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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร	
จัดกิจกรรม	 จักรยานประเพณี	 มจธ.บางมด	 -	 บางขุนเทียน	 คร้ังท่ี	 4:	 ป่ัน
จักรยานปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เน่ือง
ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ	 70	 ปี	 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง- 
เจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 เมื่อวันเสาร์ที่	 6	 สิงหาคม	 2559	 เริ่มต้นจาก
บริเวณสนามฟุตบอล	มจธ.บางมด	เข้าซอยพุทธบูชา	36	ผ่านโรงเรียนสวน
กุหลาบธนบุรี	เข้าถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล	เข้าสู่ซอยเทียนทะเล	23	ถึง	
มจธ.บางขุนเทียน	รวมระยะทาง	17.8	กิโลเมตร	และร่วมกันถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ	
จากนั้นได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนภายใน	มจธ.บางขุนเทียนร่วมกัน

จักรยานประเพณี ครั้งที่4

จักรยานประเพณี ครั้งที่4

มจธ. ถวายพานพุ่ม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย
	 เม่ือวันท่ี	 18	 สิงหาคม	 2559	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-
ธนบุรี	 ได้จัดให้มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จ-
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เพ่ือเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง
องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย	

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 โดย	 ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	 (กฟผ.)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
(สวทช.)	และบริษัท	ชนัญชัย	1993	จำากัด	 จัดสัมมนาเร่ือง	Best	practice	
for	 induction	 furnace	 for	 cast	 iron	 industry:	 Technology	 and	
Case	Study	in	Thailand	โดยมี	รศ.ดร.สุวิทย์	เตีย	ผู้อำานวยการโปรแกรม
ประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงานและโปรแกรม	 กฟผ.-	 สวทช.	 และรอง
อธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ	 มจธ.	 ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน	 และ	 ดร.ศุภ
ฤกษ์	 บุญเทียร	 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ	 ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มจธ.	 ร่วมบรรยายในหัวข้อ	
การพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตาหลอม
ไฟฟ้าชนิดเหน่ียวนำา	รวมท้ัง	Mr.	Ali	Scharei	จาก	OTTO	Junker	Group	
Middle	East	 เป็นวิทยากรบรรยาย	 ซ่ึงมี	 รศ.ดร.เชาวลิต	 ล้ิมมณีวิจิตร	 รอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	ได้สรุปการบรรยายเป็นภาษาไทย
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	 องค์การนักศึกษา	ร่วมกับชมรมต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม- 
เกล้าธนบุรี	 ได้จัดให้มีพิธีประดับเนคไทและเข็มพระมหามงกุฎ	 ประจำาปีการศึกษา	 
2559	 ซ่ึงพิธีประดับเนคไทและเข็มพระมหามงกุฎ	 มีการจัดต่อเน่ืองเป็นประจำาทุก
ปี	 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้รับเนคไทและเข็มพระมหามงกุฎ	 ซ่ึงมีตรามหาวิทยาลัย
ปรากฏเป็นเคร่ืองแบบการแต่งกายของนักศึกษา	และพร้อมกันน้ีได้มีพิธีถวายบังคม 
และกล่าวสัตย์ปฏิญาณ	โดยอัญเชิญพระมหามงกุฎ	ซ่ึงเปรียบเสมือนองค์พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 องค์พระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า	 จากสำานัก
หอสมุด	 ไปประดิษฐานบนแท่นที่ประทับ	ณ	อาคารพระจอมเกล้าราชานุ-
สรณ์	190	ปี
	 โครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเคารพรักใน
สถาบันแก่นักศึกษา	 รำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	และเพื่อสร้างจิตสำานึกในการเป็นนักศึกษาที่ดีโดย
การกล่าวปฏิญาณเบื้องหน้าพระมหามงกุฎอันเป็นตัวแทนของพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โดยมี	 รศ.ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	อธิการบดี	
เป็นประธานในพิธี	พร้อมด้วยรองอธิการบดี	ผู้บริหาร	คณาจารย์	นักศึกษา	
เข้าร่วมพิธี	

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 

พิธีไหว้ครู

กิจกรรมนักศึกษา

 	พิธีไหว้ครู	 ประจำาปีการศึกษา	 2559	 จัดข้ึนเพ่ือสืบสานวัฒนธรรม	
ประเพณีอันดีงามของไทย	 และเพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญู	
กตเวทีต่อครู	 อาจารย์ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาโดยมุ่ง
หวังให้นักศึกษาได้เป็นคนดีและทำาคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ	
โดยมี	รศ.ดร.ศักรินทร์	 ภูมิรัตน	อธิการบดี	 เป็นประธาน	ในพิธีดังกล่าวได้จัด
ให้มีการมอบรางวัลเหรียญทองแก่นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเด่น	 รางวัลเรียน
ดีจากมูลนิธิประภา-สมพงษ์	มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย	และชมรมต่างๆ	ท่ีบำาเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม	พร้อมท้ังมีการ
ประกวดพานไหว้ครูอีกด้วย

	 เร่ิมต้นปีการศึกษาใหม่ด้วยกิจกรรมต่างๆ	สำาหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี	1	โดยมี
พิธีสำาคัญต่างๆ	ดังน้ี
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	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2559	ณ	อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์	190	ปี	 
ข้ึนโดยมี	 ผศ.ดร.กิติเดช	 สันติชัยอนันต์	 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี	 ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน	 พร้อมด้วยคณาจารย์	
เจ้าหน้าท่ีและสโมสรนักศึกษา				เข้าร่วมงานพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่	ปีการ 
ศึกษา	2559

	 การต้อนรับน้องใหม่อย่างเป็นทางการกับงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปริญญาตรี	 คณะเทคโนโลยีสารนสนเทศ	 	 (SIT)	 ประจำาปีการศึกษา	 2559		
โดยมีคณบดี	 รศ.ดร.นิพนธ์	 เจริญกิจการ	 นำาทีมคณาจารย์กล่าวต้อนรับ
นักศึกษาเข้าสู่ครอบครัว	 SIT	 พร้อมการเปิดตัวและแนะนำาอาจารย์ประจำา 
หลักสูตร	IT	และ	CS	ในรูปแบบ	‘รู้จักครูภายใน	60	วิ’	โดยมีระบบ	#random	 
ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่จะขึ้นแนะนำา	 สร้างความ 
สนุกสนาน	 ความเป็นกันเองและความอบอุ่นระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
ใหม่เป็นอย่างมาก		ปิดท้ายด้วยการถามตอบ	on	line	ด้วยการใช้ระบบ	#ask	
ให้นักศึกษาส่งคำาถามผ่านมือถือ	 	 Smart	phone	 	มีการถ่ายทอดสดโดย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดผ่านทาง	 facebook	 fanpage	 :	 SIT	 KMUTT	
สร้างความสนใจและการติดตามจากศิษย์เก่าเป็นจำานวนมาก

 โดยในปีการศึกษาน้ี มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนานักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย ท่ีเรียกกันว่า KSD 360 หรือ KMUTT Student Develop-
ment 360 องศา ที่นักศึกษาควรยึดถือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และสามารถปรับตัวให้เหมาะ
สมกับวิชาชีพท่ีนักศึกษาได้เลือกเรียนอย่างมีประสิทธิภาพได้สร้างความ
สัมพันธ์และสร้างความประทับใจท่ีดีต่อกัน 

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ประจำาปี 
การศึกษา	2559	 โดยมีศาสตราจารย์.	ดร.ชัย	จาตุรพิทักษ์กุล	 	คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์	 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา	 คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ใหม่ทุกคนใหม่	

	 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน	 ส่ิงแวดล้อม	 ความปลอดภัยและอาชีว
อนามัย		(ศูนย์	EESH	)	ร่วมกับสำานักงานกิจการนักศึกษา	ร่วมจัดนิทรรศการ	
และกิจกรรมในธีม	KMUTT	GREEN	UNIVERSITY	;	Low	Car-bon	Society	
and	Safety	for	all	โดยจัดนิทรรศการ	และกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา
ใหม่ประจำาปีการศึกษา	2559		ในเร่ือง	การอนุรักษ์พลังงาน	รักษาส่ิงแวดล้อม	
และระบบความปลอดภัย

	บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
ใหม่โดยภายในงาน	นักศึกษาใหม่ได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์		เจ้าหน้าท่ี	 
และรุ่นพี่มาคอยต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่น	 	 มีการบรรยายจากคณาจารย์ 
หลายท่าน	 เรื่องรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ	 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันแรกจากบัณฑิต	 ที่จะกลายเป็นมหาบัณฑิต 
ในอนาคต	และยังแนะนำาวิธีการลงทะเบียนสำาหรับนักศึกษาใหม่ในปีนี้ด้วย	 
ณ	ชั้น	1	สำานักหอสมุด	

ปฐมนิเทศ มจธ. 



76 ISSUE  September - October 2016  ฉบับ กันยายน - ตุลาคม 2559

Exclusive Interview 
โดย	นางสาวปณัฏฐพร	มีชัย 

             Interview 

 “ผู้นำาการเปล่ียนแปลงทางสังคม” คือ ปณิธานในการพัฒนาบัณฑิต 
มจธ. ด้วยการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน 
ในแนวทางท่ีถูกต้อง มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคน “เก่ง” ในศาสตร์ของสาขา
วิชาท่ีเรียน และ “ดี” ในการฝึกฝนตนเองจากการทำากิจกรรมนอกห้องเรียน  
ด้วยการนำาศาสตร์ความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมา บูรณาการเข้ากับทักษะทาง
สังคมเพ่ือสร้างส่ิงต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน สังคมและประเทศ
ชาติ คณะและหน่วยงานต่างๆ จึงมีการกำาหนดแนวทางและทิศทางการ

	 ยินดีต้อนรับมดน้อยทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากแต่ละ
หลักสูตรเข้ามาเรียนใน	 มจธ.	 ขอให้ใช้ชีวิตการเรียนและกิจกรรมตลอดจน 
การเรียนรู้ต่างๆ	 ในระดับมหาวิทยาลัยอย่างมีสติ	 คิดและกระทำาอย่าง
สร้างสรรค์จะทำาให้ใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างสนุกและคุ้มค่า	ก่อนอื่นทุกคนควร 
เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ	ที่เข้ามาในชีวิต	การเรียนในระดับอุดมศึกษามีความแตก 
ต่างจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือ	ปวช.	จึงต้องมีการบริหารเวลาให้ดี 
ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน	 ทบทวนตำาราอ่านหนังสือ	 และต้องทำางานส่งแต่ละ
วิชาตามกำาหนด	 โดยสามารถหาตัวช่วยอย่างเพื่อนๆ	 ในกลุ่มหรือรุ่นพี่ได้	 
ในส่วนของกิจกรรม	มจธ.	มีกิจกรรมต่างๆ	มากมายไม่ว่าจะเป็นระดับมหาวิทยาลัย	 
คณะ	 ภาควิชา	 และชมรม	 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาซอฟท์สกิลให้
นักศึกษาได้หลายเรื่อง	 เช่น	 ทักษะการทำางานเป็นทีม	 ทักษะการสื่อสาร
ประสานงาน	 ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	 เป็นต้น	 การเรียนควบคู่
กิจกรรมเป็นสิ่งที่สำาคัญ	 แต่ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมจึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
สำาหรับตัวเองค่ะ

รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มจธ. บางมด

บริหารการพัฒนานักศึกษาท่ีสอดรับกับวิสัยทัศน์ดังกล่าวผ่านผู่้มีหน้าท่ีใน
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามปณิธานท่ีต้ังไว้  อินไซด์ มจธ. ฉบับน้ี ได้
รับเกียรติจากตัวแทนคณาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม
นักศึกษาในระดับคณะของแต่ละพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะมาแนะนำาแนวทาง
การใช้ชีวิตและเติบโตในร้ัวมหาวิทยาลัยให้มีความสุข และภาคภูมิใจกับการ
เป็นมดน้อยลูกพระจอมเกล้าฯ ใน มจธ. แห่งน้ี สมกับคำาขวัญต้อนรับสมาชิก
ใหม่ท่ีว่า “Living a life you can be proud of” 

	 มหาวิทยาลัยมีการวางระบบอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี	 และอาจารย์ที่
ปรึกษากิจกรรม	 มีสโมสรนักศึกษาของคณะฯ	 และรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาเป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	มีองค์การนักศึกษา	มีสภา
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษากำากับดูแล	 น้องๆ	 ที่อยู่หอพักมหาวิทยาลัย	
ก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก	 โครงสร้างตรงนี้ชัดเจน	 ที่สำาคัญคณาจารย์
ของเราเป็นคณาจารย์ที่ใส่ใจ	 ใกล้ชิดกับปัญหาต่างๆ	 ของนักศึกษา	 โดยใน
แต่ละชั้นปีก็จะมีจุดเน้นในการเตรียมความพร้อมแตกต่างกันไป	 การเตรี
ยมความพร้อมเป็นนักศึกษา	 การปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 ช่วงแรกๆ	 อาจ
เหนื่อยหน่อย	ผู้ปกครองเองก็ควรปรับตัวเช่นกัน	
	 ในส่วนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีแนวทางในการ
พัฒนานักศึกษาใหม่	 โดยเน้นวิชาการและกิจกรรมด้านจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
และสังคม	 โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาซอฟท์สกิลไปพร้อมๆ	 กับการ
เรียนการสอนเชิงวิชาการ	 เน้นภาคปฏิบัติจริง	 ทำางานได้ในลักษณะมัลติฟัง
ก์ช่ัน	ทั้งนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกไปสู่โลกแห่งทำางาน
	 ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจดี	 ตั้งเป้าหมายในชีวิต	 ทำาตามเป้าหมาย
อย่างมีสติ	ใช้ปัญญาอย่างสร้างสรรค์	และพัฒนาทุกทักษะของตนเองอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี	 น่าจะเป็นแนวทางให้ประสบความสำาเร็จในการศึกษาและ
การทำางานอย่างมืออาชีพได้ดีและมีความสุขค่ะ
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	(มจธ.)	ได้ลงนามโครงการ
ความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจพิสูจน์หลักฐาน	 ร่วมกับ 
สำานักงานพิสูจน์หลักฐานตำารวจ	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 โดยมี	 
รศ.	ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	อธิการบดี	และพล.ต.ท.	มนู	เมฆหมอก	ผู้บัญชาการ	
สำานักงานพิสูจน์หลักฐานตำารวจ	 ร่วมลงนามในคร้ังน้ี	 โดยมี	 ผศ.ดร.วรนุช	 
เกิดสินธ์ชัย	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 และพลตำารวจตรี	 ธวัชชัย	 
เมฆประเสริฐสุข	 ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง	 ร่วมลงนามเป็น 
สักขีพยาน	 หลังจากน้ันได้มีการเข้าเย่ียมชมผลงานวิจัยทางด้านตรวจพิสูจน์ 
หลักฐานของหน่วยวิจัย	 Applied	 Science	 and	 Engineering	 for	 
Social	Solution	โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจ 
พิสูจน์หลักฐานระหว่างมจธ.และสำานักงานพิสูจน์หลักฐานตำารวจ	มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาทางด้านวิชาการ

มจธ.ลงนามความร่วมมือกับสำ นักงานพิสูจน์
หลักฐานตำ รวจ 

	 ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอาหารและวิศวกรรมอาหาร	 สถาบัน 
พัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 
จัดโครงการ	 “Betagro	 Constructionism	 Food	 Engineering	 Practices	 
School	 for	 Technician	 Betagro	 C-FEPS	 for	 Technician”	 โดยมี	 ผศ.	
ดร.จินดารัตน์	พิมพ์สมาน	กล่าวรายงาน	รศ.	ดร.สุวิทย์	เตีย	รองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายวิชาการ	กล่าวต้อนรับ	และนายสัตวแพทย์ประกิต	 เพียรศิริภิญโญ	 รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่	 สำานักงานผลิตเนื้อสัตว์แปรรูป	 บริษัท	 เบทาโกร	 
จำากัด	กล่าวเปิดโครงการและแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือ	พร้อมทั้งมอบ
ของที่ระลึกและคู่มือโครงการแก่ผู้เรียน	จำานวน	18	คน	โครงการดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของเครือเบทาโกร	 ในกลุ่มช่างเทคนิค
ที่มีพื้นฐานการศึกษาระดับ	 ปวช.-ปวส.	 โดยนำาแนวคิด	 Construction-
ism	 มาใช้ในการพัฒนาพนักงาน	 มุ่งเน้นการปรับทัศนคติและพฤติกรรม
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด	การเรียนรู้ผ่านเครื่องมือต่างๆ	การเสริม
สร้างภาวะผู้นำาการทำางานเป็นทีม	และมีพฤติกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
เวลา

เปิดโครงการ Betagro-C-FEPS รุ่นที่ 4 

สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ งาน ครั้งที่ 14

อบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้ร่วมกับศูนย์	พันธุ-
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	 (BIOTEC)	 และสำานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 การฝึกอบรม 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ	หลักสูตรเร่งรัด	โดยมี	ดร.ผ่องศรี	 
เวสารัช		รักษาการผู้อำานวยการสำานักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร	กล่าว 
เปิดงาน	 จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือเสริมสร้างทักษะการใช้แนวทาง 
ปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ	ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	 อาจารย์	 และนักวิจัยท่ีดำาเนินงานเก่ียวกับ 
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม	 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสมีความ
เข้าใจ	 สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพแก่บุคลากร
และผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องได้

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 โดยศูนย์การ
จัดการด้านพลังงาน	 ส่ิงแวดล้อม	 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	 (EESH)	
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสำานักบริหารอาคารและสถานท่ี	 ได้จัดงาน 
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน	 มจธ.	 คร้ังท่ี	 14	 ข้ึน	 ภายใต้	 Theme	 
“มจธ.	 ยึดมั่นความปลอดภัยในทุกด้านที่เราทำา”	 ภายในงานยังมีการจัด 
นิทรรศการด้านความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมจาก
บริษัทช้ันนำาต่างๆ	 การแข่งขันตอบปัญหานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 
พร้อมท้ังมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลใน
มหาวิทยาลัยท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรม	EESH	พร้อมท้ังมอบชุด	First	aid	kit	 
ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
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             Interview 

ดร.ทศพร ทองเที่ยง
ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี

	 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่	 มจธ.	 และนักศึกษาที่จะเข้า
มาสู้รั้ว	มจธ.	ราชบุรี	หรือที่รู้จักกันในชื่อ	“RC”	 (Residential	College)	
นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนที่	 มจธ.	 ราชบุรี	 อาจจะมีความแตกต่างจากการ
เรียนในพื้นที่การศึกษาอื่นๆ	เนื่องจากที่	RC	นั้น	นักศึกษาทุกคนต้องเรียน
และใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 จึงจำาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในหลายส่วน	อาทิ	 การเข้าค่ายพบปะพี่น้อง	ลองเข้ามาปรับตัวและใช้ชีวิต
อยู่ในพื้นที่	
	 มจธ.	 ราชบุรี	 จึงมุ่งเน้นการจัดสรรพ้ืนท่ี	 ให้เปรียบเสมือนอยู่ในบริเวณ
บ้าน	 บูรณาการและสร้างสรรค์กิจกรรมผ่านสิ่งต่างๆ	 ที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งใน
มหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้าง	 มีการเรียนรู้และการดูแลกับใกล้ชิดเช่น
เดียวกับครอบครัว	 มีอาจารย์ที่จะคอยทำาหน้าที่ในดูแลให้คำาปรึกษาด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต	โดยมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็นบ้าน	ซึ่งแต่ละบ้าน
จะมีการรวมตัวของนักศึกษาทุกชั้นปี	 สำาหรับการทำากิจกรรมต่างๆ	 ร่วม
กัน	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดติวหนังสือ	 รวมกลุ่มออกไปกินข้าวสังสรรค์ด้วยกัน	
เพื่อเติมเต็มความเป็นครอบครัว	 	 สร้างความอบอุ่น	 และความผูกพันให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	 	 การเรียนการสอนของ	 มจธ.	 ราชบุรี	 เป็นบูรณาการการเรียนรู้ด้าน

