
INSIDE  KMUTT  Magazine  :     Issue  August  2016 

ปีที่ 14 ฉบับ  สิงหาคม  2559วารสารรายเดือน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 King Mongkut’s University of Technology Thonburi

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
กองบรรณาธิการวารสารอินไซด์ มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“ From a small seed  
a mighty trunk may grow.”

- Aeschylus



2 ISSUE August 2016

ISSUE:  August  2016

ฉบับ : สิงหาคม  2559

Contact :  pr@kmutt.ac.th  

           insidekmutt@gmail.com

|ที่ปรึกษา| 

 รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

 รศ. ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา

 อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

 รศ. ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน ์

 ผศ. ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์

 คุณดุจเดือน จารุกะกุล

 ผศ. ดร.สกล ธีระวรัญญู 

 ผศ. สุรพนธ์ ตุ้มนาค

|บรรณาธิการบริหาร|  

 ดร.อริยา พรหมสุภา 

|บรรณาธิการ| 

 คุณอภิรดา วราชุน 

|กองบรรณาธิการ| 

 คุณสุภาพรรณ จงจตุรโชค

 คุณสุรพงษ์์ เกียรติพงสา

 คุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา 

 คุณทิพย์วัลย์ จุลยุเสน

 คุณกรรณิการ์ ส่องจ้า

 คุณอชิรพล โมราชาติ

 คุณปณัฏฐพร มีชัย

 คุณยุทธศักดิ์ ลาบูดิน

 คุณจินตนา สุขเพ็ชร

 คุณปวัญญา ประชุมภู

   

|ช่างภาพ| 

 คุณสุพจน์ มีชาติ

 คุณพจน์เมธี โคตรสุโพธิ ์

 คุณภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง

 The KMUTT Photo Club 

|เจ้าของ| 

 กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

|ติดต่อบรรณาธิการ| โทร.0-2470-8418 

    โทรสาร 0-2470-8595 

|จัดพิมพ์ที่|  ห้างหุ้นส่วนจำากัด สำานักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร ์

*** บทความและข้อคิดเห็นใดๆ เป็นเพียงทัศนะส่วนตัวของ

ผู้เขียน และไม่เป็นข้อผูกพันกับกองบรรณาธิการ และ มจธ.                      

เด่นในฉบับ
วารสารรายเดือน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิพิธพาธี 32
หลวงวิจิตรวาทการ กับ 
พรานบูรพ์...ต้นกำ เนิดละครเวที ละครเพลง 

หน้า 12

หน้า 14

Press Release
ผลวิจัย มจธ. ‘เศษยางล้อรถยนต์เก่า - 
ยางพารา’ ทำาถนนได้จริง

หน้า 16

มดดาวเด่น 
ทีม MODFIRE@FIET

108พันเก้า 34
ป้องกันเด็ก
จากการติดเทคโนโลยี

Science’r’Us 36
CAT 

หน้า 8

หน้า 12
Exclusive Interview  

ศ.ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Scoop
Hop-on, Hop-off e-Bus 
รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า

หน้า 20

Press Release
น้ำาแข็งเพื่อการผ่าตัดเปิดช่องอก
ฝีมือเด็กวิศวกรรมครื่องกล มจธ.



3 ฉบับ สิงหาคม 2559

สารจากอธิการบดี

	 มจธ. มุ่งธำ�รงปณิธ�นในก�รสร้�งบัณฑิตที่เก่งและดี เพื่อออกไป
ร่วมกันพัฒน�สังคมและประเทศช�ต ิ ทุกภ�คส่วนใน มจธ. จึงต้องร่วมกัน
สร�้งระบบนิเวศน์ของ	 มจธ. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษ�ส�ม�รถเรียนรู้ได้ด้วย 
ตนเองอย�่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�รของเสียอย�่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
 

ศักรินทร	์ภูมิรัตน
อธิก�รบดี

M
essage from

 the President
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ทักทาย 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน

	 สวัสดีค่ะ	 พบกันในเดือนสิงห�คม	 ๒๕๕๙	 เดือนมห�มงคล
เฉลิมพระชนมพรรษ�	 7	 รอบ	 สมเด็จพระน�งเจ้�ฯพระบรม
ร�ชินีน�ถ	 และวันแม่แห่งช�ติ	 ขอให้คุณแม่ทุกคนมีคว�มสุข	
สุขภ�พสมบูรณ์แข็งแรงเปิดเทอมใหม่	 เร่ิมปีก�รศึกษ�ใหม่	 ยินดี
ต้อนรับนักศึกษ�ใหม่	“ลูกพระจอม”	ทุกท่�น	ขอให้มีคว�มสุข
สนุกสน�นกับก�รเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ	จ�ก	มจธ.	ของเร�นะคะ

อริย�	พรหมสุภ�
บรรณ�ธิก�รบริห�ร	ว�รส�รอินไซด์	มจธ.

เสริมสิริมงคลร่วมตักบาตรต้อนรับภาคการศึกษาใหม่
	 เม่ือวันท่ี	 1	 สิงห�คม	 2559	 ท่ีผ่�นม�	 กลุ่มจัดต้ังชมรมพุทธธรรม
กรรมฐ�น	 มจธ.	 ร่วมกับ	 สำ�นักง�นกิจก�รนักศึกษ�	 จัดกิจกรรมตักบ�ตร
ข้�วส�รอ�ห�รแห้งพระกรรมฐ�นจำ�นวน	 9	 รูป	 เพื่อเสริมสิริมงคล
ต้อนรับปีก�รศึกษ�	2559	โดยมี	รศ.	ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	อธิก�รบดี
เป็นประธ�นในพิธี	 พร้อมด้วยอ�จ�รย์วิสุทธ์ิ	 ด�ม�พงศ์	 ท่ีปรึกษ�อธิก�รบดี	
และรศ.	 ดร.เช�วลิต	 ล้ิมมณีวิจิตร	 รองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�นักศึกษ�ร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย	 กิจกรรมดังกล่�วได้รับคว�มสนใจจ�กคณ�จ�รย์ 
เจ้�หน้�ท่ี	นักศึกษ�	และบุคคลภ�ยนอกม�เข้�ร่วมกันเป็นจำ�นวนม�ก
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	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 (มจธ.)	 ได้เปิดโครงก�ร
อบรมหลักสูตร	 “Innovative	 Food	 Entrepreneur	 Programme	
(iFEP)”	 สำ�หรับผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมอ�ห�รด้วยนวัตกรรม	 และ	 
พิธีลงน�มคว�มร่วมมือระหว่�งบริษัท	 เคเอ็กซ์	 คอนซัลติ้ง	 เอนเตอร์ไพร์ซ 
จำ�กัด	 ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิพัฒน�นวัตกรรม	 มห�วิทย�ลัย- 
เทคโนโลยีพระจอมเกล�้ธนบุรี	 และสถ�บันอ�ห�ร	 โดยได้รับเกียรติจ�ก 
ดร.อรรชก�	 สีบุญเรือง	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุตส�หกรรม	 เป็น 
ประธ�นกล่�วเปิดง�น	รศ.	ดร.ศักรินทร	์ภูมิรัตน	อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย- 
เทคโนโลยีพระจอมเกล�้ธนบุร	ี และน�ยยงวุฒิ	 เส�วพฤกษ์	 ผู้อำ�นวยก�ร 
สถ�บันอ�ห�ร	 ให้ก�รต้อนรับ	 นอกจ�กนี้ภ�ยในง�นมีก�รบรรย�ยพิเศษ	 
ในหัวข้อ	 InnoKnowledge:	 Knowledge	 Exchange	 to	 Innovation	 
โดย	 รศ.ดร.ศักรินทร	์ ภูมิรัตน	 และหัวข้อ	 InnoFood:	 Innovation	 in	 
Thai	Food	industry	โดยน�ยยงวุฒิ	เส�วพฤกษ์

 มจธ. ร่วมมือกับสถาบันอาหาร 
 เปิดโครงการอบรม iFEP 

Executive

พิธีลงนามความร่วมมือทำ วิจัยยานยนต์เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมรถบัสไฟฟ้า

	 พิธีลงน�มคว�มร่วมมือในก�รทำ�วิจัยระหว่�ง	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี- 
พระจอมเกล้�ธนบุรี	 (มจธ.)	 โดยมี	 รศ.ดร.ศักรินทร	์ ภูมิรัตน	 อธิก�รบดี	
มจธ.	 และ	 Mr.	 KIM,	 Jinheon,	 Chief	 Technology	 Officer	 (CTO), 
TGM	 Co.,	 Ltd.	 (Republic	 of	 Korea)	 ประเทศเก�หลีใต	้ ร่วมลงน�ม
คว�มร่วมมือและคิดค้นง�นวิจัยเรื่อง	“The	R&D	and	 the	Promotion	
for	 Electric	 Bus	 in	 Thailand”	 เพื่อพัฒน�และส่งเสริมรถบัสไฟฟ้� 
ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น	รวมทั้งเพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดี
ระหว่�งสถ�บันอีกด้วย

มูลนิธิกระจกอาซาฮี มอบทุนวิจัย 
	 มูลนิธิกระจกอ�ซ�ฮ	ี(The	Asahi	Glass	Foundation	–	AF)	มอบทุน 
อุดหนุนก�รวิจัยให้แก่คณ�จ�รย์และนักวิจัยของมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี- 
พระจอมเกล้�ธนบุรี	จำ�นวน	5	โครงก�ร	โดยมี	รศ.ดร.บัณฑิต	ฟุ้งธรรมส�ร	
รองอธิก�รบดีอ�วุโสฝ�่ยวิจัยและนวัตกรรม	กล่�วต้อนรับ	รศ.ดร.ศักรินทร์	
ภูมิรัตน	อธิก�รบดี	กล่�วเปิดง�น	และ	Mr.Kazuhiko	Ishimura	ประธ�น
มูลนิธิกระจกอ�ซ�ฮี	 กล่�วแสดงคว�มยินดีในก�รมอบทุนในครั้งนี	้ พร้อม
ทั้งรับฟังก�รนำ�เสนอโครงก�รวิจัยที่ได้รับทุนเมื่อปี	 2015	 ณ	 ห้องประชุม
ชล	ีสินธุโสภณ	อ�ค�รสำ�นักหอสมุด	จ�กนั้นได้เดินท�งไปดูผลง�นวิจัยที่ได้
รับทุนในปีที่ผ่�นม�	และเยี่ยมชม	มจธ.บ�งขุนเทียน	
	 มูลนิธิกระจกอ�ซ�ฮ	ี (The	 Asahi	 Glass	 Foundation	 –	 AF)	 
เป็นมูลนิธิเพื่อส�ธ�รณะประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น	 ที่ผ่�นม� 
มูลนิธิฯ	 ได้มอบทุนอุดหนุนก�รวิจัยให้กับมห�วิทย�ลัยในประเทศญ่ีปุ่นและ 
มห�วิทย�ลัยในต่�งประเทศ	 เช่น	 ประเทศไทยและอินโดนีเซีย	 โดยม ี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 เพ่ือคว�ม
ก้�วหน้�ท�งด้�นอุตส�หกรรม	เศรษฐกิจ	และสังคม
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	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�้ธนบุรี	 โดยสภ�คณ�จ�รย์และ 
พนักง�น	นำ�ขบวนรถบุปผ�ช�ติต้นเทียน	พร้อมด้วยบุคล�กร	เข้�ร่วมง�น 
สัปด�ห์เผยแผ่พระพุทธศ�สน�	 เนื่องในเทศก�ลวันอ�ส�ฬหบูช�	 และ 
วันเข้�พรรษ�	 จัดโดยคณะสงฆ์เขตทุ่งครุ	 ร่วมกับสำ�นักง�นเขตทุ่งคร	ุ ณ	
วัดบ�งมดโสธร�ร�ม	 โดยในก�รจัดกิจกรรมดังกล่�ว	 สมเด็จพระมห�รัช
มังคล�จ�รย์	 (ช่วง	 วรปุญโญ)	 เป็นประธ�นในพิธี	 กล่�วเปิดง�น	 พร้อม
มอบโล่เงินและป�้ยหมู่บ้�นศีล	 5	 แก่สถ�บันก�รศึกษ�และหน่วยง�น
ต่�งๆ	 ที่ได้รับร�งวัล	 จ�กนั้น	 พิธีปล่อยขบวนรถบุปผ�ช�ติต้นเทียนไป
ถว�ยต�มวัดต่�งๆ	 โดย	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุร	ี
สำ�นักง�นเขตทุ่งครุ	 และโรงเรียนน�หลวง	 ได้เคลื่อนขบวนไปยังอุโบสถ	 
วัดพุทธบูช�	พร้อมทั้งทำ�พิธีถว�ยเทียนและเจริญพระพุทธมนต์ต่อไป

มจธ.ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำ ปี 2559

	 รศ.ดร.วิวัฒน์	 เรืองเลิศปัญญ�กุล	 รองอธิก�รบดีฝ่�ยบุคคล	 มห�วิทย�ลัย- 
เทคโนโลยีพระจอมเกล�้ธนบุรี	 และ	 Mr.Akihiro	 	 Sato	 ,	 Director	 of	 
Compulsory	 Education	 Division,	 Akita	 Prefectural	 Board	 of 
Education	 ประเทศญี่ปุ่น	 ร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลงโครงก�รส่งเสริม 
ก�รแลกเปลี่ยนทรัพย�กรด้�นก�รศึกษ�	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงก�ร	 
“Akita	 Future	 Integration	 Strategy”	 โดยเริ่มจ�กประเทศไทยเป็น 
แห่งแรก	 เพ่ือส่งเสริมก�รศึกษ�โดยมุ่งเน้นก�รแลกเปล่ียนก�รจัดก�รเรียน 
ก�รสอน	 ก�รทำ�ง�นวิจัย	 รวมทั้งก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�และบุคล�กร 
ท�งก�รศึกษ�ระหว่�งกัน	 อันจะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ผู้เรียนต�มแนวคิด	 “Live	
Actively	and	Positively”	ของก�รเรียนรู้ในศตวรรษที	่21

มจธ. ร่วมมือ Akita
	 พิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือโครงก�รสอบเทียบและ 
ตรวจสอบคว�มถูกต้องของเคร่ืองมือวัดและก�รตรวจสอบระบบ	 ระหว่�ง
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนุบรี	 และบริษัท	 คิววี	 เทสต์	 จำ�กัด 
โดยมี	 รศ.	 ดร.เอก	 ไชยสวัสดิ์	 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด 
อุตส�หกรรม	มจธ.	กล่�วคว�มเป็นม�ของโครงก�ร	และคุณธ�นุรักษ์	ริรัตนพงษ์	 
กรรมก�รผู้จัดก�ร	บริษัท	คิววี	เทสต์	จำ�กัดกล่�วถึงคว�มร่วมมือของโครงก�ร	 
พร้อมท้ังร่วมลงน�มกับ	รศ.ดร.บัณฑิต	ฟุ้งธรรมส�ร	รองอธิก�รบดีอ�วุโสฝ่�ย 
วิจัยและนวัตกรรม	 มจธ.	 โดยวัตถุประสงค์ของก�รลงน�มในครั้งนี	้ เพื่อ 
เผยแพร่คว�มรู้คว�มเข้�ใจ	 ส่งเสริมก�รตล�ดท่ีเก่ียวข้องกับโครงก�รสอบเทียบ 
และตรวจสอบคว�มถูกต้องของเคร่ืองมือวัด	 รวมท้ังก�รตรวจสอบระบบท้ัง 
ในประเทศและต่�งประเทศ	โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในเขตก�รค้�	AEC

 ลงนามความร่วมมือ มจธ. - บ.คิววี เทสต์
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	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	ได้จัดกิจกรรมผู้ปกครอง	 
เยี่ยมบ้�น	 มจธ.	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2559	 โดยได้รับเกียรติจ�ก 
รศ.	 ดร.เช�วลิต	 ลิ้มมณีวิจิตร	 รองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�นักศึกษ�	 กล่�ว
แสดงคว�มยินดีและต้อนรับคณะผู้ปกครอง	จ�กนั้นได้บรรย�ยถึงก�รเรียน
ก�รสอน	แนวคิดก�รใช้ชีวิตและก�รปรับตัว	อีกท้ังยังเปิดโอก�สให้ผู้ปกครอง	 
ได้สอบถ�มข้อมูลจ�กคณ�จ�รย์และเจ้�หน้�ที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษ�	อ�ทิ	ก�รเรียนก�รสอน	ทุนก�รศึกษ�	สวัสดิก�ร	หอพักนักศึกษ�
และก�รบริก�รในด้�นต่�งๆ	 นอกจ�กนี้มีก�รนำ�เยี่ยมชมหน่วยง�นที่ให้ 
บริก�รแก่นักศึกษ�	 ได้แก่	 สำ�นักหอสมุด	 หอพักนักศึกษ�	 มจธ.	 
Science	 Learning	 Space	 และร่วมกิจกรรมด�้นพลังง�น	 สิ่งแวดล้อม	 
และคว�มปลอดภัย	จ�ก	EESH	เป็นต้น

กิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมบ้าน มจธ.
	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมแกล�้ธนบุรี	 ได้จัด	 International	
Research	Advisory	Panel	(IRAP)	ครั้งที	่2	เมื่อวันที	่25-28	กรกฎ�คม	
2559	เพื่อส่งเสริมง�นวิจัย	กลุ่มวิจัย	และคลัสเตอร์วิจัย	ตลอดจนช่วยวิเคร�ะห์
ปัญห�และอุปสรรคของก�รทำ�วิจัยในส�ข�ต่�งๆ	พร้อมท้ังเสนอแนะแนวท�ง 
ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งและก�รพัฒน�ง�นวิจัยของ				มห�วิทย�ลัย	โดยได้ 
เชิญ	 Professor	 ในส�ข�ต่�งๆ	 ซึ่งได้รับก�รยอมรับในระดับน�น�ช�ติ	
จำ�นวน	 8	 ท่�น	 ม�ให้คำ�แนะนำ�ก�รจัดทำ�นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์วิจัย	
แนวท�งก�รส่งเสริมง�นวิจัยกลุ่มวิจัย	 และคลัสเตอร์วิจัย	 ตลอดจนช่วย
วิเคร�ะห์ปัญห�และอุปสรรคพร้อมทั้งเสนอแนะแนวท�งก�รเสริมสร้�ง
คว�มเข้มแข็งและก�รพัฒน�ง�นวิจัยของมห�วิทย�ลัย

 
	 เมื่อวันที่	27	กรกฎ�คม	2559	ที่ผ่�นม�	คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม
และเทคโนโลย	ี มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุร	ี จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติก�รให้กับคณ�จ�รย์จ�กมห�วิทย�ลัยอีสเทิร์น	 เอเชีย	 ในโครงก�ร
อบรมเชิงปฏิบัติก�ร	 เรื่อง	 “Active	 Learning	 เพื่อเสริมสร้�งบัณฑิตใน
ศตวรรษที่	21”	ขึ้น	ณ	อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ	๔๘	พรรษ�	มห�วิทย�ลัย
อีสเทิร์น	เอเชีย	โดยมี	ดร.ปกรณ์	สุปิน�นนท์	จ�กภ�ควิช�เทคโนโลยีและ
สื่อส�รก�รศึกษ�	 เป็นวิทย�กรให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รเสริมสร้�งบัณฑิต
ในศตวรรษที่	 21	 โดยเน้นก�รจัดกระบวนก�รด้�นก�รเรียนก�รสอนให้มี
คุณภ�พรองรับกับก�รเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	 21	 โดยมีอ�จ�รย์ผู้สอน
เป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่มีส่วนทำ�ให้ก�รจัดกระบวนก�รเรียนก�รสอน
ให้มีประสิทธิภ�พ	 เสริมสร�้งแนวคิดและแนวท�งใหม่ๆ	 ตระหนักถึงจุด
แข็งและจุดที่ต้องพัฒน�เพื่อนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติได้อย�่งดีเยี่ยม	 ทั้งนี้มีผู้ร่วม
กิจกรรมดังกล่�วฯ	กว่�	40	ท่�น

 International Research Advisory Panel ครั้งที่ 2

 

	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 (มจธ.)	 ได้จัดพิธีเปิด
โครงก�รฝึกอบรม	 -	 ฝึกง�นคนพิก�รเพื่อเตรียมคว�มพร้อมเข้�ทำ�ง�นใน
สถ�นประกอบก�ร	 รุ่นที่	 3	 ภ�ยใต้โครงก�รส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พ
คนพิก�ร	 โดยมี	 รศ.	 ดร.ศักรินทร์	 ภูมิรัตน	 อธิก�รบดี	 มจธ.	 กล่�วต้อนรับ	 
ซ่ึงโครงก�รดังกล่�ว	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมคว�มพร้อมผู้พิก�รให้ส�ม�รถ 
เข้�ทำ�ง�นในสถ�นประกอบก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ		สำ�หรับโครงก�รใน 
รุ่นที่	 3	 นี้	 ได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณในก�รจัดฝึกอบรมจ�ก	 4	 
บริษัท	ประกอบด้วย	บริษัท	ด�นิลี	่จำ�กัด	บริษัท	ศรีไทย	มิย�ก�ว�	จำ�กัด	 
บริษัท	 ม�ร�ธอน	 (ประเทศไทย)	 จำ�กัด	 และ	 บริษัท	 เสถียรอุตส�หกรรม	
จำ�กัด	 ผู้ร่วมเข้�โครงก�รจำ�นวนทั้งสิ้น	 22	 คน	 โดยมีระยะเวล�โครงก�ร	 
ระหว่�งเดือนมิถุน�ยน	-	พฤศจิก�ยน		2559	

มจธ. เปิดโครงการฝึกอบรม - ฝึกงานคนพิการ
รุ่นที่ 3

Active Learning
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Exclusive Interview 

ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สัมภาษณ์พิเศษ

โดย	น�งส�วปณัฏฐพร	มีชัย 
ภ�พโดย	น�ยทีปกร	ศตกุลพัชร

56 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมกับการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ใน
ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา ภายใต้การบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่น มจธ. มีการเปล่ียนผ่านช่วงเวลาของการพัฒนาด้วยความมุ่งม่ัน 
ทุ่มเท ในการสร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิท้ังในด้านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนการสร้างงานวิจัยท่ีมีประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติอย่างย่ังยืน และเป็นท่ียอมรับในวงการการศึกษาและวงการอุตสาหกรรมในปัจจุบัน จนมาถึงวาระท่ี ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล ได้
เข้ามารับตำาแหน่งคณบดีคนใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือทำาหน้าท่ีสานต่อปณิธานในการพัฒนาขีดความสามารถของคณะ ให้สอดคล้องกับพลวัตความ
เปล่ียนแปลงของโลกพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ 

ศ.	 ดร.ชัย	 จ�ตุรพิทักษ์กุล	 คณบดีคนท่ี	 9	 	 ได้บอกเล่�ถึงคว�มเป็นตัวตน
ของคณะวิศวกรรมศ�สตร์ผ่�นมุมมองของท่�น	 จ�กก�รเติบโตม�พร้อมๆ	 กับ 
คณะและมห�วิทย�ลัยแห่งน้ี	 ม�สู่ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย	 วิสัยทัศน์	 และทิศท�ง
ก�รบริห�รคณะในวันท่ีท่�นก้�วข้ึนม�รับตำ�แหน่งคณบดีคนใหม่

“ผมเป็นอ�จ�รย์และนักวิจัยของท่ีน่ีม�กว่�	30	ปี	เห็นคว�มเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับคณะวิศวกรรมศ�สตร์อยู่ตลอด	 ผมได้เรียนรู้ว่�ก�รที่จะทำ�ให ้
ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภ�พออกม�น้ันสำ�คัญท่ีสุดคือ	 วัตถุดิบ	หน้�ท่ีของมห�วิทย�ลัย	 
และคณะวิศวกรรมศ�สตร์	 คือ	 ก�รผลิตบัณฑิตและง�นวิจัยท่ีมีคุณภ�พ	 ดังน้ัน 
ก�รพัฒน�คุณภ�พของท้ังสองด้�น	 จึงเป็นส่ิงท่ีคณะวิศวกรรมศ�สตร์มุ่งม่ันท่ีจะ 
ทำ�ให้เกิดขึ้น	 ห�กพิจ�รณ�ถึงสิ่งที่คณะวิศวกรรมศ�สตร์มีอยู่ในตอนนี	้ คือ	 
อ�จ�รย์และเจ�้หน้�ที่ที่มีคุณภ�พและศักยภ�พสูง	 รวมทั้งมีก�รคัดเลือก 
นักศึกษ�ท่ีเก่งและดีเพ่ือเข้�ม�ศึกษ�ในสถ�บันแห่งน้ี	 ซ่ึงถือเป็นปัจจัยสำ�คัญ	 
หรือจุดแข็งท่ีจะทำ�ให้เร�ส�ม�รถพัฒน�ด้วยก�รดึงเอ�ศักยภ�พของ
นักศึกษ�	 อ�จ�รย์ตลอดจนบุคล�กรออกม�ใช้อย่�งเต็มที่	 เพื่อพัฒน�

ตนเอง	คณะ	และมห�วิทย�ลัยให้ก้�วไปสู่ก�รเป็นมห�วิทย�ลัยช้ันนำ�ของโลก 
สนับสนุนก�รสร้�งง�นวิจัยเพื่อคว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�ร	 (Research	 
Excellence)	ที่เน้นผลง�นตีพิมพ์ในระดับช�ติและน�น�ช�ติ	และมีคว�ม 
เช่ือมโยงและมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม	(Research	Relevance)	 
เน้นก�รตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของอุตส�หกรรม	 รวมถึงก�รกระจ�ย 
คว�มรู้จ�กง�นวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมให้ม�กโดยจะดำ�เนินก�ร 
ควบคู่กันไป

