ก�รท่ีเวล�ม�ตรฐ�นโลกเพ่ิมข้ึน
อีกม�	1	วิน�ที	หม�ยถึง	โลกใบน้ีเดินช้�ลงอีก	1	วิน�ที	น่ันเอง
	 ข้อมูลจ�ก	Trueplookpanya.	และ	“มิเรอร์”	เว็บไซต์ช่ือดังร�ยง�นไว้
ว่�	 ปีน้ีช�วโลกจะมีเวล�เพ่ิมข้ึนกว่�ปกติอีก	 1	 วิน�ที	 หรือท่ีเรียกกันว่�	 อธิก
วิน�ที	ซ่ึงหม�ยถึง	ก�รเพ่ิมข้ึน	1	วิน�ที	ลักษณะคล้�ยกับปีอธิกสุรทิน	ซ่ึงปกติ
ใน	1	ปีจะมีเพียง	365	วัน	แต่ปีอธิกสุรทินมี	366	วัน	เพร�ะเดือนกุมภ�พันธ์ใน
ปีน้ัน	มี	29	วัน	หล�ยคนอ�จสงสัยต่อ	แล้วจะเพ่ิมอีก	1	วิน�ทีเข้�ไปตรงส่วน
ไหน?	คำ�ตอบก็คือ	จะมีก�รเพ่ิมวิน�ทีพิเศษน้ีเข้�ไปท่ี	ณ	เวล�	23:59:60	น.	 
ของคืน	 วันท่ี	 30	 มิถุน�ยน	 2558	 ทำ�ให้วันดังกล่�วมีเวล�	 86,401	 วิน�ที	
ส�เหตุท่ีต้องเพ่ิมอีก	1	 วิน�ทีเข้�ไป	 ซ่ึงทำ�ให้เวล�ของโลกใบน้ีช้�ลง	1	 วิน�ที
ก็เพ่ือต้องก�ร	รักษ�ม�ตรฐ�นก�รประก�ศเวล�ให้ใกล้เคียงกับเวล�สุริยะ	 ซ่ึง
รักษ�ไว้ด้วยน�ฬิก�อะตอมท่ีมีคว�มเท่ียงตรงสูง	 ก�รปรับเพ่ิมเวล�โลก	 มีข้ึน
คร้ังแรกเม่ือปี	2515	หรือ	43	 ปีท่ีแล้ว	 ซ่ึงเป็นช่วงก่อนท่ี	 ระบบอินเตอร์เน็ต	
จะถูกนำ�ม�ใช้ง�นอย่�งแพร่หล�ย	 ดังเช่นทุกวันน้ี	 ก�รปรับเพ่ิม	 1	 วิน�ที	
ในคืนวันท่ี	 30	 มิถุน�ยนท่ีกำ�ลังจะถึงน้ี	 ถือเป็นก�รปรับเวล�คร้ังท่ี	 26	 ใน
ประวัติศ�สตร์โลก	 ซ่ึงห�กอ้�งอิงจ�กเวล�ของน�ฬิก�เชิงอะตอมก่อนท่ีจะมี
ก�รเปล่ียนเวล�อีกคร้ัง	 เท่�กับว่�โลกใบน้ีได้หมุนช้�ลงไปถึง	 26	 วิน�ทีแล้ว	
หล�ยคนอ�จไม่ทร�บว่�	 ปกติทุกวันน้ีโลกของเร�หมุนรอบตัวเองช้�ลงกว่�
เดิม	เฉล่ียวันละ	1/2,000	วิน�ที	หรือทุก	100,000	ปี	โลกจะหมุนรอบตัวเอง
ช้�ลง	2.2	วิน�ที
	 เทียบกับเม่ือยุคเร่ิมแรกท่ีโลกถือกำ�เนิดข้ึนในจักรว�ล	 นักวิทย�ศ�สตร์
ท่ีศึกษ�เก่ียวกับโลกอย่�งละเอียด	 เช่ือว่�	 โลกเคยหมุนรอบตัวเองด้วยเวล�
เพียง	 12	 ช่ัวโมง	 หรือเคยหมุนรอบตัวเองเร็วกว่�ปัจจุบันถึง	 2	 เท่�	 พวก
เข�เช่ือว่�	 ก�รท่ีโลกหมุนช้�ลง	 เป็นเพร�ะแรงเสียดท�นท่ี	 โลกกระทำ�กับ
มห�สมุทรช่วงท่ีเกิดน้ำ�ข้ึนน้ำ�ลง	ทำ�ให้ช่วงของวันย�วข้ึน		

(บน)	น�ฬิก�	Van	Cleef	&	Arpels	จำ�ลองก�รหมุนของด�วในระบบสุริยะ
ต�มเวล�จริง...
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