วิชาการและกิจกรรมอย่างเหมาะสม	 โดยมี	 3	 องค์ประกอบ	 คือ	 1.	 การ
เรียนการสอนแบบ	Module	คือไม่ได้จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา	แต่
เป็นการเลือกเอาหัวข้อมาเรียงใหม่เพื่อการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการและ
ต่อยอดอย่างมีหลักการ	 2.	 การจัดการเรียนการแบบคู่ขนาน	 (Co-Curric-
ulum)	คือ	การเสริมทักษะอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากวิชาการ	อาทิ	 การเรียน
รู้เรื่องอาหาร	 	กิจกรรม	City	Walk	 เดินชมเมืองเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์	
และ	 3.RC	 life	 คือ	 กิจกรรมการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน	 อาทิ	 การรับ
ประทานอาหารร่วมกันของนักศึกษาปี	 1	 เพื่อเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกัน	
และได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และถูกสุขลักษณะ	 กิจกรรม	 Din-
ner	 Talk	 จัดหาวิทยากรที่มีชื่อเสียงเพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังแนวคิดหรือ
แนวทางการปฏิบัติตน	 และการใช้ชีวิต	 เช่น	 การทำาธุรกิจเมื่ออายุยังน้อย	
การทำาจิตอาสา	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชมรมกว่า	 20	 ชมรมให้
นักศึกษาได้เข้าร่วมตามความสนใจ	เช่น	ชมรมมดป่า		Love	Jukka		The	
Theater		ชมรมดนตรี		ชมรมกีฬาต่างๆ	อีกด้วย
	 อย่างที่กล่าวมา	 ผมอยากให้นักศึกษามีการบริหารจัดการตัวเองที่
ดี	มีวินัย	ห่างไกลยาเสพติด	มีสุขภาพที่ดี	มีความซื่อสัตย์	กล้าแสดงความ
คิดเห็น	อ่อนน้อม	มีสมาธิ	และจิตอาสา	ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากการทำา
กิจกรรมนอกห้องเรียน	 และหากนักศึกษาได้พัฒนาความรู้	 ความสามารถ
นอกเหนือจากวิชาการที่โดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นแล้ว	 ก็มีโอกาสที่
จะประสบความสำาเร็จในสายงานและอาชีพได้มากกว่าคนที่โดดเด่นด้าน
วิชาการเพียงอย่างเดียว

อาจารย์ธีมา หมึกทอง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มจธ. บางขุนเทียน

	 ขอกล่าวคำาว่า	 สวัสดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ร้ัว	 มจธ.	 แห่ง
น้ีครับ	 ส่ิงท่ีนักศึกษาใหม่ควรมี	 คือ	“ความพร้อม”	ความพร้อมในทุกๆ	 ด้าน	
ท้ังด้านการเรียน	 การเข้าสังคมใหม่	 การพบเจอเพ่ือนใหม่	 รุ่นพ่ีท่ีมีความแตก
ต่างและหลากหลาย	 รวมท้ังมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา	 เปิดใจ	 
เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้าไปทำากิจกรรม	พบเจอกับประสบการณ์ที่อยู่นอก
ห้องเรียน	ผมไม่อาจบอกได้ว่าสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างการเรียนและกิจกรรม
นอกห้องเรียนน้ันอยู่ท่ีอัตราส่วนเท่าไหร่	แต่ผมเน้นความจริงจังในการเข้าร่วมใน
แต่กิจกรรมมากกว่า	 เพราะกิจกรรมทุกกิจกรรมต่างก็มีส่ิงท่ีทำาให้ได้เรียนรู้จาก 
การเข้าร่วม	 นอกจากการทำากิจกรรมแบบเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว	 ผม
อยากให้นักศึกษาได้ก้าวเข้าไปเป็นเบ้ืองหลังในการสร้างกิจกรรมต่างๆ	ให้เกิด
ข้ึน	เพราะส่ิงท่ีนักศึกษาจะได้รับคือ	ระบบการทำางาน	การสร้างความสัมพันธ์
ท่ีดีระหว่างกัน	 การทำางานเป็นทีม	 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นการเรียนรู้การบริหาร
จัดการท่ีดี	 อันจะนำาไปสู่การบริหารจัดการตัวเองท้ังในเร่ืองของการเรียนและ
การใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต
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	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	 เป็นคณะหน่ึงท่ีต้ังอยู่ใน
พ้ืนท่ี	มจธ.	บางขุนเทียน	ซ่ึงมีสภาพแวดล้อมสำาหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาได้
มาก	ทางคณะฯ	เองมีความเข้มแข็งในการดำาเนินกิจกรรมผ่านสโมสรนักศึกษา	 
เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ	เพ่ือให้เกิดการปลูกฝังการทำา
กิจกรรม	ด้วยการถ่ายทอดความรู้	ประสบการณ์และปัญหา	–	อุปสรรคท่ีเกิด
ข้ึนจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง	โดยมีทีมอาจารย์ท่ีคอยดูแลเก่ียวกับการพัฒนานักศึกษา	 
คอยแนะนำารูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์	
(Creativity)	อย่างเป็นรูปธรรม	ผนวกกับการส่งต่อความช่วยเหลือไปสู่ชุมชน 
สังคมอย่างเหมาะสมลงตัว	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนานักศึกษาสถาปัตย- 
กรรมศาสตร์ของเราให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์พร้อมท้ังกายและใจ
	 ส่ิงท่ีผมคาดหวังและอยากฝากถึงกับนักศึกษาใหม่ทุกคน	 คือ	 อยาก
ให้ทุกคนเป็นเหมือนน้ำา	 “Flow	 like	 a	 water”	 สามารถล่ืนไหลอย่างเป็น
ธรรมชาติ	 มีความยืดหยุ่น	 ปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์ในทุกสภาพ
แวดล้อม	 การเรียนในร้ัวมหาวิทยาลัย	 นักศึกษาทุกคนมีเวลา	 4	 ปีท่ีจะเรียน
หรือทำากิจกรรม	 เวลา	 10,000	 ช่ัวโมง	 จงใช้มันอย่างคุ้มค่าทำาในส่ิงท่ีควรทำา	
แสวงหาโอกาสเพ่ือความรู้และประสบการณ์ต่างๆ	 ไปปรับใช้ในชีวิต	 เป็นคน
ท่ีดีในสังคม	 รู้จักการเป็นประชากรท่ีเอาตัวรอดได้	 และเป็นนักศึกษาเก่าท่ีดี
ของ	มจธ.	ต่อไปครับ

 แนวทางการพัฒนานักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ มจธ. ล้วนแล้ว
แต่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมได้ในทุกพื้นที่ของ มจธ. รวมทั้ง 
ชุมชนรอบข้างและพื้นที่ห่างไกล โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือก 
ทำากิจกรรมตามความสนใจของตนเอง และผลักดันให้เกิดกิจกรรมท่ีนักศึกษา 
เป็นผู้ริเริ่มขึ้นเอง หรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา  
ชมรมหรือหน่วยงานสนับสนุนได้จัดข้ึนเพ่ือการพัฒนานักศึกษาอย่างรอบด้าน 
เพ่ือการเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต  ขอเพียง 
ให้นักศึกษาทุกคนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เปิดโอกาสให้ตัวเอง 
ได้ลงมือปฏิบัติ พบเจอกับสิ่งต่างๆ รอบตัวไม่ว่าจะเป็นปัญหา อุปสรรค
และบททดสอบที่จะเรียนรู้ ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือและ
สรรสร้างสังคมของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นจากนี้และตลอดไป  
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	 	เป็นเวลา	5	เดือนแล้ว	ท่ี	นายพรชัย	มโนมัยธำารงกุล	หรือ	“น้องก้อง”	คน
พิการทางด้านสติปัญญาในกลุ่มอาการดาวน์	(Down	syndrome)	ได้รับโอกาส
ให้ทำางานกับบริษัท	ยูนิโคล่	(ประเทศไทย)	จำากัด	ท่ีร้าน	UNIQLO	สาขาเซ็นทรัล
พระราม	 2	 หลังจากท่ีได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม	 -	 ฝึกงานคนพิการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าทำางานในสถานประกอบการ	 ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าธนบุรีจัดต่อเน่ืองกันมาต้ังแต่ปี	2557	-	2559	ปีน้ีถือเป็นรุ่นท่ี	3	 
แล้วท่ีโครงการดังกล่าวสามารถทำาให้คนพิการ	ท้ังทางด้านการได้ยิน	ด้านสติ
ปัญญาหรืคนพิการด้านการเคล่ือนไหวได้มีทักษะเตรียมความพร้อมสำาหรับการ
ทำางานในสถานประกอบการ	 โดยมีบริษัทร่วมสนับสนุนงบประมาณสำาหรับจัด
ฝึกอบรม	-	ฝึกงานคนพิการตามมาตรา	35	รวม	4	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	ศรีไทย	
มิยากาวา	จำากัด,	บริษัท	มาราธอน	(ประเทศไทย)	จำากัด	,	บริษัท	ดานิล่ี	จำากัด		
และบริษัท	 เสถียรอุตสาหกรรม	จำากัด	แต่ละปีโครงการสามารถสร้างศักยภาพ
ความม่ันใจและทักษะฝีมือทางด้านต่างๆ	 ให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบ	ทำาให้คนพิการมีงานทำาถึงร้อยละ	30	ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด	
ในปีแรก	และปีท่ี	2	สามารถทำาให้คนพิการได้ทำางานถึงร้อยละ	52	ของผู้เข้า
ร่วมการอบรม	 โดยในปีท่ี	 3	 น้ีมีผู้เข้าร่วมอบรม	 22	 คน	 และคาดว่าจะมีคน

พิการได้รับเข้าทำางานมากกว่าปีท่ีผ่านมา
	 นาย	อดิศักด์ิ	มโนมัยธำารงกุล	ผู้ปกครองของ	“น้องก้อง”	หน่ึงในผู้เข้าร่วม
โครงการรุ่นท่ี	2	เปิดเผยว่า	ปกติคนพิการทางด้านสติปัญญาจะเป็นลำาดับสุดท้าย 
ท่ีจะได้รับโอกาสให้ได้งานทำา	 แต่ในท่ีสุดน้องก็พยายามจนได้งานทำา	 อยากจะ
ขอบคุณ	มจธ.	และผู้บริหารจากทุกๆ	บริษัทท่ีให้การสนับสนุนการฝึกอบรมรวม
ถึงคณาจารย์ทุกท่านท่ีให้ความรู้	 ตนคิดว่าผู้ท่ีได้มาฝึกอบรมฝึกงานเป็นคนโชค
ดีมากๆ	 แต่ก็เช่ือว่า	 25	 เปอร์เซ็นต์ของการจะได้งานทำาหรือไม่ก็ต้องข้ึนอยู่
กับความพร้อมของตัวคนพิการเองด้วย	 ซ่ึงในรุ่นท่ี	 3	 น้ี	 ตนเช่ือว่าผู้ท่ีเข้าร่วม
อบรมน่าจะได้โอกาสมีงานทำาถึง	100	เปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน
	 นายเมธาวี	วินิจฉัย		Store	Manager	UNIQLO	สาขาเซ็นทรัลพระราม	2	 
กล่าวว่า	 บริษัท	 ยูนิโคล่	 เองมีนโยบายเพ่ือสังคมหลายด้าน	 หน่ึงในน้ันคือ 
การให้โอกาสกับคนพิการให้ได้มีงานทำา	 เปิดโอกาสให้เขาได้มาสัมผัสกับชีวิต 
การทำางานร่วมกันกับคนปกติ	โดยทางบริษัทฯ	จะคำานึงถึงความสะดวกในการ 
เดินทาง	และความสามารถเฉพาะท่ีเขาทำาได้	อย่างไรก็ตาม	ในส่วนของผู้ดูแล
จะต้องพยายามทำาให้เขารู้สึกว่าเขาทำางานได้เหมือนคนปกติ	 โดยเน้นในเร่ือง
ความพร้อมและการตรงต่อเวลาเป็นส่ิงสำาคัญท่ีคนทำางานต้องปฏิบัติ	 การท่ีน้อง
ก้องได้รับการฝึกอบรมมาจึงเป็นส่วนสำาคัญท่ีจะช่วยให้ผู้พิการมีความพร้อมใน
ระดับหน่ึงไม่ต้องเร่ิมจากศูนย์ท้ังหมด	

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 ได้ดำาเนินการจัด
โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพ่ือคนพิการ	โดยมี	รศ.ดร.วนิดา	พวกุล 
ท่ีปรึกษาอธิการบดี	 เป็นประธานในงานแถลงข่าว	ผศ.นิธิ	 บุรณจันทร์	 ผู้อำานวย
การสำานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สวท.)	 กล่าวรายงาน	
และคุณสุเมธ	 ท่านเจริญ	 ประธานโครงการฝึกอบรม	 -	 ฝึกงานคนพิการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าทำางานในสถานประกอบการ	 กล่าวถึงท่ีมาของโครงการฯ	 
ท่ีจัดข้ึนเพ่ือตระหนักถึงกลุ่มคนพิการท่ีเป็นกลุ่มคนท่ียังขาดโอกาสทาง
สังคม	 และการเข้าถึงส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ	 รวมถึงเพ่ือเป็นการส่งเสริม	 
สนับสนุน	 และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร	 นักศึกษาของ	 มจธ.ให้มีความสนใจ
ถึงการคิดค้น	 สร้างสรรค์	 ส่ิงประดิษฐ์	 และนวัตกรรมเพ่ือกลุ่มคนพิการ	 
ผลการตัดสิน	รางวัลชนะเลิศประเภทการออกแบบเชิงความคิด	ได้แก่	โครงการ 
แอพพลิเคช่ัน	 เพ่ือคนพิการใน	 มจธ.	 รางวัลชนะเลิศประเภทผลงานนวัตกรรม 
และส่ิงประดิษฐ์	 ได้แก่	 โครงการหุ่นยนต์สำาหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม 
พัฒนาการทางด้านการปฏิสัมพันธ์ของเด็กออทิสติก	และรางวัล	Popular	Vote	 
ได้แก่	 โครงการอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุและนำาทางสำาหรับผู้มีความบกพร่อง 
ทางสายตาด้วยการประมวลภาพและการตรวจจับ	 โดยได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์สุชาติ	 เพริดพริ้ง	 ที่ปรึกษาอธิการบดี	 และ	 ผศ.นิธิ	 บุรณจันทร์	 
ผอ.	สวท.	เป็นผู้มอบรางวัล	

มจธ. สร้างโอกาส คนพิการได้งานทำ 

โครงการประกวดนวัตกรรม
สร้างสรรค์เพื่อคนพิการ 
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เรียบเรียงโดย	อชิรพล	โมราชาติ

มดดาวเด่น

พิมพ์มาดา  โกจิราพันธ์

	 “สวัสดีค่ะ	รถเมล์ค่ะ	นางสาวพิมพ์มาดา	โกจิราพันธ์	กำาลังศึกษาช้ันปีท่ี	4	 
ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโน- 
โลยีค่ะ	 ผลงานท่ีผ่านมา	 ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการเฟ้นหาพิธีกร	 	 Work-
point	 Star	 Search	ของบริษัท	 เวิร์คพ้อยท์	 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	 พิธีกรเปิด
ประตูสู่มหาวิทยาลัย	ทางช่อง	9	Family	ตอน	ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา	 มจธ.	 ปัจจุบันเป็นนักข่าวพลเมือง	 Gen	 C	 Reporter	 ทางช่อง	
Thai	PBS	ค่ะ”

แนะนำาตัว

โครงการ Gen C Reporter 

	 “โครงการ	Gen	C	Reporter	 เป็นโครงการท่ีเฟ้นหาเยาวชนคนข่าวเลือด
ใหม่	ท่ีมีใจรักในการทำาข่าว	โดยนำาเสนอผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่		เข้ามาทำาให้
รายการนักข่าวพลเมือง	 ทางช่องThai	 PBS	 มีความแตกต่างไปจากเดิมและน่า
สนใจมากข้ึนค่ะ	 เน่ืองจากท่ีผ่านมาภาพของ	 เด็กหรือวัยรุ่นท่ีมีต่อข่าว	 อาจจะ
มองว่าข่าวเป็นเร่ืองไกลตัว	หรือเป็นเร่ืองเครียด	ทำาให้ละเลยการเปิดรับข่าวสาร
และไม่สนใจ		แต่จากการเปิดออดิช่ันเด็ก	Gen	ใหม่เข้ามา	ก็ทำาให้เราได้มาคิดกัน
ว่าควรจะปรับเปล่ียนรายการไปในทิศทางไหนดี	 ให้เป็นท่ีสนใจของวัยรุ่นให้หัน
กลับมาสนใจข่าวสารมากย่ิงข้ึนค่ะ	ซ่ึงเมล์เองก็เป็นได้หน่ึงในน้ันและได้ไปออดิช่ัน	 
ได้แสดงความสามารถและมุมมองความคิดของเราออกไป	 ซ่ึงโชคดีท่ีทางผู้ใหญ่
ก็เห็นชอบด้วยค่ะ	 ถือเป็นการได้รับโอกาสท่ีดีท่ีทำาให้เราได้ประสบการณ์นอก
ห้องเรียนมากย่ิงข้ึนค่ะ”

 ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลสู่ผู้รับสารอย่าง
มากมาย หลายข่าวมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แต่มักไม่
ได้รับความสนใจ สำานักข่าวหลายสำานักจึงมีการปรับ
รูปแบบและวิธีการนำาเสนอเพื่อข่าวมีความน่าสนใจ
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ปฏิเสธไม่
ได้เหมือนกันว่าทักษะของผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกร
รายการข่าวในการนำาเสนอข่าวก็เป็นส่วนสำาคัญท่ี
ทำาให้รายการข่าวหรือเน้ือหาข่าวน้ันมีความน่าสนใจ
ได้มาก
 มดดาวเด่นฉบับนี้จึงอยากพาไปรู้จักกับเยาวชน
คนข่าวเลือดใหม่ ที่จะมาร่วมพลิกโฉมวงการข่าว 
สร้างมุมมองใหม่และการนำาเสนอข่าวแบบใหม่ๆให้
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในแบบฉบับของ Gen C Re-
porter คนนี้ครับ