แนวท�งก�รบริห�รคณะวิศวกรรมศ�สตร์ของผม	 จึงให้คว�มสำ�คัญกับ 
ก�รบูรณ�ก�รและเช่ือมโยงให้ทุกคนในคณะได้มีส่วนในก�รคิด	 แสดงคว�ม
คิดเห็น	 ระดมสมองในเรื่องต่�งๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ในทุกด�้น	 
อันจะทำ�ให้ทุกคนได้นำ�เอ�ศักยภ�พท่ีแท้จริงออกม�ใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	
นอกจ�กน้ันก�รแลกเปล่ียนเรียนรู้	จะก่อให้เกิดคว�มร่วมมือระหว่�งกัน	เน้น
ก�รทำ�ง�นท่ีมีคว�มสำ�คัญ	 โดยพิจ�รณ�จ�กง�นท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ภ�พรวมสูงสุดก่อน	 เน่ืองจ�กเวล�ของเร�ทุกคนมีเท่�กันและจำ�กัด	 จึงต้อง
เลือกทำ�ง�นต�มลำ�ดับคว�มสำ�คัญท่ีชัดเจน	 แต่ส่ิงสำ�คัญคือ	 ก�รทำ�ให้ทุกคน 
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             Interview 

ในฐ�นะของคณบดีคนใหม่	 มักมีประเด็นคำ�ถ�มท่ีคนสนใจม�กม�ย	 ถึงส่ิง
ท่ีท่�นจะสร้�งหรือพัฒน�ให้เกิดคว�มเปล่ียนแปลงกับคณะวิศวกรรมศ�สตร์
ตลอดระยะเวล�	4	ปี	ท่ีดำ�รงตำ�แหน่งน้ี

“จ�กก�รที่ผมได้ใช้ระยะเวล�เรียนรู้สิ่งต่�งๆ	รอบตัว	ผมมองเห็นคว�ม 
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนรวดเร็วม�ก	 หล�ยส่ิงหล�ยอย่�งไม่ว่�จะเป็นก�รเดินท�ง 
ทีส่ะดวกรวดเรว็	หรอืก�รเปล่ียนถ�่ยระบบคลังคว�มรูท้ีไ่มค่�ดคดิ					ห�กยอ้น 
ไปเมื่อ	60	ปีก่อน	ก�รเดินท�งไปจังหวัดเชียงใหม่ต้องเดินท�งด้วยรถไฟใช้
เวล�หล�ยชั่วโมง	 แต่ปัจจุบันใช้เวล�เพียงชั่วโมงเดียวโดยก�รเดินท�งด้วย 
เคร่ืองบิน	หรือจ�กเดิมท่ีเร�ต้องพกหนังสือเล่มหน�หล�ยสิบเล่ม	หล�ยพันหน้� 
แต่ใครจะคิดว่�ตอนนี้ข้อคว�มในหนังสือนั้นจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของ
ไฟล์		ธัมบ์ไดรฟ์	(Thumb	Drive)		เพียงอันเดียวก็ส�ม�รถบรรจุหนังสือ 
ท้ังหมดน้ันลงไปได้	 และส�ม�รถเปิดอ่�นได้ทุกท่ีทุกเวล�เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์
เท่�นั้น	 แต่สิ่งที่ม�พร้อมกับคว�มเปลี่ยนแปลงก็คือ	 พฤติกรรมของผู้ใช้
ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย	เมื่อคนเร�ส�ม�รถห�ข้อมูลได้ม�กขึ้น	เร็วขึ้นและ
ง่�ยขึ้น	 ซึ่งอ�จจะทำ�ให้เร�มีคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจในสิ่งต�่งๆ	 ได้ดีขึ้น	 แต่ใน
ขณะเดียวกันคว�มง่�ยอ�จส่งผลให้คว�มอดทนของคนเร�ลดลงต�มไป
ด้วย	

ดังนั้น	 คณะวิศวกรรมศ�สตร์จึงต้องสร้�งให้นักศึกษ�	 “มีความรู้ดี 
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีจิตอาสาและรู้เท่าทันโลก”	ทั้ง	6	สิ่งนี้อ�จดูเป็นสิ่ง
ง่�ยๆ	แต่สร�้งย�ก	เพร�ะต้องใช้คว�มอดทนในก�รพัฒน�ให้นักศึกษ�ของ
เร�มีสิ่งเหล�่นี้ติดตัวออกไปพร้อมกับคำ�ว่�	“ศิษย์เก่า มจธ.” 

ก�รมีคว�มรู้ดีจะสร้�งขึ้นได้ก็ต้องเกิดจ�กผู้ที่มีคว�มรู้ดีและมีคว�ม
ส�ม�รถในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้	 คณะวิศวกรรมศ�สตร์จึงมุ่งเน้นก�รรับ
อ�จ�รย์ที่มีคุณภ�พ	 และพัฒน�อ�จ�รย์ทุกท่�นเพื่อดึงศักยภ�พออกม�
ใช้อย่�งเต็มที่ในก�รเรียนก�รสอน	 สร้�งง�นวิจัยที่มีคุณภ�พ	 ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษ�	คณะและมห�วิทย�ลัย	

คว�มซื่อสัตย	์ ขยันและอดทน	 เป็นสิ่งที่เร�ปลูกฝังให้นักศึกษ�ทุกคน
ต้องยึดมั่น	ไม่ว่�จะเป็นผู้ที่จะไปประกอบอ�ชีพในส�ข�วิช�ใดก็ต�ม	คว�ม
ซื่อสัตย	์ ซื่อตรงต่อจรรย�บรรณของอ�ชีพก็เป็นสิ่งที่ต้องยึดถือ	 คว�มขยัน	
เพร�ะเวล�ของทุกคนจะมีเท่�กัน	 แต่ถ้�มีคว�มขยันจะทำ�ให้เร�ส�ม�รถ
ทำ�สิ่งต�่งๆ	 ได้ม�กกว่�คนอื่น	และสิ่งที่ตัวเร�จะได้กลับม�ก็จะม�กกว่�คน
อื่นด้วย	 และคว�มอดทน	 อดทนต่อสิ่งเร�ควรทำ�	 อดทนต่อสิ่งที่ยั่วยุให้เร�
เดินผิดท�งซึ่งไม่ควรทำ�	 ก็จะทำ�ให้เร�ได้ทำ�ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ทำ�
ในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์	

มีวิธีคิดและได้ร่วมกันตัดสินใจ	มีก�รกระจ�ยง�นไปต�มรองคณบดีแต่ละท่�น	 
สร้�งคว�มร่วมมือกับอ�จ�รย์และเจ้�หน้�ท่ีผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กคณะ
กรรมก�รประจำ�คณะ	และเครือข�่ยเจ้�หน�้ที่ของแต่ละภ�ควิช�	และสิ่งที่ 
คณะวิศวกรรมศ�สตร์มุ่งเน้นในก�รผลักดันให้เกิดข้ึนต�มนโยบ�ยของ
มห�วิทย�ลัย	 คือ	 นักศึกษ�	อ�จ�รย์และบุคล�กรของคณะวิศวกรรมศ�สตร์
จะต้องพัฒน�ง�นวิจัย	และทักษะด้�นภ�ษ�อังกฤษไปพร้อมๆ	กัน	ในแต่ละปี
คณะวิศวกรรมศ�สตร์ผลิตบัณฑิตระดับปริญญ�โทและปริญญ�เอกประม�ณ	
500	คนต่อปี	ซ่ึงน่ันก็หม�ยถึงเร�ได้ผลิตง�นวิจัยออกม�ประม�ณ	500	ช้ินต่อ
ปีเช่นกัน	คณะวิศวกรรมศ�สตร์จึงมีหน้�ท่ีในก�รส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนมี
ช่องท�งและเวทีท่ีจะนำ�ง�นวิจัยเหล่�น้ันไปเผยแพร่ออกสู่ส�ธ�รณชน	 และ 
ท่ีสำ�คัญคือได้รับก�รตีพิมพ์ในระดับน�น�ช�ติ”
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ก�รมีจิตอ�ส�ถือเป็นส่ิงท่ีทุกคนควรต้องมี	 เพร�ะนอกจ�กก�รใช้คว�มรู้
คว�มส�ม�รถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว	ยังส�ม�รถช่วยเหลือผู้อื่น	สังคม
และประเทศช�ติ	เพื่อนำ�ไปสู่ชีวิตก�รทำ�ง�นที่เป็นที่ต้องก�รและได้รับก�ร
ยอมรับจ�กบริษัทหรือหน่วยง�นต่�งๆ	

และส่ิงสุดท้�ยคือ	ก�รสอนให้นักศึกษ�รู้เท่�ทันโลกท่ีมีคว�มเปล่ียนแปลง	
เข้�ใจในบริบทของสังคมและคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นคือ	ก�รเลือกเรียน 
ในศ�สตร์ที่ไม่ตกรุ่น	นั่นก็คือ	ก�รเรียนในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย	4	ซึ่งได้แก่	 
อ�ห�ร	เครื่องนุ่งห่ม	ย�รักษ�โรค	และที่อยู่อ�ศัย	โดยในปัจจุบันมีปัจจัยที่	5	 
คือ	ก�รส่ือส�ร	เน่ืองจ�กส่ิงเหล่�น้ีเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ยังคงต้องใช้ในชีวิตประจำ�วัน	 
เพร�ะถึงแม้ว่�คว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยีจะมีคว�มเปล่ียนแปลงไปรวดเร็ว
เพียงใด	 หรือเทคโนโลยีจะเข้�ทดแทนบ�งสิ่งบ�งอย�่งได้	 แต่กับปัจจัย	 4	 
ไม่อ�จถูกแทนท่ีด้วยเทคโนโลยีได้เพียงแต่ถูกพัฒน�ให้มีประสิทธิภ�พม�กข้ึน 
ด้วยเทคโนโลยีเท�่นั้น	 ห�กเร�ก้�วทันเทคโนโลยีและมีคว�มอดทนก็จะนำ� 
พ�ให้เร�ก้�วไปข้�งหน้�และประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิตได้อย�่งแน่นอน”

	 “ก�รปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น	 ทันสมัยขึ้น	 เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
จำ�เป็นต้องทำ�	 เพื่อให้เกิดคว�มเชื่อมโยงสอดคล้องกับคว�มเปลี่ยนแปลง
ของโลกท่ีรวดเร็ว	 ก�รร่วมมือกับภ�คอุตส�หกรรมก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะทำ�ให้
เร�ได้เข้�ใจถึงคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นได้อย่�งดี	 เพ่ือให้หลักสูตรของ
เร�มีคว�มน่�เชื่อถือและได้รับก�รยอมรับในวงก�รก�รศึกษ�		ก�รประกัน
คุณภ�พหลักสูตรจึงเป็นหนึ่งในนโยบ�ยสำ�คัญของมห�วิทย�ลัยที่กำ�หนด
ให้ทุกหลักสูตรของมห�วิทย�ลัยต้องมีก�รประกันคุณภ�พ	 ซึ่ง	 มจธ.	 ใช้	
ASEAN	University	Network	–	Quality	Assurance	(AUN-QA)		ส่วนใน
บ�งส�ข�วิช�ที่มีคว�มพร้อมสูง	 ท�งคณะวิศวกรรมศ�สตร์ก็จะผลักดันไป
สู่ก�รรับรองหลักสูตรเฉพ�ะท�งด้�นส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์และเทคโนโลยี
จ�ก	Accreditation	Board	for	Engineering	and	Technology	(ABET)		
ซึ่งจะส�ม�รถเพิ่มโอก�สในก�รแข่งขันและคว�มทัดเทียมกับก�รเรียนก�ร
สอนในระดับน�น�ช�ติ	

ถึงแม้ว่�ก�รปรับปรุงหลักสูตรจะเป็นสิ่งที่สำ�คัญ	 แต่ก�รจัดอันดับของ	
QS	World	University	Ranking	และ	Times	Higher	Education	World	
University	 Rankings	 ก็มีคว�มสำ�คัญไม่แพ้กัน	 เพร�ะสิ่งเหล่�นี้จะแสดง
ให้เห็นถึงศักยภ�พของคณะวิศวกรรมศ�สตร์และมห�วิทย�ลัย	ด้วยก�ร
ประเมินและมีตัวชี้วัด	 ซึ่งประกอบด้วย	 จำ�นวนอ�จ�รย์และบุคล�กร
ท�งก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ	 ก�รเรียนก�รสอน	 	 คุณภ�พบัณฑิตที่ได้ง�น	 มี
นักศึกษ�ต่�งช�ติ	และที่สำ�คัญคือ	ง�นวิจัยที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ได	้สิ่งเหล่�
นี้จะเป็นสิ่งที่ทำ�ให้เกิดคว�มเชื่อมั่นในคุณภ�พของก�รเรียนก�รสอนใน
มห�วิทย�ลัย	 หลักสูตรที่ดีอย่�งเดียวอ�จไม่ใช่คำ�ตอบ	 แต่ต้องสอดคล้อง
กับก�รรับรองด้วยก�รจัดอันดับจ�กสถ�บันหรือหน่วยง�นท่ีน่�เชื่อถือนับ
เป็นส่วนสำ�คัญด้วยเช่นกัน”

“ส่ิงที่คณะวิศวกรรมศ�สตร์มีและเป็นส่ิงที่ผมคิดว่�เป็นหลักสำ�คัญ 
ที่ทำ�ให้คณะวิศวกรรมศ�สตร์ก้�วขึ้นม�แข่งขันในระดับประเทศได้	 คือ 
คว�มเชื่อมั่นและได้รับก�รยอมรับในคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญในด้�น
วิศวกรรมและเทคโนโลยีของคณะ	 เพร�ะเร�มีคณ�จ�รย์และบุคล�กร
มีคุณภ�พ	 และมีศักยภ�พสูงระดับประเทศ	 เร�มีนักศึกษ�ที่เก่งด้วยก�ร 

ผมเชื่อว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มีทรัพยากรบุคคลที่เก่ง
และมีสมรรถนะสูง เพียงแค่เปิดโอกาสและให้ทุกคนได้แสดง

ศักยภาพอย่างเต็มที่ ก็จะสามารถพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
ไปสู่เป้าหมายได้
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คัดเลือกนักเรียนที่มีผลก�รเรียนท่ีดีจ�กก�รคัดเลือกและสรรห�นักศึกษ�
เชิงรุก	(Active	Recruitment)	เข้�ม�ศึกษ�ต่อที่คณะเร�มีทรัพย�กรที่ทัน
สมัยเพื่อใช้ในก�รเรียนก�รสอนอย่�งเต็มที่	และนี่คือวัตถุดิบที่ดี	เมื่อหลอม
รวมกันแล้ว	ทำ�ให้เกิดผลิตผลที่ดีออกสู่สังคมและประเทศช�ต	ิบัณฑิตของ
เร�หรอืศษิยเ์ก่�	มจธ.	ยงัไดร้บัคว�มเชือ่ถอืว่�เปน็กลุม่วศิวกรทีม่คีณุภ�พสงู 
ด้วยก�รบ่มเพ�ะและขัดเกล�ทั้งคว�มเก่งและคว�มดี	 คือ	 เก่งในศ�สตร์	
เชี่ยวช�ญในก�รลงมือทำ�	 (Hands-on)	 ดีในคว�มซื่อสัตย	์ ยึดมั่นในหลัก
จรรย�บรรณที่ดีในอ�ชีพ	 จนทำ�ให้วันนี้บัณฑิตของเร�หรือศิษย์เก�่	 มจธ.	
ก้�วไปสู่ก�รเป็นวิศวกรที่ได้รับคว�มไว้ว�งใจ	 เป็นผู้บริห�รที่ประสบคว�ม
สำ�เร็จ	 อันนำ�ม�สู่ก�รสร้�งชื่อเสียงให้กับคณะและมห�วิทย�ลัยตลอดม�
จนถึงวันนี้”

ก�รมีผู้นำ�ท่ีมีวิสัยทัศน์ชัดเจน	มีคว�มมุ่งม่ันท่ีจะก้�วไปสู่จุดหม�ยท่ีว�งไว้	 
พร้อมท่ีจะสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับทุกภ�คส่วน	เพ่ือให้บรรลุเป้�หม�ยร่วมกัน	คือ 
ปัจจัยสำ�คัญในก�รขับเคล่ือนคณะวิศวกรรมศ�สตร์ในก�รสร้�งบัณฑิต 
ท่ีเก่งและดีอย่�งต่อเน่ืองสู่สังคม	 ขอส่งท้�ยก�รพูดคุยกับท่�นคณบดีคนใหม่ 
ด้วยข้อคิดที่ฝ�กถึงช�วคณะวิศวกรรมศ�สตร์ทุกคน

“ผมอย�กให้ทุกคนในคณะวิศวกรรมศ�สตร์	 มองเห็นเป�้หม�ย 
เดียวกัน	 และใช้ศักยภ�พของตนเองอย่�งเต็มที่	 เต็มกำ�ลัง	 เพื่อ 
พัฒน�คณะวิศวกรรมศ�สตร์ของเร�ไปสู่จุดหม�ยท่ีเร�ทุกคน 
ต้องก�รด้วยกัน	 สิ่งที่จะทำ�ให้นักศึกษ�ที่เก่งนั้นยังคงคว�มเก่ง 
อยู่ได้	 คือ	 ก�รได้รับก�รดูแล	 ใส่ใจ	 ส่งเสริมในท�งท่ีควรจะเป็น 
ด้วยคว�มรู้ต�มหลักวิช�ท่ีจะนำ�ไปสู่ก�รประกอบอ�ชีพวิศวกร 
ท่ีมีคุณภ�พ	และส่ิงท่ีจะสร้�งให้นักศึกษ�ของเร�ดีได้น้ัน	คือ	ก�รปลูก 
ฝังคุณธรรม	สร้�งค่�นิยมท่ีดี	ให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ติดตัวพวกเข� 
ออกไปผ่�นกิจกรรมต่�งๆ	ส่ิงเหล่�น้ันคือหน้�ท่ีของเร�	เหล่�อ�จ�รย์ 
และบุคล�กรมีส่วนสำ�คัญที่จะสร้�งให้เกิดสิ่งเหล่�นี้ได้	 แต่สิ่ง 
เหล่�นี้จะเปล่�ประโยชน์ทันท	ี ห�กนักศึกษ�ไม่ให้คว�มร่วมมือ	 
เพร�ะส่ิงใดก็ต�มท่ีจะเกิดข้ึนหรือเปล่ียนแปลงตัวนักศึกษ�ได้	 ก็ต้อง 
เป็นส่ิงท่ีนักศึกษ�มีคว�มต้องก�รและสร้�งด้วยตัวเอง	

อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอย�กเห็นมันเกิดขึ้นด้วยพลังของศิษย์เก�่	มจธ.	คือ	ก�ร
ส่งต่อโอก�ส	 สนับสนุนให้รุ่นน้องของภ�ควิช�ตนเองได้รับทุนก�รวิจัย	 หรือ 
ทุนก�รศึกษ�จ�กรุ่นพี่ของพวกเข�เอง	 โดยจะถือโอก�สในว�ระครบรอบ 
60	ปีแห่งก�รสถ�ปน�มห�วิทย�ลัยในป	ีพ.ศ.	2563	ขอเชิญชวนศิษย์เก�่ 
ช�ววิศวกรรมศ�สตร์	 มจธ.	 ทุกคน	 ม�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รสนับสนุน 
ก�รวิจัย	 หรือทุนก�รศึกษ�	 เพ่ือต่อยอดและมอบโอก�สให้น้องๆ	 รุ่นปัจจุบัน 
ต่อไป”	ศ.	ดร.ชัย	กล่�วท้ิงท้�ย		

             Interview 
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“มุ่งปณิธ�นที่จะสร้�งบัณฑิตที่เก่งและดี”	คือ	วิสัยทัศน์และเป�้หม�ย 
สำ�คัญในก�รพัฒน�นักศึกษ�	มจธ.	สู่ก�รเป็นบัณฑิตที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�ร 
พัฒน�ประเทศ	 และเป็นที่ยอมรับของสังคม	 Code	 of	 Honor	 จึงเป็นที่
สิ่งมห�วิทย�ลัยมุ่งปลูกฝังนักศึกษ�ให้ยึดถือและปฏิบัติ	 อันประกอบด้วย 
หลัก	 4	 ประก�ร	 คือ	 1)	 Integrity	 ยึดมั่นในคุณธรรม	 ยืนหยัดบนคว�ม 
ถูกต้อง	 2)	 Respect	 and	 Care	 ให้เกียรติและใส่ใจ	 3)	 Continuous 
Improvement	 พัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่อง	 และ	 4)	 Do	 Something	 
ไม่ดูด�ยเมื่อเห็นคนกระทำ�สิ่งที่ไม่ถูกต้อง	นอกจ�กนั้น	ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒน� 
ให้ทุกคนมีคุณลักษณะของก�รเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์	(KMUTT-Student	 
QF)	 อันมี	 3	 องค์ประกอบคือ	 มีค่�นิยมท่ีดี	 (Value)	 มีศักยภ�พและคว�ม
ส�ม�รถ	 (Potential	 and	Competent)	 และมีคว�มเป็นผู้นำ�	 (Leader-
ship)	ด้วยฐ�นคิดที่ต้องก�รให้บัณฑิต	มจธ.	เป็นผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงใน
สังคม	(Social	Change	Agents)	

ในปพี.ศ.	2560	มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล�้ธนบรุ	ีมเีป�้หม�ย 
ในก�รพัฒน�นักศึกษ�อย่�งรอบด้�น	ภ�ยใต้โครงก�ร	“KMUTT	Student	 
Development	 360	 (KSD	360)	 :	 All	 in	All”	 เพื่อสร้�งกลไกในก�ร

พัฒน�นักศึกษ�	 ด้วยก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รเรียนก�รสอนในห้องเรียน	
ควบคู่ไปกับกิจกรรมก�รเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่�งเหม�ะสม	โดยมุ่งเน้น 
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�นักศึกษ�	ไม่ว่�จะเป็นเพื่อน	รุ่นพี่	รุ่นน้อง 
	 คณ�จ�รย์	 บุคล�กร	 เจ้�หน้�ที่	 นักศึกษ�เก่�	 รวมไปถึงผู้คนในสังคม 
รอบข้�งมห�วิทย�ลัย	 ด้วยก�รสร้�งก�รเรียนรู้ผ่�นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อตนเองและสังคม

ก�รเรียนก�รสอนในห้องเรียน	เป็นก�รพัฒน�คว�มฉล�ดท�งปัญญ�	 
(IQ)	 จ�กก�รสร้�งทักษะ	 คว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญในศ�สตร์ที่จะนำ�ไปใช้
ในก�รประกอบอ�ชีพ	 ห�กแต่คว�มฉล�ดท�งปัญญ�	 (IQ)	 เพียงอย่�ง
เดียว	 อ�จไม่ใช่หลักประกันที่จะทำ�ให้นักศึกษ�ประสบคว�มสำ�เร็จ	 แต่
จะต้องพัฒน�ทักษะอื่นๆ	 นอกเหนือจ�กด้�นวิช�ก�ร	 อ�ทิ	 ก�รทำ�ง�น
เป็นทีม	ก�รสื่อส�ร	ก�รคิดวิเคร�ะห์	 ก�รแก้ปัญห�เฉพ�ะหน้�	 เป็นต้น	
ดังนั้นก�รพัฒน�นักศึกษ�ที่ดีจึงควรมีก�รพัฒน�คว�มฉล�ดทั้ง	 5	 ด้�น
อย่�งสอดคล้องเหม�ะสม	 ทั้งคว�มฉล�ดท�งปัญญ�	 (IQ)	 คว�มฉล�ด
ท�งอ�รมณ์	 (EQ)	 คว�มฉล�ดท�งจริยธรรม	 (MQ)	 คว�มฉล�ดในก�ร
รับมือกับปัญห�	 (AQ)	 และ	 คว�มฉล�ดเรื่องร่�งก�ย	 (BQ)	 ซึ่งสิ่งต่�งๆ	
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Scoop

รศ. ดร.เชาวลิต  ลิ้มมณีวิจิตร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

การพัฒนานักศึกษาที่ดีตามแนวทางของ มจธ. ต้องอาศัย
การพัฒนาอย่างรอบด้าน โดยมี Code of Honor เป็นหัวใจ 
และมี Student KMUTT-QF เป็นเป้าหมาย ซึ่งการพัฒนา
ดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนา 
อันได้แก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า 
และสังคมรอบข้าง มจธ. คำาว่า 360 โดยนัยยะคือการพัฒนา
นักศึกษารอบด้าน ให้มีความเก่งในด้านวิชาการ เป็นคนดี มี
ความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคม โดยรูปแบบการพัฒนา
นักศึกษาในอีก 5 ปีข้างหน้า ภายใต้แผน “KMUTT Student 
Development 360 (KSD 360) : All in All” นั้นจะเกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือของทุกๆ ฝ่ายในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีความ
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในทุกด้าน ผ่าน
กิจกรรมที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างความรู้และสร้างคน 
คุณภาพสู่สังคม

เหล่�นี้มักจะเกิดขึ้นจ�กกิจกรรมก�รเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่�นโครงก�ร
ต่�งๆ	 เช่น	 โครงก�รจิตอ�ส�	 โครงก�รพัฒน�ทักษะ	 โครงก�รอบรม
อ�ชีพ	 ฯลฯ	 ซึ่งเปิดโอก�สให้นักศึกษ�ได้เรียนรู้ก�รทำ�ง�นร่วมกัน	 เกิด
คว�มเข้�ใจในกระบวนก�รทำ�ง�น	ได้ลงมือทำ�จริง	และมีคว�มภ�คภูมิใจ 
ในสิ่งที่ได้ทำ�ให้กับผู้อื่นและสังคมส่วนรวม