เล่าถึงประสบการณ์การเป็นนักข่าวพลเมือง
	 “ตอนแรกเมล์เห็นการเปิดรับสมัครก็สนใจเลยค่ะเลยส่งคลิปแนะนำาตัว	
นำาเสนอตัวตนและประเด็นทางสังคมว่าเราสนใจเร่ืองอะไร	 จากกน้ันคณะ
กรรมการจะคัดเลือกอีกทีเพ่ือมาทดสอบหน้ากล้อง	 ซ่ึงตอนน้ันจำาได้ว่า	 ได้
เล่าไปคร่าวๆ	 ว่าเราสนใจประเด็นปัญหาในสังคมท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขและ
เร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเท่าน้ัน	 ส้ันๆนิดเดียวเอง	แต่พอไปเปิดดูผู้สมัคร
คนอ่ืนคือเขาเล่าข่าวแบบจัดเต็มเลย	 เป็นเร่ืองเป็นราว	 ทำาให้เราใจฝ่อไปนิด
นึงค่ะ	 ว่าเราอาจจะไม่เข้ารอบ	 	 แต่วันประกาศผลก็ได้รับข่าวดีค่ะ	 ผ่านเข้า
รอบ	อาจเป็นเพราะกรรมการคงดูหลายๆ	อย่างประกอบกันกับในคลิปไม่ใช่
เพียงแค่เน้ือหา	 และพอวันถึงวันออดิช่ันอีกคร้ัง	 ก็แอบกลัวว่าจะโดนทำาอะไร
ท่ียากๆ	 ซ่ึงผลปรากฎว่าเขามีเวลาให้เราคร่ึงช่ัวโมง	 นำาประเด็นข่าวมาให้แล้วให้
เราสรุปประเด็นไปเปิดรายการต่อหน้าคณะกรรมการและ	 ได้มีการแลกเปล่ียน
ความคิดว่าเราอยากจะปรับเปล่ียนรายการให้เป็นแบบไหนดี	 ซ่ึงแนวคิดท่ีได้
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	 เม่ือเปิดปีการศึกษาใหม่	บรรยากาศในร้ัวมหาวิทยาลัยก็เต็มไปด้วยความสดใส		บรรยากาศการต้อนรับน้อง	ๆ	สมาชิก
ใหม่นักศึกษาช้ันปีท่ี	1	กับก้าวแรกสู่การใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย	ได้พบเจอส่ิงใหม่	สถานท่ีใหม่	เพ่ือนใหม่		สังคมใหม่	อะไร	ๆ 	ก็
ใหม่ไปหมด	จึงเป็นที่มาของคำาที่เราใช้เรียกน้อง	ๆ	นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่	1	กันอย่างติดปากว่า	“Freshy”
	 “Freshy”	 จริง	 ๆ	 แล้วคำาน้ี	 ไม่มีอยู่ใน	 Dictionary	 เพราะตามความหมายแล้วคำาท่ีใช้เรียกน้องใหม่คือคำาว่า 
“Freshman”	ต่างหาก		แต่ก็นะ...	ก็เรียกกันติดปากไปแล้วน่ีนา	แถมยังฟังดูน่ารักสดใสอีกด้วย	ถือซะว่าได้คำาเรียกมาใช้
เพ่ิมอีกคำาก็แล้วกัน	ถึงแม้จะไม่ตอบความหมายแต่ก็ตอบ	Feeling	ได้เต็ม	ๆ 	จริงม้ัย?		…	ปีการศึกษา	2559	น้ี	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	เปิดเทอมมาด้วยบรรยากาศท่ี	คึกคัก	สดใส	ด้วยสีสันของกิจกรรมต่าง	ๆ 	มากมายท่ีเหล่า
บรรดารุ่นพ่ีได้เตรียมไว้ต้อนรับน้องใหม่อย่างสนุกสนานและอบอุ่น	เน้นกิจกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน	และ 
ระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง	 เพ่ือเปิดรับมิตรภาพใหม่	ๆ	 ร่วมถึงได้เป็นส่วนหน่ึงในรอยย้ิมและเสียงหัวเราะ	และช่วยกัน 
สร้างสรรค์ให้เป็นหน่ึงในความทรงจำาท่ีสวยงามของการใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย	 ซ่ึงไฮไลท์ก็คือกิจกรรม	 Freshy	 
Night	 2016	 คือกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่เน้นให้นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 ได้มาทำากิจกรรมร่วมกัน	 ในงานมีการ
ประกวด	Freshy	Boy	&	Girl		จากตัวแทนทุกภาควิชา	ทุกคณะ	กว่า	60	คน	ได้มาแสดงความสามารถต่าง	ๆ 	เพ่ือ
คัดเลือกเป็น	Freshy	Boy	&	Girl	2016		โดยในปีน้ีงานจัดข้ึนใน	Concept	:	Vintage	Tournament	เปิดตัว
ด้วยภาพแฟชั่นในธีมของแฟชั่นชุดกีฬาแบบสตรีทย้อนยุค	 ซึ่งเนรมิตภาพใหม่ของผู้ประกวดให้ดูน่าสนใจ
มากมายเลยทีเดียว	และอีกหน่ึงความน่าสนใจของงานในปีน้ี	 ก็คือการเปิดกว้างให้กับผู้เข้าประกวด	Freshy	
Boy	&	Girl	ในการส่งตัวแทนเข้าประกวดในประเภทใดก็ได้โดยไม่จำากัดเพศสภาพได้มาแสดงความสามารถ		
โดยผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายตามประเภทที่ประกวดเท่านั้นเอง	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปีที่เรียกกระแสความ
น่าสนใจให้คอยติดตามได้เป็นอย่างมาก		และในปีน้ีผู้ท่ีได้รับตำาแหน่ง	Freshy	Boy	2016		ได้แก่	นายคณาวุฒิ		 
ไตรพิพัฒนพงษ์	 (กลัฟ)	 ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา	 ตำาแหน่ง	 Freshy	 Girl	 2016	 ได้แก่	 
นางสาวรวิสรา		สวยสมเรียม	(พลอยทราย)	ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา		และตำาแหน่ง	Popular	 
Vote	Boy	&	Girl	ได้แก่	นางสาวกนกณภัส		กองแก้ว	(เฟิร์ส)	ภาควิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์	
และ	นายศิวัช	ทวยสอน	(เจญ่า)	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	ขอแสดงความยินดีกับน้อง	ๆ	ท้ัง	4	คน	และ 
ยินดีต้อนรับ	Freshy	ทุกคน	สู่ร้ัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	แห่งน้ีด้วยครับ	

Freshy โดย	อชิรพล	โมราชาติ

 Freshy Boy 2016  
นายคณาวุฒิ  ไตรพิพัฒนพงษ์  (กลัฟ) 

Photographer by  :  Wittaya Dokklang  - https://www.facebook.com/RmdMoodang 
Asst. Photographer by  :  Nirut Jittimongkol & Surapat Kuchaiyanon

Popular Vote Boy & Girl 
นางสาวกนกณภัส  กองแก้ว (เฟิร์ส) 

Popular Vote Boy & Girl 
นายศิวัช ทวยสอน (เจญ่า) 
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Freshy Girl 2016  
นางสาวรวิสรา  สวยสมเรียม (พลอยทราย) 
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Phisitphenjan
Asst photographer : Pongsiri Dumrongrat 
,Kanyarat Punyawipak
Retouch : Seksan Phisitphenjan
Stylish : Suriwan Pansuk ,Sutthida prathum 
,Phichada uppachitawan , Kanjanisa Wanga-
nanon
Makeup & hair : Sutthida prathum ,Phichada 
uppachitawan ,Kanjanisa Wangananon 
,Wilasinee
Photkasemsin ,sitanan nuengjumnong

Director : Rawitsawat K.
Photographer : Chayut
Asst. photographer : Champ
Retouch : Phatarawadee
Stylist : Rawitsawat K. , Pathom-
porn
Asst. Stylist : Panniga
Make up & hair : Pratya,Sudar
at,Namkang,Natthamon,Chaw
anakorn

Photographer : Rasita Mhr
Assistant photographer : Boonyanut 
Kamonchaiwanich
Retouch : Rasita Mhr
Stylist : Jeans Tipagornsuwan
Make up & hair stylist : Jeans Tipagornsu-
wan Boonyanut Kamonchaiwanich Palm 
Siravorakul
Assistant stylist : Parawee Ars

Photographer : Puy Witita | Stang’shake Nadratha
Asst. Photographer: Wuenn Pptnchyp | Thanchanok 
Suathongkham
Photo Retoucher : Puy Witita | Punyapat Kloywong
Stylist : Mint Jiranan
Make up & hair: Mnd Equality | Kukkik Nutthachaya
| Nantakan Nutan | Thawatchai Luedat
Acting coach: Wonglada Chanklin
Location: Natcha Roongthian
Coordinator: Myname Ispine | Thawatchai Luedat
Video : Som Temtananurak | Aof Peerachet | Sun P. 
Intarasorn

	 เม่ือวันอังคารท่ี	 2	 สิงหาคม	 2559	 ท่ีผ่านมา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรี	 (มจธ.)	 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท	 FOMM	
Corporation	ซ่ึงเป็นบริษัทผู้ออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กจากประเทศญ่ีปุ่น	 
โดยได้รับเกียรติจากนายพรชัย	 ตระกูลวรานนท์	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวง
อุตสาหกรรม	และ	Mr.Hideo	Tsurumaki	ประธานบริษัท	 	 FOMM	Corpo-
ration	 ร่วมแสดงความยินดี	 และนายวิชัย	 จิราธิยุต	 ผู้อำานวยการสถาบันยาน
ยนต์	 ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือคร้ังน้ี	 	 ณ	 ห้อง
ประชุม	 X03	 อาคาร	 KX	 (Knowledge	 Exchange)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	ถนนกรุงธนบุรี	เขตคลองสาน	กรุงเทพฯ	
	 รศ.ดร.ศักรินทร์	 ภูมิรัตน	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี	(มจธ.)	กล่าวว่า	เน่ืองจากบริษัท	FOMM	Corporation	ในฐานะผู้ผลิตและ
พัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กมีความต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐาน
การผลิตยานยนต์และช้ินส่วนท่ีเก่ียวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า	 เพราะเห็นว่าไทยเป็น
ฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์รายใหญ่ท่ีมีความพร้อมอยู่แล้ว	 อีกท้ังมีผู้ประกอบ
การรายย่อยท่ีมีสมรรถนะความสามารถในการผลิตช้ินส่วนอยู่เป็นจำานวนมาก
รองจากประเทศญ่ีปุ่น	 และยังมีสถาบันการศึกษาท่ีผลิตวิศวกรท่ีมีคุณภาพ	 จึง
เล็งเห็นโอกาสท่ีจะผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กข้ึนในไทยและไม่เพียงผลิตใช้
ในประเทศเท่าน้ัน	 ยังมองว่าจะให้ไทยเป็นฐานการผลิตเพ่ือการส่งออกยาน
ยนต์ไฟฟ้าและช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย	 ซ่ึงนอกจากการเข้ามาทำาธุรกิจแล้ว	
บริษัทฯ	 ยังให้การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสมรรถนะความสามารถในการผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการไทย	รวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีดังกล่าวแก่ผู้ท่ีสนใจ	
	 มจธ.	ในฐานะมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านงานวิจัยมีนักวิชาการที่มีความรู้ 
ความสามารถ	และยังมีนโยบายสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบ
การภาคเอกชน	 โดยเฉพาะบทบาทของมหาวิทยาลัยท่ีเราได้เปิดอาคาร	 KX	

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สอดรับนโยบาย
ภาครัฐส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ล่าสุดได้มีการลงนามความร่วมมือกับ  
บริษัท FOMM Corporation เพ่ือการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กข้ึนในประเทศไทย พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ จัด
สัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ในประเทศ 

(Knowledge	Exchange)	 เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีในการสร้างนวัตกรรม	สนับสนุนให้
ผู้ประกอบการรายเล็ก	และ	SMEs	ได้เข้าถึงนวัตกรรม	โดยเป็นพ้ืนท่ีท่ีจะนำา
ความรู้มาแลกเปล่ียนกันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคนไทย	 	 ท่ี
สำาคัญความร่วมมือครั้งนี้จะทำาให้เราได้ทำางานร่วมกับบริษัท	 FOMM	และ
ผู้ประกอบการที่สนใจผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า	 รวมถึงเป็น
โอกาสท่ีดีสำาหรับอาจารย์และนักศึกษาท่ีจะได้เข้าไปเรียนรู้และทำางานร่วม
กับบริษัทในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคต
	 ผศ.ดร.ยศพงษ์	 ลออนวล	 ประธานคณะทำางานคลัสเตอร์วิจัยยานยนต์	 
มจธ.	กล่าวถึงความร่วมมือว่า	ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก	สนับสนุนให้เกิดการผลิต 
ช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้าในไทย	และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการ 
ในไทยที่สนใจ	ทั้งนี้	 FOMM	(ASIA)	Co,Ltd.	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ 
บริษัท	 FOMM	 Corporation	 จะเข้ามาเป็นสมาชิกของอาคารเคเอกซ์	 
โดยจะมีการจัดสัมมนาเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์
การออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กของบริษัทอย่างต่อเน่ือง	 หลังจากน้ีจะ
มีการจัดงาน	FOMM	Supplier	Day	ในวันพฤหัสบดีท่ี	11	สิงหาคม	2559	ข้ึน
โดยเชิญผู้ประกอบการท่ีสนใจและเครือข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์เข้ามาร่วม
ฟังการให้ความรู้เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทและแผนธุรกิจ	 เพื่อเปิด 
โอกาสให้ผู้ประกอบการไทยท่ีสนใจร่วมงานกับบริษัท	FOMM	Corporation	 
และร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง	 “นโยบายการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าใน
ประเทศไทย”	 จากสถาบันยานยนต์ไทย	 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะช่วยให้
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบและ
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น	เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแนว
โน้มยานยนต์ไฟฟ้าท่ีกำาลังจะเกิดข้ึน	

Press Release

มจธ. ร่วมมือ บริษัท FOMM Corporation 
เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ 
ไทยก้าวสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้จัดงานเลี้ยงแสดง
ความยินดีเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ	 ประจำาปี 
2558	 รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง	 มจธ.	 2558	 และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
อาจารย์ด้านการเรียนการสอน	 ประจำาปี	 2558	 โดยมี	 ดร.ทองฉัตร	 หงศ์
ลดารมภ์	นายกสภามหาวิทยาลัย	และ	รศ.ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	อธิการบดี	
มอบของที่ระลึก	 ซึ่งมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย	 เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน
ดังกล่าว	ในรอบปี	2558	พระจอมเกล้าธนบุรี	ได้สร้างชื่อเสียงมากมาย	อัน
เกิดจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกสายงาน	 ทั้งอาจารย์	 นักวิจัย	 และ
พนักงานสายสนับสนุน	 งานเชิดชูเกียรติบุคลากร	 มจธ.	 เป็นส่วนหนึ่งของ
การแสดงความชื่นชมต่อทุกรางวัลอันทรงเกียรติที่ทุกท่านได้รับ	 สร้าง
ความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีของชาว	มจธ.	วัตถุประสงค์ของการ
จัดงานครั้งนี้เพื่อแสดงความขอบคุณต่อบุคลากรของพระจอมเกล้าธนบุรี	
ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างดีเลิศ	 ทำาให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ
ในวงกว้าง	ชาว	มจธ.นับเป็นพลังสำาคัญที่ได้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ผล
งานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	

งานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. 

	 เม่ือวันท่ี	 22	 สิงหาคม	 2559	 ท่ีผ่านมา	 องค์การนักศึกษา	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ได้จัดงานวัน	“เปิดโลกกิจกรรม”	โดยเปิดโอกาส
ให้มีการออกบูธประชาสัมพันธ์ชมรมและเชิญชวนให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกับ
ชมรมตามความสนใจ	 อาทิ	 ชมรมอาสาพัฒนาชนบท	ชมรม	 KMUTT	Cover	
Dance	 ชมรมศิลปะและการถ่ายภาพ	 ชมรมติว	 ชมรมสันทนาการและเชียร์	
ชมรมไฟฟ้าวิชาการ	ชมรมบันเทิงและดนตรีสากล	ชมรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
นานาชาติ	 ชมรมจักรยานสีเขียว	 เป็นต้น	 ซ่ึงในปีน้ีได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มาก	 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า	 3,500	 คน	 มีการลงทะเบียนเข้าร่วมชมรมท้ังหมด	
14,352	คร้ัง	และปิดท้ายด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินสังกัด	Smallroom	
(Freshy	Concert)	ท่ีมามอบความสนุกสนานให้แก่นักศึกษาอีกด้วย	

Student

Student Activity

ฝากถึงน้องๆท่ีสนใจกิจกรรมด้านน้ี

	 ท้ังเก่งท้ังมุ่งม่ันแบบน้ี	สมกับการเป็นมดดาวเด่นของฉบับน้ีเลยนะครับ	ฝาก
ติดตามผลงานการเป็น	Gen	C	Reporter	ของรถเมล์	ในรายการนักข่าวพลเมือง	
ทางช่อง	Thai	PBS	ด้วยนะครับ	และมดดาวเด่น	ของมจธ.	คนต่อไปจะเป็นใคร
น้ัน	ติดตามกันต่อใน	อินไซด์	มจธ.	ฉบับหน้านะครับ		

	 “สำาหรับน้องๆท่ีสนใจการเป็นพิธีกรหรือผู้ประกาศนะคะ	 พ่ีอยากฝากไว้
อย่างเดียวเลยคือความกล้า	กล้าท่ีจะทำาตามใจเรา	บางคนคิดไว้ในใจว่าอยาก
ทำางานด้านน้ี	แต่อาย	 ไม่กล้า	 คิดว่า	“ฉันทำาไม่ได้หรอก”	หากเราไม่ให้กำาลัง
ใจตัวเอง	ไม่ทลายกำาแพงในใจของตัวเองให้ได้	ตัพ่ีเองเม่ือก่อนก็ไม่กล้าเหมือน
กัน	 เพราะคิดว่าไปประกวดหรือออดิช่ันอะไรก็คงแพ้คนอ่ืน	 คิดว่าเราไม่สวย	
เราไม่เก่งพอ	แต่พอถึงวันนึงก็ได้ตัดสินใจว่า	“ไม่ได้ละ	เรามัวแต่น่ังเฉยๆ	ไม่ได้
ละ	 ต้องออกไปทำาอะไรสักอย่าง”	 	 เพราะเราก็โตข้ึนเริ่ือยๆ	อยากลองพิสูจน์
ตัวเองดูสักที	 ผลท่ีตามมาคือ	 แม้เราไม่เข้ารอบ	 แต่เราได้รับคำาแนะนำาจาก
กรรมการจากเพ่ือนๆ	คนอ่ืนๆ	ว่าเราควรปรับปรุงอะไรให้มันดีข้ึน	ไม่มีใครเก่ง
ต้ังแต่เกิด	ทุกคนย่อมต้องฝึกฝนและพัฒนาตัวเองท้ังน้ัน	สักวันเราจะสำาเร็จดัง
ท่ีหวังได้ค่ะ	

นำาเสนอไปก็เข้าตากรรรมการพอดีค่ะ	 หลังจากประกาศผลว่าเราได้เข้ารอบต่อไป 
ก็ได้มีโอกาสเข้าไปเวิร์คช็อป	ซ่ึงทำาให้เรารู้ตัวเลยว่าเรายังต้องพัฒนาอีกมาก	และ
มีโอกาสได้ลองปฏิบัติภาคสนามจริง	 ได้ลองทำาสกู๊ปข่าว	 เร่ืองคนไร้บ้านท่ีสนาม
หลวงค่ะ	จากการได้ลงภาคสนามคร้ังน้ีทำาให้เราเห็นมุมมอง	ของคนไร้บ้านท่ีเรา
ไม่เคยได้รู้	ได้ลองเป็นคนข่าวจริงๆ	ซ่ึงมันก็ทำาให้เราค้นพบบางอย่าง	ในใจเรา	อีก
ว่าเราสามารถทำาอะไรได้มากกว่าท่ีเราคิดและมีประโยชน์ต่อสังคมด้วย	 ซ่ึงต้อง
ขอขอบคุณโครงการน้ีจริงๆค่ะ	 ท่ีทำาให้เมล์ได้ทำาในส่ิงท่ีไม่เคยทำา	 และได้ค้นพบ
ตัวเองมากย่ิงข้ึนค่ะ”