KSD	360	:	All	in	All	จึงถือเป็นแนวท�งก�รพัฒน�นักศึกษ�	มจธ.	
อย่�งรอบด้�น	ด้วยก�รรวบรวมคว�มคิด	สร้�งคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน	
สนับสนุนก�รสร้�งกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เสริมสร้�งก�รเรียนรู้	 เพิ่ม
ทักษะให้กับนักศึกษ�ของเร�	 สู่ก�รเป็นบัณฑิตที่เก่งและดีของสังคมอย่�ง
ยั่งยืนต่อไป		  
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Hop-on, Hop-off 
e-Bus 
รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
	 ก�รก่อสร้�งอ�ค�รก�รเรียนรู้พหุวิทย�ก�ร	 (Learning	 Exchange	 -	 LX)	
และก�รเปล่ียนแปลงส่ิงต่�งๆใน	มจธ.	บ�งมด	อ�จส่งผลกระทบต่อก�รใช้พ้ืนท่ี
และเส้นท�งสัญจรภ�ยในมห�วิทย�ลัยของประช�คม	 มจธ.	 	 ศูนย์ก�รจัดก�ร
ด้�นพลังง�น	 ส่ิงแวดล้อม	 คว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย	 (EESH)	 ศูนย์วิจัย
ย�นยนต์ค�ร์บอนต่ำ�	(LO-VE)	และสำ�นักบริห�รอ�ค�รและสถ�นท่ี	จึงได้ผส�น
คว�มร่วมมือกันเพ่ือจัดทำ�	“โครงก�รเดินรถ	Hop-on,	Hop-off	e-Bus	ภ�ยใน
มห�วิทย�ลัย”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกแก่ประช�คม	 มจธ.
และผู้ม�ติดต่อ	 ลดก�รใช้ย�นพ�หนะส่วนตัว	 นำ�พลังง�นท�งเลือกม�ใช้เพ่ือลด
ส�เหตุภ�วะโลกร้อนและก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกอีกท�ง	
	 เม่ือวันท่ี	11	กรกฎ�คม	2559	ท่ีผ่�นม�	มห�วิทย�ลัยได้เปิดทดลอง	(ก�ร
เดินรถรอบปฐมฤกษ์	 โดยมีก�รทดลองเดินรถในระยะแรกในวันท่ี	 11	 –	 15	 

กรกฎ�คม	 2559)	 และระยะท่ี	 2	 ระหว่�งวันท่ี	 21	 –	 29	 กรกฎ�คม	 2559	 
ซ่ึงมีนักศึกษ�และบุคล�กรให้คว�มสนใจร่วมทดลองใช้บริก�รเป็นจำ�นวน 
ม�ก	 โดยมห�วิทย�ลัยจะเร่ิมเปิดให้บริก�รจริงในเดือนสิงห�คมน้ี	 เป็นต้นไป 
พร้อมก�รเปิดภ�คก�รศึกษ�ใหม่ในปีก�รศึกษ�	2559	น้ี	ด้วยบริก�รรถโดยส�ร 
พลังง�นไฟฟ้�	จำ�นวน	2	เส้นท�ง	(ส�ยที่	1	–	สีเหลือง	และส�ยที่	2	–	สีแสด)	 
ใช้เวล�ในก�รว่ิงประม�ณ	 10	 น�ที/รอบ	 ในวันทำ�ก�ร	 (วันจันทร์	 –	 วันศุกร์)	 
ระหว่�งเวล�	 07.30	 –	 18.30	 น.	 มีเส้นท�งก�รเดินรถรอบมห�วิทย�ลัย 
มีจุดจอดรถทั้งหมด	5	จุด	ได้แก่	บริเวณท่�รถ	มจธ.	 (ด้�นข้�งสำ�นักง�น
อธิก�รบดี)	–	บริเวณท�งเข้�อ�ค�รหอพักนักศึกษ�หญิง	 -	 (บริเวณด้�นหน้�
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Joy Ride

อ�ค�รเรียนรวม	 3	 คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี)	 -	 บริเวณด้�น
หน้�อ�ค�รอเนกประสงค์	(ตรงข้�มร้�น	Koffee	Park)	-	บริเวณด้�นหน้�อ�ค�ร
ปฏิบัติก�รท�งวิทย�ศ�สตร์
	 สำ�หรับรถโดยส�รที่เลือกใช้ในโครงก�ร	 “โครงก�รเดินรถ	 Hop-on,	 
Hop-off	e-Bus	ภ�ยในมห�วิทย�ลัย”	เป็นรถโดยส�รพลังง�นไฟฟ้�ขน�ดเล็ก	 
จำ�นวน	14	ท่ีน่ัง	มีคุณสมบัติท่ีมีคว�มเหม�ะสมกับ	มจธ.		เน่ืองจ�กมห�วิทย�ลัย
มีพื้นที่ไม่ม�กนัก	 ประกอบกับรถพลังง�นไฟฟ�้มีอัตร�ก�รปล่อยมลพิษต่ำ� 
และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบ�ยของมห�วิทย�ลัย 
ในก�รมุ่งสู่ก�รเป็นมห�วิทย�ลัยสีเขียวที่ยั่งยืน		

Activity

 สายท่ี 1 – เส้นสีเหลือง เร่ิมต้นเส้นทางจากท่ารถ มจธ. (จุดจอดท่ี 1) 
– มุ่งหน้าไปยังหน้าทางเข้าหอพักนักศึกษาหญิง (จุดจอดท่ี 2) – วนผ่านหลัง
อาคารเรียนรวม 4 ไปยังหน้าอาคารเรียนรวม 3 (จุดจอดท่ี 3) – ผ่านหน้า
อาคารเรียนรวม 1 ไปหน้าอาคารอเนกประสงค์ (จุดจอดท่ี 4) – เล้ียวซ้ายไป
หน้าอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (จุดจอดท่ี 5) – และวนกลับไปยังจุด
จอดท่ารถ มจธ.
 
 สายท่ี 2 – เส้นสีแสด เร่ิมต้นเส้นทางจากท่ารถ มจธ. (จุดจอดท่ี 1) – 
มุ่งหน้าไปทางอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (จุดจอดท่ี 5) – วนขวา
ไปยังสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม – วนผ่านถนนหน้าอาคารสำานัก
หอสมุดไปยังหน้าอาคารอเนกประสงค์ (จุดจอดท่ี 4) – เล้ียวขวาผ่านหน้า
อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (โรงอาหาร) ไปหน้าอาคารเรียน
รวม 3 (จุดจอดท่ี 3) – เล้ียวขวาผ่านหลังอาคารวิศววัฒนะไปหน้าทางเข้า
หอพักนักศึกษาหญิง (จุดจอดท่ี 2) – และวนกลับไปยังจุดจอดท่ารถ มจธ. 
(จุดจอดท่ี 1)
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มดดาวเด่น

ทีม ModFire@FIET
มดด�วเด่นฉบับน้ีขอแนะนำ�ให้ทุกท่�นได้รู้จักกับ	“ทีม	MODFIRE@FIET”	 

กลุ่มนักศึกษ�ภ�ควิช�ครุศ�สตร์ไฟฟ้�	คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	
ผู้ชนะเลิศก�รแข่งขันหุ่นยนต	์ ชิงแชมป์ประเทศไทย	 ชิงถ้วยพระร�ชท�น
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 ครั้งที	่ 23	 และเป็นตัวแทนประเทศไทย
ระดับอุดมศึกษ�	 เข้�ร่วมก�รแข่งขันหุ่นยนต์ระดับน�น�ช�ติ	 ABU	 ROBOCON	
2016	ซ่ึงในปีน้ีประเทศไทยเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รแข่งขันในวันท่ี	21	สิงห�คม	2559	 
ณ		อินดอร์	สเตเด้ียม	หัวหม�ก	ม�ทำ�คว�มรู้จักกับพวกเข�ไปพร้อมๆ	กันเลยค่ะ	

แนะนำาตัว
พวกเร�ทีม	MODFIRE@FIET	นักศึกษ�ภ�ควิช�ครุศ�สตร์ไฟฟ้�รวมตัวกัน

เพ่ือสร้�งหุ่นยนต์เข้�ร่วมก�รแข่งขันในร�ยก�รแข่งขันหุ่นยนต์	 ส.ส.ท.	 ชิงแชมป์
ประเทศไทย	ชิงถ้วยพระร�ชท�นจ�กสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรม- 
ร�ชกุม�รี	 ประจำ�ปี	 2559	 ซ่ึงในปีน้ีเร�ได้รับร�งวัลชนะเลิศจ�กก�รแข่งขัน	 ใน
โอก�สน้ี	 สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 ทรงพระกรุณ�
โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้ทีมผู้ชนะเลิศ	 และอ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�	 เข้�เฝ้�
ทูลละอองพระบ�ทเพ่ือกร�บทูลร�ยง�นผลก�รแข่งขัน	 ในวันท่ี	1	พฤศจิก�ยน	
2559	ณ	สวนจิตรลด�	พระร�ชวังดุสิตครับ

สมาชิกในทีมและการแบ่งการทำางานของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้าง
ทีมของเร�มีสม�ชิกท้ังหมด	9	คนครับ	มีรุ่นพ่ีช้ันปีท่ี	5	จำ�นวน	2	คน	และ

ช้ันปีท่ี	 3	 จำ�นวน	 7	 คน	 ซ่ีงจะมีก�รแบ่งหน้�ท่ีก�รทำ�ง�นแตกต่�งกันออกไป
ต�มคว�มถนัดของแต่ละคน	 โดยหน้�ท่ีหลักๆ	 ในก�รสร้�งหุ่นยนต์มีอยู่ด้วย
กัน	 3	 ส่วน	 คือ	 ส่วนโครงสร้�งกลไกต่�งๆของหุ่นยนต์	 ส่วนระบบวงจรบอร์ด
คอนโทรล	และส่วนของก�รเขียนโปรแกรมควบคุม	โดยเร่ิมจ�กก�รระดมสมอง
ร่วมกันท้ังสม�ชิกในทีมและอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�	เพื่อออกแบบหุ่นยนต	์ให้ตรง
ต�ม	Conceptual	Drawing	&	Design	ในก�รแข่งขันของปีนี้	คือ	พลังง�น
บริสุทธิ์จุดประก�ยโลก	 หลังจ�กที่ได้แบบร่�งรูปแบบหุ่นยนต์	 เร�ก็แบ่ง
หน้�ที่รับผิดชอบในแต่ละส่วน	 เมื่อนำ�โครงสร้�งและระบบม�ประกอบกัน 
เรียบร้อยแล้ว	จึงส่งต่อหน้�ท่ีไปยังสม�ชิกท่ีรับผิดชอบเร่ืองก�รเขียนโปรแกรม 
ควบคุมเพื่อนำ�ม�ควบคุมหุ่นยนต	์ทดสอบ	แก้ไขและพัฒน�เพื่อให้ส�ม�รถ
ทำ�ง�นได้ต�มเป้�หม�ย	

ได้ทราบมาว่าอาจารย์ท่ีปรึกษามีส่วนสำาคัญกับทีม MODFIRE@FIET มาก  
ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย

ใชค่รบั	ถ�้ไมม่อี�จ�รยพ์วกเร�กค็งไมส่�ม�รถก�้วม�ถงึจดุนีไ้ดเ้ลยครบั	
อ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�ของทีมมี	2	ท่�นครับ	ท่�นแรกก็คือ	อ�จ�รย์กัญญุม�	จิตจำ�นอง	 
อ�จ�รย์ท่�นทุ่มทุกอย่�งเพ่ือพวกเร�	 ไม่ว่�จะเป็นเร่ืองก�รดูแลให้คำ�ปรึกษ� 
ของทีม	 ต้ังแต่ก�รช่วยเขียนโครงก�รเพ่ือของบประม�ณ	 ก�รประม�ณง�น
ต่�งๆ	 ก�รว�งแผนก�รทำ�ง�น	 ควบคุมกฎระเบียบของทีม	 ร่วมเดินท�งไป
แข่งขัน	 ตลอดจนดูแลเร่ืองอ�ห�รก�รกิน	 เสมือนว่�พวกเร�ทีม	 MODFIRE@
FIET	 เป็นครอบครัวเล็กๆ	 อีกครอบครัวหน่ึงของอ�จ�รย์ครับ	 ส่วนอ�จ�รย์อีก
ท่�นคือ	รศ.ดร.สุรชัย	สุขสกุลชัย	ซ่ึงท่�นจะคอยให้คำ�ปรึกษ�ในเร่ืองของเทคนิค
ต่�งๆ	ก�รออกแบบหุ่นยนต์	ก�รแก้ไขปัญห�ต่�งๆ	รวมท้ังในเร่ืองของก�รเขียน
โปรแกรมครับ	 พวกเร�อย�กจะขอบคุณอ�จ�รย์ทั้งสองท่�นเป็นอย่�งม�ก
ท่ีทำ�ให้พวกเร�ได้มีโอก�สร่วมสร้�งหุ่นยนต์น้ีข้ึนม�	 และได้รับร�งวัลชนะเลิศ
ที่พวกเร�ภูมิใจม�กๆ	เลยครับ

มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการเข้าร่วมแข่งขันคร้ังต่อไป
หลังจ�กท่ีพวกเร�คว้�ร�งวัลชนะเลิศในร�ยก�รแข่งขันหุ่นยนต์	 ส.ส.ท.	 ชิง 

แชมป์ประเทศไทย	 ภ�รกิจต่อไป	 คือ	 ก�รเป็นตัวแทนประเทศไทย	 ระดับ
อุดมศึกษ�ในก�รแข่งขันระดับน�น�ช�ติร�ยก�ร	 ABU	 ROBOCON	 2016	 –	
Bangkok	 Thailand	 ซ่ึงในปีน้ีประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้�ภ�พจัดก�ร
แข่งขัน	โดยจัดข้ึน	ณ	อินดอร์	สเตเด้ียม	หัวหม�ก	ในวันท่ี	21	สิงห�คม	2559	น้ี	 
มีตัวแทนจ�ก	16	ประเทศเข้�ร่วมแข่งขันส่ิงแรกท่ีพวกเร�ทำ�	คือแยกย้�ยกันไป 
พักผ่อนเติมพลัง	 เพร�ะท่ีผ่�นม�เร�ทุ่มเทเวล�และคว�มต้ังใจอย่�งม�กในก�ร
แข่งขันท่ีผ่�นม�	หลังจ�กน้ัน	เร�ก็กลับม�ประชุมว�งแผนเพ่ือแก้ไขและพัฒน�
หุ่นยนต์ในก�รแข่งขัน	ซ่ึงข้อสรุปจ�กก�รพูดคุยกันในวันน้ันคือ	เร�ต้องสร้�ง 
หุ่นยนต์ตัวใหม่ท่ีเป็นระบบอัตโนมัติท้ังระบบ	เน่ืองจ�กจะส�ม�รถทำ�เวล�ได้ดีข้ึน	 
หลังจ�กน้ันเร�ต้องเขียนโครงก�รเพ่ือของบประม�ณสนับสนุนจ�กมห�วิทย�ลัย
เพื่อทำ�หุ่นยนต์	 โดยได้รับก�รสนับสนุนทุนจ�กโครงก�ร	 “ทุนเพชร
พระจอมเกล้�”	

ในก�รแข่งขันคร้ังน้ีถูกจำ�กัดด้วยเวล�เน่ืองจ�กในก�รแข่งขันมีก�รกำ�หนด
ให้ทุกทีมต้องบรรจุหุ่นยนต์ใส่กล่องและส่งไปยังสน�มแข่งขันภ�ยในวันที่	
1	 สิงห�คม	 2559	 พวกเร�จึงต้องมีก�รปรับเปล่ียนวิธีก�รทำ�ง�นด้วยก�รแบ่ง
หน้�ที่กันให้ชัดเจน	โดยแต่ละคนจะมีหน้�ที่รับผิดชอบและดูแลส่วนนั้นๆ 
ตลอดก�รซ้อม	 ชิ้นส่วนทุกอย�่งเร�ต้องซื้อสำ�รองเพร�ะเมื่อมีปัญห�เร�จะ 
ทำ�ก�รเปล่ียนทันทีเพ่ือก�รฝึกซ้อมท่ีต่อเน่ือง	 นอกจ�กน่ีพวกเร�ยังได้ศึกษ� 
ข้อดี-ข้อเสียจ�กวิดีโอก�รแข่งขันของทีมต่�งประเทศ	 เพื่อนำ�ม�ปรับใช้กับ 
หุ่นยนต์ของให้มีประสิทธิภ�พสูงสุด

จุดเด่นและความแตกต่างของทีมท่ีนำาไปใช้ในการแข่งขันในคร้ังน้ีคือ
อะไร

ทีมของเร�มีจุดเด่น	 คือ	 เร�สร้�งหุ่นยนต์ด้วยช้ินง�นหรืออุปกรณ์ของ 
หุ่นยนต์ทันสมัยและประสิทธิภ�พดีท่ีสุด	โดยก�รสนับสนุนจ�กท�งมห�วิทย�ลัย	
ซ่ึงด้วยคว�มครบพร้อมของอุปกรณ์ต่�งๆ	ทำ�ให้เร�ส�ม�รถทำ�ง�นได้ง่�ย	พัฒน� 
หุ่นยนต์ท่ีส�ม�รถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้	 นอกจ�กน้ีเร�ยังมีก�รแบ่งหน้�ท่ี
กันอย่�งชัดเจนของทีมง�น	ทำ�ให้แต่ละคนมีคว�มรับผิดชอบในแต่ละส่วนง�น	 
ท้ังก�รสร้�งและซ่อมเม่ือเกิดปัญห�	 เพร�ะเม่ือเร�เป็นคนสร้�งก็หม�ยถึงเร� 
ไดเ้รยีนรู	้ทำ�คว�มรูจ้กักบัสิง่ทีเ่ร�ทำ�	สว่นทีซ่อ่มนัน้	ทำ�ให้เร�เรยีนรูว้�่ปญัห� 
ที่เกิดขึ้นม�คืออะไร	 ควรแก้ไขอย่�งไร	 และส�ม�รถซ่อมหรือปรับปรุงได้
อย่�งรวดเร็วและทันท่วงที
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ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการฝึกซ้อม และทำาอย่างไรเพ่ือจะก้าวข้าม
ผ่านมาได้ด้วยวิธีอะไรบ้าง

ผมเช่ือว่�	ก�รลงมือทำ�ส่ิงใดๆ	ก็ต�ม	ย่อมต้องมีปัญห�และอุปสรรคเกิดข้ึน	
ส่ิงแรกหลังจ�กท่ีเร�ชนะเลิศก�รแข่งขันม�แล้ว	 คือเร�จำ�เป็นจะต้องมีสถ�นท่ี
ในก�รสร้�งหุ่นยนต์ตัวใหม่	 และต้องมีพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ในก�รทดสอบหุ่นยนต์	 เร�
ได้รับสน�มแข่งขน�ด	 14	 x	 14	 เมตรจ�ก	 ส.ส.ท.	 เพ่ือนำ�ม�ใช้ในก�รฝึกซ้อม 
แต่เร�ไม่มีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีจะติดต้ังสน�มได้	ด้วยคว�มช่วยเหลือจ�กหล�ยฝ่�ย	 
มห�วิทย�ลัยจึงจัดสรรพ้ืนท่ีช้ัน	 5	 ของอ�ค�รจอดรถ	 14	 ช้ันให้กับทีมของ
เร�	นอกจ�กน้ันพ่ีๆ	ครูช่�งศิษย์เก่�ครุศ�สตร์ไฟฟ้�ยังม�ช่วยกันติดต้ังและทำ�
สน�มแข่งให้กับพวกเร�อีกด้วยครับ	 ในส่วนของก�รพัฒน�หุ่นยนต์ก็เหมือน
ก�รต่อจ๊ิกซอว์	 เร�ต้องลองใช้ส่วนประกอบต่�งๆ	 เพ่ือสร้�งหุ่นยนต์ท่ีดีท่ีสุด	
มีประสิทธิภ�พสูงสุด	แต่พวกเร�ก้�วผ่�นทุกๆ	ปัญห�และอุปสรรคด้วยกำ�ลัง
แรงและกำ�ลังใจ	จ�กทุกคนในทีม	จ�กรุ่นพ่ีศิษย์เก่�	อ�จ�รย์	ช�ว	มจธ.	และ
เพ่ือนสม�ชิกจ�กสถ�บันอ่ืนๆ	ทำ�ให้พวกเร�สู้ไปด้วยกันจนถึงวันน้ี

ส่ิงท่ีได้รับจากการแข่งขันในแต่ละคร้ังคืออะไร
ส่ิงท่ีได้รับม�ตลอดท่ีอยู่	 ทีม	MODFIRE@FIET	 คือ	 	 ครอบครัวเล็กๆ	 ท่ีให้

คว�มรักคว�มอบอุ่น	 คว�มเสียสละ	 ทุ่มเทตลอดเวล�ท่ีทำ�ง�นด้วยกัน	 โดยก�ร
แข่งขันในแต่ละคร้ัง	 ส่ิงท่ีเร�ได้รับอยู่เสมอ	 คือ	 ก�รได้รู้จักเพ่ือนใหม่จ�กต่�ง
สถ�บัน	แม้ว่�ในสน�มเร�เป็นคู่แข่งกัน	แต่เม่ือออกม�นอกสน�มเร�ได้มิตรภ�พ
เพิ่มขึ้นระหว�่งก�รแข่งขันเร�ส�ม�รถยืมเครื่องมือกันได้	 ทีมไหนอุปกรณ์
เสียระหว่�งก�รแข่ง	 ก็จะได้รับก�รช่วยเหลือจ�กทีมอ่ืนอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ	 
ซ่ึงพวกผมรู้สึกถึงมิตรภ�พ	คว�มมีน้ำ�ใจของทุกๆ	ทีม	นอกจ�กน้ีเร�ยังได้โอก�ส
ในก�รเรียนรู้ถึงก�รพัฒน�ของเทคโนโลยี	 หรืออุปกรณ์หล�ยๆ	 อย่�งท่ีส�ม�รถ
นำ�ม�ปรับใช้กับทีมได้อีกด้วย		

สุทธิพร	นิลวิเวก

ศักรินทร์	จันทร์ง�ม
หัวหน้�ทีม

จักรกริช	แก้ววิจิตร	

รังสรรค์	ลอยแก้ว	

ประพัฒน์	
ศิลปกิจจ�นนท์

อดิวัชร์	อัครวนิชนันท์

ดิษฐพล	อำ�พินจุลดิษ	คำ�เสน�

ธีร�นันต์	ศิริโพค�

ขอกำาลังใจจากทุกคน และฝากข้อคิดถึงน้องๆ 
ในก�รแข่งขัน	ABU	ROBOCON	2016	คร้ังน้ี	ผู้เข้�แข่งขันทุกทีมเป็นแชมป์

ของแต่ละประเทศที่เก่งม�กๆ	 เลยครับ	 ไม่ว่�จะเป็นทีมจ�กประเทศจีน	
เวียดน�ม	 ญ่ีปุ่น	 แต่ถึงอย่�งไรพวกเร�ก็จะพย�ย�มและทุ่มเทสร้�งหุ่นยนต์ของ
เร�เพื่อไปสู้กับทีมคู่แข่งให้ได้	พวกเร�จึงอย�กขอแรงใจ	แรงเชียร์	จ�กช�ว	
มจธ.ทุกคนและประช�ชนช�วไทย	ช่วยส่งกำ�ลังใจให้พวกเร�	ทีม	MODFIRE@
FIET	คว้�ชัยชนะกลับม�ฝ�กช�วไทย	และช�ว	มจธ.	ทุกๆคนครับ	แล้วเจอวันท่ี	
21	สิงห�คม	2559	ท่ี	อินดอร์	สเตเดียม	หัวหม�ก	นะครับ	กำ�ลังใจจ�กทุกคนมี
คว�มสำ�คัญม�กๆ	กับพวกเร�	

ส่วนเพ่ือนๆ	 หรือน้องๆ	 คนไหนท่ีมีคว�มฝัน	 ถ้�อย�กจะให้ฝันเป็นจริง	 
ส่ิงท่ีสำ�คัญคือ	เร�ต้องลงมือทำ�	ถึงจะไปถึงฝันน้ันได้ครับ	แต่ถ้�ไม่รู้จะเร่ิมอย่�งไร	
ก็ลองต�มห�เพ่ือนๆ	 ใกล้ตัวท่ีมีคว�มฝันคล้�ยๆ	 กัน	 สร้�งทีมเพ่ือทดลองทำ�มัน
ให้เกิดข้ึน	 ให้โอก�สตัวเองได้ลงมือทำ�ให้ฝันเป็นจริงไปด้วยกัน	 เหมือนพวกเร�	
ทีม	MODFIRE@FIET	ในวันน้ีนะครับ

เป็นอย่างไรบ้างคะ...เด็กกลุ่มหนึ่งที่มีความฝัน และใช้ความรู้ความ 
สามารถท่ีมี มุ่งม่ันทุ่มเททำาความฝันให้เป็นจริง ได้รับโอกาสจากผู้ท่ีเห็น 
คุณค่า ได้รับคำาปรึกษาแนวทางท่ีดีจากอาจารย์ เสียสละแรงกาย เสริมแรงใจ 
ให้ไปสู่จุดหมายท่ีวางไว้...เพียงแค่กล้าท่ีจะเร่ิมต้นลงมือทำาน้องๆ ทุกคนก็ 
สามารถประสบความสำาเร็จได้เช่นเดียวกับน้องๆ ทีม Modfire@FIET 
สำาหรับฉบับน้ีคงต้องลากันไปก่อน...แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะ 
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	 วิศวกรรมศ�สตร์	 มจธ.	 งัดกลยุทธ์ก�รทำ�วิจัยแบบใหม่	 ฝึกเด็กให้รู้จัก
พัฒน�และต่อยอดเคร่ืองมือทดลองด้วยตัวเอง	 เพ่ือลบข้อจำ�กัดง�นวิจัยของ
นักศึกษ�	 อย�กรู้อย�กวิจัยเร่ืองอะไรก็ออกแบบและพัฒน�เคร่ืองมือทดลอง
ใหม่	 หรือต่อยอดเคร่ืองมือทดลองท่ีมีอยู่เดิมเอง	 นอกจ�กจะสร้�งทักษะท�ง
ช่�งให้เด็กยุคใหม่แล้ว	ยังฝึกให้เด็กได้พัฒน�ตรรกะท�งคว�มคิดอีกด้วย
	 วิศวกรรมโยธ�	 ครอบคลุมก�รก่อสร้�งตึกและอ�ค�ร	 รวมถึงระบบ
ส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ	เช่น	เข่ือน	คลอง	สะพ�น	ถนน	และระบบขนส่งอ่ืนๆ	ตลอด
จนง�นสำ�รวจและจัดทำ�แผนท่ี	ก�รวิเคร�ะห์ท�งธรณีและชลศ�สตร์	ก�รศึกษ�
ท�งด้�นน้ีจึงนับว่�มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�ก	 เน่ืองจ�กปัจจุบันเทคโนโลยีท่ีถูกนำ�
ม�ใช้ในง�นโยธ�น้ัน	 มีคว�มก้�วหน้�และทันสมัยม�กข้ึน	 สถ�บันก�รศึกษ�
หล�ยแห่งจึงได้มีพัฒน�ก�รสอนท�งด้�นวิศวกรรมโยธ�ให้มีคว�มทันสมัยเพ่ือ
ผลิตบุคล�กรท่ีมีคุณภ�พและตรงกับคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น
	 รศ.ดร.วรัช	 ก้องกิจกุล	 อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�วิศวกรรมโยธ�	มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	(มจธ.)	กล่�วว่�	ก�รศึกษ�วิจัยด้�นวิศวกรรมโยธ�ใน
ต่�งประเทศน้ัน	 มีก�รใช้เคร่ืองมือทดลองและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในก�รทำ�
วิจัยเพ่ือห�องค์คว�มรู้ในก�รพัฒน�ประเทศ	 ซ่ึงมห�วิทย�ลัยในประเทศไทย 
หล�ยๆ	 แห่งก็มีทิศท�งแบบนี้เช่นกัน	 แต่ปัญห�หนึ่งที่พบอยู่บ่อยๆ	 คือ	
มห�วิทย�ลัยมีเคร่ืองมือทดลองท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ร�ค�สูงแต่ข�ดแคลน 
คนที่ใช้ง�นเป็น	 หรือเมื่อใช้ง�นเป็นก็ทำ�ได้แต่เพียงก�รทดสอบแบบเดิมๆ	
ต�มที่ระบุในคู่มือก�รใช้ง�นเท่�นั้น	 ไม่มีใครกล�้ประยุกต์ดัดแปลงต่อยอด
เครื่องมือที่มีอยู่แล้วเพื่อก�รทำ�วิจัยตอบโจทย์ใหม่ๆ	 ซึ่งอ�จเป็นเพร�ะผู้ใช้
ไม่มีคว�มรู้ด้�นกลไกก�รทำ�ง�นของเครื่องมือทดลองที่ซื้อม�	หรือไม่ก็กลัว
ว่�ก�รดัดแปลงจะทำ�คว�มเสียห�ยให้กับเคร่ืองมือทดสอบ
	 “ส่ิงสำ�คัญอย่�งหน่ึงของก�รเรียนวิศวะ	ก็คือก�รได้ม�ฝึกทักษะง�นช่�ง	
และย่ิงเรียนวิศวกรรมโยธ�ด้วยแล้ววิช�ชีพก็คือน�ยช่�ง	 ปัจจุบันเทคโนโลยี
พัฒน�ม�ไกลม�ก	มห�วิทย�ลัยต่�งๆ	มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือทดลองนำ�เข้�
ร�ค�สูงให้นักศึกษ�ได้ใช้ในก�รทำ�วิจัย	 ซ่ึงถือว่�เป็นเร่ืองท่ีน่�ภูมิใจของเด็ก
สมัยน้ี	แต่ห�กมองอีกมุมหน่ึง	เพร�ะคว�มท่ีเทคโนโลยีมีคว�มสมบูรณ์แบบ
ม�กข้ึนและม�พร้อมกับก�รใช้ง�นท่ีซับซ้อน	แต่จะมีสักก่ีคนท่ีเข้�ใจและรู้จัก 
ท่ีจะใช้ง�นเคร่ืองมือเหล่�น้ันได้อย่�งเต็มศักยภ�พจริงๆ	เป็นเหตุหน่ึงที่ทำ�ให ้

เด็กท่ีเรียนวิศวกรรมศ�สตร์ในปัจจุบัน	 มีทักษะท�งด้�นช่�งน้อยลง	 ดังน้ันห�ก 
จะทำ�ให้เกิดกระบวนก�รเรียนรู้ท่ีแท้จริงไม่ใช่แค่เร�จะสอนให้เด็กใช้เทคโนโลยี 
เป็น	 แต่เร�ต้องฝึกให้เข้�ใจหลักก�รทำ�ง�นและกลไกของเทคโนโลยีด้วย	 และ
ในที่สุดจึงจะส�ม�รถสร้�งเทคโนโลยีที่ดีขึ้นม�ได้เอง	พัฒน�หรือต่อยอด
เครื่องมือทดลองที่มีอยู่แล้วเพื่อก�รทำ�วิจัยในโจทย์ที่ตนเองสนใจได้เองต่อ
ไป”
	 รศ.ดร.วรัช	 กล่�วเพ่ิมเติมว่�	 วิศวกรรมโยธ�ท่ี	 มจธ.น้ันมีท้ังระดับปริญญ�
ตรีจนถึงปริญญ�เอก	 แบ่งเป็นส�ข�วิช�ต่�งๆ	 อ�ทิ	 ส�ข�วิศวกรรมโครงสร้�ง	
ส�ข�วิศวกรรมเทคนิคธรณี	ส�ข�วิศวกรรมทรัพย�กร	น้ำ�	ส�ข�วิศวกรรมขนส่ง	
ส�ข�วิศวกรรมสำ�รวจ	 และส�ข�วิศวกรรมก�รบริห�รก่อสร้�ง	 แต่ไม่ว่�จะเป็น
ส�ข�วิช�ไหน	สไตล์ก�รเรียนก�รสอนของ	มจธ.	 จะเน้นท่ีก�รลงมือปฏิบัติ	 ฝึก
ให้นักศึกษ�ออกแบบและพัฒน�อุปกรณ์เคร่ืองมือข้ึนได้เองเพ่ือตอบโจทย์ของ
ง�นวิจัยท่ีต้องก�ร
	 “ยกตัวอย่�ง	Lab	วิศวกรรมเทคนิคธรณี	ง�นส่วนใหญ่เน้นไปท่ีก�รทดสอบ
คุณสมบัติวัสด	ุเช่น	ดิน	หิน	ทร�ย	แอสฟัลต์	วัสดุเสริมแรงสังเคร�ะห์	หรือ
ก�รจำ�ลองโครงสร้�งดินต่�งๆ	เช่น	โครงสร้�งถนน	อุโมงค์	เส�เข็มดินซีเมนต์	
ถึงแม้เร�จะมีเคร่ืองมือม�กม�ยให้เด็กใช้	แต่มันไม่ได้ทำ�ให้เด็กเกิดทักษะท�ง 
คว�มคิด	 เร�ต้องสอนให้เด็กมีตรรกะมีทักษะท�งคว�มคิด	 เวล�ท่ีเร�ทำ�ง�น
วิจัยถ้�สงสัยอย�กรู้อะไร	 เร�ก็จะพัฒน�หรือดัดแปลงเครื่องมือขึ้นม�เพื่อ
ให้ส�ม�รถทดสอบในส่ิงท่ีเร�อย�กรู้ได้	 กระบวนก�รแบบน้ีค่อนข้�งใหม่สำ�หรับ
วิศวกรรมโยธ�ในประเทศไทย	 แต่เป็นหลักปฏิบัติของก�รทำ�ง�นวิจัยท�ง 
วิศวกรรมเทคนิคธรณีท่ีใช้กันในมห�วิทย�ลัยช้ันนำ�ท่ัวโลก	ทำ�ให้ไม่มีข้อจำ�กัด 
ในก�รศึกษ�วิจัย	 ห�กเร�เข้�ใจเทคโนโลยีเร�ก็จะส�ม�รถดัดแปลงอุปกรณ์ท่ีมี 
อยู่เดิมหรือพัฒน�ข้ึนใหม่ได้	ปัจจุบันใน	lab	วิจัยวิศวกรรมเทคนิคธรณีของ	
มจธ.	 มีเคร่ืองมือเพียงไม่ก่ีช้ินเท่�น้ันท่ีส่ังซ้ือจ�กต่�งประเทศ	 ส่วนอีกหล�ย
สิบช้ินท่ีใช้กันอยู่น้ัน	เกิดจ�กก�รต่อยอดส่ิงท่ีมีอยู่	และพัฒน�ข้ึนใหม่เพ่ือให้
ตอบโจทย์คว�มต้องก�รใช้ง�นของเร�ได้อย่�งครอบคลุม	 ซ่ึงกระบวนก�ร
เรียนรู้แบบน้ีไม่ใช่เพียงแค่ก�รศึกษ�วิจัยเพ่ือห�คำ�ตอบเท่�น้ันแต่เพ่ือให้เกิด
องค์คว�มรู้และพัฒน�ทักษะท�งคว�มคิดระหว่�งท�งม�กท่ีสุดอีกด้วย”	

วิศวะ มจธ.งัดกลยุทธ์ลบข้อจำ กัดการวิจัย
ระดับอุดมศึกษา

	 รศ.ดร.วรัช	ก้องกิจกุล
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	 นักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	 ช้ันปีท่ี	 4	 ภ�ควิช�วิศวกรรมเคร่ืองกล	 คณะ
วิศวกรรมศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 (มจธ.)	 ผลิต	
Sterile	Surgical	Slush	Machine	ซึ่งคือเครื่องทำ�น้ำ�แข็งสำ�หรับใช้ในก�ร 
ผ่�ตัดสำ�เร็จ	 โดยผลง�นดังกล�่วเป็นโครงง�นระดับปริญญ�ตรีปีสุดท้�ย 
ของน�ยธนัช	จวิโพธิเ์จรญิ	น�ยเอกพล	จติวริยิะ	และน�ยช�ครยี	์บ่�ยเมอืง	จ�ก	 
FUTURE	Lab.ภ�ควิช�วิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศ�สตร์	มจธ.	
		 ศ.ดร.สมช�ย	 วงศ์วิเศษ	 อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�โครงง�น	 เปิดเผยว�่ก�ร
ผ่�ตัดหัวใจโดยก�รเปิดช่องอกของผู้ป่วย	จำ�เป็นต้องใช้น้ำ�แข็งซึ่งได้จ�กก�ร 
แช่น้ำ�เกลือที่ใช้ท�งก�รแพทย์อย่�งน้อย	3	ชั่วโมงเมื่อจะใช้ต้องนำ�ออกม�
ไว้ในอุณหภูมิห้องก่อน	1	ชั่วโมงแล้วจึงนำ�ม�ทุบด้วยของแข็งให้ละเอียด
ก่อนใส่ลงไปที่หัวใจเพื่อรักษ�หัวใจให้สดและไม่ให้กล้�มเนื้อหัวใจได้รับ
ผลกระทบขณะหัวใจหยุดเต้นระหว่�งก�รผ่�ตัด	 ซึ่งแพทย์ต้องใช้คว�ม 
ระมัดระวังอย่�งสูงในก�รใช้น้ำ�แข็งท่ีผ่�นก�รทุบ	 เพร�ะบ�งคร้ังอ�จมีคว�ม
แหลมคมหรือมีเศษพล�สติกติดม�ด้วยเม่ือพบประเด็นปัญห�ดังกล่�ว	
อ.สมช�ย	 จึงนำ�ม�เป็นโจทย์ให้กับนักศึกษ�ภ�ควิช�วิศวกรรมเครื่องกล	
คณะวิศวกรรมศ�สตร์	ชั้นปีที	่4	ในก�รแก้ไขปัญห�
		 “โจทย์คือเร�จะทำ�น้ำ�แข็งเพื่อใช้ในก�รผ่�ตัดจ�กน้ำ�เกลือได้อย่�งไร	
โดยที่เร�ไม่ต้องไปสัมผัสกับน้ำ�แข็ง	 หรือให้ผ่�นกระบวนก�รต่�งๆ	 น้อย
ที่สุด	 เพื่อคว�มสะอ�ดปลอดภัย	 และสะดวก”	 ซึ่งกว่�จะสำ�เร็จก็ต้องผ�่น
ก�รพัฒน�อุปกรณ์ด้วยวิธีต่�งๆ	โดยนักศึกษ�ชั้นปีที	่4	ถึง	3	รุ่นติดต่อกัน	
จนประสบคว�มสำ�เร็จในรุ่นที่	3	นี้
		 ด้�นทีมนักศึกษ�อธิบ�ยว่�	 ได้ทำ�ก�รศึกษ�ค้นคว้�เพ่ิมเติมจ�กรุ่นพ่ีพร้อม 
กับนำ�ข้อมูลจ�กห้องผ่�ตัดของโรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์	 สภ�ก�ช�ดไทย
ม�วิเคร�ะห์ปัญห�	 โดยใช้เวล�	 1	 ปี	 ในก�รประดิษฐ์	 โดยเคร่ืองทำ�น้ำ�แข็ง 
ดังกล่�ว	ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์หลักๆ	เพียง	2	อย่�ง	คือ	ระบบทำ�คว�มเย็น
และอุปกรณ์ทำ�ให้ภ�ชนะใส่น้ำ�เกลือเคล่ือนท่ี	 ข้ันตอนก�รใช้ง�น	 จะนำ�แผ่น
พล�สติกท่ีผ่�นก�รฆ่�เช้ือม�รองถ�ดทรงโดม	 จ�กน้ันจึงใส่น้ำ�เกลือปริม�ตร	
1,000	 cc	 ลงไป	 แล้วเร่ิมเดินเคร่ืองเท่�น้ีเคร่ืองก็ส�ม�รถทำ�น้ำ�แข็งจ�กน้ำ�
เกลือให้ออกม�ในรูปของเกล็ดน้ำ�แข็งก่ึงของเหลว	 (Slush)	 โดยใช้เวล�เพียง	
20-30	น�ที	 จุดเด่นอยู่ท่ีน้ำ�เกลือไม่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ก�รกวนใดๆ	ทำ�ให้
มีคว�มสะอ�ดปลอดภัยและง่�ยต่อก�รนำ�ไปใช้ง�นของแพทย์ด้วยต้นทุน
ก�รประดิษฐ์เพียงหลักหม่ืนเท่�น้ันท้ังน้ีผลง�น	Sterile	Surgical	Slush	Ma-
chine	ของนักศึกษ�ท้ังส�มคน	ล่�สุดได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึงจ�ก
เวทีก�รแข่งขัน	“Biomedical	Engineering	 Innovation	2016	 Improve	
Quality	of	Life	and	Healthcare”	 เม่ือ	 เร็วๆ	 น้ี	ณ	มห�วิทย�ลัยมหิดล	 
ศ�ล�ย�	

น้ำ แข็งเพื่อการผ่าตัดเปิดช่องอก
ฝีมือเด็กวิศวะเครื่องกล มจธ.

Press Release
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ลงนาม SpaceBox STEP-1: 
Thailand’s CubeSat for the 
Next Generation 

	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 (มจธ.)	 โรงเรียนดรุณสิกข�
ลัย	 นักวิจัยโครงก�ร	 SpaceBox	 Laboratory	 พร้อมด้วยสถ�บันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง	 (สจล.)	 และ	 บริษัท	 ไทยคม	 จำ�กัด	
(มห�ชน)ได้จัดให้มีพิธีลงน�มบันทึกคว�มร่วมมือ	 ในโครงก�ร	 SpaceBox	
STEP-1:	Thailand’s	CubeSat	for	the	Next	Generation	โดยมี	รศ.ดร	ชิต	
เหล่�วัฒน�	 ท่ีปรึกษ�อธิก�รบดี	มจธ.	 คุณสงวนศักด์ิ	 สัตย�นนท์	 ท่ีปรึกษ�ฝ่�ย
สนับสนุนก�รบริห�ร	 โรงเรียนดรุณสิกข�ลัย	 คุณธัญพิสิษฐ์	 อำ�นวยเกียรติเลิศ	
หัวหน้�โครงก�ร	 นักวิจัย	 SpaceBox	 Laboratory	 คุณไพบูลย์	ภ�นุวัฒนวงศ์	
ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร	บริษัท	ไทยคม	จำ�กัด	(มห�ชน)	และ	ผศ.ดร.	เผชิญ
ชัยภัต	ไชยสิทธ์ิ	รองอธิก�รบดีอ�วุโสฝ่�ยบริห�รทรัพย�กรและบริก�ร	สจล.	ได้
ร่วมลงน�ม	โดยมีคุณพ�รณ	อิศรเสน�	ณ	อยุธย�	ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ไทย
คม	จำ�กัด	(มห�ชน)	เป็นประธ�นพิธีลงน�ม	ณ	โถงกล�ง	สถ�นีด�วเทียมไทยคม	
อ.เมือง	 จ.นนทบุรี	 วัตถุประสงค์ของคว�มร่วมมือเพ่ือเป็นก�รพัฒน�องค์คว�ม
รู้ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีด�วเทียมและอวก�ศ	 เพ่ือเปิดโอก�สให้เย�วชนและ
นักเรียน	 ท้ังในประเทศและในพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ัวโลกได้มีประสบก�รณ์ตรงจ�กก�รได้
เล่นและเรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีด�วเทียมและอวก�ศ	 และเพ่ือทำ�ก�รทดลอง
ก�รใช้เทคโนโลยีท่ีอ�จเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�นวัตกรรมของ	บริษัท	ไทยคม	 
จำ�กัด	(มห�ชน)	ได้ในอน�คต

	 สำ�นักง�นพัฒน�บุคคล�กร	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 
ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักวิจัยโครงก�รวิจัยมห�วิทย�ลัย	(University	 
Research)	ที่ได้ผ่�นก�รอบรมหลักสูตร	“โครงก�รวิจัยมห�วิทย�ลัย	(UR)	 
รุ่นท่ี	6”		โดยมี	รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.สุวิทย์	แซ่เตีย	รองอธิก�รบดีอ�วุโสฝ่�ยวิช�ก�ร	
เป็นประธ�นในพิธีก�รมอบวุฒิบัตร	และผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	 ดร.ประเสิรฐ์	 
คันธม�นนท์	รองอธิก�รบดีอ�วุโสฝ่�ยบริห�ร	กล่�วให้โอว�ทแก่นักวิจัย	ท้ังน้ี
ได้รับเกียรติจ�กผู้บริห�รของมห�วิทย�ลัย	เข้�ร่วมแสดงคว�มยินดีกับนักวิจัย	 
ณ	ห้องประชุมประภ�ประจักษ์ศุภนิต	ิ ชั้น	 9	 สำ�นักง�นอธิก�รบดี	 มีผู้เข้� 
ร่วมกิจกรรมจำ�นวน	20	คน

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัย (University Research)
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ส่ิงท่ีมดรุ่นพ่ีฝากถึงมดรุ่นน้อง 

ส่ิงท่ีมดรุ่นพ่ีฝากถึงมดรุ่นน้อง 

ฟิสิกส์เป็นส�ข�ท่ีค่อนข้�งย�ก		บริษัทบ�งแห่งเรียกสัมภ�ษณ์		โดยไม่ได้
ดูผลก�รเรียนของเร�	 	 เม่ือเข�ได้สัมภ�ษณ์รับแน่นอน	 เพร�ะว่�ถ้�ได้พูดคุย
แล้วเข�จะรู้ว่�เร�เรียนอะไรม�	มีคว�มรู้อะไร	ถ้�รู้ม�กๆ	เร่ืองน้ีก็รู้	เร่ืองน้ันก็รู้	
ก็ผ่�นได้		ไม่จำ�เป็นต้องเรียนเก่งม�กๆ	แต่มีคว�มรู้พ้ืนฐ�นให้ม�กเพ่ือไปต่อย
อด	ไปประยุกต์เข้�กับก�รทำ�ง�น	ฉะน้ัน	 เรียนส�ข�วิช�อะไรก็ได้	 	 เม่ือเรียน
แล้วก็เรียนให้เข้�ใจ	 	 เรียนให้รู้จริง	 	 ตอนท่ีเร�จบออกม�	 ส่ิงท่ีเร�บอกว่�ไม่
ได้ใช้	แต่จริงๆแล้วได้ใช้แน่นอน	 	แต่ใช้โดยท่ีเร�ไม่รู้ตัวเพร�ะเป็นพ้ืนฐ�นของ
วิศวกรรมทุกส�ข�	ส�ม�รถต่อยอดได้ตลอด	

หลักก�รทำ�ง�น	คือ	ถ้�เร�ทำ�ง�นไม่เสร็จ	เร�ก็ทำ�พรุ่งน้ีต่อได้	อย่�ไปท้อ	
ไม่เป็นไร	 ทำ�ไปเร่ือยๆ	 เด๋ียวมันก็สำ�เร็จเอง	 คุณลักษณะเด่นของบ�งมด	 คือ	
คว�มอดทน	 อย�กให้พย�ย�มรักษ�ตรงน้ีไว้	 ไม่ใช่ไปต�มกระแส	 เปล่ียนไป
เปล่ียนม�เพ่ืออัพตัวเอง	 	 ซ่ึงไม่ถูกต้อง	 คว�มจริงแล้วอย�กให้ทำ�ง�นอยู่ตรง
น้ันน�นๆ	ทำ�ให้รู้จริงและเช่ียวช�ญ	ก็จะประสบคว�มสำ�เร็จ		

“ก�รคัดเลือกพนักง�นเข้�ทำ�ง�นจะมองบุคลิกภ�พ		และก�รส่ือส�ร	อย�ก 
ให้ฝึกฝนเร่ืองก�รแสดงออก	คว�มรู้ท�งด้�นวิช�ก�รส�ม�รถเรียนรู้กันได้	เม่ือ
ตัดสินใจเลือกง�นใดแล้ว	ก็ให้อยู่กับง�นอย่�งมีคว�มสุข	

ส่ิงท่ีอย�กให้เป็นสมบัติติดตัวของรุ่นน้องคือ	 คว�มอดทน	 เพร�ะเม่ือจบ
ม�แล้ว	 คว�มอดทนจะเป็นเร่ืองแรกท่ีจะต้องผ่�น	 เป็นด่�นชีวิต	 ไม่ใช่เฉพ�ะ
เร่ืองง�น		เร่ืองส่วนตัวด้วย		เพร�ะจะพบท้ังปัญห�ง�นและปัญห�ชีวิตส่วนตัว		
ส่ิงต่อไปคือ	 “คว�มรับผิดชอบ”	 จะต้องทำ�หน้�ท่ีท่ีได้รับให้ดีท่ีสุด	 ท้ังในเร่ือง
ง�น	เร่ืองส่วนตัว	และครอบครัว”		

มดสมบัติ อังกูรเมธาวี            
นักศึกษาเก่าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล รุ่น 27  
ตำ แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำ กัด

มดอภิวัฒน์   จิตต์ธรรม
นักศึกษาเก่าภาควิชาฟิสิกส์  รุ่น 25
ตำ แหน่ง   Deputy Manager  
บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำ กัด

โดย	
กลุ่มง�นนักศึกษ�เก่�สัมพันธ ์

มดซีเนียร์
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

	 เมื่อวันที่	30		มิถุน�ยน	2559	ที่ผ่�นม�	สโมสรนักศึกษ�คณะครุศ�สตร์
อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	
จัดโครงก�รเตรียมคว�มพร้อมสู่เชียร์สร้�งสรรค์	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559	
ขึ้น	ณ	 ห้องประชุมจำ�รัส	 ฉ�ยะพงษ์	 	 โดยม	ี รศ.ดร.กุลธิด�	 	 ธรรมวิภัชน	์
รองคณบดีฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ�และส�รสนเทศ	 เป็นประธ�นในพิธีเปิด
โครงก�ร	 พร้อมด้วย	 ผศ.ดร.พงศ์ยุทธ์	 จั่นทอง	 ผู้ช่วยคณบดีฝ�่ยกิจก�ร
นักศึกษ�และส�รสนเทศ	ม�บรรย�ยพิเศษในหัวข้อ	“ประสบก�รณ์ประชุม
เชียร์ที่ผ่�นม�”	 และ	 รศ.ดร.พรปภัสสร	 ปริญช�ญกล	 ม�บรรย�ยพิเศษ
ในหัวข้อ”บุคลิกภ�พท่ีน่�ชื่นชม”พร้อมท้ังให้คำ�แนะนำ�และให้คว�มรู้แก่	 
Staff	และ	VSA	ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของตนเอง	สร้�งคว�มเข้�ใจถึงบทบ�ท	
กฎระเบียบของสถ�บันเพื่อให้กิจกรรมก�รประชุมเชียร์	 ให้เป็นไปในท�ง
เดียวกัน	อีกทั้งยังร่วมรับฟังก�รบรรย�ย	และทำ�กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์จ�ก
วิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิ	 อ�จ�รย์ประยงค์	 ลิขิตก�รไพบูลย์	 	 อ�จ�รย์ประจำ�
คณะวิศวกรรมศ�สตร์	 ม.เซนต์จอห์น	 เพื่อนำ�คว�มรู้ที่ได้	 จ�กกิจกรรมดัง
กล่�ว	ไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รประชุมเชียร์ต่อไป

	 คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้�ธนบุรี	ลงน�มคว�มร่วมมือเครือข่�ยสถ�นศึกษ�สำ�หรับก�รฝึก
ประสบก�รณ์วิช�ชีพครู	 กับอ�ชีวศึกษ�จังหวัดร�ชบุรี	 โดย	 ดร.กฤษณพงศ์	 
กีรติกร	ที่ปรึกษ�มห�วิทย�ลัย	กล่�วต้อนรับ	ผศ.ดร.กิติเดช	สันติชัยอนันต์	
คณบดีคณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	กล่�วร�ยง�นคว�มเป็น
ม�ของโครงก�ร	และ	ดร.สุรพล	ดนตรีสวัสดิ์	ประธ�นกรรมก�รอ�ชีวศึกษ�	
จ.ร�ชบุรี	กล่�วถึงคว�มร่วมมือ	พร้อมทั้งร่วมลงน�ม	วัตถุประสงค์โครงก�ร
คว�มร่วมมือครั้งนี้เพื่อสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือสถ�นศึกษ�สำ�หรับก�ร
ฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพครู	 ของนักศึกษ�หลักสูตรครุศ�ตร์อุตส�หกรรม
บัณฑิต	 (ค.อ.บ.	 5	 ปี)	 สอดคล้องกับรูปแบบก�รฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพ	
ต�ม	พ.ร.บ.	ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2542	 เพื่อให้นักศึกษ�ได้รับก�รฝึก
ประสบก�รณ์วิช�ชีพครูในสถ�นศึกษ�

	 เมื่อวันที่	27	มิถุน�ยน	2559	ที่ผ่�นม�	สโมสรนักศึกษ�	ร่วมกับคณะ
ครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอม-
เกล�้ธนบุรี		จัดกิจกรรมถว�ยเทียนพรรษ�และกิจกรรมจิตอ�ส�	ประจำ�ปี
ก�รศึกษ�	2559	ขึ้น	ณ	วัดร�ษฎร์บูรณะ	แขวงบ�งปะกอก	เขตร�ษฎร์บูรณะ	 
กรุงเทพมห�นคร	โดยมี	รศ.ดร.กุลธิด�	ธรรมวิภัชน์	รองคณบดีฝ�่ยกิจก�ร
นักศึกษ�และส�รสนเทศ	พร้อมด้วยคณ�จ�รย์	เจ้�หน�้ที่	นักศึกษ�	และช�ว
บ้�นบริเวณใกล้เคียง	ร่วมทำ�บุญกันในวันพระใหญ่	พร้อมถว�ยเทียนพรรษ�	 
ถว�ยภัตต�ห�รเพลพระสงฆ	์ ทำ�กิจกรรมจิตอ�ส�บำ�เพ็ญประโยชน์	 และ 
นั่งสม�ธิ	โดยกิจกรรมดังกล่�วจัดขึ้นเพื่อเป็นก�รทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศ�สน�	 
สืบทอดศิลปวัฒนธรรม	 และประเพณีของไทย	 อีกทั้งยังฝึกให้นักศึกษ�ได้
เกิดปฏิสัมพันธ์กับวัด	และชุมชนบริเวณใกล้เคียงผ�่นกิจกรรมจิตอ�ส�เพื่อ
พัฒน�ประโยชน์ส่วนรวม	ทั้งนี้มี	ผู้เข้�กิจกรรมดังกล่�วกว่�	60	คน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดโครงการเตรียม
ความพร้อมสู่เชียร์สร้างสรรค์’59

คณะครุศาสตร์ มจธ. ลงนามความร่วมมือเครือข่าย
สถานศึกษาฯ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและกิจกรรม
จิตอาสา ประจำ ปีการศึกษา 2559
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	 เมื่อวันที่	23-24	กรกฎ�คม	2559	ที่ผ่�นม�	คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม
และเทคโนโลยี	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 จัดอบรมให้
กับคุณครูโรงเรียนน�โบสถ์พิทย�คม	จังหวัดต�ก	ในโครงก�ร“กระบวนกร
น�โบสถ์”	 ครั้งที่	 5	 ณ	 โรงเรียนน�โบสถ์พิทย�คม	 โดยมี	 ผศ.ดร.อนุศิษฏ	์ 
อันม�นะตระกูล	 รองคณบดีฝ่�ยบริห�ร	 ผศ.เอกรัตน์	 รวยรวย	 และ	
ดร.ปกรณ์	 สุปิน�นนท	์ เป็นวิทย�กรในครั้งนี้	 โดยกิจกรรมดังกล่�วจัดขึ้น
เพื่อบ่มเพ�ะให้คุณครูเข้�ใจบทบ�ทก�รจัดก�รเรียนรู้แบบกระบวนกร	
ก�รให้กลุ่มสะท้อน	 	 สิ่งที่คิด	 สิ่งที่เรียนรู้	 และเทคนิคต่�งๆ	 ตลอดจนก�ร
แก้ปัญห�ได้อย่�งดีเยี่ยม	ทั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมดังกล�่วฯ	กว่�	30	ท่�น

โครงการอบรมให้กับคุณครู
“กระบวนกรนาโบสถ์”

สัมมนาระดมสมอง “วิเคราะห์โครงร่างองค์กร” 
ตามแนวทาง EdPEx

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่’59

	 เมื่อวันที่	 23-24	 กรกฎ�คม	 2559	 ที่ผ่�นม�	 ภ�ควิช�ครุศ�สตร์
ไฟฟ้�	คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้�ธนบุรี	จัดโครงก�ร	ETE	JUNIOR	CAMP#4	เพื่อให้นักศึกษ�
ใหม่ได้ทร�บถึงสิ่งต่�งๆเกี่ยวกับมห�วิทย�ลัยฯรวมถึงสร้�งคว�มสัมพันธ์
อันดีระหว่�งนักศึกษ�ใหม่	รุ่นพ่ีนักศึกษ�	และอ�จ�รย์	และเสริมสร้�งคุณธรรม	
จริยธรรมในก�รอยู่ร่วมกันในสังคม	ส่งเสริมให้เกิดก�รสร้�งมิตรภ�พและเจตคติ
ในด้�นบวกต่อภ�ควิช�ครุศ�สตร์ไฟฟ้�	 นำ�ไปสู่บรรย�ก�ศก�รเรียนอย�่ง
มีคว�มสุขต่อไป	 โดยก�รจัดกิจกรรมมีนักศึกษ�ใหม่ปีก�รศึกษ�	 2559	 และ
นักศึกษ�ภ�ควิช�ครุศ�สตร์ไฟฟ้�เข้�ร่วมจำ�นวนท้ังส้ินกว่�	200	คน

	 เมื่อวันที่	27	กรกฎ�คม	2559	ที่ผ่�นม�	คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม
และเทคโนโลยี	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุร	ี	ได้จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2558	ขึ้น	ณ	โรงพลศึกษ�	อ�ค�ร
พระจอมเกล�้ร�ช�นุสรณ์	มจธ.	โดยมี	ผศ.ดร.กิติเดช	สันติชัยอนันต	์คณบดี
คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	 ได้ให้เกียรติเป็นประธ�นกล�่ว
เปิดง�น	 พร้อมด้วยคณ�จ�รย์	 เจ้�หน้�ที่และสโมสรนักศึกษ�เข�้ร่วม
ง�นพร้อมต้อนรับนักศึกษ�ใหม	่ ปีก�รศึกษ�	 2559	 กิจกรรมดังกล่�วฯ	 

จัดขึ้นเพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รก้�วเข้�สู่ก�รศึกษ�ในระดับอุดมศึกษ�
ให้กับนักศึกษ�ใหม่	 เกี่ยวกับก�รเรียนก�รสอน	 คุณธรรมและจริยธรรม	
ระเบียบ	 และส�ม�รถปรับตัวให้เหม�ะสมกับวิช�ชีพที่นักศึกษ�ได้เลือก
เรียนอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 โดยบรรย�ก�ศภ�ยในง�นกิจกรรมมีก�รชมวีดิทัศน์	
แนะนำ�ผู้บริห�ร	 คณ�จ�รย์	 และสโมสรนักศึกษ�ของคณะฯ	 รวมท้ังยังมีก�ร
บรรย�ยพิเศษเก่ียวกับระเบียบมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	
ว่�ด้วยก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	พ.ศ.	2557”	จ�กคุณกิตติคุณ	อ�งค�ศัย	 
(นักบริก�รก�รศึกษ�)	 ก�รบรรย�ยให้คว�มรู้เกี่ยวกับ	 FIET	 OF	 จ�ก	
ผศ.ดร.พิเชษฐ	์พินิจ	 รองคณบดีฝ�่ยวิช�ก�ร	 	 ก�รบรรย�ยให้คว�มรู้เกี่ยว
กับก�รมีส่วนร่วมของนักศึกษ�ในก�รประกันคุณภ�พระดับหลักสูตร	 จ�ก
อ�จ�รย์พลศักดิ์	 เลิศหิรัญปัญญ�	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่�ยประกันคุณภ�พก�ร
ศึกษ�	 	 ก�รแนะนำ�ทีมนักศึกษ�จ�กสโมสรนักศึกษ�ปี	 2559	 และก�ร
แนะนำ�ให้ข้อมูลด้�นทุนก�รศึกษ�จ�กนักศึกษ�ทุนเพชรพระจอมในส�ข�
ต่�ง	ๆ	เป็นต้น	ทั้งนี้มีผู้เข้�กิจกรรมดังกล่�วกว่�	600	คน
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	 ศ�สตร�จ�รย์	 ดร.ชัย	 จ�ตุรพิทักษ์กุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศ�สตร์	
นำ�คณะผู้บริห�รและเจ�้หน้�ที่คณะวิศวกรรมศ�สตร์	 เข้�ร่วมแสดงคว�ม
ยินดีกับศ�สตร�จ�รย์	ดร.วิโรจน์	บุญอำ�นวยวิทย�		ณ	ภ�ควิช�วิศวกรรม
เคม	ีคณะวิศวกรรมศ�สตร์	ในโอก�สที่มีพระบรมร�ชโองก�ร	โปรดเกล้�ฯ	
แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง	“ศ�สตร�จ�รย์”	ในส�ข�วิช�วิศวกรรมเคมี	สังกัด
คณะวิศวกรรมศ�สตร	์ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 ตั้งแต่
วันที่	17	กันย�ยน	2556	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Ne
ws

การสัมมนาประจำ ปีสำ นักงานคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณบดีพบอาจารย์ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ท่านใหม่

	 คณะวิศวกรรมศ�สตร์	 มีนโยบ�ยก�รผลิตบัณฑิตและดำ�เนินง�นให้มี
คว�มเป็นส�กลอย่�งมืออ�ชีพ	 โดยมียุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�	 3+1	 คือ	 Global	
Player	 Local	 Champion	 Knowledge	 Entrepreneur	 และ	 Manage-
ment	Strengthening	 ซ่ึงสำ�นักง�นคณบดี	เป็นหน่วยง�นศูนย์กล�งของคณะ
วิศวกรรมศ�สตร์	 ท่ีดำ�เนินก�รและประส�นง�นขับเคล่ือนกลยุทธ์ในระดับคณะ	
ต้องมีก�รห�รือและทบทวนผลก�รดำ�เนินง�น	 เพ่ือนำ�ไปว�งแผนก�รดำ�เนิน
ง�นในปีงบประม�ณถัดไป	อีกท้ังนโยบ�ยคณะวิศวกรรมศ�สตร์	ผลักดันรูปแบบ
ก�รดำ�เนินง�นให้สะท้อนกับระบบประกันคุณภ�พ	 จึงได้มีก�รจัดก�รสัมมน�
สำ�นักง�นคณบดีข้ึน	 โดยมีวัตถุประสงค์	 	 เพ่ือถ่�ยทอดนโยบ�ยและกลยุทธ์
คณะวิศวกรรมศ�สตร์	 สู่แนวท�งระดับปฏิบัติก�รของบุคล�กร	 สร้�งแนวท�ง
ก�รทำ�ง�นระหว่�งผู้บริห�รและเจ้�หน้�ท่ีระดับปฏิบัติก�ร	 ให้มีส�ม�รถทำ�ง�น
ร่วมกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 และร�ยง�นผลโครงก�ร	 PBBS	 สำ�นักง�น
คณบดี	ปีงบประม�ณ	2559	และจัดทำ�แผนโครงก�ร	PBBS	สำ�นักง�นคณบดี
ปีงบประม�ณ	 2560	 เม่ือวันท่ี	 8	 –	 9	 กรกฎ�คม	 2559	ณ	 โรงแรมเฮอริเทจ	
บ�งแสน	 จังหวัดชลบุรี	 	 	 โดยมี	ศ�สตร�จ�รย์	ดร.ชัย	จ�ตุรพิทักษ์กุล	คณบดี
คณะวิศวกรรมศ�สตร์	ได้บรรย�ย	เร่ืองแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศ�สตร์	และ
น�งส�วสุปรีย�	 อ่อนอิงนอน	 เลข�นุก�รคณะวิศวกรรมศ�สตร์	 ให้ข้อมูลเก่ียว
กับโครงสร้�งและก�รทำ�ง�น	 สำ�นักง�นคณบดี	 หลังจ�กน้ันจึงเป็นก�รห�รือ
แนวท�งก�รทำ�ง�นต�มโครงก�ร	PBBS	สำ�นักง�นคณบดี	

	 ทีมผู้บริห�รคณะวิศวกรรมศ�สตร์	 นำ�โดยศ�สตร�จ�รย์	 ดร.ชัย	
จ�ตุรพิทักษ์กุล	 คณบดี	 พร้อมด้วย	 ผศ.ดร.ไชย�	 ดำ�คำ�	 รองคณบดีฝ�่ย
บริห�ร	 รศ.ดร.ธวิช	 พูลเงิน	 รองคณบดีฝ่�ยวิช�ก�รและวิจัย	 ดร.จุลพจน์ 
จิรวัชรเดช	 รองคณบดีฝ�่ยว�งแผนและพัฒน�	 และ	 ดร.พิเนษฐ์	 ศรีโยธ�	 
รองคณบดีฝ�่ยประกันคุณภ�พ	ได้ร่วมพบปะกับกลุ่มอ�จ�รย์ใหม่	(อ�ยุง�น 
ไม่เกิน	 5	 ปี)	 ในบรรย�ก�ศแบบกันเอง	 มีก�รพูดคุยและเปิดโอก�สให้
อ�จ�รย์ใหม่ได้ให้ข้อมูลง�นวิจัยที่สนใจ	 หรือข้อเสนอแนะต�่งๆ	 โดยมี
อ�จ�รย์ใหม่ที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่�ว	20	คน	ตอบรับก�รเข้�ร่วมกิจกรรม	12	
คน	 เนื่องจ�กอ�จ�รย์บ�งส่วนไปทำ�วิจัยที่ต่�งประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�แก่อ�จ�รย์ใหม่ในก�รปฏิบัติต�มภ�รกิจหลักท่ี
ต้องดำ�เนินก�ร	 ได้แก่	 ก�รสอน	 ก�รทำ�วิจัย	 และบริก�รวิช�ก�ร	 รวมท้ังก�ร
ขอกำ�หนดตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมเพ่ือรับก�รประเมินผล	 
เพ่ือคว�มเจริญก้�วหน้�ต�มส�ยง�นอ�ชีพให้เป็นไปต�มกำ�หนด	 โดยกลุ่มอ�จ�รย์ 
ใหม่ได้มีก�รห�รือในประเด็นดังกล่�วอย่�งเข้มข้น	 และมีคว�มต้องก�รให้มี
ก�รจัดกิจกรรมในลักษณะน้ีอีกอย่�งต่อเน่ือง	 โดยต้องก�รคำ�ปรึกษ�แนะนำ�
จ�กอ�จ�รย์ระดับอ�วุโสท่ีมีคว�มส�ม�รถโดดเด่นในด้�นก�รสอน	 ก�รทำ�
วิจัย	 หรืออ่ืนๆ	 ด้วย	 ซ่ึงทีมผู้บริห�รได้รับท่ีจะไปดำ�เนินก�รให้ต�มคว�มเหม�ะ
สมต่อไป	โดยมอบหม�ยให้	 ดร.พิเนษฐ์	 ศรีโยธ�	 เป็นผู้ประส�นง�นและรับ
ข้อมูลและข้อเสนอแนะต�่งๆ	 จ�กอ�จ�รย์ใหม่	 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้ง
แรก	 สำ�หรับทีมบริห�รคณะชุดนี้	 เมื่อวันที่	 4	 กรกฎ�คม	 2559	 ณ	 ห้อง
นิทรรศก�ร	คณะวิศวกรรมศ�สตร์	อ�ค�รเรียนรวม	4	ชั้น	3
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	 ศ�สตร�จ�รย์	 ดร.ชัย	 จ�ตุรพิทักษ์กุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศ�สตร	์
พ ร้อมด้ วยคณะผู้ บ ริ ห �รและ เจ้ �หน้ �ที่ สำ �นั ก ง �นคณบดี คณะ
วิศวกรรมศ�สตร์	 ให้ก�รต้อนรับสำ�นักวิช�วิศวกรรมศ�สตร์และทรัพย�กร	
มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ	์นำ�โดย	รศ.ดร.จรัญ	บุญก�ญจน์	คณบดี	ในก�รม�
ศึกษ�ดูง�นและแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ในก�รบริห�รจัดก�รด้�นต่�งๆ	
ระหว�่งคณะ	 เมื่อวันที	่ 13	 กรกฎ�คม	 2559	 ณ	 ห้องประชุมสำ�นักง�น
คณบดี	1	คณะวิศวกรรมศ�สตร์	มจธ.	อ�ค�รเรียนรวม	4	ชั้น	3	โดยสำ�นัก
วิช�วิศวกรรมศ�สตร์และทรัพย�กร	มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์	เป็นองค์กรที่
มีขน�ดเล็ก	 ทำ�ให้ระบบก�รบริห�รจัดก�รต่�งๆ	 ค่อนข้�งมีคว�มคล่องตัว	
อ�จ�รย์จะเป็นผู้ดำ�เนินก�รทุกอย�่งด้วยตนเอง	 มีเจ้�หน้�ที่ในสัดส่วนที่
น้อยม�ก	ซึ่งแตกต่�งกับคณะวิศวกรรมศ�สตร์	มจธ.	แต่ท�งทีมผู้เข้�ศึกษ�
ดูง�นก็ได้สอบถ�มทีมผู้บริห�รของคณะวิศวกรรมศ�สตร	์ อ�ทิ	 ระบบก�ร
จัดก�รเรียนก�รสอน	ก�รจัดระบบ		Cluster	ระบบ	WIL	ระบบก�รพัฒน�
นักศึกษ�	 พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติก�รต่�งๆ	 ของภ�ควิช�	 เพื่อนำ�ไป
พัฒน�และปรับใช้กับสำ�นักต่อไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์สร้างเครือข่ายนักบริหารงาน
ทั่วไป

	 ศ�สตร�จ�รย์	 ดร.ชัย	 จ�ตุรพิทักษ์กุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศ�สตร์	
ได้แต่งต้ังคณะทำ�ง�นด้�นบริห�รง�นท่ัวไป	 ซ่ึงเป็นเครือข่�ยบุคล�กรส�ย
สนับสนุนจ�กทุกภ�ควิช�	 และสำ�นักง�นคณบดีคณะวิศวกรรมศ�สตร์	 ทำ�
หน้�ท่ีประส�นง�นด้�นบริห�รง�นท่ัวไป	 เพ่ือให้ก�รบริห�รจัดก�รของคณะ 
วิศวกรรมศ�สตร์เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย	เน่ืองจ�กมีภ�รกิจท่ีจะต้องดำ�เนิน 

News

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าศึกษาดูงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์หารือแนวทางการจัดทำ  Hands On

ก�รต�มต�ม	 TOR	 ท่ีหล�กหล�ย	 ซ่ึงบุคล�กรในกลุ่มนักบริห�รง�นท่ัวไป	
จะเป็นกลไกสำ�คัญท่ีจะช่วยผลักดันให้บรรลุต�มภ�รกิจดังกล่�วได้	 โดยก�ร
ส่ือส�รผ่�นบุคล�กรโดยตรง	 ท้ังก�รให้ข้อมูลระหว่�งเจ้�หน้�ท่ีและผู้บริห�ร
ก็จะทำ�ได้สะดวกรวดเร็ว	 และห�กมีข้อมูลหรือข้อเสนอแนะท่ีจะต้องก�รนำ�
เสนอระหว่�งกัน	 หรือเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�คณะก็จะส�ม�รถรับรู้ได้
อย่�งท่ัวถึง	โดยได้มีก�รประชุมคณะทำ�ง�นแล้ว	3	คร้ัง	ต้ังแต่เดือนมิถุน�ยน	
2559	 เป็นต้นม�	ณ	 ห้องประชุมสำ�นักง�นคณบดี	 1	 คณะวิศวกรรมศ�สตร์	
โดยได้มีก�รห�รือในประเด็นต่�งๆ	 เช่น	 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับก�รจัดทำ�งบ
ประม�ณของภ�ควิช�	ซึ่งมีก�รปรับเปลี่ยนจ�กก�รจัดทำ�งบประม�ณแบบ
ร�ยหลักสูตรเป็นก�รจัดทำ�งบประม�ณร�ยโครงก�รเพื่อให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศ�สตร์	 ระบบประเมินผลก�รปฏิบัติง�นโดย
ใช้ผลง�นเชิงคุณภ�พและก�รแบ่งสัดส่วนในก�รประเมิน	 หรือก�ร่วมกัน
แก้ไขปัญห�เกี่ยวกับระบบที่ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวก	เป็นต้น	โดยในแต่ละ
ครั้งจะมีรองคณบดีและเจ้�หน้�ท่ีท่ีเก่ียวข้องของสำ�นักง�นคณบดี	 เข้�ร่วม
รับฟังและให้ข้อมูล	 รวมท้ังข้อเท็จจริงเพ่ือห�แนวท�งและข้อสรุปในประเด็น
ต่�งๆ		ซ่ึงคณะทำ�ง�นมีกำ�หนดก�รประชุมทุกเดือน

	 ต�มท่ีศ�สตร�จ�รย์	 ดร.ชัย	 จ�ตุรพิทักษ์กุล	 ได้ม�ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศ�สตร์	 ต้ังแต่วันท่ี	 14	พฤษภ�คม	2559	 ซ่ึงภ�รกิจหน่ึงของ
คณบดีต�ม	 TOR	 ได้มีก�รกำ�หนดให้มีก�รดำ�เนินก�ร“ส่งเสริมก�รเรียนก�ร
สอนแบบ	 Hands	 On,	 CDIO,	WIL	 and	 Active	 Learning	 หรืออย่�งใด
อย่�งหน่ึง	เพ่ือสร้�งบัณฑิตท่ีคิดเป็น	ทำ�เป็น	และเป็นผู้นำ�ได้ในทุกหลักสูตร”	
ผศ.ดร.ไชย�	ดำ�คำ�	รองคณบดีฝ่�ยบริห�ร	ในฐ�นะกำ�กับดูแลด้�นก�รพัฒน�
บุคล�กรโดยตรง	จึงได้มีก�รนัดผู้เก่ียวข้องม�ห�รือร่วมกัน	เก่ียวกับภ�รกิจดัง
กล่�วซ่ึงจะต้องม�กำ�หนดเป็นนโยบ�ยของคณบดี	 เพ่ือร่วมกันห�แนวท�งดำ�เนิน 
ก�รให้เป็นรูปธรรมต่อไป	 โดยเฉพ�ะด้�นก�รพัฒน�ทักษะปฏิบัติ	 (Hands	On) 
ซึ่งอธิก�รบดีได้มีก�รเน้นย้ำ�ให้มีก�รดำ�เนินก�รโดยเร็วเช่นกัน	เมื่อวันที่	23	 
มิถุน�ยน	2559	ณ	ห้องประชุมสำ�นักง�นคณบดี	2	อ�ค�รเรียนรวม	4	ชั้น	3	 
โดยมีข้อสรุปว่�	 คณะวิศวกรรมศ�สตร์	 จะจัดตั้งคณะทำ�ง�น	 เพื่อผลักดัน 
ก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยด้�นก�รพัฒน�ทักษะปฏิบัติ	 (Hands	 On)	 ให้เป็น 
รูปธรรม	 นอกจ�กก�รพัฒน�ช่�งเทคนิคให้มีคว�มเชี่ยวช�ญซึ่งปัจจุบัน
ช่�งเทคนิคมีบทบ�ทเป็นครูที่ส�ม�รถช่วยสอนนักศึกษ�ได้	 ยังจะต้องให้
คว�มสำ�คัญกับนักศึกษ�ด้วย	 เนื่องจ�กปัจจุบันคุณสมบัติด้�นก�รปฏิบัติ
ของนักศึกษ�ด้อยลง	ในก�รทำ�โครงก�รต่�งๆ	ของนักศึกษ�จะเน้นไปในด้�น
ก�รวิเค	 ร�ะห์หรือเก็บข้อมูลม�กกว่�ก�รปฏิบัติจริง	 โดยในคร้ังน้ีได้ร่วมกัน
กำ�หนดรูปแบบก�รจัดทำ�แผนและโครงก�ร	 กลุ่มและระดับของทักษะปฏิบัติ
ในเบ้ืองต้นแล้ว	ก่อนท่ีจะห�รือในคณะทำ�ง�นท่ีจะมีก�รจัดต้ังข้ึนต่อไป
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คณะวิทยาศาสตร์

	 เมื่อวันที่	 14-15	 พฤษภ�คม	 2559	 คณะวิทย�ศ�สตร์	 มจธ.ได้จัด
สัมมน�เชิงปฏิบัติก�รคณะวิทย�ศ�สตร์	 ภ�ยใต้หัวข้อ	 เรื่อง	 “คุณภ�พ
บัณฑิต	 2020	 และย่�งก�้วสู่อน�คต:	 ก�รปรับทิศท�งก�รจัดก�รศึกษ�
และหลักสูตร”	(Quality	of	Graduates	2020	and	Beyond	to	the	Fu-
ture:	Reprofiling	FSCI	and	Programs)	ณ	โรงแรมเอ-วัน	สต�ร์	พัทย�	
จ.ชลบุรี	 โดยมี	 ผศ.ดร.วรนุช	 เกิดสินธ์ชัย	คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์	 กล�่ว
เปิดง�นและกล่�วต้อนรับ	รศ.ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	์อธิก�รบดี	มจธ.	ท่�น
ได้สละเวล�เพื่อบรรย�ยเกี่ยวกับนโยบ�ยและคว�มค�ดหวัง	 “KMUTT	