เปิดโลกกิจกรรม
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 เป็นสถานท่ีอันทรงเกียรติท่ี
มีโอกาสได้ต้อนรับผู้มีความรู้	ความสามารถมากมาย	เข้ามาเป็นผู้ร่วมคิด	ร่วม
สร้าง	 และร่วมขับเคล่ือนให้สถานท่ีแห่งน้ี	 ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำา
ของประเทศตลอดระยะเวลา	56	ปีท่ีผ่านมา	บุคคลเหล่าน้ีเป็นเสมือนฐานราก
อันแข็งแกร่งมั่นคง	 ทำาหน้าที่เฉกเช่นต้นไม้ที่มีกิ่งใบที่สร้างความร่มเย็น	 
มีรากแก้วที่ยึดโยงพื้นดิน	 ทำาให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง
และงดงาม	 จนถึงวันนี้วันที่ต้นไม้เหล่านั้นได้ใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ	 ทุ่มเทแรงใจ	 สรรพกำาลังและสติปัญญา	
ครองตน	 ครองคน	 และครองงานอย่างดีเยี่ยม	 ถึงเวลาที่ต้องวางภาระ
ลงเสมือนต้นไม้ที่ผลัดใบ	พร้อมส่งต่อภารกิจที่สำาคัญให้กับรุ่นต่อไป	โดย
การถ่ายทอดหลักคิด	 หลักการทำางานที่มีคุณค่า	 สร้างแบบอย่างที่ดีให้แก่
คนรุ่นหลัง	ส่งต่อปณิธานจากรุ่นสู่รุ่น	ให้ต้นไม้ใหญ่อย่าง	มจธ.	ยังคงเติบโต	
ทรงเกียรติ	และสง่างามเช่นนี้ตลอดไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	จัดงาน	“เกษียณ	เกษมสุข” 
ประจำาปี	2559	 เพ่ือแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุในสายวิชาการและสาย 
สนับสนุน	 จำานวนรวม	 33	 ท่าน	 โดยภายในงานมีการมอบของท่ีระลึก	 โล่
เกียรติคุณแด่ผู้เกษียณ	 พร้อมท้ังงานเล้ียง	 และการแสดงจากบุคลากร	 และ 
นักศึกษา	 มจธ.	 โดยในคร้ังน้ีมีผู้เข้าร่วมงานกว่า	 1,000	 คน	 ซ่ึงเต็มไปด้วย 
บรรยากาศของความรักและความอบอุ่น	ณ	ยิมเนเซียม	อาคารพระจอมเกล้า-
ราชานุสรณ์	190	ปี	เม่ือวันท่ี	23	กันยายน	2559	ท่ีผ่านมา	
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	 เมื่อวันเดือนปีผ่านเวลาเปลี่ยน				 กาลเกษียณเวียนมาครบบรรจบถึง
ย่างหกสิบเหมือนสิบหกห้วงคำานึง	 เป็นที่พึ่งหลักพิงพักมาเนิ่นนาน
	 เพียงถึงวันวางหน้าที่ที่ถือไว้		 ภาระใดให้รุ่นหลังได้สืบสาน
เรียนทุกสิ่งและจดจำาทุกเหตุการณ์	 ปฏิบัติตามรอยทางสร้างมาดี
	 มจธ.	เติบโตได้อย่างยิ่งใหญ่	 ด้วยแรงใจที่ยึดมั่นทำาหน้าที่
รวมพลังสรรค์สร้างสิ่งที่ดี	 ให้วันนี้เราก้าวสู่ความภูมิใจ
	 เกษียณกายแต่ใจไม่เกษียณ	 เวลาเปลี่ยนผันผ่านตามสมัย
ระลึกถึงสิ่งที่ทำามิเสื่อมคลาย	 จารึกไว้ในดวงใจตราบนิรันดร์

เกษียณ เกษมสุข ๒๕๕๙
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

	 เมื่อเร็วๆนี้	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี	 มจธ.	 ได้จัดอบรมหลักสูตรภาษา 
อังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการสอบ	 
TOEIC	 ณ	 อาคารเรียนรวม	 3	 โดยได้เกียรติ
จากอาจารย์ทางสถาบัน	 New	 Education	 
World	 ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันอบรมด้านภาษาชั้นนำาในประเทศไทยเพื่อใช้ 
สำาหรับในการทำางานหรือเรียนต่อในสถาบัน	 ตลอดจนทักษะด้านการฟัง	
การพูด	การอ่าน	และการเขียนให้มีประสิทธิภาพ	และตอบสนองนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยฯ		ในการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน	

 
	 เม่ือวันท่ี	 23	 สิงหาคม	 2559	 ท่ีผ่านมา	 ทีมอาจารย์และนักศึกษาจาก 

Faculty			of			Electrical			Engineering			จาก	University	Technology		Malaysia	 
เย่ียมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	 โดยมี	 ผศ.ดร.กิติเดช	 	 สันติชัยอนันต์	
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	พร้อมรองคณบดี	อาจารย์ 
และทีม	 MODFIRE	 @FIET	 ตัวแทนนักศึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ	 
ABU	ROBOCON	2016	BANGKOK	ร่วมกันกล่าวต้อนรับ		มีการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้เก่ียวกับการทำาหุ่นยนต์	วิธีการคิด	และกลยุทธ์ต่าง	ๆ 	จากน้ันได้พาเย่ียมชม 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า	 ห้องปฏิบัติการ	และห้องทดลองการฝึกซ้อมของทีม
นักศึกษาหุ่นยนต์	MODFIRE	@FIET	และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันหน้าคณะฯ		

	 ภ.เทคโนโลยีและส่ือสารการ
ศึกษา	จัดค่ายอีซีทีสร้างสรรค์	2559	
ข้ึน	 ณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าธนบุรี	 บางขุนเทียน 
โดยมี	คุณผดุง	บุญเพร็ช	ผู้อำานวย 
การสำ า นัก งานบ ริหาร จัดการ 
ทรัพยากรกายภาพ	มจธ.บางขุนเทียน 
แย้มพินิจ	 ให้เกียรติเป็นประธานใน 
พิธีเปิด	ต่อด้วยกิจกรรมต่าง	ๆ 	มากมาย	เช่นกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน	 
ที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์	 กิจกรรมสายรหัส	 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ	
เป็นต้น

    โครงการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา	เทคโนโลยีบัณฑิต	(ทล.บ.)	 
ประจำาปีการศึกษา	 2559	 การจัดโครงการดังกล่าวเพ่ือเตรียมความพร้อม 
นักศึกษาท่ีเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาให้มีทักษะสนับสนุนการทำางานในด้าน 
ต่าง	ๆ	อ้างอิง	ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนักศึกษาของ	มจธ.	และลักษณะ 
ความต้องการด้านกำาลังคนของภาคอุตสาหกรรมท่ีจำาเป็นแก่นักศึกษา	 
ณ	 หอเกียรติยศ	 	 ช้ัน	 8	 อาคารเรียนรวม	 3	 โดยคุณพิทักษ์พงษ์	 จัตุชัย 
ตำาแหน่ง	 วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านกลยุทธการจัดการงานอุตสาห-
กรรม	ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

   เม่ือวันท่ี	9	กันยายน	2559	ท่ีผ่านมา	ในวาระครบรอบ	50	ปี	คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	มจธ.	ได้จัดกิจกรรม	“50	ปี	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี”ต่อยอดวัฒนธรรมสานสัมพันธ์สามัคคีกลมเกลียว	ณ	(โรงยิม) 
อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์	 190	 ปี	 มจธ.	 โดยมี	 ผศ.ดร.กิติเดช	 สันติ-
ชัยอนันต์	 คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	 พร้อมด้วย	 
รศ.ดร.กุลธิดา		ธรรมวิภัชน์		รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ	
และ	 ผศ.ดร.พงศ์ยุทธ์	 จ่ันทอง	 ประธานจัดงานกล่าวต้อนรับ	 ภายในงานมี 
การกล่าวให้โอวาทจากอาจารย์อาวุโส	 การแสดงโขนจากนักศึกษา	 (ทุนแสด 
เหลืองเรืองรุ่ง)	การแสดงจาก	FIET	KATAKORN,	FIET	CHEERLEADER,	FIET	
Ambassador	การขับร้องเพลงลูกทุ่งจากตัวแทนนักศึกษาทุนเพชรพระจอม	 
และการขับร้องเพลงจากนักศึกษาเวที	 Thailand’s	 Got	 Talent	 รับชม
วีดิทัศน์ประวัติความเป็นมา	 ผลงานของคณะ	 โครงการระดมทุนช่วยเหลือ
นักศึกษาขาดแคลน	 และวีดิทัศน์อนาคตต่อไปของคณะครุศาสตร์อุตสาหกร
รมฯ	พร้อมลุ้นรับของรางวัลจากทางคณะฯ	ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวฯ	จัดข้ึนเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาการเรียนรู้	 แลกเปล่ียน	 และสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระหว่างกัน	
อีกท้ังยังสร้างความผูกพัน	 ระหว่าง	 บุคลากร	 เจ้าหน้าท่ี	 ศิษย์เก่า	 สโมสร
นักศึกษา	 และศิษย์ปัจจุบันของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอีกด้วย	ท้ังน้ีมีผู้เข้าร่วมงานท้ังส้ิน
กว่า	400	ท่าน

อีซีทีสร้างสรรค์

50 ปี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ต่อยอดวัฒนธรรมสานสัมพันธ์สามัคคีกลมเกลียว

เตรียมความพร้อมปฏิบัติสหกิจ

เตรียมความพร้อม สอบ TOEIC

UTM ดูงาน ครุศาสตร์ฯ

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 นำาสองผลงานวิจัยท่ีโดด
เด่นร่วมกับ	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 นำาเสนอต่อนายก
รัฐมนตรีและคณะ	 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี	 เม่ือวันพุธท่ี	 17	 สิงหาคม	
2559	ท่ีผ่านมา	ณ	หน้าตึกบัญชาการ	1	ทำาเนียบรัฐบาล	
	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 จัดให้มีการนำาเสนอ
ตัวอย่างผลงานวิจัย		ส่ิงประดิษฐ์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	จำานวน	7	ผลงาน 
โดยเป็นผลงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัยท่ีจะร่วมนำาเสนอ
ในงาน	 “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	 2559”	 (Thailand	 Research	 Expo	
2016)	 ระหว่างวันท่ี	 17-21	 สิงหาคม	 2559	 ณ	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	 
เซ็นทรัลเวิร์ล	 	 ผลงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ	 	 และผล
งานวิจัยท่ีต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม	 ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจาก	 วช.	 โดยมี
ผลงานวิจัยจาก	มจธ.	เข้าร่วมจำานวน	2	ผลงาน		ได้แก่	ผลงาน	“นวัตกรรม
วัสดุฝังในช่วยฟ้ืนฟูกระดูก”	 โดย	 ผศ.ดร.อนรรฆ	 	 ขันธะชวนะ	 และทีมงาน		
และผลงานเคร่ืองเจียระไนพลอยมุมเหล่ียมอัตโนมัติควบคุมด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์	 (Automatic	 gemstone	 faceting	 machine	 with	 com-
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มจธ. ร่วมนำ เสนอผลงานวิจัยต่อนายกรัฐมนตรี

puter	 control)	 	 โดย	ผศ.ดร.สิริพร	 โรจนนันต์	 และ	ผศ.ดร.สุรศิษฐ์	 โรจน
นันต์	ท่ีได้รับรางวัลเหรียญเงินจากงาน	44th	International	Exhibition	of	
Inventions	of	Geneva	
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	 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ	 (มีเดีย)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ-
จอมเกล้าธนบุรี	 ได้จัดนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์เพ่ือแสดงผลงานนักศึกษา
ช้ันปีท่ี	 4	 ของสาขาวิชามีเดียอาตส์	 และสาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์	ในแนวคิดของงานคือ	“จุดติด”	ระหว่างวันท่ี	27-30	กรกฎาคม	
2559	ณ	ATRIUM	สยามเซ็นเตอร์	โดยมี	รศ.ดร.ไพบูลย์	เกียรติโกมล	หัวหน้า
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ	 (มีเดีย)	 กล่าวรายงาน	 และอาจารย์ไมเคิล	
ปริพล	 ต้ังตรงจิตร	 ประธานคณะกรรมการอำานวยการร่วมบริหารหลักสูตรฯ	
(มีเดีย)	เป็นประธานกล่าวเปิดงาน		“จุดติด”หมายถึงนักศึกษารุ่นนี้ได้สั่งสม
ความรู้	 ทักษะ	 และประสบการณ์ทางมีเดียมาตลอด	 4	 ปี	 ก่อนสำาเร็จการ
ศึกษา	 ก็ได้เกิดการจุติ	 ซ่ึงเปรียบเสมือนการจุดติดงานด้านศิลปะออกเป็นผล
งานมีเดียในรูปแบบต่างๆ	การจัดงานในคร้ังน้ี	นอกจากจะเป็นเวทีท่ีให้โอกาส
นักศึกษาท้ังสองสาขาวิชาได้แสดงออกถึงความรู้และทักษะผ่านทางผลงานท่ี
จัดแสดงแล้ว	ยังเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นท่ีรู้จักแก่
ประชาคมภายนอก	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในศาสตร์มีเดียในระดับ 
ประเทศต่อไป	

นิทรรศการ อุบัติความคิด จุดติดไอเดีย
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 ศาสตราจารย์	 ดร.ชัย	 จาตุรพิทักษ์กุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	

พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ให้การต้อนรับหัวหน้าสำานักงาน
คณะต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 นำาโดย	 
คุณกุศลิน	 บัวแก้ว	 หัวหน้าสำานักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ	ในการมาศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบริหารจัดการด้าน 
ต่างๆ	 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 โดยได้รับฟังรายงานสรุปข้อมูลสำาคัญของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	พร้อมกับเย่ียมชมสำานักงานคณบดีและสอบถามข้อมูล 
จากผู้ปฏิบัติงานด้วยความสนใจย่ิง	 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	 18	 สิงหาคม	 พ.ศ.	
2559	ณ	ห้องประชุมสำานักงานคณบดี	1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อาคารเรียน
รวม	4	ช้ัน	3	

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ให้

ความสำาคัญกับกิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลวันเข้าพรรษามาอย่างต่อ
เน่ือง	โดยในแต่ละปีจะมีการนำาเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำาฝน	ไปถวายยังวัด
ต่างๆ	ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยหรือต่างจังหวัดตามความเหมาะสม		เพ่ือสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของชาติ	 	คณะจึงได้มีการนำาเทียนพรรษาและเคร่ืองสังฆทาน 
ไปถวายเป็นพุทธบูชา	เม่ือวันท่ี	14	กรกฎาคม	2559	ณ	วัดดอนหวาย	อำาเภอ
สามพราน	 จังหวัดนครปฐม	 โดยมีบุคลากรและนักศึกษาร่วมกันถวายปัจจัย
ทำานุบำารุงพระศาสนารวม	5,731	บาท	โดยมี	ผศ.	ดร.วุฒิพงศ์	เมืองน้อย	ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายบริหารก่อสร้าง	 เป็นประธาน	 พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา	 อาจารย์	 
เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและต่างชาติเข้าร่วมกว่า	60	คน

 
	 บริษัท	 จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบ้ิล	 จำากัด 

(มหาชน)	 ผู้ผลิตและจำาหน่ายสายไฟฟ้า	 สาย 
เคเบ้ิล	 สายโทรศัพท์ทุกชนิด	 ให้กับหน่วยงาน 
ราชการ	 จัดโครงการให้ทุนการศึกษาเพ่ือเป็นการ 
ตอบแทนสังคม	 โดยมอบทุนการศึกษาให้กับ 
นักศึกษาจำานวน	 20	 สถาบัน	 ท่ีกำาลังศึกษา 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 ช้ันปีท่ี	 3	 หรือ	 4	 ท่ีครอบครัวมีรายได้น้อย	 ซ่ึงเป็น 
อุปสรรคต่อการศึกษา	 และมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า	 2.30	 และ 
การมอบทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขและภาระผูกพัน	มูลค่า 
ทุนละ	20,000	บาทต่อคนต่อปี	โดยนักศึกษาสามารถได้รับการพิจารณาทุนแบบ 
ต่อเน่ืองได้ตามดุลยพินิจของสถาบันการศึกษาโดยนักศึกษาของ	 มจธ.	 ท่ีได้ 
รับทุนการศึกษาในปีการศึกษา	2559	ได้แก่นายอดิศร	พันธ์น้อย	นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี	3	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

 
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มจธ.	ร่วม 

กับบริษัท	 อีซูซุ	 มอเตอร์	 เอเชีย	 
(ประเทศไทย)	จำากัด	 	และบริษัท	 จัดหางานพาโซนา	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 จัด
งานปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมข้ันสูงทางด้านยาน
ยนต์	 เม่ือวันจันทร์ท่ี	 22	 สิงหาคม	 2559	 เวลา	 15:30	 น.	 ณ.	 ห้องประชุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 อาคาเรียนรวม	 4	 ช้ัน	 2	 	 โดยได้รับเกียรติจาก	
Mr.Tetsuhiko	 Irino	 ประธานบริษัท	 อีซูซุ	 มอเตอร์	 เอเชีย(ประเทศไทย)	
จำากัด	เป็นประธาน	และร่วมให้ข้อมูลในการพัฒนานักศึกษา	โดยในส่วนของ	
มจธ.	 ศาสตราจารย์	 ดร.ชัย	 จาตุรพิทักษ์กุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	เป็นผู้แทนในการกล่าวต้อนรับ	

 
	 ศาสตราจารย์	 ดร.ชัย	 จาตุรพิทักษ์กุล	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	

มจธ.พร้อมด้วย	 ผศ.	 ดร.ชวิน	 จันทรเสนาวงศ์	 รองคณบดีฝ่ายกิจการต่าง
ประเทศ	 เข้าร่วมในการรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาและความพร้อม
ในการเดินทางไปฝึกงานท่ีประเทศคานาดา	 ตามโครงการความร่วมมือ
พัฒนานักศึกษา(International	 Internship	 Program)	 ระหว่าง	 บมจ.ศรี
ไทยซุปเปอร์แวร์	 และบจก.ฮัสก้ี	 อินเจ็คช่ัน	 โมลด้ิง	 ซิสเต็มส์	 โดยนักศึกษา
ท่ีได้รับการคัดเลือกคือ	 นายโมฮัมหมัด	 ฮัมซา	 ซาร์วาร์	 นักศึกษาภาควิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มจธ.โดยจะเดินทางในวันท่ี	
31	 กรกฎาคม	 2559	 และไปฝึกงานท่ี	 Husky	 Bolton	 ประเทศคานาดา 
เป็นเวลา	 5	 เดือน	 โดยโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ	 รวมท้ังได้รับ
เงินเดือนอีกส่วนหน่ึงด้วย	 โดยมีคุณสน่ัน	 อังอุบลกุล	 ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์	และคุณสัจจา	ย่ิงยงยศ	ผู้จัดการ
ท่ัวไป	Beverage	Packaging	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	บจก.ฮัสก้ี	 อินเจ็คช่ัน	
โมลด้ิง	 ซิสเต็มส์(ไทยแลนด์)	 ร่วมแสดงความยินดี	 เม่ือวันท่ี	 29	 กรกฎาคม	
2559	ท่ีห้องประชุม	บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์	ซอยสุขสวัสด์ิ	36	กรุงเทพฯ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์

บุคลากร มจธ. ต้อนรับ มจพ.ถวายเทียนพรรษา

นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาที่ประเทศแคนาดา

นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา

ปฐมนิเทศ นักศึกษาโปรแกรม
พัฒนาวิศวกรรมขั้นสูง

คณะวิทยาศาสตร์

	 เมื่อวันที่	 14-15	 พฤษภาคม	 2559	 คณะวิทยาศาสตร์	 มจธ.ได้จัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์	 ภายใต้หัวข้อ	 เรื่อง	 “คุณภาพ
บัณฑิต	 2020	 และย่างก้าวสู่อนาคต:	 การปรับทิศทางการจัดการศึกษา
และหลักสูตร”	(Quality	of	Graduates	2020	and	Beyond	to	the	Fu-
ture:	Reprofiling	FSCI	and	Programs)	ณ	โรงแรมเอ-วัน	สตาร์	พัทยา	
จ.ชลบุรี	 โดยมี	 ผศ.ดร.วรนุช	 เกิดสินธ์ชัย	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 กล่าว
เปิดงานและกล่าวต้อนรับ	รศ.ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน์	อธิการบดี	มจธ.	ท่าน
ได้สละเวลาเพื่อบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและความคาดหวัง	 “KMUTT	

			ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี	จ.สุราษฎร์ธานี	จำานวน	14	ท่าน	ได้เดินทางมาศึกษาดู
งานที่คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 และ 
เข้าเยี่ยมชมห้องปฏบัติการภาควิชาฅจุลชีววิทยา	 ภาควิชาเคมีและพื้นที่ 
การเรียนรู้	 Science	 Leaning	 Space	 โดย	 รองศาสตราจารย์	 กรวลัย	 
พันธุ์แพ	 ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทน	 กล่าวต้อนรับ	 ผู้บริหารและบุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน	ี และมี 
เจ้าหน้าคณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น	พร้อมนำาเสนอวีดีทัศน์แนะนำาคณะวิทยาศาสตร์		 
ณ	ห้องประชมุคณะวทิยาศาตร์	อาคารปฏบิตักิารพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์	 
การศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี	 ในครั้งนี้	 นับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการ
บริหารจัดการองค์กรในส่วนงานฝ่ายต่างๆ	เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กรต่อไป

	 คณะวิทยาศาสตร์	 มจธ.	 ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของ	 การศึกษาโครง
งาน	 (Project)	 ตามหลักสูตรในระดับปริญญาตร	 มุ่งเน้นให้นักศึกษา	 ศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือทำาโครงงานตามความสนใจซ่ึงสามารถแสดงถึงคุณภาพของ
นักศึกษาได้ในระดับหน่ึง	 ดังน้ัน	 คณะวิทยาศาสตร์	 มจธ.จึงจัด	 นิทรรศการ
โครงงานวิจัยของนักศึกษา	 ระดับปริญญาตรี	 ช้ันปีท่ี	 4	 ประจำาปี	 2559	 ข้ึน	 
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำาเสนอผลงานวิจัย	 เกิดการเปลี่ยน 
แปลงความรู้ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์	 อันจะนำา 
ไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน	 นากจากน้ียังเป็นการเปิด 
โอกาสให้นักศึกษาช้ันปีอ่ืนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม	 อีกท้ังยังมีหน่วย
งานภาคอุตสาหกรรมได้แนะนำาหน่วยงานและรับสมัครนักศึกษาเข้าทำางาน
อีกด้วย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์ ประจำ ปี 2559

นิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมงาน

ผู้เขียน	เสาวณิต	ผิวขาว	

2020	 and	 Beyond:	 Quality	 of	 graduates”	 และได้รับเกียรติจาก	
รศ.ดร.พินิติ	 รตะนานุกูล	 อดีตเลขาธิการการอุดมศึกษา	 (กกอ.)	 บรรยาย
ถึง	 “แนวคิดเกี่ยวกับการปรับทิศทางการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อ
อนาคตประเทศ”
	 การจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 ปรับทิศทางการศึกษาและ
หลักสูตรสู่คุณภาพบัณฑิต	 2020	 และสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของคณะวิทยาศาสตร์	ในการผลิตบัณฑิตในปี	2030	เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงและความท้าทายต่างๆ	เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก	 รวมท้ังเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน	 ตลอดจนเป็นการระดมสมอง	 ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา	
อาทิเช่น	ผู้บริหารคณะฯ	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	คณะวิทยาศาสตร์	เพื่อ	การ
กำาหนดทิศทางคุณภาพบัณฑิตในปี	2020	ประมาณ	90	ท่าน	อีกทั้งยังเป็น
เวทีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	ประสบการณ์	และปัญหาต่างๆ	
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คณะศิลปศาสตร์

นำ เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559

	 เม่ือวันจันทร์ท่ี	 5	 กันยายน	 2559	 	 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม	
หลักสูตรปริญญาโท	สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์				
ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ	เร่ืองการกำาหนดขอบเขตการ
ประเมินผลกระทบต่อชุมชน	กรณีบ่อขยะแพรกษา	 	 (Technical	 Scoping)		
ในเร่ืองข้อห่วงกังวลจากชุมชน	(Community	Scoping)		หลังจากเหตุการณ์
ไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา	 ในประเด็นท่ีสำาคัญคือ	กระแสลม	แหล่งน้ำา	การปน
เป้ือนในอาหาร	พาหะนำาโรค	เช่น	หนู	แมลงวัน	ฯลฯ		กล่ินขยะ	กล่ิน/ควันท่ี
เป็นมลพิษ	(Toxic)	ซ่ึงมีความเส่ียงในด้านส่ิงแวดล้อม	ด้านสุขภาพ	และด้านวิถี
ชีวิต	 การหาแนวทางการจัดการบ่อขยะและแนวทางการบรรเทาผลกระทบ 
ด้วยตนเอง	/	ชุมชน	/	ท้องถ่ิน	/	รัฐ			

	 สายวิชาภาษา	 เล็งเห็นความสำาคัญของการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาวิถี
ชีวิตไทยพ่ีน้องสัมพันธ์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ	เพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตไทย	การสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 นอกจากน้ียังเป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างนักศึกษา	อาจารย์	และเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม	และเพ่ือเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา	 การวางแผนงาน	 
การติดต่อประสานงานและเตรียมการในด้านต่างๆ	 ซ่ึงเป็นการสร้างเสริมความ 
สัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	คณะศิลปศาสตร์	อันจะเป็น
ผลดีต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ	ของสายวิชาภาษาและคณะ
ศิลปศาสตร์ต่อไป	 โดนมีกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 เย่ียมชมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิต
วิญญาณชาวนาไทย	 (นาเฮียใช้)	 ชมการแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม	 ณ	 โรง
ละครแห่งชาติภาคตะวันตก	เย่ียมชมหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยและชมการแสดง
ความสามารถของควาย	ณ	บ้านควาย	อ.ศรีประจันต์	เป็นต้น

	 เม่ือวันอาทิตย์ท่ี	 21	 สิงหาคม	 2559	 ท่ีผ่านมา	หน่วยภาษาต่างประเทศ	
(Foreign	 Language	 Unit:	 FLU)	 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ	 คณะ
ศิลปศาสตร์	 ได้มอบกิจกรรมดี	 ๆ	 ให้กับผู้สนใจภาษาอังกฤษ	 โดยการ
จัดโครงการอบรมฟรีในหัวข้อ	 “Vocab	 แซ่บเว่อร์”	 ให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ	 	 บุคคลท่ัวไป	 รวมท้ังนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงมหาวิทยาลัยฯ	จำานวนท้ังส้ิน	62	คน	ณ	ห้อง	SoLA	101		ช้ัน	
1	อาคารคณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		โดย
อาจารย์คมิก	วันฮัสสัน	วิทยากรในการอบรม	ได้ให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการและ
เคล็ดลับในการจดจำาคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ

											คณะศิลปศาสตร์	นำาโครงการวิจัยจำานวน		5		โครงการ	ได้แก่		โครงการวิจัยและ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายขายและส่งออกเครือเบทาโกร	 ด้านการเขียน 
อีเมลภาษาอังกฤษ	โดย	ดร.	อรกัญญา	เยาหะรี	Meeting	the	Challenge:	
the	Development	of	TETET	-	Test	of	English	for	Thai	Engineers	
and	Technologists	โดย	ผศ.ดร.	ณัตจิรี	จาตุรพิทักษ์กุล	การพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเองเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์	โดย	รศ.	สนธิดา 
เกยูรวงศ์,	Do	We	Have	‘ASEAN	English’	An	Investigation	of	ASEAN	
English	Grammatical	Features	โดย	ผศ.ดร.	วรรณภา	ตระกูลเกษมสุข	
และ	Sources	of	 the	Change	of	Co2	Emissions	of	Manufactur-
ing	Industries	in	Thailand	โดย	ผศ.ดร.จารุวรรณ	ชนม์ธนวัฒน์	เข้าร่วม
เสนอผลงานผ่านการจัดนิทรรศการในงาน	 “การนำาเสนอผลงานวิจัยแห่ง
ชาติ	2559	(Thailand	Research	Expo	2016)”	ณ	ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	ราชประสงค์	กรุงเทพฯ		ระหว่างวันที่	
17-21	สิงหาคม	2559		ในการนี้	คณะศิลปศาสตร์ได้รับความร่วมมือจาก
สำานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเข้าร่วมจัดงานดัง
กล่าว	 	 	 	 	 	 	 	
 
 

									เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	25	สิงหาคม	2559	คณะศิลปศาสตร์	ได้จัดงานพิธีไหว้
ครู	ประจำาปีการศึกษา	2559		ซ่ึงถือเป็นประเพณีท่ีได้ทำาต่อเน่ืองกันมาทุกปี	โดย
มี	 รศ.ดร.พรนพิส	 ดาราสว่าง	 คณบดีคณะศิลปศาสตร์	 เป็นประธานในพิธีและมี
คณาจารย์	 นักศึกษาปัจจุบันท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	 เข้าร่วมงานกัน
อย่างพร้อมเพรียง

พฺธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์

อบรม “Vocab แซ่บเว่อร์“

สายสังคมร่วมประชุมในเรื่องข้อห่วงกังวลจากชุมชน

กิจกรรรมศึกษาวิถีไทย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เดิน 
เคร่ืองจัดกิจกรรมแรกของทีม	 เม่ือ
วันท่ี	 28	 สิงหาคม	 2559	 ท่ีผ่านมา		
ภายใต้ช่ืองาน	 “Brown	 Bag”	 ท่ี 
ไม่ใช่อาหารกลางวัน		แต่เป็นกิจกรรม
เพ่ือให้ความรู้กับน้องใหม่คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (SIT)	 	 โดยจะมีรุ่นพ่ีจากทีม	 Alchemist	 มาพูดคุยใน	
Theme	 :	การใช้ไอที	 ในการเรียนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 กิจกรรม	
Brown	 bag	 คร้ังน้ีได้รับความสนใจจากนักศึกษาช้ันปีท่ี	 1	 จำานวนมากและ	
คาดว่าจะมีคร้ังท่ี	2	ตามเร็ว	ๆ	น้ี
 

 
	 งานต้อนรับน้องใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (SIT)	 อย่างเป็นทางการ	

จัดข้ึนเม่ือวันเสาร์ท่ี	 30	 กรกฎาคม	 2559	 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)	และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์	(CS)	ได้รู้จัก
กัน	อีกท้ังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี	รุ่นน้องภายในคณะ	SIT	
จากน้ัน	 ดร.วิทิดา	 จงศุภชัยสิทธ์ิ	 รองคณบดีฝ่ายนักศึกษาและภาพลักษณ์
องค์กร	ได้ให้โอวาสและกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ

 
	 	 เม่ือวันท่ี	 1	 สิงหาคม	 2559	 ศูนย์วิจัยงานบริการอิเล็กทรอนิกส์	 คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	
ได้จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นด้วยเทคนิค	 SWOT	 ให้กับกรมการ
ขนส่งทางบก	 ณ	 โรงแรมสวิสโซเทล	 เลอคองคอร์ด	 กรุงเทพฯ	 โดยมีรอง
อธิบดีฝ่ายวิชาการกรมการขนส่งทางบก	 นายกมล	 บูรณพงศ์	 เป็นประธาน
ในพิธีเปิดสัมมมนาและได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนิตสรณ์	 จิระพรชัย	 รอง
อธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ	 มจธ.	 เป็นวิทยากร	 ซ่ึงในการดำาเนินการ
ประชุมระดมความคิดเห็นในคร้ังน้ีจะนำาไปสู่การจัดแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร	พ.ศ.	2560-2564	ต่อไป

 
			เม่ือวันท่ี	19	สิงหาคม	2559	ศูนย์วิจัยงานบริการอิเล็กทรอนิกส์	คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	
ได้จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 (ประชาพิจารณ์)		
ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสำานักการระบายน้ำา	 พ.ศ.	 2559-
2562	ณ	ห้องวิภาวดี	2	ช้ัน	4	โรงแรม	ปร๊ินส์ต้ัน	พาร์ค	สวีท	กรุงเทพฯ	โดย
ได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์	 เวียงแก้ว	 ผู้อำานวยการสำานักการระบาย	 เป็น
ประธานเปิดสัมมนา	

 
	 เม่ือวันเสาร์ท่ี	 20	 สิงหาคม	 2559	 	 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ	โดยนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Bangmod)	ได้
จัดงาน	Log	in	IT	ซ่ึงเป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่	หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ปีการศึกษา	2559	ท่ี	เพ่ือสร้างความประทับใจ	และแสดงให้เห็น
ถึงความอบอุ่นในหลักสูตร

 
				การจัดอบรมในคร้ังน้ี	คณะฯ	ได้ 

รับเกียรติจาก	 ดร.	 ธีราพร	 ชัยอรุณดี
กุล	 ท่ีปรึกษาสำานักงานอธิการบดีและ
ทีมงาน	 	 มาเป็นวิทยากรบรรยายใน 
การถ่ายทอดองค์ความรู้	ทักษะ	เทคนิคการจดบันทึกและการจัดทำารายงานการ 
ประชุม	 และเป็นเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์	 ปัญหาและอุปสรรค	 ตลอด
จนแนวทางแก้ไขปัญหาการจดบันทึกและการจัดทำารายงานการประชุม	 ซ่ึงมี
บุคลากรของคณะฯ	และบุคลากรจากส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมอบรม
จำานวน		37		คน	ท้ังน้ี	ผศ.ดร.วชิรศักด์ิ	วานิชชา	รองคณบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
คณะฯ	 ได้ให้เกียรติ	 เป็นผู้แทนของคณะฯ	 กล่าวเปิดและปิดงาน	 พร้อมมอบ
กระเช้าของขวัญเพ่ือขอบคุณวิทยากรและทีมงาน		
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจดบันทึกและทำ 
รายงานการประชุม

สัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ระดมความคิดเห็นด้วยเทคนิก SWOT

SIT จัดงาน Log in IT

รับน้องใหม่ SIT

ทีม “Alchemist” จัดกิจกรรม Brown Bag



2726 ISSUE  September - October 2016  ฉบับ กันยายน - ตุลาคม 2559

	 งานที่มีคุณค่าเช่นนี้	 เกิดขึ้นได้ 
จากความร่วมมือหลายฝ่าย	 ทาง 
โรงเรียนขอขอบคุณ	คณะกรรมการ
ชมรมดรุณสัมพันธ์	(กลุ่มผู้ปกครอง)	 
ท่ีนัดประชุมวางแผนงานและทำางาน 
น้ีมาเกือบเดือน	ท้ังหาข้อมูล	ออกแบบ 
สวน	 ซ้ือต้นไม้	 ดิน	กระถาง	และลงแรงด้วยกันต้ังแต่เช้าจรดค่ำา	กลุ่มผู้ปกครอง 
ท่ีร่วมบริจาคต้นไม้	 กระถาง	 ส่ิงของตกแต่งสวน	 ลงแรงด้วยกัน	 ให้กำาลังใจ 
กันตลอดมา	 ครูที่ให้ไอเดียการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ 
โรงเรียน	กล้าคิดนอกรอบ	แล้วก็ลงมือทำารวมถึงครูแต่ละโปรเจคท์ที่พูดคุย 
ทำาความเข้าใจกับนักเรียน	 เชิญชวนมาทำาสิ่งดีๆ	 เพื่อโรงเรียนของเราด้วย	 
ขอขอบคุณเป็นพิเศษ	 สำาหรับสำานักบริหารอาคารและสถานท่ี	 ท่ีสนับสนุน 
บุคลากรมาช่วยงานและให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างพื้นที่ 
สีเขียวแห่งน้ี	“บนเส้นทางแห่งการเรียนรู้	 มีเร่ืองราวอีกมากมายท่ีต้องพบเจอ	 
เพื่อปรับตัว	ยอมรับ	พัฒนา	สู่สิ่งที่ดีกว่าต่อไป”		
 

DSIL Green Day 2016

ปลูกต้นไม้ เพิ่มออกซิเจน เป็นแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่ทักษะชีวิต

ดรุณสิกขาลัย	โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

	 Green	 Day	 2016	 เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้และจัดสวนในพื้นที่ต่างๆ	
ของโรงเรียนร่วมกัน	 ได้แก่	สวนหน้าโรงเรียน	ริมระเบียงชั้น	7	8	9	ซึ่งไม่
เพียงเพิ่มออกซิเจนให้โลก	พื้นที่สีเขียวยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน	และ 
พัฒนาทักษะชีวิตนอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย	 โดยมีแผนจะ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวในจุดอื่นๆต่อไป	

	 ท่ามกลางข้อจำากัดทางโครงสร้างของอาคารเรียนที่เป็นตึกสูง	 10	 ชั้น	
หากเราไม่ยอมจำานนต่อปัญหา	 ทางออกใหม่ๆย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ	 จึงเป็น
ที่มาของงาน	Green	Day	2016	ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่	8	กรกฎาคม	2559		
ซึ่งเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ปกครอง	นักเรียน	และคณะครู	
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	เม่ือวันท่ี	6	สิงหาคม	2559	ท่ีผ่านมา	กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ได้จัด
โครงการ	“พ่ีอยากเล่า	น้องอยากรู้”	หัวข้อเร่ือง	“พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
และการเช่ือมต่อ”	 โดย	 มดทรงวุฒิ	 สิริเจริญทรัพย์	 ตำาแหน่งผู้จัดการฝ่าย
ออกแบบ	นักศึกษาเก่าจาก	บริษัท	ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์	จำากัด	

	 เม่ือวันท่ี	 8	 สิงหาคม	 2559	 ท่ีผ่านมา	 กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ได้
จัดโครงการ	“พ่ีอยากเล่า	 น้องอยากรู้”	 หัวข้อเร่ือง	“ไฟฟ้าสำาคัญอย่างไรต่อ
อาชีพวิศวกร”	 (มือเลอะน้ำามัน	 รู้จริง	 ปฏิบัติได้)	 โดยมดดำารงค์	 งามเสง่ียม	
ตำาแหน่ง	Vice	President	นักศึกษาเก่าจาก	บริษัท	อิตาเลียนไทย	ดีเวล็อป-
เมนต์	จำากัด	(มหาชน)	

คุณเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ
นักศึกษาเก่าวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 19
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัททีโอที จำ กัด (มหาชน)

โดย	
กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 

มดซีเนียร์

Alumni News

*** เม่ือมดเร่ิมก้าวข้ึนสู่ระดับผู้บริหาร ***
	 การเก่งเฉพาะเร่ืองปฏิบัติจะเป็นได้เพียงลูกน้องภาษาและความ 
สามารถอ่ืนๆจะทำาให้เป็นผู้บริหาร	 เม่ือทำางาน	10	 ปีไปแล้ววิชาช่างก็ไม่ได้ใช้
วิศวกรส่วนใหญ่จะมีจุดอ่อนคือเขียนรายงานไม่เก่ง	 ต้องเขียน	 Paper	 ให้เก่ง	 
สรุปงานเก่งจึงจะทำาให้นำาเสนอผลงานได้ดี	อยากให้น้องๆ	บางมดก้าวหน้าเป็น
ผู้บริหารมากกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเป็นช่างอย่างเดียวโตไม่ได้	การเรียนต่อระดับ 
ปริญญาโท	ควรเรียน						MBA					จะทำาให้มุมมองกว้างข้ึนรู้เร่ืองการจัดการ	เศรษฐกิจ	 
การเงินฯลฯ	สามารถวิเคราะห์ได้	การเรียนเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์อย่าง
เดียวโตยาก

*** ส่ิงท่ีมดอยากฝากถึงมหาวิทยาลัย ***
	 เดิมพระจอมเกล้าธนบุรี	เรียน	5	ปี	เน้นการปฏิบัติ	hands	on	ไม่มีวิชา
เลือก	 เช่น	พลศึกษาหรือวิชา	Gen.Ed	แต่ปัจจุบันเราเรียน	4	 ปีเท่ากับท่ีอ่ืน
แล้วอาจจะไม่เก่งมากกว่าสถาบันอ่ืนจึงต้องพัฒนาเร่ืองอ่ืนๆเพ่ิม	 ฉะน้ันภาษา
อังกฤษ	 สำาคัญมากควรต้องเรียนเพ่ิมเติม	 หรือเรียนด้วยตนเองมหาวิทยาลัย
ควรจัดหลักสูตรให้สอบภาษาอังกฤษต้องผ่าน	IELTS	6.5	ข้ึนไป	หรือ	TOEFL	
550	คะแนนขึ้นไปจึงจะจบได้	หรือฟันธงลงไปว่าบัณฑิต	มจธ.	ทุกคนผ่าน	
TOEFL	500	คะแนน	ก็จะทำาให้มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงข้ึนอีกมาก	รวมท้ังเน้น
เร่ืองการเขียน	 การนำาเสนอการสรุปใจความ	 ทำาให้นักศึกษามีความรู้ท่ีหลาก

หลายมหาวิทยาลัยเม่ือได้รับรางวัล	ก็ไม่ควรมุ่งเฉพาะ	QS	Ranking	อย่างเดียว 
ควรจะมีรางวัลด้านอ่ืนๆ	ด้วย	คือศิษย์เก่าเองก็อยากเห็นความเจริญก้าวหน้า
ของมหาวิทยาลัยอยากให้มีเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง	 ช่วยเหลือน้องๆ	 ด้วย
การเข้าไปช่วยสอนในบางวิชาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในการระดมทุนเม่ือมี
โอกาส