	 เมื่อวันที่	25	พฤษภ�คม	2559	ผู้บริห�รและบุคล�กรคณะวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลย	ีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี	 จ.สุร�ษฎร์ธ�นี	 จำ�นวน	
14	 ท่�น	 ได้เดินท�งม�ศึกษ�ดูง�นที่คณะวิทย�ศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล�้ธนบุรี	 และเข้�เยี่ยมชมห้องปฏบัติก�รภ�ควิช�ฅ
จุลชีววิทย�,ภ�ควิช�เคมีและพื้นที่ก�รเรียนรู้	Science	Leaning	Space	โดย	
รองศ�สตร�จ�รย์	กรวลัย	พันธุ์แพ	 ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทน	กล่�วต้อนรับ	 
ผู้บริห�รและบุคล�กรคณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ 
สุร�ษฎร์ธ�นี	 และมีเจ้�หน้�คณะวิทย�ศ�สตร	์ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้�ธนบุรี	 ให้ก�รต้อนรับอย่�งอบอุ่น	 พร้อมนำ�เสนอวีดีทัศน์
แนะนำ�คณะวิทย�ศ�สตร์	 	ณ	 ห้องประชุมคณะวิทย�ศ�ตร์	 อ�ค�รปฏิบัติ
ก�รพื้นฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์	 ก�รศึกษ�ดูง�นจ�กคณะวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี	 ในครั้งนี้	 นับ
เป็นก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้ในก�รบริห�รจัดก�รองค์กรในส่วนง�น
ฝ่�ยต่�งๆ	เพื่อประโยชน์ต่อก�รพัฒน�องค์กรต่อไป

	 คณะวิทย�ศ�สตร์	 มจธ.	 ได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของ	 ก�รศึกษ�โครง
ง�น	 (Project)	 ต�มหลักสูตรในระดับปริญญ�ตร	 มุ่งเน้นให้นักศึกษ�	 ศึกษ�
ค้นคว้�เพ่ือทำ�โครงง�นต�มคว�มสนใจซ่ึงส�ม�รถแสดงถึงคุณภ�พของ
นักศึกษ�ได้ในระดับหน่ึง	 ดังน้ัน	 คณะวิทย�ศ�สตร์	 มจธ.จึงจัด	 นิทรรศก�ร
โครงง�นวิจัยของนักศึกษ�	 ระดับปริญญ�ตรี	 ช้ันปีท่ี	 4	 ประจำ�ปี	 2559	 ข้ึน	
เม่ือวันท่ี	31	พฤษภ�คม	2559	ณ	Science	Learning	Space	 เวล�	9.00	
–	15.00	น.	เพื่อเป็นก�รสนับสนุนให้นักศึกษ�ได้นำ�เสนอผลง�นวิจัย	เกิด
ก�รเปลี่ยนแปลงคว�มรู้คว�มคิดเห็นร่วมกันระหว่�งนักศึกษ�และอ�จ�รย์	 
อันจะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ผลง�นวิจัยให้มีคุณภ�พม�กย่ิงข้ึน	 น�กจ�กน้ียังเป็น 
ก�รเปิดโอก�สให้นักศึกษ�ช้ันปีอ่ืนได้มีส่วนร่วมในก�รจัดกิจกรรม	 อีกท้ังยัง
มีหน่วยง�นภ�คอุตส�หกรรมได้แนะนำ�หน่วยง�นและรับสมัครนักศึกษ�เข้�
ทำ�ง�นอีกด้วย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์ ประจำ ปี 2559

นิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมงาน

ผู้เขียน	เส�วณิต	ผิวข�ว	

2020	 and	 Beyond:	 Quality	 of	 graduates”	 และได้รับเกียรติจ�ก	
รศ.ดร.พินิต	ิ รตะน�นุกูล	 อดีตเลข�ธิก�รก�รอุดมศึกษ�	 (กกอ.)	 บรรย�ย
ถึง	 “แนวคิดเกี่ยวกับก�รปรับทิศท�งก�รผลิตบัณฑิตวิทย�ศ�สตร์ไทยเพื่อ
อน�คตประเทศ”
	 ก�รจัดสัมมน�ดังกล่�วมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 ปรับทิศท�งก�รศึกษ�และ
หลักสูตรสู่คุณภ�พบัณฑิต	 2020	 และสร้�งร�กฐ�นเพื่อก�รเติบโตอย่�ง
ยั่งยืนของคณะวิทย�ศ�สตร	์ในก�รผลิตบัณฑิตในปี	2030	เพื่อรองรับก�ร
เปล่ียนแปลงและคว�มท้�ท�ยต่�งๆ	เพ่ือให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกับก�รเป็น
มห�วิทย�ลัยวิจัยระดับโลก	 รวมท้ังเป็นมห�วิทย�ลัยท่ีมีคว�มรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน	 ตลอดจนเป็นก�รระดมสมอง	 ระหว่�งผู้เข้�ร่วมสัมมน�	
อ�ทิเช่น	ผู้บริห�รคณะฯ	คณ�จ�รย์	เจ้�หน้�ที่	คณะวิทย�ศ�สตร์	เพื่อ	ก�ร
กำ�หนดทิศท�งคุณภ�พบัณฑิตในป	ี2020	ประม�ณ	90	ท่�น	อีกทั้งยังเป็น
เวทีก�รแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	ประสบก�รณ์	และปัญห�ต่�งๆ	
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	 น�งส�ว	พิมพ์น�ร�	ธัญญธ�ด�	ศิษย์เก่�	รุ่น	17	ภ�ควิช�สถ�ปัตยกรรม	 
คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รออกแบบ	มจธ.	ได้รับร�งวัลท่ีสอง	ในผล
ง�น“ARCHIPAPER”	จ�กโครงก�รประกวด	Bee	Breeders	architecture	
competition	ดีไซน์	ห้�งไนติงเกลใหม่

	 น�งส�ว	 ประภัสสร	 Sukkaset	 (	 รุ่น	 17	 )	 ศิษย์เก�่	 ภ�ควิช� 
สถ�ปัตยกรรม	คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รออกแบบ	มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุร	ได้รับร�งวัลชมเชยจ�กผลง�น	“Honorable	
Mention”	 ด้วยคอนเซปท์	 ก�รออกแบบตึกแนวกลับสู่ธรรมช�ติ	 ร่วมกับ	
น�ยนัฐกิจ	แซ่ตัน	ในใครงก�รประกวด	eVolo	Skyscraper	Competition	
2016	 ท่ีผ่�นม�	 โดยมีผู้เข้�ร่วมจ�กประเทศ	 ต่�งๆ	 เช่น	 สหรัฐอเมริก�	 จีน	
อิต�ลี	เก�หลีใต้		เยอรมนี	และประเทศไทย

	 Having	joined	in	the	Architecture	Competition:	Bangkok	Art-
ists	Retreat,	Ms.	Pimnara	Thunyathada	(Batch	17),	an	alumna	in	
Architecture	program	at	the	School	of	Architecture	and	Design	
of	King	Mongkut’s	University	of	Technology	Thonburi,	won	the	
SECOND	PRIZE	for	her	entry,	“ARCHIPAPER”	(The	Archipaper	pro-
ject	introduces	a	compelling	study	on	the	process	of	making	art,	
rather	than	focusing	purely	on	the	result).	
	 The	Bangkok	Artist’s	Retreat	competition	is	a	case	study	in	
how	to	engage	the	public	with	the	arts.	By	repurposing	a	brutal-
ist	department	 store,	 the	projects	are	 requested	 to	 reflect	on	
both	the	history	and	the	future	of	this	Bangkok	site.	The	loose-
ly-defined	program	may	be	interpreted	in	many	ways,	and	the	
judges	placed	particular	focus	on	projects	that	displayed	a	strong	
concept	 that	was	 clearly	 represented	 and	 logically	 expressed	
in	the	architecture	(For	more	information,	click	the	link:	https://
bangkokartistsretreat.beebreeders.com/).

	 Ms.	Prapatsorn	Sukkaset	(Batch	17),	an	alumna	of	Architec-
ture	program	at	the	School	of	Architecture	and	Design	of	King	
Mongkut’s	 University	 of	 Technology	 Thonburi,	 received	 the	
“Honorable	Mention”	award	 (with	her	work,	Return	To	Nature	
Skyscraper,	 co-authored	 with	 Nathakit	 Sae-Tan,)	 in	 the	 recent	
2016	eVolo	Skyscraper	Competition	participated	by	contenders	
from	various	 countries	 such	as	USA,	China,	 Italy,	 South	Korea,	
Germany,	and	Thailand.	The	winners	were	announced	on	March	
22,	2016	(Winners’	announcement:	http://www.evolo.us/compe-
tition/registration-2016-skyscraper-competition/)	
	 “2016	Skyscraper	Competition	“by	eVolo:	eVolo	Magazine	is	
pleased	to	announce	the	winners	of	the	2016	Skyscraper	Com-
petition.	The	 Jury	 selected	3	winners	and	21	honorable	men-
tions	from	489	projects	received.	The	annual	award	established	
in	2006	recognizes	visionary	ideas	for	building	high-	projects	that	
the	novel	use	of	technology,	materials,	programs,	aesthetics,	and	
spatial	organizations,	challenges	the	way	we	understand	vertical	
architecture	and	its	relationship	with	the	natural	and	built	envi-
ronments	((http://www.evolo.us/competition/).	”
Work	of	Prapatsorn	Sukkaset	can	be	viewed	in	this	link:	
http://www.evolo.us/compet i t ion/return-to-nature-
skyscraper/#more-35067

CONGRATULATION to 
Ms. Prapatsorn Sukkaset! 

News

Soa+D

SoA+D alumni Pimnara Thunyathada
wins Second Prize
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	 คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	
จัดสัมมน�บุคล�กรประจำ�ปี	2559		สรุปผลก�รดำ�เนินง�น	และคว�มสำ�เร็จในปี
ท่ีผ่�นม�	ร่วมห�รือแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รแบบใหม่	เพ่ือให้คณะฯ	ส�ม�รถ
ดำ�เนินง�นต่อไปได้ท่�มกล�งวิกฤตเศรษฐกิจ	และวิเคร�ะห์แนวโน้มคว�มสนใจ
ในก�รเรียนด้�นไอทีในอน�คต	โดยจัดข้ึนระหว่�งวันท่ี	4-6	 มิถุน�ยน	2559	 ท่ี
ผ่�นม�	ณ	โรงแรม	เชอร�ตัน	หัวหิน	รีสอร์ท	แอนด์	สป�	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 คณะทำ�ง�นโครงก�รลดช่องว่�งดิจิทัล	นำ�โดยอ�จ�รย์กิตติพันธ์		พัวพลเทพ	 
และศิษย์เก่�คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ		มจธ.	เดินท�งลงพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี		 
จัดอบรมก�รใช้ง�นโปรแกรม	SNAP	ให้กับคณะครูจ�กโรงเรียนในพ้ืนท่ี	ณ	ศูนย์
ก�รอบรมโรงเรียนบ�งแม่หม้�ย	อ.บ�งปล�ม้�	จ.สุพรรณบุรี	ในโครงก�รลดช่อง
ว่�งดิจิทัลประจำ�ปีงบประม�ณ	2559		เม่ือวันท่ี	2-3	กรกฎ�คม	2559	ที่ผ�่น
ม�ดำ�เนินโครงก�รลดช่องว่�งดิจิทัล	ม�อย่�งต่อเนื่องกว�่สิบปี	มุ่งเน้นก�ร
สนับสนุนเครื่องมือไอท	ี และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่
ชนบทห่�งไกล	 	 เพื่อให้ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งคว�มรู้ที่ทันสมัย	 และกระตุ้น
ก�รเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียน	 อีกทั้งเป็นก�รสร้�งคว�มเท่�เทียม	 และ
ช่วยลดช่องว�่งดิจิทัลในสังคมไทยอีกด้วย

	 คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ	มจธ.	จัดอบรมเสริมทักษะ	“ก�รเขียนหนังสือ
เพ่ือก�รทำ�ง�นใน	มจธ.”	เพ่ือพัฒน�ทักษะก�รเขียนหนังสือร�ชก�รของบุคล�กร 
ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภ�พ	 อีกท้ังยังส�ม�รถส่ือคว�มหม�ยให้ผู้อ่�นเข้�ใจได้
ตรงต�มคว�มต้องก�ร	โดยจัดข้ึนเม่ือวันท่ี		9	มิถุน�ยน		2559		ณ	ห้องสัมมน�	
ช้ัน	4	และห้อง	Training	I		อ�ค�ร	SIT		

						คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ	จัดกิจกรรมพัฒน�คว�มรู้และทักษะด้�นไอที
ให้กับนักศึกษ�ในรูปแบบกิจกรรมค่�ย	Spider	Camp	คร้ังท่ี	 4	 เม่ือวันท่ี	22-
24	กรกฎ�คม	2559		ท่ีผ่�นม�		ณ	คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ	โดยมีรุ่นพ่ีศิษย์
เก่�ในวงก�รไอทีร่วมเป็นพ่ีเล้ียง	 (Mentor)	 ให้คว�มรู้ตลอดกิจกรรม	 รูปแบบ
กิจกรรมในค่�ย	Spider	 camp	 ปีน้ีผสมผส�นท้ังคว�มเข้มข้นท�งวิช�ก�รและ
คว�มสนุกสน�นจ�กรูปแบบเกมก�รแข่งขันคัดเลือกนักพัฒน�ตัวจริง	 ท่ีกล้�คิด
จริง	ทำ�จริง	กลุ่มละ	3	คน	นำ�เสนอผลง�นต่อหน้�	mentor	แต่ละทีมมีเวล�
เพียง	24	ช่ัวโมงในก�รพัฒน�ระบบท่ีนำ�เสนอ		วันสุดท้�ยแต่ละทีมนำ�เสนอผล
ง�นต่อหน้�คณะกรรมก�รl	และมอบร�งวัลให้กับทีมท่ีชนะเลิศประเภทต่�งๆ

	 ก�รเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษ�	 นอกจ�กผู้เรียนจะได้เพ่ิมพูนคว�มรู้ 
ให้ม�กย่ิงข้ึนแล้ว	 ยังมีเร่ืองมิตรภ�พและคว�มสัมพันธ์ของคนร่วมส�ยอ�ชีพ	 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ�ของ	คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ	(SIT)	ซึ่งเป็น
แหล่งรวมของผู้ที่ทำ�ง�นในส�ยไอที	คอมพิวเตอร์	และส�ข�ที่เกี่ยวข้อง	ที่
ผู้เรียนส�ม�รถเข้�ม�เพื่อห�พันธมิตรร่วมส�ยง�นได้			คณะ	ฯ	ได้เล็งเห็น
คว�มเห็นคว�มสำ�คัญนี้จึงได้จัดง�นกีฬ�ส�นสัมพันธ	์ SIT	 Games	 ระดับ
บัณฑิตศึกษ�ขึ้น	 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที	่ 5	มีจุดประสงค์
เพ่ือเปิดโอก�สให้นักศึกษ�ได้พบปะ	พูดคุยและได้ทำ�กิจกรรมร่วมกันระหว่�ง
นักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ�ทุกหลักูสูตร	ทุกชั้นปี

ข่�ว:	รุ่งนภ�		คำ�ภัยวงศ์พิทีกษ์
ภ�พ:	รู่งโรจน์		ขวัญโกมล

ข่�ว:	สุมิตร�		ศุกขโภคสกุล	/	
รุ่งนภ�		คำ�ภัยวงศ์พิทีกษ์
ภ�พ:	จิตรี		เกตุแก้ว
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

SIT จัด สัมมนาบุคลากรประจำ ปี 2559 

SIT ชวนศิษย์เก่าลงพื้นที่โรงเรียนชนบทสอนครูใช้ SNAP

SIT จัดอบรมเสริมทักษะการ
เขียนหนังสือเพื่อการทำ งานใน 
มจธ.

กิจกรรมค่าย 
Spider Camp  ครั้งที่ 4 กีฬาสานสัมพันธ์สำ หรับนักศึกษา ป.โท ป.เอก

ภ�พ:		สรัล		ปิต�สัย
ข่�ว:	สุรพงษ์	เกียรติพงส�
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บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

EESH

เม่ือวันพุธท่ี	29	มิถุน�ยน	2559	ท่ีผ่�นม�	ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นโลจิสติกส์	 
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 ร่วมกับ	 สำ�นักง�นนโยบ�ย
และยุทธศ�สตร์ก�รค้�	 กระทรวงพ�ณิชย์	 จัดสัมมน�ระดมสมอง	 คร้ังท่ี	 1	
โครงก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งโอก�สท�งก�รค้�และก�รลงทุนธุรกิจ
บริก�รของประเทศไทย		ณ	โรงแรมมิร�เคิล	แกรนต์	คอนเวนช่ัน	

ก�รสัมมน�คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือพัฒน�และยกระดับไทยให้เป็นช�ติ
ก�รค้�	 (	 Trading	 Nation)	 และเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	 ก�ร
ขย�ยตัวธุรกิจบริก�รไปต่�งประเทศ	 และก�รให้บริก�รลูกค้�ต่�งช�ติ	 เพ่ือ
พัฒน�และสร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่ภ�คเอกชนรองรับก�รเป็นช�ติก�รค้�	
ก�รเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจ�อ�เซียน	 และรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่	 และ
เพ่ือสร้�งและแสวงห�โอก�สท�งก�รค้�และก�รลงทุนในต่�งประเทศ	 และ
พัฒน�ต้นแบบธุรกิจ

ศูนย์ก�รจัดก�รด้�นพลังง�น	 สิ่งแวดล้อมคว�มปลอดภัยและอ�ชีว
อน�มัย	(EESH)		 ร่วมกับคณะทำ�ง�นด้�นคว�มปลอดภัย	มจธ.	ร�ชบุรี		 จัด
กิจกรรม	สัปด�ห์คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น	มจธ.ร�ชบุรี	คร้ังท่ี	2	เม่ือวันท่ี	
1	กรกฎ�คม	2559		โดยมี	รศ.ดร.สมช�ย	จันทร์ช�วน�	รองอธิก�รบดี	มจธ.	
ร�ชบุรี	เป็นประธ�นในพิธีเปิด	กิจกรรมดังกล่�วจัดข้ึนเพ่ือสร้�งคว�มรู้	คว�ม
เข้�ใจ	 คว�มตระหนักและปลูกจิตสำ�นึกด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น
ให้กับนักศึกษ�ภ�ยในมห�วิทย�ลัย	 และเกิดก�รนำ�ระบบก�รจัดก�รคว�ม
ปลอดภัยท่ีดีไปสู่ก�รปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกหน่วยง�นภ�ยใน
มห�วิทย�ลัย	ภ�ยใต้ธีมง�น	“KMUTT	SAFETY	 IN	ALL	WE	DO	 :	มจธ.
ยึดม่ันคว�มปลอดภัยในทุกด้�นท่ีเร�ทำ�”	 	 โดยมีก�รจัดนิทรรศก�ร	 ก�รฝึก
อบรมด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นห้องปฏิบัติก�รและโรงประลอง	 ใน
ทุกๆด้�น	และจัด	สอบ	Safety	 test	 	 ให้กับนักศึกษ�ท่ีจะเข้�ม�ศึกษ�ช้ันปี

สัมมนาระดมสมอง ครั้งที่ 1 
โครงการจัดทำ ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนธุรกิจบริการของประเทศไทย

KMUTT Ratchaburi 
Safety Week # 2nd

ซ่ึงผู้เข้�สัมมน�ประกอบด้วย	แขกผู้มีเกียรติกว่�	100	ท่�นจ�ก	70	กว่�
หน่วยง�น	 ท้ังภ�ครัฐและเอกชน	 อ�ทิ	 ธน�ค�รแห่งประเทศไทย,	 คณะ
กรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬ�	 
กระทรวงคมน�คม	 กระทรวงมห�ดไทย	 กระทรวงอุตส�หกรรม,	 กระทรวง
ส�ธ�รณสุข	 กระทรวงเทคโนโลยีและส�รสนเทศ	 กระทรวงแรงง�น	 
กรมก�รค้�ภ�ยใน	กระทรวงพ�ณิชย์	สม�พันธ์ขนส่งท�งบกแห่งประเทศไทย	
หอก�รค้�แห่งประเทศไทย	 สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	 สภ�ผู้ส่ง
สินค้�ท�งเรือ	 สนง.พัฒน�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 สม�คมประกันวิน�ศภัย,	
สม�คมไทยโลจิสติกส์และก�รผลิต,สม�คมช้ิปป้ิงแห่งประเทศไทย	 สม�คม
ขนส่งสินค้�และโลจิสติกส์ไทย	 และสม�คมต่�งๆ	 และหน่วยง�นภ�ครัฐและ
เอกชนต่�งๆ	

ก�รศึกษ�	 2559	 และมอบหมวกนิรภัยพร้อมชุด	 First-Aid	 Kit	 	 ให้กับท�ง	
มจธ.ร�ชบุรี	 โดยมีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมกว่�	 300	 คน	 ท้ังน้ีเป็นไปต�มนโยบ�ย
ของ	 มจธ.	 สู่ก�รเป็นมห�วิทย�ลัยสีเขียวท่ีมีก�รจัดก�ร	 ด้�นพลังง�นส่ิง
แวดล้อมและคว�มปลอดภัยท่ีดีและมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิด
คว�มย่ังยืน		
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SALC จัดอบรม

คณะศิลปศาสตร์ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์ทอง

workshop

คณะศิลปศาสตร์

	 ส�ยวิช�สังคมศ�สตร์และมนุษยศ�สตร์	คณะศิลปศ�สตร์	 จัดก�รอบรม 
ท�งวิช�ก�รให้กับคณะนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยโอไฮโอ	 (Ohio	 University) 
ประเทศสหรัฐอเมริก�	 ท่ีม�ทัศนศึกษ�ดูง�นในประเทศไทย	 โดยเป็นก�รให้ 
คว�มรู้เก่ียวกับประเทศไทยในบริบทต่�ง		ๆ	เช่น	สังคม	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	 
ก�รศึกษ�	 และหัวพิเศษเฉพ�ะท่ีน่�สนใจ	 ได้แก่	 ก�รอพยพในประเทศไทย 
และประเทศเพ่ือนบ้�น	 คว�มเช่ือในประเทศไทยและเอเชียใต้	 เป็นต้น	 ใน
ก�รบรรย�ยท�งวิช�ก�รคร้ังน้ี	 ยังเป็นก�รแลกเปล่ียนเรียนรู้	 แนวคิดและ
ประสบก�รณ์ด้�นองค์คว�มรู้ในเอเชียและประเทศไทย	 และยังเป็นก�รสร้�ง
คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รระหว่�งมห�วิทย�ลัยต่อไป	 โดยจัดก�รบรรย�ยท่ี
ห้องประชุม	SoLA	907	คณะศิลปศ�สตร์	

	 เม่ือเร็วๆ	น้ี	ศูนย์ก�รเรียนรู้แบบพ่ึงตนเอง	(SALC)	คณะศิลปศ�สตร์	ได้
เชิญ	 Assoc.Prof.Dr.Joanne	Michelle	 Mynard	 ซ่ึงเป็น	 Director,	 Self	
Access	Learning	Centre	(SALC)	จ�ก	Kanda	University	of	 Interna-
tional	Studies	ประเทศญ่ีปุ่น	ม�เป็นวิทย�กรจัดอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	 เร่ือง	
“Self-Access	Learning	Centre:	Present	and	Beyond	21st	Century”	
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่คว�มรู้เก่ียวกับก�รดำ�เนินง�นด้�นศูนย์ก�ร
เรียนรู้ด้วยตนเอง	 โดยมีบุคล�กรท่ีเก่ียวข้องกับก�รดำ�เนินง�นศูนย์ฯ	 จ�ก	
18	 สถ�บัน	 จำ�นวนท้ังส้ิน	 50	คน	 เข้�ร่วมฟังบรรย�ยและแลกเปลี่ยนเรียน
รู้เกี่ยวกับประสบก�รณ์ก�รดำ�เนินง�นศูนย์ฯ	ในด�้นต่�งๆ	นอกจ�กนี้	ก�ร
จัดอบรมในครั้งนี้ยังเป็นก�รฉลองครบรอบ	25	ปีของก�รดำ�เนินง�นศูนย์ฯ	
และเชื่อมโยงเครือข่�ยศูนย์ก�รเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง	 ของสถ�บันก�ร
ศึกษ�ต่�งๆ	ในประเทศไทยต่อไป	

	 เมื่อวันอังค�รที	่ 12	 กรกฎ�คม	 2559	 รศ.ดร.พรนภิส	 ด�ร�สว�่ง	
คณบดีคณะศิลปศ�สตร์	 พร้อมด้วยอ�จ�รย์และเจ้�หน้�ที่คณะฯ	 	 ร่วม
ถว�ยเทียนพรรษ�	หลอดไฟ	เครื่องถว�ยสังฆท�น	และเงินทำ�บุญ	เนื่องใน
เทศก�ลวันเข้�พรรษ�	 ณ	 วัดโพธิ์ทอง	 เขตจอมทอง	 กรุงเทพฯ	 	 กิจกรรม
ดังกล่�วจัดขึ้นเพื่อเป็นก�รสืบส�นและอนุรักษ์วัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท�งพระพุทธศ�สน�ที่ดีง�มให้คงอยู่สืบไป	ทั้งนี้มีบุคล�กรเข้�ร่วม
กิจกรรม	23	คน

	 ส�ยวิช�ภ�ษ�	 คณะศิลปศ�สตร	์ ได้เชิญ	 Professor	 David	 Co-
niam	ม�workshopในหัวข้อต่�งๆ	เช่น	Language	assessment:	Back-
ground,	Towards	good	test	design,	Analysing	tests	และ	Research	
and	 publishing	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมดังกล่�วได้รับ
คว�มรู้ใหม่ๆ	 ได้แง่คิดและเทคนิคต่�งๆเพ่ือนำ�ม�ปรับใช้ให้เหม�ะสมกับก�ร 
เรียนก�รสอน	และเพ่ือเป็นก�รเพ่ิมพูนคว�มรู้ให้กับนักศึกษ�หลักสูตรบัณฑิต 
ศึกษ�ของคณะฯ	 ท้ังยังช่วยเพ่ิมพูนคว�มรู้ให้กับคณ�จ�รย์ให้ได้เปิดโลกทัศน์ใน 
คว�มรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ	 ภ�ษ�ศ�สตร ์
ประยุกต์และภ�ษ�อังกฤษเพ่ือก�รส่ือส�ร	 โดยมีอ�จ�รย์และนักศึกษ�ระดับ 
บัณฑิตศึกษ�	รวมถึงบุคล�กรภ�ยในมห�วิทย�ลัยเข้�ร่วมกิจกรรม		

การอบรมทางวิชาการให้กับ
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยโอไฮโอ  
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รู้จัก Constructionism รู้เท่าทันทุนนิยม
ดรุณสิกข�ลัย	โรงเรียนนวัตกรรมแห่งก�รเรียนรู้

	 ท่�มกล�งกระแสทุนนิยม	 หล�ยชีวิตที่ข�ดก�รเตรียมคว�มพร้อมต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ	 แต่เมื่อได้รับก�รสนับสนุนจ�กผู้ประกอบก�ร 
ขน�ดใหญ่	โดยประยุกต์หลัก	Constructionism	อย่�งสอดคล้องกับบริบทสังคม	ช่วยให้ช�วบ้�นกลับขึ้นม�ยืนหยัดอีกครั้งเช่นเดียวกับ	ชุมชนตำ�บลช่อง
ส�ริก�	อ.พัฒน�นิคม	จ.ลพบุรี	ซึ่งได้รับสนับสนุนจ�ก	บริษัท	เบท�โกร	จำ�กัด	(มห�ชน)	

	 พระอ�ทิตย์ทำ�มุม	 45	 องศ�	 ของเช้�วันเส�ร์ที	่ 2	 กรกฎ�คม	 2559	
คุณพ�รณ	 อิศรเสน�	 ณ	 อยุธย�	 ผู้อำ�นวยก�รใหญ่โรงเรียนดรุณสิกข�ลัย	
โรงเรียนนวัตกรรมแห่งก�รเรียนรู้	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�
ธนบุรี	 นำ�คณะศึกษ�ดูง�นพัฒน�ชุมชน	 ซึ่งประกอบด้วยเจ้�หน้�ที่จ�ก
สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	 เจ้�หน้�ที่จ�กโครงก�รหลวง
ดอยคำ�	 นักพัฒน�ชุมชนจ�กบ้�นส�มข�	 อ.แม่ทะ	 จ.ลำ�ป�ง	 นักพัฒน�
ชุมชนจ�กบ้�นลิ่มทอง	อ.น�งรอง	จ.บุรีรัมย	์และคณะครูจ�กโรงเรียนดรุณ
สิกข�ลัย	 เข้�ศึกษ�เรียนรู้ช่องส�ริก�โมเดล	 โดยมีคุณวนัส	 แต้ไพสิฐพงษ์	
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ	่บริษัท	เบท�โกร	จำ�กัด	(มห�ชน)	ให้ก�รต้อนรับ
	 ช�วชุมชนช่องส�ริก�	13	หมู่บ้�น	มีไม่น้อยที่ชีวิตล้มครืนเมื่อไล่ล�่ห�
ฝัน	 วิ่งต�มระบบทุนนิยมที่ตัวเองไม่คุ้นเคยจนพล�ดพลั้งกล�ยเป็นคนที่มี
หนี้สินล้นพ้นตัว

 “นักการเมืองให้ปลา พระราชาให้เบ็ด” ประโยคสั้นๆ	ที	่คุณพ�รณ	
อิศรเสน�	 ณ	 อยุธย�	 ได้กล่�วนั้น	 เป็นหัวใจของก�รสอนคนให้รู้จักก�ร
ทำ�ม�ห�กินโดยใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัวฯ	 เข้�ม�ปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน	 ไม่ว่�จะเป็นก�รรวมตัวกัน
ในรูปแบบสหกรณ	์กองทุน	หรือธน�ค�รชุมชน	ซึ่งช่วยให้เกษตรกรได้ปลด
หนี้สิน	และลืมต�อ้�ป�กได้อีกครั้ง
	 “เมื่อก่อนคนที่นี่มักจะถ�มว�่	 จะเอ�อะไรม�ให้เข�	 ผมบอกว่�จะ
เอ�ปัญญ�ม�ให้	 ตอนนนั้นอ�จจะยังไม่เข้�ใจ	 แต่ทุกวันนี้คนเริ่มเข้�ใจแล้ว
ว่�	 ได้ปัญญ�ดีกว่�ได้สิ่งของเสียอีก”	 คุณพ�รณ	 สรุปทิ้งท�้ยก่อนที่จะนำ�
คณะเดินชมคว�มสำ�เร็จของชุมชนวันนี้ช�วช่องส�ริก�ได้รับคว�มสุขที่ข�ด
ห�ยไปในอดีตกลับคืนม�	 เลิกโหยห�สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง	 เลิกวิ่งต�มวัตถุนิยม
ที่ฟุ่มเฟือย	 และหันม�จัดทำ�บัญชีครัวเรือน	 ปรับชีวิตเข้�สู่วิถีแห่งคว�ม
พอเพียง	 โดยมีมืออ�ชีพอย่�งบริษัทเบท�โกรฯ	 คอยสนับสนุนและให้คำ�
ปรึกษ�	จนเป็นแบบอย�่งให้กับชุมชนอื่นๆได้เป็นอย�่งด	ี
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ท�งโขน	ละคร	และดนตรีป่ีพ�ทย์รุ่งเรืองท่ีสุด	ได้ทรงพระร�ชนิพนธ์บทละคร
นอกหล�ยเร่ือง	ได้แก่	พระร่วง	หรือ	ขอมดำ�ดิน	ท้�วแสนปม	ศกุนตล�		เป็นต้น	
สมัยรัชก�ลท่ี	 ๗	 ได้โปรดให้รวมกรมมห�ดเล็กและกรมมหรสพเข้�อยู่ใน
กระทรวงวัง	คร้ันต่อม�เม่ือ	ปี	พ.ศ.๒๔๗๘	ได้มีก�รปรับปรุง	กระทรวงวัง	อีกคร้ัง	
ข้�ร�ชก�รศิลปินจึงย้�ยสังกัดม�อยู่ในกรมศิลป�กร	 	 สมัยหลังเปล่ียนแปลง
ก�รปกครองปี	 พ.ศ.๒๔๗๕	 มีละครแบบใหม่เกิดข้ึนคือ	 กำ�เนิดละครหลวง
วิจิตรว�ทก�ร	 พลตรีหลวงวิจิตรว�ทก�ร	 (วิจิตร	 วิจิตรว�ทก�ร	 ช่ือเดิม	 กิม
เหลียง	วัฒนปฤด�)	ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมศิลป�กร	ท่�นเป็นทั้งนักก�รทูต	
และนักประวัติศ�สตร์	 ท่�นจึงมองเห็นคุณค่�ท�งก�รละครที่จะใช้เป็นสื่อ
ปลุกใจให้ประช�ชนเกิดคว�มรักช�ติ	 เนื้อห�จะนำ�ม�จ�กประวัติศ�สตร์
ตอนใดตอนหนึ่ง	บทละครของท่�นจะมีทั้งรัก	 รบ	สะเทือนอ�รมณ์	คว�ม
รักที่มีต่อคู่รัก	 ถึงแม้จะม�กม�ยเพียงใด	 ก็ไม่เท่�กับคว�มรักช�ติ	 ตัวเอก
ของเรื่องสละชีวิต	 พลีชีพเพื่อช�ติ	 ผู้แสดง	 มักใช้ผู้แสดงทั้งช�ยและหญิง	 
แสดงต�มบทบ�ทในเรื่องที่กำ�หนด	 เรื่องที่แสดงมักเป็นบทประพันธ์ของ

	 สวัสดีค่ะ...ก�รใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันต้องทำ�ง�นห�เลี้ยงตนเอง
และครอบครัว	 ประกอบกับสภ�พสังคม	 ที่เปลี่ยนแปลงไปทำ�ให้เกิดภ�วะ
เครียด	 หนท�งในก�รคล�ยเครียดคือก�รพักผ่อน	 ดูหนัง	 ดูละคร	 ฟัง
เพลง	 ท่องเที่ยว	 ช้อปปิ้ง	 แล้วแต่คว�มชอบของแต่ละคน	 ก�รดูโทรทัศน์
ที่บ้�นเป็นก�รพักผ่อนอย่�งหนึ่งที่เสียเงินน้อยที่สุดแต่ได้ประโยชน์ม�ก
ได้ทั้งคว�มรู้	 คว�มบันเทิง	 และได้ใช้เวล�พักผ่อนกับครอบครัว	 ซึ่งสมัยนี้
ห�โอก�สย�กม�กเพร�ะทุกคนจะตั้งหน้�ตั้งต�คุยกับโทรศัพท์ม�กกว่�
จะคุยกับพ่อแม่พี่น้อง	 ส�มีภรรย�	 ลูกหล�น	 ร�ยก�รโทรทัศน์มีให้เลือก
หล�ยอย่�งแต่ที่ดูได้ทุกเพศ	 ทุกวัย	 ทุกส�ข�อ�ชีพ	 ทั่วทุกส�รทิศนั่นคือ
ละครโทรทัศน์	ซึ่งผู้เขียนได้เคยพูดถึงม�หล�ยครั้งแล้ว	วันนี้อย�กจะพูดถึง
ประวัติคว�มเป็นม�ของละครไทย	 	 แบบอื่นบ�้ง	 โดยเฉพ�ะละครเวทีและ
ละครเพลง
	 ละคร	 หม�ยถึงก�รแสดงรำ�ที่เป็นเรื่องเป็นร�ว	 ดำ�เนินเรื่องไปโดย
ลำ�ดับ	มีตัวเอกของเรื่อง	ฝ่�ยช�ยเรียกว่�	ตัวพระ	เพร�ะสมัยโบร�ณแสดง
แต่เรื่องจักรๆวงศ์ๆ	 เป็นเรื่องของกษัตริย์	 ฝ่�ยหญิงเรียกว่�	 ตัวน�ง	 และ
ตัวประกอบอื่นๆแล้วแต่ในเรื่องจะมี	 	 ละครมีหล�ยแบบ	 แต่ละแบบมีก�ร
แสดงและคว�มมุ่งหม�ยแตกต่�งกัน	 เช่น	ละครโนร�	ละครนอก	ละครใน	
ละครพันท�ง	และละครดึกดำ�บรรพ์	ละครไทยมีม�ตั้งแต่สมัยโบร�ณ	เป็น
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย	 ว�่กันว�่ละครเริ่มต้นจ�กพวกไตในสมัยน�่นเจ้�	
ต่อม�สมัยสุโขทัย	เมื่อไทยได้รับวัฒนธรรมด้�นก�รละครของอินเดีย	ศิลปะ
แห่งก�รละเล่นพื้นเมืองของไทย	 คือ	 รำ�	 และระบำ�	 ก็ได้วิวัฒน�ก�รขึ้น	 มี
ก�รกำ�หนดแบบแผนแห่งศิลปะก�รแสดงทั้ง	๓	ชนิดไว้เป็นที่แน่นอน	และ
บญัญตัคิำ�เรยีกศลิปะแหง่ก�รแสดงดงักล่�วแลว้ขัน้ตน้ว่�	โขน	ละคร	ฟอ้นรำ� 
ละครรำ�สมัยกรุงศรีอยุธย�ม	ี ๓	 อย่�ง	 คือ	 	 ละครช�ตรี	 	 ละครนอกและ
ละครใน	 สมัยกรุงธนบุร	ี เป็นช่วงต่อเนื่องหลังจ�กที่กรุงศรีอยุธย�เสียแก่
พม่�เมื่อปี	 พ.ศ.๒๓๑๐	 เมื่อสมเด็จพระเจ้�กรุงธนบุรีเสด็จปร�บด�ภิเษก
ในปีชวด	พ.ศ.	๒๓๑๑	แล้วทรงพย�ย�มรวบรวมตัวละครที่กระจัดกระจ�ย
อยู่ในที่ต่�งๆ		เข�้ม�ในร�ชธ�นี		พวกละครหลวงที่หนีไปจ�กกรุงเก่�		ไป
เป็นครูฝึกหัดขึ้นม�สมทบกับพวกละครที่รวบรวมได้จ�กที่อื่น		จึงหัดละคร
หลวงขึ้นใหม่	ครั้งนั้นก็ถือแบบอย�่งกรุงเก่�	
	 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก�รละครต่�งๆ	 ล้วนได้รับก�รสนับสนุนจ�ก 
พระมห�กษัตริย์แห่งพระบรมร�ชจักรีวงศ์สืบเน่ืองต่อกันม�เป็นลำ�ดับ	 เป็นก�ร
เร่ิมต้นรวบรวมตำ�ร�ฟ้อนรำ�ไว้เป็นหลักฐ�นสำ�คัญท่ีสุดในประวัติก�รละครไทย
มีท้ังบทละครในและบทละครนอก		ศิลปะท�งโขน		ละครและก�รฟ้อนรำ�ใน
สมัยรัชก�ลท่ี		๒		เป็นศิลปะท่ีประณีตงดง�มย่ิง			รัชสมัยรัชก�ลท่ี	๖		โปรด
ให้ต้ังกรมมหรสพข้ึน	 พระองค์ทรงปรับปรุงและทำ�นุบำ�รุงศิลปะโขน	 	 ละคร	 
และดนตรีป่ีพ�ทย์ให้เจริญก้�วหน้�เป็นอย่�งดี	จนกล่�วกันว่�เป็นสมัยท่ีศิลปะ 

หลวงวิจิตรวาทการ กับ พรานบูรพ์... 
ต้นกำ เนิดละครเวที ละครเพลง 
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ท่�นท่ีแต่งข้ึนมีอยู่หล�ยเร่ืองด้วยกัน	 เช่น	 ร�ชมนู	 พระเจ้�กรุงธน	 ศึกถล�ง	 
เจ้�หญิงแสนหวี	 น่�นเจ้�	 อ�นุภ�พพ่อขุนร�มคำ�แหง	 เลือดสุพรรณ	 ฯลฯ	
ระหว่�งแสดงมักมีก�รแสดงต่�งๆแทรกอยู่เป็นระยะๆ	 เช่น	 ก�รรำ�อ�วุธและ
ก�รประลองอ�วุธ	 ก�รฟ้อนรำ�	 และระบำ�ต่�งๆประกอบเพลง	 ตลอดจนก�ร
ร้องเพลงสลับฉ�ก	 ท้ังเพลงไทยเดิมและเพลงไทยส�กล	 บ�งเร่ืองผู้แสดงร้อง 
เอง	และท่ีโดดเด่นคือจะเชิญชวนให้ผู้ชมร่วมร้องเพลงในละครเร่ืองน้ัน	ซ่ึงเน้ือ
เพลงมีคติสอนใจ	 ปลุกใจให้รักช�ติ	 และผู้ชมจะได้รับแจกเน้ือเพลง	 ส�ม�รถ
นำ�กลับม�ร้องให้ลูกหล�นท่ีบ้�นฟังได้อีกด้วย	 ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีนิยมอย่�ง
ม�กและเป็นต้นกำ�เนิดของละครเวทีท่ีแสดงกันอยู่ในปัจจุบัน
	 ตอนเด็กๆ	 เกือบ	 ๔๐	 ปีม�แล้วผู้เขียนมีโอก�สได้ดูละครของหลวง
วิจิตรว�ทก�ร	 ที่จำ�ได้ม�จนถึงปัจจุบันคือ	 เรื่อง	 เจ้�หญิงแสนหว	ี ซึ่งท่�น
ได้ประพันธ์ไว้ในป	ี พ.ศ.๒๔๘๑	 เป็นละครเวทีอิงประวัติศ�สตร์ก่อนสมัย
สุโขทัย	 	 เป็นเรื่องร�วคว�มรักและคว�มขัดแย้งระหว่�งรัฐไทยสองรัฐใน
อดีต	คือ	แสนหวี	กับ	เขมรัฐซึ่งต�มประวัติศ�สตร	์คือ	ไทยน้อย	และไทย
ใหญ่	นอกจ�กนี้		เนื้อเรื่องยังให้คติสอนใจ		ถึงก�รกระทำ�ต�มใจตนเองของ
ผู้นำ�	 โดยไม่คิดถึงผลร้�ยที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศช�ติและประช�ชน	 ดังนั้น
ละครเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องร�วที่ปลุกจิตสำ�นึกของคว�มรักช�ติ	ดังคำ�ที่ว่�	รัก
ช�ติยิ่งชีพ	 ละครเรื่องนี้เป็นละครเวทีก�รกุศลนำ�แสดงโดย	 คุณจตุพล	 ภู
อภิรมย์	(พระเอกหนังไทยชื่อดังที่มีชื่อเสียงระหว�่งปี	๒๕๒๐	–	๒๕๒๔	มี
ผลง�นแสดงภ�พยนตร์ประม�ณ	๒๕	เรื่อง	ก่อนจะเสียชีวิตอย่�งกะทันหัน
ในปี	 พ.ศ.๒๕๒๔	 เนื่องจ�กอุบัติเหตุท�งรถยนต์)	 เล่นเป็นพระเอกคู่กับ
คุณศรีวิไล	 ประสุต�นนท	์ และคุณวิฑูรย์	 กรุณ�	 พระเอกชื่อดังอีกคนหนึ่ง	
ละครเรื่องเจ�้หญิงแสนหวี	 มีบทเพลงประกอบด้วยกัน	 ๑๐	 เพลง	 ได้แก่	
เพลงเชิญชมดอกไม้	 เพลงแสนหวี	 เพลงเขมรัฐ	 เพลงเห็นแต่ไกล	 เพลง
ร�ตรี	เพลงรักช�ต	ิเพลงไทยน้อยไทยใหญ่	เพลงคว�มฝัน	เพลงแสนระทม	
เพลงวิญญ�ณแสนหวี	จำ�ได้ว่�แม่พ�ไปดูที่โรงละครแห่งช�ติ	สนุกม�กและ
ได้ร่วมร้องเพลงแสนหว	ี และจำ�ได้ม�โดยตลอด	 นอกจ�กเพลงประกอบ
ละครแล้วท่�นยังเป็นผู้ประพันธ์คำ�ร้องและทำ�นองเพลงปลุกใจที่ร้องกัน
ม�จนถึงปัจจุบัน	เช่น	ตื่นเถิดช�วไทย	ต้นตระกูลไทย	รักเมืองไทย	รักช�ติ	
แหลมทอง	เดิน	ตำ�รวจไทย	กองทัพบกไทย	น�วีไทย	ฯลฯ	ผลง�นของท่�น

ทั้งละครปลุกใจอิงประวัติศ�สตร์และเพลงปลุกใจ	 ยังเป็นที่รู้จักและนิยม
ม�ตั้งแต่สมัยอดีต		ถึงปัจจุบัน	
	 ละครอีกแบบหนึ่งที่อย�กจะพูดถึงคือ	 ละครเพลง	 เป็นละครของ
เอกชนที่เกิดขึ้นภ�ยหลังก�รเปลี่ยนแปลงก�รปกครองในปีพ.ศ.	 ๒๔๗๕	
ก�รแสดงจะดำ�เนินเรื่องด้วยบทเพลงที่ปรับปรุงขึ้นใหม่จ�กเพลงไทยเดิม
เป็นเพลงไทยส�กล	 ใช้ท่�ท�งที่เป็นธรรมช�ติประกอบบทร้องที่บรรเลง
ด้วยวงดนตรีส�กล	 ผู้แสดงจะต้องเป็นผู้ที่มีคว�มส�ม�รถในก�รร้องเพลง
เป็นอย�่งดี	 ละครที่มีชื่อเสียงนี้คือ	 ละครคณะจันทโรภ�ส	 ของน�ยจวง
จันทน์	 จันทร์คณ�	 หรือ	 พร�นบูรพ์	 นักแต่งเพลงไทยคนแรกผู้ปฏิรูปรูป
แบบเพลงไทยประกอบละครร้องจ�กท่วงทำ�นองเพลงไทยเดิมที่มีลูกเอื้อน
และลูกคู่ร้องรับ	 ให้มีลักษณะส�กลยิ่งขึ้น	 โดยก�รใส่เนื้อร้องเต็มหรือตัด
ให้กระชับแทนลูกคู่	 โดยใช้เครื่องดนตรีฝรั่งบรรเลงแทนเครื่องพิณพ�ทย์	
ล�ดตะโพน	ฉับแกระ	ผลง�นสร้�งชื่อเสียงคือ	ละครร้องเรื่อง	จันทร์เจ้�ข�	
และ	 โรสิต�	 ผู้แสดง	 มักใช้ผู้แสดงทั้งช�ยและหญิง	 แสดงจริงต�มบทบ�ท
ในเรื่อง	พร�นบูรพ์	นำ�เรื่องส�วเครือฟ้�		ของพระเจ้�บรมวงศ์เธอกรมพระ
นร�ธิปประพันธ์พงศ์	ม�ทำ�เป็นละครร้องใหม	่เรียกต�มภ�ษ�ญี่ปุ่นว่�	โจ๊ะ
โจ้ซัง	 และมีเรื่องฝนสั่งฟ�้	 คืนหนึ่งยังจำ�ได	้ 	 เป็นต้น	 เพลงร้องเป็นเพลงที่
ประพันธ์ขึ้นม�ใหม่โดยประยุกต์จ�กเพลงไทยเดิม	 ม�เป็นเพลงไทยส�กล
ต�มจังหวะ	 และทำ�นองที่ผู้ประพันธ์กำ�หนดขึ้นให้กับผู้แสดงได้ขับร้องใน
ระหว่�งแสดง	 สมัยนั้นนับเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของก�รเปลี่ยนแปลงเพลง
ไทยเดิมม�กทีเดียว	 เรียกว่�ท่�นเป็นผู้ให้กำ�เนิดเพลงไทยส�กลที่เร�ได้ฟัง
กันต่อม�จนถึงปัจจุบัน	 รวมทั้งเป็นผู้ประพันธ์เพลงประกอบภ�พยนตร์ที่
โด่งดังเป็นจำ�นวนม�ก	 เช่น	 	 เพลงขวัญของเรียม	 จ�กภ�พยนตร์เรื่องแผล
เก่�	เพลงกระจุ๋มกระจิ๋ม	เพลงประกอบภ�พยนตร์เรื่องเพื่อนแพง	(เดิมเป็น
เพลงจ�กละครร้องหญิงล้วนเรื่องโรสิต�	 ดัดแปลงจ�กหนังฝรั่งเรื่อง	 เสน่ห์
น�ยร้อยโท	(The	Smiling	Lieutenant	(๑๙๓๑))	ที่ร้องว�่	Oh	boy	my	
darling	coming	to	me	Oh	Girly	dearly	Rosita	Oh	my	darling	wait-
ing	for	me	waiting	only	only	carmino	dear	Ti	ti	ti,	Ti	ti	ti,	Ti	ti	Ta	
ta	ta,	Ta	ta	ta,	Ta	ta	Tae	tae	tae,	Tae	tae	tae,	Tae	tae...	
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	 อุปกรณ์เทคโนโลยี	อ�ทิ	สม�ร์ทโฟน	แท็บเล็ต	และคอมพิวเตอร์	เข้�ม�
มีบทบ�ทในชีวิตประจำ�วันของเด็กๆ	ม�กข้ึน	จนทำ�ให้เด็กบ�งคนมีพฤติกรรม
ก้�วร้�ว	ข�ด	สม�ธิในก�รเรียน	ข�ดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในวัยเดียวกัน	และมี
ภ�วะสม�ธิส้ันเทียม
	 ผศ.นพ.ณัทธร	พิทยรัตน์เสถียร	ภ�ควิช�จิตเวชศ�สตร์	คณะแพทยศ�สตร์	
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 เผยว่�	“ก�รใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีม�กเกินไป	 ส่งผล
ทำ�ให้เกิดภ�วะสม�ธิสั้นเทียมได	้ โดยทั่วไปเด็กจะมีอ�ก�รคล�้ยๆ	 กับโรค
สม�ธิสั้น	ซึ่งส�เหตุเกิดจ�กสภ�พแวดล้อมในก�รเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ต�มใจ
ลูกม�กเกินไป	 เด็กบ�งคนหมกมุ่นแต่กับเกม	 เวล�ไปเรียนก็จะนึกถึงแต่
เรื่องเกม	 จนข�ดสม�ธิในก�รเรียน	 บ�งคนถึงขั้นเอ�แท็บเล็ตหรือสม�ร์ท
โฟนไปเล่นใต้โต๊ะเรียน	 ห�กพ่อแม่	 ผู้ปกครองเข้�ใจและปรับเปลี่ยนก�ร
เลี้ยงดู	 เด็กก็จะมีอ�ก�รดีขึ้นโดยไม่ต้องเข้�รับก�รรักษ�	 เช่น	 ว�งระเบียบ
วินัยในก�รทำ�กิจวัตรประจำ�วัน	 ให้เด็กๆ	 รู้ว่�เวล�ไหนควรทำ�อะไร	 หรือ
จัดสภ�พแวดล้อมภ�ยในบ้�นไม่ให้มีสิ่งเร้�เยอะ	 เช่น	 เมื่อกลับถึงบ้�นห้�ม
เปิดโทรทัศน์ทันที	 เก็บของเล่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	 เพื่อเด็กๆ	 จะได้
ไม่วอกแวกหรือเล่นของเล่นก่อนทำ�ก�รบ้�น	 ซึ่งพ่อแม่	 ผู้ปกครองควรฝึก
ลูกตั้งแต่เล็กๆ	 เพื่อเข�จะได้เชื่อฟัง	แต่สำ�หรับเด็กที่ต่อต้�นไม่เชื่อฟังจนถึง
ขั้นอ�ละว�ดพ่อแม	่ผู้ปกครองจะต้องมีคว�มหนักแน่น	ถ้�สิ่งที่ลูกเรียกร้อง
ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง	 เร�ต้องปล่อยให้เข�อ�ละว�ดไป	พอถึงจุดหนึ่งเข�จะเลิก
อ�ละว�ดไปเองเม่ือรู้ว่�วิธีก�รท่ีทำ�ไม่ได้ผลในก�รเรียกร้องคว�มสนใจเหมือน
เดิมพ่อแม่	 ผู้ปกครองควรสนใจว่�ลูกใช้ประโยชน์หรือเล่นแอพพลิเคช่ันอะไร 
จ�กอุปกรณ์เหล่�นี้บ้�ง	 และควรมีเทคนิคในก�รควบคุมดูแลเด็กๆ	 ในยุค
ดิจิทัล	ดังนี้	
1.กำาหนดเวลาให้ชัดเจน
	 พ่อแม่	 ผู้ปกครองควรต้ังข้อกำ�หนดเร่ืองเวล�ในก�รใช้ส่ือเทคโนโลยีให้
กับลูกอย่�งชัดเจน	 เพร�ะจะทำ�ให้เด็กมีระเบียบวินัยในตัวเอง	 ว่�ควรเล่น
ระยะเวล�เท่�ไรจึงจะเหม�ะสม	 เช่น	 กำ�หนดให้เล่นได้วันละไม่เกิน	 1	 ชม.	
และวันหยุดอ�จเพ่ิมเป็น	2	ชม.	เป็นต้น
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2.สอดส่องดูแล
	 คอยดูว่�ลูกเล่นอะไรอยู่	 มีคว�มเหม�ะสมม�กน้อยแค่ไหนกับวัยของ
เข�	อย่�งเกมท่ีมีคว�มรุนแรง	เช่น	เกมปล้น	ยิง	หรือฆ่�ฟันกันก็ไม่เหม�ะสม
สำ�หรับเด็กเท่�ไร	ฉะน้ัน	พ่อแม่	ผู้ปกครองจะต้องคอยช้ีแนะให้กับลูก	เพร�ะ
เด็กยังตัดสินใจเองไม่ได้	และไม่ส�ม�รถแยกแยะได้ว่�อะไรควรอะไรไม่ควร
3.ไม่ควรให้เด็กอายุต่ำากว่า 2 ขวบ ใช้ส่ือเทคโนโลยี
	 เด็กเล็กที่มีอ�ยุไม่ถึง	 2	 ขวบ	 พ่อแม	่ ผู้ปกครองไม่ควรให้เข�ใช้สื่อ
เทคโนโลยีเลย	 เพร�ะยังไม่มีคว�มจำ�เป็นสำ�หรับเด็กในวัยนี้	 ให้เน้นก�รมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว�่งพ่อแม่และลูก	 อย่�งก�รพูดคุยหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒน�ก�รดีกว่�	เด็กจะได้มีพัฒน�ก�รด้�นก�รสื่อส�รระหว่�งกัน	เมื่อเข�
ผ่�นพ้นวัยนี้ไป	จึงค่อยเปิดโอก�สให้ได้สัมผัสสื่อต�่งๆ	ม�กขึ้นต�มวัย
4.เล่นได้แต่ไม่ใช่เจ้าของ
	 พ่อแม่	 ผู้ปกครองทั่วไป	 บ�งครั้งเมื่อเห็นว�่ลูกอย�กได้อุปกรณ์
เทคโนโลยีก็ซ้ือให้	 แต่ส่ิงท่ีต�มม�คือลูกจะแสดงคว�มเป็นเจ้�ของ	 มักโกรธ 
และแสดงอ�รมณ์รุนแรงเม่ือพ่อแม่บอกให้หยุดเล่น	 จนทำ�ให้พ่อแม่ไม่ส�ม�รถ 
ควบคุมก�รใช้ง�นส่ิงเหล่�น้ีของลูกได้	 ฉะน้ันพ่อแม่ยังต้องคงคว�มเป็นเจ้�ของ	
แต่ให้สิทธิลูกๆ	ในก�รเล่นได้บ้�ง	เพ่ือควบคุมเวล�ในก�รเล่นอุปกรณ์เทคโนโลยี
ของลูกได้
5.เล่นอย่างสมดุล
	 เด็กสมัยน้ีมักจะเล่นแต่แท็บเล็ต	 สม�ร์ทโฟน	 หรือเกม	 จนทำ�ให้ข�ด
ก�รปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ	 หรือสังคม	 และทำ�ให้ก�รเล่นแบบใช้จินตน�ก�ร
อย่�งเด็กรุ่นก่อนๆ	 ข�ดห�ยไป	 ส่งผลให้คว�มคิดสร้�งสรรค์ของเด็กลดลง	 
ดังน้ัน	 พ่อแม่	 ผู้ปกครองควรจัดสรรเวล�ให้ลูกอย่�งสมดุล	 โดยให้เข�ทำ�
กิจกรรมอย่�งอ่ืนบ้�ง	 เช่น	 เล่นกีฬ�	 เต้น	 ร้องเพลง	 ว�ดรูป	 สร้�งสรรค์ 
ส่ิงประดิษฐ์	ว่ิงเล่นกับเพ่ือนๆ	บ้�ง
6.เรียกร้องความสนใจจากเด็กติดเกม
	 เวล�ท่ีเด็กใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วไม่สนใจเม่ือพ่อเม่เรียกหรือพูดคุย
ด้วย	 พ่อแม่ควรเดินเข้�ไปใกล้ๆ	 เพ่ือให้เข�สบต�	 หรือถ้�ยังไม่สนใจอีกควร
เดินไปสะกิดท่ีตัวของเด็ก	เพ่ือให้เข�ฟังในส่ิงท่ีพูด
7.พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างท่ีดี
ก�รท่ีพ่อแม่	ผู้ปกครองจะเล้ียงลูกให้ดีได้ในยุคดิจิทัลน้ัน	เร�ควรมีวินัยในตัว	
เองก่อน	 ห�กเร�ใช้ส่ือเทคโนโลยีม�กเกินไปกล�ยเป็นตัวอย่�งท่ีไม่ดีให้แก่ลูก	
อีกท้ังยังส่งผลให้เวล�ในก�รดูแลเอ�ใจใส่ลูกน้อยลงด้วย”	