*** ส่ิงท่ีมดรุ่นพ่ีฝากถึงมดรุ่นน้อง ***
	 การเรียนรู้ต้องต่อเน่ือง	บางคนจบแล้วจบเลย	ต้องมีการฝึกอบรมตลอด
เวลาปริญญาโทก็สำาคัญควรเรียนต่อ	 ทัศนคติต้องเป็นเชิงบวกตลอดเวลา	 พ้ืน
ฐานเราดีอยู่แล้วมองอะไรให้เป็นโอกาสจะทำาให้เกิดการพัฒนาตนเอง	 พร้อม
รับส่ิงใหม่ๆ	ตลอดเวลา	

	 เม่ือวันท่ี	27	 สิงหาคม	2559	ชมรมมดตะวันออกได้จัดงาน	“มดสัมพันธ์	
@ปราจีนบุรี”	 โดยมีกิจกรรมการกุศลเล้ียงอาหารผู้สูงอายุ	 กีฬาสานสัมพันธ์	
ฟุตบอลและแชร์บอลเพ่ือสานความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่าง
นักศึกษาเก่า	 ท้ังน้ีอาจารย์วิไลวรรณ	 วิพุธานุพงษ์	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์	และเจ้าหน้าท่ีจากกลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์	เข้าร่วม
แข่งแชร์บอล,	ผศ.ดร.อธิกร	วงศธนวริศ	รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์	
ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์	 และผศ.	 ดร.	 ธิดารัตน์	 บุญศรี	 อาจารย์ประจำา
ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม	เข้าร่วมงานเล้ียงสังสรรค์ในคร้ังน้ีด้วย

 		เม่ือวันท่ี	3	กันยายน	2559	ท่ีผ่านมา	ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	ได้
จัดงานครบรอบ	 “40	 ปี	 เคมีบางมด”	 ได้มีการจัดเสวนาและนิทรรศกาลผล
งานของภาควิชาเคมี	 และงานเล้ียงสังสรรค์รำาลึกความหลังท่ีแสนจะอบอุ่น
เปี่ยมด้วยความรักความศรัทธาครูบาอาจารย์ที่ให้วิชาเป็นอาวุธ
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ทุนจ้างงาน

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 มีความมุ่งม่ันท่ีจะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้	 ผ่านกระบวนการและกิจกรรมท่ีเกิดจากภายในและภายนอก
ห้องเรียน	 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเพ่ิมพูนประสบการณ์และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง	 สอดคล้องกับปณิธานในการสร้างบัณฑิตท่ีเก่งและดี	 
พร้อมเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลงในสังคม	 (Social	 Change	 Agent)	 ด้วย
การนำาความรู้	ความสามารถ	นำาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	และลด
ความเหล่ือมล้ำาของสังคมด้วยความเก้ือกูลกัน	
	 ทุนจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่
มหาวิทยาลัยได้ริเร่ิมและดำาเนินการมาอย่างต่อเน่ือง	 โดยเป็นการสร้างกลไก
ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา	 มจธ.	 ด้วยการนำาความรู้และ
ทักษะท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ในห้องเรียน	 ความสามารถพิเศษ	 หรือความ
สนใจ	 เพ่ือไปทำางานกับหน่วยงานต่างๆ	 ภายในมหาวิทยาลัย	 โดยโครงการ
น้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้าน	 Soft	
Skill	 จากการทำางานร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์	 ทำาให้มีใจรักในการทำางาน	 และเป็นการหารายได้พิเศษสำาหรับ
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์
	 โครงการทุนจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี	เปิดรับสมัครทุกภาคการ
ศึกษา	 พร้อมเปิดโอกาสสำาหรับนักศึกษาท่ีสนใจ	 โดยสามารถสมัครขอรับทุน	
หรือติดตามข่าวสารได้ท่ี	 กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา	 ช้ัน	 2	 
อาคารสำานักงานอธิการบดี	 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี
หมายเลขโทรศัพท์	0-2470-8107	ในวันและเวลาทำาการ	

คุณสุรพงษ์ เกียรติพงสา
กลุ่มงานการส่ือสารเชิงกลยุทธ์
และการตลาด
ผู้ดูแลนักศึกษาทุนจ้างงาน

นางสาวพิมศิริ  กันยารัตน์
นักศึกษาช้ันปีท่ี	2	ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	
สังกัดหน่วยงาน 	กลุ่มงานการส่ือสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด
งานท่ีได้รับมอบหมาย 	ออกแบบนิเทศศิลป์และกิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ์

โดย นางสาววรนาฎ นิโลดม 
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

	 “การทำางานร่วมกับนักศึกษาทุนจ้างงานเป็นกระบวนการ
ท่ีช่วยพัฒนาท้ังผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาในฐานะของผู้ท่ีต้อง
ดูแลและสอนการทำางาน	 ได้เรียนรู้การถ่ายทอดงาน	 ปลูกฝัง 
วิธีคิดและทัศนคติที่ดีในการทำางาน	 และโอกาสในการสร้างค่า
นิยมการทำางานที่ดีให้กับนักศึกษา”

“ได้รับประสบการณ์ในการ
ทำางานจริง	 ฝึกตัวเองให้มีวินัย
และมีความรับผิดชอบ”

News

นายธนวัฒน์  จันทร์อินทร์ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี	3		ภาควิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์	(นานาชาติ)		
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดหน่วยงาน สำานักงานกิจการต่างประเทศ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 	ให้คำาแนะนำาและต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ

นายวสันต์  จิรกุลพรชัย
นักศึกษาช้ันปีท่ี	2	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
สังกัดหน่วยงาน		โรงปฏิบัติการหล่อโลหะการ
งานท่ีได้รับมอบหมาย  ซ่อมบำารุงเคร่ืองจักร

นางสาวศิวลี  บุญสุทธิ
นักศึกษาช้ันปีท่ี	2	ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
สังกัดหน่วยงาน 	ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
งานท่ีได้รับมอบหมาย  ตรวจสอบอุปกรณ์และสารเคมี	จัดเตรียมสารเคมีสำาหรับ
การทดลอง

	 “ ไ ด้ ใ ช้ เว ล า ว่ า ง ใ ห้ เ กิด 
ประโยชน์	และได้รับประสบการณ์ 
ในการทำางานกับผู้อื่น	 อีกทั้งยัง
ได้ฝึกทักษะด้านภาษาและความ
กล้าแสดงออก”

“ได้รู้จักการวางแผนการทำางาน	
การทำางานเป็นทีม	 ใชเวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และได้ฝึกวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
ทำางานต่อไป”

“ได้รู้จักช่ืออุปกรณ์ในการทดลอง
มากข้ึน	 มีความระมัดระวังในการ
ใช้สารเคมี	 ได้เรียนรู้ว่าต้องมีสติอยู่
เสมอเพราะสารเคมีอาจมีอันตราย	
ได้ประสบการณ์ในการทำาการ
ทดลอง	และท่ีสำาคัญคือได้ฝึกความ
อดทนและความมีระเบียบวินัย”
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จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านการลงมือปฏิบัติตามแนวทางของ
โครงการ วมว. สำ นักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์” ณ โรงแรมคริสตัล อำ เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

	 ในวันที่	2	-	4	กันยายน	2559	ทางโครงการ	วมว.	สำานักงานห้องเรียน
วิศว์-วิทย์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้รับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียนใน
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ	Science	Mathematics	Programs	(SMP)	
ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา	 เป็นโครงการภายใต้สำานักงาน
อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
จาก	กอ.รมน.	ภาค	4	ส่วนหน้า	มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ
ในจังหวัดยะลา	 เป็นโรงเรียนเป้าหมาย	 ในหลักสูตรการอบรม	 “การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านการลงมือปฏิบัติตามแนวทาง
ของ	 โครงการ	 วมว.	 สำานักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์”	 ณ	 โรงแรมคริสตัล	
อำาเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 โดยได้นำาแนวคิด	 และหลักสูตรของทาง
โรงเรียนไปบรรยายให้ผู้เข้าร่วมอบรมรับฟัง	 และยังได้นำากิจกรรมที่สอด
แทรกแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการลงมือทำาของทาง
สำานักงานฯ	 ให้ผู้เข้าร่วมอมรมได้ทดลองปฏิบัติ	 ได้แก่กิจกรรมการทำาขนม
บัวลอย	 และการทำาเรือ	 ทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 โรงเรียนที่เข้า
รับการอบรมดังกล่าวจะสามารถนำาแนวคิดการบูรณาการผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ	 ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในโรงเรียน	 และเป็นประโยชน์ทางการศึกษา
สืบต่อไป			

โครงการ  วมว. สำ นักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

News

	 เม่ือวันท่ี	20	 สิงหาคม	2559	 ท่ีผ่านมา	กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์	ได้
จัดงานกตเวทิตาจิต	 ศิษย์รำาลึกถึงคุณอาจารย์	 ประจำาปี	 2559	 เพ่ือให้ศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้แสดงความกตัญญูต่อพระคุณของอาจารย์ท่ีจะ
เกษียณอายุ	 ในปี	 2559	 โดยมีอาจารย์สุชาติ	 เพริดพร้ิง	 ท่ีปรึกษาอธิการบดี	
กล่าวเปิดงาน	และอาจารย์วิสุทธ์ิ	ดามาพงษ์	 ท่ีปรึกษาอธิการบดี	พร้อมด้วย 
คุณอัจฉรา	จันทร์เจริญ	ศิษย์เก่าอาวุโส	มอบของท่ีระลึกแก่อาจารย์ท่ีเกษียณ
อายุ	ในปีน้ีมีอาจารย์ท่ีเกษียณอายุเข้าร่วมงาน	8	ท่าน	แต่ละท่านได้ทำางานให้
กับมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลายาวนาน	 สร้างสรรค์ผลงานให้กับมหาวิทยาลัย
มากมาย	 ภายในงานมีการแสดงของนักศึกษา	 มอบของท่ีระลึกแก่อาจารย์ 
ผู้เกษียณอายุ	 ตัวแทนอาจารย์กล่าวแสดงความรู้สึก	 มีศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน
เป็นจำานวนมาก		
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	 ดนตรีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย	 จิตใจ	 และการทำางานของ
สมองในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 จากการศึกษาวิจัยพบว่าผลของดนตรีต่อร่างกาย	
สามารถทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ	 อัตราการหายใจ,	 อัตราการเต้นของ
ชีพจร	 ความดันโลหิต	 การตอบสนองของม่านตา	 ความตึงตัวของกล้ามเน้ือ	
และการไหลเวียนของเลือด	 จึงมีการนำาดนตรีมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรค
ภัยไข้	เจ็บท้ังร่างกายและจิตใจ	เรียกกันว่าดนตรีบำาบัด	(music	therapy)
	 ประโยชน์ของดนตรีบำาบัดมีหลายประการ	 เช่น	 ช่วยปรับสภาพจิตใจ	 ให้
อยู่ในสภาวะสมดุล	 มีมุมมองในเชิงบวก	 ผ่อนคลายความตึงเครียด	 ลดความ
วิตกกังวล	กระตุ้น	เสริมสร้าง	และพัฒนาทักษะการเรียนรู้	และความจำา	กระตุ้น
ประสาทสัมผัส	การรับรู้	เสริมสร้างสมาธิ	พัฒนาทักษะสังคม	พัฒนาทักษะการ
ส่ือสารและการใช้ภาษา	พัฒนาทักษะการเคล่ือนไหว	ลดความตึงตัว	ของกล้าม
เน้ือ	ลดอาการเจ็บปวดจากสาเหตุต่าง	ๆ	ปรับลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม	สร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีในการบำาบัดรักษาต่าง	ๆ	และช่วยเสริมในกระบวนการบำาบัด
ทางจิตเวช	 ท้ังในด้านการประเมินความรู้สึก	 สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวก	 การ
ควบคุมตนเอง	 การแก้ปมขัดแย้งต่าง	 ๆ	 และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวมันดีต่อร่างกายตรงท่ีว่าทำาให้ร่างกายผ่อนคลาย	   
	 กิจกรรมดนตรีบำาบัด	 (Music	 therapy)	 คือ	การใช้กิจกรรมทางดนตรี	
หรือ	บทเพลงในการบำาบัดความเจ็บป่วย	เป็นรูปแบบหน่ึงของกิจกรรมบำาบัด
ร่วมกับการรักษาท่ัวไป	 ประโยชน์จากดนตรีบำาบัด	 จะช่วยบำาบัดฟ้ืนฟูท้ัง
สภาพร่างกาย	 อารมณ์	 สติปัญญา	 และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท้ังในเด็ก
และผู้ใหญ่
 1.ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย
	 จังหวะดนตรีจะช่วยพัฒนาความแข็งแรงของระบบกล้ามเน้ือมัดใหญ่		
กล้ามเนื้อมัดเล็กได้แก่	กล้ามเนื้อมือ		อีกทั้งยังช่วยการทำางานประสานกัน
ระหว่างตาและมือ	(Eye	hand	coordination)	เป็นการพัฒนาทักษะการ
เคลื่อนไหวอย่างคล่องตัว	 และยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเวลาที่ตึงเครียด	
(Muscle	tension)ได้อีกด้วย

โดย..Annabell

 2.ช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์ 
	 เสียงดนตรีทำาให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน	 ผ่อนคลาย	 ช่วยให้
อารมณ์สงบ	 ช่วยลดความวิตกกังวลและอารมณ์ซึมเศร้า	 และยังช่วยเด็ก
เรียนรู้ในการฝึกควบคุมอารมณ์ในเชิงบวก
 3.ช่วยพัฒนาการด้านภาษาและการส่ือสาร 
	 ดนตรีเป็นส่ือกลางการส่ือสารระหว่างผู้เรียนและครูฝึก	 เช่น	 เด็กท่ีมี
ปัญหาด้านการพูดส่ือสารอาจใช้ดนตรีเป็นส่ือกลางในการกระตุ้นให้เด็กฟัง	
และพูดได้ง่ายข้ึน	(Language	&	Communication	Skills)
 4.ช่วยพัฒนาการด้านสังคม
ดนตรีช่วยกระตุ้นให้มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืน		(Interpersonal	relationship)	 
การเปิดเผยตนเอง	 (Self-expression)	 เพ่ิมความม่ันใจและกล้าแสดงออก	
(Socialization)
 5.พัฒนาการด้านสติปัญญา 
ดนตรีจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัส	 อาทิ	 การฟัง	 การมองเห็น	 การ
ได้สัมผัสกับเคร่ืองดนตรี	 ได้ฝึกเล่นเคร่ืองดนตรี	 จะช่วยเสริมสร้างทักษะการ
ฟังท่ีดี	 ได้เล่นและได้ผ่อนคลายเป็นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์	 ช่วยให้เกิด
จินตนาการ	 (Initiation	 &	 Creation)	 ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และลงมือทำาจริง	
และยังช่วยเสริมการคงสมาธิ	อีกด้วย
 6.พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
	 การฝึกหัดเล่นดนตรีอย่างสม่ำาเสมอ	 เป็นหน่ึงในรากฐานของระเบียบ
วินัย	 ความอดทนพยายามเพ่ือนำาไปสู่ผลสำาเร็จ	 เกิดความภาคภูมิใจเม่ือได้
เล่น	ได้ลงมือทำาจริงจัง	มีประโยชน์อย่างย่ิงสำาหรับเด็กวัยเรียน”	
 
	 ดังนั้น	ดนตรีจึงเป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้ในการแสดงความรู้สึกและรับรู้
ความรู้สึกของผู้อื่น	ยามที่คนเราไม่สามารถบรรยายความรู้สึกออกมาทาง
คำาพูดได้	 เราสามารถเล่นดนตรี	 หรือร้องเพลงเป็นการระบายความรู้สึก
ออกมาแทน	เพราะฉะนั้นดนตรีจึงสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกทาบวก
และผ่อนคลายความตึงเครียดได้	 รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความ
สัมพันธ์ในกลุ่มผู้ที่เล่นดนตรีอยู่ด้วยกัน	และการร้องเพลงยังช่วยกระตุ้น
และพัฒนาสมองได้อีกด้วย	  

ดนตรีบำ บัด
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http://www.thaihealth.or.th/Content/33128-ประโยชน์จาก 
ดนตรีบำาบัด.html
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	 “เพลงลูกกรุง”	 ได้แยกกลุ่มผู้ฟังอย่างเด่นชัดขึ้นมาตามลำาดับ	 โดย
นำาเอาความเป็นอยู่	 (Lifestyle)	ของผู้ฟัง	ศิลปิน	นักร้อง	นักดนตรี	 เป็นผู้
กำาหนดทิศทาง	 วงสุนทราภรณ์เป็นวงแรก	 ก่อตั้งเป็นวงดนตรีวงใหญ่	 เมื่อ	
พ.ศ.	๒๔๘๒	ซึ่งทำาให้สังคมเมืองในยุคนั้นเริ่มตื่นตัว		การฟังเพลง	ผู้ฟังและ
ค่ายเพลงต่างๆ	 เริ่มจัดประเภทเพลง	 สร้างนักร้องให้มีรูปแบบความเป็น
คนเมืองหลวง	 นักดนตรี	 นักแต่งเพลง	 นักร้องต่างมีรูปแบบ	 หาแฟชั่นนำา
สังคม	ทั้งเรื่องการแต่งตัวการออกกินข้าวนอกบ้าน	มีคลับมีบาร์	 แถวถนน
ราชดำาเนิน	 ตามย่านชุมชน	 โรงแรมใหญ่ๆ	 มีห้องบอลรูม	 เพื่อให้มีการจัด
แสดงดนตรีประกอบ	กลุ่มคนฟังจึงเริ่มรับแนวเพลงลูกกรุง	 เกิดการเปรียบ
เทียบระหว่างแนวเพลงลูกทุ่ง	 กับเพลงลูกกรุงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ	 นักร้อง
ลูกกรุงท่ีถือว่าเป็นรุ่นแรกท่ีกำาหนดแนวเพลงลูกกรุงไว้ชัดเจนมีดังต่อไป
นี้	 ครูเอื้อ	 สุนทรสนาน	 (ผู้ก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์)	 	 สุเทพ	วงศ์กำาแหง	
ชรินทร์	นันทนาคร	ม.ร.ว.ถนัดศรี	สวัสดิวัตน์	สมยศ	ทัศนพันธุ์	นริศ	อารีย์	
นพดฬ	ชาวไร่เงิน	วินัย	จุลละ	บุษปะ	ชาญ	เย็นแข	กำาธร	สุวรรณปิยะศิริ	
เพ็ญศรี	พุ่มชูศรี	มัณฑนา	โมรากุล	อ้อย	อัจฉรา	จินตนา	สุขสถิตย์	บุษยา	
รังสี	รวงทอง	ทองลั่นธม	สวลี	ผกาพันธุ์	สมศรี	ม่วงศรเขียว
	 รางวัลเพลง	 “แผ่นเสียงทองคำาพระราชทาน”	 ในยุคแผ่นเสียงทองคำา
และศิลปินแห่งชาติ	ป.วรานนท์	นักจัดรายการเพลงประจำาสถานีวิทยุกองพล 
ที่	 ๑	 เป็นผู้ริเริ่มการจัดอันดับเพลงไทยสากลยอดนิยมประจำาสัปดาห์ขึ้น	
เพื่อสนับสนุนให้นักแต่งเพลง	 นักดนตรี	 นักร้อง	 และผู้เกี่ยวข้องกับวงการ
เพลงตื่นตัวที่จะพัฒนาและสร้างผลงานเพลงที่ดี	 ต่อมามีการเพิ่มเติมคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านเพื่อทำาการคัดเลือกเพลงและนักร้อง
ดีเด่น	 ผู้ที่ชนะเลิศจะได้เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำา
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 อันเป็นเกียรติยศสูงสุด
ของศิลปินเพลง	
	 รางวัลแผ่นเสียงทองคำาพระราชทานจัดข้ึนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี	๓๐	พฤษภาคม	 
๒๕๐๗	 มีการแบ่งรางวัลเพลงไทยสากลลูกกรุงออกเป็นสองประเภทคือ	 
ประเภท	 ก.	 (เพลงที่คณะกรรมการคัดเลือก)	 ได้แก่เพลง	 มารหัวใจ															
รักเอย	ใจพี่	และประเภท	ข.	(เพลงที่ส่งประกวด)	ได้แก่เพลง	ใครหนอ	วิหค
เหิรลม	ครั้งที่	๒	เมื่อวันที่	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๐๙	นอกจากเพลงไทยสากล
ลูกกรุง	ประเภท	ก.	และ	ข.	มีการเพิ่มรางวัลแผ่นเสียงทองคำาพระราชทาน
เพลงไทยลูกทุ่ง	 มีเพลงที่ได้รับรางวัลได้แก่	 เพลง	 รักเธอเสมอ	 (สมศักดิ์	
เทพานนท์)	ดาวประดับเมือง	(สวลี	ผกาพันธ์)	ยามชัง	(ทนงศักดิ์	ภักดีเทวา)	
รักใครไม่เท่าน้อง	 (ทูล	ทองใจ)	กลับบ้านเถิดพี่	 (ผ่องศรี	วรนุช)	 	งานแผ่น
เสียงทองพระราชทานครั้งที่	๓		วันที่	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๑๕	เพลงที่ได้รับ
รางวัลได้แก่เพลง	คืนหนึ่ง	(สุเทพ	วงศ์กำาแหง-สวลี	ผกาพันธ์)	นางรอง	(ทูล	
ทองใจ)	หากรู้สักนิด	(ธานินทร์	อินทรเทพ)		การจัดประกวดเพลงแผ่นเสียง
ทองคำาพระราชทานดำาเนินการได้สามครั้งก็ยุติลง	 ต่อมามีการฟื้นฟูการ
จัดประกวดเพลงขึ้นใหม่เรียกชื่อว่า	 รางวัลเสาอากาศทองคำา	 ในปี	 ๒๕๑๘	
สถานีวิทยุเสียงสามยอด	(ส.ส.ส.)	มี	พ.ต.อ.พจน์	บุญยะจินดา	เป็นหัวหน้า
สถานี	ร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย	จัดงานเสาอากาศทองคำาครั้ง
ที่	๑	เมื่อวันที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๑๘	เพลงไทยลูกกรุงที่ได้รับรางวัลคือเพลง	
เพียงคำาเดียว	(สุเทพ		วงศ์กำาแหง)	อย่ามารักฉันเลย	(เพ็ญศรี	พุ่มชูศรี)	งาน
เสาอากาศทองคำาครั้งที่	 ๒	 ปี	 ๒๕๑๙	 เพลงไทยลูกกรุงที่ได้รับรางวัลคือ
เพลง	 คนหน้าเดิม	 (รุ่งฤดี	 แพ่งผ่องใส)	 ข้าวนอกนา	 (ฉันทนา	 กิตติยพันธ์)	
ฝากเพลงถึงเธอ	(ธานินทร์	อินทรเทพ)	ต่อมาการจัดงานเสาอากาศทองคำา
ยุติลงเนื่องจาก	พ.ต.อ.พจน์	บุญยะจินดา	หน้าที่ราชการก้าวหน้าทำาให้ไม่มี
เวลามาดำาเนินงาน	และไม่มีผู้ใดมารับงานต่อ