ป้องกันเด็ก
จากการติดเทคโนโลยี

ท่ีม�	:	http://www.thaihealth.or.th/
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	 ในสังคมปัจจุบัน	 ก�รใช้คอมพิวเตอร์ถือเป็นส่วนหน่ึงของก�รใช้ชีวิต
ประจำ�วันท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้	ซ่ึงเร�ใช้เวล�ส่วนใหญ่กับส่ิงเห่�น้ี	เพ่ือก�รทำ�ง�น	
ก�รเรียน	หรือแมเกระท่ังก�รพักผ่อนหย่อนใจบนโลกไซเบอร์		เร�จึงจำ�เป็น
ท่ีจะต้องใช้ง�นคอมพิวเตอร์อย่�งถูกสุขลักษณะ	 เพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญห�กับ
ร่�งก�ย	เช่น	โรคออฟฟิศซินโดรม	ภ�วะปวดกล้�มเน้ือเร้ือรัง	เอ็นอักเสบ	วุ้น
ในต�เส่ือม	 เป็นต้น	 วันน้ีเร�ม�ขอนำ�เสนอ	5	 วิธีก�รทำ�ง�นกับคอมพิวเตอร์
อย่�งมีคว�มสุข	

โดย	 WaterMelon

ส่วนประกอบ
หอยหว�น	1	ถ้วย
น้ำ�พริกเผ�	2	ช้อนโต้ะ
น้ำ�ต�ล	1	ช้อนช�
พริกแห้งห่ันหย�บ	2	ช้อนโต้ะ
น้ำ�ปล�	1	ช้อนช�
ซอสปรุงรส	1	ช้อนช�
ซอสน้ำ�มันหอย	1	ช้อนช�
กระเทียมบด	1	ช้อนโต้ะ
หอมแดงซอย	2	ช้อนโต้ะ
พริกไทยป่น	1	ช้อนโต้ะ
กะทิ	2	ช้อนโต้ะ
ใบโหระพ�	1	กำ�มือ

วิธีการทำา
-	 นำ�หอยหว�นลงไปลวกในน้ำ�เดือด	 เม่ือหอยสุก	 นำ�ไปใส่น้ำ�
เย็น	พักใส่จ�นไว้ก่อน
-	 ต้ังกระทำ�น้ำ�มันให้พอร้อน	 ใส่หอมแดงลงไปผัด	 ใส่พริกแห้ง	
ต�มด้วยกระเทียม	ผัดจน้กระเทียมมีกล่ินหอม
-	 ใส่เน้ือหอยลงไปผัด	ปรุงรสด้วย	 น้ำ�ต�ล	 น้ำ�ปล�	ซอสปรุงรส	
ซอสน้ำ�มันหอย	พริกไทย	ผัดให้ส่วนผสมเข้�กัน	เติมน้ำ�ซุปลงไป	
เพ่ือให้ส่วนผสมละล�ยเข้�เน้ือ
-	 ใส่ใบโหระพ�และกะทิลงไปผัดให้มีกล่ินหอม	 เสริฟใส่จ�น
พร้อมรับประท�นได้

	 หอยหว�นผัดพริกแห้งทำ�อย�่งไรให้อ่รอย	 กับข้�วง่�ยๆ	
เมนูผัด	กับข้�วจ�กหอย

หอยหวานผัดพริกแห้ง เคล็ดไม่ลับ
by christine

Variety

ท่ีม�:	บทคว�มสุขภ�พ	กระทรวงส�ธ�รณสุข

Healthy Society

ทำ งานกับคอมพิวเตอร์อย่างมีความสุข

เคล็ดลับ
1.	หอยท่ีใช้ในก�รทำ�ต้องเป็นหอยสดให้นำ�หอยไปลวกให้สุกและนำ�ไป 
น็อกน้ำ�เย็นก่อน	จะทำ�ให้เน้ือหอยอยู่ตัว
2.	ก�รใส่น้ำ�มันผัดช่วงแรกให้ใส่	หอมแดงลงไปก่อน	พริกแห้งและต�ม
ด้วยกระเทียม	เน่ืองจ�กหอมแดงออกเหลืองๆ	และกล่ินของกระเทียม
ไม่แรงเกินไป
3.	ใช้นำ�ซุปในก�รผัด	 เพ่ือให่้ส่วนผสมต่�งๆเข้�กันและให้คว�มหว�น
ของน้ำ�ซุป
4.	ใส่ใบโหระพ�เพื่อเพิ่มคว�มหอม	 เมื่อเครื่องพริกเผ�ผสมกับกลิ่น
กระเทียมและใบโหระพ�ได้รสช�ติท่ีอร่อยหอมหว�น

	 ปรับท่�น่ังทำ�ง�นท่ีถูกต้อง	 น่ังเก้�อ้ี 
ให้ลึก	 พิงพนักเก้�อ้ี	 เท้�แตะถึงพ้ืน	 เว้น
ระยะระหว่�งข�อ่อนและเบ�ะเก้�อ้ีเล็ก
น้อย

	 เปล่ียนอิริย�บถและบริห�รร่�งก�ย
เป็นระยะๆ	 	 ลุกจ�กเก้�อ้ียืดแขน	 บิดเอว	
หมุนคอและบริห�รต�อย่�งง่�ย	อ�ทิ	ก�ร
มองไกล	กระพริบต�	กลอกต�เป็นวงกลม	
เป็นต้น	ก�รบริห�ร

	 จัดระดับและระยะของอุปกรณ์ให้ 
เหม�ะสม	 จอภ�พต้องอยู่ในระดับต่ำ�กว่�
ระดับส�ยต�ประม�ณ	 10	 องศ�และ 
มีระยะห่�งจ�กผู้ใช้ประม�ณ	 50-70	
เซนติเมตร	 แป้นพิมพ์อยู่ในระดับท่ีแขน
ทำ�มุม	90	องศ�	

	 ตรวจเช็คคว�มผิดปกติของส�ยต�และ 
ร่�งก�ยอย่�งสม่ำ�เสมอ	ตรวจวัดค่�ส�ยต�	คว�ม 
คมชัดและก�รปรับโฟกัสของส�ยต�	 ตรวจห� 
คว�มผิดปกติของกระดูกและกล้�มเน้ือ	

	 กำ�หนดระยะเวล�ใช้ง�นอย่�ง
เหม�ะสม	 ทำ�ง�นได้ต่อเน่ืองสูงสุด 
50	น�ทีต่อคร้ัง	และพัก	10	น�ที	

	 เพียงแค่	 5	 วิธีง่�ยๆ	 เพียงเท่�นี	 ก�ร
ทำ�ง�นกับคอมพิวเตอร์อย่�งมีคว�มสุขก็เกิด
ได้กับทุกคนแน่นอน...ฉบับน้ีขอล�ไปกันไป
ก่อน	แล้วม�พบกับ	เคล็ดลับ	เพ่ือสุขภ�พท่ีดี
ในคอลัมน์	Heath	Society	กันนะคะ	
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Science’R’Us
by aWitch

C AT
	 พอพูดถึงแมว...ใครๆ	 ก็จะนึกถึงสัตว์เล้ียงต�มบ้�น	 หรือเจ้�ขนฟูท่ีร้อง 
เหมียวๆ	 	 มีให้พบเห็นท่ัวไป	 	 อ�จจะมีคนสงสัยว่�บทคว�มวิทย�ศ�สตร์	 
เก่ียวกับแมว	อย่�งไร	Science’R’Us	ฉบับน้ี	เร�ม�ทำ�คว�มรู้จักกับ	“แมว” 
ด้วยข้อมูลท�งวิทย�ศ�สตร์กัน	ต�มประส�คนรักแมวดีกว่�ค่ะ
	 แมว	 (Cat)	 มีร�กศัพท์ม�จ�กภ�ษ�ละตินว่�	 Felis	 Catus	 อยู่ใน 
วงศ์จำ�พวก	 Felis	 เป็นสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ีมีขน�ดเล็ก	 มีขนย�ว	 เป็นสัตว์ 
กินเนอ	 มีช่ือเรียกกันว่�	 “แมวบ้�น	 (Domestic	 Cat)”	 และเม่ือถูกเล้ียง 
ไว้เป็นเป็นสัตว์เล้ียงในร่มหรือเพียงแค่	 “แมว	 (Cat)”	 เฉยๆ	 ปัจจุบันแมวมี 
ม�กกว่�	70	ส�ยพันธ์ุ	ท่ัวโลก
	 แมวทุกส�ยพันธ์ุจะมีลักษณะท�งก�ยวิภ�คท่ีคล้�ยคลึงกัน	 มีโครงสร้�ง 
ร่�งก�ยท่ีแข็งแรง	 กล้�มเน้ือยืดหยุ่น	 มีก�รตอบสนองต่อส่ิงเร้�อย่�งรวดเร็ว 
มีกรงเล็บคมท่ีหดเก็บไว้	 และฟันเค้ียวท่ีปรับใช้สำ�หรับก�รฆ่�เหย่ือขน�ดเล็ก 
แมวส�ม�รถได้ยินเสียงลม	หรือเสียงท่ีมีคว�มถ่ีสูงเกินไปสำ�หรับหูมนุษย์	เช่น 
เสียงของหนู	แมลง	และสัตว์ขน�ดเล็กอ่ืน	ๆ 	พวกมันส�ม�รถมองเห็นในคว�ม 
มืดได้	แมวก็เหมือนเล้ียงลูกด้วยนมชนิดอ่ืน	ๆ 	ท่ีส่วนใหญ่จะมีประส�ทก�รมอง 
เห็นสีน้อย	 แต่มีประส�ทรับกล่ินท่ียอดเย่ียมกว่�มนุษย์หล�ยเท่�	 แมวแม้จะ 
เป็นนักล่�ท่ีโดดเด่ียวแต่แมวก็เป็นสัตว์สังคมและมีก�รส่ือส�รระหว่�งกัน	 
ซ่ึงรวมถึงก�รใช้เสียง	 ก�รเปล่งเสียง	 ก�รคำ�ร�ม	 เช่นเดียวกับก�รใช้ฟีโรโมน 
ของแมว	และแมวมีภ�ษ�ก�ยท่ีเฉพ�ะเจ�ะจง

	 นักประวัติศ�สตร์พบหลักฐ�นบันทึกเก่ียวกับแมวคร้ังแรกจ�กลุ่มแม่น้ำ�ไนล์ 
นับย้อนไปประม�ณ	 9,500	 ปี	 ต้ังแต่สมัยอียิปต์โบร�ณ	 แมวได้รับก�รบูช� 
ในฐ�นะเทพ	 และเมื่อปี	 2007	 ได้พบข้อมูลจ�กแถบเอเชียตะวันตกว่� 
แมวท่ีมนุษย์นำ�ม�เล้ียงและเร่ิมเช่ืองจนส�ม�รถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ 
มีส�ยพันธ์ุม�จ�กแมวตะวันออกแล้วมีก�รเดินท�งกับมนุษย์ไปยัง 
ตะวันตก	เม่ือประม�ณ	8,000	ปีก่อนคริสตก�ล	และจ�กก�รศึกษ�ล่�สุดใน 
ป	ี2016	พบว�่	แมวด�วไดถ้กูจบัม�เลีย้งในประเทศจนีเมือ่ประม�ณ	5,500	ปี 
ก่อนคริสตก�ล	แต่ไม่มีเชื้อส�ยหลงเหลืออยู่เลยในแมวยุคปัจจุบัน	
	 Felis	Catus	เป็นกลุ่มสัตว์ท่ีมีวิวัฒน�ก�รอย่�งรวดเร็วในหมู่สัตว์เล้ียงลูก 
ด้วยนมท่ีมีบรรพบุรุษร่วมกัน	 เม่ือประม�ณ	 10-15	 ล้�นปีก่อน	 รวมถึง	 
สิงโต	เสือ	คูก�ร์	และ	แมวจำ�พวกอ่ืน	ๆ 	อีกม�กม�ย	ส่วน	“แมวบ้�น”	หรือ	แมว 
(Felis	 Catus)	 จัดอยู่ในเป็นกลุ่มของ	 Felis	 ขน�ดเล็กท่ีมีประม�ณเจ็ดชนิด	 
ท่ีพบท่ัวโลก	ได้แก่	ส�ยพันธ์ุ	“แมวป่�	(F.chaus)”	มีถ่ินกำ�เนิดบริเวณเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้	 “แมวยุโรป	 (	 F.	 silvestris	 silvestris)”	 “แมวแอฟริกัน	 
(F.	 lybica)”	 “แมวภูเข�เมืองจีน	 (F.	 bieti)”	 และ	 “แมวทะเลทร�ย 
อ�ร�เบีย	(	F.	Margarita)”	เป็นต้น
	 แมวจัดอยู่ในประเภท	Felis	Catus	โดย	Carl	Linnaeus	นักพฤกษศ�สตร์ 
ช�วสวีเดน	 ผู้เขียนบทคว�มที่ตีพิมพ์ใน	 1758	 กล่�วว่�แมวบ้�นมีส�ย 
วิวัฒน�ก�รท่ีทันสมัย			 จนกระท่ังปี	 1777	 ได้ถูกต้ังใหม่ว่�ช่ือว่�	 Felis	 
Domesticus	 หรือ	 Felis	 domestica	 ต�มท่ีเสนอโดยนักธรรมช�ติวิทย� 

ภาพประกอบ จาก https://c1.staticflickr.com/3/2353/2528594807_32a83edee3_b.jpg
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ช�วเยอรมัน	ช่ือ	Johann	Christian	Polycarp	Erxleben
	 เม่ือเปรียบเทียบกับสุนัขแล้วแมวยังมีก�รเปล่ียนแปลงท่ีสำ�คัญใน 
ระหว่�งก�รถูกจับม�เป็นสัตว์เล้ียง	 อันท่ีจริงรูปแบบและพฤติกรรมของแมว 
ไม่ได้แตกต่�งจ�กบรรด�สัตว์ในวงศ์แมวต่�งๆ	นัก	แมวมีคว�มส�ม�รถในก�ร
เอ�ตัวรอดในป่�ได้เป็นอย่�งดี	 และแมวท่ีมียีนส์เด่นครบมักจะมีอุปนิสัยดุร้�ย	
แมวท่ีถูกปรับพฤติกรรมจนกล�ยเป็นสัตว์เล้ียงจะมีวิวัฒน�ก�รท่ีจำ�กัด	 และ 
แมวพันธ์ุผสมอ�จเกิดข้ึนกับวงศ์แมวอ่ืน	ๆ 	อย่�ง	แมวด�วเอเชีย	ท่ีมีพฤติกรรม
ท�งธรรมช�ติหล�ยประก�รและหล�ยลักษณะซ่ึงถูกฝึกให้เป็นสัตว์เล้ียงได้	
ลักษณะเหล่�น้ีรวมถึงขน�ดตัวของพวกมัน	 มีก�รเข้�สังคมด้วยภ�ษ�ก�ยท่ี
เห็นได้ชัด	มีก�รแสดงคว�มรัก	ก�รเล่น	และ	มีสติปัญญ�ค่อนข้�งสูง
	 แมวรับรสช�ติค่อนข้�งน้อยเม่ือเทียบกับมนุษย์	แมวบ้�น	และแมวป่�มี
ก�รกล�ยพันธ์ุของยีนท่ีช่วยให้รับรสช�ติหว�นจ�กก�รท่ีโมเลกุลของน้ำ�ต�ล
แมวจึงไม่มีคว�มส�ม�รถในก�รล้ิมรสคว�มหว�น	 แต่ตอบสนองต่อกรดอะมิโน 
รสช�ติขม	 และรสเปร้ียว	 แมว	 และสัตว์อ่ืน	 ๆ	 อีกม�กม�ยมีอวัยวะต่อมรับ
รสอยู่ในป�กท่ีช่วยให้พวกมันได้ล้ิมรสบ�งอย่�งท่ีแตกต่�งจ�กแบบท่ีมนุษย์์
ไม่มี	 แมวยังมีก�รต้ังค่�อุณหภูมิท่ีแตกต่�งกันสำ�หรับอ�ห�รของพวกเข�เลือก 
อ�ห�รท่ีมีอุณหภูมิประม�ณ	 100°F	 (38	 °C)	 ซ่ึงเป็นอุณหภูมิเดียวกับสัตว์
ท่ี่ีเพ่ิงถูกฆ่�สดๆและจะไม่แตะอ�ห�รท่ีออกม�จ�กท่ีเย็นหรือตู้เย็นซ่ึงจะส่ง
สัญญ�ณไปยังแมวท่ี	 ว่�	 “เหย่ือ”	 ท่ีอยู่ตรงหน้�ได้ต�ยไปน�นแล้ว	 และน่ัน
อ�จจะเป็นพิษ	หรือกำ�ลังย่อยสล�ย
	 แมวมีหนวดหล�ยสิบเส้นท่ีส�ม�รถขยับได้อย่�งอิสระ	 แมวมีประส�ท
สัมผัสท่ัวร่�งก�ย	 โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงบนใบหน้�ของมัน	 ซ่ึงจะส่งข้อมูลเก่ียว
กับคว�มกว้�งของช่องว่�ง	 และสถ�นท่ีต้ังของวัตถุในคว�มมืด	 ท้ังโดยก�ร
สัมผัสวัตถุโดยตรงและโดยก�รตรวจจับกระแสอ�ก�ศ
	 ย�สำ�หรับมนุษยบ�งชนิดเป็นพิษกับแมว	 ได้แก่	 พ�ร�เซต�มอล	 ย�แก้
ปวด	จำ�พวก	Acetaminophen	หรือช่ือท�งก�รค้�ว่�	Tylenol	และ	Pan-
adol	จะเป็นพิษม�กกับแมว	แม้ในปริม�ณแค่น้อยนิดก็อ�จถึงแก่ชีวิตได้	 แม้	
แอสไพริน	 ซ่ึงบ�งคร้ัง	 ถูกใช้ในก�รรักษ�	 โรคข้ออักเสบในแมว	 และอ�จมี
ตัวย�อ่ืน	 ๆ	 อีกม�กม�ย	 ท่ีเป็นพิษกับแมวม�กกว่�มนุษย์	 และจะต้องใช้ด้วย
คว�มระมัดระวังในทำ�นองเดียวกัน	ก�ร์ใช้	Minoxidil	 (Rogaine)	กับผิวของ
แมว	น้ำ�มันหอมระเหยเป็นพิษกับแมว

	 แมวมีก�รใช้ชีวิตได้ท้ังกล�งวันและกล�งคืนถึงแม้ว่�พวกมันจะมีแนวโน้ม
ท่ีจะอยู่เวล�กล�งคืนม�กกว่�	 กิจวัตรประจำ�วันของแมวค่อนข้�งมีคว�มยืดหยุ่น 
และหล�กหล�ย	 ซึ่งหม�ยคว�มว่�แมวบ้�นอ�จจะใช้ชีวิตม�กขึ้นในตอน 
เช้�และตอนเย็น	 เพ่ือตอบสนองต่อกิจกรรมของมนุษย์ม�กข้ึน	 แม้ว่�พวกมัน 
จะใช้เวล�ส่วนใหญในบริเวณใกล้เคียงของบ้�นของตน	 แมวบ้�นท่ีเล้ียงระบบ 
เปิดส�ม�รถสร้�งอ�ณ�เขตไปหล�ยร้อยเมตรจ�กจุดศูนย์กล�ง	 โดยในก�ร 
ศึกษ�พบว่�	 แมวจะมีขน�ดอ�ณ�เขตท่ีแตกต่�งกันม�กในต้ังแต่	 17-69	 เอเคอร์ 
เลยทีเดียว
	 ฉบับน้ีเร�คงได้ทร�บข้อมูลในแง่มุมท�งวิทย�ศ�สตร์ของ	 “แมว”กันไป
หวังว่�คงทำ�ให้เข้�ใจท่ีม�ท่ีไปของแมวม�กข้ึน	 และน่�จะเป็นประโยชน์แก่
ท่�นผู้อ่�นบ้�ง	ไม่ม�กก็น้อย	ฉบับหน้�พบกับเร่ืองร�ววิทย�ศ�สตร์ใกล้ตัวกัน
นะคะ	สวัสดี	

Pair	of	Cat	Bookends	manufactured	by	Chase	Brass	&	Copper	Co.,	USA	c.	1930-1935.	Brook-
lyn	Museum

ภ�พเส้นท�งก�รเดินเท่ียวของแมวบ้�นด้วย	 GPS	 จ�กเว็บไซท์	 http://www.bbc.com/news/science-
environment-22567526

ข้อมูล				http://www.boredpanda.com/gps-tracker-cat-movement-map-lithgow-central-
tablelands-local-land-services/

Pair	of	Cat	Bookends	manufactured	by	Chase	Brass	&	Copper	Co.,	USA	c.	1930-1935.	Brook-
lyn	Museum
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