	 พ.ศ.๒๕๒๓	สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย	ฟื้นฟูการจัดงานแผ่นเสียง
ทองคำาพระราชทาน	เป็นครั้งที่	๔		เพลงไทยลูกกรุงที่ได้รับรางวัลคือเพลง	
เท่านี้ก็ตรม	(สุเทพ	วงศ์กำาแหง)	อย่าสงสารฉันเลย	(รุ่งฤดี	แพ่งผ่องใส)	พ.ศ.
๒๕๒๖	มีการจัดงานแผ่นเสียงทองคำาครั้งที่	๕	เป็นครั้งสุดท้าย	เพลงไทยลูก
กรุงที่ได้รับรางวัลคือเพลง	สุดเหงา	(ทิพย์วรรรณ	ปิ่นภิบาล)	ลมรัก	(เดอะ	
ฮอตเป็บเปอร์	ซิงเกอร์ส)	นักร้องไทยทั้งชายและหญิงในสมัยก่อน	 เมื่อเข้า
มาสู่วงการและมีผลงานดีเด่นแล้วนั้นแทบทุกคนก็ตั้งความหวังที่จะได้รับ
รางวัลแผ่นเสียงทองคำาพระราชทาน	ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดยอดเลย
ทีเดียว	 แล้วผู้ที่รับก็จะปลาบปลื้มมากล้นพ้นประมาณยิ่งนัก	 จะเห็นได้ว่า
คุณสุเทพ	วงศ์กำาแหง	เป็นศิลปินนักร้องเพลงไทยสากลที่มีผลงานดีเด่นทั้ง
ในและนอกประเทศเป็นเวลาต่อเนื่องกันมากว่า	 ๔๐	 ปี	 มีผลงานขับร้องที่
ประจักษ์ชัดเจนในความสามารถอันสูงส่ง	 เป็นผู้ตั้งใจทำางานอย่างต่อเนื่อง
จนปรากฏผลงานเพลงมากมาย	 เช่น	 ขับร้องเพลงประกอบในภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์	 เพลงไทยสากลทั่วไปเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาล
ปัจจุบัน	 นอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำา	 ไม่น้อย
กว่า	๕	ครั้ง	รางวัลเสาอากาศทองคำาในฐานะนักร้องยอดเยี่ยม	๒	ครั้ง	และ
รางวัลอื่นๆ	 อีกมากมาย	 ปัจจุบันคุณสุเทพ	 ยังบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการคุณงามความดีที่ได้กระทำาอย่างต่อ
เนื่องมานี้เป็นที่ชื่นชมชัดเจนในหมู่ประชาชนคนไทยโดยทั่วไป	 คุณสุเทพ 
วงศ์กำาแหง	 จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะ
การแสดง	(เพลงไทยสากล	–	ขับร้อง)	ปีพุทธศักราช	๒๕๓๓
	 นกัรอ้งลกูกรงุทีม่ชีือ่เสยีงตัง้แตอ่ดตีถงึปจัจบุนัอกีทา่นหนึง่คอื	คณุสวลี 
ผกาพันธุ์	 มีชื่อจริงว่า	 เชอร์รี่	 เศวตนันทน์	 (สกุลเดิม:	ฮอฟแมนน์)	 เป็นนัก
ร้องเพลงลูกกรุง	 และนักแสดงชาวไทย	 ถือเป็นปูชนียบุคคลของวงการ
เพลงลูกกรุง	 ที่มีผลงานบันทึกเสียงประมาณ	 ๑,๕๐๐	 เพลง	 และเป็นนัก
แสดงรุ่นบุกเบิกของวงการภาพยนตร์ไทยยุคฟิล์ม	๑๖	มิลลิเมตร	มีผลงาน
แสดงสร้างชื่อจากภาพยนตร์เรื่อง	ดรรชนีนาง	รับบทเป็น	“ดรรชนี”	และ
เป็นนักแสดงคนแรกที่รับบทเป็น	“พจมาน	สว่างวงศ์”	จากละครเวทีเรื่อง	
บ้านทรายทอง	 สวลีเป็นนักร้องสตรีรางวัลแผ่นเสียงทองคำาพระราชทาน
มากที่สุดถึง	 ๔	 ครั้ง	 และรับรางวัลศิลปินแห่งชาติ	 สาขาศิลปะการแสดง	
(เพลงไทยสากล-ขับร้อง)	 พ.ศ.	 ๒๕๓๒	 ปัจจุบันยังคงรับเชิญในรายการ
คอนเสิร์ต	 นับว่าเป็นศิลปินผู้ให้ความบันเทิงและจรรโลงจิตใจของคนใน
สังคมตลอดมา	สุเทพ-สวลี	นับเป็นนักร้องเพลงคู่ในตำานาน	เพลงฮิตที่เป็น
ที่รู้จักและร้องกันได้ทุกวัย	 เช่น	 รักเธอเสมอ	 รักฉันนานๆ	 เธออยู่ไหน	 คืน
หนึ่ง	 นกเขาคูรัก	 รักใต้ร่มไทร..ฃ	 ฟังเพลงคู่อมตะทีไร	 รู้สึกเหมือนได้เติม
ความหวานให้กับชีวิตจริงๆ	 “...	 เธออยู่ไหน	 ฉันอยู่นี่	 ที่รักจ๋า	 เธออยู่ไหน	
ในดาราคือตาฉัน	เธออยู่ไหน	ให้ฉันเห็นเป็นสำาคัญ	ที่กลางใจเธอนั้น	คือฉัน
เอง...”	ซึ้งจริงๆ	พบกันใหม่เดือนหน้านะคะ	สวัสดีค่ะ		

https://th.wikipedia.org/wiki/เพลงลูกทุ่ง
http://legendsthaisong.blogspot.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/เพลงลูกกรุง
http://tinanya.blogspot.com/
http://www.oknation.net/blog/greatsong/2012/06/02/entry-1
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เพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง 
อมตะนิรันดร์กาล สุเทพ – สวลี 

	 สวัสดีค่ะ...พบกันในเดือนกันยายน	๒๕๕๙	เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 
เดือนแห่งการเกษียณอายุราชการสำาหรับบุคคลท่ีรับราชการ	 ไม่ว่าจะกระทรวง	 
ทบวง	กรม	ไหน	ข้าราชการทหาร	ตำารวจ	ลูกจ้างหน่วยราชการ	ถือว่าเดือน
กันยายน	 เป็นเดือนทำางานเดือนสุดท้ายของข้าราชการที่มีอายุครบ	 ๖๐	
ปีบริบูรณ์จะต้องเกษียณงาน	เดือนนี้จึงมีความสำาคัญต่อระบบราชการไทย
เป็นอย่างยิ่ง	 เพราะมีการเปลี่ยนแปลง	 โยกย้ายตำาแหน่งสำาคัญๆในหน่วย
ราชการทั่วประเทศ	 แต่ถ้าสังเกตดู	 ผู้เกษียณสมัยนี้บางคนไม่น่าเชื่อว่าจะ
เกษียณเพราะหน้าตาอ่อนกว่าวัยมาก	 อาจเป็นเพราะคนสมัยนี้เน้นการ
ดูแลสุขภาพ	ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ	กินอาหารดี	มีประโยชน์	 	ประกอบ
กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะศัลยกรรมเสริมความงาม	 ทำาให้ใบหน้า
อ่อนเยาว์อยู่เสมอ	 การร้องเพลงก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ทำาให้คน
เรามีความสุข	 สดชื่น	 เบิกบาน	 เรียกว่าเสียงเพลงทำาให้โลกสวย	 ช่วยผ่อน
คลายความตึงเครียด	 ถ้าทำางานเครียดๆ	 ต้องผ่อนคลายด้วยการเปิดวิทยุ
ฟังเพลง	หรือถ้าช่วงไหนงานยุ่งมากๆ	เกิดภาวะเครียด	เหนื่อยท้อแท้	ก็จะ
ชวนกันไปร้องเพลงคาราโอเกะ	เพื่อผ่อนคลายซึ่งช่วยได้มากทีเดียว	การไป
ร้องเพลงคาราโอเกะ	 นอกจากจะช่วยลดความเครียดแล้ว	 ยังได้พบปะพูด
คุยกับเพื่อนๆอีกด้วย
	 พูดถึงวงการเพลงบ้านเราสามารถจำาแนกประเภทของเพลงออกเป็น	
๓	 ประเภทใหญ่ๆ	 ได้แก่	 เพลงลูกทุ่ง	 เพลงลูกกรุง	 และเพลงไทยสากล	
เพลงลูกทุ่ง	 คือเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต	 สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรม
ไทย	โดยมีท่วงทำานอง	คำาร้อง	สำาเนียง	และลีลาการร้องการบรรเลงที่เป็น
แบบแผน	 มีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศ	 ความเป็นลูกทุ่ง	 ขุนวิจิตร
มาตรา	 (สง่า	กาญจนาคพันธุ์)	บันทึกไว้ในหนังสือเรื่องของละครและเพลง
ว่า	เพลงลูกทุ่งเป็นวงดนตรีแบบสากลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังสงครามโลก
ครั้งที่	๒	ประมาณปีหรือสองปี	ลักษณะเพลงลูกทุ่งในระยะเริ่มแรก	มาจาก
การร้องรำาทำาเพลงของไทยดั้งเดิม	 อาทิ	 แหล่เทศน์	 สวดคฤหัสถ์	 จำาอวด	
ลิเก	(ทรงเครื่อง)	ลิเกลูกบท		(ไม่แต่งเครื่อง)	ลิเกบันตน	ลำาตัด	เพลงขอทาน	
เพลงพื้นเมืองบางเพลง	 ฯลฯ	 โดยเพลงลูกทุ่งนำามาดัดแปลงแล้วใส่ดนตรี
แบบสากล	 เป็นลักษณะเพลงแบบใหม่	 ผู้ที่บัญญัติศัพท์	 เพลงลูกทุ่ง	 คือ	
จำานง	 รังสิกุล	 บิดาแห่งวงการโทรทัศน์ไทย	 ซึ่งนำามาจากชื่อรายการเพลง	
“ลูกทุ่งกรุงไทย”
	 ถ้าจะนับปีกำาเนิดของเพลงแรกที่ควรถือเป็นต้นกำาเนิด	 “แนวลูกทุ่ง”	
ก็น่าจะถือเอาเพลง	“ขวัญของเรียม”	หรือ	“ขวัญเรียม”	เป็นเพลงประกอบ
ภาพยนตร์เรื่อง	แผลเก่า	(พ.ศ.	๒๔๘๓)	ประพันธ์คำาร้องและทำานองโดยครู
พรานบูรพ์	(จวงจันทร์	จันทร์คณา)	ศิลปินคณะละครจันทโรภาส	เสียงร้อง

ที่ถูกบันทึกแผ่นเสียงแรกเป็นของ	ส่งศรี	จันทรประภา	(หรือ	ส่งศรี	ยอห์น
สัน)	ซึ่งแสดงเป็น	เรียม	คู่กับ	สมพงษ์	จันทรประภา	ที่รับบทเป็น	ขวัญ		ต่อ
มา	 ขวัญของเรียม	 ได้นำาไปขับร้องใหม่เพื่อประกอบภาพยนตร์และละคร	
โดยสมจิต	ตัดจินดา	(ภาพยนตร์แผลเก่า	ในปี	พ.ศ.	๒๔๙๓)	นันทวัน	เมฆ
ใหญ่	 (ละครขวัญเรียม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑)	 ผ่องศรี	 วรนุช	 (ภาพยนตร์แผลเก่า	
พ.ศ.	๒๕๒๐)	และล่าสุด	แก้ม	 เดอะสตาร์	วิชญาณี	 เปียกลิ่น	 (ภาพยนตร์
แผลเก่า	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗)	 แต่มีบางหลักฐานบันทึกไว้ว่าเพลงลูกทุ่งเพลงแรก	
คือเพลง	 “โอ้เจ้าสาวชาวไร่”	 ผลงานประพันธ์ทำานองและ	 คำาร้องของครู
เหม	เวชกร	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๑	เป็นเพลงนำาของละครเรื่อง	“เจ้าสาวชาวไร่”	
เพลงเพลงนี้ได้รับยกย่องให้เป็นเพลงลูกทุ่งเพลงแรกของไทย	และถือกันว่า
คนร้องและผู้ร้ายของเรื่อง	“คำารณ	สัมบุญณานนท์”	เป็น	“บิดาของวงการ
ลูกทุ่งไทย”	 ครูคำารณเป็นนักร้องลูกทุ่งสมัยต้นๆ	 ของวงการ	 รุ่นเดียวกับ	
ชาญ	เย็นแข	ปรีชา	บุญยเกียรติ	ก่อนรุ่นนักร้องลูกทุ่งดังอย่าง	สุรพล	สมบัติ
เจริญ	ชัยชนะ	บุญนะโชติ	 ก้าน	แก้วสุพรรณ	กุศล	กมลสิงห์	 ฯลฯ	คำารณ
บันทึกเสียงแผ่นเสียงเพลงแรก	จากผลงานเพลงของครูไพบูลย์	บุตรขัน	ชื่อ
เพลง	“ชมหมู่ไม้”	และมีเพลงดังมากมายเช่น	เพลง	ชายสามโบสถ์	คนบ้า
กัญชา	หนุ่มสุพรรณฝันเพ้อ	บ้านนาป่าร้าง	หวยใต้ดิน	มนต์การเมือง	ชาย
ใจพระ	 ประกอบกับครูคำารณเป็นคนหน้าตาดี	 และมีลีลาการร้องเพลงที่
ไม่เหมือนใคร	 ทำาให้ได้รับบทพระเอกในภาพยนตร์หลายเรื่อง	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	
๒๔๙๕	เช่นเรื่อง	รอยไถ	ชายสามโบสถ์	ขุนโจรใจเพชร	
	 เพลงลูกกรุง	 หมายถึง	 “บทเพลงที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ	
สังคมและคนเมืองหลวง	รวมถึงเรื่องราว	ตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	การ
ถ่ายทอดอารมณ์	การขับร้อง	น้ำาเสียง	ของกลุ่มนักร้อง	นักแต่งเพลง	และ
นักดนตรีจะมีรูปแบบ	 ประณีต	 ละเอียดอ่อน	 ออกมานุ่มนวลความรู้สึกของ 
ผู้ฟัง	ฟังแล้วเกิดจินตนาการตาม	เน้ือร้องของบทประพันธ์ออกมาเป็นร้อยแก้ว	 
ร้อยกรอง	 มีความหมายสลับซับซ้อน	 ยอกย้อน	 ผู้ประพันธ์	 นักร้อง	 นักดนตรี	 
และผูฟ้งัอาจเขา้ถงึบทเพลงไปตามจนิตนาการแตกตา่งกนัไป”	เพลงลกูกรงุ 
กำาเนิดขึ้นเมื่อประมาณปลายสมัยรัชกาลที่	 ๖	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๕	 โดยการ
จ้างครูจากอิตาลีนำาเครื่องสายสากลเข้ามาสอน	 แต่เพลงลูกกรุงเริ่มชัดเจน
เมื่อประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๔	 โดยเริ่มมีแนวเพลง	 เนื้อร้อง	 ทำานอง	 และ
เครื่องดนตรีที่นำามาบรรเลงประกอบเป็นไทย	 นำาทำานองเพลงของรัชกาล
ที่	 ๖	 มาเรียบเรียงเสียงประสานโดยใช้เครื่องดนตรีสากลบรรเลงประกอบ	
เป็นเพลงในกิจการลูกเสือ	 ต่อมาได้มีการนำาเพลง	 “ลาทีกล้วยไม้”	 ของ
ขุนวิจิตรมาตรา	 มาทำาในจังหวะรุมบ้าเพลงแรกของไทย	 และบทเพลงของ
จิตร	ภูมิศักดิ์	และอื่นๆ	ซึ่งแต่ง	และใช้เครื่องดนตรีสากลบรรเลงประกอบ	
เป็นเครื่องบ่งบอกการกำาเนิดของเพลงลูกกรุง
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หลักปฏิบัติ 5 อ.
เพื่อสุขภาพดีสำหรับผูสูงวัย

หลักปฏิบัติ 5 อ.
เพื่อสุขภาพดีสำหรับผูสูงวัย

     สุขภาพท้ังดานรางกาย และจิตใจเปนส่ิงสำคัญท่ีมนุษยทุกคนตอง

ดูแลรักษาใหดีอยูเสมอ แมวาอายุที่เพิ่มขึ้นนั้น อาจทำใหเกิดความ

เปล่ียนแปลงของรางกาย ภูมิคุมกัน หรือภาวะจิตใจท่ีออนไหวกวาปกติ 

ปจจัยแวดลอมเหลานั้นก็เปนเพียงสิ่งที่ทำใหยิ่งตองตระหนักถึงการ

ปฏิบัติตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม เพ่ือสุขภาพกายใจท่ีดีและได

ใชชีวิตในอนาคตอยางมีความสุขกับคนท่ีคุณรักและรักคุณ ดวยหลักการ

ปฏิบัติตนตามหลัก 5 อ. ดังนี้

     ควรรับประทานอาหารใหมีความหลากหลายและครบ 5 หมู อยู

ในสัดสวนเพียงพออิ่มเทานั้น เนนอาหารที่ยอยงายและสะอาด โดย

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง เชน อาหารที่มีไขมันสูง หวานจัด เค็มจัด และ

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

     ควรฝกตนเองใหเปนคนที่มีอารมณรื่นเริงยินดี ี่สดใสดวยรอยยิ้ม 

ทำจิตใจใหแจมใส มองโลกในแงบวก ไมเครียด และที่สำคัญการนอน

หลับไมเพียงพออาจสงผลกระทบทั้งตอรางกายและอารมณ โดยควร

นอนหลับอยางนอยวันละ 6 – 8 ชั่วโมง/วัน 

     หากิจกรรมงานอดิเรกที่ชอบ ทำแลวเกิดความเพลิดเพลิน และ

มีคุณคาทางจิตใจ เชน อานหนังสือธรรมะ ฟงเทศนฟงธรรม พบปะ

สังสรรคกับเพ่ือนฝูง ใหคำปรึกษาแนะนำแกลูกหลานและคนรอบขาง

ฟงเพลง ปลูกตนไม เปนตน 

     สรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี หม่ันตรวจและรักษาสุขภาพตนเอง

อยางสม่ำเสมอ โดยควรตรวจสุขภาพอยางนอยปละคร้ัง ปฏิบัติตนให

ถูกสุขลักษณะ อยูในสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและปลอดจากมลภาวะ

ตางๆ ดูแลสุขภาพชองปากและฟน ละเลิกอบายมุข บุหร่ี ของมึนเมา 

และสารเสพติดทุกชนิด  

ขอมูลอางอิง 

     เพียงแคหลักการ 5 ขอท่ีสามารถปฏิบัติตามงายๆ เหลาน้ี ไมเพียงแต

เปนการเตรียมความพรอมหรือการปฏิบัติตัวของผูเกษียณเองเทานั้น 

ลูกหลานและครอบครัวก็สามารถใสใจดูแลตามหลัก 5 อ. น้ีได เพ่ือให

คนที่คุณรักไดชีวิตอยางมีความสุข ดวยสุขภาพที่แข็งแรงและมีอายุ

ยืนยาว อยางที่คำโบราณไดกลาวไววา “ความไมมีโรค เปนลาภอัน

ประเสริฐ” นั้นเปนความจริงที่ไมมีใครปฏิเสธไดจริงๆ

กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

http://resource.thaihealth.or.th/library/musthave/13033

     การออกกำลังกายควรเลือกตามความเหมาะสมหรือตามความถนัด 

แตตองออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ ควรหากิจกรรมท่ีไดออกกำลังกาย

ทุกสัดสวน กระตุนจังหวะการเตนของหัวใจ ซึ่งมีอยูหลากหลายวิธี 

เชน ยืดเสนยืดสาย ยืดเหยียด เดินเร็ว ข่ีจักรยาน วายน้ำ เปนตน และ

หลีกเลี่ยงการแขงขัน การออกแรงเกินกำลัง กิจกรรมที่มีการใชความ

เร็วสูง เกร็ง เบง ยกน้ำหนัก การอยูในสถานที่รอนอบอาว อากาศ

ไมถายเท และอยูในบริเวณกลางแดดจา

อ. อาหาร 

อ.อารมณ 

อ.อดิเรก 

อ.อนามัย

อ. ออกกำลังกาย 

Health Society
By Watermelon

     เพิ่งผานพนไปสำหรับงานเกษียณ เกษมสุข มจธ. ประจำป 2559

ที่ทางมหาวิทยาลัยไดจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตเวทิตาจิตแกผูเกษียณ

อายุทุกทาน สำหรับคอลัมน Health Society ฉบับนี้ เราจึงขอเอาใจ

ทานผูเกษียณท่ีนารักทุกทาน ดวยหลัก 5 อ. ท่ีจะทำใหมีสุขภาพดีและ

สามารถสรางความสุขกับชีวิตหลังเกษียณกันคะ 

อ. อาหาร 

อ.อารมณ 

อ.อดิเรก 

อ.อนามัย

อ. ออกกำลังกาย 

Healthy Society
โดย	 WaterMelon

	 สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	 สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	 (สนย.)	
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 จัดค่ายเยาวชนต้นกล้า
พลังงาน	รุ่นท่ี	10	และการประกวดส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงาน	หัวข้อ	“นวัตกรรม
พลังงานเพ่ือโลกสีเขียว	2559	(Energy	Innovation	for	Green	Globe	2016)”	
ระดับภาค	เขตการประกวดภาคกลาง	ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียน
รู้และขยายเครือข่ายการส่ือสารเร่ืองพลังงานในกลุ่มเยาวชนและครูปีท่ี	 6	 (ต้น
กล้าพลังงานรุ่นท่ี	10)	ระหว่างวันท่ี	26	-	28	สิงหาคม	2559	ณ	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	บางขุนเทียน	
	 โดยทีมท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ได้แก่	ผลงานแผ่น
เซมิคอนดัคเตอร์	 (Semiconductor)	 จากวัสดุธรรมชาติ	 จากโรงเรียนสงวน
หญิง	 สุพรรณบุรี	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ได้แก่	 ผลงานเตาเผาข้าวหลาม
ประหยัดเช้ือเพลิง	 จากโรงเรียนร่มเกล้า	 กาญจนบุรี	 (ในโครงการพระราชดำาริ)	
กาญจนบุรี	และระดับอาชีวศึกษา	 ได้แก่	ผลงานท่อผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำา	 จาก
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง	สุพรรณบุรี	นอกจากน้ียังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	
อันดับ	2	และอันดับ	3	โดยผู้ท่ีได้รับรางวัลท้ัง	12	ทีมจะเป็นตัวแทนภาคกลาง
เพ่ือเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานในระดับประเทศต่อไป	

Activiry

มจธ. ร่วมจัดค่ายเยาวชนต้นกล้า เขตการประกวดภาคกลาง ปี 2559

มจธ. ร่วมเปิดตัว More TV สถานีโทรทัศน์เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย

	 ผศ.ดร.ประเสริฐ		คันธมานนท์	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร	ผู้แทนจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 และในฐานะเลขาธิการท่ีประชุม 
อธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	ร่วมงานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ
ในการเผยแพร่รายการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพ่ือบริการส่ือสาธารณะใน
ช่องทีวีดิจิตอล	ภายใต้ช่ือสถานีโทรทัศน์	ม.ทีวี	(More	TV)	รายการต้นแบบ
เพ่ือส่งเสริมสาระความรู้	 ความบันเทิง	 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
โดยมีมหาวิทยาลัยรัฐ	 27	 แห่ง	 และมหาวิทยาลัยเอกชน	 5	 แห่ง	 รวม	 32	
สถาบัน	ร่วมเป็นเครือข่าย		ณ	ลานกิจกรรม	ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน	เม่ือ
วันท่ี	25	กรกฎาคม	2559	ท่ีผ่านมา
	 สถานีโทรทัศน์	 ม.ทีวี	 หรือ	 MORE	 TV	 เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	 (ทปอ.)	 ย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะ	 ซ่ึงอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาจาก	 กสทช.	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆท่ี
มีประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยไปสู่สังคม	 ในขณะน้ีได้มีการจัดทำารายการ
ต้นแบบท่ีเหมาะสมกับผู้ชมอายุต้ังแต่	 3	 ขวบ	 ถึง	 60	 ปี	 เพ่ือให้ประชาชน
ท่ัวไปได้รับประโยชน์	จำานวน	11	รายการ	รวมกว่า	120	ตอน	ผ่านระบบทีวี
ดิจิตอลช่อง		Bright	TV	Nation	New	TV	TRUE4U	และ	Thai	PBS	รวมถึง
เคเบิลทีวีท้องถ่ินครอบคลุมทุกภูมิภาคอีกอย่างน้อย	 4	 แห่ง	 เร่ิมออกอากาศ
เดือนสิงหาคม	ศกน้ี	
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ถ้าหากมีปิรามิดในแอนตาร์กติกาจริง 
	 การค้นพบของปิรามิดเหล่าน้ี	 ได้ก่อให้เกิดแนวคิดท่ีว่าทวีปแอนตาร์กติกา
อาจเคยมีสภาพอากาศท่ีอบอุ่นในอดีตท่ีผ่านมานานแล้ว	 และมีการวิจัยทาง 
วิทยาศาสตร์เพ่ือพิสูจน์ทฤษฎีท่ีว่า	ในปี	ค.ศ.	2009	นักวิทยาศาสตร์	การทำาวิจัย	 
และการเก็บรวบรวมตัวอย่างอนุภาคของละอองเกสรดอกไม้ในทวีป
แอนตาร์กติก้า	 ซ่ึงบ่งบอกว่า	 ระบบนิเวศของทวีปแอนตาร์กติกาในสมัยก่อน
น้ันแตกต่างอย่างมากจากปัจจุบัน		ในช่วงฤดูร้อนอาจมีอุณหภูมิสูงถึง	20	องศา 
เซลเซียส	เม่ือปี	ค.ศ.	2012	ทีมนักวิจัยได้ระบุของเช้ือแบคทีเรียและจุลินทรีย์	
กว่า	 32	 สายพันธ์ุ	 	 ท่ีมีอายุราว	 2,800	 ปีท่ีพบในตัวอย่างน้ำาจากทะเลสาป	
Vida	 ภาคตะวันออกของ	 ทวีปแอนตาร์กติก้า	 ซ่ึงปัจจุบันมีสภาพเป็นพ้ืนน้ำา
แข็งถาวร
	 มีความเป็นไปได้ว่าเม่ือหลายหม่ืนปีก่อนทวีปแอนตาร์กติก้าอาจไม่ได้ 
หนาวเย็นเหมือนเช่นทุกวันน้ี	แต่คำาถามก็คือ	มันเป็นไปได้ว่าคร้ังหน่ึงเคยเป็น 
ทวีปแอนตาร์กติก้าน้ันจะอบอุ่นพอท่ีจะทำาให้เกิดอารยธรรมโบราณ 
อาศัยอยู่ท่ีน่ันหรือไม่?	 ถ้ามีอารยธรรมโบราณท่ีมีการพัฒนาและอาศัยอยู่ใน 
ทวีปแอนตาร์กติก้าเม่ืออดีตอันห่างไกลแล้วน้ัน	 เราจะไม่พบหลักฐานโบราณวัตถุ 
อะไรบ้างเชียวหรือ?	 ตามที่นักวิจัยจำานวนมากกล่าวว่าใตพื้นน้ำาแข็งหนา 
ของทวีปแอนตาร์กติก้าอาจจะซุกซ่อนอารยธรรมโบราณหรืออะไรอีก 
มากมายเอาไว้นอกเหนือจากปิรามิด	 และถ้าหากนักโบราณคดีพบหลักฐาน 
เพียงพอท่ีจะสนับสนุนทฤษฎีอารยธรรมโบราณท่ีอาศัยอยู่ในทวีป
แอนตาร์กติก้าซึ่งถ้าได้ค้นพบหลักฐานเพิ่มเติม	 ก็จะทำาให้ประวัติศาสตร์ที่ 
เรารู้จักเปล่ียนแปลงไปท้ังหมด

 แอนตาร์กติก้า แม้จะถูกค้นพบเม่ือไม่นานมาน้ี แต่ยังคงมีปริศนาอีก
มากให้เราค้นหา ซ่ึงท้ังหมดอาจจะถูกซ่อนอยู่ใต้พ้ืนน้ำาแข็งน่ันเอง ฉบับหน้า
จะพาไปเย่ียมเมืองโบราณท่ัวมุมโลกกันค่ะ...  

ท่ีมา	 
http://www.ancient-code.com/pyramids-of-antarctica-a-certain-possibility/
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2488452/Map-reveals-devasta-
tion-worlds-ice-melted.html

เปรียบเทียบลักษณะภูเขาท่ีอ้างว่าอาจจะเป็นปิรามิดแห่งแอนตาร์คติก้า กับปิรามิดแห่งกิซ่า

ภาพแสดงพ้ืนผิวทวีพใต้พ้ืนน้ำาแข็งหนาสามไมล์

ยอดเขาท่ีโผล่พ้นน้ำาแข็ง มีลักษณะยอดคล้ายปิรามิด

ปิรามิดในแอนตาร์กติกา
	 ในความเป็นจริงไม่มีใครสามารถสร้างปิรามิดท่ีน่ีได้เลยเพราะจะต้อง 
สกัดหินแกรนิตจำานวนมากมาสร้าง	 ทว่ากฌไม่พบหลักฐานว่ามีการขุดเหมือง 
ใดๆ	ในทวีป	อีกท้ังความเร็วลมขนาดถึง	320	กิโลเมตรต่อช่ัวโมง	บนพ้ืนผิวน้ำา 
แข็งขนาดมหึมา	จะเป็นอุปสรรคใหญ่ในการลากจูง	แม้ว่าจะมีเคร่ืองทุ่นแรงท่ี 
ทนต่อสภาพลม	 ความแห้งแล้ง	 และความหนาวเย็นได้	 แต่ก็ต้องขุดลงไปยังช้ัน 
หินแกรนิตซ่ึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะสร้างอนุเสาวรีย์หรือแม้แต่รูปป้ันหิน
บริเวณน้ี
	 มีการค้นพบภูเขาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับปิรามิดท่ีมนุษย์สร้างอย่าง 
น้อยสามแห่งในแอนตาร์กติกโดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันและ 
ยุโรป	 โดยปิรามิดสองแห่งท่ีถูกค้นพบต้ังอยู่ห่างจากชายฝ่ังเข้ามาในทวีปประมาณ 
16	 กิโลเมตร	 ในขณะท่ีอีกแห่งอยู่ใกล้กับชายฝ่ัง	 ลองจินตนาการถึงมนุษย์ 
เม่ือส่ีหรือห้าพันปีก่อนขนย้ายหินหนักหลายพันตัน	 ลากข้ามความหนาวเย็น 
ของพ้ืนหิมะผ่านหุบเขาน้ำาแข็งและพ้ืนหิมะนุ่มๆ	ได้อย่างไร
 

Science’R’Us
by aWitch

แอนตาร์คติก้า
 เม่ือไม่นานน้ีมีข่าวลือแพร่ในโซเชียลมีเดียถึงภาพของยอดภูเขาท่ีมี 
ลักษณะเหล่ียมมุมคล้ายยอดปิรามิดท่ีซ่อนอยู่ใต้พ้ืนหิมะหนากว่าสามไมล์ของ 
ทวีปแอนตาร์กติก้า จากน้ันก็มีหลักฐานภาพถ่ายจำานวนมากท่ีเร่ิมปรากฎชัด 
ข้ึนซ่ึงรวบรวมจากเหล่านักสำารวจท้ังหลายท่ีลงความเห็นคล้ายๆ กันว่า ใต้หิมะ 
หนาน้ันมีเนินหินหรือดินทรงกรวยหรือทรงปิรามิดท่ีมีเหล่ียมชัดเจน และยัง 
พบภูเขาลักษณะน้ีท่ัวไปบนพ้ืนท่ีแอนตาร์กติก้า อย่างไรก็ตาม มีภาพอยู่ไม่น้อย 
ท่ีเป็นแค่การตกแต่งภาพบนคอมพิวเตอร์แต่บางภาพก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิด 
จากการตกแต่งหรือไม่ ....
 
รู้จักแอนตาร์กติก้า
	 แอนตาร์กติก้า	 เป็นทวีปท่ีใหญ่เป็นอันดับห้าของโลก	 พ้ืนท่ีกว่า	 98%	 
อยู่ใต้น้ำาแข็งซ่ึงหนาเฉล่ียสองถึงสามไมล์	 ถือว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีอากาศหนาวท่ีสุด 
ในโลกมีอุณหภูมิ	ประมาณ	-89	องศาเซลเซียส		แอนตาร์กติก้าเป็นทวีปท่ีแยกตัว 
ออกจากมหาทวีปเม่ือประมาณ	160	ล้านปีก่อน	หลังจากน้ันทวีปก็เคล่ือนลง
มาจนถึงตำาแหน่งท่ีอยู่ในปัจจุบันซ่ึงเป็นข้ัวโลกใต้	นักวิทยาศาสตร์เช่ือว่า	พ้ืนท่ี
ของแอนตาร์กติก้าน้ันถูกปกคลุมไปด้วยน้ำาแข็งเป็นเวลาประมาณ	 15	 ล้านปี 
มาแล้ว	ทวีปน้ีเพ่ิงมีการค้นพบอย่างเป็นทางการในช่วงศตวรรษท่ี	19	เน่ืองจาก 
การเดินทางไปยังทวีปน้ียากลำาบาก	 ต้องฝ่าภูเขาน้ำาแข็งและสภาพอันหนาว
เป็นสถานท่ีแสนอันตรายและยากเกินกว่าจะอยู่อาศัย	ซ่ึงสังเวยชีวิตนักสำารวจ 
ไปเป็นจำานวนมาก	

แผนท่ีของ Piri	Reis
	 ข้อมูลท่ีว่าแอนตาร์กติก้าอาจเคยเป็นพ้ืนท่ีอบอุ่นมาก่อน	 อ้างอิงจาก 
แผนท่ีท่ีวาดข้ึนโดย	พลเรือเอกชาวตุรกี	ช่ือ	Piri	Reis	เม่ือปีค.ศ.	1513	ซ่ึงเขา

อ้างว่า	 ได้คัดลอกมาจากต้นแบบฉบับ
ที ่เก่ากว่านี ้	 แผนที่ของ	 Piri	 Reis	 
ดังกล่าวถูกค้นพบใน	 พระราชวัง	
Topkapi		เมืองอิสตัลบูล	เม่ือ	ปีค.ศ.	1929	 
ในด้านล่างของแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีบางส่วน 
ของแอนตาร์กติกาเม่ือหลายร้อยปีก่อน
ท่ีทวีปน้ีจะถูกค้นพบในปี	 ค.ศ.	 1818	 
นอกจากน้ีภาพดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึง	 
ทวีปแอนตาร์กติก้าในลักษณะพ้ืนดิน 
แบบไม่มีหิมะปกคลุม		แม้ปัจจุบันก็ยังไม่มี 
ใครหาคำาตอบได้ว่า	Piri	Reis	ได้คัดลอกต้นแบบมาจากท่ีไหน	อย่างไร

น้ำาแข็งบนแอนตาร์กติกา
	 ผิวโลกของเรามีแผ่นน้ำาแข็งบริเวณข้ัวโลกเหนือและใต้	คิดเป็นร้อยละ	10	 
ของพ้ืนผิวโลกท้ังหมดหรือคิดเป็นปริมาตรน้ำาแข็งห้าล้านลูกบาศก์ไมล์	 ทฤษฎี 
การเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกได้อธิบายว่าทำาไมจึงเกิดความแตกต่างระหว่าง 
ความหนาของน้ำาแข็งบนทวีปแอนตาร์กติก้าตะวันออกและตะวันตก	 โดยท่ี 
น้ำาแข็งบนแอนตาร์กติกาตะวันตกบางกว่าใจกลางทวีปแอนตาร์กติก้า	หากทฤษฎี 
ของการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกน้ันถูกต้อง	ช่วงระหว่าง	40,000	ถึง	50,000	
จนกระท้ัง	 10,000	 ก่อนคริสต์ศักราช	 ทวีปแอนตาร์กติก้าท่ีเคยต้ังอยู่ทาง
เหนือข้ึนไปชิดกับทวีปแอฟริกาแล้วละก็	 แอนตาร์กติกาตะวันตกก็อาจจะมี
อากาศอบอุ่นกว่าปัจจุบัน	 และเม่ือทวีปเคล่ือนมาซ่ึงน้ีอาจเป็นเหตุผลท่ีทำาให้
คงระดับความหนาของน้ำาแข็งไม่เท่ากันจนถึงปัจจุบัน
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ตัวอย่างบางส่วนของแผนท่ี Piri Reis
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